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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד אייר, תשי"ח

ברוקלין.

 הנהלת ישיבת תומכי תמימים דלוד

 הנהלת בתי ספר למלאכה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה למכתביהם מח' וט' אייר - המהירים - עם המצורף אליהם.

באותן  להתדבר  שעליהם  מובן  תבל,  קצוי  בכל  לאנ"ש  )מגבית(  אפיל  מכתבי  לשלוח  בהנוגע  א( 

המדינות שישנם מוסדות אנ"ש וביחוד בארצוה"ב - באופן שלא יבלבלו אחד לרעהו.

מכניקה  משא"כ  נכון,  מסגרי'  ענין   - השמיטה  בשנת  לחקלאות  בי"ס  תלמידי  עבודת  אודות  ב( 

עדינה, בטח קשור זה בלימודי חשבון וכו' מיוחדים הדורשים זמן רב.

- עכ"פ חלק מהנ"ל יש  זו כוונתם, ואז יבררו בהזדמנות הבאה. בכל אופן  ואפשר לא למכניקה 

לספחם לבי"ס לנגרות.

מקום המסגרי' וכו' - עליהם להתיעץ על אתר.

כבקשתם נשלח המכתב מהיר דחוף, ומחכים לבשו"ט, וגם בפרטיות בהנוגע לפרשת היום דפסח 

שני.

בברכה לבשו"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

 א. קווינט

מזכיר
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הדגלים. עניין אודות מדובר זה במאמר

מאורגנים היו הם ממצרים יציאתם לאחר במדבר ישראל בני של שהייתם במהלך

מארבעת לו סביב המשכן. – מועד אוהל נמצא שבמרכזו גדול אחד מחנה בצורת

מזרח בצד שבטים, שלושה שכנו צד שבכל כזו בצורה ישראל בני סודרו צדדיו

הלאה וכן וגד שמעון ראובן שבט דרום בצד וזבולון, יששכר יהודה שבט היו

אחד, דגל תחת התלכדו שבטים שלושה כל 'במדבר'. פרשת בפרשתנו כמפורט

וכן ראובן דגל תחת דרום שבצד ואלה יהודה דגל תחת מזרח שבצד השבטים

המשכן. את המקיפים דגלים מארבעה מורכב היה ישראל בני שמחנה כך הלאה,

מתנה זו דגלים דגלים בצורת ישראל בני של שהסתדרותם במדרש כך על נאמר

ובאמצעות השרת למלאכי הם דומים כך באמצעות להם, נתן הוא ברוך שהקדוש

את מעורר שהדבר כך כדי עד כולו העולם בעיני ניכרת ישראל בני של מעלתם כך

השרת. מלאכי מפני המתעוררת היראה בדוגמת מפניהם העולם אומות של יראתם

בעזרה הראשון, המקדש בבית המלך שלמה של ביצירתו מוצאים אנו דומה ֲָָתבנית

ו'ים' 'ים' בשם הנקרא גדול מים מקווה של תבנית מנחושת יצר הוא המקדש בחצר

צד. בכל ּבקר שלושה נחושת, עשויי ּבקר עשר שנים גבי על עומד ָָָָזה

גבה על אשר העליונה המרכבה אודות הנביא יחזקאל בנבואת מתואר לכך בדומה

ולכל מצדדיה אותה הסובבים דמויות ארבע נושאים זו מרכבה את ה', ושוכן 'ניצב'

מלאכי של דגלים ארבעה מחנות, ארבעה הם אלה פנים, של צורות כמה מהן אחת

שונים מלאכים ישנם אלה ממחנות אחד בכל השכינה, את הסובבים השרת

וכו'. גבריאל מלאך של דגלו מיכאל, מלאך של דגלו אחד, דגל תחת המאוחדים

כמה מאחדים שהם בכך היא הדגלים שחשיבות החסידות בתורת כך על מוסבר

ביחד. שונים מלאכים מאחדים הם עליונים בעולמות למעלה כן וכמו ביחד שבטים

האחדּות. היא הדגלים מעלת ְֲכלומר

מממשים כולו והעולם המלאכים האדם, ידה שעל בכך היא האחדות של חשיבותה

נבראו. הם שבשבילה האלוקית הכוונה את

להיות הוא ברוך הקדוש 'נתאוה חז"ל אומרים כולה הבריאה של תכליתה ְֲִָאודות

עו ברא הוא ברוך הקדוש כלומר בתחתונים'. דירה ותחתוניםלו עליונים למות

התחתונים. בעולמות דווקא ולהתגלות לשכון כלומר לדּור היא ותשוקתו ָותאוותו

שני שבין בהבדל כרוך העליונים עולמות לבין התחתונים עולמות בין ההבדל

הנקרא הטומאה צד לעומת הקדּוׁשה צד כולה, בבריאה יצר ברוך שהקדוש ְָהצדדים

הינה העליונים של מציאותם האחר'), (='הצד אחרא' 'סטרא הזוהר: בלשון

מהצד גם בתוכה מעורב אשר התחתונים של מציאותם לעומת קדּוׁשה של ְָמציאות

התבטלות מתוך הוא ברוך בקדוש הדביקות היא קדּוׁשה של מהותה ְָהאחר.

הישות, הרגשת היא אחרא' ה'סטרא של מהותה בעצמי, שלי הישות של מוחלטת

בה' הדביקות הקדושה, הוא. ברוך מהקדוש נפרד כדבר עצמו את מרגיש הנברא

פירוד. של במצב הכרוכה אחרא' ה'סטרא לעומת אחדּות של במצב ְֲמתבטאת

בכך המתבטא דבר גבול, בלי הינו הנברא לעומת הבורא היא: לכך הסיבה

דברים גם מכיל הוא הכל, בתוכו מכיל הוא כלומר הכל' 'נושא הוא ברוך שהקדוש

שהוא בכך המתבטא דבר מוגבל, הינו הנברא זאת לעומת מזה. זה ההפוכים

הנברא של מזו השונה שלו האופי של בתבנית המצומצמת שלו בישות 'מקובע'

של ביכולת מתבטאת בפניו אמיתית והתבטלות בה' שדביקות מובן זה לפי שלידו.

עימו. ולהתאחד הזולת את גם להכיל הנברא

העולמות בתוך דווקא ולדור לשכון היא הוא ברוך הקדוש של תאוותו כאמור

את מזככים שהם ידי על נעשה זה דבר לה', ודירה משכן ייעׂשּו שהם ֵָהתחתונים,

ביניהם. אחדות של במצב עצמם את ו'מעמידים' ישותם

'ּכבּול' נברא שכל בגלל בעצמם באמת להתאחד הכוח את אין התחתונים ָלנבראים

עם התחברותם ידי על מתאפשרת התאחדותם ישותו. ובהרגשת שלו בתבנית

שנדרש מה אמיתית. הינה האחדות אצלם אשר מהם שלמעלה העליונים העולמות

הדומה ב'מצב' שניתן כמה עד עצמם את 'להעמיד' הוא התחתונים מהנבראים

בעליונים. השורה האמיתית האחדות עימם שתתמזג זוכים הם כך ידי ועל לעליונים

משתקפת התחתונים עם העליונים של בהתמזגותם הקשורה האמורה האחדות

ותחתונים עליונים בין חלוקה קיימת, כאן גם אשר פנימה, האדם של נפשו בתוך

עם לקשרם כך ידי ועל שבו ה'תחתונים' בקרב לאחדות לגרום מוטל האדם ועל

שבתוכו. ה'עליונים'

ממש' ממעל אלוקה 'חלק שהיא נאמר שעליה האלוקית נפשו זו שבאדם ה'עליונים'

אחרא. מהסטרא הקרוצה הבהמית נפשו זו שבו וה'תחתונים'

המוחין הם הרי וה'תחתונים' ה'עליונים' מהנפשות, אחת כל בתוך יש כן כמו

הלב רגשות לעומת 'מוחין' בשם המכונה האדם שבנפש השכל כלומר והמידות,

שעיקרהמכונים בגלל 'תחתונים' בבחינת הוא שבלב הרגש עולם 'מידות'. בשם

של במצב הוא כשלעצמו זה עולם שבלבו. ברצונותיו מתבטאת האדם של ישותו

מסויים דבר כלפי אחד רצון בו. הקיימות השונות והמידות הרגשות בין פירוד

והיראה היראה חשבון על בא האהבה במידת הצורך אחרים, ברצונות מתנגש

שהיא, כמו ּבאמת ההכרה קיימת השכל בעולם זאת לעומת האהבה. את ֶֶָמקפיאה

להכיל יכול השכל הרגש, עולם לעומת ה'. רצון בפני עצמו מבטל האדם זה ממקום

השכל בפני שבלב המידות של התבטלותם ידי ועל דבר כל של שונים צדדים

ממנה. ההפוכה למידה גם מקום תתן אחת שמידה לכך לגרום יכול האדם והמוחין,

לעומת ה'אצילות' עולם הינה העליונים של מציאותם קבלה, של המושגים בעולם

האצילות בעולם ו'עשיה'. 'יצירה' 'בריאה' העולמות שלושת שהינם התחתונים

באמצעותם אשר רוחניים צינורות בבחינת שהם העליונות הספירות עשר מאירות

עולם בשם נקרא האצילות עולם כולם. לעולמות ומשפיע מאיר הוא ברוך הקדוש

המלאכים, קיימים שבהם ברוחניים התחתונים, בעולמות וההתכללות. האחדות

הבשרֿודם. האדם קיים שבכולם התחתון שהוא הגשמי העשיה בעולם ובעולמנו

ותתגלה תרכב עליה אשר 'מרכבה' נעשים הם השרת מלאכי של התאחדותם ידי על

בנבואת המתואר של המשמעות זו האצילות. בעולם המאירה האלוקית ההארה

מקווה המלך: שלמה של ביצירתו הטמונה הפנימית המשמעות זו כן וכמו יחזקאל,

מעולם היורדת האלוקית להארה רומז הבקר עשר שנים גבי על העומד המים

ידי על נעשית בעולם התגלותו לנבראים, שפע של כמקור ומשמשת האצילות

שלושה המתאגדים המלאכים דמות את המסמלים הבקר עשר שנים של עמידתם

על נעשית ישראל בני של בקרבם במשכן השכינה של התגלותה בעולמנו שלושה.

אחד. דגל תחת שבטים שלושה באחדות, עמידתם ידי

נאמר ה' כסא ניצב גבם על אשר הקודש, חיות בשם הנקראים המלאכים, אודות

ומתרוממות מוגבהות כלומר 'מנּוׂשאֹות' הם אחד מצד ּומנּוׂשאֹות' 'נֹוׂשאֹות ְְְָָשהם

ככתוב הכסא את 'נֹוׂשאֹות' הם כך עם וביחד מלמעלה עליהם המאיר ה' אור ידי ְעל

מעלה. למעלה הכסא את מגביהות הן כלומר הכסא' את נושאות 'והחיות

המאיר ה' אור בפני הבריאה שבעולם המלאכים של התבטלותם ידי על כלומר

האצילות. בעולם גם ועלייה התרוממות נגרמת האצילות מעולם עליהם

הקד עם ומתאחדת מתהפכת אחרא' שה'סטרא ידי יתירה,על רוממות נגרמת ּוׁשה ְָ

יותר. עליונה למעלה מגיעה הקדּוׁשה ְָאף

הדברים: הסברת

ה' אור של התגלותו העליונות, הספירות עשר מאירות האצילות בעולם כאמור

מאיר דרכם אשר צינורות בבחינת הם הספירות הספירות, עשר באמצעות נעשית

הראשונה ההתגלות אינן האצילות בעולם המאירות הספירות בעולם. האלוקי האור
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הדגלים. עניין אודות מדובר זה במאמר

מאורגנים היו הם ממצרים יציאתם לאחר במדבר ישראל בני של שהייתם במהלך

מארבעת לו סביב המשכן. – מועד אוהל נמצא שבמרכזו גדול אחד מחנה בצורת

מזרח בצד שבטים, שלושה שכנו צד שבכל כזו בצורה ישראל בני סודרו צדדיו

הלאה וכן וגד שמעון ראובן שבט דרום בצד וזבולון, יששכר יהודה שבט היו

אחד, דגל תחת התלכדו שבטים שלושה כל 'במדבר'. פרשת בפרשתנו כמפורט

וכן ראובן דגל תחת דרום שבצד ואלה יהודה דגל תחת מזרח שבצד השבטים

המשכן. את המקיפים דגלים מארבעה מורכב היה ישראל בני שמחנה כך הלאה,

מתנה זו דגלים דגלים בצורת ישראל בני של שהסתדרותם במדרש כך על נאמר

ובאמצעות השרת למלאכי הם דומים כך באמצעות להם, נתן הוא ברוך שהקדוש

את מעורר שהדבר כך כדי עד כולו העולם בעיני ניכרת ישראל בני של מעלתם כך

השרת. מלאכי מפני המתעוררת היראה בדוגמת מפניהם העולם אומות של יראתם

בעזרה הראשון, המקדש בבית המלך שלמה של ביצירתו מוצאים אנו דומה ֲָָתבנית

ו'ים' 'ים' בשם הנקרא גדול מים מקווה של תבנית מנחושת יצר הוא המקדש בחצר

צד. בכל ּבקר שלושה נחושת, עשויי ּבקר עשר שנים גבי על עומד ָָָָזה

גבה על אשר העליונה המרכבה אודות הנביא יחזקאל בנבואת מתואר לכך בדומה

ולכל מצדדיה אותה הסובבים דמויות ארבע נושאים זו מרכבה את ה', ושוכן 'ניצב'

מלאכי של דגלים ארבעה מחנות, ארבעה הם אלה פנים, של צורות כמה מהן אחת

שונים מלאכים ישנם אלה ממחנות אחד בכל השכינה, את הסובבים השרת

וכו'. גבריאל מלאך של דגלו מיכאל, מלאך של דגלו אחד, דגל תחת המאוחדים

כמה מאחדים שהם בכך היא הדגלים שחשיבות החסידות בתורת כך על מוסבר

ביחד. שונים מלאכים מאחדים הם עליונים בעולמות למעלה כן וכמו ביחד שבטים

האחדּות. היא הדגלים מעלת ְֲכלומר

מממשים כולו והעולם המלאכים האדם, ידה שעל בכך היא האחדות של חשיבותה

נבראו. הם שבשבילה האלוקית הכוונה את

להיות הוא ברוך הקדוש 'נתאוה חז"ל אומרים כולה הבריאה של תכליתה ְֲִָאודות

עו ברא הוא ברוך הקדוש כלומר בתחתונים'. דירה ותחתוניםלו עליונים למות

התחתונים. בעולמות דווקא ולהתגלות לשכון כלומר לדּור היא ותשוקתו ָותאוותו

שני שבין בהבדל כרוך העליונים עולמות לבין התחתונים עולמות בין ההבדל

הנקרא הטומאה צד לעומת הקדּוׁשה צד כולה, בבריאה יצר ברוך שהקדוש ְָהצדדים

הינה העליונים של מציאותם האחר'), (='הצד אחרא' 'סטרא הזוהר: בלשון

מהצד גם בתוכה מעורב אשר התחתונים של מציאותם לעומת קדּוׁשה של ְָמציאות

התבטלות מתוך הוא ברוך בקדוש הדביקות היא קדּוׁשה של מהותה ְָהאחר.

הישות, הרגשת היא אחרא' ה'סטרא של מהותה בעצמי, שלי הישות של מוחלטת

בה' הדביקות הקדושה, הוא. ברוך מהקדוש נפרד כדבר עצמו את מרגיש הנברא

פירוד. של במצב הכרוכה אחרא' ה'סטרא לעומת אחדּות של במצב ְֲמתבטאת

בכך המתבטא דבר גבול, בלי הינו הנברא לעומת הבורא היא: לכך הסיבה

דברים גם מכיל הוא הכל, בתוכו מכיל הוא כלומר הכל' 'נושא הוא ברוך שהקדוש

שהוא בכך המתבטא דבר מוגבל, הינו הנברא זאת לעומת מזה. זה ההפוכים

הנברא של מזו השונה שלו האופי של בתבנית המצומצמת שלו בישות 'מקובע'

של ביכולת מתבטאת בפניו אמיתית והתבטלות בה' שדביקות מובן זה לפי שלידו.

עימו. ולהתאחד הזולת את גם להכיל הנברא

העולמות בתוך דווקא ולדור לשכון היא הוא ברוך הקדוש של תאוותו כאמור

את מזככים שהם ידי על נעשה זה דבר לה', ודירה משכן ייעׂשּו שהם ֵָהתחתונים,

ביניהם. אחדות של במצב עצמם את ו'מעמידים' ישותם

'ּכבּול' נברא שכל בגלל בעצמם באמת להתאחד הכוח את אין התחתונים ָלנבראים

עם התחברותם ידי על מתאפשרת התאחדותם ישותו. ובהרגשת שלו בתבנית

שנדרש מה אמיתית. הינה האחדות אצלם אשר מהם שלמעלה העליונים העולמות

הדומה ב'מצב' שניתן כמה עד עצמם את 'להעמיד' הוא התחתונים מהנבראים

בעליונים. השורה האמיתית האחדות עימם שתתמזג זוכים הם כך ידי ועל לעליונים

משתקפת התחתונים עם העליונים של בהתמזגותם הקשורה האמורה האחדות

ותחתונים עליונים בין חלוקה קיימת, כאן גם אשר פנימה, האדם של נפשו בתוך

עם לקשרם כך ידי ועל שבו ה'תחתונים' בקרב לאחדות לגרום מוטל האדם ועל

שבתוכו. ה'עליונים'

ממש' ממעל אלוקה 'חלק שהיא נאמר שעליה האלוקית נפשו זו שבאדם ה'עליונים'

אחרא. מהסטרא הקרוצה הבהמית נפשו זו שבו וה'תחתונים'

המוחין הם הרי וה'תחתונים' ה'עליונים' מהנפשות, אחת כל בתוך יש כן כמו

הלב רגשות לעומת 'מוחין' בשם המכונה האדם שבנפש השכל כלומר והמידות,

שעיקרהמכונים בגלל 'תחתונים' בבחינת הוא שבלב הרגש עולם 'מידות'. בשם

של במצב הוא כשלעצמו זה עולם שבלבו. ברצונותיו מתבטאת האדם של ישותו

מסויים דבר כלפי אחד רצון בו. הקיימות השונות והמידות הרגשות בין פירוד

והיראה היראה חשבון על בא האהבה במידת הצורך אחרים, ברצונות מתנגש

שהיא, כמו ּבאמת ההכרה קיימת השכל בעולם זאת לעומת האהבה. את ֶֶָמקפיאה

להכיל יכול השכל הרגש, עולם לעומת ה'. רצון בפני עצמו מבטל האדם זה ממקום

השכל בפני שבלב המידות של התבטלותם ידי ועל דבר כל של שונים צדדים

ממנה. ההפוכה למידה גם מקום תתן אחת שמידה לכך לגרום יכול האדם והמוחין,

לעומת ה'אצילות' עולם הינה העליונים של מציאותם קבלה, של המושגים בעולם

האצילות בעולם ו'עשיה'. 'יצירה' 'בריאה' העולמות שלושת שהינם התחתונים

באמצעותם אשר רוחניים צינורות בבחינת שהם העליונות הספירות עשר מאירות

עולם בשם נקרא האצילות עולם כולם. לעולמות ומשפיע מאיר הוא ברוך הקדוש

המלאכים, קיימים שבהם ברוחניים התחתונים, בעולמות וההתכללות. האחדות

הבשרֿודם. האדם קיים שבכולם התחתון שהוא הגשמי העשיה בעולם ובעולמנו

ותתגלה תרכב עליה אשר 'מרכבה' נעשים הם השרת מלאכי של התאחדותם ידי על

בנבואת המתואר של המשמעות זו האצילות. בעולם המאירה האלוקית ההארה

מקווה המלך: שלמה של ביצירתו הטמונה הפנימית המשמעות זו כן וכמו יחזקאל,

מעולם היורדת האלוקית להארה רומז הבקר עשר שנים גבי על העומד המים

ידי על נעשית בעולם התגלותו לנבראים, שפע של כמקור ומשמשת האצילות

שלושה המתאגדים המלאכים דמות את המסמלים הבקר עשר שנים של עמידתם

על נעשית ישראל בני של בקרבם במשכן השכינה של התגלותה בעולמנו שלושה.

אחד. דגל תחת שבטים שלושה באחדות, עמידתם ידי

נאמר ה' כסא ניצב גבם על אשר הקודש, חיות בשם הנקראים המלאכים, אודות

ומתרוממות מוגבהות כלומר 'מנּוׂשאֹות' הם אחד מצד ּומנּוׂשאֹות' 'נֹוׂשאֹות ְְְָָשהם

ככתוב הכסא את 'נֹוׂשאֹות' הם כך עם וביחד מלמעלה עליהם המאיר ה' אור ידי ְעל

מעלה. למעלה הכסא את מגביהות הן כלומר הכסא' את נושאות 'והחיות

המאיר ה' אור בפני הבריאה שבעולם המלאכים של התבטלותם ידי על כלומר

האצילות. בעולם גם ועלייה התרוממות נגרמת האצילות מעולם עליהם

הקד עם ומתאחדת מתהפכת אחרא' שה'סטרא ידי יתירה,על רוממות נגרמת ּוׁשה ְָ

יותר. עליונה למעלה מגיעה הקדּוׁשה ְָאף

הדברים: הסברת

ה' אור של התגלותו העליונות, הספירות עשר מאירות האצילות בעולם כאמור

מאיר דרכם אשר צינורות בבחינת הם הספירות הספירות, עשר באמצעות נעשית

הראשונה ההתגלות אינן האצילות בעולם המאירות הספירות בעולם. האלוקי האור
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LÈ‡יׂשראל ּבני יחנּו אבֹותם לבית ּבאֹותֹות ּדגלֹו על ƒְְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָ
יחנּו מֹועד לאהל סביב ּבּמדרׁש1מּנגד ואיתא .2, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

רבבֹות כ"ב עּמֹו ירדּו סיני הר על הּקּב"ה ׁשּנגלה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָּבׁשעה
ּדגלים, ּדגלים עׂשּויין ּכּלם והיּו כּו' מלאכים ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֻׁשל

ׁשהיּו3ׁשּנאמר יׂשראל אֹותם ׁשראּו ּכיון מרבבה, ּדגּול ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ
כּו', לדגלים מתאּוים התחילּו ּדגלים, ּדגלים ְְְְְֲִִִִִִִִִַָָָעׂשּויים
כּו' מׁשאלֹותיכם ממּלא ׁשאני חּייכם כּו' הּקּב"ה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאמר
ׁשּזהּו ׁשּנתאּוּו, ּכמֹו ּדגלים אֹותם עׂשה ל למׁשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹואמר
מה ּגם וזהּו גֹו'. ּבאֹותֹות ּדגלֹו על איׁש ּׁשּכתּוב ְְְִִֶֶַַַַָמה

ּברה4ּׁשּכתּוב ּכּלבנה יפה ׁשחר ּכמֹו הּנׁשקפה זאת מי ְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָֹ
מיכאל ּכגֹון מעלה, ׁשל ּכדגלים ּכּנדּגלֹות, איּמה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻּכחּמה
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ב.1) ב, ועוד.2)פרשתנו יו"ד. פ"ו, ד. פ"ב, שהש"ר וראה ג. פ"ב, י.3)במדב"ר ה, י.4)שה"ש ו, שם
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יותר. עליונה התגלות להן קדמה ספירות, עשר של במסגרת הוא ברוך הקדוש של

הוא דרכם המאיר ה' שאור כזה באופן ספירות עשר יצר הוא ברוך הקדוש תחילה

מרובים', 'אורות - והגבלה מדידה ללא נקראתמאיר אלה ספירות של התגלותן

בתוקף האיר מוגבל הבלתי האלוקי האור אלה בספירות הּתֹוהּו'. 'עולם 'ּתֹוהּו' בשם

התוקף כן כמו העולם, של המוגבלת למציאותו מקום' נתן 'לא שהוא כך כל גדול

תשאיר 'לא אחת שספירה לכך גרם מהספירות אחת בכל האיר האור בו הגדול

מכן לאחר הכלים'. 'שבירת ל'שבירה' גרמה זו התגלות לכן לחברתה. גם מקום'

האור בהם אשר ספירות עשר של חדשה התגלות ויצר חזר הוא ברוך הקדוש

זו התגלות להכילו, תוכל שהמציאות כך מועטים', 'אורות במדידה, מאיר האלוקי

הוא שכאשר אדם בדוגמת הינה שבורה שנשארה המציאות 'ּתּקּון'. בשם ִנקראת

חלילה כאשר אך חי, דבר נעשה עצמו שהגוף כך גופו בתוך נמצאת נשמתו אזי חי

חיּות, נטול ונשאר למטה נופל הגוף אזי למעלה למקומה ועולה הנשמה מסתלקת

ללא כגוף נשארה השבורה שהמציאות בכך מתבטאת הכלים' 'שבירת כן כמו

שלושת בין הקיים בהבדל קשור זה דבר בתוכה. ה' אור של התגלות ללא נשמה,

בעולם ה'אצילות'. עולם לעומת ו'עשייה' 'יצירה' 'בריאה' התחתונים עולמות

התיקון' 'עולם בשם נקרא הוא שלכן דּתּקּון הספירות עשר מאירות ִהאצילות

תוקנה. לא שעדיין השבורה המציאות חלקי הם אשר התחתונים עולמות לעומת

מדרגת למטה הינם התחתונים בעולמות הקיימים הנבראים אחד שמצד מובן מכך

מאחר נפלאה מעלה בהם דווקא קיימת הנסתר שורשם מבחינת אך האצילות עולם

אחרות: במילים התוהו. עולם של גבול' ה'בלי של הכוח בהם ומוסתר שטמון

בו ודבוקה עימו מאוחדת שהמציאות כך בהתגלות הינו ה' אור האצילות בעולם

של ומציאותם מסתתר האלוקי האור בהם אשר התחתונים עולמות לעומת לגמרי

ע ביחד אך ה', מאור נפרד כדבר מורגשת התחתונים אותוהנבראים כאשר כך ם

ה'קדומה' שייכותו מתגלה אזי ה' בפני ישותו את לבטל מצליח תחתון נברא

של התבטלותו בכוח שדווקא כך התוהו, עולם של המרובים לאורות והנסתרת

יתירה. התרוממות נעשית התחתון

של התבטלותם ידי על אך מועטים הינם האורות כשלעצמו, האצילות בעולם

'תיקון'. של באופן מרובים, אורות בו מאירים הנבראים

נעשית בקדושה גם אזי הקדושה בפני אחרא הסטרא של התבטלותה ידי על

והגבלה. ממדידה היציאה

הנפש בפני מתבטלת הבהמית שהנפש ידי על האדם, של נפשו בתוך כן כמו

ידי ועל גדול. בתוקף נהיים האלוקית הנפש של רצונותיה גם אזי האלוקית

האדם של בשכלו גם אזי והמוחין השכל בפני שבלב המידות של התבטלותן

שבליבו. רגשותיו של הנסתר השורש שהינם הנעלמים כוחותיו מאירים

שנשמותיהם מפני היא עבודתם ידי על האמור לכל לגרום ישראל בני של יכולתם

את 'להעמיד' ביכולתם למטה כאן הימצאותם לאחר שגם כך מעלה, ממעלה באות

אבותינו נשמות שבין בהבדל קשור זה דבר מעלה. למעלה הקיים באופן המציאות

גזעו את בו שיש אילן בדוגמת השבטים. של נשמותיהם לבין ויעקב יצחק אברהם

נשמות כך בו, מחוברים עדיין הם זה כל ועם והלאה ממנו הנמשכים הענפים וישנם

בדוגמת הם האצילות, לעולם שייכים הם הרוחנית דרגתם מבחינת אשר האבות

למטה מקומם הרוחנית דרגתם מבחינת אשר השבטים נשמות לעומת הגזע.

אך מטה למטה יורדים הם אחד מצד הענפים, בדוגמת הם התחתונים, בעולמות

המציאות את מחברים הם אלא למעלה בשורשם קשורים נשארים שהם בלבד זו לא

כן. גם כולה

'כוכב כן וכמו 'ענף' פירושה אשר 'ׁשבט' המילה של במשמעותה רמוז זה ֵֶדבר

מראה היוצר מאחוריו הנמשך השובל מפני כן נקרא אשר בגמרא המוזכר שביט'

להוריד הנשמה של יכולתה את המבטא דבר למטה, ממעלה היורד כוכב של

הנעלמים. כוחותיה את בעולם ולגלות

חנייתם צורת אודות בפרשתנו

נאמר במדבר ישראל בני של

˙B˙B‡a BÏ‚c ÏÚ LÈ‡ƒ«ƒ¿¿
È�a e�ÁÈ Ì˙B·‡ ˙È·Ï¿≈¬»«¬¿≈
Ï‰‡Ï ·È·Ò „‚pÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ∆∆»ƒ¿…∆

e�ÁÈ „ÚBÓ1‡˙È‡Â . ≈«¬¿ƒ»
L¯„na2,במדרש (=ומובא «ƒ¿»

זה) פסוק Ï‚pL‰על ‰ÚLa ,¿»»∆ƒ¿»
e„¯È È�ÈÒ ¯‰ ÏÚ ‰"aw‰«»»««ƒ«»¿

˙B··¯ ·"Î BnÚרבבה =) ƒ¿»
רבבות וכ"ב אלפים, עשרת היא

אלף) עשרים מאתים ∆ÏLהינם
Ìlk eÈ‰Â 'eÎ ÌÈÎ‡ÏÓ«¿»ƒ¿»À»
,ÌÈÏ‚c ÌÈÏ‚c ÔÈÈeNÚ¬ƒ¿»ƒ¿»ƒ

¯Ó‡pL3ברוך הקדוש אודות ∆∆¡«
ÔÂÈkהוא ,'‰··¯Ó Ïe‚c'»≈¿»»≈»

Ï‡¯NÈ Ì˙B‡ e‡¯L∆»»ƒ¿»≈
ÌÈÏ‚c ÌÈÈeNÚ eÈ‰L∆»¬ƒ¿»ƒ

ÌÈe‡˙Ó eÏÈÁ˙‰ ,ÌÈÏ‚c¿»ƒƒ¿ƒƒ¿«ƒ
¯Ó‡ ,'eÎ ÌÈÏ‚„Ïƒ¿»ƒ»«
È�‡L ÌÎÈiÁ 'eÎ ‰"aw‰«»»«≈∆∆¬ƒ
'eÎ ÌÎÈ˙BÏ‡LÓ ‡lÓÓ¿«≈ƒ¿¬≈∆
‰NÚ CÏ ‰LÓÏ ¯Ó‡Â¿»«¿…∆≈¬≈
BÓk ÌÈÏ‚c Ì˙B‡»¿»ƒ¿
‰Ó e‰fL ,ee‡˙pL∆ƒ¿«∆∆«
BÏ‚c ÏÚ LÈ‡ ·e˙kM∆»ƒ«ƒ¿

Â .'B‚ ˙B˙B‡aבני של ייחוסם ¿¿
סוד להם שניתן בכך ישראל

Ó‰הדגלים, Ìb e‰Ê∆««
·e˙kM4˙‡Ê ÈÓ' ∆»ƒ…

‰ÙÈ ¯ÁL BÓk ‰Ù˜Lp‰«ƒ¿»»¿««»»
‰nÈ‡ ‰nÁk ‰¯a ‰�·lk«¿»»»»««»¬À»

,'˙BÏb„pkכך על ואומרים «ƒ¿»
'נדגלות' במילה שהרמז חז"ל

ÏÚÓ‰,הוא ÏL ÌÈÏ‚„kƒ¿»ƒ∆«¿»
BÏ‚„Â Ï‡ÎÈÓ ÔB‚k¿ƒ»≈¿ƒ¿
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f"iyz'd ,oeiq ycegd mikxan ,xacna zyxt zay

ודגלֹו ּגבריאל הּקּב"ה5ודגלֹו מן יראים ׁשהּכל ּוכׁשם , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
יראים היּו כּו' ּכ אימה) מּלׁשֹון (איּמה הּמלאכים ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֻּומן

ּכּנדּגלֹות איּמה נאמר לכ כּו', ׁשּמּצד6מּיׂשראל והינּו, . ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
ׁשּלזה והּקּב"ה, הּמלאכים אצל למעלה הּדגלים ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָענין
ּוכפי הּדגלים, ענין ּכללּות על הּצּוּוי נּתן יׂשראל, ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָנתאּוּו
איׁש הּמתחיל' ּב'דּבּור אדמֹו"ר וחמי מֹורי ּכ"ק ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָׁשּמבאר

ּדגלֹו הּב'7על ּדגלֹו, על איׁש הא' צּוּויים, ג' ּבזה ׁשּיׁש , ְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
אבֹו לבית מֹועדּבאֹותֹות לאהל סביב מּנגד והג' תם, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹ
להבין וצרי את8יחנּו. יׂשראל ראּו ׁשּכאׁשר הענין מהּו , ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

מתאּוים התחילּו ּדגלים ּדגלים עׂשּויים ׁשהיּו ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָהּמלאכים
ּכן ואם מהּמלאכים, למעלה הם הּנׁשמֹות הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָלדגלים,
הּמלאכים. אצל ׁשּיׁשנֹו הּדגלים לענין ׁשּיתאּוּו ׁשּי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאי
עצמם הּמלאכים ּבין הפרׁש ׁשּיׁש ּבזה, הענין ּכללּות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָא
הם הּנׁשמֹות ּדבאמת ׁשּבּמלאכים, הּדגלים ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָלענין
רק זה הרי יׂשראל ׁשּנתאּוּו ּומה מהּמלאכים, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלמעלה
מיכאל הּמדרׁש לׁשֹון ּוכדּיּוק ׁשּבּמלאכים, הּדגלים ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָלענין

ּדוקא. הּדגלים ענין ודגלֹו, ּגבריאל ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָודגלֹו

הּוא9ּבזהÔÈ�Ú‰Âב) ׁשּבּמלאכים הּדגלים ענין ּדהּנה, , ¿»ƒ¿»ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
מג', ּכלּול מהם אחד ׁשּכל הּמרּכבה, חּיֹות ד' ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָענין
ּפֹונים וג' יּמה ּפֹונים וג' צפֹונה ּפֹונים ג' ּבקר, י"ב ְְְִִִֵָָָָָָוהם

מזרחה ּפֹונים וג' והם10נגּבה מלמעלה, עליהם והּים , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
הּכּסא עם ּומנּׂשאֹות היֹותם11נֹוׂשאֹות ׁשעם והינּו, , ְְְְֱִִִֵֶַַָָֻ

והם מלמעלה, עליהם והּים ׁשּכתּוב ּכמֹו מהּים, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלמּטה
ּובהמֹות, חּיֹות ּבׁשם נקראים ׁשהרי אדם, מּבחינת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלמּטה
עליהם ׁשעֹומד הּים את נֹוׂשאים הם הרי ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמּכלֿמקֹום,
הּכּסא ׁשעל והאדם הּכּסא את ּגם ונֹוׂשאים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמלמעלה,
ׁשהּמלאכים היֹות ּדעם ּבזה, והענין אדם. לא ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹלבחינת
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עה"פ.5) ו.6)שהש"ר פט"ו, 99).7)שמו"ר ע' ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת במדבר מג.8)דש"פ ע' פרשתנו אוה"ת גם בהבא9)ראה

לה ע' שם אוה"ת ואילך. תנ ואילך. תמט ע' הצ"צ ולאדמו"ר ואילך. א פה, האמצעי לאדמו"ר פרשתנו ביאוה"ז ראה – לקמן

ואילך. מ ע' כה.10)ואילך. ז, ואילך.11)מלכיםֿא ד עב, שם ואילך. סע"א עא, יתרו תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

BÏ‚„Â Ï‡È¯·b5e הוא, כנדגלות' 'איומה המילים של ÌLÎמשמעותם «¿ƒ≈¿ƒ¿¿≈
ÔBLlÓ ‰nÈ‡) ÌÈÎ‡Ïn‰ ÔÓe ‰"aw‰ ÔÓ ÌÈ‡¯È Ïk‰L∆«…¿≈ƒƒ«»»ƒ««¿»ƒ¬À»ƒ¿

'eÎ Ck (‰ÓÈ‡העולם CÎÏאומות ,'eÎ Ï‡¯NiÓ ÌÈ‡¯È eÈ‰ ≈»»»¿≈ƒƒƒ¿»≈¿»
˙BÏb„pk ‰nÈ‡ ¯Ó‡�6ÌÈÏ‚c‰ ÔÈ�Ú „vnL ,e�È‰Â הקיים. ∆¡«¬À»«ƒ¿»¿«¿∆ƒ«ƒ¿««¿»ƒ

ÌÈÎ‡Ïn‰ Ïˆ‡ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈∆««¿»ƒ
ee‡˙� ‰ÊlL ,‰"aw‰Â¿«»»∆»∆ƒ¿«

,Ï‡¯NÈכך �Ôzבעקבות ƒ¿»≈ƒ«
Èeev‰ישראל ÏÚלבני «ƒ«

,ÌÈÏ‚c‰ ÔÈ�Ú ˙eÏÏk¿»ƒ¿««¿»ƒ
È¯BÓ ˜"k ¯‡·nL ÈÙÎe¿ƒ∆¿»≈¿ƒ

a ¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂמאמרו ¿»ƒ«¿¿
ÏÚ LÈ‡' ÏÈÁ˙n‰ ¯ea„ƒ««¿ƒƒ«

c'BÏ‚7‰Êa LiL בפסוק, ƒ¿∆≈»∆
ˆÌÈÈeeזה שלושה‚' כלומר ƒƒ

של המחנה צורת אודות פרטים

ישראל ‰בני ה, הוא‡'פרט »
'BÏ‚c ÏÚ LÈ‡'אחד כל על ƒ«ƒ¿

לו השייך דגלו תחת ,לעמוד
ה‰ 'B˙B‡a˙הואa'פרט «¿

'Ì˙B·‡ ˙È·Ïכל של יכולתו ¿≈¬»
מסויים דגל תחת לעמוד אחד

אבותיו בכוח זה Â‰הרי פרט, ¿«
È·Ò·הוא‚'ה „‚pÓ'ƒ∆∆»ƒ

CÈ¯ˆÂ .'e�ÁÈ „ÚBÓ Ï‰‡Ï¿…∆≈«¬¿»ƒ
ÔÈ·‰Ï8ÔÈ�Ú‰ e‰Ó , ¿»ƒ«»ƒ¿»

˙‡ Ï‡¯NÈ e‡¯ ¯L‡kL∆«¬∆»ƒ¿»≈∆
ÌÈÈeNÚ eÈ‰L ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ∆»¬ƒ
eÏÈÁ˙‰ ÌÈÏ‚c ÌÈÏ‚c¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ
È¯‰ ,ÌÈÏ‚„Ï ÌÈe‡˙Óƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¬≈
‰ÏÚÓÏ Ì‰ ˙BÓLp‰«¿»≈¿«¿»

ÌÈÎ‡Ïn‰Óהנשמה שהרי ≈««¿»ƒ
'חלק הינה יהודי של האלוקית

ובהיותה ממש' ממעל אלוקה

בעולם הוא מקומה למעלה

שהם המלאכים לעומת האצילות

מקום אשר 'נבראים' בבחינת

בריאה בעולמות עמידתם

‡ˆÏויצירה B�LiL ÌÈÏ‚c‰ ÔÈ�ÚÏ ee‡˙iL CiL CÈ‡ Ôk Ì‡Â ,¿ƒ≈≈«»∆ƒ¿«¿ƒ¿««¿»ƒ∆∆¿≈∆
ÌÈÎ‡Ïn‰ ÔÈa L¯Ù‰ LiL ,‰Êa ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏk C‡ .ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ«¿»»ƒ¿»»∆∆≈∆¿≈≈««¿»ƒ
Ì‰ ˙BÓLp‰ ˙Ó‡·c ,ÌÈÎ‡ÏnaL ÌÈÏ‚c‰ ÔÈ�ÚÏ ÌÓˆÚ«¿»¿ƒ¿««¿»ƒ∆««¿»ƒ¿∆¡∆«¿»≈
ÔÈ�ÚÏ ˜¯ ‰Ê È¯‰ Ï‡¯NÈ ee‡˙pL ‰Óe ,ÌÈÎ‡Ïn‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈««¿»ƒ«∆ƒ¿«ƒ¿»≈¬≈∆«¿ƒ¿«

Â Ï‡ÎÈÓ L¯„n‰ ÔBLÏ ˜ei„Îe ,ÌÈÎ‡ÏnaL ÌÈÏ‚c‰דגלֹו «¿»ƒ∆««¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ»≈¿ְִ
Â Ï‡È¯·bדגלֹו‰ ÔÈ�Ú Âc˜‡.ּדגלים, «¿ƒ≈¿ְִƒ¿««ְִָ«¿»

‰Êa ÔÈ�Ú‰Â (·9ÔÈ�Ú ‡e‰ ÌÈÎ‡ÏnaL ÌÈÏ‚c‰ ÔÈ�Ú ,‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿««¿»ƒ∆««¿»ƒƒ¿«
‰·k¯n‰ ˙BiÁ שהם„' העליונה המרכבה את הנושאות הדמויות ארבעת ««∆¿»»
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מבוא למאמר דא"ח - שבת פרשת במדבר, מברכים החודש סיון, ה'תשי"ז



ז f"iyz'd ,oeiq ycegd mikxan ,xacna zyxt zay

ודגלֹו ּגבריאל הּקּב"ה5ודגלֹו מן יראים ׁשהּכל ּוכׁשם , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
יראים היּו כּו' ּכ אימה) מּלׁשֹון (איּמה הּמלאכים ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֻּומן

ּכּנדּגלֹות איּמה נאמר לכ כּו', ׁשּמּצד6מּיׂשראל והינּו, . ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
ׁשּלזה והּקּב"ה, הּמלאכים אצל למעלה הּדגלים ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָענין
ּוכפי הּדגלים, ענין ּכללּות על הּצּוּוי נּתן יׂשראל, ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָנתאּוּו
איׁש הּמתחיל' ּב'דּבּור אדמֹו"ר וחמי מֹורי ּכ"ק ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָׁשּמבאר

ּדגלֹו הּב'7על ּדגלֹו, על איׁש הא' צּוּויים, ג' ּבזה ׁשּיׁש , ְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
אבֹו לבית מֹועדּבאֹותֹות לאהל סביב מּנגד והג' תם, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹ
להבין וצרי את8יחנּו. יׂשראל ראּו ׁשּכאׁשר הענין מהּו , ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

מתאּוים התחילּו ּדגלים ּדגלים עׂשּויים ׁשהיּו ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָהּמלאכים
ּכן ואם מהּמלאכים, למעלה הם הּנׁשמֹות הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָלדגלים,
הּמלאכים. אצל ׁשּיׁשנֹו הּדגלים לענין ׁשּיתאּוּו ׁשּי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאי
עצמם הּמלאכים ּבין הפרׁש ׁשּיׁש ּבזה, הענין ּכללּות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָא
הם הּנׁשמֹות ּדבאמת ׁשּבּמלאכים, הּדגלים ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָלענין
רק זה הרי יׂשראל ׁשּנתאּוּו ּומה מהּמלאכים, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלמעלה
מיכאל הּמדרׁש לׁשֹון ּוכדּיּוק ׁשּבּמלאכים, הּדגלים ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָלענין

ּדוקא. הּדגלים ענין ודגלֹו, ּגבריאל ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָודגלֹו

הּוא9ּבזהÔÈ�Ú‰Âב) ׁשּבּמלאכים הּדגלים ענין ּדהּנה, , ¿»ƒ¿»ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
מג', ּכלּול מהם אחד ׁשּכל הּמרּכבה, חּיֹות ד' ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָענין
ּפֹונים וג' יּמה ּפֹונים וג' צפֹונה ּפֹונים ג' ּבקר, י"ב ְְְִִִֵָָָָָָוהם

מזרחה ּפֹונים וג' והם10נגּבה מלמעלה, עליהם והּים , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
הּכּסא עם ּומנּׂשאֹות היֹותם11נֹוׂשאֹות ׁשעם והינּו, , ְְְְֱִִִֵֶַַָָֻ

והם מלמעלה, עליהם והּים ׁשּכתּוב ּכמֹו מהּים, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלמּטה
ּובהמֹות, חּיֹות ּבׁשם נקראים ׁשהרי אדם, מּבחינת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלמּטה
עליהם ׁשעֹומד הּים את נֹוׂשאים הם הרי ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמּכלֿמקֹום,
הּכּסא ׁשעל והאדם הּכּסא את ּגם ונֹוׂשאים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמלמעלה,
ׁשהּמלאכים היֹות ּדעם ּבזה, והענין אדם. לא ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹלבחינת
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BÏ‚„Â Ï‡È¯·b5e הוא, כנדגלות' 'איומה המילים של ÌLÎמשמעותם «¿ƒ≈¿ƒ¿¿≈
ÔBLlÓ ‰nÈ‡) ÌÈÎ‡Ïn‰ ÔÓe ‰"aw‰ ÔÓ ÌÈ‡¯È Ïk‰L∆«…¿≈ƒƒ«»»ƒ««¿»ƒ¬À»ƒ¿

'eÎ Ck (‰ÓÈ‡העולם CÎÏאומות ,'eÎ Ï‡¯NiÓ ÌÈ‡¯È eÈ‰ ≈»»»¿≈ƒƒƒ¿»≈¿»
˙BÏb„pk ‰nÈ‡ ¯Ó‡�6ÌÈÏ‚c‰ ÔÈ�Ú „vnL ,e�È‰Â הקיים. ∆¡«¬À»«ƒ¿»¿«¿∆ƒ«ƒ¿««¿»ƒ

ÌÈÎ‡Ïn‰ Ïˆ‡ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈∆««¿»ƒ
ee‡˙� ‰ÊlL ,‰"aw‰Â¿«»»∆»∆ƒ¿«

,Ï‡¯NÈכך �Ôzבעקבות ƒ¿»≈ƒ«
Èeev‰ישראל ÏÚלבני «ƒ«

,ÌÈÏ‚c‰ ÔÈ�Ú ˙eÏÏk¿»ƒ¿««¿»ƒ
È¯BÓ ˜"k ¯‡·nL ÈÙÎe¿ƒ∆¿»≈¿ƒ

a ¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂמאמרו ¿»ƒ«¿¿
ÏÚ LÈ‡' ÏÈÁ˙n‰ ¯ea„ƒ««¿ƒƒ«

c'BÏ‚7‰Êa LiL בפסוק, ƒ¿∆≈»∆
ˆÌÈÈeeזה שלושה‚' כלומר ƒƒ

של המחנה צורת אודות פרטים

ישראל ‰בני ה, הוא‡'פרט »
'BÏ‚c ÏÚ LÈ‡'אחד כל על ƒ«ƒ¿

לו השייך דגלו תחת ,לעמוד
ה‰ 'B˙B‡a˙הואa'פרט «¿

'Ì˙B·‡ ˙È·Ïכל של יכולתו ¿≈¬»
מסויים דגל תחת לעמוד אחד

אבותיו בכוח זה Â‰הרי פרט, ¿«
È·Ò·הוא‚'ה „‚pÓ'ƒ∆∆»ƒ

CÈ¯ˆÂ .'e�ÁÈ „ÚBÓ Ï‰‡Ï¿…∆≈«¬¿»ƒ
ÔÈ·‰Ï8ÔÈ�Ú‰ e‰Ó , ¿»ƒ«»ƒ¿»

˙‡ Ï‡¯NÈ e‡¯ ¯L‡kL∆«¬∆»ƒ¿»≈∆
ÌÈÈeNÚ eÈ‰L ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ∆»¬ƒ
eÏÈÁ˙‰ ÌÈÏ‚c ÌÈÏ‚c¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ
È¯‰ ,ÌÈÏ‚„Ï ÌÈe‡˙Óƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¬≈
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elbcח lr yi`

מּבחינֹות הם ּבׁשרׁשם מּכלֿמקֹום, יֹותר, למּטה ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָירדּו
אדם ואּלּו הּתהּו, מעֹולם הּוא ׁשרׁשם ׁשהרי יֹותר, ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹנעלית

מ"ה ּבגימטרּיא עֹולם12הּוא ׁשרׁש הּוא מ"ה ּדׁשם , ְְְִִֵֶַַָֹ
הם הּתהּו מעֹולם ׁשהם הּמלאכים ּכן, ואם ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹהּתּקּון,

ה מעֹולם ׁשהּוא אדם מּבחינת הםלמעלה ולכן ּתּקּון, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּכל אמנם, כּו'. הּכּסא ׁשעל והאדם הּכּסא את ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָנֹוׂשאים
ׁשבירת לאחרי מהּֿׁשאיןּֿכן ּבלבד, ׁשרׁשם מּצד הּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָזה
הּדגלים, ענין הּוא זה ועל יֹותר. למּטה ׁשּנפלּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּכלים
ענין הּוא הּדגלים ּדענין ודגלֹו, ּגבריאל ודגלֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָמיכאל
ׁשל ּבאפן אּלא מּזה, זה התּכּללּות רק ולא ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹההתּכּללּות,
סעיף ּכדלקּמן אבֹותם, לבית ענין (ׁשּזהּו ּבמציאּות ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּבּטּול
ענין ּכל ּדהּנה, לׁשרׁשם. עֹולים הם ועלֿידיֿזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָח),
ּכּידּוע מתּפרדין, ענפין ׁשהיּו לפי היה הּכלים ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשבירת

וּימת וּימל הם13ּבענין הרי ההתּכּללּות עלֿידי אמנם , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹ
ּכל ועֹולים הּכלים, ּדׁשבירת הענין את ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָמתּקנים
הּכּסא. את נֹוׂשאֹות הם ועלֿידיֿזה לׁשרׁשם, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָהּניצֹוצֹות
עצמם ׁשהם היינּו, ּומנּׂשאֹות, נֹוׂשאֹות הם ׁשהחּיֹות ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֻוזהּו
הּכּסא את נֹוׂשאֹות הם ועלֿידיֿזה לׁשרׁשם, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֻמנּׂשאֹות

כּו'.

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ,ּדהּׁשבטים הּדגלים ּבענין ּגם יּובן ¿«∆∆∆ְְְְְִִִַַַַָָָ
ּתּתאה, מרּכבּתא הם הּׁשבטים ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּדהּנה,

להּׁשבטים האבֹות ּבין ההפרׁש הם14ּכּידּוע ׁשהאבֹות ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
מרּכבּתא הם והּׁשבטים ּדאצילּות, עּלאה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָמרּכבּתא
ענין הּוא ּובפרטּיּות ּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְְֲִִִִִִִַַָָָָָָּתּתאה

נאמר ועלֿזה הּבריאה, ּדעֹולם עלּו15הּמרּכבה ׁשּׁשם ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּמּצד לפי העלּיה, ענין ּבהם להיֹות ׁשּצרי ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשבטים,
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את המבטאת הוא ברוך הקדוש

'אורות בצורת המאירה ההתגלות

האצילות בעולם ,מועטים'
L¯L ‡e‰ ‰"Ó ÌLc¿≈…∆
,Ôk Ì‡Â ,Ôewz‰ ÌÏBÚ««ƒ¿ƒ≈
ÌÏBÚÓ Ì‰L ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ∆≈≈«
‰ÏÚÓÏ Ì‰ e‰z‰«…≈¿«¿»
‡e‰L Ì„‡ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«»»∆
Ì‰ ÔÎÏÂ ,Ôewz‰ ÌÏBÚÓ≈««ƒ¿»≈≈
‡qk‰ ˙‡ ÌÈ‡NB�¿ƒ∆«ƒ≈
.'eÎ ‡qk‰ ÏÚL Ì„‡‰Â¿»»»∆««ƒ≈
„vÓ ‡e‰ ‰Ê Ïk ,Ì�Ó‡»¿»»∆ƒ«

ÌL¯LהנסתרŒ‰Ó ,„·Ïa »¿»ƒ¿««
ÔkŒÔÈ‡Mאודות מדובר כאשר ∆≈≈

הגלוייה ≈¬»¿È¯Á‡Ïמציאותם
eÏÙpL 'ÌÈÏk‰ ˙¯È·L'¿ƒ««≈ƒ∆»¿

¯˙BÈ ‰hÓÏלמטה בהיותם ¿«»≈
עולם של לכוח זקוקים הם

להתרומם מנת על האצילות

הוא ברוך הקדוש עם .ולהתאחד
ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆ƒ¿«
BÏ‚„Â Ï‡ÎÈÓ ,ÌÈÏ‚c‰«¿»ƒƒ»≈¿ƒ¿

BÏ‚„Â Ï‡È¯·bבאמצעות «¿ƒ≈¿ƒ¿
חוזרים הנבראים הדגלים, עניין

למעלה ÔÈ�Úcועולים ,¿ƒ¿«
ÔÈ�Ú ‡e‰ ÌÈÏ‚c‰«¿»ƒƒ¿«

˙eÏlk˙‰‰דברים כמה של «ƒ¿«¿
משמעותו 'דגל' שהרי ביחד

שלמרות חיילים, אנשים, קבוצת

אחד דגל תחת מתאחדים הם מזה זה שונים Âשהם שבין, ¿ההתאחדות
היא השונים ¯˜הנבראים ‡Ïשישנה fÓ‰בכך ‰Ê ˙eÏlk˙‰שכל …«ƒ¿«¿∆ƒ∆

נקודה בתוכו מוצא הוא כך ובתוך חברו משל השונה שלו בגדרו נשאר אחד

השני עם אותו ‡l‡הקושרת היא, Ïehaההתאחדות ÏL ÔÙ‡a ∆»¿…∆∆ƒ
˙e‡ÈˆÓaאיננו שמלכתחילה כך לגמרי מתבטלת אחד כל של ישותו אשר ƒ¿ƒ
מהשני ÔÈ�Úנפרד e‰fL)במילים Ôn˜Ï„kהרמוז ,'Ì˙B·‡ ˙È·Ï' ∆∆ƒ¿«¿≈¬»¿ƒ¿«»

ÔÈ�Ú Ïk ,‰p‰c .ÌL¯LÏ ÌÈÏBÚ Ì‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,(Á ÛÈÚÒ¿ƒ¿«¿≈∆≈ƒ¿»¿»¿ƒ≈»ƒ¿«
L ÈÙÏ ‰È‰ 'ÌÈÏk‰ ˙¯È·L'התוהו עולם של 'ÔÈÙ�Úהספירות eÈ‰ ¿ƒ««≈ƒ»»¿ƒ∆»¬»ƒ

'ÔÈ„¯t˙Ó(נפרדים בגלל(=ענפים דווקא התוהו, מספירות אחת כל אשר ƒ¿»¿ƒ
במקביל לתת יכלה ולא הישות בתכלית היתה היא בה, שהאיר הרב האור

לחברתה גם Úe„ikמקום ,«»«
'˙ÓiÂ CÏÓiÂ' ÔÈ�Úa13 ¿ƒ¿««ƒ¿…«»»

איננה השני של מלכותו

מיתתו לאחרי אלא מתאפשרת

הראשון È„ÈŒÏÚשל Ì�Ó‡ ,»¿»«¿≈
Ì‰ È¯‰ ˙eÏlk˙‰‰«ƒ¿«¿¬≈≈
ÔÈ�Ú‰ ˙‡ ÌÈ�w˙Ó¿«¿ƒ∆»ƒ¿»
ÌÈÏBÚÂ ,ÌÈÏk‰ ˙¯È·Lcƒ¿ƒ««≈ƒ¿ƒ
,ÌL¯LÏ ˙BˆBˆÈp‰ Ïk»«ƒ¿»¿»
˙B‡NB� Ì‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆≈¿

‡qk‰ לכך‡˙ גורמות הם ∆«ƒ≈
שהאירו המרובים' שה'אורות'

יחזרו תוהו של באופן תחילה

בעולם תיקון של באופן ויאירו

‰Ìהתיקון ˙BiÁ‰L e‰ÊÂ .¿∆∆««≈
,'˙B‡O�Óe ˙B‡NB�'¿¿À»
ÌÓˆÚ Ì‰L ,e�ÈÈ‰«¿∆≈«¿»

˙B‡O�Óומתרוממות ¿À»
ÌL¯LÏהכסא של בכוחו ¿»¿»

האדם בכוח להם, שממעל

עליו היושב ŒÈ„ÈŒÏÚÂהעליון ,¿«¿≈
‰Êמכן �B‡NB˙לאחר Ì‰ ∆≈¿

.'eÎ ‡qk‰ ˙‡∆«ƒ≈
Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»«
ÌÈË·M‰c ÌÈÏ‚c‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿««¿»ƒ¿«¿»ƒ

ישראל בני p‰c‰,אצל ,¿ƒ≈
Ì‰ ÌÈË·M‰נקראים «¿»ƒ≈

'‰‡zz ‡z·k¯Ó'∆¿«¿»«»»
תחתונה) Úe„ik(=מרכבה ,«»«

˙B·‡‰ ÔÈa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈»»
ÌÈË·M‰Ï14˙B·‡‰L ¿«¿»ƒ∆»»

‰‡lÚ ‡z·k¯Ó Ì‰≈∆¿«¿»ƒ»»
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˙eiË¯Ù·e ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c ‰‡zz ‡z·k¯Óבעיקר‡e‰ ∆¿«¿»«»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿»ƒ
‰‡È¯a‰ ÌÏBÚc ‰·k¯n‰ ÔÈ�Úשמבחינת האבות שלעומת כיוון ƒ¿««∆¿»»¿««¿ƒ»

בני השבטים עשר שנים הרי האצילות לעולם שייכים הם הרוחנית דרגתם

הבריאה לעולם שייכים הם �‡Ó¯יעקב ‰ÊŒÏÚÂ ,15eÏÚ ÌML' ¿«∆∆¡«∆»»
,'ÌÈË·Lכלומר„vnL ÈÙÏ ,‰iÏÚ‰ ÔÈ�Ú Ì‰a ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ¿»ƒ∆»ƒƒ¿»∆ƒ¿«»¬ƒ»¿ƒ∆ƒ«
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ּומּכלֿמקֹום הּבריאה. ּבעֹולם היא מדרגתם הרי ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָעצמם
עליהם העֹומד הּים ּבחינת את ּומעלים נֹוׂשאים הם ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהרי
ּכפי ּדאצילּות מלכּות ּבחינת על ּדקאי ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָמּלמעלה,
ּבריאהֿ להתהּוּות מקֹור להיֹות לּבריאה עּתיק ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָׁשּנעׂשית
העלם ּבדר הּוא ההתהּוּות אפן והרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹיצירהֿעׂשּיה,
את הּנבראים מרּגיׁשים ׁשּלכן מהּנברא, הּבֹורא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוהסּתר
את ּולהעלֹות לרֹומם צרי זה ּומּׁשּום ליׁש, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָעצמם
ּכּידּוע האצילּות, ּבעֹולם ׁשּתתעּלה הּמלכּות ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָספירת

ארֹוממ הּמל16ּבענין נעׂשית17אלקי זֹו עלּיה הּנה , ְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
ּבחינת הּׁשבטים היֹות ּדעם והינּו, הּׁשבטים. ְְְְְְְֱִִִִֵַַַַַָָעלֿידי
מלכּות מּבחינת ּבמדרגה ׁשּלמּטה ּדבריאה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמרּכבּתא
ׁשל ּבאפן הם ׁשהּׁשבטים ּכיון מּכלֿמקֹום, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדאצילּות,
ּכֹוכבא מּלׁשֹון ׁשבטים ּפרּוׁש ּדזהּו מּׁשרׁשם, ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָהמׁשכה

את18ּדׁשביט להעלֹות ּבכחם יׁש ׁשרׁשם מּצד הּנה , ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּבענין לעיל ּׁשּנתּבאר מה ועלּֿדר הּמלכּות. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּבחינת
כּו' הּכּסא את להעלֹות יכֹולים ׁשהם ׁשהּטעם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָהּמלאכים,
הּׁשבטים, ּבענין ּגם יּובן כן ּכמֹו ּבתהּו, ׁשרׁשם מּצד ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹהּוא
זעירֿ ּבחינת ׁשהּוא י"ה, ׁשבטי הם ׁשּבׁשרׁשם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּכיון
מּספירת למעלה הם ׁשרׁשם מּצד הרי ּדאצילּות, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָאנּפין
ּבעּתיקא ׁשּזעירֿאנּפין הּידּוע לפי ּובפרט ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהּמלכּות,

וּתליא מּכללּות19אחיד למעלה הּוא עּתיק והרי , ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָ
הם יכֹולים ׁשרׁשם ּומּצד ּדאצילּות, ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָההׁשּתלׁשלּות

הּמלכּות. ּבחינת את ְְְֲִֶַַַַלהעלֹות

ּדהּנהÔÈ�Ú‰Âג) הּוא, העבֹודה20ּבעבֹודה ענין עּקר ¿»ƒ¿»ְְֲֲִִִֵַַָָָָ
ּבׁשביל הּוא הּמֹוחין ענין ּדכל הּמּדֹות, ּתּקּון ְְְִִִִִִַַַָהּוא
למּטה, הּנׁשמה ירידת ּבענין הּמבאר ועלּֿדר ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹהּמּדֹות.
היא ירידתּה וכל ּתּקּון, צריכה אינּה עצמּה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָׁשהּנׁשמה

הּבהמית ונפׁש הּגּוף לתּקן ההפר21ּבׁשביל והרי ּבין, ׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
עּקרּה האלקית ׁשּנפׁש הּוא הּבהמית לּנפׁש האלקית ֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹנפׁש

מּדֹות עּקרּה הּבהמית ונפׁש ׁשּבנֹוגע22מֹוחין, ּכׁשם הּנה , ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
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ט f"iyz'd ,oeiq ycegd mikxan ,xacna zyxt zay

ּומּכלֿמקֹום הּבריאה. ּבעֹולם היא מדרגתם הרי ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָעצמם
עליהם העֹומד הּים ּבחינת את ּומעלים נֹוׂשאים הם ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהרי
ּכפי ּדאצילּות מלכּות ּבחינת על ּדקאי ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָמּלמעלה,
ּבריאהֿ להתהּוּות מקֹור להיֹות לּבריאה עּתיק ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָׁשּנעׂשית
העלם ּבדר הּוא ההתהּוּות אפן והרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹיצירהֿעׂשּיה,
את הּנבראים מרּגיׁשים ׁשּלכן מהּנברא, הּבֹורא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוהסּתר
את ּולהעלֹות לרֹומם צרי זה ּומּׁשּום ליׁש, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָעצמם
ּכּידּוע האצילּות, ּבעֹולם ׁשּתתעּלה הּמלכּות ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָספירת

ארֹוממ הּמל16ּבענין נעׂשית17אלקי זֹו עלּיה הּנה , ְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
ּבחינת הּׁשבטים היֹות ּדעם והינּו, הּׁשבטים. ְְְְְְְֱִִִִֵַַַַַָָעלֿידי
מלכּות מּבחינת ּבמדרגה ׁשּלמּטה ּדבריאה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמרּכבּתא
ׁשל ּבאפן הם ׁשהּׁשבטים ּכיון מּכלֿמקֹום, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדאצילּות,
ּכֹוכבא מּלׁשֹון ׁשבטים ּפרּוׁש ּדזהּו מּׁשרׁשם, ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָהמׁשכה

את18ּדׁשביט להעלֹות ּבכחם יׁש ׁשרׁשם מּצד הּנה , ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּבענין לעיל ּׁשּנתּבאר מה ועלּֿדר הּמלכּות. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּבחינת
כּו' הּכּסא את להעלֹות יכֹולים ׁשהם ׁשהּטעם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָהּמלאכים,
הּׁשבטים, ּבענין ּגם יּובן כן ּכמֹו ּבתהּו, ׁשרׁשם מּצד ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹהּוא
זעירֿ ּבחינת ׁשהּוא י"ה, ׁשבטי הם ׁשּבׁשרׁשם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּכיון
מּספירת למעלה הם ׁשרׁשם מּצד הרי ּדאצילּות, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָאנּפין
ּבעּתיקא ׁשּזעירֿאנּפין הּידּוע לפי ּובפרט ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהּמלכּות,

וּתליא מּכללּות19אחיד למעלה הּוא עּתיק והרי , ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָ
הם יכֹולים ׁשרׁשם ּומּצד ּדאצילּות, ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָההׁשּתלׁשלּות

הּמלכּות. ּבחינת את ְְְֲִֶַַַַלהעלֹות

ּדהּנהÔÈ�Ú‰Âג) הּוא, העבֹודה20ּבעבֹודה ענין עּקר ¿»ƒ¿»ְְֲֲִִִֵַַָָָָ
ּבׁשביל הּוא הּמֹוחין ענין ּדכל הּמּדֹות, ּתּקּון ְְְִִִִִִַַַָהּוא
למּטה, הּנׁשמה ירידת ּבענין הּמבאר ועלּֿדר ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹהּמּדֹות.
היא ירידתּה וכל ּתּקּון, צריכה אינּה עצמּה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָׁשהּנׁשמה

הּבהמית ונפׁש הּגּוף לתּקן ההפר21ּבׁשביל והרי ּבין, ׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
עּקרּה האלקית ׁשּנפׁש הּוא הּבהמית לּנפׁש האלקית ֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹנפׁש

מּדֹות עּקרּה הּבהמית ונפׁש ׁשּבנֹוגע22מֹוחין, ּכׁשם הּנה , ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
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‡È‰ Ì˙‚¯„Ó È¯‰ ÌÓˆÚהאצילות מעולם ‰È¯a‡‰.למטה ÌÏBÚa «¿»¬≈«¿≈»»ƒ¿»«¿ƒ»
„ÓBÚ‰ Ìi‰ ˙�ÈÁa ˙‡ ÌÈÏÚÓe ÌÈ‡NB� Ì‰ È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»¬≈≈¿ƒ«¬ƒ∆¿ƒ««»»≈

È‡˜c ,‰ÏÚÓlÓ Ì‰ÈÏÚ(שמוסב=)˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ˙�ÈÁa ÏÚ ¬≈∆ƒ¿«¿»¿»≈«¿ƒ««¿«¬ƒ
Ï ˜ÈzÚ ˙ÈNÚpL ÈÙkה התחתונהÈ¯a‡‰עולם היא המלכות ספירת ¿ƒ∆«¬≈«ƒƒ¿ƒ»

שבעולם הספירות מבין

הירידה נעשית ידה ועל האצילות

מעולם האלוקי האור של

אל האחדות, מעולם האצילות,

ועשיה, יצירה בריאה עולמות

יורדת היא הפירוד, עולמות

'עתיק' ונעשית האצילות מעולם

לעולמות 'כתר' כלומר

B˜Ó¯התחתונים ˙BÈ‰Ïƒ¿»
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙ee‰˙‰Ï¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
ÔÙ‡ È¯‰Â ,‰iNÚ¬ƒ»«¬≈…∆

˙ee‰˙‰‰אלה עולמות של «ƒ¿«
C¯„a ‡e‰שלÌÏÚ‰ ¿∆∆∆¿≈

,‡¯·p‰Ó ‡¯Ba‰ ¯zÒ‰Â¿∆¿≈«≈≈«ƒ¿»
ÌÈ‡¯·p‰ ÌÈLÈb¯Ó ÔÎlL∆»≈«¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ
ÌeMÓe ,LÈÏ ÌÓˆÚ ˙‡∆«¿»¿≈ƒ
ÌÓB¯Ï CÈ¯ˆ ‰Ê∆»ƒ¿≈
˙¯ÈÙÒ ˙‡ ˙BÏÚ‰Ïe¿«¬∆¿ƒ«
‰lÚ˙zL ˙eÎÏn‰««¿∆ƒ¿«∆

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚaכלומר ¿»»¬ƒ
בעולמות השפעתה שצורת

כבעולם תהיה התחתונים

ÔÈ�Úaהאצילות Úe„ik ,«»«¿ƒ¿«
בפסוק EÓÓB¯‡'16הרמוז ¬ƒ¿

'CÏn‰ È˜Ï‡17יש אשר ¡…««∆∆
של התגלותו את לרומם צורך

שבספירת הוא ברוך הקדוש

המלך' את 'לרומם ,המלכות,
ŒÏÚ ˙ÈNÚ� BÊ ‰iÏÚ ‰p‰ƒ≈¬ƒ»«¬≈«
ÌÚc ,e�È‰Â .ÌÈË·M‰ È„È¿≈«¿»ƒ¿«¿¿ƒ
˙�ÈÁa ÌÈË·M‰ ˙BÈ‰¡«¿»ƒ¿ƒ«
‰‡È¯·c ‡z·k¯Ó∆¿«¿»ƒ¿ƒ»
‰‚¯„Óa ‰hÓlL∆¿«»¿«¿≈»
˙eÎÏÓ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿
,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒƒ»»
Ì‰ ÌÈË·M‰L ÔÂÈk≈»∆«¿»ƒ≈
‰ÎLÓ‰ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆«¿»»

ÌL¯MÓלאחרי גם כלומר ƒ»¿»
הם למטה נשמותיהם ירידת

העליון בשורשם קשורים ,עדיין
Le¯t e‰Êcהמילה ¿∆≈

‡·ÎBk' ÔBLlÓ 'ÌÈË·L'¿»ƒƒ¿¿»

'ËÈ·Lc18˙�ÈÁa ˙‡ ˙BÏÚ‰Ï ÌÁÎa LÈ ÌL¯L „vÓ ‰p‰ , ¿»ƒƒ≈ƒ«»¿»≈¿…»¿«¬∆¿ƒ«
,ÌÈÎ‡Ïn‰ ÔÈ�Úa ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó C¯cŒÏÚÂ .˙eÎÏn‰««¿¿«∆∆«∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿«««¿»ƒ
„vÓ ‡e‰ 'eÎ ‡qk‰ ˙‡ ˙BÏÚ‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì‰L ÌÚh‰L∆«««∆≈¿ƒ¿«¬∆«ƒ≈ƒ«
ÔÂÈkL ,ÌÈË·M‰ ÔÈ�Úa Ìb Ô·eÈ ÔÎ BÓk ,e‰˙a ÌL¯L»¿»¿…¿≈»«¿ƒ¿««¿»ƒ∆≈»

Ì‰ ÌL¯LaLבׁשם נקראים ∆¿»¿»≈ֵ

'‰"È ÈË·L'הואיֿההׁשם ƒ¿≈ֵ

על הרומז הוי' משם חלק

בספירות ה' אור של ההתגלות

המלכות מספירת ,שלמעלה
Œ¯ÈÚÊ' ˙�ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ«¿≈

È¯‰ ,˙eÏÈˆ‡c 'ÔÈt�‡אם «¿ƒ«¬ƒ¬≈
ÌL¯Lכן „vÓהשבטיםÌ‰ ƒ«»¿»≈

˙¯ÈÙqÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ«
ÈÙÏ Ë¯Ù·e ,˙eÎÏn‰««¿ƒ¿»¿ƒ

Úe„i‰אודות שנאמר מה «»«
זו שלא אנפין' ה'זעיר ספירות

מספירת למעלה שהם בלבד

אלא ÔÈt�‡Œ¯ÈÚfL∆¿≈«¿ƒהמלכות
‡ÈÏzÂ „ÈÁ‡ ‡˜ÈzÚa19 ¿«ƒ»»ƒ¿«¿»

'עתיק' בדרגת - אנפין (=זעיר

ותלוי) מאוחד È¯‰Âהוא ,«¬≈
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ '˜ÈzÚ'«ƒ¿«¿»
˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏkÓƒ¿»«ƒ¿«¿¿
ÌL¯L „vÓe ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒƒ«»¿»

השבטים של ÌÈÏBÎÈ¿ƒהעליון
˙�ÈÁa ˙‡ ˙BÏÚ‰Ï Ì‰≈¿«¬∆¿ƒ«

.˙eÎÏn‰««¿
האמורים‚) הדברים כל

האדם של ה' בעבודת משתקפים

פנימה נפשו «¿ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒבתוך
‰p‰c ,‡e‰ ‰„B·Úa20 »¬»¿ƒ≈

‡e‰ ‰„B·Ú‰ ÔÈ�Ú ¯wÚƒ«ƒ¿«»¬»
ÔÈ�Ú ÏÎc ,˙Bcn‰ Ôewzƒ«ƒ¿»ƒ¿«
ÏÈ·La ‡e‰ ÔÈÁBn‰«ƒƒ¿ƒ
C¯cŒÏÚÂ .˙Bcn‰«ƒ¿«∆∆
˙„È¯È ÔÈ�Úa ¯‡·n‰«¿…»¿ƒ¿«¿ƒ«

‰ÓLp‰האלוקית,‰hÓÏ «¿»»¿«»
d�È‡ dÓˆÚ ‰ÓLp‰L∆«¿»»«¿»≈»
d˙„È¯È ÏÎÂ ,Ôewz ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»¿ƒ»»

Ôw˙Ï ÏÈ·La ‡È‰את ƒƒ¿ƒ¿«≈
˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Â Ûeb‰21, «¿∆∆««¬ƒ

LÙ� ÔÈa L¯Ù‰‰ È¯‰Â«¬≈«∆¿≈≈∆∆
˙ÈÓ‰a‰ LÙpÏ ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ«∆∆««¬ƒ
˙È˜Ï‡‰ LÙpL ‡e‰∆∆∆»¡…ƒ
LÙ�Â ,ÔÈÁBÓ d¯wÚƒ»»ƒ¿∆∆
˙BcÓ d¯wÚ ˙ÈÓ‰a‰22, ««¬ƒƒ»»ƒ
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elbcי lr yi`

נפׁש ירידת היתה הּבהמית, ונפׁש האלקית ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלּנפׁש
ּגם הּוא כן ּכמֹו הּבהמית, נפׁש ּתּקּון ּבׁשביל ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָֹהאלקית
ׁשּכל הּבהמית, ּובּנפׁש האלקית ּבּנפׁש ּבפרט, נפׁש ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבכל
ּתּקּון ּובענין הּמּדֹות. ּתּקּון ּבׁשביל הּוא הּמֹוחין ְְְְִִִִִִִִַַַַענין
ּבעצמֹו ּׁשעֹובד מה מסּפיק ׁשאינֹו ידּוע הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּמּדֹות
האהבה הּוא העּקר אּלא ויראה, ּבאהבה מּדֹותיו ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָלתּקן
מּלׁשֹון ׁשבטים ענין ׁשּזהּו מּלמעלה, הּבאים ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָויראה
מהּמּדֹות ההמׁשכה היינּו דׁשביט), ּכֹוכבא (ּכמֹו ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָהמׁשכה
עצמֹו האדם עבֹודת ּבׁשביל ׁשּגם זאת, ועֹוד ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹׁשּלמעלה.
זה ׁשענין ּדאף מּלמעלה, ּכח נתינת צרי הּמּדֹות ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹּבתּקּון
המׁשכה זה על צרי מּכלֿמקֹום, עבֹודתֹו, עלֿידי ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָנעׂשה
ׁשאף הּצמיחה, ּבענין רֹואים ׁשאנּו ועלּֿדר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָמּלמעלה.
צרי מּכלֿמקֹום ׁשּבארץ, הּצֹומח מּכח היא ְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּצמיחה

ּגדל לֹו ואֹומר ּבֹו הּמּכה מּלמעלה להּמּזל והינּו23ּגם , ְְְְְְְִֵֶַַַַַַַַָָ
ועלּֿדרֿזה הּצֹומח. ּכח וגּלּוי התעֹוררּות ּפֹועל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשהּמּזל
נעׂשה זה ׁשענין ּדאף הּמּדֹות, ּתּקּון ּבעבֹודת ּגם ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָיּובן
ּגם לזה צרי מּכלֿמקֹום, אתערּותאּֿדלתּתא, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָעלֿידי
האתערּותאֿ את לעֹורר (ּכדי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָאתערּותאּֿדלעילא
מּלׁשֹון הּׁשבטים, ענין עלֿידי נעׂשה זה וכל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָּדלתּתא).
ּדאצילּות, זעירֿאנּפין ּבחינת המׁשכת ּדׁשביט, ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָּכֹוכבא
לּתּקּון ּבנֹוגע הן הּמּדֹות, ּתּקּון ּבעבֹודת ּכח נתינת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשּזהּו
להמׁשכת ּבנֹוגע ּובפרט האדם, עבֹודת עלֿידי ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנעׂשה
עבֹודת ענין עּקר והּנה, מּלמעלה. הּבאים ויראה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָהאהבה
ׁשּזהּו ּבהתּכּללּות, יהיּו ׁשהּמּדֹות הּוא הּמּדֹות ְְְְִִִִִֶֶֶַַַּתּקּון

הּוא ׁשהּדגל הּדגלים, ענין ׁשבטיםּכללּות ג' התּכּללּות ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ
ּבּטּול ּכיֿאם מּזה, זה התּכּללּות רק ולא ְְְְִִִִִֶֶֶַַָֹּכאחד,
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‰˙È‰ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Â ˙È˜Ï‡‰ LÙpÏ Ú‚B�aL ÌLk ‰p‰ƒ≈¿≈∆¿≈««∆∆»¡…ƒ¿∆∆««¬ƒ»¿»
ÏÈ·La ˙È˜Ï‡‰ LÙ� ˙„È¯ÈהÔewzשלBÓk ,˙ÈÓ‰a‰ LÙ� ¿ƒ«∆∆»¡…ƒƒ¿ƒƒ∆∆««¬ƒ¿

a Ìb ‡e‰ ÔÎתוךLÙp·e ˙È˜Ï‡‰ LÙpa ,Ë¯Ùa LÙ� ÏÎ ≈«¿»∆∆ƒ¿»«∆∆»¡…ƒ«∆∆
.˙Bcn‰ Ôewz ÏÈ·La ‡e‰ ÔÈÁBn‰ ÔÈ�Ú ÏkL ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆»ƒ¿««ƒƒ¿ƒƒ«ƒ

˙Bcn‰ Ôewz ÔÈ�Ú·e¿ƒ¿«ƒ«ƒ
האדם ידי על ≈¬‰¯Èהנעשה

‰Ó ˜ÈtÒÓ B�È‡L Úe„È»«∆≈«¿ƒ«
Ôw˙Ï BÓˆÚa „·BÚMאת ∆≈¿«¿¿«≈

ÂÈ˙BcÓאת לעורר ומצליח ƒ»
ÈÂ¯‡‰ליבו ‰·‰‡aכיוון ¿«¬»¿ƒ¿»

בהרגשת כבול האדם של שליבו

כשהוא גם ולכן עצמו של ישותו

כלפי ויראה באהבה מתעורר

לא הם הוא, ברוך הקדוש

לגמרי ‰wÚ¯אמיתיים ‡l‡ ,∆»»ƒ»
‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡‰ ‡e‰»«¬»¿ƒ¿»

ÌÈ‡a‰האדם על ומאירים «»ƒ
ÔÈ�Ú e‰fL ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»∆∆ƒ¿«
‰ÎLÓ‰ ÔBLlÓ 'ÌÈË·L'¿»ƒƒ¿«¿»»

למטה מלמעלה ¿(BÓkוירידה
e�ÈÈ‰ ,(ËÈ·L„ ‡·ÎBk¿»¿»ƒ«¿

‰ÎLÓ‰‰האור וירידת ««¿»»
˙Bcn‰ÓהעליונותLמאירות ≈«ƒ∆
‰ÏÚÓlמה האצילות, בעולם ¿«¿»

את להכין הוא מהאדם שנדרש

את שיעורר ידי על לכך ליבו

המצומצמים והיראה האהבה

לעורר Ê‡˙,שביכולתו „BÚÂ .¿…
ÏÈ·La ÌbLהשלב הצלחת ∆«ƒ¿ƒ

ב ‰‡„Ìהתלוי ˙„B·Ú¬«»»»
˙Bcn‰ Ôew˙a BÓˆÚ«¿¿ƒ«ƒ
Ák ˙�È˙� CÈ¯»̂ƒ¿ƒ«…«
‰Ê ÔÈ�ÚL Û‡c ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«∆ƒ¿»∆
,B˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰NÚ�«¬∆«¿≈¬»

CÈ¯ˆ ,ÌB˜ÓŒÏkÓגםÏÚ ƒ»»»ƒ«
‰ÎLÓ‰ ‰Êכוח של C¯cŒÏÚÂוירידה .‰ÏÚÓlÓכמו e�‡Lמשל ∆«¿»»ƒ¿«¿»¿«∆∆∆»

‰ÁÈÓv‰ ÔÈ�Úa ÌÈ‡B¯בתוך שם שהאדם הגרעין ידי על הנעשית ƒ¿ƒ¿««¿ƒ»
ı¯‡aLהאדמה 'ÁÓBv‰ Ák'Ó ‡È‰ ‰ÁÈÓv‰L Û‡L הקדוש, ∆«∆«¿ƒ»ƒƒ…««≈«∆»»∆

זה הוא אשר הצומח' 'כוח בשם הנקרא הכוח את באדמה טמן הוא ברוך

באדמה הניתן הגרעין את Ïהמצמיח Ìb CÈ¯ˆ ÌB˜ÓŒÏkÓ רוחני, כוח ƒ»»»ƒ«¿
מעולמות הזה לעולם מושפע זה כוח הצמיחה, לצורך מלמעלה המושפע

ידי על ÏÚÓlÓ‰העליונים 'Ïfn'‰חז"ל כלשון Baאשר ‰kn‰'ּבצמח ««»ƒ¿«¿»««∆ֶַַ

'Ï„b BÏ ¯ÓB‡Â23'ה'מזל 'מזל', לו יש הגשמי בעולמנו הקיים דבר (כל ¿≈¿«

המקור שהוא שם על כן נקרא הוא דבר, כל של הרוחני לשורש כינוי הוא

ׁשÏÈÊÓש לכך הגורם למטה),ÏÊÈכלומר שלe�È‰Âהשפע בפעולתו שהצורך ∆ƒ«¿«¿
אלא שבאדמה הצומח כוח ידי על הצמיחה שהחלה לאחר רק איננה המזל

ÏÚBt 'Ïfn'‰Lה התחלת את Âגם ˙e¯¯BÚ˙‰הÈel‚שלÁk ∆««»≈ƒ¿¿¿ƒ…«
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .ÁÓBv‰«≈«¿«∆∆∆
Ôewz ˙„B·Úa Ìb Ô·eÈ»««¬«ƒ

˙Bcn‰האדם ידי על ,הנעשית «ƒ
L Û‡cתחילת‰Ê ÔÈ�Ú ¿«∆ƒ¿»∆

Œ‡˙e¯Ú˙‡ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ�«¬∆«¿≈ƒ¿¬»
‡z˙Ïcשל (=התעוררות ƒ¿«»

האדם של התעוררות ַָהמטה,

למטה) ÌB˜ÓŒÏkÓ,הנמצא ,ƒ»»
Œ‡˙e¯Ú˙‡ Ìb ‰ÊÏ CÈ¯»̂ƒ¿∆«ƒ¿¬»

‡ÏÈÚÏcשל (=התעוררות ƒ¿≈»
‡˙מעלה) ¯¯BÚÏ È„k)¿≈¿≈∆

של «¬¿Œ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒהתחלתה
‰NÚ� ‰Ê ÏÎÂ .(‡z˙Ïcƒ¿«»¿»∆«¬∆
,ÌÈË·M‰ ÔÈ�Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿««¿»ƒ
,ËÈ·Lc ‡·ÎBk ÔBLlÓƒ¿¿»¿»ƒ
של שנשמתו זה ידי על כלומר

שורשה עם מחוברת היהודי

על מאירות כך ידי על העליון,

העליונות המידות האדם

נקראת שזו האצילות, שבעולם

˙ÎLÓ‰וירידת˙�ÈÁa «¿»«¿ƒ«
,˙eÏÈˆ‡c 'ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ'¿≈«¿ƒ«¬ƒ
˙„B·Úa Ák ˙�È˙� e‰fL∆∆¿ƒ«…««¬«
Ú‚B�a Ô‰ ,˙Bcn‰ Ôewzƒ«ƒ≈¿≈«

Ïה ŒÏÚעצם ‰NÚpL Ôewz «ƒ∆«¬∆«
,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„È¿≈¬«»»»

Ú‚B�a Ë¯Ù·eהשני לשלב ƒ¿»¿≈«
בנוגע »«¿»¿ÎLÓ‰Ï˙בעבודה,

ÈÂ¯‡‰והתגלות ‰·‰‡‰»«¬»¿ƒ¿»
,‰p‰Â .‰ÏÚÓlÓ ÌÈ‡a‰«»ƒƒ¿«¿»¿ƒ≈
Ôewz ˙„B·Ú ÔÈ�Ú ¯wÚƒ«ƒ¿«¬«ƒ

˙eÏlk˙‰a eÈ‰È ˙Bcn‰L ‡e‰ ˙Bcn‰זו עם eÏÏk˙זו e‰fL , «ƒ∆«ƒƒ¿¿ƒ¿«¿∆∆¿»
„Á‡k ÌÈË·L '‚ ˙eÏlk˙‰ ‡e‰ Ï‚c‰L ,ÌÈÏ‚c‰ ÔÈ�Úƒ¿««¿»ƒ∆«∆∆ƒ¿«¿¿»ƒ¿∆»
מאלה, אלה שונות שתכונותיהם כאלה שבטים של בהתכללות ומדובר

שמעון שבט עם האהבה מידת זו שמידתו ראובן שבט של התכללותו לדוגמא:

אחד דגל תחת היראה, מידת היא fÓ‰,שמידתו ‰Ê ˙eÏlk˙‰ ˜¯ ‡ÏÂ ,¿…«ƒ¿«¿∆ƒ∆
˙e‡ÈˆÓa Ïeha Ì‡ŒÈkלהתבטלות עצמם את מביאים שהשבטים כלומר ƒƒƒƒ¿ƒ

כיצד רק אלא שביניהם השוני ניכר לא שמלכתחילה כך כדי עד מוחלטת

ה' רצון את משלימים כאחד האדם,שניהם של נפשו בתוך ההתאחדות כאמור
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f"iyz'd ,oeiq ycegd mikxan ,xacna zyxt zay

ענין ׁשהּוא אבֹותם, לבית ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָּבמציאּות,
ּדאּבא מֹוחין ּבּטּול24המׁשכת נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה , ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָ

לפעל אפׁשר אי והּׂשגה הבנה מּצד ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבמּדֹות,
למציאּות הּמקֹור היא ׁשהּבינה ּכיון ּבּמּדֹות, ְִִִִִִֵֶַַַַָָָהּבּטּול
ׁשּלמעלה ּדאּבא מֹוחין המׁשכת מּצד ודוקא ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָהּמּדֹות,
ּבמציאּות ּבּטּול נעׂשה עלֿידיֿזה והּׂשגה, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמהבנה
הּמּדֹות, והתּכּללּות ּתּקּון עבֹודת ועלֿידי ְְְְְֲִִִִֵַַַַַּבמּדֹות.
ּבספירת ּפֹועלים הם ואז לׁשרׁשם, הּמּדֹות ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָמתעּלֹות
העלם ּבדר לּבריאה, עּתיק ׁשּנעׂשית ּדאצילּות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּמלכּות
ׁשּזהּו לאצילּות, להעלֹותּה מהּנברא, הּבֹורא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהסּתר
לאצילּות. ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ּדעלּית הענין ְְְְֲֲֲִִִִִִַַַָָָָָָּכללּות

הּדגלים,Ê·e‰ד) לענין יׂשראל ּׁשּנתאּוּו מה יּובן »∆ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
ׁשעלֿידיֿ הּדגלים ׁשּבענין הּמעלה ּגדל מּצד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּזהּו
ּובפרט לאצילּות. ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה עלּית נעׂשה ְְְֲֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָזה

הּידּוע מּמצרים25עלּֿפי ׁשּיצאּו הּדֹור ׁשל ׁשהּנׁשמֹות ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
אמרּו ההפלגה ודֹור ההפלגה, ּדֹור ּגלּגּול ונעׂשה26היּו ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָ

ּבחסידּות ּבארּכה ּכּמבאר ׁשם, להמׁשי27לנּו ׁשרצּו ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻ
ׁשּלכן ּבאחדּות, ׁשּיהיּו עלֿידיֿזה ּביֹותר, נעלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָממקֹום
ולא ׁשם ּכּלם ׁשּיתקּבצּו ּכדי והּמגּדל העיר את ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻעׂשּו

אּבןֿעזרא הרב ׁשּכתב (ּכמֹו אחיו מעל איׁש ),28יּפרדּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
יזמּו אׁשר ּכל מהם יּבצר לא ועּתה הּקּב"ה אמר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹולכן

מ29לעׂשֹות מּצד ׁשּזהּו האחדּות, אמנם, האחדּות. עלת ְְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָ
הפיצם ולכן ה'ּלעּומתֿזה', ּבצד היתה ההפלגה ְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָָָָָּדדֹור

הארץ ּכל ּפני על הּפרּוד.30הוי' ענין אצלם ׁשּנעׂשה , ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
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לז.24) ע' שם פ"א.25)אוה"ת המצות חג שער חיים עץ ד.26)פרי יא, התורה27)נח פרשיות על אדה"ז מאמרי ב. יא, נח תו"א

ואילך. סא ג.28)ע' ו.29)שם, ח.30)שם, שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

התאחדות והשכל, המוחין באמצעות מתאפשרת השונות והתכונות המידות בין

את המרכיבים הכוחות מבין עליון היותר הכוח באמצעות מתאפשרת מוחלטת

כוחות שני בין ההבדל ה'בינה', מכוח שלמעלה 'החכמה' כוח שזהו השכל

מצליח שהאדם במה הקשור בשכל החלק זהו הבינה שכוח בכך הוא אלה

כוח ולעומתו בשכלו, לתפוס

בשכל החלק זהו החכמה

בפני ולהתבטל לחוש המצליח

בשכלו מושג שאינו מה

התאחדות האדם, של המצומצם

על כאמור מתאפשרת מוחלטת

דווקא החכמה דרגת ∆∆e‰fLידי
·Â˙kM ‰Óשעמידת «∆»

הרי דגלים של במצב השבטים

‡·Ì˙B'זה ˙È·Ï'המילה ¿≈¬»
'Ì˙Â·‡החכמה לדרגת רומזת '

שכוח הקבלה בספרי כידוע

דאמא' 'מוחין בשם נקרא הבינה

בשם הנקרא החכמה כוח לעומת

ד ÔÈ�Ú'‡·‡'מוחין ‡e‰L ,∆ƒ¿«
‡a‡c ÔÈÁBÓ ˙ÎLÓ‰24, «¿»«ƒ¿«»

Ïeha ‰NÚ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬∆ƒ
aה של ,שבלבBcÓ˙עולמן «ƒ

„vÓ È¯‰Lהבינה דרגת ∆¬≈ƒ«
היא O‰Â‚‰שמהותה ‰�·‰¬»»¿«»»

Ïeha‰ ÏÚÙÏ ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»ƒ¿…«ƒ
˙Bcnaשבמקום כיוון לגמרי «ƒ

חשיבות עדיין יש בשכל זה

המתבטאת האדם של לישותו

לדברים מתייחס שהוא בכך

ש לאיך ואיך‰Â‡בהתאם מבין

מצליח‰Â‡ש הוא מה משיג,

בכוח די שלא כך לא, ומה להבין

להתבטלות לגרום מנת על זה

Èa‰L�‰מוחלטת ÔÂÈk ,≈»∆«ƒ»
ÔÈÁBÓ' ˙ÎLÓ‰ „vÓ ‡˜Â„Â ,˙Bcn‰ ˙e‡ÈˆÓÏ ¯B˜n‰ ‡È‰ƒ«»ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»ƒ««¿»«ƒ

'‡a‡cמה בפני ומתבטל חש האדם שבה השכל דרגת ÏÚÓlL‰שזו ¿«»∆¿«¿»
.˙BcÓa ˙e‡ÈˆÓa Ïeha ‰NÚ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰‚O‰Â ‰�·‰Ó≈¬»»¿«»»«¿≈∆«¬∆ƒƒ¿ƒ«ƒ
˙Bcn‰ ˙BlÚ˙Ó ,˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰Â Ôewz ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¬«ƒ¿ƒ¿«¿«ƒƒ¿««ƒ

L ˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa ÌÈÏÚBt Ì‰ Ê‡Â ,ÌL¯LÏלמרות ¿»¿»¿»≈¬ƒƒ¿ƒ«««¿«¬ƒ∆
ומצתמצמת יורדת כשלעצמה 'ÈzÚ˜'ושהיא ˙ÈNÚp(ומקור (=כתר «¬≈«ƒ

,‰‡È¯aÏשתחתיו ובעולמות הבריאה בעולם משפיעה שלC¯„aוהיא ƒ¿ƒ»¿∆∆
,‡¯·p‰Ó ‡¯Ba‰ ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰בתיקון האדם של עבודתו בכוח הרי ∆¿≈¿∆¿≈«≈≈«ƒ¿»

מתאפשר העליון שורשם בכוח e‰fLמידותיו, ,˙eÏÈˆ‡Ï d˙BÏÚ‰Ï¿«¬»«¬ƒ∆∆
˙eÏÈˆ‡Ï ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙iÏÚc ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏkכלומר ¿»»ƒ¿»«¬ƒ«¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»«¬ƒ

בעולמות תהיה בו העולמות ודביקות הוא ברוך הקדוש של שהתגלותו

האצילות בעולם כמו .התחתונים
ee‡˙pM ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê·e („»∆»«∆ƒ¿«
,ÌÈÏ‚c‰ ÔÈ�ÚÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿««¿»ƒ
‰ÏÚn‰ Ï„b „vÓ e‰fL∆∆ƒ«…∆««¬»
ŒÏÚL ÌÈÏ‚c‰ ÔÈ�ÚaL∆¿ƒ¿««¿»ƒ∆«
˙iÏÚ ‰NÚ� ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬∆¬ƒ«

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·e .˙eÏÈˆ‡Ï«¬ƒƒ¿»«ƒ

Úe„i‰25ÏL ˙BÓLp‰L «»«∆«¿»∆
ÌÈ¯ˆnÓ e‡ˆiL ¯Bc‰«∆»¿ƒƒ¿«ƒ

ÏebÏb eÈ‰שהיו הנשמות של »ƒ¿
‰‰ÏÙ‚‰ב ¯Bcהפלגה דור , ««¿»»

במרידה שחטא הדור הינו

מגדל בבניית הוא ברוך בקדוש

את בנו הם המבול. לאחר בבל

שכולם מנת על הגבוה המגדל

אחד, מגדל סביב להתאחד יוכלו

החסידות בתורת כך על מוסבר

בכוחה להשתמש רצו שהם

ללא האחדות של הגדול

הוא, ברוך לקדוש התבטלות

e¯Ó‡ ‰‚ÏÙ‰‰ ¯B„Â26 ¿««¿»»»¿
'ÌL e�Ï ‰NÚ�Â'הם כלומר ¿«¬∆»≈

של העליונים בשמות 'לגעת' רצו

אלה בכוחות ולהשתמש מעלה

k¯‡a‰כרצונם ¯‡·nk ,«¿…»«¬À»
˙e„ÈÒÁa27eˆ¯L «¬ƒ∆»
CÈLÓ‰Ïשפע ולהוריד ¿«¿ƒ
�ÏÚ‰מלמעלה ÌB˜ÓÓƒ»«¬∆

eÈ‰iL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,¯˙BÈa¿≈«¿≈∆∆ƒ¿
˙‡ eNÚ ÔÎlL ,˙e„Á‡a¿«¿∆»≈»∆
ÏÚÓ LÈ‡ e„¯tÈ ‡ÏÂ ÌL Ìlk eˆa˜˙iL È„k Ïc‚n‰Â ¯ÈÚ‰»ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿À»»¿…ƒ»¿ƒ≈«

‡¯ÊÚŒÔa‡ ·¯‰ ·˙kL BÓk) ÂÈÁ‡28‰"aw‰ ¯Ó‡ ÔÎÏÂ ,( »ƒ¿∆»«»«ƒ¿∆¿»¿»≈»««»»
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יי f"iyz'd ,oeiq ycegd mikxan ,xacna zyxt zay

ענין ׁשהּוא אבֹותם, לבית ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָּבמציאּות,
ּדאּבא מֹוחין ּבּטּול24המׁשכת נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה , ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָ

לפעל אפׁשר אי והּׂשגה הבנה מּצד ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבמּדֹות,
למציאּות הּמקֹור היא ׁשהּבינה ּכיון ּבּמּדֹות, ְִִִִִִֵֶַַַַָָָהּבּטּול
ׁשּלמעלה ּדאּבא מֹוחין המׁשכת מּצד ודוקא ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָהּמּדֹות,
ּבמציאּות ּבּטּול נעׂשה עלֿידיֿזה והּׂשגה, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמהבנה
הּמּדֹות, והתּכּללּות ּתּקּון עבֹודת ועלֿידי ְְְְְֲִִִִֵַַַַַּבמּדֹות.
ּבספירת ּפֹועלים הם ואז לׁשרׁשם, הּמּדֹות ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָמתעּלֹות
העלם ּבדר לּבריאה, עּתיק ׁשּנעׂשית ּדאצילּות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּמלכּות
ׁשּזהּו לאצילּות, להעלֹותּה מהּנברא, הּבֹורא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהסּתר
לאצילּות. ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ּדעלּית הענין ְְְְֲֲֲִִִִִִַַַָָָָָָּכללּות

הּדגלים,Ê·e‰ד) לענין יׂשראל ּׁשּנתאּוּו מה יּובן »∆ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
ׁשעלֿידיֿ הּדגלים ׁשּבענין הּמעלה ּגדל מּצד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּזהּו
ּובפרט לאצילּות. ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה עלּית נעׂשה ְְְֲֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָזה

הּידּוע מּמצרים25עלּֿפי ׁשּיצאּו הּדֹור ׁשל ׁשהּנׁשמֹות ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
אמרּו ההפלגה ודֹור ההפלגה, ּדֹור ּגלּגּול ונעׂשה26היּו ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָ

ּבחסידּות ּבארּכה ּכּמבאר ׁשם, להמׁשי27לנּו ׁשרצּו ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻ
ׁשּלכן ּבאחדּות, ׁשּיהיּו עלֿידיֿזה ּביֹותר, נעלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָממקֹום
ולא ׁשם ּכּלם ׁשּיתקּבצּו ּכדי והּמגּדל העיר את ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻעׂשּו

אּבןֿעזרא הרב ׁשּכתב (ּכמֹו אחיו מעל איׁש ),28יּפרדּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
יזמּו אׁשר ּכל מהם יּבצר לא ועּתה הּקּב"ה אמר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹולכן

מ29לעׂשֹות מּצד ׁשּזהּו האחדּות, אמנם, האחדּות. עלת ְְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָ
הפיצם ולכן ה'ּלעּומתֿזה', ּבצד היתה ההפלגה ְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָָָָָּדדֹור

הארץ ּכל ּפני על הּפרּוד.30הוי' ענין אצלם ׁשּנעׂשה , ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
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התאחדות והשכל, המוחין באמצעות מתאפשרת השונות והתכונות המידות בין

את המרכיבים הכוחות מבין עליון היותר הכוח באמצעות מתאפשרת מוחלטת

כוחות שני בין ההבדל ה'בינה', מכוח שלמעלה 'החכמה' כוח שזהו השכל

מצליח שהאדם במה הקשור בשכל החלק זהו הבינה שכוח בכך הוא אלה

כוח ולעומתו בשכלו, לתפוס

בשכל החלק זהו החכמה

בפני ולהתבטל לחוש המצליח

בשכלו מושג שאינו מה

התאחדות האדם, של המצומצם

על כאמור מתאפשרת מוחלטת

דווקא החכמה דרגת ∆∆e‰fLידי
·Â˙kM ‰Óשעמידת «∆»

הרי דגלים של במצב השבטים

‡·Ì˙B'זה ˙È·Ï'המילה ¿≈¬»
'Ì˙Â·‡החכמה לדרגת רומזת '

שכוח הקבלה בספרי כידוע

דאמא' 'מוחין בשם נקרא הבינה

בשם הנקרא החכמה כוח לעומת

ד ÔÈ�Ú'‡·‡'מוחין ‡e‰L ,∆ƒ¿«
‡a‡c ÔÈÁBÓ ˙ÎLÓ‰24, «¿»«ƒ¿«»

Ïeha ‰NÚ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬∆ƒ
aה של ,שבלבBcÓ˙עולמן «ƒ

„vÓ È¯‰Lהבינה דרגת ∆¬≈ƒ«
היא O‰Â‚‰שמהותה ‰�·‰¬»»¿«»»

Ïeha‰ ÏÚÙÏ ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»ƒ¿…«ƒ
˙Bcnaשבמקום כיוון לגמרי «ƒ

חשיבות עדיין יש בשכל זה

המתבטאת האדם של לישותו

לדברים מתייחס שהוא בכך

ש לאיך ואיך‰Â‡בהתאם מבין

מצליח‰Â‡ש הוא מה משיג,

בכוח די שלא כך לא, ומה להבין

להתבטלות לגרום מנת על זה

Èa‰L�‰מוחלטת ÔÂÈk ,≈»∆«ƒ»
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בעולמות תהיה בו העולמות ודביקות הוא ברוך הקדוש של שהתגלותו

האצילות בעולם כמו .התחתונים
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במרידה שחטא הדור הינו

מגדל בבניית הוא ברוך בקדוש

את בנו הם המבול. לאחר בבל

שכולם מנת על הגבוה המגדל

אחד, מגדל סביב להתאחד יוכלו

החסידות בתורת כך על מוסבר

בכוחה להשתמש רצו שהם

ללא האחדות של הגדול

הוא, ברוך לקדוש התבטלות
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eÈ‰iL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,¯˙BÈa¿≈«¿≈∆∆ƒ¿
˙‡ eNÚ ÔÎlL ,˙e„Á‡a¿«¿∆»≈»∆
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ענין ׁשהּוא הּדגלים, לענין יׂשראל ׁשּנתאּוּו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָוזהּו
ּדדֹור החטא יתּקנּו ׁשעלֿידיֿזה ּכדי ּבקדּׁשה, ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֻהאחדּות
ּבצד ההפלגה ּבדֹור ׁשהיּו הענינים ׁשּכל והינּו, ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָההפלגה.

והחמר הּלבנה ּדנעׂשה28ה'ּלעּומתֿזה', האחדּות וענין , ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
ּדיציאת ּבּדֹור ּגם היּו אּלּו ענינים ּכל הּנה ׁשם, ְִִִִִֵֵַַַָָָָָלנּו

ּובלבנים ּבחמר ׁשּנׁשּתעּבדּו ענין31מצרים, אצלם והיה , ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
אּלּו ענינים ׁשּכל ועלֿידיֿזה הּדגלים. עלֿידי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאחדּות
ּבריאהֿיצירהֿ עלּית ונעׂשה החטא, נתתּקן ּבקדּׁשה, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻהיּו
ּבעֹולם. אלקּות המׁשכת ענין ׁשהּוא לאצילּות, ְְֱֲֲִִִֶַַַַָָָָֹעׂשּיה

זאתLÈÂה) מי ּׁשּכתּוב מה יֹותר ּבפרטּיּות לבאר ¿≈ְְִִִֵֵֶַָָָֹ
איּמה ּכחּמה ּברה ּכּלבנה יפה ׁשחר ּכמֹו ְְְֲִַַַַַַָָָָָָָָָָֻהּנׁשקפה
א). סעיף (ּכּנ"ל הּדגלים ענין נרמז ׁשּבזה ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָּכּנדּגלֹות,

הּוא ׁשחר,32והענין ּכמֹו הּנׁשקפה ּׁשּכתּוב מה ּדהּנה, , ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ
ּׁשּכתּוב מה עלּֿדר עלֹות33הּוא עד עּמֹו איׁש וּיאבק ֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

אֹור' ּב'תֹורה ּכּמבאר לעתיד34הּׁשחר, הּׁשחר עלֹות ׁשעד ְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ּבבחינת הּוא הּכל הּגלּות זמן מׁש ימי ּכל הּנה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלבא
אבּוקה מּלׁשֹון הּוא וּיאבק כּו', ,35וּיאבק ְֲִֵֵֵֵַַָָָ

ענין והּוא ועׂשו, ּדיעקב האחּוד ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹצּוזאמענגעפלאכטן,
ועלֿ לבררֹו, הּבהמית ּבּנפׁש האלקית נפׁש ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹהתלּבׁשּות

הּכבֹוד ּכּסא עד אבק העלּו עבֹודת36ידיֿזה ענין ׁשהּוא , ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו האלקים,37הּתׁשּובה, אל ּתׁשּוב והרּוח ְְְֱִֶֶַַָָָָָֹ

וכל למעלה. הּנּצֹוצֹות ועלּית ּברּור נעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשעלֿידיֿזה
ׁשּלעתיד לפי ּגאּלה, ׁשל ׁשחר הּׁשחר, עלֹות עד הּוא ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֻזה

ּכתיב ולא38לבא הארץ, מן אעביר הּטמאה רּוח את ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹֻ
ּׁשּכתּוב מה ּכן ּגם וזהּו כּו'. ּדוּיאבק להענין עֹוד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיצטרכּו
ּופרּוׁש הּגאּלה. ׁשל הּׁשחר על ּדקאי ׁשחר, ּכמֹו ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻהּנׁשקפה
ׁשּכתּוב ּכמֹו ,וחׁש ׁשחרּות מּלׁשֹון ּבׁשחר, 39הּב' ְְְְֲִֶֶַַַַָֹ

ּבׁשחר, הא' לפרּוׁש סֹותר אינֹו זה ּופרּוׁש אני. ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָׁשחֹורה
זה מתאימים הּפרּוׁשים ב' אּלא הּגאּלה, ׁשחר על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻּדקאי
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ּבּמדרׁש ׁשּכתּוב מה עלּֿפי ויּובן הּפסּוק40לזה. 41על ְְְִִֶֶַַַַַָָָָ
ׁשהּוא למי למנּצח ּדוד אמר הּׁשחר, אּילת על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָלמנּצח
ואימתי כּו', חׁשכה ּבׁשעת לעֹולם ּומאיר ּכאּיל ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָקֹופץ
נכנסין והּכֹוכבים הּלבנה - הּׁשחר מעלֹות ,חׁש ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּוא
מּזה, ּגדֹול חׁש אין ׁשעה ואֹותּה להם, הֹולכין ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹוהּמּזלֹות
החׁש מּתֹו הּׁשחר את מעלה ׁשעה ּבאֹותּה ְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוהּקּב"ה
עלֹות ּדקדם ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו לעֹולם. ְְְֲִִֵֶֶָָָָֹּומאיר

החׁש ותקף הּׁשינה ּתקף הּוא אז כן42הּׁשחר ּוכמֹו . ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ
ההעלם אז הּגאּלה ׁשחר ׁשּקדם ּברּוחנּיּות, ּגם ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּוא
ּבׁשחר, הג' ּפרּוׁש ּגם יׁש זה ּומּצד ּביֹותר. הּוא ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַוהסּתר

ׁשּכתּוב ּכמֹו וצּמאֹון, ּבּקׁשה גֹו'43מּלׁשֹון אלקים ְְְֱִִִֶַָָָָֹ
אצלֹו נעׂשה ועקתא ּבּמצר ׁשּלהיֹותֹו והינּו, ְְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָאׁשחרּך,

וה הּצּמאֹון ועלֿידי לאלקּות, הּצּמאֹון כּו'ּתקף ּבּקׁשה ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הּפרּוׁשים, ג' ּדכל הּקׁשר וזהּו ּגאּלה. ׁשל לׁשחר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻזֹוכים
,וחׁש ׁשחרּות מּלׁשֹון הּׁשחר ענין יׁשנֹו ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַֹׁשּכאׁשר
ּתנּועה מּתֹו סטראֿאחרא ּדאתּכפיא ּבעבֹודה ְְְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָועֹומדים
האֹור ּיתרֹון נעׂשה עלֿידיֿזה הּנה וצּמאֹון, ּבּקׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשל

החׁש ּובאּור44מן הּגאּלה. ׁשל הּׁשחר האֹור ׁשהּוא , ְִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻ
ענין ׁשהּוא הּדגלים לענין ׁשחר ּכמֹו ּדהּנשקפה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָהּׁשּיכּות
ותּקּון ּברּור עלֿידי ּכי, (ּכּנ"ל), הּמּדֹות ּדתּקּון ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָהעבֹודה
ּבחינת ׁשהּוא לׁשרׁשם מּגיעים הּבהמית, ּדנפׁש ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָהּמּדֹות

חׁשּוכא חׁש45טּורי יׁשת לבחינת עד יֹותר ּולמעלה , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּׁשּכתּוב46סתרֹו מה ּכן ּגם וזהּו הּגאּלה. ׁשחר ענין והּוא , ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֻ

ב' הם זאת מי ּדלכאֹורה, ׁשחר), ּכמֹו (הּנׁשקפה זאת ְְְְִִִִֵַַַָָָֹֹמי
לׁשֹון הּוא וזאת העלם, לׁשֹון הּוא ּדמי הפּכּיים, ְְְְְְְִִִִִֵֶָָֹענינים
זכר), ּבלׁשֹון זה ּכמֹו הּוא נקבה ּבלׁשֹון (ּדזאת ְְְְְִִִֵֶָָָֹּגּלּוי

ּבּזהר הּוא47וכדאיתא ו'זאת' עיּלאה, עלמא הּוא ּד'מי' ְְְְְִִִִַַָָָָָֹֹ
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יג f"iyz'd ,oeiq ycegd mikxan ,xacna zyxt zay

ּבּמדרׁש ׁשּכתּוב מה עלּֿפי ויּובן הּפסּוק40לזה. 41על ְְְִִֶֶַַַַַָָָָ
ׁשהּוא למי למנּצח ּדוד אמר הּׁשחר, אּילת על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָלמנּצח
ואימתי כּו', חׁשכה ּבׁשעת לעֹולם ּומאיר ּכאּיל ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָקֹופץ
נכנסין והּכֹוכבים הּלבנה - הּׁשחר מעלֹות ,חׁש ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּוא
מּזה, ּגדֹול חׁש אין ׁשעה ואֹותּה להם, הֹולכין ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹוהּמּזלֹות
החׁש מּתֹו הּׁשחר את מעלה ׁשעה ּבאֹותּה ְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוהּקּב"ה
עלֹות ּדקדם ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו לעֹולם. ְְְֲִִֵֶֶָָָָֹּומאיר

החׁש ותקף הּׁשינה ּתקף הּוא אז כן42הּׁשחר ּוכמֹו . ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ
ההעלם אז הּגאּלה ׁשחר ׁשּקדם ּברּוחנּיּות, ּגם ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּוא
ּבׁשחר, הג' ּפרּוׁש ּגם יׁש זה ּומּצד ּביֹותר. הּוא ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַוהסּתר

ׁשּכתּוב ּכמֹו וצּמאֹון, ּבּקׁשה גֹו'43מּלׁשֹון אלקים ְְְֱִִִֶַָָָָֹ
אצלֹו נעׂשה ועקתא ּבּמצר ׁשּלהיֹותֹו והינּו, ְְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָאׁשחרּך,

וה הּצּמאֹון ועלֿידי לאלקּות, הּצּמאֹון כּו'ּתקף ּבּקׁשה ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הּפרּוׁשים, ג' ּדכל הּקׁשר וזהּו ּגאּלה. ׁשל לׁשחר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻזֹוכים
,וחׁש ׁשחרּות מּלׁשֹון הּׁשחר ענין יׁשנֹו ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַֹׁשּכאׁשר
ּתנּועה מּתֹו סטראֿאחרא ּדאתּכפיא ּבעבֹודה ְְְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָועֹומדים
האֹור ּיתרֹון נעׂשה עלֿידיֿזה הּנה וצּמאֹון, ּבּקׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשל

החׁש ּובאּור44מן הּגאּלה. ׁשל הּׁשחר האֹור ׁשהּוא , ְִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻ
ענין ׁשהּוא הּדגלים לענין ׁשחר ּכמֹו ּדהּנשקפה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָהּׁשּיכּות
ותּקּון ּברּור עלֿידי ּכי, (ּכּנ"ל), הּמּדֹות ּדתּקּון ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָהעבֹודה
ּבחינת ׁשהּוא לׁשרׁשם מּגיעים הּבהמית, ּדנפׁש ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָהּמּדֹות

חׁשּוכא חׁש45טּורי יׁשת לבחינת עד יֹותר ּולמעלה , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּׁשּכתּוב46סתרֹו מה ּכן ּגם וזהּו הּגאּלה. ׁשחר ענין והּוא , ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֻ

ב' הם זאת מי ּדלכאֹורה, ׁשחר), ּכמֹו (הּנׁשקפה זאת ְְְְִִִִֵַַַָָָֹֹמי
לׁשֹון הּוא וזאת העלם, לׁשֹון הּוא ּדמי הפּכּיים, ְְְְְְְִִִִִֵֶָָֹענינים
זכר), ּבלׁשֹון זה ּכמֹו הּוא נקבה ּבלׁשֹון (ּדזאת ְְְְְִִִֵֶָָָֹּגּלּוי

ּבּזהר הּוא47וכדאיתא ו'זאת' עיּלאה, עלמא הּוא ּד'מי' ְְְְְִִִִַַָָָָָֹֹ
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BÓk ,ÔB‡nˆÂ ‰Lwa«»»¿ƒ»¿

·e˙kL43'B‚ ÌÈ˜Ï‡' ∆»¡…ƒ
'j¯ÁL‡המילה פירוש ¬«¬∆»

אליך' 'אשתוקק הוא 'אשחרך'

אליך' במילה,'אצמא זה ופירוש

הקודם, מהפירוש נובע שחר

ושחור, Lחושך ,e�È‰Âדווקא ¿«¿∆
‡˙˜ÚÂ ¯ˆna B˙BÈ‰lƒ¿«≈«¿«¿»

ומצוקה �NÚ‰(=צרה («¬∆
Â ,˙e˜Ï‡Ï ÔB‡nv‰ Û˜z BÏˆ‡דווקאÔB‡nv‰ È„ÈŒÏÚ ∆¿…∆«ƒ»∆¡…¿«¿≈«ƒ»

'‚ ÏÎc ¯Lw‰ e‰ÊÂ .‰l‡b ÏL ¯ÁLÏ ÌÈÎBÊ 'eÎ ‰Lwa‰Â¿««»»ƒ¿««∆¿À»¿∆«∆∆¿»
ÌÈLe¯t‰ומלשון 'צמאון' מלשון 'שחור' מלשון 'שחר': במילה האמורים «≈ƒ

CLÁÂ'אור' ˙e¯ÁL ÔBLlÓ ¯ÁM‰ ÔÈ�Ú B�LÈ ¯L‡kL כלומר, ∆«¬∆∆¿ƒ¿««««ƒ¿«¬¿…∆
ה' אור ובמוח בלב בנפש מאיר שלא במצב מתפעלים,נמצאים לא זאת ובכל

Á‡Œ‡¯ËÒ¯‡מכך ‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Úa ÌÈ„ÓBÚÂשל (=בעבודה ¿¿ƒ»¬»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
אחרא) הסטרא Úe�z‰כפיית CBzÓבנפש‰p‰ ,ÔB‡nˆÂ ‰Lwa ÏL ƒ¿»∆«»»¿ƒ»ƒ≈

¯B‡‰ ÔB¯˙i ‰NÚ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚדווקאCLÁ‰ ÔÓ44‡e‰L , «¿≈∆«¬∆ƒ¿»ƒ«…∆∆
BÓk ‰Ù˜˘p‰'c ˙eÎiM‰ ¯e‡·e .‰l‡b‰ ÏL ¯ÁM‰ ¯B‡‰»«««∆«¿À»≈««»¿«ƒ¿»»¿
ÌÈÏ‚c‰ ÔÈ�ÚÏ '¯ÁL««¿ƒ¿««¿»ƒ

‡e‰LכאמורÔÈ�Ú ∆ƒ¿«
˙Bcn‰ Ôew˙c ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ«ƒ
¯e¯a È„ÈŒÏÚ ,Èk ,(Ï"pk)««ƒ«¿≈≈
LÙ�c ˙Bcn‰ Ôew˙Â¿ƒ«ƒ¿∆∆
ÌÈÚÈbÓ ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ«ƒƒ

ÌL¯LÏהמידות של העליון ¿»¿»
בזוהרe‰L‡שבלב הנקרא ∆

'‡ÎeLÁ È¯eË' ˙�ÈÁa45 ¿ƒ«≈¬»
חשוכים) e(=הרים אף, מגיעים

„Ú ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏשמגיעים ¿«¿»≈«
CLÁ ˙LÈ' ˙�ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«»∆…∆

'B¯˙Ò46ישנה ל'חושך' ƒ¿
הוא לעיתים כפולה, משמעות

בעולם השורר החושך את מבטא

וירוד תחתון מצב הגלות, בזמן

האלוקי האור התעלמות של

את מבטא הוא ולעיתים לגמרי,

באור עליונות היותר הדרגות

בשם נקראות שהם האלוקי

הן רוממותן, גודל בגלל חושך

להתגלות שיכול ממה למעלה

הן שלגביו כך המוגבל בעולם

חושך ÔÈ�Úבבחינת ‡e‰Â ,¿ƒ¿«
Ôk Ìb e‰ÊÂ .‰l‡b‰ ¯ÁL«««¿À»¿∆«≈

ב e˙kM·רמוז ‰Óבתחילת «∆»
(‰Ù˜Lp‰הפסוק '˙‡Ê ÈÓ'ƒ…«ƒ¿»»

,‰¯B‡ÎÏc ,(¯ÁL BÓk¿««¿ƒ¿»
' המילים ‰Ìשני '˙‡Ê ÈÓƒ…≈
על ÌÈ�È�Úרומזים '·ƒ¿»ƒ
ÌÈikÙ‰מזה cזה המילה, »¿ƒƒ¿

ÌÏÚ‰ ÔBLÏ ‡e‰ 'ÈÓ'ƒ¿∆¿≈
שאלה בלשון נאמרת היא שהרי

ידוע בלתי אדם Âכלפי (cהמילה, Èelb ÔBLÏ ‡e‰ '˙‡Ê'המילה ¿…¿ƒ¿
'˙‡Ê'היא‰·˜� ÔBLÏaומשמעותהBÓk ‡e‰המילהÔBLÏa '‰Ê' …ƒ¿¿≈»¿∆ƒ¿
¯ÎÊ,'זאת' ולומר באצבע עליו להראות שניתן דבר כלפי מוסבות אלה מילים »»
fa‰¯'זה' ‡˙È‡„ÎÂ בזוהר)), ‰e‡המילה47c(=וכמובא 'ÈÓ'רומז ¿ƒ¿ƒ»«…«¿ƒ
lÈÚ‡‰ל ‡ÓÏÚ(הנסתר העליון, Â(=לעולם ‰e‡המילה, '˙‡Ê'רומז »¿»ƒ»»¿…
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הּוא, הענין א זאת. מי אֹומרֹו ּומהּו ּתּתאה, ְְְִִַַַָָָָָָֹעלמא
ּדנפׁש הּמּדֹות ּברּור ענין הּוא ׁשחר, ּכמֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּנׁשקפה
חׁש יׁשת לבחינת מּגיעים ׁשעלֿידיֿזה ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּבהמית,
זֹו ּבחינה ּומּצד (ּכּנ"ל), הּגאּלה ׁשחר ׁשהּוא ְְְִִִֶַַַַַַָָֻסתרֹו,
זאת), (מי הפּכּיים עֹולמֹות ב' והתּכּללּות חּבּור ְְְְֲִִִִִֶַַָָֹנעׂשה
היא הרי מּׁשניהם, למעלה היא זֹו ׁשּבחינה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָּדכיון

ׁשניהם. את ְֵֶֶֶֶּכֹוללת

ׁשּבזהCÈLÓÓeו) ּכחּמה, ּוברה ּכּלבנה יפה ּבּכתּוב: «¿ƒְֶֶַַַַָָָָָָָָָ
עלֿידי ּבפרטּיּות, העבֹודה אפן מצוֹותמבאר ּתֹורה, ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹֹ

וחּמה לבנה ּבין ההפרׁש ּדהּנה, ּבזה, והענין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּותפּלה.
מהּֿׁשאיןֿ לגדלּות, מּקטנּות ׁשּנּויים יׁש ׁשּבּלבנה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָהּוא,
וענינם ׁשּנּויים. ּבֹו ׁשאין ּבׁשוה ּתמיד הּוא החּמה אֹור ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכן
ּבּה אין למּטה, מּלמעלה ׁשהיא ׁשהּתֹורה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָּבעבֹודה,
מּצד ׁשּנּויים מקּבלת אינּה ׁשהּתֹורה והינּו, ּכלל, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנּויים
עלמא ּוברא ּבאֹורייתא אסּתּכל ואדרּבה, ,48העֹולם, ְְְְְְֵֶַַַַָָָָָָָָ

האדם עבֹודת הּוא ׁשענינם ּותפּלה מצוֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן
הּלבנה, ּוכמֹו ׁשּנּויים, ּבהם יׁש למעלה, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמּלמּטה
ּבמּלּואּה, ׁשּלא היא ולפעמים ּבמּלּואּה היא ְְְְְִִִִִִִִֶֶָָָָֹׁשּלפעמים
ּבמצוֹות כן ּוכמֹו לגמרי, חׁשכה היא ׁשּלפעמים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָעד
והּנה, כּו'. לגדלּות מּקטנּות ׁשּנּויים ּבהם ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָּותפּלה,
יֹותר למעלה היא לחּמה ׁשּנמׁשלה ׁשהּתֹורה היֹות ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָעם
ּדתפּלה ּבעבֹודה ּגם מעלה יׁש מּכלֿמקֹום, ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָּבמדרגה,
הּמּגיד הרב ׁשּכתב ּוכמֹו ללבנה, ׁשּנמׁשלּו 49ּומצוֹות ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

ּׁשּכתּוב מה וכּירח,50ּבפרּוׁש ּכּׁשמׁש מאירֹות ועינינּו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּכּׁשמׁש, מאירֹות ׁשעינינּו נאמר ׁשּכבר ּכיון ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּדלכאֹורה,
אֹור ּכל והרי וכּירח, ׁשּמֹוסיפים ּבּמה יׁש יתרֹון ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאיזה
הּוא, הענין א הּׁשמׁש. מאֹור ּׁשּמקּבל מה רק הּוא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּירח
אֹור ׁשהּוא ּבּׁשמׁש, הּמעלה מעלה. יׁש מהם אחד ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבכל
ּבבחינת ׁשהיא ּבּירח, והּמעלה ׁשּנּויים. ּבֹו ואין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָעצמי
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zz‡‰ל ‡ÓÏÚ(הגלוי התחתון, e(=לעולם מובן, אינו כן e‰Óאם »¿»«»»«
B¯ÓB‡ביחד המילים שני Lאת ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡ .?'˙‡Ê ÈÓ'כאמור ¿ƒ…«»ƒ¿»∆

˙ÈÓ‰a‰ LÙ�c ˙Bcn‰ ¯e¯a ÔÈ�Ú ‡e‰ ,'¯ÁL BÓk ‰Ù˜Lp‰'«ƒ¿»»¿««ƒ¿«≈«ƒ¿∆∆««¬ƒ
הבהמית הנפש של שחרוריותה ÌÈÚÈbÓהזדככות ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,∆«¿≈∆«ƒƒ

˙�ÈÁ·Ïהעליון 'LÈ˙החושך ƒ¿ƒ«»∆
L ,'B¯˙Ò CLÁזו התגלות …∆ƒ¿∆

‰l‡b‰ ¯ÁL ‡e‰«««¿À»
BÊ ‰�ÈÁa „vÓe ,(Ï"pk)««ƒ«¿ƒ»
˙eÏlk˙‰Â ¯eaÁ ‰NÚ�«¬∆ƒ¿ƒ¿«¿
ÌÈikÙ‰ ˙BÓÏBÚ '·»»¿ƒƒ

במילים( Ê‡˙'),כרמוז ÈÓ'ƒ…
‡È‰ BÊ ‰�ÈÁaL ÔÂÈÎc¿≈»∆¿ƒ»ƒ
È¯‰ ,Ì‰È�MÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿≈∆¬≈
.Ì‰È�L ˙‡ ˙ÏÏBk ‡È‰ƒ∆∆∆¿≈∆

(Â‰ÙÈ' :·e˙ka CÈLÓÓe«¿ƒ«»»»
,'‰nÁk ‰¯·e ‰�·lk«¿»»»»««»
ÔÙ‡ ¯‡·Ó ‰ÊaL∆»∆¿…»…∆
ŒÏÚ ,˙eiË¯Ùa ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿»ƒ«
.‰lÙ˙e ˙BÂˆÓ ,‰¯Bz È„È¿≈»ƒ¿¿ƒ»
,‰p‰c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
‰nÁÂ ‰�·Ï ÔÈa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈¿»»¿«»
ÌÈÈepL LÈ ‰�·laL ,‡e‰∆«¿»»≈ƒƒ
Œ‰Ó ,˙eÏ„‚Ï ˙e�ËwÓƒ«¿¿«¿«
‡e‰ ‰nÁ‰ ¯B‡ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈««»
Ba ÔÈ‡L ‰ÂLa „ÈÓz»ƒ¿»∆∆≈

Ì�È�ÚÂ .ÌÈÈepLשל הרוחני ƒƒ¿ƒ¿»»
והלבנה שלB·Úa„‰החמה »¬»

הדביקותהאדם בין ההבדל הוא

לימוד ידי על הנגרמת בה'

בה' הדביקות לבין התורה

ומצוות תפילה ידי על ,הנגרמת
Lידי על הנגרמת ∆הדביקות

‡È‰L ,‰¯Bz‰דביקות «»∆ƒ
ומאירה «¿»¿ÏÚÓlÓƒ‰הבאה

‰hÓÏמהאדם שנדרש מה כל ¿«»
מתוך התורה את ללמוד זה

נותן הוא ברוך לקדוש התבטלות

מעמדו על הבט מבלי התורה

האדם של הרוחניים ,ומצבו
ÌÈÈepL ˙Ïa˜Ó d�È‡ ‰¯Bz‰L ,e�È‰Â ,ÏÏk ÌÈÈepL da ÔÈ‡≈»ƒƒ¿»¿«¿∆«»≈»¿«∆∆ƒƒ

,‰a¯„‡Â ,ÌÏBÚ‰ „vÓהוא ברוך שהקדוש נאמר התורה אודות ƒ«»»¿«¿«»
'‡ÓÏÚ ‡¯·e ‡˙ÈÈ¯B‡a ÏkzÒ‡'את וברא בתורה (=הסתכל ∆¿«≈¿«¿»»»»¿»

לא48העולם) מבלבל ואינו בפניה בטל שבו, והחושך שהעולם מובן מכך

ידה על בה' האדם של לדבקותו לגרום יכולתה את ולא ŒÔÈ‡MŒ‰Óאותה ,«∆≈
Ôkידי על הנגרמת B·Ú„˙הדביקות ‡e‰ Ì�È�ÚL ‰lÙ˙e ˙BÂˆÓ ≈ƒ¿¿ƒ»∆ƒ¿»»¬«

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ Ì„‡‰מלמטה שלו אהבתו את מעורר האדם בתפילה »»»ƒ¿«»¿«¿»
ידי על המּונעים הגוף באברי בפעולה כרוך המצוות של קיומן וכל ִָלה',

הבהמית הנפש של ,כוחותיה
ידם על הנגרמת בדביקות לכן

BÓÎe ,ÌÈÈepL Ì‰a LÈ≈»∆ƒƒ¿
‡È‰ ÌÈÓÚÙlL ,‰�·l‰«¿»»∆ƒ¿»ƒƒ
‡È‰ ÌÈÓÚÙÏÂ d‡elÓa¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ
„Ú ,d‡elÓa ‡lL∆…¿ƒ»«
‰ÎLÁ ‡È‰ ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒƒ¬≈»
˙BÂˆÓa ÔÎ BÓÎe ,È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿≈¿ƒ¿
Ì‰a LiL ,‰lÙ˙e¿ƒ»∆≈»∆
˙eÏ„‚Ï ˙e�ËwÓ ÌÈÈepLƒƒƒ«¿¿«¿

'eÎשל וליבו שמוחו פעמים

של במצב יותר, פתוחים האדם

לה ופעמים במצבגדלות, יפך,

בקיום כן כמו קטנות. של

שהמצוה פעמים המצוות,

בנפשו מאירה מקיים שהאדם

דבר בשום חש שאינו .ופעמים
‰¯Bz‰L ˙BÈ‰ ÌÚ ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¡∆«»
‡È‰ ‰nÁÏ ‰ÏLÓpL∆ƒ¿¿»¿«»ƒ
,‰‚¯„Óa ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¿«¿≈»
‰ÏÚÓ LÈ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈«¬»
‰lÙ˙c ‰„B·Úa Ìb«»¬»ƒ¿ƒ»
,‰�·ÏÏ eÏLÓpL ˙BÂˆÓeƒ¿∆ƒ¿¿ƒ¿»»
·¯‰ ·˙kL BÓÎe¿∆»«»«

„Èbn‰49‰Ó Le¯Ùa ««ƒ¿≈«
·e˙kM50e�È�ÈÚÂ' ∆»¿≈≈

,'Á¯iÎÂ LÓMk ˙B¯È‡Ó¿ƒ«∆∆¿«»≈«
¯·kL ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»∆¿»
˙B¯È‡Ó e�È�ÈÚL ¯Ó‡�∆¡«∆≈≈¿ƒ
LÈ ÔB¯˙È ‰ÊÈ‡ ,LÓMk«∆∆≈∆ƒ¿≈
,Á¯iÎÂ ÌÈÙÈÒBnL ‰na«∆∆ƒƒ¿«»≈«
‡e‰ Á¯i‰ ¯B‡ Ïk È¯‰Â«¬≈»«»≈«
¯B‡Ó Ïa˜nM ‰Ó ˜«̄«∆¿«≈≈
,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡ .LÓM‰«∆∆«»ƒ¿»
LÈ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎaL∆¿»∆»≈∆≈

ÈÓˆÚ ¯B‡ ‡È‰L ,LÓMa ‰ÏÚn‰ .‰ÏÚÓמצד ממנה שמאיר «¬»««¬»«∆∆∆ƒ«¿ƒ
'Ïa˜Ó'עצמה ˙�ÈÁ·a ‡e‰L ,Á¯ia ‰ÏÚn‰Â .ÌÈÈepL Ba ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ¿««¬»«»≈«∆ƒ¿ƒ«¿«≈

גבוה הוא המקבל של הנסתר השורש ו'מקבל' 'משפיע' של מסגרת בכל והרי

המשפיע משל מתבטאeיותר זה נסתר יותרכוח יש המקבל שאצל בכך
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f"iyz'd ,oeiq ycegd mikxan ,xacna zyxt zay

ההּׂשגה ענין הּוא ּבעבֹודה וענינם ּבּטּול. ּובחינת ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָמקּבל
ההּׂשגה, ענין הּוא ּתֹורה ׁשהּוא ּדׁשמׁש האמּונה, ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָוענין

ּכתיב לעיני51ּדבּתֹורה ּובינתכם חכמתכם היא ּכי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
האמּונה, ענין הּוא הּבּטּול ענין ׁשהּוא וירח ְְְֱִִִִֵֶַַַַַָָָָהעּמים,
הּוא הרי הּבּטּול מּצד מּכלֿמקֹום, מּׂשיג, ׁשאינֹו ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָּדאף
ׁשּגם ועד הּׂשגה, על ּבאמּונה מעלה ויׁש ְְֱֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָמאמין.
ההּׂשגה על מעלה ּבּה יׁש נמּוכה ּבמדרגה ְְְֱֲֵֵַַַַַָָָָָָָָהאמּונה

ׁשּג והינּו, נעלית, הּואּבמדרגה האמּונה ענין ּכאׁשר ם ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ּבמדרגה ׁשהּוא מי אצל ּבהּׂשגה ׁשּבאה ּכזֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבמדרגה
ענין על האמּונה ּבענין מעלה יׁש אז ּגם יֹותר, ְְְֱֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָנעלית
ּבבחינת הּוא ההּׂשגה ענין ׁשּכללּות לפי והינּו ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָההּׂשגה,
ּבבחינת הּוא האמּונה ענין ּוכללּות עלמין, ּכל ְְְְְֱִִִִֵַַַָָָָָממּלא
הּוא ּתחּתֹון, ׁשּבעֹולם סֹובב ּובחינת עלמין. ּכל ְְְְִִֵֵֶַַָָָסֹובב
ועלּֿדר עליֹון, ׁשּבעֹולם ממּלא מּבחינת יֹותר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָנעלה

מּזה זה הּכתרים ּכאׁשר52הׁשּתלׁשלּות ּגם ולכן, , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ
צרי אינֹו אחר ׁשּמיׁשהּו ּכזֹו ּבמדרגה היא ׁשּלֹו ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהאמּונה
ּגמּורה, ּבהּׂשגה זאת מּׂשיג ׁשהּוא ּכיון זה, על ְְֱִֵֶֶַַַָָָָָֹאמּונה
ועלּֿדר יֹותר. נעלית היא האמּונה הּנה ְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמּכלֿמקֹום,

מאד ּבכל ּבענין ׁשּל53הּמבאר מאד ׁשענין54, ּדכיון , ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
זה ׁשענין אף הּנה הגּבלתֹו, מּכלי למעלה אצלֹו הּוא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
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Ïeha ˙�ÈÁ·וכל מכל Ì�È�ÚÂהישות כפי. והירח השמש של הרוחני ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»»
משתקף עצמה,B·Úa„‰שזה הנפש כוחות בתוך ÔÈ�Úהרוחנית ‡e‰ »¬»ƒ¿«
‰‚O‰‰בשכלו ולהתעצם ולהשיג בלהבין עוסק בחלקשהאדם ה', אור עם ««»»

ישותו, את גם מכניס האדם בעבודה ישנוÂזה זאת ‰‡eÓ�‰לעומת ÔÈ�Ú, ¿ƒ¿«»¡»
מצבים ואותם דברים אותם

חש האדם ובהם שכלפיהם

ניגש והוא דבר מבין שאינו

מוסר שהוא מתוך ה' לעבודת

בפני לגמרי עצמו את ומבטל

משכלור שלמעלה ה' ,צון
‡e‰L 'LÓL'cעל רומז ¿∆∆∆

ה ÔÈ�Úענין ‡e‰ ‰¯Bz»ƒ¿«
·È˙k ‰¯Bz·c ,‰‚O‰‰51 ««»»¿«»¿ƒ

כתוב) התורה Èk'ƒ(=אודות
ÌÎ˙�È·e ÌÎ˙ÓÎÁ ‡È‰ƒ»¿«¿∆ƒ«¿∆

Â ,'ÌÈnÚ‰ È�ÈÚÏזאת לעומת ¿≈≈»«ƒ¿
‡e‰L 'Á¯È'את ÔÈ�Úמבטא »≈«∆ƒ¿«

ÔÈ�Ú ‡e‰ 'Ïeha‰'«ƒƒ¿«
Û‡c ,‰�eÓ‡‰נמצא שהוא »¡»¿«

כזה ÈOÓ‚במצב B�È‡L∆≈«ƒ
דבר ÌB˜ÓŒÏkÓ,בשכלו ,ƒ»»

‡e‰ È¯‰ Ïeha‰ „vÓƒ««ƒ¬≈
‰ÏÚÓ LÈÂ .ÔÈÓ‡Ó«¬ƒ¿≈«¬»
„ÚÂ ,‰‚O‰ ÏÚ ‰�eÓ‡a»¡»««»»¿«

כך ‰‡eÓ�‰כאשרÌbLכדי ∆«»¡»
LÈהיא ‰ÎeÓ� ‰‚¯„Óa¿«¿≈»¿»≈

‰‚O‰‰ ÏÚ ‰ÏÚÓ daגם »«¬»«««»»
היא ההשגה «≈¿»¿Óa„¯‚‰כאשר

,˙ÈÏÚ�:הדברים הסברת «¬≈
ישנם ה' אור של בהתגלותו

שהוא, כמו סוף האין אור של התגלותו היא האחת צורות, שתי כללי באופן

בצורה האלוקי האור של התגלותו היא והשניה עצמו, את מצמצם שהוא מבלי

בשם נקרא הראשון האופן ולהכילו. לקבלו המציאות ליכולת בהתאם מדודה

ו מעל היותו שם על העולמות) כל את (=סובב עלמין' כל ליכולתÈ·ÒÓ·'סובב

שם על עלמין' כל 'ממלא בשם הנקרא השני האופן לעומת להשיגו, הנבראים

עלמין'ÏÓÓ‡היותו כל ה'סובב ישנו וקליטתם. השגתם יכולת בתוך ונמצא

עליונים היותר מהעולמות גם שלמעלה גבול הבלי סוף אין אור שהוא הכללי

כל בלבד. מסויימת לדרגה ביחס פרטי באופן רק 'סובב' הנקראת דרגה וישנה

מעל היא שהעליונה כיוון שתחתיה לזו ביחס כ'סובב' נחשבת שהיא, דרגה

שהוא דבר בפני עומד האדם כאשר אחד, מצד התחתונה. של השגתה ליכולת

ממנו, יותר החכם אדם של מהשגתו למעלה לא אבל שלו מהשגתו למעלה

שני, מצד אך השני. לעומת הראשון האדם של פחיתותו את מבטא זה הרי

בצורה 'נוגע' הוא שלו להשגתו שמעל דבר מול האדם של עמידתו בעצם

עלמין' כל ב'סובב 'נוגע' הפרטי ה'סובב' מעלה, שלמעלה גבול בבלי נסתרת

‰‡eÓ�‰הכללי. ÔÈ�Ú ¯L‡k ÌbL ,e�È‰Âמסויים אדם ‰e‡שאצל ¿«¿∆««¬∆ƒ¿«»¡»
˙ÈÏÚ� ‰‚¯„Óa ‡e‰L ÈÓ Ïˆ‡ ‰‚O‰a ‰‡aL BÊk ‰‚¯„Óa¿«¿≈»»∆»»¿«»»≈∆ƒ∆¿«¿≈»«¬≈

‰�eÓ‡‰ ÔÈ�Úa ‰ÏÚÓ LÈ Ê‡ Ìb ,¯˙BÈהפשוט האדם אצל הקיימת ≈«»≈«¬»¿ƒ¿«»¡»
‰‚O‰‰ ÔÈ�Ú ÏÚשאצל «ƒ¿«««»»

החכם ÈÙÏהאדם e�È‰Â ,¿«¿¿ƒ
‰‚O‰‰ ÔÈ�Ú ˙eÏÏkLגם ∆¿»ƒ¿«««»»

עליונה היותר ‰e‡ההשגה
רק 'lÓÓ‡תופס ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿«≈

e ,'ÔÈÓÏÚ Ïkזאת לעומת »»¿ƒ
‰�eÓ‡‰ ÔÈ�Ú ˙eÏÏÎגם ¿»ƒ¿«»¡»

פשוטה היותר ‰e‡אמונה
Ïk'נוגע' ··BÒ' ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈»

e .'ÔÈÓÏÚש הרי ·ÈÁ�˙ידוע »¿ƒ¿ƒ«
,ÔBzÁz ÌÏBÚaL '··BÒ'≈∆¿»«¿
˙�ÈÁaÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ� ‡e‰«¬∆≈ƒ¿ƒ«
,ÔBÈÏÚ ÌÏBÚaL '‡lÓÓ'¿«≈∆¿»∆¿

C¯cŒÏÚÂהמושג ¿«∆∆
‰Ê ÌÈ¯˙k‰ ˙eÏLÏzL‰'ƒ¿«¿¿«¿»ƒ∆

'‰fÓ52הוא 'כתר' המושג ƒ∆
שלמעלה האלוקי לאור כינוי

מהשכל למעלה מהחכמה,

המונח 'כתר' בדוגמת שבראש,

ÏÚÓהיות עם המלך. של לראשו

דרגת בין רב רוחני מרחק שישנו

של ככתר הנחשב האלוקי האור

דרגת לעומת תחתון עולם

עולם של ככתר הנחשבת ההארה

הכתרים מקום מכל יותר, עליון

כלומר מזה, זה משתלשלים

ה'כתר' בפני העמידה שהיא, דרגה שבכל כיוון אחד, הם הפנימית במהותם

הכללי בכתר כולם, העולמות כל מהשגת שלמעלה במה גם ÔÎÏÂ,'נוגעת' ,¿»≈
¯Á‡ e‰LÈnL BÊk ‰‚¯„Óa ‡È‰ BlL ‰�eÓ‡‰ ¯L‡k Ìb««¬∆»¡»∆ƒ¿«¿≈»»∆ƒ∆«≈

L ÔÂÈk ,‰Ê ÏÚ ‰�eÓ‡ CÈ¯ˆ B�È‡האחר˙‡Ê ‚ÈOÓ ‡e‰ ≈»ƒ¡»«∆≈»∆«ƒ…
‰�eÓ‡‰ ‰p‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰¯eÓb ‰‚O‰aהתחתונה‡È‰ ¿«»»¿»ƒ»»ƒ≈»¡»ƒ

ÔÈ�Úa ¯‡·n‰ C¯cŒÏÚÂ .¯˙BÈ ˙ÈÏÚ�המוזכר באופן ה' אהבת «¬≈≈¿«∆∆«¿…»¿ƒ¿«
שמע קריאת של הראשונה E„‡Ó'בפרשה ÏÎa'53,המילה משמעות ¿»¿…∆

בכל אלוקיך... ה' את 'ואהבת של המשמעות גבול', 'בלי היא 'Í„‡Ó'מאד'

להתגלות זוכה הוא כך ידי ועל לגמרי מגדרו יוצא האדם בה ה' אהבת היא

למרות הבורא. של הבליֿגבול של ההתגלות כלומר העליון ה'מאד' של

'מאד הוא מהאדם הנדרש כ'מאד'Íשה'מאד' נחשבת שהיא ה' אהבת כלומר '

אחר, אדם לגבי דווקא לאו אך ElLלגבך „‡Ó54,אךÔÈ�ÚL ÔÂÈÎc ¿…∆¿¿≈»∆ƒ¿»
‰Ê ÔÈ�ÚL Û‡ ‰p‰ ,B˙Ïa‚‰ ÈÏkÓ ‰ÏÚÓÏ BÏˆ‡ ‡e‰ ‰Ê∆∆¿¿«¿»ƒ¿≈«¿»»ƒ≈«∆ƒ¿»∆
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טו f"iyz'd ,oeiq ycegd mikxan ,xacna zyxt zay

ההּׂשגה ענין הּוא ּבעבֹודה וענינם ּבּטּול. ּובחינת ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָמקּבל
ההּׂשגה, ענין הּוא ּתֹורה ׁשהּוא ּדׁשמׁש האמּונה, ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָוענין

ּכתיב לעיני51ּדבּתֹורה ּובינתכם חכמתכם היא ּכי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
האמּונה, ענין הּוא הּבּטּול ענין ׁשהּוא וירח ְְְֱִִִִֵֶַַַַַָָָָהעּמים,
הּוא הרי הּבּטּול מּצד מּכלֿמקֹום, מּׂשיג, ׁשאינֹו ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָּדאף
ׁשּגם ועד הּׂשגה, על ּבאמּונה מעלה ויׁש ְְֱֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָמאמין.
ההּׂשגה על מעלה ּבּה יׁש נמּוכה ּבמדרגה ְְְֱֲֵֵַַַַַָָָָָָָָהאמּונה

ׁשּג והינּו, נעלית, הּואּבמדרגה האמּונה ענין ּכאׁשר ם ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ּבמדרגה ׁשהּוא מי אצל ּבהּׂשגה ׁשּבאה ּכזֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבמדרגה
ענין על האמּונה ּבענין מעלה יׁש אז ּגם יֹותר, ְְְֱֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָנעלית
ּבבחינת הּוא ההּׂשגה ענין ׁשּכללּות לפי והינּו ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָההּׂשגה,
ּבבחינת הּוא האמּונה ענין ּוכללּות עלמין, ּכל ְְְְְֱִִִִֵַַַָָָָָממּלא
הּוא ּתחּתֹון, ׁשּבעֹולם סֹובב ּובחינת עלמין. ּכל ְְְְִִֵֵֶַַָָָסֹובב
ועלּֿדר עליֹון, ׁשּבעֹולם ממּלא מּבחינת יֹותר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָנעלה

מּזה זה הּכתרים ּכאׁשר52הׁשּתלׁשלּות ּגם ולכן, , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ
צרי אינֹו אחר ׁשּמיׁשהּו ּכזֹו ּבמדרגה היא ׁשּלֹו ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהאמּונה
ּגמּורה, ּבהּׂשגה זאת מּׂשיג ׁשהּוא ּכיון זה, על ְְֱִֵֶֶַַַָָָָָֹאמּונה
ועלּֿדר יֹותר. נעלית היא האמּונה הּנה ְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמּכלֿמקֹום,

מאד ּבכל ּבענין ׁשּל53הּמבאר מאד ׁשענין54, ּדכיון , ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
זה ׁשענין אף הּנה הגּבלתֹו, מּכלי למעלה אצלֹו הּוא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
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Ïeha ˙�ÈÁ·וכל מכל Ì�È�ÚÂהישות כפי. והירח השמש של הרוחני ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»»
משתקף עצמה,B·Úa„‰שזה הנפש כוחות בתוך ÔÈ�Úהרוחנית ‡e‰ »¬»ƒ¿«
‰‚O‰‰בשכלו ולהתעצם ולהשיג בלהבין עוסק בחלקשהאדם ה', אור עם ««»»

ישותו, את גם מכניס האדם בעבודה ישנוÂזה זאת ‰‡eÓ�‰לעומת ÔÈ�Ú, ¿ƒ¿«»¡»
מצבים ואותם דברים אותם

חש האדם ובהם שכלפיהם

ניגש והוא דבר מבין שאינו

מוסר שהוא מתוך ה' לעבודת

בפני לגמרי עצמו את ומבטל

משכלור שלמעלה ה' ,צון
‡e‰L 'LÓL'cעל רומז ¿∆∆∆

ה ÔÈ�Úענין ‡e‰ ‰¯Bz»ƒ¿«
·È˙k ‰¯Bz·c ,‰‚O‰‰51 ««»»¿«»¿ƒ

כתוב) התורה Èk'ƒ(=אודות
ÌÎ˙�È·e ÌÎ˙ÓÎÁ ‡È‰ƒ»¿«¿∆ƒ«¿∆

Â ,'ÌÈnÚ‰ È�ÈÚÏזאת לעומת ¿≈≈»«ƒ¿
‡e‰L 'Á¯È'את ÔÈ�Úמבטא »≈«∆ƒ¿«

ÔÈ�Ú ‡e‰ 'Ïeha‰'«ƒƒ¿«
Û‡c ,‰�eÓ‡‰נמצא שהוא »¡»¿«

כזה ÈOÓ‚במצב B�È‡L∆≈«ƒ
דבר ÌB˜ÓŒÏkÓ,בשכלו ,ƒ»»

‡e‰ È¯‰ Ïeha‰ „vÓƒ««ƒ¬≈
‰ÏÚÓ LÈÂ .ÔÈÓ‡Ó«¬ƒ¿≈«¬»
„ÚÂ ,‰‚O‰ ÏÚ ‰�eÓ‡a»¡»««»»¿«

כך ‰‡eÓ�‰כאשרÌbLכדי ∆«»¡»
LÈהיא ‰ÎeÓ� ‰‚¯„Óa¿«¿≈»¿»≈

‰‚O‰‰ ÏÚ ‰ÏÚÓ daגם »«¬»«««»»
היא ההשגה «≈¿»¿Óa„¯‚‰כאשר

,˙ÈÏÚ�:הדברים הסברת «¬≈
ישנם ה' אור של בהתגלותו

שהוא, כמו סוף האין אור של התגלותו היא האחת צורות, שתי כללי באופן

בצורה האלוקי האור של התגלותו היא והשניה עצמו, את מצמצם שהוא מבלי

בשם נקרא הראשון האופן ולהכילו. לקבלו המציאות ליכולת בהתאם מדודה

ו מעל היותו שם על העולמות) כל את (=סובב עלמין' כל ליכולתÈ·ÒÓ·'סובב

שם על עלמין' כל 'ממלא בשם הנקרא השני האופן לעומת להשיגו, הנבראים

עלמין'ÏÓÓ‡היותו כל ה'סובב ישנו וקליטתם. השגתם יכולת בתוך ונמצא

עליונים היותר מהעולמות גם שלמעלה גבול הבלי סוף אין אור שהוא הכללי

כל בלבד. מסויימת לדרגה ביחס פרטי באופן רק 'סובב' הנקראת דרגה וישנה

מעל היא שהעליונה כיוון שתחתיה לזו ביחס כ'סובב' נחשבת שהיא, דרגה

שהוא דבר בפני עומד האדם כאשר אחד, מצד התחתונה. של השגתה ליכולת

ממנו, יותר החכם אדם של מהשגתו למעלה לא אבל שלו מהשגתו למעלה

שני, מצד אך השני. לעומת הראשון האדם של פחיתותו את מבטא זה הרי

בצורה 'נוגע' הוא שלו להשגתו שמעל דבר מול האדם של עמידתו בעצם

עלמין' כל ב'סובב 'נוגע' הפרטי ה'סובב' מעלה, שלמעלה גבול בבלי נסתרת

‰‡eÓ�‰הכללי. ÔÈ�Ú ¯L‡k ÌbL ,e�È‰Âמסויים אדם ‰e‡שאצל ¿«¿∆««¬∆ƒ¿«»¡»
˙ÈÏÚ� ‰‚¯„Óa ‡e‰L ÈÓ Ïˆ‡ ‰‚O‰a ‰‡aL BÊk ‰‚¯„Óa¿«¿≈»»∆»»¿«»»≈∆ƒ∆¿«¿≈»«¬≈

‰�eÓ‡‰ ÔÈ�Úa ‰ÏÚÓ LÈ Ê‡ Ìb ,¯˙BÈהפשוט האדם אצל הקיימת ≈«»≈«¬»¿ƒ¿«»¡»
‰‚O‰‰ ÔÈ�Ú ÏÚשאצל «ƒ¿«««»»

החכם ÈÙÏהאדם e�È‰Â ,¿«¿¿ƒ
‰‚O‰‰ ÔÈ�Ú ˙eÏÏkLגם ∆¿»ƒ¿«««»»

עליונה היותר ‰e‡ההשגה
רק 'lÓÓ‡תופס ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿«≈

e ,'ÔÈÓÏÚ Ïkזאת לעומת »»¿ƒ
‰�eÓ‡‰ ÔÈ�Ú ˙eÏÏÎגם ¿»ƒ¿«»¡»

פשוטה היותר ‰e‡אמונה
Ïk'נוגע' ··BÒ' ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈»

e .'ÔÈÓÏÚש הרי ·ÈÁ�˙ידוע »¿ƒ¿ƒ«
,ÔBzÁz ÌÏBÚaL '··BÒ'≈∆¿»«¿
˙�ÈÁaÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ� ‡e‰«¬∆≈ƒ¿ƒ«
,ÔBÈÏÚ ÌÏBÚaL '‡lÓÓ'¿«≈∆¿»∆¿

C¯cŒÏÚÂהמושג ¿«∆∆
‰Ê ÌÈ¯˙k‰ ˙eÏLÏzL‰'ƒ¿«¿¿«¿»ƒ∆

'‰fÓ52הוא 'כתר' המושג ƒ∆
שלמעלה האלוקי לאור כינוי

מהשכל למעלה מהחכמה,

המונח 'כתר' בדוגמת שבראש,

ÏÚÓהיות עם המלך. של לראשו

דרגת בין רב רוחני מרחק שישנו

של ככתר הנחשב האלוקי האור

דרגת לעומת תחתון עולם

עולם של ככתר הנחשבת ההארה

הכתרים מקום מכל יותר, עליון

כלומר מזה, זה משתלשלים

ה'כתר' בפני העמידה שהיא, דרגה שבכל כיוון אחד, הם הפנימית במהותם

הכללי בכתר כולם, העולמות כל מהשגת שלמעלה במה גם ÔÎÏÂ,'נוגעת' ,¿»≈
¯Á‡ e‰LÈnL BÊk ‰‚¯„Óa ‡È‰ BlL ‰�eÓ‡‰ ¯L‡k Ìb««¬∆»¡»∆ƒ¿«¿≈»»∆ƒ∆«≈

L ÔÂÈk ,‰Ê ÏÚ ‰�eÓ‡ CÈ¯ˆ B�È‡האחר˙‡Ê ‚ÈOÓ ‡e‰ ≈»ƒ¡»«∆≈»∆«ƒ…
‰�eÓ‡‰ ‰p‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰¯eÓb ‰‚O‰aהתחתונה‡È‰ ¿«»»¿»ƒ»»ƒ≈»¡»ƒ

ÔÈ�Úa ¯‡·n‰ C¯cŒÏÚÂ .¯˙BÈ ˙ÈÏÚ�המוזכר באופן ה' אהבת «¬≈≈¿«∆∆«¿…»¿ƒ¿«
שמע קריאת של הראשונה E„‡Ó'בפרשה ÏÎa'53,המילה משמעות ¿»¿…∆

בכל אלוקיך... ה' את 'ואהבת של המשמעות גבול', 'בלי היא 'Í„‡Ó'מאד'

להתגלות זוכה הוא כך ידי ועל לגמרי מגדרו יוצא האדם בה ה' אהבת היא

למרות הבורא. של הבליֿגבול של ההתגלות כלומר העליון ה'מאד' של

'מאד הוא מהאדם הנדרש כ'מאד'Íשה'מאד' נחשבת שהיא ה' אהבת כלומר '

אחר, אדם לגבי דווקא לאו אך ElLלגבך „‡Ó54,אךÔÈ�ÚL ÔÂÈÎc ¿…∆¿¿≈»∆ƒ¿»
‰Ê ÔÈ�ÚL Û‡ ‰p‰ ,B˙Ïa‚‰ ÈÏkÓ ‰ÏÚÓÏ BÏˆ‡ ‡e‰ ‰Ê∆∆¿¿«¿»ƒ¿≈«¿»»ƒ≈«∆ƒ¿»∆
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נעלית ּבמדרגה ׁשהּוא מי אצל ּגמּורה ּבהּׂשגה ּבא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּגּופא
למעלה הּוא זה ענין ׁשאצלֹו ּכיון מּכלֿמקֹום, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָיֹותר,
ּכּלבנה יפה וזהּו יֹותר. נעלה זה הרי ׁשּלֹו, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמהּכלים
וחּמה, ּדלבנה הּמעלֹות ב' להיֹות ׁשּצרי ּכחּמה, ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָּוברה
יהיה ּומּכלֿמקֹום (ּתפּלה), ּדאמּונה הּבּטּול אצלֹו ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָׁשּיהיה
ׁשּספירת והינּו ׁשּנּויים. ּבזה יהיה ׁשּלא ּבפנימּיּות, ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָֹזה
אּלא הּתחּתֹונֹות, ספירֹות ה' מן רק לא ּתקּבל ְְְְִִֵֶַַַַַַָֹהּמלכּות

העליֹונֹות. ספירֹות ה' מן ְְִִֶַָּגם

עניןÌiÒÓeז) על ּדקאי ּכּנדּגלֹות, איּמה ּבּכתּוב: ¿«≈ְְְֲִִֵַַַַָָָָֻ
התּכּללּות ׁשּתהיה העבֹודה עּקר ׁשּזהּו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָהּדגלים,
מּלׁשֹון ּכּנדּגלֹות, איּמה נאמר ועלֿזה (ּכּנ"ל), ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָֻהּמּדֹות

יראים ׁשהּכל מּצדאימה, הּמלאכים, ּומן הּקּב"ה מן ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשּלמעלה, הּדגלים ואדֹום3ענין צח ּדֹודי ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ

הּוא והענין מרבבה. ב'55ּדגּול ּבגימטרּיא צח ּדהּנה, , ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ
מּזֹו, זֹו ׁשּכלּולֹות ּכפי הּמּדֹות ז' הם דמ"ט מ"ט, ְְְְִִִִֵֶַָּפעמים
והּמּדֹות ׁשּלמעלה הּמּדֹות היינּו מ"ט, ּפעמים ְְְְְִִִֶַַַַָָּוב'
המׁשכת להיֹות ׁשּצריכה ג) (סעיף וכּנ"ל ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָׁשּלמּטה,
ּולתּקן לברר ּכח' ה'ּנתינת ׁשּפֹועלֹות ׁשּלמעלה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּמּדֹות
הּוא צח הּנה ואדֹום, צח ּׁשּכתּוב ּומה ׁשּלמּטה. ְְִִֵֶֶַַַַַָָָהּמּדֹות
הּגבּורֹות, ּבקו הּוא ואדם החסדים, ּבקו ׁשהּוא ְְְְֲִֶַַַַָָָָֹלבן,
העבֹודה ׁשּזֹוהי יחד, הּקּוין ב' חּבּור להיֹות ְְֲִִִִִֶַַַַָָָוצרי
עלֿידי הּוא הּקּוין ב' חּבּור והּנה, הּמּדֹות. ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַּדהתּכּללּות
ענין והּוא מּׁשניהם, ׁשּלמעלה יֹותר נעלה אֹור ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָּגּלּוי
ּכן ּגם ׁשּזהּו ּבׁשרׁשם, ׁשהם ּכמֹו הּספירֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהמׁשכת
על קאי ׁשּצחצחֹות ּכּידּוע צחצחֹות, מּלׁשֹון צח, ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָּפרּוׁש
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‡Ùeb(עצמו=)‰‚¯„Óa ‡e‰L ÈÓ Ïˆ‡ ‰¯eÓb ‰‚O‰a ‡a »»¿«»»¿»≈∆ƒ∆¿«¿≈»
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰Ê ÔÈ�Ú BÏˆ‡L ÔÂÈk ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ�«¬≈≈ƒ»»≈»∆∆¿ƒ¿»∆¿«¿»

.¯˙BÈ ‰ÏÚ� ‰Ê È¯‰ ,BlL ÌÈÏk‰Óשמבלי מובן האמור כל פי על ≈«≈ƒ∆¬≈∆«¬∆≈
הכרוכה עבודה השמש, למעלת הנמשלת ה' עבודת של מעלתה גודל על הבט

שכלו את הממלא גדול בתענוג

עם ביחד אך האדם של ורגשותיו

בחלק גם מעלה קיימת כך

הלבנה. למעלת הנמשל העבודה

e‰ÊÂשנאמר 'ÙÈ‰מה ¿∆»»
,'‰nÁk ‰¯·e ‰�·lk«¿»»»»««»
'· ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒƒ¿
,‰nÁÂ ‰�·Ïc ˙BÏÚn‰««¬ƒ¿»»¿«»

BÏˆ‡ ‰È‰iLאחד מצד ∆ƒ¿∆∆¿
) ‰�eÓ‡c Ïeha‰שזו «ƒ∆¡»

הנפש תנועת של מהותה

ÌB˜ÓŒÏkÓeשב ,(‰lÙz¿ƒ»ƒ»»
˙eiÓÈ�Ùa ‰Ê ‰È‰Èכלומר ƒ¿∆∆ƒ¿ƒƒ

לא האדם את 'תיקח' ה' שעבודת

הפשוטים בכוחותיו רק

גם 'תיגע' היא אלא והחיצוניים

התענוג ובכוח ברגשותיו בשכלו,

לכך,שלו יגרום זה …∆lL‡דבר
ÌÈÈepL ‰Êa ‰È‰Èשהאדם ƒ¿∆»∆ƒƒ

בנפש גדלּות של מרגע יפול ְַלא

קטנּות של e�È‰Âלמצב . ְַ¿«¿
האדם של בנפשו המתרחש

בצורת שישתנה מה את משקף

כולו, בעולם האלוקית ההתגלות

הדבר נגרם האדם ידי על

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙqLעל אשר ∆¿ƒ«««¿
ה' אור של ההארה נעשית ידה

כולם העולמות Ï‡בכל Ïa˜z¿«≈…
'‰ ÔÓ (=מחמשת)¯˜ «ƒ

‰B�BzÁz˙,ה ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ««¿
'‰ ÔÓ Ìb ‡l‡ה ‰B�BÈÏÚ˙.(=חמשת) ˙B¯ÈÙÒ ∆»«ƒ¿ƒ»∆¿

ÌÈÏ‚c‰ ÔÈ�Ú ÏÚ È‡˜c ,'˙BÏb„pk ‰nÈ‡' :·e˙ka ÌiÒÓe (Ê¿«≈«»¬À»«ƒ¿»¿»≈«ƒ¿««¿»ƒ
,(Ï"pk) ˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰ ‰È‰zL ,‰„B·Ú‰ ¯wÚ e‰fL∆∆ƒ«»¬»∆ƒ¿∆ƒ¿«¿«ƒ««

' ¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚÂאיּמה,'˙BÏb„pkהיא 'איּמה' ÔBLlÓהמילה ¿«∆∆¡«ֲָֻ«ƒ¿»ֲָֻƒ¿
ÔÈ�Ú „vÓ ,ÌÈÎ‡Ïn‰ ÔÓe ‰"aw‰ ÔÓ ÌÈ‡¯È Ïk‰L ,‰ÓÈ‡≈»∆«…¿≈ƒƒ«»»ƒ««¿»ƒƒ«ƒ¿«

‰ÏÚÓlL ÌÈÏ‚c‰מפני עליונה יראה הנבראים אצל מעורר הדגלים עניין «¿»ƒ∆¿«¿»
הוא ברוך שלהקדוש התגלותו שוכנת בו ככלי משמש הדגלים שעניין כיוון

גבול הבלי סוף אין רק,אור לא קיימת הדגלים בעניין המשתקפת האחדות

ברוך הקדוש של בהתגלותו אף אלא והבריאה היצירה בעולם המלאכים אצל

מעלה למעלה e˙kL·הוא BÓk3בשם שנקרא הוא ברוך הקדוש אודות ¿∆»

‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â .'‰··¯Ó Ïe‚c ÌB„‡Â Áˆ È„Bc'55,‰p‰c המילה, ƒ«¿»»≈¿»»¿»ƒ¿»¿ƒ≈
Ë"Ó ÌÈÓÚt '· ‡i¯ËÓÈ‚a 'Áˆ'(49*2=)„ המספר, משמעות «¿ƒ«¿ƒ»¿»ƒ

˙Bcn‰ 'Ê Ì‰ Ë"Óיסוד הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד, העליונות: ≈«ƒ
BfÓומלכות BÊ ˙BÏeÏkL ÈÙkשאר מכל משהו יש מהן אחת בכל ¿ƒ∆¿ƒ

הכל שבסך כך כן, גם המידות

פרטים ותשעה בארבעים מדובר

של עולמם את המרכיבים

eהמידות של, ·'המשמעות
e�ÈÈ‰ ,Ë"Ó ÌÈÓÚt¿»ƒ«¿

˙Bcn‰העליונות‰ÏÚÓlL «ƒ∆¿«¿»
האצילות עםÂבעולם ¿התמזגותן

˙Bcn‰האדם של התחתונות «ƒ
ÛÈÚÒ) Ï"pÎÂ ,‰hÓlL∆¿«»¿««¿ƒ
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL (‚∆¿ƒ»ƒ¿

˙ÎLÓ‰והארת˙Bcn‰ «¿»««ƒ
‰ÏÚÓlLשל בנפשו שתאיר ∆¿«¿»
למטה Lהאדם של, ∆התגלותן

למטה העליונות המידות

'Ák ˙�È˙p'‰ ˙BÏÚBt¬«¿ƒ«…«
Ôw˙Ïe ¯¯·Ïאת˙Bcn‰ ¿»≈¿«≈«ƒ

וכשםhÓlL‰.התחתונות ∆¿«»
הוא ברוך הקדוש של שכינויו

הנגרמת לאחדות רומז 'צח' בשם

למעלה כולן במידות בכוחו

כן כמו יחדיו, והתמזגותן ולמטה

רומזת ואדום' 'צח בשם כינויו

זו. אחדות e˙kM·על ‰Óe«∆»
'Áˆ' ‰p‰ ,'ÌB„‡Â Áˆ'«¿»ƒ≈«

L ,Ô·Ï ‡e‰מבחינת »»∆
הצבעים, של הרוחנית משמעותם

‰ÌÈ„ÒÁ,הלבן Â˜a ‡e‰¿««¬»ƒ
,˙B¯e·b‰ Â˜a ‡e‰ Ì„‡Â¿»…¿««¿
'· ¯eaÁ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒƒ¿ƒ
È‰BfL ,„ÁÈ ÔÈew‰««ƒ««∆ƒ

˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰c ‰„B·Ú‰'ואדום – 'צח המילים בצמד .הרמוזה »¬»¿ƒ¿«¿«ƒ
ÔÈew‰ '· ¯eaÁ ,‰p‰Âמזה זה ההפוכים וגבורה חסד È„ÈŒÏÚשל ‡e‰ ¿ƒ≈ƒ««ƒ«¿≈

Â ,Ì‰È�MÓ ‰ÏÚÓlL ¯˙BÈ ‰ÏÚ� ¯B‡ Èelbהארה של משמעותה ƒ«¬∆≈∆¿«¿»ƒ¿≈∆¿
זו ‰ÎLÓ˙עליונה ÔÈ�Ú ‡e‰והתגלותÌ‰L BÓk ˙B¯ÈÙq‰ ƒ¿««¿»««¿ƒ¿∆≈
ÌL¯Laהכל בתוכו הנושא ממש סוף אין באור גנוזות שהם כפי ,העליון ¿»¿»

Le¯t Ôk Ìb e‰fLהמילה של 'ˆBÁˆÁ˙'הפנימי ÔBLlÓ ,'Áˆ' ∆∆«≈≈«ƒ¿«¿»
הוא כאילו שבהעדרו חש האדם אשר גדול עונג היא זו מילה של פירושה

בצמא ּבצחה, במדבר כל,נמצא מקור העליון לעונג רומזת זו התענוגיםמילה ֵָָ

הוא ברוך סוף אין אור ˜‡Èהוא '˙BÁˆÁv'L Úe„ik(מוסבת=)ÏÚ «»«∆«¿»»≈«
ברוך סוף אין באור גנוזות שהן כפי הספירות של מציאותן
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f"iyz'd ,oeiq ycegd mikxan ,xacna zyxt zay

העקּדים ּדעֹולם ספירֹות עׂשר אֹו ּדעּתיק ספירֹות .56עׂשר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָֻ
ׁשהּוא הּדגלים על קאי ּדגּול מרבבה, ּדגּול ּכן ּגם ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוזהּו
אֹור המׁשכת עלֿידי נעׂשה זה וענין ההתּכּללּות, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָענין

ּכּידּוע רבבה, ּבחינת ׁשהּוא הּמסּפרים,57נעלה, ּבענין ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָ
ּבהׁשּתלׁשלּות, הם ואלפים מאֹות עׂשירּיֹות ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָׁשּיחידֹות
ׁשּלפעמים ואף מהׁשּתלׁשלּות. למעלה הּוא ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּורבבה

זה58מבאר הרי ּביֹותר מרּבה הּוא ׁשהּמסּפר ׁשּככל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻ
הּמׁשּפיע, ּברב ועלּֿדרֿמׁשל האֹור, מעּוט על ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָמֹורה
היא ההׁשּפעה אזי ּגדֹול לתלמיד מׁשּפיע ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָׁשּכאׁשר
אֹותּיֹות, ּביֹותר ּבינֹוני לתלמיד אֹותּיֹות, ְְְְִִִִִֵֵַּבמעּוט
ּבענין הּוא כן ּוכמֹו ּביֹותר. אֹותּיֹות ּברּבּוי קטן ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָּולתלמיד
ּבמעּוט, הן הּׂשכל אֹותּיֹות הּנה לעצמֹו, הּׂשכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּׂשגת
לזּולתֹו הּדּבּור ואֹותּיֹות יֹותר, ּברּבּוי הּמחׁשבה ְְְֲִִִִֵַַַָָָאֹותּיֹות
האֹותּיֹות ׁשּמסּפר ׁשּככל מּובן ׁשּמּזה יֹותר, ּברּבּוי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָהם
זה ּכל הּנה יֹותר. ּבמעּוט הּוא האֹור אזי ּביֹותר, ְְֲִִֵֵֵֶַָָהּוא
צמצּום מּצד הּוא הּכלים ׁשרּבּוי הּכלים, ּבענין ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַהּוא
ׁשהיא רבבה ּבחינת ּבענין ּכאן הּמבאר אמנם ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹהאֹור.
האֹור, רּבּוי ּכיֿאם הּכלים, רּבּוי זה אין נעלית, ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמדרגה
הם ׁשהּכלים ּדככל ּבמעּוט, הם ׁשם הּכלים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָואדרּבה
מּמׁשל וכּמּובן יֹותר, ּברּבּוי הּוא האֹור אזי יֹותר, ְְְֲִִִֵֵַַָָָָּבמעּוט
הּכלים ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ׁשּבעֹולמֹות והינּו, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָהּנ"ל,
ּברּבּוי אינם הּכלים האצילּות ּובעֹולם ּביֹותר, ּברּבּוי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָהם
אחד, ּבכלי עקּדים הם העקּדים ׁשּבעֹולם ועד ,ּכ ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֻֻּכל
רבבה ענין וזהּו האֹור. רּבּוי ׁשלמּות ּתכלית הּוא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָואז
ּכלל, רּבּוי אין הּכלים מּצד אבל האֹור, רּבּוי ְֲִִִִֵֵֶַַָָָׁשהּוא
יחיד, לׁשֹון רבבה ּכן ּגם ׁשּזהּו אחד, ּכלי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָואדרּבה,
הּמסּפרים), (ּכבׁשאר רּבים לׁשֹון רבבֹות נאמר לא ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשהרי
עׂשר המׁשכת ּומּצד יחיד. לׁשֹון ּדייקא, רבבה ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָּכיֿאם
ענין נעׂשה רבבה), (ּבחינת ּדעקּודים ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָספירֹות
ּדֹודי ּבפרּוׁש וכּנ"ל ּדגּול). הּדגלים, (ענין ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָההתּכּללּות
ּוגבּורֹות חסדים הּקּוין ב' התּכּללּות ׁשענין ואדם, ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹצח

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

מח.56) ס"ע שם באוה"ת הובא יד. אות צ' מערכת אור א57)מאורי צג, ברכה לקו"ת ספ"ז. או"א) (שער יד שער חיים עץ ראה

ואילך. תקכו ע' ח"א תקס"ח הזקן אדמו"ר מאמרי ואילך.58)ואילך. ג קלא, האמצעי לאדמו"ר שרה חיי ביאוה"ז ראה
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הן שאלה ‡Bהוא ˜ÈzÚc ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚיותר למעלה NÚ¯אף ∆∆¿ƒ¿«ƒ∆∆
ÌÈc˜Ú‰ ÌÏBÚc ˙B¯ÈÙÒ56Ôk Ìb e‰ÊÂ הוא. ברוך שהקדוש מה ¿ƒ¿»»¬Àƒ¿∆«≈

בשם Ó¯··‰',נקרא Ïe‚c'המילהÈ‡˜ 'Ïe‚c'(מוסבת=)ÏÚ »≈¿»»»»≈«
ÔÈ�Ú ‡e‰L ÌÈÏ‚c‰«¿»ƒ∆ƒ¿«
‰Ê ÔÈ�ÚÂ ,˙eÏlk˙‰‰«ƒ¿«¿¿ƒ¿»∆
˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ�«¬∆«¿≈«¿»«
˙�ÈÁa ‡e‰L ,‰ÏÚ� ¯B‡«¬∆∆¿ƒ«

'רבבה''¯··‰', המילה פירוש ¿»»
ו אלפים, עשרת Úe„ik57זה «»«

ÔÈ�Úaשל הרוחנית משמעותן ¿ƒ¿«
˙B„ÈÁiL ,ÌÈ¯tÒn‰«ƒ¿»ƒ∆¿ƒ
ÌÈÙÏ‡Â ˙B‡Ó ˙Bi¯ÈNÚ¬ƒƒ≈«¬»ƒ

Ì‰קשוריםaהשונות דרגות ≈¿
,העולמות‰eÏLÏzL˙של ƒ¿«¿¿

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰··¯e¿»»¿«¿»
Û‡Â .˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿«

¯‡·Ó ÌÈÓÚÙlL58להיפך ∆ƒ¿»ƒ¿…»
‡e‰ ¯tÒn‰L ÏÎkL∆¿»∆«ƒ¿»
‰Ê È¯‰ ¯˙BÈa ‰a¯Ó¿À∆¿≈¬≈∆
,¯B‡‰ ËeÚÓ ÏÚ ‰¯BÓ∆«ƒ»
·¯a ÏLÓŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆»»¿«

ÚÈtLn‰לתלמידו, ««¿ƒ«
„ÈÓÏ˙Ï ÚÈtLÓ ¯L‡kL∆«¬∆«¿ƒ«¿«¿ƒ
‡È‰ ‰ÚtL‰‰ ÈÊ‡ ÏB„b»¬«««¿»»ƒ

˙Bi˙B‡ ËeÚÓaביכולת ¿ƒƒ
העניין את להבין התלמיד

ספורות מילים כאשר,באמצעות
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העקּדים ּדעֹולם ספירֹות עׂשר אֹו ּדעּתיק ספירֹות .56עׂשר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָֻ
ׁשהּוא הּדגלים על קאי ּדגּול מרבבה, ּדגּול ּכן ּגם ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוזהּו
אֹור המׁשכת עלֿידי נעׂשה זה וענין ההתּכּללּות, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָענין

ּכּידּוע רבבה, ּבחינת ׁשהּוא הּמסּפרים,57נעלה, ּבענין ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָ
ּבהׁשּתלׁשלּות, הם ואלפים מאֹות עׂשירּיֹות ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָׁשּיחידֹות
ׁשּלפעמים ואף מהׁשּתלׁשלּות. למעלה הּוא ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּורבבה

זה58מבאר הרי ּביֹותר מרּבה הּוא ׁשהּמסּפר ׁשּככל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻ
הּמׁשּפיע, ּברב ועלּֿדרֿמׁשל האֹור, מעּוט על ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָמֹורה
היא ההׁשּפעה אזי ּגדֹול לתלמיד מׁשּפיע ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָׁשּכאׁשר
אֹותּיֹות, ּביֹותר ּבינֹוני לתלמיד אֹותּיֹות, ְְְְִִִִִֵֵַּבמעּוט
ּבענין הּוא כן ּוכמֹו ּביֹותר. אֹותּיֹות ּברּבּוי קטן ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָּולתלמיד
ּבמעּוט, הן הּׂשכל אֹותּיֹות הּנה לעצמֹו, הּׂשכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּׂשגת
לזּולתֹו הּדּבּור ואֹותּיֹות יֹותר, ּברּבּוי הּמחׁשבה ְְְֲִִִִֵַַַָָָאֹותּיֹות
האֹותּיֹות ׁשּמסּפר ׁשּככל מּובן ׁשּמּזה יֹותר, ּברּבּוי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָהם
זה ּכל הּנה יֹותר. ּבמעּוט הּוא האֹור אזי ּביֹותר, ְְֲִִֵֵֵֶַָָהּוא
צמצּום מּצד הּוא הּכלים ׁשרּבּוי הּכלים, ּבענין ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַהּוא
ׁשהיא רבבה ּבחינת ּבענין ּכאן הּמבאר אמנם ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹהאֹור.
האֹור, רּבּוי ּכיֿאם הּכלים, רּבּוי זה אין נעלית, ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמדרגה
הם ׁשהּכלים ּדככל ּבמעּוט, הם ׁשם הּכלים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָואדרּבה
מּמׁשל וכּמּובן יֹותר, ּברּבּוי הּוא האֹור אזי יֹותר, ְְְֲִִִֵֵַַָָָָּבמעּוט
הּכלים ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ׁשּבעֹולמֹות והינּו, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָהּנ"ל,
ּברּבּוי אינם הּכלים האצילּות ּובעֹולם ּביֹותר, ּברּבּוי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָהם
אחד, ּבכלי עקּדים הם העקּדים ׁשּבעֹולם ועד ,ּכ ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֻֻּכל
רבבה ענין וזהּו האֹור. רּבּוי ׁשלמּות ּתכלית הּוא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָואז
ּכלל, רּבּוי אין הּכלים מּצד אבל האֹור, רּבּוי ְֲִִִִֵֵֶַַָָָׁשהּוא
יחיד, לׁשֹון רבבה ּכן ּגם ׁשּזהּו אחד, ּכלי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָואדרּבה,
הּמסּפרים), (ּכבׁשאר רּבים לׁשֹון רבבֹות נאמר לא ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשהרי
עׂשר המׁשכת ּומּצד יחיד. לׁשֹון ּדייקא, רבבה ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָּכיֿאם
ענין נעׂשה רבבה), (ּבחינת ּדעקּודים ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָספירֹות
ּדֹודי ּבפרּוׁש וכּנ"ל ּדגּול). הּדגלים, (ענין ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָההתּכּללּות
ּוגבּורֹות חסדים הּקּוין ב' התּכּללּות ׁשענין ואדם, ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹצח
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elbcיח lr yi`

ספירֹות עׂשר על ּדקאי צחצחֹות, ּבחינת מּצד ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּוא
ּוכׁשם ּבּמדרׁש ׁשּמסּים וזהּו ּד'עקּודים'. אֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָּדעּתיק
היּו כּו' ּכ הּמלאכים ּומן הּקּב"ה מן יראים ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹׁשהּכל
היינּו, ּכּנדּגלֹות, איּמה נאמר לכ כּו', מּיׂשראל ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֻיראים
ּכמֹו ּובהּקּב"ה, ּבּמלאכים הּדגלים ענין ׁשּיׁשנֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּכׁשם
ענין ׁשהּוא ּביׂשראל, ּגם הּדגלים ענין נעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָכן
מּצד נעׂשה זה וענין ּבמציאּות, ּובּטּול הּמּדֹות ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָהתּכּללּות
ענינּה יחידה ׁשּבחינת ׁשּבּנפׁש, יחידה ּבחינת ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָהמׁשכת

ׁשּלמעלה ל'אחד' ּכלי .59ׁשהיא ְְְְִִֶֶֶַָָ

עe‰ÊÂח) יׂשראלאיׁש נתאּוּו ּדכאׁשר גֹו', ּדגלֹו ל ¿∆ְְְְֲִִִִֵֶַַַָ
הּדברים, סדר את הּקּב"ה להם אמר הּדגלים, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלענין
לבית ּבאֹותֹות ּדגלֹו, על איׁש ענינים, ג' ּבזה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָׁשּיׁש
ּדגלֹו, על איׁש יחנּו. מֹועד לאהל סביב מּנגד ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹאבֹותם,
הּמּדֹות ּתּקּון הּוא העבֹודה ּדעּקר אדם, ולא ּדייקא ְְְֲִִִִַַָָָָָָֹאיׁש
את לתּקן הּוא העבֹודה ענין ׁשּכל ּדכיון והינּו, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכּנ"ל,
העבֹודה להיֹות צריכה לכן הּכלים, ּדׁשבירת ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָהענין

ּכּידּוע הּׁשבירה היתה ׁשּבהם ּדוקא, והעבֹודה60ּבמּדֹות , ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ולא ּבמּדֹות, התּכּללּות לפעל היינּו ּדגלֹו, על איׁש ְְְְְְִִִִִִַַַַֹֹהיא
לבית וזהּו ּבמציאּות. ּבּטּול ּכיֿאם התּכּללּות, ְְְְְִִִִִִֵֶַַרק
הבנה ׁשעלֿידי וכּנ"ל אּמֹותם, לבית ולא ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֹאבֹותם,
ּכיֿאם ּבמציאּות, ּבּטּול לפעל איֿאפׁשר ּדבינה ְְְְְִִִִִִִִֶַָָָָֹוהּׂשגה
לאהל סביב מּנגד ּדוקא. ּדאּבא מֹוחין המׁשכת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹעלֿידי
ּדמּנגד, ּבאפן היא העבֹודה ׁשּכאׁשר היינּו, יחנּו, ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמֹועד
עזר, עֹוׂשים ּכנגּדֹו מּבחינת ׁשּגם ּבמנּגד, ּגם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַׁשּפֹועלים
למּטה, מּלמעלה ההמׁשכה נעׂשית עלֿידיֿזה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּנה

ּבזה והענין יחנּו. מֹועד לאהל סביב ּדאיתא61להיֹות , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
רתיכין62ּבּזהר ּומׁשריין, רתיכין הם הּמרּכבה ׁשחּיֹות ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּכמֹו ההמׁשכה, ענין הּוא ּומׁשריין ההעלאה, ענין ְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָהּוא
מׂשריתא מחנה ּבאֹותֹות63ּׁשּתרּגם ּדגלֹו על איׁש וזהּו . ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָ
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È‡˜c ,'˙BÁˆÁˆ' ˙�ÈÁa „vÓ ‡e‰ ˙B¯e·‚e(שמוסב=)ÏÚ ¿ƒ«¿ƒ««¿»¿»≈«
L¯„na ÌiÒnL e‰ÊÂ .'ÌÈ„e˜Ú'c B‡ ˜ÈzÚc ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ∆∆¿ƒ¿«ƒ¿¬ƒ¿∆∆¿«≈«ƒ¿»

'eÎ Ck ÌÈÎ‡Ïn‰ ÔÓe ‰"aw‰ ÔÓ ÌÈ‡¯È Ïk‰L ÌLÎeאומות ¿≈∆«…¿≈ƒƒ«»»ƒ««¿»ƒ»
BÏb„pk˙'העולם ‰nÈ‡' ¯Ó‡� CÎÏ ,'eÎ Ï‡¯NiÓ ÌÈ‡¯È eÈ‰»¿≈ƒƒƒ¿»≈¿»∆¡«¬À»«ƒ¿»

איּמה בבחינת הם ישראל ֲָֻעם

על מוטלת אימתן כלומר

כלומר ה'נדגלות' בזכות האומות

הדגלים ‰e�ÈÈ,בזכות ,«¿
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ÔÈ�Ú ‡e‰L ,Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈∆ƒ¿«
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דווקא בהם להיות צריך התיקון עיקר גם לכן במידות, בעיקר קיים זה ,ותוקף
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המיליםכאמור משמעות כן גם
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העליונה «¿»¿ÏÚÓlÓƒ‰וההתגלות
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‰Êa61¯‰fa ‡˙È‡c , »∆¿ƒ»«…«

בזוהר) »∆BÈÁL˙62(=שמובא
ÔÈÎÈ˙¯' Ì‰ ‰·k¯n‰«∆¿»»≈¿ƒƒ

'ÔÈÈ¯LÓeמרכבות=) «ƒ¿»
‰e‡ומחנות) 'ÔÈÎÈ˙¯' ,¿ƒƒ
ÔÈ�Úאת ‰‰ÏÚ‡‰המבטא ƒ¿«««¬»»

מלמטה והעולם האדם של

מרכבה בדוגמת למעלה

ההתרוממות את המבטאת

כלפי והנסיעה מהמקום והיציאה

‰e‡מעלה 'ÔÈÈ¯LÓ'e ,«ƒ¿»
ÔÈ�Úאת ‰‰ÎLÓ‰המבטא ƒ¿«««¿»»

האלוקי האור של וירידתו

Ìb¯zMלמטה BÓk ,¿∆ƒ¿≈
המילה את ∆¬»ÁÓ�‰אונקלוס

'‡˙È¯NÓ'63כלומרÂ˙ÈÈ�Á «¿ƒ»
למטה האלוקי האור e‰ÊÂשל .¿∆
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f"iyz'd ,oeiq ycegd mikxan ,xacna zyxt zay

מּלמּטה ּדהעלאה העבֹודה ענין ׁשהּוא אבֹותם, ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָלבית
למּטה, מּלמעלה ההמׁשכה נעׂשית ועלֿידיֿזה ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָלמעלה.
ענין הּוא מֹועד אהל יחנּו, מֹועד לאהל סביב ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹמּנגד

ונֹועדּתי וגם הּתֹורה, ׁשעלֿידי ּכפׁשּוטֹו,64ההמׁשכה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
אּמה אלּפים רחֹוק ּדהינּו מֹועד, לאהל ק65וסביב על, אי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

קדמה ׁשהּתֹורה ּדכׁשם מהּתֹורה, ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבחינה
ׁשנה אלּפים ּבינה66לעֹולם אאּלפ חכמה אאּלפ ,67, ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָ

מּנגד וזהּו מהּתֹורה, ּגם למעלה אּמה אלּפים יׁש כן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּכמֹו
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ּכל למּטה ממׁשיכים הּמּדֹות, והתּכּללּות ְְְְְְִִִִֵַַַַָָּדברּור
וגּלּוי ּדיחנּו. ּבאפן מֹועד לאהל סביב ּדמּנגד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹהּבחינֹות
הּמדרגֹות, ּכל את ּבגּלּוי יראּו ׁשאז לבא, לעתיד יהיה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹזה

ׁשּכתּוב ּכי68ּכמֹו יחּדיו ּבׂשר ּכל וראּו הוי' ּכבֹוד ונגלה ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָָָ
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מּלמּטה ּדהעלאה העבֹודה ענין ׁשהּוא אבֹותם, ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָלבית
למּטה, מּלמעלה ההמׁשכה נעׂשית ועלֿידיֿזה ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָלמעלה.
ענין הּוא מֹועד אהל יחנּו, מֹועד לאהל סביב ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹמּנגד

ונֹועדּתי וגם הּתֹורה, ׁשעלֿידי ּכפׁשּוטֹו,64ההמׁשכה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
אּמה אלּפים רחֹוק ּדהינּו מֹועד, לאהל ק65וסביב על, אי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

קדמה ׁשהּתֹורה ּדכׁשם מהּתֹורה, ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבחינה
ׁשנה אלּפים ּבינה66לעֹולם אאּלפ חכמה אאּלפ ,67, ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָ

מּנגד וזהּו מהּתֹורה, ּגם למעלה אּמה אלּפים יׁש כן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּכמֹו
אּמה האלּפים ּבחינת ּדהינּו מֹועד, לאהל ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹסביב
מדרגֹות ׁשּכל יחנּו, נאמר ועלֿזה מהּתֹורה. ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּלמעלה
העבֹודה ׁשעלֿידי והינּו למּטה, אֹותם ימׁשיכּו ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָאּלּו
ּכל למּטה ממׁשיכים הּמּדֹות, והתּכּללּות ְְְְְְִִִִֵַַַַָָּדברּור
וגּלּוי ּדיחנּו. ּבאפן מֹועד לאהל סביב ּדמּנגד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹהּבחינֹות
הּמדרגֹות, ּכל את ּבגּלּוי יראּו ׁשאז לבא, לעתיד יהיה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹזה

ׁשּכתּוב ּכי68ּכמֹו יחּדיו ּבׂשר ּכל וראּו הוי' ּכבֹוד ונגלה ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָָָ
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ונֹועדּתי וגם הּתֹורה, ׁשעלֿידי ּכפׁשּוטֹו,64ההמׁשכה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
אּמה אלּפים רחֹוק ּדהינּו מֹועד, לאהל ק65וסביב על, אי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

קדמה ׁשהּתֹורה ּדכׁשם מהּתֹורה, ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבחינה
ׁשנה אלּפים ּבינה66לעֹולם אאּלפ חכמה אאּלפ ,67, ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָ

מּנגד וזהּו מהּתֹורה, ּגם למעלה אּמה אלּפים יׁש כן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּכמֹו
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העבֹודה ׁשעלֿידי והינּו למּטה, אֹותם ימׁשיכּו ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָאּלּו
ּכל למּטה ממׁשיכים הּמּדֹות, והתּכּללּות ְְְְְְִִִִֵַַַַָָּדברּור
וגּלּוי ּדיחנּו. ּבאפן מֹועד לאהל סביב ּדמּנגד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹהּבחינֹות
הּמדרגֹות, ּכל את ּבגּלּוי יראּו ׁשאז לבא, לעתיד יהיה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹזה

ׁשּכתּוב ּכי68ּכמֹו יחּדיו ּבׂשר ּכל וראּו הוי' ּכבֹוד ונגלה ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָָָ
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מּלמּטה ּדהעלאה העבֹודה ענין ׁשהּוא אבֹותם, ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָלבית
למּטה, מּלמעלה ההמׁשכה נעׂשית ועלֿידיֿזה ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָלמעלה.
ענין הּוא מֹועד אהל יחנּו, מֹועד לאהל סביב ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹמּנגד

ונֹועדּתי וגם הּתֹורה, ׁשעלֿידי ּכפׁשּוטֹו,64ההמׁשכה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
אּמה אלּפים רחֹוק ּדהינּו מֹועד, לאהל ק65וסביב על, אי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

קדמה ׁשהּתֹורה ּדכׁשם מהּתֹורה, ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבחינה
ׁשנה אלּפים ּבינה66לעֹולם אאּלפ חכמה אאּלפ ,67, ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָ

מּנגד וזהּו מהּתֹורה, ּגם למעלה אּמה אלּפים יׁש כן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּכמֹו
אּמה האלּפים ּבחינת ּדהינּו מֹועד, לאהל ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹסביב
מדרגֹות ׁשּכל יחנּו, נאמר ועלֿזה מהּתֹורה. ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּלמעלה
העבֹודה ׁשעלֿידי והינּו למּטה, אֹותם ימׁשיכּו ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָאּלּו
ּכל למּטה ממׁשיכים הּמּדֹות, והתּכּללּות ְְְְְְִִִִֵַַַַָָּדברּור
וגּלּוי ּדיחנּו. ּבאפן מֹועד לאהל סביב ּדמּנגד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹהּבחינֹות
הּמדרגֹות, ּכל את ּבגּלּוי יראּו ׁשאז לבא, לעתיד יהיה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹזה

ׁשּכתּוב ּכי68ּכמֹו יחּדיו ּבׂשר ּכל וראּו הוי' ּכבֹוד ונגלה ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָָָ
ּדּבר. הוי' ֲִִֵָָּפי
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מּלמּטה ּדהעלאה העבֹודה ענין ׁשהּוא אבֹותם, ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָלבית
למּטה, מּלמעלה ההמׁשכה נעׂשית ועלֿידיֿזה ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָלמעלה.
ענין הּוא מֹועד אהל יחנּו, מֹועד לאהל סביב ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹמּנגד

ונֹועדּתי וגם הּתֹורה, ׁשעלֿידי ּכפׁשּוטֹו,64ההמׁשכה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
אּמה אלּפים רחֹוק ּדהינּו מֹועד, לאהל ק65וסביב על, אי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

קדמה ׁשהּתֹורה ּדכׁשם מהּתֹורה, ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבחינה
ׁשנה אלּפים ּבינה66לעֹולם אאּלפ חכמה אאּלפ ,67, ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָ

מּנגד וזהּו מהּתֹורה, ּגם למעלה אּמה אלּפים יׁש כן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּכמֹו
אּמה האלּפים ּבחינת ּדהינּו מֹועד, לאהל ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹסביב
מדרגֹות ׁשּכל יחנּו, נאמר ועלֿזה מהּתֹורה. ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּלמעלה
העבֹודה ׁשעלֿידי והינּו למּטה, אֹותם ימׁשיכּו ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָאּלּו
ּכל למּטה ממׁשיכים הּמּדֹות, והתּכּללּות ְְְְְְִִִִֵַַַַָָּדברּור
וגּלּוי ּדיחנּו. ּבאפן מֹועד לאהל סביב ּדמּנגד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹהּבחינֹות
הּמדרגֹות, ּכל את ּבגּלּוי יראּו ׁשאז לבא, לעתיד יהיה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹזה

ׁשּכתּוב ּכי68ּכמֹו יחּדיו ּבׂשר ּכל וראּו הוי' ּכבֹוד ונגלה ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָָָ
ּדּבר. הוי' ֲִִֵָָּפי
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מּלמּטה ּדהעלאה העבֹודה ענין ׁשהּוא אבֹותם, ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָלבית
למּטה, מּלמעלה ההמׁשכה נעׂשית ועלֿידיֿזה ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָלמעלה.
ענין הּוא מֹועד אהל יחנּו, מֹועד לאהל סביב ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹמּנגד

ונֹועדּתי וגם הּתֹורה, ׁשעלֿידי ּכפׁשּוטֹו,64ההמׁשכה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
אּמה אלּפים רחֹוק ּדהינּו מֹועד, לאהל ק65וסביב על, אי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

קדמה ׁשהּתֹורה ּדכׁשם מהּתֹורה, ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבחינה
ׁשנה אלּפים ּבינה66לעֹולם אאּלפ חכמה אאּלפ ,67, ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָ

מּנגד וזהּו מהּתֹורה, ּגם למעלה אּמה אלּפים יׁש כן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּכמֹו
אּמה האלּפים ּבחינת ּדהינּו מֹועד, לאהל ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹסביב
מדרגֹות ׁשּכל יחנּו, נאמר ועלֿזה מהּתֹורה. ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּלמעלה
העבֹודה ׁשעלֿידי והינּו למּטה, אֹותם ימׁשיכּו ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָאּלּו
ּכל למּטה ממׁשיכים הּמּדֹות, והתּכּללּות ְְְְְְִִִִֵַַַַָָּדברּור
וגּלּוי ּדיחנּו. ּבאפן מֹועד לאהל סביב ּדמּנגד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹהּבחינֹות
הּמדרגֹות, ּכל את ּבגּלּוי יראּו ׁשאז לבא, לעתיד יהיה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹזה

ׁשּכתּוב ּכי68ּכמֹו יחּדיו ּבׂשר ּכל וראּו הוי' ּכבֹוד ונגלה ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָָָ
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חג‡. עם מצרים, מגלות ישראל בני יצאו בו – הפסח חג את המקשרים הספירה, בימי אנו נמצאים
רבנו. משה עלֿידי מהקב"ה התורה את ישראל קבלו בו תורתנו", מתן "זמן השבועות,

שלילדים ז"ל, חכמינו לנו מספרים – התורה בקבלת גם כמו מצרים, ויציאת בגלות – האלה המאורעות בשני
כולו. העם על גם זו מזכותם השפיעו ובהתנהגותם מיוחדת, זכות היתה

ובדורות הבאות בשנים להתנהג צריכים שכך הוראה, גם אלא גרידא, סיפורים רק לא הם התורה סיפורי
כולו. העם ולכל משפחותיהם להוריהם, אושר ישראל ילדי יביאו כזו התנהגות שעלֿידי הבאים,

זמנים·. והיו ישראל, ילדי על מיוחדות גזירות היו בה ביותר, הקשות מהגלויות אחת היתה מצרים גלות
בלימוד והמשיכו ההורים, ולא הילדים לא העם, נפחד לא ואףֿעלֿפיֿכן ישראל. ילדי רחמנאֿליצלן, הרגו, שגם

ההוא בדור ("טיטשערס") והמורים הישיבות ראשי – לוי שבט אצל .1התורה

בהקב"ה שהכירו הראשונים אלה, ישראל ילדי היו שבו2ואחרֿכך סוף, לים והגיעו ממצרים כשיצאו ,

מצרים. יציאת נסתיימה

פקדתי" "פקד של ההבטחה את אלה ילדים שכחו לא – בגלות בהיותם שהקב"ה3ואף הזמן יגיע שבקרוב ,

יתברך. מצוותיו לפי והתנהגות ה' תורת לימוד עלֿידי לכך, להתכונן הם וצריכים מהגלות. יוציאם

הכלל‚. על גם זו מזכותם והשפיעו גדולה, זכות ישראל לנערי היתה תורתנו", מתן "זמן בשבועות, גם
כולו.

ויקיימו שישמרו בטוח להיות יכול הוא במה הקב"ה: אותם שאל התורה, את לקבל צריכים היו כשישראל
כרצונו? התורה את

ה את ונקיים התורה את שנלמד לנו יערבו הם בעדנו". ערבים "בנינו ישראל: לו מצוות.ענו

לישראל התורה את לתת הקב"ה הסכים זו ערבות .4ועלֿידי

אלה:„. בימינו ההוראה גם זוהי
ילדי הריגת של כאלו איומות גזירות אין מצרים, מגלות קלה יותר הרבה בגלות כאן אנו נמצאים ה' בחסד
צריך שיהודי כמו להתנהג הקשיים כל ישנם ולכן בגלות, אנו נמצאים אףֿעלֿפיֿכן אבל רחמנאֿליצלן, ישראל

להתנהג.

להתכונן ושצריכים האמיתית, לגאולה ביומו יום מדי אנו ומקווים שמצפים לשכוח צריכים לא ישראל וילדי
התורה. עלֿידי לנו שנמסרו המצוות שמירת ועלֿידי התורה בלימוד ושקידה התמדה עלֿידי זו לגאולה

אנו, בדורנו כיום, גם כך התורה, את וקבל מהגלות כולו העם יצא ישראל, ילדי התנהגות עלֿידי שאז, וכמו
הגאולה מהר שיותר כמה שתבוא הגאולה, את להחיש ישראל, ילדי של בהתנהגותם רבה במדה הדבר תלוי

צדקנו. משיח עלֿידי האמיתית

בעומר.‰. בל"ג היום אנו עומדים עצמם, הספירה בימי
ל"ג – זה וביום ישראל. לעם שקמו ביותר הגדולים התנאים אחד יוחאי, בר שמעון ברבי קשור בעומר ל"ג

ישראל לכלל ועלֿידם לתלמידיו, שבתורה, ביותר עמוקים ענינים וגילה לימד – .5בעומר

אמר יוחאי בר שמעון רק6ורבי לא זה שבדור המשיח, יבוא ובו הגלות תסתיים בו בדור גם יהיה שכך ,

שבתורה ביותר העמוקים הענינים את ילמדו ילדים גם אלא מבוגרים, הגאולה7אנשים את יביאו ועלֿידיֿזה ,
האמיתית.
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ונדפסה (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה זו שיחה (*

ואילך מח ע' חט"ו חב"ד ובבטאון ואילך. 555 ע' ח"ב בלקו"ש
איזה עוד וניתוספו בלה"ק, השיחה רשימת – לקמן הבא (בלה"ק).

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני
ד.1) ה, שמות עה"פ וחזקוני בחיי רמב"ן, ראה
ב.2) יא, סוטה

טז.3) ג, שמות
ב.4) ויגש תנחומא (א). ד פ"א, שהש"ר
(באדר"ז).5) ואילך ב רפז, זח"ג ראה
א.6) קנט, ח"ג א. קמז, ח"ב זהר ראה
א.7) קיח, סע"ב. צב, זח"א ראה

.Â:במיוחד ישראל לילדי בפרט, בעומר ול"ג בכלל הספירה ימי של הוראתם וזוהי
שצריכים כמו יתנהגו ישראל כשילדי כולו. ישראל עם של וגאולתו אושרו תלוי שבהם לדעת, צריכים ילדים
ולדוגמא לסמל ויהיו ישיבותיהם, וראשי מוריהם הוריהם, בקול ישמעו המצוות, וקיום התורה בלימוד להתנהג,

כולו. ישראל ולעם להם הגאולה את תביא זו התנהגות הנה סביבתם, לחברי

הקדושה, לארצנו ויוליכנו מהגלות, ישראל, כלל בתוך כולנו, את ויוציא צדקנו, משיח יבוא ממש שבקרוב
אמן. בימינו במהרה

•

.f"iyz'd ,oeiq g"dan ,xacna t"y zgiy .c"qa

מוגה בלתי

זה.‡ חודש של התיכונית והנקודה העיקרי הענין ישנו חודש בכל .

. . השנה ראש בניסן "באחד ולכן הפסח, שבחג מצרים יציאת הוא העיקרי ענינו – ניסן חודש ולדוגמא:
לרגלים"1לרגלים" השנה ראש הפסח) (חג שבו ש"רגל דכיון השנה2, "ראש בניסן" "אחד כבר נעשה לכן ,

ניסן. חודש של העיקרי ענינו הוא הפסח שחג כיון לרגלים",

שבחג תורה מתן – הוא זה חודש של התיכונית והנקודה העיקרי שענינו סיון, לחודש בנוגע כן וכמו
השבועות:

שבעה" פעמים ששה, פעמים חמשה, "פעמים – היא השבועות דחג השבועות3הקביעות חג חל לעולם אבל ,
השלישי" "בחודש דוקא, סיון בארוכה4בחודש כמבואר השלישי", ל"חודש דמתןֿתורה השייכות מצד שזהו ,

אור' .5ב'תורה

בגמרא כדאיתא – השלישי לחודש דמתןֿתורה השייכות מצינו דתורה בנגלה דיהב6וגם רחמנא "בריך
התורה של השייכות מודגשת שבזה תליתאי", בירחא תליתאי ביום תליתאי ידי על תליתאי לעם תליתאי אוריאן

דוקא. תליתאי") ("ירחא השלישי חודש סיון, לחודש תליתאי"), ("אוריאן

החיבור· – הוא דמתןֿתורה, התיכונית והנקודה העיקרי הענין אבל ענינים, כמה ישנם גופא במתןֿתורה .

במדרש כדאיתא 'מטה', עם להתאחד,7ד'מעלה' יכולים אינם ו'מטה' ש'מעלה' גזירה היתה מתןֿתורה שקודם
נתבטלה ובמתןֿתורה לעליונים", יעלו לא ותחתונים לתחתונים ירדו לא החיבור"עליונים ונעשה הגזירה,

'מטה'. עם ד'מעלה'
'מעלה' ישנו דשלישי: הענין הוא התורה של שענינה כיון – השלישי לחודש מתןֿתורה של השייכות וזוהי

ה'מטה' עם ה'מעלה' את שמחבר השלישי הענין היא והתורה 'מטה', .8וישנו

'עבודה':‚ של באותיות – בזה והענין .
ביותר, למעלה עבודתם עלֿידי מגיעים כאשר שגם והיינו, בהגבלה, הוא ענינם וכל בהגבלה, הם – נבראים
ולמעלה האצילות, בעולם שמגיעים כפי גם כלומר: הבורא. מציאות ולא הבריאה, שלימות תכלית רק זה הרי
הבורא. מציאות ולא הנבראים), (שרש הנבראים דרגת רק זה הרי – הצמצום לפני עד עילוי, אחר בעילוי יותר

ב" ("דערלאנגען") להגיע יכול שנברא – הוא דמתןֿתורה החידוש אלאxea`אמנם, סתם, להגיע רק ולא ," ַ
של`cegiלפעול האמיתית מציאותו שמתגלה כיון אחד, דבר נעשים ובורא שנברא היינו, הבורא, עם נברא של

האמיתי יש – הנברא .9יש

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

בתחלתה.1) ר"ה
א.2) ד, שם
ב.3) ו, שם
א.4) יט, יתרו
יתרו.5) ר"פ

א.6) פח, שבת
ג.7) פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
וש"נ.8) ואילך. 11 ע' חי"ז תו"מ בארוכה ראה
ובכ"מ.9) ג. מג, בשלח לאדהאמ"צ ביאוה"ז ראה
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ולדוגמא לסמל ויהיו ישיבותיהם, וראשי מוריהם הוריהם, בקול ישמעו המצוות, וקיום התורה בלימוד להתנהג,
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במדרש כדאיתא 'מטה', עם להתאחד,7ד'מעלה' יכולים אינם ו'מטה' ש'מעלה' גזירה היתה מתןֿתורה שקודם
נתבטלה ובמתןֿתורה לעליונים", יעלו לא ותחתונים לתחתונים ירדו לא החיבור"עליונים ונעשה הגזירה,

'מטה'. עם ד'מעלה'
'מעלה' ישנו דשלישי: הענין הוא התורה של שענינה כיון – השלישי לחודש מתןֿתורה של השייכות וזוהי

ה'מטה' עם ה'מעלה' את שמחבר השלישי הענין היא והתורה 'מטה', .8וישנו

'עבודה':‚ של באותיות – בזה והענין .
ביותר, למעלה עבודתם עלֿידי מגיעים כאשר שגם והיינו, בהגבלה, הוא ענינם וכל בהגבלה, הם – נבראים
ולמעלה האצילות, בעולם שמגיעים כפי גם כלומר: הבורא. מציאות ולא הבריאה, שלימות תכלית רק זה הרי
הבורא. מציאות ולא הנבראים), (שרש הנבראים דרגת רק זה הרי – הצמצום לפני עד עילוי, אחר בעילוי יותר

ב" ("דערלאנגען") להגיע יכול שנברא – הוא דמתןֿתורה החידוש אלאxea`אמנם, סתם, להגיע רק ולא ," ַ
של`cegiלפעול האמיתית מציאותו שמתגלה כיון אחד, דבר נעשים ובורא שנברא היינו, הבורא, עם נברא של
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f"iyz'dכב ,oeiq g"dan ,xacna t"y zgiy

במדרש שכתוב מה הפסוק10וזהו לפניך11על שעשו המצוות "כל שמך", תורק שמן טובים שמניך "לריח
בחינתzegixהאבות רק זה הרי שלהם העליות כל לאחרי כי, – "שמןxap`היו" נעשה במתןֿתורה ואילו ,

המהות עצם את שלוקחים שמך", .12תורק

משיחותיו באחת אדמו"ר מוריֿוחמי כ"ק פירוש גם שקודם13וזהו היינו, "אּפשניט", מלשון הוא ָש"גזירה"
בטלה במתןֿתורה ואילו מהבורא, וחתוך גזור היה הנברא מה'מעלה', וחתוך גזור ה'מטה' היה מתןֿתורה

האמיתי. היש הנברא, ביש מתגלה ומצוות תורה שעלֿידי היינו, הגזירה,

הוא.„ שהבורא שכשם מובן, הרי הבורא, עם אחד דבר הנברא נעשה ומצוות תורה שעלֿידי כיון והנה,
– ומצוות תורה עלֿידי – הנברא גם נעשה כן כמו שבו, הענינים וכל ההשתלשלות סדר על "בעלֿהבית"

שבו. הענינים וכל ההשתלשלות סדר על "בעלֿהבית"
ז"ל רבותינו שאמרו שזהו – לבוא לעתיד ויתגלו בהעלם, הם שעכשיו הענינים ככל הוא זה שענין 14אלא,

הקב"ה": של שמו על שנקראין צדיקים "עתידין

לשם רק היא ששייכותם לנבראים, שייך אינו זה וענין מהטבע. שלמעלה הוי', שם היינו הקב"ה של שמו
הטבע בגימטריא הנבראים.15"אלקים", שרש עד רק הם מגיעים הנבראים, של העליות כל לאחרי שכן, ,

שלמעלה הוי' לשם שייכים נעשים אזי – הבורא עם מתאחדים שעלֿידיֿזה ומצוות, התורה קיום עלֿידי אך
הטבע. על "בעלֿהבית" יהודי נעשה ומצוות התורה קיום שעלֿידי וכאמור, מהטבע,

מלשון "נקראין" – הקב"ה" של שמו על שנקראין צדיקים "עתידין אך בהעלם, הוא זה ענין עכשיו אמנם,
הגילוי אל ההעלם מן והמשכה שלמעלה16קריאה הבורא עם אחד דבר הוא שיהודי איך בגלוי יראו שלעתיד –

מהטבע.

מנרתיקה" חמה מוציא "הקב"ה לבוא שלעתיד לפי היעוד17והיינו, ויקויים כל18, וראו הוי' כבוד "ונגלה
בתניא המבואר עלֿדרך כן, ואם גו'", מעצמותו19בשר זאת להפריד שאיֿאפשר למעלה, (השגחה) הראיה בענין

גם ומה הדבר, עם ההתאחדות תהיה אזי בשר", כל "וראו היעוד יקויים כאשר עלֿדרךֿזה הנה יתברך, ומהותו
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השלישי:‰ חודש סיון, חודש של ענינו וזהו .
זיו" "חודש אייר, חודש בא ולאחריו מצרים. יציאת היתה שבו ניסן, חודש הוא הראשון "בירח20חודש ,
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הנברא של והחיבור הקשר – תליתאי" "אוריאן שלישי, ענין – יותר נעלה ענין נעשה שבו השלישי, חודש סיון,
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הגלות בזמן ובפרט עלמא, דהוה שנין אלפי שית במשך ועבודתינו במעשינו תלויים הגילויים שכל ,22וכיון
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f"iyz'd ,oeiq g"dan ,xacna t"y zgiy

Âזה שם ועל ישראל, בני מנין אודות מדובר שבה במדבר, פרשת – השבוע פרשת עם גם קשור זה ענין .

פיקודיא ספר בשם כולו במדבר ספר :27נקרא

הפחות גם שהרי שבגדולים, הגדול עד שבפחותים מהפחות בשוה, נמנים שכולם באופן הוא המנין ענין
מאחד. יותר נחשב אינו שבגדולים הגדול וגם מאחד, פחות לא שלם, אחד מספר בתור נמנה שבפחותים

מובן: אינו ולכאורה

לגבי גם נוגע ריבוא דששים והמספר ריבוא. לששים עד נפש, שבעים שבטים, לי"ב חלוקים ישראל בני
dlrnln dkynddששים על שנאמרת – מלמעלה המשכה של ענין שזהו – הרזים חכם ברכת גבי שמצינו כפי ,

דוקא מישראל .28ריבוא

ריבוא לששים ישראל דבני שההתחלקות מובן, הרי גשמי, ושטח במקום התחלקות שייך לא שלמעלה וכיון
התחלקות של ענין ישראלzebixcnהוא בני כל את ולמנות לחשב אפשר איך כן, ואם .deya?

ומצד בשוה, כולם אצל שהיא משותפת נקודה ישנה המדריגות, התחלקות שלמרות לומר, צריך ועלֿכן
אצל היא זו שנקודה כיון רום, עומק עד תחת מעומק בשוה, כולם נמנים – הפרטים בכל שחודרת – זו נקודה

בשוה. כולם

בזה: והענין

הקודש באגרת הזקן רבינו שכתב כמו יתברך, מעצמותו הוא ההתהוות שענין של29ידוע ועצמותו ש"מהותו
בכחו לבדו הוא . . חסֿושלום לו שקדמה עילה מאיזה עלול ואינו מעצמותו הוא שמציאותו ברוךֿהוא המאציל
הנבראים הרגש ולכן הזה", ליש קודמת אחרת וסיבה עילה שום בלי ממש המוחלט ואפס מאין יש לברוא ויכלתו

מעצמותו. שמציאותו יתברך מעצמותו היא שהתהוותם כיון מעצמותם, שמציאותם הוא

הנה – פשוטה אחדות של באופן הוא הכל יתברך עצמותו שבבחינת zenvrdוכיון zehiytהנקודה היא
בשוה. כולם אצל שהיא המשותפת

'פשיטות מצד כי, – שבפשוטים לפשוט עד שבגדולים מהגדול בשוה, ישראל בני כל את מונים ולכן
כפתגם שבפשוטים, פשוט אצל גם כולם, אצל שישנו ענין הוא העצמות' 'פשיטות והרי בשוה, כולם העצמות'

אדמו"ר מו"ח העצמות'.30כ"ק 'פשיטות את מגלה פשוט איש של שהפשיטות

Ê:מתןֿתורה עם קשור המנין ענין אמנם, .

שייך היה לא הבורא, – מה'מעלה' ("אּפגעשניטן") נפרד היה הנברא, - ה'מטה' כאשר מתןֿתורה, ָקודם
העצמות', 'פשיטות ענין שהוא שבהם המשותפת הנקודה בנבראים נרגש היה שלא כיון בשוה, כולם את למנות

הבורא. עם שייכות היתה לא להנברא שהרי לזה, שייכות להם היתה שלא כיון

הוא זה שגילוי (כנ"ל), הנברא ביש נתגלה האמיתי היש כאשר מתןֿתורה, לאחרי עלֿידיl`xyiaודוקא
הבורא, עם 'חד' נעשה מישראל אחד שכל כיון בשוה, ישראל בני כל את למנות יכולים אזי – ומצוות התורה

רום. עומק עד תחת מעומק ישראל, בני כל שוים שבזה העצמות', 'פשיטות

תליתאי": "עם נקראים ישראל שבני מה גם וזהו

מדריגות חילוקי אבל, רום, עומק עד תחת מעומק מדריגות, חילוקי ריבוא ששים אמנם יש ישראל בני אצל
ישראל. שבבני המדריגות פרטי רק הם אלו

שישנו העצמות' 'פשיטות דהיינו, השלישי, הענין תליתאי", "עם – היא ישראל בני של ה'עצמות' ואילו
רום. עומק עם תחת עומק מחברת שהיא מישראל, אחד בכל

Áהגאונים כסימן השבועות, חג קודם במדבר פרשת קורין שלעולם הטעם גם יובן עלֿפיֿזה .31:
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סתכ"ח. טואו"ח ה"ב. פי"ג תפלה הל' לרמב"ם
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מאחד. יותר נחשב אינו שבגדולים הגדול וגם מאחד, פחות לא שלם, אחד מספר בתור נמנה שבפחותים
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הנבראים הרגש ולכן הזה", ליש קודמת אחרת וסיבה עילה שום בלי ממש המוחלט ואפס מאין יש לברוא ויכלתו

מעצמותו. שמציאותו יתברך מעצמותו היא שהתהוותם כיון מעצמותם, שמציאותם הוא

הנה – פשוטה אחדות של באופן הוא הכל יתברך עצמותו שבבחינת zenvrdוכיון zehiytהנקודה היא
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כפתגם שבפשוטים, פשוט אצל גם כולם, אצל שישנו ענין הוא העצמות' 'פשיטות והרי בשוה, כולם העצמות'

אדמו"ר מו"ח העצמות'.30כ"ק 'פשיטות את מגלה פשוט איש של שהפשיטות
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שייך היה לא הבורא, – מה'מעלה' ("אּפגעשניטן") נפרד היה הנברא, - ה'מטה' כאשר מתןֿתורה, ָקודם
העצמות', 'פשיטות ענין שהוא שבהם המשותפת הנקודה בנבראים נרגש היה שלא כיון בשוה, כולם את למנות

הבורא. עם שייכות היתה לא להנברא שהרי לזה, שייכות להם היתה שלא כיון

הוא זה שגילוי (כנ"ל), הנברא ביש נתגלה האמיתי היש כאשר מתןֿתורה, לאחרי עלֿידיl`xyiaודוקא
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ישראל. שבבני המדריגות פרטי רק הם אלו

שישנו העצמות' 'פשיטות דהיינו, השלישי, הענין תליתאי", "עם – היא ישראל בני של ה'עצמות' ואילו
רום. עומק עם תחת עומק מחברת שהיא מישראל, אחד בכל
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הבלתיֿרצויים הענינים בין להפסיק כדי מתןֿתורה קודם במדבר פרשת דקריאת שהטעם – ובהקדמה
בחוקותי דוקא32שבפרשת במדבר לפרשת נוגע אין זה ענין שהרי צדדי, טעם אלא אינו ,33.

היא האמיתי, ויש הנברא דיש החיבור שהוא דמתןֿתורה להענין שההכנה לפי – הוא הפנימי הטעם אמנם
ישראל" שם "ויחן ישראל, של אחד"34אחדותם בלב אחד "כאיש ישראל,35, בני של המדריגות פרטי לא היינו, ,

במדבר. שבפרשת המנין ענין תוכן שזהו כולם, שוים שבזה ישראל, שבבני העצמות' 'פשיטות אלא

עם אחד ענין הוא דמתןֿתורה שהענין והיינו, הך, שהיינו כיון מתןֿתורה, קודם במדבר פרשת שקורין וזהו
שבכל העצמות' 'פשיטות מצד היא זו שחשיבות חשוב, דבר שהוא שבמנין, דבר נעשו ישראל שבני העובדה

כנ"ל. מישראל, אחד

***

Ë.'גו דגלו על איש ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה .

***

Èז"ל רבותינו אמרו העתידה הגאולה אודות רש"י36. ופירש שבגוף", הנשמות כל שיכלו עד בא דוד בן "אין
גוף. ששמו הנשמות אוצר על דקאי

הנשמות נמצאות שבו מקום כל הרי – שבגוף" הנשמות כל "שיכלו כך כל נוגע מה להבין: צריך ולכאורה
דרחמנא" גזא "בבי הן דוקא?37נמצאות למטה ויבואו שיומשכו שבגוף", הנשמות כל "שיכלו ההכרח ומהו ,

צורך יש לכן בתחתונים, יתברך לו דירה שתהיה הוא דוד) (בן משיח של שהחידוש דכיון – בזה והביאור
בתחתונים. דהיינו דירה, לו שתהיה הקב"ה רוצה שבו למקום יבואו הנשמות, גם ובכללם הענינים, שכל

הוא זה שמקום אףֿעלֿפי dbixcnaכלומר: oezgzהזקן אדמו"ר שמבאר כפי יתברך38, לפניו שייך ש"לא
כו'", יתברך אורו הסתר בענין ממנו למטה תחתון שאין במדריגה התחתון "הוא אלא ומטה", מעלה בחינת

שתהיה הקב"ה רוצה זה שבמקום כיון דוקא.ezxicמכלֿמקום, זה במקום יהיו הענינים שכל צורך יש ,

בתכלית היא שם שעבודתם אף שכן, למעלה, שהם כפי הנשמות של ועבודתם מציאותם מספיקה לא ולכן
שכתוב כמו תפלה"39העילוי, אלא עמידה ו"אין לפניו", עמדתי אשר ישראל אלקי הוי' כיון40"חי מכלֿמקום, ,

ועבודתם הנשמות מציאות להיות צריכה בתחתונים, דירה יתברך לו להיות הקב"ה דוקא,dhnlשנתאווה
בתחתונים. דדירה הכוונה תושלם שאז בימינו, במהרה העתידה הגאולה שתהיה פועלים שעלֿידיֿזה

‡È,הסביבה המשפחה, ההורים, אצל פרטית שמחה רק לא זו הרי – יהודי ילד נולד שכאשר מובן עלֿפיֿזה .
כל עבור שמחה זוהי אלא זה, בדור ישראל כלל אפילו הדורות,או כל שבמשך הענינים וכל ההשתלשלות סדר

עניני כל עבור שמחה זו הרי העתידה, הגאולה את מביא שבגוף") הנשמות כל ("יכלו זה שענין דכיון
תכליתם. שזוהי המשיח, לביאת הצמאים ההשתלשלות

תורה עניני עם זאת לקשר צריכים כו', תערובות ללא שלימה, שמחה שתהיה שכדי שמחה, של ענין וככל
ענין שזהו מילה, ברית עושים בן, ובלידת לתורה; העליה בעת שם לה קורין בת, בלידת לכן, – ומצוות

ההשתלשלות. סדר כל עם גם ועלֿידם ישראל, נשמות עם הקב"ה של ההתקשרות

לגדלם כח נתינת זה הרי – שלימה השמחה נעשית שאז ומצוות, תורה עם זו שמחה שמקשרים ועלֿידיֿזה
תורה עם הקשורה השלימה השמחה אמנם, קשיים. ישנם זה בענין שכן, טובים, ולמעשים לחופה לתורה

טובים. ולמעשים לחופה לתורה לגדלם כח נותנת ומצוות,
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שם.32) לרמב"ם הובא סע"ב. לא, מגילה תוס'
(33.1 הערה בתחלתו ח"ח לקו"ש גם ראה
ב.34) יט, יתרו
שם.35) מכילתא וראה עה"פ. פרש"י
וש"נ.36) א. ה, ע"ז סע"א. סב, יבמות

וש"נ.37) א. קלט, חולין
רפל"ו.38) תניא
(39.53 הערה 147 ע' חכ"ה לקו"ש ראה ועוד. א. יז, מלכיםֿא
וש"נ.

וש"נ.40) ב. ו, ברכות

f"iyz'd ,oeiq g"dan ,xacna t"y zgiy

·È,"בשבת ראשון יום "היום אומרים שלכן השבת, ליום שייכות להם יש השבת שלפני השבוע ימי כל .

ששי יום עד ראשון מיום השבוע, ימי כל עולים השבת ביום ולכן, וכו', בשבת" שני .41"יום

יוחאי, בן שמעון דרבי הילולא בעומר, ל"ג היה ראשון שביום כיון והנה,

ישראל ילדי קיבץ שבת" "מסיבות של שהארגון נוסף, ענין היה השתא בעומר עמהם42ובל"ג 43ודיברו

התורה" מצוות כל כנגד ה"שקולה שבת שמירת אודות ומצוות, תורה וכיוצא44אודות הכשר, חינוך אודות ,

עד עילוי אחר בעילוי ונמשך שבת, בליל ואחרֿכך חצות, אחר שבת בערב העליה התחילה זה ובענין בזה,
– הבדלה עד לאחריֿזה וכן שלישית, לסעודה

זה בענין שהשתדלו אלה כל כמובן45הנה מצוה, של במעמד הנוכחות עצם עלֿידי ההשתתפות על [נוסף
אלו ובפרט יגיעה, של באופן בזה שהשתדלו אלו ומכלֿשכן בזה], להשתדלות דומה אינה בלבד שהנוכחות
עליהם לומר שיוכלו הילדים, ועבור עצמם עבור "לחיים" יאמרו – בשר וביגיעת נפש ביגיעת בזה שהתייגעו

הוי'" ברך זרע הם "כי שגידלתי" גידולים .46"ראו

הבאה" לשנה "תזכה בביכורים שאומרים ושישתתפו47וכשם לכך, נזכה הבאה בשנה שגם השםֿיתברך יתן –
"ראו עליהם ויאמרו משיח, לקראת הילדים את שיוליכו – משיח עם ביחד יהיה זה ומעמד ילדים, יותר הרבה

הוי'". ברך זרע הם "כי שגידלתי" גידולים
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וש"נ.41) .328 ע' חי"ח תו"מ גם ראה
מח.42) ע' חט"ו בטא"ח ראה
ואילך.43) 3 ע' לעיל גם ראה
שבת.44) הל' סוף רמב"ם

קפד).45) ס"ע חט"ו (אג"ק זו שנה סיון א' מכתב גם ראה
ט.46) סא, ישעי'
טז.47) כו, שם פרש"י תתקלח. רמז שם יל"ש א. תבוא תנחומא

•



כה f"iyz'd ,oeiq g"dan ,xacna t"y zgiy

·È,"בשבת ראשון יום "היום אומרים שלכן השבת, ליום שייכות להם יש השבת שלפני השבוע ימי כל .

ששי יום עד ראשון מיום השבוע, ימי כל עולים השבת ביום ולכן, וכו', בשבת" שני .41"יום

יוחאי, בן שמעון דרבי הילולא בעומר, ל"ג היה ראשון שביום כיון והנה,

ישראל ילדי קיבץ שבת" "מסיבות של שהארגון נוסף, ענין היה השתא בעומר עמהם42ובל"ג 43ודיברו

התורה" מצוות כל כנגד ה"שקולה שבת שמירת אודות ומצוות, תורה וכיוצא44אודות הכשר, חינוך אודות ,

עד עילוי אחר בעילוי ונמשך שבת, בליל ואחרֿכך חצות, אחר שבת בערב העליה התחילה זה ובענין בזה,
– הבדלה עד לאחריֿזה וכן שלישית, לסעודה

זה בענין שהשתדלו אלה כל כמובן45הנה מצוה, של במעמד הנוכחות עצם עלֿידי ההשתתפות על [נוסף
אלו ובפרט יגיעה, של באופן בזה שהשתדלו אלו ומכלֿשכן בזה], להשתדלות דומה אינה בלבד שהנוכחות
עליהם לומר שיוכלו הילדים, ועבור עצמם עבור "לחיים" יאמרו – בשר וביגיעת נפש ביגיעת בזה שהתייגעו

הוי'" ברך זרע הם "כי שגידלתי" גידולים .46"ראו

הבאה" לשנה "תזכה בביכורים שאומרים ושישתתפו47וכשם לכך, נזכה הבאה בשנה שגם השםֿיתברך יתן –
"ראו עליהם ויאמרו משיח, לקראת הילדים את שיוליכו – משיח עם ביחד יהיה זה ומעמד ילדים, יותר הרבה

הוי'". ברך זרע הם "כי שגידלתי" גידולים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

וש"נ.41) .328 ע' חי"ח תו"מ גם ראה
מח.42) ע' חט"ו בטא"ח ראה
ואילך.43) 3 ע' לעיל גם ראה
שבת.44) הל' סוף רמב"ם

קפד).45) ס"ע חט"ו (אג"ק זו שנה סיון א' מכתב גם ראה
ט.46) סא, ישעי'
טז.47) כו, שם פרש"י תתקלח. רמז שם יל"ש א. תבוא תנחומא

•

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

מאשרים בזה קבלת מכתביו מימי כח ניסן )ב' מכ'( א, ח, יא, יב אייר.

במ"ש אודות הנהגתו עם פלונית תי' וכו' וכיו"ב - כבר ידועה הוראת רבותינו נשיאינו שהעיקר 

בכגון דא הוא הבאתם הענינים לידי פועל בדרכי נועם. אבל אין זה אומר כלל, שיש לוותר על הדברים 

נוגע לעשיריות תלמידים ותלמידות -  הנוגעים ביר"ש וכיו"ב, וביחוד בשטח החינוך, שכל תנועה ושינוי 

העומדים לבנות בתים בישראל ולהעמיד הבתים באופן מתאים לחינוכם. וד"ל.

ובנוגע אליו לעצמו, כבר כתבתי מקודם, שאשרי חלקו שהשגחה עליונה העמידתו על חלק היפה, 

ביסוס והתפתחות מוסדות רבותינו נשיאינו במדינה... והרי הנשיא - וצדיקים בכלל - דומים לבוראם שאין 

באים בטרוניא עם השלוחים שלהם, ומעוררים ר"ר וממשיכים הכחות בכדי שהשלוחים יוכלו למלאות 

שליחותם בכי טוב, וק"ל.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולבשו"ט בכל האמור.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



כו

xacna zyxt zegiy ihewlg"i jxk

הקודש ללשון מתורגם

.‡
˙‡ Â¯Ó˘Â" ÌÈÏÈÓ‰ ÏÚ ‡¯ÊÚ Ô·‡Â È"˘¯ È¯·„

"Ì˙�Â‰Î
את1בפסוק ושמרו תפקוד בניו ואת אהרן "ואת

רש"י מסביר יומת", הקרב והזר כהונתם את2משמרת

וזריקה דמים "קבלת ואומר: כהונתם" את "ושמרו המילים

סובר3והקטרה רש"י כלומר, לכהנים". המסורות ועבודות

היא הכוונה שלzecearlשב"כהונתם" ופירושם הכהנים,

ל"זר" להתיר שאין הוא, כהונתם" את "ושמרו המילים

אלו מעבודות אחת יומת")4לבצע הקרב ("והזר

אבןֿעזרא מפרש זאת את5לעומת "ושמרו המילים את

כלומר, פסלות". לידי יבואו "שלא אחר: באופן כהונתם"

את לשמור צריכים כהונתםmnvrהכהנים ),mdly(את

וכדומה). טומאה (עלֿידי לכהונה ייפסלו שלא

המילה את להסביר שיש לרש"י מנין להבין: יש

(הכהונהly`"כהונתם" שלdnvrכפשוטה כפירושו ,

" אלא לכהנים"zecearאבןֿעזרא), ?6המסורות

שבסיום ההכרח מפני כך אומר שרש"י לומר, יתכן [לא

אחת המבצע זר אודות המדבר יומת", הקרב "והזר הפסוק

zecearnהפסוק בתחילת שגם לומר הכרחי ולכן הכהנים,

היה הדבר, הוא כך שאם מפני הכהנים. עבודת על מדובר

סוף של המילים את גם המתחיל" ב"דיבור מצטט רש"י

"וגומר". הביטוי באמצעות להן רומז לפחות או, הפסוק,

ניתן שהרי זה, הסבר מחייב איננו הפסוק סוף ואמנם,

"ושמרו של לענין המשך איננו יומת" הקרב ש"והזר לומר,

ענין אלא כהונתם", ].`xgאת

ב"דיבור רש"י מצטט מדוע להבין: יש כמוֿכן

מסתפק ואיננו את", "ושמרו המילים את גם המתחיל"

מסביר? הוא שאותה בלבד, "כהונתם" המילה בציטוט

.·
È"˘¯Ù ÈÙÏ ÌÈ¯¯ÂÚ˙Ó‰ ÌÈÈ˘˜‰

ש"קבלת ראשון במבט נראה רש"י דברי לימוד תוך

המסורות ל"עבודות דוגמאות הן והקטרה" וזריקה הדמים

דברים מספר מובנים אינם כך, נאמר אם אך לכהנים".

כדלהלן:

רש"יzekix`dא) מביא מה לשם (א) רש"י. בדברי

המסורות "עבודות בקיצור לומר עליו היה דוגמאות?

העבודות את לשלול כדי מפרט הוא אם (ב) לכהנים".

לכאורה, יותר, מתאימה הדמים, קבלת לפני המתבצעות

ואילך "מקבלה לכהנים".7ההתבטאות המסורות עבודות

דוקא מדוע דוגמאות, לפרט צריך אמנם אם yely(ג)

אלו? דוגמאות

הדוגמאות,xcqdב) את מציין הוא תחילה רש"י: בדברי

שהיה בעוד לכהנים", המסורות "ועבודות אחרֿכך ורק

המסורות "עבודות הכלל תחילה להיפך: להיות צריך

" הפרטים אחרֿכך ורק דמים..."oebkלכהנים", קבלת

לעיל, כמוסבר הן, והקטרה זריקה קבלה, אם ועיקר: ג)

" להכתב צריך היה לכהנים", המסורות x`ye"עבודות

לכהנים"? המסורות עבודות

ש"ושמרו לומר מתכוון שרש"י מובן, לעיל האמור מן

סוגי שני כולל כהונתם" דמיםאת קבלת (א) שונים: ם

עבודות – והקטרה" (ב)opi`yוזריקה לכהנים". "מסורות

סוג – לכהנים" המסורות .`xg"ועבודות

תמוה: כך ואם

ויקרא פרשת בתחילת אמר כבר עצמו רש"י 8א)

ואילך dpedk"מקבלה zeevnלומר ניתן איפוא, וכיצד, ,"

והקטרה" וזריקה דמים ה"עבודות`opiש"קבלת מן

לכהנים"? המסורות
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י.1) ג, פרשתנו

לד"ה2) זה דפרש"י השייכות ס"ג בפנים לקמן וראה השני. בד"ה

הראשון.

והקטר.3) דרש"י: כת"י) בכמה (וכן ראשון בדפוס

כאן.4) וספורנו אברבנאל גם ראה

"שתהי' פירושו ד"ושמרו" היא רש"י שכוונת מפרש לדוד במשכיל

ברש"י אפילו נרמז לא זה פירוש אבל (עיי"ש). בטהרה"* דוקא (העבודות)

שאז – יומת" הקרב ל"והזר הקדמה הוא כהונתם" את "ושמרו אם [משא"כ

השמירה]. היא במה לפרש רש"י אי"צ

כאן.5) בחזקוני פי' ועד"ז

דבר6) לכל כהונתכם) את "(תשמרו שמפורש ז) (יח, קרח בפ' משא"כ

וגו'". המזבח

ה.7) א, ויקרא פרש"י

שם.8)

.mipta onwlc r"a`xd zpeek mb ok eyxity yie (*

xacna zyxt zegiyÎihewl

אינן וכו'" דמים ש"קבלת לכך הסבר יימצא אם ב)

לרש"י מנין מובן: אינו הרי לכהנים", המסורות "עבודות

את שב"ושמרו לעבודותmzpedkהוכחה גם היא הכוונה

לכהנים"?`opiשהן "מסורות

.‚
˙Â¯ÂÒÓ‰ ˙Â„Â·ÚÏ ‡È‰ ‰�ÂÂÎ‰˘ ÍÎÏ Á¯Î‰‰

ÌÈ�‰ÎÏ
בזה: והביאור

איננה הכוונה כהונתם" את שב"ושמרו לכך ההכרח

המסורות ל"עבודות אלא עזרא) האבן (כפי' הכהונה לעצם

ומינוי תפקיד על ההוראה לאחר מופיע זה פסוק לכהנים":

שרש"י כפי ובניו, לאהרן "לשון9חדש – "תפקוד" מסביר

שעל לכך מכוון כהונתם" את "ושמרו אם פקידות...".

בכהונתם פסול" לידי יבואו "שלא להישמר הכהנים

חדש תפקיד זה אין הרי אבןֿעזרא), הם10(כדברי הן –

אמור בפרשת כך על הוזהרו הכהן11כבר שמירת בפירוט

כהונתו .12על

להיזהר הוא כאן החדש שהתפקיד רש"י סובר לפיכך

xfyהמילים לכהנים". המסורות ה"עבודות את יבצע לא

תפקיד. אותו אודות מדברות יומת" הקרב והזר "ושמרו...

את גם המתחיל" ב"דיבור רש"י מצטט מדוע יובן בכך

לתפקיד, ציווי של לשון שמבטאות את", "ושמרו המילים

את כאן מפרט שהפסוק מכך היא לפירושו ההוכחה שהרי

ובניו. לאהרן החדש התפקיד

.„
˜ÂÒÙ‰ ÏÚ ˙¯¯ÂÚ˙Ó‰ ˙ÙÒÂ� ‰Ï‡˘

בפסוק: שמתעורר קושי עוד מתרץ רש"י

הקודמים הפסוקים הבאים13גם הפסוקים 14וגם

איפוא וכיצד ועוד), מנינם (עבודתם, הלויים על מדברים

– ובניו לאהרן הציווי לכאן אתmipdkdמתאים "ושמרו –

כן לפני לכאורה, הוא, הפסוק של מקומו ,15כהונתם"?

אהרן בני שמות "אלה אומרת התורה mipdkdכאשר

לזה. דומה במקום או לכהן", ידם מלא אשר המשוחים

היה ניתן הלויים עבודת על הנלמד שמן מובן, מכך

של"זר" במשכןzexzenלהסיק מסויימות עבודות

התורה מציינת ולכן בניוcinובמקדש, ואת אהרן "ואת

יומת". הקרב והזר תפקוד...

.‰
˙Â¯˙ÂÓ ˙ÂÓÈÈÂÒÓ ˙Â„Â·Ú˘ ˙ÂÚËÏ ÌÂ˜Ó Ô‡Î ˘È

ÌÈÈÂÏÏ
בזה: והביאור

קודםֿלכן האמור את16על לשמור הלויים שעל ,

l`xyi"משמרת ipa" רש"י: מסביר ,"olekyזקוקין היו

תחתיהם באים שהלויים אלא המקדש לצרכי

mzegilya."...

"לצרכי ישראל בני כל שלוחי הם שהלווים וכיוון

שהעבודות לומר, מקום היה מוצאיםהמקדש" אנו בהן

צריכות או מותרות, (כדלקמן), אותן ביצעו ישראלים שגם

"תחתיהם הלווים עלֿידי המשכן, הקמת אחרי להיעשות,

בשליחותם".

הוא כהונתם" את "ושמרו שעל בכך רש"י כוונת וזוהי

עבודות אצל כי והקטרה", וזריקה דמים "קבלת `dlמפרט:

ש שיוסברlkמוצאים, (כפי כן לפני אותן בצעו ישראל בני

אותן מבצעים שעתה לחשוב היה ניתן ולכן ו), בסעיף להלן

האזהרה מיד כתובה ולפיכך בשליחותם", "תחתיהם הלויים

יומת". הקרב והזר כהונתם את "ושמרו

הסוג את גם ומוסיף בכך, מסתפק רש"י אין זאת בכל

העבודות הן אלה – לכהנים" המסורות "ועבודות השני

אפשרותdligzklnשנמסרו שאין למרות – לכהנים

ש כיוון לבצען: מותר (ללוי) לזר שגם מוכרחo`kלסברא

דמים ל"קבלת בקשר כהונתם" את "ושמרו הציווי להאמר

את "ושמרו שהאזהרה ברור הרי והקטרה", וזריקה

על חלה מלכתחילהlkכהונתם" שהיו אלה גם העבודות,

קלֿוחומר. מתוך לכהנים", "מסורות

.Â
È�È„Ó ˙Ú·Â� ÌÈÈÂÏÏ ˙Â¯˙ÂÓ ÂÏ‡ ˙Â„Â·Ú˘ ‡¯·Ò‰

ÁÒÙ Ô·¯˜
העבודות את עשו ישראל שבני מוצאים היכן

אפשרות קיימת זאת שבגלל כך כדי עד לעיל, המוזכרות

ישראל)? בני (בשליחות ללויים שייכות הן שעתה לסברא

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

הראשון.9) בד"ה כאן

כו'".10) פקודה "לתת – "תפקדם" מפרש כאן ובראב"ע

ועוד.11) שם. וברש"י טֿיוד י, שמיני גם ראה
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ח'.16) פסוק
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כן לפני לכאורה, הוא, הפסוק של מקומו ,15כהונתם"?

אהרן בני שמות "אלה אומרת התורה mipdkdכאשר

לזה. דומה במקום או לכהן", ידם מלא אשר המשוחים
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"תחתיהם הלווים עלֿידי המשכן, הקמת אחרי להיעשות,

בשליחותם".

הוא כהונתם" את "ושמרו שעל בכך רש"י כוונת וזוהי

עבודות אצל כי והקטרה", וזריקה דמים "קבלת `dlמפרט:

ש שיוסברlkמוצאים, (כפי כן לפני אותן בצעו ישראל בני

אותן מבצעים שעתה לחשוב היה ניתן ולכן ו), בסעיף להלן

האזהרה מיד כתובה ולפיכך בשליחותם", "תחתיהם הלויים

יומת". הקרב והזר כהונתם את "ושמרו

הסוג את גם ומוסיף בכך, מסתפק רש"י אין זאת בכל

העבודות הן אלה – לכהנים" המסורות "ועבודות השני

אפשרותdligzklnשנמסרו שאין למרות – לכהנים

ש כיוון לבצען: מותר (ללוי) לזר שגם מוכרחo`kלסברא

דמים ל"קבלת בקשר כהונתם" את "ושמרו הציווי להאמר

את "ושמרו שהאזהרה ברור הרי והקטרה", וזריקה
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קלֿוחומר. מתוך לכהנים", "מסורות
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העבודות את עשו ישראל שבני מוצאים היכן
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מקרא של בפשוטו מפורשים אלו בפרשת17דברים

:18בא

הדם מן "ולקחו הציווי נאמר במצרים פסח קרבן בענין

על אש... צלי הבשר... את ואכלו המזוזות... שתי על ונתנו

איפוא רואים, קרבו". ועל עשו19כרעיו ישראל שבני ,

"ו (א) דברים: היאשלשה בכך הכוונה הדם", מן לקחו

שמסביר ל"i"yx(כפי (mcd zlaw– "ונתנו..." (ב) ."

ה" עבודת עבודתdwixf"20במקום כעין – אש" "צלי (ג) .

המזבח.dxhwd"21ה" אש על

(הדומה דורות פסח אצל שגם לחשוב היה ניתן לפיכך

הלכות נלמדות לכן ואשר מצרים, בפסחzepeyלפסח

בא לפרשת רש"י בפירוש כמובא מצרים, מפסח )22דורות

ישראל לבני אלו עבודות זאת23שייכות עושים והלויים ,

מיד מופיע זאת למנוע כדי בשליחותם", "תחתיהם

וזריקה דמים קבלת כהונתם, את "ושמרו האזהרה

לעיל שהוסבר כפי .24והקטרה...",

יכולות אלו שעבודות לחשוב ניתן כיצד והשאלה:

בפסוק מסביר שרש"י בעוד לוויים, עלֿידי גם להתבצע

(כפי כהונה" מצוות ואילך ש"מקבלה לפניֿכן המופיע

זה פסוק שהרי כלל, קשה איננה ב') בסעיף לעיל שצויין

בשאר גם לכך (ובדומה עולה לגבי אמורים רש"י) (ופירוש

מצויין אין אך ויקרא), ספר בתחילת הכתובים הקרבנות

מעשר (ושל דורות פסח של העבודות שגם )25בפסוק

כהנים עלֿידי רק להיעשות .26חייבות

.Ê
:'‰ ˙„Â·Ú· ÍÎÓ ‰‡¯Â‰‰

בני בתוך השונים הסוגים בין כזה הבדל ישנו אם

נאמר (שעליהם עצמם כללי,27ישראל ,lrmlekבאופן

ממלכת לי תהיו שישmipdk"ואתם עבודות שאפילו ,("...

א קשר ישראל המקדש"לבני "צרכי שהן אלא ,mdlyליהן,

– יומת" הקרב "והזר של חמור ציווי עליהם חל זאת בכל

הוא להיפך, אלא קדושה, לתוספת גורם הדבר שאין רק לא

("יומת"), מציאותם עצם של ההעדר לענין גורם

המחיצה על מדובר כאשר שכן וכל ובודאי בודאי

"לערב" רוצים שכאשר לעמים, ישראל שבין וההפרדה

אחד באמת, זר אמיתי, "זר" כהלכה) גיור באמצעות (שלא

ה"עמים" מוטעה,28מן חישוב תוך ישראל, עם בתוך ,

כאן נעשית אך ישראל, לעם גדולה סכנה כאן יש שאמנם

בשבילו גם להיפך: בדיוק היא האמת הרי – לגוי טובה

עד לכולם, גדולה לתקלה הופך הוא כי עצום נזק זהו

ממציאותו .29להיפך

ונותן העולם בורא של מעשיו את משנים אין כאשר רק

" לשלוםlicandהתורה, להגיע ניתן לעמים", ישראל בין

עולם30האמיתי באי לכל בעולם, .31ולטוב

(c"lyz xacna t"y zgiyn)
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בפשש"מ,17) מפורש סיפור שהוא מכיון כי לפרשו, רש"י אי"צ שלכן

אותו. זוכר למקרא חמש" ה"בן אפילו בודאי

זֿט.18) יב,

בא.19) פ' עה"ת צפע"נ וראה הוא. כן ההלכה ע"ד וראהp"yeוגם .

ואילך. 78 ע' חכ"ו לקו"ש

"לשלש20) כב) (שם, רש"י מלשון ג"כ ".zepzndלהעיר

(21" א: צו, פסחים היכא`ixeniראה מצרים שויסקי`edpixhwפסח ..

ושרפום בשפוד "שצלאום שם: ובמאירי deabעבוד". myl:שם בר"ח אבל ."

מאכל מיני אותם צלו רי"דmelk`e"כלומר פסקי שוויסקי. ע' בערוך [וכ"ה "

שההיתר וצ"ל שויסקל]. בר ד"ה א ע, קדושין פרש"י וראה שם. פסחים

בפשש"מ לומר קשה אבל חלב. איסור על נצטוו לא שעדיין מפני הוא לאכלם

שלא עד כולה התורה כל קיימו מבנ"י כו"כ בודאי שהרי אכלום, בנ"י שכל

(לפרש"י). פש"מ ע"פ וגם – פעמים כמה כמדובר ניתנה,

ה"ז אכלום) שאח"כ את"ל (גם הציווי ע"פ שצלאום מכיון אופן, ובכל

הקטרה. דוגמת

פרש"י22) וראה מז*. שם, ישראל). עדת קהל (ד"ה ו יב, לדוגמא: ראה

ג. ט, בהעלותך פרש"י גם וראה ט. שם, רמב"ן (ועוד). יד שם,

דמצות23) תטו) – ובהשלם תה. (סימן היראים מדעת ההלכה ע"ד ולהעיר

את הקב"ה "צוה היא: פסח הפסחl`xyiקרבן ועשיית .. הפסח את שיעשו

כהנים כו' דמו שזריקת ואע"פ .. אימוריו והקטר דמו וזריקת שחיטתו היינו

ולא כו'".עושין עושין ישראל ובמצוות ישראל של שהקרבן כיון ישראל

בשנה24) ניסן בי"ד שהקריבו מדבר בפסח העבודות עשו מי צ"ע ועפ"ז

הי' דפרשתנו הציווי שהרי – ואילך) א ט, (בהעלותך ממצרים לצאתם השנית

f"g`lלחדש פרשתנו).ipyd"באחד (ריש גו'"

ראה עלינוi"yxtאבל הדם יזרק ז: שם, טהורים.mipdkaבהעלותך

רק25) נאמר בבכור ואתonwlוגם גו' תזרוק דמם "את יז) יח, (קרח

ע"י שאפ"ל לטעות מקום קרח דפ' הציווי קודם וא"כ גו'". תקטיר חלבם

לישראל]. כלל שייך ואינו לכהן ליתן צריך בכור כי – לחלק יש [אבל הלוים

(כנ"ל26) בבכור ממש"נ ומעשר דפסח וכו' זריקה נלמד ההלכה וע"ד

כהן ע"י צ"ל וא"כ – א לז, זבחים – גו'" תזרוק דמם "את הקודמת) בהערה

"תקטיר"). ("תזרוק",

נאמר הכתוב (א) (ב)ixg`lאבל: הקודמת). (כבהערה :xwireפרשתנו

הובאה לא הנ"ל מקרא.i"yxtaדרשה של פשוטו ,

שרים].27) בפרש"י: [אבל גדולים. כהנים שם: ובבעה"ט ו. יט, יתרו

ח).28) סא, (ישעי' זרים ועמדו נאמר עליהם – שבהם הטובים שאפילו

ב. יא, מערכין ולהעיר

מיתתן.29) היא זו שלהן אזהרה סע"ב: נח, סנהדרין ראה

(30– באו שאו"ה סע"א) (קטז, זבחים והרגיעםz"naראה לבלעם –

התורה נותן בשלום.l`xyilשה' כו'

פ"ג31) תשובה הל' רמב"ם וראה מ"ב. פ"א ר"ה (משנה או"ה גם שכולל

ממש"כ ולהעיר ויובל. שמיטה הל' סוף שם העולם. מבאי ואחד אחד כל ה"ג:

ח"ח לקו"ש וראה לעוה"ב. חלק להם יש או"ה דחסידי ספ"ח) מלכים (הל'

בהערות). 345ֿ6 ע'

.miptak ,zexec gqtl mb dfn cnlpe ,(my r"a`xdl k"`yn) mixvn gqtl exn`p ef dyxtay mipicdy .epiid ± "ef dyxt mdl dxn`p oqipa c"ia" (bn ,my) i"yxtl ixdy (*



כט

חג השבועות

שבעה שבעת תספר לך . . תחל לספור שבעה שבעות1.

השבע  היינו  ומלכות,  בז"א  הם  הספירה  ימי  מ"ט 
מדות, שכל אחת כלולה משבע.

ומצוה  בז"א,  יומי,  למימני  מצוה  רז"ל2  ואמרו 
למימני שבועי, במלכות.

שבפסוק,  שבועות  פעמים  הב'  לפרש  יש  זה  לפי 
הראשון חסר ו' והשני מלא ו'.

שבעה שבעת — כנגד מלכות. לכן הוא חסר ו', כי 
נוקבא.  בחינת  היא  ומלכות  דכורא,  על  מורה  ו'  אות 
וגם, חסרון הוא במלכות, כמו חסרון הלבנה, מה שאין 

כן בשמש, ז"א, אין חסרון.
כתיב  ולכן  דכורא,  ז"א,  כנגד   — שבעות  שבעה 

מלא ו'.
 )ליקוטים ואגרות עמ' רח(

ועשית חג שבועות3.

מפסח  יותר  הרבה  גדולה  השבועות  חג  מעלת 
וסוכות.

פסח וסוכות — הם בחסד ובגבורה. לכן ההמשכה 
החכמה  ענף  הוא  חסד  כי  ובינה,  מחכמה  היא  בהם 
וגבורה ענף הבינה. זהו שיש שבעה ימי פסח ושמונה 
ימי סוכות, שמספרם י"ה, כי חכמה ובינה הם אותיות 

י"ה שבשם.
זו  והתפארת  כמאמר4  בתפארת,  הוא   — שבועות 
מתן תורה. ותפארת עולה עד הכתר, נחלת יעקב, שהיא 

1( ראה טז, ט.
2 ( חגיגה יז, ב.

3( ראה טז, י.
4( ברכות נח, א.

בלי מצרים5. לכן הוא רק יום אחד, האות אחת דכתר6.
כי  מלסוכות,  לפסח  יותר  הרבה  סמוך  ושבועות 
ההדס,  ענפי  בשלשה  וכן  לחסד7.  יותר  נוטה  תפארת 

שכנגד חג"ת, ההדס האמצעי נוטה לימין8.
)הערות לזהר ב עמ' שכג(

השם גבולך שלום, חלב חטים ישביעך9.

שלום — רומז לשני כבשי השלמים שמקריבים בחג 
השבועות10 )שהוא דבר חדש, שאינו בשאר המועדים(.

שמביאים  מחטים,  הלחם,  לשתי  רומז   — חטים 
בשבועות11 )וגם זה הוא דבר חדש, כי כל מנחת ציבור 

באה מצה וזו באה חמץ(.
ושתי הלחם הם בחינת חלב, כמו שכתוב בהם סלת 
תהיינה, וסלת הוא המובחר. והם חמץ, שיש בו טעם 
לחם  ונקראת  טעם,  בה  אין  מצה  כן  שאין  מה  ועונג, 

עוני12, היפך חלב ומובחר.
שביעה,  לשון  השבועות,  לחג  רומז   — ישביעך 
והיינו שביעה מאכילה, כי הכל מודים בעצרת דבעינן 
לחמים  שני  יש  כי  רבים,  לשון  ושבועות  לכם13.  נמי 
הוא  יחד  והכבשים  הלחם  וגם,  שלמים.  כבשי  ושני 

שתי שביעות.
)ליקוטים ואגרות עמ' שסא(

5( שבת קיח, א.
6( ראה לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 84.

7( פרי עץ חיים שער הלולב פ"א.
8( סידור אדמו"ר הזקן דיני נטילת לולב.

9( תהלים קמז, יד.
10( אמור כג, יט.
11( שם, פסוק יז.

12( ראה טז, ג. 
13( פסחים סח, ב.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



ל

א, ב – וידבר ה' אל משה במדבר סיני באהל 
מועד באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם 

מארץ מצרים לאמר

א. בעשרה מאמרות1 נמנו ישראל אחד בירידתן למצרים 
בעלייתן  ואחד  וגו',  אבותיך  ירדו  נפש  בשבעים  י(  )דברים 
)שמות יב( ויסעו בני ישראל מרעמסס סכתה וגו', ואחד אחר 
מעשה העגל )שם ל( כי תשא את ראש בני ישראל וגו', ושנים 
בחומש הפקודים אחד בדגלים ואחד בחילוק הארץ, ושנים 
בבזק  ויפקדם  בטלאים  ויפקדם  טו(  )שמואל-א  שאול  בימי 
כד אינון עתירין באילין אמרייה וכד אינון מסכינין בבזקייה, 
ואחד בימי דוד )שם ב, כד( ויתן יואב את מספר מפקד העם, 
עשה  אלא  מספר,  למה  מפקד  ואם  מפקד  למה  מספר  אם 
הגדולה  לדוד  הראה  הקטנה  וקטנה  גדולה  אנפריאות  שתי 
לא הראה לו לפיכך כתב את מספר מפקד, ואחד בימי עזרא 
)עזרא ב( כל הקהל כאחד ארבע רבוא וגו', ואחד לעתיד לבא 

)ירמי' לג( עוד תעבורנה הצאן על ידי מונה.
במדבר רבה פרשה ב, יא

* * *

וצאן  בקר  מעשר  וכל  כתיב  לב(  שם,  )ויקרא  למעלה 
יג(  שאו את ראש, על שם מה שנאמר )ירמי' לג,  וסמיך לי' 

עוד תעבורנה הצאן2 על ידי מונה.
בעל הטורים

* * *

והנה כתיב עוד3 תעבורנה הצאן על ידי מונה בירמי' סימן 
ל"ג י"ג ותרגום יונתן ע"י משיחא, דכתיב כימי4 צאתך מארץ 
מצרים אראנו נפלאות, ועמ"ש מזה בביאור ע"פ ואלה שמות 
בני ישראל, והיינו שאז יהי' גילוי פנימיות התורה מבחי' מו"ס 

דע"ק.
והנה כמו שביציאת מצרים הי' מנין ישראל שכדי להיות 
מתן תורה הוא דוקא על ידי שהי' מספר ששים רבוא כו' והיינו 
שכמו כן יש ששים5 רבוא אותיות בתורה כו' ועיין זהר חלק 
כמה  לון  למפקד  קוב"ה  בעא  ב'  קי"ז  במדבר  פרשת  ריש  ג 
חיילין אינון דאורייתא כו' ופי' במק"מ ישראל שהם חיילות 
הזעיר הנק' תורה כו' וע' בת"א פ' בשלח בד"ה אכלוהו היום 
בענין כשם6 שאי אפשר לעולם בלי רוחות כו', והם ענין י"ב7 
שבטים י"ב בקר דבריאה שהם מרכבה לזו"נ כו' שהם תורה 

ומצוות.

1( בעשרה מאמרות: עיין בזה ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת במדבר סימן יד. 

טו. ובילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת כי תשא סימן א. טז.

2( )ירמי' לג, יג( עוד תעבורנה הצאן: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת במדבר 

סימן יג.

3( עוד תעבורנה: ראה באור התורה נ”ך-א עמוד שפב.

4( כימי צאתך מארץ מצרים: מיכה ז, טו.

5( ס' רבוא אותיות בתורה: ראה הערת כ”ק אדמו”ר בספר המאמרים תש”ח עמוד 241 

הערה 5. לקוטי שיחות כרך כב עמוד 419.

6( כשם שאי אפשר לעולם בלי רוחות: תענית ג, ב.

7( י"ב שבטים י"ב בקר דבריאה: נסמן לקמן עמוד מ. וראה תורת חיים בראשית קכט, ג.

לגילוי  מרכבה  להיות  יותר  יתעלו  לבוא  לעתיד  כן  כמו 
ענין  וכמו  מונה  בחי'  כן  גם  יהי'  ואז  מהאצי'  שלמעלה  בחי' 
ע"ד  מספר  אין  ולתבונתו  בבחי'  כו'  בבינה  שהם  הכוכבים 
מ"ש אם תוכל לספור הכוכבים גם זרעך ימנה פ' לך לך י"ג י"ו 
וה"ע ריבוי האורות ע"ד וארבה8 את זרעו ואתן לו את יצחק 
המנין  וזהו  ה'  פי  נק'  דאצי'  ומל'  הפה,  בחי'  הוא  והמונה  כו' 

דיציאת מצרים.
אך לעתיד לבוא יהי' המונה על ידי מוצא פי הוי' מל' דא"ס 
כו' וזהו ענין משיח כו' ושם מאורות הפה נמשך בחי' עקודים 
בכלי א', וברבות9 במדבר פ"ב בעשרה מקומות נמנו ישראל 
דעכשיו  מספר  כי  לומר  ואפשר  לבוא,  לעתיד  ואחד  עד  כו' 

מע"ס דאצי' ודלעתיד לבוא מע"ס הגנוזות כו'.
אור התורה פרשת במדבר עמוד ג

* * *

ואחד  כו'  ישראל  נמנו  מקומות  בעשרה  במדרש  איתא 
ולכאורה  מונה.  ידי  על  הצאן  תעבורנה  עוד  לבוא  לעתיד 
כמנין  העילוי  תכלית  הוא  דלעתיד  המנין  דהרי  ביאור,  צריך 
בני ישראל, וענין המנין בכלל הוא ענין נעלה ביותר, דבחומש 
בכל מקום ובפרט בספר הפקודים נזכר תמיד )בנוגע למנין 
בני ישראל( הלשון דשאו את ראש גו' בני ישראל )וכדומה(, 
והיינו שמדובר אודות בני ישראל, ועל ידי המנין פועלים ַאז 
מזה,  ולמעלה  ישראל,  דבני  הראש  את  גם  דערנעמט  דָאז 
)התנשאות(  )שאו  בבחינת  יהי'  שהראש  פועל  המנין  הנה 
ועד שיגיע לבחינת לגולגלותם ובתכלית העילוי שבה. ולאחר 
שהי' מנין בני ישראל תשעה פעמים ובאים למנין עשירי מובן 
דעוד  הכתוב  מביאים  כן  פי  על  ואף  ביותר  נעלה  ענין  שזהו 
תעבורנה הצאן על ידי מונה, שבני ישראל נקראים אז בשם 

צאן. וידוע הדיוק בזה, דמהו ההפלאה בענין הצאן דוקא.
ועל דרך זה צריך להבין במאמר המדרש הוא לי לאב ואני 
לו לבן כו', הוא לי לרועה כו' ואני לו לצאן כו', שלכאורה דרגת 
כן לאחר  ואף על פי  ובן  וצאן הוא באין ערוך מהאב  הרועה 
ובן  לאב  בדוגמא  הם  והקב”ה  שישראל  בהמדרש  שמחשב 
והוא מה שהם בדוגמא לרועה  יותר  אומר שיש עילוי נעלה 

וצאן.
יציאה,  מלשון  הוא  הצאן  דענין  הוא,  זה  בכל  והביאור 
כמה  עצמה  העלם  ובבחינת  ההעלם,  מבחינת  להמשיך 
מדרגות, דישנו בחינת העלם סתם, ולמעלה מזה הוא בחינת 
נגלה  לימוד  וכן  התורה,  פנימיות  ענין  ]שזהו  העצמי  העלם 
דתורה ביגיעה דדחקין למלה דחוכמתא וכו' כמבואר בהמשך 

דתרס”ו בארוכה[ וכו'.
לכן לגבי בחינה זו אין שייך לומר שיהי' להשתלשלות ערך 
זה,  בערך  מלהיות  גבוה  ההעלם  דבחינת  לאב.  דבן  ושייכות 
ומה  לו,  אין  ואח  בן  ח(  ד,  )קהלת  גם  נאמר  זו  בחינה  דלגבי 
ששייך לומר הוא ערך בדוגמת הצאן לרועה, שבצאן ורועה 
וחמור  שבשור  אע”פ  וחמור,  בשור  גם  שאינה  מעלה  ישנה 

8( וארבה את זרעו: יהושע כד, ג.

9( וברבות במדבר פ"ב: נעתק באור התורה נ”ך-א עמוד שפב.
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לי
אלו  )שענינים  למשאוי  וכחמור  לעול  דכשור  המעלה  ישנה 

אינם שייכים אצל צאן(.
הוא  לרועה  הצאן  ביטול  הרי  הביטול,  לענין  בנוגע  אבל 
וכמה  כמה  אחת  ועל  הבהמות  שאר  מביטול  יותר  נעלה 
העלם,  מבחינת  להמשיך  כשצריך  ולכן,  החיות.  דשאר 
לבחינת  עד  העצמי  העלם  מבחינת  וכמה  כמה  אחת  ועל 
להיות ההמשכה  ידי מה אפשר  הנה על  התנשאות עצמית, 
)ווי קען מען דָאס נעמען( ומהו הכלי לזה ]מה ששייך לומר 
כלי בערך לבחינת העלם בכלל ובמיוחד בערך לבחינת העלם 
זהו דוקא הביטול דאת דכא ושפל רוח ]שעל  העצמי[, הנה 
שנעשה  עד  יותר,  ולמטה  אשכון[  וקדוש  מרום  הוא  זה  ידי 

בבחינת ביטול לגמרי.
וזהו גם כן מה שבמנין דלעתיד נקראים ישראל בשם צאן, 
להמשיך  בכדי  כי  מונה,  ידי  על  הצאן  תעבורנה  עוד  כמ”ש 
)שהפדי'  וגו'  בשלום  דפדה  באופן  שתהי'  דלעתיד  הגאולה 
מהשתלשלות  שלמעלה  ההעלם  בחינת  מצד  היא  בשלום 

לגמרי( זהו דוקא על ידי בחינת הביטול דצאן לרועה.
מספר המאמרים – תשל"ז עמוד 81 ואילך

יקום יעקב כי  מנין קט”ן פסוקים בפרשה במדבר, מי  ב. 
והם  ישראל  נמנו  הפרשה  בזאת  כי  ב(,  ז,  )עמוס  הוא  קטן 
מן  המעט  אתם  כי  ז(  ז,  )דברים  שנאמר  האומות  מן  מעט 
עצמו  שהמקטין  לומר  הבא,  העולם  גי'  קטן  וזהו  העמים, 
וגדול שם הוא,  יט( קטן  ג,  )איוב  זוכה לעולם הבא, שנאמר 
וכל המקטין עצמו בעולם הזה, הוא גדול לעולם הבא, ולכך 
נברא העולם ביו”ד שהיא קטנה מכל האותיות, וישראל הם 
ישראל  בה  שנמנו  הפרשה  באה  לזה  הבא,  לעולם  מזומנים 

במנין העולם הבא.
שפתי כהן

פנחס  בפ'  כמו  מנו הכא משפחות משפחות  הא דלא  ג. 
הארץ  חלוקת  לצורך  הי'  דהכא  מנין  גם  והרי  הפלאי  החנכי 
מ”ה(,  )פסוק  רמב”ן  כמ”ש  מיד  שיכנסו  סוברים  שהיו 
שהסתכל  ע”ה  רבינו  משה  עם  מיד  נכנסו  אילו  לומר  ויש 
ארץ  הי'  לא  שמו  יתברך  הוי'  בשם  המאירה  באספקלריא 
י”ב  חלקים  י”ב  אלא  משפחות  משפחות  מתחלק  ישראל 
צרופי הוי' גמטרי' )תהלים סא, ח( יש”ב עולם לפני אלקים 

כי אז לא גלו מארצם.
אך משנתעכבו מ' שנים ולא נכנס משה רבינו ע”ה לארץ 
מאירה,  שאינה  אספקלריא  אדנ”י  בשם  נכנסו  ישראל 
נתחלקה למשפחות ופירש רש”י בפרשת פנחס )כו, לו( שהיו 
ולעתיד  שמו,  יתברך  אדנ”י  גמטריא  והוא  משפחות,  ס”ה 
לבוא יהי' הוי' אדני אח”ד, ואחד גמטריא י”ג ע”כ יתחלק ארץ 
מסכת  ]עיין  ע"ש.  ביחזקאל  כמבואר  חלקים10  לי”ג  ישראל 

בבא בתרא קכ"ב.[.
חתם סופר

לי"ג חלקים כמבואר ביחזקאל: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת קרח   )10

פרק יח פסוק כג.

ויפקדם  משה  את  ה'  צוה  כאשר   – יט  א, 
במדבר סיני

הוא  ויפקדם. ששם אותם פקדון עם משה עד שיבא  ד. 
)במדבר  עם  ראשי  ויתא  שנאמר  המשיח  מלך  עם  והם 
וכן אמר בזוהר משה ושתין רבוואן כלהו  יג11(,  יט,  רבה פר' 
מעלמא דאתי, וזהו שאמר בכולם פקדיהם למטה פלוני הי' 
ושם טפחא  פלוני אלא אמר פקדיהם  לומר פקודי מטה  לו 
תחת פקדיהם, לומר שהם נעלמים והם מי שהם, אבל למטה 

פלוני הנגלים הם כך וכך אותם שיש להם צורך למנין.
שפתי כהן

ישראל  בני  יחנו  אבותם  לבית  באותות  דגלו  על  איש  ה. 
שכתבו  מה  פי  על  בס”ד  יובן  יחנו  מועד  לאהל  סביב  מנגד 
המפרשים ז”ל דשמירת המועדים הוא תיקון לעון העגל שהי' 
ונתבטל  שעות  ש"ס  שעולים  יום12  ט”ו  דהם  שעות  בשש 

איסור שש שעות דעגל בש"ס שעות של מועדים.
והנה ידוע שהמועד נקרא אות גם ידוע דשלש רגלים הם 
כנגד שלשה אבות פסח בחינת יצחק, ושבועות יעקב, וסוכות 
אותות  שנקראו  רגלים  שלש  הם  באותות  וז"ש  אברהם. 
בקדושתם  ישראל  בני  יחנו  אבותם,  לבית  מתייחסים  שהם 
ושמירתם, ואז אף על פי שהם חטאו והי' מנגד במעשה העגל 
הנה בעתה יהי' תיקון סביב. ]אותיות[ ביב ס', ר”ל חלל ס', כי 
ביב ר”ל חלל כמ”ש רז”ל עומדת על פי הביב שהוא ר”ל על 
פי החלל ודומה לזה )איוב יא, יב( איש נבוב ילבב. נבוב ר”ל 
חלול דיתבטל איסור העגל בששים כדין איסור שנפל לתוך 
השראת  מקום  מועד  לאהל  זה  ידי  ועל  בטל,  שהוא  ששים 

שכינה יחנו.
או יובן בס”ד ]מנגד[ אותיות מן ג"ד רמז לשם שדי שהוא 
ג' אותיות ושם אדני שהוא ד' אותיות שנפגמו בחטא אדם 
ג, יד( הנחש  וחוה כמ”ש המקובלים13 ז"ל בפסוק )בראשית 
נפגמו  הראשון  אדם  דבחטא  ז”ל  הראב”ד  ]בשם  השיאני 
ש”י,  שד”י  משם  ונשאר  שד”י,  ושם  אדנ”י  משם  דלתי”ן  ב' 
השיאני, הנה  ואנ”י אותיות  ומשם אדנ”י אנ”י[ שנשאר ש”י 
פני  אל  ישראל  יתקרבו  אז  אלו  שמות  שני  בתיקון  בעתה 

הקודש וסביב לאהל מועד יחנו.
בן איש חי – דרשות

ו. במד”ר14 )במדב"ר פ"ב, יד( והי' מספר בני ישראל כחול 
הים, אתה מוצא אברהם שנתברך בככבים שנאמר )בראשית 
טו, ה( הבט נא השמימה וספור הכוכבים, יצחק נתברך בחול 
הים כו' )בראשית טז, י( ארבה את זרעך וגו' כחול אשר על 
שפת הים, יעקב נתברך בעפר וכו' הי' נצרך לומר בני יצחק 

במדבר רבה פר' יט, יג: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת חוקת פרק כ   )11

פסוק יב.

12( ימי השלש רגלים, סוכות ז' ימים, פסח ז' ימים, שבועות יום א'.

13( כמ"ש המקובלים ז"ל בפסוק הנחש השיאנ"י: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה 

פרשת נשא סימן נא. פרשת ויצא סימן רצא. פרשת תצוה סימן צב.

14( במד"ר והי' מספר בני ישראל: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת במדבר 

סימן נב, ובהנסמן שם.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת במדבר



לב

וכו'  ישראל אלא בשעה  בני  והי' מספר  כן אלא  ואינו אומר 
מסר יצחק ליעקב וכו', עוד איתא במד"ר שם מה דרכו של 
חול מכניסו לאור ומוציאו בולים ועושין הימנו כלי זכוכית וכו' 
ויש להבין מה ענין חשיבות ישראל לזכוכית, ועיין מגילה דף 

ו' חול זו זכוכית לבנה.
ונראה עפמ"ש במש"ז או"ח סי' תק"ס בשם מהרי"ט דמה 
ששוברין כלי זכוכית בנישואין להראות שכלי זכוכית שנשבר 
עדיין יש לו תקנה15 להתיכו מחדש, וכן בנישואי כנסת ישראל 
להקב"ה הגם שישראל חוטאים וגלו עתידין לחזור כשיחזרו 
זכוכית  ממנו  שעושין  לחול  ישראל  שנמשלו  וזהו  בתשובה, 
להם  שיש  לפי  ותבין(  ע"א  ט"ז  ושם  ע"ב  ט"ו  שבת  )ועיין 

תקנה גם כשנשברו.
עלך  ופלגא  עלי  פלגא  באמרו  יצחק  להם  הורה  זה  ודבר 
כדאיתא בשבת פ"ט דגם כשנשברו מחצה למחצה יש להם 
חלק  מצד  חטא  שיש  דנודע  הענין  ולהבין  לרמז  ויש  תקנה, 
האדם  את  ית"ש  בבריאתו  נגרם  זה  ודבר  המתאוה  החומר 
מתחרט  שהקב"ה  נ"ב  בסוכה  חז"ל  אמרו  ולכן  זה  אופן  על 
על שברא יצר הרע, ואמנם אם האדם חוטא בשכלו זה אינו 
בטבע היצירה אדרבא ראוי לשכל לנטות אחר שרשו העליון, 
יצחק בעקדה  כי החלק השכלי תיקן  וזה שכתוב פלגא עלי 
ד'  בשם  אביו שאמר  אברהם  לדברי  באמונתו  נפשו  שמסר 
וכמ"ש בשו"ת החתם סופר חלק אורח חיים סימן ר"ח, דזהו 
שאומרים ועקדת יצחק לזרעו היום וגו' לפי שאצל אברהם 
ששמע מפי הקב"ה אין הנסיון גדול כל כך כמו ביצחק שלא 
שמע רק מפי אביו הנביא והאמין לקולו ופלגא עלך זהו חלק 

החומרי שנגרם מצד טבע הבריאה.
וזה שכתוב והי' מספר בני ישראל כחול הים שאם יחזרו 
בתשובה יש להם תקנה, וזה שכתוב )הושע ב, א( והי' במקום 
וגו' יאמר להם בני אל חי, וזה שכתוב ושמו להם ראש אחד 
וכמו  אברהם  של  יחידו  בנו  שהי'  לבד  יצחק  של  זכותו  זהו 
אמרו  ויעקב  אברהם  כי  יחידך  את  בנך  את  נא  קח  שכתוב 

ימחו על קדושת שמך ורק יצחק הגין בעדם.
ב' בעובדא דר"י  יש לומר מה שכתוב בתענית כ"ד  ובזה 
פפא  דנהר  אגודא  ר"מ  וחזת  מיטרא  ונחית  מסאנו  דשלף 
קמח,  ונעשה  בחול  ארבי  מלי  דקא  מלחי  בדמות  מה"ש 
מתהוה  שממנו  הים  לחול  ישראל  שנמשלו  בזה  דהכוונה 
הזכוכית שגם בנשבר יש לו תקנה על ידי זה נעשה להם קמח 
בנס שאם אין תורה אין קמח משא"כ אם יש תורה יש קמח.
תכלת מרדכי

ג, יב-יג – ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך 
מבני  רחם  פטר  בכור  כל  תחת  ישראל  בני 
ישראל והיו לי הלוים. כי לי כל בכור ביום הכתי 
בכור  כל  לי  הקדשתי  מצרים  בארץ  בכור  כל 

בישראל מאדם עד בהמה לי יהיו אני ה'

ז. ואני הנה לקחתי את הלוים וגו'. תחת כל בכור וגו' כי 

על  וגאולה  משיח  ילקוט  זה  בענין  עיין  תקנה:  לו  יש  עדיין  שנשבר  זכוכית  שכלי   )15

התורה פרשת נשא סימן לא.

