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מתוך פירוש רש"י 

קי )ג( עמך נדבות ביום חילך. כשתאסוף חיל לרדוף אחריהם יתנדבו עמך ואוהביך לצאת עמך כמו שמצינו 
ללכת אחריו  וממרא התנדבו מאליהם לצאת  ואשכול  וענר  יותר  ולא  ביתו  ילידי  חניכיו  וירק את  )שם( 

בהדרי קודש מרחם משחר. זאת תהיה לך בזכות הדרת קדושה שהיה בך מבטן אמך שהכיר  בעזרתו: 

בוראו בן ג' שנים: מרחם משחר. משנפלת מן הרחם כמו משילין פירות דרך ארובה ביו"ט ואיכא דתני 

משחירין: לך טל ילדותיך. לך יחשב ילדותיך דרכי יושר שהנהגת בהם בילדותיך יהיה לך לנועם כטל זה 

שהוא נעים ונוח:

קיא )ח( סמוכים. הם פקודיו על סמך עז מחוזקין בעונשין ואזהרות והפרשיות קבועות זו על זו כסדר 
ולדרוש וזהו שאמר שלמה שוקיו עמודי שש וגו' )שה"ש ה'(: )ב( דור ישרים. אשר יבורך יהיה זרעו: )ד( 

זרח בחשך אור. כמו הזריח, ומדרשו הוא עצמו כביכול נעשה להם אור כמו ה' אורי וישעי )לעיל כ"ז(: )ה( 

טוב איש חונן ומלוה וגו'. שחונן דלים ומלוה להם ואינו מדקדק לומר אין יכולת בידי, ואת דבריו הצריכין 

לו במאכל ובמשתה ובכסות מכלכל במשפט ובמדה וחס על נכסיו: יכלכל דבריו במשפט. מנהיג חפציו: )ז( 

נכון לבו. נאמן לבו ליוצרו: )ח( סמוך לבו. נשען ובטוח על הקב"ה:
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כהנים. ברכת של מעלתה אודות מדובר זה במאמר

שיברכו מנת על לכהנים נתן הוא ברוך שהקדוש ברכה הינה כהנים ברכת

השאר, בין מתבטא, זו ברכה של המיוחד כוחה ישראל. בני את בה

ברוך שהקדוש היא הדברים כוונת אליך". פניו ה' "ישא בה: בנאמר

משורת לפנים של באופן עימנו יתנהג הוא אלינו, פניו את ישא הוא

חשבון לעשות מבלי ברכתו את לנו ישפיע הוא ברוך הקדוש כלומר הדין,

במילים ראויים. אנו כמה עד חשבון לעשות ומבלי לכך ראויים אנו האם

ומצבו מעמדו שם אשר כך כל עליון ממקום מגיעה כהנים ברכת אחרות:

האדם של ה' עבודת כאשר ואף מקום' 'תופס איננו האדם של הרוחני

מביט הוא ברוך הקדוש כאשר מעלה, כלפי מבלבל זה אין שלימה איננה

של מעלתו זו שנראה היחיד הדבר אזי זה מרומם ממקום האדם על

אליו. הוא ברוך הקדוש של מוגבלת הבלתי ואהבתו היהודי

יותר: בפרטיות הדברים הסברת

אל הוא ברוך מהקדוש המושפע השפע ירידת אודות מדובר כאשר כלל בדרך

אופן ותפילה. ברכה דרכים: בשני זאת לעורר האדם של בכוחו הרי האדם

אפילו או צדיק של ברכתו את לקבל זוכה האדם ברכה, באמצעות הוא אחד

צינור נפתח כך ידי ועל ליבו מעומק הנאמרת פשוט יהודי של ברכתו את

את ושופך מתחנן האדם תפילה, באמצעות הוא נוסף אופן מלמעלה. השפע

מדרכים אחת בכל מלמעלה. ונענה זוכה שהוא עד הוא ברוך הקדוש לפני ליבו

לגרום שבכוחה והיא נפלאה מעלה קיימת בתפילה מעלה, קיימת אלה

של בכוחה כן שאין מה כלל, להיות אמור היה שלא חדש שפע של להתגלות

למטה. ירידתו רק וחסרה למעלה ישנו שכבר השפע את לגלות רק הוא ברכה

שהדבר בכך היא ברכה באמצעות הנעשית השפע בירידת הקיימת המעלה

זו נקודה תתמלא. לא האדם של שבקשתו ייתכן שבה תפילה לעומת וודאי

משמעות רצון...' 'יהי הוא בתפילה השגורים הלשונות שאחד בכך מתבטאת

שלא למעלה חדש רצון ליצור ניתן האדם של בקשתו שבכוח היא אלה מילים

של ולא בקשה של בסגנון הם אלה מילים כך עם ביחד אך עתה, עד היה

יהיה. כך שאכן וודאית קביעה

למטה. מלמעלה שפע ירידת הוא 'ברכה' המילה של הפנימי פירושה

ב העוסקת המשנה בלשון רמוז זה אתפירוש המברי" גפנים ְִַנטיעת

מחובר ובעודו גפן של ענף זמורה, לקיחת פירושה זו 'הברכה' ְָָהגפן",

האדמה לתוך השני קצהו את ולהכניס להוריד הגפן, לעץ האחד בקצהו

האדמה. פני מעל הגפן, מעץ מסויים במרחק שוב, להוציאו מנת על

והעברתו ירידתו כלומר 'הברכה', היא 'ּברכה' של הרוחנית ְְָָָָמשמעותה

אפשרי הדבר אך יותר. תחתון לעולם עליון מעולם האלוקי השפע של

אלא לאדם שהוקצב שפע ישנו העליונים בעולמות שלמעלה לאחר רק

להורידו הברכה, מועילה כך על למטה, ירידתו מתעכבת שונות שמסיבות

ברכה גם אזי מלמעלה שפע לאדם הוקצב לא חלילה כאשר למטה.

תועיל. לא

והיא שניהם בין משותפת נקודה ישנה לתפילה, ברכה שבין ההבדל למרות

הרוחני ומצבו מעמדו שבה כזו היא והתפילה הברכה קיימים בה שהמסגרת

מלמעלה אליו השפע השפעת ולכן מקום' 'תופסים שלו ה' ועבודת האדם של

במסגרת הנעשה החשבון הן לכך. ראוי הוא כמה עד חשבון עשיית תוך היא

'ברכה' של במסגרת ובפרט בקשתו, שתתמלא ראוי האדם האם 'תפילה', של

הקיים השפע מידת מלכתחילה נקצב לפיו אשר האדם עם הנעשה החשבון

למעלה.

הברכה וממעלת התפילה ממעלת בה שיש בכך הוא כהנים ברכת של ייחוסה

מעלתה כאמור, יותר. עליון ממקום מגיעה שהיא מכך נובע זה דבר יחד, גם

החיסרון שם אשר עליון ממקום מגיעה שהיא בכך היא כהנים ברכת של

נראית זה במקום כלל, מקום' 'תופס איננו האדם של ה' בעבודת שקיים שייתכן

השפע זה ממקום היהודי. אל הוא ברוך הקדוש של מוגבלת הבלתי אהבתו רק

בעולמות למעלה שנקצב למה מעבר והוא מוגבל בלתי הוא לאדם שמושפע

באופן מטה למטה יורד זה שפע לכך בנוסף התפילה, מעלת שזו – עליונים

הברכה. מעלת שזו – וודאי

אחרות: במילים

הוא אחד אופן כלליים. אופנים שני ישנם הוא ברוך הקדוש של בהתגלותו

במקום הוא. ברוך סוף אין אור שהוא, כמו הוא ברוך הקדוש של התגלותו

איננה מזה זה השתלשלותם של והמסגרת המוגבלים העולמות מציאות זה

אור של ההתגלות והוא האלוקית בהתגלות קיים נוסף אופן כלל. מקום תופסת

העולמות. של המוגבלת למציאותם בהתאם ה'

הוא. ברוך סוף אין מאור מגיעה כהנים ברכת

להיות שצריך מיוחד בחידוש משתקפת כהנים ברכת של המיוחדת המעלה

שלו. ה' לעבודת האדם של בגישתו

בשנת אשר - מהר"ש אדמו"ר קדושת כבוד של פתגמו הוא זה חידוש

חמישים מאה מלאו שליט"א אדמו"ר קדושת כבוד ידי על זה מאמר אמירת

וועלט "ּדי – מהר"ש אדמו"ר של ללידתו ניטשנה מ'קען אז זאגט ְְְִִֶֶַָ

אריּבער" לכּתחּלה מ'דארף אז האלט אי אּון אריּבער, מען ּדארף ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָארּונטער

ואני מלמעלה, צריכים אזי מלמטה לגשת אפשר אי שכאשר אומר (העולם

דבר לכל האדם של גישתו כלומר מלמעלה) לכתחילה שצריכים סבור

– אריבער' 'לכתחילה של באופן להיות צריכה ה' לעבודת ובפרט

מלמעלה'. 'לכתחילה

הדברים: הסברת

מלמטה אופנים, בשני להיות יכול זה הרי ה' לעבודת ניגש האדם כאשר

מלמעלה. או

חשבון עושה האדם האדם. של במקומו התחשבות מתוך כלומר – 'מלמטה'

שייך הוא הרוחני ומצבו מעמדו מבחינת מסוגל, הוא כמה עד עצמו לבין בינו

שונים בעניינים מלוכלך עדיין הוא הרי בלבד, והתחלתיים פשוטים לדברים רק

לסור תחילה לעמול עליו כן ואם הרע יצרו את לנצח כיצד יודע איננו בהם

טוב, בעשיית הוספה אודות לחשוב יעז הוא מכן לאחר ורק הרע מן לגמרי

יותר. נעלים עניינים אודות

ממקום 'מלמעלה', נראים שהם כפי הדברים על מביט האדם – 'מלמעלה'

ממעל אלוקה חלק שהיא האלוקית נשמתו רק נראית שם אשר כזה מרומם

לכל האדם של גישתו כלל. מקום תופס אינו שרוי הוא בו הנחות ומצבו ממש,

גם לו מזמנת העליונה שההשגחה ה' בעבודת עניין לכל התמסרות היא, דבר

חז"ל: כמאמר כלל, לזה ראוי הוא אין מצבו שמצד לו נדמה שעה לפי אם

ושתה!" חטוף ואכול "חטוף
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ה n"cyz'd ,oeiq 'a ,`yp zyxt zay
xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

כהנים. ברכת של מעלתה אודות מדובר זה במאמר

שיברכו מנת על לכהנים נתן הוא ברוך שהקדוש ברכה הינה כהנים ברכת

השאר, בין מתבטא, זו ברכה של המיוחד כוחה ישראל. בני את בה

ברוך שהקדוש היא הדברים כוונת אליך". פניו ה' "ישא בה: בנאמר

משורת לפנים של באופן עימנו יתנהג הוא אלינו, פניו את ישא הוא

חשבון לעשות מבלי ברכתו את לנו ישפיע הוא ברוך הקדוש כלומר הדין,

במילים ראויים. אנו כמה עד חשבון לעשות ומבלי לכך ראויים אנו האם

ומצבו מעמדו שם אשר כך כל עליון ממקום מגיעה כהנים ברכת אחרות:

האדם של ה' עבודת כאשר ואף מקום' 'תופס איננו האדם של הרוחני

מביט הוא ברוך הקדוש כאשר מעלה, כלפי מבלבל זה אין שלימה איננה

של מעלתו זו שנראה היחיד הדבר אזי זה מרומם ממקום האדם על

אליו. הוא ברוך הקדוש של מוגבלת הבלתי ואהבתו היהודי

יותר: בפרטיות הדברים הסברת

אל הוא ברוך מהקדוש המושפע השפע ירידת אודות מדובר כאשר כלל בדרך

אופן ותפילה. ברכה דרכים: בשני זאת לעורר האדם של בכוחו הרי האדם

אפילו או צדיק של ברכתו את לקבל זוכה האדם ברכה, באמצעות הוא אחד

צינור נפתח כך ידי ועל ליבו מעומק הנאמרת פשוט יהודי של ברכתו את

את ושופך מתחנן האדם תפילה, באמצעות הוא נוסף אופן מלמעלה. השפע

מדרכים אחת בכל מלמעלה. ונענה זוכה שהוא עד הוא ברוך הקדוש לפני ליבו

לגרום שבכוחה והיא נפלאה מעלה קיימת בתפילה מעלה, קיימת אלה

של בכוחה כן שאין מה כלל, להיות אמור היה שלא חדש שפע של להתגלות

למטה. ירידתו רק וחסרה למעלה ישנו שכבר השפע את לגלות רק הוא ברכה

שהדבר בכך היא ברכה באמצעות הנעשית השפע בירידת הקיימת המעלה

זו נקודה תתמלא. לא האדם של שבקשתו ייתכן שבה תפילה לעומת וודאי

משמעות רצון...' 'יהי הוא בתפילה השגורים הלשונות שאחד בכך מתבטאת

שלא למעלה חדש רצון ליצור ניתן האדם של בקשתו שבכוח היא אלה מילים

של ולא בקשה של בסגנון הם אלה מילים כך עם ביחד אך עתה, עד היה

יהיה. כך שאכן וודאית קביעה

למטה. מלמעלה שפע ירידת הוא 'ברכה' המילה של הפנימי פירושה

ב העוסקת המשנה בלשון רמוז זה אתפירוש המברי" גפנים ְִַנטיעת

מחובר ובעודו גפן של ענף זמורה, לקיחת פירושה זו 'הברכה' ְָָהגפן",

האדמה לתוך השני קצהו את ולהכניס להוריד הגפן, לעץ האחד בקצהו

האדמה. פני מעל הגפן, מעץ מסויים במרחק שוב, להוציאו מנת על

והעברתו ירידתו כלומר 'הברכה', היא 'ּברכה' של הרוחנית ְְָָָָמשמעותה

אפשרי הדבר אך יותר. תחתון לעולם עליון מעולם האלוקי השפע של

אלא לאדם שהוקצב שפע ישנו העליונים בעולמות שלמעלה לאחר רק

להורידו הברכה, מועילה כך על למטה, ירידתו מתעכבת שונות שמסיבות

ברכה גם אזי מלמעלה שפע לאדם הוקצב לא חלילה כאשר למטה.

תועיל. לא

והיא שניהם בין משותפת נקודה ישנה לתפילה, ברכה שבין ההבדל למרות

הרוחני ומצבו מעמדו שבה כזו היא והתפילה הברכה קיימים בה שהמסגרת

מלמעלה אליו השפע השפעת ולכן מקום' 'תופסים שלו ה' ועבודת האדם של

במסגרת הנעשה החשבון הן לכך. ראוי הוא כמה עד חשבון עשיית תוך היא

'ברכה' של במסגרת ובפרט בקשתו, שתתמלא ראוי האדם האם 'תפילה', של

הקיים השפע מידת מלכתחילה נקצב לפיו אשר האדם עם הנעשה החשבון

למעלה.

הברכה וממעלת התפילה ממעלת בה שיש בכך הוא כהנים ברכת של ייחוסה

מעלתה כאמור, יותר. עליון ממקום מגיעה שהיא מכך נובע זה דבר יחד, גם

החיסרון שם אשר עליון ממקום מגיעה שהיא בכך היא כהנים ברכת של

נראית זה במקום כלל, מקום' 'תופס איננו האדם של ה' בעבודת שקיים שייתכן

השפע זה ממקום היהודי. אל הוא ברוך הקדוש של מוגבלת הבלתי אהבתו רק

בעולמות למעלה שנקצב למה מעבר והוא מוגבל בלתי הוא לאדם שמושפע

באופן מטה למטה יורד זה שפע לכך בנוסף התפילה, מעלת שזו – עליונים

הברכה. מעלת שזו – וודאי

אחרות: במילים

הוא אחד אופן כלליים. אופנים שני ישנם הוא ברוך הקדוש של בהתגלותו

במקום הוא. ברוך סוף אין אור שהוא, כמו הוא ברוך הקדוש של התגלותו

איננה מזה זה השתלשלותם של והמסגרת המוגבלים העולמות מציאות זה

אור של ההתגלות והוא האלוקית בהתגלות קיים נוסף אופן כלל. מקום תופסת

העולמות. של המוגבלת למציאותם בהתאם ה'

הוא. ברוך סוף אין מאור מגיעה כהנים ברכת

להיות שצריך מיוחד בחידוש משתקפת כהנים ברכת של המיוחדת המעלה

שלו. ה' לעבודת האדם של בגישתו

בשנת אשר - מהר"ש אדמו"ר קדושת כבוד של פתגמו הוא זה חידוש

חמישים מאה מלאו שליט"א אדמו"ר קדושת כבוד ידי על זה מאמר אמירת

וועלט "ּדי – מהר"ש אדמו"ר של ללידתו ניטשנה מ'קען אז זאגט ְְְִִֶֶַָ

אריּבער" לכּתחּלה מ'דארף אז האלט אי אּון אריּבער, מען ּדארף ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָארּונטער

ואני מלמעלה, צריכים אזי מלמטה לגשת אפשר אי שכאשר אומר (העולם

דבר לכל האדם של גישתו כלומר מלמעלה) לכתחילה שצריכים סבור

– אריבער' 'לכתחילה של באופן להיות צריכה ה' לעבודת ובפרט

מלמעלה'. 'לכתחילה

הדברים: הסברת

מלמטה אופנים, בשני להיות יכול זה הרי ה' לעבודת ניגש האדם כאשר

מלמעלה. או

חשבון עושה האדם האדם. של במקומו התחשבות מתוך כלומר – 'מלמטה'

שייך הוא הרוחני ומצבו מעמדו מבחינת מסוגל, הוא כמה עד עצמו לבין בינו

שונים בעניינים מלוכלך עדיין הוא הרי בלבד, והתחלתיים פשוטים לדברים רק

לסור תחילה לעמול עליו כן ואם הרע יצרו את לנצח כיצד יודע איננו בהם

טוב, בעשיית הוספה אודות לחשוב יעז הוא מכן לאחר ורק הרע מן לגמרי

יותר. נעלים עניינים אודות

ממקום 'מלמעלה', נראים שהם כפי הדברים על מביט האדם – 'מלמעלה'

ממעל אלוקה חלק שהיא האלוקית נשמתו רק נראית שם אשר כזה מרומם

לכל האדם של גישתו כלל. מקום תופס אינו שרוי הוא בו הנחות ומצבו ממש,

גם לו מזמנת העליונה שההשגחה ה' בעבודת עניין לכל התמסרות היא, דבר

חז"ל: כמאמר כלל, לזה ראוי הוא אין מצבו שמצד לו נדמה שעה לפי אם

ושתה!" חטוף ואכול "חטוף
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מבוא למאמר דא"ח - שבת פרשת נשא, ב' סיון, ה'תשד"מ
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.n"cyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

‰kיאר גֹו' יברכ להם אמֹור יׂשראל ּבני את תברכּו …ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
ואני יׂשראל ּבני על ׁשמי את וׂשמּו גֹו' יּׂשא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָגֹו'

ּדרּוׁשים1אברכם ּכּמה יׁש זה וענין זה ּבפסּוק והּנה . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ּבזה ּדרּוׁשים רּבּוי מצינּו אמנם נׂשיאינּו, (הן2מרּבֹותינּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ

אדמֹו"ר מכ"ק אּלּו) ּבענינים ּובעּקר זה ּפסּוק ְְְְִִִִֵֶַַָָָעל
זה ּדמסּפר להּולדּתֹו, הק"נ ׁשנת היא ׁשהּׁשנה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָמהר"ש,

עֹולם הּנקרא יֹובל ּפעמים ג' נ', ּפעמים ג' והינּו3הּוא , ְְְְְִִִֵַַָָָָ
ּדג' ּבאפן לעֹולם נמׁש מהר"ש אדמֹו"ר ׁשל ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹׁשענינֹו
ּכל אז אׁשר הסּתּלקּותֹו אחר ּובפרט יֹובל. ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּפעמים
למּטה יֹורדת ואחרּֿכ למעלה עֹולה ּפעל אׁשר ְְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּפעּלתֹו

הארץ ּבקרב יׁשּועֹות מּפתּגמיו4ּופֹועלת אחד והּנה . ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ
מה היה מהר"ש אדמֹו"ר ׁשל העּקרּיים ְְִִִֶַַָָָָָָוהֹוראֹותיו

ּדארף5ּׁשאמר ארּונטער ניט מ'קען אז זאגט וועלט ּדי , ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָ
אריּבער לכּתחּלה6מען מ'דארף אז האלט אי אּון ְְְְְִִִֶֶַַַַַָ

אחר נמׁשכה עבֹודתֹו ׁשּכללּות ּדכׁשם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָאריּבער.
הּוא עלּֿדרֿזה הארץ, ּבקרב יׁשּועֹות לפעל ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹהסּתּלקּותֹו
רק לא הּוא זה ּפתּגם ּתכן והּנה זה. וענין לפתּגם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבנֹוגע
ּתֹורה, ּבעניני ּגם אּלא העֹולם, עם עבֹודה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָּבעניני

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכיון קּודׁשאּֿבריֿהּוא7ואדרּבה, ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ
הענינים ּכל ׁשעּקר מּובן עלמא, ּוברא ּבאֹורייתא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָאסּתּכל

ּכפ הּוא ׁשּגםׁשּבעֹולם מּוכח ּכן ואם ּבּתֹורה, ׁשהם י ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּתֹורה. ּבלּמּוד (ּגם) הּוא אריּבער ּדלכּתחּלה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָהענין

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

כגֿכז.)1 ו, סה"מ)2פרשתנו ואילך. עה ע' תרל"ח לברך אדם חייב המשך תרכ"ט. אריב"ל ד"ה וראה תרכ"ו. תברכו כה ד"ה

ובכ"מ. תשמ"א). ברוקלין - חתונה דרושי (קונטרס תרמ"ב הברכה שרש להבין ד"ה שסט. ע' ו)3תרכ"ז כא, משפטים ראה

א. טו, קידושין ובכ"מ.)4ובפרש"י. בסופו. בעומר הל"ג שער סידור כח. וסי' זך סי' אגה"ק אדמו"ר)5ראה קודש אגרות ראה

בסופו. ש.ז. אמור לקו"ש תריז. ע' ח"א (סוס"ב).)6מהוריי"צ רפח ע' ישעי' ב'ש. ע' מג"א אוה"ת אֿב.)7ראה קסא, ח"ב זהר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

בפרשתנו נאמר כהנים ברכת ‡BÓ¯אודות Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ eÎ¯·˙ ‰k'…¿»¬∆¿≈ƒ¿»≈»
'B‚ ‡OÈ 'B‚ ¯‡È 'B‚ EÎ¯·È Ì‰Ïפניו ה' יאר וישמרך, ה' יברכך »∆¿»∆¿»≈ƒ»

שלום לך וישם אליך פניו ה' ישא ויחונך, È�aאליך ÏÚ ÈÓL ˙‡ eÓNÂ¿»∆¿ƒ«¿≈
ÌÎ¯·‡ È�‡Â Ï‡¯NÈ1a ‰p‰Â ל. Âקשר ‰Ê ˜eÒÙאודות‰Ê ÔÈ�Ú ƒ¿»≈«¬ƒ¬»¬≈¿ƒ≈¿»∆¿ƒ¿»∆

כהנים ברכת nk‰של LÈ≈«»
e�È˙Ba¯Ó ÌÈLe¯c¿ƒ≈«≈
e�ÈˆÓ Ì�Ó‡ ,e�È‡ÈN�¿ƒ≈»¿»»ƒ

‰Êa ÌÈLe¯c Èea¯2Ô‰) ƒ¿ƒ»∆≈
¯wÚ·e ‰Ê ˜eÒt ÏÚ«»∆¿ƒ»
˜"ÎÓ (el‡ ÌÈ�È�Úa¿ƒ¿»ƒ≈ƒ
,˘"¯‰Ó ¯"BÓ„‡«¿
�"˜‰ ˙�L ‡È‰ ‰�M‰L∆«»»ƒ¿««

חמישים) ¿»¿Bz„Ïe‰Ï,(=המאה
'‚ ‡e‰ ‰Ê ¯tÒÓc¿ƒ¿»∆

'� ÌÈÓÚtפעמים (=שלוש ¿»ƒ
'Ï·BÈ'חמישים) ÌÈÓÚt '‚ ,¿»ƒ≈

'ÌÏBÚ' ‡¯˜p‰3בלשון «ƒ¿»»
נקראים שנה חמישים התורה

קוראת והתורה 'יובל' בשם

'עולם'. בשם שכזה זמן לרצף

עליו שעברו שדבר מובן מכך

בעולם, נקבע הוא שנה חמישים

חוזק ישנו בעולם לקביעתו

של 'חזקה' ישנה כאשר ֲָָמיוחד

עליו שעברו לאחר 'עולם',

'עולם' פעמים e�È‰Âשלוש ,¿«¿
¯"BÓ„‡ ÏL B�È�ÚL∆ƒ¿»∆«¿

CLÓ� ˘"¯‰Óוירד ƒ¿»
ÌÈÓÚt '‚c ÔÙ‡a ÌÏBÚÏ»»¿…∆¿¿»ƒ

'Ï·BÈ'אדם גם שכעת כך ≈
יכול בעולם ו'שקוע' הנמצא

אדמו"ר של בכוחו לאחוז

eמהר"ש אדמו"ר. של פעולתו

העולם מציאות בתוך מהר"ש

‡Á¯היא Ë¯Ù·ƒ¿»««
Ê‡ ¯L‡ B˙e˜lzÒ‰דווקא ƒ¿«¿¬∆»
צדיק של הסתלקותו ÏÚtלאחר ¯L‡ B˙lÚt Ïkבעולם חייו ימי במשך »¿À»¬∆»«

ÏÚÓÏ‰הזה, ‰ÏBÚהעולמות כל של השפע BÈ¯„˙למקור CkŒ¯Á‡Â »¿«¿»¿««»∆∆
‰‡¯ıחזרה ·¯˜a ˙BÚeLÈ ˙ÏÚBÙe ‰hÓÏ4הנזרע גרעין בדוגמת ¿«»∆∆¿¿∆∆»»∆

מעשיו גם כך רב יבול של צמיחה באה זו זריעה בעקבות אשר באדמה

השפע ממנו אשר העליון במקור העליונה', ב'ארץ 'נזרעים' הצדיק של הטובים

למטה, מלמעלה רב שפע תוספת של 'צמיחה' נעשית ואזי כולם, העולמות של

יהודי לכל ביותר 'זמין' מהר"ש אדמו"ר של כוחו שכעת מובן p‰Â‰מכך .¿ƒ≈
˘"¯‰Ó ¯"BÓ„‡ ÏL ÌÈi¯wÚ‰ ÂÈ˙B‡¯B‰Â ÂÈÓb˙tÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»»¿»»»ƒ»ƒƒ∆«¿

¯Ó‡M ‰Ó ‰È‰5Èc' , »»«∆»«ƒ
ÔÚ˜'Ó Ê‡ Ë‚‡Ê ËÏÚÂÂ∆¿»¿«¿∆
ÔÚÓ Û¯‡c ¯ÚË�e¯‡ ËÈ�ƒ«¿∆«¿∆

¯ÚaÈ¯‡6ËÏ‡‰ CÈ‡ Ôe‡ «ƒ∆ƒ«¿
‰lÁzÎÏ Û¯‡„'Ó Ê‡«¿«¿¿«¿ƒ»

'¯ÚaÈ¯‡אומר (=העולם «ƒ∆
מלמטה לגשת אפשר אי שכאשר

סבור ואני מלמעלה, צריכים אזי

מלמעלה) לכתחילה .שצריכים
B˙„B·Ú ˙eÏÏkL ÌLÎcƒ¿≈∆¿»¬»

מהר"ש אדמו"ר «¿¿ÎLÓ�ƒ‰של
לעולם »»‡Á¯וירדה

˙BÚeLÈ ÏÚÙÏ B˙e˜lzÒ‰ƒ¿«¿ƒ¿…¿
‰ÊŒC¯cŒÏÚ ,ı¯‡‰ ·¯˜a¿∆∆»»∆«∆∆∆
ÔÈ�ÚÂ Ìb˙ÙÏ Ú‚B�a ‡e‰¿≈«¿ƒ¿»¿ƒ¿»

‰Êזאת ליישם קל יותר .שכעת ∆
‡e‰ ‰Ê Ìb˙t ÔÎz ‰p‰Â¿ƒ≈…∆ƒ¿»∆

˜¯ ‡Ïאודות מדובר כאשר …«
להיות שצריכה האדם של גישתו

ÌÏBÚ‰ ÌÚ ‰„B·Ú È�È�Úa¿ƒ¿¿≈¬»ƒ»»
וכל בריאותו פרנסתו, בעניני

הגשמיים Ìbצרכיו ‡l‡ ,∆»«
‰¯Bz È�È�Úa'ה ועבודת ¿ƒ¿¿≈»

ÔÂÈkהרוחניים ,‰a¯„‡Â ,¿«¿«»≈»
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L7 ∆»¿«≈«

‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜'¿»¿ƒ
‡¯·e ‡˙ÈÈ¯B‡a ÏkzÒ‡∆¿«≈¿«¿»»»

'‡ÓÏÚהוא ברוך (=הקדוש »¿»
העולם) את וברא בתורה הסתכל

שקיים דבר שכל מובן מכך

כן שלפני משום זה הרי בעולם

בתורה כתוב כן,הוא ואם

Ô·eÓכן גם כתוב הוא בעולם, שקיים דבר שכל לכך שבנוסף רק זה שאין »
להיפך אלא שלwÚL¯בתורה, ‰e‡המציאות ÌÏBÚaL ÌÈ�È�Ú‰ Ïk ∆ƒ«»»ƒ¿»ƒ∆»»

‰¯Bza Ì‰L ÈÙkבעולם הפשוטה המציאות גם קיימת לכך ,ובנוסף ¿ƒ∆≈«»
Ìb) ‡e‰ '¯ÚaÈ¯‡ ‰lÁzÎÏ'c ÔÈ�Ú‰ ÌbL ÁÎeÓ Ôk Ì‡Â- ¿ƒ≈»∆«»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»«ƒ∆«
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מּובן העֹולם ּבעניני ּדבׁשלמא להבין, יׁש לכאֹורה ְְְְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָָָאמנם
רּבֹותינּו ּכמאמר אריּבער, לכּתחּלה להיֹות אפׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָאי

הרי8ז"ל הּתֹורה ּבלּמּוד אבל ׁשּלֹו, ׁשהעׁשר למי יתּפּלל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ז"ל רּבֹותינּו ׁשּצרי9אמרּו היינּו ּתאמין, ּומצאת יגעּת ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

הּוא, הענין א הּמציאה. ּבׁשביל הּיגיעה ענין ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָלהיֹות
ּבאפן העבֹודה ּתחּלת להיֹות צרי ּבּתֹורה ּגם ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹּדבאמת
רק לא זֹו, הֹוראה ּתכן ׁשּזהּו אריּבער, ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹּדמלכתחּלה
על נֹוסף ּדאריּבער, העבֹודה אפן ּגם להיֹות ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּצרי
ּכן. לכּתחּלה להיֹות ׁשּצרי אּלא ּבפׁשטּות, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהעבֹודה
הצליחה, ועבֹודתֹו זֹו, עבֹודה לׁשלמּות ׁשהּגיע ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָואחר
ּבדר לעבד ׁשּמנּסה נּסיֹון, ׁשל ענין רק זה אין ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשהרי
סדר וזהּו העבֹודה אפן להיֹות צרי ׁשּזה אּלא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹזֹו,
ניט קען מען אז ׁשּדוקא אֹומר ׁשהעֹולם ּדאף ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהעבֹודה,
אדמֹו"ר הֹוראת הּנה אריּבער, מען ּדארף ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָארּונטער
וכיון אריּבער, לכּתחּלה להיֹות ׁשּצרי היא ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָמהר"ש
הּדֹור, לכל זה נמׁש מּמּנּו הּנה הּדֹור, נׂשיא היה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ּבמה הּיגיעה להיֹות צריכה אז הּנה הּבאים, לּדֹורֹות ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָוכן

מּזה ּומצאת,10ׁשּלמעלה יגעּת ההבטחה יׁשנּה ּבזה וגם , ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
הּיגיעה. ער לפי ׁשּלא ּתהיה ׁשהמציאה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹהיינּו

‰p‰Âּבמה מהר"ש אדמֹו"ר מדּיק הּנ"ל ּבּדרּוׁשים ¿ƒ≈ְְְְִֵַַַַַַ
רׁש"י ּדפרׁש ויׁשמר ה' יברכ ּכאן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּכתּוב
להבין צרי ּדלכאֹורה הּמּזיקין, מן ויׁשמר ְְְְְְְִִִִִִִִִִֶַַָָָ(מּספרי)
ׁשּיכת הּׁשמירה ׁשּבאמת ,לויׁשמר יברכ ּׁשּיכּות ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמה
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להיות)ובעיקר שצריכה האדם של ‰Bz¯‰בגישתו „enÏa'ה .ובעבודת ¿ƒ«»
·c ,ÔÈ·‰Ï LÈ ‰¯B‡ÎÏ Ì�Ó‡‡ÓÏL(הדבר שכך נניח (=מילא, »¿»ƒ¿»≈¿»ƒ¿ƒ¿»»

,ÌÏBÚ‰ È�È�Úaזה BÈ‰Ï˙בתחום ¯LÙ‡ CÈ‡ Ô·eÓשל גישה ¿ƒ¿¿≈»»»≈∆¿»ƒ¿
Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,'¯ÚaÈ¯‡ ‰lÁzÎÏ'8ÈÓÏ Ïlt˙È' ¿«¿ƒ»«ƒ∆¿«¬««≈«ƒ¿«≈¿ƒ

'BlL ¯LÚ‰Lגם כלומר ∆»…∆∆
היא האדם של פרנסתו כאשר

כיצד יודע שאיננו כזו מעבודה

בריווח, ממנה להתפרנס יוכל

להיות יכולה גישתו זאת בכל

גמור בבטחון כלומר 'מלמעלה'

את לו שיתן הוא ברוך בקדוש

למה מעבר הרבה פרנסתו

בשביל לעשות מצליח שהאדם

‡·Ïכך מדובר, כאשר ¬»
e¯Ó‡ È¯‰ ‰¯Bz‰ „enÏa¿ƒ«»¬≈»¿

Ï"Ê e�È˙Ba¯9zÚ‚È' «≈«»«¿»
e�ÈÈ‰ ,'ÔÈÓ‡z ˙‡ˆÓe»»»«¬ƒ«¿
ÔÈ�Ú ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒƒ¿ƒ¿»

'‰ÚÈ‚i‰'האדם ÏÈ·Laשל «¿ƒ»ƒ¿ƒ
ההצלחה'‰Èˆn‡‰'שתהיה «¿ƒ»

מובן מכך התורה, בלימוד

ה' בעבודת ההצלחה שמידת

בהתאם היא התורה ובלימוד

ואם האדם, של יגיעתו ליכולת

להתעלם יכול האדם כיצד כן

הינה כשרונותיו שיכולת מכך

לגמרי ולגשת מוגבלת,

‰e‡,מלמעלה? ÔÈ�Ú‰ C‡«»ƒ¿»
‰¯Bza Ìb ˙Ó‡·c¿∆¡∆««»

הרוחנית ה' CÈ¯»̂ƒובעבודת
‰„B·Ú‰ ˙lÁz ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ«»¬»
‰lÁ˙ÎÏÓc ÔÙ‡a¿…∆¿ƒ¿«¿ƒ»

L ,¯ÚaÈ¯‡הריÔÎz e‰f «ƒ∆∆∆…∆
BÊ ‰‡¯B‰מהר"ש אדמו"ר BÈ‰Ï˙של CÈ¯vL ˜¯ ‡Ï לפעם, מפעם »»…«∆»ƒƒ¿

¯ÚaÈ¯‡c ‰„B·Ú‰ ÔÙ‡ Ìb(מלמעלה=),היא מהאדם הדרישה כלומר «…∆»¬»¿«ƒ∆
דבר בתור רק לבוא צריכה לא מלמעלה' 'לכתחילה של ÏÚשהגישה ÛÒB�»«

˙eËLÙa ‰„B·Ú‰האדם של הנתון במצבו התחשבות מתוך ,שהיא »¬»¿«¿
ÚÈb‰L ¯Á‡Â .Ôk ‰lÁzÎÏ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ‡l‡האדם ∆»∆»ƒƒ¿¿«¿ƒ»≈¿««∆ƒƒ«

BÊ ‰„B·Ú ˙eÓÏLÏ'מלמעלה 'לכתחילה של גישה B˙„B·ÚÂמתוך , ƒ¿≈¬»«¬»
,‰ÁÈÏˆ‰יצליח הוא שאכן וודאי ÏLוהדבר ÔÈ�Ú ˜¯ ‰Ê ÔÈ‡ È¯‰L ƒ¿ƒ»∆¬≈≈∆«ƒ¿»∆

˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰fL ‡l‡ ,BÊ C¯„a „·ÚÏ ‰q�nL ,ÔBÈq�מתחילה ƒ»∆¿«∆«¬…¿∆∆∆»∆∆»ƒƒ¿
e‰ÊÂ ‰„B·Ú‰ ÔÙ‡אכן‰„B·Ú‰ ¯„Òמהאדם הנדרשת ,הרוחנית …∆»¬»¿∆≈∆»¬»

¯ÚË�e¯‡ ËÈ� ÔÚ˜ ÔÚÓ Ê‡ ‡˜ÂcL ¯ÓB‡ ÌÏBÚ‰L Û‡c¿«∆»»≈∆«¿»«∆∆ƒ«¿∆

¯ÚaÈ¯‡ ÔÚÓ Û¯‡cצריכים אזי מלמטה מצליחים לא כאשר (=שדווקא «¿∆«ƒ∆
מלמעלה) CÈ¯vLלנסות ‡È‰ ˘"¯‰Ó ¯"BÓ„‡ ˙‡¯B‰ ‰p‰ ,ƒ≈»««¿ƒ∆»ƒ

'¯ÚaÈ¯‡ ‰lÁzÎÏ' ˙BÈ‰Ï(מלמעלה Â(=לכתחילה הוא, שמי למרות ƒ¿¿«¿ƒ»«ƒ∆¿
אך מעלה, כלפי מלכתחילה עצמו את 'להשליך' הכוחות את לו שיש «≈ÔÂÈÎזה

Lמהר"ש ‰È‰אדמו"ר ‡e‰ ∆»»
‰p‰ ,¯Bc‰ ‡ÈN�לכן ¿ƒ«ƒ≈

CLÓ� epnÓכוחÏÎÏ ‰Ê ƒ∆ƒ¿»∆¿»
˙B¯BcÏ ÔÎÂ ,¯Bc‰«¿≈«

‰p‰ ,ÌÈ‡a‰שהאדם לאחר «»ƒƒ≈
שלו ה' עבודת את התחיל

עצמו את מוצא הוא מלמעלה,

כאלה ובפעולות בעניינים עוסק

משער היה לא הוא מצידו אשר

וודאי הנה אליהם, שייך שהוא

את חלילה איבד לא שהוא

בלהתייגע שקיימת המעלה

שתמורת אלא ה', בעבודת

להיות צריכה שהיתה היגיעה

היצר על להתגבר מנת על אצלו

לאחר הרי יותר, שפלים בעניינים

מלמעלה העבודה של ההתחלה

‰ÚÈ‚i‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ Ê‡»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»
נעלים עניינים כלפי האדם של

ÏÚÓlL‰יותר, ‰Óa¿«∆¿«¿»
‰fÓ10מנת על נדרשת היגיעה ƒ∆

יותר עוד Êa‰להתעלות Ì‚Â ,¿«»∆
zÚ‚È' ‰ÁË·‰‰ d�LÈ∆¿»««¿»»»«¿»

'˙‡ˆÓeיתייגע האדם שכאשר »»»
משתמשים חז"ל ימצא, אכן הוא

ולא 'מצאת' במילה דווקא

בזה, וכיוצא 'השגת' 'הצלחת'

שאדם פירושה ש'מציאה' כיוון

שיער לא שהוא בדבר זוכה

שימצאו ‰e�ÈÈתחילה ,.‰ÚÈ‚i‰ C¯Ú ÈÙÏ ‡lL ‰È‰z ‰‡ÈˆÓ‰L «¿∆«¿ƒ»ƒ¿∆∆…¿ƒ≈∆«¿ƒ»
הוא שלכתחילה לאחר ה' בעבודת להתייגע ניגש שהאדם לכך בנוסף כלומר

יותר לעניינים אותו מביאה זו יגיעה הנה מרומם, ב'מקום' עצמו את העמיד

'מציאה'. של באופן נעלים, ויותר

כהנים ברכת של הנפלאה מעלתה אודות מדובר ואילך ≈p‰Â¿ƒ‰מכאן
Ï"p‰ ÌÈLe¯caכהנים ברכת של במעלתה ‡„BÓ"¯העוסקים ˜i„Ó «¿ƒ««¿«≈«¿

È"L¯ L¯Ùc 'E¯ÓLÈÂ '‰ EÎ¯·È' Ô‡k ·e˙kL ‰Óa ˘"¯‰Ó¿«∆»»¿»∆¿¿ƒ¿¿∆¿≈≈«ƒ
ÔÈ˜Èfn‰ ÔÓ - "E¯ÓLÈÂ" :(È¯ÙqÓ)(השדים B‡ÎÏc¯‰(=מן , ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿¿∆ƒ««ƒƒ¿ƒ¿»

L ,'E¯ÓLÈÂ'Ï 'EÎ¯·È' ˙eÎiM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆהרי˙Ó‡a »ƒ¿»ƒ««»¿»∆¿ƒ¿ƒ¿¿∆∆∆¡∆
˙ÎiL ‰¯ÈÓM‰לה זקוק ˜„Ìוהאדם ÌbשישנהÔ‡ÎÂ ,‰Î¯a‰ «¿ƒ»«∆∆«…∆«¿»»¿»
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מּובן העֹולם ּבעניני ּדבׁשלמא להבין, יׁש לכאֹורה ְְְְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָָָאמנם
רּבֹותינּו ּכמאמר אריּבער, לכּתחּלה להיֹות אפׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָאי

הרי8ז"ל הּתֹורה ּבלּמּוד אבל ׁשּלֹו, ׁשהעׁשר למי יתּפּלל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ז"ל רּבֹותינּו ׁשּצרי9אמרּו היינּו ּתאמין, ּומצאת יגעּת ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

הּוא, הענין א הּמציאה. ּבׁשביל הּיגיעה ענין ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָלהיֹות
ּבאפן העבֹודה ּתחּלת להיֹות צרי ּבּתֹורה ּגם ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹּדבאמת
רק לא זֹו, הֹוראה ּתכן ׁשּזהּו אריּבער, ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹּדמלכתחּלה
על נֹוסף ּדאריּבער, העבֹודה אפן ּגם להיֹות ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּצרי
ּכן. לכּתחּלה להיֹות ׁשּצרי אּלא ּבפׁשטּות, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהעבֹודה
הצליחה, ועבֹודתֹו זֹו, עבֹודה לׁשלמּות ׁשהּגיע ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָואחר
ּבדר לעבד ׁשּמנּסה נּסיֹון, ׁשל ענין רק זה אין ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשהרי
סדר וזהּו העבֹודה אפן להיֹות צרי ׁשּזה אּלא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹזֹו,
ניט קען מען אז ׁשּדוקא אֹומר ׁשהעֹולם ּדאף ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהעבֹודה,
אדמֹו"ר הֹוראת הּנה אריּבער, מען ּדארף ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָארּונטער
וכיון אריּבער, לכּתחּלה להיֹות ׁשּצרי היא ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָמהר"ש
הּדֹור, לכל זה נמׁש מּמּנּו הּנה הּדֹור, נׂשיא היה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ּבמה הּיגיעה להיֹות צריכה אז הּנה הּבאים, לּדֹורֹות ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָוכן

מּזה ּומצאת,10ׁשּלמעלה יגעּת ההבטחה יׁשנּה ּבזה וגם , ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
הּיגיעה. ער לפי ׁשּלא ּתהיה ׁשהמציאה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹהיינּו

‰p‰Âּבמה מהר"ש אדמֹו"ר מדּיק הּנ"ל ּבּדרּוׁשים ¿ƒ≈ְְְְִֵַַַַַַ
רׁש"י ּדפרׁש ויׁשמר ה' יברכ ּכאן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּכתּוב
להבין צרי ּדלכאֹורה הּמּזיקין, מן ויׁשמר ְְְְְְְִִִִִִִִִִֶַַָָָ(מּספרי)
ׁשּיכת הּׁשמירה ׁשּבאמת ,לויׁשמר יברכ ּׁשּיכּות ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמה
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להיות)ובעיקר שצריכה האדם של ‰Bz¯‰בגישתו „enÏa'ה .ובעבודת ¿ƒ«»
·c ,ÔÈ·‰Ï LÈ ‰¯B‡ÎÏ Ì�Ó‡‡ÓÏL(הדבר שכך נניח (=מילא, »¿»ƒ¿»≈¿»ƒ¿ƒ¿»»

,ÌÏBÚ‰ È�È�Úaזה BÈ‰Ï˙בתחום ¯LÙ‡ CÈ‡ Ô·eÓשל גישה ¿ƒ¿¿≈»»»≈∆¿»ƒ¿
Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,'¯ÚaÈ¯‡ ‰lÁzÎÏ'8ÈÓÏ Ïlt˙È' ¿«¿ƒ»«ƒ∆¿«¬««≈«ƒ¿«≈¿ƒ

'BlL ¯LÚ‰Lגם כלומר ∆»…∆∆
היא האדם של פרנסתו כאשר

כיצד יודע שאיננו כזו מעבודה

בריווח, ממנה להתפרנס יוכל

להיות יכולה גישתו זאת בכל

גמור בבטחון כלומר 'מלמעלה'

את לו שיתן הוא ברוך בקדוש

למה מעבר הרבה פרנסתו

בשביל לעשות מצליח שהאדם

‡·Ïכך מדובר, כאשר ¬»
e¯Ó‡ È¯‰ ‰¯Bz‰ „enÏa¿ƒ«»¬≈»¿

Ï"Ê e�È˙Ba¯9zÚ‚È' «≈«»«¿»
e�ÈÈ‰ ,'ÔÈÓ‡z ˙‡ˆÓe»»»«¬ƒ«¿
ÔÈ�Ú ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒƒ¿ƒ¿»

'‰ÚÈ‚i‰'האדם ÏÈ·Laשל «¿ƒ»ƒ¿ƒ
ההצלחה'‰Èˆn‡‰'שתהיה «¿ƒ»

מובן מכך התורה, בלימוד

ה' בעבודת ההצלחה שמידת

בהתאם היא התורה ובלימוד

ואם האדם, של יגיעתו ליכולת

להתעלם יכול האדם כיצד כן

הינה כשרונותיו שיכולת מכך

לגמרי ולגשת מוגבלת,

‰e‡,מלמעלה? ÔÈ�Ú‰ C‡«»ƒ¿»
‰¯Bza Ìb ˙Ó‡·c¿∆¡∆««»

הרוחנית ה' CÈ¯»̂ƒובעבודת
‰„B·Ú‰ ˙lÁz ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ«»¬»
‰lÁ˙ÎÏÓc ÔÙ‡a¿…∆¿ƒ¿«¿ƒ»

L ,¯ÚaÈ¯‡הריÔÎz e‰f «ƒ∆∆∆…∆
BÊ ‰‡¯B‰מהר"ש אדמו"ר BÈ‰Ï˙של CÈ¯vL ˜¯ ‡Ï לפעם, מפעם »»…«∆»ƒƒ¿

¯ÚaÈ¯‡c ‰„B·Ú‰ ÔÙ‡ Ìb(מלמעלה=),היא מהאדם הדרישה כלומר «…∆»¬»¿«ƒ∆
דבר בתור רק לבוא צריכה לא מלמעלה' 'לכתחילה של ÏÚשהגישה ÛÒB�»«

˙eËLÙa ‰„B·Ú‰האדם של הנתון במצבו התחשבות מתוך ,שהיא »¬»¿«¿
ÚÈb‰L ¯Á‡Â .Ôk ‰lÁzÎÏ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ‡l‡האדם ∆»∆»ƒƒ¿¿«¿ƒ»≈¿««∆ƒƒ«

BÊ ‰„B·Ú ˙eÓÏLÏ'מלמעלה 'לכתחילה של גישה B˙„B·ÚÂמתוך , ƒ¿≈¬»«¬»
,‰ÁÈÏˆ‰יצליח הוא שאכן וודאי ÏLוהדבר ÔÈ�Ú ˜¯ ‰Ê ÔÈ‡ È¯‰L ƒ¿ƒ»∆¬≈≈∆«ƒ¿»∆

˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰fL ‡l‡ ,BÊ C¯„a „·ÚÏ ‰q�nL ,ÔBÈq�מתחילה ƒ»∆¿«∆«¬…¿∆∆∆»∆∆»ƒƒ¿
e‰ÊÂ ‰„B·Ú‰ ÔÙ‡אכן‰„B·Ú‰ ¯„Òמהאדם הנדרשת ,הרוחנית …∆»¬»¿∆≈∆»¬»

¯ÚË�e¯‡ ËÈ� ÔÚ˜ ÔÚÓ Ê‡ ‡˜ÂcL ¯ÓB‡ ÌÏBÚ‰L Û‡c¿«∆»»≈∆«¿»«∆∆ƒ«¿∆

¯ÚaÈ¯‡ ÔÚÓ Û¯‡cצריכים אזי מלמטה מצליחים לא כאשר (=שדווקא «¿∆«ƒ∆
מלמעלה) CÈ¯vLלנסות ‡È‰ ˘"¯‰Ó ¯"BÓ„‡ ˙‡¯B‰ ‰p‰ ,ƒ≈»««¿ƒ∆»ƒ

'¯ÚaÈ¯‡ ‰lÁzÎÏ' ˙BÈ‰Ï(מלמעלה Â(=לכתחילה הוא, שמי למרות ƒ¿¿«¿ƒ»«ƒ∆¿
אך מעלה, כלפי מלכתחילה עצמו את 'להשליך' הכוחות את לו שיש «≈ÔÂÈÎזה

Lמהר"ש ‰È‰אדמו"ר ‡e‰ ∆»»
‰p‰ ,¯Bc‰ ‡ÈN�לכן ¿ƒ«ƒ≈

CLÓ� epnÓכוחÏÎÏ ‰Ê ƒ∆ƒ¿»∆¿»
˙B¯BcÏ ÔÎÂ ,¯Bc‰«¿≈«

‰p‰ ,ÌÈ‡a‰שהאדם לאחר «»ƒƒ≈
שלו ה' עבודת את התחיל

עצמו את מוצא הוא מלמעלה,

כאלה ובפעולות בעניינים עוסק

משער היה לא הוא מצידו אשר

וודאי הנה אליהם, שייך שהוא

את חלילה איבד לא שהוא

בלהתייגע שקיימת המעלה

שתמורת אלא ה', בעבודת

להיות צריכה שהיתה היגיעה

היצר על להתגבר מנת על אצלו

לאחר הרי יותר, שפלים בעניינים

מלמעלה העבודה של ההתחלה

‰ÚÈ‚i‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ Ê‡»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»
נעלים עניינים כלפי האדם של

ÏÚÓlL‰יותר, ‰Óa¿«∆¿«¿»
‰fÓ10מנת על נדרשת היגיעה ƒ∆

יותר עוד Êa‰להתעלות Ì‚Â ,¿«»∆
zÚ‚È' ‰ÁË·‰‰ d�LÈ∆¿»««¿»»»«¿»

'˙‡ˆÓeיתייגע האדם שכאשר »»»
משתמשים חז"ל ימצא, אכן הוא

ולא 'מצאת' במילה דווקא

בזה, וכיוצא 'השגת' 'הצלחת'

שאדם פירושה ש'מציאה' כיוון

שיער לא שהוא בדבר זוכה

שימצאו ‰e�ÈÈתחילה ,.‰ÚÈ‚i‰ C¯Ú ÈÙÏ ‡lL ‰È‰z ‰‡ÈˆÓ‰L «¿∆«¿ƒ»ƒ¿∆∆…¿ƒ≈∆«¿ƒ»
הוא שלכתחילה לאחר ה' בעבודת להתייגע ניגש שהאדם לכך בנוסף כלומר

יותר לעניינים אותו מביאה זו יגיעה הנה מרומם, ב'מקום' עצמו את העמיד

'מציאה'. של באופן נעלים, ויותר

כהנים ברכת של הנפלאה מעלתה אודות מדובר ואילך ≈p‰Â¿ƒ‰מכאן
Ï"p‰ ÌÈLe¯caכהנים ברכת של במעלתה ‡„BÓ"¯העוסקים ˜i„Ó «¿ƒ««¿«≈«¿

È"L¯ L¯Ùc 'E¯ÓLÈÂ '‰ EÎ¯·È' Ô‡k ·e˙kL ‰Óa ˘"¯‰Ó¿«∆»»¿»∆¿¿ƒ¿¿∆¿≈≈«ƒ
ÔÈ˜Èfn‰ ÔÓ - "E¯ÓLÈÂ" :(È¯ÙqÓ)(השדים B‡ÎÏc¯‰(=מן , ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿¿∆ƒ««ƒƒ¿ƒ¿»

L ,'E¯ÓLÈÂ'Ï 'EÎ¯·È' ˙eÎiM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆהרי˙Ó‡a »ƒ¿»ƒ««»¿»∆¿ƒ¿ƒ¿¿∆∆∆¡∆
˙ÎiL ‰¯ÈÓM‰לה זקוק ˜„Ìוהאדם ÌbשישנהÔ‡ÎÂ ,‰Î¯a‰ «¿ƒ»«∆∆«…∆«¿»»¿»
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l`xyiח ipa z` ekxaz dk

.ויׁשמר אזי ׁשּכׁשיברכ מׁשמע וכאן הּברכה, קדם ְְְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּגם
ּב צרי הּמּזיקין, מן ׁשאמרּו ּדמה ּבזה, להֹוסיף אּור,ויׁש ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּבהוה ּתֹורה ּדּברה ּבהוה11ׁשהרי חכמים וענין12ודּברּו , ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָֹֹ
ּכּנֹודע ּביּׁשּוב, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר הּוא ּגם13הּמּזיקין . ְִִִֵֶַַַַָָָָ

ּבני על ׁשמי את וׂשמּו הּכתּוב ּׁשּמסּים ּבמה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָמדּיק
ּבּגמרא ּבּדבר ּפלּוגּתא ּדיׁש אברכם, ואני ,14יׂשראל ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָ

אֹומר עקיבא רּבי ,מתּבר הּמבר ׁשּכהן מּנין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּדתניא
ׁשּנאמר15ׁשּנאמר אֹומר יׁשמעאל ורּבי ,מברכי ואברכה ְְְְֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

מסּיע ּכהנא יׁשמעאל ּבּגמרא, ׁשם ואמרּו אברכם. ְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָואני
עקיבא רּבי לדברי ּגם ׁשהלא מסּיע, מה והקׁשּו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹּכהני,
מואברכה יליף עקיבא ׁשרּבי רק לּכהנים, ּברכה ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנאמרה
ּבהדי ותרצּו אברכם, מואני יליף יׁשמעאל ורּבי ,ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָמברכ
ּיתרֹון מהּו להבין, צרי ולכאֹורה ּדיׂשראל. ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָּברכה
ּדיׂשראל. ּברכה ּבהדי מתּברכים ׁשהּכהנים ּבזה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּמעלה

¯‡·Óeלתפּלה ּברכה ּבין החּלּוק ּבהקּדם זה ,16ּכל ¿…»ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
את הּמברי ּכמֹו המׁשכה, מּלׁשֹון היא ְְְְְִִִִֶַַַָָָָּדברכה

מגּלה17הּגפן ורק ּדבר, מחּדׁש אינֹו ׁשהּמבר והינּו , ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
מהּֿׁשאיןּֿכן וׁשרׁשּה. מּמקֹורּה הּברכה את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּוממׁשי
ּתפּלֹות ּכּמה וכלׁשֹון חדׁש, ּדבר לפעל הּוא הּתפּלה ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹענין
ּבנֹוגע מּובן ּומּזה חדׁש, רצֹון ׁשּיהיה היינּו כּו', רצֹון ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָיהי
ּבב' והּנה חדׁש. ּדבר לפעל ׁשענינם הּתפּלֹות, ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֹלכל
היא הּברכה ּדמעלת ּבזה, ּׁשאין מה ּבזה יׁש אּלּו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאֹופּנים
הּבית' 'ּבעל נעׂשה המבר ׁשּלכן ּדבר לחּדׁש צרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשאין
הענין ּובמילא ּומקֹורּה, מּׁשרׁשּה להמׁשיכּה הּברכה ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָעל
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ובכ"מ.)11 במשנה. א נד, ועוד.)12ב"ק א. סה, ז.)13שבת יז, אחרי רמב"ן ע"ב. ריש ג, ברכות א.)14ראה מט, לך)15חולין

ג. פרשתנו)16יב, אוה"ת כט. כו. ע' שמיני אוה"ת ב. תתשכה, ו) כרך (בראשית ויחי אוה"ת א. יט, ראה לקו"ת גם: בכ"ז ראה

ובכ"מ. תרנ"ד. תברכו כה ד"ה ואילך. ער ג.)17ע' לז, מקץ תו"א וראה רפ"ז. כלאים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

L ÚÓLÓדווקאÈÊ‡ 'EÎ¯·È'Lkכך LÈÂבעקבות .'E¯ÓLÈÂ' «¿«∆¿∆¿»∆¿¬«¿ƒ¿¿∆¿≈
‰Êa ÛÈÒB‰Ïזו בשמירה הצורך e¯Ó‡Lבבירור ‰Óc זו, ששמירה ¿ƒ»∆¿«∆»¿

È¯‰Lהיא ,¯e‡a CÈ¯ˆ ,'ÔÈ˜Èfn‰ ÔÓ'כידוע‰¯Bz ‰¯ac' ƒ««ƒƒ»ƒ≈∆¬≈ƒ¿»»
'‰Â‰a11Âכן Â‰a‰'כמו ÌÈÓÎÁ e¯a„'12וחז"ל התורה כלומר ¿…∆¿ƒ¿¬»ƒ¿…∆

דברים כלפי כלל בדרך מדברים

הרגילים דברים המצויים,

בהוה Âלהתרחש ÔÈ�Úהרי, ¿ƒ¿»
¯·c ‡e‰ 'ÔÈ˜Èfn'‰««ƒƒ»»
,·eMÈa ÈeˆÓ B�È‡L∆≈»¿ƒ

Ú„Bpk13השדים על שנאסרה «»
כניסה כל להם הדומים והמזיקין

הצורך כן ואם ישוב, למקום

'דבר אינו מפניהם בשמירה

i„Ó˜.שבהוה' Ìbכ"ק «¿«≈
מהר"ש »¿Óa‰אדמו"ר
·e˙k‰ ÌiÒnMברכת את ∆¿«≈«»

במילים ‡˙כהנים eÓNÂ'¿»∆
È�‡Â Ï‡¯NÈ È�a ÏÚ ÈÓL¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ
‡z‚eÏt LÈc ,'ÌÎ¯·‡¬»¬≈¿≈¿¿»

מחלוקת) ««»ca·¯(=שישנה
‡¯Óba14מוסבות מי כלפי «¿»»

זו האם אברכם', 'ואני המילים

הוא ברוך הקדוש של ברכתו

שהכהנים לאחר ישראל, לבני

כמוטל ישראל את מברכים

הוא ברוך הקדוש אזי עליהם

או ישראל, על ברכתו את משרה

כלפי מוסבות אלו שמילים

ברוך הקדוש בעצמם, הכהנים

את אברכם ואני אומר: הוא

ישראל את שברכו הכהנים

È�˙c‡ּכמצותי (=כמו, ְְִִָ¿«¿»
Ô‰kLשלמדנו) ÔÈpÓƒ«ƒ∆…≈

¯ÓB‡ ‡·È˜Ú Èa¯ ,C¯a˙Ó C¯·n‰מכך נלמד Ó‡pL15¯הדבר «¿»≈ƒ¿»≈«ƒ¬ƒ»≈∆∆¡«
אבינו EÈÎ¯·Ó'לאברהם ‰Î¯·‡Â'כל את לברך עתיד הוא ברוך הקדוש «¬»¿»¿»¬∆

וצאצאיו אברהם את שיברכו ‡ÓB¯אלה Ï‡ÚÓLÈ Èa¯Â נלמד, הדבר ¿«ƒƒ¿»≈≈
כהניםÓ‡pL¯מכך ברכת של ÌLבסיומה e¯Ó‡Â .'ÌÎ¯·‡ È�‡Â' ∆∆¡««¬ƒ¬»¬≈¿»¿»

,‡¯Óbaברכתו אודות לומד כהן, הינו בעצמו שהוא ישמעאל, שרבי כך על «¿»»
אברכם', 'ואני מהמילים לכהנים הוא ברוך הקדוש k‰�‡של Ï‡ÚÓLÈ'ƒ¿»≈«¬»

'È�‰k ÚiÒÓ(לכהנים מסייע הכהן, eL˜‰Â(=ישמעאל על, בגמרא ¿«≈««¬≈¿ƒ¿
זו �‡Ó¯‰אימרה ‡·È˜Ú Èa¯ È¯·„Ï Ìb ‡Ï‰L ,'?ÚiÒÓ ‰Ó'«¿«≈«∆¬…«¿ƒ¿≈«ƒ¬ƒ»∆∆¿»

,ÌÈ�‰kÏ ‰Î¯aהוא ביניהם ÛÈÏÈוההבדל ‡·È˜Ú Èa¯L (=לומד¯˜ ¿»»«…¬ƒ«∆«ƒ¬ƒ»»≈

ÛÈÏÈזאת) Ï‡ÚÓLÈ Èa¯Â ,'EÎ¯·Ó ‰Î¯·‡Â'Ó(זאת (=לומד ƒ«¬»¿»¿»¬∆¿«ƒƒ¿»≈»≈
eˆ¯˙Â ,'ÌÎ¯·‡ È�‡e'Óהוא לכהנים ישמעאל רבי של שסיועו בגמרא ƒ«¬ƒ¬»¬≈¿≈¿

היא לכהנים הניתנת הברכה שלשיטתו Ï‡¯NÈc'בכך ‰Î¯a È„‰a'«¬≈¿»»¿ƒ¿»≈
ישראל) של הברכה הכהנים(=בתוך מברכת כן גם מתברכים הכהנים כלומר

הכללית מהברכה רק ולא

אבינו לאברהם .שנאמרה
,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ
‰Êa ‰ÏÚn‰ ÔB¯˙i e‰Ó«ƒ¿««¬»»∆
ÌÈÎ¯a˙Ó ÌÈ�‰k‰L∆«…¬ƒƒ¿»¿ƒ
?Ï‡¯NÈc ‰Î¯a È„‰a«¬≈¿»»¿ƒ¿»≈
הדיוקים כיצד יוסבר בהמשך

כהנים ברכת בפסוקי האמורים

המיוחדת. במעלתה קשורים

‰Ê Ïk ¯‡·Óeשל במאמרו ¿…»»∆
מהר"ש אדמו"ר ≈¿∆¿Ìc˜‰aכ"ק

'Î¯a‰'הסברת ÔÈa ˜elÁ‰«ƒ≈¿»»
'‰lÙ˙'Ï16'‰Î¯·'c , ƒ¿ƒ»ƒ¿»»

'‰ÎLÓ‰' ÔBLlÓ ‡È‰ƒƒ¿«¿»»
מלמעלה שפע של הורדה כלומר

BÓkלמטה בלשון, שרמוז ¿
‡˙המשנה CÈ¯·n‰'««¿ƒ∆
'ÔÙb‰17במבוא כמוסבר «∆∆
Lלמאמר e�È‰Â האדם, ¿«¿∆

,¯·c LcÁÓ B�È‡ C¯·n‰«¿»≈≈¿«≈»»
Âשהוא בכך היא פעולתו ¯˜כל ¿«

CÈLÓÓe ‰l‚Óמלמעלה ¿«∆«¿ƒ
d¯B˜nÓלמטה ‰Î¯a‰ ˙‡∆«¿»»ƒ¿»

dL¯LÂשנקצב שפע ישנו ¿»¿»
בעולמות קיים זה שפע לאדם,

תיתכן שונות ומסיבות עליונים

של תפקידה למעלה, התעכבותו

למטה להורידו היא .הברכה
ÔÈ�Ú ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿«

L„Á ¯·c ÏÚÙÏ ‡e‰ ‰lÙz‰אפילו קיים ואינו שיתכן כזה שפע «¿ƒ»ƒ¿…»»»»
עליונים ‰e�ÈÈבעולמות ,'eÎ ÔBˆ¯ È‰È' ˙BlÙz ‰nk ÔBLÏÎÂ ,¿ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ»«¿

היא ÏÎÏהבקשה Ú‚B�a Ô·eÓ ‰fÓe ,L„Á ÔBˆ¯ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»»»ƒ∆»¿≈«¿»
Ì�È�ÚL ,˙BlÙz‰הואÌÈpÙB‡ '·a ‰p‰Â .L„Á ¯·c ÏÚÙÏ «¿ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿…»»»»¿ƒ≈¿«ƒ

el‡'ו'תפילה ‰Î¯a‰'ברכה' ˙ÏÚÓc ,‰Êa ÔÈ‡M ‰Ó ‰Êa LÈ ≈≈»∆«∆≈»∆¿«¬««¿»»
¯·c LcÁÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡L ‡È‰בלשון להשתמש צריך אינו המברך לכן ƒ∆≈»ƒ¿«≈»»

נאמרת הברכה אלא מלמעלה, השפע שיושפע מנת על ובקשה תחנונים של

וודאית, ‰Î¯a‰בלשון ÏÚ '˙Èa‰ ÏÚa' ‰NÚ� C¯·Ó‰ ÔÎlLכך ∆»≈«¿»≈«¬∆««««ƒ««¿»»
eולהורידהdÎÈLÓ‰Ïשביכולתו ,d¯B˜Óe dL¯MÓכבר שהשפע כיוון ¿«¿ƒ»ƒ»¿»¿»
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היא, הּתפּלה ּומעלת אחד), ּכל ׁשל (ּבכחֹו יֹותר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹנקל
ענין ׁשּימׁש איֿאפׁשר ּומקֹור הּׁשרׁש מּצד ּכאׁשר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּדגם
חדׁשה. והמׁשכה חדׁש רצֹון ׁשּיהיה הּתפּלה ּפֹועלת ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָזה,

‰p‰Âענין יּובן לתפּלה, ּברכה ׁשּבין זה חּלּוק ּפי על ¿ƒ≈ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָ
וכמסּפר יֹוסף. לבני יעקב ּבברּכת ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹֻּתמּוּה

ואת18ּבּכתּובים אפרים ראׁש על ימינֹו ׁשת ׁשּיעקב , ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹֹ
(מנּׁשה) זה ּכי יֹוסף לֹו ואמר מנּׁשה, ראׁש על ְְְְִֵֶֶֶַַַַָֹֹׂשמאלֹו
ּגם גֹו' וּיאמר אביו וּימאן ראׁשֹו, על ימינ ׂשים ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹהּבכֹור
יגּדל הּקטן אחיו ואּולם יגּדל הּוא וגם לעם יהיה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹהּוא
מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה הּגֹוים. מלא יהיה וזרעֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹמּמּנּו
היה הרי ּבניו, את לבר יעקב את ּבּקׁש ׁשּיֹוסף ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּדמּכיון
ּולאיד וכּו'. מאפרים יגּדל ׁשהּוא מנּׁשה את לבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָיכֹול
ליעקב היה ׁשאיֿאפׁשר נימא ּדאי להבין, צרי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹּגיסא
והרי ּדיֹוסף, הּקסלקאּֿדעּתא היה מה ּכן אם ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָלברכֹו,
יגּדל הּקטן ׁשאחיו העתיד, את ידע יֹוסף ׁשּגם ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפׁשּוט

ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי ּובפרט וגֹו', ּתֹולדֹות19מּמּנּו אּלה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָ
עֹוד ולא יעקב, ּתֹולדֹות עּקר היה ׁשּיֹוסף יֹוסף, ְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹֹֹיעקב
רּבֹותינּו (ּכמאמר ּתֹורתֹו ּכל את לֹו מסר ׁשּיעקב ְֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאּלא

ׁשאפרים20ז"ל זה ענין ּגם עּמֹו למד ּבוּדאי ּכן ואם ,( ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
יּובן הּנ"ל עלּֿפי א מּמנּׁשה. ּגדֹול הּטעם21יהיה ּכי , ְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָ

מּזה, יֹותר מנּׁשה את לבר יכֹול היה לא ׁשּיעקב ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלזה
והמׁשכה ּברכה רק הּוא הּברכה ׁשענין מּׁשּום ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָהּוא
מנּׁשה ׁשל מקֹורֹו ׁשּמּצד יעקב וראה מנּׁשה, ׁשל ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹמּמקֹורֹו

מּכ יגּדל, הּוא וגם הּבכֹור ׁשהּוא הגם אחיוהּנה לֿמקֹום ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ
יתּפּלל ׁשּיעקב ּבּקׁש יֹוסף אמנם מּמּנּו. יגּדל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּקטן
ענין ׁשּזהּו זה, ענין מּיעקב ּבּקׁש ׁשּיֹוסף ּדכׁשם ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹעבּורם,
יֹוסף רצה עלּֿדרֿזה מייןֿנּוקבין, והעלאת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּתפּלה
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למעלה BÈ˙¯ישנו Ï˜� ÔÈ�Ú‰ ‡ÏÈÓ·(יותר בקלות לכאורה((=נעשה ¿≈»»ƒ¿»»≈≈
למעלה שהיא גבוהה רוחנית בדרגה נמצא שהמברך בכך תלוי זה דבר

למטה, להורידו ביכולתו ולכן השפע 'נעצר' ששם הרוחני באמתמהמקום אך

הוא זה ‡Á„דבר Ïk ÏL BÁÎaשהיא נשמה ישנה יהודי כל שאצל בגלל ¿…∆»∆»
ובמילא ממש ממעל אלוקה חלק

מלמעלה לפעול יכול הוא

‰lÙz‰מעלה ˙ÏÚÓe ,(«¬««¿ƒ»
¯L‡k Ì‚c ,‡È‰מדובר ƒ¿««¬∆

ש כזה ‰L¯Mבמצב „vÓƒ««…∆
¯B˜Óeהשפע¯LÙ‡ŒÈ‡ »ƒ∆¿»
CLÓiLויתגלה‰Ê ÔÈ�Ú ∆À¿«ƒ¿»∆

השפע קיים שלא רק לא כלומר

על שנגזר יתכן אלא למעלה

וכו' יסורים לקבל הרי,האדם

זה ‰lÙz‰במצב ˙ÏÚBt∆∆«¿ƒ»
L„Á ÔBˆ¯ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»»»

.‰L„Á ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»¬»»
‰Ê ˜elÁ Èt ÏÚ ‰p‰Â¿ƒ≈«ƒƒ∆
Ô·eÈ ,‰lÙ˙Ï ‰Î¯a ÔÈaL∆≈¿»»ƒ¿ƒ»»
·˜ÚÈ ˙k¯·a deÓz ÔÈ�Úƒ¿»»«¿ƒ¿««¬…

ÛÒBÈ È�·Ïואפרים .מנשה ƒ¿≈≈
ÌÈ·e˙ka ¯tÒÓÎÂ18, ¿«¿À»«¿ƒ

˙L ·˜ÚiLיד את (=ׂשם) ∆«¬…»ָ

ÌÈ¯Ù‡ L‡¯ ÏÚ B�ÈÓÈ¿ƒ«…∆¿«ƒ
˙‡ÂידBÏ‡ÓNׂשם ÏÚהוא ¿∆¿…ָ«

‰M�Ó L‡¯חזקה ימין יד …¿«∆
יד שאת ובכך שמאל מיד יותר

אפרים ראש על הניח יעקב ימין

לו ניתנה יתירה שברכה מובן

ואם הבכור הוא שמנשה למרות

משל יתירה לברכה ראוי הוא כן

אפרים הצעיר BÏאחיו ¯Ó‡Â ,¿»«
ÛÒBÈאביו Ê‰ליעקב Èk' ≈ƒ∆

ÌÈN ¯BÎa‰ (‰M�Ó)¿«∆«¿ƒ
Ô‡ÓiÂ' ,'BL‡¯ ÏÚ E�ÈÓÈ¿ƒ¿«…«¿»≈

¯Ó‡iÂ ÂÈ·‡,בני ידעתי »ƒ«…∆
הבכור הוא שמנשה ‚B'ידעתי

ÌÚÏואכן ‰È‰È ‡e‰ Ìb«ƒ¿∆¿»
‰È‰È BÚ¯ÊÂ epnÓ Ïc‚È ÔËw‰ ÂÈÁ‡ ÌÏe‡Â Ïc‚È ‡e‰ Ì‚Â¿«ƒ¿»¿»»ƒ«»…ƒ¿«ƒ∆¿«¿ƒ¿∆
˙‡ Lwa ÛÒBiL ÔÂÈkÓc ,Ô·eÓ B�È‡ ‰¯B‡ÎÏc .'ÌÈBb‰ ‡ÏÓ¿…«ƒ¿ƒ¿»≈»¿ƒ≈»∆≈ƒ≈∆
‡e‰L ‰M�Ó ˙‡ C¯·Ï ÏBÎÈ ‰È‰ È¯‰ ,ÂÈ�a ˙‡ C¯·Ï ·˜ÚÈ«¬…¿»≈∆»»¬≈»»»¿»≈∆¿«∆∆

‡ÒÈb C„È‡Ïe .'eÎÂ ÌÈ¯Ù‡Ó Ïc‚È(שני ÔÈ·‰Ï,(=ומצד CÈ¯ˆ ƒ¿«≈∆¿«ƒ¿¿ƒ»ƒ»»ƒ¿»ƒ
‡ÓÈ� È‡c(נאמר ‡Ì(=שאם ,BÎ¯·Ï ·˜ÚÈÏ ‰È‰ ¯LÙ‡ŒÈ‡L ¿ƒ≈»∆ƒ∆¿»»»¿«¬…¿»¿ƒ

ÛÒBÈc ‡zÚcŒ‡˜ÏÒw‰ ‰È‰ ‰Ó Ôk(יוסף של בדעתו עלתה ,(=מה ≈«»»«»«¿»«¿»¿≈
ÛÒBÈ ÌbL ËeLt È¯‰Âהגבוהה הרוחנית דרגתו בגלל ,˙‡ Ú„È «¬≈»∆«≈»«∆

,„È˙Ú‰ידע ‰ÔËwהוא ÂÈÁ‡Lמנשה eשל ,'B‚Â epnÓ Ïc‚Èגדולת ∆»ƒ∆»ƒ«»»ƒ¿«ƒ∆¿
מובנת הצדיק יוסף של הרוחנית e˙kM·מעלתו ‰Ó ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·19 ƒ¿»«ƒ«∆»

- ·˜ÚÈ ˙B„ÏBz ‰l‡'≈∆¿«¬…
,'ÛÒBÈכלומר‰È‰ ÛÒBiL ≈∆≈»»

‡ÏÂ ,·˜ÚÈ ˙B„ÏBz ¯wÚƒ«¿«¬…¿…
BÏ ¯ÒÓ ·˜ÚiL ‡l‡ „BÚ∆»∆«¬…»«
¯Ó‡Ók) B˙¯Bz Ïk ˙‡∆»»¿«¬«

Ï"Ê e�È˙Ba¯20Ôk Ì‡Â ,( «≈«¿ƒ≈
ÔÈ�Ú Ìb BnÚ „ÓÏ È‡cÂa¿««»«ƒ«ƒ¿»
ÏB„b ‰È‰È ÌÈ¯Ù‡L ‰Ê∆∆∆¿«ƒƒ¿∆»
Ï"p‰ ÈtŒÏÚ C‡ .‰M�nÓƒ¿«∆««ƒ««
אשר 'ברכה' של מהותה אודות

רק למטה ולהוריד לגלות בכוחה

בפוטנציאל ישנו שכבר מה את

‰Ô·eÈ21ÌÚhלמעלה, Èk , »ƒ«««
ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï ·˜ÚiL ‰ÊÏ¿∆∆«¬……»»»
¯˙BÈ ‰M�Ó ˙‡ C¯·Ï¿»≈∆¿«∆≈
ÔÈ�ÚL ÌeMÓ ‡e‰ ,‰fÓƒ∆ƒ∆ƒ¿«

‰Î¯a‰למנשה˜¯ ‡e‰ «¿»»«
'‰Î¯a''הברכה' כלומר ¿»»ְַָָ

Ó ‰ÎLÓ‰Âשכבר השפע ¿«¿»»ƒ
ב וקיים הרוחני,B¯B˜nנקצב ¿
נשמתו M�Ó‰,בשורש ÏL∆¿«∆

B¯B˜Ó „vnL ·˜ÚÈ ‰‡¯Â¿»»«¬…∆ƒ«¿
Ì‚‰ ‰p‰ ‰M�Ó ÏL∆¿«∆ƒ≈¬«

Â ¯BÎa‰ ‡e‰LאכןÌ‚ ∆«¿¿«
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,Ïc‚È ‡e‰ƒ¿«ƒ»»
.epnÓ Ïc‚È ÔËw‰ ÂÈÁ‡»ƒ«»»ƒ¿«ƒ∆
·˜ÚiL Lwa ÛÒBÈ Ì�Ó‡»¿»≈ƒ≈∆«¬…

Ì¯e·Ú Ïlt˙Èשל בקשתו ƒ¿«≈¬»
שהוא היתה אביו מיעקב יוסף

תפילה של בכוחה ,ישתמש
ÛÒBiL ÌLÎcעמד עצמו ƒ¿≈∆≈

של נפש תנועת מתוך יעקב מול

הוא שלכן ≈Lwaƒתפילה
L ,‰Ê ÔÈ�Ú ·˜ÚiÓמהותה ƒ«¬…ƒ¿»∆∆

'בקשה' ÔÈ·˜e�ŒÔÈÈÓ'של ˙‡ÏÚ‰'Â ‰lÙz‰ ÔÈ�Ú e‰fהמושג ∆ƒ¿»«¿ƒ»¿«¬»««ƒ¿ƒ
מ'משפיע' המורכבת מסגרת בכל קיים האריז"ל בקבלת מייןֿנוקבין' 'העלאת

ה'מקבל' של תשוקתו היא ה'משפיע' של רצונו את שמעורר הדבר ומ'מקבל',

אל ועלייתו ממקומו ה'מקבל' של יציאתו את מבטאת זו תשוקה אליו,

מייןֿנוקבין העלאת בשם נקראת זו 'תנועה' עמד,ה'משפיע', זו נפש בתנועת
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היא, הּתפּלה ּומעלת אחד), ּכל ׁשל (ּבכחֹו יֹותר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹנקל
ענין ׁשּימׁש איֿאפׁשר ּומקֹור הּׁשרׁש מּצד ּכאׁשר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּדגם
חדׁשה. והמׁשכה חדׁש רצֹון ׁשּיהיה הּתפּלה ּפֹועלת ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָזה,

‰p‰Âענין יּובן לתפּלה, ּברכה ׁשּבין זה חּלּוק ּפי על ¿ƒ≈ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָ
וכמסּפר יֹוסף. לבני יעקב ּבברּכת ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹֻּתמּוּה

ואת18ּבּכתּובים אפרים ראׁש על ימינֹו ׁשת ׁשּיעקב , ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹֹ
(מנּׁשה) זה ּכי יֹוסף לֹו ואמר מנּׁשה, ראׁש על ְְְְִֵֶֶֶַַַַָֹֹׂשמאלֹו
ּגם גֹו' וּיאמר אביו וּימאן ראׁשֹו, על ימינ ׂשים ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹהּבכֹור
יגּדל הּקטן אחיו ואּולם יגּדל הּוא וגם לעם יהיה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹהּוא
מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה הּגֹוים. מלא יהיה וזרעֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹמּמּנּו
היה הרי ּבניו, את לבר יעקב את ּבּקׁש ׁשּיֹוסף ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּדמּכיון
ּולאיד וכּו'. מאפרים יגּדל ׁשהּוא מנּׁשה את לבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָיכֹול
ליעקב היה ׁשאיֿאפׁשר נימא ּדאי להבין, צרי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹּגיסא
והרי ּדיֹוסף, הּקסלקאּֿדעּתא היה מה ּכן אם ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָלברכֹו,
יגּדל הּקטן ׁשאחיו העתיד, את ידע יֹוסף ׁשּגם ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפׁשּוט

ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי ּובפרט וגֹו', ּתֹולדֹות19מּמּנּו אּלה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָ
עֹוד ולא יעקב, ּתֹולדֹות עּקר היה ׁשּיֹוסף יֹוסף, ְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹֹֹיעקב
רּבֹותינּו (ּכמאמר ּתֹורתֹו ּכל את לֹו מסר ׁשּיעקב ְֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאּלא

ׁשאפרים20ז"ל זה ענין ּגם עּמֹו למד ּבוּדאי ּכן ואם ,( ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
יּובן הּנ"ל עלּֿפי א מּמנּׁשה. ּגדֹול הּטעם21יהיה ּכי , ְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָ

מּזה, יֹותר מנּׁשה את לבר יכֹול היה לא ׁשּיעקב ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלזה
והמׁשכה ּברכה רק הּוא הּברכה ׁשענין מּׁשּום ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָהּוא
מנּׁשה ׁשל מקֹורֹו ׁשּמּצד יעקב וראה מנּׁשה, ׁשל ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹמּמקֹורֹו

מּכ יגּדל, הּוא וגם הּבכֹור ׁשהּוא הגם אחיוהּנה לֿמקֹום ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ
יתּפּלל ׁשּיעקב ּבּקׁש יֹוסף אמנם מּמּנּו. יגּדל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּקטן
ענין ׁשּזהּו זה, ענין מּיעקב ּבּקׁש ׁשּיֹוסף ּדכׁשם ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹעבּורם,
יֹוסף רצה עלּֿדרֿזה מייןֿנּוקבין, והעלאת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּתפּלה
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למעלה BÈ˙¯ישנו Ï˜� ÔÈ�Ú‰ ‡ÏÈÓ·(יותר בקלות לכאורה((=נעשה ¿≈»»ƒ¿»»≈≈
למעלה שהיא גבוהה רוחנית בדרגה נמצא שהמברך בכך תלוי זה דבר

למטה, להורידו ביכולתו ולכן השפע 'נעצר' ששם הרוחני באמתמהמקום אך

הוא זה ‡Á„דבר Ïk ÏL BÁÎaשהיא נשמה ישנה יהודי כל שאצל בגלל ¿…∆»∆»
ובמילא ממש ממעל אלוקה חלק

מלמעלה לפעול יכול הוא

‰lÙz‰מעלה ˙ÏÚÓe ,(«¬««¿ƒ»
¯L‡k Ì‚c ,‡È‰מדובר ƒ¿««¬∆

ש כזה ‰L¯Mבמצב „vÓƒ««…∆
¯B˜Óeהשפע¯LÙ‡ŒÈ‡ »ƒ∆¿»
CLÓiLויתגלה‰Ê ÔÈ�Ú ∆À¿«ƒ¿»∆

השפע קיים שלא רק לא כלומר

על שנגזר יתכן אלא למעלה

וכו' יסורים לקבל הרי,האדם

זה ‰lÙz‰במצב ˙ÏÚBt∆∆«¿ƒ»
L„Á ÔBˆ¯ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»»»

.‰L„Á ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»¬»»
‰Ê ˜elÁ Èt ÏÚ ‰p‰Â¿ƒ≈«ƒƒ∆
Ô·eÈ ,‰lÙ˙Ï ‰Î¯a ÔÈaL∆≈¿»»ƒ¿ƒ»»
·˜ÚÈ ˙k¯·a deÓz ÔÈ�Úƒ¿»»«¿ƒ¿««¬…

ÛÒBÈ È�·Ïואפרים .מנשה ƒ¿≈≈
ÌÈ·e˙ka ¯tÒÓÎÂ18, ¿«¿À»«¿ƒ

˙L ·˜ÚiLיד את (=ׂשם) ∆«¬…»ָ

ÌÈ¯Ù‡ L‡¯ ÏÚ B�ÈÓÈ¿ƒ«…∆¿«ƒ
˙‡ÂידBÏ‡ÓNׂשם ÏÚהוא ¿∆¿…ָ«

‰M�Ó L‡¯חזקה ימין יד …¿«∆
יד שאת ובכך שמאל מיד יותר

אפרים ראש על הניח יעקב ימין

לו ניתנה יתירה שברכה מובן

ואם הבכור הוא שמנשה למרות

משל יתירה לברכה ראוי הוא כן

אפרים הצעיר BÏאחיו ¯Ó‡Â ,¿»«
ÛÒBÈאביו Ê‰ליעקב Èk' ≈ƒ∆

ÌÈN ¯BÎa‰ (‰M�Ó)¿«∆«¿ƒ
Ô‡ÓiÂ' ,'BL‡¯ ÏÚ E�ÈÓÈ¿ƒ¿«…«¿»≈

¯Ó‡iÂ ÂÈ·‡,בני ידעתי »ƒ«…∆
הבכור הוא שמנשה ‚B'ידעתי

ÌÚÏואכן ‰È‰È ‡e‰ Ìb«ƒ¿∆¿»
‰È‰È BÚ¯ÊÂ epnÓ Ïc‚È ÔËw‰ ÂÈÁ‡ ÌÏe‡Â Ïc‚È ‡e‰ Ì‚Â¿«ƒ¿»¿»»ƒ«»…ƒ¿«ƒ∆¿«¿ƒ¿∆
˙‡ Lwa ÛÒBiL ÔÂÈkÓc ,Ô·eÓ B�È‡ ‰¯B‡ÎÏc .'ÌÈBb‰ ‡ÏÓ¿…«ƒ¿ƒ¿»≈»¿ƒ≈»∆≈ƒ≈∆
‡e‰L ‰M�Ó ˙‡ C¯·Ï ÏBÎÈ ‰È‰ È¯‰ ,ÂÈ�a ˙‡ C¯·Ï ·˜ÚÈ«¬…¿»≈∆»»¬≈»»»¿»≈∆¿«∆∆

‡ÒÈb C„È‡Ïe .'eÎÂ ÌÈ¯Ù‡Ó Ïc‚È(שני ÔÈ·‰Ï,(=ומצד CÈ¯ˆ ƒ¿«≈∆¿«ƒ¿¿ƒ»ƒ»»ƒ¿»ƒ
‡ÓÈ� È‡c(נאמר ‡Ì(=שאם ,BÎ¯·Ï ·˜ÚÈÏ ‰È‰ ¯LÙ‡ŒÈ‡L ¿ƒ≈»∆ƒ∆¿»»»¿«¬…¿»¿ƒ

ÛÒBÈc ‡zÚcŒ‡˜ÏÒw‰ ‰È‰ ‰Ó Ôk(יוסף של בדעתו עלתה ,(=מה ≈«»»«»«¿»«¿»¿≈
ÛÒBÈ ÌbL ËeLt È¯‰Âהגבוהה הרוחנית דרגתו בגלל ,˙‡ Ú„È «¬≈»∆«≈»«∆