לי כל בכור ביום הכותי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי לי 
קדוש  הבכור  הבכורים,  תחת  הלוים  וגו'.  בישראל  בכור  כל 

ממילא, והלוים מצד בחירתם.
כן אמר )שמות יג, ב( קדש לי כל בכור. גם )שם יג( ויאמר 
כמו  כי  ממצרים,  יצאתם  אשר  הזה  היום  את  זכור  משה 
אם  ר”ל  בקדושה,  ראשון  הוא  כן  בטומאה  ראשון  שהבכור 
בא בטומאה תחול הטומאה בו ביותר ואם בא בקדושה תחול 
ולכן חל עונשה בבכורים ממצרים מפני  בו הקדושה ביותר, 
זכור  משה  ויאמר  שכתוב  וזה  ביותר.  בהם  שחלה  הטומאה 
את יום הזה אשר יצאתם ממצרים שנענשו בכורי מצרים על 
ולכן והעברת כל פטר רחם מפני  ידי הטומאה שחלה בהם, 

שחלה בהם הקדושה.
בנך  ישאלך  כי  והי'  )יד(  להלן  הפסוקים  כל  יובנו  ובזה 
ויהרוג  וגו'  פרעה  הקשה  כי  ויהי  וגו'  אליו  ואמרת  וגו'  מחר 
ה' כל בכור בארץ מצרים מבכור אדם וכו'. והנה קודם חטא 
מלמעלה  באה  והקדושה  בחירה  בלא  העבודה  היתה  העגל 
לזה הבכור קדוש, אבל אחר החטא הקדושה באה מלמטה, 
ולפעמים בבכור עיקר הטומאה, כמו שהי' בעשו ובישמעאל 
)על זה אמר אף באותו זקן פגע מדת הדין שמוכח שאין עדיין 
הולך  אנכי  הנה  אמר  זה  ועל  בכורה,  לי  ולמה  העולם  תיקון 

למות ולמה זה לי בכורה(.
וזה שכתוב )שמות לח, כא( אלה פקודי המשכן שנתמשכן 
בעונותיהם של ישראל, והראי' כי עבודת הלוים ביד איתמר, 
ה' את  צוה  כל אשר  עשה את  חור  בן  אורי  בן  ולזה בצלאל 

משה, משכן ואחר כך כלים כי הרע קודם אל הטוב.
וזה שכתוב ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל 
תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל והטעם כי והיו לי הלוים 
מצד בחירתם, כי לי כל בכור מצד הקדושה הטבעית )שאין 
)שהם  מצרים  בארץ  בכור  כל  הכותי  ביום  הזה(  בזמן  שייך 
ראשית הטומאה( הקדשתי אותם לי ממילא )וזה איך שייך 
בזמן הזה( לפי שבזמן הזה החטא ממשמש ובא לכן ניטלה 

העבודה מבכורים וניתנה ללוים.
אבל לעתיד לבוא דכתיב ביום ההוא אשפוך את רוחי על 
לה,  שקודם  למי  בה,  שזכה  למי  העבודה16  תחזור  בשר,  כל 
כל  לי  הקדשתי  מצרים  בארץ  בכור  כל  הכותי  ביום  שנאמר 
בכור בבני ישראל באדם ובבהמה לי יהיו אני ה' אימתי יהיו לי 

בזמן שאני ה' דכתיב ביום ההוא יהי' ה' אחד.
ארץ חמדה

ג, מה – קח את הלוים תחת כל בכור בבני 
ישראל ואת בהמת הלוים תחת בהמתם והיו לי 

הלוים אני ה'

“א”ל”י”ה”ו,  ראשי-תיבות  “ה'  “אני  “הלוים  “לי  “והיו  ח. 
סוף  )משנה  כאז”ל.  המשפחות  ייחוס  לעתיד  יברר  הוא  כי 

עדיות(.
שבט מיהודה

תחזור העבודה: עיין ביאור בזה ילקוט משיח וגאולה על התורה   . . למי שזכה בה   )16

פרשת ויחי סימן קנט, )ועיין פרשת במדבר סימן סז(.

xacnaמתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת במדבר zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"i oey`x meil inei xeriy

ß xii` g"i oey`x mei ß

à(à)ãòBî ìäàa éðéñ øaãîa äLî-ìà äBäé øaãéå©§©¥̧§¨¯¤¤²§¦§©¬¦©−§´Ÿ¤¥®
õøàî íúàöì úéðMä äðMa éðMä Lãçì ãçàa§¤¨Á©¸Ÿ¤©¥¦¹©¨¨´©¥¦À§¥¨²¥¤¬¤

:øîàì íéøöî¦§©−¦¥«Ÿ
i"yx£¯a„ÈÂ∑L„ÁÏ „Á‡a È�ÈÒ ¯a„Óa.ּוכׁשּנפלּו מנאן, מּמצרים ּכׁשּיצאּו ׁשעה: ּכל אֹותם מֹונה לפניו חּבתן מּתֹו «¿«≈¿ƒ¿«ƒ«¿∆»«…∆ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָָָ

ּובאחד הּמׁשּכן הּוקם ּבניסן ּבאחד מנאן. עליהם ׁשכינתֹו להׁשרֹות ּוכׁשּבא הּנֹותרים, מנין לידע מנאן – ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבעגל
מנאן .ּבאּיר ְְִָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr g zegiy ihewl)

מנאם ּבאּיר ּובאחד הּמׁשּכן הּוקם ּבניסן א)ּבאחד א, (רש"י ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָ
"ּבאחד ׁשהיתה ּפקּודי ּבפרׁשת הּכתּוב מדּגיׁש הּמׁשּכן להקמת ּבנֹוגע ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּמׁשּכן. הקמת ּביֹום מנאם לא לּמה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹוקׁשה,

ׁשּביֹום ּומּכיון זּכאי. ּביֹום לחדׁש, ּבאחד יהיה לּמׁשּכן הּׁשּיְך הּמנין ׁשּגם ה', ורצה יֹום. אֹותֹו ׁשּנטל העטרֹות אחת וזֹוהי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלחדׁש",

הּמׁשּכן. הקמת ליֹום קצת ׁשּדֹומה ּבאּיר, ּבאחד מנאם הּמׁשּכן), עּלּוי ּגדל (מּצד אחר ענין ׁשּיְך היה לא הּמׁשּכן החייםהקמת אור ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

(á)úéáì íúçtLîì ìàøNé-éða úãò-ìk Làø-úà eàN§À¤ŸÆ¨£©´§¥«¦§¨¥½§¦§§Ÿ−̈§¥´
:íúìbìâì øëæ-ìk úBîL øtñîa íúáà£Ÿ¨®§¦§©´¥½¨¨−̈§ª§§Ÿ¨«

i"yx£Ì˙ÁtLÓÏ∑וׁשבט ׁשבט ּכל מנין ‡·˙Ì.ּדע ˙È·Ï∑על יקּום אחר, מּׁשבט ואּמֹו אחד מּׁשבט ׁשאביו מי ¿ƒ¿¿…»ְִֵֵֶֶַַָָ¿≈¬…»ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
אביו לּגלּגלת∑Ì˙ÏbÏ‚Ï.ׁשבט ּבקע ׁשקלים החיים.עלֿידי אור ִֵֶָ¿À¿¿…»ְְְִֵֶֶַַַָֹֻ

„È�ÈÒא ‡¯a„Óa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«≈¿»ƒ…∆¿«¿¿»¿ƒ«
‡zLa ‡�È�˙ ‡Á¯ÈÏ „Áa ‡�ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»¿«¿«¿»ƒ¿»»¿«»
:¯ÓÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˜tÓÏ ‡˙È�ƒ̇¿≈»¿ƒ«¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈»

Ï‡¯NÈב È�·„ ‡zL�k Ïk ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ïk Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»»

:ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï ‡¯eÎc¿»¿À¿¿«¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.א) È�ÈÒ ¯a„Óaבמד"ר) ּדרׁשּו רז"ל ¿ƒ¿«ƒ«¿ְַַָ

ונׁשאר זה, ּבפסּוק יקרֹות הבנֹות ְְְְֲִֶָָָָפ"א)

יתּבר מּדֹותיו ה' הׁשוה לא לּמה ְְְִִִִַָָָָָָֹלהעיר

הּמקֹום הֹודעת ּכׁשהזּכיר ּכי הּדברים, ְְְְִִִִִֶַַַָָָּבׁשעּור

סיני מדּבר ׁשהּוא הּכללּות מחּברת ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָהקּדים

ואמר הּמקֹום ּפרט הזּכיר ּכ Ï‰‡aואחר ְְְְִִַַַַַָָָ¿…∆

,„ÚBÓזכרֹון הקּדים הּזמן הֹודעת ּוכׁשהזּכיר ≈ְְְְְִִִִִֶַַָָ

ואמר הּזמן ‰È�Mּפרט L„ÁÏ „Á‡aואחר ְְְַַַָָ¿∆»«…∆«≈ƒְַַ

ואמר הּזמן ּכללּות מחּברת הזּכיר ּכ‰�Ma ְְְְְִִֶֶַַַָָָָ«»»

˙È�M‰: «≈ƒ

‰‡¯�Âּבׁשעּור לדּבר הׂשּכיל אדרּבא הּכתּוב ּכי ¿ƒ¿∆ְְְְִִִִֵַַַַָָ

פס"ח) (ב"ר אֹומרם ּדר על והּוא ְְֶֶֶַָָׁשוה,

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשּמקֹומֹו אּתי מקֹום ְִִִֵֶֶַָָָהּנה

ּכל טפל יהיה זה ּולער לֹו, טפל הּוא ְְִֵֵֵֶֶֶָָָהּוא

האלהים, ׁשם חֹונה אׁשר הּמקֹום לגּבי ְֱֲִֵֶֶַַַָָָָֹהּמקֹום

מֹועד אהל הּוא הּכללּות מחּברת ְְֵֵֶֶֶַַַָָֹּומעּתה

הּכתּוב ולהעיר לֹו, טפל ּפרט הּוא ְְְְְְִִֵַַָָָָָוהּמדּבר

מאמר לזה סמּו סּדר זֹו L„ÁÏּבכּונה „Á‡a ְֲִֵֶַַַָָָָ¿∆»«…∆

‰È�M˙וגֹו' ‰�Maמֹועד ּבאהל מאמר ּכן אם , ְ«»»«≈ƒְֲִֵֵֶַַֹ

ּבאחרֹונה נסּדר ולזה הּכללּות מחּברת ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָהּוא

ּבאחד מאמר אחר ׁשּנסּדר הּׁשנית ׁשנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּכסדר

ה' אׁשר מקֹום מפלג הּוא ּכּמה ותדע ְְֲֵֶֶַַַָָָֹֻלחדׁש,

ּבּדי ׁשּבין אּמֹות ׁשּבב' ּׁשּמצינּו מּמה ְִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשם

(ב"ר יׂשראל ׁשל רּבֹוא ס' רוחים עמדּו ְְְִִִֵֶָָָָָהארֹון

הּוא מּועט לעין ׁשהּוא ׁשהגם הרי ֲֲִֵֶֶַַָָפ"ה),

הּוא: ּברּו ּבֹו הּׁשֹוכן לצד ְְֵֶַַָֻמרּבה

B‚Â'.ב) L‡¯ ˙‡ e‡Nמסּפר לדעת צרי ¿∆…¿ְִִַַָָָ

ה ּדברי הביא ז"ל ורׁש"י לּמה. ּמדרׁשזה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

ּבתֹוכם ׁשכינתֹו להׁשרֹות ּכׁשּבא ּכי ְְְְְְִִֶֶַָָָָׁשאמרּו

ליּׁשּוב יסּפיק לא וזה ע"כ, למנֹותם ְְְְִִִֶַַָָֹחזר

ניסן חדׁש קדם למנֹותם לֹו היה ּכי ְְִִִֶֶַָָָָָֹֹהּפׁשט,

ימים, חדׁש זמן ּבהפלגת ּגם ,ּכ אחר ְְְִֶַַַַַָָָָֹֹלא

ּבּמסּפר ּכי זאת, לחקר ּבהקּדים לי ְְְְְֲִִִִִֶַַַָֹֹונראה

ּפקּודי ׁשּבפרׁשת מסּפר ׁשהּוא העגל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאחר

אלפים וג' אלף מאֹות ו' חׁשּבֹון לכלל ְְְֲִִֵֶֶֶַָָּבאּו

מסּפר על נֹוסף זה ּבמסּפר ׁשּיׁש ונ' מאֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָוה'

מאֹות וה' אלפים ׁשלׁשת מצרים ְְְְֲִִִֵֵֶַָיֹוצאי

הגם חדׁשים ׁשּׁשה זמן ּבהמׁש ְְְֲֲֳִִִִֵֶַַַָָוחמּׁשים

מּגפה, מיתֹות, מיני ּבג' העגל ּבהם ְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּכּלה

ּובּמסּפר העגל, אפר הׁשקאת לוי, ּבני ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָחרב

מּמסּפר אחרים חדׁשים ו' אחר ׁשהּוא ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּלפנינּו

לֹו הּקֹודם מסּפר על הֹוסיפּו ׁשּלא רֹואני ְֲִִִֵֶַַַָֹהּב'

ׁשּלא למאד זר ּכמעט והּדבר אחד. ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֹאפּלּו

לא זה זמן ׁשּבהמׁש יּתכן ׁשאי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹהֹוסיפּו,

ארע ׁשּלא ּגם ּומה עׂשרים, לכלל מהם ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹיבֹואּו

ּבמלאכת עסּוקים ׁשהיּו ונֹוסף חּסרֹון ְְֲִִִֶֶֶֶָָָָלהם

ְִַָהּמׁשּכן:

Ïc‚ÈÂּבפסיקתא ּׁשאמרּו מה לפי הּקׁשיא ¿ƒ¿«ְְְְְִִִֶַַָָָֻ

ּכל וּיהיּו לׁשֹונם וזה ְְְְִֶַָָָָ(זּוטרתא)

לׁשׁש וגֹו' ּבקע אֹומר הּוא ּולהּלן וגֹו' ְְְְְִֵֵֶַַַָֻהּפקדים

יׂשראל ׁשהיּו זמן ׁשּכל למדנּו וגֹו' אלף ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָמאֹות

נפׁש מהם חסרה לא הּמׁשּכן ּבמלאכת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹעסּוקין

רחֹוקים, הּנראה לפי ז"ל ּדבריהם ע"כ. ְְְְִִִִֵֶֶַַַאחת

רֹואים אנּו ּדבר על ּבהׂשּכיל אדרּבא ְְְֲִִֶַַַַָָָָֹׁשהלא

הגם העגל ּבמעׂשה ּׁשחסרּו מּמה יֹותר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשחסרּו

הּמׁשּכן: ּבמלאכת עסּוקים היּו ְְֲִִִֶֶֶַָָֹׁשּלא

ÔÎ‡לוי ׁשבט ׁשּכל ּבידינּו ּׁשעלה מה לפי »≈ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

אין מ"ג) פ"א (ׁשקלים ׁשקלים ְְְִִִֵָָׁשֹוקלים

הּלוּים היּו ּפקּודי ׁשּבפרׁשת ּבּמסּפר ּכי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻקׁשיא,

נכנסּו לא ׁשּלפנינּו ּבּמסּפר אבל הּמסּפר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹּבכלל

הּלוּים, מסּפר ּכל ׁשהֹוסיפּו הרי ּומעּתה ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָהּלוּים,

לּמסּפר ּבסמּו אמר ‰˙e„˜tולזה ‡Ï ÌiÂl‰Â ְְְִֶַַָָָָ¿«¿ƒƒ…»¿»¿

,Ï‡¯NÈ È�a CB˙aׁשהּנני לֹומר, צרי היה ולא ¿¿≈ƒ¿»≈ְְִִִֶַָָָֹ

אמת והן הּקֹודם, ּבּמסּפר התּפקדּו ׁשּלא ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָֹרֹואה

ׁשאמר ּכמֹו ה' צּוה ּכאׁשר הּכתּוב אמר ְֲִִֶֶַַַַָָָָאם

ּכיהּכתּוב אֹומר הייתי הּדגלים ּפרׁשת אחר ְִִִִֵַַַַַָָָָָ

ׁשּלא ׁשּצּוה ה' מאמר ׁשּקּימּו להׁשמיענּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבא

והּלוּים אּלא אמר ּׁשּלא ּומּמה אֹותם, ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹיפקדּו

ּבאצּבע מראה זה הרי ּבתֹוכם התּפקדּו ְְְְְְֲֵֶֶֶַַָָָֹלא

ׁשהּוא הּמסּפר על ּתתמּה אל לֹומר נתּכּון ְְְִִִִֵֶַַַַַַָּכי

והּלוּיים ּתֹוספת ּבלא הּקֹודם לּמסּפר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבׁשוה

הּיתרֹון: לפני והרי התּפקדּו ְְְְֲִֵֶַַָָָֹלא

Le¯Ùeמה ּכי וזרח, יציץ הּפסיקתא ּדברי ≈ְְְְִִִִֵַַַָָָ

ׁשּׁשוה ּכזה עצּום חׁשּבֹון ְִֶֶֶֶֶָָָָּׁשּמצינּו

ׁשהיּו הּנה הן ּכי יּגיד זה לׁשּלפנים ב' ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבמסּפר

ב' ׁשּבין חדׁשים ּובּׁשּׁשה הראׁשֹון ְֳִִִִֵֶַַָָָָּבּמסּפר

והּנֹוספין אחד מהם נעּדר לא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּמסּפרֹות

ׁשהיּו הּלוּיים מסּפר חסרֹון מּלאּו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָּבּמסּפר

ולזה הּׁשני, מסּפר ּבכלל ולא הראׁשֹון ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹּבּכלל

ּבני ראׁש את לׂשאת למׁשה לֹומר ה' ְְְִֵֵֵֶֶַַָֹנתחּכם

ׁשהיה ּבכּוּון וגֹו' הּב' לחדׁש אחד ּביֹום ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל

לבד הראׁשֹון לּמסּפר הּמסּפר ׁשהּגיע ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָזמן

ּבּפסיקתא ּׁשאמר ּבּמה להעיר ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָהּלוּיים

ולא הּב' ּכמסּפר היה הא' עצמֹו ְְְְְִִֶַַַַָָָָֹׁשהּמסּפר
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à(à)ãòBî ìäàa éðéñ øaãîa äLî-ìà äBäé øaãéå©§©¥̧§¨¯¤¤²§¦§©¬¦©−§´Ÿ¤¥®
õøàî íúàöì úéðMä äðMa éðMä Lãçì ãçàa§¤¨Á©¸Ÿ¤©¥¦¹©¨¨´©¥¦À§¥¨²¥¤¬¤

:øîàì íéøöî¦§©−¦¥«Ÿ
i"yx£¯a„ÈÂ∑L„ÁÏ „Á‡a È�ÈÒ ¯a„Óa.ּוכׁשּנפלּו מנאן, מּמצרים ּכׁשּיצאּו ׁשעה: ּכל אֹותם מֹונה לפניו חּבתן מּתֹו «¿«≈¿ƒ¿«ƒ«¿∆»«…∆ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָָָ

ּובאחד הּמׁשּכן הּוקם ּבניסן ּבאחד מנאן. עליהם ׁשכינתֹו להׁשרֹות ּוכׁשּבא הּנֹותרים, מנין לידע מנאן – ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבעגל
מנאן .ּבאּיר ְְִָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr g zegiy ihewl)

מנאם ּבאּיר ּובאחד הּמׁשּכן הּוקם ּבניסן א)ּבאחד א, (רש"י ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָ
"ּבאחד ׁשהיתה ּפקּודי ּבפרׁשת הּכתּוב מדּגיׁש הּמׁשּכן להקמת ּבנֹוגע ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּמׁשּכן. הקמת ּביֹום מנאם לא לּמה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹוקׁשה,

ׁשּביֹום ּומּכיון זּכאי. ּביֹום לחדׁש, ּבאחד יהיה לּמׁשּכן הּׁשּיְך הּמנין ׁשּגם ה', ורצה יֹום. אֹותֹו ׁשּנטל העטרֹות אחת וזֹוהי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלחדׁש",

הּמׁשּכן. הקמת ליֹום קצת ׁשּדֹומה ּבאּיר, ּבאחד מנאם הּמׁשּכן), עּלּוי ּגדל (מּצד אחר ענין ׁשּיְך היה לא הּמׁשּכן החייםהקמת אור ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

(á)úéáì íúçtLîì ìàøNé-éða úãò-ìk Làø-úà eàN§À¤ŸÆ¨£©´§¥«¦§¨¥½§¦§§Ÿ−̈§¥´
:íúìbìâì øëæ-ìk úBîL øtñîa íúáà£Ÿ¨®§¦§©´¥½¨¨−̈§ª§§Ÿ¨«

i"yx£Ì˙ÁtLÓÏ∑וׁשבט ׁשבט ּכל מנין ‡·˙Ì.ּדע ˙È·Ï∑על יקּום אחר, מּׁשבט ואּמֹו אחד מּׁשבט ׁשאביו מי ¿ƒ¿¿…»ְִֵֵֶֶַַָָ¿≈¬…»ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
אביו לּגלּגלת∑Ì˙ÏbÏ‚Ï.ׁשבט ּבקע ׁשקלים החיים.עלֿידי אור ִֵֶָ¿À¿¿…»ְְְִֵֶֶַַַָֹֻ

„È�ÈÒא ‡¯a„Óa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«≈¿»ƒ…∆¿«¿¿»¿ƒ«
‡zLa ‡�È�˙ ‡Á¯ÈÏ „Áa ‡�ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»¿«¿«¿»ƒ¿»»¿«»
:¯ÓÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˜tÓÏ ‡˙È�ƒ̇¿≈»¿ƒ«¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈»

Ï‡¯NÈב È�·„ ‡zL�k Ïk ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ïk Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»»

:ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï ‡¯eÎc¿»¿À¿¿«¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.א) È�ÈÒ ¯a„Óaבמד"ר) ּדרׁשּו רז"ל ¿ƒ¿«ƒ«¿ְַַָ

ונׁשאר זה, ּבפסּוק יקרֹות הבנֹות ְְְְֲִֶָָָָפ"א)

יתּבר מּדֹותיו ה' הׁשוה לא לּמה ְְְִִִִַָָָָָָֹלהעיר

הּמקֹום הֹודעת ּכׁשהזּכיר ּכי הּדברים, ְְְְִִִִִֶַַַָָָּבׁשעּור

סיני מדּבר ׁשהּוא הּכללּות מחּברת ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָהקּדים

ואמר הּמקֹום ּפרט הזּכיר ּכ Ï‰‡aואחר ְְְְִִַַַַַָָָ¿…∆

,„ÚBÓזכרֹון הקּדים הּזמן הֹודעת ּוכׁשהזּכיר ≈ְְְְְִִִִִֶַַָָ

ואמר הּזמן ‰È�Mּפרט L„ÁÏ „Á‡aואחר ְְְַַַָָ¿∆»«…∆«≈ƒְַַ

ואמר הּזמן ּכללּות מחּברת הזּכיר ּכ‰�Ma ְְְְְִִֶֶַַַָָָָ«»»

˙È�M‰: «≈ƒ

‰‡¯�Âּבׁשעּור לדּבר הׂשּכיל אדרּבא הּכתּוב ּכי ¿ƒ¿∆ְְְְִִִִֵַַַַָָ

פס"ח) (ב"ר אֹומרם ּדר על והּוא ְְֶֶֶַָָׁשוה,

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשּמקֹומֹו אּתי מקֹום ְִִִֵֶֶַָָָהּנה

ּכל טפל יהיה זה ּולער לֹו, טפל הּוא ְְִֵֵֵֶֶֶָָָהּוא

האלהים, ׁשם חֹונה אׁשר הּמקֹום לגּבי ְֱֲִֵֶֶַַַָָָָֹהּמקֹום

מֹועד אהל הּוא הּכללּות מחּברת ְְֵֵֶֶֶַַַָָֹּומעּתה

הּכתּוב ולהעיר לֹו, טפל ּפרט הּוא ְְְְְְִִֵַַָָָָָוהּמדּבר

מאמר לזה סמּו סּדר זֹו L„ÁÏּבכּונה „Á‡a ְֲִֵֶַַַָָָָ¿∆»«…∆

‰È�M˙וגֹו' ‰�Maמֹועד ּבאהל מאמר ּכן אם , ְ«»»«≈ƒְֲִֵֵֶַַֹ

ּבאחרֹונה נסּדר ולזה הּכללּות מחּברת ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָהּוא

ּבאחד מאמר אחר ׁשּנסּדר הּׁשנית ׁשנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּכסדר

ה' אׁשר מקֹום מפלג הּוא ּכּמה ותדע ְְֲֵֶֶַַַָָָֹֻלחדׁש,

ּבּדי ׁשּבין אּמֹות ׁשּבב' ּׁשּמצינּו מּמה ְִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשם

(ב"ר יׂשראל ׁשל רּבֹוא ס' רוחים עמדּו ְְְִִִֵֶָָָָָהארֹון

הּוא מּועט לעין ׁשהּוא ׁשהגם הרי ֲֲִֵֶֶַַָָפ"ה),

הּוא: ּברּו ּבֹו הּׁשֹוכן לצד ְְֵֶַַָֻמרּבה

B‚Â'.ב) L‡¯ ˙‡ e‡Nמסּפר לדעת צרי ¿∆…¿ְִִַַָָָ

ה ּדברי הביא ז"ל ורׁש"י לּמה. ּמדרׁשזה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

ּבתֹוכם ׁשכינתֹו להׁשרֹות ּכׁשּבא ּכי ְְְְְְִִֶֶַָָָָׁשאמרּו

ליּׁשּוב יסּפיק לא וזה ע"כ, למנֹותם ְְְְִִִֶַַָָֹחזר

ניסן חדׁש קדם למנֹותם לֹו היה ּכי ְְִִִֶֶַָָָָָֹֹהּפׁשט,

ימים, חדׁש זמן ּבהפלגת ּגם ,ּכ אחר ְְְִֶַַַַַָָָָֹֹלא

ּבּמסּפר ּכי זאת, לחקר ּבהקּדים לי ְְְְְֲִִִִִֶַַַָֹֹונראה

ּפקּודי ׁשּבפרׁשת מסּפר ׁשהּוא העגל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאחר

אלפים וג' אלף מאֹות ו' חׁשּבֹון לכלל ְְְֲִִֵֶֶֶַָָּבאּו

מסּפר על נֹוסף זה ּבמסּפר ׁשּיׁש ונ' מאֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָוה'

מאֹות וה' אלפים ׁשלׁשת מצרים ְְְְֲִִִֵֵֶַָיֹוצאי

הגם חדׁשים ׁשּׁשה זמן ּבהמׁש ְְְֲֲֳִִִִֵֶַַַָָוחמּׁשים

מּגפה, מיתֹות, מיני ּבג' העגל ּבהם ְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּכּלה

ּובּמסּפר העגל, אפר הׁשקאת לוי, ּבני ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָחרב

מּמסּפר אחרים חדׁשים ו' אחר ׁשהּוא ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּלפנינּו

לֹו הּקֹודם מסּפר על הֹוסיפּו ׁשּלא רֹואני ְֲִִִֵֶַַַָֹהּב'

ׁשּלא למאד זר ּכמעט והּדבר אחד. ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֹאפּלּו

לא זה זמן ׁשּבהמׁש יּתכן ׁשאי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹהֹוסיפּו,

ארע ׁשּלא ּגם ּומה עׂשרים, לכלל מהם ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹיבֹואּו

ּבמלאכת עסּוקים ׁשהיּו ונֹוסף חּסרֹון ְְֲִִִֶֶֶֶָָָָלהם

ְִַָהּמׁשּכן:

Ïc‚ÈÂּבפסיקתא ּׁשאמרּו מה לפי הּקׁשיא ¿ƒ¿«ְְְְְִִִֶַַָָָֻ

ּכל וּיהיּו לׁשֹונם וזה ְְְְִֶַָָָָ(זּוטרתא)

לׁשׁש וגֹו' ּבקע אֹומר הּוא ּולהּלן וגֹו' ְְְְְִֵֵֶַַַָֻהּפקדים

יׂשראל ׁשהיּו זמן ׁשּכל למדנּו וגֹו' אלף ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָמאֹות

נפׁש מהם חסרה לא הּמׁשּכן ּבמלאכת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹעסּוקין

רחֹוקים, הּנראה לפי ז"ל ּדבריהם ע"כ. ְְְְִִִִֵֶֶַַַאחת

רֹואים אנּו ּדבר על ּבהׂשּכיל אדרּבא ְְְֲִִֶַַַַָָָָֹׁשהלא

הגם העגל ּבמעׂשה ּׁשחסרּו מּמה יֹותר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשחסרּו

הּמׁשּכן: ּבמלאכת עסּוקים היּו ְְֲִִִֶֶֶַָָֹׁשּלא

ÔÎ‡לוי ׁשבט ׁשּכל ּבידינּו ּׁשעלה מה לפי »≈ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

אין מ"ג) פ"א (ׁשקלים ׁשקלים ְְְִִִֵָָׁשֹוקלים

הּלוּים היּו ּפקּודי ׁשּבפרׁשת ּבּמסּפר ּכי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻקׁשיא,

נכנסּו לא ׁשּלפנינּו ּבּמסּפר אבל הּמסּפר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹּבכלל

הּלוּים, מסּפר ּכל ׁשהֹוסיפּו הרי ּומעּתה ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָהּלוּים,

לּמסּפר ּבסמּו אמר ‰˙e„˜tולזה ‡Ï ÌiÂl‰Â ְְְִֶַַָָָָ¿«¿ƒƒ…»¿»¿

,Ï‡¯NÈ È�a CB˙aׁשהּנני לֹומר, צרי היה ולא ¿¿≈ƒ¿»≈ְְִִִֶַָָָֹ

אמת והן הּקֹודם, ּבּמסּפר התּפקדּו ׁשּלא ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָֹרֹואה

ׁשאמר ּכמֹו ה' צּוה ּכאׁשר הּכתּוב אמר ְֲִִֶֶַַַַָָָָאם

ּכיהּכתּוב אֹומר הייתי הּדגלים ּפרׁשת אחר ְִִִִֵַַַַַָָָָָ

ׁשּלא ׁשּצּוה ה' מאמר ׁשּקּימּו להׁשמיענּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבא

והּלוּים אּלא אמר ּׁשּלא ּומּמה אֹותם, ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹיפקדּו

ּבאצּבע מראה זה הרי ּבתֹוכם התּפקדּו ְְְְְְֲֵֶֶֶַַָָָֹלא

ׁשהּוא הּמסּפר על ּתתמּה אל לֹומר נתּכּון ְְְִִִִֵֶַַַַַַָּכי

והּלוּיים ּתֹוספת ּבלא הּקֹודם לּמסּפר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבׁשוה

הּיתרֹון: לפני והרי התּפקדּו ְְְְֲִֵֶַַָָָֹלא

Le¯Ùeמה ּכי וזרח, יציץ הּפסיקתא ּדברי ≈ְְְְִִִִֵַַַָָָ

ׁשּׁשוה ּכזה עצּום חׁשּבֹון ְִֶֶֶֶֶָָָָּׁשּמצינּו

ׁשהיּו הּנה הן ּכי יּגיד זה לׁשּלפנים ב' ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבמסּפר

ב' ׁשּבין חדׁשים ּובּׁשּׁשה הראׁשֹון ְֳִִִִֵֶַַָָָָּבּמסּפר

והּנֹוספין אחד מהם נעּדר לא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּמסּפרֹות

ׁשהיּו הּלוּיים מסּפר חסרֹון מּלאּו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָּבּמסּפר

ולזה הּׁשני, מסּפר ּבכלל ולא הראׁשֹון ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹּבּכלל

ּבני ראׁש את לׂשאת למׁשה לֹומר ה' ְְְִֵֵֵֶֶַַָֹנתחּכם

ׁשהיה ּבכּוּון וגֹו' הּב' לחדׁש אחד ּביֹום ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל

לבד הראׁשֹון לּמסּפר הּמסּפר ׁשהּגיע ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָזמן

ּבּפסיקתא ּׁשאמר ּבּמה להעיר ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָהּלוּיים

ולא הּב' ּכמסּפר היה הא' עצמֹו ְְְְְִִֶַַַַָָָָֹׁשהּמסּפר



xacnaלד zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"i oey`x meil inei xeriy

(â)ìàøNéa àáö àöé-ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥®
:ïøäàå äzà íúàáöì íúà eã÷ôz¦§§¬Ÿ¨²§¦§Ÿ¨−©¨¬§©«£«Ÿ

i"yx£‡·ˆ ‡ˆÈŒÏk∑עׂשרים מּבן ּפחֹות ּבּצבא יֹוצא ׁשאין החיים.מּגיד, אור »…≈»»ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

(ã)åéúáà-úéáì Làø Léà ähnì Léà Léà eéäé íëzàå§¦§¤´¦«§½¦¬¦−©©¤®¦²¬Ÿ§¥«£Ÿ−̈
:àeä«

i"yx£eÈ‰È ÌÎz‡Â∑וׁשבט ׁשבט ּכל נׂשיא עּמכם יהיּו אֹותם .ּכׁשּתפקדּו ¿ƒ¿∆ƒ¿ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

(ä)ïáeàøì íëzà eãîòé øLà íéLðàä úBîL älàå§¥̧¤Æ§´¨«£¨¦½£¤¬©«©§−¦§¤®¦§¥¾
öéìà:øeàéãL-ïa øe ¡¦−¤§¥«

(å)ì:écLéøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL §¦§¾§ª«¦¥−¤¦«©¨«

(æ):áãðénò-ïa ïBLçð äãeäéì¦«¾̈©§−¤©¦«¨¨«

(ç):øòeö-ïa ìàðúð øëùOéì§¦̧¨½̈§©§¥−¤¨«

(è):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæì¦§ª¾¡¦−̈¤¥«Ÿ

(é)äMðîì ãeäénò-ïa òîLéìà íéøôàì óñBé éðáì¦§¥´¥½§¤§©¾¦¡¦«¨−̈¤©¦®¦§©¤¾
:øeöäãt-ïa ìàéìîb©§¦¥−¤§¨«

(àé):éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðáì§¦̧§¨¦½£¦¨−¤¦§Ÿ¦«

(áé):écLénò-ïa øæòéçà ïãì§¾̈£¦¤−¤¤©¦«©¨«

(âé):ïøëò-ïa ìàéòât øLàì§¨¥¾©§¦¥−¤¨§¨«

(ãé):ìàeòc-ïa óñéìà ãâì§¾̈¤§¨−̈¤§¥«

(åè):ïðéò-ïa òøéçà éìzôðì§©̧§¨¦½£¦©−¤¥¨«

(æè)éôìà éLàø íúBáà úBhî éàéNð äãòä éàeø÷ älà¥µ¤§¥´¨«¥½̈§¦¥−©´£¨®¨¥²©§¥¬
:íä ìàøNé¦§¨¥−¥«

i"yx£‰„Ú‰ È‡e¯˜ ‰l‡∑ׁשּבעדה חׁשיבּות ּדבר לכל .הּנקראים ≈∆¿≈»≈»ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

(æé)eáwð øLà älàä íéLðàä úà ïøäàå äLî çwiå©¦©¬¤−§©«£®Ÿ¥µ¨«£¨¦´¨¥½¤£¤¬¦§−
:úBîLa§¥«

i"yx£‰l‡‰ ÌÈL�‡‰∑הּללּו נׂשיאים עׂשר ׁשנים �e·w.את ¯L‡i∑ּבׁשמֹות ּכאן .לֹו »¬»ƒ»≈∆ְְִִֵֶַָָָ¬∆ƒ¿ְֵָ

ÏÈÁ‡ג ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»»»≈≈»
z‡ ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÔB‰˙È Ôe�Óz Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿¿≈≈«¿

:Ô¯‰‡Â¿«¬…

b·¯ד ‡Ë·LÏ ‡¯·‚ ‡¯·b ÔB‰È ÔBÎnÚÂ¿ƒ¿¿«¿»«¿»¿ƒ¿»¿«
:‡e‰ È‰B˙‰·‡ ˙È·Ï LÈ≈̄¿≈¬»»ƒ

ÔBÎnÚה ÔeÓe˜È Èc ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«À¿«»ƒ¿ƒ¿
:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ô·e‡¯Ïƒ¿≈¡ƒ«¿≈

ˆÈcLÈ¯e:ו ¯a Ï‡ÈÓÏL ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿¿Àƒ≈«ƒ«»

ÈnÚ�„·:ז ¯a ÔBLÁ� ‰„e‰ÈÏƒ»«¿««ƒ»»

ˆÚe¯:ח ¯a Ï‡�˙� ¯Î˘OÈÏ¿ƒ»»¿«¿≈«»

ÔBÏÁ:ט ¯a ·‡ÈÏ‡ ÔÏe·ÊÏƒ¿À¡ƒ»«≈

e‰ÈnÚ„י ¯a ÚÓLÈÏ‡ ÌÈ¯Ù‡Ï ÛÒBÈ È�·Ïƒ¿≈≈¿∆¿«ƒ¡ƒ»»««ƒ
:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb ‰M�ÓÏƒ¿«∆«¿ƒ≈«¿»

È�BÚ„b:יא ¯a Ô„È·‡ ÔÓÈ�·Ï¿ƒ¿»ƒ¬ƒ»«ƒ¿ƒ

ÈcLÈnÚ:יב ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ Ô„Ï¿»¬ƒ∆∆««ƒ«»

Ô¯ÎÚ:יג ¯a Ï‡ÈÚ‚t ¯L‡Ï¿»≈«¿ƒ≈«»¿»

Ï‡eÚc:יד ¯a ÛÒÈÏ‡ „‚Ï¿»∆¿»»«¿≈

Ô�ÈÚ:טו ¯a Ú¯ÈÁ‡ ÈÏzÙ�Ï¿«¿»ƒ¬ƒ««≈»

ÈË·Lטז È·¯·¯ ‡zL�Î ÈÚ¯ÚÓ ÔÈl‡ƒ≈¿«¿≈¿ƒ¿»«¿¿≈ƒ¿≈
:Ôep‡ Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡ ÈLÈ¯ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿≈≈«¿«»¿ƒ¿»≈ƒ

Ècיז ÔÈl‡‰ ‡i¯·b ˙È Ô¯‰‡Â ‰LÓ ¯·„e¿«…∆¿«¬…»À¿«»»ƒ≈ƒ
:Ô‰ÓLa eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשהיּו לצד והּטעם ּבמקֹומֹו, אחר ונכנס א' ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָמת

ד') (ּדברים ּדר על הּמׁשּכן ּבמלאכת ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָעסּוקים

לֹומר ונּוכל ּכּלכם, חּיים ּבה' הּדבקים ְְְְִִֵֶֶַַַַַַֻואּתם

ׁשּכׁשּבא רׁש"י ׁשהביא הּמדרׁש לדברי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּגם

זה ּבזמן ׁשּבחר וכּו' ּבתֹוכם ׁשכינתֹו ְְְְְְִִֶֶַַָָָָלהׁשרֹות

הּנזּכר: ְְִַַַָלטעם

‡˙Ì.ג) e„˜Ùzהסּפיק ולא ּכן לֹומר חזר ƒ¿¿…»ְְִִֵַַָֹ

לֹומר ּׁשּקדם ¯‡Lּבּמה ˙‡ e‡N.'וגֹו ֶֶַַַָ¿∆…ְ

אֹומרֹו ּבכּונת להעירe‡Nּפי על ׁשּיכּון ְְְְִַַָָ¿ְִֵֶַַ

ׁשּנתקּנאּו ׁשאמרּו ּכאן) (ילקּוט ז"ל ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָּדבריהם

אמר וכּו' להתקרב ראּו מה ּביׂשראל ְְְְְִִֵֵַָָָָָאו"ה

ספר לי הביאּו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ֲִִֵֶֶַָָָלהם

xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"i ipy meil inei xeriy

(çé)eãìéúiå éðMä Lãçì ãçàa eìéä÷ä äãòä-ìk úàå§¥̧¨¨«¥¹̈¦§¦À§¤¨Æ©´Ÿ¤©¥¦½©¦§©«§¬
íéøNò ïaî úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLî-ìò©¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦¬

:íúìbìâì äìòîå äðL̈¨²¨©−§¨§ª§§Ÿ¨«
i"yx£Ì˙ÁtLÓŒÏÚ e„ÏÈ˙iÂ∑הּׁשבט על להתיחס ואחד אחד ּכל לדתם חזקת ועדי יחּוסיהם ספרי החיים.הביאּו אור «ƒ¿«¿«ƒ¿¿…»ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(èé)ñ :éðéñ øaãîa íã÷ôiå äLî-úà äBäé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§¨−¤¤®©¦§§¥−§¦§©¬¦¨«

ß xii` h"i ipy mei ß

(ë)íúçtLîì íúãìBz ìàøNé øëa ïáeàø-éðá eéäiå©¦«§³§¥«§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈
ïaî øëæ-ìk íúìbìâì úBîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧

:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNòהחיים אור ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(àë)Lîçå óìà íéòaøàå äML ïáeàø ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§¥®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬
ô :úBàî¥«

(áë)åéã÷t íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïBòîL éðáì¦§¥´¦§½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§ªÀ̈
äðL íéøNò ïaî øëæ-ìk íúìbìâì úBîL øtñîa§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧¤§¦³¨¨Æ

:àáö àöé ìk äìòîå̈©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(âë)ìLe óìà íéMîçå äòLz ïBòîL ähîì íäéã÷tL §ª«¥¤−§©¥´¦§®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬
ô :úBàî¥«

(ãë)øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ãâ éðáì¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ¨−§¥´£Ÿ¨®§¦§©´
:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úBîL¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(äë)LLå óìà íéòaøàå äMîç ãâ ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬
ô :íéMîçå úBàî¥−©«£¦¦«

(åë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz äãeäé éðáì¦§¥´§½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
ô :àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

Á¯ÈÏ‡יח „Áa eL�Î‡ ‡zL�k Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ¿»«¿»¿«¿«¿»
˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯Ê ÏÚ eÒÁÈ˙‡Â ‡�È�ƒ̇¿»»¿ƒ¿«¬««¿¬«¿¿≈
ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï ‡lÚÏe¿≈»¿À¿¿«¿

Ôep�Óeיט ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆¿ƒ
:È�ÈÒ„ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿ƒ»

„Ï‡¯NÈכ ‡¯Îea Ô·e‡¯ È�· BÂ‰Â«¬¿≈¿≈¿»¿ƒ¿»≈
ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez¿«¿¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï Ô‰ÓL ÔÈ�Óa¿ƒ¿«¿»»¿À¿¿«¿»¿»ƒ«

:‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ«¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈≈»

zLÂ‡כא ÔÈÚa¯‡ Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿¿ƒ¿ƒ»
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

È·Ï˙כב ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÔBÚÓL È�·Ïƒ¿≈ƒ¿¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï Ô‰ÓL ÔÈ�Óa È‰B�È�Ó ÔB‰˙‰·‡¬»«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿»»¿À¿¿«¿
˜Ù� Ïk ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk»¿»ƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈

:‡ÏÈÁ≈»

ÔÈLÓÁכג ÔBÚÓL„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e ÔÈÙÏ‡ ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«¿ƒ¿«¿»

È·Ï˙כד ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez „‚ È�·Ïƒ¿≈»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

LÓÁÂ‡כה ÔÈÚa¯‡ „‚„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»«¿¿ƒ¿«¿»
ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒ

È·Ï˙כו ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ‰„e‰È È�·Ïƒ¿≈¿»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

יֹודעאיקּונין אינֹו אחד ּכל ונמצא ׁשּלכם ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

יקּפיד ּכי הרי ּכאן. עד הּוא מׁשּפחה ְְֲִִִֵֵֵַַָָָמאיזֹו

איקּונין, ספר החסר ּכל ויׁשּפל הּיחּוס על ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻה'

קדם יׂשראל ּבני לפקד לצּוֹות ה' ּכׁשּבא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹלזה

�e‡ÈN˙לֹומר ÔBLÏ e‡Nלמצא ורֹוממּות ַ¿¿¿ƒְְְִֹ

ּבאו"ה, ּכן ּׁשאין מה איקּונין ספר א' ְְִִֵֵֵֶֶַָלכל

הּמעלה היא מה ּבאר ּכ ÌÈ¯NÚואחר ÔaÓ ְֲִֵֵַַַַַָָƒ∆∆¿ƒ

‰�L'וגֹוÌ˙‡ e„˜Ùz:לגּופּה צריכה ּומעּתה , »»ְƒ¿¿…»ְְִֵַָָָ

L„ÁÏ.יח) „Á‡a 'B‚Â ‰„Ú‰ Ïk ˙‡Âיֹודיע ¿≈»»≈»¿¿∆»«…∆ִַ

על הּיהּודים נקהלּו עצמֹו ּביֹום ּכי ְְְֲִִִַַַַַָהּכתּוב

יחּוסֹו לֹו היה אחד ׁשּכל יּגיד והּדבר ְִִֶֶַַַָָָָָָָָהּדבר,

ׁשּבֹו ּגם והעדּיֹות, הראיה טרח ּבלא ְְְְֵֶֶַַָָָָֹֹֻאצלֹו

אֹומרֹו והּוא ּכּלן, ׁשל הּיחּוסין הּכרּו ְְְִִֶַַָֻֻּבּיֹום

L„ÁÏ „Á‡a ¯Ó‡ÓÏ CeÓÒ e„ÏÈ˙iÂ:'וגֹו «ƒ¿«¿»¿«¬«¿∆»«…∆ְ

.'B‚Â e„ÏÈ˙iÂספר הביאּו ז"ל רׁש"י ּכתב «ƒ¿«¿¿ִִֵֵֶַַָ

אחד ּכל לדתן חזקת ועדי ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיחּוסיהן

ּכי רמּב"ן והׂשיג הּׁשבט. על להתיחס ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָואחד

ּכי ואּולי ּכאן. עד זה לכל צריכין היּו ְְְִִִֶַַָָָֹלא

ׁשּמּכיר ממזר למחּוׁש לדה לחזקת ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֻהצרכּו

וצרי מהּלדה, ּתהיה ממזרתֹו והּכרת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻאביו,

ּבכׁשרּות, ׁשּנֹולד ּפרּוׁש לדה חזקת ְְְְִֵֵֶֶַַַָָלהביא

עד יחּוסין ספר לֹומר הּממזר יּוכל זה ְְִִֵֵֶֶַַַַַַוזּולת

אּמֹו: הֹודיעתֹו אׁשר ֲֲִִֶַָֹיעקב

ˆ·‡.כ) ‡ˆÈ Ïkּפרטי ּבכל ּכן הּכתּוב אמר ……≈»»ְְֵֵַַָָָָ

הּבאים מּכל אחד היה ׁשּלא לֹומר ְִִִֶֶַַַָָָָָָֹהּמסּפר,

ּבּצבא לצאת ראּוי היה ׁשּלא הּמסּפר ְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹלכלל

אֹומרֹו והּוא ּכח, ּגּבֹורי ּכּלן Le¯tאּלא Ïk ְְִֵֶַָָֹֻ…≈

.‡·ˆ ‡ˆBÈ Ì‰Ó „Á‡ Ïkׁשאינֹו נס וזה »∆»≈∆≈»»ְֵֵֶֶ

הּמסּפרים ּבכל יּמצא ׁשּלא אפׁשר ׁשאי ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻּבאּמֹות

ּבּצבא: לצאת ראּוי ׁשאינֹו אחד ֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּלהם



לה xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"i ipy meil inei xeriy

(çé)eãìéúiå éðMä Lãçì ãçàa eìéä÷ä äãòä-ìk úàå§¥̧¨¨«¥¹̈¦§¦À§¤¨Æ©´Ÿ¤©¥¦½©¦§©«§¬
íéøNò ïaî úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLî-ìò©¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦¬

:íúìbìâì äìòîå äðL̈¨²¨©−§¨§ª§§Ÿ¨«
i"yx£Ì˙ÁtLÓŒÏÚ e„ÏÈ˙iÂ∑הּׁשבט על להתיחס ואחד אחד ּכל לדתם חזקת ועדי יחּוסיהם ספרי החיים.הביאּו אור «ƒ¿«¿«ƒ¿¿…»ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(èé)ñ :éðéñ øaãîa íã÷ôiå äLî-úà äBäé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§¨−¤¤®©¦§§¥−§¦§©¬¦¨«

ß xii` h"i ipy mei ß

(ë)íúçtLîì íúãìBz ìàøNé øëa ïáeàø-éðá eéäiå©¦«§³§¥«§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈
ïaî øëæ-ìk íúìbìâì úBîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧

:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNòהחיים אור ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(àë)Lîçå óìà íéòaøàå äML ïáeàø ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§¥®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬
ô :úBàî¥«

(áë)åéã÷t íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïBòîL éðáì¦§¥´¦§½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§ªÀ̈
äðL íéøNò ïaî øëæ-ìk íúìbìâì úBîL øtñîa§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧¤§¦³¨¨Æ

:àáö àöé ìk äìòîå̈©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(âë)ìLe óìà íéMîçå äòLz ïBòîL ähîì íäéã÷tL §ª«¥¤−§©¥´¦§®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬
ô :úBàî¥«

(ãë)øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ãâ éðáì¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ¨−§¥´£Ÿ¨®§¦§©´
:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úBîL¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(äë)LLå óìà íéòaøàå äMîç ãâ ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬
ô :íéMîçå úBàî¥−©«£¦¦«

(åë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz äãeäé éðáì¦§¥´§½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
ô :àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

Á¯ÈÏ‡יח „Áa eL�Î‡ ‡zL�k Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ¿»«¿»¿«¿«¿»
˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯Ê ÏÚ eÒÁÈ˙‡Â ‡�È�ƒ̇¿»»¿ƒ¿«¬««¿¬«¿¿≈
ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï ‡lÚÏe¿≈»¿À¿¿«¿

Ôep�Óeיט ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆¿ƒ
:È�ÈÒ„ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿ƒ»

„Ï‡¯NÈכ ‡¯Îea Ô·e‡¯ È�· BÂ‰Â«¬¿≈¿≈¿»¿ƒ¿»≈
ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez¿«¿¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï Ô‰ÓL ÔÈ�Óa¿ƒ¿«¿»»¿À¿¿«¿»¿»ƒ«

:‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ«¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈≈»

zLÂ‡כא ÔÈÚa¯‡ Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿¿ƒ¿ƒ»
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

È·Ï˙כב ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÔBÚÓL È�·Ïƒ¿≈ƒ¿¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï Ô‰ÓL ÔÈ�Óa È‰B�È�Ó ÔB‰˙‰·‡¬»«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿»»¿À¿¿«¿
˜Ù� Ïk ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk»¿»ƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈

:‡ÏÈÁ≈»

ÔÈLÓÁכג ÔBÚÓL„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e ÔÈÙÏ‡ ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«¿ƒ¿«¿»

È·Ï˙כד ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez „‚ È�·Ïƒ¿≈»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

LÓÁÂ‡כה ÔÈÚa¯‡ „‚„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»«¿¿ƒ¿«¿»
ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒ

È·Ï˙כו ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ‰„e‰È È�·Ïƒ¿≈¿»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

יֹודעאיקּונין אינֹו אחד ּכל ונמצא ׁשּלכם ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

יקּפיד ּכי הרי ּכאן. עד הּוא מׁשּפחה ְְֲִִִֵֵֵַַָָָמאיזֹו

איקּונין, ספר החסר ּכל ויׁשּפל הּיחּוס על ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻה'

קדם יׂשראל ּבני לפקד לצּוֹות ה' ּכׁשּבא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹלזה

�e‡ÈN˙לֹומר ÔBLÏ e‡Nלמצא ורֹוממּות ַ¿¿¿ƒְְְִֹ

ּבאו"ה, ּכן ּׁשאין מה איקּונין ספר א' ְְִִֵֵֵֶֶַָלכל

הּמעלה היא מה ּבאר ּכ ÌÈ¯NÚואחר ÔaÓ ְֲִֵֵַַַַַָָƒ∆∆¿ƒ

‰�L'וגֹוÌ˙‡ e„˜Ùz:לגּופּה צריכה ּומעּתה , »»ְƒ¿¿…»ְְִֵַָָָ

L„ÁÏ.יח) „Á‡a 'B‚Â ‰„Ú‰ Ïk ˙‡Âיֹודיע ¿≈»»≈»¿¿∆»«…∆ִַ

על הּיהּודים נקהלּו עצמֹו ּביֹום ּכי ְְְֲִִִַַַַַָהּכתּוב

יחּוסֹו לֹו היה אחד ׁשּכל יּגיד והּדבר ְִִֶֶַַַָָָָָָָָהּדבר,

ׁשּבֹו ּגם והעדּיֹות, הראיה טרח ּבלא ְְְְֵֶֶַַָָָָֹֹֻאצלֹו

אֹומרֹו והּוא ּכּלן, ׁשל הּיחּוסין הּכרּו ְְְִִֶַַָֻֻּבּיֹום

L„ÁÏ „Á‡a ¯Ó‡ÓÏ CeÓÒ e„ÏÈ˙iÂ:'וגֹו «ƒ¿«¿»¿«¬«¿∆»«…∆ְ

.'B‚Â e„ÏÈ˙iÂספר הביאּו ז"ל רׁש"י ּכתב «ƒ¿«¿¿ִִֵֵֶַַָ

אחד ּכל לדתן חזקת ועדי ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיחּוסיהן

ּכי רמּב"ן והׂשיג הּׁשבט. על להתיחס ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָואחד

ּכי ואּולי ּכאן. עד זה לכל צריכין היּו ְְְִִִֶַַָָָֹלא

ׁשּמּכיר ממזר למחּוׁש לדה לחזקת ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֻהצרכּו

וצרי מהּלדה, ּתהיה ממזרתֹו והּכרת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻאביו,

ּבכׁשרּות, ׁשּנֹולד ּפרּוׁש לדה חזקת ְְְְִֵֵֶֶַַַָָלהביא

עד יחּוסין ספר לֹומר הּממזר יּוכל זה ְְִִֵֵֶֶַַַַַַוזּולת

אּמֹו: הֹודיעתֹו אׁשר ֲֲִִֶַָֹיעקב

ˆ·‡.כ) ‡ˆÈ Ïkּפרטי ּבכל ּכן הּכתּוב אמר ……≈»»ְְֵֵַַָָָָ

הּבאים מּכל אחד היה ׁשּלא לֹומר ְִִִֶֶַַַָָָָָָֹהּמסּפר,

ּבּצבא לצאת ראּוי היה ׁשּלא הּמסּפר ְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹלכלל

אֹומרֹו והּוא ּכח, ּגּבֹורי ּכּלן Le¯tאּלא Ïk ְְִֵֶַָָֹֻ…≈

.‡·ˆ ‡ˆBÈ Ì‰Ó „Á‡ Ïkׁשאינֹו נס וזה »∆»≈∆≈»»ְֵֵֶֶ

הּמסּפרים ּבכל יּמצא ׁשּלא אפׁשר ׁשאי ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻּבאּמֹות

ּבּצבא: לצאת ראּוי ׁשאינֹו אחד ֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּלהם



xacnaלו zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"i ipy meil inei xeriy

)(æëLLå óìà íéòáLå äòaøà äãeäé ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§¨®©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤§¥¬
:úBàî¥«

(çë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz øëùOé éðáì¦§¥´¦¨½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(èë)òaøàå óìà íéMîçå äòaøà øëùOé ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¦¨¨®©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
ô :úBàî¥«

(ì)øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïìeáæ éðáì¦§¥´§ª½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ¨−§¥´£Ÿ¨®§¦§©´
:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(àì)òaøàå óìà íéMîçå äòáL ïìeáæ ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§ª®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
ô :úBàî¥«

(áì)úéáì íúçtLîì íúãìBz íéøôà éðáì óñBé éðáì¦§¥³¥Æ¦§¥´¤§©½¦«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ¨−§¥´
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa íúáà£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(âì)ô :úBàî Lîçå óìà íéòaøà íéøôà ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¤§¨®¦©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«

(ãì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz äMðî éðáì¦§¥´§©¤½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ¨−§¥´£Ÿ¨®
:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úBîL øtñîa§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(äì)ìLe íéðL äMðî ähîì íäéã÷tóìà íéL §ª«¥¤−§©¥´§©¤®§©¦̄§¦²¤−¤
ô :íéúàîe¨¨«¦

(åì)øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïîéðá éðáì¦§¥´¦§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ¨−§¥´£Ÿ¨®§¦§©´
:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(æì)ìLe äMîç ïîéðá ähîì íäéã÷tòaøàå óìà íéL §ª«¥¤−§©¥´¦§¨¦®£¦¨¯§¦²¤−¤§©§©¬
ô :úBàî¥«

(çì)øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïã éðáì¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ¨−§¥´£Ÿ¨®§¦§©´
Nò ïaî úîL:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéø ¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(èì):úBàî òáLe óìà íéMLå íéðL ïã ähîì íäéã÷tô §ª«¥¤−§©¥´¨®§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬¥«

(î)øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz øLà éðáì¦§¥´¨¥½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´
:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(àî)Lîçå óìà íéòaøàå ãçà øLà ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨¥®¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬
:úBàîô ¥«

ÔÈÚ·Lכז ‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ»«¿ƒ
:‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿ƒ¿»

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏכח ÔB‰˙„Ïez ¯Î˘OÈ È�·Ïƒ¿≈ƒ»»¿«¿¿«¿¬«¿
ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe ÔÈ�L¿ƒ¿≈»…»≈≈»

ÔÈLÓÁכט ¯Î˘OÈ„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿«¿«¿»

È·Ï˙ל ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÔÏe·Ê È�·Ïƒ¿≈¿À¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

Ú·Leלא ÔÈLÓÁ ÔÏe·Ê„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿À«¿ƒ¿«
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

ÔB‰˙„Ïezלב ÌÈ¯Ù‡ È�·Ï ÛÒBÈ È�·Ïƒ¿≈≈ƒ¿≈∆¿«ƒ¿«¿
Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»
:‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈≈»

‡¯ÔÈÚaלג ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»¿∆¿»ƒ«¿¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

È·Ï˙לד ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ‰M�Ó È�·Ïƒ¿≈¿«∆¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

ÔÈ¯˙eלה ÔÈ˙Ïz ‰M�Ó„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«∆¿»ƒ¿≈
:Ô˙‡Óe ÔÈÙÏ‡«¿ƒ»»

È·Ï˙לו ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÔÓÈ�· È�·Ïƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

LÓÁÂ‡לז ÔÈ˙Ïz ÔÓÈ�·„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

È·Ï˙לח ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez Ô„ È�·Ïƒ¿≈»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

‡ÔÈÙÏלט ÔÈ¯˙e ÔÈzL Ô„„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈«¿ƒ
:‰‡Ó Ú·Le¿«¿»

È·Ï˙מ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ¯L‡ È�·Ïƒ¿≈»≈¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡¬»¬¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»
ÁÂ„מא ÔÈÚa¯‡ ¯L‡„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»≈«¿¿ƒ¿«

:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"i ipy meil inei xeriy

(áî)øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz éìzôð éða§¥´©§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´
àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL: ¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz xacna t"y zgiy)

נפּתלי מב)ּבני (א, ְְִֵַָ
ּכל הֹוציאּו מּכן לאחר ּפלֹוני. מּׁשבט ּופלֹוני ּפלֹוני מּׁשבט ּפלֹוני – ׁשמֹות רּבֹוא ׁשּׁשים ּבפנקס רׁשמּו הּמנין ּבעת האריז"ל: ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכתב

לחּבר יׁש הּזה הּׁשם את ואמרּו: עצמֹו, ּבפני ּבגליֹון אֹותם וכתבּו ראּובן ׁשבט ׁשל אְךלבניהּׁשמֹות ׁשבט. ּבכל עׂשּו וכְך ראּובן. ְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

אמרּו: אּלא נפרד, ּבגליֹון הּׁשמֹות את לכּתב צרְך היה לא נפּתלי, רק נׁשאר ולא הּׁשבטים ּכל ׁשּנׁשארּוּבניּכׁשּנׁשלמּו אּלּו נפּתלי ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

מסּפרם. ּכְך –ְִָָָ

(âî)ìL éìzôð ähîì íäéã÷tòaøàå óìà íéMîçå äL §ª«¥¤−§©¥´©§¨¦®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
úBàîô : ¥«

(ãî)ìàøNé éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà íéã÷tä älà¥´¤©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤³§©«£ŸÆ§¦¥´¦§¨¥½
eéä åéúáà-úéáì ãçà-Léà Léà øNò íéðL: §¥¬¨¨−¦®¦«¤¨¬§¥«£Ÿ−̈¨«

(äî)íéøNò ïaî íúáà úéáì ìàøNé-éðá éãe÷t-ìk eéäiå©¦«§²¨§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¦¤̧¤§¦³
ìàøNéa àáö àöé-ìk äìòîå äðL: ¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«

(åî)ìLe óìà úBàî-LL íéã÷tä-ìk eéäiåíéôìà úL ©¦«§Æ¨©§ª¦½¥«¥¬¤−¤§´¤£¨¦®
íéMîçå úBàî Lîçå: ©«£¥¬¥−©«£¦¦«

(æî)íëBúa eã÷túä àì íúáà ähîì íiåìäåô החיים: אור §©«§¦¦−§©¥´£Ÿ¨®¬Ÿ¨§¨«§−§¨«

(çî)øîàl äLî-ìà äBäé øaãéå: ©§©¥¬§¨−¤¤¬¥«Ÿ

(èî)àOú àì íLàø-úàå ã÷ôú àì éåì ähî-úà Cà©´¤©¥³¥¦Æ´Ÿ¦§½Ÿ§¤Ÿ¨−´Ÿ¦¨®
:ìàøNé éða CBúa§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£„˜Ù˙ ‡Ï ÈÂÏ ‰hÓŒ˙‡ C‡∑(קכא ב"ב רבה, צפה(במדבר אחר: ּדבר לבּדֹו. נמנה להיֹות מל ׁשל לגיֹון הּוא ּכדאי «∆«≈≈ƒ…ƒ¿…ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
יהיּו אל אמר: ּבּמדּבר, ׁשּימּותּו ומעלה ׁשנה עׂשרים מּבן הּנמנין ּכל על ּגזרה לעמד ׁשעתידה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ּבעגל טעּו ׁשּלא ׁשּלי, ׁשהם לפי ּבּכלל, החיים.אּלּו אור ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

(ð)åéìk-ìk ìòå úãòä ïkLî-ìò íiåìä-úà ã÷ôä äzàå§©¿̈©§¥´¤©«§¦¦Á©¦§©̧¨«¥ª¹§©´¨¥¨»
åéìk-ìk-úàå ïkLnä-úà eàNé änä Bì-øLà-ìk ìòå§©´¨£¤¼¥¹¨¦§³¤©¦§¨Æ§¤¨¥½̈

:eðçé ïkLnì áéáñå eäúøLé íäå§¥−§¨«§ª®§¨¦¬©¦§¨−©«£«
i"yx£ÌiÂÏ‰Œ˙‡ „˜Ù‰ ‰z‡Â∑ּכמֹו עליו, ממּנה ׁשהּוא ּדבר על ׂשררה מּנּוי לׁשֹון "מּני", ב)ּכתרּגּומֹו: :(אסתר ¿«»«¿≈∆«¿ƒƒְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֻ

ּפקידים" הּמל ."ויפקד ְְְִִֵֶֶַַ

(àð)ïkLnä úðçáe íiåìä Búà eãéøBé ïkLnä òñðáe¦§´Ÿ©©¦§À̈¦³ŸÆ©«§¦¦½©«£ŸÆ©¦§½̈
:úîeé áøwä øfäå íiåìä Búà eîé÷é̈¦¬Ÿ−©«§¦¦®§©¨¬©¨¥−¨«

È·Ï˙מב ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÈÏzÙ� È�a¿≈«¿»ƒ¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

Ï˙e˙מג ÔÈLÓÁ ÈÏzÙ�„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿ƒ¿«
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

Ô¯‰‡Âמד ‰LÓ ‡�Ó Èc ‡i�È�Ó ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ¿»…∆¿«¬…
„Á ‡¯·b ÔÈ¯·b ¯NÚ ÔÈ¯z Ï‡¯NÈ È·¯·¯Â¿«¿¿≈ƒ¿»≈¿≈¬«À¿ƒ«¿»«

:BÂ‰ È‰B˙‰·‡ ˙È·Ï¿≈¬»»ƒ¬

È·Ï˙מה Ï‡¯NÈ È�· È�È�Ó Ïk BÂ‰Â«¬»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈
˜Ù� Ïk ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»»»≈

:Ï‡¯NÈa ‡ÏÈÁ≈»¿ƒ¿»≈

‡ÔÈÙÏמו ‡˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈL ‡i�È�Ó Ïk BÂ‰Â«¬»ƒ¿»«»ƒ¿»¿»»«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»¿«¿ƒ

‡˙e‡È�Óמז ‡Ï ÔB‰˙‰·‡„ ‡Ë·LÏ È‡ÂÏÂ¿≈»≈¿ƒ¿»«¬»«¿»ƒ¿¿ƒ
:ÔB‰È�Èa≈≈

ÓÈÓÏ¯:מח ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÂ˙מט È�Ó˙ ‡Ï ÈÂÏ„ ‡Ë·L ˙È Ì¯a¿«»ƒ¿»¿≈ƒ»ƒ¿≈¿»
:Ï‡¯NÈ È�a B‚a Ïa˜˙ ‡Ï ÔB‰�aLÁÀ¿«¿»¿«≈¿¿≈ƒ¿»≈

„e„‰Ò˙‡נ ‡�kLÓ ÏÚ È‡ÂÏ ˙È ÈpÓ z‡Â¿«¿«ƒ»≈»≈««¿¿»¿«¬»
ÔeÏhÈ Ôep‡ dÏ Èc Ïk ÏÚÂ È‰B�Ó Ïk ÏÚÂ¿«»»ƒ¿«»ƒ≈ƒƒ¿
dpLnLÈ Ôep‡Â È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡�kLÓ ˙È»«¿¿»¿»»»ƒ¿ƒ¿«¿À≈

:Ôe¯LÈ ‡�kLÓÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒe¿¿¿«¿¿»ƒ¿

È‡ÂÏנא d˙È Ôe˜¯ÙÈ ‡�kLÓ ÏhÓ·e¿ƒ««¿¿»¿»¿»≈≈»≈
È�BlÁÂ È‡ÂÏ d˙È ÔeÓÈ˜È ‡�kLÓ È¯LÓ·e¿ƒ¿≈«¿¿»¿ƒ»≈≈»≈¿ƒ«

:ÏË˜˙È ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.מז) e„˜t˙‰ ‡Ï 'B‚Â ÌiÂl‰Âּפרׁשּתי ¿«¿ƒƒ¿…»¿»¿¿ְִֵַ

זה: ּבמאמר ּכּונתֹו (ב') ְְְֲֶַַַָָָָלמעלה

˙O‡.מט) ‡Ï 'B‚Â „˜Ù˙ ‡Ïּבין ּפרּוׁש …ƒ¿…¿…ƒ»ֵֵ

נפׁש. ּכפר ידי על ׁשּלא ּבין נפׁש ּכפר ידי ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹעל

תּׂשא: ּכי ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי מה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָועּין

„BÚמסּפר ליד ׁשּיבֹוא ׁשהגם לֹומר ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָיכּון

אף הּדגלים מסּפר ׁשהּוא ּומעלה נׂשיאּות ְְְֲִִִֶֶַַַַָָׁשל

כן ּפי ˙O‡:על ‡Ï ִֵַ…ƒ»



לז xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"i ipy meil inei xeriy

(áî)øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz éìzôð éða§¥´©§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´
àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL: ¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz xacna t"y zgiy)

נפּתלי מב)ּבני (א, ְְִֵַָ
ּכל הֹוציאּו מּכן לאחר ּפלֹוני. מּׁשבט ּופלֹוני ּפלֹוני מּׁשבט ּפלֹוני – ׁשמֹות רּבֹוא ׁשּׁשים ּבפנקס רׁשמּו הּמנין ּבעת האריז"ל: ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכתב

לחּבר יׁש הּזה הּׁשם את ואמרּו: עצמֹו, ּבפני ּבגליֹון אֹותם וכתבּו ראּובן ׁשבט ׁשל אְךלבניהּׁשמֹות ׁשבט. ּבכל עׂשּו וכְך ראּובן. ְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

אמרּו: אּלא נפרד, ּבגליֹון הּׁשמֹות את לכּתב צרְך היה לא נפּתלי, רק נׁשאר ולא הּׁשבטים ּכל ׁשּנׁשארּוּבניּכׁשּנׁשלמּו אּלּו נפּתלי ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

מסּפרם. ּכְך –ְִָָָ

(âî)ìL éìzôð ähîì íäéã÷tòaøàå óìà íéMîçå äL §ª«¥¤−§©¥´©§¨¦®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
úBàîô : ¥«

(ãî)ìàøNé éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà íéã÷tä älà¥´¤©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤³§©«£ŸÆ§¦¥´¦§¨¥½
eéä åéúáà-úéáì ãçà-Léà Léà øNò íéðL: §¥¬¨¨−¦®¦«¤¨¬§¥«£Ÿ−̈¨«

(äî)íéøNò ïaî íúáà úéáì ìàøNé-éðá éãe÷t-ìk eéäiå©¦«§²¨§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¦¤̧¤§¦³
ìàøNéa àáö àöé-ìk äìòîå äðL: ¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«

(åî)ìLe óìà úBàî-LL íéã÷tä-ìk eéäiåíéôìà úL ©¦«§Æ¨©§ª¦½¥«¥¬¤−¤§´¤£¨¦®
íéMîçå úBàî Lîçå: ©«£¥¬¥−©«£¦¦«

(æî)íëBúa eã÷túä àì íúáà ähîì íiåìäåô החיים: אור §©«§¦¦−§©¥´£Ÿ¨®¬Ÿ¨§¨«§−§¨«

(çî)øîàl äLî-ìà äBäé øaãéå: ©§©¥¬§¨−¤¤¬¥«Ÿ

(èî)àOú àì íLàø-úàå ã÷ôú àì éåì ähî-úà Cà©´¤©¥³¥¦Æ´Ÿ¦§½Ÿ§¤Ÿ¨−´Ÿ¦¨®
:ìàøNé éða CBúa§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£„˜Ù˙ ‡Ï ÈÂÏ ‰hÓŒ˙‡ C‡∑(קכא ב"ב רבה, צפה(במדבר אחר: ּדבר לבּדֹו. נמנה להיֹות מל ׁשל לגיֹון הּוא ּכדאי «∆«≈≈ƒ…ƒ¿…ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
יהיּו אל אמר: ּבּמדּבר, ׁשּימּותּו ומעלה ׁשנה עׂשרים מּבן הּנמנין ּכל על ּגזרה לעמד ׁשעתידה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ּבעגל טעּו ׁשּלא ׁשּלי, ׁשהם לפי ּבּכלל, החיים.אּלּו אור ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

(ð)åéìk-ìk ìòå úãòä ïkLî-ìò íiåìä-úà ã÷ôä äzàå§©¿̈©§¥´¤©«§¦¦Á©¦§©̧¨«¥ª¹§©´¨¥¨»
åéìk-ìk-úàå ïkLnä-úà eàNé änä Bì-øLà-ìk ìòå§©´¨£¤¼¥¹¨¦§³¤©¦§¨Æ§¤¨¥½̈

:eðçé ïkLnì áéáñå eäúøLé íäå§¥−§¨«§ª®§¨¦¬©¦§¨−©«£«
i"yx£ÌiÂÏ‰Œ˙‡ „˜Ù‰ ‰z‡Â∑ּכמֹו עליו, ממּנה ׁשהּוא ּדבר על ׂשררה מּנּוי לׁשֹון "מּני", ב)ּכתרּגּומֹו: :(אסתר ¿«»«¿≈∆«¿ƒƒְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֻ

ּפקידים" הּמל ."ויפקד ְְְִִֵֶֶַַ

(àð)ïkLnä úðçáe íiåìä Búà eãéøBé ïkLnä òñðáe¦§´Ÿ©©¦§À̈¦³ŸÆ©«§¦¦½©«£ŸÆ©¦§½̈
:úîeé áøwä øfäå íiåìä Búà eîé÷é̈¦¬Ÿ−©«§¦¦®§©¨¬©¨¥−¨«

È·Ï˙מב ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÈÏzÙ� È�a¿≈«¿»ƒ¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

Ï˙e˙מג ÔÈLÓÁ ÈÏzÙ�„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿ƒ¿«
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

Ô¯‰‡Âמד ‰LÓ ‡�Ó Èc ‡i�È�Ó ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ¿»…∆¿«¬…
„Á ‡¯·b ÔÈ¯·b ¯NÚ ÔÈ¯z Ï‡¯NÈ È·¯·¯Â¿«¿¿≈ƒ¿»≈¿≈¬«À¿ƒ«¿»«

:BÂ‰ È‰B˙‰·‡ ˙È·Ï¿≈¬»»ƒ¬

È·Ï˙מה Ï‡¯NÈ È�· È�È�Ó Ïk BÂ‰Â«¬»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈
˜Ù� Ïk ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»»»≈

:Ï‡¯NÈa ‡ÏÈÁ≈»¿ƒ¿»≈

‡ÔÈÙÏמו ‡˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈL ‡i�È�Ó Ïk BÂ‰Â«¬»ƒ¿»«»ƒ¿»¿»»«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»¿«¿ƒ

‡˙e‡È�Óמז ‡Ï ÔB‰˙‰·‡„ ‡Ë·LÏ È‡ÂÏÂ¿≈»≈¿ƒ¿»«¬»«¿»ƒ¿¿ƒ
:ÔB‰È�Èa≈≈

ÓÈÓÏ¯:מח ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÂ˙מט È�Ó˙ ‡Ï ÈÂÏ„ ‡Ë·L ˙È Ì¯a¿«»ƒ¿»¿≈ƒ»ƒ¿≈¿»
:Ï‡¯NÈ È�a B‚a Ïa˜˙ ‡Ï ÔB‰�aLÁÀ¿«¿»¿«≈¿¿≈ƒ¿»≈

„e„‰Ò˙‡נ ‡�kLÓ ÏÚ È‡ÂÏ ˙È ÈpÓ z‡Â¿«¿«ƒ»≈»≈««¿¿»¿«¬»
ÔeÏhÈ Ôep‡ dÏ Èc Ïk ÏÚÂ È‰B�Ó Ïk ÏÚÂ¿«»»ƒ¿«»ƒ≈ƒƒ¿
dpLnLÈ Ôep‡Â È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡�kLÓ ˙È»«¿¿»¿»»»ƒ¿ƒ¿«¿À≈

:Ôe¯LÈ ‡�kLÓÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒe¿¿¿«¿¿»ƒ¿

È‡ÂÏנא d˙È Ôe˜¯ÙÈ ‡�kLÓ ÏhÓ·e¿ƒ««¿¿»¿»¿»≈≈»≈
È�BlÁÂ È‡ÂÏ d˙È ÔeÓÈ˜È ‡�kLÓ È¯LÓ·e¿ƒ¿≈«¿¿»¿ƒ»≈≈»≈¿ƒ«

:ÏË˜˙È ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.מז) e„˜t˙‰ ‡Ï 'B‚Â ÌiÂl‰Âּפרׁשּתי ¿«¿ƒƒ¿…»¿»¿¿ְִֵַ

זה: ּבמאמר ּכּונתֹו (ב') ְְְֲֶַַַָָָָלמעלה

˙O‡.מט) ‡Ï 'B‚Â „˜Ù˙ ‡Ïּבין ּפרּוׁש …ƒ¿…¿…ƒ»ֵֵ

נפׁש. ּכפר ידי על ׁשּלא ּבין נפׁש ּכפר ידי ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹעל

תּׂשא: ּכי ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי מה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָועּין

„BÚמסּפר ליד ׁשּיבֹוא ׁשהגם לֹומר ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָיכּון

אף הּדגלים מסּפר ׁשהּוא ּומעלה נׂשיאּות ְְְֲִִִֶֶַַַַָָׁשל

כן ּפי ˙O‡:על ‡Ï ִֵַ…ƒ»



xacnaלח zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'k iyily meil inei xeriy

i"yx£B˙‡ e„È¯BÈ∑ונֹוׂשאין מהקמתֹו אֹותֹו מפרקין היּו למּסע מּמּסע ּבּמדּבר לּסע ּכׁשּבאין "יפרקּון". ּכתרּגּומֹו: ƒ…ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָ
אֹותֹו ּומקימין ׁשם ויחנּו הענן ׁשם יׁשּכן אׁשר מקֹום עד ‰w¯·.אֹותֹו ¯f‰Â∑זֹו ׁשמים∑ÓeÈ˙.לעבֹודתם .ּבידי ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹ¿«»«»≈ֲַָָ»ִִֵַָ

(áð)Bìâc-ìò Léàå eäðçî-ìò Léà ìàøNé éða eðçå§¨−§¥´¦§¨¥®¦¯©©«£¥²§¦¬©¦§−
:íúàáöì§¦§Ÿ¨«

i"yx£BÏ‚cŒÏÚ LÈ‡Â∑ּדגל לכל ׁשבטים ׁשלׁשה זה; ּבספר סדּורים ׁשהּדגלים .ּכמֹו ¿ƒ«ƒ¿ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

(âð)óö÷ äéäé-àìå úãòä ïkLîì áéáñ eðçé íiåìäå§©«§¦¦À©«£³¨¦Æ§¦§©´¨«¥ª½§Ÿ¦«§¤´¤½¤
ïkLî úøîLî-úà íiåìä eøîLå ìàøNé éða úãò-ìò©£©−§¥´¦§¨¥®§¨«§Æ©«§¦¦½¤¦§¤−¤¦§©¬

:úeãòä̈«¥«
i"yx£Ûˆ˜ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑,קצף יהיה – זֹו ּבעבֹודתם זרים ׁשּיּכנסּו – לאו ואם קצף, יהיה לא ּכמצותי ּתעׂשּו אם ¿…ƒ¿∆∆∆ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

קרח ּבמעׂשה ׁשּמצינּו יז)ּכמֹו וגֹו'"(במדבר הּקצף יצא "ּכי :. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'nr gk zegiy ihewl)

קצף יהיה זֹו, ּבעבֹודתם זרים ׁשּיּכנסּו לאו, נג)ואם א, (רש"י ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָ
ׁשלּבים ׁשני ׁשּיׁש רֹומז ׁשרש"י לֹומר, ויׁש הן. ׁשֹומע אּתה לאו מּכלל והרי קצף", יהיה . . לאו "ואם מֹוסיף מּדּוע לׁשאל, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹיׁש

מּמׁש, ּבפעל יתּבּטא ׁשּזה הכרח אין אבל קצף, יהיה - לוּים למחנה יׂשראל מחנה ּבין הּמחּצֹות על נׁשמר לא אם א. ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹּבקצף.

נעׂשה אם ב. ּבפעל.מעׂשהּבענׁש. קצף יהיה – ּבעבֹודתם" זרים "ׁשּיּכנסּו הּמחּצֹות, ּפריצת ׁשל ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

(ãð)äLî-úà äBäé äeö øLà ìëk ìàøNé éða eNòiå©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯§¨²¤¤−
:eNò ïk¥¬¨«

ß xii` 'k iyily mei ß

á(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà äBäé øaãéå©§©¥´§½̈¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)ìàøNé éða eðçé íúáà úéáì úúàá Bìâc-ìò Léà¦´©¦§³§ŸŸÆ§¥´£Ÿ½̈©«£−§¥´¦§¨¥®
:eðçé ãòBî-ìäàì áéáñ ãâpî¦¤¾¤¨¦¬§«Ÿ¤¥−©«£«

i"yx£˙˙‡a∑אח ּכל צבע זה, ׁשל ּכצבעֹו לא זה ׁשל צבעֹו ּבֹו, ּתלּויה צבּועה מּפה אֹות: לֹו יהיה ּדגל ּכגוןּכל ד ¿……ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
להם ׁשּמסר ּבאֹות אבתם", לבית "ּבאתת אחר: ּדבר ּדגלֹו. את אחד ּכל יּכיר ּכ ּומּתֹו ּבחׁשן, הּקבּועה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹאבנֹו

ׁשּנאמר מּמצרים, ּכׁשּנׂשאּוהּו אביהם נ)יעקב ּוזבּולן(בראשית ויּׂששכר יהּודה צּום": ּכאׁשר ּכן לֹו ּבניו "וּיעׂשּו : ְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ
זֹו ּבפרׁשה ּבתנחּומא ּכדאיתא וכּו', הּדרֹום מן וגד וׁשמעֹון ּוראּובן הּמזרח, מן ּכמֹו∑pÓ‚„.יּׂשאּוהּו מיל, מרחֹוק ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָָָָƒ∆∆ְִֵָ

ּביהֹוׁשע ג)ׁשּנאמר ּובניו(יהושע ואהרן מׁשה ּבׁשּבת, לבא ׁשּיּוכלּו אּמה", ּכאלּפים ּוביניו ּביניכם יהיה רחֹוק א" : ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ
לֹו ּבסמּו חֹונים .והלוּים ְְְִִִַָ

(â)íúàáöì äãeäé äðçî ìâc äçøæî äîã÷ íéðçäå§©«Ÿ¦Æ¥´§¨¦§½̈¨¤²¤©«£¥¬§−̈§¦§Ÿ¨®
:áãðénò-ïa ïBLçð äãeäé éðáì àéNðå§¨¦Æ¦§¥´§½̈©§−¤©¦«¨¨«

i"yx£‰Ó„˜∑"אחֹור" קרּוי והּמערב מזרחית, רּוח זֹו ואיזֹו? "קדם". הּקרּויה החיים.לפנים, אור ≈¿»ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

(ã):úBàî LLå óìà íéòáLå äòaøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤§¥¬¥«

e‚·¯נב È‰B¯LÓ ÏÚ ¯·b Ï‡¯NÈ È�a Ôe¯LÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿«««¿ƒ¿«
:ÔB‰ÈÏÈÁÏ dÒ˜Ë ÏÚ«ƒ¿≈¿≈≈

kLÓÏ�‡נג ¯BÁÒ ¯BÁÒ Ôe¯LÈ È‡ÂÏÂ¿≈»≈ƒ¿¿¿¿«¿¿»
È�·„ ‡zL�k ÏÚ ‡Ê‚e¯ È‰È ‡ÏÂ ‡˙e„‰Ò„¿«¬»¿»¿≈¿»«¿ƒ¿»ƒ¿≈
‡�kLÓ ˙¯hÓ ˙È È‡ÂÏ Ôe¯hÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿≈»≈»«¿««¿¿»

:‡˙e„‰Ò„¿«¬»

È˙נד ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ È�a e„·ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»
:e„·Ú Ôk ‰LÓ…∆≈¬»

ÓÈÓÏ¯:א Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

‡·‰˙‰ÔBב ˙È·Ï ÔÂ˙‡a dÒ˜Ë ÏÚ ¯·b¿««ƒ¿≈¿«¿»¿≈¬»«¿
¯BÁÒ ¯BÁÒ Ï·˜lÓ Ï‡¯NÈ È�a Ôe¯LÈƒ¿¿≈ƒ¿»≈ƒ»√≈¿¿

:Ôe¯LÈ ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»ƒ¿

È¯LÓ˙ג Ò˜Ë ‡Á�ÈcÓ ‡Óec˜ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»≈««¿ƒ
ÔBLÁ� ‰„e‰È È�·Ï ‡a¯Â ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰„e‰È¿»¿≈≈¿«»ƒ¿≈¿»«¿

:·„�ÈnÚ ¯a««ƒ»»

‡ÔÈÙÏד ‡Úa¯‡Â ÔÈÚ·L ÔB‰È�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿«¿¿»«¿ƒ
:‰‡Ó ˙ÈLÂ¿ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ג) ÌÈ�Á‰ÂאמרÌÈ�Á‰Â:סּדרן להתנֹות הֹוסיף לּמׁשּכן סביב חניה מצות ׁשּקדם לצד וא"ו, ּבתֹוספת ¿«…ƒ¿ַָ¿«…ƒְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

xacna zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'k iyily meil inei xeriy

(ä)ìàðúð øëùOé éðáì àéNðå øëùOé ähî åéìò íéðçäå§©«Ÿ¦¬¨¨−©¥´¦¨¨®§¨¦Æ¦§¥´¦¨½̈§©§¥−
:øòeö-ïa¤¨«

(å):úBàî òaøàå óìà íéMîçå äòaøà åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«

(æ):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNðå ïìeáæ ähî©¥−§ª®§¨¦Æ¦§¥´§ª½¡¦−̈¤¥«Ÿ

ç)(:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äòáL åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«

(è)óìà íéðîLe óìà úàî äãeäé äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´§À̈§©̧¤¹¤§Ÿ¦¬¤²¤
ñ :eòqé äðLàø íúàáöì úBàî-òaøàå íéôìà-úLLå§¥«¤£¨¦¬§©§©¥−§¦§Ÿ¨®¦«Ÿ¨−¦¨«

i"yx£eÚqÈ ‰�L‡¯∑ּוכׁשהֹולכין ּתחּלה, יהּודה מחנה ונֹוסע ּבחצֹוצרֹות הּכהנים ּתֹוקעין מסּתּלק הענן ּכׁשרֹואין ƒ…»ƒ»ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
וׁשל ּבּמערב, אפרים וׁשל ּבּדרֹום, ראּובן וׁשל ּבּמזרח, יהּודה ּדגל ּבאמצע, והעגלֹות הלוּים חניתן: ּכדר ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהֹולכין

ּבצפֹון .ּדן ַָָ

(é)ïáeàø éðáì àéNðå íúàáöì äðîéz ïáeàø äðçî ìâc¤´¤©«£¥¯§¥²¥−̈¨§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´§¥½
:øeàéãL-ïa øeöéìà¡¦−¤§¥«

(àé):úBàî Lîçå óìà íéòaøàå äML åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«

(áé)ìàéîìL ïBòîL éðáì àéNðå ïBòîL ähî åéìò íðBçäå§©«¦¬¨¨−©¥´¦§®§¨¦Æ¦§¥´¦§½§ª«¦¥−
:écLéøeö-ïa¤¦«©¨«

(âé)ìLe óìà íéMîçå äòLz íäéã÷ôe Bàáöe:úBàî L §¨−§ª«¥¤®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬¥«

(ãé):ìàeòø-ïa óñéìà ãâ éðáì àéNðå ãb ähîe©¥−¨®§¨¦Æ¦§¥´½̈¤§¨¨−¤§¥«

(åè)úBàî LLå óìà íéòaøàå äMîç íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬¥−
:íéMîçå©«£¦¦«

(æè)íéMîçå ãçàå óìà úàî ïáeàø äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´§¥À§©̧¤¹¤§¤¨̧©«£¦¦¬
ñ :eòqé íiðLe íúàáöì íéMîçå úBàî-òaøàå óìà¤²¤§©§©¥¬©«£¦¦−§¦§Ÿ¨®§¦¦−¦¨«

(æé)øLàk úðçnä CBúa íiåìä äðçî ãòBî-ìäà òñðå§¨©¯«Ÿ¤¥²©«£¥¬©«§¦¦−§´©©«£®Ÿ©«£¤³
ñ :íäéìâãì Bãé-ìò Léà eòqé ïk eðçé©«£Æ¥´¦½̈¦¬©¨−§¦§¥¤«

i"yx£„ÚBÓŒÏ‰‡ ÚÒ�Â∑הּללּו ּדגלים ׁשני eÚqÈ.לאחר Ôk e�ÁÈ ¯L‡k∑ּכל ּכחניתן, הליכתן ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו ¿»«…∆≈ְְְִֵַַַָָ«¬∆«¬≈ƒ»ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָ
לֹו הּקבּועה לרּוח מהּל ידֹו",∑B„ÈŒÏÚ.דגל "על קרּוי צּדֹו ׁשל רּוח מּמׁשמעֹו. זז יד לׁשֹון ואין מקֹומֹו. על ְְֵֶֶַַַָָ«»ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

ּבלעז איש"א אינשו"ן ידֹו. הֹוׁשטת לכל לֹו .הּסמּוכה ְְְַַַַָָָָ

(çé)íéøôà éðáì àéNðå äné íúàáöì íéøôà äðçî ìâc¤´¤©«£¥¬¤§©²¦§¦§Ÿ−̈¨®¨§¨¦Æ¦§¥´¤§©½¦
:ãeäénò-ïa òîLéìà¡¦«¨−̈¤©¦«

(èé):úBàî Lîçå óìà íéòaøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«

„Î˘OÈ¯ה ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿ƒ»»
:¯Úeˆ ¯a Ï‡�˙� ¯Î˘OÈ È�·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈ƒ»»¿«¿≈«»

‡ÔÈÙÏו ‡Úa¯‡Â ÔÈLÓÁ È‰B�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿«¿¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

‡ÈÏ‡·ז ÔÏe·Ê È�·Ï ‡a¯Â ÔÏe·Êc ‡Ë·Lƒ¿»ƒ¿À¿«»ƒ¿≈¿À¡ƒ»
:ÔBÏÁ ¯a«≈

‡ÔÈÙÏח ‡Ú·LÂ ÔÈLÓÁ È‰B�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

Ô�Ó˙eט ‰‡Ó ‰„e‰È ˙È¯LÓÏ ‡È�È�Ó Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ¿»¿»¿»»
ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡zLÂ¿ƒ»«¿ƒ¿«¿«¿»¿≈≈

:ÔÈÏË� ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»»¿ƒ

ÔB‰ÈÏÈÁÏי ‡ÓB¯c Ô·e‡¯ ˙È¯LÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ¿≈»»¿≈≈
:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ô·e‡¯ È�·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈¿≈¡ƒ«¿≈

‡ÔÈÙÏיא ‡zLÂ ÔÈÚa¯‡ È‰B�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

„ÔBÚÓLיב ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿ƒ¿
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL ÔBÚÓL È�·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈ƒ¿¿Àƒ≈«ƒ«»

‡ÔÈÙÏיג ÚL˙e ÔÈLÓÁ ÔB‰È�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿««¿ƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e¿«¿»

a¯יד ÛÒÈÏ‡ „‚ È�·Ï ‡a¯Â „‚c ‡Ë·LÂ¿ƒ¿»¿»¿«»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚ¿̄≈

‡ÔÈÙÏטו ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡ ÔB‰È�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ˙ÈLÂ¿ƒ¿»¿«¿ƒ

ÔÈLÓÁÂטז ‰‡Ó Ô·e‡¯ ˙È¯LÓÏ ‡i�È�Ó Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ¿≈¿»¿«¿ƒ
ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ „ÁÂ¿««¿ƒ¿«¿«¿»¿«¿ƒ¿≈≈

:ÔÈÏË� ‡˙È�˙a¿ƒ¿≈»»¿ƒ

B‚aיז È‡ÂÏ ˙È¯LÓ ‡�ÓÊ ÔkLÓ ÏË�Â¿»≈«¿«ƒ¿»«¿ƒ≈»≈¿
ÏÚ ¯·b ÔÈÏË� Ôk Ô¯L„ ‡Ók ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿»¿»«≈»¿ƒ¿««

:ÔB‰ÈÒ˜ËÏ d¯˙‡«¿≈¿ƒ¿≈

ÚÓ¯·‡יח ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÌÈ¯Ù‡ ˙È¯LÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ∆¿«ƒ¿≈≈««¿»
:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ ÌÈ¯Ù‡ È�·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈∆¿«ƒ¡ƒ»»««ƒ

LÓÁÂיט ÔÈÙÏ‡ ÔÈÚa¯‡ ÔB‰È�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ«¿ƒ«¬≈
:‰‡Ó¿»



לט xacna zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'k iyily meil inei xeriy

(ä)ìàðúð øëùOé éðáì àéNðå øëùOé ähî åéìò íéðçäå§©«Ÿ¦¬¨¨−©¥´¦¨¨®§¨¦Æ¦§¥´¦¨½̈§©§¥−
:øòeö-ïa¤¨«

(å):úBàî òaøàå óìà íéMîçå äòaøà åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«

(æ):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNðå ïìeáæ ähî©¥−§ª®§¨¦Æ¦§¥´§ª½¡¦−̈¤¥«Ÿ

ç)(:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äòáL åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«

(è)óìà íéðîLe óìà úàî äãeäé äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´§À̈§©̧¤¹¤§Ÿ¦¬¤²¤
ñ :eòqé äðLàø íúàáöì úBàî-òaøàå íéôìà-úLLå§¥«¤£¨¦¬§©§©¥−§¦§Ÿ¨®¦«Ÿ¨−¦¨«

i"yx£eÚqÈ ‰�L‡¯∑ּוכׁשהֹולכין ּתחּלה, יהּודה מחנה ונֹוסע ּבחצֹוצרֹות הּכהנים ּתֹוקעין מסּתּלק הענן ּכׁשרֹואין ƒ…»ƒ»ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
וׁשל ּבּמערב, אפרים וׁשל ּבּדרֹום, ראּובן וׁשל ּבּמזרח, יהּודה ּדגל ּבאמצע, והעגלֹות הלוּים חניתן: ּכדר ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהֹולכין

ּבצפֹון .ּדן ַָָ

(é)ïáeàø éðáì àéNðå íúàáöì äðîéz ïáeàø äðçî ìâc¤´¤©«£¥¯§¥²¥−̈¨§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´§¥½
:øeàéãL-ïa øeöéìà¡¦−¤§¥«

(àé):úBàî Lîçå óìà íéòaøàå äML åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«

(áé)ìàéîìL ïBòîL éðáì àéNðå ïBòîL ähî åéìò íðBçäå§©«¦¬¨¨−©¥´¦§®§¨¦Æ¦§¥´¦§½§ª«¦¥−
:écLéøeö-ïa¤¦«©¨«

(âé)ìLe óìà íéMîçå äòLz íäéã÷ôe Bàáöe:úBàî L §¨−§ª«¥¤®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬¥«

(ãé):ìàeòø-ïa óñéìà ãâ éðáì àéNðå ãb ähîe©¥−¨®§¨¦Æ¦§¥´½̈¤§¨¨−¤§¥«

(åè)úBàî LLå óìà íéòaøàå äMîç íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬¥−
:íéMîçå©«£¦¦«

(æè)íéMîçå ãçàå óìà úàî ïáeàø äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´§¥À§©̧¤¹¤§¤¨̧©«£¦¦¬
ñ :eòqé íiðLe íúàáöì íéMîçå úBàî-òaøàå óìà¤²¤§©§©¥¬©«£¦¦−§¦§Ÿ¨®§¦¦−¦¨«

(æé)øLàk úðçnä CBúa íiåìä äðçî ãòBî-ìäà òñðå§¨©¯«Ÿ¤¥²©«£¥¬©«§¦¦−§´©©«£®Ÿ©«£¤³
ñ :íäéìâãì Bãé-ìò Léà eòqé ïk eðçé©«£Æ¥´¦½̈¦¬©¨−§¦§¥¤«

i"yx£„ÚBÓŒÏ‰‡ ÚÒ�Â∑הּללּו ּדגלים ׁשני eÚqÈ.לאחר Ôk e�ÁÈ ¯L‡k∑ּכל ּכחניתן, הליכתן ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו ¿»«…∆≈ְְְִֵַַַָָ«¬∆«¬≈ƒ»ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָ
לֹו הּקבּועה לרּוח מהּל ידֹו",∑B„ÈŒÏÚ.דגל "על קרּוי צּדֹו ׁשל רּוח מּמׁשמעֹו. זז יד לׁשֹון ואין מקֹומֹו. על ְְֵֶֶַַַָָ«»ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

ּבלעז איש"א אינשו"ן ידֹו. הֹוׁשטת לכל לֹו .הּסמּוכה ְְְַַַַָָָָ

(çé)íéøôà éðáì àéNðå äné íúàáöì íéøôà äðçî ìâc¤´¤©«£¥¬¤§©²¦§¦§Ÿ−̈¨®¨§¨¦Æ¦§¥´¤§©½¦
:ãeäénò-ïa òîLéìà¡¦«¨−̈¤©¦«

(èé):úBàî Lîçå óìà íéòaøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«

„Î˘OÈ¯ה ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿ƒ»»
:¯Úeˆ ¯a Ï‡�˙� ¯Î˘OÈ È�·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈ƒ»»¿«¿≈«»

‡ÔÈÙÏו ‡Úa¯‡Â ÔÈLÓÁ È‰B�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿«¿¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

‡ÈÏ‡·ז ÔÏe·Ê È�·Ï ‡a¯Â ÔÏe·Êc ‡Ë·Lƒ¿»ƒ¿À¿«»ƒ¿≈¿À¡ƒ»
:ÔBÏÁ ¯a«≈

‡ÔÈÙÏח ‡Ú·LÂ ÔÈLÓÁ È‰B�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

Ô�Ó˙eט ‰‡Ó ‰„e‰È ˙È¯LÓÏ ‡È�È�Ó Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ¿»¿»¿»»
ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡zLÂ¿ƒ»«¿ƒ¿«¿«¿»¿≈≈

:ÔÈÏË� ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»»¿ƒ

ÔB‰ÈÏÈÁÏי ‡ÓB¯c Ô·e‡¯ ˙È¯LÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ¿≈»»¿≈≈
:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ô·e‡¯ È�·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈¿≈¡ƒ«¿≈

‡ÔÈÙÏיא ‡zLÂ ÔÈÚa¯‡ È‰B�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

„ÔBÚÓLיב ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿ƒ¿
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL ÔBÚÓL È�·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈ƒ¿¿Àƒ≈«ƒ«»

‡ÔÈÙÏיג ÚL˙e ÔÈLÓÁ ÔB‰È�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿««¿ƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e¿«¿»

a¯יד ÛÒÈÏ‡ „‚ È�·Ï ‡a¯Â „‚c ‡Ë·LÂ¿ƒ¿»¿»¿«»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚ¿̄≈

‡ÔÈÙÏטו ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡ ÔB‰È�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ˙ÈLÂ¿ƒ¿»¿«¿ƒ

ÔÈLÓÁÂטז ‰‡Ó Ô·e‡¯ ˙È¯LÓÏ ‡i�È�Ó Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ¿≈¿»¿«¿ƒ
ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ „ÁÂ¿««¿ƒ¿«¿«¿»¿«¿ƒ¿≈≈

:ÔÈÏË� ‡˙È�˙a¿ƒ¿≈»»¿ƒ

B‚aיז È‡ÂÏ ˙È¯LÓ ‡�ÓÊ ÔkLÓ ÏË�Â¿»≈«¿«ƒ¿»«¿ƒ≈»≈¿
ÏÚ ¯·b ÔÈÏË� Ôk Ô¯L„ ‡Ók ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿»¿»«≈»¿ƒ¿««

:ÔB‰ÈÒ˜ËÏ d¯˙‡«¿≈¿ƒ¿≈

ÚÓ¯·‡יח ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÌÈ¯Ù‡ ˙È¯LÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ∆¿«ƒ¿≈≈««¿»
:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ ÌÈ¯Ù‡ È�·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈∆¿«ƒ¡ƒ»»««ƒ

LÓÁÂיט ÔÈÙÏ‡ ÔÈÚa¯‡ ÔB‰È�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ«¿ƒ«¬≈
:‰‡Ó¿»



xacnaמ zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'k iyily meil inei xeriy

(ë)ìàéìîb äMðî éðáì àéNðå äMðî ähî åéìòå§¨−̈©¥´§©¤®§¨¦Æ¦§¥´§©¤½©§¦¥−
:øeöäãt-ïa¤§¨«

i"yx£ÂÈÏÚÂ∑"עלֹוהי "ודסמיכין .ּכתרּגּומֹו: ¿»»ְְְְֲִִִִַ

(àë)ìLe íéðL íäéã÷ôe Bàáöe:íéúàîe óìà íéL §¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦²¤−¤¨¨«¦

(áë):éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNðå ïîéða ähîe©¥−¦§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´¦§¨¦½£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(âë)ìLe äMîç íäéã÷ôe Bàáöe:úBàî òaøàå óìà íéL §¨−§ª«¥¤®£¦¨¯§¦²¤−¤§©§©¬¥«

(ãë)-úðîLe óìà úàî íéøôà äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´¤§©À¦§©¬¤²¤§«Ÿ©
ìLe íúàáöì äàîe íéôìàñ :eòqé íéL £¨¦¬¥−̈§¦§Ÿ¨®§¦¦−¦¨«

(äë)øæòéçà ïã éðáì àéNðå íúàáöì äðôö ïã äðçî ìâc¤´¤©«£¥¬¨²¨−Ÿ¨§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´½̈£¦¤−¤
:écLénò-ïa¤©¦«©¨«

(åë):úBàî òáLe óìà íéMLå íéðL íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬¥«

(æë)ìàéòât øLà éðáì àéNðå øLà ähî åéìò íéðçäå§©«Ÿ¦¬¨¨−©¥´¨¥®§¨¦Æ¦§¥´¨¥½©§¦¥−
:ïøëò-ïa¤¨§¨«

(çë)÷ôe Bàáöe:úBàî Lîçå óìà íéòaøàå ãçà íäéã §¨−§ª«¥¤®¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«

(èë):ïðéò-ïa òøéçà éìzôð éðáì àéNðå éìzôð ähîe©¥−©§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´©§¨¦½£¦©−¤¥¨«

(ì)ìL íäéã÷ôe Bàáöe:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äL §¨−§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«

(àì)íéMîçå äòáLå óìà úàî ïã äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦Æ§©´£¥½̈§©´¤À¤§¦§¨¯©«£¦¦²
ô :íäéìâãì eòñé äðøçàì úBàî LLå óìà¤−¤§¥´¥®¨©«£Ÿ¨¬¦§−§¦§¥¤«

(áì)éãe÷t-ìk íúáà úéáì ìàøNé-éðá éãe÷t älà¥²¤§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¨§¥³
ìLe óìà úBàî-LL íúàáöì úðçnäLîçå íéôìà úL ©©«£ŸÆ§¦§Ÿ½̈¥«¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½©«£¥¬
:íéMîçå úBàî¥−©«£¦¦«

(âì)äeö øLàk ìàøNé éða CBúa eã÷túä àì íiåìäå§©̧§¦¦½´Ÿ¨§¨«§½§−§¥´¦§¨¥®©«£¤²¦¨¬
:äLî-úà äBäéהחיים אור §−̈¤¤«

(ãì)äLî-úà äBäé äeö-øLà ìëk ìàøNé éða eNòiå©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤¦¨̧§¹̈¤¤À
úéa-ìò åéúçtLîì Léà eòñð ïëå íäéìâãì eðç-ïk¥«¨³§¦§¥¤Æ§¥´¨½̈¦¬§¦§§Ÿ−̈©¥¬

ô :åéúáà£Ÿ¨«

a¯Â‡כ ‰M�Ó„ ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ È„Â¿ƒ¿ƒƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿«∆¿«»
:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb ‰M�Ó È�·Ïƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈«¿»

‡ÔÈÙÏכא ÔÈ¯˙e ÔÈ˙Ïz ÔB‰È�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

‡·Ô„Èכב ÔÓÈ�· È�·Ï ‡a¯Â ÔÓÈ�·c ‡Ë·LÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»
:È�BÚ„b ¯a«ƒ¿ƒ

‡ÔÈÙÏכג ‡LÓÁÂ ÔÈ˙Ïz ÔB‰È�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿«¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

È�Ó˙Âכד ‰‡Ó ÌÈ¯Ù‡ ˙È¯LÓÏ ‡i�È�Ó Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ∆¿«ƒ¿»¿«¿≈
:ÔÈÏË� ‡˙˙ÈÏ˙a ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰‡Óe ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¿ƒ≈»»¿ƒ

a¯Â‡כה ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡�etˆ Ôc ˙È¯LÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ»ƒ»¿≈≈¿«»
:ÈcLÈnÚ ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ Ô„ È�·Ïƒ¿≈»¬ƒ∆∆««ƒ«»

‡ÔÈÙÏכו ÔÈ¯˙e ÔÈzL ÔB‰È�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈ƒƒ¿≈«¿ƒ
:‰‡Ó Ú·Le¿«¿»

„‡L¯כז ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿»≈
:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t ¯L‡ È�·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈»≈«¿ƒ≈«»¿»

‡ÔÈÙÏכח „ÁÂ ÔÈÚa¯‡ ÔB‰È�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ¿««¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

�ÈÏzÙכט È�·Ï ‡a¯Â ÈÏzÙ�c ‡Ë·LÂ¿ƒ¿»¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿≈«¿»ƒ
:Ô�ÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡¬ƒ««≈»

‡ÔÈÙÏל ‡˙Ï˙e ÔÈLÓÁ ÔB‰È�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿»»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

ÔÈLÓÁÂלא ‰‡Ó Ôc ˙È¯LÓÏ ‡i�È�Ó Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ»¿»¿«¿ƒ
ÔÈÏË� ‡˙¯˙·a ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Ú·LÂ¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿≈»»¿ƒ

:ÔB‰ÈÒ˜ËÏ¿ƒ¿≈

‡·‰˙‰ÔBלב ˙È·Ï Ï‡¯NÈ È�· È�È�Ó ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈¬»«¿
‰‡Ó ˙ÈL ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡˙È¯LÓ È�È�Ó Ïk»ƒ¿»≈«¿ƒ»¿≈≈ƒ¿»
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ«¬≈¿»¿«¿ƒ

Ók‡לג Ï‡¯NÈ È�a B‚a e‡È�Ó˙‡ ‡Ï È‡ÂÏÂ¿≈»≈»ƒ¿¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ƒ«ƒ¿»»…∆

È˙לד ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ È�a e„·ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»
¯·b ÔÈÏË� ÔÎÂ ÔB‰ÈÒ˜ËÏ Ô¯L Ôk ‰LÓ…∆≈»«¿ƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿«

:È‰B˙‰·‡ ˙Èa ÏÚ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿«≈¬»»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.לג) ¯L‡k 'B‚Â e„˜t˙‰ ‡Ï ÌiÂl‰Â¿«¿ƒƒ…»¿»¿¿«¬∆¿
הּכבֹוד מסּפר זה ׁשּמסּפר הגם ְְֲִִֵֶֶַַַָָּפרּוׁש

עם ׁשּירדּו הּמלאכים ּכסדר ׁשעׂשּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהּמעלה

פב) (במד"ר ז"ל ּכמאמרם סיני ּבהר ְְְֲִִַַַַָָָהּׁשכינה

כן ּפי על היאÏ‡אף ה' מצות ּכי לצד וגֹו' ִֵַַ…ְְְִִִַַ

תּׂשא: ולא תפקד ְְִִָֹֹֹלא

xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"k iriax meil inei xeriy

ß xii` `"k iriax mei ß

â(à)äLî-úà äBäé øac íBéa äLîe ïøäà úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ©«£−Ÿ¤®§À¦¤¯§¨²¤¤−
:éðéñ øäa§©¬¦¨«

i"yx£‰LÓe Ô¯‰‡ ˙„ÏBz ‰l‡Â∑מלּמד,ואינֹו ּתֹורה. ׁשּלּמדן לפי מׁשה", "ּתֹולדֹות ונקראּו אהרן. ּבני אּלא מזּכיר ¿≈∆¿…«¬……∆ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ילדֹו ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה ּתֹורה, חברֹו ּבן את המלּמד ‡˙LÓŒ‰.ׁשּכל '‰ ¯ac ÌBÈa∑הּתֹולדֹות אּלּו נעׂשּו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ¿ƒ∆∆…∆ֲֵַַָ

הּגבּורה מּפי ּׁשּלמד מה ׁשּלּמדן .ׁשּלֹו, ְְִִִֶֶֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr bi zegiy ihewl)

אהרן ּבני אּלא מזּכיר א)ואינֹו ג, (רׁש"י ְְְֲִִֵֵֶַַַָֹ

ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּומׁשה". אהרן ּב"תֹולדֹות ּומנינם לוי ׁשבט ּובין ודגליהם יׂשראל ּבני מנין ּבין הּתֹורה הפסיקה מּדּוע לׁשאל, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹיׁש

הּמׁשחים" "הּכהנים ּובניו, אהרן ׁשאף אפֹוא, ּומּובן לבּדֹו", נמנה להיֹות מלְך ׁשל לגיֹון הּוא ׁש"ּכדאי לוי ׁשבט לגּבי ּכתב ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻרׁש"י

מן למעלה ׁשהם ּבכהנים, רק מדּבר הּכתּוב ּכי מׁשה, ּבני נמנּו לא ולכן לבּדם. נמנים להיֹות צריכים לוי), מּׁשבט למעלה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ(ׁשהם

החייםהלוּים. אור ְִִַ

(á)øëaä ïøäà-éða úBîL älàå|øæòìà àeäéáàå áãð §¥²¤§¬§¥©«£−Ÿ©§´Ÿ¨¨®©«£¦¾¤§¨¨−
:øîúéàå§¦«¨¨«

(â)àlî-øLà íéçLnä íéðäkä ïøäà éða úBîL älà¥À¤§Æ§¥´©«£½Ÿ©«Ÿ£¦−©§ª¦®£¤¦¥¬
:ïäëì íãéהחיים אור ¨¨−§©¥«

(ã)äøæ Là íáø÷äa äBäé éðôì àeäéáàå áãð úîiå©¨´¨¨¨´©«£¦´¦§¥´§¿̈§©§¦¨Á¥̧¨¹̈
øæòìà ïäëéå íäì eéä-àì íéðáe éðéñ øaãîa äBäé éðôì¦§¥³§¨Æ§¦§©´¦©½¨¦−«Ÿ¨´¨¤®©§©¥³¤§¨¨Æ

ô :íäéáà ïøäà éðt-ìò øîúéàå§¦´¨½̈©§¥−©«£¬Ÿ£¦¤«
i"yx£Ô¯‰‡ È�tŒÏÚ∑ּבחּייו. «¿≈«¬…ְַָ

(ä):øîàl äLî-ìà äBäé øaãéå©§©¥¬§¨−¤¤¬¥«Ÿ

(å)ïäkä ïøäà éðôì Búà zãîòäå éåì ähî-úà áø÷ä©§¥Æ¤©¥´¥¦½§©«£©§¨´Ÿ½¦§¥−©«£´Ÿ©Ÿ¥®
:Búà eúøLå§¥«§−Ÿ«

i"yx£B˙‡ e˙¯LÂ∑ׁשּנאמר ּכמֹו זר, יקרב ׁשּלא עליו הּמקּדׁש ׁשּׁשמירת לפי אתֿמׁשמרּתֹו. וׁשמרּו הּׁשרּות? ּומהּו ¿≈¿…ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
יח) א(במדבר ּתׂשאּו אּת ּוביתֿאבי ּובני "אּתה הּׁשרּות: היא זֹו אֹותם, מסּיעין הּללּו והלוּים הּמקּדׁש", .תֿעֹון ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(æ)éðôì äãòä-ìk úøîLî-úàå BzøîLî-úà eøîLå§¨«§´¤¦§©§À§¤¦§¤̧¤Æ¨¨´¥½̈¦§¥−
:ïkLnä úãáò-úà ãáòì ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬©¦§¨«

i"yx£Bz¯ÓLÓŒ˙‡ e¯ÓLÂ∑הּמקרא ּבכל "מׁשמרת" קרּוי לעׂשֹותֹו עליו ּומּטל עליו ממּנה ׁשהאדם מּנּוי ּכל ¿»¿∆ƒ¿«¿ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֻֻ

ÏÈlÓcא ‡ÓBÈa ‰LÓe Ô¯‰‡ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿««¬……∆¿»¿«ƒ
:È�ÈÒ„ ‡¯eËa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ¿»ƒ…∆¿»¿ƒ»

�„·ב ‡¯Îea Ô¯‰‡ È�a ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈«¬…¿»»»
:¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ ‡e‰È·‡Â«¬ƒ∆¿»»¿ƒ»»

e‡Èa¯˙‡cג ‡i�‰k Ô¯‰‡ È�a ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«¿≈«¬…»¬«»¿ƒ¿«ƒ
:‡LnLÏ ÔB‰�a¯˜ ·¯˜˙‡ Ècƒƒ¿»«À¿«¿¿«»»

ÔB‰È·B¯˜aד ÈÈ Ì„˜ ‡e‰È·‡Â ·„� ˙ÈÓeƒ»»«¬ƒ√»¿»¿»≈
È�ÈÒ„ ‡¯a„Óa ÈÈ Ì„˜ ‡˙È¯Îe� ‡˙M‡∆»»¿≈»√»¿»¿«¿¿»¿ƒ«
¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ LnLÂ ÔB‰Ï BÂ‰ ‡Ï ÔÈ�·e¿ƒ»¬¿¿«≈∆¿»»¿ƒ»»

:ÔB‰e·‡ Ô¯‰‡ Èt‡ ÏÚ««≈«¬…¬

ÓÈÓÏ¯:ה ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„Ìו d˙È ÌÈ˜˙e ÈÂÏ„ ‡Ë·L ˙È ·¯»̃≈»ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ»≈√»
:d˙È ÔeLnLÈÂ ‡�‰k Ô¯‰‡«¬…«¬»ƒ«¿»≈

zL�k‡ז Ïk ˙¯hÓ ˙ÈÂ dz¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»««¿≈¿»«¿«»¿ƒ¿»
ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ì„√̃»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿«»»¿«

:‡�kLÓ«¿¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.א) ‰LÓe Ô¯‰‡ ˙„ÏBzאּלא מנה ולא ¿…«¬…∆¿ְֶָָָֹ

יחׁשבּו אהרן ּבני ּכי לֹומר אהרן, ְְְֲֲִֵֵַַַָֹֹּתֹולדֹות

וחיּו ּבעדם התּפּלל ׁשהּוא לצד מׁשה ְְְֲִֵֶֶַַַַָָעל

ה' התאּנף ּובאהרן ט) (ּדברים ְְְְֲִִִִַַַָֹּדכתיב

פ"ז) (ויק"ר ז"ל ואמרּו וגֹו', ְְְְְִַָלהׁשמידֹו

ואיתמר, אלעזר להּציל ּתפּלתֹו ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָׁשהֹועילה

ac¯ואֹומרֹו ÌBÈaׁשהתּפּלל זמן לֹומר וגֹו' ְְ¿ƒ∆ְְְִֵֶַַָ

ּתפּלתֹו קּבלת סּבת ּבזה עֹוד וכלל ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָעליהם,

ונעׂשה סיני ּבהר אליו ה' ׁשּדּבר לצד ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא

הּתֹורה: ּבקּבלת לה' נאמן ְֱִֶַַַַָָָציר

B‚Â'.ג) ÌÈÁLÓ‰ 'B‚Â ˙BÓL ‰l‡חזר ≈∆¿¿«¿Àƒ¿ַָ

BÓL˙לֹומר ‰l‡הסּפיק ולא ב' ּפעם ַ≈∆¿ְְִִַַֹ

וגֹו' ׁשמֹות אּלה א' ּבפעם ּׁשאמר ְְְֵֶֶֶַַַַָּבּמה

אמר למעט‰ÌÈÁLÓולגמר נתּכּון וגֹו', ְְִֶֹֹ«¿Àƒְְְִֵֵַַ

לֹומר ּדקּדק ולזה אּלּו, אּלא נמׁשחּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשּלא

‰l‡זה נׁשמע לא ראׁשֹון ּומּפסּוק זּולתם, ≈∆ְִִִֶָָָָֹ

עם ׁשּפסל ּתׁשמע ׁשּלא ואּלה ׁשאמר ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלצד

והבן: להם ׁשּקדמּו יׂשראל ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָּבני
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ß xii` `"k iriax mei ß

â(à)äLî-úà äBäé øac íBéa äLîe ïøäà úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ©«£−Ÿ¤®§À¦¤¯§¨²¤¤−
:éðéñ øäa§©¬¦¨«

i"yx£‰LÓe Ô¯‰‡ ˙„ÏBz ‰l‡Â∑מלּמד,ואינֹו ּתֹורה. ׁשּלּמדן לפי מׁשה", "ּתֹולדֹות ונקראּו אהרן. ּבני אּלא מזּכיר ¿≈∆¿…«¬……∆ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ילדֹו ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה ּתֹורה, חברֹו ּבן את המלּמד ‡˙LÓŒ‰.ׁשּכל '‰ ¯ac ÌBÈa∑הּתֹולדֹות אּלּו נעׂשּו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ¿ƒ∆∆…∆ֲֵַַָ

הּגבּורה מּפי ּׁשּלמד מה ׁשּלּמדן .ׁשּלֹו, ְְִִִֶֶֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr bi zegiy ihewl)

אהרן ּבני אּלא מזּכיר א)ואינֹו ג, (רׁש"י ְְְֲִִֵֵֶַַַָֹ

ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּומׁשה". אהרן ּב"תֹולדֹות ּומנינם לוי ׁשבט ּובין ודגליהם יׂשראל ּבני מנין ּבין הּתֹורה הפסיקה מּדּוע לׁשאל, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹיׁש

הּמׁשחים" "הּכהנים ּובניו, אהרן ׁשאף אפֹוא, ּומּובן לבּדֹו", נמנה להיֹות מלְך ׁשל לגיֹון הּוא ׁש"ּכדאי לוי ׁשבט לגּבי ּכתב ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻרׁש"י

מן למעלה ׁשהם ּבכהנים, רק מדּבר הּכתּוב ּכי מׁשה, ּבני נמנּו לא ולכן לבּדם. נמנים להיֹות צריכים לוי), מּׁשבט למעלה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ(ׁשהם

החייםהלוּים. אור ְִִַ

(á)øëaä ïøäà-éða úBîL älàå|øæòìà àeäéáàå áãð §¥²¤§¬§¥©«£−Ÿ©§´Ÿ¨¨®©«£¦¾¤§¨¨−
:øîúéàå§¦«¨¨«

(â)àlî-øLà íéçLnä íéðäkä ïøäà éða úBîL älà¥À¤§Æ§¥´©«£½Ÿ©«Ÿ£¦−©§ª¦®£¤¦¥¬
:ïäëì íãéהחיים אור ¨¨−§©¥«

(ã)äøæ Là íáø÷äa äBäé éðôì àeäéáàå áãð úîiå©¨´¨¨¨´©«£¦´¦§¥´§¿̈§©§¦¨Á¥̧¨¹̈
øæòìà ïäëéå íäì eéä-àì íéðáe éðéñ øaãîa äBäé éðôì¦§¥³§¨Æ§¦§©´¦©½¨¦−«Ÿ¨´¨¤®©§©¥³¤§¨¨Æ

ô :íäéáà ïøäà éðt-ìò øîúéàå§¦´¨½̈©§¥−©«£¬Ÿ£¦¤«
i"yx£Ô¯‰‡ È�tŒÏÚ∑ּבחּייו. «¿≈«¬…ְַָ

(ä):øîàl äLî-ìà äBäé øaãéå©§©¥¬§¨−¤¤¬¥«Ÿ

(å)ïäkä ïøäà éðôì Búà zãîòäå éåì ähî-úà áø÷ä©§¥Æ¤©¥´¥¦½§©«£©§¨´Ÿ½¦§¥−©«£´Ÿ©Ÿ¥®
:Búà eúøLå§¥«§−Ÿ«

i"yx£B˙‡ e˙¯LÂ∑ׁשּנאמר ּכמֹו זר, יקרב ׁשּלא עליו הּמקּדׁש ׁשּׁשמירת לפי אתֿמׁשמרּתֹו. וׁשמרּו הּׁשרּות? ּומהּו ¿≈¿…ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
יח) א(במדבר ּתׂשאּו אּת ּוביתֿאבי ּובני "אּתה הּׁשרּות: היא זֹו אֹותם, מסּיעין הּללּו והלוּים הּמקּדׁש", .תֿעֹון ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(æ)éðôì äãòä-ìk úøîLî-úàå BzøîLî-úà eøîLå§¨«§´¤¦§©§À§¤¦§¤̧¤Æ¨¨´¥½̈¦§¥−
:ïkLnä úãáò-úà ãáòì ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬©¦§¨«

i"yx£Bz¯ÓLÓŒ˙‡ e¯ÓLÂ∑הּמקרא ּבכל "מׁשמרת" קרּוי לעׂשֹותֹו עליו ּומּטל עליו ממּנה ׁשהאדם מּנּוי ּכל ¿»¿∆ƒ¿«¿ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֻֻ

ÏÈlÓcא ‡ÓBÈa ‰LÓe Ô¯‰‡ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿««¬……∆¿»¿«ƒ
:È�ÈÒ„ ‡¯eËa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ¿»ƒ…∆¿»¿ƒ»

�„·ב ‡¯Îea Ô¯‰‡ È�a ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈«¬…¿»»»
:¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ ‡e‰È·‡Â«¬ƒ∆¿»»¿ƒ»»

e‡Èa¯˙‡cג ‡i�‰k Ô¯‰‡ È�a ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«¿≈«¬…»¬«»¿ƒ¿«ƒ
:‡LnLÏ ÔB‰�a¯˜ ·¯˜˙‡ Ècƒƒ¿»«À¿«¿¿«»»

ÔB‰È·B¯˜aד ÈÈ Ì„˜ ‡e‰È·‡Â ·„� ˙ÈÓeƒ»»«¬ƒ√»¿»¿»≈
È�ÈÒ„ ‡¯a„Óa ÈÈ Ì„˜ ‡˙È¯Îe� ‡˙M‡∆»»¿≈»√»¿»¿«¿¿»¿ƒ«
¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ LnLÂ ÔB‰Ï BÂ‰ ‡Ï ÔÈ�·e¿ƒ»¬¿¿«≈∆¿»»¿ƒ»»

:ÔB‰e·‡ Ô¯‰‡ Èt‡ ÏÚ««≈«¬…¬

ÓÈÓÏ¯:ה ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„Ìו d˙È ÌÈ˜˙e ÈÂÏ„ ‡Ë·L ˙È ·¯»̃≈»ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ»≈√»
:d˙È ÔeLnLÈÂ ‡�‰k Ô¯‰‡«¬…«¬»ƒ«¿»≈

zL�k‡ז Ïk ˙¯hÓ ˙ÈÂ dz¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»««¿≈¿»«¿«»¿ƒ¿»
ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ì„√̃»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿«»»¿«

:‡�kLÓ«¿¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.א) ‰LÓe Ô¯‰‡ ˙„ÏBzאּלא מנה ולא ¿…«¬…∆¿ְֶָָָֹ

יחׁשבּו אהרן ּבני ּכי לֹומר אהרן, ְְְֲֲִֵֵַַַָֹֹּתֹולדֹות

וחיּו ּבעדם התּפּלל ׁשהּוא לצד מׁשה ְְְֲִֵֶֶַַַַָָעל

ה' התאּנף ּובאהרן ט) (ּדברים ְְְְֲִִִִַַַָֹּדכתיב

פ"ז) (ויק"ר ז"ל ואמרּו וגֹו', ְְְְְִַָלהׁשמידֹו

ואיתמר, אלעזר להּציל ּתפּלתֹו ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָׁשהֹועילה

ac¯ואֹומרֹו ÌBÈaׁשהתּפּלל זמן לֹומר וגֹו' ְְ¿ƒ∆ְְְִֵֶַַָ

ּתפּלתֹו קּבלת סּבת ּבזה עֹוד וכלל ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָעליהם,

ונעׂשה סיני ּבהר אליו ה' ׁשּדּבר לצד ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא

הּתֹורה: ּבקּבלת לה' נאמן ְֱִֶַַַַָָָציר

B‚Â'.ג) ÌÈÁLÓ‰ 'B‚Â ˙BÓL ‰l‡חזר ≈∆¿¿«¿Àƒ¿ַָ

BÓL˙לֹומר ‰l‡הסּפיק ולא ב' ּפעם ַ≈∆¿ְְִִַַֹ

וגֹו' ׁשמֹות אּלה א' ּבפעם ּׁשאמר ְְְֵֶֶֶַַַַָּבּמה

אמר למעט‰ÌÈÁLÓולגמר נתּכּון וגֹו', ְְִֶֹֹ«¿Àƒְְְִֵֵַַ

לֹומר ּדקּדק ולזה אּלּו, אּלא נמׁשחּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשּלא

‰l‡זה נׁשמע לא ראׁשֹון ּומּפסּוק זּולתם, ≈∆ְִִִֶָָָָֹ

עם ׁשּפסל ּתׁשמע ׁשּלא ואּלה ׁשאמר ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלצד

והבן: להם ׁשּקדמּו יׂשראל ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָּבני
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ותרׁש ּבבגּתן ׁשאמרּו ּכמֹו מׁשנה, ב')ּובלׁשֹון י"ג ּכהּנה(מגילה מׁשמרֹות וכן ׁשוה, ּומׁשמרּת מׁשמרּתי אין והלא : ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
.ּולוּיה ְִָ

(ç)éða úøîLî-úàå ãòBî ìäà éìk-ìk-úà eøîLå§¨«§À¤¨§¥Æ´Ÿ¤¥½§¤¦§¤−¤§¥´
:ïkLnä úãáò-úà ãáòì ìàøNé¦§¨¥®©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬©¦§¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ È�a ˙¯ÓLÓŒ˙‡Â∑,ּבׁשליחּותם ּתחּתיהם ּבאים ׁשהלוּים אּלא הּמקּדׁש, לצרכי זקּוקין היּו ׁשּכּלן ¿∆ƒ¿∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר ּבׂשכרן, הּמעׂשרֹות מהם לֹוקחים יח)לפיכ עבדתכם"(שם חלף לכם הּוא ."ּכיֿׂשכר ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(è)änä íðeúð íðeúð åéðáìe ïøäàì íiåìä-úà äzúðå§¨«©¨Æ¤©«§¦¦½§©«£−Ÿ§¨¨®§¦̧§¦¬¥̧¨Æ
:ìàøNé éða úàî Bì½¥¥−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£BÏ ‰n‰ ÌÈ�e˙�∑לעזרה.Ï‡¯NÈ È�a ˙‡Ó∑לכ נבּדלּו העדה ּכל מּׁשאר ּכלֹומר, יׂשראל, ּבני מּתֹו ּכמֹו ¿ƒ≈»ְְֶָ≈≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָ
ׁשּנאמר לֹו, נתנם והּוא הּמקֹום ח)ּבגזרת וגֹו'"(שם נתנים אתֿהלוּים "ואּתנה :. ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

(é)øfäå íúpäk-úà eøîLå ã÷ôz åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ¦§½Ÿ§¨«§−¤§ª¨¨®§©¨¬
ô :úîeé áøwä©¨¥−¨«

i"yx£„˜Ùz ÂÈ�aŒ˙‡Â Ô¯‰‡Œ˙‡Â∑מנין לׁשֹון ואינֹו ּפקידּות, Ì˙p‰k.לׁשֹון ˙‡ e¯ÓLÂ∑ּוזריקה ּדמים קּבלת ¿∆«¬…¿∆»»ƒ¿…ְְְְְִִֵָ¿»¿∆¿À»»ְִִַַָָָ
לּכהנים הּמסּורֹות ועבֹודֹות .והקטרה ְְְֲֲִַַַַָָֹ

(àé):øîàl äLî-ìà äBäé øaãéå©§©¥¬§¨−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)úçz ìàøNé éða CBzî íiåìä-úà ézç÷ì äpä éðàå©«£¦º¦¥¯¨©´§¦¤©«§¦¦À¦Æ§¥´¦§¨¥½©¯©
:íiåìä éì eéäå ìàøNé éðaî íçø øèt øBëa-ìk̈§²¤¬¤¤−¤¦§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−©«§¦¦«

i"yx£ÈzÁ˜Ï ‰p‰ È�‡Â∑?ּבהן זכיתי מהיכן Ï‡¯NÈ.ואני È�a CBzÓ∑,ׁשּלי לּׁשרּות אֹותן ׂשֹוכרין יׂשראל ׁשּיהיּו «¬ƒƒ≈»«¿ƒֲִִִֵֵֶַָָָƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
והלוּים נפסלּו, ּבעגל ּוכׁשחטאּו ּבּבכֹורֹות, העבֹודה ׁשהיתה לפי ּתמּורתם. ּולקחּתים ּבהם זכיתי הּבכֹורֹות ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָעלֿידי

ּתחּתיהם נבחרּו אלילים עבֹודת עבדּו .ׁשּלא ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָֹ

(âé)íéøöî õøàa øBëa-ìë éúkä íBéa øBëa-ìk éì ék¦´¦»¨§¼§Á©Ÿ¦̧¨§¹§¤´¤¦§©À¦
éì äîäa-ãò íãàî ìàøNéa øBëa-ìë éì ézLc÷ä¦§©¸§¦¦³¨§Æ§¦§¨¥½¥«¨−̈©§¥¨®¦¬

ô :äBäé éðà eéäé¦«§−£¦¬§¨«

ß xii` a"k iying mei ß

(ãé):øîàì éðéñ øaãîa äLî-ìà äBäé øaãéå©§©¥³§¨Æ¤¤½§¦§©¬¦©−¥«Ÿ

(åè)øëæ-ìk íúçtLîì íúáà úéáì éåì éða-úà ã÷t§ŸÆ¤§¥´¥¦½§¥¬£Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨®¨¨¨²
:íã÷ôz äìòîå Lãç-ïaî¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨¦§§¥«

i"yx£‰ÏÚÓÂ L„ÁŒÔaÓ∑הּקדׁש מׁשמרת ׁשֹומר ליּקרא נמנה הּוא נפלים מּכלל ּברּבימּׁשּיצא יהּודה רּבי אמר . ƒ∆…∆»«¿»ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר הּבטן, מן נמנה להיֹות הּׁשבט אֹותֹו הּוא למּוד כו)ׁשלֹום: ּכניסתּה(שם עם ּבמצרים" ללוי אתּה ילדה "אׁשר : ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אחת, חסר ׁשבעים אּלא ּתמצאם לא חׁשּבֹונם מֹונה ׁשּכׁשאּתה נפׁשֹות, ּבׁשבעים ונמנית אֹותּה ילדה מצרים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּבפתח
הּמנין את הׁשלימה .והיא ְְְִִִִֶַָָ

hÓ¯˙ח ˙ÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ È�Ó Ïk ˙È Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»»»≈«¿«ƒ¿»¿»«¿«
:‡�kLÓ ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»»¿««¿¿»

ÔÈ¯ÈÒÓט È‰B�·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‡ÂÏ ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈»≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ
:Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ dÏ Ôep‡ ÔÈ·È‰È¿ƒƒƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

È˙י Ôe¯hÈÂ ÈpÓz È‰B�a ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»
:ÏË˜˙È ·¯˜Èc È�BlÁÂ ÔB‰˙p‰k¿À«¿¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿¿»

ÓÈÓÏ¯:יא ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡¯NÈיב È�a BbÓ È‡ÂÏ ˙È ˙È·¯˜ ‡‰ ‡�‡Â«¬»»»≈ƒ»≈»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ï‡¯NÈ È�aÓ ‡cÏÂ Á˙t ‡¯Îea Ïk ÛÏÁ¬«»¿»»««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

:È‡ÂÏ ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒ√»«≈»≈

Ïkיג ˙ÈÏË˜„ ‡ÓBÈa ‡¯Îea Ïk ÈÏÈ„ È¯‡¬≈ƒƒ»¿»¿»ƒ¿»ƒ»
Ïk ÈÓ„˜ ˙ÈLc˜‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¿≈ƒ√»«»
ÈÏÈc ‡¯ÈÚa „Ú ‡L�‡Ó Ï‡¯NÈa ‡¯Îea¿»¿ƒ¿»≈≈¡»»«¿ƒ»ƒƒ

:ÈÈ ‡�‡ ÔB‰È¿¬»¿»

„È�ÈÒיד ‡¯a„Óa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿¿»¿ƒ«
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

‡·‰˙‰ÔBטו ˙È·Ï ÈÂÏ È�a ˙È È�Ó¿≈»¿≈≈ƒ¿≈¬»«¿
‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿»¿»ƒ««¿»¿≈»

:Ôep�Ózƒ¿ƒ

xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"k iying meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(256 'nr bk zegiy ihewl)

הּקדׁש מׁשמרת ׁשֹומר ליּקרא טו)נמנה ג, (רש"י ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ
. . לּמׁשּכן סביב יחנּו "והלוּים ׁשּכתּוב מה ּפי על לבאר ויׁש הּקדׁש". מׁשמרת "ׁשֹומר חדׁש, ּבן קטן, לוי נקרא ּכיצד לׁשאל, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹיׁש

החנּיה והרי הּמׁשּכן. ׁשמירת מאֹופּני אחד הּוא הלוּים מחנה ׁשהפסק היינּו העדּות", מׁשּכן מׁשמרת את הּלוּים וׁשמרּו זה) ידי ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָ(ועל

וכּדֹומה. הּמׁשּכן עבֹודתם לעבד מהּמחנה ּתכּופֹות ׁשּיצאּו מהּגדֹולים, יֹותר ועֹוד הּקטּנים, ידי על ּגם הּוא לּמׁשּכן החייםסביב אור ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

(æè):äeö øLàk äBäé ét-ìò äLî íúà ã÷ôiå©¦§¬ŸŸ¨²¤−©¦´§¨®©«£¤−ª¨«
i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑אמר יֹונקיהן? מנין לדעת אהליהם לתֹו נכנס אני היא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לפני מׁשה אמר «ƒְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

לפניו מקּדמת והּׁשכינה האהל ּפתח על ועמד מׁשה הל ׁשּלי, אעׂשה ואני ׁשּל אּתה עׂשה הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹלֹו
ה'" ּפי "על נאמר: לכ זה, ּבאהל יׁש ּתינֹוקֹות וכ ּכ ואֹומרת: האהל מן יֹוצאת קֹול .ּובת ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(æé):éøøîe úä÷e ïBLøb íúîLa éåì-éðá älà-eéäiå©¦«§¥¬¤§¥«¥¦−¦§Ÿ¨®¥«§¾§−̈§¨¦«

(çé):éòîLå éðáì íúçtLîì ïBLøâ-éða úBîL älàå§¥²¤§¬§¥¥«§−§¦§§Ÿ¨®¦§¦−§¦§¦«

(èé):ìàéfòå ïBøáç øäöéå íøîò íúçtLîì úä÷ éðáe§¥¬§−̈§¦§§Ÿ¨®©§¨´§¦§½̈¤§−§ª¦¥«

(ë)úçtLî íä älà éLeîe éìçî íúçtLîì éøøî éðáe§¥¯§¨¦²§¦§§Ÿ−̈©§¦´¦®¥¬¤¥²¦§§¬Ÿ
:íúáà úéáì éålä©¥¦−§¥¬£Ÿ¨«

(àë)íä älà éòîMä úçtLîe éðálä úçtLî ïBLøâì§¥´§½¦§©̧©Æ©¦§¦½¦§©−©©¦§¦®¥´¤¥½
:épLøbä úçtLî¦§§−Ÿ©¥«§ª¦«

i"yx£È�·l‰ ˙ÁtLÓ ÔBL¯‚Ï∑ּפק הּׁשמעי. ּומׁשּפחת הּלבני מׁשּפחת הּפקּודים היּו לגרׁשֹון ּכּכלֹומר, ּודיהם ¿≈¿ƒ¿«««ƒ¿ƒְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָ
וכ. ְָ

(áë)íäéã÷t äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa íäéã÷t§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§ª´¥¤½
:úBàî Lîçå íéôìà úòáL¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«

(âë):äné eðçé ïkLnä éøçà épLøbä úçtLî¦§§−Ÿ©¥«§ª¦®©«£¥¯©¦§¨²©«£−¨«¨

(ãë):ìàì-ïa óñéìà épLøbì áà-úéá àéNðe§¦¬¥«−̈©¥«§ª¦®¤§¨−̈¤¨¥«

(äë)ìäàäå ïkLnä ãòBî ìäàa ïBLøâ-éða úøîLîe¦§¤³¤§¥¥«§Æ§´Ÿ¤¥½©¦§¨−§¨®Ÿ¤
:ãòBî ìäà çút Cñîe eäñëî¦§¥¾¨©¾¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÔkLn‰∑הּתחּתֹונֹות לגג∑Ï‰‡‰Â.יריעֹות העׂשּויֹות עּזים ּוּתחׁשים∑e‰ÒÎÓ.יריעֹות אילים CÒÓe.עֹורֹות «ƒ¿»ְְִַַ¿»…∆ְְֲִִִָָƒ¿≈ְִִֵָ»«
Á˙t∑הּוילֹון .הּוא ∆«ִַ

(åë)ïkLnä-ìò øLà øöçä çút Cñî-úàå øöçä éòì÷å§©§¥´¤«¨¥À§¤¨©Æ¤´©¤«¨¥½£¤¯©©¦§¨²
:Búãáò ìëì åéøúéî úàå áéáñ çaænä-ìòå§©©¦§¥−©¨¦®§¥Æ¥«¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

i"yx£ÂÈ¯˙ÈÓ ˙‡Â∑חצר ׁשל ולא והאהל, מׁשּכן .ׁשל ¿≈≈»»ְְְִֵֶֶֶָָָֹֹ

Ók‡טז ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ‰LÓ ÔB‰˙È ‡�Óe¿»»¿…∆«≈¿»«¿»¿»
:„wt˙‡c¿ƒ¿«»

ÔBL¯bיז ÔB‰˙‰ÓLa ÈÂÏ È�a ÔÈl‡ BÂ‰Â«¬ƒ≈¿≈≈ƒƒ¿»«¿≈¿
:È¯¯Óe ˙‰˜e¿»¿»ƒ

È�·Ïיח ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBL¯‚ È�a ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈≈¿¿«¿¬«¿ƒ¿ƒ
:ÈÚÓLÂ¿ƒ¿ƒ

ÈÂˆ‰¯יט Ì¯ÓÚ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ˙‰˜ È�·e¿≈¿»¿«¿¬«¿«¿»¿ƒ¿»
:Ï‡ÈfÚÂ ÔB¯·Á∆¿¿Àƒ≈

‡ÔÈlכ ÈLeÓe ÈÏÁÓ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó È�·e¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿«¿ƒƒƒ≈
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï È‡ÂÏ ˙ÈÚ¯Ê Ôep‡ƒ«¿¬«≈»≈¿≈¬»«¿

‡ÔÈlכא ÈÚÓL ˙ÈÚ¯ÊÂ È�·Ï ˙ÈÚ¯Ê ÔBL¯‚Ï¿≈¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒƒ≈
:ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê Ôep‡ƒ«¿¬«≈¿

Á¯È‡כב ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔÈ�Óa ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»
LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Ú·L ÔB‰È�È�Ó ‡lÚÏe¿≈»ƒ¿»≈«¿»«¿ƒ«¬≈

:‰‡Ó¿»

Ôe¯LÈכג ‡�kLÓ È¯BÁ‡ ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«≈¿¬≈«¿¿»ƒ¿
:‡·¯ÚÓ««¿»

a¯כד ÛÒÈÏ‡ ÔBL¯b ˙È·Ï ‡a‡ ˙Èa ·¯Â¿«≈«»¿≈≈¿∆¿»»«
:Ï‡Ï»≈

kLÓ�‡כה ‡�ÓÊ ÔkLÓa ÔBL¯‚ È�a ˙¯hÓe«¿«¿≈≈¿¿«¿«ƒ¿»«¿¿»
:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙c ‡Ò¯Ùe d‡ÙBÁ ‡Ò¯Ùe¿»»»≈¿»»ƒ¿««¿«ƒ¿»

Ècכו ‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡z¯„„ È„¯Òe¿»≈¿«¿»¿»¿»»ƒ¿««¿»ƒ
˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡�kLÓ ÏÚ««¿¿»¿««¿¿»¿¿¿»

:d�ÁÏt ÏÎÏ È‰B�eh‡«ƒ¿…»¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.טו) L„Á ÔaÓ ¯ÎÊ Ïk.חדׁש מּבן טעם »»»ƒ∆…∆¿ִֶֶַַֹ

ׁשהם ּתחּתיהם הּמה ּבאּו אׁשר זמן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָּכפי

ׁשּיׁש ּכיון ּפדיֹונֹו הּבכֹור יּתן ולּמה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָהּבכֹורֹות,

אין לּמה ּתאמר ואם ּבמקֹומֹו, לוי ּבן ְְִִִֵֵֶַָָֹלֹו

את והלאה מאז כן ּכמֹו ּפֹודים ְְְִִִֵֵֶַָָָָהּלוּיים

ּפדיֹון יׂשראל יצטרכּו ולא ְְְְְְִִִֵַָָֹהּבכֹורֹות,

ּכבר הּלוּים אֹותם ּכי לֹומר יׁש ְְְִִִִֵֵֶַַָָלבכֹוריהם,

ּבניהם ואת אז ׁשהיּו הּבכֹורֹות ּתחת ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָנכנסּו

הם נתקּדׁשּו ׁשהרי אבֹותיהם ּתחת ה' ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַהקים

ה' ּכפל לזה ּכי ואּולי עֹולם. עד ְְִֵֶֶַַַָָָּובניהם

ּבפסּוק ּׁשּכתב ּבּמה ÈzÁ˜Ïּבמאמרֹו ‰p‰ È�‡Â ְְֲֶֶַַַָָָ«¬ƒƒ≈»«¿ƒ

ÌiÂl‰ ‰ÌiÂlוגֹו'‡˙ ÈÏ eÈ‰Âהחלטּו ּפרּוׁש ∆«¿ƒƒְ¿»ƒ«¿ƒƒְְֵֻ

ּבכֹור ׁשּיפּדה לוי אין מעּתה ּבניהם, ּובני ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָהם

רחם: ּפטר ּכן אחר הּבא ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָיׂשראל



מג xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"k iying meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(256 'nr bk zegiy ihewl)

הּקדׁש מׁשמרת ׁשֹומר ליּקרא טו)נמנה ג, (רש"י ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ
. . לּמׁשּכן סביב יחנּו "והלוּים ׁשּכתּוב מה ּפי על לבאר ויׁש הּקדׁש". מׁשמרת "ׁשֹומר חדׁש, ּבן קטן, לוי נקרא ּכיצד לׁשאל, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹיׁש

החנּיה והרי הּמׁשּכן. ׁשמירת מאֹופּני אחד הּוא הלוּים מחנה ׁשהפסק היינּו העדּות", מׁשּכן מׁשמרת את הּלוּים וׁשמרּו זה) ידי ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָ(ועל

וכּדֹומה. הּמׁשּכן עבֹודתם לעבד מהּמחנה ּתכּופֹות ׁשּיצאּו מהּגדֹולים, יֹותר ועֹוד הּקטּנים, ידי על ּגם הּוא לּמׁשּכן החייםסביב אור ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

(æè):äeö øLàk äBäé ét-ìò äLî íúà ã÷ôiå©¦§¬ŸŸ¨²¤−©¦´§¨®©«£¤−ª¨«
i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑אמר יֹונקיהן? מנין לדעת אהליהם לתֹו נכנס אני היא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לפני מׁשה אמר «ƒְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

לפניו מקּדמת והּׁשכינה האהל ּפתח על ועמד מׁשה הל ׁשּלי, אעׂשה ואני ׁשּל אּתה עׂשה הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹלֹו
ה'" ּפי "על נאמר: לכ זה, ּבאהל יׁש ּתינֹוקֹות וכ ּכ ואֹומרת: האהל מן יֹוצאת קֹול .ּובת ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(æé):éøøîe úä÷e ïBLøb íúîLa éåì-éðá älà-eéäiå©¦«§¥¬¤§¥«¥¦−¦§Ÿ¨®¥«§¾§−̈§¨¦«

(çé):éòîLå éðáì íúçtLîì ïBLøâ-éða úBîL älàå§¥²¤§¬§¥¥«§−§¦§§Ÿ¨®¦§¦−§¦§¦«

(èé):ìàéfòå ïBøáç øäöéå íøîò íúçtLîì úä÷ éðáe§¥¬§−̈§¦§§Ÿ¨®©§¨´§¦§½̈¤§−§ª¦¥«

(ë)úçtLî íä älà éLeîe éìçî íúçtLîì éøøî éðáe§¥¯§¨¦²§¦§§Ÿ−̈©§¦´¦®¥¬¤¥²¦§§¬Ÿ
:íúáà úéáì éålä©¥¦−§¥¬£Ÿ¨«

(àë)íä älà éòîMä úçtLîe éðálä úçtLî ïBLøâì§¥´§½¦§©̧©Æ©¦§¦½¦§©−©©¦§¦®¥´¤¥½
:épLøbä úçtLî¦§§−Ÿ©¥«§ª¦«

i"yx£È�·l‰ ˙ÁtLÓ ÔBL¯‚Ï∑ּפק הּׁשמעי. ּומׁשּפחת הּלבני מׁשּפחת הּפקּודים היּו לגרׁשֹון ּכּכלֹומר, ּודיהם ¿≈¿ƒ¿«««ƒ¿ƒְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָ
וכ. ְָ

(áë)íäéã÷t äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa íäéã÷t§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§ª´¥¤½
:úBàî Lîçå íéôìà úòáL¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«

(âë):äné eðçé ïkLnä éøçà épLøbä úçtLî¦§§−Ÿ©¥«§ª¦®©«£¥¯©¦§¨²©«£−¨«¨

(ãë):ìàì-ïa óñéìà épLøbì áà-úéá àéNðe§¦¬¥«−̈©¥«§ª¦®¤§¨−̈¤¨¥«

(äë)ìäàäå ïkLnä ãòBî ìäàa ïBLøâ-éða úøîLîe¦§¤³¤§¥¥«§Æ§´Ÿ¤¥½©¦§¨−§¨®Ÿ¤
:ãòBî ìäà çút Cñîe eäñëî¦§¥¾¨©¾¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÔkLn‰∑הּתחּתֹונֹות לגג∑Ï‰‡‰Â.יריעֹות העׂשּויֹות עּזים ּוּתחׁשים∑e‰ÒÎÓ.יריעֹות אילים CÒÓe.עֹורֹות «ƒ¿»ְְִַַ¿»…∆ְְֲִִִָָƒ¿≈ְִִֵָ»«
Á˙t∑הּוילֹון .הּוא ∆«ִַ

(åë)ïkLnä-ìò øLà øöçä çút Cñî-úàå øöçä éòì÷å§©§¥´¤«¨¥À§¤¨©Æ¤´©¤«¨¥½£¤¯©©¦§¨²
:Búãáò ìëì åéøúéî úàå áéáñ çaænä-ìòå§©©¦§¥−©¨¦®§¥Æ¥«¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

i"yx£ÂÈ¯˙ÈÓ ˙‡Â∑חצר ׁשל ולא והאהל, מׁשּכן .ׁשל ¿≈≈»»ְְְִֵֶֶֶָָָֹֹ

Ók‡טז ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ‰LÓ ÔB‰˙È ‡�Óe¿»»¿…∆«≈¿»«¿»¿»
:„wt˙‡c¿ƒ¿«»

ÔBL¯bיז ÔB‰˙‰ÓLa ÈÂÏ È�a ÔÈl‡ BÂ‰Â«¬ƒ≈¿≈≈ƒƒ¿»«¿≈¿
:È¯¯Óe ˙‰˜e¿»¿»ƒ

È�·Ïיח ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBL¯‚ È�a ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈≈¿¿«¿¬«¿ƒ¿ƒ
:ÈÚÓLÂ¿ƒ¿ƒ

ÈÂˆ‰¯יט Ì¯ÓÚ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ˙‰˜ È�·e¿≈¿»¿«¿¬«¿«¿»¿ƒ¿»
:Ï‡ÈfÚÂ ÔB¯·Á∆¿¿Àƒ≈

‡ÔÈlכ ÈLeÓe ÈÏÁÓ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó È�·e¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿«¿ƒƒƒ≈
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï È‡ÂÏ ˙ÈÚ¯Ê Ôep‡ƒ«¿¬«≈»≈¿≈¬»«¿

‡ÔÈlכא ÈÚÓL ˙ÈÚ¯ÊÂ È�·Ï ˙ÈÚ¯Ê ÔBL¯‚Ï¿≈¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒƒ≈
:ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê Ôep‡ƒ«¿¬«≈¿

Á¯È‡כב ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔÈ�Óa ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»
LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Ú·L ÔB‰È�È�Ó ‡lÚÏe¿≈»ƒ¿»≈«¿»«¿ƒ«¬≈

:‰‡Ó¿»

Ôe¯LÈכג ‡�kLÓ È¯BÁ‡ ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«≈¿¬≈«¿¿»ƒ¿
:‡·¯ÚÓ««¿»

a¯כד ÛÒÈÏ‡ ÔBL¯b ˙È·Ï ‡a‡ ˙Èa ·¯Â¿«≈«»¿≈≈¿∆¿»»«
:Ï‡Ï»≈

kLÓ�‡כה ‡�ÓÊ ÔkLÓa ÔBL¯‚ È�a ˙¯hÓe«¿«¿≈≈¿¿«¿«ƒ¿»«¿¿»
:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙c ‡Ò¯Ùe d‡ÙBÁ ‡Ò¯Ùe¿»»»≈¿»»ƒ¿««¿«ƒ¿»

Ècכו ‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡z¯„„ È„¯Òe¿»≈¿«¿»¿»¿»»ƒ¿««¿»ƒ
˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡�kLÓ ÏÚ««¿¿»¿««¿¿»¿¿¿»

:d�ÁÏt ÏÎÏ È‰B�eh‡«ƒ¿…»¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.טו) L„Á ÔaÓ ¯ÎÊ Ïk.חדׁש מּבן טעם »»»ƒ∆…∆¿ִֶֶַַֹ

ׁשהם ּתחּתיהם הּמה ּבאּו אׁשר זמן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָּכפי

ׁשּיׁש ּכיון ּפדיֹונֹו הּבכֹור יּתן ולּמה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָהּבכֹורֹות,

אין לּמה ּתאמר ואם ּבמקֹומֹו, לוי ּבן ְְִִִֵֵֶַָָֹלֹו

את והלאה מאז כן ּכמֹו ּפֹודים ְְְִִִֵֵֶַָָָָהּלוּיים

ּפדיֹון יׂשראל יצטרכּו ולא ְְְְְְִִִֵַָָֹהּבכֹורֹות,

ּכבר הּלוּים אֹותם ּכי לֹומר יׁש ְְְִִִִֵֵֶַַָָלבכֹוריהם,

ּבניהם ואת אז ׁשהיּו הּבכֹורֹות ּתחת ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָנכנסּו

הם נתקּדׁשּו ׁשהרי אבֹותיהם ּתחת ה' ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַהקים

ה' ּכפל לזה ּכי ואּולי עֹולם. עד ְְִֵֶֶַַַָָָּובניהם

ּבפסּוק ּׁשּכתב ּבּמה ÈzÁ˜Ïּבמאמרֹו ‰p‰ È�‡Â ְְֲֶֶַַַָָָ«¬ƒƒ≈»«¿ƒ

ÌiÂl‰ ‰ÌiÂlוגֹו'‡˙ ÈÏ eÈ‰Âהחלטּו ּפרּוׁש ∆«¿ƒƒְ¿»ƒ«¿ƒƒְְֵֻ

ּבכֹור ׁשּיפּדה לוי אין מעּתה ּבניהם, ּובני ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָהם

רחם: ּפטר ּכן אחר הּבא ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָיׂשראל



xacnaמד zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"k iying meil inei xeriy

(æë)úçtLîe éøäöiä úçtLîe éîøîòä úçtLî úä÷ìå§¦§À̈¦§©³©¨«©§¨¦Æ¦§©´©©¦§¨¦½¦§©̧©Æ
:éúäwä úçtLî íä älà éìàéfòä úçtLîe éðøáçä©«¤§Ÿ¦½¦§©−©¨«¨¦«¥¦®¥¬¤¥−¦§§¬Ÿ©§¨¦«

(çë)íéôìà úðîL äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa§¦§©Æ¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§Ÿ©³£¨¦Æ
:Lãwä úøîLî éøîL úBàî LLå§¥´¥½«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤

(èë):äðîéz ïkLnä Cøé ìò eðçé úä÷-éða úçtLî¦§§¬Ÿ§¥«§−̈©«£®©²¤¬¤©¦§−̈¥¨«¨
i"yx£‰�ÓÈz 'B‚Â e�ÁÈ ˙‰˜ŒÈ�a ˙ÁtLÓ∑,"לׁשכנֹו ואֹוי לרׁשע "אֹוי ּתימנה. החֹונים ראּובן ּדגל להם ּוסמּוכין ƒ¿¿…¿≈¿»«¬¿≈»»ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּבמחלקּתם עּמהם ׁשּנמׁשכּו ועדתֹו, קרח עם איׁש וחמּׁשים ּומאתים ואבירם ּדתן מהם לקּו לכ. ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

(ì):ìàéfò-ïa ïôöéìà éúäwä úçtLîì áà-úéá àéNðe§¦¬¥«¨−§¦§§´Ÿ©§¨¦®¡¦«¨−̈¤ª¦¥«

(àì)éìëe úçaænäå äøðnäå ïçìMäå ïøàä ízøîLîe¦§©§À̈¨«¨³Ÿ§©ª§¨Æ§©§Ÿ̈´§©¦§§½Ÿ§¥´
:Búãáò ìëå Cñnäå íäa eúøLé øLà Lãwä©½Ÿ¤£¤¬§¨«§−¨¤®§©̧¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

i"yx£CÒn‰Â∑הּמס ּפרכת קרּויה היא ׁשאף הּפרכת, .היא ¿«»»ְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

(áì)úc÷t ïäkä ïøäà-ïa øæòìà éålä éàéNð àéNðe§¦Æ§¦¥´©¥¦½¤§¨−̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥®§ª©¾
:Lãwä úøîLî éøîL«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤

i"yx£ÈÂl‰ È‡ÈN� ‡ÈN�e∑היה ידֹו על – הּקדׁש מׁשמרת ׁשמרי ּפקּדת נׂשיאּותֹו? היא מה ועל ּכּלם; על ממּנה ¿ƒ¿ƒ≈«≈ƒְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻֻֻ
ּכּלם .ּפקּדת ְַָֻֻ

(âì)íä älà éLenä úçtLîe éìçnä úçtLî éøøîì¦§¨¦¾¦§©̧©Æ©©§¦½¦§©−©©¦®¥¬¤¥−
:éøøî úçtLî¦§§¬Ÿ§¨¦«

(ãì)úLL äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa íäéã÷ôe§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨¥¬¤
:íéúàîe íéôìà£¨¦−¨¨«¦

(äì)ìéçéáà-ïa ìàéøeö éøøî úçtLîì áà-úéá àéNðe§¦³¥«¨Æ§¦§§´Ÿ§¨¦½«¦¥−¤£¦¨®¦
:äðôö eðçé ïkLnä Cøé ìò©´¤¤̄©¦§¨²©«£−¨«Ÿ¨

(åì)åéçéøáe ïkLnä éLø÷ éøøî éða úøîLî úc÷ôe§ª©´¦§¤»¤»§¥´§¨¦¼©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈
:Búãáò ìëå åéìk-ìëå åéðãàå åéãnòå§©ª¨´©«£¨¨®§¨̧¥½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

(æì):íäéøúéîe íúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãnòå§©ª¥¯¤«¨¥²¨¦−§©§¥¤®¦¥«Ÿ−̈¥«§¥¤«

(çì)ãòBî-ìäà éðôì äîã÷ ïkLnä éðôì íéðçäå|äçøæî §©«Ÿ¦´¦§¥´©¦§¿̈¥´§¨¦§¥Á«Ÿ¤¥̧¦§¹̈¨
äLî|úøîLîì Lc÷nä úøîLî íéøîL åéðáe ïøäàå ¤´§©«£´Ÿ¨À̈«Ÿ§¦Æ¦§¤´¤©¦§½̈§¦§¤−¤

:úîeé áøwä øfäå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®§©¨¬©¨¥−¨«
i"yx£ÂÈ�·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ∑לה לׁשכנֹו".ּוסמּוכין טֹוב לּצדיק "טֹוב ּוזבּולן, יּׂששכר עליו והחֹונים יהּודה מחנה ּדגל ם …∆¿«¬…»»ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

ׁשּנאמר ּבּתֹורה, ּגדֹולים נעׂשּו ּבּתֹורה, עֹוסק ׁשהיה מׁשה ׁשל ׁשכניו ׁשהיּו ס)לפי מחקקי"(תהלים "יהּודה יב): א :(ד"ה ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּומזבּולן סנהדראֹות, ראׁשי מאתים וגֹו'" בינה יֹודעי יּׂששכר ה)"ּומּבני סֹופר"(שופטים ּבׁשבט "מׁשכים :. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ

Èˆ‰¯כז ˙ÈÚ¯ÊÂ Ì¯ÓÚ ˙ÈÚ¯Ê ˙‰˜ÏÂ¿ƒ¿»«¿ƒ«¿»¿«¿ƒƒ¿»
Ôep‡ ÔÈl‡ Ï‡ÈfÚ ˙ÈÚ¯ÊÂ ÔB¯·Á ˙ÈÚ¯ÊÂ¿«¿ƒ∆¿¿«¿ƒÀƒ≈ƒ≈ƒ

:˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«¿»

lÚÏe‡כח ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔÈ�Óa¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»¿≈»
‡z¯hÓ È¯Ë� ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡È�Óz¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»»¿≈««¿»

:‡L„e˜„¿¿»

„kLÓ�‡כט ‡cˆ ÏÚ Ôe¯LÈ ˙‰˜ È�a ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«¿≈¿»ƒ¿«ƒ»¿«¿¿»
:‡ÓB¯c»»

a¯ל ÔÙˆÈÏ‡ ˙‰˜ ˙ÈÚ¯ÊÏ ‡a‡ ˙Èa ·¯Â¿«≈«»¿«¿¬«¿»¡ƒ»»«
:Ï‡ÈfÚÀƒ≈

z¯�Óe‡לא ‡¯B˙Ùe ‡�B¯‡ ÔB‰z¯hÓe««¿¿¬»»»¿«¿»
ÔB‰a ÔeLnLÈ Èc ‡L„e˜ È�Óe ‡Áa„Óe«¿¿»»≈¿»ƒ¿«¿¿
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xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"k iyiy meil inei xeriy

(èì)äLî ã÷t øLà íiåìä éãe÷t-ìkäBäé ét-ìò ïøäàå ¨§¥¸©«§¦¦¹£¤Á¨©̧¤¯§À©« À£À²ÀŸÀ©¦¬§−̈
íéøNòå íéðL äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk íúçtLîì§¦§§Ÿ¨®¨¨¨Æ¦¤´Ÿ¤¨©½§¨§©¬¦§¤§¦−

:óìà̈«¤
i"yx£Ô¯‰‡Â ‰LÓ „˜t ¯L‡∑הלוּים ּבמנין היה ׁשּלא לֹומר ואהרן, על ד)נקּוד ‡ÛÏ.(בכורות ÌÈ¯NÚÂ ÌÈ�L∑ ¬∆»«…∆¿«¬…ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹֹ¿«ƒ¿∆¿ƒ»∆

אלפים ׁשמֹונת – קהת ּבני מאֹות, וחמׁש אלפים ׁשבעת – ּגרׁשֹון ּבני יתרים: מאֹות ׁשלׁש מֹוצא אּתה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹּובפרטן
זקּוקים יהיּו ולא הּבכֹורֹות את ויפדּו הּׁשאר, עם ּכללן לא ולּמה ּומאתים. אלפים ׁשׁשת – מררי ּבני מאֹות, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹוׁשׁש

ּבכֹורֹות ּבמּסכת רּבֹותינּו אמרּו לפדיֹון? הּמנין, על העֹודפים ּבכֹורֹות ּומאתים וׁשבעים ׁשלׁש(ה)הּׁשלׁשה אֹותן : ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
הּפדיֹון מן עצמם ׁשּיפקיעּו ודּים היּו ּבכֹורים – לוּים החיים.מאֹות אור ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ

ß xii` b"k iyiy mei ß

(î)ìàøNé éðáì øëæ øëa-ìk ãB÷t äLî-ìà äBäé øîàiå©¸Ÿ¤§¹̈¤¤À§¸¨§³Ÿ¨¨Æ¦§¥´¦§¨¥½
:íúîL øtñî úà àNå äìòîå Lãç-ïaî¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§¾̈¥−¦§©¬§Ÿ¨«

i"yx£‰ÏÚÓÂ L„ÁŒÔaÓ 'B‚Â ¯ÎÊ ¯ÎaŒÏk „˜t∑מּכלל .נפליםספקמּׁשּיצא ¿…»¿…»»¿ƒ∆…∆»»¿»ְְְִִִֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr gi zegiy ihewl)

נפלים ספק מּכלל מ)מּׁשּיצא ג, (רש"י ְְְִִִֵֶָָָָ
טו)ּולעיל והֹודיעה(פסוק האהל מן קֹול ּבת יצאה הּלוּים ּבמנין ּדהּנה לֹומר, ויׁש נפלים". מּכלל "מּׁשּיצא נקט הּלוּים, מנין אצל , ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

– חדׁש מּבן הּפחּותים ּגם נמנּו ׁשּלא (ּומה ספק אין ׁשמּיא ּכלּפי ּכי "נפלים", ׁשם ּכתב ולכן זה", ּבאהל יׁש ּתינֹוקֹות וכְך ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ"ּכְך

" זה הרי ואצלֹו מׁשה, ידי על אּלא ה'", ּפי "על היה לא הּבכֹורֹות מנין אְך ּפלּוג'). 'לא מּׁשּום נפלים".ספקהּוא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

ÏÚלט Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡�Ó Èc È‡ÂÏ È�È�Ó Ïk»ƒ¿»≈≈»≈ƒ¿»…∆¿«¬…«
¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¿¬«¿»¿»ƒ«

:ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ‡lÚÏe ‡Á¯È«¿»¿≈»«¿ƒ¿≈«¿ƒ

„i¯Î‡מ ‡i¯Îea Ïk È�Ó ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»¿«»ƒ¿«»
˙È Ïa˜Â ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ Ï‡¯NÈ È�·Ïƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ««¿»¿≈»¿«≈»

:ÔB‰˙‰ÓL ÔÈ�Óƒ¿«¿»«¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.לט) ÌiÂl‰ È„e˜t Ïkּתמּה ז"ל רמּב"ן »¿≈«¿ƒƒ¿ְַַַָ

הנה הן הּלוּים ּכי ּבֹו, לתמּה ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבּדבר

ולא ּבעגל חטאּו לא ואׁשר ּוקרֹוביו ה' ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֹֹידידי

ּכל נתמעטּו ואי הׁשקּו ולא הרגּו ולא ְְְְְְְֲִִֵַָֹֹֹֻנּגפּו

ּבמסּפרם מּגיעים ׁשאינם הּׁשבטים מּכל ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָּכ

ׁשּביׂשראל, הּקטן ׁשבט לחצי חדׁש ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמּבן

יּגיע לא כ' מּבן מסּפרם על ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹולכׁשּתעמד

ּדרכים, ּבׁשני ׁשּיּׁשב וראיתי ולרביע, ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַָָלׁשליׁש

העּנּוי מּצד ּבא ׁשהרּבּוי לצד הּוא ְִִִֶֶַַָָָָָהאחד

י וכאׁשר א) (ׁשמֹות ירּבהּדכתיב ּכן אֹותֹו עּנּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַ

אבינּו יעקב ׁשל ּכעסֹו מּטעם ב' ודר ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָֹוגֹו',

לא ּכי רחֹוק, הּב' טעם ּובעיני הּׁשלֹום. ְִֵַַַַַָָָָֹעליו

עליו אביהם ּבכעס הּזרע המעטת רׁשם ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָנמצא

ּבדברי הּבא ּבּמסּפר ּתמצא ועֹוד ְְְְְִִִֵַַַָָָָהּׁשלֹום,

ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה הּלוּים היּו כ"ג) (א' ְְְִִִִַַָָָהּימים

ׁשנה, חמּׁשים ּבן עד ׁשנה ׁשלׁשים מּבן ְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָאלף

חׁשּבֹון לכלל ּבאּו נׂשא ּבפרׁשת ְְְְְִִֶַַָָָָָָֹּובמסּפרם

נמצאּו ּוׁשמֹונים מאֹות וה' אלפים ְְְְְֲִִִֵַָׁשמֹונת

זה, מסּפר על ּבקרּוב חלקים ד' ְְֲִִִֵֶֶַָָׁשהֹוסיפּו

לכפל ּבאּו לא ׁשם הּבא יׂשראל ּבני ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹּובמסּפר

לכׁשּיהיּו זה מסּפר ּובאמד ּכאן, האמּור ְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָֹמסּפר

ּכדר ומעלה מאה ּבן עד כ' מּבן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָנמנים

ּכגדֹול מסּפרם להיֹות יכֹול יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָׁשּנמנים

אביהם: ּכעס ואּיה ּומעלה יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשבטי

ÌÚËÂלא אבל נכֹון טעם הּוא העּנּוי ׁשל הא' ¿««ֲִֶַַָָָָֹ

ׁשאמרּו ע"ט) פ' (בר"ר חז"ל מאמר לפי ְְְֲִֶַַַַַָֻיצּדק

מסּפר לכלל יׂשראל ׁשהּגיעּו עד יעקב מת ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹלא

ּדבריהם לפי הּכתּובים ליּׁשב ּובהכרח רּבֹוא, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַס'

ּבּׁשעּור כן ּכמֹו ּפרּוׁש ירּבה ּכן אֹומרֹו ּכי ְְְִִִֵֵֵֶַז"ל

ׁשהיּו הגם מתמעט היה ולא ירּבה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹהראׁשֹון

ּביׂשראל ּכח היה אֹותם ּומעּנים מהם ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹהֹורגים

למּלאֹות הראׁשֹון ּכּמׁשּפט ולרּבֹות ְְְְְְִִִִַַָָלפרֹות

ּובני ׁשם) (ׁשמֹות הּכתּוב ּׁשאמר ּומה ְְֵֵֶֶַַַָָָָהחסר,

ּבימי ּכי לצד וגֹו', מּפני וּיקצּו וגֹו' ּפרּו ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֻיׂשראל

ּבעיר עֹוׂשיםרׁשם היּו ולא קטּנים קטּני היּו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹיעקב

קדם היה הרּבּוי ּומעּתה ּפרסּום, עׂשּו ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹּוכׁשּגדלּו

לֹומר ואין לוי, לׁשבט כן יהיה לא ולּמה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹהעּנּוי

ּפטירת ּבעת הּׁשבטים ּכׁשאר רּבים כן ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשהיּו

ּבהם היה ׁשּלא ּולצד ּכ אחר ונתמעטּו ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹאביהם

אנכי ּדן זה על ּגם ּכי להתרּבֹות, חזרּו לא ְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹהעּנּוי

יתמעטּו אמרּולּמה ורז"ל ראׁשֹונה. מּברכה ְְְְֲִִִַַַָָָָָָ

היה זה ּבהם, מכּלה הארֹון ׁשהיה פ"ה) ְֶֶֶֶַָָָָָָָ(במד"ר

הּלוּיים: עבֹודת מּנּוי ְֲִִִַַַַאחר

ÔBÎp‰Âאחד מעׂשה לוי ׁשבט ּכי הּוא ּבעיני ¿«»ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָ

את ׁשּלח אׁשר עמרם ּכמעׂשה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָלהם

לצד והּטעם הּיּלֹוד, הּבן ּגזרת ּבׁשביל ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַאׁשּתֹו

לבבם נמס לא נׁשּתעּבדּו ולא מעּנגים ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֹֹֻׁשהיּו

ּכמעׂשה ּביאֹור מׁשלכים נטעיהם לראֹות ּכ ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻּכל

העבֹודה ועל הּׁשעּבּוד מּצד אׁשר יׂשראל ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹאיׁש

ילדיהם לראֹות ּובלּבם ּבעיניהם והּוקל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָהּוזל

ּבעצמן מזלזלים ׁשהיּו ּגם ּביאֹור, ְְְְְְְִִֶַַַַָָָֻמׁשלכים

אׁשר הארץ ּובמחּלֹות ּבּׂשדֹות ולעזב ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹלילד

ּכׁשבט עליו מכּבדת ׁשּנפׁשֹו נכּבד אדם ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻאין

ׁשּלח עמרם ּכי האֹות ל וזה ּכן, עֹוׂשה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָלוי

את להֹודיע הּכתּוב הצר ולא אׁשּתֹו, ְְְְִִֶֶַַַָֹֻאת

הענין הּכתּוב הּגיד לא ּבעמרם ׁשּגם ְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹהּדבר

ּכל על ּוללּמד נֹודע, הענין מהׂשּכלת ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָאּלא

אין אם ּכי מעּוטם סּבת היא וזֹו יצא, ְְִִִִִִֵַָָָׁשבטֹו

ׁשעמרם ׁשּמצינּו והגם ּתיׁשים, אין ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּגדיים

החזירּו ׁשּכּלם מּמּנּו ללמד אין ּגרּוׁשתֹו, ְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶָָֹֻהחזיר

ּבנבּואה הּדבר אליו ּבא אׁשר זה הּוא ְֲִִֵֶֶַָָָָָּכי

יב) סֹוטה פ"א (שמו"ר ּבאּגדה חז"ל ְֲַַַַַָָָָּכמאמר

וּיל ּבּפסּוק יא:) (ח"ב הּקדֹוׁש הּזהר ְְִֵֵֶַַַַַָָֹּובדברי

פ"א) (שמו"ר ג"כ ׁשאמרּו ּוכמֹו וגֹו', ְְְִֶָאיׁש

מה לראֹות ׁשהלכה וגֹו' אחתֹו וּתתצב ְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹּבּפסּוק

ּבן ׁשבט לּמה ּתאמר ואם ּבנבּואתּה. ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹּיהיה

ׁשּדנּו אּולי ּורביה, ּפריה מעּוט יעׂשה ְְְֲִִִֶֶַַָָָָּתֹורה

לּבהלה, נלד ולא לריק ניגע לא למען ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹּבּה

ׁשאסּור יא.) (ּתענית ׁשאמרּו מצינּו ּבזה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא

מניעת ׁשּיׁש הגם רעבֹון ּבׁשנת מּטתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָלׁשּמׁש

הּבנים ּכּלּוי לצד כן ּכמֹו ודנּו ּורביה, ְְְְְְִִִִֵַַָָָָּפריה

עׂשה אדרּבה ּומעּתה עּקר, ּכל נמנעּו ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָהּזכרים

ולזה זה, מסּפר מהם ׁשּנׁשארּו נס עּמהם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָה'

ּורביה ּבפריה הם ּגם עסּוקים ׁשהיּו זמן ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָאחר

הּׁשבטים: מּׁשאר יֹותר וגֹו' וּיׁשרצּו ְְְְְִִִֵַַָָָּפרּו
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(èì)äLî ã÷t øLà íiåìä éãe÷t-ìkäBäé ét-ìò ïøäàå ¨§¥¸©«§¦¦¹£¤Á¨©̧¤¯§À©« À£À²ÀŸÀ©¦¬§−̈
íéøNòå íéðL äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk íúçtLîì§¦§§Ÿ¨®¨¨¨Æ¦¤´Ÿ¤¨©½§¨§©¬¦§¤§¦−

:óìà̈«¤
i"yx£Ô¯‰‡Â ‰LÓ „˜t ¯L‡∑הלוּים ּבמנין היה ׁשּלא לֹומר ואהרן, על ד)נקּוד ‡ÛÏ.(בכורות ÌÈ¯NÚÂ ÌÈ�L∑ ¬∆»«…∆¿«¬…ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹֹ¿«ƒ¿∆¿ƒ»∆

אלפים ׁשמֹונת – קהת ּבני מאֹות, וחמׁש אלפים ׁשבעת – ּגרׁשֹון ּבני יתרים: מאֹות ׁשלׁש מֹוצא אּתה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹּובפרטן
זקּוקים יהיּו ולא הּבכֹורֹות את ויפדּו הּׁשאר, עם ּכללן לא ולּמה ּומאתים. אלפים ׁשׁשת – מררי ּבני מאֹות, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹוׁשׁש

ּבכֹורֹות ּבמּסכת רּבֹותינּו אמרּו לפדיֹון? הּמנין, על העֹודפים ּבכֹורֹות ּומאתים וׁשבעים ׁשלׁש(ה)הּׁשלׁשה אֹותן : ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
הּפדיֹון מן עצמם ׁשּיפקיעּו ודּים היּו ּבכֹורים – לוּים החיים.מאֹות אור ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ

ß xii` b"k iyiy mei ß

(î)ìàøNé éðáì øëæ øëa-ìk ãB÷t äLî-ìà äBäé øîàiå©¸Ÿ¤§¹̈¤¤À§¸¨§³Ÿ¨¨Æ¦§¥´¦§¨¥½
:íúîL øtñî úà àNå äìòîå Lãç-ïaî¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§¾̈¥−¦§©¬§Ÿ¨«

i"yx£‰ÏÚÓÂ L„ÁŒÔaÓ 'B‚Â ¯ÎÊ ¯ÎaŒÏk „˜t∑מּכלל .נפליםספקמּׁשּיצא ¿…»¿…»»¿ƒ∆…∆»»¿»ְְְִִִֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr gi zegiy ihewl)

נפלים ספק מּכלל מ)מּׁשּיצא ג, (רש"י ְְְִִִֵֶָָָָ
טו)ּולעיל והֹודיעה(פסוק האהל מן קֹול ּבת יצאה הּלוּים ּבמנין ּדהּנה לֹומר, ויׁש נפלים". מּכלל "מּׁשּיצא נקט הּלוּים, מנין אצל , ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

– חדׁש מּבן הּפחּותים ּגם נמנּו ׁשּלא (ּומה ספק אין ׁשמּיא ּכלּפי ּכי "נפלים", ׁשם ּכתב ולכן זה", ּבאהל יׁש ּתינֹוקֹות וכְך ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ"ּכְך

" זה הרי ואצלֹו מׁשה, ידי על אּלא ה'", ּפי "על היה לא הּבכֹורֹות מנין אְך ּפלּוג'). 'לא מּׁשּום נפלים".ספקהּוא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

ÏÚלט Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡�Ó Èc È‡ÂÏ È�È�Ó Ïk»ƒ¿»≈≈»≈ƒ¿»…∆¿«¬…«
¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¿¬«¿»¿»ƒ«

:ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ‡lÚÏe ‡Á¯È«¿»¿≈»«¿ƒ¿≈«¿ƒ

„i¯Î‡מ ‡i¯Îea Ïk È�Ó ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»¿«»ƒ¿«»
˙È Ïa˜Â ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ Ï‡¯NÈ È�·Ïƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ««¿»¿≈»¿«≈»

:ÔB‰˙‰ÓL ÔÈ�Óƒ¿«¿»«¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.לט) ÌiÂl‰ È„e˜t Ïkּתמּה ז"ל רמּב"ן »¿≈«¿ƒƒ¿ְַַַָ

הנה הן הּלוּים ּכי ּבֹו, לתמּה ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבּדבר

ולא ּבעגל חטאּו לא ואׁשר ּוקרֹוביו ה' ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֹֹידידי

ּכל נתמעטּו ואי הׁשקּו ולא הרגּו ולא ְְְְְְְֲִִֵַָֹֹֹֻנּגפּו

ּבמסּפרם מּגיעים ׁשאינם הּׁשבטים מּכל ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָּכ

ׁשּביׂשראל, הּקטן ׁשבט לחצי חדׁש ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמּבן

יּגיע לא כ' מּבן מסּפרם על ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹולכׁשּתעמד

ּדרכים, ּבׁשני ׁשּיּׁשב וראיתי ולרביע, ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַָָלׁשליׁש

העּנּוי מּצד ּבא ׁשהרּבּוי לצד הּוא ְִִִֶֶַַָָָָָהאחד

י וכאׁשר א) (ׁשמֹות ירּבהּדכתיב ּכן אֹותֹו עּנּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַ

אבינּו יעקב ׁשל ּכעסֹו מּטעם ב' ודר ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָֹוגֹו',

לא ּכי רחֹוק, הּב' טעם ּובעיני הּׁשלֹום. ְִֵַַַַַָָָָֹעליו

עליו אביהם ּבכעס הּזרע המעטת רׁשם ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָנמצא

ּבדברי הּבא ּבּמסּפר ּתמצא ועֹוד ְְְְְִִִֵַַַָָָָהּׁשלֹום,

ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה הּלוּים היּו כ"ג) (א' ְְְִִִִַַָָָהּימים

ׁשנה, חמּׁשים ּבן עד ׁשנה ׁשלׁשים מּבן ְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָאלף

חׁשּבֹון לכלל ּבאּו נׂשא ּבפרׁשת ְְְְְִִֶַַָָָָָָֹּובמסּפרם

נמצאּו ּוׁשמֹונים מאֹות וה' אלפים ְְְְְֲִִִֵַָׁשמֹונת

זה, מסּפר על ּבקרּוב חלקים ד' ְְֲִִִֵֶֶַָָׁשהֹוסיפּו

לכפל ּבאּו לא ׁשם הּבא יׂשראל ּבני ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹּובמסּפר

לכׁשּיהיּו זה מסּפר ּובאמד ּכאן, האמּור ְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָֹמסּפר

ּכדר ומעלה מאה ּבן עד כ' מּבן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָנמנים

ּכגדֹול מסּפרם להיֹות יכֹול יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָׁשּנמנים

אביהם: ּכעס ואּיה ּומעלה יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשבטי

ÌÚËÂלא אבל נכֹון טעם הּוא העּנּוי ׁשל הא' ¿««ֲִֶַַָָָָֹ

ׁשאמרּו ע"ט) פ' (בר"ר חז"ל מאמר לפי ְְְֲִֶַַַַַָֻיצּדק

מסּפר לכלל יׂשראל ׁשהּגיעּו עד יעקב מת ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹלא

ּדבריהם לפי הּכתּובים ליּׁשב ּובהכרח רּבֹוא, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַס'

ּבּׁשעּור כן ּכמֹו ּפרּוׁש ירּבה ּכן אֹומרֹו ּכי ְְְִִִֵֵֵֶַז"ל

ׁשהיּו הגם מתמעט היה ולא ירּבה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹהראׁשֹון

ּביׂשראל ּכח היה אֹותם ּומעּנים מהם ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹהֹורגים

למּלאֹות הראׁשֹון ּכּמׁשּפט ולרּבֹות ְְְְְְִִִִַַָָלפרֹות

ּובני ׁשם) (ׁשמֹות הּכתּוב ּׁשאמר ּומה ְְֵֵֶֶַַַָָָָהחסר,

ּבימי ּכי לצד וגֹו', מּפני וּיקצּו וגֹו' ּפרּו ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֻיׂשראל

ּבעיר עֹוׂשיםרׁשם היּו ולא קטּנים קטּני היּו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹיעקב

קדם היה הרּבּוי ּומעּתה ּפרסּום, עׂשּו ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹּוכׁשּגדלּו

לֹומר ואין לוי, לׁשבט כן יהיה לא ולּמה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹהעּנּוי

ּפטירת ּבעת הּׁשבטים ּכׁשאר רּבים כן ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשהיּו

ּבהם היה ׁשּלא ּולצד ּכ אחר ונתמעטּו ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹאביהם

אנכי ּדן זה על ּגם ּכי להתרּבֹות, חזרּו לא ְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹהעּנּוי

יתמעטּו אמרּולּמה ורז"ל ראׁשֹונה. מּברכה ְְְְֲִִִַַַָָָָָָ

היה זה ּבהם, מכּלה הארֹון ׁשהיה פ"ה) ְֶֶֶֶַָָָָָָָ(במד"ר

הּלוּיים: עבֹודת מּנּוי ְֲִִִַַַַאחר

ÔBÎp‰Âאחד מעׂשה לוי ׁשבט ּכי הּוא ּבעיני ¿«»ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָ

את ׁשּלח אׁשר עמרם ּכמעׂשה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָלהם

לצד והּטעם הּיּלֹוד, הּבן ּגזרת ּבׁשביל ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַאׁשּתֹו

לבבם נמס לא נׁשּתעּבדּו ולא מעּנגים ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֹֹֻׁשהיּו

ּכמעׂשה ּביאֹור מׁשלכים נטעיהם לראֹות ּכ ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻּכל

העבֹודה ועל הּׁשעּבּוד מּצד אׁשר יׂשראל ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹאיׁש

ילדיהם לראֹות ּובלּבם ּבעיניהם והּוקל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָהּוזל

ּבעצמן מזלזלים ׁשהיּו ּגם ּביאֹור, ְְְְְְְִִֶַַַַָָָֻמׁשלכים

אׁשר הארץ ּובמחּלֹות ּבּׂשדֹות ולעזב ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹלילד

ּכׁשבט עליו מכּבדת ׁשּנפׁשֹו נכּבד אדם ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻאין

ׁשּלח עמרם ּכי האֹות ל וזה ּכן, עֹוׂשה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָלוי

את להֹודיע הּכתּוב הצר ולא אׁשּתֹו, ְְְְִִֶֶַַַָֹֻאת

הענין הּכתּוב הּגיד לא ּבעמרם ׁשּגם ְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹהּדבר

ּכל על ּוללּמד נֹודע, הענין מהׂשּכלת ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָאּלא

אין אם ּכי מעּוטם סּבת היא וזֹו יצא, ְְִִִִִִֵַָָָׁשבטֹו

ׁשעמרם ׁשּמצינּו והגם ּתיׁשים, אין ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּגדיים

החזירּו ׁשּכּלם מּמּנּו ללמד אין ּגרּוׁשתֹו, ְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶָָֹֻהחזיר

ּבנבּואה הּדבר אליו ּבא אׁשר זה הּוא ְֲִִֵֶֶַָָָָָּכי

יב) סֹוטה פ"א (שמו"ר ּבאּגדה חז"ל ְֲַַַַַָָָָּכמאמר

וּיל ּבּפסּוק יא:) (ח"ב הּקדֹוׁש הּזהר ְְִֵֵֶַַַַַָָֹּובדברי

פ"א) (שמו"ר ג"כ ׁשאמרּו ּוכמֹו וגֹו', ְְְִֶָאיׁש

מה לראֹות ׁשהלכה וגֹו' אחתֹו וּתתצב ְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹּבּפסּוק

ּבן ׁשבט לּמה ּתאמר ואם ּבנבּואתּה. ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹּיהיה

ׁשּדנּו אּולי ּורביה, ּפריה מעּוט יעׂשה ְְְֲִִִֶֶַַָָָָּתֹורה

לּבהלה, נלד ולא לריק ניגע לא למען ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹּבּה

ׁשאסּור יא.) (ּתענית ׁשאמרּו מצינּו ּבזה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא

מניעת ׁשּיׁש הגם רעבֹון ּבׁשנת מּטתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָלׁשּמׁש

הּבנים ּכּלּוי לצד כן ּכמֹו ודנּו ּורביה, ְְְְְְִִִִֵַַָָָָּפריה

עׂשה אדרּבה ּומעּתה עּקר, ּכל נמנעּו ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָהּזכרים

ולזה זה, מסּפר מהם ׁשּנׁשארּו נס עּמהם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָה'

ּורביה ּבפריה הם ּגם עסּוקים ׁשהיּו זמן ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָאחר

הּׁשבטים: מּׁשאר יֹותר וגֹו' וּיׁשרצּו ְְְְְִִִֵַַָָָּפרּו



xacnaמו zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"k iyiy meil inei xeriy

(àî)éðáa øëa-ìk úçz äBäé éðà éì íiåìä-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤©«§¦¦¬¦Æ£¦´§½̈©¬©¨§−Ÿ¦§¥´
éða úîäáa øBëa-ìk úçz íiåìä úîäa úàå ìàøNé¦§¨¥®§¥Æ¤«¡©´©«§¦¦½©´©¨§½§¤«¡©−§¥¬

:ìàøNéהחיים אור ¦§¨¥«

(áî)øBëa-ìk-úà Búà äBäé äeö øLàk äLî ã÷ôiå©¦§´Ÿ¤½©«£¤²¦¨¬§¨−Ÿ®¤¨§−
:ìàøNé éðáa¦§¥¬¦§¨¥«

(âî)äìòîå Lãç-ïaî úîL øtñîa øëæ øBëa-ìë éäéå©§¦Á¨§¸¨¹̈§¦§©¬¥²Ÿ¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨
ìL óìà íéøNòå íéðL íäéã÷ôìíéòáLå äL ¦§ª«¥¤®§©³¦§¤§¦Æ¤½¤§¨¬§¦§¦−

ô :íéúàîe¨¨«¦

(ãî):øîàl äLî-ìà äBäé øaãéå©§©¥¬§¨−¤¤¬¥«Ÿ

(äî)-úàå ìàøNé éðáa øBëa-ìk úçz íiåìä-úà ç÷©´¤©«§¦¦À©³©¨§Æ¦§¥´¦§¨¥½§¤
:äBäé éðà íiåìä éì-eéäå ízîäa úçz íiåìä úîäa¤«¡©¬©«§¦¦−©´©§¤§¨®§¨«¦¬©«§¦¦−£¦¬§¨«

i"yx£'B‚Â ÌiÂÏ‰ ˙Ó‰aŒ˙‡Â∑ּפטרי את אּלא יׂשראל, ׁשל טהֹורה ּבהמה ּבכֹורי את הלוּים ּבהמֹות ּפדּו לא ¿∆∆¡««¿ƒƒ¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
מנה ולא ּבאדם העֹודפים מנה ׁשהרי ּתדע, יׂשראל. ׁשל חמֹורים ּפטרי ּכּמה ּפטר לוי ּבן ׁשל אחד וׂשה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹחמֹוריהם,

ּבּבהמה החיים.העֹודפים אור ְְִֵַָָ

(åî)ìMä ééeãt úàåíéôãòä íéúànäå íéòáMäå äL §¥Æ§¥´©§½̈§©¦§¦−§©¨¨®¦¨«Ÿ§¦Æ
:ìàøNé éða øBëaî íiåìä-ìò©©«§¦¦½¦§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰LÏM‰ ÈÈe„t ˙‡Â∑העֹודפים ּומאתים וׁשבעים הּׁשלׁשה אּלּו – ּבהם להּפדֹות הּצריכין הּבכֹורֹות ואת ¿≈¿≈«¿…»¿ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבכֹור ׁשהיה ּכסף, עׂשרים יֹוסף, ׁשל מכירתֹו היתה ּכ לּגלּגלת. ׁשקלים חמׁשת ּתּקח מהם הּלוּים, על ויתרים ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻּבהם

רחל .ׁשל ֵֶָ

(æî)Lãwä ì÷La úìbìbì íéì÷L úLîç úLîç zç÷ìå§¨«©§À̈£¥¯¤£¥²¤§¨¦−©ª§®Ÿ¤§¤³¤©¸Ÿ¤Æ
:ì÷Mä äøb íéøNò çwzהחיים אור ¦½̈¤§¦¬¥−̈©¨«¤

(çî):íäa íéôãòä ééeãt åéðáìe ïøäàì óñkä äzúðå§¨«©¨´©¤½¤§©«£−Ÿ§¨¨®§¥¾¨«Ÿ§¦−¨¤«

(èî)ìò íéôãòä úàî íBéãtä óñk úà äLî çwiå©¦©´¤½¥−¤´¤©¦§®¥¥Æ¨´Ÿ§¦½©−
:íiåìä ééeãt§¥¬©«§¦¦«

i"yx£ÌiÂÏ‰ ÈÈe„t ÏÚ ÌÈÙ„Ú‰∑ּבגּופן הלוּים ׁשּפדּו אֹותן .על »…¿ƒ«¿≈«¿ƒƒְְִִֶַַָָָ

Ïkמא ÛÏÁ ÈÈ ‡�‡ ÈÓ„˜ È‡ÂÏ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»≈»≈√»«¬»¿»¬«»
ÛÏÁ È‡ÂÏ„ ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ È�·a ‡¯Îea¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿≈»≈¬«

:Ï‡¯NÈ È�·c ‡¯ÈÚ·a ‡¯Îea Ïk»¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ïkמב ˙È d˙È ÈÈ „È˜t È„ ‡Ók ‰LÓ ‡�Óe¿»…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈»»
:Ï‡¯NÈ È�·a ‡¯Îea¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ô‰ÓLמג ÔÈ�Óa ‡i¯Î„ ‡i¯Îea ÏÎ BÂ‰Â«¬»¿«»ƒ¿«»¿ƒ¿«¿»»
ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ÔB‰È�È�ÓÏ ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓƒ««¿»¿≈»¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿≈

:‡˙Ï˙e ÔÈÚ·LÂ Ô˙‡Ó ÔÈÙÏ‡«¿ƒ»»¿«¿ƒ¿»»

ÓÈÓÏ¯:מד ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È�·aמה ‡¯Îea Ïk ÛÏÁ È‡ÂÏ ˙È ·¯»̃≈»≈»≈¬«»¿»ƒ¿≈
ÔB‰¯ÈÚa ÛÏÁ È‡ÂÏ„ ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿≈»≈¬«¿ƒ¿

:ÈÈ ‡�‡ È‡ÂÏ ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒ√»«≈»≈¬»¿»

ÔÈ¯ÈzÈcמו ‡˙Ï˙e ÔÈÚ·LÂ Ô˙‡Ó Ô˜¯t ˙ÈÂ¿»À¿«»»¿«¿ƒ¿»»¿«ƒƒ
:Ï‡¯NÈ È�·c ‡i¯ÎeaÓ È‡ÂÏ ÏÚ«≈»≈ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

zÏbÏ‚Ï‡מז ÔÈÚÏÒ LÓÁ LÓÁ ·q˙Â¿ƒ«»≈»≈ƒ¿ƒ¿À¿«¿»
:‡ÚÏÒ ÔÈÚÓ ÔÈ¯NÚ ·qz ‡L„e˜ ÈÚÏÒa¿ƒ¿≈¿»ƒ««¿ƒ»ƒƒ¿»

Ô˜¯tמח È‰B�·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‡tÒk Ôz˙Â¿ƒ≈«¿»¿«¬…¿ƒ¿ƒÀ¿«
:ÔB‰a ÔÈ¯ÈzÈc¿«ƒƒ¿

ÔÓמט ÔB‰�˜¯t ÛÒk ˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e¿≈…∆»¿«À¿«¿ƒ
:È‡ÂÏ È˜È¯t ÏÚ ÔÈ¯ÈzÈc¿«ƒƒ«¿ƒ≈≈»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Â.'B‚Â‡מא) ÌiÂl‰ ˙Ó‰a הּבהמֹות˙ ּפרּוׁש ¿∆∆¡««¿ƒƒ¿ְֵֵַ

חמֹורים ּפטרי ׁשהם ּבפדיֹון חּיבים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָׁשהם

ּתפּדה חמֹור ּופטר יג) (ׁשמֹות הּכתּוב ְְֲִֶֶֶֶַַָָׁשאמר

הּטהֹורֹות ּבכֹורֹות אבל חמֹור ּפטר ודוקא ְְְְְֲֲֶֶֶַַָָּבׂשה,

מּומין ּובעלי ּפדיֹון, ּבני אינם הּתמימין ּכי ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָֹלא,

ּברׁשּות אחד רגע מּומין ּבני ְְֲִִִֵֶֶֶַַָמׁשּנעׂשּו

אצלֹו הּוא והרי ּבֹו זכה (הּבכֹור) ְְְֲִֵֶַַַָָָ[הּבעלים],

לפדיֹון: ּמקֹום ּומה ְְְִִַָֻּכחּלין

‰'.מה) È�‡ ÌiÂl‰ ÈÏ eÈ‰Âּבמאמר הּכּונה ¿»ƒ«¿ƒƒ¬ƒְֲַַַַָָ

,'‰ È�‡רּבֹותינּו ׁשאמרּו ׁשהגם לֹומר ¬ƒְֲֵֶֶַַַָ

ׁשּתחזר עבֹודה עתידה שס"ד) (ילקּוט ְֲֲֲִֶַַָָֹז"ל

והּוא לה', מהיֹות הּלוּיים ירדּו לא ְְְְְִִִֵַַַֹלּבכֹורֹות,

‰'אֹומרֹו È�‡ ÈÏ eÈ‰Âלעֹולם ׁשּׁשמי ּכׁשם ְ¿»ƒ¬ƒְְְִֵֶָ

הּלוּיים: לי יהיּו כן ּכמֹו ְְְִִִִֵֶַָועד

B‚Â'.מז) ˙LÓÁ zÁ˜ÏÂלּמה לדעת צרי ¿»«¿»¬≈∆¿ִַַָָָָ

הּוא זה ׁשּמאמר ּכיון ּבוא"ו ולקחּת ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָאמר

ואּולי וגֹו', הּׁשלׁשה ּפדּויי ואת מאמר ְְְְְְֲֵֵֵַַַַַָּגזרת

לזה הּקֹודם ּכתּוב ּכּונת העיר ּבזה Â‡˙ּכי ִִֵֵֶֶַַַָָָָ¿≈

‰LÏM‰ ÈÈe„tּבני מּבכֹור הּוא ׁשּגזרתֹו וגֹו' ¿≈«¿»ְְְְִֵֵֶָ

העֹודפים ּבכֹורֹות ּפדיֹון ׁשּיּקח ּפרּוׁש ְְְְִִִִֵֵֶַָָיׂשראל

מהּלוּיים, ולא הּבכֹורֹות מאת הּלוּיים ְְְְִִִִֵֵֵַַַַֹעל

ּבבהמת ׁשּפדּו ׁשּכדר לֹומר ּדעּת על ְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּתעלה

מהם הּנֹותרים יפּדּו כן ּכמֹו ּבהמּתם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָהּלוּיים

יׂשראל ּבני מּבכֹור לֹומר ּתלמּוד הּוא, וחמר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹוקל

ּבּמעׂשה אמר וכן הּפדיֹון, יהיה ÁwiÂּפרּוׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָ«ƒ«

‰LÓ'וגֹו˙‡ Á˜Ï Ï‡¯NÈ È�a ¯BÎa ˙‡Ó ∆ְ≈≈¿¿≈ƒ¿»≈»«∆

ÛÒk‰הּפדיֹון ׁשּיהיה ׁשנּיה מצוה לֹומר והֹוסיף , «»∆ְְְְְִִִִִֶֶַַָָ

והּו ׁשקלים, וא"ו,ה' ּבתֹוספת ולקחּת אֹומרֹו א ְְְְְְִֶֶַָָָָ

לֹומר הּקדׁשÁwzוחזר ּבׁשקל הּׁשקל ׁשּיּקח , ְַַָƒ«ְִֶֶֶֶֶֶַַַֹ

ּבּפדיֹון: מעּכב זה וׁשּדבר ּכפּול, ְְְִֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא

xacna zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"k ycew zayl inei xeriy

(ð)íéMLå äMîç óñkä-úà ç÷ì ìàøNé éða øBëa úàî¥¥À§²§¥¬¦§¨¥−¨©´¤©¨®¤£¦¨̧§¦¦¹
ìLe:Lãwä ì÷La óìàå úBàî L §¬¥²¨¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

i"yx£ÛÏ‡Â ˙B‡Ó LÏLe ÌÈMLÂ ‰MÓÁ∑אלף – ּבכֹורֹות למאתים לּגלּגלת, ׁשקלים חמׁשת החׁשּבֹון: סכּום ּכ ¬ƒ»¿ƒƒ¿…≈»∆∆ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
ׁשקל. עׂשר חמּׁשה – ּבכֹורֹות לׁשלׁש ׁשקל, וחמּׁשים מאֹות ׁשלׁש – ּבכֹורֹות לׁשבעים יז)ׁשקל, סנהדרין רבה. אמר:(במדבר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשנים הביא עׂשה? מה הלוּים!". מּפדּויי "אני לי: יאמר ׁשקלים!", חמּׁשת "ּתן לֹו: ׁשאמר ּבכֹור אעׂשה? ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּכיצד
ׁשקלים", "חמּׁשה עליהם: ּכתב ּפתקין ּוׁשלׁשה וׁשבעים ּומאתים לוי". "ּבן עליהן: וכתב ּפתקין אלף ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹועׂשרים

הּגֹורל לפי ּפתקיכם ּוטלּו ּבֹואּו להן: אמר ּבקלּפי, ּונתנן .ּבללן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

(àð)ét-ìò åéðáìe ïøäàì íéeãtä óñk-úà äLî ïziå©¦¥̧¤¹¤¤¯¤©§¦²§©«£¬Ÿ§¨¨−©¦´
ô :äLî-úà äBäé äeö øLàk äBäéהחיים אור §¨®©«£¤²¦¨¬§−̈¤¤«

ß xii` c"k ycew zay ß

ã(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà äBäé øaãéå©§©¥´§½̈¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)íúçtLîì éåì éða CBzî úä÷ éða Làø-úà àNð̈À¤ŸÆ§¥´§½̈¦−§¥´¥¦®§¦§§Ÿ−̈
:íúáà úéáì§¥¬£Ÿ¨«

i"yx£'B‚Â L‡¯Œ˙‡ ‡N�∑והּפחֹות ׁשנה; חמּׁשים ּבן עד ׁשלׁשים מּבן והם מּׂשא, לעבֹודת הראּויין את מהם מנה »∆…¿ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
מעּתה מכחיׁש ּכחֹו חמּׁשים, ּבן על והּיֹותר לּכח". ׁשלׁשים "ּבן אמרּו: מּכאן ּכחֹו. נתמּלא לא החיים.מּׁשלׁשים אור ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹֹ

(â)ìL ïaîàa-ìk äðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®¨¨Æ
:ãòBî ìäàa äëàìî úBNòì àávìהחיים אור ©¨½̈©«£¬§¨−̈§¬Ÿ¤¥«

(ã):íéLãwä Lã÷ ãòBî ìäàa úä÷-éða úãáò úàæ²Ÿ£Ÿ©¬§¥«§−̈§´Ÿ¤¥®−Ÿ¤©¢¨¦«
i"yx£ÌÈL„w‰ L„˜∑ׁשרת ּוכלי והּפרכת והּמזּבחֹות והּמנֹורה והּׁשלחן הארֹון ׁשּבכּלן: .המקּדׁש …∆«√»ƒְְְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻֻֻ

(ä)úëøt úà eãøBäå äðçnä òñða åéðáe ïøäà àáe¨̧©«£³Ÿ¨¨Æ¦§´Ÿ©©©«£¤½§¦¾¥−¨´Ÿ¤
:úãòä ïøà úà dá-eqëå Cñnä©¨¨®§¦̧½̈¥−£¬Ÿ¨«¥ª«

i"yx£'B‚Â ÂÈ�·e Ô¯‰‡ ‡·e∑קהת ּבני הלוּים יצטרכּו ולא זֹו, ּבפרׁשה לֹו המפרׁש לנרּתקֹו ּוכלי ּכלי ּכל יכניסּו »«¬…»»¿ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֹ
לׂשאת ‰Án�‰.אּלא ÚÒ�a∑ׁשּיסעּו יֹודעים הם מסּתּלק, .ּכׁשהענן ֵֶָָƒ¿…«««¬∆ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

tÒk‡נ ˙È ·ÈÒ� Ï‡¯NÈ È�·c ‡i¯Îea ÔÓƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»«¿»
ÔÈÚÏÒ LÓÁÂ ÔÈzLÂ ‰‡Ó ˙Ï˙e ÛÏ‡¬«¿«¿»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒ

:‡L„e˜ ÈÚÏÒa¿ƒ¿≈¿»

Ô¯‰‡Ïנא ‡i˜È¯t ÛÒk ˙È ‰LÓ ·‰ÈÂƒ«…∆»¿«¿ƒ«»¿«¬…
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ È‰B�·ÏÂ¿ƒ¿ƒ«≈¿»«¿»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

ÓÈÓÏ¯:א Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÈÂÏב È�a BbÓ ˙‰˜ È�a ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«¿≈¿»ƒ¿≈≈ƒ
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿

ÔÈLÓÁג ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
‡z„·Ú „aÚÓÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈ�L¿ƒ»¿»≈¿≈»¿∆¿«ƒƒ¿»

:‡�ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

˜„Lד ‡�ÓÊ ÔkLÓa ˙‰˜ È�a ÔÁÏet ÔÈc≈¿«¿≈¿»¿«¿«ƒ¿»…∆
:‡iL„e˜¿«»

È¯LÓ˙‡ה ÏhÓa È‰B�·e Ô¯‰‡ ÏBÚÈÂ¿≈«¬…¿ƒ¿ƒ««¿ƒ»
˙È da ÔeqÎÈÂ ‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t ˙È Ôe˜¯ÙÈÂƒ«¿»»À¿»ƒ¿»»ƒ««»

:‡˙e„‰Ò„ ‡�B¯‡¬»¿«¬»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.נא) '‰ ‰eˆ ¯L‡k 'B‚Â ‰LÓ ÔziÂ«ƒ≈∆¿«¬∆ƒ»¿
הּכתּוב ׁשאמר אחר ‰'קׁשה Èt ÏÚמה ֶֶַַַַָָָ«ƒַ

לֹומר ‰'ּמקֹום ‰eˆ ¯L‡kּכי ונראה וגֹו'. ַָ«¬∆ƒ»ְְְִִֶ

אחיו לאהרן הטבה זה ּבמעׂשה ׁשּיׁש ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹלצד

נחת למׁשה היה ּכי לֹומר מקֹום ויׁש ְְִֵֶַַַָָָָָּובניו,

וׁשלל הּכתּוב ּבא לזה לאחיו, להטיב ְְְִִֵֶַַַָָָָָרּוח

ּבמעׂשה חׁשב ׁשּלא מּמׁשה זֹו מחׁשבה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹּבחינת

ה' מאמר לקּים אּלא לאחיו הּנתינה רצֹון ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָזה

ּבמעׂשהּו: החפץ לֹו ְֲֵֵֶַַָָהיה

˜‰˙.ב) È�a L‡¯ ˙‡ ‡N�ּׁשהעלינּו מה לפי »∆…¿≈¿»ְֱִִֶֶַ

הּכפר נתינת ידי על ּכי תּׂשא ּכי ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹּבפרׁשת

הּכתּוב אמר ולזה להם ראׁש נׂשיאת ְְִֶֶַַַָָָָֹהּוא

ׁשּלא הּלוּיים ּכן ּׁשאין מה תּׂשא ּכי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבמסּפרם

לוי, ּבני את ּפקד אמר ּבמסּפרם ּכפר ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹנתנּו

ּבּלוּיים לׁשֹונֹו את הּכתּוב ׁשּנה לּמה ּכן ְְִִִִֵֶַַָָָָאם

לֹומר וחזר t˜„,עצמן ‡ÏÂ ‡N�ּכי ונראה ְְַַַָָ»…¿…¿…ְְִִֶ

לׂשאת ּפנימית עבֹודה להם ה' ׁשּנתן ְְֲִִֵֶֶַַָָָָלצד

נׂשיאּות לׁשֹון להם יחס לזה וׁשלחן ְְְְִִֵֶֶָָָָֻארֹון

מעּלים הם ׁשּיהיּו ּומררי ּגרׁשֹון ּבער ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָֹֻראׁש

ּבחר קהת לוי, ּבכֹור הּוא ׁשּגרׁשֹון והגם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָמהם,

ואהרן, מׁשה לעֹולם אֹור יצא מּמּנּו ּכי יּה ְֲִִֶֶַָָָָָֹלֹו

אׁשר הּתֹורה ארֹון יּׂשא זה ׁשענף הּדין ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָוׁשּורת

לֹומר ודקּדק מּקהת, ׁשּיצא מׁשה CBzÓׂשם ְְְִִֵֶֶַָָָָƒ

,ÈÂÏ È�aאמצעי ׁשהּוא לצד ׁשאמרנּו מּטעם ¿≈≈ƒְְְִִֶֶֶַַַַָָ

:ּתֹו אליו ויתיחס מררי ּובין ּגרׁשֹון ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָּבין

Î‡ÏÓ‰.ג) ˙BNÚÏּבעבֹודת מהאמּור ׁשּנה «¬¿»»ֲִֵַַָָָ

ואמר עבֹודה לעבד מררי ּובני ּגרׁשֹון ְְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָֹּבני

,‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏּבכללּות ׁשאין ּבזה העיר «¬¿»»ְִִֵֵֶֶָָ

ׁש לצד עבֹודה, קהת ּבני הּואמעׂשה הארֹון ְְְֲֲֵֵֶַַָָָָ

ואין פ"ד) (במד"ר נֹוׂשאיו את נֹוׂשא ְְְֵֵֶַַָָאדרּבה

לצד ּכי נראה עֹוד מלאכה. אּלא ּבֹו ְְְִִִֶֶַָָָעֹוׂשין

ּבמּׂשאם נכֹון סדר לעׂשֹות להם ְֲֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש

ּכבֹוד לצד ההליכה וכּוּון ּבּכתף ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָּכׁשּנֹוׂשאים

לזה ּכתפֹו, על אדֹונֹו ּכנֹוׂשא אלהים ְְֱֲֲִֵֵֶַָֹארֹון

עבֹודת ּכן ּׁשאין מה מלאכה, עבֹודתם ְֲֲֵֵֶַַָָָָָָקרא

מררי: ּובני ּגרׁשֹון ְְְְִֵֵֵָּבני



מז xacna zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"k ycew zayl inei xeriy

(ð)íéMLå äMîç óñkä-úà ç÷ì ìàøNé éða øBëa úàî¥¥À§²§¥¬¦§¨¥−¨©´¤©¨®¤£¦¨̧§¦¦¹
ìLe:Lãwä ì÷La óìàå úBàî L §¬¥²¨¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

i"yx£ÛÏ‡Â ˙B‡Ó LÏLe ÌÈMLÂ ‰MÓÁ∑אלף – ּבכֹורֹות למאתים לּגלּגלת, ׁשקלים חמׁשת החׁשּבֹון: סכּום ּכ ¬ƒ»¿ƒƒ¿…≈»∆∆ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
ׁשקל. עׂשר חמּׁשה – ּבכֹורֹות לׁשלׁש ׁשקל, וחמּׁשים מאֹות ׁשלׁש – ּבכֹורֹות לׁשבעים יז)ׁשקל, סנהדרין רבה. אמר:(במדבר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשנים הביא עׂשה? מה הלוּים!". מּפדּויי "אני לי: יאמר ׁשקלים!", חמּׁשת "ּתן לֹו: ׁשאמר ּבכֹור אעׂשה? ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּכיצד
ׁשקלים", "חמּׁשה עליהם: ּכתב ּפתקין ּוׁשלׁשה וׁשבעים ּומאתים לוי". "ּבן עליהן: וכתב ּפתקין אלף ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹועׂשרים

הּגֹורל לפי ּפתקיכם ּוטלּו ּבֹואּו להן: אמר ּבקלּפי, ּונתנן .ּבללן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

(àð)ét-ìò åéðáìe ïøäàì íéeãtä óñk-úà äLî ïziå©¦¥̧¤¹¤¤¯¤©§¦²§©«£¬Ÿ§¨¨−©¦´
ô :äLî-úà äBäé äeö øLàk äBäéהחיים אור §¨®©«£¤²¦¨¬§−̈¤¤«

ß xii` c"k ycew zay ß

ã(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà äBäé øaãéå©§©¥´§½̈¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)íúçtLîì éåì éða CBzî úä÷ éða Làø-úà àNð̈À¤ŸÆ§¥´§½̈¦−§¥´¥¦®§¦§§Ÿ−̈
:íúáà úéáì§¥¬£Ÿ¨«

i"yx£'B‚Â L‡¯Œ˙‡ ‡N�∑והּפחֹות ׁשנה; חמּׁשים ּבן עד ׁשלׁשים מּבן והם מּׂשא, לעבֹודת הראּויין את מהם מנה »∆…¿ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
מעּתה מכחיׁש ּכחֹו חמּׁשים, ּבן על והּיֹותר לּכח". ׁשלׁשים "ּבן אמרּו: מּכאן ּכחֹו. נתמּלא לא החיים.מּׁשלׁשים אור ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹֹ

(â)ìL ïaîàa-ìk äðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®¨¨Æ
:ãòBî ìäàa äëàìî úBNòì àávìהחיים אור ©¨½̈©«£¬§¨−̈§¬Ÿ¤¥«

(ã):íéLãwä Lã÷ ãòBî ìäàa úä÷-éða úãáò úàæ²Ÿ£Ÿ©¬§¥«§−̈§´Ÿ¤¥®−Ÿ¤©¢¨¦«
i"yx£ÌÈL„w‰ L„˜∑ׁשרת ּוכלי והּפרכת והּמזּבחֹות והּמנֹורה והּׁשלחן הארֹון ׁשּבכּלן: .המקּדׁש …∆«√»ƒְְְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻֻֻ

(ä)úëøt úà eãøBäå äðçnä òñða åéðáe ïøäà àáe¨̧©«£³Ÿ¨¨Æ¦§´Ÿ©©©«£¤½§¦¾¥−¨´Ÿ¤
:úãòä ïøà úà dá-eqëå Cñnä©¨¨®§¦̧½̈¥−£¬Ÿ¨«¥ª«

i"yx£'B‚Â ÂÈ�·e Ô¯‰‡ ‡·e∑קהת ּבני הלוּים יצטרכּו ולא זֹו, ּבפרׁשה לֹו המפרׁש לנרּתקֹו ּוכלי ּכלי ּכל יכניסּו »«¬…»»¿ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֹ
לׂשאת ‰Án�‰.אּלא ÚÒ�a∑ׁשּיסעּו יֹודעים הם מסּתּלק, .ּכׁשהענן ֵֶָָƒ¿…«««¬∆ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

tÒk‡נ ˙È ·ÈÒ� Ï‡¯NÈ È�·c ‡i¯Îea ÔÓƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»«¿»
ÔÈÚÏÒ LÓÁÂ ÔÈzLÂ ‰‡Ó ˙Ï˙e ÛÏ‡¬«¿«¿»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒ

:‡L„e˜ ÈÚÏÒa¿ƒ¿≈¿»

Ô¯‰‡Ïנא ‡i˜È¯t ÛÒk ˙È ‰LÓ ·‰ÈÂƒ«…∆»¿«¿ƒ«»¿«¬…
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ È‰B�·ÏÂ¿ƒ¿ƒ«≈¿»«¿»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

ÓÈÓÏ¯:א Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÈÂÏב È�a BbÓ ˙‰˜ È�a ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«¿≈¿»ƒ¿≈≈ƒ
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿

ÔÈLÓÁג ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
‡z„·Ú „aÚÓÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈ�L¿ƒ»¿»≈¿≈»¿∆¿«ƒƒ¿»

:‡�ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

˜„Lד ‡�ÓÊ ÔkLÓa ˙‰˜ È�a ÔÁÏet ÔÈc≈¿«¿≈¿»¿«¿«ƒ¿»…∆
:‡iL„e˜¿«»

È¯LÓ˙‡ה ÏhÓa È‰B�·e Ô¯‰‡ ÏBÚÈÂ¿≈«¬…¿ƒ¿ƒ««¿ƒ»
˙È da ÔeqÎÈÂ ‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t ˙È Ôe˜¯ÙÈÂƒ«¿»»À¿»ƒ¿»»ƒ««»

:‡˙e„‰Ò„ ‡�B¯‡¬»¿«¬»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.נא) '‰ ‰eˆ ¯L‡k 'B‚Â ‰LÓ ÔziÂ«ƒ≈∆¿«¬∆ƒ»¿
הּכתּוב ׁשאמר אחר ‰'קׁשה Èt ÏÚמה ֶֶַַַַָָָ«ƒַ

לֹומר ‰'ּמקֹום ‰eˆ ¯L‡kּכי ונראה וגֹו'. ַָ«¬∆ƒ»ְְְִִֶ

אחיו לאהרן הטבה זה ּבמעׂשה ׁשּיׁש ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹלצד

נחת למׁשה היה ּכי לֹומר מקֹום ויׁש ְְִֵֶַַַָָָָָּובניו,

וׁשלל הּכתּוב ּבא לזה לאחיו, להטיב ְְְִִֵֶַַַָָָָָרּוח

ּבמעׂשה חׁשב ׁשּלא מּמׁשה זֹו מחׁשבה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹּבחינת

ה' מאמר לקּים אּלא לאחיו הּנתינה רצֹון ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָזה

ּבמעׂשהּו: החפץ לֹו ְֲֵֵֶַַָָהיה

˜‰˙.ב) È�a L‡¯ ˙‡ ‡N�ּׁשהעלינּו מה לפי »∆…¿≈¿»ְֱִִֶֶַ

הּכפר נתינת ידי על ּכי תּׂשא ּכי ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹּבפרׁשת

הּכתּוב אמר ולזה להם ראׁש נׂשיאת ְְִֶֶַַַָָָָֹהּוא

ׁשּלא הּלוּיים ּכן ּׁשאין מה תּׂשא ּכי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבמסּפרם

לוי, ּבני את ּפקד אמר ּבמסּפרם ּכפר ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹנתנּו

ּבּלוּיים לׁשֹונֹו את הּכתּוב ׁשּנה לּמה ּכן ְְִִִִֵֶַַָָָָאם

לֹומר וחזר t˜„,עצמן ‡ÏÂ ‡N�ּכי ונראה ְְַַַָָ»…¿…¿…ְְִִֶ

לׂשאת ּפנימית עבֹודה להם ה' ׁשּנתן ְְֲִִֵֶֶַַָָָָלצד

נׂשיאּות לׁשֹון להם יחס לזה וׁשלחן ְְְְִִֵֶֶָָָָֻארֹון

מעּלים הם ׁשּיהיּו ּומררי ּגרׁשֹון ּבער ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָֹֻראׁש

ּבחר קהת לוי, ּבכֹור הּוא ׁשּגרׁשֹון והגם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָמהם,

ואהרן, מׁשה לעֹולם אֹור יצא מּמּנּו ּכי יּה ְֲִִֶֶַָָָָָֹלֹו

אׁשר הּתֹורה ארֹון יּׂשא זה ׁשענף הּדין ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָוׁשּורת

לֹומר ודקּדק מּקהת, ׁשּיצא מׁשה CBzÓׂשם ְְְִִֵֶֶַָָָָƒ

,ÈÂÏ È�aאמצעי ׁשהּוא לצד ׁשאמרנּו מּטעם ¿≈≈ƒְְְִִֶֶֶַַַַָָ

:ּתֹו אליו ויתיחס מררי ּובין ּגרׁשֹון ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָּבין

Î‡ÏÓ‰.ג) ˙BNÚÏּבעבֹודת מהאמּור ׁשּנה «¬¿»»ֲִֵַַָָָ

ואמר עבֹודה לעבד מררי ּובני ּגרׁשֹון ְְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָֹּבני

,‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏּבכללּות ׁשאין ּבזה העיר «¬¿»»ְִִֵֵֶֶָָ

ׁש לצד עבֹודה, קהת ּבני הּואמעׂשה הארֹון ְְְֲֲֵֵֶַַָָָָ

ואין פ"ד) (במד"ר נֹוׂשאיו את נֹוׂשא ְְְֵֵֶַַָָאדרּבה

לצד ּכי נראה עֹוד מלאכה. אּלא ּבֹו ְְְִִִֶֶַָָָעֹוׂשין

ּבמּׂשאם נכֹון סדר לעׂשֹות להם ְֲֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש

ּכבֹוד לצד ההליכה וכּוּון ּבּכתף ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָּכׁשּנֹוׂשאים

לזה ּכתפֹו, על אדֹונֹו ּכנֹוׂשא אלהים ְְֱֲֲִֵֵֶַָֹארֹון

עבֹודת ּכן ּׁשאין מה מלאכה, עבֹודתם ְֲֲֵֵֶַַָָָָָָקרא

מררי: ּובני ּגרׁשֹון ְְְְִֵֵֵָּבני



xacnaמח zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"k ycew zayl inei xeriy

(å)úìëz ìéìk-ãâá eNøôe Lçz øBò éeñk åéìò eðúðå§¨«§´¨À̈§Æ´©½©¨«§¯¤«¤§¦²§¥−¤
:åéca eîNå äìòîìî¦§¨®§¨§¨−©¨«

(æ)ìòå|åéìò eðúðå úìëz ãâa eNøôé íéðtä ïçìL §©´ª§©´©¨¦À¦§§»¤¤́§¥¼¤¼§¨«§´Â¨Â̈
Cñpä úBN÷ úàå úiwðnä-úàå útkä-úàå úøòwä-úà¤©§¨³Ÿ§¤©©ŸÆ§¤©§©¦½Ÿ§¥−§´©¨®¤

:äéäé åéìò ãéîzä íçìå§¤¬¤©¨¦−¨¨¬¦«§¤«
i"yx£˙iw�Óe ˙BN˜ ˙tÎÂ ˙¯Ú˜∑הּמׁשּכן ּבמלאכת ּפרׁשּתי ּבהם∑‰CÒp.ּכבר יּס אׁשר ,מס לׁשֹון .הּכּסּוי, ¿»…¿«…¿»¿«ƒ…ְְְְִִִֵֶֶַַָָ«»∆ְֲִֶֶַַָָָֻ

(ç)äñëîa Búà eqëå éðL úòìBz ãâa íäéìò eNøôe¨«§´£¥¤À¤µ¤©´©¨¦½§¦´Ÿ½§¦§¥−
:åéca-úà eîNå Lçz øBò́¨®©§¨−¤©¨«

(è)eç÷ìå|-úàå øBànä úøðî-úà eqëå úìëz ãâa §¨«§´¤¤́§¥À¤§¦º¤§Ÿ©³©¨Æ§¤
dðîL éìk-ìk úàå äéúzçî-úàå äéç÷ìî-úàå äéúøð¥´Ÿ¤½¨§¤©§¨¤−¨§¤©§Ÿ¤®¨§¥Æ¨§¥´©§½̈

:íäa dì-eúøLé øLà£¤¬§¨«§¨−¨¤«
i"yx£‰ÈÁ˜ÏÓ∑ׁשּיר צד לכל הּפתילה את ּבּה ׁשּמֹוׁש צבת ּפׁשּוטין∑È˙zÁÓ‰.צהּכמין וׁשּוליה קטּנה ּכף ּכמין «¿»∆»ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ«¿…∆»ְְְְִִֶַַָָ

ּכׁשּמיטיבן הּנרֹות ּדׁשן את ּבּה וחֹותה מּצּדיה, אּלא לפניה מחּצה לּה ואין סגלּגּלים ּבלעז,∑�¯˙È‰.ולא לוצי"ש ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ≈…∆»ְַַ
והּפתילֹות הּׁשמן ּבהן .ׁשּנֹותנים ְְְִִֶֶֶֶַַָ

(é)eðúðå Lçz øBò äñëî-ìà äéìk-ìk-úàå dúà eðúðå§¨«§³Ÿ¨Æ§¤¨¥¤½¨¤¦§¥−´¨®©§¨«§−
:èBnä-ìò©©«

i"yx£LÁz ¯BÚ ‰ÒÎÓŒÏ‡∑(לב מרצּוף(כלים .ּכמין ∆ƒ¿≈»«ְְִַ

(àé)ìòå|Búà eqëå úìëz ãâa eNøôé áäfä çaæî §©´¦§©´©¨À̈¦§§Æ¤¤́§¥½¤§¦´Ÿ½
:åéca-úà eîNå Lçz øBò äñëîa§¦§¥−´¨®©§¨−¤©¨«

(áé)Lãwa íá-eúøLé øLà úøMä éìk-ìk-úà eç÷ìå§¨«§Á¤¨§¥̧©¨¥¹£¤¯§¨«§¨´©ÀŸ¤
Lçz øBò äñëîa íúBà eqëå úìëz ãâa-ìà eðúðå§¨«§Æ¤¤¤́§¥½¤§¦´½̈§¦§¥−´¨®©

:èBnä-ìò eðúðå§¨«§−©©«
i"yx£L„wa Ì·Œe˙¯LÈ ¯L‡ ˙¯M‰ ÈÏkŒÏkŒ˙‡∑ּבהן ׁשּמׁשרתין הּקטרת ּכלי והן קדׁש ׁשהּוא הּמׁשּכן ּבתֹו ∆»¿≈«»≈¬∆¿»¿»«…∆ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

הּפנימי .ּבּמזּבח ְְִִִֵַַַ

(âé):ïîbøà ãâa åéìò eNøôe çaænä-úà eðMãå§¦§−¤©¦§¥®©¨«§´¨½̈¤−¤©§¨¨«
i"yx£ÁaÊn‰Œ˙‡ e�M„Â∑הּנחׁשת הּדׁשן∑e�M„Â.מזּבח את יּטלּו ¿ƒ¿∆«ƒ¿≈«ְְִֶַַֹ¿ƒ¿ְִֶֶֶַ

‡¯ÔÓb.מעליו „‚a ÂÈÏÚ eN¯Ùe∑(כא הּמּסעֹות(יומא ּבׁשעת ּכארי הּבגד ּתחת רבּוצה הּׁשמים מן ׁשּירדה ואׁש ֵָָ»¿»»∆∆«¿»»ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
פסכּתרואי עליה ּכֹופין ׁשהיּו ׂשֹורפּתֹו, קד)נּה נחׁשת(עירובין .ׁשל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

(ãé)íäa åéìò eúøLé øLà åéìk-ìk-úà åéìò eðúðå§¨«§´Â¨Â̈¤¨¥º̈£¤´§¨«§¯¨¨´¨¤À
ìk ú÷øænä-úàå íéòiä-úàå úâìænä-úà úzçnä-úà¤©©§³Ÿ¤©¦§¨ŸÆ§¤©¨¦´§¤©¦§¨½Ÿ−Ÿ
:åécá eîNå Lçz øBò éeñk åéìò eNøôe çaænä éìk§¥´©¦§¥®©¨«§´¨À̈§²¬©−©§¨¬©¨«

i"yx£˙zÁÓ∑ּומּלפניה מחּצֹות, ׁשלׁש אּלא לּה ׁשאין מחבת ּכמין העׂשּויה הּדׁשן, לתרּומת ּגחלים חֹותים ׁשּבהן «¿…ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
הּגחלים את יפה∑ÏÊÓ‚˙.ׁשֹואבת ׁשּיתעּכלּו ּכדי להפכן הּמזּבח ׁשעל ּבאיברים מּכין ׁשּבהן נחׁשת, ׁשל צּנֹורּיֹות ִֶֶֶֶַָƒ¿»…ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

הּמזּבח∑ÌÈÚÈ.ּומהר מעל הּדׁשן את מכּבדין ּובהן נחׁשת ׁשל והן שופעל, איינע ווידי"ל ּובלעז מגרפֹות .הם ֵַ»ƒְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ

cו ‰‡ÙBÁ È‰BÏÚ Ôe�zÈÂ‡�BbÒÒ CLÓ ¿ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿««¿»
ÔeeLÈÂ ‡lÚÏÓ ‡ÏÎz ¯ÈÓb Le·Ï ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿¿¿ƒƒ¿»ƒ¿≈»ƒ«

:È‰BÁÈ¯‡¬ƒƒ

Le·Ïז ÔeÒ¯ÙÈ ‡it‡ ÌÁÏ„ ‡¯B˙t ÏÚÂ¿«»»ƒ¿≈««»ƒ¿¿¿
‡iÎÈÊa ˙ÈÂ ‡iÒÈbÓ ˙È È‰BÏÚ Ôe�zÈÂ ‡ÏÎzƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ»«ƒ«»¿»»ƒ«»
ÌÁÏe ‡Îeq� ˙BÂÒ˜ ˙ÈÂ ‡˙ÏÈÎÓ ˙ÈÂ¿»¿ƒ»»¿»«¿ƒ»¿≈

:È‰È È‰BÏÚ ‡¯È„z¿ƒ»¬ƒ¿≈

ÔeqÎÈÂח È¯B‰Ê Ú·ˆ Le·Ï ÔB‰ÈÏÚ ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿¬≈¿¿«¿ƒƒ«
˙È ÔeeLÈÂ ‡�BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁa d˙È»≈¿»»ƒ¿««¿»ƒ«»

:È‰BÁÈ¯‡¬ƒƒ

z¯�Ó‡ט ˙È ÔeqÎÈÂ ‡ÏÎz Le·Ï Ôe·qÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«»¿«¿»
˙ÈÂ ‡‰˙·ˆ ˙ÈÂ ‡‰�ÈˆBa ˙ÈÂ È¯B‰�‡„¿«¿≈¿»ƒ»»¿»ƒ¿»»¿»
ÔeLnLÈ Èc ‡ÁLÓ È�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡‰˙ÈzÁÓ«¿ƒ»»¿»»»≈ƒ¿»ƒ¿«¿

:ÔB‰a dÏ«¿

CLÓcי ‰‡ÙBÁÏ ‡‰�Ó Ïk ˙ÈÂ d˙È Ôe�zÈÂ¿ƒ¿»«¿»»»»»¿»»ƒ¿«
:‡ÁÈ¯‡ ÏÚ Ôe�zÈÂ ‡�BbÒÒ«¿»¿ƒ¿«¬ƒ»

ÏÎz‡יא Le·Ï ÔeÒ¯ÙÈ ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ÏÚÂ¿««¿¿»¿«¬»ƒ¿¿¿ƒ¿»
ÔeeLÈÂ ‡�BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁa d˙È ÔeqÎÈÂƒ«»≈¿»»ƒ¿««¿»ƒ«

:È‰BÁÈ¯‡ ˙È»¬ƒƒ

ÔeLnLÈיב Èc ‡LenL È�Ó Ïk ˙È Ôe·qÈÂ¿ƒ¿»»»≈ƒ»ƒ¿«¿
ÔeqÎÈÂ ‡ÏÎz Le·ÏÏ Ôe�zÈÂ ‡L„e˜a ÔB‰a¿¿¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«
ÏÚ Ôe�zÈÂ ‡�BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁa ÔB‰˙È»¿¿»»ƒ¿««¿»¿ƒ¿«

:‡ÁÈ¯‡¬ƒ»

ÔeÒ¯ÙÈÂיג ‡Áa„Ó„ ‡ÓË˜ ˙È ÔeÙqÈÂ¿ƒ¿»ƒ¿»¿«¿¿»¿ƒ¿¿
:ÔÂb¯‡ Le·Ï È‰BÏÚ¬ƒ¿«¿¿»

ÔeLnLÈיד Èc È‰B�Ó Ïk ˙È È‰BÏÚ Ôe�zÈÂ¿ƒ¿¬ƒ»»»ƒƒ¿«¿
˙ÈÂ ‡˙È¯Bpˆ ˙ÈÂ ‡˙ÈzÁÓ ˙È ÔB‰· È‰BÏÚ¬ƒ¿»«¿¿»»¿»ƒ¿»»¿»
‡Áa„Ó È�Ó Ïk ‡i˜¯ÊÓ ˙ÈÂ ‡˙ÈÙB¯‚Ó«¿¿»»¿»ƒ¿¿«»…»≈«¿¿»
‡�BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁ È‰BÏÚ ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿¬ƒ»»ƒ¿««¿»

:È‰BÁÈ¯‡ ÔeÂLÈÂƒ«¬ƒƒ

xacna zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"k ycew zayl inei xeriy

(åè)éìk-ìk-úàå Lãwä-úà úqëì åéðáe-ïøäà älëå§¦¨´©«£ŸÂ¨Â̈§©¸Ÿ¤©¹Ÿ¤§¤¨§¥´
-àìå úàNìúä÷-éðá eàáé ïë-éøçàå äðçnäòñðaLãwä©Ÿ»¤»¦§´Ÿ©©©«£¤¼§©«£¥¥À¨³Ÿ§¥«§¨Æ¨¥½§«Ÿ
:ãòBî ìäàa úä÷-éðá àOî älà eúîå Lãwä-ìà eòbé¦§¬¤©−Ÿ¤¨¥®¥²¤©¨¬§¥«§−̈§¬Ÿ¤¥«

i"yx£L„w‰Œ˙‡ ˙qÎÏ∑והּמזּבח ‰L„w.הארֹון ÈÏkŒÏkŒ˙‡Â∑ׁשרת ּוכלי חּיבין∑e˙ÓÂ.הּמנֹורה – יּגעּו ׁשאם ¿«…∆«…∆ְְִֵַַָָ¿∆»¿≈«…∆ְְֵֵַָָ»≈ְִִִֶַָ
ׁשמים ּבידי .מיתה ִִִֵַָָ

(æè)øæòìà úc÷ôe|úøè÷e øBànä ïîL ïäkä ïøäà-ïa §ª©º¤§¨¨´¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¤³¤©¨Æ§´Ÿ¤
ïkLnä-ìk úc÷t äçLnä ïîLå ãéîzä úçðîe íénqä©©¦½¦§©¬©¨¦−§¤´¤©¦§¨®§ª©À¨©¦§¨Æ

:åéìëáe Lã÷a Ba-øLà-ìëå§¨£¤½§−Ÿ¤§¥¨«
i"yx£¯ÊÚÏ‡ ˙c˜Ùe∑מּטל עליו הּתמיד, ּומנחת הּמׁשחה, וׁשמן ּוקטרת ׁשמן אֹותם: לׂשאת עליהם ממּנה ׁשהּוא ¿À«∆¿»»ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻ

חניתן ּבעת ּולהקריב ּולזרז ÔkLn‰ŒÏk.לצּוֹות ˙c˜t∑איׁש איׁש לצּוֹות קהת ּבני מּׂשא על ממּנה היה ועֹוד ְְְְְֲִֵֵַַָָָָ¿À«»«ƒ¿»ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻ
ּומררי, ּגרׁשֹון ּבני מּׂשא אבל זֹו. ּבפרׁשה למעלה הּסדּורים ּכל וכלֿאׁשרּֿבֹו, הּמׁשּכן והּוא מּׂשאֹו ועל עבֹודתֹו ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָעל

נׂשא ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו היה, איתמר ּפי על הּקדׁשים, מּקדׁש .ׁשאינן ְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

(æé):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà äBäé øaãéå©§©¥´§½̈¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(çé):íiåìä CBzî éúäwä úçtLî èáL-úà eúéøëz-ìà©©§¦¾¤¥−¤¦§§´Ÿ©§¨¦®¦−©«§¦¦«
i"yx£e˙È¯ÎzŒÏ‡∑ׁשּימּותּו להם ּתגרמּו .אל ««¿ƒְְִֶֶַָָ

(èé)úàæå|Lã÷-úà ízLâa eúîé àìå eéçå íäì eNò §Ÿ́£´¨¤À§¨Æ§´Ÿ¨ª½§¦§−̈¤´Ÿ¤
Léà Léà íúBà eîNå eàáé åéðáe ïøäà íéLãwä©¢¨¦®©«£³Ÿ¨¨Æ¨½Ÿ§¨´À̈¦¬¦²

:BàOî-ìàå Búãáò-ìòהחיים אור ©£«Ÿ̈−§¤©¨«

(ë):eúîå Lãwä-úà òlák úBàøì eàáé-àìå§«Ÿ¨¯Ÿ¦§²§©©¬¤©−Ÿ¤¨¥«
i"yx£L„w‰Œ˙‡ Úl·k ˙B‡¯Ï e‡·ÈŒ‡ÏÂ∑למעלה ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ׁשּלֹו, נרּתק ּבגדּבפלתֹו עליו ּופרׂשּו זֹו, רׁשה ¿…»…ƒ¿¿««∆«…∆ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּכּסּויֹו: הּוא ׁשּלֹו ּובּלּוע ּפלֹוני, ּבמכסה אֹותֹו וכּסּו ְְְְְִִִִִִֶֶַּפלֹוני

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr g zegiy ihewl)

זֹו ּבפרׁשה למעלה ׁשּפרׁשּתי כ)ּכמֹו ד, (רש"י ְְְְְִֵֶַַָָָָ
"ּבפרׁשה מדּיק ׁשניזֹורׁש"י ותֹולעת והארּגמן הּתכלת ּבגדי היינּו הּׂשרד, ׁשּבגדי רׁש"י מפרׁש ּתּׂשא ּבפרׁשת עּמֹו: ונּמּוקֹו ." ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּכנרּתק, ׁשהיּו אף הּבגדים, ּכּסּוי ידי ׁשעל לכאֹורה, לֹומר, יׁש זה ּולפי נקבים". "נקבים עׂשּויים היּו מּסעֹות", ּבפרׁשת ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהאמּורים

הּבלּוע).לא ּכדבר צד, מּכל ׁשּנתּכּסה (ׁשּמׁשמעֹו הּקדׁש 'נבלע' ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

סימן. חלקיה"ו פסוקים, במדברקנ"ט פרשת חסלת

˜L„e‡טו ˙È ‰‡qÎÏ È‰B�·e Ô¯‰‡ ÈˆLÈÂƒ≈≈«¬…¿ƒ¿«»»»¿»
¯˙·e ‡˙È¯LÓ ÏhÓa ‡L„e˜ È�Ó Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈¿»¿≈««¿ƒ»»«
Ôe·¯˜È ‡ÏÂ ÏhÓÏ ˙‰˜ È�a ÔeÏÚÈ Ôk≈≈¬¿≈¿»¿ƒ«¿»ƒ¿¿
˙‰˜ È�a ÏehÓ ÔÈl‡ Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡L„e˜Ï¿¿»¿»¿ƒ≈«¿≈¿»

:‡�ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

k‰�‡טז Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ï ¯ÈÒÓ È„Â¿ƒ¿ƒ¿∆¿»»««¬…«¬»
‡˙Á�Óe ‡iÓÒea ˙¯Ë˜e ‡˙e¯‰�‡„ ‡ÁLÓƒ¿»¿«¿»»¿…∆¿«»ƒ¿»»
‡�kLÓ Ïk ˙¯ËÓ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓe ‡¯È„¿̇ƒ»ƒ¿»ƒ¿»«¿«»«¿¿»

:È‰B�Ó·e ‡L„e˜a d· Èc ÏÎÂ¿»ƒ≈¿¿»¿»ƒ

ÓÈÓÏ¯:יז Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

BbÓיח ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê ‡Ë·L ˙È ÔeˆÈL˙ ‡Ï»¿≈»ƒ¿»«¿¬«¿»ƒ
:È‡ÂÏ≈»≈

Ôe˙eÓÈיט ‡ÏÂ ÔeÁÈÂ ÔB‰Ï e„È·Ú ‡„Â¿»ƒƒ¿ƒ¿»¿
È‰B�·e Ô¯‰‡ ‡iL„e˜ L„˜Ï ÔB‰·¯˜Óa¿ƒ¿«¿¿…∆¿«»«¬…¿ƒ
d�ÁÏt ÏÚ ¯·b ¯·b ÔB‰˙È ÔepÓÈÂ ÔeÏÚÈ≈¬ƒ«»¿¿«¿««»¿»≈

:dÏehÓÏe¿«≈

È�Óכ ˙È ÔqÎÓ „k ÈÊÁÓÏ ÔeÏÚÈ ‡ÏÂ¿»≈¬¿∆¡≈«¿«»»»≈
Ù Ù Ù :Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡L„e˜¿»¿»¿

çô÷ 'îòá øáãîá úùøôì äøèôä

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יט) eNÚ ˙‡ÊÂהּוא הּמעׂשה ּפרּוׁש ¿…¬¿ֲֵֶַַ

לׂשאת עצמן ּברׁשּות קהת ּבני יהיּו ְְְְְִִֵֵֶַָָָֹׁשּלא

הּכל הּקדׁש עבֹודת חּבת לצד ׁשאז ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָֹֹּכחפצם,

יׂשימּו אּלא ּבּדבר, ׁשֹוגגים ונמצאּו לעבד ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹרצים

ּכל ּובזה וגֹו' איׁש איׁש ּובניו אהרן ְֲִִֶַָָָָָֹאֹותם

אֹומרֹו והּוא מקֹומֹו, מּכיר ‡Ì˙Bאחד eÓNÂ ְְְִֶַָ¿»»

LÈ‡אֹומרֹו והּוא B‡¯Ï˙וגֹו', e‡·È ‡ÏÂּפרּוׁש ƒְְְ¿…»…ƒ¿ֵ

הּקדׁש, את ּכבּלע ראּיה לידי יבֹואּו ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּכדי

אחדeÓNÂּופרּוׁש ּכל ּבהּכרת יֹועיל ׁשּלא הּוא ֵ¿»ְִֶֶַַָָָֹ

לׂשאת ידֹו לׂשים יּכנס לא אּלא לבד ְְִִֵֵֶַָָָָָֹמקֹומֹו

יד ׂשים ּפלֹוני ּובניו אהרן לֹו ׁשּיאמר ְְֲִִֶַַַָָָֹֹעד

והּוא ,הּדר זה על וכן לּׂשא ּפלֹוני ְְְְִִֵֶֶֶַַָָּבמקֹום

‡Ì˙B,אֹומרֹו eÓNÂּבני ּבמצות ּתמצא ולזה ְ¿»»ְְְְְִִֵֶַָָ

ּובניו אהרן ּפי על הּכתּוב ׁשאמר הגם ְֲֲִֵֶַַַַַָָָָֹּגרׁשֹון

וגֹו': וׂשמּו אמר לא וגֹו' עבֹודת ּכל ְְְְֲִֶַַָָָֹּתהיה

.e˙ÓÈ ‡ÏÂ eÈÁÂּבהתעּסקם ּכי ּפרּוׁש ¿»¿…»Àְְְִִֵַָ

מקֹור ׁשהּוא הּתֹורה ׁשּבֹו ְֶֶַָָָּבארֹון

ׁשּיכֹול ההּזק ולחׁשׁש ימים, יאריכּו ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָהחּיים

אמר ּבֹו והראּות מהּנגיעה ÏÂ‡להיֹות ְְְְִִֵַַָָָ¿…

:e˙ÓÈ»À

¯a„Óa ˙L¯t ˙ÏÒÁ¬»«»»««ƒ¿»



מט xacna zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"k ycew zayl inei xeriy

(åè)éìk-ìk-úàå Lãwä-úà úqëì åéðáe-ïøäà älëå§¦¨´©«£ŸÂ¨Â̈§©¸Ÿ¤©¹Ÿ¤§¤¨§¥´
-àìå úàNìúä÷-éðá eàáé ïë-éøçàå äðçnäòñðaLãwä©Ÿ»¤»¦§´Ÿ©©©«£¤¼§©«£¥¥À¨³Ÿ§¥«§¨Æ¨¥½§«Ÿ
:ãòBî ìäàa úä÷-éðá àOî älà eúîå Lãwä-ìà eòbé¦§¬¤©−Ÿ¤¨¥®¥²¤©¨¬§¥«§−̈§¬Ÿ¤¥«

i"yx£L„w‰Œ˙‡ ˙qÎÏ∑והּמזּבח ‰L„w.הארֹון ÈÏkŒÏkŒ˙‡Â∑ׁשרת ּוכלי חּיבין∑e˙ÓÂ.הּמנֹורה – יּגעּו ׁשאם ¿«…∆«…∆ְְִֵַַָָ¿∆»¿≈«…∆ְְֵֵַָָ»≈ְִִִֶַָ
ׁשמים ּבידי .מיתה ִִִֵַָָ

(æè)øæòìà úc÷ôe|úøè÷e øBànä ïîL ïäkä ïøäà-ïa §ª©º¤§¨¨´¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¤³¤©¨Æ§´Ÿ¤
ïkLnä-ìk úc÷t äçLnä ïîLå ãéîzä úçðîe íénqä©©¦½¦§©¬©¨¦−§¤´¤©¦§¨®§ª©À¨©¦§¨Æ

:åéìëáe Lã÷a Ba-øLà-ìëå§¨£¤½§−Ÿ¤§¥¨«
i"yx£¯ÊÚÏ‡ ˙c˜Ùe∑מּטל עליו הּתמיד, ּומנחת הּמׁשחה, וׁשמן ּוקטרת ׁשמן אֹותם: לׂשאת עליהם ממּנה ׁשהּוא ¿À«∆¿»»ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻ

חניתן ּבעת ּולהקריב ּולזרז ÔkLn‰ŒÏk.לצּוֹות ˙c˜t∑איׁש איׁש לצּוֹות קהת ּבני מּׂשא על ממּנה היה ועֹוד ְְְְְֲִֵֵַַָָָָ¿À«»«ƒ¿»ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻ
ּומררי, ּגרׁשֹון ּבני מּׂשא אבל זֹו. ּבפרׁשה למעלה הּסדּורים ּכל וכלֿאׁשרּֿבֹו, הּמׁשּכן והּוא מּׂשאֹו ועל עבֹודתֹו ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָעל

נׂשא ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו היה, איתמר ּפי על הּקדׁשים, מּקדׁש .ׁשאינן ְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

(æé):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà äBäé øaãéå©§©¥´§½̈¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(çé):íiåìä CBzî éúäwä úçtLî èáL-úà eúéøëz-ìà©©§¦¾¤¥−¤¦§§´Ÿ©§¨¦®¦−©«§¦¦«
i"yx£e˙È¯ÎzŒÏ‡∑ׁשּימּותּו להם ּתגרמּו .אל ««¿ƒְְִֶֶַָָ

(èé)úàæå|Lã÷-úà ízLâa eúîé àìå eéçå íäì eNò §Ÿ́£´¨¤À§¨Æ§´Ÿ¨ª½§¦§−̈¤´Ÿ¤
Léà Léà íúBà eîNå eàáé åéðáe ïøäà íéLãwä©¢¨¦®©«£³Ÿ¨¨Æ¨½Ÿ§¨´À̈¦¬¦²

:BàOî-ìàå Búãáò-ìòהחיים אור ©£«Ÿ̈−§¤©¨«

(ë):eúîå Lãwä-úà òlák úBàøì eàáé-àìå§«Ÿ¨¯Ÿ¦§²§©©¬¤©−Ÿ¤¨¥«
i"yx£L„w‰Œ˙‡ Úl·k ˙B‡¯Ï e‡·ÈŒ‡ÏÂ∑למעלה ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ׁשּלֹו, נרּתק ּבגדּבפלתֹו עליו ּופרׂשּו זֹו, רׁשה ¿…»…ƒ¿¿««∆«…∆ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּכּסּויֹו: הּוא ׁשּלֹו ּובּלּוע ּפלֹוני, ּבמכסה אֹותֹו וכּסּו ְְְְְִִִִִִֶֶַּפלֹוני

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr g zegiy ihewl)

זֹו ּבפרׁשה למעלה ׁשּפרׁשּתי כ)ּכמֹו ד, (רש"י ְְְְְִֵֶַַָָָָ
"ּבפרׁשה מדּיק ׁשניזֹורׁש"י ותֹולעת והארּגמן הּתכלת ּבגדי היינּו הּׂשרד, ׁשּבגדי רׁש"י מפרׁש ּתּׂשא ּבפרׁשת עּמֹו: ונּמּוקֹו ." ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּכנרּתק, ׁשהיּו אף הּבגדים, ּכּסּוי ידי ׁשעל לכאֹורה, לֹומר, יׁש זה ּולפי נקבים". "נקבים עׂשּויים היּו מּסעֹות", ּבפרׁשת ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהאמּורים

הּבלּוע).לא ּכדבר צד, מּכל ׁשּנתּכּסה (ׁשּמׁשמעֹו הּקדׁש 'נבלע' ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

סימן. חלקיה"ו פסוקים, במדברקנ"ט פרשת חסלת

˜L„e‡טו ˙È ‰‡qÎÏ È‰B�·e Ô¯‰‡ ÈˆLÈÂƒ≈≈«¬…¿ƒ¿«»»»¿»
¯˙·e ‡˙È¯LÓ ÏhÓa ‡L„e˜ È�Ó Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈¿»¿≈««¿ƒ»»«
Ôe·¯˜È ‡ÏÂ ÏhÓÏ ˙‰˜ È�a ÔeÏÚÈ Ôk≈≈¬¿≈¿»¿ƒ«¿»ƒ¿¿
˙‰˜ È�a ÏehÓ ÔÈl‡ Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡L„e˜Ï¿¿»¿»¿ƒ≈«¿≈¿»

:‡�ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

k‰�‡טז Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ï ¯ÈÒÓ È„Â¿ƒ¿ƒ¿∆¿»»««¬…«¬»
‡˙Á�Óe ‡iÓÒea ˙¯Ë˜e ‡˙e¯‰�‡„ ‡ÁLÓƒ¿»¿«¿»»¿…∆¿«»ƒ¿»»
‡�kLÓ Ïk ˙¯ËÓ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓe ‡¯È„¿̇ƒ»ƒ¿»ƒ¿»«¿«»«¿¿»

:È‰B�Ó·e ‡L„e˜a d· Èc ÏÎÂ¿»ƒ≈¿¿»¿»ƒ

ÓÈÓÏ¯:יז Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

BbÓיח ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê ‡Ë·L ˙È ÔeˆÈL˙ ‡Ï»¿≈»ƒ¿»«¿¬«¿»ƒ
:È‡ÂÏ≈»≈

Ôe˙eÓÈיט ‡ÏÂ ÔeÁÈÂ ÔB‰Ï e„È·Ú ‡„Â¿»ƒƒ¿ƒ¿»¿
È‰B�·e Ô¯‰‡ ‡iL„e˜ L„˜Ï ÔB‰·¯˜Óa¿ƒ¿«¿¿…∆¿«»«¬…¿ƒ
d�ÁÏt ÏÚ ¯·b ¯·b ÔB‰˙È ÔepÓÈÂ ÔeÏÚÈ≈¬ƒ«»¿¿«¿««»¿»≈

:dÏehÓÏe¿«≈

È�Óכ ˙È ÔqÎÓ „k ÈÊÁÓÏ ÔeÏÚÈ ‡ÏÂ¿»≈¬¿∆¡≈«¿«»»»≈
Ù Ù Ù :Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡L„e˜¿»¿»¿

çô÷ 'îòá øáãîá úùøôì äøèôä

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יט) eNÚ ˙‡ÊÂהּוא הּמעׂשה ּפרּוׁש ¿…¬¿ֲֵֶַַ

לׂשאת עצמן ּברׁשּות קהת ּבני יהיּו ְְְְְִִֵֵֶַָָָֹׁשּלא

הּכל הּקדׁש עבֹודת חּבת לצד ׁשאז ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָֹֹּכחפצם,

יׂשימּו אּלא ּבּדבר, ׁשֹוגגים ונמצאּו לעבד ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹרצים

ּכל ּובזה וגֹו' איׁש איׁש ּובניו אהרן ְֲִִֶַָָָָָֹאֹותם

אֹומרֹו והּוא מקֹומֹו, מּכיר ‡Ì˙Bאחד eÓNÂ ְְְִֶַָ¿»»

LÈ‡אֹומרֹו והּוא B‡¯Ï˙וגֹו', e‡·È ‡ÏÂּפרּוׁש ƒְְְ¿…»…ƒ¿ֵ

הּקדׁש, את ּכבּלע ראּיה לידי יבֹואּו ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּכדי

אחדeÓNÂּופרּוׁש ּכל ּבהּכרת יֹועיל ׁשּלא הּוא ֵ¿»ְִֶֶַַָָָֹ

לׂשאת ידֹו לׂשים יּכנס לא אּלא לבד ְְִִֵֵֶַָָָָָֹמקֹומֹו

יד ׂשים ּפלֹוני ּובניו אהרן לֹו ׁשּיאמר ְְֲִִֶַַַָָָֹֹעד

והּוא ,הּדר זה על וכן לּׂשא ּפלֹוני ְְְְִִֵֶֶֶַַָָּבמקֹום

‡Ì˙B,אֹומרֹו eÓNÂּבני ּבמצות ּתמצא ולזה ְ¿»»ְְְְְִִֵֶַָָ

ּובניו אהרן ּפי על הּכתּוב ׁשאמר הגם ְֲֲִֵֶַַַַַָָָָֹּגרׁשֹון

וגֹו': וׂשמּו אמר לא וגֹו' עבֹודת ּכל ְְְְֲִֶַַָָָֹּתהיה

.e˙ÓÈ ‡ÏÂ eÈÁÂּבהתעּסקם ּכי ּפרּוׁש ¿»¿…»Àְְְִִֵַָ

מקֹור ׁשהּוא הּתֹורה ׁשּבֹו ְֶֶַָָָּבארֹון

ׁשּיכֹול ההּזק ולחׁשׁש ימים, יאריכּו ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָהחּיים

אמר ּבֹו והראּות מהּנגיעה ÏÂ‡להיֹות ְְְְִִֵַַָָָ¿…

:e˙ÓÈ»À

¯a„Óa ˙L¯t ˙ÏÒÁ¬»«»»««ƒ¿»



נ

לשבוע פרשת במדבר תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ח אייר
פרק כ

מפרק פח 
עד סוף פרק פט  

יום רביעי - כ"א אייר
מפרק קד 

עד סוף פרק קה  

יום שני - י"ט אייר
מפרק צ

עד סוף פרק צו 

יום חמישי - כ"ב אייר
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום שלישי - כ' אייר
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום שישי - כ"ג אייר
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

שבת קודש - כ"ד אייר
פרק כ

מפרק קיג עד סוף פרק קיח

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 

xii` h"iÎg"i ipyÎoey`x mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר י"ח ראשון יום
פרקמט

,138 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íãàä àáé êéàå,138 'nr cr.ùåã÷å íåøî

אייר י"ט שני יום

,138 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äéðù äëøá ë"çàå,r 'nr cr.ì"ðë 'úé åãåçéá
יוםראשוֿןשניי"חֿי"טאייר
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,mihxt daxda ,zekix`a didi oipr lky yxcp zeppeazda ,ik ±
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,"íìBò íeøa íéãîBòä"¨§¦§¨

òéãBäì,mc`l ±Búlãb §¦©§ª¨
,àeä-Ceøa-LBãwä ìL¤©¨¨

éàílkL C,mik`lnd lk ± ¥¤ª¨
,Cøaúé BøBàì íéìèa§¥¦§¦§¨¥

òéîLîe"¯ ,'eë äàøéa íé ©§¦¦§¦§¨
d`xia micner mdy

,d"awd iptl lehiaae

íéøîBàå ,'eë íéLéc÷îe©§¦¦§§¦
,"'eë LBã÷ äàøéa§¦§¨¨

øîBìk7¯ ,zernyn §©
,"yecw" mzxin`àeäL± ¤

,d"awdBðéàå ïäî ìcáîª§¨¥¤§¥
úðéçáa ïäa Laìúî¦§©¥¨¤¦§¦©

àlà ,éelby mewna ± ?d"awd dlbzn okid ±õøàä ìë àìî" ¦¤¨§Ÿ¨¨¨¤
äìòîì ìàøNé úñðk àéä ,"BãBákxewn ,zeliv`c zekln ± §¦§¤¤¦§¨¥§©§¨

,"ux`" z`xwpd ,dlrnl l`xyi zenyp¯ ,ähîì ìàøNéå§¦§¨¥§©¨
± zeevne dxez zeniiwnd l`xyi zenyp opyi ,dhnly ux`ay

,yalzne dlbzn `ed o`k ,jxazi eceak `ln `wec o`k ixd

¯ ;ìéòì økæpk,mipeilrd mik`lnd mibiyn ,xen`d lk z` ©¦§¨§¥
± "ux`d lk" `wece ± mdn lcaene yecw d"awd ji` ,mitxyd

."eceak `ln"ïëåy ,"xvei zkxa"a mb xteqn ±úBiçå íépôBàä" §¥¨©¦§©
Lãwämpi` mde ,mitxydn dhnly dbixcnae mlera mnewny ± ©Ÿ¤

,jk lk milecb dbyd ilra

yecw seq oi` xe`y oiadl

mzcear `l` ,mdn lcaene

- `id¯ ,'eëå ìBãb Lòøa§©©¨§
md ,zecnd zelrtzdae

:mixy'ä ãBák Ceøä§
¯ ,"BîB÷nîmy mewndn ¦§
,`vnp `edïéàL éôì§¦¤¥

¯ ,BîB÷î íéâéOîe íéòãBé§¦©¦¦§
oi` xe` dlbzn ea mewnd

mitxydy enk `ly ± seq

mixne` okle .mircei

ycewd zeige mipte`d

mewndn ,mzq "enewnn"

jynii ± `vnp `ed my

;dlbzieøîàpL Bîëe8."LBã÷å íBøî Bcáì àeä ék" :lky ± §¤¤¡©¦§©¨§¨
± mipeyd mik`lnd ly ,d`xie lehia ly ,mixen`d mipiprd

;dpey`x dkxaa mzece` xaecn ± ycewd zeige mipte` ,mitxy

d ± df lka wnrzn mc`ykelk ji` ,'d zlecb jkn oian `e

\ .jxazi el milha mik`lnd

¯ ,äiðL äëøa Ck-øçàåd"awd ly dlecbd ezad` z` dxiaqnd §©©¨§¨¨§¦¨
lk ly mlehiae dlecbd mzcear lr had ilany ,l`xyi ipal

zenyp zcearn didi ebeprzy d"awd xga ± mipeilrd mik`lnd

:iptn edfy ,dhnl l`xyi,"eðéäìà 'ä eðzáäà íìBò úáäà"©£©¨£©§¨¡Ÿ¥
çépäL ,øîBìk,d"awd ± §©¤¦¦©

,íéLBãwä äìòî àáö ìk̈§¨©§¨©§¦
¯mitxyde mik`lnd z`

± mipeilrd zenlerd ly

zilkz md oi`y ,cva gipd

,dpeekdBúðéëL äøLäå§¦§¨§¦¨
eðéìò,l`xyi ipa ±úBéäì ¨¥¦§

Bîk ,"eðéäìà" àø÷ð¦§¨¡Ÿ¥§

"'eë íäøáà éäìà"cge`ne lha elek did mdxa` ,oky ± ¡Ÿ¥©§¨¨
dxez ici lr ,eply dwl`d ± "epiwl`" `xwp `ed jk ,d"awda

,d"awd mr icedi cg`zn oci lry ,miiwn icediy zeevneøkæpk©¦§¨
¯ ,øNaä ú÷çBc äáäà ék ,eðéäå .ìéòìmevnv zlret dad` §¥§©§¦©£¨¤¤©¨¨

ezad` daiig jk ± mlrde

,l`xyi ipal d"awd ly

envr z` mvnviy dlrte

zenyp zceara xgaie

seba dhnl ody itk ,l`xyi

.inybd mleraeàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨
,d"awd ly ezad` ±

¯ ,"íìBò úáäà"ep`y enk ©£©¨
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.7– "כלומר" המלה כאן מוסיף הזקן שרבנו מה ·‰Ú¯‰על ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯‡·Ó" :‡Ïקדוש שהוא א' על כשמודיע בכ"מ, כפי'

מנא – הוא קדוש ב): (ברכות, חז"ל (וכקושיית קדוש שהוא ויודע ומשיגו שמכירו ההודעה, שתוכן – –Ú„È‰וכיו"ב להיפך – כלומר כ"א (

מובדל כי יודעו שאינו וכו']".Ì‰Óקדוש בטלים שהם משמיעים גופא שזה אלא ומקדישים"? "משמיעים איך ש"בטלים" שכיון מתורץ [ובזה

שמע.8. קריאת בברכות
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פרקמט
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éàílkL C,mik`lnd lk ± ¥¤ª¨
,Cøaúé BøBàì íéìèa§¥¦§¦§¨¥
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øîBìk7¯ ,zernyn §©
,"yecw" mzxin`àeäL± ¤

,d"awdBðéàå ïäî ìcáîª§¨¥¤§¥
úðéçáa ïäa Laìúî¦§©¥¨¤¦§¦©

àlà ,éelby mewna ± ?d"awd dlbzn okid ±õøàä ìë àìî" ¦¤¨§Ÿ¨¨¨¤
äìòîì ìàøNé úñðk àéä ,"BãBákxewn ,zeliv`c zekln ± §¦§¤¤¦§¨¥§©§¨

,"ux`" z`xwpd ,dlrnl l`xyi zenyp¯ ,ähîì ìàøNéå§¦§¨¥§©¨
± zeevne dxez zeniiwnd l`xyi zenyp opyi ,dhnly ux`ay

,yalzne dlbzn `ed o`k ,jxazi eceak `ln `wec o`k ixd

¯ ;ìéòì økæpk,mipeilrd mik`lnd mibiyn ,xen`d lk z` ©¦§¨§¥
± "ux`d lk" `wece ± mdn lcaene yecw d"awd ji` ,mitxyd

."eceak `ln"ïëåy ,"xvei zkxa"a mb xteqn ±úBiçå íépôBàä" §¥¨©¦§©
Lãwämpi` mde ,mitxydn dhnly dbixcnae mlera mnewny ± ©Ÿ¤

,jk lk milecb dbyd ilra

yecw seq oi` xe`y oiadl

mzcear `l` ,mdn lcaene

- `id¯ ,'eëå ìBãb Lòøa§©©¨§
md ,zecnd zelrtzdae

:mixy'ä ãBák Ceøä§
¯ ,"BîB÷nîmy mewndn ¦§
,`vnp `edïéàL éôì§¦¤¥

¯ ,BîB÷î íéâéOîe íéòãBé§¦©¦¦§
oi` xe` dlbzn ea mewnd

mitxydy enk `ly ± seq

mixne` okle .mircei

ycewd zeige mipte`d

mewndn ,mzq "enewnn"

jynii ± `vnp `ed my

;dlbzieøîàpL Bîëe8."LBã÷å íBøî Bcáì àeä ék" :lky ± §¤¤¡©¦§©¨§¨
± mipeyd mik`lnd ly ,d`xie lehia ly ,mixen`d mipiprd

;dpey`x dkxaa mzece` xaecn ± ycewd zeige mipte` ,mitxy

d ± df lka wnrzn mc`ykelk ji` ,'d zlecb jkn oian `e

\ .jxazi el milha mik`lnd

¯ ,äiðL äëøa Ck-øçàåd"awd ly dlecbd ezad` z` dxiaqnd §©©¨§¨¨§¦¨
lk ly mlehiae dlecbd mzcear lr had ilany ,l`xyi ipal

zenyp zcearn didi ebeprzy d"awd xga ± mipeilrd mik`lnd

:iptn edfy ,dhnl l`xyi,"eðéäìà 'ä eðzáäà íìBò úáäà"©£©¨£©§¨¡Ÿ¥
çépäL ,øîBìk,d"awd ± §©¤¦¦©

,íéLBãwä äìòî àáö ìk̈§¨©§¨©§¦
¯mitxyde mik`lnd z`

± mipeilrd zenlerd ly

zilkz md oi`y ,cva gipd

,dpeekdBúðéëL äøLäå§¦§¨§¦¨
eðéìò,l`xyi ipa ±úBéäì ¨¥¦§

Bîk ,"eðéäìà" àø÷ð¦§¨¡Ÿ¥§

"'eë íäøáà éäìà"cge`ne lha elek did mdxa` ,oky ± ¡Ÿ¥©§¨¨
dxez ici lr ,eply dwl`d ± "epiwl`" `xwp `ed jk ,d"awda

,d"awd mr icedi cg`zn oci lry ,miiwn icediy zeevneøkæpk©¦§¨
¯ ,øNaä ú÷çBc äáäà ék ,eðéäå .ìéòìmevnv zlret dad` §¥§©§¦©£¨¤¤©¨¨

ezad` daiig jk ± mlrde

,l`xyi ipal d"awd ly

envr z` mvnviy dlrte

zenyp zceara xgaie

seba dhnl ody itk ,l`xyi

.inybd mleraeàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨
,d"awd ly ezad` ±

¯ ,"íìBò úáäà"ep`y enk ©£©¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

êëì åæ äãîì éøîåçä íãàä àáé êéàå
äðùðå øîàð íùå .øåà øöåé úåëøá äìçú åøãéñ
íìåò íåøá íéãîåòä íéëàìîä øãñå ïéðò úåëéøàá
åøåàì íéìèá íìåëù êéà ä"á÷ä ìù åúìåãâ òéãåäì
äàøéá íéøîåàå 'åë íéùéã÷îå 'åë äàøéá íéòéîùîå 'úé
ïäá ùáìúî åðéàå ïäî ìãáåî àåäù øîåìë 'åë ùåã÷
ìàøùé úñðë àéä åãåáë õøàä ìë àìî àìà éåìéâ 'éçáá
úåéçå íéðôåàä ïëå .ì"ðë äèîì ìàøùéå äìòîì
éôì åîå÷îî 'ä ãåáë êåøá 'åëå ìåãâ ùòøá ùãå÷ä
åãáì àåä éë ù"îëå åîå÷î íéâéùîå íéòãåé ïéàù

.ùåã÷å íåøî

åðúáäà íìåò úáäà äéðù äëøá ë"çàå
íéùåã÷ä äìòî àáö ìë çéðäù øîåìë .åðéäìà 'ä
éäìà åîë .åðéäìà àø÷ð úåéäì åðéìò åúðéëù äøùäå
ïëìå øùáä ú÷çåã äáäà éë åðééäå .ì"ðë 'åë íäøáà
ìåãâä åøåà íåöîö 'éçá àéäù íìåò úáäà àø÷ð
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.7– "כלומר" המלה כאן מוסיף הזקן שרבנו מה ·‰Ú¯‰על ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯‡·Ó" :‡Ïקדוש שהוא א' על כשמודיע בכ"מ, כפי'

מנא – הוא קדוש ב): (ברכות, חז"ל (וכקושיית קדוש שהוא ויודע ומשיגו שמכירו ההודעה, שתוכן – –Ú„È‰וכיו"ב להיפך – כלומר כ"א (

מובדל כי יודעו שאינו וכו']".Ì‰Óקדוש בטלים שהם משמיעים גופא שזה אלא ומקדישים"? "משמיעים איך ש"בטלים" שכיון מתורץ [ובזה

שמע.8. קריאת בברכות



`xiiנב 'k iyily mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר כ' שלישי יום

,r 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéùé øùàë äðäå,r 'nr cr.ú"ãá øåáãä

,"epzad` mler zad`" mixne`íeöîö úðéça àéäLmvnvy ± ¤¦§¦©¦§
z` d"awdúéìëz ézìaä ìBãbä BøBà,leab ilae ±Laìúäì ©¨©¦§¦©§¦§¦§©¥

¯ ,"íìBò" àø÷pä ìeáb úðéçáa,ze`ivn ly) byen `ed "mler" ¦§¦©§©¦§¨¨
onfl zexeywd zelabdd ,leab ly oipr ± onfe mewn ly (xcbe

ewnlemvnv d"awde ± m

- df "leab"a envrøeáòa©£
éãk ,ìàøNé Bnò úáäà©£©©¦§¨¥§¥
ììkì ,åéìà íáø÷ì§¨§¨¥¨¦¨¥
.Cøaúé Búecçàå Bãeçéa± §¦§©§¦§¨¥

.zeevne dxez ici lräæå§¤
¯ eøîàLzkxa jynda ¤¨§

:"epzad` mler zad`"

¯ ,"äøúéå äìBãb äìîç"¤§¨§¨¦¥¨
xzei daxe dlecb zepngxa

mgix ,mixg` lr xy`n

,epilr d"awdLeøtdlnd ±äøúéxy`n xzei `ed ±úáø÷ ìò ¥§¥¨©¦§©
¯ ;äìòî àáö ìëaL íéäìàixd `a dlrn `av ly maexiw ¡Ÿ¦¤§¨§¨©§¨

d"awd ly zepngx dzid l`xyi ipa lre ± mdilry zepngxdn

"mler zad`" zkxaa .xzei daxd mze` axwl ,xzei dax dcina

:oldl mixne`ìå íò ìkî zøçá eðáe"¯ ,"ïBL,ernynyàeä± ¨¨©§¨¦¨©§¨
z` xga d"awdyúBnà éôeâì Búeiøîça äîãpä éøîçä óebä©©¨§¦©¦§¤§¨§¦§¥ª

¯ ;íìBòädxiga ,okymdilry ,mieey mixac ipya `wec zkiiy ¨¨

minec mdy zexnl ,ipya `le cg` xaca mixgeay xnel mi`zn

"dxiga" xnel mi`zn `l ,mipey mixac ipya eli`e ,ipyl cg`

xnel xyt` i` okle ,mipyd on cg`a xegal ,zizin`d dzernyna

icedi ly eznyp ,oky ,l`xyi zenyp cvn dpeekd "zxga epae"y

± "lrnn dwl` wlg" `idy

ybtnÎzcewpe oeinc dl oi`

`l` ;licadl ieb ly ytpl

`id "zxga epae"a dpeekd

,icedi ly eteb lr

ezeixnegae ezeipevigay

± ieb ly etebl dnec `ed

,icedi seba xga d"awde

lrye ,dnypl ilk didiy

mr zeyrpd zelertd ici

dlert lk ixdy) sebd

d"awd mr icedi cg`zi ,(`wec sebd ici lr d`a ,devn ly zinyb

:xiaqn owfd epaxy itke ±Leøôe ,"'eëå úBãBäì 'eëå eðzáø÷å"§¥©§¨§§§¥
äàãBä,d`ced jezn `ad lehia ly zcgeind dlrnd ±øàaúé ¨¨¦§¨¥

¯ ,Cøaúé Bãeçéa ììkì ,"'eë Eãçéìe" ;øçà íB÷îallkidl §¨©¥§©¤§¦¨¥§¦¦§¨¥
,'d zecg`a ixnbl.ìéòì økæpkdryay ,oldl xiaqi owfd epax ©¦§¨§¥

eze` `iai ,rny z`ixwa xaecn mzece` mipipra icedi wnrziy

.'dl dlecb dad`l ribiy ,rny z`ixw miiwl xacd

àaìc à÷îò ìà íéøácä älà ìékNnä íéNé øLàk ,äpäå§¦¥©£¤¨¦©©§¦¥¤©§¨¦¤¨§¨§¦¨
Y àçîe,gende ald wner jezn mda wnrziyk,àìénî éæà Ÿ¨£©¦¥¨

¯ ,"íéðtì íéðtä íénk"lk dlecb dad` d`xn d"awdy dn ©©¦©¨¦©¨¦
± d"awdl dlecb dad` l`xyi ipaa mb xxerz ,l`xyi ipal jk

owfd epax miiqn jka

dad`d oipr z` xiaqdl

"miptl miptd mink" ly

,e"n wxta xiaqdl lgdy

,xne` `ed dilre

dizekxae rny z`ixway

xxerl cgeina icedi lbeqn

- f`e .ef dad`èäìúz¦§©¥
BLôð,d"awdl dad`a ± ©§

,"äáéãð çeø"a Laìúúå§¦§©¥§©§¦¨
ìk áæòìå çépäì ácðúäì§¦§©¥§©¦©§©£Ÿ¨

¯ ,ãâpî Bì øLàlky £¤¦¤¤
,xwird elv` eidi `l dl`

,'eëå ä÷éLç ä÷éáãa BøBàa ììkìå Cøaúé Ba ä÷áãì ÷øå§©§¨§¨¦§¨¥§¦¨¥§¦§¦¨£¦¨§
àçeøa àçeø úe÷acúàå ïé÷éLð úðéçáagex zewaczd ± ¦§¦©§¦¦§¦§©§¨§¨

,dlrnly gexa cg`zz mc`d gexy ,gexaìéòì økæpkmyky ± ©¦§¨§¥
ly eitn ,dtl dtn zewiac wx `l dyrp ,zeinyba "oiwiyp"ay

± ipyd ly ladde gexd zexagzd mb m` ik ,ipy ly eitl cg`

mr zcg`zn dhnly mc`d gexy ,zeipgexa cegid ote`a mb jk

dlecbd ezad` z`tn mc`d dvxi z`fe ± dlrnly gexd

"oiwiyp" zpigaa jxazi exe`a llkidl ,d"awdléà Cà .àéä C ©¥¦
?àçeøa àçeø úe÷acúà úðéçamiribn dn ici lr ± §¦©¦§©§¨§¨

- ?"'eke jxazi ea dwacl" epevx ielinl ,gexa gex zewaczdl

øîà äæì'eke "jaal lka zad`e" ixg` ±älàä íéøácä eéäå" : ¨¤¨©§¨©§¨¦¨¥¤
ía zøaãå ,Eááì ìò 'eë©§¨¤§¦©§¨¨

¯ ,"'eëribn mc`d

d zewiaclici lr dxen`

ici lre dxeza ezewnrzd

,dxeza xeaicdBîëe§
ãeçiL ,íéiç õòa áeúkL¤¨§¥©¦¤¦

ïé÷éLpäoipr epyi eay ± ©§¦¦
,"gexa gex" ly zewiacd

-äîëç ãeçé àeä Bøwò¦¨¦¨§¨
-äðéa-äîëça úòc-äðéa¦¨©©§¨§¨¦¨

àeäå ,úòc,oipr ±ïeiò ©©§¦
¯ ;äøBzäzewnrzdd ©¨

,dxezd zpade dwenrd

mc`d ly elkye ezrc ,ezpia ,eznkg micg`zn oci lry

,dxezay dlrnly lkye zrcÎdpiaÎdnkgaY ätäåici lr §©¤
,"ma zxace" dxeza eita xacn mc`dyàöBî àeäxewn ±çeøä ¨¨©

Béelâå,gexd ly ±éøáãa øeacä úðéça eðéäå ,éelb úðéçáa §¦¦§¦©¦§©§§¦©©¦§¦§¥
,äøBz- ,zelbzd ly ote`a "gex"d d`a ,dxez ixac exacay ¨

,dxeza oeird ici lr `a ,"gexa gex" zewiace cegid xwiry ixd

:oldl owfd epax xiaqn xac ly enrhe
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íìåò àø÷ðä ìåáâ 'éçáá ùáìúäì úéìëú éúìáä
ììëéì åéìà íáø÷ì éãë ìàøùé åîò úáäà øåáòá
'éô äøéúéå äìåãâ äìîç ù"æå .'úé åúåãçàå åãåçéá
úøçá åðáå .äìòî àáö ìëáù íéäìà úáø÷ ìò äøéúé
åúåéøîåçá äîãðä éøîåçä óåâä àåä ïåùìå íò ìëî
'éôå 'åëå úåãåäì 'åëå åðúáø÷å .íìåòä úåîåà éôåâì
ì"ðë 'úé åãåçéá ììëéì 'åë êãçéìå .à"îá øàáúé äàãåä

à÷îåò ìà íéøáãä äìà ìéëùîä íéùé øùàë äðäå
èäìúú íéðôì íéðôä íéîë àìéîî éæà àçåîå àáìã
áåæòìå çéðäì áãðúäì äáéãð çåøá ùáìúúå åùôð
åøåàá ììëéìå 'úé åá ä÷áãì ÷øå ãâðî åì øùà ìë
àçåø úå÷áãúàå ïé÷éùð 'éçáá 'åëå ä÷éùç ä÷éáãá
àçåøá àçåø úå÷áãúà 'éçá àéä êéà êà .ì"ðë àçåøá
íá úøáãå êááì ìò 'åë äìàä íéøáãä åéäå øîà äæì
ã"áç ãåçé àåä åø÷éò ïé÷éùðä ãåçéù ç"òá ù"îëå 'åë
åéåìéâå çåøä àöåî àåä äôäå äøåúä ïåéò àåäå ã"áçá

.ú"ãá øåáãä 'éçá åðééäå éåìéâ 'éçáá
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xii` `"k iriax mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר כ"א רביעי יום

,r 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àöåî ìò éë,r 'nr cr.ì"ðë åãåàîå

"íãàä äéçé 'ä ét àöBî ìò ék"9.zeidl `ed dtd oipry ixd ± ¦©¨¦¦§¤¨¨¨
dci lry ,dxeza dpadd `ed xwirdy ixd ."gex"d ly "`ven"d

,ef dad`l yxcp ,`eti` ,recn ;"gexa gex" ly zewiacd d`a

iabl ,ok` ,oldl owfd epax xiaqi ?xeaica dxezd ixac `hal

ytpd iabl ,"mc`"d

cegid xwir ,ziwl`d

,xzeia dpeilrd zewiacde

.dxeza dpadd ici lr mi`a

`id dpeilrd dpeekd ,j`

`ed jexa seq oi` xe`y ixd

zipeigd ytpa mb jynei

`wec `a df xac ± mlerae

eita `iven mc`dy ici lr

,oky .dxezd ixac z`

,inyb oipr `edy xeaicd

ytpd ici lr wx jiiy

lr jynp `linne ,zipeigd

oi` xe`e dyecw xeaicd ici

zeide ;zipeigd ytpa seq

dnn `a xeaicl gekdy

mixac dzye lk` mc`dy

z` xacl gek el epzpe ,miinyb zeige mc exvep mdn ,miinyb

r mikynp ± mixeaicdipipr lka seq oi` xe`e dyecw jk ici l

dhnl jynei seq oi` xe`y dpeilrd dpeekd zrvazne ,mlerd

`hal yxcp ,okl ."eceak ux`d lk `ln" didiy ,mleraixac

zeevn iabl mb xen` mrh eze`y ,oaen `teb dfne) xeaica dxezd

zipeigd ytpa seq oi` xe` jynp xwira oci lry zeid ,zeiyrn

ytply ,"dxez"a xacd `hazn ji` xaecn o`k ,`l` .mlerae

ici lr ,gexa gex zewiace xzeia dlrpd cegid mi`a ziwl`d

jiyndl ick ,dxeza xeaicl mb mikixv z`f lkae ± dxeza dpadd

.(mlerae zipeigd ytpa mb seq oi` xe`éãé àöé àì ,íB÷î ìkîe¦¨¨Ÿ¥¥§¥
Bcáì ïeiòå øeäøäa BúáBçdaygna dxez cnel mc`yk ± ¨§¦§§¦§©

dyrp jk ici lry zexnl ,ezaeg ici `vei `ed oi` ,cala xedxde

,"gexa gex" zewiac ly ote`a ziwl`d eytp ly lecbd cegidãò©
àéöBiL,dxezd ixac z` ±éLîäì éãk ,åéúôNaóBñ-ïéà-øBà C ¤¦¦§¨¨§¥§©§¦¥

,íãàä íãa úðëBMä úéðeiçä Lôð ãò ähîì àeä-Ceøä§©¨©¤¤©¦¦©¤¤§©¨¨¨
¯ ,éç-çîBö-íîBcî äeäúnäxvep jkn ,dzeye lke` mc`dy ©¦§©¤¦¥¥©©

,seq oi` xe` jynp dl` lkae ± zipeigd ytpd zpkey ea mcd elv`

,xeaica dxez ixac `iven `edy ici lrïlk úBìòäì éãkz` ± §¥§©£ª¨
,mlerd ly ,ig ,gnev ,mnecde zipeigd ytpíìBòä ìk íò 'äì©¦¨¨¨

íéøcìå õøàì øéàé øLà ,Cøaúé BøBàå Bãeçéa ïììëìe ,Blkª§¨§¨§¦§¦§¨¥£¤¨¦¨¨¤§©¨¦
"'eëå øNa ìë eàøå ,'ä ãBák äìâðå" ,éelb úðéçáa10eäfL , ¦§¦©¦§¦§¨§§¨¨¨¨§¤¤

ìzLä úéìëzìë àìî 'ä ãBák úBéäì ,úBîìBòä ìk úeìL ©§¦¦§©§§¨¨¨¦§§§Ÿ¨
àøBäðì àëeLç àëtäàì ,éelb úðéçáa à÷åc Bælä õøàä± ¨¨¤©¨©§¨¦§¦©¦§©£§¨£¨¦§¨

`l (zetilwd) jyeg z` jetdl,(dyecwd) xe¯ ,à÷úîì àøéøîe§¦¨§¦§¨
weznl (jetdl ± "dbep ztilw"n ezeig z` lawny ,mlerd) zexixne

,(dyecwle aehl)ìéòì økæpk,e"l wxta ±úeëéøàajkay ± ©¦§¨§¥©£¦
elek zelylzydd xcq zilkz lk z`haznúðek úéìëz eäæå .§¤©§¦©¨©

éLîäì ,BúãBáòa íãàäC ¨¨¨©£¨§©§¦
àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà¥¨

¯ ,ähîìzexnl ,okle §©¨
zipgexd ezcearay

± dxeza dwenrd ezpadae

z` `lnl ezexyt`a

,ezad` ly "ywean"d

d"awda weac zeidl

± "gexa gex" zewiaca

dpeekd zeidl ,la` ,dkixv

wx aehy dn `l :ezceara

m` ik ,ziwl`d eytple el

,dvex d"awdy dn `lnl

dhnl seq oi` xe` jyneiy

ici lr xvepy xac ,mlera

ici lre) dxeza xeaicd

`l` .(zeevnd dyrn

"jaal lr dl`d mixacd"l ribn mc`dy iptl ,z`f lkay

lka jiwl` 'd z` zad`e" aezkd xne` ,dxez mdy ± "ma zxac"le

jexa seq oi` xe` zkynd iptl ,oky ,"jc`n lkae jytp lkae jaal

zexxerzd ,"o"n z`lrd" dligza zyxcp dxez ici lr dhnl `ed

dkynd okn xg`l zkynp jk ici lry ,mc`d zad` ly dhnln

.zeevne dxez ici lréøvL ÷ø¯ ,"ïéá÷eð ïéî" úàìòä älçz C ©¤¨¦§¦¨©£¨©©¦§¦
.lawndn dilre dweyz zexxerzdl `id dpeekd ,dlawd oeylay

,"lawn"d zpiga `id "`awep"ìéòì økæpk Bãàîe BLôð Bì øñîì: ¦§Ÿ©§§Ÿ©¦§¨§¥
,zeidl jixvy enk zeevne dxez ici lr dkyndd didzy icky ±

ly ote`a mc`d zad` ly "o"n z`lrd" dligza zeidl dkixv

jka .'dl lkd z` ,xen`k ,xeqnl ± d"awdl "ece`ne eytp" zxiqn

ezece` ,"miptl miptd mink dad`" oipr xiaqdl owfd epax miiq

.df wxt seql cr jka jiynde e"n wxta oecl lgd

h"n wxt seq `ipza `"hily x"enc` w"kn xe`ia'ek `id ji` j`

.'ek zilkz edfy 'ek `vi `l n"ne mc`d 'igi ...`ed dtdeokez (1

...lr ik" (3 ,xzein "mc`d ...dtde" dxe`kl (2 ,l"pda ezpeek

aezkd zehytk o`k ezpeekc dfa xe`ia siqen `lcn ± "mc`d

`n k"`egexd `ven (4 ?o`k xaecnd oiprdl zekiiyd ieielibe±

l"pdkl gxkdd (5 ?el jenqd "ielib 'igaa" lr siqen i`ne ,'itd

e"lta enewn ± 'lzydd zilkz edfy hxtae (6 ?h"ntqa c"ecpa

l"i .oipr epi` ,dxe`kl ,xeviwa mb o`ke "zekix`a l"pke" miiqncke

jynda `ay 'eb zad`ec ze`vezd o`k z"pyn i"tr :t"`ca

'ek mixacd dl` likynd miyi xy`ky ± y"w zekxaay mipiprdl
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נג xii` `"k iriax mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר כ"א רביעי יום

,r 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àöåî ìò éë,r 'nr cr.ì"ðë åãåàîå

"íãàä äéçé 'ä ét àöBî ìò ék"9.zeidl `ed dtd oipry ixd ± ¦©¨¦¦§¤¨¨¨
dci lry ,dxeza dpadd `ed xwirdy ixd ."gex"d ly "`ven"d

,ef dad`l yxcp ,`eti` ,recn ;"gexa gex" ly zewiacd d`a

iabl ,ok` ,oldl owfd epax xiaqi ?xeaica dxezd ixac `hal

ytpd iabl ,"mc`"d

cegid xwir ,ziwl`d

,xzeia dpeilrd zewiacde

.dxeza dpadd ici lr mi`a

`id dpeilrd dpeekd ,j`

`ed jexa seq oi` xe`y ixd

zipeigd ytpa mb jynei

`wec `a df xac ± mlerae

eita `iven mc`dy ici lr

,oky .dxezd ixac z`

,inyb oipr `edy xeaicd

ytpd ici lr wx jiiy

lr jynp `linne ,zipeigd

oi` xe`e dyecw xeaicd ici

zeide ;zipeigd ytpa seq

dnn `a xeaicl gekdy

mixac dzye lk` mc`dy

z` xacl gek el epzpe ,miinyb zeige mc exvep mdn ,miinyb

r mikynp ± mixeaicdipipr lka seq oi` xe`e dyecw jk ici l

dhnl jynei seq oi` xe`y dpeilrd dpeekd zrvazne ,mlerd

`hal yxcp ,okl ."eceak ux`d lk `ln" didiy ,mleraixac

zeevn iabl mb xen` mrh eze`y ,oaen `teb dfne) xeaica dxezd

zipeigd ytpa seq oi` xe` jynp xwira oci lry zeid ,zeiyrn

ytply ,"dxez"a xacd `hazn ji` xaecn o`k ,`l` .mlerae

ici lr ,gexa gex zewiace xzeia dlrpd cegid mi`a ziwl`d

jiyndl ick ,dxeza xeaicl mb mikixv z`f lkae ± dxeza dpadd

.(mlerae zipeigd ytpa mb seq oi` xe`éãé àöé àì ,íB÷î ìkîe¦¨¨Ÿ¥¥§¥
Bcáì ïeiòå øeäøäa BúáBçdaygna dxez cnel mc`yk ± ¨§¦§§¦§©

dyrp jk ici lry zexnl ,ezaeg ici `vei `ed oi` ,cala xedxde

,"gexa gex" zewiac ly ote`a ziwl`d eytp ly lecbd cegidãò©
àéöBiL,dxezd ixac z` ±éLîäì éãk ,åéúôNaóBñ-ïéà-øBà C ¤¦¦§¨¨§¥§©§¦¥

,íãàä íãa úðëBMä úéðeiçä Lôð ãò ähîì àeä-Ceøä§©¨©¤¤©¦¦©¤¤§©¨¨¨
¯ ,éç-çîBö-íîBcî äeäúnäxvep jkn ,dzeye lke` mc`dy ©¦§©¤¦¥¥©©

,seq oi` xe` jynp dl` lkae ± zipeigd ytpd zpkey ea mcd elv`

,xeaica dxez ixac `iven `edy ici lrïlk úBìòäì éãkz` ± §¥§©£ª¨
,mlerd ly ,ig ,gnev ,mnecde zipeigd ytpíìBòä ìk íò 'äì©¦¨¨¨

íéøcìå õøàì øéàé øLà ,Cøaúé BøBàå Bãeçéa ïììëìe ,Blkª§¨§¨§¦§¦§¨¥£¤¨¦¨¨¤§©¨¦
"'eëå øNa ìë eàøå ,'ä ãBák äìâðå" ,éelb úðéçáa10eäfL , ¦§¦©¦§¦§¨§§¨¨¨¨§¤¤

ìzLä úéìëzìë àìî 'ä ãBák úBéäì ,úBîìBòä ìk úeìL ©§¦¦§©§§¨¨¨¦§§§Ÿ¨
àøBäðì àëeLç àëtäàì ,éelb úðéçáa à÷åc Bælä õøàä± ¨¨¤©¨©§¨¦§¦©¦§©£§¨£¨¦§¨

`l (zetilwd) jyeg z` jetdl,(dyecwd) xe¯ ,à÷úîì àøéøîe§¦¨§¦§¨
weznl (jetdl ± "dbep ztilw"n ezeig z` lawny ,mlerd) zexixne

,(dyecwle aehl)ìéòì økæpk,e"l wxta ±úeëéøàajkay ± ©¦§¨§¥©£¦
elek zelylzydd xcq zilkz lk z`haznúðek úéìëz eäæå .§¤©§¦©¨©

éLîäì ,BúãBáòa íãàäC ¨¨¨©£¨§©§¦
àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà¥¨

¯ ,ähîìzexnl ,okle §©¨
zipgexd ezcearay

± dxeza dwenrd ezpadae

z` `lnl ezexyt`a

,ezad` ly "ywean"d

d"awda weac zeidl

± "gexa gex" zewiaca

dpeekd zeidl ,la` ,dkixv

wx aehy dn `l :ezceara

m` ik ,ziwl`d eytple el

,dvex d"awdy dn `lnl

dhnl seq oi` xe` jyneiy

ici lr xvepy xac ,mlera

ici lre) dxeza xeaicd

`l` .(zeevnd dyrn

"jaal lr dl`d mixacd"l ribn mc`dy iptl ,z`f lkay

lka jiwl` 'd z` zad`e" aezkd xne` ,dxez mdy ± "ma zxac"le

jexa seq oi` xe` zkynd iptl ,oky ,"jc`n lkae jytp lkae jaal

zexxerzd ,"o"n z`lrd" dligza zyxcp dxez ici lr dhnl `ed

dkynd okn xg`l zkynp jk ici lry ,mc`d zad` ly dhnln

.zeevne dxez ici lréøvL ÷ø¯ ,"ïéá÷eð ïéî" úàìòä älçz C ©¤¨¦§¦¨©£¨©©¦§¦
.lawndn dilre dweyz zexxerzdl `id dpeekd ,dlawd oeylay

,"lawn"d zpiga `id "`awep"ìéòì økæpk Bãàîe BLôð Bì øñîì: ¦§Ÿ©§§Ÿ©¦§¨§¥
,zeidl jixvy enk zeevne dxez ici lr dkyndd didzy icky ±

ly ote`a mc`d zad` ly "o"n z`lrd" dligza zeidl dkixv

jka .'dl lkd z` ,xen`k ,xeqnl ± d"awdl "ece`ne eytp" zxiqn

ezece` ,"miptl miptd mink dad`" oipr xiaqdl owfd epax miiq

.df wxt seql cr jka jiynde e"n wxta oecl lgd

h"n wxt seq `ipza `"hily x"enc` w"kn xe`ia'ek `id ji` j`

.'ek zilkz edfy 'ek `vi `l n"ne mc`d 'igi ...`ed dtdeokez (1

...lr ik" (3 ,xzein "mc`d ...dtde" dxe`kl (2 ,l"pda ezpeek

aezkd zehytk o`k ezpeekc dfa xe`ia siqen `lcn ± "mc`d

`n k"`egexd `ven (4 ?o`k xaecnd oiprdl zekiiyd ieielibe±

l"pdkl gxkdd (5 ?el jenqd "ielib 'igaa" lr siqen i`ne ,'itd

e"lta enewn ± 'lzydd zilkz edfy hxtae (6 ?h"ntqa c"ecpa

l"i .oipr epi` ,dxe`kl ,xeviwa mb o`ke "zekix`a l"pke" miiqncke

jynda `ay 'eb zad`ec ze`vezd o`k z"pyn i"tr :t"`ca

'ek mixacd dl` likynd miyi xy`ky ± y"w zekxaay mipiprdl
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`xiiנד a"k iying mei Ð p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר כ"ב חמישי יום

,r 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìë äðäå .ð ÷øô,140 'nr cr.å"ç 'åë íéìéãáî

'ilr ± 'ek exe`a llkile 'zi ea dwacl 'ek eytp hdlzz

± r"nlhnlndxe`kl:x`ane ,'ek dad`a ytpd zelk ,j``lc)

ycgn) xn` dfl 'ek `id ji` (l"pd c"qwkxenb yecigeide (

'ilrn jtid) ma zxace (xzei cere .dxeza oeir) jaal ...mixacd

'kg epiid 'rnlc gexe ,gexa gex zewacz` l"v ik ± (r"nlhnln

.c"aga c"ag micgiizn (d"t lirl oiir) oeird i"re ,dxez 'rnlc

k"g` dlbn oiirnc `da k"g` xaciykc l"t` dxe`kl dpde)

) `l eze ma zxace zlert edfe ,c"aga c"agc cegidjtidx`eand

zewiypn ipwyi p"ynne e"nte d"nteditwyepc mc`a lyndne ,

dtde :x`ane ((c"agc cegid c"r xtqn dtae gena ± `le dtl dt

eheytk epiid ,(xe`ia 'qez ila) `ven `ed (oezgzd mc`ce 'rnlc)

ielib 'igaa (ezpwqne oeirdc) ielibe (oiirny 'kgd) gexd `iven ±

wx `le 'bz`c `nlr)lkya `pwqn(ielib 'iga) xeacd 'iga epiide (

`ven lk lr ik .(oeirdc eielibe `pwqn `"k oeir wx `le) z"ca

'd it (on `viyk ,l"pk ,eheytk)'igiedfy l"pk eheytk) mc`d

f"d ± dnvr dxezd cenilae .oeird zpwqne ielibdkld xac`le

dxeza oeird `nlyac oaen epi` oiicry `l`) ,(h"ewyde oeird

cz` l"t`` zxg` ik ,gxkenedn la` ± 'rnlc gexa zewa

lelkl dvxie hdlzie eal l` miyi xy`kc gxkddexe`a`eai ±

l mb gxkeiezxacedrepz ± maziktdx`an dfle .h"lrnln ±

`vi `l n"ne (`ed ok zn`cg"cila`) 'ek jiyndl ick 'ek

daege oipr f"d ± f"tr dxe`klr"ta,zewacz`l zekiiy dfl oi`e

.y"w zekxac dpkdd i"re y"wa ezcear dfac 'ek gexa gex ely

'ek olek (dlri 'ek zxace i"r ik ,jiiyc uxzneollkleecegiaexe`e

± oaen epi` oiicre) .(oeird i"r envra lrety mipiprd mze`)

okezl ± mlerde g"vcd zelrdl dceard zgxkenc zekiiyd

edf `"k ("mixacd eide"c aezkd cr) y"w zlgzde y"w zekxa

oipre dceare ieeivr"taxeacd cegi elit`e)elyepi` ,xeacaxwir

dpiprn `idy s` ,l"pke ziktd drepze ,hdlziykc `pwqnd

mc`aeenvrzilkz edfe 'ek 'lzyd zilkz edfy (x`an dfl) .(

edf ± 'zi ecari mc`dye 'ek 'eak zeidl 'ek 'lzyddy) 'ek zpeek

.zad`el zekiiyd oaen epi` oiicre) ,('eke y"w 'xa zpwqne okez

) wx (uxzne`"`eec`ne eytp el xeqnl 'ek dlgz jixvy (k"d`la

:`ipza mipipr dnk mix`ean l"pd t"r .('eb zad`e 'eb rny okez)

± eneiqk dxezd zrici mzq `le) c"qte dklda ligzn d"ta

e"nte d"nta .("dpite cv lkn" `le mzq cegil rbepa xacnyk

b"rv dxe`kl .cere ,(cal h"ewy `le) dkld ef 'd xac ± wiicn

ixde ± (z"ca) xeac epiidc oiwiyp yxtny (e"n ,d"ntae o`k) `ipza

oaene ,xeacc dlabda `eal leki epi`y ± oiwiypc ielird lk

enkc ± 'eb ipwyi dxezd lr p"ync (.c ,`) y"dy z"ewla z"pyntr

'ek lecb mevnv 'igaa `"k 'ek a`dc x"d`jkmy z"pyntre .'ek

[(a"nw 'r l"f t"xd zegpd 'qa) y"dy d"ca xzei xe`iaae fnxa]

f"i`y ji`e ,ma zxace ly (yeciga) ehtie` mrc oi` xe`ia 'qezi

"xetiq" wxjc`n lka zncwdc gxkdde ,c"aga dyrpd c"rcere

dkyndde yecigd dyrp f` ik ± c"aga exwir k"tr`y ji`e

d"awdy'idiayeiepiidc oiwiypc 'iad n"kay ± b"rvde .x"d`dn

c"agl zekiiyd idne wyepd lyoigendad`dy oiprdy `l` .

lecbd enyy 'rnlcke ,c"ag (sie` hk`n e`) xrai` hk`n zinipt

...z`ivi `ed ...dwiyp" :(` ,b"rx) dkepg iyexc 'iqa oiire .'ek jynp

ald 'iptnlkyde.w"dlkr "

.ð ÷øtzyxcp ,cenll micner ep` eze` ,'p wxt zpad lr lwdl ick ¤¤
zegtl dxvw dncwd1,'d zad`a mipey mipte`e zepiga lr epcnl o`k cr :

el` zead` ;zeevn miiwle dxez cenll mc`d z` `ian ,mdn cg` lky

.zeevnd meiwae dxezd cenila zeig zepzep

,dad`dy `ede ,mixen`d dad`d ipte`e zepiga lka deey cv miiw ,mxa

zewl`y e` ,d"awda weac zeidl oevxe dweyz lr zqqean ,xen`d lka

cenil oipr z` ,xiyi ote`a ,ef dad` zaiign ,jkitl .eytpa zelbzda didz

zewl`e ,d"awda icedi waczn jk ici lr ,oky ,zeevnd meiwe dxezd

sqeka `l ,`haznd ,dad` ly beq zece` xaeci 'p wxta .eytpa zilbzn

zelk cr zewl`l dweyzae oe`nva ,m` ik ,zewl`a weac zeidl dweyze

ytpdy :`ed ,ef dad` ly "cri"d :xnelk ;zewl`l dlk eytpy ,ytpd

.ytpd zelka zelkidle ,sebl dze` mixyewd mipiprd lkne sebdn wzpzz

,zeevnde dxezd meiwl ,xiyi ote`a xxerl dleki dpi` ,dfk beqn dad`

`le .seba dyeal dnypd xy`k wx miixyt` zeevn meiwe dxez cenil ,oky

dad` ly yweand xy`kefwzpidle zelkidl ± xen`dn jtidl `ed

ly dzilkz ,mxa .sebdnlkd`ad zeevne dxeza dceard ixd `id ,dad`

dad` jezny zeevne dxeza dceard ote`e ± ef dad`dnef,ytpd zelk ly

,dad` ly dadla z`vnp eytpy drya :ytpa ziktd drepz ici lr `a

ef `ly ,z`f mr ,`ed yg ± oeilke "dvix" ly drepza ,"`evx" ly drepza

yalzz dnypdy ,jtidl `id dpeilrd dpeekd ,`l` ,dpeilrd dpeekd `id

zelhazd icil mc`d `a ef dybxd z`tn .dhnl zewl` jiynze seba

zelke "`evx" ly drepza zeidl mewnay ,"aey" ly drepz ea zxvepe

yeal zeidl ,dxfg ly ,"aey" ly drepz ,ziktd drepza `vnp `ed ,ytpd

mipte`d .dpeilrd dpeekd z` rval jkae ± zeevne dxez miiwle ,seba

oeyln ,"sqk" ly dpigak mix`ezn ,dzr cr epcnl mzece` ,dad`d zbxce

."`pini `rexc cqg" ± oinid cv `idy ,cqg zpiga `ed "sqk"e ,"sqek"

ew :mieew dylya zewlegn zexitqd xyry ,dlawd zxeza llkl m`zdae
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.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.לכהנים – ושייך ה', לבית זה מביאים דבנ"י מבואר דשם ה) יב, (מ"ב להכתוב וכוונתו ע"פ) (מבאר "אולי :

שקל בפי' תשא ס"פ תו"א ל.Â˜‰..3„˘"ועיין לא, ˘ËÈÏ"'‡4.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בפירוש) הכמות לשלילת להכנס מכריחו "מה :

וכן שם·‰Â‡ÈˆÓ˙?התניא) מוזכר (שאינו הכסף על מעלתו שבזה שם מוכרח אין אבל לוחשות שהזהב... א.) (לה, בתו"א הוא. הכן ),ÏÏÎוצ"ע

יתיר סליק זהב כו' וכסף כו' דזהב א): (קמח, לזח"ב מתאים וכ"ז הרבה, וגוונין הרבה מינין בו יש כו' זהב כו' שהוא כסף ד): (פי"ב, ובבמד"ר

(כבמד"ר)".ÏÚÓ˙(כנ"ל זהב מיני כל ואתמשכן נפקי ומתמן כו' (כבתו"א) לעיינין ונציץ דנהיר כו' הכסף) על ‡„ÂÓ"¯5.הזהב ˜"Î ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘ע"פ ומתורץ כו', המים בחי' אה"ר למדרי' כו' יעלה כו' נפשי כלתה וגם כו' אש דכרשפי זו דמאהבה ספ"ט ממש"כ קשה "ולכאורה :

כו'". לגבי דוקא כו' שאמרו ומה (צה-צו) אחרי פ' להצ"צ באוה"ת לקוטי6.מש"כ (עיין דמחשבה או ודיבור דהמעשה חילוק עצמו בגוף "היינו

– אחרי)" פ' ריש ˘ËÈÏ"‡תורה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰..7.ב סג, ˘ËÈÏ"‡8.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰צמאון שיש סתם דהראי' "אאפ"ל :

ראי' הול"ל (3 אני", אהבה חולת כי "כמ"ש לי' דסמיך אה' חולת על הול"ל א"כ (2 קמ"ל? דמאי (1 È�ÙÏבנפש: Ó"Î·שם שמדבר בתניא זה

דהוצרך וי"ל הנפש. צמאון „Â˜‡ע"ד Ô‡Îממעל אלק' חלק היא למטה בהיותה שגם נה"ב) או האדם בכללות (ולא בנה"א שהמדובר כיון לראי'

כו' שמתבונן בדרגא הוא כ"א בע"ת, (כבפ"ז) צי' בארץ הייתה לא וגם לך˘ÚÓÏ'ממש, צמאה וכמ"ש ראי': ומביא גו'. נכספתי נכסוף מדרגת

וכדלעיל יהודא), מדבר שזהו (אף במדבר כ"א בירושלים שאינו צי', בארץ – הכתוב בסיום [והתירוץ יצה"ר) לו שאין נה"א – (דדוד נפשי

קמי' דכולא ÓÓ˘שמתבונן ‡ÏÎ) גו', צמאה וכמ"ש לצמאון: מביאה כו' בגדולת שהתבוננות גם היא שהראי' – להוסיף יש ועוד [.'È˘È¯„:

אתה אלי בזה‡˘Í¯Áאלק' וגם דצדיק). בנפה"א הנפש כליון (דיש נפשי כלתה הכתוב) כל' צ"ל, כך (כנראה וגם וכמ"ש הראי': לקמן ועד"ז .(

שהיא ע"ז גם דהראי' להוסיף וכמ"ש‰ÏÂÚ‰יש כו': דנכסוף אהבה לזה:‚Ìעל קודם שמזכיר העבודה על ועלי' מובן�ÙÒÎ‰(הוספה ועפ"ז – (

נפשי". כלתה "וכמ"ש הול"ל; דלכאורה "וגם", התיבה גם שמביא ה.9.מה ב, השירים שיר
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¯ ,äìòîì äìBòä äfò úáäìLik ,edynl zkynpd dad` `l ©§¤¤©¨¨¨§©§¨

,ytpd zelk ly zadly y` jezn dlerd dad` m`ãøtìå§¦¨¥
¯ ,ïäa úæçàpL íéöòäå äìéútäîqgia xacd zernyn ¥©§¦¨§¨¥¦¤¤¡¤¤¨¤

mivre (d"l wxt l"pk) dliztk `edy sebdn wzpidl :`id ,dnypl

dnypd y`e xe` iabl (h"k wxt l"pk)6.úøaâz éãé ìò ,eðéäå§©§©§¥¦§Ÿ¤
¯ ,úéäìàä LôpaL éäìà Làä ãBñézead`d x`ya enk `ly §¨¥¡Ÿ¦¤©¤¤¨¡Ÿ¦
,ziwl`d ytpay mind ceqin ze`adäàa äfîe,ytpd ±éãéì ¦¤¨¨¦¥

¯ ,ïBànö± y`d ceqi zexabzd ici lry ,zeinyba xacdy enk ¦¨
y`d ceqi zexabzd ici lry ± zeipgexa mb jk ,`nv mc` dyrp

,dnypa oe`nv xvep ± ziwl`d ytpd lyáeúkL Bîëe7äàîö" : §¤¨¨§¨
"éLôð Eì8Ck øçàå ,,ytpd dribn ±"äáäà úìBç" úðéçáì9, §©§¦§©©¨¦§¦©©©£¨

¯ly avnl `ian ± ieex izla oe`nvy enk ± dad`n dleg ytpdy

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

íéøîà éèå÷éì
äðäå ð ÷øôïä ì"ðä äáäà úåâøãîå 'éçá ìë

ùéà ïäë 'éçáå àðéîéã àøèñî
úéáì úôñëð óåñëð ïåùìî íéùã÷ä óñë '÷ðå ãñç
äðìåë ìò äìåòä äáäà 'éçá ãåò ùé êà .êéáà
'éçáî ùà éôùøë äáäà àéäå óñëä ìò áäæä úìòîë
úåððåáúä é"òù åðééäã äàìéò äðéáã úåðåéìò úåøåáâ
áéùç ùîî àìë äéî÷ àìåëã ä"á ñ"à úìåãâá
'ìëúñàìå åúìåãâ 'øàôú ø÷éì ùôðä áäìúúå èäìúú
'ìòîì äìåòä äæò úáäìù ùà éôùøë àëìîã àø÷éá
éãé ìò åðééäå ïäá úæçàðù íéöòäå äìéúôäî ãøôéìå
äàá äæîå úéäìàä ùôðáù éäìà ùàä ãåñé úøåáâú
úìåç 'éçáì ë"çàå éùôð êì äàîö ù"îëå ïåàîö éãéì
íâ ù"îë ùîî ùôðä úåìë éãéì äàá ë"çàå äáäà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.לכהנים – ושייך ה', לבית זה מביאים דבנ"י מבואר דשם ה) יב, (מ"ב להכתוב וכוונתו ע"פ) (מבאר "אולי :

שקל בפי' תשא ס"פ תו"א ל.Â˜‰..3„˘"ועיין לא, ˘ËÈÏ"'‡4.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בפירוש) הכמות לשלילת להכנס מכריחו "מה :
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יתיר סליק זהב כו' וכסף כו' דזהב א): (קמח, לזח"ב מתאים וכ"ז הרבה, וגוונין הרבה מינין בו יש כו' זהב כו' שהוא כסף ד): (פי"ב, ובבמד"ר

(כבמד"ר)".ÏÚÓ˙(כנ"ל זהב מיני כל ואתמשכן נפקי ומתמן כו' (כבתו"א) לעיינין ונציץ דנהיר כו' הכסף) על ‡„ÂÓ"¯5.הזהב ˜"Î ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘ע"פ ומתורץ כו', המים בחי' אה"ר למדרי' כו' יעלה כו' נפשי כלתה וגם כו' אש דכרשפי זו דמאהבה ספ"ט ממש"כ קשה "ולכאורה :

כו'". לגבי דוקא כו' שאמרו ומה (צה-צו) אחרי פ' להצ"צ באוה"ת לקוטי6.מש"כ (עיין דמחשבה או ודיבור דהמעשה חילוק עצמו בגוף "היינו

– אחרי)" פ' ריש ˘ËÈÏ"‡תורה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰..7.ב סג, ˘ËÈÏ"‡8.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰צמאון שיש סתם דהראי' "אאפ"ל :

ראי' הול"ל (3 אני", אהבה חולת כי "כמ"ש לי' דסמיך אה' חולת על הול"ל א"כ (2 קמ"ל? דמאי (1 È�ÙÏבנפש: Ó"Î·שם שמדבר בתניא זה

דהוצרך וי"ל הנפש. צמאון „Â˜‡ע"ד Ô‡Îממעל אלק' חלק היא למטה בהיותה שגם נה"ב) או האדם בכללות (ולא בנה"א שהמדובר כיון לראי'

כו' שמתבונן בדרגא הוא כ"א בע"ת, (כבפ"ז) צי' בארץ הייתה לא וגם לך˘ÚÓÏ'ממש, צמאה וכמ"ש ראי': ומביא גו'. נכספתי נכסוף מדרגת

וכדלעיל יהודא), מדבר שזהו (אף במדבר כ"א בירושלים שאינו צי', בארץ – הכתוב בסיום [והתירוץ יצה"ר) לו שאין נה"א – (דדוד נפשי

קמי' דכולא ÓÓ˘שמתבונן ‡ÏÎ) גו', צמאה וכמ"ש לצמאון: מביאה כו' בגדולת שהתבוננות גם היא שהראי' – להוסיף יש ועוד [.'È˘È¯„:

אתה אלי בזה‡˘Í¯Áאלק' וגם דצדיק). בנפה"א הנפש כליון (דיש נפשי כלתה הכתוב) כל' צ"ל, כך (כנראה וגם וכמ"ש הראי': לקמן ועד"ז .(

שהיא ע"ז גם דהראי' להוסיף וכמ"ש‰ÏÂÚ‰יש כו': דנכסוף אהבה לזה:‚Ìעל קודם שמזכיר העבודה על ועלי' מובן�ÙÒÎ‰(הוספה ועפ"ז – (

נפשי". כלתה "וכמ"ש הול"ל; דלכאורה "וגם", התיבה גם שמביא ה.9.מה ב, השירים שיר



`xiiנו a"k iying mei Ð p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ilegäàa Ck øçàå,dnypd ±¯ ,Lnî Lôpä úBìk éãéì`lely §©©¨¨¨¦¥§©¤¤©¨
,dlk ytpd dzid ± oldl xaqeiy itk ± "aey" ly drepzdBîk§

áeúkL10ïàkî ,äpäå ."éLôð äúìk íb" :zexeabd zpigan ± ¤¨©¨§¨©§¦§¦¥¦¨
,"d`lir dpia" lyzepeilrdähîì íéiålä LøL àöézcear ote` ± ¨¨Ÿ¤©§¦¦§©¨
.ef zpigan `a mield

¯ älòúé íìBòäL ãéúòìå]§¤¨¦¤¨¨¦§©¤
íä eéäé,mield ±íéðäkä11, ¦§¥©Ÿ£¦

¯`ed avndy itk `ly

,xwird md mipdkdy ,zrk

cala milth mielde

jilr eelie" :aezkk ,mipdkl

"jezxyie12milth mieldy ,

,mipdkláúkL Bîëe§¤¨©
:÷eñt ìò ì"æ é"øàä̈£¦©©¨

"íiålä íéðäkäå"13¯ §©Ÿ£¦©§¦¦
eéäé åLëò ìL íiåläL¤©§¦¦¤©§¨¦§

ãéúòì íéðäk14úãBáòå ,[ Ÿ£¦¤¨¦©£©
ìB÷ íéøäì äúéä íiålä©§¦¦¨§¨§¨¦

äøéLa ,äãBúå äpø,dta ± ¦¨§¨§¦¨
¯ ,äøîæå,xiy ilkaïebða §¦§¨§¦
¯ ,äîéòðely zerepz :zeiktd zerepz izy oebipa opyi ,libxd itky §¦¨

,cqge dgny ly zerepze dxeabe zexixn¯ ,"áBLå àBöø" úðéçáa¦§¦©¨¨
`evx ± "aeye `evx" ly dxeva dzidy ,mzcear z`hazn jkay

,daydedbiqp ± aeye ,ytpdzelkeBæ äfò äáäà úðéça àéäLitk ± ¤¦§¦©©£¨©¨
,aeye `evx zpigaa `id ef dad`y ,epcnlyïî àöBiä úáäìLk§©§¤¤©¥¦

¯ ,÷æaädaye ,ax wfega zvxet y`dzadl ea ,adf mitxev eay ilk ©¨¨
,"aeye `evx" ± cinàúéàãk,mi`ven ep`y enk ±á ÷øt] àøîba ¦§¦¨©§¨¨¤¤

äâéâçc15.[`evx zeigde" ycewd zeig iabl aezky dna dpeekdy ± ©£¦¨
wfegazvxet`iddpdy ,dxen`dy`d enk`id ,"wfadd`xnkaeye

ly drepza `id dligzay ,ef dad`a mb jk ;znlrpe day cine

itk ± "aey"d `a okn xg`l cin j` ,ytpd zelkae dvixa ,"`evx"

jalyk :`iddpeekdy "cg`laeyjal uxm`" "dxivi xtq"a aezky

ick ,javnlaeye jknrpnid ,"cg`"l xefge aey ±ytpdzelka "ux"

dpeekdyyibxneyg`ed :xnelk ;mlera 'dzecg`zelbzdjiyndl

seba didz dnypdy m` ik ,ytpd zelk ly oipra dppi` dpeilrd

didzy ote`a zewl` mikiynn jk ici lry ,zeevne dxez miiwze

.mlera ,'d zecg` ,"cg`" ly zelbzddäæ ïéðò øàáì øLôà éàå§¦¤§¨§¨¥¦§¨¤
áaìð Léà ìk ÷ø ,ázëîa áèéä,"al" ly oipr zenilya ea yiy ± ¥¥§¦§¨©¨¦¦§¨

¯ ,ïBáðågeka ynzyne §¨
,dpiadøác ìò ìékNnä± ©©§¦©¨¨

,dnkgd geka ynzyn

Bzòc øM÷ì ÷éîòîe©£¦§©¥©§
Y 'äa Búðeáúeynzyne §¨©

,zrcd gekaáBè àöîé¦§¨
BLôða æeðbä øBàå§©¨§©§
íeôì ãç ìk ,úìkNnä©©§¤¤¨©§

déìéc àøeòLitl cg`lk ± ¦¨¦¥
xeriydely,ìòtúî Lé]¥¦§¨¥

¯ ,['eë ìòtúî Léå 'eëyi §¥¦§¨¥
,ef zeppeazdn lrtzny in

zeppeazdn lrtzny in yie

dnec dpi`e ,zxg`

zelrtzdl cg`dzelrtzd

,ipydúàøé úîéã÷ éøçà©£¥§¦©¦§©
¯ ,àèç,`hga lykidl cgtd ,`hgz`xi dpyi dligzaøeñ úBéäì ¥§¦§

.íBìLå ñç 'eë "íéìécáî íëéúBðBò" úBéäì àlL úéìëúa òøî¥¨§©§¦¤Ÿ¦§£¥¤©§¦¦©§¨
dligzdidzygxkdd on ,dad`dzelrtzdlydxevlka :xnelk ±

oi` ± zxg` ;zilkza "rxn xeq" didiy ick ,`hg z`xi ly dncwd

idefy oeeikny ,owfd epax xiaqn oldl .dad`l ribdl ezexyt`a

dxeza 'd zcear oipr z` aiigl dgeka oi` ± ytpd zelk ly dad`

o`k eli`e ,sebd jezaz`vnpdnypdykwxjiiydf xac ,ik ±zeevne

;sebd on d`ivi ly drepza ,ef dad` awr ,z`vnp eznypy xaecn

dad`n zeevnd meiwe dxezd cenila dceard xcq ixdefixdy)

`idy m` ik ,dnvr dad`d `l ixd `id dcear lk ly dzilkz

ly ote`a `ed (zeevnd meiwae dxezd cenila zeig siqeze `iaz

dpeekdy yibxne yg `ed ik ,ytpd zelkn zerpnid ± cala "aey"

miiwze seba didz dnypdym` ik ,ytpd zelk oipra dppi` dpeilrd

:"`ipz"d oeylae .zeevne dxez
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ג.10. פד, ˘ËÈÏ"‡11.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שהיא אמר דלעיל – הסתירה מתורץ "בזה :‰ÏÂÚ‰לויים והרי דכהן, אהבה לכהן.ÌÈÏÙËעל

אלא כדלעיל, הוא דכן כו'".˘‰ÌÏÂÚומתרץ להתעלות ב.12.צריך יח, מד,13.במדבר ˘ËÈÏ"‡:14.טו.יחזקאל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מדייק"

שהלויים בזה ÂÈ‰Èומוסיף ÂÈ˘ÎÚ Ï˘שלא ידעינן שמזה עולם עד ולבנינו לנו אמרה התורה שהרי הקושיא מיישב דבזה וי"ל – דלעתיד כהנים

שאלה ומבאר רפ"ט). יסוה"ת הל' (רמב"ם שינוי בה א"כÂÈ˘ÎÚ˘)‡ÏÂיהי' וא"ת לעתיד. כהנים יולדו) (כי יהיו – לויים הם ההוא) בזמן

הלוים יולדו מהוÏ‡·(דלעת"ל וכו')‰Â„ÈÁ˘?כהן) בתפלה ועד"ז בביהמ"ק עבודתם אופן היינו – תומ"צ (בעניני הלוים – פשוטה וההסברה

מפני מפני˘�˘Ì˙Óהיינו – הכהנים ועד"ז וכו'), (גבורה לוי כהן˘�˘Ì˙Óבחי' בפרקין).‡È˘בחי' (כדלעיל Ï·‡החסד „È˙ÚÏÂ'שבבחי הנשמה

תהי' כהן.ÏÚÓÏ‰לוי שבבחי' הספר,ÔÎÏÂמהנשמה מחבר ידי על נשאלו, שליט"א, אדמו"ר כ"'ק של זו הערתו על וכו'". כהן לאב בדוקא יולדו

(באות שליט"א הרבי ותשובות רגילה) (באות השאלות את להלן מביאים אנו השאלות. מלות בין עליהן ענה שליט"א והרבי שונות, שאלות

) שמאי כבית ההלכה תהי' שלעתיד על גם זה להקשות שייך הלא ולבנינו", ד"לנו הקושיא בענין Ï‡מודגשת): ‰¯Â˙‰„ „ÂÒÈ‰ ÏÚ ‡È˘Â˜ Â‰Ê

Ï"�‰ ¯Â‡È·‰ ÏÚ ‡ÏÂ Y בפסק˙˘˙�‰ להתקיים סופה וב"ה ב"ש שמחלוקת אומרים ולכן שמאי, כבית יהי' למעשה שהפסק הוא בזה שהכוונה ,(

ÌÈÂÏÏבפועל. Ú‚Â�· Î"‡˘Ó .ÈÓÎ ‰ÎÏ‰ Y ‰"·Â ˘"· ˙˜ÂÏÁÓÏ Ú‚Â�· Î"‚ Â‰Ê˘ Ô·ÂÓÂ .˙¯Á‡ ˜ÂÒÙÏ ÏÂÎÈ Ì„Â˜‰ „"·Ó ÏÂ„‚‰ „"· Y ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ

.'ÂÎÂ ˙˜ÂÏÁÓÏÂ „"·Ï ÏÏÎ ˙ÂÎÈÈ˘ ‰Ê· ÔÈ‡ Y ÌÈ�‰ÎÂ.זה להקשות שייך ליטהר שעתיד חי הבעל בענין È�ÈÓ˘Ï)וכן ‰˘Ó ˙¯Â˙ 'Ò·) ¯ÙÂÒ Ì˙Á‰

.‰¯‚ ‰ÏÚÈÂ Â�ÓÈÒ ‰�˙˘È Ê‡˘ ı¯˙Ó(ג יג, רבה (ויקרא זה על שנאמר בסנפיריו הבר לשור שוחט שלויתן השחיטה יתיר שהקב"ה במה וכן

תורה". חידוש – תצא מאתי חדשה ˘‡ÂÏÈÙ"תורה ‰¯Â˙‰ ÔÈ„ È¯‰ Y ‰Ú˘ ˙‡¯Â‰Â .˙Á‡ ÌÚÙ ¯·„ ÏÚ ¯·Â„Ó‰ Ô‡Î ÈÎ Y ‡ÎÈÏ ‡¯˜ÈÚÓ ‡È˘Â˜

.ÈÂ�È˘ ‰Ê· ÔÈ‡ Ï·‡ ,(‰‡¯Â‰) ˘Â„ÈÁ Y "ÈÂ�È˘" ¯Ó‡� ‡ÏÂ Y "‰¯Â˙ ˘Â„ÈÁ" ˜ÂÈ„‰ Â‰ÊÂ .‰‡Â·�‰ ¯Â˜Ó ‰"·˜‰ Î"˘ÎÂ ,‰¯ÂÓ ‡È·�.15.ב יג,

xii` b"k iyiy mei Ð p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר כ"ג שישי יום

,140 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äãåáòä øãñ äðäå,`r 'nr cr:ä"á íééçä ééç

úðéçaî úëLîpä úBönäå äøBzä ÷ñòa äãBáòä øãñ ,äpäå§¦¥¥¤¨£¨§¥¤©¨§©¦§©¦§¤¤¦§¦©
¯ ,ãáì "áBL" úðéçáa àéä ,Bæ äfò äáäàzelkn zerpnid ©£¨©¨¦¦§¦©§©

ze`vnida `wec `idy ,dpeilrd dpeekd z` rval ick ,ytpd

.seba dnypdáeL Eaì õø íàå" :äøéöé øôña áeúkL Bîk§¤¨§¥¤§¦¨§¦¨¦§
õø íàå" Leøt ,"ãçàì§¤¨¥§¦¨
ú÷eLz àéä ¯ "Eaì¦§¦§©
ììça álaL Lôpä©¤¤¤©¥¤¨¨

¯ ,éðîéäytpd ly dnewn ©§¨¦
,ziwl`dúøabúnLk± §¤¦§©¤¤
,dweyzdúáäìúîe¦§©¤¤

ãò ãàî ãàîa úèäìúîe¦§©¤¤¦§Ÿ§Ÿ©
,Lnî Lôpä úBìk§©¤¤©¨
äéáà ÷éç ìà CtzLäì§¦§©¥¤¥¨¦¨
,àeä-Ceøa íéiçä éiç©¥©©¦¨
óeba døñànî úàöìå§¨¥¦©£¨¨©
Ba ä÷áãì éîLâå éðôebä©¨¦§©§¦§¨§¨

Y Cøaúém`e" yexit edf ¦§¨¥
`vnp eal ,"jal ux

,"dvix" ly drepza

cr ,zlaben izla dad`a

ytpd zelk icil±

- d"awd mr cg`zdléæà£©
aey" zeidl jixv f` ±

,"cg`"l aeyl ,"cg`lBaì ìà áéLé úàæeilry epiide ± Ÿ¨¦¤¦
a opeazdläëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàî16Eçøk ìò" ék , ©£©©¥¦§¨¦§¨¨¦©¨§£
"éç äzàmiigd jtid `edy dnl md jzweyze jpevxy s` lr ± ©¨©

,zeigl ± jpevxl cebipa ,la` ,jilr ,ytpd zelk ±äfä óeba©©¤
éLîäì éãk ,BúBéçäìàeä-Ceøa íéiçä éiçî íéðBéìò íéiç C §©£§¥§©§¦©¦¤§¦¥©¥©©¦¨

¯ ,íéiç úøBz éãé ìò ,ähîìmiigd z` mikiynn dxez ici lry §©¨©§¥©©¦
,dhnl mipeilrdCøaúé Búecçàì íéðBzçza äøéc úBéäì¦§¦¨©©§¦§©§¦§¨¥
¯ ,éelb úðéçáaenk ezedn lka mc`d dlbzn dxicay enk ¦§¦©¦

zzin` zelbzd didz ,mipezgzd mi`xapa ,dhnl mb jk ,`edy

,'d zecg` oipr¯ ,ìéòì øàaúpL Bîkly dpeekd zilkz idefy §¤¦§¨¥§¥
aey" edf ± .jxazi el dxicl mlerd z` zeyrl ,mc`d zcear

zelbl ick ,"cg`"d liaya ,jytp zelkne jzad`n aey :"cg`l

.mlera 'd zecg`ãçà éåäîì" :LBãwä øäfa áeúkL Bîëe§¤¨©Ÿ©©¨§¤¡¥¤¨
¯ ,"ãçàa,cg`a cg` didiyäéäé íìòpä ãeçiäL Leøt §¤¨¥¤©¦©¤§¨¦§¤

."àéìbúàc àîìò" úðéçáacegidy :xnelk .dlebn mler ± ¦§¦©¨§¨§¦§©§¨
.dhnl dlbziy ,"`ilbz`c `nlr" zpigaa didi ,"mlrp" `edy

,xzei dpeilr dbixcne mler ly "cg`"dy :epiid "cg`a cg`"

.xzei mipezgzd dbixcnde mlerd ly "zecg`"a dlbziäæå§¤
."'eëå éãBc äëì" :íéøîBàL"dlk" z`xwly ,"dlk z`xwl ± ¤§¦§¨¦§

dkynde dkild ± "icec dkl" didi ,ef dad`ay ytpd zelk ±

.dhnl zewl` jiyndl ± "icec"neðéúBaø øîàî ïáeé äæáe¨¤¨©£©©¥
ìò" :äëøáì íðBøëæ¦§¨¦§¨¨©
ìòå ,éç äzà Eçøk̈§£©¨©§©

¯ ,"'eë Eçøk± "zn dz` ¨§£
'd zceara d`xedd

dz`" jgxk lr xn`nn

didiy jixv mc` :`id ,"ig

vx eljtidl dweyze oe

,ytpd zelkl ,miigdn

zeidl mikixv seba miigde

:epevx cbpk ,egxk lra ea

xn`ndn ,`qib jci`n

("zn dz` jgxk lr") ipyd

dweyzde oevxdy ,`vei

zeidl - zeidl mikixv

jtidd eli`e .miiga

jixv ± ytpd zelk ,miigdn

,epevx cbpk elv` zeidl

ixd ± jk m`e .egxk lra

xn`n oia dxizq zniiwy

,ipyl cg`éà àlàåBðBöø äéäé Cepevx didi z`f lka cvik ±? §¤¨¥¦§¤§
lczydl mc`d lr dligza :mixacd epaei ,epcnl xaky itk j`

miigdye ,ytpd zelk icil cr ,d"awdl efk dlecb dad`l ribdl

jiyndl ,oeilrd oevxd z` rval ick ,wx ,"egxk lra" elv` eidi

xg`l ,eli`e ."ig dz` jgxk lr" edfe .mlera 'd zecg`e zewl`

eaxwa xevil aey eilr ,"aey" ly drepza `vnp xak `edyk ,okn

ici lr ,oky .ytpd zelk ly dad` lye "`evx" ly drepzd z`

iptn mb oke ,xzei dpeilr dbixcn ,"aey"a jiynn `ed jk

mipiprl jynp zeidl lelr `ed ,"aey" ly avna ezeiday

ly drepzd z` aey eaxwa xxerl eilr okle ± mleray mizegpd

icil cr dad` eaxwa xxerl :"zn dz` jgxk lra" ± "`evx"

jtidl ,"aey" ly drepza `edy ,igkepd epevx cbpk ,ytpd zelk

.ytpd zelknäðLî ìò úeëéøàa øçà íB÷îa øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¨©¥©£¦©¦§¨
:àeä-Ceøa íéiçä éiç úøæòa ,"éç äzà Eçøk ìò" :Bæ:xnelk ©¨§£©¨©§¤§©©¥©©¦¨

,ytpd zelk ly dad`e "`evx" ly drepza cner `edy drya

ick ,sebd jeza zeigl ,"ig" didiy ,epevx cbpk ,ekeza xxern `ed

dhnl miigd iig ly miigd z` jiyndl17.
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íéøîà éèå÷éì
äøåúä ÷ñòá äãåáòä øãñ äðäå
áåù 'éçáá àéä åæ äæò äáäà 'éçáî úëùîðä úåöîäå
'éô ãçàì áåù êáì õø íàå äøéöé øôñá ù"îë ãáì
éðîéä ììçá áìáù ùôðä ú÷åùú àéä êáì õø íàå
ãò ãàî ãàîá úèäìúîå úáäìúîå úøáâúîùë
íééçä ééç äéáà ÷éç ìà êôúùäì ùîî ùôðä úåìë
'úé åá ä÷áãì éîùâå éðôåâä óåâá äøñàîî úàöìå ä"á
óåâá éç äúà ë"ò éë ì"æøàî åáì ìà áéùé úàæ éæà
ä"á íééçä ééçî 'éðåéìò íééç êéùîäì éãë åúåéçäì äæä
åúåãçàì 'éðåúçúá äøéã úåéäì íééç úøåú é"ò äèîì
ãçà éåäîì ÷ä"æá ù"îëå ì"ùîë éåìéâ 'éçáá 'úé
àéìâúàã àîìò 'éçáá äéäé íìòðä ãåçéäù 'éô ãçàá
ë"òå éç äúà ë"ò ì"æøàî ïáåé äæáå 'åëå éãåã äëì ù"æå
ìò úåëéøàá à"îá ù"îëå åðåöø äéäé êéà àìàå 'åëå
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נז xii` b"k iyiy mei Ð p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר כ"ג שישי יום

,140 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äãåáòä øãñ äðäå,`r 'nr cr:ä"á íééçä ééç

úðéçaî úëLîpä úBönäå äøBzä ÷ñòa äãBáòä øãñ ,äpäå§¦¥¥¤¨£¨§¥¤©¨§©¦§©¦§¤¤¦§¦©
¯ ,ãáì "áBL" úðéçáa àéä ,Bæ äfò äáäàzelkn zerpnid ©£¨©¨¦¦§¦©§©

ze`vnida `wec `idy ,dpeilrd dpeekd z` rval ick ,ytpd

.seba dnypdáeL Eaì õø íàå" :äøéöé øôña áeúkL Bîk§¤¨§¥¤§¦¨§¦¨¦§
õø íàå" Leøt ,"ãçàì§¤¨¥§¦¨
ú÷eLz àéä ¯ "Eaì¦§¦§©
ììça álaL Lôpä©¤¤¤©¥¤¨¨

¯ ,éðîéäytpd ly dnewn ©§¨¦
,ziwl`dúøabúnLk± §¤¦§©¤¤
,dweyzdúáäìúîe¦§©¤¤

ãò ãàî ãàîa úèäìúîe¦§©¤¤¦§Ÿ§Ÿ©
,Lnî Lôpä úBìk§©¤¤©¨
äéáà ÷éç ìà CtzLäì§¦§©¥¤¥¨¦¨
,àeä-Ceøa íéiçä éiç©¥©©¦¨
óeba døñànî úàöìå§¨¥¦©£¨¨©
Ba ä÷áãì éîLâå éðôebä©¨¦§©§¦§¨§¨

Y Cøaúém`e" yexit edf ¦§¨¥
`vnp eal ,"jal ux

,"dvix" ly drepza

cr ,zlaben izla dad`a

ytpd zelk icil±

- d"awd mr cg`zdléæà£©
aey" zeidl jixv f` ±

,"cg`"l aeyl ,"cg`lBaì ìà áéLé úàæeilry epiide ± Ÿ¨¦¤¦
a opeazdläëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàî16Eçøk ìò" ék , ©£©©¥¦§¨¦§¨¨¦©¨§£
"éç äzàmiigd jtid `edy dnl md jzweyze jpevxy s` lr ± ©¨©

,zeigl ± jpevxl cebipa ,la` ,jilr ,ytpd zelk ±äfä óeba©©¤
éLîäì éãk ,BúBéçäìàeä-Ceøa íéiçä éiçî íéðBéìò íéiç C §©£§¥§©§¦©¦¤§¦¥©¥©©¦¨

¯ ,íéiç úøBz éãé ìò ,ähîìmiigd z` mikiynn dxez ici lry §©¨©§¥©©¦
,dhnl mipeilrdCøaúé Búecçàì íéðBzçza äøéc úBéäì¦§¦¨©©§¦§©§¦§¨¥
¯ ,éelb úðéçáaenk ezedn lka mc`d dlbzn dxicay enk ¦§¦©¦

zzin` zelbzd didz ,mipezgzd mi`xapa ,dhnl mb jk ,`edy

,'d zecg` oipr¯ ,ìéòì øàaúpL Bîkly dpeekd zilkz idefy §¤¦§¨¥§¥
aey" edf ± .jxazi el dxicl mlerd z` zeyrl ,mc`d zcear

zelbl ick ,"cg`"d liaya ,jytp zelkne jzad`n aey :"cg`l

.mlera 'd zecg`ãçà éåäîì" :LBãwä øäfa áeúkL Bîëe§¤¨©Ÿ©©¨§¤¡¥¤¨
¯ ,"ãçàa,cg`a cg` didiyäéäé íìòpä ãeçiäL Leøt §¤¨¥¤©¦©¤§¨¦§¤

."àéìbúàc àîìò" úðéçáacegidy :xnelk .dlebn mler ± ¦§¦©¨§¨§¦§©§¨
.dhnl dlbziy ,"`ilbz`c `nlr" zpigaa didi ,"mlrp" `edy

,xzei dpeilr dbixcne mler ly "cg`"dy :epiid "cg`a cg`"

.xzei mipezgzd dbixcnde mlerd ly "zecg`"a dlbziäæå§¤
."'eëå éãBc äëì" :íéøîBàL"dlk" z`xwly ,"dlk z`xwl ± ¤§¦§¨¦§

dkynde dkild ± "icec dkl" didi ,ef dad`ay ytpd zelk ±

.dhnl zewl` jiyndl ± "icec"neðéúBaø øîàî ïáeé äæáe¨¤¨©£©©¥
ìò" :äëøáì íðBøëæ¦§¨¦§¨¨©
ìòå ,éç äzà Eçøk̈§£©¨©§©

¯ ,"'eë Eçøk± "zn dz` ¨§£
'd zceara d`xedd

dz`" jgxk lr xn`nn

didiy jixv mc` :`id ,"ig

vx eljtidl dweyze oe

,ytpd zelkl ,miigdn

zeidl mikixv seba miigde

:epevx cbpk ,egxk lra ea

xn`ndn ,`qib jci`n

("zn dz` jgxk lr") ipyd

dweyzde oevxdy ,`vei

zeidl - zeidl mikixv

jtidd eli`e .miiga

jixv ± ytpd zelk ,miigdn

,epevx cbpk elv` zeidl

ixd ± jk m`e .egxk lra

xn`n oia dxizq zniiwy

,ipyl cg`éà àlàåBðBöø äéäé Cepevx didi z`f lka cvik ±? §¤¨¥¦§¤§
lczydl mc`d lr dligza :mixacd epaei ,epcnl xaky itk j`

miigdye ,ytpd zelk icil cr ,d"awdl efk dlecb dad`l ribdl

jiyndl ,oeilrd oevxd z` rval ick ,wx ,"egxk lra" elv` eidi

xg`l ,eli`e ."ig dz` jgxk lr" edfe .mlera 'd zecg`e zewl`

eaxwa xevil aey eilr ,"aey" ly drepza `vnp xak `edyk ,okn

ici lr ,oky .ytpd zelk ly dad` lye "`evx" ly drepzd z`

iptn mb oke ,xzei dpeilr dbixcn ,"aey"a jiynn `ed jk

mipiprl jynp zeidl lelr `ed ,"aey" ly avna ezeiday

ly drepzd z` aey eaxwa xxerl eilr okle ± mleray mizegpd

icil cr dad` eaxwa xxerl :"zn dz` jgxk lra" ± "`evx"

jtidl ,"aey" ly drepza `edy ,igkepd epevx cbpk ,ytpd zelk

.ytpd zelknäðLî ìò úeëéøàa øçà íB÷îa øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¨©¥©£¦©¦§¨
:àeä-Ceøa íéiçä éiç úøæòa ,"éç äzà Eçøk ìò" :Bæ:xnelk ©¨§£©¨©§¤§©©¥©©¦¨

,ytpd zelk ly dad`e "`evx" ly drepza cner `edy drya

ick ,sebd jeza zeigl ,"ig" didiy ,epevx cbpk ,ekeza xxern `ed

dhnl miigd iig ly miigd z` jiyndl17.
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íéøîà éèå÷éì
äøåúä ÷ñòá äãåáòä øãñ äðäå
áåù 'éçáá àéä åæ äæò äáäà 'éçáî úëùîðä úåöîäå
'éô ãçàì áåù êáì õø íàå äøéöé øôñá ù"îë ãáì
éðîéä ììçá áìáù ùôðä ú÷åùú àéä êáì õø íàå
ãò ãàî ãàîá úèäìúîå úáäìúîå úøáâúîùë
íééçä ééç äéáà ÷éç ìà êôúùäì ùîî ùôðä úåìë
'úé åá ä÷áãì éîùâå éðôåâä óåâá äøñàîî úàöìå ä"á
óåâá éç äúà ë"ò éë ì"æøàî åáì ìà áéùé úàæ éæà
ä"á íééçä ééçî 'éðåéìò íééç êéùîäì éãë åúåéçäì äæä
åúåãçàì 'éðåúçúá äøéã úåéäì íééç úøåú é"ò äèîì
ãçà éåäîì ÷ä"æá ù"îëå ì"ùîë éåìéâ 'éçáá 'úé
àéìâúàã àîìò 'éçáá äéäé íìòðä ãåçéäù 'éô ãçàá
ë"òå éç äúà ë"ò ì"æøàî ïáåé äæáå 'åëå éãåã äëì ù"æå
ìò úåëéøàá à"îá ù"îëå åðåöø äéäé êéà àìàå 'åëå
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`xiiנח c"k ycew zay mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר כ"ד קודש שבת יום

,`r 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úôñåúì äðäå .àð ÷øô,142 'nr cr:[ì"ðë åúãìåúá

.àð ÷øtjita c`n xacd jil` aexw ik" weqta "ezeyrl" dlnd zxaqdl ¤¤
zilkzy ,rnyn ± "ezeyrl"a miizqn weqtdy oeeikny ,"ezeyrl jaalae

wxta xiaqdl owfd epax lgd ± zeiyrn zeevn miiwl ,"ezeyrl" ± `id ,lkd

:`id ± icedi ly ezcear zilkze zelylzydd xcq lk zilkzy ,d"l

;jxazi el dxicl mlerd z` zeyrl ,mlera zewl` jiyndl

z` owfd epax `iad jk lre

zyxt) "xdef"a "`wepi"d ixac

zkll icedil xeq`y ,(wla

iptn ,y`x ieliba zen` rax`

,ey`x lr dxey dpikyd xe`y

xe`y zrcl icedi lrye

wewf ,ey`x lr dxeyd dpikyd

xe`dy ,"dlizt"le "ony"l

ly eteby ,xiaqde ,mda fg`ii

xe`l "dlizt"d `ed icedi

`ed ,xe`l "ony"de ,dpikyd

miaehd eiyrn ± "oiah o`caer"

,xiaqn owfd epaxe .icedi ly

miyrnl wwcfdl mikixv recn

ytpd ,dnvr dnypd jkl dwitqn `le ,dpikyd xe`l "ony" xeza miaeh

`id ,xenb wicv ly elit` ,dnypd ,ik ± lrnn dwl` wlg `idy ziwl`d

mr cg` xac didzy ,'d xe`l ze`ivna dlha dppi`e ,`idy efi` "ze`ivn"

jtdp onyde zeid ,dpikyd xe`l "ony"k ynyl dleki `id oi` ,okle .'d xe`

epevxe ,d"awd ly epevx ody ,`wec zeiyrn zeevn ,eli`e ;xe`l ixnbl

mileki miaeh miyrne zeevn `wec okl ± ez` cg` xac ixd md eznkge

epax xiaqd ,okn xg`l .ey`x lr "dxey"d dpikyd xe`l "ony"k ynyl

daygn ,diyeal ipy lre dnypd lr xe`d jynp dxez ici lry ,owfd

z` jiyndl ick ,j` .xenb cegia ez` micg`zne 'd xe`a millkpd ,xeaice

zeevnl miwwfp ± sebd lre zipeigd ytpd lr mb dpikyd z`xyde xe`d

xg`l .zipeigd eytpe eteb zervn`a wx oniiwl leki mc`y ,`wec zeiyrn

xcq lk zilkz od od zeiyrnd zeevndy ,owfd epax xiaqn ,okn

oipr xiaqn `ed ,jkl jyndae .mlera zewl` jiyndl ick ± zelylzydd

,dnypae zeiga ,irack dpyriz zeiyrnd zeevndy icky ,zeevnd zpeek

mipeyd mipte`d epiiva ,'d zad`e 'd z`xi ici lr ,"dpeek"d ici lr `a df

micner ep` eze` ,`"p wxta .zeevn miiwl icedi leki mda ,'d zad`e z`xia

,lirl epxkfdy "`wepi"d oeyl z` ,xe`ia ztqezae owfd epax xiaqn ,cenll

:epiiva ± onyl wewf dpikyd xe`y ± "`gynl jxhvi` `xedp `edd"y

± "ony"y ,"`wepi"d xne` o`k eli`e ,"dnkg"l "ony" fnxn mewn lkay

yi zekiiy efi` .zeiyrn zeevn ,xnelk ,miaeh miyrn ,"oiah o`caer oepi`"

,z`f xiaqdl ick ?dnkg zpigal fnxnd "ony" oial zeiyrn zeevn oia

ze`a zeiyrn zeevny ,miiqie ,dpikyd z`xyd oipr owfd epax yxti

aen oklye ,"dnkg"nwewf dpikyd xe`y "ony"d od zeiyrn zeevn recn o

.mc`d ly eteb `ed ,"dlizt"a fg`idl ick ,el

ì øeàa úôñBúì ,äpäå¯ ,ìéòìc à÷eðiä ïBLxe`y ± d"l wxta §¦¥§¤¤¥§©¨¨¦§¥
,"oiah o`caer" `ede "ony"l wewf ,icedi lr dxeyd dpikyd

miaeh miyrnl yi zekiiy efi` ,oaen `l dxe`kle ± miaeh miyrn

- ?dnkg `edy onyl ±éøöïéðò úö÷ ïéáäì älçz øàáì C ¨¦§¨¥§¦¨§¨¦§¨¦§©
¯ ,íéLãw éLã÷ úéáa äøBL äúéäL äðéëMä úàøLäiycw"a ©§¨©©§¦¨¤¨§¨¨§¥¨§¥¨¨¦

,ixd dzid "miycw

okly ,"dpikyd z`xyd"

zecgein zekld zeniiw eid

iycwa zexeyw eidy

dzid myy iptn ,miycw

,dpikyd z`xydìk ïëå§¥¨
íB÷îea yiy mixne`y ± §

äî ¯ äðéëMä úàøLä©§¨©©§¦¨¨
?Bðéðòoiprd edn ± ¦§¨

cgein ote`a mipiivny

mixne`e miieqn mewn

dpyi cgeina eilry

?dpikyd z`xydàìä£Ÿ
,"BãBák õøàä ìë àìî"§Ÿ¨¨¨¤§

!"dépî éeðt øúà úéì"å,cvik .jxazi epnn iepty mewn oi` ± §¥£©¨¦¥
a `wecy ,mixne` ,`eti`eze`z`xyd dpyi ± miieqn mewn

,oldl owfd epax xiaqi ?mewn lka `vnp d"awd ixd ,dpikyd

zewl`d zbixcn ly zelbzdd `ed dpikyd z`xyd ly dpipry

z`f lka ,mewn lka `vnp d"awdy zexnl ,oky ;"dpiky" z`xwpd

z`xyd ,eli`e ;zelbzd ly `le ,mlrd ly ote`a `id eze`vnid

.zelbzda `id dpikyd mewn eze`ay :drnyn ,dpikydCà©
¯ :áéúëãk ,ïéðòäaezky enk1:¯ ,"dBìà äæçà éøNaîe"dnn ¨¦§¨§¦§¦¦§¨¦¤¡¤¡©

md mixacd ji` oiadl leki `ed ,etebae eytpa d`ex mc`y

- mlerae zewl`aíãàä úîLpL BîkL2ìk äàlîî àéä ¤§¤¦§©¨¨¨¦§©§¨¨
ç"îø,248 ±BLàøî óebä éøáà,eteba xzeia oeilrd wlgd ± §¨¥§¥©¥Ÿ

¯ ,Bìâø ãòåmixa`d lk z` ± eteba xzeia mipezgzd mixa`d §©©§
mixa`d lka z`vnp dnypd :xnelk ,dnypd d`lnn elld

`lnz `l dnypdy ,sebdn wlg e` cg` xa` s` miiw `le ,dl`d

,eze`dðkLî øwò ïë ét ìò óàå,zeinipta ±dúàøLäå± §©©¦¥¦©¦§¨¨§©§¨¨¨
,siwn ote`a¯ ,íéøáàä ìëì úèMtúî çnäîe ,Bçîa àéä¦§Ÿ¥©Ÿ©¦§©¤¤§¨¨¥¨¦

`"hily x"enc` w"k zrc itl ,oky ;deey ote`a3dpeekd ,

oiprae ;dpnn miig mixa`dy zeigd oipr `id ,dnypd zehytzda

hytzne jynpd cg` oipr edf .mieey mixa`d lk ixd ,"miig" ly

ly oipr `ede ,mixa`l genay dnypdnxe`"migwel" sqep xac .

:genay dnypdn mixa`däpnî ìa÷î øáà ìëå,dnypdn ± §¨¥¨§©¥¦¤¨
ly mipey mibeq¯ ,Búðeëúe Bâæî éôì Bì éeàøä çëå úeiçly ©§Ÿ©¨¨§¦¦§§¨

,xa`d`le4xa`ay gkdn dpey cg` xa`a gkdy) miiepiydy

mdyk mina d`xpd oeebd enk ,envr xa`d ici lr mixvep (ipy
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כו.1. יט, ˘ËÈÏ"‡2.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב רנז, מזח"ג להעיר – לקמן "להבא :.3‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï·מתפשטת "'ומהמוח :

שהיא מה – האברים' חיים.·˘Â‰לכל שהם מה האברים, ממנה..."'.‡Â¯בכל מקבל אבר 'וכל – ענין ועוד ..4‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï·:

xii` c"k ycew zay mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

xa`d jyen dligzkln ,`l` ± dreav zikekf ly ilka mi`vnp

oeylae .'eke renyl e` ,ze`xl ,ytpd on gekd z` envrl

:"`ipz"dïéòä,geke zeig dnypd on zlawn ±¯ ,úBàøìgek ¨©¦¦§
xack `edy ,oird xneg ly ezpekze ebfnl m`zda `ed di`xd

,di`xl lbeqnd ,yheln

ïæàäågeke zeig zlawn ± §¨Ÿ¤
ì,øaãì ätäå ,òîL ¦§Ÿ©§©¤§©¥

Cìäì íéìâøäå5¯ ,cg` lk §¨©§©¦©£Ÿ
ebfn itl lawn mixa`dn

gekde zeigd z` ,ezpekze

.gena dligza dlbzne "dxey"d dnypd onçnaL Leça äàøpk©¦§¤§¤©Ÿ©
.íúBà úBøBwä ìëå íéøáà ç"îøa ìòôpä ìk Lébøîlk ± ©§¦¨©¦§¨¦§¨¥¨¦§¨©¨

iptn ± ?dnl jk lke ,egena mc`d yibxn ± mixa`a dxew xy`

zhytzn myne) zeigd ly dxewne dnewn xwir `vnp genay

zhytznd zeiga dyrpd lk ybxen xewnae ,(mixa`d lkl zeigd

] .epnn`"hily x"enc` w"k zxrdmiwlegn zegkd eid `l m`ae" :

r"vni"r mi`xpd xe`e min znbeck ± mixa`d cvn wx `"k)

mixa`a lrtpd z` envra yibxn gendyk if` (dreav zikekf`l

oeik ,ofe`dn e` oird on ze`ad zeybxda iepiy 'idelryodn xak

oia iepiy oi` ± dreavd zikekfd on migwlpyk mind enke) gendl

gkda xa`da iepiydy l"z`e ('ek mec`n e` oal ilkn migwlpd

ea jynpydpwpezybxd (ilk de`yry sqk zkizg enke) gkda

zewlgzd xcba dpi` genay dnypd m`a ,gendl dlerykllk

oia iepiye zewlgzd da 'idz `l ixd ,(da dlelky ote`a `l mb)

dheyt `idy oeik ± 'eke ofe`a e` oira lrtpe dxewd zybxd

cery xnel gixkn l"pdae .zilkzamcewn"eta dnypdn jynpy

"mewn" dfi`a yxtn dzre .f"nf mipeyn zegkd ± mixa`a

mixacd zpad lr lwdl ick ."zewlgzde iepiyd ligzn dnypdc

dncwd zyxcp ± `"hily iaxd ixe`ia z` oiadl cgeinae ,epcnly

miig ± zeigd oipr (` :sebay ytpd zeige xe`a mipipr ipy :dxvw

cg` xa` oia lcad oi` ± ef dpigane .dnypdn ig elek sebdy ±

epi` y`xd .edpynlxzeidpi` lbxde ,ig xy`nzegt.ig xy`n

lr ,sebd lklkef zeig .deey ote`a miig eixa`x`eza zx`ezn

min`zend ,dnypdn "gwel" xa` lky ,gekde zeigd (a ."xe`"

geke zeig dnypdn zlawn oird ± lynle ;xa` eze`l cgeina

milbxd ,xacl geke zeig ± dtd ,renyl geke zeig ± ofe`d ,ze`xl

lky dn ,zillkd zeigd :xnelk .d`ld jke ,zkll geke zeig ±

lky miihxtd gekde zeigd .mieey mixa`d lk jkae ± "ig" xa`

md jkae ± xcbend eciwtz z` `lnl lkeiy ick lawn xa`

:xnelk ,dheyt `id ytpd ly zeigd ± .cxtpa xa` lka mipzyn

zepzydd zxvep cvike ,mipey zegek ly zelvtzd mey da oi`

,mixa`a zeigd zeyalzdn d`vezk `a xacd ± ?zegeka

zyalznd zeigdne ,di`xd gek xvep ± oira zyalznd zeigdny

mi`vnpd min lynl enke ,d`ld jke ,drinyd gek xvep ± ofe`a

oeeb ilrae miheyt mindy zexnl ixd ,dreav zikekf ly ilka

,minec` mind mi`xp ± mec` ilka mi`vnp mdyk ,z`f lka ,cig`

zegekl qgia mb xnel xyt` jk .miwexi mind mi`xp ± wexi ilka

zeig ytpdn jiynn xa`d ± ytpddheytz` jted xa`dy `l` ,

oird ,ihxt gekl zeigd

ly gekl zeigd z` zkted

.mixa`d x`ya jke ,di`x

dlelk ytpd - :ipyd ote`d

mikynpd mipey zegekn

oird :xnelk .sebd ixa`a

,ytpa lelk didy ,di`x ly gek ,ytpd on dligzkl dil` zkyen

gekl gek oia iepiydy `le ,driny ly gek ytpdn zkyen ofe`d

owfd epax .cgeind xa`a zyalzn ytpd zeigy ixg` wx xvep

mpyi dnvr dnypay ,ipyd ote`d itk `id zn`dy ,oldl xiaqi

itl .eciwtzl m`zda xa` lkl mikynp mde mipey zegek xak

cery xnel gxkdd ony ,jkl di`xd ,`"hily iaxd ly exe`ia

micxtpd zegekd xak miniiw ,mixa`a miyalzn mdy iptl

m` ik mnvr cvn micxtp eid `l zegekd m` ,oky :`id ,dnypa

ixd ,dreav zikekf jxc mi`xpd xe` e` min oebke ,mixa`d cvn

oeebn ravd z` milawn md ,llk rav mdl oi` xe`d e` mind

mikynpd zegekl qgia mb jk xn`p m`e .zikekfd ly ravd

iepiy did `l ,mixa`a dyrpa yibxn gendyk ixd ,mixa`a

x`ya e` ,ofe`a dyrpy dnl oira dyrpy dnn ezybxda

zeybx oze`y oeeikn ,mixa`de`vi xakenke) ofe`dn e` oirdn

mind oia lcad oi`y ixd ,reavd ilkdn mze` mi`ivenyk mina

mcew eidyinvrd mpeebl mixfeg mind ,mec` ilka e` oal ilka

lcad oi`y ofe`a e` oira dyrpdn mi`ad zeybxa mb jk .irahde

iepiydy xn`p m`e .(mixa`dn e`vi xak mdy oeeikn ,mda iepiye

cinz ea x`ype gek eze`a dpwp ± ea jynpd geka lret xa`dy

.cinzl x`yp ilkd ixd ,ilk epnn eyry sqk zkizga lynl enk)

zeiga lret xa` lky) iepiydy :eppiprl qgia mb xnel dvxp jke

zexnl ± gena xxern xa` eze`y ybxa mb xak x`yp (el zkiiyd

xak `edy`viybxl oirdn `ad ybxd dpey okl xy`e (xa`dn

xcba dppi` genay dnypdy xn`p m` ,la` ,ixd ± ofe`dn `ad

zewlgzd lyllkzegeky ote`a `l mb)milelkeid `l - ,(da

oial oira dyrpd zybxd oia iepiye zewlgzd mey genay dnypa

y oeeikn ,mixa`d x`ya e` ofe`a dyrpd zybxd`iddheyt ixd

did ok ,mixa`dn mi`ad zeybxd zpigan m` mbe ± zilkza

m` ,gena `idy enk dnypa hlwp df iepiy did `l ixd ,lcad

y ,xnel gixkn ,xen`d lk .zilkza dheyt `idy xn`piptl cer

xak da miiw ± mixa`l ynn lreta dnypd on zkynp zeigdy

dbixcne "mewn" dfi`a ,owfd epax xiaqi ,oldl .gekl gek oia lcad

.mipeyd zegekd oia zewlgzdde iepiyd ligzn ,dnypaïéà ,äpäå§¦¥¥
úBçkä úìa÷ éepLóebä éøáàaL úeiçäålawn xa` lky dn ± ¦©¨©©Ÿ§©©¤§¥§¥©
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"‡ÏÂ."צבוע זכוכית בכלי הנמצאים במים הנראה כגוון האבר ע"י נעשה ˘ËÈÏ"‡5.שהשינוי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שמהם – אלו ד' שפרט "י"ל :

לה רגלים לדבר, פה האברים), בהתחלקות שבאים כמו חו"ב – המח' (מעוררים ושמיעה ראי' מחדו"מ; לעשותו, לבבך דפיך הג' לוךמסתעפים

ידיים))". נקט לא (ולכן והירידה העשי' (תכלית



נט xii` c"k ycew zay mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

xa`d jyen dligzkln ,`l` ± dreav zikekf ly ilka mi`vnp

oeylae .'eke renyl e` ,ze`xl ,ytpd on gekd z` envrl

:"`ipz"dïéòä,geke zeig dnypd on zlawn ±¯ ,úBàøìgek ¨©¦¦§
xack `edy ,oird xneg ly ezpekze ebfnl m`zda `ed di`xd

,di`xl lbeqnd ,yheln

ïæàäågeke zeig zlawn ± §¨Ÿ¤
ì,øaãì ätäå ,òîL ¦§Ÿ©§©¤§©¥

Cìäì íéìâøäå5¯ ,cg` lk §¨©§©¦©£Ÿ
ebfn itl lawn mixa`dn

gekde zeigd z` ,ezpekze

.gena dligza dlbzne "dxey"d dnypd onçnaL Leça äàøpk©¦§¤§¤©Ÿ©
.íúBà úBøBwä ìëå íéøáà ç"îøa ìòôpä ìk Lébøîlk ± ©§¦¨©¦§¨¦§¨¥¨¦§¨©¨

iptn ± ?dnl jk lke ,egena mc`d yibxn ± mixa`a dxew xy`

zhytzn myne) zeigd ly dxewne dnewn xwir `vnp genay

zhytznd zeiga dyrpd lk ybxen xewnae ,(mixa`d lkl zeigd

] .epnn`"hily x"enc` w"k zxrdmiwlegn zegkd eid `l m`ae" :

r"vni"r mi`xpd xe`e min znbeck ± mixa`d cvn wx `"k)

mixa`a lrtpd z` envra yibxn gendyk if` (dreav zikekf`l

oeik ,ofe`dn e` oird on ze`ad zeybxda iepiy 'idelryodn xak

oia iepiy oi` ± dreavd zikekfd on migwlpyk mind enke) gendl

gkda xa`da iepiydy l"z`e ('ek mec`n e` oal ilkn migwlpd

ea jynpydpwpezybxd (ilk de`yry sqk zkizg enke) gkda

zewlgzd xcba dpi` genay dnypd m`a ,gendl dlerykllk

oia iepiye zewlgzd da 'idz `l ixd ,(da dlelky ote`a `l mb)

dheyt `idy oeik ± 'eke ofe`a e` oira lrtpe dxewd zybxd

cery xnel gixkn l"pdae .zilkzamcewn"eta dnypdn jynpy

"mewn" dfi`a yxtn dzre .f"nf mipeyn zegkd ± mixa`a

mixacd zpad lr lwdl ick ."zewlgzde iepiyd ligzn dnypdc

dncwd zyxcp ± `"hily iaxd ixe`ia z` oiadl cgeinae ,epcnly

miig ± zeigd oipr (` :sebay ytpd zeige xe`a mipipr ipy :dxvw

cg` xa` oia lcad oi` ± ef dpigane .dnypdn ig elek sebdy ±

epi` y`xd .edpynlxzeidpi` lbxde ,ig xy`nzegt.ig xy`n

lr ,sebd lklkef zeig .deey ote`a miig eixa`x`eza zx`ezn

min`zend ,dnypdn "gwel" xa` lky ,gekde zeigd (a ."xe`"

geke zeig dnypdn zlawn oird ± lynle ;xa` eze`l cgeina

milbxd ,xacl geke zeig ± dtd ,renyl geke zeig ± ofe`d ,ze`xl

lky dn ,zillkd zeigd :xnelk .d`ld jke ,zkll geke zeig ±

lky miihxtd gekde zeigd .mieey mixa`d lk jkae ± "ig" xa`

md jkae ± xcbend eciwtz z` `lnl lkeiy ick lawn xa`

:xnelk ,dheyt `id ytpd ly zeigd ± .cxtpa xa` lka mipzyn

zepzydd zxvep cvike ,mipey zegek ly zelvtzd mey da oi`

,mixa`a zeigd zeyalzdn d`vezk `a xacd ± ?zegeka

zyalznd zeigdne ,di`xd gek xvep ± oira zyalznd zeigdny

mi`vnpd min lynl enke ,d`ld jke ,drinyd gek xvep ± ofe`a

oeeb ilrae miheyt mindy zexnl ixd ,dreav zikekf ly ilka

,minec` mind mi`xp ± mec` ilka mi`vnp mdyk ,z`f lka ,cig`

zegekl qgia mb xnel xyt` jk .miwexi mind mi`xp ± wexi ilka

zeig ytpdn jiynn xa`d ± ytpddheytz` jted xa`dy `l` ,

oird ,ihxt gekl zeigd

ly gekl zeigd z` zkted

.mixa`d x`ya jke ,di`x

dlelk ytpd - :ipyd ote`d

mikynpd mipey zegekn

oird :xnelk .sebd ixa`a

,ytpa lelk didy ,di`x ly gek ,ytpd on dligzkl dil` zkyen

gekl gek oia iepiydy `le ,driny ly gek ytpdn zkyen ofe`d

owfd epax .cgeind xa`a zyalzn ytpd zeigy ixg` wx xvep

mpyi dnvr dnypay ,ipyd ote`d itk `id zn`dy ,oldl xiaqi

itl .eciwtzl m`zda xa` lkl mikynp mde mipey zegek xak

cery xnel gxkdd ony ,jkl di`xd ,`"hily iaxd ly exe`ia

micxtpd zegekd xak miniiw ,mixa`a miyalzn mdy iptl

m` ik mnvr cvn micxtp eid `l zegekd m` ,oky :`id ,dnypa

ixd ,dreav zikekf jxc mi`xpd xe` e` min oebke ,mixa`d cvn

oeebn ravd z` milawn md ,llk rav mdl oi` xe`d e` mind

mikynpd zegekl qgia mb jk xn`p m`e .zikekfd ly ravd

iepiy did `l ,mixa`a dyrpa yibxn gendyk ixd ,mixa`a

x`ya e` ,ofe`a dyrpy dnl oira dyrpy dnn ezybxda

zeybx oze`y oeeikn ,mixa`de`vi xakenke) ofe`dn e` oirdn

mind oia lcad oi`y ixd ,reavd ilkdn mze` mi`ivenyk mina

mcew eidyinvrd mpeebl mixfeg mind ,mec` ilka e` oal ilka

lcad oi`y ofe`a e` oira dyrpdn mi`ad zeybxa mb jk .irahde

iepiydy xn`p m`e .(mixa`dn e`vi xak mdy oeeikn ,mda iepiye

cinz ea x`ype gek eze`a dpwp ± ea jynpd geka lret xa`dy

.cinzl x`yp ilkd ixd ,ilk epnn eyry sqk zkizga lynl enk)

zeiga lret xa` lky) iepiydy :eppiprl qgia mb xnel dvxp jke

zexnl ± gena xxern xa` eze`y ybxa mb xak x`yp (el zkiiyd

xak `edy`viybxl oirdn `ad ybxd dpey okl xy`e (xa`dn

xcba dppi` genay dnypdy xn`p m` ,la` ,ixd ± ofe`dn `ad

zewlgzd lyllkzegeky ote`a `l mb)milelkeid `l - ,(da

oial oira dyrpd zybxd oia iepiye zewlgzd mey genay dnypa

y oeeikn ,mixa`d x`ya e` ofe`a dyrpd zybxd`iddheyt ixd

did ok ,mixa`dn mi`ad zeybxd zpigan m` mbe ± zilkza

m` ,gena `idy enk dnypa hlwp df iepiy did `l ixd ,lcad

y ,xnel gixkn ,xen`d lk .zilkza dheyt `idy xn`piptl cer

xak da miiw ± mixa`l ynn lreta dnypd on zkynp zeigdy

dbixcne "mewn" dfi`a ,owfd epax xiaqi ,oldl .gekl gek oia lcad

.mipeyd zegekd oia zewlgzdde iepiyd ligzn ,dnypaïéà ,äpäå§¦¥¥
úBçkä úìa÷ éepLóebä éøáàaL úeiçäålawn xa` lky dn ± ¦©¨©©Ÿ§©©¤§¥§¥©
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"‡ÏÂ."צבוע זכוכית בכלי הנמצאים במים הנראה כגוון האבר ע"י נעשה ˘ËÈÏ"‡5.שהשינוי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שמהם – אלו ד' שפרט "י"ל :

לה רגלים לדבר, פה האברים), בהתחלקות שבאים כמו חו"ב – המח' (מעוררים ושמיעה ראי' מחדו"מ; לעשותו, לבבך דפיך הג' לוךמסתעפים

ידיים))". נקט לא (ולכן והירידה העשי' (תכלית



`xiiס c"k ycew zay mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

raep epi` dpey dxeva zeige gek dnypdnãvî äîLpä ïî¦©§¨¨¦©
¯ ,dúeäîe dîöò,xn`pydúeîöòå dúeäî äéäiLly ± ©§¨¨¨¤¦§¤¨¨§©§¨

,dnypdç"îøì ÷lçúî,248 ±íéðBL íé÷ìçmd jke ± ¦§©¥¦§¨£¨¦¦
a íéLaìúîç"îø248 ±úBîB÷î é÷ìç øeiö éôk ,úBîB÷î ¦§©§¦¦§¨§§¦¦¤§¥§

¯ ,óebä éøáà:xnelk ¥§¥©
dnvr dnypay xn`py

zegek ielba xak mpyi

on cg` milcaene mipey

gek ,ze`xl gek ± ipyd

,d`ld oke ,renyl

zegekd 248 eli`kye

Îa miyalzn ± dnypay

gek lk ,sebd ixa` 248

jk ,el jiiyd xa`ae mewna

,oky ,xnel xyt` i`éôlL¤§¦
dúeîöò àöîð äæ¤¦§¨©§¨

dúeäîe,dnypd ly ± ¨¨
éîLb øeiöa øiöîyie ± §ª¨§¦©§¦

dlúéðáúå úeîãe§§©§¦
,íBìLå ñç óebä úéðáúk§©§¦©©§¨

¯mpyi sebay myk xy`e

zexev ilra mipey mixa`

ok mb xn`p jk ,zepey

md dnypay zegekdy

mxeivae mzenca mb mipey

- jk xnel xyt` i` ±àlà¤¨
dnypd ±dlk(1) `id ± ª¨

,ãçà íöò(2)éðçeø± ¤¤¤¨¨¦
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וכיון – ועוד) כו' ונעשה בו עיניו נתן ועה"ר, טובה (עין רשע של וראיתו צדיק של ראיתו וכמו ראי', כחות כמה העין) – שלו הכלי מצד

רשע בהיותו שגם עכצ"ל אחרת בנשמה נשמתו מחליפה ולא העין חומר את משנה היא אין אבל לצדיק מרשע אותו משנה האדם שעבודת

שלו הראי' אז˘·ÔÈÚוכח גם הי' הרי רע, רק דנתן·‰ÌÏÚהיתה ראי' כח דצדיק, ראי' כח בנשמתו) היינו, – שבעין הראי' כח (במקור אצלו

ועצ"ע". הראי'. כח פרטי) כמה (שכולל מין היינו – כו' בו אותו8.עיניו על וכחזרה ככפולים לכאורה הנראים לשונות נזכרות שלהלן מה

ובחודש עת"ר. ישיר, אז במאמרים: המבואר כפי במוח, כלולות או הנמצאות שונות דרגות אודות כאן שמדובר שליט"א, הרבי מציין – ענין

ז'. אות תש"ח ר"ה ובהמשך תרס"ג. השביעי,
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום ג' והקודם, בו מודיע אשר קבל הניירות שלו והכל עבר ב"ה בכי 

טוב.

ובודאי למותר להאריך ברמיזת הענין, כשרואים שהשי"ת מסיר טרדות ודאגות צריך להבין הרמז, 

אשר ביכולתו ובמילא גם מזכותו וחיובו להתעמק בלימוד תורתנו תורת חיים בהעמקה הדרושה ובלשון 

התניא התקשרות והתחברות שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד ויתקע מחשבתו בחוזק וכו' ואינו 

מסיח דעתו כו' שזהו ג"כ הצנור והכלי להוספה בברכת השי"ת מכאן ולהבא הן בגשמיות והן ברוחניות

ואם בכל אחד הדברים אמורים, עאכו"כ בזה שזכה ללמוד בישיבת תומכי תמימים, ובפרט שע"י 

הנהגה טובה בכל האמור ישפיע גם על הרבים חבריו שגם הם ינהגו באופן האמור שזכות הרבים מסייעתו 

ויהי רצון שבכל האמור יהי' באופן דמוסיף והולך ומעלין בקדש והשי"ת יצליחו.

בברכה לבשו"ט.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



היום יום . . . סב

ה'תש"גיח אייר, לג לעומריום ראשון

חומש: בחוקתי, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: ואיך יבא . . . ־138־ וקדוש.

אצל אדמו"ר האמצעי הי' לג בעומר מיו"ט המצויינים. מען פלעגט ארויסגעהן אויפ'ן 
פעלד, ער פלעגט זיך ניט וואשען, ָאבער נעהמען משקה, ווָאס מצד הבריאות הָאט ער 
עס ניט געטָארט. מען הָאט דעמָאלט געזעהן א סך מופתים. דָאס רוב מופתים איז געווען 

בנוגע קינדער. און ַא גַאנץ יָאהר הָאט מען געווארט אויף לג בעומר.

ים ַחׁשּוִבים[. ָהיּו יֹוְצִאים  ִנים ]=ַחּגִ ֹעֶמר ֵמיו"ט ]ּיֹום־טֹוב[ ַהְמֻצּיָ ֵאֶצל ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָהָיה ַלג ּבָ
ִריאּות  ֲעֵמי ּבְ ּטַ ּמִ ָבר ׁשֶ ֶקה' – ּדָ ים' ַעל 'ַמׁשְ י ֹלא ָהָיה נֹוֵטל ָיָדיו ַאְך ָהָיה אֹוֵמר 'ְלַחּיִ ֶדה, ָהַרּבִ ַלּשָׂ
ָנה  נֹוֵגַע ִליָלִדים, ְוָכל ַהּשָׁ ה מֹוְפִתים. ֹרב ַהּמֹוְפִתים ָהיּו ּבְ ָהָיה ָאסּור ָעָליו. ָהיּו רֹוִאים ָאז ַהְרּבֵ

ֹעֶמר. ִיֲחלּו ְוִצּפּו ְלַלג ּבָ

ה'תש"גיט אייר, לד לעומריום שני

חומש: בחוקותי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ואח"כ . . . ־ע־ ית' כנ"ל.

חסידות איז א ג־טליכער פַארשטַאנד, דער פארשטַאנד ווָאס ווייזט דעם מענשען ווי 
קליין ער איז, און ווי גרויס ער קען זיך דערהויבען.

ְדלּות הּוא  ּגַ ּוְלֵאיזֹו  ָקָטן,  ה הּוא  ּמָ ּכַ ָלָאָדם ַעד  ְרָאה  ַהּמַ ַהֲהָבָנה  ֱאֹלִקית,  ֲהָבָנה  ֲחִסידּות ִהיא 
ָיכֹול ְלרֹוֵמם ֶאת ַעְצמֹו.

ה'תש"גכ אייר, לה לעומריום שלישי

חומש: בחוקותי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: והנה כאשר . . . ־ע־ בד"ת.

ניטָא בא וועמען איבערנעמען זיך. מען בעדארף הָארעווען, מיט סבלנות און קירוב 
הדעת קען מען, בעזה"י, אלס דורכזעצען, מיט ביטול הזולת והגבהת עצמו ווערט מען 

חלילה אלץ ָאן.

ֶעְזַרת ה'  ר, ּבְ ַעת ֶאְפׁשָ ַסְבָלנּות ְוֵקרּוב ַהּדַ ע, ּבְ י ִמי ְלִהְתָנֵער ֵמַאֲחָריּות". ָצִריְך ְלִהְתַיּגֵ ַלּפֵ "ֵאין ּכְ
ַהת ַעְצמֹו ַמְפִסיִדים, ָחִליָלה, ַהּכֹל. ִבּטּול ַהּזּוַלת ְוַהְגּבָ ר ַהּכֹל. ּבְ ֵרְך, ְלַסּדֵ ִיְתּבָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



סג היום יום . . . 

ה'תש"גכא אייר, לו לעומריום רביעי

חומש: בחוקתי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: כי על . . . ־ע־ ומאדו כנ"ל.

רּות ְלָהִביא  ָרִטית נֹוֵתן ְלָכל ָאָדם ָהֶאְפׁשָ ָחתֹו ַהּפְ ּגָ ַהׁשְ ֵרְך ּבְ י הּוא ִיְתּבָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָלַדַעת, ּכִ ַעל ּכָ
ָכל  ה ּבְ דֹוׁשָ ֲהדּות ְותֹוָרֵתנּו ַהּקְ ְצֹות ּוְבִחּזּוק ַהּיַ ִקּיּום ַהּמִ ֵרְך ִמן ַהּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל, ּבְ ָרצֹון ָהֶעְליֹון ִיְתּבָ

ֲעבֹוָדתֹו. א ּבַ לּוי ֶאּלָ ָבר ּתָ הּוא, ְוֵאין ַהּדָ ֵעת ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ

ה'תש"גכב אייר, לז לעומריום חמישי

חומש: בחוקתי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: פרק נ. והנה . . . ־140־ ח"ו.

פעם אחת התוועדו חסידים הראשונים - בשנת תקמ"ד־ז - ותוכן שיחתם הי': דער 
רבי - רבנו הזקן - הָאט אויפגעטָאן ווָאס מען איז ניט עלענט. אמָאל, איז דער רבי - 
דער ר"מ און גאון - געווען עלענט, און די תלמידים זיינען געווען עלענט. דער דרך 
החסידות ווָאס דער רבי הָאט מייסד געווען איז דער גרויסער ג־טליכער אויפטו, ווָאס 

דער רבי איז ניט עלענט און חסידים זיינען ניט עלענט.

נּו  י – ַרּבֵ יָחָתם ָהָיה: ָהַרּבִ ַנת תקמ"ד־ז – ְוֹתֶכן ׂשִ ׁשְ ַעם ַאַחת ִהְתַוֲעדּו ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים – ּבִ ּפַ
]ְלַעְצמֹו[,  ּבֹוֵדד  ָהָיה   – אֹון  ְוַהּגָ ְמִתיְבָתא  ָהֵריׁש   – י  ָהַרּבִ ַעם  ּפַ ְבִדידּות.  ּבִ ֵאיֶננּו  ׁשֶ ַעל  ּפָ  – ֵקן  ַהּזָ
י  ָהַרּבִ דֹול, ׁשֶ ַסד הּוא ַהִחּדּוׁש ָהֱאֹלִקי ַהּגָ י ּיָ ָהַרּבִ ֶרְך ַהֲחִסידּות ׁשֶ ְלִמיִדים ָהיּו ּבֹוְדִדים ]ְלַעְצָמם[. ּדֶ ְוַהּתַ

ֵאינֹו ּבֹוֵדד ַוֲחִסיִדים ֵאיָנם ּבֹוְדִדים.

ה'תש"גכג אייר, לח לעומריום ששי

חומש: בחוקתי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה . . . חיי החיים ב"ה.

ראשית הירידה, ר"ל, הוא העדר העבודה בתפלה, עס ווערט אלץ טרוקען און קַאלט, 
דעם  ָאן  ווערט  מען  איילט,  מען  שווער,  אויך  שוין  ווערט  מלומדה  אנשים  מצות  די 

געשמַאק אין תורה, והאויר מתגשם, ומובן הדבר שאינו שייך כלל לפעול על הזולת.

ְצַות  ם ַה'ּמִ ה, ַהּכֹל ִנְהָיה ָיֵבׁש ְוַקר; ּגַ ִפּלָ ּתְ ר ָהֲעבֹוָדה ּבַ ָלן, הּוא ֶהְעּדֵ ית ַהְיִריָדה, ַרֲחָמָנא ִלּצְ ֵראׁשִ
ם, ּומּוָבן  ּתֹוָרה, ְוָהֲאִויר ִמְתַגּשֵׁ ַעם ּבַ ִדים ֶאת ַהּטַ ָבר ְלֵנֶטל; ְמַמֲהִרים, ְמַאּבְ ָדה' הֹוְפִכים ּכְ ים ְמֻלּמָ ֲאָנׁשִ

ָלל ִלְפֹעל ַעל ַהּזּוַלת. ְך ּכְ ּיָ ֵאינֹו ׁשַ ָבר ׁשֶ ַהּדָ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
ששי



היום יום . . . סד

ה'תש"גכד אייר, לט לעומרשבת
ַעל קֹוֵרא, ּוֵמַעְצמֹו.  י עֹוֶלה ַהּבַ ִליׁשִ ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ִלׁשְ ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ִסיָון. ֲאִמיַרת ּכָ

אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים.
חומש: בחוקתי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיג־קיח.
תניא: פרק נא. והנה . . . בתולדתו כנ"ל.

ֻחּקֹוַתי  ָנתֹו ַהְלַואי ּבְ ּוָ ּכַ ַמֲאַמר ַרַז"ל, ׁשֶ ֲחנּוִנים, ּכְ ֵלכּו", "ִאם" ֶזה, הּוא ְלׁשֹון ּתַ ֻחּקַֹתי ּתֵ "ִאם ּבְ
ַע  ְמרּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ֶזה ַעְצמֹו ְמַסּיֵ ׁשְ ּיִ ן ִלְפֵניֶהם ׁשֶ ְבָיכֹול, ִמְתַחּנֵ רּוְך הּוא ּכִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ֵלכּו. ְוֶזה ׁשֶ ּתֵ
ְך. ָמה ְמַהּלֵ ׁשָ ית ַהּנְ ַנֲעׂשֵ ֵלכּו, ּדְ ֻחּקֹוַתי ּתֵ ר ּבְ ְבִחיָרתֹו ַהּטֹוָבה. ְועֹוד ֹזאת ֲאׁשֶ ֲעֹמד ּבִ ּיַ ְונֹוֵתן ּכַֹח ָלָאָדם ׁשֶ

ׁשּוִטים  ּפְ ים  ֲאָנׁשִ ל  ׁשֶ ֲעבֹוָדָתם  ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמימּות  ְוַהּתְ יטּות  ׁשִ ַהּפְ ַמֲעַלת  ה  ּלֶ ְתּגַ ּתִ יַח  ׁשִ ַהּמָ ִביַאת  ּבְ
ְתִמימּות. ים ּבִ ִהּלִ ִלים ְואֹוְמִרים ּתְ ּלְ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ

שבת 
קודש

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"א אייר י"ח ראשון יום פסח בערב יראה בל

:Á ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰íã÷ ìhá àì íà¦Ÿ¦¥Ÿ¤
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מאיר רבי ב)לדעת ד, בשעה(פסחים חמץ לאכול ניתן

לדעת ואילו אותו, שורפים הששית השעה ובתחילת החמישית

ותולין ארבע כל "אוכלין יהודה ואיןרבי אוכלין לשרוף,[לא צריך

רש"י] לבהמתו, שלדבריומאכיל הרי שש". בתחילת ושורפין חמש כל

אסור. החמץ ואילך ששית משעה הכל

רש"י לשיטת בין)והנה, ד"ה א ד, יראה"(פסחים "בל איסור גם

"אם כאן הרמב"ם מלשון נראה וכן ואילך השישית מהשעה חל

הרי ... חמץ מצא ולמעלה שעות ומשש שש, קודם ביטל לא

ימצא". ולא יראה לא על עבר זה

הרי ימים' 'שבעת כתוב שבתורה מאחר כי כתב הראב"ד אך

משנה' ה'מגיד כך על וכתב יראה, בל איסור יש החג מכניסת רק

שעות שש אחר חמץ המשהה כי לומר התכוון לא הרמב"ם שגם

בפתיחת כתב שהרי ימצא" ובל יראה "בל על עובר ומעלה

כל חמץ יראה שלא מי"ד, שאור "להשבית ומצה, חמץ הלכות

זה "הרי כאן שכתב ומה שבעה", כל חמץ ימצא שלא שבעה

אין הששית השעה שאחרי כוונתו ימצא" ולא יראה לא על עבר

אחרי שביטל אף הרי ביער, לא ואם ביעור, אלא מועיל ביטול

(ויש ימצא. ובל יראה בבל יעבור הפסח כשיגיע הששית, השעה

יראה..."). בבל עובר זה "הרי הרמב"ם בלשון לגרוס

ביהודה' ה'נודע כ)אולם סי' או"ח לומר(קמא יתכן שלא כתב

גם להוכיח יש וכן למפרע. ומשמע "עבר" שכתב ברמב"ם כן

לא שהרי ימצא ולא יראה לא על עבר זה "הרי הרמב"ם מלשון

.". . ביטל ולא ביער

ה'תשע"א אייר י"ט שני יום מי? ידי על - שמורה מצה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰ízøîLe" :øîàpL¤¤¡©§©§¤

ïéàöBiL àeä ,ãáìa ävî ïéðòì úønzLnä ävî ¯ "úBvnä úà¤©©©¨©¦§©¤¤§¦§©©¨¦§©¤§¦

...dä

'שלא חסרון מצד מכונה מצות האוסרים מהפוסקים יש

ידי על להיות צריכה מצוה' מצת 'לשם הכוונה שהרי לשמה',

יוסף הבית כתב וכן הלישה, את סי'העושה בשםת"ס)(או"ח

על עומד כשיהודי אפילו מועילה אינה עכו"ם שלישת הרשב"א

מצוה. לשם ומכוון גביו

אינה הגט, כותב שאינו אחר, אדם כוונת בגט, ביאור: וצריך

" שנאמר משום צריךazkeמועילה הכתיבה מעשה ולכן לה"

לשמה תהא שהלישה נאמר לא במצה אך לשמה, בכוונה להיות

שמירת תועיל לא ומדוע מצוה, לשם תהא שה'שמירה' אלא

בלישה? עוסק שאינו אף ישראל

חינוך' ה'מנחת י)וביאר חבירו(מצוה והרימו בגדו שנפל מי :

אומרים ואין משמירתו, דעתו שהסיח משום טמא, הבגד

שביד מה משמר אדם אין "חזקה כי חברו ביד כשהוא שמשמרו

א)חברו" כ, יועיל.(חגיגה לא אחר של השימור במצה ואף .

'אין אמרו לא כי המכונה, מצות את להתיר יש זה לפי אך

מה משמר eciaאדם epi`yמה' אלא 'exag ciayאין ואם '

הדין והוא מועיל, שלו השימור בארגז, אלא בידו מונח הבגד

בשמיר חסרון יש אךכאן הלישה, את עושה אחר כשאדם רק ה

מצוה מצת לשם ומכוון העומד האדם כוונת מכונה במצות

ב)מועילה – ג' סי' ח"ב פסח קודש .(מקראי

כתב הזקן אדמו"ר תנ"ג)אך שכאשר(סי' היינו ש'ושמרתם'

וכגון זאת, למנוע מעשה יעשה לחימוץ קרובה שהעיסה רואה

תחמיץ. בה להתעסק ימהר לא שאם מים עליה באו שכבר לאחר

הלישה את העושה רק לכן השימור הוא הלישה שמעשה וכיון

במצות אף זה ולפי הצד, מן העומד ולא המשמר הוא בפועל

מכוונת אינה המכונה שהרי לשמה', 'שלא פסול קיים מכונה

עושה אינו 5)והאדם הערה שם קודש' 'הררי ).

תהא שהמצה המחמירים לפי נוספת: שאלה תתיישב זה ולפי

מכונה? או נכרים ידי על קוצרים איך קצירה, משעת שמורה

למנוע כדי פעולה נדרשת כאשר ואילך, מהלישה שדוקא אלא

צריכה הכוונה ולכן 'ושמרתם' בכלל היא הפעולה החימוץ, את

הקמח על מים שבאו לפני אך הפעולה, עושה ידי על להיות

והיהודי לקצור הנכרי יכול ולכן זה, מסוג ל'שמירה' מקום אין

ה)לשמור סי' ח"א צבי .(ארץ

ה'תשע"א אייר כ' שלישי יום קודם? מה - ומרור מצה

:„ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰Bãéa øBønä déaâîe©§¦©©¨§¨

éiç úà íéiøönä eøønL íL ìò ,ïéìëBà eðàL äæ øBøî" :øîBàå§¥¨¤¤¨§¦©¥¤¥§©¦§¦¦¤©¥

...ïéìëBà eðàL Bæ ävî" :øîBàå Bãéa ävnä déaâîe ...eðéúBáà£¥©§¦©©©¨§¨§¥©¨¤¨§¦

ואמירת המרור שהגבהת הכוונה אין מנוח: רבינו מבאר

ההגדה בסדר שהרי המצה, להגבהת קודמת זה.." "מרור

ב)שבמשנה קטז, ההגדה(פסחים בנוסח וגם למרור, המצה קודמת

הרמב"ם הפרק)של על(בסוף לאמירה קודמת המצה על האמירה

ועל למצה, קודם המרור במשנה, הרי"ף שלגירסת אלא המרור.

פשוט, הוא המרור להקדמת והטעם כאן. הרמב"ם כתב זה פי

היתה מכן ולאחר אבותינו חיי שמררו השעבוד, היה שקודם

הגאולה.

להגבהת המרור הגבהת את הרמב"ם הקדים כאן ולמה

למרור? המצה את והקדים שינה ההגדה בנוסח ואילו המצה,

שהרי קיים, היה המקדש שבית בזמן מדבר הרמב"ם כאן כי

" האמירה את תחילה ובזמןgqtהזכיר אוכלין...", שאנו זה

הקדים ולכן התורה. מן מצוות המרור והן המצה הן היו הבית

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - )וגם מבלי ההמחאה שכותב 

אודותה(.

ובעת רצון אזכיר אותו וזוגתו ובנם שי', על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע, כאו"א להמצטרך לו.

)איילעניש( לנתחו עכשיו, האם זהו דרישת  ובמ"ש אודות האפענדיק, אינו מובן מהו המהירות 

הרופא או סתם כך הצעה בעלמא.

במ"ש אודות המצב בגשמיות - יש למצוא ידידים אשר ישפיעו להטבת הפרטים שהם המעיקים 

ומצירים. ויהי רצון שימים אלו שבין פסח זמן חירותנו ושמתקרבים לקבלת התורה, חרות על הלוחות 

א"ת חרות אלא חירות, יוסיפו בהצלחת ההשתדלות.

ומובן וגם פשוט, שעליו סו"ס להתחיל להתעסק בתפקידו האמיתי של כל אחד מישראל, מתאים 

לדבר המשנה, אני נבראתי לשמש את קוני, והוא ע"י הפצת נר מצוה תורה אור ומאור שבתורה זוהי תורת 

החסידות ועניני' - בכל מקום שידו מגעת, ובפרט שנמצא במקום שבהנוגע לתורת חב"ד הנה עד עתה נעשה 

שם דבר מועט ביותר בערך האפשרית שישנה, ולמרות שדוקא אנשים העומדים מבחוץ, מכריזים בכל עת 

עניני חב"ד", ופשיטא בענין עיקרי כהפצת  ופלוני שהם "עמודי ברזל של כל  מצוא שנמצאים שם פלוני 

המעינות, שאותה דורשים רבותינו נשיאינו בכל דור ודור, ובפרט כ"ק מו"ח אדמו"ר בדורנו זה, וק"ל. ויהי 

רצון שיבשר טוב בכל האמור, הן בענינים הפרטים והן בענינים הכללים, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשו"ט,
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ה'תשע"א אייר י"ח ראשון יום פסח בערב יראה בל

:Á ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰íã÷ ìhá àì íà¦Ÿ¦¥Ÿ¤

,Baìá äéäå åéìò Bzòã äéäL õîç àöî äìòîìe úBòL LMîe ,LL¥¦¥¨§©§¨¨¨¨¥¤¨¨©§¨¨§¨¨§¦

àì'å 'äàøé àì' ìò øáò äæ éøä ¯ Bøòá àìå øeòaä úòLa BçëLe§¨¦§©©¦§Ÿ¦££¥¤¨©©Ÿ¥¨¤§Ÿ

.ìhá àìå øòá àì éøäL ,'àöné¦¨¥¤£¥Ÿ¦¥§Ÿ¦¥

מאיר רבי ב)לדעת ד, בשעה(פסחים חמץ לאכול ניתן

לדעת ואילו אותו, שורפים הששית השעה ובתחילת החמישית

ותולין ארבע כל "אוכלין יהודה ואיןרבי אוכלין לשרוף,[לא צריך

רש"י] לבהמתו, שלדבריומאכיל הרי שש". בתחילת ושורפין חמש כל

אסור. החמץ ואילך ששית משעה הכל

רש"י לשיטת בין)והנה, ד"ה א ד, יראה"(פסחים "בל איסור גם

"אם כאן הרמב"ם מלשון נראה וכן ואילך השישית מהשעה חל

הרי ... חמץ מצא ולמעלה שעות ומשש שש, קודם ביטל לא

ימצא". ולא יראה לא על עבר זה

הרי ימים' 'שבעת כתוב שבתורה מאחר כי כתב הראב"ד אך

משנה' ה'מגיד כך על וכתב יראה, בל איסור יש החג מכניסת רק

שעות שש אחר חמץ המשהה כי לומר התכוון לא הרמב"ם שגם

בפתיחת כתב שהרי ימצא" ובל יראה "בל על עובר ומעלה

כל חמץ יראה שלא מי"ד, שאור "להשבית ומצה, חמץ הלכות

זה "הרי כאן שכתב ומה שבעה", כל חמץ ימצא שלא שבעה

אין הששית השעה שאחרי כוונתו ימצא" ולא יראה לא על עבר

אחרי שביטל אף הרי ביער, לא ואם ביעור, אלא מועיל ביטול

(ויש ימצא. ובל יראה בבל יעבור הפסח כשיגיע הששית, השעה

יראה..."). בבל עובר זה "הרי הרמב"ם בלשון לגרוס

ביהודה' ה'נודע כ)אולם סי' או"ח לומר(קמא יתכן שלא כתב

גם להוכיח יש וכן למפרע. ומשמע "עבר" שכתב ברמב"ם כן

לא שהרי ימצא ולא יראה לא על עבר זה "הרי הרמב"ם מלשון

.". . ביטל ולא ביער

ה'תשע"א אייר י"ט שני יום מי? ידי על - שמורה מצה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰ízøîLe" :øîàpL¤¤¡©§©§¤

ïéàöBiL àeä ,ãáìa ävî ïéðòì úønzLnä ävî ¯ "úBvnä úà¤©©©¨©¦§©¤¤§¦§©©¨¦§©¤§¦

...dä

'שלא חסרון מצד מכונה מצות האוסרים מהפוסקים יש

ידי על להיות צריכה מצוה' מצת 'לשם הכוונה שהרי לשמה',

יוסף הבית כתב וכן הלישה, את סי'העושה בשםת"ס)(או"ח

על עומד כשיהודי אפילו מועילה אינה עכו"ם שלישת הרשב"א

מצוה. לשם ומכוון גביו

אינה הגט, כותב שאינו אחר, אדם כוונת בגט, ביאור: וצריך

" שנאמר משום צריךazkeמועילה הכתיבה מעשה ולכן לה"

לשמה תהא שהלישה נאמר לא במצה אך לשמה, בכוונה להיות

שמירת תועיל לא ומדוע מצוה, לשם תהא שה'שמירה' אלא

בלישה? עוסק שאינו אף ישראל

חינוך' ה'מנחת י)וביאר חבירו(מצוה והרימו בגדו שנפל מי :

אומרים ואין משמירתו, דעתו שהסיח משום טמא, הבגד

שביד מה משמר אדם אין "חזקה כי חברו ביד כשהוא שמשמרו

א)חברו" כ, יועיל.(חגיגה לא אחר של השימור במצה ואף .

'אין אמרו לא כי המכונה, מצות את להתיר יש זה לפי אך

מה משמר eciaאדם epi`yמה' אלא 'exag ciayאין ואם '

הדין והוא מועיל, שלו השימור בארגז, אלא בידו מונח הבגד

בשמיר חסרון יש אךכאן הלישה, את עושה אחר כשאדם רק ה

מצוה מצת לשם ומכוון העומד האדם כוונת מכונה במצות

ב)מועילה – ג' סי' ח"ב פסח קודש .(מקראי

כתב הזקן אדמו"ר תנ"ג)אך שכאשר(סי' היינו ש'ושמרתם'

וכגון זאת, למנוע מעשה יעשה לחימוץ קרובה שהעיסה רואה

תחמיץ. בה להתעסק ימהר לא שאם מים עליה באו שכבר לאחר

הלישה את העושה רק לכן השימור הוא הלישה שמעשה וכיון

במצות אף זה ולפי הצד, מן העומד ולא המשמר הוא בפועל

מכוונת אינה המכונה שהרי לשמה', 'שלא פסול קיים מכונה

עושה אינו 5)והאדם הערה שם קודש' 'הררי ).

תהא שהמצה המחמירים לפי נוספת: שאלה תתיישב זה ולפי

מכונה? או נכרים ידי על קוצרים איך קצירה, משעת שמורה

למנוע כדי פעולה נדרשת כאשר ואילך, מהלישה שדוקא אלא

צריכה הכוונה ולכן 'ושמרתם' בכלל היא הפעולה החימוץ, את

הקמח על מים שבאו לפני אך הפעולה, עושה ידי על להיות

והיהודי לקצור הנכרי יכול ולכן זה, מסוג ל'שמירה' מקום אין

ה)לשמור סי' ח"א צבי .(ארץ

ה'תשע"א אייר כ' שלישי יום קודם? מה - ומרור מצה

:„ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰Bãéa øBønä déaâîe©§¦©©¨§¨

éiç úà íéiøönä eøønL íL ìò ,ïéìëBà eðàL äæ øBøî" :øîBàå§¥¨¤¤¨§¦©¥¤¥§©¦§¦¦¤©¥

...ïéìëBà eðàL Bæ ävî" :øîBàå Bãéa ävnä déaâîe ...eðéúBáà£¥©§¦©©©¨§¨§¥©¨¤¨§¦

ואמירת המרור שהגבהת הכוונה אין מנוח: רבינו מבאר

ההגדה בסדר שהרי המצה, להגבהת קודמת זה.." "מרור

ב)שבמשנה קטז, ההגדה(פסחים בנוסח וגם למרור, המצה קודמת

הרמב"ם הפרק)של על(בסוף לאמירה קודמת המצה על האמירה

ועל למצה, קודם המרור במשנה, הרי"ף שלגירסת אלא המרור.

פשוט, הוא המרור להקדמת והטעם כאן. הרמב"ם כתב זה פי

היתה מכן ולאחר אבותינו חיי שמררו השעבוד, היה שקודם

הגאולה.

להגבהת המרור הגבהת את הרמב"ם הקדים כאן ולמה

למרור? המצה את והקדים שינה ההגדה בנוסח ואילו המצה,

שהרי קיים, היה המקדש שבית בזמן מדבר הרמב"ם כאן כי

" האמירה את תחילה ובזמןgqtהזכיר אוכלין...", שאנו זה

הקדים ולכן התורה. מן מצוות המרור והן המצה הן היו הבית
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(וגם נגאלו כך ואחר חייהם את מררו בתחילה כי המרור, את

הבית), בזמן מדברת שהיא כיון - הרי"ף כגירסת גירסתו במשנה

מן היא מצה מצוות כאשר הזה, לזמן שסידר ההגדה בסדר אבל

מדרבנן והמרור פ"זהתורה למרור.הי"ב)(לעיל המצה את הקדים -

לפנינו, שהיא כפי המשנה גירסת את להעדיף שיש ונראה

אכילת שהרי למרור, המצה את להקדים יש הבית בזמן וגם

באכילת תלויה אלא התורה מן מצוה אינה עצמה בפני מרור

מצווה(שם)הפסח שהיא המצה את תחילה לאכול יש ולכן, .

והפסח הפסח, באכילת התלוי המרור את ואחרֿכך עצמה, בפני

השובע'. 'על לבסוף נאכל הרי

(jlnd czk)

ה'תשע"א אייר כ"א רביעי יום תקרה גזירת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰ÎÂÒ ˙ÂÎÏ‰äòaøà ïaçøa ïéàL íéøñð§¨¦¤¥§¨§¨©§¨¨

...ïäa ïéëkñî ïéà ¯ äòaøà ïaçøa Lé íàå ...ïäa ïéëkñî ,íéçôè§¨¦§©§¦¨¤§¦¥§¨§¨©§¨¨¥§©§¦¨¤

LiL ïéøñð eéä ...äkñë àéäL änãéå äø÷zä úçz áLé ànL äøæb§¥¨¤¨¥¥©©©¦§¨¦©¤¤¦§ª¨¨§¨¦¤¥

äòaøà ïäa ïéàL ïäécöa ïëôäå ,äòaøà ïéáòa ïéàå äòaøà ïaçøa§¨§¨©§¨¨§¥§¨§¨©§¨¨©£¨¨§¦¥¤¤¥¨¤©§¨¨

å.äìeñt Bæ éøä ¯ ïäa Ckñ §¦¥¨¤£¥§¨

אוסר" מאיר ורבי יהודה, רבי דברי בנסרים יד,"מסככין (סוכה

.א)

יהודה רבי רב, לדעת המחלוקת. בהסבר האמוראים ונחלקו

כשרים גודל בכל נסרים ולדעתו תקרה", "גזרת גוזר אינו

ברוחב בנסרים לסכך ואוסר תקרה גזרת גוזר מאיר ורבי לסיכוך

שהיא וידמה התקרה תחת ישב שמא גזרה טפחים, ארבעה

תקרה, גזירת גוזר יהודה רבי גם שמואל, לדעת ואילו כסוכה.

טפחים ארבעה של בנסרים רק שייכת הגזירה שלדעתו אלא

שלושה של בנסרים גם שייכת תקרה שגזרת סובר מאיר ורבי

טפחים.

יהודה, כרבי הלכה מאיר ורבי יהודה רבי שבמחלוקת ומאחר

אמורה כאן ההלכה באיסורי, כרב הלכה ושמואל רב ובמחלוקת

ארבעה של בנסרים שמסככים יהודה, דרבי אליבא כרב להיות

הראשונים אבל תקרה. גזרת גוזרים ולא טפחים

והתוס') גם(הרי"ף נפסק וכך יהודה, דרבי אליבא כשמואל פוסקים

תשכטבשו"ע סי' .סי"ח)(או"ח

להבין: צריך ולכאורה

על אותם הפך אפילו פסולים ארבעה שרוחבן נסרים מדוע

ארבעה? רחבים אינם למעשה כעת והרי צידם,

הרגצ'ובי הגאון ה"ב)ומבאר פ"ו ומצה חמץ פענח, :(צפנת

האסור, אחר לדבר יבואו שמא גזירה משום האסור דבר

שייך נסרים על האיסור אם גם ולכן, האיסור" עצם "כמו נעשה

ארבעה ברוחב שהן עצמם הנסרים הרי ארבעה, כשרוחבן רק

רחבים אינם שכעת כך הונחו אם גם לסכך, הפסול דבר נעשו

ארבעה.

ה'תשע"א אייר כ"ב חמישי יום המינים ארבעת ירננו

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ·ÏÂÏ ˙ÂÎÏ‰...déaâiL ¯ dúëìäk äåöîe¦§¨§¦§¨¨¤©§¦©
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ע"ב)במשנה ל"ז והתוספות(סוכה בהלל, הנענועים דין (שםנזכר

בהודו) הנענועיםד"ה וטעם הברכה, בעת גם לנענע שיש כתבו

רינון. הם והנענועים היער' עצי ירננו 'אז שנאמר הוא בהלל

למצות שייכים הברכה בעת שהנענועים עולה ומדבריהם

וכן ההלל. למצות שייכים בהלל הנענועים ואילו לולב נטילת

הרא"ש הברכהסכ"ו)(שםכתב בשעת הוא הנענוע שעיקר

קטגור. של כוחו לנענע כדי הם בהלל והנענועים

ולדעתו הברכה, בעת נענועים כלל מזכיר אינו הרמב"ם אך

כהלכתה "ומצוה וכלשונו לולב, ממצות הם בהלל הנענועים

קריאת בשעת ומביא מוליך והיכן הלולב... וינענע שיגביה...

ההלל".

הברכה בעת בנענועים רק התוספות, לדעת מינה': ו'נפקא

אך משלכם", – "לכם יהא שהלולב הראשון ביום להקפיד יש

לדעת ואילו חברו. של בלולב לקיימם אפשר בהלל הנענועים

להיות וצריכים לולב ממצות הם בהלל הנענועים הרמב"ם

שלו. בלולב

הירושלמי דברי יתבארו הרמב"ם הגזול)ולדעת לולב פרק (בתחילת

המתים ו"לא כמת חשוב שיבש משום פסול היבש שלולב

לולב, ממצות הם בהלל שהנענועים משום והיינו יהללוֿיה",

בפני מצוה הם בהלל הנענועים אם אך בו. לנענע ראוי אינו ומת

שייכות לה שאין לולב למצות היבש לולב יפסל מדוע עצמה

בהלל? קודשלנענועים קמ"ח)(הררי סי' ח"א .(סולבייצ'יק)

המנהגים לחילוקי השורש הם אלו שיטות ששתי ונראה

ערוך השולחן הלולב: ס"א)בברכת תרמ"ד לאחר(סי' לברך כתב

השל"ה אך הלל, קודם הש"ץ תרנ"בחזרת סי' במג"א כתבסק"ג)(מובא

התפילה: לפני בסוכה לברך

בלולב הנענועים שדין הרמב"ם כדעת סובר ערוך השולחן

אך ההלל, לשעת הברכה את להסמיך יש ולכן בהלל, מתקיים

מקדימים 'זריזין מדין יותר מוקדם לברך עדיף החולקים לדעת

בסוכה הלולב את ליטול להדר וכדי סוכותלמצוות' קודש (מקראי

סט"ז) .ח"ב

ה'תשע"א אייר כ"ג שישי יום בימינו השקל מחצית

:Á ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈÏ˜˘ ˙ÂÎÏ‰àlà ïéâäBð ïðéà íéì÷Mä©§¨¦¥¨£¦¤¨
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נועדה שהיא משום בימינו, נוהגת אינה השקל מחצית מצוות

היום גם לתת יש כי הרמ"א, כתב מקום, מכל הקרבנות. לצורך

מטבעות שלושה לתת ונוהגים למצוה, זכר השקל מחצית

בפרשה" תרומה כתוב פעמים שג' א)"מאחר תרצד, .(או"ח

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

השקל מחצית נתינת לפיה דעה אמנם קיימת כי לציין, יש

היא בימינו dxezdאף onדברי על מבוסס זה חידוש .

את הביא לא השקל מחצית מצות על שבכותבו ה'שאילתות',

לצרכי השקל מחצית לנתינת שהכוונה יתנו", "זה הפסוק

נפשו", כופר איש "ונתנו הפסוק על הסתמך אלא המשכן,

בכל קיים זה שענין מכאן, כפרה. לצורך נתינה שמשמעו

קרבנות, לצרכי המטבעות נועדו המקדש שבזמן אלא הדורות,

אנו לה אשר כפרה, לצורך הנתינה חובת נותרה הזה ובזמן

יותר עוד סד,זקוקים שאלה .א)(העמק

הלכתית, השלכה לה יש נפש' כ'כופר השקל מחצית הגדרת

שהרי עבורם, לתת צורך אין אחת לדעה ונשים: קטנים לענין

פטורים היו הבית בזמן ז)אף הלכה שצריך(לעיל סוברים יש אך ,

עליהם לכפר כדי עבורם גם תרצד)לתת סי' החיים .(כף

כסף מטבע לתת יש הדבר, אפשרי אם הנתינה? שיעור מה

כיון בזה להחמיר צורך אין אך תורה. של השקל מחצית בשווי

אלא זה שהוא,xkfשאין סכום כל לתת ואפשר השקל, למחצית

'חצי' של בערך הנקובים ח"א,ל)במטבעות אלעזר .(מנחת

ה'תשע"א אייר כ"ד קודש שבת שנים לעיבור חודשים קידוש בין

:Á ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰ïéáMçî ïéà¥§©§¦
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יוצאת כולה שהתורה היא הפסוק משמעות המפרש: והקשה

חדשים קביעות לענין רק הפסוק נדרש וכיצד וירושלים, מציון

בארץ לעשותם שיש ההלכה נאמרה שבהם שנים, ועיבור

ישראל?

הצל"ח: ומבאר

למקום ולהגבילם והלכותיה התורה את להגביל אפשר אי

בכל תקפים והלכותיה שינויים בה אין התורה שהרי מסויים,

שניתן לומר אין וכן בארץ), התלויות המצוות (מלבד מקום

קובעים אינם הסנהדרין שהרי וירושלים בציון רק הלכה להורות

ההלכות. את ומלמדים מודיעים רק אלא התורה דיני את

– "אתם בו חידשה שהתורה החודש, קידוש הוא שונה

מוטעין" אפילו מזידין, אפילו שוגגין, ט)אפילו כה, "מי(ר"ה כי

עליהם" לסמוך ציווה הוא המועדות לשמור פ"ב(להלןשציווה

מקדשיםה"י) ואין בציון שניתן לומר ניתן זה מיוחד כח ועל -

ישראל. בארץ אלא החודש את

בטעות אפילו החודש את שקידשו דין שבית זה דין והנה,

הוא מקודש זה לעניןהרי לא אבל החודש קידוש לענין רק

מעוברת, אינה כהלכה שלא השנה את עיברו שאם שנים, עיבור

החודש בקידוש רק זו הלכה הרמב"ם הביא ה"י)ולכן אך(פ"ב

שנים בעיבור ד)לא .(בפרק

" הפסוק שהגבלת האמור פי מתאימהoeivnועל תורה" תצא

מקדשים שאין ההלכה רק מדוע מובן החודש, קידוש לענין רק

תורה", תצא מציון מ"כי נלמדת ישראל בארץ אלא חדשים

כתב ישראל בארץ אלא שנים מעברים שאין בהלכה ואילו

הי"ב)הרמב"ם אלא(פ"ד השנה את מעברים "אין - אחר פסוק

בתוכה, שהשכינה יהודה, eyxczבארץ epkyl xn`py."

(a ,bq zekxa dig ytpl oeiv)
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השקל מחצית נתינת לפיה דעה אמנם קיימת כי לציין, יש

היא בימינו dxezdאף onדברי על מבוסס זה חידוש .

את הביא לא השקל מחצית מצות על שבכותבו ה'שאילתות',

לצרכי השקל מחצית לנתינת שהכוונה יתנו", "זה הפסוק

נפשו", כופר איש "ונתנו הפסוק על הסתמך אלא המשכן,

בכל קיים זה שענין מכאן, כפרה. לצורך נתינה שמשמעו

קרבנות, לצרכי המטבעות נועדו המקדש שבזמן אלא הדורות,

אנו לה אשר כפרה, לצורך הנתינה חובת נותרה הזה ובזמן

יותר עוד סד,זקוקים שאלה .א)(העמק

הלכתית, השלכה לה יש נפש' כ'כופר השקל מחצית הגדרת

שהרי עבורם, לתת צורך אין אחת לדעה ונשים: קטנים לענין

פטורים היו הבית בזמן ז)אף הלכה שצריך(לעיל סוברים יש אך ,

עליהם לכפר כדי עבורם גם תרצד)לתת סי' החיים .(כף

כסף מטבע לתת יש הדבר, אפשרי אם הנתינה? שיעור מה

כיון בזה להחמיר צורך אין אך תורה. של השקל מחצית בשווי

אלא זה שהוא,xkfשאין סכום כל לתת ואפשר השקל, למחצית

'חצי' של בערך הנקובים ח"א,ל)במטבעות אלעזר .(מנחת

ה'תשע"א אייר כ"ד קודש שבת שנים לעיבור חודשים קידוש בין
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יוצאת כולה שהתורה היא הפסוק משמעות המפרש: והקשה

חדשים קביעות לענין רק הפסוק נדרש וכיצד וירושלים, מציון

בארץ לעשותם שיש ההלכה נאמרה שבהם שנים, ועיבור

ישראל?

הצל"ח: ומבאר

למקום ולהגבילם והלכותיה התורה את להגביל אפשר אי

בכל תקפים והלכותיה שינויים בה אין התורה שהרי מסויים,

שניתן לומר אין וכן בארץ), התלויות המצוות (מלבד מקום

קובעים אינם הסנהדרין שהרי וירושלים בציון רק הלכה להורות

ההלכות. את ומלמדים מודיעים רק אלא התורה דיני את

– "אתם בו חידשה שהתורה החודש, קידוש הוא שונה

מוטעין" אפילו מזידין, אפילו שוגגין, ט)אפילו כה, "מי(ר"ה כי

עליהם" לסמוך ציווה הוא המועדות לשמור פ"ב(להלןשציווה

מקדשיםה"י) ואין בציון שניתן לומר ניתן זה מיוחד כח ועל -

ישראל. בארץ אלא החודש את

בטעות אפילו החודש את שקידשו דין שבית זה דין והנה,

הוא מקודש זה לעניןהרי לא אבל החודש קידוש לענין רק

מעוברת, אינה כהלכה שלא השנה את עיברו שאם שנים, עיבור

החודש בקידוש רק זו הלכה הרמב"ם הביא ה"י)ולכן אך(פ"ב

שנים בעיבור ד)לא .(בפרק

" הפסוק שהגבלת האמור פי מתאימהoeivnועל תורה" תצא

מקדשים שאין ההלכה רק מדוע מובן החודש, קידוש לענין רק

תורה", תצא מציון מ"כי נלמדת ישראל בארץ אלא חדשים

כתב ישראל בארץ אלא שנים מעברים שאין בהלכה ואילו

הי"ב)הרמב"ם אלא(פ"ד השנה את מעברים "אין - אחר פסוק

בתוכה, שהשכינה יהודה, eyxczבארץ epkyl xn`py."

(a ,bq zekxa dig ytpl oeiv)

אגרות קודש
 ב"ה,  י"ב אייר, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מז' אייר, וכבקשתו בא המענה מבלי לחכות על התור.

בו כותב ע"ד ההצעה שיסע לווינה בכדי לסדר העלאת עצמותיו של אבי' זקנה של חמותו שתליט"א 

לאה"ק ת"ו.

והנה מובן שהידור יש בזה כשאחד מבני המשפחה ילוה הארון מהתם לאה"ק ת"ו, אבל ביחד 

עם זה צריך להביא בחשבון ההוצאות הכרוכות בדבר, והרי נודע אשר בווינה נמצאים כמה יראי ה' שיש 

לסמוך עליהם בענינים כהנ"ל, וכן בהאוירון בו יביאו הארון משם לאה"ק ת"ו ודאי שיסעו כמה יהודים 

בעלי סמכא, ועוד שהרי בטח יהי' זה בלא חליפין מאוירון לאוירון, ז.א. שכשיעלה הארון לאוירון ישאר 

שם עד ביאתו ללוד, ששם יפגשהו מי מבני המשפחה.

במכתבו מזכיר ע"ד עליית הארון לאה"ק ת"ו מווינה באני' ובודאי הכוונה באם אני' ישראלית, 

שהנסיעה תהי' רק בימות החול, או באני' לא ישראלית.

בברכה לבשו"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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להׁשּבית2מצות‡. הּתֹורה מן קדם3עׂשה זמן4החמץ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׂשאר ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּבּיֹום ׁשּנאמר: אכילתֹו, ְְֱֲִִִִֶֶַַַָָֹאּסּור

הּׁשמּועה ּומּפי יֹום5מּבּתיכם". הּוא זה ׁשהראׁשֹון למדּו, ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ
"לא6ארּבעהֿעׂשר ּבּתֹורה: ּׁשּכתּוב מה - זה לדבר ראיה . ְְְֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

הּפסח תׁשחט לא ּכלֹומר, - זבחי" ּדם חמץ על ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֹתׁשחט
ארּבעהֿעׂשר יֹום הּוא הּפסח ּוׁשחיטת קּים. החמץ ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָועדין

חצֹות .7אחר ֲַַ
ׁשּיבּטלֹו8ּומה·. היא, ּבּתֹורה? האמּורה זֹו הׁשּבתה 9היא ְְְֲִִֶַַַַָָָָָ

חמץ10ּבלּבֹו ּברׁשּותֹו ׁשאין ּבלּבֹו ויׂשים ּכעפר, אֹותֹו ויחׁשב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּבֹו ׁשאין ּוכדבר ּכעפר הּוא הרי ׁשּברׁשּותֹו חמץ וׁשּכל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּכלל,

ּכלל. ְֶָֹצר
לחּפׂש12סֹופרים11ּומּדברי‚. ּבמחבֹואֹות13- החמץ אחר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָ

ּולהֹוציאֹו ולבּדק ּגבּולֹו14ּובחֹורים מּדברי15מּכל וכן . ְְְְְְְִִִִִִֵֵָֹ
ּומׁשּביתין ׁשּבֹודקין - מּתחּלת16סֹופרים ּבּלילה, 17החמץ ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָ

ארּבעהֿעׂשר הּנר18ליל לאֹור מּפני19, העם20, ּכל ׁשּבּלילה ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
לבדיקה יפה הּנר ואֹור ּבּבּתים, ואין21מצּויין קֹובעין22. ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשלׁשהֿעׂשר23מדרׁש יֹום יתחיל24ּבסֹוף לא החכם וכן . ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹ
ּבתחּלת25לקרֹות חמץ מּבדיקת ויּמנע יּמׁש ׁשּמא זֹו, ּבעת ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ְַָזמּנּה.
החּמה26אין„. לאֹור ולא הּלבנה לאֹור לא ולא27ּבֹודקין, ְְְְְְִֵַַַָָָֹֹֹ

האבּוקה אמּורים?28לאֹור ּדברים ּבּמה הּנר. לאֹור אּלא , ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

והספיקות1) בדיקה, הצריכין המקומות ואיכות סופרים. מדברי שהוא ומה התורה, מן שהוא מה השבתתו, מצות בו נתבאר
בשיירא. והיוצא [בים] המפרש כמו וליחידים, לכל, חיובה מזמן הבדיקה בענין א').2)הבאין עמוד ה' דף פסחים (מסכת

ב'.3) בהלכה שיתבאר (מעשה4)כדרך ברשותו מושבת החמץ יהיה היום, בחצות חמץ, אכילת איסור זמן חלות שברגע כדי
מסיני.5)רוקח). למשה הלכה חכמים, שמצינו6)קבלת וכמו משמע", דמעיקרא "ראשון קודם. משמעותו: הזה שהראשון

(הקודם הראשון ביום אך תאכלו, מצות ימים "שבעת הוא: הכתוב ופירוש תולד", אדם "הראשון ז'): פסוק ט"ו פרק (איוב
מבתיכם. שאור תשביתו הימים) ח'.7)לשבעת הלכה א' בפרק בביטול8)ראה "מדאורייתא ב'): עמוד ד' דף פסחים (מסכת

(רש"י). השבתה היא בלב והשבתה "תבערו", כתיב ולא "תשביתו" דכתיב סגי", "שיסיר9)בעלמא הגירסא: (ר"מ) רומי בדפוס
ידוע שאינו לחמץ רק מועיל הביטול אין זה ולפי משנה. הכסף הביא וכן בלבו" יבטלו ידוע ושאינו מרשותו, לו הידוע החמץ
כ"ז דף פסחים (מסכת הגמרא מדברי זה לדין ומקור העולם. מן לבערו צריך אלא ביטול, מועיל אינו לו הידוע לחמץ אבל לו,
להקל וסופו להחמיר תחילתו דן שאתה דין כל שריפה): אלא חמץ ביעור אין הסובר יהודה לרבי (חכמים לו "אמרו ב'): עמוד
להשביתו", יכול שאתה דבר בכל מבתיכם", שאור "תשביתו אמרה: והתורה ובטל? יושב יהא לשרפו עצים מצא לא דין, אינו
לא לפנינו ומונח ידוע שחמץ ודאי אלא לשרפו, עצים לו אין אם לבטלו יכול הלא ובטל, יושב יהא הגמרא: של הקושיא ומה
לא ידוע שלחמץ כיון – החמץ את לבטל החיוב בפסחים ראשונה במשנה נזכר שלא הדבר מובן ובזה (כלבו). ביטול לו מועיל
הבדיקה אחר שיבטל ב'), עמוד ו' דף (פסחים כך אחר התקינו התלמוד וחכמי אותו. ולשרוף לבער צריכים אלא ביטול מועיל
(כסף החמץ את ביטל לא אם יראה בל על למפרע עובר ונמצא עליה, ודעתו חמץ, של יפה גלוסקא הפסח) (בתוך ימצא שמא
א' עמוד מ"ט א', עמוד ז' דף (פסחים ובגמרא במשנה מקומות מכמה זו, גירסא לדחות האריכו הרמב"ם מפרשי אבל משנה).
כי הרש"ל, ותירץ ידוע? לחמץ מועיל שביטול הרי בלבו", "מבטלו לפנינו ומונח הידוע חמץ על בפירוש שם שמבואר ועוד)
והתורה ברשותו, אינו שביטלו, שמכיון ימצא, ובל יראה בבל עובר אינו ידוע, חמץ ביטל אם הרמב"ם, של זו גירסא לפי גם
לקיים כדי מביתו, אותו לבער שחייב אלא גבוה", ושל אחרים של רואה אתה אבל רואה אתה אי "שלך לך", יראה "לא אמרה:

"תשביתו". זה10)מצוות ולפי בלבך". בטל שאור, לך יראה "לא דרשו: ובספרי א'). עמוד מ"ט דף פסחים במסכת (משנה
ובמעשה ט' והלכה ז' הלכה ג' פרק להלן רבינו בדברי וראה (טור). וכו'" חמירא "כל לאמר: שנהגו אלא בפה. לבטל צריך

שם. א').11)רוקח עמוד ב' דף פסחים במסכת (ר"ן).12)(משנה מדרבנן אלא בדיקה חיוב אין החמץ, את שביטל אחרי
"בדיקתֿחמץ".13) חכמים: בלשון "ביעורֿחמץ".14)ונקרא חכמים: בלשון בחמץ,15)ונקרא חכמים והחמירו רשותו.

אור). ד"ה א' עמוד ב' דף פסחים מסכת (תוספות בפסח לאכלו יבוא שמא השנה, כל בו רגיל את16)שאדם שיבטל היינו
שיבטל". צריך "הבודק ב'): עמוד ו' דף פסחים (מסכת אמרו וכן "אור17)החמץ במשנה): ב' עמוד ב' דף פסחים (מסכת

עו שיש הלילה מתחילת הוא הבדיקה חיוב כי להורות "אור" לשון ותפס עשר", הרי"ף).לארבעה בהשגת (הראב"ד אור קצת ד
א').19)בניסן.18) עמוד ד' דף פסחים (מסכת חכמים א').20)למדו עמוד ד' דף פסחים מחשיך21)(מסכת ביום כי

(רש"י). הנר א').22)אור עמוד ד' דף פסחים (מסכת לבדוק וישכח בלימודו יטרד בציבור.23)שלא ללמוד חצי24)שיעור
תל"א). סימן חיים אורח אברהם (מגן הלילה לפני לעצמו.25)שעה ב').26)ללמוד עמוד ז' דף פסחים השמש.27)(מסכת

ה'. הלכה ג' בפרק להלן כמבואר עשר, ארבעה ביום ובודק עשר ארבעה בליל לבדוק ששכח כגון היום, בודק אם אפילו
לבדוק28) ובסדקין בחורין להכניסה יכול שאינו א') עמוד ח' דף פסחים (מסכת בזה והטעם יחד, דולקים נרות או עצים חבילת
שם.

- `"ryz'd xii` g"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אכסדרה אבל ּובמחבֹואֹות. ּבדקּה29ּבחֹורים אם רב, ׁשאֹורּה ְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָ
ּדּיֹו החּמה, מּפני30לאֹור ּבדיקה, צרי אינֹו החצר ואמצע . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשם ׁשּיּפל חמץ ּכל אֹוכלין והן ׁשם מצּויים .31ׁשהעֹופֹות ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹ
הּבית32חֹור‰. ׁשּבין33ׁשּבאמצע ּבֹודק34, זה - לחברֹו אדם ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד ּבֹודק וזה מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום ְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָעד
ּבלּבֹו מבּטלֹו אבל35והּׁשאר לעּכּו"ם,36. יׂשראל ׁשּבין חֹור ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

ּכלל בֹודק עֹוׂשה37אינֹו הּוא ּכׁשפים העּכּו"ם: יאמר ׁשּמא , ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ
מקֹום38לי וכל ודּיֹו. ּבלּבֹו מבּטלֹו ּבֹו39אּלא מכניסין ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

ּבדיקה. צרי אינֹו ְִִֵֵָָָחמץ
.Âהּבית הּיציע42והעליֹונים41הּתחּתֹונים40חֹורי וגג ,43, ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָ

ואֹוצרֹות ּומתּבן, ולּולין, ּבקר, ׁשמן45יין44ורפת ואֹוצרֹות ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ
ּגדֹולים ּדגים ּובית מהן, מסּתּפק צריכין46ׁשאינֹו אינן - ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ

ׁשכר, אֹוצרֹות אבל חמץ. להן הכניס אּלאֿאםּֿכן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָּבדיקה,
מּמּנּו ׁשּמסּתּפק יין קטּנים47ואֹוצרֹות ּדגים ּובית ּובית48, , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

האמצעים הּבית וחֹורי הּמּוריס, ּובית וכּיֹוצא49העצים, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
חמץ להן ׁשּמכניסין ׁשּסתמן ּבדיקה, צריכין - ואם50באּלּו . ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּבדיקה. צרי אינֹו חמץ, ׁשם הכניס ׁשּלא ּבוּדאי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹידע
החיצֹונֹות,51ּוכׁשּבֹודק ׁשּורֹות ׁשּתי מּמּנּו ּבֹודק הּמרּתף, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַ

מּמּנה. וׁשּלמּטה העליֹונה ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָׁשהן
.Êחֹוׁשׁשין למקֹום52אין חמץ חלּדה ּגררה ׁשאין53ׁשּמא ְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻ

מעיר נחּוׁש לבית, מּבית נחּוׁש ׁשאם חמץ. ּבֹו ְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָמכניסין
סֹוף לּדבר ואין עׂשר54לעיר, והּניח ארּבעהֿעׂשר, ליל ּבדק . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשנּיה, ּפעם לבּדק וצרי חֹוׁשׁש, זה הרי - ּתׁשע ּומצא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹחּלֹות
ּבוּדאי עכּבר אֹו חלּדה ּגררה .55ׁשהרי ְְְְֲֵֵֶַַַָָָֻ

.Áאחר56וכן ּבפיו וחמץ לבית ׁשּנכנס עכּבר ראה אם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּפרּורין ׁשּמצא אףֿעלּֿפי ׁשנּיה. ּפעם לבּדק צרי - ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבדיקה
זה, ּבמקֹום הּפת אֹותּה אכל ּכבר אֹומרין אין הּבית, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבאמצע
אֹו ּבחֹור הּניחּה ׁשּמא חֹוׁשׁשין אּלא הּפרּורין; ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָוהרי

היּו57בחּלֹון ׁשם הּפרּורין ואּלּו אם58, ּובֹודק. חֹוזר ּולפיכ , ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָ
אֹותּה מצא ואם הּבית. ּכל ּבֹודק זה הרי - כלּום מצא ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֹלא

ּבדיקה.59הּפת צרי אין ונכנס, העכּבר ׁשּנטלּה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ
.Ëונכנס60ראה ּכּכר, ּובידֹו ּבדּוק לבית ׁשּנכנס ּתינֹוק ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָ

ּפרּורין ּומצא ׁשאכלֹו,61אחריו ׁשחזקתֹו ּבדיקה, צרי אינֹו - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
הּתינֹוק ׁשּדר אכילה, ּבׁשעת מּמּנּו ׁשּנפלה הּפרּורין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָואּלּו

מצאלפר לא ואם לפרר. עכּבר ּדר ואין אכילתֹו, ּבעת ר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
לבּדק. צרי - ּכלל ְְִִִֵָָֹּפרּורין

.Èּובא62הּניח חמץ, ׁשל ואחד מּצה ׁשל צּבּורין ּתׁשעה ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ונטל ונכנס63עכּבר נטל, מּצה אם חמץ אם ידענּו ולא , ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹ

הּקבּוע ׁשּכל לבּדק; צרי - ּבדּוק על64לבית ּכמחצה , ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
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פרוץ.29) הרביעי והקיר קירות שלשה לה משנה).30)שיש (כסף הנר לאור בלילה גם בה בודקין לכתחילה אבל בדיעבד,
תל"ג).31) סימן חיים אורח (הב"ח, בדיקה וצריכים לשם מגיעים העופות אין החצר, שבצדדי בחורין שנמצא מה (מסכת32)אבל

א'). עמוד ח' דף והנמוכים33)פסחים שם, מגעת האדם יד שאין ביותר, גבוהים שהם החורים אלה אבל הבית שבאמצע דוקא
חמץ. שם להשתמש דרך אין כי בדיקה, צריכים אין טפחים, חבירו.34)משלשה לבית ביתו שבין נתגלגל35)בקיר שמא

חמץ. (מעשה36)לשם קס"א ה' משנת יד כתב ברמב"ם נמצא לא ודיו" בלבו לגוי... ישראל שבין חור "אבל הזה הקטע כל
משנה. כסף ועיין היה, לא משנה מגיד בספר וגם (למעלה37)רוקח). בנר לבדוק צריך ביום גם שהרי בודק אינו ביום שגם נראה

עושה שהוא לחשדו יבוא ולא תמיד בו משתמש שהוא כדרך היום לאור שבודק כתב מנוח רבינו אבל רוקח. מעשה – ד') הלכה
משנה. כסף ועיין כשפים, סכנה.38)לו לידי ויבוא עליו יעליל זה ידי ועל בנר, ובסדקים בחורים בלילה (משנה39)שמחפש

א'). עמוד ב' דף פסחים א').40)במסכת עמוד ח' דף פסחים שם,41)(מסכת להשתמש דרך שאין טפחים, משלשה למטה
משנה). (כסף מצויים תינוקות שאין (קובץ).42)ובמקום לשם מגעת אדם יד אפשר43)שאין ואי משופע שגגו קטן חדר

בדיקה. צריך אינו ולכן עליו מהן",44)להשתמש מסתפק שאינו יין ואוצרות שמן "ואוצרות כתוב: היה מגידֿמשנה בגירסת
בדיקה, צריכין אין מהן מסתפק אם גם שמן באוצרות אבל יין על רק מוסב מהן", מסתפק "שאינו שכתוב: ומה ליין. שמן הקדים
בגמרא הוא וכן בידו. פתו עם הסעודה באמצע לשם ליכנס רגילים ואין לסעודתו, שצריך מה אחת בפעם שנוטל קבע, להם שיש
אינו שמסתפק שאע"פ בשמן "טעה וכתב עליו השיג לפנינו שהיא כמו הנוסחא לפניו שהייתה והראב"ד א'). עמוד ח' דף (פסחים

לפי לסיפוקו".צריך קבע למעלה.45)שיש שנזכר כמו בדיקה צריך אינו שמסתפק אע"פ ששמן מפני הזכיר לא אין46)ושמן
צריכים. כמה מקודם קבוע שהדבר הסעודה באמצע שם להכנס השעוה".47)דרך ובית המלח "ובית כאן: גורס רוקח במעשה

בידו.48) ופתו הסעודה באמצע שם נכנס ולפעמים בהם משתמשים כמה קבוע זה,49)לא קטע בהם כתוב שלא ספרים יש
ה'. בהלכה זה דין נזכר שכבר מהן.50)מכיון להביא לשם נכנס בידו כשפתו סעודתו, באמצע פסחים51)שמא במסכת (משנה

ב'). עמוד ח' דף (שם דרב אליבא הלל, כבית א') עמוד ב' א').52)דף עמוד ט' דף פסחים במסכת אחרים53)(משנה בספרים
חמץ". בו מכניסין שאין למקום חמץ בו שמכניסין "ממקום וכל54)הגירסא: בבתֿאחת, חמצם יבדקו ישראל שכל אפשר שאי

סוף. לדבר ואין הבדוק, למקום בדוק שאינו ממקום חמצו חולדה והעבירה חמץ בדק לא עוד השני שמא לחוש יש פעם
ב').55) עמוד ט' דף פסחים ב').56)(מסכת עמוד י' דף פסחים ובסדקים.57)(מסכת בחורים הפעם עוד לבדוק צריך אין אבל
רבינו).58) בדברי ט' הלכה ולהלן (גמרא לפרר עכבר של דרכו שאין רוקח).59)מקודם. (מעשה שהיה כמו שלם שאינו אף
ב').60) עמוד י' דף פסחים משנה).61)(מסכת (מגיד הככר אותו כדי פירורין שאין ב').62)אף עמוד ט' דף פסחים (מסכת
מהם".63) אחד "ונטל הגירסא: הוא64)בכ"י הרי אלא הרוב, אחר הולכים אין במקומו, קבוע אחד כל והמיעוט הרוב אם

י"א). הלכה אסורות מאכלות מהלכות ח' בפרק (וראה מחצה על חמץ65)כמחצה בבדיקת מדובר שכאן והגם לספק. ונחשב
חייבוהו לכן חמץ, ספק בשביל ונתקנה הספק, על באה חמץ בדיקת שעיקר שכיון הרא"ה ביאר לקולא? דרבנן וספק מדרבנן, שהיא

שם]. ברדב"ז כזו סברא יג הלכה מעשר מהלכות י"א בפרק [ועיין משנה). (מגיד ספק של בנידון לבדוק חכמים
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lybe zxecdn jezn

אכסדרה אבל ּובמחבֹואֹות. ּבדקּה29ּבחֹורים אם רב, ׁשאֹורּה ְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָ
ּדּיֹו החּמה, מּפני30לאֹור ּבדיקה, צרי אינֹו החצר ואמצע . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשם ׁשּיּפל חמץ ּכל אֹוכלין והן ׁשם מצּויים .31ׁשהעֹופֹות ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹ
הּבית32חֹור‰. ׁשּבין33ׁשּבאמצע ּבֹודק34, זה - לחברֹו אדם ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד ּבֹודק וזה מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום ְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָעד
ּבלּבֹו מבּטלֹו אבל35והּׁשאר לעּכּו"ם,36. יׂשראל ׁשּבין חֹור ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

ּכלל בֹודק עֹוׂשה37אינֹו הּוא ּכׁשפים העּכּו"ם: יאמר ׁשּמא , ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ
מקֹום38לי וכל ודּיֹו. ּבלּבֹו מבּטלֹו ּבֹו39אּלא מכניסין ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

ּבדיקה. צרי אינֹו ְִִֵֵָָָחמץ
.Âהּבית הּיציע42והעליֹונים41הּתחּתֹונים40חֹורי וגג ,43, ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָ

ואֹוצרֹות ּומתּבן, ולּולין, ּבקר, ׁשמן45יין44ורפת ואֹוצרֹות ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ
ּגדֹולים ּדגים ּובית מהן, מסּתּפק צריכין46ׁשאינֹו אינן - ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ

ׁשכר, אֹוצרֹות אבל חמץ. להן הכניס אּלאֿאםּֿכן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָּבדיקה,
מּמּנּו ׁשּמסּתּפק יין קטּנים47ואֹוצרֹות ּדגים ּובית ּובית48, , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

האמצעים הּבית וחֹורי הּמּוריס, ּובית וכּיֹוצא49העצים, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
חמץ להן ׁשּמכניסין ׁשּסתמן ּבדיקה, צריכין - ואם50באּלּו . ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּבדיקה. צרי אינֹו חמץ, ׁשם הכניס ׁשּלא ּבוּדאי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹידע
החיצֹונֹות,51ּוכׁשּבֹודק ׁשּורֹות ׁשּתי מּמּנּו ּבֹודק הּמרּתף, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַ

מּמּנה. וׁשּלמּטה העליֹונה ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָׁשהן
.Êחֹוׁשׁשין למקֹום52אין חמץ חלּדה ּגררה ׁשאין53ׁשּמא ְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻ

מעיר נחּוׁש לבית, מּבית נחּוׁש ׁשאם חמץ. ּבֹו ְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָמכניסין
סֹוף לּדבר ואין עׂשר54לעיר, והּניח ארּבעהֿעׂשר, ליל ּבדק . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשנּיה, ּפעם לבּדק וצרי חֹוׁשׁש, זה הרי - ּתׁשע ּומצא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹחּלֹות
ּבוּדאי עכּבר אֹו חלּדה ּגררה .55ׁשהרי ְְְְֲֵֵֶַַַָָָֻ

.Áאחר56וכן ּבפיו וחמץ לבית ׁשּנכנס עכּבר ראה אם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּפרּורין ׁשּמצא אףֿעלּֿפי ׁשנּיה. ּפעם לבּדק צרי - ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבדיקה
זה, ּבמקֹום הּפת אֹותּה אכל ּכבר אֹומרין אין הּבית, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבאמצע
אֹו ּבחֹור הּניחּה ׁשּמא חֹוׁשׁשין אּלא הּפרּורין; ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָוהרי

היּו57בחּלֹון ׁשם הּפרּורין ואּלּו אם58, ּובֹודק. חֹוזר ּולפיכ , ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָ
אֹותּה מצא ואם הּבית. ּכל ּבֹודק זה הרי - כלּום מצא ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֹלא

ּבדיקה.59הּפת צרי אין ונכנס, העכּבר ׁשּנטלּה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ
.Ëונכנס60ראה ּכּכר, ּובידֹו ּבדּוק לבית ׁשּנכנס ּתינֹוק ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָ

ּפרּורין ּומצא ׁשאכלֹו,61אחריו ׁשחזקתֹו ּבדיקה, צרי אינֹו - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
הּתינֹוק ׁשּדר אכילה, ּבׁשעת מּמּנּו ׁשּנפלה הּפרּורין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָואּלּו

מצאלפר לא ואם לפרר. עכּבר ּדר ואין אכילתֹו, ּבעת ר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
לבּדק. צרי - ּכלל ְְִִִֵָָֹּפרּורין

.Èּובא62הּניח חמץ, ׁשל ואחד מּצה ׁשל צּבּורין ּתׁשעה ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ונטל ונכנס63עכּבר נטל, מּצה אם חמץ אם ידענּו ולא , ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹ

הּקבּוע ׁשּכל לבּדק; צרי - ּבדּוק על64לבית ּכמחצה , ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
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פרוץ.29) הרביעי והקיר קירות שלשה לה משנה).30)שיש (כסף הנר לאור בלילה גם בה בודקין לכתחילה אבל בדיעבד,
תל"ג).31) סימן חיים אורח (הב"ח, בדיקה וצריכים לשם מגיעים העופות אין החצר, שבצדדי בחורין שנמצא מה (מסכת32)אבל

א'). עמוד ח' דף והנמוכים33)פסחים שם, מגעת האדם יד שאין ביותר, גבוהים שהם החורים אלה אבל הבית שבאמצע דוקא
חמץ. שם להשתמש דרך אין כי בדיקה, צריכים אין טפחים, חבירו.34)משלשה לבית ביתו שבין נתגלגל35)בקיר שמא

חמץ. (מעשה36)לשם קס"א ה' משנת יד כתב ברמב"ם נמצא לא ודיו" בלבו לגוי... ישראל שבין חור "אבל הזה הקטע כל
משנה. כסף ועיין היה, לא משנה מגיד בספר וגם (למעלה37)רוקח). בנר לבדוק צריך ביום גם שהרי בודק אינו ביום שגם נראה

עושה שהוא לחשדו יבוא ולא תמיד בו משתמש שהוא כדרך היום לאור שבודק כתב מנוח רבינו אבל רוקח. מעשה – ד') הלכה
משנה. כסף ועיין כשפים, סכנה.38)לו לידי ויבוא עליו יעליל זה ידי ועל בנר, ובסדקים בחורים בלילה (משנה39)שמחפש

א'). עמוד ב' דף פסחים א').40)במסכת עמוד ח' דף פסחים שם,41)(מסכת להשתמש דרך שאין טפחים, משלשה למטה
משנה). (כסף מצויים תינוקות שאין (קובץ).42)ובמקום לשם מגעת אדם יד אפשר43)שאין ואי משופע שגגו קטן חדר

בדיקה. צריך אינו ולכן עליו מהן",44)להשתמש מסתפק שאינו יין ואוצרות שמן "ואוצרות כתוב: היה מגידֿמשנה בגירסת
בדיקה, צריכין אין מהן מסתפק אם גם שמן באוצרות אבל יין על רק מוסב מהן", מסתפק "שאינו שכתוב: ומה ליין. שמן הקדים
בגמרא הוא וכן בידו. פתו עם הסעודה באמצע לשם ליכנס רגילים ואין לסעודתו, שצריך מה אחת בפעם שנוטל קבע, להם שיש
אינו שמסתפק שאע"פ בשמן "טעה וכתב עליו השיג לפנינו שהיא כמו הנוסחא לפניו שהייתה והראב"ד א'). עמוד ח' דף (פסחים

לפי לסיפוקו".צריך קבע למעלה.45)שיש שנזכר כמו בדיקה צריך אינו שמסתפק אע"פ ששמן מפני הזכיר לא אין46)ושמן
צריכים. כמה מקודם קבוע שהדבר הסעודה באמצע שם להכנס השעוה".47)דרך ובית המלח "ובית כאן: גורס רוקח במעשה

בידו.48) ופתו הסעודה באמצע שם נכנס ולפעמים בהם משתמשים כמה קבוע זה,49)לא קטע בהם כתוב שלא ספרים יש
ה'. בהלכה זה דין נזכר שכבר מהן.50)מכיון להביא לשם נכנס בידו כשפתו סעודתו, באמצע פסחים51)שמא במסכת (משנה

ב'). עמוד ח' דף (שם דרב אליבא הלל, כבית א') עמוד ב' א').52)דף עמוד ט' דף פסחים במסכת אחרים53)(משנה בספרים
חמץ". בו מכניסין שאין למקום חמץ בו שמכניסין "ממקום וכל54)הגירסא: בבתֿאחת, חמצם יבדקו ישראל שכל אפשר שאי

סוף. לדבר ואין הבדוק, למקום בדוק שאינו ממקום חמצו חולדה והעבירה חמץ בדק לא עוד השני שמא לחוש יש פעם
ב').55) עמוד ט' דף פסחים ב').56)(מסכת עמוד י' דף פסחים ובסדקים.57)(מסכת בחורים הפעם עוד לבדוק צריך אין אבל
רבינו).58) בדברי ט' הלכה ולהלן (גמרא לפרר עכבר של דרכו שאין רוקח).59)מקודם. (מעשה שהיה כמו שלם שאינו אף
ב').60) עמוד י' דף פסחים משנה).61)(מסכת (מגיד הככר אותו כדי פירורין שאין ב').62)אף עמוד ט' דף פסחים (מסכת
מהם".63) אחד "ונטל הגירסא: הוא64)בכ"י הרי אלא הרוב, אחר הולכים אין במקומו, קבוע אחד כל והמיעוט הרוב אם

י"א). הלכה אסורות מאכלות מהלכות ח' בפרק (וראה מחצה על חמץ65)כמחצה בבדיקת מדובר שכאן והגם לספק. ונחשב
חייבוהו לכן חמץ, ספק בשביל ונתקנה הספק, על באה חמץ בדיקת שעיקר שכיון הרא"ה ביאר לקולא? דרבנן וספק מדרבנן, שהיא

שם]. ברדב"ז כזו סברא יג הלכה מעשר מהלכות י"א בפרק [ועיין משנה). (מגיד ספק של בנידון לבדוק חכמים
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.‡Èצּבּורין ּוׁשני66ׁשני מּצה, ׁשל ואחד חמץ ׁשל אחד , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
עכּברים, ׁשני ּובאּו בדּוק, ׁשאינֹו ואחד ּבדּוק אחד ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָבּתים,
זה נכנס בית לאיזה ידּוע ואין מּצה, נטל וזה חמץ נטל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָזה

החמץ וכן67ׁשּנטל בּתים68; ׁשל69ׁשני אחד וצּבּור ּבדּוקין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
נכנס בית לאיזה ידּוע ואין ונטל, עכּבר ּובא אֹו70חמץ, , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

מצא ולא ּובדק אחריו ונכנס מהן, לאחד ׁשּנכנס ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּידע
ׁשהיּו אֹו כּכר; ּומצא ׁשּבדק אֹו ׁשל71ּכלּום, צּבּורין ּתׁשעה ְְִִִִֶֶֶַָָָָָָ

חמץ אם ידּוע ואין מהן, ּכּכר ּופרׁש חמץ, ׁשל ואחד ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמּצה
ּבדּוק לבית ונכנס ׁשּפרׁש הּכּכר ונטל עכּבר ּובא מּצה, ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָאֹו
קבּוע. ּכאן ׁשאין ׁשנּיה, ּפעם לבּדק צרי אינֹו אּלּו ּבכל -ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

.·Èאחר72הּניח ּבזוית ּומצאֹו זֹו ּבזוית ׁשהּניח73החמץ אֹו , ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
עׂשר ּומצא חּלֹות החמץ,74ּתׁשע ונטל עכּבר ׁשּבא אֹו ; ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

לבּדק צרי אּלּו ּבכל - נכנס לא אֹו זה לבית נכנס .75וספק ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
.‚Èוכּכר76נכנס מּׁשם עכּבר ויצא ּבפיו, וכּכר לבית עכּבר ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָָ

ׁשּיצא, האחרֹון הּוא - ׁשּנכנס הראׁשֹון הּוא אֹומרים: - ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָּבפיו
לבן ׁשּיצא וזה ׁשחר, ׁשּנכנס הראׁשֹון היה לבּדק. צרי ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹואינֹו

לבּדק צרי מּׁשם77- ויצאתה ּבפיו, וכּכר עכּבר נכנס . ְְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָֹ
לבּדק צרי - ּבפיה וכּכר ועכּבר78חלּדה חלּדה מּׁשם יצאת . ְְְְְְְִִִִִַָָָָָָָָָֹֻֻ

ּבפי ׁשהיה הּוא הּכּכר ׁשּזה לבּדק, צרי אינֹו - ּבפיה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹוכּכר
להביא79העכּבר חּיב אין - ּבפיו ּופת לחֹור ׁשּנכנס נחׁש .80 ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

.82להֹוציאֹו81חבר ְִֵָ
.„Èסּלם83ּכּזית להביא אֹותֹו מחּיבין - קֹורה ּבׁשמי חמץ ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֻ

קֹורה84להֹורידֹו מּׁשמי יּפל ׁשּפעמים ּבבֹור85, חמץ היה .86 ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֹ
להעלֹותֹו אֹותֹו מחּיבין אין ודּיֹו87- ּבלּבֹו מבּטלֹו אּלא ,. ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָ

.ÂËּבטיט,88ּכּפת ּפניה טח אם - ליׁשיבה ׁשּיחדּה ׂשאֹור ְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָ
בטלה זֹו ּבצק89הרי לקּימּה. אם90ּומּתר - הערבה ׁשּבסדקי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֻ

עׂשּוי היה אם - לאו ואם לבער; חּיב אחד, ּבמקֹום ּכּזית ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָיׁש
ּבמעּוטֹו ּבטל נקב, ּבֹו לסּתם אֹו הערבה ׁשברי ּבֹו ;91לחּזק ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

ּבׁשני זיתים חצאי ׁשני בֹו היּו לבער. חּיב לאו, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָואם
יּנטל ׁשאּלּו ּכל רֹואין - ּביניהם ּבצק ׁשל וחּוט ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹמקֹומֹות,
לבער. צרי אינֹו לאו, ואם לבער; חּיב עּמֹו, נּטלין ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהחּוט

.ÊËאמּורים?92ּבּמה -93ּדברים ּבבית אבל ּבערבה; ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָ
לבער, חּיב עּמֹו, נּטלין אין החּוט יּנטל ׁשאם ְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאףֿעלּֿפי

אֹותן מקּבץ ׁשּפעמים זית94מּפני וחצי ּבּבית זית חצי היה . ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
זית95ּבעלּיה חצי ּבאכסדרה; זית וחצי ּבּבית זית חצי ; ְְֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָ

ואּלּו הֹואיל - מּמּנּו ׁשּלפנים ּבּבית זית וחצי זה ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַּבבית
ּדבּוקין זיתים בקרקעֹות,96החצאי אֹו בקֹורֹות אֹו ּבכתלים ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ

ודּיֹו. ּבלּבֹו מבּטל אּלא לבער, חּיב ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָאינֹו
.ÊÈסתם97הּמׂשּכיר זה99ּבארּבעהֿעׂשר98ּבית הרי - ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ

לבּדק צרי ואינֹו ּבדּוק הּמׂשּכיר100ּבחזקת זה החזק ואם . ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻ
אּלּו הרי - בדקנּוהּו אנּו קטן אֹו אּׁשה ואמרּו בדק, ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹׁשּלא

ּכׁשרין101נאמנין והּכל חמץ, ּבעּור על נאמנים ׁשהּכל , ְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
קטן ׁשּיהיה והּוא, ּוקטּנים; ועבדים נׁשים ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָלבדיקה,

דעת בֹו לבּדק.102ׁשּיהיה ְְִִֶֶַַֹ
.ÁÈלחברֹו103הּמׂשּכיר לֹו104ּבית מסר ׁשּלא עד אם : ְֲִִִֵֶַַַַַַָֹ

לבּדק הּמׂשּכיר על - ארּבעהֿעׂשר חל ואם105הּמפּתח ; ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָֹ
לבּדק הׂשֹוכר על - ארּבעהֿעׂשר חל הּמפּתח .106מּׁשּמסר ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ

על - בדּוק ׁשאינֹו ונמצא בדּוק ׁשהּוא ּבחזקת ּבית ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּמׂשּכיר
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ב').66) עמוד ט' דף פסחים –67)(מסכת מדרבנן שספק הבדוק, לבית והמצה בדוק שאינו לבית הובא שהחמץ תולים אנו
א').68)לקולא. עמוד י' דף פסחים בדוקין".69)(מסכת אנשים שני של בתים "שני הגירסא: תולין70)בכ"י בית כל על

בדיקה. צריך ואין לשם, העכבר נכנס ציבורין...71)שלא תשעה שהיו "או הקטע חסר קס"א ה' ומשנת קי"א ה' משנת בכ"י
בדוק". ב').72)לבית עמוד י' דף פסחים אחרת73)(מסכת בזוית והנמצא בבית נאבד זו בזוית שהניח שהחמץ חוששים אנו

אחר. חמץ מהם74)הוא ככר ופירש מצה ואחד חמץ צבורין תשעה שהיו "או כאן: כתוב ומעשהֿרוקח משנה המגיד בנוסחת
שלנו ובדפוסים ואמסטרדם ויניציאה בדפוס אבל הבדוק". לבית ונכנס שפירש הככר ונטל עכבר ובא מצה אם חמץ אם יודע ואינו

הזה. הקטע ב').76)מספק.75)אין עמוד י' דף פסחים זה77)(מסכת אין ובודאי שם), (גמרא מהדדי" שקלי לא "עכברי
שנכנס. הככר מן78)אותו שאם לבדוק", צריך אלא והוציאה העכבר מן ככר לקחה החולדה אומרים אין "בפיה, הגירסא: בכ"י

שם). (גמרא בפיה עצמו העכבר את גם לה היה לקחה בפיה.79)העכבר העכבר גם הוצאות.80)שהרי ולהוציא בממון לשכור
ארסיים.81) נחשים על השולט בלבו.82)קוסם מבטלו ב').83)אלא עמוד י' דף פסחים ביטל84)(מסכת שכבר פי על אף

שברשותו. החמץ רבינו85)את כשיטת לומר" תמצא "אם ידי על ונפשטה בגמרא שם היא ובעיא בפסח. לאכלו יבוא ושמא
לאיבעיא. פשיטות היא לומר" תמצא ש"אם מקום ג').86)בכל הלכה ג' פרק פסחים מסכת בלא87)(תוספתא שם נפל אם

משנה). (מגיד עובר בכוונה, שם הטמינו אם אבל ויבשה.88)מתכוון, קשה שאור חתיכת והיא ב') עמוד מ"ה דף פסחים (מסכת
חמץ.89) א').90)מדין עמוד מ"ה דף פסחים במסכת השנה91)(משנה כל בהם שלשין עריבות כי כתב מפאריש יחיאל "רבי

מימוניות). (הגהות כזית" הכל בין ישאר שלא לנקרן אפשר אי כי מהן. החמץ ומנקרין בחמין אותן שרוחצין מה על לסמוך אין
ב').92) עמוד מ"ה דף פסחים לבער.93)(מסכת חייב אינו מקומות בשני חמץ זיתים חצאי את94)ששני שמטאטאים ידי על

(רש"י). החצאים שני יחד מזדמנים (רש"י).95)הבית אחד במקום יחד יזדמנו שהזיתים שכיח דבוקים96)אינו היו אם דוקא
אם אבל לבער, צריך אינו לסתום או לחזק היה שאם העריבה, שבסדקי בצק בענין ט"ו בהלכה למעלה שכתב למה דומה שהוא
חייב לסתום או לחזק אינו שאם העריבה, שבסדקי בבצק למעלה שכתב כמו מכזית בפחות אפילו לבער חייב הרצפה על מונח

משנה). (כסף זית חצי אפילו ב).97)לבער עמוד ד' דף פסחים מחמץ.98)(מסכת הבית את בדקו אם יודעים אנו שאין
תל"ז).99) סימן יוסף (בית לא או בדוק הבית אם אצלו ולברר לשאלו יוכל שהשוכר כדי לפנינו, המשכיר היא100)ואין בעיא

(ועיין להקל דרבנן שספק לבדוק, חייב אינו – ביטלו שהרי מדרבנן, אלא אינה חמץ שבדיקת ומכיון נפשטה. ולא שם בגמרא
פסחים). מסכת תחלת ברורה).102)להעיד.101)רא"ש (משנה לחינוך ב').103)שהגיע עמוד ד' דף פסחים (מסכת

משנה).104) (מגיד בה נקנית קרקע ששכירות מהדרכים באחת בו105)וקנאו ליכנס יכול הוא אין מפתח, להשוכר שאין מכיון
(הר"ן). חמץ בדיקת נמצא106)לעשות המפתח ורק לעצמו, קנאו לא אם אבל הקנינים. מדרכי באחת לעצמו קנאו כבר אם

- `"ryz'd xii` g"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

טעּות מּקח ואינֹו לבּדק, ׁשּבֹודקים107הׂשֹוכר ּבמקֹום ואפּלּו , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ
עֹוׂשה הּוא מצוה ׁשהרי .108ּבׂשכר, ְְֲִֵֶֶָָָ

.ËÈבׁשּירא109המפרׂש והּיֹוצא יֹום,110ּבּים ׁשלׁשים ּתֹו - ְְְְִֵֵַַַַָָָָ
לבּדק לבּדק111זקּוק צרי אינֹו יֹום, ׁשלׁשים קדם ואם112; . ְְְְִִִִִֵֶָָֹֹֹ

הּפסח קדם לחזר יצא;113ּדעּתֹו ואחרּֿכ לבּדק, צרי , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹ
פנאי לֹו יהיה ולא ּביןֿהּׁשמׁשֹות הּפסח ערב יחזר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּמא

לבּדקלב צרי אין - לחזר ּדעּתֹו אין ואם וכן114ער. . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָֹֹ
אֹוצר ביתֹו לבּדק,115העֹוׂשה זקּוק יֹום, ׁשלׁשים ּתֹו - ְְִִֵֶָָָֹ

ּדעּתֹו אם - יֹום ׁשלׁשים קדם לתֹוכֹו; אֹוצרֹו ּכֹונס ְְְְִִֵֶַַַָָֹואחרּֿכ
אֹוצר; עֹוׂשהּו ואחרּֿכ לבּדק צרי הּפסח, קדם ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹלפּנֹותֹו

לבּדק צרי אינֹו הּפסח, קדם לפּנֹותֹו ּדעּתֹו אין .116ואם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

את‡. מֹוציא - ארּבעהֿעׂשר ּבלילי ּומחּפׂש אדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכׁשּבֹודק
הּכל, ּומקּבץ הּזוּיֹות, ּומן הּמחבֹואֹות ּומן החֹורים מן ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹהחמץ
ּומבערֹו. ּבּיֹום, ׁשּׁשית ׁשעה ּתחּלת עד אחד ּבמקֹום ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָּומּניחֹו

מבערֹו. ארּבעהֿעׂשר, ּבלילי לבערֹו רצה ְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָואם
מּמּנּו·. ׁשּיאכל ּכדי ארּבעהֿעׂשר ּבלילי ׁשּמּניח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחמץ

מקֹום, ּבכל ּומפרד מפּזר מּניחֹו אינֹו ׁשעֹות, ארּבע עד ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָֹֻלמחר
נזהר לא ׁשאם ּבֹו; ויּזהר ידּוע ּבזוית אֹו ּבכלי מצניעֹו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאּלא
אחרת, ּפעם ולבּדק אחריו לחּפׂש צרי - חסר ּומצאֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבֹו

העכּברים. ּגררּוהּו ְְִֶַָָָָׁשּמא
החמץ‚. את ּבֹודקין - ּבׁשּבת להיֹות ארּבעהֿעׂשר ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָחל

החמץ, מן ּומּניח ׁשלׁשהֿעׂשר, ליל ׁשהּוא ערבֿׁשּבת, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבלילי
ּומּניחֹו הּׁשּבת, ּביֹום ׁשעֹות ארּבע עד מּמּנּו לאכל ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָֹּכדי
מן נׁשאר ואם הּׁשּבת. מּלפני מבערֹו והּׁשאר מצנע, ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָֻּבמקֹום

א הּׁשּבת ּביֹום עליוהחמץ וכֹופה מבּטלֹו - ׁשעֹות ארּבע חר ְְְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּומבערֹו. הראׁשֹון, יֹוםֿטֹוב מֹוצאי עד ְֲִִֵֶַַָָּכלי

לׂשרפּה„. וצרי ּתרּומה, ׁשל רּבֹות ּכּכרֹות לֹו ְְְְִִֶַָָָָָָהיּו
אּלא ויׂשרף, הּטמאה עם הּטהֹורה יערב לא - ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹערבֿׁשּבת
לעצמּה, ּותלּויה לעצמּה, ּוטהֹורה לעצמּה, טמאה ְְְְְְְְְֵֵַַַָָָָָָׂשֹורף
הּׁשּבת ּביֹום ׁשעֹות ארּבע עד לאכל ּכדי הּטהֹורה מן ְְְְֱִִֵֶַַַַַַַַָָָֹּומּניח

ְִָּבלבד.
ּבֹודק‰. - ארּבעהֿעׂשר ּבליל בדק ולא הזיד אֹו ׁשּׁשכח ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמי

ּבׁשעת ּבֹודק - ּבׁשחרית בדק לא ּבׁשחרית. ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹארּבעהֿעׂשר
עבר החג. ּבתֹו ּבֹודק - הּבעּור ּבׁשעת בדק לא ְְִִִֵֶַַַַַָָָֹהּבעּור.

ּׁשּיּמצא מה ׁשּיבער ּכדי הרגל, אחר ּבֹודק - בדק ולא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהרגל
ּבהניה. אסּור ׁשהּוא מּפני הּפסח, עליו ׁשעבר ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָמחמץ

.Âֿארּבעה ּביֹום אֹו ארּבעהֿעׂשר ּבלילי החמץ ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכׁשּבֹודק
ּברּו" לבּדק: ׁשּיתחיל קדם מבר - הרגל ּבתֹו אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹעׂשר
וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה
ׁשּמכניסין הּמקֹומֹות ּבכל ּומחּפׂש ּובֹודק חמץ"; ּבעּור ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָעל
אינֹו - הרגל לאחר ּבדק ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו חמץ, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלהם

.ְֵָמבר
.Êּביֹום אֹו ארּבעהֿעׂשר ּבליל ּבדק אם לבּדק: ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּוכׁשּגֹומר

חמץ ּכל לבּטל צרי - ׁשעֹות ׁשׁש קדם ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹארּבעהֿעׂשר
ׁשּיׁש חמץ "ּכל ויאמר: רֹואהּו, ואינֹו ּברׁשּותֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּנׁשאר
אבל ּכעפר". הּוא והרי בטל הּוא הרי ראיתיו, ׁשּלא ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּברׁשּותי
לבּטל, יכֹול אינֹו - ּולמעלה ׁשּׁשית ׁשעה מּתחּלת ּבדק ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָאם

ּבהניה. נאסר ׁשּכבר ברׁשּותֹו, אינֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהרי
.Áּולמעלה ׁשעֹות ּומּׁשׁש ׁשׁש, קדם בּטל לא אם ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹלפיכ

ּבׁשעתמצא ּוׁשכחֹו בלּבֹו, והיה עליו דעּתֹו ׁשהיה חמץ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָ
יּמצא', ו'לא יראה' 'לא על עבר זה הרי - בערֹו ולא ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹהּבעּור
כלּום, לֹו מֹועיל עּתה הּבּטּול ואין בּטל. ולא בער לא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹׁשהרי
ברׁשּותֹו, הּוא ּכאּלּו עׂשהּו והּכתּוב ברׁשּותֹו, ׁשאינֹו ְְְְְִִִִֵֶַָָָלפי
עת ּבכל לבערֹו וחּיב יּמצא', ו'לא יראה' 'לא מּׁשּום ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹלחּיבֹו
לערב עד ּכלי עליו ּכֹופה - ּביֹוםֿטֹוב מצאֹו ואם ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּימצאּנּו.
ּכלי, עליו לכּפֹות צרי אינֹו - הּוא הקּדׁש ׁשל ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּומבערֹו.

מּמּנּו. ּפֹורׁשין ְִִֶֶַֹׁשהּכל
.Ëאֹו מצוה, לעׂשֹות הּבעּור ׁשעת קדם מּביתֹו ׁשּיצא ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹמי

ונזּכר ונׂשּואין, ארּוסין סעּוּדת ּכגֹון מצוה, ׁשל סעּודה ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָֹלאכל
ולחזר ּולבער לחזר יכֹול אם ּביתֹו. ּבתֹו חמץ לֹו ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹׁשּיׁש
מּיד להּציל יצא ּבלּבֹו. יבּטל - לאו ואם יחזר; - ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹלמצותֹו
ודּיֹו. ּבלּבֹו יבּטל - הּמּפלת ּומן הּדלקה מן הּנהר, מן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹהּגיס,
יחזר - ּביתֹו ּבתֹו חמץ לֹו ׁשּיׁש ונזּכר עצמֹו לצר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹיצא
מּכּביצה ּפחֹות היה ּכּביצה. עד חֹוזר? הּוא ּכּמה ועד ְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָמּיד.

ודּיֹו. ּבלּבֹו מבּטלֹו -ְְְְִַַ
.Èאחר ונזּכר ויצא, ּביתֹו ּבתֹו מגלּגלת עּסה ׁשהּניח ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻמי

קדם ּתחמיץ ׁשּמא ירא והיה רּבֹו, לפני יֹוׁשב והּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּיצא,
אם אבל ׁשּתחמיץ. קדם ּבלּבֹו מבּטלֹו זה הרי - ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּיבֹוא
'לא על עבר ּכבר אּלא ּכלּום, מֹועיל הּבּטּול אין - ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹהחמיצה

לביתֹו. ּכׁשּיחזר מּיד לבער וחּיב יּמצא', ו'לא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹיראה'
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

משנה). (כסף לבדוק חייב הבית בעל אלא לבדוק, אותו מחייב זה אין בגופו.107)אצלו, מצוה לקיים לאדם לו נוח נוח108)כי
שאף אומרים ויש מהשכירות. בו לחזור אמתלא אלא זו אין – עכשיו תובעו שהוא ומה (גמרא). בממונו מצוה לקיים לאדם לו
את שכר שהרי הבדיקה, על שהוציא ההוצאות את לתבוע השוכר יכול זאת בכל טעות מקח ואינה קיימת השכירות שאין פי על

רמב"ן). בשם משנה (מגיד בדוק בחזקת הים.109)הבית למדינת ונוסע פורש א'). עמוד ו' דף פסחים שהיא110)(מסכת
ארוך. לזמן עליו111)נסיעה חלה הזמן יום,ֿמאותו שלשים לפסח קודם הפסח בהלכות ודורשים שואלים חכמים שאמרו כיון

(גמרא). חמץ בדיקת בפסח.112)חובת בביתו להיות דעתו שאין שחייב113)כיון הפסח ימי בתוך לחזור דעתו אם שכן ומכל
(רש"י). מחמץ נקי ביתו את ימצא שבחזירתו כדי לדרך, צאתו לפני הביטול114)לבדוק בזמן שנמצא במקום בלבו מבטלו אלא

מימוניות). והגהות ופירות.115)(טור, תבואה לתוכו (רש"י).116)אוסף כמבוער הוא הרי התבואות, תחת שנמצא החמץ כי
בשבת.1) להיות י"ד שחל כגון בזמנה, נעשית הבדיקה כשאין וכן הביטול, כגון הבדיקה אחר שהוא במה הבדיקה, דיני בו נתבארו



עי - `"ryz'd xii` g"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

טעּות מּקח ואינֹו לבּדק, ׁשּבֹודקים107הׂשֹוכר ּבמקֹום ואפּלּו , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ
עֹוׂשה הּוא מצוה ׁשהרי .108ּבׂשכר, ְְֲִֵֶֶָָָ

.ËÈבׁשּירא109המפרׂש והּיֹוצא יֹום,110ּבּים ׁשלׁשים ּתֹו - ְְְְִֵֵַַַַָָָָ
לבּדק לבּדק111זקּוק צרי אינֹו יֹום, ׁשלׁשים קדם ואם112; . ְְְְִִִִִֵֶָָֹֹֹ

הּפסח קדם לחזר יצא;113ּדעּתֹו ואחרּֿכ לבּדק, צרי , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹ
פנאי לֹו יהיה ולא ּביןֿהּׁשמׁשֹות הּפסח ערב יחזר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּמא

לבּדקלב צרי אין - לחזר ּדעּתֹו אין ואם וכן114ער. . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָֹֹ
אֹוצר ביתֹו לבּדק,115העֹוׂשה זקּוק יֹום, ׁשלׁשים ּתֹו - ְְִִֵֶָָָֹ

ּדעּתֹו אם - יֹום ׁשלׁשים קדם לתֹוכֹו; אֹוצרֹו ּכֹונס ְְְְִִֵֶַַַָָֹואחרּֿכ
אֹוצר; עֹוׂשהּו ואחרּֿכ לבּדק צרי הּפסח, קדם ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹלפּנֹותֹו

לבּדק צרי אינֹו הּפסח, קדם לפּנֹותֹו ּדעּתֹו אין .116ואם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

את‡. מֹוציא - ארּבעהֿעׂשר ּבלילי ּומחּפׂש אדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכׁשּבֹודק
הּכל, ּומקּבץ הּזוּיֹות, ּומן הּמחבֹואֹות ּומן החֹורים מן ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹהחמץ
ּומבערֹו. ּבּיֹום, ׁשּׁשית ׁשעה ּתחּלת עד אחד ּבמקֹום ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָּומּניחֹו

מבערֹו. ארּבעהֿעׂשר, ּבלילי לבערֹו רצה ְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָואם
מּמּנּו·. ׁשּיאכל ּכדי ארּבעהֿעׂשר ּבלילי ׁשּמּניח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחמץ

מקֹום, ּבכל ּומפרד מפּזר מּניחֹו אינֹו ׁשעֹות, ארּבע עד ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָֹֻלמחר
נזהר לא ׁשאם ּבֹו; ויּזהר ידּוע ּבזוית אֹו ּבכלי מצניעֹו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאּלא
אחרת, ּפעם ולבּדק אחריו לחּפׂש צרי - חסר ּומצאֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבֹו

העכּברים. ּגררּוהּו ְְִֶַָָָָׁשּמא
החמץ‚. את ּבֹודקין - ּבׁשּבת להיֹות ארּבעהֿעׂשר ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָחל

החמץ, מן ּומּניח ׁשלׁשהֿעׂשר, ליל ׁשהּוא ערבֿׁשּבת, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבלילי
ּומּניחֹו הּׁשּבת, ּביֹום ׁשעֹות ארּבע עד מּמּנּו לאכל ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָֹּכדי
מן נׁשאר ואם הּׁשּבת. מּלפני מבערֹו והּׁשאר מצנע, ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָֻּבמקֹום

א הּׁשּבת ּביֹום עליוהחמץ וכֹופה מבּטלֹו - ׁשעֹות ארּבע חר ְְְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּומבערֹו. הראׁשֹון, יֹוםֿטֹוב מֹוצאי עד ְֲִִֵֶַַָָּכלי

לׂשרפּה„. וצרי ּתרּומה, ׁשל רּבֹות ּכּכרֹות לֹו ְְְְִִֶַָָָָָָהיּו
אּלא ויׂשרף, הּטמאה עם הּטהֹורה יערב לא - ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹערבֿׁשּבת
לעצמּה, ּותלּויה לעצמּה, ּוטהֹורה לעצמּה, טמאה ְְְְְְְְְֵֵַַַָָָָָָׂשֹורף
הּׁשּבת ּביֹום ׁשעֹות ארּבע עד לאכל ּכדי הּטהֹורה מן ְְְְֱִִֵֶַַַַַַַַָָָֹּומּניח

ְִָּבלבד.
ּבֹודק‰. - ארּבעהֿעׂשר ּבליל בדק ולא הזיד אֹו ׁשּׁשכח ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמי

ּבׁשעת ּבֹודק - ּבׁשחרית בדק לא ּבׁשחרית. ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹארּבעהֿעׂשר
עבר החג. ּבתֹו ּבֹודק - הּבעּור ּבׁשעת בדק לא ְְִִִֵֶַַַַַָָָֹהּבעּור.

ּׁשּיּמצא מה ׁשּיבער ּכדי הרגל, אחר ּבֹודק - בדק ולא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהרגל
ּבהניה. אסּור ׁשהּוא מּפני הּפסח, עליו ׁשעבר ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָמחמץ

.Âֿארּבעה ּביֹום אֹו ארּבעהֿעׂשר ּבלילי החמץ ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכׁשּבֹודק
ּברּו" לבּדק: ׁשּיתחיל קדם מבר - הרגל ּבתֹו אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹעׂשר
וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה
ׁשּמכניסין הּמקֹומֹות ּבכל ּומחּפׂש ּובֹודק חמץ"; ּבעּור ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָעל
אינֹו - הרגל לאחר ּבדק ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו חמץ, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלהם

.ְֵָמבר
.Êּביֹום אֹו ארּבעהֿעׂשר ּבליל ּבדק אם לבּדק: ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּוכׁשּגֹומר

חמץ ּכל לבּטל צרי - ׁשעֹות ׁשׁש קדם ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹארּבעהֿעׂשר
ׁשּיׁש חמץ "ּכל ויאמר: רֹואהּו, ואינֹו ּברׁשּותֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּנׁשאר
אבל ּכעפר". הּוא והרי בטל הּוא הרי ראיתיו, ׁשּלא ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּברׁשּותי
לבּטל, יכֹול אינֹו - ּולמעלה ׁשּׁשית ׁשעה מּתחּלת ּבדק ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָאם

ּבהניה. נאסר ׁשּכבר ברׁשּותֹו, אינֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהרי
.Áּולמעלה ׁשעֹות ּומּׁשׁש ׁשׁש, קדם בּטל לא אם ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹלפיכ

ּבׁשעתמצא ּוׁשכחֹו בלּבֹו, והיה עליו דעּתֹו ׁשהיה חמץ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָ
יּמצא', ו'לא יראה' 'לא על עבר זה הרי - בערֹו ולא ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹהּבעּור
כלּום, לֹו מֹועיל עּתה הּבּטּול ואין בּטל. ולא בער לא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹׁשהרי
ברׁשּותֹו, הּוא ּכאּלּו עׂשהּו והּכתּוב ברׁשּותֹו, ׁשאינֹו ְְְְְִִִִֵֶַָָָלפי
עת ּבכל לבערֹו וחּיב יּמצא', ו'לא יראה' 'לא מּׁשּום ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹלחּיבֹו
לערב עד ּכלי עליו ּכֹופה - ּביֹוםֿטֹוב מצאֹו ואם ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּימצאּנּו.
ּכלי, עליו לכּפֹות צרי אינֹו - הּוא הקּדׁש ׁשל ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּומבערֹו.

מּמּנּו. ּפֹורׁשין ְִִֶֶַֹׁשהּכל
.Ëאֹו מצוה, לעׂשֹות הּבעּור ׁשעת קדם מּביתֹו ׁשּיצא ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹמי

ונזּכר ונׂשּואין, ארּוסין סעּוּדת ּכגֹון מצוה, ׁשל סעּודה ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָֹלאכל
ולחזר ּולבער לחזר יכֹול אם ּביתֹו. ּבתֹו חמץ לֹו ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹׁשּיׁש
מּיד להּציל יצא ּבלּבֹו. יבּטל - לאו ואם יחזר; - ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹלמצותֹו
ודּיֹו. ּבלּבֹו יבּטל - הּמּפלת ּומן הּדלקה מן הּנהר, מן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹהּגיס,
יחזר - ּביתֹו ּבתֹו חמץ לֹו ׁשּיׁש ונזּכר עצמֹו לצר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹיצא
מּכּביצה ּפחֹות היה ּכּביצה. עד חֹוזר? הּוא ּכּמה ועד ְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָמּיד.

ודּיֹו. ּבלּבֹו מבּטלֹו -ְְְְִַַ
.Èאחר ונזּכר ויצא, ּביתֹו ּבתֹו מגלּגלת עּסה ׁשהּניח ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻמי

קדם ּתחמיץ ׁשּמא ירא והיה רּבֹו, לפני יֹוׁשב והּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּיצא,
אם אבל ׁשּתחמיץ. קדם ּבלּבֹו מבּטלֹו זה הרי - ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּיבֹוא
'לא על עבר ּכבר אּלא ּכלּום, מֹועיל הּבּטּול אין - ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹהחמיצה

לביתֹו. ּכׁשּיחזר מּיד לבער וחּיב יּמצא', ו'לא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹיראה'
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משנה). (כסף לבדוק חייב הבית בעל אלא לבדוק, אותו מחייב זה אין בגופו.107)אצלו, מצוה לקיים לאדם לו נוח נוח108)כי
שאף אומרים ויש מהשכירות. בו לחזור אמתלא אלא זו אין – עכשיו תובעו שהוא ומה (גמרא). בממונו מצוה לקיים לאדם לו
את שכר שהרי הבדיקה, על שהוציא ההוצאות את לתבוע השוכר יכול זאת בכל טעות מקח ואינה קיימת השכירות שאין פי על

רמב"ן). בשם משנה (מגיד בדוק בחזקת הים.109)הבית למדינת ונוסע פורש א'). עמוד ו' דף פסחים שהיא110)(מסכת
ארוך. לזמן עליו111)נסיעה חלה הזמן יום,ֿמאותו שלשים לפסח קודם הפסח בהלכות ודורשים שואלים חכמים שאמרו כיון

(גמרא). חמץ בדיקת בפסח.112)חובת בביתו להיות דעתו שאין שחייב113)כיון הפסח ימי בתוך לחזור דעתו אם שכן ומכל
(רש"י). מחמץ נקי ביתו את ימצא שבחזירתו כדי לדרך, צאתו לפני הביטול114)לבדוק בזמן שנמצא במקום בלבו מבטלו אלא

מימוניות). והגהות ופירות.115)(טור, תבואה לתוכו (רש"י).116)אוסף כמבוער הוא הרי התבואות, תחת שנמצא החמץ כי
בשבת.1) להיות י"ד שחל כגון בזמנה, נעשית הבדיקה כשאין וכן הביטול, כגון הבדיקה אחר שהוא במה הבדיקה, דיני בו נתבארו
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.‡Èאֹו לרּוח, וזֹורה פֹורר אֹו ׂשֹורפֹו, חמץ? ּבעּור ְְִֵֵֵֶַַָָּכיצד
ּבמהרה מחּתכֹו הּים ואין קׁשה החמץ היה ואם לּים. ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָזֹורקֹו

זה הרי עליו- ׁשּנפלה חמץ לּים. זֹורקֹו ואחרּֿכ מפררֹו ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
הּוא הרי - יֹותר אֹו טפחים ׁשלׁשה עפר עליו ונמצא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֹמּפלת,
ׁשעה נכנסה לא עדין אם ּבלּבֹו לבּטל וצרי ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָֹֹּכמבער;
לבער. צרי אינֹו - ׁשּׁשית ׁשעה קדם לעּכּו"ם נתנֹו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּׁשית.
ּבּפחמין להנֹות מּתר זה הרי - ׁשּׁשית ׁשעה קדם ׂשרפֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻואם
- ּולמעלה ׁשּׁשית מּׁשעה ׂשרפֹו אם אבל הּפסח. ּבתֹו ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָׁשּלֹו
וכירים, ּתּנּור ּבֹו יּסיק לא זה הרי ּבהניה, אסּור והּוא ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹהֹואיל
הּפת אֹותּה - אפה אֹו ּבּׁשל ואם יבּׁשל. ולא בֹו יאפה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹולא
אסּורין ׁשּלֹו הּפחמין וכן ּבהניה, אסּור הּתבׁשיל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָואֹותֹו

ּבהניה. ׁשּנאסר אחר וׂשֹורפֹו הֹואיל ְְֱֲֲִֶֶַַַַַָָָָּבהניה,
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אֹותֹו‡. טמן אם יכֹול חמץ". ל יראה "לא ּבּתֹורה: ְִֵֵֶַַָָָָָָֹּכתּוב
לֹומר: ּתלמּוד עֹובר? יהיה לא עּכּו"ם, ּביד אֹותֹו הפקיד ְְְְִִִֵֶַַַַֹאֹו
יכֹול הטמינֹו. אֹו הפקידֹו אפּלּו - ּבבּתיכם" יּמצא לא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָֹֹ"ׂשאר
אם אבל ּבביתֹו, החמץ היה אּלאֿאםּֿכן עֹובר יהיה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹלא
עֹובר? יהיה לא אחרת, ּבעיר אֹו ּבׂשדה מּביתֹו, רחֹוק ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהיה
חּיב יהא יכֹול .רׁשּות ּבכל - "ּגבל "ּבכל לֹומר: ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָֻּתלמּוד
ּתלמּוד הקּדׁש? ׁשל אֹו עּכּו"ם ׁשל חמץ מרׁשּותֹו ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָלבער
אּתה אבל רֹואה, אּתה אי ׁשּל - "ל יראה "לא ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹלֹומר:

ּגבּה. ׁשל אֹו אחרים ׁשל ֲִֵֶֶֶַָֹרֹואה
ברׁשּותֹו,·. הּניחֹו אם יׂשראל, ׁשל ׁשהחמץ למדּת, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהא

- עּכּו"ם ּביד מפקד ואפּלּו אחרת ּבעיר ואפּלּו טמּון ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָֻאפּלּו
הקּדׁש ׁשל חמץ יּמצא'. ו'לא יראה' 'לא מּׁשּום עֹובר זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹהרי
ּבּבית, עּמֹו היה אפּלּו - יׂשראל אצל ׁשהיה עּכּו"ם ׁשל ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאֹו
ּתֹוׁשב ּגר ׁשל היה ואפּלּו ׁשּלֹו. ׁשאינֹו מּפני מּתר, זה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻהרי
החמץ להֹוציא אֹותֹו ּכֹופין אין - עליו ׁשֹולטת יׂשראל ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיד

ּבּפס עׂשרהמרׁשּותֹו גבֹוהה מחּצה לעׂשֹות צרי אבל ח. ְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָָ
מּמּנּו; להסּתּפק יבֹוא ׁשּמא עּכּו"ם, ׁשל חמצֹו ּבפני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָטפחים
ההקּדׁש מן ּפֹורׁשין ׁשהּכל מּפני ,צרי אינֹו הקּדׁש, ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאבל

מעילה. לידי יבֹואּו ׁשּלא ְְִִֵֵֶָָֹּכדי
עליו‚. קּבל אם יׂשראל, אצל חמצֹו ׁשהפקיד ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָעּכּו"ם

הרי - דמיו לֹו יׁשּלם נגנב אֹו אבד ׁשאם אחריּות, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָיׂשראל
ּכׁשּלֹו. נעׂשה - אחריּות עליו וקּבל הֹואיל לבערֹו, חּיב ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָזה
לאכל ּומּתר אצלֹו, לקּימֹו מּתר - אחריּות עליו קּבל לא ְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻֻואם

הּוא. העּכּו"ם ׁשּברׁשּות הּפסח, אחר ְִִֶֶֶַַַַַָמּמּנּו
יֹודע„. אם יׂשראל, אצל חמצֹו ׁשהפקיד אּנס ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָעּכּו"ם

ואֹונסֹו וכֹופהּו לׁשּלמֹו, מחּיבֹו נגנב אֹו אבד ׁשאם ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָהּיׂשראל
לבערֹו; חּיב זה הרי אחריּות, קּבל ׁשּלא אףֿעלּֿפי - ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹלׁשּלם
האּנס ׁשּמחּיבֹו מּפני ׁשּלֹו, הּוא ּכאּלּו נחׁשב ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהרי

ְֲַָּבאחריּותֹו.

אם‰. לֹו: אמר אם העּכּו"ם: אצל חמצֹו ׁשהרהין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָיׂשראל
זה חמץ קנה ּפלֹוני, יֹום ועד מּכאן מעֹות ל הבאתי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹלא
מּתר החמץ ואֹותֹו העּכּו"ם, ּברׁשּות זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֻמעכׁשו
קדם לֹו ׁשּקבע זמן אֹותֹו ׁשּיהיה והּוא, הּפסח; ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָֹלאחר
החמץ אֹותֹו נמצא - מעכׁשו קנה לֹו אמר לא ואם ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהּפסח.
לאחר ּבהניה ואסּור העּכּו"ם, אצל ּפּקדֹון הּוא ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָּכאּלּו

ַַָהּפסח.
.Âּביד חמץ והיה ּבספינה, באין ׁשהיּו ועּכּו"ם ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיׂשראל

אֹו לעּכּו"ם מֹוכרֹו זה הרי - חמיׁשית ׁשעה והּגיעה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָיׂשראל
ּובלבד הּפסח; אחר מּמּנּו ולֹוקחֹו וחֹוזר ּבמּתנה, לֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָנֹותנֹו

גמּורה. מּתנה לֹו ְְִֶֶַָָָׁשּיּתנּנּו
.Êוקח ּבֹוא ּבמנה, לֹוקח ׁשאּתה עד לעּכּו"ם: יׂשראל ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָאֹומר

מּיׂשראל, וקח ּבֹוא מעּכּו"ם, לֹוקח ׁשאּתה עד ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָּבמאתים;
ולא ימּכר לא אבל הּפסח. אחר מּמ ואּקח אצטר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹׁשּמא
יראה' 'ּבל על עֹובר זה הרי - כן עׂשה ואם ּתנאי. על לֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיּתן

יּמצא'. ִֵַָּו'בל
.Áּו'בל יראה' 'ּבל מּׁשּום עליה עֹוברין - חמץ ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּתערבת

ׁשעֹוׂשין הּמדי, וׁשכר הּבבלי, וכּותח הּמּוריס, ּכגֹון ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָיּמצא';
אבל הּנאכלים. מּדברים באּלּו ּכּיֹוצא וכל הּקמח, מן ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹותֹו
זה הרי - לאכילה ראּוי ואינֹו חמץ ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּדבר

ּבּפסח. לקּימֹו ְְַַַָָֻמּתר
.Ëאפּלּו - ועֹורֹות קמח לתֹוכן ׁשּנתן העבדנין ערבת ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכיצד?

לא ואם לקּימֹו. מּתר זה הרי הּבעּור, קדם אחת ׁשעה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻנתנֹו
הּבעּור לׁשעת ימים ׁשלׁשה קדם הּקמח ונתן העֹורֹות, ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹנתן
- ימים ׁשלׁשה ּתֹו והבאיׁש; נפסד ׁשהרי לקּימֹו, מּתר -ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֻ

לבער. ְֵַַָחּיב
.Èלתֹוכן ׁשּנתן והּתריא"ק והאסּפלנית והרטּיה הּקילֹור ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָוכן

החמץ. צּורת נפסדה ׁשהרי ּבּפסח, לקּימן מּתר - ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻחמץ
.‡Èּומלגמא הּכלב, מּלאכל ונפסלה ׁשעּפׁשה עצמּה ְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּפת

ּבחלב אֹותן ׁשּכּבסּו ּבגדים לבער. צרי אינֹו - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּנסרחה
מּתר - בזה ּכּיֹוצא וכל ּבחמץ, אֹותן ׁשּדּבקּו נירֹות וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻחּטה,

יּמ ו'לא יראה' 'לא מּׁשּום ּבהן ואין ּבּפסח, ׁשאיןלקּימן צא', ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
עֹומדת. החמץ ֵֶֶֶַָצּורת

.·Èאֹו ּכלל; לאדם מאכל ואינֹו חמץ, ּבֹו ׁשּנתערב ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָּדבר
- בֹו וכּיֹוצא הּתריא"ק ּכגֹון אדם, ּכל מאכל ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָׁשאינֹו
הּפסח; אחר עד לאכלֹו אסּור לקּימֹו, ׁשּמּתר ְְְְִֶַַַַַַַַָָָָֻאףֿעלּֿפי
זה הרי ּכלֿׁשהּוא, אּלא החמץ מן ּבֹו ׁשאין ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָואףֿעלּֿפי

לאכלֹו. ְְָָאסּור

ה'תשע"א אייר י"ט שני יום

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

דגן‡. מיני חמׁשת אּלא ּבּפסח, חמץ מּׁשּום אסּור ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בו. וכיוצא בביטול, לו ודי הבדיקה מן פטור שהוא ומי והביעור, השריפה, וענין בזמנו, בדק שלא מי זה1)וכן אי על בו נתבאר
ומה חמץ, תערובת בקיום האיסור בו נתבאר וכן אחרים. ברשות או ברשותו, ואם אחרים. של או שלו אם בקיומו, עובר אדם חמץ

ממנו. מחשש1)שמותר לעשותו, שאסור ומה המחמיצין. והמשקין מחמיצין. ושאין מחמיצין שהן המינין החמץ, דיני בו נתבארו

- `"ryz'd xii` h"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

והּכּסמת,2ּבלבד החּטה ׁשהן חּטים, מיני ׁשני והם , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
וׁשּבלתֿׁשּועל הׂשעֹורה ׁשהן הׂשעֹורים, מיני ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹּוׁשלׁשה
ועדׁשים ּופֹולים ודחן ארז ּכגֹון הּקטנּיֹות, אבל ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָֹֹוהּׁשּפֹון.
קמח לׁש אפּלּו אּלא חמץ; מּׁשּום ּבהן אין - בהן ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא

ּברֹותחין בֹו וכּיֹוצא ּכמֹו3ארז ׁשּנתּפח עד ּבבגדים וכּסהּו , ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
ּבאכילה מּתר זה הרי - ׁשהחמיץ חּמּוץ4ּבצק זה ׁשאין , ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻ

סרחֹון. ְִֶָאּלא
ּבלא5חמׁשת·. ּבלבד פרֹות ּבמי לׁשן אם אּלּו, דגן מיני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹ

אפּלּו אּלא חּמּוץ. לידי ּבאין אין לעֹולם - מים ְֲִִִִִֵֵֶַָָָׁשּום
ּבאכילה מּתר - הּבצק ׁשּנתּפח עד הּיֹום ּכל ׁשא6הּניחן ין, ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

יין, ּכגֹון הן: פרֹות ּומי מסריחין. אּלא מחמיצין פרֹות ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָמי
וכל8ּודבׁש7וחלב ּומיֿרּמֹונים ּומיֿתּפּוחים וׁשמןֿזית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּלא והּוא, ּומׁשקין. ּוׁשמנים יינֹות מּׁשאר בהן ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכּיֹוצא
מים ּבהן נתערב ואם ּבעֹולם. מים ׁשּום ּבהן ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיתערב

מחמיצין אּלּו הרי .9ּכלֿׁשהּוא, ְֲִִֵֵֶַָ
ּבמים‚. חּטים מבּׁשלין ּכגֹון10אין קמח, ולא ריפֹות, ּכגֹון , ְְְְְְִִִִִֵֶַַַֹ

ׁשּיתּבּקעּו והּוא, ּגמּור; חמץ זה הרי - ּבּׁשל ואם 11לביבֹות. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָ
קֹולין אין הּבצק12ּבּתבׁשיל. אבל13את הּמחבת; על ּבׁשמן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
הּפת את הּקלּוי14מבּׁשלין הּקמח הּמים15ואת הרּתיח ואם . ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָ

מּפני מּתר, זה הרי - הּקמח לתֹוכן הׁשלי ואחרּֿכ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻהרּבה,
ׁשּיחמיץ קדם מּיד מתּבּׁשל נהגּו16ׁשהּוא ּוכבר ּבׁשנער17. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ירּתיח לא ׁשּמא ּגזרה זה, ּדבר לאסר הּמערב ּובכל ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּובספרד
יפה יפה .18הּמים ִֶֶַַָָ

ׁשּלׁשֹו19מּתר„. ּבצק וכן פרֹות. ּבמי הּקמח אֹו הּדגן לבּׁשל ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
הּמחבת על קלהּו אֹו פרֹות ּבמי ּבּׁשלֹו אם - פרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָּבמי

מחמיצין. אינן פרֹות ׁשּמי מּתר, זה הרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻּבּׁשמן,
אין20ּכרמל‰. - אֹותֹו וטֹוחנין ּבאּור אֹותֹו ׁשּמהבהבין ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָ
יפה,מ ּבאּור נקלה לא ׁשּמא ּבמים, ׁשּלֹו הּקמח את בּׁשלין ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּכׁשּמֹוללין וכן אֹותֹו. ּכׁשּמבּׁשלין מחמיץ הּקדרֹות21ונמצא ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ
אפּויה מּצה אּלא ּבהן מבּׁשלין אין ׁשחזרּו22החדׁשֹות, ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

יפה קלהּו לא ׁשּמא אסּור, - קלי קמח אבל אֹותּה, ְֲֲִֶֶֶַָָָָָָָָָֹוטחנּו
חּמּוץ. לידי ְִִֵָויבֹוא

.Âּבֹוללין רפין23אין ׁשהן מּפני ּבּפסח, ּבמים הׂשעֹורין את ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ּבלל ואם ּבמהרה. הּניחן24ּומחמיצין ׁשאם ּכדי רפּו אם - ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָ

הּביב אּלּו25עלּֿפי הרי - יתּבּקעּו החּלֹות, עליו ׁשאֹופין ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ
מּתרין. אּלּו הרי - זה לרפיֹון הּגיעּו לא ואם ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶָֹֻאסּורין;

.Êסּבן,26החּטים להסיר ּכדי ּבמים אֹותן לבלל מּתר ְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֻֻ
ּכל נהגּו ּוכבר הּסלת. ׁשּטֹוחנין ּכדר מּיד אֹותם ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹוטֹוחנין
ׁשּלא הּמערב, ּובערי ּובספרד הּצבי ּובארץ ּבׁשנער ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיׂשראל

ויחמיצּו יׁשהּו ׁשּמא ּגזרה ּבמים, החּטים .27יבללּו ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ
.Áאם חּטים: אֹו ׂשעֹורים בֹו ונמצאּו ׁשּנתּבּׁשל ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַּתבׁשיל

ּבֹו28נתּבּקעּו נתערב ׁשהרי אסּור, הּתבׁשיל ּכל הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
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וכיוצא חמץ, בהן שנשתמשו הכלים, הכשר דיני נתבארו ובסופו בזה. וכיוצא פסח, פת ללוש ראוי וכיצד ממנו. שמותר ומה חמץ,
א').2)בזה. עמוד ל"ה דף פסחים יפה3)(מסכת רתחו שאם יפה, המים רתחו שלא ובאופן החימוץ, תהליך את שממהרים

י"ז). והלכה ג' הלכה להלן (ראה כלל מחמיצים הדגן4)אינם מיני מחמשת נתערבו שמא חומרא, בזה נוהגים יש אבל הדין. מן
תנ"ג). סימן (הרמ"א המינים חמשת בקמח זה קמח להחליף ויבואו לקמח אותם טוחנים שלפעמים ועוד הקטניות. (מסכת5)בתוך

אֿב). עמודים ל"ה דף הרמב"ם)6)פסחים בן הר"א בשם רוקח (מעשה כרת" עליו חייבין "אין ידו בכתב תיקן עצמו הרמב"ם
(מעשה איסור בו יש כרת עליו חייבים שאין פי על אף זה ולפי מוגה. בספר הרמ"ך מצא וכן וויניציאה רומא בדפוסי הוא וכן
ואסור נוקשה חמץ הוא הרי גמור חמץ שאינו שאע"פ וכתב עליו השיג ולפיכך שלפנינו הנוסחא היתה הראב"ד ולפני רוקח).

א'). עמוד נ"ד דף במנחות בבשר7)(וראה לאכלם יבוא שמא באכילה אסורות כן לא שאם חלב. של שהן במצות סימן כשעשה
כ"ב). הלכה אסורות מאכלות מהלכות ט' (הגמי"י).8)(פרק דבורים דבש ובין תמרים דבש (מסכת9)בין בברייתא הוא כן
כ'). הלכה להלן וראה א' עמוד ל"ו דף בעוד10)פסחים – בסמוך) (להלן להחמיץ נותנים אינם רותחים שמים פי על שאף

מ הוא פושרין ב').שהמים עמוד ל"ט דף פסחים מסכת (רש"י כשמואל.11)חמיץ א') עמוד מ' דף פסחים מלשון12)(מסכת
מחבת. על בשמן נחמץ שלא בצק לקלות וכרמל. שמי13)קלי בשמן, אותו שקולים פי על אף יחמיץ ועכשיו במים. שנילוש

למעלה. שכתב כמו מחמיצים, מים עם ל"ט14)פירות דף פסחים (מסכת מחמיץ אינו במים שורהו אפילו – שנאפה שאחרי
ב'). לאכילה.15)עמוד כבר וראוי האש על נתינה16)שקלוהו =) שחליטה ובגמרא) במשנה ב' עמוד ל"ט דף פסחים (מסכת

חימוץ. לידי מביאה אינה המתיבתא.17)ברותחים) בשם ברי"ף הוא שלא18)כן שמותר, אומרים יש בדיעבד כן עשה [ואם
כ"א]. עמוד מלונדריש לר"א זרעים פסקי – לכתחילה אלא שילא:19)אסרו ר' דבי "אמרי ב'): עמוד ל"א דף פסחים (מסכת

הנוסחא לפי ואף (רי"ף). מחמיצים אינם פירות שמי מותר) ומלח בשמן העשוי קמח (מאכל שרי" ומילחא במישחא דעביה ותיקא
יפה ירתיח לא שמא גזרה אסרו, לא ברותחים חליטה גם שיש כאן – איסור בזה יש כרת חיוב שאין שאע"פ ב' בהלכה למעלה

כרת. חיוב כאן שאין כיון ג') הלכה שם).20)(למעלה פסחים (מסכת כך כל קלויים אינם אבל באש, אותן שמעבירין שבלים
מנוח. רבינו בפירוש משנה21)ועיין לחם ועיין מנוח, (רבינו לחזקן כדי חדשות בקדירות אותם ומבשלים ומים קמח נותנים היו

ב'). עמוד מ' דף פסחים מסכת פפא22)– שרב רבינו ומפרשה בתסיסי" קדירה לממחה שרי פפא "רב שם): פסחים (מסכת
כנ"ל. אסור, בקמח אבל אפויה, במצה קדירה למלול א').23)התיר עמוד מ' דף פסחים בשם24)(מסכת חסדא כרב (שם)

עוקבא. שם).25)מר (תוספות מנוקב כלי והוא שם. חננאל רבינו בפירוש הוא להחמיץ26)כן ממהרים ואינם קשים יותר שהם
שם). פסחים (מסכת שעורים שם27)כמו בגמרא וגם יחמיץ. שלא באופן ללתות בקיאים אנו שאין מפני היא הגאונים תקנת

במים). יבלול (לא ילתות" לא קשים) (שהם דשרירי חיטים אפילו שמים) וירא (חסיד נפש "בעל בהלכה28)אמרו: שכתבנו שזה
חטים אותם לאכול אלא אינו זה אסורים, ממש, נתבקעו לא אפילו מתבקעין היו הביב פי על מניחין היו שאם עד נשרו שאם ו'

משנה). (מגיד ממש בנתבקעו אלא אסרו לא מדרבנן, אלא אינו במשהו חמץ תערובת שאיסור כיון בתבשיל, אבל בעינם,



עג - `"ryz'd xii` h"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

והּכּסמת,2ּבלבד החּטה ׁשהן חּטים, מיני ׁשני והם , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
וׁשּבלתֿׁשּועל הׂשעֹורה ׁשהן הׂשעֹורים, מיני ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹּוׁשלׁשה
ועדׁשים ּופֹולים ודחן ארז ּכגֹון הּקטנּיֹות, אבל ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָֹֹוהּׁשּפֹון.
קמח לׁש אפּלּו אּלא חמץ; מּׁשּום ּבהן אין - בהן ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא

ּברֹותחין בֹו וכּיֹוצא ּכמֹו3ארז ׁשּנתּפח עד ּבבגדים וכּסהּו , ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
ּבאכילה מּתר זה הרי - ׁשהחמיץ חּמּוץ4ּבצק זה ׁשאין , ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻ

סרחֹון. ְִֶָאּלא
ּבלא5חמׁשת·. ּבלבד פרֹות ּבמי לׁשן אם אּלּו, דגן מיני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹ

אפּלּו אּלא חּמּוץ. לידי ּבאין אין לעֹולם - מים ְֲִִִִִֵֵֶַָָָׁשּום
ּבאכילה מּתר - הּבצק ׁשּנתּפח עד הּיֹום ּכל ׁשא6הּניחן ין, ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

יין, ּכגֹון הן: פרֹות ּומי מסריחין. אּלא מחמיצין פרֹות ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָמי
וכל8ּודבׁש7וחלב ּומיֿרּמֹונים ּומיֿתּפּוחים וׁשמןֿזית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּלא והּוא, ּומׁשקין. ּוׁשמנים יינֹות מּׁשאר בהן ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכּיֹוצא
מים ּבהן נתערב ואם ּבעֹולם. מים ׁשּום ּבהן ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיתערב

מחמיצין אּלּו הרי .9ּכלֿׁשהּוא, ְֲִִֵֵֶַָ
ּבמים‚. חּטים מבּׁשלין ּכגֹון10אין קמח, ולא ריפֹות, ּכגֹון , ְְְְְְִִִִִֵֶַַַֹ

ׁשּיתּבּקעּו והּוא, ּגמּור; חמץ זה הרי - ּבּׁשל ואם 11לביבֹות. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָ
קֹולין אין הּבצק12ּבּתבׁשיל. אבל13את הּמחבת; על ּבׁשמן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
הּפת את הּקלּוי14מבּׁשלין הּקמח הּמים15ואת הרּתיח ואם . ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָ

מּפני מּתר, זה הרי - הּקמח לתֹוכן הׁשלי ואחרּֿכ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻהרּבה,
ׁשּיחמיץ קדם מּיד מתּבּׁשל נהגּו16ׁשהּוא ּוכבר ּבׁשנער17. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ירּתיח לא ׁשּמא ּגזרה זה, ּדבר לאסר הּמערב ּובכל ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּובספרד
יפה יפה .18הּמים ִֶֶַַָָ

ׁשּלׁשֹו19מּתר„. ּבצק וכן פרֹות. ּבמי הּקמח אֹו הּדגן לבּׁשל ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
הּמחבת על קלהּו אֹו פרֹות ּבמי ּבּׁשלֹו אם - פרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָּבמי

מחמיצין. אינן פרֹות ׁשּמי מּתר, זה הרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻּבּׁשמן,
אין20ּכרמל‰. - אֹותֹו וטֹוחנין ּבאּור אֹותֹו ׁשּמהבהבין ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָ
יפה,מ ּבאּור נקלה לא ׁשּמא ּבמים, ׁשּלֹו הּקמח את בּׁשלין ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּכׁשּמֹוללין וכן אֹותֹו. ּכׁשּמבּׁשלין מחמיץ הּקדרֹות21ונמצא ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ
אפּויה מּצה אּלא ּבהן מבּׁשלין אין ׁשחזרּו22החדׁשֹות, ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

יפה קלהּו לא ׁשּמא אסּור, - קלי קמח אבל אֹותּה, ְֲֲִֶֶֶַָָָָָָָָָֹוטחנּו
חּמּוץ. לידי ְִִֵָויבֹוא

.Âּבֹוללין רפין23אין ׁשהן מּפני ּבּפסח, ּבמים הׂשעֹורין את ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ּבלל ואם ּבמהרה. הּניחן24ּומחמיצין ׁשאם ּכדי רפּו אם - ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָ

הּביב אּלּו25עלּֿפי הרי - יתּבּקעּו החּלֹות, עליו ׁשאֹופין ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ
מּתרין. אּלּו הרי - זה לרפיֹון הּגיעּו לא ואם ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶָֹֻאסּורין;

.Êסּבן,26החּטים להסיר ּכדי ּבמים אֹותן לבלל מּתר ְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֻֻ
ּכל נהגּו ּוכבר הּסלת. ׁשּטֹוחנין ּכדר מּיד אֹותם ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹוטֹוחנין
ׁשּלא הּמערב, ּובערי ּובספרד הּצבי ּובארץ ּבׁשנער ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיׂשראל

ויחמיצּו יׁשהּו ׁשּמא ּגזרה ּבמים, החּטים .27יבללּו ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ
.Áאם חּטים: אֹו ׂשעֹורים בֹו ונמצאּו ׁשּנתּבּׁשל ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַּתבׁשיל

ּבֹו28נתּבּקעּו נתערב ׁשהרי אסּור, הּתבׁשיל ּכל הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וכיוצא חמץ, בהן שנשתמשו הכלים, הכשר דיני נתבארו ובסופו בזה. וכיוצא פסח, פת ללוש ראוי וכיצד ממנו. שמותר ומה חמץ,
א').2)בזה. עמוד ל"ה דף פסחים יפה3)(מסכת רתחו שאם יפה, המים רתחו שלא ובאופן החימוץ, תהליך את שממהרים

י"ז). והלכה ג' הלכה להלן (ראה כלל מחמיצים הדגן4)אינם מיני מחמשת נתערבו שמא חומרא, בזה נוהגים יש אבל הדין. מן
תנ"ג). סימן (הרמ"א המינים חמשת בקמח זה קמח להחליף ויבואו לקמח אותם טוחנים שלפעמים ועוד הקטניות. (מסכת5)בתוך

אֿב). עמודים ל"ה דף הרמב"ם)6)פסחים בן הר"א בשם רוקח (מעשה כרת" עליו חייבין "אין ידו בכתב תיקן עצמו הרמב"ם
(מעשה איסור בו יש כרת עליו חייבים שאין פי על אף זה ולפי מוגה. בספר הרמ"ך מצא וכן וויניציאה רומא בדפוסי הוא וכן
ואסור נוקשה חמץ הוא הרי גמור חמץ שאינו שאע"פ וכתב עליו השיג ולפיכך שלפנינו הנוסחא היתה הראב"ד ולפני רוקח).

א'). עמוד נ"ד דף במנחות בבשר7)(וראה לאכלם יבוא שמא באכילה אסורות כן לא שאם חלב. של שהן במצות סימן כשעשה
כ"ב). הלכה אסורות מאכלות מהלכות ט' (הגמי"י).8)(פרק דבורים דבש ובין תמרים דבש (מסכת9)בין בברייתא הוא כן
כ'). הלכה להלן וראה א' עמוד ל"ו דף בעוד10)פסחים – בסמוך) (להלן להחמיץ נותנים אינם רותחים שמים פי על שאף

מ הוא פושרין ב').שהמים עמוד ל"ט דף פסחים מסכת (רש"י כשמואל.11)חמיץ א') עמוד מ' דף פסחים מלשון12)(מסכת
מחבת. על בשמן נחמץ שלא בצק לקלות וכרמל. שמי13)קלי בשמן, אותו שקולים פי על אף יחמיץ ועכשיו במים. שנילוש

למעלה. שכתב כמו מחמיצים, מים עם ל"ט14)פירות דף פסחים (מסכת מחמיץ אינו במים שורהו אפילו – שנאפה שאחרי
ב'). לאכילה.15)עמוד כבר וראוי האש על נתינה16)שקלוהו =) שחליטה ובגמרא) במשנה ב' עמוד ל"ט דף פסחים (מסכת

חימוץ. לידי מביאה אינה המתיבתא.17)ברותחים) בשם ברי"ף הוא שלא18)כן שמותר, אומרים יש בדיעבד כן עשה [ואם
כ"א]. עמוד מלונדריש לר"א זרעים פסקי – לכתחילה אלא שילא:19)אסרו ר' דבי "אמרי ב'): עמוד ל"א דף פסחים (מסכת

הנוסחא לפי ואף (רי"ף). מחמיצים אינם פירות שמי מותר) ומלח בשמן העשוי קמח (מאכל שרי" ומילחא במישחא דעביה ותיקא
יפה ירתיח לא שמא גזרה אסרו, לא ברותחים חליטה גם שיש כאן – איסור בזה יש כרת חיוב שאין שאע"פ ב' בהלכה למעלה

כרת. חיוב כאן שאין כיון ג') הלכה שם).20)(למעלה פסחים (מסכת כך כל קלויים אינם אבל באש, אותן שמעבירין שבלים
מנוח. רבינו בפירוש משנה21)ועיין לחם ועיין מנוח, (רבינו לחזקן כדי חדשות בקדירות אותם ומבשלים ומים קמח נותנים היו

ב'). עמוד מ' דף פסחים מסכת פפא22)– שרב רבינו ומפרשה בתסיסי" קדירה לממחה שרי פפא "רב שם): פסחים (מסכת
כנ"ל. אסור, בקמח אבל אפויה, במצה קדירה למלול א').23)התיר עמוד מ' דף פסחים בשם24)(מסכת חסדא כרב (שם)

עוקבא. שם).25)מר (תוספות מנוקב כלי והוא שם. חננאל רבינו בפירוש הוא להחמיץ26)כן ממהרים ואינם קשים יותר שהם
שם). פסחים (מסכת שעורים שם27)כמו בגמרא וגם יחמיץ. שלא באופן ללתות בקיאים אנו שאין מפני היא הגאונים תקנת

במים). יבלול (לא ילתות" לא קשים) (שהם דשרירי חיטים אפילו שמים) וירא (חסיד נפש "בעל בהלכה28)אמרו: שכתבנו שזה
חטים אותם לאכול אלא אינו זה אסורים, ממש, נתבקעו לא אפילו מתבקעין היו הביב פי על מניחין היו שאם עד נשרו שאם ו'

משנה). (מגיד ממש בנתבקעו אלא אסרו לא מדרבנן, אלא אינו במשהו חמץ תערובת שאיסור כיון בתבשיל, אבל בעינם,



-עד `"ryz'd xii` h"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

וׂשֹורפן אֹותן מֹוציאין - נתּבּקעּו לא ואם ואֹוכלין29החמץ; , ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹ
ּגמּור חמץ נתּבּקע ולא ׁשּנבלל הּדגן ׁשאין הּתבׁשיל, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשאר

סֹופרים. מּדברי אּלא ואינֹו ּתֹורה, ְְְִִִֵֵֶֶָָׁשל
.Ë30מּׁשּום- ּכלֹומר הּמּצֹות", את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: ְְְֱִֶֶֶֶַַַַַ

אמרּו לפיכ - חּמּוץ צד מּכל אֹותּה וׁשמרּו ּבּמּצה ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָהּזהרּו
ׁשּלא ּבּפסח, מּמּנּו ׁשאֹוכל ּבּדגן לּזהר אדם צרי ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹחכמים:

ׁשּנקצר אחר מים עליו ׁשּום31יבֹוא ּבֹו יהיה ׁשּלא עד , ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּדגן ּכׁשם32חּמּוץ. - מים עליו ׁשּנפל אֹו ּבּנהר ׁשּנטּבע ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

לקּימֹו אסּור ּכ לאכלֹו, ליׂשראל33ׁשאסּור מֹוכרֹו אּלא ; ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָ
לנכרי34ּומֹודיעֹו מֹוכרֹו ואם הּפסח. קדם ׁשּיאכלּנּו ּכדי , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

מעט מֹוכר - הּפסח ׁשּיכלה35קדם ּכדי ואחד, אחד לכל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ליׂשראל. וימּכרּנּו הּנכרי יחזר ׁשּמא הּפסח, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹקדם

.Èּדלף עליו ׁשּנפל אחר36ּדגן טּפה טֹורד ׁשהּוא זמן ּכל - ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
חּמּוץ לידי בא אינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו אבל37טּפה, . ֲֲִִִִֵֵַָָָָֻ

ּכּׁשעּור נׁשּתהה אם - אסּור.38ּכׁשּיּפסק זה הרי , ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
.‡Èגדֹולה עּסה ּבּפסח לׁשין אּלא39אין ּתחמיץ, ׁשּמא , ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

חּלה לׁשין40ּכׁשעּור ואין ּבחּמי41ּבלבד. ולא בחּמין לא , ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹ
ׁשּלנּו42חּמה ּבמים אּלא בּיֹום, ּבֹו ׁשּנׁשאבּו ּבמים ולא ,43. ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹ

אסּורה הּפת הרי - אּלּו מּכל ּבאחד ולׁש עבר .44ואם ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
.·Èאּׁשה תׁשב הּׁשמׁש45לא ּתחת46ּתחת ולא ותלּוׁש, ְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ

העבים ּביֹום זֹורחת47הרקיע הּׁשמׁש ׁשאין ּבמקֹום אפּלּו , ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
אחר ּבדבר ותתעּסק העּסה את תּניח ולא היתה48ּבֹו. ואם .49 ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

ואֹופה אחד,50לׁשה מים: ׁשל כלים ׁשני צריכה - ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ
ולׁשה51ׁשּמקּטפת עברה ואם ידיה. ּבֹו ׁשּמצּננת ואחד, ּבֹו, ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

יתר עּסה ׁשעׂשתה אֹו ידיה, צּננה ׁשּלא אֹו הּׁשמׁש, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּתחת
מּתרת הּפת - חּלה ּכמֹו52מּׁשעּור חּלה? ׁשעּור וכּמה . ְְִִִֶֶַַַַַָָָֻ

הּביצה ּכגּוף ּביצה, וחמׁש ּביצים וארּבעים ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשלׁשה
כמׁשקלּה53הּבינֹונית לא ,54. ְְִִֵַָָֹ

.‚Èזמן ּבּבצק55ּכל עֹוסק -56ׁשאדם ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו , ְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻ
הּבצק וׁשהה והּניחֹו, ידֹו הגּביּה ואם חּמּוץ. לידי בא ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָאינֹו

הּקֹול להׁשמיע ׁשהּגיע -ּבז57עד עליו בידֹו מּכה ׁשאדם מן ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ׁשהה אם - נׁשמע קֹולֹו אין ואם מּיד. ויׂשרף החמיץ, ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָּכבר

מיל אדם ׁשּיהּל אם58ּכדי וכן מּיד. ויׂשרף החמיץ, ּכבר , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
ׂשערֹותיו ׁשעמדּו ּכאדם פניו אסּור59הכסיפּו זה הרי - ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָ

ּכרת. עליו חּיבין ואין ְְְִֵֵַָָָָָלאכלֹו,
.„Èאחת ּבעת נּלֹוׁשֹות מהן, הּיד ׁשהגּביהּו עּסֹות, ׁשּתי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהיּו

קֹול לּה אין ואחרת קֹול לּה יׁש מהן האחת -60ונׁשּתהּו, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
יׂשרפּו ּגמּור.61ׁשּתיהן חמץ הן והרי , ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָ

.ÂËסריקין עֹוׂשין ׁשהאּׁשה62אין מּפני ּבּפסח, המצּירין ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
עליהן הּנחּתֹומין63ׁשֹוהה לפיכ עׂשּיתן. ּבעת ּומתחּמצין , ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ממש.29) חמץ פרי30)כמו בשם וקובץ רוקח (מעשה חדש ענין מתחיל מכאן שהרי ט' הלכה מתחילה שכאן להיות צריך כן
אמרו". "לפיכך לפני להלן ט' הלכה מתחילה אחרים ובדפוסים רבא31)חדש). להם "אמר א'): עמוד מ' דף פסחים (מסכת

כזית, אלא משומרת מצה לו אין שאם י"ג, הלכה ח' פרק להלן וראה במים. מהרטבתם להזהר בגורן העמרים המהפכים לאלה
להזהר. צריך אין הקצירה לפני אבל לבסוף. המשומרת מן כזית ואוכל משומרת שאינה ממצה סעודתו כל (מסכת32)אוכל

ב'). עמוד מ' דף חימוץ.33)פסחים לידי מביאתן שהחטים34)שהרטיבות לפסח, יקיימנו שמא מחשש אסור, הודעה בלי אבל
ברורה). (משנה נתבקעו שמא הוא ספק וכאן לקיימן, מותר ובלתיתה נבקעו לא קבא35)עדיין "ליזבנינהו בגמרא: שם לפנינו

משנה). (מגיד "לישראל" גרס לא שהרמב"ם ונראה לישראל). מעט מעט (ימכרם לישראל" ל"ט36)קבא דף פסחים (מסכת
קמח. על זה דין נאמר ושם ב') הלכה37)עמוד להלן (ראה להחמיץ לו נותן אינו וברציפות מתמיד באופן הנופל הדלף שטרוד

י"ג).38)י"ג). הלכה (להלן מיל שיעור לפסח39)היינו כתב ולא "בפסח" שכתוב וממה א') עמוד מ"ח דף פסחים (מסכת
אפילו מותר עובדים הרבה יש שאם העובדים, במספר תלוי שהכל ואומרים בזה מקילים ויש קאמר, חמץ איסור בזמן דוקא משמע

גדולה. ט"ו).40)בעיסה הלכה ביכורים מהלכות ו' ובפרק י"ב הלכה להלן "דרש41)(ראה א'): עמוד מ"ב דף פסחים (מסכת
חמה". בחמי ולא ובר"ח) במ"מ ברא"ש הנוסחא (כן בחמין ולא י"ב) הלכה להלן בשמש, =) בחמה לא תלוש לא אשה רבא:

מהשמש.42) שנתחממו לפי43)מים בבית. בלילה אותן והלינו השקיעה בזמן אותם ששאבו מים והם שם). פסחים (מסכת
בכדי ולהלינם הארץ מן לשאבם צריך לפיכך שבקרקע המים את מחממת והיא הרקיע של בשיפולו מהלכת השמש ניסן שבימי
לקרקע מתחת השמש מהלכת שבלילה מפני הקרקע בתוך בלילה המים יהיו שלא הוא שהעיקר מפרשים ויש שם). (רש"י שיצטננו

(ראבי"ה). שבתוכה המים את ולדעת44)ומחממת בחמין" ולשה "עברה ופירש"י: אסור" – ולשה "עברה שם): פסחים (מסכת
לנו. שלא מים על גם מוסב זה פסחים45)רבינו מסכת במשנה הוא (וכן המצות את אופות הנשים היו ואז שם). פסחים (מסכת

בתנור". ואופות כאחת לשות נשים "שלש ב'): עמוד מ"ח להחמיץ.46)דף וקרובה העיסה את מחמם השמש שחום לפי
לעננים.47) מבעד מקום בכל חומה להגביר אז השמש שמטבע ב') עמוד כ"ח דף יומא עמוד48)(מסכת מ"ב דף פסחים (מסכת

יחמיץ. שלא הזמן כל בבצק עוסקת שתהא כלומר התנור", מן ידה תגביה "ולא שם).49)א'): פסחים אם50)(מסכת דוקא
מעצמן). מתחממות שידיה אופה אינה אם אפילו רש"י (לדעת מהתנור מתחממות שידיה אופה החררה51)היתה פני את שטחה

לתנור. ונותנתה (מגיד52)במים בדיעבד אפילו אסור בשמש לשה שאם אומרים ויש לכתחלה. חששות אלא אינן אלו שכל
כמדתה.53)משנה). שוין.54)כלומר ומשקלה מדתה י').55)שאין הלכה למעלה וראה ב' עמוד מ"ח דף פסחים (מסכת

(אחרונים).56) בעץ מגלגלה או אותה חגבים"57)שלש "כקרני שיעור וזהו גמור חמץ וזהו קול משמעת החמוצה שהעיסה
ב'). עמוד מ"ח דף פסחים (מסכת במשנה המשניות58)הנאמר (פירוש דקות 24 = שעה חומשי שני שיעור והוא בינונית, הלכה

י"ט). הערה ד' הלכה שבת מהלכות ה' פרק למעלה ועיין א'. עמוד מ"ה דף פסחים שנשתנה59)מסכת (שם). "שיאור" וזהו
(ערוך). ללובן (פירוש60)מראיתן הזה כחרש קול משמיע שאינו א') עמוד מ"ו דף פסחים (מסכת שבמשנה החרש" "בצק וזהו

שם). אסור".61)המשניות זה הרי שהחמיץ בו כיוצא יש אם החרש "בצק שם: במשנה הוא ל"ז62)כן דף פסחים (מסכת
ועוף. חיה מין בפת שמציירין פי' א') לציירן.63)עמוד

- `"ryz'd xii` h"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּוממהרים ּבאּמנּותן ּבקיאין ׁשהן מּפני לעׂשֹותם, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻמּתרין
אֹותן צרּו ואפּלּו אסּורים, ּבעליֿבּתים אבל ֲֲֲֲֲִִִֵַַַָָָָָלעׂשֹותם.

בדפּוס64ּבדפּוס ׁשּלא לעׂשֹותן אחרים יבֹואּו ׁשּמא -65 ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹ
ויחמיצּו. ּבעׂשּיתן ְְְְֲִִִַַָָויׁשהּו

.ÊËוכן66מים ׁשּלׁשין, אחר והערבה הּידים ּבהן ׁשרֹוחצין ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
אֹותן יׁשּפ זה הרי - ליׁשה ּבׁשעת ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמים

מדרֹון ויחמיץ.67ּבמקֹום אחד ּבמקֹום יתקּבצּו ׁשּלא ּכדי , ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
.ÊÈהּמּורסן את ׁשֹורין ׁשּמא68אין הּתרנגֹולין, לפני ּומּניחין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

חֹולטין אבל ּומּניחין69יחמיץ. ּברֹותחין הּמּורסן להן ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָ
לא ׁשּמא ּגזרה לחלט, ׁשּלא העֹולם רב נהגּו ּוכבר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֹלפניהן.

יפה. הּמים ְִִֶַַַַָירּתיח
.ÁÈמּיד ּומאכילן קמח אֹו מּורסן לּתרנגֹולין ללּוׁש ,70ּומּתר ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ

לפניהן יׁשהה ׁשּלא עד עליהן עֹומד והּוא לפניהן, נֹותן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַֹאֹו
מהּפ ׁשהּוא אֹו ּבֹו מנּקרין ׁשהן זמן וכל מיל. הּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָּכדי

מחמיץ אינֹו - הּכלי71ּבידֹו יׁשטף מּלאכל, ּוכׁשּיפסקּו . ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָֹֹ
מדרֹון. ּבמקֹום ויׁשּפ ְְְְְִִִִַֹּבמים

.ËÈתׁשרה אבל72לא לּמרחץ, ּבידּה ׁשּתֹולי מּורסן אּׁשה ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
יבׁש ּבׂשרּה על ילעס73ׁשפה ולא על74. ויּתן חּטין אדם ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ

לתֹו75מּכתֹו הּקמח את נֹותנין אין מחמיצֹות. ׁשהן מּפני , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
מּיד76החרסת יּׁשפ - נתן ואם ממהר77. ׁשהּוא מּפני , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

החרּדל לתֹו הּקמח את נֹותנין ואין נתן78להחמיץ. ואם ; ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָ
מּיד. יאכל -ִַָֹ

.Îהּתבלין79מּתר והּקצח80לּתן בהן81והּׁשמׁשמין וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻ
מּתר וכן הּבצק. ּבמים82לתֹו העּסה דבׁש83ללּוׁש אֹו וׁשמן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

לקּטף84וחלב אֹו הראׁשֹון85, ּובּיֹום ללּוׁש86ּבהן. אסּור ְְִֵֶַַָָָָָָ
ּכדי אּלא חמץ, מּׁשּום לא - ּבלבד ּבמים אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּולקּטף,

עני לחם להיֹות87ׁשּיהיה ׁשּצרי הּוא ּבלבד הראׁשֹון ּובּיֹום , ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ
עני. לחם ְִִֶֶֹזכרֹון

.‡Îּכליֿחרס מּתר88ּכל - ּבצֹונן חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
ּבצֹונן מּצה ּבהן את89להׁשּתּמׁש ּבֹו ׁשּמּניחין מּכלי חּוץ ; ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

קׁשה ׁשחּמּוצֹו מּפני חרסת, ּבֹו ׁשּמּניחין ּוכלי וכן90הׂשאֹור, . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
ׁשּיחמיץ עד ׁשם אֹותֹו ּומּניחין החמץ, ּבהן ׁשּלׁשין ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָערבֹות

ּבּפסח ּבהן מׁשּתּמׁשין ואין ׂשאֹור, ּכבית הן הרי -91. ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
.·Îחרס ׁשל ּכּלּה92ּביב הּׁשנה ּכל חמץ חּלֹות עליו ׁשאֹופין ִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ

ּבּפסח מּצה עליו אֹופין אין והּסיק93- ּגחלים מלאֹו ואם . ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
מבּׁשל ׁשהיה לבּׁשל94מקֹום מּתר - החמץ מּצה95ּבֹו .96עליו ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ

.‚Îאבנים ּוכלי מּתכֹות חמץ97ּכלי ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ראׁשֹון ּבכלי אֹותן98ּברֹותחין נֹותן - ואלּפסין קדרֹות ּכגֹון , ְְְְְְְִִִִִִֵֵָָ

ּבתֹוכֹו ּומרּתיחן מים עליהן ּוממּלא מים ׁשל גדֹול ּכלי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָלתֹו
ׁשּיפלטּו ּבצֹונן99עד אֹותן ׁשֹוטף ואחרּֿכ ּומׁשּתּמׁש100, , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כלום.64) שוהה דפוס.65)שאינו ע"י שנעשו יודע אינו ב').66)שהרואה עמוד מ' דף פסחים במסכת זה67)(משנה כל
י"ח. הלכה להלן נראה וכן (ב"י). חמץ איסור זמן הנשארת68)לאחר דקה קליפה ב') עמוד ל"ט דף פסחים במסכת (משנה

עופות. לאכילת ומיועדת מורסן קרויה הקמח יציאת אחר הלכה69)בנפה למעלה וראה מחמיץ. אינו שאז רותחים במים לשים
(ב"י).70)ג'. כן לעשות שאסור פוסקים לידי71)ואנו בא אינו בבצק עוסק שאדם זמן שכל י"ג הלכה למעלה שכתב כמו

י'. בהלכה עוד ועיין היא72)חימוץ, וסובין המשניות) (פירוש העבה קליפתֿהחטים ב') עמוד ל"ט דף פסחים במסכת (משנה
אין73)הדקה. הגוף ועל במים נשרה לא שהמורסן כיון קפידא אין ובזה ולהזיע, במורסן הגוף ולשוף למרחץ ליכנס הי' דרכם

משנה). (כסף מחמצת אינה אדם וזיעת המרחץ, מחום זיעה רק במשנה).74)מים, מיני76)לרפואה.75)(שם של תערובת
מים. בהן ויש להחמיץ.77)פירות שממהרים מיל, הילוך של זמן לפני כך78)אפילו כל מחמיץ אינו וחריפותו חוזקו שמפני

בתבלין).79)מהר. (מעורבת המתובלת" במצה "יוצאין פסחים): דמסכת ב' פרק במאכל.80)(תוספתא שנותנים בשמים מיני
ר'82)קימעל.81) אצל פסח) של טוב ביום היתה (שביתתי היתה שבתי עקיבא: ר' "אמר א'): עמוד ל"ו דף פסחים (מסכת

דבר" לי אמרו ולא ומי) ד"ה ב' עמוד ל"ה דף שם תוס' – במים (מעורב ודבש ושמן ביין עיסה להם ולשתי יהושע ור' אליעזר
ראב"ד). גם83)(ועיין זאת בכל אבל "במים") המלה חסרה תס"ב סימן או"ח בב"י (וגם "ביין" העתיק המגידֿמשנה

אלו. כל עם מים בתערובת שהמדובר מפרש ב').84)המגידֿמשנה הלכה למעלה העיסה.85)(ראה את כלומר86)למרוח
לבניו: לוי בן יהושע ר' להם שאמר א') עמוד ל"ו דף פסחים (מסכת הדברים ומקור משנה), (מגיד הראשון ובכזית הראשון בלילה

בחלב". המצות לי תלושו לא פסח של הראשון שם).87)"ביום פסחים (במסכת עקיבא עמוד88)כר' ל' דף פסחים (מסכת
שנשת הכלים כל שמואל: "אמר חרס,ב'): בכלי הרי"ף ופירשה ברי"ף] הוא כן – [בצונן מצה" בהן משתמש בצונן חמץ בהן מש

להלן. אפילו89)וראה במצה בהם להשתמש אסור בחמין בחמץ בהם נשתמש אם אבל בצונן בחמץ בהם נשתמש אם דוקא
להשתמש מותר להגעילם שאפשר מתכת כלי אבל להגעילם. אפשר ואי חרס כלי שהם מכיון בחמין בהם ישתמש שמא גזירה בצונן
חידוש להשמיענו בצונן", "מצה הלשון כאן ותפס להגעילם. הוא יכול שהרי בחמין בהם להשתמש יבוא שמא גזרו ולא בצונן בהם
שהרי בחמין גם במצה בהם להשתמש מותר בצונן אלא בחמץ בהם נשתמשו לא אם אבל בחמין, בהם שנשתמשו כלים לגבי זה

משנה). (מגיד כלום בלעו שם).90)לא פסחים בצונן.91)(מסכת שם).92)אפילו פסחים במסכת שפולט93)(הרי"ף מפני
וההיסק בפנים היא הבליעה שהרי בכך מתכשר אינו האפיה לפני באש מסיקו שהוא פי על ואף במצה. ומבליע שבלע החמץ טעם

שם). (רי"ף מבחוץ אלא "אופה".94)אינו "לאפות".95)בנ"א: פולטו.96)בנ"א: כך האי97)כבולעו רב מדעת להוציא
.(495/14 עמ' צוק"מ הוצ' י' פרק זבחים תוספתא (ועיין הגעלה מועילה לא אבנים שבכלי תכ"א) סימן או"ח בטור (הובא גאון

האש.98) כי99)על כן נהגו לא אבל שבו, האיסור כל שיפלוט עד במים הכלי שישהה שצריך שם בפסחים הרי"ף גם כתב כן
תנ"ב). סימן או"ח (טור הכל יפלוט מתי לשער יודע הכלי100)מי יחזור שמא חשש יש כן יעשה לא שאם הכלים את לצנן כדי

לא). ד"ה ב' עמוד צ"ו דף זבחים תוספות ועיין רש"י. בשם שם (טור שעליו החמים מהמים האיסור את ויבלע



עה - `"ryz'd xii` h"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּוממהרים ּבאּמנּותן ּבקיאין ׁשהן מּפני לעׂשֹותם, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻמּתרין
אֹותן צרּו ואפּלּו אסּורים, ּבעליֿבּתים אבל ֲֲֲֲֲִִִֵַַַָָָָָלעׂשֹותם.

בדפּוס64ּבדפּוס ׁשּלא לעׂשֹותן אחרים יבֹואּו ׁשּמא -65 ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹ
ויחמיצּו. ּבעׂשּיתן ְְְְֲִִִַַָָויׁשהּו

.ÊËוכן66מים ׁשּלׁשין, אחר והערבה הּידים ּבהן ׁשרֹוחצין ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
אֹותן יׁשּפ זה הרי - ליׁשה ּבׁשעת ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמים

מדרֹון ויחמיץ.67ּבמקֹום אחד ּבמקֹום יתקּבצּו ׁשּלא ּכדי , ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
.ÊÈהּמּורסן את ׁשֹורין ׁשּמא68אין הּתרנגֹולין, לפני ּומּניחין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

חֹולטין אבל ּומּניחין69יחמיץ. ּברֹותחין הּמּורסן להן ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָ
לא ׁשּמא ּגזרה לחלט, ׁשּלא העֹולם רב נהגּו ּוכבר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֹלפניהן.

יפה. הּמים ְִִֶַַַַָירּתיח
.ÁÈמּיד ּומאכילן קמח אֹו מּורסן לּתרנגֹולין ללּוׁש ,70ּומּתר ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ

לפניהן יׁשהה ׁשּלא עד עליהן עֹומד והּוא לפניהן, נֹותן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַֹאֹו
מהּפ ׁשהּוא אֹו ּבֹו מנּקרין ׁשהן זמן וכל מיל. הּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָּכדי

מחמיץ אינֹו - הּכלי71ּבידֹו יׁשטף מּלאכל, ּוכׁשּיפסקּו . ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָֹֹ
מדרֹון. ּבמקֹום ויׁשּפ ְְְְְִִִִַֹּבמים

.ËÈתׁשרה אבל72לא לּמרחץ, ּבידּה ׁשּתֹולי מּורסן אּׁשה ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
יבׁש ּבׂשרּה על ילעס73ׁשפה ולא על74. ויּתן חּטין אדם ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ

לתֹו75מּכתֹו הּקמח את נֹותנין אין מחמיצֹות. ׁשהן מּפני , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
מּיד76החרסת יּׁשפ - נתן ואם ממהר77. ׁשהּוא מּפני , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

החרּדל לתֹו הּקמח את נֹותנין ואין נתן78להחמיץ. ואם ; ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָ
מּיד. יאכל -ִַָֹ

.Îהּתבלין79מּתר והּקצח80לּתן בהן81והּׁשמׁשמין וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻ
מּתר וכן הּבצק. ּבמים82לתֹו העּסה דבׁש83ללּוׁש אֹו וׁשמן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

לקּטף84וחלב אֹו הראׁשֹון85, ּובּיֹום ללּוׁש86ּבהן. אסּור ְְִֵֶַַָָָָָָ
ּכדי אּלא חמץ, מּׁשּום לא - ּבלבד ּבמים אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּולקּטף,

עני לחם להיֹות87ׁשּיהיה ׁשּצרי הּוא ּבלבד הראׁשֹון ּובּיֹום , ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ
עני. לחם ְִִֶֶֹזכרֹון

.‡Îּכליֿחרס מּתר88ּכל - ּבצֹונן חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
ּבצֹונן מּצה ּבהן את89להׁשּתּמׁש ּבֹו ׁשּמּניחין מּכלי חּוץ ; ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

קׁשה ׁשחּמּוצֹו מּפני חרסת, ּבֹו ׁשּמּניחין ּוכלי וכן90הׂשאֹור, . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
ׁשּיחמיץ עד ׁשם אֹותֹו ּומּניחין החמץ, ּבהן ׁשּלׁשין ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָערבֹות

ּבּפסח ּבהן מׁשּתּמׁשין ואין ׂשאֹור, ּכבית הן הרי -91. ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
.·Îחרס ׁשל ּכּלּה92ּביב הּׁשנה ּכל חמץ חּלֹות עליו ׁשאֹופין ִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ

ּבּפסח מּצה עליו אֹופין אין והּסיק93- ּגחלים מלאֹו ואם . ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
מבּׁשל ׁשהיה לבּׁשל94מקֹום מּתר - החמץ מּצה95ּבֹו .96עליו ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ

.‚Îאבנים ּוכלי מּתכֹות חמץ97ּכלי ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ראׁשֹון ּבכלי אֹותן98ּברֹותחין נֹותן - ואלּפסין קדרֹות ּכגֹון , ְְְְְְְִִִִִִֵֵָָ

ּבתֹוכֹו ּומרּתיחן מים עליהן ּוממּלא מים ׁשל גדֹול ּכלי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָלתֹו
ׁשּיפלטּו ּבצֹונן99עד אֹותן ׁשֹוטף ואחרּֿכ ּומׁשּתּמׁש100, , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ
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כלום.64) שוהה דפוס.65)שאינו ע"י שנעשו יודע אינו ב').66)שהרואה עמוד מ' דף פסחים במסכת זה67)(משנה כל
י"ח. הלכה להלן נראה וכן (ב"י). חמץ איסור זמן הנשארת68)לאחר דקה קליפה ב') עמוד ל"ט דף פסחים במסכת (משנה

עופות. לאכילת ומיועדת מורסן קרויה הקמח יציאת אחר הלכה69)בנפה למעלה וראה מחמיץ. אינו שאז רותחים במים לשים
(ב"י).70)ג'. כן לעשות שאסור פוסקים לידי71)ואנו בא אינו בבצק עוסק שאדם זמן שכל י"ג הלכה למעלה שכתב כמו

י'. בהלכה עוד ועיין היא72)חימוץ, וסובין המשניות) (פירוש העבה קליפתֿהחטים ב') עמוד ל"ט דף פסחים במסכת (משנה
אין73)הדקה. הגוף ועל במים נשרה לא שהמורסן כיון קפידא אין ובזה ולהזיע, במורסן הגוף ולשוף למרחץ ליכנס הי' דרכם

משנה). (כסף מחמצת אינה אדם וזיעת המרחץ, מחום זיעה רק במשנה).74)מים, מיני76)לרפואה.75)(שם של תערובת
מים. בהן ויש להחמיץ.77)פירות שממהרים מיל, הילוך של זמן לפני כך78)אפילו כל מחמיץ אינו וחריפותו חוזקו שמפני

בתבלין).79)מהר. (מעורבת המתובלת" במצה "יוצאין פסחים): דמסכת ב' פרק במאכל.80)(תוספתא שנותנים בשמים מיני
ר'82)קימעל.81) אצל פסח) של טוב ביום היתה (שביתתי היתה שבתי עקיבא: ר' "אמר א'): עמוד ל"ו דף פסחים (מסכת

דבר" לי אמרו ולא ומי) ד"ה ב' עמוד ל"ה דף שם תוס' – במים (מעורב ודבש ושמן ביין עיסה להם ולשתי יהושע ור' אליעזר
ראב"ד). גם83)(ועיין זאת בכל אבל "במים") המלה חסרה תס"ב סימן או"ח בב"י (וגם "ביין" העתיק המגידֿמשנה

אלו. כל עם מים בתערובת שהמדובר מפרש ב').84)המגידֿמשנה הלכה למעלה העיסה.85)(ראה את כלומר86)למרוח
לבניו: לוי בן יהושע ר' להם שאמר א') עמוד ל"ו דף פסחים (מסכת הדברים ומקור משנה), (מגיד הראשון ובכזית הראשון בלילה

בחלב". המצות לי תלושו לא פסח של הראשון שם).87)"ביום פסחים (במסכת עקיבא עמוד88)כר' ל' דף פסחים (מסכת
שנשת הכלים כל שמואל: "אמר חרס,ב'): בכלי הרי"ף ופירשה ברי"ף] הוא כן – [בצונן מצה" בהן משתמש בצונן חמץ בהן מש

להלן. אפילו89)וראה במצה בהם להשתמש אסור בחמין בחמץ בהם נשתמש אם אבל בצונן בחמץ בהם נשתמש אם דוקא
להשתמש מותר להגעילם שאפשר מתכת כלי אבל להגעילם. אפשר ואי חרס כלי שהם מכיון בחמין בהם ישתמש שמא גזירה בצונן
חידוש להשמיענו בצונן", "מצה הלשון כאן ותפס להגעילם. הוא יכול שהרי בחמין בהם להשתמש יבוא שמא גזרו ולא בצונן בהם
שהרי בחמין גם במצה בהם להשתמש מותר בצונן אלא בחמץ בהם נשתמשו לא אם אבל בחמין, בהם שנשתמשו כלים לגבי זה

משנה). (מגיד כלום בלעו שם).90)לא פסחים בצונן.91)(מסכת שם).92)אפילו פסחים במסכת שפולט93)(הרי"ף מפני
וההיסק בפנים היא הבליעה שהרי בכך מתכשר אינו האפיה לפני באש מסיקו שהוא פי על ואף במצה. ומבליע שבלע החמץ טעם

שם). (רי"ף מבחוץ אלא "אופה".94)אינו "לאפות".95)בנ"א: פולטו.96)בנ"א: כך האי97)כבולעו רב מדעת להוציא
.(495/14 עמ' צוק"מ הוצ' י' פרק זבחים תוספתא (ועיין הגעלה מועילה לא אבנים שבכלי תכ"א) סימן או"ח בטור (הובא גאון

האש.98) כי99)על כן נהגו לא אבל שבו, האיסור כל שיפלוט עד במים הכלי שישהה שצריך שם בפסחים הרי"ף גם כתב כן
תנ"ב). סימן או"ח (טור הכל יפלוט מתי לשער יודע הכלי100)מי יחזור שמא חשש יש כן יעשה לא שאם הכלים את לצנן כדי

לא). ד"ה ב' עמוד צ"ו דף זבחים תוספות ועיין רש"י. בשם שם (טור שעליו החמים מהמים האיסור את ויבלע
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הּסּכינין וכן ּבמּצה. הּנּצב101ּבהן ואת הּלהב את מרּתיח - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
ראׁשֹון ּבמּצה.102ּבכלי ּבהן מׁשּתּמׁש ואחרּֿכ , ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

.„Îחמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש עצים ּוכלי ואבנים מּתכֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלי
ׁשני ּכלי103ּבכלי לתֹו אֹותן נֹותן - וכֹוסֹות קערֹות ּכגֹון , ְְְְְְִִִִֵֵָָ

רֹותחין מים עליהן ונֹותן עד104גדֹול, ּבתֹוכֹו ּומּניחן , ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
ׁשֹוטפן ואחרּֿכ ּבמּצה.105ׁשּיפלטּו, ּבהן ּומׁשּתּמׁש ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

.‰Îּכלי ּבין - ּבחּמין חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ּכליֿחרׂש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל
קערֹות ּכגֹון ׁשני, ּכלי ּבין קדרֹות; ּכגֹון ׁשהיּו106ראׁשֹון, ּבין ; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָ

זכּוכית ּכעין אֹותן ׁשעֹוׂשין ּבאבר, וׁשּועין ּבין107מׁשּוחין ; ְְְְְִִִִֵֵֶָָָ
ּבמּצה ּבהן מׁשּתּמׁשין אין - ׁשהן ּכמה חרס אּלא108ׁשהיּו , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

הּפסח לאחר ּבהן.109מּניחן ּומבּׁשל ְְִֵֶֶַַַַַַָָ
.ÂÎמּמּנּו גדֹול ּכלי מצא ולא להרּתיחֹו, ׁשרצה ראׁשֹון ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹּכלי

על טיט ׁשל ׂשפה לֹו מּקיף זה הרי - ּבתֹוכֹו להרּתיחֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּכדי
ׂשפתֹו, על הּמים ׁשּיגּברּו עד מים ּוממלאהּו מּבחּוץ, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָׂשפתֹו

ודּיֹו ּבתֹוכֹו, הּמים אֹותֹו110ּומרּתיח ׁשֹוטף ואחרּֿכ ,111 ְְְְִִֵַַַַַַַָ
ּבמּצה. ּבֹו ְְִֵַַָּומׁשּתּמׁש

ׁשּׁשי 1ּפרק
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חמּׁשהֿעׂשר,‡. ּבליל מּצה לאכל הּתֹורה מן עׂשה ְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמצות
ולא זמן. ּובכל מקֹום ּבכל מּצת"; ּתאכלּו "ּבערב ְְְְְֱֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
עצמּה, ּבפני מצוה זֹו אּלא הּפסח, ּבקרּבן זֹו אכילה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָתלה
רׁשּות: מּצה אכילת - הרגל ּבׁשאר אבל הּלילה. ּכל ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָּומצותּה
אֹו קליֹות אֹו דחן אֹו ארז אֹוכל רצה, מּצה; אֹוכל ְֵֵֶַַָָָָָָֹֹרצה,
ּומּׁשאכל חֹובה. - ּבלבד חמּׁשהֿעׂשר ּבליל אבל ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָפרֹות.

חֹובתֹו. ידי יצא ְִֵַַָָָּכזית,
ּומרֹור·. מּצה ּבלע יצא. לא - מרֹור ּבלע יצא; - מּצה ַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבלע

ּכטפלה ׁשהּמרֹור יצא, לא מרֹור ידי יצא, מּצה ידי - ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּכאחד
יצא. לא מּצה ידי אף - ּובלען בֹו וכּיֹוצא ּבסיב ּכרכן ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָֹלּמּצה.

לסטין‚. אֹו עּכּו"ם ׁשאנסּוהּו ּכגֹון כּונה, ּבלא מּצה ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹאכל
ּבעת נכּפה והּוא מּצה, ּכּזית אכל חֹובתֹו; ידי יצא - ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלאכל
לפי ׁשּנתרּפא; אחר לאכל חּיב - נתרּפא ואחרּֿכ ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשטּותֹו,
הּמצֹות. מּכל ּפטּור ׁשהיה ּבׁשעה היתה אכילה ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָָָׁשאֹותּה

אּלאֿאםּֿכן„. מּצה, אכילת חֹובת ידי יֹוצא אדם ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאין
עליו תאכל "לא ׁשּנאמר: הּמינין; מחמׁשת מאחד ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאכלּה
לידי הּבאים ּדברים - מּצֹות" עליו ּתאכל ימים ׁשבעת ְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹחמץ,
ׁשאר אבל חֹובתֹו; ידי בהן יצא מּצה, אכלן אם ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָחּמּוץ,
מּצה, ידי בהן יֹוצא אין - וקטנּיֹות ודחן ארז ּכגֹון ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּדברים,

חמץ. ּבהם ׁשאין ְִֵֵֶֶָָלפי

טעם‰. ּבּה יׁש אם - הארז ּומן החּטים מן עּסה ִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹהעֹוׂשה
ׁשהרֹועים ּבזמן - הּכלבים עּסת חֹובתֹו. ידי בּה יֹוצא ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּדגן,
אֹוכלין הרֹועים אין חֹובתֹו; ידי בּה יֹוצא מּמּנה, ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָאֹוכלין
מּצה מּצה. לׁשם מׁשּמרת זֹו ׁשאין בּה, יֹוצא אינֹו ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמּמּנה,
אין אבל ּבּפסח. חֹובתֹו ידי בּה יֹוצא - ּבמיֿפרֹות ְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשּלׁשּה
ּכמֹו עני", "לחם מּׁשּום חלב, אֹו בׁשמן אֹו ּביין אֹותּה ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָֹלׁשין
יֹוצאין, אין חֹובתֹו. ידי יצא לא - ואכל לׁש ואם ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשּבארנּו.
הּקמח את הּוא לׁש אבל סּבין; ּבפת ולא מּורסן ּבפת ְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹֻלא
חֹובתֹו. ידי בּה ויֹוצא פת, ועֹוׂשהּו ּובמּורסנֹו, ׁשּלֹו ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֻּבסּבין
ידי בּה ויֹוצא מּתרת זֹו הרי - ּביֹותר נקּיה ּפתֿסלת ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֻוכן

עני". "לחם זה אין ּבּה אֹומרים ואין ּבּפסח, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹחֹובתֹו
.Âׁשהדּביק ּבין - באלּפס אֹו ּבתּנּור ׁשּנאפית מּצה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאחד

ואחרּֿכ ׁשהרּתיח ּבין הרתיח, ואחרּֿכ ּבאלּפס ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּבצק
חֹובתֹו. ידי בּה יֹוצא זה הרי - ּבּקרקע אפאּה אפּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָהדּביק,
ׁשּלא והּוא, ּבּה; יֹוצאין גמּורה, אפּיה נאפית לא אם ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָֹֹוכן
ויֹוצאין ׁשּפֹורסּה. ּבעת מּמּנה נמׁשכין ּבצק ׁשל חּוטין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָיהיּו
אינֹו - ׁשּבּׁשלּה מּצה אבל נּמֹוח. ׁשּלא והּוא, הּׁשרּוי; ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּברקיק
ּפת. טעם ּבּה אין ׁשהרי ּבאכילתּה, חֹובתֹו ידי בּה ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָיֹוצא

.Êאסּורה ׁשהיא מּצה ּבאכילת חֹובתֹו ידי יֹוצא אדם ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין
ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מעׂשר אֹו טבל ׁשאכל ּכגֹון ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלֹו,
- הּמזֹון ּברּכת עליו ׁשּמברכין ּכל הּכלל: זה ׁשּגזלּה. ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאֹו
הּמזֹון ּברּכת עליו מברכין ׁשאין וכל חֹובתֹו; ידי בֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹיֹוצא

חֹובתֹו. ידי בֹו יֹוצא אין -ְֵֵֵָ
.Áמּצה ׁשהיא אףֿעלּֿפי ּובּתרּומה, ּבחּלה יֹוצאין ְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָֹהּכהנים

ׁשני מעׂשר ׁשל ּבמּצה יֹוצאין וכן אדם. לכל ראּויה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשאינּה
אפּלּו ּבּכּורים, ׁשל ּבמּצה יֹוצאין אין אבל ְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָּבירּוׁשלים;
הּמֹוׁשבֹות, ּבכל הּתר להם אין ׁשהּבּכּורים מּפני ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבירּוׁשלים,
"ּבכל וכתּוב: מקֹום; ּבכל ויאכל ׁשּיּפדה אפׁשר ׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּומעׂשר
ּבכל להאכל הראּויה מּצה - מּצֹות" ּתאכלּו ְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָֹמֹוׁשבֹותיכם

חֹובה. ידי ּבּה ׁשּיֹוצאין הּוא ְְִֵֶַָָָהּמֹוׁשבֹות,
.Ëיֹוצאין אין לעצמן, אֹותן ׁשעׂשּו נזיר ּורקיקי ּתֹודה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָחּלֹות

הּמׁשּתּמרת מּצה - הּמּצֹות" את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: ְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּבהן,
מׁשּתּמרת זֹו אבל ּבּה; ׁשּיֹוצאין הּוא ּבלבד, מּצה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָלענין
בּה יֹוצא זה הרי - ּבּׁשּוק למּכר עׂשאן ואם הזבח. ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלענין
יּמכרּו לא ׁשאם ּדעּתֹו, ּבּׁשּוק, למּכר ׁשהעֹוׂשה חֹובתֹו, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹידי
מּצה. לׁשם ׁשמרן עׂשּיתן ּבׁשעת ונמצא, אֹותן, ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֹיאכל

.Èקטן ועבדים. נׁשים אפּלּו מּצה, ּבאכילת חּיבין ֲֲֲִִִִִַַַַַַָָָָָָֹהּכל
אֹותֹו ּומאכילין ּבמצֹות אֹותֹו מחּנכין - ּפת לאכל ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַָֹׁשּיכֹול
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שכתב101) כמו באור אותם ללבן צריך מהגוי לקחם ואם האור ידי על שתשמישם פי על ואף ב') עמוד ל' דף פסחים (מסכת
היה שכשבלעו בחמץ כאן – האש ידי על פולטו כך האש ידי על שכבולעו ג' הלכה אסורות מאכלות מהלכות י"ז בפרק רבינו

משנה). (מגיד בהגעלה להתיר הקילו היתר, אותו102)החמץ הסירו אם שאפילו אומרים ויש רותחים. ומימיו האש על שעמד
תנ"א). סימן (טור רתיחות מעלים שמימיו זמן כל בתוכו להגעיל אפשר האש ראשון.103)מן מכלי החמץ בהם ששפכו

(104.100 בהערה לעיל שכתבנו מה וראה פולטו כך כבולעו ראשון, כ"ג).105)מכלי בהלכה למעלה שנזכר (כמו צוננים במים
ראשון.106) מכלי בהם ב').107)ששופכים עמוד ל' דף פסחים איסור108)(מסכת שבלעו חרס שכלי העידה שהתורה לפי

כ"ב. הלכה למעלה ראה באש, ליבון ולענין שם). פסחים (מסכת לעולם אותו פולטים ל'109)אינם דף פסחים (מסכת כשמואל
(שם). שישברו שאמר כרב ולא א') ידי110)עמוד על שבלע כשם פולטו, כך כבולעו א'). עמוד ע"ו דף זרה עבודה (מסכת
(שם). פולטו כן שפתו על ניצוצות כ"ג).111)התזת הלכה (כנ"ל ואיכות1)בצונן התורה, מן המצה אכילת חיוב דיני בו נתבארו

- `"ryz'd xii` h"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

רקיק לֹו ׁשֹורין - לאכל יכֹול ׁשאינֹו זקן אֹו חֹולה מּצה. ֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכּזית
נּמֹוח. ׁשּלא והּוא, אֹותֹו; ּומאכילין ְְֲִִִִֶַַַֹּבמים

.‡Èואפּלּומ ּכלּום, מּצה אחר מפטירין ׁשאין סֹופרים, ּדברי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָ
מּצה, ׁשאכל אףֿעלּֿפי אּלא בהן; וכּיֹוצא ואגֹוזים ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָקליֹות
חֹוזר - בהן וכּיֹוצא ּופרֹות אחרֹות מאכלֹות אחריה ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָואכל

ּופֹוסק. ּבאחרֹונה מּצה ּכּזית ְֲִֵֵַַַַָָָואֹוכל
.·Èהּכר ׁשּיהיה ּכדי הּפסח, ּבערב מּצה לאכל חכמים ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאסרּו

אֹותֹו מּכין הּפסח, ּבערב מּצה ׁשאכל ּומי ּבערב. ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלאכילתּה
הּפסח ערב לאכל אסּור וכן נפׁשֹו. ׁשּתצא עד מרדּות ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹמּכת
ּבתאוה. מּצה לאכילת ׁשּיּכנס ּכדי ּכמעט, הּמנחה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹמּקדם
מהן. כרסֹו ימּלא ולא ירקֹות, אֹו ּפרֹות מעט הּוא אֹוכל ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָֹאבל
ּכדי הּפסח, ערב עצמן מרעיבין היּו הראׁשֹונים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוחכמים
ּבׁשאר אבל עליו. חביבֹות מצֹות ויהיּו ּבתאוה, מּצה ְְְְְֱֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָֹלאכל
עד והֹול אֹוכל - טֹובים ימים ערבי אֹו ׁשּבתֹות ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָערבי

.ֱֶֶַׁשּתחׁש

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשּנעׂשּו‡. ונפלאֹות ּבנּסים לסּפר ּתֹורה ׁשל עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמצות
"זכֹור ׁשּנאמר: ּבניסן, חמּׁשהֿעׂשר ּבליל ּבמצרים ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלאבֹותינּו
"זכֹור ׁשּנאמר: ּכמֹו מּמצרים", יצאתם אׁשר הּזה הּיֹום ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָאת
לֹומר: ּתלמּוד חמּׁשהֿעׂשר? ׁשּבליל ּומּנין הּׁשּבת". יֹום ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָאת
ׁשיׁש ּבׁשעה - זה" ּבעבּור לאמר ההּוא ּבּיֹום לבנ ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ"והּגדּת
אפּלּו בן, לֹו ׁשאין ואףֿעלּֿפי .לפני מּנחים ּומרֹור ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמּצה
הּמארי וכל מצרים. ּביציאת לסּפר חּיבים - ּגדֹולים ְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַַָָָָחכמים

מׁשּבח. זה הרי - וׁשהיּו ׁשארעּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֻּבּדברים
ׁשּנאמר:·. ׁשאלּו, לא ואפּלּו לּבנים, להֹודיע ְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹמצוה

אם ּכיצד? מלּמדֹו. אביו ּבן ׁשל דעּתֹו לפי - "לבנ ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ"והּגדּת
ּכמֹו עבדים, היינּו ּכּלנּו ּבני, לֹו: אֹומר - טּפׁש אֹו קטן ְְֲִִִִֵֵָָָָָָָֻהיה
ּפדה הּזה ּובּלילה ּבמצרים, זה, עבד ּכמֹו אֹו זֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשפחה
הּבן היה ואם לחרּות. וּיֹוציאנּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְִִֵֵֵַַַַָָָָָאֹותנּו
ׁשּנעׂשּו ונּסים ּבמצרים, לנּו ּׁשארע מה מֹודיעֹו - וחכם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּגדֹול

ּבן. ׁשל דעּתֹו לפי הּכל - רּבנּו מׁשה עלֿידי ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹלנּו
הּבנים‚. ׁשּיראּו ּכדי הּזה, ּבּלילה ׁשּנּוי לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָוצרי

הּלילֹות?" מּכל הּזה הּלילה ּנׁשּתּנה "מה ויאמרּו: ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹויׁשאלּו
היה. וכ ּכ ארע, וכ ּכ להם: ויאמר להם, ׁשּיׁשיב ְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹעד
הּׁשלחן ועֹוקרים ואגֹוזים, קליֹות להם מחּלק מׁשּנה? ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻוכיצד
וכּיֹוצא זה, מּיד זה מּצה וחֹוטפין ׁשּיאכלּו, קדם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹמּלפניהם
- אּׁשה לֹו אין ׁשֹואלּתֹו. אׁשּתֹו - בן לֹו אין האּלּו. ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָבדברים
היּו ואפּלּו הּזה", הּלילה ּנׁשּתּנה "מה זה: את זה ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשֹואלין
הּלילה ּנׁשּתּנה "מה לעצמֹו: ׁשֹואל - לבּדֹו היה חכמים. ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָֻּכּלן

ֶַהּזה".
מתחיל„. ּכיצד? ּבׁשבח. ּולסּים ּבגנּות להתחיל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָוצרי

ּכֹופרים ּומלפניו, תרח ּבימי אבֹותינּו, היּו ׁשּבּתחּלה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּומסּפר,

ּומסּים אלילים; עבֹודת אחר ורֹודפין ההבל אחר ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַַוטֹועין
מהאּמֹות, והבּדילנּו לֹו, הּמקֹום ׁשּקרבנּו האמת, ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּבדת
לפרעה היינּו ׁשעבדים ּומֹודיע, מתחיל וכן ליחּודֹו. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹוקרבנּו
ובנפלאֹות ּבנּסים ּומסּים ׁשּגמלנּו, הרעה וכל ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָּבמצרים
אבי" אבד מ"ארּמי ׁשּידרׁש - והּוא ּובחרּותנּו. לנּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּנעׂשּו
ּפרׁשה ּבדרׁש ּומארי הּמֹוסיף וכל הּפרׁשה. ּכל ׁשּיגמר ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹעד

מׁשּבח. זה הרי - ְֲֵֶָֻזֹו
חמּׁשהֿעׂשר‰. ּבליל אּלּו דברים ׁשלׁשה אמר ׁשּלא מי ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹּכל
-- ּפסח ּומרֹור. מּצה ּפסח, הן: ואּלּו חֹובתֹו, ידי יצא ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלא

ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו ּבּתי על הּמקֹום ׁשּפסח ׁשּום ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
ׁשּמררּו ׁשּום על - מרֹור וגֹו'". לה' הּוא ּפסח זבח ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָ"ואמרּתם
ׁשּום על - מּצה ּבמצרים. אבֹותינּו חּיי את ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָהּמצרּיים

הּגדה. נקראין ּכּלן האּלּו ּודברים ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֻׁשּנגאלּו.
.Âהּוא ּכאּלּו עצמֹו את להראֹות אדם חּיב ודֹור ּדֹור ְְְְְִֶַַַָָָָָּבכל

הֹוציא "ואֹותנּו ׁשּנאמר: מצרים, מּׁשעּבּוד עּתה יצא ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָבעצמֹו
ּבּתֹורה: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא צּוה זה ּדבר ועל וגֹו'". ְְִִֶַַַָָָָָָָמּׁשם
היית בעצמ אּתה ּכאּלּו - ּכלֹומר היית", עבד ּכי ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ"וזכרּת

ונפּדית. לחרּות ויצאת ְְְִֵֵֶֶַָָָָעבד
.Êולׁשּתֹות לאכל צרי הּזה, ּבּלילה אדם ּכׁשּסֹועד ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלפיכ

ּבין אנׁשים, ּבין - ואחד אחד וכל חרּות. ּדר מסב ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָוהּוא
אין יין, ׁשל כֹוסֹות ארּבעה הּזה ּבּלילה לׁשּתֹות חּיב - ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָנׁשים
לא - הּצדקה מן הּמתּפרנס עני ואפּלּו מהם. לֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּפֹוחתין
רביעית. - מהן ּכֹוס ּכל ׁשעּור כֹוסֹות. מארּבעה לֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָיפחתּו

.Áאינּה אּׁשה ׁשּיסב. עד יאכל לא ׁשּביׂשראל עני ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאפּלּו
ּובן הסּבה. צריכה - היא חׁשּובה אּׁשה ואם הסּבה. ְְְֲֲֲִִִִִִִֵָָָָָָצריכה
ּתלמיד אבל הסּבה. צריכין - רּבֹו ּבפני והּׁשּמׁש אביו, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאצל
והסּבת רׁשּות. רּבֹו לֹו נתן אּלאֿאםּֿכן מסב, אינֹו רּבֹו, ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּבפני
זֹו אין - ּפניו על אֹו ערּפֹו על הּמסב וכן הסּבה, אינּה ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָימין
מּצה ּכּזית אכילת ּבׁשעת הסּבה? צריכין ואימתי ְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָהסּבה.
אם - ּוׁשתּיתֹו אכילתֹו ּוׁשאר האּלּו; כֹוסֹות ארּבעה ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָּובׁשתּית

.צרי אינֹו לאו, ואם מׁשּבח; זה הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶָָָֻהסב,
.Ëׁשּתהיה ּכדי אֹותן למזג צרי האּלּו, כֹוסֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹארּבעה

יפחת ולא הּׁשֹותה. ּדעת ּולפי הּיין לפי הּכל ערבה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹֹׁשתּיה
מּיין אּלּו כֹוסֹות ארּבעה ׁשתה חי. יין מרביעית ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָּבארּבעּתן
חרּות. ידי יצא ולא כֹוסֹות, ארּבעה ידי יצא - מזּוג ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹׁשאינֹו
ידי יצא, חרּות ידי - אחת ּבבת מזּוגין כֹוסֹות ארּבעה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשתה
יצא. - רּבֹו מהן ּכֹוס מּכל ׁשתה ואם יצא. לא כֹוסֹות ְְִִֵֶַָָָָָָָָָֹֻארּבעה

.Èּברכה עליו מבר הּללּו, כֹוסֹות מארּבעה וכֹוס ּכֹוס ְְְֵֵַַָָָָָָָָָָּכל
ׁשני, ּכֹוס הּיֹום. קּדּוׁש עליו אֹומר ראׁשֹון, וכֹוס עצמּה. ְְְִִִִֵֵֵַַָָָּבפני
ּברּכת עליו מבר ׁשליׁשי, ּכֹוס ההּגדה. את עליו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָקֹורא
ּברּכת עליו ּומבר ההּלל את עליו ּגֹומר רביעי, ּכֹוס ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּמזֹון.
ּבין ׁשֹותה. לׁשּתֹות רצה אם האּלּו, הּכֹוסֹות ּובין ְִִִֵֵֵֶַַָָָהּׁשיר.

ׁשֹותה. אינֹו לרביעי, ְְִִִִִֵֶׁשליׁשי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הפסח, בערב לאכול לומר רוצה בשבילה, חכמים שאסרו ומה באכילתה. והמחוייבין לישתה, ואיכות היא, דבר זה ומאי האכילה,
אחריה. לאכול שאסרו מה החרוסת1)וכן וחיוב כוסות, הארבעה וחיוב התורה, מן לאבותינו, שנעשו הנסים סיפור חיוב בו נתבאר
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רקיק לֹו ׁשֹורין - לאכל יכֹול ׁשאינֹו זקן אֹו חֹולה מּצה. ֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכּזית
נּמֹוח. ׁשּלא והּוא, אֹותֹו; ּומאכילין ְְֲִִִִֶַַַֹּבמים

.‡Èואפּלּומ ּכלּום, מּצה אחר מפטירין ׁשאין סֹופרים, ּדברי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָ
מּצה, ׁשאכל אףֿעלּֿפי אּלא בהן; וכּיֹוצא ואגֹוזים ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָקליֹות
חֹוזר - בהן וכּיֹוצא ּופרֹות אחרֹות מאכלֹות אחריה ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָואכל

ּופֹוסק. ּבאחרֹונה מּצה ּכּזית ְֲִֵֵַַַַָָָואֹוכל
.·Èהּכר ׁשּיהיה ּכדי הּפסח, ּבערב מּצה לאכל חכמים ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאסרּו

אֹותֹו מּכין הּפסח, ּבערב מּצה ׁשאכל ּומי ּבערב. ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלאכילתּה
הּפסח ערב לאכל אסּור וכן נפׁשֹו. ׁשּתצא עד מרדּות ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹמּכת
ּבתאוה. מּצה לאכילת ׁשּיּכנס ּכדי ּכמעט, הּמנחה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹמּקדם
מהן. כרסֹו ימּלא ולא ירקֹות, אֹו ּפרֹות מעט הּוא אֹוכל ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָֹאבל
ּכדי הּפסח, ערב עצמן מרעיבין היּו הראׁשֹונים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוחכמים
ּבׁשאר אבל עליו. חביבֹות מצֹות ויהיּו ּבתאוה, מּצה ְְְְְֱֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָֹלאכל
עד והֹול אֹוכל - טֹובים ימים ערבי אֹו ׁשּבתֹות ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָערבי

.ֱֶֶַׁשּתחׁש

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשּנעׂשּו‡. ונפלאֹות ּבנּסים לסּפר ּתֹורה ׁשל עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמצות
"זכֹור ׁשּנאמר: ּבניסן, חמּׁשהֿעׂשר ּבליל ּבמצרים ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלאבֹותינּו
"זכֹור ׁשּנאמר: ּכמֹו מּמצרים", יצאתם אׁשר הּזה הּיֹום ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָאת
לֹומר: ּתלמּוד חמּׁשהֿעׂשר? ׁשּבליל ּומּנין הּׁשּבת". יֹום ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָאת
ׁשיׁש ּבׁשעה - זה" ּבעבּור לאמר ההּוא ּבּיֹום לבנ ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ"והּגדּת
אפּלּו בן, לֹו ׁשאין ואףֿעלּֿפי .לפני מּנחים ּומרֹור ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמּצה
הּמארי וכל מצרים. ּביציאת לסּפר חּיבים - ּגדֹולים ְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַַָָָָחכמים

מׁשּבח. זה הרי - וׁשהיּו ׁשארעּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֻּבּדברים
ׁשּנאמר:·. ׁשאלּו, לא ואפּלּו לּבנים, להֹודיע ְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹמצוה

אם ּכיצד? מלּמדֹו. אביו ּבן ׁשל דעּתֹו לפי - "לבנ ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ"והּגדּת
ּכמֹו עבדים, היינּו ּכּלנּו ּבני, לֹו: אֹומר - טּפׁש אֹו קטן ְְֲִִִִֵֵָָָָָָָֻהיה
ּפדה הּזה ּובּלילה ּבמצרים, זה, עבד ּכמֹו אֹו זֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשפחה
הּבן היה ואם לחרּות. וּיֹוציאנּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְִִֵֵֵַַַַָָָָָאֹותנּו
ׁשּנעׂשּו ונּסים ּבמצרים, לנּו ּׁשארע מה מֹודיעֹו - וחכם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּגדֹול

ּבן. ׁשל דעּתֹו לפי הּכל - רּבנּו מׁשה עלֿידי ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹלנּו
הּבנים‚. ׁשּיראּו ּכדי הּזה, ּבּלילה ׁשּנּוי לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָוצרי

הּלילֹות?" מּכל הּזה הּלילה ּנׁשּתּנה "מה ויאמרּו: ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹויׁשאלּו
היה. וכ ּכ ארע, וכ ּכ להם: ויאמר להם, ׁשּיׁשיב ְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹעד
הּׁשלחן ועֹוקרים ואגֹוזים, קליֹות להם מחּלק מׁשּנה? ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻוכיצד
וכּיֹוצא זה, מּיד זה מּצה וחֹוטפין ׁשּיאכלּו, קדם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹמּלפניהם
- אּׁשה לֹו אין ׁשֹואלּתֹו. אׁשּתֹו - בן לֹו אין האּלּו. ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָבדברים
היּו ואפּלּו הּזה", הּלילה ּנׁשּתּנה "מה זה: את זה ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשֹואלין
הּלילה ּנׁשּתּנה "מה לעצמֹו: ׁשֹואל - לבּדֹו היה חכמים. ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָֻּכּלן

ֶַהּזה".
מתחיל„. ּכיצד? ּבׁשבח. ּולסּים ּבגנּות להתחיל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָוצרי

ּכֹופרים ּומלפניו, תרח ּבימי אבֹותינּו, היּו ׁשּבּתחּלה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּומסּפר,

ּומסּים אלילים; עבֹודת אחר ורֹודפין ההבל אחר ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַַוטֹועין
מהאּמֹות, והבּדילנּו לֹו, הּמקֹום ׁשּקרבנּו האמת, ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּבדת
לפרעה היינּו ׁשעבדים ּומֹודיע, מתחיל וכן ליחּודֹו. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹוקרבנּו
ובנפלאֹות ּבנּסים ּומסּים ׁשּגמלנּו, הרעה וכל ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָּבמצרים
אבי" אבד מ"ארּמי ׁשּידרׁש - והּוא ּובחרּותנּו. לנּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּנעׂשּו
ּפרׁשה ּבדרׁש ּומארי הּמֹוסיף וכל הּפרׁשה. ּכל ׁשּיגמר ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹעד

מׁשּבח. זה הרי - ְֲֵֶָֻזֹו
חמּׁשהֿעׂשר‰. ּבליל אּלּו דברים ׁשלׁשה אמר ׁשּלא מי ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹּכל
-- ּפסח ּומרֹור. מּצה ּפסח, הן: ואּלּו חֹובתֹו, ידי יצא ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלא

ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו ּבּתי על הּמקֹום ׁשּפסח ׁשּום ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
ׁשּמררּו ׁשּום על - מרֹור וגֹו'". לה' הּוא ּפסח זבח ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָ"ואמרּתם
ׁשּום על - מּצה ּבמצרים. אבֹותינּו חּיי את ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָהּמצרּיים

הּגדה. נקראין ּכּלן האּלּו ּודברים ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֻׁשּנגאלּו.
.Âהּוא ּכאּלּו עצמֹו את להראֹות אדם חּיב ודֹור ּדֹור ְְְְְִֶַַַָָָָָּבכל

הֹוציא "ואֹותנּו ׁשּנאמר: מצרים, מּׁשעּבּוד עּתה יצא ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָבעצמֹו
ּבּתֹורה: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא צּוה זה ּדבר ועל וגֹו'". ְְִִֶַַַָָָָָָָמּׁשם
היית בעצמ אּתה ּכאּלּו - ּכלֹומר היית", עבד ּכי ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ"וזכרּת

ונפּדית. לחרּות ויצאת ְְְִֵֵֶֶַָָָָעבד
.Êולׁשּתֹות לאכל צרי הּזה, ּבּלילה אדם ּכׁשּסֹועד ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלפיכ

ּבין אנׁשים, ּבין - ואחד אחד וכל חרּות. ּדר מסב ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָוהּוא
אין יין, ׁשל כֹוסֹות ארּבעה הּזה ּבּלילה לׁשּתֹות חּיב - ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָנׁשים
לא - הּצדקה מן הּמתּפרנס עני ואפּלּו מהם. לֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּפֹוחתין
רביעית. - מהן ּכֹוס ּכל ׁשעּור כֹוסֹות. מארּבעה לֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָיפחתּו

.Áאינּה אּׁשה ׁשּיסב. עד יאכל לא ׁשּביׂשראל עני ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאפּלּו
ּובן הסּבה. צריכה - היא חׁשּובה אּׁשה ואם הסּבה. ְְְֲֲֲִִִִִִִֵָָָָָָצריכה
ּתלמיד אבל הסּבה. צריכין - רּבֹו ּבפני והּׁשּמׁש אביו, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאצל
והסּבת רׁשּות. רּבֹו לֹו נתן אּלאֿאםּֿכן מסב, אינֹו רּבֹו, ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּבפני
זֹו אין - ּפניו על אֹו ערּפֹו על הּמסב וכן הסּבה, אינּה ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָימין
מּצה ּכּזית אכילת ּבׁשעת הסּבה? צריכין ואימתי ְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָהסּבה.
אם - ּוׁשתּיתֹו אכילתֹו ּוׁשאר האּלּו; כֹוסֹות ארּבעה ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָּובׁשתּית

.צרי אינֹו לאו, ואם מׁשּבח; זה הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶָָָֻהסב,
.Ëׁשּתהיה ּכדי אֹותן למזג צרי האּלּו, כֹוסֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹארּבעה

יפחת ולא הּׁשֹותה. ּדעת ּולפי הּיין לפי הּכל ערבה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹֹׁשתּיה
מּיין אּלּו כֹוסֹות ארּבעה ׁשתה חי. יין מרביעית ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָּבארּבעּתן
חרּות. ידי יצא ולא כֹוסֹות, ארּבעה ידי יצא - מזּוג ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹׁשאינֹו
ידי יצא, חרּות ידי - אחת ּבבת מזּוגין כֹוסֹות ארּבעה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשתה
יצא. - רּבֹו מהן ּכֹוס מּכל ׁשתה ואם יצא. לא כֹוסֹות ְְִִֵֶַָָָָָָָָָֹֻארּבעה

.Èּברכה עליו מבר הּללּו, כֹוסֹות מארּבעה וכֹוס ּכֹוס ְְְֵֵַַָָָָָָָָָָּכל
ׁשני, ּכֹוס הּיֹום. קּדּוׁש עליו אֹומר ראׁשֹון, וכֹוס עצמּה. ְְְִִִִֵֵֵַַָָָּבפני
ּברּכת עליו מבר ׁשליׁשי, ּכֹוס ההּגדה. את עליו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָקֹורא
ּברּכת עליו ּומבר ההּלל את עליו ּגֹומר רביעי, ּכֹוס ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּמזֹון.
ּבין ׁשֹותה. לׁשּתֹות רצה אם האּלּו, הּכֹוסֹות ּובין ְִִִֵֵֵֶַַָָָהּׁשיר.

ׁשֹותה. אינֹו לרביעי, ְְִִִִִֵֶׁשליׁשי
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הפסח, בערב לאכול לומר רוצה בשבילה, חכמים שאסרו ומה באכילתה. והמחוייבין לישתה, ואיכות היא, דבר זה ומאי האכילה,
אחריה. לאכול שאסרו מה החרוסת1)וכן וחיוב כוסות, הארבעה וחיוב התורה, מן לאבותינו, שנעשו הנסים סיפור חיוב בו נתבאר
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.‡Èעֹובדין ׁשהיּו לּטיט, זכר סֹופרים, מּדברי מצוה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹהחרסת
אֹו ּתמרים לֹוקחין אֹותּה? עֹוׂשין וכיצד ּבמצרים. ְְְְְִִִִִֵַַָָּבֹו
ונֹותנין אֹותן, ודֹורסין בהן וכּיֹוצא צּמּוקין אֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָָגרֹוגרֹות
ּבתבן, טיט ּכמֹו ּבתבלין, אֹותן ּומתּבלין חמץ ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָֹלתֹוכן

הּפסח. ּבלילי הּׁשלחן על אֹותּה ְְְִִֵֵַַַַָָָֻּומביאין
.·Èאּלא עצמּה, ּבפני הּתֹורה מן מצוה אינּה מרֹור ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאכילת

ּבׂשר לאכל אחת עׂשה ׁשּמצות הּפסח, ּבאכילת היא ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָֹּתלּויה
הּמרֹור לאכל - סֹופרים ּומּדברי ּומרֹורים; מּצה על ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּפסח

ּפסח. קרּבן ׁשם אין אפּלּו זה, ּבליל ְְְֲִֵֵֶַַַָָָלבּדֹו
.‚Èוהּתמכא והעלׁשין החזרת הן ּבּתֹורה האמּורים ְְְְֲֲֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָמרֹורים

נקרא אּלּו ירק מיני מחמׁשת אחד ּכל - והּמרֹור ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָוהחרחבינא
והּוא יצא, - ּכּזית מחמׁשּתן אֹו מהן מאחד אכל ואם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמרֹור.
ׁשלקן ואם יבׁש. אפּלּו ׁשּלהן, ּבּקלח ויֹוצאין לחין. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיהּו

ּבהן. יֹוצאין אין - בּׁשלן אֹו כבׁשן ְְְִִֵֶָָָָאֹו

ה'תשע"א אייר כ' שלישי יום

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

הּוא:‡. ּכ חמּׁשהֿעׂשר ּבליל אּלּו מצֹות עׂשּית ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָסדר
ּפרי "ּבֹורא ּומבר ואחד, אחד לכל ּכֹוס מֹוזגין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּבּתחּלה

הּיֹום קּדּוׁש עליו ואֹומר ואחרּֿכ4וׁשֹותה3ּוזמן2הּגפן", . ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ
ידים" נטילת "על ידיו5מבר ערּו,6ונֹוטל ׁשלחן ּומביאין . ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֻ
אחר וירק מרֹור ּכבׂש7ועליו ׁשל וגּופֹו וחרסת, ּומּצה , ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
חגיגה ּובׂשר הּזה8הּפסח, ּובּזמן ארּבעהֿעׂשר. יֹום ׁשל ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

בׂשר מיני ׁשני הּׁשלחן על ואחד9מביאין לּפסח, זכר אחד : ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
לחגיגה. ֲִֵֶַָזכר

ירק·. ולֹוקח האדמה", ּפרי "ּבֹורא ּומבר ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָמתחיל
ּכּזית11ּבחרסתאֹותֹו10ּומטּבל המסּבין12ואֹוכל וכל הּוא , ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹֻ

ואחרּֿכ מּכּזית. ּפחֹות אֹוכל אין ואחד אחד ּכל ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעּמֹו,
הּׁשלחן ההּגדה13עֹוקרין קֹורא ּומֹוזגין15לבּדֹו14מּלפני , ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻ

הּקֹורא ואֹומר ׁשֹואל. הּבן וכאן הּׁשני, ּנׁשּתּנה16הּכֹוס "מה : ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָ
אנּו אין הּלילֹות ׁשּבכל - הּלילֹות מּכל הּזה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּלילה

פעמים17מטּבילין ׁשּתי הּזה והּלילה אחת, ּפעם .18אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
ּכּלֹו הּזה והּלילה ּומּצה, חמץ אֹוכלין אנּו הּלילֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּבכל
ּומבּׁשל, ׁשלּוק צלי, ּבׂשר אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻמּצה.

צלי ּכּלֹו הּזה ׁשאר19והּלילה אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל . ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבין אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל מרֹורים. הּזה והּלילה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָירקֹות,

מסּבין" ּכּלנּו הּזה והּלילה מסּבין, ּבין .20יֹוׁשבין ְְְְְִִִֵֶַַַָָֻֻֻ
ׁשאין‚. צלי", ּכּלֹו הּזה "והּלילה אֹומר: אינֹו הּזה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻּבּזמן

ּבגנּות ּומתחיל קרּבן. ּפרׁשת21לנּו ּדרׁש ׁשּגֹומר עד וקֹורא, ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּכּלּה. אבי" אבד ֲִִֵַָָֹֻ"ארּמי

זה„. "ּפסח ואֹומר: לפניו הּׁשלחן אֹוכלין,22ּומחזיר ׁשאנּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו ּבּתי על הּמקֹום ׁשּפסח ׁשם ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעל

הּמרֹור ּומגּביּה לה'". הּוא ּפסח זבח ּבידֹו23ואמרּתם ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָ
הּמצרּיים ׁשּמררּו ׁשם על אֹוכלין, ׁשאנּו זה "מרֹור ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָואֹומר:

את וימררּו ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו חּיי חּייהם".את ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשם על אֹוכלין, ׁשאנּו זֹו "מּצה ואֹומר: ּבידֹו הּמּצה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָּומגּביּה
עליהם ׁשּנגלה עד להחמיץ אבֹותינּו ׁשל ּבצקם הסּפיק ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּלא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

סופרים. מדברי הזה בזמן שהוא המרור, אכילת וחיוב ומה1)מדבריהם, הברכות, ועניין קדם, שכבר מה עשיית סידור בו נתבאר
דבר לעשות שראוי מה ספק לו שאין ומי הזה. לזמן קרבן, לנו שהיה הזמן בין יעשה.שיש כיצד – אלו קדשנו2)ים "אשר

והזמנים". ישראל מקדש כו' (פסחים5)בהסיבה.4)"שהחיינו".3)במצותיו ידים נטילת צריך במשקה שטיבולו דבר שכל
ב'). הלכה להלן רבינו שכתב (כמו בחרוסת הירק את מטביל הוא והרי א'). עמוד קט"ו ידיו6)דף נוטל כך ואחר תחילה מברך

על). ד"ה בתוס' שם ועיין ב' עמוד ז' דף פסחים (מסכת לעשייתן (לפני) עובר עליהן מברך המצוות דף7)שכל פסחים (מסכת
ב'). עמוד השובע.8)קי"ד על הפסח קרבן אכילת שתהיה כדי הפסח קרבן לפני אותה אוכלים פסחים9)היו (מסכת יוסף כרב

ב'). עמוד קי"ד א').10)דף עמוד קט"ז דף פסחים (מסכת נשתנה" "מה לשאול שיתעוררו כדי לתינוקות שינוי לעשות
את11) לבטל כדי בחרוסת היא ירק טבילת שגם פ"ז) סימן וח"ב שכ"ז סימן ח"א הגאונים (אוצר בתשובותיהם הגאונים כדעת

שכתב כמו לטיט, זכר לעשות ודאי וזהו בחרוסת מצה גם לטבול צריך רבינו שלדעת ח' בהלכה להלן וראה שבירקות. הארס
י"א). הלכה ז' (פרק אלא12)למעלה אינה זו אכילה שכל כיון תמוה, הדבר אבל פ"ז) סימן ח"ב (שם הגאונים גם כתבו כן

משנה). במגיד ועיין מיימוניות (הגהות כזית דוקא צריך למה לתינוקות שינוי התינוקות13)לעשות את ויתמיה שינוי שיהיה כדי
ב'). עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת לשאול שמעו.14)ויעוררם וכולם בלבד מהם אחד אלא ההגדה את קראו המסובים כל שלא

א'). ספר כ"ב שנה (תרביץ ההגדה על בפירושו מלונדריש אליהו רבינו כתב שלחן15)וכן מהמסובים אחד לכל היה בימיהם
לפניו. ושלחנו בראש מסיב והקורא לבדו "ואומר16)קטן :(154 עמוד פסחים הגאונים (אוצר גאון כתב וכן ההגדה. קורא אותו

נשתנה". מה שמקדש שבירושלמי.17)אותו במשנה הנוסחא וכן מצה אכילת לפני היא והטבילה הדברים סדר לפי הן השאלות
בחרוסת.18) והמרור צלי.19)הירק אלא נאכל אינו פסח אבל20)שקרבן (212 עמוד (השלם גאון עמרם רב בסדר הוא כן

בזה היה ולא השנה כל בזה רגילין היו המשנה שבזמן מפני ההסיבה שאלת הוזכרה לא א') עמוד קט"ז דף פסחים (מסכת במשנה
שינוי. כ').21)משום הלכה ז' פרק שכן22)(למעלה להגביה צריך אינו ופסח בסמוך שכתב כמו להגביה צריך ומרור [במצה

רבינו ומפרש בחוץ" קדשים כאוכל שנראה אלא עוד ולא להגביה צריך אין "בשר ב'): עמוד קט"ז (דף פסחים במסכת אמרו
שנראה נוסף טעם יש הזה שבזמן כלומר עוד" "ולא ואמרו: והוסיפו קיים היה המקדש שבית בזמן אפילו להגביה צריך אין שבשר
הדבר ניכר כן ואם מקודם שעקרו השלחן את החזירו עתה שזה מפני הוא בשר להגביה צריך שאינו והטעם בחוץ. קדשים כאוכל
ולהראותם להגביהם צריך המצה ועל המרור על אומר ושוב בדברים והפסיק השלחן העמיד כשכבר כך אחר אבל הגבהה, בלי אף

בפירוש23)למסובים]. וכ"ה מנוח, רבינו כתב (כן המשנה כנוסחת ה') הלכה ז' (פרק למעלה כתב וכן למצה מרור [הקדים

- `"ryz'd xii` 'k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּבצק את וּיאפּו ׁשּנאמר: מּיד, ּוגאלם ְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ׁשהיּו "ּפסח אֹומר: הּזה ּובּזמן וכּו'". מּמצרים הֹוציאּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָאׁשר
ׁשּפסח ׁשם על קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אֹוכלין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאבֹותינּו

וכּו'". אבֹותינּו ּבּתי על ְֲֵֵַַָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
לפאר24ואֹומר‰. לׁשּבח להּלל להֹודֹות חּיבין אנּו לפיכ" : ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

את ולנּו לאבֹותינּו ׁשעׂשה למי ּולנּצח לגּדל לרֹומם ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָלהּדר
לׂשמחה מּיגֹון לחרּות, מעבדּות והֹוציאנּו האּלּו, הּנּסים ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָּכל
הללּו "הללּויּה הללּויּה". לפניו ונאמר ּגדֹול, לאֹור ְְְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָֹּומאפלה

ה' "ּברּו25עבדי וחֹותם: מים", למעינֹו "חּלמיׁש עד וגֹו'" ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
אבֹותינּו את וגאל ּגאלנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּתה
ּומרֹורים". מּצה לאכלּֿבֹו הּזה לּלילה והּגיענּו ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹמּמצרים,
יּגיענּו אבֹותינּו ואלהי אלהינּו ה' "ּכן מֹוסיף: הּזה ְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַֹֹּובּזמן
ׂשמחים לׁשלֹום, לקראתנּו הּבאים אחרים ולרגלים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָלמֹועדים

ּבעבֹודת וׂשׂשים עיר ּומן26ּבבנין הּזבחים מן ׁשם ונאכל , ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשיר27הּפסחים ל ונֹודה לרצֹון, מזּבח קיר על ּדמם ׁשּיּגיע ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָ

ּגאל ה' אּתה ּברּו נפׁשנּו. ּפדּות ועל ּגאּלתנּו על ְְְְֵֵַַַַַָָָָָָֻחדׁש
ּומבר הּׁשני.28יׂשראל". הּכֹוס וׁשֹותה הּגפן" ּפרי "ּבֹורא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

.Â,ׁשנית ידיו ונֹוטל ידים" נטילת "על מבר ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָואחרּֿכ
ּדעּתֹו הּסיח ׁשני29ׁשהרי ולֹוקח ההּגדה. קריאת ּבׁשעת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ

ּפרּוס ּומּניח מהן, אחד וחֹולק ׁשלם,30רקיקין, לתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
31ּומברמבר אינֹו ּומּפניֿמה הארץ". מן לחם "הּמֹוציא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

"לחם ׁשּנאמר: מּׁשּום טֹובים? ימים ּכׁשאר כּכרֹות ׁשּתי ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָעל
ּבפרּוסה. ּכאן אף ּבפרּוסה, עני ׁשל ּדרּכֹו מה - ְְְִִִִֶַַַָָָָֹעני"

ּכֹור ּבחרסת32ואחרּֿכ ּומטּבל ּכאחת, ּומרֹור 33מּצה ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו" :ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּומבר
ואם ואֹוכלן. ּומרֹורים", מּצֹות אכילת על וצּונּו ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָּבמצֹותיו

עצמֹו ּבפני ּומרֹור עצמּה ּבפני מּצה זה34אכל על מבר , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַּבפני

.Ê,העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו" :מבר ְְֱֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואחרּֿכ
ואֹוכל הּזבח", אכילת על וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָאׁשר
ה' אּתה ּברּו" :ּומבר ּתחּלה. ארּבעהֿעׂשר חגיגת ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָמּבׂשר
אכילת על וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאלהינּו
ּפֹוטרת הּפסח ּברּכת ולא ּפסח. ׁשל מּגּופֹו ואֹוכל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּפסח",

ּפסח ׁשל ּפֹוטרת זבח ׁשל ולא זבח, .35ׁשל ְֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
.Áהּמֹוציא" ׁשּמבר אחר - קרּבן ׁשם ׁשאין הּזה, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבּזמן

מּצה ּומטּבל מּצה", אכילת "על ּומבר חֹוזר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלחם"
ּומטּבל37ואֹוכל36ּבחרסת מרֹור", אכילת "על ּומבר וחֹוזר , ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ

יׁשהה ולא ואֹוכל. ּבחרסת יּבטל38מרֹור ׁשּמא ּבחרסת, אֹותֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
ּומרֹור, מּצה וכֹור וחֹוזר סֹופרים. מּדברי מצוה וזֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָטעמֹו.

לּמקּדׁש. זכר ברכה ּבלא ואֹוכלן ּבחרסת, ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּומטּבל
.Ëרֹוצה ּׁשהּוא מה ּכל ואֹוכל ּבּסעּודה, נמׁש ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָואחרּֿכ

אֹוכל ּובאחרֹונה לׁשּתֹות, רֹוצה ּׁשהּוא מה ּכל וׁשֹותה ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹלאכל,
ּכלל אחריו טֹועם ואינֹו ּכּזית, אפּלּו הּפסח ּובּזמן39מּבׂשר . ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָ

ּכלּום אחריה טֹועם ואינֹו מּצה, ּכּזית אֹוכל ּכדי40הּזה , ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ּבפיו, הּמּצה אֹו הּפסח ּבׂשר וטעם סעּודתֹו הפסק ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּיהיה

הּמצוה. היא ְֲִִִֶַָָָׁשאכילתן
.Èידיו נֹוטל ׁשליׁשי41ואחרּֿכ ּכֹוס על הּמזֹון ּברּכת ּומבר ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ

ההּלל את עליו וגֹומר רביעי ּכֹוס מֹוזג ואחרּֿכ ,42וׁשֹותהּו. ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
מעׂשי ּכל ה' יהללּו" והיא הּׁשיר, ּברּכת עליו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָואֹומר

אחרּֿכ43וכּו'" טֹועם ואינֹו הּגפן". ּפרי "ּבֹורא ּומבר , ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ
חמיׁשי ּכֹוס למזג לֹו ויׁש הּמים. מן חּוץ הּלילה, ּכל 44ּכלּום ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹ

"על עד טֹוב" ּכי לה' מ"הֹודּו הּגדֹול, הּלל עליו ְִֵֵַַַַַַָָָולֹומר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ואיל למרור) מצה הקדימו שלפנינו במשנה אבל ,95 עמ' ב' ספר כ"ג שנה תרביץ אופסלה כ"י והקדיםההגדה שינה ההגדה בנוסח ו
מפסח ומרור מצה לומדים שאנו אלא פסח" זבח "ואמרתם בפסח: נכתבה האמירה עיקר שכל משום הוא בזה והטעם למרור. מצה
התורה מן נוהג אינו שהרי בפסח, יותר קשור שמרור ומכיון ואמרתם) ד"ה א' עמוד קט"ז דף פסחים (תוס' אמירה צריך בהם שגם
הגלות", בזמן ישראל בה "שנהגו ההגדה בנוסח אבל למצה, מרור כאן הקדים לכן י"ב), הלכה ז' פרק (למעלה פסח שיש בזמן אלא
כ"י ההגדה בפירוש נראה וכן ל"ח. עמוד "זמנים" – מדרבנן אלא שאינו למרור, התורה, מן שהיא מצה, הקדים פסח, שם שאין

המשנה]. במרכבת ועיין שם, ב').24)אופסלה עמוד קט"ז דף פסחים במסכת "עבדי25)(משנה – חורין בני שאנו להדגיש
פרעה". עבדי ולא (הגר"א).26)ה' בעבודה וששים בבנין שמחים הגמר, על היא וששון ההתחלה על נופל שמחה לשון

ח'27) (פרק השובע על הפסח שיאכל כדי ז') הלכה (להלן הפסח מן כך ואחר החגיגה מן אוכל שתחלה פסחים כך ואחר זבחים
ג'). הלכה פסחים י').28)מהלכות הלכה ז' פרק למעלה א').29)(ראה עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת המטונף במקום ונגע

ב').30) עמוד ל"ט דף ברכות הפרוסה.31)(מסכת המצה שנאמר:32)על משם א') עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת הלל כשיטת
יאכלוהו". ומרורים מצות ב').33)"על הלכה למעלה (ראה לטיט ההלכה34)זכר הוכרעה לא שהרי הלל על החולקים כחכמים

א'). עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת א').35)כמי עמוד קכ"א דף פסחים מסכת (משנה עקיבא כרבי הן, מצוות שתי ופסח שזבח
ו').36) (הלכה למעלה שנכתב כמו לטיט פרק37)זכר (למעלה מדרבנן אלא אינו המרור הזה שבזמן לפי כך. אחר אוכל ומרור

דבר כי בידינו וכלל רשות של כדבר הוא א') הלכה ו' פרק (למעלה הזה בזמן גם התורה מן שהיא המצה וכלפי י"ב) הלכה ז'
התורה, מן המרור שגם המקדש, שבזמן ו') (הלכה למעלה וראה א') עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת המצוה טעם מבטל רשות של

ביחד. שניהם לכרוך המצה38)אפשר עם ביחד שאוכלו שכיון ו') (הלכה למעלה כן כתב ולא ב') עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת
להשהותו. רגיל ואינו מרירותו מרגיש במשנה),39)אינו ב' עמוד קי"ט דף פסחים (מסכת אפיקומן הפסח אחר מפטירין שאין

קורין הסעודה אחרי שאוכלים שמה לאכול, תמיד רגילים שהיו כמו סעודה בקינוח מתיקה מיני הפסח אחר יאכלו שלא כלומר
תשבי). בשם רע"א (תוס' "אפיקומן" היוונית אפיקומן".40)בשפה מצה אחר מפטירין ש"אין שמואל אמר יהודה כרב

אחרונים.41) ה').42)למים הלכה (למעלה מים" "למעינו עד רק קרא עכשיו קי"ח43)שעד דף פסחים (מסכת יהודה כרב
א'). מעשה44)עמוד ובספר טרפון" ר' דברי הגדול הלל עליו אומר "חמישי א'): עמוד קי"ח דף פסחים (מסכת ר"ח גרס כן



עט - `"ryz'd xii` 'k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּבצק את וּיאפּו ׁשּנאמר: מּיד, ּוגאלם ְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ׁשהיּו "ּפסח אֹומר: הּזה ּובּזמן וכּו'". מּמצרים הֹוציאּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָאׁשר
ׁשּפסח ׁשם על קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אֹוכלין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאבֹותינּו

וכּו'". אבֹותינּו ּבּתי על ְֲֵֵַַָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
לפאר24ואֹומר‰. לׁשּבח להּלל להֹודֹות חּיבין אנּו לפיכ" : ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

את ולנּו לאבֹותינּו ׁשעׂשה למי ּולנּצח לגּדל לרֹומם ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָלהּדר
לׂשמחה מּיגֹון לחרּות, מעבדּות והֹוציאנּו האּלּו, הּנּסים ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָּכל
הללּו "הללּויּה הללּויּה". לפניו ונאמר ּגדֹול, לאֹור ְְְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָֹּומאפלה

ה' "ּברּו25עבדי וחֹותם: מים", למעינֹו "חּלמיׁש עד וגֹו'" ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
אבֹותינּו את וגאל ּגאלנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּתה
ּומרֹורים". מּצה לאכלּֿבֹו הּזה לּלילה והּגיענּו ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹמּמצרים,
יּגיענּו אבֹותינּו ואלהי אלהינּו ה' "ּכן מֹוסיף: הּזה ְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַֹֹּובּזמן
ׂשמחים לׁשלֹום, לקראתנּו הּבאים אחרים ולרגלים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָלמֹועדים

ּבעבֹודת וׂשׂשים עיר ּומן26ּבבנין הּזבחים מן ׁשם ונאכל , ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשיר27הּפסחים ל ונֹודה לרצֹון, מזּבח קיר על ּדמם ׁשּיּגיע ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָ

ּגאל ה' אּתה ּברּו נפׁשנּו. ּפדּות ועל ּגאּלתנּו על ְְְְֵֵַַַַַָָָָָָֻחדׁש
ּומבר הּׁשני.28יׂשראל". הּכֹוס וׁשֹותה הּגפן" ּפרי "ּבֹורא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

.Â,ׁשנית ידיו ונֹוטל ידים" נטילת "על מבר ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָואחרּֿכ
ּדעּתֹו הּסיח ׁשני29ׁשהרי ולֹוקח ההּגדה. קריאת ּבׁשעת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ

ּפרּוס ּומּניח מהן, אחד וחֹולק ׁשלם,30רקיקין, לתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
31ּומברמבר אינֹו ּומּפניֿמה הארץ". מן לחם "הּמֹוציא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

"לחם ׁשּנאמר: מּׁשּום טֹובים? ימים ּכׁשאר כּכרֹות ׁשּתי ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָעל
ּבפרּוסה. ּכאן אף ּבפרּוסה, עני ׁשל ּדרּכֹו מה - ְְְִִִִֶַַַָָָָֹעני"

ּכֹור ּבחרסת32ואחרּֿכ ּומטּבל ּכאחת, ּומרֹור 33מּצה ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו" :ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּומבר
ואם ואֹוכלן. ּומרֹורים", מּצֹות אכילת על וצּונּו ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָּבמצֹותיו

עצמֹו ּבפני ּומרֹור עצמּה ּבפני מּצה זה34אכל על מבר , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַּבפני

.Ê,העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו" :מבר ְְֱֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואחרּֿכ
ואֹוכל הּזבח", אכילת על וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָאׁשר
ה' אּתה ּברּו" :ּומבר ּתחּלה. ארּבעהֿעׂשר חגיגת ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָמּבׂשר
אכילת על וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאלהינּו
ּפֹוטרת הּפסח ּברּכת ולא ּפסח. ׁשל מּגּופֹו ואֹוכל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּפסח",

ּפסח ׁשל ּפֹוטרת זבח ׁשל ולא זבח, .35ׁשל ְֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
.Áהּמֹוציא" ׁשּמבר אחר - קרּבן ׁשם ׁשאין הּזה, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבּזמן

מּצה ּומטּבל מּצה", אכילת "על ּומבר חֹוזר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלחם"
ּומטּבל37ואֹוכל36ּבחרסת מרֹור", אכילת "על ּומבר וחֹוזר , ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ

יׁשהה ולא ואֹוכל. ּבחרסת יּבטל38מרֹור ׁשּמא ּבחרסת, אֹותֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
ּומרֹור, מּצה וכֹור וחֹוזר סֹופרים. מּדברי מצוה וזֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָטעמֹו.

לּמקּדׁש. זכר ברכה ּבלא ואֹוכלן ּבחרסת, ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּומטּבל
.Ëרֹוצה ּׁשהּוא מה ּכל ואֹוכל ּבּסעּודה, נמׁש ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָואחרּֿכ

אֹוכל ּובאחרֹונה לׁשּתֹות, רֹוצה ּׁשהּוא מה ּכל וׁשֹותה ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹלאכל,
ּכלל אחריו טֹועם ואינֹו ּכּזית, אפּלּו הּפסח ּובּזמן39מּבׂשר . ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָ

ּכלּום אחריה טֹועם ואינֹו מּצה, ּכּזית אֹוכל ּכדי40הּזה , ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ּבפיו, הּמּצה אֹו הּפסח ּבׂשר וטעם סעּודתֹו הפסק ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּיהיה

הּמצוה. היא ְֲִִִֶַָָָׁשאכילתן
.Èידיו נֹוטל ׁשליׁשי41ואחרּֿכ ּכֹוס על הּמזֹון ּברּכת ּומבר ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ

ההּלל את עליו וגֹומר רביעי ּכֹוס מֹוזג ואחרּֿכ ,42וׁשֹותהּו. ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
מעׂשי ּכל ה' יהללּו" והיא הּׁשיר, ּברּכת עליו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָואֹומר

אחרּֿכ43וכּו'" טֹועם ואינֹו הּגפן". ּפרי "ּבֹורא ּומבר , ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ
חמיׁשי ּכֹוס למזג לֹו ויׁש הּמים. מן חּוץ הּלילה, ּכל 44ּכלּום ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹ

"על עד טֹוב" ּכי לה' מ"הֹודּו הּגדֹול, הּלל עליו ְִֵֵַַַַַַָָָולֹומר
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ואיל למרור) מצה הקדימו שלפנינו במשנה אבל ,95 עמ' ב' ספר כ"ג שנה תרביץ אופסלה כ"י והקדיםההגדה שינה ההגדה בנוסח ו
מפסח ומרור מצה לומדים שאנו אלא פסח" זבח "ואמרתם בפסח: נכתבה האמירה עיקר שכל משום הוא בזה והטעם למרור. מצה
התורה מן נוהג אינו שהרי בפסח, יותר קשור שמרור ומכיון ואמרתם) ד"ה א' עמוד קט"ז דף פסחים (תוס' אמירה צריך בהם שגם
הגלות", בזמן ישראל בה "שנהגו ההגדה בנוסח אבל למצה, מרור כאן הקדים לכן י"ב), הלכה ז' פרק (למעלה פסח שיש בזמן אלא
כ"י ההגדה בפירוש נראה וכן ל"ח. עמוד "זמנים" – מדרבנן אלא שאינו למרור, התורה, מן שהיא מצה, הקדים פסח, שם שאין

המשנה]. במרכבת ועיין שם, ב').24)אופסלה עמוד קט"ז דף פסחים במסכת "עבדי25)(משנה – חורין בני שאנו להדגיש
פרעה". עבדי ולא (הגר"א).26)ה' בעבודה וששים בבנין שמחים הגמר, על היא וששון ההתחלה על נופל שמחה לשון

ח'27) (פרק השובע על הפסח שיאכל כדי ז') הלכה (להלן הפסח מן כך ואחר החגיגה מן אוכל שתחלה פסחים כך ואחר זבחים
ג'). הלכה פסחים י').28)מהלכות הלכה ז' פרק למעלה א').29)(ראה עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת המטונף במקום ונגע

ב').30) עמוד ל"ט דף ברכות הפרוסה.31)(מסכת המצה שנאמר:32)על משם א') עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת הלל כשיטת
יאכלוהו". ומרורים מצות ב').33)"על הלכה למעלה (ראה לטיט ההלכה34)זכר הוכרעה לא שהרי הלל על החולקים כחכמים

א'). עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת א').35)כמי עמוד קכ"א דף פסחים מסכת (משנה עקיבא כרבי הן, מצוות שתי ופסח שזבח
ו').36) (הלכה למעלה שנכתב כמו לטיט פרק37)זכר (למעלה מדרבנן אלא אינו המרור הזה שבזמן לפי כך. אחר אוכל ומרור

דבר כי בידינו וכלל רשות של כדבר הוא א') הלכה ו' פרק (למעלה הזה בזמן גם התורה מן שהיא המצה וכלפי י"ב) הלכה ז'
התורה, מן המרור שגם המקדש, שבזמן ו') (הלכה למעלה וראה א') עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת המצוה טעם מבטל רשות של

ביחד. שניהם לכרוך המצה38)אפשר עם ביחד שאוכלו שכיון ו') (הלכה למעלה כן כתב ולא ב') עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת
להשהותו. רגיל ואינו מרירותו מרגיש במשנה),39)אינו ב' עמוד קי"ט דף פסחים (מסכת אפיקומן הפסח אחר מפטירין שאין

קורין הסעודה אחרי שאוכלים שמה לאכול, תמיד רגילים שהיו כמו סעודה בקינוח מתיקה מיני הפסח אחר יאכלו שלא כלומר
תשבי). בשם רע"א (תוס' "אפיקומן" היוונית אפיקומן".40)בשפה מצה אחר מפטירין ש"אין שמואל אמר יהודה כרב

אחרונים.41) ה').42)למים הלכה (למעלה מים" "למעינו עד רק קרא עכשיו קי"ח43)שעד דף פסחים (מסכת יהודה כרב
א'). מעשה44)עמוד ובספר טרפון" ר' דברי הגדול הלל עליו אומר "חמישי א'): עמוד קי"ח דף פסחים (מסכת ר"ח גרס כן
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ויׁש כֹוסֹות. ארּבעה ּכמֹו חֹובה אינֹו זה וכֹוס ּבבל". ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָנהרֹות
ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ׁשּירצה, מקֹום ּבכל ההּלל את לגמר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלֹו

סעּודה. ְְָמקֹום
.‡Èאֹוכלים.45מקֹום פסחים, ּבלילי צלי לאכל ׁשּנהגּו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָָֹ

יאמרּו ׁשּמא ּגזרה אֹוכלין, אין לאכל, ׁשּלא ׁשּנהגּו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹמקֹום
הּוא ּפסח מקֹום46ּבׂשר ּובכל ּכּלֹו47. צלּוי ׂשה לאכל אסּור ְְֱֶֶֶַַָָָָֹֻ

ואם48ּכאחד ּבחּוץ. קדׁשים ּכאֹוכל ׁשּנראה מּפני זה, 49ּבליל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
אבר מּמּנּו ׁשחּסר אֹו ,מחּת והּוא50היה אבר ּבֹו ׁשלק אֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ

ׁשּנהגּו51מחּבר ּבמקֹום מּתר זה הרי -52. ְְֲֵֶֶָָָָָֻֻ
.·Èיין53מי לֹו הּפת,54ׁשאין על מקּדׁש - הּפסח ּבלילי ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַ

הּזה. הּסדר על הּדברים ּכל ועֹוׂשה ּבׁשּבת, ׁשעֹוׂשה ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּכדר
ירק לֹו ׁשאין על55מי מבר ּבּתחּלה - ּבלבד מרֹור אּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

אכילת ו"על האדמה" ּפרי "ּבֹורא ברכֹות: ׁשּתי ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָהּמרֹור
ואֹוכל, הּמּצה על מבר ההּגדה ּוכׁשּיגמר ואֹוכל, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹמרֹור"

ברכה. ּבלא הּמרֹור מן ואֹוכל ְְְְִֵֵַָָָֹוחֹוזר
.‚Èמׁשּמרת56מי מּצה לֹו ּכׁשּגֹומר57ׁשאין - ּכּזית אּלא ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ

מּצה" אכילת "על מבר מׁשּמרת, ׁשאינּה מּמּצה 58סעּודתֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכלּום אחריו טֹועם ואינֹו ּכּזית, אֹותֹו .59ואֹוכל ְְְֲִֵֵֵַַַָ

.„Èואֹוכל חֹוזר אינֹו - והקיץ הּסעּודה ּבתֹו ׁשּיׁשן .60מי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָ
חֹוזרין - הּסעּודה ּבתֹו מקצתן ׁשּיׁשנּו חבּורה ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָּבני

-61ואֹוכלין ּכּלן נתנמנמּו יאכלּו. לא - ונעֹורּו ּכּלן נרּדמּו . ְְְְְְְְִִִֵֵַָָֹֹֻֻ
.62יאכלּו ֵֹ

ּומּצה חמץ הלכֹות להֹו ְְְִִֵַָָסליקּו
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הּגלּות ּבזמן יׂשראל ּבּה ׁשּנהגּו ההּגדה היא:1נסח ּכ ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

ּבבהילּו ואֹומר: ׁשני ּכֹוס על מּמצרים.2מתחיל יצאנּו ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָ
ּכל דמצרים. ּבארעא אבהתנא אכלּו ּדי עניא לחמא ְְְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָָָהא
הׁשּתא ויפסח. ייתי לפסח ּדצרי ּכל וייכּול, ייתי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּדכפין
עבדי, הכא הׁשּתא דיׂשראל. ּבארעא דאתיא לׁשּתא ְְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָהכא,

חרי: ּבני דאתיא ְְְְֵֵַַָָָלׁשּתא

אין הּלילֹות ׁשּבכל הּלילֹות? מּכל הּזה הּלילה ּנׁשּתּנה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמה
פעמים. ׁשּתי הּזה והּלילה אחת, ּפעם אפּלּו מטּבילין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאנּו
ּכּלֹו הּזה והּלילה ּומּצה, חמץ אֹוכלים אנּו הּלילֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּבכל

ׁשּבכל הּזה3מּצה. והּלילה ירקֹות, ׁשאר אֹוכלים אנּו הּלילֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
מסּבין, ּבין יֹוׁשבין ּבין אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻמרֹור.

מסּבין: ּכּלנּו הּזה ְְְִֶַַַָָֻֻוהּלילה
מּׁשם אלהינּו יי וּיֹוציאנּו ּבמצרים, לפרעה היינּו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹעבדים
ּברּו הּקדֹוׁש הֹוציא לא ואּלּו נטּויה. ּובזרֹוע חזקה ְְְְֲִִִַַָָָָָָֹּביד
בנינּו ּובני ּבנינּו אנּו, עדין - מּמצרים אבֹותינּו את ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהּוא
חכמים, ּכּלנּו ואפּלּו ּבמצרים. לפרעה היינּו ְְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָֹֻֻמׁשעּבדים
מצוה הּתֹורה, את יֹודעים ּכּלנּו זקנים, ּכּלנּו נבֹונים, ְְְְִִִִֵֶַָָָָָֻֻֻּכּלנּו
ּביציאת לסּפר הּמארי ׁשּכל מצרים. ּביציאת לסּפר ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָעלינּו

מׁשּבח. זה הרי ְְֲִִֵֶַָֻמצרים
עזריה ּבן אלעזר ורּבי יהֹוׁשע ורּבי אליעזר ּברּבי ְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻמעׂשה
והיּו ּבבניֿברק, מסּבין ׁשהיּו טרפֹון ורּבי עקיבא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֻורּבי
ׁשּבאּו עד הּלילה. אֹותֹו ּכל מצרים ּביציאת ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָמסּפרין
ׁשמע קריאת זמן הּגיע רּבֹותינּו להם: ואמרּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָתלמידיהם

ׁשחרית. ֲִֶַׁשל
ׁשבעים ּכבן אני הרי עזריה: ּבן אלעזר רּבי להם ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאמר
עד ּבּלילֹות, מצרים יציאת ׁשּתאמר זכיתי ולא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשנה,
צאת יֹום את ּתזּכר "למען ׁשּנאמר: זֹומא, ּבן ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּדרׁשּה
"ּכל הּימים. - "חּיי "ימי ."חּיי ימי ּכל מצרים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹמארץ

-ימי "חּיי "ימי אֹומרים: וחכמים הּלילֹות. - "חּיי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָ
הּמׁשיח. לימֹות להביא - "חּיי ימי "ּכל הּזה. ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהעֹולם

ההגדה ומצה חמץ הלכות
ּכנגד הּוא. ּברּו ליׂשראל, ּתֹורה ׁשּנתן הּמקֹום ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָּברּו
ואחד רׁשע. ואחד חכם. אחד תֹורה. ּדּברה בנים ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָָָָָארּבעה

לׁשאל: יֹודע ׁשאינֹו ואחד ְְִֵֵֶֶַָָֹּתם.
והּמׁשּפטיםחכם והחּקים העדֹות "מה אֹומר? הּוא מה ְְְִִִֵֵַַַָָָָָֻ

אתכם אלהינּו יי צּוה ּכהלכֹות4אׁשר לֹו אמֹור אּתה אף ." ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ
אפיקֹומן". הּפסח אחר מפטירין "אין ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָהּפסח:
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מוסיף". היה ולא כוסות ד' רק לשתות נוהג הרמב"ם "שאביו הרמב"ם: בן הר"א בשם מביא פסחים45)רוקח במסכת (משנה
א'). עמוד נ"ג בחוץ.46)דף קדשים אוכל הוא צלי.47)והרי לאכול שנהגו במקום דף48)אפילו ביצה במסכת (משנה

כחכמים. ב') עמוד א').49)כ"ב עמוד ע"ד דף פסחים לפסח.50)(מסכת דומה אינו חסר שהוא מחובר.51)שכיון אפילו
בשליקה. דרכו שאין פסח, קרבן שזה יטעו אחד.52)שלא כוס אחד.54)(רי"ף).53)אפילו כוס פסחים55)אפילו (מסכת

א'). עמוד קט"ו דף (שם חסדא כרב ב'). עמוד קי"ד ט').57)(רי"ף).56)דף הלכה ו' פרק למעלה (ראה מצה ויוצא58)לשם
השובע. על אכלו שהרי אפיקומן מצות י"א).59)גם הלכה ו' פרק (למעלה כלום המצה אחר מפטירין במסכת60)שאין (משנה

מקומות בשני כאוכל הוא והרי כהפסק חשובה ששינה מפני הוא והטעם מצה לענין הדין והוא פסח לענין א') עמוד ק"כ דף פסחים
למצה. הדין והוא א') עמוד פ"ו דף פסחים (מסכת יאכל" אחד "בבית שנאמר: משום מקומות בשני הפסח את לאכול ואסור

הישנים.61) לגבי אפילו הפסק זה אין נעורים היו החבורה בני שיתר ב')62)מכיון עמוד ק"כ דף פסחים (מסכת יוסי כרבי ֵ
"ישנו קמא: תנא שאמר למה מוסבים יוסי ר' שדברי רבינו אבלוסובר בנרדמו דוקא שזהו יוסי ר' אמר זה ועל יאכלו" לא – כולן

לרבינו) המשנה (פירוש מיד עונים אדם קראם ואם אליהם כשידברו ושומעין בשינה נשתקעו ולא לישן שיתחילו והוא נתנמנמו,
יאכלו"). מקצתן "ישנו קמא תנא שאמר הרישא על חולק יוסי שר' מפרש (ורשב"ם ד').1)יאכלו הלכה ח' פרק למעלה (ראה

נפקת2) "בבהילו – מצרים" מארץ יצאת "בחפזון ג'): פסוק ט"ז פרק (דברים הפסוק על אונקלוס בתרגום וכן וחפזון בבהלה
העברית בשפה אז שולטים היו שלא מפני ממצרים") ("יצאנו עברית וחציו ("בבהילו") ארמית חציו שאמר ומה דמצרים". מארעא

קל"ג). עמוד שלמה" ב"הגדה ההגדה ח'3)(פירוש (פרק כו'" צלי בשר אוכלים אנו הלילות "שבכל עכשיו: אמר הבית ובזמן
ב'). ד')4)הלכה הלכה י' פרק (פסחים בירושלמי וכ"ה "אותנו" הנוסחא: וויניציאה שונצינו רומא בדפוסי התימנים, בכ"י

- `"ryz'd xii` 'k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ולא לכם לכם". הּזאת העבֹודה "מה אֹומר? הּוא מה ְֲֵֶֶַַָָָָָָָֹֹרׁשע
אּתה אף ּבעּקר. ּכפר הּכלל מן עצמֹו את ׁשהֹוציא ּולפי ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָלֹו.
ּבצאתי לי יי עׂשה זה "ּבעבּור לֹו: ואמֹור ׁשּניו את ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהקהה
נגאל. היה לא ׁשם היה ואּלּו לֹו. ולא לי ְְְְִִִִִִָָָָָָָֹֹמּמצרים".