,„È˙Ú‰ידע ‰ÔËwהוא ÂÈÁ‡Lמנשה eשל ,'B‚Â epnÓ Ïc‚Èגדולת ∆»ƒ∆»ƒ«»»ƒ¿«ƒ∆¿
מובנת הצדיק יוסף של הרוחנית e˙kM·מעלתו ‰Ó ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·19 ƒ¿»«ƒ«∆»

- ·˜ÚÈ ˙B„ÏBz ‰l‡'≈∆¿«¬…
,'ÛÒBÈכלומר‰È‰ ÛÒBiL ≈∆≈»»

‡ÏÂ ,·˜ÚÈ ˙B„ÏBz ¯wÚƒ«¿«¬…¿…
BÏ ¯ÒÓ ·˜ÚiL ‡l‡ „BÚ∆»∆«¬…»«
¯Ó‡Ók) B˙¯Bz Ïk ˙‡∆»»¿«¬«

Ï"Ê e�È˙Ba¯20Ôk Ì‡Â ,( «≈«¿ƒ≈
ÔÈ�Ú Ìb BnÚ „ÓÏ È‡cÂa¿««»«ƒ«ƒ¿»
ÏB„b ‰È‰È ÌÈ¯Ù‡L ‰Ê∆∆∆¿«ƒƒ¿∆»
Ï"p‰ ÈtŒÏÚ C‡ .‰M�nÓƒ¿«∆««ƒ««
אשר 'ברכה' של מהותה אודות

רק למטה ולהוריד לגלות בכוחה

בפוטנציאל ישנו שכבר מה את

‰Ô·eÈ21ÌÚhלמעלה, Èk , »ƒ«««
ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï ·˜ÚiL ‰ÊÏ¿∆∆«¬……»»»
¯˙BÈ ‰M�Ó ˙‡ C¯·Ï¿»≈∆¿«∆≈
ÔÈ�ÚL ÌeMÓ ‡e‰ ,‰fÓƒ∆ƒ∆ƒ¿«

‰Î¯a‰למנשה˜¯ ‡e‰ «¿»»«
'‰Î¯a''הברכה' כלומר ¿»»ְַָָ

Ó ‰ÎLÓ‰Âשכבר השפע ¿«¿»»ƒ
ב וקיים הרוחני,B¯B˜nנקצב ¿
נשמתו M�Ó‰,בשורש ÏL∆¿«∆

B¯B˜Ó „vnL ·˜ÚÈ ‰‡¯Â¿»»«¬…∆ƒ«¿
Ì‚‰ ‰p‰ ‰M�Ó ÏL∆¿«∆ƒ≈¬«

Â ¯BÎa‰ ‡e‰LאכןÌ‚ ∆«¿¿«
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,Ïc‚È ‡e‰ƒ¿«ƒ»»
.epnÓ Ïc‚È ÔËw‰ ÂÈÁ‡»ƒ«»»ƒ¿«ƒ∆
·˜ÚiL Lwa ÛÒBÈ Ì�Ó‡»¿»≈ƒ≈∆«¬…

Ì¯e·Ú Ïlt˙Èשל בקשתו ƒ¿«≈¬»
שהוא היתה אביו מיעקב יוסף

תפילה של בכוחה ,ישתמש
ÛÒBiL ÌLÎcעמד עצמו ƒ¿≈∆≈

של נפש תנועת מתוך יעקב מול

הוא שלכן ≈Lwaƒתפילה
L ,‰Ê ÔÈ�Ú ·˜ÚiÓמהותה ƒ«¬…ƒ¿»∆∆

'בקשה' ÔÈ·˜e�ŒÔÈÈÓ'של ˙‡ÏÚ‰'Â ‰lÙz‰ ÔÈ�Ú e‰fהמושג ∆ƒ¿»«¿ƒ»¿«¬»««ƒ¿ƒ
מ'משפיע' המורכבת מסגרת בכל קיים האריז"ל בקבלת מייןֿנוקבין' 'העלאת

ה'מקבל' של תשוקתו היא ה'משפיע' של רצונו את שמעורר הדבר ומ'מקבל',

אל ועלייתו ממקומו ה'מקבל' של יציאתו את מבטאת זו תשוקה אליו,

מייןֿנוקבין העלאת בשם נקראת זו 'תנועה' עמד,ה'משפיע', זו נפש בתנועת
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l`xyiי ipa z` ekxaz dk

ועלֿידי מאפרים, ׁשּיגּדל מנּׁשה עבּור יתּפּלל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹׁשּיעקב
ענה זאת ּובכל חדׁש. ּדבר לפעל יכֹולים הּתפּלה ְְְְְִִִִַַָָָָָָָָֹֹענין
יעקב יכֹול היה ׁשּכּנ"ל אף יגּדל, הּקטן ׁשאחיו יעקב ְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹלֹו
אז היה יעקב ּכי יגּדל, ׁשּמנּׁשה ּתפּלתֹו עלֿידי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹלפעל

ּתפּלה. ׁשל ּבמּצב ולא ּברכה ׁשל ְְְְְִֶֶַַָָָָָֹּבמּצב

‰p‰Â,ּכהנים ּדברּכת העּלּוי ּגדל יּובן הּנ"ל ּכל עלּֿפי ¿ƒ≈ְְֲִִִִֶַַַַָָָֹֹ
ּדברכה הּמעלֹות ב' ּבּה ׁשּיׁש הּוא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשענינּה
ּבפעּלה צר ׁשאין והמׁשכה ּברכה ׁשהיא ּדהגם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּותפּלה.
מּמקֹור נמׁשכת היא מּכלֿמקֹום לחּדׁשּה, ּכדי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻמיחדת
למעלה הּתפּלה, מׁשרׁש אפּלּו למעלה יֹותר, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹנעלה
הוי' יברכ ׁשּכתּוב מה וזהּו לגמרי. ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָמהׁשּתלׁשלּות
הוי' מּׁשם היא וההמׁשכה ׁשהּברכה היינּו ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָּדוקא,
ּׁשּממׁשי מה ּגם וזהּו ההׁשּתלׁשלּות. מּסדר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשּלמעלה
מּׂשא מּלׁשֹון הּוא זה ּדענין גֹו', אלי ּפניו ה' ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹיּׂשא

והדרגה22ּפנים מּסדר ׁשּלמעלה ענין ׁשּזהּו וגם23, , ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
והגּבהה24מּלׁשֹון נׂשיאה לׁשֹון ראׁש, את ּכי25נׂשא , ְְְְִִִֶַָָָָָֹֹ

ההׁשּתלׁשלּות. סדר מּכל למעלה הּמתּבר את ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמגּביהים
את עֹוׂשה ׁשהּקּב"ה היינּו להם אמֹור ּׁשּכתּוב מה ְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָוזהּו
הענין ּוכפׁשטּות יׂשראל. את לבר ׁשלּוחים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּכהנים
יׂשראל את מברכים ׁשהּכהנים ּכהנים, ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָֹֹּדברּכת
מּצבֹו נֹוגע אינֹו זה ּדמּטעם הּקּב"ה. ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבׁשליחּותֹו

ה ׁשל הּפֹוסלהּפרטי ּפסּול ּבֹו אין רק (אם הּמבר ּכהן ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ
הּקדׁש ּבלׁשֹון היא הּברכה זה מּטעם וגם ,(מּלבר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹאֹותֹו

והּברכה26ּדוקא ּבלבד, ממּצע אּלא אינֹו ׁשהּכהן מּׁשּום , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ּגּופא ּובזה ההׁשּתלׁשלּות. מּסדר ׁשּלמעלה ה' ּברּכת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהיא
ׁשּכתבּו (ּכמֹו היא הּמצוה ּדבפׁשטּות ּדרגֹות, ּכּמה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָיׁש

הּזקן27הרמּב"ם יֹום,28ואדמֹו"ר ּבכל יׂשראל את לבר ( ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
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ו אביו בפני ÚiL˜·יוסף ÛÒBÈ ‰ˆ¯ ‰ÊŒC¯cŒÏÚבתנועת כן גם יהיה «∆∆∆»»≈∆«¬…
ו הוא ברוך הקדוש בפני זו Ïc‚iLנפש ‰M�Ó ¯e·Ú Ïlt˙Èƒ¿«≈¬¿«∆∆ƒ¿«

.L„Á ¯·c ÏÚÙÏ ÌÈÏBÎÈ ‰lÙz‰ ÔÈ�Ú È„ÈŒÏÚÂ ,ÌÈ¯Ù‡Ó≈∆¿«ƒ¿«¿≈ƒ¿««¿ƒ»¿ƒƒ¿…»»»»
Û‡ ,Ïc‚È ÔËw‰ ÂÈÁ‡L ·˜ÚÈ BÏ ‰�Ú ˙‡Ê ÏÎ·e‰È‰ Ï"pkL ¿»…»»«¬…∆»ƒ«»»ƒ¿««∆««»»

È„ÈŒÏÚ ÏÚÙÏ ·˜ÚÈ ÏBÎÈ»«¬…ƒ¿…«¿≈
Èk ,Ïc‚È ‰M�nL B˙lÙz¿ƒ»∆¿«∆ƒ¿«ƒ

·vÓa Ê‡ ‰È‰ ·˜ÚÈÏL «¬…»»»¿«»∆
‰Î¯aשל נפש בתנועת ¿»»
ÏL'משפיע' ·vÓa ‡ÏÂ¿…¿«»∆
‰lÙzשל נפש בתנועת ¿ƒ»

.'מקבל'
Ï"p‰ Ïk ÈtŒÏÚ ‰p‰Â¿ƒ≈«ƒ»««
המעלה כן וכמו המגבלה אודות

ובתפילה, בברכה «Ô·eÈהקיימת
˙k¯·c ÈelÚ‰ Ï„b…∆»ƒ¿ƒ¿«
‡e‰ d�È�ÚL ,ÌÈ�‰k…¬ƒ∆ƒ¿»»
˙BÏÚn‰ '· da LiL∆≈»««¬
Ì‚‰c .‰lÙ˙e ‰Î¯·cƒ¿»»¿ƒ»«¬«

Lאחד של‰È‡מצד בסגנון ∆ƒ
'‰Î¯a''הברכה' של במובן ¿»»ְַָָ

‰ÎLÓ‰Âמלמעלה שפע של ¿«¿»»
lÚÙa‰למטה C¯ˆ ÔÈ‡L∆≈…∆ƒ¿À»

dLcÁÏ È„k ˙„ÁÈÓללא ¿À∆∆¿≈¿«¿»
ובתחנונים בבקשה ,צורך

ÌB˜ÓŒÏkÓאיננה זו השפעה ƒ»»
איננה מסויימת, בקצבה מדודה

האדם כמה לעד בהתאם מדודה

ש כיוון �ÎLÓ˙ראוי, ‡È‰ƒƒ¿∆∆
BÈ˙¯ומגיעה ‰ÏÚ� ¯B˜nÓƒ»«¬∆≈

שייך לא ששם עליון ממקום

והגבלה ÏÚÓÏ‰צמצום ,¿«¿»
,‰lÙz‰ L¯LÓ elÙ‡¬ƒƒ…∆«¿ƒ»
סוף אין מאור מגיעה זו השפעה

ש הוא «¿»¿ÏÚÓÏ‰ברוך
˙eÏLÏzL‰Óהעולמות ≈ƒ¿«¿¿

·e˙kL ‰Ó e‰ÊÂ .È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿∆«∆»
כהנים ברכת ¿∆«¿'EÎ¯·Èבפסוקי

'ÈÂ‰'הוי בשם קשורה Î¯a‰L‰הברכה e�ÈÈ‰ ,‡˜Âc('ה'הברכה) ¬»»«¿»«¿∆«¿»»ְַָָ

'ÈÂ‰ ÌMÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰Âנקרא שבהם השמות שאר לעומת שמעלתו ¿««¿»»ƒƒ≈¬»»
כפי ה' אור של התגלותו את מבטאים השמות שאר אשר הוא, ברוך הקדוש

הוי' שם לעומת העולמות, של למציאותם בהתאם במדידה מאיר שהוא

הוא ברוך סוף אין אור של התגלותו את qÓ„¯המבטא ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆

˙eÏLÏzL‰‰העולמות CÈLÓnMשל ‰Ó Ìb e‰ÊÂ בפסוק. «ƒ¿«¿¿¿∆««∆«¿ƒ
ברכ של כהניםהשלישי ‰e‡ת ‰Ê ÔÈ�Úc ,'B‚ EÈÏ‡ ÂÈ�t '‰ ‡OÈ'ƒ»»»≈∆¿ƒ¿»∆

'ÌÈ�t ‡OÓ' ÔBLlÓ22של באופן עמנו יתנהג הוא ברוך שהקדוש ƒ¿«…»ƒ
הדין משורת Â‰„¯‚‰לפנים ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL ÔÈ�Ú e‰fL כיוון23, ∆∆ƒ¿»∆¿«¿»ƒ≈∆¿«¿»»

השפעת של הסדר שמבחינת

להיות אמור לעולמות השפע

ועד לתת למי וחשבון דין בכך

Âכמה 'ישא, המילים ¿ומשמעות
היא ÔBLlÓה' Ì‚24‡N�' «ƒ»»…

'L‡¯ פותחת‡˙ בו ∆…
כן,פרשתנו וכמו 'נׂשא' ָֹהמילה

היא 'יּׂשא' ÔBLÏהמילה ִָ¿
‰‰a‚‰Â ‰‡ÈN�25Èk , ¿ƒ»¿«¿»»ƒ

C¯a˙n‰ ˙‡ ÌÈ‰Èa‚Ó«¿ƒƒ∆«ƒ¿»≈
¯„Ò ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»≈∆

˙eÏLÏzL‰‰כזה למקום «ƒ¿«¿¿
ואין לשפע מעצור אין שם אשר

כלל מגבלה Ó‰לו e‰ÊÂ .¿∆«
·e˙kMשל הפתיחה בפסוק ∆»

כהנים Ì‰Ï'ברכת ¯BÓ‡'»»∆
‰NBÚ ‰"aw‰L e�ÈÈ‰«¿∆«»»∆
ÌÈÁeÏL ÌÈ�‰k‰ ˙‡∆«…¬ƒ¿ƒ

Ï‡¯NÈ ˙‡ C¯·Ïזו ברכה ¿»≈∆ƒ¿»≈
הכהנים של מכוחם איננה

של מכוחו היא כשלעצמם,

הוא ברוך eËLÙÎe˙הקדוש .¿«¿
,ÌÈ�‰k ˙k¯·c ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿ƒ¿«…¬ƒ
˙‡ ÌÈÎ¯·Ó ÌÈ�‰k‰L∆«…¬ƒ¿»¿ƒ∆
ÏL B˙eÁÈÏLa Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆
B�È‡ ‰Ê ÌÚhÓc .‰"aw‰«»»¿ƒ««∆≈
ÏL ÈË¯t‰ B·vÓ Ú‚B�≈««»«¿»ƒ∆

C¯·n‰ Ô‰k‰כהן וגם «…≈«¿»≈
רצוי בלתי בעניין נכשל שחלילה

זו שברכה כיוון לברך ביכולתו

שלו מכוחו איננה מלכתחילה

ÏeÒt Ba ÔÈ‡ ˜¯ Ì‡)ƒ«≈¿
,(C¯·lÓ B˙B‡ ÏÒBt‰«≈ƒ¿»≈

‡˜Âc L„w‰ ÔBLÏa ‡È‰ ‰Î¯a‰ ‰Ê ÌÚhÓ Ì‚Â26במקרה גם ¿«ƒ««∆«¿»»ƒƒ¿«…∆«¿»
עצמו הכהן של שפתו איננה זו ‡l‡ששפה B�È‡ Ô‰k‰L ÌeMÓ ,ƒ∆«…≈≈∆»

L '‰ ˙k¯a ‡È‰ ‰Î¯a‰Â ,„·Ïa ÚvÓÓ¯„qÓ ‰ÏÚÓl ¿À»ƒ¿«¿«¿»»ƒƒ¿«∆¿«¿»ƒ≈∆
‡Ùeb ‰Ê·e .˙eÏLÏzL‰‰(עצמו B‚¯c˙,(=ובזה ‰nk LÈ «ƒ¿«¿¿»∆»≈«»¿»

Ì"aÓ¯‰ e·˙kL BÓk) ‡È‰ ‰Âˆn‰ ˙eËLÙ·c27¯"BÓ„‡Â ƒ¿«¿«ƒ¿»ƒ¿∆»¿»«¿«¿«¿
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ּבימי לּברכה החל ּבימֹות הּברכה ּדֹומה אינּה ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָֹאמנם
ּבבית הּברכה היא מּזה ּולמעלה ויֹוםֿטֹוב, ְְְְְִִֵֶַַַָָָָׁשּבת
מברכין ׁשהיּו ּבׁשעה הּברכה היא מּזה ּולמעלה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָהּמקּדׁש,

המפרׁש. ְְֵַָֹּבׁשם

‰Ê·eמן ויׁשמר היא זֹו ּברכה ׁשּפעּלת מה ּגם יּובן »∆ְְְְְִִִֶֶַַַָָָֻ
ּכּנֹודע יֹורד29הּמּזיקין, יֹותר ּגבֹוּה הּגבֹוּה ׁשּכל ִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

עד למּטה נמׁשכת זֹו ּברכה ּולפיכ יֹותר, מּטה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָלמּטה
ענין את ּפֹועלת היא וׁשם הּמּזיקין, ׁשל ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָלמקֹומם
ענינּה ׁשאין הּׁשמירה, ענין ּתכן ּוכפׁשטּות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּׁשמירה.
ׁשּבהיֹותֹו אּלא הּמּזיקין, מּמקֹום הּנׁשמר את ְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּמֹוציאים
ׁשֹומרים מּזיקין) ּבֹו ׁשּיהיּו ׁשאפׁשר (מקֹום ְְְְִִִִִֶֶֶַָָּבמקֹומֹו

מהם. ֵֶאֹותֹו

ÈtŒÏÚÂעקיבא ּדרּבי הּפלּוגּתא ּתכן ּגם יּובן זה ּכל ¿«ƒְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ
אלקים ּדברי ואּלּו ּדאּלּו יׁשמעאל, ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵַָֹורּבי

ּׁשּכתּוב30חּיים מּמה הּכהנים ּברּכת יליף עקיבא ּדרּבי , ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
עצמן לּכהנים הּקּב"ה ׁשּברּכת היינּו ,מברכי ְְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹואברכה
ּכמֹו סתם ּברכה היא אּלא ּכהנים, ּברּכת מּמעלת ּבּה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹאין
ּומקֹור מׁשרׁש המׁשכה רק ׁשענינּה הּברכֹות ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשאר
ׁשּכתּוב מּמה יליף יׁשמעאל רּבי מהּֿׁשאיןּֿכן .ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּמתּבר

ּבני על ׁשמי את ּכּמבארוׂשמּו אברכם, ואני יׂשראל ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ּתֹורה' ספירת31ּב'לּקּוטי על וקאי אין, אֹותּיֹות ּדאני ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ

ׁשּלמעלה מלכּות ּכתר ּבבחינת ׁשהיא ּכפי ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָהּמלכּות
עצמם הּכהנים ׁשּברּכת והינּו ההׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָֹמּסדר
יׂשראל, את מברכין ׁשּבּה הּברכה ּכמֹו הּוא ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָׁשרׁשּה
זה ּומּׁשּום ּדיׂשראל. ּברכה ּבהדי היא ּדידהּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָוהּברכה
יׁשמעאל רּבי ׁשּלדעת מּׁשּום ּכהני, מסּיע ּכהנא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאמרּו
מּסדר מּלמעלה היא לּכהנים הּברכה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהמׁשכת
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יי n"cyz'd ,oeiq 'a ,`yp zyxt zay

ּבימי לּברכה החל ּבימֹות הּברכה ּדֹומה אינּה ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָֹאמנם
ּבבית הּברכה היא מּזה ּולמעלה ויֹוםֿטֹוב, ְְְְְִִֵֶַַַָָָָׁשּבת
מברכין ׁשהיּו ּבׁשעה הּברכה היא מּזה ּולמעלה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָהּמקּדׁש,

המפרׁש. ְְֵַָֹּבׁשם

‰Ê·eמן ויׁשמר היא זֹו ּברכה ׁשּפעּלת מה ּגם יּובן »∆ְְְְְִִִֶֶַַַָָָֻ
ּכּנֹודע יֹורד29הּמּזיקין, יֹותר ּגבֹוּה הּגבֹוּה ׁשּכל ִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

עד למּטה נמׁשכת זֹו ּברכה ּולפיכ יֹותר, מּטה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָלמּטה
ענין את ּפֹועלת היא וׁשם הּמּזיקין, ׁשל ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָלמקֹומם
ענינּה ׁשאין הּׁשמירה, ענין ּתכן ּוכפׁשטּות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּׁשמירה.
ׁשּבהיֹותֹו אּלא הּמּזיקין, מּמקֹום הּנׁשמר את ְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּמֹוציאים
ׁשֹומרים מּזיקין) ּבֹו ׁשּיהיּו ׁשאפׁשר (מקֹום ְְְְִִִִִֶֶֶַָָּבמקֹומֹו

מהם. ֵֶאֹותֹו

ÈtŒÏÚÂעקיבא ּדרּבי הּפלּוגּתא ּתכן ּגם יּובן זה ּכל ¿«ƒְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ
אלקים ּדברי ואּלּו ּדאּלּו יׁשמעאל, ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵַָֹורּבי

ּׁשּכתּוב30חּיים מּמה הּכהנים ּברּכת יליף עקיבא ּדרּבי , ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
עצמן לּכהנים הּקּב"ה ׁשּברּכת היינּו ,מברכי ְְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹואברכה
ּכמֹו סתם ּברכה היא אּלא ּכהנים, ּברּכת מּמעלת ּבּה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹאין
ּומקֹור מׁשרׁש המׁשכה רק ׁשענינּה הּברכֹות ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשאר
ׁשּכתּוב מּמה יליף יׁשמעאל רּבי מהּֿׁשאיןּֿכן .ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּמתּבר

ּבני על ׁשמי את ּכּמבארוׂשמּו אברכם, ואני יׂשראל ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ּתֹורה' ספירת31ּב'לּקּוטי על וקאי אין, אֹותּיֹות ּדאני ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ

ׁשּלמעלה מלכּות ּכתר ּבבחינת ׁשהיא ּכפי ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָהּמלכּות
עצמם הּכהנים ׁשּברּכת והינּו ההׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָֹמּסדר
יׂשראל, את מברכין ׁשּבּה הּברכה ּכמֹו הּוא ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָׁשרׁשּה
זה ּומּׁשּום ּדיׂשראל. ּברכה ּבהדי היא ּדידהּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָוהּברכה
יׁשמעאל רּבי ׁשּלדעת מּׁשּום ּכהני, מסּיע ּכהנא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאמרּו
מּסדר מּלמעלה היא לּכהנים הּברכה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהמׁשכת
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ÔÈÎ¯·Ó eÈ‰L ‰ÚLa¿»»∆»¿»¿ƒ
L¯ÙÓ‰ ÌLaמזכירים היו ¿≈«¿…»

נקרא שהוא כפי לא הוי' שם את

נכתב שהוא כפי .אלא
˙lÚtL ‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»««∆¿À«
- 'E¯ÓLÈÂ' ‡È‰ BÊ ‰Î¯a¿»»ƒ¿ƒ¿¿∆
Ú„Bpk ,ÔÈ˜Èfn‰ ÔÓ29 ƒ««ƒƒ«»

הרוחניLהכלל לגובהו ∆הביטוי
ששל הוא, דבר ‰dB·bכל Ïk»«»«

¯˙BÈ dB·bמשום דווקא הרי »«≈
להיות היכולת את לו יש ≈BÈ¯„כך

לפעול hÓ‰ולהצליח ‰hÓÏ¿«»«»
CÎÈÙÏe ,¯˙BÈלגובהה הביטוי ≈¿ƒ»

BÊשל ‰Î¯aבכך דווקא הוא ¿»»
להיות ∆∆¿ÎLÓ�ƒ˙שביכולתה

ÌÓB˜ÓÏויורדת „Ú ‰hÓÏ¿«»«ƒ¿»
ÔÈ˜Èfn‰ ÏLעד יורדת היא ∆««ƒƒ

מציאות תיתכן שבו תחתון לרובד

מזיקין ÏÚBt˙של ‡È‰ ÌLÂ ,¿»ƒ∆∆
.‰¯ÈÓM‰ ÔÈ�Ú ˙‡∆ƒ¿««¿ƒ»

˙eËLÙÎeÔÈ�Ú ÔÎz ¿«¿…∆ƒ¿«
d�È�Ú ÔÈ‡L ,‰¯ÈÓM‰של «¿ƒ»∆≈ƒ¿»»

‡˙שמירה ÌÈ‡ÈˆBnL∆ƒƒ∆
,ÔÈ˜Èfn‰ ÌB˜nÓ ¯ÓLp‰«ƒ¿»ƒ¿««ƒƒ
BÓB˜Óa B˙BÈ‰aL ‡l‡∆»∆ƒ¿ƒ¿
Ba eÈ‰iL ¯LÙ‡L ÌB˜Ó)»∆∆¿»∆ƒ¿
B˙B‡ ÌÈ¯ÓBL (ÔÈ˜ÈfÓ«ƒƒ¿ƒ

.Ì‰Óהאלוקי האור כלומר ≈∆
ברכת ידי על ומתגלה שנמשך

את מעלה רק שהוא זה אין כהנים,

טרוד בהיותו עוד האדם אצל ופועל יורד גם הוא אלא מעלה, למעלה האדם

מטה. למטה בענייניו

‡z‚eÏt‰ ÔÎz Ìb Ô·eÈ ‰Ê Ïk ÈtŒÏÚÂ(המחלוקת=)Èa¯c ¿«ƒ»∆»«…∆«¿¿»¿«ƒ
ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡ È¯·c el‡Â el‡c ,Ï‡ÚÓLÈ Èa¯Â ‡·È˜Ú30 ¬ƒ»¿«ƒƒ¿»≈¿≈¿≈ƒ¿≈¡…ƒ«ƒ

הדעות לשתי מקום יש האלוקית האמת ÛÈÏÈמבחינת ‡·È˜Ú Èa¯c ,¿«ƒ¬ƒ»»≈

אודות ‰ÌÈ�‰k(=לומד) ˙k¯aמתברכים שבה הברכה אודות כלומר ƒ¿««…¬ƒ
בעצמם, e˙kM·הכהנים ‰nÓלאברהם הוא ברוך הקדוש ברכת אודות ƒ«∆»
זרעו ולכל ‰e�ÈÈאבינו ,'EÈÎ¯·Ó ‰Î¯·‡Â'עקיבא רבי של שלשיטתו «¬»¿»¿»¬∆«¿

˙k¯a' ˙ÏÚnÓ da ÔÈ‡ ÔÓˆÚ ÌÈ�‰kÏ ‰"aw‰ ˙k¯aL∆ƒ¿««»»«…¬ƒ«¿»≈»ƒ«¬«ƒ¿«
'ÌÈ�‰kאת מברכים הם בה …¬ƒ
ישראל Î¯a‰בני ‡È‰ ‡l‡ ,∆»ƒ¿»»

˙BÎ¯a‰ ¯‡L BÓk Ì˙Ò¿»¿¿»«¿»
d�È�ÚLהוא ברכה סתם של ∆ƒ¿»»

‰ÎLÓ‰ שפע¯˜ וירידת ««¿»»
C¯a˙n‰ ¯B˜Óe L¯LÓƒ…∆¿«ƒ¿»≈

יותר מלמעלה Œ‰Óולא .«
Ï‡ÚÓLÈ Èa¯ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«ƒƒ¿»≈

ÛÈÏÈהברכה אודות (=לומד) »≈
עצמם הכהנים מתברכים שבה

˙‡ eÓNÂ' ·e˙kL ‰nÓƒ«∆»¿»∆
È�‡Â Ï‡¯NÈ È�a ÏÚ ÈÓL¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ
¯‡·nk ,'ÌÎ¯·‡¬»¬≈«¿…»

'‰¯Bz ÈËewÏ'a31כ"ק של ¿ƒ≈»
גודל אודות הזקן אדמו"ר

האמורה הברכה של מעלתה

אברכם" "ואני »המילהcבמילים
"È�‡"מ ‡Bi˙B˙מורכבת ¬ƒƒ
Âהמילה ,"ÔÈ‡"'אין' המילה ≈¿
È‡˜(מוסבת=)˙¯ÈÙÒ' ÏÚ »≈«¿ƒ«

‡È‰L ÈÙk '˙eÎÏn‰««¿¿ƒ∆ƒ
'k˙¯קשורה ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆∆

'˙eÎÏÓ'ה'כתר דרגת אשר «¿
כזו דרגה «¿»¿∆ÏÚÓlL‰הינה

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„qÓשל ƒ≈∆«ƒ¿«¿¿
k¯aL˙העולמות e�È‰Â ,¿«¿∆ƒ¿«

ÌÓˆÚ ÌÈ�‰k‰כלומר «…¬ƒ«¿»
הכהנים מתברכים שבה הברכה

את אמירתם בעקבות בעצמם

ישראל, לבני כהנים' 'ברכת

‰Î¯a‰ BÓk ‡e‰ dL¯L»¿»¿«¿»»
daLהם˙‡ ÔÈÎ¯·Ó ∆»¿»¿ƒ∆

Â ,Ï‡¯NÈדברי כוונת זו ƒ¿»≈¿
ש באומרה ««¿»‰Î¯a‰הגמרא

Ï‡¯NÈc ‰Î¯a È„‰a ‡È‰ e‰„Ècבתוך היא שלהם (=שהברכה ƒ¿ƒ«¬≈¿»»¿ƒ¿»≈
ישראל) בני של ‡e¯Óהברכה ‰Ê ÌeMÓe אשר. ישמעאל, שרבי שבכך ƒ∆»¿

מפסוקי הכהנים מתברכים שבה הברכה אודות לומד כהן, הינו בעצמו הוא

זה הרי בעצמה, כהנים È�‰k'ברכת ÚiÒÓ ‡�‰k'(לכהנים מסייע ,(=כהן «¬»¿«≈««¬≈
‡È‰ ÌÈ�‰kÏ ‰Î¯a‰ ˙ÎLÓ‰ Ï‡ÚÓLÈ Èa¯ ˙Ú„lL ÌeMÓƒ∆¿«««ƒƒ¿»≈«¿»««¿»»«…¬ƒƒ
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l`xyiיב ipa z` ekxaz dk

ּכהנים ּדברּכת הּדרּגה אֹותּה ׁשהיא ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹההׁשּתלׁשלּות,
ְַָעצמּה.

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ,ּכהני מסּיע ּדּכהנא הענין ּבנּו ׁשּיקּים ƒƒ»ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֻ
ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר ּכהן ׁשהּוא 32ׁשהּקּב"ה ְֲֵֵֶֶַַַַָָֹ

ממלכת ׁשהם יׂשראל לבני יסּיע הּוא, ּכהן ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹאלקיכם
הכי33ּכהנים לּסּיּוע ועד הּצריכים, הענינים ּבכל סּיּוע , ְְְְֲֲִִִִִִִִַַַַַָָָֹ

צר לֹו צרתם ּדבכל ּבענין הּגלּות,34עּקרי, ּבצרת , ְְְְִִִִַַָָָָָָָָָ
הם זריזים ׁשּכהנים וכיון ּבקרֹוב, הּגּלּות מן 35ויֹוצאים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹ

הרמּב"ם ּכפסק ּבזריזּות, זה נגאלין,36יהיה הן ּדמּיד ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
נרֹות לכם מראה אני הּנרֹות, את ּבהעלֹות לענין ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָונבֹוא

ידי37צּיֹון ּכֹוננּו אד' מקּדׁש הּׁשליׁשי, הּמקּדׁש ּבבית ,38, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָ
ׁשמּיא ענני עם ּבמהרה39וארּו צדקנּו, מׁשיח ּבביאת , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָ

מּמׁש. ְֵַָָּבימינּו
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א. ואילך.)32כח, 153 ע' ח"ז לקו"ש וראה סע"א. לט, ו.)33סנהדרין יט, קכ,)34יתרו זח"א א. טז, תענית וראה ט. סג, ישעי'

ועוד. ובכ"מ.)35ב. א. כ, ה"ה.)36שבת פ"ז תשובה בהעל)37הל' שם.ר"פ ויל"ש יז.)38ותך טו, יג.)39בשלח ז, דניאל

א. צח, סנהדרין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

˙k¯·c ‰b¯c‰ d˙B‡ ‡È‰L ,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»ƒ≈∆«ƒ¿«¿¿∆ƒ»««¿»¿ƒ¿«
.dÓˆÚ ÌÈ�‰k…¬ƒ«¿»

e�a Ìi˜iL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆¿À«»
ÔÈ�Ú‰הרמוז הרוחני »ƒ¿»

זו ÚiÒÓבאימרה ‡�‰k'c¿«¬»¿«≈«
'È�‰kמסייע (=שכהן …¬≈
e‰L‡לכהנים) ‰"aw‰L ,∆«»»∆

e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók Ô‰k…≈¿«¬««≈
Ï"Ê32Ô‰k ÌÎÈ˜Ï‡'¡…≈∆…≈

È�·Ï ÚiÒÈ ,'‡e‰¿«≈«ƒ¿≈
Ì‰L Ï‡¯NÈכהנים כולם ƒ¿»≈∆≈

∆∆¿»'ÎÏÓÓ˙ככתוב
'ÌÈ�‰k33ÏÎa ÚeiÒ , …¬ƒƒ«¿»

ÌÈÎÈ¯v‰ ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
וברוחניות ÚÂ„בגשמיות ,¿«

,È¯wÚ ÈÎ‰ ÚeiqÏ«ƒ«¬ƒƒ»ƒ
BÏ Ì˙¯ˆ ÏÎ·'c ÔÈ�Úa¿ƒ¿»ƒ¿»»»»

כזו34ˆ¯' בצרה מדובר »
בעצמו הוא ברוך לקדוש אשר

בה לו צר כן ‰eÏb˙,גם ˙¯ˆa זה, הרי הגלות מצרת החילוץ ¿»««»
הקדוש – בעצמו המסייע לכהן סיוע ואף ישראל לבני - ל'כהנים' סיוע

הוא, שÂברוך בכך הוא זה B¯˜a·,סיוע ˙elb‰ ÔÓ ÌÈ‡ˆBÈ ¿¿ƒƒ«»¿»
'Ì‰ ÌÈÊÈ¯Ê ÌÈ�‰k'L ÔÂÈÎÂ35ידי על הגאולה הבאת הרי ¿≈»∆…¬ƒ¿ƒƒ≈

הכהן – הוא ברוך -הקדוש
,˙eÊÈ¯Êa ‰Ê ‰È‰Èƒ¿∆∆ƒ¿ƒ

Ì"aÓ¯‰ ˜ÒÙk36אודות ƒ¿«»«¿«
זמן סוף לאחר הגאולה ביאת

�‚‡ÔÈÏ,הגלות, Ô‰ „iÓc¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ
‡B·�ÂונזכהÏהקיוםÔÈ�Ú ¿»¿ƒ¿«

הבאה הפרשה פותחת שבו

'˙B¯p‰ ˙‡ E˙BÏÚ‰a'¿«¬¿∆«≈
המקדש בבית המנורה ,הדלקת
˙B¯� ÌÎÏ ‰‡¯Ó È�‡¬ƒ«¿∆»∆≈

ÔBiˆ37˙È·aשל , ƒ¿≈
,ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰שעליו «ƒ¿»«¿ƒƒ

e��Bkנאמר '„‡ Lc˜Ó'ƒ¿»¿
EÈ„È38בידי יבנה הוא »∆

ממש הוא ברוך ,הקדוש
Âיהיה ישראל בני של ¿קיבוצם

ברוך הקדוש ידי על כן גם

ככתוב ממש iÓL‡'הוא È��Ú ÌÚ e¯‡'39ענני עם (=ובאו »ƒ«¿≈¿«»
LnÓ.שמים) e�ÈÓÈa ‰¯‰Óa ,e�˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a ,¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿≈»¿»≈«»
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מוגה בלתי

.‚Î.ישראל בני את תברכו כה המתחיל' 'דיבור שיחה) (כעין ...מאמר

***

.„Îאדוניֿאביֿמוריֿורבי בהערות ענין וכן רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק שבת בכל ללמוד נהוג
זו. בשבת שלומדים בפרק אבות בפרקי משנה וכן השבוע, דפרשת הזהר על

חטאתם את "והתוודו - התורה בכל כללי בענין פסוק על נתעכב השבוע, בפרשת רש"י לפירוש בנוגע
הרמב"ם121גו'" דין' כ'פסק תשובה, במצות דברים" ד"וידוי החיוב את למדים זה שמפסוק "כשיעשה122, : ֵ

. אשרתשובה חטאתם את והתוודו וגו' יעשו כי אשה או איש שנאמר הוא, ברוך האֿל לפני להתוודות חייב .

שלו המצוות בספר צדק' ה'צמח והביאו דברים", וידוי זה .123עשו,

לכל וקשור שייך שבתורה פרטי ענין שכל לזה [נוסף כולה התורה בכל כללי ענין היא התשובה מצות והרי
חסר כאשר מהֿשאיןֿכן בשלימותן, האותיות כל ישנם כאשר היא תורה דספר השלימות שלכן, כולה, התורה

בלבד אחת אות אפילו כולה],124בו התורה שבכל האותיות כל את כוללת שבתורה אות שכל מפני - והטעם ,
התורה מן למעלה הוא התשובה שענין ואף ומצוותיה. דתורה הענינים כל את מתקנים התשובה עלֿידי שהרי

התורה עלֿידי מתגלה גופא זה ענין הרי -125.

זה. בפסוק רש"י פירוש על נתעכב ולכן,

.‰Îעליו יוסף וחמישיתו בראשו אשמו את והשיב עשו אשר חטאתם את "והתוודו נאמר: הפסוק בהמשך
לו". אשם לאשר ונתן

לו". שנתחייב "למי ומפרש: לו", אשם "לאשר התיבות את רש"י מעתיק

רש"י מפרשי לו126ומבארים חייב וראובן ראובן, של עליו ונשבע שגזל ממון אותו היה אם "פירוש :

. לשמעון דהיינו ראובן, לו שנתחייב למי אלא לראובן יתנהו לא ותניאלשמעון, מניין.127. אומר נתן ר' .

לו גזל לאשר כתיב לא "למה היא: רש"י קושיית כלומר: הידוע). נתן דרבי (שעבודא כו'" מנה בחבירו לנושה
וגזל זה ובא לנגזל הלוה אחד שאיש כגון שלו, שהקרן "למי שהכוונה משמע, ומזה לו", אשם לאשר אלא
הנגזל שנתחייב למי רצונוֿלומר לו, שנתחייב למי רש"י שנקט וזהו לנגזל, שהלוה למלוה ליתן חייב מידו,

לו".

כי: ביותר, תמוה זה פירוש אמנם,

אינו זה פסוק הרי - לו" גזל לאשר כתיב לא "למה הקושיא מהי הנ"ל): (לפירוש רש"י לקושיית בנוגע (א)
בהתח רש"י שכתב כמו בלבד, בגזילה העניןקאי האמורה128לת היא שקר על ונשבע גוזל פרשת כאן וכתב "חזר

בתשומת או בפקדון בעמיתו "וכחש ענינים, וכמה כמה אודות שמדובר להדיא שם ומפורש כו'", ויקרא בפרשת
בה" וכחש אבידה מצא או עמיתו את עשק או בגזל או גזל129יד "לאשר לכתוב הפסוק יכול כיצד כן, ואם ,
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לו"?! אשם

ואפילו) (בפסוק שמיה דכר מאן - לנגזל שהלוה המלוה הנ"ל): (לפירוש רש"י של לתירוצו בנוגע (ב)
גם ומה אחר?! ממישהו הנגזל שהלוה דבר בגזילת שמדובר רש"י בפירוש נזכר היכן רש"י?! בפירוש

נתן"! דרבי ד"שעבודא המושג אודות עדיין למד לא למקרא שהבןֿחמש
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מוגה בלתי

.‚Î.ישראל בני את תברכו כה המתחיל' 'דיבור שיחה) (כעין ...מאמר

***

.„Îאדוניֿאביֿמוריֿורבי בהערות ענין וכן רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק שבת בכל ללמוד נהוג
זו. בשבת שלומדים בפרק אבות בפרקי משנה וכן השבוע, דפרשת הזהר על

חטאתם את "והתוודו - התורה בכל כללי בענין פסוק על נתעכב השבוע, בפרשת רש"י לפירוש בנוגע
הרמב"ם121גו'" דין' כ'פסק תשובה, במצות דברים" ד"וידוי החיוב את למדים זה שמפסוק "כשיעשה122, : ֵ

. אשרתשובה חטאתם את והתוודו וגו' יעשו כי אשה או איש שנאמר הוא, ברוך האֿל לפני להתוודות חייב .

שלו המצוות בספר צדק' ה'צמח והביאו דברים", וידוי זה .123עשו,

לכל וקשור שייך שבתורה פרטי ענין שכל לזה [נוסף כולה התורה בכל כללי ענין היא התשובה מצות והרי
חסר כאשר מהֿשאיןֿכן בשלימותן, האותיות כל ישנם כאשר היא תורה דספר השלימות שלכן, כולה, התורה

בלבד אחת אות אפילו כולה],124בו התורה שבכל האותיות כל את כוללת שבתורה אות שכל מפני - והטעם ,
התורה מן למעלה הוא התשובה שענין ואף ומצוותיה. דתורה הענינים כל את מתקנים התשובה עלֿידי שהרי

התורה עלֿידי מתגלה גופא זה ענין הרי -125.

זה. בפסוק רש"י פירוש על נתעכב ולכן,

.‰Îעליו יוסף וחמישיתו בראשו אשמו את והשיב עשו אשר חטאתם את "והתוודו נאמר: הפסוק בהמשך
לו". אשם לאשר ונתן

לו". שנתחייב "למי ומפרש: לו", אשם "לאשר התיבות את רש"י מעתיק

רש"י מפרשי לו126ומבארים חייב וראובן ראובן, של עליו ונשבע שגזל ממון אותו היה אם "פירוש :

. לשמעון דהיינו ראובן, לו שנתחייב למי אלא לראובן יתנהו לא ותניאלשמעון, מניין.127. אומר נתן ר' .

לו גזל לאשר כתיב לא "למה היא: רש"י קושיית כלומר: הידוע). נתן דרבי (שעבודא כו'" מנה בחבירו לנושה
וגזל זה ובא לנגזל הלוה אחד שאיש כגון שלו, שהקרן "למי שהכוונה משמע, ומזה לו", אשם לאשר אלא
הנגזל שנתחייב למי רצונוֿלומר לו, שנתחייב למי רש"י שנקט וזהו לנגזל, שהלוה למלוה ליתן חייב מידו,

לו".

כי: ביותר, תמוה זה פירוש אמנם,

אינו זה פסוק הרי - לו" גזל לאשר כתיב לא "למה הקושיא מהי הנ"ל): (לפירוש רש"י לקושיית בנוגע (א)
בהתח רש"י שכתב כמו בלבד, בגזילה העניןקאי האמורה128לת היא שקר על ונשבע גוזל פרשת כאן וכתב "חזר

בתשומת או בפקדון בעמיתו "וכחש ענינים, וכמה כמה אודות שמדובר להדיא שם ומפורש כו'", ויקרא בפרשת
בה" וכחש אבידה מצא או עמיתו את עשק או בגזל או גזל129יד "לאשר לכתוב הפסוק יכול כיצד כן, ואם ,

"לאשר - לכולם ומתייחס הכולל לשון לכתוב בהכרח הרי גזל, שאינם אחרים ענינים על מדובר כאשר לו",
לו"?! אשם

ואפילו) (בפסוק שמיה דכר מאן - לנגזל שהלוה המלוה הנ"ל): (לפירוש רש"י של לתירוצו בנוגע (ב)
גם ומה אחר?! ממישהו הנגזל שהלוה דבר בגזילת שמדובר רש"י בפירוש נזכר היכן רש"י?! בפירוש

נתן"! דרבי ד"שעבודא המושג אודות עדיין למד לא למקרא שהבןֿחמש
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שכיר" "שכר כובש על דקאי עמיתו", את ל"עשק בנוגע מזו: חיוב130יתירה של המושג כלל שייך לא -

העבודה בגמר אלא אינו שכיר שכר דתשלום החיוב כל שהרי אודות131למלוה, למקרא הבןֿחמש שלמד [כפי
גו'" משכורתי את "ותחלף ללבן יעקב של לאחרי132טענתו התשלום את וקיבל זמן משך שעבד על התלונן ולא ,

לאחרי אלא לפועל משלמים שאין למקרא לבןֿחמש גם בפשטות וכמובן הרגיל], הסדר הוא שכן מכיון - כן
"למי להשיב כלל שייך לא זה בענין כן, ואם מאומה. לו חייב אינו - כן לפני ואילו מלאכתו, את שמסיים

למלוה! - המפרשים) (כפירוש לו" שנתחייב

זה. בפירוש רש"י כוונת את לבאר צורך יש - מקרא של בפשוטו מסתבר אינו הנ"ל שפירוש ומכיון

רש"י: בפירוש והן הכתובים, בלשון הן ויקרא, לפרשת פרשתנו בין השינוי טעם מהו - להבין צריך גם

ויקרא ובפרשת לו", אשם "לאשר נאמר בפרשתנו הכתובים: בלשון והשינוי133השינוי לו". הוא "לאשר -
שלו". שהממון "למי - ויקרא ובפרשת לו", שנתחייב "למי רש"י מפרש בפרשתנו רש"י: בלשון

לקמן. שיתבאר וכפי

.ÂÎדפרשתנו הזהר על אאמו"ר הזהר134בהערות מאמר "חדי135מובא שבועות"] ליל ב"תיקון גם [שאומרים
יראתי שמעך שמעתי ה' ואמר שמעון דכתיב136רבי מילתא, תליא בחביבותא אנן דחיל, למהוי הוי יאות התם ,137

וכתיב אלקיך, ה' את וכתיב138ואהבת אתכם, ה' הענין139מאהבת תוכן את אאמו"ר ומבאר וגו'". אתכם אהבתי
הקבלה. באותיות - הפסוקים דג'

הענין: כללות - מובן אינו עדיין אבל

אומר - "אנן מכלֿמקום, היראה, ענין - יראתי" שמעך שמעתי "ה' שנאמר שלמרות הוא הזהר מאמר תוכן
שלמעלה האהבה בחינת - למעליותא בזה שהכוונה ומובן, האהבה. ענין מילתא", תליא בחביבותא - רשב"י

כידוע האהבה140מיראה, ובחינת הוי' דשם יו"ד באות היא היראה בחינת שלכן, מאהבה, שלמעלה יראה שיש
ה"א באות כמבואר141היא יו"ד, של בקוצו שהיא כו', בתענוגים אהבה מיראה, שלמעלה אהבה יש אמנם, ,

מקומות .142בכמה

לדורות שנכתבה נבואה בחבקוק, פסוק הוא - יראתי" שמעך שמעתי "ה' תמוה: מכ"ד143ולכאורה באחד ,

יוחאי בן שמעון רבי אומר כיצד כן, ואם השבועות. דחג ב' דיום בהפטרה זאת שאומרים ועד הקודש, ספרי
תליא "בחביבותא - "אנן" מהֿשאיןֿכן דחיל"), למהוי הוי יאות ("התם היראה ענין מספיק היה חבקוק שאצל

מיראה שלמעלה אהבה של באופן עבודה ?!144מילתא",

האדם. בעבודת - הנ"ל פסוקים דג' הענין תוכן מהו להבין: צריך גם

לקמן. שיתבאר וכפי

.ÊÎדמסכת מהמשניות חלק זה אין שלמעשה, - ששי פרק לומדים זו (שלכן,בשבת ברייתא אם כי אבות,
אבות פרקי לאמירת זו ברייתא שצירפו אלא חמישי), בפרק אבות מסכת מסתיימת המשניות דפוסי ברוב
הששית בשבת ולכן שבתות, שש ישנם זו שבתקופה התורה), לקבלת הכנה (בתור לעצרת פסח שבין בשבתות

ששי. פרק בתור אבות, למסכת בהמשך זו ברייתא לומדים
מהֿשאיןֿכן שבתות, שבע יהיו לעצרת פסח שבין כזו קביעות להיות יכולה ישראל בארץ אגב: [דרך
שבהם אבות, פרקי לאמירת בנוגע כזו בקביעות עושים מה - ישראל ארץ בני אצל בירור וצריך כו'. בחוץֿלארץ

בלבד]. פרקים ששה
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שכן, - תורה) למתן הסמוכה בשבת אותה לומדים (שלכן התורה לקבלת מיוחדת שייכות לה יש זו וברייתא
תורה". "קנין הוא: לה יקראו אשר שמה

עתה עד הפרקים שכל מכיון כלומר, ובמשנתם", בהם שבחר ברוך המשנה בלשון חכמים "שנו - והתחלתה
ברייתא, היותה שלמרות המשנה", בלשון חכמים "שנו פותח לכן - היא ברייתא ואילך ומכאן המשנה, מדברי הם

המשנה" "בלשון נאמרה והן145מכלֿמקום, המשנה חכמי על הן דקאי ובמשנתם", בהם שבחר "ברוך ומסיים: .
יחד. גם וברייתא משנה - משנותיהם ועל הברייתא, חכמי על

דחסידותא" "מילי שענינה אבות, למסכת נצטרפה זו שברייתא מכיון הענינים146והנה, תוכן שגם מובן, ,

מובן, אבות, דמסכת הפרקים כל לאחרי באה זו שברייתא מכיון ואדרבה: דחסידותא". "מילי הם זו דברייתא
בקודש" "מעלין - יותר נעלה באופן הוא ששי שבפרק ד"חסידותא" .147שהענין

אלו שענינים מובן, שמזה במשנה, הוראה בתור שבאו ענינים ישנם גופא דחסידותא" ב"מילי אחר: בסגנון
"מהדרין הדין", משורת ד"לפנים הענינים ועלֿדרך והוראה. ציווי בתור לבוא שיכולה ב"חסידותא" כזו דרגא הם

ערוך' ב'שולחן שהובאו בזה, וכיוצא המהדרין" בברייתא,148מן אלא במשנה נכלל שלא הנ"ל ענין מהֿשאיןֿכן .

יותר. נעלית היא זה שבענין ד"חסידותא" שהדרגא מורה זה הרי

החידוש שלולי - כו'" המשנה בלשון חכמים "שנו - הנ"ל שבמאמר ד"חסידותא" הענין מהו להבין: וצריך
זאת? יודעים היינו לא דחסידותא" ד"מילי

לקמן. שיתבאר וכפי

.ÁÎושייכות קשר לו יש ובודאי זו, לשבת - פרטית בהשגחה - שנקבע נוסף ענין אודות להזכיר המקום כאן
התורה: דקבלת הענין כללות עם

(כהכנה ומצוותיה תורה בעניני רעהו את איש ולחזק לעודד כדי מישראל וכמה כמה נתאספו זו לשבת
אלו, בנושאים לדון התורה, עלֿפי חייֿמשפחה עם הקשורים לענינים בנוגע ובפרט התורה), קבלת לקראת
הרי ציבור, של באופן היא ההחלטות קבלת וכאשר בפועל, למעשה בנוגע טובות החלטות להחליט - והעיקר

ימאס" ולא כביר אֿל "הן - התפילה לענין בנוגע שמצינו [כפי הציבור מעלת בכל149גודל להצליח מסייעתן [

אלו. ענינים

מקומות בכמה המבואר עלֿפי מובן - התורה קבלת עם זה דענין ד"שיר150והקשר הענינים פרטי שכל
שאז במתןֿתורה, נפעל זה שענין וכנסתֿישראל, דהקב"ה ליחוד משל זה הרי וכלה, חתן יחוד אודות השירים"

וכנסתֿישראל הקב"ה בין ונישואין דאירוסין הענין .151היה

לעליונים יעלו לא ותחתונים לתחתונים ירדו לא דעליונים הגזירה היתה מתןֿתורה לפני אף152דהנה, ולכן, ,
הן הן "האבות - התחתונים מצד הן לתחתונים, עליונים בין ושייכות קשר היה תורה מתן לפני שגם

היה153המרכבה" לא מכלֿמקום, – מילה דמצות הציווי כולל למטה, מלמעלה השפעה - העליונים מצד והן ,
כו' ממש חיבור של באופן נעשה154זה ומצוות התורה קיום שעלֿידי כך הגזירה, נתבטלה במתןֿתורה ורק ,

ואשה דאיש היחוד בדוגמת היחוד, בתכלית לכנסתֿישראל הקב"ה בין (שהרי155חיבור לבוש של ענין ללא ,

הרצוי באופן זה אין - בבגדה" והיא בבגדו ).156"הוא

.ËÎד"חיי אתהנושא ומילאו ורבו "פרו שבתורה: הראשונה המצוה עם לראש לכל קשור - ֿמשפחה"
חלק157הארץ" הוא בתורה "סדר" גם שהרי ומעלתה, חשיבותה על מורה שבתורה, ראשונה מצוה היותה אשר ,
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שכן, - תורה) למתן הסמוכה בשבת אותה לומדים (שלכן התורה לקבלת מיוחדת שייכות לה יש זו וברייתא
תורה". "קנין הוא: לה יקראו אשר שמה

עתה עד הפרקים שכל מכיון כלומר, ובמשנתם", בהם שבחר ברוך המשנה בלשון חכמים "שנו - והתחלתה
ברייתא, היותה שלמרות המשנה", בלשון חכמים "שנו פותח לכן - היא ברייתא ואילך ומכאן המשנה, מדברי הם

המשנה" "בלשון נאמרה והן145מכלֿמקום, המשנה חכמי על הן דקאי ובמשנתם", בהם שבחר "ברוך ומסיים: .
יחד. גם וברייתא משנה - משנותיהם ועל הברייתא, חכמי על

דחסידותא" "מילי שענינה אבות, למסכת נצטרפה זו שברייתא מכיון הענינים146והנה, תוכן שגם מובן, ,

מובן, אבות, דמסכת הפרקים כל לאחרי באה זו שברייתא מכיון ואדרבה: דחסידותא". "מילי הם זו דברייתא
בקודש" "מעלין - יותר נעלה באופן הוא ששי שבפרק ד"חסידותא" .147שהענין

אלו שענינים מובן, שמזה במשנה, הוראה בתור שבאו ענינים ישנם גופא דחסידותא" ב"מילי אחר: בסגנון
"מהדרין הדין", משורת ד"לפנים הענינים ועלֿדרך והוראה. ציווי בתור לבוא שיכולה ב"חסידותא" כזו דרגא הם

ערוך' ב'שולחן שהובאו בזה, וכיוצא המהדרין" בברייתא,148מן אלא במשנה נכלל שלא הנ"ל ענין מהֿשאיןֿכן .

יותר. נעלית היא זה שבענין ד"חסידותא" שהדרגא מורה זה הרי

החידוש שלולי - כו'" המשנה בלשון חכמים "שנו - הנ"ל שבמאמר ד"חסידותא" הענין מהו להבין: וצריך
זאת? יודעים היינו לא דחסידותא" ד"מילי

לקמן. שיתבאר וכפי

.ÁÎושייכות קשר לו יש ובודאי זו, לשבת - פרטית בהשגחה - שנקבע נוסף ענין אודות להזכיר המקום כאן
התורה: דקבלת הענין כללות עם

(כהכנה ומצוותיה תורה בעניני רעהו את איש ולחזק לעודד כדי מישראל וכמה כמה נתאספו זו לשבת
אלו, בנושאים לדון התורה, עלֿפי חייֿמשפחה עם הקשורים לענינים בנוגע ובפרט התורה), קבלת לקראת
הרי ציבור, של באופן היא ההחלטות קבלת וכאשר בפועל, למעשה בנוגע טובות החלטות להחליט - והעיקר

ימאס" ולא כביר אֿל "הן - התפילה לענין בנוגע שמצינו [כפי הציבור מעלת בכל149גודל להצליח מסייעתן [

אלו. ענינים

מקומות בכמה המבואר עלֿפי מובן - התורה קבלת עם זה דענין ד"שיר150והקשר הענינים פרטי שכל
שאז במתןֿתורה, נפעל זה שענין וכנסתֿישראל, דהקב"ה ליחוד משל זה הרי וכלה, חתן יחוד אודות השירים"

וכנסתֿישראל הקב"ה בין ונישואין דאירוסין הענין .151היה

לעליונים יעלו לא ותחתונים לתחתונים ירדו לא דעליונים הגזירה היתה מתןֿתורה לפני אף152דהנה, ולכן, ,
הן הן "האבות - התחתונים מצד הן לתחתונים, עליונים בין ושייכות קשר היה תורה מתן לפני שגם
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כמה (עד ההשתדלות כל את לעשות צריכים ההורים כו'. חשבונות כל ללא לקיימה יש זו מצוה והנה,
כל ללא - וכאמור ובנות, בנים להם שיוולדו - נעלית הכי והזכות בברכה לזכות כדי בהם) תלוי שהדבר

הארץ". את ומילאו ורבו "פרו התורה כציווי אלא חשבונות,

הנישואין ענין תוכן שהרי ורבו", "פרו מצות קיום עם לראש לכל קשור דחייֿמשפחה המושג - וכאמור
אחד" לבשר "והיו - זו שבאחדות השלימות לתכלית עד והאשה, האיש יחוד - עלֿידי159הוא נעשה זה שענין ,

אחד" בשרם נעשה "שם הוולד, כו'160לידת שבאשה והאודם שבאיש הלובן עלֿידי של161, מציאותה וזוהי .
אחת. מציאות יחיד, לשון - ה"משפחה"

והאשה: האיש של מציאותם לשלימות נוגע הנישואין) שבחיי ואשה דאיש והאחדות (החיבור זה וענין

הוא האיש כלומר: יותר. נעלית ושלימות לעילוי לבוא כדי - היא הנישואין ומטרת שתכלית הסבורים ישנם
בכמות יותר, נעלית לשלימות להגיע רוצים כאשר ורק בפניֿעצמה, מציאות היא והאשה בפניֿעצמו, מציאות

הנישואין. חיי עלֿידי יחדיו להתאחד צריכים אזי - באיכות ובעיקר

האשה וכן גופא", "פלג אלא אינו בפניֿעצמו שהאיש קובעת התורה זו. לקביעה מסכימה אינה התורה אבל
גופא" "פלג אלא אינה לעשות162בפניֿעצמה יכולה אינה מציאות שחצי ופשיטא שלם. גוף ולא גוף, חצי -

יחדיו, להתאחד והאשה האיש צריכים - שלם גוף שלימה, מציאות שתהיה כדי ולכן, בשלימותו. אחד דבר
הנישואין. חיי עלֿידי

והאשה) (האיש מהם אחד שכל עלֿידיֿזה הכנה, של מסויימת תקופה הקב"ה קבע האדם חיי בתחילת אמנם,
הנישואין, בעת יחדיו שמתאחדים לאחרי - העיקרית לעבודה הכנה רק זוהי אבל בפניֿעצמו, עבודתו את עובד

שכתוב כמו מלמעלה, מיוחדת ברכה להם נמשכת לברכה163שאז עד אותם", ויברך אותם ברא ונקבה "זכר
הארץ". את ומילאו ורבו "פרו - העיקרית

שלפניֿזה בהתוועדות נתבאר הרי - הכנה של בעבודה אפילו לעסוק יכול אינו גופא" "פלג שלכאורה 164ואף

האריז"ל שכתב למה המצוה165בנוגע את הזכר ש"בעשות האנשים, עלֿידי גרמא שהזמן המצוות לקיום בקשר
לפני שגם שמכיון - המצוה" אותה שעושה בעת עמו נכללת כבר כי לבדה, תעשנה הנשים שגם מהצורך אין

אחת נשמה להם יש היא166הנישואין מי גליא שמיא כלפי מכלֿמקום, זה, את זה מכירים שאינם אף (שהרי
לפני עוד היותם, מקום בכל ביניהם הדדית השפעה יש לכן, האשה), של בןֿזוגה הוא ומי האיש, של בתֿזוגו
היותם למרות יחדיו, שניהם עלֿידי נעשית ההכנה עבודת שגם ונמצא, הנישואין, ענין עלֿידי התאחדותם

מזה. זה נפרדים

או הזה בעולם לשכר שנוגע ענין עילוי, תוספת של ענין אינה הנישואין עלֿידי שנפעלת שהאחדות ונמצא,
ויתרה מציאותו, כל שלימות תלוי שבזה ענין אלא שכר... מעט לו שמספיק לטעון יכול שבזה הבא, בעולם

הארץ". את "מילאו כולו, העולם שלימות - מזו

העמים" מכל "המעט הם ישראל שבני אף הארץ"167דהנה, את ד"מילאו הענין נפעל עלֿידם מכלֿמקום, ,

עלֿידי שנעשים חסדים, וגמילות (תפילה) עבודה דתורה העמודים ג' עלֿידי הוא העולם וקיום עמידת שהרי -

עומד" "העולם - ועלֿידיֿזה ישראל, בני קיים"168עבודת .169ו"העולם

כמאמר העולם, נברא ועלֿידה בה שהרי בתורה, להסתכל יש - העולם וקיום עמידת סוד מהו לדעת 170כדי

בני של פעולתם עלֿידי – הוא העולם וקיום שעמידת התורה קובעת כן, ואם עלמא". וברא באורייתא "אסתכל

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

כד.159) ב, בראשית
עה"פ.160) פרש"י
א.161) לא, נדה
א.162) רצו, ב. קט, ב. ז, זח"ג
ע'163) ו) (כרך בראשית אוה"ת וראה כזֿכח. א, בראשית

ב. ע' דברים א'תתרסט.
ס"ח.164) חב"ד ובנות לנשי אייר כ"ה שיחת

שמט.165) ע' בא אוה"ת וראה א. טו, בראשית פ' להאריז"ל ל"ת
א'קצט. ע' פנחס

ב.166) צא, זח"א
א.167) רכא, זח"ג וראה ז. ז, ואתחנן
מ"ב.168) פ"א אבות
מי"ח.169) שם
בתחלתו.170) ב"ר וראה רע"ב. קסא, זח"ב

n"cyz'd oeiq 'a ,`yp zyxt zay zgiy

וגמילות עבודה בתורה שנצטווישראל מצוות לקיים העולם אומות על ישראל של השפעתם - כולל חסדים,
נח יצרה".171בני ד"לשבת באופן העולם קיום נפעל שעלֿידם ,

.Ï:לשאלה מקום יש - בלבד גופא" "פלג הם בפניֿעצמם ואשה שאיש לעיל להמדובר בהמשך
שהרי שוים, חצאים שני שהם הוא הדבר פירוש הרי - גופא" "פלג הוא לעצמו אחד שכל מדגישים כאשר
ממש, חצי גופא", ד"פלג הענין אמיתית זה אין התחתון, חצי והשני העליון חצי הוא מהם שאחד נאמר אם

בשני. שאין עילוי יש מהם אחד שאצל מכיון

מלך" עליך תשים ש"שום התורה ציווי עם הנ"ל ענין יתאים כיצד אצל172ולכאורה, ולא איש אצל רק שייך
מלכה" ולא "מלך בך"173אשה, ימשל "והוא התורה אמרה היוםֿיום לחיי בנוגע שגם כך כדי ועד ,174!?

בזה: והביאור

ולדוגמא: מיוחד, תפקיד מהם אחד שלכל אברים כמה ישנם האדם בגוף

כל עבור היא השכל בענין המוח שפעולת פשיטא אבל מדות, ענינו - והלב שכל, ענינו - שבראש המוח
אברי בין התפקידים חלוקת קיימת שבפועל אלא הגוף, כל עבור היא המדות בענין הלב פעולת כן וכמו הגוף,

בשלימותו. הגוף יהיה - כולם ובצירוף דוקא, זו פעולה הגוף כל עבור יעשה אבר שכל הגוף,

לּבא", "ּבינה השבת) כניסת לפני (שאמרנו אליהו" "פתח כמאמר ללב, המוח בין התכללות אמנם ִִָָ[ישנה
הרמב"ם ובלשון שבשכל, דמדות הענין ישנו כן וכמו דבינה, הענין ישנו בלב שגם הדרך175היינו, היא "היאך :

שכל, - הוא המוח של העיקרי תפקידו אףֿעלֿפיֿכן, אבל כו'", שיתבונן בשעה (מדות) ויראתו לאהבתו
מדות]. - הלב של העיקרי ותפקידו

צריך אדם שכאשר במוחש שרואים כפי בשלימות, תפקידו את ימלא מהם אחד שכל כדי - הדבר וטעם
למוח בנוגע כן וכמו בשלימות! מהם אחד אפילו למלא יכול אינו - שוה במדה חשובים תפקידים בשני לעסוק
בזה וכיוצא (מדות), נוסף תפקיד עליו הטילו לא - בשלימות השכל בענין תפקידו את ימלא שהמוח כדי ולב:

הטילו לא - בשלימות המדות בענין תפקידו את שימלא שכדי ללב, (שכל).בנוגע נוסף תפקיד עליו

ביניהם שהחילוק - שלם גוף הם וביחד גופא", "פלג הוא מהם אחד שכל ואשה, לאיש בנוגע גם מובן ומזה
שיהיה שכדי אלא שלם), (גוף שניהם עבור פועל מהם אחד שכל היינו, ולב, המוח שבין החילוק בדוגמת הוא
האמיתית. השלימות להיות יכולה יחדיו שניהם בצירוף וכך הוא, בענינו מהם אחד כל עוסק - השלימות ענין

איֿאפשר ממש שבפועל מכיון הרי - האדם להנהגת בנוגע כפשוטו ולב המוח בין ניגוד נוצר כאשר והנה,
בבריאה הקב"ה הטביע - המוח כדברי או הלב כדברי או תהיה שההנהגה ובהכרח אחד, באופן אם כי להתנהג

הלב. על שליט שהמוח

שבמוח השכל ואילו ומתוק, טוב לו שנראה מסויים מאכל לאכול האדם רוצה שבלב הרגש מצד ולדוגמא:
אינה שבו המתיקות כי לבריאותו, להזיק עלול זה שמאכל מפני אם זה, מאכל לאכול כדאי שלא לו מסביר

הכתוב ובלשון כו', בחיצוניותו זו,176אלא למתיקות צריך שאינו מפני או גו'", זרה שפתי תטופנה "נופת :

מחיצוניות מתפעל שבלב שהרגש מכיון הלב, על שליט שהמוח הדברים מטבע כזה, ובמקרה בזה. וכיוצא
מתבונן השכל ואילו כברם), דתוכם באופן הם פעם כל לא - העולם עניני (שהרי פנימיותו זו שאין אף הדבר,

המוח. רצון עלֿפי הלב גם מתנהג ולכן לאמיתתו, שהוא כפי הדבר את ורואה

מכיון הרי ביניהם, ניגוד נוצר שכאשר - ואשה דאיש המשותף בגוף ולב למוח בנוגע גם מובן ומזה
הידוע ובלשון שניהם, כדעת לעשות את177שאיֿאפשר לתת בהכרח לדור", דברים שני ואין לדור אחר "דבר :

זה שאין פשיטא אבל האיש, ביד ניתנה שהשליטה בך", ימשל "והוא נאמר ועלֿזה מהם, לאחד הממשלה
את מבצע שהמוח היינו, הלב, על דמוח השליטה בדוגמת אלא חסֿושלום, בעלֿכרחה שליטה, של באופן
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וגמילות עבודה בתורה שנצטווישראל מצוות לקיים העולם אומות על ישראל של השפעתם - כולל חסדים,
נח יצרה".171בני ד"לשבת באופן העולם קיום נפעל שעלֿידם ,

.Ï:לשאלה מקום יש - בלבד גופא" "פלג הם בפניֿעצמם ואשה שאיש לעיל להמדובר בהמשך
שהרי שוים, חצאים שני שהם הוא הדבר פירוש הרי - גופא" "פלג הוא לעצמו אחד שכל מדגישים כאשר
ממש, חצי גופא", ד"פלג הענין אמיתית זה אין התחתון, חצי והשני העליון חצי הוא מהם שאחד נאמר אם

בשני. שאין עילוי יש מהם אחד שאצל מכיון

מלך" עליך תשים ש"שום התורה ציווי עם הנ"ל ענין יתאים כיצד אצל172ולכאורה, ולא איש אצל רק שייך
מלכה" ולא "מלך בך"173אשה, ימשל "והוא התורה אמרה היוםֿיום לחיי בנוגע שגם כך כדי ועד ,174!?

בזה: והביאור

ולדוגמא: מיוחד, תפקיד מהם אחד שלכל אברים כמה ישנם האדם בגוף

כל עבור היא השכל בענין המוח שפעולת פשיטא אבל מדות, ענינו - והלב שכל, ענינו - שבראש המוח
אברי בין התפקידים חלוקת קיימת שבפועל אלא הגוף, כל עבור היא המדות בענין הלב פעולת כן וכמו הגוף,

בשלימותו. הגוף יהיה - כולם ובצירוף דוקא, זו פעולה הגוף כל עבור יעשה אבר שכל הגוף,

לּבא", "ּבינה השבת) כניסת לפני (שאמרנו אליהו" "פתח כמאמר ללב, המוח בין התכללות אמנם ִִָָ[ישנה
הרמב"ם ובלשון שבשכל, דמדות הענין ישנו כן וכמו דבינה, הענין ישנו בלב שגם הדרך175היינו, היא "היאך :

שכל, - הוא המוח של העיקרי תפקידו אףֿעלֿפיֿכן, אבל כו'", שיתבונן בשעה (מדות) ויראתו לאהבתו
מדות]. - הלב של העיקרי ותפקידו

צריך אדם שכאשר במוחש שרואים כפי בשלימות, תפקידו את ימלא מהם אחד שכל כדי - הדבר וטעם
למוח בנוגע כן וכמו בשלימות! מהם אחד אפילו למלא יכול אינו - שוה במדה חשובים תפקידים בשני לעסוק
בזה וכיוצא (מדות), נוסף תפקיד עליו הטילו לא - בשלימות השכל בענין תפקידו את ימלא שהמוח כדי ולב:

הטילו לא - בשלימות המדות בענין תפקידו את שימלא שכדי ללב, (שכל).בנוגע נוסף תפקיד עליו

ביניהם שהחילוק - שלם גוף הם וביחד גופא", "פלג הוא מהם אחד שכל ואשה, לאיש בנוגע גם מובן ומזה
שיהיה שכדי אלא שלם), (גוף שניהם עבור פועל מהם אחד שכל היינו, ולב, המוח שבין החילוק בדוגמת הוא
האמיתית. השלימות להיות יכולה יחדיו שניהם בצירוף וכך הוא, בענינו מהם אחד כל עוסק - השלימות ענין

איֿאפשר ממש שבפועל מכיון הרי - האדם להנהגת בנוגע כפשוטו ולב המוח בין ניגוד נוצר כאשר והנה,
בבריאה הקב"ה הטביע - המוח כדברי או הלב כדברי או תהיה שההנהגה ובהכרח אחד, באופן אם כי להתנהג

הלב. על שליט שהמוח

שבמוח השכל ואילו ומתוק, טוב לו שנראה מסויים מאכל לאכול האדם רוצה שבלב הרגש מצד ולדוגמא:
אינה שבו המתיקות כי לבריאותו, להזיק עלול זה שמאכל מפני אם זה, מאכל לאכול כדאי שלא לו מסביר

הכתוב ובלשון כו', בחיצוניותו זו,176אלא למתיקות צריך שאינו מפני או גו'", זרה שפתי תטופנה "נופת :

מחיצוניות מתפעל שבלב שהרגש מכיון הלב, על שליט שהמוח הדברים מטבע כזה, ובמקרה בזה. וכיוצא
מתבונן השכל ואילו כברם), דתוכם באופן הם פעם כל לא - העולם עניני (שהרי פנימיותו זו שאין אף הדבר,

המוח. רצון עלֿפי הלב גם מתנהג ולכן לאמיתתו, שהוא כפי הדבר את ורואה

מכיון הרי ביניהם, ניגוד נוצר שכאשר - ואשה דאיש המשותף בגוף ולב למוח בנוגע גם מובן ומזה
הידוע ובלשון שניהם, כדעת לעשות את177שאיֿאפשר לתת בהכרח לדור", דברים שני ואין לדור אחר "דבר :

זה שאין פשיטא אבל האיש, ביד ניתנה שהשליטה בך", ימשל "והוא נאמר ועלֿזה מהם, לאחד הממשלה
את מבצע שהמוח היינו, הלב, על דמוח השליטה בדוגמת אלא חסֿושלום, בעלֿכרחה שליטה, של באופן
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ששכלה האשה, עבור גם היא האיש של ההשכלה שפעולת - בעניננו הוא וכן הלב, עבור גם ההשכלה פעולת
האיש. של כשכלו נעשה האשה של

עוד. ויחכם לחכם ותן זה, בכל להאריך ויש

.‡Ïענינים בכל לדיונים בנוגע הן - בהצלחה יהיה שלהם שהכנס החלטותויהיֿרצון קבלת - והעיקר הנ"ל,
העיקר הוא המעשה בפועל, למעשה בנוגע .178טובות

עלֿפי חייֿמשפחה כפשוטו, הן הארץ", את ומילאו ורבו "פרו המצוה לקיום בנוגע לראש לכל - וכאמור
הידוע כפתגם - הענינים ברוחניות והן הזולת179התורה, על לפעול היינו, יהודי, עוד לעשות צריך יהודי שכל

ומצוותיה. תורה יהדות, עניני בכל

מצוה גוררת התורה180ומצוה כל שאר לקיום יבוא - אחת מצוה לקיים יהודי על פועלים שכאשר היינו, ,

ומצוותיה,

- ובפשטות בשלימות, ומצוותיה התורה כל את לקיים ישראל מבני ואחת אחד כל אצל שפועלים ועד
- אלו ענינים וכל הארץ, לשלימות גם זוכים שעלֿידיֿזה ומצוותיה, התורה שלימות עם ביחד העם, שלימות

ירחיב". ד"כי באופן

הרמב"ם דין' כ'פסק – לבב וטוב שמחה מתוך אלו ענינים בכל שיעסקו העילוי181ויהיֿרצון גודל אודות
ומכרכר מפזז דוד "והמלך - המלך דוד של השמחה לאופן ועד היא", גדולה ש"עבודה המצוה, בעשיית דשמחה

וגו'" ה' ראשם"182לפני על עולם "שמחת - השמחה בענין השלימות לתכלית עד לבוא.183, לעתיד ,

העולם) בלשון שנקרא (כפי "ייןֿשרף" של בקבוק אתן - זו מהתוועדות שמחה של ענין עם זאת לקשר כדי
הציבור זכות הנ"ל בכנס יתוסף עלֿידיֿזה הנה שבזה, השמחה ענין מלבד אשר הנ"ל, כנס עבור זו מהתוועדות

זו. בהתוועדות המשתתפים כל של

- בזה) מהמתעסקים לכמה שחילק (לאחרי שי' חנוכה לפרופ' משקה בקבוק נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
הפגישה]. עבור

.·Ïנקבע זה שענין ה"מעמדות", לענין בקשר מלוהֿמלכה סעודת - זו שבת למוצאי שנקבע נוסף ענין ישנו
רבותינו עלֿידי דור מדור ונמשך והולך בזה), וכיוצא ישראל, ארץ לצדקת (בנוגע הזקן אדמו"ר של בזמנו עוד

דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק עם הקשורים לענינים בנוגע - זה בדורנו וכן נשיאינו,
כמה שישנם (ובפרט זה ענין מעלת בביאור להאריך צורך אודותואין הזקן אדמו"ר של קודש אגרות וכמה

למזורזין אלא מזרזין ואין זה, בענין זירוז להוסיף אם כי - כו') ישראל ארץ .184צדקת

לא שונות שמסיבות אלו כולל זו, בהתוועדות שמשתתפים אלו כל את המלוהֿמלכה בסעודת לשתף וכדי
שיחלקו המלוהֿמלכה, עבור זו מהתוועדות משקה בקבוק אתן - המלוהֿמלכה בסעודת בעצמם להשתתף יוכלו

המלוהֿמלכה. בסעודת לחלק - והעיקר השבת), קדושת (מפני השבת ביום עוד ממנו

משיחא מלכא דדוד סעודתא מלוהֿמלכה, שמסעודת מלכא185ויהיֿרצון דוד לביאת ממש בקרוב נזכה -
טפחים, מעשרה למטה משיחא

התורה קבלת דורנו: נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של המסורתי ובנוסה התורה, לקבלת מתכוננים כזה ובאופן
והשלימה האמיתית בגאולה תצא", מאתי חדשה "תורה משיח, של תורתו לימוד - כולל ובפנימיות, בשמחה

ממש. בימינו במהרה

משקה בקבוק נתן ואחרֿכך דה"מלוהֿמלכה", והמקום הזמן אודות להכריז צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
כ"ץ]. הכהן שי' פנחס משה להרב
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מי"ז.178) פ"א אבות
(179.45 ס"ע תש"א סה"ש א. תשמו, ח"ד לקו"ד
מ"ב.180) ס"ד אבות
לולב.181) הל' סוף
טז.182) יד. ו, ש"ב

יא.183) נא, י. לה, ישעי'
א.184) כג, מכות וראה ו. פ"ז, במדב"ר
שער185) סוף פע"ח במקומו. מרשקוב) (להר"ש האריז"ל סידור
השבת.
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.‚Ï:רש"י בפירוש הביאור
תיבות: כמה של יתור על שאלה מתעוררת - ויקרא) ובפרשת (בפרשתנו הנ"ל הפסוקים את לומדים כאשר

אשם "לאשר התיבות - לו" אשם לאשר ונתן עליו יוסף וחמישיתו בראשו אשמו את "והשיב - בפרשתנו
יתננו" לו הוא לאשר עליו יוסף וחמישיתו בראשו אותו "ושלם - ויקרא בפרשת וכן (לכאורה). הן מיותרות לו"

(לכאורה). הן מיותרות לו" הוא "לאשר התיבות -

צריכה - המתחיל' ב'דיבור מהפסוק רש"י העתיקה שלא ויקרא) שבפרשת "יתננו" (או "ונתן" תיבת בשלמא
נותן" יפה בעין הנותן "כל הנתינה, ענין תוכן את להדגיש כדי לדינא186להכתב גם ונפקאֿמינה בזה. וכיוצא ,

שצריך מכיון או בזה, וכיוצא לביתֿדין שנותן עלֿידיֿזה חובתו ידי לצאת יכול האם חייב, למי נסתפק אם -

בגמרא זו פלוגתא שמצינו (כפי כו' לבעלים שיחזיר עד ידיֿחובתו יוצא אינו - "נתינה" מובן187להיות - אבל .(

ונתן "והשיב לכתוב אפשר שהרי לו", אשם "לאשר התיבות שאר כל את לכתוב צורך אין זו תיבה שבשביל
ויקרא). בפרשת בזה (וכיוצא עליו" יוסף וחמישיתו בראשו אשמו את

שנתחייב "למי הוא שהתשלום - להשמיענו באות לו" אשם "לאשר שהתיבות (בפרשתנו) רש"י מתרץ זה ועל
שהממון "למי הוא שהתשלום להשמיענו באות לו" הוא "לאשר התיבות - ויקרא בפרשת וכן כדלקמן, לו",

כדלקמן. שלו",

תשלום - לזה ונוסף הקרן"), הוא ("בראשו הקרן השבת [חיוב הוא שוה הפרשיות ב' שתוכן אף כלומר:
בלשון שינוי ישנו - זה לחידוש ובהתאם בפניֿעצמו, חידוש ישנו אלו מפרשיות אחת בכל מכלֿמקום, החומש],

כדלקמן. רש"י בלשון שינוי - ממילא ובדרך הכתובים,

.„Ïאותו "ושלם לפניֿזה שכתוב כמו הממון, על דקאי לו", הוא "לאשר - הוא ויקרא בפרשת הכתוב לשון
בתרגום (וכן רש"י מפרש לכך ובהתאם יתננו". לו (הממון) הוא "לאשר ממשיך ועלֿזה הממון, את בראשו",

שלו". שהממון "למי אונקלוס):
ובהתאם הקרן), לקיחת - אשמה (שעשה האדם על דקאי לו", אשם "לאשר - הוא הלשון בפרשתנו אבל
האשמה. עשיית עלֿידי שנתחייב האדם על דקאי לו", שנתחייב "למי אונקלוס): בתרגום (וכן רש"י מפרש לכך

החילוק: וטעם

.188החידוש אחת לקרן הרבה חמישיות תורה רבתה "וחמישיתו, - הוא ויקרא חומשדפרשת ומביא חוזר .

כו'" חומש אותו "לאשר189על לתת שצריכים הכתוב מדגיש ולכן לניזק), הראשון חומש הגיע לא שעדיין (אף
לתת צריך הקרן) של (החומש הראשון חומש בשלמא דלכאורה: שלו", שהממון "למי שלו", (הממון) הוא

וחמשה ארבעה - מזה ויתירה כפל, מתשלום במכלֿשכן – הקרן את ממנו שלקח מפני מדוע190לניזק אבל ,

שהממון "למי - והתירוץ ממנו?! לקח לא הראשון חומש גם הרי חומש", אותו על "חומש לו לתת צריכים
הרבה". "חמישיות - מהממון המסובב כל לו מגיע שלכן שלו",

לניזק: הראשון חומש תשלום על טעם ולתת לבאר צורך מתחדש - בפרשתנו אבל

של לאחרי בא - בפרשתנו עליו" יוסף "וחמישיתו חומשהפסוק תשלום אודות בחוקותי בפרשת ומדים
להוסיף צריכים שאז הקדש, מיד לפדותם רוצים ואחרֿכך הבעלים שהקדישום שדה או לבית בנוגע לקודש,

עליו" ערכך כסף חמישית "ויסף - להקדש הגר191חומש לגזל בנוגע - דפרשתנו הענין בהמשך [ועלֿדרךֿזה
לכהן הוא למדו192שהתשלום שזהֿעתה (לאחרי לקודש ולא לניזק, חומש תשלום אודות לומדים כאשר ולכן, ,[

החומש דתשלום הטעם את ולהדגיש לבאר (לחדש) צורך יש - דוקא) לקודש חומש דתשלום השייכות אודות
לקח לא החומש את שהרי בלבד, לקרן בנוגע אלא אינו שההיזק אף לקודש), (ולא לניזק הראשון) - (בכלל

דוקא). לקודש דחומש השייכות הוזכרה לא אז שעד ויקרא, פרשת לומדים כאשר (מהֿשאיןֿכן ממנו
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.‚Ï:רש"י בפירוש הביאור
תיבות: כמה של יתור על שאלה מתעוררת - ויקרא) ובפרשת (בפרשתנו הנ"ל הפסוקים את לומדים כאשר

אשם "לאשר התיבות - לו" אשם לאשר ונתן עליו יוסף וחמישיתו בראשו אשמו את "והשיב - בפרשתנו
יתננו" לו הוא לאשר עליו יוסף וחמישיתו בראשו אותו "ושלם - ויקרא בפרשת וכן (לכאורה). הן מיותרות לו"

(לכאורה). הן מיותרות לו" הוא "לאשר התיבות -

צריכה - המתחיל' ב'דיבור מהפסוק רש"י העתיקה שלא ויקרא) שבפרשת "יתננו" (או "ונתן" תיבת בשלמא
נותן" יפה בעין הנותן "כל הנתינה, ענין תוכן את להדגיש כדי לדינא186להכתב גם ונפקאֿמינה בזה. וכיוצא ,

שצריך מכיון או בזה, וכיוצא לביתֿדין שנותן עלֿידיֿזה חובתו ידי לצאת יכול האם חייב, למי נסתפק אם -

בגמרא זו פלוגתא שמצינו (כפי כו' לבעלים שיחזיר עד ידיֿחובתו יוצא אינו - "נתינה" מובן187להיות - אבל .(

ונתן "והשיב לכתוב אפשר שהרי לו", אשם "לאשר התיבות שאר כל את לכתוב צורך אין זו תיבה שבשביל
ויקרא). בפרשת בזה (וכיוצא עליו" יוסף וחמישיתו בראשו אשמו את

שנתחייב "למי הוא שהתשלום - להשמיענו באות לו" אשם "לאשר שהתיבות (בפרשתנו) רש"י מתרץ זה ועל
שהממון "למי הוא שהתשלום להשמיענו באות לו" הוא "לאשר התיבות - ויקרא בפרשת וכן כדלקמן, לו",

כדלקמן. שלו",

תשלום - לזה ונוסף הקרן"), הוא ("בראשו הקרן השבת [חיוב הוא שוה הפרשיות ב' שתוכן אף כלומר:
בלשון שינוי ישנו - זה לחידוש ובהתאם בפניֿעצמו, חידוש ישנו אלו מפרשיות אחת בכל מכלֿמקום, החומש],

כדלקמן. רש"י בלשון שינוי - ממילא ובדרך הכתובים,

.„Ïאותו "ושלם לפניֿזה שכתוב כמו הממון, על דקאי לו", הוא "לאשר - הוא ויקרא בפרשת הכתוב לשון
בתרגום (וכן רש"י מפרש לכך ובהתאם יתננו". לו (הממון) הוא "לאשר ממשיך ועלֿזה הממון, את בראשו",

שלו". שהממון "למי אונקלוס):
ובהתאם הקרן), לקיחת - אשמה (שעשה האדם על דקאי לו", אשם "לאשר - הוא הלשון בפרשתנו אבל
האשמה. עשיית עלֿידי שנתחייב האדם על דקאי לו", שנתחייב "למי אונקלוס): בתרגום (וכן רש"י מפרש לכך

החילוק: וטעם

.188החידוש אחת לקרן הרבה חמישיות תורה רבתה "וחמישיתו, - הוא ויקרא חומשדפרשת ומביא חוזר .