יד ּבחזק אליו: "ואמרּת ּזאת". "מה אֹומר? הּוא מה ְְְֵֵֶַַַָָָָָֹֹּתם
עבדים". מּבית מּמצרים יי ְְֲִִִִִִֵַָָָהֹוציאנּו

לבנ "והּגדּת ׁשּנאמר: לֹו, ּפתח אּת לׁשאל יֹודע ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹוׁשאינֹו
ּבצאתי לי יי עׂשה זה ּבעבּור לאמר: ההּוא ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹּבּיֹום
ּתלמּוד חדׁש? מראׁש יכֹול - "לבנ "והּגדּת ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹמּמצרים".
יֹום? מּבעֹוד יכֹול ההּוא", "ּבּיֹום אי ההּוא". "ּבּיֹום ְִִַַַַַָלֹומר:
ׁשּמּצה בׁשעה אּלא אמרּתי לא זה". "ּבעבּור לֹומר: ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּתלמּוד

.לפני מּנחים ְִֶָָָֻּומרֹור
קרבנּו ועכׁשו אבֹותינּו, היּו אחרים אלהים עֹובדי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֹמּתחּלה
העם: ּכל אל יהֹוׁשע "וּיאמר ׁשּנאמר: לעבֹודתֹו. ְֱֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּמקֹום
אבֹותיכם יׁשבּו הּנהר ּבעבר יׂשראל, אלהי יי אמר ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּכה
אלהים וּיעבדּו נחֹור, ואבי אברהם אבי ּתרח ְְֱֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹמעֹולם,
ואֹול הּנהר, מעבר אברהם את אביכם את ואּקח ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאחרים.
יצחק. את לֹו ואּתן זרעֹו, את וארּבה ּכנען, ארץ ּבכל ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאֹותֹו
ׂשעיר הר את לעׂשו ואּתן עׂשו, ואת יעקב את ליצחק ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹואּתן

מצרים". ירדּו ּובניו ויעקב אֹותֹו, ְְְֲִִֶֶַָָָָָֹלרׁשת
ׁשהּקדֹוׁש הּוא. ּברּו עּמֹו, ליׂשראל הבטחתֹו ׁשֹומר ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּברּו
לאברהם ׁשאמר ּכמֹו לעׂשֹות הּקץ, את חּׁשב הּוא ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָּברּו
ּכי ּתדע ידֹוע לאברם "וּיאמר ׁשּנאמר: הּבתרים. ּבין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאבינּו
ארּבע אֹותם ועּנּו ועבדּום להם, לא ּבארץ זרע יהיה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹגר
כן ואחרי אנכי, ּדן יעבדּו אׁשר הּגֹוי את וגם ׁשנה, ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹמאֹות

ּגדֹול". ּברכׁש ְְִֵָֻיצאּו
עלינּו, עמד ּבלבד אחד ׁשּלא ולנּו. לאבֹותינּו ׁשעמדה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוהיא
ּברּו והּקדֹוׁש לכּלֹותנּו, עלינּו עֹומדים ודֹור ּדֹור ּבכל ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָאּלא

מּידם. מּצילנּו ִִֵַָָהּוא
אבינּו. ליעקב לעׂשֹות הארּמי לבן ּבּקׁש מה ּולמד ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹצא
את לעקר ּבּקׁש ולבן הּזכרים, על אּלא גזר לא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹׁשּפרעה
ׁשם" וּיגר מצרימה, וּירד אבי, אבד "ארּמי ׁשּנאמר: 5הּכל, ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: ׁשם, לגּור אּלא להׁשּתּקע ירד ׁשּלא מלּמד -ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
לּצאן מרעה אין ּכי ּבאנּו, ּבארץ לגּור ּפרעה: אל ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ"וּיאמרּו
נא יׁשבּו ועּתה ּכנען. ּבארץ הרעב כבד ּכי ,לעבדי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאׁשר

גׁשן". ּבארץ ְֲֶֶֶֶָעבדי
אבֹותי ירדּו נפׁש "ּבׁשבעים ׁשּנאמר: ּכמֹו - מעט" ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָ"ּבמתי
לרב". הּׁשמים ּככֹוכבי אלהי יי ׂשמ ועּתה ְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹמצרימה,
לגֹוי. ׁשם מצּינים יׂשראל ׁשהיּו מלּמד - לגֹוי" ׁשם ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻ"ויהי
וּיׁשרצּו ּפרּו יׂשראל "ּובני ׁשּנאמר: ּכמֹו - ועצּום" ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָ"ּגדֹול

אֹותם". הארץ וּתּמלא מאד, ּבמאד וּיעצמּו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹוּירּבּו

וּתרּבי ,נתּתי הׂשדה ּכצמח "רבבה ׁשּנאמר: ּכמֹו - ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ"ורב"
ואּת צּמח, ּוׂשער נכנּו, ׁשדים עדיים, ּבעדי וּתבאי ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹֹוּתגּדלי

ועריה" .6ערם ְְֵֶָֹ
לֹו, ּנתחּכמה "הבה ׁשּנאמר: ּכמֹו - הּמצרים" אתנּו ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ"וּירעּו
על הּוא ּגם ונֹוסף מלחמה תקראנה ּכי והיה ירּבה, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָּפן

הארץ". מן ועלה ּבנּו ונלחם ְְְְִִֵֶַָָָָָׂשנאינּו,
למען מּסים ׂשרי עליו "וּיׂשימּו ׁשּנאמר: ּכמֹו - ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ"ויעּנּונּו"
ואת ּפתם את לפרעה, מסּכנֹות ערי וּיבן ּבסבלתם, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹעּנתֹו

ְֵַַרעמסס".
"וּיעבדּו ׁשּנאמר: ּכמֹו - קׁשה" עבֹודה עלינּו ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָ"וּיּתנּו

."ּבפר יׂשראל ּבני את ְְְְִִִֵֵֶֶַָָמצרים
בּימים "ויהי ׁשּנאמר: ּכמֹו - אבתינּו" אלהי יי אל ְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ"וּנצעק
מן יׂשראל בני וּיאנחּו מצרים, מל וּימת ההם, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרּבים
העבדה". מן האלהים אל ׁשועתם וּתעל וּיזעקּו, ְְֱֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהעבדה
את אלהים "וּיׁשמע ׁשּנאמר: ּכמֹו - קלנּו" את יי ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ"וּיׁשמע
ואת יצחק את אברהם את ּבריתֹו את אלהים וּיזּכר ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹנאקתם,

ֲַֹיעקב".
ׁשּנאמר: ּכמֹו ארץ, ּדר ּפריׁשּות זֹו - ענינּו" את ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָ"וּירא

אלהים". וּידע יׂשראל ּבני את אלהים ְְְֱֱִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹ"וּירא
הּיּלֹוד הּבן "ּכל ׁשּנאמר: ּכמֹו הּבנים, אּלּו - עמלנּו" ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ"ואת

ּתחּיּון". הּבת וכל ּתׁשליכהּו ְְְְִַַַַַָָֻהיאֹורה
את ראיתי "וגם ׁשּנאמר: ּכמֹו הּדחק, זה - לחצנּו" ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ"ואת

אתם". לחצים מצרים אׁשר ְֲֲִִִֶַַַַָֹֹהּלחץ
ידי על ולא ,מלא ידי על לא - מּמצרים" יי ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָֹֹ"וּיֹוצאנּו
ּבכבֹודֹו. הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אּלא ׁשליח, ידי על ולא ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹׂשרף,
כל והּכיתי הּזה, ּבּלילה מצרים ּבארץ "ועברּתי ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנאמר:
מצרים אלהי ּובכל ּבהמה, ועד מאדם מצרים ּבארץ ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבכֹור

יי" אני ׁשפטים, .7אעׂשה ְְֱֲִִֶֶָָ
הֹויה יי יד "הּנה ׁשּנאמר: ּכמֹו הּדבר, זה - חזקה" ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ"ּביד
ּבּבקר ּבּגמּלים ּבחמֹורים ּבּסּוסים ּבׂשדה, אׁשר ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָּבמקנ

מאד". ּכבד ּדבר ְֵֶֶַָֹֹּובּצאן,
ׁשלּופה "וחרּבֹו ׁשּנאמר: ּכמֹו החרב, זֹו - נטּויה" ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַָָֹ"ּובזרע

ירּוׁשלים". על נטּויה ְְְִַָָָָּבידֹו
אלהים הנּסה "אֹו ׁשּנאמר: ׁשכינה, ּגּלּוי זֹו - גדל" ְְֱֱֲִִִִֶֶַָָָָֹֹֹ"ּובמרא
ּובמֹופתים ּבאתת ּבמּסֹות ּגֹוי, מּקרב גֹוי לֹו לקחת ְְְְִִֶֶַַַָָֹֹֹלבא
ּגדלים, ּובמֹוראים נטּויה ּובזרֹוע חזקה ּוביד ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָָֹּובמלחמה

."לעיני ּבמצרים אלהיכם יי לכם עׂשה אׁשר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּככל
ּתּקח הּזה הּמּטה "ואת ׁשּנאמר: הּמּטה, זה - ְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַֹ"ּובאתֹות"

האתֹות". את ּבֹו ּתעׂשה אׁשר ְֲֲֶֶֶֶַָָֹּביד
מֹופתים "ונתּתי ׁשּנאמר: ּכמֹו הּדם, זה - ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹ"ּובמפתים"

עׁשן". ותמרֹות ואׁש ּדם ּובארץ, ְְִִֵֶַַָָָָָָָּבּׁשמים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

"לכם" שאומר כהרשע ולא בציווי, עצמו את כולל הוא שגם "אותנו" בלשון שואל החכם שבאמת מפני בא. פרשת סוף ובמכילתא
(וראה אתכם ישאל החכם כי סיפרה אלא החכם של השאלה לשון את העתיקה לא שהתורה אלא (להלן), הכלל מן עצמו ומוציא

כ"ב). פרק מבוא כשר להגר"מ שלמה) רב5)הגדה בנוסחת וכ"ה הדבור" פי על אנוס מצרימה "וירד נוסף: שלנו בהגדות
חיי".6)עובדיה. בדמייך כו' ואראך עליך "ואעבור כאן: נוסף שלנו מצרים7)בהגדות בארץ "ועברתי נוסף: שלנו בהגדות

אחר". ולא כו' שרף ולא כו' מלאך ולא כו'



פי - `"ryz'd xii` 'k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ולא לכם לכם". הּזאת העבֹודה "מה אֹומר? הּוא מה ְֲֵֶֶַַָָָָָָָֹֹרׁשע
אּתה אף ּבעּקר. ּכפר הּכלל מן עצמֹו את ׁשהֹוציא ּולפי ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָלֹו.
ּבצאתי לי יי עׂשה זה "ּבעבּור לֹו: ואמֹור ׁשּניו את ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהקהה
נגאל. היה לא ׁשם היה ואּלּו לֹו. ולא לי ְְְְִִִִִִָָָָָָָֹֹמּמצרים".

יד ּבחזק אליו: "ואמרּת ּזאת". "מה אֹומר? הּוא מה ְְְֵֵֶַַַָָָָָֹֹּתם
עבדים". מּבית מּמצרים יי ְְֲִִִִִִֵַָָָהֹוציאנּו

לבנ "והּגדּת ׁשּנאמר: לֹו, ּפתח אּת לׁשאל יֹודע ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹוׁשאינֹו
ּבצאתי לי יי עׂשה זה ּבעבּור לאמר: ההּוא ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹּבּיֹום
ּתלמּוד חדׁש? מראׁש יכֹול - "לבנ "והּגדּת ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹמּמצרים".
יֹום? מּבעֹוד יכֹול ההּוא", "ּבּיֹום אי ההּוא". "ּבּיֹום ְִִַַַַַָלֹומר:
ׁשּמּצה בׁשעה אּלא אמרּתי לא זה". "ּבעבּור לֹומר: ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּתלמּוד

.לפני מּנחים ְִֶָָָֻּומרֹור
קרבנּו ועכׁשו אבֹותינּו, היּו אחרים אלהים עֹובדי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֹמּתחּלה
העם: ּכל אל יהֹוׁשע "וּיאמר ׁשּנאמר: לעבֹודתֹו. ְֱֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּמקֹום
אבֹותיכם יׁשבּו הּנהר ּבעבר יׂשראל, אלהי יי אמר ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּכה
אלהים וּיעבדּו נחֹור, ואבי אברהם אבי ּתרח ְְֱֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹמעֹולם,
ואֹול הּנהר, מעבר אברהם את אביכם את ואּקח ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאחרים.
יצחק. את לֹו ואּתן זרעֹו, את וארּבה ּכנען, ארץ ּבכל ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאֹותֹו
ׂשעיר הר את לעׂשו ואּתן עׂשו, ואת יעקב את ליצחק ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹואּתן

מצרים". ירדּו ּובניו ויעקב אֹותֹו, ְְְֲִִֶֶַָָָָָֹלרׁשת
ׁשהּקדֹוׁש הּוא. ּברּו עּמֹו, ליׂשראל הבטחתֹו ׁשֹומר ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּברּו
לאברהם ׁשאמר ּכמֹו לעׂשֹות הּקץ, את חּׁשב הּוא ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָּברּו
ּכי ּתדע ידֹוע לאברם "וּיאמר ׁשּנאמר: הּבתרים. ּבין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאבינּו
ארּבע אֹותם ועּנּו ועבדּום להם, לא ּבארץ זרע יהיה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹגר
כן ואחרי אנכי, ּדן יעבדּו אׁשר הּגֹוי את וגם ׁשנה, ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹמאֹות

ּגדֹול". ּברכׁש ְְִֵָֻיצאּו
עלינּו, עמד ּבלבד אחד ׁשּלא ולנּו. לאבֹותינּו ׁשעמדה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוהיא
ּברּו והּקדֹוׁש לכּלֹותנּו, עלינּו עֹומדים ודֹור ּדֹור ּבכל ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָאּלא

מּידם. מּצילנּו ִִֵַָָהּוא
אבינּו. ליעקב לעׂשֹות הארּמי לבן ּבּקׁש מה ּולמד ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹצא
את לעקר ּבּקׁש ולבן הּזכרים, על אּלא גזר לא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹׁשּפרעה
ׁשם" וּיגר מצרימה, וּירד אבי, אבד "ארּמי ׁשּנאמר: 5הּכל, ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: ׁשם, לגּור אּלא להׁשּתּקע ירד ׁשּלא מלּמד -ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
לּצאן מרעה אין ּכי ּבאנּו, ּבארץ לגּור ּפרעה: אל ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ"וּיאמרּו
נא יׁשבּו ועּתה ּכנען. ּבארץ הרעב כבד ּכי ,לעבדי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאׁשר

גׁשן". ּבארץ ְֲֶֶֶֶָעבדי
אבֹותי ירדּו נפׁש "ּבׁשבעים ׁשּנאמר: ּכמֹו - מעט" ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָ"ּבמתי
לרב". הּׁשמים ּככֹוכבי אלהי יי ׂשמ ועּתה ְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹמצרימה,
לגֹוי. ׁשם מצּינים יׂשראל ׁשהיּו מלּמד - לגֹוי" ׁשם ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻ"ויהי
וּיׁשרצּו ּפרּו יׂשראל "ּובני ׁשּנאמר: ּכמֹו - ועצּום" ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָ"ּגדֹול

אֹותם". הארץ וּתּמלא מאד, ּבמאד וּיעצמּו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹוּירּבּו

וּתרּבי ,נתּתי הׂשדה ּכצמח "רבבה ׁשּנאמר: ּכמֹו - ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ"ורב"
ואּת צּמח, ּוׂשער נכנּו, ׁשדים עדיים, ּבעדי וּתבאי ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹֹוּתגּדלי

ועריה" .6ערם ְְֵֶָֹ
לֹו, ּנתחּכמה "הבה ׁשּנאמר: ּכמֹו - הּמצרים" אתנּו ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ"וּירעּו
על הּוא ּגם ונֹוסף מלחמה תקראנה ּכי והיה ירּבה, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָּפן

הארץ". מן ועלה ּבנּו ונלחם ְְְְִִֵֶַָָָָָׂשנאינּו,
למען מּסים ׂשרי עליו "וּיׂשימּו ׁשּנאמר: ּכמֹו - ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ"ויעּנּונּו"
ואת ּפתם את לפרעה, מסּכנֹות ערי וּיבן ּבסבלתם, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹעּנתֹו

ְֵַַרעמסס".
"וּיעבדּו ׁשּנאמר: ּכמֹו - קׁשה" עבֹודה עלינּו ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָ"וּיּתנּו

."ּבפר יׂשראל ּבני את ְְְְִִִֵֵֶֶַָָמצרים
בּימים "ויהי ׁשּנאמר: ּכמֹו - אבתינּו" אלהי יי אל ְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ"וּנצעק
מן יׂשראל בני וּיאנחּו מצרים, מל וּימת ההם, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרּבים
העבדה". מן האלהים אל ׁשועתם וּתעל וּיזעקּו, ְְֱֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהעבדה
את אלהים "וּיׁשמע ׁשּנאמר: ּכמֹו - קלנּו" את יי ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ"וּיׁשמע
ואת יצחק את אברהם את ּבריתֹו את אלהים וּיזּכר ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹנאקתם,

ֲַֹיעקב".
ׁשּנאמר: ּכמֹו ארץ, ּדר ּפריׁשּות זֹו - ענינּו" את ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָ"וּירא

אלהים". וּידע יׂשראל ּבני את אלהים ְְְֱֱִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹ"וּירא
הּיּלֹוד הּבן "ּכל ׁשּנאמר: ּכמֹו הּבנים, אּלּו - עמלנּו" ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ"ואת

ּתחּיּון". הּבת וכל ּתׁשליכהּו ְְְְִַַַַַָָֻהיאֹורה
את ראיתי "וגם ׁשּנאמר: ּכמֹו הּדחק, זה - לחצנּו" ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ"ואת

אתם". לחצים מצרים אׁשר ְֲֲִִִֶַַַַָֹֹהּלחץ
ידי על ולא ,מלא ידי על לא - מּמצרים" יי ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָֹֹ"וּיֹוצאנּו
ּבכבֹודֹו. הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אּלא ׁשליח, ידי על ולא ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹׂשרף,
כל והּכיתי הּזה, ּבּלילה מצרים ּבארץ "ועברּתי ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנאמר:
מצרים אלהי ּובכל ּבהמה, ועד מאדם מצרים ּבארץ ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבכֹור

יי" אני ׁשפטים, .7אעׂשה ְְֱֲִִֶֶָָ
הֹויה יי יד "הּנה ׁשּנאמר: ּכמֹו הּדבר, זה - חזקה" ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ"ּביד
ּבּבקר ּבּגמּלים ּבחמֹורים ּבּסּוסים ּבׂשדה, אׁשר ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָּבמקנ

מאד". ּכבד ּדבר ְֵֶֶַָֹֹּובּצאן,
ׁשלּופה "וחרּבֹו ׁשּנאמר: ּכמֹו החרב, זֹו - נטּויה" ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַָָֹ"ּובזרע

ירּוׁשלים". על נטּויה ְְְִַָָָָּבידֹו
אלהים הנּסה "אֹו ׁשּנאמר: ׁשכינה, ּגּלּוי זֹו - גדל" ְְֱֱֲִִִִֶֶַָָָָֹֹֹ"ּובמרא
ּובמֹופתים ּבאתת ּבמּסֹות ּגֹוי, מּקרב גֹוי לֹו לקחת ְְְְִִֶֶַַַָָֹֹֹלבא
ּגדלים, ּובמֹוראים נטּויה ּובזרֹוע חזקה ּוביד ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָָֹּובמלחמה

."לעיני ּבמצרים אלהיכם יי לכם עׂשה אׁשר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּככל
ּתּקח הּזה הּמּטה "ואת ׁשּנאמר: הּמּטה, זה - ְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַֹ"ּובאתֹות"

האתֹות". את ּבֹו ּתעׂשה אׁשר ְֲֲֶֶֶֶַָָֹּביד
מֹופתים "ונתּתי ׁשּנאמר: ּכמֹו הּדם, זה - ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹ"ּובמפתים"

עׁשן". ותמרֹות ואׁש ּדם ּובארץ, ְְִִֵֶַַָָָָָָָּבּׁשמים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

"לכם" שאומר כהרשע ולא בציווי, עצמו את כולל הוא שגם "אותנו" בלשון שואל החכם שבאמת מפני בא. פרשת סוף ובמכילתא
(וראה אתכם ישאל החכם כי סיפרה אלא החכם של השאלה לשון את העתיקה לא שהתורה אלא (להלן), הכלל מן עצמו ומוציא

כ"ב). פרק מבוא כשר להגר"מ שלמה) רב5)הגדה בנוסחת וכ"ה הדבור" פי על אנוס מצרימה "וירד נוסף: שלנו בהגדות
חיי".6)עובדיה. בדמייך כו' ואראך עליך "ואעבור כאן: נוסף שלנו מצרים7)בהגדות בארץ "ועברתי נוסף: שלנו בהגדות

אחר". ולא כו' שרף ולא כו' מלאך ולא כו'
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ׁשּתים. - נטּויה" "ּובזרע ׁשּתים. - חזקה" "ּביד אחר: ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹּדבר

ׁשּתים. - "ּובאֹותֹות" ׁשּתים. - גדֹול" ְְְְִִַַָָ"ּובמֹורא
הּקדֹוׁש ׁשהביא מּכֹות עׂשר אּלּו ׁשּתים. - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ"ּובמֹופתים"

הן: ואּלּו ּבמצרים, הּמצרּיים על הּוא ְְְְִִִִִֵֵַַַָּברּו
.חׁש ארּבה. ּברד. ׁשחין. ּדבר. ערֹוב. ּכּנים. צפרּדע. ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּדם.
"ּדצ סימן: ּבהם נֹותן היה יהּודה רּבי ּבכֹורֹות. ְְְִִֵֶַַַַָָָָָמּכת

ּבאח"ב .8עד"ׁש ְֲַַַ
אּלּו דברים ׁשלׁשה אמר ׁשּלא ּכל אֹומר: ּגמליאל ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹרּבן

ּומרֹורים. מּצה. ּפסח. חֹובתֹו: ידי יצא לא ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּפסח,
על קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אֹוכלין אבֹותינּו ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּפסח
אבֹותינּו ּבּתי על הּמקֹום ׁשּפסח ׁשּום על מה? ֲֵֵֶַַַַָָָָׁשּום
ּפסח אׁשר ליי הּוא ּפסח זבח "ואמרּתם ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָּבמצרים.
ּבּתינּו ואת מצרים את ּבנגּפֹו ּבמצרים יׂשראל בני ּבּתי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעל

וּיׁשּתחוּו". העם וּיּקד ְֲִִִִַַַָָֹהּציל,
הסּפיק ׁשּלא ׁשּום על מה? ׁשּום על אֹוכלין, ׁשאנּו זֹו ְְִִִֶֶַַַָָָֹמּצה
מלכי מל עליהם ׁשּנגלה עד להחמיץ אבֹותינּו ׁשל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבצקם
"וּיאפּו ׁשּנאמר: מּיד. ּוגאלם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֹהּמלכים
חמץ, לא ּכי מּצֹות עגת מּמצרים הֹוציאּו אׁשר הּבצק ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻאת
עׂשּו לא צדה וגם להתמהמּה יכלּו ולא מּמצרים גרׁשּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹֹּכי

ֶָלהם".
ׁשּמררּו ׁשּום על מה? ׁשּום על אֹוכלים, ׁשאנּו אּלּו ְְְִִֵֵֶֶַַָָמרֹורים
את "וימררּו ׁשּנאמר: ּבמצרים. אבֹותינּו חּיי את ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּמצרּיים
ּבׂשדה, עבדה ּובכל ּובלבנים, ּבחמר קׁשה, ּבעבדה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹחּייהם

."ּבפר בהם עבדּו אׁשר עבדתם ּכל ְְֲֲֵֶֶֶָָָָָָֹאת
יצא הּוא ּכאּלּו עצמֹו לראֹות אדם חּיב ודֹור ּדֹור ְְְְִִַַָָָָָָָּובכל

אֹותנּו9מּמצרים אף אּלא ּגאל, ּבלבד אבֹותינּו את ׁשּלא . ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לתת אתנּו הביא למען מּׁשם, הֹוציא "ואֹותנּו ׁשּנאמר: ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּגאל.

לאבתינּו". נׁשּבע אׁשר הארץ את ְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹלנּו
לרֹומם לפאר לׁשּבח להּלל להֹודֹות חּיבים אנּו ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָלפיכ
ּכל את ולאבֹותינּו לנּו ׁשעׂשה למי ּולנּצח ּולהּדר ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלגּדל
ּומּׁשעּבּוד לחרּות, מעבדּות והֹוציאנּו האּלּו. ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָהּנּסים
לאֹור ּומאפלה טֹוב, ליֹום ּומאבל לׂשמחה, ּומּיגֹון ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָֻלגאּלה,

הללּויּה. לפניו ונאמר ְְְַַָָָָֹּגדֹול,
מבר יי ׁשם יהי יי. ׁשם את הללּו יי עבדי הללּו ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהללּויּה

מים". למעינֹו "חּלמיׁש עד ְְְְִִַַַָָוכּו',
את וגאל ּגאלנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו יי אּתה ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּברּו
מּצה ּבֹו לאכל הּזה הּלילה והּגיענּו מּמצרים, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאבֹותינּו
אחרים ולרגלים למֹועדים יּגיענּו אלהינּו יי ּכן ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵַָָֹּומרֹורים.
וׂשׂשים עיר ּבבנין ׂשמחים לׁשלֹום, לקראתנּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָהּבאים
ּדמם ׁשּיּגיע הּפסחים ּומן הּזבחים מן ׁשם ונאכל .ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבעבֹודת
ּגאּלתנּו על חדׁש ׁשיר ּל ונֹודה לרצֹון, מזּבח קיר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֻעל

יׂשראל: ּגאל יי אּתה ּברּו נפׁשנּו. ּפדּות ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָועל

ׁשל ראׁשֹון טֹוב יֹום ּבליל ההּגדה וקֹוראים ׁשּמברכין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכסדר
וכן ּגלּיֹות. ׁשל הּׁשני ּבליל וקֹוראים מברכים ּכ ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּפסח,
ׁשּנעׂשּו הּדברים ּובׁשאר כֹוסֹות ּבארּבעה הּׁשני ּבליל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָחּיבין

הראׁשֹון. ְִַַָָּבּלילה
ההּגדה. נסח ְִַַַָָֹסליק

ּבסּיעּתא ּומּצה חמץ ודין הּפסח סדר הלכֹות להֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָסליקּו
ְִַָדׁשמּיא.
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קֹול לׁשמע א) ּפרטן: וזהּו עׂשה. מצֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹיׁש
החג. ימי ׁשבעת ּכל ּבסּכה ליׁשב ב) ּבתׁשרי. ּבאחד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשֹופר

החג. ימי ׁשבעת ּכל ּבּמקּדׁש לּולב לּטל ְְְִִִֵֶַַָָָָֹג)
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

ּבראׁשֿ‡. הּׁשֹופר ּתרּועת לׁשמע ּתֹורה ׁשל עׂשה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹמצות
ׁשּתֹוקעין וׁשֹופר לכם". יהיה ּתרּועה "יֹום ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשנה,
הּכבׂשים קרן הּוא - ּבּיֹובל ּבין ּבראׁשֿהּׁשנה, ּבין - ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבֹו
ואףֿעלֿ הּכבׂש. מּקרן חּוץ ּפסּולין, הּׁשֹופרֹות וכל ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּכפּוף.
הרי - ּבראׁשֿהּׁשנה ּבׁשֹופר ּתרּועה ּבּתֹורה נתּפרׁש ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹּפי
ׁשֹופר". "ּתעבירּו וכּו'", ׁשֹופר "והעברּת ּבּיֹובל: אֹומר ְְְֲֲִֵֵַַַַַָָהּוא
ּתרּועת אף ּבּׁשֹופר, יֹובל ּתרּועת מה למדּו: הּׁשמּועה ְְְְִִֵַַַַַַָָָּומּפי

ּבּׁשֹופר. ַַָָָֹראׁשֿהּׁשנה
ּוׁשּתי·. אחד, ּבׁשֹופר ּבראׁשֿהּׁשנה תֹוקעין היּו ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹּבּמקּדׁש

מקּצרֹות, והחצֹוצרֹות ,מארי הּׁשֹופר הּצדדין. מן ְְְְְְֲֲֲִִִַַַַַָָחצֹוצרֹות
מּׁשּום ּבחצֹוצרֹות? עּמֹו תֹוקעין ולּמה ּבּׁשֹופר. הּיֹום ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָׁשּמצות
ה'". הּמל לפני הריעּו ׁשֹופר וקֹול "ּבחצצרֹות ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
ּבּׁשֹופר אּלא ּבראׁשֿהּׁשנה, ּתֹוקעין אין מקֹומֹות ּבׁשאר ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹאבל

ְִָּבלבד.
.‚- ּתקע ואם לכּתחּלה. ּבֹו ּתֹוקעין אין עּכּו"ם, ׁשל ְְְְִִִֵֶַַַָָָׁשֹופר

הּגזּול ׁשֹופר יצא. לא ּבֹו, ּתקע אם - הּנּדחת עיר וׁשל ְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹיצא.
יצא, - ּבֹו הּקֹול,ׁשּתקע ּבׁשמיעת אּלא הּמצוה ׁשאין ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ואין יצא, - הּׁשֹומע הגּביהֹו ולא ּבֹו נגע ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹאףֿעלּֿפי
ּתקע ואם ּבֹו; יתקע לא עֹולה, ׁשל ׁשֹופר וכן ּגזל. ּדין ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹּבקֹול
נהנה והלֹוא ּתאמר: ואם מעילה. ּדין ּבקֹול ׁשאין יצא, -ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
הניה הּמּדר לפיכ נּתנּו. להנֹות לאו מצֹות הּקֹול? ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָֻּבׁשמיעת

מצוה. ׁשל ּתקיעה ּבֹו לתקע מּתר ְְְִִִִֶַָָָָֹֻמּׁשֹופר,
יֹוםֿטֹוב,„. את עליו מחּללין אין ראׁשֿהּׁשנה, ׁשל ְְִֵֶֶַַָָָָָֹׁשֹופר

ּבראׁש הּׁשֹופר היה ּכיצד? ׁשבּות. מּׁשּום ׁשהּוא ּבדבר ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹואפּלּו
עֹולה אינֹו - הּוא אּלא ׁשֹופר לֹו ואין הּנהר, מעבר אֹו ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאילן
לֹומר צרי ואין להביאֹו, ּכדי הּמים עלּֿפני ׁשט ואינֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָּבאילן
ׁשּתקיעת מּפני מלאכה, ּבֹו עֹוׂשין אֹו אֹותֹו חֹותכין ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָׁשאין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

על8) לכפר כו' טובות מעלות כמה כו' עקיבא רבי כו' אליעזר רבי כו' הגלילי יוסי "רבי דברים: כמה כאן נוספו שלנו בהגדות
עוונותינו". "שנאמ9)כל כאן: נוסף שלפנינו ממצרים"בהגדות בצאתי לי ה' עשה זה בעבור לאמר ההוא ביום לבנך והגדת ר

ב'). עמוד קט"ז דף פסחים (מסכת במשנה ואי1)וכ"ה כשר, שופר זה ואי הוא, מין זה מאי והשופר, התקיעה מצות רבנו ביאר
התקיעה. ומקום ושיעורו השופר הכשר דיני וכל י"ט, עליו מחללין ואם פסול. שופר זה

- `"ryz'd xii` 'k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עׂשה ואין ולאֿתעׂשה, עׂשה - ויֹוםֿטֹוב עׂשה, מצות ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָֹׁשֹופר
אֹו יין אֹו מים ּבתֹוכֹו לּתן מּתר ועׂשה. לאֿתעׂשה ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֻּדֹוחה
מיֿרגלים לתֹוכֹו יּתן ולא לצחצחֹו. ּכדי ּביֹוםֿטֹוב, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַֹֹחמץ

עליו. ּבזּויֹות מצֹות יהיּו ׁשּלא הּכבֹוד, מּפני ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹלעֹולם,
ּולכאן.‰. לכאן ויראה ּבידֹו, ׁשּיאחזּנּו ּכדי - הּׁשֹופר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשעּור

ּכׁשר, ּכּׁשעּור, ּבֹו נׁשּתּיר אם - לרחּבֹו ּפסּול; - לארּכֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָנסּדק
במינֹו, ׁשּלא סתמֹו אם - נּקב הּסדק. מקֹום נכרת ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָֹּוכאּלּו
עּכבּו ולא ׁשלם, רּבֹו נׁשּתּיר אם - ּבמינֹו סתמֹו ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֻּפסּול.
ּבזכרּותֹו קדחֹו ּכׁשר. זה הרי הּתקיעה, את ׁשּנסּתמּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּנקבים
עד ׁשֹופרֹות ׁשברי ּדּבק חֹוצץ. אינֹו ּבמינֹו ׁשּמין ּכׁשר, -ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ

ּפסּול. - לאחד ְְִִֶֶָָׁשהׁשלימֹו
.Â- במינֹו ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ּבין ּכלֿׁשהּוא, עליו ְְִִִֵֵֶֶָָָֹהֹוסיף

ּפסּול. - ּפה הּנחת ּבמקֹום אֹו מּבפנים זהב צּפהּו ְְִִִִִֶַַָָָָָָּפסּול.
ואם ּפסּול; - ׁשהיה מּכמֹות קֹולֹו נׁשּתּנה אם מּבחּוץ: ְְְִִִִִִֶַַָָָָָצּפהּו
ּפנימי קֹול אם ׁשֹופר: ּבתֹו ׁשֹופר נתן ּכׁשר. - נׁשּתּנה ְְְִִִִֵַַָָָָָֹלא
את הרחיב יצא. לא - ׁשמע חיצֹון קֹול ואם יצא; - ְְִִִִֶַַָָָָָָֹׁשמע

וקּצ ּפסּול.הּקצר - הרחב את ר ְִֵֶַָָָָָָ
.Ê,מּבחּוץ ּבין מּבפנים ּבין ּגרדֹו, ּכׁשר. - וקּצרֹו אר ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָֹהיה

אֹו דק אֹו עב קֹולֹו היה ּכׁשר. - ּגלּדֹו על העמידֹו ְֱֲִִִֵֶַַָָָָאפּלּו
ּבּׁשֹופר. ּכׁשרין הּקֹולֹות ׁשּכל ּכׁשר, - ְִֵֵֶַַָָָָצרּוד

.Áהעֹומדים אֹותן - הּמערה ּבתֹו אֹו הּבֹור ּבתֹו ְְְְִֵַַַַָָָָהּתֹוקע
קֹול אם ּבחּוץ: והעֹומדים יצאּו; והּמערה, הּבֹור ְְְְְִִַַַָָָָָּבתֹו
וכן יצאּו. לא - ׁשמעּו הברה קֹול ואם יצאּו; - ׁשמעּו ְְְְֲִֵָָָָָָָָָֹׁשֹופר
ׁשֹופר קֹול אם - בּה וכּיֹוצא ּגדֹולה חבית לתֹו ְְְִִֵֵַַַָָָָהּתֹוקע

יצא. לא ׁשמע, הברה קֹול ואם יצא; ְֲִַַָָָָָָָָֹׁשמע,

ׁשני 1ּפרק
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ויׂשראלים,‡. לוּיים, ּכהנים, ׁשֹופר: קֹול לׁשמע חּיבין ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹֹֹהּכל
- ּוקטּנים ועבדים נׁשים אבל מׁשחררים. ועבדים ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻוגרים,
וטמטּום ּבןֿחֹורין, וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֻּפטּורין.

חּיבין. - ְְְִִַַָואנּדרֹוגינֹוס
ידי·. החּיב את מֹוציא אינֹו ּבּדבר, חּיב ׁשאינֹו מי ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל

מהן הּׁשֹומע - בּׁשֹופר ׁשּתקעּו קטן אֹו אּׁשה לפיכ ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָחֹובתֹו.
את מֹוציא ואינֹו מינֹו, את מֹוציא אנּדרֹוגינֹוס יצא. ְְְִִִִֵֶֶַָָֹלא
ׁשאינֹו ולא מינֹו את לא מֹוציא, אינֹו טמטּום מינֹו. ְְִִִֵֵֵֶֶֶֹֹֻׁשאינֹו
ואפׁשר זכר ׁשּיּמצא אפׁשר ׁשּנקרע, ׁשהּטמטּום ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻמינֹו;

נקבה. ְִֵֵֶָָׁשּיּמצא
אפּלּו‚. מֹוציא אינֹו - בןֿחֹורין וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶוכן

אּלא ׁשּבֹו. חרּות צד מֹוציא ׁשּבֹו עבדּות צד ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָעצמֹו,
לֹו. ׁשּיתקע מּבןֿחֹורין ׁשּיׁשמע חֹובתֹו? ידי יצא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּכיצד

חֹובתֹו.„. ידי יצא לא - להתלּמד ׁשֹופר ּבתקיעת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהּמתעּסק
ידי לצאת ׁשֹומע נתּכּון יצא. לא הּמתעּסק, מן הּׁשֹומע ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹוכן
הּתֹוקע ׁשּנתּכּון אֹו להֹוציאֹו; הּתֹוקע נתּכּון ולא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹחֹובתֹו,

חֹובתֹו, ידי יצא לא - לצאת הּׁשֹומע נתּכּון ולא ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹלהֹוציאֹו,
ּומׁשמיע. ׁשֹומע ׁשּיתּכּון ְְִִֵֵֶַַַַַעד

וׁשמע‰. ּתקיעתֹו, הּׁשֹומע ּכל להֹוציא ונתּכּון ׁשּתקע, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמי
הּתֹוקע ׁשאין אףֿעלּֿפי חֹובתֹו, ידי לצאת ונתּכּון ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָהּׁשֹומע
ׁשהרי יצא, - יֹודעֹו ואינֹו ּתקיעתֹו, ׁשּׁשמע פלֹוני לזה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמתּכּון
אֹו ּבּדר מהּל ׁשהיה מי ,לפיכ ׁשּיׁשמעּנּו. מי לכל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָנתּכּון
אם יצא, - מּׁשליחֿצּבּור הּתקיעֹות וׁשמע ּביתֹו, ּבתֹו ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָיֹוׁשב
הרּבים את להֹוציא מתּכּון ׁשליחֿצּבּור ׁשהרי לצאת; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָנתּכּון

חֹובתן. ְֵָָידי
.Âאין - ּבּׁשּבת להיֹות ׁשחל ראׁשֿהּׁשנה ׁשל ְְִֵֶֶַַָָָָֹיֹוםֿטֹוב

מּׁשּום ׁשהּתקיעה אףֿעלּֿפי מקֹום; ּבכל ּבּׁשֹופר ְְְִִִִֶַַַַָָָָּתֹוקעין
ּתֹורה ׁשל עׂשה יבֹוא - ׁשּתֹוקעין היה הּדין ּומן ְְֲִִִֵֶֶַָָָָׁשבּות,
ׁשּמא ּגזרה ּתֹוקעין? אין ולּמה ּדבריהם. ׁשל ׁשבּות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָוידחה
אּמֹות ארּבע ויעבירּנּו לֹו, ׁשּיתקע למי ויֹוליכּנּו בידֹו ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָיּטלּנּו
אּסּור לידי ויבֹוא לרׁשּות, מרׁשּות יֹוציאֹו אֹו הרּבים, ְְְְִִִִִִֵֵַָָּברׁשּות
לתקע. ּבקיאין הּכל ואין ּבתקיעה, חּיבים ׁשהּכל ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹסקילה;

.Êמּלתקע אֹותן מעּכבין אין ,לחּנּו הּגיעּו ׁשּלא ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹֹהּתינֹוקֹות
ּומּתר ׁשּילמדּו. ּכדי ראׁשֿהּׁשנה, ׁשל יֹוםֿטֹוב ׁשאינּה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּבׁשּבת

ּביֹוםֿטֹוב ללּמדן ּכדי עּמהן ׁשּיתעּסק קטןלגדֹול ּבין - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
אינּה ׁשהּתקיעה ;לחּנּו הּגיע ׁשּלא קטן ּבין ,לחּנּו ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּגיע

ׁשבּות. מּׁשּום אּלא ְֲִֶָָאסּורה
.Áׁשאין ּבמקֹום אּלא גזרּו לא ּבׁשּבת, לתקע ׁשּלא ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּכׁשּגזרּו

והיה קּים, ּביתֿהּמקּדׁש ׁשהיה ּבזמן אבל ביתּֿדין; ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבֹו
ּבירּוׁשלים ּתֹוקעין הּכל היּו - ּבירּוׁשלים הּגדֹול ְִִִִִִֵַַַַָָָָֹביתּֿדין
ירּוׁשלים אנׁשי ולא יֹוׁשבין. ׁשּביתּֿדין ּכלֿזמן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבׁשּבת,
והיתה ירּוׁשלים, ּתחּום ּבתֹו ׁשהיתה עיר ּכל אּלא ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָּבלבד,
ׁשֹומעת והיתה הּנחל, ּבתֹו ׁשּתהיה לא - ירּוׁשלים ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹרֹואה
והיתה ההר, ּבראׁש ׁשּתהיה לא - ירּוׁשלים ּתקיעת ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹקֹול
ּביניהם; מפסיק נהר ׁשּיהיה לא - ּבירּוׁשלים לבֹוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיכֹולה
אבל ּכירּוׁשלים. ּבׁשּבת תֹוקעים היּו העיר אֹותּה ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָאנׁשי

תֹוקעין. היּו לא יׂשראל ערי ְְְִִִֵֵָָָָֹּבׁשאר
.Ëּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּכל - ּביתֿהּמקּדׁש ׁשחרב הּזה, ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּובּזמן

ּתֹוקעין - ּבארץֿיׂשראל סמּו ׁשּיהיה והּוא קבּוע, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָביתּֿדין
את ׁשּקּדׁשּו ּבביתּֿדין אּלא ּבׁשּבת, ּתֹוקעין ואין ּבׁשּבת. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבֹו
אףֿעלּֿפי ּבהן, ּתֹוקעין אין ּבּתיֿדינין, ׁשאר אבל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהחדׁש;
ּבלבד, ּגדֹול ביתּֿדין ּבפני אּלא ּתֹוקעין ואין סמּוכין. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָׁשהן
- עמדּו ולא לעמד ננערּו ואפּלּו יֹוׁשבין; ׁשהן זמן ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָֹֹּכל
ולּמה ּתֹוקעין. אין לביתּֿדין חּוץ אבל ּבפניהם. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָּתֹוקעין
ולא הן, זריזין ׁשּביתּֿדין מּפני ביתּֿדין? ּבפני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֹתֹוקעין
הרּבים, ּברׁשּות ּבפניהם הּׁשֹופר להעביר הּתֹוקעין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָיבֹואּו

אֹותן. ּומֹודיעין העם את מזהירין ְִִִִִֵֶֶַָָָׁשּביתּֿדין
.Èּכדר - ּבּגלּות ימים ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו הּזה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבּזמן

להיֹות ראׁשֹון יֹום חל ואם ּבּׁשני. ּתֹוקעין ּבראׁשֹון, ְְְְִִִִִִִֵֶַָָׁשּתֹוקעין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כן.1) גם בשבת תוקעים ואם התוקע. כוונת צריך ואם הפטורים. הם ומי שופר, קול לשמוע המחוייבים הם מי רבינו בו ביאר
בארוכה. אלו דברים ופרטי
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עׂשה ואין ולאֿתעׂשה, עׂשה - ויֹוםֿטֹוב עׂשה, מצות ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָֹׁשֹופר
אֹו יין אֹו מים ּבתֹוכֹו לּתן מּתר ועׂשה. לאֿתעׂשה ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֻּדֹוחה
מיֿרגלים לתֹוכֹו יּתן ולא לצחצחֹו. ּכדי ּביֹוםֿטֹוב, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַֹֹחמץ

עליו. ּבזּויֹות מצֹות יהיּו ׁשּלא הּכבֹוד, מּפני ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹלעֹולם,
ּולכאן.‰. לכאן ויראה ּבידֹו, ׁשּיאחזּנּו ּכדי - הּׁשֹופר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשעּור

ּכׁשר, ּכּׁשעּור, ּבֹו נׁשּתּיר אם - לרחּבֹו ּפסּול; - לארּכֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָנסּדק
במינֹו, ׁשּלא סתמֹו אם - נּקב הּסדק. מקֹום נכרת ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָֹּוכאּלּו
עּכבּו ולא ׁשלם, רּבֹו נׁשּתּיר אם - ּבמינֹו סתמֹו ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֻּפסּול.
ּבזכרּותֹו קדחֹו ּכׁשר. זה הרי הּתקיעה, את ׁשּנסּתמּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּנקבים
עד ׁשֹופרֹות ׁשברי ּדּבק חֹוצץ. אינֹו ּבמינֹו ׁשּמין ּכׁשר, -ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ

ּפסּול. - לאחד ְְִִֶֶָָׁשהׁשלימֹו
.Â- במינֹו ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ּבין ּכלֿׁשהּוא, עליו ְְִִִֵֵֶֶָָָֹהֹוסיף

ּפסּול. - ּפה הּנחת ּבמקֹום אֹו מּבפנים זהב צּפהּו ְְִִִִִֶַַָָָָָָּפסּול.
ואם ּפסּול; - ׁשהיה מּכמֹות קֹולֹו נׁשּתּנה אם מּבחּוץ: ְְְִִִִִִֶַַָָָָָצּפהּו
ּפנימי קֹול אם ׁשֹופר: ּבתֹו ׁשֹופר נתן ּכׁשר. - נׁשּתּנה ְְְִִִִֵַַָָָָָֹלא
את הרחיב יצא. לא - ׁשמע חיצֹון קֹול ואם יצא; - ְְִִִִֶַַָָָָָָֹׁשמע

וקּצ ּפסּול.הּקצר - הרחב את ר ְִֵֶַָָָָָָ
.Ê,מּבחּוץ ּבין מּבפנים ּבין ּגרדֹו, ּכׁשר. - וקּצרֹו אר ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָֹהיה

אֹו דק אֹו עב קֹולֹו היה ּכׁשר. - ּגלּדֹו על העמידֹו ְֱֲִִִֵֶַַָָָָאפּלּו
ּבּׁשֹופר. ּכׁשרין הּקֹולֹות ׁשּכל ּכׁשר, - ְִֵֵֶַַָָָָצרּוד

.Áהעֹומדים אֹותן - הּמערה ּבתֹו אֹו הּבֹור ּבתֹו ְְְְִֵַַַַָָָָהּתֹוקע
קֹול אם ּבחּוץ: והעֹומדים יצאּו; והּמערה, הּבֹור ְְְְְִִַַַָָָָָּבתֹו
וכן יצאּו. לא - ׁשמעּו הברה קֹול ואם יצאּו; - ׁשמעּו ְְְְֲִֵָָָָָָָָָֹׁשֹופר
ׁשֹופר קֹול אם - בּה וכּיֹוצא ּגדֹולה חבית לתֹו ְְְִִֵֵַַַָָָָהּתֹוקע

יצא. לא ׁשמע, הברה קֹול ואם יצא; ְֲִַַָָָָָָָָֹׁשמע,

ׁשני 1ּפרק
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ויׂשראלים,‡. לוּיים, ּכהנים, ׁשֹופר: קֹול לׁשמע חּיבין ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹֹֹהּכל
- ּוקטּנים ועבדים נׁשים אבל מׁשחררים. ועבדים ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻוגרים,
וטמטּום ּבןֿחֹורין, וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֻּפטּורין.

חּיבין. - ְְְִִַַָואנּדרֹוגינֹוס
ידי·. החּיב את מֹוציא אינֹו ּבּדבר, חּיב ׁשאינֹו מי ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל

מהן הּׁשֹומע - בּׁשֹופר ׁשּתקעּו קטן אֹו אּׁשה לפיכ ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָחֹובתֹו.
את מֹוציא ואינֹו מינֹו, את מֹוציא אנּדרֹוגינֹוס יצא. ְְְִִִִֵֶֶַָָֹלא
ׁשאינֹו ולא מינֹו את לא מֹוציא, אינֹו טמטּום מינֹו. ְְִִִֵֵֵֶֶֶֹֹֻׁשאינֹו
ואפׁשר זכר ׁשּיּמצא אפׁשר ׁשּנקרע, ׁשהּטמטּום ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻמינֹו;

נקבה. ְִֵֵֶָָׁשּיּמצא
אפּלּו‚. מֹוציא אינֹו - בןֿחֹורין וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶוכן

אּלא ׁשּבֹו. חרּות צד מֹוציא ׁשּבֹו עבדּות צד ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָעצמֹו,
לֹו. ׁשּיתקע מּבןֿחֹורין ׁשּיׁשמע חֹובתֹו? ידי יצא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּכיצד

חֹובתֹו.„. ידי יצא לא - להתלּמד ׁשֹופר ּבתקיעת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהּמתעּסק
ידי לצאת ׁשֹומע נתּכּון יצא. לא הּמתעּסק, מן הּׁשֹומע ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹוכן
הּתֹוקע ׁשּנתּכּון אֹו להֹוציאֹו; הּתֹוקע נתּכּון ולא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹחֹובתֹו,

חֹובתֹו, ידי יצא לא - לצאת הּׁשֹומע נתּכּון ולא ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹלהֹוציאֹו,
ּומׁשמיע. ׁשֹומע ׁשּיתּכּון ְְִִֵֵֶַַַַַעד

וׁשמע‰. ּתקיעתֹו, הּׁשֹומע ּכל להֹוציא ונתּכּון ׁשּתקע, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמי
הּתֹוקע ׁשאין אףֿעלּֿפי חֹובתֹו, ידי לצאת ונתּכּון ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָהּׁשֹומע
ׁשהרי יצא, - יֹודעֹו ואינֹו ּתקיעתֹו, ׁשּׁשמע פלֹוני לזה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמתּכּון
אֹו ּבּדר מהּל ׁשהיה מי ,לפיכ ׁשּיׁשמעּנּו. מי לכל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָנתּכּון
אם יצא, - מּׁשליחֿצּבּור הּתקיעֹות וׁשמע ּביתֹו, ּבתֹו ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָיֹוׁשב
הרּבים את להֹוציא מתּכּון ׁשליחֿצּבּור ׁשהרי לצאת; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָנתּכּון

חֹובתן. ְֵָָידי
.Âאין - ּבּׁשּבת להיֹות ׁשחל ראׁשֿהּׁשנה ׁשל ְְִֵֶֶַַָָָָֹיֹוםֿטֹוב

מּׁשּום ׁשהּתקיעה אףֿעלּֿפי מקֹום; ּבכל ּבּׁשֹופר ְְְִִִִֶַַַַָָָָּתֹוקעין
ּתֹורה ׁשל עׂשה יבֹוא - ׁשּתֹוקעין היה הּדין ּומן ְְֲִִִֵֶֶַָָָָׁשבּות,
ׁשּמא ּגזרה ּתֹוקעין? אין ולּמה ּדבריהם. ׁשל ׁשבּות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָוידחה
אּמֹות ארּבע ויעבירּנּו לֹו, ׁשּיתקע למי ויֹוליכּנּו בידֹו ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָיּטלּנּו
אּסּור לידי ויבֹוא לרׁשּות, מרׁשּות יֹוציאֹו אֹו הרּבים, ְְְְִִִִִִֵֵַָָּברׁשּות
לתקע. ּבקיאין הּכל ואין ּבתקיעה, חּיבים ׁשהּכל ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹסקילה;

.Êמּלתקע אֹותן מעּכבין אין ,לחּנּו הּגיעּו ׁשּלא ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹֹהּתינֹוקֹות
ּומּתר ׁשּילמדּו. ּכדי ראׁשֿהּׁשנה, ׁשל יֹוםֿטֹוב ׁשאינּה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּבׁשּבת

ּביֹוםֿטֹוב ללּמדן ּכדי עּמהן ׁשּיתעּסק קטןלגדֹול ּבין - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
אינּה ׁשהּתקיעה ;לחּנּו הּגיע ׁשּלא קטן ּבין ,לחּנּו ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּגיע

ׁשבּות. מּׁשּום אּלא ְֲִֶָָאסּורה
.Áׁשאין ּבמקֹום אּלא גזרּו לא ּבׁשּבת, לתקע ׁשּלא ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּכׁשּגזרּו

והיה קּים, ּביתֿהּמקּדׁש ׁשהיה ּבזמן אבל ביתּֿדין; ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבֹו
ּבירּוׁשלים ּתֹוקעין הּכל היּו - ּבירּוׁשלים הּגדֹול ְִִִִִִֵַַַַָָָָֹביתּֿדין
ירּוׁשלים אנׁשי ולא יֹוׁשבין. ׁשּביתּֿדין ּכלֿזמן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבׁשּבת,
והיתה ירּוׁשלים, ּתחּום ּבתֹו ׁשהיתה עיר ּכל אּלא ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָּבלבד,
ׁשֹומעת והיתה הּנחל, ּבתֹו ׁשּתהיה לא - ירּוׁשלים ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹרֹואה
והיתה ההר, ּבראׁש ׁשּתהיה לא - ירּוׁשלים ּתקיעת ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹקֹול
ּביניהם; מפסיק נהר ׁשּיהיה לא - ּבירּוׁשלים לבֹוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיכֹולה
אבל ּכירּוׁשלים. ּבׁשּבת תֹוקעים היּו העיר אֹותּה ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָאנׁשי

תֹוקעין. היּו לא יׂשראל ערי ְְְִִִֵֵָָָָֹּבׁשאר
.Ëּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּכל - ּביתֿהּמקּדׁש ׁשחרב הּזה, ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּובּזמן

ּתֹוקעין - ּבארץֿיׂשראל סמּו ׁשּיהיה והּוא קבּוע, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָביתּֿדין
את ׁשּקּדׁשּו ּבביתּֿדין אּלא ּבׁשּבת, ּתֹוקעין ואין ּבׁשּבת. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבֹו
אףֿעלּֿפי ּבהן, ּתֹוקעין אין ּבּתיֿדינין, ׁשאר אבל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהחדׁש;
ּבלבד, ּגדֹול ביתּֿדין ּבפני אּלא ּתֹוקעין ואין סמּוכין. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָׁשהן
- עמדּו ולא לעמד ננערּו ואפּלּו יֹוׁשבין; ׁשהן זמן ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָֹֹּכל
ולּמה ּתֹוקעין. אין לביתּֿדין חּוץ אבל ּבפניהם. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָּתֹוקעין
ולא הן, זריזין ׁשּביתּֿדין מּפני ביתּֿדין? ּבפני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֹתֹוקעין
הרּבים, ּברׁשּות ּבפניהם הּׁשֹופר להעביר הּתֹוקעין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָיבֹואּו

אֹותן. ּומֹודיעין העם את מזהירין ְִִִִִֵֶֶַָָָׁשּביתּֿדין
.Èּכדר - ּבּגלּות ימים ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו הּזה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבּזמן

להיֹות ראׁשֹון יֹום חל ואם ּבּׁשני. ּתֹוקעין ּבראׁשֹון, ְְְְִִִִִִִֵֶַָָׁשּתֹוקעין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כן.1) גם בשבת תוקעים ואם התוקע. כוונת צריך ואם הפטורים. הם ומי שופר, קול לשמוע המחוייבים הם מי רבינו בו ביאר
בארוכה. אלו דברים ופרטי
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ּתֹוקעין - לתקע הראּויין ּביתּֿדין ּבּמקֹום היה ולא ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹּבׁשּבת,
בלבד. ְִִֵַָּבּׁשני

ה'תשע"א אייר כ"א רביעי יום

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּתׁשע‡. ּבראׁשֿהּׁשנה? לׁשמע אדם חּיב ּתקיעֹות ְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹֹּכּמה
ׁשלׁש ּובראׁשֿהּׁשנה ּביֹובל 'ּתרּועה' ׁשּנאמר לפי ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָֹּתקיעֹות.

לפניה2ּפעמים ּפׁשּוטה - ּתרּועה וכל לאחריה3; .4ּופׁשּוטה ְְְְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָ
אחד הּׁשביעי חדׁש ׁשל ּתרּועֹות ׁשּכל למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּומּפי
- יֹובל ׁשל ּביֹוםֿהּכּפּורים ּבין ּבראׁשֿהּׁשנה, ּבין - ְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹהן
ּותרּועה ּתקיעה מּׁשניהן: אחד ּבכל ּתֹוקעין ּתקיעֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּתׁשע
ּותקיעה. ּותרּועה ּתקיעה ּותקיעה, ּותרּועה ּתקיעה ְְְְְְְִִִִִָָָָָָָּותקיעה,

לפי·. ספק, בּה לנּו נסּתּפק בּתֹורה, האמּורה זֹו ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָּתרּועה
אם היא: היא יֹודעין אנּו ואין הּגלּות, ורב הּׁשנים ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹאר

ׁשּמיּבבין ּבעת ּביניהן הּנׁשים ׁשּמיללין היללה אֹו5היא , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
לּבֹו ּכׁשּידאג ּפעם, אחר ּפעם האדם ׁשּיאנח ּכדר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהאנחה,

ּגדֹול ׁשּדרּכּה6מּדבר והיללה האנחה, ּכאחד: ׁשניהם אֹו , ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
- הּדֹואג ּדר ׁשּכ ּתרּועה; הּנקראין הן אחריה, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלבֹוא
הּכל עֹוּׂשין אנּו לכ מיּלל. ואחרּֿכ ּתחּלה, .7מתאּנח ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֹ

זֹו,‚. אחר זֹו והאנחה ּתרּועה; קֹוראין ׁשאנּו היא ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָהיללה
סדר נמצא ׁשברים. ׁשלׁשה אֹותּה קֹוראין ׁשאנּו ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָהיא
ׁשלׁשה ואחריה ּתקיעה, ותֹוקע מבר הּוא: ּכ ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָהּתקיעֹות
זה ּכסדר וחֹוזר ּתקיעה; ואחריה ּתרּועה, ואחריה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשברים,

ּפעמים ׁשברים8ׁשלׁש ׁשלׁשה ואחריה ּתקיעה, ותֹוקע .9, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
ותֹוקע ּפעמים. ׁשלׁש זה ּכסדר וחֹוזר ּתקיעה; ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואחריה
הּזה ּכּסדר וחֹוזר ּתקיעה; ואחריה ּתרּועה, ואחריה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּתקיעה,
להסּתּלק ּכדי ׁשלׁשים, הּתקיעֹות מנין נמצא ּפעמים. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָׁשלׁש

הּספק. ִֵַָמן
.„- ׁשברים ׁשלׁשה ׁשעּור תקיעֹות. ּכׁשּתי - ּתרּועה ְְְְְִִִִִֵָָָׁשעּור

ּבּה ּומׁש ארּכה ּתקיעה ותקע והריע, ׁשּתקע הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻּכתרּועה.
תקיעֹות, ּכׁשּתי ּתחׁשב אֹומרים, אין - ּבראׁשֹונה ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָּכׁשּתים

הּיֹום, ּכל ּבּה מׁש אפּלּו אּלא ויתקע; ויחזר אחריה ְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹויריע
ׁשלׁש ותֹוקע ּומריע ותֹוקע וחֹוזר אחת; ּתקיעה אּלא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָאינּה

ְִָּפעמים.
ׁשנּיה;‰. ּבׁשעה ּוׁשנּיה אחת, ּבׁשעה אחת ּתקיעה ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָׁשמע

ידי ויצא מצטרפין, אּלּו הרי - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ׁשהה ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָֻאפּלּו
ׁשּיׁשמע לא סדרּה; על מהן ּבבא ּכל ׁשּיׁשמע והּוא, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹחֹובתֹו.
ואחריהן תקיעֹות ׁשּתי אֹו תקיעֹות, ׁשּתי ואחריה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָּתרּועה

בזה.10ּתרּועה וכּיֹוצא ְְֵֶַָָ
.Âיצא לא - ּכאחד בניֿאדם מּתׁשעה ּתקיעֹות ּתׁשע 11ׁשמע ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ

אחת ידי ּותקיעה12אפּלּו מּזה, ּותרּועה מּזה, ּתקיעה . ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָ
ּכל ואפּלּו ּבסרּוגין, ואפּלּו יצא, - זה אחר ּבזה ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמּׁשליׁשי,
הּתׁשע ּכל ׁשּיׁשמע עד חֹובתֹו ידי יֹוצא ואינֹו ּכּלֹו. ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻהּיֹום
זֹו. את זֹו מעּכבֹות לפיכ הן, אחת מצוה ׁשּכּלן ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻּתקיעֹות,

.Ê?ּכיצד הּברכֹות. סדר על הּתקיעֹות לׁשמע חּיבין ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּצּבּור
'אבֹות' ׁשליחֿצּבּור הּׁשם14ּו'גבּורֹות'13אֹומר 15ּוקדּׁשת ְְְִִֵֵַַַָֻ

'זכרֹונֹות'16ּו'מלכּיֹות' ואֹומר ׁשלׁש; ותֹוקע ׁשלׁש;17, ותֹוקע , ְְְְְִֵֵֵַַַָָֻ
'ׁשֹופרֹות' 'עבֹודה'18ואֹומר ואֹומר ׁשלׁש; ותֹוקע ,19 ְְְֲֵֵֵַָָָ

ּכהנים20ו'הֹודיה' .21ּוברּכת ְְֲִִַָָֹ
.Áֿויֹום ראׁשֿהּׁשנה ׁשל אּלּו אמצעּיֹות ּברכֹות ְְְִֵֶֶַָָָָָֹׁשלׁש

יֹובל ׁשל וׁשֹופרֹות,22הּכּפּורים וזכרֹונֹות מלכּיֹות ׁשהן , ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֻ
זֹו את זֹו עּׂשרה23מעּכבֹות מהן ּברכה ּבכל לֹומר וצרי . ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָ

הּברכה מעין ּוׁשלׁשה24פסּוקים הּתֹורה, מן פסּוקים ׁשלׁשה : ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָ
- הּתֹורה מן ואחד הּנביאים, מן ּוׁשלׁשה ּתהּלים, ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָמּספר

ּבֹו ּפסּוק25מׁשלים אמר ואם יצא. - ּבּנביא הׁשלים ואם ; ְְְְִִִִִִַַַָָָָָ
- הּנביאים מן ואחד הּכתּובים מן ואחד הּתֹורה מן ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָאחד
ואמר לאמר', ּכתּוב אלהינּו ה' ּובתֹורת' אמר: ואפּלּו ְְְֱֲִֵֵַַַָָָָָָֹֹיצא.

ּכלּום. צרי אינֹו ׁשּוב - והפסיק ּתֹורה ׁשל ְְְִִִֵֶָָָּפסּוק
.Ë.ּפרענּות ׁשל וׁשֹופרֹות מלכּיֹות זכרֹונֹות, מזּכירין ְְְְְִִִֵֶַַָָֻֻאין

ּכגֹון - מלכּיֹות וכּו'"; הּמה בּׂשר ּכי "וּיזּכר ּכגֹון - ְְְְְְִִִֵַַָָָֹֻזכרֹונֹות
"ּתקעּו ּכגֹון - ׁשֹופרֹות עליכם"; אמלֹו ׁשפּוכה ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָ"ּבחמה
ּכגֹון לטֹובה, אפּלּו יחיד, זכרֹון ולא וכּו'". ּבּגבעה ְְְְְְֲִִִִַָָָָֹׁשֹופר
ּופקדֹונֹות לטֹובה". אלהי לי "זכרה ;"עּמ ּברצֹון ה' ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹ"זכרני
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ומה1) התורה, מן מזה שיש ומה ושופרות. זכרונות מלכיות, הברכות: וענין סדרה, הוא וכיצד וכמותה, התקיעה שיעור בו נתבאר
סופרים. מדברי "יום2)שהוא כד), כג, (ויקרא תרועה" "זכרון השנה: בראש פעמים. שלש התרועה נזכרת יחד העניינים בשני

ט). כה, (ויקרא תרועה" "שופר כיפור: ביום וביובל א) כט, (במדבר התרועה.3)תרועה" לפני בהעברה פשוטה תקיעה
התרועה.4) לאחר פשוטה תרועה.5)תקיעה קוראים שאנו מה והוא לזה זה ותכופים קצרים קולות שמשמיע6)שמשמיעות

שברים. קוראים שאנו מה וזה בכייתו בתחילת הבוכה כדרך קצת בהם ומאריך קול אחר ספק.7)קול ידי שצריך8)לצאת
קולות. תשע התרועה.9)לשמוע הם שברים שמא לאחריה.10)מספק ופשוטה התרועה לפני (=תקיעה) פשוטה שתהא שצריך

כאן11) אין אחת בבת שכולם שכיון יצא לא כולם, וכן אחת) (=בבת תקיעה והשלישי תרועה והשני תקיעה עשה שאחד והיינו
ולאחריה. לפניה אחת.12)פשוטה בבת והתרועות התקיעות שומע וכאן התרועה, לפני התקיעה שתהא שצריך ברכה13)מפני

אברהם". "מגן ומסיים אברהם" "אלקי בה שמוזכר המתים".14)ראשונה "מחיה עד גבור" "אתה "אתה15)ברכת ברכת
היום16)קדוש". קדושת בה וכולל הארץ" כל על "מלך ומסיים שמים. מלכות בהם שמוזכר פסוקים בה שאומר רביעית ברכה
הזכרון".ואומ ויום ישראל "מקדש הברית".17)ר ב"זוכר ומסיימת זוכר" ב"אתה ומסיימת18)מתחלת נגלית" ב"אתה מתחלת

שופרות. בהם שנזכרו פסוקים ובה תרועה". "רצה".19)ב"שומע "מודים".20)ברכת שלום".21)ברכת "שים ברכת
השנה.22) בראש כמו ושופרות, זכרונות מלכיות - ביובל - בו אומרים מה23)שהיו את גם אומר לא כולם את יודע אינו שאם

כלום. אומר ולא מאמרות24)שיודע עשרה וכנגד שופר", "בתקע בהם שנאמר בקדשו אֿל הללו של פסוקים עשרה כנגד והוא
שופר. בהם שהוזכר הדברות עשרת וכנגד העולם נברא בראשֿהשנה שהרי העולם, נברא לעשרה.25)שבהם

- `"ryz'd xii` `"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

להזּכיר לֹו ויׁש אתכם". ּפקדּתי "ּפקד ּכגֹון ּכזכרֹונֹות, ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹאינן
עּמים"; ירּגזּו מל "ה' ּכגֹון עּכּו"ם, אּמֹות ׁשל ְְְְִִֶַַָָָֻֻּפרענּות
ּבּׁשֹופר אלהים "וה' ירּוׁשלים"; יֹום את אדֹום לבני ה' ְְְֱֱִִִֵֵַַָָָֹֹ"זכר
ה' אלהינּו ה' יּׂשראל "ׁשמע ּתימן". ּבסערֹות והל ְְְְְֱֲִִֵֵֵַַַָָָָֹיתקע
אל והׁשבת הּיֹום "וידעּת וכּו'"; לדעת הראת "אּתה ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹאחד";
אףֿעלּֿפי ענינֹו, הּוא מלכּות מאּלּו, ּפסּוק ּכל - וכּו'" ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָלבב
לעֹולם ימל "ה' ּכמֹו הּוא והרי מלכּות; זכר ּבֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָֹׁשאין

וכּו'". מל ביׁשרּון "ויהי ְְִִֶֶֶַָֻועד";
.Èּבצּבּור ראׁשֿהּׁשנה ׁשל הּתקיעֹות ּבסדר הּפׁשּוט ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּמנהג

למקֹומֹו הּספר ּומחזירין ּבּתֹורה ׁשּקֹוראין אחר הּוא: 26ּכ, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ
העם ּכל עֹומד27יֹוׁשבין ואחד ה'28. אּתה ּברּו' :ּומבר ְְְִֵֵֶַָָָָָָָ

קֹול לׁשמע וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹאלהינּו
וכל 'ׁשהחינּו', ּומבר וחֹוזר 'אמן'. עֹונין העם וכל ְְְְֱִֵֵֵֶֶָָָָָָָָׁשֹופר',
ׁשאמרנּו ּתקיעֹות ׁשלׁשים ותֹוקע 'אמן'. אחריו עֹונין ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהעם
ּומתּפללין ועֹומדין קּדיׁש, ואֹומרים הּסדר, על הּספק ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָמּפני
רביעית, ּברכה ׁשליחֿצּבּור ׁשּגֹומר ואחר מּוסף. ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּתפּלת
ּתרּועה, ׁשברים, ׁשלׁשה ּתקיעה, ּתֹוקע 'מלכּיֹות', ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻׁשהיא
'זכרֹונֹות', ׁשהּוא חמיׁשית, ּברכה ּומבר אחת. ּפעם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּתקיעה,
ּותקיעה. ׁשברים ׁשלׁשה ּתקיעה, ּתֹוקע ׁשּגֹומרּה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָואחר
ּתֹוקע ׁשּגֹומרּה ואחר 'ׁשֹופרֹות', ׁשהיא ׁשּׁשית, ּברכה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּומבר

הּת וגֹומר אחת, ּפעם ּותקיעה ּתרּועה פּלה.ּתקיעה, ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
.‡Èהּברכֹות סדר על ׁשּתֹוקע הּוא יֹוׁשבין, ּכׁשהן ׁשּתֹוקע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָזה

עֹומדים מדּבר29ּכׁשהן ואינֹו ׁשּמּיׁשב30. ּתקיעֹות ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹ
ׁשּמעמד ׁשעבר,31לתקיעֹות אףֿעלּֿפי - ּביניהן סח ואם . ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

.ּומבר חֹוזר ְֵֵֵָאינֹו
.·Èמהן ּבבא ּכל ּברכה, ּכל על ׁשּיתקעּו היה, ׁשלׁש32ּבדין ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָ

מידי ׁשּיצאּו ּכיון אּלא יֹוׁשבין. ּכׁשהן ׁשּתקעּו ּכדר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָּפעמים,
ּבהן לחזר הּצּבּור על מטריחין אין ׁשּמּיׁשב, ּבּתקיעֹות ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹספק
ּברכה, ּכל על אחת ּבבא להן ּדי אּלא ּברכֹות; סדר על ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻּכּלן
האּלּו הּדברים וכל ּברכֹות. סדר על ּתקיעֹות ׁשּיׁשמעּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכדי

ּברכֹות סדר על ׁשּׁשמע ּבין - הּיחיד אבל ּבצּבּור; ּבין33- , ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ואין יצא, - מּיׁשב ּבין מעמד ּבין הּסדר; על ׁשמע ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלא

מנהג. ְִֶָָּבזה
.‚Èהּברכֹות את מעּכבֹות אינן אינן34הּתקיעֹות והּברכֹות , ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

הּתקיעֹות את ּבוּדאי35מעּכבֹות יֹודע ּבאחת עירֹות: ׁשּתי . ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָ
ּתֹוקע; ׁשם ואין ּברכֹות, ּתׁשע להן ׁשּיבר מי ׁשם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיׁש

הֹול - ּתֹוקע ׁשם אין ספק ּתֹוקע, ׁשם יׁש ספק ְִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָּובּׁשנּיה,
סֹופרים.36לּׁשנּיה מּדברי והּברכֹות תֹורה, מּדברי ׁשהּתקיעה ; ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
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ולא‡. טפחים, מעּׂשרה ּפחֹות אין ּגבהּה - הּסּכה ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָֹֻׁשעּור
טפחים מּׁשבעה ּפחֹות אין - ורחּבּה אּמה. עּׂשרים על ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיתר
ּכּמה אפּלּו ּברחּבּה להֹוסיף לֹו ויׁש טפחים. ׁשבעה ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָעל
אֹו ׁשבעה, על מּׁשבעה אֹו מעּׂשרה פחּותה היתה ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָמילין.

פסּולה. זֹו הרי - ּכלֿׁשהּוא אּמה מעּׂשרים ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָגבֹוהה
ׁשּתי·. לּה היּו ּפסּולה. - ּדפנֹות ׁשלׁש לּה ׁשאין ְְְֵֵֶָָָָָָָֻסּכה

ׁשּיׁש ּדפן עֹוּׂשה - ּג"ם ּכמין זֹו, ּבצד זֹו ּגמּורֹות ְְְְִֵֶֶֶַַָֹדפנֹות
לאחד סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ּומעמידֹו טפח, על יתר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָּברחּבֹו
מּפני ּפתח, צּורת לּה לעּׂשֹות וצרי ודּיֹו. הּדפנֹות, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָמׁשּתי
ׁשּבת, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר ּגמּורֹות. ּדפנֹות ׁשלׁש לּה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָׁשאין
וקנה מּכאן קנה אפּלּו מקֹום, ּבכל האמּור ּפתח ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּצּורת

להן. מּגיע ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ּגּביהן, על וקנה ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמּכאן
עֹוּׂשה‚. - מפּלׁש ּוביניהן זֹו ּכנגד זֹו דפנֹות ׁשּתי לּה ְְְְֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻהיּו

ּבפחֹות ּומעמידֹו ּומּׁשהּו, טפחים ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּדפן
לעּׂשֹות וצרי ּוכׁשרה; הּדפנֹות מׁשּתי לאחת סמּו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָמּׁשלׁשה
הּסּכה, לפני הּסּכה מּסכ הּיֹוצאים קנים ּפתח. צּורת ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻֻלּה

ּכּסּכה. הן הרי - עּמהן נמׁשכת אחת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻודפן
לארץ:„. מּגיעֹות היּו ולא הּסּכה ּבגג דבּוקֹות ׁשהיּו ְְְְִֶֶַַַָָָָָָֹֻּדפנֹות

ּפחֹות ּפסּולה; - טפחים ׁשלׁשה הארץ מן גבֹוהֹות היּו ְְְְִִִֶָָָָָָָאם
מּגיעֹות היּו ולא לארץ, ּדבּוקֹות הּדפנֹות היּו ּכׁשרה. - ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹמּכן

אף טפחים, עּׂשרה ּגבֹוהֹות אם - רחֹוקיןלּסכ ׁשהן ֿעלּֿפי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
מכּונֹות הּדפנֹות ׁשּיהיּו ּובלבד ּכׁשרה; אּמֹות, ּכּמה הּגג ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻמן
- טפחים ׁשלׁשה הּדפן מן הּגג את הרחיק הּגג. ּׂשפת ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּתחת
ארּבעה ׁשּגבֹוהה מחּצה ּתלה ּכׁשרה. - מּכן ּפחֹות ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָּפסּולה;
ּובפחֹות לארץ, סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ּבאמצע, ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָּומּׁשהּו

כׁשרה. זֹו הרי - לּגג סמּו ְְֲִֵֵַָָָָמּׁשלׁשה
אם‰. - לּה ּדפנֹות והאילנֹות האילנֹות, ּבין סּכתֹו ְְִִִֵֶָָָָָָָָֻהעֹוּׂשה

תהיה ׁשּלא עד אֹותם, וחּזק אֹותם ׁשּקׁשר אֹו חזקים, ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהיּו
האמירים ּבין ּומּלא ּתמיד, אֹותם מנידה הּמצּויה ְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָהרּוח
הרי - אֹותם וקׁשר הרּוח, אֹותם תניד ׁשּלא ּכדי ּובקׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבתבן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להחזיר26) מנהגם ז"ל המערב מחכמי לו שקדמו ומי ז"ל מורי "ואבא לשונו: וזו זה, בעניין כתב רבינו של בנו אברהם רבנו
התקיעות". קודם למקומו בזה.27)ספרֿתורה הציבור את הטריחו לא - לעמוד צריך שהתוקע פי על כתוב28)אף בשופר

שופר אף מעומד, כלומר "בקומה" אלא בקמה תקרי אל "בקמה" שם נאמר שהרי מעומד עומר מה "לכם", כתוב ובעומר "לכם",
גמור.29)מעומד. לו אומרים במצוה שהתחיל השומעים30)שכיוון שגם סוברים ויש לדבר. מותרים השומעים אבל התוקע.

לדבר. תקי31)אסורים על גם הן התקיעות לפני שבירך שמעומד.שהברכות הבבות32)עות כל למלכיות שיתקעו לומר רוצה
לשופרות. וכן לזכרונות וכן ותר"ת. תש"ת תשר"ת, למעלה: להפסיק33)הנזכרות מותר ביחיד שאפילו רבנו משמיע גדול חידוש

להפסיק. לו שאסור סוברים ויש התקיעות, לשמוע התפילה הברכות34)באמצע יברך כן פי על אף לתקוע יכול אין שאם
מוסף. לתקוע.35)שבתפילת יכול כן פי על אף ושופרות זכרונות מלכיות לברך יודע אינו עדיף36)שאם דאורייתא שספק
דרבנן. דפנותיה,1)מוודאי והכשר הסוכה, ותכונת וענינן. ואיכותן דפנותיה, ושעור וגבהה, מרחבה הסוכה: שיעורי בו נתבארו

לזה. הנמשך וכל כשרין הן וממה שיהיו צריכין וכמה
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להזּכיר לֹו ויׁש אתכם". ּפקדּתי "ּפקד ּכגֹון ּכזכרֹונֹות, ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹאינן
עּמים"; ירּגזּו מל "ה' ּכגֹון עּכּו"ם, אּמֹות ׁשל ְְְְִִֶַַָָָֻֻּפרענּות
ּבּׁשֹופר אלהים "וה' ירּוׁשלים"; יֹום את אדֹום לבני ה' ְְְֱֱִִִֵֵַַָָָֹֹ"זכר
ה' אלהינּו ה' יּׂשראל "ׁשמע ּתימן". ּבסערֹות והל ְְְְְֱֲִִֵֵֵַַַָָָָֹיתקע
אל והׁשבת הּיֹום "וידעּת וכּו'"; לדעת הראת "אּתה ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹאחד";
אףֿעלּֿפי ענינֹו, הּוא מלכּות מאּלּו, ּפסּוק ּכל - וכּו'" ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָלבב
לעֹולם ימל "ה' ּכמֹו הּוא והרי מלכּות; זכר ּבֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָֹׁשאין

וכּו'". מל ביׁשרּון "ויהי ְְִִֶֶֶַָֻועד";
.Èּבצּבּור ראׁשֿהּׁשנה ׁשל הּתקיעֹות ּבסדר הּפׁשּוט ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּמנהג

למקֹומֹו הּספר ּומחזירין ּבּתֹורה ׁשּקֹוראין אחר הּוא: 26ּכ, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ
העם ּכל עֹומד27יֹוׁשבין ואחד ה'28. אּתה ּברּו' :ּומבר ְְְִֵֵֶַָָָָָָָ

קֹול לׁשמע וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹאלהינּו
וכל 'ׁשהחינּו', ּומבר וחֹוזר 'אמן'. עֹונין העם וכל ְְְְֱִֵֵֵֶֶָָָָָָָָׁשֹופר',
ׁשאמרנּו ּתקיעֹות ׁשלׁשים ותֹוקע 'אמן'. אחריו עֹונין ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהעם
ּומתּפללין ועֹומדין קּדיׁש, ואֹומרים הּסדר, על הּספק ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָמּפני
רביעית, ּברכה ׁשליחֿצּבּור ׁשּגֹומר ואחר מּוסף. ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּתפּלת
ּתרּועה, ׁשברים, ׁשלׁשה ּתקיעה, ּתֹוקע 'מלכּיֹות', ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻׁשהיא
'זכרֹונֹות', ׁשהּוא חמיׁשית, ּברכה ּומבר אחת. ּפעם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּתקיעה,
ּותקיעה. ׁשברים ׁשלׁשה ּתקיעה, ּתֹוקע ׁשּגֹומרּה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָואחר
ּתֹוקע ׁשּגֹומרּה ואחר 'ׁשֹופרֹות', ׁשהיא ׁשּׁשית, ּברכה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּומבר

הּת וגֹומר אחת, ּפעם ּותקיעה ּתרּועה פּלה.ּתקיעה, ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
.‡Èהּברכֹות סדר על ׁשּתֹוקע הּוא יֹוׁשבין, ּכׁשהן ׁשּתֹוקע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָזה

עֹומדים מדּבר29ּכׁשהן ואינֹו ׁשּמּיׁשב30. ּתקיעֹות ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹ
ׁשּמעמד ׁשעבר,31לתקיעֹות אףֿעלּֿפי - ּביניהן סח ואם . ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

.ּומבר חֹוזר ְֵֵֵָאינֹו
.·Èמהן ּבבא ּכל ּברכה, ּכל על ׁשּיתקעּו היה, ׁשלׁש32ּבדין ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָ

מידי ׁשּיצאּו ּכיון אּלא יֹוׁשבין. ּכׁשהן ׁשּתקעּו ּכדר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָּפעמים,
ּבהן לחזר הּצּבּור על מטריחין אין ׁשּמּיׁשב, ּבּתקיעֹות ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹספק
ּברכה, ּכל על אחת ּבבא להן ּדי אּלא ּברכֹות; סדר על ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻּכּלן
האּלּו הּדברים וכל ּברכֹות. סדר על ּתקיעֹות ׁשּיׁשמעּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכדי

ּברכֹות סדר על ׁשּׁשמע ּבין - הּיחיד אבל ּבצּבּור; ּבין33- , ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ואין יצא, - מּיׁשב ּבין מעמד ּבין הּסדר; על ׁשמע ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלא

מנהג. ְִֶָָּבזה
.‚Èהּברכֹות את מעּכבֹות אינן אינן34הּתקיעֹות והּברכֹות , ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

הּתקיעֹות את ּבוּדאי35מעּכבֹות יֹודע ּבאחת עירֹות: ׁשּתי . ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָ
ּתֹוקע; ׁשם ואין ּברכֹות, ּתׁשע להן ׁשּיבר מי ׁשם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיׁש

הֹול - ּתֹוקע ׁשם אין ספק ּתֹוקע, ׁשם יׁש ספק ְִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָּובּׁשנּיה,
סֹופרים.36לּׁשנּיה מּדברי והּברכֹות תֹורה, מּדברי ׁשהּתקיעה ; ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
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ולא‡. טפחים, מעּׂשרה ּפחֹות אין ּגבהּה - הּסּכה ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָֹֻׁשעּור
טפחים מּׁשבעה ּפחֹות אין - ורחּבּה אּמה. עּׂשרים על ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיתר
ּכּמה אפּלּו ּברחּבּה להֹוסיף לֹו ויׁש טפחים. ׁשבעה ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָעל
אֹו ׁשבעה, על מּׁשבעה אֹו מעּׂשרה פחּותה היתה ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָמילין.

פסּולה. זֹו הרי - ּכלֿׁשהּוא אּמה מעּׂשרים ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָגבֹוהה
ׁשּתי·. לּה היּו ּפסּולה. - ּדפנֹות ׁשלׁש לּה ׁשאין ְְְֵֵֶָָָָָָָֻסּכה

ׁשּיׁש ּדפן עֹוּׂשה - ּג"ם ּכמין זֹו, ּבצד זֹו ּגמּורֹות ְְְְִֵֶֶֶַַָֹדפנֹות
לאחד סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ּומעמידֹו טפח, על יתר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָּברחּבֹו
מּפני ּפתח, צּורת לּה לעּׂשֹות וצרי ודּיֹו. הּדפנֹות, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָמׁשּתי
ׁשּבת, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר ּגמּורֹות. ּדפנֹות ׁשלׁש לּה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָׁשאין
וקנה מּכאן קנה אפּלּו מקֹום, ּבכל האמּור ּפתח ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּצּורת

להן. מּגיע ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ּגּביהן, על וקנה ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמּכאן
עֹוּׂשה‚. - מפּלׁש ּוביניהן זֹו ּכנגד זֹו דפנֹות ׁשּתי לּה ְְְְֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻהיּו

ּבפחֹות ּומעמידֹו ּומּׁשהּו, טפחים ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּדפן
לעּׂשֹות וצרי ּוכׁשרה; הּדפנֹות מׁשּתי לאחת סמּו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָמּׁשלׁשה
הּסּכה, לפני הּסּכה מּסכ הּיֹוצאים קנים ּפתח. צּורת ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻֻלּה

ּכּסּכה. הן הרי - עּמהן נמׁשכת אחת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻודפן
לארץ:„. מּגיעֹות היּו ולא הּסּכה ּבגג דבּוקֹות ׁשהיּו ְְְְִֶֶַַַָָָָָָֹֻּדפנֹות

ּפחֹות ּפסּולה; - טפחים ׁשלׁשה הארץ מן גבֹוהֹות היּו ְְְְִִִֶָָָָָָָאם
מּגיעֹות היּו ולא לארץ, ּדבּוקֹות הּדפנֹות היּו ּכׁשרה. - ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹמּכן

אף טפחים, עּׂשרה ּגבֹוהֹות אם - רחֹוקיןלּסכ ׁשהן ֿעלּֿפי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
מכּונֹות הּדפנֹות ׁשּיהיּו ּובלבד ּכׁשרה; אּמֹות, ּכּמה הּגג ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻמן
- טפחים ׁשלׁשה הּדפן מן הּגג את הרחיק הּגג. ּׂשפת ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּתחת
ארּבעה ׁשּגבֹוהה מחּצה ּתלה ּכׁשרה. - מּכן ּפחֹות ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָּפסּולה;
ּובפחֹות לארץ, סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ּבאמצע, ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָּומּׁשהּו

כׁשרה. זֹו הרי - לּגג סמּו ְְֲִֵֵַָָָָמּׁשלׁשה
אם‰. - לּה ּדפנֹות והאילנֹות האילנֹות, ּבין סּכתֹו ְְִִִֵֶָָָָָָָָֻהעֹוּׂשה

תהיה ׁשּלא עד אֹותם, וחּזק אֹותם ׁשּקׁשר אֹו חזקים, ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהיּו
האמירים ּבין ּומּלא ּתמיד, אֹותם מנידה הּמצּויה ְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָהרּוח
הרי - אֹותם וקׁשר הרּוח, אֹותם תניד ׁשּלא ּכדי ּובקׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבתבן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להחזיר26) מנהגם ז"ל המערב מחכמי לו שקדמו ומי ז"ל מורי "ואבא לשונו: וזו זה, בעניין כתב רבינו של בנו אברהם רבנו
התקיעות". קודם למקומו בזה.27)ספרֿתורה הציבור את הטריחו לא - לעמוד צריך שהתוקע פי על כתוב28)אף בשופר

שופר אף מעומד, כלומר "בקומה" אלא בקמה תקרי אל "בקמה" שם נאמר שהרי מעומד עומר מה "לכם", כתוב ובעומר "לכם",
גמור.29)מעומד. לו אומרים במצוה שהתחיל השומעים30)שכיוון שגם סוברים ויש לדבר. מותרים השומעים אבל התוקע.

לדבר. תקי31)אסורים על גם הן התקיעות לפני שבירך שמעומד.שהברכות הבבות32)עות כל למלכיות שיתקעו לומר רוצה
לשופרות. וכן לזכרונות וכן ותר"ת. תש"ת תשר"ת, למעלה: להפסיק33)הנזכרות מותר ביחיד שאפילו רבנו משמיע גדול חידוש

להפסיק. לו שאסור סוברים ויש התקיעות, לשמוע התפילה הברכות34)באמצע יברך כן פי על אף לתקוע יכול אין שאם
מוסף. לתקוע.35)שבתפילת יכול כן פי על אף ושופרות זכרונות מלכיות לברך יודע אינו עדיף36)שאם דאורייתא שספק
דרבנן. דפנותיה,1)מוודאי והכשר הסוכה, ותכונת וענינן. ואיכותן דפנותיה, ושעור וגבהה, מרחבה הסוכה: שיעורי בו נתבארו

לזה. הנמשך וכל כשרין הן וממה שיהיו צריכין וכמה
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מצּויה ּברּוח לעמד יכֹולה ׁשאינּה מחּצה ׁשּכל ּכׁשרה; ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹזֹו
מחּצה. אינּה יּבׁשה, ְִֵֶַָָָָׁשל

.Â,ּכׁשרה - הּספינה ּבראׁש אֹו העגלה ּבראׁש סּכתֹו ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָֹֹֻהעֹוּׂשה
- הּגמל ּגּבי על אֹו האילן ּבראׁש ּביֹוםֿטֹוב. לּה ְְְִִֵַַַָָָָָֹועֹולין
לעלֹות ׁשאסּור לפי ּביֹוםֿטֹוב; לּה עֹולין ואין ְְְְֲִִֵֵֶַָָָּכׁשרה,
הּדפנֹות מקצת היּו בהמה. ּגּבי על אֹו ּבאילן ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָּביֹוםֿטֹוב
נּטלּו ׁשאּלּו ּכל רֹואין, - אילנֹות ּומקצתן אדם ּבידי ְְֲִִִִִִֵֶָָָָָֹעּׂשּויֹות
לּה עֹולין אדם, ׁשּבידי ּבּדפנֹות לעמד יכֹולה היא ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹהאילנֹות,

ְּביֹוםֿטֹוב.
.Êראׁשי ׁשהיּו ּכגֹון ּכיצד? ּפסּולה. - ּגג לּה ׁשאין ְְֵֵֵֶֶַָָָָָָֻסּכה

הּדפן ראׁש ׁשּסמ אֹו צריף; ּכמין בזֹו זֹו ּדבּוקֹות ְְְְְִִֶֶַַַָָֹֹהּדפנֹות
ׁשהגּביּה אֹו טפח, אפּלּו ּגג לּה היה אם - לּכתל סּכה ְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשל
סּכה ּכׁשרה. זֹו הרי טפח, הּקרקע מן לּכתל הּסמּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻהּדפן
על טפחים ׁשבעה ּבּה לרּבע ּכדי ּבהּקפה יׁש אם - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻעגּלה
ּכׁשרה. זֹו הרי זוּיֹות, לּה ׁשאין אףֿעלּֿפי טפחים, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשבעה

.Áׁשהיּו ּבין - ּפצימין לּה ׁשּיׁש אכסדרה עלּֿגּבי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָסּכ
מּבחּוץ נראין ׁשהיּו ּבין מּבחּוץ, נראין ואין מּבפנים ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶַַָנראין

ּכׁשרה. - מּבפנים נראין ְְְְִִִִִֵֵָואין
.Ëהעּׂשּויה סּכה ׁשהיא מּפני ּפסּולה, - ּפצימין לּה היּו ְְְֲִִִִֵֶָָָָָָֹֻלא

ואמצע האכסדרה, צּדי ׁשני אּלא לּה אין ׁשהרי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכמבֹוי,
ּפצימין. ּבֹו אין וׁשּכנגּדֹו ּכתל, ּבֹו אין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹהאכסדרה

.Èׁשּיׁש באר עלּֿגּבי אֹו לחי לֹו ׁשּיׁש מבֹוי עלּֿגּבי ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָסּכ
החג ׁשּבתֹו ׁשּבת לאֹותּה כׁשרה סּכה זֹו הרי - ּפּסין ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻלּה
- ׁשּבת לענין מחּצֹות אּלּו ּופּסין זה ׁשּלחי מּתֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָּבלבד;

סּכה. לענין ּכמחּצֹות אֹותן ְְְְִִִַַָָֹֻנחׁשב
.‡Èּגּבן על וסּכ הּגג זוּיֹות ארּבע על קנּדסין ארּבעה ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָֻנעץ

הּמחּצֹות את ורֹואין ּכׁשר; הּגג, ּׂשפת על והּסּכּו הֹואיל -ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ
.הּסּכּו ּׂשפת על למעלה עֹולֹות הן ּכאּלּו ְְְְְִִֵַַַַַַָהּתחּתֹונֹות

.·Èחּלֹונֹות ּבכתליה ויׁש רּבים, ּפתחים לּה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻסּכה
על מרּבה ׁשּפרּוץ ואףֿעלּֿפי ּכׁשרה; זֹו הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֻהרּבה
אם אבל עּׂשר. על יתר ּפתח ׁשם יהיה ׁשּלא ּובלבד ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהעֹומד.
צּורת לּה ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי - עּׂשר על יתר ּפתח ׁשם ִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהיה

העֹומד. על מרּבה הּפרּוץ יהיה ׁשּלא צרי ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻּפתח,
.‚Èּבכרים ּומעטּה אּמה, מעּׂשרים ּגבֹוּה ׁשאוירּה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻסּכה

ּבתבן מעטּה ּבּטלם. ואפּלּו מעּוט, אינֹו - -ּוכסתֹות ּובּטלֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָ
ּבעפר אבל ּובּטלֹו. עפר לֹומר צרי ואין מעּוט; זה ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָהרי
והּוצין אּמה, מעּׂשרים גבֹוהה היתה מעּוט. אינֹו ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָסתם,
מחּמתן, מרּבה צּלתן היתה אם - עּׂשרים לתֹו ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻיֹורדין

ּוכׁשרה. עבה ּכגג ְְְֵֵֶָָָָיחׁשבּו
.„È- כּלּה עלּֿפני האמצעית ּדפן ּכנגד ּבּה איצטּבה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻּבנה

איצטּבה ּבנה ּכׁשרה. הּסּכה, רחב ׁשעּור ּבאיצטּבה יׁש ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֻאם
איצטּבה מּׂשפת יׁש אם - הּצד מן האמצעית ּדפן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכנגד

ּכׁשרה. אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ּפסּולה; אּמֹות, ארּבע ְְְְְְֵֶַַַַַַַָָָֹולּכתל
ולּכתל איצטּבה מּׂשפת יׁש אם - ּבאמצעּה איצטּבה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבנה
אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ּפסּולה; רּוח, לכל אּמֹות ְְְְֵַַַַַַַָָָארּבע
מן והרי ּבאיצטּבה, נֹוגעֹות הּמחּצֹות ּוכאּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָּכׁשרה;
עּמּוד, בּה ּבנה אּמה. מעּׂשרים ּפחֹות הּסּכּו ועד ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהאיצטּבה
הּנּכרֹות, מחּצֹות אּלּו ׁשאין ּפסּולה; - סּכה הכׁשר ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻויׁש

דפנֹות. ּבלא ּכׁשר סכ העּמּוד עלּֿגב ְְְְְִֵַַַָָָָָֹונמצא
.ÂË- לעּׂשרה להׁשלימּה ּבּה וחקק מעּׂשרה, פחּותה ְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָָָהיתה

ּפחֹות ּפסּולה; טפחים, ׁשלׁשה ולּכתל חקק מּׂשפת יׁש ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹאם
ּכמֹו ּכדבּוק, הּוא הרי מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל ּכׁשרה; ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָמּכן,

ׁשּבת. ּבהלכֹות ְְְִֵֶַַָׁשּבארנּו
.ÊËאּלא צריכין אנּו ׁשאין הּכל, מן ּכׁשרין סּכה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻּדפני

את אדם ועֹוּׂשה מּבעליֿחּיים. ואפּלּו מקֹום, מּכל ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמחּצה
ּבסּכה וייׁשן ויׁשּתה ׁשּיאכל ּכדי ּביֹוםֿטֹוב, ּדפן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֻחברֹו
זה לדעת ׁשּלא אֹותֹו ׁשּיעּׂשה והּוא, לּה. ּדפן ׁשחברֹו ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹכׁשרה,
ּביֹוםֿטֹוב, אסּור - לדעת עּׂשהּו אם אבל ּדפן; ְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנעּׂשה
רביעית ּדפן ּבכלים עֹוּׂשה וכן החג. ימי ּבׁשאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻּומּתר

ּבכליםּב אֹותּה יעּׂשה לא ׁשליׁשית, ּדפן אבל יֹוםֿטֹוב; ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָֹֹ
עראי אהל עֹוּׂשין ואין הּסּכה, מכׁשיר ׁשהּוא לפי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֻּביֹוםֿטֹוב,

ְּביֹוםֿטֹוב.

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

אּלא‡. מסּככין אין ּדבר. מּכל כׁשר אינֹו סּכה ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהּסכ
מקּבל ואינֹו הארץ, מן ׁשּנעקר הארץ, מן ׁשּגּדּולֹו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבדבר

ּתמיד. נֹובל ואינֹו נֹוׁשר ואינֹו רע, ריחֹו ואין ְְְְִֵֵֵֵֵֵַָָֻטמאה,
לארץ,·. במחּבר אֹו הארץ, מן ּגּדּוליו ׁשאין ּבדבר ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻסּכ

וסּכ עבר אם אבל ּפסּולה. - טמאה ׁשּמקּבל בדבר ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻאֹו
ׁשּלא ּכׁשרה; - רע ׁשריחֹו בדבר אֹו ונֹוׁשר, הּנֹובל ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבדבר
ויצא. הּסּכה יּניח ׁשּלא ּכדי אּלא ּבאּלּו, מסּככין אין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻאמרּו,
לתֹו יֹורדין סכ ׁשל ועלין הּוצין יהיּו ׁשּלא להּזהר ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹוצרי
ּבמיני סּככּה ּביׁשיבתֹו. לֹו יצר ׁשּלא ּכדי טפחים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹעּׂשרה
ּגּדּולי ׁשאינן מּפני ּפסּולה, - ועֹורֹות בעצמֹות אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָמּתכֹות,
- סּכה ׁשּנעּׂשּו עד בהן, וכּיֹוצא ּגפנים עליה הדלה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻקרקע.
ּובמחצלֹות ּבכליֿעץ סּככּה נעקרּו. לא ׁשהרי ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּפסּולה,
מקּבלין ׁשהן מּפני ּפסּולה, - בהן וכּיֹוצא לׁשכיבה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהעּׂשּויֹות
ּפסּולה; ּובליֹותיהן, ּבׁשבריֿכלים סּככּה אם וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָֻטמאה.
ׁשעדין ּבׁשברים יסּכ ׁשּמא - טמאה מקּבלין והיּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהֹואיל

טהרּו. ֲָֹלא
סֹוכי‚. טמאה. מקּבלין ׁשהן מּפני ּפסּולה, - ּבאכלין ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻסּככּה

מכּבדֹות ענבים; ּובהן ענבים ּפרּכילי ּתאנים; ּובהן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָתאנים
מרּבה ּפסלת אם רֹואין בהן: ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתמרים, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻּובהן
ּבהן. מסּככין אין - לאו ואם ּבהן; מסּככין - האכלין ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָעל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

צריך1) ואם דינו. מה פסול ומקצתו כשר הסכך מקצת ואם פסולים, הם דבר זה ומאי שיהיה, שראוי ממה הסכך דיני בו נתבארו
אלו. בדברים וכיוצא סוכה, בתוך וסוכה כן, גם לשמה עשיה

- `"ryz'd xii` `"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מ ּבהן יּׁשאר ולא יּבֹולּו ייבׁשּו ׁשאם ּבירקֹות, ּמׁש,סּכ ְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
הּוא ּכאּלּו נחׁשב מקֹומן הרי - לחים עּתה ׁשהן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאףֿעלּֿפי

אינם. ּוכאּלּו ְֲִִֵָאויר
ּכׁשרה,„. - נּפצן ולא אֹותן דק ׁשּלא העץ, ּבפׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹסּככּה

מּפני ּבֹו, מסּככין אין - אֹותן ונּפץ ּדק ואם הּוא. עץ ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשעדין
מסּככין קרקע. מּגּדּולי אינן ּוכאּלּו צּורתֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשּנׁשּתּנית
עֹומד צּורתן ׁשהרי בהן, וכּיֹוצא חלף וׁשל סיב ׁשל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבחבלים

ּכלים. החבלים ְֲִִֵֵַָואין
ּפסּולה;‰. - ּבנקבֹות ּכׁשרה; - ּבזכרים ּבחּצים: ְְְְְְִִִִִִֵֵָָָָסּככּה

הּוא, קּבּול ּבית ּבברזל, להתמּלאת עּׂשּוי ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹאףֿעלּֿפי
ּכליֿקּבּול. ּככל טמאה ְְְְִִֵַָָֻּומקּבל

.Âסתמּה - קטּנה חלף: אֹו ּגמי מחצלת אֹו קנים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמחצלת
אֹותּה עּׂשה אּלאֿאםּֿכן ּבּה, מסּככין אין לפיכ ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָלׁשכיבה;
ּבּה; מסּככין לפיכ ,לסּכּו סתמּה - ּגדֹולה ;ְְְְְְְִִִִַָָָָָלסּכּו
אפּלּו - קיר לּה יׁש ואם לׁשכיבה. אֹותּה עּׂשה ְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָָאּלאֿאםּֿכן
נּטל ואפּלּו ּככליֿקּבּול; היא ׁשהרי ּבּה, מסּככין אין ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָגדֹולה,
ּכׁשבריֿכלים. ׁשהיא מּפני ּבּה, מסּככין אין ׁשּלּה, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהּקיר

.Ê,ּבהן מסּככין טפחים, ארּבעה ּברחּבן ׁשאין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָנסרים
אין - ארּבעה ּברחּבן יׁש ואם מׁשּפין. ׁשהן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאףֿעלּֿפי
יׁשב ׁשּמא ּגזרה מׁשּפין; ׁשאינם ואףֿעלּֿפי ּבהן, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמסּככין
ׁשּיׁש אחד נסר עליה נתן כסּכה. ׁשהיא וידּמה הּתקרה ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּתחת
והּיׁשן ּתחּתיו. יׁשנין ואין ּכׁשרה, - טפחים ארּבעה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָּברחּבֹו
ארּבעה ּברחּבן ׁשּיׁש נסרין היּו חֹובתֹו. ידי יצא לא - ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹּתחּתיו
וסּכ ארּבעה ּבהן ׁשאין ּבצּדיהן והפכן ארּבעה, ּבעבין ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָואין
ּברחּבֹו ׁשּסּכ ּבין ּפסּול, הּנסר ׁשהרי ּפסּולה; זֹו הרי - ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּבהן

ּבעביֹו. ׁשּסּכ ְְִֵֵֶָּבין
.Áאּלא והאבנים, הּטיט ׁשהיא מעזיבה, עליה ׁשאין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּתקרה

לׁשם נעּׂשּו לא ׁשהרי ּפסּולה; זֹו הרי - ּבלבד ּתקּועין ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָֹנסרין
והניד הּנסרים ּפקּפק אם לפיכ ּבית. לׁשם אּלא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻסּכה,
יהיה ׁשּלא ּובלבד ּכׁשרה, זֹו הרי - סּכה לׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻהּמסמרים
מּבינתים אחד נטל אם וכן טפחים. ארּבעה ונסר נסר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבכל
ּכׁשרה. זֹו הרי - סּכה לׁשם ּכׁשר סכ ּבמקֹומֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֻוהּניח

.Ëאףֿעלּֿפי ּכׁשרה, - מקֹום מּכל ּכהלכתּה ׁשּנעּׂשית ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻסּכה
ּכגֹון לצל; עּׂשּויה ׁשּתהיה והּוא, מצוה. לׁשם נעּׂשית ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּלא
סּכה אבל בהן. ּכּיֹוצא וכל ּבהמה וסּכת עּכּו"ם ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָֹֻֻֻסּכת
וכן לצל. נעּׂשית ׁשּלא לפי ּפסּולה, - מאליה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּנעּׂשית
עּמר לא ׁשהרי סּכה, אינּה - סּכה ועּׂשהּו ּבגדיׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹֻֻהחֹוטט
ּבמׁש טפח חלל ּבתחּלה עּׂשה אם לפיכ לצל. זה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּגדיׁש
- לעּׂשרה והׁשלימּה כן אחרי ּבּה וחטט סּכה, לׁשם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻׁשבעה

לצל. ׁשּלּה סכ נעּׂשה ׁשהרי ְְְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָּכׁשרה,
.Èּבהן מסּככין אין זרדין, וחבילי עצים וחבילי קׁש ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָחבילי

ויּמל ליּבׁשן, ּכדי ּגּגֹו על חבילֹות אֹותן יעּׂשה ׁשּמא ּגזרה -ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
זה סכ עּׂשה לא מּתחּלה והּוא סּכה, לׁשם ּתחּתיהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻויׁשב
- הּתירם ואם מאליה. ׁשּנעּׂשית ּכסּכה ונמצאת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻלצל,
בּדים. מעּׂשריםֿוחמּׁשה ּפחּותה חבילה ואין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּכׁשרֹות.

.‡Èוכןחב ּבהן. מסּככין למנין, אֹותן ׁשאגדּו קטּנֹות ילֹות ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
ּבֹו, מסּככין - ּבֹו אגּודֹות והחרּיֹות הּדקל ראׁש ְְְֲֲִֵֶֶַַַַֹֻהחֹות

החרּיֹות ראׁשי קׁשר ואפּלּו ּכחבילה. אינֹו ׁשמים ּבידי ֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשאגד
ראׁשים מּׁשני אחד אחת, ּבחבילה ׁשּנמצאּו האחד, מּצד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכּלן
עץ ׁשהאֹוגד ּבּה; מסּככין - אדם ּבידי ואחד ׁשמים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבידי
ּבידי אגּודה ׁשהרי היא, אחד ּכעץ וזֹו חבילה; אינֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָאחד,
אגד. אינֹו לטלטלֹו, עּׂשּוי ׁשאינֹו אגד ּכל וכן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשמים.

.·È.הּבית ּבתֹו עּׂשאּה ּכאּלּו - האילן ּתחת סּכתֹו ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֻהעֹוּׂשה
ואחרּֿכ ּגּבן על וסּכ ּובּדיהן, האילנֹות עלי עליה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהדלה
היה לא ואם ּכׁשרה; - מהן הרּבה הּסּכּו היה אם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹקּצצן:
אֹותן לנענע צרי - מהן הרּבה ּכׁשר מּתחּלתֹו ׁשהיה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּסּכּו

סּכה. לׁשם עּׂשּויה ׁשּתהיה ּכדי קציצתן, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻאחר
.‚Èוסּכ ּבֹו מסּככין ׁשאין ּבדבר ּבֹו ׁשּמסּככין ּדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָערב

סּכ ּפסּולה. הּפסּול, על יתר ׁשהּכׁשר אףֿעלּֿפי - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבׁשניהם
ּפסּול ּבסכ יׁש אם זה: ּבצד זה לעצמֹו, ּובזה לעצמֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבזה
- הּצד מן ּבין ּבאמצע, ּבין אחד, ּבמקֹום טפחים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשלׁשה

ּפסּולה. זֹו ְֲֵָהרי
.„Èגדֹולה ּבסּכה אבל קטּנה; ּבסּכה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָֻֻּבּמה

מּכן ּפחֹות טפחים; ּבארּבעה ּפֹוסלה ּבאמצע, ּפסּול סכ -ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָ
- מּכן ּופחֹות אּמֹות; ּבארּבע ּפֹוסל - הּצד ּומן ּכׁשרה. -ְְְִִֵֵֵַַַַַָָ
הּפחת; מקֹום על וסּכ ּבאמצעֹו, ׁשּנפחת ּבית ּכיצד? ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכׁשרה.
גדֹולה סּכה וכן עליה; ׁשּסּכ אכסדרה, הּמּקפת חצר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻוכן
מלמעלה: הּדפנֹות ּבצד ּבֹו מסּככין ׁשאין ּבדבר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּקיפּוה
ּפסּולה; - אּמֹות ארּבע ולּכתל הּכׁשר הּסכ מּׂשפת יׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹאם
הּסכ זה ויחׁשב נעקם, הּכתל ּכאּלּו רֹואין - מּכן ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּפחֹות
מּסיני. למׁשה הלכה זה ודבר ּוכׁשרה. הּכתל מּגּוף ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּפסּול

.ÂËׁשבעה אּלא ּבּה ׁשאין ּכל קטּנה? סּכה היא ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻואיֿזֹו
יתר ּבּה ׁשּיּׁשאר ּכל - ּוגדֹולה טפחים; ׁשבעה על ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹטפחים
ּכׁשר. סכ טפחים ׁשבעה על טפחים ׁשבעה הּפסּול סכ ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָעל

.ÊËּבמקֹום ואין זה, ּבצד זה ּכׁשר, ודבר ּפסּול ּבדבר ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָסּכ
היה אם ּפחֹות: אּלא טפחים, ׁשלׁשה רחב הּפסּול מּסכ ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹאחד
היה ואם ּכׁשר; - הּפסּול הּסכ ּכל על יֹותר הּכׁשר הּסכ ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָּכל
- ׁשלׁשה אחד ּבמקֹום ׁשאין אףֿעלּֿפי ּבצמצּום, זה ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָזה

נחׁשב. הּוא ּכפרּוץ ּפסּול ׁשּסכ מּפני ּפסּולה; זֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָהרי
.ÊÈהּנׁשר מּפני ּתחּתיה ׁשּפרּׂש אֹו מלמעלה, ּבגד עליה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּפרּׂש

סּככּה אם וכן ּכׁשרה. - לנאֹותּה ּכדי ּפרּׂשֹו ּפסּולה. -ְְְְְְְִִֵֵֵֵָָָָָ
וכלים, מגדים ּובמיני פרֹות ּבמיני ועּטרּה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָּכהלכתּה,
ּכׁשרה. - לנאֹותּה ּכדי ,ּבּסכ ּבין ּבכתליה ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשּתלּויין,

.ÁÈ.ּברחּבה ממעטין אבל ּבגבהּה, ממעטין אין סּכה, ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַָָָָָָֻנֹויי
- יתר אֹו טפחים ארּבעה מּגּגּה מפלגין הסּכה נֹויי ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻֻהיּו
אּלא ,הּסכ ּתחת אינֹו ּכאּלּו ׁשם, ׁשהּיֹוׁשב ׁשּנמצא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּפסּולה;

ּבהן. מסּככין ׁשאין וכלים אכלין ׁשהן הּנֹויים, ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּתחת
.ËÈׁשהאויר חּלֹונֹות חּלֹונֹות בֹו ׁשהיּו אםסכ מהן: נראה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

מּפני ּפסּולה, זֹו הרי - המסּכ מקֹום ּככל האויר ּבכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָָֻיׁש
הּצל, על מרּבה ׁשהחּמה וכל מּצּלתּה; מרּבה ּתהיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻׁשחּמתּה

ּכׁשרה. - האויר על רב הּסכ היה ואם ;סכ ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָאינֹו
.Îאויר אחד ּבמקֹום היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֹּבּמה

ּבין טפחים, ׁשלׁשה אויר היה אם אבל טפחים. ְְְְֲֲִִִִֵָָָָָָָׁשלׁשה
ׁשּימעטּנּו עד ּפסּולה, זֹו הרי - הּצד מן ּבין ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבאמצע,
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מ ּבהן יּׁשאר ולא יּבֹולּו ייבׁשּו ׁשאם ּבירקֹות, ּמׁש,סּכ ְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
הּוא ּכאּלּו נחׁשב מקֹומן הרי - לחים עּתה ׁשהן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאףֿעלּֿפי

אינם. ּוכאּלּו ְֲִִֵָאויר
ּכׁשרה,„. - נּפצן ולא אֹותן דק ׁשּלא העץ, ּבפׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹסּככּה

מּפני ּבֹו, מסּככין אין - אֹותן ונּפץ ּדק ואם הּוא. עץ ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשעדין
מסּככין קרקע. מּגּדּולי אינן ּוכאּלּו צּורתֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשּנׁשּתּנית
עֹומד צּורתן ׁשהרי בהן, וכּיֹוצא חלף וׁשל סיב ׁשל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבחבלים

ּכלים. החבלים ְֲִִֵֵַָואין
ּפסּולה;‰. - ּבנקבֹות ּכׁשרה; - ּבזכרים ּבחּצים: ְְְְְְִִִִִִֵֵָָָָסּככּה

הּוא, קּבּול ּבית ּבברזל, להתמּלאת עּׂשּוי ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹאףֿעלּֿפי
ּכליֿקּבּול. ּככל טמאה ְְְְִִֵַָָֻּומקּבל

.Âסתמּה - קטּנה חלף: אֹו ּגמי מחצלת אֹו קנים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמחצלת
אֹותּה עּׂשה אּלאֿאםּֿכן ּבּה, מסּככין אין לפיכ ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָלׁשכיבה;
ּבּה; מסּככין לפיכ ,לסּכּו סתמּה - ּגדֹולה ;ְְְְְְְִִִִַָָָָָלסּכּו
אפּלּו - קיר לּה יׁש ואם לׁשכיבה. אֹותּה עּׂשה ְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָָאּלאֿאםּֿכן
נּטל ואפּלּו ּככליֿקּבּול; היא ׁשהרי ּבּה, מסּככין אין ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָגדֹולה,
ּכׁשבריֿכלים. ׁשהיא מּפני ּבּה, מסּככין אין ׁשּלּה, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהּקיר

.Ê,ּבהן מסּככין טפחים, ארּבעה ּברחּבן ׁשאין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָנסרים
אין - ארּבעה ּברחּבן יׁש ואם מׁשּפין. ׁשהן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאףֿעלּֿפי
יׁשב ׁשּמא ּגזרה מׁשּפין; ׁשאינם ואףֿעלּֿפי ּבהן, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמסּככין
ׁשּיׁש אחד נסר עליה נתן כסּכה. ׁשהיא וידּמה הּתקרה ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּתחת
והּיׁשן ּתחּתיו. יׁשנין ואין ּכׁשרה, - טפחים ארּבעה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָּברחּבֹו
ארּבעה ּברחּבן ׁשּיׁש נסרין היּו חֹובתֹו. ידי יצא לא - ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹּתחּתיו
וסּכ ארּבעה ּבהן ׁשאין ּבצּדיהן והפכן ארּבעה, ּבעבין ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָואין
ּברחּבֹו ׁשּסּכ ּבין ּפסּול, הּנסר ׁשהרי ּפסּולה; זֹו הרי - ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּבהן

ּבעביֹו. ׁשּסּכ ְְִֵֵֶָּבין
.Áאּלא והאבנים, הּטיט ׁשהיא מעזיבה, עליה ׁשאין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּתקרה

לׁשם נעּׂשּו לא ׁשהרי ּפסּולה; זֹו הרי - ּבלבד ּתקּועין ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָֹנסרין
והניד הּנסרים ּפקּפק אם לפיכ ּבית. לׁשם אּלא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻסּכה,
יהיה ׁשּלא ּובלבד ּכׁשרה, זֹו הרי - סּכה לׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻהּמסמרים
מּבינתים אחד נטל אם וכן טפחים. ארּבעה ונסר נסר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבכל
ּכׁשרה. זֹו הרי - סּכה לׁשם ּכׁשר סכ ּבמקֹומֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֻוהּניח

.Ëאףֿעלּֿפי ּכׁשרה, - מקֹום מּכל ּכהלכתּה ׁשּנעּׂשית ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻסּכה
ּכגֹון לצל; עּׂשּויה ׁשּתהיה והּוא, מצוה. לׁשם נעּׂשית ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּלא
סּכה אבל בהן. ּכּיֹוצא וכל ּבהמה וסּכת עּכּו"ם ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָֹֻֻֻסּכת
וכן לצל. נעּׂשית ׁשּלא לפי ּפסּולה, - מאליה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּנעּׂשית
עּמר לא ׁשהרי סּכה, אינּה - סּכה ועּׂשהּו ּבגדיׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹֻֻהחֹוטט
ּבמׁש טפח חלל ּבתחּלה עּׂשה אם לפיכ לצל. זה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּגדיׁש
- לעּׂשרה והׁשלימּה כן אחרי ּבּה וחטט סּכה, לׁשם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻׁשבעה

לצל. ׁשּלּה סכ נעּׂשה ׁשהרי ְְְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָּכׁשרה,
.Èּבהן מסּככין אין זרדין, וחבילי עצים וחבילי קׁש ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָחבילי

ויּמל ליּבׁשן, ּכדי ּגּגֹו על חבילֹות אֹותן יעּׂשה ׁשּמא ּגזרה -ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
זה סכ עּׂשה לא מּתחּלה והּוא סּכה, לׁשם ּתחּתיהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻויׁשב
- הּתירם ואם מאליה. ׁשּנעּׂשית ּכסּכה ונמצאת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻלצל,
בּדים. מעּׂשריםֿוחמּׁשה ּפחּותה חבילה ואין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּכׁשרֹות.

.‡Èוכןחב ּבהן. מסּככין למנין, אֹותן ׁשאגדּו קטּנֹות ילֹות ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
ּבֹו, מסּככין - ּבֹו אגּודֹות והחרּיֹות הּדקל ראׁש ְְְֲֲִֵֶֶַַַַֹֻהחֹות

החרּיֹות ראׁשי קׁשר ואפּלּו ּכחבילה. אינֹו ׁשמים ּבידי ֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשאגד
ראׁשים מּׁשני אחד אחת, ּבחבילה ׁשּנמצאּו האחד, מּצד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכּלן
עץ ׁשהאֹוגד ּבּה; מסּככין - אדם ּבידי ואחד ׁשמים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבידי
ּבידי אגּודה ׁשהרי היא, אחד ּכעץ וזֹו חבילה; אינֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָאחד,
אגד. אינֹו לטלטלֹו, עּׂשּוי ׁשאינֹו אגד ּכל וכן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשמים.

.·È.הּבית ּבתֹו עּׂשאּה ּכאּלּו - האילן ּתחת סּכתֹו ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֻהעֹוּׂשה
ואחרּֿכ ּגּבן על וסּכ ּובּדיהן, האילנֹות עלי עליה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהדלה
היה לא ואם ּכׁשרה; - מהן הרּבה הּסּכּו היה אם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹקּצצן:
אֹותן לנענע צרי - מהן הרּבה ּכׁשר מּתחּלתֹו ׁשהיה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּסּכּו

סּכה. לׁשם עּׂשּויה ׁשּתהיה ּכדי קציצתן, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻאחר
.‚Èוסּכ ּבֹו מסּככין ׁשאין ּבדבר ּבֹו ׁשּמסּככין ּדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָערב

סּכ ּפסּולה. הּפסּול, על יתר ׁשהּכׁשר אףֿעלּֿפי - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבׁשניהם
ּפסּול ּבסכ יׁש אם זה: ּבצד זה לעצמֹו, ּובזה לעצמֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבזה
- הּצד מן ּבין ּבאמצע, ּבין אחד, ּבמקֹום טפחים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשלׁשה

ּפסּולה. זֹו ְֲֵָהרי
.„Èגדֹולה ּבסּכה אבל קטּנה; ּבסּכה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָֻֻּבּמה

מּכן ּפחֹות טפחים; ּבארּבעה ּפֹוסלה ּבאמצע, ּפסּול סכ -ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָ
- מּכן ּופחֹות אּמֹות; ּבארּבע ּפֹוסל - הּצד ּומן ּכׁשרה. -ְְְִִֵֵֵַַַַַָָ
הּפחת; מקֹום על וסּכ ּבאמצעֹו, ׁשּנפחת ּבית ּכיצד? ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכׁשרה.
גדֹולה סּכה וכן עליה; ׁשּסּכ אכסדרה, הּמּקפת חצר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻוכן
מלמעלה: הּדפנֹות ּבצד ּבֹו מסּככין ׁשאין ּבדבר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּקיפּוה
ּפסּולה; - אּמֹות ארּבע ולּכתל הּכׁשר הּסכ מּׂשפת יׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹאם
הּסכ זה ויחׁשב נעקם, הּכתל ּכאּלּו רֹואין - מּכן ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּפחֹות
מּסיני. למׁשה הלכה זה ודבר ּוכׁשרה. הּכתל מּגּוף ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּפסּול

.ÂËׁשבעה אּלא ּבּה ׁשאין ּכל קטּנה? סּכה היא ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻואיֿזֹו
יתר ּבּה ׁשּיּׁשאר ּכל - ּוגדֹולה טפחים; ׁשבעה על ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹטפחים
ּכׁשר. סכ טפחים ׁשבעה על טפחים ׁשבעה הּפסּול סכ ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָעל

.ÊËּבמקֹום ואין זה, ּבצד זה ּכׁשר, ודבר ּפסּול ּבדבר ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָסּכ
היה אם ּפחֹות: אּלא טפחים, ׁשלׁשה רחב הּפסּול מּסכ ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹאחד
היה ואם ּכׁשר; - הּפסּול הּסכ ּכל על יֹותר הּכׁשר הּסכ ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָּכל
- ׁשלׁשה אחד ּבמקֹום ׁשאין אףֿעלּֿפי ּבצמצּום, זה ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָזה

נחׁשב. הּוא ּכפרּוץ ּפסּול ׁשּסכ מּפני ּפסּולה; זֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָהרי
.ÊÈהּנׁשר מּפני ּתחּתיה ׁשּפרּׂש אֹו מלמעלה, ּבגד עליה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּפרּׂש

סּככּה אם וכן ּכׁשרה. - לנאֹותּה ּכדי ּפרּׂשֹו ּפסּולה. -ְְְְְְְִִֵֵֵֵָָָָָ
וכלים, מגדים ּובמיני פרֹות ּבמיני ועּטרּה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָּכהלכתּה,
ּכׁשרה. - לנאֹותּה ּכדי ,ּבּסכ ּבין ּבכתליה ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשּתלּויין,

.ÁÈ.ּברחּבה ממעטין אבל ּבגבהּה, ממעטין אין סּכה, ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַָָָָָָֻנֹויי
- יתר אֹו טפחים ארּבעה מּגּגּה מפלגין הסּכה נֹויי ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻֻהיּו
אּלא ,הּסכ ּתחת אינֹו ּכאּלּו ׁשם, ׁשהּיֹוׁשב ׁשּנמצא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּפסּולה;

ּבהן. מסּככין ׁשאין וכלים אכלין ׁשהן הּנֹויים, ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּתחת
.ËÈׁשהאויר חּלֹונֹות חּלֹונֹות בֹו ׁשהיּו אםסכ מהן: נראה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

מּפני ּפסּולה, זֹו הרי - המסּכ מקֹום ּככל האויר ּבכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָָֻיׁש
הּצל, על מרּבה ׁשהחּמה וכל מּצּלתּה; מרּבה ּתהיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻׁשחּמתּה

ּכׁשרה. - האויר על רב הּסכ היה ואם ;סכ ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָאינֹו
.Îאויר אחד ּבמקֹום היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֹּבּמה

ּבין טפחים, ׁשלׁשה אויר היה אם אבל טפחים. ְְְְֲֲִִִִֵָָָָָָָׁשלׁשה
ׁשּימעטּנּו עד ּפסּולה, זֹו הרי - הּצד מן ּבין ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבאמצע,
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סּכה אם ּוכסתֹות: ּכרים ּכגֹון הּפסּול, ּבדבר מעטֹו ְְְְֲִִִִַָָָָָָָֻמּׁשלׁשה.
עד ּפסּולה, - קטּנה ּבסּכה ואם ּכׁשרה; - היא ְְְְְְִִֵַַָָָָָֻגדֹולה
מרּבה צּלתֹו הּסּכּו רב היה ּבֹו. ׁשּמסּככין ּבדבר ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻׁשּימעטּנּו
הּכל וצּלת הֹואיל - מּצּלתֹו מרּבה חּמתֹו ּומעּוטֹו ְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֻמחּמתֹו,

ּכׁשרה. הּכל, מחּמת ְְֵֵַַַָָֹֻמרּבה
.‡Îהּכֹוכבים מּמּנּו ׁשּיראּו ּכדי קל, להיֹות הּסּכּו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדר

ׁשאין אףֿעלּֿפי - ּבית ּכמין מעּבה היתה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻהּגדֹולים.
והּוא מדבלל, הּסּכּו היה ּכׁשרה. מּתֹוכּה, נראין ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֻהּכֹוכבים
ּכׁשר; - למּטה ּומקצתֹו למעלה מקצתֹו ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּסּכּו
ואם טפחים. ׁשלׁשה והּיֹורד העֹולה ּבין יהיה ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּובלבד
גבֹוּה ׁשהּוא אףֿעלּֿפי יתר, אֹו טפח העֹולה זה ּברחב ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהיה
ונגע למּטה ירד ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - טפחים מּׁשלׁשה ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָיתר
הּיֹורד. ּׂשפת ּכנגד מכּון ׁשּיהיה והּוא, הּיֹורד. זה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֻּבּׂשפת

.·Îּכמי ּפסּולה, הּתחּתֹונה - סּכה עלּֿגּבי סּכה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֻֻהעֹוּׂשה
ּדברים ּבּמה ּכׁשרה. - והעליֹונה הּבית; ּבתֹו סּכה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשעּׂשה
העליֹונה חלל ּגבּה ּבׁשהיה פסּולה? ׁשהּתחּתֹונה ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאמּורים
לקּבל יכֹול הּתחּתֹונה ּגג והיה יתר, אֹו טפחים ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָעּׂשרה
אם אבל הּדחק. עלֿידי אפּלּו עליֹונה, ׁשל ּוכסתֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָּכרים

הית ׁשּלא אֹו עּׂשרה, עליֹונה ׁשל ּגבהּה הּתחּתֹונהאין ה ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
עלֿידי אפּלּו עליֹונה ׁשל ּוכסתֹות ּכרים לקּבל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָיכֹולה
ּגבּה יהיה ׁשּלא והּוא, ּכׁשרה. הּתחּתֹונה (אף) - ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּדחק
העליֹונה ּבסכ ׁשהּתחּתֹונה, אּמה; עּׂשרים על יתר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּתיהן

נּתרת. ִִֶֶהיא
.‚Î,טפחים עּׂשרה ּגבֹוהה אם - הּסּכה ׁשּבתֹו ְְְֲִִִֶַָָָָָָֻמּטה

ּבתֹו ּכסּכה ׁשהיא מּפני חֹובתֹו, ידי יצא לא ּתחּתיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻהּיֹוׁשב
עּׂשרה ּגבֹוהה אם - טפח אפּלּו ּגג לּה ׁשּיׁש ּכילה וכן ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻסּכה.
עּמּודים ארּבעה הּמעמיד וכן ּבּסּכה. ּבּה יׁשנין אין ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻטפחים,
ּבתֹו ּכסּכה זה הרי עּׂשרה, ּגבֹוהין אם - עליהן סדין ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּופרּׂש

ָֻסּכה.
.„Îׁשאין ּכילה וכן סדין; עליהן ׁשּפרּׂש עּמּודים ׁשני ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאבל

ּתחּתיהם ליׁשן מּתר ּכלֿׁשהן, ּגבֹוהין אפּלּו - טפח ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבגּגּה
ּגג. לּה ׁשאין מּפני סּכה, ּבתֹו ּכסּכה ׁשאינן ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻֻּבּסּכה;

.‰Î?ּכיצד ּכׁשרה. - הּגזּולה וכן ּכׁשרה; - ׁשאּולה ְְְְְֵֵֵֵַַָָָָָֻסּכה

יצא, - ּבּה ויׁשב ּוגזלּה מּסּכתֹו, והֹוציאֹו חברֹו על ּתקף ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָֻאם
יצא; - סּכה מהן ועּׂשה עצים ּגזל ואם נגזלת. הּקרקע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשאין
עצים ּדמי אּלא העצים לבעל ׁשאין היא, חכמים ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּתּקנת
בהן ׁשּנה ולא חּברן ולא והּניחן נסרים, ּגזל ואפּלּו ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָָָָָֹֹּבלבד.
ּכׁשרה. זֹו הרי - הרּבים ּברׁשּות סּכתֹו העֹוּׂשה יצא. - ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֻּכלּום

ה'תשע"א אייר כ"ב חמישי יום
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הּסּכה‡. מן ּפטּורים ּוקטּנים ועבדים טמטּום2נׁשים . ְְְֲִִִִִַַַָָָֻֻ
וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי וכן מּספק. חּיבים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָואנּדרֹוגינֹוס,
חמׁש] [ּכבן ׁשהּוא לאּמֹו, צרי ׁשאינֹו קטן חּיב. - ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָבןֿחֹורין

ׁשׁש ּבמצֹות.3ּכבן לחּנכֹו ּכדי סֹופרים, מּדברי ּבּסּכה חּיב - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻ
הּסּכה·. מן ּפטּורים ּומׁשּמׁשיהן ׁשּיׁש4חֹולים חֹולה ולא . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻ

ּבעיניו. חׁש ואפּלּו ּבראׁשֹו, חׁש אפּלּו אּלא סּכנה, ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹּבֹו
הּסּכה מן ּפטּור - מׁשּמׁשיו5מצטער ולא הּוא ואיזהּו6; . ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻ

מּפני אֹו הרּוח מּפני ּבּסּכה ליׁשן יכֹול ׁשאינֹו זה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻמצטער?
הריח. מּפני אֹו בהן, וכּיֹוצא והּפרעֹוׁשים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּזבּובים

חּפה,‚. ּבני וכל הּׁשֹוׁשבינין וכל וחתן, ּבּסּכה. חּיב ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָָֻֻהאבל
הּמׁשּתה ימי ׁשבעת ּכל הּסּכה מן .7ּפטּורים ְְְְִִִִֵֶַַַָָֻ

מצוה„. הּסּכה8ׁשלּוחי מן ּובין9ּפטּורים ּבּיֹום ּבין , ְְְִִִֵֵֵַַָָֻ
ּבּיֹום10ּבּלילה הּסּכה מן ּפטּורים - ּבּיֹום דרכים הֹולכי .11, ְְְְִִִֵַַַַָָָָֻ

הּסּכה מן ּפטּורים - ּבּלילה דרכים הֹולכי ּבּלילה. ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָֻוחּיבין
הּסּכה מן ּפטּורים - ּבּיֹום העיר ׁשֹומרי ּבּיֹום. וחּיבים ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָֻּבּלילה,
מן ּפטּורים - ּבּלילה העיר ׁשֹומרי ּבּלילה. וחּיבים ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָּבּיֹום
ּפטּורין, ּופרּדסין, גּנֹות ׁשֹומרי ּבּיֹום. וחּיבים ּבּלילה ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֻהּסּכה
הּגּנב ידע סּכה, הּׁשֹומר יעּׂשה ׁשאם ּבּלילה; ּובין ּבּיֹום ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֻּבין

אחר מקֹום מן ויגנב ויבֹוא קבּוע, מקֹום לּׁשֹומר .12ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
וׁשֹותה‰. אֹוכל ׁשּיהיה ּבּסּכה? היׁשיבה מצות היא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּכיצד

ּבּלילה ּובין ּבּיֹום ּבין הּימים, ׁשבעת ּכל ּבּסּכה ּכדר13ודר , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
הּימים ׁשבעת וכל הּׁשנה. ימֹות ּבׁשאר ּבביתֹו דר ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהּוא
"ּבּסּכת ׁשּנאמר: קבע, סּכתֹו ואת עראי ּביתֹו את אדם ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻעֹוּׂשה
- הּנאֹות ּומּצעֹות הּנאים ּכלים ּכיצד? ימים". ׁשבעת ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּתׁשבּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ישיבה1) מצות היא וכיצד בחלק. אם בכל אם הפטורים הם ומי דבריהם, ומן התורה, מן בסוכה המחוייבים הן מי בו נתבארו
סוכה עצי איסור בביאור הפרק ונסתיים ישיבתה. על לברך חייב שאדם הברכה, וענין מחיובה. נפטר אדם סיבות ובאלו בסוכה.

החג. לימי - פטורות,2)ונוייה ונשים גרמא וקבועים] מסויימים בזמנים דווקא לעשותם [=שצריכים שהזמן עשה מצוות שהיא מפני
כנשים. דינם הילד.3)ועבדים של בהתפתחותו תלוי והכל שנים, שש לו שגמרו - שש וכבן שנים, חמש לו שגמרו - חמש כבן

היה4) לא השנה כל חולה היה שאם נאמר זה לעניין ואף תדורו". כעין "תשבו חכמים: ודרשו תשבו" "בסוכות שנאמר: משום
במצוה. עוסקים שהם משום פטורים ומשמשיהם לחליו. לו שנקל למקום הולך היה אלא דווקא בביתו כעין5)יושב "תשבו

שמצטער. במקום דר אדם אין בדירה שגם כל6)תדורו", זקוק (=המצטער) הוא אין כי בסוכה חייבים המצטער של משמשיו
החולה. כמו למשמשים כלתו,7)כך לשמח החתן בוש ובסוכה וכלה, חתן לישיבת המוכן מקום היא בחופה, אלא שמחה שאין

דפנות. שלוש אלא לה אין סוכה שבויים.8)שסתם לפדיון או תורה ללמוד שיש9)כגון פי על ואף חנייתן בשעת אפילו
המצוה. מן פטור במצוה שעוסק משום בנוייה. סוכה מפני10)לפניהם בלילה גם פטורים ביום. אלא הולכים שאינם פי על אף

המצוה. במחשבת ביתו.11)שטרודים את ומניח עניין לאיזה מלנסוע נמנע שאינו ממש, מדירה הסוכה עדיפה ואם12)שלא
סוכה. לעשות חייב כולו לשמור שיכול באופן מצומצם דבר שומר במלואים:13)היה ונאמר ימים" שבעת "תשבו בסוכה; נאמר

ובלילה. ביום הוא בסוכה הנאמר תשבו אף ובלילה, ביום הוא במלואים הנאמר תשבו מה ולילה". יומם "תשבו

- `"ryz'd xii` a"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אבל ּבּסּכה. - וכֹוסֹות אׁשיׁשֹות ּכגֹון ׁשתּיה, ּוכלי ְְְְֲֲִִֵַַָָָָֻֻּבּסּכה;
אכילה -14ּכלי הּמנֹורה לּסּכה. חּוץ - ּוקערֹות קדרֹות ּכגֹון , ְְְְְֲִֵֵַַָָָָֻ
לּסּכה15ּבּסּכה חּוץ מּניחּה - קטּנה סּכה היתה ואם .16. ְְְִִַַַַָָָָָָָֻֻֻ

.Âּובין ּבּיֹום ּבין ׁשבעה, ּכל ּבּסּכה ויׁשנים וׁשֹותין ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֻאֹוכלין
אּלא ׁשבעה; ּכל לּסּכה חּוץ סעּודה לאכל ואסּור ְְְְֱִֶֶַַָָָָָָָָֹֻּבּלילה.
ואין מעט. יתר אֹו פחֹות אֹו ּכּביצה, עראי, אכילת אכל ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָאם

עראי ׁשנת אפּלּו לּסּכה, חּוץ מים17יׁשנים לׁשּתֹות ּומּתר .18 ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָֻֻ
יׁשּתה ולא עצמֹו על ׁשּיחמיר ּומי לּסּכה. חּוץ ּפרֹות ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֻולאכל

מׁשּבח. זה הרי - מים אפּלּו לּסּכה ְֲֲִִֵֶַַָָֻֻחּוץ
.Êחֹובה - ּבּסּכה הראׁשֹון יֹוםֿטֹוב ּבלילי אפּלּו19אכילה . ְֲֲִִִֵֵַָָָָֻ

חֹובתֹו ידי יצא ּפת, ּכּזית רצה20אכל רׁשּות: ואיל מּכאן . ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָ
אּלא ׁשבעה ּכל אֹוכל אינֹו רצה ּבּסּכה; סֹועד - סעּודה ְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻלאכל
ּבּפסח. מּצה אכילת ּכדין אֹוכל, - לּסּכה חּוץ קליֹות אֹו ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֻּפרֹות

.Áחּוץ אֹו ּביתֹו ּבתֹו וׁשלחנֹו ּבּסּכה, ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהיה ְְְְִֵֶַָָָָֹֻֻֻמי
עד ּבּסּכה, אכל לא ּוכאּלּו אסּור, זה הרי - ואֹוכל ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֻֻלּסּכה,
ׁשלחנֹו; אחר יּמׁש ׁשּמא ּגזרה הּסּכה; ּבתֹו ׁשלחנֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻֻׁשּיהיה

גדֹולה. ּבסּכה ְְֲִַָָֻואפּלּו
.Ëּומדקּדק ּוכׁשּמבין הּסּכה. ּבתֹו קֹורא הּימים ׁשבעת ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻּכל

לּסּכה חּוץ יבין - ׁשּיקרא מיּׁשבת21ּבּמה דעּתֹו ׁשּתהיה ּכדי , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻ
לּסּכה חּוץ אֹו ּבּסּכה, מתּפּלל רצה, - הּמתּפּלל .22עליו. ְְִִֵֵַַַַַָָָָָָֻֻ

.Èמּתר מאימתי הּבית. לתֹו נכנס זה הרי - גׁשמים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻירדּו
לתֹו יּפלּו ׁשאם טּפֹות, הּסּכה לתֹו מּׁשּירדּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֻלפּנֹות?

ּפֹול ׁשל ּתבׁשיל אפּלּו יּפסל, ּבּסּכה23הּתבׁשיל אֹוכל היה . ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
מחּיבים אין - הּגׁשמים ּופסקּו לביתֹו ונכנס גׁשמים, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָוירדּו
סעּודתֹו. ׁשּיגמר עד הּלילה), אֹותֹו (ּכל לּסּכה לחזר ְְְֲִֶַַַַַָָָָֹֹֻאֹותֹו
ּופסקּו הּבית לתֹו ונכנס ּבּלילה, גׁשמים וירדּו יׁשן ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָהיה
הּלילה, אֹותֹו ּכל לּסּכה לחזר אֹותֹו מטריחין אין - ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָֹֻהּגׁשמים

הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבביתֹו יׁשן ְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָאּלא
.‡Èסּכתֹו יּתיר לא - ּבׁשחרית הּׁשביעי ּבּיֹום מּלאכל ;24ּגמר ְְֱֲִִִִִֶַַַַַָָֹֹֻ

ּולמעלה. הּמנחה מן אֹותן, ּומפּנה ּכליו את הּוא מֹוריד ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאבל
לפּנֹות מקֹום לֹו ארּבעה25אין על ארּבעה ּבּה ּפֹוחת -26. ְְְֵֵַַַַָָָָָָ

ּבּסּכה, לאכל צרי - הּיֹום ּבׁשאר לסעד הצר ְְְְֱִִִִֶַַַָָָֹֹֻֻואם
ׁשבעה. ּכל ְְִִֶָָָָׁשּמצותּה

.·Èמבר ׁשבעה, ּכל ּבּסּכה ליׁשב ׁשּיּכנס זמן קדם27ּכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
ּובלילי28ׁשּיׁשב ּבּסּכה'. ליׁשב וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר : ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ

הּסּכה על מבר הראׁשֹון, הּזמן29יֹוםֿטֹוב על 30ואחרּֿכ, ְְְִֵַַַַַַַָָָָֻ
הּכֹוס על הּברכֹות ּכל מעמד31ּומסּדר מקּדׁש נמצא .32, ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
ויֹוׁשב ּבּסּכה' 'ליׁשב הּזמן.33ּומבר על מבר ואחרּֿכ , ְְְְְֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֻ

ּבליל מעמד לקּדׁש ספרד, ורּבני רּבֹותי מנהג היה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוכזה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּסּכֹות, חג ׁשל ְְִֵֶֶַַַֻראׁשֹון

.‚Èטֹובים ימים ׁשני עֹוּׂשין ׁשאנּו הּזה, יֹוׁשבין34ּבּזמן - ְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
ראׁשֹון יֹוםֿטֹוב ׁשהּוא הּׁשמיני, ּובּיֹום ימים. ׁשמֹונה ְְִִִִֶַַַָָָֻּבּסּכה
ּבּסּכה' 'ליׁשב מברכין ואין ּבּה יֹוׁשבין ׁשמיניֿעצרת, .35ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ

ּבּסּכה', 'ליׁשב מברכין אין לעֹולם ואנּדרֹוגינֹוס, טמטּום ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָֻֻוכן
מּספק מברכין ואין מּספק, חּיבין ׁשהן .36מּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ

.„Èאין אֹותּה. ּומפּנה ּכליו מֹוריד - הּׁשמיני ּבּיֹום מּלאכל ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּגמר
ּכליו את להֹוריד מקֹום ּבּה37לֹו מכניס - קטּנה היתה אם : ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

ּוקערֹות38מנֹורה קדרֹות ּבּה מכניס - גדֹולה היתה ואם ; ְְְְְְְִִֵַָָָָָָ
בהן נגמרה39וכּיֹוצא וׁשּכבר פסּולה ׁשהיא להזּכיר ּכדי , ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּולפסלּה. ּבּה לפחֹות יכֹול אינֹו יֹוםֿטֹוב, ׁשהּוא ּומּפני ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָמצותּה;
.ÂËעֹוּׂשה - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג, ּבין סּכה, עּׂשה ׁשּלא ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֻמי

סּכה, עֹוּׂשה ׁשביעי יֹום ּבסֹוף אפּלּו מֹועד; ׁשל ּבחּלֹו ְְְֲִִִֵֶֶָָֻֻֻסּכה
החג ימי ׁשמנת ּכל אסּורין סּכה עצי ׁשבעה. ּכל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּמצותּה
אחר לדבר מהן נאֹותין אין .סכ עצי ּבין דפנֹות, עצי ּבין -ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ
מקצה הּסּכה ּכּלֹו הּׁשביעי ׁשּיֹום מּפני הּימים, ׁשמֹונת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻֻֻּכל

ּביןֿהּׁשמׁשֹות ׁשל40עד לביןֿהּׁשמׁשֹות והקצת והֹואיל ; ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָֻ
הּיֹום. לכל הקצת ְְְִִַָָֻׁשמיני,

.ÊËאסּור לנאֹותּה, ּכדי ּבּסּכה ׁשּתֹולין ּומׁשקין אכלין ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָָֻוכן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בסוכה.14) להחזיקם לו אין החיצון בבית רק בדירתו אז להחזיקם דרך שאין שכיוון הסעודה, דולקת.15)לאחר כשאינה אפילו
לסוכה.16) מכניסה כשדולקת אבל דולקת. לאדם17)כשאינה קלה שנה מספיקה לפעמים לומר, רצונו לשינה, קבע שאין ֵָלפי

בשבילו. קבע אסור.18)וזהו - חשוב שהוא יין אבל לשתות מותר מים שרק אומרים "בחמשה19)ויש הסוכות: בחג נאמר
חובה. הראשון הלילה הסוכות בחג אף חובה הראשון הלילה המצות בחג להלן מה - עשר" "ובחמשה המצות: בחג ונאמר עשר"

בכזית.20) הוא החיוב במצה גם לסוכה.21)כי חוץ ללמוד לו מותר - בעיון ללמוד רצה אם מקום22)כלומר באיזה כלומר
יתפלל. שם - בכוונה להתפלל לו היו23)שנוח שאם עד כך כל ירדו אם - זה בשיעור בקי שאינו ומי במהרה. מתקלקל שהוא

הסוכה. מן פטור ויוצא, עוזבה היה הקבועה לדירתו זו במידה היום24)יורדים כל שהרי סוכתו, יסתור לא רבא, הושענא ביום
שם. לישב הסוכה.25)חובתו למקום פרט השמיני ביום לאכול אחר מקום לו אין כדי26)כלומר זה בשיעור סכך מוריד

השמיני. ביום סוכה מצוות שאין היכר, אלא27)לעשות יצא לא אם אבל לאלתר. לחזור שלא גמורה יציאה יצא אם ודווקא
מקודם. בירך כבר שהרי עכשיו, כשנכנס לברך צריך ואין הסוכה מן יציאה זו אין לסוכה דבר להביא או חבירו עם דעת28)לדבר

כאן כתב והראב"ד לעשייתן". (=לפני) עובר עליהן מברך המצוות ש"כל שישב, קודם מברך ולכן המצוה, היא שהישיבה רבינו,
בסוכה. האכילה היא המצוה בסוכה.29)שעיקר לישב ברכת הזה.30)כלומר לזמן וכו' שהחיינו כוס31)ברכת שמחזיק

בידו. המצוה.32)מלא התחלת שאז שיושב, שהחיינו.33)לפני בברכת יפסיק ולא מיד, לישב צריך בסוכה לישב שמשבירך
טובים.34) ימים שני לנהוג ומחמירים החודש בקביעות מסופקים הספק.35)שאנו על מברכים אין לעולם משמע36)כי

שנ הראב"ד ודעת מצּווה. שאינה כיוון הסוכה על לברך יכולה אינה שאשה רבינו, מצּוות.מדברי שאינן פי על אף מברכות שים
טוב.37) יום שהוא כיוון - יכול אינו מהתקרה ולפחות בתשיעי, גם בה לאכול שידליקה.38)ורוצה עושה39)מבלי היה שלא

היכר. ויש החג, בזמן יותר.40)כן לו זקוק אינו בשחרית בו שיצא כיוון באתרוג, כן שאין מה
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אבל ּבּסּכה. - וכֹוסֹות אׁשיׁשֹות ּכגֹון ׁשתּיה, ּוכלי ְְְְֲֲִִֵַַָָָָֻֻּבּסּכה;
אכילה -14ּכלי הּמנֹורה לּסּכה. חּוץ - ּוקערֹות קדרֹות ּכגֹון , ְְְְְֲִֵֵַַָָָָֻ
לּסּכה15ּבּסּכה חּוץ מּניחּה - קטּנה סּכה היתה ואם .16. ְְְִִַַַַָָָָָָָֻֻֻ

.Âּובין ּבּיֹום ּבין ׁשבעה, ּכל ּבּסּכה ויׁשנים וׁשֹותין ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֻאֹוכלין
אּלא ׁשבעה; ּכל לּסּכה חּוץ סעּודה לאכל ואסּור ְְְְֱִֶֶַַָָָָָָָָֹֻּבּלילה.
ואין מעט. יתר אֹו פחֹות אֹו ּכּביצה, עראי, אכילת אכל ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָאם

עראי ׁשנת אפּלּו לּסּכה, חּוץ מים17יׁשנים לׁשּתֹות ּומּתר .18 ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָֻֻ
יׁשּתה ולא עצמֹו על ׁשּיחמיר ּומי לּסּכה. חּוץ ּפרֹות ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֻולאכל

מׁשּבח. זה הרי - מים אפּלּו לּסּכה ְֲֲִִֵֶַַָָֻֻחּוץ
.Êחֹובה - ּבּסּכה הראׁשֹון יֹוםֿטֹוב ּבלילי אפּלּו19אכילה . ְֲֲִִִֵֵַָָָָֻ

חֹובתֹו ידי יצא ּפת, ּכּזית רצה20אכל רׁשּות: ואיל מּכאן . ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָ
אּלא ׁשבעה ּכל אֹוכל אינֹו רצה ּבּסּכה; סֹועד - סעּודה ְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻלאכל
ּבּפסח. מּצה אכילת ּכדין אֹוכל, - לּסּכה חּוץ קליֹות אֹו ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֻּפרֹות

.Áחּוץ אֹו ּביתֹו ּבתֹו וׁשלחנֹו ּבּסּכה, ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהיה ְְְְִֵֶַָָָָֹֻֻֻמי
עד ּבּסּכה, אכל לא ּוכאּלּו אסּור, זה הרי - ואֹוכל ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֻֻלּסּכה,
ׁשלחנֹו; אחר יּמׁש ׁשּמא ּגזרה הּסּכה; ּבתֹו ׁשלחנֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻֻׁשּיהיה

גדֹולה. ּבסּכה ְְֲִַָָֻואפּלּו
.Ëּומדקּדק ּוכׁשּמבין הּסּכה. ּבתֹו קֹורא הּימים ׁשבעת ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻּכל

לּסּכה חּוץ יבין - ׁשּיקרא מיּׁשבת21ּבּמה דעּתֹו ׁשּתהיה ּכדי , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻ
לּסּכה חּוץ אֹו ּבּסּכה, מתּפּלל רצה, - הּמתּפּלל .22עליו. ְְִִֵֵַַַַַָָָָָָֻֻ

.Èמּתר מאימתי הּבית. לתֹו נכנס זה הרי - גׁשמים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻירדּו
לתֹו יּפלּו ׁשאם טּפֹות, הּסּכה לתֹו מּׁשּירדּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֻלפּנֹות?

ּפֹול ׁשל ּתבׁשיל אפּלּו יּפסל, ּבּסּכה23הּתבׁשיל אֹוכל היה . ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
מחּיבים אין - הּגׁשמים ּופסקּו לביתֹו ונכנס גׁשמים, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָוירדּו
סעּודתֹו. ׁשּיגמר עד הּלילה), אֹותֹו (ּכל לּסּכה לחזר ְְְֲִֶַַַַַָָָָֹֹֻאֹותֹו
ּופסקּו הּבית לתֹו ונכנס ּבּלילה, גׁשמים וירדּו יׁשן ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָהיה
הּלילה, אֹותֹו ּכל לּסּכה לחזר אֹותֹו מטריחין אין - ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָֹֻהּגׁשמים

הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבביתֹו יׁשן ְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָאּלא
.‡Èסּכתֹו יּתיר לא - ּבׁשחרית הּׁשביעי ּבּיֹום מּלאכל ;24ּגמר ְְֱֲִִִִִֶַַַַַָָֹֹֻ

ּולמעלה. הּמנחה מן אֹותן, ּומפּנה ּכליו את הּוא מֹוריד ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאבל
לפּנֹות מקֹום לֹו ארּבעה25אין על ארּבעה ּבּה ּפֹוחת -26. ְְְֵֵַַַַָָָָָָ

ּבּסּכה, לאכל צרי - הּיֹום ּבׁשאר לסעד הצר ְְְְֱִִִִֶַַַָָָֹֹֻֻואם
ׁשבעה. ּכל ְְִִֶָָָָׁשּמצותּה

.·Èמבר ׁשבעה, ּכל ּבּסּכה ליׁשב ׁשּיּכנס זמן קדם27ּכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
ּובלילי28ׁשּיׁשב ּבּסּכה'. ליׁשב וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר : ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ

הּסּכה על מבר הראׁשֹון, הּזמן29יֹוםֿטֹוב על 30ואחרּֿכ, ְְְִֵַַַַַַַָָָָֻ
הּכֹוס על הּברכֹות ּכל מעמד31ּומסּדר מקּדׁש נמצא .32, ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
ויֹוׁשב ּבּסּכה' 'ליׁשב הּזמן.33ּומבר על מבר ואחרּֿכ , ְְְְְֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֻ

ּבליל מעמד לקּדׁש ספרד, ורּבני רּבֹותי מנהג היה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוכזה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּסּכֹות, חג ׁשל ְְִֵֶֶַַַֻראׁשֹון

.‚Èטֹובים ימים ׁשני עֹוּׂשין ׁשאנּו הּזה, יֹוׁשבין34ּבּזמן - ְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
ראׁשֹון יֹוםֿטֹוב ׁשהּוא הּׁשמיני, ּובּיֹום ימים. ׁשמֹונה ְְִִִִֶַַַָָָֻּבּסּכה
ּבּסּכה' 'ליׁשב מברכין ואין ּבּה יֹוׁשבין ׁשמיניֿעצרת, .35ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ

ּבּסּכה', 'ליׁשב מברכין אין לעֹולם ואנּדרֹוגינֹוס, טמטּום ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָֻֻוכן
מּספק מברכין ואין מּספק, חּיבין ׁשהן .36מּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ

.„Èאין אֹותּה. ּומפּנה ּכליו מֹוריד - הּׁשמיני ּבּיֹום מּלאכל ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּגמר
ּכליו את להֹוריד מקֹום ּבּה37לֹו מכניס - קטּנה היתה אם : ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

ּוקערֹות38מנֹורה קדרֹות ּבּה מכניס - גדֹולה היתה ואם ; ְְְְְְְִִֵַָָָָָָ
בהן נגמרה39וכּיֹוצא וׁשּכבר פסּולה ׁשהיא להזּכיר ּכדי , ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּולפסלּה. ּבּה לפחֹות יכֹול אינֹו יֹוםֿטֹוב, ׁשהּוא ּומּפני ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָמצותּה;
.ÂËעֹוּׂשה - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג, ּבין סּכה, עּׂשה ׁשּלא ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֻמי

סּכה, עֹוּׂשה ׁשביעי יֹום ּבסֹוף אפּלּו מֹועד; ׁשל ּבחּלֹו ְְְֲִִִֵֶֶָָֻֻֻסּכה
החג ימי ׁשמנת ּכל אסּורין סּכה עצי ׁשבעה. ּכל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּמצותּה
אחר לדבר מהן נאֹותין אין .סכ עצי ּבין דפנֹות, עצי ּבין -ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ
מקצה הּסּכה ּכּלֹו הּׁשביעי ׁשּיֹום מּפני הּימים, ׁשמֹונת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻֻֻּכל

ּביןֿהּׁשמׁשֹות ׁשל40עד לביןֿהּׁשמׁשֹות והקצת והֹואיל ; ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָֻ
הּיֹום. לכל הקצת ְְְִִַָָֻׁשמיני,

.ÊËאסּור לנאֹותּה, ּכדי ּבּסּכה ׁשּתֹולין ּומׁשקין אכלין ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָָֻוכן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בסוכה.14) להחזיקם לו אין החיצון בבית רק בדירתו אז להחזיקם דרך שאין שכיוון הסעודה, דולקת.15)לאחר כשאינה אפילו
לסוכה.16) מכניסה כשדולקת אבל דולקת. לאדם17)כשאינה קלה שנה מספיקה לפעמים לומר, רצונו לשינה, קבע שאין ֵָלפי

בשבילו. קבע אסור.18)וזהו - חשוב שהוא יין אבל לשתות מותר מים שרק אומרים "בחמשה19)ויש הסוכות: בחג נאמר
חובה. הראשון הלילה הסוכות בחג אף חובה הראשון הלילה המצות בחג להלן מה - עשר" "ובחמשה המצות: בחג ונאמר עשר"

בכזית.20) הוא החיוב במצה גם לסוכה.21)כי חוץ ללמוד לו מותר - בעיון ללמוד רצה אם מקום22)כלומר באיזה כלומר
יתפלל. שם - בכוונה להתפלל לו היו23)שנוח שאם עד כך כל ירדו אם - זה בשיעור בקי שאינו ומי במהרה. מתקלקל שהוא

הסוכה. מן פטור ויוצא, עוזבה היה הקבועה לדירתו זו במידה היום24)יורדים כל שהרי סוכתו, יסתור לא רבא, הושענא ביום
שם. לישב הסוכה.25)חובתו למקום פרט השמיני ביום לאכול אחר מקום לו אין כדי26)כלומר זה בשיעור סכך מוריד

השמיני. ביום סוכה מצוות שאין היכר, אלא27)לעשות יצא לא אם אבל לאלתר. לחזור שלא גמורה יציאה יצא אם ודווקא
מקודם. בירך כבר שהרי עכשיו, כשנכנס לברך צריך ואין הסוכה מן יציאה זו אין לסוכה דבר להביא או חבירו עם דעת28)לדבר

כאן כתב והראב"ד לעשייתן". (=לפני) עובר עליהן מברך המצוות ש"כל שישב, קודם מברך ולכן המצוה, היא שהישיבה רבינו,
בסוכה. האכילה היא המצוה בסוכה.29)שעיקר לישב ברכת הזה.30)כלומר לזמן וכו' שהחיינו כוס31)ברכת שמחזיק

בידו. המצוה.32)מלא התחלת שאז שיושב, שהחיינו.33)לפני בברכת יפסיק ולא מיד, לישב צריך בסוכה לישב שמשבירך
טובים.34) ימים שני לנהוג ומחמירים החודש בקביעות מסופקים הספק.35)שאנו על מברכים אין לעולם משמע36)כי

שנ הראב"ד ודעת מצּווה. שאינה כיוון הסוכה על לברך יכולה אינה שאשה רבינו, מצּוות.מדברי שאינן פי על אף מברכות שים
טוב.37) יום שהוא כיוון - יכול אינו מהתקרה ולפחות בתשיעי, גם בה לאכול שידליקה.38)ורוצה עושה39)מבלי היה שלא

היכר. ויש החג, בזמן יותר.40)כן לו זקוק אינו בשחרית בו שיצא כיוון באתרוג, כן שאין מה
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ׁשּתלאן ּבׁשעה עליהן התנה ואם ׁשמֹונה. ּכל מהן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלהסּתּפק
ּביןֿהּׁשמׁשֹות! ּכל מהן בֹודל איני זה41ואמר: הרי - ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ולא אֹותם, הקצה לא ׁשהרי ׁשּירצה; עת ּבכל מהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹמסּתּפק
ּכמֹותּה. נחׁשבּו ולא הּסּכה, קדּׁשת עליהם ְְְְְֲֵֶֶַַָָָָֹֻֻחלה
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ׁשביעי 1ּפרק
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ּדקל,‡. ׁשל חרּיֹות הן ּבּתֹורה האמּורֹות ּתמרים ְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֻּכפֹות
אּלא ּולכאן, לכאן ׁשּלהן העלין ׁשּיתּפרדּו קדם ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹּכׁשּיצמחּו,

לּולב. הּנקרא והּוא ׁשרביט; ּכמֹו ְְְְְְִִִֶֶַַָָּכׁשּיהיה
עבת·. עץ וענף אתרֹוג. הּוא ּבּתֹורה האמּור הדר עץ ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹּפרי

ּכגֹון עצֹו; את חֹופין ׁשעליו ההדס, הּוא ּבּתֹורה ְֲִֵֶֶַַַָָָָָהאמּור
אם אבל אחד. ּבגבעֹול ּכן על יתר אֹו עלין ׁשלׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּיהיּו
למעלה הּׁשליׁשי והעלה זה, ּכנגד זה ּבׁשוה, העלין ׁשני ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהיּו

ׁשֹוטה. הדס נקרא אבל עבת, זה אין - ְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָֹמהן
על‚. הּגדל ּדבר ּכל אינן ּבּתֹורה, האמּורֹות נחל ְֲֵֵֵַַַַַַָָָָָָָערבי

ׁשּלֹו עלה נחל: ערבי הּנקרא הּוא ידּוע מין אּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּנחל,
הּנקרא הּוא וזהּו אדם, ׁשּלֹו וקנה חלק, ּופיו ּכּנחל, ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹמׁשּו
נחל'. 'ערבי נאמר לכ הּנחלים, על ּגדל זה מין ורב ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹערבה.

ּכׁשר. בהרים, אֹו ּבּמדּבר גדל היה ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָואפּלּו
ּופיו„. עגל, ׁשּלֹו ׁשעלה אּלא לערבה, ּדֹומה אחר מין ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹויׁש

צפצפה, הּנקרא וזהּו אדם; אינֹו ׁשּלֹו וקנה למּסר, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּדֹומה
ׁשּלּה העלה ּפי ׁשאין ערבה, מין ׁשם ויׁש ּפסּולה. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָוהיא
ּכמֹו מאד, עד קטּנים ּתלמים ּבֹו יׁש אּלא ּכמּסר, ואינֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹחלק,
הּׁשמּועה, מּפי האּלּו הּדברים וכל ּכׁשר. וזה קטן, מּגל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּפי

נתּפרׁשּו. רּבנּו, ְְִִֵֶַָמּמׁשה
זה,‰. את זה ּומעּכבין הן, אחת מצוה אּלּו מינין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָארּבעה

מֹוסיפין ואין מהן, ּפֹוחתין ואין לּולב. מצות נקראים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָֻוכּלן
מהן אחד נמצא לא ואם מיןעליהן. ּתחּתיו מביאים אין - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

לֹו. הּדֹומה ֵֶַַאחר
.Âולעּׂשֹות וערבה והדס לּולב לאגד הּמבחר מן ְְְֱֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָֹֻמצוה

מבר ּבהן, לצאת נֹוטלם ּוכׁשהּוא אחת. אגּדה ְְְְְֲֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻׁשלׁשּתן
ואחרּֿכ לֹו. סמּוכין וכּלן הֹואיל לּולב', נטילת 'על ְְְְְִִִִַַַַָָָָֻּתחּלה
ּדר ונֹוטלן ּבּׂשמאלֹו. ואתרֹוג ּבימינֹו, הּזאת האגּדה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻנֹוטל
למעלה וראׁשיהן לארץ, למּטה עּקריהן ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּגדילתן,
ׁשּיהיּו והּוא יצא; - אחד אחד ּונטלן אגדן, לא ואם ְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָָָָָֹלאויר.
אחד, מין אּלא לֹו היה לא אם אבל אצלֹו. מצּויין ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹארּבעּתן

הּׁשאר. ׁשּימצא עד יּטל לא - אחד מין ׁשחסר ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹאֹו
.Êּבּדי ּוׁשני אחד, ואתרֹוג אחד, לּולב מהן? נֹוטל ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכּמה

ּכדי ּבהדס להֹוסיף רצה ואם הדס. ּבּדי ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָערבה,

ׁשאר אבל הּוא. מצוה ונֹויי מֹוסיף, - גדֹולה אגּדה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָֻׁשּתהיה
הֹוסיף ואם מהן. ּגֹורעין ואין מנינם על מֹוסיפין אין ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָהּמינין,

ּפסל). לא (צ"ל: ּפסּול - גרע ַַָָָֹאֹו
.Áּפחֹות אין - לּולב מהם? מין ּכל אר ׁשעּור ִִֵֵֶֶַָָָָֹּכּמה

ּומדידתֹו ּכׁשר. - ּכלֿׁשהּוא אר היה ואם טפחים; ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹמארּבעה
אין - וערבה והדס העלים. מראׁש לא ּבלבד, מּׁשדרתֹו -ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
ּכׁשרים. - ּכלֿׁשהן ארּכין היּו ואם טפחים; מּׁשלׁשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָֻּפחֹות
ּכׁשרים; - לחין עלין ׁשלׁשה אּלא ּובד ּבד ּבכל אין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָואפּלּו
ׁשּיהיה צרי - הּלּולב אגד ואם הּבד. ּבראׁש ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹוהּוא
וׁשעּור יֹותר. אֹו טפח וערבה ההדס מן יֹוצא לּולב ׁשל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשדרֹו
- ּכלֿׁשהּוא גדֹול היה ואם מּכּביצה. ּפחֹות אין - ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָאתרֹוג

ֵָּכׁשר.
.Ëּבין ּכאחת, ׁשהגּביהן ּבין - אּלּו מינין ארּבעה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּׁשּיגּביּה

ׁשּיגּביהן והּוא, יצא. - ּבּׂשמאל ּבין ּבימין, ּבין זה, אחר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבזה
ּומצוה יצא. לא - ּגדילתן ּדר ׁשּלא אבל ּגדילתן; ְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹּדר
ואתרֹוג ּבימין, מינין ׁשלׁשה ׁשל אגּדה ׁשּיגּביּה - ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֻּכהלכתּה
ׁשלׁש הּלּולב וינענע ויֹוריד ויעלה ויביא ויֹולי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹּבּׂשמאל,

ורּוח. רּוח ּבכל ְְִַַָָָּפעמים
.Èּומביא ּפעמים, ׁשלׁש הּלּולב ראׁש ּומנענע מֹולי ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹּכיצד?

וירידה. ּבעלּיה וכן ּפעמים, ׁשלׁש הּלּולב ראׁש ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹּומנענע
ּכי לה' ּב'הֹודּו - ההּלל קריאת ּבׁשעת ּומביא? מֹולי ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָוהיכן
ּכׁשר הּיֹום וכל ּנא'. הֹוׁשיעה ה' ּוב'אּנא וסֹוף, ּתחּלה ְְְִִֵַָָָָָָָָטֹוב'

ּבּלילה. נֹוטל ואינֹו לּולב, ְְְִִֵֵַַָָָלנטילת
.‡Èׁשּכר אֹו זהב, וׁשל ּכסף ׁשל ּגימֹון זֹו לאגּדה ְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻעּׂשה

ׁשמּה אחר, ּדבר עלֿידי לקיחה יצא. - ּונטלּה סדין ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָעליה
ׁשהּוא ׁשּכל הּדּור, ודר ּכבֹוד ּדר ׁשּיהיה והּוא ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָלקיחה.
ּבעציץ האּלּו הּמינין את נתן אם אבל חֹוצץ. אינֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלנאֹותֹו

חֹובתֹו. ידי יצא לא - ּונטלּה בקדרה ְְְִֵֵָָָָָָֹאֹו
.·Èהּלּולב ּבין והבּדיל והערבה, ההדס עם הּלּולב את ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָאגד

הבּדיל חֹוצץ. זה הרי - בּה וכּיֹוצא ּבמטלית ההדס ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָּובין
חֹוצץ. אינֹו ּבמינֹו ׁשּמין חֹוצץ, אינֹו - הדס ּבעלי ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַּביניהן
מין ּובכל במׁשיחה, אֹו ּבחּוט הּלּולב את לאגד לֹו ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָֹויׁש

מעּכב. אגידתֹו ואין הֹואיל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָׁשּירצה,
.‚Èּבכל ּבלבד, חג ׁשל ראׁשֹון ּביֹום להּנטל לּולב ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָמצות

זמ ּובכל לכםמקֹום 'ּולקחּתם ׁשּנאמר: ּבׁשּבת; ואפּלּו ן, ְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ויֹום יֹום ּבכל אֹותֹו נֹוטלין לבּדֹו ּובּמקּדׁש הראׁשֹון'. ְְְְִִִַַַָָָָּבּיֹום
וגֹו'. אלהיכם ה' לפני 'ּוּׂשמחּתם ׁשּנאמר: החג, ימי ְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹמּׁשבעת
ּבׁשּבת, נּטל אינֹו - החג ימי ּבתֹו להיֹות הּׁשּבת יֹום ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָחל
ּכמֹו הרּבים, ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ּבידֹו יֹוליכּנּו ׁשּמא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּגזרה

ּבׁשֹופר. ְְֶָָׁשּגזרּו
.„Èׁשהּוא מּפני הראׁשֹון? ּביֹוםֿטֹוב זֹו גזרה גזרּו לא ְְְְְִִֵֵֶָָָָָֹולּמה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כך.41) אחר עליהם חלה אינה שוב יוםֿטוב, מתחילת קדושה עליהם חלה שלא שכיוון סוכות, של ראשון טוב יום נתבארו1)של
ושיעורן, ומדתן ומנינן נטילתן ועניין להם. הדומין אחרים למינין מקצתן שבין ההבדל וביאור הן. מה מכשיריו, וכל לולב עניני בו
ונסתיים וענינה. שביעי ביום ערבה ודין ומדבריהם. התורה מן נטילתן מקום הגבלת וכן ומדבריהם. התורה מן ניטלים זמן זה ובאי

החג. ימי שבעת כל למצוותם שהוקצו מפני אלו ממינין ליהנות שאסור מה בביאור הפרק

- `"ryz'd xii` a"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ודין ּדינֹו ׁשאין נמצא, ּבגבּולין. ואפּלּו הּתֹורה, מן ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָמצוה
לּטל חּיב אדם אין החג ימי ׁשּבׁשאר ׁשוה; הּימים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשאר

ּבּמקּדׁש. אּלא ְִֶַָָָלּולב,
.ÂËּבכל נּטל לּולב ׁשּיהיה התקינּו, ּביתֿהּמקּדׁש ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמּׁשחרב

מבר ויֹום יֹום וכל לּמקּדׁש. זכר החג, ימי ׁשבעת ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמקֹום
מּפני לּולב', נטילת על וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָעליו
הּתּקנֹות ּכל עם זֹו, ותּקנה סֹופרים. מּדברי מצוה ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשהיא
ּכׁשּיּבנה - ּביתֿהּמקּדׁש מּׁשחרב זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהתקין

ליׁשנן. הּדברים יחזרּו ְְְְְִִֵַַַַָָָָּביתֿהּמקּדׁש,
.ÊËּבּיֹום נּטל לּולב היה קּים, ׁשּביתֿהּמקּדׁש ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּבזמן

ׁשּידעּו הּמקֹומֹות, ּבׁשאר וכן ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹון
הּמקֹומֹות אבל ּבארץֿיּׂשראל. החג יֹום הּוא זה ׁשּיֹום ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבוּדאי
היּו לא ראׁשֿחדׁש, ּבקביעּות יֹודעים היּו ׁשּלא ְְְִִִִֶֶָָָֹֹֹֹהרחֹוקים,

מּספק. הּלּולב ְִִֵַָָנֹוטלין
.ÊÈהּלּולב את לּטל חכמים אסרּו ּביתֿהּמקּדׁש ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּומּׁשחרב

את ׁשּקּדׁשּו ארץֿיּׂשראל ּבני ואפּלּו הראׁשֹון, ּבּיֹום ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבׁשּבת
ּבקביעת יֹודעין ׁשאינן הרחֹוקים, הּגבּולין ּבני מּפני ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהחדׁש,
אּלּו יהיּו ולא זה, ּבדבר ׁשוין הּכל ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹהחדׁש,
ראׁשֹון יֹום וחּיּוב הֹואיל נֹוטלין; אין ואּלּו ּבׁשּבת ְְְְְִִִִִֵֵַָנֹוטלין

ּבֹו. להּתלֹות מקּדׁש ׁשם ואין הּוא, אחד מקֹום, ְְְְִִֵֶָָָָָָּבכל
.ÁÈהּדבר נׁשאר החׁשּבֹון, עלּֿפי עֹוּׂשין ׁשהּכל הּזה, ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּובּזמן

ולא בגבּולין לא ּכלל, ּבׁשּבת לּולב יּנטל ׁשּלא ׁשהיה, ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹּכמֹות
יֹודעים ׁשהּכל ואףֿעלּֿפי ראׁשֹון, ּביֹום ואפּלּו יּׂשראל, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹּבארץ
הּלּולב ּבנטילת האּסּור ׁשעּקר ּבארנּו, ּוכבר החדׁש. ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּבקביעת
הרּבים. ּברׁשּות אּמֹות ארּבע יעבירּנּו ׁשּמא ּגזרה - ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבׁשּבת

.ËÈוכל הּלּולב; ּבנטילת חּיב ּובּסּכה, ּבׁשֹופר ׁשחּיב ְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹֻּכל
הּיֹודע קטן לּולב. מּנטילת ּפטּור וסּכה, מּׁשֹופר ְְִִִֵַַַַָָָָָָָֻהּפטּור
ּבמצֹות. לחּנכֹו ּכדי סֹופרים, מּדברי ּבּלּולב חּיב - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָלנענע

.Îחּוץ אחרת ערבה ּבּמקּדׁש ׁשּמביאין מּסיני, למׁשה ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהלכה
ּבערבה חֹובתֹו ידי יֹוצא אדם ואין ׁשּבּלּולב. ְְֲֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָמערבה

אחד. ּבבד אחד עלה אפּלּו - וׁשעּורּה ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבּלּולב.
.‡Îהּימים מּׁשבעת ויֹום יֹום ּבכל מצותּה? היתה ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָּכיצד

צדדי על אֹותן וזֹוקפין ערבה ׁשל מרּבּיֹות מביאין ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֻהיּו
ׁשהיּו ּובעת הּמזּבח. עלּֿגּבי ּכפּופין וראׁשיהן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמזּבח,
חל ותֹוקעין. ּומריעין ּתֹוקעין אֹותּה, וסֹודרין אֹותּה ְְְְְְְִִִִִִִָָָמביאין
אּלאֿאםֿ ערבה; זֹוקפין אין - החג ּבתֹו להיֹות ׁשּבת ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָיֹום
ּכדי ּבׁשּבת, אֹותּה זֹוקפין - ּבׁשּבת להיֹות ׁשביעי יֹום חל ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּכן

מצוה. ׁשהיא ְְְְִִֶַָָלפרסמּה,
.·Î,לּמקּדׁש מערבֿׁשּבת אֹותּה מביאין עֹוּׂשין? היּו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד

העלין. יכמׁשּו ׁשּלא ּכדי זהב, ׁשל ּבגיגּיֹות אֹותּה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּומּניחין
ולֹוקחין העם ּובאין הּמזּבח, עלּֿגּבי אֹותּה זֹוקפין ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָּולמחר
זֹו, וערבה יֹום. ּבכל ׁשעֹוּׂשין ּכדר אֹותּה, ונֹוטלין ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָמּמּנה
ׁשבעת ּכל אֹותּה נֹוטלין אין ּבּתֹורה, ּבפרּוׁש ואינּה ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָהֹואיל

הּוא ּבלבד הּׁשביעי ּבּיֹום אּלא לּמקּדׁש, זכר החג ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָימי
אֹו אחד ּבד לֹוקח עֹוּׂשה? ּכיצד הּזה. ּבּזמן אֹותּה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּנֹוטלין
הּקרקע על ּבּה וחֹובט ׁשּבּלּולב, מערבה חּוץ הרּבה, ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָבּדין
מנהג זה ׁשּדבר ברכה, ּבלא ׁשלׁש אֹו ּפעמים הּכלי על ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו

הּוא. ְִִנביאים
.‚Îּבידיהן ּבלּולביהן הּמזּבח את מּקיפין היּו ויֹום יֹום ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבכל

הצליחה ה' 'אּנא ּנא', הֹוׁשיעה ה' 'אּנא ואֹומרין: אחת ְְְִִִַַַַַָָָָָָָּפעם
ּוכבר ּפעמים. ׁשבע הּמזּבח את מּקיפין הּׁשביעי ּובּיֹום ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָנא'.
ּביתֿ ּבאמצע ּתבה להּניח הּמקֹומֹות, ּבכל יּׂשראל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָנהגּו
את מּקיפין ׁשהיּו ּכדר יֹום, ּבכל אֹותּה ּומּקיפין ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּכנסת

לּמקּדׁש. זכר ְְִִֵֵֶַַַָהּמזּבח,
.„Îׁשחרית מּביתֹו אדם יֹוצא ּבירּוׁשלים: הּמנהג היה ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָּכ

מתּפּלל, בידֹו; והּוא לביתֿהּכנסת, ונכנס ּבידֹו, ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָולּולבֹו
בידֹו. והּוא אבלים, ּולנחם חֹולים לבּקר ויֹוצא בידֹו; ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָוהּוא
עבּדֹו. ּביד אֹו ּבנֹו ּביד לביתֹו מׁשּלחֹו לּמדרׁש, ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָּוכׁשּיּכנס

.‰Î,ּבעלּה מּיד אֹו ּבנּה מּיד הּלּולב אּׁשה ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָמקּבלת
ּבׁשּבת. לּולב נֹוטלין ׁשהיּו ּבזמן ּבׁשּבת, לּמים ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָּומחזירתֹו

- ּובּמֹועד הּמים; על מֹוסיפין - הּמים.ּוביֹוםֿטֹוב מחליפין ְֲִִִִִִֵַַַַַַָ
.ÂÎאּלא ראּוי ׁשאינֹו מּפני ּבֹו, להריח אסּור ׁשּבּלּולב, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהדס

אבל ּבֹו. להריח אסּור לּמצוה, והקצה והֹואיל ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻלריח;
מאכילה. לּמצוה הקצה ׁשהרי ּבֹו, להריח מּתר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻאתרֹוג,

.ÊÎׁשהקצה מּפני הּׁשביעי, יֹום ּכל אתרֹוג לאכל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָֹֻואסּור
ּובּזמן ּבאכילה. מּתר ּובּׁשמיני לכּלֹו. הקצה - הּיֹום ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָֻֻֻלמקצת
לּולב נֹוטלין ׁשאין אףֿעלּֿפי - ימים ׁשני עֹוּׂשין ׁשאנּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּזה,
ּבּׁשמיני אסּור ׁשהיה ּכדר ּבּׁשמיני, אסּור האתרֹוג ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבּׁשמיני,
ספק ׁשהּוא הּספק, מּפני ימים ׁשני עֹוּׂשין ׁשהיּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבזמן
אחת ּכל - הּימים לׁשבעת אתרֹוגין ׁשבעה הפריׁש ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָׁשביעי.

למחר. ואֹוכלּה ליֹומּה, בּה יֹוצא ְְְְְֵַַָָָָָואחת

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

ואתרֹוג,‡. וערבה והדס לּולב ׁשהן האּלּו, מינין ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָארּבעת
יאּוׁש; לאחר אפּלּו גנּוב, אֹו גזּול אֹו יבׁש מהן אחד ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה
האׁשרה ׁשּבּטלּו אףֿעלּֿפי הּנעבדת, מאׁשרה ׁשּיהיה ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָאֹו
היה ּפסּול. זה הרי - הּנּדחת עיר ׁשל ׁשהיה אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמּלעבדּה;
נטל, ואם לכּתחּלה; יּטל לא - ּכֹוכבים עבֹודת ׁשל מהן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאחד
אֹו הּדחק ּובׁשעת ּכׁשר. - ליבׁש גמר ולא ּכמּוׁש, היה ְְְִִֵַַַַָָָָָָָָֹיצא.
הּמינין. ׁשאר לא אבל ּכׁשר, הּיבׁש לּולב - הּסּכנה ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹּבׁשעת

ּפסּול.·. - טבל וׁשל טמאה ּתרּומה וׁשל ערלה ׁשל ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶָָָָָאתרֹוג
ׁשּמּתר עני, ויהיה נכסיו ׁשּיפקיר ׁשאפׁשר ּכׁשר; - ּדמאי ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשל
ׁשני מעּׂשר וׁשל טהֹורה ּתרּומה ׁשל אתרֹוג ּדמאי. לאכל ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלֹו

לט יכׁשירֹו ׁשּמא יּטל, לא - ּכׁשר.ּבירּוׁשלים - נטל ואם מאה. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֻ
ׁשני‚. נתרחקּו אם - נסּדק ּפסּול. - ראׁשֹו ׁשּנקטם ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹלּולב

לפניו, עקם היה ּפסּול. ּכׁשנים, ׁשּיראּו עד מּזה זה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹסדקיו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יוצא1) אם שנוטלן מי של אינן אם וכן בהן. שיש הזמן בין שיש ומה הברכות, ועניין קדם, שכבר מה עשיית סידור בו נתבאר
החג. ימי בשבעת במקדש נוהגת שהיתה השמחה בביאור הפרק ונסתיים בהן.
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ודין ּדינֹו ׁשאין נמצא, ּבגבּולין. ואפּלּו הּתֹורה, מן ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָמצוה
לּטל חּיב אדם אין החג ימי ׁשּבׁשאר ׁשוה; הּימים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשאר

ּבּמקּדׁש. אּלא ְִֶַָָָלּולב,
.ÂËּבכל נּטל לּולב ׁשּיהיה התקינּו, ּביתֿהּמקּדׁש ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמּׁשחרב

מבר ויֹום יֹום וכל לּמקּדׁש. זכר החג, ימי ׁשבעת ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמקֹום
מּפני לּולב', נטילת על וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָעליו
הּתּקנֹות ּכל עם זֹו, ותּקנה סֹופרים. מּדברי מצוה ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשהיא
ּכׁשּיּבנה - ּביתֿהּמקּדׁש מּׁשחרב זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהתקין

ליׁשנן. הּדברים יחזרּו ְְְְְִִֵַַַַָָָָּביתֿהּמקּדׁש,
.ÊËּבּיֹום נּטל לּולב היה קּים, ׁשּביתֿהּמקּדׁש ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּבזמן

ׁשּידעּו הּמקֹומֹות, ּבׁשאר וכן ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹון
הּמקֹומֹות אבל ּבארץֿיּׂשראל. החג יֹום הּוא זה ׁשּיֹום ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבוּדאי
היּו לא ראׁשֿחדׁש, ּבקביעּות יֹודעים היּו ׁשּלא ְְְִִִִֶֶָָָֹֹֹֹהרחֹוקים,

מּספק. הּלּולב ְִִֵַָָנֹוטלין
.ÊÈהּלּולב את לּטל חכמים אסרּו ּביתֿהּמקּדׁש ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּומּׁשחרב

את ׁשּקּדׁשּו ארץֿיּׂשראל ּבני ואפּלּו הראׁשֹון, ּבּיֹום ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבׁשּבת
ּבקביעת יֹודעין ׁשאינן הרחֹוקים, הּגבּולין ּבני מּפני ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהחדׁש,
אּלּו יהיּו ולא זה, ּבדבר ׁשוין הּכל ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹהחדׁש,
ראׁשֹון יֹום וחּיּוב הֹואיל נֹוטלין; אין ואּלּו ּבׁשּבת ְְְְְִִִִִֵֵַָנֹוטלין

ּבֹו. להּתלֹות מקּדׁש ׁשם ואין הּוא, אחד מקֹום, ְְְְִִֵֶָָָָָָּבכל
.ÁÈהּדבר נׁשאר החׁשּבֹון, עלּֿפי עֹוּׂשין ׁשהּכל הּזה, ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּובּזמן

ולא בגבּולין לא ּכלל, ּבׁשּבת לּולב יּנטל ׁשּלא ׁשהיה, ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹּכמֹות
יֹודעים ׁשהּכל ואףֿעלּֿפי ראׁשֹון, ּביֹום ואפּלּו יּׂשראל, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹּבארץ
הּלּולב ּבנטילת האּסּור ׁשעּקר ּבארנּו, ּוכבר החדׁש. ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּבקביעת
הרּבים. ּברׁשּות אּמֹות ארּבע יעבירּנּו ׁשּמא ּגזרה - ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבׁשּבת

.ËÈוכל הּלּולב; ּבנטילת חּיב ּובּסּכה, ּבׁשֹופר ׁשחּיב ְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹֻּכל
הּיֹודע קטן לּולב. מּנטילת ּפטּור וסּכה, מּׁשֹופר ְְִִִֵַַַַָָָָָָָֻהּפטּור
ּבמצֹות. לחּנכֹו ּכדי סֹופרים, מּדברי ּבּלּולב חּיב - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָלנענע

.Îחּוץ אחרת ערבה ּבּמקּדׁש ׁשּמביאין מּסיני, למׁשה ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהלכה
ּבערבה חֹובתֹו ידי יֹוצא אדם ואין ׁשּבּלּולב. ְְֲֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָמערבה

אחד. ּבבד אחד עלה אפּלּו - וׁשעּורּה ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבּלּולב.
.‡Îהּימים מּׁשבעת ויֹום יֹום ּבכל מצותּה? היתה ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָּכיצד

צדדי על אֹותן וזֹוקפין ערבה ׁשל מרּבּיֹות מביאין ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֻהיּו
ׁשהיּו ּובעת הּמזּבח. עלּֿגּבי ּכפּופין וראׁשיהן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמזּבח,
חל ותֹוקעין. ּומריעין ּתֹוקעין אֹותּה, וסֹודרין אֹותּה ְְְְְְְִִִִִִִָָָמביאין
אּלאֿאםֿ ערבה; זֹוקפין אין - החג ּבתֹו להיֹות ׁשּבת ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָיֹום
ּכדי ּבׁשּבת, אֹותּה זֹוקפין - ּבׁשּבת להיֹות ׁשביעי יֹום חל ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּכן

מצוה. ׁשהיא ְְְְִִֶַָָלפרסמּה,
.·Î,לּמקּדׁש מערבֿׁשּבת אֹותּה מביאין עֹוּׂשין? היּו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד

העלין. יכמׁשּו ׁשּלא ּכדי זהב, ׁשל ּבגיגּיֹות אֹותּה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּומּניחין
ולֹוקחין העם ּובאין הּמזּבח, עלּֿגּבי אֹותּה זֹוקפין ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָּולמחר
זֹו, וערבה יֹום. ּבכל ׁשעֹוּׂשין ּכדר אֹותּה, ונֹוטלין ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָמּמּנה
ׁשבעת ּכל אֹותּה נֹוטלין אין ּבּתֹורה, ּבפרּוׁש ואינּה ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָהֹואיל

הּוא ּבלבד הּׁשביעי ּבּיֹום אּלא לּמקּדׁש, זכר החג ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָימי
אֹו אחד ּבד לֹוקח עֹוּׂשה? ּכיצד הּזה. ּבּזמן אֹותּה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּנֹוטלין
הּקרקע על ּבּה וחֹובט ׁשּבּלּולב, מערבה חּוץ הרּבה, ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָבּדין
מנהג זה ׁשּדבר ברכה, ּבלא ׁשלׁש אֹו ּפעמים הּכלי על ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו

הּוא. ְִִנביאים
.‚Îּבידיהן ּבלּולביהן הּמזּבח את מּקיפין היּו ויֹום יֹום ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבכל

הצליחה ה' 'אּנא ּנא', הֹוׁשיעה ה' 'אּנא ואֹומרין: אחת ְְְִִִַַַַַָָָָָָָּפעם
ּוכבר ּפעמים. ׁשבע הּמזּבח את מּקיפין הּׁשביעי ּובּיֹום ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָנא'.
ּביתֿ ּבאמצע ּתבה להּניח הּמקֹומֹות, ּבכל יּׂשראל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָנהגּו
את מּקיפין ׁשהיּו ּכדר יֹום, ּבכל אֹותּה ּומּקיפין ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּכנסת

לּמקּדׁש. זכר ְְִִֵֵֶַַַָהּמזּבח,
.„Îׁשחרית מּביתֹו אדם יֹוצא ּבירּוׁשלים: הּמנהג היה ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָּכ

מתּפּלל, בידֹו; והּוא לביתֿהּכנסת, ונכנס ּבידֹו, ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָולּולבֹו
בידֹו. והּוא אבלים, ּולנחם חֹולים לבּקר ויֹוצא בידֹו; ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָוהּוא
עבּדֹו. ּביד אֹו ּבנֹו ּביד לביתֹו מׁשּלחֹו לּמדרׁש, ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָּוכׁשּיּכנס

.‰Î,ּבעלּה מּיד אֹו ּבנּה מּיד הּלּולב אּׁשה ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָמקּבלת
ּבׁשּבת. לּולב נֹוטלין ׁשהיּו ּבזמן ּבׁשּבת, לּמים ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָּומחזירתֹו

- ּובּמֹועד הּמים; על מֹוסיפין - הּמים.ּוביֹוםֿטֹוב מחליפין ְֲִִִִִִֵַַַַַַָ
.ÂÎאּלא ראּוי ׁשאינֹו מּפני ּבֹו, להריח אסּור ׁשּבּלּולב, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהדס

אבל ּבֹו. להריח אסּור לּמצוה, והקצה והֹואיל ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻלריח;
מאכילה. לּמצוה הקצה ׁשהרי ּבֹו, להריח מּתר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻאתרֹוג,

.ÊÎׁשהקצה מּפני הּׁשביעי, יֹום ּכל אתרֹוג לאכל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָֹֻואסּור
ּובּזמן ּבאכילה. מּתר ּובּׁשמיני לכּלֹו. הקצה - הּיֹום ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָֻֻֻלמקצת
לּולב נֹוטלין ׁשאין אףֿעלּֿפי - ימים ׁשני עֹוּׂשין ׁשאנּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּזה,
ּבּׁשמיני אסּור ׁשהיה ּכדר ּבּׁשמיני, אסּור האתרֹוג ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבּׁשמיני,
ספק ׁשהּוא הּספק, מּפני ימים ׁשני עֹוּׂשין ׁשהיּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבזמן
אחת ּכל - הּימים לׁשבעת אתרֹוגין ׁשבעה הפריׁש ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָׁשביעי.

למחר. ואֹוכלּה ליֹומּה, בּה יֹוצא ְְְְְֵַַָָָָָואחת

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

ואתרֹוג,‡. וערבה והדס לּולב ׁשהן האּלּו, מינין ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָארּבעת
יאּוׁש; לאחר אפּלּו גנּוב, אֹו גזּול אֹו יבׁש מהן אחד ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה
האׁשרה ׁשּבּטלּו אףֿעלּֿפי הּנעבדת, מאׁשרה ׁשּיהיה ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָאֹו
היה ּפסּול. זה הרי - הּנּדחת עיר ׁשל ׁשהיה אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמּלעבדּה;
נטל, ואם לכּתחּלה; יּטל לא - ּכֹוכבים עבֹודת ׁשל מהן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאחד
אֹו הּדחק ּובׁשעת ּכׁשר. - ליבׁש גמר ולא ּכמּוׁש, היה ְְְִִֵַַַַָָָָָָָָֹיצא.
הּמינין. ׁשאר לא אבל ּכׁשר, הּיבׁש לּולב - הּסּכנה ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹּבׁשעת

ּפסּול.·. - טבל וׁשל טמאה ּתרּומה וׁשל ערלה ׁשל ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶָָָָָאתרֹוג
ׁשּמּתר עני, ויהיה נכסיו ׁשּיפקיר ׁשאפׁשר ּכׁשר; - ּדמאי ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשל
ׁשני מעּׂשר וׁשל טהֹורה ּתרּומה ׁשל אתרֹוג ּדמאי. לאכל ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלֹו

לט יכׁשירֹו ׁשּמא יּטל, לא - ּכׁשר.ּבירּוׁשלים - נטל ואם מאה. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֻ
ׁשני‚. נתרחקּו אם - נסּדק ּפסּול. - ראׁשֹו ׁשּנקטם ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹלּולב

לפניו, עקם היה ּפסּול. ּכׁשנים, ׁשּיראּו עד מּזה זה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹסדקיו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יוצא1) אם שנוטלן מי של אינן אם וכן בהן. שיש הזמן בין שיש ומה הברכות, ועניין קדם, שכבר מה עשיית סידור בו נתבאר
החג. ימי בשבעת במקדש נוהגת שהיתה השמחה בביאור הפרק ונסתיים בהן.



-צב `"ryz'd xii` a"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לאחֹוריו עקם היה ּפסּול. - חטֹוטרת ּבעל ּכגב ׁשדרֹו ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהרי
נפרדּו ּפסּול. - מּצדדיו לאחד נעקם ברּיתֹו. היא ׁשזֹו ּכׁשר, -ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
נפרצּו ּכׁשר. - החרּיֹות ּכעלי נּדלּדלּו ולא זה מעל זה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻעליו
- החרּיֹות ּכעלי לּולב ׁשל מּׁשדרֹו ׁשּיּדלּדלּו והּוא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֻעליו,

ָּפסּול.
ׁשנים„. ּגדלין ּגדלין, ּכׁשהם היא: ּכ לּולב ׁשל עלין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּברּית

הּוא הּדבּוקין עלין ׁשני ּכל וגב מּגּבן; ּודבּוקין ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָׁשנים,
אחת אחת עליו היּו ּפסּול. - הּתיֹומת נחלקה ּתיֹומת. ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּנקרא
עליו היּו לא ּפסּול. - ּתיֹומת להם היה ולא ּברּיתֹו, ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹמּתחּלת
ראׁש אם זה: ּתחת זה אּלא הּלּולבין, ּכל ּכדר זה עלּֿגב ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹזה
ׁשל ׁשדרֹו ּכל ׁשּנמצא עד מּמּנּו, ׁשּלמעלה לעּקר מּגיע ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָזה
מּגיע זה ׁשל ראׁשֹו אין ואם ּכׁשר; - ּבעלין מכּסה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻלּולב

ּפסּול. - זה ׁשל עּקרֹו ְִֶֶַָָלצד
אם‰. - עליו רב נׁשרּו ּכׁשר. - ראׁשֹו ׁשּנקטם ְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹהדס

מרּבֹות ענביו היּו ּכׁשר. אחד, ּבקן עלין ׁשלׁשה ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֻנׁשּתּירּו
- ׁשחֹורֹות אֹו אדּמֹות ואם ּכׁשר; - ירּקֹות אם ְְְֲִִֵֵָָָֻֻמעליו:
ּביֹוםֿטֹוב, אֹותן ממעטין ואין ּכׁשר. - מעטן ואם ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָּפסּול.
אחד אחד ׁשּלּקטן אֹו ולּקטן, עבר ּכמתּקן. ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלפי

ּכׁשר. זה הרי - ֲֲִֵֵֶַָָלאכילה
.Â.ּפסּולה - עליה נפרצּו ּכׁשרה. - ראׁשּה ׁשּנקטם ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹערבה
.Êוׁשאינֹו ּפסּול; - ּכלֿׁשהּוא מפּלׁש נקב ׁשּנּקב ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻאתרֹוג

- ׁשהּוא ּכל חסר ּפסּול. יתר, אֹו ּכאּסר היה אם - ְְִִֵֶַָָָָָָָָֻמפּלׁש
ּפסּול. - בֹו ׁשּׁשֹוׁשנּתֹו הּקטן הראׁש והּוא ּדּדֹו; נּטל ְְִֶַַַַָָָָָֹּפסּול.
ונׁשאר האתרֹוג, מעּקר ּבאילן ּבֹו תלּוי ׁשהּוא העץ ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנּטל
ּוׁשלׁשה ּבׁשנים אם עליו: חזזית עלתה ּפסּול. - ּגּמא ְְְְֲִִִִַָָָָָָָָֻמקֹומֹו
רּבֹו, על עלתה אם - אחד ּבמקֹום ואם ּפסּול; - ְְְְִִֶַָָָָָֻמקֹומֹות
הּקרּום נקלף ּפסּול. - ׁשהּוא ּכל ואפּלּו ּדּדֹו, על ואם ְְְֲִִִֶַַַַַָָָּפסּול;
ׁשהיא ּכמֹות ירק נׁשאר אּלא מחּסרֹו, ׁשאינֹו ׁשּלֹו, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהחיצֹונה
ּכלֿׁשהּוא מּמּנּו נׁשאר ואם ּפסּול; - ּכּלֹו נקלף אם ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֻברּיתֹו:

ּכׁשר. -ֵָ
.Á,לבן ׁשחֹור, ׁשלּוק, ּכבּוׁש, סרּוח, תפּוח, ׁשהּוא ְֶֶַַָָָָָָָאתרֹוג

ּברּיה ּכמין ועּׂשהּו ּבדפּוס ּגּדלֹו ּפסּול. - ּכּכרּתי ירק ְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָֹֻמנּמר,
דּפין ׁשעּׂשהּו אףֿעלּֿפי - ּברּיתֹו ּכמין עּׂשהּו ּפסּול. - ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָאחרת
ׁשּלהם ׁשהאתרֹוגין מקֹום ּכׁשר. והּבסר, הּתיֹום ּכׁשר. ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדּפין,
ּביֹותר ׁשחֹורים היּו ואם ּכׁשרין. - מעּוטה ׁשחרּות ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָּכעין

מקֹום. ּבכל ּפסּול זה הרי - ּכּוׁשי ְְֲִֵֶָָָָָּכאדם
.Ëׁשּבארנּו מּומין מּפני ּפסּולין ׁשהם ׁשאמרנּו אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּכל

אבל ּבלבד; ראׁשֹון ּביֹוםֿטֹוב - ּוגנבה גזל מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָאֹו
והּפסלנּות ּכׁשר. הּכל - הּימים ׁשאר עם ׁשני ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹּביֹוםֿטֹוב
אתרֹוג ׁשאֹותֹו מּפני אֹו ּכֹוכבים, עבֹודת מּׁשּום ְְֲִִִֵֶֶֶַָׁשהּוא
ימים, ּבׁשאר ּבין ראׁשֹון, ּביֹוםֿטֹוב ּבין - ּבאכילה ְְֲִִִִֵֵַָָָָאסּור

ָּפסּול.
.Èׁשל ּבלּולבֹו חג ׁשל ראׁשֹון ּביֹוםֿטֹוב יֹוצא אדם ְְִֵֵֶֶַָָָאין

לֹו נתנֹו ּבמּתנה. לֹו ׁשּיּתנּנּו עד מּמּנּו; ׁשּיׁשאלּנּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָחברֹו,
ּומחז חֹובתֹו ידי בֹו יֹוצא זה הרי - להחזירֹו ירֹו;עלֿמנת ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָ

לא - החזירֹו לא ואם מּתנה. ׁשמּה להחזיר עלֿמנת ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּמּתנה

קֹונה ׁשהּקטן לקטן, אֹותֹו נֹותנין ואין כגזּול. ׁשּנמצא ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָיצא,
לֹו החזירֹו ׁשאם ונמצא הּתֹורה, מן לאחרים מקנה ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָואינֹו
מינין מארּבע ומין מין ּכל ואחד הּלּולב, ואחד חֹוזר. ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאינֹו
ּביֹוםֿטֹוב ּבֹו יֹוצאין אין ׁשאּול, מהן אחד היה אם - ְְִִֵֵֶֶֶָָָָׁשּבֹו

ִראׁשֹון.
.‡Èמהן אחד אין - ּבׁשּתפּות אתרֹוג אֹו לּולב ׁשּקנּו ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻֻׁשּתפין

ּבמּתנה. חלקֹו לֹו ׁשּיּתן עד ּבראׁשֹון, חֹובתֹו ידי בֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָיֹוצא
מהן אחד ונטל הּבית, מּתפיסת אתרֹוגין ׁשּקנּו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהאחין
ּבכ מקּפידין האחין ואין לאכלֹו יכֹול אם בֹו: ויצא ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָאתרֹוג
חלקם לֹו ׁשּיּתנּו עד יצא, לא - מקּפידין היּו ואם יצא; -ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹ
ּכאחד ׁשּקנּו אֹו ּפריׁש, וזה אתרֹוג זה קנה ואם ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבמּתנה.
ּבאתרֹוג, יֹוצא אינֹו - הּבית מּתפיסת ּופריׁש ורּמֹון ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָאתרֹוג
אין אכלֹו ׁשאם ואףֿעלּֿפי ּבמּתנה; חלקֹו לֹו ׁשּיּתן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעד

עליו. ְִִַָָמקּפידין
.·Èּבחג - ּבהן לּׂשמח מצוה הּמֹועדֹות ׁשּכל ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹאףֿעלּֿפי

ׁשּנאמר: יתרה, ּׂשמחה יֹום ּבּמקּדׁש היתה ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָֻהּסּכֹות
היּו וכיצד ימים'. ׁשבעת אלהיכם ה' לפני ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ'ּוּׂשמחּתם
מקֹום ּבּמקּדׁש מתּקנין היּו הראׁשֹון ערבֿיֹוםֿטֹוב ְְְִִִִֶֶַַָָָָעֹוּׂשין?
אּלּו יתערבּו ׁשּלא ּכדי מּלמּטה, ולאנׁשים מלמעלה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלּנׁשים
וכן הראׁשֹון; מּמֹוצאיֿיֹוםֿטֹוב לּׂשמח ּומתחילין אּלּו. ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹעם
מאחר מתחילין מֹועד ׁשל חּלֹו מימי ויֹום יֹום ְְִִִֵֵֵֶַַַָָֻּבכל
עם הּיֹום לׁשאר לּׂשמח ּביןֿהערּבים ׁשל ּתמיד ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּיקריבּו

הּלילה. ְַָָָּכל
.‚Èּבכּנֹור ּומנּגנין מּכה, החליל זֹו? ּׂשמחה היתה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָוהיא

ׁשהּוא ּבכליֿׁשיר ואחד אחד וכל ּובמצלּתים, יֹודעּובנבלים ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּומסּפקין ורֹוקדין ּבּפה. - ּבּפה ׁשּיֹודע ּומי ּבֹו; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַלנּגן
ׁשּיֹודע, ּכמֹו ואחד אחד ּכל ּומכרּכרין, ּומפּזזין ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּומטּפחין
לא ּדֹוחה, אינּה זֹו וּׂשמחה ותׁשּבחֹות. ׁשירֹות ּדברי ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָֹואֹומרים

יֹוםֿטֹוב. את ולא הּׁשּבת ְֶֶַַָֹאת
.„Èאֹותּה עֹוּׂשין היּו ולא זֹו. ּבּׂשמחה להרּבֹות ְְְְְְִִִַָָָָֹמצוה

וראׁשי יּׂשראל חכמי ּגדֹולי אּלא ׁשּירצה; מי וכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעּמיֿהארץ
הם - מעּׂשה ואנׁשי והּזקנים והחסידים והּסנהדרין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַהיׁשיבֹות
חג ּבימי ּבּמקּדׁש ּומּׂשּמחין ּומנּגנין ּומסּפקין מרּקדין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָׁשהיּו
לראֹות ּבאין ּכּלן והּנׁשים, האנׁשים העם, ּכל אבל ְְֲֲִִִִַַָָָָָָָָָֻֻהּסּכֹות.

ְְִַֹולׁשמע.
.ÂËהאל ּובאהבת הּמצוה ּבעּׂשּית אדם ׁשּיּׂשמח ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהּׂשמחה

מּׂשמחה עצמֹו הּמֹונע וכל היא. גדֹולה עבֹודה - בהן ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּצּוה
את עבדּת לא אׁשר 'ּתחת ׁשּנאמר: מּמּנּו, להּפרע ראּוי ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹזֹו,
וחֹולק ּדעּתֹו הּמגיס וכל לבב'. ּובטּוב ּבּׂשמחה אלהי ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָָֹה'
חֹוטא - אּלּו ּבמקֹומֹות ּבעיניו ּומתּכּבד לעצמֹו ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָּכבֹוד
לפני ּתתהּדר 'אל ואמר: ׁשלמה הזהיר זה ועל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹוׁשֹוטה.
הּוא - אּלּו ּבמקֹומֹות ּגּופֹו ּומקל עצמֹו הּמׁשּפיל וכל .'ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָמל
אמר: יּׂשראל מל ּדוד וכן מאהבה. העֹובד המכּבד, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהּגדֹול,
הּגדּלה ואין ּבעיני'. ׁשפל והייתי מּזאת עֹוד ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֹֻ'ּונקּלתי
מפּזז ּדוד והּמל' ׁשּנאמר: ה', לפני לּׂשמח אּלא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהּכבֹוד,

וגֹו'. ה' לפני ְְְְִֵֵַּומכרּכר
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ה'תשע"א אייר כ"ג שישי יום

milwW zFkld¦§§¨¦
ּבכל הּׁשקל מחצית איׁש ּכל לּתן והיא: אחת, עּׂשה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמצות

אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ּובאּור ְְִִִֵֵָָָָׁשנה.

ראׁש 1ֹוןּפרק
¤¤¦

מחצית‡. מּיּׂשראל איׁש ּכל לּתן הּתֹורה מן עּׂשה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָמצות
וׁשנה ׁשנה ּבכל הּצדקה2הּׁשקל מן הּמתּפרנס עני אפּלּו . ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

ונֹותן ּכתפֹו, ׁשעל ּכסּות מֹוכר אֹו מאחרים וׁשֹואל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָחּיב,
לא והּדל ירּבה לא העׁשיר ׁשּנאמר: ּכסף; הּׁשקל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמחצית
ּולמחר מעט הּיֹום רּבֹות, ּבפעמים נֹותנֹו ואינֹו וגֹומר. ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָימעיט

אחת. ּבפעם ּכאחת ּכּלֹו נֹותנֹו אּלא ְְְְֶֶַַַַַָָֻמעט,
ׁשם·. ּובמֹוציא ּובמפּתה ּבאֹונס ּבּתֹורה האמּור ּכסף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמנין

ּבּתֹורה. מקֹום ּבכל הּנאמר ׁשקל הּוא עבד, והֹורג ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָרע
חכמים הֹוסיפּו ּוכבר ּׂשעֹורה. ועּׂשרים מאֹות ׁשלׁש ְְְְְְֲִִִִֵֶָָָָּומׁשקלֹו

ּבית3עליו ּבזמן סלע הּנקרא הּמטּבע ּכמׁשקל מׁשקלֹו ועּׂשּו , ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ
ּוׁשמֹונים וארּבע מאֹות ׁשלׁש הּסלע? מׁשקל הּוא וכּמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָׁשני.

ּבינֹונית. ְִֵָּׂשעֹורה
היא‚. ּומעה מעין. ׁשׁש - והּדינר דינרין, ארּבעה - ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהּסלע

ּפּונדיֹונין, ׁשני היא ּומעה ּגרה. רּבנּו מׁשה ּבימי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָהּנקראת
ּבאיסר. מׁשמֹונה אחת - ּופרּוטה אּסרין. ׁשני - ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָּופּונדיֹון
ּׂשעֹורֹות, עּׂשרה ׁשׁש - הּגרה והיא הּמעה, מׁשקל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָנמצא
חצי - הּפרּוטה ּומׁשקל ּׂשעֹורֹות, ארּבע - האיסר ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָּומׁשקל

ְָּׂשעֹורה.
סלעים,„. ׁשּתי מׁשקלֹו ׁשהיה ׁשם, היה אחר מטּבע ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָועֹוד

ׁשאמרנּו,והּוא ּכּלן הּמטּבעֹות ואּלּו ּדרּכֹון. נקרא היה ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ
מקֹום; ּבכל ּבהן ׁשּמׁשערין הן מהן, אחד ּכל מׁשקל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּובארנּו
ּבכל מׁשקלם לפרׁש צרי אהיה ׁשּלא ּכדי ּבארנּום, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּוכבר

ָמקֹום.
אֹותֹו‰. ׁשל מטּבע מחצית ׁשּיּתן מצותּה זֹו הּׁשקל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמחצית

ּולעֹולם הּקדׁש. מּׁשקל ּגדֹול מטּבע אֹותֹו היה אפּלּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּזמן,
רּבנּו מׁשה ּבימי ׁשהיה הּׁשקל מחצי ּפחֹות ׁשֹוקל ,4אינֹו ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּׂשעֹורה. וׁשּׁשים מאה מׁשקלֹו ְְְִִִֵֶָָָׁשהּוא

.Âאחד ּכל היה ּדרּכֹונֹות, זמן אֹותֹו ׁשל מטּבע ׁשהיה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבזמן
הּמטּבע ׁשהיה ּובזמן סלע; ׁשּלֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָואחד
סלע, חצי ׁשּלֹו הּׁשקל ּבמחצית אחד ּכל נֹותן היה ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָסלעים,
ּכל היה סלע, חצי הּמטּבע ׁשהיה ּובזמן דינרין; ׁשני ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּוא
לא ּומעֹולם הּסלע. חצי אֹותֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן ואחד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאחד
ּתֹורה. ׁשל ׁשקל מחצי ּפחֹות הּׁשקל ּבמחצית יּׂשראל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשקלּו

.Ê,ויּׂשראלים לוּיים ּכהנים, הּׁשקל: מחצית לּתן חּיבין ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹהּכל
מׁשחררים ועבדים נׁשים5וגרים לא אבל עבדים6; ולא7ולא ְְְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָָֹֹֹֻ

מהם8קטּנים מקּבלין - נתנּו ואם הּכּותים9. אבל ׁשּנתנּו10. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
לּתן אביו ׁשהתחיל קטן מהם. מקּבלין אין - הּׁשקל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמחצית
ּבכל עליו נֹותן אּלא ּפֹוסק, אינֹו ׁשּוב - הּׁשקל מחצית ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליו

עצמֹו על ויּתן ׁשּיגּדיל עד וׁשנה, .11ׁשנה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ
.Áהּבית ּבפני אּלא נֹוהגין אינן ׁשּבית12הּׁשקלים ּובזמן . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבין יּׂשראל ּבארץ ּבין הּׁשקלים את נֹותנין קּים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמקּדׁש
לארץ אין13ּבחּוצה יּׂשראל ּבארץ אפּלּו חרב, ׁשהּוא ּובזמן ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ֲִנֹוהגין.
.Ëהּׁשקלים על מׁשמיעין ּבאדר אחד14ּבאחד ּכל ׁשּיכין ּכדי , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

עּׂשר ּבחמּׁשה לּתן. עתיד ויהיה ׁשּלֹו, הּׁשקל מחצית ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואחד
הּׁשלחנים יׁשבּו ּכל15ּבֹו ּבנחת; ותֹובעין ּומדינה מדינה ּבכל ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָֻ

אֹותֹו ּכֹופין אין - נתן ׁשּלא ּומי מּמּנּו, יקּבלּו - להם ׁשּיּתן ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמי
ּומּכאן לגּבֹות, ּבּמקּדׁש יׁשבּו ּבֹו ועּׂשרים ּבחמּׁשה ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָלּתן.
- יּתן ׁשּלא מי וכל ׁשּיּתן, עד נתן ׁשּלא מי את ּכֹופין ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹואיל

עבֹוטֹו ולֹוקחין אֹותֹו, ּכסּותֹו.16ממׁשּכנין ואפּלּו ּכרחֹו ּבעל ְְְְְְְְֲֲִִִַַַָ
.Èּבׁשקלים חּיב ׁשאינֹו מי אֹו17ּכל לּתן ׁשּדרּכֹו ּפי על אף , ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

לּת עתיד את18הּוא ממׁשּכנין ואין אֹותֹו. ממׁשּכנין אין - ן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ
מקּבלין - ּכׁשּיּתנּו אּלא ׁשלֹום; ּדרכי מּפני לעֹולם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּכהנים

ׁשּיּתנּו עד אֹותן ותֹובעין .19מהן, ְְְִִֵֶֶַָ

ׁשני 1ּפרק
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מדינה‡. ּבכל הּׁשקלים? את הּׁשלחנים ּכֹונסין ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻּכיצד
רחבין הּתבה ׁשּולי ּתבֹות. ׁשּתי לפניהם מּניחין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּומדינה
ׁשּיׁשליכּו ּכדי ׁשֹופר; ּכמין מלמעלה, צר ּופיה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמּלמּטה,
ׁשּתי עֹוּׂשין ולמה ּבנחת. מהן לּקח אפׁשר יהיה ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלתֹוכן,
והּׁשנּיה זֹו, ׁשנה ׁשל ׁשקלים ּבּה ׁשּמׁשליכין - אחת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּתבֹות?
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ההכרזה1) ודין הבית, בפני אלא נוהגת ושאינה ממנה, והפטורים בה והחייבים שיעורה, השקל", "מחצית מצות עניני בו נתבארו
השקלים. על כפיה בענין הפרק ונסתיים השקלים. אמרה2)על - השנה" לחדשי בחדשו חדש עולת "זאת הכתוב על דרשו שהרי

לחדש צריכים - השקלים לתרומת השנה ראש שהוא בחודש שנה שבכל הרי חדשה, מתרומה (בניסן) קרבן והבא חדש תורה,
ציבור. קרבנות מהם לקנות השקל מחצית ממשקלו.3)הבאת האמור4)ששית שקל של המטבע את ולהעלות להוסיף מותר

לפחות. לא אבל כגרים.5)בתורה שדינם ושוחררו, עבדות לשם וטבלו שמלו -6)כנענים נפשו" כופר איש "ונתנו שנאמר"
אשה. ולא כנשים.7)איש שדינם שוחררו, שערות.8)שלא שתי הביאו ומסרום9)שלא גמורה במתנה נתנו אם ודווקא

שלם. בלב עמכם10)לציבור "נבנה להם ושלחו המקדש, בית לבניין לסייען הכותיים (כשרצו עזרא ידי על מפורש "וכן שנינו:
לאֿלהינו". בית לבנות ולנו לכם לא לאֿלוהיכם") נדרוש ככם והעמדתשא11)כי שעברה בשנה עליו שנתת מאחר לו, ומרים

תפסוק. ולא שיגדל עד תמיד עליו תן המצוה, זאת קיים.12)עליו המקדש שבית זמן חובת13)כל היא שקלים מצוות שהרי
לארץ. בחוץ בין בארץ בין ונוהגת ישראל.14)הגוף ערי בכל כספים).15)מכריזים (=הפורטים למשכון.16)החלפנים חפץ

ועבדים.17) נשים כשיגדל.18)כגון קטן תובעין".19)כגון לתבוע הא - ממשכנין "אין קטן: גבי שאמרו ממה רבינו למד כן
אותה.1) תורמין וכיצד הלשכה, תורמים בשנה פרקים בשלשה שבמקדש, תיבות עשרה שלש השקלים, כונסים כיצד רבינו בו ביאר
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ּבכל הּׁשקל מחצית איׁש ּכל לּתן והיא: אחת, עּׂשה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמצות

אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ּובאּור ְְִִִֵֵָָָָׁשנה.

ראׁש 1ֹוןּפרק
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מחצית‡. מּיּׂשראל איׁש ּכל לּתן הּתֹורה מן עּׂשה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָמצות
וׁשנה ׁשנה ּבכל הּצדקה2הּׁשקל מן הּמתּפרנס עני אפּלּו . ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

ונֹותן ּכתפֹו, ׁשעל ּכסּות מֹוכר אֹו מאחרים וׁשֹואל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָחּיב,
לא והּדל ירּבה לא העׁשיר ׁשּנאמר: ּכסף; הּׁשקל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמחצית
ּולמחר מעט הּיֹום רּבֹות, ּבפעמים נֹותנֹו ואינֹו וגֹומר. ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָימעיט

אחת. ּבפעם ּכאחת ּכּלֹו נֹותנֹו אּלא ְְְְֶֶַַַַַָָֻמעט,
ׁשם·. ּובמֹוציא ּובמפּתה ּבאֹונס ּבּתֹורה האמּור ּכסף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמנין

ּבּתֹורה. מקֹום ּבכל הּנאמר ׁשקל הּוא עבד, והֹורג ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָרע
חכמים הֹוסיפּו ּוכבר ּׂשעֹורה. ועּׂשרים מאֹות ׁשלׁש ְְְְְְֲִִִִֵֶָָָָּומׁשקלֹו

ּבית3עליו ּבזמן סלע הּנקרא הּמטּבע ּכמׁשקל מׁשקלֹו ועּׂשּו , ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ
ּוׁשמֹונים וארּבע מאֹות ׁשלׁש הּסלע? מׁשקל הּוא וכּמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָׁשני.

ּבינֹונית. ְִֵָּׂשעֹורה
היא‚. ּומעה מעין. ׁשׁש - והּדינר דינרין, ארּבעה - ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהּסלע

ּפּונדיֹונין, ׁשני היא ּומעה ּגרה. רּבנּו מׁשה ּבימי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָהּנקראת
ּבאיסר. מׁשמֹונה אחת - ּופרּוטה אּסרין. ׁשני - ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָּופּונדיֹון
ּׂשעֹורֹות, עּׂשרה ׁשׁש - הּגרה והיא הּמעה, מׁשקל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָנמצא
חצי - הּפרּוטה ּומׁשקל ּׂשעֹורֹות, ארּבע - האיסר ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָּומׁשקל

ְָּׂשעֹורה.
סלעים,„. ׁשּתי מׁשקלֹו ׁשהיה ׁשם, היה אחר מטּבע ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָועֹוד

ׁשאמרנּו,והּוא ּכּלן הּמטּבעֹות ואּלּו ּדרּכֹון. נקרא היה ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ
מקֹום; ּבכל ּבהן ׁשּמׁשערין הן מהן, אחד ּכל מׁשקל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּובארנּו
ּבכל מׁשקלם לפרׁש צרי אהיה ׁשּלא ּכדי ּבארנּום, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּוכבר

ָמקֹום.
אֹותֹו‰. ׁשל מטּבע מחצית ׁשּיּתן מצותּה זֹו הּׁשקל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמחצית

ּולעֹולם הּקדׁש. מּׁשקל ּגדֹול מטּבע אֹותֹו היה אפּלּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּזמן,
רּבנּו מׁשה ּבימי ׁשהיה הּׁשקל מחצי ּפחֹות ׁשֹוקל ,4אינֹו ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּׂשעֹורה. וׁשּׁשים מאה מׁשקלֹו ְְְִִִֵֶָָָׁשהּוא

.Âאחד ּכל היה ּדרּכֹונֹות, זמן אֹותֹו ׁשל מטּבע ׁשהיה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבזמן
הּמטּבע ׁשהיה ּובזמן סלע; ׁשּלֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָואחד
סלע, חצי ׁשּלֹו הּׁשקל ּבמחצית אחד ּכל נֹותן היה ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָסלעים,
ּכל היה סלע, חצי הּמטּבע ׁשהיה ּובזמן דינרין; ׁשני ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּוא
לא ּומעֹולם הּסלע. חצי אֹותֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן ואחד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאחד
ּתֹורה. ׁשל ׁשקל מחצי ּפחֹות הּׁשקל ּבמחצית יּׂשראל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשקלּו

.Ê,ויּׂשראלים לוּיים ּכהנים, הּׁשקל: מחצית לּתן חּיבין ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹהּכל
מׁשחררים ועבדים נׁשים5וגרים לא אבל עבדים6; ולא7ולא ְְְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָָֹֹֹֻ

מהם8קטּנים מקּבלין - נתנּו ואם הּכּותים9. אבל ׁשּנתנּו10. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
לּתן אביו ׁשהתחיל קטן מהם. מקּבלין אין - הּׁשקל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמחצית
ּבכל עליו נֹותן אּלא ּפֹוסק, אינֹו ׁשּוב - הּׁשקל מחצית ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליו

עצמֹו על ויּתן ׁשּיגּדיל עד וׁשנה, .11ׁשנה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ
.Áהּבית ּבפני אּלא נֹוהגין אינן ׁשּבית12הּׁשקלים ּובזמן . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבין יּׂשראל ּבארץ ּבין הּׁשקלים את נֹותנין קּים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמקּדׁש
לארץ אין13ּבחּוצה יּׂשראל ּבארץ אפּלּו חרב, ׁשהּוא ּובזמן ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ֲִנֹוהגין.
.Ëהּׁשקלים על מׁשמיעין ּבאדר אחד14ּבאחד ּכל ׁשּיכין ּכדי , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

עּׂשר ּבחמּׁשה לּתן. עתיד ויהיה ׁשּלֹו, הּׁשקל מחצית ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואחד
הּׁשלחנים יׁשבּו ּכל15ּבֹו ּבנחת; ותֹובעין ּומדינה מדינה ּבכל ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָֻ

אֹותֹו ּכֹופין אין - נתן ׁשּלא ּומי מּמּנּו, יקּבלּו - להם ׁשּיּתן ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמי
ּומּכאן לגּבֹות, ּבּמקּדׁש יׁשבּו ּבֹו ועּׂשרים ּבחמּׁשה ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָלּתן.
- יּתן ׁשּלא מי וכל ׁשּיּתן, עד נתן ׁשּלא מי את ּכֹופין ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹואיל

עבֹוטֹו ולֹוקחין אֹותֹו, ּכסּותֹו.16ממׁשּכנין ואפּלּו ּכרחֹו ּבעל ְְְְְְְְֲֲִִִַַַָ
.Èּבׁשקלים חּיב ׁשאינֹו מי אֹו17ּכל לּתן ׁשּדרּכֹו ּפי על אף , ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

לּת עתיד את18הּוא ממׁשּכנין ואין אֹותֹו. ממׁשּכנין אין - ן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ
מקּבלין - ּכׁשּיּתנּו אּלא ׁשלֹום; ּדרכי מּפני לעֹולם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּכהנים

ׁשּיּתנּו עד אֹותן ותֹובעין .19מהן, ְְְִִֵֶֶַָ

ׁשני 1ּפרק
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מדינה‡. ּבכל הּׁשקלים? את הּׁשלחנים ּכֹונסין ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻּכיצד
רחבין הּתבה ׁשּולי ּתבֹות. ׁשּתי לפניהם מּניחין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּומדינה
ׁשּיׁשליכּו ּכדי ׁשֹופר; ּכמין מלמעלה, צר ּופיה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמּלמּטה,
ׁשּתי עֹוּׂשין ולמה ּבנחת. מהן לּקח אפׁשר יהיה ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלתֹוכן,
והּׁשנּיה זֹו, ׁשנה ׁשל ׁשקלים ּבּה ׁשּמׁשליכין - אחת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּתבֹות?
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ההכרזה1) ודין הבית, בפני אלא נוהגת ושאינה ממנה, והפטורים בה והחייבים שיעורה, השקל", "מחצית מצות עניני בו נתבארו
השקלים. על כפיה בענין הפרק ונסתיים השקלים. אמרה2)על - השנה" לחדשי בחדשו חדש עולת "זאת הכתוב על דרשו שהרי

לחדש צריכים - השקלים לתרומת השנה ראש שהוא בחודש שנה שבכל הרי חדשה, מתרומה (בניסן) קרבן והבא חדש תורה,
ציבור. קרבנות מהם לקנות השקל מחצית ממשקלו.3)הבאת האמור4)ששית שקל של המטבע את ולהעלות להוסיף מותר

לפחות. לא אבל כגרים.5)בתורה שדינם ושוחררו, עבדות לשם וטבלו שמלו -6)כנענים נפשו" כופר איש "ונתנו שנאמר"
אשה. ולא כנשים.7)איש שדינם שוחררו, שערות.8)שלא שתי הביאו ומסרום9)שלא גמורה במתנה נתנו אם ודווקא

שלם. בלב עמכם10)לציבור "נבנה להם ושלחו המקדש, בית לבניין לסייען הכותיים (כשרצו עזרא ידי על מפורש "וכן שנינו:
לאֿלהינו". בית לבנות ולנו לכם לא לאֿלוהיכם") נדרוש ככם והעמדתשא11)כי שעברה בשנה עליו שנתת מאחר לו, ומרים

תפסוק. ולא שיגדל עד תמיד עליו תן המצוה, זאת קיים.12)עליו המקדש שבית זמן חובת13)כל היא שקלים מצוות שהרי
לארץ. בחוץ בין בארץ בין ונוהגת ישראל.14)הגוף ערי בכל כספים).15)מכריזים (=הפורטים למשכון.16)החלפנים חפץ

ועבדים.17) נשים כשיגדל.18)כגון קטן תובעין".19)כגון לתבוע הא - ממשכנין "אין קטן: גבי שאמרו ממה רבינו למד כן
אותה.1) תורמין וכיצד הלשכה, תורמים בשנה פרקים בשלשה שבמקדש, תיבות עשרה שלש השקלים, כונסים כיצד רבינו בו ביאר
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ׁשקל ׁשּלא מּמי ׁשּגֹובין ׁשעברה, ׁשנה ׁשקלי ּבּה מּניחין -ְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ׁשעברה. ְֶַָָָָּבּׁשנה

ּכל·. ּתבֹות, עּׂשרה ׁשלׁש ּתמיד לפניהם היה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּובּמקּדׁש
לׁשקלי - ׁשנּיה זֹו. ׁשנה לׁשקלי - ראׁשֹונה ׁשֹופר: ּכמין ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָָּתבה
ׁשּתי קרּבן עליו ׁשּיׁש מי לכל - ׁשליׁשית ׁשעברה. ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשנה
מׁשלי חּטאת, ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּתֹורים
העֹוף עֹולת עליו ׁשּיׁש מי לכל - רביעית זֹו. לתבה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּדמיהן
ׁשהתנּדב למי - חמיׁשית זֹו. לתבה ּדמיה מׁשלי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבלבד,
ׁשהתנּדב למי - ׁשּׁשית ּבהן. לּמערכה עצים לקנֹות ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמעֹות
לּכּפרת. זהב ׁשהתנּדב למי - ׁשביעית ללבֹונה. ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמעֹות
לחּטאתֹו, מעֹות ׁשהפריׁש ּכגֹון חּטאת. למֹותר - ְְְְְִִִִֶַַַָָָׁשמינית
לתֹוכּה. הּׁשאר יׁשלי הּמעֹות, מן והֹותיר חּטאת ְְְְְִִִַַַַַָָָָָולקח
וזבֹות זבים קּני למֹותר - עּׂשירית אׁשם. למֹותר - ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָּתׁשיעית
עּׂשרה ׁשּתים נזיר. קרּבנֹות למֹותר - עּׂשרה אחת ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָויֹולדֹות.
מעֹות ׁשהתנּדב למי - עּׂשרה ׁשלׁש מצרע. אׁשם למֹותר -ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ּבהמה. ְְֵַָלעֹולת
על‚. ּכתּוב הּתבה, ּבתֹו מעֹותיו ׁשּיהיּו ּדבר, ּכל ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָוׁשם

הּמֹותרֹות, ּכל על הּוא ּדין ּבית ּותנאי מּבחּוץ. ְִִֵֵַַַַַָָָהּתבה
הּנמצאֹות הּמעֹות ׁשּכל למד, נמצאת ּבהמה. עֹולת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיקרבּו
- ועֹורֹותיה ּבהמה, לעֹולת - האחרֹונֹות הּתבֹות ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָּבׁשׁש
ׁשליׁשית ׁשּבתבה הּמעֹות וכל העֹורֹות; ּכל ּכׁשאר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹלּכהנים,
וׁשּברביעית חּטאֹות; וחצין עֹולֹות חצין עֹופֹות, ּבהן לּקח -ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָ

העֹוף. עֹולת ּכּלן -ַָָֻ
אֹותן„. מׁשּלחין הּׁשקלים, ּכׁשּגֹובין ּומדינה, מדינה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָּבכל

זהב, ּבדינרי אֹותן לצרף להם ויׁש לּמקּדׁש. ׁשלּוחים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּביד
אֹותן ּומּניחין לּמקּדׁש, מתקּבצין והּכל .הּדר מּׂשאֹוי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹמּפני
ּדלתֹותיה ּכל וסֹוגרין ּבּמקּדׁש, הּלׁשכֹות מן אחת ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָּבלׁשּכה
הּׁשקלים מּכל ּוממלאין חֹותמֹות. עליה וחֹותמין ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָּבמפּתחֹות,
ּכדי - קּפה ּכל ׁשעּור ּגדֹולֹות; קּפֹות ׁשלׁש ׁשם ְְְִִֵֶָָָָָֻֻׁשּיּקבצּו
וזה ּבּלׁשּכה. אֹותֹו מּניחין והּׁשאר סאין, ּתׁשע ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּתכיל
ׁשּיּׁשאר וזה הּלׁשּכה, ּתרּומת הּנקרא הּוא - הּקּפֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּבתֹו
הּלׁשּכה. ׁשירי הּנקרא הּוא - ּבּקּפֹות ּׁשּיׁש מה על יתר ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻׁשם

חדׁש‰. ּבראׁש הּלׁשּכה: את ּתֹורמין ּבּׁשנה ּפרקים ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹּבׁשלׁשה
וקדם אחריו, אֹו טֹוב יֹום קדם ּתׁשרי, חדׁש ּובראׁש ְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹֹֹניסן,
נכנס אחד אֹותּה? ּתֹורמין וכיצד יֹום. עּׂשר ּבחמּׁשה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָעצרת
אֹומר והּוא ּבחּוץ, עֹומדים והּׁשֹומרין הּלׁשּכה, מן ְְְְְְִִִִִִֵַַַָלפנים
ׁשלׁש - ּתרם ּתרם, ּתרם, לֹו: אֹומרים והן אתרם? ְְְְְְִֵֶֶָָֹֹֹֹלהם:
מהן קּפה ּכל קטּנֹות, קּפֹות ׁשלׁש ממּלא ּכ ואחר ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻּפעמים.
ּומֹוציאן הּגדֹולֹות, קּפֹות ׁשלׁש מאֹותן סאין, ׁשלׁש ְְְִִִֵַָָָָָֻמכילה
אֹותן ּוממּלא וחֹוזר ׁשּיכלּו. עד מהן להסּתּפק ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָלחּוץ,
קדם ׁשנּיה ּפעם ּגדֹולֹות ׁשלׁש מן הּקטּנֹות קּפֹות ְְְִִֶַַַַַָָָֹֻהּׁשלׁש

ׁשּיכלּו. עד מהן ּומסּתּפקין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַעצרת,
.Âקּפֹות הּׁשלׁש מן ׁשליׁשית ּפעם אֹותן ּוממּלא ְְְִִִֵֵַַַַָָֻוחֹוזר

חדׁש ראׁש עד ׁשּיכלּו, עד מהן ּומסּתּפקין ּבתׁשרי, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹהּגדֹולֹות

לא חדׁשה. מּתרּומה ּתֹורמין ניסן חדׁש ּובראׁש ְְְֲִִִִֶָָָָָֹֹֹניסן;
עד וכלּו הּגדֹולֹות, קּפֹות ׁשּבׁשלׁש הּׁשקלים להן ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻהסּפיקּו

הּלׁשּכה. מּׁשירי ותֹורמין חֹוזרין - ניסן הּגיע ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֹׁשּלא
.Ê,לחּוץ ּומֹוציאן ּבהם ּתֹורם ׁשהּוא הּקטּנֹות, קּפֹות ְִֵֶֶַַַָָָֻׁשלׁש

מן ׁשּיסּתּפקּו ּכדי ּגימ"ל; ּבי"ת, אל"ף, עליהן: ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּכתּוב
ואחר הּׁשנּיה, מן מסּתּפקין ּכ ואחר ׁשּתכלה, עד ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָהראׁשֹונה
הּקּפה מן ראׁשֹונה ותֹורם הּׁשליׁשית. מן מסּתּפקין ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָֻּכ
ותֹורם ּבמטּפחת; הּגדֹולה אֹותּה ּומחּפה הּגדֹולה, ְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָהאחת
הּגדֹולה אֹותּה ּומחּפה הּׁשנּיה, הּגדֹולה מהּקּפה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻהּׁשנּיה
הּׁשליׁשית, הּגדֹולה הּקּפה מן הּׁשליׁשית ותֹורם ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָֻּבמטּפחת;
סּים, ׁשּבּה נּכרת ׁשּתהיה ּכדי ּבמטּפחת; אֹותּה מחּפה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָואינֹו
עצרת. קדם ּכׁשּיּכנס ׁשנּיה, ּבפעם ּבּתחּלה מּמּנה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹויתחיל
אֹותּה; ּומחּפה מגּלה, ׁשהיתה הּגדֹולה מן הראׁשֹונה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻותֹורם
ּתחּלה, ּבראׁשֹונה מּמּנה ׁשּתרם הּגדֹולה מן הּׁשנּיה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָותֹורם
לּה, הּסמּוכה הּגדֹולה מן הּׁשליׁשית ותֹורם אֹותּה; ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּומחּפה
ּבפעם ּבּתחּלה מּמּנה ׁשּיתחיל ּכדי אֹותּה; מחּפה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָואינֹו
ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּתֹורם ׁשּנמצא עד ּבתׁשרי. ּכׁשּיּכנס ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשליׁשית,

הּגדֹולֹות. מן ואחת אחת מּכל הּקטּנֹות ְְְְִִִִַַַַַַַָּוׁשליׁשית
.Áהראׁשֹונה את ּתֹורם אּלּו, קּפֹות ׁשלׁש ּתֹורם ְִֵֵֵֶֶָָָֻּכׁשהּוא

ּולׁשם לּה הּמּקפין ּכרּכין לׁשם והּׁשנּיה יּׂשראל, ארץ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻלׁשם
ּולׁשם מדי ּולׁשם ּבבל לׁשם והּׁשליׁשית יּׂשראל, (ארץ) ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכל

יּׂשראל. ּכל ׁשאר ּולׁשם הרחֹוקֹות ְְְְְִִֵֵַָָָָהּמדינֹות
.Ë,ּבּלׁשּכה ׁשּיׁש הּגבּוי על לתרם מתּכּון ּתֹורם, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכׁשהּוא

לּגבֹות; העתיד ועל לּלׁשּכה, הּגיע לא ׁשעדין הּגבּוי ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹועל
ּכּפרה מהן, להסּתּפק ׁשהֹוציאן הּׁשקלים, אּלּו ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכדי
מהן ונתרמה לּלׁשּכה, ׁשקליהן ּכל הּגיעּו ּוכאּלּו יּׂשראל, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל

זֹו. ְָּתרּומה
.Èלהחּבֹות ׁשאפׁשר ּבבגד יּכנס לא לתרם, הּתֹורם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכׁשּיּכנס

ּבקמע; ולא ּבתפּלה ולא ּבסנּדל, ולא ּבמנעל ולא ּכסף, ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹּבֹו
הּלׁשּכה מּמעֹות החּביא ויאמרּו: העם אֹותֹו יחׁשדּו ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹׁשּמא
ׁשעה עד ׁשּיּכנס מּׁשעה עּמֹו היּו ּומדּברים ּכׁשּתרמּה. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּתחּתיו
ּכל ׁשּנזהרים ּפי על ואף ּפיו. לתֹו יּתן ׁשּלא ּכדי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּיצא,
החׁשד; מּפני יתרם, לא להֹון נבהל ׁשהּוא מי אֹו עני ,ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹֹּכ

ּומּיּׂשראל. מה' נקּים והייתם ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָׁשּנאמר:

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

אחד‡. ּכל ׁשּיּתן ּכדי להן, צריכין הּכל - הּׁשקלים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹחציי
אצל הֹול אדם ּכׁשהיה ,לפיכ חּיב. ׁשהּוא ׁשקל חצי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָואחד
על ּתֹוספת לֹו יּתן חצאין, ּבׁשני ׁשקל ּומצרף ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻהּׁשלחני
ׁשּנתנּו ׁשנים ,לפיכ קלּבֹון. נקראת הּתֹוספת ואֹותּה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשקל,

ּבקלּבֹון. חּיבין - ׁשניהם על ְְְִֵֶֶֶַַַָׁשקל
ׁשני·. אֹו נׁשים ׁשּתי ּכגֹון ּבׁשקלים, חּיב ׁשאינֹו מי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכל

היה אם וכן הּקלּבֹון. מן ּפטּורים - ׁשקל ׁשּנתנּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָעבדים,
איׁש ּכגֹון הּפטּור, ידי על החּיב ונתן ּפטּור, ואחד חּיב ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָאחד
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שקלו.1) שאבד ומי בו, והחייבים שיעורו קלבון, דיני בו כלל

- `"ryz'd xii` b"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

וכן הּקלּבֹון. מן ּפטּור - עבד אֹו אּׁשה ועל עליו ׁשקל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנתן
מן ּפטּור הּכהן יד על והּׁשֹוקל הּקלּבֹון. מן ּפטּורין ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָֹֹהּכהנים

ְַַהּקלּבֹון.
עירֹו:‚. ּבן על אֹו ׁשכנֹו על אֹו העני ועל עליו ׁשקל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנֹותן

ׁשהר הּקלּבֹון, מן ּפטּור - מּתנה להם נתנֹו חציאם נתן י ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
החצי להם נתן ואם ּבׁשקלים; להרּבֹות ּכדי מּתנה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשקל
ידם ּכׁשּתמצא לֹו ׁשּיחזירּו עד הלואה, ּדר ידם על ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּׁשקל

ּבקלּבֹון. חּיב -ְְַַָ
וכן„. אביהם, להם ּׁשהּניח מה חלקּו לא ׁשעדין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהאחין

הּקלּבֹון. מן ּפטּורין - ׁשניהם ידי על ׁשקל ׁשּנתנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהּׁשּתפים
ּבמעֹות ונתנּו ׁשּנּׂשאּו ּבׁשּתפין אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֻּבּמה
מעֹותיו זה הביא אם אבל הּמעֹות; עין ונׁשּתּנה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻהּׁשּתפּות,
הֹוציאּום ולא הּמעֹות נׁשּתּנּו לא ועדין וערבּום, מעֹותיו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹוזה
חלקּו, זמן ואחר ונתנּו, נּׂשאּו ּבקלּבֹון. חּיבין אּלּו הרי -ְְְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָ
ּבׁשּתפּות ויּתנּו ׁשּיּׂשאּו עד ּבקלּבֹון, חּיבין - ונׁשּתּתפּו ְְְְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֻוחזרּו

הּמעֹות. ויׁשּתּנּו האחרֹונה, ְְֲִַַַָָָזֹו
וחלקּו‰. ּוכספים, ּבהמה להן ׁשהיה והּׁשּתפין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻהאחין

חלקּו לא ׁשעדין ּפי על אף ּבקלּבֹון, חּיבים - ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹּבּכספים
ּפטּורין - הּכספים חלקּו ולא הּבהמה, חלקּו ואם ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹהּבהמה.
הם הרי אֹומרין: ואין הּכספים; ׁשּיחלקּו עד הּקלּבֹון, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָמן

לחלּקה. ְֲִַָֻעֹומדין
.Âהּׁשקל מחצית לֹו ׁשּיחּׁשבּו ּכדי להקּדׁש, ׁשקל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַהּנֹותן

- האחרים מן ּׁשּנגּבה מּמה ׁשקל חצי ויּטל ּבּה, חּיב ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא
היה לׁשקלים, ּכּלֹו הּׁשקל היה ׁשאּלּו קלּבֹונֹות; ׁשני ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻחּיב

אחד. קלּבֹון ְֶַָָָחּיב
.Êּבמחצית נֹותנין ׁשהיּו ּבזמן הּקלּבֹון? ׁשעּור הּוא ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָּכּמה

אחד ׁשהיא מעה, חצי הּקלּבֹון היה דינרין, ׁשני ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּׁשקל
מּזה. ּפחֹות הּקלּבֹון נּתן לא ּומעֹולם ּבדינר. עּׂשר ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמּׁשנים
ּבפני הּׁשלחנים אֹותן מּניחין אּלא ּכׁשקלים, אינן ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻוהּקלּבֹונֹות

ההקּדׁש. מהן ׁשּיסּתּפק עד ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָעצמן,
.Á.לּגזּבר ׁשּימסרּנּו עד ּבאחריּותֹו, חּיב - ׁשקלֹו ׁשאבד ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָמי

אבדּו, אֹו ונגנבּו ׁשליח, ּביד ׁשקליהן את ׁשּׁשלחּו העיר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבני
ּכל ּכדין ונפטר, להם נׁשּבע זה הרי - הּוא חּנם ׁשֹומר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָאם
ואם ׁשנּיה. ּפעם ׁשקליהן ונֹותנין חֹוזרין והן חּנם, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָׁשֹומרי
אין ׁשקלינּו, מׁשּלמין ואנּו הֹואיל העיר: אנׁשי ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָאמרּו
ׁשֹומעין אין - לנּו נאמן ׁשהּוא הּׁשליח, ׁשּיּׁשבע ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָרצֹוננּו
ּבלא יֹוצא הקּדׁש ׁשאין היא, חכמים ׁשּתּקנת לפי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלהן;
הּׁשליח ׁשּנׁשּבע אחר הראׁשֹונים הּׁשקלים נמצאּו ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָׁשבּועה.
אחרת, לׁשנה להן עֹולין ואין הם. ׁשקלים ואּלּו אּלּו -ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
לׁשקל יּפלּו והאחרֹונים הּׁשנה, לׁשקל יּפלּו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָוהראׁשֹונים

ׁשעברה. ְֶָָָָׁשנה
.Ëחּיב הּוא ׁשהרי ּׂשכר, ׁשֹומר ּביד ׁשקליהם את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשלחּו

לסטים ׁשּלקחּום ּכגֹון ּבאנס, מּמּנּו ואבדּו ואבדה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבגנבה
הּתרּומה ׁשּנתרמה אחר אם רֹואין: - ּפטּור ׁשהּוא ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻמזּינים,
ּפטּורין; העיר ּובני לּגזּברים, הּׁשליח נׁשּבע - ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָָָָנאנס
ּוברׁשּות לּגבֹות, העתיד ועל הּגבּוי על ּתֹורם ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּתֹורם

מסרּו לא הרי לעּׂשֹות? להן היה מה העיר ּובני הן, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהקּדׁש
האנס אבל ואבדה, ּבגנבה חּיב ׁשהּוא ּׂשכר, לׁשֹומר ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹאּלא
עדין - הּתרּומה ׁשּנתרמה קדם אבדּו ואם מצּוי. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹאינֹו
העיר, אנׁשי לפני נׁשּבע והּׁשליח הם, העיר ּבני ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּברׁשּות
החזירּום ּכ ואחר ׁשנית, ׁשקלים וגבּו נׁשּבע מׁשּלמין. ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַָָָוהן
לׁשנה להן עֹולין ואין ׁשקלים. ואּלּו אּלּו - ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהּלסטים
מי יׁש ׁשעברה. ׁשנה לׁשקלי יּפלּו והּׁשנּיים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאחרת,
הם הּׁשנה, לׁשקלי ׁשּיּפלּו הראׁשֹונים ׁשהּׁשקלים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאֹומר,

ּבּתחּלה ׁשּנגנבּו מיהּׁשקלים ויׁש וחזרּו; נאנסּו אֹו ואבדּו ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
הּגזּבר ליד ׁשהּגיעּו הן הראׁשֹונים ׁשהּׁשקלים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאֹומר,

ְִָּתחּלה.
.Èאֹותֹו לׁשקל לּׁשלחני להֹוליכֹו לחברֹו ׁשקל חצי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻהּנֹותן

אֹותֹו, ימׁשּכנּו ׁשּלא ּכדי עצמֹו, ידי על ּוׁשקלֹו הל ידֹו, ְְְְְְְֵֵֶַַַַַָָָֹעל
ּברׁשּות הּׁשקל ׁשּזה הּׁשֹוקל; מעל - הּתרּומה נתרמה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאם
הּציל זה ונמצא לּגבֹות, העתיד על ּתרמּו ׁשּכבר הּוא, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהקּדׁש
נתרמה לא ואם הּזה. ּבּׁשקל ונהנה ההקּדׁש ּבממֹון ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעצמֹו
ׁשּנתן ׁשקל חצי לחברֹו לּתן חּיב והּוא מעל, לא - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּתרּומה
חּיב והּוא יצא, - ּוׁשקלֹו ׁשקל חצי הּגֹונב אֹו הּגֹוזל וכן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָלֹו.

חמׁש. להֹוסיף אֹו ׁשנים לּבעלים ְְְְִִִֵֶַַַָֹלׁשּלם
.‡Èהּתרּומה ונתרמה ההקּדׁש, מן הּׁשקל מחצית ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּנֹותן

מחצית ידי ויצא ּבמעילה, יתחּיב מּמּנה, ּכׁשּיסּתּפקּו - ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּמּנּו
ּבירּוׁשלים; ּכנגּדֹו יאכל - ׁשני מעּׂשר מּמעֹות נתנֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּׁשקל.
עיר ׁשל היה ׁשביעית. ּבקדּׁשת ּכנגּדֹו יאכל - ׁשביעית ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָֹֻמּדמי

ּכלּום. עּׂשה לא - ְִַַַָָֹהּנּדחת
.·Èׁשאינֹו ונמצא ּבֹו, חּיב ׁשהּוא וסבּור ׁשקלֹו, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּמפריׁש

אּלא חּיב ׁשאינֹו ונמצא ׁשנים, הּמפריׁש קדׁש. לא - ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹחּיב
אחת ּבבת ואם קדׁש; לא האחרֹון - זה אחר ּבזה אם ְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹאחד:
ומת ׁשקלֹו הפריׁש ׁשקלים. מֹותר והּׁשני ׁשקלים, האחד -ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

לנדבה. יּפל -ְִִָָֹ
.‚Èמלּקט ׁשהיה אֹו לׁשקלי, אּלּו ואמר: ּבידֹו מעֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּלֹוקח

אמר: ללּקט ּוכׁשהתחיל ּפרּוטה, ּפרּוטה אֹו מעה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָמעה
נֹותן ּכיס, מלא לּקט אפּלּו - לׁשקלי מעֹות מלּקט ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַָֹהריני
ׁשּמֹותר חּלין; והּׁשאר ּבֹו, חּיב ׁשהּוא ׁשקל חצי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻמהן

חּלין. - ְִִַָֻהּׁשקלים
.„È:נדבה ׁשל לתבה ׁשקלים ׁשל ּתבה ּבין ׁשּנמצאּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָמעֹות

יּפלּו - לנדבה קרֹוב לׁשקלים, יּפלּו - לׁשקלים ְְְְְִִִִִִִָָָָָָקרֹוב
ׁשהּנדבה מּפני לנדבה; יּפלּו - מחצה על מחצה ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלנדבה,
לעֹולֹות מהן מסּתּפקין והּׁשקלים לאּׁשים, עֹולה ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻּכּלּה

אחרים. ְְֲִִִֵָולדברים
.ÂËיּפלּו - ותבה ּתבה ּכל ּבין הּנמצאים הּמעֹות ּכל ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָוכן

נמצאּו ללבֹונה עצים ּבין אם למחצה: מחצה נמצאּו ְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָלּקרֹוב.
עֹולה. לגֹוזלי יּפלּו - עֹולה לגֹוזלי קּנים ּבין ללבֹונה, יּפלּו -ְְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָ
- למחצה מחצה ּבכּלן, הּקרֹוב אחר הֹולכין הּכלל: ְְְְֱֱִֶֶֶַַַַָָָָָֻזה
ׁשאין חּלין; - הּבית ּבהר הּנמצאֹות הּמעֹות וכל ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֻלהחמיר.
על מחּללן ׁשהּוא עד הּלׁשּכה מּתרּומת מעֹות מֹוציא ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָהּגזּבר

לּקרּבנֹות. ׁשּלֹוקח ְְֵֵֶַַַָָהּבהמֹות
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וכן הּקלּבֹון. מן ּפטּור - עבד אֹו אּׁשה ועל עליו ׁשקל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנתן
מן ּפטּור הּכהן יד על והּׁשֹוקל הּקלּבֹון. מן ּפטּורין ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָֹֹהּכהנים

ְַַהּקלּבֹון.
עירֹו:‚. ּבן על אֹו ׁשכנֹו על אֹו העני ועל עליו ׁשקל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנֹותן

ׁשהר הּקלּבֹון, מן ּפטּור - מּתנה להם נתנֹו חציאם נתן י ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
החצי להם נתן ואם ּבׁשקלים; להרּבֹות ּכדי מּתנה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשקל
ידם ּכׁשּתמצא לֹו ׁשּיחזירּו עד הלואה, ּדר ידם על ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּׁשקל

ּבקלּבֹון. חּיב -ְְַַָ
וכן„. אביהם, להם ּׁשהּניח מה חלקּו לא ׁשעדין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהאחין

הּקלּבֹון. מן ּפטּורין - ׁשניהם ידי על ׁשקל ׁשּנתנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהּׁשּתפים
ּבמעֹות ונתנּו ׁשּנּׂשאּו ּבׁשּתפין אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֻּבּמה
מעֹותיו זה הביא אם אבל הּמעֹות; עין ונׁשּתּנה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻהּׁשּתפּות,
הֹוציאּום ולא הּמעֹות נׁשּתּנּו לא ועדין וערבּום, מעֹותיו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹוזה
חלקּו, זמן ואחר ונתנּו, נּׂשאּו ּבקלּבֹון. חּיבין אּלּו הרי -ְְְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָ
ּבׁשּתפּות ויּתנּו ׁשּיּׂשאּו עד ּבקלּבֹון, חּיבין - ונׁשּתּתפּו ְְְְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֻוחזרּו

הּמעֹות. ויׁשּתּנּו האחרֹונה, ְְֲִַַַָָָזֹו
וחלקּו‰. ּוכספים, ּבהמה להן ׁשהיה והּׁשּתפין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻהאחין

חלקּו לא ׁשעדין ּפי על אף ּבקלּבֹון, חּיבים - ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹּבּכספים
ּפטּורין - הּכספים חלקּו ולא הּבהמה, חלקּו ואם ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹהּבהמה.
הם הרי אֹומרין: ואין הּכספים; ׁשּיחלקּו עד הּקלּבֹון, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָמן

לחלּקה. ְֲִַָֻעֹומדין
.Âהּׁשקל מחצית לֹו ׁשּיחּׁשבּו ּכדי להקּדׁש, ׁשקל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַהּנֹותן

- האחרים מן ּׁשּנגּבה מּמה ׁשקל חצי ויּטל ּבּה, חּיב ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא
היה לׁשקלים, ּכּלֹו הּׁשקל היה ׁשאּלּו קלּבֹונֹות; ׁשני ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻחּיב

אחד. קלּבֹון ְֶַָָָחּיב
.Êּבמחצית נֹותנין ׁשהיּו ּבזמן הּקלּבֹון? ׁשעּור הּוא ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָּכּמה

אחד ׁשהיא מעה, חצי הּקלּבֹון היה דינרין, ׁשני ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּׁשקל
מּזה. ּפחֹות הּקלּבֹון נּתן לא ּומעֹולם ּבדינר. עּׂשר ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמּׁשנים
ּבפני הּׁשלחנים אֹותן מּניחין אּלא ּכׁשקלים, אינן ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻוהּקלּבֹונֹות

ההקּדׁש. מהן ׁשּיסּתּפק עד ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָעצמן,
.Á.לּגזּבר ׁשּימסרּנּו עד ּבאחריּותֹו, חּיב - ׁשקלֹו ׁשאבד ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָמי

אבדּו, אֹו ונגנבּו ׁשליח, ּביד ׁשקליהן את ׁשּׁשלחּו העיר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבני
ּכל ּכדין ונפטר, להם נׁשּבע זה הרי - הּוא חּנם ׁשֹומר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָאם
ואם ׁשנּיה. ּפעם ׁשקליהן ונֹותנין חֹוזרין והן חּנם, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָׁשֹומרי
אין ׁשקלינּו, מׁשּלמין ואנּו הֹואיל העיר: אנׁשי ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָאמרּו
ׁשֹומעין אין - לנּו נאמן ׁשהּוא הּׁשליח, ׁשּיּׁשבע ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָרצֹוננּו
ּבלא יֹוצא הקּדׁש ׁשאין היא, חכמים ׁשּתּקנת לפי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלהן;
הּׁשליח ׁשּנׁשּבע אחר הראׁשֹונים הּׁשקלים נמצאּו ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָׁשבּועה.
אחרת, לׁשנה להן עֹולין ואין הם. ׁשקלים ואּלּו אּלּו -ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
לׁשקל יּפלּו והאחרֹונים הּׁשנה, לׁשקל יּפלּו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָוהראׁשֹונים

ׁשעברה. ְֶָָָָׁשנה
.Ëחּיב הּוא ׁשהרי ּׂשכר, ׁשֹומר ּביד ׁשקליהם את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשלחּו

לסטים ׁשּלקחּום ּכגֹון ּבאנס, מּמּנּו ואבדּו ואבדה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבגנבה
הּתרּומה ׁשּנתרמה אחר אם רֹואין: - ּפטּור ׁשהּוא ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻמזּינים,
ּפטּורין; העיר ּובני לּגזּברים, הּׁשליח נׁשּבע - ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָָָָנאנס
ּוברׁשּות לּגבֹות, העתיד ועל הּגבּוי על ּתֹורם ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּתֹורם

מסרּו לא הרי לעּׂשֹות? להן היה מה העיר ּובני הן, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהקּדׁש
האנס אבל ואבדה, ּבגנבה חּיב ׁשהּוא ּׂשכר, לׁשֹומר ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹאּלא
עדין - הּתרּומה ׁשּנתרמה קדם אבדּו ואם מצּוי. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹאינֹו
העיר, אנׁשי לפני נׁשּבע והּׁשליח הם, העיר ּבני ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּברׁשּות
החזירּום ּכ ואחר ׁשנית, ׁשקלים וגבּו נׁשּבע מׁשּלמין. ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַָָָוהן
לׁשנה להן עֹולין ואין ׁשקלים. ואּלּו אּלּו - ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהּלסטים
מי יׁש ׁשעברה. ׁשנה לׁשקלי יּפלּו והּׁשנּיים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאחרת,
הם הּׁשנה, לׁשקלי ׁשּיּפלּו הראׁשֹונים ׁשהּׁשקלים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאֹומר,

ּבּתחּלה ׁשּנגנבּו מיהּׁשקלים ויׁש וחזרּו; נאנסּו אֹו ואבדּו ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
הּגזּבר ליד ׁשהּגיעּו הן הראׁשֹונים ׁשהּׁשקלים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאֹומר,

ְִָּתחּלה.
.Èאֹותֹו לׁשקל לּׁשלחני להֹוליכֹו לחברֹו ׁשקל חצי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻהּנֹותן

אֹותֹו, ימׁשּכנּו ׁשּלא ּכדי עצמֹו, ידי על ּוׁשקלֹו הל ידֹו, ְְְְְְְֵֵֶַַַַַָָָֹעל
ּברׁשּות הּׁשקל ׁשּזה הּׁשֹוקל; מעל - הּתרּומה נתרמה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאם
הּציל זה ונמצא לּגבֹות, העתיד על ּתרמּו ׁשּכבר הּוא, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהקּדׁש
נתרמה לא ואם הּזה. ּבּׁשקל ונהנה ההקּדׁש ּבממֹון ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעצמֹו
ׁשּנתן ׁשקל חצי לחברֹו לּתן חּיב והּוא מעל, לא - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּתרּומה
חּיב והּוא יצא, - ּוׁשקלֹו ׁשקל חצי הּגֹונב אֹו הּגֹוזל וכן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָלֹו.

חמׁש. להֹוסיף אֹו ׁשנים לּבעלים ְְְְִִִֵֶַַַָֹלׁשּלם
.‡Èהּתרּומה ונתרמה ההקּדׁש, מן הּׁשקל מחצית ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּנֹותן

מחצית ידי ויצא ּבמעילה, יתחּיב מּמּנה, ּכׁשּיסּתּפקּו - ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּמּנּו
ּבירּוׁשלים; ּכנגּדֹו יאכל - ׁשני מעּׂשר מּמעֹות נתנֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּׁשקל.
עיר ׁשל היה ׁשביעית. ּבקדּׁשת ּכנגּדֹו יאכל - ׁשביעית ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָֹֻמּדמי

ּכלּום. עּׂשה לא - ְִַַַָָֹהּנּדחת
.·Èׁשאינֹו ונמצא ּבֹו, חּיב ׁשהּוא וסבּור ׁשקלֹו, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּמפריׁש

אּלא חּיב ׁשאינֹו ונמצא ׁשנים, הּמפריׁש קדׁש. לא - ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹחּיב
אחת ּבבת ואם קדׁש; לא האחרֹון - זה אחר ּבזה אם ְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹאחד:
ומת ׁשקלֹו הפריׁש ׁשקלים. מֹותר והּׁשני ׁשקלים, האחד -ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

לנדבה. יּפל -ְִִָָֹ
.‚Èמלּקט ׁשהיה אֹו לׁשקלי, אּלּו ואמר: ּבידֹו מעֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּלֹוקח

אמר: ללּקט ּוכׁשהתחיל ּפרּוטה, ּפרּוטה אֹו מעה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָמעה
נֹותן ּכיס, מלא לּקט אפּלּו - לׁשקלי מעֹות מלּקט ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַָֹהריני
ׁשּמֹותר חּלין; והּׁשאר ּבֹו, חּיב ׁשהּוא ׁשקל חצי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻמהן

חּלין. - ְִִַָֻהּׁשקלים
.„È:נדבה ׁשל לתבה ׁשקלים ׁשל ּתבה ּבין ׁשּנמצאּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָמעֹות

יּפלּו - לנדבה קרֹוב לׁשקלים, יּפלּו - לׁשקלים ְְְְְִִִִִִִָָָָָָקרֹוב
ׁשהּנדבה מּפני לנדבה; יּפלּו - מחצה על מחצה ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלנדבה,
לעֹולֹות מהן מסּתּפקין והּׁשקלים לאּׁשים, עֹולה ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻּכּלּה

אחרים. ְְֲִִִֵָולדברים
.ÂËיּפלּו - ותבה ּתבה ּכל ּבין הּנמצאים הּמעֹות ּכל ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָוכן

נמצאּו ללבֹונה עצים ּבין אם למחצה: מחצה נמצאּו ְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָלּקרֹוב.
עֹולה. לגֹוזלי יּפלּו - עֹולה לגֹוזלי קּנים ּבין ללבֹונה, יּפלּו -ְְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָ
- למחצה מחצה ּבכּלן, הּקרֹוב אחר הֹולכין הּכלל: ְְְְֱֱִֶֶֶַַַַָָָָָֻזה
ׁשאין חּלין; - הּבית ּבהר הּנמצאֹות הּמעֹות וכל ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֻלהחמיר.
על מחּללן ׁשהּוא עד הּלׁשּכה מּתרּומת מעֹות מֹוציא ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָהּגזּבר

לּקרּבנֹות. ׁשּלֹוקח ְְֵֵֶַַַָָהּבהמֹות
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ּתמידין‡. מּמּנה לֹוקחין ּבּה? ּיעּׂשה מה הּלׁשּכה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָּתרּומת
ונסּכיהם, הּצּבּור, קרּבנֹות וכל והּמּוספין, יֹום, ּכל ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשל
לא אם העצים, וכן הּקרּבנֹות. ּכל ּבֹו ׁשּמֹולחין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוהּמלח

עצים ּוּׂשכר2הביאּו והּקטרת, ּבדמים. אּלא נמצאּו ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
והעמר, הּפנים. לחם עֹוּׂשי ּוּׂשכר הּפנים, ולחם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹעּׂשּיתּה.
ׁשל ולׁשֹון הּמׁשּתּלח, וּׂשעיר אדּמה, ּופרה הּלחם, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּוׁשּתי
הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין אּלּו ּכל קרניו. ּבין ׁשּקֹוׁשרין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָזהֹורית

.·- ּכֹוכבים עבֹודת ּוּׂשעירי צּבּור ׁשל ּדבר העלם ּפר ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאבל
להן ּגֹובין ּפרֹוכֹות3ּבּתחּלה הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין ואינן , ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ

מּתרּומת ּבאין ואינן עּׂשּויֹות, ּבנין ּתחת - היכל ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָׁשל
הּבית ּבדק מּקדׁשי אּלא ׁשערים4הּלׁשּכה, ׁשל ּפרֹוכֹות אבל ; ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

הּלׁשּכה מּתרּומת ּבאין מצותן5- - ׁשרת ּוכלי הּמנֹורה . ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָ
והעֹובדים הּמקּדׁש ּכלי ּובהלכֹות הּנסכים. מּמֹותר ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָׁשּיבֹואּו
מֹותר להן היה לא ואם הּנסכים. מֹותר הּוא מה יתּבאר ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבֹו
ּכהן ּבגדי ּבין ּכהּנה, ּבגדי הּלׁשּכה. מּתרּומת יביאּו - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹֻנסכים
הּכל - ּבּמקּדׁש ּבהן ׁשעֹובדין הּכהנים ּבגדי ׁשאר ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּגדֹול

הּלׁשּכה. ְְִִַַָמּתרּומת
ּבקרֹוב‚. ּלּה ּבחּוצה אֹו ּבירּוׁשלים הּנמצאֹות הּבהמֹות ְְְְִִִֵַַַָָָָָָּכל

הּמקּדׁשין; ּבפסּולי ׁשּיתּבאר ּכמֹו עֹולֹות, ּבאֹות - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֻמּמּנה
ׁשּׁשלח ּכֹוכבים עֹובד וכן הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנסּכיהן

יביאּו6עֹולתֹו - נסכים ּדמי עּמּה ׁשלח ולא אחרת, מּמדינה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
הּלׁשּכה. מּתרּומת ְְְִִִֵֶַַָנסּכיהם

נסכים7ּגר„. לֹו יׁש אם זבחים, והּניח קרבין8ׁשּמת - ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
ּגדֹול ּכהן הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין - לאו ואם ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹמּׁשּלֹו,
החבּתין את מקריבין - ּתחּתיו אחר מּנּו ולא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשּמת,
ותלמידי ׁשּבירּוׁשלים, מּומים מבּקרי הּלׁשּכה. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָמּתרּומת
קמיצה, והלכֹות לּכהנים ׁשחיטה הלכֹות המלּמדים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָָֹחכמים

ּבניהן המגּדלֹות ּׂשכרן9ונׁשים נֹוטלין ּכּלן - אדּמה לפרה ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֻֻ
להן ׁשּיפסקּו ּכמֹו ּׂשכרן? הּוא וכּמה הּלׁשּכה. ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָמּתרּומת

ּדין. ִֵּבית
ׁשֹומרין,‰. ּדין ּבית ּׂשֹוכרין הפקר, ׁשהיא הּׁשמּטה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָּבׁשנת

ספיחים מקצת העמר10ׁשּיׁשמרּו מהן ׁשּיביאּו ּכדי ׁשּצמחּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ
הּׁשֹומרין ואּלּו החדׁש. מן אּלא ּבאים ׁשאין הּלחם, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּוׁשּתי

הּלׁשּכה. מּתרּומת ּׂשכרן ְְְְִִִַַָָָנֹוטלין
.Âלֹו ׁשֹומעין אין - ּבחּנם לׁשמר ׁשהתנּדב מּׁשּום11מי ; ְְְְִִִִִִֵֵֶַָֹ

להם ּתּקנּו לפיכ מהן. ויּטלּום יבֹואּו ׁשּמא זרֹוע, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבעלי
מאֹותֹו הּכל ׁשּיפרׁשּו ּכדי הּלׁשּכה, מן ּׂשכר ׁשּיּטלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹחכמים

ׁשם. ׁשֹומרים ׁשאּלּו ְִֵֶָָמקֹום
.Êודּינין12מּגיהי ׁשּבירּוׁשלים הּגזלנין13ספרים את ׁשּדנין ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

היּו וכּמה הּלׁשּכה. מּתרּומת ּׂשכרן נֹוטלין - ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָּבירּוׁשלים
להן הסּפיקּו לא ואם ׁשנה. ּבכל מנה ּתׁשעים -14נֹוטלים? ְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָֹ

רצּו ׁשּלא ּפי על ּונׁשיהם15אף הם צרּכן, ּכדי להן מֹוסיפין , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ביתן ּובני .16ּובניהם ְְֵֵֵֶָ

.Áהיּו17ּכבׁש ׁשעליו הּמׁשחה, להר הּבית מהר ּבֹונין היּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
אדּמה ּפרה ּׂשעיר18מֹוציאין עליו ׁשּמֹוציאין וכבׁש , ְֲִִִִִֶֶֶָָָָָָֻ

מזּבח19הּמׁשּתּלח וכן הּלׁשּכה. מּׁשירי נעּׂשין ּוׁשניהם . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
אּמת הּלׁשּכה. מּׁשירי נעּׂשין - והעזרֹות וההיכל ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָהעֹולה

ירּוׁשלים20הּמים וחֹומת וכל21ׁשּבירּוׁשלים מגּדלֹותיה וכל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשהתנּדב ּכֹוכבים ועֹובד הּלׁשּכה. מּׁשירי ּבאין - העיר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָצרכי
מקּבלין אין - ּבחּנם עּמהם לעּׂשֹות אֹו האּלּו לּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָמעֹות

ּתֹוׁשב ּגר ואפּלּו לבנֹות22מּמּנּו, ולנּו לכם לא ׁשּנאמר: ; ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
וגֹומר. חלק אין ולכם ונאמר: ְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַָוגֹומר,

.Ëזכרים ּבֹו לֹוקחין - הּלׁשּכה ּוׁשירי הּלׁשּכה ּתרּומת ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָמֹותר
הּמֹותרֹות ּכל על הּוא ּדין ּבית ׁשּתנאי עֹולֹות; ּכּלן ְְְְִִֵֶַַַָָָֻויקרבּו
ּבקרּבנֹות ׁשאין העֹוף, עֹולת לא אבל ּבהמה. עֹולת ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּיקרבּו
הם הּׁשקלים, מּמֹותר הּבאין העֹולֹות ואּלּו עֹוף. ְְִִִִֵֵַַַַָָָהּצּבּור

לּמזּבח קיץ .23הּנקראים ְְִִִִֵַַַַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מר"ח1) חדשה מתרומה קרבנות הקרבת בדין ונסתיים הלשכה שייר וממותר וממותרה, הלשכה, מתרומת עושים מה בו נתבארו
ואילך. למערכה".2)ניסן עצים ולהביא ליערים לצאת משפחות למשפחות היה קבוע "זמן כך3)כי לשם גובה ההקדש גזבר

מישראל. אחד השני4)מכל ובבית הקדשים, קדש לבין ההיכל בין מבדלת אמה, שרוחבה בנוייה מחיצה הייתה הראשון שבבית
מחיצת במקום אמה שיעור וביניהן פרוכות שתי עשו - כזה בגובה להתקיים בנוייה מחיצה יכולה ולא מאוד גבוה ההיכל שהיה

הבית. מבדק באות שהוצאותיו בניין, דין לה יש ולכן, ראשון, שבבית הפתחים.5)הבניין על לכסות לצניעות שם שנעשו
בלבד.6) עולה קרבן אלא כוכבים עובד מיד מקבלים אין7)שאין שמת גר אבל נסכיו. יורשיו מקריבים שמת, ישראל שאילו

יורשים. בחייו.8)לו בעולם.9)שהפרישן טומאה בשום יטמאו שלא לידתם משעת עליהם שומרים הזרעים10)שהיו הם
צמחו. מאליהם ויאמר יזרע שמא גזירה אסרום שחכמים אלא התורה מן באכילה ומותרים מאליהם, ידי11)שצמחו שעל

זרוע. בעלי יקחום ולא קרבן, צורך הם שהספיחים הדבר יתפרסם שמירה שכר ישלם שאסור12)שההקדש ואדם, אדם כל "של
על הלשכה תרומת והפקירו בדבר, מתעצלים שהיו דין בית וראו עוולה. באהליך תשכן אל משום: מוגה, שאינו ספר להשהות

לדון.13)כך". כדי שכר ליטול אסור שהרי בטלה שכר נוטלים לקבל.15)למזונות.14)הדיינים שבטלו16)הדיינין לפי
הציבור. מכספי פרנסתם להם להספיק הוכרחו להר18)גשר.17)ממלאכתם הבית מהר זה גבי על זה גשרים שני שעשו

התהום. בטומאת יטמאו שלא כדי מתעסקיה, וכל הפרה את הוציאו העליונה ועל שהייתה19)המשחה, מהעזרה גשר שעשו
הליכתו למהר אותו דוחפים שהיו הארץ עמי מפני הכפורים, ביום השעיר את המשלח עליו שיעבור לעיר, חוץ עד העיר, בקצה

ההיכל. פתח של זהורית של לשון ויתלבן הכפרה שתושלם כדי בעזרה.20)לצוק, העובר הנחל החומה.21)תיקון תיקון
זרה.22) עבודה עובד שאינו מביא23)גוי בטל השולחןשכשהמזבח על מתיקה מיני להעלות אדם בני שדרך כמו עולות, מהם ים

- `"ryz'd xii` c"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Èמֹוציאין - הּצּבּור קרּבנֹות לכל להן הסּפיקּו ׁשּלא ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָֹׁשקלים
הּבית ּבדק אין אבל הּבית; ּבדק מּקדׁשי להם הראּוי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאת

הּמזּבח מּקדׁשי לֹו הראּוי את .24מֹוציא ְְִִִֵֵֶַַָָָ
.‡Èצּבּור קרּבנֹות מקריבין אין ניסן, חדׁש ראׁש ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹמּׁשּיּגיע

מן לֹוקחין - החדׁשה ּבאה לא ואם חדׁשה. מּתרּומה ְְְֲֲִִִִֶַָָָָָָָָֹאּלא
עּמהן25היׁשנה ויׁש ניסן, חדׁש ראׁש הּגיע אם ,לפיכ . ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ויֹוצאין אֹותן ּפֹודין - יׁשנה מּתרּומה לתמידים ְְְְְְִִִִִִֵָָָָּבהמֹות
ּתמימין ׁשהן ּפי על אף לתרּומה26לחּלין, דמיהן ויּפלּו , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָֻ

על הּוא ּדין ּבית ׁשּתנאי הּמזּבח; את ּבּה ׁשּמקּיצין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׁשנה
הּב להןּכל צריכין יהיּו לא ׁשאם לתמידין, ׁשּלֹוקחין המֹות ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹ

לחּלין. יצאּו -ְְִֵֻ
.·Èהּקטרת ּבמֹותר עֹוּׂשין היּו חדׁש27וכ ראׁש מּׁשּיּגיע : ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

האּמנין ּׂשכר על אֹותֹו מחּללין הּׂשכר28ניסן, מעֹות וחֹוזרין , ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָֻ
ּבּׂשכרן, הּקטרת מֹותר האּמנין ונֹוטלין הּמזּבח, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻלקיץ
ּכדי חדׁשה, מּתרּומה מהן הּקטרת את ולֹוקחין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹוחֹוזרין
ּתרּומה להן אין ואם חדׁשה. ּתרּומה מּמעֹות ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָלהקריבּה

יׁשנה מּתרּומה אֹותּה מקטירין - .29חדׁשה ְְְֲִִִַָָָָָָ
ׁשקליםסליקּו הלכֹות להֹו ְְְְִִִָ

zFkldWcgd WECw ¦§¦©Ÿ¤
זההּוא ּבאי ולקּבע ולידע לחּׁשב והיא: אחת, עּׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַֹמצות

הּׁשנה. מחדׁשי חדׁש ּכל ּתחּלת ְְִֵֵֶַַָָָָֹיֹום
אּלּו:ּובאּור ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָ

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

חדׁש‡. עלת ׁשּנאמר: הּלבנה, חדׁשי הם הּׁשנה ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹחדׁשי
אמרּו ּכ חדׁשים. ראׁש לכם הּזה החדׁש ונאמר: ְְְְֱֳִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבחדׁשֹו,
הּנבּואה ּבמראה למׁשה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו הראה ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָחכמים:

ו לבנה ׁשאנּוּדמּות והּׁשנים וקּדׁש. ראה ּכזה לֹו: אמר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
האביב. חדׁש את ׁשמֹור ׁשּנאמר: החּמה, ׁשני הם ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמחּׁשבין

מאחד·. קרֹוב הּלבנה? ׁשנת על החּמה ׁשנת יתרה ְְְְְֵֵַַַַַַַַַָָָָָָוכּמה
ׁשלׁשים ּכמֹו הּזאת הּתֹוספת מן ּכׁשּיתקּבץ ,לפיכ יֹום. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹעּׂשר
אחד, חדׁש מֹוסיפין - מעט יֹותר אֹו מעט ּפחֹות אֹו ְְִִֵֶֶַַָָֹיֹום,
ׁשנה הּנקראת והיא חדׁש, עּׂשר ׁשלׁשה הּׁשנה אֹותּה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָֹועֹוּׂשין
וכ וכ חדׁש עּׂשר ׁשנים הּׁשנה להיֹות אפׁשר ׁשאי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻמעּברת.
לׁשנה, מֹונה אּתה חדׁשים - הּׁשנה לחדׁשי ׁשּנאמר: ְְְֱֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָימים,

ימים. מֹונה אּתה ְִִֶַָָואי
ימים,‚. ׁשני ּכמֹו נראית ואינּה חדׁש ּבכל נסּתרת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּלבנה

ּבּׁשמׁש ׁשּתדּבק קדם אחד יֹום ּכמֹו מעט; יֹותר אֹו ּפחֹות ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאֹו

ותראה ּבּׁשמׁש ׁשּתדּבק אחר אחד יֹום ּוכמֹו החדׁש, ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבסֹוף
הּוא - ׁשּנסּתרה אחר ּבּמערב ׁשּתראה ּובליל ּבערב. ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבּמערב
ואם יֹום; ועּׂשרים ּתׁשעה הּיֹום מאֹותֹו ּומֹונין החדׁש, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹּתחּלת
החדׁש, ראׁש ׁשלׁשים יֹום יהיה - ׁשלׁשים ליל הּירח ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹיראה
ויהיה ּוׁשלׁשים, אחד יֹום החדׁש ראׁש יהיה - יראה לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹואם
אחד ּבליל לּירח נזקקין ואין ׁשעבר. מחדׁש ׁשלׁשים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיֹום
לבנה חדׁש ל ׁשאין נראה; ׁשּלא ּבין ׁשּנראה ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹּוׁשלׁשים,

יֹום. ׁשלׁשים על ְִֵַיֹותר
ׁשלׁשים„. ּבליל ירח ויראה ועּׂשרים, ּתׁשעה ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹחדׁש

החדׁש ויהיה הּירח, יראה לא ואם חסר; חדׁש נקרא -ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
מלא. חדׁש ונקרא מעּבר, חדׁש נקרא - יֹום ׁשלׁשים ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻׁשעבר
ׁשּנראה ירח הּנקרא הּוא - ׁשלׁשים ּבליל ׁשּיראה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוירח
ּבליל נראה ולא ּוׁשלׁשים, אחד ּבליל נראה ואם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹּבזמּנֹו;

עּבּורֹו. ּבליל ׁשּנראה ירח נקרא הּוא - ְְְְִִִִֵֵֶַָָָׁשלׁשים
ּבראׁשית,‰. ׁשּבת ּכמֹו אדם לכל מסּורה הּירח ראּית ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָאין

ּדין לבית אּלא ּבּׁשביעי; וׁשֹובת ׁשּׁשה מֹונה אחד ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּכל
הּיֹום אֹותֹו ויקּבעּו ּדין ּבית ׁשּיקּדׁשּוהּו עד מסּור, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָהּדבר
הּזה החדׁש ׁשּנאמר: חדׁש; ראׁש ׁשּיהיה הּוא - חדׁש ְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹראׁש

לכם. מסּורה ּתהיה זֹו עדּות - ְְִֵֶֶֶָָָלכם
.Âׁשּמחּׁשבים ּכדר ּבחׁשּבֹונֹות מחּׁשבין ּדין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַּבית

ּומהלכם, הּכֹוכבים מקֹומֹות ׁשּיֹודעין ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָהאיצטגנינים,
הּירח ׁשּיראה אפׁשר אם ׁשּידעּו עד ּומדקּדקים, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוחֹוקרים
ׁשאפׁשר ידעּו אם אפׁשר. אי אֹו ׁשלׁשים, ליל ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָּבזמּנֹו,
יֹום ׁשהּוא ּכּלֹו, הּיֹום ּכל לעדים ּומצּפין יֹוׁשבין - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻׁשּיראה
ונאמנּו ּכהלכה וחקרּום ּודרׁשּום עדים, ּבאּו אם ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשלׁשים.
- עדים ּבאּו ולא נראה, לא ואם אֹותֹו; מקּדׁשין - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹּדבריהם
ּבחׁשּבֹון ידעּו ואם מעּבר. חדׁש ויהיה ׁשלׁשים, ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹֻמׁשלימין
מצּפין ואין ׁשלׁשים יֹום יֹוׁשבים אין - ׁשּיראה אפׁשר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשאי
אֹו ׁשקר, עדי ׁשהן ּבוּדאי יֹודעין - עדים ּבאּו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָלעדים.
הּוּדאית. הּלבנה ואינּה העבים מן לבנה ּדמּות להם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּנראת

.Êאם וידעּו ׁשּיחּׁשבּו ּדין, ּבית על הּתֹורה מן עּׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָמצות
ׁשּיקּדׁשּו עד העדים את וׁשּידרׁשּו יראה, לא אֹו הּירח ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹיראה
הּוא יֹום זה ּבאי העם ׁשאר ויֹודיעּו ויׁשלחּו החדׁש, ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹאת
ׁשּנאמר: הּמֹועדֹות; הן יֹום זה ּבאי ׁשּידעּו ּכדי חדׁש, ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹראׁש
החּקה את וׁשמרּת ונאמר: קדׁש, מקראי אתם ּתקראּו ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻאׁשר

למֹועדּה. ְֲַָֹהּזאת
.Áּבארץ אּלא ׁשנים ּומעּברין חדׁשים וקֹובעין מחּׁשבין ְְְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַָָָאין

ּתצ מּצּיֹון ּכי ׁשּנאמר: מירּוׁשלים.יּׂשראל, ה' ּודבר תֹורה, א ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ויצא יּׂשראל, ּבארץ ונסמ ּבחכמה, ּגדֹול אדם היה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָואם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

סעודתם. לא24)בגמר אבל הבית בדק מקדשי החסר את לוקחים מזבח לקדשי מעות נחסר שאם היא, רבינו לדעת ופירושה
עליו. חולק והראב"ד אלא25)להיפך. יצא הישן מן הביא ואם החדש מן להביא מצוה בניסן באחד הבאין ציבור "קרבנות

מצוה". מום.26)שחיסר בהם נפל כן אם אלא פדיון ידי על לחולין יוצאים קדשים שאין היא למשה27)והלכה שהלכה
יום, לכל מנה הלבנה, שנות של ימים לשנ"ד מנים שנ"ד אלא מהם מקריבים ואין מנים, שס"ח במשקל תהיה שהקטורת מסיני

שנה. בכל יתירים מנים עשר אחד נשארו הקדשים, בקדשי הכפורים ביום שמקטירין יתירים מנים שלושה מפטמי28)ועוד
הלשכה. מתרומת ששכרם שעברה.29)הקטורת מן1)משנה ושמצוה החמה, לחדשי הלבנה חדשי בין ההבדל בו נתבאר

לארץ. בחוץ חדשים קובעין אין בדין הפרק ונסתיים החודש, קידוש על ולהודיע ולידע לחשב ב"ד על התורה
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.Èמֹוציאין - הּצּבּור קרּבנֹות לכל להן הסּפיקּו ׁשּלא ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָֹׁשקלים
הּבית ּבדק אין אבל הּבית; ּבדק מּקדׁשי להם הראּוי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאת

הּמזּבח מּקדׁשי לֹו הראּוי את .24מֹוציא ְְִִִֵֵֶַַָָָ
.‡Èצּבּור קרּבנֹות מקריבין אין ניסן, חדׁש ראׁש ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹמּׁשּיּגיע

מן לֹוקחין - החדׁשה ּבאה לא ואם חדׁשה. מּתרּומה ְְְֲֲִִִִֶַָָָָָָָָֹאּלא
עּמהן25היׁשנה ויׁש ניסן, חדׁש ראׁש הּגיע אם ,לפיכ . ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ויֹוצאין אֹותן ּפֹודין - יׁשנה מּתרּומה לתמידים ְְְְְְִִִִִִֵָָָָּבהמֹות
ּתמימין ׁשהן ּפי על אף לתרּומה26לחּלין, דמיהן ויּפלּו , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָֻ

על הּוא ּדין ּבית ׁשּתנאי הּמזּבח; את ּבּה ׁשּמקּיצין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׁשנה
הּב להןּכל צריכין יהיּו לא ׁשאם לתמידין, ׁשּלֹוקחין המֹות ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹ

לחּלין. יצאּו -ְְִֵֻ
.·Èהּקטרת ּבמֹותר עֹוּׂשין היּו חדׁש27וכ ראׁש מּׁשּיּגיע : ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

האּמנין ּׂשכר על אֹותֹו מחּללין הּׂשכר28ניסן, מעֹות וחֹוזרין , ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָֻ
ּבּׂשכרן, הּקטרת מֹותר האּמנין ונֹוטלין הּמזּבח, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻלקיץ
ּכדי חדׁשה, מּתרּומה מהן הּקטרת את ולֹוקחין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹוחֹוזרין
ּתרּומה להן אין ואם חדׁשה. ּתרּומה מּמעֹות ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָלהקריבּה

יׁשנה מּתרּומה אֹותּה מקטירין - .29חדׁשה ְְְֲִִִַָָָָָָ
ׁשקליםסליקּו הלכֹות להֹו ְְְְִִִָ
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זההּוא ּבאי ולקּבע ולידע לחּׁשב והיא: אחת, עּׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַֹמצות

הּׁשנה. מחדׁשי חדׁש ּכל ּתחּלת ְְִֵֵֶַַָָָָֹיֹום
אּלּו:ּובאּור ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָ

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

חדׁש‡. עלת ׁשּנאמר: הּלבנה, חדׁשי הם הּׁשנה ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹחדׁשי
אמרּו ּכ חדׁשים. ראׁש לכם הּזה החדׁש ונאמר: ְְְְֱֳִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבחדׁשֹו,
הּנבּואה ּבמראה למׁשה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו הראה ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָחכמים:

ו לבנה ׁשאנּוּדמּות והּׁשנים וקּדׁש. ראה ּכזה לֹו: אמר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
האביב. חדׁש את ׁשמֹור ׁשּנאמר: החּמה, ׁשני הם ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמחּׁשבין

מאחד·. קרֹוב הּלבנה? ׁשנת על החּמה ׁשנת יתרה ְְְְְֵֵַַַַַַַַַָָָָָָוכּמה
ׁשלׁשים ּכמֹו הּזאת הּתֹוספת מן ּכׁשּיתקּבץ ,לפיכ יֹום. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹעּׂשר
אחד, חדׁש מֹוסיפין - מעט יֹותר אֹו מעט ּפחֹות אֹו ְְִִֵֶֶַַָָֹיֹום,
ׁשנה הּנקראת והיא חדׁש, עּׂשר ׁשלׁשה הּׁשנה אֹותּה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָֹועֹוּׂשין
וכ וכ חדׁש עּׂשר ׁשנים הּׁשנה להיֹות אפׁשר ׁשאי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻמעּברת.
לׁשנה, מֹונה אּתה חדׁשים - הּׁשנה לחדׁשי ׁשּנאמר: ְְְֱֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָימים,

ימים. מֹונה אּתה ְִִֶַָָואי
ימים,‚. ׁשני ּכמֹו נראית ואינּה חדׁש ּבכל נסּתרת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּלבנה

ּבּׁשמׁש ׁשּתדּבק קדם אחד יֹום ּכמֹו מעט; יֹותר אֹו ּפחֹות ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאֹו

ותראה ּבּׁשמׁש ׁשּתדּבק אחר אחד יֹום ּוכמֹו החדׁש, ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבסֹוף
הּוא - ׁשּנסּתרה אחר ּבּמערב ׁשּתראה ּובליל ּבערב. ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבּמערב
ואם יֹום; ועּׂשרים ּתׁשעה הּיֹום מאֹותֹו ּומֹונין החדׁש, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹּתחּלת
החדׁש, ראׁש ׁשלׁשים יֹום יהיה - ׁשלׁשים ליל הּירח ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹיראה
ויהיה ּוׁשלׁשים, אחד יֹום החדׁש ראׁש יהיה - יראה לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹואם
אחד ּבליל לּירח נזקקין ואין ׁשעבר. מחדׁש ׁשלׁשים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיֹום
לבנה חדׁש ל ׁשאין נראה; ׁשּלא ּבין ׁשּנראה ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹּוׁשלׁשים,

יֹום. ׁשלׁשים על ְִֵַיֹותר
ׁשלׁשים„. ּבליל ירח ויראה ועּׂשרים, ּתׁשעה ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹחדׁש

החדׁש ויהיה הּירח, יראה לא ואם חסר; חדׁש נקרא -ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
מלא. חדׁש ונקרא מעּבר, חדׁש נקרא - יֹום ׁשלׁשים ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻׁשעבר
ׁשּנראה ירח הּנקרא הּוא - ׁשלׁשים ּבליל ׁשּיראה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוירח
ּבליל נראה ולא ּוׁשלׁשים, אחד ּבליל נראה ואם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹּבזמּנֹו;

עּבּורֹו. ּבליל ׁשּנראה ירח נקרא הּוא - ְְְְִִִִֵֵֶַָָָׁשלׁשים
ּבראׁשית,‰. ׁשּבת ּכמֹו אדם לכל מסּורה הּירח ראּית ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָאין

ּדין לבית אּלא ּבּׁשביעי; וׁשֹובת ׁשּׁשה מֹונה אחד ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּכל
הּיֹום אֹותֹו ויקּבעּו ּדין ּבית ׁשּיקּדׁשּוהּו עד מסּור, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָהּדבר
הּזה החדׁש ׁשּנאמר: חדׁש; ראׁש ׁשּיהיה הּוא - חדׁש ְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹראׁש

לכם. מסּורה ּתהיה זֹו עדּות - ְְִֵֶֶֶָָָלכם
.Âׁשּמחּׁשבים ּכדר ּבחׁשּבֹונֹות מחּׁשבין ּדין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַּבית

ּומהלכם, הּכֹוכבים מקֹומֹות ׁשּיֹודעין ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָהאיצטגנינים,
הּירח ׁשּיראה אפׁשר אם ׁשּידעּו עד ּומדקּדקים, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוחֹוקרים
ׁשאפׁשר ידעּו אם אפׁשר. אי אֹו ׁשלׁשים, ליל ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָּבזמּנֹו,
יֹום ׁשהּוא ּכּלֹו, הּיֹום ּכל לעדים ּומצּפין יֹוׁשבין - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻׁשּיראה
ונאמנּו ּכהלכה וחקרּום ּודרׁשּום עדים, ּבאּו אם ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשלׁשים.
- עדים ּבאּו ולא נראה, לא ואם אֹותֹו; מקּדׁשין - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹּדבריהם
ּבחׁשּבֹון ידעּו ואם מעּבר. חדׁש ויהיה ׁשלׁשים, ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹֻמׁשלימין
מצּפין ואין ׁשלׁשים יֹום יֹוׁשבים אין - ׁשּיראה אפׁשר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשאי
אֹו ׁשקר, עדי ׁשהן ּבוּדאי יֹודעין - עדים ּבאּו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָלעדים.
הּוּדאית. הּלבנה ואינּה העבים מן לבנה ּדמּות להם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּנראת

.Êאם וידעּו ׁשּיחּׁשבּו ּדין, ּבית על הּתֹורה מן עּׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָמצות
ׁשּיקּדׁשּו עד העדים את וׁשּידרׁשּו יראה, לא אֹו הּירח ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹיראה
הּוא יֹום זה ּבאי העם ׁשאר ויֹודיעּו ויׁשלחּו החדׁש, ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹאת
ׁשּנאמר: הּמֹועדֹות; הן יֹום זה ּבאי ׁשּידעּו ּכדי חדׁש, ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹראׁש
החּקה את וׁשמרּת ונאמר: קדׁש, מקראי אתם ּתקראּו ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻאׁשר

למֹועדּה. ְֲַָֹהּזאת
.Áּבארץ אּלא ׁשנים ּומעּברין חדׁשים וקֹובעין מחּׁשבין ְְְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַָָָאין

ּתצ מּצּיֹון ּכי ׁשּנאמר: מירּוׁשלים.יּׂשראל, ה' ּודבר תֹורה, א ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ויצא יּׂשראל, ּבארץ ונסמ ּבחכמה, ּגדֹול אדם היה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָואם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

סעודתם. לא24)בגמר אבל הבית בדק מקדשי החסר את לוקחים מזבח לקדשי מעות נחסר שאם היא, רבינו לדעת ופירושה
עליו. חולק והראב"ד אלא25)להיפך. יצא הישן מן הביא ואם החדש מן להביא מצוה בניסן באחד הבאין ציבור "קרבנות

מצוה". מום.26)שחיסר בהם נפל כן אם אלא פדיון ידי על לחולין יוצאים קדשים שאין היא למשה27)והלכה שהלכה
יום, לכל מנה הלבנה, שנות של ימים לשנ"ד מנים שנ"ד אלא מהם מקריבים ואין מנים, שס"ח במשקל תהיה שהקטורת מסיני

שנה. בכל יתירים מנים עשר אחד נשארו הקדשים, בקדשי הכפורים ביום שמקטירין יתירים מנים שלושה מפטמי28)ועוד
הלשכה. מתרומת ששכרם שעברה.29)הקטורת מן1)משנה ושמצוה החמה, לחדשי הלבנה חדשי בין ההבדל בו נתבאר

לארץ. בחוץ חדשים קובעין אין בדין הפרק ונסתיים החודש, קידוש על ולהודיע ולידע לחשב ב"ד על התורה
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זה הרי - ּכמֹותֹו יּׂשראל ּבארץ הּניח ולא לארץ, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלחּוץ
נֹודע ואם לארץ. ּבחּוצה ׁשנים ּומעּבר חדׁשים וקֹובע ְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמחּׁשב
לֹומר צרי ואין ּכמֹותֹו, ּגדֹול אדם יּׂשראל ּבארץ ׁשּנעּׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלֹו
ואם לארץ; ּבחּוצה ּולעּבר לקּבע אסּור זה הרי - מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּגדֹול

ּכלּום. עּׂשה לא - ועּבר וקבע ְְְִֵַַָָָָֹעבר

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

ּכׁשרים,‡. אנׁשים ׁשני אּלא החדׁש לעדּות ּכׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹאין
הרי - ועבדים נׁשים אבל ודבר; ּדבר ּבכל להעיד ְְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָָהראּויין
את ׁשראּו ּובנֹו אב מעידין. ואין עדּות, ּפסּולי ּכׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָהן
החדׁש ׁשעדּות מּפני לא להעיד; ּדין לבית ילכּו - ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהּירח
מּפני ּפסּול, מהן אחד יּמצא ׁשאם אּלא ּבקרֹובים, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּכׁשרה
עם הּׁשני יצטרף - הּפסלנּות מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא גזלן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהּוא
ּפי על אף סֹופרים, מּדברי לעדּות הּפסּול וכל ויעידּו. ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָאחר

החדׁש. לעדּות ּפסּול - הּתֹורה מן ּכׁשר ְִֵֵֶֶַַָָָֹׁשהּוא
קּדׁשּו·. ׁשאפּלּו החדׁש; ּבעדּות מדקּדקין ׁשאין ּתֹורה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹּדין

זה הרי - זֹו ּבעדּות זֹוממין ונמצאּו עדים, ּפי על החדׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹאת
מּכל החדׁש עדּות מקּבלין ּבראׁשֹונה היּו לפיכ ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻמקּדׁש.
ל ׁשּיּודע עד ּכׁשרּות ּבחזקת יּׂשראל ׁשּכל מּיּׂשראל, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאדם
אנׁשים ּׂשֹוכרין והיּו הּביּתֹוסים, מּׁשּקלקלּו ּפסּול. ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָׁשּזה
ּדין ּבית יקּבלּו ׁשּלא התקינּו ראּו, לא והם ׁשראּו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹלהעיד
ׁשהם אֹותן ּדין ּבית ׁשּמּכירין מעדים אּלא החדׁש ִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹעדּות

ּבעדּות. וחֹוקרים ּדֹורׁשין וׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִֵֵֶָּכׁשרים,
א‚. יֹודעים ּדין ּבית יהיּו לא אם ,ׁשראּולפיכ העדים ת ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָֹ

ׁשראּו העדים עם ּבּה ׁשּנראה העיר אנׁשי מׁשּלחין הּירח, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאת
ׁשאּלּו אֹותן ּומֹודיעין ּדין, לבית אֹותן ׁשּמזּכין אחרים, ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָעדים

מהם. מקּבלין ּכ ואחר הם, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָּכׁשרים
ּבהם,„. מחּׁשבין ׁשהאצטגנינין ּבּדרכים מחּׁשבין ּדין ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבית

ּבצפֹון ּתהיה אם זה, ּבחדׁש ּכׁשּתראה הּלבנה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹויֹודעין
ּולהיכן קצרה, אֹו רחבה ּתהיה ואם ּבדרֹומּה, אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָהּׁשמׁש
ּבֹודקין להעיד, העדים ּוכׁשּיבֹואּו נֹוטין; קרניה ראׁשי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָיהיּו
היּו להיכן ּבדרֹום? אֹו ּבצפֹון - אֹותּה ראיתם ּכיצד ְְְְִֵֵֶַָָָָָָאֹותם:
וכּמה עיניכם? ּבראּית גבֹוהה היתה ּכּמה נֹוטֹות? ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָקרניה
ּׁשּנֹודע למה מכּונין ּדבריהם נמצאּו אם רחבה? ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֻהיתה
מכּונין ּדבריהם נמצאּו לא ואם אֹותם, מקּבלין - ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֻּבחׁשּבֹון

אֹותם. מקּבלין אין -ְְִֵַָ
ּבעׁשׁשית,‰. אֹו ּבעבים אֹו ּבּמים ראינּוהּו העדים: ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָאמרּו

אֹו ּבּמים אֹו ּבעבים ּומקצתֹו ּברקיע מקצתֹו ׁשראּו ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָאֹו
אמר זאת. ראּיה על מקּדׁשין ואין ראּיה, זֹו אין - ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבעׁשׁשית
הּׁשני: ואמר קֹומֹות, ׁשּתי ּכמֹו ּבעיני ּגבֹוּה ראיתיו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאחד:
ּכמֹו האחד: אמר מצטרפין. - גבֹוּה היה קֹומֹות ׁשלׁש ְְְְִִֶַַָָָָָָָָּכמֹו
מצטרפין; אין - חמׁש ּכמֹו אמר: והּׁשני קֹומֹות, ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָׁשלׁש
ּביניהן יהיה אֹו ּכמֹותֹו, ׁשּיעיד ׁשני עם מהם אחד ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָּומצטרף

אחת. ֶָָקֹומה

.Âונתּכּוננּו ּבֹו ׁשהתּבֹונננּו וכיון ּכּונה, ּבלא ראינּוהּו ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹאמרּו:
ואין עדּות, זֹו אין - ראינּוהּו לא ׁשּוב להעיד ְְְְִִִֵֵֵָֹלראֹותֹו
וכלּו ּכּלבנה, ונראּו נתקּׁשרּו עבים ׁשּמא עליה; ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָמקּדׁשין
ועּׂשרים ּתׁשעה ּביֹום ראינּוהּו עדים: אמרּו להם. ְְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָוהלכּו
ערבית ּוראינּוהּו הּׁשמׁש, ׁשּתעלה קדם ּבמזרח, ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשחרית
על ּומקּדׁשין נאמנים, אּלּו הרי - ׁשלׁשים ּבליל ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָּבמערב
ׁשראּוהּו ׁשאמרּו הראּיה אבל ּבזמּנֹו; ראּוהּו ׁשהרי זֹו, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָראּיה
לראּית אחראין אנּו ׁשאין לּה, נזקקין אין - ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבׁשחרית
להם ונראה ׁשּנתקּׁשרּו הם ׁשהעבים ּובידּוע ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשחרית,
הרי - נראה לא עּבּורֹו ּובליל ּבזמּנֹו, ראּוהּו אם וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹּכּלבנה.
ׁשלׁשים ליל לראּית אּלא אחראין אנּו ׁשאין נאמנין; ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאּלּו

ְִַּבלבד.
.Êׁשראה להעיד, ׁשראּוי מי ּכל החדׁש? עדּות מקּבלין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכיצד

ּכּלן אֹותן מכניסים ּדין ּובית ּדין, לבית ּבא הּירח, ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאת
העם ׁשּיהיּו ּכדי ּגדֹולֹות, סעּדֹות להן ועֹוּׂשין אחד, ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֻלמקֹום
ראׁשֹון אֹותן ּבֹודקין ראׁשֹון ׁשּבא וזּוג לבֹוא. ְְְִִִִִֶָָָרגילין
אֹותֹו. וׁשֹואלין הּגדֹול את מכניסין ׁשאמרנּו. ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָּבּבדיקֹות
נמצאּו חברֹו. את מכניסים - לחׁשּבֹון מכּונים ּדבריו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֻנמצאּו
ׁשֹואלין הּזּוגֹות ּכל ּוׁשאר קּימת. עדּותן - מכּונין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּדבריהם
ׁשּלא ּכדי אּלא להם, ׁשּצריכים לא דברים; ראׁשי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹאֹותם

לבֹוא. רגילין ׁשּיהיּו ּכדי נפׁש, ּבפחי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָיצאּו
.Á:אֹומר ּדין ּבית ראׁש העדּות, ׁשּתתקּים אחר ,ּכ ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹואחר

ואין מקּדׁש! מקּדׁש! אחריו: עֹונים העם וכל ְְְְְֲִֵַָָָָָָָֻֻֻמקּדׁש!
אּלא מחּׁשבין ואין ּבׁשלׁשה, אּלא החדׁש את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמקּדׁשין
ואין ּבזמּנֹו. ׁשּנראה חדׁש אּלא מקּדׁשין ואין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבׁשלׁשה.
מקּדׁש. אינֹו - ּבּלילה קּדׁשּוהּו ואם ּבּיֹום; אּלא ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻמקּדׁשין
ּדין ּבית אמרּו ולא יּׂשראל, וכל ּדין ּבית ראּוהּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֹואפּלּו
ׁשּנחקרּו אֹו ּוׁשלׁשים, אחד ליל ׁשחׁשכה עד ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֻ'מקּדׁש'
ׁשחׁשכה עד 'מקּדׁש' לֹומר ּדין ּבית הסּפיקּו ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻהעדים,
החדׁש ויהיה אֹותֹו, מקּדׁשין אין - ּוׁשלׁשים אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹליל

ול אףמעּבר, ּוׁשלׁשים, אחד יֹום אּלא חדׁש ראׁש יהיה א ְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹֻ
אּלא קֹובעת, הראּיה ׁשאין ׁשלׁשים; ּבליל ׁשּנראית ּפי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעל

ׁשּקֹובעין. הם 'מקּדׁש' ׁשאמרּו ּדין ְְְִִֵֵֶֶָָֻּבית
.Ëאם ועּׂשרים: ּתׁשעה יֹום ּבסֹוף עצמן ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֶַָָָראּוהּו

מקּדׁש, אֹומרים ּדין ּבית - ׁשלׁשים ליל ּכֹוכב יצא לא ְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹֻעדין
ׁשני ׁשּיצאּו אחר ׁשלׁשים ּבליל ראּוהּו ואם הּוא; יֹום ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָׁשעדין
ויעידּו מהם, אחד אצל דּינין ׁשני מֹוׁשיבין למחר - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכֹוכבים

הּׁשלׁשה. ויקּדׁשּוהּו הּׁשלׁשה, ּבפני ְְְְְִִִֵַַַַַָָהּׁשנים
.È,מטעין ּבין ׁשֹוגגין, ּבין - החדׁש את ׁשּקּדׁשּו ּדין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֻּבית

הּמֹועדֹות לתּקן הּכל וחּיבין מקּדׁש, זה הרי - אנּוסים ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻּבין
חּיב - ׁשּטעּו יֹודע ׁשּזה ּפי על אף ּבֹו. ׁשּקּדׁשּו הּיֹום ְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָעל
ׁשּצּוה ּומי להם, אּלא מסּור הּדבר ׁשאין עליהם; ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹלסמ
אׁשר ׁשּנאמר: עליהם, לסמ צּוה הּוא הּמֹועדֹות ְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹלׁשמר

וגֹומר. אתם ְְְִֵָֹּתקראּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קדשי1) בדין הפרק ונסתיים העדים. מקבלים כיצד בזה, הבייתוסים קלקול החודש, בקידוש להעיד הכשרים הם מי רבינו בו ביאר
ובטעות. בשוגג החודש
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ׁשל‡. ׁשֹור אֹו הקּדׁש, ׁשל ׁשֹור ׁשּנגח יּׂשראל ׁשל ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשֹור
רעהּו. ׁשֹור ׁשּנאמר: ּפטּור; - יּׂשראל ׁשל ׁשֹור ׁשּנגח ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהקּדׁש
נזקין. ּדין ּבהן אין - מעילה ּבהן ׁשחּיבין הּקדׁשים ְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָוכל
ּבין ׁשהּזיקּו ּבין נזקין, ּדין ּבהן יׁש - הּמקּדׁשין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻּופסּולי

חּלין. ולהיֹותם לפדיֹון יצאּו ׁשהרי ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָֻֻׁשהּזקּו,
הּבּׂשר·. מן גֹובה ואינֹו מּבּׂשרם, ּגֹובה - ׁשהּזיקּו ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשלמים

ּבהן, מֹועלין קּלים קדׁשים ׁשל ׁשהאמּורים אמּוריהן; ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּכנגד
ּגֹובה - ׁשהּזיקה ּתֹודה וכן מעילה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּכמֹו
הּלחם ׁשאין עּמּה; הּבא הּלחם מן גֹובה ואינֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמּבּׂשרּה,

ּבּׂשר. ְִַָָמּכלל
ּבקדּׁשה‚. הּבּׂשר מן וחבּורתֹו הּנּזק ׁשּיאכל ּגֹובה? ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻוכיצד

ׁשאם האמּורין? ּכנגד גֹובה אינֹו וכיצד ׁשּלֹו. נזק חצי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָּכנגד
עם הּבּׂשר ּכל והיה דינר, ׁשוה נזקֹו ּבחצי לגּבֹות לֹו ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָהיה
דינר ׁשוה אמּורין ּבלא והּבּׂשר דינרים, ׁשני ׁשוה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהאמּורין
הּבּׂשר חצי אּלא הּבּׂשר, ׁשליׁשי ׁשני גֹובה אינֹו - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוחצי

ְִַּבלבד.
.„- רעהּו ׁשֹור ׁשּנאמר: ּפטּור; - ׁשהּזיק הפקר ׁשֹור ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָוכן

הפקר ׁשֹור ּכיצד? לבעלים. מיחדים הּנכסים ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻעד
וז אחר ּבא הּנּזק אֹותֹו ׁשּיתּפּׂש וקדם הריׁשּנגח, - ּבֹו כה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ואחר ׁשהּזיק, לבעלים המיחד ׁשֹור אּלא עֹוד, ולא ּפטּור. ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻזה
לֹו ׁשּיהיּו עד ּפטּור; זה הרי - הפקירֹו אֹו הקּדיׁשֹו ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָׁשהּזיק

ּבּדין. העמדה ּובׁשעת הּזקֹו ּבׁשעת ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּבעלים
ּתם‰. ּבין ּכֹוכבים, עֹובד ׁשל ׁשֹור ׁשּנגח יּׂשראל ׁשל ְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשֹור

את מחּיבין ּכֹוכבים העֹובדי ׁשאין לפי ּפטּור; - מּועד ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבין
ּכדיניהם. להם דנין אנּו והרי ׁשהּזיקה, ּבהמּתֹו על ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהאדם
מּועד ּבין ּתם ּבין יּׂשראל, ׁשל ׁשּנגח ּכֹוכבים עֹובד ׁשל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוׁשֹור
ׁשאינן לפי ּכֹוכבים, לעֹובדי הּוא זה קנס ׁשלם; נזק מׁשּלם -ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
על אֹותן ּתחּיב לא ואם הּנזק, מסּלקין ואינן ּבּמצֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹזהירין
הּברּיֹות. ממֹון ּומפסידין אֹותּה, מׁשּמרין אין - ּבהמּתן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָנזקי

.Â,ּבּדין עמד ׁשּלא עד הּמּזיק מכרֹו אם ׁשהּזיק, ּתם ְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשֹור
וחֹוזר הימּנּו, ּגֹובה הּנּזק הרי - מכּור ׁשהּוא ּפי על ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאף
יׁש קֹול ׁשּנגח ׁשּכיון לֹו; ׁשּמכר הּמּזיק מן וגֹובה ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּלֹוקח

הּנּזק. ׁשּיגּבה עד לּקח לּלֹוקח לֹו היה ולא ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלֹו,
.Ê:יאמרּו ׁשּלא ּכדי מקּדׁש, זה הרי - הּמּזיק ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹֻהקּדיׁשֹו

ּבמּתנה נתנֹו מּבּׂשרֹו. ּגֹובה - ׁשחטֹו ּפדיֹון. ּבלא יֹוצא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹהקּדׁש
מּמּנּו. הּנּזק ויגּבה עּׂשּוי, ּׁשעּׂשה מה -ְְִִִֶֶֶַַָָָָ

.Áהקּדיׁשֹו מכּור. אינֹו - מכרֹו ּכ ואחר ּבּדין ועמד ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָהּזיק
קדמּו ּכלּום. ולא עּׂשה לא - ּבמּתנה נתנֹו מקּדׁש. אינֹו -ְְְְְְֵַָָָָָָָֹֹֻ
הּזיק ׁשּלא עד ׁשחב ּבין ּותפסּוהּו, מּזיק ׁשל חֹובֹות ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבעלי

מּמּנּו; ּגֹובה הּנּזק אּלא זכּו, לא - חב ׁשּלא עד הּזיק ִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבין
ּגֹובה זה הרי - והּזיק מּתחּלה חֹובֹות ּבעלי ׁשל היה ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשאפּלּו

ִמּגּופֹו.
.Ëׁשּל ּבין ּבּדין עמד ּבין ׁשהּזיק, ּבּדין,מּועד עמד א ִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּׁשעּׂשה מה - ׁשחטֹו אֹו ּבמּתנה נתנֹו אֹו מכרֹו אֹו ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָוהקּדיׁשֹו
הּזיק ׁשּלא עד חב ּבין והנהיגּוהּו, חֹובֹות ּבעלי קדמּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹעּׂשּוי.
הּנּזק מׁשּתּלם ׁשאין לפי ּבֹו; זכּו - חב ׁשּלא עד הּזיק ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבין
מׁשעּבדין נכסיו ּכל והרי הּמּזיק, ׁשּבנכסי הּמעּלה מן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻאּלא

זה. ְֶֶֶלנזק
.Èמן ּגֹובין - הּמּזיק מּנכסי לּנּזק לגּבֹות נזקקין ּדין ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָּכׁשּבית

ׁשּלא אֹו ּכלל מּטלטלין לֹו היּו לא ואם ּתחּלה; ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹֹהּמּטלטלין
הּקרקע מן הּׁשאר ּגֹובין - הּנזק ּכל ּכנגד מּטלטלין לֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָהיּו
ואפּלּו מּטלטלין, ׁשּימצאּו זמן וכל הּמּזיק. ׁשּבנכסי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֻהמעּלה

לּקרקע. נזקקין אין - ְְִִִֵַַַָֻסּבין
.‡Èנזקקין ּדין ּבית אין - ׁשּיׁשּלם קדם הּמּזיק ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹמת

מן לּנּזק וגֹובין לּקרקע. אּלא יתֹומים, ׁשל ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָלּמּטלטלין
אינן והּמּטלטלין חֹוב, ּכבעל נעּׂשה ׁשהּנּזק מּפני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּזּבּורית.
ּבחּיי הּמּטלטלין הּנּזק ּתפס ואם חֹוב. לבעל ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָֻמׁשעּבדין

מֹותֹו. לאחר מהם לֹו ּגֹובין - ְִִֵֶַַַַהּמּזיק
.·È,הּמּטלטלין מן חֹוב ּבעל לגּבֹות הּגאֹונים ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִַַַַַָּכבר

מן הּנזקין מגּבין לפיכ דינין. ּבּתי ּבכל זֹו ּתּקנה ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָָּופׁשטה
לֹו ּגֹובין - מּטלטלין הּניח לא ואם יתֹומים. ׁשל ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַֹהּמּטלטלין
יּפרע לא - יתֹומים מּנכסי לּפרע הּבא ׁשּכל הּזּבּורית; ְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹמן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּזּבּורית, מן ְְִִִֵֶֶַַָאּלא
.‚Èהּבהמה ואין ּבכפר, חּיבין ואין מׁשּתּלמין, הּנזקין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאין

ּברּור ּבראיה אּלא ׁשּלאנהרגת, להעיד. הּכׁשרים ּובעדים ה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
הּבקר ּוברפת הּסּוסים ּבארוֹות מצּויין ואין הֹואיל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֻּתאמר:
העידּו אם ּבהן, וכּיֹוצא והרֹועים העבדים אּלא צאן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹוגדרֹות
קטּנים העידּו ואם להם, ׁשֹומעין - זֹו את הּזיקה זֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּבהמה
- נזקין ּבׁשאר העידּו אֹו זה את חבל זה ׁשאדם נׁשים ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָאֹו
ממֹון לעֹולם מחּיבים אין אּלא ּכן, הּדבר אין עליהן. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָסֹומכין
עדּיֹות, ׁשאר להעיד הּכׁשרים עדים ׁשּיהיּו עד עדים ּפי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻעל

לׁשּלם. הּמּזיק ּדין ּבית ויחּיבּו ְְְִִִִֵֵַַַַָויעידּו,
.„È,ּבצּדֹו הרּוג ׁשֹור ונמצא הּנהר ּגּבי על רֹועה ׁשהיה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשֹור

מּועד וזה מנּׁש זה לּגח, מּועד וזה מנּגח ׁשּזה ּפי על ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻאף
גמל ואפּלּו נגחֹו. וזה נׁשכֹו ׁשּזה ּבידּוע אֹומרים: אין - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלּׁש
אין - ּבצּדֹו הרּוג [גמל] ונמצא הּגמּלים ּבין ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָהאֹוחר
ּכׁשרים. עדים ׁשראּוהּו עד הרגֹו, ׁשּזה ּבידּוע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָאֹומרים:

ה'תשע"א אייר י"ט שני יום
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ּומּולדה;‡. מּמּנה נזק חצי ּגֹובה - ׁשהּזיקה מעּברת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֻּבהמה
גֹובה אינֹו - ׁשהּזיקה ּתרנגלת אבל מּגּופּה. ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמּפני
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ׁשל‡. ׁשֹור אֹו הקּדׁש, ׁשל ׁשֹור ׁשּנגח יּׂשראל ׁשל ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשֹור
רעהּו. ׁשֹור ׁשּנאמר: ּפטּור; - יּׂשראל ׁשל ׁשֹור ׁשּנגח ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהקּדׁש
נזקין. ּדין ּבהן אין - מעילה ּבהן ׁשחּיבין הּקדׁשים ְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָוכל
ּבין ׁשהּזיקּו ּבין נזקין, ּדין ּבהן יׁש - הּמקּדׁשין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻּופסּולי

חּלין. ולהיֹותם לפדיֹון יצאּו ׁשהרי ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָֻֻׁשהּזקּו,
הּבּׂשר·. מן גֹובה ואינֹו מּבּׂשרם, ּגֹובה - ׁשהּזיקּו ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשלמים

ּבהן, מֹועלין קּלים קדׁשים ׁשל ׁשהאמּורים אמּוריהן; ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּכנגד
ּגֹובה - ׁשהּזיקה ּתֹודה וכן מעילה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּכמֹו
הּלחם ׁשאין עּמּה; הּבא הּלחם מן גֹובה ואינֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמּבּׂשרּה,

ּבּׂשר. ְִַָָמּכלל
ּבקדּׁשה‚. הּבּׂשר מן וחבּורתֹו הּנּזק ׁשּיאכל ּגֹובה? ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻוכיצד

ׁשאם האמּורין? ּכנגד גֹובה אינֹו וכיצד ׁשּלֹו. נזק חצי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָּכנגד
עם הּבּׂשר ּכל והיה דינר, ׁשוה נזקֹו ּבחצי לגּבֹות לֹו ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָהיה
דינר ׁשוה אמּורין ּבלא והּבּׂשר דינרים, ׁשני ׁשוה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהאמּורין
הּבּׂשר חצי אּלא הּבּׂשר, ׁשליׁשי ׁשני גֹובה אינֹו - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוחצי

ְִַּבלבד.
.„- רעהּו ׁשֹור ׁשּנאמר: ּפטּור; - ׁשהּזיק הפקר ׁשֹור ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָוכן

הפקר ׁשֹור ּכיצד? לבעלים. מיחדים הּנכסים ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻעד
וז אחר ּבא הּנּזק אֹותֹו ׁשּיתּפּׂש וקדם הריׁשּנגח, - ּבֹו כה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ואחר ׁשהּזיק, לבעלים המיחד ׁשֹור אּלא עֹוד, ולא ּפטּור. ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻזה
לֹו ׁשּיהיּו עד ּפטּור; זה הרי - הפקירֹו אֹו הקּדיׁשֹו ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָׁשהּזיק

ּבּדין. העמדה ּובׁשעת הּזקֹו ּבׁשעת ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּבעלים
ּתם‰. ּבין ּכֹוכבים, עֹובד ׁשל ׁשֹור ׁשּנגח יּׂשראל ׁשל ְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשֹור

את מחּיבין ּכֹוכבים העֹובדי ׁשאין לפי ּפטּור; - מּועד ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבין
ּכדיניהם. להם דנין אנּו והרי ׁשהּזיקה, ּבהמּתֹו על ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהאדם
מּועד ּבין ּתם ּבין יּׂשראל, ׁשל ׁשּנגח ּכֹוכבים עֹובד ׁשל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוׁשֹור
ׁשאינן לפי ּכֹוכבים, לעֹובדי הּוא זה קנס ׁשלם; נזק מׁשּלם -ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
על אֹותן ּתחּיב לא ואם הּנזק, מסּלקין ואינן ּבּמצֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹזהירין
הּברּיֹות. ממֹון ּומפסידין אֹותּה, מׁשּמרין אין - ּבהמּתן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָנזקי

.Â,ּבּדין עמד ׁשּלא עד הּמּזיק מכרֹו אם ׁשהּזיק, ּתם ְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשֹור
וחֹוזר הימּנּו, ּגֹובה הּנּזק הרי - מכּור ׁשהּוא ּפי על ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאף
יׁש קֹול ׁשּנגח ׁשּכיון לֹו; ׁשּמכר הּמּזיק מן וגֹובה ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּלֹוקח

הּנּזק. ׁשּיגּבה עד לּקח לּלֹוקח לֹו היה ולא ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלֹו,
.Ê:יאמרּו ׁשּלא ּכדי מקּדׁש, זה הרי - הּמּזיק ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹֻהקּדיׁשֹו

ּבמּתנה נתנֹו מּבּׂשרֹו. ּגֹובה - ׁשחטֹו ּפדיֹון. ּבלא יֹוצא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹהקּדׁש
מּמּנּו. הּנּזק ויגּבה עּׂשּוי, ּׁשעּׂשה מה -ְְִִִֶֶֶַַָָָָ

.Áהקּדיׁשֹו מכּור. אינֹו - מכרֹו ּכ ואחר ּבּדין ועמד ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָהּזיק
קדמּו ּכלּום. ולא עּׂשה לא - ּבמּתנה נתנֹו מקּדׁש. אינֹו -ְְְְְְֵַָָָָָָָֹֹֻ
הּזיק ׁשּלא עד ׁשחב ּבין ּותפסּוהּו, מּזיק ׁשל חֹובֹות ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבעלי

מּמּנּו; ּגֹובה הּנּזק אּלא זכּו, לא - חב ׁשּלא עד הּזיק ִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבין
ּגֹובה זה הרי - והּזיק מּתחּלה חֹובֹות ּבעלי ׁשל היה ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשאפּלּו

ִמּגּופֹו.
.Ëׁשּל ּבין ּבּדין עמד ּבין ׁשהּזיק, ּבּדין,מּועד עמד א ִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּׁשעּׂשה מה - ׁשחטֹו אֹו ּבמּתנה נתנֹו אֹו מכרֹו אֹו ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָוהקּדיׁשֹו
הּזיק ׁשּלא עד חב ּבין והנהיגּוהּו, חֹובֹות ּבעלי קדמּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹעּׂשּוי.
הּנּזק מׁשּתּלם ׁשאין לפי ּבֹו; זכּו - חב ׁשּלא עד הּזיק ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבין
מׁשעּבדין נכסיו ּכל והרי הּמּזיק, ׁשּבנכסי הּמעּלה מן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻאּלא

זה. ְֶֶֶלנזק
.Èמן ּגֹובין - הּמּזיק מּנכסי לּנּזק לגּבֹות נזקקין ּדין ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָּכׁשּבית

ׁשּלא אֹו ּכלל מּטלטלין לֹו היּו לא ואם ּתחּלה; ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹֹהּמּטלטלין
הּקרקע מן הּׁשאר ּגֹובין - הּנזק ּכל ּכנגד מּטלטלין לֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָהיּו
ואפּלּו מּטלטלין, ׁשּימצאּו זמן וכל הּמּזיק. ׁשּבנכסי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֻהמעּלה

לּקרקע. נזקקין אין - ְְִִִֵַַַָֻסּבין
.‡Èנזקקין ּדין ּבית אין - ׁשּיׁשּלם קדם הּמּזיק ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹמת

מן לּנּזק וגֹובין לּקרקע. אּלא יתֹומים, ׁשל ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָלּמּטלטלין
אינן והּמּטלטלין חֹוב, ּכבעל נעּׂשה ׁשהּנּזק מּפני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּזּבּורית.
ּבחּיי הּמּטלטלין הּנּזק ּתפס ואם חֹוב. לבעל ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָֻמׁשעּבדין

מֹותֹו. לאחר מהם לֹו ּגֹובין - ְִִֵֶַַַַהּמּזיק
.·È,הּמּטלטלין מן חֹוב ּבעל לגּבֹות הּגאֹונים ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִַַַַַָּכבר

מן הּנזקין מגּבין לפיכ דינין. ּבּתי ּבכל זֹו ּתּקנה ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָָּופׁשטה
לֹו ּגֹובין - מּטלטלין הּניח לא ואם יתֹומים. ׁשל ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַֹהּמּטלטלין
יּפרע לא - יתֹומים מּנכסי לּפרע הּבא ׁשּכל הּזּבּורית; ְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹמן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּזּבּורית, מן ְְִִִֵֶֶַַָאּלא
.‚Èהּבהמה ואין ּבכפר, חּיבין ואין מׁשּתּלמין, הּנזקין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאין

ּברּור ּבראיה אּלא ׁשּלאנהרגת, להעיד. הּכׁשרים ּובעדים ה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
הּבקר ּוברפת הּסּוסים ּבארוֹות מצּויין ואין הֹואיל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֻּתאמר:
העידּו אם ּבהן, וכּיֹוצא והרֹועים העבדים אּלא צאן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹוגדרֹות
קטּנים העידּו ואם להם, ׁשֹומעין - זֹו את הּזיקה זֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּבהמה
- נזקין ּבׁשאר העידּו אֹו זה את חבל זה ׁשאדם נׁשים ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָאֹו
ממֹון לעֹולם מחּיבים אין אּלא ּכן, הּדבר אין עליהן. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָסֹומכין
עדּיֹות, ׁשאר להעיד הּכׁשרים עדים ׁשּיהיּו עד עדים ּפי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻעל

לׁשּלם. הּמּזיק ּדין ּבית ויחּיבּו ְְְִִִִֵֵַַַַָויעידּו,
.„È,ּבצּדֹו הרּוג ׁשֹור ונמצא הּנהר ּגּבי על רֹועה ׁשהיה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשֹור

מּועד וזה מנּׁש זה לּגח, מּועד וזה מנּגח ׁשּזה ּפי על ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻאף
גמל ואפּלּו נגחֹו. וזה נׁשכֹו ׁשּזה ּבידּוע אֹומרים: אין - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלּׁש
אין - ּבצּדֹו הרּוג [גמל] ונמצא הּגמּלים ּבין ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָהאֹוחר
ּכׁשרים. עדים ׁשראּוהּו עד הרגֹו, ׁשּזה ּבידּוע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָאֹומרים:

ה'תשע"א אייר י"ט שני יום
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ּומּולדה;‡. מּמּנה נזק חצי ּגֹובה - ׁשהּזיקה מעּברת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֻּבהמה
גֹובה אינֹו - ׁשהּזיקה ּתרנגלת אבל מּגּופּה. ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמּפני
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מבּדלת אבל מּגּופּה, אינּה ׁשהּביצה מּפני ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻמּביצתּה;
מּמּנה. ְִֶֶֶָֻּומפרׁשת

עד·. אם ידּוע ואין ּבצּדּה, ולדּה ונמצא ׁשּנגחה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻמעּברת
נזק חצי מׁשּלם - ילדה ׁשּנגחה אחר אֹו ילדה נגחה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּלא
ראיה ׁשּיביא עד ּכלּום הּולד מן גֹובה ואינֹו הּפרה, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָמן
עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא מעּברת; היתה ׁשּנגחה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻׁשּבׁשעה

הראיה. ְְִָָָָלהביא
ּבצּדּה,‚. נֹופל עּברּה ונמצא מעּברת ּפרה ׁשּנגח ואיןׁשֹור ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻ

- הּפילה נגיחה מחמת אֹו הּפילה נגחּה ׁשּלא עד אם ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹידּוע
מחברֹו ׁשהּמֹוציא הּולד; נזק מׁשּלם ואינֹו הּפרה, נזק ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמׁשּלם

הראיה. ְָָָָָעליו
ּבפני„. ּפרה ּפחת ׁשמין אין - והּפילה מעּברת ּפרה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻנגח

הּפרה היתה ּכּמה ׁשמין אּלא עצמֹו, ּבפני הּולד ּופחת ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָעצמּה
היא עכׁשו, ׁשוה היא וכּמה ּובריאה מעּברת ּכׁשהיתה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֻׁשוה
ּתם. היה אם - חציֹו אֹו הּפחת, ּומׁשּלם ׁשּלה, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהּנפל

הּׁשמן‰. ּפחת הרי לאחר: והּולד לאחר הּפרה ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹהיתה
חֹולקין - הּנפח ּופחת הּפרה, לבעל - הּפרה ּגּוף ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשּפחת
הּולד. ּבעל ׁשל - והּנפל הּולד, ּבעל עם הּפרה ּבעל ְִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָאֹותֹו

.Âׁשֹור אֹומר: הּנּזק והּזק, אחר ׁשֹור אחר רֹודף ׁשהיה ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֻׁשֹור
הּמֹוציא - לקה ּבסלע ׁשּמא יֹודע, איני אֹומר: וזה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּזיק,
יֹודע אני אֹומר: ׁשהּנּזק ּפי על ואף הראיה. עליו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָמחברֹו
אּתה וּדאי ואמר: הּנּזק טען יֹודע. איני אֹומר: וזה ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָּבוּדאי,
ׁשאינֹו הּסת ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי - הּזיק ׁשּׁשֹור ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָיֹודע
מּׁשבּועת אף ּפטּור - ּתם היה אם אבל מּועד; היה אם ְֲִִִֵַַַָָָָָָָָיֹודע,
הּוא, קנס נזק ׁשחצי ּפטּור, - מעצמֹו הֹודה ׁשאפּלּו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָהּסת;

הּוא. ּפטּור - ּבקנס ְִֶָָּומֹודה
.Êמהן ׁשאחד עדים והרי אחד, אחר רֹודפים ׁשנים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהיּו

ׁשֹור אֹומר: זה מּׁשניהם, זהּו אי יֹודעים העדים ואין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָהּזיק,
היּו ואם ּפטּורין. ׁשניהם - הּזיק ׁשֹור אֹומר: וזה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָהּזיק,
ׁשּבׁשניהם. הּפחּות מּגּוף לׁשּלם חּיב - אחד איׁש ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשניהם

מּנכסיו. ׁשלם נזק מׁשּלמין - מּועדין היּו ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָואם
.Áאבל עֹומדין; הּׁשורים ּבׁשּׁשני אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָּבּמה

ּפי על אף ּתם, מהן אחד והיה אבד, אֹו מהן אחד מת ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאם
ראיה הבא לֹו: אֹומר ׁשהרי ּפטּור, - אחד איׁש ׁשל ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשהן

.ל ואׁשּלם ׁשהּזיק הּוא העֹומד ְֲִִֵֵֶֶֶַַָׁשּזה
.Ëהּנּזק קטן, ואחד ּגדֹול אחד הרֹודפין הּׁשורים ׁשני ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָהיּו

ּתם אחד היה הּזיק; קטן אֹומר: והּמּזיק הּזיק, ּגדֹול ְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָאֹומר:
ּתם אֹומר: והּמּזיק הּזיק, מּועד אֹומר: הּנּזק מּועד, ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָואחד

הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא - ְֲִִִֵֵַָָָָָהּזיק
.Èעדים אּלא הּזיק, ׁשּזה ּברּורה ראיה ׁשם היתה ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹלא

ּכמֹו הּמּזיק מׁשּלם - הּזיק אּלּו מּׁשני ׁשאחד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָמעידים
הּזיק ׁשּזה וּדאי, יֹודע ׁשאּתה הּנּזק: טען ואם ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשאֹומר.
ּכמֹו ּומׁשּלם הּתֹורה ׁשבּועת נׁשּבע הּמּזיק הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּבפני

ּבמקצת. הֹודה ׁשהרי ְְֲִֵֶֶָָָׁשהֹודה,
.‡Èאחד והּמּזיקין קטן, ואחד ּגדֹול אחד ׁשנים, הּנּזקין ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהיּו

והּקטן הּגדֹול את הּזיק ּגדֹול אֹומר: הּנּזק קטן, ואחד ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּגדֹול
הּגדֹול את הּזיק קטן אּלא ּכי, לא אֹומר: והּמּזיק הּקטן, ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאת

הּנּזק מּועד, ואחד ּתם אחד ׁשהיה אֹו הּקטן; את ְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָוגדֹול
והּמּזיק הּקטן, את הּזיק ותם הּגדֹול את הּזיק הּמּועד ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָאֹומר:
- הּקטן את הּזיק והּמּועד הּגדֹול את הּזיק ּתם ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָאֹומר:
- ּברּורה ראיה ׁשם היתה לא הראיה. עליו מחברֹו ְְְְֲִֵֵַָָָָָָָָָָָֹהּמֹוציא
חּטים חברֹו את טֹוען לזה דֹומה? זה למה ּפטּור. ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּמּזיק

ּופ הּסת ׁשבּועת נׁשּבע ׁשהּוא ּבּׂשעֹורים, לֹו אףוהֹודה טּור ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
הּנּזק ּתפס ואם טֹוען. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּׂשעֹורים, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָמּדמי
ׁשהֹודה ּכמֹו הּקטן, מן ולּגדֹול הּגדֹול מן לּקטן מׁשּלם הרי -ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
ּכלּום. הּמּזיק מן מֹוציאין אין - ּתפס לא אם אבל ְֲִִִִִִֵַַַַַָָֹהּמּזיק;

.·Èהראׁשֹון הּנּזק הרי - אחר ׁשֹור ונגח וחזר ׁשּנגח ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשֹור
ׁשֹור ׁשּנגח מאתים ׁשוה ׁשֹור ּכיצד? ּבֹו. ׁשּתפין ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻוהּבעלים
מאה, נֹוטל הּנּזק - ּכלּום יפה הּנבלה ואין מאתים, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשוה
ואין מאתים, ׁשוה אחר ׁשֹור ונגח חזר מאה. הּׁשֹור ְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּובעל
עם ׁשּלפניו והּנּזק מאה, נֹוטל האחרֹון - ּכלּום יפה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהּנבלה
ׁשוה ׁשֹור ונגח חזר זּוז. חמּׁשים חמּׁשים נֹוטלין ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָהּבעלים
ונּזק מאה, נֹוטל האחרֹון - ּכלּום יפה הּנבלה ואין ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָמאתים,
עּׂשרים הּבעלים עם הראׁשֹון והּנּזק חמּׁשים, ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָָׁשּלפניו
והֹולכים. חֹולקין זה ּדר על וכן וחמּׁשה. עּׂשרים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָוחמּׁשה

.‚È- מּגּופּה נזקֹו חצי לגּבֹות ׁשהּזיקה, ּבהמה ׁשּתפס ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָנּזק
הּנּזק - והּזיקה יצתה ואם לנזקין; ּׂשכר ׁשֹומר עליה ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָנעּׂשה
ׁשוה ׁשֹור ּכיצד? ּפטּורין. והּבעלים ּבנזקיה, חּיב ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהראׁשֹון
מּמּנּו לגּבֹות הּנּזק ּותפסֹו מאתים, והפסיד ׁשּנגח ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמאתים
הּנּזק הרי - וארּבעים ּבמאה והפסיד ונגח וחזר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָמאה,
מׁשּתּלם ׁשּתפסֹו הראׁשֹון והּנּזק ׁשבעים, מׁשּתּלם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהאחרֹון
ּכּיֹוצא ּכל וכן מאה. והּבעלים ׁשלׁשים, והּוא נזקֹו, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹמֹותר

ֶָּבזה.
.„Èּבּמֹותר מׁשּלמין - ּבזה זה ׁשחבלּו ּתּמים ׁשורים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשני

- ּבזה זה ׁשחבלּו ואדם מּועד אֹו מּועדין, ׁשניהם נזק. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָחצי
מּועד ואחד ּתם אחד ׁשלם. נזק ּבּמֹותר ּבתםמׁשּלמין מּועד : ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

חצי ּבּמֹותר מׁשּלם - ּבמּועד ּתם ׁשלם, נזק ּבּמֹותר מׁשּלם -ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מנה, ׁשוה אחר ּתם ּבׁשֹור ׁשהפסיד ּתם ׁשֹור ּכיצד? ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָנזק.
ּבעל הרי - ארּבעים ׁשוה ּבראׁשֹון והפסיד האחרֹון זה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָוחזר
מּועדין ׁשניהם היּו ׁשלׁשים. האחרֹון לבעל מׁשּלם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהראׁשֹון
- ּתם ואחרֹון מּועד הראׁשֹון ׁשּׁשים. מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל -ְְֲִִִִֵַַַַָָָָ
מּועד והאחרֹון ּתם הראׁשֹון ׁשמֹונים. מׁשּלם הראׁשֹון ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָּבעל

עּׂשרה. מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל -ְֲִֵַַַָָָ

ה'תשע"א אייר כ' שלישי יום

עּׂשירי ¦¦£¤¤ּפרק

קטן,‡. ּבין ּגדֹול ּבין - מקֹום ּבכל האדם את ׁשהמית ְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָׁשֹור
נסקל. זה הרי - מּועד ואחד ּתם אחד חֹורין, ּבן ּבין עבד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָּבין

ּכדיניהם. ּפטּור, - ּכֹוכבים העֹובד את המית ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָואם
הרי·. - ׁשהמיתּו ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשאר ואחד ׁשֹור ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאחד

את ׁשהרג למּועד האדם את ׁשהרג ּתם ּבין מה נסקלין. ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאּלּו
ּובלבד ּבכפר; חּיב והּמּועד הּכפר, מן ּפטּור ׁשהּתם ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהאדם?