כו'" חומש אותו "לאשר189על לתת שצריכים הכתוב מדגיש ולכן לניזק), הראשון חומש הגיע לא שעדיין (אף
לתת צריך הקרן) של (החומש הראשון חומש בשלמא דלכאורה: שלו", שהממון "למי שלו", (הממון) הוא

וחמשה ארבעה - מזה ויתירה כפל, מתשלום במכלֿשכן – הקרן את ממנו שלקח מפני מדוע190לניזק אבל ,

שהממון "למי - והתירוץ ממנו?! לקח לא הראשון חומש גם הרי חומש", אותו על "חומש לו לתת צריכים
הרבה". "חמישיות - מהממון המסובב כל לו מגיע שלכן שלו",

לניזק: הראשון חומש תשלום על טעם ולתת לבאר צורך מתחדש - בפרשתנו אבל

של לאחרי בא - בפרשתנו עליו" יוסף "וחמישיתו חומשהפסוק תשלום אודות בחוקותי בפרשת ומדים
להוסיף צריכים שאז הקדש, מיד לפדותם רוצים ואחרֿכך הבעלים שהקדישום שדה או לבית בנוגע לקודש,

עליו" ערכך כסף חמישית "ויסף - להקדש הגר191חומש לגזל בנוגע - דפרשתנו הענין בהמשך [ועלֿדרךֿזה
לכהן הוא למדו192שהתשלום שזהֿעתה (לאחרי לקודש ולא לניזק, חומש תשלום אודות לומדים כאשר ולכן, ,[

החומש דתשלום הטעם את ולהדגיש לבאר (לחדש) צורך יש - דוקא) לקודש חומש דתשלום השייכות אודות
לקח לא החומש את שהרי בלבד, לקרן בנוגע אלא אינו שההיזק אף לקודש), (ולא לניזק הראשון) - (בכלל

דוקא). לקודש דחומש השייכות הוזכרה לא אז שעד ויקרא, פרשת לומדים כאשר (מהֿשאיןֿכן ממנו
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אשמה שעשה מכיון כלומר, לו", שנתחייב "למי רש"י: ובפירוש לו", אשם "לאשם הכתוב מדגיש ולכן
וה'. ד' כפל, תשלומי עלֿדרך חומש, לו לתת צריך ולכן וכו', לפייסו חייב לקרן), (ביחס זה לאדם ונתחייב

.‰Ï:האדם לעבודת בנוגע - אאמו"ר בהערות ונתבארו בזהר שהובאו הפסוקים ג' תוכן ביאור
להקב"ה, ישראל בני אהבת על קאי - אלקיך" ה' את "ואהבת הפסוק סוגים: לב' מתחלקים הנ"ל פסוקים ג'

ישראל. לבני הקב"ה אהבת על קאי - גו'" אתכם ו"אהבתי אתכם" ה' "מאהבת הפסוקים וב'

ה' את ("ואהבת למעלה מלמטה העלאה של באופן עבודה עבודה: אופני ב' - האדם בעבודת וענינם
וגו'"). אתכם "אהבתי אתכם", ה' ("מאהבת למטה מלמעלה המשכה של באופן ועבודה אלקיך"),

נתבטלה במתןֿתורה כי - שבועות" ליל ב"תיקון זה אומרים שלכן תורה, מתן עם קשור זה ענין וכללות
מלמטה העלאה הנ"ל, אופנים בב' העבודה נתאפשרה ועלֿידיֿזה יעלו, לא ותחתונים ירדו לא דעליונים הגזירה

למטה. מלמעלה והמשכה למעלה

.ÂÏ:יותר ובפרטיות
עבודת - היא אלקיך", ה' את "ואהבת הפסוק הובא שכנגדה למעלה, מלמטה העלאה של באופן העבודה

לבבכם בכל "ולעבדו .193התפילה, שבלב עבודה היא איזו תפילה, זו כפולחנא194". פולחנא "לית ,

למעלה.195דרחימותא" מלמטה העלאה שענינה ,

אתכם ו"אהבתי אתכם" ה' "מאהבת הפסוקים הובאו שכנגדה למטה, מלמעלה המשכה של באופן והעבודה
המצוות. דקיום והעבודה התורה, דלימוד העבודה ענינים: לב' נחלקת - וגו'"

"הוי'" תיבת קודמת אתכם" ה' "מאהבת שבפסוק הנ"ל, פסוקים ב' שבין החילוק את לבאר יש ועלֿפיֿזה
שהפסוק מכיון - "הוי'" לתיבת "אתכם" תיבת קודמת ה'" אמר אתכם "אהבתי בפסוק ואילו "אתכם", לתיבת

המצוות. קיום כנגד הוא ה'" אמר אתכם "אהבתי והפסוק התורה, לימוד כנגד הוא אתכם" ה' "מאהבת

בזה: והביאור

הוא למצוות תורה שבין נסעה196החילוק "ומשם למטה, ירידתה לאחרי שגם ועד למעלה, עיקרה שהתורה -

כו'" כאש"197וירדה דברי כה "הלא - ענינה כו'198, טומאה מקבלים תורה דברי אין ולכן מהֿשאיןֿכן199, .

לצוות - פירושה המצוה מציאות כל מכלֿמקום, למטה, מלמעלה המשכה הוא שענינם למרות הרי מצוות,
דעולם במציאות צורך שיש ועד המצוה. ענין שייך ואז האדם, של מציאותו להיות צריכה שתחילה היינו, לאדם,

התורה לימוד אם (כי המצוות קיום שייך לא בגןֿעדן שהרי הגשמי, ).200הזה

מכיון אתכם"), הוי' ("מאהבת "אתכם" לתיבת "הוי'" תיבת קודמת - התורה לימוד שכנגד בפסוק ולכן:
תיבת קודמת - המצוות קיום שכנגד בפסוק מהֿשאיןֿכן הקב"ה; של דברו כאש", דברי כה "הלא הוא שהעיקר
מציאותו שישנה לאחרי רק שייך המצוות ענין שכל מכיון הוי'"), אמר אתכם ("אהבתי "הוי'" לתיבת "אתכם"

הגשמי. הזה בעולם המצוות את שמקיים ("אתכם") היהודי של

הוא - ה'" אמר אתכם "אהבתי (ג) אתכם", ה' "מאהבת (ב) אלקיך", ה' את "ואהבת (א) - הפסוקים וסדר
יום: בכל העבודה לסדר בהתאם

ערוך' ה'שולחן דין' כ'פסק – היא היום עבודת התפילה,201התחלת עבודת להיות צריכה לראש שלכל ,

המדרש" לבית הכנסת "מבית - התורה דלימוד העבודה באה ולאחריה אלקיך". ה' את "מאהבת202"ואהבת ,

ארץ" דרך מנהג בהם "הנהג - העולם בעניני המצוות דקיום העבודה באה ואחרֿכך אתכם". "אהבתי203ה' ,

ה'". אמר אתכם
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.ÊÏ:"מילתא תליא בחביבותא "אנן - האהבה ענין מודגש אלו ענינים ובכל
כנ"ל. דרחימותא", כפולחנא פולחנא "לית - אלקיך") ה' את ("ואהבת התפילה עבודת

לומר צריך התורה ללימוד שבהקדמה ועד שמחה, מתוך להיות צריך - אתכם") ה' ("מאהבת התורה לימוד
דבדיחותא" "מילתא שמחה.204לתלמידים מתוך יהיה שהלימוד כדי ,

כי: וקירוב, אהבה של באופן הוא ענינם שכללות - ה'") אמר אתכם ("אהבתי המצוות לקיום בנוגע וכן
מרמ"ח יותר מרובות שהם היינו, שס"ה, מספרן לאֿתעשה מצוות (ואדרבה: לאֿתעשה מצוות שישנם למרות
באופן אלא אינה זו דחיה מכלֿמקום, והקירוב, האהבה ענין היפך וריחוק, דחיה - שענינם עשה), מצוות

מקרבת" "ימין בימין, הקירוב - הוא העיקר ואילו כהה, יד בשמאל, היא שהדחיה היינו, דוחה", .205ד"שמאל

וחיבור צוותא מלשון "מצוה", בשם נקראות לאֿתעשה מצוות גם .206ולכן,

בדבר: פרטים וכמה

נעלה ענין בהם יש עצמן מצד ואילו האדם, לשימוש ביחס אלא אינה שלהם שהדחיה לאֿתעשה מצוות יש
אותם שמקריבים עד ביותר, נעלה ענין בהם יש ואףֿעלֿפיֿכן, האדם, על שנאסרו ודם, חלב כמו - ביותר

המזבח. עלֿגבי

הכוונה תכלית הרי אותן, יעשה ולא ידחה שהאדם כדי אלא אינו ענינם שכל אלו מצוות אפילו ועוד: זאת
תקנתן" זוהי ד"שבירתן באופן בלבד, הדחיה בשביל שאפילו207אינה עד לנהורא, חשוכא לאהפכא כדי אלא ,

ש" ועד ל"שגגות", נהפכים כזכיות"ה"זדונות" לו נעשו ממש208זדונות "זכיות" - מזו ויתרה ,209.

כמשל לפיתוייו, ישמע ולא אותו ידחה שהאדם רק אינה שהכוונה עצמו, הרע ליצר בנוגע שהוא וכשם
בזהר (כמבואר המלך בן של שכרו את להרבות כדי היא שהכוונה המלך, ובן בתניא210הזונה אלא211והובא ,(

בקרבי" חלל ד"לבי באופן רק לא לטוב, יתהפך עצמו הרע שהיצר – היא הכוונה שהרגו212תכלית מפני ,

שבלב,213בתענית הימני שבחלל ה' שאהבת היינו, אתהפכא, של באופן אלא בתחלתו], התניא בספר [כמובא
. השמאלי לחלל גם שכתוב"תתפשט כמו ה', לאהבת הזה עולם מתענוגי ולהפכה לשנותה בשני214. לבבך בכל

יצריך.215יצריך" בשני לבבך", בכל אלקיך ה' את "ואהבת - דוקא אהבה של ובאופן ,

עוד. ויחכם לחכם ותן זה, בכל להאריך ויש

.ÁÏ:אבות בפרקי הביאור
וללמד לשנות - הוא "חכמים" של שתפקידם היינו, חכמים", "שנו - היא הברייתא מדברי הראשונה ההוראה
להתבודד להם יש "חכמים", בשם להם קוראת ש"תורתֿאמת" שמכיון לחשוב יכולים שהרי לתלמידים, תורה
חכמים", "שנו דחסידותא": ד"מילי ההוראה באה עלֿזה הנה - לעצמם התורה בלימוד לעסוק שיוכלו כדי

התלמידים. עם וללמוד לשנות - החכמים של שתפקידם

תורה תלמוד בהלכות הזקן אדמו"ר ללמד216ובלשון מישראל וחכם חכם כל על תורה של עשה "מצות :

שנאמר ירכו, יוצאי שאינן אףֿעלֿפי התלמידים כל .217את לבניך כאשרושננתם כלומר, כו'", תלמידיך אלו .

לאחרים. זאת וללמד לשנות עליו - מסויים ענין שיודע מפני "חכם" של בגדר הוא

בלשו חכמים "שנו - בברייתא המשנה":וממשיך ן

אצל נקלטו הדברים אם לדעת מבלי לו וילך אחת, פעם לתלמידים שיאמר בכך שמספיק לחשוב יכול החכם
להשתדל ה"חכמים" של שתפקידם - המשנה" בלשון חכמים ד"שנו ההוראה באה זה ועל לאו. אם התלמידים
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ב).204) (יא, פ"ז תניא א. קיז, פסחים ב. ל, שבת
הי"ז.205) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ב. קז, סנהדרין א. מז, סוטה
ובכ"מ.206) ג. מה, בחוקותי לקו"ת
וש"נ.207) .80 הע' 67 ע' ח"ה לקו"ש קד. ע' עת"ר סה"מ ראה
ב.208) פו, יומא
וש"נ.209) ואילך. 182 ע' חי"ז לקו"ש - בארוכה וראה פ"ז. תניא
א.210) קסג, ח"ב
ספכ"ט.211) ספ"ט.

כב.212) קט, תהלים
ה"ה.213) פ"ט ברכות ירושלמי ראה
בפרש"י214) הובא במשנה. - א נד, ברכות וראה ה. ו, ואתחנן
עה"פ.

פ"ט.215) תניא
ה"ב.216) שם מרמב"ם - ה"ח פ"א
ז.217) שם, ואתחנן
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.ÊÏ:"מילתא תליא בחביבותא "אנן - האהבה ענין מודגש אלו ענינים ובכל
כנ"ל. דרחימותא", כפולחנא פולחנא "לית - אלקיך") ה' את ("ואהבת התפילה עבודת

לומר צריך התורה ללימוד שבהקדמה ועד שמחה, מתוך להיות צריך - אתכם") ה' ("מאהבת התורה לימוד
דבדיחותא" "מילתא שמחה.204לתלמידים מתוך יהיה שהלימוד כדי ,

כי: וקירוב, אהבה של באופן הוא ענינם שכללות - ה'") אמר אתכם ("אהבתי המצוות לקיום בנוגע וכן
מרמ"ח יותר מרובות שהם היינו, שס"ה, מספרן לאֿתעשה מצוות (ואדרבה: לאֿתעשה מצוות שישנם למרות
באופן אלא אינה זו דחיה מכלֿמקום, והקירוב, האהבה ענין היפך וריחוק, דחיה - שענינם עשה), מצוות

מקרבת" "ימין בימין, הקירוב - הוא העיקר ואילו כהה, יד בשמאל, היא שהדחיה היינו, דוחה", .205ד"שמאל

וחיבור צוותא מלשון "מצוה", בשם נקראות לאֿתעשה מצוות גם .206ולכן,

בדבר: פרטים וכמה

נעלה ענין בהם יש עצמן מצד ואילו האדם, לשימוש ביחס אלא אינה שלהם שהדחיה לאֿתעשה מצוות יש
אותם שמקריבים עד ביותר, נעלה ענין בהם יש ואףֿעלֿפיֿכן, האדם, על שנאסרו ודם, חלב כמו - ביותר

המזבח. עלֿגבי

הכוונה תכלית הרי אותן, יעשה ולא ידחה שהאדם כדי אלא אינו ענינם שכל אלו מצוות אפילו ועוד: זאת
תקנתן" זוהי ד"שבירתן באופן בלבד, הדחיה בשביל שאפילו207אינה עד לנהורא, חשוכא לאהפכא כדי אלא ,

ש" ועד ל"שגגות", נהפכים כזכיות"ה"זדונות" לו נעשו ממש208זדונות "זכיות" - מזו ויתרה ,209.

כמשל לפיתוייו, ישמע ולא אותו ידחה שהאדם רק אינה שהכוונה עצמו, הרע ליצר בנוגע שהוא וכשם
בזהר (כמבואר המלך בן של שכרו את להרבות כדי היא שהכוונה המלך, ובן בתניא210הזונה אלא211והובא ,(

בקרבי" חלל ד"לבי באופן רק לא לטוב, יתהפך עצמו הרע שהיצר – היא הכוונה שהרגו212תכלית מפני ,

שבלב,213בתענית הימני שבחלל ה' שאהבת היינו, אתהפכא, של באופן אלא בתחלתו], התניא בספר [כמובא
. השמאלי לחלל גם שכתוב"תתפשט כמו ה', לאהבת הזה עולם מתענוגי ולהפכה לשנותה בשני214. לבבך בכל

יצריך.215יצריך" בשני לבבך", בכל אלקיך ה' את "ואהבת - דוקא אהבה של ובאופן ,

עוד. ויחכם לחכם ותן זה, בכל להאריך ויש

.ÁÏ:אבות בפרקי הביאור
וללמד לשנות - הוא "חכמים" של שתפקידם היינו, חכמים", "שנו - היא הברייתא מדברי הראשונה ההוראה
להתבודד להם יש "חכמים", בשם להם קוראת ש"תורתֿאמת" שמכיון לחשוב יכולים שהרי לתלמידים, תורה
חכמים", "שנו דחסידותא": ד"מילי ההוראה באה עלֿזה הנה - לעצמם התורה בלימוד לעסוק שיוכלו כדי

התלמידים. עם וללמוד לשנות - החכמים של שתפקידם

תורה תלמוד בהלכות הזקן אדמו"ר ללמד216ובלשון מישראל וחכם חכם כל על תורה של עשה "מצות :

שנאמר ירכו, יוצאי שאינן אףֿעלֿפי התלמידים כל .217את לבניך כאשרושננתם כלומר, כו'", תלמידיך אלו .

לאחרים. זאת וללמד לשנות עליו - מסויים ענין שיודע מפני "חכם" של בגדר הוא

בלשו חכמים "שנו - בברייתא המשנה":וממשיך ן

אצל נקלטו הדברים אם לדעת מבלי לו וילך אחת, פעם לתלמידים שיאמר בכך שמספיק לחשוב יכול החכם
להשתדל ה"חכמים" של שתפקידם - המשנה" בלשון חכמים ד"שנו ההוראה באה זה ועל לאו. אם התלמידים
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ב).204) (יא, פ"ז תניא א. קיז, פסחים ב. ל, שבת
הי"ז.205) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ב. קז, סנהדרין א. מז, סוטה
ובכ"מ.206) ג. מה, בחוקותי לקו"ת
וש"נ.207) .80 הע' 67 ע' ח"ה לקו"ש קד. ע' עת"ר סה"מ ראה
ב.208) פו, יומא
וש"נ.209) ואילך. 182 ע' חי"ז לקו"ש - בארוכה וראה פ"ז. תניא
א.210) קסג, ח"ב
ספכ"ט.211) ספ"ט.

כב.212) קט, תהלים
ה"ה.213) פ"ט ברכות ירושלמי ראה
בפרש"י214) הובא במשנה. - א נד, ברכות וראה ה. ו, ואתחנן
עה"פ.

פ"ט.215) תניא
ה"ב.216) שם מרמב"ם - ה"ח פ"א
ז.217) שם, ואתחנן



n"cyz'dכב oeiq 'a ,`yp zyxt zay zgiy

רבים ענינים וכולל קצר "דבר המשנה", "בלשון להם לומר צריכים שלכן לתלמידים, מובנים יהיו שהדברים
.218כו'"

תורה תלמוד בהלכות הזקן אדמו"ר ההלכה219ובלשון עומק שיבינו עד פעמים כמה הדבר וחוזר "שונה :
שנאמר היטב, ואומר220בטעמה בפיהם, שימה ישראל בני את לפניהם221ולמדה תשים אשר המשפטים ואלה

וכו'".

הרמב"ם: ספר לימוד עם גם קשור זה וענין

המשנה בלשון נכתב - תורה" "משנה - הרמב"ם של לספרו:222חיבורו בהקדמתו הרמב"ם שכתב כמו ,

התורה, דיני שאר עם והטהור הטמא והמותר האסור בענין החיבורים אלו מכל המתבררים דברים לחבר "ראיתי
. קצרה ודרך ברורה בלשון .כולם פירוק ולא קושיא בלא ולגדול".. לקטן גלויין הדינין כל שיהיו עד .

"שטורעם" אעשה - ולגדול" לקטן גלויין הדינין כל "שיהיו הרמב"ם לשון אודות אגב: [דרך
השבועות!]. דחג בהתוועדות בעזרתֿהשםֿיתברך

בכל התורה לימוד שהתחלת - השנה כל תפלות בסדר הרמב"ם דלימוד היומי בשיעור גם מודגש זה וענין
בזה, וכיוצא כו'", שיעור להם שאין דברים ד"אלו המשנה פסוקות: הלכות של בענינים הוא ויום יום
ישמעאל, דרבי ברייתא זבחים, של מקומן איזהו פרק הקטורת, דפטום הברייתא את ללמוד נוהגים ועלֿדרךֿזה

הבא" עולם בן שהוא לו מובטח יום בכל הלכות השונה ד"כל לענין דוקא,223עד פסוקות דהלכות המעלה -

הקדש' ב'אגרת בארוכה .224כמבואר

שילמדו כאלו מלמדים לבחור שיש - מלמדים לבחור שצריכים לאלו ובעיקר למלמדים, ההוראה וזוהי
ברורה להרגיל"בלשון שלא - ופשיטא דברים, של פשוטם תלמידים עם ללמוד יש לראש לכל קצרה". ודרך

א מיט וואנט בינדן "צוזאמען או האר" א ד"שפאלטן באופן ושקלאֿוטריא פלפולים בריבוי התלמידים את
דברים. של פשוטם היפך בזה, וכיוצא וואנט"

בכמה דבר כל ולבאר הרמב"ם, בדברי לפלפל היתה שדרכו גדול ישיבה" "ראש אודות מספרים היו ב"חדר"
הזה, בעולם פעולותיו אודות וסיפר מעלה, של לביתֿדין הגיע וכאשר הרים"... "עוקר של באופן אופנים, וכמה
ענין בכל פירושים עשר וביאורים, תירוצים וכמה בכמה – להבינם התקשו שרבים - הרמב"ם דברי את שתירץ
אותו!... וישאלו עצמו להרמב"ם שיקראו השיב, נכונים, הם שלך שהפירושים אתה יודע מניין אותו: שאלו -

פנה - הרמב"ם הגיע כאשר להרמב"ם. לקרוא שלחו ולכן בו, להתחשב צריכים היו - בתורה גדול שהיה מכיון
דבריו. בהבנת רבים נתקשו שבהם מקומות בכמה וביאוריו חידושיו את בפניו והרצה הנ"ל הישיבה ראש אליו
היא כוונתך אם לרמב"ם: ואמר הנ"ל הישיבה ראש נענה בפשטות! היתה.. שכוונתו הרמב"ם השיב זה ועל

קמשמעֿלן?!... מאי כן, אם – בפשטות

קאפ גלייכע ("א ישר" "ראש להם שיהיה להשתדל צריכים לראש לכל הנה - תלמידים עם לומדים ")!9כאשר

שקלאֿוטריא, של באופן התלמיד של שכלו התפתחות את חסֿושלום לשלול הכוונה שאין פשוט וגם מובן
שלכל עלֿידיֿזה ישר, באופן לחשוב אותו שמרגילים לאחרי להיות צריך זה כל אבל לכאן, וסברא לכאן סברא

קצרה". ודרך ברורה "בלשון דברים, של פשוטם עמו לומדים לראש

הכחות את לנצל עליו - הזה בעולם אבל נו, - הבא לעולם בנוגע בשלמא לטעון: ה"חכם" יכול עדיין אמנם,
מאומה, "חידש" לא הרי עקומות... בסברות פלפולים ריבוי ללא בלבד, ה"פשט" את ילמד ואם לו, שניתנו

שלו"?! ה"קב איפוא, יתבטא, ובמה

ובמשנתם": בהם שבחר "ברוך - הברייתא ממשיכה זה על הנה

מפני - היא מעלתם שעיקר כלומר, ובמשנתם", "בהם - היא הזה בעולם שנמצאים בחכמים הקב"ה בחירת
קצרה". ודרך ברורה "בלשון המשנה, בדרך לומדים שהם
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להסתפק.218) ראה כן אחרי ד"ה לפיה"מ הרמב"ם הקדמת
ה"ד.219) פ"ד שם מרמב"ם - בסופן
יט.220) לא, וילך
משפטים.221) ר"פ

לסהמ"צ.222) הרמב"ם הקדמת
וש"נ.223) בסופה. נדה
סכ"ט.224)

n"cyz'd oeiq 'a ,`yp zyxt zay zgiy

.ËÏ,התורה קבלת לקראת המתאימות ההכנות בכל להוסיף שיש - היא לעיל שנאמרו הדברים מכל ההוראה
ב"זמן עשרתֿהדברות קריאת בעת בביתֿהכנסת נוכחים יהיו שהם מקום בכל ישראל שילדי להשתדל - כולל

תורתנו ".מתן

בלב אחד "כאיש יחיד, לשון "ויחן" ישראל, ואחדות ישראל אהבת - לעיל כאמור - היא ההכנה ועיקר
במדרש שמצינו כפי התורה, לקבלת במיוחד השייך החינוך, ענין - מזה וכתוצאה תורה225אחד", מתן שבעת

הספר. בבית כתינוק ישראל היו

כולה התורה כל "הוקשה - תפילין תורה, הכלליים: מהענינים החל - בפועל מעשה של לענינים באים ומזה
האכילה226לתפילין" כשרות ויוםֿטוב, קודש שבת נרות הדלקת וחכמיה, יבנה - ספרים מלא בית צדקה, מזוזה, ,

הכלליים. מספריֿתורה באחד אות יהיה יהודי שלכל המבצע וכן המשפחה, וטהרת ושתיה,

ביחד העם שלימות - בשלימות ומצוותיה התורה כל קיום את מישראל ואחד אחד כל אצל שפועלים ועד
התורה, שלימות עם

ישראל, וגדולי הצדיקים כל וכן חב"ד, נשיאי - ובראשם עפר, שוכני ורננו והקיצו

שבותך" את אלקיך ה' "ושב - השכינה עם וביחד צדקנו, משיח עם ביחד יחדיו, לארצנו227וכולם באים ,

שנה", אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה,

מלך "קרית הקודש, עיר בירושלים הקדושה, בארצנו שנמצאים ורואים כאפ" א זיך מ'גיט "אז - ובפשטות
ממש.228רב" בימינו במהרה לבב, וטוב שמחה מתוך השלישי, המקדש ובבית הבית בהר ,

בימינו". במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' להשליחֿציבור צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר
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(225- פורענות תוד"ה שם, ובמפרשים ה"ה פ"ד תענית ירושלמי
ועוד. א. קטז, שבת

א.226) לה, קידושין

עה"פ.227) בפרש"י הובא א. כט, מגילה וראה ג. ל, נצבים
ג.228) מח, תהלים

•



כג n"cyz'd oeiq 'a ,`yp zyxt zay zgiy

.ËÏ,התורה קבלת לקראת המתאימות ההכנות בכל להוסיף שיש - היא לעיל שנאמרו הדברים מכל ההוראה
ב"זמן עשרתֿהדברות קריאת בעת בביתֿהכנסת נוכחים יהיו שהם מקום בכל ישראל שילדי להשתדל - כולל

תורתנו ".מתן

בלב אחד "כאיש יחיד, לשון "ויחן" ישראל, ואחדות ישראל אהבת - לעיל כאמור - היא ההכנה ועיקר
במדרש שמצינו כפי התורה, לקבלת במיוחד השייך החינוך, ענין - מזה וכתוצאה תורה225אחד", מתן שבעת

הספר. בבית כתינוק ישראל היו

כולה התורה כל "הוקשה - תפילין תורה, הכלליים: מהענינים החל - בפועל מעשה של לענינים באים ומזה
האכילה226לתפילין" כשרות ויוםֿטוב, קודש שבת נרות הדלקת וחכמיה, יבנה - ספרים מלא בית צדקה, מזוזה, ,

הכלליים. מספריֿתורה באחד אות יהיה יהודי שלכל המבצע וכן המשפחה, וטהרת ושתיה,

ביחד העם שלימות - בשלימות ומצוותיה התורה כל קיום את מישראל ואחד אחד כל אצל שפועלים ועד
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ישראל, וגדולי הצדיקים כל וכן חב"ד, נשיאי - ובראשם עפר, שוכני ורננו והקיצו

שבותך" את אלקיך ה' "ושב - השכינה עם וביחד צדקנו, משיח עם ביחד יחדיו, לארצנו227וכולם באים ,

שנה", אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה,
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ממש.228רב" בימינו במהרה לבב, וטוב שמחה מתוך השלישי, המקדש ובבית הבית בהר ,

בימינו". במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' להשליחֿציבור צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
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(225- פורענות תוד"ה שם, ובמפרשים ה"ה פ"ד תענית ירושלמי
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! 

במענה למכתבו פ"נ, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע.

במ"ש אודות החלישות שלו, וכן מהפרעות בעת השינה, יש מקום לומר ששני הענינים הוא מהבלתי 

סדר והעדר זמנים קבועים לאכילה שתי' שינה וכו', והרי ידוע עד כמה דרשו וגם דייקו והקפידו רבותינו על 

סדר חיים מסודרים וביארו והסבירו שמונע - הבלתי סדר - להצלחה בקיום התורה ומהצות ובפרט בנדון 

כזה שנוגע למלאכתו בקדש מלאכת זבולון שקדם לישכר, ואופן מלאכתו הרי מקרא מלא דבר הכתוב שמח 

זבולון בצאתך, וק"ל.

זמני האכילה  לו  לקבוע  ויבקשו  בכדי להשקיטו מהתרגשות מהנ"ל  רופא  דעת  ומהנכון שישאל 

שתי' וכו' ועד כמה שאפשר ישתדל לשמור עליהם והשי"ת ישלח דברו ויחלימהו ויחזקהו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ומהצלחתו בעבודתו בקדש וכן מהכנה המתאימה לניצול הוואקאנס 

הבע"ל.
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
˙Â¯ÈÊ� Ï˘ ÌÈ�Â˘‰ ÌÈ‚ÂÒ‰

שבפרשתנו נזיר יין,1בדיני לשתות איסורו כגון: –

נפש על לה' הזירו ימי ו"כל ראשו", על יעבור לא ו"תער

להביא שעליו והקרבנות ראשו גילוח וכן יבוא", לא מת

נזיר לגבי הן אמורים שהם נקבע – וכדומה נטמא, אם

"נזיר לגבי והן יותר), או יום, (שלושים מוגדר לזמן

לתמיד נזיר .2עולם",

מסויימת3ההבדל לתקופה שלנזיר בכך רק הוא ביניהם

מותר עולם לנזיר ואילו נזירותו, ימי סוף עד להתגלח אסור

חודש לי"ב חודש מי"ב שערו, הכביד כאשר ,4להתגלח

כשיגלח. להביא נזיר שעל הקרבנות את אז מביא והוא

אך בתורה, מפורש שאינו נזירות של נוסף סוג ישנו

פרשתנו בהפטרת בנביאים, על5מצוי שמשון". "נזיר –

נאמר אלקים6שמשון נזיר כי ראשו על יעלה לא "ומורה :

חלים לא אך עולם, נזיר הוא גם הבטן". מן הנער יהיה

למתיםlkעליו להיטמא לו מותר כי הנזירות, וכן7דיני ,

שמשון. נזיר אצל השונות נוספות הלכות יש

הרי כשמשון", נזיר "הריני אומר אדם כאשר ולפיכך,

יהודה רבי הרמב"ם8לדעת פוסק וכך ביין9, אסור הוא ,

למתים. להיטמא לו מותר אך ובתגלחת,

.·
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שמואל, היה "נזיר נאמר: נזיר מסכת שבסיום במשנה

שנאמר נהוראי, רבי ראשו.10כדברי על יעלה לא ומורה :

מה "ומורה", בשמואל ונאמר "ומורה", בשמשון נאמר

האמורה "מורה" אף נזיר, בשמשון האמורה "מורה"

של אלא מורה אין והלא יוסי רבי אמר נזיר. – בשמואל

נאמר כבר הלא נהוראי רבי לו אמר ודם, ויאמר11בשר :

מורה עליו הי' שכבר והרגני, שאול ושמע אלך איך שמואל

ודם". בשר של

להבין: יש

של בדרך נזיר היה ששמואל לומד נהוראי שרבי מכך

נזיר שמואל היה דעתו שלפי יוצא, משמשון, שוה גזירה

שמשון של סוג שוה12מאותו גזירה "אין שהרי ,

".13למחצה

פוסק הרמב"ם עולם14אבל נזיר הרמתי ש"שמואל ,

עליו חלו כלומר, נזירlkהיה". וכאמור, הנזירות. דיני

לו מותר שערו הכביד כאשר למתים, להיטמא אסור עולם

בהמות שלוש להקריב ועליו בתער יכול15לגלחו הוא ,

ולבטלו נדרו על מותר16"לשאול" שמשון נזיר ואילו ,

וכן מגלחו, אינו הוא שערו מכביד כאשר למתים, להיטמא

הנדר על "שאלה" ענין לגביו קיים .17לא

הירושלמי בתלמוד מכך: הפסוק18יותר מן לומדים

שמשון שנזירות נזרו", תורת על יעשה "אינה19"כן

פוסק20תורה" והרמב"ם ,21– גמור" נזיר היה לא "שמשון

"נזיר של ענין שמואל לגבי משמשון ללמוד ניתן וכיצד
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נזיר. מס' וסיום (*

ואילך.1) ג, ו

הי"ב.2) פ"ג נזירות הל' רמב"ם יג*. ח. ה. שם, ספרי ראה

שם.3) רמב"ם

סע"ב.4) ד, נזיר – רבי כדעת

בהסדרה.5) עיקרית פרשה היא נזיר שפרשת מובן שמזה

בפ'6) במדב"ר וראה ה. יג, כלxifpשופטים דדריש ה) פ"י, (פרשתנו

מצרעה". אחד איש "ויהי שם דשופטים הפרשה

הי"ג.7) שם רמב"ם ואילך. סע"א שם, נזיר

ב.8) שם, נזיר

הי"ד.9) שם

יא.10) א, א שמואל

ב.11) טז, שם שמואל

וש"נ.12) א. מח, זבחים

נזיר13) להיות שנדרה נראה פי' יא: א, א שמואל ישעי' רבי' פי' ראה

כו'. בו האמור שמשון כמו

הט"ז.14) שם נזירות הל'

הי"ב.15) שם רמב"ם (במשנה). א ד, נזיר

שם).16) (נזיר בין מה תוד"ה

הי"ד.17) שם רמב"ם א. כב, מכות א. יד, נזיר

סה"ב.18) פ"א נזיר

בשמשון.19) עצמו שתופס במי אלא עצמו בשמשון לא מדובר בירושלמי

כל דאין תורה" "אינה שפי' סכ"ד) ח"ב ס"ד. (ח"א מהרי"ט שו"ת ראה אבל

עצמו. בשמשון גם שזה למתים**, ליטמא שמותר עליו נזירות תורת

ס"ל20) לא דהרמב"ם הוכיחו שם לירושלמי הפנים ומראה קרבן בשירי

סתם דוחה שמשון שנזירות ה"ט) פ"ד (שם פסק שהרי הנ"ל, כהירושלמי

דהנזירות ודאי זה ד"מ"מ הרמב"ם דברי בפי' שם צפע"נ ראה אבל – נזירות

תורה". אינו וזה תורה דזה הירושלמי טעם מחמת עליו.. חלה תורה) (של

הי"ג.21) פ"ג נזירות הל'

z"dr p"rtvae .d`neh oaxwn mler xifp hrnn epi` ("exfpl wqt yiy ina `l` ..d`neh oaxw ..") my ixtqa jynddc (fi ,i"t) x"acnal k"zne o`k y"lia oprx zifd 'itke (*

z"dr p"rtva ewzrp) e"hd e"t zexifp 'ld .`"d e"t zereay 'ld m"anxd lr p"rtve ,my x"acnal e"fxdn 'itk `lce .mi`nh on oeyny xifp hrnl o`k l"xc :my epzyxt

.(jli`e `q 'r epzyxt

.h"d `"t zexifp 'ld p"rtv d`xe ."miznl `nhne oiia xeq` oeyny xifp ixdy d`neh `la zexifp ogky`c zexifpa 'ielz dpi` d`nehc" a"rx ,bt mixcp o"x d`x la` (**

.`k llk dxezl mipeiv .(dkldd seqa) my inlyexil oaxw ixiy

`yp zyxt zegiyÎihewl

עליו22עולם" חלים הנזירות דיני כל אשר ,23.

המפרשים משמשון24ומתרצים שמואל על שהלימוד ,

ש"מורה" בעלמא גילוי רק אלא שוה, גזירה של בדרך אינו

נזירות של ענין רבי25הוא כדעת ולא שמשון, כאצל בדיוק

של שאמו מאליו, מובן ומכך ליראה, היא שהכוונה יוסי

חייו. ימי לכל להזירו התכוונה שמואל

ונאמר ומורה בשמשון "נאמר המשנה מלשון אך

ומורה, נזירdnבשמואל בשמשון האמורה מורה`sמורה

לגזירה כלל בדרך המשמשת לשון נזיר", בשמואל האמורה

מורה... "מה שנאמר מכך ובעיקר: מכך ויותר שוה,

ללשון בדומה לא ואף תער...", מורה... "מה (ולא נזיר..."

מובן, נזירות") "של או מתכות" של "מורה הענין בסיום

אלא "מורה", המילה למשמעות בלבד גילוי זה שאין

של ענין שמשון.zexifpnשמואלzexifpשלומדים

.‚
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לחייא רב ליה "אמר בגמרא: נאמר למשנה בהמשך

חטוף (=רש"י: ובריך חטוף חייא) לבנו רב (=אמר בריה

הונא רב ליה אמר וכן זימון), ברכת ובריך ברכה של כוס

דמברך תאמר) (=שמא למימרא ובריך, חטוף בריה: לרבה

העונה גדול אומר יוסי רבי שנינו): (=הרי והתניא עדיף,

כך השמים! נהוראי: רבי ליה ואמר המברך, מן יותר אמן

במלחמה מתגרין (=חלשים) גוליירים שהרי תדע, הוא,

תנאים), מחלוקת (=זוהי היא תנאי נוצחין, וגבורים

אלא במשמע, אמן העונה ואחד המברך אחד דתניא:

תחלה". למברך שממהרין

במסכת למשנה הגמרא דברי של הקשר מהו מובן, ולא

של ענין זהו הרי למסכתzekxaנזיר? ,zekxaהמתאים

ברכות במסכת מובא הענין .26ואכן

מפרשים נוסף27יש מאמר להביא היא הגמרא שכוונת ,

כי במשנה, המובא למאמרו בהקשר נהוראי רבי של

בש"ס מאד מעט מוזכרים נהוראי רבי של ,28מאמריו

רבי דברי גם מוזכרים בגמרא המובא בענין כאשר ובמיוחד

המדוברת. כבמשנה יוסי,

פותחת אינה הגמרא א) כי: כך, להסביר קשה אך

המברך" מן יותר אמן העונה "גדול יוסי רבי בדברי

רב ליה ב"אמר אלא מכן, לאחר האמוראים דברי ובהבאת

הדעה עם מתחילים בגמרא הסדר לפי ב) בריה"... לחייא

במשנה – ובכלל ג) נהוראי. ולרבי יוסי לרבי הנוגדת

בגמרא ואילו זה, על זה יוסי ורבי נחמן רבי חולקים

זהה. שיטתם

אלעזר רבי "אמר הגמרא סיום מובן בלתי מכך יותר

בעולם שלום מרבים חכמים תלמידי חנינא: רבי אמר

בניך" שלום ורב ה' למודי בניך וכל דברים29שנאמר –

לגמרא ולא למשנה קשורים אינם לכאורה, אם30אלו, וגם ,

טוב בדבר לסיים היא להיות31המטרה צריך אז גם ,

הקודם לענין קשר הענין32איזשהו גם לכך, ובנוסף ,

ברכה של בענין בטוב, מסיים .33הקודם
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פ"י,22) ובמדב"ר הנזיר. תורת וזאת עה"פ (פרשתנו זוטא ספרי גם ראה

הנזיר מרבה שאתה יכול תורת ת"ל עולם נזירות הנזיר מרבה אתה ומנין יז)

עולם דנזיר ואילך) סע"ד (פו, מהדו"ת צפע"נ וראה זאת. ת"ל שמשון נזירות

"אין שמשון נזיר (משא"כ קדושה" בגדר בעצם הגוף והוה קדושה.. בו "יש

נזירות "מין הלכה", "הוה עולם נזיר שגם אף – קדושה") עצם גדר עליו

פ"ו שבועות הל' הי"אֿי"ב. פ"ג נזירות הל' ב. כז, מהדו"ת (צפע"נ בפ"ע"

ואילך). ס ע' פרשתנו עה"ת בצפע"נ נעתקו – ה"א

דסוף23) בהמשנה תויו"ט הט"ז. פ"ג שם ברמב"ם הרדב"ז שהקשה כמו

עליו. השיג (ועוד) בסופו לנזיר מישור ובאורח תירוצו, ועיי"ש נזיר. מס'

למשניות.24) הרמ"ז קול שם. מישור באורח ובפורש שם, רדב"ז ראה

ובכ"מ.

הכוונה25) ולכאורה נזירות". לשון היינו דמורה "אלא שם: רדב"ז ראה

ה) (פ"י, במד"ר וכן שם. הרמ"ז וקול מישור באורח (כמ"ש תער פי' דמורה

על יעלה לא "ומורה חנה וכשנדרה דשמשון), במורה שם) (שופטים ובפרש"י

כהדין שבנזיר, הענינים לכל נדר הוה – שמואל את תגלח שלא – ראשו"

(נזיר עליו נזירות דקדוקי וכל גמור נזיר שנעשה התגלחת מן נזיר הריני באומר

ר וראה ה"ט). פ"א שם רמב"ם ב. וראהג, כו'. רמז ובכאן שם: שמואל לב"ג
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סע"ב.26) נג,

נזיר.27) לסוף יעבץ הגהות

עירובין28) וראה מי"ד. פ"ד אבות המסכתא. ובסיום קדושין. סוף במשנה

ב. יג,

כ"ה29) קאי) אקרא תנא המסכתא: בריש (ראה בפרשתנו שגם ולהעיר

פרשת דלאחר הכתובים, א)zkxaבאהxifpהמשך שהיא: הכיdkxaכהנים,

zillk– מהמברך שגדול – אמן) (עניית הסכמה כולל ב) עה"פ), ספרי (ראה

"ip`e..אברכםmikqn d"awd,"ב"שלום מסיים ג) א)*, מט, (חולין ידם" על

ורב ה' למודי בניך וכל שנאמר כו' השלום "גדול עה"פ: הספרי ע"פ ובפרט

א. כז, פרשתנו לקו"ת וראה בניך". שלום

שם.30) בברכות הובא שלא וכמו

נדה.31) סוף בתוס' כמ"ש

שם.32) נדה אגדות חידושי ראה

כו'33) יותר אמן העונה דגדול ההמשך (וגם שכ' מה וראה כאן. חדא"ג

ספרים. כמה בעוד וכן הדרוש, ע"ד להמשנה)

lr daexny d"awd ly ezkxa jkxan daxa`e znbec `ed on` dperd lecbc (a"kyz) on` dperd lecb d"c d`xe .42 'r i"g y"ewl .xteqa h"kxz l"aix` d"c d`x (*
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עליו22עולם" חלים הנזירות דיני כל אשר ,23.

המפרשים משמשון24ומתרצים שמואל על שהלימוד ,

ש"מורה" בעלמא גילוי רק אלא שוה, גזירה של בדרך אינו

נזירות של ענין רבי25הוא כדעת ולא שמשון, כאצל בדיוק

של שאמו מאליו, מובן ומכך ליראה, היא שהכוונה יוסי

חייו. ימי לכל להזירו התכוונה שמואל

ונאמר ומורה בשמשון "נאמר המשנה מלשון אך

ומורה, נזירdnבשמואל בשמשון האמורה מורה`sמורה

לגזירה כלל בדרך המשמשת לשון נזיר", בשמואל האמורה

מורה... "מה שנאמר מכך ובעיקר: מכך ויותר שוה,

ללשון בדומה לא ואף תער...", מורה... "מה (ולא נזיר..."

מובן, נזירות") "של או מתכות" של "מורה הענין בסיום

אלא "מורה", המילה למשמעות בלבד גילוי זה שאין

של ענין שמשון.zexifpnשמואלzexifpשלומדים

.‚
˙ÂÏ‡˘‰Â ,¯ÈÊ� 'ÒÓ ÛÂÒ· ‰�˘Ó‰ ÏÚ ‡¯Ó‚‰ È¯·„

ÍÎ ÏÚ
לחייא רב ליה "אמר בגמרא: נאמר למשנה בהמשך

חטוף (=רש"י: ובריך חטוף חייא) לבנו רב (=אמר בריה

הונא רב ליה אמר וכן זימון), ברכת ובריך ברכה של כוס

דמברך תאמר) (=שמא למימרא ובריך, חטוף בריה: לרבה

העונה גדול אומר יוסי רבי שנינו): (=הרי והתניא עדיף,

כך השמים! נהוראי: רבי ליה ואמר המברך, מן יותר אמן

במלחמה מתגרין (=חלשים) גוליירים שהרי תדע, הוא,

תנאים), מחלוקת (=זוהי היא תנאי נוצחין, וגבורים

אלא במשמע, אמן העונה ואחד המברך אחד דתניא:

תחלה". למברך שממהרין

במסכת למשנה הגמרא דברי של הקשר מהו מובן, ולא

של ענין זהו הרי למסכתzekxaנזיר? ,zekxaהמתאים

ברכות במסכת מובא הענין .26ואכן

מפרשים נוסף27יש מאמר להביא היא הגמרא שכוונת ,

כי במשנה, המובא למאמרו בהקשר נהוראי רבי של

בש"ס מאד מעט מוזכרים נהוראי רבי של ,28מאמריו

רבי דברי גם מוזכרים בגמרא המובא בענין כאשר ובמיוחד

המדוברת. כבמשנה יוסי,

פותחת אינה הגמרא א) כי: כך, להסביר קשה אך

המברך" מן יותר אמן העונה "גדול יוסי רבי בדברי

רב ליה ב"אמר אלא מכן, לאחר האמוראים דברי ובהבאת

הדעה עם מתחילים בגמרא הסדר לפי ב) בריה"... לחייא

במשנה – ובכלל ג) נהוראי. ולרבי יוסי לרבי הנוגדת

בגמרא ואילו זה, על זה יוסי ורבי נחמן רבי חולקים

זהה. שיטתם

אלעזר רבי "אמר הגמרא סיום מובן בלתי מכך יותר

בעולם שלום מרבים חכמים תלמידי חנינא: רבי אמר

בניך" שלום ורב ה' למודי בניך וכל דברים29שנאמר –

לגמרא ולא למשנה קשורים אינם לכאורה, אם30אלו, וגם ,

טוב בדבר לסיים היא להיות31המטרה צריך אז גם ,

הקודם לענין קשר הענין32איזשהו גם לכך, ובנוסף ,

ברכה של בענין בטוב, מסיים .33הקודם
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פ"י,22) ובמדב"ר הנזיר. תורת וזאת עה"פ (פרשתנו זוטא ספרי גם ראה

הנזיר מרבה שאתה יכול תורת ת"ל עולם נזירות הנזיר מרבה אתה ומנין יז)

עולם דנזיר ואילך) סע"ד (פו, מהדו"ת צפע"נ וראה זאת. ת"ל שמשון נזירות

"אין שמשון נזיר (משא"כ קדושה" בגדר בעצם הגוף והוה קדושה.. בו "יש

נזירות "מין הלכה", "הוה עולם נזיר שגם אף – קדושה") עצם גדר עליו

פ"ו שבועות הל' הי"אֿי"ב. פ"ג נזירות הל' ב. כז, מהדו"ת (צפע"נ בפ"ע"

ואילך). ס ע' פרשתנו עה"ת בצפע"נ נעתקו – ה"א

דסוף23) בהמשנה תויו"ט הט"ז. פ"ג שם ברמב"ם הרדב"ז שהקשה כמו

עליו. השיג (ועוד) בסופו לנזיר מישור ובאורח תירוצו, ועיי"ש נזיר. מס'

למשניות.24) הרמ"ז קול שם. מישור באורח ובפורש שם, רדב"ז ראה

ובכ"מ.

הכוונה25) ולכאורה נזירות". לשון היינו דמורה "אלא שם: רדב"ז ראה

ה) (פ"י, במד"ר וכן שם. הרמ"ז וקול מישור באורח (כמ"ש תער פי' דמורה

על יעלה לא "ומורה חנה וכשנדרה דשמשון), במורה שם) (שופטים ובפרש"י

כהדין שבנזיר, הענינים לכל נדר הוה – שמואל את תגלח שלא – ראשו"

(נזיר עליו נזירות דקדוקי וכל גמור נזיר שנעשה התגלחת מן נזיר הריני באומר

ר וראה ה"ט). פ"א שם רמב"ם ב. וראהג, כו'. רמז ובכאן שם: שמואל לב"ג
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סע"ב.26) נג,

נזיר.27) לסוף יעבץ הגהות

עירובין28) וראה מי"ד. פ"ד אבות המסכתא. ובסיום קדושין. סוף במשנה

ב. יג,

כ"ה29) קאי) אקרא תנא המסכתא: בריש (ראה בפרשתנו שגם ולהעיר

פרשת דלאחר הכתובים, א)zkxaבאהxifpהמשך שהיא: הכיdkxaכהנים,

zillk– מהמברך שגדול – אמן) (עניית הסכמה כולל ב) עה"פ), ספרי (ראה

"ip`e..אברכםmikqn d"awd,"ב"שלום מסיים ג) א)*, מט, (חולין ידם" על

ורב ה' למודי בניך וכל שנאמר כו' השלום "גדול עה"פ: הספרי ע"פ ובפרט

א. כז, פרשתנו לקו"ת וראה בניך". שלום

שם.30) בברכות הובא שלא וכמו

נדה.31) סוף בתוס' כמ"ש

שם.32) נדה אגדות חידושי ראה

כו'33) יותר אמן העונה דגדול ההמשך (וגם שכ' מה וראה כאן. חדא"ג

ספרים. כמה בעוד וכן הדרוש, ע"ד להמשנה)

lr daexny d"awd ly ezkxa jkxan daxa`e znbec `ed on` dperd lecbc (a"kyz) on` dperd lecb d"c d`xe .42 'r i"g y"ewl .xteqa h"kxz l"aix` d"c d`x (*
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‡¯Ó‚‰ ÔÂ˘Ï· ÌÈ˜ÂÈ„

הגמרא: בלשון דיוקים כמה להבין יש לכך בנוסף

"גדול יוסי רבי דברי על נהוראי רבי מחדש מה א)

בשבועה – "השמים באמרו המברך" מן יותר אמן העונה

מתגרים גוליירים שהרי "תדע ובהוכחה הוא", כך –

נוצחין"? וגבורים במלחמה

בגמרא מקומות במספר במאמר34ב) מובא כאשר

מרבים חכמים תלמידי חנינא רבי אמר אלעזר רבי "אמר

אותו מסיימים בעולם..." אלא35שלום בניך תקרי ב"אל

זה סיום נמצא לא נזיר מסכת בסוף ואילו לפי36בוניך", ,

הגרסאות. רוב

.‰
?¯ÈÊ�Ï Ï‡ÂÓ˘ ‰È‰� „ˆÈÎ

הרד"ק קושיית את להקדים יש זאת, כל להבין :37כדי

נדרה עקב שזה לומר ייתכן לא נזיר? שמואל נעשה כיצד

יעלה לא ומורה חייו ימי כל לה' "ונתתיו – אמו חנה של

והנדר בעולם, אז הי' לא שמואל א) שהרי: – ראשו" על

עליו חל אין38לא בעולם, אז שמואל היה אילו אף ב) .

ההלכה כי לנזיר, שמואל את להפוך חנה נדר של 39בכחו

מדירה האשה ואין בנזיר בנו את מדיר ש"האיש קובעת

בנזיר". בנה את

הולדת ולאחר נדר, נדר אלקנה שגם נאמר אם

חנה,40שמואל נדר על מספרת שהתורה ייתכן כיצד ,`ly

נדר את העיקר, את ומשמיטה לנזיר, שמואל את הפך

אלקנה?

לומר ייתכן לא "קיים"41כן חנה, שנדרה שלאחר

נדרה את אלקנה, נשארת42בעלה, אז כי תוקף, לו ונתן ,

בעולם עדיין היה לא שמואל שהרי אילו43השאלה, ואף ?

מובן לא בעולם, שמואל היה "מקיים"44כבר בעל כאשר :

`ezyאת xcpתוקף נותן אתxcplהוא מחייב הוא זה,

xcepdהנדר את לקיים – אשתו ייתכן45– כיצד אך ,

קיים שאיננו הבן) (הדרת חדש לדבר תגרום זו שהסכמה

בנה? את מדירה האשה אין – האשה בנדר

.Â
?¯ÈÊ�Ï ÔÂ˘Ó˘ ‰È‰� „ˆÈÎ

הרמב"ם שמשון: לגבי לשאול ניתן לכך 21בדומה

נזיר היה לא "שמשון מובןxenbאומר מכך שחלה46".

קדושת רק47עליו ולא נזירות,zebdpzdנזירות, של בדרך

zexfpideנזיר היה לא שהוא אלא ומתגלחת, .xenb48מיין
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ב).34) (לב, בתמיד וגם בני"ך מסכתות בסיום

יבמות35) בסוף ריבוע. בחצאי הוא לפנינו כריתות ובסוף ברכות. בסוף

שם. עינים יפה ראה כו'". תקרי "אל שם הגי' הגרי"ב ובהגהות ליתא. לפנינו

איתא נתן) חק (ובהגהות בשטמ"ק הגירסא לפי אבל ליתא. לפנינו שם בתמיד

שם.

(36.78 הערה לקמן וראה נזיר. במס' גם צ"ל הב"ח גירסת ולפי

החמישית).37) (קושיא שם באברבנאל ועד"ז יא. א, א שמואל

אמר38) שאם ואילך) הל"א פ"ו ערכין (הל' הרמב"ם עפמ"ש לתרץ ואין

(ואת"ל נדרו משום לעולם כשיבא להקדישו חייב זה הרי להקדישו עלי הרי

וראה הנ"ל*) כל' הוי ראשו" על יעלה לא ומורה לה'.. "ונתתיו שאמרה שמה

חנה את מחייב (רק) הרי"ז כי – נזיר סוף לדוד כשיבואexicdlשושנים

כן נדרה שחנה בקרא מצינו ולא שם)f"g`lלעולם, (כבשש"ל לומר ודוחק .

שם מרד"ק להעיר אבל גו'". לאשה אמרה "כי כב) (פסוק שם מש"א שזהו

פי' יא) (פסוק ושם לה'", ונתתיו עליו שנדרה כמו – עולם עד שם "וישב

לה'". קודש נזיר "שיהי'

עולם.. נזיר הוה מרחם הדירו "אם נזירות הל' ריש בצפע"נ לפמ"ש וגם

(ראה עיבורה קודם מרחם להדירו שייך אם צ"ע – כך" הי' ג"כ שמואל וכן

וראה סק"א). ר"ט סי' (ונה"מ) קצוה"ח וראה ב). צג, (יבמות לאחר תוד"ה

.49 הערה

ר' אלא שמו מאיר ר' (ד"לא מאיר ר' דלדעת עירוביןi`xedpולהעיר, – "

ב). כ, (ערכין לעולם בא שלא דבר מקדיש אדם ב) יג,

ב.39) כח, נזיר

הרד"ק.40) בכוונת כצ"ל לכאורה

א'41) יום (בהפטורת להחיד"א שלל בצוארי הובא – יקר הכלי וכפי'

דר"ה). א' יום (בהפטורת יהונתן אהבת דר"ה).

נדרי42) אלא להפר יכול אינו בלא"ה שהרי הוא צורך לאיזה צ"ע אבל

פי"ב נדרים הל' רמב"ם אֿב. עט, (נדרים לבינה שבינו דברים או נפש ענוי

שם. יהונתן מאהבת ולהעיר ה"א).

שם.43) האברבנאל כקושיית

ש לבדבאברבנאל ובסיבתי שבעבורי באמרה זה ביארה שחנה תירץ ם

גם (וראה להדירו בידי יכולת יש א"כ כלל), אלקנה מצד (ולא הנער נולד

לגבי פרשתנו בהפטורת יהונתן אהבת וראה ט'. סי' חו"מ חת"ס שו"ת

בהלכה. זה גדר מקור וצ"ע שמשון).

שם.44) שלל צוארי גם וראה

נזיר)45) סוף החיים (בעץ חאגיז הר"י בשם מביא שם שלל בצוארי

(ועד"ז כו' בעיניך הטוב עשי אמר וכה בנזיר והדירו מלא בפה הסכים דאלקנה

מובן: אינו אבל – ח) ו, פרשתנו בספורנו וכ"ה נזיר. סוף לדוד בשושנים פי'

" חנה לנדר אלקנה הסכמת רקdxeneהרי בעיניךzfnxpגו'" הטוב "עשי בקרא

איירי לא עולם" עד שם "וישב שם הכתוב פשטות כי ראהzexifpaגו'", (אבל

הניח "האיך – הרד"ק ובל' – צ"ע וא"כ .(38 הערה לעיל הובא שם רד"ק

חנהxetqlהפסוק שנדר ועכצ"ל, כו'"? הנדר –cegl–yxetndעיקר בקרא

שמואל. נזירות שגרם הוא

מ"ב.46) פ"א לנזיר הרמ"ז בקול וראה

(47:(22 (שבהערה מהדו"ת מצפע"נ ולהעיר ב. ד, נזיר – לא תוד"ה ראה

בצפע"נ וראה כו'". דין רק קדושה עצם גדר עליו אין שמשון.. בנזיר "משא"כ

שמשון. נזיר בגדר ועוד) .38 ,22 בהערות (שנסמנו

בשמשון48) מצינו שלא "רש"א.. שם) (נזיר הגמרא לשון ומפשטות

z`viyנזירותeitn'שהי ס"ל ר"ש דגם משמע, סה"ב) פ"א מירושלמי (וכן "

מצינו שלא מתוד"ה מוכח וכן הדיבור"). מפי ("חלה שמשון על נזירות גדר

הי' לא ושמשון הואיל שמעון ("ולר' שם מאירי שם. נזיר –xecp.ועוד כו'").

j"y ,(a"kwq) r"nq .my oikxr 'ld n"gl .jli`e f"q a"ix 'iq n"eg r"eyeh d`xe ."exac miiwl aiig df ixd ..ycwd 'idi" 'la mbc e"hd a"kt dxikn 'ld m"anx d`x la` (*

.my r"eya f"he (f"wq)

`yp zyxt zegiyÎihewl

אלא בנזיר נדר "לא אם מובן: eyixtdואינו j`lndמן

שמציאותו לכך גרם שהמלאך ייתכן כיצד הטומאה"

גמור נזיר אינו אם גם לנזיר, הפכה שמשון של (ה"חפצא")

למסור יכול שליח, המלאך, הרי –ieeivדרך על מצוה ,

שהוא מוצאים אנו היכן אך וכדומה, עתידות התנהגות,

אדם. בן על נזירות להטיל – ובענינינו דבר, לקדש יכול

הרמב"ם, לדעת ולפחות לומר, ייתכן לא כאן גם

הזירו מנוח "שהרי49שאביו מפורשות אומר הרמב"ם כי ,

בנזיר נדר j`lndלא `l`הטומאה מן .50הפרישו

בתחלה בתנ"ך: המסופר מן מוכח זה דבר מכך, יותר

השמרי "ועתה לנהוג עליה כיצד מנוח לאשת המלאך הורה

לגבי וכן טמא" כל תאכלי ואל ושכר יין תשתי ואל נא

לא "ומורה הנערey`xעלdlriהנער יהיה אלקים נזיר כי

המלאך את מנוח שאל כאשר מכן, לאחר ואילו הבטן", מן

משפט יהיה edyrne"מה xrpdאודות המלאך לו ענה "

של התנהגותה צויתיה`zyאופן אשר "כל ",xenyzמנוח

עצמו לשמשון בקשר דבר לו עונה אינו ,51אך

מפני נזירותם היתה ושמואל שמשון אצל אם ועוד:

לומר ייתכן כיצד בנזיר", בנו את מדיר "האיש של הענין

היא "הלכה הוא בנזיר" בנו את מדיר ש"האיש זה, שענין

הרמב"ם ובלשון מסיני, למשה הלכה לו52בנזיר", "אין :

סיפור זהו אשר בעוד רמז", ולא בכתוב yxetnסמך
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הוא: לכך ההסבר

מפני נזירים היו ושמואל ששמשון לומר אפשר אי

נזירות עצמם על קבלו בעצמם מוצאים54שהם אין א) כי: ,

הרמב"ם אומר שמשון לגבי ב) בפסוקים. רמז לכך

לא "שהרי בנזיר".xcpבמפורש

על יעלה לא ומורה "שנאמר המשנה מלשון שני, מצד

מה ומורה, בשמואל ונאמר ומורה בשמשון נאמר ראשו,

הפסוקים הם שאלו – נזיר..." בשמשון האמורה מורה

שהנזירות מובן, חנה, ונדר המלאך ציווי בענין הכתובים

די שאין כיון אך חנה, ומנדר המלאך מציווי באה אצלם

גורם מעין היו אלה שענינים לומר, הכרחי בלבד, בכך

כדלהלן. לנזירות,

לכך בדומה דין תחלה יבואר זאת, להבין :55כדי

דין", בית דעת על אותו "מטבילין אשר קטן, גר לגבי

אביו עם ביחד מתגייר הוא כאשר ההלכה56או קובעת ,57,

שעה שהגדילו וכיון למחות". יכולין "הגדילו שכאשר

למחות. יכולים אינם שוב מיחו ולא אחת

גיירו שכאשר למרות הוא: לכך שההסבר לומר, ויש

גר נעשה הוא הקטן יכול58את הוא מדוע זאת, בכל ,

כבתחילה. גוי שוב ולהיות כך על למחות יותר מאוחר
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אבל מ"ט. ד"ה שם לירושלמי קה"ע הירושלמי. בפי' כאן מישור אורח וראה

ועוד. שם. קרבן בשירי בירושלמי פי' עוד ראה

לאו "ושמשון דגריס ושמשון) ד"ה שם (נזיר מרש"י* הוא",xifpאבל

לאו "שמשון דגריס שם כבתוס' ודלא כלל**, נזיר הי' דלא הוה".xecpמשמע

הנוסחאות. ב' בין הנפק"מ מובן ועפ"ז

שם) בשטמ"ק (הובא עזריאל ר' וכפי' ר"ש, לדעת רק שזהו לומר ואין

ר"י (ולדעת דר"ש אליבא רק היא הוא" נזיר לאו "ושמשון הגמרא דקושיית

הבאה) בהערה (נסמנו הראשונים לדעת לפרש מוכרח וכן נדור), נזיר הי'

גבי) ד"ה שאין. (ד"ה שפרש"י מזה כי – נדור נזיר שמשון הי' ר"י שלדעת

) יוסי" לר' בין יעקב לר' "בין היינו ראשונים),le`דכ"ע כבכמה – ור"ש ר"י

נזיר (ולגבי הנדור דבר בעינן אם היא ור"ש ר"י שמחלוקת דס"ל מוכח,

עצמו.le`שמשון), שמשון לנזירת בנוגע

(ועוד49) זו וכסברא הרמב"ם. בדעת הי"ג נזירות מהל' פ"ג בכס"מ כמ"ש

לבנו שיצוה למנוח חוזר דהמלאך אח"כ; נזירות עליו קבל דשמשון תירוצים:

לחכמי שיטה שטמ"ק, הרא"ש, בפי' ר"י) (בדעת כ' נזירות) עליו שיקבל

א כב, מכות ריב"ן) ֿ) בפרש"י דמפרשי אית וראה ב. ד, לנזיר (ועוד) איוורא

סה"א. פ"ז נזיר לירושלמי פנ"מ שם. ריטב"א שמשון. נזיר ד"ה

מנוח הנער יהי' אלקים נזיר כי דכתיב "דמאי פרש"י) (ע"פ כ' שם בכס"מ

אפשר ואיך עיבורה*** לפני הי' אז שהרי צ"ע, ולכאורה לי'". דקאמר הוא

נזיר "כי שאמר הכס"מ כוונת גם ואולי .(38 הערה לעיל (ראה אז להדירו

–idi'אלקים (cleiykcהנער" בנזיר ידירו ****c"reמהדו"ת בנו"ב מ"ש

אורח וראה כו'". קאמר "דלמנוח שלפנינו רש"י גי' לפי וכ"מ קנ). סי' יו"ד

בפרש"י. מישור

כגון50) שם: וברדב"ז שם. לח"מ וראה מ"ב. פ"א בתויו"ט שהקשה כמו

נ הי' אביו מאירישהדירו וראה שם. בנוב"י וכ"כ נזירות. דברי כל בו והג

לדעת 49 בהערה שהובאו התירוצים (כל כן" נראה ש"אין שכ' שם בגמרא

במפרשים. שקו"ט ראה – (וריטב"א) הריב"ן בפי' וגם ר"י).

פרשתנו.51) הפטורת שלל צוארי גם ראה

מ"ו.52) פ"ד נזיר פיה"מ

רמז53) לו אין דהלמ"מ וכאשר ד"ה לפיה"מ בהקדמתו רמב"ם וראה

אבל וש"נ. שסזֿח) (ע' הלמ"מ ערך תלמודית מאנציקלופדיא ולהעיר בקרא.

כד. סי' יו"ד כ"ב בסופו. כ' סי' ח"א מהרי"ט שו"ת ראה

שמשון.54) לענין 49 בהערה שנסמנו ראשונים ראה

אדם55) שקבל שמיד הוא הנזירות מחוקי א: יז, נדרים משטמ"ק להעיר

כו'. לנתגייר לגר דומה הללו ודברים נאסר נזיר להיות בעצמו

שם.56) בשטמ"ק ורשב"א ריטב"א הגדילו. ד"ה א יא, כתובות פרש"י

ס"ז. סרס"ח יו"ד טושו"ע

ס"זֿח.57) שם יו"ד טושו"ע ה"ג. פ"י מלכים הל' רמב"ם שם. כתובות

קטן58) תוד"ה (בסופו). שם כתובות מטבילין (תוד"ה כמה ולדעת

גרים הוי שם) כתובות בשטמ"ק ורשב"א ריטב"א (בסופו). ב סח, סנהדרין

.i"yxn `ed xifp 'qnc 'itd m` ('d ze`) g 'iq miwqetd illk ('h jxk) g"cy d`x (*

.64 dxrd onwl d`xe ."eyixtd j`lnd" my zexifp 'ldae ."yext epipr" :(` ,c xifpl n"dita) 'k m"anxd mb ik ,"'ek miwl` xifp ik" `xwc `pyiln dyw `le (**

.my mihtey l`paxa`ae mgxd dlaw dry dze`a (d ,i"t) x"acnan xirdle (***

d`xe .cere .my xiyr oede xeyin gxe` d`x ± cere dxrdd miptay inlyexidn eywde .'ek jepigl ribdyn wx xifpa epa z` xicdl xyt` a`dc :xifpc f"tx h"eieza (****

.dxrdd miptay i"aep



כז `yp zyxt zegiyÎihewl

אלא בנזיר נדר "לא אם מובן: eyixtdואינו j`lndמן

שמציאותו לכך גרם שהמלאך ייתכן כיצד הטומאה"

גמור נזיר אינו אם גם לנזיר, הפכה שמשון של (ה"חפצא")

למסור יכול שליח, המלאך, הרי –ieeivדרך על מצוה ,

שהוא מוצאים אנו היכן אך וכדומה, עתידות התנהגות,

אדם. בן על נזירות להטיל – ובענינינו דבר, לקדש יכול

הרמב"ם, לדעת ולפחות לומר, ייתכן לא כאן גם

הזירו מנוח "שהרי49שאביו מפורשות אומר הרמב"ם כי ,

בנזיר נדר j`lndלא `l`הטומאה מן .50הפרישו

בתחלה בתנ"ך: המסופר מן מוכח זה דבר מכך, יותר

השמרי "ועתה לנהוג עליה כיצד מנוח לאשת המלאך הורה

לגבי וכן טמא" כל תאכלי ואל ושכר יין תשתי ואל נא

לא "ומורה הנערey`xעלdlriהנער יהיה אלקים נזיר כי

המלאך את מנוח שאל כאשר מכן, לאחר ואילו הבטן", מן

משפט יהיה edyrne"מה xrpdאודות המלאך לו ענה "

של התנהגותה צויתיה`zyאופן אשר "כל ",xenyzמנוח

עצמו לשמשון בקשר דבר לו עונה אינו ,51אך

מפני נזירותם היתה ושמואל שמשון אצל אם ועוד:

לומר ייתכן כיצד בנזיר", בנו את מדיר "האיש של הענין

היא "הלכה הוא בנזיר" בנו את מדיר ש"האיש זה, שענין

הרמב"ם ובלשון מסיני, למשה הלכה לו52בנזיר", "אין :

סיפור זהו אשר בעוד רמז", ולא בכתוב yxetnסמך
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הוא: לכך ההסבר

מפני נזירים היו ושמואל ששמשון לומר אפשר אי

נזירות עצמם על קבלו בעצמם מוצאים54שהם אין א) כי: ,

הרמב"ם אומר שמשון לגבי ב) בפסוקים. רמז לכך

לא "שהרי בנזיר".xcpבמפורש

על יעלה לא ומורה "שנאמר המשנה מלשון שני, מצד

מה ומורה, בשמואל ונאמר ומורה בשמשון נאמר ראשו,

הפסוקים הם שאלו – נזיר..." בשמשון האמורה מורה

שהנזירות מובן, חנה, ונדר המלאך ציווי בענין הכתובים

די שאין כיון אך חנה, ומנדר המלאך מציווי באה אצלם

גורם מעין היו אלה שענינים לומר, הכרחי בלבד, בכך

כדלהלן. לנזירות,

לכך בדומה דין תחלה יבואר זאת, להבין :55כדי

דין", בית דעת על אותו "מטבילין אשר קטן, גר לגבי

אביו עם ביחד מתגייר הוא כאשר ההלכה56או קובעת ,57,

שעה שהגדילו וכיון למחות". יכולין "הגדילו שכאשר

למחות. יכולים אינם שוב מיחו ולא אחת

גיירו שכאשר למרות הוא: לכך שההסבר לומר, ויש

גר נעשה הוא הקטן יכול58את הוא מדוע זאת, בכל ,

כבתחילה. גוי שוב ולהיות כך על למחות יותר מאוחר
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אבל מ"ט. ד"ה שם לירושלמי קה"ע הירושלמי. בפי' כאן מישור אורח וראה

ועוד. שם. קרבן בשירי בירושלמי פי' עוד ראה

לאו "ושמשון דגריס ושמשון) ד"ה שם (נזיר מרש"י* הוא",xifpאבל

לאו "שמשון דגריס שם כבתוס' ודלא כלל**, נזיר הי' דלא הוה".xecpמשמע

הנוסחאות. ב' בין הנפק"מ מובן ועפ"ז

שם) בשטמ"ק (הובא עזריאל ר' וכפי' ר"ש, לדעת רק שזהו לומר ואין

ר"י (ולדעת דר"ש אליבא רק היא הוא" נזיר לאו "ושמשון הגמרא דקושיית

הבאה) בהערה (נסמנו הראשונים לדעת לפרש מוכרח וכן נדור), נזיר הי'

גבי) ד"ה שאין. (ד"ה שפרש"י מזה כי – נדור נזיר שמשון הי' ר"י שלדעת

) יוסי" לר' בין יעקב לר' "בין היינו ראשונים),le`דכ"ע כבכמה – ור"ש ר"י

נזיר (ולגבי הנדור דבר בעינן אם היא ור"ש ר"י שמחלוקת דס"ל מוכח,

עצמו.le`שמשון), שמשון לנזירת בנוגע

(ועוד49) זו וכסברא הרמב"ם. בדעת הי"ג נזירות מהל' פ"ג בכס"מ כמ"ש

לבנו שיצוה למנוח חוזר דהמלאך אח"כ; נזירות עליו קבל דשמשון תירוצים:

לחכמי שיטה שטמ"ק, הרא"ש, בפי' ר"י) (בדעת כ' נזירות) עליו שיקבל

א כב, מכות ריב"ן) ֿ) בפרש"י דמפרשי אית וראה ב. ד, לנזיר (ועוד) איוורא

סה"א. פ"ז נזיר לירושלמי פנ"מ שם. ריטב"א שמשון. נזיר ד"ה

מנוח הנער יהי' אלקים נזיר כי דכתיב "דמאי פרש"י) (ע"פ כ' שם בכס"מ

אפשר ואיך עיבורה*** לפני הי' אז שהרי צ"ע, ולכאורה לי'". דקאמר הוא

נזיר "כי שאמר הכס"מ כוונת גם ואולי .(38 הערה לעיל (ראה אז להדירו

–idi'אלקים (cleiykcהנער" בנזיר ידירו ****c"reמהדו"ת בנו"ב מ"ש

אורח וראה כו'". קאמר "דלמנוח שלפנינו רש"י גי' לפי וכ"מ קנ). סי' יו"ד

בפרש"י. מישור

כגון50) שם: וברדב"ז שם. לח"מ וראה מ"ב. פ"א בתויו"ט שהקשה כמו

נ הי' אביו מאירישהדירו וראה שם. בנוב"י וכ"כ נזירות. דברי כל בו והג

לדעת 49 בהערה שהובאו התירוצים (כל כן" נראה ש"אין שכ' שם בגמרא

במפרשים. שקו"ט ראה – (וריטב"א) הריב"ן בפי' וגם ר"י).

פרשתנו.51) הפטורת שלל צוארי גם ראה

מ"ו.52) פ"ד נזיר פיה"מ

רמז53) לו אין דהלמ"מ וכאשר ד"ה לפיה"מ בהקדמתו רמב"ם וראה

אבל וש"נ. שסזֿח) (ע' הלמ"מ ערך תלמודית מאנציקלופדיא ולהעיר בקרא.

כד. סי' יו"ד כ"ב בסופו. כ' סי' ח"א מהרי"ט שו"ת ראה

שמשון.54) לענין 49 בהערה שנסמנו ראשונים ראה

אדם55) שקבל שמיד הוא הנזירות מחוקי א: יז, נדרים משטמ"ק להעיר

כו'. לנתגייר לגר דומה הללו ודברים נאסר נזיר להיות בעצמו

שם.56) בשטמ"ק ורשב"א ריטב"א הגדילו. ד"ה א יא, כתובות פרש"י

ס"ז. סרס"ח יו"ד טושו"ע

ס"זֿח.57) שם יו"ד טושו"ע ה"ג. פ"י מלכים הל' רמב"ם שם. כתובות

קטן58) תוד"ה (בסופו). שם כתובות מטבילין (תוד"ה כמה ולדעת

גרים הוי שם) כתובות בשטמ"ק ורשב"א ריטב"א (בסופו). ב סח, סנהדרין

.i"yxn `ed xifp 'qnc 'itd m` ('d ze`) g 'iq miwqetd illk ('h jxk) g"cy d`x (*

.64 dxrd onwl d`xe ."eyixtd j`lnd" my zexifp 'ldae ."yext epipr" :(` ,c xifpl n"dita) 'k m"anxd mb ik ,"'ek miwl` xifp ik" `xwc `pyiln dyw `le (**

.my mihtey l`paxa`ae mgxd dlaw dry dze`a (d ,i"t) x"acnan xirdle (***

d`xe .cere .my xiyr oede xeyin gxe` d`x ± cere dxrdd miptay inlyexidn eywde .'ek jepigl ribdyn wx xifpa epa z` xicdl xyt` a`dc :xifpc f"tx h"eieza (****

.dxrdd miptay i"aep



yp`כח zyxt zegiyÎihewl

אין אך גיור, של מעשה רק הוא בקטנותו שהגיור מפני

גדול שנעשה עד ישראל בקדושת מתקדש אך59הוא .

ישראל בקדושת מתקדש הוא מחה, ולא גדל כאשר

דם ובהטפת בטבילה שוב חייב הוא אין ולכן למפרע,

של או הדין בית של הגיור, במעשה מסתפקים אלא ברית,

קטן בהיותו .60אביו,

ועדיין נימול אשר גר כל – ממש ולא – לכך בדומה

"מברך שהוא למרות הרי טבל, הגרים",61לא את למול ...

ולילה..." יומם בריתי "למול... ושוב

להיות שב והוא זאת, כל לבטל מכן לאחר יכול הוא

כמקודם. גוי

הרמב"ן כפירוש – מכך "62ויותר לכן –opidynמצות

זאת. לבטל שיוכל כדי טבילה"

גר. מילת של במשמעותה האריכו ה"אחרונים" ובספרי

oirn:בענינינו זה

אלקים נזיר כי ראשו על יעלה לא "ומורה המלאך ציווי

שמשון את לקדש היה יכול לא הבטן" מן הנער יהיה

נזירות ובהנהגות בדיני לחייבו רק אלא נזירות, ,63בקדושת

יין ישתה ולא יתגלח לא .64ששמשון

הוא ראשו", על יעלה לא "ומורה חנה של נדרה גם כך

מכך, יותר ובפרישות, בנזירות לנהוג מחייב שרק נדר

על לחול יכול הנדר היה לא נזירות הנהגות לגבי אפילו

על נדרה חנה זאת. נדר לא שמואל כי dnvrשמואל,

ימי "כל הנזירות דיני בכל ינהג ששמואל לכך לדאוג

.65חייו"

לנהוג המשיכו הם מחו, ולא גדלו הם כאשר אך

הנזירות דיני את נזירות66ולקיים בקדושת התקדשו הם ,67

שמשון אצל – ואסור68למפרע ביין אסור ש"היה

לכל69בתגלחת" עולם" "נזיר יהיה שהוא שמואל, ואצל ,

הנזירות. ימי

של באופן להיעשות צריך נדר כי שלהם, נדר זה אין

בלב לפחות או בדיבור, המשכתם70החלטה עצם אבל .

מחאה והעדר אז, עד שהיה כפי נזירות של בהתנהגות

לכך גרמו עליהםzyecwyמצדם חלה .rxtnl71הנזירות

שוב חייב הוא שאין קטן, גר לגבי לעיל לאמור בדומה

בקטנותו. שעבר הגיור במעשה ודי הגיור, במעשה
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הרמב"ם". דעת "וכן בסופו שם ובריטב"א מדאורייתא.

קטנות..59) של וטבילה מילה להו "דמועיל שם: סנהדרין תוס' ראה

(בשטמ"ק הריטב"א דעת לפי גם אבל קבלה". היינו מיחו ולא שנתגדלו ומתוך

כבפנים לפרש מוכרח מעכב, אינו מצות קבלת קטן דבגר קטן) גר ד"ה שם

כבפנים. למחות, שיכולים מכיון –

בתחלתו. א סי' אפרים) בית (משו"ת בהוספות שאג"א שו"ת וראה

הרשב"א")60) תירץ ("עוד הרשב"א בשם שם בשטמ"ק מפורש וכן

שם. סנה' ובתוס'

ס"ה.61) סרס"ח יו"ד טושו"ע

סק"ד.62) שם בט"ז הובא

ס"כ.63) ח"א מהרי"ט ראה – הנביא דברי על עובר ע"ד

נזיר64) כי לאמו אמר "המלאך בפיה"מ הרמב"ם ל' בפשטות יובן ועפ"ז

ענינו כו' "המלאךyextאלקים נזירות: בהל' וכן ,"eyixtdכי הטומאה", מן

ואילו נזירות. קדושת ולא הפרשה, של) (הנהגה רק הי' המלאך ופעולת דבור

לא המלאך מצד רק נדור שהי' בכס"מ) (שהובא והריב"ל הרדב"ז דברי לפי

"הפרישו". "פרוש" הל' הול"ל

(65– התגלחת שלילת – ראשו" על יעלה לא "ומורה שאמרה שזה ואף

רק הריניxcpהי' כהאומר שבנזיר* הענינים לכל נדר שהוי בזה אפ"ל ואיך ,

לשון אחר הלך שבנדרים מפני י"ל, – (25 הערה לעיל (נסמן התגלחת מן נזיר

שהוי יזיר" ושכר "מיין מהכתוב שילפינן ולאחר וש"נ) סע"ב. ל, (נדרים בנ"א

כשנדרה. חנה כוונת ה"ז מכולם, נזיר

הרמ"ז66) בקול כ' ועד"ז שם. נוב"י לג. אות למהריק"ש נזירות הל' ראה

לשמואל). (בנוגע נזיר סוף

איתא67) ועוד) ב. כח, נזיר גילח בתוד"ה הובא ה"ט. (פ"ג נזיר בתוספתא

שערות. שתי כשהביא אביו נזירות הימנו בטלה בנזיר בנו את מדיר דכשהאב

גם דבטלה כלל, נזירות קדושת עליהם הי' לא שמתחילה בנדו"ד כ"ש ועפ"ז

רש"י ראה: – לכשיגדל" "אפי' עליו הוי נזירתו דיעות לכמה אבל מיחו; בדלא

רש"י שם. תוס' ב. ד, נזיר – ושמשון ד"ה רש"י האיש. ד"ה א) (כג, סוטה

רש"ש. ראה – שם בתויו"ט [ומ"ש ספ"ג סוטה רע"ב א. ל, נזיר קאים ד"ה

בסופה, שעו מצוה שם (וראה שסח מצוה מנ"ח שם]. קלישר הרצ"ה חידושי

מ" מוכרח ואינו בטלה, לא דהנזירות רש"י כדעת ס"ל הרמב"ם דגם שדאפשר

(ע"פ בטל דלא מרחם הדירו בין מחלק נזירות הל' ריש ובצפע"נ בתויו"ט).

אח"כ. הדירו או ה"ו) פ"ד נזיר הירושלמי

נזירות שנתבטלה היינו הנזירות, שנתבטלה להדיעות שגם י"ל, ואולי

אם אבל הי"ג), פ"ב נזירות הל' צפע"נ (ראה דאביו והקרבנות אביו שהדירו

(ע"ד מחדש ונזירות עצמו כקבלת הרי"ז בנזירות, להתנהג וממשיך מיחה לא

ואכ"מ. ואילך. ב כט, נזיר הגמרא סוגיית וראה בפנים). המבואר

וברמב"ם68) נזירותו, על להשאיל יכול שמשון הי' דלפ"ז קשה לכאורה

שמשון "שנזירות לפי נזירותו על לשאול יכול אינו שמשון דנזיר כ' הי"ד) (פ"ג

dzid mlerl) היא הרמב"ם שכוונת את"ל [גם אבל – "`lרקlretayהיתה

שבעצם כ"א) – להשאיל יכול אינו שמשון בנזיר כשמתפיס ולכן עולם, נזירות

אופנים בכמה אפ"ל – שם)] הכס"מ (כפי היתה" "לעולם שמשון נזירות

ומהם:

בענין שייכת שאלה למחצה.elekyא) שאלה מצינו לא ב) השואל. של

אינו המחאה העדר מעלה)siqenג) גם (או שמאשר כ"א ענין הענין`ezeעוד

שם. מכות (ריב"ן) רש"י ועיין –

פ"ג69) נזירות (הל' הרמב"ם מפרשי קושיית עפ"ז לתרץ אפשר לכאורה

ושמשון הנדור בדבר שיתפיס בעינן והרי בשמשון להתפיס אפשר איך הי"ג)

למהריק"ש נזירות הל' (ראה נדור הו"ע מחאתו העדר מצד כי – נדור לאו

כן. משמע לא ב) ד, (נזיר שמשון בתוד"ה אבל – שם).

בלב.70) קבלה על מוכיחה בנזירות שלהם שההנהגה י"ל ש(בדוחק) אף

להזכירה. הכתוב וא"צ

והפרת71) ונזירות נדרים הל' חגיז) (להר"מ הקמח בלקט עד"ז ראה

להשביע יפה האב כח אין דאע"ג.. כו' הקטן בנו את שהדיר באב הבעל:

הוי בדבריו וקיימו שתק אביו נדר וידע שהגדיל אחר כו' מ"מ כו' ולהדיר

כו'. לקיים מה"ת וחייב בשפתיו מתחלה ביטא עצמו הוא כאילו

.(liwn epi` d"c) a"n `"t xifp h"eiez d`x ± oiia mb xeq` 'id oeynyc `de (*
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נזירות לומד אשר נהוראי רבי של דעתו מובנת זה לפי

גמור", "נזיר היה לא ששמשון למרות משמשון, שמואל

למתים...": להיטמא מותר ו"היה

שבמילה משמשון אסמכתא רק לא הוא זה לימוד

כלשון שוה גזירה זוהי אלא ל"תער", היא הכוונה "מורה"

נהוראי רבי – למחצה" שוה גזירה ו"אין בפשטות, המשנה

משמשון, שלi`yd`gndלומד באופן ההתנהגות נגד

שהיא יעלה", לא (zebdpzd"ומורה נזירות תוספתle`של

אסוריםzenkשל היו שלא נוספים ענינים עליו שנאסרים ,

הטומאה ענין שמשון אצל שהיה כפי כן, לפני עליו

על ונהג מצווה, היה שבהם ענינים שבאותם אלא) למתים,

והוסיפה המחאה, אי השפיעה למעשה, ,zeki`aפיהם

zebdpzdd ipicnyנהייתה נזירות של נזירותzyecwבאופן

למפרע.

על מחאתו שאי שמואל, אצל לומדים zebdpzddולכן

עקב אז, עד חנה אמו גרמהdxcpשנהגה ,rxtnlשקדושת

שמואל. על חלה הנזירות
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נהוראי רבי דברי ומשמעות שתמצית יוצא זה לפי

הדבר לעיקר והמשך הסכמה רק לכאורה, שהוא, דבר היא:

ויסודו הדבר התחלת מאשר יותר משפיע – ויסודו

כשלעצמו.

בדברי והסבר דיון דוגמא, הגמרא מביאה ולכך

dpyndאמר וכן ובריך, חטוף בריה לחייא רב ליה "אמר :

ובריך". חטוף בריה לרבה הונא רב זהjxandליה הוא

הברכה את מביע לברכת72אשר מסכים רק אמן והעונה ,

עיקרי, ענין שיש נזיר, לגבי לעיל לאמור בדומה המברך,

יותר מאוחרת הסכמה לו של73ונוספת מדבריהם אך .

את ולומר להזדרז שיש ובריך", "חטוף ,dkxadהאמוראים

ההסכמה מאשר יותר חשובה זה בענין שההתחלה רואים,

יותר. המאוחרת

שהמברך, עדיף", דמברך "למימרא הגמרא וממשיכה

שהוא אמן, העונה מן יותר תוקף ובעל חשוב המתחיל,

בכך שגם "והתניא", – הברכה את ומשלים המסיים

בשיטתם. נהוראי ורבי יוסי רבי נוקטים

נהוראי לרבי יוסי רבי בין המחלוקת הוא: לכך ההסבר

בביאור מחלוקת רק אינה נזיר, היה שמואל אם במשנה

היא שמואל אצל "מורה" המילה כוונת אם הפסוק לשון

בסברא גם אלא שהסכמה74נזירות, היא יוסי רבי שיטת :

אינה אך הדבר, התחלת את ולחזק להוסיף רק יכולה

ל לגרום שעליויכולה בענין איכותית ולשלימות חידוש

היה יכול שמשון שרק סובר הוא ולכן אמורה, היא

– מחאתו העדר ידי על לנזיר להיעשות

באופן מצווה שמשון היה הסכמתו לפני גם א) כי:

נהיה לא הוא הסכמתו לאחר אף ב) נזירות. של התנהגות

xenb xifp75לו חסרה ,zenilydהנזירות קדושת .76של

היא שהסכמה היא, נהוראי רבי של דעתו זאת, לעומת

חזקה היא הענין, במהות לשנות ויכולה חידוש בעצמה

גורמת שהיא כך כדי עד הדבר, מהתחלת יותר באיכות

ידי על לנזיר שמואל גם נעשה ולכן בו, איכותית לשלימות

חלה לא שמואל הסכמת לפני א) ש: למרות מחאתו, העדר

חובת רק זו היתה התנהגותו, אופן לגבי חובה שום עליו

עקב לנזירdxcpחנה, שמואל נעשה מחאתו אי ידי על ב) ,

נזיר – נזירות בקדושת .mlerגמור

הסכמה שהיא אמן, עניית לגבי שיטותיהם גם הן ואלה

המברך: לברכת

" אומר יוסי אמןlecbרבי ישxzeiהעונה המברך", מן

שגדול מי של כיתרון הדבר תחילת פני על בהסכמה יתרון

מהותי, חידוש בכך אין אך סתם, שגדול מי פני על יותר

הברכה. באיכות ושלימות

כדי הוא", כך – בשבועה – "השמים אומר נהוראי רבי

המעלה בענין. שנוצר האיכותי והשינוי התוקף את להדגיש

חדשה מהות זוהי אלא יותר", "גדול רק אינה אמן העונה של

שהרי "תדע ההוכחה את מביא הוא ולכן המברך. לעומת

נוצחים". וגבורים במלחמה מתגרין (חלשים) גוליירים

לו שמסכים מי לבין הדבר את שמתחיל מי בין ההבדל

המתחילים חלשים שבין להבדל דומה יותר, מאוחר

dnglnaגבורים כנדרmigvpnyלבין הוא "חלשים" בה,
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שם).72) (כס"מ הי"א פ"א ברכות הל' הרמב"ם פי' ע"פ ובפרט

(73– 45 הערה לעיל הובא – פירושו (לפי לדוד בשושנים עד"ז ראה

שמואל). נזירות שפעלה היא חנה לנדר אלקנה שהסכמת

מאי74) כי נזיר, הי' אם לשמואל בנוגע רק הוא שמחלוקתם לומר דאין

"הריני האומר דין לברר רק הוא האריכות שכל לומר ודוחק הוה. דהוה

המס'. סוף פיהמ"ש ועי' הפלוגתא. בעצם סברא כל מבלי כשמואל"

רק75) ולא שלו, ה"חפצא" מציאותו גם – "גמור" נזיר פי' שזהו וי"ל

נזירות. בקדושת נתקדש שלו וההנהגה שהמעשה

חנה76) נדר (וע"ד נזיר דיני כל על מצווהו המלאך הי' אם שגם והיינו,

א"א המחאה העדר כי גמור, נזיר להיות אפשר הי' לא נזירות) דיני לכל שהי'

") ויגמור גמורה.oigvepשישלים נזירות קדושת ("
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נזירות לומד אשר נהוראי רבי של דעתו מובנת זה לפי

גמור", "נזיר היה לא ששמשון למרות משמשון, שמואל

למתים...": להיטמא מותר ו"היה

שבמילה משמשון אסמכתא רק לא הוא זה לימוד

כלשון שוה גזירה זוהי אלא ל"תער", היא הכוונה "מורה"

נהוראי רבי – למחצה" שוה גזירה ו"אין בפשטות, המשנה

משמשון, שלi`yd`gndלומד באופן ההתנהגות נגד

שהיא יעלה", לא (zebdpzd"ומורה נזירות תוספתle`של

אסוריםzenkשל היו שלא נוספים ענינים עליו שנאסרים ,

הטומאה ענין שמשון אצל שהיה כפי כן, לפני עליו

על ונהג מצווה, היה שבהם ענינים שבאותם אלא) למתים,

והוסיפה המחאה, אי השפיעה למעשה, ,zeki`aפיהם

zebdpzdd ipicnyנהייתה נזירות של נזירותzyecwבאופן

למפרע.