להרג. מּועד ְֲִֶֶַָֹׁשּיהיה
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נסקלין,‚. האדם את ׁשהרגּו ועֹוף חּיה ּבהמה וכל ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָוהֹואיל
ּכגֹון הּכפר? את ּבעליו ׁשּיׁשּלמּו עד להרג מּועד יּמצא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהיא
יּׂשראל; הרג ּכ ואחר ּכֹוכבים עֹובדי ׁשלׁשה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשהרג
ׁשהרג אֹו ליּׂשראל. מּועד זה הרי ּכֹוכבים לעֹובד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּמּועד
ּוברח, ׁשהרג אֹו ׁשלם. הרג ּכ ואחר טרפה יּׂשראל ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָׁשלׁשה
ׁשּיּסקל עד ּבכפר חּיבין הּבעלים ׁשאין נתּפס; ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּוברביעי
ׁשלׁש ׁשהרג אֹו ּכאחד, אדם ּבני ׁשלׁשה סּכן אם וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּׁשֹור.
הּכפר. את מׁשּלמין ּובעלים להריגה, מּועד זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבהמֹות
הּׁשֹור את הּכירּו ולא הּׁשֹור ּבעל את עדים הּכירּו אם ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹוכן

ּוׁשנּי ראׁשֹונה ׁשהרגּבפעם ׁשֹורֹו ראּו ּוברביעית ּוׁשליׁשית, ה ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ
ּפעמים ּבׁשלׁש ׁשהרג הּׁשֹור הּוא זה אם יֹודעין היּו ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹולא
להם ׁשּיׁש הּבעלים והּועדּו הֹואיל - היה אחר אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹונֹות
ּכל לׁשמר להם היה ּפעמים, ׁשלׁש ׁשהרג ׁשֹור ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָֹּבבקרם

הּכפר. את מׁשּלמין - ׁשמרּו ׁשּלא ּומאחר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבהמּתם,
הּׁשמּועה„. מּפי - יּומת' ּבעליו 'וגם ּבּתֹורה ׁשּכתּוב ְְְִִֶֶַַַָָָָָָזה

- הּנהרג ּכפר נתן ואם ׁשמים; ּבידי זֹו מיתה ׁשחּיּוב ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלמדּו,
ׁשּנתחּיב מי ממׁשּכנין ּכּפרה, ׁשהּכפר ּפי על ואף לֹו. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמתּכּפר

ּכרחֹו. ּבעל ְְְֶַָֹּבכפר
ּכפר‰. מׁשּלם מהם אחד ּכל - ׁשהרג ׁשּתפין ׁשני ׁשל ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשֹור

גמּורה. ּכּפרה צרי מהן אחד ּכל ׁשהרי ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשלם;
.Âלֹו היּו אם ּבעליו, ּבפני אּלא ׁשֹור ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָאין

וׁשֹור הּמדּבר ׁשֹור ּכגֹון ּבעלים, לֹו היּו לא אם אבל ְְְְְֲִִִִַָָָָָֹּבעלים;
- המית אם יֹורׁשין לֹו ואין ׁשּמת ּגר ׁשל וׁשֹור הקּדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶׁשל
וכן ּבעלים. לֹו ׁשאין ּפי על אף ּדינֹו וגֹומרין נסקל, זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָהרי
ׁשהמיתּו האּפֹוטרֹוּפֹוסים וׁשֹור היתֹומים וׁשֹור האּׁשה ְְְְִִִִֵֶַַָָָׁשֹור
ׁשהּכפר הּכפר; את מׁשּלמין האּפֹוטרֹוּפֹוסים ואין נסקלין. -ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּכדי חּיּוב ּבני והּׁשֹוטים והחרׁשים הּקטּנים ואין הּוא, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָּכּפרה

ּכּפרה. צריכין ְְִִִֶַָָׁשּיהיּו
.Êׁשל הּׁשֹור ׁשהיה אֹו הּנפׁש, את ׁשהרג טרפה ׁשהּוא ְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשֹור

- יּומת ּבעליו וגם ׁשּנאמר: נסקל; אינֹו - טרפה ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָאדם
הם ּכמת ׁשּבעליו וכיון הּׁשֹור, מיתת ּכ הּבעלים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכמיתת

ּפטּור. זה הרי - מיתה צריכין ואינן ְְֲֲִִִִֵֵֶָָָחׁשּובים
.Áאם וכן נסקל. הּכלב אין - והרגֹו ּבחברֹו ּכלב ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהמׁשּסה

נחׁש, ּבֹו ׁשּסה אם אבל והרגּוהּו. חּיה אֹו ּבהמה ּבֹו ְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָגירה
הּנחׁש ׁשארס נסקל; הּנחׁש - והרגֹו ּבֹו, הּׁשיכֹו ְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָואפּלּו
נחׁש ּבֹו ׁשהּׁשי האדם זה ,לפיכ מקיאֹו. מעצמֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּממית

ּדין. ּבית מּמיתת ִִִֵַָּפטּור
.Ëלמי להּזיק ׁשּנתּכּונה עד המיתה אם נסקלת הּבהמה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאין

את להרג מתּכּון ׁשהיה ׁשֹור אבל סקילה. עליו חּיבת ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהיא
והרג ּכֹוכבים לעֹובד נתּכּון האדם, את והרג ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהּבהמה
הּמיתה. מן ּפטּור - קימא ּבן והרג לנפלים נתּכּון ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָליּׂשראל,
המית אם ּבקנס אֹו ּבכפר, חּיבין הּבעלים - מּועד היה ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹואם
לזה. מּועד והּוא הֹואיל ּכּונה, ּבלא ׁשהרג ּפי על ואף ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעבד;

.Èּבבֹור ירק וראה ּבבֹורֹות, האדם ּבני על לּפל מּועד ְְְְִֵַָָָָָָָָָָֹהיה
ׁשהיה אֹו ומת; אדם ׁשם והיה הּירק, ּבׁשביל לּבֹור ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָונפל
ונתחּכ אדם, ּבני על ּולהּפיל ּבכתלים להתחּכ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָמּועד
הּׁשֹור - חּכּוכֹו מחמת ומת אדם על ונפל להנאתֹו, ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבכתל

חּיבין והּבעלים להמית; נתּכּון ׁשּלא לפי מּמיתה, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּפטּור
להּפיל אֹו אדם ּבני על ּבבֹורֹות לּפל מּועד זה ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבכפר,
ּכׁשּנתחּכ להנאתֹו? ׁשּנתחּכ יּודע והיא הּכתלים. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעליהם

והמית. ׁשהּפיל ְְִִִֵֶַַלאחר
.‡Èּבהמּתן ׁשּתמית עד הּכפר את מׁשּלמין הּבעלים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאין

ּפי על אף הּמּזיק, ּברׁשּות המית אם אבל מרׁשּותן; ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָחּוץ
הּנכנס ּכיצד? הּכפר. מן ּפטּורין הּבעלים - ּבסקילה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא

ּב ּׂשכרֹולחצר לתּבע נכנס ואפּלּו ּברׁשּותֹו, ׁשּלא הּבית על ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַָֹֹ
הּׁשֹור - ומת הּבית ּבעל ׁשל ׁשֹורֹו ּונגחֹו מּמּנּו, חֹובֹו ְִִֵֶֶַַַַַָָאֹו
רׁשּות לֹו אין ׁשהרי הּכפר; מן ּפטּורין והּבעלים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבסקילה,

מּדעּתֹו. ׁשּלא זה ׁשל לרׁשּותֹו ְְִִִֵֶֶֶַָֹלּכנס
.·È,ונכנס 'הן', לֹו ואמר הּבית, לבעל וקרא ּבּפתח ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָעמד

ׁשאין ּפטּורין; הּבעלים הרי - הּבית ּבעל ׁשל ׁשֹורֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָּונגחֹו
.עּמ ׁשאדּבר עד ּבמקֹומ עמד אּלא 'הן' ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹמׁשמע

.‚Èּדר ּתינֹוק ּגּבי על ודרסה הּנּזק, לחצר ׁשּנכנסה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבהמה
ׁשהרגל הּכפר; את מׁשּלמין הּבעלים - והרגתהּו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּלּוכּה
הּׁשן על אף חּיב הּנּזק ּוברׁשּות הּלּוכּה, ּבדר להּזיק ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמּועדת
ׁשהמית ׁשהּמּועד למד: נמצאת ׁשּבארנּו. ּכמֹו הרגל, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָועל
ּבכּונה ׁשּלא המית ואם ּבכפר; חּיבין והּבעלים נסקל, - ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּבכּונה
ׁשּלא ׁשהמית ותם ּבכפר. חּיבים והּבעלים הּמיתה, מן ּפטּור -ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
- להמית נתּכּון ואם הּכפר; ּומן הּמיתה מן ּפטּור - ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבכּונה

עבד. ׁשל מּקנס וכן הּכפר, מן ּפטּורין והּבעלים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹנסקל,
.„Èאֹו עבד ּבכּונה ׁשהמית ׁשהּתם ּפי על ׁשאף לי, ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנראה

ּבּתֹורה, הּכתּוב סלע ׁשלׁשים ׁשהּוא הּקנס, מן ּפטּור ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשפחה
דמי חצי אֹו העבד דמי חצי מׁשּלם - ּבכּונה ׁשּלא המית ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאם

חמֹורֹו. אֹו חברֹו ׁשֹור המית ּכאּלּו מּגּופֹו, ְְֲֲִִִִֵֵַָהּׁשפחה

ה'תשע"א אייר כ"א רביעי יום

עּׂשר אחד ¨¨©©¤¤ּפרק

הּנהרג,‡. דמי ׁשהּוא הּדּינין ׁשראּו ּכמֹו הּכפר? הּוא ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכּמה
אׁשר ּככל נפׁשֹו ּפדין ונתן ׁשּנאמר: נהרג. ׁשל ׁשויֹו לפי ְְְְְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּכל
ּבין קטּנים, ּבין ּגדֹולים ּבין - העבדים וכפר עליו. ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹיּוׁשת
סלע ׁשלׁשים ּבּתֹורה: הּקצּוב הּקנס הּוא - נקבֹות ּבין ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָזכרים
ׁשוה ׁשאינֹו ּבין מנה מאה ׁשוה העבד ׁשהיה ּבין יפה, ֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָּכסף
הֹואיל קנס, לֹו אין - ׁשחרּור ּגט המעּכב וכל דינר. ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻאּלא

לחרּות. יצא ׁשהרי אדֹון, לֹו ְְֲֵֵֵֶָָָואין
.·- אּׁשה המית ואם הּנהרג. ליֹורׁשי הּכפר? נֹותנין ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָֹלמי

עבד ׁשחציֹו מי המית לּבעל. ואינֹו מאביה, ליֹורׁשיה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּכפר
ראּוי האחר והחצי לרּבֹו, קנס חצי נֹותן - חֹורין ּבן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָוחציֹו

יּקחּנּו. מי ואין ְִִִֵֵֶָלּתן
מּועד‚. ׁשהּוא ּפי על אף ילדיה, ויצאּו אּׁשה ׁשּנגח ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשֹור

ּתֹורה חּיבה ׁשּלא ולדֹות; מּדמי ּפטּורין הּבעלים - ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹליּגח
לאדם. אּלא ולדֹות ְְְִֵֶָָָָּבדמי

ּכמי„. ׁשּזה ולדֹות; ּדמי מׁשּלם - ילדיה ויצאּו ׁשפחה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָנגח
ולדֹות דמי חצי מׁשּלם - ּתם היה ואם מעּברת. חמֹור ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּנגח

ִמּגּופֹו.
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נסקלין,‚. האדם את ׁשהרגּו ועֹוף חּיה ּבהמה וכל ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָוהֹואיל
ּכגֹון הּכפר? את ּבעליו ׁשּיׁשּלמּו עד להרג מּועד יּמצא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהיא
יּׂשראל; הרג ּכ ואחר ּכֹוכבים עֹובדי ׁשלׁשה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשהרג
ׁשהרג אֹו ליּׂשראל. מּועד זה הרי ּכֹוכבים לעֹובד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּמּועד
ּוברח, ׁשהרג אֹו ׁשלם. הרג ּכ ואחר טרפה יּׂשראל ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָׁשלׁשה
ׁשּיּסקל עד ּבכפר חּיבין הּבעלים ׁשאין נתּפס; ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּוברביעי
ׁשלׁש ׁשהרג אֹו ּכאחד, אדם ּבני ׁשלׁשה סּכן אם וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּׁשֹור.
הּכפר. את מׁשּלמין ּובעלים להריגה, מּועד זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבהמֹות
הּׁשֹור את הּכירּו ולא הּׁשֹור ּבעל את עדים הּכירּו אם ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹוכן

ּוׁשנּי ראׁשֹונה ׁשהרגּבפעם ׁשֹורֹו ראּו ּוברביעית ּוׁשליׁשית, ה ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ
ּפעמים ּבׁשלׁש ׁשהרג הּׁשֹור הּוא זה אם יֹודעין היּו ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹולא
להם ׁשּיׁש הּבעלים והּועדּו הֹואיל - היה אחר אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹונֹות
ּכל לׁשמר להם היה ּפעמים, ׁשלׁש ׁשהרג ׁשֹור ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָֹּבבקרם

הּכפר. את מׁשּלמין - ׁשמרּו ׁשּלא ּומאחר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבהמּתם,
הּׁשמּועה„. מּפי - יּומת' ּבעליו 'וגם ּבּתֹורה ׁשּכתּוב ְְְִִֶֶַַַָָָָָָזה

- הּנהרג ּכפר נתן ואם ׁשמים; ּבידי זֹו מיתה ׁשחּיּוב ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלמדּו,
ׁשּנתחּיב מי ממׁשּכנין ּכּפרה, ׁשהּכפר ּפי על ואף לֹו. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמתּכּפר

ּכרחֹו. ּבעל ְְְֶַָֹּבכפר
ּכפר‰. מׁשּלם מהם אחד ּכל - ׁשהרג ׁשּתפין ׁשני ׁשל ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשֹור

גמּורה. ּכּפרה צרי מהן אחד ּכל ׁשהרי ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשלם;
.Âלֹו היּו אם ּבעליו, ּבפני אּלא ׁשֹור ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָאין

וׁשֹור הּמדּבר ׁשֹור ּכגֹון ּבעלים, לֹו היּו לא אם אבל ְְְְְֲִִִִַָָָָָֹּבעלים;
- המית אם יֹורׁשין לֹו ואין ׁשּמת ּגר ׁשל וׁשֹור הקּדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶׁשל
וכן ּבעלים. לֹו ׁשאין ּפי על אף ּדינֹו וגֹומרין נסקל, זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָהרי
ׁשהמיתּו האּפֹוטרֹוּפֹוסים וׁשֹור היתֹומים וׁשֹור האּׁשה ְְְְִִִִֵֶַַָָָׁשֹור
ׁשהּכפר הּכפר; את מׁשּלמין האּפֹוטרֹוּפֹוסים ואין נסקלין. -ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּכדי חּיּוב ּבני והּׁשֹוטים והחרׁשים הּקטּנים ואין הּוא, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָּכּפרה

ּכּפרה. צריכין ְְִִִֶַָָׁשּיהיּו
.Êׁשל הּׁשֹור ׁשהיה אֹו הּנפׁש, את ׁשהרג טרפה ׁשהּוא ְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשֹור

- יּומת ּבעליו וגם ׁשּנאמר: נסקל; אינֹו - טרפה ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָאדם
הם ּכמת ׁשּבעליו וכיון הּׁשֹור, מיתת ּכ הּבעלים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכמיתת

ּפטּור. זה הרי - מיתה צריכין ואינן ְְֲֲִִִִֵֵֶָָָחׁשּובים
.Áאם וכן נסקל. הּכלב אין - והרגֹו ּבחברֹו ּכלב ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהמׁשּסה

נחׁש, ּבֹו ׁשּסה אם אבל והרגּוהּו. חּיה אֹו ּבהמה ּבֹו ְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָגירה
הּנחׁש ׁשארס נסקל; הּנחׁש - והרגֹו ּבֹו, הּׁשיכֹו ְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָואפּלּו
נחׁש ּבֹו ׁשהּׁשי האדם זה ,לפיכ מקיאֹו. מעצמֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּממית

ּדין. ּבית מּמיתת ִִִֵַָּפטּור
.Ëלמי להּזיק ׁשּנתּכּונה עד המיתה אם נסקלת הּבהמה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאין

את להרג מתּכּון ׁשהיה ׁשֹור אבל סקילה. עליו חּיבת ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהיא
והרג ּכֹוכבים לעֹובד נתּכּון האדם, את והרג ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהּבהמה
הּמיתה. מן ּפטּור - קימא ּבן והרג לנפלים נתּכּון ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָליּׂשראל,
המית אם ּבקנס אֹו ּבכפר, חּיבין הּבעלים - מּועד היה ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹואם
לזה. מּועד והּוא הֹואיל ּכּונה, ּבלא ׁשהרג ּפי על ואף ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעבד;

.Èּבבֹור ירק וראה ּבבֹורֹות, האדם ּבני על לּפל מּועד ְְְְִֵַָָָָָָָָָָֹהיה
ׁשהיה אֹו ומת; אדם ׁשם והיה הּירק, ּבׁשביל לּבֹור ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָונפל
ונתחּכ אדם, ּבני על ּולהּפיל ּבכתלים להתחּכ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָמּועד
הּׁשֹור - חּכּוכֹו מחמת ומת אדם על ונפל להנאתֹו, ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבכתל

חּיבין והּבעלים להמית; נתּכּון ׁשּלא לפי מּמיתה, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּפטּור
להּפיל אֹו אדם ּבני על ּבבֹורֹות לּפל מּועד זה ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבכפר,
ּכׁשּנתחּכ להנאתֹו? ׁשּנתחּכ יּודע והיא הּכתלים. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעליהם

והמית. ׁשהּפיל ְְִִִֵֶַַלאחר
.‡Èּבהמּתן ׁשּתמית עד הּכפר את מׁשּלמין הּבעלים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאין

ּפי על אף הּמּזיק, ּברׁשּות המית אם אבל מרׁשּותן; ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָחּוץ
הּנכנס ּכיצד? הּכפר. מן ּפטּורין הּבעלים - ּבסקילה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא

ּב ּׂשכרֹולחצר לתּבע נכנס ואפּלּו ּברׁשּותֹו, ׁשּלא הּבית על ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַָֹֹ
הּׁשֹור - ומת הּבית ּבעל ׁשל ׁשֹורֹו ּונגחֹו מּמּנּו, חֹובֹו ְִִֵֶֶַַַַַָָאֹו
רׁשּות לֹו אין ׁשהרי הּכפר; מן ּפטּורין והּבעלים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבסקילה,

מּדעּתֹו. ׁשּלא זה ׁשל לרׁשּותֹו ְְִִִֵֶֶֶַָֹלּכנס
.·È,ונכנס 'הן', לֹו ואמר הּבית, לבעל וקרא ּבּפתח ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָעמד

ׁשאין ּפטּורין; הּבעלים הרי - הּבית ּבעל ׁשל ׁשֹורֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָּונגחֹו
.עּמ ׁשאדּבר עד ּבמקֹומ עמד אּלא 'הן' ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹמׁשמע

.‚Èּדר ּתינֹוק ּגּבי על ודרסה הּנּזק, לחצר ׁשּנכנסה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבהמה
ׁשהרגל הּכפר; את מׁשּלמין הּבעלים - והרגתהּו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּלּוכּה
הּׁשן על אף חּיב הּנּזק ּוברׁשּות הּלּוכּה, ּבדר להּזיק ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמּועדת
ׁשהמית ׁשהּמּועד למד: נמצאת ׁשּבארנּו. ּכמֹו הרגל, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָועל
ּבכּונה ׁשּלא המית ואם ּבכפר; חּיבין והּבעלים נסקל, - ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּבכּונה
ׁשּלא ׁשהמית ותם ּבכפר. חּיבים והּבעלים הּמיתה, מן ּפטּור -ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
- להמית נתּכּון ואם הּכפר; ּומן הּמיתה מן ּפטּור - ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבכּונה

עבד. ׁשל מּקנס וכן הּכפר, מן ּפטּורין והּבעלים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹנסקל,
.„Èאֹו עבד ּבכּונה ׁשהמית ׁשהּתם ּפי על ׁשאף לי, ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנראה

ּבּתֹורה, הּכתּוב סלע ׁשלׁשים ׁשהּוא הּקנס, מן ּפטּור ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשפחה
דמי חצי אֹו העבד דמי חצי מׁשּלם - ּבכּונה ׁשּלא המית ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאם

חמֹורֹו. אֹו חברֹו ׁשֹור המית ּכאּלּו מּגּופֹו, ְְֲֲִִִִֵֵַָהּׁשפחה
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הּנהרג,‡. דמי ׁשהּוא הּדּינין ׁשראּו ּכמֹו הּכפר? הּוא ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכּמה
אׁשר ּככל נפׁשֹו ּפדין ונתן ׁשּנאמר: נהרג. ׁשל ׁשויֹו לפי ְְְְְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּכל
ּבין קטּנים, ּבין ּגדֹולים ּבין - העבדים וכפר עליו. ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹיּוׁשת
סלע ׁשלׁשים ּבּתֹורה: הּקצּוב הּקנס הּוא - נקבֹות ּבין ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָזכרים
ׁשוה ׁשאינֹו ּבין מנה מאה ׁשוה העבד ׁשהיה ּבין יפה, ֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָּכסף
הֹואיל קנס, לֹו אין - ׁשחרּור ּגט המעּכב וכל דינר. ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻאּלא

לחרּות. יצא ׁשהרי אדֹון, לֹו ְְֲֵֵֵֶָָָואין
.·- אּׁשה המית ואם הּנהרג. ליֹורׁשי הּכפר? נֹותנין ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָֹלמי

עבד ׁשחציֹו מי המית לּבעל. ואינֹו מאביה, ליֹורׁשיה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּכפר
ראּוי האחר והחצי לרּבֹו, קנס חצי נֹותן - חֹורין ּבן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָוחציֹו

יּקחּנּו. מי ואין ְִִִֵֵֶָלּתן
מּועד‚. ׁשהּוא ּפי על אף ילדיה, ויצאּו אּׁשה ׁשּנגח ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשֹור

ּתֹורה חּיבה ׁשּלא ולדֹות; מּדמי ּפטּורין הּבעלים - ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹליּגח
לאדם. אּלא ולדֹות ְְְִֵֶָָָָּבדמי

ּכמי„. ׁשּזה ולדֹות; ּדמי מׁשּלם - ילדיה ויצאּו ׁשפחה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָנגח
ולדֹות דמי חצי מׁשּלם - ּתם היה ואם מעּברת. חמֹור ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּנגח

ִמּגּופֹו.
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ׁשוה‰. זֹו ׁשפחה היתה ּכּמה אֹומדין אֹותּה? ׁשמין ְְְִִִֵַַָָָָָָָָּכיצד
לבעליה ונֹותן עּתה, ׁשוה היא וכּמה מעּברת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה
הּקצּוב הּכפר מׁשּלם - הּׁשפחה המית ואם חציֹו. אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּפחת

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, ְְְִֵֶַַַָבּתֹורה
.Âׁשאם ּפי על אף האדם, את ונגח לבהמה ׁשּנתּכּון ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשֹור

ואם ּבנזק. חּיב - ּבֹו חבל אם ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפטּור ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָהמיתֹו
ואם מּגּופֹו, נזק חצי מׁשּלם - הּוא ׁשלם.ּתם נזק - מּועד ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

.Êואין נפׁשֹות, ּדיני אֹותֹו ּדנין - והּזיק ׁשהמית ּתם ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָׁשֹור
אֹותֹו ּדנין - והּזיק ׁשהמית ּומּועד ממֹונֹות; ּדיני אֹותֹו ְִִִִִִֵֵֶָָָָּדנין
ודנּוהּו קדמּו נפׁשֹות. ּדיני אֹותֹו ודנין וחֹוזרין ממֹונֹות, ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָּדיני
ממֹונֹות. ּדיני אֹותֹו ודנין חֹוזרין - ּתחּלה נפׁשֹות ְְְְִִִִִֵֵָָָָדיני

.Áאחר ּברדּיתֹו ׁשהׁשּביח הּׁשבח מן מׁשּתּלם? ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּומהיכן
ּבעלים לֹו אין לסקילה ּדינֹו ׁשּנגמר ׁשּכיון ּדינֹו; ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנגמר
אֹותֹו ּדנין אין - ּוברח נפׁשֹות דיני ּדנּוהּו ּבנזקיו. ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּיתחּיבּו

ממֹונֹות. ִֵָּדיני
.Ë;קדֹוׁש אינֹו - ּבעליו והקּדיׁשֹו האדם את ׁשהמית ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשֹור

החזירֹו מכּור; אינֹו - מכרֹו מפקר; אינֹו - הפקירֹו אם ְְְְֱִִִִֵֵֵֶָָָֻוכן
ּבהנאה. אסּור ּבּׂשרֹו - ׁשחטֹו חזרה; אינּה - לבעליו ְְְֲֲִֵֵַָָָָָָָָָָׁשֹומר
עד אבל לסקילה; ּדינֹו ׁשּנגמר אחר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָּבּמה
ואם מקּדׁש; - הקּדיׁשֹו אם לסקילה, ּדינֹו נגמר ְְְְְִִִִִִִִֶַָָֹֻׁשּלא
החזירֹו מכּור; זה הרי - מכרֹו מפקר; הּוא הרי - ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶָָָֻהפקירֹו
זה הרי - ּוׁשחטֹו קדם ואם מחזר; זה הרי - לבעליו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻׁשֹומר

ּבאכילה. ֲִַָָֻמּתר
.Èּכּלן - אחרים ּבׁשורים ׁשּנתערב ּדינֹו נגמר ׁשּלא ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻׁשֹור

הּׁשֹור, ּבפני אּלא ׁשֹור ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין ׁשאין לפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָּפטּורין;
אפּלּו ּבאחרים, נתערב ּכ ואחר ּדינֹו נגמר האדם. ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָּכדין
ּבהמה ּכדין ּבהנאה, ואסּורין ונקּברין נסקלים; ּכּלן - ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּבאלף

ְִֶֶנסקלת.
.‡Èו האדם, את ׁשהמיתה מעּברת ּבהמהּפרה ּכל כן ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻ

נגחה, ועּברה היא ּכמֹוה; עּברּה הרי - עברה ּבּה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָָֻֻׁשּנעבדה
נרּבעה. ועּברה ְְְִִָָָֻהיא

.·Èּדינּה נגמר ׁשּלא עד אם נתעּברה: ּכ ואחר והמיתה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנגחה
אחר ילדה ואם מּתר; ולדּה - ּדין ּגמר קדם וילדה ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻנתעּברה,
ולד נתערב ואם הּוא. אּמֹו יר ׁשהעּבר אסּור, ולדּה - ּדין ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻּגמר

ׁשם. ׁשּימּותּו עד ּבכּפה ּכּלם את ּכֹונסין - ּבאחרים ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻזה
.‚Èׁשהרי זכה, ּבֹו הּקֹודם ּכל - עדיו ׁשהּוּזמּו הּנסקל ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשֹור

רבעהּו, ׁשּבעליו העידּו ואם ּבעליו. הפקירּוהּו ּדינֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָמּׁשּנגמר
לא ּומׁשכֹו והּקֹודם לבעליו, הּׁשֹור הרי - העדים את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹוהזים
עדי וׁשאּלּו חטא ׁשּלא ּבעצמֹו יֹודע ׁשהּבעל ׁשּכיון ּבֹו; ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹזכה

הפקיר. לא להזּמם, מיחל הּוא והרי הם, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשקר
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חמֹור‡. אֹו ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור ְְְֲִִֵַַַָָהחֹופר
- ּבהן וכּיֹוצא צמר ׁשל גּזֹות מלא הּבֹור היה אפּלּו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָומת,
הּבֹור ּבעל ׁשּנאמר: ׁשלם; נזק לׁשּלם חּיב הּבֹור ּבעל ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהרי

ועֹוף. חּיה ּבהמה מיני ׁשאר אֹו וחמֹור ׁשֹור ואחד ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָיׁשּלם.
ּבהוה. אּלא וחמֹור ׁשֹור נאמר ֱֲֶֶֶַַַָֹֹלא

ּברׁשּותֹו·. ּבֹור החֹופר אֹו הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור החֹופר ְְִִִֵֵֶַַַָָאחד
ׁשחפר אֹו חברֹו, לרׁשּות ּפתח אֹו הרּבים לרׁשּות ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּופתחֹו
זה הרי - ּבֹורֹו הפקיר ולא רׁשּותֹו והפקיר לרׁשּותֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָֹּופתח
ּבֹורֹו ׁשהפקיר אֹו ּובֹורֹו, רׁשּותֹו הפקיר אם אבל ּבנזקיו. ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָחּיב

ּפטּו זה הרי - הקּדיׁשֹו אֹו הּבֹורׁשּברׁשּותֹו ּבעל ׁשּנאמר: ר. ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
ּברׁשּות ּובּתחּלה הפקר; וזה ּבעלים, לֹו ׁשּיׁש מי - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָיׁשּלם

ּברׁשּותֹו. ׁשחפר מּפני ְְִִֵֶַַָָחפר,
ּבהמה‚. ׁשחפרּתּו אֹו מאליו ׁשּנחּפר אֹו ּבֹור החֹופר ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד

עּׂשה, ולא לכּסֹותֹו אֹו למּלאתֹו חּיב והּוא הֹואיל - חּיה ְְְְִַַַַָָָָֹֹאֹו
לֹו ׁשּנּתן אֹו הּלֹוקח אֹו החֹופר ואחד ּבנזקיו. חּיב זה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהרי
ּבעלים לֹו ׁשּיׁש מי - יׁשּלם הּבֹור ּבעל ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבמּתנה;

מקֹום. ִָָמּכל
ׁשּנאמר:„. מכּסה; ׁשהיה מקֹום המגּלה אֹו החֹופר ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻאחד

על אף ּכראּוי, ּכּסהּו ואם יכרה. ּכי אֹו ּבֹור איׁש יפּתח ְְְִִִִִִִֶַַַָָָּכי
ׁשּנאמר: ּפטּור; - ומת ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל מּתֹוכֹו ׁשהתליע ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָּפי
לעמד ׁשּיכֹול ּבדבר ּכּסהּו ּפטּור. - ּכּסהּו אם הא יכּסּנּו. ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹולא
עליו והלכּו גמּלים, ּבפני לעמד יכֹול ואינֹו ׁשורים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹּבפני
אין אם ּבֹו: ונפלּו ׁשורים עליו והלכּו ונתרֹועע, ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָּגמּלים
ׁשּזה מּפני ּפטּור, זה הרי - מקֹום ּבאֹותֹו מצּויין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָהּגמּלים
חּיב. זה הרי - לפרקים אפּלּו ּגמּלים ׁשם יבֹואּו ואם ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹאנס;

ׁשהּגמּלים‰. ּפי על אף ׁשורים, ּבֹו ונפלּו מּתֹוכֹו ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָהתליע
ּומחמת הֹואיל - לגמּלים ּפֹוׁשע הּוא והרי ּתמיד ׁשם ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָמצּויין
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. זה הרי הּׁשורים, ּבֹו נפלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהתליע

ֶָּבזה.
.Âוזה חּיב, הּבֹור ּבעל - וגּלהּו וחזר וכּסהּו ּבֹור ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהּמֹוצא

- העפר ּכל את והֹוציא וחזר ּבעפר סתמֹו ּפטּור. ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָהאחרֹון
מעּׂשה נסּתּלק ּבעפר ׁשּסתמֹו ׁשּכיון חּיב; האחרֹון ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָזה

ִראׁשֹון.
.Êולא הּׁשני ּכּסהּו, ולא הראׁשֹון ועבר ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻּבֹור

ּדליֹו ּומּׁשּמסר לּׁשני; ּדליֹו ׁשּימסר עד חּיב הראׁשֹון - ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּכּסהּו
לכּסֹותֹו. הּׁשני ונתחּיב הראׁשֹון נפטר מּמּנּו לדלֹות ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָלּׁשני
הּׁשני - ּכּסהּו ולא מגּלה ּומצאֹו הּׁשני ּובא הראׁשֹון, ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻּכּסהּו
הראׁשֹון ׁשּידע עד חּיב? לבּדֹו הּׁשני יהיה אימתי ועד ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָחּיב.
ויכּסּנּו. ארזים ויכרת ּפֹועלים ׁשּיּׂשּכר ּוכדי מגּלה, ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹֻׁשהּבֹור
וכל ּבֹו; חּיב לבּדֹו הּׁשני הרי - זה זמן ּתֹו ּבֹו ׁשּימּות ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹוכל
ׁשניהן ׁשהרי לׁשּלם, חּיבין ׁשניהן - ּכזה זמן אחר ּבֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּימּות

ּבֹו. ְָּפׁשעּו
.Áלחרׁש מסרֹו ואם ּבנזקיו. חּיב - לׁשֹומר ּבֹורֹו ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָהּמֹוסר

חּיבים; הּבעלים הרי - מכּסה ׁשהיה ּפי על אף וקטן, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשֹוטה
ּדעת. ּבהן אין ואּלּו להתּגּלֹות, עּׂשּוי ְְְִֵֵֶֶַַַַָָׁשהּבֹור

.Ëונטל הּדלי ּבעל ּובא חברֹו, ׁשל ּבדליֹו ּבֹורֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָהמכּסה
חּיב. הּבֹור ּבעל - ְַַַַָָּדליֹו

.Èנאמר ולּמה חריץ. אֹו מערה אֹו ׁשיח אֹו ּבֹור החֹופר ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָאחד
עמק להמית? ּכדי וכּמה להמית. ּכדי ּבֹו ׁשּיהיה עד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבֹור?
לתֹוכֹו ונפל מעּׂשרה, ּפחֹות היה אם אבל טפחים. ְְְֲֲֲִִֵַָָָָָָָָָָעּׂשרה
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- הּזקּו ואם ּפטּור; - ומת ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשאר אֹו ְְְְִֵֵַָָָָָָֻׁשֹור
ׁשלם. נזק הּתּקלה ּבעל ֵֶֶַַַַַָָָָחּיב

.‡È;חּיב - מים אחד טפח ּומהן ּתׁשעה, הּבֹור עמק ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהיה
היה ּבּיּבׁשה. טפחים ׁשני ּכעמק חׁשּוב מים ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהּטפח
עמקֹו ׁשהיה אֹו מים, טפחים ׁשני ּומהן ׁשמֹונה, ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹעמק

ּומהן וכּיֹוצאׁשבעה, ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל מים, טפחים ׁשלׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
אין - הּנּזק ּתפּׂש ואם לׁשּלם; אֹותֹו מחּיבין אין - ומת ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָּבֹו

ספק. ּבהן יׁש האּלּו ׁשהּדברים מּידֹו; ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמֹוציאין
.·Èוהׁשלימֹו אחר ּובא טפחים, עּׂשרה עמק ּבֹור ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹהחֹופר

חפר חּיבים. ּכּלן - לׁשלׁשים והׁשלימֹו אחר ּובא ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֻלעּׂשרים,
והׁשלימֹו האחרֹון ּובא טפח, אפּלּו מעּׂשרה ּפחֹות ְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָהראׁשֹון
ּׂשפתֹו על ּבנין ׁשהגּביּה אֹו טפח ּבֹו ׁשחפר ּבין ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָלעּׂשרה,
טפח ׁשּסתר אֹו ׁשהֹוסיף טפח סתם חּיב. האחרֹון זה - ֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָטפח
עדין אֹו ראׁשֹון מעּׂשה נסּתּלק ּכבר אם ספק זה הרי - ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבנה

נסּתּלק. ְִֵַֹלא
.‚Èונפל והרחיבֹו, האחרֹון ּובא עמק, ּבֹור הראׁשֹון ְְְֲִִִַַַָָָָָָֹחפר

ּפטּור, האחרֹון - מת הבלֹו מחמת אם ומת: ׁשֹור ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָלתֹוכֹו
חּיב, האחרֹון - מת חבטֹו מחמת ואם הבלֹו; מעט ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהרי
מאֹותֹו הּׁשֹור נפל אם וכן זה. ּבֹור הּזק קירב הּוא ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשהרי
ּבֹור הּזק קירב ׁשהרי חּיב, האחרֹון - האחרֹון ׁשהרחיב ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּצד
הראׁשֹון ׁשחפר הּצד מן ואם ההבל; מן ׁשּמת ּפי על אף ְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָזה,

הבלֹו. מעט האחרֹון ׁשּזה חּיב, הראׁשֹון - ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָנפל
.„Èאּלא הּבהמה מתה לא אפּלּו - הּתֹורה עליו ׁשחּיבה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבֹור

היה אם ,לפיכ מחבטֹו. מתה אם לֹומר צרי ואין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָמהבלֹו,
ּבֹו נחּבטה לא ואם הבל, לֹו אין - ּכרחּבֹו הּבֹור ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָֹֹעמק
לֹו יׁש - רחּבֹו על יתר עמקֹו היה ּפטּור. - ומתה ְְְֵֵֵֵַַָָָָָָָָָהּבהמה
נחּבטה ׁשּלא ּפי על אף חּיב - הּבהמה ּבֹו מתה ואם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהבל,

ְְִַָּבקרקעיתֹו.
.ÂËהּבהמה ּבֹו ונחּבטה הרּבים, ּברׁשּות ּגבֹוּה ּתל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָעּׂשה

היה ואם לׁשּלם, חּיב - טפחים עּׂשרה גבֹוּה היה אם ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָומתה:
הּזקה אם אבל הּבהמה. מיתת על ּפטּור - מעּׂשרה ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָֻּפחֹות
ׁשהּוא ּכל ּגבֹוּה ּבתל ואפּלּו ׁשלם, נזק לׁשּלם חּיב - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבלבד
וידּוע, מצּוי ּדבר ׁשהּוא ּבכל ׁשהּנזק ׁשהיא; ּכל ּבחפירה ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאֹו
אנס. ּכמֹו הּוא והרי מצּויה, ׁשהּוא ּבכל הּמיתה ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹואין

.ÊËחביטתּה על אֹו ּבבֹור הּבהמה מיתת על חּיב אינֹו ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָוכן
אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁשת אֹו קטּנה הּבהמה היתה אם אּלא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבתל
ּבּיֹום ונפלה ּפּקחת היתה אם אבל ּבּלילה, ׁשּנפלה אֹו ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָסֹומא
לראֹות הּבהמה ׁשּדר מּפני אנס, ּכמֹו ׁשּזה ּפטּור; - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹומתה
אפּלּו ומת, אדם לתֹוכֹו נפל אם וכן הּמכׁשֹולֹות. מן ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָולסּור
- עבד אֹו חֹורין ּבן ׁשהיה ּבין ּבּלילה, ׁשּנפל אֹו סֹומא ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהיה
- הּפּקחת הּבהמה אֹו האדם ּבֹו הּזק ואם ּפטּור. זה ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהרי

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשלם, נזק ְְֵֵֶֶֶַַָָחּיב
.ÊÈ;ּפטּור זה הרי - ומת הּמקּדׁשין ּפסּולי ׁשֹור לתֹוכֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֻנפל

ׁשהּוא זה יצא ׁשּלֹו, ׁשהּמת מי - ּלֹו יהיה והּמת ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
ׁשּיּקבר. ודינֹו ּבהנאה ְֲִִֵֶַָָָָאסּור

.ÁÈמּקֹול הּבֹור ּבתֹו הּבהמה ונפלה ּבבֹור, חֹופר ְְְְְִֵֵַַָָָָָהיה
ּכגֹון מאחריה, חּיב; - מּלפניה נפלה אם ומתה: ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָהחפירה

ּפטּור; - ומתה ונפלה לאחֹור עקבּה על וחזרה ְְְְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָָָׁשּנבעתה
מּקֹול לפניה נפלה נפילה. ּדר ׁשּיּפל עד - ונפל ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
ואם אֹותֹו; מחּיבין ּדין ּבית אין - ומתה לּבֹור חּוץ ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָהחפירה
חּוץ לאחֹוריה נפלה ואם מּידֹו. מֹוציאין אין - הּנּזק ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָּתפס

ּפטּור. הּבֹור ּבעל - הּזקה אֹו ּומתה ְֵַַַַָָָֻלּבֹור
.ËÈהּוא מּועד אם ומתה: הּבֹור לתֹו ּבהמה ׁשּדחף ְְִֵֵֶַַָָָָָׁשֹור

ּתם ואם מחצה; הּׁשֹור ּובעל מחצה, מׁשּלם הּבֹור ּבעל -ְְֱֱִֵֶֶַַַַַַַָָָ
מׁשּלם הּבֹור ּובעל מּגּופֹו, רביע מׁשּלם הּׁשֹור ּבעל - ְְְִִֵֵַַַַַַַַַהּוא
אֹומר הּנבלה ׁשּבעל ׁשּבנכסיו. הּיפה מן חלקים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשלׁשה
ׁשהיא ּפי על אף ;אצל לי יׁש זֹו נבלה ּפחת הּבֹור: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָלבעל
ּבּלילה; ׁשּנפלה ּכמי זֹו הרי ׁשּנדחפה ּכיון ּופּקחת, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָגדֹולה
והּׁשאר מֹוציא, אני הּׁשֹור מּבעל להֹוציא יכֹול ׁשאני ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָֹּכל

לׁשּלמֹו. חּיב ְְַַַָָאּתה
.Îונפל ּבּה, ונתקל הּׁשֹור ּובא הּבֹור, ּפי על אבן הּמּניח ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָוכן

הּבֹור ּובעל מחצה, מׁשּלם האבן את הּמּניח - ומת ְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָלּבֹור
ֱֶָמחצה.

.‡Îׁשּנגחּו הּמקּדׁשין ּפסּולי וׁשל הדיֹוט ׁשל ׁשֹור ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֻוכן
ואם נזק, חצי מׁשּלם - הדיֹוט ׁשל זה הּוא ּתם אם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָּכאחד:
מּזה להֹוציא ׁשאּוכל ּכל לֹו: אֹומר ׁשהּנּזק ׁשלם. נזק - ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמּועד
אּתה ּופטּור, הּוא והקּדׁש הֹואיל וזה ;מּמ והּׁשאר ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָאֹוציא,

הּכל. לי ְִֵַַֹּתׁשּלם
.·Îׁשֹור עליו ונפל הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור חֹופר ׁשהיה ְְִִִֵֶַַָָָָָָמי

הּׁשֹור ּבעל נֹוטל - הּׁשֹור מת ואם ּפטּור. הּׁשֹור ּבעל - ְֲִֵֵַַַַַַַַָָוהרגֹו
הּבֹור. ּבעל מּיֹורׁשי ׁשֹורֹו ְְִֵֵַַַּדמי
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ּפטּור;‡. הּבֹור ּבעל - ונׁשּתּברּו לבֹור ׁשּנפלּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָּכלים
למדּו: הּׁשמּועה מּפי חמֹור. אֹו ׁשֹור ׁשּמה ונפל ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
ּבכליו, ׁשֹור נפל אפּלּו ּכלים. ולא - חמֹור אדם, ולא - ְְְֲֲִִֵֵַָָָָֹֹׁשֹור
על ּופטּור הּבהמה על חּיב - ּכליו ונׁשּתּברּו הּׁשֹור ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָּומת

ִֵַהּכלים.
מּועדין·. ּכמֹוהּו ותֹולדֹותיו הּוא, נזיקין מאבֹות ְְְֲִִִֵַָָָהּבֹור

ואם הּבֹור. ּתֹולדת זֹו הרי - ּתּקלה הּמּניח וכל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּתחּלתן.
נזק הּתּקלה ׁשהּניח זה מׁשּלם - ּבהמה אֹו אדם ּבּה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּזק
ּבּה הּזקּו ואם הפקירּה; לא ּבין הּתּקלה הפקיר ּבין ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֻׁשלם,

ּפטּור. - ִֵָּכלים
וכּיֹוצא‚. מּׂשאֹו אֹו ּתבנֹו אֹו סּכינֹו אֹו אבנֹו הּמּניח ְְְִִִֵֵַַַַַַַַָּכיצד?

חּיב - ּבהמה ּבין אדם ּבין ּבהן והּזקּו הרּבים, ּברׁשּות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּבהן
ולא רׁשּותֹו והפקיר ּברׁשּותֹו, הּניחן אם וכן ׁשלם. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָֹנזק
חּיב - ּבּה והּזק זֹו ּבתּקלה ונחּבט ּבּקרקע נתקל ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָֻהפקירן.
ּפטּור. - נּטּנפּו אֹו אּלּו ּבכל ּכלים הּזקּו ואם הּתּקלה. ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֻּבעל

והרּביץ„. ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַֹהכניס
ׁשהּגלל ּפטּור; - הּבית ּבעל ׁשל ּכליו ּבהן ונּטּנפּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּגללים,
הּכלים. על ּבֹו ׁשחּיב ּבֹור מצאנּו ולא הּוא, ּבֹור ּתֹולדת ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹזה

ונתקל‰. [המהּל] והל הרּבים, ּברׁשּות הּכד את ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָהּמּניח
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- הּזקּו ואם ּפטּור; - ומת ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשאר אֹו ְְְְִֵֵַָָָָָָֻׁשֹור
ׁשלם. נזק הּתּקלה ּבעל ֵֶֶַַַַַָָָָחּיב

.‡È;חּיב - מים אחד טפח ּומהן ּתׁשעה, הּבֹור עמק ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהיה
היה ּבּיּבׁשה. טפחים ׁשני ּכעמק חׁשּוב מים ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהּטפח
עמקֹו ׁשהיה אֹו מים, טפחים ׁשני ּומהן ׁשמֹונה, ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹעמק

ּומהן וכּיֹוצאׁשבעה, ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל מים, טפחים ׁשלׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
אין - הּנּזק ּתפּׂש ואם לׁשּלם; אֹותֹו מחּיבין אין - ומת ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָּבֹו

ספק. ּבהן יׁש האּלּו ׁשהּדברים מּידֹו; ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמֹוציאין
.·Èוהׁשלימֹו אחר ּובא טפחים, עּׂשרה עמק ּבֹור ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹהחֹופר

חפר חּיבים. ּכּלן - לׁשלׁשים והׁשלימֹו אחר ּובא ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֻלעּׂשרים,
והׁשלימֹו האחרֹון ּובא טפח, אפּלּו מעּׂשרה ּפחֹות ְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָהראׁשֹון
ּׂשפתֹו על ּבנין ׁשהגּביּה אֹו טפח ּבֹו ׁשחפר ּבין ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָלעּׂשרה,
טפח ׁשּסתר אֹו ׁשהֹוסיף טפח סתם חּיב. האחרֹון זה - ֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָטפח
עדין אֹו ראׁשֹון מעּׂשה נסּתּלק ּכבר אם ספק זה הרי - ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבנה

נסּתּלק. ְִֵַֹלא
.‚Èונפל והרחיבֹו, האחרֹון ּובא עמק, ּבֹור הראׁשֹון ְְְֲִִִַַַָָָָָָֹחפר

ּפטּור, האחרֹון - מת הבלֹו מחמת אם ומת: ׁשֹור ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָלתֹוכֹו
חּיב, האחרֹון - מת חבטֹו מחמת ואם הבלֹו; מעט ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהרי
מאֹותֹו הּׁשֹור נפל אם וכן זה. ּבֹור הּזק קירב הּוא ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשהרי
ּבֹור הּזק קירב ׁשהרי חּיב, האחרֹון - האחרֹון ׁשהרחיב ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּצד
הראׁשֹון ׁשחפר הּצד מן ואם ההבל; מן ׁשּמת ּפי על אף ְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָזה,

הבלֹו. מעט האחרֹון ׁשּזה חּיב, הראׁשֹון - ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָנפל
.„Èאּלא הּבהמה מתה לא אפּלּו - הּתֹורה עליו ׁשחּיבה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבֹור

היה אם ,לפיכ מחבטֹו. מתה אם לֹומר צרי ואין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָמהבלֹו,
ּבֹו נחּבטה לא ואם הבל, לֹו אין - ּכרחּבֹו הּבֹור ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָֹֹעמק
לֹו יׁש - רחּבֹו על יתר עמקֹו היה ּפטּור. - ומתה ְְְֵֵֵֵַַָָָָָָָָָהּבהמה
נחּבטה ׁשּלא ּפי על אף חּיב - הּבהמה ּבֹו מתה ואם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהבל,

ְְִַָּבקרקעיתֹו.
.ÂËהּבהמה ּבֹו ונחּבטה הרּבים, ּברׁשּות ּגבֹוּה ּתל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָעּׂשה

היה ואם לׁשּלם, חּיב - טפחים עּׂשרה גבֹוּה היה אם ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָומתה:
הּזקה אם אבל הּבהמה. מיתת על ּפטּור - מעּׂשרה ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָֻּפחֹות
ׁשהּוא ּכל ּגבֹוּה ּבתל ואפּלּו ׁשלם, נזק לׁשּלם חּיב - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבלבד
וידּוע, מצּוי ּדבר ׁשהּוא ּבכל ׁשהּנזק ׁשהיא; ּכל ּבחפירה ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאֹו
אנס. ּכמֹו הּוא והרי מצּויה, ׁשהּוא ּבכל הּמיתה ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹואין

.ÊËחביטתּה על אֹו ּבבֹור הּבהמה מיתת על חּיב אינֹו ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָוכן
אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁשת אֹו קטּנה הּבהמה היתה אם אּלא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבתל
ּבּיֹום ונפלה ּפּקחת היתה אם אבל ּבּלילה, ׁשּנפלה אֹו ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָסֹומא
לראֹות הּבהמה ׁשּדר מּפני אנס, ּכמֹו ׁשּזה ּפטּור; - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹומתה
אפּלּו ומת, אדם לתֹוכֹו נפל אם וכן הּמכׁשֹולֹות. מן ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָולסּור
- עבד אֹו חֹורין ּבן ׁשהיה ּבין ּבּלילה, ׁשּנפל אֹו סֹומא ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהיה
- הּפּקחת הּבהמה אֹו האדם ּבֹו הּזק ואם ּפטּור. זה ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהרי

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשלם, נזק ְְֵֵֶֶֶַַָָחּיב
.ÊÈ;ּפטּור זה הרי - ומת הּמקּדׁשין ּפסּולי ׁשֹור לתֹוכֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֻנפל

ׁשהּוא זה יצא ׁשּלֹו, ׁשהּמת מי - ּלֹו יהיה והּמת ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
ׁשּיּקבר. ודינֹו ּבהנאה ְֲִִֵֶַָָָָאסּור

.ÁÈמּקֹול הּבֹור ּבתֹו הּבהמה ונפלה ּבבֹור, חֹופר ְְְְְִֵֵַַָָָָָהיה
ּכגֹון מאחריה, חּיב; - מּלפניה נפלה אם ומתה: ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָהחפירה

ּפטּור; - ומתה ונפלה לאחֹור עקבּה על וחזרה ְְְְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָָָׁשּנבעתה
מּקֹול לפניה נפלה נפילה. ּדר ׁשּיּפל עד - ונפל ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
ואם אֹותֹו; מחּיבין ּדין ּבית אין - ומתה לּבֹור חּוץ ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָהחפירה
חּוץ לאחֹוריה נפלה ואם מּידֹו. מֹוציאין אין - הּנּזק ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָּתפס

ּפטּור. הּבֹור ּבעל - הּזקה אֹו ּומתה ְֵַַַַָָָֻלּבֹור
.ËÈהּוא מּועד אם ומתה: הּבֹור לתֹו ּבהמה ׁשּדחף ְְִֵֵֶַַָָָָָׁשֹור

ּתם ואם מחצה; הּׁשֹור ּובעל מחצה, מׁשּלם הּבֹור ּבעל -ְְֱֱִֵֶֶַַַַַַַָָָ
מׁשּלם הּבֹור ּובעל מּגּופֹו, רביע מׁשּלם הּׁשֹור ּבעל - ְְְִִֵֵַַַַַַַַַהּוא
אֹומר הּנבלה ׁשּבעל ׁשּבנכסיו. הּיפה מן חלקים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשלׁשה
ׁשהיא ּפי על אף ;אצל לי יׁש זֹו נבלה ּפחת הּבֹור: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָלבעל
ּבּלילה; ׁשּנפלה ּכמי זֹו הרי ׁשּנדחפה ּכיון ּופּקחת, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָגדֹולה
והּׁשאר מֹוציא, אני הּׁשֹור מּבעל להֹוציא יכֹול ׁשאני ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָֹּכל

לׁשּלמֹו. חּיב ְְַַַָָאּתה
.Îונפל ּבּה, ונתקל הּׁשֹור ּובא הּבֹור, ּפי על אבן הּמּניח ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָוכן

הּבֹור ּובעל מחצה, מׁשּלם האבן את הּמּניח - ומת ְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָלּבֹור
ֱֶָמחצה.

.‡Îׁשּנגחּו הּמקּדׁשין ּפסּולי וׁשל הדיֹוט ׁשל ׁשֹור ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֻוכן
ואם נזק, חצי מׁשּלם - הדיֹוט ׁשל זה הּוא ּתם אם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָּכאחד:
מּזה להֹוציא ׁשאּוכל ּכל לֹו: אֹומר ׁשהּנּזק ׁשלם. נזק - ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמּועד
אּתה ּופטּור, הּוא והקּדׁש הֹואיל וזה ;מּמ והּׁשאר ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָאֹוציא,

הּכל. לי ְִֵַַֹּתׁשּלם
.·Îׁשֹור עליו ונפל הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור חֹופר ׁשהיה ְְִִִֵֶַַָָָָָָמי

הּׁשֹור ּבעל נֹוטל - הּׁשֹור מת ואם ּפטּור. הּׁשֹור ּבעל - ְֲִֵֵַַַַַַַַָָוהרגֹו
הּבֹור. ּבעל מּיֹורׁשי ׁשֹורֹו ְְִֵֵַַַּדמי
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ּפטּור;‡. הּבֹור ּבעל - ונׁשּתּברּו לבֹור ׁשּנפלּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָּכלים
למדּו: הּׁשמּועה מּפי חמֹור. אֹו ׁשֹור ׁשּמה ונפל ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
ּבכליו, ׁשֹור נפל אפּלּו ּכלים. ולא - חמֹור אדם, ולא - ְְְֲֲִִֵֵַָָָָֹֹׁשֹור
על ּופטּור הּבהמה על חּיב - ּכליו ונׁשּתּברּו הּׁשֹור ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָּומת

ִֵַהּכלים.
מּועדין·. ּכמֹוהּו ותֹולדֹותיו הּוא, נזיקין מאבֹות ְְְֲִִִֵַָָָהּבֹור

ואם הּבֹור. ּתֹולדת זֹו הרי - ּתּקלה הּמּניח וכל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּתחּלתן.
נזק הּתּקלה ׁשהּניח זה מׁשּלם - ּבהמה אֹו אדם ּבּה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּזק
ּבּה הּזקּו ואם הפקירּה; לא ּבין הּתּקלה הפקיר ּבין ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֻׁשלם,

ּפטּור. - ִֵָּכלים
וכּיֹוצא‚. מּׂשאֹו אֹו ּתבנֹו אֹו סּכינֹו אֹו אבנֹו הּמּניח ְְְִִִֵֵַַַַַַַַָּכיצד?

חּיב - ּבהמה ּבין אדם ּבין ּבהן והּזקּו הרּבים, ּברׁשּות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּבהן
ולא רׁשּותֹו והפקיר ּברׁשּותֹו, הּניחן אם וכן ׁשלם. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָֹנזק
חּיב - ּבּה והּזק זֹו ּבתּקלה ונחּבט ּבּקרקע נתקל ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָֻהפקירן.
ּפטּור. - נּטּנפּו אֹו אּלּו ּבכל ּכלים הּזקּו ואם הּתּקלה. ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֻּבעל

והרּביץ„. ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַֹהכניס
ׁשהּגלל ּפטּור; - הּבית ּבעל ׁשל ּכליו ּבהן ונּטּנפּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּגללים,
הּכלים. על ּבֹו ׁשחּיב ּבֹור מצאנּו ולא הּוא, ּבֹור ּתֹולדת ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹזה

ונתקל‰. [המהּל] והל הרּבים, ּברׁשּות הּכד את ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָהּמּניח

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



-קד `"ryz'd xii` b"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבּדר להתּבֹונן אדם ּבני ּדר ׁשאין לפי ּפטּור, - וׁשּברּה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבּה
ּבנזקיו, חּיב הּכד ּבעל הרי - ּבּה הּזק ואם מהּלכין. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻּכׁשהן
לֹו ׁשאין ּבמקֹום נזקיו הּמפקיר ׁשּכל הּכד; הפקיר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָואפּלּו

הפקירן. לא ּכאּלּו חּיב - מּתחּלה לעּׂשֹותּה ְְְְֲִִִִִַַָָָָֹרׁשּות
.Âּכגֹון ׁשם, להּניחּה רׁשּות לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום הּכד את ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּניח

ּב ונתקל ּבהן, וכּיֹוצא ּגּתֹות ׁשל הּקרנֹות -מקֹום וׁשּברּה ּה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
ׁשהיה מּפני ּפטּור, הּכד ּבעל - המהּל ּבּה הּזק ואם ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻחּיב;
ּכּדים הּדר ּכל ׁשּמּלא אֹו אפלה, היתה ואם להסּתּכל. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלֹו
חּיב. הּכד ּבעל הרי - ּבּה נתקל ואם ׁשבירתּה; על ּפטּור -ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Êׁשּלקה אֹו ּבּמים אחד והחלק הרּבים, ּברׁשּות ּכּדֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻנׁשּברה

ּבדיני וחּיב הּוא; ׁשאנּוס לפי אדם, מּדיני ּפטּור - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבחרסיה
והּמים החרסים והרי החרסים. סּלק ׁשּלא מּפני ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשמים,
ואם ּפטּור. ּולפיכ ׁשּנאנס, אחר אּלא הפקיר ולא ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכהפקר,
הּדין והּוא חּיב. - אחר ּבהן והּזק ּבחרסיה, לזּכֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻנתּכּון
ּכלים הּזקּו ואם ּבּה. ּכּיֹוצא וכל העמידּה ולא גמּלֹו ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻלנפלה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הפקיר, לא ּבין הפקיר ּבין ּפטּור, - אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּבכל

.Áונתקל זה, אחר זה ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו קּדרים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשני
לראׁשֹון היה אם ּבראׁשֹון: הּׁשני ונתקל ונפל, ְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָהראׁשֹון
ּפי על ׁשאף ׁשני, ּבנזקי הראׁשֹון חּיב - עמד ולא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹלעמד
,ּבּדר מּטל ּבהיֹותֹו אנּוס אינֹו - נפילה ּבׁשעת אנּוס ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשהּוא
ואף ּפטּור, - לעמד לֹו היה לא ואם לעמד; יכֹול הּוא ְְֲֲֲִֵַַַַָָָָֹֹֹוהרי
טרּוד ׁשהּוא מּפני ּבֹו, ׁשּנתקל לזה הזהיר ׁשּלא ּפי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹעל

ְְַּבנפׁשֹו.
.Ë?ׁשני ׁשל ּבנזקיו חּיב ׁשהּוא אמּורים ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבּמה

ׁשאינֹו ּפטּור; - ּכליו הּזקּו אם אבל ׁשני; ׁשל ּגּופֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻּכׁשהּזק
ּכמֹו הּוא, ּבֹור ּתֹולדת ּתּקלה וכל ּבבֹור, הּכלים על ְְְִֵֶֶַַַַָָָָחּיב

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.È,זה אחר זה מהּלכין ׁשהיּו ּבהן וכּיֹוצא והּזּגגים ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּקּדרים

ּבּׁשני, והּׁשליׁשי ּבראׁשֹון, הּׁשני ונתקל ונפל, הראׁשֹון ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָונתקל
ּבנזקי חּיב הראׁשֹון - עמד ולא לעמד לֹו יׁש מהן אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹוכל
ּבין ּבארץ הּמּטל ראׁשֹון ׁשל ּבגּופֹו ׁשהּזק ּבין ׁשני, ׁשל ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻֻגּופֹו
הּזק אם ׁשליׁשי, ׁשל גּופֹו ּבנזקי חּיב והּׁשני ּבמּׂשאֹו; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻֻׁשהּזק
- ׁשּנפל ׁשני ׁשל ּבמּׂשאֹו הּזק אם אבל ׁשני, ׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבגּופֹו
אני אין מּׂשאי, ׁשהּוא זה, ּבֹור הּׁשני: לֹו אֹומר ׁשהרי ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּפטּור.
ואם מּׂשאֹו. עם הּׁשני הּפיל ראׁשֹון ׁשהרי אֹותֹו; ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָהּכֹורה

ּפטּורין. ּכּלן - זה את זה ְְִִִֶֶֶָֻהזהירּו
.‡Èאחד ונתקל ,הּדר לרחב מּטל והיה הראׁשֹון ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻנפל

ּבנזקי חּיב הּוא הרי - ּבבטנֹו ואחד ּברגליו ואחד ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבראׁשֹו
עמד. ולא לעמד לֹו והיה הֹואיל ְְֲִַַָָָָֹֹֻּכּלן,

.·È- אחר ּבהן והּזק הרּבים, ּברׁשּות הּמים את ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻהּׁשֹופ
נבלעּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּור, - ּכליו נּטּנפּו ואם ּבנזקיו; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָחּיב
והּזק ונפל והחלק חלקה, הארץ ונׁשארה ּבארץ ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻהּמים

ּבנזקיו. חּיב זה הרי - ְְֲִֵֶַַַַָָָּבּקרקע
.‚Èאין - מערֹותיהן וגֹורפין ּביבֹותיהן ׁשּפֹותקין אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָּכל

אבל החּמה; ּבימֹות הרּבים ּברׁשּות הּמים לׁשּפ רׁשּות ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹלהן

הּזק אם כן, ּפי על ואף רׁשּות. להן יׁש - הּגׁשמים ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֻּבימֹות
ׁשלם. נזק חּיבין - ּבּמים ּבהמה אֹו ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָאדם

.„Èׁשּיּדֹוׁשּו ּכדי הרּבים לרׁשּות וקּׁשֹו ּתבנֹו אדם יֹוציא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹלא
ּכהפקר, ׁשּיהיּו חכמים קנסּוהּו - הֹוציא ואם זבל. לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָויעּׂשּו
קדם ואם והׁשּביחּו. ׁשּנּדֹוׁשּו מעת זכה ּבהן הּקֹודם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכל

מֹוציאיןאד אין - הרּבים לרׁשּות הֹוצאה מּׁשעת ּבהן וזכה ם ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ּבהמה אֹו אדם ּבהן הּזק אם ּכהפקר, ׁשהן ּפי על ואף ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמּידֹו.

לׁשּלם. חּיב הּמֹוציא זה הרי -ְֲִֵֵֶַַַָ
.ÂËלרׁשּות והּגללים הּזבל את להֹוציא אדם לכל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָיׁש

יֹום ׁשלׁשים ׁשם אֹותן ולצּבר זבלים הֹוצאת ּבׁשעת ְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹהרּבים
ּפי על ואף ּבהמה]. [ורגלי אדם ּברגלי נּׁשֹוף ׁשּיהיה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכדי
ּגזל; מּׁשּום הּגלל זה על וחּיבין לׁשּלם. חּיב - הּזיק אם ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָכן,

ּבֹו. קנסּו לא נדֹוׁש, אם ׁשבח ּבֹו ׁשאין ְִֵֵֶֶַָָָֹּכיון
.ÊË;לבנים לֹובנים ואין הרּבים, ּברׁשּות טיט ׁשֹורין ְְְְִִִִִִֵֵֵַָאין

לבנים. לא אבל הרּבים, ּברׁשּות טיט ּגֹובלין ְְְֲֲִִִִִֵַָָָֹאבל
.ÊÈוהּבֹונה מביא אבנים הּמביא - הרּבים ּברׁשּות ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּבֹונה

ׁשלם. נזק לׁשּלם חּיבין - ׁשהּזיקּו וכּלן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבֹונה.
.ÁÈאֹו אדם ּבּה והּזק לסּתת, ּומסרּה אבן ׁשחצב ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻהחֹוצב

מסר חּיב. החּמר - לחּמר ׁשּמסר וסּתת חּיב. הּסּתת - ְְְֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָּבהמה
חּיב. הּבֹונה - לבֹונה ּכּתף מסר חּיב. הּכּתף - לכּתף ְְֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָחּמר
חּיב. המתּקן - ּבּבנין יׁשיבתּה ׁשּמתּקן לזה הּבֹונה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמסרּה
והיּו והּזיקה, נפלה הּדימֹוס ּגּבי על ׁשהעלּוה אחר ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָואם
חּיב, האחרֹון - ּובּׂשכירּות חּיבין; ּכּלן - ּבקּבלנּות ְְְֲִִִִַַַַָָָָָֻעֹוּׂשין

ּפטּורין. ְְִָֻוכּלן
.ËÈּפטּור - והּזיקּו הרּבים לרׁשּות ׁשּנפלּו והאילן ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹהּכתל

לבֹור, ּדֹומים ׁשאינן לפי ׁשהפקירן; ּפי על ואף ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּלׁשּלם,
קֹובעין ּדין ּבית - רעּועין היּו ואם להּזיק. ּתחּלתן אין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָׁשהרי
הּזמן? וכּמה הּכתל. את ולסּתר האילן את לקץ זמן ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹלֹו
הּזמן לאחר ּפטּור; - והּזיקּו הּזמן ּבתֹו נפלּו יֹום. ְְְְְְְִִִַַַַַַָָׁשלׁשים

אֹותן. ׁשּׁשהה מּפני חּיב, -ְִִֵֶַָָָ
.Îּבקֹוצים ּגדרֹו והּגֹודר הּזכּוכית, ואת הּקֹוץ את ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַהּמצניע

ׁשלם. נזק חּיב - ּבהן אחד והּזק הרּבים, לרׁשּות ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻוהפריח
ׁשאין לפי ּפטּור, - רׁשּותֹו ּבתֹו ּבצמצּום ּבקֹוצים ּגדר ְְְְְְְִִִִֵֶַָָואם

ּבכתלים. להתחּכ אדם ּבני ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָּדר
.‡Îּובא חברֹו, ׁשל ּכתלֹו ּבתֹו ּוזכּוכּיֹותיו קֹוציו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָהּמצניע

אם והּזיק: הרּבים לרׁשּות ונפל ּכתלֹו, את וסתר הּכתל ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּבעל
ּבעל - הּוא ּבריא ּכתל ואם חּיב, הּמצניע - היה רעּוע ְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹּכתל

חּיב. ֶַַָֹהּכתל
.·Îואת הּקֹוצים את מצניעין היּו הראׁשֹונים ְְֲִִִִִִִֶֶַַָָחסידים

ּכדי ּבארץ, טפחים ׁשלׁשה ּבעמק ּׂשדֹותיהן ּבתֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהּזכּוכּיֹות
ּבאׁש, אֹותם ּׂשֹורפים ואחרים הּמחרׁשה. ּתעלם ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשּלא
ּבהם יּזק ׁשּלא ּכדי לּנהר, אֹו לּים אֹותם מׁשליכים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻואחרים

ָָאדם.
.‚Îעֹוּׂשין ואין הרּבים. לרׁשּות מרׁשּותֹו אדם יסּקל ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹלא

מערֹות, ולא ׁשיחין ולא ּבֹורֹות ולא הרּבים, רׁשּות ּתחת ְְְְְִִִַַַָָָָֹֹֹחלל
טעּונה והיא ּגּביהן על להּל יכֹולה ׁשהעגלה ּפי על ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָואף
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ּבֹור והחֹופר מּדעּתֹו. ׁשּלא מּלמּטה ּתפחת ׁשּמא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹאבנים,
מּתר. - רּבים ְְִֵַָָֻלצרכי

.„Îלר ּוגזזטראֹות זיזין מֹוציאין אםאין אּלא הרּבים ׁשּות ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָֻ
על הּדר יאפיל ׁשּלא והּוא, ורֹוכבֹו; מּגמל למעלה היּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכן
ּכנס ּומֹוציאֹו. ׁשּלֹו לתֹו ּכֹונס רצה, ואם הרּבים. רׁשּות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּבני
יכֹול אינֹו אבל ׁשּירצה. זמן ּכל מֹוציא זה הרי - הֹוציא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹולא
ּבֹו ׁשהחזיקּו מצר ׁשּכל לעֹולם; למקֹומן ּכתלים ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָלהחזיר

לקלקלֹו. אסּור - ְְְִַַָרּבים
.‰Îהרּבים לרׁשּות יֹוצאֹות ּוגזזטראֹות זיזין ּובּה חצר ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻלקח

ּכׁשהיתה. אֹותּה ּובֹונה חֹוזר - נפלה ואם ּבחזקתּה; זֹו הרי -ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָ
.ÂÎׁשּיהיה ּכדי קֹוצץ - הרּבים לרׁשּות נֹוטה ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאילן

ּׂשפתֹות מּׁשתי ּפנּוי מקֹום ּומּניחין ּברֹוכבֹו. עֹובר ְְְְִִִִֵֵַַָָָָהּגמל
הּספינה. ּומֹוׁשכין ׁשם ׁשּיֹורדין הּמּלחים ּכתפי ּכרחב ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּנהר
מתרין ואין מּיד, אֹותֹו קֹוצצין - זה ּברחב הּנמצא אילן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹוכל

הּספינה. מֹוׁשכי מעּכב ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָּבבעליו,
.ÊÎנטלּה ּׂשדהּו, ּבתֹו עֹוברת הרּבים דר ׁשהיתה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָמי

לא ׁשּנטל וזה ּבֹו, וזכּו נתן ּׁשּנתן מה - הּצד מן להם ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּונתנּה
עּׂשרה מּׁשׁש ּפחֹות אין הרּבים? ּדר רחב וכּמה ּבֹו. ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹזכה

ַָאּמה.

ה'תשע"א אייר כ"ד קודש שבת יום

עּׂשר ארּבעה ¨¨¨¨§©¤¤ּפרק

הּדלקה‡. ועברה חברֹו, ּׂשדה ּבתֹו -הּמדליק [והּזיקה] ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ
קצים ּומצאה אׁש תצא ּכי ׁשּנאמר: ׁשלם; נזק לׁשּלם ְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחּיב
וגֹומר. הּמבעיר יׁשּלם ׁשּלם וגֹומר, הּקמה אֹו ּגדיׁש ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָונאכל

היא. נזיקין מאבֹות ְְְֲִִִֵֵַָוהּבערה
ּכדי·. הּמצר מּסֹוף להרחיק צרי - רׁשּותֹו ּבתֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָהדליק

ההרחקה? ׁשעּור וכּמה חברֹו. לּׂשדה הּדלקה ּתעבר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא
האׁש ועברה ּכראּוי, הרחיק לא ואם הּדלקה. גבּה לפי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹֹהּכל
ועברה ּכראּוי, הרחיק ׁשלם. נזק לׁשּלם חּיב - ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָוהּזיקה
עברה אם וכן היא. ׁשמים ּבידי מּכה ׁשּזֹו ּפטּור; - ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָוהּזיקה
ּפטּור. - אּמֹות ׁשמֹונה ורחּבן מים ּבהן ׁשּיׁש ׁשלּולית אֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָנהר

והעצים‚. הּדלקה וגבּה הּגדר ּגבּה אֹומדין - גדר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹעברה
ּפטּור, - לעבר ראּויה אינּה אם ׁשם: הּמצּויין הּקֹוצים ְְֲִִִֵַַַָָָָֹאֹו
ּבאׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה חּיב. - לעבר ראּויה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹואם
מּגבּה ונכּפף העֹולה ּגדֹול להב לּה היה אם אבל ְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹהּקֹודחת;
אּלא אמד, לּה אין - ׁשם מצּויין עצים והיּו הּלהב, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעלּית

חּיב. - אּמה אלף עברה ְֲִֶֶַַָָָָאפּלּו
הּדלקה,„. מחמת ׁשּלא ּגדר ונפל ּבחצרֹו, דלקה ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹנפלה

הּגדר לגּדר יכֹול היה אם אחרת, ּבחצר הּדלקה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹועברה
ׁשּיצא לׁשֹורֹו ּדֹומה? הּדבר למה חּיב. - גדרֹו ולא ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּנפל

ׁשמרֹו. ולא לׁשמרֹו לֹו ׁשהיה ְְְְְִִֶָָָָֹוהּזיק,
מּדיני‰. ּפטּור - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ּביד הּבערה את ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשֹולח

להן ׁשּמסר אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשמים. ּבידי וחּיב ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאדם
ׁשּתעבר קדם מאליה להּכבֹות הּגחלת ׁשּדר ולּבּוה, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּגחלת

מעּׂשיו ׁשהרי חּיב, - ׁשלהבת להן מסר אם אבל ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָותדליק;
ְָּגרמּו.

.Âחּיב ׁשהבעיר הּפּקח זה - ּפּקח ּביד הּבערה את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשלח
ל ׁשֹומר הּניח אם וכן ּפטּור. והּׁשֹולח הּבערהלׁשּלם, ׁשמר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹ

חּיב. הּׁשֹומר -ֵַַָ
.Êהּמביא - העצים את הביא ואחד האּור את הביא ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאחד

את הביא ואחד העצים את הביא אחד חּיב. העצים ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאת
המלּבה - ולּבה אחר ּבא חּיב. האּור את הּמביא - ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהאּור
ּפטּורין. ּכּלן הרי - ּתמיד מצּויה ׁשאינּה רּוח לּבּתּו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻחּיב.
להּזיק הּגֹורם וכל גרם, הּוא ׁשהרי חּיב; - הרּוח ולּבּתּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלּבה
הּמּזיקין. ּכל ּכׁשאר ׁשּבּנכסים, הּיפה מן ׁשלם נזק ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמׁשּלם

.Áחּיב - עפר אֹו אבנים אֹו עצים ואכלה ׁשּיצאה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָאׁש
גדיׁש אכלה הּׂשדה. אֹו קצים ּומצאה ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלׁשּלם;
ּכגֹון היּו אם הּגדיׁש: ּבתֹו טמּונים ּכלים והיּו ּבֹו, ְְְְְִִִִֵֵַַָָָוכּיֹוצא
הּׂשדה אנׁשי ׁשּדר מּדברים ּבהן וכּיֹוצא ּבקר ּוכלי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמֹוריגים
זכּוכית ּוכלי ּבגדים היּו לׁשּלם; חּיב - ּבגדיׁש ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָלטמנם

הּכלים. על ּפטּור - ּבהן ְִֵֵֶַַַָָוכּיֹוצא
.Ëאבל חברֹו; ּׂשדה ּבתֹו ּבמדליק אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָּבּמה

ּכל על ּפטּור - חברֹו לּׂשדה ועברה ׁשּלֹו ּבתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבמדליק
מקֹום ׁשעּור הּוא מׁשּלם אבל ּבּגדיׁש. הּטמּונים ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָהּכלים
אֹו חּטים ׁשל גדיׁש מלא הּוא ּכאּלּו אֹותֹו ורֹואין ְְְִִִִִִֵֶַָֹהּכלים,

ּׂשעֹורים. ְִֶׁשל
.È,הּגדיׁש ונאכל האׁש ויצאה חברֹו, ּׂשדה ּבתֹו ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמדליק

ׁשּכן חּיב; - עּמֹו ונּׂשרף לֹו סמּו ועבד לֹו ּכפּות גדי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָוהיה
סמּו ּוגדי ּכפּות עבד היה ּבּגדיׁש. לעּׂשֹות אדם ּבני ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדר

ּפטּור. - עּמֹו ונּׂשרף ְְִִַָלֹו
.‡È,ּכלים ּבֹו והטמין ּבֹו והגּדיׁש לחברֹו, מקֹום ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָהּמׁשאיל

דמי אּלא מׁשּלם אינֹו - הּגדיׁש וּׂשרף הּמׁשאיל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוהדליק
והגּדיׁש חּטים להגּדיׁש מקֹום הׁשאילֹו ּבלבד. ְְְְְְִִִִִִִִִַַָָגדיׁש
ׁשהגּדיׁש אֹו חּטים, והגּדיׁש ּׂשעֹורים להגּדיׁש אֹו ְְְְְְְִִִִִִִִִֶַּׂשעֹורים,
ּבחּטים וחּפם ּׂשעֹורים ׁשהגּדיׁש אֹו ּבּׂשעֹורים, וחּפם ְְְְְְִִִִִִִִִִִֶָָחּטים

ּבלבד. ּׂשעֹורים דמי אּלא לֹו מׁשּלם אינֹו -ְְְְִִֵֵֵֶַַָ
.·Èמה ּכל מׁשּלם - חברֹו ׁשל הּבירה את ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמדליק

וכל ּכליהם ּכל להּניח אדם ּבני ּדר ׁשּכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּׁשּבתֹוכּה;
נׁשּבע זה הרי - הּבית ּבעל ׁשּיטען וכל ּבּבּתים. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹחפציהם
ּכמֹו סֹופרים, מּדברי זֹו ּוׁשבּועה ונֹוטל. חפץ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָּבנקיטת
ׁשהּוא אֹו ּבהן, אמּוד ׁשהּוא ּדברים ׁשּיטען ּובלבד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיתּבאר.

אצלֹו. ּפּקדֹון ׁשּטען הּדברים אֹותן להיֹות ְְְִִִֶֶַַָָָָָלמּוד
.‚Èונכנס הרּבים, ּברׁשּות ועֹובר ּפׁשּתן טעּון ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּגמל

ּכל את והדליק חנוני, ׁשל ּבנרֹו ודלקה החנּות לתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּפׁשּתנֹו
ּבין ּבמּׂשאֹוי. ׁשהרּבה מּפני חּיב, הּגמל ּבעל - ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּבירה
מּבחּוץ נרֹו החנוני הּניח עמדה. ׁשּלא ּבין הּבהמה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשעמדה
מּבחּוץ. נרֹו ׁשהּניח מּפני ּפׁשּתן, ּבדמי אף חּיב החנוני -ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

לׁשמר. ליׁשב לֹו היה חנּכה נר ְֲֲִִֵֵֵַָָָֹֻואפּלּו
.„Èאין אם ׁשּתדלק, עד האׁש לפני חברֹו ׁשל קמתֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּכֹופף

מּדיני ּפטּור - מצּויה ׁשאינּה ּברּוח אּלא לּה מּגעת ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאׁש
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ּבֹור והחֹופר מּדעּתֹו. ׁשּלא מּלמּטה ּתפחת ׁשּמא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹאבנים,
מּתר. - רּבים ְְִֵַָָֻלצרכי

.„Îלר ּוגזזטראֹות זיזין מֹוציאין אםאין אּלא הרּבים ׁשּות ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָֻ
על הּדר יאפיל ׁשּלא והּוא, ורֹוכבֹו; מּגמל למעלה היּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכן
ּכנס ּומֹוציאֹו. ׁשּלֹו לתֹו ּכֹונס רצה, ואם הרּבים. רׁשּות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּבני
יכֹול אינֹו אבל ׁשּירצה. זמן ּכל מֹוציא זה הרי - הֹוציא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹולא
ּבֹו ׁשהחזיקּו מצר ׁשּכל לעֹולם; למקֹומן ּכתלים ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָלהחזיר

לקלקלֹו. אסּור - ְְְִַַָרּבים
.‰Îהרּבים לרׁשּות יֹוצאֹות ּוגזזטראֹות זיזין ּובּה חצר ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻלקח

ּכׁשהיתה. אֹותּה ּובֹונה חֹוזר - נפלה ואם ּבחזקתּה; זֹו הרי -ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָ
.ÂÎׁשּיהיה ּכדי קֹוצץ - הרּבים לרׁשּות נֹוטה ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאילן

ּׂשפתֹות מּׁשתי ּפנּוי מקֹום ּומּניחין ּברֹוכבֹו. עֹובר ְְְְִִִִֵֵַַָָָָהּגמל
הּספינה. ּומֹוׁשכין ׁשם ׁשּיֹורדין הּמּלחים ּכתפי ּכרחב ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּנהר
מתרין ואין מּיד, אֹותֹו קֹוצצין - זה ּברחב הּנמצא אילן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹוכל

הּספינה. מֹוׁשכי מעּכב ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָּבבעליו,
.ÊÎנטלּה ּׂשדהּו, ּבתֹו עֹוברת הרּבים דר ׁשהיתה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָמי

לא ׁשּנטל וזה ּבֹו, וזכּו נתן ּׁשּנתן מה - הּצד מן להם ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּונתנּה
עּׂשרה מּׁשׁש ּפחֹות אין הרּבים? ּדר רחב וכּמה ּבֹו. ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹזכה

ַָאּמה.

ה'תשע"א אייר כ"ד קודש שבת יום

עּׂשר ארּבעה ¨¨¨¨§©¤¤ּפרק

הּדלקה‡. ועברה חברֹו, ּׂשדה ּבתֹו -הּמדליק [והּזיקה] ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ
קצים ּומצאה אׁש תצא ּכי ׁשּנאמר: ׁשלם; נזק לׁשּלם ְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחּיב
וגֹומר. הּמבעיר יׁשּלם ׁשּלם וגֹומר, הּקמה אֹו ּגדיׁש ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָונאכל

היא. נזיקין מאבֹות ְְְֲִִִֵֵַָוהּבערה
ּכדי·. הּמצר מּסֹוף להרחיק צרי - רׁשּותֹו ּבתֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָהדליק

ההרחקה? ׁשעּור וכּמה חברֹו. לּׂשדה הּדלקה ּתעבר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא
האׁש ועברה ּכראּוי, הרחיק לא ואם הּדלקה. גבּה לפי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹֹהּכל
ועברה ּכראּוי, הרחיק ׁשלם. נזק לׁשּלם חּיב - ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָוהּזיקה
עברה אם וכן היא. ׁשמים ּבידי מּכה ׁשּזֹו ּפטּור; - ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָוהּזיקה
ּפטּור. - אּמֹות ׁשמֹונה ורחּבן מים ּבהן ׁשּיׁש ׁשלּולית אֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָנהר

והעצים‚. הּדלקה וגבּה הּגדר ּגבּה אֹומדין - גדר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹעברה
ּפטּור, - לעבר ראּויה אינּה אם ׁשם: הּמצּויין הּקֹוצים ְְֲִִִֵַַַָָָָֹאֹו
ּבאׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה חּיב. - לעבר ראּויה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹואם
מּגבּה ונכּפף העֹולה ּגדֹול להב לּה היה אם אבל ְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹהּקֹודחת;
אּלא אמד, לּה אין - ׁשם מצּויין עצים והיּו הּלהב, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעלּית

חּיב. - אּמה אלף עברה ְֲִֶֶַַָָָָאפּלּו
הּדלקה,„. מחמת ׁשּלא ּגדר ונפל ּבחצרֹו, דלקה ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹנפלה

הּגדר לגּדר יכֹול היה אם אחרת, ּבחצר הּדלקה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹועברה
ׁשּיצא לׁשֹורֹו ּדֹומה? הּדבר למה חּיב. - גדרֹו ולא ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּנפל

ׁשמרֹו. ולא לׁשמרֹו לֹו ׁשהיה ְְְְְִִֶָָָָֹוהּזיק,
מּדיני‰. ּפטּור - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ּביד הּבערה את ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשֹולח

להן ׁשּמסר אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשמים. ּבידי וחּיב ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאדם
ׁשּתעבר קדם מאליה להּכבֹות הּגחלת ׁשּדר ולּבּוה, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּגחלת

מעּׂשיו ׁשהרי חּיב, - ׁשלהבת להן מסר אם אבל ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָותדליק;
ְָּגרמּו.

.Âחּיב ׁשהבעיר הּפּקח זה - ּפּקח ּביד הּבערה את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשלח
ל ׁשֹומר הּניח אם וכן ּפטּור. והּׁשֹולח הּבערהלׁשּלם, ׁשמר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹ

חּיב. הּׁשֹומר -ֵַַָ
.Êהּמביא - העצים את הביא ואחד האּור את הביא ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאחד

את הביא ואחד העצים את הביא אחד חּיב. העצים ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאת
המלּבה - ולּבה אחר ּבא חּיב. האּור את הּמביא - ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהאּור
ּפטּורין. ּכּלן הרי - ּתמיד מצּויה ׁשאינּה רּוח לּבּתּו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻחּיב.
להּזיק הּגֹורם וכל גרם, הּוא ׁשהרי חּיב; - הרּוח ולּבּתּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלּבה
הּמּזיקין. ּכל ּכׁשאר ׁשּבּנכסים, הּיפה מן ׁשלם נזק ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמׁשּלם

.Áחּיב - עפר אֹו אבנים אֹו עצים ואכלה ׁשּיצאה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָאׁש
גדיׁש אכלה הּׂשדה. אֹו קצים ּומצאה ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלׁשּלם;
ּכגֹון היּו אם הּגדיׁש: ּבתֹו טמּונים ּכלים והיּו ּבֹו, ְְְְְִִִִֵֵַַָָָוכּיֹוצא
הּׂשדה אנׁשי ׁשּדר מּדברים ּבהן וכּיֹוצא ּבקר ּוכלי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמֹוריגים
זכּוכית ּוכלי ּבגדים היּו לׁשּלם; חּיב - ּבגדיׁש ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָלטמנם

הּכלים. על ּפטּור - ּבהן ְִֵֵֶַַַָָוכּיֹוצא
.Ëאבל חברֹו; ּׂשדה ּבתֹו ּבמדליק אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָּבּמה

ּכל על ּפטּור - חברֹו לּׂשדה ועברה ׁשּלֹו ּבתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבמדליק
מקֹום ׁשעּור הּוא מׁשּלם אבל ּבּגדיׁש. הּטמּונים ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָהּכלים
אֹו חּטים ׁשל גדיׁש מלא הּוא ּכאּלּו אֹותֹו ורֹואין ְְְִִִִִִֵֶַָֹהּכלים,

ּׂשעֹורים. ְִֶׁשל
.È,הּגדיׁש ונאכל האׁש ויצאה חברֹו, ּׂשדה ּבתֹו ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמדליק

ׁשּכן חּיב; - עּמֹו ונּׂשרף לֹו סמּו ועבד לֹו ּכפּות גדי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָוהיה
סמּו ּוגדי ּכפּות עבד היה ּבּגדיׁש. לעּׂשֹות אדם ּבני ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדר

ּפטּור. - עּמֹו ונּׂשרף ְְִִַָלֹו
.‡È,ּכלים ּבֹו והטמין ּבֹו והגּדיׁש לחברֹו, מקֹום ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָהּמׁשאיל

דמי אּלא מׁשּלם אינֹו - הּגדיׁש וּׂשרף הּמׁשאיל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוהדליק
והגּדיׁש חּטים להגּדיׁש מקֹום הׁשאילֹו ּבלבד. ְְְְְְִִִִִִִִִַַָָגדיׁש
ׁשהגּדיׁש אֹו חּטים, והגּדיׁש ּׂשעֹורים להגּדיׁש אֹו ְְְְְְְִִִִִִִִִֶַּׂשעֹורים,
ּבחּטים וחּפם ּׂשעֹורים ׁשהגּדיׁש אֹו ּבּׂשעֹורים, וחּפם ְְְְְְִִִִִִִִִִִֶָָחּטים

ּבלבד. ּׂשעֹורים דמי אּלא לֹו מׁשּלם אינֹו -ְְְְִִֵֵֵֶַַָ
.·Èמה ּכל מׁשּלם - חברֹו ׁשל הּבירה את ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמדליק

וכל ּכליהם ּכל להּניח אדם ּבני ּדר ׁשּכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּׁשּבתֹוכּה;
נׁשּבע זה הרי - הּבית ּבעל ׁשּיטען וכל ּבּבּתים. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹחפציהם
ּכמֹו סֹופרים, מּדברי זֹו ּוׁשבּועה ונֹוטל. חפץ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָּבנקיטת
ׁשהּוא אֹו ּבהן, אמּוד ׁשהּוא ּדברים ׁשּיטען ּובלבד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיתּבאר.

אצלֹו. ּפּקדֹון ׁשּטען הּדברים אֹותן להיֹות ְְְִִִֶֶַַָָָָָלמּוד
.‚Èונכנס הרּבים, ּברׁשּות ועֹובר ּפׁשּתן טעּון ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּגמל

ּכל את והדליק חנוני, ׁשל ּבנרֹו ודלקה החנּות לתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּפׁשּתנֹו
ּבין ּבמּׂשאֹוי. ׁשהרּבה מּפני חּיב, הּגמל ּבעל - ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּבירה
מּבחּוץ נרֹו החנוני הּניח עמדה. ׁשּלא ּבין הּבהמה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשעמדה
מּבחּוץ. נרֹו ׁשהּניח מּפני ּפׁשּתן, ּבדמי אף חּיב החנוני -ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

לׁשמר. ליׁשב לֹו היה חנּכה נר ְֲֲִִֵֵֵַָָָֹֻואפּלּו
.„Èאין אם ׁשּתדלק, עד האׁש לפני חברֹו ׁשל קמתֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּכֹופף

מּדיני ּפטּור - מצּויה ׁשאינּה ּברּוח אּלא לּה מּגעת ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאׁש
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אֹו ּבעפר חברֹו ׁשל קמתֹו והּטֹומן ׁשמים. ּבדיני וחּיב ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָאדם
מּדיני ּפטּור הּטֹומן הרי - אֹותּה ואכלה האׁש ועברה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבתבן,
על ּפטּור האׁש את ׁשהּמדליק מּפני ׁשמים, ּבדיני וחּיב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאדם

ַָהּטמּון.
.ÂËהרי - ּבֹו וחבלה האדם את והּזיקה ׁשעברה ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָאׁש

ּובבׁשּתֹו, ּובצערֹו ּוברּפּויֹו ּובׁשבּתֹו ּבנזקיו חּיב ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָהּמבעיר
הּוא הרי הּוא, ממֹונֹו ׁשאּׁשֹו ּפי על ׁשאף ּבידֹו; הּזיקֹו ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָּכאּלּו

את ּבֹורֹו אֹו ּבהמּתֹו הּזיקה אם אבל ּבחּציו. ׁשהּזיקה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶָָָָּכמֹו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, ּבנזק אּלא חּיב אינֹו - ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהאדם

.ÊËאֹו אבן הּניח ּכיצד? ּכאׁש. הן הרי האׁש ּתֹולדֹות ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכל
חּיב - והּזיקּו מצּויה ּברּוח ונפלּו ּגּגֹו, ּבראׁש מּׂשא אֹו ְְְְְְִִִַַַַַָָָָֹסּכין
הן. הּבערה ּתֹולדֹות ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל ׁשלם; נזק ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלׁשּלם

ּפטּור. - והּזיקּו מצּויה ׁשאינּה ּברּוח נפלּו ְְְְְִִִֵֶַָָָָואם
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ממֹון נזקי הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָסליקּו

�

zeevnd xtq m"anx ixeriy`"ryz'd xii` c"kÎg"i -

ה'תשע"א אייר י"ח ראשון יום

.Áˆ˜ .Êˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Â�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקנ"ו אתֿהּמצוה לבער ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ
מצות וזֹוהי ― ּבניסן י"ד ּביֹום מרׁשּותנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָהחמץ
הראׁשֹון "ּביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ׂשאר, ְְְְְִִֶַַַַָָָֹהׁשּבתת

מּבּתיכם" ׂשאר eh)ּתׁשּביתּו ,ai zeny)וחכמים , ְְֲִִִֵֶַַָָֹ
ּבעּור ּכלֹומר: ּבעּור, מצות ּכן: ּגם לּה ְְְִִִִֵַַַָקֹוראים
מערבא ּדבני מּגמרא סנהדרין ּובגמרא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָחמץ.
(b dkld d wxt inlyexi Ð axrnd ipa cenlz)

עׂשה ולאֿתעׂשה: עׂשה עליו חּיבין "חמץ ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹאמרּו:
מּבּתיכם"; ׂשאר "ּתׁשּביתּו ּדכתיב ּבעּורֹו, ְְְִִִִִֵֶַַָֹעל

ּבבּתיכם" יּמצא לא "ׂשאר ּדכתיב (myלאֿתעׂשה, ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ
(hi.ּפסחים ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָ

― הקצ"ז מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
יאכל "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּפסח, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹחמץ

b)חמץ" ,bi my)ּכי" ואמר: ּבכרת ׁשהּוא ּובאר , ְְִֵֵֵֵֶַָָָ
ונכרתה" חמץ eh)ּכלֿאכל ,ai my)הּוא אם , ְְְִִֵֵָָָֹ

קבּועה. חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם ְְִִֵֵַַָָָמזיד;
ּפסחים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

― הקצ"ח מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ׁשאינם אףֿעלּֿפי חמץ, ּתערבת ּבהם ׁשּיׁש ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּדברים

והּׁשכר והּמּוריס הּכּותח ּכגֹון mrלחם, milk`n) ְְְְֵֶֶַַַָָָ
(gnw zaexrzּֿכל" אמרֹו: והּוא ְְְֵֶָָודֹומיהם,

תאכלּו" לא k)מחמצת ,my):הּמכלּתא ּולׁשֹון . ְְְְִֵֶֶַַָֹֹ
הּבבלי ּכּוּתח לרּבֹות ― תאכלּו לא ְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹ"ּכלֿמחמצת
חּיבין יהיּו יכֹול האדֹומי. וחמץ הּמדי ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָֹוׁשכר

mdilrעליהן miaiig eidi jk mixeq`y myk) ֲֵֶ
(ung xeqi`a exn`py miyper:לֹומר ּתלמּוד ―ְַַ

מין ׁשהּוא מיחד חמץ מה ― (ung)"חמץ" ְִֵֵֶָָָָֻ
ּבאּו? לּמה ּגמּור. מין ׁשאינן אּלּו יצאּו ְִֵֵֶָָָָָָָּגמּור,
ּבפסחים נתּבאר ּוכבר ּבלאֿתעׂשה". עליהן ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹלעבֹור

(.bn)על ּומזהרים אסּורים ׁשהם ׁשאףֿעלּֿפי ,ְֲִִִֵֶֶַַַָֻ
אם אּלא מלקּות חּיב האֹוכלם אין ― ְְֲִִֵֶַַָָָָָָאכילתם

ּפרס(xahvn)יׁש אכילת ּבכדי חמץ ּכזית ּבהם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
xkk ivg zlik` ly onf xeriy jez mlke`yk)

(mglמּׁשעּור ּפחֹות חמץ ערּוב ּבהם יׁש אם אבל ;ֲִִִֵֵֵֶָָָָ
מלקּות. אכילתם על חּיבים אין ― ְֲִִֵֶַַַָָָזה

ה'תשע"א אייר י"ט שני יום
יוםראשוֿןשניי"חֿי"טאייר

.Á�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .‡¯ .¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― מאתים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּכלֿׁשבעת ּבכלֿמֹוׁשבֹותינּו חמץ יראה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשּלא
ולאֿ חמץ ל "ולאֿיראה אמרֹו: והּוא ְְְְְִֵֵֶַָָָָֹֹהּימים,

"ּבכלּֿגבל ׂשאר ל f)יראה ,bi zeny)אּלּו ואין . ְְְְְֵֵֵֶֶָָֹֻ
אחד. ּבענין הם אּלא ענינים, ּבׁשני לאוין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשני

אמרּו f:)ּובפרּוׁש dvia)ּבחמץ הּכתּוב "ּפתח : ְְְֵֵַַָָָָ
ׂשאר", הינּו חמץ הינּו :ל לֹומר ― ּבׂשאֹור ְְְְְִִֵֵַַַָָֹוסּים

הּׂשאר ּבין חּלּוק ׁשאין עצמֹו(uingnd)ּכלֹומר: ְְְִֵֵֶַַַֹ
חמץ והּניח ׁשעבר ּומי ׁשּנתחמץ. הּדבר ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
חמץ לקח אם אּלא מלקּות, חּיב אינֹו ― ְְִִֵֵֶַַַָָָָּברׁשּותֹו

ׁשּיהא וקנהּו ּולׁשֹון(f`y)ּבּפסח מעׂשה. עֹוׂשה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָ
ּכלאים והמקּים ּבּפסח חמץ "המׁשּיר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּתֹוספּתא.

לֹוקה". אינֹו ― ֵֶֶֶַּבּכרם

― הר"א יּמצאהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
הּוא אם אֹו נראה אינֹו אם ּגם ּברׁשּותנּו, ְְִִִִֵֵֵֶַָחמץ
יּמצא לא ׂשאר ימים "ׁשבעת אמרֹו: והּוא ְְְְְִִִֵַָָָָֹֹֻמפקד,

hi)ּבבּתיכם" ,ai my)ּבתנאי עליו לֹוקין זה וגם . ְְְִִֵֶֶַַָָָ
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הּכללים לפי ׁשהזּכרנּו ּכמֹו מעׂשה, ׁשם ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּיהא
ׁשבּועֹות ּבמּסכת אמרּו(k`.)ׁשּנתּבארּו ּובפרּוׁש ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָ

יּמצא. ּובל יראה ּבבל עֹובר ׁשֹונים: ְְִִִֵֵֵֶַַָָּבמקֹומֹות
ּפסחים מּסכת ׁשּתי(d.)ּובתחּלת ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשהזהיר הענינים נתּבארּו וׁשם האּלה, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹהּמצות
"ּבכלּֿגבּל וגֹו' "לאֿיראה ּבאמרֹו: (myעליהם ְְְְְֲֵֵֶֶֶָָָֹֻ

(f ,biֿלא" ּבאמרֹו: עליהם ׁשהזהיר ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָֹוהענינים
ׁשּכלֿלאו נתּבאר וׁשם ּבבּתיכם". (mipydn:יּמצא ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָ

("`vni la"e "d`xi la"ׁשּלא ענין מןֿהאחר ְִִֵֵֶַָָֹלֹומד
לאוין: ּבׁשני עֹובר ּבּפסח חמץ וׁשהמקּים ּבֹו, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהיה

ּבלֿיּמצא. ועל ּבלֿיראה ְִֵֵֶַַַַָָעל

― הקנ"ח מּצההּמצוה לאכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶַַַַַָָֹ
ׁשאין, ּובין הּפסח ּכבׂש ׁשּיׁש ּבין ּבניסן, ט"ו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבליל

מּצת" ּתאכלּו "ּבערב יתעּלה: אמרֹו ai,והּוא my) ְְְְִֶֶֶַַָָֹֹ
(gi― מּצֹות ּתאכלּו "ּבערב אמרּו: ּובפרּוׁש .ְְְֵֶֶַָָֹ

ּבפסחים, נתּבאר ּוכבר חֹובה". קבעֹו ְְְְִִִֵַָָָָָָהּכתּוב
מּכאן חֹובה; ― הראׁשֹון ּבּלילה מּצה ְֲִִִֶַַַַָָָָָׁשאכילת
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר רׁשּות. ― ְְְְְֲִִִֵֵָָָָואיל

ּפסחים. ְְִֶֶַָּבמּסכת

ה'תשע"א אייר כ' שלישי יום

.Ê�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםשלישֿיחמישיכ'ֿכ"באייר

‰„‚‰‰ ÁÒÂ�(dxez dpyn xtqn)

.Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקנ"ז ּביציאתהּמצוה לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָ
צחּות ּכפי הּלילה ּבתחּלת ּבניסן ט"ו ּבליל ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָמצרים

המסּפר labene)לשֹון reaw gqep `ll)ֿוכלֿמה . ְְְֵַַַָ
מה ּבהגּדלת ּבדברים ּולהארי לסּפר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָּׁשּיֹוסיף
ּׁשעּנּו ּומה ּבנּו ׁשעׂשּו והעול הּׁשם, לנּו ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּׁשעׂשה
ּולהֹודֹות מהם, ה' לנּו נפרע ואי הּמצרים ְְְְִִִֵֵֶַַָָאֹותנּו
זה הרי ― ּגמלנּו אׁשר ּכלֿהחסד על יתעּלה ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלֹו
ּביציאת לסּפר ּכלֿהּמארי" ׁשאמרּו: ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֻמׁשּבח,
ּבצּוּוי לנּו ׁשּבא והּכתּוב מׁשּבח". זה הרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻמצרים,
ההּוא" ּבּיֹום לבנ "והּגדּת יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָזה

(g ,bi zeny)הּפרּוׁש ּובא .(`zlikn)והּגדּת" : ְְִֵַַָָ
לֹומר: ּתלמּוד החדׁש? מראׁש יכֹול ― ְְְִֵֶַַַָֹֹלבנ
מּבעֹוד יכֹול ― ההּוא ּבּיֹום אי ההּוא. ְִִַַַַָ"ּבּיֹום

זה ּבעבּור לֹומר: ּתלמּוד אמרּתי(my)יֹום? לא ; ְְֲִֶַַַַָֹ
,"לפני מּנחין ּומרֹור מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻאּלא

ּולׁשֹון לסּפר. חּיב הּלילה מּתחּלת ְְְְְִִֵַַַַַַָָּכלֹומר:
בנ ּכיֿיׁשאל והיה ׁשּנאמר "מּכלל ְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָהּמכלּתא:

(ci my)ואם לֹו; מּגיד אּתה ― יׁשאל אם ְְְִִִִַַָָָיכֹול
והּגדּת לֹומר: ּתלמּוד לֹו? מּגיד אּתה אין ― ְְְִִֵַַַַַָָָלאו
אּלא לי אין .ׁשאל ׁשּלא אףֿעלּֿפי ― ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹלבנ
לבין ּבינֹו עצמֹו, לבין ּבינֹו ּבן; לֹו ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַּבזמן
אלֿהעם מׁשה ויאמר לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹאחרים

הּזה" אתֿהּיֹום b)זכֹור my)לזכרֹו צּוה ּכלֹומר: , ְְְִֶֶַַַָָָ
לקּדׁשֹו" הּׁשּבת אתֿיֹום "זכֹור ׁשאמר k,ּכמֹו my) ְְְֶֶַַַַָָָ

(gלׁשֹונם ידעּת ּוכבר .(dcbdd gqepa)אפּלּו" : ְְְֲִַָָָָ
אתֿ יֹודעים ּכּלנּו נבֹונים, ּכּלנּו חכמים, ְְֲִִִֶָָָָֻֻֻּכּלנּו
מצרים". ּביציאת לסּפר עלינּו מצוה ― ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָהּתֹורה

ּפסחים. ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵָָָָּוכבר

Ù 'ÓÚ ÏÈÚÏ ÒÙ„� ‰„b‰‰ ÁÒ�…«««»»

― הק"ע קֹולהּמצוה לׁשמֹוע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָ
"יֹום עליו: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, האחד ּביֹום ְְְְְִֵֶָָָָָָׁשֹופר

לכם" יהיה `)ּתרּועה ,hk xacna)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִֶֶָָָָ
הּנׁשים ואין הּׁשנה. ראׁש ּבמּסכת זֹו מצוה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּדיני

ּבּה. ַָָחּיבֹות

ה'תשע"א אייר כ"א רביעי יום

.ÁÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ח ּבּסּכההּמצוה ליׁשב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא החג, ּבכלֿימי ימים ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשבעת

ימים" ׁשבעת ּתׁשבּו an)"ּבּסּכת ,bk `xwie)ּוכבר . ְְְִִֵַַָָֹֻ
,לכ המיחדת ּבמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻנתּבארּו
ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ואין סּכה. מּסכת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֻּכלֹומר:

זֹו.

ה'תשע"א אייר כ"ב חמישי יום

.ËÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ט לּולבהּמצוה לּטֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶַַַַָָ
אמרֹו והּוא ימים, ׁשבעת ה' לפני ְְְְְְִִִִֵַַָָולׂשמֹוח
וגֹו'" הראׁשֹון ּבּיֹום לכם "ּולקחּתם ְְְְִִֶֶֶַַַָָיתעּלה:

(n ,bk `xwie)ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ
וׁשם חֹובה(n`.)סּכה. זֹו מצוה ׁשאין נתּבאר, ְְְִִֵֵֶָָָָָֻ

ּבׁשאר אבל ּבלבד; ּבּמקּדׁש אּלא ימים ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָׁשבעת
מןֿ חֹובה היא ּבלבד הראׁשֹון ּבּיֹום ְְִִִִַַָָמקֹומֹות,

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ואין ְְְִִֵַַַָָָָהּתֹורה.
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wfg zxecdn jezn

הּכללים לפי ׁשהזּכרנּו ּכמֹו מעׂשה, ׁשם ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּיהא
ׁשבּועֹות ּבמּסכת אמרּו(k`.)ׁשּנתּבארּו ּובפרּוׁש ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָ

יּמצא. ּובל יראה ּבבל עֹובר ׁשֹונים: ְְִִִֵֵֵֶַַָָּבמקֹומֹות
ּפסחים מּסכת ׁשּתי(d.)ּובתחּלת ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשהזהיר הענינים נתּבארּו וׁשם האּלה, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹהּמצות
"ּבכלּֿגבּל וגֹו' "לאֿיראה ּבאמרֹו: (myעליהם ְְְְְֲֵֵֶֶֶָָָֹֻ

(f ,biֿלא" ּבאמרֹו: עליהם ׁשהזהיר ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָֹוהענינים
ׁשּכלֿלאו נתּבאר וׁשם ּבבּתיכם". (mipydn:יּמצא ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָ

("`vni la"e "d`xi la"ׁשּלא ענין מןֿהאחר ְִִֵֵֶַָָֹלֹומד
לאוין: ּבׁשני עֹובר ּבּפסח חמץ וׁשהמקּים ּבֹו, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהיה

ּבלֿיּמצא. ועל ּבלֿיראה ְִֵֵֶַַַַָָעל

― הקנ"ח מּצההּמצוה לאכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶַַַַַָָֹ
ׁשאין, ּובין הּפסח ּכבׂש ׁשּיׁש ּבין ּבניסן, ט"ו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבליל

מּצת" ּתאכלּו "ּבערב יתעּלה: אמרֹו ai,והּוא my) ְְְְִֶֶֶַַָָֹֹ
(gi― מּצֹות ּתאכלּו "ּבערב אמרּו: ּובפרּוׁש .ְְְֵֶֶַָָֹ

ּבפסחים, נתּבאר ּוכבר חֹובה". קבעֹו ְְְְִִִֵַָָָָָָהּכתּוב
מּכאן חֹובה; ― הראׁשֹון ּבּלילה מּצה ְֲִִִֶַַַַָָָָָׁשאכילת
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר רׁשּות. ― ְְְְְֲִִִֵֵָָָָואיל

ּפסחים. ְְִֶֶַָּבמּסכת

ה'תשע"א אייר כ' שלישי יום

.Ê�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםשלישֿיחמישיכ'ֿכ"באייר

‰„‚‰‰ ÁÒÂ�(dxez dpyn xtqn)

.Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקנ"ז ּביציאתהּמצוה לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָ
צחּות ּכפי הּלילה ּבתחּלת ּבניסן ט"ו ּבליל ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָמצרים

המסּפר labene)לשֹון reaw gqep `ll)ֿוכלֿמה . ְְְֵַַַָ
מה ּבהגּדלת ּבדברים ּולהארי לסּפר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָּׁשּיֹוסיף
ּׁשעּנּו ּומה ּבנּו ׁשעׂשּו והעול הּׁשם, לנּו ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּׁשעׂשה
ּולהֹודֹות מהם, ה' לנּו נפרע ואי הּמצרים ְְְְִִִֵֵֶַַָָאֹותנּו
זה הרי ― ּגמלנּו אׁשר ּכלֿהחסד על יתעּלה ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלֹו
ּביציאת לסּפר ּכלֿהּמארי" ׁשאמרּו: ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֻמׁשּבח,
ּבצּוּוי לנּו ׁשּבא והּכתּוב מׁשּבח". זה הרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻמצרים,
ההּוא" ּבּיֹום לבנ "והּגדּת יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָזה

(g ,bi zeny)הּפרּוׁש ּובא .(`zlikn)והּגדּת" : ְְִֵַַָָ
לֹומר: ּתלמּוד החדׁש? מראׁש יכֹול ― ְְְִֵֶַַַָֹֹלבנ
מּבעֹוד יכֹול ― ההּוא ּבּיֹום אי ההּוא. ְִִַַַַָ"ּבּיֹום

זה ּבעבּור לֹומר: ּתלמּוד אמרּתי(my)יֹום? לא ; ְְֲִֶַַַַָֹ
,"לפני מּנחין ּומרֹור מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻאּלא

ּולׁשֹון לסּפר. חּיב הּלילה מּתחּלת ְְְְְִִֵַַַַַַָָּכלֹומר:
בנ ּכיֿיׁשאל והיה ׁשּנאמר "מּכלל ְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָהּמכלּתא:

(ci my)ואם לֹו; מּגיד אּתה ― יׁשאל אם ְְְִִִִַַָָָיכֹול
והּגדּת לֹומר: ּתלמּוד לֹו? מּגיד אּתה אין ― ְְְִִֵַַַַַָָָלאו
אּלא לי אין .ׁשאל ׁשּלא אףֿעלּֿפי ― ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹלבנ
לבין ּבינֹו עצמֹו, לבין ּבינֹו ּבן; לֹו ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַּבזמן
אלֿהעם מׁשה ויאמר לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹאחרים

הּזה" אתֿהּיֹום b)זכֹור my)לזכרֹו צּוה ּכלֹומר: , ְְְִֶֶַַַָָָ
לקּדׁשֹו" הּׁשּבת אתֿיֹום "זכֹור ׁשאמר k,ּכמֹו my) ְְְֶֶַַַַָָָ

(gלׁשֹונם ידעּת ּוכבר .(dcbdd gqepa)אפּלּו" : ְְְֲִַָָָָ
אתֿ יֹודעים ּכּלנּו נבֹונים, ּכּלנּו חכמים, ְְֲִִִֶָָָָֻֻֻּכּלנּו
מצרים". ּביציאת לסּפר עלינּו מצוה ― ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָהּתֹורה

ּפסחים. ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵָָָָּוכבר

Ù 'ÓÚ ÏÈÚÏ ÒÙ„� ‰„b‰‰ ÁÒ�…«««»»

― הק"ע קֹולהּמצוה לׁשמֹוע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָ
"יֹום עליו: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, האחד ּביֹום ְְְְְִֵֶָָָָָָׁשֹופר

לכם" יהיה `)ּתרּועה ,hk xacna)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִֶֶָָָָ
הּנׁשים ואין הּׁשנה. ראׁש ּבמּסכת זֹו מצוה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּדיני

ּבּה. ַָָחּיבֹות

ה'תשע"א אייר כ"א רביעי יום

.ÁÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ח ּבּסּכההּמצוה ליׁשב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא החג, ּבכלֿימי ימים ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשבעת

ימים" ׁשבעת ּתׁשבּו an)"ּבּסּכת ,bk `xwie)ּוכבר . ְְְִִֵַַָָֹֻ
,לכ המיחדת ּבמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻנתּבארּו
ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ואין סּכה. מּסכת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֻּכלֹומר:

זֹו.

ה'תשע"א אייר כ"ב חמישי יום

.ËÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ט לּולבהּמצוה לּטֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶַַַַָָ
אמרֹו והּוא ימים, ׁשבעת ה' לפני ְְְְְְִִִִֵַַָָולׂשמֹוח
וגֹו'" הראׁשֹון ּבּיֹום לכם "ּולקחּתם ְְְְִִֶֶֶַַַָָיתעּלה:

(n ,bk `xwie)ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ
וׁשם חֹובה(n`.)סּכה. זֹו מצוה ׁשאין נתּבאר, ְְְִִֵֵֶָָָָָֻ

ּבׁשאר אבל ּבלבד; ּבּמקּדׁש אּלא ימים ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָׁשבעת
מןֿ חֹובה היא ּבלבד הראׁשֹון ּבּיֹום ְְִִִִַַָָמקֹומֹות,

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ואין ְְְִִֵַַַָָָָהּתֹורה.
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ה'תשע"א אייר כ"ג שישי יום
יוםשישֿישבתקודשכ"גֿכ"דאייר

.‡Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקע"א מחציתהּמצוה לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ
איׁש "ונתנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿׁשנה, ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָהּׁשקל

לה'" נפׁשֹו ai)ּכפר ,l zeny)"יּתנּו "זה ואמר , ְְְִֶֶַַַָֹ
(bi ,my),זֹו ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ׁשאין ּוברּור, .ְְִִֵֶַַָָָָ

עלֿהּפקדים" "ּכלֿהעֹובר אֹומר: ׁשהּכתּוב ְְִִֵֵֶַַַָָָֻלפי
(my)opi`y miyp e`vi Ð `avl cwtpy in lk)

(zecwtpּבמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
וׁשם ׁשקלים. מּסכת ּכלֹומר: לּה, gהמיחדת wxt) ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֻ

(g dpynאּלא נֹוהגת אינּה זֹו ׁשּמצוה ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָנתּבאר,
הּבית. ְִִֵַָּבפני

ה'תשע"א אייר כ"ד קודש שבת יום

.‚�˜ .‡Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� ‡"Ú˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הקנ"ג לקּדׁשהּמצוה יתעּלה ׁשּצּונּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
מצות היא וזֹו וׁשנים, חדׁשים ּולחּׁשב ְְְְֳֳִִִִִֵַַָָָחדׁשים

החדׁש "yeciw")קּדּוׁש `xwp ycgÎy`x mei zriaw), ִֶַֹ
ראׁש לכם הּזה "החדׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְִֶֶֶֶַַַָָֹֹוהּוא

a)חדׁשים" ,ai zeny)נאמר ּובפרּוׁש ,dpyd y`x) ְֱֳִֵֶַָ
(.akמצוה ּכלֹומר: לכם", מסּורה ּתהא זֹו "עדּות :ְְְְִֵֵֶַָָָ

ּבראׁשית ּכׁשּבת ואחד לכלֿאחד מסּורה אינּה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָזֹו
`ed jexa yecwd zay day myÎlr .zayd)

(ziy`xa dyrnnימים ׁשּׁשה מֹונה ׁשּכלֿאחד ―ִִֶֶֶָָָָ
הרֹואה ּכלֿאדם ׁשּגם ּכ ― ּבּׁשביעי ְְִִֵֶֶַַָָָָָוׁשֹובת
ּבחׁשּבֹון יחּׁשב אֹו חדׁש, ראׁש יעׂשּנּו ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹאתֿהּלבנה

dxezd)הּתֹורני inkg erawy itk geld iaeyig) ִַָ
אחר ׁשהאביב יראה אֹו חדׁש, ראׁש (`zgויעׂשה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

(dpyd xeairl zeaiqdוזּולתֹו(zxg` daiq e`) ְָ
אּלא ― חדׁש ויֹוסיף ּבֹו להתחּׁשב ּׁשראּוי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹמּמה
הּגדֹול ּדין ּבית אּלא לעֹולם יעׂשּנה לא זֹו ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹמצוה
אצלינּו ּבטלה לפיכ ּדוקא. יׂשראל ּובארץ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּדוקא
ּכמֹו הּגדֹול, ּדין ּבית העּדר מחמת הראּיה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָהּיֹום

מח הּקרּבנֹות הקרבת הּמקּדׁש.ׁשּבטלה העּדר מת ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
'קראים', ּבּמזרח ּכאן הּנקראים הּמינים טעּו ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָּובזה
עליו, עמדּו ּכלֿהרּבנים לא ׁשּגם היסֹוד ְְְִֶֶַַַָָָָָָֹוזהּו
ּדע, האפלה. ּבחׁשכת עּמהם מגּׁשׁשים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָוהחּלּו
ּבֹו ויֹודעים הּיֹום מחּׁשבים ׁשאנּו הּזה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָׁשהחׁשּבֹון

אּלא לעׂשֹותֹו מּתר אין והּמֹועדים, החדׁשים ְֲֲֳִִֵֵֶֶַַָָָָֻראׁשי
ּובהעּדר הּדחק ּבׁשעת אבל ּבלבד; יׂשראל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבארץ
הּסמּו ּדין לבית מּתר אז יׂשראל, מארץ ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻחכמים

(jkl jenqd)ולקּבֹוע ׁשנים לעּבר יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבארץ
עקיבא, רּבי ׁשעׂשה ּכדר לארץ, ּבחּוצה ְְֲֳִִִֶֶֶֶַָָָָָָָחדׁשים

ּבּתלמּוד ׁשּנתּבאר bq.)ּכמֹו zekxa)יׁש ּובזה ― ְְְִֵֵֶֶַַָָ
והּידּוע ּגדֹול, הּגדֹול(y)קׁשי ּדין ּבית ּתמיד ּכמעט ְְִִִִֵַַַַָָָָ

חדׁשים ׁשּיקּבעּו והם יׂשראל, ּבארץ היה ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶָָָָָָאמנם
אצלם המקּבלֹות ּבּדרכים ׁשנים ְְְְִִִֶַַַָָָָֻויעּברּו

יחד. ְְְִַַָָּובהתקּבצם

ׁשּלא האמּונה, מיסֹודֹות מאד ּגדֹול יסֹוד ּכאן ְְְֱִֵֶָָָָֹֹויׁש
חקר. הּמעמיקים אּלא ּבֹו ירּגיׁשּו ולא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹידעּוהּו
ּבסדר לארץ ּבחּוצה הּיֹום מחּׁשבים ׁשאנּו זה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָהינּו:
ויֹום חדׁש ראׁש זה ׁשּיֹום ואֹומרים ׁשּבידינּו ְְְְִִֵֶֶֶֶָָֹֹהעּבּור
חג אֹותֹו עֹוׂשים אנּו חׁשּבֹוננּו ּבגלל לא ― חג ְְִִֵֶֶַַַָֹזה
ׁשּבארץ הּגדֹול ּדין ׁשּבית מּפני אּלא אפן, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּבׁשּום
ּומּפני חדׁש, ראׁש אֹו חג זה יֹום קבעּו ּכבר ְְְְִִֵֵֶֶָָָָֹֹיׂשראל
הּוא חג, הּיֹום אֹו חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום אמרּו ְֵֶֶֶַַָָֹֹׁשהם
זֹו ּפעּלתם ׁשהיתה ּבין חדׁש, ראׁש אֹו חג ְְֲֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻנעׂשה
לנּו ׁשּנמסר ּכמֹו ראּיה, ּפי על אֹו חׁשּבֹון ּפי ְְְְִִִִֶֶַַַָָעל

dk.)ּבּקּבלה dpyd y`x)אתם "אׁשרּֿתקראּו : ְְֲִֶַַָָָֹ
(a ,bk `xwie),"אּלּו אּלא מֹועדֹות לי אין ―ֲִֵֵֶָ

אפּלּו מֹועדֹות, ׁשהם הם יאמרּו אׁשר ְְֲֲֲִֵֵֶֶַֹּכלֹומר:
לנּו ׁשּבא ּכמֹו מּטעין, אפּלּו אנּוסין אפּלּו ְְֲֲֲִִִִִֶָָָֻׁשֹוגגין

חׁשּב הּיֹום עֹוׂשים אנּו ואין ּכדיּבקּבלה. אּלא ֹון ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ
ּכיון ארץֿיׂשראל, ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו אתֿהּיֹום ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנדע
לא ― הּיֹום וקֹובעים מחּׁשבים עצמֹו זה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַֹׁשּבסדר
על לא ― סֹומכים אנּו קביעתם ועל ְְְְִִִִַַָָָָֹּבראּיה;
מּלתא לגּלֹויי אּלא חׁשּבֹוננּו ואין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָחׁשּבֹוננּו.

(epnfa rawp xaky xac zelbl).היטב זה והבן ,ְֵֵֵֶָ
ׁשּבני למׁשל, הּנחנּו, אּלּו ּבאּור: ל מֹוסיף ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָוהנני
לאל חלילה ― יׂשראל מארץ יעדרּו יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָארץ
ולא ימחה ׁשּלא הבטיח ׁשּכבר לפי זאת, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹֹֹמּלעׂשֹות
ׁשם יהיה ולא ― לגמרי האּמה אתֿׁשארית ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻיׁשרׁש
ּדין ּבית לארץ ּבחּוצה יהיה ולא ּבנמצא, ּדין ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹּבית
היה לא אז הרי ― יׂשראל ּבארץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּנסמ
ׁשאין לפי אפן, ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָֹחׁשּבֹוננּו
ולקּבֹוע ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָלנּו
ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם אּלא ְְְְֳִִִִֶַַָָָָָחדׁשים
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ּודברֿה' תֹורה ּתצא מּצּיֹון "ּכי ְְִִִֵֵֵֶַַָׁשּבארנּו
b)מירּוׁשלם" ,a diryi)לֹו ׁשּיׁש מי יתּבֹונן ואם . ְְִִִִִֵֵֶָָ

יתּבאר זה, ׁשּבענין הּתלמּוד ּבדברי ׁשלמה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּדעה
ספק. ׁשּום ּבֹו ׁשאין ּברּור ּכלֿמהּֿׁשאמרנּו ְֵֵֵֶֶַַָָָלֹו
על הּמֹורֹות הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש ְְְִִִֵֵַַַָָוהּנה
ראׁשי ּבידיעת עליו סֹומכים ׁשאנּו הּסדר ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָיסֹודֹות
"וׁשמרּת אמרּו: מאּלה ׁשנים, ועּבּור ְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָחדׁשים

ימימה" מּימים למֹועדּה הּזאת (zenyאתֿהחּקה ְֲִִִֶַַָָָָָֹֻ
(i ,biאמרּו .(i`gei oa oerny iaxc `zlikn): ְָ

ּבּפרק אּלא אתֿהּׁשנה מעּברין ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ"מלּמד
לּמֹועד" הּסמּוcrenl jenqd Ð xc` ycega) ֵַַָ

(gqtואמרּו(my)ֿאת מעּברין ׁשאין "מּנין : ְְְְִִִֵֶֶַַָ
אּלא אתֿהחדׁש מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהחדׁש

ואמר ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ְְִִִַַַַָָָָּבּיֹום?
הּׁשנה" "לחדׁשי a)יתעּלה: ,ai my)אמרּו ,dlibn) ְְְְִֵֶַַָָָָ

(.dמחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב אּתה "חדׁשים :ְְְְֳִִֵֵַַַַָָָָָ
אּלא ּתהא לא ּבּה ׁשההֹוספה מׁשמע ― ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹימים"

ימים" "חדׁש ואמר: ׁשלם. k`)חדׁש ,`i xacna) ְִֵֶֶַָָָֹֹ
אּתה ואין לחדׁש מחּׁשב אּתה "ימים אמרּו: ―ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
האביב" אתֿחדׁש "ׁשמֹור ואמרּו: ׁשעֹות". ְְְִֵֶֶַָָָָָֹמחּׁשב

(` ,fh mixac)חֹובה ׁשּלנּו ׁשּבׁשנים מׁשמע ―ְְִֶֶַַָָָ
ׁשנֹות יהיּו ּולפיכ הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ְְְְְִִִֶֶַָָָָׁשּנׁשמֹור

jldnחּמה lr qqean miycgd aeyigy zexnl) ַָ
(gxidּבׁשלמּות זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ

מּסנהדרין א' הּׁשנה(i`.)ּבפרק ראׁש (a.)ּובמּסכת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבברכֹות .(bq.)וגם ְְִַָ
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ּודברֿה' תֹורה ּתצא מּצּיֹון "ּכי ְְִִִֵֵֵֶַַָׁשּבארנּו
b)מירּוׁשלם" ,a diryi)לֹו ׁשּיׁש מי יתּבֹונן ואם . ְְִִִִִֵֵֶָָ

יתּבאר זה, ׁשּבענין הּתלמּוד ּבדברי ׁשלמה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּדעה
ספק. ׁשּום ּבֹו ׁשאין ּברּור ּכלֿמהּֿׁשאמרנּו ְֵֵֵֶֶַַָָָלֹו
על הּמֹורֹות הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש ְְְִִִֵֵַַַָָוהּנה
ראׁשי ּבידיעת עליו סֹומכים ׁשאנּו הּסדר ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָיסֹודֹות
"וׁשמרּת אמרּו: מאּלה ׁשנים, ועּבּור ְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָחדׁשים

ימימה" מּימים למֹועדּה הּזאת (zenyאתֿהחּקה ְֲִִִֶַַָָָָָֹֻ
(i ,biאמרּו .(i`gei oa oerny iaxc `zlikn): ְָ

ּבּפרק אּלא אתֿהּׁשנה מעּברין ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ"מלּמד
לּמֹועד" הּסמּוcrenl jenqd Ð xc` ycega) ֵַַָ

(gqtואמרּו(my)ֿאת מעּברין ׁשאין "מּנין : ְְְְִִִֵֶֶַַָ
אּלא אתֿהחדׁש מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהחדׁש

ואמר ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ְְִִִַַַַָָָָּבּיֹום?
הּׁשנה" "לחדׁשי a)יתעּלה: ,ai my)אמרּו ,dlibn) ְְְְִֵֶַַָָָָ

(.dמחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב אּתה "חדׁשים :ְְְְֳִִֵֵַַַַָָָָָ
אּלא ּתהא לא ּבּה ׁשההֹוספה מׁשמע ― ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹימים"

ימים" "חדׁש ואמר: ׁשלם. k`)חדׁש ,`i xacna) ְִֵֶֶַָָָֹֹ
אּתה ואין לחדׁש מחּׁשב אּתה "ימים אמרּו: ―ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
האביב" אתֿחדׁש "ׁשמֹור ואמרּו: ׁשעֹות". ְְְִֵֶֶַָָָָָֹמחּׁשב

(` ,fh mixac)חֹובה ׁשּלנּו ׁשּבׁשנים מׁשמע ―ְְִֶֶַַָָָ
ׁשנֹות יהיּו ּולפיכ הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ְְְְְִִִֶֶַָָָָׁשּנׁשמֹור

jldnחּמה lr qqean miycgd aeyigy zexnl) ַָ
(gxidּבׁשלמּות זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ

מּסנהדרין א' הּׁשנה(i`.)ּבפרק ראׁש (a.)ּובמּסכת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבברכֹות .(bq.)וגם ְְִַָ
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד אייר, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

נמסר לי ידיעות אודות כ' ואופן סדר חייו. ומובן שמצטער אנכי באם הידיעות מתאימות, כוונתי, 

רופא  דעת  לשאול  ומפצירים,  אותו  מבקשים  שי'  שב"ב  שאף  וכן  בתעניות  הוא  מרבה  אשר  לי  שסיפרו 

בהנוגע לבריאותו, אינו שם לב לדבריהם ואינו ממלא הוראת רופא ואפילו אינו רוצה לשאול עצת רופא.

והנה בודאי למותר להאריך על הציווי שנצטווינו, ונשמרתם מאד לנפשותיכם, ולבאר דברי המורה 

הגדול הוא הרמב"ם בספרו יד החזקה הלכות דיעות, שאי אפשר שיבין וישתכל בחכמות והוא רעב וחולה 

וכו' )כי צריך( שיהי' גופו שלם לעבוד את ה' )יעוין שם סוף פרק ג' וריש פרק ד'(. ובעניני בריאות הרי התורה 

נתנה רשות לרופא לרפאות, וכמו שנפסקו כמה דינים עפי"ז בשו"ע הלכות שבת והלכות יום הכפורים וכו' 

וביחוד בהנוגע לתעניות הרי ידוע פסק הדין של רבנו הזקן בעל התניא - פוסק בנסתר דתורה - והשולחן 

ערוך - פוסק בנגלה דתורה - אשר בדורותנו אלה, ע"י ריבוי צומות יכול לבוא לידי חולי או מיחוש ח"ו, 

ולכן אסור להרבות בתעניות, יעוין דברים מבהילים באגרת התשובה אשר לו פרק ג'.

תקותי אשר שורותי אלה המעטות בכמות תספיקנה אשר כ' ישנה הנהגתו ככל הדרוש, יבקר אצל 

רופא וימלא הוראתו של הרופא לפרטיהם. והשי"ת יחזק את בריאותו ויוכל לבשר טוב בכל הנעשה אתו 

עמו.

בברכה לבשו"ט.



יום ראשון - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמרקי

ביאורים למסכת סוטה דף לג עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

          
          

       
          

          
      

          
          

   
         

         
       

          
         

         
          
          

 
         

           
          

          
        

           
         

        
          

          
         

     
          

         
         

           
          

        
        

        
          

      
         

          
       

          
         

        
        

         
         

          
        

        
        

           
      
         

         
       

       
      


         

         
      

        
         

           
       
      

       
       

       
         

     
        

          
          

         
        

        
        

         
      

        
        

          
         

         
         

    





















































































































































































      

         
        

          
             

     
       

      
    

     
     
    
      

    
    

     
     
    
     

    
    

      
      

      
     

     
      

    
     

    
     
    

 


































































           
          
           
             
      

      

      
       
      
     
     
       
      
       
     
      

      
    
      
      
      
      
     
     
     
      
      
     
      

    
   

    
      
     
     
     

     
       

    
      
    
     
     
     

                       
                          

                         
                          
                          

                          
                           

                     
                          

                       
                          

                         
                         

                           
                         

                        


























































































































         
   

      
        

        
        

        
        

         
         

         
        

         
       
      
       
      
      

         
       

        
       

       
         

          
              

              
              

              
               

             
































































קיי
      

         
        

          
             

     
       

      
    

     
     
    
      

    
    

     
     
    
     

    
    

      
      

      
     

     
      

    
     

    
     
    

 


































































           
          
           
             
      

      

      
       
      
     
     
       
      
       
     
      

      
    
      
      
      
      
     
     
     
      
      
     
      

    
   

    
      
     
     
     

     
       

    
      
    
     
     
     

                       
                          

                         
                          
                          

                          
                           

                     
                          

                       
                          

                         
                         

                           
                         

                        


























































































































         
   

      
        

        
        

        
        

         
         

         
        

         
       
      
       
      
      

         
       

        
       

       
         

          
              

              
              

              
               

             






























































סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לג עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום ראשון - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לג עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום ראשון - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

             

         
          

          
         

          
       

           
       

   
          

            
         

         
        

       
         

          
     

       
         

        
        

           
          
            

         
           
          

      
           

          
         

          
          

           
         

        
        

        
       

         
        

           
          

           

   
             

       
          

          
     

      
          

           
     

           
       

          
        

          
          

          
         

         
            
          

          
           

         
          

            
           

           
        

         
            

         
        

 
           

         
         

           
        

         
        

           
        

        





















































































































































































קיג יום ראשון - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לג עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
          

          
         

          
       

           
       

   
          

            
         

         
        

       
         

          
     

       
         

        
        

           
          
            

         
           
          

      
           

          
         

          
          

           
         

        
        

        
       

         
        

           
          

           

   
             

       
          

          
     

      
          

           
     

           
       

          
        

          
          

          
         

         
            
          

          
           

         
          

            
           

           
        

         
            

         
        

 
           

         
         

           
        

         
        

           
        

        





















































































































































































יום שני - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמרקיד

ביאורים למסכת סוטה דף לד עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

        
        

           
         

        
         

         
            

            
           

           
         

         
         

           
       
          

            
           

          
            
            

       
         

           
          

      
      

          
           

           
           

           
         

          
          

       
   

      
        

        
          

         
     

    
         

        
           

      
        


          

       
         

       
       

            
          
         

           
        

           
         

       
     

         
      

  
         

       
          
          

          
           

         
         

            
          

       
        
          

           
           

  









































































































































































"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc zegpn(iyily meil)

,'íøéòa úàå äãòä úà úé÷Läå'qp `ed jexa yecwd dyry ixd §¦§¦¨¤¨¥¨§¤§¦¨
.l`xyi ly mpenn mdy zendad zlvdl mb ,rahd jxck `ly

úåöî÷ð úåçðî åìà êìò ïøãä

éðéîù ÷øô ¯ äàá äúéä äãåúä

äðùî
dxeza xn`p(bi ,ai f `xwie)dyly enir `ian ,dcez oaxw `iandy ,

.ung mgl ly cg` oine ,[dkeax ,miwiwx ,zelg] zevn ly mipin

.oin lkn xyr ,zelg mirax` mi`ian eidy epizpyna x`eane
:dcezd zelg ly oxeriya zwqer epizpynäãBzämingld - ©¨

,dcezd mr mi`adäàa äúéädid et`p epnn zleqd xeriy ±Lîç ¨§¨¨¨¨¥
ïäL ,úBiîìLeøé ïéàñ,ogtpa zeeylLLoi`qúBiøaãîebdpy - §¦§©§¦¤¥¥¦§¨¦

inia xacnad`qd lr etiqed milyexia ,xnelk .epiax dyn
yneg cere ,zixacn d`q dlikn dzid zinlyexi d`qe ,zixacnd
,zeixacn mi`q yy .zinlyexi d`qn iyiy wlg `edy ,dpnn

l zeey,úBôéà ézLixdyäôéàädliknìL.ïéàñ Ldti`d §¥¥¨¥¨¨Ÿ§¦
zelikn zeti` izyy jk ,mipexyr dxyr dlikn,ïBøOò íéøNò¤§¦¦¨

miwlgzn mdyäøNòmipexyrìd ingl.ävnì äøNòå ,õîç £¨¨§¨¥©£¨¨©©¨

1
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המשך ביאור למסכת מנחות ליום שלישי עמ' ב

      

          
            

            
           

      
       
      
      
     

     
      
      
     

   
     

      
      

    
       
       
      
      
      

  
    

     
      

      
     

    
      

    
     

       
    

    
      
     

    
    

    
      
      
     
     
     
     
      
     
      
     
      

                          
                   

                          
















































































































          
          
              

         
     
      
      
       
      
      

      
     

    
     
       

    
   

    
     
     
    
     
      
     
   
      
       
      

    
       
     
     
      
      
       
    
      
     
    
     
     

 






















































































       
       
        
         
         

          
         

         
        
        
          
         
         

         
         
         
        
       
         
      
        
       
        
        
        
       
      
        
        

         
             
           
           
             
              
                













































































קטו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc zegpn(iyily meil)

,'íøéòa úàå äãòä úà úé÷Läå'qp `ed jexa yecwd dyry ixd §¦§¦¨¤¨¥¨§¤§¦¨
.l`xyi ly mpenn mdy zendad zlvdl mb ,rahd jxck `ly

úåöî÷ð úåçðî åìà êìò ïøãä

éðéîù ÷øô ¯ äàá äúéä äãåúä

äðùî
dxeza xn`p(bi ,ai f `xwie)dyly enir `ian ,dcez oaxw `iandy ,

.ung mgl ly cg` oine ,[dkeax ,miwiwx ,zelg] zevn ly mipin

.oin lkn xyr ,zelg mirax` mi`ian eidy epizpyna x`eane
:dcezd zelg ly oxeriya zwqer epizpynäãBzämingld - ©¨

,dcezd mr mi`adäàa äúéädid et`p epnn zleqd xeriy ±Lîç ¨§¨¨¨¨¥
ïäL ,úBiîìLeøé ïéàñ,ogtpa zeeylLLoi`qúBiøaãîebdpy - §¦§©§¦¤¥¥¦§¨¦

inia xacnad`qd lr etiqed milyexia ,xnelk .epiax dyn
yneg cere ,zixacn d`q dlikn dzid zinlyexi d`qe ,zixacnd
,zeixacn mi`q yy .zinlyexi d`qn iyiy wlg `edy ,dpnn

l zeey,úBôéà ézLixdyäôéàädliknìL.ïéàñ Ldti`d §¥¥¨¥¨¨Ÿ§¦
zelikn zeti` izyy jk ,mipexyr dxyr dlikn,ïBøOò íéøNò¤§¦¦¨

miwlgzn mdyäøNòmipexyrìd ingl.ävnì äøNòå ,õîç £¨¨§¨¥©£¨¨©©¨
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לד עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שני - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לד עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שני - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

             

             
          

            
              

          
         

            
           

            
            

         
          

         
           

          
            

             
           

        
       

        
          

      
          

         
           

            


        
          

           
        

        
          
           

          
          

           
            

  
         

           
        

         
          

          
           

            
          

          

           
           

         
      

         
          

         
          

        
        

         
       

        
     

           
          

       
         

       
      

          
         

       
       

        
          

            
           
          

          
        

  
          

         
           

           
             

         
       

     
   

       
        

          
        

         
         


        









































































































































































































קיז יום שני - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לד עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

             
          

            
              

          
         

            
           

            
            

         
          

         
           

          
            

             
           

        
       

        
          

      
          

         
           

            


        
          

           
        

        
          
           

          
          

           
            

  
         

           
        

         
          

          
           

            
          

          

           
           

         
      

         
          

         
          

        
        

         
       

        
     

           
          

       
         

       
      

          
         

       
       

        
          

            
           
          

          
        

  
          

         
           

           
             

         
       

     
   

       
        

          
        

         
         


        









































































































































































































יום שלישי - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמרקיח

ביאורים למסכת סוטה דף לה עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

           
          

         
         

         
         

         
          

          
          

         
     

          
           

         
      

           
        

         
       

         
          

         
           

         
        

           
         

           
        

        
        

           
           

     
        

          
        

         
         

          
         

           
         

       
         

          
 

        
       

       
       

            
           

          
         

          

         
       

       
         

          
         

            
 
        
         

          
          

        
           

          
          

     
     

      
         


         
          

        
        

          
          

         
         

       
          

           
          

           
        

         
         

          
         

           
    

           
          

         
            

     
           

       
         

             
        

      
           

        
          

         
           





































































































































































































































המשך בעמוד אכא
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לה עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שלישי - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לה עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

             

          
         

          
          

 
           

          
        

        
         

      
         

          
           

         
          

           
          

         
         

         
       

         
           

         
         
    
        

        
            

       
         

           
      

          
        

         
         

          
        

         
          
          

         
         

       
         

     
           

         
           

          
       

            
          

       
          

          
           

        
        

         
      

        
         

       
           

          
         

           
            

         
          

       
         

        
         

          
    































































































































































             

           
        

         
          

          
          

         

          
            

         
        

            
          

            































קכי יום שלישי - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לה עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

          
         

          
          

 
           

          
        

        
         

      
         

          
           

         
          

           
          

         
         

         
       

         
           

         
         
    
        

        
            

       
         

           
      

          
        

         
         

          
        

         
          
          

         
         

       
         

     
           

         
           

          
       

            
          

       
          

          
           

        
        

         
      

        
         

       
           

          
         

           
            

         
          

       
         

        
         

          
    































































































































































             

           
        

         
          

          
          

         

          
            

         
        

            
          

            





























המשך ביאור למס' סוטה ליום חמישה ושלושים יום לעומר עמ' א



יום רביעי - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמרקכב

ביאורים למסכת סוטה דף לו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"              

         
       

         
     

        
          

         
        
         

          
         

            
          

            
         

         
         

          
         
          

        
          
        

       
         

         
      

           
         

         
         

         
        

       
         

        
     

        
        

         
          

          
     
         

           
          
           

          
         
            
            


          

         
        

        
       

        
          
         

  
            
           

         
         
           

         
        

       
      

        
          

          
       





















































































































































              

         
          

      
         
          

         
          

   
           

         
         

       
        

            
          

           
        

         
         

          
           

     













































המשך ביאור למס' סוטה ליום ששה ושלושים יום לעומר עמ' ב

      

           
             

       
       

     
      
     

      
  

    
     

    
      
        
      
      

   
     

       
     
      
      
     
     

    
     
     
      

     
      

    
































































           
         

          
         

       
     
      
      
     
     
      
       
     
      
     
       
     
      
      
     
      
      
     
      
    
      
     
      
     
      

 
    

 
      

    
  

     
     
     
     
      
                                  

                              
                        

                         
                         

                            
                            
                              
                             

                              
                            

                           
                            
                         

   
                            

                            
                        

























































































































         

        
        
       

          
        
          
        
       
        

        
       
       
      
        
        
        

         
        
      
       
       
              
               
               
                
           
               





























































קכג
      

           
             

       
       

     
      
     

      
  

    
     

    
      
        
      
      

   
     

       
     
      
      
     
     

    
     
     
      

     
      

    
































































           
         

          
         

       
     
      
      
     
     
      
       
     
      
     
       
     
      
      
     
      
      
     
      
    
      
     
      
     
      

 
    

 
      

    
  

     
     
     
     
      
                                  

                              
                        

                         
                         

                            
                            
                              
                             

                              
                            

                           
                            
                         

   
                            

                            
                        

























































































































         

        
        
       

          
        
          
        
       
        

        
       
       
      
        
        
        

         
        
      
       
       
              
               
               
                
           
               



























































סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לו עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום רביעי - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לו עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

              

        
           
            

          
       

          
        
        
          

        
       

        
            

         
   

          
         

          
          

         
        

          
         

             
      

         
           

            
         

         
          

           
            

          
         

          
         

           
  

         
         

           
       

          
         

        
         

           
       

           
          

        
        
        


           

         

         
        

          
           

          
         

          
      

        
         

       
           

          
           

        
         

           
        

            
          

        
        

        
           

        
           

          
         

        
       

         
        

         
  

          
         

        
          

          
         

        
          

         
         
         


           

          
      

         
        

         
          

           
          

           
          







































































































































































































































קכה יום רביעי - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לו עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"              

        
           
            

          
       

          
        
        
          

        
       

        
            

         
   

          
         

          
          

         
        

          
         

             
      

         
           

            
         

         
          

           
            

          
         

          
         

           
  

         
         

           
       

          
         

        
         

           
       

           
          

        
        
        


           

         

         
        

          
           

          
         

          
      

        
         

       
           

          
           

        
         

           
        

            
          

        
        

        
           

        
           

          
         

        
       

         
        

         
  

          
         

        
          

          
         

        
          

         
         
         


           

          
      

         
        

         
          

           
          

           
          





































































































































































































































המשך בעמוד אכב



יום חמישי - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמרקכו

ביאורים למסכת סוטה דף לז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

          
           

        
       

        
        


          

            
         

          
            

           
         

         
        

          
    

           
        

          
            

         
        

      
        

         
         

         
        

        
           

       

      
           

       
      

         
          

            
          

        
            

           
      

          
         

         
         

         
         

         
   

        
           
           

          
           
          
            
            

          
            

        
        



































































































































"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gr sc zegpn(iying meil)

äLc÷éî ,CBz déì úéìc áb ìò óàc,dcezd ingl z` zycwn - §©©©§¥¥§©§¨
wfg dgek milrad zrcn `ly dl ie`xd z` ycwl oipra mb jkle
jezn mirax` eycw okle ,milrad zrcn `ly mb zycwne ,xzei

.`iady mipenyøîeopgei iax -déì àîélà àì ,ïékñ ,øáñdpi` ± ©¨©©¦Ÿ©¦¨¥
xzei dwfg,úøL éìkî.milrad zrcn `ly zycwn dpi`e ¦§¥¨¥

äðùî
z` ycwzy ick dcezd zhigya miielzd mipic zx`an dpynd

:mglddèçLdpnn lek`l zrc lr dcezldpîæì õeç,xgn - §¨¨¦§©¨
leqt oaxwde lebit `edyepnn lke`de,zxk aiigådhgy m` ok §

dlke`ldîB÷îì õeç,milyexi znegl ueg -oaxwd lqtpy ¦§¨
,e`la xaer epnn lke`de.íçlä Lã÷,ycewa oaxwd lqtpy oeik ¨©©¤¤

.dhigya mgld ycwzp jkle ,cxi `l gafnd lr dlr m`edèçL§¨¨
,íçlä Lã÷ àì ,äôéøè úàöîðåm`e ,dhigy mcew dlqtp ixdy §¦§¥§¥¨Ÿ¨©©¤¤

.cxz gafnl dzlrøîBà øæòéìà éaø ,íeî úìòa úàöîðå dèçL§¨¨§¦§¥©£©©¦¡¦¤¤¥
Lcé÷.mgldLcé÷ àì ,íéøîBà íéîëçå.mgldàlL dèçL ¦©©£¨¦§¦Ÿ¦©§¨¨¤Ÿ

ìdîL±,xg` gaf myl `l` dcez myl dhigyd zrya oeik `ly ¦§¨
íéàelénä ìéà ïëå,zevnd lq z` zycwn ezhigyyéðL ïëå §¥¥©¦¦§¥§¥

úøöò éNák,mgld izy z` zycwn ozhigyyàlL ïèçML ¦§¥£¤¤¤§¨¨¤Ÿ
ìíçlä Lã÷ àì ,ïîLxn`p dcez inglay ,mzhigya ielzd`xwie) ¦§¨Ÿ¨©©¤¤

(bi fycw `l dnyl `ly dhgy m`y ,cnln ,'einlW zcFY gaf lr'©¤©©§¨¨
.dcezn micnl zxvr iyake mi`elind li`e .mgld

àøîâ
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המשך ביאור למסכת מנחות ליום חמישי עמ' ב

      

       
          

       
          

    
     
     

     
      

   
     

      
     

    
      

      
      

     
     
      
      
      
      

      
     

    
    
       
     
      
      
     
     

      

    
     

     
    

     
   

    
     

     
     
     
      

           
   



































































































          
             

            
               
        
      
      
       
      
     
      
     
     

    
     

     
       
     
      
      

    
     

    
    

      
     
      
      
     
      
     
      
      

     
     
     
     
      
     
     
      
    
     
     
     
    
           
             
           

                      
                       

                      
                        
                        

                      
                          
                         

                      






















































































































         

         
      
      
          
         
         
       
         
         
        

         
         

        
         
         
      
      
        
        
        
        

        
         
        
        
         
         
        
       

        


































































קכז
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dlke`ldîB÷îì õeç,milyexi znegl ueg -oaxwd lqtpy ¦§¨
,e`la xaer epnn lke`de.íçlä Lã÷,ycewa oaxwd lqtpy oeik ¨©©¤¤

.dhigya mgld ycwzp jkle ,cxi `l gafnd lr dlr m`edèçL§¨¨
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ìdîL±,xg` gaf myl `l` dcez myl dhigyd zrya oeik `ly ¦§¨
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ìíçlä Lã÷ àì ,ïîLxn`p dcez inglay ,mzhigya ielzd`xwie) ¦§¨Ÿ¨©©¤¤

(bi fycw `l dnyl `ly dhgy m`y ,cnln ,'einlW zcFY gaf lr'©¤©©§¨¨
.dcezn micnl zxvr iyake mi`elind li`e .mgld

àøîâ
:xi`n iaxk epizpyny zx`an `xnbdépî ïéúéðúî`pzd `ed in ± ©§¦¦©¦

,epizpyn z` dpeydBìeqétL ìk ,ììkä äæ ,àéðúc .øéàî éaøly ©¦¥¦§©§¨¤©§¨Ÿ¤¦
rxi` oaxwd.íçlä Lã÷ àì ,äèéçL íãB÷rxi`øçà Bìeqét ¤§¦¨Ÿ¨©©¤¤¦©©

äèéçL.íçlä Lã÷ ,llkd miiwzn cvik :`ziixad zx`an §¦¨¨©©¤¤
,xen`ddèçLdlke`l aygeå ,dpîæì õeçdlke`l ayg m` ok §¨¨¦§©¨§
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,dhigy mcew.íçlä Lã÷ àìŸ¨©©¤¤
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לז עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום חמישי - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לז עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

             

         
           
           

         
         

     
       

            
           

        
        

       
         

          
       

          
    

          
          

       
            

    
           

        
        

         
         

         
        

        
       

       
         

       
        

          
            
         
          
           

        
     

            
         

         
          

          

          
          
         

   
           
          

          
         

        
            

           
            
             


         

          
          

         
         

          
         

            
    

         
          

           
          

         
           

          
           

         
       

            
          

          
          

          
           

     
       

      
         

         
         

   





























































































































































































קכט יום חמישי - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
           
           

         
         

     
       

            
           

        
        

       
         

          
       

          
    

          
          

       
            

    
           

        
        

         
         

         
        

        
       

       
         

       
        

          
            
         
          
           

        
     

            
         

         
          

          

          
          
         

   
           
          

          
         

        
            

           
            
             


         

          
          

         
         

          
         

            
    

         
          

           
          

         
           

          
           

         
       

            
          

          
          

          
           

     
       

      
         

         
         

   





























































































































































































יום שישי - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמרקל

ביאורים למסכת סוטה דף לח עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

        
      

       
          

        
           

          
         

         
        

        
          

       
       

         
        

          
         

          
         

        
        

     
          

         
         

       
        

             
        

     
      

     
        

        
      

        
          

         
 

          
            

         
      

        
       

             
          

       
          

        
          

      
       

        
         

          
        

         
         

          
         
        

          
         

         
       

           
      

      
           

       
        

  
        

     
         

         
          


        

       
     

          
         

           
         

        
        

        
  























































































































































































      

      
       

         
         

     
       

     
     

     
      
     

       
     

      
      

    
       

       
    

     
     
      
     

    
     

       
        

      
      

    
     

     
      

     
      

     
      
     

       
      

     
      
    
      

 




























































































         
         

           
          
     

     
      

 
     

     
       

    
     
      
      
     
       
      

    
      
      
      
      
      
     

  
   

    
     
     

   
      
      
     
      
     

     
      
       
      

      
     
      
      
       
      
     
       
      
     

     

      
      
     

     

     
    

      
                          

                            
          





























































































































      
        
         
         

        
        

          
         

         
          

       
        
        

          
       

        
       
        
        
       
          
        

          
         
       

         
       
        
         
         
        

          
         

               
               

              
               
             
              

              
            























































































קלי

      

      
       

         
         

     
       

     
     

     
      
     

       
     

      
      

    
       

       
    

     
     
      
     

    
     

       
        

      
      

    
     

     
      

     
      

     
      
     

       
      

     
      
    
      

 




























































































         
         

           
          
     

     
      

 
     

     
       

    
     
      
      
     
       
      

    
      
      
      
      
      
     

  
   

    
     
     

   
      
      
     
      
     

     
      
       
      

      
     
      
      
       
      
     
       
      
     

     

      
      
     

     

     
    

      
                          

                            
          





























































































































      
        
         
         

        
        

          
         

         
          

       
        
        

          
       

        
       
        
        
       
          
        

          
         
       

         
       
        
         
         
        

          
         

               
               

              
               
             
              

              
            





















































































סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לח עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שישי - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר



קלב
      

          
             

          

            
      

     
    

      
    

     
     

    
       

    
      
      
        
      
      
      

      
      

      
     

   
     

     
      
        
       
     
      
     
        

     
      
      
      
      

        
       

    
       
      

    
   

    
     
    
     
      

      
    

    
      
     
    

      
       

























































































































         
            
             
             

        
      
     
      
      
      
     
     
      
      
        

 
     

    
      

      
      
     

    
     

      
  

    
   
     
      
      
     
     
      
     
      

     

    
     

      
      
      
       
     



























































































      
      
       
        
        
        

       
         

        
         
        
         
       
        
       
          
         
         
         
        
        
          
         
        
       

          
         
          
         
        
         
         
               

              
              
              
              
             
               
              
              
               























































































סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לח עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

             

      
        

         


        
     

         
          
           

    
         

         
 

           
     

          
            

          
          

         
         

 
          

        
          

          
          

      
          

           
         

          
        

       
        

          
         

         
       

           
     

           
   

            
           

         
          

        
         

          

   
           

           
       

          
           

   
           

          
          

          
         

        
          

        
           

          
         

        
      

        
         

         
         

         
         

         
    

         
       

          
         

        
           

         
          

      
         

        
         

           
        

         
        

          
        

  
       

          
       











































































































































































































קלג יום שישי - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לח עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

      
        

         


        
     

         
          
           

    
         

         
 

           
     

          
            

          
          

         
         

 
          

        
          

          
          

      
          

           
         

          
        

       
        

          
         

         
       

           
     

           
   

            
           

         
          

        
         

          

   
           

           
       

          
           

   
           

          
          

          
         

        
          

        
           

          
         

        
      

        
         

         
         

         
         

         
    

         
       

          
         

        
           

         
          

      
         

        
         

           
        

         
        

          
        

  
       

          
       











































































































































































































שבת קודש - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמרקלד

ביאורים למסכת סוטה דף לט עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"
             

        
        
         

       
       

         
        

       
           

     
        

     
         

         
        

        
          

         
         

        
          

          
        

        
         

     
        
        

        
        

         
           

       
          

        
          

 











































































"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr er sc zegpn(iyily meil)

,'åéîìLd`a 'einlW' zaizy minkg eyxce,øéæð éîìL úBaøìmby §¨¨§¨¨§©©§¥¨¦
.xyr eidi minlyd mr ze`ay zelgd

:akrn dcez inglay zelgd oipn m`d dpc `xnbdéáeè áø øîà̈©©¦
úBlç òaøà ïàôàL äãBú éîçì ,ìàeîL øîà àðñé÷ øamewna ©¦§¨¨©§¥©§¥¨¤£¨¨©§©©

,zelg mirax`àöé:`xnbd dywn .daeg iciíéòaøà ïðéòa àäå- ¨¨§¨¨¦©©§¨¦
mirax`a jxevd :`xnbd zvxzn .zelg mirax` eidiy jixv `lde

`l` epi` zelgäåöîì.akrn epi`e §¦§¨
:`xnbd dywneäéépéî äîeøz éLeøôà éòa àäåjixv `lde - §¨¨¥©§¥§¨¦©§

dpyna oldl x`eank ,odkl dzzle xyr lkn zg` dlg yixtdl
(:fr).àîéz éëåuxzz m`e -àãçå àãç ìkî Léøôîcqxety - §¦¥¨§©§¦¦¨£¨©£¨

ixde ,odkl dpzepe dyixtne dlg lkn hrnàðîçø øîà 'ãçà', ¤¨¨©©£¨¨

e mly mgl lehiy minkg ecnle.ñeøt ìBhé àlL:`xnbd zvxzn ¤Ÿ¦¨
äLéìa eäðéLøôàczg` lk ly dqirdn yixtd odkd wlg z` - §©§§¦§§¦¨

.mly mgl odkd cia yiy `vnpe ,o`t` jk xg`e zelgdn
:`ziixan l`eny lr dywn `xnbdäaéøL úBçðnä ìk ,éáéúéî¥¦¥¨©§¨¤¦¨

,ïúlç úcîa,xyrn zegt la` zelecb zelg dyry xnelkBà §¦©©¨¨
,ïúlç úcîa èòénL,xyrn xzei la` zephw zelg dyry xnelk ¤¦¥§¦©©¨¨

,úeøéæðe äãBú éîçìå ìBãb ïäk ézéáçå íéðtä íçlî õeç ,úBøLk§¥¦¤¤©¨¦©£¦¥Ÿ¥¨§©§¥¨§¦
m`y xn`y l`eny lr dywe ,akrn mda xen`d zelgd oipny

.daeg ici `vi zelg rax` wx dcez ingln dt`
:`xnbd zvxznàeä
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המשך ביאור למסכת מנחות ליום שלישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fr sc zegpn(iriax meil)

ïéãî úîeøzîoicn znglna -(cp-dk `l xacna)`avd iyp` eyixtd ¦§©¦§¨
,'dnexz' xn`p my s`e ,mipdkl dnglnd llyn ze`n yngn cg`
zvxzn .ze`n yngn cg` didz dcez ingl znexz s` ok m`e

:`xnbdïéðc`idy dcez inglî ,úBøBãì úâäBpä äîeøzznexz ¨¦§¨©¤¤§¦
xyrn`id s`yïéãî úîeøz çéëBz ìàå ,úBøBãì úâäBpä äîeøz§¨©¤¤§§©¦©§©¦§¨

,úBøBãì úâäBð dðéàL.oicn znglna wx dzid `l` ¤¥¨¤¤§
:`xnbd dywnälç úîeøzî óìéðåcg` `ide 'dnexz' da xn`py §¥©¦§©©¨

zvxzn .ok didz dcez ingl znexz s`e ,drax`e mixyrn
:`xnbdïéðc ,ìàòîLé éaø éác àðzmdy dcez ingløîàpL øác ¨¨§¥©¦¦§¨¥¨¦¨¨¤¤¡©

Ba(ci f `xwie)î ,[''äì äîeøz epnî'] ('ä úîåøú åðîî)znexz ¦¤§¨©¦
`id s`y xyrnBa øîàpL øác(ek gi xacna)eðnî'] (''äì äîåøú) ¨¨¤¤¡©¦¤

é÷etàì [''ä úîeøz[`ivedl±]älç úîeøz,dpnn cenll oi`y §©§©¥§©©¨
,''äì äîeøz epnî' Ba øîàð àìccala ''dl dnexz' wx `l`my) §Ÿ¤¡©¦¤§¨©

(hi eh.
xyrn znexzl dcez ingl znexz dywed m`d zwtzqn `xnbd

:dipic lkléòawtzqd ±äãBú éîçì úîeøz ,àáø,xf dlk`y ¨¥¨¨§©©§¥¨
m`dïäéìò ïéáéiçmzlik` lr ±äúéî,miny iciaåmzlik` lr ©¨¦£¥¤¦¨§

bbeyaLîBç,xyrn znexz lke`k ,oxwd lr sqepaïéáéiç ïéà Bà ¤¥©¨¦
.LîBçå äúéî ïäéìò,`ed wtqdeL÷zéàc ïåékeywedy - £¥¤¦¨¨¤¥¨§¦§©

éîc øNòî úîeøúk ,øNòî úîeøúì,ixnblàîìc Bàoeik ¦§©©£¥¦§©©£¥¨¥¦§¨
aezk cifna dnexz lke`ay(h ak `xwie)EznE','Ba`le ea rnyne ¥

aezk dbbya ycew lke`d inelyzae ,zxg`a(fh d my),å'z` §¤
BúéMîçziying aeig oi`e siqedl yi eziying rnyne ,'eilr sqFi £¦¦¥¨¨

el` miweqta ,xg` xacaàðîçø èòéîexn`p `l el` mipicy ¦¥©£¨¨
`id m`d dcez ingl znexz :`ax wtzqd cer .dcez ingl znexza

úònãîoileg jezl dltp m`y ,dnexzk [dzaexrz zxqe`-] §©©©
,dnexzdn d`ne cg` it oilega eidiy cr zaexrzd z` zxqe`Bà

.úònãî dðéà:zewitqd izy lr `xnbd dwiqn.e÷éz ¥¨§©©©¥
:`ziixad z` xxal zxfeg `xnbdøî øîàdzywd `ziixad ± ¨©©

mdn cnlp `le ,dlg lkl oexyr jixvy mgld izyn epcnl recn
dvxize ,cgi zelgd lkl mipexyr ipy `iadl yiyøîBì ãeîìz©§©

mgld izya,'äðééäz'.zepexyr dxyr dcez ingl xeriyy cnln ¦§¤¨
:`xnbd zl`ey.àãeîìz éàî©©§¨
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המשך ביאור למסכת מנחות ליום רביעי עמ' ב

      

         
          

           
            

     
  

   
    

     
     

     
    

      
      

      
     
     
     
     
     

       
    

     
      

     
     
      

 


























































            
              

           
            
      
     
     
     
     
      
     
     
      
      
     

    

     
      

     
     
     
      
      

     
      
       
     


    

    
                      

                          
                          
                         

                      
                          

                         
                      
                         

                         
                          

                        
                             
                        

                        
                        

        
                         

                           
                        
                        

                           
                       

                          
                          

                           
        





















































































































           

        
        
       
       
          
         
          
         
        
        
        
        

        
         

       
        
       
        











































קלה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr er sc zegpn(iyily meil)

,'åéîìLd`a 'einlW' zaizy minkg eyxce,øéæð éîìL úBaøìmby §¨¨§¨¨§©©§¥¨¦
.xyr eidi minlyd mr ze`ay zelgd

:akrn dcez inglay zelgd oipn m`d dpc `xnbdéáeè áø øîà̈©©¦
úBlç òaøà ïàôàL äãBú éîçì ,ìàeîL øîà àðñé÷ øamewna ©¦§¨¨©§¥©§¥¨¤£¨¨©§©©

,zelg mirax`àöé:`xnbd dywn .daeg iciíéòaøà ïðéòa àäå- ¨¨§¨¨¦©©§¨¦
mirax`a jxevd :`xnbd zvxzn .zelg mirax` eidiy jixv `lde

`l` epi` zelgäåöîì.akrn epi`e §¦§¨
:`xnbd dywneäéépéî äîeøz éLeøôà éòa àäåjixv `lde - §¨¨¥©§¥§¨¦©§

dpyna oldl x`eank ,odkl dzzle xyr lkn zg` dlg yixtdl
(:fr).àîéz éëåuxzz m`e -àãçå àãç ìkî Léøôîcqxety - §¦¥¨§©§¦¦¨£¨©£¨

ixde ,odkl dpzepe dyixtne dlg lkn hrnàðîçø øîà 'ãçà', ¤¨¨©©£¨¨

e mly mgl lehiy minkg ecnle.ñeøt ìBhé àlL:`xnbd zvxzn ¤Ÿ¦¨
äLéìa eäðéLøôàczg` lk ly dqirdn yixtd odkd wlg z` - §©§§¦§§¦¨

.mly mgl odkd cia yiy `vnpe ,o`t` jk xg`e zelgdn
:`ziixan l`eny lr dywn `xnbdäaéøL úBçðnä ìk ,éáéúéî¥¦¥¨©§¨¤¦¨

,ïúlç úcîa,xyrn zegt la` zelecb zelg dyry xnelkBà §¦©©¨¨
,ïúlç úcîa èòénL,xyrn xzei la` zephw zelg dyry xnelk ¤¦¥§¦©©¨¨

,úeøéæðe äãBú éîçìå ìBãb ïäk ézéáçå íéðtä íçlî õeç ,úBøLk§¥¦¤¤©¨¦©£¦¥Ÿ¥¨§©§¥¨§¦
m`y xn`y l`eny lr dywe ,akrn mda xen`d zelgd oipny

.daeg ici `vi zelg rax` wx dcez ingln dt`
:`xnbd zvxznàeä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fr sc zegpn(iriax meil)

ïéãî úîeøzîoicn znglna -(cp-dk `l xacna)`avd iyp` eyixtd ¦§©¦§¨
,'dnexz' xn`p my s`e ,mipdkl dnglnd llyn ze`n yngn cg`
zvxzn .ze`n yngn cg` didz dcez ingl znexz s` ok m`e

:`xnbdïéðc`idy dcez inglî ,úBøBãì úâäBpä äîeøzznexz ¨¦§¨©¤¤§¦
xyrn`id s`yïéãî úîeøz çéëBz ìàå ,úBøBãì úâäBpä äîeøz§¨©¤¤§§©¦©§©¦§¨

,úBøBãì úâäBð dðéàL.oicn znglna wx dzid `l` ¤¥¨¤¤§
:`xnbd dywnälç úîeøzî óìéðåcg` `ide 'dnexz' da xn`py §¥©¦§©©¨

zvxzn .ok didz dcez ingl znexz s`e ,drax`e mixyrn
:`xnbdïéðc ,ìàòîLé éaø éác àðzmdy dcez ingløîàpL øác ¨¨§¥©¦¦§¨¥¨¦¨¨¤¤¡©

Ba(ci f `xwie)î ,[''äì äîeøz epnî'] ('ä úîåøú åðîî)znexz ¦¤§¨©¦
`id s`y xyrnBa øîàpL øác(ek gi xacna)eðnî'] (''äì äîåøú) ¨¨¤¤¡©¦¤

é÷etàì [''ä úîeøz[`ivedl±]älç úîeøz,dpnn cenll oi`y §©§©¥§©©¨
,''äì äîeøz epnî' Ba øîàð àìccala ''dl dnexz' wx `l`my) §Ÿ¤¡©¦¤§¨©

(hi eh.
xyrn znexzl dcez ingl znexz dywed m`d zwtzqn `xnbd

:dipic lkléòawtzqd ±äãBú éîçì úîeøz ,àáø,xf dlk`y ¨¥¨¨§©©§¥¨
m`dïäéìò ïéáéiçmzlik` lr ±äúéî,miny iciaåmzlik` lr ©¨¦£¥¤¦¨§

bbeyaLîBç,xyrn znexz lke`k ,oxwd lr sqepaïéáéiç ïéà Bà ¤¥©¨¦
.LîBçå äúéî ïäéìò,`ed wtqdeL÷zéàc ïåékeywedy - £¥¤¦¨¨¤¥¨§¦§©

éîc øNòî úîeøúk ,øNòî úîeøúì,ixnblàîìc Bàoeik ¦§©©£¥¦§©©£¥¨¥¦§¨
aezk cifna dnexz lke`ay(h ak `xwie)EznE','Ba`le ea rnyne ¥

aezk dbbya ycew lke`d inelyzae ,zxg`a(fh d my),å'z` §¤
BúéMîçziying aeig oi`e siqedl yi eziying rnyne ,'eilr sqFi £¦¦¥¨¨

el` miweqta ,xg` xacaàðîçø èòéîexn`p `l el` mipicy ¦¥©£¨¨
`id m`d dcez ingl znexz :`ax wtzqd cer .dcez ingl znexza

úònãîoileg jezl dltp m`y ,dnexzk [dzaexrz zxqe`-] §©©©
,dnexzdn d`ne cg` it oilega eidiy cr zaexrzd z` zxqe`Bà

.úònãî dðéà:zewitqd izy lr `xnbd dwiqn.e÷éz ¥¨§©©©¥
:`ziixad z` xxal zxfeg `xnbdøî øîàdzywd `ziixad ± ¨©©

mdn cnlp `le ,dlg lkl oexyr jixvy mgld izyn epcnl recn
dvxize ,cgi zelgd lkl mipexyr ipy `iadl yiyøîBì ãeîìz©§©

mgld izya,'äðééäz'.zepexyr dxyr dcez ingl xeriyy cnln ¦§¤¨
:`xnbd zl`ey.àãeîìz éàî©©§¨
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לט עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

שבת קודש - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לט עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

             

      
           

         
        

        
         

     
        

        
     

         
        

     
           

        
        

    
           

        
      

        
         

    
          

         
           

         
      

          
          
         

          
         

          
           

          
      

          
         

       
         

          
         

         
        

           
         

        
          

       
       

          
         

         
          

        
         

        
          

        
         

         
        

         
       

         
          

       
      

          
           

         
         

      























































































































































קלז שבת קודש - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לט עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

      
           

         
        

        
         

     
        

        
     

         
        

     
           

        
        

    
           

        
      

        
         

    
          

         
           

         
      

          
          
         

          
         

          
           

          
      

          
         

       
         

          
         

         
        

           
         

        
          

       
       

          
         

         
          

        
         

        
          

        
         

         
        

         
       

         
          

       
      

          
           

         
         

      





















































































































































"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dr sc zegpn(ipy meil)

yi ok m`e ,'`id dgpn'y meyn `ed dwivi oiclúBaøìz`ìk §©¨
ì úBçðnä.ä÷éöé,zegpnd lkl ieaix yiy xg`n :`ziixad zxxan ©§¨§§¦¨

ìBëéxn`z `ny -óà äaøî éðàLz`äôàî úçðîdidzy xepz ¨¤£¦©§¤©¦§©©£¤
,dwivi dperhøîBì ãeîìz' aezkd epcnln ±,'ïîL äéìòrnyny ©§©¨¤¨¨¤

dwivi zbdep zegpnd lka `ly gxkda ok m` ,herin ef daizn
:`ziixad zxxan .[xepz dt`n `weec mihrnn recn x`azi oldle]

`nyàéöBàwx dwivid oic llknúBlçä úàdt`n zgpn ly ¦¤©©
,xepzïé÷é÷øä úà àéöBà àìåxn`p ixdy ,xepz dt`n zgpn ly §Ÿ¦¤¨§¦¦

zvxzn ,zegpn ibeq ipy hrnl oipne cg` herin wx dxeza

:`ziixadøîBì ãeîìzdgpn' ,,'àéäherin ef daizn rnyny ©§©¦
jkl ,hrnl ozernyny zeaiz izy df weqta yiy xg`ne ,sqep

.oiwiwxe zelg ,xepz dt`n zegpn izy z` dwivi oicn mihrnn
:`xnbd zxxanàãeîìz éàîherind z` yexcl gxkdd dn ± ©©§¨

,xepz dt`n zgpnl dwivinàîéàaezkd `ay xn`z `ny ± ¥¨
íéðäk úçðî àéöBäìxazqn xzei ixdy .odk `iany dgpn ± §¦¦§©Ÿ£¦

ef dyxta zxkfen dpi`y meyn ,dze` hrnl(a my)x`y mr
xg` mewna zxkfen `l` ,zegpnd(fh e my)hrnl `pzd cnl oipne ,

.zegpnd x`y mr dyxta dxen`d xepz dt`n zgpn z` `weec
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המשך ביאור למסכת מנחות ליום שני עמ' א



bÎaקלח wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`enyaalÎlb`iÎ`

ì:ìà-äNòå Léà øNò-äòLz ãåã éãáòî eã÷tiå íòä-ìk-úà õa÷iå øðáà éøçàî áL áàBéå§À̈¨ µ¥©£¥´©§¥½©¦§−Ÿ¤¨¨¨®©¦¨̧§¹¥©§¥¬¨¦²¦§¨¨¨¬¦−©£¨¥
àììL øðáà éLðàáe ïîéðaî ekä ãåã éãáòå:eúî Léà íéMLå úBàî-Láìeäøa÷iå ìàäNò-úà eàNiå §©§¥´¨¦À¦Æ¦¦§¨¦½§©§¥−©§¥®§¥¯§¦¦²¦−¥©¦§Æ¤£¨¥½©¦§§ªÆÆ

:ïBøáça íäì øàiå åéLðàå áàBé äìélä-ìë eëìiå íçì úéa øLà åéáà øá÷a§¤´¤¨¦½£¤−¥´¨®¤©¥§´¨©©À§¨¨Æ©£¨½̈©¥¬Ÿ¨¤−§¤§
âàñ:íélãå íéëìä ìeàL úéáe ÷æçå Cìä ãåãå ãåc úéa ïéáe ìeàL úéa ïéa äkøà äîçìnä éäzå©§¦ µ©¦§¨¨Æ£ª½̈¥µ¥´¨½¥−¥´¨¦®©¨¦ÆŸ¥´§¨¥½¥¬¨−Ÿ§¦¬§©¦
áeãìiå(éø÷ eãìeiå):úéìàòøæiä íòðéçàì ïBðîà BøBëá éäéå ïBøáça íéða ãåãìâìâéáàì áàìë eäðLîe ©¦¨§¯©¦¨§¯§¨¦²¨¦−§¤§®©§¦ µ§Æ©§½©£¦−Ÿ©©¦§§¥¦¦§¥´¦§½̈©£¦©¦¾

(éø÷ ìéâéáàì)ìMäå éìîøkä ìáð úLà:øeLb Cìî éîìz-úa äëòî-ïa íBìLáà éLãäiðãà éòéáøäå ©£¦©¾¦¥−¤¨¨´©©§§¦®§©§¦¦Æ©§¨´¤©£½̈©©§©−¤¬¤§§¨§¦¦−£Ÿ¦¨´
:ìèéáà-ïa äéèôL éLéîçäå úébç-ïaäô:ïBøáça ãåãì eãlé älà ãåc úLà äìâòì íòøúé éMMäå ¤©¦®§©£¦¦−§©§¨¬¤£¦¨§©¦¦´¦§§½̈§¤§−̈¥´¤¨¦®¥²¤ª§¬§¨¦−§¤§

å:ìeàL úéáa ÷fçúî äéä øðáàå ãåc úéa ïéáe ìeàL úéa ïéa äîçìnä úBéäa éäéåæìeLâìt ìeàL ©§¦À¦§Æ©¦§¨½̈¥µ¥´¨½¥−¥´¨¦®§©§¥²¨¨¬¦§©¥−§¥¬¨§¨´¦¤½¤
ìét-ìà äúàa òecî øðáà-ìà øîàiå äià-úá ätöø dîLe:éáà Lâçéøác-ìò ãàî øðáàì øçiå §−̈¦§¨´©©¨®©ÆŸ¤Æ¤©§¥½©¬©−̈¨¤¦¤¬¤¨¦©¦©Á§©§¥̧§¹Ÿ©¦§¥´

éáà ìeàL | úéa-íò ãñç-äNòà íBiä äãeäéì øLà éëðà áìk Làøä øîàiå úLa-Léàåéçà-ìà E ¦À¤©ÆŸ¤Æ£¸Ÿ¤¬¤¨Ÿ¦»£¤´¦¨¼©¸¤¡¤¤¹¤¦¥´¨´¨¦À¤¤¨Æ
:íBiä äMàä ïåò éìò ã÷ôzå ãåc-ãéa Eúéöîä àìå eäòøî-ìàåèéñé äëå øðáàì íéäìà äNòé-äkó §¤¥´¥¥½§¬Ÿ¦§¦¦−§©¨¦®©¦§¬Ÿ¨©²£¬Ÿ¨¦−̈©Ÿ©£¤ µ¡Ÿ¦Æ§©§¥½§−ŸŸ¦´

:Bl-äNòà ïë-ék ãåãì äåäé òaLð øLàk ék Bìéàqk-úà íé÷äìe ìeàL úéaî äëìînä øéáòäì ®¦À©£¤̧¦§©µ§Ÿ̈Æ§¨¦½¦¥−¤¡¤§©£¦¬©©§¨−̈¦¥´¨®§¨¦º¤¦¥´
:òáL øàa-ãòå ïcî äãeäé-ìòå ìàøNé-ìò ãåãàéñ:Búà Búàøiî øác øðáà-úà áéLäì ãBò ìëé-àìå ¨¦À©¦§¨¥Æ§©§½̈¦−̈§©§¥¬¨©§Ÿ¨´Ÿ½§¨¦¬¤©§¥−¨¨®¦¦§¨−Ÿ

i"yx

(Ï).Ï‡‰˘ÚÂ ˘È‡ ¯˘Ú ‰Ú˘˙בכלל עשהאל והלא

וכן כולם, כנגד שקול שהיה יצא, ולמה דוד, עבדי

א) ב וכן(יהושע יריחו; ואת הארץ את ראו לכו (מלכיםֿא:

א) בתיא ואת רבות נכריות נשים אהב שלמה והמלך :

ÏÎ‡·.(‚)פרעה: Â‰�˘ÓÂקורא הוא אחר ובמקום

רבי אמר כלאב, שמו נקרא ולמה דניאל, ומשנהו אותו

אביגיל היתה מנבל אומרים, הדור ליצני שהיו יצחק:

אמרו ורבותינו לאביו. ונדמה קלסתרו נהפך מעוברת,

א) ד בהלכה:(ברכות מפיבושת פני מכלים שהיה :

(‰).‰Ï‚ÚÏהוא וכן עליו, חביבה שהיתה מיכל, זו

יח)אומר יד והכתיב(שופטים בעגלתי. חרשתם לולא :

כג) ו יום(לקמן עד ולד לה היה לא שאול בת ולמיכל :

ואילך, מעשה מאותו לה היה לא מותה יום עד מותה,

לה: הוי מעשה אותו ÊÁ˙Ó˜.(Â)קודם ‰È‰כח בכל

מלכותו: להעמיד שאול בית ‡�ÈÎ(Á)על ·ÏÎ ˘‡¯‰
.‰„Â‰ÈÏ שומר‡˘¯ כראש אפילו חשוב אני כלום

תחת שהטעם הנקוד, לפי אך לדוד, אשר הכלבים

הראש, פירושו: כך במקף, מוקף אנכי' ו'כלב 'הראש',

כלב להיות לי טוב בביתך, ראש להיות אחפוץ וכי

יונתן: תרגם וכן דוד, בבית ÒÁ„.והדיוט ‰˘Ú‡ ÌÂÈ‰
כל ועם שאול בית עם חסד לעשות לי נאה מעתה

דוד: ביד המציתיך ולא הנה עד עשיתי כאשר אוהביו,

cec zcevn
(Ï).Ï‡‰˘ÚÂ:עמהם כללו לא מכולם, חשוב שהיה לפי
(‡Ï).ÔÈÓÈ�·Ó:אבנר באנשי מבנימין, ובמי ומפרש וחוזר
(·Ï).‰ÏÈÏ‰ ÏÎ ÂÎÏÈÂיהרגוהו פן מאבנר, פחד הוא גם כי

אחיו: דם יגאל שלא הפחד מעליו אלÂ‡ÈÂ¯.להסיר כשבאו
הבוקר: להם האיר ארוך:‡¯ÎÂ‰.(‡)חברון, ‰ÍÏÂזמן

.˜ÊÁÂ:יותר התחזק עת וחלשים:ÌÈÏ„Â.בכל ·Ô(‚)שפלים
.‰ÎÚÓ:במלחמה ולקחה היתה, תואר „Â„.(‰)יפת ˙˘‡

פילגש: ולא דוד, אשת היתה אחת כל לומר: כולן, על חוזר
(Â).ÏÂ‡˘ ˙È··:בנו בושת איש ביד המלוכה להעמיד
(Ê).¯Ó‡ÈÂ:אבי פילגש אל שנאמר: בושת, איש היה שהאומר יובן ומעצמו האומר, מי פירש ולא ÂÎÂ'.סתם ‰˙‡· ÚÂ„Óכי

להדיוט אסורה מלך של א)אלמנותו יח Â‚Â'.(Á):(סנהדרין ·ÏÎ אנשי‰¯‡˘ על וממונה שר אינני וכי בזיתני, מדוע לומר: רצה
לשונא אם כי לבזות יאות לא כאומר שנאת, אשר מלחמתך אנשי יהודה במלכות הכלבים על וממונה ראש אני וכי מלכותך,

מהם: אחת בי שאין כמוני לאיש ולא אנשים, ÒÁ„.ושפל ‰˘Ú‡ ÌÂÈ‰:'וכו חסד שאעשה לי ראוי מהיום האם לומר: רצה
.ÍÈ˙ÈˆÓ‰ ‡ÏÂ:הפילגש עון עלי תפקוד כי הרע גמלתני ואתה דוד, ביד המציתיך לא הנה שעד אחר לומר: Î‰(Ë)רצה

.‰˘ÚÈ:במקרא הרבה וכהנה שבועה, ענין ‰'.הוא Ú·˘� ¯˘‡Î:ישראל כל על ÂÏ.להמליכו ‰˘Ú‡דבר על לסייעו לדוד,
ÏÂÎÈ.(È‡)המלוכה: ‡ÏÂ:יאמר בושת איש על

oeiv zcevn
(Ï).Â„˜ÙÈÂכמו מט)נחסרו, לא איש:(שם ממנו נפקד ולא :
(‡Ï).Â˙Óמבנימין הכו לומר וגו', הכו על ומוסב ומתו, כמו

ומתו: ÌÁÏ.(Ï·)וגו' ˙È·:לחם אור:Â‡ÈÂ¯.בבית מלשון
(‡).ÌÈÏ„Âכמו יט)חלושים, מא ורעות:(בראשית דלות :

(‚).Â‰�˘ÓÂ:שנים ובעילה:·‡˙‰.(Ê)מלשון ביאה מלשון
(Á).ÂÈÁ‡:קרוביו.Â‰Ú¯Ó:אוהביו.ÍÈ˙ÈˆÓ‰הזמנה ענין

כמו יג)ומסירה, ט אליו:(ויקרא המציאו העולה ואת :.„Â˜Ù˙Â
זכרון: להעמיד:ÌÈ˜‰ÏÂ.(È)ענין
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(·È).‰Ú¯ ÍÈÏÚ ÂË� ÈÎשאמר הרשע טיטוס כנגד

עצמו: את ÂÏÎÂÈ.הרג Ï·:לעשותה(‚È)ÂÓ˙È˘˙ ÈÎ
.ÌÎ˘את ישראל שיחלקו לחלק אותם תשית אשר

שנאמר כמו כ"ג)ממונם וגו':(ישעי' ואתננה סחרה והיה

.Ì‰È�Ù ÏÚ Ô�ÂÎ˙ ÍÈ¯˙ÈÓ·תכונן קשתותיך במיתרי

פניהם: על לירות ותזמינם ·ÍÊÚ.(È„)חציך '‰ ‰ÓÂ¯
ונזמרה, ונשירה הקמים ‰˘Á¯.(‡):(סא"א)על ˙ÏÈ‡

אילת שהיא ישראל כנסת על ד"א שיר, כלי שם

שחר כמו הנשקפה י')אהבים ז דרשוהו(שיר ורבותינו ,

אילותי כמו מעוז לשון אילת פתר ומנחם באסתר,

חושה זה)לעזרתי ומנחם‰˘Á¯.:(סימן שחרית, לשון

רצון יבקש טוב שוחר כמו ביקור, לשון י"א)פתר (משלי

פניך: לשחר È�˙·ÊÚ.(·)וכמו ‰ÓÏהיא עתידה

העתיד: על זו תפלה דוד ואמר בגולה ¯ÂÁ˜ללכת
.È˙ÚÂ˘ÈÓ:שאגתי ÌÓÂÈ.(‚)ומדברי אני‡˜¯‡

עונה: ואינך יום אל מיום לך ˜„Â˘.(„)קורא ‰˙‡Â
קדמונים: מימים ישראל תהלות לשמוע ויושב

(Ê).˙ÚÏÂ˙ ÈÎ�‡Â:אחד כאיש מכנה ישראל כל

(Á).Â¯ÈËÙÈחמור ופטר רחם פטר כמו (שמותיפתחו

מיםיג) יז)פוטר :(משלי

cec zcevn
(·È).ÂË� ÈÎיתיצבו כמ"ש למולך רעה לעשות נטו כי על

משיחו ועל ה' על ב')וגו' ÓÊÓ‰.:(לעיל Â·˘Áמחשבות יחשבו
לעשותם: להם ˙˘ÂÓ˙È.(È‚)שא"א ÈÎתשית זאת בעבור כי

למטרא להיות אחת בפאה מובדל שיעמדו אחד לחלק אותם
בהם:·ÍÈ¯˙ÈÓ.לחץ: לירות החצים תכונן הקשת בחבל
(„È).ÍÊÂÚ·גודל וגו':כפי נשירה ואז מאויביך להפרע עצמך תרים ‡ÈÏ.(·)כחך ÈÏ‡והצועקים הקוראים כדרך המלה כפל

ענני ה' ענני י"ח)כמו Â‚Â'.:(מ"א ˜ÂÁ¯:מישועתי רחוק אתה מה על להתפלל המה שאגתי דברי לומר ואףÏÈÏÂ‰.(‚)רצה
ומתפלל: קורא אני ÈÏ.בלילה ‰ÈÓÂ„ ‡ÏÂ:נענה לא כשעדיין לא אבל לשתוק דרכו נענה כשהאדם כי אשתוק ÂÈ˘·.(„)לא

תשב לעולם ה' אתה כמו ונצחי ה')קיים מהללים(איכה היו כי ישראל תהלות היית רבות ופעמים עתה כחך אז ככחך הלא ור"ל
מישועתי: עתה תרחק כן אם ומדוע מצרתם אותם בהושיעך ÂÓËÏÙ˙Â.(‰)אותך ÂÁË·:הצלתם כן בך בטחו כאשר

(Ê).˙ÚÏÂ˙:כתולעת תשש ‡„Ì.כחי ˙Ù¯Á:כמוני שפל שהוא בחרפם לו יאמרו כי הזולת את עמדי יחרפו אדם ÈÂÊ·Âבני
.ÌÚ:שונות במלות הדבר וכפל עמדי זולתו מבזה עם המלעיג:Â¯ÈËÙÈ.(Á)כל כדרך בראש וינענעו בי ללעוג שפתם יפתחו

oeiv zcevn
(‚È).ÌÎ˘אחד שכם כמו מח)חלק הוא·ÍÈ¯˙ÈÓ.:(בראשית

יתר על כמו הקשת יא)חבל ‰˘Á¯.(‡):(לעיל ˙ÏÈ‡כלי שם
אצלם: אז ידוע מיםÂ¯ÈËÙÈ.(Á)זמר פוטר כמו פתיחה ענין

י"ז) :(משלי

xe` ldi
פ"טואנכיז ו' חולין עם. ובזוי אדם חרפת איש ולא תולעת

בהר: ר"פ בחיי ר"ח. א'.
למשהחולין ואפר עפר ואנכי אמר לאברהם גדולה נתתי ספ"ו

איש. ולא תולעת ואנכי אמר לדוד מה. ונחנו אמרו ולאהרן
במהרש"א וע' החסדים. מכל קטנתי בד"ה ב' סי' באג"ה וע'
בו שהיה פרטית היצירה שפלות הזכיר שדוד פי' בח"א שם
לו שניתן אלא ביצירתו נפל להיות ראוי שהיה רז"ל לפמ"ש
יצירתי בתחלת ואנכי ועז"א כו' לאדם חסרים שהיו שנה ע'
אדם חרפת ענין וע"ש איש. ולא תולעת וזהו נפל להיות ראוי
שדוד מה והנה כו'. מאדם לו שנתן הנ"ל שנה ע' על מפרש
ודוד ע"ב דקס"ח וישלח בזהר מבואר בעצם חיים לו הי' לא
כלל נהורא ליה לית בחשך דאיהו ומאן אתיא קא דחשך מסט'

שדוד משום שם הרמ"ז כמ"ש הענין ועיקר חיים. ליה ולית
דיהיב מה אלא כלום מגרמה לה לית וסיהרא סיהרא מבחי'
משיח והנה ע"ב. דרמ"ט ויחי ס"פ בזהר כמ"ש שמשא לה
הנופלת דוד סוכת את אקים ההוא ביום ע"ש נפלי בר נק'
ההרים כי בד"ה בלק"ת וע' סע"ב. דצ"ו חלק בפרק כמבואר
הגילוי יהי' שלמטה כ"א קום תוסיף ולא נפלה בענין ימושו
התולעת כענין רשע ימית שפתיו ברוח משיח על נאמר ולכן
תולעת תראי אל ע"פ י"ד מ"א סי' בישעי' ועמ"ש בפיו שכחו
סע"א. ע' דף ענוה ע' אות האותיות שער של"ה כו'. יעקב
א' שנ"ד בהעלותך פ' תשב"כ ע"ג. דקצ"ה שלו שבועות מס'
א'. שע"ב ב'. דש"ע עקב בפ' מאד. עניו משה והאיש בפסוק

כו': תולעת ואנכי ענין נזכר הנ"ל במקומות א'. רע"ט
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.Ì‰È�Ù ÏÚ Ô�ÂÎ˙ ÍÈ¯˙ÈÓ·תכונן קשתותיך במיתרי
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אילת שהיא ישראל כנסת על ד"א שיר, כלי שם

שחר כמו הנשקפה י')אהבים ז דרשוהו(שיר ורבותינו ,

אילותי כמו מעוז לשון אילת פתר ומנחם באסתר,

חושה זה)לעזרתי ומנחם‰˘Á¯.:(סימן שחרית, לשון

רצון יבקש טוב שוחר כמו ביקור, לשון י"א)פתר (משלי

פניך: לשחר È�˙·ÊÚ.(·)וכמו ‰ÓÏהיא עתידה

העתיד: על זו תפלה דוד ואמר בגולה ¯ÂÁ˜ללכת
.È˙ÚÂ˘ÈÓ:שאגתי ÌÓÂÈ.(‚)ומדברי אני‡˜¯‡

עונה: ואינך יום אל מיום לך ˜„Â˘.(„)קורא ‰˙‡Â
קדמונים: מימים ישראל תהלות לשמוע ויושב

(Ê).˙ÚÏÂ˙ ÈÎ�‡Â:אחד כאיש מכנה ישראל כל
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הנופלת דוד סוכת את אקים ההוא ביום ע"ש נפלי בר נק'
ההרים כי בד"ה בלק"ת וע' סע"ב. דצ"ו חלק בפרק כמבואר
הגילוי יהי' שלמטה כ"א קום תוסיף ולא נפלה בענין ימושו
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xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cr sc zegpn(oey`x meil)

çðn äî ,ìàøNé ìL àèBç úçðîk ,íéðäk ìL àèBç úçðîú ¦§©¥¤Ÿ£¦§¦§©¥¤¦§¨¥©¦§©
,úöî÷ð íéðäk ìL àèBç úçðî óà úöî÷ð ìàøNé ìL àèBçs`e ¥¤¦§¨¥¦§¤¤©¦§©¥¤Ÿ£¦¦§¤¤

:oerny iax xxan .zlk`p dpi`yéàyexcz `ny ok m` -äî ¦©
àèBç úçðî óà ,ïéìëàð äéøéLe úöî÷ð ìàøNé ìL àèBç úçðn¦§©¥¤¦§¨¥¦§¤¤§¨¤¨¤¡¨¦©¦§©¥

.ïéìëàð äéøéLe úöî÷ð íéðäk ìL:aiyneïäkì' øîBì ãeîìz ¤Ÿ£¦¦§¤¤§¨¤¨¤¡¨¦©§©©Ÿ¥
,'äçðnkyexcl yieìd zcear oipríéMàì àìå ,äçðnk ïäk ©¦§¨§Ÿ¥©¦§¨§Ÿ¨¦¦
äçðnk,welg dpic gafnd wlg oiprl -ãöék àäcvik ef dyxc - ©¦§¨¨¥©

,zniiwzn.ïîöòa ïéáéø÷ íéøéLå Bîöòa áø÷ õîB÷¤¨¥§©§§¦©¦§¥¦§©§¨
:`xnbd dywn .`nw `pz zyxca dpc `xnbdàäef dkld - ¨

,Ba äøLk dúãBáò àäzLikeà÷ôð àëäî,zcnlp `id o`kn - ¤§¥£¨¨§¥¨¥¨¨¨§¨
`lde,à÷ôð íúäî,epipyy ,zxg` `ziixan xnelkïäëì ïépî ¥¨¨¨§¨¦©¦§Ÿ¥

,äöøiL äòL ìëáe úò ìëa åéúBðaø÷ áéø÷îe àaL`ly s` ¤¨©§¦¨§§¨§¨¥§¨¨¨¤¦§¤
,ely zxnynaBLôð úeà ìëa àáe' øîBì ãeîìzxW` mFwOd l` ©§©¨§¨©©©§¤©¨£¤

,'d xgai'úøLå(f-e gi mixac),z` aixwdle `eal i`yx cinzy epiidc ¦§©§¥¥
.envr ly zepaxwd

:`xnbd zvxznéléî éðä àðéîà äåä íúäî éàaàa ïéàL øác ¦¥¨¨£¨¨¦¨¨¥¦¥¨¨¤¥¨
àèç ìò àaL øác ìáà ,àèç ìò,`heg zgpn oebk,àì àîéà ©¥§£¨¨¨¤¨©¥§¥¨Ÿ

.`heg zgpna wqerd weqtdn `nw `pz ly dyxcd zkxvp okle
:`xnbd dywnà÷ôð àëäî énð àäå`lde,à÷ôð íúäîoky §¨©¦¥¨¨¨§¨¥¨¨¨§¨

,epipy'äââLá äàèça úââMä Lôpä ìò ïäkä øtëå'(gk eh xacna), §¦¤©Ÿ¥©©¤¤©Ÿ¤¤§¤§¨¦§¨¨
,'dbbya d`hga' aey xn`p recn 'zbbeyd ytpd lr' xn`py oeike

df xezi.Bîöò éãé ìò øtkúî ïäkäL ,ãnìî,yexcl yi jky §©¥¤©Ÿ¥¦§©¥©§¥©§
ef `id envr ly eytp m` elit`e ,zbbeyd ytpd lr odkd xtike

:`xnbd zvxzn .'dbbya d`hg'yéléî éðä àðéîà äåä àeääî éà¦¥©£¨¨¦¨¨¥¦¥
ìáà ,ââBLadyrpd `hgaàì ãéæîalya aixwdl odkd lkei §¥£¨§¥¦Ÿ

,envrïì òîLî à÷`hga elit`y ,`heg zgpna dxen`d dyxca ¨©§©¨
.envr lya aixwn odk cifna dyrpd

:`xnbd ddnzdì úçkLî éëéä ãéæîa,cifn lr oaxw jiiy ji` - §¥¦¥¦©§©©¨
:`xnbd daiyn .bbey lr wx md zepaxwd `ldeäòeáL ïBãæa- ¦§§¨

pe ,exiagl zecr rcei epi`y raypys` df ote`ay ,xwiyy `vn
.`heg zgpn aiig cifna

:odk ly `heg zgpn zaxwd iabl ztqep dhiy d`ian `xnbdàéðz©§¨
Cãéà,zxg` `ziixa -íéðäk ìL àèBç úçðî øîBà ïBòîL éaø ¦¨©¦¦§¥¦§©¥¤Ÿ£¦

éaø ,ïîöò éðôa ïéáéø÷ íéøéMäå Bîöò éðôa áø÷ õîBwäå úöî÷ð¦§¤¤§©¤¨¥¦§¥©§§©¦©¦§¥¦¦§¥©§¨©¦
ïéøftúî íéøéMäå Bîöòa áø÷ õîBwä ,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà¤§¨¨§©¦¦§¥©¤¨¥§©§§©¦©¦¦§©§¦

ïLcä úéa ìò.gafndn xt` ea xfetny mewna - ©¥©¤¤
:xfrl` iax oeekzd mewn dfi`l zxxan `xnbdøa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©

da éåä ,àaà[ef `ziixaa oc-]àëéäc ïLcä úéa ,ïðçBé éaøokid - ©¨¨¥¨©¦¨¨¥©¤¤§¥¨
,xkfend oycd zia `edäìòîìc éàdid eay mewna gafnd lr - ¦¦§©§¨

ok m` ,oycd xeavdeáà eðééä,oerny iax eia` ixack df ixd - ©§£©
e .gafnd iab lr miixiyd z` aixwdl yiy xn`yähîìc éà- ¦¦§©¨

z` xwea lk epzp myy yakd ly egxfna dxfrd ztvx lr epiidc
ike ,dyw ,oycd znexzøác Eì Lézepaxwd onähîì áøwL- ¤§¨¨¤¨¥§©¨

.dxfrd ztvxa
àaà éaø äéì øîà,opgei iaxl,ãeaéàì àîìcoi` `ny ,xnelk ¨©¥©¦©¨¦§¨§¦

mgipdl `ed mpic xwir ok` `l` ,daxwd myl my megipdy ezpeek
:`xnbd zxne` .ceai`l mydéìò eëéçàlr daiyid ipa ewgy - ©¦£¥

,el epre eixacøác Eì Lé éëåzepaxwd onãeaéàì áøwL± §¦¤§¨¨¤¨¥§¦
.eca`l zpn lr dligzkl eze` miyixtny

oycd zial mze` oikileny aezkd zxifb `id jky d`ian `xnbd
iax ixaca `a` iax ly ezpadl riiql ick ,ceai`le dhnly

:xfrl`éðz[`ziixa dpy-],ïéáà éaøc deáàxn`p(fh e `xwie)ìk' ¨¥£©§©¦¨¦¨

,'ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðîyexcl yieäézLwä äìéëàì ¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥©£¦¨¦©§¦¨
.øçà øáãì àìådyxcd mewn lkn ,dyxcd ote` x`azi oldl §Ÿ§¨¨©¥

wx ,okl mcew zxkfend oiziag zgpnl dywed ezaeg zgpny ,`id
zaxwp oiziag zgpny ,dzaxwd oiprl `le ,dlke`l oi`y oiprl
ok ep`vny xg`ne .ceai`l mikled dixiiye zvnwp `heg zgpne

.xfrl` iax ixac z` mb jk yxtl yi ,`ziixaa
:weqtd on ef dyxc zyxcp cvik zx`an `xnbd,øîà à÷ éàî©¨¨©

,'didz lilk' xn`p df weqta `lde ,ok yexcl ozip cvik xnelk
.dca`l `le dxihwdl jixvy epiidc,øîà à÷ éëä ééaà øîà̈©©©¥¨¦¨¨©

aezkl jixv did ok `l m`y ,zegpn izya wqer weqtdy gxkda
,yexcl yi dzrne ,lk`z `ly oaen dide 'didz lilk' wxìk̈

ìëàú àì ïäk úçðîzgpn elit`e,BúáBçla`äéäz ìéìkwx ¦§©Ÿ¥Ÿ¥¨¥¨¨¦¦§¤
zgpn.Búáãðzgpn lr yxtzn 'didz lilk' xn`py dn epiidc ¦§¨

.ceai`l zkledy yxtl okzi ezaeg zgpn la` ,ezacp
àáø déì øîà,iia`léàø÷ à÷ñôî àôéøç àðékñcg oikq ike - ¨©¥¨¨©¦¨£¦¨©§§¨§¨¥

z` jk xg`e 'lk`z `l'd z` dligz yxec dz`y ,weqtd z` jzeg
.'lk`z `l didz lilk' ,jetd `ed weqta xcqd `lde 'lilk'dàlà¤¨

,àáø øîà,yexcl yi jk,Búáãð äéäz ìéìk ,ïäk úçðî ìkeàì ¨©¨¨¨¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤¦§¨Ÿ
.BúáBç ìëàúyxecy `l` ,iia` enk weica xaeq `ax xnelk ¥¨¥¨

.weqtd z` jtdl jixv epi`y ote`a
:`axe iia` lr dywn `xnbdàðà Cetéàå,jetd yexcl `l recn - §¥£¨

:`xnbd zvxzn .lilk dler ezaege ,lk`z `l ezacpyàøazñî¦§©§¨
ééeaøì déì äåä Búáãðdnecy meyn ,oiziag zgpnk lilk `dzy ¦§¨£¨¥§©¥

,mixac dnka dl,äøéãz ïkLmei lka dze` acpzdl lekiy ¤¥§¦¨
e ,mei lka d`a dzidy oiziag zgpnkéèç àì,`hg lr d`a dpi` ± Ÿ¨¥

edéçéø íéñá.egix axr - §¦¥¥
:`xnbd dywnééeaøì déì äåä BúáBç ,äaøcàlilk `dzy ©§©¨¨£¨¥§©¥
,oiziag zgpnkïkL`ed dly xeriydïBøOòdti`d zixiyr - ¤¥¦¨

xzei `le(`i d `xwie)miyy elit` `iadl leki dacp zgpna la` ,
oke ,cg` ilka mipexyräáBç.daeg `idy oiziag zgpnk d`iadl ¨

:`xnbd zvxznðäïLéôð Cdnec dacp zgpn xnelk ,miaexn el` - ¨¨§¦¨
.lilkl dacp zgpn zeaxl xazqn okle ,mixac xzeia

mby zexaeqd zehiyd itl 'lk`z `l' xn`p recn zxxane `xnbd
:lilk dler odk ly `heg zgpnïðaøådler `heg zgpny mixaeqd §©¨¨

,lilkéàä[df weqt-]éàî 'ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðî ìk' ©¨¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥©
déì éãáò`l'd ,'didz lilk' xn`y xg` ixdy ,eze` eyxci cvik - ¨§¦¥

.xzein 'lk`z
:`xnbd daiyneäì éòaéî,miieeivd ipyl -,àéðúãëìdid m` ¦¨¥§§¦§©§¨

,xne` iziid ,'lk`z `l' wx xn`péì ïéà,ef dyxtn cenllàlà ¥¦¤¨
yäðBéìò[dyxtd zligza zxkfend oiziag zgpn-]ìéìë'a ¤§¨§¨¦

'øè÷zå ,d wxäðBzçz[dyxtd seqa zexkfend odk zegpn x`y-] ¨§¨§©§¨
,ìëàú àìaeïépîyiy cnl ip`úàå ,äæa äæ ìL øeîàä úà ïzéì §Ÿ¥¨¥¦©¦¦¥¤¨¨¤¤¨¤§¤

,äæa äæ ìL øeîàä,ozlik` lr e`lae xhwz lilka odizy eidiy ¨¨¤¤¨¤
ïàk øîàð ,äåL äøéæâì 'ìéìk' 'ìéìk' øîBì ãeîìzzgpn lka - ©§©¨¦¨¦¦§¥¨¨¨¤¡©¨

odkïläì øîàðå ,'ìéìk'oiziag zgpna my -ïläl äî ,'ìéìk' ¨¦§¤¡©§©¨¨¦©§©¨
äNòú àì ïzéì ïàk äîe ,øè÷z ìéìëa ïàk óà øè÷z ìéìëa§¨¦¨§¨©¨§¨¦¨§¨©¨¦¥Ÿ©£¤

.Búìéëà ìò äNòú àì ïzéì ïläì óà ,Búìéëà ìò©£¦¨©§©¨¦¥Ÿ©£¤©£¦¨
:df e`l oipra `piax ly wtq d`ian `xnbdïäk ,àðéáø éòaìëàL ¨¥©¦¨Ÿ¥¤¨©

ïéøeîéàä ïî,gafnd lr mzelrdl yiy oaxwd iwlg -.eäîx`an ¦¨¥¦©
oiprl ,wtzqd dna `piaxúeøæc åàìon lek`l xf xeqi` - ¨§¨
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oifge` mipy` cenr cr sc ± oey`x wxtzereay

.ea dxyk dcear `dzy `l` mipdk ly `heg zgpnäçðîë àìàxn`p eli`c .l`xyi ly `heg zgpnk ,rnync -

.('ek xn`p `l `lde) ,ezacpl ezaeg yiwn ,zxn`wck rnzyn ded - "ezgpnk"äçðîë ïäëìyiy lk ,xnelk -

.zvnwpc ,l`xyi ly `heg zgpnk `di - da zeyrl odkläçðîë íéùàì àìå`heg zgpn oiey oi` gafn oiprl -

.oiaixw - mipdk ly `heg zgpne ,oilk`p - l`xyi ly `heg zgpn ixiyc ,l`xyi ly `heg zgpne mipdk lyáéø÷îå

åéúåðáø÷.ely epi`y xnyna elit` ,envr ly -àáä øáã

àèç ìò.`heg zgpn oebk -'åëå ãîìî äââùá äàèçá-

eytp lr elit` - "zbbeyd ytpd lr odkd xtke" :rnyn ikdc

.`hg lr iz`c ab lr s` - z`hg lr :xn`we ,envr lyéðä

ââåùá éìéî."zbbeyd ytpd lr" aizkck -ãéæîà ìáà-

`l - lew zrinye dtexg my` oebk ,cifn` inp oiiedc `kid oebk

.envra aixwiïì òîùî à÷i`dc ,"dgpnk odkl dzide" -

.bbeyk cifn ea dyrc ,aizk zecrd zreayc `heg zgpna `xw

äìòîìãz` mixaev gafnd lry milgbn (oycd) ,getzd lr -

iax ixen .oycd zia lr xftzn seqalc `vnp ,getzl oycd

.dkxal epexkfïùãä úéáà àìàäèîìãjilyny mewna -

mye ,mirlap eid mye ,yakd lv` oycd znexze dvepe d`xen

.xftzn didãåáéàì àîìã`l` ,dxhwd mey oikixv oi`y -

.dhnly oycd zia lr oxftn ceai`láø÷ù øáã êì ùé éëå

.ceai`l ezligzn -'åëå äåáà éðúoipr ,envr ipta `xnin -

ipz ,ceai`l axwy xac jl yi ike .dkxal epexkf iax ixen .xg`

`wce .dhnlc oycd zia` zxftzn mlerl :oia` iaxc dea`

ceai`l (xak) axw xac jl yi ike :zxn`?,`id aezkd zxifb

ly `heg zgpn ,eizywd dlik`l - 'ek "zgpn lk" aizkc

,xg` xacl `le .zelk`p oi` - ediiexz ,ezacp zgpnl mipdk

mixftzn `l` ,oiaixw oi` ely `heg zgpn ip`yc .daxwd oiprl

.oycd zia`øîà÷ éàîe` ezaeg `xw i`dn opirny ikid -

.eizywd dlik`l xninl `irac ,ezacpåúáåç ìëàú àì-

`ly ,ezacp zgpn - "didz lilk" .zvnwp la` ,`heg zgpn

jda zi`c oeik .oiziag zgpnk dlek xihwn `l` ,zvnwp `dz

dlik`l" xninl ivn jkld ,ezacpe ezaeg ,ediiexz `xw

.ezacpl ezaeg `kd yiwnc - "eizywdàôéøç àðéëñ

éàø÷ à÷ñôîeteq lihdl ,`xwnd wiqtdl mc` leki ike -

dlik`l :ipz xcde ,ezaeg - "lk`z `l" :df oipra ezligzl

.'ek eizywdàðà êåôéàå`le zvnwp - ezacp :`ni`c -

.ezaegééåáøì äéì äåä åúáãð àøáúñîoic dl `diy -

.oiziagl `incc meyn ,zvnwp dpi`y oiziagåúáãð ïëù

äøéãú.mei lka oi`ay oiziagk ,mei lka acpzdl lekiy -

éèç àìå.`hg lr oi`a oi` oiziage ezacp -äéçéø íéñáå-

ok oi`y dn ,scep egixe dpeale onya oilela oiziage ezacpy

iwet`l - "gegip gix" aizk dfae dfac :xg` oipr .`heg zgpna

,onya dlela dpi`e ,`hg lr d`ae ,dxicz dpi`y ,`heg zgpn

."gegip gix" da aizk oi`eïåøùò äàá ïëù- oiziaga -

.dvxiy mipexyr dnk `iadl lekiy ,ezacp iwet`läáåç-

.oiziag enk `iadl aiiegnyïðáøåoerny iaxc dilr ibiltc -

`l" i`d ,zvnwp dpi`e `id lilk mipdk ly `heg zgpn :xn`c

dil icar i`n "lk`z?.'ekeäðåéìò àìàlilk"a - oiziag -

.cegl "xhwzøè÷ú ìéìë áåéçå äðåéìòá ìëàú àìã åàì

øîåì ãåîìú ïéðî äðåúçúá.'ek -úåøæã åàìxf lk" -

,ied xfk mixeni` iabl odkc dil `irainw `l "ycw lk`i `l

."xecz xy` jixcpe" on oiwxita xn`ck
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éà`l` !`veia lqtp ied ,ok m` :dywe .uega oycd jty lr :qxhpewa yxit Ð dhnlc

migaf) "mei leah" wxta xn`ck ,oitxyp mixirye mixt myy mewna ,dxfra :d`xp

zia` zxftzn dzgpne :(`,bk dheq) "lhep did" wxta opzc `de .od mipyc dylyc (a,cw

lv` oycd znexz oigipny mewna :yxtn mz epiaxe .`veia dlqtp `le ,dzid my ,oycd

cinz mcew oycd znexzc ,okzi `le .yakd

,zegpne zepaxw oiaixwn eid cinzd xg`e ,did

.ophvp xak f`eùéåÐ dhnl axwy xac jl

iaxl dycwzpc dxfrd ztvx `ki`c ab lr s`e

.dea` epiide ,dhnl df oi` Ð (`,hp migaf) dcedi

ùéå`ki`c ab lr s`e Ð ceai`l axwy xac jl

,oiiz`w dtixylc onvr ipta oi`ad mgld izy

ip`y Ð (a,en zegpn) "zlkzd"a opixn`ck

.dlik`l miyakd mr ozevn xwirc ,mzd

äìéëàì`heg zgpn `ywzi`c Ð eizywd

Ð dfy ,daxwdl `le dlik` oiiprl oiziagl

.lilk Ð dfe ,ceai`léàî`dc Ð xn`w

.dywed inp lilkl `nl` ,dia aizk inp "lilk"

,dgpn `cga e`l `xw i`d ,xnelk :xn`w ikd

`lc ,wezyipe "lilk" aezkl Ð dgpn `cga i`c

`l` .e`l meyn onwl opiwqnc `d dil `xiaq

didz "lilk"e ,ezaeg zgpn` i`w "lk`z `l"

ediiexz`e ,`axe iia` yxtny enk .ezacp`

"lk`z `l" iia` micwdy dne .`p` jeti`e :jixt

"odk zgpn lke" miiwl ick Ð "didz lilk"l

lk`z `l :iia` xn`w ikdc .zegpn edlek`

,xnelk `l` ,xn`w `weec ezaeg e`l Ð ezaeg

Ð "didz lilk" la` .ezacp oky lke ,ezaeg s`

xityc ,`da yiig `l `axe .i`w `weec ezacp`

oiprl Ð jd ,oiziagl eywed zegpnc ,lke miiwn

."lk`z `l" oiprl Ð jde ,lilk

íéñáå:`pyil cga qxhpewa yxit Ð digix

gix" oiziage dacp zgpna aizkc

`lc :dywe .`heg zgpna ok oi`y dn ,"gegip

xg` oeylk d`xp jkl .dpeale ony aiyg

.digix miqa ediipinc :yxity

ïðáøåoia opax oia ,epiid Ð 'ek zgpn lk i`d

iaxa xfrl` iaxc dilr ibiltc oerny iax

.oerny

åàì`l xf lke" :qxhpewa yxit Ð zexfc

wxta rnyn [eyexitke] ."ycew lk`i

on alg lk`" iab (a,c) zezixkc `nw

.yly dwel :dcedi iax xn`wc ,"miycwend

xf lke" aizkc cge ,algc oie`l ixz aiyge

zeknc `xza wxta oke ."ycew lk`i `l

iptl dlerd on lk`y xf :`ax xn` (`,gi)

.yng dwel oerny iaxl ,dnegl ueg dwixf

lk`i `l xf lke" meyn inp iwlil :jixte

,aizk dnexza Ð `xw `eddc :dywe ."ycew

oiyeciw) "oiqgei dxyr" wxta dil iwenck

`l xikye ayez" dipin lirl aizke ,(a,hq

`l xfe" ediiexza opiqxbc d`xpe ."ycew lk`i

`teb `zrny `iddae ,"md ycew ik lk`i

z`hgn lk`y xf" iab dl iziin (a,gi) zeknc

ikide :xn`z m`e ."xeht Ð dwixf iptl my`e

wiqn `d ?zexfc e`l` zezixkae `kd iwl

ifgc `kid Ð ilin ipd :dler iab zekna mzd

xf" iabe .ifg `l inp mipdkl Ð `kd ,mipdkl

elk`e" dia `pixwc `kid lkc :[inp] xn`w "xeht Ð dwixf iptl my`e z`hgn lk`y

yexit ayiil yie !"md ycew ik lk`i `l xfe" dia `pixw Ð "mda xtek xy` mze`

`l xf lk"c e`l dia jiiyc (my) zeknce zezixkc mixtqd zqxibe `kdc qxhpewd

`pgky`ck ,dnexzn "hg" "hg" ycew opitlic ,dnexza aizkc ab lr s` ,"ycew lk`i

`le ,dnexzn dlirn silic (`,ct oixcdpq) "oitxypd" wxta
miw
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äçðîë ïäëìly `heg zgpna odka zeyrl ielzy dnc -

.zvnwpc ,xnelk ,l`xyiíéùàì àìåjdc ,`heg zgpnk -

.[lk`p `l] i`ceåéúåðáø÷.aiiegn `edy -úò ìëá-

.ely epi`y dxnyna elit`eåùôð úåà ìëá àáåike" -

.miel [mipdk] e`xwp zenewn drax`e mixyrae ,'ebe "ield `ai

äââùá äàèçáil dnl ,"zbbeyd ytpd lr" aizkcnc -

"dbbya d`hga"?ly eytp `hg elit` :xn`w ikd `l`

.eytp lr xtki ,[odk]ââåùá.bbeyd lr `iz`c z`hg -

ìáàaizkc `heg zgpn oebk ,cifn lr `iz`c z`hg -

oecfd lr oi`ian drax` :zezixka opixn`e ,[lew zriny`]

."mlrpe" aizk `lcn ,lewd zriny` dbbykàì àîéà-

.[envra] `ed xtkläìòîìã éà,gafnd iab lr xeavd -

.dea` epiid - gafn iab lr mixiyd aixwny ,xnelkéà

äèîìã.[dxfra] oycd jty lr -áø÷ù øáã êì ùé

ãåáéàì.jkl dligzkl eyixtiy -ïéáà éáøã äåáà éðú

ceai`l i`cec ,oerny iaxa xfrl` iaxc `nrh ivexzl -

.axwåéúù÷ä äìéëàì`le ,lk`z `ly - oiziagl odk zgpn -`l` ,oiaxwzn [mixiyd] `diy - xg` xacl

.oixftzn i`ceøîà÷ éàî"didz lilk" aizk diteb `xw i`da `d -?ìëàú àìly ezaeg zgpn` xcdn -

`prci `p`e ,"didz lilk" azkil - irzyn dgpn `cga `xw dlek i`e .ied inp "lilk"e ,"lk`z `l" ,xnelk .odk

!"lk`z `l"céàø÷ à÷ñôî àôéøç àðéëñ.`yixl `xwc `tiq yixcc ,xnelk .i`ebl -àðà êåôéàå-

.ezacp `le ,"lilk" ezaegcééåáøì äéì éåä åúáãð àøáúñî.oiziagk "lilk" zeidl -äøéãú ïëù-

.[qetcay yexita aezk xy`k ,digix miqa] .mei lka oi`ay oiziagk ,mei lka acpzdl lekiyïåøùò ïëù-

.cg` ilka mipexyr miyy cr acpzdl leki - dacp la` ,cg` oexyr `l` `iadl leki oi` - `hege oiziag

ïðáøådia iyxc i`n `xw i`d ,zvnwp dpi` mipdk zgpnc ixn`e ,oerny iaxc dilr ibiltc -?äðåéìò.e`la xaer epi` dzlik` lre ,"xhwz lilk" eda aizk oiziag -äðåúçú"lilk"e "lk`z `l"a dhnl mipdk zgpn x`y -

.ied `lî'åë ïúéì ïéð.dlik` lr dyrz `le ,"lilk" mdipy eidiy -ìéìë."xhwz" -ìéìë."didz" -íéøåîéàä ïî.cakd zxzeie zeilk -úåøæã åàì."ycw lk`i `l xf lke" -
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cr sc zegpn(oey`x meil)

çðn äî ,ìàøNé ìL àèBç úçðîk ,íéðäk ìL àèBç úçðîú ¦§©¥¤Ÿ£¦§¦§©¥¤¦§¨¥©¦§©
,úöî÷ð íéðäk ìL àèBç úçðî óà úöî÷ð ìàøNé ìL àèBçs`e ¥¤¦§¨¥¦§¤¤©¦§©¥¤Ÿ£¦¦§¤¤

:oerny iax xxan .zlk`p dpi`yéàyexcz `ny ok m` -äî ¦©
àèBç úçðî óà ,ïéìëàð äéøéLe úöî÷ð ìàøNé ìL àèBç úçðn¦§©¥¤¦§¨¥¦§¤¤§¨¤¨¤¡¨¦©¦§©¥

.ïéìëàð äéøéLe úöî÷ð íéðäk ìL:aiyneïäkì' øîBì ãeîìz ¤Ÿ£¦¦§¤¤§¨¤¨¤¡¨¦©§©©Ÿ¥
,'äçðnkyexcl yieìd zcear oipríéMàì àìå ,äçðnk ïäk ©¦§¨§Ÿ¥©¦§¨§Ÿ¨¦¦
äçðnk,welg dpic gafnd wlg oiprl -ãöék àäcvik ef dyxc - ©¦§¨¨¥©

,zniiwzn.ïîöòa ïéáéø÷ íéøéLå Bîöòa áø÷ õîB÷¤¨¥§©§§¦©¦§¥¦§©§¨
:`xnbd dywn .`nw `pz zyxca dpc `xnbdàäef dkld - ¨

,Ba äøLk dúãBáò àäzLikeà÷ôð àëäî,zcnlp `id o`kn - ¤§¥£¨¨§¥¨¥¨¨¨§¨
`lde,à÷ôð íúäî,epipyy ,zxg` `ziixan xnelkïäëì ïépî ¥¨¨¨§¨¦©¦§Ÿ¥

,äöøiL äòL ìëáe úò ìëa åéúBðaø÷ áéø÷îe àaL`ly s` ¤¨©§¦¨§§¨§¨¥§¨¨¨¤¦§¤
,ely zxnynaBLôð úeà ìëa àáe' øîBì ãeîìzxW` mFwOd l` ©§©¨§¨©©©§¤©¨£¤

,'d xgai'úøLå(f-e gi mixac),z` aixwdle `eal i`yx cinzy epiidc ¦§©§¥¥
.envr ly zepaxwd

:`xnbd zvxznéléî éðä àðéîà äåä íúäî éàaàa ïéàL øác ¦¥¨¨£¨¨¦¨¨¥¦¥¨¨¤¥¨
àèç ìò àaL øác ìáà ,àèç ìò,`heg zgpn oebk,àì àîéà ©¥§£¨¨¨¤¨©¥§¥¨Ÿ

.`heg zgpna wqerd weqtdn `nw `pz ly dyxcd zkxvp okle
:`xnbd dywnà÷ôð àëäî énð àäå`lde,à÷ôð íúäîoky §¨©¦¥¨¨¨§¨¥¨¨¨§¨

,epipy'äââLá äàèça úââMä Lôpä ìò ïäkä øtëå'(gk eh xacna), §¦¤©Ÿ¥©©¤¤©Ÿ¤¤§¤§¨¦§¨¨
,'dbbya d`hga' aey xn`p recn 'zbbeyd ytpd lr' xn`py oeike

df xezi.Bîöò éãé ìò øtkúî ïäkäL ,ãnìî,yexcl yi jky §©¥¤©Ÿ¥¦§©¥©§¥©§
ef `id envr ly eytp m` elit`e ,zbbeyd ytpd lr odkd xtike

:`xnbd zvxzn .'dbbya d`hg'yéléî éðä àðéîà äåä àeääî éà¦¥©£¨¨¦¨¨¥¦¥
ìáà ,ââBLadyrpd `hgaàì ãéæîalya aixwdl odkd lkei §¥£¨§¥¦Ÿ

,envrïì òîLî à÷`hga elit`y ,`heg zgpna dxen`d dyxca ¨©§©¨
.envr lya aixwn odk cifna dyrpd

:`xnbd ddnzdì úçkLî éëéä ãéæîa,cifn lr oaxw jiiy ji` - §¥¦¥¦©§©©¨
:`xnbd daiyn .bbey lr wx md zepaxwd `ldeäòeáL ïBãæa- ¦§§¨

pe ,exiagl zecr rcei epi`y raypys` df ote`ay ,xwiyy `vn
.`heg zgpn aiig cifna

:odk ly `heg zgpn zaxwd iabl ztqep dhiy d`ian `xnbdàéðz©§¨
Cãéà,zxg` `ziixa -íéðäk ìL àèBç úçðî øîBà ïBòîL éaø ¦¨©¦¦§¥¦§©¥¤Ÿ£¦

éaø ,ïîöò éðôa ïéáéø÷ íéøéMäå Bîöò éðôa áø÷ õîBwäå úöî÷ð¦§¤¤§©¤¨¥¦§¥©§§©¦©¦§¥¦¦§¥©§¨©¦
ïéøftúî íéøéMäå Bîöòa áø÷ õîBwä ,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà¤§¨¨§©¦¦§¥©¤¨¥§©§§©¦©¦¦§©§¦

ïLcä úéa ìò.gafndn xt` ea xfetny mewna - ©¥©¤¤
:xfrl` iax oeekzd mewn dfi`l zxxan `xnbdøa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©

da éåä ,àaà[ef `ziixaa oc-]àëéäc ïLcä úéa ,ïðçBé éaøokid - ©¨¨¥¨©¦¨¨¥©¤¤§¥¨
,xkfend oycd zia `edäìòîìc éàdid eay mewna gafnd lr - ¦¦§©§¨

ok m` ,oycd xeavdeáà eðééä,oerny iax eia` ixack df ixd - ©§£©
e .gafnd iab lr miixiyd z` aixwdl yiy xn`yähîìc éà- ¦¦§©¨

z` xwea lk epzp myy yakd ly egxfna dxfrd ztvx lr epiidc
ike ,dyw ,oycd znexzøác Eì Lézepaxwd onähîì áøwL- ¤§¨¨¤¨¥§©¨

.dxfrd ztvxa
àaà éaø äéì øîà,opgei iaxl,ãeaéàì àîìcoi` `ny ,xnelk ¨©¥©¦©¨¦§¨§¦

mgipdl `ed mpic xwir ok` `l` ,daxwd myl my megipdy ezpeek
:`xnbd zxne` .ceai`l mydéìò eëéçàlr daiyid ipa ewgy - ©¦£¥

,el epre eixacøác Eì Lé éëåzepaxwd onãeaéàì áøwL± §¦¤§¨¨¤¨¥§¦
.eca`l zpn lr dligzkl eze` miyixtny

oycd zial mze` oikileny aezkd zxifb `id jky d`ian `xnbd
iax ixaca `a` iax ly ezpadl riiql ick ,ceai`le dhnly

:xfrl`éðz[`ziixa dpy-],ïéáà éaøc deáàxn`p(fh e `xwie)ìk' ¨¥£©§©¦¨¦¨

,'ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðîyexcl yieäézLwä äìéëàì ¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥©£¦¨¦©§¦¨
.øçà øáãì àìådyxcd mewn lkn ,dyxcd ote` x`azi oldl §Ÿ§¨¨©¥

wx ,okl mcew zxkfend oiziag zgpnl dywed ezaeg zgpny ,`id
zaxwp oiziag zgpny ,dzaxwd oiprl `le ,dlke`l oi`y oiprl
ok ep`vny xg`ne .ceai`l mikled dixiiye zvnwp `heg zgpne

.xfrl` iax ixac z` mb jk yxtl yi ,`ziixaa
:weqtd on ef dyxc zyxcp cvik zx`an `xnbd,øîà à÷ éàî©¨¨©

,'didz lilk' xn`p df weqta `lde ,ok yexcl ozip cvik xnelk
.dca`l `le dxihwdl jixvy epiidc,øîà à÷ éëä ééaà øîà̈©©©¥¨¦¨¨©

aezkl jixv did ok `l m`y ,zegpn izya wqer weqtdy gxkda
,yexcl yi dzrne ,lk`z `ly oaen dide 'didz lilk' wxìk̈

ìëàú àì ïäk úçðîzgpn elit`e,BúáBçla`äéäz ìéìkwx ¦§©Ÿ¥Ÿ¥¨¥¨¨¦¦§¤
zgpn.Búáãðzgpn lr yxtzn 'didz lilk' xn`py dn epiidc ¦§¨

.ceai`l zkledy yxtl okzi ezaeg zgpn la` ,ezacp
àáø déì øîà,iia`léàø÷ à÷ñôî àôéøç àðékñcg oikq ike - ¨©¥¨¨©¦¨£¦¨©§§¨§¨¥

z` jk xg`e 'lk`z `l'd z` dligz yxec dz`y ,weqtd z` jzeg
.'lk`z `l didz lilk' ,jetd `ed weqta xcqd `lde 'lilk'dàlà¤¨

,àáø øîà,yexcl yi jk,Búáãð äéäz ìéìk ,ïäk úçðî ìkeàì ¨©¨¨¨¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤¦§¨Ÿ
.BúáBç ìëàúyxecy `l` ,iia` enk weica xaeq `ax xnelk ¥¨¥¨

.weqtd z` jtdl jixv epi`y ote`a
:`axe iia` lr dywn `xnbdàðà Cetéàå,jetd yexcl `l recn - §¥£¨

:`xnbd zvxzn .lilk dler ezaege ,lk`z `l ezacpyàøazñî¦§©§¨
ééeaøì déì äåä Búáãðdnecy meyn ,oiziag zgpnk lilk `dzy ¦§¨£¨¥§©¥

,mixac dnka dl,äøéãz ïkLmei lka dze` acpzdl lekiy ¤¥§¦¨
e ,mei lka d`a dzidy oiziag zgpnkéèç àì,`hg lr d`a dpi` ± Ÿ¨¥

edéçéø íéñá.egix axr - §¦¥¥
:`xnbd dywnééeaøì déì äåä BúáBç ,äaøcàlilk `dzy ©§©¨¨£¨¥§©¥
,oiziag zgpnkïkL`ed dly xeriydïBøOòdti`d zixiyr - ¤¥¦¨

xzei `le(`i d `xwie)miyy elit` `iadl leki dacp zgpna la` ,
oke ,cg` ilka mipexyräáBç.daeg `idy oiziag zgpnk d`iadl ¨

:`xnbd zvxznðäïLéôð Cdnec dacp zgpn xnelk ,miaexn el` - ¨¨§¦¨
.lilkl dacp zgpn zeaxl xazqn okle ,mixac xzeia

mby zexaeqd zehiyd itl 'lk`z `l' xn`p recn zxxane `xnbd
:lilk dler odk ly `heg zgpnïðaøådler `heg zgpny mixaeqd §©¨¨

,lilkéàä[df weqt-]éàî 'ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðî ìk' ©¨¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥©
déì éãáò`l'd ,'didz lilk' xn`y xg` ixdy ,eze` eyxci cvik - ¨§¦¥

.xzein 'lk`z
:`xnbd daiyneäì éòaéî,miieeivd ipyl -,àéðúãëìdid m` ¦¨¥§§¦§©§¨

,xne` iziid ,'lk`z `l' wx xn`péì ïéà,ef dyxtn cenllàlà ¥¦¤¨
yäðBéìò[dyxtd zligza zxkfend oiziag zgpn-]ìéìë'a ¤§¨§¨¦

'øè÷zå ,d wxäðBzçz[dyxtd seqa zexkfend odk zegpn x`y-] ¨§¨§©§¨
,ìëàú àìaeïépîyiy cnl ip`úàå ,äæa äæ ìL øeîàä úà ïzéì §Ÿ¥¨¥¦©¦¦¥¤¨¨¤¤¨¤§¤

,äæa äæ ìL øeîàä,ozlik` lr e`lae xhwz lilka odizy eidiy ¨¨¤¤¨¤
ïàk øîàð ,äåL äøéæâì 'ìéìk' 'ìéìk' øîBì ãeîìzzgpn lka - ©§©¨¦¨¦¦§¥¨¨¨¤¡©¨

odkïläì øîàðå ,'ìéìk'oiziag zgpna my -ïläl äî ,'ìéìk' ¨¦§¤¡©§©¨¨¦©§©¨
äNòú àì ïzéì ïàk äîe ,øè÷z ìéìëa ïàk óà øè÷z ìéìëa§¨¦¨§¨©¨§¨¦¨§¨©¨¦¥Ÿ©£¤

.Búìéëà ìò äNòú àì ïzéì ïläì óà ,Búìéëà ìò©£¦¨©§©¨¦¥Ÿ©£¤©£¦¨
:df e`l oipra `piax ly wtq d`ian `xnbdïäk ,àðéáø éòaìëàL ¨¥©¦¨Ÿ¥¤¨©

ïéøeîéàä ïî,gafnd lr mzelrdl yiy oaxwd iwlg -.eäîx`an ¦¨¥¦©
oiprl ,wtzqd dna `piaxúeøæc åàìon lek`l xf xeqi` - ¨§¨
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oifge` mipy` cenr cr sc ± oey`x wxtzereay

.ea dxyk dcear `dzy `l` mipdk ly `heg zgpnäçðîë àìàxn`p eli`c .l`xyi ly `heg zgpnk ,rnync -

.('ek xn`p `l `lde) ,ezacpl ezaeg yiwn ,zxn`wck rnzyn ded - "ezgpnk"äçðîë ïäëìyiy lk ,xnelk -

.zvnwpc ,l`xyi ly `heg zgpnk `di - da zeyrl odkläçðîë íéùàì àìå`heg zgpn oiey oi` gafn oiprl -

.oiaixw - mipdk ly `heg zgpne ,oilk`p - l`xyi ly `heg zgpn ixiyc ,l`xyi ly `heg zgpne mipdk lyáéø÷îå

åéúåðáø÷.ely epi`y xnyna elit` ,envr ly -àáä øáã

àèç ìò.`heg zgpn oebk -'åëå ãîìî äââùá äàèçá-

eytp lr elit` - "zbbeyd ytpd lr odkd xtke" :rnyn ikdc

.`hg lr iz`c ab lr s` - z`hg lr :xn`we ,envr lyéðä

ââåùá éìéî."zbbeyd ytpd lr" aizkck -ãéæîà ìáà-

`l - lew zrinye dtexg my` oebk ,cifn` inp oiiedc `kid oebk

.envra aixwiïì òîùî à÷i`dc ,"dgpnk odkl dzide" -

.bbeyk cifn ea dyrc ,aizk zecrd zreayc `heg zgpna `xw

äìòîìãz` mixaev gafnd lry milgbn (oycd) ,getzd lr -

iax ixen .oycd zia lr xftzn seqalc `vnp ,getzl oycd

.dkxal epexkfïùãä úéáà àìàäèîìãjilyny mewna -

mye ,mirlap eid mye ,yakd lv` oycd znexze dvepe d`xen

.xftzn didãåáéàì àîìã`l` ,dxhwd mey oikixv oi`y -

.dhnly oycd zia lr oxftn ceai`láø÷ù øáã êì ùé éëå

.ceai`l ezligzn -'åëå äåáà éðúoipr ,envr ipta `xnin -

ipz ,ceai`l axwy xac jl yi ike .dkxal epexkf iax ixen .xg`

`wce .dhnlc oycd zia` zxftzn mlerl :oia` iaxc dea`

ceai`l (xak) axw xac jl yi ike :zxn`?,`id aezkd zxifb

ly `heg zgpn ,eizywd dlik`l - 'ek "zgpn lk" aizkc

,xg` xacl `le .zelk`p oi` - ediiexz ,ezacp zgpnl mipdk

mixftzn `l` ,oiaixw oi` ely `heg zgpn ip`yc .daxwd oiprl

.oycd zia`øîà÷ éàîe` ezaeg `xw i`dn opirny ikid -

.eizywd dlik`l xninl `irac ,ezacpåúáåç ìëàú àì-

`ly ,ezacp zgpn - "didz lilk" .zvnwp la` ,`heg zgpn

jda zi`c oeik .oiziag zgpnk dlek xihwn `l` ,zvnwp `dz

dlik`l" xninl ivn jkld ,ezacpe ezaeg ,ediiexz `xw

.ezacpl ezaeg `kd yiwnc - "eizywdàôéøç àðéëñ

éàø÷ à÷ñôîeteq lihdl ,`xwnd wiqtdl mc` leki ike -

dlik`l :ipz xcde ,ezaeg - "lk`z `l" :df oipra ezligzl

.'ek eizywdàðà êåôéàå`le zvnwp - ezacp :`ni`c -

.ezaegééåáøì äéì äåä åúáãð àøáúñîoic dl `diy -

.oiziagl `incc meyn ,zvnwp dpi`y oiziagåúáãð ïëù

äøéãú.mei lka oi`ay oiziagk ,mei lka acpzdl lekiy -

éèç àìå.`hg lr oi`a oi` oiziage ezacp -äéçéø íéñáå-

ok oi`y dn ,scep egixe dpeale onya oilela oiziage ezacpy

iwet`l - "gegip gix" aizk dfae dfac :xg` oipr .`heg zgpna

,onya dlela dpi`e ,`hg lr d`ae ,dxicz dpi`y ,`heg zgpn

."gegip gix" da aizk oi`eïåøùò äàá ïëù- oiziaga -

.dvxiy mipexyr dnk `iadl lekiy ,ezacp iwet`läáåç-

.oiziag enk `iadl aiiegnyïðáøåoerny iaxc dilr ibiltc -

`l" i`d ,zvnwp dpi`e `id lilk mipdk ly `heg zgpn :xn`c

dil icar i`n "lk`z?.'ekeäðåéìò àìàlilk"a - oiziag -

.cegl "xhwzøè÷ú ìéìë áåéçå äðåéìòá ìëàú àìã åàì

øîåì ãåîìú ïéðî äðåúçúá.'ek -úåøæã åàìxf lk" -

,ied xfk mixeni` iabl odkc dil `irainw `l "ycw lk`i `l

."xecz xy` jixcpe" on oiwxita xn`ck
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éà`l` !`veia lqtp ied ,ok m` :dywe .uega oycd jty lr :qxhpewa yxit Ð dhnlc

migaf) "mei leah" wxta xn`ck ,oitxyp mixirye mixt myy mewna ,dxfra :d`xp

zia` zxftzn dzgpne :(`,bk dheq) "lhep did" wxta opzc `de .od mipyc dylyc (a,cw

lv` oycd znexz oigipny mewna :yxtn mz epiaxe .`veia dlqtp `le ,dzid my ,oycd

cinz mcew oycd znexzc ,okzi `le .yakd

,zegpne zepaxw oiaixwn eid cinzd xg`e ,did

.ophvp xak f`eùéåÐ dhnl axwy xac jl

iaxl dycwzpc dxfrd ztvx `ki`c ab lr s`e

.dea` epiide ,dhnl df oi` Ð (`,hp migaf) dcedi

ùéå`ki`c ab lr s`e Ð ceai`l axwy xac jl

,oiiz`w dtixylc onvr ipta oi`ad mgld izy

ip`y Ð (a,en zegpn) "zlkzd"a opixn`ck

.dlik`l miyakd mr ozevn xwirc ,mzd

äìéëàì`heg zgpn `ywzi`c Ð eizywd

Ð dfy ,daxwdl `le dlik` oiiprl oiziagl

.lilk Ð dfe ,ceai`léàî`dc Ð xn`w

.dywed inp lilkl `nl` ,dia aizk inp "lilk"

,dgpn `cga e`l `xw i`d ,xnelk :xn`w ikd

`lc ,wezyipe "lilk" aezkl Ð dgpn `cga i`c

`l` .e`l meyn onwl opiwqnc `d dil `xiaq

didz "lilk"e ,ezaeg zgpn` i`w "lk`z `l"

ediiexz`e ,`axe iia` yxtny enk .ezacp`

"lk`z `l" iia` micwdy dne .`p` jeti`e :jixt

"odk zgpn lke" miiwl ick Ð "didz lilk"l

lk`z `l :iia` xn`w ikdc .zegpn edlek`

,xnelk `l` ,xn`w `weec ezaeg e`l Ð ezaeg

Ð "didz lilk" la` .ezacp oky lke ,ezaeg s`

xityc ,`da yiig `l `axe .i`w `weec ezacp`

oiprl Ð jd ,oiziagl eywed zegpnc ,lke miiwn

."lk`z `l" oiprl Ð jde ,lilk

íéñáå:`pyil cga qxhpewa yxit Ð digix

gix" oiziage dacp zgpna aizkc

`lc :dywe .`heg zgpna ok oi`y dn ,"gegip

xg` oeylk d`xp jkl .dpeale ony aiyg

.digix miqa ediipinc :yxity

ïðáøåoia opax oia ,epiid Ð 'ek zgpn lk i`d

iaxa xfrl` iaxc dilr ibiltc oerny iax

.oerny

åàì`l xf lke" :qxhpewa yxit Ð zexfc

wxta rnyn [eyexitke] ."ycew lk`i

on alg lk`" iab (a,c) zezixkc `nw

.yly dwel :dcedi iax xn`wc ,"miycwend

xf lke" aizkc cge ,algc oie`l ixz aiyge

zeknc `xza wxta oke ."ycew lk`i `l

iptl dlerd on lk`y xf :`ax xn` (`,gi)

.yng dwel oerny iaxl ,dnegl ueg dwixf

lk`i `l xf lke" meyn inp iwlil :jixte

,aizk dnexza Ð `xw `eddc :dywe ."ycew

oiyeciw) "oiqgei dxyr" wxta dil iwenck

`l xikye ayez" dipin lirl aizke ,(a,hq

`l xfe" ediiexza opiqxbc d`xpe ."ycew lk`i

`teb `zrny `iddae ,"md ycew ik lk`i

z`hgn lk`y xf" iab dl iziin (a,gi) zeknc

ikide :xn`z m`e ."xeht Ð dwixf iptl my`e

wiqn `d ?zexfc e`l` zezixkae `kd iwl

ifgc `kid Ð ilin ipd :dler iab zekna mzd

xf" iabe .ifg `l inp mipdkl Ð `kd ,mipdkl

elk`e" dia `pixwc `kid lkc :[inp] xn`w "xeht Ð dwixf iptl my`e z`hgn lk`y

yexit ayiil yie !"md ycew ik lk`i `l xfe" dia `pixw Ð "mda xtek xy` mze`

`l xf lk"c e`l dia jiiyc (my) zeknce zezixkc mixtqd zqxibe `kdc qxhpewd

`pgky`ck ,dnexzn "hg" "hg" ycew opitlic ,dnexza aizkc ab lr s` ,"ycew lk`i

`le ,dnexzn dlirn silic (`,ct oixcdpq) "oitxypd" wxta
miw
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é"úë é"ùø

äçðîë ïäëìly `heg zgpna odka zeyrl ielzy dnc -

.zvnwpc ,xnelk ,l`xyiíéùàì àìåjdc ,`heg zgpnk -

.[lk`p `l] i`ceåéúåðáø÷.aiiegn `edy -úò ìëá-

.ely epi`y dxnyna elit`eåùôð úåà ìëá àáåike" -

.miel [mipdk] e`xwp zenewn drax`e mixyrae ,'ebe "ield `ai

äââùá äàèçáil dnl ,"zbbeyd ytpd lr" aizkcnc -

"dbbya d`hga"?ly eytp `hg elit` :xn`w ikd `l`

.eytp lr xtki ,[odk]ââåùá.bbeyd lr `iz`c z`hg -

ìáàaizkc `heg zgpn oebk ,cifn lr `iz`c z`hg -

oecfd lr oi`ian drax` :zezixka opixn`e ,[lew zriny`]

."mlrpe" aizk `lcn ,lewd zriny` dbbykàì àîéà-

.[envra] `ed xtkläìòîìã éà,gafnd iab lr xeavd -

.dea` epiid - gafn iab lr mixiyd aixwny ,xnelkéà

äèîìã.[dxfra] oycd jty lr -áø÷ù øáã êì ùé

ãåáéàì.jkl dligzkl eyixtiy -ïéáà éáøã äåáà éðú

ceai`l i`cec ,oerny iaxa xfrl` iaxc `nrh ivexzl -

.axwåéúù÷ä äìéëàì`le ,lk`z `ly - oiziagl odk zgpn -`l` ,oiaxwzn [mixiyd] `diy - xg` xacl

.oixftzn i`ceøîà÷ éàî"didz lilk" aizk diteb `xw i`da `d -?ìëàú àìly ezaeg zgpn` xcdn -

`prci `p`e ,"didz lilk" azkil - irzyn dgpn `cga `xw dlek i`e .ied inp "lilk"e ,"lk`z `l" ,xnelk .odk

!"lk`z `l"céàø÷ à÷ñôî àôéøç àðéëñ.`yixl `xwc `tiq yixcc ,xnelk .i`ebl -àðà êåôéàå-

.ezacp `le ,"lilk" ezaegcééåáøì äéì éåä åúáãð àøáúñî.oiziagk "lilk" zeidl -äøéãú ïëù-

.[qetcay yexita aezk xy`k ,digix miqa] .mei lka oi`ay oiziagk ,mei lka acpzdl lekiyïåøùò ïëù-

.cg` ilka mipexyr miyy cr acpzdl leki - dacp la` ,cg` oexyr `l` `iadl leki oi` - `hege oiziag

ïðáøådia iyxc i`n `xw i`d ,zvnwp dpi` mipdk zgpnc ixn`e ,oerny iaxc dilr ibiltc -?äðåéìò.e`la xaer epi` dzlik` lre ,"xhwz lilk" eda aizk oiziag -äðåúçú"lilk"e "lk`z `l"a dhnl mipdk zgpn x`y -

.ied `lî'åë ïúéì ïéð.dlik` lr dyrz `le ,"lilk" mdipy eidiy -ìéìë."xhwz" -ìéìë."didz" -íéøåîéàä ïî.cakd zxzeie zeilk -úåøæã åàì."ycw lk`i `l xf lke" -
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`oifgeקמב mipya cenr cr sc ± oey`x wxtzereay

äéäú ìéìëã åàì [éì] àéòáéî÷ éëied in :odk ly gafn oixeni` z` lk`y odka -

."didz lilk" meyn aiigy odk zgpn lk`y odk enk ,"didz lilk"c e`l meyn aiig

.iax ixenàëéì åúågafnl dlek iedilc -?äìåò àëéà àä.gafnl dlek `iedc -

íéðäëì äøåò.gafnl dlek aiyg `le -äöåðå äàøåî.gafna iaixw `lc -ïéúéùì
éìæà.gafnl aiyg `l i`de ,miy`l `le -

äæá éàîå.xg` `le ,gafnl dfa :rnync -

íéùàì äôìæî øîàã ìàåîùãî é÷åôàì-

gafnl dlek d`a dfc :xn`we ,gafnl dedc

- "gafn gk dti dfa" ipzwc oizipzne .oii `le

.xg` `le ,gafnl dlek iz`càòééñî
åöîå÷ ìàåîùìeixiye gafnl lif` evnewe -

ipzwc epiide .mdipy gk dti dfac .mipdkl

,ony iwet`l - "gafn gk dti dfa" oizipzn

.odipy gk ea dticàëéì åúelek iedc icin -

mipdkl?äîã àëéàdfde" (d `xwie) aizkc -

."gafnd xiw lr z`hgd mcnåéúåðúî àëéà
.mipdkl dilek ded `lc ,zepedal -é÷åôàì

ïîöò éðôá úåàáä íçìä éúù øîàã ïàîî
ipy `la ,mgld ipyl mgl izy acpziy in)

ez` `le ,od mipdk ly ,ikd elit` - miyak

mgld izy :xg` oipr .dtixyl (mixiyl)

miyak eed `ly oebk ,(onvr ipta ze`ad

"zlkzd" wxta lirl opixn`we .eca`py

)zial e`vie ,ozxev xaerze ,etpei :(a,en

o`nl `ki`c ,mzd i`xen` ibilte .dtixyd

:xn`c o`nl `ki`e ,oiied dlik`l :xn`c

iwet`l :xg` oipr .izrny jk .oiiz` dtixyl

mgld izy :xn`c`aiwr iaxcn ,xn`c o`nn

:xaqc ,'eke miyak `la onvr ipta ze`ad

.mgld z` oiakrn oi` miyakdïì òîùî÷-

gk dti" ,miptd mglae mgld izya - "efa"

,onvr ipta ze`a elit`c - "mlerl mipdk

oiiz` dlik`le ,mipdk gk dti mlerl

`le .dxev oiperhe ,oilk`p oi` la`) `xwirn

.(dxend itnäðùîúåùòðä úåçðîä ìë
úøù éìëá,zygxne zagn zgpn oebk -

.ony ozn minrt yly zeperhäìéìáå ä÷éöé
ïîù ïúîåilka onyd ozep did dligzay -

z` eilr ozep jk xg`e ,zlqd zpizp mcew

ony dilr ozepe xfege ,onya lelal ony ozepe xfege ,zlqd-.dwivi zevn miiwl

.dwivi dperh oi`y ,xepza zt`p ixdy ,ilka diyrn lk oi`y ,dt`n zgpn iwet`l

zepzn izy jci` la`-dligz dwivi ipz oizipznac ab lr s`e .dkixv,ikd elit` -

`dzy jixv ,dwivi dyery drya :oizipzn rnyn ikde .dpexg`a `l` dpi`

.iax ixen .dziiyrl mcew ilkay ony ozn `dz dlila mcewe ,xak dyrp dlilad

úìñä úçðî.zvnwp zleq dcerac ,zelg da did `l -ìùå äôàî úçðî ìù úåìç
úùçøîå úáçî.iax ixac .diit` xg`l ,zelg eyrpy xg`l onya ollea -íéîëçå
úìñ íéøîåà.ollea -úåìçäopaxl ,dlila zeperh dt`n zgpnay --iaxle ,zlq

-.zelgïçùåî ãöéëwiwxl -?éë ïéîëdidy .ik odly s"kl oixew epipeylay ,ipeei -

.ipeei ik oink ,erav`a onyd on lhepøàùäå.mipdkl lk`p ony -àøîâïîùá úìñ
äùòúonya zpzip zlqd `dzy :rnyn --lkl mcew ilka ony ozn oiperhy cnln

oicd `ede ,aizk zygxn zgpna `xw i`de .diab lr zleqd ozep jk xg`e ,xac

.zegpn x`yle zagnlêðáø÷.zygxnae zagna ,"jpaxw" aizk ediiexzac -
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`l Ð "md ycew ik lk`i `l xfe"c e`l` la` .dnexzn `l` dlirna dxdf` ol miw

`pyil Ð dlirnc e`l xn`w `le ,zexfc e`l `kd hwpc `de .mipdkl ifg `lc oeik ,iwl

dn ,"elk`z `l mc lke alg lk" :mzd `ipzc `dn ,df yexitl `iyw edine .hwp `xwc

zi`c Ð ?yly dwelc alg `py i`n :jixte .yly dwel Ð mc s` ,yly dwel Ð alg

mc .zexfc e`le ,opixn`c oie`l ixz oild dia

oie`l oixz oild dia zi`c Ð yly iwlil inp

`wlq ,jixhvi` :ipyne !zexfc e`le ,opixn`c

Ð d`nehn mc hirni`e li`ed ,`pin` jzrc

i`e .`yiwd ol rnynw ,zexfn mc inp hirni`

mc hirni` `icda `d ,dlirnc e`l epiid zexf

oileg) "xyad lk" seqa ,dlirnne d`nehn

`l` ,"d`nehn" mzd qixb `l qxhpewae !(a,fiw

jzrc `wlq :xn`w ikdc ,yxtl yie ."dlirnn"

:yexit Ð dlirnn hirni`e li`ed ,`pin`

,xnelk Ð zexfn inp hirni` ,dlirn oaxwn

`w ."xf lke"n witpc dlirnc e`lc .zewlnn

lk" seqa mc opihrnn ikc ,`yiwid ol rnyn

`le ,dlirn oaxwn `weec epiid Ð "xyad

Ð `herinc :`kti` opixn` `lc `de .zewlnn

`yiwidc meyn ,oaxwl Ð `yiwide ,zewlnl

:dyw ,"d`nehl" opiqxb i` la` .aizk e`l iab

`ni` ?zexf zeaxle d`neh hrnl zi`x dn

oigxk lrc ,mrh jixv oipr lka edine !`kti`

yie !zexf opiaxne d`neh opihrnnc `ed zn`

iab "mc lke alg lk"c `yiwidc meyn :xnel

ipa mzq la` .mce alg lv` mixf lkdc ,zexf

e`lc opiyxtnc i`e :xn`z m`e .oixedh Ð mc`

,"md ycew ik lk`i `l xf lke"c e`l `ed zexfc

:xnel yie !dlirnc e`l` inp iwlilc :ol iywz

`l` aiyg `lc meyn ,dlirnc e`l aiyg `lc

e`l la` .oixeni`e alga `l` ikiiy `lc ie`l

.ziad wca iycwae xyaa s` jiiy dlirnc

jixtc `de .dlik` `la d`pda inp jiiyc :cere

Ð "ycew ik" meyn inp aiigilc ,lirl mzd

jiiy `le ,xzepc e`l aiyg mzdc meyn epiid

opaxle :xn`z m`e .xya x`yan ith alga

,dcedi iaxc dilr (a,c) zezixka mzd ibiltc

"xyad lk" seqa ok m` ,zexfn mc ihrnne

aeygil ,mcan alga xneg aiygc (`,fiw oileg)

(a,c) zezixka aiyg `l i`n` :xn`z m`e .ixiinw `l `zbeltac :xnel yie !zexfc e`l

yie ?(f `xwie) "edelk`z `l lek`e dk`ln lkl dyri dtxh alge dlap alg"c e`l

,`kdc e`l meyn iwlilc :dyw edine .mzdc ipd ik ,`aizk miycwc `piipra e`lc :xnel

i` .`kd `id `zbeltc :xnel yie ."lk`z la"a `ed ixd Ð "didz lilk"a `edy lkc

.zellkay e`l ied :inpäæáåmiyak `ki`c ab lr s` Ð gafnd gkn mipdk gk dti

.gafnl `kil `din etebn Ð miptd mgl icda dpeal ikifae ,mgl icdaàëéàäådler

ilr ixd" xne`d :(a,ew zegpn) `xza wxta opixn`c ,dpeal `ki`de :xn`z m`e Ð

ixiin `lc :xnel yie !dpeal `l` gafnl elek axwy xac jl oi`y ,dpeal `iai Ð "gafnl

.iaxl mivr inp aiyg `l ikdle ,dlik`l ifgc icina `l` `kdé÷åôàì'ek l`enycn

Ð `kdn jixt `lc `de .`aeh dlr jixte ,(a,`v migaf) "xiczd" wxta `zlin xwir Ð

`idd` ,`kdn `zriiq mzd iziin `l inp `nrh i`dne .dpyn xeziin `l` epi`y itl

.oiekzn oi`y xac meyn l`enyc `nrh gken mzde .l`enycåöîå÷oilk`p eixiye

.evnewl xyt` i`e ,`ed lelv Ð oii [la`] Ðàëéàlr zepzn :yexit Ð zepzn

miptay ze`fd ray :xn`c ,(a,fk) lirl "dax unewd"a ok rnyn `le .zkextd

rxevn lv` el `a :mirbp seqa opz cere .mipta ied `l Ð rxevn lyc llkn ,rxevnaye

cbpk minrt ray dfde ,lahe wvie onyd beln lhp ,jepz lr mcd on ozp ,xepwp xryl

rnyn Ð "lkidl el `a" ipzw `lcn .'ek rxevn lv` el `a ,'ek miycwd iycw zia

.xepwip xrya cner did `ly rnyn Ð "rxevn lv` el `a" ipz xcdcne .cner dxfray

éèåòîì.ycwn xepz oi` :xaqwc Ð "ilka ziyrp" ixwin `l Ð dt`n zgpn
dn
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é"úë é"ùø

éì àéòáî à÷ àì.dlv` `ed xf ixdy ,aiig i`cec -äéäú ìéìëã åàì éì àéòáî à÷ éëi`w in -

ediicegl zegpn` `nlc e` ,mixhwpd lk` inp?àëéì åúågk dti dfa" oizipzn ipzwc ,gafnl dilekc icin -

"gafnd?äöåðå äàøåî àëéà.gafnd lv` `l` ,gafnd lr oipzip oi`y -éìæà ïéúéùìohw lel didy -

."lilgd" wxta dkeq zkqna ,oiziyl oiid cxei eae ,gafnaefa i`noizipzna ipzwc "gk dti" -?diipznl dil dnl

.`xwa iaizk milk`pd lk `dc ,ihernl oizipzn jixhv`c ,icin llk ol iwtqn `l `dc !`hiyt ,llkáãðúîä

ïéé.oaxw `la -íéùàä áâ ìò åôìæîdilek ied `lc :ol rnynw .gafnl dilek ied `zydc ,y`d lr -

.oiziyl oicxeie ,mikqp x`yk ekqpn `l` ,gafnlòééñî.unewd xihwne evnew - ony acpznd :l`eny xn`c ,l`enyc `zlin jci`l oizipzn -ïéìëàð åéøéùå,uinw ivnc - ony oia l`enyl dil ip`ye ,gafnl dilek ied `lc -

.uinw ivn `lc - oii oiaeóåòä úàèç àëéàäåmipdkl dilekc -?äîã àëéà.gafnl -òøåöî ìù ïîù âåì àëéàäåmipdkl dilekc -?úåðúî'd iptl minrt ray] erav`a onyd on dfde" aizkc ,zkxtd lr -.["

øîàã ïàîî é÷åôàì.mlerl mipdk gk dti efac :ol rnynw .dlik`l `le ,oiiz` dtixyl - miyak mdl oi`yk ,onvr ipta ze`ad mgld izy :"zlkzd" wxta -äðùîéìëá úåùòðä.i`n ihernl `xnba yxtn -íãå÷

ïúééùòì.dwivi zevn miiwl - ony dilr ozepe xfege ,lleae dilr ony ozepe ,oixyeta dyle ,dilr zleq ozepe ,ilka ony dlgz ozep -ïììåá úåìçäåozepe ,ozzete xfegy ,ollea zeiet` zelg odyk ,zygxne zagn zgpnl -

.olleal onyíéøîåà íéîëçå.ollea zleq odyk -úåìçä.dt`n zgpna ixiin `zyd .ogyen - oiwiwxe ,ollea -ïçùåî.minily -éë.rav`n lceb zyxtdk ,z"ih oink dieyre ,zipeei ze` -.mipdkl lk`p onyd x`yeàøîâ

.éàî éèåòîì éìëá úéùòðääôàî úçðî éèåòîì.onwl yxtnck ,dl hrnn dwivine ,dligz zet`p [xepzac] (zepznac) -äùòú ïîùázgpnae .dziiyrl mcew dligz ony ozil dperh :`nl` ,ozpz onyd jeza :rnyn -

.jdn jd opixnbe .dwivie dlila aizk `le ,ony ozn aizk - zygxnae .dligzay ony ozn da aizk `le ,dwivie dlila aizk - zagn zgpna .zagna "jpaxw" xn`pe ,zygxna "jpaxw" o`k xn`p :"jpaxw" opixnbe ,aizk zygxn
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"äéäz ìéìk"a àeäL ìk :øîBà øæòéìà¯äNòz àì ïzéì ¡¦¤¤¥¨¤§¨¦¦§¤¦¥Ÿ©£¤
.Búìéëà ìòäðùîçéLî ïäk úçðîe íéðäk úçðî ©£¦¨¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©
íéëñð úçðîe¯çk äôé äæáe ,íéðäkì ïäa ïéàå ,çaænì ¦§©§¨¦©¦§¥©§¥¨¤©Ÿ£¦¨¤¨¤Ÿ©

íçlä ézL .íéðäkä çkî çaæîíçìåíéðtä¯ïéìëàð ¦§¥©¦Ÿ©©Ÿ£¦§¥©¤¤§¤¤©¨¦¤¡¨¦
çkî íéðäkä çk äôé äæáe ,çaænì íäa ïéàå ,íéðäkì©Ÿ£¦§¥¨¤©¦§¥©¨¤¨¤Ÿ©©Ÿ£¦¦Ÿ©

.çaænäàøîâ!äìBò àkéà àäå ?àkéì eúå¯àkéà ©¦§¥©§¥¨§¨¦¨¨¦¨
.íéðäkì døBò¯!óBòä úìBò àkéà àäå¯äàøeî àkéà ¨©Ÿ£¦§¨¦¨©¨¦¨§¨

.äöBðå¯!íéëñð àkéà àäå¯ïéúéMì.éìæà¯?"Bæa" éàîe §¨§¨¦¨§¨¦©¦¦¨§¥©¨
¯:ìàeîL øîàc ,ìàeîLcî é÷etàìácðúnäïéé¯Bàéáî §©¥¦¦§¥©£©§¥©¦§©¥©¦§¦
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ì déìïîL ácðúnä :ìàeîL øîàc ,ìàeîL¯BöîB÷ ¥¦§¥©£©§¥©¦§©¥¤¤§

?àkéì eúå ."íéðtä íçìå íçlä ézL" .ïéìëàð åéøéLe§¨¨¤¡¨¦§¥©¤¤§¤¤©¨¦§¥¨
!óBòä úàhç àkéà àäå¯.dîc àkéà¯ïîL âBì àkéàäå §¨¦¨©©¨¦¨¨¨§¨¦¨¤¤

!òøBöî ìL¯é÷etàì ?"Bæa" éàîe .åéúBðzî àkéàïànî ¤§¨¦¨©§¨©¨§©¥¦©
ïîöò éðôa úBàaä íçlä ézL :øîàc¯äôéøNì,ïééúà ©£©§¥©¤¤©¨¦§¥©§¨¦§¥¨¨§¨

,ïì òîLî÷Bæác.íìBòì íéðäk çk äôéäðùîìk ¨©§©¨§¨¨¤Ÿ©Ÿ£¦§¨¨
úBçðnäúBNòpäéìëa¯ìL úBðeòè:ïîL úBðzî äL ©§¨©©£¦§¦§§¨©§¤¤

íãB÷ éìëa ïîL ïzîe ,äìéìáe ,ä÷éöéïúéiNòìúBlç .¯ §¦¨§¦¨©©¤¤¦§¦¤©£¦¨¨©
úBðeòè úBlçä .úìBñ :íéøîBà íéîëçå .éaø éøác ,ïììBa§¨¦§¥©¦©£¨¦§¦¤©©§

,äìéìaïé÷é÷øe¯?ïçLBî ãöék .äçéLî¯ïéîkéë, §¦¨§¦¦§¦¨¥©§¨§¦¦
.íéðäkì ïéìëàð øàMäåàøîâáø øîà ?éàî éèeòîì §©§¨¤¡¨¦©Ÿ£¦§©¥©£©©

úçðî íàå" :ïðaø eðz .äôàî úçðî éèeòîì :àtt©¨§©¥¦§©©£¤¨©¨©§¦¦§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc zegpn(oey`x meil)

éì àéòaéî à÷ àìoky ,jk lr aiig i`ceay ,wtzqn ippi` dfa - Ÿ¨¦©§¨¦
,mabl xfk `ed aygpéì àéòaî à÷ ékoiprläéäz ìéìëc åàì ¦¨¦©§¨¦¨§¨¦¦§¤

,éàîlirl z`aend dey dxifbd m`d(`"r)xcp ,e` ,zegpnl wx zy ©
lr e`l xeqi` didiy ,xhwen zeidl epicy dn lk lr zyxcp `ny

.ezlik`
:wtqd z` zhyet `xnbd,òîL àz ,àðéáøì ïøäà áø øîà̈©©©£Ÿ§©¦¨¨§©

äéäz ìéìëa àeäL ìk ,øîBà øæòéìà éaø àéðúczelrl epicy - §©§¨©¦¡¦¤¤¥¨¤§¨¦¦§¤
aezkd `a ,gafnd lrBúìéëà ìò äNòú àì ïzéì. ¦¥Ÿ©£¤©£¦¨
íéðäk úçðî äðùî,odk `iany dgpn lk ±çéLî ïäk úçðîe± ¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©

,mei lk aixwn lecbd odkd didyíéëñð úçðîemr d`ad ± ¦§©§¨¦
zeler ,oaxwïäa ïéàå çaænìwlgäôé äæáe ,íéðäkì[aeyg-]çk ©¦§¥©§¥¨¥©Ÿ£¦¨¤¨¤Ÿ©

íçlä ézL .íéðäkä çkî çaæî,zereayd bga mi`adíçìå ¦§¥©¦Ÿ©©Ÿ£¦§¥©¤¤§¤¤
íéðtä,lkida ogleyd lr reay lk migipn eidyíéðäkì ïéìëàð ©¨¦¤¡¨¦©Ÿ£¦