על מחאתו שאי שמואל, אצל לומדים zebdpzddולכן

עקב אז, עד חנה אמו גרמהdxcpשנהגה ,rxtnlשקדושת

שמואל. על חלה הנזירות
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נהוראי רבי דברי ומשמעות שתמצית יוצא זה לפי

הדבר לעיקר והמשך הסכמה רק לכאורה, שהוא, דבר היא:

ויסודו הדבר התחלת מאשר יותר משפיע – ויסודו

כשלעצמו.

בדברי והסבר דיון דוגמא, הגמרא מביאה ולכך

dpyndאמר וכן ובריך, חטוף בריה לחייא רב ליה "אמר :

ובריך". חטוף בריה לרבה הונא רב זהjxandליה הוא

הברכה את מביע לברכת72אשר מסכים רק אמן והעונה ,

עיקרי, ענין שיש נזיר, לגבי לעיל לאמור בדומה המברך,

יותר מאוחרת הסכמה לו של73ונוספת מדבריהם אך .

את ולומר להזדרז שיש ובריך", "חטוף ,dkxadהאמוראים

ההסכמה מאשר יותר חשובה זה בענין שההתחלה רואים,

יותר. המאוחרת

שהמברך, עדיף", דמברך "למימרא הגמרא וממשיכה

שהוא אמן, העונה מן יותר תוקף ובעל חשוב המתחיל,

בכך שגם "והתניא", – הברכה את ומשלים המסיים

בשיטתם. נהוראי ורבי יוסי רבי נוקטים

נהוראי לרבי יוסי רבי בין המחלוקת הוא: לכך ההסבר

בביאור מחלוקת רק אינה נזיר, היה שמואל אם במשנה

היא שמואל אצל "מורה" המילה כוונת אם הפסוק לשון

בסברא גם אלא שהסכמה74נזירות, היא יוסי רבי שיטת :

אינה אך הדבר, התחלת את ולחזק להוסיף רק יכולה

ל לגרום שעליויכולה בענין איכותית ולשלימות חידוש

היה יכול שמשון שרק סובר הוא ולכן אמורה, היא

– מחאתו העדר ידי על לנזיר להיעשות

באופן מצווה שמשון היה הסכמתו לפני גם א) כי:

נהיה לא הוא הסכמתו לאחר אף ב) נזירות. של התנהגות

xenb xifp75לו חסרה ,zenilydהנזירות קדושת .76של

היא שהסכמה היא, נהוראי רבי של דעתו זאת, לעומת

חזקה היא הענין, במהות לשנות ויכולה חידוש בעצמה

גורמת שהיא כך כדי עד הדבר, מהתחלת יותר באיכות

ידי על לנזיר שמואל גם נעשה ולכן בו, איכותית לשלימות

חלה לא שמואל הסכמת לפני א) ש: למרות מחאתו, העדר

חובת רק זו היתה התנהגותו, אופן לגבי חובה שום עליו

עקב לנזירdxcpחנה, שמואל נעשה מחאתו אי ידי על ב) ,

נזיר – נזירות בקדושת .mlerגמור

הסכמה שהיא אמן, עניית לגבי שיטותיהם גם הן ואלה

המברך: לברכת

" אומר יוסי אמןlecbרבי ישxzeiהעונה המברך", מן

שגדול מי של כיתרון הדבר תחילת פני על בהסכמה יתרון

מהותי, חידוש בכך אין אך סתם, שגדול מי פני על יותר

הברכה. באיכות ושלימות

כדי הוא", כך – בשבועה – "השמים אומר נהוראי רבי

המעלה בענין. שנוצר האיכותי והשינוי התוקף את להדגיש

חדשה מהות זוהי אלא יותר", "גדול רק אינה אמן העונה של

שהרי "תדע ההוכחה את מביא הוא ולכן המברך. לעומת

נוצחים". וגבורים במלחמה מתגרין (חלשים) גוליירים

לו שמסכים מי לבין הדבר את שמתחיל מי בין ההבדל

המתחילים חלשים שבין להבדל דומה יותר, מאוחר

dnglnaגבורים כנדרmigvpnyלבין הוא "חלשים" בה,
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שם).72) (כס"מ הי"א פ"א ברכות הל' הרמב"ם פי' ע"פ ובפרט

(73– 45 הערה לעיל הובא – פירושו (לפי לדוד בשושנים עד"ז ראה

שמואל). נזירות שפעלה היא חנה לנדר אלקנה שהסכמת

מאי74) כי נזיר, הי' אם לשמואל בנוגע רק הוא שמחלוקתם לומר דאין

"הריני האומר דין לברר רק הוא האריכות שכל לומר ודוחק הוה. דהוה

המס'. סוף פיהמ"ש ועי' הפלוגתא. בעצם סברא כל מבלי כשמואל"

רק75) ולא שלו, ה"חפצא" מציאותו גם – "גמור" נזיר פי' שזהו וי"ל

נזירות. בקדושת נתקדש שלו וההנהגה שהמעשה

חנה76) נדר (וע"ד נזיר דיני כל על מצווהו המלאך הי' אם שגם והיינו,

א"א המחאה העדר כי גמור, נזיר להיות אפשר הי' לא נזירות) דיני לכל שהי'

") ויגמור גמורה.oigvepשישלים נזירות קדושת ("
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בענין גם וכך שמואל, על חובה שום הטיל לא אשר חנה,

בו שתהא וייתכן (נצחון), מושלם אינו הענין המברך.

ואילו אותו. המבטלות קטן גר כשל מחאה של אפשרות

כמו הוא הענין, תחלת עם המסכים אמן", ש"עונה מי

בדבר,77"גבורים" חיזוק ותוספת הוספה פועל הוא אין

" בברכהoigvepאלא לשלימות חדש, למצב גורם הוא ,"

שמואל גם וכך עולם.ycwzdy(נוצחין), בנזירות

.È
"ÌÏÂÚ· ÌÂÏ˘ ÌÈ·¯Ó ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙"

רבי "אמר הסיום כאן מובא מדוע להבין ניתן זה לפי

בעולם שלום מרבים חכמים תלמידי חנינא רבי אמר אלעזר

ולכאורה, בניך": שלום ורב ה' למודי בניך וכל שנאמר

בביטוי הדיוק מהו שלום", מרבים "חכמים לומר היה צריך

חכמים"? "תלמידי

חכמים לבין חכמים תלמידי בין ההבדל שאת אלא,

כאן בעלי78בגמרא הם "חכמים" זה: באופן להסביר ניתן ,

חכמים "שנו במשנתם", חכמים "שנו כנאמר המשנה,

המשנה" של79בלשון התלמידים הם חכמים" "תלמידי .

הם ודוקא המשנה, מבעלי לומדים אשר אלה הם החכמים,

בעולם. שלום מרבים

בגמרא כנאמר היא לכך מבלי80הסיבה "התנאים

הטעמים שידיעת כיון משנתן", מתוך הלכה שמורין עולם..

דומים, שאינם דברים בין שידמו ייתכן מושלמת, אינה

מוטעית מסקנה הוראה, מכך חז"ל81ויסיקו כמאמר ,82

למשנה". מתלמוד הפורש זה שלום.. "אין

ורבי יוסי רבי לדעת בדומה ההסבר מודגש בכך

נהוראי:

ושמשון שמואל נזירות לגבי במשנה לנאמר בדומה

ששמואל למרות המברך: אחר אמן העונה לגבי ובגמרא

זאת בכל המלאך, ולציווי חנה לנדר זקוקים היו ושמשון

למעלה גרמה לכך, הסכמתם איכותי"פעולתם", ולחידוש

זקוק אמן העונה גם וכך הענין. התחלת מאשר יותר

משפיע הוא זאת בכל אך לברכתו, מסכים רק והוא למברך,

עצמו. המברך מאשר יותר

תלמידים שהם למרות חכמים, תלמידי לגבי גם וכך

הם זאת בכל המשנה, ולבעלי לחכמים ונזקקים בלבד

שלום ומרבים עצמם, החכמים מאשר יותר ,mleraמשפיעים

מרבים הם שאין בלבד זו לא אשר עצמם, החכמים לעומת

העולם" "מבלי כאמור, הם מכך, יותר אלא בעולם, .83שלום

.‡È
‡„ÂÁÈ Y "ÔÓ‡ ‰�ÂÚ" ;‰‡ÏÈÚ ‡„ÂÁÈ Y "Í¯·Ó"

‰‡˙˙
המשנה לבין הגמרא דברי שבין הקשר את להבין כדי

ענין מוסבר מדוע ולבאר להקדים יש הענינים, בפנימיות

התחלת מאשר יותר ומשפיעה מוסיפה שהסכמה זה,

הנזיר: בענין דוקא הדבר,

מצווה שהתורה והגבלות איסורים dnvrיש cvnנזיר .

התורה מציווי יותר והגבלות, איסורים עצמו על מקבל

בכלל ובעולם בו קדושה נוספת כך ידי ועל .84כשלעצמה,

החסידות בתורת ומוסיף85כמוסבר "ממשיך" שנזיר ,jeza

שמקורו שפע ההשתלשלות השתלשלות.dlrnlסדר מסדר

והתוספת המעלה עצמו הנזיר אצל מודגשת ולכן

המשפיע ידי על מאשר יותר – המקבל ידי על הנוצרת

הענין. את והמתחיל
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שהם77) שם תוספות מגוליירים.beqראה (פרשים) אחר צבא

המדברים78) – וכיו"ב בפוסקים) (הובא ה"ז פ"ג מו"ק בירוש' משא"כ

סקכ"ט סי"ח ליו"ד מש"ך ולהעיר וכו'. ת"ח לגבי חכם ודרגת במעלת

ואכ"מ. חיו"ד. לשו"ע לפי' החוו"ד מהקדמת ועוד. שם). אדה"ז (ובשו"ע

דאבות.79) רפ"ו

א.80) כב, סוטה

שמורין.81) ד"ה שם פרש"י

שם.82) פרש"י וראה א. י, חגיגה

אםא83) ור"נ, דר"י שיטות ב' יש ובגמרא במשנה שלפנ"ז מכיון בל

ולא נוסף, חדש ענין שהוא או יותר גדול רק הוא – אמן" "עונה – הסכמה

שזהו וי"ל הדיעות. ב' נרמזות הגמרא בסיום שגם י"ל ההלכה, כאן נפסקה

לא: או בוניך", אלא בניך "א"ת ההוספה ישנה באם הנפק"מ

מאחר מיותר הכתוב (שבסוף בניך "תיבת כי טעמו כו'", בניך "א"ת

חלק (של"ה שלומם" ורב לומר.. לו די ה' למודי בניך וכל ברישא שאמר

ד"בניך" מיותר, הב' "בניך" אין ולפ"ז ב). תג, (ראהmdתושבע"פ ה"בוניך"

מרבים דוקא שהם חכמים, תלמידי – א' בסוג מדבר הכתוב וכל א). קיד, שבת

(חכמים) המברך על (ת"ח) אמן העונה שמעלת ר"נ כדעת – בעולם שלום

חדש. בענין הוא

הכתוב, רק והובא כו'" בניך "א"ת כאן שליתא הדפוסים רוב לפי משא"כ

מדבר הכתוב בניךipyaהרי "וכל א) "בניך": נק' א' שכל ה'"icenlסוגים,

–icinlzהם שגם חכמים – השני "בניך" ב) שם), במצו"ד (וכמ"ש חכמים

" שרק ר"י כדעת והוא בעולם. שלום אמןlecbמרבים אבלxzeiהעונה כו'",

הם העיקר שמ"מ [אלא כנ"ל. חדש גדר "icinlzלא (בדוגמת lecbחכמים

רק מזכיר אר"ח ר"א א) שלכן: כו'"), בהכתוב,icinlzהעונה גם ב) חכמים.

המוסיף*]. בוא"ו רק הוא שלום מרבים שחכמים זה

איסור"84) נדרי מכלל נדר הוא "הנזירות (שגם בכלל הנדרים ענין וע"ד

שאסרה ממה יותר וסייגים גדרים ע"ע שמוסיף נזירות הל' ריש רמב"ם –

58 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש (ראה יותר נעלה גילוי עי"ז ונמשך התורה,

קדושה ב) ב, נדרים (ראה חפצא איסור הוא (בגלוי) הרי שבנדרים אלא וש"נ).

קדוש נעשה (בגילוי) הרי ונזירות ,12 הערה שם לקו"ש ראה – בהחפץ

נאסרsebdבקדושת וממילא ,(22 שבהערה צפע"נ ראה ח. בפסוק (כבספרי

נג). סי' ח"א מהרי"ט שו"ת (ראה

משפטים85) אוה"ת וראה ד. לו, שה"ש ואילך. ד לא, אמור לקו"ת ראה

מא"א. שמשון נזירות א'רלו: ע'

(a)e cere ,"'d icenl" eidi (`) "jipa lk"c `xwc eheyt :zvw xg` oepbqa (a ,eiptl` (mb) i`w "mely axe"c l"i ixd ± "jipa mely axe" 'ad jipaa xn`p "mely"y s`e (*©

.(ixwz l`c cenild ote` c"re) minkg ± (l"pdl xzeia aexwd) beq cer daxn jipac xezid "mnely" 'ek xviw `lcne ."(jipa) mely ax"

`yp zyxt zegiyÎihewl

פני על אמן" ה"עונה מעלת של המשמעות וזוהי

:86ה"מברך"

וההמשכה הברכה את יוצר אשר זה הוא ה"מברך"

כלומר, בעולם. עילאה ליחודא וגורם למטה, מלמעלה

מלמעלה. האור גילוי מצד אתהפכא של ענין נוצר

יסכימו למטה שגם לברכה, המסכים הוא אמן" ה"עונה

ענ למעלה, מלמטה תתאה, כיחודא מלמעלה, יןלהמשכה

רוחנית. בעבודה אתכפיא של

המברך", מן יותר אמן העונה "גדול זאת למרות אך

(מקבל תתאה יחודא של המעלה ואתכפיא87מצד על88)

ואתהפכא. (משפיע) עילאה יחודא פני

.·È
‰�ÂÚ" Ï˘ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙ÂÚÓ˘Ó· ˙Â�Â˘‰ ˙Â‚¯„‰

"ÔÓ‡
הזה, בזמן דרגות: שתי יש אמן" ה"עונה במעלת אך

אך שלמטה, והאתכפיא הבירורים בעבודת מעלה יש אמנם

העיקרית המעלה השלימות, בשיא אינה זו שעבודה כיון

אתכפיא. פני על באתהפכא היא

דוקא תתגלה שאז לבוא, לעתיד תהיה אחרת דרגא

ה"מטה" עבודת של יהיה81החשיבות והבירור הזיכוך כי ,

לחלוטין הארץ89מושלם מן אעביר הטומאה רוח ואת –

נשמה דוקא תהיה ולכן מאתכפיא, שנובעת אתהפכא –

הגוף מן ניזונית ונשמה .90בגוף,

נהוראי: ורבי יוסי רבי של השיטות שתי הן ואלה

אלקיםiqeiרבי בגימטריא הטבע91– –92(בגימטריא (

הוסיף ושמשון המברך", מן יותר אמן העונה "גדול אומר

היתה שהיא מכפי יותר מחאתו אי ידי על נזירותו בקדושת

ובעבודת באתכפיא מעלה יש ואמנם, המלאך, ציווי מצד

יחד אך מלמעלה. המשכה – ה"מברך" פני על ה"מטה"

קשור זאת הקודש,93עם בלשון "יוסף" לשם "יוסי"

מלמעלה וגילוי המשכה על .94המצביע

שיחודא הזה, בזמן המעלה על יוסי רבי מדבר ולכן

יחודא ה"מברך", פני על נעלים אינם ואתכפיא תתאה

נזיר אינו (שמשון ערוך אין של באופן ואתהפכא, עילאה

הגורמת מלמעלה בהמשכה מעלה יש כי גמור),

לאתהפכא.

רבי זאת דברi`xedpלעומת – הקודש בלשון שם אינו

עצמה מצד שהיא כפי התורה של גילוי על המצביע

שבעיםמלמ של – התרגום בשפת שם זהו אלא – עלה

בתורה שם להיות ומתעלה ש"מתברר" כפי .95אומות,

רבי של השם משמעות זאת, עם היאi`xedpיחד

xe`96"מאיר" הקודש בלשון לא אך בלשון97, אלא ,

התרגום.

לעתיד אמן העונה של מעלתו אודות מדבר הוא לפיכך

" – המברך פני על ערוך לאין נעלית שהיא ",minydלבוא,

"oigvepeעבודת של המעלה בשלימותה תתגלה אז כי – "

ה"מטה" עבודת העולם98הבירורים, עניני בירור ,

אומות שבעים של בעבודת99והלשונות תהיה אשר עד ,

אתהפכא. של נהוראי, אור, גילוי של המעלה גם ה"מטה"

עילאה יחודא של הצירוף אתכפיא, עלֿידי הבאה אתהפכא

תתאה .100ויחודא

(*d"kyz `"pn 'd ,fenz a"i zegiyn)
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וש"נ.86) ואילך. תקיח ע' עקב אוה"ת רע"ד. ב, ויקרא לקו"ת ראה

תשכ"ב. אמן העונה גדול ד"ה וראה ועוד. תקעה. ע' עקב (להצ"צ) ביאוה"ז

ואמן חכמה בחי' שהוא בבי"ת מתחיל דברוך שם: ובביאוה"ז באוה"ת

שממשיך לנזיר השייכות ביותר מובנת ועפ"ז כו'. כתר שהוא באל"ף מתחיל

הקודמת. שבהערה כבלקו"ת הכתר, מבחי'

ובכ"מ.87) שם. תו"ח ויגש. ר"פ תו"א ראה

ד.88) קיד, ג. פט, ויקהל מתו"א להעיר

ובכ"מ.89) פל"ז. תניא ראה

תרנ"ט.90) תכלה לכל ד"ה וראה פצ"אֿב. תרל"ז וככה המשך ראה

המשך91) יום). בכל ד"ה ובפרש"י רע"א נו, סנהדרין (וראה א רכג, זח"ג

פ"פ. שם וככה

פ"ב.92) י"ב שער פרדס

גיטין).93) (הל' שמות בדיני ראה

א.94) מד, ויגש תו"א

ואילך.95) ד עז, משפטים תו"א

חכמים.96) עיני שמנהיר נהוראי ר' ב): (יג, עירובין ראה

נהוראי".97) ר' אלא שמו ר"מ "לא שם עירובין ראה

במשפחות במחלוקת משא"כ ר"נ, כאן שנקרא מה ויומתק יובן ועפ"ז

ר"מ מדגיש דשם יוסי, ור' מאיר ר' שם איתא א) כח, (תענית העצים נדבת

שבתורההמעל הביטול בענין "רבי`xeה שם איתא ולכן דוד, –xi`n– "

המעלהw"dlaאור מדגיש מאיר, לגבי יוסף) משם קיצור (שהוא יוסי ורבי ,

.87 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש ראה – יואב שבבירורים,

להאריז"ל98) בלקו"ת מ"ש ע"פ שמואל לנזירת השייכות ביותר ויומתק

ואתעדל"ת הבירורים מעלת שזהו"ע ס"ג, בגימט' שחנה בתחלתו) (שמואל

בלקו"ת ונתבאר הובא – (ע"ח ממ"ה למעלה בס"ג יתעלה דב"ן לעת"ל, שיהי'

א). ו, במדבר שם וראה ובכ"מ. ג. מז, בחקותי

עשתה חנה שבנדו"ד שםjxandעניןdlgzddואף הריd"n(דוגמת – (

דרגות וכמה אמן) עונה שעליו – (שלו המברך מן יותר אמן העונה גדול אמרו

ברכת דברה"נ, בחילוק ואילך), ד קיט, (עקב ביאוה"ז גם (וראה במברך

(דלמדין ודשמשון שמואל דנזירות לנדו"ד מיוחדת ושייכות וכו'), המצות

לעת"ל. גבר, תסובב – שסו"ס בנקבה, התחלתן דשניהם זמ"ז)

כענין99) אמן עניית תתקפ: ע' תצא אוה"ת ק"נmebxzראה בירור שהוא

בקדושה. שיוכלל

(100.1724 ע' ויצא שם. עקב פ' שם. אוה"ת ראה

במעלת המס' בסיום גם יובן הנ"ל לגביicinlzע"פ יחו"ת, מקבל, – חכמים

לקו"ת (ראה ויחו"ת יחו"ע יחוד בעולם, שלום מרבים שהם יחו"ע, – חכמים

בוניך", אלא בניך "א"ת הלימוד מפורש אינו הנוסחאות שלרוב א), כז, פרשתנו

שלעת"ל. יחו"ת שבמעלת האי"ע בגילוי (מאיר) מפורש אינו עדיין עכשיו כי

.89 dxrd lirl d`xe .`"hily x"enc` w"k ± h"glai ± ly en` ± d"r dpg zxn zipwcvd zipaxd ixg` yicw zxin` meiq mei (*
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פני על אמן" ה"עונה מעלת של המשמעות וזוהי

:86ה"מברך"

וההמשכה הברכה את יוצר אשר זה הוא ה"מברך"

כלומר, בעולם. עילאה ליחודא וגורם למטה, מלמעלה

מלמעלה. האור גילוי מצד אתהפכא של ענין נוצר

יסכימו למטה שגם לברכה, המסכים הוא אמן" ה"עונה

ענ למעלה, מלמטה תתאה, כיחודא מלמעלה, יןלהמשכה

רוחנית. בעבודה אתכפיא של

המברך", מן יותר אמן העונה "גדול זאת למרות אך

(מקבל תתאה יחודא של המעלה ואתכפיא87מצד על88)

ואתהפכא. (משפיע) עילאה יחודא פני
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"ÔÓ‡
הזה, בזמן דרגות: שתי יש אמן" ה"עונה במעלת אך

אך שלמטה, והאתכפיא הבירורים בעבודת מעלה יש אמנם

העיקרית המעלה השלימות, בשיא אינה זו שעבודה כיון

אתכפיא. פני על באתהפכא היא

דוקא תתגלה שאז לבוא, לעתיד תהיה אחרת דרגא

ה"מטה" עבודת של יהיה81החשיבות והבירור הזיכוך כי ,

לחלוטין הארץ89מושלם מן אעביר הטומאה רוח ואת –

נשמה דוקא תהיה ולכן מאתכפיא, שנובעת אתהפכא –

הגוף מן ניזונית ונשמה .90בגוף,

נהוראי: ורבי יוסי רבי של השיטות שתי הן ואלה

אלקיםiqeiרבי בגימטריא הטבע91– –92(בגימטריא (

הוסיף ושמשון המברך", מן יותר אמן העונה "גדול אומר

היתה שהיא מכפי יותר מחאתו אי ידי על נזירותו בקדושת

ובעבודת באתכפיא מעלה יש ואמנם, המלאך, ציווי מצד

יחד אך מלמעלה. המשכה – ה"מברך" פני על ה"מטה"

קשור זאת הקודש,93עם בלשון "יוסף" לשם "יוסי"

מלמעלה וגילוי המשכה על .94המצביע

שיחודא הזה, בזמן המעלה על יוסי רבי מדבר ולכן

יחודא ה"מברך", פני על נעלים אינם ואתכפיא תתאה

נזיר אינו (שמשון ערוך אין של באופן ואתהפכא, עילאה

הגורמת מלמעלה בהמשכה מעלה יש כי גמור),

לאתהפכא.

רבי זאת דברi`xedpלעומת – הקודש בלשון שם אינו

עצמה מצד שהיא כפי התורה של גילוי על המצביע

שבעיםמלמ של – התרגום בשפת שם זהו אלא – עלה

בתורה שם להיות ומתעלה ש"מתברר" כפי .95אומות,

רבי של השם משמעות זאת, עם היאi`xedpיחד

xe`96"מאיר" הקודש בלשון לא אך בלשון97, אלא ,

התרגום.

לעתיד אמן העונה של מעלתו אודות מדבר הוא לפיכך

" – המברך פני על ערוך לאין נעלית שהיא ",minydלבוא,

"oigvepeעבודת של המעלה בשלימותה תתגלה אז כי – "

ה"מטה" עבודת העולם98הבירורים, עניני בירור ,

אומות שבעים של בעבודת99והלשונות תהיה אשר עד ,

אתהפכא. של נהוראי, אור, גילוי של המעלה גם ה"מטה"

עילאה יחודא של הצירוף אתכפיא, עלֿידי הבאה אתהפכא

תתאה .100ויחודא

(*d"kyz `"pn 'd ,fenz a"i zegiyn)
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וש"נ.86) ואילך. תקיח ע' עקב אוה"ת רע"ד. ב, ויקרא לקו"ת ראה

תשכ"ב. אמן העונה גדול ד"ה וראה ועוד. תקעה. ע' עקב (להצ"צ) ביאוה"ז

ואמן חכמה בחי' שהוא בבי"ת מתחיל דברוך שם: ובביאוה"ז באוה"ת

שממשיך לנזיר השייכות ביותר מובנת ועפ"ז כו'. כתר שהוא באל"ף מתחיל

הקודמת. שבהערה כבלקו"ת הכתר, מבחי'

ובכ"מ.87) שם. תו"ח ויגש. ר"פ תו"א ראה

ד.88) קיד, ג. פט, ויקהל מתו"א להעיר

ובכ"מ.89) פל"ז. תניא ראה

תרנ"ט.90) תכלה לכל ד"ה וראה פצ"אֿב. תרל"ז וככה המשך ראה

המשך91) יום). בכל ד"ה ובפרש"י רע"א נו, סנהדרין (וראה א רכג, זח"ג

פ"פ. שם וככה

פ"ב.92) י"ב שער פרדס

גיטין).93) (הל' שמות בדיני ראה

א.94) מד, ויגש תו"א

ואילך.95) ד עז, משפטים תו"א

חכמים.96) עיני שמנהיר נהוראי ר' ב): (יג, עירובין ראה

נהוראי".97) ר' אלא שמו ר"מ "לא שם עירובין ראה

במשפחות במחלוקת משא"כ ר"נ, כאן שנקרא מה ויומתק יובן ועפ"ז

ר"מ מדגיש דשם יוסי, ור' מאיר ר' שם איתא א) כח, (תענית העצים נדבת

שבתורההמעל הביטול בענין "רבי`xeה שם איתא ולכן דוד, –xi`n– "

המעלהw"dlaאור מדגיש מאיר, לגבי יוסף) משם קיצור (שהוא יוסי ורבי ,

.87 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש ראה – יואב שבבירורים,

להאריז"ל98) בלקו"ת מ"ש ע"פ שמואל לנזירת השייכות ביותר ויומתק

ואתעדל"ת הבירורים מעלת שזהו"ע ס"ג, בגימט' שחנה בתחלתו) (שמואל

בלקו"ת ונתבאר הובא – (ע"ח ממ"ה למעלה בס"ג יתעלה דב"ן לעת"ל, שיהי'

א). ו, במדבר שם וראה ובכ"מ. ג. מז, בחקותי

עשתה חנה שבנדו"ד שםjxandעניןdlgzddואף הריd"n(דוגמת – (

דרגות וכמה אמן) עונה שעליו – (שלו המברך מן יותר אמן העונה גדול אמרו

ברכת דברה"נ, בחילוק ואילך), ד קיט, (עקב ביאוה"ז גם (וראה במברך

(דלמדין ודשמשון שמואל דנזירות לנדו"ד מיוחדת ושייכות וכו'), המצות

לעת"ל. גבר, תסובב – שסו"ס בנקבה, התחלתן דשניהם זמ"ז)

כענין99) אמן עניית תתקפ: ע' תצא אוה"ת ק"נmebxzראה בירור שהוא

בקדושה. שיוכלל

(100.1724 ע' ויצא שם. עקב פ' שם. אוה"ת ראה

במעלת המס' בסיום גם יובן הנ"ל לגביicinlzע"פ יחו"ת, מקבל, – חכמים

לקו"ת (ראה ויחו"ת יחו"ע יחוד בעולם, שלום מרבים שהם יחו"ע, – חכמים

בוניך", אלא בניך "א"ת הלימוד מפורש אינו הנוסחאות שלרוב א), כז, פרשתנו

שלעת"ל. יחו"ת שבמעלת האי"ע בגילוי (מאיר) מפורש אינו עדיין עכשיו כי

.89 dxrd lirl d`xe .`"hily x"enc` w"k ± h"glai ± ly en` ± d"r dpg zxn zipwcvd zipaxd ixg` yicw zxin` meiq mei (*



לב
מאמרי חז"ל - חג השבועות

להן  יצתה  לנשמע,  נעשה  ישראל  שהקדימו  בשעה 
בת קול ואמרה, מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת 
משתמשין בו, דכתיב1 ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי 
דברו לשמוע בקול דברו, ברישא עושי והדר לשמוע2.

חג השבועות הוא כנגד יצחק, גבורה3, ואז הקדימו 
גבורה,  בחינת  כח,  גיבורי  שרק  דבר  לנשמע,  נעשה 

יכולים לעשות.
מה  ישראל  של  זכותן  הזכיר  שיצחק  מצינו  לכן 
שהקדימו נעשה לנשמע4, כי קדימה זו היא מבחינתו, 

מדת הגבורה.
וכן שבועות, לשון שבועה, שייך ליצחק, כי בעקידת 
יצחק כתיב5 בי נשבעתי נאום ה'. וגם גוף השבועה קאי 
 .  . זרעך  וירש   .  . זרעך  והרבה ארבה את   - יצחק  על 
והתברכו בזרעך גו'6. וכן ליצחק נאמר7 והקימותי את 

השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך.
)ליקוטים ואגרות עמ' שעח(

זוהמא, ישראל  בשעה שבא נחש על חוה, הטיל בה 
שעמדו על הר סיני, פסקה זוהמתן8.

סינ"י ע"ץ חיי"ם — גימטריא נח"ש, להורות שעל 
חיים9,  עץ  ונקראת  סיני  הר  על  שניתנה  התורה,  ידי 

פסקה זוהמת הנחש.
)הערות לזהר א עמ' כח(

רב יוסף ביומא דעצרתא, אמר עבדי לי עגלא תלתא 
)שלישי לבטן ומובחר הוא, רש"י(10.

שתי  הוא  לח"ם,  פעמים  שתי  גימטריא   — יוס"ף 

1( תהלים קג, כ.
2( שבת פח, א.

3( זח"ג רנז, ב. טור או"ח סוף סי' תיז. – במתן תורה כתיב )יתרו כ, 
א(, וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר, ואמרו רז"ל )מכות כד, 
א( אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום. ואף שמתן תורה הוא חסד 
נפלא – הנה גבורה היא מלשון התגברות, תגבורת החיות יותר מחסד 
הגבלה  של  באופן  נמשכת  היא  ולכן  ב(,  קז,  שמות  אור  תורה  )ראה 
)תורת  בפנימיות  להתקבל  שתוכל  כדי  התורה(,  )בדיני  והתחלקות 

מנחם תפארת לוי יצחק ויקרא עמ' צו(.
4( שם פט, ב.

5( וירא כב, טז.
6( שם, יז-יח.

7( תולדות כו, ג.
8( שבת קמו, א.
9( משלי ג, יח.

10( פסחים סח, ב.

הלחם שמביאים בחג השבועות.
והתורה היא אוריין תליתאי11, והיינו עגלא תלתא, 

תלתא דוקא.
)ליקוטים ואגרות עמ' רעח(

הלחם  שתי  נפה,  עשרה  בשלש  מנופה  היה  העומר 
בשתים עשרה12.

מלכות.  נקבה,  לשון  ז"ו,  מספר   — עשרה  שלש 
והוא שייך לעומר, שעורים, מאכל בהמה.

ז"א. והוא  — מספר ז"ה, לשון זכר,  שתים עשרה 
שייך לשתי הלחם, חטים, מאכל אדם. 

)בעצרת נידונין על פירות האילן13, הרומז על ז"א, 
וחטה הוא אילן, כי עץ הדעת חטה היתה14(.

)ליקוטים ואגרות עמ' שסג(

אנכי — נוטריקין אנא נהורך כלילך יאותך15.

נהורך, אור — הוא חכמה, כי חכמה נקרא אור16.
אין  כמו  הנאה,  לשון  הוא  יאותך  בינה.   — יאותך 
שייך  והנאה  לאורו17,  שיאותו  עד  הנר  על  מברכין 
לומר כשבא הדבר בהרחבה ובהתפשטות, היינו הבנה 

והשגה דבינה.
כלילך — כתר, כי כלילא פירושו כתר ועטרה.

ונקט כתר, כלילך, בין נהורך ויאותך, חכמה ובינה, 
כי כתר עומד באמצע, בין חכמה ובינה. וכידוע בענין 
ובינה,  חכמה  הן  ומשמאל  מימין  שהנקודות  סגול, 

והנקודה העליונה, שבאמצע, היא כתר.
)ליקוטים ואגרות עמ' נה(

נוהגין לאכול מאכלי חלב בשבועות18.

חסד,  בחינת  שהיא  התורה,  ניתנה  השבועות  בחג 
תורת חסד19. לכן אוכלים אז מאכלי חלב, שחלב הוא 

חסד20.
)ליקוטים ואגרות עמ' רעה(

11( שבת פח, א.
12( מנחות עו, ב במשנה.

13( ראש השנה טז, א.
14( בראשית רבה פט"ו, ח.

15( ילקוט שמעוני שמות רמז רפו.
16( לקוטי תורה שיר השירים כט, ד.

17( ברכות נג, ב.
18( שו"ע אדמו"ר הזקן סי' תצד, טז.

19( משלי לא, כו.
20( רקאנטי משפטים כג, יט.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



לג

ה, ב – צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה 
כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש

א. )ה, ב( צו את בני ישראל, רבנן פתרין קרייה בגלות1, צו 
את בני ישראל על שעברו ישראל על המצות נתחייבו שילוח 
זה גלות הה”ד וישלחו מן המחנה אין וישלחו אלא לשון גלות 
זו  המחנה  מן  ויצאו,  פני  מעל  שלח  טו(  )ירמי'  דתימא  כמה 

ארץ ישראל ששם השכינה חונה.
יעברו  שאם  להם  רמז  לנפש  טמא  וכל  זב  וכל  צרוע  כל 
וגילוי עריות  כוכבים  ישראל על שלש עבירות הללו עבודת 
מה  כוכבים2,  עבודת  זו  צרוע  גלות,  יתחייבו  דמים  ושפיכות 
מצורע מטמא בביאה אף עבודת כוכבים מטמאה בביאה, זב 
זו גילוי עריות, שאלו ואלו מטמאין על ידי שכבת זרע, טמא 
לנפש אלו שופכי דמים, שהן מטמאין עצמן ומטמאין הארץ 
בשפיכות דמים, ותנינן כן )מסכת אבות ה, ז( גלות בא לעולם 
ועל  דמים  שפיכות  ועל  עריות  גילוי  ועל  כוכבים  עבודת  על 

שמיטת הארץ.
על עבודת כוכבים כיצד הוא אומר )ויקרא כו( והשמדתי 
את במותיכם וגו' וכתיב )שם( ואתכם אזרה בגוים וגו', אמר 
להם המקום לישראל הואיל ואתם רוצים בעבודת כוכבים אף 
אני אגלה אתכם למקום שיש עבודת כוכבים, לכך והשמדתי 

את במותיכם.
ועל גילוי עריות כיצד, אמר רבי ישמעאל בר' יוסי כל זמן 
שנאמר  מהם  מסתלקת  שכינה  בעריות  פרוצין  שישראל 

)דברים כג( ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך.
ולא  לח(  )במדבר  שנאמר  כיצד,  דמים  שפיכות  ועל 
תחניפו את הארץ וגו' מגיד הכתוב ששפיכות דמים מטמא 
את הארץ ומסתלקת השכינה, ומפני שפיכות דמים חרב בית 

המקדש וגלו ישראל מארצם.
בית  וחרב  גלו  ולכך  ראשון  במקדש  היו  הללו  ודברים 

המקדש וכו', והשילוח הזה אמור בגלות בבל.
)ה, ג( מזכר עד נקבה תשלחו הרי זה אמור כנגד גלות מדי 
כשגלו  ישראל  מארץ  יצאו  שלא  ולפי  למדי,  מבבל  שהלכו 
למדי לכך לא נאמר כאן מחנה, ולמה כתיב בגלות מדי מזכר 
עד נקבה, רמז להם שעתידה מלכות מדי לגזור עליהם גזירות 
מזכר ועד נקבה שנאמר )אסתר ג( ונשלוח ספרים ביד הרצים 

אל כל מדינות המלך להשמיד וגו'.
אל מחוץ למחנה תשלחום הרי זה אמור כנגד גלות אדום 
שהחריבו בית המקדש והגלו את ישראל מארצם, ולמה סמך 
גלות אדום אצל גלות בבל לפי שכשם שבבל חרב המקדש 
והגלה ישראל, כך עשו אדומיים, וכן הוא אומר )תהלים קלז( 
בת בבל השדודה הכתוב קרא לאדום בת בבל, ואע”פ שגלות 
מפני  אלא  כן  הכתוב  עשה  לא  במקרא,  ביניהם  מבדיל  מדי 
שגלות מדי לא בא אלא מכח גלות בבל שכשגלו למדי מבבל 

יצאו.
יון,  שעבוד  כנגד  אמור  זה  הרי  מחניהם  את  יטמאו  ולא 

1( רבנן פתרין קרייה בגלות: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת נשא סימן ז. י.

2( צרוע זו עבודת כוכבים: עיין ילקוט משיח וגאולה פרשת מצורע סימן לג, ובהנסמן 

שם.

ולכך לא נאמר בזה שילוח שלא הגלום מארצם, ולכך נאמר 
בזה טומאה שטמאו יונים את ההיכל בעבודת כוכבים שלהם.
אשר אני שוכן בתוכם רמז להם שבכל מקום שיגלו שכינה 

עמהם וכו'.
ויעשו כן בני ישראל וישלחו אותם אל מחוץ למחנה כיון 
ישראל,  בני  עשו  כן  משה  אל  ה'  דבר  כאשר  גלו,  שחטאו 
מה דבר הקב”ה למשה שאם יעשו תשובה במלכיות שיהיו 
יבואו עליך  כי  והיה  ל(  שם הקב”ה מקבצם שנאמר )דברים 
אלקיך  ה'  והביאך  וגו'  והקללה  הברכה  האלה  הדברים  כל 
וגו', כן עשו בני ישראל שעתידין ישראל  וגו' ומל ה' אלקיך 
שיעשו תשובה באחרית הימים והם נגאלים שנאמר )ישעי' 

ל( בשובה ונחת תושעון.
עד  לעולם  יטהרו  לא  נפש  וטמא  וזב  שמצורע  וכשם 
מים  עליהם  לזרוק  הקב”ה  עתיד  כך  טהורים,  במים  שיבואו 
מים  עליכם  וזרקתי  לו(  )יחזקאל  שנאמר  ולטהרם  טהורים 

טהורים וטהרתם וגו'.
במדבר רבה פרשה ז, י

אשה  או  איש  ישראל  בני  אל  דבר   – ו  ה, 
בה'  מעל  למעל  האדם  חטאת  מכל  יעשו  כי 

ואשמה הנפש ההיא

ב. דבר אל בני ישראל איש או אשה כי יעשו מכל חטאת 
כמה  פרשתא  בההיא  אמינא  קדמאה  בחיבורא  וגו'.  אדם 
ריש  על  זרקא3  מ”ט  מילין,  לחדשא  בעינא  השתא  גוונין, 
פסוק והוא נמסר במסורה, רזא עילאה הוא כמבואר בזוהר 
פרשת בלק ההוא ינוקא בעובדא דר' יוסי אבינו מת במדבר 
לפי שהזרקא כריך כחיוויא, לפי שהנחש גרם שילוח טמאים 
בג"ן  וחוה  אדם  שהי'  תיבות4,  ג"ן  שהוא  שלפני',  הפרשה 

ונגרשו ממנו ע"י חוויא נחש שהי' כרוך על עקיבו.
נחש  שהוא  גחון  על  הולך  יא(  )ויקרא  גליות  ד'  גרם  וזה 
הולך על ארבע שהם ד' גליות5 לפי שסבבה המות מד' רוחות 
בסוד מאורות אור מות, כי עלה )ירמי' ח( המות בחלונינו, מד' 

רוחות באה הרוח.
איש או אשה, שהזרקא שהוא כרוך  לכן מונח רביעי על 
ישובו,  רביעי  טו(  )בראשית  דור  עד  שמונחין  גרם  כחיוויא 
ישראל  וכן  ובשילוח,  בגירושין  קדמאה  אדם  נידון  לכן  הנה 
וכן  ובשילוחין,  בגירושין  נידונו  יגרש  גרש  נשלחו  למצרים 
בשאר גליות זהו שכתוב כי יעשו מכל חטאת האדם6 שהוא 

האדם קדמאה דייקא.
האדם,  חטאות  מכל  יעשו  כי  אשה  או  איש  שכתוב  זהו 
שהכל בא מחטא אדם הראשון למעול מעל בי"י שהוא יוצא 
מן הכלל ופוקר הכל הוא מצד שאשמה הנפש ההיא הוא נפש 
נישנית בשביל דבר שנתחדש  זו  ופרשה  של אדם הראשון, 

3( מ"ט זרקא על ריש פסוק: פי' טעמי נגינה הוא “זרקא” על תיבת “דבר”.

4( שהוא ג"ן תיבות: יש נ”ג תיבות מן )ה, א( “וידבר” עד )סוף פסוק ד( “ישראל”.

וגאולה על התורה  ילקוט משיח  ד' גליות: עיין עוד בזה  נחש הולך על ארבע שהם   )5

פרשת שמיני סימן קעה.

דתיבת  המפרשים  שאלות  בזה  מתרץ  האדם:  חטאת  מכל  יעשו  כי  שכתוב  זהו   )6

“האדם” מיותר, אלא לרמז על אדם קדמאה וכו'.
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לד

וכשהוא  והניצוצין הטהרה בא  גר שעל סוד הגרים  בדין  בה 
מתגייר נקרא גר צדק ולא נכנס רק תחת כנפי השכינה ולא 
יתיר, זהו שכתוב ואשמה הנפ”ש ההוא, )במדבר יח( נפשינ”ו 

יבשה אין כל שהיא הנקראת נפש דוד.
ולכן כשבא בתיקון אמר והביא את אשמו בראשו שאשם 
שלו תלוי )איוב ג( בראש עפרות תבל שהוא אדם הראשון, 
וחמישיתו יוסף עליו על סוד ה' אחרונה של השם ושם ינוחו 

יגיעו כח עד כי שם יגיע מרכבתם.
מגלה עמוקות

ה, ח – ואם אין לאיש גואל להשיב האשם 
איל  מלבד  לכהן  לה'  המושב  האשם  אליו 

הכפורים אשר יכפר בו עליו

ד'  ענין  על  רזא  אית  קרא  בהאי  גואל.  לאיש  אין  ואם  ג. 
כדין  וחומש  קרן  לישראל  העולם  אומות  שישלמו  גליות 
הנהנה מן הקדש7 כי )ירמי' ב, ג( קודש ישראל לי"י ראשית 
אשמו  את  והביא  שכתוב  זהו  יאשמו,  אוכליו  כל  תבואתה 

בראשו הביאו מנחה לי"י.
וגם חמישיתו יוסף עליו, הנה בעולם הזה המעט מכם כי 
אתם המעט מע' משפחות כמו שכתב רש”י בפרשת פנחס 
)במדבר כו, לו( הן צדיק בארץ ישולם )משלי לא, יא( כי דורו 
של משה אינם רק ה”ן רבוא ה' חסירים, אבל לעתיד לבוא 
כשם  מישראל  ע'  שיהיו  יראו  בעי”ן  עי”ן  כי  ח(  נב,  )ישעי' 

שאומות העולם גם כן ע', גוג ומגוג8 בגי' ע'.
עין שיהיו כל  )בראשית מט( בן פורת יוסף בן פורת עלי 
ע' רבוא מישראל, זהו שכתוב וחמישיתו יוס”ף עליו כי משיח 
בן יוסף יהי' עלי עי”ן, ואם אין לאיש גואל הוא כי לא יהי' מיד 
האשם המושב לי"י  גואלם חזק כי יהרג משיח בן יוסף, אזי 
אם  ג(  )רות  דרך  על  והוא  שמו  למען  הקב”ה  שיעשה  לכהן 
יגאלך טוב אמרו צדיק כי טוב יגאל ואם לא יגאלך וגאלתיך 

אנכי שהוא אנכי דיציאת מצרים.
מגלה עמוקות

ה, כח – ואם לא נטמאה האשה וטהרה היא 
ונקתה ונזרעה זרע

אסורה  קלה  שלשעה  אף  שנסתרה,  שהאשה  כשם  ד. 
לו,  מותרת  כן  ולאחרי  טומאה,  זו  אין  באמת  הרי  לבעלה, 
יולדת  "היתה  בגמרא9  וכדאיתא  זרע”,  “ונזרעה  מזו:  ויתירה 
מאן  אפילו  ויש  זכרים",  יולדת  נקבות  בריוח,  יולדת  בצער 

דאמר ש"היתה עקרה נפקדת";
כן גם בנוגע לבני ישראל, הגם שידע איניש בנפשו שיש בו 

ילקוט משיח  לי"י: עיין עוד בזה  )ירמי' ב( קודש ישראל  כי  כדין הנהנה מן הקדש   )7

נג.  ויקרא סימן קכג. קכד. קכה. קכו. קלב. פרשת צו סימן  וגאולה על התורה פרשת 

פרשת אמור סימן סב. )פרשת נשא סימן יח(.

8( גוג ומגוג בגי' ע': עיין גם ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת בחוקותי סימן צז.

9( סוטה כו, א. רמב”ם הלכות סוטה פרק ב הלכה י. פרק ג הלכה כב.

שטות דלעומת זה, אין לו ליפול ברוחו, עליו לדעת שמעולם 
שבכל  האלקי  ניצוץ  שזהו   – "וכבודי"  שהרי  ח"ו,  נטמא  לא 
אחד ואחד מישראל – "לאחר לא אתן". אין זה אלא שלשעה 
ונזרעה  "ונקתה   – כך  אחר  אבל  בהמה,  מעשה  עשה  קלה 
דהיינו,  דוקא,  זכרים  ובנים  ויראה,  אהבה  לו  שיהיו  זרע", 
הבעל  דיחוד  הענין  אצלו  ויהי'  שביגיעתו10,  ויראה  אהבה 
גילוי פנימיות הנשמה,  גילוי השכינה בנפשו,  ואשתו, דהיינו 
הכנה  שמהוה  אחד,  שבכל  הפרטי  משיח  ביאת  ענין  שזהו 

לביאת המשיח הכללי.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ג עמוד 316 ואילך 

)לקוטי שיחות חלק ב עמוד 311(

למחוק פרשה מן התורה )מגילת  ה. מצינו ציווי בתורה11 
סוטה( בשביל לעשות שלום בין איש לאשתו.

כדי  התורה  מן  פרשה  למחוק  שהציווי  אלא  עוד  ולא 
לעשות שלום בין איש לאשתו הוא )לא באשה כשרה וצנועה 
צריכים  שבשבילה  התורה,  דיני  על  בתכלית  שמקפידה 
לעשות את הכל, אלא( באשה שהתנהגה באופן בלתי-רצוי, 
ועד שגם לאחרי שבעלה התרה בה )קנא את אשתו(, עברה 
בנוגע  )ועד”ז  שנסתרה  עדים  ויש  ונסתרה,  התראתו  על 
הקפדתו  על  הוא  מוותר  שביניהם  השלום  שבשביל  לבעל, 
בעניני צניעות( – ואעפ”כ, אמרה תורה שתמחק פרשה מן 

התורה בשביל לעשות שלום בין איש לאשתו.
ואחת  אחד  כל  של  מעלתו  גדולה  כמה  עד  רואים  ומזה 
שבשביל  בלתי-רצוי,  ומצב  במעמד  כשנמצא  גם  מישראל, 

טובתו יש ציווי בתורה למחוק פרשה מן התורה!
ויש להוסיף בזה על דרך הרמז:

איש ואשתו קאי על הקב"ה וכנסת ישראל, ובזמן הגלות 
שאסורה  דסוטה  ומצב  המעמד  ובדוגמת  דרך  על  זה  הרי 

לבעלה12,
]אף שנאמר "השוכן אתם בתוך טומאותם", הרי זה סוף 
סוף מעמד ומצב דהיפך הטהרה, ורצונו של הקב"ה )הבעל( 
ונזרעה  ונקתה  היא  "טהורה  טהרה,  של  ומצב  מעמד  שיהי' 
יולדת  יולדת בצער תלד בריוח, אם היתה  זרע", "אם היתה 

שחורים יולדת לבנים"13[.
ועל זה ישנו ציווי בתורה שמוחקים פרשה מן התורה כדי 
לעשות שלום בין איש לאשתו, היינו, שהקב"ה מוותר כביכול 
חטאינו  )"מפני  ומצוות  התורה  קיום  בשלימות  החסרון  על 
ישראל,  כנסת  ובין  בינו  שלום  שיהי'  כדי  מארצנו"(  גלינו 

בגאולה האמיתית והשלימה.
בעת ביקור הרה"ג ר' מרדכי אליהו ז"ל – תורת מנחם 

התוועדויות תשנ"ב

10( ראה לקוטי תורה ויקרא ב, ב ואילך. תזריע כ, א ואילך. ובכמה מקומות.

11( ראה שבת קטז, א. ושם נתבאר. רמב”ם הלכות חנוכה בסופן.

12( עיין גם ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת נשא סימן כז. כט. לה.

13( פירוש רש”י על הפסוק.
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‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡�kLÓ ÏÚ Èc ‡z¯c Ú¯˙cƒ¿««¿»ƒ««¿¿»¿««¿¿»
È�Ó Ïk ˙ÈÂ ÔB‰È�eh‡ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿»«≈¿»»»≈
:ÔeÁÏÙÈÂ ÔB‰Ï ¯ÒÓ˙È Èc Ïk ˙ÈÂ ÔB‰�ÁÏt»¿«¿¿»»ƒƒ¿¿«¿¿ƒ¿¿

È�aכז ÔÁÏt Ïk È‰È È‰B�·e Ô¯‰‡ ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈««¬…¿ƒ¿≈»»¿«¿≈
ÔepÓ˙e ÔB‰�ÁÏt ÏÎÏe ÔB‰ÏehÓ ÏÎÏ ÔBL¯‚≈¿¿»«¿¿…»¿«¿¿«

:ÔB‰ÏehÓ Ïk ˙È ‡¯hÓa ÔB‰ÈÏÚ¬≈¿«¿»»»«¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לֹומרa„ÈÂ¯כאֿכב) הצר נׂשא. וגֹו' ה' «¿«≈ְְַַָֹֻ

¯a„ÈÂּבּמה הסּפיק ולא ב' ּפעם «¿«≈ְְִִֶַַַֹ

הּקֹודם קהת ּבני ּבמסּפר ה' וידּבר ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָּׁשאמר

אחר ענין לֹומר ׁשּבא לצד ּבּמדּבר, ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּבפרׁשת

ּגרׁשֹון ּבני וירֹומם ׁשּינּׂשא והּוא הּמסּפר, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָלבד

ּבפני ּדבר הּוא זה וענין מררי, ּבני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָלער

ּבני נׂשיאּות ּבגדר זה נׂשיאּות ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַעצמֹו

ּדּבּור לֹו קבע לזה הארֹון, נֹוׂשאי ׁשהם ְְִֵֵֶֶַָָָָָקהת

מררי ּבני מסּפר על ּכׁשּצּוה ולזה עצמֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבפני

ּדּבּור להם קבע לא ּתפקד וגֹו' מררי ּבני ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹאמר

מּמה מנין אלא מעלה להם ׁשאין עצמֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבפני

ּתּׂשא: ולא ּתפקד ְְִִֶַָָֹֹּׁשאמר

.'B‚Â ‰LÓ Ï‡אמר ּבּמסּפר Ï‡Âּולהּלן ∆∆¿ְְִַַַָָָ¿∆

,Ô¯‰‡ּכדי לאהרן הּצּוּוי ּבא ׁשם ּכי לצד «¬…ְְְֲִִֵַַַָָֹ

ּבני ׁשל מּׂשאם ּבענין האמּור סדר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיעׂשה

לזה ימתּו, ולא וגֹו' אֹותם וׂשמּו ּדכתיב ְְְְְִִֶָָָָָֹֻקהת

OÓa‡אמר ‰ÊÏ C¯ˆ ÔÈ‡M ‰Ó ,Ô¯‰‡ Ï‡Â ַָ¿∆«¬…«∆≈…∆»∆¿«»

:ÔBL¯b È�a¿≈≈¿

‡Ì˙B.כג) „˜Ùzלֹומר ּפרׁשּתיÙz˜„,ּכפל ƒ¿…»ַַָƒ¿…ְִֵַ

קהת: ּבני ּבענין ּבּמדּבר ְְְְְְִִֵַַַָָָָּבפרׁשת

.'B‚Â ‡·ˆ ‡·ˆÏלּצבא אמר קהת ּובבני ƒ¿…»»¿ְְִֵַַָָָָ

הּקדׁש ּכלי נֹוׂשאים היּו הם ּכי ְְְִִֵֵֶַַָֹלבד,

מה ּכן ּׁשאין מה לּצבא, אמר לזה ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּפנימּיים

ׁשהם קדׁש הּצֹובא צבא צֹובאים הם ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּׁשּלפנינּו

וגֹו' הּקדׁשהיריעֹות צבא ׁשהם וגֹו' והּקרׁשים ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

אמר ˆ·‡,לזה ‡·ˆÏצֹובאים הם מעּתה ֶַָָƒ¿…»»ְִֵֵַָ

ַָָהּצבא:



לה `yp zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` d"k oey`x meil inei xeriy

ß xii` d"k oey`x mei ß

ã(àë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåהחיים אור ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áë)íúáà úéáì íä-íb ïBLøâ éða Làø-úà àNð̈À¤²Ÿ§¥¬¥«§−©¥®§¥¬£Ÿ−̈
:íúçtLîì§¦§§Ÿ¨«

i"yx£Ì‰ŒÌb ÔBL¯‚ È�a L‡¯Œ˙‡ ‡N�∑עבֹודה לכלל ׁשהּגיעּו יׁש ּכּמה לראֹות קהת, ּבני על ׁשּצּויתי החיים.ּכמֹו אור »∆…¿≈≈¿«≈ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

(âë)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãò äìòîå äðL íéL ¦¤Á§¦̧¨¹̈¨©À§¨©²¤£¦¦¬¨−̈
äãáò ãáòì àáö àáöì àaä-ìk íúBà ã÷ôz¦§´Ÿ¨®¨©¨¸¦§´Ÿ¨½̈©«£¬Ÿ£Ÿ̈−

:ãòBî ìäàaהחיים אור §¬Ÿ¤¥«

(ãë):àOîìe ãáòì épLøbä úçtLî úãáò úàǽŸ£Ÿ©½¦§§−Ÿ©¥«§ª¦®©«£−Ÿ§©¨«

(äë)eäñëî ãòBî ìäà-úàå ïkLnä úòéøé-úà eàNðå§¨̧§¹¤§¦³Ÿ©¦§¨Æ§¤´Ÿ¤¥½¦§¥¾
çút Cñî-úàå äìòîìî åéìò-øLà Lçzä äñëîe¦§¥²©©¬©£¤¨−̈¦§¨®§¨§¤̧¨©½¤−©

:ãòBî ìäà¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÔkLn‰ ˙ÚÈ¯ÈŒ˙‡∑הּתחּתֹונֹות ÚBÓ„.עׂשר Ï‰‡Œ˙‡Â∑עליו לאהל העׂשּויֹות עּזים ∑e‰ÒÎÓ.יריעֹות ∆¿ƒ…«ƒ¿»ְֶֶַַ¿∆…∆≈ְְֲִִִֶָָָֹƒ¿≈

מאּדמים אילים Á˙t.עֹורֹות CÒÓ∑הּמזרחי .וילֹון ְִִֵָָ»«∆«ְִִִַָ

(åë)Cñî-úàå øöçä éòì÷ úàå|çút|çä øòLøö §¥Á©§¥̧¤«¨¥¹§¤¨©´¤´©©´©¤«¨¥À
íäéøúéî úàå áéáñ çaænä-ìòå ïkLnä-ìò øLà£¤̧©©¦§¨³§©©¦§¥̧©Æ¨¦½§¥¸¥«§¥¤½
:eãáòå íäì äNòé øLà-ìk úàå íúãáò éìk-ìk-úàå§¤¨§¥−£«Ÿ̈¨®§¥̧¨£¤¯¥«¨¤²¨¤−§¨¨«

i"yx£ÔkLn‰ŒÏÚ ¯L‡∑סביב הּנחׁשת מזּבח ועל הּמׁשּכן על ּומגּנים הּסֹוככים חצר, ׁשל והּמס הּקלעים .ּכלֹומר, ¬∆««ƒ¿»ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
Ì‰Ï ‰NÚÈ ¯L‡ŒÏk ˙‡Â∑ּגרׁשֹון לבני – להֹון" יתמסר ּדי ּכל "וית .ּכתרּגּומֹו: ¿≈»¬∆≈»∆»∆ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָ

(æë)épLøbä éða úãáò-ìk äéäz åéðáe ïøäà ét-ìò©¦Á©«£¸Ÿ¨¹̈¦«§¤À¨£Ÿ©Æ§¥´©¥«§ª¦½
úøîLîa íäìò ízã÷ôe íúãáò ìëìe íàOî-ìëì§¨̧©¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈¨®§©§¤³£¥¤Æ§¦§¤½¤

:íàOî-ìk úà¥−¨©¨¨«
i"yx£ÂÈ�·e Ô¯‰‡ ÈtŒÏÚ∑הּכהן ּבןֿאהרן איתמר ּביד עליהם? ממּנה מהּבנים .ואיזה «ƒ«¬…»»ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ

ÓÈÓÏ¯:כא ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

È·Ï˙כב Ôep‡ Û‡ ÔBL¯‚ È�a ÔaLÁ ˙È Ïa«̃≈»À¿«¿≈≈¿«ƒ¿≈
:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿«¿¬«¿

ÔÈLÓÁכג ¯a „Ú ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»«««¿ƒ
‡ÏÈÁ ‡ÏiÁÏ È˙‡c Ïk ÔB‰˙È È�Óz ÔÈ�L¿ƒƒ¿≈»¿»¿»≈¿«»»≈»

:‡�ÓÊ ÔkLÓa ‡�ÁÏt ÁÏÙÓÏ¿ƒ¿«»¿»»¿«¿«ƒ¿»

ÁÏÙÓÏכד ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê ÔÁÏet ÔÈc≈¿««¿¬«≈¿¿ƒ¿«
:ÏBhÓÏe¿«

ÔkLÓכה ˙ÈÂ ‡�kLÓ ˙ÚÈ¯È ˙È ÔeÏhÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ««¿¿»¿»«¿«
È‰BÏÚ Èc ‡�B‚ÒÒ„ ‰‡ÙBÁÂ d‡ÙBÁ ‡�ÓÊƒ¿»»≈¿»»¿«¿»ƒ¬ƒ
:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡lÚlÓƒ¿≈»¿»¿»»ƒ¿««¿«ƒ¿»

„ÏÚÓ�‡כו ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡z¯„ È„¯Ò ˙ÈÂ¿»¿»≈«¿»¿»¿»»¿«¬»»
‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡�kLÓ ÏÚ Èc ‡z¯c Ú¯˙cƒ¿««¿»ƒ««¿¿»¿««¿¿»
È�Ó Ïk ˙ÈÂ ÔB‰È�eh‡ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿»«≈¿»»»≈
:ÔeÁÏÙÈÂ ÔB‰Ï ¯ÒÓ˙È Èc Ïk ˙ÈÂ ÔB‰�ÁÏt»¿«¿¿»»ƒƒ¿¿«¿¿ƒ¿¿

È�aכז ÔÁÏt Ïk È‰È È‰B�·e Ô¯‰‡ ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈««¬…¿ƒ¿≈»»¿«¿≈
ÔepÓ˙e ÔB‰�ÁÏt ÏÎÏe ÔB‰ÏehÓ ÏÎÏ ÔBL¯‚≈¿¿»«¿¿…»¿«¿¿«

:ÔB‰ÏehÓ Ïk ˙È ‡¯hÓa ÔB‰ÈÏÚ¬≈¿«¿»»»«¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לֹומרa„ÈÂ¯כאֿכב) הצר נׂשא. וגֹו' ה' «¿«≈ְְַַָֹֻ

¯a„ÈÂּבּמה הסּפיק ולא ב' ּפעם «¿«≈ְְִִֶַַַֹ

הּקֹודם קהת ּבני ּבמסּפר ה' וידּבר ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָּׁשאמר

אחר ענין לֹומר ׁשּבא לצד ּבּמדּבר, ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּבפרׁשת

ּגרׁשֹון ּבני וירֹומם ׁשּינּׂשא והּוא הּמסּפר, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָלבד

ּבפני ּדבר הּוא זה וענין מררי, ּבני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָלער

ּבני נׂשיאּות ּבגדר זה נׂשיאּות ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַעצמֹו

ּדּבּור לֹו קבע לזה הארֹון, נֹוׂשאי ׁשהם ְְִֵֵֶֶַָָָָָקהת

מררי ּבני מסּפר על ּכׁשּצּוה ולזה עצמֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבפני

ּדּבּור להם קבע לא ּתפקד וגֹו' מררי ּבני ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹאמר

מּמה מנין אלא מעלה להם ׁשאין עצמֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבפני

ּתּׂשא: ולא ּתפקד ְְִִֶַָָֹֹּׁשאמר

.'B‚Â ‰LÓ Ï‡אמר ּבּמסּפר Ï‡Âּולהּלן ∆∆¿ְְִַַַָָָ¿∆

,Ô¯‰‡ּכדי לאהרן הּצּוּוי ּבא ׁשם ּכי לצד «¬…ְְְֲִִֵַַַָָֹ

ּבני ׁשל מּׂשאם ּבענין האמּור סדר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיעׂשה

לזה ימתּו, ולא וגֹו' אֹותם וׂשמּו ּדכתיב ְְְְְִִֶָָָָָֹֻקהת

OÓa‡אמר ‰ÊÏ C¯ˆ ÔÈ‡M ‰Ó ,Ô¯‰‡ Ï‡Â ַָ¿∆«¬…«∆≈…∆»∆¿«»

:ÔBL¯b È�a¿≈≈¿

‡Ì˙B.כג) „˜Ùzלֹומר ּפרׁשּתיÙz˜„,ּכפל ƒ¿…»ַַָƒ¿…ְִֵַ

קהת: ּבני ּבענין ּבּמדּבר ְְְְְְִִֵַַַָָָָּבפרׁשת

.'B‚Â ‡·ˆ ‡·ˆÏלּצבא אמר קהת ּובבני ƒ¿…»»¿ְְִֵַַָָָָ

הּקדׁש ּכלי נֹוׂשאים היּו הם ּכי ְְְִִֵֵֶַַָֹלבד,

מה ּכן ּׁשאין מה לּצבא, אמר לזה ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּפנימּיים

ׁשהם קדׁש הּצֹובא צבא צֹובאים הם ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּׁשּלפנינּו

וגֹו' הּקדׁשהיריעֹות צבא ׁשהם וגֹו' והּקרׁשים ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

אמר ˆ·‡,לזה ‡·ˆÏצֹובאים הם מעּתה ֶַָָƒ¿…»»ְִֵֵַָ

ַָָהּצבא:



yp`לו zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"k ipy meil inei xeriy

(çë)ãòBî ìäàa épLøbä éða úçtLî úãáò úàǽŸ£Ÿ©À¦§§²Ÿ§¥¬©¥«§ª¦−§´Ÿ¤¥®
ñ :ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa ízøîLîe¦̧§©§½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«

ß xii` e"k ipy mei ß

(èë)íúà ã÷ôz íúáà-úéáì íúçtLîì éøøî éða: §¥−§¨¦®§¦§§Ÿ¨¬§¥£Ÿ¨−¦§¬ŸŸ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(465 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

אתם ּתפקד . . מררי כט)ּבני (ד, ְְְִִֵָָֹֹ

ּתנאים. ׁשני ּדרׁשה הּמׁשּכן עבֹודת ּדהּנה לבאר, ויׁש ּובגרׁשֹון. ּבקהת ׁשּנאמר ּכפי ראׁש, נׂשיאת ּבהם נאמר נדיבתמציאּותלא – ְְְְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

חׁשּובים. הּיֹותר הּכלים את ׁשּנׂשאּו וגרׁשֹון, ּבקהת ּבּטּוי לידי ּבא וזה לב. וחכמת איׁשּיֹות.ּבּטּולהּלב ּפנּיֹות ּבלי לׁשמי", "לי – ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

הּבּטּול היא מעלתֹו ּכי ראׁש, נׂשיאת ּבֹו נאמר לא לכן הּקרׁשים. את ׁשּנׂשא ּובּטּול), מרירּות (לׁשֹון ּבמררי ּבּטּוי לידי ּבא ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹוזה

ְְַַוהּפׁשטּות.

(ì)ìL ïaîíã÷ôz äðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤Á§¦̧¨¹̈¨©À§¨§©²¤£¦¦¬¨¨−¦§§¥®
:ãòBî ìäà úãáò-úà ãáòì àávì àaä-ìkהחיים אור ¨©¨Æ©¨½̈©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«

(àì)ãòBî ìäàa íúãáò-ìëì íàOî úøîLî úàæå§ŸÆ¦§¤´¤©¨½̈§¨£«Ÿ̈−̈§´Ÿ¤¥®
:åéðãàå åéãenòå åéçéøáe ïkLnä éLø÷©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈§©¨¬©«£¨¨«

(áì)íäéøúéîe íúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãenòå§©¥Á¤«¨¥̧¨¦¹§©§¥¤À¦¥«Ÿ¨Æ¥´§¥¤½
éìk-úà eã÷ôz úîLáe íúãáò ìëìe íäéìk-ìëì§¨̧§¥¤½§−Ÿ£«Ÿ̈¨®§¥´Ÿ¦§§½¤§¥−

:íàOî úøîLî¦§¤¬¤©¨¨«
i"yx£Ì‰È¯˙ÈÓe Ì˙„˙ÈÂ∑ּומיתרים ויתדֹות היּו; ּגרׁשֹון ּבני ּבמּׂשא הּקלעים ּומיתרי יתדֹות ׁשהרי עּמּודים, ׁשל ƒ≈…»≈¿≈∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

הּקלעים ּבהם לתלֹות סביב לעּמּודים היּו ּומיתרים ויתדֹות הרּוח, ּתגּביהם ׁשּלא מּלמּטה, ולּקלעים ליריעֹות ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהיּו
וקנּד ּבכלֹונסֹות העליֹונה הּמׁשּכןּבׂשפתם ּבמלאכת ׁשּׁשנּויה ּכמֹו .סין ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

(âì)ìäàa íúãáò-ìëì éøøî éða úçtLî úãáò úàǽŸ£Ÿ©À¦§§ŸÆ§¥´§¨¦½§¨£«Ÿ̈−̈§´Ÿ¤
:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa ãòBî¥®§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«

(ãì)éúäwä éða-úà äãòä éàéNðe ïøäàå äLî ã÷ôiå©¦§¸Ÿ¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¨«¥¨−¤§¥´©§¨¦®
:íúáà úéáìe íúçtLîìהחיים אור §¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

(äì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

ÓÊ�‡כח ÔkLÓa ÔBL¯‚ È�a ˙ÈÚ¯Ê ÔÁÏt ÔÈc≈»¿««¿¬«¿≈≈¿¿«¿«ƒ¿»
:‡�‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯Ó˙È‡„ ‡„Èa ÔB‰z¯hÓe««¿¿ƒ»¿ƒ»»««¬…«¬»

‡·‰˙‰ÔBכט ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó È�a¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
:ÔB‰˙È È�Ózƒ¿≈»¿

ÔÈLÓÁל ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
˙È ÁÏÙÓÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk Ôep�Óz ÔÈ�L¿ƒƒ¿ƒ»¿»≈¿≈»¿ƒ¿«»

:‡�ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt»¿««¿«ƒ¿»

ÔB‰�ÁÏtלא ÏÎÏ ÔB‰ÏehÓ ˙¯hÓ ‡„Â¿»«¿««¿¿»»¿«¿
È‰B¯·ÚÂ ‡�kLÓ Ètc ‡�ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»«≈«¿¿»¿«¿ƒ

:È‰BÎÓÒÂ È‰B„enÚÂ¿«ƒ¿«¿ƒ

ÔB‰ÈÎÓÒÂלב ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„enÚÂ¿«≈¿«¿»¿¿¿«¿≈
ÏÎÏe ÔB‰È�Ó ÏÎÏ ÔB‰È�eh‡Â ÔB‰ÈkÒÂ¿ƒ≈¿«≈¿»»≈¿…
˙¯hÓ È�Ó ˙È ÔepÓz Ô‰ÓL·e ÔB‰�ÁÏt»¿«¿ƒ¿»»¿«»»≈«¿«

:ÔB‰ÏehÓ«¿

ÔB‰�ÁÏtלג ÏÎÏ È¯¯Ó È�a ˙ÈÚ¯Ê ÔÁÏt ÔÈc≈»¿««¿¬«¿≈¿»ƒ¿»»¿«¿
Ô¯‰‡ ¯a ¯Ó˙È‡„ ‡„Èa ‡�ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ»¿ƒ»»««¬…

:‡�‰k«¬»

È�aלד ˙È ‡zL�Î È·¯·¯Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡�Óe¿»∆¿«¬…¿«¿¿≈¿ƒ¿»»¿≈
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ïe ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ˙‰¿̃»¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿

ÔÈLÓÁלה ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡�ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈ�L¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡�ÓÊƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבבניÚÏ·„ל) ּולהּלן מֹועד. אהל עבדת את «¬…ְְֲִֵֵֶֶַַָֹֹ

ּכי לצד מֹועד, ּבאהל עבדה אמר ְְְֲִֵֵֶַַָָֹֹּגרׁשֹון

עצמֹו מֹועד ּבאהל היא ּגרׁשֹון ּבני ְְְְֲִֵֵֵֶַַֹעבֹודת

מכסהּו מֹועד ואהל הּמׁשּכן יריעֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹׁשּנֹוׂשאים

היא ׁשעבֹודתם מררי ּבני ּכן ּׁשאין מה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָוגֹו',

אהל עבֹודת ׁשהם וגֹו' והאדנים ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹהּקרׁשים

אמר ולזה מֹועד, אהל ׁשּנֹוׂשאים ÚÏ·„מֹועד ְְִֵֵֶֶֶַָָֹ«¬…

וגֹו' מֹועד,‰ÌÈL¯wאת אהל עבֹודת ׁשהם וגֹו' ְֶ«¿»ƒְֲֵֵֶֶַֹ

ּפרׁש ׁשהרי לבד, לּצבא לֹומר חׁש לא ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹולזה

ּבני ּבעבֹודת ּכן ּׁשאין מה ּדבריו, ְְֲֵֵֵֶַַַַָָָהּכתּוב

לעבֹודת עבֹודתם ׁשּבין ּבהפרׁש להעיר ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָּגרׁשֹון

ּבאהל עבֹודה אמר ׁשּבׁשניהם לצד קהת ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבני

ׁשּבין להפרׁש ּבדבריו הּכר לזהואין ׁשניהם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

ּבבני ּׁשּכתב מּמה מׁשּנה צבא לצבא ׁשּנּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻּכתב

לבני ּגרׁשֹון ּבני ׁשּבין הפרׁש ּולצד לּצבא, ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָקהת

ׁשּכתבנּו: ּכמֹו אחר ּבׁשּנּוי העיר ְְְְְִִִֵֵֶַַָָמררי

‰Ú„‰.לד) È‡ÈN�e Ô¯‰‡Â ‰LÓ „˜ÙiÂ«ƒ¿…∆¿«¬…¿ƒ≈»≈»
אהרן ה', ׁשליח מׁשה ׁשלׁשּתם, ְְְֲִֶַַַַָָֹטעם

הּמה נתּונם נתּונם ט') (ג' ּדכתיב לֹו ְְְְִִִִִִֵַָָהּנמסרים

ּבמקֹומם אֹותם הּמֹוסרים יׂשראל נׂשיאי ְְְְִִִִֵֵַָָָלֹו,

וׁשמרּו ז') (ׁשם ּבּמדּבר ּבפרׁשת ּדכתיב ְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹלעבד

וגֹו', העדה ּכל מׁשמרת ואת מׁשמרּתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָאת

חדׁש, מּבן הּלוּיים ּבמסּפר ּכן אמר ּׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹּומה

ׁשהיה לצד ה' ּפי על היה ההּוא מסּפר ּכי ְְְִִִֶַַַַָָָָָלצד

(במד"ר ז"ל ואמרּו ּׁשּבעריסה, למה ּגם ְְְְֲִִֶַַַַָָָהּמסּפר

יׁש זה ּבאהל אֹומרת היתה קֹול ׁשּבת ְְֵֶֶֶֶֶַָָֹפ"ג)

ה': נביא משה אּלא הזּכיר לא לזה ,וכ ְְְִִִֶֶֶָָָָֹֹּכ

`yp zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"k ipy meil inei xeriy

(åì)úBàî òáL íétìà íúçtLîì íäéã÷ô eéäiå©¦«§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®©§©¾¦§©¬¥−
:íéMîçåהחיים אור ©«£¦¦«

(æì)ãòBî ìäàa ãáòä-ìk éúäwä úçtLî éãe÷ô älà¥³¤§¥Æ¦§§´Ÿ©§¨¦½¨¨«Ÿ¥−§´Ÿ¤¥®
ñ :äLî-ãéa ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLà£¤̧¨©³¤Æ§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

(çì):íúáà úéáìe íúBçtLîì ïBLøâ éða éãe÷ôe§¥−§¥´¥«§®§¦§§¨−§¥¬£Ÿ¨«

(èì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(î)LLå íétìà íúáà úéáì íúçtLîì íäéã÷t eéäiå©¦«§Æ§ª´¥¤½§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®©§©¾¦§¥¬
ìLe úBàî:íéL ¥−§¦«

(àî)làìäàa ãáòä-ìk ïBLøâ éða úçtLî éãe÷ô ä ¥´¤§¥À¦§§ŸÆ§¥´¥«§½¨¨«Ÿ¥−§´Ÿ¤
:ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLà ãòBî¥®£¤̧¨©¬¤²§©«£−Ÿ©¦¬§Ÿ̈«

(áî):íúáà úéáì íúçtLîì éøøî éða úçtLî éãe÷ôe§¥¾¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

(âî)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(ãî)ìL íúçtLîì íäéã÷ô eéäiå:íéúàîe íéôìà úL ©¦§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®§¬¤£¨¦−¨¨«¦

(äî)äLî ã÷t øLà éøøî éða úçtLî éãe÷ô älà¥´¤§¥½¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®£¤̧¨©³¤Æ
:äLî-ãéa ýåýé ét-ìò ïøäàå§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

(åî)ìàøNé éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà íéã÷tä-ìk̈©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¦§¨¥−
:íúáà úéáìe íúçtLîì íiåìä-úà¤©«§¦¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

(æî)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa àOî úãáòå äãáò úãáò ãáòì àaä-ìk̈©À̈©«£¸Ÿ£Ÿ©¯£Ÿ̈²©«£Ÿ©¬©¨−§¬Ÿ¤¥«

i"yx£‰„·Ú ˙„·Ú∑אחרת לעבֹודה עבֹודה ׁשהיא וכּנֹורֹות, ּבמצלּתים הּׁשיר OÓ‡.הּוא ˙„·ÚÂ∑ּכמׁשמעֹו. ¬…«¬…»ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָ«¬…««»ְְַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(49 'nr gi zegiy ihewl)

מז)ּכמׁשמעֹו ד, (רש"י ְְַָ

"עבֹודה היא מּׂשא" ׁש"עבֹודת נפרׁש ׁשּלא ּפרּוׁשלמּׂשאּכּונתֹו, ׁשֹולל ורׁש"י העגלֹות. למּׂשא עבֹודה ׁשהיא העגלֹות, טעינת היינּו ," ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

חמּׁשים לגיל מעל ׁשהּוא לוי ידי על ּגם להעׂשֹות יכֹולה יֹותר, אֹו לוּים ׁשני ידי על ׁשּנעׂשית זֹו, עבֹודה ׁשּכן ח,זה, בהעלתך (רש"י ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

חמּׁשים.כה) ּבן עד ׁשלׁשים מּבן לּמנין ׁשּיכת ואינּה ,ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

‡ÔÈÙÏלו ÔÈ¯z ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰È�È�Ó BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿≈«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó Ú·L¿«¿»¿«¿ƒ

ÔkLÓaלז ÁÏÙc Ïk ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê È�È�Ó ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿»»¿»«¿«¿«
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡�Ó Èc ‡�ÓÊƒ¿»ƒ¿»∆¿«¬…«≈¿»«¿»

:‰LÓ„ ‡„Èaƒ»¿∆

È·Ïe˙לח ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBL¯‚ È�a È�È�Óeƒ¿»≈¿≈≈¿¿«¿¬«¿¿≈
:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁלט ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡�ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈ�L¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡�ÓÊƒ¿»

‡·‰˙‰ÔBמ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰È�È�Ó BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

ÁÏÙcמא Ïk ÔBL¯‚ È�a ˙ÈÚ¯Ê È�È�Ó ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿≈≈¿»¿»«
ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡�Ó Èc ‡�ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ¿»∆¿«¬…«

:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»

È·Ï˙מב ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó È�a ˙ÈÚ¯Ê È�È�Óeƒ¿»≈«¿¬«¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿¿≈
:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁמג ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡�ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈ�L¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡�ÓÊƒ¿»

‡ÔÈÙÏמד ‡˙Ïz ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰È�È�Ó BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿»»«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

Ó�‡מה Èc È¯¯Ó È�a ˙ÈÚ¯Ê È�È�Ó ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿≈¿»ƒƒ¿»
:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ∆¿«¬…«≈¿»«¿»ƒ»¿∆

È·¯·¯Âמו Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡�Ó Èc ‡i�È�Ó Ïk»ƒ¿»«»ƒ¿»∆¿«¬…¿«¿¿≈
˙È·Ïe ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÏ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈»≈¿«¿¬«¿¿≈

:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁמז ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔÁÏÙe ‡�ÁÏt ÔÁÏt ÁÏÙÓÏ È˙‡c Ïk ÔÈ�L¿ƒ»¿»≈¿ƒ¿«»¿«»¿»»»¿«

:‡�ÓÊ ÔkLÓa ÏehÓ«¿«¿«ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‡Ó˙.לו) Ú·L ÌÈtÏ‡ּוׁשבע אמר ולא «¿«ƒ¿«≈ְְַַָֹ

וׁשׁש ּגרׁשֹון ּבבני ׁשאמר ּכדר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָמאֹות

מררי ּובבני ּוׁשלׁשים, מאֹות*)מאֹות וה' ְְְְִִִֵֵֵָ

ואֹותם לקרח ו' ּבחסרֹון רמז אּולי ְְְְְִֶַַַָָֹּוׁשמֹונים.

מסּפר ּכי אּולי אֹו קהת, מּבני ׁשהיּו עּמֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּמתּו

האלּפים מּמסּפר ּבהדרגה מׁשּנה מאֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֻהּׁשבע

מאֹות ּוׁשבע אמר לא לזה קרח. מעׂשה ְֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֹמּטעם

והגם יחד, להׁשוֹותם ראׁשֹון ענין על ְְְְֲִִִַַַַַַָָלהֹוסיף

קרח, אּלא ההּוא ּבּמעׂשה ּבּתֹורה נתּפרסם ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹׁשּלא

(* ׁשענף מאֹותאפׁשר וחמׁש ּומאתים, ְֲִֵֵֶֶַָָָָָ

כצ"ל אֹוּוׁשמֹונים אחריו, קצת נטּו קרח ׁשל ְְֲִֶַַָָָֹ

ּוקרֹוביו: אחיו ּבֹו מחּו ׁשּלא ְְִֶֶַָָֹלצד



לז `yp zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"k ipy meil inei xeriy

(åì)úBàî òáL íétìà íúçtLîì íäéã÷ô eéäiå©¦«§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®©§©¾¦§©¬¥−
:íéMîçåהחיים אור ©«£¦¦«

(æì)ãòBî ìäàa ãáòä-ìk éúäwä úçtLî éãe÷ô älà¥³¤§¥Æ¦§§´Ÿ©§¨¦½¨¨«Ÿ¥−§´Ÿ¤¥®
ñ :äLî-ãéa ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLà£¤̧¨©³¤Æ§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

(çì):íúáà úéáìe íúBçtLîì ïBLøâ éða éãe÷ôe§¥−§¥´¥«§®§¦§§¨−§¥¬£Ÿ¨«

(èì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(î)LLå íétìà íúáà úéáì íúçtLîì íäéã÷t eéäiå©¦«§Æ§ª´¥¤½§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®©§©¾¦§¥¬
ìLe úBàî:íéL ¥−§¦«

(àî)làìäàa ãáòä-ìk ïBLøâ éða úçtLî éãe÷ô ä ¥´¤§¥À¦§§ŸÆ§¥´¥«§½¨¨«Ÿ¥−§´Ÿ¤
:ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLà ãòBî¥®£¤̧¨©¬¤²§©«£−Ÿ©¦¬§Ÿ̈«

(áî):íúáà úéáì íúçtLîì éøøî éða úçtLî éãe÷ôe§¥¾¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

(âî)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(ãî)ìL íúçtLîì íäéã÷ô eéäiå:íéúàîe íéôìà úL ©¦§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®§¬¤£¨¦−¨¨«¦

(äî)äLî ã÷t øLà éøøî éða úçtLî éãe÷ô älà¥´¤§¥½¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®£¤̧¨©³¤Æ
:äLî-ãéa ýåýé ét-ìò ïøäàå§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

(åî)ìàøNé éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà íéã÷tä-ìk̈©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¦§¨¥−
:íúáà úéáìe íúçtLîì íiåìä-úà¤©«§¦¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

(æî)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa àOî úãáòå äãáò úãáò ãáòì àaä-ìk̈©À̈©«£¸Ÿ£Ÿ©¯£Ÿ̈²©«£Ÿ©¬©¨−§¬Ÿ¤¥«

i"yx£‰„·Ú ˙„·Ú∑אחרת לעבֹודה עבֹודה ׁשהיא וכּנֹורֹות, ּבמצלּתים הּׁשיר OÓ‡.הּוא ˙„·ÚÂ∑ּכמׁשמעֹו. ¬…«¬…»ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָ«¬…««»ְְַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(49 'nr gi zegiy ihewl)

מז)ּכמׁשמעֹו ד, (רש"י ְְַָ

"עבֹודה היא מּׂשא" ׁש"עבֹודת נפרׁש ׁשּלא ּפרּוׁשלמּׂשאּכּונתֹו, ׁשֹולל ורׁש"י העגלֹות. למּׂשא עבֹודה ׁשהיא העגלֹות, טעינת היינּו ," ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

חמּׁשים לגיל מעל ׁשהּוא לוי ידי על ּגם להעׂשֹות יכֹולה יֹותר, אֹו לוּים ׁשני ידי על ׁשּנעׂשית זֹו, עבֹודה ׁשּכן ח,זה, בהעלתך (רש"י ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

חמּׁשים.כה) ּבן עד ׁשלׁשים מּבן לּמנין ׁשּיכת ואינּה ,ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

‡ÔÈÙÏלו ÔÈ¯z ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰È�È�Ó BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿≈«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó Ú·L¿«¿»¿«¿ƒ

ÔkLÓaלז ÁÏÙc Ïk ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê È�È�Ó ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿»»¿»«¿«¿«
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡�Ó Èc ‡�ÓÊƒ¿»ƒ¿»∆¿«¬…«≈¿»«¿»

:‰LÓ„ ‡„Èaƒ»¿∆

È·Ïe˙לח ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBL¯‚ È�a È�È�Óeƒ¿»≈¿≈≈¿¿«¿¬«¿¿≈
:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁלט ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡�ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈ�L¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡�ÓÊƒ¿»

‡·‰˙‰ÔBמ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰È�È�Ó BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

ÁÏÙcמא Ïk ÔBL¯‚ È�a ˙ÈÚ¯Ê È�È�Ó ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿≈≈¿»¿»«
ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡�Ó Èc ‡�ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ¿»∆¿«¬…«

:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»

È·Ï˙מב ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó È�a ˙ÈÚ¯Ê È�È�Óeƒ¿»≈«¿¬«¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿¿≈
:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁמג ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡�ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈ�L¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡�ÓÊƒ¿»

‡ÔÈÙÏמד ‡˙Ïz ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰È�È�Ó BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿»»«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

Ó�‡מה Èc È¯¯Ó È�a ˙ÈÚ¯Ê È�È�Ó ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿≈¿»ƒƒ¿»
:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ∆¿«¬…«≈¿»«¿»ƒ»¿∆

È·¯·¯Âמו Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡�Ó Èc ‡i�È�Ó Ïk»ƒ¿»«»ƒ¿»∆¿«¬…¿«¿¿≈
˙È·Ïe ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÏ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈»≈¿«¿¬«¿¿≈

:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁמז ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔÁÏÙe ‡�ÁÏt ÔÁÏt ÁÏÙÓÏ È˙‡c Ïk ÔÈ�L¿ƒ»¿»≈¿ƒ¿«»¿«»¿»»»¿«

:‡�ÓÊ ÔkLÓa ÏehÓ«¿«¿«ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‡Ó˙.לו) Ú·L ÌÈtÏ‡ּוׁשבע אמר ולא «¿«ƒ¿«≈ְְַַָֹ

וׁשׁש ּגרׁשֹון ּבבני ׁשאמר ּכדר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָמאֹות

מררי ּובבני ּוׁשלׁשים, מאֹות*)מאֹות וה' ְְְְִִִֵֵֵָ

ואֹותם לקרח ו' ּבחסרֹון רמז אּולי ְְְְְִֶַַַָָֹּוׁשמֹונים.

מסּפר ּכי אּולי אֹו קהת, מּבני ׁשהיּו עּמֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּמתּו

האלּפים מּמסּפר ּבהדרגה מׁשּנה מאֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֻהּׁשבע

מאֹות ּוׁשבע אמר לא לזה קרח. מעׂשה ְֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֹמּטעם

והגם יחד, להׁשוֹותם ראׁשֹון ענין על ְְְְֲִִִַַַַַַָָלהֹוסיף

קרח, אּלא ההּוא ּבּמעׂשה ּבּתֹורה נתּפרסם ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹׁשּלא

(* ׁשענף מאֹותאפׁשר וחמׁש ּומאתים, ְֲִֵֵֶֶַָָָָָ

כצ"ל אֹוּוׁשמֹונים אחריו, קצת נטּו קרח ׁשל ְְֲִֶַַָָָֹ

ּוקרֹוביו: אחיו ּבֹו מחּו ׁשּלא ְְִֶֶַָָֹלצד



yp`לח zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"k iyily meil inei xeriy

(çî):íéðîLe úBàî Lîçå íéôìà úðîL íäéã÷t eéäiå©¦«§−§ª«¥¤®§Ÿ©´£¨¦½©«£¥¬¥−§Ÿ¦«

(èî)Léà Léà äLî-ãéa íúBà ã÷t ýåýé ét-ìò©¦̧§Ÿ̈¹¨©³¨Æ§©¤½¦¬¦²
ýåýé äeö-øLà åéã÷ôe BàOî-ìòå Búãáò-ìò©£«Ÿ̈−§©©¨®§ª¾̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

ô :äLî-úà¤¤«

i"yx£‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆŒ¯L‡ ÂÈ„˜Ùe∑"חמּׁשים ּבן ועד ׁשנה ׁשלׁשים "מּבן ּבּמצוה היּו הּפקדים החיים.ואֹותן אור ¿À»¬∆ƒ»∆…∆ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ

ß xii` f"k iyily mei ß

ä(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)òeøö-ìk äðçnä-ïî eçlLéå ìàøNé éða-úà åö©µ¤§¥´¦§¨¥½¦«©§Æ¦©©«£¤½¨¨−©
:Lôðì àîè ìëå áæ-ìëå§¨¨®§−Ÿ¨¥¬¨¨«¤

i"yx£'B‚Â Ï‡¯NÈ È�aŒ˙‡ Âˆ∑ּכדאיתא ּבּיֹום, ּבֹו נאמרּו ּפרׁשּיֹות ּוׁשמֹונה הּמׁשּכן, ׁשהּוקם ּבּיֹום נאמרה זֹו ּפרׁשה «∆¿≈ƒ¿»≈¿ְְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
הּנּזקין ּבפרק ּגּטין ס(ּבמּסכת Án‰ŒÔÓ�‰.)דף eÁlLÈÂ∑היא הּקלעים ּתֹו חניתן: ּבׁשעת ׁשם היּו מחנֹות ׁשלׁש ְְִִִִֶֶֶֶַַָƒ«¿ƒ««¬∆ְְֲֲִִִַַַָָָָָָָֹ

סֹוף ועד ּומּׁשם לוּיה. מחנה היא – סיני" "ּבמדּבר ּבפרׁשת ׁשּמפרׁש ּכמֹו – סביב הלוּים חנית ׁשכינה, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹמחנה
ּומׁשּלח יׂשראל ּבמחנה מּתר הּזב לכּלן; חּוץ נׁשּתּלח הּצרּוע יׂשראל. מחנה היא הרּוחֹות ארּבע לכל הּדגלים ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻמחנה
הּמקראֹות מן רּבֹותינּו ּדרׁשּו זה וכל ׁשכינה. מּׁשל אּלא מׁשּלח ואינֹו לוּיה, ּבׁשל אף מּתר לנפׁש וטמא הּׁשּתים. ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻמן

ּפסחים סז)ּבמּסכת LÙ�Ï.(דף ‡ÓË∑ּבלׁשֹון אדם עצמֹות לׁשֹון ׁשהּוא אני אֹומר דאנׁשא. נפׁשא לטמי ּדמסאב ְְִֶֶַָ»≈»»∆ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּבב"ר יׁש והרּבה אדרּיא(פע"ח)ארמי, עצמֹות: ׁשחיק – טמיא ׁשחיק החיים.נּוס אור ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ

(â)íeçlLz äðçnì õeçî-ìà eçlLz äá÷ð-ãò øëfî¦¨¨³©§¥¨Æ§©¥½¤¦¬©©«£¤−§©§®
:íëBúa ïëL éðà øLà íäéðçî-úà eànèé àìåהחיים אור §³Ÿ§©§Æ¤©´£¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬§¨«

(ã)äðçnì õeçî-ìà íúBà eçlLéå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©§©§´½̈¤¦−©©«£¤®
ô :ìàøNé éða eNò ïk äLî-ìà ýåýé øac øLàk©«£¤̧¦¤³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−§¥¬¦§¨¥«

(ä):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(å)-ìkî eNòé ék äMà-Bà Léà ìàøNé éða-ìà øac©¥»¤§¥´¦§¨¥¼¦´«¦À̈¦³©«£Æ¦¨
:àåää Lôpä äîLàå ýåýéa ìòî ìòîì íãàä úàhç©´Ÿ¨«¨½̈¦§¬Ÿ©−©©«Ÿ̈®§¨«§¨−©¤¬¤©¦«

i"yx£'‰a ÏÚÓ ÏÚÓÏ∑וּיקרא ּבפרׁשת האמּורה היא ׁשקר, על ונׁשּבע ּגֹוזל ּפרׁשת ּכאן וכתב חזר ה)הרי :(ויקרא ƒ¿…«««ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
"והתוּדּו", ׁשּכתּוב האחד ּבּה: ׁשּנתחּדׁשּו ּדברים ׁשני ּבׁשביל ּכאן ונׁשנית וגֹו'", ּבעמיתֹו וכחׁש ּבה' מעל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ"ּומעלה

לּכהנים נּתן ׁשהּוא הּגר ּגזל על – והּׁשני ּבּדבר. ׁשּיֹודה עד עדים ּפי על ואׁשם חמׁש חּיב ׁשאינֹו החיים.לֹומר אור ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

Ó‡‰מח LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡È�Óz ÔB‰È�È�Ó BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿»«¿ƒ«¬≈¿»
:Ô�Ó˙Â¿«¿»

„LÓ‰מט ‡„Èa ÔB‰˙È ‡�Ó ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»¿»»¿ƒ»¿∆
È‰B�È�Óe dÏehÓ ÏÚÂ d�ÁÏt ÏÚ ¯·b ¯·b¿«¿««»¿»≈¿««≈ƒ¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»∆

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

È¯LÓ˙‡ב ÔÓ ÔeÁlLÈÂ Ï‡¯NÈ È�a ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ«¿ƒ»
ÈÓËÏ ·‡ÒÓc ÏÎÂ ·‡„c ÏÎÂ ¯È‚Òc Ïk»ƒ¿ƒ¿»¿»≈¿…ƒ¿»»ƒ¿≈

:‡L�‡„ ‡LÙ�«¿»∆¡»»

aÓÏ¯‡ג ÔeÁlLz ‡·˜e� „Ú ¯ÎcÓƒ¿««¿»¿«¿¿ƒ»»
˙È Ôe·‡ÒÈ ‡ÏÂ ÔepÁlLz ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿«¿À¿»¿«¬»
:ÔB‰È�È· ‡È¯L Èz�ÎL Èc ÔB‰˙È¯LÓ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»≈≈

ÔB‰˙Èד eÁlLÂ Ï‡¯NÈ È�a ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿
ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ¿»ƒ

:Ï‡¯NÈ È�a e„·Ú Ôk ‰LÓ∆≈¬»¿≈ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:ה ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

‡¯Èו ‡˙z‡ B‡ ¯·b Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¿»¬≈
Ì„˜ ¯˜L ‡¯wLÏ ‡L�‡ È·BÁ ÏkÓ Ôe„aÚÈ«¿¿ƒ»≈¡»»¿«»»¿»√»

:‡e‰‰ ‡L�‡ ·BÁÈÂ ÈÈ¿»¿≈¡»»«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.מט) „˜t '‰ Èt ÏÚהּמּנּוי ּפרּוׁש «ƒ»«¿ִֵַ

ּובני זה ּדבר על קהת ּבני אֹותם ְְְִֵֵֶֶַָָָָָׁשּמּנה

על הּפקידֹות ּכל היּו וגֹו' זה ּדבר על ְְְִֵֶַַַָָָָּגרׁשֹון

ואֹומרֹו ה' LÓ‰ּפי „Èaהּמּנּויים ּכל ּפרּוׁש ְְִ¿«∆ִִֵַָ

למּנֹות, לאהרן ׁשּצּוה לא אֹותם מּנה ְְֲִִֶֶַַָָָֹֹמׁשה

היה מעׂשיו ּפי על מׁשה אֹותם ׁשּפקד ְֲִֶֶַַַַַָָָָָואחר

עבֹודתֹו, על איׁש איׁש לׁשּום אהרן ְְֲֲִִִֵַַַָֹמתנהג

אהרןÂÈ„˜Ùe,ואֹומרֹו ׁשּמּנה ּפקּודיו ּפרּוׁש ְְ¿À»ְֲִֵֶַָָֹ

הּוא ּגם למעלה ּכאמּור לוי ׁשבט על ְְִֵֵֶַַַָָָָָּובניו

מׁשה: את ה' צּוה ֲִֶֶֶָאׁשר

B‚Â'.ב) eÁlLÈÂ Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ Âˆטעם «∆¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿¿ַַ

ׁשּצּוה לצד לׁשּלפניה, זֹו ּפרׁשה ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָסמיכּות

המקּדׁשים מּדברים הּלוּיים הרחקת על ְְְְִִִִִַַַַַָָָֻה'

הּטיל ,ּבסמּו ּכאמּור הּכהנים עליהם ְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹּומּנה

ראּויים ׁשאינם את הרחקת יׂשראל על ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּגם

הּקדֹוׁש: למחניהם ְֲִֵֵֶַַָָלּכנס

ÔÎL.ג) È�‡ ¯L‡ׁשהּוא עֹוד ּכל ּדוקא ּפרּוׁש ¬∆¬ƒ…≈ְֵֶַָָ

מצרעים מּתרים הּפרכֹות הגללּו אבל ְְְֲִִֵַָָָָֹֹֻֻׁשֹוכן,

צה.): (מנחֹות לּמחנֹות ְֲִֵַַָָלּכנס

B‚Â'.ו) ÏkÓ eNÚÈ Èk 'B‚Â LÈ‡אמרÏÚÓÏ ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿ַָƒ¿…

ּפי על יתּבאר מעל, ּומעלּו אמר ְְֲִִֵַַַַָָָֹולא

קי.) ב"ק ב'ֿ ּפסיקּתא (ספרי ז"ל ְְְְִִִִֵֶָּדבריהם

חברֹו ּבממֹון ּבמׁשּקר מדּבר ׁשהּכתּוב ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשאמרּו

הּדבר נאמר ׁשּכבר והגם לּׁשקר, לֹו ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָונׁשּבע

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"k iyily meil inei xeriy

(æ)BîLà-úà áéLäå eNò øLà íúàhç-úà ecåúäå§¦§©À¤©¨¨»£¤´¨¼§¥¦³¤£¨Æ
:Bì íLà øLàì ïúðå åéìò óñé BúLéîçå BLàøa§Ÿ½©«£¦«¦−Ÿ¥´¨¨®§¨©¾©«£¤¬¨©−«

i"yx£BL‡¯a BÓL‡Œ˙‡∑(קיא עליו(ב"ק ׁשּנׁשּבע הּקרן BÏ.הּוא ÌL‡ ¯L‡Ï∑(יט לֹו(כתובות ׁשּנתחּיב החיים.למי אור ∆¬»¿…ְִֶֶֶַַָָ«¬∆»«ְְִִֵֶַ

(ç)íLàä åéìà íLàä áéLäì ìàb Léàì ïéà-íàå§¦¥̧¨¦¹Ÿ¥À§¨¦³¨«¨¨Æ¥½̈¨«¨¨²
Ba-øtëé øLà íéøtkä ìéà ãálî ïäkì ýåýéì áLenä©¨¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥®¦§©À¥µ©¦ª¦½£¤¬§©¤−

:åéìò̈¨«
i"yx£Ï‡b LÈ‡Ï ÔÈ‡ŒÌ‡Â∑יֹורׁשים לֹו ואין ׁשהׁשּביעֹו הּתֹובע ‡ÂÈÏ.ׁשּמת ÌL‡‰ ·ÈL‰Ï∑להתוּדֹות זה ּכׁשּנמל ¿ƒ≈»ƒ…≈ְְְִִִֵֵֵֶֶַַ¿»ƒ»»»≈»ְְְְִִֶֶַַ

הּקרֹוב ּבׂשר ׁשאר אֹו אח, אֹו ּבת, אֹו ּבן, אֹו ּגֹואלים לֹו ׁשאין ּביׂשראל אדם ל יׁש וכי רּבֹותינּו: ואמרּו עֹונֹו. ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָעל
יֹורׁשים לֹו ואין ׁשּמת הּגר זה אּלא יעקב? עד למעלה אביו ‰Len·.מּמׁשּפחת ÌL‡‰∑הּקרן Ï‰'.והחמׁשזה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ»»»«»ְֶֶֶֶַַֹ«

Ô‰kÏ∑מׁשמר ׁשּבאֹותֹו לּכהן ּונתנֹו הּׁשם ‰ÌÈ¯tk.קנאֹו ÏÈ‡ „·lÓ∑להביא צרי ׁשהּוא ּבוּיקרא .האמּור «…≈ְְְְִֵֵֶַַָָָֹƒ¿«≈«ƒÀƒְְְִִִֶַָָָָָ

(è)ïäkì eáéø÷é-øLà ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì äîeøz-ìëå§¨§º̈§¨¨§¥¯§¥«¦§¨¥²£¤©§¦¬©Ÿ¥−
:äéäé Bì¬¦«§¤«

i"yx£'B‚Â ‰Óe¯zŒÏÎÂ∑!?הּגרנֹות לבית אחריה המחּזר הּוא והלא לּכהן? מקריבין ּתרּומה וכי יׁשמעאל: רּבי אמר ¿»¿»¿ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
ּבהם ׁשּנאמר הּבּכּורים, אּלּו לּכהן"? "אׁשרֿיקריבּו לֹומר ּתלמּוד כג)ּומה יֹודע(שמות ואיני ,"אלהי ה' ּבית "ּתביא : ְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

לּכהן נּתנין ׁשּיהיּו הּבּכּורים על ולּמד הּכתּוב ּבא יהיה", לֹו "לּכהן לֹומר: ּתלמּוד ּבהם? ּיעׂשה .מה ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr g zegiy ihewl)

הּגרנֹות לבית אחריה הּמחּזר הּוא ט)והלא ה, (רש"י ְְְֲֲֵֵֶַַַַַָָֹ
" מדּיק מּדּוע לׁשאל, "לביתיׁש נקט ולא ּבביתּבביתהּגרנֹות", . . הּמסּיעים . . "הּכהנים רז"ל אמרּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּגרנֹות". ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹ

" ּכתב לכן חּללּו". ּכן עֹוׂשין ואם ּבׂשכרן, ּתרּומה להם נֹותנין אין הּתרּומֹות), לֹו ׁשּיּתנּו ּכדי ולזרֹות (לדּוׁש ולאלביתהּגרנֹות ," ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

רׁש"י). ּבפרּוׁש לדּיק יׁש ּכּמה עד נראה ּבזה (וגם עצמֹו הּגרנֹות ּבבית החייםׁשּמסּיע אור ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

È˙ז ·˙ÈÂ e„·Ú Èc ÔB‰È·BÁ ˙È ÔecÂÈÂƒ«»≈ƒ¬»¿»≈»
ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÛÒBÈ dLÓÁÂ dLÈ¯a d˙·BÁ¿≈¿≈≈¿À¿≈≈¬ƒ¿ƒ≈

:dÏ ·Á„Ïƒ¿»≈

dÏח ‡˙·BÁ ‡·˙‡Ï ˜È¯t ¯·‚Ï ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿«»ƒ«¬»»¿»≈
¯ÎcÓ ¯a ‡�‰ÎÏ ÈÈ Ì„˜ ·˙Óc ‡˙·BÁ¿»ƒ¿≈√»¿»¿«¬»«ƒ¿«

:È‰BÏÚ da ¯tÎÈ Èc ‡i¯etkƒ«»ƒ¿«≈≈¬ƒ

Ï‡¯NÈט È�·„ ‡iL„e˜ ÏÎÏ ‡˙eL¯Ù‡ ÏÎÂ¿»«¿»»¿»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
:È‰È dÏc ‡�‰ÎÏ Ôe·¯˜È Ècƒ¿»¿¿«¬»ƒ≈¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּדינים לפרטי ונׁשנה חזר וּיקרא, ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָּבפרׁשת

מּׁשעת ּכי הּכתּוב יעיר זה ּכפי ּבֹו, ְְְְִִִִִֶֶַַַָָׁשּנתחּדׁשּו

יחׁשב ממֹון ּוכפירת הּגזל ׁשהּוא החטא ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמעׂשה

ּכׁשּיתּבעּוהּו ּבׁשמֹו לּׁשבע ּבה' מעל למעל ְְְְְִִִִֶַַַַָֹהּוא

ּכ לא ׁשאם והּואלדין, ּבהּׁשבֹון, הּוא הרי ן ְְְֲִִִֵֵֶָֹ

‰‡„Ìאֹומרֹו ˙‡hÁ ÏkÓ eNÚÈ Èkׁשהּוא ְƒ«¬ƒ»«…»»»ֶ

הּוא הּנה מעׂשה מּׁשעת חברֹו ממֹון ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָּגזלת

ּבה': מעל למעל ְְִִַַַַֹמסּכים

.‡Â‰‰ LÙp‰ ‰ÓL‡Âחטא ׁשהּוא לצד ¿»¿»«∆∆«ƒְֶַָָ

ּבּנפׁש, הּגרעֹון יפעיל ּבה' ְְִִֵֶֶַַַַָָּבׁשבּועה

ּׁשּלפניו מה וכל יחיד, לׁשֹון לֹומר ה' ְְְְִִֶַַָָָָָוׁשּנה

אמר מּלפניו רּבים, לׁשֹון ּׁשּלאחריו Èkּומה ְְְֲִִֶַַַַָָָָƒ

eNÚÈמּלאחריו ׁשאמרּוecÂ˙‰Â,וגֹו', ותמצא «¬ְְֲִַָ¿ƒ¿«ְְְִֶָָ

הּוא זה ּבכגֹון הּכתּוב ּכׁשּירּגיׁש ּכי ְְְְְִִִֶֶַַַָָָּבּגמרא

ּבפרׁשת מּזה ּׁשּכתבנּו מה ועּין ּגדֹול, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרּגׁש

ּתבת לֹומר ּדקּדק ּגם כ"א). (ז' ‰‰Â‡וּיקרא ְְִִֵֵַַַַָ«ƒ

יעׂשה הּלז ׁשהּפגם הּכתּוב יעֹורר ,צר ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹללא

ׁשּתּקרא יׂשראל ּבני עם נפׁשֹות למקֹור ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרׁשם

מדּבר הּוא הּמֹועל ׁשעל ּתבין ׁשּלא ּוכדי ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹנפׁש,

אמר ועּין‰‰Â‡לזה נפׁשֹו, ואׁשמה אמר ולא ֶַָָ«ƒְְְְְֵַַַָָָֹ

ּפסּוק ּבפרּוׁש ס"ז.) (אחרי ּבּזהר ּׁשּכתּוב ְֲֵֵֶַַַַָָֹמה

נכֹון: ּבדּיּוק ּבּלילה אּויתי ְְְִִִִִַַַָָנפׁשי

‡BÓL.ז) ˙‡ ·ÈL‰Âיחיד לׁשֹון לדּבר ׁשּנה ¿≈ƒ∆¬»ְְִִֵַָָ

והתוּדּו, רּבים לׁשֹון לדּבר ׁשהתחיל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַהגם

האׁשם ּכן ּׁשאין מה ּבֹו, הם ׁשוים ׁשהּוּדּוי ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלצד

ּכאמּור ויֹורד ּבעֹולה ׁשהּוא לצד ּבהׁשואה, ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָאינֹו

זה ּבׁשעּור לדּבר הּכתּוב וגמר וּיקרא, ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּבפרׁשת

ּבענין לכּתב לׁשּנֹות צר אין ּכי יחיד, ְְְְְִִִִֵֶַָָֹֹלׁשֹון

ֵַאחר:

B‚Â'.ט) ‰È‰È BÏ 'B‚Â ‰Óe¯z ÏÎÂצרי ¿»¿»¿ƒ¿∆¿ִָ

ג' אחד ענין הּכתּוב ּכפל לּמה ְִֶַַַַָָָָָָָלדעת

Óe¯z‰ּפעמים ÏÎÂ,יהיה לֹו ‡˙וגֹו' LÈ‡Â ְִָ¿»¿»ְְִֶ¿ƒ∆

ÂÈL„˜,'וגֹוÔzÈ ¯L‡ LÈ‡לּמה עֹוד וגֹו'. √»»ְƒ¬∆ƒ≈ְָָ

ּפעמים ג' לֹומר È‰È‰,ּכפל Bּבספרי ורז"ל ְִַַָָƒ¿∆ְְְִִַַ

È‰È‰ּפרׁשּו BÏׁשּנקראּו הּבּכּורים לתת ּבא ְֵƒ¿∆ְְִִִֵֶַָָ

לֹו ׁשּיהיּו ה' ּבית הּמּובאים ּכתרּומה ְְִִִִֵֵֶַָָראׁשית

לֹומר ׁשני ּבפסּוק ׁשאמר יהיּו לֹו נתּונים. ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹלּכהן

ּבמׁשמרה אפּלּו קדׁשיו הקריב הּכהן ְְְֲֳִִִִִֵֶַָָָָֹׁשאם

יּתן אׁשר ואֹומרֹו ׁשּלֹו, הם הרי ׁשּלֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָׁשאינּה

ּבנֹו ּבכֹור ּפדיֹון לֹו נתן אם יהיה לֹו ְְְְִִִֵֶַַָֹלּכהן

יחזירם, ולא יהיה לֹו לּכהן יֹום ל' אחר ְְֲִִֵֵֵֶַַַַֹֹּומת

אנּו צריכין אבל ּבזה, ּכּיֹוצא ּדרׁשֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָוהרּבה

לפרׁש ונראה ּפׁשּוטֹו. ּפי על הּמקרא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָליּׁשב

ּכללּות מלּמדים ׁשהם ּכאחד הּבאים ּכתּובים ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָג'

ּוכתבם לּכהנים, ה' חלק אׁשר מּתנֹות ְֲֲִֶַַַָָָָֹכ"ד

לׁשֹונֹו וזה ּבּכּורים מהלכֹות א' ּבפרק ְְְְְִִִֵֶֶֶַרמּב"ם

חלקים, לה' נחלקים לּכהנים ׁשּנתן מּתנֹות ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹכ"ד

הּמקּדׁש מן ׁשּזֹוכים קדׁשים הם הא' ג'. ְֳִִִִֵֵֶֶַָָָׁשהם

ׁשלמי אשם. ּבׂשר חּטאת. ּבׂשר הם. ְְְְֵֵֵַַַַָָָואּלּו

הּלחם. ׁשּתי מנחֹות. ׁשירי העמר. מֹותר ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹצּבּור.

חזה קדׁשים. עֹורֹות מצרע. ׁשמן הּפנים. ְֳִִֶֶֶֶֶַָָָָֹלחם

הּמּורם הּתֹודה. מן הּמּורם ׁשלמים. ׁשל ְְִִֶַַַָָָָוׁשֹוק

והּבּכּורים. טהֹורה. ּבהמה ּבכֹור נזיר. ְְְְִִִֵֵֵַָָָמאיל

הּבעלים צריכין ׁשּכּלן מּתנֹות י"ד אּלּו ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻהרי

ב' חלּקה קדׁש. וכּלן לּכהן ולּתנם ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹֹֻֻלהביאם

והּג' והחּלה. מעׂשר. ּותרּומת הּתרּומה. ְְְְֲֵֵַַַַַַָָהם

ּפדיֹון אחּזה. ׂשדה הּגז. וראׁשית הּמּתנֹות. ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָֻהם

והחרמים. הּגר. ּגזל חמֹור. ּפטר ּפדיֹון ְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָהּבן.

ּכאן: עד אחריהם לחּזר הּכהן ועל חּלין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֻׁשהם

‰l‡Âראׁשֹונה חלּקה ּכנגד הּכתּובים, ּדברי הם ¿≈∆ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֻ

הדרגֹות ב' ּבהם ׁשּיׁש מּתנֹות י"ד ְֵֵֶֶֶַַָָָׁשהם

ולּתנם להביאם יׂשראל ּוצריכין קדׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשהם

אמר Ï‡¯NÈלּכהן È�a ÈL„˜ ÏÎÏ ‰Óe¯z ÏÎÂ ֵַַָֹ¿»¿»¿»»¿≈¿≈ƒ¿»≈

יקריבּו אׁשר קדׁש, ׁשם עליהם הזּכיר ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַֹהרי

אֹותם יקריבּו ׁשהם הבאתם הזּכיר הרי ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָלה'

ּתרּומה ׁשהם ב' חלּקה ּוכנגד המקּדׁש. ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָֻֻלּמקֹום
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(æ)BîLà-úà áéLäå eNò øLà íúàhç-úà ecåúäå§¦§©À¤©¨¨»£¤´¨¼§¥¦³¤£¨Æ
:Bì íLà øLàì ïúðå åéìò óñé BúLéîçå BLàøa§Ÿ½©«£¦«¦−Ÿ¥´¨¨®§¨©¾©«£¤¬¨©−«

i"yx£BL‡¯a BÓL‡Œ˙‡∑(קיא עליו(ב"ק ׁשּנׁשּבע הּקרן BÏ.הּוא ÌL‡ ¯L‡Ï∑(יט לֹו(כתובות ׁשּנתחּיב החיים.למי אור ∆¬»¿…ְִֶֶֶַַָָ«¬∆»«ְְִִֵֶַ

(ç)íLàä åéìà íLàä áéLäì ìàb Léàì ïéà-íàå§¦¥̧¨¦¹Ÿ¥À§¨¦³¨«¨¨Æ¥½̈¨«¨¨²
Ba-øtëé øLà íéøtkä ìéà ãálî ïäkì ýåýéì áLenä©¨¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥®¦§©À¥µ©¦ª¦½£¤¬§©¤−

:åéìò̈¨«
i"yx£Ï‡b LÈ‡Ï ÔÈ‡ŒÌ‡Â∑יֹורׁשים לֹו ואין ׁשהׁשּביעֹו הּתֹובע ‡ÂÈÏ.ׁשּמת ÌL‡‰ ·ÈL‰Ï∑להתוּדֹות זה ּכׁשּנמל ¿ƒ≈»ƒ…≈ְְְִִִֵֵֵֶֶַַ¿»ƒ»»»≈»ְְְְִִֶֶַַ

הּקרֹוב ּבׂשר ׁשאר אֹו אח, אֹו ּבת, אֹו ּבן, אֹו ּגֹואלים לֹו ׁשאין ּביׂשראל אדם ל יׁש וכי רּבֹותינּו: ואמרּו עֹונֹו. ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָעל
יֹורׁשים לֹו ואין ׁשּמת הּגר זה אּלא יעקב? עד למעלה אביו ‰Len·.מּמׁשּפחת ÌL‡‰∑הּקרן Ï‰'.והחמׁשזה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ»»»«»ְֶֶֶֶַַֹ«

Ô‰kÏ∑מׁשמר ׁשּבאֹותֹו לּכהן ּונתנֹו הּׁשם ‰ÌÈ¯tk.קנאֹו ÏÈ‡ „·lÓ∑להביא צרי ׁשהּוא ּבוּיקרא .האמּור «…≈ְְְְִֵֵֶַַָָָֹƒ¿«≈«ƒÀƒְְְִִִֶַָָָָָ

(è)ïäkì eáéø÷é-øLà ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì äîeøz-ìëå§¨§º̈§¨¨§¥¯§¥«¦§¨¥²£¤©§¦¬©Ÿ¥−
:äéäé Bì¬¦«§¤«

i"yx£'B‚Â ‰Óe¯zŒÏÎÂ∑!?הּגרנֹות לבית אחריה המחּזר הּוא והלא לּכהן? מקריבין ּתרּומה וכי יׁשמעאל: רּבי אמר ¿»¿»¿ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
ּבהם ׁשּנאמר הּבּכּורים, אּלּו לּכהן"? "אׁשרֿיקריבּו לֹומר ּתלמּוד כג)ּומה יֹודע(שמות ואיני ,"אלהי ה' ּבית "ּתביא : ְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

לּכהן נּתנין ׁשּיהיּו הּבּכּורים על ולּמד הּכתּוב ּבא יהיה", לֹו "לּכהן לֹומר: ּתלמּוד ּבהם? ּיעׂשה .מה ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr g zegiy ihewl)

הּגרנֹות לבית אחריה הּמחּזר הּוא ט)והלא ה, (רש"י ְְְֲֲֵֵֶַַַַַָָֹ
" מדּיק מּדּוע לׁשאל, "לביתיׁש נקט ולא ּבביתּבביתהּגרנֹות", . . הּמסּיעים . . "הּכהנים רז"ל אמרּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּגרנֹות". ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹ

" ּכתב לכן חּללּו". ּכן עֹוׂשין ואם ּבׂשכרן, ּתרּומה להם נֹותנין אין הּתרּומֹות), לֹו ׁשּיּתנּו ּכדי ולזרֹות (לדּוׁש ולאלביתהּגרנֹות ," ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

רׁש"י). ּבפרּוׁש לדּיק יׁש ּכּמה עד נראה ּבזה (וגם עצמֹו הּגרנֹות ּבבית החייםׁשּמסּיע אור ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

È˙ז ·˙ÈÂ e„·Ú Èc ÔB‰È·BÁ ˙È ÔecÂÈÂƒ«»≈ƒ¬»¿»≈»
ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÛÒBÈ dLÓÁÂ dLÈ¯a d˙·BÁ¿≈¿≈≈¿À¿≈≈¬ƒ¿ƒ≈

:dÏ ·Á„Ïƒ¿»≈

dÏח ‡˙·BÁ ‡·˙‡Ï ˜È¯t ¯·‚Ï ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿«»ƒ«¬»»¿»≈
¯ÎcÓ ¯a ‡�‰ÎÏ ÈÈ Ì„˜ ·˙Óc ‡˙·BÁ¿»ƒ¿≈√»¿»¿«¬»«ƒ¿«

:È‰BÏÚ da ¯tÎÈ Èc ‡i¯etkƒ«»ƒ¿«≈≈¬ƒ

Ï‡¯NÈט È�·„ ‡iL„e˜ ÏÎÏ ‡˙eL¯Ù‡ ÏÎÂ¿»«¿»»¿»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
:È‰È dÏc ‡�‰ÎÏ Ôe·¯˜È Ècƒ¿»¿¿«¬»ƒ≈¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּדינים לפרטי ונׁשנה חזר וּיקרא, ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָּבפרׁשת

מּׁשעת ּכי הּכתּוב יעיר זה ּכפי ּבֹו, ְְְְִִִִִֶֶַַַָָׁשּנתחּדׁשּו

יחׁשב ממֹון ּוכפירת הּגזל ׁשהּוא החטא ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמעׂשה

ּכׁשּיתּבעּוהּו ּבׁשמֹו לּׁשבע ּבה' מעל למעל ְְְְְִִִִֶַַַַָֹהּוא

ּכ לא ׁשאם והּואלדין, ּבהּׁשבֹון, הּוא הרי ן ְְְֲִִִֵֵֶָֹ

‰‡„Ìאֹומרֹו ˙‡hÁ ÏkÓ eNÚÈ Èkׁשהּוא ְƒ«¬ƒ»«…»»»ֶ

הּוא הּנה מעׂשה מּׁשעת חברֹו ממֹון ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָּגזלת

ּבה': מעל למעל ְְִִַַַַֹמסּכים

.‡Â‰‰ LÙp‰ ‰ÓL‡Âחטא ׁשהּוא לצד ¿»¿»«∆∆«ƒְֶַָָ

ּבּנפׁש, הּגרעֹון יפעיל ּבה' ְְִִֵֶֶַַַַָָּבׁשבּועה

ּׁשּלפניו מה וכל יחיד, לׁשֹון לֹומר ה' ְְְְִִֶַַָָָָָוׁשּנה

אמר מּלפניו רּבים, לׁשֹון ּׁשּלאחריו Èkּומה ְְְֲִִֶַַַַָָָָƒ

eNÚÈמּלאחריו ׁשאמרּוecÂ˙‰Â,וגֹו', ותמצא «¬ְְֲִַָ¿ƒ¿«ְְְִֶָָ

הּוא זה ּבכגֹון הּכתּוב ּכׁשּירּגיׁש ּכי ְְְְְִִִֶֶַַַָָָּבּגמרא

ּבפרׁשת מּזה ּׁשּכתבנּו מה ועּין ּגדֹול, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרּגׁש

ּתבת לֹומר ּדקּדק ּגם כ"א). (ז' ‰‰Â‡וּיקרא ְְִִֵֵַַַַָ«ƒ

יעׂשה הּלז ׁשהּפגם הּכתּוב יעֹורר ,צר ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹללא

ׁשּתּקרא יׂשראל ּבני עם נפׁשֹות למקֹור ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרׁשם

מדּבר הּוא הּמֹועל ׁשעל ּתבין ׁשּלא ּוכדי ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹנפׁש,

אמר ועּין‰‰Â‡לזה נפׁשֹו, ואׁשמה אמר ולא ֶַָָ«ƒְְְְְֵַַַָָָֹ

ּפסּוק ּבפרּוׁש ס"ז.) (אחרי ּבּזהר ּׁשּכתּוב ְֲֵֵֶַַַַָָֹמה

נכֹון: ּבדּיּוק ּבּלילה אּויתי ְְְִִִִִַַַָָנפׁשי

‡BÓL.ז) ˙‡ ·ÈL‰Âיחיד לׁשֹון לדּבר ׁשּנה ¿≈ƒ∆¬»ְְִִֵַָָ

והתוּדּו, רּבים לׁשֹון לדּבר ׁשהתחיל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַהגם

האׁשם ּכן ּׁשאין מה ּבֹו, הם ׁשוים ׁשהּוּדּוי ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלצד

ּכאמּור ויֹורד ּבעֹולה ׁשהּוא לצד ּבהׁשואה, ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָאינֹו

זה ּבׁשעּור לדּבר הּכתּוב וגמר וּיקרא, ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּבפרׁשת

ּבענין לכּתב לׁשּנֹות צר אין ּכי יחיד, ְְְְְִִִִֵֶַָָֹֹלׁשֹון

ֵַאחר:

B‚Â'.ט) ‰È‰È BÏ 'B‚Â ‰Óe¯z ÏÎÂצרי ¿»¿»¿ƒ¿∆¿ִָ

ג' אחד ענין הּכתּוב ּכפל לּמה ְִֶַַַַָָָָָָָלדעת

Óe¯z‰ּפעמים ÏÎÂ,יהיה לֹו ‡˙וגֹו' LÈ‡Â ְִָ¿»¿»ְְִֶ¿ƒ∆

ÂÈL„˜,'וגֹוÔzÈ ¯L‡ LÈ‡לּמה עֹוד וגֹו'. √»»ְƒ¬∆ƒ≈ְָָ

ּפעמים ג' לֹומר È‰È‰,ּכפל Bּבספרי ורז"ל ְִַַָָƒ¿∆ְְְִִַַ

È‰È‰ּפרׁשּו BÏׁשּנקראּו הּבּכּורים לתת ּבא ְֵƒ¿∆ְְִִִֵֶַָָ

לֹו ׁשּיהיּו ה' ּבית הּמּובאים ּכתרּומה ְְִִִִֵֵֶַָָראׁשית

לֹומר ׁשני ּבפסּוק ׁשאמר יהיּו לֹו נתּונים. ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹלּכהן

ּבמׁשמרה אפּלּו קדׁשיו הקריב הּכהן ְְְֲֳִִִִִֵֶַָָָָֹׁשאם

יּתן אׁשר ואֹומרֹו ׁשּלֹו, הם הרי ׁשּלֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָׁשאינּה

ּבנֹו ּבכֹור ּפדיֹון לֹו נתן אם יהיה לֹו ְְְְִִִֵֶַַָֹלּכהן

יחזירם, ולא יהיה לֹו לּכהן יֹום ל' אחר ְְֲִִֵֵֵֶַַַַֹֹּומת

אנּו צריכין אבל ּבזה, ּכּיֹוצא ּדרׁשֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָוהרּבה

לפרׁש ונראה ּפׁשּוטֹו. ּפי על הּמקרא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָליּׁשב

ּכללּות מלּמדים ׁשהם ּכאחד הּבאים ּכתּובים ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָג'

ּוכתבם לּכהנים, ה' חלק אׁשר מּתנֹות ְֲֲִֶַַַָָָָֹכ"ד

לׁשֹונֹו וזה ּבּכּורים מהלכֹות א' ּבפרק ְְְְְִִִֵֶֶֶַרמּב"ם

חלקים, לה' נחלקים לּכהנים ׁשּנתן מּתנֹות ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹכ"ד

הּמקּדׁש מן ׁשּזֹוכים קדׁשים הם הא' ג'. ְֳִִִִֵֵֶֶַָָָׁשהם

ׁשלמי אשם. ּבׂשר חּטאת. ּבׂשר הם. ְְְְֵֵֵַַַַָָָואּלּו

הּלחם. ׁשּתי מנחֹות. ׁשירי העמר. מֹותר ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹצּבּור.

חזה קדׁשים. עֹורֹות מצרע. ׁשמן הּפנים. ְֳִִֶֶֶֶֶַָָָָֹלחם

הּמּורם הּתֹודה. מן הּמּורם ׁשלמים. ׁשל ְְִִֶַַַָָָָוׁשֹוק

והּבּכּורים. טהֹורה. ּבהמה ּבכֹור נזיר. ְְְְִִִֵֵֵַָָָמאיל

הּבעלים צריכין ׁשּכּלן מּתנֹות י"ד אּלּו ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻהרי

ב' חלּקה קדׁש. וכּלן לּכהן ולּתנם ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹֹֻֻלהביאם

והּג' והחּלה. מעׂשר. ּותרּומת הּתרּומה. ְְְְֲֵֵַַַַַַָָהם

ּפדיֹון אחּזה. ׂשדה הּגז. וראׁשית הּמּתנֹות. ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָֻהם

והחרמים. הּגר. ּגזל חמֹור. ּפטר ּפדיֹון ְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָהּבן.

ּכאן: עד אחריהם לחּזר הּכהן ועל חּלין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֻׁשהם

‰l‡Âראׁשֹונה חלּקה ּכנגד הּכתּובים, ּדברי הם ¿≈∆ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֻ

הדרגֹות ב' ּבהם ׁשּיׁש מּתנֹות י"ד ְֵֵֶֶֶַַָָָׁשהם

ולּתנם להביאם יׂשראל ּוצריכין קדׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשהם

אמר Ï‡¯NÈלּכהן È�a ÈL„˜ ÏÎÏ ‰Óe¯z ÏÎÂ ֵַַָֹ¿»¿»¿»»¿≈¿≈ƒ¿»≈

יקריבּו אׁשר קדׁש, ׁשם עליהם הזּכיר ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַֹהרי

אֹותם יקריבּו ׁשהם הבאתם הזּכיר הרי ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָלה'

ּתרּומה ׁשהם ב' חלּקה ּוכנגד המקּדׁש. ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָֻֻלּמקֹום



yp`מ zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy

(é)Bì ïäkì ïzé-øLà Léà eéäé Bì åéLã÷-úà Léàå§¦¬¤¢¨−̈´¦«§®¦²£¤¦¥¬©Ÿ¥−¬
:äéäé¦«§¤«

i"yx£eÈ‰È BÏ ÂÈL„˜Œ˙‡ LÈ‡Â∑:לֹומר ּתלמּוד ּבזרֹוע? ויּטלּום יבֹואּו יכֹול ּולוּיה, ּכהּנה מּתנֹות ׁשּנאמרּו לפי ¿ƒ∆√»»ƒ¿ְְְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָֻ
אּגדה ּומדרׁש ּבּספרי. ּבֹו ּדרׁשּו הרּבה מדרׁשים ועֹוד לּבעלים, הנאתן ׁשּטֹובת מּגיד, יהיּו", לֹו אתֿקדׁשיו ְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ"ואיׁש

ראה) פ' ׂשדהּו(תנחומא ׁשאין סֹוף הּמעׂשרֹות, יהיּו לֹו נֹותנן, ואינֹו מעׂשרֹותיו ׁשּמעּכב מי יהיּו", לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש :ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
לעׂשֹות למּודה ׁשהיתה מעׂשרה אחד אּלא Ô‰kÏ.עֹוׂשה ÔzÈŒ¯L‡ LÈ‡∑לֹו הראּויֹות È‰È‰.מּתנֹות BÏ∑ממֹון ְְֲֲֵֶֶֶַָָָָָָָָƒ¬∆ƒ≈«…≈ְַָָƒ¿∆ָ

.הרּבה ְֵַ

ß xii` g"k iriax mei ß

(àé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)Léà Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬¦Æ
:ìòî Bá äìòîe BzLà äèNú-ék¦«¦§¤´¦§½¨«£¨¬−¨«©

i"yx£BzL‡ ‰ËN˙ŒÈk LÈ‡ LÈ‡∑מעּכב אּתה אם יהיּו", לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש הענין? מן למעלה ּכתּוב מה ƒƒƒƒ¿∆ƒ¿ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
הּסֹוטה את לֹו להביא אצלֹו לבא ׁשּתצטר חּיי הּכהן, ‡LÈ.מּתנֹות LÈ‡∑ּבאיׁש ּבׁשּתים: ׁשּמֹועלת ,ללּמד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹƒƒְְְְִִִֶֶֶֶַַ

מּלמּטה ואיׁשּה מעלה ׁשל ‡BzL.מלחמה ‰ËN˙ŒÈk∑רּוח ּבהן ׁשּתּכנס עד נֹואפין המנאפין אין רּבֹותינּו: ׁשנּו ְְְְִִִֶַַָָָָָƒƒ¿∆ƒ¿ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּבֹו ּוכתיב "ּכיֿתׂשטה", ּדכתיב: ז)ׁשטּות, ּתט(משלי - "ּכיֿתׂשטה" מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו חסרֿלב". אּׁשה "נאף : ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

ּכמֹו ּבעיניו, ותחׁשד צניעּות ד)מּדרכי ועבר"(שם מעליו ז)"ׂשטה לּב"(שם אלּֿדרכיה יׂשט "אל :.B· ‰ÏÚÓe ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ»¬»
ÏÚÓ∑?הּמעל החיים.ּומהּו אור »«ַַַַ

(âé)dLéà éðéòî íìòðå òøæ-úáëL dúà Léà áëLå§¨©̧¦´Ÿ¨»¦§©¤¼©¼§¤§©Æ¥«¥¥´¦½̈
:äNtúð àì àåäå da ïéà ãòå äàîèð àéäå äøzñðå§¦§§−̈§¦´¦§¨®¨§¥Æ¥´½̈§¦−¬Ÿ¦§¨«¨

i"yx£d˙‡ LÈ‡ ·ÎLÂ∑(כו איׁש(סוטה ׁשאינֹו ּומי לקטן ּפרט Ú¯ÊŒ˙·ÎL.איׁש, d˙‡∑(צה ּפֹוסלת(יבמות ׁשכיבתּה ¿»«ƒ…»ְְִִִֵֶָָָ…»ƒ¿«∆«ְִֶֶָָ
אֹותּה, ּפֹוסלת אחֹותּה ׁשכיבת ואין לזֹואֹותּה זֹו ּדֹומֹות ׁשהיּו אחיֹות ּבׁשּתי ‡dLÈ.ּכּמעׂשה È�ÈÚÓ ÌÏÚ�Â∑סוטה) ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ¿∆¿«≈≈≈ƒ»

אֹותּהכז) ּבֹודקין הּמים אין ּומעלים), אחרים: (ספרים ּומעמעם רֹואה היה אם הא לסּומא. ׁשעּור∑zÒ�Â¯‰.ּפרט ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ¿ƒ¿¿»ִ
ּביאה לטמאת da.ׁשּתראה ÔÈ‡ „ÚÂ∑ׁשֹותה היתה לא נטמאת! ׁשאמר: אחד עד אפּלּו ּבּה יׁש אם ÚÂ„.הא ְְִֵֶֶַָָֻ¿≈≈»ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ¿≈

da ÔÈ‡∑לסתירה עדים יׁש אבל ּכמֹו∑�˙Nt‰.ּבטמאה, כב)נאנסה עּמּה"(דברים וׁשכב "ּותפׂשּה :. ≈»ְְְֲִִִֵֵָָָֻƒ¿»»ְְְְִֶֶַָָָָָ

b·¯י ÔB‰È dÏc dL„e˜ ¯NÚÓ ˙È ¯·‚e¿«»«¬«¿≈ƒ≈¿¿«
:È‰È dÏc ‡�‰ÎÏ ÔzÈcƒƒ≈¿«¬»ƒ≈¿≈

ÓÈÓÏ¯:יא ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

b·¯יב ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«
:¯˜L da ¯wL˙e d˙z‡ ÈËÒ˙ È¯‡ ¯·b¿«¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿««≈¿»

qÎÓ‡יג È‰ÈÂ ‡Ú¯Ê ˙·ÎL d˙È ¯·b ·kLÈÂ¿ƒ¿À¿«»«»¿««¿»ƒ≈¿«»
„È‰ÒÂ ‡·‡ÒÓ ‡È‰Â ‡¯nhÓe dÏÚ· È�ÈÚÓ≈≈≈«¿»ƒ«¿»¿ƒ¿»»»¿»ƒ

:˙ÊÁ‡˙‡ ‡Ï ‡È‰Â da ˙ÈÏ≈«¿ƒ»ƒ¿¬»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מעׂש אמרּותרּומת וחּלה ˜„ÂÈLר ˙‡ LÈ‡Â ְְֲֵַַַַָָ¿ƒ∆√»»

,eÈ‰È BÏמדּבר ּכי לֹומר הקּדׁש לׁשֹון הזּכיר ƒ¿ְְְְִִִֵֵֶַַ

הקרבה ּבהם הזּכיר ולא המקּדׁשים, ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֻּבּמּתנֹות

אמר מּתנֹות ז' ּוכנגד אחריהם. יחּזר הּכהן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּכי

Ô‰kÏ ÔzÈ ¯L‡ LÈ‡קדּׁשה ׁשם הזּכיר לא ƒ¬∆ƒ≈«…≈ְְִִָָֹֻ

לֹומר ודקּדק ּגמּורים, חּלין ׁשהם ‡L¯לצד ְְְְִִִֵֵֶַַֻ¬∆

ÔzÈנתינה מּׁשעת אּלא ּבהם זכּות לּכהן ׁשאין ƒ≈ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ועּין המקּבל, ליד ׁשּיּגיע עד הּמּתנֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָּכדין

ּתאר (ּפרי ּכהּנה מּתנֹות ּבהלכֹות ּׁשּכתבּתי ְְְְְְִִִֶַַַַָָֹֻמה

ואמר ס"א), È‰È‰סי' BÏיכֹול הּכהן ׁשאין ְִַָƒ¿∆ֵֵֶַָֹ

(יו"ד ּבדבריהם ּכאמּור לּקחם ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶָָָָֹלמאן

ּׁשחּלקם ּבּמה נכֹון טעם יׁש ּומעּתה ד'). ְִֵֵֶֶַַַַָָָש"ו

ואחת אחת ּכל על לֹומר הּדרגֹות לג' ְְְַַַַַַַַָָָהּכתּוב

הּבא ּכל לקחת ׁשּצרי יהיה, לֹו חלּקֹות ְֲִִִֶֶַַַָָָָֻמּג'

על אֹומר היה אם נׁשמע היה ולא מהם, ְְִִֵֵֶַַָָָָֹלֹו

לבד: מהם אחת ְֲֵֶַַַָֻחלּקה

‡LÈיב) LÈ‡ 'B‚Â z¯Ó‡Â 'B‚Â ¯ac«≈¿¿»«¿»¿ƒƒ
.'B‚Âלֹומר z¯Ó‡Â,ּכפל ¯acׁשּנה ּגם ¿ַַָ«≈¿»«¿»ִַָ

לֹומר ּכפל ּגם לׁשֹונֹו, Ïˆ„את ,LÈ‡ LÈ‡ ְֶַַַָƒƒ¿«

LiL'וא נקּיה א' ּבסֹוטֹות הדרגֹות ב' ∆≈ְְְְִַָָ

ירכּה ותּפל ּבטנּה ּתצּבה הּטמאה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹטמאה,

לזה זרע, ונזרעה מׁשּבחת והּטהֹורה ְְְְְְְִֶַַַַַָָָָוגֹו',

ואמירה לּטמאה, ּדּבּור ואמירה, ּדּבּור ְֲֲִִִִֵַַַַָָָָאמר

ה' ּכי ּבעלּה, לּה יקּנא אׁשר לּטהֹורה ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָרּכה

נטמאה לא אם הּנאמרים ּביעּודים לּבּה ְְְְֱִִִִִִֶַַָָָֹֹיסמ

איׁש לֹומר ּכפל עצמֹו זה ּולטעם ְְִִֶַַַַַָָָהאּׁשה,

(מגּלה ז"ל אֹומרם ּדר על והּוא ְְְִִֶֶַָָאיׁש,

מעלה אם מעל ּבֹו ּומעלה ּבאֹומרֹו ְְֲֲִַַָָָָיב:)

יאמר ּומעּתה וכּו', ּבקרי איהּו מעל ְְִִֵַַַַַָֹּבֹו

ּבעצמֹו הּוא ויֹודע לאׁשּתֹו קּנא אם ְְְְְִִִֵֵַַָָאדם

מּמעׂשיו אצלֹו ּבדיקתּה ּתהיה מעל ּבֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשאין

ּבטהרה להחזיקּה ויאמר הׁשקאה ְְְְְֲֳִִַַַָָָָָֹּבמקֹום

אמר לזה ּוסתירה, קּנּוי אחר ‡LÈאפּלּו ְֲִִִֶַַַָָָƒ

BÓˆÚa Ú„Bi‰ ÔÈa LÈ‡טהֹור איׁש הּוא ּכי ƒ≈«≈«¿«¿ִִָ

אל להביאּה צרי טהֹור לא אׁשר ֲֲִִֵֶֶַָָָֹּבין

ֵַֹהּכהן:

ÏÙÎa ·e˙k‰ Ôek ‰ÊÏ Èk ÈÏe‡Â¯ac ¿«ƒ»∆ƒ≈«»¿∆∆«≈

,z¯Ó‡Âלהביא ׁשּלא ׁשחֹוׁשב למי ּבין ¿»«¿»ְְִִֵֵֶֶָֹ

ּכדי ּגם טהֹור, ׁשהּוא ּבעצמֹו ׁשּיֹודע ְְְִֵֵֶֶַַַַַָמּטעם

ואֹומרֹו חזקתֹו, ירע רּכהz¯Ó‡Âׁשּלא אמירה ְְְֵֶֶַָָֹ¿»«¿»ֲִַָָ

יׁשנֹו ואחד אחד לכל אֹו ּבּדבר, ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָלהחפץ

מעל ּבֹו ׁשּיׁש מי רּכה, ואמירה קׁשה ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּבדּבּור

רעתֹו ּתּגלה ּכי קׁשה ּדּבּור לֹו ׁשּיׁש ֲֲִִִֵֶֶֶַָָָהגם

להרחיקֹו טֹובה לֹו יׁש כן ּפי על אף ְְִִֵֵַַַַָָָּבּקהל

ּבתמידּות, טמאה עם יׁשּכב לבל ְְְְְִִִִִִֵַַָמּמכׁשֹול

להכריחֹו קׁשה ּדּבּור לֹו יׁש נקי ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶַָָּולמי

הּלב הּסֹועדת אמירה לֹו ויׁש ּבאׁשּתֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָלבזֹות

וגֹו': זרע ונזרעה האּׁשה ְְְְִִִֶֶַָָָָָׁשּתּנקה

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy

(ãé)äàîèð àåäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìò øáòå§¨©̧¨¨¯«©¦§¨²§¦¥¬¤¦§−§¦´¦§¨®¨
àì àéäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìò øáò-Bà«¨©̧¨¨³«©¦§¨Æ§¦¥´¤¦§½§¦−¬Ÿ

:äàîèð¦§¨«¨
i"yx£ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ∑לסתירה p˜Â‡.קדם ‰‡�˜ Áe¯∑רּבֹותינּו ג')ּפרׁשּו ּתּסתרי(סוטה אל ּבּה: ׁשּמתרה התראה, לׁשֹון : ¿»«»»ְִִֶָֹ«ƒ¿»¿ƒ≈ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּפלֹוני איׁש B‚Â'.עם ÂÈÏÚ ¯·ÚŒB‡ ‰‡ÓË� ‡Â‰Â∑אם ידּוע ואין התראתֹו, על ועברה ּבּה התרה הּוא ּכלֹומר, ְִִִ¿ƒƒ¿¿»»«»»¿ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָ
לאו אם .נטמאה ְְִִָָ

(åè)dðaø÷-úà àéáäå ïäkä-ìà BzLà-úà Léàä àéáäå§¥¦̧¨¦´¤¦§»¤©Ÿ¥¼§¥¦³¤¨§¨¨Æ
ïîL åéìò ÷öé-àì íéøòN çî÷ äôéàä úøéNò äéìò̈¤½¨£¦¦¬¨«¥−̈¤´©§Ÿ¦®«Ÿ¦¸Ÿ¨¹̈¤À¤
ïBøkæ úçðî àeä úàð÷ úçðî-ék äðáì åéìò ïzé-àìå§«Ÿ¦¥³¨¨Æ§Ÿ½̈¦«¦§©³§¨ŸÆ½¦§©¬¦¨−

:ïåò úøkæî©§¤¬¤¨«Ÿ
i"yx£ÁÓ˜∑מּסלת יהא חּטים∑ÌÈ¯ÚN.ׁשּלא יב)ולא מאכל(סוטה וקרּבנּה ּבהמה מעׂשה עׂשתה היא ; ∆«ְִֵֶֶֹֹ¿…ƒְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

ÔÓL.ּבהמה ÂÈÏÚ ˜ˆÈŒ‡Ï∑ּבחׁש עׂשתה והיא "אֹור", קרּוי ׁשהּׁשמן מהּדר, קרּבנּה יהא ÔzÈŒ‡ÏÂ.ׁשּלא ְֵָ…ƒ…»»∆∆ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻ¿…ƒ≈
‰�·Ï ÂÈÏÚ∑ׁשּנאמר "לבֹונה", נקראֹות ד)ׁשהאּמהֹות הּלבֹונה",(שיר ּגבעת "אל ה): מּדרכיהן(סוטה ּפירׁשה .והיא »»¿…»ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
˙Á�ÓŒÈk‡e‰ זכר∑˜�‡˙ לׁשֹון – קמח הּזה. ˜�‡˙.הּקמח ˙Á�Ó∑קנאת קנאֹות: ׁשּתי עליה מעֹוררת ƒƒ¿«¿»…ְֶֶֶַַַַָָƒ¿«¿»…ְְְְִֵֶֶֶַָָָ

הּבעל וקנאת החיים.הּמקֹום אור ְְִַַַַַָ

‡d˙zיד ˙È Èp˜ÈÂ ‰‡�˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯aÚÈÂ¿∆¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ«≈»ƒ¿≈
‰‡�˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯·Ú B‡ ‡·‡ÒÓ ‡È‰Â¿ƒ¿»»»¬«¬ƒ«ƒ¿»

:‡·‡ÒÓ ‡Ï ‡È‰Â d˙z‡ ˙È Èp˜ÈÂƒ«≈»ƒ¿≈¿ƒ»¿»»»

È˙טו È˙ÈÈÂ ‡�‰k ˙ÂÏ d˙z‡ ˙È ‡¯·‚ È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»»ƒ¿≈¿»«¬»¿«¿≈»
ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á dÏÚ d�a¯À̃¿»«¬««ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ
‡ÏÂ ‡ÁLÓ È‰BÏÚ ˜È¯È ‡Ï ÔÈ¯ÚN ‡ÁÓƒ̃¿»¿»ƒ»¿ƒ¬ƒƒ¿»¿»
‡e‰ ‡˙‡�˜ ˙Á�Ó È¯‡ ‡z�·Ï È‰BÏÚ ÔzÈƒ≈¬ƒ¿À¿»¬≈ƒ¿«ƒ¿»»

:‡·BÁ ˙¯k„Ó ‡�¯Îec ˙Á�Óƒ¿«¿»»«¿»«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.טו) BzL‡ ˙‡ LÈ‡‰ ‡È·‰Âסֹוף עד ¿≈ƒ»ƒ∆ƒ¿¿ַ

היא מה א' ּבענין. להעיר יׁש הענין. ְְְִִִִֵַָָָָָָּכל

ּבמאמר ÔÂÚ,ּכּונתֹו ˙¯kÊÓ ÔB¯kÊ ˙Á�Óלּמה ְֲַַַָָƒ¿«ƒ»«¿∆∆»…ָָ

רחֹוק אינֹו ׁשהּמעׂשה ּגם ּומה לזּכרֹון, ְְֲִֵֶֶַַַַַָָֻהצר

ׂשעֹורים למנחת יתיחס לּמה ּגם זּכרֹון, ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָלהצרי

קרּבן ׁשהּוא אני רֹואה והלא עון מזּכרת ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשהיא

עֹוד הּפסח. מּמחרת ליׂשראל חדׁשה ְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָמנחה

מים ׁשל זה ּבמעׂשה הּכּונה לדעת ְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָצרי

מה נקראּוקדֹוׁשים, ולּמה מים, ׁשל ּמעׂשיהם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

ספרי) ט"ו: (סֹוטה אמרּו ורז"ל ְְְְִִִַַָָקדֹוׁשים,

ּגם הּכּיֹור, ׁשהּוא ּבכלי ׁשּקדׁשּו לֹומר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּנתּכּון

ּגם זה, ּדבר על ה' יצו לּמה להׂשּכיל יׁש ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָלזה

ּבׁשלמא ּבֹו, להׁשקֹותּה הּספר ּפעּלת הּוא ְְְְִֵֶַַַַָָָֻמה

יׂשראל את ׁשהׁשקה ּבעגל מׁשה ּׁשעׂשה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמה

לּמה ּגם ב) (ירמיה רעת ּתיּסר ּדר על ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָהּוא

ּבּמקּדׁש מהמזּמן ׁשּיהיה ּדקּדק ּגם הּמקּדׁש, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמן

הּדברים, מּמּני נפלאים יחּפר, ולא ׁשם) ְְְְִִִִִֶַַָָָָֹֹ(סֹוטה

אֹומרֹו ‰ÌÈnּגם Ï‡ Ô˙�Â(ׁשם) ז"ל ואמרּו ְַ¿»«∆«»ƒְְָָ

ורּבנן הּמים, ּפני על צף העפר ׁשּיהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּצרי

מה ּפסּול, לּמים העפר הקּדים ׁשאם ְְִִִִִֶֶַַַָָָסֹוברים

הּכתּוב הזּכיר ׁשּלא ורֹואני זה, ּדבר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹמעּכב

לא לאמר ׁשֹואל ּפי לסּתם חּקה זֹו ְְְִִִֵֵָָֹֹֹֻּבמצוה

אֹומרֹו ּגם ‰ÌÈ¯nּתׁשאל, ÈÓלּמה ידעּתי לא ְְִַַ≈«»ƒְִַָָָֹ

מרים אמרּו ּבספרי ורז"ל מרים, להם ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָיקרא

ׁשם על אחר ּדבר מרים, להיֹות הּמים ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָנהּפכים

אמר כ.) (ׁשם ּובּגמרא הּגּוף, את ממרין ְְִֶַַַָָָָָָסֹופן

הּמים לתֹו מר ּדבר ׁשּיּתן צרי ּדׁשמּואל ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאבּוה

עד ּכבר ׁשּמרים הּמרים ּדכתיב טעמא ְְֲִִִִֶַַַַָָָָמאי

הדברים ה' סתם לּמה ּתמּוהים והּדברים ְְְְִִִַַַָָָָָָּכאן.

ּבכללּותֹו: הּדבר ּתמיהת על נֹוסף זֹו, ְְְְִִִַַַָָָָָּבמצוה

¯LÙ‡Âלנּו ּׁשּקדם מה ּפי על הענין לפרׁש ¿∆¿»ְְִִֵֶַַַָָָָָ

הלא הּתֹורה, ּבפנימּיּות ְֲִִִִִַָָֹמידיעה

ויכּלּו ּבּפסּוק (ב) ּבראׁשית ּבפרׁשת ְְְְְִִִֵַַַַָָָֻהׁשמעּתי

נברא ּכל ּכי וגֹו' אלהים ויכל וגֹו' ְְְְֱִִִִַַַַָָָֹהּׁשמים

האלהים אל להּדבק ּתאותֹו ּותכל ּתכסף ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹוהֹווה

ּגם יׁשנֹו זה ּתאבֹון והרּגׁש הּוא, ּברּו ְְְִֵֵֶֶֶַַָָחּיים

הרּוחנּיּות ׁשעּור ּכפי אחד ּכל נֹועע ְְִִִִִֵֶַַָָָָּבּבלּתי

לקּיּומֹו ּׁשּצרי מה ּכפי הּבֹורא ּבֹו הטּביע ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָאׁשר

קדׁשיו את ואיׁש ּכאֹויה, לבֹוראֹו ׁשבח ְְְְְְֳִֵֶֶֶַָָָולתת

יּתן אׁשר איׁש להתקרבוגֹו', זכּו ׁשּלא ל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ

ּכסף זה הּוא ּכי העליֹון, ּבחצי חּיים ְֱֲִִִִֶֶֶַַָָֹֹלאלהים

ותקותם: יחד ְְְִִִַַַָָָהּנבראים

„BÚּדירה לקּבע יחּפץ אׁשר את ה' הראנּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹהן

נתקּללה ּובחטאֹו אדם, מימי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָּבּתחּתֹונים

מן הּברכה מקֹור הּמלּוכה ּכּסא וגבּה ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָהאדמה

ּביֹום ּדברֹו ּבֹוא עת עד פי"ט) (ב"ר ְְֵַָָָהעֹולם,

לדּור ידיו למעׂשה וּיחׁשק ּתֹורה ְְֲֵַַַַַָָָָֹמּתן

לבני ּבּמדּבר מאמרֹו האֹות ל וזה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָּבּתחּתֹונים,

עד המּתין ולא מקּדׁש, לֹו לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵַַָָֹיׂשראל

מּועט זמן נׁשאר ׁשהיה נֹוׁשבת ארץ אל ְְִֶֶֶֶֶֶָָָָָָּבֹואם

ּוכׁשהתעיבּו המרּגלים, מעׂשה היה לא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹאם

ּכבֹודֹו וּיׁשּכן ׁשכינה ׁשּירדה אחר אפּלּו ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹעול

למקֹומֹו וׁשב ׁשכינתֹו ה' סּלק רּבֹות ְְְִִִִֵַָָָׁשנים

החטאים זּולת ּומעּתה לרֹום, ׁשמים ֲִִִֵַַַַָָָָָהראׁשֹון

חּיים אלהים ּדירת ּתהיה יסֹובבּו ְְְֱֲִִִִֶֶַַֹאׁשר

הּמים ּדמעת ה' ּומחה ּובזה ְְִִִֶַַַַַָָָּבּתחּתֹונים,

הּמים ויׂשמחּו הארץ חרּפת ויּוסר ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָהּבֹוכים

ּדֹוד מּמּנה ורחק ה' אררּה אׁשר הארץ ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָותגל

יסֹובבּו ואם ּדֹודים, עת עּתה והּנה ְְְְִִִֵֵַָָעֹולם

וירּום ׁשהיה לכמֹות הּדבר יׁשּוב ְְֲִִֶַַָָָָָָָהחטאים

מים, ּתּתֹו לקֹול הּדויים ידוּו זה ועל ְְְְִִִִִֵֶַַַַָהּכּסא,

הטבת ּכי אּלּו ּבלּמּודים אזן להעיר ְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹוצרי

היה והכׁשרתם סיני הר על ּכׁשעמדּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָיׂשראל

ּבארץ יתּבר ׁשכינתֹו להׁשרֹות ראּוי ּכן ְְְְִִֵֶַַַָָָָָּגם

ּבּתחּתֹונים ה' ודירת ּדעה הארץ ְְְִִֵֶַַַָָָָָּומלאה

הּמעלה ּכי זה, מקֹומנּו ויתעּלה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּכבעליֹונים

ה': לפני ּבקרבתם ּתלּויה ְְְְְְִִִֵַָָָָוהירידה

‡ˆÓ˙Âחרּות פמ"א) (שמו"ר ז"ל ׁשאמרּו ¿ƒ¿»ְֵֶָ

הרע, מּיצר חרּות וכּו' הּמות ְְִִֵֵֶֶַַַַָָמּמלא

ׁשהיה לכמֹות הּכעּור חזר העגל עון ידי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹועל

ׁשל הטבתם הֹועיל ולא הּׂשטן ראׁשֹו ְְֲִִֶַָָָָָֹֹוהֹוציא

אבל מחניהם, ּתֹו מגּבל למקֹום אּלא ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָֻיׂשראל

קב וחזר זעם ּביֹום נשמ"ו העֹולם ְְְַַַַָָָָּכללּות

אׁשר המקּוה ּבּזמן ּכן ׁשאין מה לעֹולם, ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּמות

ואת יג) (זכריה ּכאֹומרֹו הרע ּבחינת ּכל ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָיאּבד

ארצנּו ׁשאז הארץ מן אעביר הּטמאה ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻרּוח

לנצח: הּמות ּבּלע ּכי החּיים ארץ ִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּתּקרא

¯ÓLeּבמ נעלה ּפיהם ועל הּדברים סּלתל ¿…ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָ

ּבקּנאת ה' יצו ּכי נכֹון, על הענין ְְְְִִַַַַַָָָָֹּכּונת

ׁשּיביאּנה זה ּבמעׂשה יבּדקּנה ּכי אׁשּתֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָאיׁש

מקֹום ּוכבראל האלהים, חֹונה ׁשם אׁשר ְְֱֲִֶֶֶָָָֹ

ארץ יּקרא ההּוא לּמקֹום ּכי ֲִִִִֵֶֶַַָָהעירֹותי

ואינּה ׁשכינה, ׁשם ׁשּׁשכנה לצד ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָהעליֹונה

אׁשר מים ּגם ה', אררּה אׁשר ארּור ְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָּבכלל

יבּכּו לּמה ּכי ּדמעה, עיניהם ּתרד לא ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָֹׁשם

מהּמים ׁשּיּקח ה' וצּוה לבבם, ירע ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָולּמה

לפני ּבקרבתם קדֹוׁשים יּקראּו קדֹוׁשים, ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָההם

מעׂשה העיר ּובזה ׁשמֹו, ונֹורא קדֹוׁש ְְְֲִֵֶֶַָָָה'

ּדברי וׁשלֹום חס סֹותרים ּדברי ואין ְְְְְִִִֵֵַַַַָָהּמים,

אּלא ּבּכּיֹור, מקּדׁשים ׁשהיּו ׁשאמרּו ְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻרּבֹותינּו
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(ãé)äàîèð àåäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìò øáòå§¨©̧¨¨¯«©¦§¨²§¦¥¬¤¦§−§¦´¦§¨®¨
àì àéäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìò øáò-Bà«¨©̧¨¨³«©¦§¨Æ§¦¥´¤¦§½§¦−¬Ÿ

:äàîèð¦§¨«¨
i"yx£ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ∑לסתירה p˜Â‡.קדם ‰‡�˜ Áe¯∑רּבֹותינּו ג')ּפרׁשּו ּתּסתרי(סוטה אל ּבּה: ׁשּמתרה התראה, לׁשֹון : ¿»«»»ְִִֶָֹ«ƒ¿»¿ƒ≈ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּפלֹוני איׁש B‚Â'.עם ÂÈÏÚ ¯·ÚŒB‡ ‰‡ÓË� ‡Â‰Â∑אם ידּוע ואין התראתֹו, על ועברה ּבּה התרה הּוא ּכלֹומר, ְִִִ¿ƒƒ¿¿»»«»»¿ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָ
לאו אם .נטמאה ְְִִָָ

(åè)dðaø÷-úà àéáäå ïäkä-ìà BzLà-úà Léàä àéáäå§¥¦̧¨¦´¤¦§»¤©Ÿ¥¼§¥¦³¤¨§¨¨Æ
ïîL åéìò ÷öé-àì íéøòN çî÷ äôéàä úøéNò äéìò̈¤½¨£¦¦¬¨«¥−̈¤´©§Ÿ¦®«Ÿ¦¸Ÿ¨¹̈¤À¤
ïBøkæ úçðî àeä úàð÷ úçðî-ék äðáì åéìò ïzé-àìå§«Ÿ¦¥³¨¨Æ§Ÿ½̈¦«¦§©³§¨ŸÆ½¦§©¬¦¨−

:ïåò úøkæî©§¤¬¤¨«Ÿ
i"yx£ÁÓ˜∑מּסלת יהא חּטים∑ÌÈ¯ÚN.ׁשּלא יב)ולא מאכל(סוטה וקרּבנּה ּבהמה מעׂשה עׂשתה היא ; ∆«ְִֵֶֶֹֹ¿…ƒְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

ÔÓL.ּבהמה ÂÈÏÚ ˜ˆÈŒ‡Ï∑ּבחׁש עׂשתה והיא "אֹור", קרּוי ׁשהּׁשמן מהּדר, קרּבנּה יהא ÔzÈŒ‡ÏÂ.ׁשּלא ְֵָ…ƒ…»»∆∆ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻ¿…ƒ≈
‰�·Ï ÂÈÏÚ∑ׁשּנאמר "לבֹונה", נקראֹות ד)ׁשהאּמהֹות הּלבֹונה",(שיר ּגבעת "אל ה): מּדרכיהן(סוטה ּפירׁשה .והיא »»¿…»ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
˙Á�ÓŒÈk‡e‰ זכר∑˜�‡˙ לׁשֹון – קמח הּזה. ˜�‡˙.הּקמח ˙Á�Ó∑קנאת קנאֹות: ׁשּתי עליה מעֹוררת ƒƒ¿«¿»…ְֶֶֶַַַַָָƒ¿«¿»…ְְְְִֵֶֶֶַָָָ

הּבעל וקנאת החיים.הּמקֹום אור ְְִַַַַַָ

‡d˙zיד ˙È Èp˜ÈÂ ‰‡�˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯aÚÈÂ¿∆¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ«≈»ƒ¿≈
‰‡�˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯·Ú B‡ ‡·‡ÒÓ ‡È‰Â¿ƒ¿»»»¬«¬ƒ«ƒ¿»

:‡·‡ÒÓ ‡Ï ‡È‰Â d˙z‡ ˙È Èp˜ÈÂƒ«≈»ƒ¿≈¿ƒ»¿»»»

È˙טו È˙ÈÈÂ ‡�‰k ˙ÂÏ d˙z‡ ˙È ‡¯·‚ È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»»ƒ¿≈¿»«¬»¿«¿≈»
ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á dÏÚ d�a¯À̃¿»«¬««ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ
‡ÏÂ ‡ÁLÓ È‰BÏÚ ˜È¯È ‡Ï ÔÈ¯ÚN ‡ÁÓƒ̃¿»¿»ƒ»¿ƒ¬ƒƒ¿»¿»
‡e‰ ‡˙‡�˜ ˙Á�Ó È¯‡ ‡z�·Ï È‰BÏÚ ÔzÈƒ≈¬ƒ¿À¿»¬≈ƒ¿«ƒ¿»»

:‡·BÁ ˙¯k„Ó ‡�¯Îec ˙Á�Óƒ¿«¿»»«¿»«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.טו) BzL‡ ˙‡ LÈ‡‰ ‡È·‰Âסֹוף עד ¿≈ƒ»ƒ∆ƒ¿¿ַ

היא מה א' ּבענין. להעיר יׁש הענין. ְְְִִִִֵַָָָָָָּכל

ּבמאמר ÔÂÚ,ּכּונתֹו ˙¯kÊÓ ÔB¯kÊ ˙Á�Óלּמה ְֲַַַָָƒ¿«ƒ»«¿∆∆»…ָָ

רחֹוק אינֹו ׁשהּמעׂשה ּגם ּומה לזּכרֹון, ְְֲִֵֶֶַַַַַָָֻהצר

ׂשעֹורים למנחת יתיחס לּמה ּגם זּכרֹון, ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָלהצרי

קרּבן ׁשהּוא אני רֹואה והלא עון מזּכרת ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשהיא

עֹוד הּפסח. מּמחרת ליׂשראל חדׁשה ְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָמנחה

מים ׁשל זה ּבמעׂשה הּכּונה לדעת ְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָצרי

מה נקראּוקדֹוׁשים, ולּמה מים, ׁשל ּמעׂשיהם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

ספרי) ט"ו: (סֹוטה אמרּו ורז"ל ְְְְִִִַַָָקדֹוׁשים,

ּגם הּכּיֹור, ׁשהּוא ּבכלי ׁשּקדׁשּו לֹומר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּנתּכּון

ּגם זה, ּדבר על ה' יצו לּמה להׂשּכיל יׁש ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָלזה

ּבׁשלמא ּבֹו, להׁשקֹותּה הּספר ּפעּלת הּוא ְְְְִֵֶַַַַָָָֻמה

יׂשראל את ׁשהׁשקה ּבעגל מׁשה ּׁשעׂשה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמה

לּמה ּגם ב) (ירמיה רעת ּתיּסר ּדר על ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָהּוא

ּבּמקּדׁש מהמזּמן ׁשּיהיה ּדקּדק ּגם הּמקּדׁש, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמן

הּדברים, מּמּני נפלאים יחּפר, ולא ׁשם) ְְְְִִִִִֶַַָָָָֹֹ(סֹוטה

אֹומרֹו ‰ÌÈnּגם Ï‡ Ô˙�Â(ׁשם) ז"ל ואמרּו ְַ¿»«∆«»ƒְְָָ

ורּבנן הּמים, ּפני על צף העפר ׁשּיהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּצרי

מה ּפסּול, לּמים העפר הקּדים ׁשאם ְְִִִִִֶֶַַַָָָסֹוברים

הּכתּוב הזּכיר ׁשּלא ורֹואני זה, ּדבר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹמעּכב

לא לאמר ׁשֹואל ּפי לסּתם חּקה זֹו ְְְִִִֵֵָָֹֹֹֻּבמצוה

אֹומרֹו ּגם ‰ÌÈ¯nּתׁשאל, ÈÓלּמה ידעּתי לא ְְִַַ≈«»ƒְִַָָָֹ

מרים אמרּו ּבספרי ורז"ל מרים, להם ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָיקרא

ׁשם על אחר ּדבר מרים, להיֹות הּמים ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָנהּפכים

אמר כ.) (ׁשם ּובּגמרא הּגּוף, את ממרין ְְִֶַַַָָָָָָסֹופן

הּמים לתֹו מר ּדבר ׁשּיּתן צרי ּדׁשמּואל ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאבּוה

עד ּכבר ׁשּמרים הּמרים ּדכתיב טעמא ְְֲִִִִֶַַַַָָָָמאי

הדברים ה' סתם לּמה ּתמּוהים והּדברים ְְְְִִִַַַָָָָָָּכאן.