íäa ïéàåwlgäôé äæáe ,çaænì[aeyg-]çkî íéðäkä çk §¥¨¤©¦§¥©¨¤¨¤Ÿ©©Ÿ£¦¦Ÿ©
.çaænä©¦§¥©

àøîâ
lr dywn `xnbd ,mitqep mixac oi`y rnyn 'dfae' `pzd oeyln

:jkàkéì eúå,gafnl elek axwd xac cer oi` ike ±àkéà àäå± §¥¨§¨¦¨
d z` yi ixde,äìBò.mipdkl zlk`p dpi`e gafnl dlek daixwy ¨

:`xnbd zvxznàkéàz` [yi-]døBòozipy.íéðäkì ¦¨¨©Ÿ£¦
:zeywdl `xnbd dkiynnóBòä úìBò àkéà àäådlek daixwy §¨¦¨©¨
:`xnbd zvxzn .gafnläöBðå äàøeî àkéàmiwlgd z` yi ± ¦¨§¨§¨

`pzd d`pn `l okle ,gafna miaxw mpi`y serd zlern elld
.gafnd gk da dtiy

:zeywdl `xnbd dkiynníéëñð àkéà àäåzgpn mr `ad oii ± §¨¦¨§¨¦
:`xnbd zvxzn .mipdkl wlg ea oi`e gafnl dlere mikqpdìïéúéL §¦¦

éìæàwlgk aygp epi` okle ,gafnd y` lr `le oiziya ozip did ± ¨§¦
.`pzd e`py `l jkitle ,gafnd

:`xnbd zxxanBæa éàîegk dti dfa' xnel `pzd jxvp recne ± ©¨
mpi` dpyna exkfedy el` wxy eprinydl `ay rnyny 'gafnd
el` lk ixd dxe`kle ,milk`p mixg` la` ,mipdkl milk`p
mze` hrnl jxev oi`e ,yxetna dxeza miaezk mipdkl milk`py

gafnl wx miaxwy mze` llka mpi`y:`xnbd daiyn .é÷etàì§©¥
ïéé ácðúnä ,ìàeîL øîàc ,ìàeîLcî,oaxw `ll envr ipta ¦¦§¥§¨©§¥©¦§©¥©¦

Bôlæîe Bàéáî[hrn hrn epzep-]íéMéà éab ìò,gafnd y` lr ± §¦§©§©©¥¦¦
ïì òîLî à÷`l` ,ok xacd oi`y `pzd eprinyn ±ìcéìæà ïéúéL ¨©§©¨¦§¦¦¨§¦

md dpyna exkfedy el` wxy ,gafnd y` lr df oii zzl oi`y ±
.mikqpd lk oick ,oiziyd l` epzep df oii la` gafnl olek miaxw

mb 'gafnd gk dti dfa' dpyy `pzd ixac mpn` :`xnbd dtiqen
ì déì òéiñîìàeîL,xg` oic oiprl l`eny ixacl reiq mda yi ± §©©¥¦§¥
ìàeîL øîàc(:`v migaf)ïîL ácðúnä ,,oaxw `ll envr ipta §¨©§¥©¦§©¥¤¤

,BöîB÷,gafnd lr unewd xihwneåéøéLeexzepy onyd ixiiy ± §§¨¨
dvinwd xg`l ilkaïéìëàðgafnl wlg yi df onyae ,mipdkl ¤¡¨¦

,dpyna exkfedy el`a wxy dpyy `pzd ixack df ixde .mipdkle
.mipdkl llk wlg mda oi`e gafnd gk dti

:dpyna epipyíéðtä íçìå íçlä ézLmpi`e mipdkl milk`p §¥©¤¤§¤¤©¨¦
'dfa' oeyldn .gafnd gkn mipdkd gk dti dfae gafnl miler

:jk lr dywn `xnbd ,mitqep mixac oi`y rnynàkéì eúåike ± §¥¨
,mipdkl elek lk`pd xac cer oi`àkéà àäåz` yi ixde ±úàhç §¨¦¨©©

,óBòä:`xnbd zvxzn .gafnl dpnn oiaixwn oi`e mipdkl zlk`py ¨
àkéàz` [yi-]dîcoeik `pzd d`py `l jkitle ,gafna ozipy ¦¨¨¨

.mipdkl zlk`p dlek oi`y
:zeywdl `xnbd dkiynnòøBöî ìL ïîL âBì àkéàäålk`py §¨¦¨¤¤¤§¨

:`xnbd zvxzn .gafnl epnn oi`e mipdklåéúBðzî àkéàz` yi ± ¦¨©§¨
.`pzd e`py `l mipdkl lk`p elek oi`y oeike ,epnn mifny ze`fdd

:`xnbd zxxanBæa éàîegk dti dfay zepyl `pzd jxvp recn ± ©¨
lk `ld ,gafnl dpizp mda yiy mixg` mixac hrine mipdkd
.melk jka ycig `le ,yxetna dxeza miaezk gafnl mipzipd

:`xnbd zvxznd`a epizpynøîàc ïànî é÷etàìinn `ivedl ± §©¥¦©§¨©
y xaeqyïîöò éðôa úBàaä íçlä ézLzereayd bga o`iad m` ± §¥©¤¤©¨¦§¥©§¨

,minlyd iyak `llïééúà äôéøNì`le dtixyl `ed mpic xwir ± ¦§¥¨¨§¨
dlik`l,ïì òîLî÷`l` ,ok xacd oi`y `pzd eprinyn ±Bæác± ¨©§©¨§¨

mgld izyaíìBòì íéðäk çk äôéila e`ay ote`a mby ± ¨¤Ÿ©Ÿ£¦§¨
mpic xwir oi`e ,mlke`l mipdkd milekiy `ed mpic xwir ,miyakd

.dtixyl
dpyn,éìka úBNòpä úBçðnä ìkzgpne zagn zgpn ,oebk ¨©§¨©©£©§¦

,zygxnìL úBðeòèïîL úBðzî äL,od el`e,ä÷éöé §§Ÿ¨©§¤¤§¦¨
,ïúéiNòì íãB÷ éìka ïîL ïzîe ,äìéìáeozep did dligza ,xnelk §¦¨©©¤¤©§¦¤©£¦¨¨

yle onyd iab lr zleqd z` ozep okn xg`le] ilk jez l` onydn
xg`le ,dqira eze` llae ony ozp aey okn xg`le ,[mixyet mina

.dwivi zevn miiwl onydn ozep aey okn
oebk ,zelg zeyrpd zegpna dlilad oipra ,zwelgn d`ian dpynd

:ilka mpbhny zygxne zagn zgpne xepz dt`n zgpnúBlç©
ïììBaxxetny ,zeiet` zelg ody xg`l dlila zevn miiwn ± §¨

,mlleae onydn mdilr ozepe ,miziztl mze`íéîëçå .éaø éøác¦§¥©¦©£¨¦
úìBñ ,íéøîBà.diit`d mcew dlilad z` dyery epiidc ,ollea §¦¤

zx`an dpynd .miwiwxe zelg ,mipin ipy da yi xepz dt`n zgpn
:dlilad oica mdipa welig yiyúBlçäeid xepzd dt`n ly ©©

,äìéìa úBðeòèiax zhiyl dlilad onf lirl x`azpy itke §§¦¨
,minkgeïé÷é÷øemiperh df mewna `l` dlila miperh mpi` §¦¦
,äçéLîlr onydn odkd [gxen] gyen did mziit` xg` ,xnelk §¦¨

:`pzd xxan .oiwiwxdïçLBî ãöékaiyn .ogyen dxev dfi`a ± ¥©§¨
:`pzdék ïéîkdzid dzxeve ,'ik' z`xwp ipeeid azka s"k ze` ± §¦¦

z` mc` wigxnyk zxvepd dxev oirke ,eply z"ih ze` oirk
lk lr onydn gyen odkd did ef dxev oirke .rav`dn lceb`d

.wiwxïîMä øàLe] (ïéìëàð øàùäå)miiqy xg`l ilka xzepd §¨©¤¤
,dgiynd.íéðäkì [ìëàð¤¡¨©Ÿ£¦

àøîâ
,zepzn yly zeperh ilka zeyrpd wxy rnyn dpynd oeyln

:`xnbd zxxanéàî éèeòîìdpi`y hrnl `pzd `a dgpn dfi` ± §©¥©
:`xnbd daiyn .zepzn yly dperhúçðî éèeòîì ,àtt áø øîà̈©©¨¨§©¥¦§©

äôàîdperh dpi`e ilka dizeiyr lk oi`y ,[oiwiwxe zelg] xepz ©£¤
zevn z` da oi`y epiidc ,cala zepzn izy `l` zepzn yly

dlilad xg`l dwivid.
zeiepyd zepznd zylyy oipn zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:zegpnd lka zebdep ,dpynaúLçøî úçðî íàå' ,ïðaø eðz̈©¨¨§¦¦§©©§¤¤
ðaø÷ñ E'äNòz ïîMa úì(f a `xwie),df aezkL ,ãnìîzgpn ¨§¨¤Ÿ¤©¤¤¥¨¤§©¥¤

zygxnéìka ïîL ïzî äðeòhrnyny meyn ,zleqd zpizp iptl §¨©©¤¤©§¦
,miyxec cere .'dUrY' onyd jeza zleqdyðaø÷'ðaø÷' 'E'E ¥¨¤¨§¨¤¨§¨¤

,äåL äøæâìxn`p zygxn zgpnay(my)'LpAxw zWgxn zgpn' ¦§¥¨¨¨¦§©©§¤¤¨§¨¤
xn`p zagn zgpnae(d a my)miyxece ,'LpAxw zagOd lr dgpn'¦§¨©©©£©¨§¨¤

,efa s` bdep efa xen`y dn lky ,elld zegpnd izy oia dey dxifb
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קמג oifge` mipya cenr cr sc ± oey`x wxtzereay

äéäú ìéìëã åàì [éì] àéòáéî÷ éëied in :odk ly gafn oixeni` z` lk`y odka -

."didz lilk" meyn aiigy odk zgpn lk`y odk enk ,"didz lilk"c e`l meyn aiig

.iax ixenàëéì åúågafnl dlek iedilc -?äìåò àëéà àä.gafnl dlek `iedc -

íéðäëì äøåò.gafnl dlek aiyg `le -äöåðå äàøåî.gafna iaixw `lc -ïéúéùì
éìæà.gafnl aiyg `l i`de ,miy`l `le -

äæá éàîå.xg` `le ,gafnl dfa :rnync -

íéùàì äôìæî øîàã ìàåîùãî é÷åôàì-

gafnl dlek d`a dfc :xn`we ,gafnl dedc

- "gafn gk dti dfa" ipzwc oizipzne .oii `le

.xg` `le ,gafnl dlek iz`càòééñî
åöîå÷ ìàåîùìeixiye gafnl lif` evnewe -

ipzwc epiide .mdipy gk dti dfac .mipdkl

,ony iwet`l - "gafn gk dti dfa" oizipzn

.odipy gk ea dticàëéì åúelek iedc icin -

mipdkl?äîã àëéàdfde" (d `xwie) aizkc -

."gafnd xiw lr z`hgd mcnåéúåðúî àëéà
.mipdkl dilek ded `lc ,zepedal -é÷åôàì

ïîöò éðôá úåàáä íçìä éúù øîàã ïàîî
ipy `la ,mgld ipyl mgl izy acpziy in)

ez` `le ,od mipdk ly ,ikd elit` - miyak

mgld izy :xg` oipr .dtixyl (mixiyl)

miyak eed `ly oebk ,(onvr ipta ze`ad

"zlkzd" wxta lirl opixn`we .eca`py

)zial e`vie ,ozxev xaerze ,etpei :(a,en

o`nl `ki`c ,mzd i`xen` ibilte .dtixyd

:xn`c o`nl `ki`e ,oiied dlik`l :xn`c

iwet`l :xg` oipr .izrny jk .oiiz` dtixyl

mgld izy :xn`c`aiwr iaxcn ,xn`c o`nn

:xaqc ,'eke miyak `la onvr ipta ze`ad

.mgld z` oiakrn oi` miyakdïì òîùî÷-

gk dti" ,miptd mglae mgld izya - "efa"

,onvr ipta ze`a elit`c - "mlerl mipdk

oiiz` dlik`le ,mipdk gk dti mlerl

`le .dxev oiperhe ,oilk`p oi` la`) `xwirn

.(dxend itnäðùîúåùòðä úåçðîä ìë
úøù éìëá,zygxne zagn zgpn oebk -

.ony ozn minrt yly zeperhäìéìáå ä÷éöé
ïîù ïúîåilka onyd ozep did dligzay -

z` eilr ozep jk xg`e ,zlqd zpizp mcew

ony dilr ozepe xfege ,onya lelal ony ozepe xfege ,zlqd-.dwivi zevn miiwl

.dwivi dperh oi`y ,xepza zt`p ixdy ,ilka diyrn lk oi`y ,dt`n zgpn iwet`l

zepzn izy jci` la`-dligz dwivi ipz oizipznac ab lr s`e .dkixv,ikd elit` -

`dzy jixv ,dwivi dyery drya :oizipzn rnyn ikde .dpexg`a `l` dpi`

.iax ixen .dziiyrl mcew ilkay ony ozn `dz dlila mcewe ,xak dyrp dlilad

úìñä úçðî.zvnwp zleq dcerac ,zelg da did `l -ìùå äôàî úçðî ìù úåìç
úùçøîå úáçî.iax ixac .diit` xg`l ,zelg eyrpy xg`l onya ollea -íéîëçå
úìñ íéøîåà.ollea -úåìçäopaxl ,dlila zeperh dt`n zgpnay --iaxle ,zlq

-.zelgïçùåî ãöéëwiwxl -?éë ïéîëdidy .ik odly s"kl oixew epipeylay ,ipeei -

.ipeei ik oink ,erav`a onyd on lhepøàùäå.mipdkl lk`p ony -àøîâïîùá úìñ
äùòúonya zpzip zlqd `dzy :rnyn --lkl mcew ilka ony ozn oiperhy cnln

oicd `ede ,aizk zygxn zgpna `xw i`de .diab lr zleqd ozep jk xg`e ,xac

.zegpn x`yle zagnlêðáø÷.zygxnae zagna ,"jpaxw" aizk ediiexzac -
äî
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`l Ð "md ycew ik lk`i `l xfe"c e`l` la` .dnexzn `l` dlirna dxdf` ol miw

`pyil Ð dlirnc e`l xn`w `le ,zexfc e`l `kd hwpc `de .mipdkl ifg `lc oeik ,iwl

dn ,"elk`z `l mc lke alg lk" :mzd `ipzc `dn ,df yexitl `iyw edine .hwp `xwc

zi`c Ð ?yly dwelc alg `py i`n :jixte .yly dwel Ð mc s` ,yly dwel Ð alg

mc .zexfc e`le ,opixn`c oie`l ixz oild dia

oie`l oixz oild dia zi`c Ð yly iwlil inp

`wlq ,jixhvi` :ipyne !zexfc e`le ,opixn`c

Ð d`nehn mc hirni`e li`ed ,`pin` jzrc

i`e .`yiwd ol rnynw ,zexfn mc inp hirni`

mc hirni` `icda `d ,dlirnc e`l epiid zexf

oileg) "xyad lk" seqa ,dlirnne d`nehn

`l` ,"d`nehn" mzd qixb `l qxhpewae !(a,fiw

jzrc `wlq :xn`w ikdc ,yxtl yie ."dlirnn"

:yexit Ð dlirnn hirni`e li`ed ,`pin`

,xnelk Ð zexfn inp hirni` ,dlirn oaxwn

`w ."xf lke"n witpc dlirnc e`lc .zewlnn

lk" seqa mc opihrnn ikc ,`yiwid ol rnyn

`le ,dlirn oaxwn `weec epiid Ð "xyad

Ð `herinc :`kti` opixn` `lc `de .zewlnn

`yiwidc meyn ,oaxwl Ð `yiwide ,zewlnl

:dyw ,"d`nehl" opiqxb i` la` .aizk e`l iab

`ni` ?zexf zeaxle d`neh hrnl zi`x dn

oigxk lrc ,mrh jixv oipr lka edine !`kti`

yie !zexf opiaxne d`neh opihrnnc `ed zn`

iab "mc lke alg lk"c `yiwidc meyn :xnel

ipa mzq la` .mce alg lv` mixf lkdc ,zexf

e`lc opiyxtnc i`e :xn`z m`e .oixedh Ð mc`

,"md ycew ik lk`i `l xf lke"c e`l `ed zexfc

:xnel yie !dlirnc e`l` inp iwlilc :ol iywz

`l` aiyg `lc meyn ,dlirnc e`l aiyg `lc

e`l la` .oixeni`e alga `l` ikiiy `lc ie`l

.ziad wca iycwae xyaa s` jiiy dlirnc

jixtc `de .dlik` `la d`pda inp jiiyc :cere

Ð "ycew ik" meyn inp aiigilc ,lirl mzd

jiiy `le ,xzepc e`l aiyg mzdc meyn epiid

opaxle :xn`z m`e .xya x`yan ith alga

,dcedi iaxc dilr (a,c) zezixka mzd ibiltc

"xyad lk" seqa ok m` ,zexfn mc ihrnne

aeygil ,mcan alga xneg aiygc (`,fiw oileg)

(a,c) zezixka aiyg `l i`n` :xn`z m`e .ixiinw `l `zbeltac :xnel yie !zexfc e`l

yie ?(f `xwie) "edelk`z `l lek`e dk`ln lkl dyri dtxh alge dlap alg"c e`l

,`kdc e`l meyn iwlilc :dyw edine .mzdc ipd ik ,`aizk miycwc `piipra e`lc :xnel

i` .`kd `id `zbeltc :xnel yie ."lk`z la"a `ed ixd Ð "didz lilk"a `edy lkc

.zellkay e`l ied :inpäæáåmiyak `ki`c ab lr s` Ð gafnd gkn mipdk gk dti

.gafnl `kil `din etebn Ð miptd mgl icda dpeal ikifae ,mgl icdaàëéàäådler

ilr ixd" xne`d :(a,ew zegpn) `xza wxta opixn`c ,dpeal `ki`de :xn`z m`e Ð

ixiin `lc :xnel yie !dpeal `l` gafnl elek axwy xac jl oi`y ,dpeal `iai Ð "gafnl

.iaxl mivr inp aiyg `l ikdle ,dlik`l ifgc icina `l` `kdé÷åôàì'ek l`enycn

Ð `kdn jixt `lc `de .`aeh dlr jixte ,(a,`v migaf) "xiczd" wxta `zlin xwir Ð

`idd` ,`kdn `zriiq mzd iziin `l inp `nrh i`dne .dpyn xeziin `l` epi`y itl

.oiekzn oi`y xac meyn l`enyc `nrh gken mzde .l`enycåöîå÷oilk`p eixiye

.evnewl xyt` i`e ,`ed lelv Ð oii [la`] Ðàëéàlr zepzn :yexit Ð zepzn

miptay ze`fd ray :xn`c ,(a,fk) lirl "dax unewd"a ok rnyn `le .zkextd

rxevn lv` el `a :mirbp seqa opz cere .mipta ied `l Ð rxevn lyc llkn ,rxevnaye

cbpk minrt ray dfde ,lahe wvie onyd beln lhp ,jepz lr mcd on ozp ,xepwp xryl

rnyn Ð "lkidl el `a" ipzw `lcn .'ek rxevn lv` el `a ,'ek miycwd iycw zia

.xepwip xrya cner did `ly rnyn Ð "rxevn lv` el `a" ipz xcdcne .cner dxfray

éèåòîì.ycwn xepz oi` :xaqwc Ð "ilka ziyrp" ixwin `l Ð dt`n zgpn
dn
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é"úë é"ùø

éì àéòáî à÷ àì.dlv` `ed xf ixdy ,aiig i`cec -äéäú ìéìëã åàì éì àéòáî à÷ éëi`w in -

ediicegl zegpn` `nlc e` ,mixhwpd lk` inp?àëéì åúågk dti dfa" oizipzn ipzwc ,gafnl dilekc icin -

"gafnd?äöåðå äàøåî àëéà.gafnd lv` `l` ,gafnd lr oipzip oi`y -éìæà ïéúéùìohw lel didy -

."lilgd" wxta dkeq zkqna ,oiziyl oiid cxei eae ,gafnaefa i`noizipzna ipzwc "gk dti" -?diipznl dil dnl

.`xwa iaizk milk`pd lk `dc ,ihernl oizipzn jixhv`c ,icin llk ol iwtqn `l `dc !`hiyt ,llkáãðúîä

ïéé.oaxw `la -íéùàä áâ ìò åôìæîdilek ied `lc :ol rnynw .gafnl dilek ied `zydc ,y`d lr -

.oiziyl oicxeie ,mikqp x`yk ekqpn `l` ,gafnlòééñî.unewd xihwne evnew - ony acpznd :l`eny xn`c ,l`enyc `zlin jci`l oizipzn -ïéìëàð åéøéùå,uinw ivnc - ony oia l`enyl dil ip`ye ,gafnl dilek ied `lc -

.uinw ivn `lc - oii oiaeóåòä úàèç àëéàäåmipdkl dilekc -?äîã àëéà.gafnl -òøåöî ìù ïîù âåì àëéàäåmipdkl dilekc -?úåðúî'd iptl minrt ray] erav`a onyd on dfde" aizkc ,zkxtd lr -.["

øîàã ïàîî é÷åôàì.mlerl mipdk gk dti efac :ol rnynw .dlik`l `le ,oiiz` dtixyl - miyak mdl oi`yk ,onvr ipta ze`ad mgld izy :"zlkzd" wxta -äðùîéìëá úåùòðä.i`n ihernl `xnba yxtn -íãå÷

ïúééùòì.dwivi zevn miiwl - ony dilr ozepe xfege ,lleae dilr ony ozepe ,oixyeta dyle ,dilr zleq ozepe ,ilka ony dlgz ozep -ïììåá úåìçäåozepe ,ozzete xfegy ,ollea zeiet` zelg odyk ,zygxne zagn zgpnl -

.olleal onyíéøîåà íéîëçå.ollea zleq odyk -úåìçä.dt`n zgpna ixiin `zyd .ogyen - oiwiwxe ,ollea -ïçùåî.minily -éë.rav`n lceb zyxtdk ,z"ih oink dieyre ,zipeei ze` -.mipdkl lk`p onyd x`yeàøîâ

.éàî éèåòîì éìëá úéùòðääôàî úçðî éèåòîì.onwl yxtnck ,dl hrnn dwivine ,dligz zet`p [xepzac] (zepznac) -äùòú ïîùázgpnae .dziiyrl mcew dligz ony ozil dperh :`nl` ,ozpz onyd jeza :rnyn -

.jdn jd opixnbe .dwivie dlila aizk `le ,ony ozn aizk - zygxnae .dligzay ony ozn da aizk `le ,dwivie dlila aizk - zagn zgpna .zagna "jpaxw" xn`pe ,zygxna "jpaxw" o`k xn`p :"jpaxw" opixnbe ,aizk zygxn
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éì àéòaî à÷ ék ,éì àéòaéî à÷ àì¯,"äéäz ìéìk"c åàì ¨¨¦¨£¨¦¦¨¦¨£¨¦¨§¨¦¦§¤
éaø ,àéðúc :òîL àz ,àðéáøì ïøäà áø øîà ?éàî©£©©©£Ÿ§¨¦¨¨§©§©§¨©¦

"äéäz ìéìk"a àeäL ìk :øîBà øæòéìà¯äNòz àì ïzéì ¡¦¤¤¥¨¤§¨¦¦§¤¦¥Ÿ©£¤
.Búìéëà ìòäðùîçéLî ïäk úçðîe íéðäk úçðî ©£¦¨¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©
íéëñð úçðîe¯çk äôé äæáe ,íéðäkì ïäa ïéàå ,çaænì ¦§©§¨¦©¦§¥©§¥¨¤©Ÿ£¦¨¤¨¤Ÿ©

íçlä ézL .íéðäkä çkî çaæîíçìåíéðtä¯ïéìëàð ¦§¥©¦Ÿ©©Ÿ£¦§¥©¤¤§¤¤©¨¦¤¡¨¦
çkî íéðäkä çk äôé äæáe ,çaænì íäa ïéàå ,íéðäkì©Ÿ£¦§¥¨¤©¦§¥©¨¤¨¤Ÿ©©Ÿ£¦¦Ÿ©

.çaænäàøîâ!äìBò àkéà àäå ?àkéì eúå¯àkéà ©¦§¥©§¥¨§¨¦¨¨¦¨
.íéðäkì døBò¯!óBòä úìBò àkéà àäå¯äàøeî àkéà ¨©Ÿ£¦§¨¦¨©¨¦¨§¨

.äöBðå¯!íéëñð àkéà àäå¯ïéúéMì.éìæà¯?"Bæa" éàîe §¨§¨¦¨§¨¦©¦¦¨§¥©¨
¯:ìàeîL øîàc ,ìàeîLcî é÷etàìácðúnäïéé¯Bàéáî §©¥¦¦§¥©£©§¥©¦§©¥©¦§¦

Bôlæîeïì òîLî à÷ ,íéMéà éab ìò.éìæà ïéúéMìcòéiñî §©§©©¥¦¦¨©§©¨§©¦¦¨§¦§©©
ì déìïîL ácðúnä :ìàeîL øîàc ,ìàeîL¯BöîB÷ ¥¦§¥©£©§¥©¦§©¥¤¤§

?àkéì eúå ."íéðtä íçìå íçlä ézL" .ïéìëàð åéøéLe§¨¨¤¡¨¦§¥©¤¤§¤¤©¨¦§¥¨
!óBòä úàhç àkéà àäå¯.dîc àkéà¯ïîL âBì àkéàäå §¨¦¨©©¨¦¨¨¨§¨¦¨¤¤

!òøBöî ìL¯é÷etàì ?"Bæa" éàîe .åéúBðzî àkéàïànî ¤§¨¦¨©§¨©¨§©¥¦©
ïîöò éðôa úBàaä íçlä ézL :øîàc¯äôéøNì,ïééúà ©£©§¥©¤¤©¨¦§¥©§¨¦§¥¨¨§¨

,ïì òîLî÷Bæác.íìBòì íéðäk çk äôéäðùîìk ¨©§©¨§¨¨¤Ÿ©Ÿ£¦§¨¨
úBçðnäúBNòpäéìëa¯ìL úBðeòè:ïîL úBðzî äL ©§¨©©£¦§¦§§¨©§¤¤

íãB÷ éìëa ïîL ïzîe ,äìéìáe ,ä÷éöéïúéiNòìúBlç .¯ §¦¨§¦¨©©¤¤¦§¦¤©£¦¨¨©
úBðeòè úBlçä .úìBñ :íéøîBà íéîëçå .éaø éøác ,ïììBa§¨¦§¥©¦©£¨¦§¦¤©©§

,äìéìaïé÷é÷øe¯?ïçLBî ãöék .äçéLî¯ïéîkéë, §¦¨§¦¦§¦¨¥©§¨§¦¦
.íéðäkì ïéìëàð øàMäåàøîâáø øîà ?éàî éèeòîì §©§¨¤¡¨¦©Ÿ£¦§©¥©£©©

úçðî íàå" :ïðaø eðz .äôàî úçðî éèeòîì :àtt©¨§©¥¦§©©£¤¨©¨©§¦¦§©
úLçøîðaø÷EúìñïîMa"äNòz¯äðeòhL ãnìî ©§¤¤¨§¨¤Ÿ¤©¤¤¥¨¤§©¥¤§¨

ðaø÷" .éìëa ïîL ïzîðaø÷" "E"Eäøæâì,äåL ©©¤¤¦§¦¨§¨¤¨§¨¤¦§¥¨¨¨
äî
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc zegpn(oey`x meil)

éì àéòaéî à÷ àìoky ,jk lr aiig i`ceay ,wtzqn ippi` dfa - Ÿ¨¦©§¨¦
,mabl xfk `ed aygpéì àéòaî à÷ ékoiprläéäz ìéìëc åàì ¦¨¦©§¨¦¨§¨¦¦§¤

,éàîlirl z`aend dey dxifbd m`d(`"r)xcp ,e` ,zegpnl wx zy ©
lr e`l xeqi` didiy ,xhwen zeidl epicy dn lk lr zyxcp `ny

.ezlik`
:wtqd z` zhyet `xnbd,òîL àz ,àðéáøì ïøäà áø øîà̈©©©£Ÿ§©¦¨¨§©

äéäz ìéìëa àeäL ìk ,øîBà øæòéìà éaø àéðúczelrl epicy - §©§¨©¦¡¦¤¤¥¨¤§¨¦¦§¤
aezkd `a ,gafnd lrBúìéëà ìò äNòú àì ïzéì. ¦¥Ÿ©£¤©£¦¨
íéðäk úçðî äðùî,odk `iany dgpn lk ±çéLî ïäk úçðîe± ¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©

,mei lk aixwn lecbd odkd didyíéëñð úçðîemr d`ad ± ¦§©§¨¦
zeler ,oaxwïäa ïéàå çaænìwlgäôé äæáe ,íéðäkì[aeyg-]çk ©¦§¥©§¥¨¥©Ÿ£¦¨¤¨¤Ÿ©

íçlä ézL .íéðäkä çkî çaæî,zereayd bga mi`adíçìå ¦§¥©¦Ÿ©©Ÿ£¦§¥©¤¤§¤¤
íéðtä,lkida ogleyd lr reay lk migipn eidyíéðäkì ïéìëàð ©¨¦¤¡¨¦©Ÿ£¦

íäa ïéàåwlgäôé äæáe ,çaænì[aeyg-]çkî íéðäkä çk §¥¨¤©¦§¥©¨¤¨¤Ÿ©©Ÿ£¦¦Ÿ©
.çaænä©¦§¥©

àøîâ
lr dywn `xnbd ,mitqep mixac oi`y rnyn 'dfae' `pzd oeyln

:jkàkéì eúå,gafnl elek axwd xac cer oi` ike ±àkéà àäå± §¥¨§¨¦¨
d z` yi ixde,äìBò.mipdkl zlk`p dpi`e gafnl dlek daixwy ¨

:`xnbd zvxznàkéàz` [yi-]døBòozipy.íéðäkì ¦¨¨©Ÿ£¦
:zeywdl `xnbd dkiynnóBòä úìBò àkéà àäådlek daixwy §¨¦¨©¨
:`xnbd zvxzn .gafnläöBðå äàøeî àkéàmiwlgd z` yi ± ¦¨§¨§¨

`pzd d`pn `l okle ,gafna miaxw mpi`y serd zlern elld
.gafnd gk da dtiy

:zeywdl `xnbd dkiynníéëñð àkéà àäåzgpn mr `ad oii ± §¨¦¨§¨¦
:`xnbd zvxzn .mipdkl wlg ea oi`e gafnl dlere mikqpdìïéúéL §¦¦

éìæàwlgk aygp epi` okle ,gafnd y` lr `le oiziya ozip did ± ¨§¦
.`pzd e`py `l jkitle ,gafnd

:`xnbd zxxanBæa éàîegk dti dfa' xnel `pzd jxvp recne ± ©¨
mpi` dpyna exkfedy el` wxy eprinydl `ay rnyny 'gafnd
el` lk ixd dxe`kle ,milk`p mixg` la` ,mipdkl milk`p
mze` hrnl jxev oi`e ,yxetna dxeza miaezk mipdkl milk`py

gafnl wx miaxwy mze` llka mpi`y:`xnbd daiyn .é÷etàì§©¥
ïéé ácðúnä ,ìàeîL øîàc ,ìàeîLcî,oaxw `ll envr ipta ¦¦§¥§¨©§¥©¦§©¥©¦

Bôlæîe Bàéáî[hrn hrn epzep-]íéMéà éab ìò,gafnd y` lr ± §¦§©§©©¥¦¦
ïì òîLî à÷`l` ,ok xacd oi`y `pzd eprinyn ±ìcéìæà ïéúéL ¨©§©¨¦§¦¦¨§¦

md dpyna exkfedy el` wxy ,gafnd y` lr df oii zzl oi`y ±
.mikqpd lk oick ,oiziyd l` epzep df oii la` gafnl olek miaxw

mb 'gafnd gk dti dfa' dpyy `pzd ixac mpn` :`xnbd dtiqen
ì déì òéiñîìàeîL,xg` oic oiprl l`eny ixacl reiq mda yi ± §©©¥¦§¥
ìàeîL øîàc(:`v migaf)ïîL ácðúnä ,,oaxw `ll envr ipta §¨©§¥©¦§©¥¤¤

,BöîB÷,gafnd lr unewd xihwneåéøéLeexzepy onyd ixiiy ± §§¨¨
dvinwd xg`l ilkaïéìëàðgafnl wlg yi df onyae ,mipdkl ¤¡¨¦

,dpyna exkfedy el`a wxy dpyy `pzd ixack df ixde .mipdkle
.mipdkl llk wlg mda oi`e gafnd gk dti

:dpyna epipyíéðtä íçìå íçlä ézLmpi`e mipdkl milk`p §¥©¤¤§¤¤©¨¦
'dfa' oeyldn .gafnd gkn mipdkd gk dti dfae gafnl miler

:jk lr dywn `xnbd ,mitqep mixac oi`y rnynàkéì eúåike ± §¥¨
,mipdkl elek lk`pd xac cer oi`àkéà àäåz` yi ixde ±úàhç §¨¦¨©©

,óBòä:`xnbd zvxzn .gafnl dpnn oiaixwn oi`e mipdkl zlk`py ¨
àkéàz` [yi-]dîcoeik `pzd d`py `l jkitle ,gafna ozipy ¦¨¨¨

.mipdkl zlk`p dlek oi`y
:zeywdl `xnbd dkiynnòøBöî ìL ïîL âBì àkéàäålk`py §¨¦¨¤¤¤§¨

:`xnbd zvxzn .gafnl epnn oi`e mipdklåéúBðzî àkéàz` yi ± ¦¨©§¨
.`pzd e`py `l mipdkl lk`p elek oi`y oeike ,epnn mifny ze`fdd

:`xnbd zxxanBæa éàîegk dti dfay zepyl `pzd jxvp recn ± ©¨
lk `ld ,gafnl dpizp mda yiy mixg` mixac hrine mipdkd
.melk jka ycig `le ,yxetna dxeza miaezk gafnl mipzipd

:`xnbd zvxznd`a epizpynøîàc ïànî é÷etàìinn `ivedl ± §©¥¦©§¨©
y xaeqyïîöò éðôa úBàaä íçlä ézLzereayd bga o`iad m` ± §¥©¤¤©¨¦§¥©§¨

,minlyd iyak `llïééúà äôéøNì`le dtixyl `ed mpic xwir ± ¦§¥¨¨§¨
dlik`l,ïì òîLî÷`l` ,ok xacd oi`y `pzd eprinyn ±Bæác± ¨©§©¨§¨

mgld izyaíìBòì íéðäk çk äôéila e`ay ote`a mby ± ¨¤Ÿ©Ÿ£¦§¨
mpic xwir oi`e ,mlke`l mipdkd milekiy `ed mpic xwir ,miyakd

.dtixyl
dpyn,éìka úBNòpä úBçðnä ìkzgpne zagn zgpn ,oebk ¨©§¨©©£©§¦

,zygxnìL úBðeòèïîL úBðzî äL,od el`e,ä÷éöé §§Ÿ¨©§¤¤§¦¨
,ïúéiNòì íãB÷ éìka ïîL ïzîe ,äìéìáeozep did dligza ,xnelk §¦¨©©¤¤©§¦¤©£¦¨¨

yle onyd iab lr zleqd z` ozep okn xg`le] ilk jez l` onydn
xg`le ,dqira eze` llae ony ozp aey okn xg`le ,[mixyet mina

.dwivi zevn miiwl onydn ozep aey okn
oebk ,zelg zeyrpd zegpna dlilad oipra ,zwelgn d`ian dpynd

:ilka mpbhny zygxne zagn zgpne xepz dt`n zgpnúBlç©
ïììBaxxetny ,zeiet` zelg ody xg`l dlila zevn miiwn ± §¨

,mlleae onydn mdilr ozepe ,miziztl mze`íéîëçå .éaø éøác¦§¥©¦©£¨¦
úìBñ ,íéøîBà.diit`d mcew dlilad z` dyery epiidc ,ollea §¦¤

zx`an dpynd .miwiwxe zelg ,mipin ipy da yi xepz dt`n zgpn
:dlilad oica mdipa welig yiyúBlçäeid xepzd dt`n ly ©©

,äìéìa úBðeòèiax zhiyl dlilad onf lirl x`azpy itke §§¦¨
,minkgeïé÷é÷øemiperh df mewna `l` dlila miperh mpi` §¦¦
,äçéLîlr onydn odkd [gxen] gyen did mziit` xg` ,xnelk §¦¨

:`pzd xxan .oiwiwxdïçLBî ãöékaiyn .ogyen dxev dfi`a ± ¥©§¨
:`pzdék ïéîkdzid dzxeve ,'ik' z`xwp ipeeid azka s"k ze` ± §¦¦

z` mc` wigxnyk zxvepd dxev oirke ,eply z"ih ze` oirk
lk lr onydn gyen odkd did ef dxev oirke .rav`dn lceb`d

.wiwxïîMä øàLe] (ïéìëàð øàùäå)miiqy xg`l ilka xzepd §¨©¤¤
,dgiynd.íéðäkì [ìëàð¤¡¨©Ÿ£¦

àøîâ
,zepzn yly zeperh ilka zeyrpd wxy rnyn dpynd oeyln

:`xnbd zxxanéàî éèeòîìdpi`y hrnl `pzd `a dgpn dfi` ± §©¥©
:`xnbd daiyn .zepzn yly dperhúçðî éèeòîì ,àtt áø øîà̈©©¨¨§©¥¦§©

äôàîdperh dpi`e ilka dizeiyr lk oi`y ,[oiwiwxe zelg] xepz ©£¤
zevn z` da oi`y epiidc ,cala zepzn izy `l` zepzn yly

dlilad xg`l dwivid.
zeiepyd zepznd zylyy oipn zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:zegpnd lka zebdep ,dpynaúLçøî úçðî íàå' ,ïðaø eðz̈©¨¨§¦¦§©©§¤¤
ðaø÷ñ E'äNòz ïîMa úì(f a `xwie),df aezkL ,ãnìîzgpn ¨§¨¤Ÿ¤©¤¤¥¨¤§©¥¤

zygxnéìka ïîL ïzî äðeòhrnyny meyn ,zleqd zpizp iptl §¨©©¤¤©§¦
,miyxec cere .'dUrY' onyd jeza zleqdyðaø÷'ðaø÷' 'E'E ¥¨¤¨§¨¤¨§¨¤

,äåL äøæâìxn`p zygxn zgpnay(my)'LpAxw zWgxn zgpn' ¦§¥¨¨¨¦§©©§¤¤¨§¨¤
xn`p zagn zgpnae(d a my)miyxece ,'LpAxw zagOd lr dgpn'¦§¨©©©£©¨§¨¤

,efa s` bdep efa xen`y dn lky ,elld zegpnd izy oia dey dxifb
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xcde"קמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dr sc zegpn(ipy meil)

,micnl ok lreïàk äîoic yi ,zygxnaéìka ïîL ïzîiptl ©¨©©¤¤©§¦
,zleqd zpizpïläì óàoic yi zagnaéìka ïîL ïzîzpizp iptl ©§©¨©©¤¤©§¦

,zleqdå,micnl okïläl äîoic mb yiy xn`p ,zagnaå ä÷éöémb §©§©¨§¦¨§
oicïàk óà ,äìéìáoic yi zygxna.äìéìáe ä÷éöé §¦¨©¨§¦¨§¦¨

:dpyna epipy.úìBñ ,íéøîBà íéîëçå ,éaø éøác ïììBa úBlç©§¨¦§¥©¦©£¨¦§¦¤
:mi`pzd zehiy z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz, ¨©¨¨

xn`p(d a `xwie)LpAxw zagOd lr dgpn m`e'äìeìa úìñ,'onXa §¦¦§¨©©©£©¨§¨¤Ÿ¤§¨©¤¤
df aezkL ãnìîdgpnúììáp`idyk,øîBà éaø .úìBñxg`l §©¥¤¦§¤¤¤©¦¥
eyrpyúBlçf`øîàpL ,ïììBa(c a my)úBlç'zSnúBìeìa ©§¨¤¤¡©©©Ÿ§

et`py xg`l ziyrp dlilady aezkd oeyln rnyne ,'onXA©¤¤
.zelglBì eøîà,dcedi iaxl minkgäãBú éîçì àìäåmingl ± ¨§©£Ÿ©§¥¨

mb ,dcezd oaxw mr mi`adúBlç' ïäa øîàð'onXA zlElA zFSn ¤¡©¨¤©©§Ÿ©¤¤
(ai f my),åixdlç ïäLk ïììBáì øLôà éààlà ,úBocera wx,úìBñ §¦¤§¨§§¨§¤¥©¤¨¤

,zegpnd x`ya mb xnel yi dzrne ,oldl `xnba x`aziy itk
`l` .zleq ocera zellap 'zelela zelg' mda xn`py s`yãöék¥©

äNBò,zegpnd z`ïúéiNòì íãB÷ éìka ïîL ïúBðozepy iptl - ¤¥¤¤©§¦¤©£¦¨¨
,ilka zleqd z`dðúBðå,ilka zleqd z`äéìò ïîL ïúBðå §§¨§¥¤¤¨¤¨

ìå ,dììBáedLmixyet mina,dôBàådúúBôe,miziztl dwlgn ± §¨§¨¨§¨§¨
ïîL äéìò ïúBðå,dwivi zevn miiwl.õîB÷å §¥¨¤¨¤¤§¥

:iax zhiyl zegpnd zpkd xcq z` dzr zhxtn `ziixadéaø©¦
,øîBàodykãöék ,'ïîMa úBìeìa úBlç' øîàpL ,ïììBa úBlç ¥©§¨¤¤¡©©§©¤¤¥©
äNBò,zegpnd lkadðúBðå ,dúéiNòì íãB÷ éìka ïîL ïúBðz` ¤¥¤¤©§¦¤©£¦¨¨§§¨

,ilka zleqdìådLmixyet minadúúBôe ,dôBàådwlgn ± §¨¨§¨§¨
,miziztlåokn xg`läéìò ïúBðå øæBçå ,dììBáe ïîL äéìò ïúBð §¥¨¤¨¤¤§¨§¥§¥¨¤¨

ïîL,dwivi zevn miiwl.õîB÷å ¤¤§¥
.dcez zelg lelal xyt` i`y minkg exn` recn zx`an `xnbd

:`xnbd zxxanøLôà éà''zelg odyk ollealdéì éøîà÷c- ¦¤§¨§¨¨§¦¥
lirl `ziixaa exn`yàéä éàî ,éaøì ïðaø.jkl mrhd dn ± ©¨¨§©¦©¦

:`xnbd daiynàéä ïîL úéòéáø ,÷çöé áø øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©¦§¨§¦¦¤¤¦
ziriax wx `id ,dcezd ly oiwiwxle zelgl zcreind onyd zenk ±

e ,beld zipiny wx yi zelgd zlilaly epiidc ,beldCàéä¥¨
,úBlç änëì ú÷lçúîdcezd zelg z` lelal jiiy `l ,xnelk ¦§©¤¤§©¨©

zeyai ody meyn ,ony ly dphw jk lk zenka oziit` xg`l
,zleq dcera dyer did dlilad z`y gxkda `l` .zerleae

.ony ly ef zhren zenka elit` lelal jiiy zleqe
:xepz dt`n zgpn iabl dpyna epipyäìéìa úBðeòè úBlçä©©§§¦¨

.äçéLî ïé÷é÷øeoicl xewnd z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd §¦¦§¦¨
:df,ïðaø eðzxepz dt`n zgpna xn`p(c a my)zlElA zSn zFNg' ¨©¨¨©©Ÿ§Ÿ

,zelg lv` dlila dxkfedy jkne 'onXA migWn zFSn iwiwxE onXA©¤¤§¦¥©§ª¦©¨¤
,`ziixad zyxecïéìeìa ïé÷é÷ø àìå 'úBìeìa úBlç'zevn yi - ©§§Ÿ§¦¦§¦

meyn ,jkl dyxc jixve .oiwiwxa dlila zevn oi`e zelga dlila
L,ef dyxc `lelìBëiid,xnel iziàeä ïéc àìäå,`ed xnege lw ± ¤¨©£Ÿ¦

,äçéLî úBðeòè ïðéàL úBlç äîemewn lkn,äìéìa úBðeòè ©©¤¥¨§§¦¨§§¦¨
,äçéLî ïéðeòhL ïé÷é÷ø,zelgn dfa mixengeL ïéc Bðéàeidi §¦¦¤§¦§¦¨¥¦¤

.ïéìeìa ïé÷é÷ø àìå 'úBìeìa úBlç' øîBì ãeîìz ,äìéìa ïéðeòh§¦§¦¨©§©©§§Ÿ§¦¦§¦
,`ziixad zyxec oiwiwx lv` dgiyn xn`py jkneïé÷é÷ø'§¦¦

úBçeLî úBlç àìå 'ïéçeLîzevn oi`e oiwiwxa dgiyn zevn yi - §¦§Ÿ©§
.zelga dgiyn,jkl dyxc jixvemeynL,ef dyxc `lelìBëi ¤¨

,xnel iziidàeä ïéc àìäå,`ed xnege lw ±ïðéàL ïé÷é÷ø äîe ©£Ÿ¦¨§¦¦¤¥¨
,äìéìa ïéðeòèmewn lknäìéìa úBðeòhL úBlç ,äçéLî ïéðeòè §¦§¦¨§¦§¦¨©¤§§¦¨

oiwiwxn dfa zexengeL ïéc Bðéàdpiidzãeîìz ,äçéLî úBðeòh ¥¦¤§§¦¨©§
.úBçeLî úBlç àìå 'íéçeLî ïé÷é÷ø' øîBì©§¦¦§¦§Ÿ©§

:`xnbd zl`eyàãeîìz éàîzpeeky ,ok yexcl gxkdd dn ± ©©§¨
,oiwiwxa wx dgiynde zelga wx zbdep dlilady xnel aezkd
zvxzn .ipyl oicd `ede mdn cg`a oicd z` aezkd dlib `ny

:`xnbdïé÷é÷øe úBçeLî úBlç áBzëìå èénzLéì àì ,àáø øîà̈©¨¨Ÿ¦§©¥§¦§©§§¦¦
.ïéìeìaz`f lkae ,`weeca df oi`y aezkd zpeeky okzi `l ,xnelk §¦

ep`vn `l [`yp ,ev ,devz] el` mipiipra ewqry zeiyxtd lka

gxkda `l` .oiwiwxa dlilae zelga dgiyn xikfdl aezkd dpiyy
oiwiwxe dlilaa zelgy ,`weeca devnd oky aezkd zpeeky

.dgiyna
:dpyna epipy.'åëå ìëàð øàMäå ék ïéîk ïçLBî ãöékzxxan ¥©§¨§¦¦§©§¨¤¡¨

:`xnbdéàî[edn-].'ék' ïéîk:`xnbd daiyn,àðäk áø øîà ©§¦¦¨©©©£¨
ïéîkze`d'ék'azka,éðååéycewd oeyla 'h ze`d zxevk `ede §¦¦§¨¦

.rav`dn lceb`d z` mc` yixtnyk zxvepy dxevd oirke
:oiwiwxd zgiyn oipra zwlegd dhiy `xnbd d`ian,ïðaø eðz̈©¨¨

ïé÷é÷ø äöçîe úBlç äöçî äàaä äçðîzgpn acpzdy in ± ¦§¨©¨¨¤¡¨©¤¡¨§¦¦
yng `iad `ede ,oiwiwx xyr e` zelg xyr `iadl eilry dt`n

oerny iax zhiyke] miwiwx ynge zelg(.bq lirl dpyna)xaeqd
,[ok zeyrl i`yxyàéáîacpzndz`âBìdïîL`iadl eilry ¥¦¤¤

dgpnd mrïììBa úBlçå ,ïé÷é÷øì Béöçå úBlçì Béöç ,eäöBçå§¥¤§©©§¤§¨§¦¦§©§¨
ïçLBî ïé÷é÷øeoiwiwxae dlila zevn onyd mr miiwn zelga ± §¦¦§¨

,dgiyn zevn miiwnedligz÷é÷øä úà çLBîonyd bel ivgaìò ¥©¤¨¨¦©
Blek éðtepizpyna epipyy dn lr `ed wlege] wiwxd lk lr ± §¥

,['ik' oink wx ogyenyïîMä øàLeonyd zgiynn xzepyBøéæçî §¨©¤¤©£¦
úBlçì.zelgd zlilal crepd onyd mr etxvn ±ïa ïBòîL éaø ©©©¦¦§¤

ïçLBî ,øîBà ïBòîL éaø íeMî äãeäéoiwiwxlïéîkzipeeid ze`d §¨¦©¦¦§¥§¨§¦
ïîMä øàLe ,'ék',oiwiwxl crepy beld ivgn xzepd.íéðäkì ìëàð ¦§¨©¤¤¤¡¨©Ÿ£¦

zgiyn oiprl zwelgna zwqerd ztqep `ziixa d`ian `xnbd
:oiwiwxdCãéà àéðz,ztqep `ziixa epipy ±éðôa íéàaä ïé÷é÷ø ©§¨¦¨§¦¦©¨¦¦§¥
ïîöò`iadl xgae xepz dt`n zgpn `iadl mc` acpzdy oebk ± ©§¨

,oiwiwxn dlekàéáîz` acpzndâBìdïçLBîe ïîLoiwiwxl ¥¦¤¤§¨
ïçLBîe øæBçå,zetqep minrt ogyene xfeg oke ,ilka xzepy onydn §¥§¨

éaø íeMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø .âBlaL ïîL ìk äìëiL ãò©¤¦§¤¨¤¤¤©©¦¦§¤§¨¥¦©¦
ïçLBî ,ïBòîLoiwiwxlïéîkzipeeid ze`dìëàð ïîMä øàLe ,ék ¦§§¨§¦¦§¨©¤¤¤¡¨

.íéðäkì©Ÿ£¦

äðùî
zagn zgpn lv` dxeza xn`p(e a `xwie)Ywvie miYR Dz` zFzR'¨Ÿ¨¦¦§¨©§¨

dgpnd z` dt`y xg`ly micnl df weqtn ,'`ed dgpn onW dilr̈¤¨¨¤¦§¨¦
da miiwn okn xg`le [zephw zekizg] miziztl dze` wlgi ,dpick
zegpn dfi`a x`azi d`ad dpynae epiptly dpyna .dwivi zevn

.z`f miyer cvike ,dziztd oic bdep
éìëa úBNòpä úBçðnä ìk,zxy.äúéút úBðeòè ¨©§¨©©£¦§¦§§¦¨

àøîâ
:`xnbd zxxanéàî éèeòîìhrnl `pzd oiekzd dgpn dfi` ± §©¥©

oi` ilka zeyrp opi`y el`y jkn rnyny ,'ilka zeyrpd' dpyyk
:`xnbd daiyn .dzizt zeperhíçlä ézL éèeòîì ,àtt áø øîà̈©©¨¨§©¥§¥©¤¤

,zereayd bga mi`adíéðtä íçìåmigipne zay icin mi`iany §¤¤©¨¦
ilka zeyrp opi` el` zegpn izyy ,lkiday adfd ogley lr eze`

.dzizt zeperh opi`y `pzd ohrine ,xepza `l` zxy
:jkl xewnd z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzxn`p ¨©¨¨

(my)íézt dúà úBút'onW dilr Ywvieäçðî,'`edzernyne ¨Ÿ¨¦¦§¨©§¨¨¤¨¨¤¦§¨¦
ok m`e ,'`id dgpn'y meyn `ed dzizt oicl mrhdy ,`id aezkd

yiúBaøìz`.äúéúôì úBçðnä ìkyiy xg`n :`ziixad zxxan §©¨©§¨§§¦¨
,zegpnd lkl ieaixìBëéxn`z `ny -óà äaøî éðàLz`ézL ¨¤£¦©§¤©§¥
íéðtä íçìå íçlä,dzizt oic didi oda mby' øîBì ãeîìzzezt ©¤¤§¤¤©¨¦©§©

,'dúBàzegpnd lka `ly gxkda ok m` ,herin ef daizn rnyny ¨
`ly miptd mgle mgld izy z` hrnl xazqne ,dzizt zbdep

.dzizt zeperh dpiidz
lirl epipyy oicl xewnd z` zx`ane ,dkiynn `ziixad(:cr)lky ,

da yiy] xepz dt`n zgpn caln ,onydn dwivi zeperh zegpnd
xn`p :[oiwiwx zgpne zelg zgpn ,zegpn ibeq izy(my)Dz` zFzR'¨Ÿ¨

miYRz÷öéådilräçðî ïîL'`edmrhdy ,`id aezkd zernyne ¦¦§¨©§¨¨¤¨¨¤¦§¨¦
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המשך בעמוד אלק

oifge` mipy` cenr dr sc ± oey`x wxtzereay

éìëá ïîù ïúî úùçøî úçðîá ïàë äîdwivi aizk zagn zgpnae ,"dyrz onya zlq" (a `xwie) aizkc -

.(my) dlilaeäìåìá úìñ.zegpn x`yl oicd `ede ,aizk zagna `xw i`d -ïììåáì øùôà éàå.onwl yxtnck -

äùåò ãöéëzygxne zagn zgpnl -?.onya zlqd ozepe ,ilka ony ozn ozepäùåò àåä ãöéëzegpn lkn ixiin -

.'eke ilka ony ozn ozep :`nlrcàéä éàîzelg oillap ediy dcez ingll xyt` i` `nrh i`n -?ìàåîù éáø øîà

,xzei `le ,dceza did ony bel ivgc :xyt` i` ikdl -

ly eivge ,(my oiir .`,gt) "zecn izy" wxta onwl opirnyck

odyk olleac zxn` i`e .dkeaxl - eivge ,oiwiwxl - beld ivg

bel ivg ivga zelg lelal leki j`id - zelg?odyk i`ce `l`

.ollea zlqïðáø äéì éøîà÷ øéôù :øçà ïéðòxity -

oillape zelg dlleal xyt` i` dcezc iaxl opax dil ixn`w

iax xn` !zleq oillapc zygxne zagnl oicd `ede ,zleq

ziriaxc ,xyt` `lc dceza mzd ip`y :iax jl xn` ,l`eny

,zelgl bel ziriax epiidc ,dcezl bel ivg oxn`ck ,`id ony

oda oi`y ,zygxne zagn zgpn la` .zelg olleal xyt` i`e

xkf iax ixen .zelg oillap - zelg olleal xyt`c ,jk lk zelg

."(iax xn`) `id i`n" opiqxb `l `pyil i`dl .dkxal wicv

àãåîìú éàîel` `le ollea elldc -?"zelela"c `ni`

.oigeyn odipye - "oigeyn" rnyn ikde ,ediiexz`àì

'åë àø÷ èéîúùéì,zelga - "dlela" aizkc dn `l` -

.`weec `ed ikdc :dpin rny ,dwiwxa - dgiyneäàáä äçðî

ïé÷é÷ø äöçîå úåìç äöçî[oiwiwx dxyre zelg dxyr] -

dvgne zelg dvgn d`ad :xg` oipr .'eke bel `ian opaxl

oerny iaxe ,oiwiwx dynge zelg yng `iady oebk - miwiwx

.`ian - oiwiwx dvgne zelg dvgn :xn`c ,`idúà çùåî

åìåë éðô ìò ÷é÷øä.ik oink :xn`c oizipzn` `bilt -øàùå

ïîùä.zelgl exifgn ,wiwxd zgiyn lr xiizypy -ïé÷é÷ø

ïîöò éðôá íéàáäzelg - ira i`e ,`ian oiwiwx - ira i`c -

lr xiizypy ony ieax da dide ,onya oillap eid `le .`ian

dyer `ed cvike .lk`p epi`e ,dgiynd?.'eke ogyenïçùåî

ïçùåîå øæåçåonyd x`ye" xninl `kil ,zelg `kilc oeikc -

lk`p onyd x`y oi`c dil `xiaqc oeike ."zelgl xifgn

.'eke cr ogyene xfeg ikd meyn ,mipdklíçìä éúù éèåòîì

íéðôä íçìåoi`y ,xepza zet`p `l` ilka oiyrp oi`y -

onwlc ,dziztn hrnn `l dt`n zgpn la` .dzizt miperh

.xepza zet`pc ab lr s` ,zegpn x`y mr dziztl dil iaxn

äúéúôì úåçðîä ìë úåáøì.dt`n zgpn elit`e -ãåîìú

äúåà øîåì.izxz ipd ihernl -ïé÷é÷øä úà àéöåà àìå

,dwivi oiperh oiwiwx ediy -ipdn cg `l` `xw hrnn `lc

.day oipin izxzàéä øîåì ãåîìúhrnl ,xg` herin -

.dwivilàãåîìú éàîzgpn z` `ivedl zi`x dn ,xnelk -

zegpn x`y mr daezky dt`n?zgpn z` `ivedl :`ni`

.zegpn x`y zyxta daezk oi` ixdy ,mipdkïéèåòéî éðù-

."`id"e "dilr"

éåä
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äîdey dxfbn slinl il dnl :dniz Ð dlilae dwivi o`k s` dlilae dwivi oldl

zegpnd lk zeaxl Ð "dgpn" aizkcn jenqa opiaxnc il wetiz ?"jpaxw" "jpaxw"c

ony oznl Ð dey dxfb xwirc :xninl epivne !dt`n zgpn `l` opihrnn `le ,dwivil

aizkcn ,opirci ded dey dxfb e`lac oicd `ed Ð `kdc dlilae dwivie ,`iz` ilka

dxfb jixhvi` inp dlilac :d`xp cere ."dgpn"

`l` opiaxn `l Ð "dgpn" aizkcnc ,dey

dipin opiaxne ,aizk dwivi lrc ,dcegl dwivi

iaizk dwivie dziztc ,zegpn lkl dzizt

zleq zgpna :wcwcl jixv edine .`xw `edda

ozn (dlila) eda aizk `lc ,xnerd zgpnae

zagn gpiz ,(oileg) oziiyrl mcew ilka ony

zegpn x`y `l` ,"jpaxw" aizkc Ð zygxne

zagna "dgpn" aizkcn :yxtp m`e ?olpn

,ok m` ,ony zepzn dylyl zegpn lk opiaxn

"dilr" aizkcn ,dwivin dt`n opihrnnc ikid

mcew ilka ony oznn inp hrnp ,"`id"e

zwvie" ,iaizk iccd iab zeaiz jpdc ,oziiyrl

iabc :yxtl d`xpe !"`id dgpn ony dilr

efn ef zecinl zegpnd lk ,ony zepzn dyly

oeikc .`nlra `xaqn dey dxfb mey `la

,yxetnd on mezq cnlp Ð ony zepzn zeperhc

`kd jixvc `de .`nlra `zlin ielb oirk

oeikc meyn ,epiid Ð dey dxfbl "jpaxw"

aizk zygxnae ,dpexg` dwivi aizk zagnac

dpic efy :`pin` ded ,dligza ilka ony ozn

dxfba epicnlny xg` la` .jk dpic efe ,jka

lka oicd `ed ,dfa df ly xen`d ozil dey

.dwivin `pngx dhrinc dt`nn ueg ,zegpnd

`ed ,dwivi iab iherin iaizkc meyne

zegpnd lk zeaxl "dgpn" dil jixhvi`c

.dwiviløéôùÐ `id i`ne opax dil ixn`w

,opax ixn`w xityc dil `hiyt `xwirn :dniz

uxzn oi`y :cere ?"`id i`n" ira jk xg`e

`iyew e`lc :yxtl d`xpe !ef `iyew` melk

dil ixn`w xityc ,xn`w `zegipa `l` ,`id

:xn`c iax ea xfgc `ztqeza opifgck ,opax

,xnelk Ð "`id i`n"e .iixacn odixac oi`xp

:wgvi ax xa l`eny iax xn` .mrh dfi`n

,zelg dnkl zwlgzne ,`id ony ziriax

zngn ony zerleae od zeyiai oziit` xg`le

.edl `wtq `l ony ziriaxae ,xe`d

äîåjixv Ð 'ek dgiyn zeperh oi`y zelg

mewiz cge cg lk" o`k jiiy i` wcwcl

."dizkecaïéîëoink qxhpewa xiiv Ð ik

yie .l"nib :yxit yneg iyexitae ,z"ih

:yxit jexrae .s"k oink e` ,o"ep oink :miyxtn

oink oigyen miklnd" (a,d) zezixka `ipzc

ony wvi :yexit Ð "zipeei ik oink mipdkde ,xfp

ipy oink jli`e jli` cxeie [oxd`] y`x lr

.ezxev edfe ,zeilbxnàîéà'ek dgpn `ivedl

`ni`" jextl inp dzizt iab :qxhpewa dywd Ð

zgpn `xazqnc :uxize ?"mipdk zgpn `ivedl

oky ,zagn zgpn oica iieaxl dil ded mipdk

,cigi zgpn odizye ,`icda dia `aizk dzizt

mgle mgld izy hrnl Ð dyxta aizk "ytp"e

.od xeaivc ,miptd
edfi`
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é"úë é"ùø

äììåáå.dwivil ony dilr ozepe -àéä éàî`zlin -

.zleq `l` olleal xyt` i` ixn`c opaxcïîù úéòéáø

àéä,ony bel ivg `ian :"zecn izy" wxta opixn`c -

dcez inglae .dkeaxl eivge ,oiwiwxe zelgl eivg :edvege

opixn`ck ,dkeaxe ,oiwiwxe ,zelg :dvn ly mipin dyly ied

- oiwiwxe zelge .ipiqn dynl dkld - beld ivgc onwl

,od zeyai oziit` xg`le .ied yily zegt mipexyr dray

.edl iwtq `l ony ziriaxe ,xe`d zngn xzei ony zerleae

àãåîìú éàî`ede ,dgiyn - oiwiwx iab `xw ilb `nlc -

.oiwiwxl oicd `ede ,dlila - zelg iabe .zelgl oicdäçðî

ïé÷é÷ø äéöçå úåìç äéöç äàáä,i`w dt`n zgpna -

:"dvn ze`a zegpnd lk" wxta xn`c oerny iaxc `ail`e

.`iai - oiwiwx dvgne zelg dvgn `iadl dvxåøéæçî-

.zelgd zelilal mcew oiwiwx zgiync ,dlilal zelgl

íéðäëì ìëàð.zelgl exifgn epi`e ,onvr ipta -ïé÷é÷ø

ïîöò éðôá ïéàáädlek - dt`n zgpnl `iad m` oebk -

.oiwiwxàøîâéàî éèåòîì éìëá úéùòðädziztn -?

iabc ,onwl opiyxtnck ,xninl `kil dt`n zgpn ihernl

`l dzizt iabe ,"`id"e "dilr" ,ihern ixz aizk dwivi

`le ,dt`n zgpnl dl hrnn dwivin :dpin rny - iaizk

.dziztnäçðî íéúô äúåà úåúôab lr s`e -

dze` zezt" :aizk ikd `xwc ,"mizizt"l jenq `l "dgpn"c

dil yixc ikd elit` - "`id dgpn ony dilr zwvie mizt

.i`w `xw dilek` - "dgpn"c meyn ,ikdàãåîìú éàîå-

`iz` dt`n zgpn `ivedlc?!mipdk zgpn `ivedl `nlic
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ïàk äî¯ïläì óà ,éìëa ïîL ïzî¯.éìëa ïîL ïzî ©¨©©¤¤¦§¦©§©¨©©¤¤¦§¦
ïläl äîe¯ïàk óà ,äìéìáe ä÷éöé¯.äìéìáe ä÷éöé ©§©¨§¦¨§¦¨©¨§¦¨§¦¨
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dr sc zegpn(ipy meil)

,micnl ok lreïàk äîoic yi ,zygxnaéìka ïîL ïzîiptl ©¨©©¤¤©§¦
,zleqd zpizpïläì óàoic yi zagnaéìka ïîL ïzîzpizp iptl ©§©¨©©¤¤©§¦

,zleqdå,micnl okïläl äîoic mb yiy xn`p ,zagnaå ä÷éöémb §©§©¨§¦¨§
oicïàk óà ,äìéìáoic yi zygxna.äìéìáe ä÷éöé §¦¨©¨§¦¨§¦¨

:dpyna epipy.úìBñ ,íéøîBà íéîëçå ,éaø éøác ïììBa úBlç©§¨¦§¥©¦©£¨¦§¦¤
:mi`pzd zehiy z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz, ¨©¨¨

xn`p(d a `xwie)LpAxw zagOd lr dgpn m`e'äìeìa úìñ,'onXa §¦¦§¨©©©£©¨§¨¤Ÿ¤§¨©¤¤
df aezkL ãnìîdgpnúììáp`idyk,øîBà éaø .úìBñxg`l §©¥¤¦§¤¤¤©¦¥
eyrpyúBlçf`øîàpL ,ïììBa(c a my)úBlç'zSnúBìeìa ©§¨¤¤¡©©©Ÿ§

et`py xg`l ziyrp dlilady aezkd oeyln rnyne ,'onXA©¤¤
.zelglBì eøîà,dcedi iaxl minkgäãBú éîçì àìäåmingl ± ¨§©£Ÿ©§¥¨

mb ,dcezd oaxw mr mi`adúBlç' ïäa øîàð'onXA zlElA zFSn ¤¡©¨¤©©§Ÿ©¤¤
(ai f my),åixdlç ïäLk ïììBáì øLôà éààlà ,úBocera wx,úìBñ §¦¤§¨§§¨§¤¥©¤¨¤

,zegpnd x`ya mb xnel yi dzrne ,oldl `xnba x`aziy itk
`l` .zleq ocera zellap 'zelela zelg' mda xn`py s`yãöék¥©

äNBò,zegpnd z`ïúéiNòì íãB÷ éìka ïîL ïúBðozepy iptl - ¤¥¤¤©§¦¤©£¦¨¨
,ilka zleqd z`dðúBðå,ilka zleqd z`äéìò ïîL ïúBðå §§¨§¥¤¤¨¤¨

ìå ,dììBáedLmixyet mina,dôBàådúúBôe,miziztl dwlgn ± §¨§¨¨§¨§¨
ïîL äéìò ïúBðå,dwivi zevn miiwl.õîB÷å §¥¨¤¨¤¤§¥

:iax zhiyl zegpnd zpkd xcq z` dzr zhxtn `ziixadéaø©¦
,øîBàodykãöék ,'ïîMa úBìeìa úBlç' øîàpL ,ïììBa úBlç ¥©§¨¤¤¡©©§©¤¤¥©
äNBò,zegpnd lkadðúBðå ,dúéiNòì íãB÷ éìka ïîL ïúBðz` ¤¥¤¤©§¦¤©£¦¨¨§§¨

,ilka zleqdìådLmixyet minadúúBôe ,dôBàådwlgn ± §¨¨§¨§¨
,miziztlåokn xg`läéìò ïúBðå øæBçå ,dììBáe ïîL äéìò ïúBð §¥¨¤¨¤¤§¨§¥§¥¨¤¨

ïîL,dwivi zevn miiwl.õîB÷å ¤¤§¥
.dcez zelg lelal xyt` i`y minkg exn` recn zx`an `xnbd

:`xnbd zxxanøLôà éà''zelg odyk ollealdéì éøîà÷c- ¦¤§¨§¨¨§¦¥
lirl `ziixaa exn`yàéä éàî ,éaøì ïðaø.jkl mrhd dn ± ©¨¨§©¦©¦

:`xnbd daiynàéä ïîL úéòéáø ,÷çöé áø øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©¦§¨§¦¦¤¤¦
ziriax wx `id ,dcezd ly oiwiwxle zelgl zcreind onyd zenk ±

e ,beld zipiny wx yi zelgd zlilaly epiidc ,beldCàéä¥¨
,úBlç änëì ú÷lçúîdcezd zelg z` lelal jiiy `l ,xnelk ¦§©¤¤§©¨©

zeyai ody meyn ,ony ly dphw jk lk zenka oziit` xg`l
,zleq dcera dyer did dlilad z`y gxkda `l` .zerleae

.ony ly ef zhren zenka elit` lelal jiiy zleqe
:xepz dt`n zgpn iabl dpyna epipyäìéìa úBðeòè úBlçä©©§§¦¨

.äçéLî ïé÷é÷øeoicl xewnd z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd §¦¦§¦¨
:df,ïðaø eðzxepz dt`n zgpna xn`p(c a my)zlElA zSn zFNg' ¨©¨¨©©Ÿ§Ÿ

,zelg lv` dlila dxkfedy jkne 'onXA migWn zFSn iwiwxE onXA©¤¤§¦¥©§ª¦©¨¤
,`ziixad zyxecïéìeìa ïé÷é÷ø àìå 'úBìeìa úBlç'zevn yi - ©§§Ÿ§¦¦§¦

meyn ,jkl dyxc jixve .oiwiwxa dlila zevn oi`e zelga dlila
L,ef dyxc `lelìBëiid,xnel iziàeä ïéc àìäå,`ed xnege lw ± ¤¨©£Ÿ¦

,äçéLî úBðeòè ïðéàL úBlç äîemewn lkn,äìéìa úBðeòè ©©¤¥¨§§¦¨§§¦¨
,äçéLî ïéðeòhL ïé÷é÷ø,zelgn dfa mixengeL ïéc Bðéàeidi §¦¦¤§¦§¦¨¥¦¤

.ïéìeìa ïé÷é÷ø àìå 'úBìeìa úBlç' øîBì ãeîìz ,äìéìa ïéðeòh§¦§¦¨©§©©§§Ÿ§¦¦§¦
,`ziixad zyxec oiwiwx lv` dgiyn xn`py jkneïé÷é÷ø'§¦¦

úBçeLî úBlç àìå 'ïéçeLîzevn oi`e oiwiwxa dgiyn zevn yi - §¦§Ÿ©§
.zelga dgiyn,jkl dyxc jixvemeynL,ef dyxc `lelìBëi ¤¨

,xnel iziidàeä ïéc àìäå,`ed xnege lw ±ïðéàL ïé÷é÷ø äîe ©£Ÿ¦¨§¦¦¤¥¨
,äìéìa ïéðeòèmewn lknäìéìa úBðeòhL úBlç ,äçéLî ïéðeòè §¦§¦¨§¦§¦¨©¤§§¦¨

oiwiwxn dfa zexengeL ïéc Bðéàdpiidzãeîìz ,äçéLî úBðeòh ¥¦¤§§¦¨©§
.úBçeLî úBlç àìå 'íéçeLî ïé÷é÷ø' øîBì©§¦¦§¦§Ÿ©§

:`xnbd zl`eyàãeîìz éàîzpeeky ,ok yexcl gxkdd dn ± ©©§¨
,oiwiwxa wx dgiynde zelga wx zbdep dlilady xnel aezkd
zvxzn .ipyl oicd `ede mdn cg`a oicd z` aezkd dlib `ny

:`xnbdïé÷é÷øe úBçeLî úBlç áBzëìå èénzLéì àì ,àáø øîà̈©¨¨Ÿ¦§©¥§¦§©§§¦¦
.ïéìeìaz`f lkae ,`weeca df oi`y aezkd zpeeky okzi `l ,xnelk §¦

ep`vn `l [`yp ,ev ,devz] el` mipiipra ewqry zeiyxtd lka

gxkda `l` .oiwiwxa dlilae zelga dgiyn xikfdl aezkd dpiyy
oiwiwxe dlilaa zelgy ,`weeca devnd oky aezkd zpeeky

.dgiyna
:dpyna epipy.'åëå ìëàð øàMäå ék ïéîk ïçLBî ãöékzxxan ¥©§¨§¦¦§©§¨¤¡¨

:`xnbdéàî[edn-].'ék' ïéîk:`xnbd daiyn,àðäk áø øîà ©§¦¦¨©©©£¨
ïéîkze`d'ék'azka,éðååéycewd oeyla 'h ze`d zxevk `ede §¦¦§¨¦

.rav`dn lceb`d z` mc` yixtnyk zxvepy dxevd oirke
:oiwiwxd zgiyn oipra zwlegd dhiy `xnbd d`ian,ïðaø eðz̈©¨¨

ïé÷é÷ø äöçîe úBlç äöçî äàaä äçðîzgpn acpzdy in ± ¦§¨©¨¨¤¡¨©¤¡¨§¦¦
yng `iad `ede ,oiwiwx xyr e` zelg xyr `iadl eilry dt`n

oerny iax zhiyke] miwiwx ynge zelg(.bq lirl dpyna)xaeqd
,[ok zeyrl i`yxyàéáîacpzndz`âBìdïîL`iadl eilry ¥¦¤¤

dgpnd mrïììBa úBlçå ,ïé÷é÷øì Béöçå úBlçì Béöç ,eäöBçå§¥¤§©©§¤§¨§¦¦§©§¨
ïçLBî ïé÷é÷øeoiwiwxae dlila zevn onyd mr miiwn zelga ± §¦¦§¨

,dgiyn zevn miiwnedligz÷é÷øä úà çLBîonyd bel ivgaìò ¥©¤¨¨¦©
Blek éðtepizpyna epipyy dn lr `ed wlege] wiwxd lk lr ± §¥

,['ik' oink wx ogyenyïîMä øàLeonyd zgiynn xzepyBøéæçî §¨©¤¤©£¦
úBlçì.zelgd zlilal crepd onyd mr etxvn ±ïa ïBòîL éaø ©©©¦¦§¤

ïçLBî ,øîBà ïBòîL éaø íeMî äãeäéoiwiwxlïéîkzipeeid ze`d §¨¦©¦¦§¥§¨§¦
ïîMä øàLe ,'ék',oiwiwxl crepy beld ivgn xzepd.íéðäkì ìëàð ¦§¨©¤¤¤¡¨©Ÿ£¦

zgiyn oiprl zwelgna zwqerd ztqep `ziixa d`ian `xnbd
:oiwiwxdCãéà àéðz,ztqep `ziixa epipy ±éðôa íéàaä ïé÷é÷ø ©§¨¦¨§¦¦©¨¦¦§¥
ïîöò`iadl xgae xepz dt`n zgpn `iadl mc` acpzdy oebk ± ©§¨

,oiwiwxn dlekàéáîz` acpzndâBìdïçLBîe ïîLoiwiwxl ¥¦¤¤§¨
ïçLBîe øæBçå,zetqep minrt ogyene xfeg oke ,ilka xzepy onydn §¥§¨

éaø íeMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø .âBlaL ïîL ìk äìëiL ãò©¤¦§¤¨¤¤¤©©¦¦§¤§¨¥¦©¦
ïçLBî ,ïBòîLoiwiwxlïéîkzipeeid ze`dìëàð ïîMä øàLe ,ék ¦§§¨§¦¦§¨©¤¤¤¡¨

.íéðäkì©Ÿ£¦

äðùî
zagn zgpn lv` dxeza xn`p(e a `xwie)Ywvie miYR Dz` zFzR'¨Ÿ¨¦¦§¨©§¨

dgpnd z` dt`y xg`ly micnl df weqtn ,'`ed dgpn onW dilr̈¤¨¨¤¦§¨¦
da miiwn okn xg`le [zephw zekizg] miziztl dze` wlgi ,dpick
zegpn dfi`a x`azi d`ad dpynae epiptly dpyna .dwivi zevn

.z`f miyer cvike ,dziztd oic bdep
éìëa úBNòpä úBçðnä ìk,zxy.äúéút úBðeòè ¨©§¨©©£¦§¦§§¦¨

àøîâ
:`xnbd zxxanéàî éèeòîìhrnl `pzd oiekzd dgpn dfi` ± §©¥©

oi` ilka zeyrp opi`y el`y jkn rnyny ,'ilka zeyrpd' dpyyk
:`xnbd daiyn .dzizt zeperhíçlä ézL éèeòîì ,àtt áø øîà̈©©¨¨§©¥§¥©¤¤

,zereayd bga mi`adíéðtä íçìåmigipne zay icin mi`iany §¤¤©¨¦
ilka zeyrp opi` el` zegpn izyy ,lkiday adfd ogley lr eze`

.dzizt zeperh opi`y `pzd ohrine ,xepza `l` zxy
:jkl xewnd z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzxn`p ¨©¨¨

(my)íézt dúà úBút'onW dilr Ywvieäçðî,'`edzernyne ¨Ÿ¨¦¦§¨©§¨¨¤¨¨¤¦§¨¦
ok m`e ,'`id dgpn'y meyn `ed dzizt oicl mrhdy ,`id aezkd

yiúBaøìz`.äúéúôì úBçðnä ìkyiy xg`n :`ziixad zxxan §©¨©§¨§§¦¨
,zegpnd lkl ieaixìBëéxn`z `ny -óà äaøî éðàLz`ézL ¨¤£¦©§¤©§¥
íéðtä íçìå íçlä,dzizt oic didi oda mby' øîBì ãeîìzzezt ©¤¤§¤¤©¨¦©§©

,'dúBàzegpnd lka `ly gxkda ok m` ,herin ef daizn rnyny ¨
`ly miptd mgle mgld izy z` hrnl xazqne ,dzizt zbdep

.dzizt zeperh dpiidz
lirl epipyy oicl xewnd z` zx`ane ,dkiynn `ziixad(:cr)lky ,

da yiy] xepz dt`n zgpn caln ,onydn dwivi zeperh zegpnd
xn`p :[oiwiwx zgpne zelg zgpn ,zegpn ibeq izy(my)Dz` zFzR'¨Ÿ¨

miYRz÷öéådilräçðî ïîL'`edmrhdy ,`id aezkd zernyne ¦¦§¨©§¨¨¤¨¨¤¦§¨¦
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oifge` mipy` cenr dr sc ± oey`x wxtzereay

éìëá ïîù ïúî úùçøî úçðîá ïàë äîdwivi aizk zagn zgpnae ,"dyrz onya zlq" (a `xwie) aizkc -

.(my) dlilaeäìåìá úìñ.zegpn x`yl oicd `ede ,aizk zagna `xw i`d -ïììåáì øùôà éàå.onwl yxtnck -

äùåò ãöéëzygxne zagn zgpnl -?.onya zlqd ozepe ,ilka ony ozn ozepäùåò àåä ãöéëzegpn lkn ixiin -

.'eke ilka ony ozn ozep :`nlrcàéä éàîzelg oillap ediy dcez ingll xyt` i` `nrh i`n -?ìàåîù éáø øîà

,xzei `le ,dceza did ony bel ivgc :xyt` i` ikdl -

ly eivge ,(my oiir .`,gt) "zecn izy" wxta onwl opirnyck

odyk olleac zxn` i`e .dkeaxl - eivge ,oiwiwxl - beld ivg

bel ivg ivga zelg lelal leki j`id - zelg?odyk i`ce `l`

.ollea zlqïðáø äéì éøîà÷ øéôù :øçà ïéðòxity -

oillape zelg dlleal xyt` i` dcezc iaxl opax dil ixn`w

iax xn` !zleq oillapc zygxne zagnl oicd `ede ,zleq

ziriaxc ,xyt` `lc dceza mzd ip`y :iax jl xn` ,l`eny

,zelgl bel ziriax epiidc ,dcezl bel ivg oxn`ck ,`id ony

oda oi`y ,zygxne zagn zgpn la` .zelg olleal xyt` i`e

xkf iax ixen .zelg oillap - zelg olleal xyt`c ,jk lk zelg

."(iax xn`) `id i`n" opiqxb `l `pyil i`dl .dkxal wicv

àãåîìú éàîel` `le ollea elldc -?"zelela"c `ni`

.oigeyn odipye - "oigeyn" rnyn ikde ,ediiexz`àì

'åë àø÷ èéîúùéì,zelga - "dlela" aizkc dn `l` -

.`weec `ed ikdc :dpin rny ,dwiwxa - dgiyneäàáä äçðî

ïé÷é÷ø äöçîå úåìç äöçî[oiwiwx dxyre zelg dxyr] -

dvgne zelg dvgn d`ad :xg` oipr .'eke bel `ian opaxl

oerny iaxe ,oiwiwx dynge zelg yng `iady oebk - miwiwx

.`ian - oiwiwx dvgne zelg dvgn :xn`c ,`idúà çùåî

åìåë éðô ìò ÷é÷øä.ik oink :xn`c oizipzn` `bilt -øàùå

ïîùä.zelgl exifgn ,wiwxd zgiyn lr xiizypy -ïé÷é÷ø

ïîöò éðôá íéàáäzelg - ira i`e ,`ian oiwiwx - ira i`c -

lr xiizypy ony ieax da dide ,onya oillap eid `le .`ian

dyer `ed cvike .lk`p epi`e ,dgiynd?.'eke ogyenïçùåî

ïçùåîå øæåçåonyd x`ye" xninl `kil ,zelg `kilc oeikc -

lk`p onyd x`y oi`c dil `xiaqc oeike ."zelgl xifgn

.'eke cr ogyene xfeg ikd meyn ,mipdklíçìä éúù éèåòîì

íéðôä íçìåoi`y ,xepza zet`p `l` ilka oiyrp oi`y -

onwlc ,dziztn hrnn `l dt`n zgpn la` .dzizt miperh

.xepza zet`pc ab lr s` ,zegpn x`y mr dziztl dil iaxn

äúéúôì úåçðîä ìë úåáøì.dt`n zgpn elit`e -ãåîìú

äúåà øîåì.izxz ipd ihernl -ïé÷é÷øä úà àéöåà àìå

,dwivi oiperh oiwiwx ediy -ipdn cg `l` `xw hrnn `lc

.day oipin izxzàéä øîåì ãåîìúhrnl ,xg` herin -

.dwivilàãåîìú éàîzgpn z` `ivedl zi`x dn ,xnelk -

zegpn x`y mr daezky dt`n?zgpn z` `ivedl :`ni`

.zegpn x`y zyxta daezk oi` ixdy ,mipdkïéèåòéî éðù-

."`id"e "dilr"
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äîdey dxfbn slinl il dnl :dniz Ð dlilae dwivi o`k s` dlilae dwivi oldl

zegpnd lk zeaxl Ð "dgpn" aizkcn jenqa opiaxnc il wetiz ?"jpaxw" "jpaxw"c

ony oznl Ð dey dxfb xwirc :xninl epivne !dt`n zgpn `l` opihrnn `le ,dwivil

aizkcn ,opirci ded dey dxfb e`lac oicd `ed Ð `kdc dlilae dwivie ,`iz` ilka

dxfb jixhvi` inp dlilac :d`xp cere ."dgpn"

`l` opiaxn `l Ð "dgpn" aizkcnc ,dey

dipin opiaxne ,aizk dwivi lrc ,dcegl dwivi

iaizk dwivie dziztc ,zegpn lkl dzizt

zleq zgpna :wcwcl jixv edine .`xw `edda

ozn (dlila) eda aizk `lc ,xnerd zgpnae

zagn gpiz ,(oileg) oziiyrl mcew ilka ony

zegpn x`y `l` ,"jpaxw" aizkc Ð zygxne

zagna "dgpn" aizkcn :yxtp m`e ?olpn

,ok m` ,ony zepzn dylyl zegpn lk opiaxn

"dilr" aizkcn ,dwivin dt`n opihrnnc ikid

mcew ilka ony oznn inp hrnp ,"`id"e

zwvie" ,iaizk iccd iab zeaiz jpdc ,oziiyrl

iabc :yxtl d`xpe !"`id dgpn ony dilr

efn ef zecinl zegpnd lk ,ony zepzn dyly

oeikc .`nlra `xaqn dey dxfb mey `la

,yxetnd on mezq cnlp Ð ony zepzn zeperhc

`kd jixvc `de .`nlra `zlin ielb oirk

oeikc meyn ,epiid Ð dey dxfbl "jpaxw"

aizk zygxnae ,dpexg` dwivi aizk zagnac

dpic efy :`pin` ded ,dligza ilka ony ozn

dxfba epicnlny xg` la` .jk dpic efe ,jka

lka oicd `ed ,dfa df ly xen`d ozil dey

.dwivin `pngx dhrinc dt`nn ueg ,zegpnd

`ed ,dwivi iab iherin iaizkc meyne

zegpnd lk zeaxl "dgpn" dil jixhvi`c

.dwiviløéôùÐ `id i`ne opax dil ixn`w

,opax ixn`w xityc dil `hiyt `xwirn :dniz

uxzn oi`y :cere ?"`id i`n" ira jk xg`e

`iyew e`lc :yxtl d`xpe !ef `iyew` melk

dil ixn`w xityc ,xn`w `zegipa `l` ,`id

:xn`c iax ea xfgc `ztqeza opifgck ,opax

,xnelk Ð "`id i`n"e .iixacn odixac oi`xp

:wgvi ax xa l`eny iax xn` .mrh dfi`n

,zelg dnkl zwlgzne ,`id ony ziriax

zngn ony zerleae od zeyiai oziit` xg`le

.edl `wtq `l ony ziriaxae ,xe`d

äîåjixv Ð 'ek dgiyn zeperh oi`y zelg

mewiz cge cg lk" o`k jiiy i` wcwcl

."dizkecaïéîëoink qxhpewa xiiv Ð ik

yie .l"nib :yxit yneg iyexitae ,z"ih

:yxit jexrae .s"k oink e` ,o"ep oink :miyxtn

oink oigyen miklnd" (a,d) zezixka `ipzc

ony wvi :yexit Ð "zipeei ik oink mipdkde ,xfp

ipy oink jli`e jli` cxeie [oxd`] y`x lr

.ezxev edfe ,zeilbxnàîéà'ek dgpn `ivedl

`ni`" jextl inp dzizt iab :qxhpewa dywd Ð

zgpn `xazqnc :uxize ?"mipdk zgpn `ivedl

oky ,zagn zgpn oica iieaxl dil ded mipdk

,cigi zgpn odizye ,`icda dia `aizk dzizt

mgle mgld izy hrnl Ð dyxta aizk "ytp"e

.od xeaivc ,miptd
edfi`
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é"úë é"ùø

äììåáå.dwivil ony dilr ozepe -àéä éàî`zlin -

.zleq `l` olleal xyt` i` ixn`c opaxcïîù úéòéáø

àéä,ony bel ivg `ian :"zecn izy" wxta opixn`c -

dcez inglae .dkeaxl eivge ,oiwiwxe zelgl eivg :edvege

opixn`ck ,dkeaxe ,oiwiwxe ,zelg :dvn ly mipin dyly ied

- oiwiwxe zelge .ipiqn dynl dkld - beld ivgc onwl

,od zeyai oziit` xg`le .ied yily zegt mipexyr dray

.edl iwtq `l ony ziriaxe ,xe`d zngn xzei ony zerleae

àãåîìú éàî`ede ,dgiyn - oiwiwx iab `xw ilb `nlc -

.oiwiwxl oicd `ede ,dlila - zelg iabe .zelgl oicdäçðî

ïé÷é÷ø äéöçå úåìç äéöç äàáä,i`w dt`n zgpna -

:"dvn ze`a zegpnd lk" wxta xn`c oerny iaxc `ail`e

.`iai - oiwiwx dvgne zelg dvgn `iadl dvxåøéæçî-

.zelgd zelilal mcew oiwiwx zgiync ,dlilal zelgl

íéðäëì ìëàð.zelgl exifgn epi`e ,onvr ipta -ïé÷é÷ø

ïîöò éðôá ïéàáädlek - dt`n zgpnl `iad m` oebk -

.oiwiwxàøîâéàî éèåòîì éìëá úéùòðädziztn -?

iabc ,onwl opiyxtnck ,xninl `kil dt`n zgpn ihernl

`l dzizt iabe ,"`id"e "dilr" ,ihern ixz aizk dwivi

`le ,dt`n zgpnl dl hrnn dwivin :dpin rny - iaizk

.dziztnäçðî íéúô äúåà úåúôab lr s`e -

dze` zezt" :aizk ikd `xwc ,"mizizt"l jenq `l "dgpn"c

dil yixc ikd elit` - "`id dgpn ony dilr zwvie mizt

.i`w `xw dilek` - "dgpn"c meyn ,ikdàãåîìú éàîå-

`iz` dt`n zgpn `ivedlc?!mipdk zgpn `ivedl `nlic
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מנחות. פרק שביעי - אלו מנחות נקמצות דף עה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



`oifgeקמו mipya cenr dr sc ± oey`x wxtzereay

äôàî úçðî [åæ] øîåà éåäixz jpdn hrnnw ,jkld .oihern ipy dkixv jkitl ,oiwiwxe zelg ,oipin ipy da yiy -

.iherinäðùîìôå÷.rax`l mizye ,mizyl zg` dlg ,"ltek" enk -ìéãáî."dzizt" epiid ,dxayn -úçðî

ìôå÷ íéðäë.dzizt zevn miiwl ick -ìéãáî ïéàå.lilk dleke -çéùî ïäë úçðî.oiziag epiid -äéä àì

äìô÷î.`id lilke ,llk zvnwp oi`e .ezaeg `idy itl ,mipdk zgpn x`yk -ìù äáãð úçðî øîåà ïåòîù éáø

äúéúô ïäá ïéà çéùî ïäë úçðîå íéðäë`ly ,xnelk -

.ltew - mipdk zgpn :xaqc `nw `pz` bilte .'eke oltwn did

ïìåëådrax`e ,drax`l mipy oltwn - dzizt oikixvy -

oipr ."mizifk oizizt" ediy cr ,xyr dyyl dpenye ,dpenyl

oiziztd ediy cr ozzetl lekiy - "mizifk oizizt oleke" :xg`

`ki`e .`edy lk ozzetl leki oi` - mizifkn zegt la` .mizifk

xyr oexyrd on dyer didy - "mizifk oizizt oleke" :ixn`c

`l` zt lka did `le ,oizizt drax` - dlge dlg lkne ,zelg

.axd itn `le .zifkàøîâíéúô øîåì ãåîìúivnc -

mizt ipyl :rnync - "mizt" aizke ,"zezt dpiyrz" azknl

.xzeiíéúéúôì äúåà øîåì ãåîìúdze` dyriy -

.xzei `le ,drax`l mipye ,mipyl cg` ,epiidc - miziztl

ìéãáîå.oixexitl mizitl dziztn xzei `le ,dl unew xcde -

ìéãáî åðéàå.dlcad dkixv oi` - dvinw dkixv oi`c oeikc -

íéðùì äìô÷î ìáàltwn oi` - oexyr ivg `l` oi`c oeikc -

.mipyl `l`àöéáç éàä.(oiwiwx ly) -ãîåò äéä

íéìùåøéá úåçðî áéø÷îåoiicr df odk aixwd `ly oebk -

xne` ,xnerd zgpn oebk dycg dgpn aixwdy e` ,einin dgpn

."epiigdy" odkïìèð.olke`l odkd -êøáîodkd -

,xnerd zgpn elit` ,zegpnd lk - "oleke" :opze ."`ivend"

eed `l i`e ."`ivend" odkd jxan ikdle ."mizifk oizizt"

.jxan epi` - mizifkïìåëî è÷éì.zifk oixexit -ïìëàå

'åë õîç íà,mgl dil aiygc ,ezaeg ici oda `veicne -

."`ivend" eilr jxan inpïðé÷ñò éàîá àëäipzwc -

."olekn hwil"ïñøéòùáecia ollebe ,cgia oixexitd uaiwy -

.zifk iede ,oxage÷ã åðééä éëä éàïìëàù àåäå äìò éðú

.oixext oze`l -ñøô úìéëà øåòéùëoia ddy `ly -

,dlik` `ied mzdc - qxt zlik` ickn xzei xexitl xexit

.ezaeg ici da `veieïñøéòùá éàådkizg eedc olaeby -

.zg`äéì éòáéî åìëàù:rnyn - "olk`y" ipzc oeikc -

.dxxit `ly zg` dkizg `le ,md oixexit aexcäéì øîà

.jextz `l ikd elit`e ,eqxir `ly mlerl `l` :sqei ax -

ïðé÷ñò éàîá àëämgln e`ay oebk ,oixexita `veic -

xae aeyg iede ,epnn e`ay xkkd oira `ed oiicry ,lecb

.odilr jxane ,edpip oiaeyg ,ohwly inp oixexit jkld .dkxa

:jl `ni` ,aeyg xac odn xiizyp `le okxity zegpnd la`

,'eke "zifk da zi` i`" xn`wc ,inp `viag i`de .zifk opirac

opira - oira mgld ied `l i` ,lecb mgln `ay it lr s`

."`ivend" oiprl zifkúéæë ïäá ïéàù ïéøåøéô åìéôà-

."`ivend" odilr jxanàîäðã àúéøåúd`xn oda `diy -

.e`l e` mgl md m` d`xp oi`y jk lk iexy ediy `le ,mgl
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åäæéà(a,q) "dvn ze`a zegpnd lk" seqa lirlc :dniz Ð 'ek oiherin ipy jixvy xac

,miptd mgle mgld izy Ð `nwn `pihrnn ,`aeh iherin iaizkc ,dybd iab

iyily herinne .dnvr llba d`a dpi`y ,mikqp zgpn Ð ipy herinne .miy`l odn oi`c

ixz `ki`c dwivi iab `kd `zyde .mipdkl odn oi`y ,giyn odk zgpne mipdk zgpn Ð

mgle mgld izy ihernl jixv `lc idp ,iherin

edl hirnnck ,dperh dpi` ony elit`y ,miptd

`nw iwep mewn lkn ,(my) "zegpnd lk" wxta

zgpn ihernl Ð jci`e ,mikqp zgpn ihernl Ð

yie !mzdc minrhn ,giyn odk zgpne mipdk

`zlz `ki` Ð dybd iabc ,inc `lc :xnel

.dt`n zgpna edlek inwe`l jiiy `le ,iherin

`ki`e ,iherin ixz `l` `kilc ,`kd la`

.opiniiwn Ð dt`n zgpna ediiexz ineiwl

àöéáçoixewy liyaz :qxhpewa yxit Ð

df oipr dn :dywe .zt ea oixxtny ,w"ewpily

?mgl zxezn o`k elhan leyiady zegpn lv`

leyiak `aiyg dgpnc oebihc meyn i`e

hwil" dlr iziin jenqa `de Ð `viagc

wxta opixn` ,cere !oebih mey `kilc "olekn

dyl dpgh :dhg iab (`,fl zekxa) oikxan cvik

jxan zeniiw zeqextdy onfa ,dlyae d`t`

`xea" jxan zeniiw zeqextd oi` ,"`ivend"

elit` zeniiw zeqextd oi` rnyn ,"zepefn ipin

iaxle xn`wc jenqa ,cere !zifk oda yi

jxan `lc inp ikd ozleql oxifgnc l`rnyi

jl yi ike ,jxanc xninl ira ikid ,"`ivend"

mz epiax yxtne !?dfn xzei zeniiw zeqext oi`

ici lr oze` oiwiacny oiwc oizizt od `viagc

.dgpn ly oebih oirk oneye alg ici lr e` yac

ztd xxity ixnzc `viag oirk ,yxit jexrae

.odilr wxn jteye dxrwaäéäaixwne cner

`ly odk :qxhpewa yxit Ð milyexia zegpn

,`iad xnel did `le .ef dpya dgpn `iad

ixiin zlk`pd dgpnae ,`id lilk odk zgpnc

`ly odk yxtl lekie ."olke`l olhp" xn`wck

.l`xyi zgpna ixiine ,ef dpya dgpn aixwd

dgpn `iad `ly l`xyi :yxit xg` oeyl cer

`l l`xyie ,ipzw "olke`l olhp"c :dywe .einin

(a,fl) zekxaa yxit oerny epiaxe !lik` ivn

acpzdl oilibx oi`y itl ,zegpna `wecc

inp ipzw `ztqezac ,ok xnel xyt` i`e .zegpn

zexnyn eidy itlc ,yxtl d`xpe !gaf iab ikd

lkle dpya miinrt zetlgzne zeycgzn

oiaixwn eid `ly `vnp ,zea` iza eid dxnyn

aixwdl mdl reaw onfe dpya mini ipy `l`

.onfl "epiigdy" dgpn`e gaf` jxan jkitl ,cg` mei dpy ivgl

è÷éì,i`w zegpn`c xninl `kil `de .gqtae ,i`w mipind zyng` Ð olekn

yie .qxhpewa yxit jk :dvn ze`a zegpnd lke "`ed ung m`" ipzwc

.`kid ol yxtzi` `le ,zifk oda oi`y oizizt` oda aezky miyexitåìéôà
`,hl my) oikxan cvik wxta opixn`c `d :xn`z m`e Ð zifk oda oi`y oixexit

xn`c `a` xa `iig iaxc `bilte ,"`ivend" dilr oikxan dxrwa dnepv zt (mye

`kd opiwqn `d Ð xg` mgl `kilc i` ,inc ikid ztd mr dkxa dlkzy jixv

ibilt `l o`k crc ,jxan lecbd lr Ð xg` mgl `ki`c i`e "`ivend" jxanc

Ð miphw oizizte milecb oizizt la` ,miphw minilye milecb oizizta `l` mzd

ixiinc yxtl d`xpe .jxan mgl `edd`c mly xg` mgl `ki`e li`ed ,`hiyt

."`ivend" eilr jxal ick dkxa myl dxrwa epnn xxtny xkka mzd
iax
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é"úë é"ùø

íéèåòéî éðù êéøöù øáã åæéà"dilr" :ze`xwn ipy -

"`id"e?äôàî úçðî åæ øîåà éåäi`e .oipin ipyn d`ay -

mipdk zgpn `ivedl `ni` :jextil ,inp dzizt iab :`iyw?

,zagn zgpn oick iieaxl dil ied mipdk zgpn `xazqn :uixz

aizk "ytp"e ,cigi zgpn odizyc meyn ,da daizk dzizty

dwivi mbe .od xeavc - miptd mgle mgld izy ihernle .dyxta

."dvn ze`a zegpnd lk" wxta edl hrnnck ,oiperh opi` ony elit`y ,miptd mgle mgld izy ihernl jixv `l

äðùîìôå÷.xayn =ìéãáîå.dvinw irac meyn -ïäë úçðî.dvinw ira `lc meyn ,lican epi` -ïìåëå

íéúéæë ïúúåô.ibilt izxzae ,xn`w oerny iaxe ,zifk zewc oizizt -àøîâúåúôxaypc oeikc ,mipy epiid -

.rax` iedc rnyn ,zezizt izy da didiy - "mizt" aizkcne .zekizg izy dil ied -ïéúéúôì ïéúéúô àìåiaxle -

milecb oizizt leki - "zezt" :ikd dil yixc ,mizifk ozzet oleke :xn`c oerny?- "mizt" i` ."mizt" xnel cenlz

zifkn mizegt leki?."dze`" xnel cenlzäìôëî."mizt dze` zezt" `le ,"mizt zgpn" `l` da aizk `le li`ed -

àöéáç.zt da oixxtny ,wiwply oixewy liyaz -úéæë ïéøåøô.zifk `ki` xexit cgac -ãîåò äéä`ly odk -

.einin dgpn `iad `ly l`xyi :`pixg` `pyil .ef dpya dgpn `iadïìëàì ïìèð.odk -ïðúåoleke" oizipzna -

."`ivend" odilr opikxan zifk oizizt ,`nl` - "mizifk ozzetïëøôî.oziit` xg`l zegpnl -ïìåëî è÷éì-

lke ,"`ed ung m`e" ipzwc - i`w zegpn`c xninl `kil `de .`kid ol yxtzi` `le ,i`w zifk oda oi`y oizizt`

.dvn ze`a zegpnd'åë äöî íà.iaiyg ,`nl` -ïñøòùë.mly zifkl cgi otxive oyly -ìåãâ íçìî àáá-

jxal aiig ikd`e ,zifkn xzei mgla ied ,ozzt ikc .odia` ab` zeaeyg od - lecb mgln ozzty ,zifkn zegt mixexit

.mgld on lhpy oixexitd lräìò éåä éàî"`ivend" zkxac -?àîäðã àúéøåú.mgl zi`xn x`z =
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øác eäæéà :äaø øîàéøvLC:øîBà éåä ?ïéèeòéî éðL ¨©©¨¥¤¨¨¤¨¦§¥¦¦¡¥¥
.äôàî úçðî BæäðùîìàøNé úçðî¯ãçà ìôB÷ ¦§©©£¤¦§©¦§¨¥¥¤¨

ì,äòaøàì íéðLe íéðLíéðäk úçðî .ìécáîe¯ìôB÷ ¦§©¦§©¦§©§¨¨©§¦¦§©Ÿ£¦¥
ì ãçàïäk úçðî .ìécáî Bðéàå ,äòaøàì íéðLe íéðL ¤¨¦§©¦§©¦§©§¨¨§¥©§¦¦§©Ÿ¥

íéðäk úçðî :øîBà ïBòîL éaø .dìt÷î äéä àì çéLî̈¦©Ÿ¨¨§©§¨©¦¦§¥¦§©Ÿ£¦
ïäa ïéàL éðtî ,äúéút ïäa ïéà çéLî ïäk úçðîe¦§©Ÿ¥¨¦©¥¨¤§¦¨¦§¥¤¥¨¤

äöéî÷ ïäa ïéàL ìëå ,äöéî÷¯ïleëå .äúéút ïäa ïéà §¦¨§¨¤¥¨¤§¦¨¥¨¤§¦¨§¨
ïúúBtíéúéæk.àøîâ"úBút" :ïðaø eðz¯ì ìBëé?íéðL §¨§¥¦¨©¨©¨¨¦§©¦

?ïéøeøét dðNòé ìBëé ,"íézt" éà ."íézt" :øîBì ãeîìz©§©¦¦¦¦¦¨©£¤¨¥¦
"dúà" :øîBì ãeîìz¯dúBàíéúéúôìäúéút àìå ©§©Ÿ¨¨¦§¦¦§Ÿ§¦¨

ìàøNé úçðî ?ãöék àä ,íéúéúôì¯ì ãçà ìôB÷íéðL ¦§¦¦¨¥©¦§©¦§¨¥¥¤¨¦§©¦
çéLî ïäëå íéðäk úçðî .ìécáîe ,äòaøàì íéðLe¯äéä §©¦§©§¨¨©§¦¦§©Ÿ£¦§Ÿ¥¨¦©¨¨

dìt÷îåëå.'¯!dìt÷î äéä àì :ïðz ïðà àäå¯øîà §©§¨§¨£©§©Ÿ¨¨§©§¨¨©
ì dìt÷î ìáà ,äòaøàì dìt÷î Bðéà :äaø.íéðLéaø" ©¨¥§©§¨§©§¨¨£¨§©§¨¦§©¦©¦

ïäa ïéà çéLî ïäk úçðîe íéðäk úçðî :øîBà ïBòîL¦§¥¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©¥¨¤
ïéøeøét da úéàc àöéáç éàä :óñBé áø øîà ."äúéút§¦¨£©©¥©£¦¨§¦¨¥¦

úéæk¯úéì éà ."õøàä ïî íçì àéöBnä" déìò ïðéëøáî §©¦§¨§¦©£¥©¦¤¤¦¨¨¤¦¥
úéæk ïéøeøét da¯."úBðBæî éðéî àøBa" déìò ïðéëøáî ¨¥¦§©¦§¨§¦©£¥¥¦¥§

ãîBò äéä :àéðúc ?dì àðéîà àðî :óñBé áø øîà£©©¥§¨¨¦¨¨§©§¨¨¨¥
eðééçäL ...Ceøa" :øîBà ,íéìLeøéa úBçðî áéø÷îe©§¦§¨¦¨©¦¥¨¤¤¡¨
,"õøàä ïî íçì àéöBnä..." :øîBà ,ïìëàì ïìèð ."eðîi÷å§¦§¨§¨¨§¨§¨¥©¦¤¤¦¨¨¤
éác àpúìe :ééaà déì øîà .úéfëa íéúéút ïleëå :ïðúe§©§¨§¦¦§©©¦£©¥©©¥§©¨§¥

ãò ïëøôî :øîàc ìàòîLé éaøïøéæçnLïzìñìéëä , ©¦¦§¨¥©£©§¨§¨©¤©§¦¨§¨§¨¨¦
:àéðúäå ,éîð éëä :àîéz éëå !"àéöBnä" Cøáî àìc éîð©¦§¨§¨¥©¦§¦¥¨¨¦©¦§¨©§¨

àeä õîç íà ,Bìëàå úéæk ïlekî èwéì¯,úøk Leðò ¦¥¦¨§©¦©£¨¦¨¥¨¨¥
àeä ävî íà¯àëä !çñôa BúáBç éãé ïäa àöBé íãà ¦©¨¨¨¥¨¤§¥¨§¤©¨¨
ïðé÷ñò éàîa¯ïñøéòLa:dìò éðú÷c eðééä ,éëä éà . §©¨§¦©§¤¥§¨¦¨¦©§§¨¨¥£¨

"BìëàL" ,ïñøéòLa éàå ,ñøt úìéëà éãëa ïìëàL àeäå§¤£¨¨¦§¥£¦©§¨§¦§¤¥§¨¤£¨
ïðé÷ñò éàîa àëä àlà !déì éòaéî¯.ìBãb íçlî àáa ¦¨¥¥¤¨¨¨§©¨§¦©§¨¦¤¤¨

:øîà úLL áø ?dìò éåä éàîïäa ïéàL ïéøeøét eléôà ©¨¥£¨©¥¤¨©£¦¥¦¤¥¨¤
àkéàc àeäå :àáø øîà .úéækàúéøBzàîäðc.eäééìò §©¦£©¨¨§§¦¨¦¨§©£¨£©§
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מנחות. פרק שביעי - אלו מנחות נקמצות דף עה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dr sc zegpn(ipy meil)

:`xnbd zvxznéøvL øác eäæéà ,äaø øîàéåä ,ïéèeòéî éðL C ¨©©¨¥¤¨¨¤¨¦§¥¦¦¡¥
äôàî úçðî Bæ øîBàzelg ,zegpn ly mibeq ipy da yiy ,xepz ¥¦§©©£¤

.miherind ipy z` cinrdl yi dae ,oiwiwxe

äðùî
:dziztd z` miyer cvik zx`an epizpynìàøNé úçðîjixvy] ¦§©¦§¨¥

,zelgd z` dte`y xg`l ,[dvinw da miiwlìôB÷ì ãçàíéðL ¥¤¨¦§©¦
,äòaøàì íéðLåmrt ltwne xfeg dlgd z` ltwny xg` ,xnelk §§©¦§©§¨¨

,ztqepìécáîedrax` dyery `vnpe ,miwlgd z` cixtn ± ©§¦
.dlg lkn miziztì ãçà ìôB÷ ,íéðäk úçðîíéðLå íéðL ¦§©Ÿ£¦¥¤¨¦§©¦§§©¦

.ìécáî Bðéàå ,äòaøàìoi`e gafnl dlek dlery oeik ,jkl mrhde §©§¨¨§¥©§¦
jka ice ,micxtp miwlgl dze` zeztl jxev oi` ,dvinw oic da

.dziztd zevn z` da miiwl ick dze` ltwnyçéLî ïäk úçðî¦§©Ÿ¥¨¦©
,mei lka lecb odkd `ian didy dgpn ±dìt÷î äéä àì. Ÿ¨¨§©§¨

,øîBà ïBòîL éaømbíéðäk úçðî,odk d`iady dgpn ±åmb ©¦¦§¥¦§©Ÿ£¦§
çéLî ïäk úçðî,mei lka lecbd odkd d`iany dgpn ±ïäa ïéà ¦§©Ÿ¥¨¦©¥¨¥

äúéút,llkå ,äöéî÷ ïäa ïéàL éðtîy `ed llkdïäa ïéàL ìk §¦¨¦§¥¤¥¨¥§¦¨§¨¤¥¨¥
äúéút ïäa ïéà äöéî÷. §¦¨¥¨¥§¦¨

:`nw `pz lr oerny iax wleg cerïleëå,ozzetl yiy zelgd lk - §¨
íéúéæk ïúúBtcg` lk didiy cr mrt xg` mrt oltwne jiynn ± §¨§¥¦

drax`l wx ozzety `nw `pz ixack `le ,zifk xeriya miziztdn
.mizizt

àøîâ
:dziztd ote`l xewnd z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

,ïðaøxn`p(e a `xwie)'úBút,'ebe 'miYR Dz`ìBëéxn`z `ny - ©¨¨¨Ÿ¨¦¦¨
wx dzzetyì,'íézt' øîBì ãeîìz ,íéðLzeyrl yiy epiidc ¦§©¦©§©¦¦

:`ziixad zxxan .ztqep dziztíézt éàdaxn dz`y xg`n ± ¦¦¦
,ztqep dziztìBëécr dze` zeztl jiyniy xn`z `ny - ¨

yøeøét äpNòé,ïé,`ziixad daiynøîBì ãeîìzzFzR'dúBà ©£¤¨¥¦©§©¨¨
,hrnl zyxcp 'dze`' zaize ,'miYRäúéút àìå íéúéúôì dúBà ¦¦¨¦§¦¦§Ÿ§¦¨

.íéúéúôìdlga dyer `l` ,dlabd ila zeztl oi`y xnelk ¦§¦¦
,xzei `le 'mizit'e 'zezt'ãöék àä,df oic miiwn cvik -úçðî ¨¥©¦§©

ì ãçà ìôB÷ ìàøNé,äòaøàì íéðLe íéðLminrt dyer epiidc ¦§¨¥¥¤¨¦§©¦§©¦§©§¨¨
,dzizt calaìécáîez` `iadl `ziixad dkiynn .miwlgd z` ©§¦
:dziztd ipic[íéðäk] úçðîmivnew oi`y ,odk d`iady dgpn ± ¦§©Ÿ£¦

,gafnl dlek dler `l` ,dze`ì ãçà ìôB÷]íéðLe ,íéðL ¥¤¨¦§©¦§©¦
e ,[ìécáî Bðéàå ,äòaøàìzgpn.('åëå) dìt÷î äéä çéLî ïäk §©§¨¨§¥©§¦Ÿ¥¨¦©¨¨§©§¨

zevnwp opi`e gafnl mlek miler el` zegpny oeik ,lican did `le
.dfn df miziztd cixtdle xayl jxev oi`

did giyn odk zgpny `ziixaa epipyy dn lr `xnbd dywn
:dltwnïðz ïðà àäåy epizpyna epipy ep` ixde ±.dìt÷î äéä àì §¨£©§©Ÿ¨¨§©§¨

xzn:`xnbd zv,äaø øîàodk zgpny ,dpyna `pzd zpeek oi` ¨©©¨
y ezpeek `l` ,llk dltek did `l lecbäòaøàì dìt÷î Bðéà¥§©§¨§©§¨¨

,zegpnd lka enk ,miziztì dìt÷î ìáà,íéðLzpeek mb jke £¨§©§¨¦§©¦
meyn jkl mrhde .zg` mrt wx 'dltwn did'y `ziixaa `pzd
ipy wx dzeyrl yiy rnyn ,'mizit zgpn ipitez' da xn`py

.mizit
:dpyna epipyçéLî ïäk úçðîe íéðäk úçðî ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©

,['åëå] äúéút ïäa ïéà.mizifk ozzet olekeepizpynn cnl sqei ax ¥¨¥§¦¨
:mgl izizta `ivend zkxa oiprl oicàöéáç éàä ,óñBé áø øîà̈©©¥©£¦¨

,mgl ixexitn ieyrd lk`n ±úéfk ïéøeøét da úéàcyi xy`k ± §¦¨¥¦©©¦
,zifk xeriy mgl xexit lkaïî íçì àéöBnä' déìò ïðéëøáî§¨§¦©£¥©¦¤¤¦

,'õøàäla`éðéî àøBa déìò ïðéëøáî ,úéfk ïéøeøét da úéì éà ¨¨¤¦¥¨¥¦©©¦§¨§¦©£¥¥¦¥
,úBðBæî.zifkn xzei yi cgia mixexitd lka m` s` §

:df oic cnl okidn x`an sqei axdì àðéîà àðî ,óñBé áø øîà± ¨©©¥§¨£¦¨¨
,df oic xnel izcnl oipnúBçðî áéø÷îe ãîBò äéä ,àéðúc§©§¨¨¨¥©§¦§¨
Ceøa' øîBà ,íéìLeøéa'ekeeðîi÷å eðééçäL,'eke,ïìëàì ïìèð ¦¨©¦¥¨¤¤¡¨§¦§¨§¨¨§¨§¨

.'õøàä ïî íçì àéöBnä' øîBàzegpnd zkxay `ziixaa x`ean ¥©¦¤¤¦¨¨¤
.`ivend `idïðúe,epizpyna epipye -úéfëa íéúéút ïleëå- §©§¨§¦¦§©©¦

`vnp ,zifk lceba zizt lk didiy cr zegpnd z` zzet didy
.`ivend mikxan zifk lceba mgl izizt lry ,gken

:sqei axl dywn iia`ééaà déì øîà,sqei axléaø éác àðúìe ¨©¥©©¥§¨¨§¥©¦
ìàòîLé,l`rnyi iax ly eyxcn zian `pzd itle -øîàc ¦§¨¥§¨©
ïëøôîmiphw mixexitl zegpnd z` zzet ±ïzìñì ïøéæçnL ãò± §¨§¨©¤©£¦¨§¨§¨

,zleqk dxfga eidiy crc énð éëäezhiylàéöBnä Cøáî àìlr ¨¦©¦§Ÿ§¨¥©¦
,zegpnd.zifk xeriy mizizta oi`y oeikénð éëä àîéz éëåm`e ± §¦¥¨¨¦©¦

,jk lr dyw didi ,xaeq `ed jk ok`y xnel dvxzàéðúäå`lde ± §¨©§¨
,`ziixaa epipyúéfk ïlekî èwéìmizegtd mixexit hwily mc` ± ¦¥¦¨©©¦

,zifk xeriya zg` dkizgl mtxive zifknBìëàå,gqtaõîç íà ©£¨¦¨¥
,úøk Leðò ,àeäe ,gqta ung lke`d oickààeä ävî í- ¨¨¥¦©¨

,devn zvn myl et`p el` mixexityBúáBç éãé ïäa àöBé íãà̈¨¥¨¤§¥¨
,çñta.oey`xd dlila dvn zlik` zevn ici epiidcs`y gkene ©¤©

mdilr jxal yi ok m`e ,mgl mi`xwp zifkn mizegt mixexit
.sqei ax lr dywe ,`ivend

:sqei ax uxznàëägqt ly `ziixaaïñøéòLa ,ïðé÷ñò éàîa± ¨¨§©¨§¦©§¤¥§¨
okle ,mly zifkl cg`k mxaigy cr ,cgia miziztd z` yle laiby
myn oi` j` ,gqta ezaeg ici mda `veie mgl zeaiyg mdl yi

.sqei ax da wqry `viagl di`x
:iia` dywnéëä éà,cg`k mixaegn mixexitd ok` m` ±eðééä ¦¨¦©§
dìò éðz÷c,ef `ziixa lr epipyy dn -úìéëà éãëa ïìëàL àeäå' §¨¨¥£¨§¤£¨¨¦§¥£¦©

,'ñøtxzei ezlik`a ddy `ly ote`a wx `ed `ziixaa iepydy §¨
,xkk ivg zlik` icknïñøéòLa éàå,cg`l o`yry xaecn m`e ± §¦§¤¥§¨
déì éòaéî 'BìëàL'oeyla 'elk`y' `ziixaa azkdl jixv did ± ¤£¨¦¨¥¥

oeyl dhwp `ziixady jkne ,miax oeyl `edy 'olk`y' `le cigi
,zg` dkizgl mixexitd z` xaig `ly ote`a zwqery rnyn miax
mixexit lr s`y gken `ziixadny ,sqei ax lr `iyewd zxfege

.`ivend jxan zifkn mizegt
:sqei ax uxznìBãb íçlî àáa ,ïðé÷ñò éàîa àëä àlà± ¤¨¨¨§©¨§¦©§¨¦¤¤¨

,elek z` zzt `ly epiidc ,miiw oiicr mixexitd e`a epnny xkkdy
ab` zeaiyg milawn mixexitd mb ,aeyg xac epnn x`ypy oeikne

,e`a epnny xkkd,`viaga la` .gqta daeg ici mda `vei okle
e`a mixexitdy s` okle ,xkkdn aeyg wlg xzep `ly xaecn
miziztd m` ,miiw epi` dzry xg`n mewn lkn ,lecb mgln

.zepefn jxan zifkn mizegt
zxxan .dfa sqei ax lr miwleg `axe zyy axy d`ian `xnbd

:`xnbddìò éåä éàî`viagd oica dkldd zrxkd idn ± ©¨¥£¨
:`xnbd daiyn .zifkn mizegtd mixexitaeléôà ,øîà úLL áø©¥¤¨©£¦

úéfk ïäa ïéàL ïéøeøétote`a s`e ,`ivend zkxa mdilr jxan ¥¦¤¥¨¤©©¦
dklda i`pz siqen `ax .mixexitd e`a epnny xkkd lk z` zzty

:efeäééìò àîäðc àúéøBz àkéàc àeäå ,àáø øîàote`a `weec ± ¨©¨¨§§¦¨¦¨§©£¨£©§
m` la` ,zifk mda oi`y mixexitd lr mgl ly d`xne x`ez yiy
.`ivend zkxa mdilr mikxan oi` mgl ly d`xne x`ez mdl oi`
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קמז oifge` mipya cenr dr sc ± oey`x wxtzereay

äôàî úçðî [åæ] øîåà éåäixz jpdn hrnnw ,jkld .oihern ipy dkixv jkitl ,oiwiwxe zelg ,oipin ipy da yiy -

.iherinäðùîìôå÷.rax`l mizye ,mizyl zg` dlg ,"ltek" enk -ìéãáî."dzizt" epiid ,dxayn -úçðî

ìôå÷ íéðäë.dzizt zevn miiwl ick -ìéãáî ïéàå.lilk dleke -çéùî ïäë úçðî.oiziag epiid -äéä àì

äìô÷î.`id lilke ,llk zvnwp oi`e .ezaeg `idy itl ,mipdk zgpn x`yk -ìù äáãð úçðî øîåà ïåòîù éáø

äúéúô ïäá ïéà çéùî ïäë úçðîå íéðäë`ly ,xnelk -

.ltew - mipdk zgpn :xaqc `nw `pz` bilte .'eke oltwn did

ïìåëådrax`e ,drax`l mipy oltwn - dzizt oikixvy -

oipr ."mizifk oizizt" ediy cr ,xyr dyyl dpenye ,dpenyl

oiziztd ediy cr ozzetl lekiy - "mizifk oizizt oleke" :xg`

`ki`e .`edy lk ozzetl leki oi` - mizifkn zegt la` .mizifk

xyr oexyrd on dyer didy - "mizifk oizizt oleke" :ixn`c

`l` zt lka did `le ,oizizt drax` - dlge dlg lkne ,zelg

.axd itn `le .zifkàøîâíéúô øîåì ãåîìúivnc -

mizt ipyl :rnync - "mizt" aizke ,"zezt dpiyrz" azknl

.xzeiíéúéúôì äúåà øîåì ãåîìúdze` dyriy -

.xzei `le ,drax`l mipye ,mipyl cg` ,epiidc - miziztl

ìéãáîå.oixexitl mizitl dziztn xzei `le ,dl unew xcde -

ìéãáî åðéàå.dlcad dkixv oi` - dvinw dkixv oi`c oeikc -

íéðùì äìô÷î ìáàltwn oi` - oexyr ivg `l` oi`c oeikc -

.mipyl `l`àöéáç éàä.(oiwiwx ly) -ãîåò äéä

íéìùåøéá úåçðî áéø÷îåoiicr df odk aixwd `ly oebk -

xne` ,xnerd zgpn oebk dycg dgpn aixwdy e` ,einin dgpn

."epiigdy" odkïìèð.olke`l odkd -êøáîodkd -

,xnerd zgpn elit` ,zegpnd lk - "oleke" :opze ."`ivend"

eed `l i`e ."`ivend" odkd jxan ikdle ."mizifk oizizt"

.jxan epi` - mizifkïìåëî è÷éì.zifk oixexit -ïìëàå

'åë õîç íà,mgl dil aiygc ,ezaeg ici oda `veicne -

."`ivend" eilr jxan inpïðé÷ñò éàîá àëäipzwc -

."olekn hwil"ïñøéòùáecia ollebe ,cgia oixexitd uaiwy -

.zifk iede ,oxage÷ã åðééä éëä éàïìëàù àåäå äìò éðú

.oixext oze`l -ñøô úìéëà øåòéùëoia ddy `ly -

,dlik` `ied mzdc - qxt zlik` ickn xzei xexitl xexit

.ezaeg ici da `veieïñøéòùá éàådkizg eedc olaeby -

.zg`äéì éòáéî åìëàù:rnyn - "olk`y" ipzc oeikc -

.dxxit `ly zg` dkizg `le ,md oixexit aexcäéì øîà

.jextz `l ikd elit`e ,eqxir `ly mlerl `l` :sqei ax -

ïðé÷ñò éàîá àëämgln e`ay oebk ,oixexita `veic -

xae aeyg iede ,epnn e`ay xkkd oira `ed oiicry ,lecb

.odilr jxane ,edpip oiaeyg ,ohwly inp oixexit jkld .dkxa

:jl `ni` ,aeyg xac odn xiizyp `le okxity zegpnd la`

,'eke "zifk da zi` i`" xn`wc ,inp `viag i`de .zifk opirac

opira - oira mgld ied `l i` ,lecb mgln `ay it lr s`

."`ivend" oiprl zifkúéæë ïäá ïéàù ïéøåøéô åìéôà-

."`ivend" odilr jxanàîäðã àúéøåúd`xn oda `diy -

.e`l e` mgl md m` d`xp oi`y jk lk iexy ediy `le ,mgl

éúëàå
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åäæéà(a,q) "dvn ze`a zegpnd lk" seqa lirlc :dniz Ð 'ek oiherin ipy jixvy xac

,miptd mgle mgld izy Ð `nwn `pihrnn ,`aeh iherin iaizkc ,dybd iab

iyily herinne .dnvr llba d`a dpi`y ,mikqp zgpn Ð ipy herinne .miy`l odn oi`c

ixz `ki`c dwivi iab `kd `zyde .mipdkl odn oi`y ,giyn odk zgpne mipdk zgpn Ð

mgle mgld izy ihernl jixv `lc idp ,iherin

edl hirnnck ,dperh dpi` ony elit`y ,miptd

`nw iwep mewn lkn ,(my) "zegpnd lk" wxta

zgpn ihernl Ð jci`e ,mikqp zgpn ihernl Ð

yie !mzdc minrhn ,giyn odk zgpne mipdk

`zlz `ki` Ð dybd iabc ,inc `lc :xnel

.dt`n zgpna edlek inwe`l jiiy `le ,iherin

`ki`e ,iherin ixz `l` `kilc ,`kd la`

.opiniiwn Ð dt`n zgpna ediiexz ineiwl

àöéáçoixewy liyaz :qxhpewa yxit Ð

df oipr dn :dywe .zt ea oixxtny ,w"ewpily

?mgl zxezn o`k elhan leyiady zegpn lv`

leyiak `aiyg dgpnc oebihc meyn i`e

hwil" dlr iziin jenqa `de Ð `viagc

wxta opixn` ,cere !oebih mey `kilc "olekn

dyl dpgh :dhg iab (`,fl zekxa) oikxan cvik

jxan zeniiw zeqextdy onfa ,dlyae d`t`

`xea" jxan zeniiw zeqextd oi` ,"`ivend"

elit` zeniiw zeqextd oi` rnyn ,"zepefn ipin

iaxle xn`wc jenqa ,cere !zifk oda yi

jxan `lc inp ikd ozleql oxifgnc l`rnyi

jl yi ike ,jxanc xninl ira ikid ,"`ivend"

mz epiax yxtne !?dfn xzei zeniiw zeqext oi`

ici lr oze` oiwiacny oiwc oizizt od `viagc

.dgpn ly oebih oirk oneye alg ici lr e` yac

ztd xxity ixnzc `viag oirk ,yxit jexrae

.odilr wxn jteye dxrwaäéäaixwne cner

`ly odk :qxhpewa yxit Ð milyexia zegpn

,`iad xnel did `le .ef dpya dgpn `iad

ixiin zlk`pd dgpnae ,`id lilk odk zgpnc

`ly odk yxtl lekie ."olke`l olhp" xn`wck

.l`xyi zgpna ixiine ,ef dpya dgpn aixwd

dgpn `iad `ly l`xyi :yxit xg` oeyl cer

`l l`xyie ,ipzw "olke`l olhp"c :dywe .einin

(a,fl) zekxaa yxit oerny epiaxe !lik` ivn

acpzdl oilibx oi`y itl ,zegpna `wecc

inp ipzw `ztqezac ,ok xnel xyt` i`e .zegpn

zexnyn eidy itlc ,yxtl d`xpe !gaf iab ikd

lkle dpya miinrt zetlgzne zeycgzn

oiaixwn eid `ly `vnp ,zea` iza eid dxnyn

aixwdl mdl reaw onfe dpya mini ipy `l`

.onfl "epiigdy" dgpn`e gaf` jxan jkitl ,cg` mei dpy ivgl

è÷éì,i`w zegpn`c xninl `kil `de .gqtae ,i`w mipind zyng` Ð olekn

yie .qxhpewa yxit jk :dvn ze`a zegpnd lke "`ed ung m`" ipzwc

.`kid ol yxtzi` `le ,zifk oda oi`y oizizt` oda aezky miyexitåìéôà
`,hl my) oikxan cvik wxta opixn`c `d :xn`z m`e Ð zifk oda oi`y oixexit

xn`c `a` xa `iig iaxc `bilte ,"`ivend" dilr oikxan dxrwa dnepv zt (mye

`kd opiwqn `d Ð xg` mgl `kilc i` ,inc ikid ztd mr dkxa dlkzy jixv

ibilt `l o`k crc ,jxan lecbd lr Ð xg` mgl `ki`c i`e "`ivend" jxanc

Ð miphw oizizte milecb oizizt la` ,miphw minilye milecb oizizta `l` mzd

ixiinc yxtl d`xpe .jxan mgl `edd`c mly xg` mgl `ki`e li`ed ,`hiyt

."`ivend" eilr jxal ick dkxa myl dxrwa epnn xxtny xkka mzd
iax
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é"úë é"ùø

íéèåòéî éðù êéøöù øáã åæéà"dilr" :ze`xwn ipy -

"`id"e?äôàî úçðî åæ øîåà éåäi`e .oipin ipyn d`ay -

mipdk zgpn `ivedl `ni` :jextil ,inp dzizt iab :`iyw?

,zagn zgpn oick iieaxl dil ied mipdk zgpn `xazqn :uixz

aizk "ytp"e ,cigi zgpn odizyc meyn ,da daizk dzizty

dwivi mbe .od xeavc - miptd mgle mgld izy ihernle .dyxta

."dvn ze`a zegpnd lk" wxta edl hrnnck ,oiperh opi` ony elit`y ,miptd mgle mgld izy ihernl jixv `l

äðùîìôå÷.xayn =ìéãáîå.dvinw irac meyn -ïäë úçðî.dvinw ira `lc meyn ,lican epi` -ïìåëå

íéúéæë ïúúåô.ibilt izxzae ,xn`w oerny iaxe ,zifk zewc oizizt -àøîâúåúôxaypc oeikc ,mipy epiid -

.rax` iedc rnyn ,zezizt izy da didiy - "mizt" aizkcne .zekizg izy dil ied -ïéúéúôì ïéúéúô àìåiaxle -

milecb oizizt leki - "zezt" :ikd dil yixc ,mizifk ozzet oleke :xn`c oerny?- "mizt" i` ."mizt" xnel cenlz

zifkn mizegt leki?."dze`" xnel cenlzäìôëî."mizt dze` zezt" `le ,"mizt zgpn" `l` da aizk `le li`ed -

àöéáç.zt da oixxtny ,wiwply oixewy liyaz -úéæë ïéøåøô.zifk `ki` xexit cgac -ãîåò äéä`ly odk -

.einin dgpn `iad `ly l`xyi :`pixg` `pyil .ef dpya dgpn `iadïìëàì ïìèð.odk -ïðúåoleke" oizipzna -

."`ivend" odilr opikxan zifk oizizt ,`nl` - "mizifk ozzetïëøôî.oziit` xg`l zegpnl -ïìåëî è÷éì-

lke ,"`ed ung m`e" ipzwc - i`w zegpn`c xninl `kil `de .`kid ol yxtzi` `le ,i`w zifk oda oi`y oizizt`

.dvn ze`a zegpnd'åë äöî íà.iaiyg ,`nl` -ïñøòùë.mly zifkl cgi otxive oyly -ìåãâ íçìî àáá-

jxal aiig ikd`e ,zifkn xzei mgla ied ,ozzt ikc .odia` ab` zeaeyg od - lecb mgln ozzty ,zifkn zegt mixexit

.mgld on lhpy oixexitd lräìò éåä éàî"`ivend" zkxac -?àîäðã àúéøåú.mgl zi`xn x`z =
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øác eäæéà :äaø øîàéøvLC:øîBà éåä ?ïéèeòéî éðL ¨©©¨¥¤¨¨¤¨¦§¥¦¦¡¥¥
.äôàî úçðî BæäðùîìàøNé úçðî¯ãçà ìôB÷ ¦§©©£¤¦§©¦§¨¥¥¤¨

ì,äòaøàì íéðLe íéðLíéðäk úçðî .ìécáîe¯ìôB÷ ¦§©¦§©¦§©§¨¨©§¦¦§©Ÿ£¦¥
ì ãçàïäk úçðî .ìécáî Bðéàå ,äòaøàì íéðLe íéðL ¤¨¦§©¦§©¦§©§¨¨§¥©§¦¦§©Ÿ¥

íéðäk úçðî :øîBà ïBòîL éaø .dìt÷î äéä àì çéLî̈¦©Ÿ¨¨§©§¨©¦¦§¥¦§©Ÿ£¦
ïäa ïéàL éðtî ,äúéút ïäa ïéà çéLî ïäk úçðîe¦§©Ÿ¥¨¦©¥¨¤§¦¨¦§¥¤¥¨¤

äöéî÷ ïäa ïéàL ìëå ,äöéî÷¯ïleëå .äúéút ïäa ïéà §¦¨§¨¤¥¨¤§¦¨¥¨¤§¦¨§¨
ïúúBtíéúéæk.àøîâ"úBút" :ïðaø eðz¯ì ìBëé?íéðL §¨§¥¦¨©¨©¨¨¦§©¦

?ïéøeøét dðNòé ìBëé ,"íézt" éà ."íézt" :øîBì ãeîìz©§©¦¦¦¦¦¨©£¤¨¥¦
"dúà" :øîBì ãeîìz¯dúBàíéúéúôìäúéút àìå ©§©Ÿ¨¨¦§¦¦§Ÿ§¦¨

ìàøNé úçðî ?ãöék àä ,íéúéúôì¯ì ãçà ìôB÷íéðL ¦§¦¦¨¥©¦§©¦§¨¥¥¤¨¦§©¦
çéLî ïäëå íéðäk úçðî .ìécáîe ,äòaøàì íéðLe¯äéä §©¦§©§¨¨©§¦¦§©Ÿ£¦§Ÿ¥¨¦©¨¨

dìt÷îåëå.'¯!dìt÷î äéä àì :ïðz ïðà àäå¯øîà §©§¨§¨£©§©Ÿ¨¨§©§¨¨©
ì dìt÷î ìáà ,äòaøàì dìt÷î Bðéà :äaø.íéðLéaø" ©¨¥§©§¨§©§¨¨£¨§©§¨¦§©¦©¦

ïäa ïéà çéLî ïäk úçðîe íéðäk úçðî :øîBà ïBòîL¦§¥¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©¥¨¤
ïéøeøét da úéàc àöéáç éàä :óñBé áø øîà ."äúéút§¦¨£©©¥©£¦¨§¦¨¥¦

úéæk¯úéì éà ."õøàä ïî íçì àéöBnä" déìò ïðéëøáî §©¦§¨§¦©£¥©¦¤¤¦¨¨¤¦¥
úéæk ïéøeøét da¯."úBðBæî éðéî àøBa" déìò ïðéëøáî ¨¥¦§©¦§¨§¦©£¥¥¦¥§

ãîBò äéä :àéðúc ?dì àðéîà àðî :óñBé áø øîà£©©¥§¨¨¦¨¨§©§¨¨¨¥
eðééçäL ...Ceøa" :øîBà ,íéìLeøéa úBçðî áéø÷îe©§¦§¨¦¨©¦¥¨¤¤¡¨
,"õøàä ïî íçì àéöBnä..." :øîBà ,ïìëàì ïìèð ."eðîi÷å§¦§¨§¨¨§¨§¨¥©¦¤¤¦¨¨¤
éác àpúìe :ééaà déì øîà .úéfëa íéúéút ïleëå :ïðúe§©§¨§¦¦§©©¦£©¥©©¥§©¨§¥

ãò ïëøôî :øîàc ìàòîLé éaøïøéæçnLïzìñìéëä , ©¦¦§¨¥©£©§¨§¨©¤©§¦¨§¨§¨¨¦
:àéðúäå ,éîð éëä :àîéz éëå !"àéöBnä" Cøáî àìc éîð©¦§¨§¨¥©¦§¦¥¨¨¦©¦§¨©§¨

àeä õîç íà ,Bìëàå úéæk ïlekî èwéì¯,úøk Leðò ¦¥¦¨§©¦©£¨¦¨¥¨¨¥
àeä ävî íà¯àëä !çñôa BúáBç éãé ïäa àöBé íãà ¦©¨¨¨¥¨¤§¥¨§¤©¨¨
ïðé÷ñò éàîa¯ïñøéòLa:dìò éðú÷c eðééä ,éëä éà . §©¨§¦©§¤¥§¨¦¨¦©§§¨¨¥£¨

"BìëàL" ,ïñøéòLa éàå ,ñøt úìéëà éãëa ïìëàL àeäå§¤£¨¨¦§¥£¦©§¨§¦§¤¥§¨¤£¨
ïðé÷ñò éàîa àëä àlà !déì éòaéî¯.ìBãb íçlî àáa ¦¨¥¥¤¨¨¨§©¨§¦©§¨¦¤¤¨

:øîà úLL áø ?dìò éåä éàîïäa ïéàL ïéøeøét eléôà ©¨¥£¨©¥¤¨©£¦¥¦¤¥¨¤
àkéàc àeäå :àáø øîà .úéækàúéøBzàîäðc.eäééìò §©¦£©¨¨§§¦¨¦¨§©£¨£©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dr sc zegpn(ipy meil)

:`xnbd zvxznéøvL øác eäæéà ,äaø øîàéåä ,ïéèeòéî éðL C ¨©©¨¥¤¨¨¤¨¦§¥¦¦¡¥
äôàî úçðî Bæ øîBàzelg ,zegpn ly mibeq ipy da yiy ,xepz ¥¦§©©£¤

.miherind ipy z` cinrdl yi dae ,oiwiwxe

äðùî
:dziztd z` miyer cvik zx`an epizpynìàøNé úçðîjixvy] ¦§©¦§¨¥

,zelgd z` dte`y xg`l ,[dvinw da miiwlìôB÷ì ãçàíéðL ¥¤¨¦§©¦
,äòaøàì íéðLåmrt ltwne xfeg dlgd z` ltwny xg` ,xnelk §§©¦§©§¨¨

,ztqepìécáîedrax` dyery `vnpe ,miwlgd z` cixtn ± ©§¦
.dlg lkn miziztì ãçà ìôB÷ ,íéðäk úçðîíéðLå íéðL ¦§©Ÿ£¦¥¤¨¦§©¦§§©¦

.ìécáî Bðéàå ,äòaøàìoi`e gafnl dlek dlery oeik ,jkl mrhde §©§¨¨§¥©§¦
jka ice ,micxtp miwlgl dze` zeztl jxev oi` ,dvinw oic da

.dziztd zevn z` da miiwl ick dze` ltwnyçéLî ïäk úçðî¦§©Ÿ¥¨¦©
,mei lka lecb odkd `ian didy dgpn ±dìt÷î äéä àì. Ÿ¨¨§©§¨

,øîBà ïBòîL éaømbíéðäk úçðî,odk d`iady dgpn ±åmb ©¦¦§¥¦§©Ÿ£¦§
çéLî ïäk úçðî,mei lka lecbd odkd d`iany dgpn ±ïäa ïéà ¦§©Ÿ¥¨¦©¥¨¥

äúéút,llkå ,äöéî÷ ïäa ïéàL éðtîy `ed llkdïäa ïéàL ìk §¦¨¦§¥¤¥¨¥§¦¨§¨¤¥¨¥
äúéút ïäa ïéà äöéî÷. §¦¨¥¨¥§¦¨

:`nw `pz lr oerny iax wleg cerïleëå,ozzetl yiy zelgd lk - §¨
íéúéæk ïúúBtcg` lk didiy cr mrt xg` mrt oltwne jiynn ± §¨§¥¦

drax`l wx ozzety `nw `pz ixack `le ,zifk xeriya miziztdn
.mizizt

àøîâ
:dziztd ote`l xewnd z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

,ïðaøxn`p(e a `xwie)'úBút,'ebe 'miYR Dz`ìBëéxn`z `ny - ©¨¨¨Ÿ¨¦¦¨
wx dzzetyì,'íézt' øîBì ãeîìz ,íéðLzeyrl yiy epiidc ¦§©¦©§©¦¦

:`ziixad zxxan .ztqep dziztíézt éàdaxn dz`y xg`n ± ¦¦¦
,ztqep dziztìBëécr dze` zeztl jiyniy xn`z `ny - ¨

yøeøét äpNòé,ïé,`ziixad daiynøîBì ãeîìzzFzR'dúBà ©£¤¨¥¦©§©¨¨
,hrnl zyxcp 'dze`' zaize ,'miYRäúéút àìå íéúéúôì dúBà ¦¦¨¦§¦¦§Ÿ§¦¨

.íéúéúôìdlga dyer `l` ,dlabd ila zeztl oi`y xnelk ¦§¦¦
,xzei `le 'mizit'e 'zezt'ãöék àä,df oic miiwn cvik -úçðî ¨¥©¦§©

ì ãçà ìôB÷ ìàøNé,äòaøàì íéðLe íéðLminrt dyer epiidc ¦§¨¥¥¤¨¦§©¦§©¦§©§¨¨
,dzizt calaìécáîez` `iadl `ziixad dkiynn .miwlgd z` ©§¦
:dziztd ipic[íéðäk] úçðîmivnew oi`y ,odk d`iady dgpn ± ¦§©Ÿ£¦

,gafnl dlek dler `l` ,dze`ì ãçà ìôB÷]íéðLe ,íéðL ¥¤¨¦§©¦§©¦
e ,[ìécáî Bðéàå ,äòaøàìzgpn.('åëå) dìt÷î äéä çéLî ïäk §©§¨¨§¥©§¦Ÿ¥¨¦©¨¨§©§¨

zevnwp opi`e gafnl mlek miler el` zegpny oeik ,lican did `le
.dfn df miziztd cixtdle xayl jxev oi`

did giyn odk zgpny `ziixaa epipyy dn lr `xnbd dywn
:dltwnïðz ïðà àäåy epizpyna epipy ep` ixde ±.dìt÷î äéä àì §¨£©§©Ÿ¨¨§©§¨

xzn:`xnbd zv,äaø øîàodk zgpny ,dpyna `pzd zpeek oi` ¨©©¨
y ezpeek `l` ,llk dltek did `l lecbäòaøàì dìt÷î Bðéà¥§©§¨§©§¨¨

,zegpnd lka enk ,miziztì dìt÷î ìáà,íéðLzpeek mb jke £¨§©§¨¦§©¦
meyn jkl mrhde .zg` mrt wx 'dltwn did'y `ziixaa `pzd
ipy wx dzeyrl yiy rnyn ,'mizit zgpn ipitez' da xn`py

.mizit
:dpyna epipyçéLî ïäk úçðîe íéðäk úçðî ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©

,['åëå] äúéút ïäa ïéà.mizifk ozzet olekeepizpynn cnl sqei ax ¥¨¥§¦¨
:mgl izizta `ivend zkxa oiprl oicàöéáç éàä ,óñBé áø øîà̈©©¥©£¦¨

,mgl ixexitn ieyrd lk`n ±úéfk ïéøeøét da úéàcyi xy`k ± §¦¨¥¦©©¦
,zifk xeriy mgl xexit lkaïî íçì àéöBnä' déìò ïðéëøáî§¨§¦©£¥©¦¤¤¦

,'õøàäla`éðéî àøBa déìò ïðéëøáî ,úéfk ïéøeøét da úéì éà ¨¨¤¦¥¨¥¦©©¦§¨§¦©£¥¥¦¥
,úBðBæî.zifkn xzei yi cgia mixexitd lka m` s` §

:df oic cnl okidn x`an sqei axdì àðéîà àðî ,óñBé áø øîà± ¨©©¥§¨£¦¨¨
,df oic xnel izcnl oipnúBçðî áéø÷îe ãîBò äéä ,àéðúc§©§¨¨¨¥©§¦§¨
Ceøa' øîBà ,íéìLeøéa'ekeeðîi÷å eðééçäL,'eke,ïìëàì ïìèð ¦¨©¦¥¨¤¤¡¨§¦§¨§¨¨§¨§¨

.'õøàä ïî íçì àéöBnä' øîBàzegpnd zkxay `ziixaa x`ean ¥©¦¤¤¦¨¨¤
.`ivend `idïðúe,epizpyna epipye -úéfëa íéúéút ïleëå- §©§¨§¦¦§©©¦

`vnp ,zifk lceba zizt lk didiy cr zegpnd z` zzet didy
.`ivend mikxan zifk lceba mgl izizt lry ,gken

:sqei axl dywn iia`ééaà déì øîà,sqei axléaø éác àðúìe ¨©¥©©¥§¨¨§¥©¦
ìàòîLé,l`rnyi iax ly eyxcn zian `pzd itle -øîàc ¦§¨¥§¨©
ïëøôîmiphw mixexitl zegpnd z` zzet ±ïzìñì ïøéæçnL ãò± §¨§¨©¤©£¦¨§¨§¨

,zleqk dxfga eidiy crc énð éëäezhiylàéöBnä Cøáî àìlr ¨¦©¦§Ÿ§¨¥©¦
,zegpnd.zifk xeriy mizizta oi`y oeikénð éëä àîéz éëåm`e ± §¦¥¨¨¦©¦

,jk lr dyw didi ,xaeq `ed jk ok`y xnel dvxzàéðúäå`lde ± §¨©§¨
,`ziixaa epipyúéfk ïlekî èwéìmizegtd mixexit hwily mc` ± ¦¥¦¨©©¦

,zifk xeriya zg` dkizgl mtxive zifknBìëàå,gqtaõîç íà ©£¨¦¨¥
,úøk Leðò ,àeäe ,gqta ung lke`d oickààeä ävî í- ¨¨¥¦©¨

,devn zvn myl et`p el` mixexityBúáBç éãé ïäa àöBé íãà̈¨¥¨¤§¥¨
,çñta.oey`xd dlila dvn zlik` zevn ici epiidcs`y gkene ©¤©

mdilr jxal yi ok m`e ,mgl mi`xwp zifkn mizegt mixexit
.sqei ax lr dywe ,`ivend

:sqei ax uxznàëägqt ly `ziixaaïñøéòLa ,ïðé÷ñò éàîa± ¨¨§©¨§¦©§¤¥§¨
okle ,mly zifkl cg`k mxaigy cr ,cgia miziztd z` yle laiby
myn oi` j` ,gqta ezaeg ici mda `veie mgl zeaiyg mdl yi

.sqei ax da wqry `viagl di`x
:iia` dywnéëä éà,cg`k mixaegn mixexitd ok` m` ±eðééä ¦¨¦©§
dìò éðz÷c,ef `ziixa lr epipyy dn -úìéëà éãëa ïìëàL àeäå' §¨¨¥£¨§¤£¨¨¦§¥£¦©

,'ñøtxzei ezlik`a ddy `ly ote`a wx `ed `ziixaa iepydy §¨
,xkk ivg zlik` icknïñøéòLa éàå,cg`l o`yry xaecn m`e ± §¦§¤¥§¨
déì éòaéî 'BìëàL'oeyla 'elk`y' `ziixaa azkdl jixv did ± ¤£¨¦¨¥¥

oeyl dhwp `ziixady jkne ,miax oeyl `edy 'olk`y' `le cigi
,zg` dkizgl mixexitd z` xaig `ly ote`a zwqery rnyn miax
mixexit lr s`y gken `ziixadny ,sqei ax lr `iyewd zxfege

.`ivend jxan zifkn mizegt
:sqei ax uxznìBãb íçlî àáa ,ïðé÷ñò éàîa àëä àlà± ¤¨¨¨§©¨§¦©§¨¦¤¤¨

,elek z` zzt `ly epiidc ,miiw oiicr mixexitd e`a epnny xkkdy
ab` zeaiyg milawn mixexitd mb ,aeyg xac epnn x`ypy oeikne

,e`a epnny xkkd,`viaga la` .gqta daeg ici mda `vei okle
e`a mixexitdy s` okle ,xkkdn aeyg wlg xzep `ly xaecn
miziztd m` ,miiw epi` dzry xg`n mewn lkn ,lecb mgln

.zepefn jxan zifkn mizegt
zxxan .dfa sqei ax lr miwleg `axe zyy axy d`ian `xnbd

:`xnbddìò éåä éàî`viagd oica dkldd zrxkd idn ± ©¨¥£¨
:`xnbd daiyn .zifkn mizegtd mixexitaeléôà ,øîà úLL áø©¥¤¨©£¦

úéfk ïäa ïéàL ïéøeøétote`a s`e ,`ivend zkxa mdilr jxan ¥¦¤¥¨¤©©¦
dklda i`pz siqen `ax .mixexitd e`a epnny xkkd lk z` zzty

:efeäééìò àîäðc àúéøBz àkéàc àeäå ,àáø øîàote`a `weec ± ¨©¨¨§§¦¨¦¨§©£¨£©§
m` la` ,zifk mda oi`y mixexitd lr mgl ly d`xne x`ez yiy
.`ivend zkxa mdilr mikxan oi` mgl ly d`xne x`ez mdl oi`
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xcde"קמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr er sc zegpn(iyily meil)

äðùî
Bðeòè úBçðnä ìkìL úäôéL úBàî Le` dhigd ipirxb seyty - ¨©§¨§§Ÿ¥¦¨

,eci ska wvadäèéòa úBàî Lîçåd .sexb`a d`kd -äôéL ©£¥¥§¦¨¦¨
ådäèéòázeyrpaly mipirxbd,ïéhéçmdn cxz dtilwdy ick §§¦¨©¦¦

.zelwaøîBà éñBé éaøzeyrp od÷öaa.d`p `diy ick ©¦¥¥©¨¥
úBàa úBçðnä ìkozeyrl yi -øNò øNò,oiwiwx e` zelgõeç ¨©§¨¨¤¤¤¤

ìBãb ïäk ézéáçå íéðtä íçlî,äøNò íézL úBàa íäL,zelg ¦¤¤©¨¦§£¦¥Ÿ¥¨¤¥¨§¥¤§¥
ílek øîBà øéàî éaø .äãeäé éaø éøáczegpnd lk -íézL úBàa ¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥¨¨§¥

äøNò,zelgúBlçî õeçoaxw mr ze`ayúeøéæðe äãBzzelg-] ¤§¥¥©¨§¦
[ezexifp ini meza xifpd inly mr ze`adøNò øNò úBàa ïäL¤¥¨¤¤¤¤

.zelg

àøîâ
x`an `ziixad:dhirade dtiyd xcq z` zóL ,àðzsytyn - ¨¨¨

mrtúçàeèòBasexb`a dkne -,íézLe xfegíézL óLeèòBa ©©¥§©¦¨§©¦¥
ìLL,zehira yng hrea `ed zetiy yly lk lry `vnp ,minrt ¨Ÿ

.dhira ze`n ynge dtiy ze`n yly syy cr df xcqa jiynne
éòawtzqd -ãç ééeúàå ééeèîà ,äéîøé éaøjeld ecia seyty - ¨¥©¦¦§§¨©§¥§¨¥©

,zg` dtiyl aygp m`d ,aeyeàîìc Bà`ny e` -ééeúàå ééeèîà ¦§¨©§¥§¨¥
éøz.od zetiy izy d`ade dkled -éàî,e÷ézef dl`y cenrz - §¥©¥

.dhytp `ly oeik wtqa
dy xaeq `nw `pz :dpyna mi`pz ewlgpäèéòáe äôéLzeyrp ¦¨§¦¨

ïéhéçaeøîBà éñBé éaøzeyrpeäì àéòaéà .÷öaaipa ewtzqd - ©¦¦©¦¥¥©¨¥¦©§¨§
`wec iqei iax zpeek m`d ,daiyidàîìc Bà ,ïéhéça àìå ÷öaa- ©¨¥§Ÿ©¦¦¦§¨

ezpeek `ny e`.÷öaa óà©©¨¥
:`ziixan wtqd z` zhyet `xnbdäôéL ,àéðúc òîL àz̈§©§©§¨¦¨

,÷öaa äèéòáe äôéL øîBà éñBé éaø ,ïéhéça äèéòáe`ziixad §¦¨©¦¦©¦¥¥¦¨§¦¨©¨¥
,'wvaa xne` iqei iax' dxvwa dxn` `le iqei iax ixaca dkix`d

mihiga `le `wec wvaay rnyn.
:dcedi iax ixaca dpyna epipyíçlî õeç] 'åë úBàa úBçðnä ìk̈©§¨¨¦¤¤

['åëze`a ody lecb odk iziage miptd.äøNò íézLzx`an §¥¤§¥
:`xnbddia áéúk àéãäa ,íéðtä íçì`ay ea aezk yexita - ¤¤©¨¦§¤§¨§¦¥

.zelg dxyr mizyàéúà ,ìBãb ïäk ézéáçdey dxifba cnl - £¦¥Ÿ¥¨¨§¨
oeyl'äweç'oeyln lecb odk iziaga dxen`díçlî 'äweç' ¨¨¦¤¤

,íéðtä.miptd mgl enk zelg dxyr mizy mi`a lecb odk iziagy ©¨¦
:`xnbd zx`anìkx`yøNò øNò úBàác úBçðnäzelgïìðî- ¨©§¨§¨¤¤¤¤§¨¨

.dcedi iaxl z`f oipnøîbz`f cnl -ïläì äî ,äãBú éîçlî ¨©¦©§¥¨©§©¨
ze`a dcez inglaøNò,zelgïàk óàze`a zegpn x`yaøNò ¤¤©¨¤¤

.zelg
:`xnbd dywnóìéìåzegpn x`y ecnlie -ïläì äî ,íéðtä íçlî §¥©¦¤¤©¨¦©§©¨

mi`ian miptd mglaäøNò íézL,zelgïàk óàyi zegpn x`ya §¥¤§¥©¨
`iadläøNò íézL.zelg §¥¤§¥

:`xnbd zvxznàøazñîxzei xazqn -déì äåä äãBú éîçlî ¦§©§¨¦©§¥¨£¨¥
óìéîì,zegpn x`y z` cenll el did -ïkLoaxw mdãéçéeli`e §¥©¤¥¨¦

.xeav oaxw `ed miptd mglácðúnämgl eli`e ,dacpa mi`a md - ©¦§©¥
zeperh md .daeg `ed miptdïîLepi` miptd mgl eli`e ,zleqa ¤¤

.zleqa ony oerhìñôð`edy dlil odilr xaeryk milqtp md - ¦§¨
.dipyl zg` zayn x`yp miptd mgl eli`e ,ozlik` onf seqàlL¤Ÿ

úaLadgec miptd mgl eli`e ,ozpkda zayd z` migec mpi` md - §©¨
.zayäàîeèa àlLåmiptd mgl eli`e d`neha mi`a mpi` mde - §¤Ÿ§§¨

.mi`nh mipdkdyk e` `nh mgldyk ,d`nehd z` dgec
:`xnbd dywnäaøcà,jtidl -óìéîì déì äåä íéðtä íçlî- ©§©¨¦¤¤©¨¦£¨¥§¥©
,cenll el didïkLmd miptd mgle zegpn x`y oky,Lc÷äxnelk ¤¥¤§¥

.milw miycw md dcez ingl eli`e miycw iycwäðBáìemd - §¨
ez ingl eli`e ,dpeal miperh.dpeal miperh mpi` dcävîmd - ©¨

.ung mb millek dcez ingl eli`e zevn zelg ze`aíöòåmd - ¨¤¤
.gafd zngn mi`a dcez ingl eli`e mnvr zngn mi`a

:`xnbd zvxznðäïLéôð Czenec zegpn x`y xnelk ,miax md - ¨¨§¦¨

.drax`a wx miptd mglle mixac dyya dcez ingll
:`xnbd dywnïì àøéáñ éàåy dcedi iax xaeq m`e -ãîlä øác §¦§¦¨¨¨¨©¨¥

,áà ïéðáa ãnìîe øæBç äåL äøéæâalecb odk iziag epiidc ¦§¥¨¨¨¥§©¥§¦§©¨
mizy mi`ay miptd mgln 'dweg dweg' dey dxifba micnlpy
ok m` ,a` oipaa xg` oaxw lr cnll dzrn mileki ,zelg dxyr

óìéðzegpn x`y cnlp -ìBãb ïäk ézéáçî,ïläl äîodk iziag ¥©¥£¦¥Ÿ¥¨©§©¨
mi`a lecbäøNò íézL,zelgïàk óàze`a zegpn x`yíézL §¥¤§¥©¨§¥

äøNò.zelg ¤§¥
:`xnbd zvxznóìéîì déì äåä äãBú éîçlî àøazñîel did - ¦§©§¨¦©§¥¨£¨¥§¥©

,zegpn x`y z` cenllïkLzegpn md dcez ingle zegpn x`y ¤¥
lyèBéãä.lecb odk ly mdy oiziagk `lyácðúäLmi`a md - ¤§¤¦§©¥
a.daeg od lecb odk iziag eli`e ,dacpïéàöçmiaixw mpi` md - £¨¦

xweaa dzivgn `ian lecb odk iziag zgpn eli`e ,mi`vgl
.miaxrd oia dzivgneìebéôìeli`e mzlqet lebit zaygn ,md - §¦

.mzlqet lebit zaygn oi` lecb odk iziagúaLa àlLoi` ,md - ¤Ÿ§©¨
dgec lecb odk iziag zgpn eli`e zay dgec mzaxwde mziiyr

,zayäàîeèa àlLåiziag zgpn eli`e ,d`neha mi`a mpi` md - §¤Ÿ§§¨
.d`neha d`a lecb odk

:`xnbd dywnäaøcà,jtidl -óìéîì déì äåä ìBãb ïäk ézéáçî ©§©¨¥£¦¥Ÿ¥¨£¨¥§¥©
,zegpn x`y z` cenll el did -ïkLodk iziage zegpn x`ya ¤¥

`ed zleqd xeriy lecbéìk .ïBøOòick zxy ilk miperh md - ¦¨§¦
.oycwlLc÷ä.miycw iycw md -äðBáìe.dpeal miperh md -ävî ¤§¥§¨©¨

.zevn zelg mi`a md -íöòå.mnvr zngn mi`a md -äLbämd - ¨¤¤©¨¨
.zinexc ziaxrn oxwl dybd miperhíéMéàåzegpn x`y - §¦¦

oiziag zgpne unewd z` mixihwndcez ingl la` .lkd mixihwn
,ilk `ll mzycwn dcezd oaxw zhigye ,mipexyr dnk mxeriy
mi`ae ,ung mb milleke ,dpeal miperh mpi`e ,milw miycw mde
oi`e ,gafnd l` dybd miperh mpi`e ,mnvr zngn `le gafd llba

.gafnd lr mdn mixihwnïLéôð éðäåx`y xnelk ,miax mde - §¨¥§¦¨
mixac dpenya lecb odk iziagl zenec zegpnod dcez inglle

odk iziagn zegpn x`y cnlp `l recne ,mixac dyya wx zenec
.lecb

:`xnbd zvxznéãò èBéãäî èBéãädéì óx`y cenll sicr - ¤§¥¤§¨¦¥
ly zepaxw md mby dcez ingln heicd ly zepaxw ody zegpn
ly oaxw mdy oiziagn cenll xy`n ,zelg xyra mpicy ,heicd

.zelg dxyr mizya mpicy lecb odk
:dpyna epipy .xi`n iax zhiy z` dzr zx`an `xnbdøéàî éaø©¦¥¦
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mizy mi`ay miptd mgln dey dxifba micnly lecb odk iziag
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oeikïLéôð éðäczgpnl zenec zegpn x`y mday mihxtd - §¨¥§¦¨
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zegpníéðtä íçlîy oeik ,zelg dxyr mizy ze`ayLc÷ä ¦¤¤©¨¦¤§¥
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mdy dcez ingln `le miycw ycew `ed mby miptd mgln ,miycw
.milw miycw

:xi`n iax ixaca dpyna epipyïäL úeøéæðe äãBú éîçlî õeç¦©§¥¨§¦¤¥
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dpyna oldl x`eank(:fr).úeøéæðxifpd `ian zexifpd ini meza - §¦
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המשך בעמוד אלד

oifge` mipy` cenr er sc ± oey`x wxtzereay

êéøô éúëàå"weg" "weg" itlic oiziag oebk ,dey dxfba cnld xacc ol `xiaq i`e -

`zbeltc ,epivn dna `l` ,`ed a` oipaa e`le .a` oipaa cnlne xfegc ,miptd mgln

.miptd mgln silie li`ed ,cnlne xfeg i` (a,p) migaf zkqnaïéúéáçî óìéìdn -

.'ek zegpnd lk s` ,zelg dxyr mizy ody - oiziag epivnèåéãä ïëùdcez ingl -

oi`ae ,o`iadl leki heicd - zegpn x`ye

,lebt meyn mdayie ,oi`vgl oi`a oi`e ,dacp

od - oiziage .d`neh `le zay `l oigec oi`e

daixwe ,dacpa oi`a oi`e ,lecb odk ly oaxw

oi`e ,axra dzivgne xwaa dzivgn oi`vgl

zay oigece ,oixizn mdl oi`y itl lebit oda

.d`neheïåøùò ïëùzegpn x`ye oiziagc -

,dcez ingl iwet`l .oexyr `l` ze`a oi`

.mipexyrdnkmdayiyéìëzegpne oiziag-

,oycwn ilk :xg` oipr .`edy lk ilk zeperh

.oycwn gafd zhigy - dcez ingleùã÷ä-

.miycw iycw oiied zegpne oiziagcúåçðî
ïéúéáçåze`ae ,gafnl dybd miperh -

dcez ingla ok oi`y dn .gafnd lr miyi`l

.miyi`l mdn oi`e ,dybd oiperh oi`y -

èåéãäî èåéãäediiexzc ,dcezn zegpn -

odk oaxw ody - oiziag iwet`l .heicd zgpn

.lecb'åëå øîåà øéàî éáø:`nrh epiidc -

meyn `nrhe ,'ek cnld xac dil `xiaq i`c

.lirl xn`ck ,oyitp jpdéìéíéðôä íçìî ó-

iwet`l .slinl dil sicr ycwdn ycwdc

.milwmiycwc-dcez inglåäá áéúë àéãäá
.(a,fr zegpn) "dcezd" wxta yxtn -åéîìù

,xifp inly zeaxl - "einly zcez gaf lr" -

oi`ay ,opiaxn inp zeinlyexi oiaw dxyrl

.dcezk zelg xyrúåìç òáøà ïàôàù-

m` ik dyr `le ,mirax` zeyrl el didy

.oin lkncg` ,rax`äîåøú éùåøôà éòá àäå
åäééðéîoaxw lkncg` epnnaixwde" aizkc-

onwl opixn` dnexz jde ,(f `xwie) "dnexz

xyrn zg` `iedc (a,fr)?àãç ìëî ùéøôîã
.zelg rax` ly zg` lkn -åäðéùøôàã

äùéìázelgddyr aeye ,dqir ody onf lk -

.qext ied`lc ,zenilyïúìç úãîá äáéøù-

zelg dyre ,zelg xyr zeyrl didy oebk

cbe` ray e` `l` odn dyr `ly ,zele

dxyr mizy dyry - hriny e` .dpeny

daixy :xg` oipr .zelg dxyryly e` zelg

dyry oebk ,zelgd oipna siqedy epiid -

.dxyr mizyïéúéáçå íéðôä íçìî õåç
äãåú éîçìåzcna daix e` hrin m`y -

ingl :xn`c l`enyl `iywe ,zeleqt - ozlg

.'eke o`t`y dcezàåä.l`eny -
øîàã
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éáøs`" opiqxb (g wxt) `ztqezae .oihiga `le :yexit Ð wvaa dhirae dtiy xne` iqei

."s`" opiqxb `l zipweic `ztqezae .jd` `bilte ,"wvaaàéúàmgln dweg dweg

my) "dax unewd"ae ,oiziagc "dweg" opiyxc (`,g zegpn) `nw wxtac :dniz Ð miptd

?miptd mglc "dweg" opiyxc (`,hiåäðéùøôàãdnexz mW oi`c dxe`kl Ð ediiyila¥

,iycwc `ed gafd zhigyac ,dqira mdilr

cr dhgy :(a,gr zegpn) "dcezd" wxta opze

:dnize .mgld ycw `l Ð xepza enxw `ly

zlgk :opixn` (`,ai) mixcpc `nw wxt seqac

ingl znexzk `d ,xzen Ð eznexzke oxd`

xg`l ,dcez ingl znexz `de .xeq` Ð dcez

,minc zwixf iptl :ipyne !`ed minc zwixf

!ediiyila edpiyxt`ck `pqiw xa iaeh axcke

xg` cr ,eed ynn dnexz e`lc :xnel jixve

m`e .diit`iaeh axc jdc `kd rnync :xn`z

iab (a,e) dcpc `nw wxtae ,carica Ð `pqiw xa

zexkk dte` dzidy l`ilnb oax ly ezgty"

.dcez ingl znexza :dl iwene ,"dnexz ly

?ira i`n diit`a dcez ingl znexz :jixte

xa iaeh axck ,ediiyila edpiyxt`c :ipyne

yie ?xgaend on devn dzyr `l ike .`pqiw

,caric `ed Ð zelg rax` xn`wc `dc :xnel

dzyr `id mbe .mirax` ira dligzklc

ly oze` dyixtd diit` mcewy `l` ,mirax`

oze` dxxiay `l` ,dxenb dyxtd `le .dnexz

.zetie ze`p ozeyrl ,dnexz zeidl zecizrd
daixy
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äðùîäôéù.odilr eci zqita `iane jileny ,ecia sytyny -äèéòá.etexb`a ,eizerav` zeaba oda hreay -ïéèéçá.oztilw exyiy ick -÷öáá.hreae sy wvad zyila -øùò øùò úåàá.oiwiwx e` zelg -àøîâóù

äùìù èòåáå íéúù óù íéúù èòåáå úçàyly sy ikc `vnp -.dhira minrt ze`n ynge ,dtiy minrt ze`n yly xneby cr ,dyere xfeg eze .minrt yng hrea - minrtäéîøé éáø éòáiiehn` epiid - "zg` sy" ipzwc `d -

.dtiy cg aeyg ecia `iane jileny dnc ,iiez`eàîìã åà.`edy lk dtiy aiyg dcegl d`adl inp oke ,dtiy cg ixw dcegl dkledl -÷öáá äèéòáå äôéù øîåà éñåé éáø.mihiga `le -äéá áéúë àéãäá íéðôä íçìmizy -

.zelg dxyríéðôä íçìî ä÷åç éúà'dl mler wg" (e my) oiziaga aizke ,"mler wg ['c iy`n] (l`xyi ipa z`n)" (ck `xwie) miptd mgla aizkc -.dxyr mizy - o`k s` ,dxyr mizy - oldl dn ,"úåçðî øàùxyr xyr ze`ac -

olpn?ïìäì äî.(`,fr) onwlc oiwxita opixn`ck ,xyr - oin lkl dcez ingla -ãéçé ïëùzay egc `l ediiexze ,dlila zelqtp ediiexze ,ony zeperh ediiexze ,dacpa ez` ediiexzc ,acpzpy cigi oiaixw od zegpn x`ye dcez inglc -

.d`nehe zay dgece ,ogleyd lr mini dpeny mgipn ixdy - dpila zelqtp oi`e ,ony zeperh oi`e ,dacpa ze`a oi`e ,xeav ly oaxw ody miptd mgl iwet`l .d`neh `leùã÷ä ïëù.miycw iycw - miptd mgle zegpnd -úåçðîmiperh -

.ediiexz dvn oiiede ,dpealíöòå.gaf llba ze`ae ,ung oda yie .dpeal oiperh oi`y ,dcez ingla ok oi`y dn .mnvr llba oi`a -äðùîäôéù.d`p `diy ick ,wvad e` .xiydl dtilw dgep `dzy ,eici oia oihigd sytyny -äèéòá

.lbxa dhira :`pixg` `pyil .rexfl jenqd eci qt iaera e` ,milABd jxck sexb` iaera hrea -àøîâùìù èòåáå íéúù óù íéúù èòåá úçà óùze`n yng `vnp .zehira yng zetiy ylyl `ki`c ,oxcqk ciar ikd -zehira ©©¨¦

.oizipzn ipzwck ,zetiy ze`n ylylåèîàãç ééåúàå éé.cg d`ade dkledl aiyg ikdle ,eci [`iadle] jiledl syd jxc .aiyg ikid oizipznc dtiy -òîù àú.oihiga `le wvaac -äðùîøùò øùò úåàá úåçðîä ìëzelg -

."zevn zelg zevn lqe" (mgl) aizk xifpa .dil icar `w zelg xyr ikd elit` ,zvnwp diit` mcewc ab lr s` ,inp zleq zgpneàøîâä÷åç ä÷åç."mler wg 'd iy`n el `ed miycw ycw ik xhwz lilk 'dl mler wg" -øîâx`y -

.zegpnäãåú éîçìî."dcezd" wxta ,ol `hiyt mdc ,xyr xyr ze`ac -áãðúðù.daeg - miptd mgl la` ,dacp odizy -.`ed xeav oaxw e`lc [zay] oigec oi`e'åë äéì àøéáñ éà.`zegipa -åäá áéúë àéãäá äãåú éîçìxyr -

.dxyrn cg` - o`k s` ,dxyrn cg` - oldl dn ."dnexz" xyrn znexza xn`pe ,"dnexz" o`k xn`p :"dcezd" wxta opixn`e ,"dnexz oaxw lkn zg` epnn aixwde" aizkcøéæð éîìù úåáøìoiaw zxyrl ,dcez ingl [zcinl] (oinl) -

.xyr ze`a eidiye ,ony bel ivgle zinlyexiúåìç òáøà ïàôàù.oda yi oipin rax`c .dkeaxn cg`e ,oiwiwxn cg`e ,ungn cg`e ,dvnn cg` -äîåøú éùåøôà éòá àäåmipdkl zlk`pe ,oin lkn cg` lhepy - "dnexz" oda aizkck -

.milral lk`p dryzde ,"didi el mcd z` wxefd odkl" aizkck -àðîçø øîà ãçà.qext lehi `ly ,rnyn mly - "cg`"e ,"oaxw lkn cg` epnn aixwde" -úåìçä úãîá äáéøù.zelg dxyr mizy e` zelg dxyr zg` dyry -
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.dxyrn cg` - o`k s` ,dxyrn cg` - oldl dn ."dnexz" xyrn znexza xn`pe ,"dnexz" o`k xn`p :"dcezd" wxta opixn`e ,"dnexz oaxw lkn zg` epnn aixwde" aizkcøéæð éîìù úåáøìoiaw zxyrl ,dcez ingl [zcinl] (oinl) -

.xyr ze`a eidiye ,ony bel ivgle zinlyexiúåìç òáøà ïàôàù.oda yi oipin rax`c .dkeaxn cg`e ,oiwiwxn cg`e ,ungn cg`e ,dvnn cg` -äîåøú éùåøôà éòá àäåmipdkl zlk`pe ,oin lkn cg` lhepy - "dnexz" oda aizkck -

.milral lk`p dryzde ,"didi el mcd z` wxefd odkl" aizkck -àðîçø øîà ãçà.qext lehi `ly ,rnyn mly - "cg`"e ,"oaxw lkn cg` epnn aixwde" -úåìçä úãîá äáéøù.zelg dxyr mizy e` zelg dxyr zg` dyry -
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`oifgeקנ mipya cenr er sc ± oey`x wxtzereay

'åë àéðúã àðú éàä éë øîàãingl la` ,oiziage miptd mgln ueg :xn`c ,`nw `pzk dil xaq l`eny edi`e -

.zexyk - zexifpe dcezäôàî úçðî.zelg xyr zeidl dpicy -áéúë úöî.e"ie xqg -äãåú éîçì éáâ àäå

úåöî áéúëã.'ek iaeh iax xn`e ,oin lka -àåää.`ped axc` `bilt ,"zevn" aizkc ab lr s` ,xn`c iaeh axc -

äðùîøîåòä.oexyr lr cner didy cr ,oitipn eid oi`q dyly oze`c -àøîâàîòè éàîdylyn `a -

oi`q?éúà ùãçîã ïåéëoixerye ,oiyain xzei oiaeq ea yiy -

.mihigan xzei oiaeq oda yi inpòáøàå íéøùò íéðôä íçì

íéðåøùòdlgd didi mipexyr izy" :(ck `xwie) aizkc -

."zg`díéðåøùò úãîá äáéøù.yecb oexyrd dyry -åà

èòéîù.xqgy cr ,i`cn xzei oexyrd wgny -

ïäìù ïéàñ úãîá äáéø,oi`q ylyn oi`ay mgld izy oebk -

mze` oitipne ,gnw oi`q rax`e mixyrn mi`ay miptd mgle

ekxevl xvwp ,oi`q ylyn`adidy xnerd oebke .zlq mipexyrl

.oi`q izy`l` elxvw `ly e` ,oi`qrax`äøùë`diy calae -

.ezkldk oexyrdäðùîùìùá äôåðî äéä øîåòä

äôð äøùò.ipiqn dynldkld -úéôàå úìñ úç÷ìå øîàðù

'åâå äúåàzrya dxexa zlq `dzy ,dkxev lk dtepn `dzy -

.dit`àøîâïðáø åðúzetpdxyrylyadtepndidcvik-?

äñâá ä÷ãádqb zg`e dwc zg` ,ycwna eid zetp izyc -

zlqd zhlew dzide ,dwca oitipn eid dligzae .x"iilw oixewy

jk xg`e .zeqexb bdpnk dtpd xarl jled gnwd dide ,oiaeqde

zeqexbde ,zlqa exiizypy oiaeqd zhlewy ,dqba eze` oipzep

jk xg`e .dtpd xarl jled did dyrp zlqd epnny oihxw oirk

dtepn `diy cr ,dlilg oixfeg oke ,dqbae dwca oitipne oixfeg

mr oiaeqd one gnwd on xiizyi `ly calae .minrt dxyr yly

.zlq oiede ,zeqexbde oihxw oipgehe oixfege .zlqdïåòîù éáø

øîåàdxyr yly`l` ,dqba dwca zxn`y enk oiyer eid `l -

dpeilr .dzxagn dar zg` lk ,efn dlrnl ef ,ycwna eid zetp

zhlew dzid `le .olekaydqb dzid `idy ,oiaeq zhlew dpey`x

ozep did aeye .dtpd xarl oikled zlqde gnwd eide ,oiaeq m` ik

oihxwd zhlew dzid `ide ,dpnid dwca dpezgza zlqde gnwd

dwca zlqd ozepe xfeg did aeye .dtpd xarl jled gnwde ,zlq

`dzy ,llk zlqa oiaeqd one gnwd on xiizyi `ly ick ,dpnid

.dxexazlqdíå÷î ìëî úç÷ìå øîåì ãåîìú`dzycalae -

.diit` zrya dxexa zlq efïë úåçðî øàùá óà ìåëéediy -

oihig inp zegwp?äúåà øîåì ãåîìúoi`e ,mihga zgwp dze` -

.oihg zgwp zxg`ìàøùé ìù íðåîî ìò äøåú äñçù éôì-

zay lka ody itle ,zepexyr rax`e mixyr md miptd mgly itl

mgl`aiy ick ,oihigd on ozepwlxzed-lecbxaclmilere ,zaye

dpew ,zlq dpewdy .xbzd on zlq oigwel eid m`yn xzei lefa

- xicz ze`a oi`e ,hren xac ody ,zegpn x`y la` .xweia dze`

.zlq m` ik zepwl exzed `l

úåçðî åìà êìò ïøãä

äðùîúåéøáãî ùù ïäù ,äãåúäd`q eli`c -

,zezy xacn ly lr dxizi dzid zinlyexi

[yng] oze`e-.od zeixacn yyúåôéà éúùdti`dy -

xnerde" (fh zeny) aizkc ,zepexyr mixyr ody ,oi`q yly

xnerc ."dti`d zixiyr-dxyr `vnpe .oexyr `ed

.zepexyr mixyr od zeti` izye ,dti`a mipexyr
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äáéøùyie lecb odk iziage miptd mgln ueg zexyk ozlg zcna hriny e` ozlg zcna

miptd mglac meyn :`nrh .qxhpewd zqxib ef Ð zexifpe dcez ingl s` mixne`

aizkÐzegpnx`yala`,e"iea "zevn"aizkÐdcezinglae ,akrlÐ"dweg"aizk oiziage

zeaxlÐ"einly" aizkczexifpedt`nzgpnnxnbÐe"iea "zevn" eda aizk elit`e ."zvn"

oiziaga oiekl leki j`id :dniz xace .xifp inly

(a,ft) "zecn izy" yixa onwlc ,zeey eidiy

?cia dwlgnc :opixn`ìëzcna daixy zegpnd

yxit Ðzeleqt opexyr zcna hriny e` opexyr

ded Ð daixykc meyn :xg` oeyla qxhpewa

oexyr oi`y `vnpe ,xzid ivgd on unwp unew

zcna hrin m`e .xqg unew dil dede ,unew

:dywe .dxiqg dgpn dl ded Ð zepexyr

(a,ck zegpn) "dax unewd"a `pwiq` `dc

`w oexyr`e ,`zlin `ilz odkc ezrca ,unewc

dyly" aizkc :yxity xg` oeylk d`xpe !uinw

e` daix m`e ,"li`l mipexyr ipye xtl mipexyr

xeq`e ,`id aezkd zxifbc Ð zeleqt hrin

.ezepyl

ä÷ãá:`ztqeza `ipz Ð dqba dwca dqba

dxyr ylya etipn did Ð xnerd

miptd mgl ,dxyr mizya Ð mgld izy ,zetp

`dzy Ð dwca ,dqba dwca .dxyr zg`a Ð

z` zhlew `dzy Ð dqba ,zleqd z` zhlew

dxyr yly :xne` xfrl` oa oerny iax .oiaeqd

dieyr olekay dpezgzde ,ef iab lr ef ,eid zetp

.zleqd z` zhlew `dzy

úåçðî åìà êìò ïøãä

äãåúäzeinlyexi oi`q yng d`a dzid

etiqedy enk Ð zeixacn yy ody

.zezy dti`d lr etiqed jk ,zezy d`qd lr

.oi`q yly Ð dti` eiykr mb ol miw lirlc

lifip Ð "oexyr" `pngx xn` ik :xn`z m`e

"oa ly mirlq yng" iab ogky`ck ,`zyd xza

etiqe`c xza ,(`,p zexeka) "xeka yi" wxta

,`xw ilbc ,mzd ip`yc :xnel yie !ediilr

."didi" aizkcn opiyxcck
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é"úë é"ùø

úåöî áéúë äãåú éîçì.`ln-äðùîïéàñ ùìùî ïåøùò

lr oicinrnycr ,minrtdxyrylydtpa eze` oitipne ,oi`ian -

.zleq oexyrúåðåøùò òáøàå íéøùòmizy" aizk ikdc -

."zg`d dlgd didi mipexyr ipy zelg dxyràøîâéàî

àîòèoixeryoi`qyly[xnerc] oexyrira-?ùãçîãd`eaz-

.hren zleqe ,xzei oiaeq da yi dycgíçìä éúùd`eazn -

.`id dycg izk` zxvrac ,oiiz` dycgåúà ïùéîåelit`c -

.dpyid on `iadl leki ixd ,dycg d`eazdy dryaäáéøù

ïðåøùò úãîá.leqt-xqgdunew :opze ,xqg unewdil iede ,mlyunew oexyrl oi`y`vnpe ,xzid ivgd on inp unwp unewdil iedc ,zeleqt-dvgne oexyr ozpy e` ,lecb oexyraccny-ïðåøùò úãîá èòéîù åà- "dgpn" :opze ,dxiqgdgpn iedc-

.dvnew xqgye ,`id dxiqglhxtïäìù ïéàñ úãîá äáéø.oi`qrax`n oexyrxner `iady-èòéîù åàe` ,li`ldylye xtlrax`daixm` ."li`l mipye xtl mipexyrdyly"xn``pngxc ,opexyrzcnadaix :iyxtnc zi`e .oi`q izyn`iady-

.zepyl lekie ,`idminkgzpwzc ,hrin e`daix m`zexyk -`ed aezkdzxifb e`lc ,oi`q la` .zeleqte ,ozepylxeq`c `ed aezkdzxifbc -hrinäðùîäáö÷ íäì äéä àì,zgwlp weyd on elit`y ,dtpdxyrzg`jixv oi`e ,i`w miptdmgl` -

.dkxv lkdtepn `dzycalaeúéôàå úìåñ úç÷ìå.zet`l die`x `dz-dgiwlzryn :rnyn-àøîâäñâá ä÷ãádtpne xfege .oiaeqzhlewe ,zleqd`iveny -dqba jkxg`e .jklk oal oi`y ,ipepia wc wa``iveny-dwcdtpa dtpndlgza -

zhlew ef ixdy ,dpey`xdqbndwc ef dqbe .oiaeq zhlewezleqd`iveny -dqbajk xg`e .dpey`xdd`ived `lydncer wa`d`iven efy ,dpey`xdwcd on dqb`idydpexg`dwca`l` ,dpey`xdwca`le .dqbd ondwc `idy ,dpexg`dwca zleqd

wa``l`d`ivendpi``ide ,dligzdae ,dwcdzidy [zg`dqbadwca]t"xdnzgqepn i"yx] .yxtn`w iyext`l`bilt`l oerny iaxe .dpey`xddqbndwcef dqbe ,diptlydwcndqb efdwc ,dxyrylycr oke ,dwcajkxg`e .dqbd`ivedydn oiaeq

`iven didydne .dpey`x dwck jk lk dwc dzid `le ,diptly dqbdn xzei dwc dzid `ide ,dwca dpzepe dlhep ,dqb dze`n`iven didydne .oiaeqd zhlewe zleqdz`d`ivene ,dqba dpzep dwc dze`a x`ypydn`l` ,ie`x did `l i`de .`nlra

dzid `le .diptlydqbn dwcdzidy ,zxg`dwca ozep did ,d`ivenydne .[oiaeqd zhlew] dzid `ide .diptlydwcndqb dzid `l` ,diptlydqbkjk lkdqb dzid`l`ide .dqba ozep did ,dwcd dze`ax`ypydne .dgpnl hwlndid ,dipyddwcn

zhlewydn,mlerle .dpnndlrnlydqbkdqbdzid`lla` ,diptlydwcndqbmlerldzid-dqba oke .dpnndlrnlydwckdwcdzid`le ,diptlydqbndwcdzid-dwc olekl :llkddfe .zetpdxyrylycrmlerl oke .dpnndlrnlydwckdwc

.[o`k cr .dqba ozep did - dwcdzhlewydne .dgpnd jxevl hwlndid - dwcdd`ivenydne ,dwca ozep did - dqbd d`ivenydn`l` .dgpnl aeygdid `le ,[oiaeq did] - dqbaúåôð äøùò ùìù,oiaeq zhlew - dpeilr .ef iab lr ef ,ycwna eid -

.wa``l``iven dpi`e ,zleq s` - dpezgze.mlek oke .dpnid dqb- ziriaxe ,dipyd ondwc -ziyilye ,dpniddqb - dlrnle ,dwc- dpezgz :dfd xcqk oleka oke ,dpnid dlrnlyajk xg`e ,dpezgza dtpnúç÷ìðù.zleq `idyk weyd on-ìåëé-

zleqdpyrie oihig oigwp eidi`iancigiyzegpnx`y elit`y?úéôàå äúåà øîåì ãåîìú.weyd on ekxvlkdtepnzleqgwijkld .zetpl oi`iwalkdoi`c .zegpnx`y`le ,weynzgwpdti`dze`-ïåëñçä éðôî.miptdmglaaezkdlwid-äøåúä

'åë äñç.xweil opiyiig`l -`ed oexyr cge ,giky`lc ,cigi zgpnla` .oihigzgwp jkitl .daxkzyn ipeepgdy itl ,c`nxwei weyd ongwipd zleqdy itl ,`ed lecb oexqgjkitl -mipexyr rax`emixyr odayie ,zaylka gikymiptdmgle -

úåöî÷ð úåçðî åìàå êìò ïøãä

úåéîìùåøé ïéàñ ùîç.`ziixaa yxtn oizipzn dlek -úåéøáãî ùù ïäù.zepexyr dxyr yi dti` lka `dc - md oexyr mixyre ,zeti` izy - oi`q yy jpde .zecnd lr zezy etiqede ,dyn inia eidy oze`n oi`q yy -äøùò-

.zelg xyrl zepexyr
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מנחות. פרק שביעי - אלו מנחות נקמצות דף עו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc zegpn(iyily meil)

øîàcxaq l`eny -àpz éàä ékziixaa `pzd zrck -,`,àéðúc §¨©¦©©¨§©§¨
ïúlç úcîa äaéøL úBçðnä ìklkay zleqd zenka siqedy - ¨©§¨¤¦¨§¦©©¨¨

,zelg xyrn zegt dyre dlgïúlç úcîa èòénL Bàzenkn - ¤¦¥§¦©©¨¨
od ixd ,zelg xyrn xzei dyre dlg lkay zleqdõeç ,úBøLk§¥

ìBãb ïäk ézéáçå íéðtä íçlîzelgd zenkn rxb e` siqed m`y ¦¤¤©¨¦©£¦¥Ÿ¥¨
.zeleqt od ixdíéøîBà Léåyúeøéæðe äãBú éîçì óàsiqed m` §¥§¦©©§¥¨§¦

ingla xiykn `nw `pzy rnyn .zeleqt od zelgd zenkn rxb e`
.`nw `pzk xaeq l`enye ,zelgd zenkn hrin e` daixy dcez

äôàî úçðî àðeä áø øîà,oiwiwx e` zelg xyra dpicyäàôàL ¨©©¨¦§©©£¤¤©¨¨
dze` dt`y -àöé úçà älç:`xnbd zx`an .daeg iciéàî ©¨©©¨¨©

àîòèweqtay meyn ,daeg ici `viy oipn -(c a `xwie)zFNg zlq' ©£¨Ÿ¤©
,áéúk 'úvî (úåöî)ozipe ,'e ze`d ila xqg daezk 'zvn' zaiz ©Ÿ§¦

.zg` dvna mb ic caricay cnll ,'zvn' cigi oeyla dzexwl
é÷úîdì ódywd -àtt áøcenll ozip jixacn ,`ped ax ixac lr ©§¦¨©¨¨

yáéúëc àîòèaezky meyn `wecy -'úvî'ic okl ,'e ze`d ila ©£¨¦§¦©Ÿ
,zg` dlgaáéúk àäaezk did m` la` -'úBvî',`ln aizkaàì ¨§¦©Ÿ

zegtae ,zelg xyr `wec `l` zg` dlga ic didici `vei did `l
,daegáéúëc äãBú éîçì éab àäåweqta(ai f `xwie)gaf lr aixwde §¨©¥©§¥¨¦§¦§¦§¦©¤©

zFNg dcFYd,'úBvî,`ln aizkaøîà àðñé÷ øa éáeè áø øîàå ©¨©©§¨©©¦©¦§¨¨©
,àöé úBlç òaøà ïàôàL äãBú éîçì ìàeîLxacd oi`y rnyn §¥©§¥¨¤£¨¨©§©©¨¨

:`xnbd zvxzn .`ln e` xqg aizka ielzàâéìt àéääax ok` - ©¦§¦¨
wleg `ln aizka 'zevn' aezkyk mb xiykny l`eny mya iaeh

.`ped ax lr

äðùî
ïBøOò àa äéä øîBòäzleqìMîïéàñ Lxnelk ,mipegh mixery ¨¤¨¨¨¦¨¦¨Ÿ§¦

.zleq oexyr mdn lawzdy cr mi`q yly mitpn eidíçlä ézL§¥©¤¤
e`aíéðBøNò ézLzleqìMîïéàñ L.mipegh mihigíéðtä íçì §¥¤§¦¦¨Ÿ§¦¤¤©¨¦
`aíéðBøNò òaøàå íéøNòzleqïéàñ òaøàå íéøNòîmihig ¤§¦§©§©¤§¦¥¤§¦§©§©§¦

.mipegh

àøîâ
izya xnera ietipd ze`veza iepiyd ielz dna zx`an `xnbd

.miptd mglae mgld
:`xnbd zl`eyàîòè éàîmi`q yly zetpl jixvy mrhd dn - ©©£¨

,`xnbd daiyn .oexyr lawl ickéúà Lãçîc ïåékxnerdy oeik - ¥¨§¥¨¨¨¥
,oiaeq daxd da yie dgl oiicr `ide dycg d`eazn `aïéøBòOîe¦§¦

éúàoiaeq xzei mda yiy mixeryn `a xnerd z`f calne - ¨¥
okl ,mihignïBøOòzleqøçáeî,oiaeqn ixnbl iwpéúà àì`l - ¦¨§¨Ÿ¨¥

lawzdl lekiìMî àlàïéàñ L.mipegh mixery ly ¤¨¦¨Ÿ§¦
íçlä ézLze`aúBðBøNò ézLzleqìMîïéàñ L,mipegh mihig §¥©¤¤§¥¤§¦¨Ÿ§¦

mrhde ,xnerd ly efn dletk zenk epiidcïééúà ïéhéçîc ïåék- ¥¨§¥¦¦¨§¨
,oiaeq hrn mda yiy mihign miyrp mgld izyyáb ìò óà©©©

ïééúà Lãçîc,dycg mihig z`eazn d`a mgld izy mby s` - §¥¨¨¨§¨
ok it lr s` ,oiaeqd z` daxn dfyúBðBøNò ézLzleqeúà- §¥¤§¨

zelawznìMîïéàñ L.mipegh mihig ¦¨Ÿ§¦
íéðtä íçì`aúBðBøNò äòaøàå íéøNòzleqäòaøàå íéøNòî ¤¤©¨¦¤§¦§©§¨¨¤§¥¤§¦§©§¨¨

ïéàñ:`xnbd zl`ey .mipegh mihigàîòè éàîietipa recn - §¦©©£¨
xzei dlecb zenk zlawzn miptd mgll mihigdizy ly efn
:`xnbd daiyn .d`q lkn cg` oexyr epiidc ,mgldïéhéçîc ïåék¥¨§¥¦¦

eúà,mihign dyrp miptd mgly -eúà ïLiîes` ezeyrl ozipe - ¨¦¨¨¨
,dpyi d`eaznïBøOòzleqøçáeîiwpeéúàs` lawzdl leki - ¦¨§¨¨¥

äàqî.zg` ¦§¨
:miakrn dpyna exn`py mixeriyd m`d dpc `xnbdïðaø eðz,ìk ¨©¨¨¨

,ïðBøNò úcîa äaéøL úBçðnäoexyrd ilk z` `liny xnelk ©§¨¤¦¨§¦©¤§¨
,ivge oexyr `iady e` ,ezty lrn zleqaúcîa èòénL Bà¤¦¥§¦©

,ïBøOòxqgpy cr ,i`cn xzei ilkay zleqd z` xyiie wgny ¦¨
,oexyr ly xeriyn.úBìeñtm` la`,ïälL ïéàñ úcîa äaéø §¦¨§¦©§¦¤¨¥

`ivedy xnera oebk ,dpyna exkfpy mi`qd oipn lr siqedy xnelk
,mi`q drax`n oexyr,ïälL ïéàñ úcîa èòénL Bàoipnn rxby ¤¦¥§¦©§¦¤¨¥

,mi`q ipyn oexyr `ivedy xnera oebk ,dpyna exkfpy mi`qd
úBøLk.ezkldk zleq oexyr mdn lawziy calae §¥

äðùî
q zlawl cr oghpd gnwd ietip ote`a zwqer dpyndizy .diwp zle

iwlg z` epiid ,oiaeqd z` zleqdn cixtdl zg`d ,ietipl zexhn
,dpighd zrya gnwa eaxrzdy dhigd ipirxb ly zetilwd
zrya xvepy [ie`x epi`y] gnwd wa` z` zleqdn cixtdl dipyde
ote` did cvik mi`pzd ewlgpe .zleqd ixibxbl wacpe dpighd

xear zleqd :ietipdìLa äteðî äéä øîBòä,äôð äøNò Lxnelk ¨¤¨¨§¤¦§Ÿ¤§¥¨¨
dxar zleqdy `l` ,dqb dipyde dwc zg`d zetp izy wx eid
dynl dkld efe ,`xnba x`eaiy ote`ae ,minrt dxyr yly ietip

xear zleqd .ipiqníçlä ézLdtepn dzidäøNò íézLa,zetp §¥©¤¤¦§¥¤§¥
åxear zleqdíéðtä íçìdtepn dzidäøNò úçàa.zetpéaø §¤¤©¨¦§©©¤§¥©¦

,äáö÷ ïäì äéä àì ,øîBà ïBòîLmitpn eidy zetpd oipnl xnelk ¦§¥Ÿ¨¨¨¤¦§¨
,zleqd z` mdaøîàpL àéáî äéä äkøö ìk äteðî úìBñ àlà¤¨¤§¨¨¨§¨¨¨¥¦¤¤¡©

(d ck `xwie),'dúBà úéôàå úìBñ zç÷ìå'jixvd aezkdy rnyn §¨©§¨¤§¨¦¨¨
)àäzL (ãòdit`d zrya zleqd,äkøö ìk äteðî,diwpe dxexa ¤§¥§¨¨¨§¨

.dze` etip cvik dpyn df oi`e

àøîâ
ïðaø eðz,zetp izya mitpn eid xnerd z`äwcazlra dtpa - ¨©¨¨©©¨

jk xg`e ,miwc mixeg mr zyxäqbamixeg mr zyx zlra dtpa - ©©¨
mitpne mixfeg aeye ,xzei milecbäwcajk xg`e,äqbaeid jke ©©¨©©¨
.minrt dxyr yly mitpne mixfeg,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaøoi` ©¦¦§¤¤§¨¨¥

`l` ,cala zetp izy my eidy oekp dfìLeéä úBôð äøNò L §Ÿ¤§¥¨¨
,Bfî äìòîì Bæå Bfî äìòîì Bæ ,Lc÷nazetpdn zg` lk xnelk ©¦§¨§©§¨¦§§©§¨¦

d dtpd .zncewdn xzei milecb mixeg mr zyx zlra dzidäðBéìò¤§¨
,dpighd xg`l cin dligz etip day xzeia milecbd mixegd zlra

dzid `idúèìB÷d z`äðBzçz ,ïéaeñlk oke] dizgzy efe - ¤¤¦©§¨
[dizgzy xzei zewcd zetpdúèìB÷d z`úìBñdid gnwd wa`e ¤¤¤

.dhnl cxei
:dpyna epipy.äáö÷ ïäì äéä àì øîBà ïBòîL éaø`ziixad ©¦¦§¥Ÿ¨¨¨¤¦§¨

:ezhiy z` zx`anïðaø eðz,Ygwle' weqta xn`púéôàå úìBñ ¨©¨¨§¨©§¨¤§¨¦¨
úìBñ úçwpL ãnìî ,'dúBàziit` jxevl zleq zepwl xzeny - ¨§©¥¤¦©©¤

.miptd mglïéhéç eléôàL ïépîezleq mdn oikdle zepwl xzen ¦©¦¤£¦¦¦
,miptd mglløîBì ãeîìzaezkd epcnln -,íB÷î ìkî 'zç÷ìå' ©§©§¨©§¨¦¨¨

.mihig mb zepwl ozip xnelkìBëéy xnel ziidúBçðî øàLa óà ¨©¦§¨§¨
oicd `di `ian cigiy,ïkmihig zepwl el xzen `di epiidc ¥

.dgpnl zleq mdn `ivedleøîBì ãeîìzaezkd epcnln -,'dúBà' ©§©¨
zleqd zpkd jxevl mihig zepwl ozip miptd mgla `wec xnelk

mrhde .zegpn x`ya `l la`éðtî)øîà) .[ïBëqéçä] (ïåçñéçä ¦§¥©¦¨
(øæòìà éáø:`xnbd zl`eyéàîdpeekd dn -éðtî)(ïåçñéçä ©¦§¥
.[ïBëqéçä]:`xnbd daiynìò äñç äøBzä ,øæòìà éaø øîà ©¦¨¨©©¦¤§¨¨©¨¨¨©

,ìàøNé ìL ïðBîîly dlecb zenk ea yiy miptd mgl `weec okle ¨¨¤¦§¨¥
mihig zepwl xzed okl ,zay lka xicz `ede ,zelg dxyr mizy
migwel eid m`y ,zelgd xign z` lifedl ick ,ycwna mpghl
x`y la` .xwi xzei dlg lk xign did ,dlecb zenka zleq xbzn
zepwl xzed `l zexicz opi` mbe dlecb zleqd zenk oi`y zegpn

.zleq wx `l` mihig
:`xnbd zl`eyàæéîø àëéädxezdy oiprd dxeza fenx okid - ¥¨§¦¨

:`xnbd daiyn .l`xyi ly mpenn lr dqgáéúëc(g k xacna) ¦§¦
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קני oifge` mipya cenr er sc ± oey`x wxtzereay

'åë àéðúã àðú éàä éë øîàãingl la` ,oiziage miptd mgln ueg :xn`c ,`nw `pzk dil xaq l`eny edi`e -

.zexyk - zexifpe dcezäôàî úçðî.zelg xyr zeidl dpicy -áéúë úöî.e"ie xqg -äãåú éîçì éáâ àäå

úåöî áéúëã.'ek iaeh iax xn`e ,oin lka -àåää.`ped axc` `bilt ,"zevn" aizkc ab lr s` ,xn`c iaeh axc -

äðùîøîåòä.oexyr lr cner didy cr ,oitipn eid oi`q dyly oze`c -àøîâàîòè éàîdylyn `a -

oi`q?éúà ùãçîã ïåéëoixerye ,oiyain xzei oiaeq ea yiy -

.mihigan xzei oiaeq oda yi inpòáøàå íéøùò íéðôä íçì

íéðåøùòdlgd didi mipexyr izy" :(ck `xwie) aizkc -

."zg`díéðåøùò úãîá äáéøù.yecb oexyrd dyry -åà

èòéîù.xqgy cr ,i`cn xzei oexyrd wgny -

ïäìù ïéàñ úãîá äáéø,oi`q ylyn oi`ay mgld izy oebk -

mze` oitipne ,gnw oi`q rax`e mixyrn mi`ay miptd mgle

ekxevl xvwp ,oi`q ylyn`adidy xnerd oebke .zlq mipexyrl

.oi`q izy`l` elxvw `ly e` ,oi`qrax`äøùë`diy calae -

.ezkldk oexyrdäðùîùìùá äôåðî äéä øîåòä

äôð äøùò.ipiqn dynldkld -úéôàå úìñ úç÷ìå øîàðù

'åâå äúåàzrya dxexa zlq `dzy ,dkxev lk dtepn `dzy -

.dit`àøîâïðáø åðúzetpdxyrylyadtepndidcvik-?

äñâá ä÷ãádqb zg`e dwc zg` ,ycwna eid zetp izyc -

zlqd zhlew dzide ,dwca oitipn eid dligzae .x"iilw oixewy

jk xg`e .zeqexb bdpnk dtpd xarl jled gnwd dide ,oiaeqde

zeqexbde ,zlqa exiizypy oiaeqd zhlewy ,dqba eze` oipzep

jk xg`e .dtpd xarl jled did dyrp zlqd epnny oihxw oirk

dtepn `diy cr ,dlilg oixfeg oke ,dqbae dwca oitipne oixfeg

mr oiaeqd one gnwd on xiizyi `ly calae .minrt dxyr yly

.zlq oiede ,zeqexbde oihxw oipgehe oixfege .zlqdïåòîù éáø

øîåàdxyr yly`l` ,dqba dwca zxn`y enk oiyer eid `l -

dpeilr .dzxagn dar zg` lk ,efn dlrnl ef ,ycwna eid zetp

zhlew dzid `le .olekaydqb dzid `idy ,oiaeq zhlew dpey`x

ozep did aeye .dtpd xarl oikled zlqde gnwd eide ,oiaeq m` ik

oihxwd zhlew dzid `ide ,dpnid dwca dpezgza zlqde gnwd

dwca zlqd ozepe xfeg did aeye .dtpd xarl jled gnwde ,zlq

`dzy ,llk zlqa oiaeqd one gnwd on xiizyi `ly ick ,dpnid

.dxexazlqdíå÷î ìëî úç÷ìå øîåì ãåîìú`dzycalae -

.diit` zrya dxexa zlq efïë úåçðî øàùá óà ìåëéediy -

oihig inp zegwp?äúåà øîåì ãåîìúoi`e ,mihga zgwp dze` -

.oihg zgwp zxg`ìàøùé ìù íðåîî ìò äøåú äñçù éôì-

zay lka ody itle ,zepexyr rax`e mixyr md miptd mgly itl

mgl`aiy ick ,oihigd on ozepwlxzed-lecbxaclmilere ,zaye

dpew ,zlq dpewdy .xbzd on zlq oigwel eid m`yn xzei lefa

- xicz ze`a oi`e ,hren xac ody ,zegpn x`y la` .xweia dze`

.zlq m` ik zepwl exzed `l

úåçðî åìà êìò ïøãä

äðùîúåéøáãî ùù ïäù ,äãåúäd`q eli`c -

,zezy xacn ly lr dxizi dzid zinlyexi

[yng] oze`e-.od zeixacn yyúåôéà éúùdti`dy -

xnerde" (fh zeny) aizkc ,zepexyr mixyr ody ,oi`q yly

xnerc ."dti`d zixiyr-dxyr `vnpe .oexyr `ed

.zepexyr mixyr od zeti` izye ,dti`a mipexyr
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äáéøùyie lecb odk iziage miptd mgln ueg zexyk ozlg zcna hriny e` ozlg zcna

miptd mglac meyn :`nrh .qxhpewd zqxib ef Ð zexifpe dcez ingl s` mixne`

aizkÐzegpnx`yala`,e"iea "zevn"aizkÐdcezinglae ,akrlÐ"dweg"aizk oiziage

zeaxlÐ"einly" aizkczexifpedt`nzgpnnxnbÐe"iea "zevn" eda aizk elit`e ."zvn"

oiziaga oiekl leki j`id :dniz xace .xifp inly

(a,ft) "zecn izy" yixa onwlc ,zeey eidiy

?cia dwlgnc :opixn`ìëzcna daixy zegpnd

yxit Ðzeleqt opexyr zcna hriny e` opexyr

ded Ð daixykc meyn :xg` oeyla qxhpewa

oexyr oi`y `vnpe ,xzid ivgd on unwp unew

zcna hrin m`e .xqg unew dil dede ,unew

:dywe .dxiqg dgpn dl ded Ð zepexyr

(a,ck zegpn) "dax unewd"a `pwiq` `dc

`w oexyr`e ,`zlin `ilz odkc ezrca ,unewc

dyly" aizkc :yxity xg` oeylk d`xpe !uinw

e` daix m`e ,"li`l mipexyr ipye xtl mipexyr

xeq`e ,`id aezkd zxifbc Ð zeleqt hrin

.ezepyl

ä÷ãá:`ztqeza `ipz Ð dqba dwca dqba

dxyr ylya etipn did Ð xnerd

miptd mgl ,dxyr mizya Ð mgld izy ,zetp

`dzy Ð dwca ,dqba dwca .dxyr zg`a Ð

z` zhlew `dzy Ð dqba ,zleqd z` zhlew

dxyr yly :xne` xfrl` oa oerny iax .oiaeqd

dieyr olekay dpezgzde ,ef iab lr ef ,eid zetp

.zleqd z` zhlew `dzy

úåçðî åìà êìò ïøãä

äãåúäzeinlyexi oi`q yng d`a dzid

etiqedy enk Ð zeixacn yy ody

.zezy dti`d lr etiqed jk ,zezy d`qd lr

.oi`q yly Ð dti` eiykr mb ol miw lirlc

lifip Ð "oexyr" `pngx xn` ik :xn`z m`e

"oa ly mirlq yng" iab ogky`ck ,`zyd xza

etiqe`c xza ,(`,p zexeka) "xeka yi" wxta

,`xw ilbc ,mzd ip`yc :xnel yie !ediilr

."didi" aizkcn opiyxcck
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é"úë é"ùø

úåöî áéúë äãåú éîçì.`ln-äðùîïéàñ ùìùî ïåøùò

lr oicinrnycr ,minrtdxyrylydtpa eze` oitipne ,oi`ian -

.zleq oexyrúåðåøùò òáøàå íéøùòmizy" aizk ikdc -

."zg`d dlgd didi mipexyr ipy zelg dxyràøîâéàî

àîòèoixeryoi`qyly[xnerc] oexyrira-?ùãçîãd`eaz-

.hren zleqe ,xzei oiaeq da yi dycgíçìä éúùd`eazn -

.`id dycg izk` zxvrac ,oiiz` dycgåúà ïùéîåelit`c -

.dpyid on `iadl leki ixd ,dycg d`eazdy dryaäáéøù

ïðåøùò úãîá.leqt-xqgdunew :opze ,xqg unewdil iede ,mlyunew oexyrl oi`y`vnpe ,xzid ivgd on inp unwp unewdil iedc ,zeleqt-dvgne oexyr ozpy e` ,lecb oexyraccny-ïðåøùò úãîá èòéîù åà- "dgpn" :opze ,dxiqgdgpn iedc-

.dvnew xqgye ,`id dxiqglhxtïäìù ïéàñ úãîá äáéø.oi`qrax`n oexyrxner `iady-èòéîù åàe` ,li`ldylye xtlrax`daixm` ."li`l mipye xtl mipexyrdyly"xn``pngxc ,opexyrzcnadaix :iyxtnc zi`e .oi`q izyn`iady-

.zepyl lekie ,`idminkgzpwzc ,hrin e`daix m`zexyk -`ed aezkdzxifb e`lc ,oi`q la` .zeleqte ,ozepylxeq`c `ed aezkdzxifbc -hrinäðùîäáö÷ íäì äéä àì,zgwlp weyd on elit`y ,dtpdxyrzg`jixv oi`e ,i`w miptdmgl` -

.dkxv lkdtepn `dzycalaeúéôàå úìåñ úç÷ìå.zet`l die`x `dz-dgiwlzryn :rnyn-àøîâäñâá ä÷ãádtpne xfege .oiaeqzhlewe ,zleqd`iveny -dqba jkxg`e .jklk oal oi`y ,ipepia wc wa``iveny-dwcdtpa dtpndlgza -

zhlew ef ixdy ,dpey`xdqbndwc ef dqbe .oiaeq zhlewezleqd`iveny -dqbajk xg`e .dpey`xdd`ived `lydncer wa`d`iven efy ,dpey`xdwcd on dqb`idydpexg`dwca`l` ,dpey`xdwca`le .dqbd ondwc `idy ,dpexg`dwca zleqd

wa``l`d`ivendpi``ide ,dligzdae ,dwcdzidy [zg`dqbadwca]t"xdnzgqepn i"yx] .yxtn`w iyext`l`bilt`l oerny iaxe .dpey`xddqbndwcef dqbe ,diptlydwcndqb efdwc ,dxyrylycr oke ,dwcajkxg`e .dqbd`ivedydn oiaeq

`iven didydne .dpey`x dwck jk lk dwc dzid `le ,diptly dqbdn xzei dwc dzid `ide ,dwca dpzepe dlhep ,dqb dze`n`iven didydne .oiaeqd zhlewe zleqdz`d`ivene ,dqba dpzep dwc dze`a x`ypydn`l` ,ie`x did `l i`de .`nlra

dzid `le .diptlydqbn dwcdzidy ,zxg`dwca ozep did ,d`ivenydne .[oiaeqd zhlew] dzid `ide .diptlydwcndqb dzid `l` ,diptlydqbkjk lkdqb dzid`l`ide .dqba ozep did ,dwcd dze`ax`ypydne .dgpnl hwlndid ,dipyddwcn

zhlewydn,mlerle .dpnndlrnlydqbkdqbdzid`lla` ,diptlydwcndqbmlerldzid-dqba oke .dpnndlrnlydwckdwcdzid`le ,diptlydqbndwcdzid-dwc olekl :llkddfe .zetpdxyrylycrmlerl oke .dpnndlrnlydwckdwc

.[o`k cr .dqba ozep did - dwcdzhlewydne .dgpnd jxevl hwlndid - dwcdd`ivenydne ,dwca ozep did - dqbd d`ivenydn`l` .dgpnl aeygdid `le ,[oiaeq did] - dqbaúåôð äøùò ùìù,oiaeq zhlew - dpeilr .ef iab lr ef ,ycwna eid -

.wa``l``iven dpi`e ,zleq s` - dpezgze.mlek oke .dpnid dqb- ziriaxe ,dipyd ondwc -ziyilye ,dpniddqb - dlrnle ,dwc- dpezgz :dfd xcqk oleka oke ,dpnid dlrnlyajk xg`e ,dpezgza dtpnúç÷ìðù.zleq `idyk weyd on-ìåëé-

zleqdpyrie oihig oigwp eidi`iancigiyzegpnx`y elit`y?úéôàå äúåà øîåì ãåîìú.weyd on ekxvlkdtepnzleqgwijkld .zetpl oi`iwalkdoi`c .zegpnx`y`le ,weynzgwpdti`dze`-ïåëñçä éðôî.miptdmglaaezkdlwid-äøåúä

'åë äñç.xweil opiyiig`l -`ed oexyr cge ,giky`lc ,cigi zgpnla` .oihigzgwp jkitl .daxkzyn ipeepgdy itl ,c`nxwei weyd ongwipd zleqdy itl ,`ed lecb oexqgjkitl -mipexyr rax`emixyr odayie ,zaylka gikymiptdmgle -

úåöî÷ð úåçðî åìàå êìò ïøãä

úåéîìùåøé ïéàñ ùîç.`ziixaa yxtn oizipzn dlek -úåéøáãî ùù ïäù.zepexyr dxyr yi dti` lka `dc - md oexyr mixyre ,zeti` izy - oi`q yy jpde .zecnd lr zezy etiqede ,dyn inia eidy oze`n oi`q yy -äøùò-

.zelg xyrl zepexyr
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íçlä¯íézLaíéðtä íçìå ,äøNò¯éaø .äøNò úçàa ©¤¤¦§¥¤§¥§¤¤©¨¦§©©¤§¥©¦

ìk äteðî úìBñ àlà ,äaö÷ ïäì äéä àì :øîBà ïBòîL¦§¥Ÿ¨¨¨¤¦§¨¤¨¤§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc zegpn(iyily meil)

øîàcxaq l`eny -àpz éàä ékziixaa `pzd zrck -,`,àéðúc §¨©¦©©¨§©§¨
ïúlç úcîa äaéøL úBçðnä ìklkay zleqd zenka siqedy - ¨©§¨¤¦¨§¦©©¨¨

,zelg xyrn zegt dyre dlgïúlç úcîa èòénL Bàzenkn - ¤¦¥§¦©©¨¨
od ixd ,zelg xyrn xzei dyre dlg lkay zleqdõeç ,úBøLk§¥

ìBãb ïäk ézéáçå íéðtä íçlîzelgd zenkn rxb e` siqed m`y ¦¤¤©¨¦©£¦¥Ÿ¥¨
.zeleqt od ixdíéøîBà Léåyúeøéæðe äãBú éîçì óàsiqed m` §¥§¦©©§¥¨§¦

ingla xiykn `nw `pzy rnyn .zeleqt od zelgd zenkn rxb e`
.`nw `pzk xaeq l`enye ,zelgd zenkn hrin e` daixy dcez

äôàî úçðî àðeä áø øîà,oiwiwx e` zelg xyra dpicyäàôàL ¨©©¨¦§©©£¤¤©¨¨
dze` dt`y -àöé úçà älç:`xnbd zx`an .daeg iciéàî ©¨©©¨¨©

àîòèweqtay meyn ,daeg ici `viy oipn -(c a `xwie)zFNg zlq' ©£¨Ÿ¤©
,áéúk 'úvî (úåöî)ozipe ,'e ze`d ila xqg daezk 'zvn' zaiz ©Ÿ§¦

.zg` dvna mb ic caricay cnll ,'zvn' cigi oeyla dzexwl
é÷úîdì ódywd -àtt áøcenll ozip jixacn ,`ped ax ixac lr ©§¦¨©¨¨

yáéúëc àîòèaezky meyn `wecy -'úvî'ic okl ,'e ze`d ila ©£¨¦§¦©Ÿ
,zg` dlgaáéúk àäaezk did m` la` -'úBvî',`ln aizkaàì ¨§¦©Ÿ

zegtae ,zelg xyr `wec `l` zg` dlga ic didici `vei did `l
,daegáéúëc äãBú éîçì éab àäåweqta(ai f `xwie)gaf lr aixwde §¨©¥©§¥¨¦§¦§¦§¦©¤©

zFNg dcFYd,'úBvî,`ln aizkaøîà àðñé÷ øa éáeè áø øîàå ©¨©©§¨©©¦©¦§¨¨©
,àöé úBlç òaøà ïàôàL äãBú éîçì ìàeîLxacd oi`y rnyn §¥©§¥¨¤£¨¨©§©©¨¨

:`xnbd zvxzn .`ln e` xqg aizka ielzàâéìt àéääax ok` - ©¦§¦¨
wleg `ln aizka 'zevn' aezkyk mb xiykny l`eny mya iaeh

.`ped ax lr

äðùî
ïBøOò àa äéä øîBòäzleqìMîïéàñ Lxnelk ,mipegh mixery ¨¤¨¨¨¦¨¦¨Ÿ§¦

.zleq oexyr mdn lawzdy cr mi`q yly mitpn eidíçlä ézL§¥©¤¤
e`aíéðBøNò ézLzleqìMîïéàñ L.mipegh mihigíéðtä íçì §¥¤§¦¦¨Ÿ§¦¤¤©¨¦
`aíéðBøNò òaøàå íéøNòzleqïéàñ òaøàå íéøNòîmihig ¤§¦§©§©¤§¦¥¤§¦§©§©§¦

.mipegh

àøîâ
izya xnera ietipd ze`veza iepiyd ielz dna zx`an `xnbd

.miptd mglae mgld
:`xnbd zl`eyàîòè éàîmi`q yly zetpl jixvy mrhd dn - ©©£¨

,`xnbd daiyn .oexyr lawl ickéúà Lãçîc ïåékxnerdy oeik - ¥¨§¥¨¨¨¥
,oiaeq daxd da yie dgl oiicr `ide dycg d`eazn `aïéøBòOîe¦§¦

éúàoiaeq xzei mda yiy mixeryn `a xnerd z`f calne - ¨¥
okl ,mihignïBøOòzleqøçáeî,oiaeqn ixnbl iwpéúà àì`l - ¦¨§¨Ÿ¨¥

lawzdl lekiìMî àlàïéàñ L.mipegh mixery ly ¤¨¦¨Ÿ§¦
íçlä ézLze`aúBðBøNò ézLzleqìMîïéàñ L,mipegh mihig §¥©¤¤§¥¤§¦¨Ÿ§¦

mrhde ,xnerd ly efn dletk zenk epiidcïééúà ïéhéçîc ïåék- ¥¨§¥¦¦¨§¨
,oiaeq hrn mda yiy mihign miyrp mgld izyyáb ìò óà©©©

ïééúà Lãçîc,dycg mihig z`eazn d`a mgld izy mby s` - §¥¨¨¨§¨
ok it lr s` ,oiaeqd z` daxn dfyúBðBøNò ézLzleqeúà- §¥¤§¨

zelawznìMîïéàñ L.mipegh mihig ¦¨Ÿ§¦
íéðtä íçì`aúBðBøNò äòaøàå íéøNòzleqäòaøàå íéøNòî ¤¤©¨¦¤§¦§©§¨¨¤§¥¤§¦§©§¨¨

ïéàñ:`xnbd zl`ey .mipegh mihigàîòè éàîietipa recn - §¦©©£¨
xzei dlecb zenk zlawzn miptd mgll mihigdizy ly efn
:`xnbd daiyn .d`q lkn cg` oexyr epiidc ,mgldïéhéçîc ïåék¥¨§¥¦¦

eúà,mihign dyrp miptd mgly -eúà ïLiîes` ezeyrl ozipe - ¨¦¨¨¨
,dpyi d`eaznïBøOòzleqøçáeîiwpeéúàs` lawzdl leki - ¦¨§¨¨¥

äàqî.zg` ¦§¨
:miakrn dpyna exn`py mixeriyd m`d dpc `xnbdïðaø eðz,ìk ¨©¨¨¨

,ïðBøNò úcîa äaéøL úBçðnäoexyrd ilk z` `liny xnelk ©§¨¤¦¨§¦©¤§¨
,ivge oexyr `iady e` ,ezty lrn zleqaúcîa èòénL Bà¤¦¥§¦©

,ïBøOòxqgpy cr ,i`cn xzei ilkay zleqd z` xyiie wgny ¦¨
,oexyr ly xeriyn.úBìeñtm` la`,ïälL ïéàñ úcîa äaéø §¦¨§¦©§¦¤¨¥

`ivedy xnera oebk ,dpyna exkfpy mi`qd oipn lr siqedy xnelk
,mi`q drax`n oexyr,ïälL ïéàñ úcîa èòénL Bàoipnn rxby ¤¦¥§¦©§¦¤¨¥

,mi`q ipyn oexyr `ivedy xnera oebk ,dpyna exkfpy mi`qd
úBøLk.ezkldk zleq oexyr mdn lawziy calae §¥

äðùî
q zlawl cr oghpd gnwd ietip ote`a zwqer dpyndizy .diwp zle

iwlg z` epiid ,oiaeqd z` zleqdn cixtdl zg`d ,ietipl zexhn
,dpighd zrya gnwa eaxrzdy dhigd ipirxb ly zetilwd
zrya xvepy [ie`x epi`y] gnwd wa` z` zleqdn cixtdl dipyde
ote` did cvik mi`pzd ewlgpe .zleqd ixibxbl wacpe dpighd

xear zleqd :ietipdìLa äteðî äéä øîBòä,äôð äøNò Lxnelk ¨¤¨¨§¤¦§Ÿ¤§¥¨¨
dxar zleqdy `l` ,dqb dipyde dwc zg`d zetp izy wx eid
dynl dkld efe ,`xnba x`eaiy ote`ae ,minrt dxyr yly ietip

xear zleqd .ipiqníçlä ézLdtepn dzidäøNò íézLa,zetp §¥©¤¤¦§¥¤§¥
åxear zleqdíéðtä íçìdtepn dzidäøNò úçàa.zetpéaø §¤¤©¨¦§©©¤§¥©¦

,äáö÷ ïäì äéä àì ,øîBà ïBòîLmitpn eidy zetpd oipnl xnelk ¦§¥Ÿ¨¨¨¤¦§¨
,zleqd z` mdaøîàpL àéáî äéä äkøö ìk äteðî úìBñ àlà¤¨¤§¨¨¨§¨¨¨¥¦¤¤¡©

(d ck `xwie),'dúBà úéôàå úìBñ zç÷ìå'jixvd aezkdy rnyn §¨©§¨¤§¨¦¨¨
)àäzL (ãòdit`d zrya zleqd,äkøö ìk äteðî,diwpe dxexa ¤§¥§¨¨¨§¨

.dze` etip cvik dpyn df oi`e

àøîâ
ïðaø eðz,zetp izya mitpn eid xnerd z`äwcazlra dtpa - ¨©¨¨©©¨

jk xg`e ,miwc mixeg mr zyxäqbamixeg mr zyx zlra dtpa - ©©¨
mitpne mixfeg aeye ,xzei milecbäwcajk xg`e,äqbaeid jke ©©¨©©¨
.minrt dxyr yly mitpne mixfeg,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaøoi` ©¦¦§¤¤§¨¨¥

`l` ,cala zetp izy my eidy oekp dfìLeéä úBôð äøNò L §Ÿ¤§¥¨¨
,Bfî äìòîì Bæå Bfî äìòîì Bæ ,Lc÷nazetpdn zg` lk xnelk ©¦§¨§©§¨¦§§©§¨¦

d dtpd .zncewdn xzei milecb mixeg mr zyx zlra dzidäðBéìò¤§¨
,dpighd xg`l cin dligz etip day xzeia milecbd mixegd zlra

dzid `idúèìB÷d z`äðBzçz ,ïéaeñlk oke] dizgzy efe - ¤¤¦©§¨
[dizgzy xzei zewcd zetpdúèìB÷d z`úìBñdid gnwd wa`e ¤¤¤

.dhnl cxei
:dpyna epipy.äáö÷ ïäì äéä àì øîBà ïBòîL éaø`ziixad ©¦¦§¥Ÿ¨¨¨¤¦§¨

:ezhiy z` zx`anïðaø eðz,Ygwle' weqta xn`púéôàå úìBñ ¨©¨¨§¨©§¨¤§¨¦¨
úìBñ úçwpL ãnìî ,'dúBàziit` jxevl zleq zepwl xzeny - ¨§©¥¤¦©©¤

.miptd mglïéhéç eléôàL ïépîezleq mdn oikdle zepwl xzen ¦©¦¤£¦¦¦
,miptd mglløîBì ãeîìzaezkd epcnln -,íB÷î ìkî 'zç÷ìå' ©§©§¨©§¨¦¨¨

.mihig mb zepwl ozip xnelkìBëéy xnel ziidúBçðî øàLa óà ¨©¦§¨§¨
oicd `di `ian cigiy,ïkmihig zepwl el xzen `di epiidc ¥

.dgpnl zleq mdn `ivedleøîBì ãeîìzaezkd epcnln -,'dúBà' ©§©¨
zleqd zpkd jxevl mihig zepwl ozip miptd mgla `wec xnelk

mrhde .zegpn x`ya `l la`éðtî)øîà) .[ïBëqéçä] (ïåçñéçä ¦§¥©¦¨
(øæòìà éáø:`xnbd zl`eyéàîdpeekd dn -éðtî)(ïåçñéçä ©¦§¥
.[ïBëqéçä]:`xnbd daiynìò äñç äøBzä ,øæòìà éaø øîà ©¦¨¨©©¦¤§¨¨©¨¨¨©

,ìàøNé ìL ïðBîîly dlecb zenk ea yiy miptd mgl `weec okle ¨¨¤¦§¨¥
mihig zepwl xzed okl ,zay lka xicz `ede ,zelg dxyr mizy
migwel eid m`y ,zelgd xign z` lifedl ick ,ycwna mpghl
x`y la` .xwi xzei dlg lk xign did ,dlecb zenka zleq xbzn
zepwl xzed `l zexicz opi` mbe dlecb zleqd zenk oi`y zegpn

.zleq wx `l` mihig
:`xnbd zl`eyàæéîø àëéädxezdy oiprd dxeza fenx okid - ¥¨§¦¨

:`xnbd daiyn .l`xyi ly mpenn lr dqgáéúëc(g k xacna) ¦§¦
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המשך בעמוד איד



xcde"קנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fr sc zegpn(iriax meil)

,dwelgd z` dpynd zhxtnäøNòmipexyrìd zelg zxyr,õîç £¨¨§¨¥
ävnì äøNòå ,älçì ïBøOò.dizelg miyly lklìL ,ävnáeL ¦¨©©¨©£¨¨©©¨©©¨¨Ÿ

ïéðéî,oziiyr jxca efn ef zepeyd,eàöîð .äëeáøe ,ïé÷é÷ø ,úBlç ¦¦©§¦¦§¨¦§§
ìLïéîå ïéî ìëì LéìLe íéðBøNò äL,dvnd zelg lyìLåL §Ÿ¨¤§¦§¦§¨¦¨¦§¨Ÿ

,ïBøOòì úBlçzelg xyr miyer yilye mipexyr dylyn ixdy ©§¦¨
.oexyr yily dxeriy dlg lky `vnp ,oin lk ly

dcna dpynd zx`an dzr ,zixacnd dcna eid o`k cr mixeriyd
:zinlyexiúéîìLeøé äcîáem` ik zepexyrl dwlgzd `ly §¦¨§©§¦

mi`q dyng ekxved ,zixacnd zcn lr ziyya dlecb `ide ,oiawl
y `vnp ,oiaw dyy d`q lkae ,calaìL eéäøNò äMîç ,á÷ íéL ¨§Ÿ¦©£¦¨¨¨

oiawävnì øNò äMîçå ,õîçìzelgl zleqd xeriyy xg`n ¤¨¥©£¦¨¨¨©©¨
.dvnd zelgl dey ungd,õîçì øNò äMîç,zelgd zxyrl £¦¨¨¨¤¨¥

,`vnpävnì øNò äMîç .älçì äöçîe á÷,dizelg lklävnáe ©¤¡¨©©¨£¦¨¨¨©©¨©©¨
ìLïéî ìëì ïéa÷ úLîç ,eàöîð .äëeáøe ,ïé÷é÷øe ,úBlç ,ïéðéî L ¨Ÿ¦¦©§¦¦§¨¦§§£¥¤©¦§¨¦
ïéîå,mipind zylyn,áwì úBlç ézLemiyer oiaw dyngn ixdy ¨¦§¥©©©

.aw ivg dxeriy dlg lky `vnp ,zelg xyr

àøîâ
:dpyna epipy.úBiîìLeøé ïéàñ Lîç äàa äúéä äãBzä©¨¨§¨¨¨¨¥§¦§©§¦

:`xnbd zxxanéléî éðä àðîdti`dy ,el` mixac epcnl okidn ± §¨¨¥¦¥
:`xnbd daiyn .mi`q ylyàø÷ øîàc ,àcñç áø øîàdn l`wfgi) ¨©©¦§¨§¨©§¨

(`i(íëì) 'äéäé ãçà ïëz úaäå äôéàä'zcn-] 'za'de dti`d ± ¨¥¨§©©Ÿ¤¤¨¦§¤¨¤
.oxeriyae ozcna zeey ,[gla gtpúa äîdxeriyìLóà ,ïéàñ L ©©¨Ÿ§¦©

ìL äôéà.ïéàñ L:`xnbd zl`eyàôeb 'úá'e,[dnvr-]ïìðî ¥¨¨Ÿ§¦©¨§¨¨
.mi`q yly dlikn `idyáéúëcî àîéìéàweqtd jynda(my) ¦¥¨¦¦§¦

'úaä øîçä øNòî (úà) úàNì'dcnd on xyrnl za zgwl ± ¨¥¤©§©©Ÿ¤©¨
,mi`q yly zady `vnp ,mi`q miyly dxeriyy ,'xneg' diexwd

ok m`énð äôéà,dti` lr mb ±áéúëäweqt eze`a xn`p ixd ± ¥¨©¦¨§¦
'äôéàä øîçä úøéNòå','xneg'n xyrnl dti` zgwl yiy ± ©£¦¦©Ÿ¤¨¥¨

.zan cenll epwwfp recne ,xneg zixiyr `id dti`yàlàdn i`ce ¤¨
y meyn ,'dti`d xngd zxiUre' weqtdn micnel oi`yàì øîBç ©£¦¦©Ÿ¤¨¥¨¤Ÿ

änk àðòãé,epnn zixiyr `idy dti` `id dnk cenll oi`e ,ezcn ¨©§¨©¨
ok m`,énð àëäweqta,'zAd xngd xUrn z`Ul'ðòãé àìänk à ¨¨©¦¨¥©§©©Ÿ¤©¨Ÿ¨©§¨©¨

.zad ly dzcn `id dn epnn cenll oi`e ,xneg `edepl oi` aeye
.dti`d zcnl xewn

:`xnbd zvxznàëäî àlà(ci dn my),ïîMä úaä ,ïîMä ÷çå' ¤¨¥¨¨§Ÿ©¤¤©©©¤¤
íézaä úøNò ék ,øîç íézaä úøNò ,økä ïî úaä øNòî(e)©§©©©¦©Ÿ£¤¤©©¦Ÿ¤¦£¤¤©©¦

'øîçzynyn gld zcn `idy zady ,onya xyrnd oice wg ± Ÿ¤
,d`q miyly `ed xekdy reciy oeikne .xekd on xyrn zlihpl
dcn didz cvik ,aezkd siqene .mi`q yly zad dlikny epcnl
lehil okzi f`e ,[xekd xeriyk `edy] ,xnegd didi miza dxyr ,ef
epcnle zeide .miza dxyr `ed xnegdy itl ,xyrnl cg` za epnn
`l` ,mi`q yly odipy xeriy `vnp ,oxeriya miey dti`de zady

.yail dti`de ,gld zcicnl zynyn zady
:zecnd lr dtqedd oipra dpc `xnbdïéôéñBî ïéà ,ìàeîL øîà̈©§¥¥¦¦

úeúMî øúBé úBcnä ìòyneg `edy ,dycgd dcndn [ziyyn-] ©©¦¥¦§
.zncewd mzcinnàìåmitiqenìòly ekxrøúBé òaènä §Ÿ©©©§¥©¥

äå .úeúMîe dxegq dyerøkzNn,ytp lke` ixaca [giexne-]àì ¦§§©¦§©¥Ÿ
úeúMî øúBé økzNé.dxegqd jxrn ¦§©¥¥¦§

f el` mipic xn` l`enyy dxeaq `xnbdzxxan jkl .`xaqn d
:`xnbdàîòè éàî,ziyyn xzei zecnd lr mitiqen oi`y ©©£¨

àòøz éòe÷ôà íeMî àîéìéà,xryd zrwtd meyn ± ¦¥¨¦©§¥©§¨
z` elriy miyyege ,xignd z` milrn dcnd z` milicbnyky
etiqedy erci `ly eidiy itl ,dxegqd zenk zlcbdn xzei xignd
dlrie ,mlerl `a arxy itl xignd dlry mixeaq eidie zecnd lr

,xignd rwteie weyd xry,éëä éày owzl epl didàì énð úeúL ¦¨¦§©¦Ÿ
xzei xignd z` elriy yeygl yi ziyy z`lrda mby ,siqep

.dxegqd zenk zlcbdn
:xg` mrh `xnbd d`ianàlà`ed ziyyn xzei siqedl xeqi`d ¤¨

,äàðBà íeMîyiy ,izin`d ieeydn zegta xken xbzd `vniy ¦¨¨

dlecbd dcna dpewl cecnie zecnd z` elicbdy rci `ly yegl
,ziyyn xzei dcnd z` licbdl `l epctwd okle ,oyid xignaék¦

ç÷î ìehéa éåäéì àìc éëéäixdy ,gwnd lehia didi `ly ick ± ¥¦§Ÿ¤¡¥¦¤©
epcnl(:p n"a),ziyyn xzeia d`pe`d dzid m`y ,d`pe` ipica

ziyy ly d`pe`ay itl ,siqedl exizd ziyy la` .lha gwnd
.miiw gwnd ,gwnd jxrn

:`xnbd dywnì÷LnaLå äcnaL øác ìk ,àáø øîà àäå§¨¨©¨¨¨¨¨¤©¦¨§¤©¦§¨
øæBç äàðBà éãkî úBçt eléôà ïéðnaLådzid d`pe`d m` - §¤©¦§¨£¦¨¦§¥¨¨¥

,dxegqd beqa e` xigna `le ,elwyna e` epipna e` gwnd zcna
mc`y meyn ,ziyyn zegt dzid d`pe`d m` elit` gwnd lha
rci `lyk ,ok m` .ziyyn zegta elit` efk d`pe` lr citwn
gwnd lhazie ,dcna drhy `vnp ,zecnd z` elicbdy xkend
xzei wx l`eny xq` recne ,ziyyn zegt elicbdyk elit`

.ziyyn
:l`eny ixacl xg` mrh d`ian `xnbdàøbz íeMî àlàdpwz ± ¤¨¦©¨¨

weyl dliaene ziad lran d`eaz dpewd xgeqd zaehl `id ef
.dxiknläðàéc dééèîì àìc éëéä ék.cqtd el `eai `ly ick ± ¦¥¦§Ÿ¦§§¥§¨¨

mirlq dyya weya xkene ,mirlq dynga ziad lran dpew `edy
dcna ziad lran dpwiy okzi ,zecnd licbpyke ,ziyy giexne
dcnd z` eiptl miyi gwelde zecnd z` epiyy rci `le ,dpyid
m`e .dpyid dcnd ly xignd `edy dyya dpxknie ,dlecbd

.oxwdn ciqti ,ziyyn xzeia dcnd z` licbp
:`xnbd dywndééèîéì àìc àeä äðàécwx yeygl epilr m`d ± §¨¨§Ÿ¦§§¥

,oxwdn xgeqd ciqti `ly jkléòa àì àçåøjixv epi` xgeqd ike ± ¦§¨Ÿ¨¥
m`d ,giexdléøwéà àøbz ïéaæå ïáæwx xkene dpew `ed m`d ± ¨©§©¦©¨¨¦§¥

,exgqna giexdl xgeqd zxhn lk ixd ,xgeq ede`xwiy liaya
,cala ziyya dcnd z` licbdl `ly s` ezpwzl b`cp `ly recne
.dne`n giexn epi`y `vnp dlecba xeknie dpyid dcna dpwi m`y
.xeqi`d mrh edf `ly gken ,ziyyn xzei wx xq` l`enyy jkne

:`xnbd dwiqnçkLà àø÷ ìàeîL ,àcñç áø øîà àlà`vn - ¤¨¨©©¦§¨§¥§¨©§©
,weqtLøãåaezk .ziyyn xzei zecnd z` zelrdl xeq`y epnn §¨©

l`wfgi xtqa(ai dn)e' dpnd xeriy iablíéøNò ,äøb íéøNò ì÷Mä §©¤¤¤§¦¥¨¤§¦
äéäé äðnä ,ì÷L äMîçå äøNò ,íéì÷L íéøNòå äMîç ,íéì÷L§¨¦£¦¨§¤§¦§¨¦£¨¨©£¦¨¤¤©¨¤¦§¤

'íëì,dynge mixyr cere ,mixyr ,weqta miiepnd milwyd mekq ± ¨¤
xeriy `ed df ,milwy miyy cgia mpid xy` ,xyr dyng cere

.milwy miyy likn dpnd ,xnelk .mkl didiy dpnd
,dyw ok m`e ,mifef drax` `ed lwy lk `ld ,l`enyl dyw dide

y xnel xyt` ikeäðîy ,milwy miyy `edeåä ïéòaøàå ïúàî± ¨¤¨¨§©§§¦¨
d`n likn dpndy epicia laewn ixde ,mifef mirax`e miz`n mdy

.mifefdpéî òîL ,àlàdf weqtnúìz.mixac dyly ±dpéî òîL ¤¨§©¦¨§¨§©¦¨
,äéä ìeôk LãB÷ ìL äðî,mifef d`n did oileg ly dpny cerae ¨¤¤¤¨¨¨

.fef miz`n did ycew ly dpnïéàå ,úBcnä ìò ïéôéñBî dpéî òîLe§©¦¨¦¦©©¦§¥
,úeúMî øúBé ïéôéñBîdid ycew ly dpny weqta x`ean ixdy ¦¦¥¦§

mirax` ycew ly dpnd lr etiqedy ,rnyn ,mifef mirax`e miz`n
,mirax`e miz`n jezn mirax`e ,dligza eidy fef miz`nd lr fef

.ziyy mpiddpéî òîLe`id ,exn`y ziyydyøálî àúeúL± §©¦¨§¨¦§©
mekqd mr ztqezd z` mitxvny xg`ly ,xnelk ,uegan ziyy
mifefd mirax` ixdy ,mekqd llkn ziyyztqezd z`vnp ,oey`xd
,fef mirax`e miz`n ly llekd mekqd jezn ziyy mpid ,eptqedy
eibln dtqedd dzid eli`e .miz`nd ly oey`xd mekqdn ziyinge
miyly mdy ,oey`xd mekqd jezn ziyy miaygn epiid ,[miptan-]
el` mixac jezne .miz`nd lr mitiqen eze`e ,fef yilye dylye

.siqedl xyt` ziyy cry ,l`eny cnl
àà÷éc énð ïéúéðúî ,àðéáø øîwiicl yi epizpynn mb ± ¨©©¦¨©§¦¦©¦©§¨

.eibln `le xaln `id ziyy ztqezdyäàa äúéä äãBzä ,éðz÷c§¨¨¥©¨¨§¨¨¨
dpéî òîL ,úBiøaãî LL ïäL úBiîìLeøé ïéàñ Lîçztqezdy ¨¥§¦§©§¦¤¥¥¦§¨¦§©¦¨

`idy ,zixacnd d`qd ixdy ,xaln ziyy dzid milyexia
,zeinlyexi dyng me`yre zeixacn dyngl etiqedy ztqezd
zenkdn ziyye ,dtqedd mcewy zenkdn ziying `id ixd

.dtqedd ixg`y zllekd
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oifge` mipy` cenr fr sc ± oey`x wxtzereay

äìçì ïåøùò õîçì åéä äøùòcg` lke ,oipindyly-dvnae ,ung eid zelgxyrc-

yly ,e`vnp .zepexyr dxyr ly zelg miyly - dvna `vnp .zelg xyr ly did

did oexyr lkny .oexyrl - zelg ylye ,oine oin lkl - oexyr yilye zepexyr

epipyy dne .oexyr dxyr `l` eid `l zelg miylyc ,dvn ly zelg dyly dyer

dcna la` .zixacn dcna `id o`k cr

,oiaw miyly ody ,oi`qyng eidy ,zinlyexi

,ungl - oiaw xyrdyng ,oiawdyy-d`qc

.dvnl - xyr dyngeäöçîå á÷ozep did -

xyr dyer did oiaw xyr dyngnc ,dlgl

.zelgá÷ì úåìç éúùådid cg` awnc -

oiaw xyr dyngn ixdy .zelg izy dyer

.dvn ly zelg miyly dyer didàøîâ
éìéî éðäðîoi`q yly dti`c -?ãçà ïëåú-

.odzg`dcnúáä øîåçä øùòî (úà) úàùì
,xnegd lr xyrn zlihp `ed `id zade -

dti`c `xw xn`e ,oi`q miyly `ed xnegc

.`ed cg` okez zaeúáî úôìé àîòè éàîå
úéøéùò äôéàä áéúëäå äôåâ äôéàî óìéì

øîåçä.(dti`) oi`q miyly `edy -àìà-

dnk `prci `lc ,dipin sili `l ikd meyn

.xneg `edéîð àëä,"zad xnegd xyrn" -

!xneg `eddnk`prci `l- dpin slinl irac

øåëä ïî úáä øùòî àëäî àìàopirci xeke -

oeyl `edy itl ,oi`q miyly `edy i`ce

`ed - xyrn `edy zady `vnp .(xneg)

- "cg` okez zade dti`d" aizke ,oi`q yly

yxtzn ikde .oi`q zyly dti`c dpin rny

kd onzadxyrn" :`xwxek lyxyrny- "xe

xnegac - "xneg mizad zxyr" ,za `ed

`vnp .miza dxyr ody ,oi`q miyly `ki`

ik" .xek enk ,oi`q miyly ied inp xnegc

`l - `xwc ditiqc "xneg mizad zxyr

bdpnk ,xeaicd ltky `l` ,iz` `payegl

.mi`iapdøëúùîäå.ytp lke`a -éàî
àîòèzezyn xzei zecnd lr oitiqen oi` -?

`rxz irewt` meyn `nili`oeikc -

iz` `nlc opiyiige ,mincd oitiqen ,oilcbny

.i`cn xzei mincd iteqe`léëä éà`l ik -

yginl inp `ki` ,zezy `l` oitiqen

.ikdléëä íåùî àìàxzei oitiqen oi` -

.zezynç÷î ìåèá éåäéì àìã éëéä éë-

-zezyd`pe` :(a,hn`rivn`aa) ol`niiwc

.gwn lha - zezyn xzi ,d`pe` xifgne dpw

el ozepe .gweld dpw ok it lr s`e ,zezy dp`zp ixd - dlecb dcna laiw dfe ,dpey`xd dcnd ick el xkne ,zecnd lr etiqedc rci `l m` ,d`eazd z` xkny xbzd ,inp `kd

.lek`l dn gwell el `diy ick ,ea xefgl leki xkend oi`e ,d`pe` inc'åë åìéôà äãîáù øáã ìë.dcna dp`zp ixde ,dilr citwc meyn -àøâú íåùî àìàgwely xngd -

qtd ied - xzeia etqezpy dcna ccen did eli`e .zezyd da xkzydl dvexy ,miweeya dkilene ,ziad lran d`eazd.zezyn xzei eze` ciqtn didy ,xkenl `p`ic ihn c

:dinza xcdne .zezyn xzei etiqei `ly epwz ,`p`ic diihnil `lc meyne (la`)éø÷éà àøâú ïéáæå ïáæ éòá àì àçååø äééèîéì àìã àåä àðàéã äéîúá øãäîåoi`y ok m` -

el eyrdpwz dn ,melk giexnxbzd?ùøãå çëùà àø÷.`id aezkdzxifbc -ì÷ù äùîçå äøùò íéì÷ù íéøùòå äùîç íéì÷ù íéøùòmilwymiyy oze` .milwymiyy ixd-

.mifef d`n ody ,mirlq dynge mixyr`l`dpi` `ziixe`c dpnc ol `niiwe .dpn i`da eed mixpic ifef mirax`e miz`n ixd - mifef drax` rlqe ,dpnd mkl didiùã÷ ìù äðî
äéä ìåôë.oixpic miz`n epiidc -úåãîä ìò ïéôéñåî äðéî òîùå.mixyr - leg ly d`nl dizeekc ,ycw ly miz`nl mirax` epiidc -øáìî úåúù äðéî òîùåyngly -

.miz`n lr mirax` siqedl jixv did `l - eibln zezy ied i`c .iyyd oitiqenà÷éã éîð ïéúéðúîrny - "zeixacn yy ody zeinlyexi oi`q yng" ipzwc .xaln `zezyc -

.rlq `ed dxeza xen`d "lwy" .xaln `zezy epiide ,ziyyd odilr siqedl jixv z`vnp ,zeixacn yy ody zeinlyexi yng eyr .yngd lr etiqed iyy [wlg] eze`c :dpin
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ì÷ùäå`xwie) aizkck ,drn epiid Ð dxbc !eed drax`e mixyrc :dniz Ð dxb mixyr

yye ,oixpic drax`Ð rlq :ol `niiwe .oirn oixyr :opinbxzne ,"dxb mixyr" (fk

inia ,cg` .etiqed minrtC :mz epiax uxize !drax`e mixyr Ð ixd ,xpic sqk Ð drn§©£©¦

.miyy ly ede`yre ,mirlq miyng ly didy ,ecal ycew ly dpn lr etiqedy Ð l`wfgi

ly didy ,rlqd lr etiqed Ð minkg inia aeye

.drax`e mixyr ly ede`yre ,dxb mixyr

.ycew ly oia leg ly oia ,dpnd sqezp `linne

,cg` ztqez `l` did `ly :xnel yi cere

Ð leg ly dpn mlerle .l`wfgi inia etiqedy

ly Ð ycew lye ,mirlq dynge mixyr ly

,zezy rlqd lr etiqedy `l` .mirlq miyng

zaa sqezpe ,zern rax`e mixyr ly ede`yre

milwy miyye .leg lye ycew ly dpn zg`

milwya Ð ycew ly dpna `xw aiyg `wc

lr etiqedy xninl `xw `z`e ,ixii` mipey`xd

.'ek mipey`xd milwy oze`n ea eqpkpy dpnd

dligzn didy Ð "lwyd"e :`xwc `yexit ikde

,mixyre ,mixyr milwy oze`n "dxb mixyr"

didi" ycew ly Ð "dpnd" ,xyr dynge dynge

,"milwy mixyr" aezkd mwlgy dne ."mkl

,"lwy dynge dxyr" ,"milwy mixyre dyng"

Ð "mkl didi dpnd milwy miyy" azk `le

,zelwyn dyly mdl eidy itl :mz epiax xne`

,sqezpy xg` ycew ly dpn yily ly Ð zg`

dpn riax lyÐ zg`e ,leg ly dpn lyÐ zg`e

oke .ycew ly dpn zewifgn ozylye .ycew ly

oixyr Ð `rliq" :opinbxznc ,mebxzd giken

Ð `tqk ipn ,oirlq oixyrÐ `iipn zezlz ,oirn

dxyr yng Ð `iipn zerax ,oirlq ynge oixyr

."oekl idi `kdc `iipn oiziy oedlek ,oirliq

zezlzc ,jk lk ayiizn oi` `xza yexitle

ycew ly dpna ixiin Ð `iipn zeraxe `iipn

ynge oixyr `tqk dpn eli`e .sqezipy xg`

leg lya e`l Ð leg ly dpna ixii`c ,mirlq

ly oey`xd dpna `l` ,xn`w sqezipy xg`

.l`wfgi yexita ok yxit qxhpewa edine .leg
aixwde
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é"úë é"ùø

äëåáøå.mipdk zxeza "dkeax" ixw oigzexa helg -ïéî ìëì ùéìùå íéðåøùò äùìù àöîð.dvnay -ïåøùòì úåìç ùìùå.yilye mipexyr dylyl zelg xyr iedc -úéîìùåøé úãîáå.oiaw `l` zepexyr da eid `ly -åéädyng -

oi`q-.d`ql oiaw dyy ,oiaw miylyàøîâúàùì.lehil =úáä øîåç øùòîxnegde ,xnegd xyrn - zadc --.oi`q dyly wifgn xnegd zixiyr `edy zad `vnp ,oi`q miyly'åë éîð äôéàzal dti` ziywn i`n`e -?àìà`eddn -

dti`l dl zxnb `l `nrh i`n `xw?.ied dnk `prci `l diteb xnegc meynéîð àëä!`ed dnk `prci `l xneg `dc ,dpin siliz `l za -ïîùä ÷çå.xyrn ly -ïîùä úáäcvik xeyird ."xekd on" did "zad xyrn" `id ef onyd zcn -?

.i`xw ipd iaizk l`wfgiae ,zad oaxw ly onyd wge :jk aezk mixtq zvwae i`xw ipd iaizk l`wfgiae .miza dxyr `ed xnegdy itl .zg` za epnn lehil okzi f`e ,"xnegd" mkl didi "mizad zxyr"øåëä ïî úáä øùòîzxyr ied xekc -

.xekae d`qa d`eaz oiccen eidy ,oi`q miyly iedc laa ipal edl `hiyt xeke .miza'åë úåãîä ìò ïéôéñåî ïéà`nrh i`n" jixt ikdl ,xn`w `xaq l`enyc dizrc `wlq ied `zyd la` ,onwlc i`xwn iwtp edlek rahne zecn -?."éàî

àîòè.oey`x oey`x lre ,i`w zecn` -àòøú éòå÷ôà íåùî àîéìà`a arxc xeaq ,zecnd itqez rcei epi`y inc .daxd xwizne jled ,hrn xwizdl ligziy jezne .zecnd zexzi iptn ,xwiizdl xryd ligzn ,xzei zecnd licbnyky -

.xzeie xzei xwizne ,mlerläàðåà íåùî àìàmitiqen ike .gwn lhae ,zezyn xzei dp`zpy `vnp - zezy lr xzei etiqei m` ,dp`zpy erciyke .mipey`xd minca mixken dcnd etqezpy mixngd erci `ly cr ycgny ,gwn lehia ied `lc -

.d`pe` xifgne dpw - zezy ,gwn lha - zezyn xzei :`rivn `aaa opixn` ikde .ez`pe` inc xkenl gwel xifgie ,miiw gwnd `di - `l eze ,zezy'åë äãîáù øáã ìë.lign `l - citwc oeikc -àðàéæ äééèîð àìã àøâú íåùî àìàiptn -

d ipay itl .ciqti `ly ,xira xkene ,mixtka d`eaz dpewy mixngdzcna xken ,dcn ly ztqezd xikn xngd oi`y ycgne .zezyn xzei xkzyi `ly opixn`ck ,mirlq yya xira xken `ede .mirlq ynga dcn ,dpey`xd dcna el mixken mixtk

.da ozp `edy mincd on ciqtn - zezy lr xzei siqep m`e ,dlecbd xirdàðééæ:jixt `we .cqtd -äééèîðã éòá [àì] éîð çåéø ìáà äééèîì àìã éòáã àåä àðééæ.xkzyn `le ciqtn `l ,zezy oitiqen ikc -éø÷à àøâú ïéáæå ïáæ-

melk giexi `le ,xbz `xwiy ick ,ozepe `yep jkl ike .dinza?éåä ïéòáøàå ïúàî äðî íëì äéäé äðîä ì÷ù äùîçå äøùò íéì÷ù íéøùòå äùîç íéì÷ù íéøùòoz`n ,`vnp .mifef rax` - rlqde ,`xwa aiyg mirlq [miyy] `dc -

.l`wfgia i`w [ycew] ly dpn iab `xw i`de .ied mirax`eäéä ìåôë.miz`n ly zezy ied mirax`c ,zezy etiqedc ,`ed ztqez - miz`n lr ithc mirax` jpde ,oz`n dil iedc -øáìî úåúùåmirax` uegan e`iad ,mirax` minrt yng lry -

e`ne ,yilye mifef miylye yly wlge wlg lkl iedc ,miwlg yyl miz`nd ewelgiy opixn` `le .ziyy mrt.rahn ied - rlqe ,lwyn ied - dpnc ,rahne zecn `wtp `xw `iddne .e`bln zezy dil iedc ,dpnd lr zezyd z` siqep miwlg oz
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,ïé÷é÷ø ,úBlç :ïéðéîäëeáøeìL eàöîð ,íéðBøNò äL ¦¦©§¦¦§¨¦§§§¨¤§¦

ìLå ,ïéîe ïéî ìëì LéìLeúBlç LïBøOòì.äcnáe §¦§¨¦¦§¨©§¦¨©¦¨
úéîìLeøéìL eéääMîçå õîçì øNò äMîç ,á÷ íéL §©§¦¨§¦©£¦¨¨¨¤¨¥©£¦¨

.älçì äöçîe á÷ ,õîçì øNò äMîç .ävnì øNò̈¨©©¨£¦¨¨¨¤¨¥©¤¡¨§©¨
ìL ävnáe ,ävnì øNò äMîç,ïé÷é÷øe ,úBlç :ïéðéî L £¦¨¨¨©©¨©©¨¨¦¦©§¦¦

úBlç ézLe ,ïéîe ïéî ìëì ïéa÷ úLîç eàöîð ,äëeáøe§¨¦§§£¥¤©¦§¨¦¦§¥©
.á÷ìàøîâïéàñ Lîç äàa äúéä äãBzä" §©©¨¨§¨¨¨¨¥§¦

øîàc ,àcñç áø øîà ?éléî éðä àðî ."úBiîìLeøé§©§¦§¨¨¥¦¥£©©¦§¨©£©
äôéàä" :àø÷úaäåìL úa äî ,"íëì äéäé ãçà ïëzL §¨¨¥¨§©©Ÿ¤¤¨¦§¤¨¤©©¨

ìL äôéà óà ,ïéàñàîéìéà ?ïìðî àôeb úáe .ïéàñ L §¦©¥¨¨§¦©¨§¨©¦¥¨
øNòî úà úàNì" áéúëcîøîçäéîð äôéà ,"úaä ¦¦§¦¨¥¤©§©©Ÿ¤©©¥¨©¦

" áéúëäúéøéNòåàðòãé àì øîBç àlà !"äôéàä øîçä ¨§¦©£¦¦©Ÿ¤¨¥¨¤¨¤¨¨©§¨
" àëäî àlà !änk àðòãé àì éîð àëä ,änk÷çåïîMä ©¨¨¨©¦¨¨©§¨©¨¤¨¥¨¨§¨©¤¤

øîBç íéúaä úøNò øBkä ïî úaä øNòîe ïîMä úaä©©©¤¤©£¥©©¦©£¤¤©¨¦¤
ìò ïéôéñBî ïéà :ìàeîL øîà ."øîBç íéúaä úøNò ék¦£¤¤©¨¦¤¨©§¥¥¦¦©

úBcnä,úeúMî øúBé òaènä ìò àìå ,úeúMî øúBé ©¦¥¦§§Ÿ©©©§¥©¥¦§
?àîòè éàî .úeúMî øúBé økzNé àì økzNnäå§©¦§©¥Ÿ¦§©¥¥¦§©©§¨

àòøz éòe÷ôà íeMî àîéìéà¯úeúL ,éëä éà!àì éîð ¦¥¨¦©§¥©§¨¦¨¦§©¦¨
.çwî ìehéa éåäéì àìc éëéä ék ,äàðBà íeMî àlà¯ ¤¨¦¨¨¦¥¦§¨¤¡¥¦¦¨

,ïéðîaLå ì÷LîaLå äcîaL øác ìk :àáø øîà àäå§¨£©¨¨¨¨¨¤§¦¨§¤§¦§¨§¤§¦§¨
ék ,àøbz íeMî àlà !øæBç äàðBà éãkî úBçt eléôà£¦¨¦§¥¨¨¥¤¨¦©¨¨¦

àìc éëéädééèîì.äðàéc¯àìc àeä äðàécdééèîéì, ¥¦§¨¦§¥¦©¨¦©¨§¨¦§¥
áø øîà àlà !?"éø÷éà àøbz ,ïéaæå ïáæ" ?éòa àì àçåø©§¨¨¨¥§©§©¥©¨¨¦§¥¤¨£©©
äøb íéøNò ì÷Mä" :Løãå çkLà àø÷ ìàeîL ,àcñç¦§¨§¥§¨©§©§¨©©¤¤¤§¦¥¨

äMîç íéì÷L íéøNòíéøNòåì÷L äMîçå äøNò íéì÷Läðnääðî ,"íëì äéäé¯ïúàî ¤§¦§¨¦£¦¨§¤§¦§¨¦£¨¨©£¦¨¤¤©¨¤¦§¤¨¤¨¤¨¨
ïéôéñBî ,dpéî òîLe .äéä ìeôk LãB÷ ìL äðî ,dpéî òîL :úìz dpéî òîL àlà !eåä ïéòaøàå§©§§¦¨¤¨§©¦¨§¨§©¦¨¨¤¤¤¨¨¨§©¦¨¦¦

,dpéî òîLe .úeúMî øúBé ïéôéñBî ïéàå úBcnä ìòàúeúLéîð ïéúéðúî :àðéáø øîà .øálî ©©¦§¥¦¦¥¦§§©¦¨§¨¦§©£©¨¦¨©§¦¦©¦
.dpéî òîL .úBiøaãî LL ïäL úBiîìLeøé ïéàñ Lîç äàa äúéä äãBz :éðú÷c ,à÷éc©§¨§¨¨¥¨¨§¨¨¨¨¥§¦§©§¦¤¥¥¦§¨¦§©¦¨
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קנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fr sc zegpn(iriax meil)

,dwelgd z` dpynd zhxtnäøNòmipexyrìd zelg zxyr,õîç £¨¨§¨¥
ävnì äøNòå ,älçì ïBøOò.dizelg miyly lklìL ,ävnáeL ¦¨©©¨©£¨¨©©¨©©¨¨Ÿ

ïéðéî,oziiyr jxca efn ef zepeyd,eàöîð .äëeáøe ,ïé÷é÷ø ,úBlç ¦¦©§¦¦§¨¦§§
ìLïéîå ïéî ìëì LéìLe íéðBøNò äL,dvnd zelg lyìLåL §Ÿ¨¤§¦§¦§¨¦¨¦§¨Ÿ

,ïBøOòì úBlçzelg xyr miyer yilye mipexyr dylyn ixdy ©§¦¨
.oexyr yily dxeriy dlg lky `vnp ,oin lk ly

dcna dpynd zx`an dzr ,zixacnd dcna eid o`k cr mixeriyd
:zinlyexiúéîìLeøé äcîáem` ik zepexyrl dwlgzd `ly §¦¨§©§¦

mi`q dyng ekxved ,zixacnd zcn lr ziyya dlecb `ide ,oiawl
y `vnp ,oiaw dyy d`q lkae ,calaìL eéäøNò äMîç ,á÷ íéL ¨§Ÿ¦©£¦¨¨¨

oiawävnì øNò äMîçå ,õîçìzelgl zleqd xeriyy xg`n ¤¨¥©£¦¨¨¨©©¨
.dvnd zelgl dey ungd,õîçì øNò äMîç,zelgd zxyrl £¦¨¨¨¤¨¥

,`vnpävnì øNò äMîç .älçì äöçîe á÷,dizelg lklävnáe ©¤¡¨©©¨£¦¨¨¨©©¨©©¨
ìLïéî ìëì ïéa÷ úLîç ,eàöîð .äëeáøe ,ïé÷é÷øe ,úBlç ,ïéðéî L ¨Ÿ¦¦©§¦¦§¨¦§§£¥¤©¦§¨¦
ïéîå,mipind zylyn,áwì úBlç ézLemiyer oiaw dyngn ixdy ¨¦§¥©©©

.aw ivg dxeriy dlg lky `vnp ,zelg xyr

àøîâ
:dpyna epipy.úBiîìLeøé ïéàñ Lîç äàa äúéä äãBzä©¨¨§¨¨¨¨¥§¦§©§¦

:`xnbd zxxanéléî éðä àðîdti`dy ,el` mixac epcnl okidn ± §¨¨¥¦¥
:`xnbd daiyn .mi`q ylyàø÷ øîàc ,àcñç áø øîàdn l`wfgi) ¨©©¦§¨§¨©§¨

(`i(íëì) 'äéäé ãçà ïëz úaäå äôéàä'zcn-] 'za'de dti`d ± ¨¥¨§©©Ÿ¤¤¨¦§¤¨¤
.oxeriyae ozcna zeey ,[gla gtpúa äîdxeriyìLóà ,ïéàñ L ©©¨Ÿ§¦©

ìL äôéà.ïéàñ L:`xnbd zl`eyàôeb 'úá'e,[dnvr-]ïìðî ¥¨¨Ÿ§¦©¨§¨¨
.mi`q yly dlikn `idyáéúëcî àîéìéàweqtd jynda(my) ¦¥¨¦¦§¦

'úaä øîçä øNòî (úà) úàNì'dcnd on xyrnl za zgwl ± ¨¥¤©§©©Ÿ¤©¨
,mi`q yly zady `vnp ,mi`q miyly dxeriyy ,'xneg' diexwd

ok m`énð äôéà,dti` lr mb ±áéúëäweqt eze`a xn`p ixd ± ¥¨©¦¨§¦
'äôéàä øîçä úøéNòå','xneg'n xyrnl dti` zgwl yiy ± ©£¦¦©Ÿ¤¨¥¨

.zan cenll epwwfp recne ,xneg zixiyr `id dti`yàlàdn i`ce ¤¨
y meyn ,'dti`d xngd zxiUre' weqtdn micnel oi`yàì øîBç ©£¦¦©Ÿ¤¨¥¨¤Ÿ

änk àðòãé,epnn zixiyr `idy dti` `id dnk cenll oi`e ,ezcn ¨©§¨©¨
ok m`,énð àëäweqta,'zAd xngd xUrn z`Ul'ðòãé àìänk à ¨¨©¦¨¥©§©©Ÿ¤©¨Ÿ¨©§¨©¨

.zad ly dzcn `id dn epnn cenll oi`e ,xneg `edepl oi` aeye
.dti`d zcnl xewn

:`xnbd zvxznàëäî àlà(ci dn my),ïîMä úaä ,ïîMä ÷çå' ¤¨¥¨¨§Ÿ©¤¤©©©¤¤
íézaä úøNò ék ,øîç íézaä úøNò ,økä ïî úaä øNòî(e)©§©©©¦©Ÿ£¤¤©©¦Ÿ¤¦£¤¤©©¦

'øîçzynyn gld zcn `idy zady ,onya xyrnd oice wg ± Ÿ¤
,d`q miyly `ed xekdy reciy oeikne .xekd on xyrn zlihpl
dcn didz cvik ,aezkd siqene .mi`q yly zad dlikny epcnl
lehil okzi f`e ,[xekd xeriyk `edy] ,xnegd didi miza dxyr ,ef
epcnle zeide .miza dxyr `ed xnegdy itl ,xyrnl cg` za epnn
`l` ,mi`q yly odipy xeriy `vnp ,oxeriya miey dti`de zady

.yail dti`de ,gld zcicnl zynyn zady
:zecnd lr dtqedd oipra dpc `xnbdïéôéñBî ïéà ,ìàeîL øîà̈©§¥¥¦¦

úeúMî øúBé úBcnä ìòyneg `edy ,dycgd dcndn [ziyyn-] ©©¦¥¦§
.zncewd mzcinnàìåmitiqenìòly ekxrøúBé òaènä §Ÿ©©©§¥©¥

äå .úeúMîe dxegq dyerøkzNn,ytp lke` ixaca [giexne-]àì ¦§§©¦§©¥Ÿ
úeúMî øúBé økzNé.dxegqd jxrn ¦§©¥¥¦§

f el` mipic xn` l`enyy dxeaq `xnbdzxxan jkl .`xaqn d
:`xnbdàîòè éàî,ziyyn xzei zecnd lr mitiqen oi`y ©©£¨

àòøz éòe÷ôà íeMî àîéìéà,xryd zrwtd meyn ± ¦¥¨¦©§¥©§¨
z` elriy miyyege ,xignd z` milrn dcnd z` milicbnyky
etiqedy erci `ly eidiy itl ,dxegqd zenk zlcbdn xzei xignd
dlrie ,mlerl `a arxy itl xignd dlry mixeaq eidie zecnd lr

,xignd rwteie weyd xry,éëä éày owzl epl didàì énð úeúL ¦¨¦§©¦Ÿ
xzei xignd z` elriy yeygl yi ziyy z`lrda mby ,siqep

.dxegqd zenk zlcbdn
:xg` mrh `xnbd d`ianàlà`ed ziyyn xzei siqedl xeqi`d ¤¨

,äàðBà íeMîyiy ,izin`d ieeydn zegta xken xbzd `vniy ¦¨¨

dlecbd dcna dpewl cecnie zecnd z` elicbdy rci `ly yegl
,ziyyn xzei dcnd z` licbdl `l epctwd okle ,oyid xignaék¦

ç÷î ìehéa éåäéì àìc éëéäixdy ,gwnd lehia didi `ly ick ± ¥¦§Ÿ¤¡¥¦¤©
epcnl(:p n"a),ziyyn xzeia d`pe`d dzid m`y ,d`pe` ipica

ziyy ly d`pe`ay itl ,siqedl exizd ziyy la` .lha gwnd
.miiw gwnd ,gwnd jxrn

:`xnbd dywnì÷LnaLå äcnaL øác ìk ,àáø øîà àäå§¨¨©¨¨¨¨¨¤©¦¨§¤©¦§¨
øæBç äàðBà éãkî úBçt eléôà ïéðnaLådzid d`pe`d m` - §¤©¦§¨£¦¨¦§¥¨¨¥

,dxegqd beqa e` xigna `le ,elwyna e` epipna e` gwnd zcna
mc`y meyn ,ziyyn zegt dzid d`pe`d m` elit` gwnd lha
rci `lyk ,ok m` .ziyyn zegta elit` efk d`pe` lr citwn
gwnd lhazie ,dcna drhy `vnp ,zecnd z` elicbdy xkend
xzei wx l`eny xq` recne ,ziyyn zegt elicbdyk elit`

.ziyyn
:l`eny ixacl xg` mrh d`ian `xnbdàøbz íeMî àlàdpwz ± ¤¨¦©¨¨

weyl dliaene ziad lran d`eaz dpewd xgeqd zaehl `id ef
.dxiknläðàéc dééèîì àìc éëéä ék.cqtd el `eai `ly ick ± ¦¥¦§Ÿ¦§§¥§¨¨

mirlq dyya weya xkene ,mirlq dynga ziad lran dpew `edy
dcna ziad lran dpwiy okzi ,zecnd licbpyke ,ziyy giexne
dcnd z` eiptl miyi gwelde zecnd z` epiyy rci `le ,dpyid
m`e .dpyid dcnd ly xignd `edy dyya dpxknie ,dlecbd

.oxwdn ciqti ,ziyyn xzeia dcnd z` licbp
:`xnbd dywndééèîéì àìc àeä äðàécwx yeygl epilr m`d ± §¨¨§Ÿ¦§§¥

,oxwdn xgeqd ciqti `ly jkléòa àì àçåøjixv epi` xgeqd ike ± ¦§¨Ÿ¨¥
m`d ,giexdléøwéà àøbz ïéaæå ïáæwx xkene dpew `ed m`d ± ¨©§©¦©¨¨¦§¥

,exgqna giexdl xgeqd zxhn lk ixd ,xgeq ede`xwiy liaya
,cala ziyya dcnd z` licbdl `ly s` ezpwzl b`cp `ly recne
.dne`n giexn epi`y `vnp dlecba xeknie dpyid dcna dpwi m`y
.xeqi`d mrh edf `ly gken ,ziyyn xzei wx xq` l`enyy jkne

:`xnbd dwiqnçkLà àø÷ ìàeîL ,àcñç áø øîà àlà`vn - ¤¨¨©©¦§¨§¥§¨©§©
,weqtLøãåaezk .ziyyn xzei zecnd z` zelrdl xeq`y epnn §¨©

l`wfgi xtqa(ai dn)e' dpnd xeriy iablíéøNò ,äøb íéøNò ì÷Mä §©¤¤¤§¦¥¨¤§¦
äéäé äðnä ,ì÷L äMîçå äøNò ,íéì÷L íéøNòå äMîç ,íéì÷L§¨¦£¦¨§¤§¦§¨¦£¨¨©£¦¨¤¤©¨¤¦§¤

'íëì,dynge mixyr cere ,mixyr ,weqta miiepnd milwyd mekq ± ¨¤
xeriy `ed df ,milwy miyy cgia mpid xy` ,xyr dyng cere

.milwy miyy likn dpnd ,xnelk .mkl didiy dpnd
,dyw ok m`e ,mifef drax` `ed lwy lk `ld ,l`enyl dyw dide

y xnel xyt` ikeäðîy ,milwy miyy `edeåä ïéòaøàå ïúàî± ¨¤¨¨§©§§¦¨
d`n likn dpndy epicia laewn ixde ,mifef mirax`e miz`n mdy

.mifefdpéî òîL ,àlàdf weqtnúìz.mixac dyly ±dpéî òîL ¤¨§©¦¨§¨§©¦¨
,äéä ìeôk LãB÷ ìL äðî,mifef d`n did oileg ly dpny cerae ¨¤¤¤¨¨¨

.fef miz`n did ycew ly dpnïéàå ,úBcnä ìò ïéôéñBî dpéî òîLe§©¦¨¦¦©©¦§¥
,úeúMî øúBé ïéôéñBîdid ycew ly dpny weqta x`ean ixdy ¦¦¥¦§

mirax` ycew ly dpnd lr etiqedy ,rnyn ,mifef mirax`e miz`n
,mirax`e miz`n jezn mirax`e ,dligza eidy fef miz`nd lr fef

.ziyy mpiddpéî òîLe`id ,exn`y ziyydyøálî àúeúL± §©¦¨§¨¦§©
mekqd mr ztqezd z` mitxvny xg`ly ,xnelk ,uegan ziyy
mifefd mirax` ixdy ,mekqd llkn ziyyztqezd z`vnp ,oey`xd
,fef mirax`e miz`n ly llekd mekqd jezn ziyy mpid ,eptqedy
eibln dtqedd dzid eli`e .miz`nd ly oey`xd mekqdn ziyinge
miyly mdy ,oey`xd mekqd jezn ziyy miaygn epiid ,[miptan-]
el` mixac jezne .miz`nd lr mitiqen eze`e ,fef yilye dylye

.siqedl xyt` ziyy cry ,l`eny cnl
àà÷éc énð ïéúéðúî ,àðéáø øîwiicl yi epizpynn mb ± ¨©©¦¨©§¦¦©¦©§¨

.eibln `le xaln `id ziyy ztqezdyäàa äúéä äãBzä ,éðz÷c§¨¨¥©¨¨§¨¨¨
dpéî òîL ,úBiøaãî LL ïäL úBiîìLeøé ïéàñ Lîçztqezdy ¨¥§¦§©§¦¤¥¥¦§¨¦§©¦¨

`idy ,zixacnd d`qd ixdy ,xaln ziyy dzid milyexia
,zeinlyexi dyng me`yre zeixacn dyngl etiqedy ztqezd
zenkdn ziyye ,dtqedd mcewy zenkdn ziying `id ixd

.dtqedd ixg`y zllekd
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oifge` mipy` cenr fr sc ± oey`x wxtzereay

äìçì ïåøùò õîçì åéä äøùòcg` lke ,oipindyly-dvnae ,ung eid zelgxyrc-

yly ,e`vnp .zepexyr dxyr ly zelg miyly - dvna `vnp .zelg xyr ly did

did oexyr lkny .oexyrl - zelg ylye ,oine oin lkl - oexyr yilye zepexyr

epipyy dne .oexyr dxyr `l` eid `l zelg miylyc ,dvn ly zelg dyly dyer

dcna la` .zixacn dcna `id o`k cr

,oiaw miyly ody ,oi`qyng eidy ,zinlyexi

,ungl - oiaw xyrdyng ,oiawdyy-d`qc

.dvnl - xyr dyngeäöçîå á÷ozep did -

xyr dyer did oiaw xyr dyngnc ,dlgl

.zelgá÷ì úåìç éúùådid cg` awnc -

oiaw xyr dyngn ixdy .zelg izy dyer

.dvn ly zelg miyly dyer didàøîâ
éìéî éðäðîoi`q yly dti`c -?ãçà ïëåú-

.odzg`dcnúáä øîåçä øùòî (úà) úàùì
,xnegd lr xyrn zlihp `ed `id zade -

dti`c `xw xn`e ,oi`q miyly `ed xnegc

.`ed cg` okez zaeúáî úôìé àîòè éàîå
úéøéùò äôéàä áéúëäå äôåâ äôéàî óìéì

øîåçä.(dti`) oi`q miyly `edy -àìà-

dnk `prci `lc ,dipin sili `l ikd meyn

.xneg `edéîð àëä,"zad xnegd xyrn" -

!xneg `eddnk`prci `l- dpin slinl irac

øåëä ïî úáä øùòî àëäî àìàopirci xeke -

oeyl `edy itl ,oi`q miyly `edy i`ce

`ed - xyrn `edy zady `vnp .(xneg)

- "cg` okez zade dti`d" aizke ,oi`q yly

yxtzn ikde .oi`q zyly dti`c dpin rny

kd onzadxyrn" :`xwxek lyxyrny- "xe

xnegac - "xneg mizad zxyr" ,za `ed

`vnp .miza dxyr ody ,oi`q miyly `ki`

ik" .xek enk ,oi`q miyly ied inp xnegc

`l - `xwc ditiqc "xneg mizad zxyr

bdpnk ,xeaicd ltky `l` ,iz` `payegl

.mi`iapdøëúùîäå.ytp lke`a -éàî
àîòèzezyn xzei zecnd lr oitiqen oi` -?

`rxz irewt` meyn `nili`oeikc -

iz` `nlc opiyiige ,mincd oitiqen ,oilcbny

.i`cn xzei mincd iteqe`léëä éà`l ik -

yginl inp `ki` ,zezy `l` oitiqen

.ikdléëä íåùî àìàxzei oitiqen oi` -

.zezynç÷î ìåèá éåäéì àìã éëéä éë-

-zezyd`pe` :(a,hn`rivn`aa) ol`niiwc

.gwn lha - zezyn xzi ,d`pe` xifgne dpw

el ozepe .gweld dpw ok it lr s`e ,zezy dp`zp ixd - dlecb dcna laiw dfe ,dpey`xd dcnd ick el xkne ,zecnd lr etiqedc rci `l m` ,d`eazd z` xkny xbzd ,inp `kd

.lek`l dn gwell el `diy ick ,ea xefgl leki xkend oi`e ,d`pe` inc'åë åìéôà äãîáù øáã ìë.dcna dp`zp ixde ,dilr citwc meyn -àøâú íåùî àìàgwely xngd -

qtd ied - xzeia etqezpy dcna ccen did eli`e .zezyd da xkzydl dvexy ,miweeya dkilene ,ziad lran d`eazd.zezyn xzei eze` ciqtn didy ,xkenl `p`ic ihn c

:dinza xcdne .zezyn xzei etiqei `ly epwz ,`p`ic diihnil `lc meyne (la`)éø÷éà àøâú ïéáæå ïáæ éòá àì àçååø äééèîéì àìã àåä àðàéã äéîúá øãäîåoi`y ok m` -

el eyrdpwz dn ,melk giexnxbzd?ùøãå çëùà àø÷.`id aezkdzxifbc -ì÷ù äùîçå äøùò íéì÷ù íéøùòå äùîç íéì÷ù íéøùòmilwymiyy oze` .milwymiyy ixd-

.mifef d`n ody ,mirlq dynge mixyr`l`dpi` `ziixe`c dpnc ol `niiwe .dpn i`da eed mixpic ifef mirax`e miz`n ixd - mifef drax` rlqe ,dpnd mkl didiùã÷ ìù äðî
äéä ìåôë.oixpic miz`n epiidc -úåãîä ìò ïéôéñåî äðéî òîùå.mixyr - leg ly d`nl dizeekc ,ycw ly miz`nl mirax` epiidc -øáìî úåúù äðéî òîùåyngly -

.miz`n lr mirax` siqedl jixv did `l - eibln zezy ied i`c .iyyd oitiqenà÷éã éîð ïéúéðúîrny - "zeixacn yy ody zeinlyexi oi`q yng" ipzwc .xaln `zezyc -

.rlq `ed dxeza xen`d "lwy" .xaln `zezy epiide ,ziyyd odilr siqedl jixv z`vnp ,zeixacn yy ody zeinlyexi yng eyr .yngd lr etiqed iyy [wlg] eze`c :dpin
äðùî
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ì÷ùäå`xwie) aizkck ,drn epiid Ð dxbc !eed drax`e mixyrc :dniz Ð dxb mixyr

yye ,oixpic drax`Ð rlq :ol `niiwe .oirn oixyr :opinbxzne ,"dxb mixyr" (fk

inia ,cg` .etiqed minrtC :mz epiax uxize !drax`e mixyr Ð ixd ,xpic sqk Ð drn§©£©¦

.miyy ly ede`yre ,mirlq miyng ly didy ,ecal ycew ly dpn lr etiqedy Ð l`wfgi

ly didy ,rlqd lr etiqed Ð minkg inia aeye

.drax`e mixyr ly ede`yre ,dxb mixyr

.ycew ly oia leg ly oia ,dpnd sqezp `linne

,cg` ztqez `l` did `ly :xnel yi cere

Ð leg ly dpn mlerle .l`wfgi inia etiqedy

ly Ð ycew lye ,mirlq dynge mixyr ly

,zezy rlqd lr etiqedy `l` .mirlq miyng

zaa sqezpe ,zern rax`e mixyr ly ede`yre

milwy miyye .leg lye ycew ly dpn zg`

milwya Ð ycew ly dpna `xw aiyg `wc

lr etiqedy xninl `xw `z`e ,ixii` mipey`xd

.'ek mipey`xd milwy oze`n ea eqpkpy dpnd

dligzn didy Ð "lwyd"e :`xwc `yexit ikde

,mixyre ,mixyr milwy oze`n "dxb mixyr"

didi" ycew ly Ð "dpnd" ,xyr dynge dynge

,"milwy mixyr" aezkd mwlgy dne ."mkl

,"lwy dynge dxyr" ,"milwy mixyre dyng"

Ð "mkl didi dpnd milwy miyy" azk `le

,zelwyn dyly mdl eidy itl :mz epiax xne`

,sqezpy xg` ycew ly dpn yily ly Ð zg`

dpn riax lyÐ zg`e ,leg ly dpn lyÐ zg`e

oke .ycew ly dpn zewifgn ozylye .ycew ly

oixyr Ð `rliq" :opinbxznc ,mebxzd giken

Ð `tqk ipn ,oirlq oixyrÐ `iipn zezlz ,oirn

dxyr yng Ð `iipn zerax ,oirlq ynge oixyr

."oekl idi `kdc `iipn oiziy oedlek ,oirliq

zezlzc ,jk lk ayiizn oi` `xza yexitle

ycew ly dpna ixiin Ð `iipn zeraxe `iipn

ynge oixyr `tqk dpn eli`e .sqezipy xg`

leg lya e`l Ð leg ly dpna ixii`c ,mirlq

ly oey`xd dpna `l` ,xn`w sqezipy xg`

.l`wfgi yexita ok yxit qxhpewa edine .leg
aixwde
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é"úë é"ùø

äëåáøå.mipdk zxeza "dkeax" ixw oigzexa helg -ïéî ìëì ùéìùå íéðåøùò äùìù àöîð.dvnay -ïåøùòì úåìç ùìùå.yilye mipexyr dylyl zelg xyr iedc -úéîìùåøé úãîáå.oiaw `l` zepexyr da eid `ly -åéädyng -

oi`q-.d`ql oiaw dyy ,oiaw miylyàøîâúàùì.lehil =úáä øîåç øùòîxnegde ,xnegd xyrn - zadc --.oi`q dyly wifgn xnegd zixiyr `edy zad `vnp ,oi`q miyly'åë éîð äôéàzal dti` ziywn i`n`e -?àìà`eddn -

dti`l dl zxnb `l `nrh i`n `xw?.ied dnk `prci `l diteb xnegc meynéîð àëä!`ed dnk `prci `l xneg `dc ,dpin siliz `l za -ïîùä ÷çå.xyrn ly -ïîùä úáäcvik xeyird ."xekd on" did "zad xyrn" `id ef onyd zcn -?