ּבכללּותֹו: הּדבר ּתמיהת על נֹוסף זֹו, ְְְְִִִַַַָָָָָּבמצוה

¯LÙ‡Âלנּו ּׁשּקדם מה ּפי על הענין לפרׁש ¿∆¿»ְְִִֵֶַַַָָָָָ

הלא הּתֹורה, ּבפנימּיּות ְֲִִִִִַָָֹמידיעה

ויכּלּו ּבּפסּוק (ב) ּבראׁשית ּבפרׁשת ְְְְְִִִֵַַַַָָָֻהׁשמעּתי

נברא ּכל ּכי וגֹו' אלהים ויכל וגֹו' ְְְְֱִִִִַַַַָָָֹהּׁשמים

האלהים אל להּדבק ּתאותֹו ּותכל ּתכסף ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹוהֹווה

ּגם יׁשנֹו זה ּתאבֹון והרּגׁש הּוא, ּברּו ְְְִֵֵֶֶֶַַָָחּיים

הרּוחנּיּות ׁשעּור ּכפי אחד ּכל נֹועע ְְִִִִִֵֶַַָָָָּבּבלּתי

לקּיּומֹו ּׁשּצרי מה ּכפי הּבֹורא ּבֹו הטּביע ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָאׁשר

קדׁשיו את ואיׁש ּכאֹויה, לבֹוראֹו ׁשבח ְְְְְְֳִֵֶֶֶַָָָולתת

יּתן אׁשר איׁש להתקרבוגֹו', זכּו ׁשּלא ל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ

ּכסף זה הּוא ּכי העליֹון, ּבחצי חּיים ְֱֲִִִִֶֶֶַַָָֹֹלאלהים

ותקותם: יחד ְְְִִִַַַָָָהּנבראים

„BÚּדירה לקּבע יחּפץ אׁשר את ה' הראנּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹהן

נתקּללה ּובחטאֹו אדם, מימי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָּבּתחּתֹונים

מן הּברכה מקֹור הּמלּוכה ּכּסא וגבּה ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָהאדמה

ּביֹום ּדברֹו ּבֹוא עת עד פי"ט) (ב"ר ְְֵַָָָהעֹולם,

לדּור ידיו למעׂשה וּיחׁשק ּתֹורה ְְֲֵַַַַַָָָָֹמּתן

לבני ּבּמדּבר מאמרֹו האֹות ל וזה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָּבּתחּתֹונים,

עד המּתין ולא מקּדׁש, לֹו לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵַַָָֹיׂשראל

מּועט זמן נׁשאר ׁשהיה נֹוׁשבת ארץ אל ְְִֶֶֶֶֶֶָָָָָָּבֹואם

ּוכׁשהתעיבּו המרּגלים, מעׂשה היה לא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹאם

ּכבֹודֹו וּיׁשּכן ׁשכינה ׁשּירדה אחר אפּלּו ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹעול

למקֹומֹו וׁשב ׁשכינתֹו ה' סּלק רּבֹות ְְְִִִִֵַָָָׁשנים

החטאים זּולת ּומעּתה לרֹום, ׁשמים ֲִִִֵַַַַָָָָָהראׁשֹון

חּיים אלהים ּדירת ּתהיה יסֹובבּו ְְְֱֲִִִִֶֶַַֹאׁשר

הּמים ּדמעת ה' ּומחה ּובזה ְְִִִֶַַַַַָָָּבּתחּתֹונים,

הּמים ויׂשמחּו הארץ חרּפת ויּוסר ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָהּבֹוכים

ּדֹוד מּמּנה ורחק ה' אררּה אׁשר הארץ ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָותגל

יסֹובבּו ואם ּדֹודים, עת עּתה והּנה ְְְְִִִֵֵַָָעֹולם

וירּום ׁשהיה לכמֹות הּדבר יׁשּוב ְְֲִִֶַַָָָָָָָהחטאים

מים, ּתּתֹו לקֹול הּדויים ידוּו זה ועל ְְְְִִִִִֵֶַַַַָהּכּסא,

הטבת ּכי אּלּו ּבלּמּודים אזן להעיר ְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹוצרי

היה והכׁשרתם סיני הר על ּכׁשעמדּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָיׂשראל

ּבארץ יתּבר ׁשכינתֹו להׁשרֹות ראּוי ּכן ְְְְִִֵֶַַַָָָָָּגם

ּבּתחּתֹונים ה' ודירת ּדעה הארץ ְְְִִֵֶַַַָָָָָּומלאה

הּמעלה ּכי זה, מקֹומנּו ויתעּלה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּכבעליֹונים

ה': לפני ּבקרבתם ּתלּויה ְְְְְְִִִֵַָָָָוהירידה

‡ˆÓ˙Âחרּות פמ"א) (שמו"ר ז"ל ׁשאמרּו ¿ƒ¿»ְֵֶָ

הרע, מּיצר חרּות וכּו' הּמות ְְִִֵֵֶֶַַַַָָמּמלא

ׁשהיה לכמֹות הּכעּור חזר העגל עון ידי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹועל

ׁשל הטבתם הֹועיל ולא הּׂשטן ראׁשֹו ְְֲִִֶַָָָָָֹֹוהֹוציא

אבל מחניהם, ּתֹו מגּבל למקֹום אּלא ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָֻיׂשראל

קב וחזר זעם ּביֹום נשמ"ו העֹולם ְְְַַַַָָָָּכללּות

אׁשר המקּוה ּבּזמן ּכן ׁשאין מה לעֹולם, ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּמות

ואת יג) (זכריה ּכאֹומרֹו הרע ּבחינת ּכל ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָיאּבד

ארצנּו ׁשאז הארץ מן אעביר הּטמאה ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻרּוח

לנצח: הּמות ּבּלע ּכי החּיים ארץ ִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּתּקרא

¯ÓLeּבמ נעלה ּפיהם ועל הּדברים סּלתל ¿…ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָ

ּבקּנאת ה' יצו ּכי נכֹון, על הענין ְְְְִִַַַַַָָָָֹּכּונת

ׁשּיביאּנה זה ּבמעׂשה יבּדקּנה ּכי אׁשּתֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָאיׁש

מקֹום ּוכבראל האלהים, חֹונה ׁשם אׁשר ְְֱֲִֶֶֶָָָֹ

ארץ יּקרא ההּוא לּמקֹום ּכי ֲִִִִֵֶֶַַָָהעירֹותי

ואינּה ׁשכינה, ׁשם ׁשּׁשכנה לצד ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָהעליֹונה

אׁשר מים ּגם ה', אררּה אׁשר ארּור ְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָּבכלל

יבּכּו לּמה ּכי ּדמעה, עיניהם ּתרד לא ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָֹׁשם

מהּמים ׁשּיּקח ה' וצּוה לבבם, ירע ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָולּמה

לפני ּבקרבתם קדֹוׁשים יּקראּו קדֹוׁשים, ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָההם

מעׂשה העיר ּובזה ׁשמֹו, ונֹורא קדֹוׁש ְְְֲִֵֶֶַָָָה'

ּדברי וׁשלֹום חס סֹותרים ּדברי ואין ְְְְְִִִֵֵַַַַָָהּמים,

אּלא ּבּכּיֹור, מקּדׁשים ׁשהיּו ׁשאמרּו ְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻרּבֹותינּו
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(æè):ýåýé éðôì dãîòäå ïäkä dúà áéø÷äå§¦§¦¬Ÿ−̈©Ÿ¥®§¤«¡¦−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(æé)øLà øôòä-ïîe Nøç-éìëa íéLã÷ íéî ïäkä ç÷ìå§¨©¯©Ÿ¥²©¬¦§¦−¦§¦¨®¤¦¤«¨À̈£¤³
:íénä-ìà ïúðå ïäkä çwé ïkLnä ò÷ø÷a äéäé¦«§¤Æ§©§©´©¦§½̈¦©¬©Ÿ¥−§¨©¬¤©¨«¦

i"yx£ÌÈL„˜ ÌÈÓ∑,ּבּכּיֹור עב)ׁשּקּדׁשּו מּדרכיהן,(כתובות ּפירׁשה וזֹו הּצֹובאֹות, מראֹות – מּנחׁשת (הּכּיֹור) ׁשּנעׂשה לפי «ƒ¿…ƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻ
ּבֹו ּתּבדק – לאחר קלקלה וזֹו הּתּפּוח, ּתחת ּבמצרים לבעליהן נבעלֹות ז)∑N¯ÁŒÈÏÎa.ׁשהיּו הׁשקתה(סוטה היא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָƒ¿ƒ»∆ְְִִָ

חרס ׁשל ּבזּויה ּבמקדה הּמרים מים ּתׁשּתה לפיכ מׁשּבחים, ּבכֹוסֹות מׁשּבח יין הּנֹואף .את ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

(çé)Làø-úà òøôe ýåýé éðôì äMàä-úà ïäkä ãéîòäå§¤«¡¦̧©Ÿ¥¬¤«¨«¦¨»¦§¥´§Ÿ̈¼¨©Æ¤´Ÿ
úàð÷ úçðî ïBøkfä úçðî úà äétk-ìò ïúðå äMàä̈«¦½̈§¨©´©©¤À¨¥µ¦§©´©¦¨½¦§©¬§¨−Ÿ

:íéøøàîä íéønä éî eéäé ïäkä ãéáe àåä¦®§©³©Ÿ¥Æ¦«§½¥¬©¨¦−©«§¨«§¦«
i"yx£‰k‰ „ÈÓÚ‰Â'B‚Â Ô∑ּכדי למקֹום מּמקֹום אֹותּה היּו מּסיעין אּלא ה'"? לפני "והעמדּה נאמר ּכבר והלא ¿∆¡ƒ«…≈¿ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ותֹודה ּדעּתּה ותּטרף ספרי)∑Ú¯Ùe.ליּגעּה יד. ׁשּגּלּוי(שם יׂשראל לבנֹות מּכאן לבּזֹותּה. ּכדי ׂשערּה קליעת את סֹותר ְְְְְִֵֶַַָָָ»«ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
להן ּגנאי ‰'.הראׁש È�ÙÏ∑(ספרי)הּנכנסים ּכל ּדר הּמזרחי, העזרה ׁשער הּוא נּקנֹור, ÈtkŒÏÚ‰.ּבׁשער Ô˙�Â∑ ְֶַָָֹƒ¿≈ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ¿»«««∆»

הּמים על המיחד ׁשם יּמחה ולא ותֹודה ּדעּתּה ּתּטרף אּולי לּה∑‰ÌÈ¯n.ליּגעּה, מרים ׁשהם סֹופן ׁשם .על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ«»ƒִֵֵֶַָָָ
ÌÈ¯¯‡Ó‰∑לׁשֹון העֹולם, מן אֹותּה כד)המחּסרים קדֹוׁשים(יחזקאל ׁשהרי ארּורים מים לפרׁש יּתכן ולא ממאיר. סּלֹון : «¿»¿ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ׁשּמראֹות מלטטיא, אּלא ליטיא, ּתרּגם לא אֹונקלּוס ואף האחרים. את מאררים אּלא הּכתּוב, ּכתב ארּורים ולא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹהן
זֹו ׁשל ּבגּופּה .קללה ְְֶָָָ

(èé)áëL àì-íà äMàä-ìà øîàå ïäkä dúà òéaLäå§¦§¦̧©Ÿ¹̈©Ÿ¥À§¨©³¤¨«¦¨Æ¦¸Ÿ¨©¬
énî é÷pä CLéà úçz äàîè úéèN àì-íàå Cúà Léà¦ÆŸ½̈§¦¬Ÿ¨¦²ª§¨−©´©¦¥®¦¨¦¾¦¥²

:älàä íéøøàîä íéønä©¨¦¬©«§¨«§¦−¨¥«¤
i"yx£‰Â'B‚Â ÚÈaL∑,(ּתּנקי לא אחרים: (ספרים חנקי – ׁשכב אם הא הּנקי, – ׁשכב לא אם הּׁשבּועה? היא ּומה ¿ƒ¿ƒ«¿ְְְֲִִִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָֹֹ

לזכּות ּתחּלה נפׁשֹות ּבדיני לפּתח ׁשּמצוה אּלא הן, ׁשֹומע אּתה לאו .ׁשּמּכלל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

(ë)Ca Léà ïziå úàîèð éëå CLéà úçz úéèN ék zàå§©À§¦¬¨¦²©¬©¦¥−§¦´¦§¥®©¦¥̧¦¬¨Æ
:CLéà éãòìaî BzáëL-úà¤§¨§½¦©§£¥−¦¥«

i"yx£˙ÈËN Èk z‡Â∑"אם" ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ."ּכי" ¿«¿ƒ»ƒְְִִִֵַ

ÈÈ:טז Ì„˜ dpÓÈ˜ÈÂ ‡�‰k d˙È ·¯˜ÈÂƒ»≈»««¬»ƒƒƒ«√»¿»

ÙÚ¯‡יז ÔÓe ÛÒÁc ÔÓa ¯BiÎ ÈÓ ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»≈ƒ¿««¬»ƒ«¿»
ÔzÈÂ ‡�‰k ·qÈ ‡�kLÓ È„BÒÈa È‰È Ècƒ¿≈ƒ≈«¿¿»ƒ««¬»¿ƒ≈

:‡iÓÏ¿«»

È˙יח Ú¯ÙÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙z‡ ˙È ‡�‰k ÌÈ˜ÈÂƒƒ«¬»»ƒ¿»√»¿»¿ƒ¿«»
˙Á�Ó ˙È ‡‰„È ÏÚ ·‰ÈÂ ‡˙z‡„ ‡LÈ≈̄»¿ƒ¿»ƒ≈«¿»»»ƒ¿«
‡�‰Î„ ‡„È·e ‡È‰ ‡˙‡�˜ ˙Á�Ó ‡�¯Îec¿»»ƒ¿«ƒ¿»»ƒƒ»¿«¬»

:‡iËËÏÓ ‡i¯È¯Ó ‡iÓ ÔB‰È¿«»¿ƒ«»¿«¿«»

Ï‡יט Ì‡ ‡˙z‡Ï ¯ÓÈÈÂ ‡�‰k d˙È ÈÓBÈÂ¿≈»««¬»¿≈«¿ƒ¿»ƒ»
‡·‡zÒ‡Ï ˙ÈËÒ ‡Ï Ì‡Â CÈ˙È ¯·b ·ÈÎL¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»»»
‡i¯È¯Ó ‡inÓ ‰‡kÊ ÈÂ‰ CÈÏÚaÓ ¯a«ƒ«¬ƒ¡≈«»»ƒ«»¿ƒ«»

:ÔÈl‡‰ ‡iËËÏÓ¿«¿«»»ƒ≈

‡z·‡zÒכ È¯‡Â CÈÏÚaÓ ¯a ˙ÈËÒ È¯‡ z‡Â¿«¿¬≈¿ƒ«ƒ«¬ƒ«¬≈ƒ¿»»¿¿
:CÈÏÚaÓ ¯a dz·ÎL ˙È CÈa ¯·b ·‰ÈÂƒ«¿«ƒ»¿À¿≈«ƒ«¬ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכן ּגם לדברי נתּכּון זה ּבדר ה' ּׁשּדּבר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמּמה

הּמקּדׁש העפר מן לקחת צּוה ּגם חּיים, ְֱִִִִִֶַַַַַָָָָָֹאלהים

ּברּו ועליֹון לקדֹוׁש קרֹוב ׁשהּוא לצד ְְְְְֶֶַַָָָָּדוקא

העפר מן אּלא ּבדקר יחּפר ׁשּלא וצּוה ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹהּוא,

ז"ל ּכמאמרם ּבנין הפסק ּבלא ה' לפני ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹהּמּוכן

ּומרּגיׁשים קרֹובים יֹותר היֹותם לצד טו:) ְְְֱִִִֵַַָָ(סֹוטה

אינֹו זה ּׁשהרּגׁש מה ּבהם, ׁשכינה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבהׁשראת

זה טעם טעם לא ּכי לּמקּדׁש חּוץ ׁשהּוא ְִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבעפר

עׂשֹות: ה' חפץ אׁשר את לעׂשֹות הּנה ֲֲֲֵֵֶֶַַָָעד

‰eˆÂ,למעלה והעפר ּתחּלה הּמים ׁשּיּתן ה' ¿ƒ»ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

ותמצא ּבעֹולם, הּמה אׁשר ּכסדר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהּטעם

עׂשה לא העפר הקּדים ׁשאם ׁשאמרּו ְְֲִִִִֶֶֶֶָָָָָָֹׁשחכמים

והּוא ּכׁשרים, מערבים היּו אם אמרּו ְְְְְִִִֵָָָֹּכלּום

יׁש ּכי ועפר, מים סדּורים ׁשהם עצמֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהענין

חלק ויׁש למעלה והעפר למּטה ׁשהּמים ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחלק

ּדגמא אין למּטה עפר אבל העפר, אצל ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשהּמים

(טז:) ׁשם ׁשאמר ּולר"ש החּיים, מים ּבסדר ְְִִֵֶֶַַַַָָזֹו

יׁש ּכי להקּפיד ׁשאין סֹובר למּטה עפר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָאפּלּו

ּבּכלי הּמים ׁשּיתקּדׁשּו ודי מהעפר למעלה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָמים

לענין: הּצרי ּבהרּגׁש להרּגיׁש חּיּותם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָוזהּו

‰eˆÂּבאז סֹוטה ּפרׁשת לכּתב ׁשּבּהה' ּכרֹות ¿ƒ»ְְִֶַַָָָָָָֹ

ההּוא, ּובעפר ּבּמים הּכתב ּכל ְֲִִֶַַַַָָָָּומֹוחקים

אׁשר מעׂשה לעׂשֹות ּבהם ּכח לתת ְֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹוהּטעם

מנחה ׁשּיקריב עֹוד וצּוה עׂשֹות, ְְְְְֲִִִֶַַָָיחּפצּו

ּפחּותה למנחה ּדגמא הּטעם ְְְְְִִֵַַַַָָָֻמהּׂשעֹורים,

מחטא נסּבב וזה העֹולם, ּבתחּלת קין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשהביא

ּבכי ּגרם אׁשר עון הזּכרת והּוא וחּוה, ְְְְֲִֶַַַַָָָָָָֹאדם

זּכרֹון מנחת מאמר והּוא לאדמה, ּוקללה ְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָלּמים

והּנה הּמים, האּׁשה יׁשקה ואז עון, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמזּכרת

הּׁשם ּבמחּוי האּׁשה ּבמעי ההם הּמים ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָּבבֹוא

על ההּוא הּׁשם הּנה טמאה האּׁשה אם ְְִִִֵֵֵַַַָָָּבתֹוכֹו

הּקֹודם עון יזּכר עון ׁשּמזּכרת הּמנחה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹידי

יגֹונם יזּכרּו ּכי מרים יהיּו ּובזה הּמים ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָוירּגיׁשּו

האּׁשה והּנה ּדמעתם, את מחה וה' ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָּובכּיתם

הּמים בּה ּובאּו מרתם ּתסֹובב ְְִֵֵַַַָָָָָָהּטמאה

ּבּה ויעׂשּו מעיה יחּתכּו למרים ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָהמאררים

ּובכח ּבכּיתם, הּגֹורמת האּׁשה זאת ּכי ְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹֹנקמה

והּיֹודע מּמּנּה, נקמתם ינקמּו ּבהם הּנתּון ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשם

עון הּוא זה ּכי ידע נחׁש ּבזהמת חּוה ְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֻחטא

מעֹולם עליֹון אֹור ׁשכינת העלה אׁשר ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָהראׁשֹון

את איׁש ימצא האם זה ּוכפי הּתחּתֹון, ְְְִִִִֶֶֶַַַָזה

הׁשּכם להרּג הּבא ּבּה ויקּימּו ויׁשּלחּנּו, ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָאֹויבֹו

העפר ּבין הּמים ּבין ּבּה נקמה ויעׂשּו ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָלהרגֹו,

הזּכיר ׁשּלא והגם רעה, ּגרם יׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּלׁשניהם

העפר: ּגם ּבֹו יׁש מים אּלא ִֵֶֶַַַָָָָהּכתּוב

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy

(àë)øîàå äìàä úòáLa äMàä-úà ïäkä òéaLäå§¦§¦̧©©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§ª©´¨«¨¨¼§¨©³
ìå äìàì CúBà ýåýé ïzé äMàì ïäkäCBúa äòáL ©Ÿ¥Æ¨«¦½̈¦¥̧§Ÿ̈¬¨²§¨¨¬§¦§ª−̈§´

ðèa-úàå úìôð Cëøé-úà ýåýé úúa Cnò:äáö C ©¥®§¥̧§Ÿ̈³¤§¥¥ÆŸ¤½¤§¤¦§¥−¨¨«
i"yx£‰Ï‡‰ ˙Ú·La∑קללה ׁשל B‚Â'.ׁשבּועה ‰Ï‡Ï C˙B‡ '‰ ÔzÈ∑ּכדר יבֹוא :ּבי מקּללין הּכל ׁשּיהיּו ƒ¿À«»»»ְְֶָָָƒ≈»¿»»¿ְְְְְִִִֵֶֶֶַַֹ

לפלֹונית כד)∑Ú·LÏÂ‰.ׁשּבא שבועות יח, הּוא(סוטה וכן לפלֹונית. ׁשארע ּכדר לי יארע לא :ּבי נׁשּבעין הּכל ׁשּיהיּו ְִִֶָ¿ƒ¿À»ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
סה)אֹומר הּברכה(ישעיה לענין וכן רׁשעים, ׁשל ּבפרענּותן נׁשּבעים ׁשהּצּדיקים לבחירי", לׁשבּועה ׁשמכם "והּנחּתם : ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

יא) וגֹו'"(בראשית "ונברכּו מח): לאמר"(שם יׂשראל יבר ּב" :.CÎ¯ÈŒ˙‡∑ׁשּבּה לפי לבטן, יר הקּדים ּבּקללה ְְְְְְְִִֵֵֵָָֹ∆¿≈≈ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָ
ּתחּלה ּבעברה נפּוחה∑ˆ·‰.התחילה .ּכתרּגּומֹו: ְְֲִִִֵַָָָ»»ְְְַָ

(áë)éòîa älàä íéøøàîä íénä eàáeïèa úBaöì C ÂÂ̈©©̧¦©«§¨«§¦³¨¥̧¤Æ§¥©½¦©§¬¤−¤
ïîà äMàä äøîàå Cøé ìtðìå|:ïîà §©§¦´¨¥®§¨«§¨¬¨«¦¨−¨¥¬¨¥«

i"yx£ÔËa ˙BaˆÏ∑ׁשהּל ּפּתח ׁשּמּוׁש זהּו ּבטן. להצּבֹות וכןּכמֹו ּבֹו. נקּודה יג)מ"ד הּדר",(שמות "לנחתם (דברים: «¿∆∆ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּירא) את ּומּפילים הּבטן את מצּבים ׁשהּמים ,יר להנּפיל ,יר לנּפל וכן ּתלכּוֿבּה". אׁשר ּבּדר "לראתכם :. ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

C¯È Ït�ÏÂ ÔËa ˙BaˆÏ∑ואתּֿבטנ נפלת אתֿירכ אֹומר ּכׁשהּוא נבעלת? ׁשל אּלא אינֹו אֹו ּבֹועל. ׁשל וירכֹו ּבטנֹו «¿∆∆¿«¿ƒ»≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָֹ
אמּור נבעלת ׁשל הרי ‡ÔÓ.צבה; ÔÓ‡∑,זה מאיׁש אם אמן הּׁשבּועה. על אמן האלה, על אמן ׁשבּועה: קּבלת ְֲִֵֶֶֶָָָ»≈»≈ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

ּוכנּוסה יבם ׁשֹומרת ּונׂשּואה, ארּוסה ׂשטיתי ׁשּלא אמן אחר. מאיׁש אם .אמן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ

(âë)éî-ìà äçîe øôqa ïäkä älàä úìàä-úà áúëå§Â¨©Â¤¨«¨¬Ÿ¨¥²¤©Ÿ¥−©¥®¤¨−̈¤¥¬
:íéønä©¨¦«

(ãë)eàáe íéøøàîä íéønä éî-úà äMàä-úà ä÷Läå§¦§¨Æ¤¨´¦½̈¤¥¬©¨¦−©«§¨«§¦®¨¬
:íéøîì íéøøàîä íénä dá̈²©©¬¦©«§¨«§¦−§¨¦«

i"yx£‰M‡‰Œ˙‡ ‰˜L‰Â∑יבאּו ׁשּכׁשּיׁשקּנה מבּׂשר הּכתּוב אּלא מנחתּה, מקריב ּבתחּלה ׁשהרי הּמעׂשה, סדר זה אין ¿ƒ¿»∆»ƒ»ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
"ּבטן לֹומר ּתלמּוד מה ּכן אם ּבכּלּה. בּה, ּובאּו לֹומר: ּתלמּוד הּגּוף? ּכל לׁשאר מּנין ,ויר ּבטן ׁשּנאמר: לפי למרים, ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻּבּה

הּפרענּות מהם התחיל לפיכ ּתחּלה, ּבעברה התחילּו ׁשהן לפי ?"ויר.ÌÈ¯ÓÏ∑ּומרים רעים לּה .להיֹות ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ¿»ƒְִִִָָָ

(äë)éðäå úàðwä úçðî úà äMàä ãiî ïäkä ç÷ìåó §¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¦½̈¥−¦§©´©§¨®Ÿ§¥¦³
:çaænä-ìà dúà áéø÷äå ýåýé éðôì äçðnä-úà¤©¦§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¦¬Ÿ−̈¤©¦§¥«©

i"yx£ÛÈ�‰Â∑ּכהן ׁשל מּידֹו למעלה ׁשּידּה עּמֹו, מניפה היא ואף ּומֹוריד, מעלה ּומביא, מֹולי.d˙‡ ·È¯˜‰Â∑ ¿≈ƒְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ¿ƒ¿ƒ…»
מנחֹות ּכׁשאר קמיצה קדם מזּבח ׁשל מערבית ּדרֹומית ּבקרן הּגׁשתּה היא .זֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

(åë)øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä õî÷å§¨©̧©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´¨½̈§¦§¦−
:íénä-úà äMàä-úà ä÷Lé øçàå äçaænä©¦§¥®¨§©©²©§¤¬¤¨«¦−̈¤©¨«¦

i"yx£d˙¯kÊ‡∑לגבּה לזּכרֹון ּבאה הּמנחה הקטרתֹו, ידי ׁשעל הּקמץ, .הּוא «¿»»»ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(æë)ìòî ìòîzå äàîèð-íà äúéäå íénä-úà d÷Läå§¦§¨´¤©©À¦§¨«§¨´¦¦§§¨»©¦§´Ÿ©´©
dðèá äúáöå íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe dLéàa§¦¨¼¨̧¹̈©©³¦©«§¨«§¦Æ§¨¦½§¨«§¨´¦§½̈

:dnò áø÷a äìàì äMàä äúéäå dëøé äìôðå§¨«§¨−§¥¨®§¨«§¨¯¨«¦¨²§¨¨−§¤¬¤©¨«
i"yx£ÌÈn‰Œ˙‡ d˜L‰Â∑ּומׁשקין אֹותּה מערערין המגּלה, ׁשּנמחקה לאחר ׁשֹותה! איני אמרה: ׁשאם לרּבֹות ¿ƒ¿»∆««ƒְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

אני טמאה אמרה: ּכן אם אּלא ּכרחּה, ּבעל כז)אֹותּה B‚Â'.(סוטה d�Ëa ‰˙·ˆÂ∑יר הזּכיר ׁשּבּקללה אףֿעלּֿפי ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָ¿»¿»ƒ¿»¿ְְִִִֵֶַַַָָָ

„ËÂÏ‡כא ‡˙ÓBÓa ‡˙z‡ ˙È ‡�‰Î ÈÓBÈÂ¿≈«¬»»ƒ¿»¿»»ƒ¿»»
ËÂÏÏ CÈ˙È ÈÈ ·‰È ‡˙z‡Ï ‡�‰k ¯ÓÈÈÂ¿≈««¬»¿ƒ¿»¿≈¿»»ƒƒ¿«
‡ÈÒÓ CÈk¯È ˙È ÈÈ ·‰È„a CÈnÚ B‚a ÈÓBÓÏe¿≈¿«ƒ¿ƒ≈¿»»«¿ƒ«¿»

:ÔÈÁÈÙ� ÈÎÈÚÓ ˙ÈÂ¿»¿«¿ƒ¿ƒƒ

ÈÎÈÚÓaכב ÔÈl‡‰ ‡iËËÏÓ ‡iÓ ÔeÏÚÈÂ¿≈¬«»¿«¿«»»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ
¯ÓÈ˙Â ‡k¯È ‰‡ÒÓ‡Ïe ÔÈÚÓ ‡ÁÙ‡Ï«¬»»¿ƒ¿«¿»»«¿»¿≈«

:ÔÓ‡ ÔÓ‡ ‡˙z‡ƒ¿»»≈»≈

ÙÒa¯‡כג ‡�‰k ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ ˙È ·BzÎÈÂ¿ƒ¿»¿»«»»ƒ≈«¬»¿ƒ¿»
:‡i¯È¯Ó ‡iÓÏ ˜BÁÓÈÂ¿ƒ¿¿«»¿ƒ«»

i¯È¯Ó‡כד ‡iÓ ˙È ‡˙z‡ ˙È È˜LÈÂ¿«¿≈»ƒ¿»»«»¿ƒ«»
:e¯È¯ÓÏ ‡iËËÏÓ ‡iÓ da ÔeÏÚÈÂ ‡iËËÏÓ¿«¿«»¿≈¬««»¿«¿«»ƒ¿ƒ

Á�Ó˙כה ˙È ‡˙z‡„ ‡„ÈÓ ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿«
d˙È ·¯˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙Á�Ó ˙È ÌÈ¯ÈÂ ‡˙‡�ƒ̃¿»»ƒƒ»ƒ¿»»√»¿»ƒ»≈»«

:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

‡„dz¯Îכו ˙È ‡˙Á�Ó ÔÓ ‡�‰k ıBÓ˜ÈÂ¿ƒ¿«¬»ƒƒ¿»»»ƒ¿«¿«
˙È ‡˙z‡ ˙È È˜LÈ Ôk ¯˙·e ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ¿«≈¿«¿¿»»«≈«¿≈»ƒ¿»»

:‡iÓ«»

‡zÒ‡·˙כז Ì‡ È‰˙e ‡iÓ ˙È dp˜LÈÂ¿«¿ƒ«»«»¿≈ƒƒ¿»»«
‡iÓ da ÔeÏÚÈÂ dÏÚ·a ¯˜L ˙¯wLÂ¿«»«¿»¿«¬«¿≈¬««»
ÈÒÓ˙˙Â ‡‰ÚÓ ÔeÁtÈÂ e¯È¯ÓÏ ‡iËËÏÓ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»»¿ƒ¿¿≈

:dnÚ B‚a ËÂÏÏ ‡˙z‡ È‰˙e dk¯È«¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿««



מג `yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy

(àë)øîàå äìàä úòáLa äMàä-úà ïäkä òéaLäå§¦§¦̧©©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§ª©´¨«¨¨¼§¨©³
ìå äìàì CúBà ýåýé ïzé äMàì ïäkäCBúa äòáL ©Ÿ¥Æ¨«¦½̈¦¥̧§Ÿ̈¬¨²§¨¨¬§¦§ª−̈§´

ðèa-úàå úìôð Cëøé-úà ýåýé úúa Cnò:äáö C ©¥®§¥̧§Ÿ̈³¤§¥¥ÆŸ¤½¤§¤¦§¥−¨¨«
i"yx£‰Ï‡‰ ˙Ú·La∑קללה ׁשל B‚Â'.ׁשבּועה ‰Ï‡Ï C˙B‡ '‰ ÔzÈ∑ּכדר יבֹוא :ּבי מקּללין הּכל ׁשּיהיּו ƒ¿À«»»»ְְֶָָָƒ≈»¿»»¿ְְְְְִִִֵֶֶֶַַֹ

לפלֹונית כד)∑Ú·LÏÂ‰.ׁשּבא שבועות יח, הּוא(סוטה וכן לפלֹונית. ׁשארע ּכדר לי יארע לא :ּבי נׁשּבעין הּכל ׁשּיהיּו ְִִֶָ¿ƒ¿À»ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
סה)אֹומר הּברכה(ישעיה לענין וכן רׁשעים, ׁשל ּבפרענּותן נׁשּבעים ׁשהּצּדיקים לבחירי", לׁשבּועה ׁשמכם "והּנחּתם : ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

יא) וגֹו'"(בראשית "ונברכּו מח): לאמר"(שם יׂשראל יבר ּב" :.CÎ¯ÈŒ˙‡∑ׁשּבּה לפי לבטן, יר הקּדים ּבּקללה ְְְְְְְִִֵֵֵָָֹ∆¿≈≈ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָ
ּתחּלה ּבעברה נפּוחה∑ˆ·‰.התחילה .ּכתרּגּומֹו: ְְֲִִִֵַָָָ»»ְְְַָ

(áë)éòîa älàä íéøøàîä íénä eàáeïèa úBaöì C ÂÂ̈©©̧¦©«§¨«§¦³¨¥̧¤Æ§¥©½¦©§¬¤−¤
ïîà äMàä äøîàå Cøé ìtðìå|:ïîà §©§¦´¨¥®§¨«§¨¬¨«¦¨−¨¥¬¨¥«

i"yx£ÔËa ˙BaˆÏ∑ׁשהּל ּפּתח ׁשּמּוׁש זהּו ּבטן. להצּבֹות וכןּכמֹו ּבֹו. נקּודה יג)מ"ד הּדר",(שמות "לנחתם (דברים: «¿∆∆ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּירא) את ּומּפילים הּבטן את מצּבים ׁשהּמים ,יר להנּפיל ,יר לנּפל וכן ּתלכּוֿבּה". אׁשר ּבּדר "לראתכם :. ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

C¯È Ït�ÏÂ ÔËa ˙BaˆÏ∑ואתּֿבטנ נפלת אתֿירכ אֹומר ּכׁשהּוא נבעלת? ׁשל אּלא אינֹו אֹו ּבֹועל. ׁשל וירכֹו ּבטנֹו «¿∆∆¿«¿ƒ»≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָֹ
אמּור נבעלת ׁשל הרי ‡ÔÓ.צבה; ÔÓ‡∑,זה מאיׁש אם אמן הּׁשבּועה. על אמן האלה, על אמן ׁשבּועה: קּבלת ְֲִֵֶֶֶָָָ»≈»≈ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

ּוכנּוסה יבם ׁשֹומרת ּונׂשּואה, ארּוסה ׂשטיתי ׁשּלא אמן אחר. מאיׁש אם .אמן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ

(âë)éî-ìà äçîe øôqa ïäkä älàä úìàä-úà áúëå§Â¨©Â¤¨«¨¬Ÿ¨¥²¤©Ÿ¥−©¥®¤¨−̈¤¥¬
:íéønä©¨¦«

(ãë)eàáe íéøøàîä íéønä éî-úà äMàä-úà ä÷Läå§¦§¨Æ¤¨´¦½̈¤¥¬©¨¦−©«§¨«§¦®¨¬
:íéøîì íéøøàîä íénä dá̈²©©¬¦©«§¨«§¦−§¨¦«

i"yx£‰M‡‰Œ˙‡ ‰˜L‰Â∑יבאּו ׁשּכׁשּיׁשקּנה מבּׂשר הּכתּוב אּלא מנחתּה, מקריב ּבתחּלה ׁשהרי הּמעׂשה, סדר זה אין ¿ƒ¿»∆»ƒ»ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
"ּבטן לֹומר ּתלמּוד מה ּכן אם ּבכּלּה. בּה, ּובאּו לֹומר: ּתלמּוד הּגּוף? ּכל לׁשאר מּנין ,ויר ּבטן ׁשּנאמר: לפי למרים, ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻּבּה

הּפרענּות מהם התחיל לפיכ ּתחּלה, ּבעברה התחילּו ׁשהן לפי ?"ויר.ÌÈ¯ÓÏ∑ּומרים רעים לּה .להיֹות ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ¿»ƒְִִִָָָ

(äë)éðäå úàðwä úçðî úà äMàä ãiî ïäkä ç÷ìåó §¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¦½̈¥−¦§©´©§¨®Ÿ§¥¦³
:çaænä-ìà dúà áéø÷äå ýåýé éðôì äçðnä-úà¤©¦§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¦¬Ÿ−̈¤©¦§¥«©

i"yx£ÛÈ�‰Â∑ּכהן ׁשל מּידֹו למעלה ׁשּידּה עּמֹו, מניפה היא ואף ּומֹוריד, מעלה ּומביא, מֹולי.d˙‡ ·È¯˜‰Â∑ ¿≈ƒְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ¿ƒ¿ƒ…»
מנחֹות ּכׁשאר קמיצה קדם מזּבח ׁשל מערבית ּדרֹומית ּבקרן הּגׁשתּה היא .זֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

(åë)øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä õî÷å§¨©̧©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´¨½̈§¦§¦−
:íénä-úà äMàä-úà ä÷Lé øçàå äçaænä©¦§¥®¨§©©²©§¤¬¤¨«¦−̈¤©¨«¦

i"yx£d˙¯kÊ‡∑לגבּה לזּכרֹון ּבאה הּמנחה הקטרתֹו, ידי ׁשעל הּקמץ, .הּוא «¿»»»ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(æë)ìòî ìòîzå äàîèð-íà äúéäå íénä-úà d÷Läå§¦§¨´¤©©À¦§¨«§¨´¦¦§§¨»©¦§´Ÿ©´©
dðèá äúáöå íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe dLéàa§¦¨¼¨̧¹̈©©³¦©«§¨«§¦Æ§¨¦½§¨«§¨´¦§½̈

:dnò áø÷a äìàì äMàä äúéäå dëøé äìôðå§¨«§¨−§¥¨®§¨«§¨¯¨«¦¨²§¨¨−§¤¬¤©¨«
i"yx£ÌÈn‰Œ˙‡ d˜L‰Â∑ּומׁשקין אֹותּה מערערין המגּלה, ׁשּנמחקה לאחר ׁשֹותה! איני אמרה: ׁשאם לרּבֹות ¿ƒ¿»∆««ƒְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

אני טמאה אמרה: ּכן אם אּלא ּכרחּה, ּבעל כז)אֹותּה B‚Â'.(סוטה d�Ëa ‰˙·ˆÂ∑יר הזּכיר ׁשּבּקללה אףֿעלּֿפי ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָ¿»¿»ƒ¿»¿ְְִִִֵֶַַַָָָ

„ËÂÏ‡כא ‡˙ÓBÓa ‡˙z‡ ˙È ‡�‰Î ÈÓBÈÂ¿≈«¬»»ƒ¿»¿»»ƒ¿»»
ËÂÏÏ CÈ˙È ÈÈ ·‰È ‡˙z‡Ï ‡�‰k ¯ÓÈÈÂ¿≈««¬»¿ƒ¿»¿≈¿»»ƒƒ¿«
‡ÈÒÓ CÈk¯È ˙È ÈÈ ·‰È„a CÈnÚ B‚a ÈÓBÓÏe¿≈¿«ƒ¿ƒ≈¿»»«¿ƒ«¿»

:ÔÈÁÈÙ� ÈÎÈÚÓ ˙ÈÂ¿»¿«¿ƒ¿ƒƒ

ÈÎÈÚÓaכב ÔÈl‡‰ ‡iËËÏÓ ‡iÓ ÔeÏÚÈÂ¿≈¬«»¿«¿«»»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ
¯ÓÈ˙Â ‡k¯È ‰‡ÒÓ‡Ïe ÔÈÚÓ ‡ÁÙ‡Ï«¬»»¿ƒ¿«¿»»«¿»¿≈«

:ÔÓ‡ ÔÓ‡ ‡˙z‡ƒ¿»»≈»≈

ÙÒa¯‡כג ‡�‰k ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ ˙È ·BzÎÈÂ¿ƒ¿»¿»«»»ƒ≈«¬»¿ƒ¿»
:‡i¯È¯Ó ‡iÓÏ ˜BÁÓÈÂ¿ƒ¿¿«»¿ƒ«»

i¯È¯Ó‡כד ‡iÓ ˙È ‡˙z‡ ˙È È˜LÈÂ¿«¿≈»ƒ¿»»«»¿ƒ«»
:e¯È¯ÓÏ ‡iËËÏÓ ‡iÓ da ÔeÏÚÈÂ ‡iËËÏÓ¿«¿«»¿≈¬««»¿«¿«»ƒ¿ƒ

Á�Ó˙כה ˙È ‡˙z‡„ ‡„ÈÓ ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿«
d˙È ·¯˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙Á�Ó ˙È ÌÈ¯ÈÂ ‡˙‡�ƒ̃¿»»ƒƒ»ƒ¿»»√»¿»ƒ»≈»«

:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

‡„dz¯Îכו ˙È ‡˙Á�Ó ÔÓ ‡�‰k ıBÓ˜ÈÂ¿ƒ¿«¬»ƒƒ¿»»»ƒ¿«¿«
˙È ‡˙z‡ ˙È È˜LÈ Ôk ¯˙·e ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ¿«≈¿«¿¿»»«≈«¿≈»ƒ¿»»

:‡iÓ«»

‡zÒ‡·˙כז Ì‡ È‰˙e ‡iÓ ˙È dp˜LÈÂ¿«¿ƒ«»«»¿≈ƒƒ¿»»«
‡iÓ da ÔeÏÚÈÂ dÏÚ·a ¯˜L ˙¯wLÂ¿«»«¿»¿«¬«¿≈¬««»
ÈÒÓ˙˙Â ‡‰ÚÓ ÔeÁtÈÂ e¯È¯ÓÏ ‡iËËÏÓ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»»¿ƒ¿¿≈

:dnÚ B‚a ËÂÏÏ ‡˙z‡ È‰˙e dk¯È«¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿««
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ּבּה ּכניסתן ּכדר אּלא ּבֹודקין אינן הּמים Ï‡Ï‰.ּתחּלה, ‰M‡‰ ‰˙È‰Â∑ּבּה אלין הּכל ׁשּיהיּו ׁשּפרׁשּתי, .ּכמֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ¿»¿»»ƒ»¿»»ְְְִִִֵֶֶַַָָֹ
dnÚ ·¯˜a∑נּכר ׁשאינֹו ּבמקֹום הּמתנּול לאדם ׁשּנּכר, ּבמקֹום הּמתנּול אדם ּבין יׁש .הפרׁש ¿∆∆«»ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

(çë)äòøæðå äúwðå àåä äøäèe äMàä äàîèð àì-íàå§¦³Ÿ¦§§¨Æ¨«¦½̈§Ÿ̈−¦®§¦§−̈§¦§§¨¬
:òøæ̈«©

i"yx£‰M‡‰ ‰‡ÓË� ‡ÏŒÌ‡Â∑זֹו ‰È‡.ּבסתירה ‰¯B‰Ëe∑אחר עֹוד∑w�Â˙‰.מּמקֹום ולא המאררים מּמים ¿ƒ…ƒ¿¿»»ƒ»ְִִָ¿»ƒִֵַָ¿ƒ¿»ְְְִִִַַָֹ
לבנים יֹולדת ׁשחֹורים, יֹולדת היתה אם ּברוח, ּתלד ּבצער, יֹולדת היתה אם – זרע" "ונזרעה כז)אּלא החיים.(סוטה אור ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

(èë)dLéà úçz äMà äèNz øLà úàðwä úøBz úàæ¬Ÿ©−©§¨®Ÿ£¤̧¦§¤¬¦¨²©¬©¦−̈
:äàîèðå§¦§¨«¨

(ì)BzLà-úà àp÷å äàð÷ çeø åéìò øáòz øLà Léà Bà́¦À£¤̧©«£¬Ÿ¨¨²¬©¦§¨−§¦¥´¤¦§®
úà ïäkä dì äNòå ýåýé éðôì äMàä-úà ãéîòäå§¤«¡¦³¤¨«¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¨³¨¨Æ©Ÿ¥½¥¬

:úàfä äøBzä-ìk̈©¨−©«Ÿ
i"yx£LÈ‡ B‡∑כא)ּכמֹו אתֿהאּׁשה"(שמות "והעמיד לכ הּוא, קּנאי איׁש אם ּכלֹומר נֹודע". "אֹו :. ƒְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָ

(àì):dðåò-úà àOz àåää äMàäå ïåòî Léàä äwðå§¦¨¬¨¦−¥«¨®Ÿ§¨«¦¨´©¦½¦−̈¤£Ÿ¨«

i"yx£ÔBÚÓ LÈ‡‰ ‰w�Â∑:אחר ּדבר הענׁש. מן הּוא נקי ּבמיתתּה!" "חבּתי לֹומר: ידאג אל הּמים ּבדקּוה אם ¿ƒ»»ƒ≈»ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
לבעלּה אסּורה ׁשהּסֹוטה מעֹון, ונּקה ּבהּתר אצלֹו ּתהא .(ספרי)מּׁשּיׁשקּנה, ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

å(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ék äMà-Bà Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´«¦À̈¦³
:ýåýéì øéfäì øéæð øãð øcðì àìôé©§¦Æ¦§ŸÆ¤¤́¨¦½§©¦−©«Ÿ̈«

i"yx£‡ÏÙÈ Èk∑יּזיר ּבקלקּולּה סֹוטה הרֹואה ׁשּכל :ל לֹומר סֹוטה? לפרׁשת נזיר ּפרׁשת נסמכה לּמה יפריׁש. ƒ«¿ƒְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
מ ניאּוףעצמֹו לידי מביא ׁשהּוא הּיין, ב)ן �ÈÊ¯.(סוטה ׁשּפירׁש∑�„¯ ּכאן אף ּפריׁשה, אּלא מקֹום ּבכל נזירה אין ְִִִִִֵֵֶַַַ∆∆»ƒְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

הּיין Ï‰'.מן ¯Èf‰Ï∑ׁשמים לׁשם הּיין מן עצמֹו החיים.להבּדיל אור ִִַַ¿«ƒ«ְְְְִִִִֵַַַַַָ

‰È‡כח ‰‡ÈÎ„Â ‡˙z‡ ˙·‡zÒ‡ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿»»«ƒ¿»¿«¿»»ƒ
:ÈecÚ ÈcÚ˙Â ‰‡kÊ ˜Bt˙Â¿ƒ«»»¿«¿ƒƒ

a¯כט ‡˙z‡ ÈËÒ˙ Èc ‡˙‡�˜c ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿ƒ¿»»ƒƒ¿≈ƒ¿»«
:·‡zÒ˙Â dÏÚaÓƒ«¬«¿ƒ¿»»

Èp˜ÈÂל ‰‡�˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯aÚ˙ Èc ¯·‚ B‡¿«ƒ∆¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ«≈
dÏ „aÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ d˙z‡ ˙È Ì˜ÈÂ ‰˙z‡ ˙È»ƒ¿≈ƒ≈»ƒ¿»√»¿»¿«¬≈«

:‡„‰ ‡˙È¯B‡ Ïk ˙È ‡�‰k«¬»»»«¿»»»

‰‰È‡לא ‡˙z‡Â ‡·BÁÓ ‡¯·b ‰‡kÊ È‰ÈÂƒ≈«»»«¿»≈»¿ƒ¿»«ƒ
:d·BÁ ˙È Ïa˜z¿«≈»«

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

‡Bב ¯·b ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«
¯ÊÈÓÏ e¯ÈÊ� ¯„� ¯cÓÏ L¯ÙÈ È¯‡ ‡˙z‡ƒ¿»¬≈¿»≈¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈«

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כח) ‰¯‰Ëe .'B‚Â ‰‡ÓË� ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿¿»¿¿…»¿
ּכי לֹומר ׁשּבא לצד ּוטהרה, לֹומר ְְִֶַַַַָָָֹּכפל

יׁשחיתּוה ולא מהּמים האּׁשה ׁשּתּנקה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּלבד

התנה לזה זרע, ונזרעה ונּקתה לּה Ëe‰¯‰עֹוד ְְְְְְִִִֶַָָָָָָ¿…»

איׁש ׁשל ׁשכיבתֹו ּבנתינת נטמאת לא ְְְִִִִִֵֵֶַָֹּפרּוׁש

איׁשּה, ׁשהּואËe‰¯‰מּבלעדי מגּנה מּדבר ְֲִִֵַָ¿…»ְִֶֶָָֻ

הּזּולת חׁשק לּביאה הּקֹודמים הּנֹואפים ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָמעׂשה

לּה ׁשּיטיבּו הּוא אז לֹו, ודֹומה ונּׁשּוק ְְְִִִֵֶֶָָוחּבּוק

אבל נטמאה לא אם אבל הּכתּוב, ּככל ְְְֲֲִִִַַַָָָָָֹהּמים

מהענׁש ׁשּתּנקי הגם החטא מענפי נטהרה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא

יּגיעּוה ותמצאלא האמּורֹות, טֹובֹות ְְֲִִַָָָֹ

אמר הּכהן Áz˙ׁשּבׁשבּועת ˙ÈËN Èk'וגֹוÈÎÂ ְִֵֶַַַָֹƒ»ƒ««ְ¿ƒ

˙‡ÓË�ּבּמאמר ּכּונתֹו הּוא מה וקׁשה וגֹו', ƒ¿≈ְְֲֶַַַַַָָָ

לֹו היה לא נטמאת ּכי הּוא אם ׂשטית, ְִִִִִֵָָָֹּכי

וּדאי אּלא וא"ו, ּבתֹוספת נטמאת וכי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָלֹומר

ׁשהּוא לּטמאה הּקֹודמים ּדברים לענין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻׁשּנתּכּון

והתנה וכּו', הּזּולת �ÓË‡˙חׁשק ÈÎÂהּוא אז ְְְִֵֶַַָ¿ƒƒ¿≈ָ

היּו לא אם ּבהפּכּיּות ואמר ענׁש, לּה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹׁשּיהיה

טֹוב, ּבדבר ותצליח מהרע ּתּנקה החלּקֹות ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻב'

הּדברים, מאמצעּות מּובנת האמצעית ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻוחלּקה

מאיׁש היא ּוטהֹורה יח:) (ׁשם אמרּו ְְְִִֵַַָָָורז"ל

לא ּבמאמר נכלל אחר איׁש ּולדרּכנּו ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹאחר,

ּבין זה מאיׁש ּבין אמר ּכלל ּדר ּכי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָנטמאה

ֵֵַמאחר:

B‚Â'.ב) z¯Ó‡Â 'B‚Â ¯acהּכתּוב ּכפל «≈¿¿»«¿»¿ַַָָ

z¯Ó‡Â,לֹומר ¯ac,לׁשֹונֹו ׁשּנה ּגם ַ«≈¿»«¿»ְִַָ

מׁשּבח ׁשאחד נזיר מיני לב' ׁשּיכּון ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאּולי

ּבנדרים ׁשאמרּו ּכההּוא נזירּות והּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָמחברֹו,

אכלּתי לא מּימי הּצּדיק ׁשמעֹון ׁשאמר ְְִִִִֶַַַַַָָָֹ(ט:)

לּׁשמים ׁשאגּלח העבֹודה וכּו' ּפעם אּלא ְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָוכּו'

יעּין לה' להּזיר נזיר קרא אמר עלי ְְְְִִֶַַַַָָָָֻוכּו'

אמר לזה נזירּות,ac¯ׁשם. ׁשאר ּכנגד ֶַָָָ«≈ְְְִֶֶָ

z¯Ó‡Âּכפל ולזה המעּלה, נזירּות ּכנגד ¿»«¿»ְְְְִֶֶֶַַָָָֻ

Ï‰'לֹומר ¯Èf‰Ï ¯ÈÊ�להּזיר אמר ולא ַ»ƒ¿«ƒ«ְְִַַָֹ

נזירּות, מיני ב' ּכנגד לֹומר נתּכּון ְְְִִִֵֵֶֶַַַלה',

¯ÈÊ�ּומאמר עצמֹו, ׁשּיּזיר הּנזירּות ּכל ּכנגד »ƒְְְֲִִֶֶֶַַַַַָ

'‰Ï ¯Èf‰Ïמּתחּלתּה ׁשהיא נזירּות ּכנגד ¿«ƒ«ְְְִִִִֶֶֶָָ

ּכׁשראה ׁשהּזיר אדם אֹותֹו ּכמעׂשה ְְֲִִֵֶֶַַָָָָלה'

ׁשּלֹו: ֶָָּבבּואה
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(â)äzLé àì øëL õîçå ïéé õîç øéfé øëLå ïéiî¦©³¦§¥¨Æ©¦½¯Ÿ¤©²¦§¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¦§¤®
àì íéLáéå íéçì íéáðòå äzLé àì íéáðò úøLî-ìëå§¨¦§©³£¨¦Æ´Ÿ¦§¤½©«£¨¦²©¦¬¦«¥¦−¬Ÿ

:ìëàéŸ¥«
i"yx£¯ÎLÂ ÔÈiÓ∑יׁשן ּכׁשהּוא מׁשּכר ׁשהּיין ועּתיק", חדת "מחמר ּבמים∑LÓŒÏÎÂ¯˙.ּכתרּגּומֹו: צביעה לׁשֹון ƒ«ƒ¿≈»ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ¿»ƒ¿«ְְְִִַָ

ּביין" ּפּתֹו ׁשּׁשרה "נזיר וסממנים", ּדיֹו ׁשֹורין "אין הרּבה: יׁש מׁשנה ּובלׁשֹון מׁשקה. ּבכל .אֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

(ã)íépöøçî ïéiä ïôbî äNòé øLà ìkî Bøæð éîé ìk−Ÿ§¥´¦§®¦ŸÁ£¤̧¥«¨¤¹¦¤´¤©©À¦¥«©§©¦²
:ìëàé àì âæ-ãòå§©¨−¬ŸŸ¥«

i"yx£ÌÈpˆ¯Á∑(לד הּגרעינין(נזיר ּבּזּוג∑Ê‚.הם ּכענּבל ּבתֹוכן ׁשהחרצּנים ׁשּמּבחּוץ, הּקלּפֹות .הם «¿«ƒְִִֵַַ»ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

(ä)úàìî-ãò BLàø-ìò øáòé-àì øòz Bøæð øãð éîé-ìk̈§¥Æ¤¤́¦§½©−©Ÿ©«£´Ÿ©Ÿ®©§¸Ÿ
:BLàø øòN òøt ìcb äéäé Lã÷ ýåýéì øéfé-øLà íîiä©¨¦¹£¤©¦³©«Ÿ̈Æ¨´Ÿ¦«§¤½©¥¬¤−©§©¬Ÿ«

i"yx£‰È‰È L„˜∑(ספרי)ראׁשֹו ׂשער ׁשל הּפרע לגּדל ׁשּלֹו, ּדבּוק∑Ú¯t.הּׂשער ׁשהּוא לפי (סּגֹול), קטן ּפּתח נקּוד »…ƒ¿∆ְְֵֵֶֶֶַַַַַָֹ∆«ְִֶֶַָָָָָ
וכן ׂשער. ׁשל ּגּדּול ּפרע: ׁשל ּופרּוׁש ׂשער. ׁשל ּפרע – ראׁשֹו כא)לׂשער יפ(ויקרא לא ראׁשֹו ּפרעאת קרּוי ואין רע. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
יֹום מּׁשלׁשים .ּפחֹות ְִִָֹ

(å):àáé àì úî Lôð-ìò ýåýéì Bøéfä éîé-ìk̈§¥¬©¦−©«Ÿ̈®©¤¬¤¥−¬Ÿ¨«Ÿ

(æ)íúîa íäì ànhé-àì Búçàìe åéçàì Bnàìe åéáàì§¨¦´§¦À§¨¦Æ§©´Ÿ½«Ÿ¦©¨¬¨¤−§Ÿ¨®
:BLàø-ìò åéäìà øæð ék¦²¥¬¤¡Ÿ−̈©Ÿ«

(ç):ýåýéì àeä Lã÷ Bøæð éîé ìk−Ÿ§¥´¦§®¨¬−©«Ÿ̈«
i"yx£‡e‰ L„˜ B¯Ê� ÈÓÈ Ïk∑למתים מּלהּטמא הּגּוף קדּׁשת .זֹו …¿≈ƒ¿»…ְְְִִִֵֵַַָֻ

(è)Bøæð Làø ànèå íàút òúôa åéìò úî úeîé-éëå§¦«¨¸¥³¨¨Æ§¤´©¦§½Ÿ§¦¥−´Ÿ¦§®
:epçlâé éòéáMä íBia Búøäè íBéa BLàø çlâå§¦©³ŸÆ§´¨«¢¨½©¬©§¦¦−§©§¤«

i"yx£Ú˙Ùa∑אנס ּפתאם∑Ì‡˙t.זה ׁשל מקרה הּוא: אחד ּדבר ּפתאם, ּפתע אֹומרים: ויׁש ׁשֹוגג. eÓÈŒÈÎÂ˙.זה ¿∆«ֶֶֹƒ¿…ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ¿ƒ»
ÂÈÏÚ ˙Ó∑ּבֹו ׁשהּוא B˙¯‰Ë.ּבאהל ÌBÈa∑ּתלמּוד לגמרי? טהֹור ׁשהּוא ּבּׁשמיני, אּלא אינֹו אֹו הּזיתֹו. ּביֹום ≈»»ֶֶָֹ¿»√»ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

טהרתֹו ּביֹום לֹומר: ּתלמּוד הּזה? לא אפּלּו יכֹול ׁשביעי, אי הּׁשביעי. ּבּיֹום החיים.לֹומר: אור ְְְְֲֳִִִִִִִַַַַַָָָָֹ

(é)äðBé éða éðL Bà íéøú ézL àáé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¨¦Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®
:ãòBî ìäà çút-ìà ïäkä-ìà¤̧©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌÈ¯˙ ÈzL ‡·È È�ÈÓM‰ ÌBi·e∑לּקרבין זמן קבע הּתׁשיעי? את להֹוציא אּלא אינֹו אֹו הּׁשביעי. את להֹוציא ««¿ƒƒ»ƒ¿≈…ƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
– מקריבין אף והלאה, ּומּׁשמיני ׁשמיני הכׁשיר ּקרבין מה לּמקריבין: זמן והלאהוקבע ּומּׁשמיני .ׁשמיני ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָ

Á„˙ג ¯ÓÁc ÏÁ ¯fÈ ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁÓ≈¬«¬«¿«ƒƒ«««¬«¬«
˙e¯˙Ó ÏÎÂ ÈzLÈ ‡Ï ˜ÈzÚ ¯ÓÁc ÏÁÂ¿««¬««ƒ»ƒ¿≈¿»«¿
‡Ï ÔÈL·ÈÂ ÔÈ·Èh¯ ÔÈ·�ÚÂ ÈzLÈ ‡Ï ÔÈ·pÚƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ≈ƒ»

:ÏeÎÈÈ≈

ÙbÓ�‡ד „·Ú˙Èc ÏkÓ d¯Ê� ÈÓBÈ Ïk…≈ƒ¿≈ƒ…¿ƒ¿¬≈ƒÀ¿»
:ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔÈ¯evÚ „ÚÂ ÔÈ�ˆ¯etÓ ‡¯ÓÁ„¿«¿»ƒ¿¿ƒ¿«ƒƒ»≈

ÏÚה ¯aÚÈ ‡Ï ¯tÒÓ d¯Ê� ¯„� ÈÓBÈ Ïk»≈¿«ƒ¿≈«¿«»∆¿««
LÈc˜ ÈÈ Ì„˜ ¯Ê�Èc ‡iÓBÈ ÌÏLÓ „Ú dLÈ≈̄≈«ƒ¿««»¿«¿≈√»¿»«ƒ

:dLÈ¯ ¯ÚN Úe¯Ù Èa¯Ó È‰È¿≈«¿≈≈«¿«≈≈

„Ó˙‡ו ‡LÙ� ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ¯Ê�È„ ÔÈÓBÈ Ïk»ƒ¿«¿≈√»¿»««¿»¿≈»
:ÏeÚÈÈ ‡Ï»≈

Ï‡ז d˙Á‡Ïe È‰eÁ‡Ï dn‡Ïe È‰e·‡Ï¿»ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿«»≈»
d‰Ï‡„ ‡ÏÈÏk È¯‡ ÔB‰˙BÓa ÔB‰Ï ·‡zÒÈƒ¿»«¿¿¿¬≈¿ƒ»∆¡»≈

:dLÈ¯ ÏÚ«≈≈

ÈÈ:ח Ì„˜ ‡e‰ LÈc˜ d¯Ê� ÈÓBÈ Ïk…≈ƒ¿≈«ƒ√»¿»

ÒÈÂ‡·ט eÏL ÛÎ˙a È‰BÏÚ ‡˙Ó ˙eÓÈ È¯‡Â«¬≈¿≈»¬ƒƒ¿≈»ƒ»≈
d˙eÎ„„ ‡ÓBÈa dLÈ¯ Ál‚ÈÂ d¯Ê� LÈ≈̄ƒ¿≈ƒ««≈≈¿»ƒ¿≈

:‰pÁl‚È ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ≈

‡Bי ÔÈ�È�ÙL ÔÈ¯z È˙ÈÈ ‰‡�Èn˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»«¿ƒ¿≈«¿ƒƒ
ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡�‰k ˙ÂÏ ‰�BÈ È�a ÔÈ¯¿̇≈¿≈»¿»«¬»ƒ¿««¿«

:‡�ÓÊƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

�B¯Ê.ט) L‡¯ ‡nËÂ,וא"ו ּתֹוספת אמר ¿ƒ≈…ƒ¿ֶֶַָָ

ּתבת אמר ׁשהגם¯‡L,ּגם לֹומר נתּכּון ֵַַַָ…ְֲִֵֶַַַ

כן ּפי על אף ׁשֹוגג טמאת אּלא ְִֵֵֵֶֶַַַָֻׁשאינֹו

קדּׁשה אפּלּו אּלא ּגּופֹו ׁשּנטמא מּלבד ְְְֲִִִֶֶַָָָֹֻלא

ראׁשֹו. על אלהיו נזר ּדכתיב ּבראׁשֹו ְְֱִִֵֵֶֶַָֹֹֹׁשּיׁש

מאז הּנזירּות סתר לא ּכי לֹומר ירצה ְְִִִֵֶַַַָָֹעֹוד

נזרֹו ראׁש ּכן ּגם וטּמא אּלא לבד ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹוהלאה

אמר ּׁשּגמר מה והּוא הּנזירּות, ּתחּלת ְְְִִֵֶֶַַַַָֹּפרּוׁש

'‰Ï ¯Èf‰Â'וגֹו,eÏtÈ ÌÈ�L‡¯‰ ÌÈÓi‰Â ¿ƒƒ«ְ¿«»ƒ»ƒ…ƒƒ¿

ּכ אחר לֹומר ּׁשחזר �B¯Êּומה ‡ÓË Èk ֶַַַַַָָƒ»≈ƒ¿

ראׁש וטּמא ּבּמאמר ּׁשּקדם מה הסּפיק ְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹֹולא

לֹומר ּדין לבעל מקֹום יהיה ׁשּלא ְְְִִִֶֶַַַָֹנזרֹו,

התחלת ׁשהּוא א' יֹום אּלא טּמא ְִֵֶֶֶַַָָֹׁשּלא

ּומאמר ‰¯‡ÌÈ�Lהּנזירּות, ÌÈÓi‰Âּכי ּגּלה ְֲִַַַ¿«»ƒ»ƒ…ƒִִָ

יטמא הּנזירּות מּתחּלת לבד אחד יֹום ְְְְִִִִֶַַַָָֹלא

ּוגזרת הּימים, ּכל ולא הראׁשֹונים ב' ְְִִִֵֶַַָָָָֹאּלא

נזרֹו טמא ּכי לֹומר ּתלמּוד הּוא, ְְִִֵַַַָָהּכתּוב

ּכלל: ְְֶֶָּבדר



מה `yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy

(â)äzLé àì øëL õîçå ïéé õîç øéfé øëLå ïéiî¦©³¦§¥¨Æ©¦½¯Ÿ¤©²¦§¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¦§¤®
àì íéLáéå íéçì íéáðòå äzLé àì íéáðò úøLî-ìëå§¨¦§©³£¨¦Æ´Ÿ¦§¤½©«£¨¦²©¦¬¦«¥¦−¬Ÿ

:ìëàéŸ¥«
i"yx£¯ÎLÂ ÔÈiÓ∑יׁשן ּכׁשהּוא מׁשּכר ׁשהּיין ועּתיק", חדת "מחמר ּבמים∑LÓŒÏÎÂ¯˙.ּכתרּגּומֹו: צביעה לׁשֹון ƒ«ƒ¿≈»ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ¿»ƒ¿«ְְְִִַָ

ּביין" ּפּתֹו ׁשּׁשרה "נזיר וסממנים", ּדיֹו ׁשֹורין "אין הרּבה: יׁש מׁשנה ּובלׁשֹון מׁשקה. ּבכל .אֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

(ã)íépöøçî ïéiä ïôbî äNòé øLà ìkî Bøæð éîé ìk−Ÿ§¥´¦§®¦ŸÁ£¤̧¥«¨¤¹¦¤´¤©©À¦¥«©§©¦²
:ìëàé àì âæ-ãòå§©¨−¬ŸŸ¥«

i"yx£ÌÈpˆ¯Á∑(לד הּגרעינין(נזיר ּבּזּוג∑Ê‚.הם ּכענּבל ּבתֹוכן ׁשהחרצּנים ׁשּמּבחּוץ, הּקלּפֹות .הם «¿«ƒְִִֵַַ»ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

(ä)úàìî-ãò BLàø-ìò øáòé-àì øòz Bøæð øãð éîé-ìk̈§¥Æ¤¤́¦§½©−©Ÿ©«£´Ÿ©Ÿ®©§¸Ÿ
:BLàø øòN òøt ìcb äéäé Lã÷ ýåýéì øéfé-øLà íîiä©¨¦¹£¤©¦³©«Ÿ̈Æ¨´Ÿ¦«§¤½©¥¬¤−©§©¬Ÿ«

i"yx£‰È‰È L„˜∑(ספרי)ראׁשֹו ׂשער ׁשל הּפרע לגּדל ׁשּלֹו, ּדבּוק∑Ú¯t.הּׂשער ׁשהּוא לפי (סּגֹול), קטן ּפּתח נקּוד »…ƒ¿∆ְְֵֵֶֶֶַַַַַָֹ∆«ְִֶֶַָָָָָ
וכן ׂשער. ׁשל ּגּדּול ּפרע: ׁשל ּופרּוׁש ׂשער. ׁשל ּפרע – ראׁשֹו כא)לׂשער יפ(ויקרא לא ראׁשֹו ּפרעאת קרּוי ואין רע. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
יֹום מּׁשלׁשים .ּפחֹות ְִִָֹ

(å):àáé àì úî Lôð-ìò ýåýéì Bøéfä éîé-ìk̈§¥¬©¦−©«Ÿ̈®©¤¬¤¥−¬Ÿ¨«Ÿ

(æ)íúîa íäì ànhé-àì Búçàìe åéçàì Bnàìe åéáàì§¨¦´§¦À§¨¦Æ§©´Ÿ½«Ÿ¦©¨¬¨¤−§Ÿ¨®
:BLàø-ìò åéäìà øæð ék¦²¥¬¤¡Ÿ−̈©Ÿ«

(ç):ýåýéì àeä Lã÷ Bøæð éîé ìk−Ÿ§¥´¦§®¨¬−©«Ÿ̈«
i"yx£‡e‰ L„˜ B¯Ê� ÈÓÈ Ïk∑למתים מּלהּטמא הּגּוף קדּׁשת .זֹו …¿≈ƒ¿»…ְְְִִִֵֵַַָֻ

(è)Bøæð Làø ànèå íàút òúôa åéìò úî úeîé-éëå§¦«¨¸¥³¨¨Æ§¤´©¦§½Ÿ§¦¥−´Ÿ¦§®
:epçlâé éòéáMä íBia Búøäè íBéa BLàø çlâå§¦©³ŸÆ§´¨«¢¨½©¬©§¦¦−§©§¤«

i"yx£Ú˙Ùa∑אנס ּפתאם∑Ì‡˙t.זה ׁשל מקרה הּוא: אחד ּדבר ּפתאם, ּפתע אֹומרים: ויׁש ׁשֹוגג. eÓÈŒÈÎÂ˙.זה ¿∆«ֶֶֹƒ¿…ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ¿ƒ»
ÂÈÏÚ ˙Ó∑ּבֹו ׁשהּוא B˙¯‰Ë.ּבאהל ÌBÈa∑ּתלמּוד לגמרי? טהֹור ׁשהּוא ּבּׁשמיני, אּלא אינֹו אֹו הּזיתֹו. ּביֹום ≈»»ֶֶָֹ¿»√»ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

טהרתֹו ּביֹום לֹומר: ּתלמּוד הּזה? לא אפּלּו יכֹול ׁשביעי, אי הּׁשביעי. ּבּיֹום החיים.לֹומר: אור ְְְְֲֳִִִִִִִַַַַַָָָָֹ

(é)äðBé éða éðL Bà íéøú ézL àáé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¨¦Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®
:ãòBî ìäà çút-ìà ïäkä-ìà¤̧©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌÈ¯˙ ÈzL ‡·È È�ÈÓM‰ ÌBi·e∑לּקרבין זמן קבע הּתׁשיעי? את להֹוציא אּלא אינֹו אֹו הּׁשביעי. את להֹוציא ««¿ƒƒ»ƒ¿≈…ƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
– מקריבין אף והלאה, ּומּׁשמיני ׁשמיני הכׁשיר ּקרבין מה לּמקריבין: זמן והלאהוקבע ּומּׁשמיני .ׁשמיני ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָ

Á„˙ג ¯ÓÁc ÏÁ ¯fÈ ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁÓ≈¬«¬«¿«ƒƒ«««¬«¬«
˙e¯˙Ó ÏÎÂ ÈzLÈ ‡Ï ˜ÈzÚ ¯ÓÁc ÏÁÂ¿««¬««ƒ»ƒ¿≈¿»«¿
‡Ï ÔÈL·ÈÂ ÔÈ·Èh¯ ÔÈ·�ÚÂ ÈzLÈ ‡Ï ÔÈ·pÚƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ≈ƒ»

:ÏeÎÈÈ≈

ÙbÓ�‡ד „·Ú˙Èc ÏkÓ d¯Ê� ÈÓBÈ Ïk…≈ƒ¿≈ƒ…¿ƒ¿¬≈ƒÀ¿»
:ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔÈ¯evÚ „ÚÂ ÔÈ�ˆ¯etÓ ‡¯ÓÁ„¿«¿»ƒ¿¿ƒ¿«ƒƒ»≈

ÏÚה ¯aÚÈ ‡Ï ¯tÒÓ d¯Ê� ¯„� ÈÓBÈ Ïk»≈¿«ƒ¿≈«¿«»∆¿««
LÈc˜ ÈÈ Ì„˜ ¯Ê�Èc ‡iÓBÈ ÌÏLÓ „Ú dLÈ≈̄≈«ƒ¿««»¿«¿≈√»¿»«ƒ

:dLÈ¯ ¯ÚN Úe¯Ù Èa¯Ó È‰È¿≈«¿≈≈«¿«≈≈

„Ó˙‡ו ‡LÙ� ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ¯Ê�È„ ÔÈÓBÈ Ïk»ƒ¿«¿≈√»¿»««¿»¿≈»
:ÏeÚÈÈ ‡Ï»≈

Ï‡ז d˙Á‡Ïe È‰eÁ‡Ï dn‡Ïe È‰e·‡Ï¿»ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿«»≈»
d‰Ï‡„ ‡ÏÈÏk È¯‡ ÔB‰˙BÓa ÔB‰Ï ·‡zÒÈƒ¿»«¿¿¿¬≈¿ƒ»∆¡»≈

:dLÈ¯ ÏÚ«≈≈

ÈÈ:ח Ì„˜ ‡e‰ LÈc˜ d¯Ê� ÈÓBÈ Ïk…≈ƒ¿≈«ƒ√»¿»

ÒÈÂ‡·ט eÏL ÛÎ˙a È‰BÏÚ ‡˙Ó ˙eÓÈ È¯‡Â«¬≈¿≈»¬ƒƒ¿≈»ƒ»≈
d˙eÎ„„ ‡ÓBÈa dLÈ¯ Ál‚ÈÂ d¯Ê� LÈ≈̄ƒ¿≈ƒ««≈≈¿»ƒ¿≈

:‰pÁl‚È ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ≈

‡Bי ÔÈ�È�ÙL ÔÈ¯z È˙ÈÈ ‰‡�Èn˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»«¿ƒ¿≈«¿ƒƒ
ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡�‰k ˙ÂÏ ‰�BÈ È�a ÔÈ¯¿̇≈¿≈»¿»«¬»ƒ¿««¿«

:‡�ÓÊƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

�B¯Ê.ט) L‡¯ ‡nËÂ,וא"ו ּתֹוספת אמר ¿ƒ≈…ƒ¿ֶֶַָָ

ּתבת אמר ׁשהגם¯‡L,ּגם לֹומר נתּכּון ֵַַַָ…ְֲִֵֶַַַ

כן ּפי על אף ׁשֹוגג טמאת אּלא ְִֵֵֵֶֶַַַָֻׁשאינֹו

קדּׁשה אפּלּו אּלא ּגּופֹו ׁשּנטמא מּלבד ְְְֲִִִֶֶַָָָֹֻלא

ראׁשֹו. על אלהיו נזר ּדכתיב ּבראׁשֹו ְְֱִִֵֵֶֶַָֹֹֹׁשּיׁש

מאז הּנזירּות סתר לא ּכי לֹומר ירצה ְְִִִֵֶַַַָָֹעֹוד

נזרֹו ראׁש ּכן ּגם וטּמא אּלא לבד ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹוהלאה

אמר ּׁשּגמר מה והּוא הּנזירּות, ּתחּלת ְְְִִֵֶֶַַַַָֹּפרּוׁש

'‰Ï ¯Èf‰Â'וגֹו,eÏtÈ ÌÈ�L‡¯‰ ÌÈÓi‰Â ¿ƒƒ«ְ¿«»ƒ»ƒ…ƒƒ¿

ּכ אחר לֹומר ּׁשחזר �B¯Êּומה ‡ÓË Èk ֶַַַַַָָƒ»≈ƒ¿

ראׁש וטּמא ּבּמאמר ּׁשּקדם מה הסּפיק ְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹֹולא

לֹומר ּדין לבעל מקֹום יהיה ׁשּלא ְְְִִִֶֶַַַָֹנזרֹו,

התחלת ׁשהּוא א' יֹום אּלא טּמא ְִֵֶֶֶַַָָֹׁשּלא

ּומאמר ‰¯‡ÌÈ�Lהּנזירּות, ÌÈÓi‰Âּכי ּגּלה ְֲִַַַ¿«»ƒ»ƒ…ƒִִָ

יטמא הּנזירּות מּתחּלת לבד אחד יֹום ְְְְִִִִֶַַַָָֹלא

ּוגזרת הּימים, ּכל ולא הראׁשֹונים ב' ְְִִִֵֶַַָָָָֹאּלא

נזרֹו טמא ּכי לֹומר ּתלמּוד הּוא, ְְִִֵַַַָָהּכתּוב

ּכלל: ְְֶֶָּבדר
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(àé)åéìò øtëå äìòì ãçàå úàhçì ãçà ïäkä äNòå§¨¨´©Ÿ¥À¤¨³§©¨Æ§¤¨´§Ÿ½̈§¦¤´¨½̈
:àeää íBia BLàø-úà Lc÷å Lôpä-ìò àèç øLàî¥«£¤¬¨¨−©©¨®¤§¦©¬¤Ÿ−©¬©«

i"yx£LÙp‰ ÏÚ ‡ËÁ ¯L‡Ó∑הּיין מן עצמֹו ׁשּצער אֹומר: הּקּפר אלעזר רּבי הּמת, מּטמאת נזהר Lc˜Â.ׁשּלא ≈¬∆»»««»∆ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻ¿ƒ«
BL‡¯Œ˙‡∑נזירּותֹו מנין ּולהתחיל .לחזר ∆…ְְְְֲִִִַַַֹ

(áé)BúðL-ïa Nák àéáäå Bøæð éîé-úà ýåýéì øéfäå§¦¦³©«Ÿ̈Æ¤§¥´¦§½§¥¦²¤¬¤¤§¨−
:Bøæð àîè ék eìté íéðLàøä íéîiäå íLàì§¨¨®§©¨¦³¨¦«Ÿ¦Æ¦§½¦¬¨¥−¦§«

i"yx£B¯Ê� ÈÓÈŒ˙‡ '‰Ï ¯Èf‰Â∑ּכבּתחּלה נזירּותֹו וימנה eÏtÈ.יחזר ÌÈ�BL‡¯‰ ÌÈÓi‰Â∑הּמנין מן יעלּו .לא ¿ƒƒ«∆¿≈ƒ¿ְְְְְֲִִִֶַַָֹ¿«»ƒ»ƒƒƒ¿ְֲִִַַָֹ

(âé)Búà àéáé Bøæð éîé úàìî íBéa øéæpä úøBz úàæå§¬Ÿ©−©¨¦®§À§ŸÆ§¥´¦§½¨¦´Ÿ½
:ãòBî ìäà çút-ìà¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£B˙‡ ‡È·È∑ּבֹו ּכּיֹוצא ּכן, ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה אתי"ם מּׁשלׁשה אחד וזה עצמֹו; את כב)יביא :(ויקרא »ƒ…ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבֹו ּכּיֹוצא עצמם; את – אׁשמה" עֹון אֹותם לד)"והּׂשיאּו עצמֹו(דברים את קבר הּוא בּגי", אתֹו "וּיקּבר :. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

(ãé)ãçà íéîú BúðL-ïa Nák ýåýéì Bðaø÷-úà áéø÷äå§¦§¦´¤¨§¨´©«Ÿ̈¿¤Á¤Á¤§¨¸¨¦³¤¨Æ
-ìéàå úàhçì äîéîz dúðL-úa úçà äNáëå äìòì§Ÿ½̈§©§¨̧©©¯©§¨¨²§¦¨−§©¨®§©«¦

ì íéîz ãçà:íéîìL ¤¨¬¨¦−¦§¨¦«

(åè)úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úlç úìñ úBvî ìñå§©´©À³Ÿ¤©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−
:íäékñðå íúçðîe ïîMa íéçLî§ª¦´©¨®¤¦§¨−̈§¦§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈkÒ�Â Ì˙Á�Óe∑החזירן – לחם ׁשּיטעינּו – חדׁש ּבדבר לּדֹון ויצאּו ּבּכלל ׁשהיּו לפי ּוׁשלמים. עֹולה ׁשל ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆ְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
ּוׁשלמים עֹולה ּכדין נסכים ׁשּיטעינּו BvÓ˙.לכללן È˜È˜¯e ˙ÏeÏa ˙lÁ∑(עז מין(מנחות מּכל .עׂשר ְְְְְִִִִִֶַָָָָָ«…¿…¿ƒƒ«ִִֶֶָ

(æè)-úàå Búàhç-úà äNòå ýåýé éðôì ïäkä áéø÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬¤©¨−§¤
:Búìò«Ÿ¨«

(æé)úBvnä ìñ ìò ýåýéì íéîìL çáæ äNòé ìéàä-úàå§¤¨©¹¦©«£¤̧¤³©§¨¦Æ©«Ÿ̈½©−©´©©®
:Bkñð-úàå Búçðî-úà ïäkä äNòå§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦§¨−§¤¦§«

i"yx£˙Bvn‰ ÏÒ ÏÚ '‰Ï ÌÈÓÏL Á·Ê∑הּׁשלמים את הּלחםיׁשחט את לקּדׁש מנת BkÒ�Œ˙‡Â.על B˙Á�ÓŒ˙‡∑ ∆«¿»ƒ«««««ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ∆ƒ¿»¿∆ƒ¿
איל .ׁשל ִֶַ

(çé)ç÷ìå Bøæð Làø-úà ãòBî ìäà çút øéæpä çlâå§¦©´©¨¦À¤²©¬Ÿ¤¥−¤´Ÿ¦§®§¨©À
çáæ úçz-øLà Làä-ìò ïúðå Bøæð Làø øòN-úà¤§©Æ´Ÿ¦§½§¨©Æ©¨¥½£¤©−©¤¬©

:íéîìMä©§¨¦«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t ¯ÈÊp‰ Ál‚Â∑(ספרי)"הּנזיר "וגּלח אּלא ּבּזיֹון! ּדר זה הרי ּבעזרה? יגּלח יכֹול ¿ƒ««»ƒ∆«…∆≈ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּבהן ׁשּכתּוב הּׁשלמים, ׁשחיטת לאחר ג)– מֹועד"(ויקרא אהל ּפתח "ּוׁשחטֹו :.ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ˙ÁzŒ¯L‡∑ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ¬∆««∆««¿»ƒ
אחר הּזרֹוע הּכהן לּטל ׁשּצרי ּבעזרה מתּבּׁשלין היּו נזיר ׁשּׁשלמי לפי ּבֹו, מבּׁשלן ׁשהּוא הּדּוד ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּתחת

ה' לפני ּולהניף .ׁשּנתּבּׁשל ְְְִִִֵֵֶַָ

ÏÚÏ˙‡יא „ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ‡�‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»«¿«»»¿««¬»»
˙È Lc˜ÈÂ ‡˙Ó ÏÚ ·ÁcÓ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒƒ¿»«≈»ƒ««»

:‡e‰‰ ‡ÓBÈa dLÈ≈̄≈¿»«

a¯יב ¯n‡ È˙ÈÈÂ d¯Ê� ÈÓBÈ ˙È ÈÈ Ì„˜ ¯fÈÂ¿«≈√»¿»»≈ƒ¿≈¿«¿ƒƒ««
È¯‡ ÔeÏË·È È‡Ó„˜ ‡iÓBÈÂ ‡ÓL‡Ï dzL«≈«¬»»¿«»«¿»≈ƒ¿¿¬≈

:d¯Ê� ·‡zÒ‡ƒ¿»«ƒ¿≈

ÈÓBÈיג ÌÏLÓ ÌBÈa ‡¯ÈÊ�„ ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈
:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï d˙È È˙ÈÈ d¯Ê�ƒ¿≈«¿ƒ»≈ƒ¿««¿«ƒ¿»

dzLיד ¯a ¯n‡ ÈÈ Ì„˜ d�a¯˜ ˙È ·¯˜ÈÂƒ»≈»À¿»≈√»¿»ƒ«««≈
dzL ˙a ‡„Á ‡z¯n‡Â ‡˙ÏÚÏ „Á ÌÈÏL¿ƒ««¬»»¿ƒ«¿»¬»«««
˙ÒÎ�Ï ÌÈÏL „Á ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ ‡zÓÏL¿∆¿»¿«»»¿««¿ƒ¿ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

ÁLÓaטו ÔÏÈÙc ÔˆÈ¯‚ ‡zÏÒ ¯Èht ÏÒÂ¿««ƒÀ¿»¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿«
ÁLÓa ÔÈÁÈLÓ„ ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»

:ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿¿ƒ¿≈

d˙‡hÁטז ˙È „aÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡�‰k ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬»√»¿»¿«¿≈»«»≈
:d˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬»≈

ÏÚיז ÈÈ Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ� „aÚÈ ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«¿≈ƒ¿«¿«»√»¿»«
˙ÈÂ d˙Á�Ó ˙È ‡�‰k „aÚÈÂ ‡i¯ÈhÙ„ ‡lÒ«»¿«ƒ«»¿«¿≈«¬»»ƒ¿»≈¿»

:dkÒ�ƒ¿≈

¯LÈיח ˙È ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ‡¯ÈÊ� Ál‚ÈÂƒ««¿ƒ»ƒ¿««¿«ƒ¿»»≈
ÏÚ ÔzÈÂ d¯Ê� LÈ¯ ¯ÚN ˙È ·qÈÂ d¯Ê�ƒ¿≈¿ƒ«»¿«≈ƒ¿≈¿ƒ≈«
:‡iL„e˜ ˙ÒÎ�c ‡„ec ˙BÁ˙ Èc ‡˙M‡∆»»ƒ¿»¿ƒ¿«¿«»

`yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy

(èé)ävî úlçå ìéàä-ïî äìLa òøfä-úà ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¤©§´Ÿ©§¥¨»¦¨©¼¦¼§©©̧©¨³
øçà øéæpä étk-ìò ïúðå ãçà ävî ÷é÷øe ìqä-ïî úçà©©Æ¦©©½§¦¬©−̈¤¨®§¨©Æ©©¥´©¨¦½©©−

:Bøæð-úà Bçlbúä¦§©§¬¤¦§«
i"yx£‰ÏLa Ú¯f‰∑ׁשּנתּבּׁשלה .לאחר «¿…«¿≈»ְְְִֶַַַָ

(ë)éðäåïäkä íúBà ó|àeä Lã÷ ýåýé éðôì äôeðz §¥¦Á¨̧©Ÿ¥¬§¨»¦§¥´§Ÿ̈¼³Ÿ¤Æ
çàå äîeøzä ÷BL ìòå äôeðzä äæç ìò ïäkìäzLé ø ©Ÿ¥½©µ£¥´©§½̈§©−´©§¨®§©©²¦§¤¬

:ïéé øéæpä©¨¦−¨«¦
i"yx£Ô‰kÏ ‡e‰ L„˜∑לּכהן הן ּתרּומה – והּזרֹוע והרקיק ‰Ùe�z‰.החּלה ‰ÊÁ ÏÚ∑הראּויים וׁשֹוק חזה מּלבד …∆«…≈ְְְְִֵֵַַַַַָָָָֹ«¬≈«¿»ְְִִֶַָָָ

להפרׁשת – החדׁש ּבּדבר לּדֹון ויצאּו ּבּכלל נזיר ׁשלמי ׁשהיּו לפי הּזה. הּזרֹוע נזיר ׁשלמי על מּוסף ׁשלמים, מּכל ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָלֹו
וׁשֹוק ּבחזה אף לּדֹון לכללן, להחזירן הצר – .זרֹוע ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ

(àë)Bøæð-ìò ýåýéì Bðaø÷ øcé øLà øéæpä úøBz úàǽŸ©´©¨¦»£¤´¦Ÿ¼¨§¨³©«Ÿ̈Æ©¦§½
ìò äNòé ïk øcé øLà Bøãð éôk Bãé âéOz-øLà ãálî¦§©−£¤©¦´¨®§¦³¦§Æ£¤´¦½Ÿ¥´©«£¤½©−

ô :Bøæð úøBz©¬¦§«
i"yx£B„È ‚ÈOzŒ¯L‡ „·lÓ∑ׁשלמים מאה ועל עֹולֹות מאה על לגּלח מנת על נזיר הריני אמר: ÈÙk.ׁשאם ƒ¿«¬∆«ƒ»ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ¿ƒ

‰NÚÈ Ôk ¯cÈ ¯L‡ B¯„�∑נזיר הריני אמר: ׁשאם יחּסר, ולא מּוסף הּנזיר, ּתֹורת על – נזרֹו ּתֹורת על מּוסף ƒ¿¬∆ƒ…≈«¬∆ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
יעׂשה" ּכן יּדר "ּכאׁשר ּבֹו: קֹורא אני אין הּללּו, ּבהמֹות ג' על לגּלח מנת על נזירּיֹות .חמׁש ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻ

(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âë)éða-úà eëøáú äk øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ§¨«£−¤§¥´
ñ :íäì øBîà ìàøNé¦§¨¥®¨−¨¤«

i"yx£Ì‰Ï ¯BÓ‡∑דישנ"ט ּבלע"ז ׁשמֹור זכֹור, Ì‰Ï.(זאגענד)ּכמֹו ¯BÓ‡∑(ספרי)ׁשֹומעים ּכּלם ∑‡BÓ¯.ׁשּיהיּו »»∆ְְַַָָ»»∆ְְִִֶָֻ»
ׁשלם(תנחומא) ּובלב ּבכּונה אּלא ּובבהלּות, ּבחּפזֹון ּתברכם לא החיים.מלא, אור ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

(ãë)ñ :EøîLéå ýåýé Eëøáé§¨«¤§¬§Ÿ̈−§¦§§¤«
i"yx£EÎ¯·È∑נכסי אינֹו∑E¯ÓLÈÂ.ׁשּיתּברכּו לעבּדֹו מּתנה ׁשהּנֹותן ,ממֹונ לּטל ׁשֹודדים עלי יבֹואּו ׁשּלא ¿»∆¿ְְְִֶֶָָ¿ƒ¿¿∆ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

הּקדֹוׁש אבל זֹו? ּבמּתנה לֹו יׁש הנאה מה מּמּנּו, אֹותּה ונֹוטלין עליו ליסטים ׁשּבאים וכיון אדם, מּכל לׁשמרֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָיכֹול
ּבּספרי ּבֹו ּדרׁשּו מדרׁשים והרּבה הּׁשֹומר. הּוא הּנֹותן הּוא הּוא ּברּו. ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(51 'nr bl zegiy ihewl)

נכסיָך כד)ׁשּיתּברכּו ו, (רש"י ְְְִֶֶָָ

ּבנכסים יתּברְך ׁשהאדם היינּו "ּבנכסים", נאמר ׁשהּנכסיםחדׁשיםּבספרי מפרׁש רׁש"י אְך ּכבר; לֹו נס.ׁשּיׁש ּבדרְך ויתרּבּו ּיתּברכּו ְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּפרׁשת ּבריׁש (ּכּכתּוב הּתֹורה ׁשמירת על נפלאֹות ּברכֹות ּבּתֹורה מפרׁש והלא זֹו, ּבברכה החּדּוׁש מהּו קׁשה, לכאֹורה עּמֹו: ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹונּמּוקֹו

נס. ּבדרְך יתרּבּו האדם ּברׁשּות נמצאים ׁשּכבר הּנכסים ּגם - מיחדת לברכה ׁשהּכּונה ּפרׁש לכן החייםּבחּקתי). אור ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻ

Îec¯‡יט ÔÓ ‡ÏLa ‡Ú¯c ˙È ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»¿»»¿≈»ƒ¿»
‚BtÒ‡Â ‡lÒ ÔÓ ‡„Á ‡z¯Èht ‡zˆ¯‚e¿ƒ¿»«ƒ¿»¬»ƒ«»¿ƒ¿
˙È Ál‚c ¯˙a ‡¯ÈÊ� È„È ÏÚ ÔzÈÂ „Á ¯Èht«ƒ«¿ƒ≈«¿≈¿ƒ»»«ƒ««»

:d¯Ê�ƒ¿≈

˜L„e‡כ ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡�‰k ÔB‰˙È ÌÈ¯ÈÂƒƒ»¿«¬»¬»»√»¿»¿»
‡˜L ÏÚÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ÏÚ ‡�‰ÎÏ ‡e‰¿«¬»««¿»«¬»»¿«»»
:‡¯ÓÁ ‡¯ÈÊ� ÈzLÈ Ôk ¯˙·e ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»»«≈ƒ¿≈¿ƒ»«¿»

˜„Ìכא d�a¯˜ ¯cÈ Èc ‡¯ÈÊ�„ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ«À¿»≈√»
Èc d¯„� ÌeÙk d„È ˜a„˙cÓ ¯a d¯Ê� ÏÚ ÈÈ¿»«ƒ¿≈«ƒ¿«¿≈¿≈¿ƒ¿≈ƒ

:d¯Ê�„ ‡˙È¯B‡ ÏÚ „aÚÈ Ôk ¯cÈƒ«≈«¿≈««¿»¿ƒ¿≈

ÓÈÓÏ¯:כב ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

ÔÈ„kכג ¯ÓÈÓÏ È‰B�a ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«¿≈
:ÔB‰Ï Ôe¯ÓÈz Ï‡¯NÈ È�a ˙È ÔeÎ¯·z¿»¿»¿≈ƒ¿»≈≈¿¿

Cp¯hÈÂ:כד ÈÈ CpÎ¯·È¿»¿ƒ»¿»¿ƒ¿ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ó‡Ï¯.כג) 'B‚Â Ô¯‰‡ Ï‡ ¯acּפעם אמר «≈∆«¬…¿≈…ַַַָ

לֹומרÓ‡Ï¯,ב' הּכתּוב חׁש ּכי אּולי ≈…ִַַַָָ

ּכי לאמר לֹומר ּתלמּוד רׁשּות אּלא ְְִֵֵֶֶַַָֹׁשאינֹו

לאהרן ׁשּלא ירצה עֹוד לאמר. היא עׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַֹֹֹמצות

אלא מצּוה הּוא לבד ּבּנמצא אז ׁשהיּו ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָּובניו

לֹומר רֹוממּות, לׁשֹון נתּכּון עֹוד לדֹורֹות. ְְְְִֵַַַּגם

הּדבר, לקּים מל ּדבר ּבּה יׁש זֹו מצוה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּכי

מסרם הּברכֹות ּכי לּכהנים מעלה ּבּה יׁש ְְֲֲִִֵַַַַָָָָָֹּגם

לאמר: וגֹו' ּדּבר אֹומרֹו והּוא ּבידם, ְְְְֵֵַָָֹה'

E¯ÓLÈÂ.כד) '‰ EÎ¯·Èואחר הּברכה הקּדים ¿»∆¿¿ƒ¿¿∆ְְְִִַַַָָ

להם ׁשמירתֹו ה' ׁשּיצּוה לֹומר הּׁשמירה, ְְְִִֶֶֶַַַָָָָּכ

ּכ ׁשּכל ירצה עֹוד ּוגדּלתּה. הּברכה ער ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֻלפי

.לׁשֹומר ה' ׁשּיצטר עד הּברכה ּגדּלת ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻּתהיה

ירצה ּכדרEÎ¯·Èעֹוד מהּברכה רעה יסּבב ולא ְִֶ¿»∆¿ְְְְֵֶֶַַָָָָֹֻ

ח) (ּדברים וגֹו' וׂשבעּת ּתאכל ְְְְִֶַָָָָֹּפן



מז `yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy

(èé)ävî úlçå ìéàä-ïî äìLa òøfä-úà ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¤©§´Ÿ©§¥¨»¦¨©¼¦¼§©©̧©¨³
øçà øéæpä étk-ìò ïúðå ãçà ävî ÷é÷øe ìqä-ïî úçà©©Æ¦©©½§¦¬©−̈¤¨®§¨©Æ©©¥´©¨¦½©©−

:Bøæð-úà Bçlbúä¦§©§¬¤¦§«
i"yx£‰ÏLa Ú¯f‰∑ׁשּנתּבּׁשלה .לאחר «¿…«¿≈»ְְְִֶַַַָ

(ë)éðäåïäkä íúBà ó|àeä Lã÷ ýåýé éðôì äôeðz §¥¦Á¨̧©Ÿ¥¬§¨»¦§¥´§Ÿ̈¼³Ÿ¤Æ
çàå äîeøzä ÷BL ìòå äôeðzä äæç ìò ïäkìäzLé ø ©Ÿ¥½©µ£¥´©§½̈§©−´©§¨®§©©²¦§¤¬

:ïéé øéæpä©¨¦−¨«¦
i"yx£Ô‰kÏ ‡e‰ L„˜∑לּכהן הן ּתרּומה – והּזרֹוע והרקיק ‰Ùe�z‰.החּלה ‰ÊÁ ÏÚ∑הראּויים וׁשֹוק חזה מּלבד …∆«…≈ְְְְִֵֵַַַַַָָָָֹ«¬≈«¿»ְְִִֶַָָָ

להפרׁשת – החדׁש ּבּדבר לּדֹון ויצאּו ּבּכלל נזיר ׁשלמי ׁשהיּו לפי הּזה. הּזרֹוע נזיר ׁשלמי על מּוסף ׁשלמים, מּכל ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָלֹו
וׁשֹוק ּבחזה אף לּדֹון לכללן, להחזירן הצר – .זרֹוע ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ

(àë)Bøæð-ìò ýåýéì Bðaø÷ øcé øLà øéæpä úøBz úàǽŸ©´©¨¦»£¤´¦Ÿ¼¨§¨³©«Ÿ̈Æ©¦§½
ìò äNòé ïk øcé øLà Bøãð éôk Bãé âéOz-øLà ãálî¦§©−£¤©¦´¨®§¦³¦§Æ£¤´¦½Ÿ¥´©«£¤½©−

ô :Bøæð úøBz©¬¦§«
i"yx£B„È ‚ÈOzŒ¯L‡ „·lÓ∑ׁשלמים מאה ועל עֹולֹות מאה על לגּלח מנת על נזיר הריני אמר: ÈÙk.ׁשאם ƒ¿«¬∆«ƒ»ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ¿ƒ

‰NÚÈ Ôk ¯cÈ ¯L‡ B¯„�∑נזיר הריני אמר: ׁשאם יחּסר, ולא מּוסף הּנזיר, ּתֹורת על – נזרֹו ּתֹורת על מּוסף ƒ¿¬∆ƒ…≈«¬∆ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
יעׂשה" ּכן יּדר "ּכאׁשר ּבֹו: קֹורא אני אין הּללּו, ּבהמֹות ג' על לגּלח מנת על נזירּיֹות .חמׁש ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻ

(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âë)éða-úà eëøáú äk øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ§¨«£−¤§¥´
ñ :íäì øBîà ìàøNé¦§¨¥®¨−¨¤«

i"yx£Ì‰Ï ¯BÓ‡∑דישנ"ט ּבלע"ז ׁשמֹור זכֹור, Ì‰Ï.(זאגענד)ּכמֹו ¯BÓ‡∑(ספרי)ׁשֹומעים ּכּלם ∑‡BÓ¯.ׁשּיהיּו »»∆ְְַַָָ»»∆ְְִִֶָֻ»
ׁשלם(תנחומא) ּובלב ּבכּונה אּלא ּובבהלּות, ּבחּפזֹון ּתברכם לא החיים.מלא, אור ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

(ãë)ñ :EøîLéå ýåýé Eëøáé§¨«¤§¬§Ÿ̈−§¦§§¤«
i"yx£EÎ¯·È∑נכסי אינֹו∑E¯ÓLÈÂ.ׁשּיתּברכּו לעבּדֹו מּתנה ׁשהּנֹותן ,ממֹונ לּטל ׁשֹודדים עלי יבֹואּו ׁשּלא ¿»∆¿ְְְִֶֶָָ¿ƒ¿¿∆ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