.i`xw ipd iaizk l`wfgiae ,zad oaxw ly onyd wge :jk aezk mixtq zvwae i`xw ipd iaizk l`wfgiae .miza dxyr `ed xnegdy itl .zg` za epnn lehil okzi f`e ,"xnegd" mkl didi "mizad zxyr"øåëä ïî úáä øùòîzxyr ied xekc -

.xekae d`qa d`eaz oiccen eidy ,oi`q miyly iedc laa ipal edl `hiyt xeke .miza'åë úåãîä ìò ïéôéñåî ïéà`nrh i`n" jixt ikdl ,xn`w `xaq l`enyc dizrc `wlq ied `zyd la` ,onwlc i`xwn iwtp edlek rahne zecn -?."éàî

àîòè.oey`x oey`x lre ,i`w zecn` -àòøú éòå÷ôà íåùî àîéìà`a arxc xeaq ,zecnd itqez rcei epi`y inc .daxd xwizne jled ,hrn xwizdl ligziy jezne .zecnd zexzi iptn ,xwiizdl xryd ligzn ,xzei zecnd licbnyky -

.xzeie xzei xwizne ,mlerläàðåà íåùî àìàmitiqen ike .gwn lhae ,zezyn xzei dp`zpy `vnp - zezy lr xzei etiqei m` ,dp`zpy erciyke .mipey`xd minca mixken dcnd etqezpy mixngd erci `ly cr ycgny ,gwn lehia ied `lc -

.d`pe` xifgne dpw - zezy ,gwn lha - zezyn xzei :`rivn `aaa opixn` ikde .ez`pe` inc xkenl gwel xifgie ,miiw gwnd `di - `l eze ,zezy'åë äãîáù øáã ìë.lign `l - citwc oeikc -àðàéæ äééèîð àìã àøâú íåùî àìàiptn -

d ipay itl .ciqti `ly ,xira xkene ,mixtka d`eaz dpewy mixngdzcna xken ,dcn ly ztqezd xikn xngd oi`y ycgne .zezyn xzei xkzyi `ly opixn`ck ,mirlq yya xira xken `ede .mirlq ynga dcn ,dpey`xd dcna el mixken mixtk

.da ozp `edy mincd on ciqtn - zezy lr xzei siqep m`e ,dlecbd xirdàðééæ:jixt `we .cqtd -äééèîðã éòá [àì] éîð çåéø ìáà äééèîì àìã éòáã àåä àðééæ.xkzyn `le ciqtn `l ,zezy oitiqen ikc -éø÷à àøâú ïéáæå ïáæ-

melk giexi `le ,xbz `xwiy ick ,ozepe `yep jkl ike .dinza?éåä ïéòáøàå ïúàî äðî íëì äéäé äðîä ì÷ù äùîçå äøùò íéì÷ù íéøùòå äùîç íéì÷ù íéøùòoz`n ,`vnp .mifef rax` - rlqde ,`xwa aiyg mirlq [miyy] `dc -

.l`wfgia i`w [ycew] ly dpn iab `xw i`de .ied mirax`eäéä ìåôë.miz`n ly zezy ied mirax`c ,zezy etiqedc ,`ed ztqez - miz`n lr ithc mirax` jpde ,oz`n dil iedc -øáìî úåúùåmirax` uegan e`iad ,mirax` minrt yng lry -

e`ne ,yilye mifef miylye yly wlge wlg lkl iedc ,miwlg yyl miz`nd ewelgiy opixn` `le .ziyy mrt.rahn ied - rlqe ,lwyn ied - dpnc ,rahne zecn `wtp `xw `iddne .e`bln zezy dil iedc ,dpnd lr zezyd z` siqep miwlg oz
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.ävnì äøNòå .älçì ïBøOò ,õîçì äøNòävnáeìLL £¨¨¤¨¥¦¨§©¨©£¨¨©©¨©©¨¨
,ïé÷é÷ø ,úBlç :ïéðéîäëeáøeìL eàöîð ,íéðBøNò äL ¦¦©§¦¦§¨¦§§§¨¤§¦

ìLå ,ïéîe ïéî ìëì LéìLeúBlç LïBøOòì.äcnáe §¦§¨¦¦§¨©§¦¨©¦¨
úéîìLeøéìL eéääMîçå õîçì øNò äMîç ,á÷ íéL §©§¦¨§¦©£¦¨¨¨¤¨¥©£¦¨

.älçì äöçîe á÷ ,õîçì øNò äMîç .ävnì øNò̈¨©©¨£¦¨¨¨¤¨¥©¤¡¨§©¨
ìL ävnáe ,ävnì øNò äMîç,ïé÷é÷øe ,úBlç :ïéðéî L £¦¨¨¨©©¨©©¨¨¦¦©§¦¦

úBlç ézLe ,ïéîe ïéî ìëì ïéa÷ úLîç eàöîð ,äëeáøe§¨¦§§£¥¤©¦§¨¦¦§¥©
.á÷ìàøîâïéàñ Lîç äàa äúéä äãBzä" §©©¨¨§¨¨¨¨¥§¦

øîàc ,àcñç áø øîà ?éléî éðä àðî ."úBiîìLeøé§©§¦§¨¨¥¦¥£©©¦§¨©£©
äôéàä" :àø÷úaäåìL úa äî ,"íëì äéäé ãçà ïëzL §¨¨¥¨§©©Ÿ¤¤¨¦§¤¨¤©©¨

ìL äôéà óà ,ïéàñàîéìéà ?ïìðî àôeb úáe .ïéàñ L §¦©¥¨¨§¦©¨§¨©¦¥¨
øNòî úà úàNì" áéúëcîøîçäéîð äôéà ,"úaä ¦¦§¦¨¥¤©§©©Ÿ¤©©¥¨©¦

" áéúëäúéøéNòåàðòãé àì øîBç àlà !"äôéàä øîçä ¨§¦©£¦¦©Ÿ¤¨¥¨¤¨¤¨¨©§¨
" àëäî àlà !änk àðòãé àì éîð àëä ,änk÷çåïîMä ©¨¨¨©¦¨¨©§¨©¨¤¨¥¨¨§¨©¤¤

øîBç íéúaä úøNò øBkä ïî úaä øNòîe ïîMä úaä©©©¤¤©£¥©©¦©£¤¤©¨¦¤
ìò ïéôéñBî ïéà :ìàeîL øîà ."øîBç íéúaä úøNò ék¦£¤¤©¨¦¤¨©§¥¥¦¦©

úBcnä,úeúMî øúBé òaènä ìò àìå ,úeúMî øúBé ©¦¥¦§§Ÿ©©©§¥©¥¦§
?àîòè éàî .úeúMî øúBé økzNé àì økzNnäå§©¦§©¥Ÿ¦§©¥¥¦§©©§¨

àòøz éòe÷ôà íeMî àîéìéà¯úeúL ,éëä éà!àì éîð ¦¥¨¦©§¥©§¨¦¨¦§©¦¨
.çwî ìehéa éåäéì àìc éëéä ék ,äàðBà íeMî àlà¯ ¤¨¦¨¨¦¥¦§¨¤¡¥¦¦¨

,ïéðîaLå ì÷LîaLå äcîaL øác ìk :àáø øîà àäå§¨£©¨¨¨¨¨¤§¦¨§¤§¦§¨§¤§¦§¨
ék ,àøbz íeMî àlà !øæBç äàðBà éãkî úBçt eléôà£¦¨¦§¥¨¨¥¤¨¦©¨¨¦

àìc éëéädééèîì.äðàéc¯àìc àeä äðàécdééèîéì, ¥¦§¨¦§¥¦©¨¦©¨§¨¦§¥
áø øîà àlà !?"éø÷éà àøbz ,ïéaæå ïáæ" ?éòa àì àçåø©§¨¨¨¥§©§©¥©¨¨¦§¥¤¨£©©
äøb íéøNò ì÷Mä" :Løãå çkLà àø÷ ìàeîL ,àcñç¦§¨§¥§¨©§©§¨©©¤¤¤§¦¥¨

äMîç íéì÷L íéøNòíéøNòåì÷L äMîçå äøNò íéì÷Läðnääðî ,"íëì äéäé¯ïúàî ¤§¦§¨¦£¦¨§¤§¦§¨¦£¨¨©£¦¨¤¤©¨¤¦§¤¨¤¨¤¨¨
ïéôéñBî ,dpéî òîLe .äéä ìeôk LãB÷ ìL äðî ,dpéî òîL :úìz dpéî òîL àlà !eåä ïéòaøàå§©§§¦¨¤¨§©¦¨§¨§©¦¨¨¤¤¤¨¨¨§©¦¨¦¦

,dpéî òîLe .úeúMî øúBé ïéôéñBî ïéàå úBcnä ìòàúeúLéîð ïéúéðúî :àðéáø øîà .øálî ©©¦§¥¦¦¥¦§§©¦¨§¨¦§©£©¨¦¨©§¦¦©¦
.dpéî òîL .úBiøaãî LL ïäL úBiîìLeøé ïéàñ Lîç äàa äúéä äãBz :éðú÷c ,à÷éc©§¨§¨¨¥¨¨§¨¨¨¨¥§¦§©§¦¤¥¥¦§¨¦§©¦¨

äðùî

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

מנחות. פרק שביעי - אלו מנחות נקמצות דף עז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



`oifgeקנד mipya cenr fr sc ± oey`x wxtzereay

äðùîïìåëî.dxyrn cg` lhep did dcez ingl -éîçìáù úåðáø÷ä ìë åéäéù
ïéåù äãåú.dnexz zyxtda -ïáø÷î ìåèé àìùlehi `ly ,exiag lr dnexz df -
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.zg` lhepäîåøú íéøåëááxn xn`c -

.mixekad el` - "jci znexze" :(a,el migqt)

øåòéù äì ïéà íéøåëáã äîåøú äî-

mixac el` :(` dpyn ` wxt d`t) opixn`ck

dnkc ,mixekade d`td :xeriy mdl oi`y

.`ian - dvxiyäîåøú äéøçà ïéàùoeikc -

dpnn aey oiyixtn oi` xyrn znexz lhpy

.zxg` dnexzäîåøú äéøçà ùéùixdy -
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'dl dnexz oaxw lkn cg`" (f `xwie)dxfbl "
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mzenxde" (gi xacna) xyrn znexza xn`pe
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.úBøBãì úâäBð dðéàL ,ïéãî úîeøz çéëBz ìàå .úBøBãì¯!älç úîeøzî óìéðå¯éaø éác àðz §§©¦©§©¦§¨¤¥¨¤¤§§¥©¦§©©¨¨¨§¥©¦
'ä úîeøz epnî" Ba øîàpL øác ïéðc :ìàòîLé,"øácî'äì äîeøz" Ba øîàpL'äì äîeøz" "," ¦§¨¥¨¦¨¨¤¤¡©¦¤§©¦¨¨¤¤¡©§¨©§¨©

'ä úîeøz epnî" Ba øîàpL øácî'äì äîeøz epnî" Ba øîàð àìc ,älç úîeøz é÷etàì ."éòa ." ¦¨¨¤¤¡©¦¤§©§©¥§©©¨§¨¤¡©¦¤§¨©¨¥
ïåék ?LîBçå äúéî ïäéìò ïéáéiç ïéà Bà ,LîBçå äúéî ïäéìò ïéáéiç ,äãBú éîçì úîeøz :àáø̈¨§©©§¥¨©¨¦£¥¤¦¨§¤¥©¨¦£¥¤¦¨§¤¥¨

øNòî úîeøúì L÷úéàc¯Ba ,àîìc Bà .éîc øNòî úîeøúkBúéMîçåBà úònãî ?àðîçø èòéî §¦§©¦§©©£¥¦§©©£¥¨¥¦§¨©£¦¦¦¥©£¨¨§©©©
?àãeîìz éàî ."äðééäz" øîBì ãeîìz" :øî øîà .e÷éz ?úònãî dðéà¥¨§©©©¥£©¨©§©¦§¤¨©©§¨
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מנחות. פרק שביעי - אלו מנחות נקמצות דף עז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fr sc zegpn(iriax meil)

äðùî
:dcez ingl znexza zwqer epizpynílekîmipind zrax` lkn - ¦¨

,dcezd ingl lyìèBð äéämgl odkdäøNòî ãçàl,äîeøz ¨¨¥¤¨¥£¨¨§¨
øîàpL(ci f `xwie),'äì äîeøz ïaø÷ ìkî ãçà epnî áéø÷äå'odMl ¤¤¡©§¦§¦¦¤¤¨¦¨¨§¨§¨©©Ÿ¥

,weqtd z` dpynd zyxec .'didi Fl minlXd mC z` wxGd,'ãçà' ©Ÿ¥¤©©§¨¦¦§¤¤¨
cnln ,rnyn mlyìBhé àlLmgl dnexzlñeøt.[jezge xeay-] ¤Ÿ¦¨

,'ïaø÷ ìkî'cnlnúBåL úBðaøwä ìk eäiLeidi mipind lky - ¦¨¨§¨¤§¨©¨§¨¨
ick ,zelg xyr eidi cg` lkay ,mdizelg xtqna mieyìBhé àlL¤Ÿ¦

dnexzBøéáç ìò ïaøwîdid `l m`y ,ipyd oind lr cg` oinn ± ¦¨§¨©£¥
cg` oinne yng cg` oinn `ian did `l` miey zepaxwd z` dyer
ixdy ,ipyd lr cg` oinn yixtdl eilry `vnp ,dxyr yng

.zelg xyr lkn cg` d`a dnexzdíéîìMä íc úà ÷øBfä ïäkì'©Ÿ¥©¥¤©©§¨¦
'äéäé Bì`idy ,dcezd z` aixwdy odkl didz dnexzd zlg - ¦§¤
,minlyøàMäå,mingld x`y ±.íéìòaì ìëàð §©§¨¤¡¨©§¨¦

àøîâ
:mznexze dcezd ingl xeriya dpc `ziixadïðaø eðz`ziixaa ¨©¨¨

(f"t ev `xtq)aezka xn`p ,(my),'epnî áéø÷äå'jezn rnyn 'epnn' §¦§¦¦¤
yixtdl jixvy epicnll ,dcezd ingl,øaeçîä ïîlk eidiy ¦©§¨

.dnexzd z` lhepy drya cg` ilka zelgdìBhé àlL ,'ãçà'¤¨¤Ÿ¦
ïî ìBhé àlL ,úBåL úBðaøwä ìk eäiL ,'ïaø÷ ìkî' .ñeøẗ¦¨¨§¨¤§¨©¨§¨¨¤Ÿ¦¦

,Bøéáç ìò ïaøwä.dpyna x`azdy itke ©¨§¨©£¥
:zyxece `ziixad dkiynnàéä änkî òãBé éðéà ,''äì äîeøz'± §¨©¥¦¥©¦©¨¦

.dnexzl zg` lhep `ed zelg dnknïc éðéøä,a` oipaaïàk øîàð £¥¦¨¤¡©¨
dcez inglaøNòî úîeøúa øîàðå ,'äîeøz'(ek gi xacna),'äîeøz' §¨§¤¡©¦§©©£¥§¨

ïläl äîmxez xyrn znexzaïàk óà ,äøNòî ãçàdcez ingla ©§©¨¤¨¥£¨¨©¨
.äøNòî ãçàingl ipin zrax`n oaxw lkay micnl ep`vnpe ¤¨¥£¨¨

.dnexzl mdn zg` lhepy zelg dxyr yi dcez
:`ziixad dywnBæ Cøãì êlk Bàzxg` jxca zkll jl yi ixd ± ©¥§¤¤

,mixekian cenlleïàk øîàðdcez inglaøîàðå ,'äîeøz' ¤¡©¨§¨§¤¡©
ïläl äî ,'äîeøz' íéøekáamixekiaaïàk óà ,øeòéL dì ïéà §¦¦§¨©§©¨¥¨¦©¨

dcez ingla.øeòéL dì ïéà¥¨¦
:`ziixad zvxznäàøðdcez ingl znexz z`éîì`id,äîBã ¦§¤§¦¨

:`ziixad zx`an .a` oipaa cnlp dnecdneïéðcdcez ingl znexz ¨¦
`idyäîeøz äéøçà ïéàL äîeøzsqep oewiza jxev oi`y - §¨¤¥©£¤¨§¨

,dnexzd zlihp xg`l dcezd inglaî`id s`y xyrn znexz ¦
,äîeøz äéøçà ïéàL äîeøzoey`xd xyrnd z` owzl jxev oi`y §¨¤¥©£¤¨§¨

,xyrn znexz epnn dlhipy ixg`LiL ,íéøeka eçéëBé ìàå§©¦¦¦¤¥
,äîeøz ïäéøçàdperh mixekia dpnn e`aedy dcyd z`eaz ixdy ©£¥¤§¨

.zexyrne zenexz zyxtd
:`ziixad dgec,Bæ Cøãì Clk Bà,mixekial dnec dcezy xen`e ©¥§¤¤

y itlïéðc`idy dcez ingl znexzLBã÷ íB÷îa úìëàpä äîeøz ¨¦§¨©¤¡¤¤§¨¨
,milyexia ±î`id s`y mixekiaLBã÷ íB÷îa úìëàpä äîeøz- ¦§¨©¤¡¤¤§¨¨
,milyexia.íB÷î ìëa úìëàpL øNòî úîeøz çéëBz ìàå§©¦©§©©£¥¤¤¡¤¤§¨¨

`l` ,a` oipaa cenll oi` ok` :`ziixad dwiqnøîBì ãeîìz©§©
dcez ingla(ci f `xwie)aixwde'epnîoAxw lMn cg`,''äì äîeøz §¦§¦¦¤¤¨¦¨¨§¨§¨©

øNòî úîeøúa áéúëe(ek gi xacna)mznxde','äîeøz epnî §¦¦§©©£¥©£¥Ÿ¤¦¤§¨
,''d znexz epnn' xn`p mdipyae,äåL äøéæâìznexz s`y cnll ¦§¥¨¨¨

.xyrn znexzk dxyrn cg` dxeriy dcez ingl
:dlg lk xeriy `ed dnk zxxan `ziixadàéäL äîeøúì eðãîì̈©§¦§¨¤¦

ìáà ,äøNòî ãçàoiicränkî òãBé éðéàzleqàéälk xeriy ¤¨¥£¨¨£¨¥¦¥©¦©¨¦
älç.ung ly ©¨

:`ziixad daiynïc éðéøä` oipaa cnele,aïàk øîàðdcez ingla £¥¦¨¤¡©¨
ïläl äî 'íçì' íçlä ézLa ïläì øîàðå ,'íçì'mgld izya ¤¤§¤¡©§©¨¦§¥©¤¤¤¤©§©¨

ïBøOò[dti`d zixiyr-]ïàk óà ,älçìdcez inglaïBøOò ¦¨©©¨©¨¦¨
.älçì©©¨

:`ziixad dywnBæ Cøãì Clk Bà.miptd mgln cenllïàk øîàð ©¥§¤¤¤¡©¨
dcez inglaïläl äî ,'íçì' íéðtä íçìa øîàðå ,'íçì'mgla ¤¤§¤¡©§¤¤©¨¦¤¤©§©¨

miptdïàk óà ,úBðBøNò éðLdcez inglaúBðBøNò éðLlkl §¥¤§©¨§¥¤§
.dlg

:`ziixad zvxznäàøðdcez ingl z`,äîBc éîì.cnlp epnne ¦§¤§¦¨
:`ziixad zx`ançáfä íò õîç äàaä äçðî ïéðcingl dxyr - ¨¦¦§¨©¨¨¨¥¦©¤©

,dcez oaxw mr d`ad dgpn mpid dcez ly ungäàaä äçðnî¦¦§¨©¨¨
çáfä íò õîç`ae ,ung zgpn mpid mgld izy ±bg zepaxw mr mi ¨¥¦©¤©

.zereaydõîç àa BðéàL íéðtä íçì çéëBé ìàå`le ,dvn `l` §©¦©¤¤©¨¦¤¥¨¨¥
`açáfä íò.envr ipta `l` ¦©¤©

:`ziixad dywnBæ Cøãì êlk Bàmgll minec dcez ingly xen`e ©¥§¤¤
y itl ,miptdäçðî ïéðcdcez ingl -,õøàì äöeçå õøàî äàaä ¨¦¦§¨©¨¨¥¨¤§¨¨¨¤

d`a `id oke ,mewn lkn dxear d`eazd z` `iadl mi`yxyïî¦
leaidLãçäef dpy lyïLiä ïîe,zencewd mipyd lyäçðnî- ¤¨¨¦©¨¨¦¦§¨

miptd mglnäàaä`id s`ïîe Lãçä ïî õøàì äöeçå õøàî ©¨¨¥¨¤§¨¨¨¤¦¤¨¨¦
ïîe Lãçä ïî àlà úBàa ïéàL íçlä ézL eçéëBé ìàå .ïLiä©¨¨§©¦§¥©¤¤¤¥¨¤¨¦¤¨¨¦

.õøàä̈¨¤
`l` ,a` oipaa cenll oi` ok` :`ziixad dwiqnøîBì ãeîìzizya ©§©

mgld(fi-fh bk `xwie)'dl dWcg dgpn mYaxwde'íëéúáLBnî §¦§©§¤¦§¨£¨¨©¦§Ÿ¥¤
,'eàéáz' øîBì ãeîìz ïéàL .'íézL äôeðz íçì eàéázef daizy ¨¦¤¤§¨§©¦¤¥©§©¨¦

mkizeayenn 'dl dycg dgpn mzaxwde' xnel leki didy zxzein
,'dtepz mgl,'eàéáz' øîBì ãeîìz äîecnlläzàM äî ìkL ©©§©¨¦¤¨©¤©¨

øçà íB÷nî àéáîoebk gaf mre ung `ay mgld izyl dnecd ¥¦¦¨©¥
,dcez inglïläl äî .äæk àeä éøä,mgld izya,älçì ïBøOò £¥¨¤©§©¨¦¨©©¨

ïàk óàdcez ly ung inglaéà .älçì ïBøOò,xn`z m`e ±äî ©¨¦¨©©¨¦©
ïläl`ianúBðBøNò éðL,xzei `le mgld izyléðL ïàk óà §©¨§¥¤§©¨§¥

úBðBøNò,cgia dcez ly ung ingl lkløîBì ãeîìzjynda ¤§©§©
zlq' weqtd.'äðééäzzx`any itk] zxzein 'dpiidz'n zg` c"eie Ÿ¤¦§¤¨

ingl dpnn epcnly 'e`iaz' zaiz lr cnll d`ae ,[oldl `xnbd
mdn dlg lke .mipexyr dxyr dcezd ingll `iadl yiy ,dcez

.mgld izyn cg` mglk oexyr dxeriy
:dcezay dvn ingl xeriy edn zx`an `ziixadäøNò eðãîì̈©§£¨¨

mipexyrìd inglõîçj` ,unga xn`p 'dpiidz' ixdy ,dcezd ly §¨¥
äøNòmipexyrìd inglävn,dcezd ly.ïépî:`ziixad daiyn £¨¨§©¨¦©¦

,øîBì ãeîìz,`iadl yiy dvnd ipin z` dxezd dhxity xg`l ©§©
'õîç íçì úlç ìò'(bi f my),y rnyneãâð`aend gnwd xeriy ©©Ÿ¤¤¨¥¤¤

zelglàáä ,õîçzelgl gnwúBðBøNò íéøNò ,eàöîð .ävî ¨¥¨¥©¨¦§§¤§¦¤§
l gnw.ävnì äøNòå õîçì äøNò ,äãBú éîçì©§¥¨£¨¨¤¨¥©£¨¨©©¨
ìBëéyøîBì ãeîìz ,ãçà ïénî àlà ïlek eäé àì ävnaL äøNò ¨£¨¨¤©©¨Ÿ§¨¤¨¦¦¤¨©§©

(ai f my)úBvî úBlç äãBzä çáæ ìò áéø÷äå epáéø÷é äãBz ìò íà'¦©¨©§¦¤§¦§¦©¤©©¨©©
'åâå úëaøî úìñ ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìazNg §Ÿ©¤¤§¦¥©§ª¦©¨¤Ÿ¤ª§¤¤©Ÿ

miwiwx ,zelg ,dvna mipin dyly yiy cnll ,'onWA zlElA§Ÿ©¤¤
,mipexyr dxyr `ian cgi mlekly oeike .dkeaxeìL ,eàöîðäL ¦§§§Ÿ¨

å ,ïéîå ïéî ìëì LéìLe íéðBøNò,zelg xyr mpyi oin lkay oeik ¤§¦§¦§¨¦¨¦§
e`vnpìL,íéòaøà äãBú éîçì eàöîðå .ïBøOòì úBlç Ldxyr ¨Ÿ©§¦¨§¦§§©§¥¨©§¨¦

.dvn miylye ,ung mdnøàMäå ,ïäkì ïúBðå òaøà ïäî ìèBð¥¥¤©§©§¥©Ÿ¥§©§¨
.íéìòaì íéìëàð¤¡¨¦©§¨¦

:`ziixad ixaca dpc `xnbdøî øîà,`ziixaa lirl `aed ± ¨©©
,øaeçîä ïî ,'epnî áéø÷äå'.dnexz zrya cgia zelgd eidiy §¦§¦¦¤¦©§¨

äzòî àìàdn z` xiaqp cvik ,'epnn' zaiz zernyn efyáéúëc ¤¨¥©¨¦§¦
oaxwd on mixeni`d znxda(b f my)epnî íéøé Baìç ìk úàå',' §¥¨¤§¨¦¦¤

xak oaxwdy xg`l ziyrp mixeni`d znxdy dxeaq `xnbde
,dyw ok m`e ,eigzpl gzepnàkéà øaeçî éàî íúäxaegn dfi` - ¨¨©§¨¦¨

:`xnbd zvxzn .mnvr ipta micner mixeni`d ixd ,my yiáøãk¦§©
øNa çzðé àlL ,éîéáà øîà àcñç áø øîàc ,éîéáà øîà àcñç¦§¨¨©£¦¦§¨©©¦§¨¨©£¦¦¤Ÿ§©©¨¨

oaxwd,ïéøeîéà ìBhiL íãB÷mdyk mixeni`d lhepy `vnpe ¤¤¦¥¦
.oaxwa mixaegn

:`ziixad ixaca oecl `xnbd dtiqen,øî øîàdcez inglay oipn ¨©©
,dxyrn cg` dnexz zzl yiïàk øîàðdcez ingla'äîeøz' ¤¡©¨§¨

.'äîeøz' øNòî úîeøúa øîàðå:`xnbd dywnóìéðåcnlpe - §¤¡©¦§©©£¥§¨§¥©
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קנה oifge` mipya cenr fr sc ± oey`x wxtzereay

äðùîïìåëî.dxyrn cg` lhep did dcez ingl -éîçìáù úåðáø÷ä ìë åéäéù
ïéåù äãåú.dnexz zyxtda -ïáø÷î ìåèé àìùlehi `ly ,exiag lr dnexz df -

."exiag lr oaxwn lehi `ly" opirac meyn ,melk `l dfne mipy dfnàøîâïî
øáåçîä.dnexz zrya cgia zelgd lk ediy opirac -äîëî òãåé éðéà`ed zelg -

.zg` lhepäîåøú íéøåëááxn xn`c -

.mixekad el` - "jci znexze" :(a,el migqt)

øåòéù äì ïéà íéøåëáã äîåøú äî-

mixac el` :(` dpyn ` wxt d`t) opixn`ck

dnkc ,mixekade d`td :xeriy mdl oi`y

.`ian - dvxiyäîåøú äéøçà ïéàùoeikc -

dpnn aey oiyixtn oi` xyrn znexz lhpy

.zxg` dnexzäîåøú äéøçà ùéùixdy -

.eizenexz lk yixtdl el yi oiicrïéðã
ùåã÷ íå÷îá úìëàðä äãåú éîçì úîåøú-

mixeka znexzn ,milyexia zlk`py

.milyexia zlk`pdåðîî øîåì ãåîìú-

'dl dnexz oaxw lkn cg`" (f `xwie)dxfbl "

a aizkc ,dey'dl dnexz epnn" dcez ingl,"

mzenxde" (gi xacna) xyrn znexza xn`pe

.'ebe "xyrn 'd znexz epnnòãåé éðéà ìáà
äîëî.ung ly dlgd dyer `ed gnw -

íçì ïàë øîàðmgld izye dcez ung -

.gafd mr ung zgpn oi`aïåøùò ïìäì äî
äìçì(ipye mipy") (bk `xwie) aizkc -

.'ebe "mipexyrúåàá íéðôä íçìå äãåú éîçì
õøàì äöåçîå õøàîze`a oi` mgld izye -

(my) eda aizkc ,ux`d on `l`

dn ,"dtepz mgl e`iaz mkizeayenn"

"e`iaz" xnel cenlz?(my) xn`p xak ixdy

xninl ivne ,"dycg dgpn mzaxwde"

cenlz dne ,"dtepz mgl mkizeayenn"

"e`iaz" xnel?mewnn `ian dz`y lky

.dfk eidi gafd mre ,ung df oirk xg`äî éà
ïìäì,`l eze mipexyr ipy - mgld izya -

`l eze mipexyr izy - o`k s`?øîåì ãåîìú
äðééäúab lr s`e .`id `iieaxl dxizi -

epi` m`c ,dcezl sili - mgld izya aizkc

"mipexyr izy" aizk `dc ,mgld izyl oipr

dxyr eedilc ,dcezay ungl oipr edpz -

.mipexyrõîçì äøùò åðãîìmgld izyn -

xyr ,aizk unga - "dpiidz" ,ung `edy

oipn dvnl?àáä õîç ãâð`iany dnkc -

.dvn `ad ,ung jxevl zleqõîçì øùò-

`yxcn - dvnl xyr ,mgld izyn ol `wtp

."dvn `ad ung cbpl"ìò íà øîåì ãåîìú
'åâå äãåúipin dyly aizk `xw i`da -

.dvnøáåçîä ïî,mly lkd `diy rnyn -

zryac dnexzde ,mly zelg mirax`d

`l` :jixtc epiide .mly lkd `di dnexz

`wc ,`ki` xaegn i`n (inp) `kd 'eke dzrn

lhepy zrya gzepn `edy dizrc `wlq

.algd'åë íãå÷ øùá çúðé àìùi`dke -

.dyxtd zrya xaegn ied `peebóìéðå
ïéãî úîåøúîmiyngn cg` `iedc -?óìéìå

äìç úîåøúîmirax`n cg` iedc -

dpenye?'åë åúéùîçå åá`le - "ea ezne" -

.xg` lr `le - "eziynge" ,xg`aúòîãî-

- oileg jezl dltp m`y ,dnexz x`yk

iabc .d`ne cg`a dzelrdl jixv `diy

.`xwa herin ogky` `l renicàãåîìú éàî
zepexyr dxyr "dpiidz" on rnyn ikid -?
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áéø÷äå.dnexzd lehiyk cg` ilka olek eidiy :qxhpewa yxit Ð xaegnd on epnn

xacna) dnexz iab aizkc "epnn" enk ,`nlra swen `l` jixv oi`c d`xpe

mixde" dgpn iab opiyxcc ,qxhpewd yexitk rnyn (`,ck zegpn) "dax unewd"ae .(gi

ira inp mzd edine .uenwie milk ipya oexyr `iai `ly ,xaegnd on Ð "evnewa epnn

elit`c ,dteb `zrny `idda `zi`ck ,dribp

oexyra mzd ol `irain ,rbp `l i` cg` ilka

sexiv ,df lr dfn uenwl edn `qiaa ewlgy

?opaxc e` `ziixe`cìàåyiy mixeka egikei

`kil inp `nrh i`dne Ð dnexz mdixg`

.dlecb dnexzn slinléàîÐ `ki` xaegn

,jixtc i`dc jzrc `wlqc qxhpewa yxit

lhep jk xg`e xyad gzpn did dligzac

ilka e` ,siwdl leki izk`c :dywe .mixeni`d

:yxtl d`xpe !qxhpewa lirl yxitck ,cg`

.`ed xaegnc `hiytc ,`xw il dnl jixtc
xn`
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é"úë é"ùø

äðùîãçà ìèåð.dnexz ,dxyrn cg` lhep odkd -úåðáø÷ä ìë åéäéù.zelg xyr oiey eidi oipind lk -ìåèé àìù.dnexz -åøéáç ìò ïáø÷î

f oinne ,dyng df oinn did m`y -.df lr dfn yixtn `l - xyr dyng dàøîâøáåçîä ïî.dnexz lehil cg` ilka olek didiy -äîëî òãåé éðéà

.cg` lhep `ed zelg -äîåøú øùòî úîåøúá øîàðådixg` yi mixeka .xyrnd on xyrna ,`xw i`d aizk mielae ,"odkl 'd znexz epnn mzenxde" -

.zexyrne dnexz yixtn - ez`eaz xvew `edyk ,mixeka `iady xg`lc .dnexz[ùåã÷ íå÷îá]`l" aizkc ,milyexia `l` oilk`p oi` mixekae dcez ingl -

."jci znexze jizeacpe jixrya lek`l lkezåàéáú øîåì ãåîìú ïéàùmkizeayenn" azknl ivn iede ,"dycg dgpn mzaxwde" aizk dipin lirl `dc -

."dtepz mglàéáî äúàù úåàáä ìëù.ung oi`ay ,[dfl] zenecd -äæë åéäé.dlgl oexyr -éàmgld izya dn :`qib jdl yexc -zepexyr izy -

dcezay unga o`k s` ,`l eze.zelg xyrl mipexyr ipy -äðééäú íçìä éúùá øîåì ãåîìúoic"ei ipyc ieaixnc yxtne .`cenlz i`n yxtn onwle -

mgld izy` i`c .i`w dcez ingla `pniwe`c ,"mgl e`iaz"` "dpiidz"c c"ei cg :yixc.iaizk "mipexyr ipy" mizy `dc ,c"ei azknl ivn `l -øîåì ãåîìú

õîç íçì (úåöî) úåìç ìò."ung mgl zelg lr" dil jinqe ,"zevn zelg dcezd gaf lr aixwde" aizk dipin lirle -äãåú ìò íàoipin dylyc -

.`xwa iaizkàëéà øáåçî éàî.mixeni`d jk xg`e ,xyad gzpn did dlgzc ,jixt `wc dizrc `wlqc -ïéãî úîåøúîzg` ytp -.ze`n yngnäìç úîåøú.rax`e mixyrn cg` :ol `niiwc -úîåøú] (íéøåëá)

[äìç."epnn" eda aizk xyrn znexze dcez ingl la` ,"epnn" eda aizk `l -äúéî ïäéìò ïéáééçynege oxwe ,cifna -.dlke`d xf ,bbeya -éîã øùòî úîåøúë.aiige ,`id `ilrn dnexzc -àîìã åàhrin -

"edellgi ik ea ezne" d`eaz znexz iab `pngx.zxg` dnexza `le ,dzin aiig ea -åúéùéîçå"eilr siqei eziyinge mlyi ycwd on `hg xy` z`e" -.`pixg`c eziying `le ,i`dc eziying -
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äðùî:øîàpL ,äîeøz äøNòî ãçà ìèBð äéä ílekî¦¨¨¨¥¤¨¥£¨¨§¨¤¤¡©
'äì äîeøz ïaø÷ ìkî ãçà epnî áéø÷äå""ãçà" ."¯àlL §¦§¦¦¤¤¨¦¨¨§¨§¨©¤¨¤Ÿ

"ïaø÷ ìkî" .ñeøt ìBhé¯àlL ,úBåL úBðaøwä ìk eäiL ¦¨¦¨¨§¨¤§¨©¨§¨¨¤Ÿ
Bì íéîìMä íc úà ÷øfä ïäkì" .Bøéáç ìò ïaøwî ìBhé¦¦¨§¨©£¥©Ÿ¥©Ÿ¥¤©©§¨¦

.íéìòaì ìëàð øàMäå ."äéäéàøîâáéø÷äå" :ïðaø eðz ¦§¤§©§¨¤¡¨©§¨¦¨©¨©§¦§¦
"epnî¯"ãçà" .øaeçîä ïî¯"ïaø÷ ìkî" .ñeøt ìBhé àlL ¦¤¦©§¨¤¨¤Ÿ¦¨¦¨¨§¨

¯.Bøéáç ìò ïaøwä ïî ìBhé àlL ,úBåL úBðaøwä ìk eäiL¤§¨©¨§¨¨¤Ÿ¦¦©¨§¨©£¥
'äì äîeøz""¯òãBé éðéàänkîïàk øîàð :ïc éðéøä .àéä §¨©¥¦¥©¦©¨¦£¥¦¨¤¡©¨

ïläl äî ."äîeøz" øNòî úîeøúa øîàðå ,"äîeøz"¯ §¨§¤¡©¦§©©£¥§¨©§©¨
ïàk óà ,äøNòî ãçà¯øîàðå ,"äîeøz" ïàk øîàð :Bæ Cøãì Clk Bà .äøNòî ãçàíéøekaa ¤¨¥£¨¨©¨¤¨¥£¨¨©¥§¤¤¤¡©¨§¨§¤¡©©¦¦
ïläl äî ."äîeøz"¯ïàk óà ,øeòéL dì ïéà¯ïéàL äîeøz ïéðc .äîBc éîì äàøð ?øeòéL dì ïéà §¨©§©¨¥¨¦©¨¥¨¦¦§¤§¦¤¨¦§¨¤¥

Clk Bà .äîeøz ïäéøçà LiL ,íéøeka çéëBé ìàå .äîeøz äéøçà ïéàL äîeøzî ,äîeøz äéøçà©£¤¨§¨¦§¨¤¥©£¤¨§¨§©¦©¦¦¤¥©£¥¤§¨©¥
äîeøz ïéðc :Bæ Cøãìúìëàpäúîeøz çéëBz ìàå .LBã÷ íB÷îa úìëàpä äîeøzî ,LBã÷ íB÷îa §¤¤¨¦§¨©¤¡¤¤§¨¨¦§¨©¤¡¤¤§¨¨§©¦©§©

,øNòîúìëàpLäîeøz epnî" øîBì ãeîìz ?íB÷î ìëa'äìepnî" øNòî úîeøúa áéúëe ," ©£¥¤¤¡¤¤§¨¨©§©¦¤§¨©§¦¦§©©£¥¦¤
"äîeøz¯éðéøä .älç àéä änkî òãBé éðéà ìáà ,äøNòî ãçà àéäL äîeøúì eðãîì .äåL äøéæâì §¨¦§¥¨¨¨¨©§¦§¨¤¦¤¨¥£¨¨£¨¥¦¥©¦©¨¦©¨£¥¦

ïläl äî ."íçì" íçlä ézLa ïläì øîàðå "íçì" ïàk øîàð :ïc¯ïàk óà ,älçì ïBøOò¯ïBøOò ¨¤¡©¨¤¤§¤¡©§©¨¦§¥©¤¤¤¤©§©¨¦¨§©¨©¨¦¨
ïläl äî ."íçì" íéðtä íçìa øîàðå ,"íçì" ïàk øîàð :Bæ Cøãì Clk Bà .älçì¯,úBðBøNò éðL §©¨©¥§¤¤¤¡©¨¤¤§¤¡©§¤¤©¨¦¤¤©§©¨§¥¤§

ïàk óà¯íò õîç äàaä äçðnî çáfä íò õîç äàaä äçðî ïéðc .äîBc éîì äàøð ?úBðBøNò éðL ©¨§¥¤§¦§¤§¦¤¨¦¦§¨©¨¨¨¥¦©¤©¦¦§¨©¨¨¨¥¦
õøàî äàaä äçðî ïéðc :Bæ Cøãì Clk Bà .çáfä íò õîç àa BðéàL íéðtä íçì çéëBé ìàå ,çáfä©¤©§©¦©¤¤©¨¦¤¥¨¨¥¦©¤©©¥§¤¤¨¦¦§¨©¨¨¥¨¤

õøàî äàaä äçðnî ,ïLiä ïîe Lãçä ïî ,õøàì äöeçåäöeçåeçéëBé ìàå .ïLiä ïîe Lãçä ïî ,õøàì §¨¨¨¤¦¤¨¨¦©¨¨¦¦§¨©¨¨¥¨¤§¨¨¨¤¦¤¨¨¦©¨¨§©¦
" øîBì ãeîìz ?õøàä ïîe Lãçä ïî àlà úBàa ïéàL ,íçlä ézLíëéúáLBnîäôeðz íçì eàéáz §¥©¤¤¤¥¨¤¨¦¤¨¨¦¨¨¤©§©¦§Ÿ¥¤¨¦¤¤§¨

íB÷nî àéáî äzàM äî ìkL ?"eàéáz" øîBì ãeîìz äîe ,"eàéáz" øîBì ãeîìz ïéàL ."íézL§©¦¤¥©§©¨¦©©§©¨¦¤¨©¤©¨¥¦¦¨
ïläl äî .äæk àeä éøä øçà¯ïàk óà ,älçì ïBøOò¯ïläl äî éà .älçì ïBøOò¯,úBðBøNò éðL ©¥£¥¨¤©§©¨¦¨§©¨©¨¦¨§©¨¦©§©¨§¥¤§

ïàk óà¯ãeîìz ?ïépî ävnì äøNò ,õîçì äøNò eðãîì ."äðééäz" øîBì ãeîìz ?úBðBøNò éðL ©¨§¥¤§©§©¦§¤¨¨©§£¨¨¤¨¥£¨¨©©¨¦©¦©§
õîçì äøNò ,äãBú éîçì úBðBøNò íéøNò eàöîð .ävî àáä õîç ãâð ,"õîç íçì úlç ìò" :øîBì©©©Ÿ¤¤¨¥¤¤¨¥¨¥©¨¦§§¤§¦¤§©§¥¨£¨¨¤¨¥

äøNò ìBëé .ävnì äøNòåävnaLepáéø÷é äãBz ìò íà" øîBì ãeîìz ?ãçà ïénî àlà ïlek eäé àì ©£¨¨©©¨¨£¨¨¤©©¨Ÿ§¨¤¨¦¦¤¨©§©¦©¨©§¦¤
úBvî úBlç äãBzä çáæ ìò áéø÷äåúìeìaïîMaé÷é÷øeúBvîíéçLîúìñ ïîMaúëaøî"åâå,' §¦§¦©¤©©¨©©§Ÿ©¤¤§¦¥©§ª¦©¨¤Ÿ¤ª§¤¤

ìL eàöîðìLå ,ïéîe ïéî ìëì LéìLe íéðBøNò äL,íéòaøà äãBú éîçì eàöîðå ,ïBøOòì úBlç L ¦§§§¨¤§¦§¦§¨¦¦§¨©§¦¨§¦§§©§¥¨©§¨¦
"epnî áéø÷äå" :øî øîà .íéìòaì íéìëàð øàMäå ,ïäkì ïúBðå òaøà ïäî ìèBð¯àlà .øaeçîä ïî ¥¥¤©§©§¥©Ÿ¥§©§¨¤¡¨¦©§¨¦£©¨§¦§¦¦¤¦©§¨¤¨

øîàc ,éîéáà øîà àcñç áøãk ?àkéà øaeçî éàî íúä ,"epnî íéøé Baìç ìk úàå" áéúëc ,äzòî¥©¨¦§¦§¤¨¤§¨¦¦¤¨¨©§¨¦¨¦§©¦§¨¨©£¦¦©£©
àlL :éîéáà øîà ,àcñç áøçzðéøîàðå ,"äîeøz" ïàk øîàð :øî øîà .ïéøeîéà ìBhiL íãB÷ øNa ©¦§¨¨©£¦¦¤Ÿ§©©¨¨¤¤¦¥¦£©¨¤¡©¨§¨§¤¡©
."äîeøz" øNòî úîeøúa¯!ïéãî úîeøzî óìéðå¯äîeøz ïéðcúâäBpäúâäBpä äîeøzî ,úBøBãì ¦§©©£¥§¨§¥©¦§©¦§¨¨¦§¨©¤¤§¦§¨©¤¤

.úBøBãì úâäBð dðéàL ,ïéãî úîeøz çéëBz ìàå .úBøBãì¯!älç úîeøzî óìéðå¯éaø éác àðz §§©¦©§©¦§¨¤¥¨¤¤§§¥©¦§©©¨¨¨§¥©¦
'ä úîeøz epnî" Ba øîàpL øác ïéðc :ìàòîLé,"øácî'äì äîeøz" Ba øîàpL'äì äîeøz" "," ¦§¨¥¨¦¨¨¤¤¡©¦¤§©¦¨¨¤¤¡©§¨©§¨©

'ä úîeøz epnî" Ba øîàpL øácî'äì äîeøz epnî" Ba øîàð àìc ,älç úîeøz é÷etàì ."éòa ." ¦¨¨¤¤¡©¦¤§©§©¥§©©¨§¨¤¡©¦¤§¨©¨¥
ïåék ?LîBçå äúéî ïäéìò ïéáéiç ïéà Bà ,LîBçå äúéî ïäéìò ïéáéiç ,äãBú éîçì úîeøz :àáø̈¨§©©§¥¨©¨¦£¥¤¦¨§¤¥©¨¦£¥¤¦¨§¤¥¨

øNòî úîeøúì L÷úéàc¯Ba ,àîìc Bà .éîc øNòî úîeøúkBúéMîçåBà úònãî ?àðîçø èòéî §¦§©¦§©©£¥¦§©©£¥¨¥¦§¨©£¦¦¦¥©£¨¨§©©©
?àãeîìz éàî ."äðééäz" øîBì ãeîìz" :øî øîà .e÷éz ?úònãî dðéà¥¨§©©©¥£©¨©§©¦§¤¨©©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fr sc zegpn(iriax meil)

äðùî
:dcez ingl znexza zwqer epizpynílekîmipind zrax` lkn - ¦¨

,dcezd ingl lyìèBð äéämgl odkdäøNòî ãçàl,äîeøz ¨¨¥¤¨¥£¨¨§¨
øîàpL(ci f `xwie),'äì äîeøz ïaø÷ ìkî ãçà epnî áéø÷äå'odMl ¤¤¡©§¦§¦¦¤¤¨¦¨¨§¨§¨©©Ÿ¥

,weqtd z` dpynd zyxec .'didi Fl minlXd mC z` wxGd,'ãçà' ©Ÿ¥¤©©§¨¦¦§¤¤¨
cnln ,rnyn mlyìBhé àlLmgl dnexzlñeøt.[jezge xeay-] ¤Ÿ¦¨

,'ïaø÷ ìkî'cnlnúBåL úBðaøwä ìk eäiLeidi mipind lky - ¦¨¨§¨¤§¨©¨§¨¨
ick ,zelg xyr eidi cg` lkay ,mdizelg xtqna mieyìBhé àlL¤Ÿ¦

dnexzBøéáç ìò ïaøwîdid `l m`y ,ipyd oind lr cg` oinn ± ¦¨§¨©£¥
cg` oinne yng cg` oinn `ian did `l` miey zepaxwd z` dyer
ixdy ,ipyd lr cg` oinn yixtdl eilry `vnp ,dxyr yng

.zelg xyr lkn cg` d`a dnexzdíéîìMä íc úà ÷øBfä ïäkì'©Ÿ¥©¥¤©©§¨¦
'äéäé Bì`idy ,dcezd z` aixwdy odkl didz dnexzd zlg - ¦§¤
,minlyøàMäå,mingld x`y ±.íéìòaì ìëàð §©§¨¤¡¨©§¨¦

àøîâ
:mznexze dcezd ingl xeriya dpc `ziixadïðaø eðz`ziixaa ¨©¨¨

(f"t ev `xtq)aezka xn`p ,(my),'epnî áéø÷äå'jezn rnyn 'epnn' §¦§¦¦¤
yixtdl jixvy epicnll ,dcezd ingl,øaeçîä ïîlk eidiy ¦©§¨

.dnexzd z` lhepy drya cg` ilka zelgdìBhé àlL ,'ãçà'¤¨¤Ÿ¦
ïî ìBhé àlL ,úBåL úBðaøwä ìk eäiL ,'ïaø÷ ìkî' .ñeøẗ¦¨¨§¨¤§¨©¨§¨¨¤Ÿ¦¦

,Bøéáç ìò ïaøwä.dpyna x`azdy itke ©¨§¨©£¥
:zyxece `ziixad dkiynnàéä änkî òãBé éðéà ,''äì äîeøz'± §¨©¥¦¥©¦©¨¦

.dnexzl zg` lhep `ed zelg dnknïc éðéøä,a` oipaaïàk øîàð £¥¦¨¤¡©¨
dcez inglaøNòî úîeøúa øîàðå ,'äîeøz'(ek gi xacna),'äîeøz' §¨§¤¡©¦§©©£¥§¨

ïläl äîmxez xyrn znexzaïàk óà ,äøNòî ãçàdcez ingla ©§©¨¤¨¥£¨¨©¨
.äøNòî ãçàingl ipin zrax`n oaxw lkay micnl ep`vnpe ¤¨¥£¨¨

.dnexzl mdn zg` lhepy zelg dxyr yi dcez
:`ziixad dywnBæ Cøãì êlk Bàzxg` jxca zkll jl yi ixd ± ©¥§¤¤

,mixekian cenlleïàk øîàðdcez inglaøîàðå ,'äîeøz' ¤¡©¨§¨§¤¡©
ïläl äî ,'äîeøz' íéøekáamixekiaaïàk óà ,øeòéL dì ïéà §¦¦§¨©§©¨¥¨¦©¨

dcez ingla.øeòéL dì ïéà¥¨¦
:`ziixad zvxznäàøðdcez ingl znexz z`éîì`id,äîBã ¦§¤§¦¨

:`ziixad zx`an .a` oipaa cnlp dnecdneïéðcdcez ingl znexz ¨¦
`idyäîeøz äéøçà ïéàL äîeøzsqep oewiza jxev oi`y - §¨¤¥©£¤¨§¨

,dnexzd zlihp xg`l dcezd inglaî`id s`y xyrn znexz ¦
,äîeøz äéøçà ïéàL äîeøzoey`xd xyrnd z` owzl jxev oi`y §¨¤¥©£¤¨§¨

,xyrn znexz epnn dlhipy ixg`LiL ,íéøeka eçéëBé ìàå§©¦¦¦¤¥
,äîeøz ïäéøçàdperh mixekia dpnn e`aedy dcyd z`eaz ixdy ©£¥¤§¨

.zexyrne zenexz zyxtd
:`ziixad dgec,Bæ Cøãì Clk Bà,mixekial dnec dcezy xen`e ©¥§¤¤

y itlïéðc`idy dcez ingl znexzLBã÷ íB÷îa úìëàpä äîeøz ¨¦§¨©¤¡¤¤§¨¨
,milyexia ±î`id s`y mixekiaLBã÷ íB÷îa úìëàpä äîeøz- ¦§¨©¤¡¤¤§¨¨
,milyexia.íB÷î ìëa úìëàpL øNòî úîeøz çéëBz ìàå§©¦©§©©£¥¤¤¡¤¤§¨¨

`l` ,a` oipaa cenll oi` ok` :`ziixad dwiqnøîBì ãeîìz©§©
dcez ingla(ci f `xwie)aixwde'epnîoAxw lMn cg`,''äì äîeøz §¦§¦¦¤¤¨¦¨¨§¨§¨©

øNòî úîeøúa áéúëe(ek gi xacna)mznxde','äîeøz epnî §¦¦§©©£¥©£¥Ÿ¤¦¤§¨
,''d znexz epnn' xn`p mdipyae,äåL äøéæâìznexz s`y cnll ¦§¥¨¨¨

.xyrn znexzk dxyrn cg` dxeriy dcez ingl
:dlg lk xeriy `ed dnk zxxan `ziixadàéäL äîeøúì eðãîì̈©§¦§¨¤¦

ìáà ,äøNòî ãçàoiicränkî òãBé éðéàzleqàéälk xeriy ¤¨¥£¨¨£¨¥¦¥©¦©¨¦
älç.ung ly ©¨

:`ziixad daiynïc éðéøä` oipaa cnele,aïàk øîàðdcez ingla £¥¦¨¤¡©¨
ïläl äî 'íçì' íçlä ézLa ïläì øîàðå ,'íçì'mgld izya ¤¤§¤¡©§©¨¦§¥©¤¤¤¤©§©¨

ïBøOò[dti`d zixiyr-]ïàk óà ,älçìdcez inglaïBøOò ¦¨©©¨©¨¦¨
.älçì©©¨

:`ziixad dywnBæ Cøãì Clk Bà.miptd mgln cenllïàk øîàð ©¥§¤¤¤¡©¨
dcez inglaïläl äî ,'íçì' íéðtä íçìa øîàðå ,'íçì'mgla ¤¤§¤¡©§¤¤©¨¦¤¤©§©¨

miptdïàk óà ,úBðBøNò éðLdcez inglaúBðBøNò éðLlkl §¥¤§©¨§¥¤§
.dlg

:`ziixad zvxznäàøðdcez ingl z`,äîBc éîì.cnlp epnne ¦§¤§¦¨
:`ziixad zx`ançáfä íò õîç äàaä äçðî ïéðcingl dxyr - ¨¦¦§¨©¨¨¨¥¦©¤©

,dcez oaxw mr d`ad dgpn mpid dcez ly ungäàaä äçðnî¦¦§¨©¨¨
çáfä íò õîç`ae ,ung zgpn mpid mgld izy ±bg zepaxw mr mi ¨¥¦©¤©

.zereaydõîç àa BðéàL íéðtä íçì çéëBé ìàå`le ,dvn `l` §©¦©¤¤©¨¦¤¥¨¨¥
`açáfä íò.envr ipta `l` ¦©¤©

:`ziixad dywnBæ Cøãì êlk Bàmgll minec dcez ingly xen`e ©¥§¤¤
y itl ,miptdäçðî ïéðcdcez ingl -,õøàì äöeçå õøàî äàaä ¨¦¦§¨©¨¨¥¨¤§¨¨¨¤

d`a `id oke ,mewn lkn dxear d`eazd z` `iadl mi`yxyïî¦
leaidLãçäef dpy lyïLiä ïîe,zencewd mipyd lyäçðnî- ¤¨¨¦©¨¨¦¦§¨

miptd mglnäàaä`id s`ïîe Lãçä ïî õøàì äöeçå õøàî ©¨¨¥¨¤§¨¨¨¤¦¤¨¨¦
ïîe Lãçä ïî àlà úBàa ïéàL íçlä ézL eçéëBé ìàå .ïLiä©¨¨§©¦§¥©¤¤¤¥¨¤¨¦¤¨¨¦

.õøàä̈¨¤
`l` ,a` oipaa cenll oi` ok` :`ziixad dwiqnøîBì ãeîìzizya ©§©

mgld(fi-fh bk `xwie)'dl dWcg dgpn mYaxwde'íëéúáLBnî §¦§©§¤¦§¨£¨¨©¦§Ÿ¥¤
,'eàéáz' øîBì ãeîìz ïéàL .'íézL äôeðz íçì eàéázef daizy ¨¦¤¤§¨§©¦¤¥©§©¨¦

mkizeayenn 'dl dycg dgpn mzaxwde' xnel leki didy zxzein
,'dtepz mgl,'eàéáz' øîBì ãeîìz äîecnlläzàM äî ìkL ©©§©¨¦¤¨©¤©¨

øçà íB÷nî àéáîoebk gaf mre ung `ay mgld izyl dnecd ¥¦¦¨©¥
,dcez inglïläl äî .äæk àeä éøä,mgld izya,älçì ïBøOò £¥¨¤©§©¨¦¨©©¨

ïàk óàdcez ly ung inglaéà .älçì ïBøOò,xn`z m`e ±äî ©¨¦¨©©¨¦©
ïläl`ianúBðBøNò éðL,xzei `le mgld izyléðL ïàk óà §©¨§¥¤§©¨§¥

úBðBøNò,cgia dcez ly ung ingl lkløîBì ãeîìzjynda ¤§©§©
zlq' weqtd.'äðééäzzx`any itk] zxzein 'dpiidz'n zg` c"eie Ÿ¤¦§¤¨

ingl dpnn epcnly 'e`iaz' zaiz lr cnll d`ae ,[oldl `xnbd
mdn dlg lke .mipexyr dxyr dcezd ingll `iadl yiy ,dcez

.mgld izyn cg` mglk oexyr dxeriy
:dcezay dvn ingl xeriy edn zx`an `ziixadäøNò eðãîì̈©§£¨¨

mipexyrìd inglõîçj` ,unga xn`p 'dpiidz' ixdy ,dcezd ly §¨¥
äøNòmipexyrìd inglävn,dcezd ly.ïépî:`ziixad daiyn £¨¨§©¨¦©¦

,øîBì ãeîìz,`iadl yiy dvnd ipin z` dxezd dhxity xg`l ©§©
'õîç íçì úlç ìò'(bi f my),y rnyneãâð`aend gnwd xeriy ©©Ÿ¤¤¨¥¤¤

zelglàáä ,õîçzelgl gnwúBðBøNò íéøNò ,eàöîð .ävî ¨¥¨¥©¨¦§§¤§¦¤§
l gnw.ävnì äøNòå õîçì äøNò ,äãBú éîçì©§¥¨£¨¨¤¨¥©£¨¨©©¨
ìBëéyøîBì ãeîìz ,ãçà ïénî àlà ïlek eäé àì ävnaL äøNò ¨£¨¨¤©©¨Ÿ§¨¤¨¦¦¤¨©§©

(ai f my)úBvî úBlç äãBzä çáæ ìò áéø÷äå epáéø÷é äãBz ìò íà'¦©¨©§¦¤§¦§¦©¤©©¨©©
'åâå úëaøî úìñ ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìazNg §Ÿ©¤¤§¦¥©§ª¦©¨¤Ÿ¤ª§¤¤©Ÿ

miwiwx ,zelg ,dvna mipin dyly yiy cnll ,'onWA zlElA§Ÿ©¤¤
,mipexyr dxyr `ian cgi mlekly oeike .dkeaxeìL ,eàöîðäL ¦§§§Ÿ¨

å ,ïéîå ïéî ìëì LéìLe íéðBøNò,zelg xyr mpyi oin lkay oeik ¤§¦§¦§¨¦¨¦§
e`vnpìL,íéòaøà äãBú éîçì eàöîðå .ïBøOòì úBlç Ldxyr ¨Ÿ©§¦¨§¦§§©§¥¨©§¨¦

.dvn miylye ,ung mdnøàMäå ,ïäkì ïúBðå òaøà ïäî ìèBð¥¥¤©§©§¥©Ÿ¥§©§¨
.íéìòaì íéìëàð¤¡¨¦©§¨¦

:`ziixad ixaca dpc `xnbdøî øîà,`ziixaa lirl `aed ± ¨©©
,øaeçîä ïî ,'epnî áéø÷äå'.dnexz zrya cgia zelgd eidiy §¦§¦¦¤¦©§¨

äzòî àìàdn z` xiaqp cvik ,'epnn' zaiz zernyn efyáéúëc ¤¨¥©¨¦§¦
oaxwd on mixeni`d znxda(b f my)epnî íéøé Baìç ìk úàå',' §¥¨¤§¨¦¦¤

xak oaxwdy xg`l ziyrp mixeni`d znxdy dxeaq `xnbde
,dyw ok m`e ,eigzpl gzepnàkéà øaeçî éàî íúäxaegn dfi` - ¨¨©§¨¦¨

:`xnbd zvxzn .mnvr ipta micner mixeni`d ixd ,my yiáøãk¦§©
øNa çzðé àlL ,éîéáà øîà àcñç áø øîàc ,éîéáà øîà àcñç¦§¨¨©£¦¦§¨©©¦§¨¨©£¦¦¤Ÿ§©©¨¨

oaxwd,ïéøeîéà ìBhiL íãB÷mdyk mixeni`d lhepy `vnpe ¤¤¦¥¦
.oaxwa mixaegn

:`ziixad ixaca oecl `xnbd dtiqen,øî øîàdcez inglay oipn ¨©©
,dxyrn cg` dnexz zzl yiïàk øîàðdcez ingla'äîeøz' ¤¡©¨§¨

.'äîeøz' øNòî úîeøúa øîàðå:`xnbd dywnóìéðåcnlpe - §¤¡©¦§©©£¥§¨§¥©
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המשך בעמוד אלד



xcde"קנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gr sc zegpn(iying meil)

:`xnbd daiynáéúk 'äðééäz' ,éîécáà øa ÷çöé áø øîàipya ¨©©¦§¨©©§¦¦¦§¤¨§¦
mgld izyn cenll yiy micnl zxzein `idy zg` c"eine ,o"icei
ipy wx mdn cnlp `le ,mgl lkl oexyr `edy daexnd xeriyd z`
cnln c"eid xezii mpn` :`xnbd dywn .cgi mingld lkl mipexyr
dxyrl dpeekdy oipn oiicr j` ,dxyr ly zenka xaecny

,mipexyréæéô÷ äøNò àîéà.oiaw i`vg dxyrl dpeekd `ny ± ¥¨£¨¨§¦¥
:`xnbd zvxzn,áeúkä øac úBðBøNòa ,àáø øîàaezky enk ¨©¨¨§¤§¦¥©¨

(fi bk `xwie)micnely dxyrd mb okle ,'mipFxUr ipW miYW'§©¦§¥¤§¦
.mipexyr dxyr md 'dpiidz'n

:`ziixaa epipy .`ziixad z` x`al dkiynn `xnbdäøNò eðãîì̈©§£¨¨
mipexyrìmdy dcezd ingläøNò ,õîçmipexyr.ïépî ,ävnì §¨¥£¨¨©©¨¦©¦

øîBì ãeîìz(bi-ai f my)'ebe zFSn zFNg dcFYd gaf lr aixwde'ìò ©§©§¦§¦©¤©©¨©©©
.'õîç íçì úlç,rnyneãâðkd zelgl `aend gnwd xeriy,õîç ©Ÿ¤¤¨¥§¤¤¨¥

àáäl gnw.ävî ¨¥©¨
:`xnbd dywnLwéäa ãnìîe øæBç Lwéäa ãîlä øác éëåixd - §¦¨¨©¨¥§¤¥¥§©¥§¤¥

ingl xeriy z`,mgld izyn 'e`iaz' ly ywida epcnl ungd
mgl zelg lr' ly ywida dvn zelgl mdn cenll xyt` cvike

migaf zkqna epcnl ixde ,'ung(:hn)eppi` ywida cnlpd xacy ,
epi` dcez ingl xeriy :`xnbd zvxzn .miycwa ywida cnln

`l` ,ecal ywiddn wx cnlpàeä øçà øáãå epîéämb cnlp ± ¥¤§¨¨©¥
izyn xnelk ,xg` xacn mbe ,dcez ingl zyxt sebn xnelk ,epnid
wxe ,zelg xyr `iadl jixvy micnl dcez ingl zyxtny .mgld
micenild ipyne ,mgld izyn micnl oexyr dlg lk xeriyy z`f

,zelgd lkl mipexyr dxyr epcnl cgiàì øçà øáãå epîéä ìëå§Ÿ¥¤§¨¨©¥Ÿ
,Lwéä éåäs` jkle ,miycwa mb xg` xacl epnn cenll xyt`e ¨¥¤¥

dxyr mxeriyy dvn zelgl ung ingln cenll xyt` o`k
.mipexyr

:`xnbd dywnàçéðä[xacd oaen-]øîàc ïàîìxace epnidy ¨¦¨§©§¨©
xg`øîàc ïàîì àlà ,Lwéä éåä àìyàkéà éàî ,Lwéä éåä Ÿ¨¥¤¥¤¨§©§¨©¨¥¤¥©¦¨

øîéîìingla mipexyr dxyr cnlp okidn ,z`f ayiip cvik - §¥©
dcnly ung ingll oexyr ly cenild :`xnbd zvxzn .dvnd

zaizn `ziixad'eàéáz'izyl ywid epi` ,mgld izya dxn`py ¨¦
`l` ,mgldàéä àéeaø'e`iaz' zaiz mgld izy iably oeik - ¦¨¦

,df weqtay mipicl dcez ingl zeaxl ef daiz d`a ,zxzein
oicy `vnp ,dlg lkl oexyr `iadl yiy xn`p `ld df weqtae

n wx `le mnvr dcez ingla azkp dlgl oexyrok m`e .ywid
xyt`e ,ywida cnld xac mpi` 'e`iaz'n micnlpd ungd ingl

.dvnd ingll mdn cenll

äðùî
zelg e`iad ,okynd zkepga eaixwdy mi`elind zepaxwa s`
dpynd .dgpnl zelg `ian ,ezexifp z` miiqyk xifp oke .dgpnl

zepaxw ingl :mpiipr z` zx`aníéàelénä,okynd zkepg lyeéä ©¦¦¨
ïéàamipin dyly ly,äãBzaL ävnkepiide,ïé÷é÷øe ,úBlç ¨¦©©¨¤©¨©§¦¦

úeøéæð .äëéáøe,ezxdha xifpd `iany zelgd ±ézL äàa äúéä §¦¨§¦¨§¨¨¨§¥
úBãémiwlg ipy ±,äãBz ìL ävnkda eidy,ïé÷é÷øe úBlç ¨©©¨¤¨©§¦¦

aezka yxetnk(eh e xacna),àöîð .äëeáø da ïéàåly mxeriyy §¥¨§¨¦§¨
xifpd zelg,úBiîìLeøé ïéa÷ äøNòdcez ly dvnd zelg ixdy £¨¨©¦§©§¦

dyly jezn miwlg ipy opid xifpd zelge ,oiaw xyr dyng oxeriy
.mdnïäLzixacn dcnaúBðBøNò äMLdti`dïééãBòåcere±] ¤¥¦¨¤§§§¨

dxyr eid dceza dvnd zelg ixdy ,[odilr dtqepy ztqez
.oexyrd yily ipye mipexyr dyy md mdn miwlg ipye ,mipexyr

àøîâ
:`xnbd zxxanéléî éðä àðîe`iad mi`elinay epcnl okidn ± §¨¨¥¦¥

:`xnbd daiyn .dvn zelg ipin ylyáø øîà àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©©
àø÷ øîàc ,àéøeb øa àîçmi`elind zyxta(ek g `xwie),ìqîe' ¨¨©§¨§¨©§¨¦©

,úçà ïîL íçì úlçå ,úçà ävî úlç ç÷ì 'ä éðôì øLà úBvnä©©£¤¦§¥¨©©©©¨©©§©©¤¤¤¤©©
'úBlç' àîìLa .'ãçà ÷é÷øåoze` opid ,weqta exkfpyúBlçdvn §¨¦¤¨¦§¨¨©©

oke .dceza enk,'÷é÷ø'eze` epid÷é÷ømgl zlg' j` .dcezak ¨¦¨¦
åàì ,eäðéð éàî 'ïîLl dpeekd oi` ike ±äëeáødaexn dzidy ¤¤©¦§¨§¨

.mipin dyly e`iad mi`elinay df aezka ep`vn ,jk m`e ,onya
:`xnbd dywné÷úî,àéåà áø äì ó`id 'ony mgl zlg'y oipn ©§¦¨©©§¨

,dkeaxàçLîc àzðà àîéàyexw ony ly dberl dpeekd `ny ± ¥¨©§¨§¦§¨
:`xnbd zvxzn .mgl oink dlebràlà`ed dkeaxl cenild ¤¨

,àìáè éaøc déîMî àcñç áø øa ïîçð áø Løããkaezkd xn` ¦§¨©©©§¨©©¦§¨¦§¥§©¦©§¨
mei lka lecb odk `iany oiziag zgpn iabl(ci-bi e `xwie),ïaø÷ äæ'¤¨§©
Búà çLnä íBéa 'äì eáéø÷é øLà åéðáe ïøäàzxiUr ,[oxd` z`-] ©£Ÿ¨¨£¤©§¦©§¦¨©Ÿ£¦¦

,'dp`iaY zkAxn 'ebe zlq dt`deðãnl äî éëåaezkdåéðáìly ¨¥¨Ÿ¤ª§¤¤§¦¤¨§¦©¦§¨§¨¨
,zexecl oxd`BçLnä íBéaly oiziag zgpna wqerd weqtdn - §¦¨§

.lecb odkLéwî ,àlàaezkdBëepéçmei `edy ,heicd odk ly ¤¨©¦¦
,dcearl eqpkdBçLnäìlecbd odkd aixwny oiziag zgpnl - §¦¨§

.mei lkaBçLnä äî`ian oiziag zgpn lkay myk ±óà ,äëeáø ©¦¨§§¨©
Bëepéça `ed heicd odk ly.äëeáømipdkd e`iady o`kne ¦§¨

aezka zxkfend ony zlg dze` `ide ,dkeax mi`elina ekpgzdy
.mi`elind zepaxwa

:lecb odk jepig zgpna dpc `xnbdìBãb ïäk ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨Ÿ¥¨
,äãBáòì áø÷únä,da ligzneéøöúçà ,äôéàä úBðBøNò ézL C ©¦§¨¥©£¨¨¦§¥¤§¨¥¨©©

BçLnäìdxeriyy ,mei lka lecb odk `iany oiziag zgpnl ± §¦¨§
,oexyr,Bëepéçì úçàå.ezcear zlgzdl,øîà éMà áø øa øî §©©§¦©©©©¦¨©

ìLLd zx`an .zepexyr:`xnbéâéìt àìå,miwleg mpi`e ±àä- ¨Ÿ§Ÿ§¦¦¨
ote`a xaic `cqg axcxakãáòok iptlïäk àeäLk äãBáò §¨©£¨§¤Ÿ¥

,èBéãäzg`e lecb odkk ekepigl zg` ,zegpn izy wx `ian okle ¤§
e .oiziag zgpnàäote`a xaic ,yly xn`y iy` ax xa xne -àìc ¨§Ÿ

,èBéãä ïäk àeäLk äãBáò ãáòodk zcearl mb jpgzn `ed zrke £©£¨§¤Ÿ¥¤§
.heicd odkk ekepigl ztqep dgpn `ian okle ,heicd

:dpyna epipy,äãBzaL ävnk úBãé ézL äàa äúéä úeøéæð§¦¨§¨¨¨§¥¨©©¨¤©¨
.dcez ly dvnd zelg ly mipind zyly jezn mipin ipy ,xnelk

:dpynay oiaw dxyr xeriyl xewn d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
dcez ingla xne` aezkd(bi f my)zcFY gaf lr' maixwdl yiy©¤©©

.'åéîìLxn`p xaky ,xzein df weqte(ai-`i f my)gaf lr aixwde' §¨¨§¦§¦©¤©
`l` ,'ebe 'zFSn zFNg dcFYd,øéæð éîìL úBaøìxn`p ea s`y ©¨©©§©©§¥¨¦

epicnln dcez inglay weqtde ,zevn `iadl yiyïéa÷ úøNòì©£¤¤©¦
úBiîìLeøédyng exeriy dcezay zevnd ipinn oin lky oeiky ± §©§¦

e`vnp ,cala oiwiwxe zelg ze`a xifp inlyay zevnde ,oiaw
.oiaw dxyr xifp zelgaådf weqtn zeaxl yi cerïîL úéòéáøì §¦§¦¦¤¤

beld ziriax did dcezd zelga `ldy ,xifpd inlya zzl yiy
`l xifp inlyay oeikne .dkeaxl ziriaxe ,cgi oiwiwxe zelgl ony

.ony ziriaxa zelgd oic did ,dkeax dzid
:`ziixad zxxanìBëé,df weqtn daxpïéðòa øeîàM äî ìëìly ¨§¨©¤¨¨¦§¨

.dkeax mb `iai xifpd s`y ,dcez ingløîBì ãeîìzxifp ingla ©§©
(eh e xacna)lqe' ,.'úBvî:`xnbd zxxan.àãeîìz éàîdaiyn §©©©©§¨

:`xnbd,àtt áø øîàwx xifp inlya `iadl yiy cnln df weqt ¨©©¨¨
'úBvî' Ba øîàpL øác,miwiwxe zelg mde ,dcez inglaé÷etàì ¨¨¤¤¡©©§©¥

[`ivedl±]úBvî Ba øîàð àìc äëeáøoi`e ,dcez ingl iabl §¨§Ÿ¤¡©©
.xifp inlya m`iadl

:dkeax `ian epi` xifpy jkl xg` xewn d`ian `xnbdéaø éác§¥©¦
,àðz ìàòîLéxifp ingla xn`p(my)zlElA zNg zlq zFSn lqe' , ¦§¨¥¨¨§©©Ÿ¤©Ÿ§Ÿ

,`ziixad zyxec .'onXA migWn zFSn iwiwxE onWAììk ,'úBvî' ©¤¤§¦¥©§ª¦©¨¤©§¨
d lk z` zllek ef oeyl -,mipinèøt 'ïé÷é÷øe úBlç'hxit o`k - ©§¦¦§¨

,`id mda zyxcp dxezdy zecndn zg`e .mipind z` aezkd
yå ììkeixg`ïé÷é÷øe úBlç ,èøtaM äî àlà ììka ïéà ,èøt §¨§§¨¥©§¨¤¨©¤©§¨©§¦¦
ïéà,m`ian xifpde llkd jeza md ixd ,[ok±]àðéøçà éãéîxac ± ¦¦¦©£¦¨

,dkeax oebk ,xg`.àìŸ
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oifge` mipy` cenr gr sc ± oey`x wxtzereay

äðééäú.dcez ingll `iz` - xziinc c"ei cgc ,oicei oixza -éæéô÷.miaw i`vg =áåúëä øáã úåðåøùòá-

."mipexyr ipy mizy" (bk `xwie) aizk dyxtae ,"dpiidz" on ,daxnw dyxta ixiinc i`nncù÷éäá ãîìä øáã éëå

ù÷éäá ãîìîå øæåç."mgl" "mgl"c `yiwid on - dlgl oexyr ,mgld izyn opixnb xyr `edc envr ungc -

ù÷éäá ãîìîå øæåç.dvn `ad ung cbpkc ,ungk mipexyr dxyr dvn lr -àåä øçà øáãå åðîéä,xnelk -

cnl `edy envr xac eze` ,dvnd lr ungd cnln ded i`

ywida cnld xac ike :xninl ivn ,dlgl oexyr mgld izy on

ywida cnlne xfeg?dvnd lr cnln epi` ungd `kd la`

meyn ,jxtinl zivn `l ,mgld izyn ywida cnel `edy dn

dvnl ywida cnlne ,dlgl oexyr mgld izyn cnl ungc

izrny inp xg` oipr .xg` xac epiidc ,mipexyr dxyr `edy

oaxwl dcezay ungn sili ded i`c - `ed xg` xace ,epnid

sili `lc `zyd .'eke xac ike :iieyw`l zivn ,`nlrc xg`

.ikd jxtinl `kil ,diteb oaxw `eddl `l`àëéà éàî

øîéîìywida cnlne xfeg [ywida] cnld xac ike -?åàéáú

àåä àéåáéø,mgld izy iab "e`iaz" azknl ded `lc -

ingl iab `kd aizkc o`nk iede ,lirl xn`c `nrh meyn

enk iede ,dlgl oexyr dfk edi `ian dz`y ze`ad lkc ,dcez

ung cnln ike) ywidn `le dlgl oexyr `xwc etebn cnly

cnld xac ike :jxtinl zivn `le .(zepexyr dxyr dvnd lr

'ek?`xwirnck dcez i` la` .ywidn ungd cnl `l ixdy

jxtinl `ki`e ,ywidn cnld xac ied - "mgl" "mgl" `iz`

.dilräðùîíéàåìîä.'ek eid dyn inia eidy -éúù

äãåúáù äöîë úåãé- dkeax la` ,oiwiwxe zelg epiidc -

e`vnp ,oipin oze` ipy `l` my eid `ly oeike .xifpa dzid `l

dvnc oipin dylyc oeikc .zeinlyexi oiaw dxyr oipin ipy

ipyl e`vnp ,oin lkl aw dyng ,oiaw xyr dyng eed dcezay

.oiaw dxyr od oipinúåðåøùò äùù ïäùod oiaw dxyrc -

dyly ody ,oipin ipye .[zeiyily ipye] zepexyr dyy

dylyl] eed oexyr dxyrc oeikc .oin lkl [yilye] zepexyr

iyily ipye zepexyr dyy od zeci izyl `vnp ,[dvnay oipin

.oexyràøîâéìéî éðä àðîze`a eid mi`elindc -

onya helg epiid ,dkeaxe oiwiwxe zelg?äëåáø åðééä åàì

.dkeax eda zi`c `nl` -àçùîã àúðàdqir zkizg =

lebr yexw ony = `gync `zp` :xg` oipr .onya dpbihy dar

dkeax `le ,dkxal epexkf iax ixen .mgl epiide ,mgl enk

.ynnåçùîä íåéî åéðáì åðãîì äî éëåoiaiig melk -

mdia` zgiyn liaya eipa?åëåðéç ùé÷îheicd odkc -

`nl` ,ely mi`elind `ed ekepige .(dkeax epiid) egyndl

[dkeax epiid] oiziag `ian heicd odkc .dkeax ied mi`elinac

.mei lka lecb odke ,dcearl ekepig meiaóàmgl zelg -

.dkeax epiid ,mi`elina iedc inp onyäãåáòì áø÷úîä-

.gynpy xg`l dligzåçùîäì ãçà.lecb odkl gynpy -

åëåðéçì ãçàå.[lecb] odk zcearl meid jpgzpy liaya -

èåéãä äéäùë íìåòî äãåáò ãáò àìã àä`ian -

dpnzpy ekepigl - zg`e ,dcear zligz jepigl - zg` :dyly

.;dkxal epexkf iax ixen .egyndl - zg`e ,lecb odkl÷é÷ø

úåìçå.gynp dfe llap dfy `l` ,`ed cg -åéîìùlr" -

zxez z`f" xn`p xak ixdy ,jixv ded `lc ,"einly zcez gaf

."dcez lr m`e einly gafïéá÷ äøùòì øéæð éîìù úåáøì

úåéîìùåøédid `ly ,dcezay dvn ly zeci izy ody -

.oiwiwxe zelg `l` xifpaïîù úéòéáøìådid dcezay itl -

`l ungl ,dkeaxl eivge oiwiwxe zelgl eivg ,ony bel ivg

.ziriaxa eic ,dkeax ea oi` xifpay oeike .ony ea didìåëé

ïéðòá øåîàù äî ìëìdvnl xifp inly eywede li`ed -

dvnay oipin dyly lkl eywel leki ,dcez ly?."zevn" xnel cenlzàãåîìú éàîzevnn hrnn ikid -?øîà

úåöî åá øîàðù øáã àôô áøonya zelela zevn zelg" (a `xwie) aizkc ,oiwiwxe zelg epiidc ,dceza -

.xifp mgl eywed `l - zevn oda azk oi`c ,dkeaxl la` .xifpa zexen`d zevnd ywzi` `iddl ,"zevn iwiwxe
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øîàepyxcy ,i`w "e`iaz"` rnync ,yixc `xizi c"ei :yexit Ð aizk dpiidz inica` xa wgvi ax

`dc ,c"ei azknl ivn `l Ð i`w mgld izy` i`c .dfk xg` mewnn `ian dz`y lky :lirl

:yexit Ð aezkd xac zepexyra ,`ax xn` :ipyne ?ifitw dxyr `ni`e :jixte .aizk "mipexyr ipy mizy"

ikde ,"`ax xn` ifitw" opiqxb `l :ely dben xtqa azk qxhpewae .dlgl oexyr o`k dn :opiyxcck

yie .aezkd xac "dxyr dpiidz" ,wgvi ax xn` :opiqxb

xaic zepexyr dxyr" llk eda aizk `lc mixtq

"dpiidz" ,inica` xa wgvi ax xn` :opiqxbe ,"aezkd

xninle ,ihernl `z`c rnync :yexit Ð `l eze ,aizk

edine .mipexyr ipy elld oi`e ,mipexyr ipy `wec el`

rcei iziid `l Ð "dpiidz" aizk `l i`c oeik :dyw

.dfk xg` mewnn `ian dz`y lk aezkd xn` dn oiprl

edl iede ,mgld izyak dlgl oexyr `diy oiprl i`

meyn zelgl oexyr `ki` jytp dnc ,zepexyr dxyr

s` mipexyr ipy el` dnc xninl oiprl e` .dnexz

aizkc `zyd ok m` .zelg xyrl mipexyr ipy oldl

ipy `weec el` xninl zyxcc zi`x dn ,"dpiidz"

oexyr (mipexyr ipy) `weec el` :`ni` ?mipexyr

`xziin `l c"eic ,dyw inp qxhpewd zqxible !dlgl

"dpiyrz" Ð cigi oeyl "dyrz"n xn`iy enkc ,`yxcl

ipya "dpiidz" Ð "didz"n xn`i ok enk ,miax oeyl

:cere !yeniy ly zg` c"eie ,xwir ly zg` c"ei ,oic"ei

znexzc dey dxfb ol dnl ,zelg xyr opitli c"ein i`

opiyxce ,"oaxw lkn cg`" `pngx xn`c oeik `d ?xyrn

oexyr epcnle ,dqext lehi `ly Ð "cg`" :(`,fr zegpn)

!lhep dxyrn cg` oigxk lr ,dlgl

åðîéädn oia ,xnelk :qxhpewa yxit Ð xg` xace

`wtp xg` xacn cnly dn oia ,eteba azky

Ð "dpiidz" aizk dicicac .`ed zepexyr xyrc dil

w "e`iaz"` `dc zelg xyr :rnyncxnb ikdle .i`

ywid e`l jkld ,dlg lka `di oexyrc ,mgld izy`

zepexyr xyrc dvnd lr cnlle xefgl lekie ,`ed

aizk ded e`l i` oebk ?xenb ywid inc ikide .`ed

,zepexyr dxyr eed mgld izyae ,ixnbl xyr dceza

ayiizi df yexite .xenb ywid ied `edd Ð iccdn itlie

c"ei opiyxc `lc `qxib jci`l la` ,lirlc `qxib itl

migaf) "onewn edfi`" seqae .okzi `l Ð "dpiidz"c

oicnl ep`y dn epnid aiygc :qxhpewa yxit (`,fp

cnld xacc ,zelgd oipn dey dxfba xyrn znexzn

aiyg dey dxfbaxac :ol `niiwc meyn ,diteba aezkk

ep` jk ici lr .ywida cnlne xfeg ,dey dxfba cnld

izyc `ywidn opitlick ,zepexyr dxyr yiy mircei

meyn :yxtl yi cere .dlgl oexyr iedc mgld

.ediiteba daizkk aiyg ,`ed oileg xyrn znexzc

úçàodk zcearl ekepgl zg`e miziagl egyndl

car `lya :wiqnck ,yly :xn` `iig xa xn Ð lecb

,lecb odk zcearl ekepgl Ð zg`e ,heicd odk zcearl ekepgl Ð zg` `ki`c .heicd `edyk dcear

.lecb odka mixetikd mei zcear `ki`c ,mixetikd meia cnry oebk :miyxtn yie .oiziagl Ð zg`e

leqt rxi` m` :ira (`,ai) `neic `nw wxtae .mixetikd meia axw oi` cigi oaxw `dc ,`id `zlin `le

.mixetikd meia ipyd z` oikpgn dna ,lecb odkaïéàllk yiy mewn lka Ð hxtay dn `l` llka

.dcez ingln dkeax opitli dedc `kd rnyn ,hxte llk dedc e`l i`c ,o`k giken oke .hxtl dnecd xac daxp `ly Ð llkd azknl `pngx jixhvi`c :yxtl l`eny epiax libx hxte
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é"úë é"ùø

äðééäú.`xizi c"ei [cgc] ,c"ei ixza -àæéô÷ äøùòzepexyr xyr ,aizk "dpiidz" :inica` xa wgvi ax xn` :opiqxb ikd `l` ,"`ax xn` `fitw" opiqxb `l ily dben xtqa .`id i`n dil `wtqn ,xn` `axe .aezkd xac zepexyr xyrc -

.aezkd xacù÷éäá ãîìä øáã éëå.mgld izyn -ãîìîå øæåçywida dvnd lr -?.miycwn ueg ,cnln cnl ecnl dxezd lk :"onewn edfi`" wxta ol `niiw ikdeøçà øáãå åðîéäxacn cnly dn oia ,diteba ea aezky dn oia ,xnelk -

zepexyr dxyrc dvnd lr cenlle xefgl lekie ,`ed ywid e`l ,jkld .zepexyr xyr ixd ,dlg lkl `di oexyrc mgld izyn xnb ikdle ,dxyrn zg` dnexzc lirl opitlick ,zelg xyr iaizk dicicac .`ed zepexyr xyr ungc dil `wtp xg`

xenb ywid inc ikide .`ed?.xenb ywid ied `iddc - ywida iccdn opitlie ,zepexyr xyr ied mgld izyae ,ditebl zelg xyr aizk ied `l i` oebkàéä àéåáéø åàéáúizyn `le .ywid `le ,`ed `ieaix - dcez` dil `pniwe`c "e`iaz" -

ea xen` dne .df weqta xn`y dnl dcez ingl zeaxl `l` ,ditebl jixv `l mgld izya aizkc "e`iaz"c .dlgl oexyr aizk diteb dcezc unga `l` ,xnb mgld?ikid ywide .xnb `ywidn `le ,aizk diteba `icda ,jkld .oexyr dlg lkl

inc?c"eie .mly oexyr dlga `diy ,daexn d`ad :rnync ,`ed `ieaix "e`iaz" :`pixg` `pyil .xenb ywid ied `edd - mgld izyn ywida dcez opixnbe ,dicegl mgld izy iab aizk dide ,dlgl oexyr "e`iaz"c `xwa aizk ied `l i` oebk

.dvnd lr cenll `aie ,`ed ywid e`l ,jkld .dcezc `xwc ditebn ied ,zelg xyr `ianc "dpiidz"cäðùîíéàåìéîä.dyn inia eidy -'åë äöîë úåàá åéä.olpn yxtn `xnbae -úåøéæðzevn zelge zevnd) lqe" aizkc ,xifp ingl -

.["dvn iwiwxe 'ebe zelg zleq zevn] ('ebe onyúåãé éúùzeci izy oiaw zxyr dil iede ,oiaw xyr dyng eid dcezay dvna ixdy ,oiaw zxyr zexifpa e`vnp .dkeax da oi`e oiwiwxe zelg :yxtnck ,zexifpa eid dcezay dvn ly miwlg ipy -

.xyr dynglíééåãòå úåðåøùò ùù ïäù.dcezay dvn iab lirl opixn` ikdc .oexyr yily ipy ied "miiecre" i`de .oin lkl yilye zepexyr yly -àøîâäëåáø åðééä åàì åäéð éàî ïîù íçì.oiwiwxe zelg cbpk ony ea siqenc -

àçùîã àúðà.yexw ony ly dber =åéðáì åðãîì äî éëåoxd`l egynd mein zexecl -?åëåðéç ùé÷î àìà.zexecl heicdl -åçùîäì.oiziagl lecb odkl ,xnelk -åçùîä äî.mei lka aixwn `edy oiziag oaxw ,oxd`c -äëåáø

."dp`iaz zkaxen" aizkck -óà.ied jepig mei - mi`eline ,zeheicd mipdkc eipa jepig mei -åëåðéçì ãçàå åçùîäì ãçà.lecbd odk zcearl -èåéãä àåäùë äãåáò ãéáòã àä- zg` :yly .heicd `edyk dcear ciar `lc ,`d -

,lecb odka leqit rxi` m` :ira `w `neic `nw wxtae .mixetkd meia axw epi` cigi oaxw `dc ,`id `zlin e`le .mixetkd meia dcear carc oebk :miyxtn yie .oiziagl - zg`e ,lecb odk zcearl ekepigl - zg`e ,heicd odk zcearl ekepigl

.mixetkd meia ipyd z` oikpgn dnaúéîìùåøé ïéá÷ úøùòì.zeci izy ,epiidc -ïîù úéòéáøìå,`nl` ."zecn izy" wxta onwl opixn`ck ,oiwiwxe zelgl - eivge ,dkeaxl - eivg :dveg bel ivg eze`e ,bel ivg da ded dcezac .dcezay -

.dcez ly dvnk zeci izy ,epiidc .ony ziriax inp dia ied ,dkeax `le oiwiwxe zelg da iedc ,zexifpae .ziriax `l` eda ded `l ,oiwiwxe zelg epiidc ,dcez ly dvnay zeci izyaïéðòá øåîàù äî ìëì ìåëédkeax oiperh ediy -?ãåîìú

øîåì."zevn lqe" xifpa -úåöî äá øîàð àìã äëåáø é÷åôàì.dkeaxa iaizk `l zevn el`e ,"onya zelela zelg zkaxen zleqe ...zevn iwiwxe ...zevn zelg" aizk dceza `dc -'åë úåöî ìñ àðú ìàòîùé 'ø øáãizk xifpac -.a
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äøNò :àîéà .áéúk "äðééäz" :éîécáà øa ÷çöé áø øîà£©©¦§¨©©§¦¦¦§¤¨§¦¥¨£¨¨
:àáø øîà !éæéô÷úBðBøNòaäøNò eðãîì .áeúkä øac §¦¥¨©¨¨§¤§¦¥©¨¨©§£¨¨

íçì úBlç ìò" øîBì ãeîìz ?ïépî ävîì äøNò ,õîçì¤¨¥£¨¨§©¨¦©¦©§©©©¤¤
øæBç ,Lwéäa ãîlä øác éëå .ävî àáä õîç ãâðk "õîç̈¥§¤¤¨¥¨¥©¨§¦¨¨©¨¥§¤¥¥
øáãå epîéä ìëå ,àeä øçà øáãå epîéä ?Lwéäa ãnìîe§©¥§¤¥¥¤§¨¨©¥§¨¥¤§¨¨
àlà ,Lwéä éåä àì øîàc ïàîì àçéðä .Lwéä éåä àì øçà©¥¨¨¥¤¥¨¦¨§©©£©¨¨¥¤¥¤¨
àéeaø "eàéáz" ?øîéîì àkéà éàî ,Lwéä éåä øîàc ïàîì§©©£©¨¥¤¥©¦¨§¥©¨¦¦¨

.àéääðùîíéàelénäïéàa eéäävnkäãBzaLúBlç , ¦©¦¦¨¨¦©©¨¤©¨©
ïé÷é÷øeäëéáøeìL ävnk úBãé ézL äàa äúéä úeøéæð . §¦¦§¦¨§¦¨§¨¨¨§¥¨©©¨¤

ïéa÷ äøNò àöîð ,äëeáø da ïéàå ,ïé÷é÷øe úBlç ,äãBz¨©§¦¦§¥¨§¨¦§¨£¨¨©¦
úBðBøNò äML ïäL úéîìLeøéïééãBòå.àøîâéðä àðî §©§¦¤¥¦¨¤§§¦¦§¨¨¥

øîàc ,àéøeb øa àîç áø øîà ,àcñç áø øîà ?éléî¦¥£©©¦§¨£©©¨¨©§¨©£©
" :àø÷ìqîeúBvnäúçà ävî úlç ç÷ì 'ä éðôì øLà §¨¦©©©£¤¦§¥¨©©©©¨©©
úlçåúçà ïîL íçì÷é÷øå"úBlç" àîìLa ,"ãçà¯ §©©¤¤¤¤©©§¨¦¤¨¦§¨¨©

"÷é÷ø" ,úBlç¯"ïîL" ,÷é÷ø¯.äëeáø åàì ?eäðéð éàî ©¨¦¨¦¤¤©¦§¨§¨
é÷úî:àîéà ,àéåà áø äì óàzðàLøããk àlà !àçLîc ©§¦©©¨§¨¥¨¦§¨§¦§¨¤¨¦§¨©

ïøäà ïaø÷ äæ" :àìáè éaøc déîMî àcñç áø øa ïîçð áø©©§¨©©¦§¨¦§¥§©¦©§¨¤¨§©©£Ÿ
íBéa 'äì eáéø÷é øLà åéðáeçLnäeðãîl äî éëå ,"Búà ¨¨£¤©§¦©§¦¨©Ÿ§¦©¨©§

íBéa åéðáìBçLnäBëepéç Léwî àlà ?BçLnäìäî . §¨¨§¦¨§¤¨©¦¦§¦¨§©
BçLnä¯Bëepéç óà ,äëeáø¯ïäk :àcñç áø øîà .äëeáø ¦¨§§¨©¦§¨¨©©¦§¨Ÿ¥

äãBáòì áø÷únä ìBãb¯éøö,äôéàä úBðBøNò ézL C ¨©¦§¨¥©£¨¨¦§¥¤§¨¥¨
úçàå BçLnäì úçàBëepéçììL :øîà éLà áø øa øî ..L ©©§¦¨§§©©§¦¨©©©¦¨©¨

àä :éâéìt àìå¯àä ,èBéãä ïäk àeäLk äãBáò ãáòc¯ §¨§¦¦¨©£©£¨§¤Ÿ¥¤§¨
äàa äúéä úeøéæð" .èBéãä ïäk àeäLk äãBáò ãáò àìc§¨£©£¨§¤Ÿ¥¤§§¦¨§¨¨¨

"åéîìL" :ïðaø eðz ."äãBzaL ävnk úBãé ézL¯úBaøì §¥¨©©¨¤©¨¨©¨©§¨¨§©
øéæð éîìLúøNòìúBiîìLeøé ïéa÷úéòéáøìåìBëé .ïîL ©§¥¨¦©£¤¤©¦§©§¦§¦§¦¦¤¤¨

éàî ."úBvî" øîBì ãeîìz ?ïéðòa øeîàM äî ìëì§¨©¤¨¨¦§¨©§©©©
"úBvî" Ba øîàpL øác :àtt áø øîà ?àãeîìz¯é÷etàì ©§¨¨©©©¨¨¨¤¤¡©©§©¥

:àðz ìàòîLé éaø éác ."úBvî" Ba øîàð àìc ,äëeáø§¨§¨¤¡©©§¥©¦¦§¨¥¨¨
"úBvî"¯ïé÷é÷øe úBlç ,ììk¯ììk .èøtèøôe¯ììka ïéà ©§¨©§¦¦§¨§¨§¨¥©§¨

ïé÷é÷øe úBlç ,èøtaM äî àlà¯àðéøçà éãéî ,ïéà¯.àì ¤¨©¤©§¨©§¦¦¦¦¥©£¦¨¨
äðùî

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



קנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gr sc zegpn(iying meil)

:`xnbd daiynáéúk 'äðééäz' ,éîécáà øa ÷çöé áø øîàipya ¨©©¦§¨©©§¦¦¦§¤¨§¦
mgld izyn cenll yiy micnl zxzein `idy zg` c"eine ,o"icei
ipy wx mdn cnlp `le ,mgl lkl oexyr `edy daexnd xeriyd z`
cnln c"eid xezii mpn` :`xnbd dywn .cgi mingld lkl mipexyr
dxyrl dpeekdy oipn oiicr j` ,dxyr ly zenka xaecny

,mipexyréæéô÷ äøNò àîéà.oiaw i`vg dxyrl dpeekd `ny ± ¥¨£¨¨§¦¥
:`xnbd zvxzn,áeúkä øac úBðBøNòa ,àáø øîàaezky enk ¨©¨¨§¤§¦¥©¨

(fi bk `xwie)micnely dxyrd mb okle ,'mipFxUr ipW miYW'§©¦§¥¤§¦
.mipexyr dxyr md 'dpiidz'n

:`ziixaa epipy .`ziixad z` x`al dkiynn `xnbdäøNò eðãîì̈©§£¨¨
mipexyrìmdy dcezd ingläøNò ,õîçmipexyr.ïépî ,ävnì §¨¥£¨¨©©¨¦©¦

øîBì ãeîìz(bi-ai f my)'ebe zFSn zFNg dcFYd gaf lr aixwde'ìò ©§©§¦§¦©¤©©¨©©©
.'õîç íçì úlç,rnyneãâðkd zelgl `aend gnwd xeriy,õîç ©Ÿ¤¤¨¥§¤¤¨¥

àáäl gnw.ävî ¨¥©¨
:`xnbd dywnLwéäa ãnìîe øæBç Lwéäa ãîlä øác éëåixd - §¦¨¨©¨¥§¤¥¥§©¥§¤¥

ingl xeriy z`,mgld izyn 'e`iaz' ly ywida epcnl ungd
mgl zelg lr' ly ywida dvn zelgl mdn cenll xyt` cvike

migaf zkqna epcnl ixde ,'ung(:hn)eppi` ywida cnlpd xacy ,
epi` dcez ingl xeriy :`xnbd zvxzn .miycwa ywida cnln

`l` ,ecal ywiddn wx cnlpàeä øçà øáãå epîéämb cnlp ± ¥¤§¨¨©¥
izyn xnelk ,xg` xacn mbe ,dcez ingl zyxt sebn xnelk ,epnid
wxe ,zelg xyr `iadl jixvy micnl dcez ingl zyxtny .mgld
micenild ipyne ,mgld izyn micnl oexyr dlg lk xeriyy z`f

,zelgd lkl mipexyr dxyr epcnl cgiàì øçà øáãå epîéä ìëå§Ÿ¥¤§¨¨©¥Ÿ
,Lwéä éåäs` jkle ,miycwa mb xg` xacl epnn cenll xyt`e ¨¥¤¥

dxyr mxeriyy dvn zelgl ung ingln cenll xyt` o`k
.mipexyr

:`xnbd dywnàçéðä[xacd oaen-]øîàc ïàîìxace epnidy ¨¦¨§©§¨©
xg`øîàc ïàîì àlà ,Lwéä éåä àìyàkéà éàî ,Lwéä éåä Ÿ¨¥¤¥¤¨§©§¨©¨¥¤¥©¦¨

øîéîìingla mipexyr dxyr cnlp okidn ,z`f ayiip cvik - §¥©
dcnly ung ingll oexyr ly cenild :`xnbd zvxzn .dvnd

zaizn `ziixad'eàéáz'izyl ywid epi` ,mgld izya dxn`py ¨¦
`l` ,mgldàéä àéeaø'e`iaz' zaiz mgld izy iably oeik - ¦¨¦

,df weqtay mipicl dcez ingl zeaxl ef daiz d`a ,zxzein
oicy `vnp ,dlg lkl oexyr `iadl yiy xn`p `ld df weqtae

n wx `le mnvr dcez ingla azkp dlgl oexyrok m`e .ywid
xyt`e ,ywida cnld xac mpi` 'e`iaz'n micnlpd ungd ingl

.dvnd ingll mdn cenll

äðùî
zelg e`iad ,okynd zkepga eaixwdy mi`elind zepaxwa s`
dpynd .dgpnl zelg `ian ,ezexifp z` miiqyk xifp oke .dgpnl

zepaxw ingl :mpiipr z` zx`aníéàelénä,okynd zkepg lyeéä ©¦¦¨
ïéàamipin dyly ly,äãBzaL ävnkepiide,ïé÷é÷øe ,úBlç ¨¦©©¨¤©¨©§¦¦

úeøéæð .äëéáøe,ezxdha xifpd `iany zelgd ±ézL äàa äúéä §¦¨§¦¨§¨¨¨§¥
úBãémiwlg ipy ±,äãBz ìL ävnkda eidy,ïé÷é÷øe úBlç ¨©©¨¤¨©§¦¦

aezka yxetnk(eh e xacna),àöîð .äëeáø da ïéàåly mxeriyy §¥¨§¨¦§¨
xifpd zelg,úBiîìLeøé ïéa÷ äøNòdcez ly dvnd zelg ixdy £¨¨©¦§©§¦

dyly jezn miwlg ipy opid xifpd zelge ,oiaw xyr dyng oxeriy
.mdnïäLzixacn dcnaúBðBøNò äMLdti`dïééãBòåcere±] ¤¥¦¨¤§§§¨

dxyr eid dceza dvnd zelg ixdy ,[odilr dtqepy ztqez
.oexyrd yily ipye mipexyr dyy md mdn miwlg ipye ,mipexyr

àøîâ
:`xnbd zxxanéléî éðä àðîe`iad mi`elinay epcnl okidn ± §¨¨¥¦¥

:`xnbd daiyn .dvn zelg ipin ylyáø øîà àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©©
àø÷ øîàc ,àéøeb øa àîçmi`elind zyxta(ek g `xwie),ìqîe' ¨¨©§¨§¨©§¨¦©

,úçà ïîL íçì úlçå ,úçà ävî úlç ç÷ì 'ä éðôì øLà úBvnä©©£¤¦§¥¨©©©©¨©©§©©¤¤¤¤©©
'úBlç' àîìLa .'ãçà ÷é÷øåoze` opid ,weqta exkfpyúBlçdvn §¨¦¤¨¦§¨¨©©

oke .dceza enk,'÷é÷ø'eze` epid÷é÷ømgl zlg' j` .dcezak ¨¦¨¦
åàì ,eäðéð éàî 'ïîLl dpeekd oi` ike ±äëeáødaexn dzidy ¤¤©¦§¨§¨

.mipin dyly e`iad mi`elinay df aezka ep`vn ,jk m`e ,onya
:`xnbd dywné÷úî,àéåà áø äì ó`id 'ony mgl zlg'y oipn ©§¦¨©©§¨

,dkeaxàçLîc àzðà àîéàyexw ony ly dberl dpeekd `ny ± ¥¨©§¨§¦§¨
:`xnbd zvxzn .mgl oink dlebràlà`ed dkeaxl cenild ¤¨

,àìáè éaøc déîMî àcñç áø øa ïîçð áø Løããkaezkd xn` ¦§¨©©©§¨©©¦§¨¦§¥§©¦©§¨
mei lka lecb odk `iany oiziag zgpn iabl(ci-bi e `xwie),ïaø÷ äæ'¤¨§©
Búà çLnä íBéa 'äì eáéø÷é øLà åéðáe ïøäàzxiUr ,[oxd` z`-] ©£Ÿ¨¨£¤©§¦©§¦¨©Ÿ£¦¦

,'dp`iaY zkAxn 'ebe zlq dt`deðãnl äî éëåaezkdåéðáìly ¨¥¨Ÿ¤ª§¤¤§¦¤¨§¦©¦§¨§¨¨
,zexecl oxd`BçLnä íBéaly oiziag zgpna wqerd weqtdn - §¦¨§

.lecb odkLéwî ,àlàaezkdBëepéçmei `edy ,heicd odk ly ¤¨©¦¦
,dcearl eqpkdBçLnäìlecbd odkd aixwny oiziag zgpnl - §¦¨§

.mei lkaBçLnä äî`ian oiziag zgpn lkay myk ±óà ,äëeáø ©¦¨§§¨©
Bëepéça `ed heicd odk ly.äëeáømipdkd e`iady o`kne ¦§¨

aezka zxkfend ony zlg dze` `ide ,dkeax mi`elina ekpgzdy
.mi`elind zepaxwa

:lecb odk jepig zgpna dpc `xnbdìBãb ïäk ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨Ÿ¥¨
,äãBáòì áø÷únä,da ligzneéøöúçà ,äôéàä úBðBøNò ézL C ©¦§¨¥©£¨¨¦§¥¤§¨¥¨©©

BçLnäìdxeriyy ,mei lka lecb odk `iany oiziag zgpnl ± §¦¨§
,oexyr,Bëepéçì úçàå.ezcear zlgzdl,øîà éMà áø øa øî §©©§¦©©©©¦¨©

ìLLd zx`an .zepexyr:`xnbéâéìt àìå,miwleg mpi`e ±àä- ¨Ÿ§Ÿ§¦¦¨
ote`a xaic `cqg axcxakãáòok iptlïäk àeäLk äãBáò §¨©£¨§¤Ÿ¥

,èBéãäzg`e lecb odkk ekepigl zg` ,zegpn izy wx `ian okle ¤§
e .oiziag zgpnàäote`a xaic ,yly xn`y iy` ax xa xne -àìc ¨§Ÿ

,èBéãä ïäk àeäLk äãBáò ãáòodk zcearl mb jpgzn `ed zrke £©£¨§¤Ÿ¥¤§
.heicd odkk ekepigl ztqep dgpn `ian okle ,heicd

:dpyna epipy,äãBzaL ävnk úBãé ézL äàa äúéä úeøéæð§¦¨§¨¨¨§¥¨©©¨¤©¨
.dcez ly dvnd zelg ly mipind zyly jezn mipin ipy ,xnelk

:dpynay oiaw dxyr xeriyl xewn d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
dcez ingla xne` aezkd(bi f my)zcFY gaf lr' maixwdl yiy©¤©©

.'åéîìLxn`p xaky ,xzein df weqte(ai-`i f my)gaf lr aixwde' §¨¨§¦§¦©¤©
`l` ,'ebe 'zFSn zFNg dcFYd,øéæð éîìL úBaøìxn`p ea s`y ©¨©©§©©§¥¨¦

epicnln dcez inglay weqtde ,zevn `iadl yiyïéa÷ úøNòì©£¤¤©¦
úBiîìLeøédyng exeriy dcezay zevnd ipinn oin lky oeiky ± §©§¦

e`vnp ,cala oiwiwxe zelg ze`a xifp inlyay zevnde ,oiaw
.oiaw dxyr xifp zelgaådf weqtn zeaxl yi cerïîL úéòéáøì §¦§¦¦¤¤

beld ziriax did dcezd zelga `ldy ,xifpd inlya zzl yiy
`l xifp inlyay oeikne .dkeaxl ziriaxe ,cgi oiwiwxe zelgl ony

.ony ziriaxa zelgd oic did ,dkeax dzid
:`ziixad zxxanìBëé,df weqtn daxpïéðòa øeîàM äî ìëìly ¨§¨©¤¨¨¦§¨

.dkeax mb `iai xifpd s`y ,dcez ingløîBì ãeîìzxifp ingla ©§©
(eh e xacna)lqe' ,.'úBvî:`xnbd zxxan.àãeîìz éàîdaiyn §©©©©§¨

:`xnbd,àtt áø øîàwx xifp inlya `iadl yiy cnln df weqt ¨©©¨¨
'úBvî' Ba øîàpL øác,miwiwxe zelg mde ,dcez inglaé÷etàì ¨¨¤¤¡©©§©¥

[`ivedl±]úBvî Ba øîàð àìc äëeáøoi`e ,dcez ingl iabl §¨§Ÿ¤¡©©
.xifp inlya m`iadl

:dkeax `ian epi` xifpy jkl xg` xewn d`ian `xnbdéaø éác§¥©¦
,àðz ìàòîLéxifp ingla xn`p(my)zlElA zNg zlq zFSn lqe' , ¦§¨¥¨¨§©©Ÿ¤©Ÿ§Ÿ

,`ziixad zyxec .'onXA migWn zFSn iwiwxE onWAììk ,'úBvî' ©¤¤§¦¥©§ª¦©¨¤©§¨
d lk z` zllek ef oeyl -,mipinèøt 'ïé÷é÷øe úBlç'hxit o`k - ©§¦¦§¨

,`id mda zyxcp dxezdy zecndn zg`e .mipind z` aezkd
yå ììkeixg`ïé÷é÷øe úBlç ,èøtaM äî àlà ììka ïéà ,èøt §¨§§¨¥©§¨¤¨©¤©§¨©§¦¦
ïéà,m`ian xifpde llkd jeza md ixd ,[ok±]àðéøçà éãéîxac ± ¦¦¦©£¦¨
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oifge` mipy` cenr gr sc ± oey`x wxtzereay

äðééäú.dcez ingll `iz` - xziinc c"ei cgc ,oicei oixza -éæéô÷.miaw i`vg =áåúëä øáã úåðåøùòá-

."mipexyr ipy mizy" (bk `xwie) aizk dyxtae ,"dpiidz" on ,daxnw dyxta ixiinc i`nncù÷éäá ãîìä øáã éëå

ù÷éäá ãîìîå øæåç."mgl" "mgl"c `yiwid on - dlgl oexyr ,mgld izyn opixnb xyr `edc envr ungc -

ù÷éäá ãîìîå øæåç.dvn `ad ung cbpkc ,ungk mipexyr dxyr dvn lr -àåä øçà øáãå åðîéä,xnelk -

cnl `edy envr xac eze` ,dvnd lr ungd cnln ded i`

ywida cnld xac ike :xninl ivn ,dlgl oexyr mgld izy on

ywida cnlne xfeg?dvnd lr cnln epi` ungd `kd la`

meyn ,jxtinl zivn `l ,mgld izyn ywida cnel `edy dn

dvnl ywida cnlne ,dlgl oexyr mgld izyn cnl ungc

izrny inp xg` oipr .xg` xac epiidc ,mipexyr dxyr `edy

oaxwl dcezay ungn sili ded i`c - `ed xg` xace ,epnid

sili `lc `zyd .'eke xac ike :iieyw`l zivn ,`nlrc xg`

.ikd jxtinl `kil ,diteb oaxw `eddl `l`àëéà éàî

øîéîìywida cnlne xfeg [ywida] cnld xac ike -?åàéáú

àåä àéåáéø,mgld izy iab "e`iaz" azknl ded `lc -

ingl iab `kd aizkc o`nk iede ,lirl xn`c `nrh meyn

enk iede ,dlgl oexyr dfk edi `ian dz`y ze`ad lkc ,dcez

ung cnln ike) ywidn `le dlgl oexyr `xwc etebn cnly

cnld xac ike :jxtinl zivn `le .(zepexyr dxyr dvnd lr

'ek?`xwirnck dcez i` la` .ywidn ungd cnl `l ixdy

jxtinl `ki`e ,ywidn cnld xac ied - "mgl" "mgl" `iz`

.dilräðùîíéàåìîä.'ek eid dyn inia eidy -éúù

äãåúáù äöîë úåãé- dkeax la` ,oiwiwxe zelg epiidc -

e`vnp ,oipin oze` ipy `l` my eid `ly oeike .xifpa dzid `l

dvnc oipin dylyc oeikc .zeinlyexi oiaw dxyr oipin ipy

ipyl e`vnp ,oin lkl aw dyng ,oiaw xyr dyng eed dcezay

.oiaw dxyr od oipinúåðåøùò äùù ïäùod oiaw dxyrc -

dyly ody ,oipin ipye .[zeiyily ipye] zepexyr dyy

dylyl] eed oexyr dxyrc oeikc .oin lkl [yilye] zepexyr

iyily ipye zepexyr dyy od zeci izyl `vnp ,[dvnay oipin

.oexyràøîâéìéî éðä àðîze`a eid mi`elindc -

onya helg epiid ,dkeaxe oiwiwxe zelg?äëåáø åðééä åàì

.dkeax eda zi`c `nl` -àçùîã àúðàdqir zkizg =

lebr yexw ony = `gync `zp` :xg` oipr .onya dpbihy dar

dkeax `le ,dkxal epexkf iax ixen .mgl epiide ,mgl enk

.ynnåçùîä íåéî åéðáì åðãîì äî éëåoiaiig melk -

mdia` zgiyn liaya eipa?åëåðéç ùé÷îheicd odkc -

`nl` ,ely mi`elind `ed ekepige .(dkeax epiid) egyndl

[dkeax epiid] oiziag `ian heicd odkc .dkeax ied mi`elinac

.mei lka lecb odke ,dcearl ekepig meiaóàmgl zelg -

.dkeax epiid ,mi`elina iedc inp onyäãåáòì áø÷úîä-

.gynpy xg`l dligzåçùîäì ãçà.lecb odkl gynpy -

åëåðéçì ãçàå.[lecb] odk zcearl meid jpgzpy liaya -

èåéãä äéäùë íìåòî äãåáò ãáò àìã àä`ian -

dpnzpy ekepigl - zg`e ,dcear zligz jepigl - zg` :dyly

.;dkxal epexkf iax ixen .egyndl - zg`e ,lecb odkl÷é÷ø

úåìçå.gynp dfe llap dfy `l` ,`ed cg -åéîìùlr" -

zxez z`f" xn`p xak ixdy ,jixv ded `lc ,"einly zcez gaf

."dcez lr m`e einly gafïéá÷ äøùòì øéæð éîìù úåáøì

úåéîìùåøédid `ly ,dcezay dvn ly zeci izy ody -

.oiwiwxe zelg `l` xifpaïîù úéòéáøìådid dcezay itl -

`l ungl ,dkeaxl eivge oiwiwxe zelgl eivg ,ony bel ivg

.ziriaxa eic ,dkeax ea oi` xifpay oeike .ony ea didìåëé

ïéðòá øåîàù äî ìëìdvnl xifp inly eywede li`ed -

dvnay oipin dyly lkl eywel leki ,dcez ly?."zevn" xnel cenlzàãåîìú éàîzevnn hrnn ikid -?øîà

úåöî åá øîàðù øáã àôô áøonya zelela zevn zelg" (a `xwie) aizkc ,oiwiwxe zelg epiidc ,dceza -

.xifp mgl eywed `l - zevn oda azk oi`c ,dkeaxl la` .xifpa zexen`d zevnd ywzi` `iddl ,"zevn iwiwxe
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øîàepyxcy ,i`w "e`iaz"` rnync ,yixc `xizi c"ei :yexit Ð aizk dpiidz inica` xa wgvi ax

`dc ,c"ei azknl ivn `l Ð i`w mgld izy` i`c .dfk xg` mewnn `ian dz`y lky :lirl

:yexit Ð aezkd xac zepexyra ,`ax xn` :ipyne ?ifitw dxyr `ni`e :jixte .aizk "mipexyr ipy mizy"

ikde ,"`ax xn` ifitw" opiqxb `l :ely dben xtqa azk qxhpewae .dlgl oexyr o`k dn :opiyxcck

yie .aezkd xac "dxyr dpiidz" ,wgvi ax xn` :opiqxb

xaic zepexyr dxyr" llk eda aizk `lc mixtq

"dpiidz" ,inica` xa wgvi ax xn` :opiqxbe ,"aezkd

xninle ,ihernl `z`c rnync :yexit Ð `l eze ,aizk

edine .mipexyr ipy elld oi`e ,mipexyr ipy `wec el`

rcei iziid `l Ð "dpiidz" aizk `l i`c oeik :dyw

.dfk xg` mewnn `ian dz`y lk aezkd xn` dn oiprl

edl iede ,mgld izyak dlgl oexyr `diy oiprl i`

meyn zelgl oexyr `ki` jytp dnc ,zepexyr dxyr

s` mipexyr ipy el` dnc xninl oiprl e` .dnexz

aizkc `zyd ok m` .zelg xyrl mipexyr ipy oldl

ipy `weec el` xninl zyxcc zi`x dn ,"dpiidz"

oexyr (mipexyr ipy) `weec el` :`ni` ?mipexyr

`xziin `l c"eic ,dyw inp qxhpewd zqxible !dlgl

"dpiyrz" Ð cigi oeyl "dyrz"n xn`iy enkc ,`yxcl

ipya "dpiidz" Ð "didz"n xn`i ok enk ,miax oeyl

:cere !yeniy ly zg` c"eie ,xwir ly zg` c"ei ,oic"ei

znexzc dey dxfb ol dnl ,zelg xyr opitli c"ein i`

opiyxce ,"oaxw lkn cg`" `pngx xn`c oeik `d ?xyrn

oexyr epcnle ,dqext lehi `ly Ð "cg`" :(`,fr zegpn)

!lhep dxyrn cg` oigxk lr ,dlgl

åðîéädn oia ,xnelk :qxhpewa yxit Ð xg` xace

`wtp xg` xacn cnly dn oia ,eteba azky

Ð "dpiidz" aizk dicicac .`ed zepexyr xyrc dil

w "e`iaz"` `dc zelg xyr :rnyncxnb ikdle .i`

ywid e`l jkld ,dlg lka `di oexyrc ,mgld izy`

zepexyr xyrc dvnd lr cnlle xefgl lekie ,`ed

aizk ded e`l i` oebk ?xenb ywid inc ikide .`ed

,zepexyr dxyr eed mgld izyae ,ixnbl xyr dceza

ayiizi df yexite .xenb ywid ied `edd Ð iccdn itlie

c"ei opiyxc `lc `qxib jci`l la` ,lirlc `qxib itl

migaf) "onewn edfi`" seqae .okzi `l Ð "dpiidz"c

oicnl ep`y dn epnid aiygc :qxhpewa yxit (`,fp

cnld xacc ,zelgd oipn dey dxfba xyrn znexzn

aiyg dey dxfbaxac :ol `niiwc meyn ,diteba aezkk

ep` jk ici lr .ywida cnlne xfeg ,dey dxfba cnld

izyc `ywidn opitlick ,zepexyr dxyr yiy mircei

meyn :yxtl yi cere .dlgl oexyr iedc mgld

.ediiteba daizkk aiyg ,`ed oileg xyrn znexzc

úçàodk zcearl ekepgl zg`e miziagl egyndl

car `lya :wiqnck ,yly :xn` `iig xa xn Ð lecb

,lecb odk zcearl ekepgl Ð zg`e ,heicd odk zcearl ekepgl Ð zg` `ki`c .heicd `edyk dcear

.lecb odka mixetikd mei zcear `ki`c ,mixetikd meia cnry oebk :miyxtn yie .oiziagl Ð zg`e

leqt rxi` m` :ira (`,ai) `neic `nw wxtae .mixetikd meia axw oi` cigi oaxw `dc ,`id `zlin `le

.mixetikd meia ipyd z` oikpgn dna ,lecb odkaïéàllk yiy mewn lka Ð hxtay dn `l` llka

.dcez ingln dkeax opitli dedc `kd rnyn ,hxte llk dedc e`l i`c ,o`k giken oke .hxtl dnecd xac daxp `ly Ð llkd azknl `pngx jixhvi`c :yxtl l`eny epiax libx hxte
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é"úë é"ùø

äðééäú.`xizi c"ei [cgc] ,c"ei ixza -àæéô÷ äøùòzepexyr xyr ,aizk "dpiidz" :inica` xa wgvi ax xn` :opiqxb ikd `l` ,"`ax xn` `fitw" opiqxb `l ily dben xtqa .`id i`n dil `wtqn ,xn` `axe .aezkd xac zepexyr xyrc -

.aezkd xacù÷éäá ãîìä øáã éëå.mgld izyn -ãîìîå øæåçywida dvnd lr -?.miycwn ueg ,cnln cnl ecnl dxezd lk :"onewn edfi`" wxta ol `niiw ikdeøçà øáãå åðîéäxacn cnly dn oia ,diteba ea aezky dn oia ,xnelk -

zepexyr dxyrc dvnd lr cenlle xefgl lekie ,`ed ywid e`l ,jkld .zepexyr xyr ixd ,dlg lkl `di oexyrc mgld izyn xnb ikdle ,dxyrn zg` dnexzc lirl opitlick ,zelg xyr iaizk dicicac .`ed zepexyr xyr ungc dil `wtp xg`

xenb ywid inc ikide .`ed?.xenb ywid ied `iddc - ywida iccdn opitlie ,zepexyr xyr ied mgld izyae ,ditebl zelg xyr aizk ied `l i` oebkàéä àéåáéø åàéáúizyn `le .ywid `le ,`ed `ieaix - dcez` dil `pniwe`c "e`iaz" -

ea xen` dne .df weqta xn`y dnl dcez ingl zeaxl `l` ,ditebl jixv `l mgld izya aizkc "e`iaz"c .dlgl oexyr aizk diteb dcezc unga `l` ,xnb mgld?ikid ywide .xnb `ywidn `le ,aizk diteba `icda ,jkld .oexyr dlg lkl

inc?c"eie .mly oexyr dlga `diy ,daexn d`ad :rnync ,`ed `ieaix "e`iaz" :`pixg` `pyil .xenb ywid ied `edd - mgld izyn ywida dcez opixnbe ,dicegl mgld izy iab aizk dide ,dlgl oexyr "e`iaz"c `xwa aizk ied `l i` oebk

.dvnd lr cenll `aie ,`ed ywid e`l ,jkld .dcezc `xwc ditebn ied ,zelg xyr `ianc "dpiidz"cäðùîíéàåìéîä.dyn inia eidy -'åë äöîë úåàá åéä.olpn yxtn `xnbae -úåøéæðzevn zelge zevnd) lqe" aizkc ,xifp ingl -

.["dvn iwiwxe 'ebe zelg zleq zevn] ('ebe onyúåãé éúùzeci izy oiaw zxyr dil iede ,oiaw xyr dyng eid dcezay dvna ixdy ,oiaw zxyr zexifpa e`vnp .dkeax da oi`e oiwiwxe zelg :yxtnck ,zexifpa eid dcezay dvn ly miwlg ipy -

.xyr dynglíééåãòå úåðåøùò ùù ïäù.dcezay dvn iab lirl opixn` ikdc .oexyr yily ipy ied "miiecre" i`de .oin lkl yilye zepexyr yly -àøîâäëåáø åðééä åàì åäéð éàî ïîù íçì.oiwiwxe zelg cbpk ony ea siqenc -

àçùîã àúðà.yexw ony ly dber =åéðáì åðãîì äî éëåoxd`l egynd mein zexecl -?åëåðéç ùé÷î àìà.zexecl heicdl -åçùîäì.oiziagl lecb odkl ,xnelk -åçùîä äî.mei lka aixwn `edy oiziag oaxw ,oxd`c -äëåáø

."dp`iaz zkaxen" aizkck -óà.ied jepig mei - mi`eline ,zeheicd mipdkc eipa jepig mei -åëåðéçì ãçàå åçùîäì ãçà.lecbd odk zcearl -èåéãä àåäùë äãåáò ãéáòã àä- zg` :yly .heicd `edyk dcear ciar `lc ,`d -

,lecb odka leqit rxi` m` :ira `w `neic `nw wxtae .mixetkd meia axw epi` cigi oaxw `dc ,`id `zlin e`le .mixetkd meia dcear carc oebk :miyxtn yie .oiziagl - zg`e ,lecb odk zcearl ekepigl - zg`e ,heicd odk zcearl ekepigl

.mixetkd meia ipyd z` oikpgn dnaúéîìùåøé ïéá÷ úøùòì.zeci izy ,epiidc -ïîù úéòéáøìå,`nl` ."zecn izy" wxta onwl opixn`ck ,oiwiwxe zelgl - eivge ,dkeaxl - eivg :dveg bel ivg eze`e ,bel ivg da ded dcezac .dcezay -

.dcez ly dvnk zeci izy ,epiidc .ony ziriax inp dia ied ,dkeax `le oiwiwxe zelg da iedc ,zexifpae .ziriax `l` eda ded `l ,oiwiwxe zelg epiidc ,dcez ly dvnay zeci izyaïéðòá øåîàù äî ìëì ìåëédkeax oiperh ediy -?ãåîìú

øîåì."zevn lqe" xifpa -úåöî äá øîàð àìã äëåáø é÷åôàì.dkeaxa iaizk `l zevn el`e ,"onya zelela zelg zkaxen zleqe ...zevn iwiwxe ...zevn zelg" aizk dceza `dc -'åë úåöî ìñ àðú ìàòîùé 'ø øáãizk xifpac -.a
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`oifgeקנח mipya cenr gr sc ± oey`x wxtzereay

éâàô [úéá] úîåçì õåçixen .dxfra oi`y it lr s` ,eycw - ziad xda eid m` la` .ziad xd znegl ueg ,epiid -

.dkxal epexkf axdäøæòä úîåçì õåç.ycw `l - ib`t zia znegn miptl iedc ab lr s`e -úãåú çáæ ìò-

.dxfra jenqa "lr" ,epiidc .zelgàðîéæ àãç äá åâìôéà àä.jenqa "lr"a -ìù ãéîú óà øîåà äãåäé éáø

íéáøòä ïéáaizkc ,xaer - ung lr ehgy m` -.cinz epiidc ,il cgeind igaf - "igaf mc ung lr"ïðçåé éáøå

'åëå éô ìò óà øîà.jenqa "lr" opira `lc -àéääá

ïðçåé éáø øîà÷.dxfra enr oi`y it lr s` -àëéä ìëã

äéúéàã.dizi` `xeqi`a - xeriad onf xg`l ungl -ìáà

íçì ùã÷î,gafd zhigya `l` miycwn oi` dcez ingly -

.dxfra enr mgld `diy cr yecw edi `l `ni`øîúéà éàå

àäá,`ed mgl ycwnlc oeik ,yiwl yix xn`w dcez ingla -

`kid lkc ,xyr drax`a unga jda la` .jenqa "lr"a opira

.dizi` `xeqi`a - dizi`cïðçåé éáøì éãåî àîéàlr s`c -

.`kixv .dxfra enr oi`y itáéø÷é õîç íçì úåìç ìò-

eipt ediy - mgl xak `di ,ehgeyyk eaixwn `edyk ,xnelk

.xepza xak oinxwznçáæ ìò åðáø÷,mgl epiidc - "epaxw" -

.gaf ici lr ycwznäãåú çáæ,dcez myl gaf :rnyn -

.enyl ehgeyl jixvyoi`vei.`p dvna gqta -äéåùòä=

.diet`dàð éàîied mgl i`n ike -?.llk dt`p oi`e li`ed

'åë ïéñøåôù ìë ìàåîù øîà.edc lk diet` xakc -

äãåú éîçì ïéðòì ïëåzhigy zrya jk lk et`p m`y -

.mgld ycw - dpnn oikynp oiheg oi`e dqxety ,gafdàèéùô

aizk `kde `kdc ,dcez ingle dvnl edl zi` `pic cgc -

."mgl"àäåmiheg oi`c ab lr s` ,dkxv lk diet` oi`y -

milhlhnyk zkxtpy itl ,`inc `qixtk - dpnn mikynp

.(`lc) ,ol rnyn `w .dze`íéðåîù êåúî íéòáøà åùã÷éì

åùã÷.ipixg`a wetil - `d ca` i`c ,oiekzp zeixg`lc -

íéðåîù åðééäã ìåãâ ïáø÷ì øáñ åùã÷ àì øîàã ïàîå)

ïéåëúð.(jci`a witp - ediipin mirax` ixaz` i`c -ìà

åùã÷ àì 'åë åùã÷émirax` `l` dcezl oi`ian oi` ixdy -

elg.zåùã÷ øîàã ïàîezrc oi` - mzq dhgyc i`d :xaq -

i`c ,oiekn zeixg`l - mipeny `iadc i`de ,mirax` lr `l`

.ipixg`a wetip ,ecai`åùã÷ àì øîàã ïàîåi`d :xaq -

.leqte ,lecb oaxw `iadl oiekzpe ,mlek` ezrc - mipeny `iadc

úòãî àìù ùã÷î úøù éìëá øîà ééáàoicd `ede -

.ibltinw mgld ycwzn dhigyay ,gafd ea hgeyy oikqaïàî

åùã÷ øîàã`ly mdl ie`xy dn oiycwn zxy ilk :xaqw -

.milra zrcnåùã÷ àì øîàã ïàîåoiycwn oi` :xaqw -

.leqte ,mipeny epiidc ,lecb oaxwl milrad epeekzpy dn `l`

s`y ,milra zrcn `ly ycwl dhigy (`nil` `l :xaq xn)

`l` yciw `l oikqd - mipenyl epeekzp milrady it lr

.gafl oie`xy mirax`éìë àîìò éìåëã øîà àôô áø

ïéùã÷î úøùoikq :xaq [eycw xn`c o`n] .odl ie`xy dn -

o`ne .zxy ilk x`yk ,milra zrcn `ly mirax` `ycwn inp

`l` ycwn oi` - jez dil zilc oeik :xaq ,eycw `l xn`c

.leqte ,epeeki` mipenyl milrade ,milra zrcnáâ ìò óàã

êåú ïéëñì äéì úéìãyiy zxy ilk x`yk ,gafd zycwn -

lk x`yn `nil` inp ikd .jez mdlie`xy dn ycwny ,zxy i

.milra zrcn `ly mipeny jezn mirax` ,gaflàì øáñ øîå

úøù éìëî àîéìàlecb oaxwl milrae ,zrcn `ly ycwl -

.eyciw `le ,mipeny lk ycwl epeeki`äðùîõåç äèçù

äðîæì.`ilrn lebit iedc ,xgnl zifk dpnn lek`l zpn lr -

åîå÷îì õåç åà.dxfrl ueg (e`) -íçìä ùã÷,lbtn iede -

la` .dhgy mipta mewn lkne ,dhigy xg`l ded leqte li`ed

dzyecwn dl witne li`ed ,mgld ycw `l - onyl `ly

.xg` gaf myl dhgy ixdy ,ixnbläôéøè úàöîðå-

.dhigy mcew leqt ied dtixhc ,mgld ycw `l - dwicaa

àøîâ'åëå ììëä äæueg dhgy cvik yxtn `zyd -

.mgld ycw jkitl ,dhigy mcew leqt epiid e`lc ,'eke dpnfl
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àìåze`a] zegpnd lk" seqa opaxe iax ibilt `l o`k cr `d :dniz Ð jenqa lr opira

inc `l `kdc :xnel yie !ynn lr e` jenqa lr opira i` `l` (`,aq zegpn) ["dvn

mgl ycwnlc ,dhigya `kd la` .ozaxwd oirk Ð mgld izyc dtepzc ,[mzdc] `iddl

,jenqa xn`wck ,ung lr hgey oke .miiw mgld `diy `l` yginl `kil Ð [iz`] `nlra

.i`w dixeqi`a Ð dizi`c `kid lkcåàcg`l

`hiyt Ð dinzq la` ,i`w gqt`Ðdxeag ipan

.l`xyiay cg` meyn aiigin `lcäñøåô
`peeb i`d ikc d`xp Ð dpnid oikynp oiheg oi`e

.(a,hi) zayc `nw wxtc "dipt enxwiy cr"

åùã÷éìab lr s` Ð mipeny jezn mirax`

yixa ,dxixa dil zil opgei iaxc

xxaznyk `kid ,epiid Ð (`,dk oihib) "hbd lk"

lk iycw ,`kd la` .ciar melk e`lc seqal

ly zelg rax` yixtdl `ayke .edpzi`c `kid

lkn zelg dxyr zg` yixtdl jixv ,dnexz

`nlc Ð dxixa oi`c oeik ,ikd e`l i`c .oine oin

.liwy `w oilegc
xcde
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é"úë é"ùø

äðùîíéðôá.dxfra =øåðúá åîø÷ àìù ãò-

.`xwin "dqir" `l` ,edpip mgl e`làøîâúîåçì õåç

éâàô úéá.milyexia dpevigd znegl ueg -ìò éòá àì

êåîñá,"zelg dcezd gaf lr aixwde" aizkc ab lr s` -

.xird lka oilk`p dngle dcez ixdy ,`kil `vei xeqi`e .dgiaf zrya dcezd lv` mgld didiy ,jenqa "lr" opiyxc `lãéîúä óà."mixac el`"a `nrh yxtn migqt zkqnae .gqt axr ly miaxrd oia ly -àäéù ãò

.ung -÷øåæì åà èçåùì.wxefd odkd -àäéù ãòå.ung -äøæòá åîò.jenqa "lr" opiyxcc -'åë åîø÷ [ïë] íà àìà."zelg" ixwn `l - `zry `idde ,ira "zelg"c -'åë ïîùì àìù ïèçù íàùikdc -

.dcez myl gafpy gaf lr epaxw zelg aixwi einly zcez gaf :rnynäöîá ïéàöåé.dti diet` dpi`y `kid ,gqta -ïéëùîð ïéèåç ïéàå.zvw diet`y ,dpnn -äñøåôù.dxaeyy =àéîã àñéøôã ïàîëdpi`c oeikc -

.dnvrn dqxtp ,dti diet`åùã÷.iycw mirax` id irici `l `dc ,dlile meil dyecwa elk`i mipeny oleke .mipeny jezn mirax` dl -åùã÷ àìici `vi `le .mirax` `l` ira `lc ,mipeny iycwic xyt` `l `dc -

.dyecw da iqtz `lc ,excpøáñ äé÷æç.iycwe ,mirax` lr `l` dizrc did `l jkld .mirax`d exiizyi - mirax`d eca`i m`y ,oieki` zeixg`l - mipeny xn`c i`d -ìåãâ ïáø÷ì,jklid .xyt` `l `de ,mipenyl -

.excp ici `vi `le ,llk dyecw eda iqtz `léâìôéî à÷ úòãî àìù ïéùã÷î úøù éìëá.oieki` lecb oaxwl :`nlr ilekce -ïéùã÷î øáñ äé÷æç.yi`d zrcn `ly mdl ie`xd z` -øáñ ïðçåé éáøåoikq -

.iycw `l ,jkld .mipeny lr yi`d zrce ,mdl ie`xy dn elit`e ,yi`d zrcn `l` ycwn oi` - dcezd zhigya zelgd mzq ycwnyøáñ äé÷æçå.zrcn `ly ,zxy ilk x`yk ,ycwn oikq -ùã÷î àìel oi`e li`ed -

.jezúøù éìëî àîéìà.zrcn `ly ycwzny ,`zlin i`dl inp `nil` ,jkld .iycwne ,jez el oi` `dc -äðùîäèçùlr -.lbtpe ,mgld ycw - dpnfl ueg dlk`l zpnùã÷ äîå÷îì õåç äìëàì úðî ìò

íçìä."ycwn gafnd" wxta ,elawn ycewd - ycewa eleqty lk :migafa ol `niiwe ,`ed ycwa eleqtc .lqtpe -íçìä ùã÷ àì äôéøè úàöîðå äèçù.`ed dhigy mcew eleqtc -éáø íåî úìòá úàöîðå äèçù

éùã÷ øîåà øæòéìà."ycwn gafnd" wxta ,ecxi `l - elr m` :xn`c `aiwr iaxc `ail`e ,oiray oiweca `xnba dl opinwen -ùã÷ àì äîùì àìù`l ,dnyl `ly dhgy m`y cnln - "dcez gaf" :`xnba yxtn -

.mgld ycwàøîâ[äèçù 'åë] äèéçù íãå÷ åìåñéôù ìë.dhigy mcew eleqit ied `l ,dnewnl ueg e` dpnfl ueg dlk`l zpn lr -äôéøè.dhigy mcew eleqit ied -
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äøæòì õeç ìáà ,éâàt úéa úîBçì õeç øîà ïðçBé¯ ¨¨¨©§©¥¨¥£¨©£¨¨

.Ceîña ìò ïðéòa àìå ,LBã÷¯àäåeâéìôéààãç da ¨§¨¨¥©©§¨§¨¦§¦¨£¨
ìò çñtä úà èçBMä :ïðúc !àðîéæõîçä¯àìa øáBò ¦§¨¦§©©¥¤©¤©©¤¨¥¥§Ÿ

:Lé÷ì Léø øîàå .ãéîzä óà :øîBà äãeäé éaø ,äNòz©£¤©¦§¨¥©©¨¦§¨©¥¨¦
áéiç Bðéà íìBòì¯ì Bà àäiL ãòéaøå .äøæòa Bnò äøeáç éðaî ãçàì Bà ÷øBfì Bà èçBL §¨¥©¨©¤§¥©¥©¥§¤¨¦§¥£¨¦¨£¨¨§©¦

ìò óà :øîà ïðçBé!äøæòa Bnò ïéàL ét¯àéääa øîúéà éàc ,àëéøö¯éaø øîà à÷ àéääa ¨¨¨©©©¦¤¥¦¨£¨¨§¦¨§¦¦§©§©¦§©¦¨£©©¦
déúéàc àëéä ìëc ,ïðçBé¯íçì Lc÷î ïéðòì ìáà .éà÷ àøeqéàa¯Léøì déì éãBî àîéà ¨¨§¨¥¨§¦¥§¦¨¨¥£¨§¦§©¦§©¤¤¥¨¥¥§¥
íéðôa déúéà éàc ,Lé÷ì¯éàøaà ,LBã÷¯àäa øîúéà éàå .LBã÷ àì¯Léø øîà÷ àäa ¨¦§¦¦¥¦§¦¨©§¨¥¨¨§¦¦§©§¨§¨¨¨©¥

Cäa ìáà ,Lé÷ì¯úà èçBMä :ïðçBé éaøc déúååk àéðz .àëéøö ,ïðçBé éaøì déì äãBî àîéà ¨¦£¨§©¥¨¤¥§©¦¨¨§¦¨©§¨§¨¥§©¦¨¨©¥¤
éâàt úéa úîBçì õeç dîçìå ,íéðôì äãBzä¯äéðt eîø÷ àlL ãò dèçL" .íçlä Lã÷ àì ©¨¦§¦§©§¨§©¥¨¥Ÿ¨©©¤¤§¨¨©¤Ÿ¨§¨¤¨

"çáæ ìò Bðaø÷ áéø÷é õîç íçì úBlç ìò" :ïðaø eðúc ?éléî éðä àðî ."øepúa¯ïéàL ãnìî §©§¨¨¥¦¥§¨©¨©©©¤¤¨¥©§¦¨§¨©¤©§©¥¤¥
"çáæ ìò Bðaø÷ áéø÷é" .øepúa äéðt eîø÷ ïk íà àlà LBã÷ íçlä¯LBã÷ íçlä ïéàL ãnìî ©¤¤¨¤¨¦¥¨§¨¤¨§©©§¦¨§¨©¤©§©¥¤¥©¤¤¨

"úãBz çáæ" .çáfä úèéçLa àlà¯ì àlL èçL íàL ãnìî:ïðaø eðz .íçlä Lã÷ àì ,ïîL ¤¨¦§¦©©¤©¤©©§©¥¤¦¨©¤Ÿ¦§¨Ÿ¨©©¤¤¨©¨©
ïéàöBéävîaävîáe àðäéeNòäñôìéàaìk :ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà ?"àð ävî" éàî . §¦§©¨¨§©¨¤£¨¨¦§©©©¨¨¨©©§¨¨©§¥¨

dñøBtL.äpîéä ïéëLîð ïéèeç ïéàå ,.äãBz éîçì ïéðòì ïëå :àáø øîà¯"íçì" àëä ,àèéLt ¤§¨§¥¦¦§¨¦¥¤¨£©¨¨§¥§¦§©©§¥¨§¦¨¨¨¤¤
!áéúk "íçì" àëäå ,áéúk¯àðîçø øîà "ãçà" :àîéúc eäî¯ïàîk àäå ,ñeøt ìBhé àlL §¦§¨¨¤¤§¦©§¥¨¤¨£©©£¨¨¤Ÿ¦¨§¨§©

àñéøôcäãBz :øîúéà .ïì òîLî÷ ,àéîcdèçMLúBlç íéðBîL ìò¯eLã÷ :øîà äi÷æç ¦§¦¨¨§¨¨©§©¨¦§©¨§§¨¨©§¦©¦§¦¨¨©¨§
ìkä :àøéæ éaø øîà .íéðBîL CBzî íéòaøà eLã÷ àì :øîà ïðçBé éaøå .íéðBîL CBzî íéòaøà©§¨¦¦§¦§©¦¨¨¨©Ÿ¨§©§¨¦¦§¦¨©©¦¥¨©Ÿ

" øîàc àëéä ,íéãBîeLc÷éì"íéðBîL CBzî íéòaøà¯íà àlà ,íéòaøà eLãwé ìà" ,eLã÷ ¦¥¨©£©¦§§©§¨¦¦§¦¨§©¦¨§©§¨¦¤¨¦
ïk"íéðBîL eLãwé¯:øáñ øîe ,ïéekéî à÷ úeéøçàì :øáñ øî ,àîúña éâéìt ék .eLã÷ àì ¥¦¨§§¦Ÿ¨§¦§¦¦¦§¨¨¨¨©§©£¨¨¦©¥¨¨©

àlL ïéLc÷î úøL éìëáe ,ïéekéî à÷ úeéøçàì àîìò éleëc :øîà ééaà .ïéekéî à÷ ìBãb ïaø÷ì§¨§¨¨¨¦©¥©©¥£©§¥¨§¨§©£¨¨¦©¥¦§¥¨¥§©§¦¤Ÿ
ïéLc÷î ïéà úøL éìk :øáñ øîe ,úòcî àlL ïéLc÷î úøL éìk :øáñ øî .éâìtéî à÷ úòcî¦©©¨¦©§¦¨¨©§¥¨¥§©§¦¤Ÿ¦©©¨¨©§¥¨¥¥§©§¦

àîìò éleëc :øîà àtt áø .úòcî àlL¯à÷ ïékña àëäå ,úòcî àlL ïéLc÷î úøL éìk ¤Ÿ¦©©©©¨£©§¥¨§¨§¥¨¥§©§¦¤Ÿ¦©©§¨¨§©¦¨
CBz déì úéìc ïåék ,ïékñ :øáñ øîe ,úøL éìëk úLc÷î ïékñ :øáñ øî .éâìtéî¯úLc÷î dðéà ¦©§¦¨¨©©¦§©¤¤¦§¦¨¥¨¨©©¦¥¨§¥¥¥¨§©¤¤

àîìò éleëc :øîà àtt áø ,éøîàc àkéàå .úøL éìëa¯,úòcî àlà ïéLc÷î ïéà úøL éìk ¦§¦¨¥§¦¨§¨§¦©©¨£©§¥¨§¨§¥¨¥¥§©§¦¤¨¦©©
CBz déì úéìc áb ìò óàc ,úøL éìkî àîélà ïékñ :øáñ øî .éâìtéî à÷ ïékña àëäåäLãwéî. §¨¨§©¦¨¦©§¦¨¨©©¦©¦¨¦§¦¨¥§©©©§¥¥¦©§¨

.úøL éìkî déì àîélà àì ïékñ :øáñ øîeåäðùîõeç dèçLdpîæìõeçådîB÷îì¯Lã÷ ¨¨©©¦¨©¦¨¥¦§¦¨¥§¨¨¦§©¨§¦§¨¨©
äôéøè úàöîðå dèçL .íçlä¯íeî úìòa úàöîðå dèçL .íçlä Lã÷ àì¯øæòéìà éaø ©¤¤§¨¨§¦§¥§¥¨Ÿ¨©©¤¤§¨¨§¦§¥©£©©¦¡¦¤¤

ì àlL dèçL .Lcé÷ àì :íéøîBà íéîëçå ,Lcé÷ :øîBàéðL ïëå ,íéàelénä ìéà ïëå ,dîL ¥¦¥©£¨¦§¦Ÿ¦¥§¨¨¤Ÿ¦§¨§¥¥©¦¦§¥§¥
úøöò éNákïèçMLì àlLïîL¯.íçlä Lã÷ àìæàøîâ,àéðúc .øéàî éaø ?éðî ïéúéðúî ¦§¥£¤¤¤§¨¨¤Ÿ¦§¨Ÿ¨©©¤¤©§¦¦¨¦©¦¥¦§©§¨
ìk :ììkä äæBìeqétLäèéçL íãB÷¯,íçlä Lã÷ àìäèéçL øçà Bìeqét¯.íçlä Lã÷ ¤©§¨¨¤¦¥§¦¨Ÿ¨©©¤¤¦©©§¦¨¨©©¤¤

dîB÷îì õeçå dpîæì õeç dèçL¯äôéøè úàöîðå dèçL ,íçlä Lã÷¯.íçlä Lã÷ àì §¨¨¦§©¨§¦§¨¨©©¤¤§¨¨§¦§¥§¥¨Ÿ¨©©¤¤
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מנחות. פרק שביעי - אלו מנחות נקמצות דף עח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gr sc zegpn(iying meil)

äðùî
zx`an dpynd .dcezd ingl z` zycwnd `id dcezd zhigy

:gafd zhigya mgld yeciw ipicíéðôì äãBzä úà èçBMä- ©¥¤©¨¦§¦
,dxfradîçìåeid dcezd ingl ±.íçlä Lã÷ àì ,äîBçì õeç §©§¨©¨Ÿ¨©©¤¤

äéðt eîø÷ àlL ãò dèçLdcezd ingl zqir lyeléôàå ,øepza §¨¨©¤Ÿ¨§¨¤¨©©©£¦
ïlek eîø÷,zelgd mirax` lk -,íçlä Lã÷ àì ,ïäî ãçàî õeç ¨§¨¥¤¨¥¤Ÿ¨©©¤¤

mcewe ,dhigyd `idy ,eyeciw zra 'mgl' iexw zeidl jixvy
.dqir `l` mgl epi` mipt znixw

àøîâ
:`xnbd zxxanäîBçì õeç éàîea did m` ycw `l mgldy ©©¨

:`xnbd daiyn .dhigy zryaúéa úîBçì õeç ,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©§©¥
éâàt.milyexi znegl ueg ±.äøæòä úîBçì õeç ,øîà Lé÷ì Léøå ©¦§¥¨¦¨©§©¨£¨¨

:mdinrh z` `xnbd zx`an,äøæòä úîBçì õeç øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©§©¨£¨¨
y meynïðéòaweqtd miiwziy jixv ±(bi f `xwie)zcFY gaf lr' ¨¦©©¤©©
e ,'einlW'ìò'ernyn,Ceîñajenqa dxfra eidi dcezd ingly §¨¨©§¨

.dgiafd mewnløîà ïðçBé éaøå`weecéâàt úéa úîBçì õeçoi` §©¦¨¨¨©§©¥©¦
,yecw mgldäøæòì õeç ìáàdnegd jezaLBã÷,mgldàìå £¨¨£¨¨¨§Ÿ

Ceîña 'ìò' ïðéòaic jkle ,jenqa ezernyn 'lr'y miyxec oi` ± ¨¦©©§¨
.dnegd jeza mgld didiy jka

:`xnbd dywnàðîéæ àãç da eâéìtéà àäåiax dfa ewlgp ixde ± §¨¦§¦¨£¨¦§¨
.zg` mrt yiwl yixe opgeiïðúc(.bq migqt)ìò çñtä úà èçBMä , ¦§©©¥¤©¤©©

õîçä,ung ezeyxa yie ±,äNòú àìa øáBòaezkk(dk cl zeny) ¤¨¥¥§Ÿ©£¤
.'igaf mc ung lr hgWz `l'óà ,øîBà äãeäé éaøz` hgeyd Ÿ¦§©©¨¥©¦§¦©¦§¨¥©

ãéîzä,ungd lr gqt axra miaxrd oia lye`la xaer.øîàå ©¨¦§¨©
èçBMì Bà àäiL ãò áéiç Bðéà íìBòì ,Lé÷ì Léøgqtd z`Bà ¥¨¦§¨¥©¨©¤§¥©¥

÷øBfìenc z`äøeáç éðaî ãçàì Bàung ,gqtd lr miiepndBnò ©¥§¤¨¦§¥£¨¦
,äøæòaxn`p ixdy.jenq ezernyn 'lr'e ,'ung lr'ïðçBé éaøå ¨£¨¨©¨¥§©¦¨¨

ïéàL ét ìò óà ,øîàung,äøæòa Bnòitl ,xaer ,ezeyxa `l` ¨©©©¦¤¥¦¨£¨¨
zenewn ipya eprinydl ekxved recne .jenq ezernyn oi` 'lr'y

.jenq ezernyn 'lr' m` mzwelgn z`
:`xnbd zvxznàëéøö.zewelgnd izy z` eprinydl ekxved ± §¦¨

meynàéääa øîzéà éàclr hgeya wx mzwelgn dxn`p m` ± §¦¦§©§©¦
wxy xne` iziid ,ungdïðçBé éaø øîà à÷ àéääajixv `ly §©¦¨¨©©¦¨¨

meyn ,dxfra enr didi ungdydéúéàc àëéä ìëcmewn lkay ± §¨¥¨§¦¥
,ungd `vnpyéà÷ àøeqéàaelk`l xeq`y ,exeqi`a cner `ed ± §¦¨¨¥

lka `vnpd ung lr gqtd z` hegyl xeq` okle ,epnn zepdle
.`edy mewnLc÷î ïéðòì ìáà[zycwd-]íçì,dcez ingl ly £¨§¦§©¦§©¤¤

,gafd zhigya `l` ycwzn epi`yàîéà[xn`z `ny-]déì éãBî ¥¨¥¥
déúéà éàc ,Lé÷ì Léøìd m`y -epyi mgléàøaà ,LBã÷ ,íéðôa §¥¨¦§¦¦¥¦§¦¨©¨©

dxfrl uegn j` ±àäa øîzéà éàå .LBã÷ àìmiwlgp eid m`e - Ÿ¨§¦¦§©§¨
,dcez ingl oipra wxLé÷ì Léø øîà÷ àäamgld `diy jixvy §¨¨¨©¥¨¦

,ezycwn dhigydy itl ,dxfraCäa ìáà,ung lr hgeya ± £¨§©
,mewn lka exeqi`a ungdyïðçBé éaøì déì äãBî àîéàxeq`y ¥¨¤¥§©¦¨¨

:`xnbd dwiqn .mewn lka ung yiyk gqtd z` hegylok`
.àëéøö§¦¨

ïðçBé éaøc déúååk àéðz,opgei iaxk `ziixa epipy ±úà èçBMä ©§¨§¨¥§©¦¨¨©¥¤
.íçlä Lã÷ àì ,éâàt úéa úîBçì õeç dîçìå ,íéðôì äãBzä©¨¦§¦§©§¨§©¥©¦Ÿ¨©©¤¤

:dpyna epipyäéðt eîø÷ àlL ãò dèçLdcezd zelg ly,øepza §¨¨©¤Ÿ¨§¨¤¨©©
:`xnbd zxxan .mgld ycw `léléî éðä àðî.z`f epcnl okidn ± §¨¨¥¦¥

:`xnbd daiyn,ïðaø eðúc,dcez ingl iabl dxeza aezk(bi f `xwie) §¨©¨¨
çáæ ìò ,Bðaø÷ áéø÷é õîç íçì úlç ìò'aezky dn .'einlW zcFY ©©Ÿ¤¤¨¥©§¦¨§¨©¤©©§¨¨

,'mgl zelg'äéðt eîø÷ ïk íà àlà LBã÷ íçlä ïéàL ãnìî§©¥¤¥©¤¤¨¤¨¦¥¨§¨¤¨
,øepzaaezky dne .dlg diexw dqird oi` okl mcewyáéø÷é' ©©©§¦

,'çáæ ìò Bðaø÷,dcezd ingl md 'epaxw'eLBã÷ íçlä ïéàL ãnìî ¨§¨©¤©§©¥¤¥©¤¤¨
.çáfä úèéçLa àlàaezky dne'úãBz çáæ'`id dgiafdy rnyn ¤¨¦§¦©©¤©¤©©

,dcez mylì àlL ïèçL íàL ãnìî.íçlä Lã÷ àì ïîL §©¥¤¦§¨¨¤Ÿ¦§¨Ÿ¨©©¤¤
:dnixwd xeriy edn zx`an `xnbdïéàöBé ,ïðaø eðzzaeg ici ¨©¨¨§¦

zlik`,gqta dvnàð ävîa,dziit` dxnbp `ly -ävîáe §©¨¨§©¨
ñtìéàa äéeNòä:`xnbd zxxan .dxicwa diet`d ±àð ävî éàî ¨£¨¨¦§¨©©¨¨

:`xnbd daiyn .`ziixad dxiykd `p dvn efi`a -äãeäé áø øîà̈©©§¨
ìk ,ìàeîL øîàcr zvw dzt`pydñøBtL[dxaeyy-]ïéàå ¨©§¥Ÿ¤§¨§¥

ïéèeçwva ly,äãBú éîçì ïéðòì ïëå ,àáø øîà .äpîéä ïéëLîð ¦¦§¨¦¥¤¨¨©¨¨§¥§¦§©©§¥¨
:`xnbd dywn .dcez ingll mixyk df xeriya et`p m`yàèéLt§¦¨

ixdy ,dey mxeriyyàëägqta dvna ±,áéúk íçìxn`pymixac) ¨¨¤¤§¦
(b fh,'ipr mgl'åok,àëä,dcez ingla,áéúk íçìxn`pyf `xwie) ¤¤Ÿ¦§¨¨¤¤§¦
(bi.dey mpicy eprinydl `ax jxved recne ,'ung mgl zNg lr'©©Ÿ¤¤¨¥

:`xnbd zvxznàîéúc eäîdcez ingla ixd ,xn`z `ny ±f my) ©§¥¨
(ciEPOn aixwde' ,,àðîçø øîà 'ãçàcnllàäå ,ñeøt ìBhé àlL §¦§¦¦¤¤¨¨©©£¨¨¤Ÿ¦¨§¨

,dkxv lk dzt`p `ly ef dlge -àéîc àñéøôc ïàîkzaygp - §©¦§¦¨¨§¨
milhlhnyk dil`n zxxetzn `idy itl ,xak dkezg `id eli`k

,dze`ïì òîLî÷ingll dxiyk dxxetzd `ly onf lky `ax ¨©§©¨
.dcez

lirl dpyna(.fr).zelg mirax` mr `a dcez oaxwy x`azd
:mipeny `iady ina dpc `xnbdìò dèçML äãBz ,øîzéà¦§©¨¤§¨¨©

,úBlç íéðBîL,dpick mirax` mewnaíéòaøà eLã÷ ,øîà äi÷æç §¦©¦§¦¨¨©¨§©§¨¦
CBzîd,íéðBîL CBzî íéòaøà eLã÷ àì øîà ïðçBé éaøå .íéðBîL ¦§¦§©¦¨¨¨©Ÿ¨§©§¨¦¦§¦

.dyecw dpi` dlg s` xnelk
:mipte` dnka mi`xen`d zwelgn z` zx`an `xnbdéaø øîà̈©©¦

ìkä ,àøéæ[opgei iaxe diwfg-]øîàc àëéä ,íéãBîmilrad ¥¨©Ÿ¦¥¨§¨©
yxetnaeLc÷éìwx eycwziy ±,íéðBîL CBzî íéòaøàyeLã÷ ¦§§©§¨¦¦§¦¨§

eca`i m`y oiekzde ,zeixg`l `iad ,mipeny `iady dne ,mirax`
,yxetna dpzd m` oke .dcez ingl x`yd eidi mirax`eLc÷é ìà©¦§§

elit`aøà,íéðBîL eLc÷é ïk íà àlà íéòy micen lkdeLã÷ àì ©§¨¦¤¨¦¥¦§§§¦Ÿ¨§
.dcez ingl mirax`n xzei `iadl xyt` i`y meyn ,llkéâéìt ék¦§¦¦

`id mzwelgne -àîúña,ezpeek yxit `ly -øîdiwfg ±,øáñ ¦§¨¨©¨©
,mkezn mirax` miyecw okle ,mirax` wx yicwdl ezpeek zn`a

mipeny `iady dne,ïéekéî à÷ úeéøçàì,mwlg eca`iy yygy §©£¨¨¦©¥
.micea`d z` enilyi mitqepdy dvxeøîeopgei iaxe ±ïaø÷ì ,øáñ ©¨©§¨§¨

ìBãbzelg mipeny ly,ïéekéî à÷,dycw `l mdn zg` s` okle ¨¨¦©¥
.excp ici `vi `le

dyrp df yeciwe .zelgd z` zycwn dhigydy x`azd epizpyna
x`an df it lr .miycwn zxy ilky epivny itke ,oikqd ici lr

:zxg` jxca opgei iaxe diwfg zwelgn z` iia`,øîà ééaàdiwfg ©©¥¨©
,lecb oaxwl `id ezpeeky micen opgei iaxeàîìò éìåëã)

] (éìëáå ,ïéåëéî à÷ (úåéøçàì)eïéLc÷î úøL [éìëaie`xd z` ¦§¥¨¥§©§¦
mdlúòcî àlL,milradéâìôéî à÷.opgei iaxe diwfgøî± ¤Ÿ¦©©¨¦§§¦©

gdiwfïéLc÷î úøL éìk ,øáñmdl ie`xd z`úòcî àlL ¨©§¥¨¥§©§¦¤Ÿ¦©©
m` s` jkle ,zelg mirax` wx md mdl ie`xd ixde ,milrad
lkn ,zelgd eycw `l mzpeek itle zelg mipenyl epeeik milrad
.gafd z` ea hgeyy oikqd ici lr zelg mirax` eycwzd mewn

øîeopgei iax ±úòcî àlL ïéLc÷î ïéà úøL éìk ,øáñ,milrad ©¨©§¥¨¥¥§©§¦¤Ÿ¦©©
.llk zelgd eycw `l ,mipeny `iadl epeekzd milrade zeide

:zxg` jxca mzwelgn z` x`an `tt axéleëc ,øîà àtt áø©¨¨¨©§¥
úøL éìk àîìò,jez mdl yiyúòcî àlL ïéLc÷îz` milrad ¨§¨§¥¨¥§©§¦¤Ÿ¦©©

.mdl ie`xdàëäå,dcez ingl mipeny iabl ,o`ke ±ïékña`idy §¨¨§©¦
zxy ilkøî .éâìôéî à÷diwfg ±úøL éìëk úLc÷î ïékñ ,øáñ ¨¦§§¦©¨©©¦§©¤¤¦§¥¨¥

oikqd ,mipenyl epeekzd milrady s` jkle ,milra zrcn `ly s`
.dl miie`xd zelg mirax` dyciwøîe]opgei iax -,ïékñ ,øáñ ©¨©©¦

déì úéìc ïåék[el oi`y-],úøL éìëk úLc÷î dðéà ,CBz`l` ¥¨§¥¥¥¨§©¤¤¦§¥¨¥
oi` ,mipeny `iadl epeekzd milrade zeide ,milra zrcn wx

zeyecw zelgd[.
éøîàc àkéàå,zxg` oeyla `tt ax ixac z` exn`y yi ±àtt áø §¦¨§¨§¦©¨¨
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קנט oifge` mipya cenr gr sc ± oey`x wxtzereay

éâàô [úéá] úîåçì õåçixen .dxfra oi`y it lr s` ,eycw - ziad xda eid m` la` .ziad xd znegl ueg ,epiid -

.dkxal epexkf axdäøæòä úîåçì õåç.ycw `l - ib`t zia znegn miptl iedc ab lr s`e -úãåú çáæ ìò-

.dxfra jenqa "lr" ,epiidc .zelgàðîéæ àãç äá åâìôéà àä.jenqa "lr"a -ìù ãéîú óà øîåà äãåäé éáø

íéáøòä ïéáaizkc ,xaer - ung lr ehgy m` -.cinz epiidc ,il cgeind igaf - "igaf mc ung lr"ïðçåé éáøå

'åëå éô ìò óà øîà.jenqa "lr" opira `lc -àéääá

ïðçåé éáø øîà÷.dxfra enr oi`y it lr s` -àëéä ìëã

äéúéàã.dizi` `xeqi`a - xeriad onf xg`l ungl -ìáà

íçì ùã÷î,gafd zhigya `l` miycwn oi` dcez ingly -

.dxfra enr mgld `diy cr yecw edi `l `ni`øîúéà éàå

àäá,`ed mgl ycwnlc oeik ,yiwl yix xn`w dcez ingla -

`kid lkc ,xyr drax`a unga jda la` .jenqa "lr"a opira

.dizi` `xeqi`a - dizi`cïðçåé éáøì éãåî àîéàlr s`c -

.`kixv .dxfra enr oi`y itáéø÷é õîç íçì úåìç ìò-

eipt ediy - mgl xak `di ,ehgeyyk eaixwn `edyk ,xnelk

.xepza xak oinxwznçáæ ìò åðáø÷,mgl epiidc - "epaxw" -

.gaf ici lr ycwznäãåú çáæ,dcez myl gaf :rnyn -

.enyl ehgeyl jixvyoi`vei.`p dvna gqta -äéåùòä=

.diet`dàð éàîied mgl i`n ike -?.llk dt`p oi`e li`ed

'åë ïéñøåôù ìë ìàåîù øîà.edc lk diet` xakc -

äãåú éîçì ïéðòì ïëåzhigy zrya jk lk et`p m`y -

.mgld ycw - dpnn oikynp oiheg oi`e dqxety ,gafdàèéùô

aizk `kde `kdc ,dcez ingle dvnl edl zi` `pic cgc -

."mgl"àäåmiheg oi`c ab lr s` ,dkxv lk diet` oi`y -

milhlhnyk zkxtpy itl ,`inc `qixtk - dpnn mikynp

.(`lc) ,ol rnyn `w .dze`íéðåîù êåúî íéòáøà åùã÷éì

åùã÷.ipixg`a wetil - `d ca` i`c ,oiekzp zeixg`lc -

íéðåîù åðééäã ìåãâ ïáø÷ì øáñ åùã÷ àì øîàã ïàîå)

ïéåëúð.(jci`a witp - ediipin mirax` ixaz` i`c -ìà

åùã÷ àì 'åë åùã÷émirax` `l` dcezl oi`ian oi` ixdy -

elg.zåùã÷ øîàã ïàîezrc oi` - mzq dhgyc i`d :xaq -

i`c ,oiekn zeixg`l - mipeny `iadc i`de ,mirax` lr `l`

.ipixg`a wetip ,ecai`åùã÷ àì øîàã ïàîåi`d :xaq -

.leqte ,lecb oaxw `iadl oiekzpe ,mlek` ezrc - mipeny `iadc

úòãî àìù ùã÷î úøù éìëá øîà ééáàoicd `ede -

.ibltinw mgld ycwzn dhigyay ,gafd ea hgeyy oikqaïàî

åùã÷ øîàã`ly mdl ie`xy dn oiycwn zxy ilk :xaqw -

.milra zrcnåùã÷ àì øîàã ïàîåoiycwn oi` :xaqw -

.leqte ,mipeny epiidc ,lecb oaxwl milrad epeekzpy dn `l`

s`y ,milra zrcn `ly ycwl dhigy (`nil` `l :xaq xn)

`l` yciw `l oikqd - mipenyl epeekzp milrady it lr

.gafl oie`xy mirax`éìë àîìò éìåëã øîà àôô áø

ïéùã÷î úøùoikq :xaq [eycw xn`c o`n] .odl ie`xy dn -

o`ne .zxy ilk x`yk ,milra zrcn `ly mirax` `ycwn inp

`l` ycwn oi` - jez dil zilc oeik :xaq ,eycw `l xn`c

.leqte ,epeeki` mipenyl milrade ,milra zrcnáâ ìò óàã

êåú ïéëñì äéì úéìãyiy zxy ilk x`yk ,gafd zycwn -

lk x`yn `nil` inp ikd .jez mdlie`xy dn ycwny ,zxy i

.milra zrcn `ly mipeny jezn mirax` ,gaflàì øáñ øîå

úøù éìëî àîéìàlecb oaxwl milrae ,zrcn `ly ycwl -

.eyciw `le ,mipeny lk ycwl epeeki`äðùîõåç äèçù

äðîæì.`ilrn lebit iedc ,xgnl zifk dpnn lek`l zpn lr -

åîå÷îì õåç åà.dxfrl ueg (e`) -íçìä ùã÷,lbtn iede -

la` .dhgy mipta mewn lkne ,dhigy xg`l ded leqte li`ed

dzyecwn dl witne li`ed ,mgld ycw `l - onyl `ly

.xg` gaf myl dhgy ixdy ,ixnbläôéøè úàöîðå-

.dhigy mcew leqt ied dtixhc ,mgld ycw `l - dwicaa

àøîâ'åëå ììëä äæueg dhgy cvik yxtn `zyd -

.mgld ycw jkitl ,dhigy mcew leqt epiid e`lc ,'eke dpnfl
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àìåze`a] zegpnd lk" seqa opaxe iax ibilt `l o`k cr `d :dniz Ð jenqa lr opira

inc `l `kdc :xnel yie !ynn lr e` jenqa lr opira i` `l` (`,aq zegpn) ["dvn

mgl ycwnlc ,dhigya `kd la` .ozaxwd oirk Ð mgld izyc dtepzc ,[mzdc] `iddl

,jenqa xn`wck ,ung lr hgey oke .miiw mgld `diy `l` yginl `kil Ð [iz`] `nlra

.i`w dixeqi`a Ð dizi`c `kid lkcåàcg`l

`hiyt Ð dinzq la` ,i`w gqt`Ðdxeag ipan

.l`xyiay cg` meyn aiigin `lcäñøåô
`peeb i`d ikc d`xp Ð dpnid oikynp oiheg oi`e

.(a,hi) zayc `nw wxtc "dipt enxwiy cr"

åùã÷éìab lr s` Ð mipeny jezn mirax`

yixa ,dxixa dil zil opgei iaxc

xxaznyk `kid ,epiid Ð (`,dk oihib) "hbd lk"

lk iycw ,`kd la` .ciar melk e`lc seqal

ly zelg rax` yixtdl `ayke .edpzi`c `kid

lkn zelg dxyr zg` yixtdl jixv ,dnexz

`nlc Ð dxixa oi`c oeik ,ikd e`l i`c .oine oin

.liwy `w oilegc
xcde
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é"úë é"ùø

äðùîíéðôá.dxfra =øåðúá åîø÷ àìù ãò-

.`xwin "dqir" `l` ,edpip mgl e`làøîâúîåçì õåç

éâàô úéá.milyexia dpevigd znegl ueg -ìò éòá àì

êåîñá,"zelg dcezd gaf lr aixwde" aizkc ab lr s` -

.xird lka oilk`p dngle dcez ixdy ,`kil `vei xeqi`e .dgiaf zrya dcezd lv` mgld didiy ,jenqa "lr" opiyxc `lãéîúä óà."mixac el`"a `nrh yxtn migqt zkqnae .gqt axr ly miaxrd oia ly -àäéù ãò

.ung -÷øåæì åà èçåùì.wxefd odkd -àäéù ãòå.ung -äøæòá åîò.jenqa "lr" opiyxcc -'åë åîø÷ [ïë] íà àìà."zelg" ixwn `l - `zry `idde ,ira "zelg"c -'åë ïîùì àìù ïèçù íàùikdc -

.dcez myl gafpy gaf lr epaxw zelg aixwi einly zcez gaf :rnynäöîá ïéàöåé.dti diet` dpi`y `kid ,gqta -ïéëùîð ïéèåç ïéàå.zvw diet`y ,dpnn -äñøåôù.dxaeyy =àéîã àñéøôã ïàîëdpi`c oeikc -

.dnvrn dqxtp ,dti diet`åùã÷.iycw mirax` id irici `l `dc ,dlile meil dyecwa elk`i mipeny oleke .mipeny jezn mirax` dl -åùã÷ àìici `vi `le .mirax` `l` ira `lc ,mipeny iycwic xyt` `l `dc -

.dyecw da iqtz `lc ,excpøáñ äé÷æç.iycwe ,mirax` lr `l` dizrc did `l jkld .mirax`d exiizyi - mirax`d eca`i m`y ,oieki` zeixg`l - mipeny xn`c i`d -ìåãâ ïáø÷ì,jklid .xyt` `l `de ,mipenyl -

.excp ici `vi `le ,llk dyecw eda iqtz `léâìôéî à÷ úòãî àìù ïéùã÷î úøù éìëá.oieki` lecb oaxwl :`nlr ilekce -ïéùã÷î øáñ äé÷æç.yi`d zrcn `ly mdl ie`xd z` -øáñ ïðçåé éáøåoikq -

.iycw `l ,jkld .mipeny lr yi`d zrce ,mdl ie`xy dn elit`e ,yi`d zrcn `l` ycwn oi` - dcezd zhigya zelgd mzq ycwnyøáñ äé÷æçå.zrcn `ly ,zxy ilk x`yk ,ycwn oikq -ùã÷î àìel oi`e li`ed -

.jezúøù éìëî àîéìà.zrcn `ly ycwzny ,`zlin i`dl inp `nil` ,jkld .iycwne ,jez el oi` `dc -äðùîäèçùlr -.lbtpe ,mgld ycw - dpnfl ueg dlk`l zpnùã÷ äîå÷îì õåç äìëàì úðî ìò

íçìä."ycwn gafnd" wxta ,elawn ycewd - ycewa eleqty lk :migafa ol `niiwe ,`ed ycwa eleqtc .lqtpe -íçìä ùã÷ àì äôéøè úàöîðå äèçù.`ed dhigy mcew eleqtc -éáø íåî úìòá úàöîðå äèçù

éùã÷ øîåà øæòéìà."ycwn gafnd" wxta ,ecxi `l - elr m` :xn`c `aiwr iaxc `ail`e ,oiray oiweca `xnba dl opinwen -ùã÷ àì äîùì àìù`l ,dnyl `ly dhgy m`y cnln - "dcez gaf" :`xnba yxtn -

.mgld ycwàøîâ[äèçù 'åë] äèéçù íãå÷ åìåñéôù ìë.dhigy mcew eleqit ied `l ,dnewnl ueg e` dpnfl ueg dlk`l zpn lr -äôéøè.dhigy mcew eleqit ied -
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äðùîäîBçì õeç dîçìå ,íéðôì äãBzä úà èçBMä©¥¤©¨¦§¦§©§¨©¨
¯,øepza äéðt eîø÷ àlL ãò dèçL .íçlä Lã÷ àìŸ¨©©¤¤§¨¨©¤Ÿ¨§¨¤¨©©

ïäî ãçàî õeç ïlek eîø÷ eléôàå¯.íçlä Lã÷ àì ©£¦¨§¨¥¤¨¥¤Ÿ¨©©¤¤
àøîâúîBçì õeç :øîà ïðçBé éaø ?"äîBçì õeç" éàî©©¨©¦¨¨¨©§©

Léø .äøæòä úîBçì õeç :øîà Lé÷ì Léøå ,éâàt úéa¥¨¥§¥¨¦¨©§©¨£¨¨¥
éaøå .Ceîña ìò ïðéòa ,äøæòä úîBçì õeç øîà Lé÷ì̈¦¨©§©¨£¨¨¨¥©©§¨§©¦
äøæòì õeç ìáà ,éâàt úéa úîBçì õeç øîà ïðçBé¯ ¨¨¨©§©¥¨¥£¨©£¨¨

.Ceîña ìò ïðéòa àìå ,LBã÷¯àäåeâéìôéààãç da ¨§¨¨¥©©§¨§¨¦§¦¨£¨
ìò çñtä úà èçBMä :ïðúc !àðîéæõîçä¯àìa øáBò ¦§¨¦§©©¥¤©¤©©¤¨¥¥§Ÿ

:Lé÷ì Léø øîàå .ãéîzä óà :øîBà äãeäé éaø ,äNòz©£¤©¦§¨¥©©¨¦§¨©¥¨¦
áéiç Bðéà íìBòì¯ì Bà àäiL ãòéaøå .äøæòa Bnò äøeáç éðaî ãçàì Bà ÷øBfì Bà èçBL §¨¥©¨©¤§¥©¥©¥§¤¨¦§¥£¨¦¨£¨¨§©¦

ìò óà :øîà ïðçBé!äøæòa Bnò ïéàL ét¯àéääa øîúéà éàc ,àëéøö¯éaø øîà à÷ àéääa ¨¨¨©©©¦¤¥¦¨£¨¨§¦¨§¦¦§©§©¦§©¦¨£©©¦
déúéàc àëéä ìëc ,ïðçBé¯íçì Lc÷î ïéðòì ìáà .éà÷ àøeqéàa¯Léøì déì éãBî àîéà ¨¨§¨¥¨§¦¥§¦¨¨¥£¨§¦§©¦§©¤¤¥¨¥¥§¥
íéðôa déúéà éàc ,Lé÷ì¯éàøaà ,LBã÷¯àäa øîúéà éàå .LBã÷ àì¯Léø øîà÷ àäa ¨¦§¦¦¥¦§¦¨©§¨¥¨¨§¦¦§©§¨§¨¨¨©¥

Cäa ìáà ,Lé÷ì¯úà èçBMä :ïðçBé éaøc déúååk àéðz .àëéøö ,ïðçBé éaøì déì äãBî àîéà ¨¦£¨§©¥¨¤¥§©¦¨¨§¦¨©§¨§¨¥§©¦¨¨©¥¤
éâàt úéa úîBçì õeç dîçìå ,íéðôì äãBzä¯äéðt eîø÷ àlL ãò dèçL" .íçlä Lã÷ àì ©¨¦§¦§©§¨§©¥¨¥Ÿ¨©©¤¤§¨¨©¤Ÿ¨§¨¤¨

"çáæ ìò Bðaø÷ áéø÷é õîç íçì úBlç ìò" :ïðaø eðúc ?éléî éðä àðî ."øepúa¯ïéàL ãnìî §©§¨¨¥¦¥§¨©¨©©©¤¤¨¥©§¦¨§¨©¤©§©¥¤¥
"çáæ ìò Bðaø÷ áéø÷é" .øepúa äéðt eîø÷ ïk íà àlà LBã÷ íçlä¯LBã÷ íçlä ïéàL ãnìî ©¤¤¨¤¨¦¥¨§¨¤¨§©©§¦¨§¨©¤©§©¥¤¥©¤¤¨

"úãBz çáæ" .çáfä úèéçLa àlà¯ì àlL èçL íàL ãnìî:ïðaø eðz .íçlä Lã÷ àì ,ïîL ¤¨¦§¦©©¤©¤©©§©¥¤¦¨©¤Ÿ¦§¨Ÿ¨©©¤¤¨©¨©
ïéàöBéävîaävîáe àðäéeNòäñôìéàaìk :ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà ?"àð ävî" éàî . §¦§©¨¨§©¨¤£¨¨¦§©©©¨¨¨©©§¨¨©§¥¨

dñøBtL.äpîéä ïéëLîð ïéèeç ïéàå ,.äãBz éîçì ïéðòì ïëå :àáø øîà¯"íçì" àëä ,àèéLt ¤§¨§¥¦¦§¨¦¥¤¨£©¨¨§¥§¦§©©§¥¨§¦¨¨¨¤¤
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ìkä :àøéæ éaø øîà .íéðBîL CBzî íéòaøà eLã÷ àì :øîà ïðçBé éaøå .íéðBîL CBzî íéòaøà©§¨¦¦§¦§©¦¨¨¨©Ÿ¨§©§¨¦¦§¦¨©©¦¥¨©Ÿ

" øîàc àëéä ,íéãBîeLc÷éì"íéðBîL CBzî íéòaøà¯íà àlà ,íéòaøà eLãwé ìà" ,eLã÷ ¦¥¨©£©¦§§©§¨¦¦§¦¨§©¦¨§©§¨¦¤¨¦
ïk"íéðBîL eLãwé¯:øáñ øîe ,ïéekéî à÷ úeéøçàì :øáñ øî ,àîúña éâéìt ék .eLã÷ àì ¥¦¨§§¦Ÿ¨§¦§¦¦¦§¨¨¨¨©§©£¨¨¦©¥¨¨©

àlL ïéLc÷î úøL éìëáe ,ïéekéî à÷ úeéøçàì àîìò éleëc :øîà ééaà .ïéekéî à÷ ìBãb ïaø÷ì§¨§¨¨¨¦©¥©©¥£©§¥¨§¨§©£¨¨¦©¥¦§¥¨¥§©§¦¤Ÿ
ïéLc÷î ïéà úøL éìk :øáñ øîe ,úòcî àlL ïéLc÷î úøL éìk :øáñ øî .éâìtéî à÷ úòcî¦©©¨¦©§¦¨¨©§¥¨¥§©§¦¤Ÿ¦©©¨¨©§¥¨¥¥§©§¦

àîìò éleëc :øîà àtt áø .úòcî àlL¯à÷ ïékña àëäå ,úòcî àlL ïéLc÷î úøL éìk ¤Ÿ¦©©©©¨£©§¥¨§¨§¥¨¥§©§¦¤Ÿ¦©©§¨¨§©¦¨
CBz déì úéìc ïåék ,ïékñ :øáñ øîe ,úøL éìëk úLc÷î ïékñ :øáñ øî .éâìtéî¯úLc÷î dðéà ¦©§¦¨¨©©¦§©¤¤¦§¦¨¥¨¨©©¦¥¨§¥¥¥¨§©¤¤

àîìò éleëc :øîà àtt áø ,éøîàc àkéàå .úøL éìëa¯,úòcî àlà ïéLc÷î ïéà úøL éìk ¦§¦¨¥§¦¨§¨§¦©©¨£©§¥¨§¨§¥¨¥¥§©§¦¤¨¦©©
CBz déì úéìc áb ìò óàc ,úøL éìkî àîélà ïékñ :øáñ øî .éâìtéî à÷ ïékña àëäåäLãwéî. §¨¨§©¦¨¦©§¦¨¨©©¦©¦¨¦§¦¨¥§©©©§¥¥¦©§¨

.úøL éìkî déì àîélà àì ïékñ :øáñ øîeåäðùîõeç dèçLdpîæìõeçådîB÷îì¯Lã÷ ¨¨©©¦¨©¦¨¥¦§¦¨¥§¨¨¦§©¨§¦§¨¨©
äôéøè úàöîðå dèçL .íçlä¯íeî úìòa úàöîðå dèçL .íçlä Lã÷ àì¯øæòéìà éaø ©¤¤§¨¨§¦§¥§¥¨Ÿ¨©©¤¤§¨¨§¦§¥©£©©¦¡¦¤¤

ì àlL dèçL .Lcé÷ àì :íéøîBà íéîëçå ,Lcé÷ :øîBàéðL ïëå ,íéàelénä ìéà ïëå ,dîL ¥¦¥©£¨¦§¦Ÿ¦¥§¨¨¤Ÿ¦§¨§¥¥©¦¦§¥§¥
úøöò éNákïèçMLì àlLïîL¯.íçlä Lã÷ àìæàøîâ,àéðúc .øéàî éaø ?éðî ïéúéðúî ¦§¥£¤¤¤§¨¨¤Ÿ¦§¨Ÿ¨©©¤¤©§¦¦¨¦©¦¥¦§©§¨
ìk :ììkä äæBìeqétLäèéçL íãB÷¯,íçlä Lã÷ àìäèéçL øçà Bìeqét¯.íçlä Lã÷ ¤©§¨¨¤¦¥§¦¨Ÿ¨©©¤¤¦©©§¦¨¨©©¤¤

dîB÷îì õeçå dpîæì õeç dèçL¯äôéøè úàöîðå dèçL ,íçlä Lã÷¯.íçlä Lã÷ àì §¨¨¦§©¨§¦§¨¨©©¤¤§¨¨§¦§¥§¥¨Ÿ¨©©¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gr sc zegpn(iying meil)

äðùî
zx`an dpynd .dcezd ingl z` zycwnd `id dcezd zhigy

:gafd zhigya mgld yeciw ipicíéðôì äãBzä úà èçBMä- ©¥¤©¨¦§¦
,dxfradîçìåeid dcezd ingl ±.íçlä Lã÷ àì ,äîBçì õeç §©§¨©¨Ÿ¨©©¤¤

äéðt eîø÷ àlL ãò dèçLdcezd ingl zqir lyeléôàå ,øepza §¨¨©¤Ÿ¨§¨¤¨©©©£¦
ïlek eîø÷,zelgd mirax` lk -,íçlä Lã÷ àì ,ïäî ãçàî õeç ¨§¨¥¤¨¥¤Ÿ¨©©¤¤

mcewe ,dhigyd `idy ,eyeciw zra 'mgl' iexw zeidl jixvy
.dqir `l` mgl epi` mipt znixw

àøîâ
:`xnbd zxxanäîBçì õeç éàîea did m` ycw `l mgldy ©©¨

:`xnbd daiyn .dhigy zryaúéa úîBçì õeç ,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©§©¥
éâàt.milyexi znegl ueg ±.äøæòä úîBçì õeç ,øîà Lé÷ì Léøå ©¦§¥¨¦¨©§©¨£¨¨

:mdinrh z` `xnbd zx`an,äøæòä úîBçì õeç øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©§©¨£¨¨
y meynïðéòaweqtd miiwziy jixv ±(bi f `xwie)zcFY gaf lr' ¨¦©©¤©©
e ,'einlW'ìò'ernyn,Ceîñajenqa dxfra eidi dcezd ingly §¨¨©§¨

.dgiafd mewnløîà ïðçBé éaøå`weecéâàt úéa úîBçì õeçoi` §©¦¨¨¨©§©¥©¦
,yecw mgldäøæòì õeç ìáàdnegd jezaLBã÷,mgldàìå £¨¨£¨¨¨§Ÿ

Ceîña 'ìò' ïðéòaic jkle ,jenqa ezernyn 'lr'y miyxec oi` ± ¨¦©©§¨
.dnegd jeza mgld didiy jka

:`xnbd dywnàðîéæ àãç da eâéìtéà àäåiax dfa ewlgp ixde ± §¨¦§¦¨£¨¦§¨
.zg` mrt yiwl yixe opgeiïðúc(.bq migqt)ìò çñtä úà èçBMä , ¦§©©¥¤©¤©©

õîçä,ung ezeyxa yie ±,äNòú àìa øáBòaezkk(dk cl zeny) ¤¨¥¥§Ÿ©£¤
.'igaf mc ung lr hgWz `l'óà ,øîBà äãeäé éaøz` hgeyd Ÿ¦§©©¨¥©¦§¦©¦§¨¥©

ãéîzä,ungd lr gqt axra miaxrd oia lye`la xaer.øîàå ©¨¦§¨©
èçBMì Bà àäiL ãò áéiç Bðéà íìBòì ,Lé÷ì Léøgqtd z`Bà ¥¨¦§¨¥©¨©¤§¥©¥

÷øBfìenc z`äøeáç éðaî ãçàì Bàung ,gqtd lr miiepndBnò ©¥§¤¨¦§¥£¨¦
,äøæòaxn`p ixdy.jenq ezernyn 'lr'e ,'ung lr'ïðçBé éaøå ¨£¨¨©¨¥§©¦¨¨

ïéàL ét ìò óà ,øîàung,äøæòa Bnòitl ,xaer ,ezeyxa `l` ¨©©©¦¤¥¦¨£¨¨
zenewn ipya eprinydl ekxved recne .jenq ezernyn oi` 'lr'y

.jenq ezernyn 'lr' m` mzwelgn z`
:`xnbd zvxznàëéøö.zewelgnd izy z` eprinydl ekxved ± §¦¨

meynàéääa øîzéà éàclr hgeya wx mzwelgn dxn`p m` ± §¦¦§©§©¦
wxy xne` iziid ,ungdïðçBé éaø øîà à÷ àéääajixv `ly §©¦¨¨©©¦¨¨

meyn ,dxfra enr didi ungdydéúéàc àëéä ìëcmewn lkay ± §¨¥¨§¦¥
,ungd `vnpyéà÷ àøeqéàaelk`l xeq`y ,exeqi`a cner `ed ± §¦¨¨¥

lka `vnpd ung lr gqtd z` hegyl xeq` okle ,epnn zepdle
.`edy mewnLc÷î ïéðòì ìáà[zycwd-]íçì,dcez ingl ly £¨§¦§©¦§©¤¤

,gafd zhigya `l` ycwzn epi`yàîéà[xn`z `ny-]déì éãBî ¥¨¥¥
déúéà éàc ,Lé÷ì Léøìd m`y -epyi mgléàøaà ,LBã÷ ,íéðôa §¥¨¦§¦¦¥¦§¦¨©¨©

dxfrl uegn j` ±àäa øîzéà éàå .LBã÷ àìmiwlgp eid m`e - Ÿ¨§¦¦§©§¨
,dcez ingl oipra wxLé÷ì Léø øîà÷ àäamgld `diy jixvy §¨¨¨©¥¨¦

,ezycwn dhigydy itl ,dxfraCäa ìáà,ung lr hgeya ± £¨§©
,mewn lka exeqi`a ungdyïðçBé éaøì déì äãBî àîéàxeq`y ¥¨¤¥§©¦¨¨

:`xnbd dwiqn .mewn lka ung yiyk gqtd z` hegylok`
.àëéøö§¦¨

ïðçBé éaøc déúååk àéðz,opgei iaxk `ziixa epipy ±úà èçBMä ©§¨§¨¥§©¦¨¨©¥¤
.íçlä Lã÷ àì ,éâàt úéa úîBçì õeç dîçìå ,íéðôì äãBzä©¨¦§¦§©§¨§©¥©¦Ÿ¨©©¤¤

:dpyna epipyäéðt eîø÷ àlL ãò dèçLdcezd zelg ly,øepza §¨¨©¤Ÿ¨§¨¤¨©©
:`xnbd zxxan .mgld ycw `léléî éðä àðî.z`f epcnl okidn ± §¨¨¥¦¥

:`xnbd daiyn,ïðaø eðúc,dcez ingl iabl dxeza aezk(bi f `xwie) §¨©¨¨
çáæ ìò ,Bðaø÷ áéø÷é õîç íçì úlç ìò'aezky dn .'einlW zcFY ©©Ÿ¤¤¨¥©§¦¨§¨©¤©©§¨¨

,'mgl zelg'äéðt eîø÷ ïk íà àlà LBã÷ íçlä ïéàL ãnìî§©¥¤¥©¤¤¨¤¨¦¥¨§¨¤¨
,øepzaaezky dne .dlg diexw dqird oi` okl mcewyáéø÷é' ©©©§¦

,'çáæ ìò Bðaø÷,dcezd ingl md 'epaxw'eLBã÷ íçlä ïéàL ãnìî ¨§¨©¤©§©¥¤¥©¤¤¨
.çáfä úèéçLa àlàaezky dne'úãBz çáæ'`id dgiafdy rnyn ¤¨¦§¦©©¤©¤©©

,dcez mylì àlL ïèçL íàL ãnìî.íçlä Lã÷ àì ïîL §©¥¤¦§¨¨¤Ÿ¦§¨Ÿ¨©©¤¤
:dnixwd xeriy edn zx`an `xnbdïéàöBé ,ïðaø eðzzaeg ici ¨©¨¨§¦

zlik`,gqta dvnàð ävîa,dziit` dxnbp `ly -ävîáe §©¨¨§©¨
ñtìéàa äéeNòä:`xnbd zxxan .dxicwa diet`d ±àð ävî éàî ¨£¨¨¦§¨©©¨¨

:`xnbd daiyn .`ziixad dxiykd `p dvn efi`a -äãeäé áø øîà̈©©§¨
ìk ,ìàeîL øîàcr zvw dzt`pydñøBtL[dxaeyy-]ïéàå ¨©§¥Ÿ¤§¨§¥

ïéèeçwva ly,äãBú éîçì ïéðòì ïëå ,àáø øîà .äpîéä ïéëLîð ¦¦§¨¦¥¤¨¨©¨¨§¥§¦§©©§¥¨
:`xnbd dywn .dcez ingll mixyk df xeriya et`p m`yàèéLt§¦¨

ixdy ,dey mxeriyyàëägqta dvna ±,áéúk íçìxn`pymixac) ¨¨¤¤§¦
(b fh,'ipr mgl'åok,àëä,dcez ingla,áéúk íçìxn`pyf `xwie) ¤¤Ÿ¦§¨¨¤¤§¦
(bi.dey mpicy eprinydl `ax jxved recne ,'ung mgl zNg lr'©©Ÿ¤¤¨¥

:`xnbd zvxznàîéúc eäîdcez ingla ixd ,xn`z `ny ±f my) ©§¥¨
(ciEPOn aixwde' ,,àðîçø øîà 'ãçàcnllàäå ,ñeøt ìBhé àlL §¦§¦¦¤¤¨¨©©£¨¨¤Ÿ¦¨§¨

,dkxv lk dzt`p `ly ef dlge -àéîc àñéøôc ïàîkzaygp - §©¦§¦¨¨§¨
milhlhnyk dil`n zxxetzn `idy itl ,xak dkezg `id eli`k

,dze`ïì òîLî÷ingll dxiyk dxxetzd `ly onf lky `ax ¨©§©¨
.dcez

lirl dpyna(.fr).zelg mirax` mr `a dcez oaxwy x`azd
:mipeny `iady ina dpc `xnbdìò dèçML äãBz ,øîzéà¦§©¨¤§¨¨©

,úBlç íéðBîL,dpick mirax` mewnaíéòaøà eLã÷ ,øîà äi÷æç §¦©¦§¦¨¨©¨§©§¨¦
CBzîd,íéðBîL CBzî íéòaøà eLã÷ àì øîà ïðçBé éaøå .íéðBîL ¦§¦§©¦¨¨¨©Ÿ¨§©§¨¦¦§¦

.dyecw dpi` dlg s` xnelk
:mipte` dnka mi`xen`d zwelgn z` zx`an `xnbdéaø øîà̈©©¦

ìkä ,àøéæ[opgei iaxe diwfg-]øîàc àëéä ,íéãBîmilrad ¥¨©Ÿ¦¥¨§¨©
yxetnaeLc÷éìwx eycwziy ±,íéðBîL CBzî íéòaøàyeLã÷ ¦§§©§¨¦¦§¦¨§

eca`i m`y oiekzde ,zeixg`l `iad ,mipeny `iady dne ,mirax`
,yxetna dpzd m` oke .dcez ingl x`yd eidi mirax`eLc÷é ìà©¦§§

elit`aøà,íéðBîL eLc÷é ïk íà àlà íéòy micen lkdeLã÷ àì ©§¨¦¤¨¦¥¦§§§¦Ÿ¨§
.dcez ingl mirax`n xzei `iadl xyt` i`y meyn ,llkéâéìt ék¦§¦¦

`id mzwelgne -àîúña,ezpeek yxit `ly -øîdiwfg ±,øáñ ¦§¨¨©¨©
,mkezn mirax` miyecw okle ,mirax` wx yicwdl ezpeek zn`a

mipeny `iady dne,ïéekéî à÷ úeéøçàì,mwlg eca`iy yygy §©£¨¨¦©¥
.micea`d z` enilyi mitqepdy dvxeøîeopgei iaxe ±ïaø÷ì ,øáñ ©¨©§¨§¨

ìBãbzelg mipeny ly,ïéekéî à÷,dycw `l mdn zg` s` okle ¨¨¦©¥
.excp ici `vi `le

dyrp df yeciwe .zelgd z` zycwn dhigydy x`azd epizpyna
x`an df it lr .miycwn zxy ilky epivny itke ,oikqd ici lr

:zxg` jxca opgei iaxe diwfg zwelgn z` iia`,øîà ééaàdiwfg ©©¥¨©
,lecb oaxwl `id ezpeeky micen opgei iaxeàîìò éìåëã)

] (éìëáå ,ïéåëéî à÷ (úåéøçàì)eïéLc÷î úøL [éìëaie`xd z` ¦§¥¨¥§©§¦
mdlúòcî àlL,milradéâìôéî à÷.opgei iaxe diwfgøî± ¤Ÿ¦©©¨¦§§¦©

gdiwfïéLc÷î úøL éìk ,øáñmdl ie`xd z`úòcî àlL ¨©§¥¨¥§©§¦¤Ÿ¦©©
m` s` jkle ,zelg mirax` wx md mdl ie`xd ixde ,milrad
lkn ,zelgd eycw `l mzpeek itle zelg mipenyl epeeik milrad
.gafd z` ea hgeyy oikqd ici lr zelg mirax` eycwzd mewn

øîeopgei iax ±úòcî àlL ïéLc÷î ïéà úøL éìk ,øáñ,milrad ©¨©§¥¨¥¥§©§¦¤Ÿ¦©©
.llk zelgd eycw `l ,mipeny `iadl epeekzd milrade zeide

:zxg` jxca mzwelgn z` x`an `tt axéleëc ,øîà àtt áø©¨¨¨©§¥
úøL éìk àîìò,jez mdl yiyúòcî àlL ïéLc÷îz` milrad ¨§¨§¥¨¥§©§¦¤Ÿ¦©©

.mdl ie`xdàëäå,dcez ingl mipeny iabl ,o`ke ±ïékña`idy §¨¨§©¦
zxy ilkøî .éâìôéî à÷diwfg ±úøL éìëk úLc÷î ïékñ ,øáñ ¨¦§§¦©¨©©¦§©¤¤¦§¥¨¥

oikqd ,mipenyl epeekzd milrady s` jkle ,milra zrcn `ly s`
.dl miie`xd zelg mirax` dyciwøîe]opgei iax -,ïékñ ,øáñ ©¨©©¦

déì úéìc ïåék[el oi`y-],úøL éìëk úLc÷î dðéà ,CBz`l` ¥¨§¥¥¥¨§©¤¤¦§¥¨¥
oi` ,mipeny `iadl epeekzd milrade zeide ,milra zrcn wx

zeyecw zelgd[.
éøîàc àkéàå,zxg` oeyla `tt ax ixac z` exn`y yi ±àtt áø §¦¨§¨§¦©¨¨

úøL éìk àîìò éleëc ,øîà,jez mdl yiyàlà ïéLc÷î ïéà ¨©§¥¨§¨§¥¨¥¥§©§¦¤¨
úòcî.milradña àëäåïékzxy ilk lyøî ,éâìôéî à÷diwfg - ¦©©§¨¨§©¦¨¦§§¦©

àîélà ïékñ ,øáñxzei wfg dgek ±,úøL éìkîda epivn ixdy ¨©©¦©¦¨¦§¥¨¥
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Lã÷ øîBà øæòéìà éaø ,íeî úìòa úàöîðå dèçL,mgldéaø §¨¨§¦§¥©£©©¦¡¦¤¤¥¨©©¦
.øéàî éaø éøác ,Lã÷ àì øîBà òLBäé§ª©¥Ÿ¨©¦§¥©¦¥¦

ìò òLBäé éaøå øæòéìà éaø e÷ìçð àì ,äãeäé éaø øîàdcez ¨©©¦§¨Ÿ¤§§©¦¡¦¤¤§©¦§ª©©
Lã÷ àlL ,äôéøè úàöîðå dèçMLleqtd did ixdy ,mgld ¤§¨¨§¦§¥§¥¨¤Ÿ¨©
,dyecw oaxwa oi`y i`cee dhigy mcewåewlgp `l okìòdcez §©

zaygna dhgyyLãwL ,Bpîæì õeçzeaiyg yiy zngny ,mgld ¦§©¤¨©
lr dlr m`y heyt jkl ,'elebitl dvxn'y oiprl enc zwixfl

.mgld z` ycwn `edy i`ce jkle ,cxi `l aey gafndå`l ok §
ewlgpLã÷ àlL íeî ìòa ìò.dhigy mcew eleqty itl ,mgld ©©©¤Ÿ¨©

ìò ,e÷ìçp äî ìòåzaygna dcezd z` hgeyd,BîB÷îì õeç §©©¤§§©¦§
îBà øæòéìà éaøLLã÷ ,ø,mgld.Lã÷ àì ,øîBà òLBäé éaøåm` ¤©¦¡¦¤¤¥¨©§©¦§ª©¥Ÿ¨©

iaxe xfril` iax zwelgny xaeqd ,xi`n iaxk `id epizpyn ok
.men zlra z`vnpe dhgya `id ryedi

ryedi iaxe xfril` iax ex`ia cvik ,ezhiy itl `ian dcedi iax
:`ziixad dkiynn .mdinrh z`õeçå ìéàBä ,øæòéìà éaø øîà̈©©¦¡¦¤¤¦§

å ,ìeñt Bpîæìok,ìeñt BîB÷îì õeçminec el` mileqty `vnp ¦§©¨§¦§¨
,dfn df cenll yieBpîæì õeç äîi`ce leqt oaxwdy s`Lã÷ ©¦§©¨©

jkl ,'elebitl dvxn'y zngn ,mgld,BîB÷îì õeç óàoaxwdy s` ©¦§
,leqtLã÷.mgld,ìeñt BîB÷îì õeçå ìéàBä ,òLBäé éaø øîà ¨©¨©©¦§ª©¦§¦§¨

åoaxw ok,ìeñt íeî ìòa,dfn df cenll yi jklàì íeî ìòa äî §©©¨©©©Ÿ
Lã÷,mgldLã÷ àì BîB÷îì õeç óà.mgld ¨©©¦§Ÿ¨©

øæòéìà éaø Bì øîà,ryedi iaxleäéúénc éðàenewnl ueg z` ¨©©¦¡¦¤¤£¦¦¦¦
,äîBc éîì äàøð .íeî ìòáì Búénc äzàå ,Bpîæì õeçìdnecdne §¦§©§©¨¦¥§©©¦§¤§¦¤

,a` oipaa cnlp.Bpîæì õeçî epðeãð ,Bpîæì õeçì äîBc íàeíà ¦¤§¦§©§¤¦¦§©¦
.íeî ìòaî epðeãð ,íeî ìòáì äîBc¤§©©§¤¦©©

ïéðc ,ïeãì øæòéìà éaø ìéçúä`edy enewnl ueg,äáLçî ìeñt ¦§¦©¦¡¦¤¤¨¨¦§©£¨¨
î`ed s`y epnfl ueg,äáLçî ìeñt ïéðc ïéàå ,äáLçî ìeñt ¦§©£¨¨§¥¨¦§©£¨¨
î`edy men lraïéðc ,ïeãì òLBäé éaø ìéçúä .óebä ìeñtueg ¦§©¦§¦©¦§ª©¨¨¦

`edy enewnlúøk Ba ïéàL ìeñt,oaxwd xyan lke`lîmen lra §¤¥¨¥¦
`ed s`yL Bpîæì õeç çéëBé ìàå ,úøk Ba ïéàL ìeñt`edìeñt §¤¥¨¥§©¦©¦§©¤§

.úøk Ba LiL,xfril` iaxl xn`e ryedi iax siqedepðeãð ,ãBòå ¤¤¨¥§§¤
enewnl ueglîoaxwd z` hgeydì àlM,BîLuegl `ed dnecy ¦¤Ÿ¦§

mb ,mixacd ipya enewnlL`edå äáLçî ìeñty mb,úøk Ba ïéà ¤§©£¨¨§¥¨¥
.mgld ycw `ly micen mlek dnyl `ly dhgyaeéaø ÷úLå§¨©©¦

,øæòéìà.ryedi iaxl dcede ,daeyz `vn `ly ¡¦¤¤
:`xnbd dywnøéàî éaøåz`vnpe dhgy xfril` iax itly xaeqy §©¦¥¦

,mgld ycw men zlraéåäc ,äôéøè úàöîðå dèçL àðL éàî©§¨§¨¨§¦§¥§¥¨§¨¥
,äèéçL íãB÷ Bìeñt,mgld ycw `le cxi gafnl dlr m` okle §¤§¦¨

íãB÷ Bìeñt éåä àìc ,íeî úìòa úàöîðå dèçL àðL éàîe©§¨§¨¨§¦§¥©£©§Ÿ¨¥§¤
äèéçLeleqt men lra s` ixde ,mgld ycwe cxi `l dlr m`e §¦¨

.dhigy mcew
zxacn `ziixad :`xnbd zvxzn,ïéòaL ïéweãamexw oirn `edy §¦¤¨©¦

,oird lr dqknd wcøîàc ,àáé÷ò éaøc àaélàådf menayíà §©¦¨§©¦£¦¨§¨©¦
eìògafnl,eãøé àì,ecxi `ly oiprl dyecw mdl yiy zngne ¨Ÿ¥§

.mzhigya mgld ycw
:zwlegd drcd z` `xnbd zx`an[Cãéàå] (òùåäé éáøå)iaxe - §¦¨

,xaeq mgld ycw `ly men lraa micen mleky xn`y dcediék¦
eãøé àì eìò íà àáé÷ò éaø øîà,oiray oiwec ly menaàìeñôa ¨©©¦£¦¨¦¨Ÿ¥§¦§¨

déôeâceilr ezyecw oiicry ,envr oaxwd ly leqtd iabl ± §¥
,gafnl dlr m` carica exiykdlàì ,íçì éLec÷ì ìáàdcen ± £¨§©¥¤¤Ÿ

.df oiprl dic dwfg ezyecw oi`y `aiwr iax
:ryedi iaxe xfril` iax zwelgnl zkiiyd `xnin d`ian `xnbd

dèçML úàhç ,øîzéàzaygna.ãøz àì äúìò íà ,dpîæì õeç ¦§©©¨¤§¨¨¦§©¨¦¨§¨Ÿ¥¥
zaygna dhgyàì øîà äaø .ãøz øîà àáø ,dîB÷îì õeç¦§¨¨¨¨©¥¥©¨¨©Ÿ

.ãøz:`xnbd zx`anàáøxaeqòLBäé éaøk,dcedi iax itl ¥¥¨¨§©¦§ª©
.cxi dlr m` men lrae ,men lral enewnl ueg dnicyäaøåxaeq §©¨

øæòéìà éaøkjkle ,epnfl uegl enewnl ueg dnicy ,dcedi iax itl §©¦¡¦¤¤
.cxz `làáøc déaâì äaø déa øãäå,`axl dcede dax ea xfge ± ©£©¥©¨§©¥§¨¨

,enewnl ueg zaygna cxzydéa øãäcîea xfgy zngn ±éaø ¦©£©¥©¦
.òLBäé éaøc déaâì øæòéìà¡¦¤¤§©¥§©¦§ª©

:df oipra zxg` oeyl d`ian `xnbdáb ìò óà ,éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦©©©
,òLBäé éaøc déaâì øæòéìà éaø déa øãäcmewn lkndéaâì äaø ©£©¥©¦¡¦¤¤§©¥§©¦§ª©©¨§©¥

.déa øãä àì àáøc,weligd mrhedéì øîà÷c àeä íúä`weec - §¨¨Ÿ£©¥¨¨§¨¨©¥
xfril` iaxl ryedi iax xn` ,mgld yeciw oiprlepðeãð`ly z` §¤

enewnaì àlMî,BîLiax ea xfg ef dprh gkne ,mgld ycw `ly ¦¤Ÿ¦§
.xfril`àëä ìáà,cxz `ly dax xn`y dzlr m` oiprl ±éà £¨¨¨¦

déì úðéécepcnlz m` ±ì àlMî,BîLixd,ãøz àì äúìò íà ¨§©¥¦¤Ÿ¦§¦¨§¨Ÿ¥¥
migafa x`eank(.ct).
:dpyna epipyì àlL dèçL['åëå] dîLoke mi`elind li` oke §¨¨¤Ÿ¦§¨

.mgld ycw `l onyl `ly ohgyy zxvr iyak,àtt áø øîàyi ¨©©¨¨
y ,zeywdlïãéc àpz ÷áL,epizpyn ly `pzd afr ±øéæð ìéà ¨©©¨¦¨¥¨¦

çéëLc,zexecl bdepy ,ievn `edy -èé÷ðå[ytze±]ìéà ¦§¦©§¨¦¥
,íéàelénä:`xnbd zayiin .okynd zkepgl wx eidy s`àpúå ©¦¦§©¨

è÷ð àúléî øwéò ,ïãécmi`elind li`y ,xacd xwir z` ytz ± ¦¨¦©¦§¨¨©
.xifp li`l oicd `ede ,mgl mr axwy oey`xd oaxwd did

äðùî
.mikqpl oiie zleq mnr `ian ,minly e` dnda zler `iand

:leqt mgaf `vnpy mikqpa zwqer dpyndéìëa eLãwL íéëñpä©§¨¦¤¨§¦§¦
,zxyàöîðådyçáæenr e`ayLé íà ,ìeñteze`a ycwnd ziaa §¦§¨¤©¨¦¥
meidøçà çáæ,mikqpa aiigd[eðì] (åàì) íàå .Bnò eáéø÷ém`e ± ¤©©¥©§¦¦§¦¨

mdilr xar,xg` gaf mr eaxwedy `la dlild.äðéìa eìñté¦¨§§¦¨

àøîâ
:miycwzn mikqpd cvik dpc `xnbdíéëñpä ïéà ,éøéòæ øîà̈©§¦¦¥©§¨¦

ïéLc÷úî,`veiae dpila elqtiy oiprlçáfä úèéçLa àlàe`ay ¦§©§¦¤¨¦§¦©©¤©
,enr.zxy ilka egpedy s`e miyecw mpi` dhigyd mcew la`éàî©

àø÷ øîà ,àîòè(fl bk `xwie),'íéëñðe çáæ'mikqpdy ,rnyne ©£¨¨©§¨¤©§¨¦
.dgiafa miielz
:`xnbd dywníà ,ìeñt çáæ àöîðå éìka eLãwL íéëñpä ,ïðz§©©§¨¦¤¨§©§¦§¦§¨¤©¨¦

åàì éàî .äðéìa eìñté ,[eðì] (åàì) íàå ,Bnò eáø÷é øçà çáæ Lé¥¤©©¥¦§§¦§¦¨¦¨§§¦¨©¨
ìéñtéàcgafd,äèéçLaici lr mikqpd eycwzd `l ,ok m`e §¦§¦¦§¦¨

:`xnbd zvxzn .dpila elqtp recne ,dleqtd dhigyd,àìŸ
ä÷éøæa ìéñtéàc.dhigya mikqpd eycwzd xake §¦§¦¦§¦¨
:`xnbd zxxanïàîkmikqpdy ixirf ixac md in zhiyk ± §©

,dcal dhigya miycwznïéøéznä íéøáã éðL øîàc ,éaøkz` §©¦§¨©§¥§¨¦©©¦¦
,dwixfe dhigy oebk ,xyadïéìòî[miycwn-].äæ àìa äæ ©£¦¤§Ÿ¤

:`xnbd dgecàîéz eléôàk md eixacyïBòîL éaøa øæòìà éaø £¦¥¨©¦¤§¨¨§©¦¦§
xfrl` iaxy itl ,cgi dwixfe dhigya `l` miycwn oi`y xaeqd

la` ,dnyl `ly wxfy oebk ,dleqt dzid dwixfdyk xaicàëä- ¨¨
,dcal dhigya mikqpd eycwy ixirf xn`y ,o`k,ïðé÷ñò éàîa§©¨§¦©

L ïBâkdhigyd xg`CtLðå ,ñBka ïîc ìaéw`le rwxwd lr mcd §¤¦¥¨¨©§¦§©
,llk dwixfd ziyrp
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oifge` mipy` cenr hr sc ± oey`x wxtzereay

íåî úìòá úàöîðå äèçù.ryedi iaxe xfril` iax ibilt -ùã÷ù åðîæì õåç ìòdizi` mewn lkne li`ed -

.ibilt - dxfra ied `lc ,enewnl ueg la` .dxfra gaflåðîæì õåçì åéúéîã éðà,dvxn lebitc .ycw lkd ixacc -

."dvxi `l" aizkc ,dia aizk d`vxdc meyníåî ìòáì åúéîã äúàå.ycw `l lkd ixacc -õåçå åðîæì õåç

åîå÷îì.sebd leqt - men lrae ,daygn leqt -åîå÷îì õåç.zxk ea oi`e leqt - men lrae -ãåòå:jl `iywc -

.enyl `lyn eppecp `ed ,sebd leqtc men lral epncp j`id

.zxk ea oi`e ,daygn leqt iedc ,dnyl `ly dhgyy dcezn

ycw `l - dnyl `ly dhgy :oizipzna xn`ck ,ycw `le

.mgldøéàî éáøådhgy :xn`c xfril` iaxc `ail` -

`py i`n ,ycw - men zlra z`vnpe?'åëådcedi iaxl `nlya

xi`n iaxl `l` .dtixh z`vnple men lral `pic `cg ieyn -

`py i`n -?.'ekeïéòáù ïé÷åãá,xkip epi`e xaer men iedc -

zkqna xn`c `aiwr iaxk xaqc .dhigy mcew eleqt ied `lc

lk ycwc ,ecxi `lc li`ede .ecxi `l - elr m` :(`,ct) migaf

.mgld ycw jkld ,dhigy mcew eleqt aiyg `l - edcêãéàå

iaxe] ,xfril` iaxc `ail` xne` dcedi iaxe ryedi iax -

`l - elr m` `aiwr iax xn` ik :xaq .ycw `l ,inp [ryedi

.ecxi[äéôåâã àìåñôá].envr gafl (ditebl) ycwnc -

ùåã÷ éåä àì íçì éùåã÷ì.dhigy mcew eleqt iede li`ed -

ãøú àì äúìò íà äðîæì õåç,dvxn `ed lebite li`edc -

.migaf x`y oky lkeãøú àì øîà äáø,xfril` iaxk -

.leqt ied `lc ,ycwc dcez iab xn`cãøú øîà àáø`le -

.ryedi iaxk ycwøæòéìà éáø äéá øãäãî.wzyc -íúä

,eppecp onyl `lyn :xfril` iaxl ryedi iax dil xn`wc -

dl zpiic i` ,`kd la` .daeyz `vn `ly ,xfril` iax wzye

.cxz `l - dzlr m`c ditebn (dipin) gken ,onyl `lyn

`l - elr m` ,onyl `ly ohgyy z`hgde gqtd :ol `niiwc

"ycwn gafnd" wxta migaf zkqna xn`ck .lkd ixacl ,ecxi

.ecxi `l - elr m`y ,oilerd lkl daix :(`,ct)àðú ÷éáù

çéëùã øéæð ìéà ïãéã.zexecl bdepy -íéàåìéî è÷ðå-

.dry itl eedcè÷ð àúìéî ø÷éòeycw eay ,mi`elind li` -

.dligz mgldäðùîéìëá åùã÷ù íéëñðäopzpy -

np jk xg`e ,ilka.leqt gaf `vøçà çáæ ùé íàel oi`y -

.enr mikqp el` aixwi - mikqpåàì íàåilka eycwyn -

.dpila elqtpàøîâçáæä úèéçùá àìàmcewc -

lekie ,oileg oepi` - zxy ilka epzipy it lr s` ,gafd zhigy

.`l - gafd hgypyne ,xg` gafl ezepylíéëñðå çáæ-

.mikqpd ycwn gafdyäèéçùá ìéñôéàã åàìok m`e -

inp elqtp - dhigy zrya gafd lqtp ik ,edl ycwn dhigyac

i`n`e .mikqpd?i`n :xg` oipr !enr eaixwi ,xg` gaf my yi m`

.dpila elqti - e`l m` :ipzwe .dhigya gafd liqti`c ,e`l

i`n` ,mcew iycwzn `le ,mikqpd ycwn gafd zhigyc ok m`e

dpila elqti?`aiyg `l leqtc dhigy `dc ,llk eycw `l `d

.izrny jk !mikqp iyecwl dhigyä÷éøæá ìéñôéàã àì-

ab lr s` jkld ,dhigy zrya mikqp eycw xake li`edc

.eaixwi - xg` gaf my yi m` ,dwixfa gaf liqti`cïàîë

éáøëmiyakd hgy :(`,fn zegpn) "zlkzd" wxta xn`c -

.yecw epi`e yecw mgld - onyl `ly onc wxfe ,onyléðù

ïéøéúîä.dyecwl oaxwd miycwn ,dhigye dwixf oebk -

äæ àìá äæ ïéìòî.mikqpd od oiycwn dwixfe dhigy ipde -

gaf liqti`c ab lr s` ,dhigya eycwed mikqp el`c oeike

gaf my yi m` [ikd meyne] ,dhigya mikqp eycw - dwixfa

.elqtp `l mdy ,enr eaixwi - xg`øæòéìà éáø àîéú åìéôà

cr mgld ycw `l :xn`c ,df `la df oilrn oi` :xn`c -

.onyl onc wexfie hegyiyìáé÷ù ïåâë ïðé÷ñò éàîá àëä

êôùðå ñåëá íãä.dwixfa lqtpe ok xg` -

éáøå
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øãäå:(`,ct migaf) "ycwn gafnd" wxta `icda opzd :dniz Ð `axc diabl dax dia

.enewnl uege epnfl ueg hgypye `nhde `veide old Ð ecxi `l elr m` el`e

xn` llk :ipzwc .ecxi `lc (`,a) dlirn yixa rnyn ikdc .diteb ryedi iaxl elit`e

uege dpnfl ueg dhgypy da oilren Ð mipdkl xzid zry dl did `ly lk :ryedi iax

.elebitl dvxne li`ed :`xnba yxtne .dnewnl

m` :xn` dax ?ecxiy edn ,elr :edl `irai`e

.ecxi `l Ð elr :xn` sqei ax ,ecxi Ð elr

lkc ,`cg ebn `cg :daxl sqei ax mzd jixte

,ecxi `l Ð elr m` ,ycewa eleqt didy

meyn ,z`hga wlgl oi`e .daxc `zaeize

m` ,diteb dnyl `lyc .dnyl `ly dleqtc

`zkec lkac :dyw cere .cxz `l Ð dzlr

`nw wxt seqa ,epnfl uegn enewnl ueg opitli

ab lr s`c ,zeiniptd ze`hg iab (`,ci) migafc

oevigd gafn lr epi`y lk oerny :iax xn`c

dcen ,lebit meyn eilr oiaiig oi` Ð minlyk

lwa epnfl ueg sili .xnege lwn ,leqtc did

meyn enewnl uege ,onyl `lyn xnege

my) "oileqtd lk" wxtae .epnfl uegl ywzi`c

uege epnfl ueg `l` miixiy oiyer oi` :(a,cl

enewnl uege .elebitl dvxne li`ed ,enewnl

wxta oke .sili epnfl uegn `l` ,dvxn `l i`ce

"zaexrzd" wxtae (`,`p migaf) "onewn edfi`"

`le ,"dcez" o`k qixb mz epiaxe .(`,at my)

ueg opitli `l dceza `kd `wece ."z`hg" qixb

`l mgl iyecw oiprlc oeik ,epnfl uegn enewnl

.`ed dgiafc diteb e`le li`ed ,slinl jiiy

hwp ,dceza ixii`c meync :yxtl yi cere

iycw `weecc .milw miycw lk oicd `ede ,dcez

oiprl oixeni`a edcic dwixf `ipdn `lc ,miycw

yi dwixf xg`l oia dwixf mcew oiac ,dlirn

.epnfl uegn enewnl ueg opitli ,dlirn oda

mixeni`a dwixf `ipdnc ,milw miycw la`

d`ianc lebit zwixfc opixn` ,dlirn oiprl

la` .cxz `lc oiprl inp `ipdn dlirn icil

lr s`e .`l Ð dlirnl ipdn `lc ,enewnl ueg

(a,fn zegpn) "zlkzd" wxta lcib ax xn`c ab

Ð dlirn icil d`ian dpi` lebit zwixfc

yi inp dicicl elit`e .azezi`c mzd opixn`d

,elebitl dvxn epnfl uegc meyn :mrh ozil

wxta gken oke .dvxn epi` enewnl uege

oiprl welig yiy (a,bt migaf) "ycwn gafnd"

`d iab ,milw miycwl miycw iycw oia dcixi

iptl olrdy milw miycw ixeni` :`ler xn`c

.gafn ly engl eyrp ,ecxi `l Ð minc zwixf

ïéàÐ gafd zhigya `l` miycwzn mikqpd

.okzi `le .dpila lqtil :qxhpewa yxit

ziyixtck ,xn`w xg` gafl ozepyl oiprl `l`

.(a,eh zegpn) "`hef unewd" seqa
al

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

é"úë é"ùø

åðîæì õåç[ikd] .elebitl dvxne li`ed ,[yciwc] ol `hiyt -

m` ,[ycewa eleqty lk] :"ycwn gafnd" wxta migafa yxtn

.ecxi `l - elrùãé÷ àìù íåî ìòá ìòåeleqt oi`c .

oi`y lk :migafa opixn`e ,lqtp - dxfrl qpkpy ycewc .ycwa

.elawn ycwd oi` - ycwa eleqtåðîæì õåçzxk yi -

dper dpnn zlke`d ytpde" aizkc ,`ed lebitc ,ezlik`a

aizkc ,xzepn "oer" "oer" opixnbc ,zxk aeig oer `ede ."`yz

.oey`x wxta zezixka ."dzxkpe `yi eper eilke`e" diaãåòå

åîùì àìùî åððåãðdaygn leqitc ,jcic `nrh `ki`c -

gaf" :lirl opixn`e ,zxk ea zi`c icic `nrh `ki`e ,`id

.mgld yciw `l ,dnyl `ly dhgy m`y cnln - "einly zcez'åë àðù éàî.xcdnw xi`n iaxc `zlin` .ïéòáù ïé÷åã.xkip enen oi`e li`ed ,ecxi `l - elr m` :`aiwr iax xn` `nen i`d ikae ,"miny weck dhepd" enk .`"lih -

.xa` oexqg oda oi`y ,zetera mixykc :cereêãéàå.ecxi `l - elr m` ,`aiwr iax xn` ik :jl xn` dcedi iax -äéôåâì.gafc -éùåã÷ì ìáà.dizyecw `nil` `l - mgld -úàèç.migaf x`y oky lke -äðîæì õåç äèçùù

ãøú àì äúìò íà.ecxi `l - elr m` ,milerd lkl zg` dxez :"otec `vei" wxta dcp zkqna opixn`c -òùåäé éáøë äáøraxpde raexd daxn ip`y leki :ipzwc .cxi - dlr m` :mzd opixn` men lrae ,men lral dil dncnc -?

'åë.ycewa oleqit oi`y ,el` z` ip` `ivene .ycewa oleqity ,el` z` ip` daxn :crãøú àì øîà àáø.epnfl uegl enewnl ueg lirl incnc ,xfril` iaxk -äéì úðééã éà àëä ìáà- dlr m` ,enyl `lyn enewnl ueg -

.dligzkl dler zepaxw x`ya li`ed ,cxz `l - dzlr m` daxl elit` ,dnyl `ly dhgyy z`hg `dc ,cxi `lè÷ð àúìéî ø÷éòoi`elin :`pixg` `pyil .xifp li`l oicd `ede ,`ed cigi oaxwe ,zepaxwd lkl dligz iaxw oi`elin -

.xeav oaxw - zxvr iayke ,xeav oaxw -äðùî.äðéìá åìñôé åðì íà :ïðéñøâ éëäàøîâíéùã÷úî íéëñðä ïéà.`veiae dpila lqtil -äèéçùá àìà.`wec e`l ,oizipznc "ilka eycw"e -íéëñðå çáæmikqp -

.dgiafa oiielzäèéçùá ìñôéàã åàì éàî!dpila elqti - epl m` :ipzwe ,`id dleqtc ,mikqpl dgiaf edpizycw `lc -ä÷éøæá ìåñôéàã àì.edl iycw dhigya ,mikqpe -ïàîëmikqpl dicegl dhigy dycwn -?:xn`c ,iaxk

.dwixfe dhigy oebk ,mixiznd mixac ipyäæ àìá äæ ïéìòî.yecw epi`e yecw mgld - onyl `ly onc wxfe ,onyl hgy :["zlkzd"] wxta xn`c -øæòìà éáø àîéú åìéôàonc wxfe onyl hgyiy cr yecw epi` mlerl :xn`c -

eyn .df `la df oilrn oi` - xyal oixiznd dwixfe dhigy ,oixiznd mixac ipyc .onyl.rwxwa mcd jtypy oebk ,`kde .onyl `ly mcd wxfpy oebk ,dleqt dwixf iedc m
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íeî úìòa úàöîðå dèçL¯,Lã÷ :øîBà øæòéìà éaø §¨¨§¦§¥©£©©¦¡¦¤¤¥¨©
éaø øîà .øéàî éaø éøác ,Lã÷ àì :øîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥Ÿ¨©¦§¥©¦¥¦¨©©¦
dèçML ìò òLBäé éaøå øæòéìà éaø e÷ìçð àì :äãeäé§¨Ÿ¤§§©¦¡¦¤¤§©¦§ª©©¤§¨¨

äôéøè úàöîðå¯Bpîæì õeç ìòå ,Lã÷ àlL¯LãwL, §¦§¥§¥¨¤Ÿ¨©§©¦§©¤¨©
íeî ìòa ìòå¯õeç ìò ?e÷ìçð äî ìòå ,Lã÷ àlL §©©©¤Ÿ¨©§©¨¤§§©

,BîB÷îìéaøL:øîBà òLBäé éaøå ,Lã÷ :øîBà øæòéìà ¦§¤©¦¡¦¤¤¥¨©§©¦§ª©¥
õeçå ìeñt Bpîæì õeçå ìéàBä :øæòéìà éaø øîà .Lã÷ àìŸ¨©¨©©¦¡¦¤¤¦§¦§©¨§

Bpîæì õeç äî ,ìeñt BîB÷îì¯BîB÷îì õeç óà ,Lã÷¯ ¦§¨©¦§©¨©©¦§
ìòáe ìeñt BîB÷îì õeçå ìéàBä :òLBäé éaø øîà .Lã÷̈©¨©©¦§ª©¦§¦§¨©©

íeî ìòa äî ,ìeñt íeî¯BîB÷îì õeç óà ,Lã÷ àì¯ ¨©©©Ÿ¨©©¦§
éðà :øæòéìà éaø Bì øîà .Lã÷ àìeäéúénc,Bpîæì õeçì Ÿ¨©¨©©¦¡¦¤¤£¦¦¦¦§¦§©

äîBc íà ,äîBc éîì äàøð ,íeî ìòáì Búénc äzàå§©¨¦¦§©©¦§¤§¦¤¦¤
Bpîæì õeçì¯íeî ìòáì äîBc íà ,Bpîæì õeçî epðeãð¯ §¦§©§¤¦¦§©¦¤§©©

ìeñt ïéðc :ïeãì øæòéìà éaø ìéçúä .íeî ìòaî epðeãð§¤¦©©¦§¦©¦¡¦¤¤¨¨¦§
äáLçîìeñtîìeñtî äáLçî ìeñt ïéðc ïéàå ,äáLçî ©£¨¨¦§©£¨¨§¥¨¦§©£¨¨¦§

úøk Ba ïéàL ìeñt ïéðc :ïeãì òLBäé éaø ìéçúä .óebä©¦§¦©¦§ª©¨¨¦§¤¥¨¥
,Bpîæì õeç çéëBé ìàå .úøk Ba ïéàL ìeñtîìeñtLLiL ¦§¤¥¨¥§©¦©¦§©¤§¤¥

ì àlMî epðeãð ,ãBòå .úøk Baïéàå äáLçî ìeñtL ,BîL ¨¥§§¤¦¤Ÿ¦§¤§©£¨¨§¥
dèçL àðL éàî ,øéàî éaøå .øæòéìà éaø ÷úLå .úøk Ba¨¥§¨©©¦¡¦¤¤§©¦¥¦©§¨§¨¨
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ì àlMî epðeãð :déì øîà÷c àeäéà àëä ìáà ,BîL §¨¨©¥§¤¦¤Ÿ¦§£¨¨¨¦
ì àlMî déì zðéécdèçL" .ãøz àì äúìò íà ,BîL ¨§©§¥¦¤Ÿ¦§¦¨§¨Ÿ¥¥§¨¨
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קסי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hr sc zegpn(iyiy meil)

Lã÷ øîBà øæòéìà éaø ,íeî úìòa úàöîðå dèçL,mgldéaø §¨¨§¦§¥©£©©¦¡¦¤¤¥¨©©¦
.øéàî éaø éøác ,Lã÷ àì øîBà òLBäé§ª©¥Ÿ¨©¦§¥©¦¥¦

ìò òLBäé éaøå øæòéìà éaø e÷ìçð àì ,äãeäé éaø øîàdcez ¨©©¦§¨Ÿ¤§§©¦¡¦¤¤§©¦§ª©©
Lã÷ àlL ,äôéøè úàöîðå dèçMLleqtd did ixdy ,mgld ¤§¨¨§¦§¥§¥¨¤Ÿ¨©
,dyecw oaxwa oi`y i`cee dhigy mcewåewlgp `l okìòdcez §©

zaygna dhgyyLãwL ,Bpîæì õeçzeaiyg yiy zngny ,mgld ¦§©¤¨©
lr dlr m`y heyt jkl ,'elebitl dvxn'y oiprl enc zwixfl

.mgld z` ycwn `edy i`ce jkle ,cxi `l aey gafndå`l ok §
ewlgpLã÷ àlL íeî ìòa ìò.dhigy mcew eleqty itl ,mgld ©©©¤Ÿ¨©

ìò ,e÷ìçp äî ìòåzaygna dcezd z` hgeyd,BîB÷îì õeç §©©¤§§©¦§
îBà øæòéìà éaøLLã÷ ,ø,mgld.Lã÷ àì ,øîBà òLBäé éaøåm` ¤©¦¡¦¤¤¥¨©§©¦§ª©¥Ÿ¨©

iaxe xfril` iax zwelgny xaeqd ,xi`n iaxk `id epizpyn ok
.men zlra z`vnpe dhgya `id ryedi

ryedi iaxe xfril` iax ex`ia cvik ,ezhiy itl `ian dcedi iax
:`ziixad dkiynn .mdinrh z`õeçå ìéàBä ,øæòéìà éaø øîà̈©©¦¡¦¤¤¦§

å ,ìeñt Bpîæìok,ìeñt BîB÷îì õeçminec el` mileqty `vnp ¦§©¨§¦§¨
,dfn df cenll yieBpîæì õeç äîi`ce leqt oaxwdy s`Lã÷ ©¦§©¨©

jkl ,'elebitl dvxn'y zngn ,mgld,BîB÷îì õeç óàoaxwdy s` ©¦§
,leqtLã÷.mgld,ìeñt BîB÷îì õeçå ìéàBä ,òLBäé éaø øîà ¨©¨©©¦§ª©¦§¦§¨

åoaxw ok,ìeñt íeî ìòa,dfn df cenll yi jklàì íeî ìòa äî §©©¨©©©Ÿ
Lã÷,mgldLã÷ àì BîB÷îì õeç óà.mgld ¨©©¦§Ÿ¨©

øæòéìà éaø Bì øîà,ryedi iaxleäéúénc éðàenewnl ueg z` ¨©©¦¡¦¤¤£¦¦¦¦
,äîBc éîì äàøð .íeî ìòáì Búénc äzàå ,Bpîæì õeçìdnecdne §¦§©§©¨¦¥§©©¦§¤§¦¤

,a` oipaa cnlp.Bpîæì õeçî epðeãð ,Bpîæì õeçì äîBc íàeíà ¦¤§¦§©§¤¦¦§©¦
.íeî ìòaî epðeãð ,íeî ìòáì äîBc¤§©©§¤¦©©

ïéðc ,ïeãì øæòéìà éaø ìéçúä`edy enewnl ueg,äáLçî ìeñt ¦§¦©¦¡¦¤¤¨¨¦§©£¨¨
î`ed s`y epnfl ueg,äáLçî ìeñt ïéðc ïéàå ,äáLçî ìeñt ¦§©£¨¨§¥¨¦§©£¨¨
î`edy men lraïéðc ,ïeãì òLBäé éaø ìéçúä .óebä ìeñtueg ¦§©¦§¦©¦§ª©¨¨¦

`edy enewnlúøk Ba ïéàL ìeñt,oaxwd xyan lke`lîmen lra §¤¥¨¥¦
`ed s`yL Bpîæì õeç çéëBé ìàå ,úøk Ba ïéàL ìeñt`edìeñt §¤¥¨¥§©¦©¦§©¤§

.úøk Ba LiL,xfril` iaxl xn`e ryedi iax siqedepðeãð ,ãBòå ¤¤¨¥§§¤
enewnl ueglîoaxwd z` hgeydì àlM,BîLuegl `ed dnecy ¦¤Ÿ¦§

mb ,mixacd ipya enewnlL`edå äáLçî ìeñty mb,úøk Ba ïéà ¤§©£¨¨§¥¨¥
.mgld ycw `ly micen mlek dnyl `ly dhgyaeéaø ÷úLå§¨©©¦

,øæòéìà.ryedi iaxl dcede ,daeyz `vn `ly ¡¦¤¤
:`xnbd dywnøéàî éaøåz`vnpe dhgy xfril` iax itly xaeqy §©¦¥¦

,mgld ycw men zlraéåäc ,äôéøè úàöîðå dèçL àðL éàî©§¨§¨¨§¦§¥§¥¨§¨¥
,äèéçL íãB÷ Bìeñt,mgld ycw `le cxi gafnl dlr m` okle §¤§¦¨

íãB÷ Bìeñt éåä àìc ,íeî úìòa úàöîðå dèçL àðL éàîe©§¨§¨¨§¦§¥©£©§Ÿ¨¥§¤
äèéçLeleqt men lra s` ixde ,mgld ycwe cxi `l dlr m`e §¦¨

.dhigy mcew
zxacn `ziixad :`xnbd zvxzn,ïéòaL ïéweãamexw oirn `edy §¦¤¨©¦

,oird lr dqknd wcøîàc ,àáé÷ò éaøc àaélàådf menayíà §©¦¨§©¦£¦¨§¨©¦
eìògafnl,eãøé àì,ecxi `ly oiprl dyecw mdl yiy zngne ¨Ÿ¥§

.mzhigya mgld ycw
:zwlegd drcd z` `xnbd zx`an[Cãéàå] (òùåäé éáøå)iaxe - §¦¨

,xaeq mgld ycw `ly men lraa micen mleky xn`y dcediék¦
eãøé àì eìò íà àáé÷ò éaø øîà,oiray oiwec ly menaàìeñôa ¨©©¦£¦¨¦¨Ÿ¥§¦§¨

déôeâceilr ezyecw oiicry ,envr oaxwd ly leqtd iabl ± §¥
,gafnl dlr m` carica exiykdlàì ,íçì éLec÷ì ìáàdcen ± £¨§©¥¤¤Ÿ

.df oiprl dic dwfg ezyecw oi`y `aiwr iax
:ryedi iaxe xfril` iax zwelgnl zkiiyd `xnin d`ian `xnbd

dèçML úàhç ,øîzéàzaygna.ãøz àì äúìò íà ,dpîæì õeç ¦§©©¨¤§¨¨¦§©¨¦¨§¨Ÿ¥¥
zaygna dhgyàì øîà äaø .ãøz øîà àáø ,dîB÷îì õeç¦§¨¨¨¨©¥¥©¨¨©Ÿ

.ãøz:`xnbd zx`anàáøxaeqòLBäé éaøk,dcedi iax itl ¥¥¨¨§©¦§ª©
.cxi dlr m` men lrae ,men lral enewnl ueg dnicyäaøåxaeq §©¨

øæòéìà éaøkjkle ,epnfl uegl enewnl ueg dnicy ,dcedi iax itl §©¦¡¦¤¤
.cxz `làáøc déaâì äaø déa øãäå,`axl dcede dax ea xfge ± ©£©¥©¨§©¥§¨¨

,enewnl ueg zaygna cxzydéa øãäcîea xfgy zngn ±éaø ¦©£©¥©¦
.òLBäé éaøc déaâì øæòéìà¡¦¤¤§©¥§©¦§ª©

:df oipra zxg` oeyl d`ian `xnbdáb ìò óà ,éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦©©©
,òLBäé éaøc déaâì øæòéìà éaø déa øãäcmewn lkndéaâì äaø ©£©¥©¦¡¦¤¤§©¥§©¦§ª©©¨§©¥

.déa øãä àì àáøc,weligd mrhedéì øîà÷c àeä íúä`weec - §¨¨Ÿ£©¥¨¨§¨¨©¥
xfril` iaxl ryedi iax xn` ,mgld yeciw oiprlepðeãð`ly z` §¤

enewnaì àlMî,BîLiax ea xfg ef dprh gkne ,mgld ycw `ly ¦¤Ÿ¦§
.xfril`àëä ìáà,cxz `ly dax xn`y dzlr m` oiprl ±éà £¨¨¨¦

déì úðéécepcnlz m` ±ì àlMî,BîLixd,ãøz àì äúìò íà ¨§©¥¦¤Ÿ¦§¦¨§¨Ÿ¥¥
migafa x`eank(.ct).
:dpyna epipyì àlL dèçL['åëå] dîLoke mi`elind li` oke §¨¨¤Ÿ¦§¨

.mgld ycw `l onyl `ly ohgyy zxvr iyak,àtt áø øîàyi ¨©©¨¨
y ,zeywdlïãéc àpz ÷áL,epizpyn ly `pzd afr ±øéæð ìéà ¨©©¨¦¨¥¨¦

çéëLc,zexecl bdepy ,ievn `edy -èé÷ðå[ytze±]ìéà ¦§¦©§¨¦¥
,íéàelénä:`xnbd zayiin .okynd zkepgl wx eidy s`àpúå ©¦¦§©¨

è÷ð àúléî øwéò ,ïãécmi`elind li`y ,xacd xwir z` ytz ± ¦¨¦©¦§¨¨©
.xifp li`l oicd `ede ,mgl mr axwy oey`xd oaxwd did

äðùî
.mikqpl oiie zleq mnr `ian ,minly e` dnda zler `iand

:leqt mgaf `vnpy mikqpa zwqer dpyndéìëa eLãwL íéëñpä©§¨¦¤¨§¦§¦
,zxyàöîðådyçáæenr e`ayLé íà ,ìeñteze`a ycwnd ziaa §¦§¨¤©¨¦¥
meidøçà çáæ,mikqpa aiigd[eðì] (åàì) íàå .Bnò eáéø÷ém`e ± ¤©©¥©§¦¦§¦¨

mdilr xar,xg` gaf mr eaxwedy `la dlild.äðéìa eìñté¦¨§§¦¨

àøîâ
:miycwzn mikqpd cvik dpc `xnbdíéëñpä ïéà ,éøéòæ øîà̈©§¦¦¥©§¨¦

ïéLc÷úî,`veiae dpila elqtiy oiprlçáfä úèéçLa àlàe`ay ¦§©§¦¤¨¦§¦©©¤©
,enr.zxy ilka egpedy s`e miyecw mpi` dhigyd mcew la`éàî©

àø÷ øîà ,àîòè(fl bk `xwie),'íéëñðe çáæ'mikqpdy ,rnyne ©£¨¨©§¨¤©§¨¦
.dgiafa miielz
:`xnbd dywníà ,ìeñt çáæ àöîðå éìka eLãwL íéëñpä ,ïðz§©©§¨¦¤¨§©§¦§¦§¨¤©¨¦

åàì éàî .äðéìa eìñté ,[eðì] (åàì) íàå ,Bnò eáø÷é øçà çáæ Lé¥¤©©¥¦§§¦§¦¨¦¨§§¦¨©¨
ìéñtéàcgafd,äèéçLaici lr mikqpd eycwzd `l ,ok m`e §¦§¦¦§¦¨

:`xnbd zvxzn .dpila elqtp recne ,dleqtd dhigyd,àìŸ
ä÷éøæa ìéñtéàc.dhigya mikqpd eycwzd xake §¦§¦¦§¦¨
:`xnbd zxxanïàîkmikqpdy ixirf ixac md in zhiyk ± §©

,dcal dhigya miycwznïéøéznä íéøáã éðL øîàc ,éaøkz` §©¦§¨©§¥§¨¦©©¦¦
,dwixfe dhigy oebk ,xyadïéìòî[miycwn-].äæ àìa äæ ©£¦¤§Ÿ¤

:`xnbd dgecàîéz eléôàk md eixacyïBòîL éaøa øæòìà éaø £¦¥¨©¦¤§¨¨§©¦¦§
xfrl` iaxy itl ,cgi dwixfe dhigya `l` miycwn oi`y xaeqd

la` ,dnyl `ly wxfy oebk ,dleqt dzid dwixfdyk xaicàëä- ¨¨
,dcal dhigya mikqpd eycwy ixirf xn`y ,o`k,ïðé÷ñò éàîa§©¨§¦©

L ïBâkdhigyd xg`CtLðå ,ñBka ïîc ìaéw`le rwxwd lr mcd §¤¦¥¨¨©§¦§©
,llk dwixfd ziyrp

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

oifge` mipy` cenr hr sc ± oey`x wxtzereay

íåî úìòá úàöîðå äèçù.ryedi iaxe xfril` iax ibilt -ùã÷ù åðîæì õåç ìòdizi` mewn lkne li`ed -

.ibilt - dxfra ied `lc ,enewnl ueg la` .dxfra gaflåðîæì õåçì åéúéîã éðà,dvxn lebitc .ycw lkd ixacc -

."dvxi `l" aizkc ,dia aizk d`vxdc meyníåî ìòáì åúéîã äúàå.ycw `l lkd ixacc -õåçå åðîæì õåç

åîå÷îì.sebd leqt - men lrae ,daygn leqt -åîå÷îì õåç.zxk ea oi`e leqt - men lrae -ãåòå:jl `iywc -

.enyl `lyn eppecp `ed ,sebd leqtc men lral epncp j`id

.zxk ea oi`e ,daygn leqt iedc ,dnyl `ly dhgyy dcezn

ycw `l - dnyl `ly dhgy :oizipzna xn`ck ,ycw `le

.mgldøéàî éáøådhgy :xn`c xfril` iaxc `ail` -

`py i`n ,ycw - men zlra z`vnpe?'åëådcedi iaxl `nlya

xi`n iaxl `l` .dtixh z`vnple men lral `pic `cg ieyn -

`py i`n -?.'ekeïéòáù ïé÷åãá,xkip epi`e xaer men iedc -

zkqna xn`c `aiwr iaxk xaqc .dhigy mcew eleqt ied `lc

lk ycwc ,ecxi `lc li`ede .ecxi `l - elr m` :(`,ct) migaf

.mgld ycw jkld ,dhigy mcew eleqt aiyg `l - edcêãéàå

iaxe] ,xfril` iaxc `ail` xne` dcedi iaxe ryedi iax -

`l - elr m` `aiwr iax xn` ik :xaq .ycw `l ,inp [ryedi

.ecxi[äéôåâã àìåñôá].envr gafl (ditebl) ycwnc -

ùåã÷ éåä àì íçì éùåã÷ì.dhigy mcew eleqt iede li`ed -

ãøú àì äúìò íà äðîæì õåç,dvxn `ed lebite li`edc -

.migaf x`y oky lkeãøú àì øîà äáø,xfril` iaxk -

.leqt ied `lc ,ycwc dcez iab xn`cãøú øîà àáø`le -

.ryedi iaxk ycwøæòéìà éáø äéá øãäãî.wzyc -íúä

,eppecp onyl `lyn :xfril` iaxl ryedi iax dil xn`wc -

dl zpiic i` ,`kd la` .daeyz `vn `ly ,xfril` iax wzye

.cxz `l - dzlr m`c ditebn (dipin) gken ,onyl `lyn

`l - elr m` ,onyl `ly ohgyy z`hgde gqtd :ol `niiwc

"ycwn gafnd" wxta migaf zkqna xn`ck .lkd ixacl ,ecxi

.ecxi `l - elr m`y ,oilerd lkl daix :(`,ct)àðú ÷éáù

çéëùã øéæð ìéà ïãéã.zexecl bdepy -íéàåìéî è÷ðå-

.dry itl eedcè÷ð àúìéî ø÷éòeycw eay ,mi`elind li` -

.dligz mgldäðùîéìëá åùã÷ù íéëñðäopzpy -

np jk xg`e ,ilka.leqt gaf `vøçà çáæ ùé íàel oi`y -

.enr mikqp el` aixwi - mikqpåàì íàåilka eycwyn -

.dpila elqtpàøîâçáæä úèéçùá àìàmcewc -

lekie ,oileg oepi` - zxy ilka epzipy it lr s` ,gafd zhigy

.`l - gafd hgypyne ,xg` gafl ezepylíéëñðå çáæ-

.mikqpd ycwn gafdyäèéçùá ìéñôéàã åàìok m`e -

inp elqtp - dhigy zrya gafd lqtp ik ,edl ycwn dhigyac

i`n`e .mikqpd?i`n :xg` oipr !enr eaixwi ,xg` gaf my yi m`

.dpila elqti - e`l m` :ipzwe .dhigya gafd liqti`c ,e`l

i`n` ,mcew iycwzn `le ,mikqpd ycwn gafd zhigyc ok m`e

dpila elqti?`aiyg `l leqtc dhigy `dc ,llk eycw `l `d

.izrny jk !mikqp iyecwl dhigyä÷éøæá ìéñôéàã àì-

ab lr s` jkld ,dhigy zrya mikqp eycw xake li`edc

.eaixwi - xg` gaf my yi m` ,dwixfa gaf liqti`cïàîë

éáøëmiyakd hgy :(`,fn zegpn) "zlkzd" wxta xn`c -

.yecw epi`e yecw mgld - onyl `ly onc wxfe ,onyléðù

ïéøéúîä.dyecwl oaxwd miycwn ,dhigye dwixf oebk -

äæ àìá äæ ïéìòî.mikqpd od oiycwn dwixfe dhigy ipde -

gaf liqti`c ab lr s` ,dhigya eycwed mikqp el`c oeike

gaf my yi m` [ikd meyne] ,dhigya mikqp eycw - dwixfa

.elqtp `l mdy ,enr eaixwi - xg`øæòéìà éáø àîéú åìéôà

cr mgld ycw `l :xn`c ,df `la df oilrn oi` :xn`c -

.onyl onc wexfie hegyiyìáé÷ù ïåâë ïðé÷ñò éàîá àëä

êôùðå ñåëá íãä.dwixfa lqtpe ok xg` -
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øãäå:(`,ct migaf) "ycwn gafnd" wxta `icda opzd :dniz Ð `axc diabl dax dia

.enewnl uege epnfl ueg hgypye `nhde `veide old Ð ecxi `l elr m` el`e

xn` llk :ipzwc .ecxi `lc (`,a) dlirn yixa rnyn ikdc .diteb ryedi iaxl elit`e

uege dpnfl ueg dhgypy da oilren Ð mipdkl xzid zry dl did `ly lk :ryedi iax

.elebitl dvxne li`ed :`xnba yxtne .dnewnl

m` :xn` dax ?ecxiy edn ,elr :edl `irai`e

.ecxi `l Ð elr :xn` sqei ax ,ecxi Ð elr

lkc ,`cg ebn `cg :daxl sqei ax mzd jixte

,ecxi `l Ð elr m` ,ycewa eleqt didy

meyn ,z`hga wlgl oi`e .daxc `zaeize

m` ,diteb dnyl `lyc .dnyl `ly dleqtc

`zkec lkac :dyw cere .cxz `l Ð dzlr

`nw wxt seqa ,epnfl uegn enewnl ueg opitli

ab lr s`c ,zeiniptd ze`hg iab (`,ci) migafc

oevigd gafn lr epi`y lk oerny :iax xn`c

dcen ,lebit meyn eilr oiaiig oi` Ð minlyk

lwa epnfl ueg sili .xnege lwn ,leqtc did

meyn enewnl uege ,onyl `lyn xnege

my) "oileqtd lk" wxtae .epnfl uegl ywzi`c

uege epnfl ueg `l` miixiy oiyer oi` :(a,cl

enewnl uege .elebitl dvxne li`ed ,enewnl

wxta oke .sili epnfl uegn `l` ,dvxn `l i`ce

"zaexrzd" wxtae (`,`p migaf) "onewn edfi`"

`le ,"dcez" o`k qixb mz epiaxe .(`,at my)

ueg opitli `l dceza `kd `wece ."z`hg" qixb

`l mgl iyecw oiprlc oeik ,epnfl uegn enewnl

.`ed dgiafc diteb e`le li`ed ,slinl jiiy

hwp ,dceza ixii`c meync :yxtl yi cere

iycw `weecc .milw miycw lk oicd `ede ,dcez

oiprl oixeni`a edcic dwixf `ipdn `lc ,miycw

yi dwixf xg`l oia dwixf mcew oiac ,dlirn

.epnfl uegn enewnl ueg opitli ,dlirn oda

mixeni`a dwixf `ipdnc ,milw miycw la`

d`ianc lebit zwixfc opixn` ,dlirn oiprl

la` .cxz `lc oiprl inp `ipdn dlirn icil

lr s`e .`l Ð dlirnl ipdn `lc ,enewnl ueg

(a,fn zegpn) "zlkzd" wxta lcib ax xn`c ab

Ð dlirn icil d`ian dpi` lebit zwixfc

yi inp dicicl elit`e .azezi`c mzd opixn`d

,elebitl dvxn epnfl uegc meyn :mrh ozil

wxta gken oke .dvxn epi` enewnl uege

oiprl welig yiy (a,bt migaf) "ycwn gafnd"

`d iab ,milw miycwl miycw iycw oia dcixi

iptl olrdy milw miycw ixeni` :`ler xn`c

.gafn ly engl eyrp ,ecxi `l Ð minc zwixf

ïéàÐ gafd zhigya `l` miycwzn mikqpd

.okzi `le .dpila lqtil :qxhpewa yxit

ziyixtck ,xn`w xg` gafl ozepyl oiprl `l`

.(a,eh zegpn) "`hef unewd" seqa
al
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é"úë é"ùø

åðîæì õåç[ikd] .elebitl dvxne li`ed ,[yciwc] ol `hiyt -

m` ,[ycewa eleqty lk] :"ycwn gafnd" wxta migafa yxtn

.ecxi `l - elrùãé÷ àìù íåî ìòá ìòåeleqt oi`c .

oi`y lk :migafa opixn`e ,lqtp - dxfrl qpkpy ycewc .ycwa

.elawn ycwd oi` - ycwa eleqtåðîæì õåçzxk yi -

dper dpnn zlke`d ytpde" aizkc ,`ed lebitc ,ezlik`a

aizkc ,xzepn "oer" "oer" opixnbc ,zxk aeig oer `ede ."`yz

.oey`x wxta zezixka ."dzxkpe `yi eper eilke`e" diaãåòå

åîùì àìùî åððåãðdaygn leqitc ,jcic `nrh `ki`c -

gaf" :lirl opixn`e ,zxk ea zi`c icic `nrh `ki`e ,`id

.mgld yciw `l ,dnyl `ly dhgy m`y cnln - "einly zcez'åë àðù éàî.xcdnw xi`n iaxc `zlin` .ïéòáù ïé÷åã.xkip enen oi`e li`ed ,ecxi `l - elr m` :`aiwr iax xn` `nen i`d ikae ,"miny weck dhepd" enk .`"lih -

.xa` oexqg oda oi`y ,zetera mixykc :cereêãéàå.ecxi `l - elr m` ,`aiwr iax xn` ik :jl xn` dcedi iax -äéôåâì.gafc -éùåã÷ì ìáà.dizyecw `nil` `l - mgld -úàèç.migaf x`y oky lke -äðîæì õåç äèçùù

ãøú àì äúìò íà.ecxi `l - elr m` ,milerd lkl zg` dxez :"otec `vei" wxta dcp zkqna opixn`c -òùåäé éáøë äáøraxpde raexd daxn ip`y leki :ipzwc .cxi - dlr m` :mzd opixn` men lrae ,men lral dil dncnc -?

'åë.ycewa oleqit oi`y ,el` z` ip` `ivene .ycewa oleqity ,el` z` ip` daxn :crãøú àì øîà àáø.epnfl uegl enewnl ueg lirl incnc ,xfril` iaxk -äéì úðééã éà àëä ìáà- dlr m` ,enyl `lyn enewnl ueg -

.dligzkl dler zepaxw x`ya li`ed ,cxz `l - dzlr m` daxl elit` ,dnyl `ly dhgyy z`hg `dc ,cxi `lè÷ð àúìéî ø÷éòoi`elin :`pixg` `pyil .xifp li`l oicd `ede ,`ed cigi oaxwe ,zepaxwd lkl dligz iaxw oi`elin -

.xeav oaxw - zxvr iayke ,xeav oaxw -äðùî.äðéìá åìñôé åðì íà :ïðéñøâ éëäàøîâíéùã÷úî íéëñðä ïéà.`veiae dpila lqtil -äèéçùá àìà.`wec e`l ,oizipznc "ilka eycw"e -íéëñðå çáæmikqp -

.dgiafa oiielzäèéçùá ìñôéàã åàì éàî!dpila elqti - epl m` :ipzwe ,`id dleqtc ,mikqpl dgiaf edpizycw `lc -ä÷éøæá ìåñôéàã àì.edl iycw dhigya ,mikqpe -ïàîëmikqpl dicegl dhigy dycwn -?:xn`c ,iaxk

.dwixfe dhigy oebk ,mixiznd mixac ipyäæ àìá äæ ïéìòî.yecw epi`e yecw mgld - onyl `ly onc wxfe ,onyl hgy :["zlkzd"] wxta xn`c -øæòìà éáø àîéú åìéôàonc wxfe onyl hgyiy cr yecw epi` mlerl :xn`c -

eyn .df `la df oilrn oi` - xyal oixiznd dwixfe dhigy ,oixiznd mixac ipyc .onyl.rwxwa mcd jtypy oebk ,`kde .onyl `ly mcd wxfpy oebk ,dleqt dwixf iedc m
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`oifgeקסב mipya cenr hr sc ± oey`x wxtzereay

éîã ÷åøæë ÷øæéì ãîåòä ìë øîàã äåáàë äéì àøéáñ øæòìà éáøå,oixiznd ipya eycwzp ikdl -

meyn .enr eaixwi - xg` gaf my yi m` `l` ,xyk gafd `diy ,wexfk ied `l ikdl la` .dwixfae dhigya

.inc wexfk - wexfl cnerd lk :xn`c ,oerny iaxk xaqcúøçà äçðî íùì ìåñômikqpl :`nip inp ikd -

.xg` gaf mr eaxwi `l - [df] gaf myl myicwdyéîð ïîùdgpnl xyk `diy ,eilr dpzn oic zia al `di -

.zxg`àåä äçðîã äôåâ ïîùleki oi` dgpnc dtebae -

diteb opi` mikqp la` .zxg` dgpn myl `azy zepzdl

,mikqp zgpn :(a,cn zegpn) opixn` `dc ,i`d ilek gafc

.oda zepzdl oilekie ,xgnl elit`åðúéìå`xwirn oic zia -

,oileg edi - e`l m`e ,ekxved - ekxved m`y :mikqpc odilr

xg` gafl ediy dpzn i`n`e?åøîàé àîù äøéæâ-

.gafd lqtp `lae i`pz `la `nlraéìëî íéëñð ïéàéöåî

ìåçì úøùepi` - ycwn zxy ilky xac lky ol `niiwe -

edi `l` ,ycwn gafd zhigyc mircei mpi` mde .oilegl `vei

epzd ikd elit`e ,mikqpl edl `ycwn zxy ilky oixeaq

.xg` gafl eidiyçáæì ['åë] íéøùë 'åëå éîð àúùä

øçà.leqt gaf `vnp `ly it lr s` -[äéäù ïåâë]-

dze`a geaf xg` gaf didy oebk - "enr eaixwi" ipzc oizipzn

eli`k ince .xg`d gafl mikqpd eid cine ,df lqtpe ,dry

eyixtdy mikqp :xninl ez` `le ,mikqp e`aed gaf i`d myl

.'ekeäðúî ïéã úéá áì ïåòîù éáøì äéì úéà éîå

íäéìò,oerny iaxa xfrl` iaxk oizipznl uixz `wc -

dpzn oic zia al :uxznwe ,'ek dil opikxte ,dea`k dl xaqe

.mdilr dpzn oic zia al :xaq oerny iaxc ,`nl` .mdilr

øåáéöì åëøöåä àìù ïéãéîúeidy drax` oze` oebk -

mix`yp eid ,mipy oilhep eidyk ,xc` ycg y`x meia mix`yp

ycg y`xa oi`ad oze`y itl ,oikixv eid `l oze`e .drax`

:dkxal epexkf iax ixen ,xg` oipr .dycg dnexzn oi`a oqip

xg`e ,mdizgz mixg` yixtde eca`y ,xeaivl ekxved `ly

:(`,ai) zereay zkqna xn`c oerny iax ixacl .e`vnp jk

,odizgz mixg` yixtde ,eca`y mixetikd mei ly xirye xt

bga eaxwi - zekeqd bga eaxwi `l ik ,e`vnp jk xg`e

m` :epzdy oic zia i`pz oi`c ,mininz oictp oi`c .zevnd

oictp oi` ,inp oicinz ipd .oda liren ,ecti - ekxved `l

,oerny iax ixacl ,oda liren oic zia i`pz oi`c ,mininz

liren oic zia i`pzc ,ecti :ixn`c minkg ixacl .erxi `l`

oerny iax ixacl :xn`wcne .oictp inp ,`kdc oicinz ipd ,oda

.odilr dpzn oic zia al oi`c dil `xiaqc `nl` ,oictp oi`

íúä éðàù,`zpwz edl zi` `dc ,oictp oi` :dil `xiaqc -

.odilr dpzn dil `xiaq `ldpynäôåìéç àìå`id ef -

daxwc ,z`vnp aeye ,dizgz zxg` yixtde ,dca`y ,dtelig

.dceza inpàøîâáéø÷é äãåú øîåà åäî ïðáø åðú

ivnc ,"epaixwi dcez lr m`" xninl jixv ded `lc -

`l` wiic `l `zyde ."dcezd gaf lr aixwde" azkinl

mdn cg` lrc :xnel ,herin `edc wiic `we ,dicegl "aixwi"

.mizy `le ,mgl aixwnáåúëä äáéøù øçà,daxwdl -

.mgl oerh oi`y (oin) hrin'åëå úåãìå úåáøì ïéðî-

.daxwd ipa ipd oiied - dpey`xa xtkzp elit`eìò íà-

.oiaixw el` lkc ,daixåðù àìzecle `l :opzc `d -

.mgl oiperh oitilgeäøôë øçà àìàxtkzpy xg`l -

.mgl oiperh oi` - zxg`l aey aixwd m`y ,odn zg`aìáà

äøôë éðôì- oitilgle dxenzle zeclel aixwd m` -

.mgl oiperhàééäà"epy `l" opgei iax xn`w -?äáåç úãåú éôéìçà àîéìéàzceza oizipzne ,"mgl dperh dtelig `le dcle `le" ipzwc ,xcdnw oizipzn` opgei iaxc ,dil rnyn ikdc .daeg dilr `iedc ,"ilr" xn`c oebk -

iax xn`we ,dxtk xg`l i` ixiin dxtk iptl i` icin rnynl `kilc ,ipzw `nzq oizipzne .dizgz zxg` yixtn ied `l - daeg `ied `l i`c ."ilr" xn`c ,`id daeg dcezc llkn - "dizgz zxg` yixtd" ipzwcnc ,ixiinw daeg

.'eke "epy `l" opgeiàðéðú äøôë éðôì.dxtk iptl epiidc ,"dnr dngle aixwi dvxiy efi` ,zecner odizy ixde" ipzwe ,`id daeg zcezc llkn - "dizgz zxg` yixtn" xn`wcnc ,'ek "dcez yixtnl oipn" xn`ck ,mgl oiperhc -
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áì.(a,eh ,` wxt zegpn) mzd izyxit Ð odilr dpzn oic zia

åðúéìå:xnel ivnz elit` ,zxy ilka eyciw xaky it lr s` Ð oilegl ewtile ediilr

Ð zrcn `ly miycwn zxy ilkÐ oileg la` ,ycew ilin ipd.iycwn `l

âåìôéì,"e`l m`e" opiqxb `le ,"epl m`e" oizipzna qxbc gken o`kn Ð dcica ipzile

.ibltn `w `d ,ok m`c

éîådpzn oic zia al oerny iaxl dil zi`

iaxa xfrl` iaxc oxn`c meyn Ð odilr

`kd jixtw ,dea`c dizeek dl xaq oerny

"l`rnyi iax" seqa lirl oke oerny .iaxn

`ly" iab dizeek dinwe`l wigc (a,ar)

."dzevnkúéàãdniz Ð diirxa dpwz dil

mzd ip`y ,xninl dil dedc :dyn epiax axdl

`zi`ck ,gafnd uiwl `zpwz edl zi`c

ikid ik ,diirx hwpc :xnel yie !(`,ai) zereaya

:xn`w `irain `le .ze`hg ixiryn iywz `lc

uiw dedc ,oictp oi`c oicinza `irain `l

oictp oi`c ,ze`hg ixiry elit` `l` .gafnl

.diirxa `zpwz edl zi`c meyn ,oerny iaxl
i`n
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é"úë é"ùø

øæòìà éáøåwxfil cnerd lk :"mikqpde zegpnd" wxta onwl xn`c ,dea` oerny iaxk dl xaq --.dwixfa leqt ied `le ,inc wexfkïéã úéá áì.opiwqr xeav ikqpae ,mipdk ly .àéä äçðîã äéôåâdgpnd dlqtpyk ,zllap ea ixdy -

-.lqtpéðúéìåmigafd elqtp m`y ,mikqpd lr oic zia al --epl m`" ipzw i`n`e ,oilegl ewtil-"dpila elqtp?åøîàé àîù äøéæâ.oileg ied i`pz `la :ixn`e ,d`pz irci `l `nlr ileke ,legl ilka yecwd xac oi`iven -àëä

éîðdf gaf myl oyixtdy mikqp :exn`i ,xg` gaf myl ediilr epzn ik :dinza ..i`pz `la ,xg` gafl mixyk -äéäù ïåâë.eyxted gaf `edd mylc :ixaqc ,dry dze`a geaf xg` gaf eze` -úéá áì ïåòîù éáøì äéì úéà éîå

'åë ïéã.zereayc wxta oia` xa ici` ax xn` `d ,inc wexfk - wexfl cnerd lk :xn`c dea`k dil xaqe ,oerny iaxa xfrl` iaxk lirl `pniwe`c -øåáöì åëøöåä àìù ïéãéîúwxta opixn`c .mi`lh rax` mix`yp eid dpy lkay -

i`lh dyyn oizget oi` :"zlkzd"oipwipd oze`n `l` oi`ian oi` jli`e o`kny itl ,odizgz mixg` mipzep eid `ly ,xc` ly oexg` mein ueg .odizgz [mipzepe] mixg` mipy milhepe ,mipy oilhep eid mei lka ik .mi`lhd zkyla mixweand m

,mininz oictp oi` ,ecti - `l m`e ,ekxved - ekxved m` ,mdilr dpzn oic zia al dil zilc oerny iax ixacle .ekxved `ly rax` ex`ype ,dycg dnexzn oaxw `ade ycg ,dxez dxn` :dpyd y`x zkqna opixn`c .ef dpy ly milwyn

.exkni jk xg`e ,ea`zqiy cr erxi `l`íéîëç éøáãì.mininz oictp ,mdilr dpzn oic zia al edl zi`c -íúä éðàù,diirxa `zpwz edl zi` ikd e`lac meyn ,mininz oictpe ,mdilr dpzn oic zia al oerny iax xn` `lc ,oicinza .

.mdilr dpzn oic zia al e`l i` ,`zpwz edl zil mikqp la` .exknie ea`zqiy cr erxicäðùîäãåú ãìå.dclie ,zxaern dcez yixtdy -íçì äðåòè äðéà .äéúçú úøçà ùéøôäå äãáàå åúãåú ùéøôîä ïëå,dpey`xd -

daixwde dzaxwd mcew dpey`xd z`vnp m` ,dipy oke .dipy zaxwd xg` z`vnp m`.mgl dperh dipy oi` aey -äúôéìç.(dxenz) zxg` yixtde ,dca`e ezcez yixtnd epiid -äúøåîúaizke ,"ef zgz ef" xne`e ,oira zcnery oebk -

.'ebe "ezxenze `ed dide"àøîâáéø÷é äãåú ìò íà áéø÷é äãåú øîåà åäî.'ek "dcezd gaf lr aixwde dcez lr" azknl ivnc ,`ed `xizi `xw "epaixwi" dil ied -áéø÷é äãåúälk ,ediiexz ipde .dvxiy dcez lk :rnyn -

.edpip zecez - ediiexz xtkzp `ly onfäéðù àäúù ìåëé.mgl dperh daxwdl -åðáéø÷é.yixc e"ie o"ep -äáø÷äì úåøåîúå úåôéìçå úåãìå úåáøì ïéðîdcezd aixwdy xg` oaixwdl lekiy -?äãåú ìòzepaxw :rnyn -

.dcez lr sicrníçì úåðåòè åäé ìåëé`dc ,edpip mipy e`l - ediicda mgl aixwn inp i`c .mipy `le :mda xninl ["epaixwi"n] `wtp `l - zexenze zecle la` .mipy `le cg` - "epaixwi"n `wtp ,oitilg `dc .i`w "zexenze zeclee"` -

.mgln dcez xzen ihernl `xw [`a `le .dcez xzen] `l` ,dcez myl myixtd `låðù àì.dl yxtn onwle ,mgl zeperh oi`c -äáåç úãåú éôéìçà àîéìà.ozeixg`a aiigc ol `niiwe ,dnda yixtde ,["ilr ixd"] xn`c oebk -

`l m`e ,dipyd mgl dperh - dipyd aixwd dpey`xd [aixwdy] mcew m` :xn`we ,dpey`xd z`vnpe ,zxg` yixtde ,dca`e ,"ilr" xne`dc.`hiyt ,`l -àðéðú äøôë éðôì.mgl dperhc -äøôë øçàì]àðéðú,dperh [dpi`c -

mgl dperh dipy [`dzy] leki :lirl inp `pipz dxtk xg`le .'ek dnr dngle ,aixwi dvxiy dfi`y - [dxtk iptl] :opixn`c?,"ezcez yixtnl oipn" xn`cn .ixiin `w daeg [zceza] ,`ziixa `idde .mipy `le cg` - "epaixwi" xnel cenlz

.mildz xtqa ,"dcez gaf egafie" eda aizkc ,zecedl oikixv drax` :zekxaa opixn`c ,mixeq`d zian `viy yeage ,eilgn lvipy dlege ,`xiiya `veide ,mia yxtn oebk - daeg zcez :`pixg` `pyil ."dcez yixtnl oipn" ipzw `le
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øçà çáæ Lé íà :øî øîà .éîc ÷eøæk ÷Bøæì ãîBòä ìk̈¨¥¦§§¨¨¥£©¨¦¥¤©©¥

¯ïîL :àcñç áø øîà àäå .Bnò eáø÷éBLéøôäLìíeL ¦§§¦§¨£©©¦§¨¤¤¤¦§¦§
äæ äçðî¯ì ìeñt:éàpé éaø øîà !úøçà äçðî íeL ¦§¨¤¨§¦§¨©¤¤¨©©¦©©

eëøöeä íà ,íäéìò äðúî ïéc úéa áì¯íàå ,eëøöeä ¥¥¦©§¤£¥¤¦§§§§§¦
åàì¯.øçà çáæì eäé¯!éîð ïîL ,éëä éà¯dôeb ïîL ¨§§¤©©¥¦¨¦¤¤©¦¤¤¨

.àeä äçðîc¯eðúéìåïäéìòe÷ôéðc!ïéleçì¯äøéæb §¦§¨§¦§£¥¤§¦§§¦§¥¨
.ìBçì úøL éìkî ïéàéöBî :eøîàé ànL¯,éîð àzLä ¤¨Ÿ§¦¦¦§¦¨¥©¨§¨©¦

íéëñð :eøîàé ànL äøéæbïLéøôäLìäæ çáæ íeL¯ §¥¨¤¨Ÿ§§¨¦¤¦§¦¨§¤©¤
ì ïéøLk!øçà çáæ íeL¯éðúääéúzîïBâk :äãeäé ïa §¥¦§¤©©¥£¨¦©¦§¨¤§¨§

.äòL dúBàa çeáæ çáæ äéäL¯çeáæ çáæ ïéà ìáà ¤¨¨¤©¨©§¨¨¨£¨¥¤©¨©
åàì íà :àôéñ éðúcà ,äðéìa ìñôð ?éàî ,äòL dúBàa¯dãéãa éðúéìå âBìôéì ,äðéìa eìñté: §¨¨¨©¦§¨§¦¨©§¨¥¥¨¦¨¦¨§§¦¨¦§§¦§¥§¦¨

íéøeîà íéøác äna¯äòL dúBàa çeáæ çáæ ïéà ìáà ,äòL dúBàa çeáæ çáæ äúéäL¯!àì ©¤§¨¦£¦¤¨§¨¤©¨©§¨¨¨£¨¥¤©¨©§¨¨¨¨
¯íéøeîà íéøác äna :øîà à÷ éîð éëä¯çeáæ çáæ ïéà ìáà ,äòL dúBàa çeáæ çáæ äéäL ¨¦©¦¨£©©¤§¨¦£¦¤¨¨¤©¨©§¨¨¨£¨¥¤©¨©
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ïBòîL éaø éøáãì ,øeaévì eëøöeä àlL ïéãéîz :ïðçBé¯íéîëç éøáãì ,íéîéîz ïécôð ïéà¯ ¨¨§¦¦¤Ÿ§§©¦§¦§¥©¦¦§¥¦§¦§¦¦§¦§¥£¨¦
!íéîéîz ïécôð¯àzðwz eäì úéàc ,íúä éðàLäéiòøa.äðùîéøôä ,dúøeîúe äãBz ãìåL ¦§¦§¦¦¨¦¨¨§¦§©©§¨¦§¦¨§©¨§¨¨¦§¦
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úBôéìçå úBãìå úBaøì ïépî ,èòéîe áeúkä äaéøL øçà .íéðL àìåúBøeîúeãeîìz ?äáø÷äì §Ÿ§©¦©©¤¦¨©¨¦¥¦©¦§©§¨©£¦§§©§¨¨©§
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מנחות. פרק שביעי - אלו מנחות נקמצות דף עט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hr sc zegpn(iyiy meil)

deáàc déúååk dì øáñ ïBòîL éaøa øæòìà éaøåiax eia`k - §©¦¤§¨¨§©¦¦§¨©¨§¨¥©£©
,oerny,éîc ÷eøæk ÷øféì ãîBòä ìk øîàcdhigya s` jkle §¨©¨¨¥¦¨¥§¨¨¥

dzidyk wxe .eycwzd mikqpde ,dwixfd mb ziyrp eli`k dcal
.zycwn dpi` dcal dhigyd dfa ,dleqt dzidy `l` dwixf

:xg` oaxwl mikqpd iepiya dpc `xnbdøî øîàmikqpd ,dpyna ¨©©
,gafd lqtpe ilka eycwy.Bnò eáø÷é øçà çáæ Lé íà¦¥¤©©¥¦§§¦

:`xnbd dywnì BLéøôäL ïîL ,àcñç áø øîà àäåäçðî íeL §¨¨©©¦§¨¤¤¤¦§¦§¦§¨
ì ìeñt ,äæ.úøçà äçðî íeLmikqpd s` ,rawp onydy myke ¤¨§¦§¨©¤¤

.xg` gafl mzepyl xzen cvike ,lqtpy gafd mr `eal erawed
:`xnbd zvxzníäéìò äðúî ïéc úéa áì ,éàpé éaø øîàlr-] ¨©©¦©©¥¥¦©§¤£¥¤

y ,eycwedy drya [mikqpdeëøöeä íà,df oaxwlíàå ,eëøöeä ¦§§§§§¦
åàì,gafd lqtpy oebk ,df oaxwl ekxved `ly -.øçà çáæì eäé ¨§§¤©©¥

:`xnbd dywnéëä éà,mzepyl mdilr dpzn oic zia alyénð ïîL ¦¨¦¤¤©¦
recne ,oic zia i`pz zngn zxg`l xyk `di ef dgpn ly ony mb -

:`xnbd zvxzn .leqty `cqg ax xn`àeä äçðîc dôeb ,ïîL- ¤¤¨§¦§¨
,dpnn wlg `ede dgpnd jeza lelae axern zeidl cner onyd
mpi`y mikqpd lr wxe ,onyd mb lqtp i`ce dgpnd dlqtp m` jkle

.mzepyl oic zia i`pz yi oaxwdn wlg ynn
milqtp md recn ,mipzn oic zia mikqpd lry oeik :`xnbd dywn

,dpilae÷téðc ïäéìò eðúéìå[e`viy-]ïéleçìzvxzn .ixnbl §¦§£¥¤§¦§§¦
,oileg eidiy zepzdl minkg evx `l :`xnbd,eøîàé ànL äøéæb§¥¨¤¨Ÿ§

ìBçì úøL éìkî ïéàéöBîmiyecwd mixac `ivedl xzeny - ¦¦¦§¥¨¥§
al gafd lqtp m`y erci `ly itl ,i`pz `la oilegl sebd zyecw

.odilr dpzn oic zia
:`xnbd dywnénð àzLämikqpd z` zepyl epzdy eiykr mb - ©§¨©¦

,yeygl yi ,gafl gafneøîàé ànL äøéæbyïLéøôäL íéëñð §¥¨¤¨Ÿ§§¨¦¤¦§¦¨
ìì ïéøLk ,äæ çáæ íeLøçà çáæ íeL:`xnbd zvxzn .i`pz `la §¤©¤§¥¦§¤©©¥

éðúä[dpy `ld-]äãeäé ïa äéúzîeaxwiy dpynd oicy ,`ziixa ¨¨¥©¦§¨¤§¨
wx edf ,xg` gaf mräòL dúBàa çeáæ çáæ äéäL ïBâklqtpy §¤¨¨¤©¨©§¨¨¨

,ipyl mikqpd mi`aen oey`xd lqtpy ciny oeikne .oey`xd
gafn zepyl xizdl erhi `le ,ipyd myl eyxtedy mi`exd mixeaq

.gafl
:`xnbd dywnéàî ,äòL dúBàa çeáæ çáæ ïéà ìáàic dn -,ep £¨¥¤©¨©§¨¨¨©

e xg` gaf mr maixwdl xeq`yìñôð[mikqpd elqtp-],äðéìam` ¦§¨§¦¨
,okéðúcàa dpey dpyndy cr -eìñté [eðì] (åàì) íà ,àôéñ ©§¨¥¥¨¦¨¦¨§

,äðéìa,mikqpd elqtp df ote`a wxy rnynyéðúéìå âBìôéì §¦¨¦§§¦§¥
dãéãa,dligz ea dwqry envr oipr eze`a dpynd wlgzy - §¦¨
xn`zeíéøeîà íéøác änaote`a ,xg` gaf mr eaxwiyçáæ äéäL ©¤§¨¦£¦¤¨¨¤©

àì ,äòL dúBàa çeáæ çáæ ïéà ìáà ,äòL dúBàa çeáæmr eaxwi ¨©§¨¨¨£¨¥¤©¨©§¨¨¨Ÿ
mr mb miaxwy rnyn ,jka zwlgn dpi` dpyndy jkne .xg` gaf

:`xnbd zayiin .dry dze`a geaf did `ly gaføîà à÷ énð éëä̈¦©¦¨¨©
,`pzd zpeek z`f ok` -çeáæ çáæ äéäL ,íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦¤¨¨¤©¨©

eìñôpL éîk äNòð ,äòL äúBàa çeáæ çáæ ïéà ìáà ,äòL äúBàa§¨¨¨£¨¥¤©¨©§¨¨¨©£¨§¦¤¦§§
.ïéìeñôe äðéìa§¦¨§¦

,oerny iaxa xfrl` iaxk dpynd ixac z` dcinrd lirl `xnbd
`xnbd dpiane .inc wexfk wxfil cnerd lky eia`k xaeq `edy
m`d `xnbd zxxan jkl .mixacd x`ya mb eia`k xaeq `edy
oic `ld :`xnbd dywn .oerny iaxk epizpyn z` cinrdl xyt`

,oic zia i`pz zngn `ed dpyndì úéà éîeïa) ïBòîL éaøì dé ¦¦¥§©¦¦§¤
(øæòìàoerny iax xaeq m`d -àäå ,ïäéìò äðúî ïéc úéa áì ¤§¨¨¥¥¦©§¤£¥¤§¨

éaø øîà ,÷çöé éaø øîà ,íøîò áø øîà ,ïéáà øa éãéà áø øîà̈©©¦¦©¨¦¨©©©§¨¨©©¦¦§¨¨©©¦
,øeaévì eëøöeä àlL ïéãéîz ,ïðçBéy`xa ex`ypy mi`lhd oebk ¨¨§¦¦¤Ÿ§§©¦

,miaxw mpi`e ,dxary dpyn oqip ycegïéà ,ïBòîL éaø éøáãì§¦§¥©¦¦§¥
,íéîéîz ïécôðmixne` oi`e ,exknie men mda letiy cr erxi `l` ¦§¦§¦¦

.mininz mdyk ectiy mdilr dpzn oic zia al,íéîëç éøáãì§¦§¥£¨¦
,íéîéîz ïécôð`l ekxvei `l m`y mdilr dpzn oic zia aly itl ¦§¦§¦¦

.ectie minc zyecw `l` sebd zyecw eycwioerny iaxy oeike
.ezenk dpi` epizpyny `vnp ,oic zia i`pz lr wleg

:`xnbd zvxzn,íúä éðàL,micinzaeäì úéàc[mdl yiy-] ¨¦¨¨§¦§
äéiòøa àzðwzjxev mda oi`e ,mnena ectie ,men mda letiy cr ©©§¨¦§¦¨

gaf mr eaxwiy oic zia epzi `l m` ,mikqpa la` .oic zia i`pzl
oic zia aly oerny iax dcen jkle ,etxyie dpila elqti ,xg`

.mdilr dpzn

äðùî
:dtelige ,dzxenz ,dcezd clea ,dcez ingl ipic zx`an dpynd

äãBz ãìå,cled z` mb aixwne ,dclie zxaern dcez yixtd -åok §©¨§
dúøeîzdnda `iade ,epiptl zniiw dcezdyk -`dz xn`e zxg` §¨¨

oke ,dxenzd z` mb aixwde ,zeyecw odizy ,dcezd zxenz ef
äézçz úøçà Léøôäå äãáàå äãBz Léøôä,dpey`xd z`vnpe ¦§¦¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨

wx el` mipte` dyly lka ,dzxag z` dixg`e zg` aixwde
e` cled z` aixwde siqedyk la` ,mgl dperh dnvr dcezd

oitilgd e` dxenzdøîàpL .íçì äðeòè dðéà(ai f `xwie)áéø÷äå' ¥¨§¨¤¤¤¤¡©§¦§¦
äãBzä çáæ ìòwxy rnyne ,'ebe 'zFNgàìå ,íçì äðeòè äãBzä ©¤©©¨©©¨§¨¤¤§Ÿ

,íçì ïéðeòè dúøeîz àìå dôeléç àìå dãìå`ll miaxw `l` §¨¨§Ÿ¦¨§Ÿ§¨¨§¦¤¤
.mgl

àøîâ
z` aixwn ,[dtelig e` dzxenz e`] dclee dcez yiyky x`azd
el` mipic zyxec `ziixad .mgl dperh dcezd wx j` ,odizy

weqtdn(ai f `xwie)dcezd gaf lr aixwde ,epaixwi dcez lr m`' ,
:'ebe 'onya zlela zevn zelgøîBà eäî ,ïðaø eðzlr m`'äãBz ¨©¨¨©¥¦©¨
(áéø÷é äãBz ìò íà) 'áéø÷é,didy ,zxzein 'epaixwi' zaiz ixd ©§¦¦©¨©§¦

,`l` ,'ebe 'gaf lr aixwde ,dcez lr m`' aezkl lekiLéøôîì ïépî¦©¦§©§¦
éøäå äðBLàøä úàöîðå ,äézçz úøçà Léøôäå ,äãáàå BúãBz¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨§¦§¥¨¦¨©£¥
,dnò dîçìå áéø÷é äöøiL ïäî äæéàL ïépî ,úBãîBò ïäézL§¥¤§¦©¦¤¥¤¥¤¤¦§¤©§¦§©§¨¦¨

,'áéø÷é äãBz'ä øîBì ãeîìz,aixwi dvxiy dcez lky rnyny ©§©©¨©§¦
zaegl mdn zg` aixwn jkle ,zecez odizy xtkzd `ly onf lke

zcez.mgl mr eíçì äðeòè äiðL àäzL ìBëéxg`l daixwnyk ¨¤§¥§¦¨§¨¤¤
,dpey`xa xtiky,'epáéø÷é' ,øîBì ãeîìz'epaixwi' ly e"`e o"epde ©§©©§¦¤

a wxy ,herin ezernynãçà,zelg `iaiàìåaäaéøL øçà .íéðL ¤¨§Ÿ§©¦©©¤¦¨
áeúkä,'aixwi'nèòéîe,'ep'núBôéìçå úBãìå úBaøì ïépî ©¨¦¥¦©¦§©§¨©£¦

úBøeîúemiie`xyäáø÷äì,dnvr dceza xtiky xg`lãeîìz §§©§¨¨©§
,'äãBz ìò íà' ,øîBìlr sqepe lthy oaxw rnyn 'lr' oeyle ©¦©¨

.dpey`xd
ìBëédcez cleydzxenzeíçì úBðeòè eäéxtiky xg`l s` ¨§§¤¤

,mgln dcez itilg wx ephrin 'epaixwi' ly 'ep'dny ,dceza
dcez cle mpn` ,mipy `le cg` xnel jiiy df lre zecez mdipyy
`l` ,dcez myl myixtd `l ixdy mnvrl dcez mpi` dzxenze

,'epaixwi'n ehrnzp `l oiicre ,dpey`xd dcezd xzen mdãeîìz©§
,'äãBzä çáæ ìò áéø÷äå' ,øîBìdid lekiy xzein 'dcezd gaf lr'e ©§¦§¦©¤©©¨

lr' wxy rnyn `l` ,'zelg aixwde epaixwi dcez lr m`' xnel
y epicnll ,zelg aixwi 'dcezd gafäãBzdnvràìå ,íçì äðeòè ¨§¨¤¤§Ÿ

,íçì ïéðeòè dúøeîz àìå dôeléç àìå dãìåepi` dcez xzeny §¨¨§Ÿ¦¨§Ÿ§¨¨§¦¤¤
.mgl oerh

:`xnbd d`ianeðL àì ,ïðçBé éaøc déîMî àðéðç áø çìLdpyna ¨©©£¦¨¦§¥§©¦¨¨Ÿ¨
,mgl miperh oi`y,äøtk øçàì àlà,ezcez aixwde xtkzp xaky ¤¨§©©©¨¨
,äøtk éðôì ìáà,ezcez aixwd `l oiicry.íçì ïéðeòè £¨¦§¥©¨¨§¦¤¤

:eixac z` `xnbd zx`anäa éåäef drenya ozpe `yp -,íøîò áø ¨¥¨©©§¨
àééäà.dxn`p `id oic dfi` lr -äáBç úãBz éôéìçà àîéìéà- ©¥¨¦¥¨©£¦¥©¨

zxg` `iade ezcez dca`e ,xcpa envr aiige ,dcez ilr ixd xn`y
,dpey`xd d`vnpe dizgzoi` dpey`xd daxwy xg`ly xn` dfae

m` .dipyl mgl `ian dpey`xd daxwy mcewe ,dipyl mgl `ian
ixdy ,exn`l jxved recn okéày `ed eyecigäøtk éðôìdperh ¦¦§¥©¨¨

xak ,mglàðéðzaixwi dvxiy odn dfi`' dxn`y ,`ziixaa z`f §¦¨
e .'dnr dngleéày eyecigäøtk øçàìdf s` ,mgl dperh dpi` ¦§©©©¨¨

àðéðz`le mgl `ian cg` wxy 'epaixwi'n dhriny ,`ziixaa §¦¨
yixtnd' dxn` ixdy ,daeg zceza zwqer i`ce `ziixade .mipy

.da aiegny ezcez rnyn 'ezcez
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קסג oifge` mipya cenr hr sc ± oey`x wxtzereay

éîã ÷åøæë ÷øæéì ãîåòä ìë øîàã äåáàë äéì àøéáñ øæòìà éáøå,oixiznd ipya eycwzp ikdl -

meyn .enr eaixwi - xg` gaf my yi m` `l` ,xyk gafd `diy ,wexfk ied `l ikdl la` .dwixfae dhigya

.inc wexfk - wexfl cnerd lk :xn`c ,oerny iaxk xaqcúøçà äçðî íùì ìåñômikqpl :`nip inp ikd -

.xg` gaf mr eaxwi `l - [df] gaf myl myicwdyéîð ïîùdgpnl xyk `diy ,eilr dpzn oic zia al `di -

.zxg`àåä äçðîã äôåâ ïîùleki oi` dgpnc dtebae -

diteb opi` mikqp la` .zxg` dgpn myl `azy zepzdl

,mikqp zgpn :(a,cn zegpn) opixn` `dc ,i`d ilek gafc

.oda zepzdl oilekie ,xgnl elit`åðúéìå`xwirn oic zia -

,oileg edi - e`l m`e ,ekxved - ekxved m`y :mikqpc odilr

xg` gafl ediy dpzn i`n`e?åøîàé àîù äøéæâ-

.gafd lqtp `lae i`pz `la `nlraéìëî íéëñð ïéàéöåî

ìåçì úøùepi` - ycwn zxy ilky xac lky ol `niiwe -

edi `l` ,ycwn gafd zhigyc mircei mpi` mde .oilegl `vei

epzd ikd elit`e ,mikqpl edl `ycwn zxy ilky oixeaq

.xg` gafl eidiyçáæì ['åë] íéøùë 'åëå éîð àúùä

øçà.leqt gaf `vnp `ly it lr s` -[äéäù ïåâë]-

dze`a geaf xg` gaf didy oebk - "enr eaixwi" ipzc oizipzn

eli`k ince .xg`d gafl mikqpd eid cine ,df lqtpe ,dry

eyixtdy mikqp :xninl ez` `le ,mikqp e`aed gaf i`d myl

.'ekeäðúî ïéã úéá áì ïåòîù éáøì äéì úéà éîå

íäéìò,oerny iaxa xfrl` iaxk oizipznl uixz `wc -

dpzn oic zia al :uxznwe ,'ek dil opikxte ,dea`k dl xaqe

.mdilr dpzn oic zia al :xaq oerny iaxc ,`nl` .mdilr

øåáéöì åëøöåä àìù ïéãéîúeidy drax` oze` oebk -

mix`yp eid ,mipy oilhep eidyk ,xc` ycg y`x meia mix`yp

ycg y`xa oi`ad oze`y itl ,oikixv eid `l oze`e .drax`

:dkxal epexkf iax ixen ,xg` oipr .dycg dnexzn oi`a oqip

xg`e ,mdizgz mixg` yixtde eca`y ,xeaivl ekxved `ly

:(`,ai) zereay zkqna xn`c oerny iax ixacl .e`vnp jk

,odizgz mixg` yixtde ,eca`y mixetikd mei ly xirye xt

bga eaxwi - zekeqd bga eaxwi `l ik ,e`vnp jk xg`e

m` :epzdy oic zia i`pz oi`c ,mininz oictp oi`c .zevnd

oictp oi` ,inp oicinz ipd .oda liren ,ecti - ekxved `l

,oerny iax ixacl ,oda liren oic zia i`pz oi`c ,mininz

liren oic zia i`pzc ,ecti :ixn`c minkg ixacl .erxi `l`

oerny iax ixacl :xn`wcne .oictp inp ,`kdc oicinz ipd ,oda

.odilr dpzn oic zia al oi`c dil `xiaqc `nl` ,oictp oi`

íúä éðàù,`zpwz edl zi` `dc ,oictp oi` :dil `xiaqc -

.odilr dpzn dil `xiaq `ldpynäôåìéç àìå`id ef -

daxwc ,z`vnp aeye ,dizgz zxg` yixtde ,dca`y ,dtelig

.dceza inpàøîâáéø÷é äãåú øîåà åäî ïðáø åðú

ivnc ,"epaixwi dcez lr m`" xninl jixv ded `lc -

`l` wiic `l `zyde ."dcezd gaf lr aixwde" azkinl

mdn cg` lrc :xnel ,herin `edc wiic `we ,dicegl "aixwi"

.mizy `le ,mgl aixwnáåúëä äáéøù øçà,daxwdl -

.mgl oerh oi`y (oin) hrin'åëå úåãìå úåáøì ïéðî-

.daxwd ipa ipd oiied - dpey`xa xtkzp elit`eìò íà-

.oiaixw el` lkc ,daixåðù àìzecle `l :opzc `d -

.mgl oiperh oitilgeäøôë øçà àìàxtkzpy xg`l -

.mgl oiperh oi` - zxg`l aey aixwd m`y ,odn zg`aìáà

äøôë éðôì- oitilgle dxenzle zeclel aixwd m` -

.mgl oiperhàééäà"epy `l" opgei iax xn`w -?äáåç úãåú éôéìçà àîéìéàzceza oizipzne ,"mgl dperh dtelig `le dcle `le" ipzwc ,xcdnw oizipzn` opgei iaxc ,dil rnyn ikdc .daeg dilr `iedc ,"ilr" xn`c oebk -

iax xn`we ,dxtk xg`l i` ixiin dxtk iptl i` icin rnynl `kilc ,ipzw `nzq oizipzne .dizgz zxg` yixtn ied `l - daeg `ied `l i`c ."ilr" xn`c ,`id daeg dcezc llkn - "dizgz zxg` yixtd" ipzwcnc ,ixiinw daeg

.'eke "epy `l" opgeiàðéðú äøôë éðôì.dxtk iptl epiidc ,"dnr dngle aixwi dvxiy efi` ,zecner odizy ixde" ipzwe ,`id daeg zcezc llkn - "dizgz zxg` yixtn" xn`wcnc ,'ek "dcez yixtnl oipn" xn`ck ,mgl oiperhc -
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áì.(a,eh ,` wxt zegpn) mzd izyxit Ð odilr dpzn oic zia

åðúéìå:xnel ivnz elit` ,zxy ilka eyciw xaky it lr s` Ð oilegl ewtile ediilr

Ð zrcn `ly miycwn zxy ilkÐ oileg la` ,ycew ilin ipd.iycwn `l

âåìôéì,"e`l m`e" opiqxb `le ,"epl m`e" oizipzna qxbc gken o`kn Ð dcica ipzile

.ibltn `w `d ,ok m`c

éîådpzn oic zia al oerny iaxl dil zi`

iaxa xfrl` iaxc oxn`c meyn Ð odilr

`kd jixtw ,dea`c dizeek dl xaq oerny

"l`rnyi iax" seqa lirl oke oerny .iaxn

`ly" iab dizeek dinwe`l wigc (a,ar)

."dzevnkúéàãdniz Ð diirxa dpwz dil

mzd ip`y ,xninl dil dedc :dyn epiax axdl

`zi`ck ,gafnd uiwl `zpwz edl zi`c

ikid ik ,diirx hwpc :xnel yie !(`,ai) zereaya

:xn`w `irain `le .ze`hg ixiryn iywz `lc

uiw dedc ,oictp oi`c oicinza `irain `l

oictp oi`c ,ze`hg ixiry elit` `l` .gafnl

.diirxa `zpwz edl zi`c meyn ,oerny iaxl
i`n
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é"úë é"ùø

øæòìà éáøåwxfil cnerd lk :"mikqpde zegpnd" wxta onwl xn`c ,dea` oerny iaxk dl xaq --.dwixfa leqt ied `le ,inc wexfkïéã úéá áì.opiwqr xeav ikqpae ,mipdk ly .àéä äçðîã äéôåâdgpnd dlqtpyk ,zllap ea ixdy -

-.lqtpéðúéìåmigafd elqtp m`y ,mikqpd lr oic zia al --epl m`" ipzw i`n`e ,oilegl ewtil-"dpila elqtp?åøîàé àîù äøéæâ.oileg ied i`pz `la :ixn`e ,d`pz irci `l `nlr ileke ,legl ilka yecwd xac oi`iven -àëä

éîðdf gaf myl oyixtdy mikqp :exn`i ,xg` gaf myl ediilr epzn ik :dinza ..i`pz `la ,xg` gafl mixyk -äéäù ïåâë.eyxted gaf `edd mylc :ixaqc ,dry dze`a geaf xg` gaf eze` -úéá áì ïåòîù éáøì äéì úéà éîå

'åë ïéã.zereayc wxta oia` xa ici` ax xn` `d ,inc wexfk - wexfl cnerd lk :xn`c dea`k dil xaqe ,oerny iaxa xfrl` iaxk lirl `pniwe`c -øåáöì åëøöåä àìù ïéãéîúwxta opixn`c .mi`lh rax` mix`yp eid dpy lkay -

i`lh dyyn oizget oi` :"zlkzd"oipwipd oze`n `l` oi`ian oi` jli`e o`kny itl ,odizgz mixg` mipzep eid `ly ,xc` ly oexg` mein ueg .odizgz [mipzepe] mixg` mipy milhepe ,mipy oilhep eid mei lka ik .mi`lhd zkyla mixweand m

,mininz oictp oi` ,ecti - `l m`e ,ekxved - ekxved m` ,mdilr dpzn oic zia al dil zilc oerny iax ixacle .ekxved `ly rax` ex`ype ,dycg dnexzn oaxw `ade ycg ,dxez dxn` :dpyd y`x zkqna opixn`c .ef dpy ly milwyn

.exkni jk xg`e ,ea`zqiy cr erxi `l`íéîëç éøáãì.mininz oictp ,mdilr dpzn oic zia al edl zi`c -íúä éðàù,diirxa `zpwz edl zi` ikd e`lac meyn ,mininz oictpe ,mdilr dpzn oic zia al oerny iax xn` `lc ,oicinza .

.mdilr dpzn oic zia al e`l i` ,`zpwz edl zil mikqp la` .exknie ea`zqiy cr erxicäðùîäãåú ãìå.dclie ,zxaern dcez yixtdy -íçì äðåòè äðéà .äéúçú úøçà ùéøôäå äãáàå åúãåú ùéøôîä ïëå,dpey`xd -

daixwde dzaxwd mcew dpey`xd z`vnp m` ,dipy oke .dipy zaxwd xg` z`vnp m`.mgl dperh dipy oi` aey -äúôéìç.(dxenz) zxg` yixtde ,dca`e ezcez yixtnd epiid -äúøåîúaizke ,"ef zgz ef" xne`e ,oira zcnery oebk -

.'ebe "ezxenze `ed dide"àøîâáéø÷é äãåú ìò íà áéø÷é äãåú øîåà åäî.'ek "dcezd gaf lr aixwde dcez lr" azknl ivnc ,`ed `xizi `xw "epaixwi" dil ied -áéø÷é äãåúälk ,ediiexz ipde .dvxiy dcez lk :rnyn -

.edpip zecez - ediiexz xtkzp `ly onfäéðù àäúù ìåëé.mgl dperh daxwdl -åðáéø÷é.yixc e"ie o"ep -äáø÷äì úåøåîúå úåôéìçå úåãìå úåáøì ïéðîdcezd aixwdy xg` oaixwdl lekiy -?äãåú ìòzepaxw :rnyn -

.dcez lr sicrníçì úåðåòè åäé ìåëé`dc ,edpip mipy e`l - ediicda mgl aixwn inp i`c .mipy `le :mda xninl ["epaixwi"n] `wtp `l - zexenze zecle la` .mipy `le cg` - "epaixwi"n `wtp ,oitilg `dc .i`w "zexenze zeclee"` -

.mgln dcez xzen ihernl `xw [`a `le .dcez xzen] `l` ,dcez myl myixtd `låðù àì.dl yxtn onwle ,mgl zeperh oi`c -äáåç úãåú éôéìçà àîéìà.ozeixg`a aiigc ol `niiwe ,dnda yixtde ,["ilr ixd"] xn`c oebk -

`l m`e ,dipyd mgl dperh - dipyd aixwd dpey`xd [aixwdy] mcew m` :xn`we ,dpey`xd z`vnpe ,zxg` yixtde ,dca`e ,"ilr" xne`dc.`hiyt ,`l -àðéðú äøôë éðôì.mgl dperhc -äøôë øçàì]àðéðú,dperh [dpi`c -

mgl dperh dipy [`dzy] leki :lirl inp `pipz dxtk xg`le .'ek dnr dngle ,aixwi dvxiy dfi`y - [dxtk iptl] :opixn`c?,"ezcez yixtnl oipn" xn`cn .ixiin `w daeg [zceza] ,`ziixa `idde .mipy `le cg` - "epaixwi" xnel cenlz

.mildz xtqa ,"dcez gaf egafie" eda aizkc ,zecedl oikixv drax` :zekxaa opixn`c ,mixeq`d zian `viy yeage ,eilgn lvipy dlege ,`xiiya `veide ,mia yxtn oebk - daeg zcez :`pixg` `pyil ."dcez yixtnl oipn" ipzw `le
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deáàc déúååk dì øáñ ïBòîL éaøa øæòìà éaøåiax eia`k - §©¦¤§¨¨§©¦¦§¨©¨§¨¥©£©
,oerny,éîc ÷eøæk ÷øféì ãîBòä ìk øîàcdhigya s` jkle §¨©¨¨¥¦¨¥§¨¨¥

dzidyk wxe .eycwzd mikqpde ,dwixfd mb ziyrp eli`k dcal
.zycwn dpi` dcal dhigyd dfa ,dleqt dzidy `l` dwixf

:xg` oaxwl mikqpd iepiya dpc `xnbdøî øîàmikqpd ,dpyna ¨©©
,gafd lqtpe ilka eycwy.Bnò eáø÷é øçà çáæ Lé íà¦¥¤©©¥¦§§¦

:`xnbd dywnì BLéøôäL ïîL ,àcñç áø øîà àäåäçðî íeL §¨¨©©¦§¨¤¤¤¦§¦§¦§¨
ì ìeñt ,äæ.úøçà äçðî íeLmikqpd s` ,rawp onydy myke ¤¨§¦§¨©¤¤

.xg` gafl mzepyl xzen cvike ,lqtpy gafd mr `eal erawed
:`xnbd zvxzníäéìò äðúî ïéc úéa áì ,éàpé éaø øîàlr-] ¨©©¦©©¥¥¦©§¤£¥¤

y ,eycwedy drya [mikqpdeëøöeä íà,df oaxwlíàå ,eëøöeä ¦§§§§§¦
åàì,gafd lqtpy oebk ,df oaxwl ekxved `ly -.øçà çáæì eäé ¨§§¤©©¥

:`xnbd dywnéëä éà,mzepyl mdilr dpzn oic zia alyénð ïîL ¦¨¦¤¤©¦
recne ,oic zia i`pz zngn zxg`l xyk `di ef dgpn ly ony mb -

:`xnbd zvxzn .leqty `cqg ax xn`àeä äçðîc dôeb ,ïîL- ¤¤¨§¦§¨
,dpnn wlg `ede dgpnd jeza lelae axern zeidl cner onyd
mpi`y mikqpd lr wxe ,onyd mb lqtp i`ce dgpnd dlqtp m` jkle

.mzepyl oic zia i`pz yi oaxwdn wlg ynn
milqtp md recn ,mipzn oic zia mikqpd lry oeik :`xnbd dywn

,dpilae÷téðc ïäéìò eðúéìå[e`viy-]ïéleçìzvxzn .ixnbl §¦§£¥¤§¦§§¦
,oileg eidiy zepzdl minkg evx `l :`xnbd,eøîàé ànL äøéæb§¥¨¤¨Ÿ§

ìBçì úøL éìkî ïéàéöBîmiyecwd mixac `ivedl xzeny - ¦¦¦§¥¨¥§
al gafd lqtp m`y erci `ly itl ,i`pz `la oilegl sebd zyecw

.odilr dpzn oic zia
:`xnbd dywnénð àzLämikqpd z` zepyl epzdy eiykr mb - ©§¨©¦

,yeygl yi ,gafl gafneøîàé ànL äøéæbyïLéøôäL íéëñð §¥¨¤¨Ÿ§§¨¦¤¦§¦¨
ìì ïéøLk ,äæ çáæ íeLøçà çáæ íeL:`xnbd zvxzn .i`pz `la §¤©¤§¥¦§¤©©¥

éðúä[dpy `ld-]äãeäé ïa äéúzîeaxwiy dpynd oicy ,`ziixa ¨¨¥©¦§¨¤§¨
wx edf ,xg` gaf mräòL dúBàa çeáæ çáæ äéäL ïBâklqtpy §¤¨¨¤©¨©§¨¨¨

,ipyl mikqpd mi`aen oey`xd lqtpy ciny oeikne .oey`xd
gafn zepyl xizdl erhi `le ,ipyd myl eyxtedy mi`exd mixeaq

.gafl
:`xnbd dywnéàî ,äòL dúBàa çeáæ çáæ ïéà ìáàic dn -,ep £¨¥¤©¨©§¨¨¨©

e xg` gaf mr maixwdl xeq`yìñôð[mikqpd elqtp-],äðéìam` ¦§¨§¦¨
,okéðúcàa dpey dpyndy cr -eìñté [eðì] (åàì) íà ,àôéñ ©§¨¥¥¨¦¨¦¨§

,äðéìa,mikqpd elqtp df ote`a wxy rnynyéðúéìå âBìôéì §¦¨¦§§¦§¥
dãéãa,dligz ea dwqry envr oipr eze`a dpynd wlgzy - §¦¨
xn`zeíéøeîà íéøác änaote`a ,xg` gaf mr eaxwiyçáæ äéäL ©¤§¨¦£¦¤¨¨¤©

àì ,äòL dúBàa çeáæ çáæ ïéà ìáà ,äòL dúBàa çeáæmr eaxwi ¨©§¨¨¨£¨¥¤©¨©§¨¨¨Ÿ
mr mb miaxwy rnyn ,jka zwlgn dpi` dpyndy jkne .xg` gaf

:`xnbd zayiin .dry dze`a geaf did `ly gaføîà à÷ énð éëä̈¦©¦¨¨©
,`pzd zpeek z`f ok` -çeáæ çáæ äéäL ,íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦¤¨¨¤©¨©

eìñôpL éîk äNòð ,äòL äúBàa çeáæ çáæ ïéà ìáà ,äòL äúBàa§¨¨¨£¨¥¤©¨©§¨¨¨©£¨§¦¤¦§§
.ïéìeñôe äðéìa§¦¨§¦

,oerny iaxa xfrl` iaxk dpynd ixac z` dcinrd lirl `xnbd
`xnbd dpiane .inc wexfk wxfil cnerd lky eia`k xaeq `edy
m`d `xnbd zxxan jkl .mixacd x`ya mb eia`k xaeq `edy
oic `ld :`xnbd dywn .oerny iaxk epizpyn z` cinrdl xyt`

,oic zia i`pz zngn `ed dpyndì úéà éîeïa) ïBòîL éaøì dé ¦¦¥§©¦¦§¤
(øæòìàoerny iax xaeq m`d -àäå ,ïäéìò äðúî ïéc úéa áì ¤§¨¨¥¥¦©§¤£¥¤§¨

éaø øîà ,÷çöé éaø øîà ,íøîò áø øîà ,ïéáà øa éãéà áø øîà̈©©¦¦©¨¦¨©©©§¨¨©©¦¦§¨¨©©¦
,øeaévì eëøöeä àlL ïéãéîz ,ïðçBéy`xa ex`ypy mi`lhd oebk ¨¨§¦¦¤Ÿ§§©¦

,miaxw mpi`e ,dxary dpyn oqip ycegïéà ,ïBòîL éaø éøáãì§¦§¥©¦¦§¥
,íéîéîz ïécôðmixne` oi`e ,exknie men mda letiy cr erxi `l` ¦§¦§¦¦

.mininz mdyk ectiy mdilr dpzn oic zia al,íéîëç éøáãì§¦§¥£¨¦
,íéîéîz ïécôð`l ekxvei `l m`y mdilr dpzn oic zia aly itl ¦§¦§¦¦

.ectie minc zyecw `l` sebd zyecw eycwioerny iaxy oeike
.ezenk dpi` epizpyny `vnp ,oic zia i`pz lr wleg

:`xnbd zvxzn,íúä éðàL,micinzaeäì úéàc[mdl yiy-] ¨¦¨¨§¦§
äéiòøa àzðwzjxev mda oi`e ,mnena ectie ,men mda letiy cr ©©§¨¦§¦¨

gaf mr eaxwiy oic zia epzi `l m` ,mikqpa la` .oic zia i`pzl
oic zia aly oerny iax dcen jkle ,etxyie dpila elqti ,xg`

.mdilr dpzn

äðùî
:dtelige ,dzxenz ,dcezd clea ,dcez ingl ipic zx`an dpynd

äãBz ãìå,cled z` mb aixwne ,dclie zxaern dcez yixtd -åok §©¨§
dúøeîzdnda `iade ,epiptl zniiw dcezdyk -`dz xn`e zxg` §¨¨

oke ,dxenzd z` mb aixwde ,zeyecw odizy ,dcezd zxenz ef
äézçz úøçà Léøôäå äãáàå äãBz Léøôä,dpey`xd z`vnpe ¦§¦¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨

wx el` mipte` dyly lka ,dzxag z` dixg`e zg` aixwde
e` cled z` aixwde siqedyk la` ,mgl dperh dnvr dcezd

oitilgd e` dxenzdøîàpL .íçì äðeòè dðéà(ai f `xwie)áéø÷äå' ¥¨§¨¤¤¤¤¡©§¦§¦
äãBzä çáæ ìòwxy rnyne ,'ebe 'zFNgàìå ,íçì äðeòè äãBzä ©¤©©¨©©¨§¨¤¤§Ÿ

,íçì ïéðeòè dúøeîz àìå dôeléç àìå dãìå`ll miaxw `l` §¨¨§Ÿ¦¨§Ÿ§¨¨§¦¤¤
.mgl

àøîâ
z` aixwn ,[dtelig e` dzxenz e`] dclee dcez yiyky x`azd
el` mipic zyxec `ziixad .mgl dperh dcezd wx j` ,odizy

weqtdn(ai f `xwie)dcezd gaf lr aixwde ,epaixwi dcez lr m`' ,
:'ebe 'onya zlela zevn zelgøîBà eäî ,ïðaø eðzlr m`'äãBz ¨©¨¨©¥¦©¨
(áéø÷é äãBz ìò íà) 'áéø÷é,didy ,zxzein 'epaixwi' zaiz ixd ©§¦¦©¨©§¦

,`l` ,'ebe 'gaf lr aixwde ,dcez lr m`' aezkl lekiLéøôîì ïépî¦©¦§©§¦
éøäå äðBLàøä úàöîðå ,äézçz úøçà Léøôäå ,äãáàå BúãBz¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨§¦§¥¨¦¨©£¥
,dnò dîçìå áéø÷é äöøiL ïäî äæéàL ïépî ,úBãîBò ïäézL§¥¤§¦©¦¤¥¤¥¤¤¦§¤©§¦§©§¨¦¨

,'áéø÷é äãBz'ä øîBì ãeîìz,aixwi dvxiy dcez lky rnyny ©§©©¨©§¦
zaegl mdn zg` aixwn jkle ,zecez odizy xtkzd `ly onf lke

zcez.mgl mr eíçì äðeòè äiðL àäzL ìBëéxg`l daixwnyk ¨¤§¥§¦¨§¨¤¤
,dpey`xa xtiky,'epáéø÷é' ,øîBì ãeîìz'epaixwi' ly e"`e o"epde ©§©©§¦¤

a wxy ,herin ezernynãçà,zelg `iaiàìåaäaéøL øçà .íéðL ¤¨§Ÿ§©¦©©¤¦¨
áeúkä,'aixwi'nèòéîe,'ep'núBôéìçå úBãìå úBaøì ïépî ©¨¦¥¦©¦§©§¨©£¦

úBøeîúemiie`xyäáø÷äì,dnvr dceza xtiky xg`lãeîìz §§©§¨¨©§
,'äãBz ìò íà' ,øîBìlr sqepe lthy oaxw rnyn 'lr' oeyle ©¦©¨

.dpey`xd
ìBëédcez cleydzxenzeíçì úBðeòè eäéxtiky xg`l s` ¨§§¤¤

,mgln dcez itilg wx ephrin 'epaixwi' ly 'ep'dny ,dceza
dcez cle mpn` ,mipy `le cg` xnel jiiy df lre zecez mdipyy
`l` ,dcez myl myixtd `l ixdy mnvrl dcez mpi` dzxenze

,'epaixwi'n ehrnzp `l oiicre ,dpey`xd dcezd xzen mdãeîìz©§
,'äãBzä çáæ ìò áéø÷äå' ,øîBìdid lekiy xzein 'dcezd gaf lr'e ©§¦§¦©¤©©¨

lr' wxy rnyn `l` ,'zelg aixwde epaixwi dcez lr m`' xnel
y epicnll ,zelg aixwi 'dcezd gafäãBzdnvràìå ,íçì äðeòè ¨§¨¤¤§Ÿ

,íçì ïéðeòè dúøeîz àìå dôeléç àìå dãìåepi` dcez xzeny §¨¨§Ÿ¦¨§Ÿ§¨¨§¦¤¤
.mgl oerh

:`xnbd d`ianeðL àì ,ïðçBé éaøc déîMî àðéðç áø çìLdpyna ¨©©£¦¨¦§¥§©¦¨¨Ÿ¨
,mgl miperh oi`y,äøtk øçàì àlà,ezcez aixwde xtkzp xaky ¤¨§©©©¨¨
,äøtk éðôì ìáà,ezcez aixwd `l oiicry.íçì ïéðeòè £¨¦§¥©¨¨§¦¤¤

:eixac z` `xnbd zx`anäa éåäef drenya ozpe `yp -,íøîò áø ¨¥¨©©§¨
àééäà.dxn`p `id oic dfi` lr -äáBç úãBz éôéìçà àîéìéà- ©¥¨¦¥¨©£¦¥©¨

zxg` `iade ezcez dca`e ,xcpa envr aiige ,dcez ilr ixd xn`y
,dpey`xd d`vnpe dizgzoi` dpey`xd daxwy xg`ly xn` dfae

m` .dipyl mgl `ian dpey`xd daxwy mcewe ,dipyl mgl `ian
ixdy ,exn`l jxved recn okéày `ed eyecigäøtk éðôìdperh ¦¦§¥©¨¨

xak ,mglàðéðzaixwi dvxiy odn dfi`' dxn`y ,`ziixaa z`f §¦¨
e .'dnr dngleéày eyecigäøtk øçàìdf s` ,mgl dperh dpi` ¦§©©©¨¨

àðéðz`le mgl `ian cg` wxy 'epaixwi'n dhriny ,`ziixaa §¦¨
yixtnd' dxn` ixdy ,daeg zceza zwqer i`ce `ziixade .mipy

.da aiegny ezcez rnyn 'ezcez
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:`xnbd zxxan,àlàopgei iax xaic ile`,äáãð úãBz éôéìçà ¤¨©£¦¥©§¨¨
`iade dacpd dca`e ,dzeixg`a aiigzn epi`e 'dcez ef ixd' xn`y
dperh dpi` dipyd ,dpey`xa xtkzd m` df ote`ae .dizgz zxg`

.dipyd lr mgl `ian ,xtkzd `l m`e ,mgl
,dacp itilg :`xnbd dgec,äøtk øçàì ïéa ,äøtk éðôì ïéa¥¦§¥©¨¨¥§©©©¨¨

,íçì úBðeòè,dzeixg`a aiig did `l dpey`xd dca`yk ixdy §¤¤
`l` ,dpey`xd itilg dpi` dipyd dcezdy `vnpeúBãBúa äaøî©§¤§

àeädipyd jkle ,micxtp dcez zepaxw ipy `iade daxd `ed -¦
.dpey`xa xtkzd m` s` mgl dperh

:`xnbd zxxan,àlàopgei iax xaic ile`ãìeà[cle lr-]úãBz ¤¨©§©©
,äáãðdclie ,'ef ixd' oeyla zxaern dcez yixtdym` df ote`ae , §¨¨

oerh cled ,daxw `l m`e ,mgl oerh epi` cled ,m`d daxw xak
.mgl

,dacp zcez cle :`xnbd dgec,äøtk øçàì ïéa ,äøtk éðôì ïéa¥¦§¥©¨¨¥§©©©¨¨
àéä äãBúc øúBî ,íçì ïéðeòè ïéàlr sqepd xac `ed ixd - ¥§¦¤¤¨§¨¦

oi` oipr lka jkle ,dnvr dcezd epi`e ,dilr xzie dnvr dcezd
.mgl enr `ian
:`xnbd dwiqn,àlàxaic opgei iax,äáBç úãBz ãìeàyixtdy ¤¨©§©©¨

cled z` aixwd m`e .dclie ,'ilr ixd' oeyla zxaern dcezéðôì¦§¥
äøtk,m`a xtkzdy iptl ±,íçì ïeòèm`d dca` eli`y iptn ©¨¨¥¨¤¤¥

`vi dligz cled aixwde dca` `lyk s` jkle ,dclea xtkzn did
z` aixwn m` j` .mgl oerhe 'dcez' iexw `ede ,excp zaeg ici ea

cledäøtk øçàì,excp ici da `vie m`a xtkzdy xg`l ±ïéà §©©©¨¨¥
,íçì ïeòèxzFn wx `ede ,excp z` clea `vei epi` df ote`ay ¨¤¤

:`xnbd zl`ey .dnvr dcez `le dcezïì òîLî à÷ éàîiax ©¨©§©¨
:`xnbd daiyn .opgeiçáLa øtkúî íãà ,ïðçBé éaø øáñ÷c§¨¨©©¦¨¨¨¨¦§©¥¦§©

znda dgiaydyLc÷ä,dycwedy xg`lm` jkle ,dclea xnelk ¤§¥
.mgl oerhe ,ezaegl el dlr ,en`a xtkzdy iptl eaixwd

àðåeb éàä ék ééaà énð da éåäopgei iax ixaca dywd iia` mb ± ¨¥¨©¦©©¥¦©©§¨
.evexizk uxize ,mxnr ax dywdy itk

:iia`e mxnr ax ixacl reiq d`ian `xnbdénð øîzéàxn`p ± ¦§©©¦
iia`e mxnr ax ex`iay mixack ,opgei iax mya yxcnd ziaa

.ezrcaúãBz éôeléç ,ïðçBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©¥¨©©¦¨¨¦¥©
,íçì ïéðeòè ,äøtk øçàì ïéa äøtk éðôì ïéa ,äáãðy itläaøî §¨¨¥¦§¥©¨¨¥§©©©¨¨§¦¤¤©§¤

,äøtk øçàì ïéa äøtk éðôì ïéa ,äáãð úãBz ãìå .àeä úBãBúa§§©©§¨¨¥¦§¥©¨¨¥§©©©¨¨
,íçì ïeòè ïéày itléðôì ,äáBç úãBz ãìå .àeä äãBúc øúBî ¥¨¤¤¨§¨§©©¨¦§¥

.íçì ïéðeòè ïéà äøtk øçàì ,íçì ïéðeòè äøtkex`azdy itke ©¨¨§¦¤¤§©©©¨¨¥§¦¤¤
.lirl el` mixac

iax lr wlgpy eixacn x`eany l`eny ixac z` d`ian `xnbd
:opgeiäúî úàhçaL ìk ,ìàeîL øîàote` eze`a ,dzinl dpic ± ¨©§¥Ÿ¤§©¨¥¨

.íçì äðeòè ïéà ,äãBúaeäòBø úàhçaL ìkmen da letiy cr §¨¥§¨¤¤Ÿ¤§©¨¨
ote` eze`a ,dctze.íçì äðeòè ,äãBúa§¨§¨¤¤
,íøîò áø áéúî`ziixaa epivn(:hr lirl),eäîy dføîBàaezkd ¥¦©©§¨©¥

(ai f `xwie),'áéø÷é äãBz'ä,[EPaixwi-],zxzein 'epaixwi' zaiz ixd ©¨©§¦©§¦¤
,`l` ,'ebe 'gaf lr aixwde ,dcez lr m`' aezkl leki didyïépî¦©¦

úàöîðå ,äézçz úøçà Léøôäå ,äãáàå BúãBz Léøôîì§©§¦¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨§¦§¥
áéø÷é äöøiL ïäî BæéàL ïépî ,úBãîBò ïäézL éøäå ,äðBLàøä̈¦¨©£¥§¥¤§¦©¦¤¥¥¤¤¦§¤©§¦

'áéø÷é äãBz'ä øîBì ãeîìz ,dnò dîçìåmiaxn 'epaixwi'n - §©§¨¦¨©§©©¨©§¦
.mglle daxwdl dcez itilgìBëéyàäzd s`,íçì äðeòè äiðL ¨§¥§¦¨§¨¤¤

'epáéø÷é' ,øîBì ãeîìz,herin ezernyn 'epaixwi' ly e"`e o"epde ©§©©§¦¤
oaxwyãçà,mgl oerh.íéðL àìådcez itilgy ,`ziixaa x`ean ¤¨§Ÿ§©¦

.mgl dperh dpi` ,dpey`xa xtkzdy xg`l daxwyéab eléàå§¦©¥
,àðeb éàä ék úàhçy dpic `ldïðúc ,äòBø,(:ak dxenz)Léøôä ©¨¦©©§¨¨¦§©¦§¦

éøäå ,äðBLàøä úàöîðå äézçz úøçà Léøôäå äãáàå Búàhç©¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨§¦§¥¨¦¨©£¥

.éaø éøác ,úeîz äiðLe ïäî úçàa øtkúî ,úBãîBò ïäézL§¥¤§¦§©¥§©©¥¤§¦¨¨¦§¥©¦
,íéøîBà íéîëçåúàhç ïéàdilra extikyàlà ,äúîote`a ©£¨¦§¦¥©¨¥¨¤¨

íéìòa eøtkúpL øçàì úàöîpL,minkg ixacn wiecne .zxg`a ¤¦§¥§©©¤¦§©§§¨¦
àäz`vnp m` la` ±,íéìòa eøtkúpL íãB÷zecner odizye ¨¤¤¦§©§§¨¦

daxw `ly dipyd s`y oeik ,mdn zg`a xtik jk xg`e epiptl
`l` dzn dpi` jkl ,daxwdl die`x dzid.äòBø,minkgl ok m` ¨

eli`e ,drex dipyd ,zg`a xtike dxtk mcew z`vnpy z`hg
ixack `lye ,mgl dperh dpi` dipyd ,zg`a xtikyk dceza

.mgl dperh dceza ,drex z`hgay lk xn`y l`eny
:`xnbd zvxznøîàc ,déì àøéáñ éaøk ìàeîL,dxenza dpyna §¥§©¦§¦¨¥§¨©

dpey`xd z`hgd dzid m`yäLøôä úòLa äãeáà,dipyd ly £¨¦§©©§¨¨
dipyde zg` aixwn ,daxwdd mcew d`vnpy s`.äúîxn` okle ¥¨

.mgl dperh dpi` dipyd zg`a xtiky xg`l dceza s`y l`eny
:`xnbd dywnäòBø àlàz`hgadì úçkLî éëéä ,éaøìcvik ± ¤¨¨§©¦¥¦©§©©¨

dceza drex z`hgay lk' l`eny xn` eilry ,df oic dz` `ven
.'mgl dperh

z`hga drex oic okzi iaxl :`xnbd zvxzn,àéòLBà éaøãk¦§©¦©§¨
úeéøçàì úBàhç ézL Léøôä ,àéòLBà éaø øîàcca`z m`y - §¨©©¦©§¨¦§¦§¥©¨§©£¨

,dipyd aixwi zg`d.äòøz äiðMäå ,äöøiL ïäî äæéàa øtkúî¦§©¥§¥¤¥¤¤¦§¤§©§¦¨¦§¤
:`xnbd dywn,àðåeb éàä ék äãBz éab àäåzecez izy yixtdy §¨©¥¨¦©©§¨

,zeixg`l,íçì äðeòè ïéàdrex z`hgay lk l`eny xn` cvike ¥§¨¤¤
.mgl dperh dceza

:`xnbd zvxznìàeîL àlà`l` ,iaxk xaeq epi`ïBòîL éaøk ¤¨§¥§©¦¦§
,úBúî úBàhç Lîç ,øîàc ,déì àøéáñ`id el`n zg`ez`hg §¦¨¥§¨©¨¥©¨¥

yixtda elit`e oipr lka zenzy rnyne ,zxg`a dilra extkzpy
oi` df ote`a dcezay l`eny xn` jkle .zeixg`l ze`hg izy

.mgl dperh dipyd
:`xnbd dywn,ììk déì úéì ïBòîL éaøì äòBø àäåoiprl ok m`e §¨¨§©¦¦§¥¥§¨

.'mgl dperh dceza drex z`hgay lk' l`eny xn` dn
:`xnbd zvxznøîà÷ àãç énð ìàeîLwx xn` l`eny ok` ± §¥©¦£¨¨¨©

y ,cg` xac,íçì äðeòè ïéà äãBúa ,äúî úàhçaL ìk`l llke Ÿ¤§©¨¥¨§¨¥§¨¤¤
xaeqd l`eny itly .'mgl dperh dceza drex z`hgay lk' xn`

.llk drex z`hg xzen oi` oerny iaxk
:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàî:`xnbd daiyn .l`eny ©¨©§©¨

Lc÷ä çáLa øtkúî íãà øîàc ,ïðçBé éaøcî é÷etàìclea - §©¥¦§©¦¨¨§¨©¨¨¦§©¥¦§©¤§¥
,mgl oerh dxtk iptl daeg zcez cle jkle ,ycwd zndaòîLî÷̈©§©

ïìl`enyàìcclea s` jkle ,ycwd gaya xtkzn mc` oi`y ± ¨§Ÿ
epi`e ,xtkzdl xyt` i` mlerl daeg zcez`l` dcez xwir aygp

lk l`eny xn` ixdy .dxtk iptl s` mgl oerh epi`e ,dcez xzen
iptl s` dzn z`hg clee ,mgl dperh dpi` dceza dzn z`hgay

.dzin opicy ze`hgd yngn zg` `idy ,m`a xtkzdy
:eca`y dcez ingl e` dcez oaxw oic d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦

,àaàixd' xne`d,'dîçì Bæå äãBz Bælaiw `le dacpa d`iady ©¨¨§©§¨
e ,zeixg` eilr,øçà íçì àéáî ,íçlä ãáàdnvr dcezd ixdy ¨©©¤¤¥¦¤¤©¥

m` j` .mgl dperhe ,zniiwäãáàdúøçà äãBz àéáî Bðéà ,äãBz ¨§¨¨¥¥¦¨©¤¤
.mgld s` ca` dcezd dca`y oeik `l` ,miiw oiicry mgld lr

:`a` iax x`anàîòè éàî,xg` mgl `iadl eilr mgld ca`a ©©£¨
äãBz ììâì ,íçìaixwny oeike ,dl lth `ede dcezd zngn `a - ¤¤¦§©¨

,oey`xd mgld ca` m` mb ,xg` mgl `iadl aiig dcezdïéàå§¥
íçì ììâì äãBzmgld oi`y ,mgld zngn d`a dcezd oi` - ¨¦§©¤¤

z`ad aiign x`ypy mgld oi` dcezd dca` m` jkle ,xwird
.xg` dcez oaxw

:mgll oaxwd oia sqep lcad d`ian `xnbdLéøôä ,àáø øîàå§¨©¨¨¦§¦
BúãBúì úBòî,dcez oaxwl ± ¨§¨
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oifge` mipy` cenr t sc ± oey`x wxtzereay

äáãð äãåú éôéìçà àìàdizgzzxg` yixtne ,dca`e "ef ixd" xn`wc --:xn`wc ,i`w `ziixa `dc`tiq`c ,xnelk

.'ek epy `l :dlr opgei iax xn`e ,dacp dcez itilga ol rnynwe ,ipzw `nzqc ,oitilge dxenz oipnïéá äøôë éðôì ïéá

äøôë øçàìzexg`a xtkzpy --,zxg` yixtdl aiigzp `le li`edc .`ed zeceza daxnc ,mgl odizy zeperh

dyixtde-.odingla `ian jklde ,zeacp ly zeceza zeaxdl did ezrcy dizrc` ilbäáãð äãåú ãìååà àìàoebk -

dxtk xg`l oia dxtk iptl daixwd oia ,dclie yixtdy-oi`

yixtnk iede .xg`axtkzp xaky ,`iddcezcxzenc ,mgldperh

aiyg ,cle oebk ,eil`n `ad xac lkc .exzezipe ,ezcezl zern

.xzenäáåç úãåú ãìååà àìàoerh dcle `le :lirl ipzw ike -

mgl-dxtk iptl la` ,dxtk xg`l-:jxtinl `kil mzde .oerh

`ed zeceza daxn 'eke iptl oia-.daeg zceza daxn mc` oi`c

ùã÷ä çáùá øôëúî íãà.[daeg zcez ly] cled ,epiidc -

inp ikd ,clea e` m`a e` ,dvxiy efi`a xtkzdl lekic oeike

.mgl zeperhàðååâ éàäë éîð ééáà äá éåä`iid` -?:uxize

.daeg zcez clee`íçì úåðåòè äøôë éðôìxtkzn mc`c -

.`id dcezc xzenc ,mgl oiperh oi` - dxtk xg`l ,ycwd gaya

meyn ,mgl oiperh oi` inp dxtk iptl ikdl ,dacp dcezc cleeae

.dacp zceza xtkzn mc` oi`cäúî úàèçáù ìëyxtn -

.onwlúàèç éáâ åìéàåoi`y ,drex - dxtk iptl z`vnp m` -

`d .milrad extiky xg`l z`vnpy dze` `l` dzn z`hg

`peeb i`dka dcez eli`e .drex - milrad extiky mcew z`vnp

odizy ixde ,dizgz zxg` yixtde ,dca`e ,dcez yixtdc

cg`l - "epaixwi" (f `xwie) aizkc ,mgldperh oi`dipy-zecner

mgl dperh dceza drex z`hgay lk :xn`w ikide ,mizy `le?