הּקדֹוׁש אבל זֹו? ּבמּתנה לֹו יׁש הנאה מה מּמּנּו, אֹותּה ונֹוטלין עליו ליסטים ׁשּבאים וכיון אדם, מּכל לׁשמרֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָיכֹול
ּבּספרי ּבֹו ּדרׁשּו מדרׁשים והרּבה הּׁשֹומר. הּוא הּנֹותן הּוא הּוא ּברּו. ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(51 'nr bl zegiy ihewl)

נכסיָך כד)ׁשּיתּברכּו ו, (רש"י ְְְִֶֶָָ

ּבנכסים יתּברְך ׁשהאדם היינּו "ּבנכסים", נאמר ׁשהּנכסיםחדׁשיםּבספרי מפרׁש רׁש"י אְך ּכבר; לֹו נס.ׁשּיׁש ּבדרְך ויתרּבּו ּיתּברכּו ְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּפרׁשת ּבריׁש (ּכּכתּוב הּתֹורה ׁשמירת על נפלאֹות ּברכֹות ּבּתֹורה מפרׁש והלא זֹו, ּבברכה החּדּוׁש מהּו קׁשה, לכאֹורה עּמֹו: ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹונּמּוקֹו

נס. ּבדרְך יתרּבּו האדם ּברׁשּות נמצאים ׁשּכבר הּנכסים ּגם - מיחדת לברכה ׁשהּכּונה ּפרׁש לכן החייםּבחּקתי). אור ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻ

Îec¯‡יט ÔÓ ‡ÏLa ‡Ú¯c ˙È ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»¿»»¿≈»ƒ¿»
‚BtÒ‡Â ‡lÒ ÔÓ ‡„Á ‡z¯Èht ‡zˆ¯‚e¿ƒ¿»«ƒ¿»¬»ƒ«»¿ƒ¿
˙È Ál‚c ¯˙a ‡¯ÈÊ� È„È ÏÚ ÔzÈÂ „Á ¯Èht«ƒ«¿ƒ≈«¿≈¿ƒ»»«ƒ««»

:d¯Ê�ƒ¿≈

˜L„e‡כ ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡�‰k ÔB‰˙È ÌÈ¯ÈÂƒƒ»¿«¬»¬»»√»¿»¿»
‡˜L ÏÚÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ÏÚ ‡�‰ÎÏ ‡e‰¿«¬»««¿»«¬»»¿«»»
:‡¯ÓÁ ‡¯ÈÊ� ÈzLÈ Ôk ¯˙·e ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»»«≈ƒ¿≈¿ƒ»«¿»

˜„Ìכא d�a¯˜ ¯cÈ Èc ‡¯ÈÊ�„ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ«À¿»≈√»
Èc d¯„� ÌeÙk d„È ˜a„˙cÓ ¯a d¯Ê� ÏÚ ÈÈ¿»«ƒ¿≈«ƒ¿«¿≈¿≈¿ƒ¿≈ƒ

:d¯Ê�„ ‡˙È¯B‡ ÏÚ „aÚÈ Ôk ¯cÈƒ«≈«¿≈««¿»¿ƒ¿≈

ÓÈÓÏ¯:כב ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

ÔÈ„kכג ¯ÓÈÓÏ È‰B�a ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«¿≈
:ÔB‰Ï Ôe¯ÓÈz Ï‡¯NÈ È�a ˙È ÔeÎ¯·z¿»¿»¿≈ƒ¿»≈≈¿¿

Cp¯hÈÂ:כד ÈÈ CpÎ¯·È¿»¿ƒ»¿»¿ƒ¿ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ó‡Ï¯.כג) 'B‚Â Ô¯‰‡ Ï‡ ¯acּפעם אמר «≈∆«¬…¿≈…ַַַָ

לֹומרÓ‡Ï¯,ב' הּכתּוב חׁש ּכי אּולי ≈…ִַַַָָ

ּכי לאמר לֹומר ּתלמּוד רׁשּות אּלא ְְִֵֵֶֶַַָֹׁשאינֹו

לאהרן ׁשּלא ירצה עֹוד לאמר. היא עׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַֹֹֹמצות

אלא מצּוה הּוא לבד ּבּנמצא אז ׁשהיּו ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָּובניו

לֹומר רֹוממּות, לׁשֹון נתּכּון עֹוד לדֹורֹות. ְְְְִֵַַַּגם

הּדבר, לקּים מל ּדבר ּבּה יׁש זֹו מצוה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּכי

מסרם הּברכֹות ּכי לּכהנים מעלה ּבּה יׁש ְְֲֲִִֵַַַַָָָָָֹּגם

לאמר: וגֹו' ּדּבר אֹומרֹו והּוא ּבידם, ְְְְֵֵַָָֹה'

E¯ÓLÈÂ.כד) '‰ EÎ¯·Èואחר הּברכה הקּדים ¿»∆¿¿ƒ¿¿∆ְְְִִַַַָָ

להם ׁשמירתֹו ה' ׁשּיצּוה לֹומר הּׁשמירה, ְְְִִֶֶֶַַַָָָָּכ

ּכ ׁשּכל ירצה עֹוד ּוגדּלתּה. הּברכה ער ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֻלפי

.לׁשֹומר ה' ׁשּיצטר עד הּברכה ּגדּלת ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻּתהיה

ירצה ּכדרEÎ¯·Èעֹוד מהּברכה רעה יסּבב ולא ְִֶ¿»∆¿ְְְְֵֶֶַַָָָָֹֻ

ח) (ּדברים וגֹו' וׂשבעּת ּתאכל ְְְְִֶַָָָָֹּפן



yp`מח zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k iying meil inei xeriy

(äë)ýåýé øàé|éìà åéðtñ :jpçéå E ¨¥̧§Ÿ̈¯¨¨²¥¤−¦«ª¤«¨
i"yx£EÈÏ‡ ÂÈ�t '‰ ¯‡È∑צהּבֹות ּפנים ׂשֹוחקֹות, ּפנים ל חן(ספרי)∑j�ÁÈÂ.יראה ל החיים.יּתן אור »≈»»≈∆ְְְֲִִֶַָָֻƒÀ∆»ְִֵֵ

(åë)ýåýé àOé|éìà åéðtñ :íBìL Eì íNéå E ¦¨̧§Ÿ̈³¨¨Æ¥¤½§¨¥¬§−¨«
i"yx£EÈÏ‡ ÂÈ�t '‰ ‡OÈ∑ּכעסֹו החיים.יכּבׁש אור ƒ»»»≈∆ְֲִַֹ

(æë)ñ :íëøáà éðàå ìàøNé éða-ìò éîL-úà eîNå§¨¬¤§¦−©§¥´¦§¨¥®©«£¦−£¨«£¥«

i"yx£ÈÓLŒ˙‡ eÓNÂ∑(ספרי)המפרׁש ּבּׁשם ‡·¯ÌÎ.יברכּום È�‡Â∑(מט ּדבר(חולין הּכהנים. עם ואסּכים ליׂשראל ¿»∆¿ƒְְְֵַַָָֹ«¬ƒ¬»¬≈ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹ
לּכהנים – אברכם" "ואני .אחר: ֲֲֲֲִִֵֵַַַָֹ

ß xii` h"k iying mei ß

æ(à)çLîiå ïkLnä-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤©¦§À̈©¦§©̧
åéìk-ìk-úàå çaænä-úàå åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå BúàŸ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈§¤©¦§¥−©§¤¨¥¨®

:íúà Lc÷éå íçLîiå©¦§¨¥−©§©¥¬Ÿ¨«
i"yx£‰LÓ ˙Blk ÌBÈa È‰ÈÂ∑(רבה הקמת(במדבר יֹום ודּו"ק) ּבׁשוא "ּכלֹות" ולא ּבפּתח לֹומר (רצה ּכתיב "ּכּלֹות" «¿ƒ¿«…∆ְְְְְְֲִִַַַַָָָָָֹ

לחּפה הּנכנסת ּככּלה יׂשראל היּו LÓ‰.הּמׁשּכן ˙Blk∑ּותלאֹו הּמׁשּכן את עׂשּו לב חכם וכל ואהליאב ּבצלאל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ«…∆ְְְְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָָָָ
הּמלאכה לעֹוׂשי להֹורֹות ּבהר ׁשהראהּו ּכמֹו ודבר, ּדבר ּכל ּתבנית לראֹות עליו נפׁשֹו ׁשּמסר לפי ּבמׁשה, ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהּכתּוב

ׁשּנאמר: ּביתֿהּמקּדׁש, ּבנין על נפׁשֹו ׁשּמסר לפי ּבדוד, מצינּו וכן אחת. ּבתבנית טעה קלב)ולא ה'(תהילים "זכֹור : ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּנאמר ׁשמֹו, על נקרא לפיכ וגֹו'", לה' אׁשרֿנׁשּבע עּנֹותֹו ּכל את יב)לדוד א ּדוד"(מלכים בית "ראה :.ÌBÈa ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ¿

ÌÈ˜‰Ï ‰LÓ ˙Blk∑ּומפרקֹו מעמידֹו מׁשה היה הּמּלּואים ימי ׁשבעת ׁשּכל מלּמד, הקים", "ּביֹום נאמר ולא «…∆¿»ƒְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
חדׁש וראׁש הקמֹותיו, ּכלּו הּיֹום אֹותֹו להקים", מׁשה ּכּלֹות "ּביֹום נאמר: לכ ּפרקֹו, ולא העמידֹו הּיֹום ְְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹּובאֹותֹו

היה ס)ניסן ּגּלחּו(גיטין ּובּׁשביעי ראׁשֹונה הּזיה הּזּו ּבּׁשליׁשי הּפרה, נׂשרפה ּבּׁשני החיים.. אור ְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָ

C˙È:כה ÌÁ¯ÈÂ C˙ÂÏ dz�ÎL ÈÈ ¯‰�È«¿«¿»¿ƒ¿≈¿»»ƒ««»»

ÌÏL:כו CÏ ÈeLÈÂ C˙ÂÏ dt‡ ÈÈ ·qÈƒ«¿»«≈¿»»ƒ«≈»¿»

Ï‡¯NÈכז È�a ÏÚ ÈÓL ˙k¯a ˙È ÔeÂLÈÂƒ«»ƒ¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈
:ÔepÎ¯·‡ ‡�‡Â«¬»¬»≈ƒ

È˙א ‡Ó˜‡Ï ‰LÓ ÈˆÈL„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ≈≈∆«¬»»»
È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ d˙È LÈc˜Â d˙È Èa¯Â ‡�kLÓ«¿¿»¿«ƒ»≈¿«ƒ»≈¿»»»ƒ
LÈc˜Â Ôepa¯Â È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»»»ƒ¿«ƒ¿«ƒ

:ÔB‰˙È»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰'.כה) ¯‡Èהּמבּדיל מס יהיה ׁשּלא ּפרּוׁש »≈ְְִִֵֶֶַַָָֹ

יאיר ׁשּבזה ׁשּבּׁשמים לאביהם יׂשראל ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבין

יׂשראל: על ׁשכינתֹו ְְִִֵַָָאֹור

.'B‚Â jpÁÈÂועּין וחנינה, חן ל יּתן ּפרּוׁש ƒÀ∆»¿ְְֲִִֵֵֵֵַַָ

לטֿכא) (ּבראׁשית ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי ְְִִֵֵֶַַַָמה

חּנֹו וּיּתן חסד אליו וּיט יֹוסף את ה' ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָויהי

ְוגֹו':

B‚Â'.כו) EÈÏ‡ ÂÈ�t '‰ ‡OÈאם ּפרּוׁש ƒ»»»≈∆¿ִֵ

עונֹותיכם ׁשהבּדילּו עד מעׂשים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַֹסּבבּו

הּמבּדיל, ה' יּׂשא אלהיכם ה' ּובין ְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָֹּביניכם

ÌBÏL EÏ ÌNÈÂ,הּפרּוד הפ הּוא ּפרּוׁש ¿»≈¿»ֵֵֵֶַ

יסֹוד זה הּוא ּכי ידע ׁשלֹום ּבתבת ְְְְִִֵֵֶַַַַָוהּמׂשּכיל

ּכלי והּוא ּובּתחּתֹונים ּבעליֹונים הּמחזיק ְְְְֲִִִִֶַַַַָָעֹולם

סֹוד הּוא וזה מפריד, ּכׁשאין ּברכה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָהּמחזיק

אמר ׁשּגמר יׂשראל ּבני על ׁשמי את ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹוׂשמּו

אברכם: ֲֲֲִֵַָואני

LÓ‰.א) ˙Blk ÌBÈaבמד"ר) אמרּו רז"ל ¿«∆ְַַָ

ּתֹורה ּבספר ּכי ורֹואני ּכתיב, ּכּלת ְְְִִִֵֶַַָֹפי"ב)

ּתֹורה ּדברי ּכי אֹומר ואני ּבוא"ו, ְְְֲִִִֵֵַָָָּכתּובה

מרים לכל נמסרים אינם ּבאּלּו וכּיֹוצא ְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָּכאּלּו

הּכפירה הּדבר יסֹובב ּכי הּתֹורה, ּבתֹופׂשי ְְְְִִֵֵַַַָָָָָיד

ּכי לדעת ל ויׁש מֹורים, ּבכבֹוד ְְְְְִִִִֵַַַָוהּזלזּול

ואֹותּיֹותיה ותבֹותיה הּקדֹוׁשה ּתֹורתנּו ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָסדר

ונֹורא קדֹוׁש מּמחצב חצּובֹות מזּקקֹות ְְְְֲִֶָָָָֻספּורֹות

ּפליאֹות ויֹותר ּבהם לּמּכיר הּמה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָנפלאים

והּוא אחד ּגרּגר ואעיר ּכל, מעין ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹנעלמים

ּתמצא ּבמבטאהלא נרּגׁשֹות אֹותּיֹות יׁש ּכי ְְְְֲִִִִִֵָָָֹ

ּבּמבטא ּכי יהֹוׁשע ּכגֹון ּבכתב ואינם ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֻהּתבֹות

לעי"ן ׁשי"ן ּבין הּוי"ו אֹות ׁשל להרּגׁש ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָיׁשנֹו

נרּגׁשת ׁשאינּה ּבמקֹום ויׁשנה ּבּמכּתב, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָואינּה

ּדעת ּתכֹונן זֹו והערה לׁשי"ן, ה"א ּבין ְְְִֵֵֵֶֶַַָָׁשהּוא

מזּקקֹות ספּורֹות אֹותּיֹותיה ּכי להּכיר ְְְְִִִִֶַַָָֻמׂשּכיל

ּכי הגם אחת אֹות אפּלּו להֹוסיף אפׁשר ְְְֲֲִִִִֶַַַָואי

הגם נקראת ותהיה הּקריאה למבטא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָּתצטר

וקבעה ּכתיב, ולא קרי ותהיה ּכתּובה, ְְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹׁשאינּה

ּבּנסּתרֹות, להעיר ּבמקֹומּה ׁשּלא הּוא"ו ְְְִִִֶַַַָָָָָֹהּתֹורה

ׁשלׁשה לצרף ׁשּנתּכּון הׂשּכיל מּזה ּכי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָואּולי

ולסמ צּדיק, ׁשל ּבׁשמֹו יתּבר מּׁשמֹו ְְְְְִִִִִִֶַַָֹאֹותּיֹות

ואם נהֹורין, ש"ע אּל להעיר ועי"ן ְְְְִִִִִֶַָׁשי"ן

נפסדת היתה ּבמקֹומּה וא"ו מסּדר ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָהיה

מביני והּנה ּפרׁש, לא ּכי ּבּדבר ְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹהידיעה

מׁשּבצֹותם יׂשּכילּו הּמה האֹותּיֹות ְְְְִִִֵַַַָָָמערכֹות

היא והּוא"ו ּכתיב ּכּלת ּכי האֹומרים ְְְְִִִִֵַַָָֹוהם

ּכי יבין והּמׂשּכיל ּבהׁשאלה, ׁשם ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻמׁשאלת

וקּימה לֹו מתיחדת אׁשר מׁשה ׁשל סֹודֹו ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָהּוא

ׁשעּור וזה לא), (ירמיה ּגבר ּתסֹובב נקבה ְְְְְִִֵֵֶֶָָָּבֹו

ּכּלֹות ׁשל זֹו ּתבה ּפרּוׁש ּכתיב ּכּלת ְְִִֵֵֶַַַָָֹהּדברים

ׁשּתבין ּכדי ּכּלת מהּכתּוב קח ּפרּוׁשּה ְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹזה

היא הּוא"ו ואֹות הּתבה אליו ּתכּון ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָאׁשר

ּתֹו וא"ו נעלם סֹוד והּוא החתן, ְְֱִֶֶַָָָָּבחינת

מּדעּתֹו ּדֹורׁשּה אדם אין זֹו ּודרׁשה והבן. ְְְְִֵֵַַָָָָָָֹּכּלת

ּברין על ּבּדברים ההּכרה ּתקּדים לא ְְְִִִַַַַַָָָָֹֻאם

וסֹודֹותיה ּתֹורה מקּבלי מּפי ְְְֲִִִֵֶַַָָָואמּתּותם

ְֶָָּורמזיה:

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k iying meil inei xeriy

(á)éàéNð íä íúáà úéa éLàø ìàøNé éàéNð eáéø÷iå©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−¥´£Ÿ¨®¥µ§¦¥´
:íéã÷tä-ìò íéãîòä íä úhnä©©½Ÿ¥¬¨«Ÿ§¦−©©§ª¦«

i"yx£˙hn‰ È‡ÈN� Ì‰∑(ספרי)ׁשּנאמר עליהם, מּכים והיּו ּבמצרים, עליהם ׁשֹוטרים ה)ׁשהיּו ׁשטרי(שמות "וּיּכּו : ≈¿ƒ≈««…ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻֻ
וגֹו'" יׂשראל ÌÈ„˜t‰ŒÏÚ.ּבני ÌÈ„ÓÚ‰ Ì‰∑ׁשּנאמר יׂשראל, את ּכׁשּמנּו ואהרן מׁשה עם א)ׁשעמדּו :(במדבר ְְְִֵֵָ≈»…¿ƒ««¿Àƒְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

וגֹו'" יהיּו ."ואּתכם ְְְְִִֶ

(â)éðLe áö úìâò-LL ýåýé éðôì íðaø÷-úà eàéáiå©¨¦̧¤¨§¨¹̈¦§¥´§Ÿ̈À¥«¤§¬Ÿ¨Æ§¥´
eáéø÷iå ãçàì øBLå íéàNpä éðL-ìò äìâò ø÷a øNò̈¨´¨½̈£¨¨²©§¥¬©§¦¦−§´§¤¨®©©§¦¬

:ïkLnä éðôì íúBà¨−¦§¥¬©¦§¨«
i"yx£·ˆ ˙Ï‚ÚŒLL∑וכן מחּפים, אּלא "צב" סו)אין "צּבים"(ישעיה קרּויים מכּסים עגלֹות – ּובּפרדים" "ּובּצּבים :. ≈∆¿…»ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻ

ÔkLn‰ È�ÙÏ Ì˙B‡ e·È¯˜iÂ∑הּנׂשיאים ראּו מה נתן: רּבי אמר הּמקֹום. מּפי לֹו ׁשּנאמר עד מּידם מׁשה קּבל ׁשּלא ««¿ƒ»ƒ¿≈«ƒ¿»ְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּׁשּיתנּדבּו מה צּבּור יתנּדבּו הּנׂשיאים: אמרּו ּכ אּלא ּתחּלה? התנּדבּו לא הּמׁשּכן ּובמלאכת ּבתחּלה ּכאן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹלהתנּדב

ׁשּנאמר הּכל, את צּבּור ׁשהׁשלימּו ׁשראּו ּכיון מׁשלימין, אנּו ּׁשּמחּסרין לו)ּומה אמרּו:(שמות ּדּים", היתה "והּמלאכה : ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּתחּלה ּכאן התנּדבּו לכ ולחׁשן, לאפֹוד והּמּלּואים הּׁשהם אבני את הביאּו לעׂשֹות? ּלנּו מה .מעּתה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(ã):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ä)äzúðå ãòBî ìäà úãáò-úà ãáòì eéäå ízàî ç÷©µ¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®§¨«©¨³
:Búãáò éôk Léà íiåìä-ìà íúBàהחיים אור ¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬£«Ÿ̈«

(å)íúBà ïziå ø÷aä-úàå úìâòä-úà äLî çwiå©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈
:íiåìä-ìà¤©«§¦¦«

(æ)úà|éðáì ïúð ø÷aä úòaøà úàå úBìâòä ézL ¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ©§©´©©¨½̈¨©−¦§¥´
:íúãáò éôk ïBLøâ¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«

i"yx£Ì˙„·Ú ÈÙk∑והאדנים והעּמּודים הּקרׁשים נֹוׂשאים ׁשהיּו מררי, מּׁשל קל ּגרׁשֹון ּבני מּׂשא .ׁשהיה ¿ƒ¬…»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

(ç)úàå|éðáì ïúð ø÷aä úðîL úàå úìâòä òaøà §¥´©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−¦§¥´
:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãáò éôk éøøî§¨¦®§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«

(è)óúka íäìò Lãwä úãáò-ék ïúð àì úä÷ éðáìå§¦§¥¬§−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ£¥¤½©¨¥−
:eàOé¦¨«

i"yx£Ì‰ÏÚ L„w‰ ˙„·ÚŒÈk∑"יּׂשאּו "ּבּכתף לפיכ וגֹו', והּׁשלחן הארֹון הּקדּׁשה: ּדבר .מּׂשא ƒ¬…««…∆¬≈∆ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָֻֻ

(é)Búà çLnä íBéa çaænä úkðç úà íéàNpä eáéø÷iå©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´©¦§¥½©§−¦¨©´Ÿ®
ñ :çaænä éðôì íðaø÷-úà íàéNpä eáéø÷iå©©§¦¯©§¦¦²¤¨§¨¨−¦§¥¬©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊn‰ ˙k�Á ˙‡ ÌÈ‡Np‰ e·È¯˜iÂ∑להתנּדב לּבם נׂשאם הּמׁשּכן, לׂשאת והּבקר העגלֹות ׁשהתנּדבּו לאחר ««¿ƒ«¿ƒƒ≈¬À««ƒ¿≈«ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ

‡·‰˙‰ÔBב ˙Èa ÈLÈ¯ Ï‡¯NÈ È·¯·¯ e·È¯˜e¿ƒ«¿¿≈ƒ¿»≈≈≈≈¬»«¿
ÏÚ ÔÈÓÈ˜c Ôep‡ ‡iË·L È·¯·¯ Ôep‡ƒ«¿¿≈ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ«

:‡i�È�Óƒ¿»«»

k„ג ÔÏ‚Ú ˙ÈL ÈÈ Ì„˜ ÔB‰È�a¯˜ ˙È ei˙È‡Â¿«¿ƒ»À¿»≈√»¿»ƒ∆¿»«
ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙Ï‚Ú ÔÈ¯Bz ¯NÚ È¯˙e ÔÈÙÁÓ¿«¿«¿≈¬«ƒƒ¿¿»«¿≈
Ì„˜Ï ÔB‰˙È e·È¯˜Â „ÁÏ ¯B˙Â ‡i·¯·«̄¿¿«»¿¿«¿»ƒ»¿»√»

:‡�kLÓ«¿¿»

ÓÈÓÏ¯:ד ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿∆¿≈»

ÔkLÓה ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ÔB‰ÈÂ ÔB‰pÓ Ïa«̃≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»¿««¿«
˙qÓk ¯·b È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È Ôz˙Â ‡�ÓÊƒ¿»¿ƒ≈»¿¿≈»≈¿«¿ƒ«

:d�ÁÏt»¿»≈

ÈÂ‰·ו È¯Bz ˙ÈÂ ‡˙Ï‚Ú ˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ∆»∆¿»»¿»≈ƒ«
:È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È»¿¿≈»≈

È‰·ז È¯B˙ ‡Úa¯‡ ˙ÈÂ ‡˙Ï‚Ú ÔÈz¯z ˙È»«¿≈∆¿»»¿»«¿¿»≈¿«
:ÔB‰�ÁÏt ˙qÓk ÔBL¯‚ È�·Ïƒ¿≈≈¿¿ƒ«»¿«¿

È�·Ïח ·‰È È¯B˙ ‡È�Óz ˙ÈÂ ÔÏ‚Ú Úa¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿«∆¿«¿»¿«¿»≈¿«ƒ¿≈
¯a ¯Ó˙È‡c ‡„Èa ÔB‰�ÁÏt ˙qÓk È¯¯Ó¿»ƒ¿ƒ«»¿«¿ƒ»¿ƒ»»«

:‡�‰k Ô¯‰‡«¬…«¬»

˜L„e‡ט ÔÁÏÙ È¯‡ ·‰È ‡Ï ˙‰˜ È�·ÏÂ¿ƒ¿≈¿»»¿»¬≈»¿«¿»
:ÔÈÏË� ‡t˙Îa ÔB‰ÈÏÚ¬≈¿«¿»»¿ƒ

ÓBÈa‡י ‡Áa„Ó ˙k�Á ˙È ‡i·¯·¯ e·È¯˜Â¿»ƒ«¿¿«»»¬À««¿¿»¿»
ÔB‰�a¯˜ ˙È ‡i·¯·¯ e·È¯˜Â d˙È eia¯„¿«ƒ»≈¿»ƒ«¿¿«»»À¿«¿

:‡Áa„Ó Ì„√̃»«¿¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ה) Ìz‡Ó Á˜אֹומרֹוÌz‡Óללּמד , «≈ƒ»¿ְ≈ƒ»ְֵַ

ּבאּו ולא המביאים ּברׁשּות היּו ְְְֲִִִִֶַַָָֹׁשעדין

לצד מׁשה ׁשל וטעמֹו מׁשה, ׁשל ְְְֲִֶֶֶֶַַלרׁשּותֹו

לא העגלֹות על הּמׁשּכן ׁשּיּׂשאּו נצטּוה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא

והּנׂשיאם ראּויים, הם למה ּכי לקּבל ְְְְְִִִִֵֵַַַָָרצה

מּׂשא והאדנים הּקרׁשים ּכי ּבדעּתם ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָׁשערּו

ׁשל ּדעּתֹו והסּכימה לעגלֹות, ׁשּצרי ְְְֲִִִֶֶַָָָָָּגדֹול

הּוא: ּברּו ַָָהּקדֹוׁש



מט `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k iying meil inei xeriy

(á)éàéNð íä íúáà úéa éLàø ìàøNé éàéNð eáéø÷iå©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−¥´£Ÿ¨®¥µ§¦¥´
:íéã÷tä-ìò íéãîòä íä úhnä©©½Ÿ¥¬¨«Ÿ§¦−©©§ª¦«

i"yx£˙hn‰ È‡ÈN� Ì‰∑(ספרי)ׁשּנאמר עליהם, מּכים והיּו ּבמצרים, עליהם ׁשֹוטרים ה)ׁשהיּו ׁשטרי(שמות "וּיּכּו : ≈¿ƒ≈««…ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻֻ
וגֹו'" יׂשראל ÌÈ„˜t‰ŒÏÚ.ּבני ÌÈ„ÓÚ‰ Ì‰∑ׁשּנאמר יׂשראל, את ּכׁשּמנּו ואהרן מׁשה עם א)ׁשעמדּו :(במדבר ְְְִֵֵָ≈»…¿ƒ««¿Àƒְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

וגֹו'" יהיּו ."ואּתכם ְְְְִִֶ

(â)éðLe áö úìâò-LL ýåýé éðôì íðaø÷-úà eàéáiå©¨¦̧¤¨§¨¹̈¦§¥´§Ÿ̈À¥«¤§¬Ÿ¨Æ§¥´
eáéø÷iå ãçàì øBLå íéàNpä éðL-ìò äìâò ø÷a øNò̈¨´¨½̈£¨¨²©§¥¬©§¦¦−§´§¤¨®©©§¦¬

:ïkLnä éðôì íúBà¨−¦§¥¬©¦§¨«
i"yx£·ˆ ˙Ï‚ÚŒLL∑וכן מחּפים, אּלא "צב" סו)אין "צּבים"(ישעיה קרּויים מכּסים עגלֹות – ּובּפרדים" "ּובּצּבים :. ≈∆¿…»ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻ

ÔkLn‰ È�ÙÏ Ì˙B‡ e·È¯˜iÂ∑הּנׂשיאים ראּו מה נתן: רּבי אמר הּמקֹום. מּפי לֹו ׁשּנאמר עד מּידם מׁשה קּבל ׁשּלא ««¿ƒ»ƒ¿≈«ƒ¿»ְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּׁשּיתנּדבּו מה צּבּור יתנּדבּו הּנׂשיאים: אמרּו ּכ אּלא ּתחּלה? התנּדבּו לא הּמׁשּכן ּובמלאכת ּבתחּלה ּכאן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹלהתנּדב

ׁשּנאמר הּכל, את צּבּור ׁשהׁשלימּו ׁשראּו ּכיון מׁשלימין, אנּו ּׁשּמחּסרין לו)ּומה אמרּו:(שמות ּדּים", היתה "והּמלאכה : ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּתחּלה ּכאן התנּדבּו לכ ולחׁשן, לאפֹוד והּמּלּואים הּׁשהם אבני את הביאּו לעׂשֹות? ּלנּו מה .מעּתה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(ã):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ä)äzúðå ãòBî ìäà úãáò-úà ãáòì eéäå ízàî ç÷©µ¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®§¨«©¨³
:Búãáò éôk Léà íiåìä-ìà íúBàהחיים אור ¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬£«Ÿ̈«

(å)íúBà ïziå ø÷aä-úàå úìâòä-úà äLî çwiå©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈
:íiåìä-ìà¤©«§¦¦«

(æ)úà|éðáì ïúð ø÷aä úòaøà úàå úBìâòä ézL ¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ©§©´©©¨½̈¨©−¦§¥´
:íúãáò éôk ïBLøâ¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«

i"yx£Ì˙„·Ú ÈÙk∑והאדנים והעּמּודים הּקרׁשים נֹוׂשאים ׁשהיּו מררי, מּׁשל קל ּגרׁשֹון ּבני מּׂשא .ׁשהיה ¿ƒ¬…»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

(ç)úàå|éðáì ïúð ø÷aä úðîL úàå úìâòä òaøà §¥´©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−¦§¥´
:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãáò éôk éøøî§¨¦®§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«

(è)óúka íäìò Lãwä úãáò-ék ïúð àì úä÷ éðáìå§¦§¥¬§−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ£¥¤½©¨¥−
:eàOé¦¨«

i"yx£Ì‰ÏÚ L„w‰ ˙„·ÚŒÈk∑"יּׂשאּו "ּבּכתף לפיכ וגֹו', והּׁשלחן הארֹון הּקדּׁשה: ּדבר .מּׂשא ƒ¬…««…∆¬≈∆ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָֻֻ

(é)Búà çLnä íBéa çaænä úkðç úà íéàNpä eáéø÷iå©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´©¦§¥½©§−¦¨©´Ÿ®
ñ :çaænä éðôì íðaø÷-úà íàéNpä eáéø÷iå©©§¦¯©§¦¦²¤¨§¨¨−¦§¥¬©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊn‰ ˙k�Á ˙‡ ÌÈ‡Np‰ e·È¯˜iÂ∑להתנּדב לּבם נׂשאם הּמׁשּכן, לׂשאת והּבקר העגלֹות ׁשהתנּדבּו לאחר ««¿ƒ«¿ƒƒ≈¬À««ƒ¿≈«ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ

‡·‰˙‰ÔBב ˙Èa ÈLÈ¯ Ï‡¯NÈ È·¯·¯ e·È¯˜e¿ƒ«¿¿≈ƒ¿»≈≈≈≈¬»«¿
ÏÚ ÔÈÓÈ˜c Ôep‡ ‡iË·L È·¯·¯ Ôep‡ƒ«¿¿≈ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ«

:‡i�È�Óƒ¿»«»

k„ג ÔÏ‚Ú ˙ÈL ÈÈ Ì„˜ ÔB‰È�a¯˜ ˙È ei˙È‡Â¿«¿ƒ»À¿»≈√»¿»ƒ∆¿»«
ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙Ï‚Ú ÔÈ¯Bz ¯NÚ È¯˙e ÔÈÙÁÓ¿«¿«¿≈¬«ƒƒ¿¿»«¿≈
Ì„˜Ï ÔB‰˙È e·È¯˜Â „ÁÏ ¯B˙Â ‡i·¯·«̄¿¿«»¿¿«¿»ƒ»¿»√»

:‡�kLÓ«¿¿»

ÓÈÓÏ¯:ד ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿∆¿≈»

ÔkLÓה ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ÔB‰ÈÂ ÔB‰pÓ Ïa«̃≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»¿««¿«
˙qÓk ¯·b È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È Ôz˙Â ‡�ÓÊƒ¿»¿ƒ≈»¿¿≈»≈¿«¿ƒ«

:d�ÁÏt»¿»≈

ÈÂ‰·ו È¯Bz ˙ÈÂ ‡˙Ï‚Ú ˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ∆»∆¿»»¿»≈ƒ«
:È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È»¿¿≈»≈

È‰·ז È¯B˙ ‡Úa¯‡ ˙ÈÂ ‡˙Ï‚Ú ÔÈz¯z ˙È»«¿≈∆¿»»¿»«¿¿»≈¿«
:ÔB‰�ÁÏt ˙qÓk ÔBL¯‚ È�·Ïƒ¿≈≈¿¿ƒ«»¿«¿

È�·Ïח ·‰È È¯B˙ ‡È�Óz ˙ÈÂ ÔÏ‚Ú Úa¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿«∆¿«¿»¿«¿»≈¿«ƒ¿≈
¯a ¯Ó˙È‡c ‡„Èa ÔB‰�ÁÏt ˙qÓk È¯¯Ó¿»ƒ¿ƒ«»¿«¿ƒ»¿ƒ»»«

:‡�‰k Ô¯‰‡«¬…«¬»

˜L„e‡ט ÔÁÏÙ È¯‡ ·‰È ‡Ï ˙‰˜ È�·ÏÂ¿ƒ¿≈¿»»¿»¬≈»¿«¿»
:ÔÈÏË� ‡t˙Îa ÔB‰ÈÏÚ¬≈¿«¿»»¿ƒ

ÓBÈa‡י ‡Áa„Ó ˙k�Á ˙È ‡i·¯·¯ e·È¯˜Â¿»ƒ«¿¿«»»¬À««¿¿»¿»
ÔB‰�a¯˜ ˙È ‡i·¯·¯ e·È¯˜Â d˙È eia¯„¿«ƒ»≈¿»ƒ«¿¿«»»À¿«¿

:‡Áa„Ó Ì„√̃»«¿¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ה) Ìz‡Ó Á˜אֹומרֹוÌz‡Óללּמד , «≈ƒ»¿ְ≈ƒ»ְֵַ

ּבאּו ולא המביאים ּברׁשּות היּו ְְְֲִִִִֶַַָָֹׁשעדין

לצד מׁשה ׁשל וטעמֹו מׁשה, ׁשל ְְְֲִֶֶֶֶַַלרׁשּותֹו

לא העגלֹות על הּמׁשּכן ׁשּיּׂשאּו נצטּוה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא

והּנׂשיאם ראּויים, הם למה ּכי לקּבל ְְְְְִִִִֵֵַַַָָרצה

מּׂשא והאדנים הּקרׁשים ּכי ּבדעּתם ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָׁשערּו

ׁשל ּדעּתֹו והסּכימה לעגלֹות, ׁשּצרי ְְְֲִִִֶֶַָָָָָּגדֹול

הּוא: ּברּו ַָָהּקדֹוׁש



yp`נ zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k iying meil inei xeriy

לחנכֹוקרּב הּמזּבח ‰ÁaÊn.נֹות È�ÙÏ Ì�a¯˜Œ˙‡ ÌÈ‡Np‰ e·È¯˜iÂ∑לֹו ׁשּנאמר עד מּידם מׁשה קּבל לא ּכי ְְְְְִֵַַָָ««¿ƒ«¿ƒƒ∆»¿»»ƒ¿≈«ƒ¿≈«ֱִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
הּגבּורה החיים.מּפי אור ְִִַָ

(àé)ãçà àéNð íBiì ãçà àéNð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³¤¨Æ
:çaænä úkðçì íðaø÷-úà eáéø÷é íBiì©½©§¦¸Æ¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊn‰ ˙k�ÁÏ Ì�a¯˜Œ˙‡ e·È¯˜È∑(כא ּתֹולדֹותם,(זבחים ּכסדר אם יקריבּו; האי מׁשה יֹודע היה לא ועדין «¿ƒ∆»¿»»«¬À««ƒ¿≈«ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
יֹומֹו איׁש לּמּסעֹות יקריבּו הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש מּפי לֹו ׁשּנאמר עד הּמּסעֹות, ּכסדר .אם ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

(áé)-ïa ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia áéø÷nä éäéå©§¦À©©§¦²©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬¤
:äãeäé ähîì áãðénò©¦«¨−̈§©¥¬§¨«

i"yx£ÔBL‡¯‰ ÌBia∑ּבסדר ּכדאיתא וכֹו' לנׂשיאים ראׁשֹון ּבראׁשית, למעׂשה ראׁשֹון עטרֹות: עׂשר נטל הּיֹום אֹותֹו «»ƒְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
e‰È„‰.עֹולם ‰hÓÏ∑אּלא יהּודה", "למּטה אֹומר אינֹו אֹו והקריב. מּׁשבטֹו ׁשּגבה ולא ׁשבטֹו על הּכתּוב יחסֹו ָ¿«≈¿»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

הביא מּׁשּלֹו נחׁשֹון", קרּבן "זה לֹומר: ּתלמּוד והביא? מּׁשבטֹו החיים.ׁשּגבה אור ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

(âé)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷ådì÷Lî äàîe íéL §¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«
i"yx£˙ÏÒ ÌÈ‡ÏÓ Ì‰È�L∑נדבה החיים.למנחת אור ¿≈∆¿≈ƒ…∆ְְְִַָָ

Á„יא ‡a¯ ‡ÓBÈÏ „Á ‡a¯ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿∆«»«¿»«»«
:‡Áa„Ó ˙k�ÁÏ ÔB‰�a¯˜ ˙È Ôe·¯˜È ‡ÓBÈÏ¿»¿»¿»À¿«¿«¬À««¿¿»

˜¯d�aיב ˙È ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ·¯˜Óc ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»«¿»«¿»»»À¿»≈
:‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ·„�ÈnÚ ¯a ÔBLÁ�«¿««ƒ»»¿ƒ¿»ƒ»

ÔÈ˙Ï˙eיג ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó d�a¯˜Â¿À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.י) ÌÈ‡Np‰ e·È¯˜iÂּכאחדנ ּכּלם ּכי ראה ««¿ƒ«¿ƒƒ¿ְְִִֶֶָָֻ

הּמזּבח, לחנּכת ראׁשֹון ּביֹום להקריב ְְְְֲִִִֵַַַַַָֻרצּו

אחד נׂשיא אמר וה' יחד, מּכּלם ׁשּיתחּנ ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשרצּו

יחׁשב ימים הּי"ב ּבכל ּכי ואמר וגֹו', ְְְִִֵֵַַַָָָָלּיֹום

אֹומרֹו אחר ולזה הּמזּבח, ‡Á„חנּכת ‡ÈN� ְְְֲִֵֶַַַַַָֻ»ƒ∆»

אחרת ּפעם אמר ‰ÁaÊnוגֹו' ˙k�ÁÏּכמֹו לֹומר ְֶֶַַַַָ«¬À««ƒ¿≈ְַַ

מאּתם קח למׁשה ה' אמר לא וכאן ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּכתבנּו,

צרי היה ׁשּלא מׁשמע למעלה, ׁשאמר ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכדר

הּמּובא וכל קרּבנֹות ׁשּיּקח וּדאי ּכי לזה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָרׁשּות

אמר יחד ׁשּבאּו לצד אּלא וכסף, זהב ה' ְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבית

ׁשראיתי אּלא לּיֹום, א' נׂשיא יסּדרם ּכי אליו ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָה'

ׁשּכׁשם מּגיד לׁשֹונם וזה ׁשאמרּו ּבספרי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָלרז"ל

נתנּדבּו ּכ הּמׁשּכן למלאכת הּנׂשיאים ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָׁשּנתנּדבּו

ׁשּנאמר עד מהן מׁשה קּבל ולא הּמזּבח ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹֻלחנּכת

את יקריבּו ׁשּנאמר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מּפי ְֱִִִֶֶֶַַַָָלֹו

יּתּור ּדּיקּו רז"ל ּכאן. עד וגֹו' לחנּכת ְְְֲִִַַַַַָָָָֻקרּבנם

˜¯Ì�aאֹומרֹו ˙‡ e·È¯˜È,לֹומר צרי היה ׁשּלא ְ«¿ƒ∆»¿»»ִֶַָָָֹ

מהם, קּבל ׁשּלא למדּת הא לרׁשיֹון, ׁשּבא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹודרׁשּו

מּקחת מׁשה ימאן לּמה זאת לחקר לנּו ְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹויׁש

מהם לקּבל רצה ׁשּלא ואפׁשר ה', נדבת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמּידם

אֹו הּמזּבח יחנכּו ׁשהם חפץ ה' אם ׁשּידע ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָעד

ׁשבט עּמהם ראה ׁשּלא ּגם ּומה אהרן, אֹו ֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמׁשה

ּׁשּכתבנּו מה ּבהעלֹות ּפרׁשת ּבתחּלת ועּין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָלוי,

ׁשּיבֹוא אחד ּבכל מסּתּפק ׁשהיה הּדין והּוא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשם,

ּבוּדאי זה זּולת אבל ּבקרּבנֹו, הּמזּבח ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָֹלחנ

מקּבל: ְֵֶַָָׁשהיה

.'B‚Â Ì‡ÈNp‰ e·È¯˜iÂ'ב ּפעם e·È¯˜iÂאמר ««¿ƒ«¿ƒƒ¿ַַַָ««¿ƒ

,Ì‡ÈNp‰טרחּו עצמם ׁשהם לֹומר «¿ƒƒְְֵֶַַָָ

נׂשיאים ׁשהם הגם הּמׁשּכן, עד הּנדבה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּבהבאת

הּקרּבן הביאּו ׁשּלא ירצה עֹוד לכבֹודם. חׁשּו ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹלא

לפני אֹותם הקריבּו אּלא הּמקריב ּביד ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָּונתנּוהּו

ראׁשֹונה יקריבּו אּלּו ּכי לֹומר לֹו ּבסמּו ְְְִִִִֵֵַַַַָָהּמזּבח

ּבּמאמר הּכתּוב יכּון כן ּוכמֹו להם, קֹודם ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָּבאין

ÔkLn‰ È�ÙÏ Ì˙‡ e·È¯˜iÂּבעגלֹות האמּור ««¿ƒ…»ƒ¿≈«ƒ¿»ֲָָָָ

לׂשאת מׁשּכן לצרכי הּוא הקּדׁשם ּכי ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָלֹומר

וגֹו': קרׁשיו ְְֲֵֶָָעליהם

˜¯B�a.יב) ˙‡ ÔBL‡¯‰ ÌBia ·È¯˜n‰צרי ««¿ƒ«»ƒ∆»¿»ִָ

לֹומר הצר לּמה ˜¯B�aלדעת ואּולי‡˙ ְַַַַָָָֻ∆»¿»ְַ

הּׁשבט, מּׁשל ולא מּׁשּלֹו ׁשהביא לֹומר ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּבא

ּדבר ׁשּדּיקּו מ"ח) ּפיסקא (ספרי ז"ל ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָּולדבריהם

נחׁשֹון קרּבן זה אחד ּבכל לֹומר ּׁשּכפל מּמה ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָזה

מּׁשּלהם ׁשהביאּו מלּמד נתנאל קרּבן זה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוגֹו'

אֹומרֹו ּבחינֹות˜¯B�a,טעם ב' ּבֹו ׁשּיׁש לפי ְַַ»¿»ְְִִֵֶ

ה' לפני וקרבתֹו זכּיֹותיו הפלגת א' ְְְְְְִֵַַַָָָָָָֻהקרבה,

נפלאים פי"ג) (במד"ר ז"ל ּבדבריהם ְְְִִִֵֶָָָּכאמּור

לזה עצמֹו, הּקרּבן והּב' נחׁשֹון, ׁשל ְְְְֲֶֶַַַַַָָָָמעׂשיו

˜¯B�aאמר ˙‡ ·È¯˜‰קרּבן הקריב ּפרּוׁש ַָƒ¿ƒ∆»¿»ְְִִֵָָ

סגל ׁשהּוא הּנעלם קרּבנֹו עם ּבענין ְְֱִִֶֶֶֶַָָָָָָָהאמּור

עם ּכי ותדע עׂשֹות, הפליא אׁשר הּטֹוב ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַמעׂשה

הּקדּׁשה ּכחֹות ויתועדּו יתיחדּו האדם ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָֹֻקרּבן

ּכי לצד עֹוד אליו, ואׁשר מּמּנּו סֹובבּו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָאׁשר

הּקדּׁשה, ענפי הקרבת יפעיל הּקרּבן ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָֻּבחינת

את להקריב נחׁשֹון יד הּׂשיגה ּכי הּכתּוב ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָוהעיד

הּקדּׁשה מּניצֹוצי להקריב הּצרי ּפרּוׁש ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֻקרּבנֹו

להתקרב הּצרי ּכל יחד ויחד הקריב ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוענפיה

מאמר והּוא מּבחינתֹו, ‡˙ּולהתיחד ·È¯˜n‰ ְְְְֲִִִֵַַַָ««¿ƒ∆

,B�a¯˜:הּקרּבן ּבהבאת ּובכּונה ּבכח יעׂשה וזה »¿»ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

.‰„e‰È ‰hÓÏהאמּור ּככל נׂשיא אמר ולא ¿«≈¿»ְְִַָָָָָֹ

נחׁשֹון הּוא ראּוי ּכי לֹומר הּמּטֹות, ְְִַַַַָָּבכל

ּומעלתֹו נׂשיא היה ׁשּלא הגם ראׁשֹון ְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹלהקריב

הּנׂשיאים ׁשאר ּבכל ּכן ּׁשאין מה עצמֹו, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמּצד

הּׁשבט נׂשיאי היֹותם לצד היא מעלתם ְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָּכי

היה ׁשּלא מהּותֹו להפליג ירצה עֹוד ְְְְִִֶֶַַַָָֹלבד.

אּל ּכנׂשיא עצמֹו הּׁשבט,מחׁשיב מּבני ּכאחד א ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

מ"ח) ּפסּוק לקּמן (ּתנחּומא רז"ל ׁשּמצינּו ְְְִֶַַַַַָָָָּולצד

ּכפי אחד ּכל הּנׂשיאים ּבׁשמֹות לדרׁש ְְְְְִִִִִִֶֶַָָׁשּבּקׁשּו

ּכי יּגיד ּכן ּגם ׁשמֹו זה צּדיק ּכי נראה ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָמעׂשיו,

ׁשמֹו לקּדׁש ׁשּנתנּדב יחיד היה אׁשר זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָהּוא

אֹומרֹו והּוא לּים, נּו"ן�ÔBLÁּבירידה אֹות ְְִִַָָ«¿

ׁשהגם דטלנ"ת ּבאֹותּיֹות ּבלמ"ד ְְְֲִִֶֶֶֶַַַמתחּלפת

ׁשּנקראּו יׂשראל ּבין ּגֹובר ים ׁשל נחׁשֹול ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשהיה

לז.): (סֹוטה ז"ל ּכמאמרם לּים וירד נדב ְְֲִַַַַַָָָָָָעּמי,

מּתחּלתB�a¯˜Â.יג) וא"ו ּתֹוספת אמר ¿»¿»ְִִֶֶַַָָ

ּבּמאמר ּׁשּפרׁשנּו מה לפי ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַהּמעׂשה,

יצּדק לּנעלם יכּון ּכי קרּבנֹו את וגֹו' ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֻהּמקריב

הּנגלה ּבזכרֹון הּדרכיםB�a¯˜Â,לֹומר לׁשאר ּגם ְְְִִַַָ¿»¿»ְְִִַַָָ

זה ּבצּדיק אׁשר לּיתרֹון לרמז וא"ו ּבֹו ְְְֲִִִִֶֶַַָֹהֹוסיף

מאד: וגבּה ְְַָָֹירּום

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k iying meil inei xeriy

(ãé):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤
i"yx£·‰Ê ‰¯NÚ∑ּבּה היה הּקדׁש ׁשקלי עׂשר מׁשקל .ּכתרּגּומֹו: ¬»»»»ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

˙¯Ë˜ ‰‡ÏÓ∑היתה ׁשעה והֹוראת ּבלבד זֹו אּלא החיצֹון, מזּבח על ולא ליחיד קטרת מצינּו .לא ¿≈»¿…∆ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

(åè)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

i"yx£„Á‡ ¯t∑ׁשּבעדרֹו .מיחד «∆»ְְְֶֶָֻ

(æè):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦¦¦¬¤−̈§©¨«
i"yx£˙‡hÁÏ „Á‡ ÌÈfÚŒ¯ÈÚN∑הּתהֹום קבר על ברא"ם)לכּפר ספק(עיין .וטמאת ¿ƒƒƒ∆»¿«»ְְְְֵֵֶֶַַַַָֻ

(æé)íéãezò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©¦´
ïBLçð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§−

ô :áãðénò-ïa¤©¦«¨¨«

(çé):øëùOé àéNð øòeö-ïa ìàðúð áéø÷ä éðMä íBia©Æ©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«
i"yx£¯ÚeˆŒÔa Ï‡�˙� ·È¯˜‰:החיים אור ƒ¿ƒ¿«¿≈∆»

(èé)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷-úà áø÷ääàîe íéL ¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤

íäéðL|:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî §¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«
i"yx£B�a¯˜Œ˙‡ ׁשּבא∑‰˜¯· לפי הּׁשבטים? ּבכל נאמר ּׁשּלא מה יּׂששכר ׁשל ּבׁשבטֹו "הקריב" לֹומר ּתלמּוד מה ƒ¿ƒ∆»¿»ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ׁשּיקריבּו לי נאמר הּגבּורה מּפי מׁשה: לֹו אמר אחריו! אני אקריב אחי, יהּודה ׁשּקדמני ּדּיי ואמר: וערער ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹראּובן
ׁשּמּפי צּוּוי, לׁשֹון "הקרב" מׁשּמׁש: ׁשהּוא יֹו"ד, חסר והּוא אתֿקרּבנֹו", "הקרב אמר: לכ לדגליהם, מּסען ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכסדר
לּׁשבטים: ׁשני להקריב זכה ּדברים ׁשני ׁשּבׁשביל ּפעמים? ׁשּתי הקריב" "הקריב, ּומהּו "הקרב". נצטוּו: ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּגבּורה

ׁשּנאמר ּבּתֹורה, יֹודעים ׁשהיּו יב)אחת א לּנׂשיאים(דה"ב עצה נתנּו ׁשהם – ואחת לעּתים", בינה יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני : ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
הּׂשיאן צּוער ּבן נתנאל יאיר: ּבן ּפנחס רּבי אמר מצאתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּוביסֹודֹו הּללּו. קרּבנֹות ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹלהתנּדב

זֹו הראׁשֹון∑˜ÛÒkŒ˙¯Ú.עצה אדם ׁשל ׁשנֹותיו ּכנגד תתק"ל, ּבגימטרּיא אֹותּיֹותיו Óe‡‰.מנין ÌÈLÏL ֵָ«¬«∆∆ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ¿…ƒ≈»
dÏ˜LÓ∑ׁשּנאמר היה, ׁשנה ּוׁשלׁשים מאה ּבן העֹולם לקּיּום ּתֹולדֹות ׁשּכׁשהעמיד ׁשם ה)על אדם(בראשית "ויחי : ƒ¿»»ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

וגֹו'" ּבדמּותֹו וּיֹולד ׁשנה ּומאת ÛÒk.ׁשלׁשים „Á‡ ˜¯ÊÓ∑ּבן ּתֹולדֹות, ׁשהעמיד נח ׁשם על תק"כ, ּבגימטרּיא ְְְְִִֶַַָָֹƒ¿»∆»∆∆ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
אצל ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו – ּתֹולדֹותיו קדם הּמּבּול ּגזרת ׁשּנגזרה ׁשנה עׂשרים ׁשם ועל ׁשנה, ה)ת"ק ימיו(שם "והיּו : ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

לֹומר ּבּקערה, ׁשּנאמר ּכמֹו אחד". ּכסף "מזרק נאמר: ולא ּכסף" אחד "מזרק נאמר: לפיכ ׁשנה", ועׂשרים ְְְְְְְְֱֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמאה
לּמנין מצטרפֹות "אחד" ׁשל אֹותּיֹות Ï˜L.ׁשאף ÌÈÚ·L∑מּבניו ׁשּיצאּו אּמֹות ׁשבעים החיים.ּכנגד אור ְְְִִִֶֶֶַַָָָƒ¿ƒ∆∆ְְְִִִֶֶֶָָָֻ

‰È‡יד ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯טו „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:טז „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡יז È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:·„�ÈnÚ ¯a ÔBLÁ�„ ‡�a¯À̃¿»»¿«¿««ƒ»»

¯a‡יח ¯Úeˆ ¯a Ï‡�˙� ·È¯˜ ‡�È�z ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»»»ƒ¿«¿≈«»«»
:¯Î˘OÈ„¿ƒ»»

Ó‡‰יט ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó d�a¯˜ ˙È ·È¯»̃ƒ»À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»
„Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó ÛÒÎcƒ¿««¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יח) È�M‰ ÌBia,יּׂשׂשכר ׁשבט הקּדים ««≈ƒ¿ְִִִֵֶָָ

וקדם ׁשבטֹו הּורם ּתֹורה ּבן היֹותֹו ְְְֱִֶַַַָָלצד

זבּולּון ּגם אּלא ּבלבד זֹו ולא הּבכֹור, ְְְְְִִֵֶַַַָֹלראּובן

ׂשמח לג) (ּדברים ּדכתיב ללמד ּבידֹו ְְְְְֲִִִִִַַַָָֹהּמחזיק

וקדם ּבצּלֹו יׁשב וגֹו' ויּׂשׂשכר ּבצאת ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֻזבּולן

ְִֵלראּובן:

.¯ÎNOÈ ‡ÈN� 'B‚Â Ï‡�˙� ·È¯˜‰הקּדים ƒ¿ƒ¿«¿≈¿¿ƒƒ»»ְִִ

לעׂשֹות הּנׂשיאּות, לזכרֹון ׁשמֹו ְְְְְֲִִַַַַָהזּכרת

הּנׂשיאּות, חׁשיבּות ּבלא ּגם הּמעלה ּגדר ְְֲֲִִֶֶַַַַָֹלֹו

זכרֹון ׁשהקּדים הּנׂשיאים ׁשאר ּכל ּכן ּׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָמה

הּתֹורה זכרֹון הזּכיר ּובׁשמֹו לׁשמם ְְְְְִִִִִִַַָָהּנׂשיאּות

הּתֹורה זכרֹון קנינּה, אל�˙�‡Ïואמצעּות נתן ְְְְִִֶַָָָָ¿«¿≈ֵַָ

לכם, נתּתי טֹוב לקח ד) (מׁשלי אֹומרֹו ּדר ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָעל

קנינּה ˆÚe¯אמצעּות Ôaנקנית הּתֹורה ׁשאין ְְִֶָָָ∆»ְִֵֵֶַָ

ּתֹורה ׁשל ּדרּכּה היא ּכ יּסּורין, ידי על ְְִִִֵֶֶַַָָָָאּלא

לצד ּכי ואּולי ּבאהל, ימּות ּכי אדם נז.) ְְְִִִִֶַַָָָֹ(ּגּטין

לצד ּכי לֹומר ׁשמֹו זכרֹון הקּדים ּכן ּגם ְְְְִִִִֵֶַַַזה

להיֹות זכה ּבֹו ׁשהיה ּבׁשמֹו הרׁשּום ְְְִִִֶַָָָָָָָהּמפעל

לעּתים: ּבינה יֹודעי יּׂשׂשכר לבני ְְְִִִִִִֵֵָָָָנׂשיא

˜¯B�a.יט) ˙‡ ׁשּכבר‰˜¯· אחר מיּתר זה ּכל ƒ¿ƒ∆»¿»ְְֶֶַַָָָֻ

להגּדיל נתּכּון אּלא נתנאל, הקריב ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָאמר

ּבן נחׁשֹון הקרבת ּבזכרֹון הּנֹוספֹות ְְְְְִִֶַַַַָָּבחינֹות

הּקרּבן זכרֹון ּבנחׁשֹון ׁשהזּכיר ותמצא ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָעמינדב,

ּפעמים, B�a¯˜Â,וגֹו'˜¯B�aוגֹו'‰È¯˜n·ׁשלׁשה ְְִָָ««¿ƒְ»¿»ְ¿»¿»



ני `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k iying meil inei xeriy

(ãé):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤
i"yx£·‰Ê ‰¯NÚ∑ּבּה היה הּקדׁש ׁשקלי עׂשר מׁשקל .ּכתרּגּומֹו: ¬»»»»ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

˙¯Ë˜ ‰‡ÏÓ∑היתה ׁשעה והֹוראת ּבלבד זֹו אּלא החיצֹון, מזּבח על ולא ליחיד קטרת מצינּו .לא ¿≈»¿…∆ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

(åè)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

i"yx£„Á‡ ¯t∑ׁשּבעדרֹו .מיחד «∆»ְְְֶֶָֻ

(æè):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦¦¦¬¤−̈§©¨«
i"yx£˙‡hÁÏ „Á‡ ÌÈfÚŒ¯ÈÚN∑הּתהֹום קבר על ברא"ם)לכּפר ספק(עיין .וטמאת ¿ƒƒƒ∆»¿«»ְְְְֵֵֶֶַַַַָֻ

(æé)íéãezò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©¦´
ïBLçð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§−

ô :áãðénò-ïa¤©¦«¨¨«

(çé):øëùOé àéNð øòeö-ïa ìàðúð áéø÷ä éðMä íBia©Æ©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«
i"yx£¯ÚeˆŒÔa Ï‡�˙� ·È¯˜‰:החיים אור ƒ¿ƒ¿«¿≈∆»

(èé)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷-úà áø÷ääàîe íéL ¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤

íäéðL|:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî §¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«
i"yx£B�a¯˜Œ˙‡ ׁשּבא∑‰˜¯· לפי הּׁשבטים? ּבכל נאמר ּׁשּלא מה יּׂששכר ׁשל ּבׁשבטֹו "הקריב" לֹומר ּתלמּוד מה ƒ¿ƒ∆»¿»ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ׁשּיקריבּו לי נאמר הּגבּורה מּפי מׁשה: לֹו אמר אחריו! אני אקריב אחי, יהּודה ׁשּקדמני ּדּיי ואמר: וערער ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹראּובן
ׁשּמּפי צּוּוי, לׁשֹון "הקרב" מׁשּמׁש: ׁשהּוא יֹו"ד, חסר והּוא אתֿקרּבנֹו", "הקרב אמר: לכ לדגליהם, מּסען ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכסדר
לּׁשבטים: ׁשני להקריב זכה ּדברים ׁשני ׁשּבׁשביל ּפעמים? ׁשּתי הקריב" "הקריב, ּומהּו "הקרב". נצטוּו: ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּגבּורה

ׁשּנאמר ּבּתֹורה, יֹודעים ׁשהיּו יב)אחת א לּנׂשיאים(דה"ב עצה נתנּו ׁשהם – ואחת לעּתים", בינה יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני : ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
הּׂשיאן צּוער ּבן נתנאל יאיר: ּבן ּפנחס רּבי אמר מצאתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּוביסֹודֹו הּללּו. קרּבנֹות ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹלהתנּדב

זֹו הראׁשֹון∑˜ÛÒkŒ˙¯Ú.עצה אדם ׁשל ׁשנֹותיו ּכנגד תתק"ל, ּבגימטרּיא אֹותּיֹותיו Óe‡‰.מנין ÌÈLÏL ֵָ«¬«∆∆ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ¿…ƒ≈»
dÏ˜LÓ∑ׁשּנאמר היה, ׁשנה ּוׁשלׁשים מאה ּבן העֹולם לקּיּום ּתֹולדֹות ׁשּכׁשהעמיד ׁשם ה)על אדם(בראשית "ויחי : ƒ¿»»ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

וגֹו'" ּבדמּותֹו וּיֹולד ׁשנה ּומאת ÛÒk.ׁשלׁשים „Á‡ ˜¯ÊÓ∑ּבן ּתֹולדֹות, ׁשהעמיד נח ׁשם על תק"כ, ּבגימטרּיא ְְְְִִֶַַָָֹƒ¿»∆»∆∆ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
אצל ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו – ּתֹולדֹותיו קדם הּמּבּול ּגזרת ׁשּנגזרה ׁשנה עׂשרים ׁשם ועל ׁשנה, ה)ת"ק ימיו(שם "והיּו : ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

לֹומר ּבּקערה, ׁשּנאמר ּכמֹו אחד". ּכסף "מזרק נאמר: ולא ּכסף" אחד "מזרק נאמר: לפיכ ׁשנה", ועׂשרים ְְְְְְְְֱֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמאה
לּמנין מצטרפֹות "אחד" ׁשל אֹותּיֹות Ï˜L.ׁשאף ÌÈÚ·L∑מּבניו ׁשּיצאּו אּמֹות ׁשבעים החיים.ּכנגד אור ְְְִִִֶֶֶַַָָָƒ¿ƒ∆∆ְְְִִִֶֶֶָָָֻ

‰È‡יד ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯טו „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:טז „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡יז È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:·„�ÈnÚ ¯a ÔBLÁ�„ ‡�a¯À̃¿»»¿«¿««ƒ»»

¯a‡יח ¯Úeˆ ¯a Ï‡�˙� ·È¯˜ ‡�È�z ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»»»ƒ¿«¿≈«»«»
:¯Î˘OÈ„¿ƒ»»

Ó‡‰יט ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó d�a¯˜ ˙È ·È¯»̃ƒ»À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»
„Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó ÛÒÎcƒ¿««¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יח) È�M‰ ÌBia,יּׂשׂשכר ׁשבט הקּדים ««≈ƒ¿ְִִִֵֶָָ

וקדם ׁשבטֹו הּורם ּתֹורה ּבן היֹותֹו ְְְֱִֶַַַָָלצד

זבּולּון ּגם אּלא ּבלבד זֹו ולא הּבכֹור, ְְְְְִִֵֶַַַָֹלראּובן

ׂשמח לג) (ּדברים ּדכתיב ללמד ּבידֹו ְְְְְֲִִִִִַַַָָֹהּמחזיק

וקדם ּבצּלֹו יׁשב וגֹו' ויּׂשׂשכר ּבצאת ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֻזבּולן

ְִֵלראּובן:

.¯ÎNOÈ ‡ÈN� 'B‚Â Ï‡�˙� ·È¯˜‰הקּדים ƒ¿ƒ¿«¿≈¿¿ƒƒ»»ְִִ

לעׂשֹות הּנׂשיאּות, לזכרֹון ׁשמֹו ְְְְְֲִִַַַַָהזּכרת

הּנׂשיאּות, חׁשיבּות ּבלא ּגם הּמעלה ּגדר ְְֲֲִִֶֶַַַַָֹלֹו

זכרֹון ׁשהקּדים הּנׂשיאים ׁשאר ּכל ּכן ּׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָמה

הּתֹורה זכרֹון הזּכיר ּובׁשמֹו לׁשמם ְְְְְִִִִִִַַָָהּנׂשיאּות

הּתֹורה זכרֹון קנינּה, אל�˙�‡Ïואמצעּות נתן ְְְְִִֶַָָָָ¿«¿≈ֵַָ

לכם, נתּתי טֹוב לקח ד) (מׁשלי אֹומרֹו ּדר ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָעל

קנינּה ˆÚe¯אמצעּות Ôaנקנית הּתֹורה ׁשאין ְְִֶָָָ∆»ְִֵֵֶַָ

ּתֹורה ׁשל ּדרּכּה היא ּכ יּסּורין, ידי על ְְִִִֵֶֶַַָָָָאּלא

לצד ּכי ואּולי ּבאהל, ימּות ּכי אדם נז.) ְְְִִִִֶַַָָָֹ(ּגּטין

לצד ּכי לֹומר ׁשמֹו זכרֹון הקּדים ּכן ּגם ְְְְִִִִֵֶַַַזה

להיֹות זכה ּבֹו ׁשהיה ּבׁשמֹו הרׁשּום ְְְִִִֶַָָָָָָָהּמפעל

לעּתים: ּבינה יֹודעי יּׂשׂשכר לבני ְְְִִִִִִֵֵָָָָנׂשיא

˜¯B�a.יט) ˙‡ ׁשּכבר‰˜¯· אחר מיּתר זה ּכל ƒ¿ƒ∆»¿»ְְֶֶַַָָָֻ

להגּדיל נתּכּון אּלא נתנאל, הקריב ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָאמר

ּבן נחׁשֹון הקרבת ּבזכרֹון הּנֹוספֹות ְְְְְִִֶַַַַָָּבחינֹות

הּקרּבן זכרֹון ּבנחׁשֹון ׁשהזּכיר ותמצא ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָעמינדב,

ּפעמים, B�a¯˜Â,וגֹו'˜¯B�aוגֹו'‰È¯˜n·ׁשלׁשה ְְִָָ««¿ƒְ»¿»ְ¿»¿»



yp`נב zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k iying meil inei xeriy

(ë):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤
i"yx£˙Á‡ Ûk∑הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל מּידֹו ׁשּנּתנה הּתֹורה .ּכנגד «««ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָ

·‰Ê ‰¯NÚ∑הּדּברֹות עׂשרת ˜Ë¯˙.ּכנגד ‰‡ÏÓ∑קֹו"ף ׁשּתחליף ּובלבד מצֹות, ּתרי"ג קטרת ׁשל ּגימטרּיא ¬»»»»ְְֲִֶֶֶֶַ¿≈»¿…∆ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָֹ
ד"ק ג"ר ב"ש א"ת עלֿידי .ּבדל"ת ְְֵֶַָ

(àë)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

i"yx£„Á‡ ¯t∑ּבֹו ׁשּנאמר אברהם יח)ּכנגד ּבןּֿבקר"(בראשית "וּיּקח :.„Á‡ ÏÈ‡∑יצחק כב)ּכנגד אתֿהאיל(שם "וּיּקח : «∆»ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ«ƒ∆»ְְִִִֶֶֶַַַָָ
יעקב∑Á‡ŒN·k„.וגֹו'" ל)ּכנגד יעקב"(שם הפריד והּכׂשבים :. ְ∆∆∆»ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָֹֹ

(áë):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦¦¦¬¤−̈§©¨«
i"yx£ÌÈfÚŒ¯ÈÚN∑ּבֹו ׁשּנאמר יֹוסף, מכירת על לז)לכּפר עּזים"(שם ׂשעיר "וּיׁשחטּו :. ¿ƒ…ƒƒְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr g zegiy ihewl)

יֹוסף מכירת על כב)לכּפר ז, (רש"י ְְִֵֵַַַ
על לֹומר, ויׁש יֹוסף. ׁשל למכירתֹו ּכלל קׁשּור היה לא ּבנימין והרי לכּפר, עּזים ׂשעיר ּבנימין נׂשיא ּגם הביא מּדּוע לׁשאל, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹיׁש

לכל ׁשּייכים הּדברים ּוׁשני לׁשכם. יֹוסף את ׁשּׁשלח אביו, יעקב על לכּפר ּכדי לֹומר, יׁש אֹו הּׁשנים. אֹותם ּכל אֹותֹו חּפׂש ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּלא

וׁשבט. ֵֵֶֶָׁשבט

(âë)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
:øòeö-ïa ìàðúð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨¨−£¦¨®¤²¨§©¬§©§¥−¤¨«

i"yx£ÌÈ�L ¯˜a ÌÈÓÏM‰ Á·ÊÏe∑ׁשּבּׁשמים לאביהם יׂשראל ּבין ׁשלֹום ׁשּנתנּו ואהרן מׁשה ÌÈ„zÚ.ּכנגד ÌÏÈ‡ ¿∆««¿»ƒ»»¿«ƒְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ≈ƒ«Àƒ
ÌÈN·k∑חמּׁשה ּכנגד חמּׁשּיֹות ׁשלׁש ּוכתּובים; נביאים ּתֹורה ּוכנגד ויׂשראלים, ּולוּים ּכהנים ּכנגד – מינים ׁשלׁשה ¿»ƒְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹ

הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו ּכאן עד הּׁשני, על הּכתּובין וחמׁש אחד לּוח על הּכתּובין הּדּברֹות וחמׁש .חּמׁשין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

(ãë):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNð éLéìMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ
i"yx£'B‚Â ‡ÈN� ÈLÈÏM‰ ÌBia∑הּמקריב נׂשיא היה הּׁשליׁשי ּבּיֹום ««¿ƒƒ»ƒ¿ְְִִִִַַַַָָָ

לפי יּׂששכר", "נׂשיא לֹומר הּלׁשֹון אחריו נֹופל נתנאל", "הקריב ּבֹו: ׁשּנאמר ּבנתנאל אבל ּכּלם, וכן זבּולן, ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻלבני
אֹותֹו ּפלֹוני", לבני "נׂשיא זה לׁשֹון עליהן נֹופל "הקריב", ּבהן נאמר ׁשּלא – ּובּׁשאר והקרבתֹו, ׁשמֹו הזּכיר ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּכבר

ּפלֹוני לׁשבט הּמקריב הּנׂשיא היה החיים.הּיֹום אור ְְְִִִֵֶַַַַָָָ

(äë)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

„„‰·כ ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»

a¯כא „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:כב „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡כג È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:¯Úeˆ ¯a Ï‡�˙� Ôa¯À̃¿«¿«¿≈«»

‡ÈÏ‡·כד ÔÏe·Ê È�·Ï ‡a¯ ‰‡˙ÈÏz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿À¡ƒ»
:ÔBÏÁ ¯a«≈

ÔÈ˙Ï˙eכה ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó d�a¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎ„ „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ואחד ראׁשֹונה להקּדים התקרבּותֹו זכרֹון ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָאחד

עצמֹו, לּקרּבן ואחד הּנעלם, הקרבת ְְְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָָָלבחינת

ׁשלׁשה הזּכיר ּתֹורה ׁשל ּבנׂשיא כן ְְְְִִִֵֶָָָּכמֹו

�˙�‡Ïקרּבנֹות, ·È¯˜‰'וגֹו,B�a¯˜ ˙‡ ·¯˜‰ ְָָƒ¿ƒ¿«¿≈ְƒ¿ƒ∆»¿»

הזּכרת אּלא הזּכיר לא הּנׂשיאים ְְְְִִִִִֶַַַָָָֹּובׁשאר

ה', ּבית הּמּובא עׂשֹותהּקרּבן יּוכלּו לא ּכי ְְֲִֵַַָָָֹ

וׁשבט יהּודה ׁשבט ׁשהם יׂשראל ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּכמלכי

אֹומרֹו וטעם לדרׁש‰˜¯·יּׂשׂשכר, יּו"ד, ּבלא ְְִַַָָƒ¿ƒְְִֹ

והּכּונה והּורמנּותא, צּוּוי לׁשֹון ׁשהּוא ְְְְְִֶֶַַַָָָָֹהּמסרת

נ"ב) פ' (ספרי ז"ל מאמרם ּפי על ְֲִִִֶַַָָָּבזה

אדֹון מאמר ּבא לזה עליו, ראּובן ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָׁשערער

ואמר יּו"ד‰˜¯·,הרׁשּות ּבלא ּכתב לזה ְַָָָƒ¿ƒְֶַָָֹ

זה: ְִֶֹלרמז

ÔÏÁ.כד) Ôa ·‡ÈÏ‡ׁשהּוא לצד ּכן נקרא ¡ƒ»∆≈…ְְִֵֶַָ

אב, יּקרא ּתֹורה ללמד ליּׂשׂשכר הּמעמיד ְְֲִִִִֵַַָָָָָָָֹּדבר

ּדכתיב ליּׂששכר מׁשה ׁשהקּדימֹו ׁשּמצינּו ְְְְִִִִִִֶֶֶָָָּוכמֹו

וגֹו', ויּׂששכר וגֹו' זבּולן ׂשמח לג) ְְְְְְִִַָָָֻ(ּדברים

מאמר לקרֹות‡ÈÏ‡·והּוא יתיחס לי ּפרּוׁש ְֲַַ¡ƒ»ְְִִִֵֵַ

ּפרּוׁש חלן ׁשהּוא הגם ּבןÔÈlÁאב, ׁשאינֹו ֲֵֵֶַָֹÀƒֵֶֶ

אף הּזה עֹולם חּלין ּבפרקמטיא ועֹוסק ְְְְִִֵֶַַַַָָָֻּתֹורה

למלּכא: אּבא ּדין כן ּפי ְְִֵֵַַַָָעל

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k iying meil inei xeriy

(åë):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

(æë)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(çë):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦¦¦¬¤−̈§©¨«

(èë)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
áàéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦−̈

ô :ïìç-ïa¤¥«Ÿ

(ì)øeöéìà ïáeàø éðáì àéNð éòéáøä íBia©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´§¥®¡¦−
:øeàéãL-ïaהחיים אור ¤§¥«

(àì)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(áì):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

(âì)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(ãì):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦¦¦¬¤−̈§©¨«

(äì)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
øeöéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦−

ô :øeàéãL-ïa¤§¥«

(åì)ìàéîìL ïBòîL éðáì àéNð éLéîçä íBia©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´¦§®§ª«¦¥−
Léøeö-ïa:écהחיים אור ¤¦«©¨«

(æì)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà|íéàìî ¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(çì):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

‰È‡כו ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯כז „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:כח „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcכט ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÔBÏÁ ¯a ·‡ÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ»«≈

‡eˆÈÏ¯ל Ô·e‡¯ È�·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈ·¯ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿≈¡ƒ
:¯e‡È„L ¯a«¿≈

ÔÈ˙Ï˙eלא ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó d�a¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡לב ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯לג „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:לד „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcלה ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ«¿≈

ÔBÚÓLלו È�·Ï ‡a¯ ‰‡LÈÓÁ ‡ÓBÈa¿»¬ƒ»»«»ƒ¿≈ƒ¿
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL¿Àƒ≈«ƒ«»

ÔÈ˙Ï˙eלז ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎc ‡zÒ‚Ó d�a¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡לח ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

e‡È„L¯.ל) Ôa ¯eˆÈÏ‡לראּובן ׁשּירמז אּולי ¡ƒ∆¿≈ְְִִֵֶַֹ

הרׁשּוםּבּתֹורה(ּבראׁשית עון ה' לֹו מחל ְֲֲִֵֶַַָָָָֹאׁשר

והּוא למחלתֹו, צרי לֹו והעלה וגֹו' וּיׁשּכב ְְְְְֱֲֳִִֶַַַָָלה)

אלהי,‡ÈÏאֹומרֹו ח)ˆe¯ּפרּוׁש (ירמיה ּדר על ְ¡ƒְְֱִֵֶֶַַָֹ

ּבגלעד, אין ‡e¯הצרי È„L Ôaלענין רמז ּכאן ְְֳִִֵַָ∆¿≈ְִַָָָָ

ׁשּתכף הּוא והּצרי וגֹו' וּיׁשּכב ּבּתֹורה ְְְֳִִֵֶֶַַַַָָָהרׁשּום

ׁשנים יעקב ּבני וּיהיּו אמר וגֹו', וּיׁשּכב ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָֹלמאמר

(ׁשּבת חז"לׁשאמרּו ּולדברי ּבזהרּפאהּנגע, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָעׂשר

הּדברים הם הן וכּו' חטא ראּובן האֹומר ּכל ְְְִֵֵֵֵַָָָָָנה:)

וגֹו': יעקב ּבני וּיהיּו ּבּסמיכּות ה' ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹׁשהראה

ˆÈcLÈ¯e.לו) Ôa Ï‡ÈÓÏLלׁשמעֹון ירמז ¿Àƒ≈∆ƒ«»ְְְִִֹ

אֹותֹו וּיאסר יֹוסף חטא על אל לֹו ְֱִֵֵֵֵֶֶַַֹׁשּׁשּלם

זמרי, ּבמעׂשה ה' ּׁשּׁשּלם מה ּגם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָּבּמׁשמר,

ÈcL È¯eˆלקּמן) ּדכתיב ּדי לכליֹונֹו אמר ׁשה' ƒ«»ְְְְִִִֶַַַָָ

הּמּגפה: וּתעצר ח,) ֵֵַַַַָָכה,



נג `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k iying meil inei xeriy

(åë):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

(æë)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(çë):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦¦¦¬¤−̈§©¨«

(èë)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
áàéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦−̈

ô :ïìç-ïa¤¥«Ÿ

(ì)øeöéìà ïáeàø éðáì àéNð éòéáøä íBia©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´§¥®¡¦−
:øeàéãL-ïaהחיים אור ¤§¥«

(àì)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(áì):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

(âì)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(ãì):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦¦¦¬¤−̈§©¨«

(äì)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
øeöéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦−

ô :øeàéãL-ïa¤§¥«

(åì)ìàéîìL ïBòîL éðáì àéNð éLéîçä íBia©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´¦§®§ª«¦¥−
Léøeö-ïa:écהחיים אור ¤¦«©¨«

(æì)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà|íéàìî ¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(çì):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

‰È‡כו ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯כז „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:כח „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcכט ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÔBÏÁ ¯a ·‡ÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ»«≈

‡eˆÈÏ¯ל Ô·e‡¯ È�·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈ·¯ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿≈¡ƒ
:¯e‡È„L ¯a«¿≈

ÔÈ˙Ï˙eלא ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó d�a¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡לב ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯לג „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:לד „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcלה ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ«¿≈

ÔBÚÓLלו È�·Ï ‡a¯ ‰‡LÈÓÁ ‡ÓBÈa¿»¬ƒ»»«»ƒ¿≈ƒ¿
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL¿Àƒ≈«ƒ«»

ÔÈ˙Ï˙eלז ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎc ‡zÒ‚Ó d�a¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡לח ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

e‡È„L¯.ל) Ôa ¯eˆÈÏ‡לראּובן ׁשּירמז אּולי ¡ƒ∆¿≈ְְִִֵֶַֹ

הרׁשּוםּבּתֹורה(ּבראׁשית עון ה' לֹו מחל ְֲֲִֵֶַַָָָָֹאׁשר

והּוא למחלתֹו, צרי לֹו והעלה וגֹו' וּיׁשּכב ְְְְְֱֲֳִִֶַַַָָלה)

אלהי,‡ÈÏאֹומרֹו ח)ˆe¯ּפרּוׁש (ירמיה ּדר על ְ¡ƒְְֱִֵֶֶַַָֹ

ּבגלעד, אין ‡e¯הצרי È„L Ôaלענין רמז ּכאן ְְֳִִֵַָ∆¿≈ְִַָָָָ

ׁשּתכף הּוא והּצרי וגֹו' וּיׁשּכב ּבּתֹורה ְְְֳִִֵֶֶַַַַָָָהרׁשּום

ׁשנים יעקב ּבני וּיהיּו אמר וגֹו', וּיׁשּכב ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָֹלמאמר

(ׁשּבת חז"לׁשאמרּו ּולדברי ּבזהרּפאהּנגע, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָעׂשר

הּדברים הם הן וכּו' חטא ראּובן האֹומר ּכל ְְְִֵֵֵֵַָָָָָנה:)

וגֹו': יעקב ּבני וּיהיּו ּבּסמיכּות ה' ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹׁשהראה

ˆÈcLÈ¯e.לו) Ôa Ï‡ÈÓÏLלׁשמעֹון ירמז ¿Àƒ≈∆ƒ«»ְְְִִֹ

אֹותֹו וּיאסר יֹוסף חטא על אל לֹו ְֱִֵֵֵֵֶֶַַֹׁשּׁשּלם

זמרי, ּבמעׂשה ה' ּׁשּׁשּלם מה ּגם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָּבּמׁשמר,

ÈcL È¯eˆלקּמן) ּדכתיב ּדי לכליֹונֹו אמר ׁשה' ƒ«»ְְְְִִִֶַַַָָ

הּמּגפה: וּתעצר ח,) ֵֵַַַַָָכה,



yp`נד zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq '` iyiy meil inei xeriy

(èì):äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«

(î):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦¦¦¬¤−̈§©¨«

(àî)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàéîìL ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬§ª«¦¥−

ô :écLéøeö-ïa¤¦«©¨«

ß oeiq '` iyiy mei ß

(áî):ìàeòc-ïa óñéìà ãâ éðáì àéNð éMMä íBiaהחיים אור ©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´¨®¤§¨−̈¤§¥«

(âî)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ãî):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

(äî)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(åî):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦¦¦¬¤−̈§©¨«

(æî)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
óñéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¤§¨−̈

ô :ìàeòc-ïa¤§¥«

(çî)òîLéìà íéøôà éðáì àéNð éòéáMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈
:ãeäénò-ïaהחיים אור ¤©¦«

(èî)ðaø÷ìL úçà óñk-úøò÷ Bdì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

a¯לט „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:מ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcמא ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¿Àƒ≈«ƒ«»

a¯מב ÛÒÈÏ‡ „‚ È�·Ï ‡a¯ ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚc¿≈

ÔÈ˙Ï˙eמג ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó d�a¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡מד ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯מה „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:מו „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡מז È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:Ï‡eÚc ¯a ÛÒÈÏ‡ Ôa¯À̃¿«∆¿»»«¿≈

‡ÌÈ¯Ùמח È�·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈∆¿»ƒ
:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡¡ƒ»»««ƒ

ÔÈ˙Ï˙eמט ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó d�a¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»
dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ï‡eÚc.מב) Ôa ÛÒÈÏ‡ׁשּנאספּו להיֹות ירמז ∆¿»»∆¿≈ְְְִִֶֶֶֹ

זּולת ּכאמּור ה' ּפי על ּתחּלה ְְִִֵֶַַָָָָלעריהם

אֹומרֹו והּוא וגֹו', חלּוץ ּכל ׁשעברּו חיל ְְְְִִֵֶַָָָּגּבֹורי

.ÛÒÈÏ‡סיחֹון ׁשארץ ז"ל ּדבריהם ּפי על עֹוד ∆»»ְִִִֵֶֶֶֶַ

ּבכ היתה לא ׁשּנתןועֹוג יׂשראל ארץ מּתנת לל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

פסקא (ח"ב ּבספרי ׁשאמרּו ּכמֹו לאברהם, ְְְְְְְִִִֶַָָָָה'

ׁשּנטלּת הּירּדן לעבר ּפרט לׁשֹונם וזה ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָרצט)

יׂשראל ארץ ׁשּמׁשּפט ּומצינּו ּכאן. עד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמעצמ

מה ועּין ּכּידּוע, מ"ב) פ"ט (ׁשביעית לּה ְְִִֵֵַַַַָָיׁש

וגֹו', עטרֹות ּבּפסּוק מּטֹות ּבפרׁשת ְְְֲִֶַַַַָָָָָּׁשּכתבּתי

קראֹו יֹותר‡ÛÒÈÏלזה לּטל ׁשהֹוסיף לצד ְֶָָ∆¿»»ְִִֵֶַֹ

עּמהם, ה' והסּכים ה' Ï‡eÚcמּמּתנת Ôaּפרּוׁש ְְְִִִִֶַַָ∆¿≈ֵ

עֹובדי ידּועי הם ּכי לדעת לעדּות הּכר ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשעׂשּו

סימן ּביהֹוׁשע ּכאמּור יׂשראל ׁשבטי ּכאחד ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֻאל

כ"ב:

e‰ÈnÚ„.מח) Ôa ÚÓLÈÏ‡אמרּו רז"ל ¡ƒ»»∆«ƒְַַָ

קרחה ּבן יהֹוׁשע ור' מאיר רּבי ְְְְִִֵֶַַַָָָֻ(ּתנחּומא)

עּמיהּוד ּבן אליׁשמע הּׁשמֹות את ּדֹורׁשים ְֱִִִֵֶֶַַָָָהיּו

הֹודֹו היה עּמי ׁשמע, לא ולאדֹונֹו ׁשמע ְֲִִֵַַַָָָָָֹאלי

הּכתּוב יכּון ּכי נראה ּכאן. עד הרׁשעים עם ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹולא

ÛÒBÈּבּמאמר L¯tL ÌÚhL ÚÓL ÈÏ‡לצד לא ֲַַַ≈«»«∆««∆≈≈≈ְַֹ

לצד אּלא מהּמעׂשה יסּובב אׁשר מחּוׁש ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָׁשּום

וחטאתי לט) (ּבראׁשית ּכאֹומרֹו ה' ְְְְְִִִֵַָָיראת

מאמר והּוא ÚÓL.לאלהים, ÈÏ‡ירצה עֹוד ְֲִֵַַֹ≈»»«ְִֶ

ׁשּנדמה לו:) (סֹוטה ׁשאמרּו ּדבריהם ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַָָָעל

הּוא ּכי ידּוע והן וכּו', אביו ׁשל ּדיּקנֹו ְְְְִִֵֶַָָֻלֹו

ּדבר ידע לא ּבמקֹומֹו אביו ּכי הּׁשכינה ְְְִִִִֵַַַָָָָָֹמראה

אלהי יעקב אביר אּלא חי, עֹודּנּו אם ֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֹואפי'

מאמר והּוא ÚÓL,יׂשראל, ÈÏ‡לֹומר וכפל ְְֲִֵַַָ≈«»«ְַַָ

(ׁשם)e‰ÈnÚ„עֹוד הּכתּוב ּׁשאמר מה לרמז «ƒְִֶַַַָָָֹ

עּמּה להיֹות אצלּה לׁשּכב אליה ׁשמע ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹולא

ׁשּתבעה עּמּה להיֹות ּכפׁשּוטֹו, וגֹו' לׁשּכב ְְְְְִִִִֵֶַָָָּפרּוׁש

והּוא רצה, ולא לבׂשרּה ּבׂשרֹו לקרּוב ְְְְְִִֵֶָָָָָֹמּמּנּו

רׁשעים עם ׁשאמרּו ורז"ל וכּו', הֹודֹו עּמי ְְְְֲִִִִֶַַַַָָמאמר

מאׁשת ׁשּלא לֹומר ׁשּכּונתם אּולי רּבים, ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלׁשֹון

ּבּה: ּכּיֹוצא מּכּמה אּלא נׁשמר לבד ְְִִִֵֶַַַַַָָָּפֹוטיפר

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq '` iyiy meil inei xeriy

(ð):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

(àð)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(áð):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦¦¦¬¤−̈§©¨«

(âð)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
òîLéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨¨−£¦¨®¤²¨§©¬¡¦«¨−̈

ô :ãeäénò-ïa¤©¦«

(ãð)ìàéìîb äMðî éðáì àéNð éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−
:øeöäãt-ïaהחיים אור ¤§¨«

(äð)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(åð):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

(æð):äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«

(çð):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦¦¦¬¤−̈§©¨«

(èð)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàéìîb ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨¨−£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−

ô :øeöäãt-ïa¤§¨«

(ñ):éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNð éòéLzä íBiaהחיים אור ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(àñ)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

ñ)(áúøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

(âñ)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

„„‰·נ ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»

a¯נא „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:נב „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

ÔÈ¯Îcנג ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ»»««ƒ

Ï‡ÈÏÓbנד ‰M�Ó È�·Ï ‡a¯ ‰‡�ÈÓz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈
:¯eˆ‰„t ¯a«¿»

ÔÈ˙Ï˙eנה ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó d�a¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡נו ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯נז „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»
hÁÏ‡˙‡:נח „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

ÔÈ¯Îcנט ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿««¿ƒ≈«¿»

‡·Ô„Èס ÔÓÈ�· È�·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈLz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»
:È�Ú„b ¯a«ƒ¿…ƒ

ÔÈ˙Ï˙eסא ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó d�a¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡סב ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯סג „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

eˆ‰„t¯.נד) Ôa Ï‡ÈÏÓbהּנזּכרים רז"ל אמרּו «¿ƒ≈∆¿»ְְִִַַַָָ

טֹובים, ּגמּולים עּמי ּגמליאל, לׁשֹונם ְְְְִִִִִֵֶַָוזה

וירמז ּכאן. עד הּסהר מּבית ּפדאני ּפדהצּור ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹּבן

הּדר זה על ּכיÏ‡ÈÏÓbעֹוד אמר ׁשּיֹוסף ֶֶֶַַ«¿ƒ≈ִֵֶַָ

הגם הּמעׂשה ּבעד טֹובים חסדים ה' ְְֲֲֲִִֶַַַַָָּגמלֹו

אֹומרֹו והּוא ּדיּקנֹו, ּׁשהראהּו ּבּמה ּפדאֹו ְְְְְְֶֶֶֶַָָֻׁשהּוא

¯eˆ‰„t: ¿»

È�Ú„b.ס) Ôa Ô„È·‡אבי ׁשהּוא לׁשאּול רמז ¬ƒ»∆ƒ¿…ƒְֲִֶַָָ

ואבי כד) א (ׁשמּואל ּדוד לֹו קרא ְְִִֵֵֶָָָָׁשּכן

מּמּנּו הּמלכּות לגּדע ׁשּנּדֹון ּדן ראה, ּגם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹראה

יׂשראל ממלכּות את ה' קרע טו) (ׁשם ְְְְְִֵֶַַָָָּכאֹומרֹו

זרע אּבד אׁשר למרּדכי ירמז עֹוד .ְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַָָֹמעלי

È�Ú„bעמלק. Ôaמלכּותֹו ׁשּנגּדעה אֹותֹו ּבן ֲֵָ∆ƒ¿…ƒְְְִֶֶַָ

ּבׁשבילֹו: ׁשאּול ְִִֶָׁשל



נה `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq '` iyiy meil inei xeriy

(ð):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

(àð)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(áð):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦¦¦¬¤−̈§©¨«

(âð)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
òîLéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨¨−£¦¨®¤²¨§©¬¡¦«¨−̈

ô :ãeäénò-ïa¤©¦«

(ãð)ìàéìîb äMðî éðáì àéNð éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−
:øeöäãt-ïaהחיים אור ¤§¨«

(äð)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(åð):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

(æð):äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«

(çð):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦¦¦¬¤−̈§©¨«

(èð)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàéìîb ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨¨−£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−

ô :øeöäãt-ïa¤§¨«

(ñ):éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNð éòéLzä íBiaהחיים אור ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(àñ)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

ñ)(áúøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

(âñ)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

„„‰·נ ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»

a¯נא „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:נב „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

ÔÈ¯Îcנג ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ»»««ƒ

Ï‡ÈÏÓbנד ‰M�Ó È�·Ï ‡a¯ ‰‡�ÈÓz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈
:¯eˆ‰„t ¯a«¿»

ÔÈ˙Ï˙eנה ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó d�a¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡נו ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯נז „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»
hÁÏ‡˙‡:נח „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

ÔÈ¯Îcנט ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿««¿ƒ≈«¿»

‡·Ô„Èס ÔÓÈ�· È�·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈLz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»
:È�Ú„b ¯a«ƒ¿…ƒ

ÔÈ˙Ï˙eסא ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó d�a¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡סב ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯סג „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

eˆ‰„t¯.נד) Ôa Ï‡ÈÏÓbהּנזּכרים רז"ל אמרּו «¿ƒ≈∆¿»ְְִִַַַָָ

טֹובים, ּגמּולים עּמי ּגמליאל, לׁשֹונם ְְְְִִִִִֵֶַָוזה

וירמז ּכאן. עד הּסהר מּבית ּפדאני ּפדהצּור ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹּבן

הּדר זה על ּכיÏ‡ÈÏÓbעֹוד אמר ׁשּיֹוסף ֶֶֶַַ«¿ƒ≈ִֵֶַָ

הגם הּמעׂשה ּבעד טֹובים חסדים ה' ְְֲֲֲִִֶַַַַָָּגמלֹו

אֹומרֹו והּוא ּדיּקנֹו, ּׁשהראהּו ּבּמה ּפדאֹו ְְְְְְֶֶֶֶַָָֻׁשהּוא

¯eˆ‰„t: ¿»

È�Ú„b.ס) Ôa Ô„È·‡אבי ׁשהּוא לׁשאּול רמז ¬ƒ»∆ƒ¿…ƒְֲִֶַָָ

ואבי כד) א (ׁשמּואל ּדוד לֹו קרא ְְִִֵֵֶָָָָׁשּכן

מּמּנּו הּמלכּות לגּדע ׁשּנּדֹון ּדן ראה, ּגם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹראה

יׂשראל ממלכּות את ה' קרע טו) (ׁשם ְְְְְִֵֶַַָָָּכאֹומרֹו

זרע אּבד אׁשר למרּדכי ירמז עֹוד .ְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַָָֹמעלי

È�Ú„bעמלק. Ôaמלכּותֹו ׁשּנגּדעה אֹותֹו ּבן ֲֵָ∆ƒ¿…ƒְְְִֶֶַָ

ּבׁשבילֹו: ׁשאּול ְִִֶָׁשל



yp`נו zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq '` iyiy meil inei xeriy

(ãñ)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦¦¦¬¤−̈§©¨«

(äñ)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ïãéáà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦¨−

:éðòãb-ïaô ¤¦§Ÿ¦«

(åñ)øæòéçà ïã éðáì àéNð éøéNòä íBia©Æ¨«£¦¦½¨¦−¦§¥´¨®£¦¤−¤
écLénò-ïa:החיים אור ¤©¦«©¨«

(æñ)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà|íéàìî ¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À

äçðîì ïîMá äìeìa úìñ: ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(çñ)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

(èñ)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(ò)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦¦¦¬¤−̈§©¨«

(àò)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
øæòéçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦¤−¤

:écLénò-ïaô ¤©¦«©¨«

(áò)ìàéòât øLà éðáì àéNð íBé øNò ézLò íBéa§Æ©§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´¨¥®©§¦¥−
ïøëò-ïa:החיים אור ¤¨§¨«

(âò)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà|íéàìî ¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À

äçðîì ïîMá äìeìa úìñ: ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ãò)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

(äò)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

hÁÏ‡˙‡:סד „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcסה ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:È�BÚ„b ¯a Ô„È·‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¬ƒ»«ƒ¿ƒ

a¯סו ¯ÊÚÈÁ‡ Ô„ È�·Ï ‡a¯ ‰‡¯ÈNÚ ‡ÓBÈa¿»¬ƒ»»«»ƒ¿≈»¬ƒ∆∆«
:ÈcLÈnÚ«ƒ«»

ÔÈ˙Ï˙eסז ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó d�a¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡סח ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯סט „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:ע „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcעא ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈcLÈnÚ ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¬ƒ∆∆««ƒ«»

‡L¯עב È�·Ï ‡a¯ ÔÈÓBÈ ¯NÚ „Á ‡ÓBÈa¿»«¬«ƒ«»ƒ¿≈»≈
:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t«¿ƒ≈«»¿»

ÔÈ˙Ï˙eעג ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó d�a¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«

ÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈ «¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡עד ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯עה „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÈcLÈnÚ.סו) Ôa ¯ÊÚÈÁ‡ׁשרמז אּולי ¬ƒ∆∆∆«ƒ«»ֶַַָ

ואֹומרֹו ‰'לׁשמׁשֹון, Áe¯Ï ÊÓ¯È ÈÁ‡ ְְְְִ¬ƒƒ¿…¿«

עליו וּתצלח יד) (ׁשֹופטים ּדכתיב עּמֹו ְְְְִִִִִֶַַָָָָׁשהיתה

אֹומרֹו ּדר על אחי ּבׁשם ויכּנה ה', ְְֲִִֵֶֶֶַַֻרּוח

ורעי, אחי למען קכב) ה'ÊÚ¯(ּתהּלים ׁשהיה ְְְִִֵַַַַָ∆∆ֶָָ

ואמר אֹויביו, נגד ÈcLÈnÚּבעזרֹו Ôaירמז ְְְְֶֶֶַָָ∆«ƒ«»ְִֹ

לה' וקרא עיניו את ּפלׁשּתים ׁשּנקרּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָלאחר

מאֹויביו: ונקם עּמֹו ְְְִֵַָָָָוהיה

Ô¯ÎÚ.עב) Ôa Ï‡ÈÚ‚tּדבריהם ּפי על ירמז «¿ƒ≈∆»¿»ְְִִִֵֶַֹ

הּגיד ׁשאׁשר ׁשנ"ה) ּפסקא ח"ב ְְִִִִִֵֶָָ(ספרי

ראּובן ּוכׁשהֹודה ּונזפּוהּו ראּובן מעׂשה ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָלאחיו

מאמר והּוא וקרבּוהּו. אׁשר לדברי ְְְְְֲִֵֵֵַַָהֹודּו

Ï‡ ÈÚ‚tאחר אחיו אליו ּפגעּו ּפרּוׁש «¿ƒ≈ְֵֵֶַַָָָ

ֲֶָׁשעכרּוהּו:

„BÚ.אׁשר מּבנים ּברּו אֹומרֹו ּדר על ְְִִִֵֶֶֶַָָָירצה.