äùøôä úòùá äãåáà øîàã äéì àøéáñ éáøë ìàåîù

äúî äéðùãikdl ,milra extkzpy mcew z`vnp elit` -

.mgl oiperh oi` l`enyläì úçëùî éëéä éáøì äòåø àìà-

.mgl dperh dceza - drex z`hgay lk :l`eny xn`wcàäå

àðååâ éàäë äãåú éáâm`y ,zeixg`lzecez izyyixtdm`y-

aizkc ,mgl dperh oi` - dizgz dipy `dz zg`d ca`z

- drex z`hgay lk :xn`w ikide ,mipyl `le cg`l - "epaixwi"

mgl dperh dceza?ìàåîù àìà.opaxk `le iaxk `l xaq`l -

ïåòîù éáøë àìà,z`hg cle :zezn ze`hg yng :xn`c -

,xg`a dilra extkzpye ,dilra ezny z`hge ,z`hg zxenze

oi` - dcez iab dzeekce .drex dipyd dil zilc .dzpy dxairye

extky epiidc ,'eke zeixg`l zecez izy yixtd m`y .mgl dperh

.mgl miperh oi` dcez iab ikdl ,z`hga `id dznc ,dilra

êéøôådil `xiaq oerny iaxk l`enyc zxn` ikide -?iax `de

z`hgay lk :xn`c ,dil zi` l`enye ,llk drex dil zil oerny

!drexïì òîùî à÷ éàîl`eny -?!oerny iaxk dkld :`nil

ïðçåé éáøãî é÷åôàìcwd gaya xtkzn mc` :xn`c -.clea y

ïì òîùî à÷:zeznze`hgyngc oernyiaxkdkldcl`eny-

.mgl dperh oi` dcezae ,ea xtkzn oi`e ,'ek z`hg cleäãåú åæ

äîçì åæå`ian - mgld ca` m` ,"ilr" xn` `lc ab lr s` -

gafd xwiry onf lke ,dngla aiigzp - "ef" xn`c oeikc xg` mgl

.dngla aiig - miiwäãåú ììâì íçì àîòè éàîaizkc -

.(f `xwie) "zelg dcezd gaf lr aixwde"íçì ììâì äãåú ïéàå

ab lr s` ,zxg` dcez `ian oi` - dcez dca` ,ikd meyn -

.zxg` dcez `ian oi` - miiw dnglcúåòî ùéøôä

çáæì
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éàîzi`c ol`hiytc`kdrnynÐycwdgayamc`xtkzn opgei iax xaqwc ol rnynw

:xfrl` iax irac ,(`,fk) zezixkc`xza wxta inp rnyn oke ,`xaq jd opgei iaxl dil

ef dkldrny`le ,epipia df lcb mipydnk :opgei iax xn` ?`l e` ,ycwdgaya xtkznmc`

jd iziine ,'ek dzxenze dcez clee ,opzc :dxn` `cd lre ,oi` ?opgei iax dxn`c llkn !epnn

cvik" wxta dxenzac :dnize .oizrnyc

z`hg yixtd :opgei iax xn` (`,dk) "oinixrn

Ð dvx ,xtkzn da Ð dvx .dclie ,zxaern

m` :opgei iax xaqw ?`nrh i`n .xtkzn dcleea

dede ,`ed en` jxi e`l xaer ,xiieyn Ð dxiiy

da Ð dvx .zeixg`l ze`hg izy yixtnk dil

iax mzd aizene .dzxaga Ð dvx ,xtkzn

`nrhc i`nn :`ax jixte .i`pzk :wiqne ,xfrl`

`nrh epiid `nlc ?xiieyn exiiy m`c opgei iaxc

dil xn` !ycwd gaya xtkzn mc`c ,opgei iaxc

,opgei iaxc dicinlz xfrl` iax ickn :`pepnd ax

i`d dil xcd` `le ,opgei iaxc dinw aizie

mc`c meyn opgei iaxc `nrh zxn` z`e ,`iepiy

`weecc yxtl d`xp !?ycwd gaya xtkzn

exiiy m`c meyn `nrh xnel jixv z`hga

xaerc meynÐ xiieyn epi`c `zi` m`c ,xiieyn

meyn ,ycwd gaya xtkzn did `l en` jxi

cle ,zezn ze`hg yng :(a,i dlirn) ol `niiwc

,`ed en` jxi e`l xaerc `zyd la` .'ek z`hg

`de .inc zeixg`l ze`hg izyak ,clea xtkzn

`nwezin Ð dzn z`hg cle ol `niiwc

Ð dcez clea la` .dxarzp jk xg`e ,dyixtda

mc`c ,dxarzp jk xg`e dyixtd elit` xtkzn

zezixkae `kd `zi`ck ,ycwd gaya xtkzn

xn` ,jenqac `zrny jka zayiizne .(`,fk)

oerh oi` dceza Ð dzn z`hgay lk :l`eny

,dil `xiaq oerny iaxk l`eny :wiqne .mgl

oerny iaxl drexe .zezn ze`hg yng :xn`c

iwet`l ?ol rnynw i`n l`enye ,llk dil zil

i`d inp opgei iaxldilzi` xity`d .opgei iaxcn

Ð dceza ycwd gaya xtkzn mc` m`c ,`llk

dzn dpi`e ,z`hgaycwd gaya xtkzn inp ikd

i`ce `l` !dcezk mgl dperh jkle ,z`hga

yixtdyk i`c .ycwd gaya xtkzn oi` z`hga

"ycwd gay" ixwin `l `edd Ð zxaern z`hg

exiiy m`c ,`ed en` jxi e`lc oeik ,opgei iaxl

,xiieynze`hg izy yixtnk dil dedc

Ð dxarzp jk xg`e ,dyixtda i`e .zeixg`l

`veike .da xtkzn oi`e ,dznz`hg cle dil ded

gaya xtkznc ,mgl dperh daeg zceza da

z`hgyixtn iab onwlc :dyw zvw edine .ycwd

`nrhe ,xiieyn exiiy m` `nlc :wiqn ,zxaern

.ycwd gaya xtkzn mc` :xaqwc ,opgei iaxc

äòåø`irye` iaxc Ð dl zgkyn ikid iaxl

dxenza `zi`ck ,dxn` iaxc `ail`

.(`,ck) "z`hg clee" wxta

ùéøôäzg`a xtkzn zeixg`l ze`hg izy

Ð ef xg` efa yixtda `l Ð odn

zg`a xtkzn"e ,dipya xtkzn oi` ,ok m`c

zg` zaa yixtnae .dvxiy dfi`a :rnyn "odn

yi`d" wxta `zi`ck ,epi` zg` zaa elit` ,df xg` dfa epi`y lkc Ð ixii` `l inp

`idd ik ,"mizyd jezn odn zg` yecwiz" xn`c oebk `l` .(a,p oiyecw) "ycwn

,dxixa oi` m` iywiz `lc :wcwcl jixv la` .lirlc "mipeny jezn mirax` eycwil"c

xeac a,gr] lirl ziyixtck ,dxixan `iyw `l zelg mipeny lr dhgyy dcez iabc

.["eycwil" ligznd
edlek
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é"úë é"ùø

äáãð úãåú éôåìçà àìàepi`e ,"dcez ef ixd" xn`c oebk -

.zxg` yixtde ,dca`e ,dzeixg`a aiigàåä úåãåúá äáøî

`l` ,`ziinwc dzeixg`a aiign `l `dc ,`id oitilg e`le -

.dpey`xa xtkzp elit` ,mgl dperhe `id dytp it`a dcez

àéä äãåúã øúåîdcez e`le dcezd lr lcby zexizi -

.dnvräáåç úãåú ãìåà àìàmgl oerh dxtk iptl ,xn`w -

.ycwedy xg`l ycwd giaydy gaya xtkzn mc` :xaqwc -

"dcez" - clea ezacp ici witp ,dcez dca` eli`c oeik ,jkld

dil ipd` `dc .dlgz daixwd m` ,mgl dperhe ,dia opixw

m` `inx dilr `lc ,dacp zcez cle la` .excp ici `vi i`dac

`dc .xtkzn eae ,`ed dcez mewna :cle` xninl `kil - dca`

cle `la ,dca` m`e ,daixwdl jixv oicd on - zniiw m`d m`

.ixhtn ied inpàðååâ éàäë éîð ééáà äá éåä,mxnr axc -

.oiipyck inp dl ipyneàåä úåãåúá äáøîoitilg e`le -

.dzeixg`a aiig epi` `dc ,`ed `ziinwcäáãð úãåú ãìå-

.`inx dilr e`l `dc ,xtkzn ycwd gaya :xninl `kilc .icin dil ipd` `le ,`ied dcezc xzen - dxtk iptl elit`

åòè äøôë éðôìíçì úåð`zlin .izixg` iiez`l jixv `l ,cer dpey`xd ca`z m`y ,ezaeg ici oda `vi ixdy -

.odn zg` ,dilra extkye - zezn ze`hg yng .onwl yxtn l`enycúàèç ïéàok m` `l` ,dzn dilra extky -

dipy - odn zg`a xtkzpe zecner odizyc `d ik ,okl mcew z`vnp m` `d .zxg`a dilra extky xg`l z`vnp

.dl aizen `w opaxcne ,'ek mgl dperh dipy `dz leki :ipzw dcez iabe .drexøîàã äéì àøéáñ éáøë ìàåîù-

jkld .mcew z`vnpy ,dxtk zrya dcea` dzid `ly ab lr s`e ,dzn - dipyd zyxtd zrya dpey`xd dca` m`

.`peeb i`dk dzn z`hg iab ixdy ,dipyd mgl dperh oi` dceza ikd meynàìà`nweznc dl zgkyn ikid iaxl -

mgl dperh dceza - drex z`hgay lk :xn`c l`enyc `zlin?úåéøçàì úåàèç éúù ùéøôîáici lr `l` dzn zxg`a extkzpy z`hg oi`c .drxz dipyde ,mdn zg`a xtkzic dcen iax mzdc .dzxaga xtkzi ,zg`d ca`z m`y -

.dxenz zkqna ,ipiqn dynl dkld zeznd z`hg oic lkc .ipiqn dynl dkld ied ikdc ,`l - mlern egcp `lc ,jpda la` .zigcpe dca`y ,iegicàðååâ éàäë äãåú éáâ àäå`dc ,mgl dperh dipy oi` - zeixg`l zecez izy yixtd m` -

.dztilg `le ,mgl dperh dcezd - "dcezd" aizke ,edpiyxt` daeg `cg myl i`ce `dc ,`ed zeceza daxn xninl `kilìàåîù àìà.mgl dperh dpi` dceza - dzn z`hgay lk :xn`c -øîàã äéì àøéáñ ïåòîù éáøëzkqna -

.mgl dperh dpi` dceza jkld ,zenz dipy - zeixg`l ze`hg izy yixtd elit`e ,oipr lka [epiide] (ode) ,"dilra extky" aiyg `we ,zezn ze`hg yng :dxenzììë äéì úéì ïåòîù éáøì äòåø àäålk" l`eny xn`wc i`d i`ne -

"mgl dperh dceza - drex z`hgay?øîà÷ àãç éîð ìàåîùexa ,ixii` - dzna ..ixii` `l - drïì òîùî÷ éàîdxyk dcez `dc ,opireny`l `z` dzpy dxarykc xninl `kil i`ce `de !mgl zeperh oi`c lirl `pipz edlek ,l`eny .

.mipy xyr za elit`ïðçåé éáøãî é÷åôàì.dzn z`hg cle ,mgl dperh dpi` dceza - dzn z`hgay lk :xn`wc ,`lc l`eny ol rnyn `w ,ycwd gaya xtkzn mc`c ,mgl oerh dxtk iptl [dcez] (z`hg) cle :xn`c -íçìä ãáà

øçà íçì àéáî.ef dcez lr -äãåú äãáà.mgld dca` - dcezd dca` `l` ,df mgl lr zxg` dcez `ian oi` -àîòè éàîxg` mgl `ian -?
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äáãð äãBz éôéìçà àlà¯øçàì ïéa äøtk éðôì ïéa ¤¨©£¦¥¨§¨¨¥¦§¥©¨¨¥§©©
äaøî ,íçì úBðeòè äøtkúBãBúaãìeà àlà !àeä ©¨¨§¤¤©§¤§¤¨©§©

äáãð äãBz¯ïéðeòè ïéà äøtk øçàì ïéa äøtk éðôì ïéa ¨§¨¨¥¦§¥©¨¨¥§©©©¨¨¥§¦
éðôì ,äáBç äãBz ãìeà àlà !àéä äãBúc øúBî ,íçì¤¤¨§¨¦¤¨©§©¨¨¦§¥

äøtk¯äøtk øçàì ,íçì ïeòè¯éàî .íçì ïeòè ïéà ©¨¨¨¤¤§©©©¨¨¥¨¤¤©
çáLa øtkúî íãà :ïðçBé éaø øáñ÷c ?ïì òîLî à÷̈©§©¨§¨¨©©¦¨¨¨¨¦§©¥§¤©
øîà ,éîð øîúéà .àðååb éàä ék ééaà éîð da éåä .Lc÷ä¤§¥¨¥¨©¦©©¥¦©©§¨¦§©©¦¨©
äáãð äãBz éôeléç :ïðçBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé áø¯ ©¦§¨©¥¨©©¦¨¨¦¥¨§¨¨

äaøî ,íçì äðeòè äøtk øçàì ïéa äøtk éðôì ïéa¥¦§¥©¨¨¥§©©©¨¨§¨¤¤©§¤
äáãð äãBz ãìå .àeä úBãBúa¯øçàì ïéa äøtk éðôì ïéa §§©¨§¨¨¥¦§¥©¨¨¥§©©

äãBz ãìåe .àeä äãBúc øúBî ,íçì ïeòè ïéà äøtk©¨¨¥¨¤¤¨§¨§©¨
äøtk éðôì ,äáBç¯äøtk øçàì ,íçì ïéðeòè¯ïéà ¨¦§¥©¨¨§¦¤¤§©©©¨¨¥

,äúî úàhçaL ìk :ìàeîL øîà .íçì ïéðeòèäãBúa §¦¤¤¨©§¥¨¤§©¨¥¨§¨
äãBúa ,äòBø úàhçaL ìk .íçì äðeòè ïéà¯äðeòè ¥§¨¤¤¨¤§©¨¨§¨§¨

ïépî ?"áéø÷é äãBzä" øîBà eäî :íøîò áø áéúî .íçì¤¤§¦©©§¨©¥©¨©§¦¦©¦
Léøôîìúàöîðå ,äézçz úøçà Léøôäå äãáàå BúãBz §©§¦¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨§¦§¥

äöøiL ïäî BæéàL ïépî ,úBãîBò ïäézL éøäå äðBLàøä̈¦¨©£¥§¥¤§¦©¦¤¥¥¤¤¦§¤
ìBëé ,"áéø÷é äãBzä" :øîBì ãeîìz ?dnò dîçìå áéø÷é©§¦§©§¨¦¨©§©©¨©§¦¨

"epáéø÷é" :øîBì ãeîìz ?íçì äðeòè äiðL àäz¯ãçà §¥§¦¨§¨¤¤©§©©§¦¤¤¨
,äòBø àðåb éàä ék úàhç éab eléàå .íéðL àìåc:ïðú §Ÿ§©¦§¦©¥©¨¦©©§¨¨¦§©

úàöîðå ,äézçz úøçà Léøôäå äãáàå Búàhç Léøôä¦§¦©¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨§¦§¥
úBãîBò ïäézL éøäå äðBLàøä¯ïäî úçàa øtkúî ¨¦¨©£¥§¥¤§¦§©¥§©©¥¤

úàhç ïéà :íéøîBà íéîëçå .éaø éøác ,úeîz äiðLe§¦¨¨¦§¥©¦©£¨¦§¦¥©¨
íãB÷ àä ,íéìòa eøtkúpL øçàì úàöîpL àlà äúî¥¨¤¨¤¦§¥§©©¤¦§©§§¨¦¨¤

íéìòa eøtkúpL¯!äòBø¯,déì àøéáñ éaøk ìàeîL ¤¦§©§§¨¦¨§¥§©¦§¦¨¥
äLøôä úòLa äãeáà :øîàc¯.äúî¯éaøì äòBø àlà ©£©£¨¦§©©§¨¨¥¨¤¨¨§©¦

?dì úçkLî éëéä¯éaø øîàc ,àéòLBà éaøãk ¥¦¦§©©¨¦§©¦©£¨§¨©©¦
úeéøçàì úBàhç ézL Léøôä :àéòLBà¯äæéàa øtkúî ©£¨¦§¦§¥©¨§©£¨¦§©¥§¥¤

äiðMäå ,äöøiL ïäî¯.äòøz¯éàä ék äãBz éab àäå ¥¤¤¦§¤§©§¦¨¦§¤§¨©¥¨¦©
!íçì äðeòè ïéà àðååb¯ïBòîL éaøk ìàeîL ,àlà ©§¨¥§¨¤¤¤¨§¥§©¦¦§

.úBúî úBàhç Lîç :øîàc ,déì àøéáñ¯äòBø àäå §¦¨¥©£©¨¥©¨¥§¨¨
!ììk déì úéì ïBòîL éaøì¯:øîà÷ àãç éîð ìàeîL §©¦¦§¥¥§¨§¥©¦£¨¨¨©

äúî úàhçaL ìk¯à÷ éàî .íçì äðeòè ïéà äãBúa ¨¤§©¨¥¨§¨¥§¨¤¤©¨
øtkúî íãà :øîàc ,ïðçBé éaøcî é÷etàì ?ïì òîLî©§©¨§©¥¦§©¦¨¨©£©¨¨¦§©¥
,äãBz Bæ" :àaà éaø øîà .àìc ïì òîLî÷ ,Lc÷ä çáLa§¤©¤§¥¨©§©¨§¨¨©©¦©¨¨

íçlä ãáà ,"dîçì Bæå¯äãBz äãáà ,øçà íçì àéáî §©§¨¨©©¤¤¥¦¤¤©¥¨§¨¨
¯íçì ?àîòè éàî .úøçà äãBz àéáî Bðéàììâì,äãBz ¥¥¦¨©¤¤©©§¨¤¤¦§©¨

úBòî Léøôä :àáø øîàå .íçì ììâì äãBz ïéàåBúãBúì §¥¨¦§©¤¤§¨©¨¨¦§¦¨§¨
åøúåúðå
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קסה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr t sc zegpn(ycew zay meil)

:`xnbd zxxan,àlàopgei iax xaic ile`,äáãð úãBz éôéìçà ¤¨©£¦¥©§¨¨
`iade dacpd dca`e ,dzeixg`a aiigzn epi`e 'dcez ef ixd' xn`y
dperh dpi` dipyd ,dpey`xa xtkzd m` df ote`ae .dizgz zxg`

.dipyd lr mgl `ian ,xtkzd `l m`e ,mgl
,dacp itilg :`xnbd dgec,äøtk øçàì ïéa ,äøtk éðôì ïéa¥¦§¥©¨¨¥§©©©¨¨

,íçì úBðeòè,dzeixg`a aiig did `l dpey`xd dca`yk ixdy §¤¤
`l` ,dpey`xd itilg dpi` dipyd dcezdy `vnpeúBãBúa äaøî©§¤§

àeädipyd jkle ,micxtp dcez zepaxw ipy `iade daxd `ed -¦
.dpey`xa xtkzd m` s` mgl dperh

:`xnbd zxxan,àlàopgei iax xaic ile`ãìeà[cle lr-]úãBz ¤¨©§©©
,äáãðdclie ,'ef ixd' oeyla zxaern dcez yixtdym` df ote`ae , §¨¨

oerh cled ,daxw `l m`e ,mgl oerh epi` cled ,m`d daxw xak
.mgl

,dacp zcez cle :`xnbd dgec,äøtk øçàì ïéa ,äøtk éðôì ïéa¥¦§¥©¨¨¥§©©©¨¨
àéä äãBúc øúBî ,íçì ïéðeòè ïéàlr sqepd xac `ed ixd - ¥§¦¤¤¨§¨¦

oi` oipr lka jkle ,dnvr dcezd epi`e ,dilr xzie dnvr dcezd
.mgl enr `ian
:`xnbd dwiqn,àlàxaic opgei iax,äáBç úãBz ãìeàyixtdy ¤¨©§©©¨

cled z` aixwd m`e .dclie ,'ilr ixd' oeyla zxaern dcezéðôì¦§¥
äøtk,m`a xtkzdy iptl ±,íçì ïeòèm`d dca` eli`y iptn ©¨¨¥¨¤¤¥

`vi dligz cled aixwde dca` `lyk s` jkle ,dclea xtkzn did
z` aixwn m` j` .mgl oerhe 'dcez' iexw `ede ,excp zaeg ici ea

cledäøtk øçàì,excp ici da `vie m`a xtkzdy xg`l ±ïéà §©©©¨¨¥
,íçì ïeòèxzFn wx `ede ,excp z` clea `vei epi` df ote`ay ¨¤¤

:`xnbd zl`ey .dnvr dcez `le dcezïì òîLî à÷ éàîiax ©¨©§©¨
:`xnbd daiyn .opgeiçáLa øtkúî íãà ,ïðçBé éaø øáñ÷c§¨¨©©¦¨¨¨¨¦§©¥¦§©

znda dgiaydyLc÷ä,dycwedy xg`lm` jkle ,dclea xnelk ¤§¥
.mgl oerhe ,ezaegl el dlr ,en`a xtkzdy iptl eaixwd

àðåeb éàä ék ééaà énð da éåäopgei iax ixaca dywd iia` mb ± ¨¥¨©¦©©¥¦©©§¨
.evexizk uxize ,mxnr ax dywdy itk

:iia`e mxnr ax ixacl reiq d`ian `xnbdénð øîzéàxn`p ± ¦§©©¦
iia`e mxnr ax ex`iay mixack ,opgei iax mya yxcnd ziaa

.ezrcaúãBz éôeléç ,ïðçBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©¥¨©©¦¨¨¦¥©
,íçì ïéðeòè ,äøtk øçàì ïéa äøtk éðôì ïéa ,äáãðy itläaøî §¨¨¥¦§¥©¨¨¥§©©©¨¨§¦¤¤©§¤

,äøtk øçàì ïéa äøtk éðôì ïéa ,äáãð úãBz ãìå .àeä úBãBúa§§©©§¨¨¥¦§¥©¨¨¥§©©©¨¨
,íçì ïeòè ïéày itléðôì ,äáBç úãBz ãìå .àeä äãBúc øúBî ¥¨¤¤¨§¨§©©¨¦§¥

.íçì ïéðeòè ïéà äøtk øçàì ,íçì ïéðeòè äøtkex`azdy itke ©¨¨§¦¤¤§©©©¨¨¥§¦¤¤
.lirl el` mixac

iax lr wlgpy eixacn x`eany l`eny ixac z` d`ian `xnbd
:opgeiäúî úàhçaL ìk ,ìàeîL øîàote` eze`a ,dzinl dpic ± ¨©§¥Ÿ¤§©¨¥¨

.íçì äðeòè ïéà ,äãBúaeäòBø úàhçaL ìkmen da letiy cr §¨¥§¨¤¤Ÿ¤§©¨¨
ote` eze`a ,dctze.íçì äðeòè ,äãBúa§¨§¨¤¤
,íøîò áø áéúî`ziixaa epivn(:hr lirl),eäîy dføîBàaezkd ¥¦©©§¨©¥

(ai f `xwie),'áéø÷é äãBz'ä,[EPaixwi-],zxzein 'epaixwi' zaiz ixd ©¨©§¦©§¦¤
,`l` ,'ebe 'gaf lr aixwde ,dcez lr m`' aezkl leki didyïépî¦©¦

úàöîðå ,äézçz úøçà Léøôäå ,äãáàå BúãBz Léøôîì§©§¦¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨§¦§¥
áéø÷é äöøiL ïäî BæéàL ïépî ,úBãîBò ïäézL éøäå ,äðBLàøä̈¦¨©£¥§¥¤§¦©¦¤¥¥¤¤¦§¤©§¦

'áéø÷é äãBz'ä øîBì ãeîìz ,dnò dîçìåmiaxn 'epaixwi'n - §©§¨¦¨©§©©¨©§¦
.mglle daxwdl dcez itilgìBëéyàäzd s`,íçì äðeòè äiðL ¨§¥§¦¨§¨¤¤

'epáéø÷é' ,øîBì ãeîìz,herin ezernyn 'epaixwi' ly e"`e o"epde ©§©©§¦¤
oaxwyãçà,mgl oerh.íéðL àìådcez itilgy ,`ziixaa x`ean ¤¨§Ÿ§©¦

.mgl dperh dpi` ,dpey`xa xtkzdy xg`l daxwyéab eléàå§¦©¥
,àðeb éàä ék úàhçy dpic `ldïðúc ,äòBø,(:ak dxenz)Léøôä ©¨¦©©§¨¨¦§©¦§¦

éøäå ,äðBLàøä úàöîðå äézçz úøçà Léøôäå äãáàå Búàhç©¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨§¦§¥¨¦¨©£¥

.éaø éøác ,úeîz äiðLe ïäî úçàa øtkúî ,úBãîBò ïäézL§¥¤§¦§©¥§©©¥¤§¦¨¨¦§¥©¦
,íéøîBà íéîëçåúàhç ïéàdilra extikyàlà ,äúîote`a ©£¨¦§¦¥©¨¥¨¤¨

íéìòa eøtkúpL øçàì úàöîpL,minkg ixacn wiecne .zxg`a ¤¦§¥§©©¤¦§©§§¨¦
àäz`vnp m` la` ±,íéìòa eøtkúpL íãB÷zecner odizye ¨¤¤¦§©§§¨¦

daxw `ly dipyd s`y oeik ,mdn zg`a xtik jk xg`e epiptl
`l` dzn dpi` jkl ,daxwdl die`x dzid.äòBø,minkgl ok m` ¨

eli`e ,drex dipyd ,zg`a xtike dxtk mcew z`vnpy z`hg
ixack `lye ,mgl dperh dpi` dipyd ,zg`a xtikyk dceza

.mgl dperh dceza ,drex z`hgay lk xn`y l`eny
:`xnbd zvxznøîàc ,déì àøéáñ éaøk ìàeîL,dxenza dpyna §¥§©¦§¦¨¥§¨©

dpey`xd z`hgd dzid m`yäLøôä úòLa äãeáà,dipyd ly £¨¦§©©§¨¨
dipyde zg` aixwn ,daxwdd mcew d`vnpy s`.äúîxn` okle ¥¨

.mgl dperh dpi` dipyd zg`a xtiky xg`l dceza s`y l`eny
:`xnbd dywnäòBø àlàz`hgadì úçkLî éëéä ,éaøìcvik ± ¤¨¨§©¦¥¦©§©©¨

dceza drex z`hgay lk' l`eny xn` eilry ,df oic dz` `ven
.'mgl dperh

z`hga drex oic okzi iaxl :`xnbd zvxzn,àéòLBà éaøãk¦§©¦©§¨
úeéøçàì úBàhç ézL Léøôä ,àéòLBà éaø øîàcca`z m`y - §¨©©¦©§¨¦§¦§¥©¨§©£¨

,dipyd aixwi zg`d.äòøz äiðMäå ,äöøiL ïäî äæéàa øtkúî¦§©¥§¥¤¥¤¤¦§¤§©§¦¨¦§¤
:`xnbd dywn,àðåeb éàä ék äãBz éab àäåzecez izy yixtdy §¨©¥¨¦©©§¨

,zeixg`l,íçì äðeòè ïéàdrex z`hgay lk l`eny xn` cvike ¥§¨¤¤
.mgl dperh dceza

:`xnbd zvxznìàeîL àlà`l` ,iaxk xaeq epi`ïBòîL éaøk ¤¨§¥§©¦¦§
,úBúî úBàhç Lîç ,øîàc ,déì àøéáñ`id el`n zg`ez`hg §¦¨¥§¨©¨¥©¨¥

yixtda elit`e oipr lka zenzy rnyne ,zxg`a dilra extkzpy
oi` df ote`a dcezay l`eny xn` jkle .zeixg`l ze`hg izy

.mgl dperh dipyd
:`xnbd dywn,ììk déì úéì ïBòîL éaøì äòBø àäåoiprl ok m`e §¨¨§©¦¦§¥¥§¨

.'mgl dperh dceza drex z`hgay lk' l`eny xn` dn
:`xnbd zvxznøîà÷ àãç énð ìàeîLwx xn` l`eny ok` ± §¥©¦£¨¨¨©

y ,cg` xac,íçì äðeòè ïéà äãBúa ,äúî úàhçaL ìk`l llke Ÿ¤§©¨¥¨§¨¥§¨¤¤
xaeqd l`eny itly .'mgl dperh dceza drex z`hgay lk' xn`

.llk drex z`hg xzen oi` oerny iaxk
:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàî:`xnbd daiyn .l`eny ©¨©§©¨

Lc÷ä çáLa øtkúî íãà øîàc ,ïðçBé éaøcî é÷etàìclea - §©¥¦§©¦¨¨§¨©¨¨¦§©¥¦§©¤§¥
,mgl oerh dxtk iptl daeg zcez cle jkle ,ycwd zndaòîLî÷̈©§©

ïìl`enyàìcclea s` jkle ,ycwd gaya xtkzn mc` oi`y ± ¨§Ÿ
epi`e ,xtkzdl xyt` i` mlerl daeg zcez`l` dcez xwir aygp

lk l`eny xn` ixdy .dxtk iptl s` mgl oerh epi`e ,dcez xzen
iptl s` dzn z`hg clee ,mgl dperh dpi` dceza dzn z`hgay

.dzin opicy ze`hgd yngn zg` `idy ,m`a xtkzdy
:eca`y dcez ingl e` dcez oaxw oic d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦

,àaàixd' xne`d,'dîçì Bæå äãBz Bælaiw `le dacpa d`iady ©¨¨§©§¨
e ,zeixg` eilr,øçà íçì àéáî ,íçlä ãáàdnvr dcezd ixdy ¨©©¤¤¥¦¤¤©¥

m` j` .mgl dperhe ,zniiwäãáàdúøçà äãBz àéáî Bðéà ,äãBz ¨§¨¨¥¥¦¨©¤¤
.mgld s` ca` dcezd dca`y oeik `l` ,miiw oiicry mgld lr

:`a` iax x`anàîòè éàî,xg` mgl `iadl eilr mgld ca`a ©©£¨
äãBz ììâì ,íçìaixwny oeike ,dl lth `ede dcezd zngn `a - ¤¤¦§©¨

,oey`xd mgld ca` m` mb ,xg` mgl `iadl aiig dcezdïéàå§¥
íçì ììâì äãBzmgld oi`y ,mgld zngn d`a dcezd oi` - ¨¦§©¤¤

z`ad aiign x`ypy mgld oi` dcezd dca` m` jkle ,xwird
.xg` dcez oaxw

:mgll oaxwd oia sqep lcad d`ian `xnbdLéøôä ,àáø øîàå§¨©¨¨¦§¦
BúãBúì úBòî,dcez oaxwl ± ¨§¨
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oifge` mipy` cenr t sc ± oey`x wxtzereay

äáãð äãåú éôéìçà àìàdizgzzxg` yixtne ,dca`e "ef ixd" xn`wc --:xn`wc ,i`w `ziixa `dc`tiq`c ,xnelk

.'ek epy `l :dlr opgei iax xn`e ,dacp dcez itilga ol rnynwe ,ipzw `nzqc ,oitilge dxenz oipnïéá äøôë éðôì ïéá

äøôë øçàìzexg`a xtkzpy --,zxg` yixtdl aiigzp `le li`edc .`ed zeceza daxnc ,mgl odizy zeperh

dyixtde-.odingla `ian jklde ,zeacp ly zeceza zeaxdl did ezrcy dizrc` ilbäáãð äãåú ãìååà àìàoebk -

dxtk xg`l oia dxtk iptl daixwd oia ,dclie yixtdy-oi`

yixtnk iede .xg`axtkzp xaky ,`iddcezcxzenc ,mgldperh

aiyg ,cle oebk ,eil`n `ad xac lkc .exzezipe ,ezcezl zern

.xzenäáåç úãåú ãìååà àìàoerh dcle `le :lirl ipzw ike -

mgl-dxtk iptl la` ,dxtk xg`l-:jxtinl `kil mzde .oerh

`ed zeceza daxn 'eke iptl oia-.daeg zceza daxn mc` oi`c

ùã÷ä çáùá øôëúî íãà.[daeg zcez ly] cled ,epiidc -

inp ikd ,clea e` m`a e` ,dvxiy efi`a xtkzdl lekic oeike

.mgl zeperhàðååâ éàäë éîð ééáà äá éåä`iid` -?:uxize

.daeg zcez clee`íçì úåðåòè äøôë éðôìxtkzn mc`c -

.`id dcezc xzenc ,mgl oiperh oi` - dxtk xg`l ,ycwd gaya

meyn ,mgl oiperh oi` inp dxtk iptl ikdl ,dacp dcezc cleeae

.dacp zceza xtkzn mc` oi`cäúî úàèçáù ìëyxtn -

.onwlúàèç éáâ åìéàåoi`y ,drex - dxtk iptl z`vnp m` -

`d .milrad extiky xg`l z`vnpy dze` `l` dzn z`hg

`peeb i`dka dcez eli`e .drex - milrad extiky mcew z`vnp

odizy ixde ,dizgz zxg` yixtde ,dca`e ,dcez yixtdc

cg`l - "epaixwi" (f `xwie) aizkc ,mgldperh oi`dipy-zecner

mgl dperh dceza drex z`hgay lk :xn`w ikide ,mizy `le?

äùøôä úòùá äãåáà øîàã äéì àøéáñ éáøë ìàåîù

äúî äéðùãikdl ,milra extkzpy mcew z`vnp elit` -

.mgl oiperh oi` l`enyläì úçëùî éëéä éáøì äòåø àìà-

.mgl dperh dceza - drex z`hgay lk :l`eny xn`wcàäå

àðååâ éàäë äãåú éáâm`y ,zeixg`lzecez izyyixtdm`y-

aizkc ,mgl dperh oi` - dizgz dipy `dz zg`d ca`z

- drex z`hgay lk :xn`w ikide ,mipyl `le cg`l - "epaixwi"

mgl dperh dceza?ìàåîù àìà.opaxk `le iaxk `l xaq`l -

ïåòîù éáøë àìà,z`hg cle :zezn ze`hg yng :xn`c -

,xg`a dilra extkzpye ,dilra ezny z`hge ,z`hg zxenze

oi` - dcez iab dzeekce .drex dipyd dil zilc .dzpy dxairye

extky epiidc ,'eke zeixg`l zecez izy yixtd m`y .mgl dperh

.mgl miperh oi` dcez iab ikdl ,z`hga `id dznc ,dilra

êéøôådil `xiaq oerny iaxk l`enyc zxn` ikide -?iax `de

z`hgay lk :xn`c ,dil zi` l`enye ,llk drex dil zil oerny

!drexïì òîùî à÷ éàîl`eny -?!oerny iaxk dkld :`nil

ïðçåé éáøãî é÷åôàìcwd gaya xtkzn mc` :xn`c -.clea y

ïì òîùî à÷:zeznze`hgyngc oernyiaxkdkldcl`eny-

.mgl dperh oi` dcezae ,ea xtkzn oi`e ,'ek z`hg cleäãåú åæ

äîçì åæå`ian - mgld ca` m` ,"ilr" xn` `lc ab lr s` -

gafd xwiry onf lke ,dngla aiigzp - "ef" xn`c oeikc xg` mgl

.dngla aiig - miiwäãåú ììâì íçì àîòè éàîaizkc -

.(f `xwie) "zelg dcezd gaf lr aixwde"íçì ììâì äãåú ïéàå

ab lr s` ,zxg` dcez `ian oi` - dcez dca` ,ikd meyn -

.zxg` dcez `ian oi` - miiw dnglcúåòî ùéøôä

çáæì
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éàîzi`c ol`hiytc`kdrnynÐycwdgayamc`xtkzn opgei iax xaqwc ol rnynw

:xfrl` iax irac ,(`,fk) zezixkc`xza wxta inp rnyn oke ,`xaq jd opgei iaxl dil

ef dkldrny`le ,epipia df lcb mipydnk :opgei iax xn` ?`l e` ,ycwdgaya xtkznmc`

jd iziine ,'ek dzxenze dcez clee ,opzc :dxn` `cd lre ,oi` ?opgei iax dxn`c llkn !epnn

cvik" wxta dxenzac :dnize .oizrnyc

z`hg yixtd :opgei iax xn` (`,dk) "oinixrn

Ð dvx ,xtkzn da Ð dvx .dclie ,zxaern

m` :opgei iax xaqw ?`nrh i`n .xtkzn dcleea

dede ,`ed en` jxi e`l xaer ,xiieyn Ð dxiiy

da Ð dvx .zeixg`l ze`hg izy yixtnk dil

iax mzd aizene .dzxaga Ð dvx ,xtkzn

`nrhc i`nn :`ax jixte .i`pzk :wiqne ,xfrl`

`nrh epiid `nlc ?xiieyn exiiy m`c opgei iaxc

dil xn` !ycwd gaya xtkzn mc`c ,opgei iaxc

,opgei iaxc dicinlz xfrl` iax ickn :`pepnd ax

i`d dil xcd` `le ,opgei iaxc dinw aizie

mc`c meyn opgei iaxc `nrh zxn` z`e ,`iepiy

`weecc yxtl d`xp !?ycwd gaya xtkzn

exiiy m`c meyn `nrh xnel jixv z`hga

xaerc meynÐ xiieyn epi`c `zi` m`c ,xiieyn

meyn ,ycwd gaya xtkzn did `l en` jxi

cle ,zezn ze`hg yng :(a,i dlirn) ol `niiwc

,`ed en` jxi e`l xaerc `zyd la` .'ek z`hg

`de .inc zeixg`l ze`hg izyak ,clea xtkzn

`nwezin Ð dzn z`hg cle ol `niiwc

Ð dcez clea la` .dxarzp jk xg`e ,dyixtda

mc`c ,dxarzp jk xg`e dyixtd elit` xtkzn

zezixkae `kd `zi`ck ,ycwd gaya xtkzn

xn` ,jenqac `zrny jka zayiizne .(`,fk)

oerh oi` dceza Ð dzn z`hgay lk :l`eny

,dil `xiaq oerny iaxk l`eny :wiqne .mgl

oerny iaxl drexe .zezn ze`hg yng :xn`c

iwet`l ?ol rnynw i`n l`enye ,llk dil zil

i`d inp opgei iaxldilzi` xity`d .opgei iaxcn

Ð dceza ycwd gaya xtkzn mc` m`c ,`llk

dzn dpi`e ,z`hgaycwd gaya xtkzn inp ikd

i`ce `l` !dcezk mgl dperh jkle ,z`hga

yixtdyk i`c .ycwd gaya xtkzn oi` z`hga

"ycwd gay" ixwin `l `edd Ð zxaern z`hg

exiiy m`c ,`ed en` jxi e`lc oeik ,opgei iaxl

,xiieynze`hg izy yixtnk dil dedc

Ð dxarzp jk xg`e ,dyixtda i`e .zeixg`l

`veike .da xtkzn oi`e ,dznz`hg cle dil ded

gaya xtkznc ,mgl dperh daeg zceza da

z`hgyixtn iab onwlc :dyw zvw edine .ycwd

`nrhe ,xiieyn exiiy m` `nlc :wiqn ,zxaern

.ycwd gaya xtkzn mc` :xaqwc ,opgei iaxc

äòåø`irye` iaxc Ð dl zgkyn ikid iaxl

dxenza `zi`ck ,dxn` iaxc `ail`

.(`,ck) "z`hg clee" wxta

ùéøôäzg`a xtkzn zeixg`l ze`hg izy

Ð ef xg` efa yixtda `l Ð odn

zg`a xtkzn"e ,dipya xtkzn oi` ,ok m`c

zg` zaa yixtnae .dvxiy dfi`a :rnyn "odn

yi`d" wxta `zi`ck ,epi` zg` zaa elit` ,df xg` dfa epi`y lkc Ð ixii` `l inp

`idd ik ,"mizyd jezn odn zg` yecwiz" xn`c oebk `l` .(a,p oiyecw) "ycwn

,dxixa oi` m` iywiz `lc :wcwcl jixv la` .lirlc "mipeny jezn mirax` eycwil"c

xeac a,gr] lirl ziyixtck ,dxixan `iyw `l zelg mipeny lr dhgyy dcez iabc

.["eycwil" ligznd
edlek
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é"úë é"ùø

äáãð úãåú éôåìçà àìàepi`e ,"dcez ef ixd" xn`c oebk -

.zxg` yixtde ,dca`e ,dzeixg`a aiigàåä úåãåúá äáøî

`l` ,`ziinwc dzeixg`a aiign `l `dc ,`id oitilg e`le -

.dpey`xa xtkzp elit` ,mgl dperhe `id dytp it`a dcez

àéä äãåúã øúåîdcez e`le dcezd lr lcby zexizi -

.dnvräáåç úãåú ãìåà àìàmgl oerh dxtk iptl ,xn`w -

.ycwedy xg`l ycwd giaydy gaya xtkzn mc` :xaqwc -

"dcez" - clea ezacp ici witp ,dcez dca` eli`c oeik ,jkld

dil ipd` `dc .dlgz daixwd m` ,mgl dperhe ,dia opixw

m` `inx dilr `lc ,dacp zcez cle la` .excp ici `vi i`dac

`dc .xtkzn eae ,`ed dcez mewna :cle` xninl `kil - dca`

cle `la ,dca` m`e ,daixwdl jixv oicd on - zniiw m`d m`

.ixhtn ied inpàðååâ éàäë éîð ééáà äá éåä,mxnr axc -

.oiipyck inp dl ipyneàåä úåãåúá äáøîoitilg e`le -

.dzeixg`a aiig epi` `dc ,`ed `ziinwcäáãð úãåú ãìå-

.`inx dilr e`l `dc ,xtkzn ycwd gaya :xninl `kilc .icin dil ipd` `le ,`ied dcezc xzen - dxtk iptl elit`

åòè äøôë éðôìíçì úåð`zlin .izixg` iiez`l jixv `l ,cer dpey`xd ca`z m`y ,ezaeg ici oda `vi ixdy -

.odn zg` ,dilra extkye - zezn ze`hg yng .onwl yxtn l`enycúàèç ïéàok m` `l` ,dzn dilra extky -

dipy - odn zg`a xtkzpe zecner odizyc `d ik ,okl mcew z`vnp m` `d .zxg`a dilra extky xg`l z`vnp

.dl aizen `w opaxcne ,'ek mgl dperh dipy `dz leki :ipzw dcez iabe .drexøîàã äéì àøéáñ éáøë ìàåîù-

jkld .mcew z`vnpy ,dxtk zrya dcea` dzid `ly ab lr s`e ,dzn - dipyd zyxtd zrya dpey`xd dca` m`

.`peeb i`dk dzn z`hg iab ixdy ,dipyd mgl dperh oi` dceza ikd meynàìà`nweznc dl zgkyn ikid iaxl -

mgl dperh dceza - drex z`hgay lk :xn`c l`enyc `zlin?úåéøçàì úåàèç éúù ùéøôîáici lr `l` dzn zxg`a extkzpy z`hg oi`c .drxz dipyde ,mdn zg`a xtkzic dcen iax mzdc .dzxaga xtkzi ,zg`d ca`z m`y -

.dxenz zkqna ,ipiqn dynl dkld zeznd z`hg oic lkc .ipiqn dynl dkld ied ikdc ,`l - mlern egcp `lc ,jpda la` .zigcpe dca`y ,iegicàðååâ éàäë äãåú éáâ àäå`dc ,mgl dperh dipy oi` - zeixg`l zecez izy yixtd m` -

.dztilg `le ,mgl dperh dcezd - "dcezd" aizke ,edpiyxt` daeg `cg myl i`ce `dc ,`ed zeceza daxn xninl `kilìàåîù àìà.mgl dperh dpi` dceza - dzn z`hgay lk :xn`c -øîàã äéì àøéáñ ïåòîù éáøëzkqna -

.mgl dperh dpi` dceza jkld ,zenz dipy - zeixg`l ze`hg izy yixtd elit`e ,oipr lka [epiide] (ode) ,"dilra extky" aiyg `we ,zezn ze`hg yng :dxenzììë äéì úéì ïåòîù éáøì äòåø àäålk" l`eny xn`wc i`d i`ne -

"mgl dperh dceza - drex z`hgay?øîà÷ àãç éîð ìàåîùexa ,ixii` - dzna ..ixii` `l - drïì òîùî÷ éàîdxyk dcez `dc ,opireny`l `z` dzpy dxarykc xninl `kil i`ce `de !mgl zeperh oi`c lirl `pipz edlek ,l`eny .

.mipy xyr za elit`ïðçåé éáøãî é÷åôàì.dzn z`hg cle ,mgl dperh dpi` dceza - dzn z`hgay lk :xn`wc ,`lc l`eny ol rnyn `w ,ycwd gaya xtkzn mc`c ,mgl oerh dxtk iptl [dcez] (z`hg) cle :xn`c -íçìä ãáà

øçà íçì àéáî.ef dcez lr -äãåú äãáà.mgld dca` - dcezd dca` `l` ,df mgl lr zxg` dcez `ian oi` -àîòè éàîxg` mgl `ian -?
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äáãð äãBz éôéìçà àlà¯øçàì ïéa äøtk éðôì ïéa ¤¨©£¦¥¨§¨¨¥¦§¥©¨¨¥§©©
äaøî ,íçì úBðeòè äøtkúBãBúaãìeà àlà !àeä ©¨¨§¤¤©§¤§¤¨©§©

äáãð äãBz¯ïéðeòè ïéà äøtk øçàì ïéa äøtk éðôì ïéa ¨§¨¨¥¦§¥©¨¨¥§©©©¨¨¥§¦
éðôì ,äáBç äãBz ãìeà àlà !àéä äãBúc øúBî ,íçì¤¤¨§¨¦¤¨©§©¨¨¦§¥

äøtk¯äøtk øçàì ,íçì ïeòè¯éàî .íçì ïeòè ïéà ©¨¨¨¤¤§©©©¨¨¥¨¤¤©
çáLa øtkúî íãà :ïðçBé éaø øáñ÷c ?ïì òîLî à÷̈©§©¨§¨¨©©¦¨¨¨¨¦§©¥§¤©
øîà ,éîð øîúéà .àðååb éàä ék ééaà éîð da éåä .Lc÷ä¤§¥¨¥¨©¦©©¥¦©©§¨¦§©©¦¨©
äáãð äãBz éôeléç :ïðçBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé áø¯ ©¦§¨©¥¨©©¦¨¨¦¥¨§¨¨

äaøî ,íçì äðeòè äøtk øçàì ïéa äøtk éðôì ïéa¥¦§¥©¨¨¥§©©©¨¨§¨¤¤©§¤
äáãð äãBz ãìå .àeä úBãBúa¯øçàì ïéa äøtk éðôì ïéa §§©¨§¨¨¥¦§¥©¨¨¥§©©

äãBz ãìåe .àeä äãBúc øúBî ,íçì ïeòè ïéà äøtk©¨¨¥¨¤¤¨§¨§©¨
äøtk éðôì ,äáBç¯äøtk øçàì ,íçì ïéðeòè¯ïéà ¨¦§¥©¨¨§¦¤¤§©©©¨¨¥

,äúî úàhçaL ìk :ìàeîL øîà .íçì ïéðeòèäãBúa §¦¤¤¨©§¥¨¤§©¨¥¨§¨
äãBúa ,äòBø úàhçaL ìk .íçì äðeòè ïéà¯äðeòè ¥§¨¤¤¨¤§©¨¨§¨§¨

ïépî ?"áéø÷é äãBzä" øîBà eäî :íøîò áø áéúî .íçì¤¤§¦©©§¨©¥©¨©§¦¦©¦
Léøôîìúàöîðå ,äézçz úøçà Léøôäå äãáàå BúãBz §©§¦¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨§¦§¥

äöøiL ïäî BæéàL ïépî ,úBãîBò ïäézL éøäå äðBLàøä̈¦¨©£¥§¥¤§¦©¦¤¥¥¤¤¦§¤
ìBëé ,"áéø÷é äãBzä" :øîBì ãeîìz ?dnò dîçìå áéø÷é©§¦§©§¨¦¨©§©©¨©§¦¨

"epáéø÷é" :øîBì ãeîìz ?íçì äðeòè äiðL àäz¯ãçà §¥§¦¨§¨¤¤©§©©§¦¤¤¨
,äòBø àðåb éàä ék úàhç éab eléàå .íéðL àìåc:ïðú §Ÿ§©¦§¦©¥©¨¦©©§¨¨¦§©

úàöîðå ,äézçz úøçà Léøôäå äãáàå Búàhç Léøôä¦§¦©¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨§¦§¥
úBãîBò ïäézL éøäå äðBLàøä¯ïäî úçàa øtkúî ¨¦¨©£¥§¥¤§¦§©¥§©©¥¤

úàhç ïéà :íéøîBà íéîëçå .éaø éøác ,úeîz äiðLe§¦¨¨¦§¥©¦©£¨¦§¦¥©¨
íãB÷ àä ,íéìòa eøtkúpL øçàì úàöîpL àlà äúî¥¨¤¨¤¦§¥§©©¤¦§©§§¨¦¨¤

íéìòa eøtkúpL¯!äòBø¯,déì àøéáñ éaøk ìàeîL ¤¦§©§§¨¦¨§¥§©¦§¦¨¥
äLøôä úòLa äãeáà :øîàc¯.äúî¯éaøì äòBø àlà ©£©£¨¦§©©§¨¨¥¨¤¨¨§©¦

?dì úçkLî éëéä¯éaø øîàc ,àéòLBà éaøãk ¥¦¦§©©¨¦§©¦©£¨§¨©©¦
úeéøçàì úBàhç ézL Léøôä :àéòLBà¯äæéàa øtkúî ©£¨¦§¦§¥©¨§©£¨¦§©¥§¥¤

äiðMäå ,äöøiL ïäî¯.äòøz¯éàä ék äãBz éab àäå ¥¤¤¦§¤§©§¦¨¦§¤§¨©¥¨¦©
!íçì äðeòè ïéà àðååb¯ïBòîL éaøk ìàeîL ,àlà ©§¨¥§¨¤¤¤¨§¥§©¦¦§

.úBúî úBàhç Lîç :øîàc ,déì àøéáñ¯äòBø àäå §¦¨¥©£©¨¥©¨¥§¨¨
!ììk déì úéì ïBòîL éaøì¯:øîà÷ àãç éîð ìàeîL §©¦¦§¥¥§¨§¥©¦£¨¨¨©
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תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr t sc zegpn(ycew zay meil)

eøúBzðå,gafd ziipw xg`l zern exiizype -.íçì ïäa àéáîm`e §¦§¥¦¨¤¤¤
zern yixtdïäa àéáî ïéà ,eøúBzðå äãBú éîçììgaf.äãBz §©§¥¨§¦§¥¥¦¨¤¨

:`xnbd zxxanáø øîàc ,àðäk áøc íeMî àîéìéà ,àîòè éàî©©£¨¦¥¨¦§©©£¨§¨©©
øîàpL ,äãBz eàø÷pL äãBú éîçìì ïépî ,àðäk(ai f `xwie)áéø÷äå' ©£¨¦©¦§©§¥¨¤¦§§¨¤¤¡©§¦§¦

,'úBvî úBlç äãBzä çáæ ìòxyt` ,dcez `xwp mgldy oeike ©¤©©¨©©
.gafl eyxtedy zernn mgl zepwlénð àëtéà ,éëä éàmb ± ¦¨¦¦§¨©¦

mgld ixdy ,mgll eyxtedy zernn gaf `iadl lkeiy ,jtidl
.dcez oda `ian oi`y `ax xn` recne ,dcez `xwp

:`xnbd daiynéøwéà íçì[`xwp-],äãBzdcezd' aezky enk ¤¤¦§¥¨
j` .eixac llka mgl ,dcezl el` zern xn` m` okl ,'zelgäãBz¨

,íçì éøwéà àìlelk epi` gafd ,mgll el` zern xn`yk jkle Ÿ¦§¥¤¤
.el` zernn gaf `iadl oi`e ,epeyla

lirl(:hr)d`vnpe ,zxg` yixtde ezcez dca` m`y ,x`azd
dpc `xnbd .mgl `la dipyde ,mgl mr zg` aixwn ,dpey`xd

:ziyily yixtde ,dipyd mb dca`y ote`aLéøôä ,àáø øîàå§¨©¨¨¦§¦
Léøôäå øæçå ,äãáàå BúãBzdcezøæçå ,äãáàå äézçz úøçà ¨§¨§¨§¨©§¦§¦©¤¤©§¤¨§¨§¨§¨©

Léøôäådcezeàöîðå ,äézçz úøçàzecezdéøäå ,úBðBLàøä §¦§¦©¤¤©§¤¨§¦§§¨¦©£¥
ìLúBãîBò ïzLm` .epiptl,äðBLàøa øtkúðdäðeòè dðéà äiðL §¨§¨§¦§©¥¨¦¨§¦¨¥¨§¨

,íçìdpice ,'dcez xzen' `ide dpey`xd iteligl dyxted ixdy ¤¤
dyxtedy dcezd mle` .dpey`xa xtiky dcez itelig oick

,íçì äðeòè ,úéLéìLixd dipyde ,dipyd iteligk dyxted `idy §¦¦§¨¤¤
dperhe dcez xzen dpi` ziyilydy `vnp ,dcez xwirl daixw `l

.mgl
m`eøtkúðdligz,íçì äðeòè dðéà äiðL ,úéLéìMaixdy ¦§©¥©§¦¦§¦¨¥¨§¨¤¤

,diteliga xtiky dcezk dipyd oice ,ditelig `id ziyilyd
d j` .mgl `ll daixwy,íçì äðeòè äðBLàøziyilyd ixdy ¦¨§¨¤¤

daixw `l dpey`xd itelig `idy dipyde ,ditelig dpi` daixwy
.mgl dperhe ,dcez xzen dpi` dpey`xdy `vnp ,dcez xwirk

xtkzp m`eúéòöîàa,dipya -ïäézLziyilyde dpey`xd ±ïéà ¨¤§¨¦§¥¤¥
,íçì úBðeòèdyxted dipyd ixdy ,dipyl zekiiy odizyy itl §¤¤

okle ,dipyd iteligk dyxted ziyilyde ,dpey`xd iteligk
.mgl zeperh opi`e ,dcez xzen odizy

:`ax lr wleg iia`,ïäî úçàa øtkúð eléôà ,øîà ééaàoia ©©¥¨©£¦¦§©¥§©©¥¤
,ziyilya e` dipya e` dpey`xaïäézLzexg`d izy ±ïéà §¥¤¥

,íçì úBðeòèy meyneälekzecezd zyly lk -éããäc ïéôéìç §¤¤§£¦¦©£¨¥
eäðéðeyxted oleky ,dzxag itlk zg`d dcez iteligk zeaygp ± ¦§

.dgekn ze`ae ,dpey`xd ly zeixg`l
lirl(`"r),dizgz zxg` yixtde dca`y z`hgy ,x`azd

dpey`xd d`vnped`ian `xnbd .zenz dipyde daixw zg` ,
:ze`hga mb zkiiy `axe iia` zwelgnyïéðòì ïëå ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨§¥§¦§©

úBàhçm`y .dcezd oick opic ,zeixg`l oyixtdyBúàhç Léøôä ©¨¦§¦©¨
äézçz úøçà Léøôäå ,äãáàåzeixg`lúøçà Léøôäå ,äãáàå §¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨§¨§¨§¦§¦©¤¤

zeixg`lìL éøäå úBðBLàøä eàöîðå ,äézçzúBãîBò ïzL ©§¤¨§¦§§¨¦©£¥§¨§¨§
m` .epiptl,úeîz äiðL ,äðBLàøa øtkúðxzen' `id ixdy ¦§©¥¨¦¨§¦¨¨

e ,dpey`xa dilra extkzpy z`hg itelig oicke ,'z`hgúéLéìL§¦¦
,äòøz`l dipyde ,dipyd itelig `l` dpey`xd itelig `id oi`y ¦§¤

oi` j` ,dzn dpi`e z`hg xzen dpi` ziyilyd okle ,daixw
men da letiy cr drxz jkle ,e`hg lr xtik xak ixdy daixwdl

m`e .dctze,úeîz äiðL ,úéLéìMa øtkúðd`a ziyilydy ¦§©¥©§¦¦§¦¨¨
xtkzpy z`hgk z`hg xzen `id dipyd jkle ,dipyd iteligl

,diteliga,äòøz äðBLàøåditelig dpi` daixwy ziyilydy itl §¦¨¦§¤
xzen `id oi`y `vnpe ,daixw dpi` dipyde ,dipyd itelig wx `l`

m`e .dzn dpi` jkle ,z`hgeúeîé ïäézL ,úéòöîàa øtkúðitl ¦§©¥¨¤§¨¦§¥¤¨
itelig zirvn`dy ,zirvn`a zekiiy odizyy ,z`hg xzen ody

.zirvn`d itelig ziyilyde ,dpey`xd
s` wleg iia` .dceza `ax zrck md z`hga `xif iax ixac

:z`hga,ïäî úçàa øtkúð eléôà ,øîà ééaàe` dpey`xa oia ©©¥¨©£¦¦§©¥§©©¥¤
,ziyilya e` dipya,eúeîé ïäézLy meynéããäc ïéôéìç eälek §¥¤¨§£¦¦©£¨¥

eäðéðgkn ze`a oleky ,dzxagl zg` od zeixg`e oitilg ± ¦§
.diteliga dilra extiky z`hg ze`xwp olek okle ,dpey`xd

:`xnbd zl`eyéàîexne`a `xif iax eprinydy yecigd dn ± ©
ïëå'xzen' dceza miaygpd oitelig lky heyt ixd ,'z`hg oiprl §¥

mpi`y myk oitelig itelige ,'z`hg xzen' z`hga miaygp ,'dcez
.z`hga xzen mpi` jk dceza xzen

y ,`ed yecigd :`xnbd daiyníúä ,àîéúc eäîdcez iabl ± ©§¥¨¨¨
øîéîì àkéàc àeäy meyn ,mgl dperh ziyilydyäaøî §¦¨§¥©©§¤

,àeä úBãBúaziyilydy xxazdyke ,dacpa d`a dcez ixdy §
,dacpl dnvr ipta dcezk daiygdl xyt` ,dcez xzen dpi`ìáà£¨

àëä,z`hg iabl -,àeä úBàhça äaøî øîéîì àkéìcixdy ¨¨§¥¨§¥©©§¤§©¨
,dacp e` xcpa d`a dpi` z`hgàì àîéàokzi `ly ,xn`p `ny ± ¥¨Ÿ

,z`hga dacp oi`y oeik ixdy ,dzxagl zeixg` zg` lk oi`y
.ezeni oleke ,dpey`xd gkn wx d`a ziyilyd s`y i`ceà÷̈

ïì òîLîz` aiygdl dpey`xa gk oi` z`hga s`y ,`xif iax ©§©¨
.'z`hg xzen' ditilg itilg

lirl x`ean(:hr)mgl dperh dcezd ,ezcezl dxenz dyerdy
:dzxenza daxrzpy dcez oica dpc `xnbd .dperh dpi` dxenzde

,àéiç éaø éðz,dúøeîúa äáøòúpL äãBzdcezd in rcei epi`y ¨¥©¦¦¨¨¤¦§¨§¨¦§¨¨
,dxenzd ineäðwz dì ïéà dzøéáç ,ïäî úçà äúîexyt` i` - ¥¨©©¥¤£¤§¨¥¨©¨¨

y iptn ,xacd mrhe .daixwdlãéáòð éëéäm` ,dyrp cvik ±áéø÷ð ¥¦©£¦©§¦
dãäa íçì,[dnr±]àîìczx`ypd ef ile` ±,àéä äøeîzdpi`e ¤¤©£¨¦§¨§¨¦

m`e .mgl dperhàîìc ,dãäa íçì áéø÷ð àìzx`ypdäãBz Ÿ©§¦¤¤©£¨¦§¨¨
,àéä.mgl dperhe ¦

dywn .dacpa e` xcpa zwqer `ziixad m`d zxxan `xnbd
:`xnbdøîàc éà ,éîc éëéäixd' dpey`xd z` yixtdykéìò ¥¦¨¥¦§¨©¨©

,xcpa eilr laiwy ,'dcezéúééî àìc àéâñ àìexcp ici `vei epi` ± Ÿ©§¨§Ÿ©§¥
`iadl lekie ,zeixg` eilr laiw ixdy ,ezcez z` `ian epi` m`

jkle .zeixg`l zxg` dnda[éúééì] (äéì)zx`ypd mr `iaiy ± ©§¥
àîéìå ,íçìå àðéøçà äîäa,ozaxwda i`pz xn`ie ±Cä éà §¥¨©£¦¨¨¤¤§¥¨¦©

àîéé÷cdzn `ly zniiwd dndad m` -,àéä äøeîzdpick axwz §¨§¨§¨¦
e ,mgl `ladîçì àäå äãBz àädcezd `id ztqepd dndade - ¨¨§¨©§¨

e .dngl efe ,dznd zgz ixcp z` `lnl,àéä äãBz àîéé÷c Cä éà¦©§¨§¨¨¦
àädidi iz`ady mgld -àäå ,dîçìztqepd dndade ±éåäéz ¨©§¨§¨¤¡¥

úeéøçàizy z` aixwie .dizgz ztqepd didz ca`z m`y ,zniiwl ©£¨
,dkxevl axwi mgld ,dcezd `idy odn efi`e ,mglde zendad
`ll axwz ,zeixg`l d`ay dndad e` dxenzd `idy dipyde

.zx`ypl dpwz oi`y `ziixad dxn` recn ok m`e .dpick mgl
:`xnbd zvxzn,àëéøö àìote`a `l`øîàcdpey`xd zyxtda Ÿ§¦¨§¨©

Bæ éøä'leki epi` jkle .dzeixg`a aiig epi`e dacp `idy ,'dcez £¥
,zniiwd zeixg`l ztqepd didz dxenzd dzid dznd m`y xnel
ixdy dnvrl mgl dperhe dnvrl dcez ztqepd egxk lra `l`
owzl dliren ,mgl mr ztqepd z`ad oi` jkle .zeceza daxn `ed

.zniiwd ly mgld aeig wtq z`
ù"ìç é"àã ä"îãã ï"ëù ù"éù ä"ìò ú"ãéî í"éãåîì ïîéñ)¦¨
,ø"úåé ø"çàì ú"àèç ù"éøôä ä"é÷æç õ"åçá ä"øåîú ø"úåî
,àúééøáä ìò êåîñá åù÷äù íéàøåîàä úåîùì àåä äæ ïîéñ

.(ïîöò úåéùå÷ìå
,zepwz dnk d`ian `xnbd .zx`ypl dpwz oi`y xn`p `ziixaa

:mze` dgeceïéãîì eøîàiel `ed -,éaø éðôìdpwz oi` recn ¨§§¥¦¦§¥©¦
,zx`ypléúéìå`iaiy -íçì,zx`ypd mràîéé÷c Cä éà ,àîéìå §©§¥¤¤§¥¨¦©§¨§¨
àéä äãBz,mgla zaiige.dîçì àäeàì éàdcezd z`f oi` m` - ¨¦¨©§¨¦Ÿ

,mgl dperh dpi`y dxenzd `l`÷etéìmgld `vi ±.ïéleçì ¦§¦
:`xnbd zvxzneäì øîàiaxm` ixdy ,z`f zeyrl oi` ,'oicnl'l ¨©§

,oileg mgld ,dxenz zx`ypd.äøæòì ïéleç ïéñéðëî éëå§¦©§¦¦¦¨£¨¨
:iaxl zeywdl oicnl ekiyndéúéìåzx`ypd mräîäaztqep §©§¥§¥¨

àéä äøeîz àîéé÷c Cä éà ,àîéìå ,íçìå,mgl dperh dpi`eàä ¨¤¤§¥¨¦©§¨§¨§¨¦¨
dîçì àäå äãBz-`di mglde ,dcez didz ztqepd dndad ¨§¨©§¨
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קסז oifge` mipya cenr t sc ± oey`x wxtzereay

åúãåú çáæì.exzezipe -éîð àëôéà éëä éàdcez ixwi` mglc oeikc --inp `iaie ,mgl ixwi` inp dcez

.dcez mgl xzennäãåú éø÷éà íçìexzezpe ezcezl yixtd ,ikdle --.mgl oda `ianäðåùàøá øôëúð

íçì äðåòè ïéà äéðù.dpey`x dcez itilg `idy itl -íçì äðåòè úéùéìù,dpey`x dcez itilg `ied `lc -

`ied `l ziyily i`ce :`kd opixn` ikd elit` ,"zxg` yixtde" ipzwc ,`id daegc ab lr s`c .`ed zeceza daxne

.dtilg `ied `lc ,zeceza daxn `l`úéùéìùá øôëúð

íçì äðåòè ïéà äéðù.dipy ly dztilg `idy itl -

íçì äðåòè äðåùàø.oitilg dpi`y itl -øôëúð

íçì úåðåòè ïéà ïäéúù úéòöîàáztilg `idy itl -

mgl dperh ziyily `le ,dpey`xd-dpi`y it lr s`y

.dtilgc dtilg `ied ,dpey`x ztilgúåîú äéðù`iedc -

.dilra extiky z`hgäòøú úéùéìùitilg `ied `lc -

.dpey`xàåä úåãåúá äáøî øîéîì àëéàã äãåú-

`iedc lirl opixn`ck ,mgl dperh ziyily daxl ikd meyn

,`ed ze`hga daxn xninl `kilc ,z`hg la` .daeg zcez

.ze`hga zeaxdl mc` ipa ly okxc oi`yàì àîéàiediz -

!ediiexz ezeni `l` ,drex ziyily-.`lc ,dax ol rnynw

àéä äøåîú àîìãmgl dperh dcez :lirl opixn` xake -

.dpwz dl oi` ikd meyn ,dxenz `leäð÷ú äì ïéà éàîà

daxrzpe ,"ilr" xn`c `idda ,daeg zceza opiwqr i` --zi`

.dpwz dlàðéøçà éúééî àìã éâñ àìdnda iziile -

`id dxenz `niiwc jd i` :`nile ipzle ,mgle izixg`-jd

iediz ,dxiizypy dpexg`de .dngl `de ,ezaegl dcezl dnda

,mgl mr daixw `edc ,zeixg`l zecez yixtnk iedc .zeixg`l

.mgl `la `cgeåæ éøä øîàã àëéøö àì,dacp `iedc -

`kil dacplc ,zeixg`l iediz `dc :xninl ivn `l ikdl

.dpwz dl oi` ikd meyn .zeixg`éáø éðôì ïéãéîìepiid -

"minkg iptl oicinl" :(a,fi) oixcdpqa opixn`ck ,iel-.ieléàå

ïéìåçì ÷åôéì àìzxeza zelg oze` milrad elk`iy -

.oileg zxeza dnexzc rax` oze`l elk`i mipdkde ,oilegéëå

äøæòì ïéìåç ïéñéðëî`niiwc jd `nlcc --,`id dxenz

.dxfra oileg mgl `iad j`ideíçìå úøçà äîäá éúééìå

"ef ixd" xn`c opiwq`c ab lr s`c (`lc) --dne ,dnda `iai

jka?!dpwz mdl `die ,dacp [zecez] zeaxdl leki mc` ixdy

íéîìùã äìéëàì àåä èòîî,minly wtq `ied `zydc -

eminly oic-dceze ,dlile mini ipyl milk`pc-.dlile meil

dcez zxeza dl lik` i`e-`vnpe ,xgnl dpnn xiizyp `ny

.`ed minly `nyc ,epnf micwiy ,leqtd zial miycw `ian

éëå
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åäìåëzegpn) "dax unewd"a `peeb i`d ik xn`c ,dinrhl iia` Ð edpip iccdc oitilg

oecfe zay zbbya zxbexbk oghe xvw iab (`,`r zay) "lecb llk" wxta oke ,oexyr iab (a,ck

.z`hge dcez ,`kd edl incnc izxz jpd zencl `l` jiiy oi` `nye .zek`ln

éëådxfrl oileg oiqipknÐiab (`,ew) `xza wxta onwl ,ikd dil zi`c ,dinrhl iaxc xninl epivn

dn rcei ipi`e ,zepexyr ly dgpn izyxit"

aiiegnc xyt` ,mzd opaxl elit` :inp i` ."izyxit

`edy zvwn my yi ,dlek aiiegn epi` elit`e .dlek

ab lr s`e .oileg mgld lk `ny ,o`k la` .aiiegn

dxfrl ezyak `iane ,dxfrl leg iyealna qpkp mc`c

jk xg` dyicwneÐ,dxfrl oileg qipkdl opixq` `l

wxtc mixekiae ,`kd ik ,dcear oirk `ki`c `kid `l`

dybd) `ki`c (a,`t `xza `aa) "dpitqd z` xkend"

oileg) "miiglde rexfd" wxtc weye dfg oke ,(dtepze

dn rcei ipi`e izyxit"c `idd oke .dtepz yiy (`,lw

jlya ily dn :opiyxcck ,"izyxitÐjly s` ,xeq`

ilyaÐ.jlya ilyc `inec ,dcear oirk epiidc ,xeq`

?`hiyt ,oileg :(a,`k) "dax unewd"a lirl jixtc `de

,delk`i :xn xn`c ab lr s`c :ipyne !mzd ira i`n

lr zlk`p `dzy ick dnexze oileg dnr elk`iy

yxite .edl `piadi `l miycwc gln ikd elit` ,raeyd

eqpkie ,dnexze oileg elk`i dxfrl uegc :qxhpewa my

lek`l lekic .ok yxit mpg lre .raeyd lr melk`ie

:(a,v migaf) "xiczd lk" wxta opzc ,dxfra dnr oilegd

.dnexze oileg ilaz okezl zzl mipdkd oi`yx mleke

"dgynl" aizkcn ,`xnba dl yixceÐdne .dlecbl

"mzd ira i`n oileg" zehiyta jk lk dligz xn`zy

Ðta oileg zlik` `ira i`nc ,dnzn `w oicadnvr ip

m`e .gln edl opiadi `lc xninl jixhvi`c ,dxfra

dxfra oilegn ,izkec dnkae ,`kd ol `iyw i`n :xn`z

Ð.ziad wcal edi ,`id dcez e`l i`c :xn`ie ,dyicwi

,adf ly otb my didy ,dxfra mi`iany zeycwd x`yk

xibxb acpznd lkyÐoia welig oi`e .da dleze `ian

z` xkend" wxta opixn` `icdae !mixac x`yl milke`

,zepli` izy dpew iab (a,`t `xza `aa) "dpitqd

,oyicwne wtqn mixekia `iane ,rwxw dpw i` `wtqnc

lkinl ira ike ,dxfra oileg iedil `lcÐ.edl wixt

!"izyxit dn rcei ipi`e izyxit"c `idda dyw ok enke

eed `lc ,mixekia iab `l` ikd opixy `lc :xnel yie

(dtepze dybd) `ki`c ab lr s` ,oaxw oirk i`d ilek

o`k la` .awri oa xfril` iaxlÐ.gafd mr oi`a

inp zepexyr ly dgpnaeÐ`le ,dxenb dgpn odnr yi

i`d ik `de :xn`z m`e .ziad wcal ycwd ici lr opixy

ipy hgy iab ,(`,gn) "zlkzd" wxta lirl opixy `peeb

,mtipne odn mipy jyenc ,zelg rax` lr miyak

inp `kde .eed `linn oilegc ,oeicta zelk`p x`yde

`id dcez `niiwc jd i` :xn`Ð`l i`e ,dngl `dÐ

opixy `lc :xnel yie !oiied `linn oileg ,oilegl ewtip

rxevn wtq iab opixyc `de .wtqn dligzkl qipkdl

,dligzkl ony bel qipkdl opixye ,ebele eny` `iadl

oiied `linn oilegc mrhnÐjci` icda dil liha ,mzd

ipi`e izyxit" iab lehia mrhn opixy `lc `de .ony

"izyxit dn rceiÐ.cga ilha `l oexyr miyy ,mzdc

rxevn iab ith ixy `xab ipewz mrhn :xnel oi` la`

Ðyi cere .`pwqnd cr `nrh i`d dizrc` wiqn `lc

,wixte yicwnc xninl ira `l dcez iab mzdc :xnel

ogky`ck .dcez ingll oeict yi :exn`i `ly dxifb

.oilegl zxy ilkn oi`iven :exn`i `ny dxifbc ,lirl

dgpn zeidl lekiy (`,ew zegpn) `xza wxtc `idda oke

zg`Ðxeriy `kilc ,rxevn ly ony bela la` .oilegl zxy ilkn oi`iven :exn`i `ny opiyiigÐzyecw yecw oi`c meyn ,oeict el yic `dc irci

mixekia oke .sebdÐzelg rax` lr miyak ipy hgy oke .zexyrne zenexzk oictip mixekia oi`c ,`ed `witq meync irciÐ`l` iycw `lc rci

.mizyøîàiaxl iel dilÐefe ,micinlz x`y zaiyia dil xn` `ziinw iaxc ,"oicinl" epiid iel :qxhpewa yxitÐ,wgc mpg lre .envr oial epia

"minkg iptl oicinl" :opixn` (a,fi) oixcdpqc `nw wxt seqacÐ"iax iptl oicinl" la` ,iel epiidÐ.["oicinld" ligznd xeac a,h dlirn zetqez ahid oiire] did xg` mkg
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é"úë é"ùø

äãåú éø÷éà íçìxn` ik jkld ,"zelg dcezd" aizkck -

"dcezl elld zern"-.ixwi` "dcez" inp `dc ,llka mgl ixd

íçì éø÷éà àì äãåú"dcez ingll elld zern" xn` ike -

-."mgl" ixwi` `l `dc ,mW eze`a dcez `ied `läðéà äéðù ¥

íçì äðåòèzcez xzen dil `iede ,dcic oitilg daxw `dc -

dipye ,`id dipyc oitilgc ,mgl dperh ziyily la` .dpey`xd

.dcez xzen `ied `le ,daxw `líçì úåðåòè ïðéà ïäéúù

.zirvn`a ikiiy ediiexzc -åäðéð éããäã ïéôéìçgknc -

.olk e`a dpey`xïëå éàî,mgl oiprl zecez oickc `hiyt -

.`peeb i`dka dzn oiprl z`hg oic jkäáøî øîéîì àëéìã

àåä úåàèçá-olkc `ni`e ,`ed dacpe xcp xa e`l z`hgc

.ezeniäúøåîúá áøòúðù äãåúide dcez id rci `lc -

.dxenz'åë ïäî úçà äúîå-zecner odizy m` la`-

dcez ef m` :dpzne ,mdnr zelg mirax`e ,dxfrl o`ian-`d

dcez ef m`e .dzxenz efe ,dly mgl-efe ,dly mgl `di

ixd" dlgzn `xab i`d xn`c i` :`cenlz ira `we .dzxenz

"dcez ilr-iziin `lc ibq `lc oeike ,ezcez iziin `lc ibq `l

-zxzepd mr dnda iziil ,jkld .zeixg`l zxg` yixtdl leki

`id dxenz iniiwc jd i` :ipzle-,dcez `dz iz`ady zxg`d

`id dcez iniiwc jd i`e .dngl ef-zxg`d efe ,dly mgl `d

ca`z m`y ,ef ly zeixg`l yixtn ip`-.dizgz ef `dz

izy yixtnd oick .mgl `la dipye ,dngle oey`xd aixwie

.mgl dperh dpi` dipyd :lirl oxn`c ,zeixg`l zecezøîàã

åæ éøä àúééî÷á`dz `d" xninl ivn `le ,zeixg` dl oi`e -

."zeixg`lïéãîì.oixcdpqc `nw wxta ,iel epiid -éëå

äøæòì ïéìåç ïéñéðëîizii`c gkzy` ,`id dxenz jd i`e -

.dxfrl oilegäîäá éúééì.zxzepd mr zxg` -à÷ã íåùî

íéîìùã äìéëàá èòîîzxg` jdl dlke`l leki oi`c -

:xninl `ki`e .`id dcez `nyc ,sxyi xzepde ,dlile meil `l`

,cg` dlile mini ipyl milk`py ,minly `l` ,`id dcez e`l

.leqtd zial miycw izii`e ,otxy oick `lyeéåìinp epiid -

efe ,micinlzd x`y zaiyia dil xn` `ziinw `l` ,"oicnl"-

.envr oial epiaäãåú øúåî éåäéú àäå.mgl `la axwze -
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eøzåúðå¯éîçìì ,íçì ïäa àéáîeøzåúðå äãBú¯ïéà §¦§©§¥¦¨¤¤¤§©§¥¨§¦§©§¥
,àðäk áøc íeMî àîéìéà ?àîòè éàî .äãBz ïäa àéáî¥¦¨¤¨©©§¨¦¥¨¦§©¨£¨

äãBú éîçìì ïépî :àðäk áø øîàceàø÷pL?äãBz ©£©©¨£¨¦©¦§©§¥¨¤¦§§¨
éëä éà ,"úBvî úBlç äãBzä çáæ ìò áéø÷äå" :øîàpL¤¤¡©§¦§¦©¤©©¨©©¦¨¦
.íçì éø÷éà àì äãBz ,äãBz éø÷éà íçì !éîð àëtéà¦§¨©¦¤¤¦§¥¨¨¨¦§¥¤¤
úøçà Léøôäå øæçå ,äãáàå BúãBz Léøôä :àáø øîàå§¨©¨¨¦§¦¨§¨§¨§¨©§¦§¦©¤¤
eàöîðå ,äézçz úøçà Léøôäå øæçå ,äãáàå äézçz©§¤¨§¨§¨§¨©§¦§¦©¤¤©§¤¨§¦§§

ìL éøäå úBðBLàøääðBLàøa øtkúð .úBãîBò ïzL¯ ¨¦©£¥§¨§¨§¦§©¥¨¦¨
øtkúð .íçì äðeòè úéLéìL ,íçì äðeòè dðéà äiðL§¦¨¥¨§¨¤¤§¦¦§¨¤¤¦§©¥

úéLéìMa¯äðeòè äðBLàø ,íçì äðeòè dðéà äiðL ©§¦¦§¦¨¥¨§¨¤¤¦¨§¨
úéòöîàa .íçì¯:øîà ééaà .íçì úBðeòè ïéà ïäézL ¤¤¨¤§¨¦§¥¤¥§¤¤©©¥¨©

ïäî úçàa øtkúð eléôà¯,íçì úBðeòè ïéà ïäézL £¦¦§©¥§©©¥¤§¥¤¥§¤¤
ïéðòì ïëå :àøéæ éaø øîà .eäðéð éããäc ïéôéìç eälek§£¦¦©£¨¥¦§¨©©¦¥¨§¥§¦§©
äézçz úøçà Léøôäå äãáàå Búàhç Léøôä ,úBàhç©¨¦§¦©¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨
éøäå úBðBLàøä eàöîðå ,äézçz úøçà Léøôäå äãáàå§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨§¦§§¨¦©£¥

ìLäðBLàøa øtkúð .úBãîBò ïzL¯,úeîz äiðL §¨§¨§¦§©¥¨¦¨§¦¨¨
úéLéìMa øtkúð .äòøz úéLéìL¯úeîz äiðLäðBLàøå §¦¦¦§¤¦§©¥©§¦¦§¦¨¨§¦¨

úéòöîàa øtkúð .äòøz¯:øîà ééaà .eúeîé ïäézL ¦§¤¦§©¥¨¤§¨¦§¥¤¨©©¥¨©
ïäî úçàa øtkúð eléôà¯ïéôéìç eälek ,eúeîé ïäézL £¦¦§©¥§©©¥¤§¥¤¨§£¦¦

àkéàc àeä íúä :àîéúc eäî ?"ïëå" éàî .eäðéð éããäc©£¨¥¦§©§¥©§¥¨¨¨§¦¨
øîéîì àkéìc àëä ìáà ,àeä úBãBúa äaøî øîéîì§¥©©§¤§£¨¨¨§¥¨§¥©
éaø éðz .ïì òîLî à÷ ,àì àîéà àeä úBàhça äaøî©§¤§©¨¥¨¨¨©§©¨¨¥©¦

äãBz :àéiçäáøòúpLdúøeîúaïäî úçà äúîe¯ ¦¨¨¤¦§¨§¨¦§¨¨¥¨©©¥¤
.äðwz dì ïéà dzøéáçdãäa íçì áéø÷ð ?ãéáòð éëéä £¥§¨¥¨©¨¨¥¦©£¥©§¦¤¤©£¨

¯dãäa íçì áéø÷ð àì ,àéä äøeîz àîìc¯àîìc ¦§¨§¨¦¨©§¦¤¤©£¨¦§¨
àìc àéâñ àì ,"éìò" øîàc éà ?éîc éëéä .àéä äãBz¨¦¥¦¨¥¦©£©¨©¨©§¨§¨
àîéé÷c Cä éà :àîéìå ,íçìå àðéøçà äîäa déì éúééî̈§¥¥§¥¨©£¦¨§¤¤§¥¨¦¨§©§¨

àéä äøeîz¯äãBz àîéé÷c Cä éà ,dîçì àäå äãBz àä §¨¦¨¨§¨©§¨¦¨§©§¨¨
àéä¯øîàc ,àëéøö àì !úeéøçà éåäéz àäå dîçì àä ¦¨©§¨§¨¤£¥©£¨¨§¦¨©£©

:ïîéñ) ."Bæ éøä"íéãeîì.ïkL .LéL .äìò .úcéî .dîãc. £¥¦¨§¦¦©¨¨¦¤¥§¨¨
ìç .éàcLéøôä .äi÷æç .õeça .äøeîz .øúBî .Lúàèç. §¦¨¨¨§¨©¦§¦¨¦§¦¨¨

:àîéìå íçì éúéìå ,éaø éðôì ïéãîì eøîà .(øúBé øçàì§©©¥¨§§¥¦¦§¥©¦§¥¥¤¤§¥¨
àéä äãBz àîéé÷c Cä éà¯àì éà ,dîçì àä¯÷Btéì ¦¨§©§¨¨¦¨©§¨¦¨¥

äîäa éúéìå ?äøæòì ïéleç ïéñéðëî éëå :eäì øîà !ïéleçì§¦£©§§¦©§¦¦¦©£¨¨§¥¥§¥¨
àéä äøeîz àîéé÷c Cä éà :àîéìå ,íçìå¯äãBz àä §¤¤§¥¨¦¨§©§¨§¨¦¨¨

àéä äãBz àîéé÷c Cä éà ,dîçì àäå¯àäå dîçì àä §¨©§¨¦¨§©§¨¨¦¨©§¨§¨
äìéëàa èòîî à÷c íeMî :eäì øîà !íéîìL éåäéz¤£¥§¨¦£©§¦§¨§©¥©£¦¨
éà :àîéìå ,íçìå äîäa éúéìå :éaøì éåì øîà .íéîìLc¦§¨¦£©¥¦§©¦§¥¥§¥¨§¤¤§¥¨¦

àéä äøeîz àîéé÷c Cä¯éàä éàå ,dîçì àäå äãBz àä ¨§©§¨§¨¦¨¨§¨©§¨§¦©
àéä äãBz àîéé÷c¯!äãBúc øúBî éåäéz àäå dîçì àä §©§¨¨¦¨©§¨§¨¤£¥¨§¨

,Bã÷ã÷a çBî Bì ïéàL éðà äneãîk :déì øîà£©¥¦§¤£¦¤¥©§¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr t sc zegpn(ycew zay meil)

eøúBzðå,gafd ziipw xg`l zern exiizype -.íçì ïäa àéáîm`e §¦§¥¦¨¤¤¤
zern yixtdïäa àéáî ïéà ,eøúBzðå äãBú éîçììgaf.äãBz §©§¥¨§¦§¥¥¦¨¤¨

:`xnbd zxxanáø øîàc ,àðäk áøc íeMî àîéìéà ,àîòè éàî©©£¨¦¥¨¦§©©£¨§¨©©
øîàpL ,äãBz eàø÷pL äãBú éîçìì ïépî ,àðäk(ai f `xwie)áéø÷äå' ©£¨¦©¦§©§¥¨¤¦§§¨¤¤¡©§¦§¦

,'úBvî úBlç äãBzä çáæ ìòxyt` ,dcez `xwp mgldy oeike ©¤©©¨©©
.gafl eyxtedy zernn mgl zepwlénð àëtéà ,éëä éàmb ± ¦¨¦¦§¨©¦

mgld ixdy ,mgll eyxtedy zernn gaf `iadl lkeiy ,jtidl
.dcez oda `ian oi`y `ax xn` recne ,dcez `xwp

:`xnbd daiynéøwéà íçì[`xwp-],äãBzdcezd' aezky enk ¤¤¦§¥¨
j` .eixac llka mgl ,dcezl el` zern xn` m` okl ,'zelgäãBz¨

,íçì éøwéà àìlelk epi` gafd ,mgll el` zern xn`yk jkle Ÿ¦§¥¤¤
.el` zernn gaf `iadl oi`e ,epeyla

lirl(:hr)d`vnpe ,zxg` yixtde ezcez dca` m`y ,x`azd
dpc `xnbd .mgl `la dipyde ,mgl mr zg` aixwn ,dpey`xd

:ziyily yixtde ,dipyd mb dca`y ote`aLéøôä ,àáø øîàå§¨©¨¨¦§¦
Léøôäå øæçå ,äãáàå BúãBzdcezøæçå ,äãáàå äézçz úøçà ¨§¨§¨§¨©§¦§¦©¤¤©§¤¨§¨§¨§¨©

Léøôäådcezeàöîðå ,äézçz úøçàzecezdéøäå ,úBðBLàøä §¦§¦©¤¤©§¤¨§¦§§¨¦©£¥
ìLúBãîBò ïzLm` .epiptl,äðBLàøa øtkúðdäðeòè dðéà äiðL §¨§¨§¦§©¥¨¦¨§¦¨¥¨§¨

,íçìdpice ,'dcez xzen' `ide dpey`xd iteligl dyxted ixdy ¤¤
dyxtedy dcezd mle` .dpey`xa xtiky dcez itelig oick

,íçì äðeòè ,úéLéìLixd dipyde ,dipyd iteligk dyxted `idy §¦¦§¨¤¤
dperhe dcez xzen dpi` ziyilydy `vnp ,dcez xwirl daixw `l

.mgl
m`eøtkúðdligz,íçì äðeòè dðéà äiðL ,úéLéìMaixdy ¦§©¥©§¦¦§¦¨¥¨§¨¤¤

,diteliga xtiky dcezk dipyd oice ,ditelig `id ziyilyd
d j` .mgl `ll daixwy,íçì äðeòè äðBLàøziyilyd ixdy ¦¨§¨¤¤

daixw `l dpey`xd itelig `idy dipyde ,ditelig dpi` daixwy
.mgl dperhe ,dcez xzen dpi` dpey`xdy `vnp ,dcez xwirk

xtkzp m`eúéòöîàa,dipya -ïäézLziyilyde dpey`xd ±ïéà ¨¤§¨¦§¥¤¥
,íçì úBðeòèdyxted dipyd ixdy ,dipyl zekiiy odizyy itl §¤¤

okle ,dipyd iteligk dyxted ziyilyde ,dpey`xd iteligk
.mgl zeperh opi`e ,dcez xzen odizy

:`ax lr wleg iia`,ïäî úçàa øtkúð eléôà ,øîà ééaàoia ©©¥¨©£¦¦§©¥§©©¥¤
,ziyilya e` dipya e` dpey`xaïäézLzexg`d izy ±ïéà §¥¤¥

,íçì úBðeòèy meyneälekzecezd zyly lk -éããäc ïéôéìç §¤¤§£¦¦©£¨¥
eäðéðeyxted oleky ,dzxag itlk zg`d dcez iteligk zeaygp ± ¦§

.dgekn ze`ae ,dpey`xd ly zeixg`l
lirl(`"r),dizgz zxg` yixtde dca`y z`hgy ,x`azd

dpey`xd d`vnped`ian `xnbd .zenz dipyde daixw zg` ,
:ze`hga mb zkiiy `axe iia` zwelgnyïéðòì ïëå ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨§¥§¦§©

úBàhçm`y .dcezd oick opic ,zeixg`l oyixtdyBúàhç Léøôä ©¨¦§¦©¨
äézçz úøçà Léøôäå ,äãáàåzeixg`lúøçà Léøôäå ,äãáàå §¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨§¨§¨§¦§¦©¤¤

zeixg`lìL éøäå úBðBLàøä eàöîðå ,äézçzúBãîBò ïzL ©§¤¨§¦§§¨¦©£¥§¨§¨§
m` .epiptl,úeîz äiðL ,äðBLàøa øtkúðxzen' `id ixdy ¦§©¥¨¦¨§¦¨¨

e ,dpey`xa dilra extkzpy z`hg itelig oicke ,'z`hgúéLéìL§¦¦
,äòøz`l dipyde ,dipyd itelig `l` dpey`xd itelig `id oi`y ¦§¤

oi` j` ,dzn dpi`e z`hg xzen dpi` ziyilyd okle ,daixw
men da letiy cr drxz jkle ,e`hg lr xtik xak ixdy daixwdl

m`e .dctze,úeîz äiðL ,úéLéìMa øtkúðd`a ziyilydy ¦§©¥©§¦¦§¦¨¨
xtkzpy z`hgk z`hg xzen `id dipyd jkle ,dipyd iteligl

,diteliga,äòøz äðBLàøåditelig dpi` daixwy ziyilydy itl §¦¨¦§¤
xzen `id oi`y `vnpe ,daixw dpi` dipyde ,dipyd itelig wx `l`

m`e .dzn dpi` jkle ,z`hgeúeîé ïäézL ,úéòöîàa øtkúðitl ¦§©¥¨¤§¨¦§¥¤¨
itelig zirvn`dy ,zirvn`a zekiiy odizyy ,z`hg xzen ody

.zirvn`d itelig ziyilyde ,dpey`xd
s` wleg iia` .dceza `ax zrck md z`hga `xif iax ixac

:z`hga,ïäî úçàa øtkúð eléôà ,øîà ééaàe` dpey`xa oia ©©¥¨©£¦¦§©¥§©©¥¤
,ziyilya e` dipya,eúeîé ïäézLy meynéããäc ïéôéìç eälek §¥¤¨§£¦¦©£¨¥

eäðéðgkn ze`a oleky ,dzxagl zg` od zeixg`e oitilg ± ¦§
.diteliga dilra extiky z`hg ze`xwp olek okle ,dpey`xd

:`xnbd zl`eyéàîexne`a `xif iax eprinydy yecigd dn ± ©
ïëå'xzen' dceza miaygpd oitelig lky heyt ixd ,'z`hg oiprl §¥

mpi`y myk oitelig itelige ,'z`hg xzen' z`hga miaygp ,'dcez
.z`hga xzen mpi` jk dceza xzen

y ,`ed yecigd :`xnbd daiyníúä ,àîéúc eäîdcez iabl ± ©§¥¨¨¨
øîéîì àkéàc àeäy meyn ,mgl dperh ziyilydyäaøî §¦¨§¥©©§¤

,àeä úBãBúaziyilydy xxazdyke ,dacpa d`a dcez ixdy §
,dacpl dnvr ipta dcezk daiygdl xyt` ,dcez xzen dpi`ìáà£¨

àëä,z`hg iabl -,àeä úBàhça äaøî øîéîì àkéìcixdy ¨¨§¥¨§¥©©§¤§©¨
,dacp e` xcpa d`a dpi` z`hgàì àîéàokzi `ly ,xn`p `ny ± ¥¨Ÿ

,z`hga dacp oi`y oeik ixdy ,dzxagl zeixg` zg` lk oi`y
.ezeni oleke ,dpey`xd gkn wx d`a ziyilyd s`y i`ceà÷̈

ïì òîLîz` aiygdl dpey`xa gk oi` z`hga s`y ,`xif iax ©§©¨
.'z`hg xzen' ditilg itilg

lirl x`ean(:hr)mgl dperh dcezd ,ezcezl dxenz dyerdy
:dzxenza daxrzpy dcez oica dpc `xnbd .dperh dpi` dxenzde

,àéiç éaø éðz,dúøeîúa äáøòúpL äãBzdcezd in rcei epi`y ¨¥©¦¦¨¨¤¦§¨§¨¦§¨¨
,dxenzd ineäðwz dì ïéà dzøéáç ,ïäî úçà äúîexyt` i` - ¥¨©©¥¤£¤§¨¥¨©¨¨

y iptn ,xacd mrhe .daixwdlãéáòð éëéäm` ,dyrp cvik ±áéø÷ð ¥¦©£¦©§¦
dãäa íçì,[dnr±]àîìczx`ypd ef ile` ±,àéä äøeîzdpi`e ¤¤©£¨¦§¨§¨¦

m`e .mgl dperhàîìc ,dãäa íçì áéø÷ð àìzx`ypdäãBz Ÿ©§¦¤¤©£¨¦§¨¨
,àéä.mgl dperhe ¦

dywn .dacpa e` xcpa zwqer `ziixad m`d zxxan `xnbd
:`xnbdøîàc éà ,éîc éëéäixd' dpey`xd z` yixtdykéìò ¥¦¨¥¦§¨©¨©

,xcpa eilr laiwy ,'dcezéúééî àìc àéâñ àìexcp ici `vei epi` ± Ÿ©§¨§Ÿ©§¥
`iadl lekie ,zeixg` eilr laiw ixdy ,ezcez z` `ian epi` m`

jkle .zeixg`l zxg` dnda[éúééì] (äéì)zx`ypd mr `iaiy ± ©§¥
àîéìå ,íçìå àðéøçà äîäa,ozaxwda i`pz xn`ie ±Cä éà §¥¨©£¦¨¨¤¤§¥¨¦©
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È¯ˆ‰È‰ ‡Ï ÛÒeÓ ˙lÈÙ˙aL ÈÙÏ ÛÒeÓ ˙lÈÙz ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ÏÈÁ˙‰Ïe da ¯kÊ�L ‰Î¯a‰ ÚˆÓ‡a ˜BÒÙÏ C ¨¦¦§§¤§©©§¨¨¤¦§©¨§©§¦¤§¨¦¤§¦©¨§¦¤¦§¦©¨Ÿ¨¨

L„BÁ L‡¯a Û‡ È¯‰L dc·la ÛÒeÓ ÏL ˙Á‡ ‰Î¯a ‡l‡ ÏBÁ ÏL ˙BiÚˆÓ‡‰ Ïk Ïlt˙‰Ï ÔÈc‰ ÔÓ ÏÏk Èe‡¯̈§¨¦©¦§¦§©¥¨¨¤§¨¦¤¤¨§¨¨©©¤¨¦§©¨¤£¥©§Ÿ¤

˙BÎ¯a 'Ê ‡l‡ ÔÈÏlt˙Ó ÔÈ‡ ÛÒeÓa ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ‰Á�Óe ˙È¯ÁL ˙È·¯Ú Á"È Ïlt˙‰Ï eÁÈ¯Ë‰L „ÚBÓ ÏL BÏeÁÂ§¤¥¤¦§¦§¦§©¥©§¦©£¦¦§¨§©©¦¥§¨¥¦§©§¦¤¨§¨

È¯ˆ ÔÈ‡L È�tÓ ‡l‡ Á¯Bh‰ È�tÓ ÌÚh‰ ÔÈ‡ Ôk Ì‡‰Ê ÏÚ ÔÈ˜ÏBÁ LÈÂ ¯˙BÈ C[f:Ï˜‰Ï ˙BÎ¯a ˜ÙÒÂ ¦¥¥©©©¦§¥©©¤¨¦§¥¤¥¨¦¥§¥§¦©¤§¨¥§¨§¨¥
ג סעיף שבת, בתפילת הטועה דין רסח, סימן ב חלק

1

2

3

4

5

`zax `zkld

äæ ìò ïé÷ìåç [æי"ח התפלל אם במוסף גם שלדעתם -

יום בתמידי חובותינו לפניך ונעשה בה הוסיף ורק ברכות
בדיעבד שייך לה גם ולכך בדיעבד, יצא מוסף ובקרבן

חול. של הברכה

•

zay zekld - jexr ogley

Èאו מרחץ להשכיר העיר אנשי רוב דרך שאין במקומות ואף
שם יש אם מקום מכל באריסות ליתנם או רחיים או תנור
שנתפרסם עד שנה אחר שנה באריסות נתנם או שהשכירם אדם
ליתנם או להשכירם אלא פועלים לשכור דרכו שאין לרבים

באריסות: לו ליתנם או לנכרי להשכירם לו מותר באריסות

‡Èותנור ורחיים מרחץ לנכרי להשכיר שמותר במקום אף
המגיע השכר ליטול לו התירו לא החול ימי מלששת ליותר
בהבלעה השבת יום את לו כשהשכיר אלא השבת יום בעד לו
לו שאמר לחדש או לשנה לו שהשכיר כגון הימים שאר עם
כל או ימים ג' כל בעד אפילו או וכך כך לי תתן שבוע כל בעד
השבת ליום לו השכיר שלא שנמצא וכך כך לי תתן ימים ב'
כשהנכרי ואח"כ אחרים ימים עם בהבלעה אלא עצמו בפני
ג' כל בעד או וכך כך שבוע כל בעד משלם השכר לו משלם
שכר לו משלם שאין נמצא וכך כך ימים ב' כל בעד או ימים

אחר: יום עם בהבלעה אלא עצמו בפני השבת יום של

·Èלך משכיר אני לו שאמר נפרדים לימים לו השכיר אם אבל
נמצא וכך כך לי תתן ויום יום כל ובעד לחדש או לשנה
הוא ויום יום כל שהרי עצמו בפני להנכרי מושכר השבת שיום
חדש) או שנה באמצע בו לחזור (ויוכל עצמו בפני שכירות
אחת בבת הימים כל בעד הנכרי לו משלם שאח"כ אע"פ לפיכך
מחשב הנכרי שהרי השבתות לימי המגיע שכר ליטול לו אסור
נמצא ויום יום כל בעד לו ומשלם נפרדים ימים סכום עמו
ליטול ואסור בהבלעה שלא עצמו בפני השבת יום בעד שמשלם
גזירת משום בשבת משתכרים שאין בהבלעה שלא שבת שכר

וממכר: מקח

‚Èורחיים תנור או מרחץ לנכרי להשכיר שאסור במקומות
כל לקבל לו מותר והשכיר עבר אם העין מראית מפני
מפני אלא הדין מעיקר איסור עשה שלא דכיון מהנכרי השכר

אותו: קונסין אין העין מראית

„Èלא ורחיים תנור מרחץ לנכרי להשכיר שמותר במקום אף
בסימן שיתבאר כמו לכן קודם אלא שבת בערב לו ישכירם

הטעם: ע"ש רמ"ו

ÂËלנכרי ורחיים תנור מרחץ להשכיר שאסרו במקומות אף
שידוע עליהם הישראל שם כשנקרא אלא אסרו לא
כמה בהם מתעסק אותו שראו ישראל של שהם לרבים ומפורסם
תנור מרחץ מנכרי שקנה ישראל אבל החול בימות פעמים
לנכרי מיד והשכירו חזר אלא כלל בהם התעסק ולא ורחיים
הישראל שם עליהם נקרא לא שעדיין לפי מותר זה הרי אחר

העין: מראית חשש כאן ואין

ÊËדר אינו שהוא אחרת בחצר דירה בית לישראל יש אם וכן
החול ימות כל אם הדירה באותה מרחץ יש ושם בתוכה
הדירה שכיני רק מרחץ באותה לרחוץ ישראל שום דרך אין
חשש כאן ואין באריסות לו ליתנו או לנכרי להשכירו לו מותר
בימות כלל מרחץ באותו רוחץ שאינו מי שכל לפי העין מראית
עומד שהוא שכיון ישראל של הוא זה שמרחץ יודע אינו החול
ושכיני חצר באותה דר ישראל שום ואין עצמו בפני בחצר
אצל יום שכיר הנכרי שאין הן יודעין בחול בה שרוחצין המרחץ
לישראל הנכרי נותנו הרחיצה בעד שנותנים השכר וכל הישראל
בעד שנותנין השכר וכל באריסות לו נתנו או לו השכירו אלא
משכיני שאינו ישראל שום דרך אם אבל להנכרי הוא הרחיצה
שהוא יודע בו ונכנס יוצא שהוא מתוך בחול בו לרחוץ המרחץ

שם כשיעבור כך ואחר ישראל נכריםשל ויראה בשבת לפעמים
המתעסק שנכרי לומר המרחץ בעל ישראל את יחשוד בו רוחצין

הישראל: אצל יום שכיר הוא בשבת במרחץ

יֿטז סעיפים לנכרי. ומרחץ שדה המשכיר דין רמג, סימן ב חלק
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ב עמ' לא cדף déøa ÷çöé áø øîà907Lwáé íìBòì :äãeäé áø ¨©©¦§¨§¥§©§¨§¨§©¥

àlL íéîçø íãà908äìçé909íàL ,910äìçé911:Bì íéøîBà , ¨¨©£¦¤Ÿ¤¡¤¤¦¤¡¤§¦

úeëæ àáä912å ,913øètä914àø÷ éàî :àá÷eò øî øîà .915? ¨¥§§¦¨¥¨©©§¨©§¨

כב) epnî"(דברים ìôpä ìté ék"916epnî917äéàø àéáäì918. ¦¦Ÿ©Ÿ¥¦¤¦¤§¨¦§¨¨

àéðz919éác920ìàòîLé éaø921,"epnî ìôpä ìté ék" : ©§¨§¥©¦¦§¨¥¦¦Ÿ©Ÿ¥¦¤

'epnî'922éeàø923ìtì äæ924úéLàøa éîé úLMî925éøäL ,926 ¦¤¨¤¦Ÿ¦¥¤§¥§¥¦¤£¥

"ìôBð" :Bàø÷ áeúkäå ,ìôð àì927ìò úeëæ ïéìbìânL ,àlà , Ÿ¨©§©¨§¨¥¤¨¤§©§§¦§©

áiç éãé ìò äáBçå ,éàkæ éãé928. §¥©©§¨©§¥©¨

i"yx

.äéàø àéáäì åðîî`edy xg`n

eiyrnne epnn `evnl jixv ltep

:zekfl di`x.úéùàøá éîé úùùî
y`xn zexecd `xew aizkcdiryi)

(fnzexecd eiptl zelbpy

ixdy mzeprxet onfe mdiyrne

df ltp `l oiicr dxez dpzipyk

:ltep e`xw aezkde.áééç é"òlra

:dwrn zevn miiw `ly df ziad

l"fg zecb`a mixeriy jezn

ׁשל907) הּוא908)ּבנֹו ׁשּבֹו למּצב זכּיֹות,ּב909)יּגיע חסר גלל ְְְְִִֶֶֶַַַַָֹֻ
מּמּטת לקּום ּכדי ּומרּבֹות, ּגדֹולֹות זכּיֹות לגּיס יצטרְך ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻֻואז

ּומּמילא910)חליֹו. הרּוחני, ּבמאזן זכּיֹות לֹו ּתחסרנה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻ
ּכְך911) ּכל אין ּכבר אז ּוקׁשיים, צרֹות ׁשאר ּבֹו יפגעּו ְְְְְִִֵָָָָָָָאֹו

ּבּׁשמים ּכי לתפּלתֹו, ּבכְך913)מיחדת912)מקֹום רק ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻ
נפילה915)מּמחלתָך.914) ׁשאחר הּמֹוכיח, הּמקרא הּוא מה ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָ

את להׁשאיר מאׁשר זכּיֹות, יֹותר ּבהרּבה צרְך יׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֻלמׁשּכב
"ּכי ּׁשּנאמר: מּמה להֹוכיח נּתן זאת הּקּים. ּבמּצבֹו ְְֱִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹהּבריא
ּדמים תׂשים ולא לגּגָך, מעקה ועׂשית חדׁש, ּבית ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹתבנה

הּנפל916)ּבביתָך, יּפל "ּכי הּפסּוק: ׁשל האחרֹון חלקֹו . ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
מּדה ּבאֹותּה לכאֹורה מּובן והּנֹוׂשא ּכמיּתר, נראה ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֻמּמּנּו"
ׁשה"ּמּמּנּו" עּוקבא, מר אמר ּכן על זֹו. סּימת ללא ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּגם
אּלא לּפֹול, עלּולים מּמּנּו אׁשר הּגג אל מתיחס ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָאינֹו

ּדהינּו: הּנֹופל, אל מתּכּון "מּמּנּו" מהּנֹופל917)הּנאמר ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
צריְך על918)ּבעצמֹו חזרה ׁשּיעמידּוהּו זכּיֹות ּדי לֹו ׁשּיׁש ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

ׁשּנפל חֹולה לכל הּדין הּוא מהּגג. ׁשּנפל אחר ְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָרגליו
הּבית מּגג ּכׁשּנפל ׁשּנחּבל לאֹותֹו ּדֹומה ׁשהּוא ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָלמׁשּכב,

ּדי לא ּולהבריא, חליֹו מּמּטת לקּום ּוכדי הּמעקה, ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָֹחסר
אּלא ּבריא, ׁשהּוא ּבׁשעה חי אֹותֹו הּמחזיקֹות ְְֲִִִֶֶַַַָָָָּבזכּויֹות
ּבעצמֹו, ׁשּלֹו איׁשּיֹות זכּיֹות על להצּביע צריְך ְְְְְִִִִֶַַַַָֻהּוא
מּצבֹו, את ׁשּתׁשּנה ּוזכּות ראיה להביא ּבלבד ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָּו"מּמּנּו"

ׁשל920)ׁשנינּו.919) מדרׁשֹו ׁשל921)ּבבית מדרׁשֹו ּבבית ּגם ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
הבינּו הם וגם "מּמּנּו", ּבּמּלה: התמּקדּו יׁשמעאל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָרּבי
הּקֹודמת, ּבּדרׁשה ּכמֹו לא אְך מהּגג, הּכּונה ְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשאין
הּבית ּבעל זה "מּמּנּו" אּלא ּבעצמֹו, מהּנֹופל זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָׁש"ּמּמּנּו"

הּנֹופל". "יּפל ּכלֹומר: לגּגֹו, מעקה ּבנה מחמתֹו,922)ׁשּלא ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
עׂשה ולא הּתֹורה לחּקי צּית ׁשּלא ּבגלל ּובחֹובתֹו, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֻּבגללֹו
ׁשּמיׁשהּו העבּדה הּדברים: הסּבר הּוא ּכְך לגּגֹו. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻמעקה

ׁש מֹוכיחה מהּגג, ּכבר.924)נֹופל923)נפל ּגֹורלֹו925)ּכי ידּוע ְִִֵֵֶַַַַָָָָָ
מהּגג, ׁשּנפל האדם ּכי ּברּור מּמילא ואחד, אחד ּכל ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשל
ּבני ׁשל מארעֹותיהם ׁשּתכננּו מּׁשעה לזאת ראּוי ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹֻהיה

ּופרענּיֹותיהם. הוה.927)עֹוד.926האדם ּכן928)ּבלׁשֹון על ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
מצות קּים ׁשּלא זה "חּיב" ידי על ּדוקא הּנפילה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹנגרמה

ּבביתֹו". ל"דמים ּבכְך וגרם ְְְְֲִֵֶַַָָָמעקה,
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zay zekld - jexr ogley
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L„BÁ L‡¯a Û‡ È¯‰L dc·la ÛÒeÓ ÏL ˙Á‡ ‰Î¯a ‡l‡ ÏBÁ ÏL ˙BiÚˆÓ‡‰ Ïk Ïlt˙‰Ï ÔÈc‰ ÔÓ ÏÏk Èe‡¯̈§¨¦©¦§¦§©¥¨¨¤§¨¦¤¤¨§¨¨©©¤¨¦§©¨¤£¥©§Ÿ¤
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È¯ˆ ÔÈ‡L È�tÓ ‡l‡ Á¯Bh‰ È�tÓ ÌÚh‰ ÔÈ‡ Ôk Ì‡‰Ê ÏÚ ÔÈ˜ÏBÁ LÈÂ ¯˙BÈ C[f:Ï˜‰Ï ˙BÎ¯a ˜ÙÒÂ ¦¥¥©©©¦§¥©©¤¨¦§¥¤¥¨¦¥§¥§¦©¤§¨¥§¨§¨¥
ג סעיף שבת, בתפילת הטועה דין רסח, סימן ב חלק

1

2

3

4

5

`zax `zkld

äæ ìò ïé÷ìåç [æי"ח התפלל אם במוסף גם שלדעתם -

יום בתמידי חובותינו לפניך ונעשה בה הוסיף ורק ברכות
בדיעבד שייך לה גם ולכך בדיעבד, יצא מוסף ובקרבן

חול. של הברכה

•

zay zekld - jexr ogley

Èאו מרחץ להשכיר העיר אנשי רוב דרך שאין במקומות ואף
שם יש אם מקום מכל באריסות ליתנם או רחיים או תנור
שנתפרסם עד שנה אחר שנה באריסות נתנם או שהשכירם אדם
ליתנם או להשכירם אלא פועלים לשכור דרכו שאין לרבים

באריסות: לו ליתנם או לנכרי להשכירם לו מותר באריסות

‡Èותנור ורחיים מרחץ לנכרי להשכיר שמותר במקום אף
המגיע השכר ליטול לו התירו לא החול ימי מלששת ליותר
בהבלעה השבת יום את לו כשהשכיר אלא השבת יום בעד לו
לו שאמר לחדש או לשנה לו שהשכיר כגון הימים שאר עם
כל או ימים ג' כל בעד אפילו או וכך כך לי תתן שבוע כל בעד
השבת ליום לו השכיר שלא שנמצא וכך כך לי תתן ימים ב'
כשהנכרי ואח"כ אחרים ימים עם בהבלעה אלא עצמו בפני
ג' כל בעד או וכך כך שבוע כל בעד משלם השכר לו משלם
שכר לו משלם שאין נמצא וכך כך ימים ב' כל בעד או ימים

אחר: יום עם בהבלעה אלא עצמו בפני השבת יום של

·Èלך משכיר אני לו שאמר נפרדים לימים לו השכיר אם אבל
נמצא וכך כך לי תתן ויום יום כל ובעד לחדש או לשנה
הוא ויום יום כל שהרי עצמו בפני להנכרי מושכר השבת שיום
חדש) או שנה באמצע בו לחזור (ויוכל עצמו בפני שכירות
אחת בבת הימים כל בעד הנכרי לו משלם שאח"כ אע"פ לפיכך
מחשב הנכרי שהרי השבתות לימי המגיע שכר ליטול לו אסור
נמצא ויום יום כל בעד לו ומשלם נפרדים ימים סכום עמו
ליטול ואסור בהבלעה שלא עצמו בפני השבת יום בעד שמשלם
גזירת משום בשבת משתכרים שאין בהבלעה שלא שבת שכר

וממכר: מקח

‚Èורחיים תנור או מרחץ לנכרי להשכיר שאסור במקומות
כל לקבל לו מותר והשכיר עבר אם העין מראית מפני
מפני אלא הדין מעיקר איסור עשה שלא דכיון מהנכרי השכר

אותו: קונסין אין העין מראית

„Èלא ורחיים תנור מרחץ לנכרי להשכיר שמותר במקום אף
בסימן שיתבאר כמו לכן קודם אלא שבת בערב לו ישכירם

הטעם: ע"ש רמ"ו

ÂËלנכרי ורחיים תנור מרחץ להשכיר שאסרו במקומות אף
שידוע עליהם הישראל שם כשנקרא אלא אסרו לא
כמה בהם מתעסק אותו שראו ישראל של שהם לרבים ומפורסם
תנור מרחץ מנכרי שקנה ישראל אבל החול בימות פעמים
לנכרי מיד והשכירו חזר אלא כלל בהם התעסק ולא ורחיים
הישראל שם עליהם נקרא לא שעדיין לפי מותר זה הרי אחר

העין: מראית חשש כאן ואין

ÊËדר אינו שהוא אחרת בחצר דירה בית לישראל יש אם וכן
החול ימות כל אם הדירה באותה מרחץ יש ושם בתוכה
הדירה שכיני רק מרחץ באותה לרחוץ ישראל שום דרך אין
חשש כאן ואין באריסות לו ליתנו או לנכרי להשכירו לו מותר
בימות כלל מרחץ באותו רוחץ שאינו מי שכל לפי העין מראית
עומד שהוא שכיון ישראל של הוא זה שמרחץ יודע אינו החול
ושכיני חצר באותה דר ישראל שום ואין עצמו בפני בחצר
אצל יום שכיר הנכרי שאין הן יודעין בחול בה שרוחצין המרחץ
לישראל הנכרי נותנו הרחיצה בעד שנותנים השכר וכל הישראל
בעד שנותנין השכר וכל באריסות לו נתנו או לו השכירו אלא
משכיני שאינו ישראל שום דרך אם אבל להנכרי הוא הרחיצה
שהוא יודע בו ונכנס יוצא שהוא מתוך בחול בו לרחוץ המרחץ

שם כשיעבור כך ואחר ישראל נכריםשל ויראה בשבת לפעמים
המתעסק שנכרי לומר המרחץ בעל ישראל את יחשוד בו רוחצין

הישראל: אצל יום שכיר הוא בשבת במרחץ

יֿטז סעיפים לנכרי. ומרחץ שדה המשכיר דין רמג, סימן ב חלק
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dxez ihewl

הגוף במאסר הנשמה וגלות השכינה" "גלות

íéùòîå äáåùúä úìòî ìãâúú äîáå êéà êà
.êë ìë íéáåè

טובים ומעשים תשובה ידי שעל לעיל, מבואר
עצמו, בהקב"ה ומתאחד מתדבק האדם הזה בעולם
באמת מהי להבין, וצריך דמלכא"; בגופא "לאשתאבא
בעולם טובים ומעשים תשובה של הגדולה המעלה

זה. נפלא לעילוי האדם בא ידם שעל הזה

ìäåàáå éðéñ øáãîá ,úåðéçá 'á éãé ìò àåä äðä
.ãòåî

את רבינו מביא כאן) נעתק (שלא המאמר [בתחילת

" במדבר) פרשת (ריש במדברהכתוב משה אל ה' וידבר

מועד באהל שהכתוב"וגו'סיני כאן ומבאר שהולך וזהו ,

את (המקוםמפרט משה אל ה' דיבר סיני,"שבו במדבר

מועד אלו"באהל מקומות שני הפנימי, בתוכנם כי ,(

סיני"( ומדבר מועד"" בחינות"אהל שתי על מורים (

הנעלים הענינים שני הן והן ה', בעבודת כלליות

את פועלים אשר הזה, בעולם טובים ומעשים שבתשובה

" – בנשמה הגדולה דמלכאהעלי' בגופא "לאשתאבא

" בחינת מהות יבאר ה פרק סוף עד סיני(מכאן ,"מדבר

" בחינת מהות יבאר ו מועדובפרק )."אהל

" מבחינת הבא הרוחני העילוי את להבין "מדברכדי

" של הפנימי התוכן את לבאר מקדים כדלהלן]."מדבר– ,

ïåùìî ,äåàð êøáãîå áåúëù äî àåä øáãî úðéçá
.øåáéã

גם מתפרש "מדבר" שלשון בכתובים מצינו
נאוה" ּומדּבר" וכמ"ש "דיבור", של ְִֵָבמשמעות
משבח שהקב"ה היינו "דיבורך", פירושו ("ומדברך"

יפה"). "דיבורך לה ואומר ישראל כנסת את

ב הפירושים שני בין הקשר –מדבר"[וביאור מדבר"

ולשון שממה) (מקום :]דיבורכפשוטו

.'åë äðéëù éåìéâ åæ 'ä øáã äðä éë
ש" רז"ל בדברי גילוידברמצינו על מורה ה'"

השכינה. והשראת

והענין:

על מורה כביכול, השי"ת, כלפי "דיבור" לשון
שבאדם,גילוי" התחתון שדבור "כמו כי אלקי", אור

במחשבתו, ונעלם צפון שהי' מה לשומעים מגלה הוא

ממנו והחיות האור יציאת ב"ה, סוף באין למעלה כך
נק' ולהחיותם, עולמות לברוא הגילוי אל מההעלם ית'

דיבור". בשם

ידי על (שהיא והנבראים העולמות כל חיות ולכן,
ית', דיבורו מבחינת היא אלקי) וחיות אור גילוי

"בעשרה "בדברמאמרותכמאמר וכתיב העולם", נברא
צבאם". כל פיו וברוח נעשו שמים ה'

" ענין הוא שכינהוהוא התוארגילוי שכן, ."

להחיות ית' ממנו המתפשט האור על קאי "שכינה"
זה אור כי העולמות, דבראת [היינו ית' פיו רוח "הוא

שם על שכינה, בשם הנקרא ומתלבשתה'] ששוכנת

זה אור וכאשר ולקיימן"; להחיותן עלמין כל תוך
האלקית,בגילוימאיר החיות את שמרגישים היינו –

" נקרא זה שכינההרי ".גילוי

.øáãî úàø÷ð 'éùò äøéöé äàéøáá úùáìúîùëå
למטה יורד ית' דיבורו מבחינת האור כאשר
מציאות שהם ועשי', יצירה בריאה בעולמות ומתלבש
בהם נמצא האלקי והאור מאלקות, נפרד ודבר "יש"
נקראת ה'" "דבר בחינת אזי והסתר, העלם בבחינת

בסמוך). שיתבאר (כפי "מדבר" בשם

כלומר:

" של בעולםכחהמקור הוא שלמעלה הדיבור"
הקב"ה של כחותיו מתגלים שבו העולם האצילות,
"עשר (הנקראים העולמות והתהוות לבריאת הנצרכים
"דיבור" בחינת הנקרא האלקי הכח גם ולכן ספירות"),
ית' ממנו ומתגלה נמשך העולמות) המהווה (שהוא

האצילות. בעולם

ממקורו "יוצא" שלמעלה הדיבור כח כאשר אולם
ומתלבש ויורד האצילות בעולם בפועלוממקומו

והאור הכח כך ולשם ולקיימם, להחיותם בנבראים
מציאות להיות שתוכל כדי ומסתתר נעלם האלקי

"מדבר". בחינת זה כח נקרא אז "יש",

.äçåúô 'î úåà úôñåúá
הוא, "מדבר" ומלת [ה']" "דבר מלת בין ההבדל
מ"ם אות התיבה בתחילת נתוספה "מדבר" שבמלת

פתוחה.

" בין פתוחה[והקשר זומ' והתלבשות לירידה "

עשי':] יצירה בריאה בעולמות
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

úåôéì÷ä íä ,íéðåöéçì àåáîå çúô ùé æàù éôì
.äðîî úåéç ìá÷ìå ÷ðéì ,àøçà àøèñå

מ"ם [לעומת פתוחה במ"ם הפתוח המקום
ענין על מורה צדדי'] מכל סתומה שהיא סתומה,

לחיצונים". "יניקה

פירוש:

אחרא וסטרא הקליפות הם – "חיצונים"
רקמחוץשנמצאים היא חיותם כל אך הקדושה, לגבול

של היכולת אמנם, הקדושה. מן שיונקים ממה
רק היא האלקי מהאור חיות ולקבל לינוק החיצונים

בבחינת ומבוא "פתח" יש שםכאשר שדרך ה'", "דבר
הקדושה לגבול מחוץ אל כביכול, יוצא, הקדושה שפע

לקליפות. גם חיות ונותן

רק מתחילים אחרא והסטרא הקליפות כחות והנה,
"יש" בבחינת שהם ועשי', יצירה בריאה בעולמות
יגורך "לא אלקות, שהוא האצילות, בעולם אבל כנ"ל,

כתיב. רע"

בריאה לעולמות יורד ית' דיבורו כאשר ולכן,
לינק לחיצונים ומבוא "פתח בו ונתהווה עשי', יצירה
נעשה ה' "דבר" מבחינת אזי ממנה", חיות ולקבל
על המורה פתוחה, מ' אות בתוספת "מדבר" בחינת

זה. ומבוא פתח

" –]פתח[אבל רק הוא ה' בדבר זה "

.'åë íéøù 'òá äúåùáìúäá
שהוא למעלה, רוחני שר יש אומה שלכל ידוע
כנגד שרים ע' יש וכך זו, אומה על הממונה המלאך

אומות. שבעים

הם אלה שרים שע' הסוד, בתורת מקורומבואר

אתהחיות המחי' האלקי השפע כי האומות, ע' של
החיות וכך העליונים, המלאכים דרך "עובר" העולמות
השרים. ע' דרך ועוברת מתלבשת האומות שבעים של
מתהווה השרים, בע' מתלבשת האלקית החיות וכאשר

לחיצונים". ומבוא "פתח בה

כלומר:

לינוק יוכלו שהחיצונים לכך והאפשרות ה"פתח"
וההסתרים ההעלמות ריבוי מחמת הוא מקדושה חיות
הוא וההסתר ההעלם כאשר כי האלקי, האור על

החיצונים גם כלל, האור נרגש שלא המנגדיםבתכלית,

הקדושה. מאור חיות לקבל יכולים לקדושה

בע' החיות בהתלבשות נעשה כזה והסתר והעלם
שרי (שהם העולםשרים ).אומות

שחיותן העולם אומות היו הבית בזמן גם [והנה,

" הי' אז שגם ונמצא טמאות, ומבואמקליפות פתח

חיות ולקבל לינק . . היאלחיצונים – ית' מדיבורו "

השכינה;

הגלות לזמן הבית זמן בין גדול הבדל שיש מובן אך

" שבבחינת לפי דמ– זה פתוחה"מדבר שתים יש גופא, "

התורה). אור (ס' בחינות

ומבאר:] שהולך וזהו

ïåùìî øáãî àø÷ð íéé÷ äéä ùã÷îä úéáù ïîæáù
íéòðëåî åéä íìåëù ,'åë íéîò øáãéúçú
.åéúåìùîî åéä ìàøùé úåîùðäå ,äùåã÷ä

אומות את מחי' הי' האלקי האור הבית, בזמן
עליהם, ושולט מושל הי' שהאור כזה באופן העולם
היו ו"ישראל הקדושה, לצד נכנעות האומות היו ולכן
על מושלים היו ישראל שבני היינו ממשלותיו",

האומות.

"פתח יש ה'" "דבר שבבחינת אף כזה, ובמצב –
") ממנה" חיות ולקבל לינק . . לחיצונים דבר"מומבוא

"מדבר"מבתוספת מלת מקום מכל פתוחה), '

לשון "ידבר – תחתנו" עמים "ידבר מלשון מתפרשת
והכניעם האומות את "הנהיג" הקב"ה כלומר, הנהגה",

ממשלתנו. תחת

äðéëù 'åë åìâ ì"æø åøîà äðä úåìâä ïîæá ìáà
.ìåëéáë äéöå øáãî õøàë ,øáãî àø÷ðå ,íäîò

שגלו מקום שבכל רז"ל אמרו הגלות זמן על
היא השכינה שגם פירוש עמהם", "שכינה ישראל
את המחי' האלקית שהחיות היינו כביכול, בגלות,

בגלוי. וניכרת נראית אינה הנבראים

ביאור: ליתר

"השוכנת האלקית החיות היא "שכינה" בחינת
ובזמן ולקיימן", להחיותן עלמין כל תוך ומתלבשת
שולטת תהי' האלקית שהחיות זה תמורת הנה הגלות,
תחת נכנעים שיהיו הנבראים, כל על בגלוי ומושלת
עד לגמרי, ומתעלמת מסתתרת היא הרי הקדושה,
רק וקיימים חיים שהם בנבראים כלל נרגש שאין

מאלקות.

כביכול בגלות, היא השכינה כאשר כזה, ובמצב –
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úåôéì÷ä íä ,íéðåöéçì àåáîå çúô ùé æàù éôì
.äðîî úåéç ìá÷ìå ÷ðéì ,àøçà àøèñå

מ"ם [לעומת פתוחה במ"ם הפתוח המקום
ענין על מורה צדדי'] מכל סתומה שהיא סתומה,

לחיצונים". "יניקה

פירוש:

אחרא וסטרא הקליפות הם – "חיצונים"
רקמחוץשנמצאים היא חיותם כל אך הקדושה, לגבול

של היכולת אמנם, הקדושה. מן שיונקים ממה
רק היא האלקי מהאור חיות ולקבל לינוק החיצונים

בבחינת ומבוא "פתח" יש שםכאשר שדרך ה'", "דבר
הקדושה לגבול מחוץ אל כביכול, יוצא, הקדושה שפע

לקליפות. גם חיות ונותן

רק מתחילים אחרא והסטרא הקליפות כחות והנה,
"יש" בבחינת שהם ועשי', יצירה בריאה בעולמות
יגורך "לא אלקות, שהוא האצילות, בעולם אבל כנ"ל,

כתיב. רע"

בריאה לעולמות יורד ית' דיבורו כאשר ולכן,
לינק לחיצונים ומבוא "פתח בו ונתהווה עשי', יצירה
נעשה ה' "דבר" מבחינת אזי ממנה", חיות ולקבל
על המורה פתוחה, מ' אות בתוספת "מדבר" בחינת

זה. ומבוא פתח

" –]פתח[אבל רק הוא ה' בדבר זה "

.'åë íéøù 'òá äúåùáìúäá
שהוא למעלה, רוחני שר יש אומה שלכל ידוע
כנגד שרים ע' יש וכך זו, אומה על הממונה המלאך

אומות. שבעים

הם אלה שרים שע' הסוד, בתורת מקורומבואר

אתהחיות המחי' האלקי השפע כי האומות, ע' של
החיות וכך העליונים, המלאכים דרך "עובר" העולמות
השרים. ע' דרך ועוברת מתלבשת האומות שבעים של
מתהווה השרים, בע' מתלבשת האלקית החיות וכאשר

לחיצונים". ומבוא "פתח בה

כלומר:

לינוק יוכלו שהחיצונים לכך והאפשרות ה"פתח"
וההסתרים ההעלמות ריבוי מחמת הוא מקדושה חיות
הוא וההסתר ההעלם כאשר כי האלקי, האור על

החיצונים גם כלל, האור נרגש שלא המנגדיםבתכלית,

הקדושה. מאור חיות לקבל יכולים לקדושה

בע' החיות בהתלבשות נעשה כזה והסתר והעלם
שרי (שהם העולםשרים ).אומות

שחיותן העולם אומות היו הבית בזמן גם [והנה,

" הי' אז שגם ונמצא טמאות, ומבואמקליפות פתח

חיות ולקבל לינק . . היאלחיצונים – ית' מדיבורו "

השכינה;

הגלות לזמן הבית זמן בין גדול הבדל שיש מובן אך

" שבבחינת לפי דמ– זה פתוחה"מדבר שתים יש גופא, "

התורה). אור (ס' בחינות

ומבאר:] שהולך וזהו

ïåùìî øáãî àø÷ð íéé÷ äéä ùã÷îä úéáù ïîæáù
íéòðëåî åéä íìåëù ,'åë íéîò øáãéúçú
.åéúåìùîî åéä ìàøùé úåîùðäå ,äùåã÷ä

אומות את מחי' הי' האלקי האור הבית, בזמן
עליהם, ושולט מושל הי' שהאור כזה באופן העולם
היו ו"ישראל הקדושה, לצד נכנעות האומות היו ולכן
על מושלים היו ישראל שבני היינו ממשלותיו",

האומות.

"פתח יש ה'" "דבר שבבחינת אף כזה, ובמצב –
") ממנה" חיות ולקבל לינק . . לחיצונים דבר"מומבוא

"מדבר"מבתוספת מלת מקום מכל פתוחה), '

לשון "ידבר – תחתנו" עמים "ידבר מלשון מתפרשת
והכניעם האומות את "הנהיג" הקב"ה כלומר, הנהגה",

ממשלתנו. תחת

äðéëù 'åë åìâ ì"æø åøîà äðä úåìâä ïîæá ìáà
.ìåëéáë äéöå øáãî õøàë ,øáãî àø÷ðå ,íäîò

שגלו מקום שבכל רז"ל אמרו הגלות זמן על
היא השכינה שגם פירוש עמהם", "שכינה ישראל
את המחי' האלקית שהחיות היינו כביכול, בגלות,

בגלוי. וניכרת נראית אינה הנבראים

ביאור: ליתר

"השוכנת האלקית החיות היא "שכינה" בחינת
ובזמן ולקיימן", להחיותן עלמין כל תוך ומתלבשת
שולטת תהי' האלקית שהחיות זה תמורת הנה הגלות,
תחת נכנעים שיהיו הנבראים, כל על בגלוי ומושלת
עד לגמרי, ומתעלמת מסתתרת היא הרי הקדושה,
רק וקיימים חיים שהם בנבראים כלל נרגש שאין

מאלקות.

כביכול בגלות, היא השכינה כאשר כזה, ובמצב –
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c"agקעב i`iyp epizeax zxezn

לדבר [המתייחסת "מדבר" המלה עמהם"), ("שכינה
היינו כפשוטה, מתפרשת השרים] בע' המתלבש ה'

מקום וצי'", "מדבר חיות,שממהארץ שום בו שאין
אין כאילו שנראה עד כך כל גדול וההסתר ההעלם כי

ח"ו. אלקית חיות שום כאן

àåä êë ,íìåòä úåììëá àåäù íùë äðäå
.íãàä ùôðá úåéèøôá

העולם בכללות ב"שכינה" בחינות שתי שיש כשם
(ב) הבית, כבזמן בגילוי, היא השכינה כאשר (א) –
בפרטיות, כך, – הגלות כבזמן השכינה, גלות בעת
כל בתוך כי האדם, בנפש הללו בחינות שתי קיימות
ממעל אלקה "חלק אלקי", "ניצוץ שוכן ישראל איש

ממש".

הגלות: לזמן הבית זמן בין הבדל יש בזה וגם

בישראל שורה השכינה "כשהיתה הבית, בזמן
וכשם עליונה", במדרגה ישראל "היו המקדש", בבית
הניצוץ הי' כך בגלוי, המקדש בבית שרתה שהשכינה

מאיר בגלויהאלקי מישראל ואחד אחד הי'בכל והוא
ענייניו. בכל מושל

לפי: – לגמרי שונה המצב הגלות בזמן אך

íãàä ùôðáù é÷ìà õåöéð íâ äðä ,úåìâä ïîæáù
íãà úåáùçîá ,éîùâä óåâä øñàîå úåìâá àåä

.íìåòä éìáäá ùéà éììòî éøöéå åéúåìåáçúå
בזמן העולם בכללות השכינה" "גלות מחמת
היינו מישראל, פרטית נפש בכל גם כן נעשה הגלות,
הגשמי הגוף בתוך ובמאסר בגלות נמצאת שהנשמה
המבלבלות מהמחשבות להיפטר יכול אינו שהאדם כך
האלקי הניצוץ גם ובמילא העולם, הבלי בעניני

בגלות. נמצא האדם שבנפש

כפשוטו, "מדבר" בבחינת היא הנשמה זה ובמצב
ניכרים לא הנשמה וחיות אור כי וצי'", מדבר "כארץ

חיות. ללא שממה כמדבר והוא באדם,

.äéìò êøåö àåä äæä úåìâá é÷ìà õåöéð úãéøéå
להתלבש הזה לעולם הנשמה ירידת שכללות כשם
של הנוספת הירידה גם כך עלי'", "צורך היא בגוף

בזמן עלהגלותהנשמה דוקא כי עלי'", "צורך היא –

דמלכא". בגופא "לאשתאבא מגיעים זו ירידה ידי

בגלות בהיותה הנשמה עבודת את ומבאר [והולך

[– זו לעלי' מגיעה היא דוקא זו עבודה שבגלל הגוף,

úéîäáä ùôðáù òøä ãéøôäìå øøáì éãë ,åðééäã

.'åë äâåð éùåáìî
" כדי הוא הזה בעולם הנשמה ירידת "לבררעיקר

את – לזכך היינו הבהמית– הנפש

הבהמית: הנפש "בירור" של זו עבודה ענין וזהו

מקליפת "היא שבישראל הבהמית נוגההנפש

ורע" טוב הדעת עץ מסוד והיא טוב, כן גם בה שיש
בעצם רע אינה שבישראל הבהמית הנפש כלומר,
והרצון הכח [היינו שלה המתאוה" ה"כח כי מהותה,
והנאה] עונג לאדם שיגרמו דברים אחרי להימשך שלה
כח להיות יכול הוא . . עצמותו עצם מצד "רע אינו
ולכן – לרע" מתאוה עכשיו שהוא כמו לטוב המתאוה

מקליפת ורקנוגההוא – ורע טוב תערובת שהיא
בעניני חושק בכךכשהוא הרי הגשמי, הזה עולם

דבר בתוך הזה המתאוה הכח את ;רע"הלביש"

– "לברר" האלקית, הנשמה עבודת היא וזאת
הטוב מן הבהמית הנפש של הרע את – להפריד היינו
תאוות הם – הרעים הדברים את להפריד כלומר, שבה,
מן – המתאוה) הכח את הלביש (שבהם הזה עולם
הנפש את "לזכך" ניתן זה ידי ועל המתאוה, הכח
פסוק על רז"ל [כמאמר לקדושה ולהעלותה הבהמית
יצריך", "בשני – לבבך" בכל אלקיך ה' את "ואהבת
את להפוך צריך שהאדם הוא בזה הפנימי שהפירוש
המתאוה כח "שגם הבהמית), (הנפש הרע היצר
עבודה ידי ועל – ה'"] לאהבת ישוב הבהמית שבנפש
ביותר. נעלית למדריגה הקדושה הנשמה מתעלית זו

ù"îë ('åë äîöòì ïå÷éú äëéøö äðéà äîùðä éë)
.øçà íå÷îá

הוא הזה בעולם הנשמה עבודת שעיקר זה, ענין –
'עץ בס' מפורש הבהמית, הנפש את ולזכך "לברר"
תיקון צריכה "אינה עצמה שהנשמה נאמר שם חיים',
קודם עצמה, מצד הקדושה בנשמה כלומר, כלל".
כן ואם תיקון, הדורש חסרון שום אין למטה, ירידתה
איזה בה לפעול כדי היא למטה שירידתה יתכן לא

החסרון. ומילוי "תיקון"

להתלבש הוצרכה ולא חיים':] ב'עץ [וממשיך
להמשיך "רק הבהמית ונפש הגוף אורבהםבחומר

".לתקנם

היא למטה הנשמה ירידת תכלית שכל ומאחר
מובן, הבהמית, והנפש הגוף את ולתקן לברר בשביל

ה את הפועלת היא זו בנשמה.עלי'שעבודה
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ודורÊ"„ÚÂ(מ) דור בכל בכנ"י לנער חינוך בחי' יש ממש
ממש אלקים בצלם אדם נק' שכנ"י ידוע דהנה
ישראל נער כי כמ"ש זוטרי אנפי בחי' נער בבחי' הם אך
כו' שעשועים ילד אם אפרים לי יקיר הבן וכתיב ואוהבהו
בגופים שבנש"י ב"ה א"ס אור גילוי בחי' כי הוא והענין
בחי' רק הוא הכל אוי"ר ומדות ורצון שכל בהם שיש הגם
נשמות (ואפי' כו' הזקן לגבי הנער כמו ונערות קטנות
כו') ממשתה ונערים בענין במ"א וכמ"ש נערים נק' שבג"ע
בתו"מ וכמו"כ כו' רברבי אנפי העליון אדם בחי' לגבי
כו' ומדות ומוחי' ראש אדם בציור שהוא אעפ"י שעושים
לתו"מ וכלל כלל ערך בלתי מאד הקטנות בבחי' הוא הכל
שיוכלו כדי וע"כ כו' דמלכא אברים רמ"ח פקודין שברמ"ח
שם שהוא שבמ"ע יח"ע אורות גילוי כל בתוכם לקבל כנ"י
ע"י והוא כנ"ל לחזקם לחינוך צריכים דאצילות הוי"ה
נעלה מאד גבוה ממקום עליונים היותר אורות המשכות

או המתנות ובריבוי הנשיאים ע"י המזבח חנוכת כענין
במתנות מרבים קרובים וגדולי ואם שאב וכלה הנער במשל
ב"ה א"ס מאור גדול וכח עוז רוב לכנ"י נמשך כך גדולות
מקור דקו"ח ההשתלשלות מכל מעלה שלמעלה בכבודו
וכח עוז ברוב להתחזק כנ"י יוכלו שמשם כו' האצילות
הרבה המדה מכפי ביתר רבות מתנות ע"י האלקי' בנפשם
ויח"ע אורות גילוי כל להכיל קיבול בית כלי בחי' להיות כו'
במצות עליונים אורות גילוי ולקבל המצות מעשה שבכל
וגם הקטנות בבחי' שהם ומפני באוי"ר שבלב ובמדות ק"ש
ב' בזה ויש כנ"ל זה לחינוך צריכים ע"כ קשות התחלות כל
והן הנשיאים כמו גבוה ממקום העזר שיהיה א' תנאים
והב' דאצילות הוי"ה לשם להודות שעלו דוקא י"ה שבטי
אלקים לשם וכח עוז לאלקים עוז תנו וז"ש המתנות ריבוי
מעצמם ולהמשיך לקבל יוכלו ואח"כ החינוך בבחי' שבכנ"י

וד"ל: כו' המזבח ובענין וכלה הנער במשל כנ"ל
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‡Ï˘ולא שנאמר שמים, שם בו שיתחלל דבר לעשות
(רצ"ה): ל"ב) כ"ב (ויקרא קדשי שם את תחללו
שקדם בו שנצטוינו השם קדוש הפך הוא השם חלול וענין
ל"ת הרמב"ם עכ"ל כו' חלקים לג' יחלק הזה והעון ביאורו
הי' ב"ה דאא"ס ידוע הנה שם: בחינוך דבריו יעויין ס"ג סי'
ברצונו כשעלה ואח"כ העולמות בו שעתה החלל כל ממלא
ואח"כ פנוי ומקום חלל ונעשה א"ע צמצם העולם לברוא
ומן החלל לתוך מהחלל שלמעלה מאורו וחוט קו המשיך
הכלים שרש והרשימו החלל ומן האורות כל שרש הזה הקו
שלא אלא ח"ו גמור הסתלקות אינו זה צמצום ופי' כו',
קדש הנק' סוכ"ע ענין והוא מקיף בבחי' רק בגילוי יאיר
ענין שרש הוא בגילוי המאיר והקו קדה"ש במצות כמש"ל
של זו ההמשכה והנה במ"א. היטב זה נת' וכבר ממכ"ע
והמשכה והתפשטות צמצום דהיינו הוי' שם בחי' הוא הקו
אחרונה וה' במ"א ג"כ כמ"ש והוי"ו והה"י היו"ד שז"ס כו'
נקראים מ"ע הרמ"ח וכל כו' ההמשכה מקבל בחי' היא
מבחי' אא"ס בו להמשיך הוי' בש' תלוים שהם הוי' מצות
האור סוד והוא וחוט הקו מן מעלה שלמעלה ית' עצמותו

מעלה למעלה שהוא ב"ה שאא"ס הענין וכללות הקו שלפני
ולזאת וכנ"ל, כו' בחכמה ויתגלה יאיר וההשגה החכמה מן
לגרום שלא דהיינו שמים שם לחלל שלא ליזהר צריך עכ"פ
מלבד הרי ח"ו זה שבעשותו אלקות התגלות שמונע דבר
ע"י בממכ"ע מאיר להיות הסוכ"ע אא"ס גילוי המשיך שלא
דממכ"ע ההארה גם הרי אותה ובביטולו קדה"ש, מצות
ע"י כי הכלים מן להסתלק ג"כ גרם כנ"ל הקו שז"ס
השראת בחי' מלהיות הכלים מיאוס גרם ההם העוונות
נ"ט (ישעי' מבדילים היו עוונותיכם וכדכתיב בהם דממכ"ע
ריקני חלל עי"ז ועשו מו"ה י"ה הוי' בשם ומפרידים ב')
שנמשך הקו שהוא ממכ"ע בחי' גם נגלות הגלות מבלתי
כי הסוכ"ע אא"ס גלוי להיות שא"א וממילא החלל לתוך
תחללו דלא הלאו שמקדים וזה בממלא מאיר הסובב הרי
דממכ"ע הוי' בשם המפריד דבר לעשות שלא קדשי שם
ונקדשתי אח"כ להיות יכול אזי הסוכ"ע לגלוי כלי שהוא

הטו ע"י בנ"י גילויבתוך שממשיכים המצות דמעשה ב
אשר המצוה שלפני בברכה אומרי' שאנו כמו למטה הסובב

וכמשנת"ל: קדה"ש ע"י וכ"ש כו' במצותיו קדשנו
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ודורÊ"„ÚÂ(מ) דור בכל בכנ"י לנער חינוך בחי' יש ממש
ממש אלקים בצלם אדם נק' שכנ"י ידוע דהנה
ישראל נער כי כמ"ש זוטרי אנפי בחי' נער בבחי' הם אך
כו' שעשועים ילד אם אפרים לי יקיר הבן וכתיב ואוהבהו
בגופים שבנש"י ב"ה א"ס אור גילוי בחי' כי הוא והענין
בחי' רק הוא הכל אוי"ר ומדות ורצון שכל בהם שיש הגם
נשמות (ואפי' כו' הזקן לגבי הנער כמו ונערות קטנות
כו') ממשתה ונערים בענין במ"א וכמ"ש נערים נק' שבג"ע
בתו"מ וכמו"כ כו' רברבי אנפי העליון אדם בחי' לגבי
כו' ומדות ומוחי' ראש אדם בציור שהוא אעפ"י שעושים
לתו"מ וכלל כלל ערך בלתי מאד הקטנות בבחי' הוא הכל
שיוכלו כדי וע"כ כו' דמלכא אברים רמ"ח פקודין שברמ"ח
שם שהוא שבמ"ע יח"ע אורות גילוי כל בתוכם לקבל כנ"י
ע"י והוא כנ"ל לחזקם לחינוך צריכים דאצילות הוי"ה
נעלה מאד גבוה ממקום עליונים היותר אורות המשכות

או המתנות ובריבוי הנשיאים ע"י המזבח חנוכת כענין
במתנות מרבים קרובים וגדולי ואם שאב וכלה הנער במשל
ב"ה א"ס מאור גדול וכח עוז רוב לכנ"י נמשך כך גדולות
מקור דקו"ח ההשתלשלות מכל מעלה שלמעלה בכבודו
וכח עוז ברוב להתחזק כנ"י יוכלו שמשם כו' האצילות
הרבה המדה מכפי ביתר רבות מתנות ע"י האלקי' בנפשם
ויח"ע אורות גילוי כל להכיל קיבול בית כלי בחי' להיות כו'
במצות עליונים אורות גילוי ולקבל המצות מעשה שבכל
וגם הקטנות בבחי' שהם ומפני באוי"ר שבלב ובמדות ק"ש
ב' בזה ויש כנ"ל זה לחינוך צריכים ע"כ קשות התחלות כל
והן הנשיאים כמו גבוה ממקום העזר שיהיה א' תנאים
והב' דאצילות הוי"ה לשם להודות שעלו דוקא י"ה שבטי
אלקים לשם וכח עוז לאלקים עוז תנו וז"ש המתנות ריבוי
מעצמם ולהמשיך לקבל יוכלו ואח"כ החינוך בבחי' שבכנ"י

וד"ל: כו' המזבח ובענין וכלה הנער במשל כנ"ל
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‡Ï˘ולא שנאמר שמים, שם בו שיתחלל דבר לעשות
(רצ"ה): ל"ב) כ"ב (ויקרא קדשי שם את תחללו
שקדם בו שנצטוינו השם קדוש הפך הוא השם חלול וענין
ל"ת הרמב"ם עכ"ל כו' חלקים לג' יחלק הזה והעון ביאורו
הי' ב"ה דאא"ס ידוע הנה שם: בחינוך דבריו יעויין ס"ג סי'
ברצונו כשעלה ואח"כ העולמות בו שעתה החלל כל ממלא
ואח"כ פנוי ומקום חלל ונעשה א"ע צמצם העולם לברוא
ומן החלל לתוך מהחלל שלמעלה מאורו וחוט קו המשיך
הכלים שרש והרשימו החלל ומן האורות כל שרש הזה הקו
שלא אלא ח"ו גמור הסתלקות אינו זה צמצום ופי' כו',
קדש הנק' סוכ"ע ענין והוא מקיף בבחי' רק בגילוי יאיר
ענין שרש הוא בגילוי המאיר והקו קדה"ש במצות כמש"ל
של זו ההמשכה והנה במ"א. היטב זה נת' וכבר ממכ"ע
והמשכה והתפשטות צמצום דהיינו הוי' שם בחי' הוא הקו
אחרונה וה' במ"א ג"כ כמ"ש והוי"ו והה"י היו"ד שז"ס כו'
נקראים מ"ע הרמ"ח וכל כו' ההמשכה מקבל בחי' היא
מבחי' אא"ס בו להמשיך הוי' בש' תלוים שהם הוי' מצות
האור סוד והוא וחוט הקו מן מעלה שלמעלה ית' עצמותו

מעלה למעלה שהוא ב"ה שאא"ס הענין וכללות הקו שלפני
ולזאת וכנ"ל, כו' בחכמה ויתגלה יאיר וההשגה החכמה מן
לגרום שלא דהיינו שמים שם לחלל שלא ליזהר צריך עכ"פ
מלבד הרי ח"ו זה שבעשותו אלקות התגלות שמונע דבר
ע"י בממכ"ע מאיר להיות הסוכ"ע אא"ס גילוי המשיך שלא
דממכ"ע ההארה גם הרי אותה ובביטולו קדה"ש, מצות
ע"י כי הכלים מן להסתלק ג"כ גרם כנ"ל הקו שז"ס
השראת בחי' מלהיות הכלים מיאוס גרם ההם העוונות
נ"ט (ישעי' מבדילים היו עוונותיכם וכדכתיב בהם דממכ"ע
ריקני חלל עי"ז ועשו מו"ה י"ה הוי' בשם ומפרידים ב')
שנמשך הקו שהוא ממכ"ע בחי' גם נגלות הגלות מבלתי
כי הסוכ"ע אא"ס גלוי להיות שא"א וממילא החלל לתוך
תחללו דלא הלאו שמקדים וזה בממלא מאיר הסובב הרי
דממכ"ע הוי' בשם המפריד דבר לעשות שלא קדשי שם
ונקדשתי אח"כ להיות יכול אזי הסוכ"ע לגלוי כלי שהוא

הטו ע"י בנ"י גילויבתוך שממשיכים המצות דמעשה ב
אשר המצוה שלפני בברכה אומרי' שאנו כמו למטה הסובב

וכמשנת"ל: קדה"ש ע"י וכ"ש כו' במצותיו קדשנו
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ÔÈ·‰ÏÂכמה ע"ז יש הנה להתלבשות, מעבר בין ההפרש
צריכים ומ"מ לזה זה שוים אין ובפרטיות משלים,
יכולים שאין גדול אור כמו הראשון ומשל המשלים. לכל
המאירה אספקלריא הנק' בהירה זכוכית וע"י בו להסתכל
על ומעלמת מסתרת אינה הזכוכית וה"ז בו, להביט יכולים
שבלי אלא שהוא כמו האור יראה עי"ז שהרי האור
האור. עובר שע"י מעבר כמו וה"ז לראות, א"א הזכוכית
מסך ע"י שמסתכל בשמש ההבטה כמו הוא והתלבשות
תוקף מחמת בהשמש להביט א"א מסך בלי כי עב,
לגמרי, מבדיל מסך וה"ז להביט, יכול המסך וע"י בהירותו
אור ולא ממש השמש אור רואה הוא המסך שע"י אף כי
וא"כ בהשמש לראות יכול הי' לא המסך קודם מ"מ אחר,
כלל יכול הי' לא בל"ז שהרי בא"א, שהוא הוראה ה"ז

לראות כדי הוא המסך זה אך שקודםלהביט, בהשמש
אור הוא כי תולדה של אור ה"ז המסך לאחר אבל המסך,
ענין זהו אך ג"כ, המסך לאחר אור שיש והגם לגמרי, חדש
ד"ז ויובן ביניהם. ערוך שאין במ"א כמ"ש תולדה של אור
מהנמשל, זר דבר בעצם הוא שהמשל המשל מענין יותר
כו', מי' על שהכוונה זרה מאשה לשמרך שלמה משלי כמו
יכולים המשל ע"י מ"מ הנמשל על ומעלים מסתיר והמשל
אך בהמשל, מלובש ממש הנמשל כל והרי הנמשל להבין
דרך ענין יותר ויובן המשלים. עדיין מכוונים אין בפרטיות
לכלים גדולה מחבית משקה ע"י ששופכין ממשפך מעבר
כששופך המשקה לארץ נשפך הי' המשפך שבלא קטנים
נשפך לא המשפך ע"י אבל הקטנים, לכלים מהחביות
שינוי גורם אינו המשפך והרי להכלים, כ"א לארץ
שע"י מצמצם שהוא כ"א כלום, בתוכו נקלט ולא בהמשקה
ומשל מעבר. הו"ע וכן הראוי. למקום ההשפעה ילך
וא"כ חשוך אור בעצם שהוא הלבנה מאור יובן התלבשות
הוא אלא מאור בשם עכ"פ נק' דהרי הקטן מאור נק' לזה

נקרא למה מובן אינו ולפי"ז השמש. אור שמקבלת ע"י
שהלבנה הענין אלא השמש. אור הוא דהרי קטן מאור בשם
האור משנית והיא בתוכה ונקלט השמש אור מקבלת
עצמה של אור הוא מאירה שהיא ומה אחר אור ומולידה
מעבר כמו ה"ז לבושים אפי' ובאמת השמש. אור ולא
בו לבוש שהוא מרגיש האדם הרי לבוש לובש דכשאדם
ענין עוד ויובן בו. המלובש האדם מרגיש אינו הלבוש אבל
והרי לו, בדומה שמוליד המוליד מכח התלבשות בחי'
בדומה הוא שאח"כ אלא אחר למהות משתנה האם בבטן
הדכר טיפת מקבלת היא והרי גדול בהעלם וה"ז לו
אחר. למהות האם בבטן חדשים ט' שהיית ע"י ומשתנה

ÔÎÏÂמעבר דרך כ"א עובר אינו דיצי' שהאור חפץ בארץ
בשאר אבל ליצי', באח"פ המאיר אור נתייחס
שמאיר מה א"כ דעשי' בו"ק התלבשות ע"י שמאיר ארצות
דעשי'. לו"ק נתייחס ולכן ממש העשי' אור הוא בעוה"ז
עשי' המחי' ששם בכהאריז"ל דאיתא מה ג"כ יובן ובזה
והאיך ע"ז אלא צו אין ארז"ל והלא צו גימ' אדנ"י אל הוא
שאינן שמות מז' הוא כי הקדוש שם על ע"ז לומר שייך
לגמרי האור והסתר העלם הוא שבעשי' מפני אלא נמחקין,
אותם מחי' זה ושם כו' ידי ועוצם כחי לומר שיכולים עד
אך ע"ז. ע"ש ג"כ נק' הוא אשר צו ג"כ שלו הגימט' לכן

הכח יומשך מהיכן כחיצ"ל לומר שיכול האדם בנפש הזה
שהדעת דעת לאדם חונן אתה מברכים אנו הלא ידי ועוצם
אלקות חיות ענין להשכיל כדי הוא והכוונה לאדם, ניתן
שהוא צ"ל וא"כ פרטיות השגחה וענין דבר בכל שיש
כל על גם וכן בנ"א, דרכי כל על פקוחות עיניך כמ"ש
פרטי' השגחה גם יש ורמשים שקצים על אפי' הברואי'
הכל ה"ז ויופסד יורקב או יוצמח אם עשב פרט על ואפי'
כי ולהבין, לידע דעת לאדם ניתן וע"ז פרטיות, בהשגחה
כ"כ. דעת לזה נצרך אינו הרי שהוא כמו הגשמיות להבין
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‰�‰Âששרש סע"ב דל"ז בזח"א מבואר החיים עץ ענין
ימים אורך שמשם אנפין מאריך לז"א באה המשכה
ימים אורך בתורה וז"ש הת"ז בשם במק"מ ע"ש כו',
תר"ך הם דרבנן וז"מ דאורייתא מצות תרי"ג כי בימינה

ארחא ההוא ע"א דקכ"ט ובאד"ר דכתר. אור עמודי
הרי בז"א דפליג דאורייתא אורחין לתרי"ג אתפרשא
דקנ"ב בהעלותך ובפ' מא"א, בא בתורה ההמשכה שמקור
תפארת דא ונשמתא כו' לנשמתא גופא דא וכנס"י כ' סע"א
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איהו דא לנשמתא ונשמתא ממש אורייתא דאיהו ישראל
תשמע כי ע"פ בלק"ת מ"ש ע"ד וזהו כו'. קדישא עתיקא
אוא"ס היינו ובקול יעקב קול ז"א היינו קול גו' בקול
דתורה בתורה המלובש האוא"ס והיינו כו', בהקול המלובש
ברכו וזהו"ע כו', הכתר מבחי' ומתלבש מאיר ובה ז"א היא
המשכת ומצד בתורה כתר מבחי' להמשיך תחלה בתורה

כי דחיי סמא עה"ח נק' עש"ז שמז"א בתורה דכתר אוא"ס
הרפואה שרש שמשם אסיא נק' וא"א רפואה בחי' הוא סם
תצמח מהרה וארוכתך אריך ר"ת רופאך ה' אני כי וזהו
כי כו', שלימה ורפואה ארוכה והעלה וזהו כו'. אריך מבחי'
ומרירו לנהורא חשוכא להפך ובכדי ק"נ היא המחלה עיקר
כו'. מהשתלשלות שלמעלה האור ע"י בא זה למיתקא דק"נ
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עבודת מחומריותה. לצאת טבעה היפך זה כי יצריך, בשני - לבבך בכל דנה"ב: נפש מסירות
בענין מהתבוננות תהנה ועונג, בטעם ענינה שכל הנה"ב ואז השכל, לפי תפעל שנה"ב נה"א

נה"ב מצד בפועל נפש מסירות וזו גופניות, בתאוות שתמאס עד אלקי,

‰p‰Â,הּבהמית ּדנפׁש נפׁש הּמסירת היא הב' נפׁש הּמסירת ¿ƒ≈ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַ
הּנה ,"יצרי ּבׁשני לבב ּבכל הוי' את ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּד"ואהבּת
היא הּנה לאלקּות, ּבאהבה ּבאה הּבהמית הּנפׁש ְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכאׁשר
הּפּו ׁשהיא לפי הּוא נפׁש הּמסירת וענין מּמׁש. נפׁש ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָמסירת
ּבאה הּבהמית ׁשהּנפׁש לאחר והּוא וכל, מּכל לגמרי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹטבעּה
הּנפׁש ּכאׁשר ּדהּנה וגּסּותּה. מחמרּיּותּה ׁשּיֹוצאה ּדּקּות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלכלל
הּנה ּולזּככּה, לבררּה הּבהמית ּבהּנפׁש מתלּבׁשת ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהאלקית
הּנפׁש את להֹוציא היא האלקית הּנפׁש ׁשל העבֹודה ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹראׁשית
הּוא ּדזה ּדּקּות, איזה ּבּה ולפעל וגּסּותּה מחמרּיּותּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּבהמית
ּגראּב פּון לדּקּות, מּגּסּות ּולׁשּנֹות לעׂשֹות העבֹודה ְְְְֲֲִִַַַַַָָָענין

איידיל ּבהּברּוריאמאכין ּכ ואחר ּכללי, וזּכּו הּברּור ׁשהּוא , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
הּוא רעֹות הּמּדֹות אׁשר מּדֹותיו, ורע רגילֹותיו רע ּבענין ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹֹּפרטי

לגמ אֹותן להיֹותּדֹוחה ּבּה ּופֹועל טֹובֹות, מּדֹות ּבּה וחֹוקק רי ְְְְִִֵֵֵֶַָָָ
עּקרּה הּבהמית ּדהּנפׁש היֹות ועם הּׂשכל, ּפי על ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהנהגתּה
הּׂשכל והּוא ּכן, ּגם ׂשכל ּבּה יׁש הּנה מקֹום ּומּכל ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמּדֹות
יהיּו מּדֹותיה ּדהנהגת האלקית הּנפׁש ּבּה ּופֹועל ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּבּמּדֹות,
ואז הּבהמית, ּבהּנפׁש ּדּקּות נעׂשה זה ידי ּדעל הּׂשכל, ּפי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָעל
ּבלבּוׁשי אלקי ּבענין מתּבֹוננת האלקית הּנפׁש ּכאׁשר ְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּנה
לתּפס יכֹולה הּבהמית הּנפׁש ׂשכל ּדגם אנֹוׁשי, ּדׂשכל ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּׂשגה
טעם הּטּוב ּתרּגיׁש הּבהמית ּדהּנפׁש להיֹות יכֹול הּנה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּבזה,
א אּון געׁשמאק א פיהלין הּתענּוג, הרּגׁשת ּדענין ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַַַָֹּדאלקּות,

ּביֹותר,יבפארּגיניגין הּבהמית ּבהּנפׁש הּוא זה חּוׁש הּנה , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַ
טעם ב' ועצה, טעם א' ענינים, ב' יׁש הרי ּבּטעם ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָּדהּנה

האלקית27וענג ּבהּנפׁש הּוא ועצה ּדטעם החּוׁש הּנה , ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּביתרֹון, הּבהמית ּבהּנפׁש הּוא וענג ּדטעם והחּוׁש ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָֹּביתרֹון,

רֹואין ׁשאנּו ּוכמֹו ענג, ּבהרּגׁש יתרֹון לּה יׁש הּבהמית ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּדהּנפׁש
קטן מּדבר ּגם נהנים ׁשהם הנאה ּבעלי ּבטבעי ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבמּוחׁש
ּבתענּוג נהנים הּכל הרי נעלה וענין ּגדֹול ּדמּדבר ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּביֹותר,
הרי הער וקל קטן מּדבר ּדגם הּוא הנאה הּבעלי וענין ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָּגדֹול,
זהּו ּדלהיֹות ּגדֹול, ותענּוג מרּבה ּבהנאה מּזה מתעּנגים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהם
טּוב ּולהרּגיׁש להתעּנג חּוׁש לּה ׁשּיׁש הּבהמית הּנפׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָיתרֹון
העבֹודה ידי על מזּדּככת וכאׁשר חפצה, ּׁשהיא ּבמה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָטעם
עצם אבל מחמרּיּותּה, יֹוצאה היא הּנה האלקית, ּדנפׁש ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּוברּור
ּבֹו חפצה ׁשהיא ּבדבר אׁשר ּבּתענּוג, חּוׁש לּה ּדיׁש ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָמהּותּה
מּמׁש, ּבֹו ׁשאין קל ּדבר הּוא ּבעצמֹו ההּוא הּדבר אם ּגם ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנה
הּנה מּכל, להתעּנג הנאה ּבעל להיֹותּה הּבהמית הּנפׁש ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּנה
יֹוצאה וכאׁשר ּבמאד, ּומתעּנגת נהנית היא הּקל מּדבר ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּגם
ּכׁשהּנפׁש הרי ּבּה, נׁשאר הּתענּוג וחּוׁש וגּסּותּה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמחמרּיּותּה

ּבאלקּות ההּׂשגה אֹותּה מבינה האלקיתהּבהמית ׁשהּנפׁש ְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
הרי אנֹוׁשי, ּדׂשכל הּׂשגה ּבלבּוׁשי אלקי ּבענין ּומּׂשגת ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמבינה
ּדענין הּטּובֿטעם להרּגיׁש יכֹולה הּבהמית הּנפׁש הּנה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָאז
הּגׁשמּיים, ּבענינים ּתרצה לא אׁשר עד ּבֹו ּולהתעּנג ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹהאלקי
הּבהמית, נפׁש ׁשל טבעּה נגד ׁשּזהּו ּגּופנּיים ּבתאוֹות ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָוימאס
אחר ׁשּנמׁשכה ּגׁשמּיים ּבענינים ׁשרֹוצה היא ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָּדטבעּה
ּתענּוג ּבהם להתעּנג ּגּופנּיים לתענּוגים ּומתאּוה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהחמרּיּות,
מעׂשי ענינּה להיֹות הּבהמית", "נפׁש נקראת ּדלכן קץ, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאין
רק הּוא חּייה וכל ׂשבעה, ידעה ּדלא הּבהמה ּכמֹו ְְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּבהמה,
מחׁשבֹות לחׁשב ּכלל ּדעת לּה ואין ּגּופּה, צרכי ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָֹּבמּלּוי
ּכל אׁשר הּבהמית ּבהּנפׁש ּגם הּוא ּכן אׁשר ׂשכלּיים, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבענינים
עֹוד והּוא ּגּופנּיים, והּתאוֹות הּגׁשמּיים הּדברים הם ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָענינּה
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עדינות.יא. לעשות והנאה.יב.מגסות תענוג להרגיש
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איהו דא לנשמתא ונשמתא ממש אורייתא דאיהו ישראל
תשמע כי ע"פ בלק"ת מ"ש ע"ד וזהו כו'. קדישא עתיקא
אוא"ס היינו ובקול יעקב קול ז"א היינו קול גו' בקול
דתורה בתורה המלובש האוא"ס והיינו כו', בהקול המלובש
ברכו וזהו"ע כו', הכתר מבחי' ומתלבש מאיר ובה ז"א היא
המשכת ומצד בתורה כתר מבחי' להמשיך תחלה בתורה

כי דחיי סמא עה"ח נק' עש"ז שמז"א בתורה דכתר אוא"ס
הרפואה שרש שמשם אסיא נק' וא"א רפואה בחי' הוא סם
תצמח מהרה וארוכתך אריך ר"ת רופאך ה' אני כי וזהו
כי כו', שלימה ורפואה ארוכה והעלה וזהו כו'. אריך מבחי'
ומרירו לנהורא חשוכא להפך ובכדי ק"נ היא המחלה עיקר
כו'. מהשתלשלות שלמעלה האור ע"י בא זה למיתקא דק"נ
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עבודת מחומריותה. לצאת טבעה היפך זה כי יצריך, בשני - לבבך בכל דנה"ב: נפש מסירות
בענין מהתבוננות תהנה ועונג, בטעם ענינה שכל הנה"ב ואז השכל, לפי תפעל שנה"ב נה"א

נה"ב מצד בפועל נפש מסירות וזו גופניות, בתאוות שתמאס עד אלקי,

‰p‰Â,הּבהמית ּדנפׁש נפׁש הּמסירת היא הב' נפׁש הּמסירת ¿ƒ≈ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַ
הּנה ,"יצרי ּבׁשני לבב ּבכל הוי' את ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּד"ואהבּת
היא הּנה לאלקּות, ּבאהבה ּבאה הּבהמית הּנפׁש ְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכאׁשר
הּפּו ׁשהיא לפי הּוא נפׁש הּמסירת וענין מּמׁש. נפׁש ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָמסירת
ּבאה הּבהמית ׁשהּנפׁש לאחר והּוא וכל, מּכל לגמרי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹטבעּה
הּנפׁש ּכאׁשר ּדהּנה וגּסּותּה. מחמרּיּותּה ׁשּיֹוצאה ּדּקּות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלכלל
הּנה ּולזּככּה, לבררּה הּבהמית ּבהּנפׁש מתלּבׁשת ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהאלקית
הּנפׁש את להֹוציא היא האלקית הּנפׁש ׁשל העבֹודה ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹראׁשית
הּוא ּדזה ּדּקּות, איזה ּבּה ולפעל וגּסּותּה מחמרּיּותּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּבהמית
ּגראּב פּון לדּקּות, מּגּסּות ּולׁשּנֹות לעׂשֹות העבֹודה ְְְְֲֲִִַַַַַָָָענין

איידיל ּבהּברּוריאמאכין ּכ ואחר ּכללי, וזּכּו הּברּור ׁשהּוא , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
הּוא רעֹות הּמּדֹות אׁשר מּדֹותיו, ורע רגילֹותיו רע ּבענין ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹֹּפרטי

לגמ אֹותן להיֹותּדֹוחה ּבּה ּופֹועל טֹובֹות, מּדֹות ּבּה וחֹוקק רי ְְְְִִֵֵֵֶַָָָ
עּקרּה הּבהמית ּדהּנפׁש היֹות ועם הּׂשכל, ּפי על ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהנהגתּה
הּׂשכל והּוא ּכן, ּגם ׂשכל ּבּה יׁש הּנה מקֹום ּומּכל ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמּדֹות
יהיּו מּדֹותיה ּדהנהגת האלקית הּנפׁש ּבּה ּופֹועל ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּבּמּדֹות,
ואז הּבהמית, ּבהּנפׁש ּדּקּות נעׂשה זה ידי ּדעל הּׂשכל, ּפי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָעל
ּבלבּוׁשי אלקי ּבענין מתּבֹוננת האלקית הּנפׁש ּכאׁשר ְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּנה
לתּפס יכֹולה הּבהמית הּנפׁש ׂשכל ּדגם אנֹוׁשי, ּדׂשכל ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּׂשגה
טעם הּטּוב ּתרּגיׁש הּבהמית ּדהּנפׁש להיֹות יכֹול הּנה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּבזה,
א אּון געׁשמאק א פיהלין הּתענּוג, הרּגׁשת ּדענין ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַַַָֹּדאלקּות,

ּביֹותר,יבפארּגיניגין הּבהמית ּבהּנפׁש הּוא זה חּוׁש הּנה , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַ
טעם ב' ועצה, טעם א' ענינים, ב' יׁש הרי ּבּטעם ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָּדהּנה

האלקית27וענג ּבהּנפׁש הּוא ועצה ּדטעם החּוׁש הּנה , ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּביתרֹון, הּבהמית ּבהּנפׁש הּוא וענג ּדטעם והחּוׁש ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָֹּביתרֹון,

רֹואין ׁשאנּו ּוכמֹו ענג, ּבהרּגׁש יתרֹון לּה יׁש הּבהמית ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּדהּנפׁש
קטן מּדבר ּגם נהנים ׁשהם הנאה ּבעלי ּבטבעי ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבמּוחׁש
ּבתענּוג נהנים הּכל הרי נעלה וענין ּגדֹול ּדמּדבר ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּביֹותר,
הרי הער וקל קטן מּדבר ּדגם הּוא הנאה הּבעלי וענין ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָּגדֹול,
זהּו ּדלהיֹות ּגדֹול, ותענּוג מרּבה ּבהנאה מּזה מתעּנגים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהם
טּוב ּולהרּגיׁש להתעּנג חּוׁש לּה ׁשּיׁש הּבהמית הּנפׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָיתרֹון
העבֹודה ידי על מזּדּככת וכאׁשר חפצה, ּׁשהיא ּבמה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָטעם
עצם אבל מחמרּיּותּה, יֹוצאה היא הּנה האלקית, ּדנפׁש ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּוברּור
ּבֹו חפצה ׁשהיא ּבדבר אׁשר ּבּתענּוג, חּוׁש לּה ּדיׁש ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָמהּותּה
מּמׁש, ּבֹו ׁשאין קל ּדבר הּוא ּבעצמֹו ההּוא הּדבר אם ּגם ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנה
הּנה מּכל, להתעּנג הנאה ּבעל להיֹותּה הּבהמית הּנפׁש ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּנה
יֹוצאה וכאׁשר ּבמאד, ּומתעּנגת נהנית היא הּקל מּדבר ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּגם
ּכׁשהּנפׁש הרי ּבּה, נׁשאר הּתענּוג וחּוׁש וגּסּותּה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמחמרּיּותּה

ּבאלקּות ההּׂשגה אֹותּה מבינה האלקיתהּבהמית ׁשהּנפׁש ְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
הרי אנֹוׁשי, ּדׂשכל הּׂשגה ּבלבּוׁשי אלקי ּבענין ּומּׂשגת ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמבינה
ּדענין הּטּובֿטעם להרּגיׁש יכֹולה הּבהמית הּנפׁש הּנה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָאז
הּגׁשמּיים, ּבענינים ּתרצה לא אׁשר עד ּבֹו ּולהתעּנג ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹהאלקי
הּבהמית, נפׁש ׁשל טבעּה נגד ׁשּזהּו ּגּופנּיים ּבתאוֹות ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָוימאס
אחר ׁשּנמׁשכה ּגׁשמּיים ּבענינים ׁשרֹוצה היא ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָּדטבעּה
ּתענּוג ּבהם להתעּנג ּגּופנּיים לתענּוגים ּומתאּוה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהחמרּיּות,
מעׂשי ענינּה להיֹות הּבהמית", "נפׁש נקראת ּדלכן קץ, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאין
רק הּוא חּייה וכל ׂשבעה, ידעה ּדלא הּבהמה ּכמֹו ְְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּבהמה,
מחׁשבֹות לחׁשב ּכלל ּדעת לּה ואין ּגּופּה, צרכי ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָֹּבמּלּוי
ּכל אׁשר הּבהמית ּבהּנפׁש ּגם הּוא ּכן אׁשר ׂשכלּיים, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבענינים
עֹוד והּוא ּגּופנּיים, והּתאוֹות הּגׁשמּיים הּדברים הם ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָענינּה
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לּה אין ׁשהּבהמה זאת ּדלבד מהּבהמה, ענינים ּבכּמה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּגרּוע
הּבהמית והּנפׁש הּתענּוגים, הּׂשגת ּבהמצאת להׂשּכיל ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַַַַָָּדעת
להּׂשיג אי ׁשֹונֹות ּבתחּבּולֹות ּומתחּכם מׂשּכיל ְְְְְִִִֵֵַַַַהּוא
למּלאת ּבׁשביל ּורציחה ּגזלה לידי ּבא אׁשר עד ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּתאוֹותיו,
על הענׁש יראת לּה יׁש הּבהמה הרי זאת לבד הּנה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּתאוֹותיו,
נמׁש וטבעּה לּה, אין זֹו יראה ּגם הּבהמית והּנפׁש ּפנים, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל
ׁשּבּנפׁש הּמתאּוה ּכח ּגם ּדהלא והּתענּוגים, הּגׁשמּיּות ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹאחר

עצמית נטּיה לּה יׁש היא ּגם הרי רע, אינּה ׁשּבעצם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּבהמית
ּׁשהּנפׁש מה זה הּנה ּכן אם והּגׁשמּיים, החמרּיים ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלענינים
ימאס ּכי זאת ועֹוד הּגׁשמּיים, ּבענינים ּתרצה לא ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָֹֹהּבהמית
מה זה ּובפרט טבעּה, נגד הּוא ּגּופנּיים ּבתענּוגים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָויקּוץ
מּמׁש, טבעּה הּפּו הּוא אלקי ּבענין טּובֿטעם ְְְְֱִִִִִֶַַַַַָָֹּׁשּתרּגיׁש
אּלא אינּה היא להוי' ּבאהבה ּבאה הּבהמית הּנפׁש ְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוכאׁשר

ּבפעל. נפׁש ְְִֶֶַַֹמסירת

f"vxz ,xnera b"l

•
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וגוף. ראש יחד מהווים ומצוות תורה של השכל

השכל, פי על שתהיינה המדות על משפיע האלקי השכל

מהותו כללות את להאיר צריכים האלקי השכל ובאור

האלקי השכל במדות. חלישות השכל פועל אז האדם, של

מתחילה ואז המדות, של הכללי והלהב הלהט את מצנן

יש בתחילה המדות, ובירור המדות שבירת של העבודה

פי על כלומר בשכל, כן גם להיות השבירה ועל לשבור,

פי על שזה כפי להיות צריכים וסיגופים תעניות התורה.

שלא ובאופן תשובה תיקוני בספרי שכתוב כמו התורה,

באשר הרי שוברים, וכאשר גופו. לבריאות חלילה יזיק

הכלול הטוב ואת הרע", "ובערך להיות צריך הגמור לרע

אז ולנקות, המדות, בירור שהוא היטב, ללקוט יש ברע

המדות, תיקון שזה טובות, מדות מכך לעשות יכולים

המדות פעולת של העבודה היא עבודתו ואילך ומכאן

המדות. וחיות

בידיעה היגיעה השנה, כל של העבודה היא זאת כל

העבודה ואילו המדות. וחיות בפעולת והעבודה והשגה

כלומר, פורים. שמחת ידי על ידעי", "דלא היא בפורים

ברוך, � ומרדכי ארור, הוא שהמן לכל הוא ברור דבר

לבני המפריעים אלה שכל לדעת צריכים וכולם לכל ידוע

העוזרים ואלה ארורים, הם ומצוות, תורה לקיים ישראל

ברוכים. הם � ומצוות תורה לקיים ישראל לבני

למרות כלומר, כלל, קיים אינו שהמן משמעו פורים

גשמי עולם ביותר, השפל העולם הוא הזה שהעולם

ארץ" יכסה ו"החושך בו, גוברים ורבו5והרשעים ,

שבלב ועבודה התורה לימוד על והעיכובים המניעות

את מרגישים שלו בחדר זה כל לאחר אך המצוות. וקיום

קיימים ולא עוזר הקב"ה � באמת רוצים שכאשר האמת,

ל"לא מגיעים פורים שמחת ידי ועל ועיכובים, מניעות

ידעי".

אור" ב"תורה כמבואר גבוהה, מדריגה הוא פורים

במדריגה הם ששניהם כפורים, הוא הכיפורים שיום

כל כיפור שביום במוחש רואים ואנו אבא, יסוד אחת,

לא הרי אך לגמרי, אחר באופן הוא מישראל אחד

תטהרו" הוי' ש"לפני כיפור יום במדריגת אכן6נמצאים ,

מצות שמקיימים אלה וכל מכפר כיפור יום של עיצומו

כיפור יום במדריגת הם וסיגופים בתענית כיפור עם

הוא זאת כל אך תטהרו" הוי' "לפני מדריגת כן גם שהיא

ואילו ח"י). (נר"ן חיה־יחידה נפש־רוח־נשמה במדריגות

בפועל פורים במדריגת להיות אחד כל יכול פורים לגבי

ממש. בגופם

התורה לימוד על נפש מסירות הוא פורים של ענינו

נפש במסירות השנה כל עמדו ישראל בני המצוות, וקיום

והמצוות. התורה קיום על

כל את ולאבד להרוג להשמיד רצה ימ"ש הרשע המן

היהדות. את לשרש רצה שמו ימח המן היהודים,

מושרשת שיהדות היטב ידע שמו ימח הרשע המן

טף וזקן נער כולם שווים בכך ואשר ישראל בבני ב"ה

לערוך אחשורש את ופיתה המצאה על ונפל ונשים,

טריפה, באכילת ישראל בני את ולהכשיל גדולה סעודה

ברשתו. חלילה אותם ימשוך כבר הוא אז

במאכל יהודי להכשיל מאד שקשה היטב ידע המן

במדרש נאמר וכו'. הראה7טריפה ישראל ארץ "סעודת

ישראל ארץ סעודת קדושה, של בענין החל הוא להם",

בה זו ומסעודה וכו', בטריפה אותם הכשיל הוא ובכך

על לגזור בכוחו הרשע המן בטח ישראל בני את הכשיל

רצה כך מצוות, לקיים ולא תורה ללמוד שלא ישראל בני

היהדות. את לשרש תהיה, לא היה שמו, ימח הרשע המן

תלוי ויהדות ישראל בני שגורל בידעו היהודי מרדכי

ישראל בית של היסוד הוא החינוך ישראל, נערי בחינוך
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ילדים בקיבוץ כוחותיו כל את הקדיש � היהדות ויסוד

ישראל בני לכל נתן אשר זה תורה, אתם ולמד קטנים

קיום על נפש במסירות השנה כל לעמוד החוזק את

לגאולה. זכו זו נפש מסירות ידי ועל והמצוות, התורה

לימוד על נפש במסירות לעמוד יש כיום, גם כך

אחת, שערה אף על לוותר אסור המצוות, וקיום התורה

לשמור הנקודות, על ולשמור התורה אותיות ללמוד יש

להגיע פורים, של העבודה היא זו התורה. קדושת על

כלל. קיים יהיה לא שהמן כך לידי

להיות יכולה נפש מסירות הרי שו"ב שי' רמ"ח שאל

להיות יכולים דוקא בפורים מדוע השנה, זו,כל במדריגה

השנה ראש הוא פורים שליט"א: אדמו"ר כ"ק וענה

של הכוח את לשאוב צריכים בפורים נפש, למסירות

למדו אבותיה שאבות כפי התורה לימוד על נפש מסירות

כל על שמים, מלכות עול בקבלת המצוות קיום ועל

אצל ילמדו ישראל שילדי יתעסקו השנה שבכל השנה,

להקים ונקודות, אותיות ללמוד שמים, יראי מלמדים

� שמים יראת של בהנהגה גמרא לומדים בהם חדרים

לגאולה. ונזכה המן שום קיים לא אז

שוכחים ה"מסביב", את אפילו שוכחים קמעה קמעה

בעבר מלפנים. חסידית התוועדות של החיצוניות על גם

להעבירו לנפח ברזל חתיכת בעצמו מביא אחד כל היה

לעצמו. ויש מציאות אחד כל נעשה כיום ואילו האש, על

את מחזיק הוא במה עצמו את לשאול אחד כל על

בהוותו" "יעוז רק זה הרי למציאות, מתיהר8עצמו הוא

העצמית. במציאותו

ההתיהרות שעל ולזכור לדעת צריך אחד כל אך,

נאמר לא העזה, לשון "יעוז" נאמר העצמית במציאותו

בהוותו". "יעוז אלא בהוותו, "יתגאה

ממה לו שיש במה מתיהר שהוא פירושו מתגאה

מבין, משכיל, הוא בחכמתו, שמתגאה מי יש להתיהר,

דבר של שלאמיתו בעשירות, גם או טובות מדות בעל

כמאמר להתגאות, מה אין בכסף הוא9הרי החוזר גלגל

במוחש רואים שאף כפי המסתובב, גלגל זה הרי בעולם",

עשיר ונעשה השי"ת לו עזר והיום עני הלז היה שאתמול

אינו לכשעצמו שכסף הרי חלילה, להיפך גם וכך גדול,

אכן הוא שכסף סובר הוא ואילו ממשית, מציאות

שצריך למה בכסף משתמשים באם היא והאמת מציאות,

המדרש ממשית. מציאות נעשה הוא נברא10� "לא אומר

בזהב משתמשים כשאכן הרי המקדש", לצרכי אלא זהב

להתגאות אך מציאות, משום בכך יש המקדש לצרכי

צריכים. לא בכסף

יעוז מתיהר. הוא במה עצמו את לשאול אחד כל על

יודע שהוא הוא פנים עז של טבעו וחוצפה. עזות משמעו

בכך מתבטאת מציאותו שכל אלא ריק, דבר שהוא היטב

"יעוז כתוב וכאשר עזות. של הטבע זה פנים. מעיז שהוא

זה הרי במציאותו ליש עצמו שהמחזיק משמעו בהוותו"

עזות. רק

יודע מתיהר. הוא במה עצמו את לשאול אחד כל על

בענין ובמיוחד התורה, ולימוד בידיעת מצבו בנפשו אדם

התפלה, בעבודת מצבו במוחו, חקוקים תורה דברי שיהיו

ובדיבור במחשבותיו במדותיו, נעשה לפרקיםמה ואף יו

במעשיו.

ועבודת בתורה גם להיות צריכים איך כשיודעים

את וכשיודעים ומעשה, דיבור במחשבה וגם התפלה

הענינים בכל מצבו מהו עצמו, את לטעות מבלי האמת,

למציאות עצמו את הוא מחזיק במה הרי � האמורים

וליש.

מגושמים נהיו שהאנשים משום רק זה הרי

מסויימת במדה צמחו הוקהה, האמת הרגש ברגשותיהם,

מדוע, לקלוט, שצריכים מה את קולטים לא פרא, גידולי

יהיה?! מה להתבונן לחשבון, עתים קובעים לא איפוא,

ולא חסידות לומדים לא כאשר אנחנו חסידים איזה

טוב דבר אבנט, עונדים פנימית. בעבודה כראוי מתפללים

להתחגר פנימית, חגורה זה והיה הלואי לכעשצמו,

פעמים, הרבה כך על דובר שכבר כפי התורה, באותיות

צריכים. שלא למה באמת שייכים יהיו שלא

יושבים חסידים היו בעבר הששי, יום לילות הם היכן

וכידוע פנימית, ובעבודה בלימוד ועוסקים ששי בלילי

העבודה. ענין ב) התיקון. ענין א) ענינים: שני בכך שיש

ששי. ליל של העבודה ענין על מדבר אני

היתה עצמם, עם ועובדים ששי, בליל יושבים כשהיו
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ילדים בקיבוץ כוחותיו כל את הקדיש � היהדות ויסוד

ישראל בני לכל נתן אשר זה תורה, אתם ולמד קטנים

קיום על נפש במסירות השנה כל לעמוד החוזק את

לגאולה. זכו זו נפש מסירות ידי ועל והמצוות, התורה

לימוד על נפש במסירות לעמוד יש כיום, גם כך

אחת, שערה אף על לוותר אסור המצוות, וקיום התורה

לשמור הנקודות, על ולשמור התורה אותיות ללמוד יש

להגיע פורים, של העבודה היא זו התורה. קדושת על

כלל. קיים יהיה לא שהמן כך לידי

להיות יכולה נפש מסירות הרי שו"ב שי' רמ"ח שאל

להיות יכולים דוקא בפורים מדוע השנה, זו,כל במדריגה

השנה ראש הוא פורים שליט"א: אדמו"ר כ"ק וענה

של הכוח את לשאוב צריכים בפורים נפש, למסירות

למדו אבותיה שאבות כפי התורה לימוד על נפש מסירות

כל על שמים, מלכות עול בקבלת המצוות קיום ועל

אצל ילמדו ישראל שילדי יתעסקו השנה שבכל השנה,

להקים ונקודות, אותיות ללמוד שמים, יראי מלמדים

� שמים יראת של בהנהגה גמרא לומדים בהם חדרים

לגאולה. ונזכה המן שום קיים לא אז

שוכחים ה"מסביב", את אפילו שוכחים קמעה קמעה

בעבר מלפנים. חסידית התוועדות של החיצוניות על גם

להעבירו לנפח ברזל חתיכת בעצמו מביא אחד כל היה

לעצמו. ויש מציאות אחד כל נעשה כיום ואילו האש, על

את מחזיק הוא במה עצמו את לשאול אחד כל על

בהוותו" "יעוז רק זה הרי למציאות, מתיהר8עצמו הוא

העצמית. במציאותו

ההתיהרות שעל ולזכור לדעת צריך אחד כל אך,

נאמר לא העזה, לשון "יעוז" נאמר העצמית במציאותו

בהוותו". "יעוז אלא בהוותו, "יתגאה

ממה לו שיש במה מתיהר שהוא פירושו מתגאה

מבין, משכיל, הוא בחכמתו, שמתגאה מי יש להתיהר,

דבר של שלאמיתו בעשירות, גם או טובות מדות בעל

כמאמר להתגאות, מה אין בכסף הוא9הרי החוזר גלגל

במוחש רואים שאף כפי המסתובב, גלגל זה הרי בעולם",

עשיר ונעשה השי"ת לו עזר והיום עני הלז היה שאתמול

אינו לכשעצמו שכסף הרי חלילה, להיפך גם וכך גדול,

אכן הוא שכסף סובר הוא ואילו ממשית, מציאות

שצריך למה בכסף משתמשים באם היא והאמת מציאות,

המדרש ממשית. מציאות נעשה הוא נברא10� "לא אומר

בזהב משתמשים כשאכן הרי המקדש", לצרכי אלא זהב

להתגאות אך מציאות, משום בכך יש המקדש לצרכי

צריכים. לא בכסף

יעוז מתיהר. הוא במה עצמו את לשאול אחד כל על

יודע שהוא הוא פנים עז של טבעו וחוצפה. עזות משמעו

בכך מתבטאת מציאותו שכל אלא ריק, דבר שהוא היטב

"יעוז כתוב וכאשר עזות. של הטבע זה פנים. מעיז שהוא

זה הרי במציאותו ליש עצמו שהמחזיק משמעו בהוותו"

עזות. רק

יודע מתיהר. הוא במה עצמו את לשאול אחד כל על

בענין ובמיוחד התורה, ולימוד בידיעת מצבו בנפשו אדם

התפלה, בעבודת מצבו במוחו, חקוקים תורה דברי שיהיו

ובדיבור במחשבותיו במדותיו, נעשה לפרקיםמה ואף יו

במעשיו.

ועבודת בתורה גם להיות צריכים איך כשיודעים

את וכשיודעים ומעשה, דיבור במחשבה וגם התפלה

הענינים בכל מצבו מהו עצמו, את לטעות מבלי האמת,

למציאות עצמו את הוא מחזיק במה הרי � האמורים

וליש.

מגושמים נהיו שהאנשים משום רק זה הרי

מסויימת במדה צמחו הוקהה, האמת הרגש ברגשותיהם,

מדוע, לקלוט, שצריכים מה את קולטים לא פרא, גידולי

יהיה?! מה להתבונן לחשבון, עתים קובעים לא איפוא,

ולא חסידות לומדים לא כאשר אנחנו חסידים איזה

טוב דבר אבנט, עונדים פנימית. בעבודה כראוי מתפללים

להתחגר פנימית, חגורה זה והיה הלואי לכעשצמו,

פעמים, הרבה כך על דובר שכבר כפי התורה, באותיות

צריכים. שלא למה באמת שייכים יהיו שלא

יושבים חסידים היו בעבר הששי, יום לילות הם היכן

וכידוע פנימית, ובעבודה בלימוד ועוסקים ששי בלילי
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היתה עצמם, עם ועובדים ששי, בליל יושבים כשהיו

שהתפלה וכדי "מתפללים", היו בשבת אחרת. השבת

כפי לא התפלה, לפני של לכך הכנה היתה כראוי תהיה

לתפלה. כהכנה משמשת שהקפה כיום שנהוג

בענין החסירו ושלישי שני החול בימי כאשר בעבר
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ה'" על להתענג11"להתענג בתפלה, ענינים כמה ישנם .

ה' בנועם לחזות ה', דמלכא12על ביקרא לאסתכלא ,13,
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לתורה, מסורים אינם העדה בראש העומדים אלה

מה תפלה, של בהתקשרות טעם טועמים לא וכאשר

הבתים. מבעלי איפוא, לדרוש, אפשר

עתים קובעים לא מדוע התנצלויות הרבה ישנן אכן,

היא שהתנצלות אלא כראוי, מתפללים ולא דא"ח ללימוד

תובעים כאשר או והמשפט, הדין על חלילה תשובה

שלא האמת, את אחד כל הרי יודע בתוכו אך ממנו,

לכלל הפרנסה צינורי השי"ת יפתח התנצלות. שום קיימת

לתורה. עתים לקבוע ההכרח מן אופן בכל אך ישראל,

לבית הזולת את למשוך ויש לתורה עתים לקבוע יש

כשרואים מדוע לתורה. הקבועים לעתים המדרש

אותו, מוכיחים ממון, בעניני עוולה עושה שמישהו

לרב הלז את וקוראים צועקים יותר, נוגע הדבר וכאשר

בענינים כראוי מתנהג שאינו מישהו כשרואים ואילו וכו',

להעיר שיש הדבר ודאי כלל, חורה הדבר אין � רוחניים

הדבר אדרבא חלילה, לביישו שלא כזו בצורה לזולת

לגעות עליו בחדרו יושב הוא וכאשר אותו לצער צריך

כראוי. מתנהג אינו הזולת אשר על בבכיה

לא14כתוב ומבשרך וכסיתו ערום תראה "כי

תפילין ובלי ציצית בלי ערום יהודי כשרואים תתעלם".

ביאוש הדבר את ולבטל היד את להעביר לא וכסיתו �

ידי בכך ולצאת להתאנח או לעשות, אפשר מה באמירה

חובה.

זה ולא דבר, שום פועלים לא ובאנחה ביאוש לא,

אותו, לכסות עליך "וכסיתו", אלא העליונה, הכוונה הוא

ותפילין. בציצית להלבישו עליך

החסרונות כל מיד רואים הם שבזולת אנשים ישנם

לב שמים ולא זכות, של וצד סיבה כך על למצוא מבלי

והמר הרע למצב הלז את שהביאו בסיבות להתבונן

הואא אין מדוע ציצית, לובש הוא אין מדוע ביהדות,

כך כל אותו שהביאו הסיבות הן מה ר"ל, תפילין מניח

המצוות. מקיום חלילה אותו וניתקו רחוק

הפסוק אומר כך ועל בכך, כלל לחשוב רוצים לא

אל מהזולת, לך איכפת כשלא תתעלם", אל "ומבשרך

שהוא מפני לך איכפת אינו הזולת שרק בעצמך תטעה

שגם הדבר מלמד לך איכפת לא הזולת אם לא, לך, זולת

מישהו כשרואים ובמילא לך איכפת לא עצמך אתה

הדבר וכאשר נוגע, הדבר אין ותפילין מציצית ר"ל ערום

באנחה. חובה ידי ויוצאים יאוש לידי באים איכפת לא

מתורה ר"ל ערום כשרואים ערום", תראה "כי זהו

בלבושי אותו הלבש "וכסיתו", מחייב זה הרי � ומצוות

ומצו ועליךתורה היטב, לך נוגע להיות צריך הדבר ות.

כל ערום להיות להלז שגרמו הסיבות לדעת בכך, להרהר

וקירוב, אהבה רחמנות, מתוך טובות עצות ולחפש כך

התורה לדרכי חזרה הלז את להביא השי"ת בעזרת כיצד

והמצוות.

היא לכך הסיבה הרי לך, איכפת אינו הזולת כאשר

ועליך להיות, שצריך כפי איננו עצמך שאתה משום

אל "ומבשרך זהו עצמך. בתוך החסרונות את לחפש

עצמך את להטיב לך איכפת יהיה וכאשר תתעלם"

לך איכפת יהיה הזולת גם והמצוות, התורה בדרכי

ביהדות. לזולת טובה ותעשה

ערומים, מלביש חברה להקים צריכים היו אברכים

אברך כל על ותפילין, בציצית הנוער את להלביש

שיתקרבו שלה החברותא ועל הסביבה על להשפיע

והמצוות. התורה לדרכי

מוטלת וחובה לומר ההכרח מן אך לומר, ומר קשה

הערים שבכל הרחובות בכל כך על לדבר ברבים, לפרסם

בדור הפרנסה ולדוחק לעניות שהסיבה המקומות, ובכל

שכאשר במוחש רואים שבת. חילול מחמת היא, זה

בגלל שזה נדמה כסף, מכך יעשה לא שבת מחללים

את הורס השבת שחלול היא האמת אך וכדומה, משבר

ר"ל. לעניות חלילה ומביא הפרנסה

מכל להתפנות צריכים נרות הדלקת לפני שעה

ובבית. בעסק בחנות, תשרור כבר שהשבת העסקים,

נחרט בילדים יהודיים, ילדים בית, שלום מביאה השבת

ועל והצלחה, ברכה מביאה שבת ובלב, במוח השבת עונג

יותר, להתפלל יותר, בה ללמוד לה'" "שבת להיות השבת

לקדש החוב מוטל ואחת אחד כל על לישון. לשכב לא

לשמור הזולת על גם ולהשפיע בזה לעסוק השבת, את

או למדן הוא אם הבדל בלי אחד כל הקדושה, השבת על

מכריו בלתי ועם מכריו עם לדבר מחוייב רגיל אדם

כהלכתה. שבת שומרי להיות

כמשפחה יהיו יחיו ישראל כל אחים, ישראל כל

צריך יהודי לכל עשה, מצות היא ישראל אהבת אחת,

ושמירת ילדו, וכמו ואמו אביו כמו הזולת יקר להיות

ישראל, כלל של הגשמית לההצלחה מגעת קודש שבת

צינורי השי"ת יפתח הקדושה השבת על כשישמרו

טוב. בכל ברוכים יהיו והם ישראל, לכלל ההשפעה

עני להיות רוצה אינך לו: ולומר יהודי אל לגשת יש

על שמור � חלילה עני שתהיה רוצה אינו אני גם חלילה,

לעצמך שחסכת שמה השי"ת לך ויעזור הקדושה השבת

צריכים הגלגל ועל גלגל, שזה אתה יודע הרי שלם, ישאר

צריך השי"ת לשמור, אדם יכול כיצד היטב, לשמור

אותך השי"ת וישמור הקדושה השבת על שמור לשמור,

ברכה. שפע לך ויעניק שלך הטוב וכל ביתך ובני

כ תשובה יש הקלילים "מהלהאנשים � ללית
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ז.14) נח, ישעיה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ואם חיים זמן באיזה היטב יודעים אתם הרי לעשות",

להם להסביר צריכים פרנסה. אין � השבת על לשמור

ומפרנס הזן בהשי"ת בטחון להיות וצריך טועים, שהם

שבדברים להם להוכיח צריכים בשר, לכל לחם ונותן

שהוא במה ואילו כך על וסומכים מאמיתם הם מוטעים

לדעת. רוצים הם אין � ברור בטוחו באמת

יודע עצמך אתה בטוח, אינו שהבטוח יודעים כולם

בנקים בעלי באמת, ישרים אנשים גדולים, עשירים שהיו

אחר אסון או מלחמה, מר, זמן ר"ל בא וכאשר גדולים,

שלהם ההון כל חלילה, גבירים אין בטוחים, אין ר"ל

שהשי"ת הרובלים מספר את כן פי על ואף והתפזר, חרב

אותם בידי שוב להחזיק ממשיך אתה � להצלחה לך נתן

התערער שלא בהשי"ת ואילו מאמין, הנך בהם בטוחים,

פרנסה לך יתן שהוא מאמין אינך בו מדוע יתערער ולא

לתורה?! עתים ותקבע השבת על תשמור כאשר

שאתם מה הוא בכם החסרון � ישראל אגודת צעירי

מספיק, זה הרי ולצעירים צעירים, עדיין שהנכם חושבים

אתם לגדול, צריכים הרי אלא שלו, השכל מספיק לילד

ולשגשג ללמוד צריכים מבוגרים, אנשים ב"ה כבר הנכם

שמים. ביראת

גם הרי לפורים, חנוכה בין ההבדל מה השואל: שאל

שליט"א אדמו"ר כ"ק והשיב נפש, מסירות היתה בחנוכה

זה אין בלבד שבהשגה אלא ביניהם, הבדל שיש בודאי :

המבין אל בא כשאחד הוא בזה והמשל מתבטא,

זו מרגלית בין ההבדל על מרגלית, על לשאול והמומחה

הוא בידו, נמצאות כשהמרגליות הרי אחרת, למרגלית

אחרת, מרגלית וזוהי כזו מרגלית שזוהיא לו מראה

בראיית מתלבשת היא אבל השכל, הבחנת היא ההבחנה

באפשרותו בידו נמצאות כשהמרגליות הרי העינים,

ואילו המרגליות, בין ההבדל את לו להסביר

� אותן רואה הוא ואין בידו נמצאות אינן כשהמרגליות

המרגליות. בין ההבדל את להסביר לו אפשר אי

החלו אשר את היהודים ב"וקבל מתאפיין פורים

לשון15לעשות" "וקבל", כתוב פורים. של ה"בכן" זהו ,

לכאורה רבים. לשון כו'", החלו אשר "היהודים יחיד,

"וקבל" נאמר מדוע רבים, לשון "וקבלו" לומר צריך היה

לקיים ואילו ישראל, כל לקחו התורה את � יחיד? לשון

ישראל כלל לכל הכוח את נותן וזה לעצמו, אחד כל צריך

טובה. ובפרנסה בבריאות

החלו אשר את היהודים של"וקבל הפשוט פירושו

לשון � החלו הוא: ממש, בפועל יום, היום בחיי לעשות"

פגמו חולין, אותם שעשו הדברים כלומר, וחולין, חול

על אותם תיקנו והם לעשות",לתקן, עליהם "קבלו בהם,

לגאולה. וזכו נפש מסירות ידי

את לנצח התוקף את ישראל לבני השי"ת יתן

קרנות ותרוממנה יגדע רשעים קרני וכל ההמן'ים,

ככתוב16צדיק לגאולה17, ונזכה צדיקים", כולם "ועמך

אמן. בימינו במהרה שלימה
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כג.15) ט, אסתר מגילת

יא.16) עה, תהלים

כא.17) ס, ישעיה

•

b"pxz - v"iixd x"enc` zyecw ceak zniyx

יוכבד. שמה את ויקראו רג"ב, לאישּה בת באשע האשה ילדה ההיא ַבעת

בטוב, ללמוד ידע כבר מצוה בר לעונת ובהגיעו טובים מלמדים אצל בטוב התחנך שלמה הילד

טוב בזכרון הבעש"ט מורהו ויברכהו למעזיבוז עמו לנסוע אביו לקחו תקי"ח השבועו' חג ועל

באותה נולדה אשר רג"ב של בתו את אביו שדכו עשר שבעה כבן ובהיותו ושנים, ימים ובאריכות

וחסד. בצדקה הטובות מעשי' טוב מפני טוב בשם הנודעת באשעס, שלמה בשם ויכנוהו שנולד, ַהשבוע

שולחנו על היו וב"ב שלמה בנם רב, בשפע היתה ופרנסתם רבים ימים האריכו ואשתו רמ"ח

או יושב היה שלמה ור' בעסקם, יוכבד התעסקה ובינתיים ובמנוחה, ועבודה,בכבוד בתורה ועוסק הל

בגפ"ת. שיעור לפניהם מגיד והי' בחורים קבוצת קיבץ חמשים כבן ובהיותו

בתו עשתה אשר הקטנה מהחנות ברווחה והתפרנס בסנדלרות מלאכתו את עזב זקנותו לעת רג"ב

הבעש"ט מורנו תורת אשר בראותו רב וענג מנוחה חיי ויחי בביתו, – ביתה בני עם – הגרה האמצעית
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ואם חיים זמן באיזה היטב יודעים אתם הרי לעשות",

להם להסביר צריכים פרנסה. אין � השבת על לשמור

ומפרנס הזן בהשי"ת בטחון להיות וצריך טועים, שהם

שבדברים להם להוכיח צריכים בשר, לכל לחם ונותן

שהוא במה ואילו כך על וסומכים מאמיתם הם מוטעים

לדעת. רוצים הם אין � ברור בטוחו באמת

יודע עצמך אתה בטוח, אינו שהבטוח יודעים כולם

בנקים בעלי באמת, ישרים אנשים גדולים, עשירים שהיו

אחר אסון או מלחמה, מר, זמן ר"ל בא וכאשר גדולים,

שלהם ההון כל חלילה, גבירים אין בטוחים, אין ר"ל

שהשי"ת הרובלים מספר את כן פי על ואף והתפזר, חרב

אותם בידי שוב להחזיק ממשיך אתה � להצלחה לך נתן

התערער שלא בהשי"ת ואילו מאמין, הנך בהם בטוחים,

פרנסה לך יתן שהוא מאמין אינך בו מדוע יתערער ולא

לתורה?! עתים ותקבע השבת על תשמור כאשר

שאתם מה הוא בכם החסרון � ישראל אגודת צעירי

מספיק, זה הרי ולצעירים צעירים, עדיין שהנכם חושבים

אתם לגדול, צריכים הרי אלא שלו, השכל מספיק לילד

ולשגשג ללמוד צריכים מבוגרים, אנשים ב"ה כבר הנכם

שמים. ביראת

גם הרי לפורים, חנוכה בין ההבדל מה השואל: שאל

שליט"א אדמו"ר כ"ק והשיב נפש, מסירות היתה בחנוכה

זה אין בלבד שבהשגה אלא ביניהם, הבדל שיש בודאי :

המבין אל בא כשאחד הוא בזה והמשל מתבטא,

זו מרגלית בין ההבדל על מרגלית, על לשאול והמומחה

הוא בידו, נמצאות כשהמרגליות הרי אחרת, למרגלית

אחרת, מרגלית וזוהי כזו מרגלית שזוהיא לו מראה

בראיית מתלבשת היא אבל השכל, הבחנת היא ההבחנה

באפשרותו בידו נמצאות כשהמרגליות הרי העינים,

ואילו המרגליות, בין ההבדל את לו להסביר

� אותן רואה הוא ואין בידו נמצאות אינן כשהמרגליות

המרגליות. בין ההבדל את להסביר לו אפשר אי

החלו אשר את היהודים ב"וקבל מתאפיין פורים

לשון15לעשות" "וקבל", כתוב פורים. של ה"בכן" זהו ,

לכאורה רבים. לשון כו'", החלו אשר "היהודים יחיד,

"וקבל" נאמר מדוע רבים, לשון "וקבלו" לומר צריך היה

לקיים ואילו ישראל, כל לקחו התורה את � יחיד? לשון

ישראל כלל לכל הכוח את נותן וזה לעצמו, אחד כל צריך

טובה. ובפרנסה בבריאות

החלו אשר את היהודים של"וקבל הפשוט פירושו

לשון � החלו הוא: ממש, בפועל יום, היום בחיי לעשות"

פגמו חולין, אותם שעשו הדברים כלומר, וחולין, חול

על אותם תיקנו והם לעשות",לתקן, עליהם "קבלו בהם,

לגאולה. וזכו נפש מסירות ידי

את לנצח התוקף את ישראל לבני השי"ת יתן

קרנות ותרוממנה יגדע רשעים קרני וכל ההמן'ים,

ככתוב16צדיק לגאולה17, ונזכה צדיקים", כולם "ועמך

אמן. בימינו במהרה שלימה
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כג.15) ט, אסתר מגילת

יא.16) עה, תהלים

כא.17) ס, ישעיה

•

b"pxz - v"iixd x"enc` zyecw ceak zniyx

יוכבד. שמה את ויקראו רג"ב, לאישּה בת באשע האשה ילדה ההיא ַבעת

בטוב, ללמוד ידע כבר מצוה בר לעונת ובהגיעו טובים מלמדים אצל בטוב התחנך שלמה הילד

טוב בזכרון הבעש"ט מורהו ויברכהו למעזיבוז עמו לנסוע אביו לקחו תקי"ח השבועו' חג ועל

באותה נולדה אשר רג"ב של בתו את אביו שדכו עשר שבעה כבן ובהיותו ושנים, ימים ובאריכות

וחסד. בצדקה הטובות מעשי' טוב מפני טוב בשם הנודעת באשעס, שלמה בשם ויכנוהו שנולד, ַהשבוע

שולחנו על היו וב"ב שלמה בנם רב, בשפע היתה ופרנסתם רבים ימים האריכו ואשתו רמ"ח

או יושב היה שלמה ור' בעסקם, יוכבד התעסקה ובינתיים ובמנוחה, ועבודה,בכבוד בתורה ועוסק הל

בגפ"ת. שיעור לפניהם מגיד והי' בחורים קבוצת קיבץ חמשים כבן ובהיותו

בתו עשתה אשר הקטנה מהחנות ברווחה והתפרנס בסנדלרות מלאכתו את עזב זקנותו לעת רג"ב

הבעש"ט מורנו תורת אשר בראותו רב וענג מנוחה חיי ויחי בביתו, – ביתה בני עם – הגרה האמצעית
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על הוא הנצחון הנה - הגדולות הרדיפות על הבט ומבלי המדינה, בכל ומתרחבת מתפשטת ושיטתו

החסידים. צד

באחד כי בספרו עצמו, את להכין התחיל אך מותו, לפני אחדים ימים גם רג"ב הרגיש לא חלישות

צייט די גיקומען [איז] עס ברוך גדלי' לו, ויאמר הבעש"ט, מורנו את בחלומו לראות זכה הלילות

זאת. בספרו מאד וישמח עולם, דעם אויף קומען

עמו אתו להתפלל רג"ב הישיש של לביתו באים גילו מבני עשרה מנין היו [יום] שבועות שתי

ואחר יום, בכל פרקים שלשה משניות פרק לומדים היו התפלה אחרי במלה, מלה ביום פעמים שלשה

יום. בכל פרקים שלשה תניא, פרק לומדים היו וערבית מנחה שחרית משניות פרק כל

הרב הבעש"ט, למורנו נוסעים בהיותם קדם ימי ומזכירים ריעים במסיבת יושבים היו לימודם אחרי

חבירם את מבקשים היו ולבסוף הזקן, אדמו"ר כ"ק מורנו ואצל מהאראדאק הרה"צ ממעזריטש המגיד

מכל יפטר אשר אחרי דקשוט, עלמא אל בבואו אשר הארץ, כל בדרך דרכו את לעשות המתכונן רג"ב
בהיכלי לעמוד ויזכה נור, די בנהר יטב[ו]ל אשר ואחרי גיהנם, מדורי הקלע, כף הקבר, בחיבוט העונשים

יגן זכותם הבעש"ט מורנו ממעזריטש, המגיד הרב מורנו מהאראדאק, הרה"צ ורבם מורם כ"ק קודש

ביחידות. מהם איש איש פה בעל לו מסרו אשר כפי בפרטיות לאחד אחד אותם יזכיר עלינו,

בשמחה רעים במסיבת ישבו ערבית תפילת ואחר וחבריו רג"ב התענו בטבת עשרה השלישי ביום

לשמוע זכו אשר הניגונים אותם ינגנו כי גילו בני לחבריו ויאמר קצו, מועד בא כי הרגיש רג"ב רבה,

אחר עד עשו וכה מצוה, הסעודות ובעת התורה אמירת בעת הבעש"ט מורנו אצל נוכחים בהיותם

התפילה. עונת שהגיעה הבוקר

האחרונה היא שחרית זו תפלה אשר הנהו חושב כי רג"ב להם אמר להתפלל התכוננו כאשר

תפלת וכן כנהוג, השיעורי' למדו התפלה אחר הראוי', בכוונה בזה יתאמצו כן על יחדיו, שמתפללים

וערבית.ה מנחה

מהאראדאק הרה"צ ורבם מורם כ"ק לפני להזכירם בקשתם מילוי דבר לבקשו הוסיפו החברים

מהם אחד כל אשר הדבר טוב כי רג"ב להם ויען הבעש"ט, ומורנו ממעזריטש, המגיד הרב ומורנו

בקברו. וישימו שאלתו את יכתוב

באיזה תולדתו דברי את ויספר רג"ב הישיש דיבר לילה הרביעית שעה עד ערבית תפילת מאחר

הבעש"ט מורנו אל התקרב ואיך לחדש*)זמן עשר שנים החמישי ביום היום, אור קודם הששי ובשעה ,

אנשי כל ויספידוהו לקבורה ויובל ימים ושבע זקן הסנדלר ברוך גדלי' ר' נפטר תקס"ד בשנת טבת
העיר.

תניא פרק ולימוד משניות פרק לימוד שיעור קבעו בראשם והזקנים וגריווא דענעבורג חסידי עדת

אנשי כל אשר ברוך, גדלי' ר' החסיד וחבירם מדריכם של נשמתו לעילוי ביחוד העיר כנסיות בתי בכל
בתפלה בטבת עשר השנים יום את שומרים היו באשעס שלמה ר' חיי ימי וכל אותו, מעריצים ַהעיר

רעים. ובמסיבת

ידע לא ומעולם וגריווא, בדענעבורג החסידים בעדת התווך מעמודי אחד היה באשעס שלמה ַר'

לחדש עשר בשמונה השני ביום הנה שנה, עשר ושנים מאה בן ובהיותו מאבריו, אחד בשום מכאוב

והניחו יוכבד אשתו גם נפטרה ימים כחדש וכעבור טוב, בשם נפטר תרי"ז בשנת – בעומר ל"ג – אייר

ובוויטעבסק. בביעשניקאוויץ בצאשניק בּפאלאצק, בדענעבורג חלציהם מיוצאי רבות משפחות ָָָאחריהם
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סז. יומן (*

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרפ"ג] סיון [שלהי

שי' ליב יהודא מוה"ר

וברכה שלום

דודו במקום וכן מחנם, בסביבות אשר שי' אנ"ש ידידינו

אראנאויטש שי' אנשיל ר' ובמקום שי') אביו (אחי שי' רמ"מ

כאשר ולשמוע לדעת צמאים גם רעבים אליהם, והסמוכים

לדעת חפץ האמיתי אוהבם וגם ומקדם, מאז רגילים היו

ומרוב ולברכה. לטובה עמהם הנעשה ומכל הט' משלומם

שינו אשר מהם ובטח אליהם, האדרעסין נאבדו הטלטולים

מאד מאד וחפץ בירור, על יודע אינו וידידם מושבם, מקום

ע"כ אשר וברכה, שלום בהודעת הדעת בקירוב רוחם לענג

ולדעת בכתובים אתם לבוא עצמך על תקח כי עליך מעמ[י]ס

משפיע יהי' אשר לסדר להשתדל וכן אתם, ומהנעשה משלומם

חלק יקחו בשם אשר שי' מהתמימים מי או אליהם, נוסע

בחתנא יזכה זאת התעסקותו ובגלל בעזרו יהי' והשי"ת בזה.

ברו"ג. לו אשר בכל נחת רוב ויראה בקרוב טבא

והדו"ש. כאו"נ ושלום ברכה והי'

[ci jxk v"iixden w"b`]
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קפי c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרפ"ג] סיון [שלהי

שי' ליב יהודא מוה"ר

וברכה שלום

דודו במקום וכן מחנם, בסביבות אשר שי' אנ"ש ידידינו

אראנאויטש שי' אנשיל ר' ובמקום שי') אביו (אחי שי' רמ"מ

כאשר ולשמוע לדעת צמאים גם רעבים אליהם, והסמוכים

לדעת חפץ האמיתי אוהבם וגם ומקדם, מאז רגילים היו

ומרוב ולברכה. לטובה עמהם הנעשה ומכל הט' משלומם

שינו אשר מהם ובטח אליהם, האדרעסין נאבדו הטלטולים

מאד מאד וחפץ בירור, על יודע אינו וידידם מושבם, מקום

ע"כ אשר וברכה, שלום בהודעת הדעת בקירוב רוחם לענג

ולדעת בכתובים אתם לבוא עצמך על תקח כי עליך מעמ[י]ס

משפיע יהי' אשר לסדר להשתדל וכן אתם, ומהנעשה משלומם

חלק יקחו בשם אשר שי' מהתמימים מי או אליהם, נוסע

בחתנא יזכה זאת התעסקותו ובגלל בעזרו יהי' והשי"ת בזה.

ברו"ג. לו אשר בכל נחת רוב ויראה בקרוב טבא

והדו"ש. כאו"נ ושלום ברכה והי'

[ci jxk v"iixden w"b`]
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתבו מה' אייר, בו כותב שנתקבל לצעירי חב"ד ולעתים לומד דא"ח ושומע שיחות.

אבל פשוט, שלא זוהי דרך לימוד תוה"ק באיזה חלק ממנה שיהי', שיהי' הלימוד לעתים )ראה 

ובמילא  במקרה  המזדמן  דבר  שלומדים  כדרך  ז.א.  כו'(  עתים  תורתו  העושה  ברכות:  סוף  ירושלמי 

ההתעסקות בזה, מהיכי תיתי. ולא לבד שנוגע זה ללימוד חלק תורה זה, אלא נוגע ללימוד ולהצלחה בכל 

שאר חלקי התורה איזה שיהי' וכפסק רז"ל, כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה כו' )עירובין סד, א( 

שאע"פ שמודה ששמועה היא כמו שמועה הראשונה, ובמילא מובן שדבר ה' היא, אלא שבשבילו אינה נאה 

ומתאימה )יעוין שם הבהלת הדבר(. ותקותי שעכ"פ מכאן ולהבא יקבע שיעור גם בלימוד תורת החסידות, 

וכהוראת רבנו הזקן בעל התניא )פוסק בנסתר דתורה( והשולחן ערוך )פוסק בנגלה דתורה( קביעות בזמן 

והעיקר קביעות בנפש, ועי"ז יתוסף לא רק בהנוגע לחסידות אלא גם בהנוגע ללימוד הנגלה.

יתן להם  במ"ש אודות לימודו בעתיד, עליו להציע פרטי הדברים לפני שלשה מידידיו, והשי"ת 

הרעיון הנכון איך לייעצו.

בודאי יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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ycew zegiyn zecewp

להיותם כי כולם, שכר שקבל נאמר לא בנח ביאור: צריך
שקבל באברהם נאמר ומדוע שכר; להם הגיע לא ובאין מכעיסין

כולם. שכר

והביאור:

הדורות עשרת כל בתוכו וכלל (שסיים המבול דור בין ההבדל
נח עד עשרת1מאדם כל בתוכו וכלל (שסיים ההפלגה לדור (

והיתה גזלנים היו המבול "שדור הוא, אברהם) עד מנח הדורות
ורעות אהבה נוהגים היו ההפלגה) (דור ואלו כו', ביניהם מריבה

בגלל2ביניהם" שכר מגיע הי' ההפלגה דור שלאנשי נמצא .
חטאם מפני לקבלו יכולים היו שלא אלא ביניהם, ששררה האחוה
ההמשכות שכל לכך גרם זה חטא בעיקר"). יד ("פשטו החמור

הקליפות לתוך ירדו ורעות באהבה ההנהגה ידי על .3שנמשכו

(שהשתדל העולם עם עבודתו ידי שעל אבינו, אברהם שבא עד
בעד אפילו רחמים ועורר השכינה, כנפי תחת הבריות את להכניס

כולם שכר וקבל הקודמים, הדורות גם בירר סדום), .4אנשי

çð ãòå íãàî úBøBã äøNò. .íäøáà ãòå çpî £¨¨¥¨¨§©Ÿ©¦Ÿ©§©©§¨¨
העולם לבריאת טעמים שני התנא פירט הקודמת במשנה

" א. מאמרות. הרשעיםלהפרעבעשרה אתשמאבדיןמן
"וליתן ב. לצדיקיםשכרהעולם", העולם".שמקיימיןטוב את

אלו ענינים בשני ממשיכה נח5ומשנתנו עד מאדם הדורות א. :

רשעים המבול.שאבדוהיו במי מהם נפרע והקב"ה העולם, את
אברהם אבל ובאין, מכעיסין היו אברהם עד מנח הדורות גם ב.

לוקיים" שקדמו בדורות גם קיום פעל הוא העולם, את ולכן6" ,
זה. שכר קבל ואברהם כולם" "שכר הי'

רק "קיום" לפעול אפשר הי' מדוע מובן: אינו עדיין אבל
נח? ועד שמאדם באלה ולא אברהם ועד שמנח בדורות

והביאור:

רע שהם דברים א. רע. סוגי שני טובגמורישנם בהם ואין
צריכים אלו דברים טהרתן"לאבדכלל. זוהי "שבירתן בחינת ,7.

עם טוב. של ניצוץ בהם יש אך גלוי, טוב בהם שאין דברים ב.
עד להתעסק יש אלו זהשמקיימיםדברים ידי על אותם,
לטוב מרע אותם .8שמהפכים

גמור, רע הי' נח עד הדורות של הרע דידן: המאבדובנדון

כליל; ונמחו המבול את עליהם הקב"ה הביא ולכן העולם, את
שאפשר כזה הי' אברהם עד הדורות של הרע כן שאין מה
והשלים ותיקן העולם את ו"קיים" אברהם וכשבא לטוב, להפכו

כולם. שכר קבל אז הדורות, עשרת כל

קטן" ב"עולם גם ישנם אלו תקופות בעבודת9ושתי –

"עשרה במשך רצויים בלתי בענינים שקוע כשאדם האדם.
שיתברך אפשר הרי לו", "טוב כן פי על ואף שלמים ימים"

אלך" לבי בשרירות כי לי יהי' "שלום לאמר אמר10בלבבו ולכן .
אפים ארך שהקב"ה משום רק היא הדבר שסיבת וזה11התנא,

הקצוב הזמן ככלות העבודה12יפסק להיות צריכה שכן, ומכיון .
כליל ולבטל למחות כלומר: המבול", מי את עליהם ד"הביא

רצויים. הבלתי הענינים

הענינים חסרים דהרי עדיין, מספיקה אינה זו עבודה אבל
ולכן אלו; ימים" "עשרה במשך לפעול עליו שהי' הטובים
לתקן לנהורא, חשוכא דאתהפכא העבודה גם להיות צריכה

הקודמי בימים שהחסיר מה ועדולהשלים אותם, ו"לקיים" ם
כולם שכר .13שיקבל

אברהם שבא "עד הדיוק גם אמרואבינוזהו רז"ל "אין14":
האבות "בחינת כי הוא הדבר וטעם לשלשה". אלא אבות קורין

ישראל" נשמות ומקור שרש שהם אדם, בכל מדייק15צ"ל ולכן .
"אברהם כולם"אבינוהתנא שכר "וקבל של זו שעבודה לרמז ,"

ואחד אחד בכל שייכת לנהורא) חשוכא אתהפכא של .16(העבודה

çð ãòå íãàî úBøBã äøNò. .íäøáà ãòå çpî £¨¨¥¨¨§©Ÿ©¦Ÿ©§©©§¨¨
לעיל על17נתבאר מורה נח ועד מאדם דורות שעשרה ,

ועד מנח דורות ועשרה תקנתן, זוהי שבירתן של באופן העבודה
והפיכתם העולם עניני בירור של העבודה על מורה אברהם

שבהם. הקדושה ניצוצי את שמגלים ידי על לטוב,

עניני על קאי הראשונים דורות שעשרה לומר, יש ועוד
שהם והטעם שבירה, בדרך בירור אפילו שייך לא שבהם האדם
"נורא מפני אם כי ח"ו, אשמתו מפני לא הוא יהודי של ברשותו

אדם" בני על ולכן18עלילה בזה, וכיוצא העולם בלבול מצד או ,
שאינו כיון הי', לא כאילו – להיות צריך אלו לדברים שלו היחס

לבירור .19שייך

הקודמים.1. דורות תשע של החטאים גם המבול מחה שלכן

א.2. קט, סנהדרין

יורדים3. שההמשכות רשע, של והמצוות התורה עסק בדוגמת

ה"ג). פ"ד לאדמו"ר ת"ת (הלכות הקליפות לתוך

.4.753 עמ' ח"ג לקו"ש

מד"ש.5. ראה

כו'.6. החסרונות כל מלא יונה: רבינו ראה

זוהי7. ששבירתן א) (נד, דב"ק בהאופן (משא"כ רפ"ב כלים

ואילך. ג נו, חקת לקו"ת וראה מיתתן).

באיסור8. לו שהציעה מצעות א) מד, (מנחות חז"ל לשון ע"ד ועד

בהיתר. לו הציעה

ג.9. פקודי תנחומא

יח.10. כט, נצבים

.11.66-67 עמ' חט"ו לקו"ש ראה

פ"ב.12. מי"א ומעין קונטרס ראה

.13.70 עמ' חט"ו לקו"ש

ב.14. טז, ברכות

וארא.15. ר"פ תו"א

בלבד.16. השומעים רשימת פי על – תשל"ז חקת ש"פ משיחת

הקודם.17. בביאור

א.18. יג, תולדות תו"ח וראה ד. וישב תנחומא ה. סו, תהלים

.19.79 עמ' ח"א תש"נ ספה"ש
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äìrîå äðL íéøNr ïaî úBîL:íúìbìâì ¥À¦¤̧¤§¦¬¨¨²¨©−§¨§ª§§Ÿ¨«

èéøaãîa íã÷ôiå äLî-úà äBäé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§−̈¤¤®©¦§§¥−§¦§©¬
:éðéññ ¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(221 'nr g zegiy ihewl)

Ï‡¯NÈa ‡·ˆ ‡ˆÈ Ïk(ג (א, »…≈»»¿ƒ¿»≈

החּיים האֹור כ)ּכתב לכלל(פסוק הּבאים מּכל אחד היה "לא : ְִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹ

וזה . . ּכח ּגּבֹורי ּכּלן אּלא ּבּצבא, לצאת ראּוי היה ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻהּמסּפר

על יתּבר הּנפלאֹות ּבאדֹון ּדבּוק ּכׁשּיהּודי ּבעּכּו"ם". ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָנס

ׁשעם ּומּכיון הּטבע; לחּקי מעל מתעּלה הּוא ּתֹורתֹו, קּיּום ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻידי

מסּור והיה סיני הר מעמד ׁשל הרׁשם ּתחת עדין עמד ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹיׂשראל

זה. נּסי למעמד זכה הּתֹורה, לחּקי ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֻונתּון

éðùëíúãìBz ìàøNé øëa ïáeàø-éðá eéäiå©¦«§³§¥«§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½«§Ÿ¨¬
íúìbìâì úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈
:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî øëæ-ìk̈¨À̈¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

àëóìà íéraøàå äML ïáeàø ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§¥®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤
:úBàî LîçåôáëíúãìBz ïBòîL éðáì ©«£¥¬¥«¦§¥´¦§½«§Ÿ¨¬

úBîL øtñîa åéã÷t íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§ªÀ̈§¦§©³¥Æ
ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî øëæ-ìk íúìbìâì§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−Ÿ

:àáö àöéâëärLz ïBòîL ähîì íäéã÷t Ÿ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¦§®¦§¨¯
ìLe óìà íéMîçå:úBàî Lôãëãâ éðáì ©«£¦¦²¤−¤§¬¥«¦§¥´½̈

úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥À
:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

äëLLå óìà íéraøàå äMîç ãâ ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬
:íéMîçå úBàîôåëíúãìBz äãeäé éðáì ¥−©«£¦¦«¦§¥´§½̈«§Ÿ¨¬

ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧
äðL íéøNr:àáö àöé ìk äìrîåæëíäéã÷t ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−

:úBàî LLå óìà íéráLå äraøà äãeäé ähîìô §©¥´§®̈©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤§¥¬¥«
çëíúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz øëùOé éðáì¦§¥´¦¨½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®

àöé ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬
:àáöèëíéMîçå äraøà øëùOé ähîì íäéã÷t ¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¦¨®̈©§¨¨¯©«£¦¦²

:úBàî òaøàå óìàôìíúãìBz ïìeáæ éðáì ¤−¤§©§©¬¥«¦§¥´§ª½«§Ÿ¨¬
ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧

:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéøNràìíäéã÷t ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−
:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äráL ïìeáæ ähîìô §©¥´§ª®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«

áìíúçtLîì íúãìBz íéøôà éðáì óñBé éðáì¦§¥³¥Æ¦§¥´¤§©½¦«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈
äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ

:àáö àöé ìk äìrîåâìíéøôà ähîì íäéã÷t ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¤§®̈¦
:úBàî Lîçå óìà íéraøàôãìäMðî éðáì ©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«¦§¥´§©¤½

úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥À
:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

äììLe íéðL äMðî ähîì íäéã÷tóìà íéL §ª«¥¤−§©¥´§©¤®§©¦̄§¦²¤−¤
:íéúàîeôåìíúçtLîì íúãìBz ïîéðá éðáì ¨¨«¦¦§¥´¦§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈

äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ
:àáö àöé ìk äìrîåæìïîéðá ähîì íäéã÷t ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¦§¨¦®

ìLe äMîç:úBàî òaøàå óìà íéLôçìïã éðáì £¦¨¯§¦²¤−¤§©§©¬¥«¦§¥´½̈
úîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ

Nr ïaî:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéø ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«
èìòáLe óìà íéMLå íéðL ïã ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´®̈§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬

:úBàîôîúéáì íúçtLîì íúãìBz øLà éðáì ¥«¦§¥´¨¥½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´
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øáãîá úùøô

ààäLî-ìà äBäé øaãéåïåùàøìäàa éðéñ øaãîa ©§©¥̧§¨¯¤¤²§¦§©¬¦©−§´Ÿ¤
úéðMä äðMa éðMä Lãçì ãçàa ãrBî¥®§¤¨Á©¸Ÿ¤©¥¦¹©¨¨´©¥¦À

:øîàì íéøöî õøàî íúàöìáLàø-úà eàN §¥¨²¥¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿ§À¤ŸÆ
íúáà úéáì íúçtLîì ìàøNé-éða úãr-ìk̈£©´§¥«¦§¨¥½§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈

:íúìbìâì øëæ-ìk úBîL øtñîaâíéøNr ïaî §¦§©´¥½¨¨−̈§ª§§Ÿ¨«¦¤̧¤§¦³
eã÷ôz ìàøNéa àáö àöé-ìk äìrîå äðL̈¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥®¦§§¬

:ïøäàå äzà íúàáöì íúàãeéäé íëzàå Ÿ¨²§¦§Ÿ−̈©¨¬§©«£«Ÿ§¦§¤´¦«§½
:àeä åéúáà-úéáì Làø Léà ähnì Léà Léà¦¬¦−©©¤®¦²¬Ÿ§¥«£Ÿ−̈«

(éåì)äíëzà eãîré øLà íéLðàä úBîL älàå§¥̧¤Æ§´¨«£¨¦½£¤¬©«©§−¦§¤®
:øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàøìåììàéîìL ïBòîL ¦§¥¾¡¦−¤§¥«§¦§¾§ª«¦¥−

:écLéøeö-ïaæ:áãðénr-ïa ïBLçð äãeäéì ¤¦«©¨«¦«¾̈©§−¤©¦«¨¨«
ç:øreö-ïa ìàðúð øëùOéìè-ïa áàéìà ïìeáæì §¦̧¨½̈§©§¥−¤¨«¦§ª¾¡¦−̈¤

:ïìçéãeäénr-ïa òîLéìà íéøôàì óñBé éðáì ¥«Ÿ¦§¥´¥½§¤§©¾¦¡¦«¨−̈¤©¦®
:øeöäãt-ïa ìàéìîb äMðîìàé-ïa ïãéáà ïîéðáì ¦§©¤¾©§¦¥−¤§¨«§¦̧§¨¦½£¦−̈¤

:éðòãbáé:écLénr-ïa øæréçà ïãìâéìàérât øLàì ¦§Ÿ¦«§¾̈£¦¤−¤¤©¦«©¨«§¨¥¾©§¦¥−
:ïøër-ïaãé:ìàeòc-ïa óñéìà ãâìåèéìzôðì ¤¨§¨«§¾̈¤§¨−̈¤§¥«§©̧§¨¦½

:ïðér-ïa òøéçàæèälàáéúëø÷éàééø÷äãrä éàeø÷ £¦©−¤¥¨«¥µ¤§¥´¨«¥½̈
:íä ìàøNé éôìà éLàø íúBáà úBhî éàéNð(ìàøùé) §¦¥−©´£¨®¨¥²©§¥¬¦§¨¥−¥«

æéeáwð øLà älàä íéLðàä úà ïøäàå äLî çwiå©¦©¬¤−§©«£®Ÿ¥µ¨«£¨¦´¨¥½¤£¤¬¦§−
:úBîLaçéLãçì ãçàa eìéä÷ä äãrä-ìk úàå §¥«§¥̧¨¨«¥¹̈¦§¦À§¤¨Æ©´Ÿ¤

øtñîa íúáà úéáì íúçtLî-ìr eãìéúiå éðMä©¥¦½©¦§©«§¬©¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´
äìrîå äðL íéøNr ïaî úBîL:íúìbìâì ¥À¦¤̧¤§¦¬¨¨²¨©−§¨§ª§§Ÿ¨«

èéøaãîa íã÷ôiå äLî-úà äBäé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§−̈¤¤®©¦§§¥−§¦§©¬
:éðéññ ¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(221 'nr g zegiy ihewl)

Ï‡¯NÈa ‡·ˆ ‡ˆÈ Ïk(ג (א, »…≈»»¿ƒ¿»≈

החּיים האֹור כ)ּכתב לכלל(פסוק הּבאים מּכל אחד היה "לא : ְִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹ

וזה . . ּכח ּגּבֹורי ּכּלן אּלא ּבּצבא, לצאת ראּוי היה ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻהּמסּפר

על יתּבר הּנפלאֹות ּבאדֹון ּדבּוק ּכׁשּיהּודי ּבעּכּו"ם". ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָנס

ׁשעם ּומּכיון הּטבע; לחּקי מעל מתעּלה הּוא ּתֹורתֹו, קּיּום ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻידי

מסּור והיה סיני הר מעמד ׁשל הרׁשם ּתחת עדין עמד ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹיׂשראל

זה. נּסי למעמד זכה הּתֹורה, לחּקי ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֻונתּון

éðùëíúãìBz ìàøNé øëa ïáeàø-éðá eéäiå©¦«§³§¥«§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½«§Ÿ¨¬
íúìbìâì úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈
:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî øëæ-ìk̈¨À̈¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

àëóìà íéraøàå äML ïáeàø ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§¥®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤
:úBàî LîçåôáëíúãìBz ïBòîL éðáì ©«£¥¬¥«¦§¥´¦§½«§Ÿ¨¬

úBîL øtñîa åéã÷t íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§ªÀ̈§¦§©³¥Æ
ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî øëæ-ìk íúìbìâì§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−Ÿ

:àáö àöéâëärLz ïBòîL ähîì íäéã÷t Ÿ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¦§®¦§¨¯
ìLe óìà íéMîçå:úBàî Lôãëãâ éðáì ©«£¦¦²¤−¤§¬¥«¦§¥´½̈

úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥À
:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

äëLLå óìà íéraøàå äMîç ãâ ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬
:íéMîçå úBàîôåëíúãìBz äãeäé éðáì ¥−©«£¦¦«¦§¥´§½̈«§Ÿ¨¬

ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧
äðL íéøNr:àáö àöé ìk äìrîåæëíäéã÷t ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−

:úBàî LLå óìà íéráLå äraøà äãeäé ähîìô §©¥´§®̈©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤§¥¬¥«
çëíúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz øëùOé éðáì¦§¥´¦¨½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®

àöé ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬
:àáöèëíéMîçå äraøà øëùOé ähîì íäéã÷t ¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¦¨®̈©§¨¨¯©«£¦¦²

:úBàî òaøàå óìàôìíúãìBz ïìeáæ éðáì ¤−¤§©§©¬¥«¦§¥´§ª½«§Ÿ¨¬
ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧

:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéøNràìíäéã÷t ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−
:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äráL ïìeáæ ähîìô §©¥´§ª®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«

áìíúçtLîì íúãìBz íéøôà éðáì óñBé éðáì¦§¥³¥Æ¦§¥´¤§©½¦«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈
äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ

:àáö àöé ìk äìrîåâìíéøôà ähîì íäéã÷t ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¤§®̈¦
:úBàî Lîçå óìà íéraøàôãìäMðî éðáì ©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«¦§¥´§©¤½

úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥À
:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

äììLe íéðL äMðî ähîì íäéã÷tóìà íéL §ª«¥¤−§©¥´§©¤®§©¦̄§¦²¤−¤
:íéúàîeôåìíúçtLîì íúãìBz ïîéðá éðáì ¨¨«¦¦§¥´¦§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈

äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ
:àáö àöé ìk äìrîåæìïîéðá ähîì íäéã÷t ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¦§¨¦®

ìLe äMîç:úBàî òaøàå óìà íéLôçìïã éðáì £¦¨¯§¦²¤−¤§©§©¬¥«¦§¥´½̈
úîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ

Nr ïaî:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéø ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«
èìòáLe óìà íéMLå íéðL ïã ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´®̈§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬

:úBàîôîúéáì íúçtLîì íúãìBz øLà éðáì ¥«¦§¥´¨¥½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´
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ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−Ÿ
:àáö àöéàîíéraøàå ãçà øLà ähîì íäéã÷t Ÿ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¨¥®¤¨¯§©§¨¦²

:úBàî Lîçå óìàôáîíúãìBz éìzôð éða ¤−¤©«£¥¬¥«§¥´©§¨¦½«§Ÿ¨¬
íúáà úéáì íúçtLîìïaî úîL øtñîa §¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧

:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéøNrâîíäéã÷t ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−
ìL éìzôð ähîìòaøàå óìà íéMîçå äL §©¥´©§¨¦®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬

:úBàîôãîïøäàå äLî ã÷t øLà íéã÷tä älà ¥«¥´¤©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤³§©«£ŸÆ
-úéáì ãçà-Léà Léà øNr íéðL ìàøNé éàéNðe§¦¥´¦§¨¥½§¥¬¨−̈¦®¦«¤¨¬§¥«

:eéä åéúáàäîúéáì ìàøNé-éðá éãe÷t-ìk eéäiå £Ÿ−̈¨«©¦«§²¨§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´
àáö àöé-ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî íúáà£Ÿ¨®¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈

:ìàøNéaåîóìà úBàî-LL íéã÷tä-ìk eéäiå §¦§¨¥«©¦«§Æ¨©§ª¦½¥«¥¬¤−¤
ìLe:íéMîçå úBàî Lîçå íéôìà úLæîíiåìäå §´¤£¨¦®©«£¥¬¥−©«£¦¦«§©«§¦¦−

:íëBúa eã÷túä àì íúáà ähîìôçîøaãéå §©¥´£Ÿ®̈¬Ÿ¨§¨«§−§¨«©§©¥¬
:øîàl äLî-ìà äBäéèîàì éåì ähî-úà Cà §−̈¤¤¬¥«Ÿ©´¤©¥³¥¦Æ´Ÿ

:ìàøNé éða CBúa àOú àì íLàø-úàå ã÷ôú¦§½Ÿ§¤Ÿ−̈´Ÿ¦¨®§−§¥¬¦§¨¥«
ðìrå úãrä ïkLî-ìr íiåìä-úà ã÷ôä äzàå§©¿̈©§¥´¤©«§¦¦Á©¦§©̧¨«¥ª¹§©´

ïkLnä-úà eàNé änä Bì-øLà-ìk ìrå åéìk-ìk̈¥¨»§©´¨£¤¼¥¹¨¦§³¤©¦§¨Æ
k-úàå:eðçé ïkLnì áéáñå eäúøLé íäå åéìk-ì §¤¨¥½̈§¥−§¨«§ª®§¨¦¬©¦§−̈©«£«

àðïkLnä úðçáe íiåìä Búà eãéøBé ïkLnä rñðáe¦§´Ÿ©©¦§À̈¦³ŸÆ©«§¦¦½©«£ŸÆ©¦§½̈
:úîeé áøwä øfäå íiåìä Búà eîé÷éáðéða eðçå ¨¦¬Ÿ−©«§¦¦®§©¨¬©¨¥−¨«§¨−§¥´

:íúàáöì Bìâc-ìr Léàå eäðçî-ìr Léà ìàøNé¦§¨¥®¦¯©©«£¥²§¦¬©¦§−§¦§Ÿ¨«
âðóö÷ äéäé-àìå úãrä ïkLîì áéáñ eðçé íiåìäå§©«§¦¦À©«£³¨¦Æ§¦§©´¨«¥ª½§Ÿ¦«§¤´¤½¤

úøîLî-úà íiåìä eøîLå ìàøNé éða úãr-ìr©£©−§¥´¦§¨¥®§¨«§Æ©«§¦¦½¤¦§¤−¤
:úeãrä ïkLîãðäeö øLà ìëk ìàøNé éða eNriå ¦§©¬¨«¥«©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯

:eNr ïk äLî-úà äBäéô §¨²¤¤−¥¬¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(111 'nr bi zegiy ihewl)

˙B‡Ó LÓÁÂ ÛÏ‡ ÌÈÚa¯‡Â ‰ML Ô·e‡¯ ‰hÓÏ Ì‰È„˜t,א) ¿À≈∆¿«∆¿≈ƒ»¿«¿»ƒ∆∆«¬≈≈

כא)

לחמּׁשים. הּמתחּלק מסּפר יׁשנֹו ׁשבט ׁשּבכל להעיר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיׁש

הּדבר. ּבטעם עּיּון וצרי ּכלל, ׁשכיחה ּתֹופעה זֹו אין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָולכאֹורה

ו'ׂשרי עׂשרֹות' 'ׂשרי ּגם יׁש הרי – חמׁשים' 'ׂשרי מּׁשּום ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָואי

לפניו" רצים איׁש מ"חמּׁשים ּולהעיר א)מאֹות'. טו, הּמֹורה(ש"ב , ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָ

זֹו. קבּוצה ׁשל חׁשיבּותּה ְֲִֶַָָעל

éùéìùáà:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà äBäé øaãéå©§©¥´§½̈¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
áéða eðçé íúáà úéáì úúàá Bìâc-ìr Léà¦´©¦§³§ŸŸÆ§¥´£Ÿ½̈©«£−§¥´

:eðçé ãrBî-ìäàì áéáñ ãâpî ìàøNéâíéðçäå ¦§¨¥®¦¤¾¤¨¦¬§«Ÿ¤¥−©«£«§©«Ÿ¦Æ

àéNðå íúàáöì äãeäé äðçî ìâc äçøæî äîã÷¥´§¨¦§½̈¨¤²¤©«£¥¬§−̈§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ
:áãðénr-ïa ïBLçð äãeäé éðáìãíäéã÷ôe Bàáöe ¦§¥´§½̈©§−¤©¦«¨¨«§¨−§ª«¥¤®

:úBàî LLå óìà íéráLå äraøàäåéìr íéðçäå ©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤§¥¬¥«§©«Ÿ¦¬¨−̈
:øreö-ïa ìàðúð øëùOé éðáì àéNðå øëùOé ähî©¥´¦¨¨®§¨¦Æ¦§¥´¦¨½̈§©§¥−¤¨«

åòaøàå óìà íéMîçå äraøà åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàîæáàéìà ïìeáæ éðáì àéNðå ïìeáæ ähî ¥«©¥−§ª®§¨¦Æ¦§¥´§ª½¡¦−̈
:ïìç-ïaçóìà íéMîçå äráL åéã÷ôe Bàáöe ¤¥«Ÿ§¨−§ª¨®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤

:úBàî òaøàåèúàî äãeäé äðçîì íéã÷tä-ìk §©§©¬¥«¨©§ª¦º§©«£¥´§À̈§©̧
úBàî-òaøàå íéôìà-úLLå óìà íéðîLe óìà¤¹¤§Ÿ¦¬¤²¤§¥«¤£¨¦¬§©§©¥−

äðLàø íúàáöì:eòqéñéïáeàø äðçî ìâc §¦§Ÿ®̈¦«Ÿ−̈¦¨«¤´¤©«£¥¯§¥²
-ïa øeöéìà ïáeàø éðáì àéNðå íúàáöì äðîéz¥−̈¨§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´§¥½¡¦−¤

:øeàéãLàéóìà íéraøàå äML åéã÷ôe Bàáöe §¥«§¨−§ª¨®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤
:úBàî LîçåáéàéNðå ïBòîL ähî åéìr íðBçäå ©«£¥¬¥«§©«¦¬¨−̈©¥´¦§®§¨¦Æ

:écLéøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL éðáìâéBàáöe ¦§¥´¦§½§ª«¦¥−¤¦«©¨«§¨−
ìLe óìà íéMîçå ärLz íäéã÷ôe:úBàî L §ª«¥¤®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬¥«

ãé:ìàeòø-ïa óñéìà ãâ éðáì àéNðå ãb ähîe©¥−®̈§¨¦Æ¦§¥´½̈¤§¨−̈¤§¥«
åèLLå óìà íéraøàå äMîç íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬

:íéMîçå úBàîæèúàî ïáeàø äðçîì íéã÷tä-ìk ¥−©«£¦¦«¨©§ª¦º§©«£¥´§¥À§©̧
íéMîçå úBàî-òaøàå óìà íéMîçå ãçàå óìà¤¹¤§¤¨̧©«£¦¦¬¤²¤§©§©¥¬©«£¦¦−

:eòqé íiðLe íúàáöìñæéäðçî ãrBî-ìäà òñðå §¦§Ÿ®̈§¦¦−¦¨«§¨©¯«Ÿ¤¥²©«£¥¬
Léà eòqé ïk eðçé øLàk úðçnä CBúa íiåìä©«§¦¦−§´©©«£®Ÿ©«£¤³©«£Æ¥´¦½̈¦¬

Bãé-ìr:íäéìâãìñçéíéøôà äðçî ìâc ©¨−§¦§¥¤«¤´¤©«£¥¬¤§©²¦
-ïa òîLéìà íéøôà éðáì àéNðå äné íúàáöì§¦§Ÿ−̈®̈¨§¨¦Æ¦§¥´¤§©½¦¡¦«¨−̈¤

:ãeäénrèéLîçå óìà íéraøà íäéã÷ôe Bàáöe ©¦«§¨−§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬
:úBàîëäMðî éðáì àéNðå äMðî ähî åéìrå ¥«§¨−̈©¥´§©¤®§¨¦Æ¦§¥´§©¤½

:øeöäãt-ïa ìàéìîbàëíéðL íäéã÷ôe Bàáöe ©§¦¥−¤§¨«§¨−§ª«¥¤®§©¦̄
ìLe:íéúàîe óìà íéLáëîéða ähîeéðáì àéNðå ï §¦²¤−¤¨¨«¦©¥−¦§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´

:éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðáâëäMîç íäéã÷ôe Bàáöe ¦§¨¦½£¦−̈¤¦§Ÿ¦«§¨−§ª«¥¤®£¦¨¯
ìLe:úBàî òaøàå óìà íéLãëíéã÷tä-ìk §¦²¤−¤§©§©¬¥«¨©§ª¦º

äàîe íéôìà-úðîLe óìà úàî íéøôà äðçîì§©«£¥´¤§©À¦§©¬¤²¤§«Ÿ©£¨¦¬¥−̈
ìLe íúàáöì:eòqé íéLñäëäðôö ïã äðçî ìâc §¦§Ÿ®̈§¦¦−¦¨«¤´¤©«£¥¬¨²¨−Ÿ¨

:écLénr-ïa øæréçà ïã éðáì àéNðå íúàáöì§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´½̈£¦¤−¤¤©¦«©¨«
åë:úBàî òáLe óìà íéMLå íéðL íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬¥«
æëøLà éðáì àéNðå øLà ähî åéìr íéðçäå§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¨¥®§¨¦Æ¦§¥´¨¥½

:ïøër-ïa ìàérâtçëãçà íäéã÷ôe Bàáöe ©§¦¥−¤¨§¨«§¨−§ª«¥¤®¤¨¯

iying ,iriax - b - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

:úBàî Lîçå óìà íéraøàåèëéìzôð ähîe §©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«©¥−©§¨¦®
:ïðér-ïa òøéçà éìzôð éðáì àéNðåìBàáöe §¨¦Æ¦§¥´©§¨¦½£¦©−¤¥¨«§¨−

ìL íäéã÷ôe:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äL §ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«
àìäráLå óìà úàî ïã äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦Æ§©´£¥½̈§©´¤À¤§¦§¨¯

eòñé äðøçàì úBàî LLå óìà íéMîçå©«£¦¦²¤−¤§¥´¥®¨©«£Ÿ¨¬¦§−
:íäéìâãìôáìúéáì ìàøNé-éðá éãe÷t älà §¦§¥¤«¥²¤§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´

úBàî-LL íúàáöì úðçnä éãe÷t-ìk íúáà£Ÿ¨®¨§¥³©©«£ŸÆ§¦§Ÿ½̈¥«¥¬
ìLe óìà:íéMîçå úBàî Lîçå íéôìà úL ¤̧¤Æ§´¤£¨¦½©«£¥¬¥−©«£¦¦«

âìøLàk ìàøNé éða CBúa eã÷túä àì íiåìäå§©̧§¦¦½´Ÿ¨§¨«§½§−§¥´¦§¨¥®©«£¤²
:äLî-úà äBäé äeöãììëk ìàøNé éða eNriå ¦¨¬§−̈¤¤«©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ

äBäé äeö-øLàïëå íäéìâãì eðç-ïk äLî-úà £¤¦¨̧§¹̈¤¤À¥«¨³§¦§¥¤Æ§¥´
:åéúáà úéa-ìr åéúçtLîì Léà eòñðô ¨½̈¦¬§¦§§Ÿ−̈©¥¬£Ÿ¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr bi zegiy ihewl)

e�ÁÈ „ÚBÓ Ï‰‡Ï ·È·Ò „‚pÓ(ב (ב, ƒ∆∆»ƒ¿…∆≈«¬

ּכדי אּמה, אלּפים מיל, היה לּמׁשּכן יׂשראל מחנה ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּמרחק

ּבׁשּבת לבא ּבימֹות(רש"י)ׁשּיּוכלּו ּגם מיל מרחק היה זה ּומּטעם , ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

הּקּב"ה לבין יהּודי ּבין הּקּימת הּמיחדת הּקרבה :ל לֹומר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻהחל.

להּמׁש צריכה הּׁשּבת ּביֹום ה'ּמׁשּכן') לבין יׂשראל' 'מחנה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָ(ּבין

ה'עּובדין על להׁשּפיע צריכה הּׁשּבת קדּׁשת החל; ּבימֹות ְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָֹֻּגם

הּׁשבּוע. ימֹות ׁשל ְְֶַַָֹּדחל'

éòéáøâàøac íBéa äLîe ïøäà úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ©«£−Ÿ¤®§À¦¤¯
:éðéñ øäa äLî-úà äBäéá-éða úBîL älàå §¨²¤¤−§©¬¦¨«§¥²¤§¬§¥

:øîúéàå øærìà àeäéáàå áãð | øëaä ïøäà©«£−Ÿ©§´Ÿ¨®̈©«£¦¾¤§¨−̈§¦«¨¨«
â-øLà íéçLnä íéðäkä ïøäà éða úBîL älà¥À¤§Æ§¥´©«£½Ÿ©«Ÿ£¦−©§ª¦®£¤

:ïäëì íãé àlîãäBäé éðôì àeäéáàå áãð úîiå ¦¥¬¨−̈§©¥«©¨´¨¨¨´©«£¦´¦§¥´§¿̈
íéðáe éðéñ øaãîa äBäé éðôì äøæ Là íáø÷äa§©§¦¨Á¥̧¨¹̈¦§¥³§¨Æ§¦§©´¦©½¨¦−
ïøäà éðt-ìr øîúéàå øærìà ïäëéå íäì eéä-àì«Ÿ¨´¨¤®©§©¥³¤§¨¨Æ§¦´¨½̈©§¥−©«£¬Ÿ

:íäéáàôä:øîàl äLî-ìà äBäé øaãéååáø÷ä £¦¤«©§©¥¬§−̈¤¤¬¥«Ÿ©§¥Æ
ïäkä ïøäà éðôì Búà zãîräå éåì ähî-úà¤©¥´¥¦½§©«£©§¨´Ÿ½¦§¥−©«£´Ÿ©Ÿ¥®

:Búà eúøLåæúøîLî-úàå BzøîLî-úà eøîLå §¥«§−Ÿ«§¨«§´¤¦§©§À§¤¦§¤̧¤Æ
úãár-úà ãárì ãrBî ìäà éðôì äãrä-ìk̈¨´¥½̈¦§¥−´Ÿ¤¥®©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬

:ïkLnäç-úàå ãrBî ìäà éìk-ìk-úà eøîLå ©¦§¨«§¨«§À¤¨§¥Æ´Ÿ¤¥½§¤
:ïkLnä úãár-úà ãárì ìàøNé éða úøîLî¦§¤−¤§¥´¦§¨¥®©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬©¦§¨«

èíðeúð íðeúð åéðáìe ïøäàì íiåìä-úà äzúðå§¨«©¨Æ¤©«§¦¦½§©«£−Ÿ§¨®̈§¦̧§¦¬
:ìàøNé éða úàî Bì änäéåéða-úàå ïøäà-úàå ¥̧¨Æ½¥¥−§¥¬¦§¨¥«§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ

:úîeé áøwä øfäå íúpäk-úà eøîLå ã÷ôzô ¦§½Ÿ§¨«§−¤§ª¨¨®§©¨¬©¨¥−¨«

àé:øîàl äLî-ìà äBäé øaãéåáéézç÷ì äpä éðàå ©§©¥¬§−̈¤¤¬¥«Ÿ©«£¦º¦¥¯¨©´§¦
øèt øBëa-ìk úçz ìàøNé éða CBzî íiåìä-úà¤©«§¦¦À¦Æ§¥´¦§¨¥½©¯©¨§²¤¬¤

:íiåìä éì eéäå ìàøNé éðaî íçøâééì ék ¤−¤¦§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−©«§¦¦«¦´¦»
íéøöî õøàa øBëa-ìë éúkä íBéa øBëa-ìk̈§¼§Á©Ÿ¦̧¨§¹§¤´¤¦§©À¦
äîäa-ãr íãàî ìàøNéa øBëa-ìë éì ézLc÷ä¦§©̧§¦¦³¨§Æ§¦§¨¥½¥«¨−̈©§¥¨®

:äBäé éðà eéäé éìô ¦¬¦«§−£¦¬§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr l zegiy ihewl)

‰LÓe Ô¯‰‡ ˙B„ÏBz ‰l‡Â(א (ג, ¿≈∆¿«¬……∆

B„ÏÈ el‡k . . ‰¯Bz B¯·Á Ôa ˙‡ „nÏÓ‰ ÏkL(רש"י) ∆»«¿«≈∆≈¬≈»¿ƒ¿»

. . ּבזקנּותֹו ּבנים לֹו יהיּו ּבילדּותֹו, ּבנים לֹו "היּו רז"ל ְְְְְְִִִִַַַָָָָאמרּו

והינּו, ּבזקנּותֹו". ּתלמידים לֹו יהיּו ּבילדּותֹו, ּתלמידים לֹו ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָהיּו

ּבהׁשּפעה ׁשעסק ּומי ּגׁשמית, הֹולדה ּכדין רּוחנית 'הֹולדה' ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָׁשּדין

ללמד עליו - זקנה לעת ּבהּגיעֹו ּגם ּבכ להמׁשי חּיב הּזּולת ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹעל

לּתֹורה. יהּודי ועֹוד יהּודי עֹוד לקרב ּתלמידים, עם ְְְְְִִִִִֵַַָָָּתֹורה

éùéîçãé:øîàì éðéñ øaãîa äLî-ìà äBäé øaãéå©§©¥³§¨Æ¤¤½§¦§©¬¦©−¥«Ÿ
åèíúçtLîì íúáà úéáì éåì éða-úà ã÷t§ŸÆ¤§¥´¥¦½§¥¬£Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨®

:íã÷ôz äìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìkæèíúà ã÷ôiå ¨¨¨²¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨¦§§¥«©¦§¬ŸŸ¨²
:äeö øLàk äBäé ét-ìr äLîæé-éðá älà-eéäiå ¤−©¦´§¨®©«£¤−ª¨«©¦«§¥¬¤§¥«

:éøøîe úä÷e ïBLøb íúîLa éåìçéúBîL älàå ¥¦−¦§Ÿ¨®¥«§¾§−̈§¨¦«§¥²¤§¬
:érîLå éðáì íúçtLîì ïBLøâ-éðaèéúä÷ éðáe §¥¥«§−§¦§§Ÿ¨®¦§¦−§¦§¦«§¥¬§−̈

:ìàéfrå ïBøáç øäöéå íøîr íúçtLîìëéðáe §¦§§Ÿ®̈©§¨´§¦§½̈¤§−§ª¦¥«§¥¯
úçtLî íä älà éLeîe éìçî íúçtLîì éøøî§¨¦²§¦§§Ÿ−̈©§¦´¦®¥¬¤¥²¦§§¬Ÿ

:íúáà úéáì éåläàëéðálä úçtLî ïBLøâì ©¥¦−§¥¬£Ÿ¨«§¥´§½¦§©̧©Æ©¦§¦½
:épLøbä úçtLî íä älà érîMä úçtLîe¦§©−©©¦§¦®¥´¤¥½¦§§−Ÿ©¥«§ª¦«

áëäìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa íäéã÷t§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨
:úBàî Lîçå íéôìà úráL íäéã÷tâëúçtLî §ª´¥¤½¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«¦§§−Ÿ

:äné eðçé ïkLnä éøçà épLøbäãëáà-úéá àéNðe ©¥«§ª¦®©«£¥¯©¦§¨²©«£−¨«¨§¦¬¥«−̈
:ìàì-ïa óñéìà épLøbìäëïBLøâ-éða úøîLîe ©¥«§ª¦®¤§¨−̈¤¨¥«¦§¤³¤§¥¥«§Æ

ñëî ìäàäå ïkLnä ãrBî ìäàaçút Cñîe eä §´Ÿ¤¥½©¦§−̈§¨®Ÿ¤¦§¥¾¨©¾¤−©
:ãrBî ìäàåëøöçä çút Cñî-úàå øöçä érì÷å ¬Ÿ¤¥«§©§¥´¤«¨¥À§¤¨©Æ¤´©¤«¨¥½

åéøúéî úàå áéáñ çaænä-ìrå ïkLnä-ìr øLà£¤¯©©¦§¨²§©©¦§¥−©¨¦®§¥Æ¥«¨½̈
:Búãár ìëìñæëéîøîrä úçtLî úä÷ìå §−Ÿ£«Ÿ̈«§¦§À̈¦§©³©¨«©§¨¦Æ

úçtLîe éðøáçä úçtLîe éøäöiä úçtLîe¦§©´©©¦§¨¦½¦§©̧©Æ©«¤§Ÿ¦½¦§©−©
:éúäwä úçtLî íä älà éìàéfräçëøtñîa ¨«¨¦«¥¦®¥¬¤¥−¦§§¬Ÿ©§¨¦«§¦§©Æ

LLå íéôìà úðîL äìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìk̈¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§Ÿ©³£¨¦Æ§¥´
:Lãwä úøîLî éøîL úBàîèëúä÷-éða úçtLî ¥½«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤¦§§¬Ÿ§¥«§−̈



קפה iying ,iriax - b - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

:úBàî Lîçå óìà íéraøàåèëéìzôð ähîe §©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«©¥−©§¨¦®
:ïðér-ïa òøéçà éìzôð éðáì àéNðåìBàáöe §¨¦Æ¦§¥´©§¨¦½£¦©−¤¥¨«§¨−

ìL íäéã÷ôe:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äL §ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«
àìäráLå óìà úàî ïã äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦Æ§©´£¥½̈§©´¤À¤§¦§¨¯

eòñé äðøçàì úBàî LLå óìà íéMîçå©«£¦¦²¤−¤§¥´¥®¨©«£Ÿ¨¬¦§−
:íäéìâãìôáìúéáì ìàøNé-éðá éãe÷t älà §¦§¥¤«¥²¤§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´

úBàî-LL íúàáöì úðçnä éãe÷t-ìk íúáà£Ÿ¨®¨§¥³©©«£ŸÆ§¦§Ÿ½̈¥«¥¬
ìLe óìà:íéMîçå úBàî Lîçå íéôìà úL ¤̧¤Æ§´¤£¨¦½©«£¥¬¥−©«£¦¦«

âìøLàk ìàøNé éða CBúa eã÷túä àì íiåìäå§©̧§¦¦½´Ÿ¨§¨«§½§−§¥´¦§¨¥®©«£¤²
:äLî-úà äBäé äeöãììëk ìàøNé éða eNriå ¦¨¬§−̈¤¤«©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ

äBäé äeö-øLàïëå íäéìâãì eðç-ïk äLî-úà £¤¦¨̧§¹̈¤¤À¥«¨³§¦§¥¤Æ§¥´
:åéúáà úéa-ìr åéúçtLîì Léà eòñðô ¨½̈¦¬§¦§§Ÿ−̈©¥¬£Ÿ¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr bi zegiy ihewl)

e�ÁÈ „ÚBÓ Ï‰‡Ï ·È·Ò „‚pÓ(ב (ב, ƒ∆∆»ƒ¿…∆≈«¬

ּכדי אּמה, אלּפים מיל, היה לּמׁשּכן יׂשראל מחנה ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּמרחק

ּבׁשּבת לבא ּבימֹות(רש"י)ׁשּיּוכלּו ּגם מיל מרחק היה זה ּומּטעם , ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

הּקּב"ה לבין יהּודי ּבין הּקּימת הּמיחדת הּקרבה :ל לֹומר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻהחל.

להּמׁש צריכה הּׁשּבת ּביֹום ה'ּמׁשּכן') לבין יׂשראל' 'מחנה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָ(ּבין

ה'עּובדין על להׁשּפיע צריכה הּׁשּבת קדּׁשת החל; ּבימֹות ְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָֹֻּגם

הּׁשבּוע. ימֹות ׁשל ְְֶַַָֹּדחל'

éòéáøâàøac íBéa äLîe ïøäà úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ©«£−Ÿ¤®§À¦¤¯
:éðéñ øäa äLî-úà äBäéá-éða úBîL älàå §¨²¤¤−§©¬¦¨«§¥²¤§¬§¥

:øîúéàå øærìà àeäéáàå áãð | øëaä ïøäà©«£−Ÿ©§´Ÿ¨®̈©«£¦¾¤§¨−̈§¦«¨¨«
â-øLà íéçLnä íéðäkä ïøäà éða úBîL älà¥À¤§Æ§¥´©«£½Ÿ©«Ÿ£¦−©§ª¦®£¤

:ïäëì íãé àlîãäBäé éðôì àeäéáàå áãð úîiå ¦¥¬¨−̈§©¥«©¨´¨¨¨´©«£¦´¦§¥´§¿̈
íéðáe éðéñ øaãîa äBäé éðôì äøæ Là íáø÷äa§©§¦¨Á¥̧¨¹̈¦§¥³§¨Æ§¦§©´¦©½¨¦−
ïøäà éðt-ìr øîúéàå øærìà ïäëéå íäì eéä-àì«Ÿ¨´¨¤®©§©¥³¤§¨¨Æ§¦´¨½̈©§¥−©«£¬Ÿ

:íäéáàôä:øîàl äLî-ìà äBäé øaãéååáø÷ä £¦¤«©§©¥¬§−̈¤¤¬¥«Ÿ©§¥Æ
ïäkä ïøäà éðôì Búà zãîräå éåì ähî-úà¤©¥´¥¦½§©«£©§¨´Ÿ½¦§¥−©«£´Ÿ©Ÿ¥®

:Búà eúøLåæúøîLî-úàå BzøîLî-úà eøîLå §¥«§−Ÿ«§¨«§´¤¦§©§À§¤¦§¤̧¤Æ
úãár-úà ãárì ãrBî ìäà éðôì äãrä-ìk̈¨´¥½̈¦§¥−´Ÿ¤¥®©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬

:ïkLnäç-úàå ãrBî ìäà éìk-ìk-úà eøîLå ©¦§¨«§¨«§À¤¨§¥Æ´Ÿ¤¥½§¤
:ïkLnä úãár-úà ãárì ìàøNé éða úøîLî¦§¤−¤§¥´¦§¨¥®©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬©¦§¨«

èíðeúð íðeúð åéðáìe ïøäàì íiåìä-úà äzúðå§¨«©¨Æ¤©«§¦¦½§©«£−Ÿ§¨®̈§¦̧§¦¬
:ìàøNé éða úàî Bì änäéåéða-úàå ïøäà-úàå ¥̧¨Æ½¥¥−§¥¬¦§¨¥«§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ

:úîeé áøwä øfäå íúpäk-úà eøîLå ã÷ôzô ¦§½Ÿ§¨«§−¤§ª¨¨®§©¨¬©¨¥−¨«

àé:øîàl äLî-ìà äBäé øaãéåáéézç÷ì äpä éðàå ©§©¥¬§−̈¤¤¬¥«Ÿ©«£¦º¦¥¯¨©´§¦
øèt øBëa-ìk úçz ìàøNé éða CBzî íiåìä-úà¤©«§¦¦À¦Æ§¥´¦§¨¥½©¯©¨§²¤¬¤

:íiåìä éì eéäå ìàøNé éðaî íçøâééì ék ¤−¤¦§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−©«§¦¦«¦´¦»
íéøöî õøàa øBëa-ìë éúkä íBéa øBëa-ìk̈§¼§Á©Ÿ¦̧¨§¹§¤´¤¦§©À¦
äîäa-ãr íãàî ìàøNéa øBëa-ìë éì ézLc÷ä¦§©̧§¦¦³¨§Æ§¦§¨¥½¥«¨−̈©§¥¨®

:äBäé éðà eéäé éìô ¦¬¦«§−£¦¬§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr l zegiy ihewl)

‰LÓe Ô¯‰‡ ˙B„ÏBz ‰l‡Â(א (ג, ¿≈∆¿«¬……∆

B„ÏÈ el‡k . . ‰¯Bz B¯·Á Ôa ˙‡ „nÏÓ‰ ÏkL(רש"י) ∆»«¿«≈∆≈¬≈»¿ƒ¿»

. . ּבזקנּותֹו ּבנים לֹו יהיּו ּבילדּותֹו, ּבנים לֹו "היּו רז"ל ְְְְְְִִִִַַַָָָָאמרּו

והינּו, ּבזקנּותֹו". ּתלמידים לֹו יהיּו ּבילדּותֹו, ּתלמידים לֹו ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָהיּו

ּבהׁשּפעה ׁשעסק ּומי ּגׁשמית, הֹולדה ּכדין רּוחנית 'הֹולדה' ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָׁשּדין

ללמד עליו - זקנה לעת ּבהּגיעֹו ּגם ּבכ להמׁשי חּיב הּזּולת ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹעל

לּתֹורה. יהּודי ועֹוד יהּודי עֹוד לקרב ּתלמידים, עם ְְְְְִִִִִֵַַָָָּתֹורה

éùéîçãé:øîàì éðéñ øaãîa äLî-ìà äBäé øaãéå©§©¥³§¨Æ¤¤½§¦§©¬¦©−¥«Ÿ
åèíúçtLîì íúáà úéáì éåì éða-úà ã÷t§ŸÆ¤§¥´¥¦½§¥¬£Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨®

:íã÷ôz äìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìkæèíúà ã÷ôiå ¨¨¨²¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨¦§§¥«©¦§¬ŸŸ¨²
:äeö øLàk äBäé ét-ìr äLîæé-éðá älà-eéäiå ¤−©¦´§¨®©«£¤−ª¨«©¦«§¥¬¤§¥«

:éøøîe úä÷e ïBLøb íúîLa éåìçéúBîL älàå ¥¦−¦§Ÿ¨®¥«§¾§−̈§¨¦«§¥²¤§¬
:érîLå éðáì íúçtLîì ïBLøâ-éðaèéúä÷ éðáe §¥¥«§−§¦§§Ÿ¨®¦§¦−§¦§¦«§¥¬§−̈

:ìàéfrå ïBøáç øäöéå íøîr íúçtLîìëéðáe §¦§§Ÿ®̈©§¨´§¦§½̈¤§−§ª¦¥«§¥¯
úçtLî íä älà éLeîe éìçî íúçtLîì éøøî§¨¦²§¦§§Ÿ−̈©§¦´¦®¥¬¤¥²¦§§¬Ÿ

:íúáà úéáì éåläàëéðálä úçtLî ïBLøâì ©¥¦−§¥¬£Ÿ¨«§¥´§½¦§©̧©Æ©¦§¦½
:épLøbä úçtLî íä älà érîMä úçtLîe¦§©−©©¦§¦®¥´¤¥½¦§§−Ÿ©¥«§ª¦«

áëäìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa íäéã÷t§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨
:úBàî Lîçå íéôìà úráL íäéã÷tâëúçtLî §ª´¥¤½¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«¦§§−Ÿ

:äné eðçé ïkLnä éøçà épLøbäãëáà-úéá àéNðe ©¥«§ª¦®©«£¥¯©¦§¨²©«£−¨«¨§¦¬¥«−̈
:ìàì-ïa óñéìà épLøbìäëïBLøâ-éða úøîLîe ©¥«§ª¦®¤§¨−̈¤¨¥«¦§¤³¤§¥¥«§Æ

ñëî ìäàäå ïkLnä ãrBî ìäàaçút Cñîe eä §´Ÿ¤¥½©¦§−̈§¨®Ÿ¤¦§¥¾¨©¾¤−©
:ãrBî ìäàåëøöçä çút Cñî-úàå øöçä érì÷å ¬Ÿ¤¥«§©§¥´¤«¨¥À§¤¨©Æ¤´©¤«¨¥½

åéøúéî úàå áéáñ çaænä-ìrå ïkLnä-ìr øLà£¤¯©©¦§¨²§©©¦§¥−©¨¦®§¥Æ¥«¨½̈
:Búãár ìëìñæëéîøîrä úçtLî úä÷ìå §−Ÿ£«Ÿ̈«§¦§À̈¦§©³©¨«©§¨¦Æ

úçtLîe éðøáçä úçtLîe éøäöiä úçtLîe¦§©´©©¦§¨¦½¦§©̧©Æ©«¤§Ÿ¦½¦§©−©
:éúäwä úçtLî íä älà éìàéfräçëøtñîa ¨«¨¦«¥¦®¥¬¤¥−¦§§¬Ÿ©§¨¦«§¦§©Æ

LLå íéôìà úðîL äìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìk̈¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§Ÿ©³£¨¦Æ§¥´
:Lãwä úøîLî éøîL úBàîèëúä÷-éða úçtLî ¥½«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤¦§§¬Ÿ§¥«§−̈



iriayקפו ,iyy - c - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

:äðîéz ïkLnä Cøé ìr eðçéìáà-úéá àéNðe ©«£®©²¤¬¤©¦§−̈¥¨«¨§¦¬¥«−̈
:ìàéfr-ïa ïôöéìà éúäwä úçtLîìàìízøîLîe §¦§§´Ÿ©§¨¦®¡¦«¨−̈¤ª¦¥«¦§©§À̈

Lãwä éìëe úçaænäå äøðnäå ïçìMäå ïøàä̈«¨³Ÿ§©ª§¨Æ§©§Ÿ̈´§©¦§§½Ÿ§¥´©½Ÿ¤
:Búãár ìëå Cñnäå íäa eúøLé øLàáìàéNðe £¤¬§¨«§−¨¤®§©̧¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«§¦Æ

éøîL úc÷t ïäkä ïøäà-ïa øærìà éålä éàéNð§¦¥´©¥¦½¤§¨−̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥®§ª©¾«Ÿ§¥−
:Lãwä úøîLîâìéìçnä úçtLî éøøîì ¦§¤¬¤©«Ÿ¤¦§¨¦¾¦§©̧©Æ©©§¦½

:éøøî úçtLî íä älà éLenä úçtLîe¦§©−©©¦®¥¬¤¥−¦§§¬Ÿ§¨¦«
ãìäìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa íäéã÷ôe§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨®̈§¨

:íéúàîe íéôìà úLLäìáà-úéá àéNðe ¥¬¤£¨¦−¨¨«¦§¦³¥«¨Æ
Cøé ìr ìéçéáà-ïa ìàéøeö éøøî úçtLîì§¦§§´Ÿ§¨¦½«¦¥−¤£¦¨®¦©´¤¤̄

:äðôö eðçé ïkLnäåìéøøî éða úøîLî úc÷ôe ©¦§¨²©«£−¨«Ÿ¨§ª©´¦§¤»¤»§¥´§¨¦¼
ïkLnä éLø÷åéìk-ìëå åéðãàå åéãnrå åéçéøáe ©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈§©ª¨´©«£¨®̈§¨̧¥½̈
:Búãár ìëåæìíäéðãàå áéáñ øöçä éãnrå §−Ÿ£«Ÿ̈«§©ª¥¯¤«¨¥²¨¦−§©§¥¤®

:íäéøúéîe íúãúéåçìïkLnä éðôì íéðçäå ¦¥«Ÿ−̈¥«§¥¤«§©«Ÿ¦´¦§¥´©¦§¿̈
øæî | ãrBî-ìäà éðôì äîã÷ïøäàå | äLî äç ¥´§¨¦§¥Á«Ÿ¤¥̧¦§¹̈¨¤´§©«£´Ÿ

éða úøîLîì Lc÷nä úøîLî íéøîL åéðáe¨À̈«Ÿ§¦Æ¦§¤´¤©¦§½̈§¦§¤−¤§¥´
:úîeé áøwä øfäå ìàøNéèìíiåìä éãe÷t-ìk ¦§¨¥®§©¨¬©¨¥−¨«¨§¥¸©«§¦¦¹

äLî ã÷t øLàíúçtLîì äBäé ét-ìr ïøäàå £¤Á¨©̧¤¯§À©« À£À²ÀŸÀ©¦¬§−̈§¦§§Ÿ®̈
:óìà íéøNrå íéðL äìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìkñ ¨¨¨Æ¦¤´Ÿ¤¨©½§¨§©¬¦§¤§¦−¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr gi zegiy ihewl)

‰ÏÚÓÂ L„Á ÔaÓ(טו (ג, ƒ∆…∆»«¿»

ÔÈ�n‰ ˙‡ ‰ÓÈÏL‰ ‡È‰Â(רש"י) ¿ƒƒ¿ƒ»∆«ƒ¿»

הּמלכּות ׁשּספירת ּבחסידּות הּספירֹותÓÈÏLÓ‰מבאר ּכל את ְְְֲִִֶַַַַָֹ«¿ƒ»ְִֶַָ

זה אין אבל בי"ע; ּבעֹולמֹות ּגם אֹורם את ממׁשיכה ׁשהיא ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּבכ

עצמֹו'), מּתיר חבּוׁש ו'אין ּבהם מתלּבׁשת היא (ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמּכחּה

ּכאן: ואף ּבּה. ׁשּמאיר הּספירֹות אֹור מּכח ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאּלא

היּו עּבּורּה ימי א למצרים, הּכניסה עם נֹולדה È�ÙÏיֹוכבד ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָƒ¿≈

זֹו. ְִָּכניסה

éùùîøëæ øëa-ìk ãB÷t äLî-ìà äBäé øîàiå©¸Ÿ¤§¹̈¤¤À§¸¨§³Ÿ¨¨Æ
øtñî úà àNå äìrîå Lãç-ïaî ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥½¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§¾̈¥−¦§©¬
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ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr gi zegiy ihewl)

˙‰˜ È�a L‡¯ ˙‡ ‡N�(ב (ד, »…∆…¿≈¿»

העּמים", מּכל "סגּלה ּכנגד ּבפרׁשתנּו, הם מנינים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻׁשלׁשה

קדֹוׁש". ו"גֹוי ּכהנים" Ï‡¯NÈ"ממלכת È�a ÔÈ�Óאת ׁשּבּטא , ְְֲִֶֶַָֹƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ִֵֶֶ

ּבטל לא ׁשּבמנין ּדבר ּכי העֹולם, אּמֹות לגּבי הּמיחדת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻֻחׁשיבּותם

העּמים". מּכל "סגּלה ּכנגד -ÈÂÏ È�a ÔÈ�Óעצמם ּבפני ׁשּנמנּו , ְְִִֶֶַָָָֻƒ¿«¿≈≈ƒְְְִִֵֶַָ

"ממלכת ּכנגד - הּקדׁש מׁשמרת ׁשֹומרי ׁשל מיחד ּבגדר ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻלהיֹותם

(ׂשרים). ˜‰˙ּכהנים" È�a ÔÈ�Ó- הּקדׁשים" "קדׁש נאמר ּבהם , ֲִִָֹƒ¿«¿≈¿»ֱֳִֶֶֶַַָָֹ

קדֹוׁש". "ּגֹוי ְֶֶָּכנגד

.ïîéñ å"äé÷ìç ,íé÷åñô è"ð÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
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.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז אייר, תשי"ח

ברוקלין

האברך מנחם מענדל שלום שי'

שלום וברכה!

בדרך  אדם  להדריך  צריך  אופן  באיזה  שואל  בו  שני,  מפסח  מכתבו  נתקבל  ארוך  הפסק  לאחרי 

החסידות.

מובן שתלוי בתכונת נפש של זה שצריך להדריכו, כי אף שפשוט שכל אדם מישראל צריך להכירו 

בעניני תורת החסידות, אבל אין דיעות בנ"א שוות, ולכן צריך לילך לפי רוחו של כל אחד, ועיין ג"כ הקדמת 

ספר התניא. והנקודה הכללית, שהדרכה צריכה להתחיל באותו האופן בו הורגל אדם זה, ז.א. שבאם הוא 

וכיו"ב, ובאם הוא  ומעין  מבעלי מוסר, אזי יש להתחיל להכירו באגרת התשובה לרבנו הזקן בקונטרס 

מבעלי השכלה, אזי יש למצוא ענינים לפניו בשער היחוד והאמונה וכיו"ב, ובכלל הנה הספר דרך מצותיך 

קל לפ"ע ההבנה, ונמצא שם מכמה סוגים. מובן שלאלו שאין להם שום ידיעה כלל בתורה ועניני', התחלת 

הדרכה צ"ל ע"פ השיחות והלקוטי דבורים.

הנגלה  בתורת  עתים  קביעות  לו  יש  שבודאי  עתה,  שלו  היום  מסדר  דבר  מזכיר  שאינו  לפלא 

והחסידות, ובטח ימלא בהזדמנות הבאה.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לו.

בברכה לבשו"ט.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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לוח זמנים לשבוע פרשת במדבר בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת
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להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

לוח זמנים לשבוע פרשת במדבר בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:205:148:368:349:099:0610:2610:2520:4320:5021:1821:2520:3121:29מולדובה קישינב )ק(

6:516:509:409:4010:1010:1011:1811:1820:1520:1820:3920:4119:5920:45מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:417:469:299:3210:0110:0410:4910:5217:1117:0617:4017:3616:4817:40ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:055:038:007:598:318:309:419:4018:5618:5919:2119:2518:4019:29נפאל קטמנדו )ח(

6:536:549:239:239:559:5610:5710:5819:0919:1019:3119:3218:5219:36סינגפור סינגפור )ח(

4:274:207:577:538:288:259:509:4720:3920:4721:2021:2920:2821:33פולין ורשא )ק(

6:176:198:368:379:099:1010:0810:0817:5217:5218:1518:1417:3418:18פרו לימה )ח(

5:585:539:149:129:469:4411:0311:0221:1721:2321:5021:5721:0422:15צרפת ליאון )ק(

5:575:519:199:169:509:4711:0911:0821:3821:4622:1522:2321:2622:43צרפת פריז )ק(

5:355:358:128:138:428:429:469:4618:1118:1218:3318:3417:5418:38קולומביה בוגוטה )ח(

5:425:378:548:529:269:2410:4210:4120:4720:5321:1921:2520:3421:41קנדה טורונטו )ק(

5:135:088:288:269:008:5810:1710:1620:2920:3621:0321:1020:1721:27קנדה מונטריאול )ק(

5:375:338:348:339:079:0610:1910:1819:4819:5220:1520:2019:3320:24קפריסין לרנקה )ק(

5:004:528:418:379:119:0710:3710:3421:5322:0222:4022:5221:4323:24רוסיה מוסקבה )ק(

5:355:298:528:509:249:2210:4210:4121:0121:0821:3621:4320:4921:47רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

5:365:318:578:549:289:2510:4610:4421:0921:1621:4421:5120:5722:09שוייץ ציריך )ק(

5:475:478:268:268:598:5910:0410:0418:4218:4319:0419:0618:2519:10תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



êøãä úìôú
akrzny minid x`yae .lwa xyt` m` cnern xnel aehe ,ezian rqepyk oey`x meia xirl ueg jxca wifgdyk dxne`l jixv

:my zxkfd ila dltz rney dz` jexa mezgie oelna elit` xwea lka dze` xn`i ezial eaey cr jxca

éðôlî ïBöø éäéì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðãéröúå íBìLì eðëéøãúå íBìLeðëîñúå íBìL §¦éðôlî ïBöø éäé§¦éðôlî ïBöø éäé¨éðôlî ïBöø éäé¨éðôlî ïBöø éäé¦§¨¤éðôlî ïBöø éäé¦§¨¤éðôlî ïBöø éäé§¨ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E§¨ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¡ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¡ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé EŸì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¥ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¥ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé EŸì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¥ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E£ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E£ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¥ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¤ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¤ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¦¥ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E§¨ ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E§¨ ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E§©§¦¥§¨§©§¦¥§¨§¦§§¥

ììe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL) ,íBìLxne` cin xefgl ezrc m`eì eðøéæçúåókî eðìévúå ,(íBìL §¨ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL §¨ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL§©¦¥ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL§©¦¥ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL¦§ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL¦§ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL¤§¥ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL¤§¥ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL§©¦ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL§©¦ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL§¦§¨ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL§¦§¨ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL§¨ ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL§¨ ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL) ,íBìL §¨) ,íBìL§©£¦¥§¨ókî eðìévúå ,(íBìL §¨ókî eðìévúå ,(íBìL§©¦¥ókî eðìévúå ,(íBìL§©¦¥ókî eðìévúå ,(íBìLókî eðìévúå ,(íBìL¦©ókî eðìévúå ,(íBìL

äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBiçå íéèñìå áøBàå áéBà-ìk̈¥§¥§¦§¦§©¨äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi¨äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi©¤¤äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi©¤¤äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi¦¨äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi¦¨äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi§¨¦äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi§¨¦äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi©¦§©§äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi©¦§©§äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi¨äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi¨äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi§äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi§äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi¨äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi¨äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi§¦§©äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi§¦§©äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi§¨¨äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi§¨¨äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBi

éðéra íéîçøìe ãñçìe ïçì éððzúå ,eðéãé äNrî-ìëaìB÷ òîLúå íéáBè íéãñç eðìîâúå ,eðéàBø-ìë éðéráe E §¨éðéra íéîçøìe ãñçìe ïçì éððzúå ,eðéãé äNrî-ìëa§¨éðéra íéîçøìe ãñçìe ïçì éððzúå ,eðéãé äNrî-ìëa©£¥éðéra íéîçøìe ãñçìe ïçì éððzúå ,eðéãé äNrî-ìëa©£¥éðéra íéîçøìe ãñçìe ïçì éððzúå ,eðéãé äNrî-ìëa¨¥éðéra íéîçøìe ãñçìe ïçì éððzúå ,eðéãé äNrî-ìëa¨¥éðéra íéîçøìe ãñçìe ïçì éððzúå ,eðéãé äNrî-ìëa§¦§¥¦éðéra íéîçøìe ãñçìe ïçì éððzúå ,eðéãé äNrî-ìëa§¦§¥¦éðéra íéîçøìe ãñçìe ïçì éððzúå ,eðéãé äNrî-ìëa§¥éðéra íéîçøìe ãñçìe ïçì éððzúå ,eðéãé äNrî-ìëa§¥éðéra íéîçøìe ãñçìe ïçì éððzúå ,eðéãé äNrî-ìëa§¤¤éðéra íéîçøìe ãñçìe ïçì éððzúå ,eðéãé äNrî-ìëa§¤¤éðéra íéîçøìe ãñçìe ïçì éððzúå ,eðéãé äNrî-ìëa§©£¦éðéra íéîçøìe ãñçìe ïçì éððzúå ,eðéãé äNrî-ìëa§©£¦éðéra íéîçøìe ãñçìe ïçì éððzúå ,eðéãé äNrî-ìëa§¥¤éðéra íéîçøìe ãñçìe ïçì éððzúå ,eðéãé äNrî-ìëa§¥¤éðéra íéîçøìe ãñçìe ïçì éððzúå ,eðéãé äNrî-ìëa§¥¥ìB÷ òîLúå íéáBè íéãñç eðìîâúå ,eðéàBø-ìë éðéráe E§¥¥ìB÷ òîLúå íéáBè íéãñç eðìîâúå ,eðéàBø-ìë éðéráe E¨ìB÷ òîLúå íéáBè íéãñç eðìîâúå ,eðéàBø-ìë éðéráe E¨ìB÷ òîLúå íéáBè íéãñç eðìîâúå ,eðéàBø-ìë éðéráe EìB÷ òîLúå íéáBè íéãñç eðìîâúå ,eðéàBø-ìë éðéráe E¥ìB÷ òîLúå íéáBè íéãñç eðìîâúå ,eðéàBø-ìë éðéráe E§¦§§¥ìB÷ òîLúå íéáBè íéãñç eðìîâúå ,eðéàBø-ìë éðéráe E§¦§§¥ìB÷ òîLúå íéáBè íéãñç eðìîâúå ,eðéàBø-ìë éðéráe E£¨¦ìB÷ òîLúå íéáBè íéãñç eðìîâúå ,eðéàBø-ìë éðéráe E£¨¦ìB÷ òîLúå íéáBè íéãñç eðìîâúå ,eðéàBø-ìë éðéráe EìB÷ òîLúå íéáBè íéãñç eðìîâúå ,eðéàBø-ìë éðéráe E¦ìB÷ òîLúå íéáBè íéãñç eðìîâúå ,eðéàBø-ìë éðéráe E§¦§©ìB÷ òîLúå íéáBè íéãñç eðìîâúå ,eðéàBø-ìë éðéráe E§¦§©ìB÷ òîLúå íéáBè íéãñç eðìîâúå ,eðéàBø-ìë éðéráe E

:älôz rîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk úlôz rîBL äzà ék eðúlôz§¦¨¥:älôz rîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk úlôz rîBL äzà ék eðúlôz§¦¨¥:älôz rîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk úlôz rîBL äzà ék eðúlôz:älôz rîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk úlôz rîBL äzà ék eðúlôz¦:älôz rîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk úlôz rîBL äzà ék eðúlôz©¨:älôz rîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk úlôz rîBL äzà ék eðúlôz©¨:älôz rîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk úlôz rîBL äzà ék eðúlôz:älôz rîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk úlôz rîBL äzà ék eðúlôz¥©:älôz rîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk úlôz rîBL äzà ék eðúlôz§¦©:älôz rîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk úlôz rîBL äzà ék eðúlôz§¦©:älôz rîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk úlôz rîBL äzà ék eðúlôz¨:älôz rîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk úlôz rîBL äzà ék eðúlôz¨:älôz rîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk úlôz rîBL äzà ék eðúlôz¤:älôz rîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk úlôz rîBL äzà ék eðúlôz¤:älôz rîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk úlôz rîBL äzà ék eðúlôz¨:älôz rîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk úlôz rîBL äzà ék eðúlôz¨:älôz rîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk úlôz rîBL äzà ék eðúlôz©¨:älôz rîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk úlôz rîBL äzà ék eðúlôz©¨:älôz rîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk úlôz rîBL äzà ék eðúlôz§¨:älôz rîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk úlôz rîBL äzà ék eðúlôz§¨:älôz rîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk úlôz rîBL äzà ék eðúlôz:älôz rîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk úlôz rîBL äzà ék eðúlôz¥©:älôz rîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk úlôz rîBL äzà ék eðúlôz§¦¨:älôz rîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk úlôz rîBL äzà ék eðúlôz§¦¨:älôz rîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk úlôz rîBL äzà ék eðúlôz
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