ל אין לׁשֹונם וזה (ׁשם) רז"ל ְְְְְֵֶַַָָָואמרּו

ּכאן. עד ּכאׁשר ּבבנים ׁשּנתּבר הּׁשבטים ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּבכל

הּקדּׁשה, מּׁשכנּות ּתסּבב הּבנים ׁשּברּכת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻֻּומצינּו

ּבבית חנה אׁשר הּתֹורה ארֹון האֹות ל ְְְֲֲֵֶֶַָָָָוזה

והּוא סג:), (ּברכֹות וכּו' הּגּתי אדֹום ְְְֱִִֵַָעֹובד

�˙C¯aמאמר ‰fÓ ¯L‡ Ï‡ Ba Ú‚tL Ï‡ ÈÚ‚t ֲַַ«¿ƒ≈∆»«≈¬∆ƒ∆ƒ¿»≈

Ô¯ÎÚ Ôa B¯ÓB‡Â ,ÌÈ�·aלעכירּות ירמז ¿»ƒ¿¿∆»¿»ְֲִִַֹ

(תדא"ר ז"ל ּכמאמרם מּבנֹותיהם ְְְֲִִֵֶַַָָהּבתּולים

ּבתּולים: ּדם להם היה ׁשּלא ְִֶֶַָָָֹפ"ט)

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'a ycew zayl inei xeriy

(åò)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦¦¦¬¤−̈§©¨«

(æò)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàéòât ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨¨−£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−

:ïøëò-ïaô ¤¨§¨«

(çò)òøéçà éìzôð éðáì àéNð íBé øNò íéðL íBéa§Æ§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´©§¨¦®£¦©−
ïðéò-ïa:החיים אור ¤¥¨«

(èò)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî: §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ô)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

(àô)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(áô)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦¦¦¬¤−̈§©¨«

(âô)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
òøéçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨¨−£¦¨®¤²¨§©¬£¦©−

:ïðéò-ïaô ¤¥¨«

ß oeiq 'a ycew zay ß

(ãô)úàæ|éàéNð úàî Búà çLnä íBéa çaænä úkðç Ÿ́£ª©´©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½¥¥−§¦¥´
íéðL óñë-é÷øæî äøNò íézL óñk úøò÷ ìàøNé¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤§¥´¤§¥À¦§§¥¤̧¤Æ§¥´

:äøNò íézL áäæ úBtk øNò̈½̈©¬¨¨−§¥¬¤§¥«
i"yx£B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈa∑ׁשּנמ ּבּיֹום ּכּבֹו ואחר ּתחּלה ׁשּנמׁשח הּמׁשח"? "אחרי מקּים אני ּומה הקריב, ׁשח ¿ƒ»«…ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

אֹומר ּכׁשהּוא ּבּיֹום? ׁשּנמׁשח לֹומר אּלא הּמׁשח, ּביֹום ללמֹוד ּבא ולא זמן לאחר – הּמׁשח" "אחרי אֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹהקריב,
ז) –(ויקרא ׁשּנמׁשח ּבּיֹום אתֹו"? הּמׁשח "ּביֹום לֹומר: ּתלמּוד ּומה ּבּיֹום. ׁשּנמׁשח למדנּו אתם", מׁשחֹו "ּביֹום :ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ

NÚ¯‰.הקריב ÌÈzL ÛÒk ˙¯Ú˜∑(במ"ר ּפסּול(ספרי ּבהם ארע ולא ׁשהתנּדבּו הם .הם ְִִ«¬…∆∆¿≈∆¿≈ְְְְִֵֵֵֶֶַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(47 'nr g zegiy ihewl)

ּפסּול ּבהם ארע פד)ולא ז, (רש"י ְְֵֶַָֹ
צריְך הּמתּפּלל ּכְך: קרּבן, ּבמקֹום ׁשהיא ּבּתפּלה, ואף הּנׂשיאים. ּכל ׁשל קרּבנֹותיהם יחד נכללים ׁשּבֹו ּבּפסּוק נרמזה זֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻעבּדה

ּתפּלת ּגם ׁשהרי הּכלל, עם עצמֹו את לאחד עליו הּתפּלה ּבעת וגם הּתפּלה, לפני יׂשראל אהבת ׁשל עׂשה מצות עליו ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָלקּבל

רּבים". ׁשל ּבתפּלתן מֹואס הּקּב"ה "אין ּכמאמר ּבתפּלתֹו, 'ּפסּול' יהא ׁשּלא לֹו מבטח ואז רּבים. ּבלׁשֹון נאמרת החייםהּיחיד אור ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

hÁÏ‡˙‡:עו „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡עז È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t Ôa¯À̃¿««¿ƒ≈«»¿»

�ÈÏzÙעח È�·Ï ‡a¯ ÔÈÓBÈ ¯NÚ È¯z ‡ÓBÈa¿»¿≈¬«ƒ«»ƒ¿≈«¿»ƒ
:Ô�ÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡¬ƒ««≈»

ÔÈ˙Ï˙eעט ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó d�a¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»
„„‰·פ ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»
a¯פא „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:פב „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡פג È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:Ô�ÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡ Ôa¯À̃¿«¬ƒ««≈»

ÔÓפד d˙È eia¯c ‡ÓBÈa ‡Áa„Ó ˙k�Á ‡c»¬À««¿¿»¿»¿«ƒ»≈ƒ
È¯NÚ ‡z¯z ‡tÒÎ ÈÒÈ‚Ó Ï‡¯NÈ È·¯·«̄¿¿≈ƒ¿»≈¿ƒ≈«¿»«¿»«¿≈
‡·‰„„ ÈÎÈÊa ¯NÚ ÔÈ¯z ‡tÒÎ È˜¯ÊÓ«¿¿≈«¿»¿≈¬«»ƒ≈¿«¬»

:È¯NÚ ‡z¯z«¿»«¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ô�ÈÚ.עח) Ôa Ú¯ÈÁ‡ז"ל מאמרם ּדר על ירמז ¬ƒ«∆≈»ְֲִֶֶַַָָֹ

ׁשהיה מלּמד רצֹון ׂשבע ּבּפסּוק ׁשם) ְְְִִֵֶַַַָָָָָ(ספרי

ּבפרּגּיֹות ּבדגים ּביּמים ּבחלקֹו ׂשמח ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָנפּתלי

מאמר והּוא ּכאן. עד ּגינֹוסר ים ה' ּברּכת ְְֲִִֵַַַַַַָָּומלא

Ú¯ ÈÁ‡ּבער רע ּבעיניו היה אחיו ׁשחלק ּפרּוׁש ¬ƒ«ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּבגֹורלֹו: ׁשּנפל מחלק מלאה עינֹו והיתה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָחלקֹו,

B‚Â'.פד) B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈaּדברנּו הצּדיק ּכאן ¿ƒ»«…¿ְְִִֵָָ

ּביֹום יחד הקריבּו ּכּלן ּכי למעלה ְְְְְִִִֶַַַַָָָֻׁשּכתבנּו

ליֹום: אחד נדבתם ׁשנסּדרה אּלא ְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָאחד



נז `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'a ycew zayl inei xeriy

(åò)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦¦¦¬¤−̈§©¨«

(æò)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàéòât ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨¨−£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−

:ïøëò-ïaô ¤¨§¨«

(çò)òøéçà éìzôð éðáì àéNð íBé øNò íéðL íBéa§Æ§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´©§¨¦®£¦©−
ïðéò-ïa:החיים אור ¤¥¨«

(èò)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî: §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ô)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

(àô)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(áô)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦¦¦¬¤−̈§©¨«

(âô)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
òøéçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨¨−£¦¨®¤²¨§©¬£¦©−

:ïðéò-ïaô ¤¥¨«

ß oeiq 'a ycew zay ß

(ãô)úàæ|éàéNð úàî Búà çLnä íBéa çaænä úkðç Ÿ́£ª©´©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½¥¥−§¦¥´
íéðL óñë-é÷øæî äøNò íézL óñk úøò÷ ìàøNé¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤§¥´¤§¥À¦§§¥¤̧¤Æ§¥´

:äøNò íézL áäæ úBtk øNò̈½̈©¬¨¨−§¥¬¤§¥«
i"yx£B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈa∑ׁשּנמ ּבּיֹום ּכּבֹו ואחר ּתחּלה ׁשּנמׁשח הּמׁשח"? "אחרי מקּים אני ּומה הקריב, ׁשח ¿ƒ»«…ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

אֹומר ּכׁשהּוא ּבּיֹום? ׁשּנמׁשח לֹומר אּלא הּמׁשח, ּביֹום ללמֹוד ּבא ולא זמן לאחר – הּמׁשח" "אחרי אֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹהקריב,
ז) –(ויקרא ׁשּנמׁשח ּבּיֹום אתֹו"? הּמׁשח "ּביֹום לֹומר: ּתלמּוד ּומה ּבּיֹום. ׁשּנמׁשח למדנּו אתם", מׁשחֹו "ּביֹום :ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ

NÚ¯‰.הקריב ÌÈzL ÛÒk ˙¯Ú˜∑(במ"ר ּפסּול(ספרי ּבהם ארע ולא ׁשהתנּדבּו הם .הם ְִִ«¬…∆∆¿≈∆¿≈ְְְְִֵֵֵֶֶַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(47 'nr g zegiy ihewl)

ּפסּול ּבהם ארע פד)ולא ז, (רש"י ְְֵֶַָֹ
צריְך הּמתּפּלל ּכְך: קרּבן, ּבמקֹום ׁשהיא ּבּתפּלה, ואף הּנׂשיאים. ּכל ׁשל קרּבנֹותיהם יחד נכללים ׁשּבֹו ּבּפסּוק נרמזה זֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻעבּדה

ּתפּלת ּגם ׁשהרי הּכלל, עם עצמֹו את לאחד עליו הּתפּלה ּבעת וגם הּתפּלה, לפני יׂשראל אהבת ׁשל עׂשה מצות עליו ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָלקּבל

רּבים". ׁשל ּבתפּלתן מֹואס הּקּב"ה "אין ּכמאמר ּבתפּלתֹו, 'ּפסּול' יהא ׁשּלא לֹו מבטח ואז רּבים. ּבלׁשֹון נאמרת החייםהּיחיד אור ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

hÁÏ‡˙‡:עו „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡עז È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t Ôa¯À̃¿««¿ƒ≈«»¿»

�ÈÏzÙעח È�·Ï ‡a¯ ÔÈÓBÈ ¯NÚ È¯z ‡ÓBÈa¿»¿≈¬«ƒ«»ƒ¿≈«¿»ƒ
:Ô�ÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡¬ƒ««≈»

ÔÈ˙Ï˙eעט ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó d�a¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»
„„‰·פ ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»
a¯פא „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:פב „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡פג È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:Ô�ÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡ Ôa¯À̃¿«¬ƒ««≈»

ÔÓפד d˙È eia¯c ‡ÓBÈa ‡Áa„Ó ˙k�Á ‡c»¬À««¿¿»¿»¿«ƒ»≈ƒ
È¯NÚ ‡z¯z ‡tÒÎ ÈÒÈ‚Ó Ï‡¯NÈ È·¯·«̄¿¿≈ƒ¿»≈¿ƒ≈«¿»«¿»«¿≈
‡·‰„„ ÈÎÈÊa ¯NÚ ÔÈ¯z ‡tÒÎ È˜¯ÊÓ«¿¿≈«¿»¿≈¬«»ƒ≈¿«¬»

:È¯NÚ ‡z¯z«¿»«¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ô�ÈÚ.עח) Ôa Ú¯ÈÁ‡ז"ל מאמרם ּדר על ירמז ¬ƒ«∆≈»ְֲִֶֶַַָָֹ

ׁשהיה מלּמד רצֹון ׂשבע ּבּפסּוק ׁשם) ְְְִִֵֶַַַָָָָָ(ספרי

ּבפרּגּיֹות ּבדגים ּביּמים ּבחלקֹו ׂשמח ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָנפּתלי

מאמר והּוא ּכאן. עד ּגינֹוסר ים ה' ּברּכת ְְֲִִֵַַַַַַָָּומלא

Ú¯ ÈÁ‡ּבער רע ּבעיניו היה אחיו ׁשחלק ּפרּוׁש ¬ƒ«ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּבגֹורלֹו: ׁשּנפל מחלק מלאה עינֹו והיתה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָחלקֹו,

B‚Â'.פד) B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈaּדברנּו הצּדיק ּכאן ¿ƒ»«…¿ְְִִֵָָ

ּביֹום יחד הקריבּו ּכּלן ּכי למעלה ְְְְְִִִֶַַַַָָָֻׁשּכתבנּו

ליֹום: אחד נדבתם ׁשנסּדרה אּלא ְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָאחד
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(äô)ìL÷øænä íéòáLå óñk úçàä äøòwä äàîe íéL §¦´¥À̈©§¨¨³¨«©©Æ¤½¤§¦§¦−©¦§¨´
ì÷La úBàî-òaøàå íétìà íéìkä óñk ìk ãçàä̈«¤¨®µŸ¤´¤©¥¦½©§©¬¦§©§©¥−§¤¬¤

:Lãwä©«Ÿ¤
i"yx£'B‚Â ˙Á‡‰ ‰¯Úw‰ ‰‡Óe ÌÈLÏL∑ּפירׁש ולא מׁשקלּה", ּומאה "ׁשלׁשים ׁשּנאמר: לפי לֹומר? ּתלמּוד מה ¿…ƒ≈»«¿»»»««¿ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

הּקדׁש" ּבׁשקל הּכלים ּכסף "ּכל ּבכּלן וכלל ּכאן ּוׁשנאּה חזר לכ ׁשקל, B‚Â'.ּבאיזֹו ÌÈÏk‰ ÛÒk Ïk∑(ספרי) ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ…∆∆«≈ƒ¿
מעט ולא רּבה לא ּכאחד ּכּלן וׁשֹוקלן אחד אחד ׁשֹוקלן ּבמׁשקלן, מכּונים הּמקּדׁש ּכלי ׁשהיּו לּמד. ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻ

(åô)äøNò äøNò úøè÷ úàìî äøNò-íézL áäæ úBtk©¸¨¨³§¥«¤§¥Æ§¥´Ÿ§½Ÿ¤£¨¨¯£¨¨²
:äàîe íéøNò úBtkä áäæ-ìk Lãwä ì÷La ókä©©−§¤´¤©®Ÿ¤¨§©¬©©−¤§¦¬¥¨«

i"yx£‰¯NÚŒÌÈzL ·‰Ê ˙Btk∑אחת "ּכף ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה «»»¿≈∆¿≈ְֱֱִֶֶֶַַַַַָָ
עׂשרה ּומׁשקלּה ּכסף ׁשל אחת ּכף אּלא אינֹו אֹו ּכסף. ׁשל ׁשקלים עׂשרה ּומׁשקלּה זהב ׁשל היא – זהב" ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָעׂשרה

היּו זהב ׁשל – זהב" "ּכּפֹות לֹומר ּתלמּוד ּכסף? לׁשל ׁשוה מׁשקלם אין זהב וׁשקלי זהב, .(ספרי)ׁשקלי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ

(æô)øNò-íéðL íìéà íéøt øNò íéðL äìòì ø÷aä-ìk̈©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³§¥«¨¨Æ
íéðL íéfò éøéòNe íúçðîe øNò íéðL äðL-éða íéNák§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨¨−¦§¨¨®§¦¥¬¦¦²§¥¬

:úàhçì øNòהחיים אור ¨−̈§©¨«

(çô)ø÷a ìëå|íéøt äòaøàå íéøNò íéîìMä çáæ §ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»¨¦¼
úàæ íéML äðL-éða íéNák íéML íéãzò íéML íìéà¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½§¨¦¬§¥«¨−̈¦¦®µŸ

:Búà çLnä éøçà çaænä úkðç£ª©´©¦§¥½©©«£¥−¦¨©¬Ÿ«

(èô)òîLiå Bzà øaãì ãòBî ìäà-ìà äLî àááe§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»§©¥´¦¼©¦§©̧
úãòä ïøà-ìò øLà úøtkä ìòî åéìà øacî ìBwä-úà¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ¨«¥ª½

:åéìà øaãéå íéáøkä éðL ïéaîהחיים ôôôאור ¦¥−§¥´©§ª¦®©§©¥−¥¨«
i"yx£‰LÓ ‡··e∑:אֹומר אחד ּכתּוב ּביניהם. והכריע ׁשליׁשי ּבא זה, את זה הּמכחיׁשים ּכתּובים א)ׁשני :(ויקרא ¿……∆ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

אֹומר: אחד וכתּוב לּפרכת, חּוץ והּוא – מֹועד" מאהל אליו ה' כח)"וידּבר הּכּפרת".(שמות מעל אּת "ודּברּתי : ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹ
הּכּפרת מעל הּבא הּקֹול את ׁשֹומע וׁשם מֹועד אהל אל ּבא מׁשה ּביניהם: והכריע זה ‰ÌÈ·e¯k.ּבא È�L ÔÈaÓi∑ ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹƒ≈¿≈«¿ƒ

מֹועד לאהל יצא ּומּׁשם הּכרּובים ׁשני לבין הּׁשמים מן יֹוצא מעלה∑acÓ¯.הּקֹול ׁשל ּכבֹודֹו "מתּדּבר". ּכמֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹƒ«≈ְְְְִֵֶַַָ
מאליו ׁשֹומע ּומׁשה עצמֹו לבין ּבינֹו מדּבר ּכן: ‡ÂÈÏ.לֹומר ¯a„ÈÂ∑(ספרי)הּדּברֹות מן אהרן את ÚÓLiÂ.למעט ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ«¿«≈≈»ְְֲִִֵֶַַַֹ«ƒ¿«

ÏBw‰Œ˙‡∑נפסק היה לּפתח ּוכׁשּמּגיע ּבסיני, עּמֹו ׁשּנדּבר הּקֹול הּוא "אתֿהּקֹול", לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו קֹול יכֹול ∆«ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
לאהל חּוץ יֹוצא היה רבה)ולא נשא:(במדבר פרשת חסלת ְֵֶָָָֹֹ

Ï˜˙Ó‡פה ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒƒ¿ƒ¬»«¿¿»
‡˜¯ÊÓc ÔÈÚ·LÂ ‡tÒÎc ‡„Á ‡˙ÒÈ‚Ó„ƒ¿ƒ»»¬»¿«¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿¿»
‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z ‡i�Ó ÛÒk Ïk „Á«…¿«»«»¿≈«¿ƒ¿«¿«¿»

:‡L„e˜ ÈÚÏÒaƒƒ¿≈¿»

˜Ë¯˙פו ÔÈÏÓ È¯NÚ Èz¯z ‡·‰„„ ÈÎÈÊa»ƒ≈¿«¬»«¿≈«¿≈«¿«¿…∆
‡Ï˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡iÓÒea¿«»«¿«¬«ƒ¿ƒ¬»«¿¿»
‡ÈÎÈÊa ·‰c Ïk ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‡ÎÈÊ·„¿»ƒ»¿ƒ¿≈¿»»¿«»ƒ«»

:ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó¿»¿«¿ƒ

ÔÈ¯Îcפז ÔÈ¯Bz ¯NÚ È¯z ‡˙ÏÚÏ È¯Bz Ïk»≈«¬»»¿≈¬«ƒƒ¿ƒ
¯NÚ È¯z ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ¯NÚ È¯z¿≈¬«ƒ¿ƒ¿≈¿»¿≈¬«
¯NÚ È¯z ÔÈfÚ ¯· È¯ÈÙˆe ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿¿ƒ≈«ƒƒ¿≈¬«

:‡˙‡hÁÏ¿«»»

ÔÈ¯NÚפח ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ï È¯Bz ÏÎÂ¿…≈¿ƒ¿«¿«»«¿ƒ
ÔÈzL ÔÈ„b ÔÈzL ÔÈ¯Îc ÔÈ¯Bz ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»ƒƒ¿ƒƒƒ«¿«ƒƒ
‡Áa„Ó ˙k�Á ‡c ÔÈzL ‡�L È�a ÔÈ¯Ó‡ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒƒ»¬À««¿¿»

:d˙È eia¯„ ¯˙a»«¿«ƒ»≈

ÏlÓÏ‡פט ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ ‰LÓ ÏÈÏÚ „ÎÂ¿«»ƒ∆¿«¿«ƒ¿»¿«»»
ÈÂlÚÓ dnÚ ÏlÓ˙Ó„ ‡Ï˜ ˙È ÚÓLe dnÚƒ≈¿«»»»¿ƒ¿«≈ƒ≈≈ƒ»≈
ÔÈ¯z ÔÈaÓ ‡˙e„‰Ò„ ‡�B¯‡ ÏÚ Èc ‡z¯tÎ«À¿»ƒ«¬»¿«¬»ƒ≈¿≈

Ù Ù Ù :dnÚ ÏlÓ˙Óe ‡i·e¯k¿«»ƒ¿«≈ƒ≈

æô÷ 'îòá àùð úùøôì äøèôä
dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

.Ï‡¯NÈ È‡ÈN� ˙‡Óהצר לּמה לדעת צרי ≈≈¿ƒ≈ƒ¿»≈ְִַַַָָָָֻ

אֹותם הּכתּוב ׁשּיׁשּבח ואּולי ּכן. ְְֵֶַַַַַָָלֹומר

מאמר והּוא הּמזּבח, חנּכת עׂשּו ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֻׁשּמעצמן

È‡ÈN� ˙‡Óולא הּמעׂשה היה מאּתם ּפרּוׁש ≈≈¿ƒ≈ְֲִֵֵֶַַָָָֹ

(ספרי אמרּו ורז"ל מהּזּולת, להּגיע ְְְְְְִִִֵַַַַַַָֻהצרכּו

אחת ּבמצוה ּכּלן ׁשּׁשוּו לֹומר ׁשּבא נ"ג) ְְִֶֶַַַָָָָֻח"א

אחד זכּות אֹומרם ּפרּוׁש ּכאן. עד אחד ְְְֵֶֶַָָָָּוזכּות

יּמצא אבל ּבענין, האמּור הּקרּבן ּבענין ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָהּוא

ּגדֹול נחׁשֹון ּכי מּזה למעלה זה הדרגֹות ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָּבהם

ִָֻמּכּלן:

ÏÚÏ‰.פז) ¯˜a‰ Ïkלֹומר יחיד, לׁשֹון אמר »«»»»…»ְִַַָָ

אמר וכן לכּלן. אחד ּגדר Á·Êּכי ¯˜a ְְִֵֵֶַָָָָֻ¿«∆«

ÌÈÓÏM‰:עצמֹו זה לטעם יחיד לׁשֹון «¿»ƒְְְִֶַַַָ

‡ÂÈÏ.פט) ¯acÓ ÏBw‰ּׁשּכתבנּו מה לפי «ƒ«≈≈»ְְִֶַַָ

ּכי א'), כ' (ׁשמֹות אחרים ְְֲִִִֵּבמקֹומֹות

מלא מּמּנּו נֹוצר היה מה' הּיֹוצא ְִִֵֵֶַַַָָָּדּבּור

יּׁשבּתי זה ּפי ועל לּנביא, המדּבר ְְְְִִִִֵֶַַַַַָוהּוא

והּוא ה' ּבדּבּורי האמּור לאמר ּתבת ְְִֵֵֵַָָָֹּכל

‡ÂÈÏאֹומרֹו ¯acÓ ÏBw‰ׁשל קֹולֹו ּפרּוׁש ְ«ƒ«≈≈»ֵֶ

ׁשהּתבה והגם לֹו, מּדּבר הּוא ּברּו ֲִֵֵֶַַַַַָָָהּקדֹוׁש

עצמֹו הּוא ׁשהּקֹול לצד מתּדּבר, ּכמֹו ְְְְְִֵֶַַַַָּדגּוׁשה

והּמׂשּכיל זה, ּכסדר לאמר יצּדק ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֻהּדּבּור

ִָיבין:

‡N� ˙L¯t ˙ÏÒÁ¬»«»»«»…



נט

לשבוע פרשת נשא תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ה אייר
פרק קיט מתחילת הפרק 

עד פסוק צו  

יום רביעי - כ"ח אייר
מפרק קלה 

עד סוף פרק קלט  

יום שני - כ"ו אייר
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק 

יום חמישי - כ"ט אייר
מפרק קמ

עד סוף פרק קנ

יום שלישי - כ"ז אייר
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום שישי - א' סיון
פרק כ

מפרק א
עד סוף פרק ט

שבת קודש - ב' סיון
פרק כ

מפרק י עד סוף פרק יז

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 



`xiiס e"kÎd"k ipyÎoey`x mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר כ"ה ראשון יום
פרקנא

,ar 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...î"ãò ùîî äëëå,ar 'nr cr.ùîî íéðåúçúá

אייר כ"ו שני יום

,ar 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïéáù ìãáääå,ar 'nr cr.íúåéçäì íäì
øééàå"ë-ä"ëéðù-ïåùàøíåé

ìk àlîî àeä-Ceøa óBñ-ïéà ,ìLî Cøc ìò ,Lnî äëëå§¨¨©¨©¤¤¨¨¥¨§©¥¨
ïéîìò,zenlerd lk ±,íúBéçäì,ytpd lyna epcnly enk - ¨§¦§©£¨

`ed jexa seq oi` xe` jk ,sebd lk z` d`lnne z`vnp ytpdy

,zenlerd lka `vnpe `lnn ,"oinlr lk `lnn"Lé íìBò ìëáe§¨¨¥
,úéìëúå õ÷ ïéàì íéàeøa§¦§¥¥§©§¦
úBâøãî éðéî úBááø àBaø¦§¨¦¥©§§
,'eë úBîLðe íéëàìî- ©§¨¦§¨

lka leab ila mi`xap xtqn

,mlerúBîìBòä éeaø ïëå§¥¦¨¨
ìò dBáb ,ìeáâe õ÷ Bì ïéà¥¥§¨©©

.'eë dBábzenler mpyi ± ¨©
mler lke ,xtqn ila

± ipyd mlerdn dlrnl

mixaca zewlgzdd ,oky

xy`a wx `id ,zeipgexa

daxd" mixne`yke ,dbxcl

lky ,`id dpeekd ,"zenler

dbixcna `ed mdn cg`

dlrnl cg` mler ,zxg`

,mi`xape zenlera dlecbd zewlgzdd z`hazn jkae ;ipydn

myke .ipyl cg` xa` oia ,mixa`a zewlgzdd `ed jk lr lyndy

z`vnp dnypd zenvre zedny xnel xyt` i` ,dnypl qgiay

zedn zpigany ,lynpa mb jk ± milbxa xy`n xzei y`xay gena

"seq oi`"d ± `l` ,mlerl mler oia lcad oi` seq oi` zenvre

.deeya zenlerd lka mlrda `ede ,deeya zenlerd lka `vnp

íéðBéìòa äåL àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL Búeîöòå Búeäî ,äpäå§¦¥¨§©§¤¥¨¨¤§¤§¦
,ìéòì økæpä äîLpä ìLîk ,íéðBzçúåzenvre zedny - §©§¦¦§©©§¨¨©¦§¨§¥

z`vnp `idy xnel xyt` i`e ,zewlgzdn dlrnl `id dnypd

.milbxa xy`n xzei y`xay oigena:íéðewza áeúkL Bîëe§¤¨©¦¦
eäéàc",d"awd ±,"ïéîéúñ ìëc eîéúñlkn mlrp `ed - §¦§¦§¨§¦¦

,minlrpdLeøt`l` ,minlrpd lk xy`n xzei mlrp `edy `l ± ¥
lkn mb mlrp `edy

:minlrpdïéîìòa elôàc©£¦§¨§¦
àeä àìéòìc ïéîéúñ§¦¦¦§¥¨
,íëBúa íìòðå íeúñ- ¨§¤§¨§¨

minlrpd zenlera elit`y

eppi` `ed ,dlrnly

,zelbzdaàeäL Bîk§¤
,íéðBzçza íìòðå íeúñ̈§¤§¨©©§¦
mlrda `edy enk -

,mipezgzd zenleraék¦
déa àñéôz äáLçî úéì¥©£¨¨§¦¨¥

,ììkdaygn oi` - §¨
,llk ea "qetzz"yelôà£¦
,íéðBéìò úBîìBòaixd - §¨¤§¦

xnele licadl jiiy `ly

`ly `ed `ed jexa seq oi` zenvre zedn ,mipezgzd zenleray

mb ,ik ± zelbzda `ed ,mipeilrd zenlera eli`e ,zelbzda

.mipezgzd zenlera enk zelbzda `ly `ed mipeilrd zenlera

Y íL éeönL Bîk ,àöîðå,mipeilrd zenleraàöîð Ck §¦§¨§¤¨¨¨¦§¨
.Lnî íéðBzçzazenlerd oia lcad oi` eze`vnida mby ixd ± ©©§¦©¨

`vnp `edy myk ,oky ,mipezgzd zenlerd oial mipeilrd

zenlera mb `vnp `ed dcn dze`a ,mipeilrd zenlera

.mipezgzd

úëLîä ãvî àeä ,íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBò ïéaL ìcáääå§©¤§¥¤¥¨¤§¦§©§¦¦©©§¨©
éLîî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øLà úeiçäéelb úðéçáa øéàîe C ©©£¤¥¨©§¦¥¦¦§¦©¦

íìòääîzeigdl ick `id zelbzddy ,oldl xiaqiy itk ± ¥©¤§¥
ziwl`d zelbzdd `id ,mzeig ik ,mkezay mi`xapde zenlerd

`hazn jkae ± mday

zenlerd oiay lcadd

zenlerl mipeilrd

dcn efi`a ± mipezgzd

zenlera :zelbzdd

zeigdn dx`dd mipeilrd

zelbzda xzei `id ziwl`d

.mipezgzd zenlera xy`n

,xbqend xn`na ,owfd epax xiaqn ,mlrdde ielibd oipra ,o`k exaca

mya ,zenleray ziwl`d zeigl mi`xew recn minrhd cg` edfy

"xe`"äpëî úeiçä úëLîäå äòtLääL íéîòhäî ãçà äfL]¤¤¤¨¥©§¨¦¤©©§¨¨§©§¨©©©§ª¨

ìLî Cøc ìò "øBà" íLamixwegd mi`xewy "rty" mewna ± §¥©¤¤¨¨
cg` ."xe`" mya "dlaw"a `xwp df ± ziwl`d zeigd zrtydl

± mlrddn zelbzdd z` `han ,xe` byend ,oky :`ed jkl minrhd

jynp `ed okn xg`le ,xe`na mlrpe xzqen xe`d did dligza

,"xe`n"d `edy ,exewnn

:xnelk ,"xe`" xeza dlbzne

dn ielibote`a mlrd

mlrddn cala dx`dy

enk `ly ± ieliba d`a

enk xacd mvry ,"rty"a

,rtyp zeidl leki ± `edy

,"min zrty" ,lynl enk

.xg` mewna ekynii ,cg` mewna dligza eidy mnvr mindy

d`a mlrddn cala dx`dy ,mlrdd on ielib epipr "xe`" ,eli`e

zkynpd ziwl`d zeigd recn ,xac ly enrh edf .zelbzda

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

î"ãò ùîî äëëåïéîìò ìë àìîî ä"á ñ"à
ùé íìåò ìëáå íúåéçäì
úåâøãî éðéî úåááø àåáø úéìëúå õ÷ ïéàì íéàåøá
ìåáâå õ÷ åì ïéà úåîìåòä éåáéø ïëå 'åë úåîùðå íéëàìî
ä"á ñ"à ìù åúåîöòå åúåäî äðäå .'åë äåáâ ìò äåáâ
ù"îëå ì"ðä äîùðä ìùîë íéðåúçúå íéðåéìòá äåù
ïéîìòá 'éôàã 'éô ïéîéúñ ìëã åîéúñ åäéàã íéðå÷éúá
àåäù åîë íëåúá íìòðå íåúñ àåä àìéòìã ïéîéúñ
ììë äéá àñéôú äáùçî úéì éë 'éðåúçúá íìòðå íåúñ
êë íù éåöîù åîë àöîðå .íéðåéìò úåîìåòá 'éôà

.ùîî íéðåúçúá àöîð

íéðåéìò 'åîìåò ïéáù ìãáääå
ä"á ñ"à øùà úåéçä úëùîä ãöî àåä íéðåúçúå
'éîòèäî ãçà äæù] íìòääî éåìéâ 'éçáá øéàîå êéùîî
[î"ãò øåà íùá äðåëî úåéçä úåëùîäå äòôùääù
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xii` f"k iyily mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר כ"ז שלישי יום

,ar 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åîöò ë"ëå,144 'nr cr.ä"á ñ"à

mlrdd on ielib `idy iptn ,"xe`" mya z`xwp ± zenlera.[
- `id ,dlbne jiynn ,`ed jexa seq oi`y ,zeigd zkynd

,íäaL íéàeøaäå úBîìBòä úBéçäìlcad xak miiw ,jkay - §©£¨¨§©§¦¤¨¤
,mipezgzd zenlerd oial mipeilrd zenlerd oiaúBîìBòäL¤¨¨

íéìa÷î íéðBéìòä± ¨¤§¦§©§¦
,ef zeige dkyndúðéçáa¦§¦©

øúBé úö÷ éelb¦§¨¥
,íéðBzçzäîxy`n - ¥©©§¦

.mipezgzd zenlerd

zenlera mb :xnelk

zeigde xe`d oi` mipeilrd

m` ik ± ynn zelbzda

zenlera xy`n xzei zvw

.mipezgzdíéàeøaä ìëå§¨©§¦
íäaL,mipeilrd zenlera ±íéìa÷î,ef dielb zeig ±ãçà ìk ¤¨¤§©§¦¨¤¨

Búðeëúe Bçk éôk9,lawn xa` lky ,lyna epcnly enk - §¦Ÿ§¨
`xap lk lawn ,lynpa mb jk ,"ezpekze ebfn itk" gendn zeig

,lawl egeka yiy dnk cr :xnelk ,"ezpekze ebfn itk" ,ezeig z`

oigen ly ote`a m` - zeigd ea dlbzz dpekze ote` dfi`ae

"dpekz"dy `l la`"] zecn ly ote`a e` ,lkyedxizqnielibd

jiynn' `"kxi`ne- "'el`"hily x"enc` w"k zxrd,[àéäL¤¦
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øLà úéèøtä äëLîä úðéçáe úðeëz§©§¦©©§¨¨©§¨¦£¤¥¨

éLîî;Bì øéàîe C.ihxt `xap eze`l -elôà ,íéðBzçzäå ©§¦¥¦§©©§¦£¦
íéìa÷î íðéà ,íéiðçeøä̈£¦¦¥¨§©§¦
,ziwl`d zeigd z` ±

,Ck ìk éelb úðéçáa- ¦§¦©¦¨¨
,mipeilrd zenlerd enk

øLà íéaø íéLeáìa ÷ø©¦§¦©¦£¤
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨

íäa Léaìîmze`a ± ©§¦¨¤
,miyealøBàäå úeiçä©©§¨

éLîî øLàíäì øéàîe C £¤©§¦¥¦¨¤
.íúBéçäìzeigdy ± §©£¨

dyeal ,mipezgzd zenlerd z` zeigdl zkynpd ziwl`d

dxzqd ;zelbzda didz `l zeigdy ,mixizqnd miyeal daxda

miyeald xtqna ,zenka wx dppi` ,mixizqn miyealdy ef dlecb

,dpey yeal beqa xaecn :zeki`a mb m` ik ,zeigd lr mixizqnd

.inyb mler epnn `xapy ,efk dxeva xizqnd

mi`xap zeigdn mieedzn eid ,cala miyeal ly ax xtqna mb ,oky

yeal beq yxcp ± inybd mleray enk mi`xap exveeiy ick ;miipgex

± ixnbl xg`:"`ipz"d oeylaeøLà íéLeálä eøáâå eîöò Ck ìëå§¨¨¨§§¨§©§¦£¤
,úeiçäå øBàä íäa øézñîe Léaìî àeä Ceøa óBñ-ïéàwx `l - ¥¨©§¦©§¦¨¤¨§©©

milecb md miyealdy

beqn md `l` ,xtqna miaxe

mdy dnvr dxzqddy dfk

dwfge dlecb `id ,mixizqn

,xzeiBa àøa øLà ãò± ©£¤¨¨
,dl` zeige xe`aäfä íìBò¨©¤

,Lnî éîLbäå éøîçäik" - ©¨§¦§©©§¦©¨
"ipgex 'iyrd mler epyi10±

`"hily x"enc` w"kzxrd,

úeiça eäiçîe eäeäîe§©¥§©¥§©
éLîî øLà øBàåøéàîe C §£¤©§¦¥¦

äqëîe Laìîä øBà ,Bì©§ª¨§ª¤
íéLeálä CBúa øzñîeª§¨§©§¦
íéîeöòäå íéaøä̈©¦§¨£¦
íéøézñîe íéîéìònä©©£¦¦©§¦¦

íéøác ÷ø úeiçå øBà íeL äìâðå äàøð ïéàL ãò ,úeiçäå øBàä̈§©©©¤¥¦§¤§¦§¤§©©§¨¦

¯ ,íéúî íéàøðå ,íéiîLâå íéiøîç,mizn mixac md dl`y dncp ¨§¦¦§©§¦¦§¦§¦¥¦
.oldlck ,ixnegd ux`d xecka xacdy itke ,zipgex zeig mda oi`y

àlL ,ãéîz Léì ïéàî íúBà äeäîä úeiçå øBà Lé íëBúa Cà©§¨¥§©©§©¤¨¥©¦§¥¨¦¤Ÿ
,eéäLk ñôàå ïéà úBéäì eøæçédna ic `l ,oky .e`xapy iptl - ©§§¦§©¦¨¤¤§¤¨

zg` mrt e`xap mdy

,`l` ,ziy`xa ini zyya

lr ,rbx lkae zr lka ,cinz

ycgl iwl`d zeigde xe`d

± yil oi`n ycgn zeedle

xe`d mdampyi cinzy ,ixd

deednd iwl`d zeigde

md oi`y zexnl ,mze`

,mi`xp-ïéàî àeä äæ øBàå§¤¥¥
÷ø ,àeä-Ceøa óBñ¨©
,íéaø íéLeáìa LaìúpL¤¦§©¥¦§¦©¦
íéiç õòa áeúkL Bîëe11, §¤¨§¥©¦

õøàä øeck úeiçå øBàL¤§©©¨¨¤
,øNa éðéòì äàøpä éøîçä©¨§¦©¦§¤§¥¥¨¨
úeëìîc úeëìnî àeä¦©§§©§

,äiNòcmler"a xzeia dpezgzd dxitqd `id "diyrc zekln" - ©£¦¨
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øåàå úåéçá åäééçîå åäååäîå ùîî éîùâäå éøîåçä
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÷ø úåéçå øåà íåù äìâðå äàøð ïéàù ãò úåéçäå øåàä
ùé íëåúá êà íéúî íéàøðå íééîùâå íééøîåç íéøáã
åøæçé àìù ãéîú ùéì ïéàî íúåà äåäîä úåéçå øåà
÷ø ä"á ñ"àî àåä äæ øåàå åéäùë ñôàå ïéà úåéäì
úåéçå øåàù ç"òá ù"îëå íéáø íéùåáìá ùáìúðù
úåëìîî àåä øùá éðéòì äàøðä éøîåçä õøàä øåãë
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סי xii` f"k iyily mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר כ"ז שלישי יום

,ar 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åîöò ë"ëå,144 'nr cr.ä"á ñ"à

mlrdd on ielib `idy iptn ,"xe`" mya z`xwp ± zenlera.[
- `id ,dlbne jiynn ,`ed jexa seq oi`y ,zeigd zkynd

,íäaL íéàeøaäå úBîìBòä úBéçäìlcad xak miiw ,jkay - §©£¨¨§©§¦¤¨¤
,mipezgzd zenlerd oial mipeilrd zenlerd oiaúBîìBòäL¤¨¨

íéìa÷î íéðBéìòä± ¨¤§¦§©§¦
,ef zeige dkyndúðéçáa¦§¦©

øúBé úö÷ éelb¦§¨¥
,íéðBzçzäîxy`n - ¥©©§¦

.mipezgzd zenlerd

zenlera mb :xnelk

zeigde xe`d oi` mipeilrd

m` ik ± ynn zelbzda

zenlera xy`n xzei zvw

.mipezgzdíéàeøaä ìëå§¨©§¦
íäaL,mipeilrd zenlera ±íéìa÷î,ef dielb zeig ±ãçà ìk ¤¨¤§©§¦¨¤¨

Búðeëúe Bçk éôk9,lawn xa` lky ,lyna epcnly enk - §¦Ÿ§¨
`xap lk lawn ,lynpa mb jk ,"ezpekze ebfn itk" gendn zeig

,lawl egeka yiy dnk cr :xnelk ,"ezpekze ebfn itk" ,ezeig z`

oigen ly ote`a m` - zeigd ea dlbzz dpekze ote` dfi`ae

"dpekz"dy `l la`"] zecn ly ote`a e` ,lkyedxizqnielibd

jiynn' `"kxi`ne- "'el`"hily x"enc` w"k zxrd,[àéäL¤¦
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øLà úéèøtä äëLîä úðéçáe úðeëz§©§¦©©§¨¨©§¨¦£¤¥¨

éLîî;Bì øéàîe C.ihxt `xap eze`l -elôà ,íéðBzçzäå ©§¦¥¦§©©§¦£¦
íéìa÷î íðéà ,íéiðçeøä̈£¦¦¥¨§©§¦
,ziwl`d zeigd z` ±

,Ck ìk éelb úðéçáa- ¦§¦©¦¨¨
,mipeilrd zenlerd enk

øLà íéaø íéLeáìa ÷ø©¦§¦©¦£¤
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨

íäa Léaìîmze`a ± ©§¦¨¤
,miyealøBàäå úeiçä©©§¨

éLîî øLàíäì øéàîe C £¤©§¦¥¦¨¤
.íúBéçäìzeigdy ± §©£¨

dyeal ,mipezgzd zenlerd z` zeigdl zkynpd ziwl`d

dxzqd ;zelbzda didz `l zeigdy ,mixizqnd miyeal daxda

miyeald xtqna ,zenka wx dppi` ,mixizqn miyealdy ef dlecb

,dpey yeal beqa xaecn :zeki`a mb m` ik ,zeigd lr mixizqnd

.inyb mler epnn `xapy ,efk dxeva xizqnd

mi`xap zeigdn mieedzn eid ,cala miyeal ly ax xtqna mb ,oky

yeal beq yxcp ± inybd mleray enk mi`xap exveeiy ick ;miipgex

± ixnbl xg`:"`ipz"d oeylaeøLà íéLeálä eøáâå eîöò Ck ìëå§¨¨¨§§¨§©§¦£¤
,úeiçäå øBàä íäa øézñîe Léaìî àeä Ceøa óBñ-ïéàwx `l - ¥¨©§¦©§¦¨¤¨§©©

milecb md miyealdy

beqn md `l` ,xtqna miaxe

mdy dnvr dxzqddy dfk

dwfge dlecb `id ,mixizqn

,xzeiBa àøa øLà ãò± ©£¤¨¨
,dl` zeige xe`aäfä íìBò¨©¤

,Lnî éîLbäå éøîçäik" - ©¨§¦§©©§¦©¨
"ipgex 'iyrd mler epyi10±

`"hily x"enc` w"kzxrd,

úeiça eäiçîe eäeäîe§©¥§©¥§©
éLîî øLà øBàåøéàîe C §£¤©§¦¥¦

äqëîe Laìîä øBà ,Bì©§ª¨§ª¤
íéLeálä CBúa øzñîeª§¨§©§¦
íéîeöòäå íéaøä̈©¦§¨£¦
íéøézñîe íéîéìònä©©£¦¦©§¦¦

íéøác ÷ø úeiçå øBà íeL äìâðå äàøð ïéàL ãò ,úeiçäå øBàä̈§©©©¤¥¦§¤§¦§¤§©©§¨¦

¯ ,íéúî íéàøðå ,íéiîLâå íéiøîç,mizn mixac md dl`y dncp ¨§¦¦§©§¦¦§¦§¦¥¦
.oldlck ,ixnegd ux`d xecka xacdy itke ,zipgex zeig mda oi`y

àlL ,ãéîz Léì ïéàî íúBà äeäîä úeiçå øBà Lé íëBúa Cà©§¨¥§©©§©¤¨¥©¦§¥¨¦¤Ÿ
,eéäLk ñôàå ïéà úBéäì eøæçédna ic `l ,oky .e`xapy iptl - ©§§¦§©¦¨¤¤§¤¨

zg` mrt e`xap mdy

,`l` ,ziy`xa ini zyya

lr ,rbx lkae zr lka ,cinz

ycgl iwl`d zeigde xe`d

± yil oi`n ycgn zeedle

xe`d mdampyi cinzy ,ixd

deednd iwl`d zeigde

md oi`y zexnl ,mze`

,mi`xp-ïéàî àeä äæ øBàå§¤¥¥
÷ø ,àeä-Ceøa óBñ¨©
,íéaø íéLeáìa LaìúpL¤¦§©¥¦§¦©¦
íéiç õòa áeúkL Bîëe11, §¤¨§¥©¦

õøàä øeck úeiçå øBàL¤§©©¨¨¤
,øNa éðéòì äàøpä éøîçä©¨§¦©¦§¤§¥¥¨¨
úeëìîc úeëìnî àeä¦©§§©§

,äiNòcmler"a xzeia dpezgzd dxitqd `id "diyrc zekln" - ©£¦¨
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íéøîà éèå÷éì

'éðåéìòä 'åîìåòäù íäáù íéàåøáäå úåîìåòä úåéçäì
'éàåøáä ìëå 'éðåúçúäî øúåé úö÷ éåìéâ 'éçáá íéìá÷î
úðåëú àéäù åúðåëúå åçë éôë 'à ìë íéìá÷î íäáù
øéàîå êéùîî ä"á ñ"à øùà úéèøôä äëùîä 'éçáå
'éçáá íéìá÷î íðéà íééðçåøä 'éôà íéðåúçúäå .åì
ùéáìî ä"á ñ"à øùà íéáø íéùåáìá ÷ø ë"ë éåìéâ
íúåéçäì íäì øéàîå êéùîî øùà øåàäå úåéçä íäá

ùéáìî ä"á ñ"à øùà íéùåáìä åøáâå åîöò ë"ëå
æ"äåò åá àøá øùà ãò úåéçäå øåàä íäá øéúñîå
øåàå úåéçá åäééçîå åäååäîå ùîî éîùâäå éøîåçä
øúñåîå äñåëîå ùáåìîä øåà åì øéàîå êéùîî øùà
'éøéúñîå íéîéìòîä íéîåöòäå íéáøä íéùåáìä êåúá
÷ø úåéçå øåà íåù äìâðå äàøð ïéàù ãò úåéçäå øåàä
ùé íëåúá êà íéúî íéàøðå íééîùâå íééøîåç íéøáã
åøæçé àìù ãéîú ùéì ïéàî íúåà äåäîä úåéçå øåà
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`xiiסב g"k iriax mei Ð ap wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר כ"ח רביעי יום
פרקנב ,144 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åîëå áð ÷øô,br 'nr cr.ùîùäî øåàä

xyr lkn zellkzd ixd dpyi ,dnvr "zekln"ae ,"diyrd

zeklnc zekln" edfe ,"zekln" `id oday dpezgzdy ,zexitqd

oezgzd mlerd ly "zekln" zxitqay "zekln" zpiga ± "diyrc

,dfd mler ± xzeiadëBúáe,dpyi ±,'eëå äøéöéc úeëìî- §¨©§¦¦¨§
zekln jezay ,d`ld jke

zellkzd dpyi "dxivi"c

,'eke "d`ixad mler" ly

ïlk CBúaL ãò± ©¤§ª¨
zenlerd lk ly zexitqa

,"diyrd mler" mb llek ±

opyiúBøéôñ 'é§¦
úeìéöàc12mler" - ©£¦

mler" ly zexitqde ,xzeia oeilrd mlerd `ed "zeliv`d

- `ed jexa seq oi`a zecgein "zeliv`dúBãçéîäzexitqd ± ©§ª¨
zecgein "zeliv`d mler" ly:àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïìéöàîa- §©£¦¨¥¨

jexa seq oi` ly zeige xe` mpyi ixnegd ux`d xecka mby ,ixd

± "zexitq"d ± ody) zenlerd ly zexitqd ici lr mi`ad ,`ed

nlerd ly zewl`dmiqknd miyeal jxc mikynp mde ,(ze

oiay lcadd lr xaqdd edf .d`xiz `ly ,zeigd lr mixizqne

xe`dn raepd ,mipezgzd zenlerd oial mipeilrd zenlerd

oi` xe`n mikynpd zeigde

zeedl ,`ed jexa seq

:zenlerd z` zeigdle

zeigd mipeilrd zenlera

,zelbzda xzei `id

`id mipezgzd zenlerae

cr ,zelbzda zegt

± inybd dfd mleray

zedn zpigan ,mxa .llk zi`xp dpi`e ixnbl dqekn zeigd

mipeilrd zenlerd oia lcad lk oi` ± `ed jexa seq oi` zenvre

mipezgza mb xzqen ,seq oi` xe` ,oky ,mipezgzd zenlerd oial

.mipezgza mbe mipeilra mb `vnp `ede ,mipeilra mbe

.áð ÷øtdpikyd z`xyd oipr ,xiaqdl owfd epax lgd ,mcewd wxta ¤¤
:dxe`kl oiadl yi xy`k ,mitqep miniieqn zenewnae miycw iycwa dzidy

ux`d lk `ln" ixde xg` e` df mewna ± "dpikyd z`xyd" zernyn dn

,mc`d rcei eytpe etebn ± "dfg` ixyan"y xiaqd owfd epaxe ?"eceak

lkae eteb lka z`vnp eznypy

mewn xwir ,z`f lkae ± eixa`

.y`xay oigena `ed ,dnypd

i` ,dnypd mvr itlk ,ixde

mvr oky ,jk xnel xyt`

mixa`d lka `vnp dnypd

`vnp `l `ed ,deey ote`a

xy`n xzei y`xay oigena

dkyndl dpeekd ,`l` ;milbxa

,zeigd ly dielbde zillkd

z` zeigdl dnypdn zkynpd

dkynd lr ± xa` lk ly ezpekze ebfn itl seba zhytzn `idy iptl ,sebd

,y`xay oigena `ed ,dnewn xwiry mixne` ,dnypd ony ef dielbe zillk

xiaqd ± jk .sebd ixa` x`y lk l` cala dx`d zhytzne zkynp myne

seq oi` zedne zenvr zpigan .mlere zewl` ly lynpa mb ± owfd epax

mipezgzd zenlerd oial mipeilrd zenlerd oia wlgl mewn oi` ,`ed jexa

cr ,mlrda `ed ± mipeilrd zenlera seq oi` xe` ly eze`vnid mb ,oky ±

oi` ,mipeilrd zenleray mi`xapd ly mb ,daygn meyy ,jk ick

seq oi` xe` ly eze`vnid mvrl xy`ae ;eze` biydle "qetzl" dzexyt`a

.mipeilrd zenlerae mipezgzd zenlera deey ote`a `vnp `ed ixd ±

xacdy enk) mipezgzd zenlerd oial mipeilrd zenlerd oia zewlgzdd

seq oi`n zeigd ielibe zkynd cvn `id (mixa`a zewlgzdd ly lyna

zenlera zeigd :mzeigdle mi`xapde zenlerd zeedzdl ,`ed jexa
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שם).1. מהרש"א, אגדות (וחדושי א נז, ברכות ג; ב, משלי ח.2.ראה כה, ˘ËÈÏ"‡3.שמות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שהוא מזכיר אין זה "בכל :

וכו' דאצי' מלכות שהיא אומר אז לעולם, מעולם משתלשלים הם איך ותורה דק"ק להענין כהקדמה אח"כ רק הוי' ודבר דאצילות מלכות

התניא בל' משא"כ – וכו') שכינה (ולא "מלכות" הע"ח ל' מביא מע"ח בזה שמסתייע וכיון וכו' הקבלה".Ú"ˆÓדבריאה ס' בל' שאינו –

.4‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï·התגלות ראשית הוא זה שמקור שם "על "התיבות :"Ò"‡Â‡נקרא עצמו זה שמקור שאמר מה על ביאור הם
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êùîð äæ øå÷îîå éåìéâ 'éçáá úåîìåòì øéàîå êéùîî
ùáìúîå ïëåùå åì éåàøä éèøô úåéçå øåàä 'à ìëì
úñðëå î"ãò íéðáä íà àø÷ð ïëìå íúåéçäì íëåúá
åàøáðå 'éöàã úåîùð åìöàð äæ øå÷îîù ìàøùé
úåéçä úåèùôúäî ÷ø ïðéà ïìåëå 'åëå äàéøáã úåîùð
øåàä úåèùôúäë äðéëù '÷ðä äæä øå÷îäî øåàäå

ùîùäî

éåìéâä úéùàø àéäù äîöò äðéëùä ìáà
àéäå éåìéâ 'éçáá úåîìåòì øéàî ä"á ñ"àù äî åø÷éòå
'åéçä ìëù] úåîìåòä ìëáù úåéçä úåëùîä ìë øå÷î
èùôúîä øåàë äðîî èùôúîä øåà ÷ø åðéà íäáù
äúðéëù øåà ìá÷ìå ìåáñì úåîìåòì à"à [ùîùäî
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שם).1. מהרש"א, אגדות (וחדושי א נז, ברכות ג; ב, משלי ח.2.ראה כה, ˘ËÈÏ"‡3.שמות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שהוא מזכיר אין זה "בכל :

וכו' דאצי' מלכות שהיא אומר אז לעולם, מעולם משתלשלים הם איך ותורה דק"ק להענין כהקדמה אח"כ רק הוי' ודבר דאצילות מלכות

התניא בל' משא"כ – וכו') שכינה (ולא "מלכות" הע"ח ל' מביא מע"ח בזה שמסתייע וכיון וכו' הקבלה".Ú"ˆÓדבריאה ס' בל' שאינו –

.4‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï·התגלות ראשית הוא זה שמקור שם "על "התיבות :"Ò"‡Â‡נקרא עצמו זה שמקור שאמר מה על ביאור הם



oeiqסד '` iyiy mei Ð ap wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון א' שישי יום

,br 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ùåáìä åäîå,br 'nr cr.äøåúä úåöî

Leáì àìa ,Lnî íëBúa Laìúúå ïkLzL ,dúðéëL øBà§¦¨¨¤¦§Ÿ§¦§©¥§¨©¨§Ÿ§
,íäî døBà øézñîe íéìònäxe` z` lawl mileki md oi` - ©©£¦©§¦¨¥¤

milrnd yeal ici lr `ly mdil` dlbzi `ed m` ,dpikyd

,xe`d z` xizqne,íøB÷îa éøîâì úeàéöna eìhaúé àlL¤Ÿ¦§©§©§¦§©§¥¦§¨
LîMä øBà ìehák§¦©¤¤
,LîMä óeâa BøB÷îa- ¦§§©¤¤

`vnp ynyd xe`yk ,f`y

± dnvr ynya ,exewna

- ote`a `ed ixdïéàL¤¥
÷ø ,äæ øBà íL äàøð¦§¤¨¤©
.ãáìa LîMä óeb íöòxewn `id dpikydy oeeikn ,mb jk ± ¤¤©¤¤¦§©

cala dx`d `id mzeigy ,mi`xapde zenlerd lk ly zeigd

m` ,ixd ,(ynydn dx`d `edy ynyd xe` enk) dpikydn

f` mi`vnp md eid ,mda dxi`n dzid (envr xewnd) dpikyd

ze`ivna lha ynyd xe`y enk ,ze`ivna milha eide ,mxewna

xewna ezeidaely,mi`xapae zenlera yalzz dpikydy icke .

,dly xe`d lr xizqne milrnd yeala yalzz `idy gxkdd on

xe`d z` lawle "helwl" mi`xapde zenlerd geka ± f` `wecy

,xaecn yeal dfi`a :dl`yd zl`yp ,j` .ze`ivna lhazdl `le

envr `edye ,dpikyd xe` lr xizqdle milrdl ezlekia yiy

xewn ixd `id dpikydy oeeikn ?ze`ivna lhazi `llk

i`xapdxewn `id ixd ,m

mbdryae ,df yeall

eze`a dxi`n dpikydy

± exewna `vnp `ede ,yeal

lhazdl yeald lr ixd

xiaqn ± `l` ?ze`ivna

d"awd ly eznkge epevx `ed ,df yeal ± oldl owfd epax

zeigd xewn xy`n xzei dpeilr dbixcn `ede ,zeevne dxezay

ipta lhazn df yeal oi` ± okl ."dpiky" `xwpd zenlerd ly

f"try `l`" .xe`dn dlrnly dbixcn ezeida ,dpikyd xe`

cer daxc`lcbez'ek leaql `"` dpikyd xe` m`y `iyewd

± "'..dcxiy wx" :uxzne ± dfn 'rnly dn k"ek`rw"k oeyl

`"hily x"enc`.

:"`ipz"d oeylae,dLéaìäìe døézñäì ìëeiL Leálä eäîe- ©©§¤©§©§¦¨§©§¦¨
,dpikyd xe` lr xizqdl egeka didiyìhaúé àìå,envr yeald ± §Ÿ¦§©¥

'eëå Búîëçå Cøaúé BðBöø àeä ?døBàa úeàéönaezpiae ± ©§¦§¨§¦§¨¥§¨§¨§
,dlrnl oigend oipr mieedn mlek md xen`ky ,ezrceíéLaìîä©§ª¨¦

úéìâpä ,äéúBöîe äøBza©¨¦§¤¨©¦§¥
,eðéðáìe eðìmileki md - ¨§¨¥

xe`l "yeal" zeidl

`l df yealye ,dpikyd

lke ± dpikyd xe`a lhazi

?dnl jkäîëçî àúéøBàc§¨§¨¥¨§¨
,ú÷ôðd`a dxezd ,oky - ¨§©

,"dnkg"d onäîëç àéä¦¨§¨
äàlò,dpeilr dnkg ± ¦¨¨

mler" ly dnkgd zxitq

,"zeliv`dàìéòì àìéòìc¦§¥¨§¥¨
,àéìbúàc àîìòî- ¥©§¨§¦§©§¨

mlerdn dlrn dlrnly

± "dpiky" zpiga ,xen`k ,`ed "`ilbz`c `nlr" .zelbzd ly

ixd ,llka zelbzdn dlrnly ,"d`lir dnkg"e ± "ielibd ziy`x"

,"`ilbz`c `nlr"n dlrnle dlrnl `idàìå íékç eäéàc§¦©¦§¨
é äîëça,'eëå äòéã("zeliv`"c dnkg zpigaa) mkg d"awd - §¨§¨§¦¨§

,drecid "dnkg"a `l la`óBñ-ïéà-øBàL ,ìéòì øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¥¤¥
,äàlò äîëça ãçéîe Laìî àeä-Ceøa,dpeilrd dnkga -àeäå ¨§ª¨§ª¨§¨§¨¦¨¨§

.ãçà Búîëçå Cøaúély zepigad x`y mb oke ,dnkgy ixd ± ¦§¨¥§¨§¨¤¨
zbixcn xy`n daxda dlrnl md (zrce dpia enk) dlrnly oigen

mileki okle ,dpikyd xe`

xe`l yeal zeidl md

lhazdl `le dpikyd

,mxa .df xe`a ze`ivna

oigend mileki cvik

xeza ynyl dlrnly

mileki cvike ,yeal

± df yeal lawl mi`xapd

mb dlrnl `edy drya

- ?dpikyd xe`n÷øedf ± ©
dxeze d`lir dnkgy iptn5

úBâøãnä øúña äãøiL¤¨§¨§¥¤©©§¥
äâøãnî,dpeilr ±äâøãîì ¦©§¥¨§©§¥¨

,dpezgz ±ìzLäaíéøáãa äLaìúpL ãò ,úBîìBòä úeìL §¦§©§§¨¨©¤¦§©§¨¦§¨¦
â"éøz ïäL ,íéiîLb,613 ±.äøBzä úBöîdyalzpe dcxi mday ± ©§¦¦¤¥©§©¦§©¨

yi ± miipezgzd miinybd mixacae zebixcna dzcixiae ,dxezd

yeal zeidl dgekaxizqnd.dpikyd xe` lr
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íéìòîä ùåáì àìá ùîî íëåúá ùáìúúå ïåëùúù
éøîâì úåàéöîá åìèáúé àìù íäî äøåà øéúñîå

ìåèéáë íøå÷îáùîùä óåâá åøå÷îá ùîùä øåà
.ãáìá ùîùä óåâ íöò ÷ø äæ øåà íù äàøð ïéàù

ìèáúé àìå äùéáìäìå äøéúñäì ìëåéù ùåáìä åäîå
íéùáåìîä 'åëå åúîëçå 'úé åðåöø àåä äøåàá úåàéöîá
äîëçî àúééøåàã åðéðáìå åðì úéìâðä äéúåöîå äøåúá
àîìòî àìéòì àìéòìã äàìéò äîëç àéä ú÷ôð
ì"ùîëå 'åëå äòéãé äîëçá àìå íéëç åäéàã àéìâúàã
àåäå äàìéò äîëçá ãçåéîå ùáåìî ä"á ñ"à øåàù
äâéøãîî úåâøãîä øúñá äãøéù ÷ø ãçà åúîëçå 'úé
äùáìúðù ãò úåîìåòä úåìùìúùäá äâéøãîì

.äøåúä úåöî â"éøú ïäù íééîùâ íéøáãá
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‡ÈÏ‚˙‡„ומאיר ממשיך "אשר עלדאת"ג) שמחי' מפני המלך);È�Â¯ËÓ˙‡(בדוגמת‚ÈÂÏÈ"בבחי'ÂÓÏÂÚÏ˙(ולא עניני ונתגלים שנמשכים שע"י

נמשך זה "וממקור ‡Á„והתיבות ÏÎÏוהתיבות תתאה"; "אימא על ביאור הוא לו", הראוי פרטי וחיות להחיותם",·˙ÌÎÂומתלבש"ÔÎÂ˘Âהאור

שנקרא שאמר מה על ביאור ושכנתי˘ÈÎ�‰הם ל·˙ÌÎÂמלשון בנוגע ענין עוד אח"כ כו"')�˘ÂÓ˙ומוסיף ולבנינו לנו ל"הנגלות (כהקדמה

וברואים בעולמות מדבר (בתחלה ישראל" וכנסת הבנים אם נקרא הענין·ÏÏÎ"ולכן זה ‰·�ÌÈואין Â‡ È"Ò�Î„."(.5הכוונה לתורה¯˜"ואולי

זה ל' פ"ד רפנ"ג:ÓÓ˘ראה ועיין .Ú"Á'דאצי‡È‰˘כללות‰¯Â˙‰– Î"˜וצ"ע" ˙¯Ú‰‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡.

oeiq 'a ycew zay mei Ð ap wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון ב' קודש שבת יום

,br 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåìùìúùäá äúãéøéáå,cr 'nr cr.äðéëù íùá

ìzLäa dúãéøéáeäãøé äðéëMä íb ¯ íìBòì íìBòî úeìL ¦¦¨¨§¦§©§§¥¨§¨©©§¦¨¨§¨
,íìBòå íìBò ìëa da äLaìúðåz`vnpd ,dlrnly dnkga - §¦§©§¨¨§¨¨§¨

,dpikyd xe` yaeln ,mler lkay dxezaéLã÷ ìëéä eäæå§¤¥©¨§¥
,íìBòå íìBò ìëaL íéLã÷ly dnewn `ed miycw iycw - ¨¨¦¤§¨¨§¨

mler lka dpikyd z`xyd

,dlrnly oigend ± mlere

lkay dxeza miyaelnd

iycw lkid md ,mler

mye ,mler eze`ay miycw

zpkeyd ,dpikyd dxey

.mler eze`a dlbzneBîëe§
,íéiç õòå øäfa áeúkL¤¨©Ÿ©§¥©¦

àéäL äðéëMäL± ¤©§¦¨¤¦
zpiga ± zepeilrd zexitqa

zxitqeúeìéöàc úeëìî©§©£¦
àéäL],zeliv`c zekln ± ¤¦

óBñ-ïéà-øBà éelb úðéça§¦©¦¥
øéànL úeiçå àeä-Ceøä§©¤¥¦

ïëìå ,úBîìBòìiptn ± ¨¨§¨¥
zpiga `idyieliboi` xe`n

okl ,zeigdne seqàéä¦
çeø"å "'ä øác" úàø÷ð¦§¥§©§©

ìBëéák ,"åét,oky ± ¦¦§¨
± ielibd oipr `ed "xeaic"

didy dn xeaica zelbl

,daygna mlrpCøc ìò©¤¤
øeacä íãàaL Bîk ,ìLî̈¨§¤¨¨¨©¦
BzáLçî älâî àeä§©¤©£©§
äîìòðå äîeúqä©§¨§¤§¨¨

¯ [íéòîBMäìmb jk §©§¦
xe` ly ielibd zpiga `idy ,"zeliv`"c zekln zpigay ,dlrnl

edf ,"'d xac" z`xwp ± mlrda df iptl eidy zeigd lye seq oi`

"dpiky" ,okae .zenlera zewl` dlbnd dlrnly xeaicd lekiak

- "zeliv`c zekln" `idy ,eféLã÷ ìëéäa úLaìúî àéä¦¦§©¤¤§¥©¨§¥
,äàéøác úòc-äðéa-äîëç àéäL äàéøác íéLã÷̈¨¦¦§¦¨¤¦¨§¨¦¨©©¦§¦¨

ïúeLaìúäáemr cgi"] "d`ixad mler" ly zrcÎdpiaÎdnkgyk ± §¦§©§¨
,l"pk) okezay zeliv`c zeklndf xewnny'± ('ek 'e`xape ±zxrd

miyalzn [`"hily x"enc` w"keàøáð ¯ äàéøác úeëìîa§©§¦§¦¨¦§§
.äàéøaaL íéëàìnäå úBîLpäeze` ly mik`lnde zenypd ± ©§¨§©©§¨¦¤©§¦¨

zpigaa xak md ,mlermi`xaply zewl` `le ,mler eze` ly

mler eze` ly "zekln"d zpigan mieedzn mde ,mler eze`6,ixd ;

zpigan mieedzn "d`ixad mler" ly mik`lnde zenypdy

mler" ly "zekln""d`ixad;íMî íâåly zeklnd zxitqn ± §©¦¨
zekln ± dpikyd zpiga zyaeln day ,"d`ixad mler"

mler"ay zrcÎdpiaÎdnkga dligza dyalzdy ,"zeliv`"c

zd okn xg`le ,"d`ixad,"d`ixad mler"ay "zekln"a dyal

eðéðôlL ãeîìzä CLîð7, ¦§©©©§¤§¨¥
íLa ìéòì øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¥§¥
íìBòaL ,íéðewzä©¦¦¤§¨
úBøéàî äàéøaä©§¦¨§¦
Búîëç íL úBòétLîe©§¦¨¨§¨
óBñ-ïéà ìL Bzòãå Búðéáe¦¨§©§¤¥
íeöîö úðéçáa àeä-Ceøä¦§¦©¦§

,íeöòmicxei md - ¨
mevnv ly ote`a mikynpe

,mevre wfgeìëeiL éãëa¦§¥¤§
íäL íéëàìnäå úBîLpä©§¨§©©§¨¦¤¥
ìa÷ì úéìëúå ìeáb éìòa©£¥§§©§¦§©¥
-äîëç úðéçaî äòtLä©§¨¨¦§¦©¨§¨

,elà úòc-äðéaÎdnkgn - ¦¨©©¥
jexa seq oi` ly zrcÎdpia

`l ,mvra ody itk ,`ed

zenypd zlekia did

,`l` ;lawl mik`lnde

zecxei ody itk ,`wec

"d`ixad mler"a zekynpe

md ± xzeia mvnevn ote`a

.lawl milekiCLîð ïëìå§¨¥¦§¨
íMî,"d`ixad mler"n ± ¦¨

,ãeîìzä,"dpyn"d `l - ©©§
,`xnb ± "cenlz"d m` ik

àeäL,"cenlz"d ±ïk íb ¤©¥
ìò úBëìää éîòè àeä ãeîìzäL ,úòc-äðéa-äîëç úðéça§¦©¨§¨¦¨©©¤©©§©£¥©£¨©

íéîòhäå ,ïéøea,lkye mrh ly oipr ±-äðéa-äîëç úðéça íä §¨§©§¨¦¥§¦©¨§¨¦¨
,úòc;oigen -ïîöò úBëìääå,"dpyn"ay ±ìL åéúBcnî ïä ©©§©£¨©§¨¥¦¦¨¤

:ïäL ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà,zepiga -íéîçø ïéc ãñç,zx`tz ± ¥¨¤¥¤¤¦©£¦
ïänL ,'eë,zecndn ±,ìeñtäå øLkäå ,øeqàäå øzää CLîð ¤¥¤¦§¨©¤¥§¨¦§©¨¥§©¨

,øeètäå áeiçäåb ± leqte xeqi` ,cqg ± xyke xzid -,dxeaBîk §©¦§©§§
.íéðewza áeúkL.dlrnly zecndn od zeklddy ± ¤¨©¦¦

äàéøác úeëìîa úeìéöàc úeëìî úeLaìúäáe8,xg`l `id - §¦§©§©§©£¦§©§¦§¦¨
,okn-äîëç àeäL äøéöéc íéLã÷ éLã÷ ìëéäa úLaìúî¦§©¤¤§¥©¨§¥¨¨¦¦¦¨¤¨§¨

.äøéöéc úòc-äðéazeklnn dpikyd z`xyd dpyiy ,jk ± ¦¨©©¦¦¨
,"dxivid mler"a "zeliv`"cïúeLaìúäáe,okn xg`l ±úeëìîa §¦§©§¨§©§

Y äøéöéczeklna zyaeln `idy itk "zeliv`"c zeklny drya ¦¦¨
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íéøîà éèå÷éì
äúãéøéáå
äùáìúðå äãøé äðéëùä íâ íìåòì íìåòî 'åìùìúùäá
íìåò ìëáù ÷"÷ ìëéä åäæå íìåòå íìåò ìëá äá
úåëìî àéäù äðéëùäù ç"òå øäæá ù"îëå íìåòå
øéàîù úåéçå ä"á ñ"à øåà éåìéâ 'éçá àéäù] úåìéöàã
ìåëéáë åéô çåøå 'ä øáã úàø÷ð àéä ïëìå úåîìåòì
åúáùçî äìâî àåä øåáãä íãàáù åîë î"ãò
ìëéäá úùáìúî àéä [íéòîåùäì äîìòðå äîåúñä
ïúåùáìúäáå äàéøáã ã"áç àéäù äàéøáã ÷"÷
äàéøááù 'éëàìîäå úåîùðä åàøáð äàéøáã úåëìîá
íùá ì"ùîëå åðéðôìù ãåîìúä êùîð íùî íâå
íù úåòéôùîå úåøéàî äàéøáä íìåòáù íéðå÷éúä
íåöò íåöîö 'éçáá ä"á ñ"à ìù åúòãå åúðéáå åúîëç
ìåáâ éìòá íäù íéëàìîäå úåîùðä åìëåéù éãëá
êùîð ïëìå åìà ã"áç 'éçáî äòôùä ìá÷ì úéìëúå
àåä ãåîìúäù ã"áç 'éçá ë"â àåäù ãåîìúä íùî
ã"áç 'éçá íä íéîòèäå ïééøåá ìò úåëìää éîòè
ïéã ãñç ïäù ä"á ñ"à ìù åéúåãîî ïä ïîöò úåëìääå
ìåñôäå øùëäå øåñéàäå øúéää êùîð ïäîù 'åë íéîçø
úåëìî úåùáìúäáå .'éðå÷éúá ù"îë øåèôäå áåéçäå
'éöéã ÷"÷ ìëéäá úùáìúî äàéøáã úåëìîá 'éöàã

úåëìîá ïúåùáìúäáå äøéöéã ã"áç àåäùäøéöéã
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סה oeiq 'a ycew zay mei Ð ap wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון ב' קודש שבת יום

,br 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåìùìúùäá äúãéøéáå,cr 'nr cr.äðéëù íùá

ìzLäa dúãéøéáeäãøé äðéëMä íb ¯ íìBòì íìBòî úeìL ¦¦¨¨§¦§©§§¥¨§¨©©§¦¨¨§¨
,íìBòå íìBò ìëa da äLaìúðåz`vnpd ,dlrnly dnkga - §¦§©§¨¨§¨¨§¨

,dpikyd xe` yaeln ,mler lkay dxezaéLã÷ ìëéä eäæå§¤¥©¨§¥
,íìBòå íìBò ìëaL íéLã÷ly dnewn `ed miycw iycw - ¨¨¦¤§¨¨§¨

mler lka dpikyd z`xyd

,dlrnly oigend ± mlere

lkay dxeza miyaelnd

iycw lkid md ,mler

mye ,mler eze`ay miycw

zpkeyd ,dpikyd dxey

.mler eze`a dlbzneBîëe§
,íéiç õòå øäfa áeúkL¤¨©Ÿ©§¥©¦

àéäL äðéëMäL± ¤©§¦¨¤¦
zpiga ± zepeilrd zexitqa

zxitqeúeìéöàc úeëìî©§©£¦
àéäL],zeliv`c zekln ± ¤¦

óBñ-ïéà-øBà éelb úðéça§¦©¦¥
øéànL úeiçå àeä-Ceøä§©¤¥¦

ïëìå ,úBîìBòìiptn ± ¨¨§¨¥
zpiga `idyieliboi` xe`n

okl ,zeigdne seqàéä¦
çeø"å "'ä øác" úàø÷ð¦§¥§©§©

ìBëéák ,"åét,oky ± ¦¦§¨
± ielibd oipr `ed "xeaic"

didy dn xeaica zelbl

,daygna mlrpCøc ìò©¤¤
øeacä íãàaL Bîk ,ìLî̈¨§¤¨¨¨©¦
BzáLçî älâî àeä§©¤©£©§
äîìòðå äîeúqä©§¨§¤§¨¨

¯ [íéòîBMäìmb jk §©§¦
xe` ly ielibd zpiga `idy ,"zeliv`"c zekln zpigay ,dlrnl

edf ,"'d xac" z`xwp ± mlrda df iptl eidy zeigd lye seq oi`

"dpiky" ,okae .zenlera zewl` dlbnd dlrnly xeaicd lekiak

- "zeliv`c zekln" `idy ,eféLã÷ ìëéäa úLaìúî àéä¦¦§©¤¤§¥©¨§¥
,äàéøác úòc-äðéa-äîëç àéäL äàéøác íéLã÷̈¨¦¦§¦¨¤¦¨§¨¦¨©©¦§¦¨

ïúeLaìúäáemr cgi"] "d`ixad mler" ly zrcÎdpiaÎdnkgyk ± §¦§©§¨
,l"pk) okezay zeliv`c zeklndf xewnny'± ('ek 'e`xape ±zxrd

miyalzn [`"hily x"enc` w"keàøáð ¯ äàéøác úeëìîa§©§¦§¦¨¦§§
.äàéøaaL íéëàìnäå úBîLpäeze` ly mik`lnde zenypd ± ©§¨§©©§¨¦¤©§¦¨

zpigaa xak md ,mlermi`xaply zewl` `le ,mler eze` ly

mler eze` ly "zekln"d zpigan mieedzn mde ,mler eze`6,ixd ;

zpigan mieedzn "d`ixad mler" ly mik`lnde zenypdy

mler" ly "zekln""d`ixad;íMî íâåly zeklnd zxitqn ± §©¦¨
zekln ± dpikyd zpiga zyaeln day ,"d`ixad mler"

mler"ay zrcÎdpiaÎdnkga dligza dyalzdy ,"zeliv`"c

zd okn xg`le ,"d`ixad,"d`ixad mler"ay "zekln"a dyal

eðéðôlL ãeîìzä CLîð7, ¦§©©©§¤§¨¥
íLa ìéòì øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¥§¥
íìBòaL ,íéðewzä©¦¦¤§¨
úBøéàî äàéøaä©§¦¨§¦
Búîëç íL úBòétLîe©§¦¨¨§¨
óBñ-ïéà ìL Bzòãå Búðéáe¦¨§©§¤¥
íeöîö úðéçáa àeä-Ceøä¦§¦©¦§

,íeöòmicxei md - ¨
mevnv ly ote`a mikynpe

,mevre wfgeìëeiL éãëa¦§¥¤§
íäL íéëàìnäå úBîLpä©§¨§©©§¨¦¤¥
ìa÷ì úéìëúå ìeáb éìòa©£¥§§©§¦§©¥
-äîëç úðéçaî äòtLä©§¨¨¦§¦©¨§¨

,elà úòc-äðéaÎdnkgn - ¦¨©©¥
jexa seq oi` ly zrcÎdpia

`l ,mvra ody itk ,`ed

zenypd zlekia did

,`l` ;lawl mik`lnde

zecxei ody itk ,`wec

"d`ixad mler"a zekynpe

md ± xzeia mvnevn ote`a

.lawl milekiCLîð ïëìå§¨¥¦§¨
íMî,"d`ixad mler"n ± ¦¨

,ãeîìzä,"dpyn"d `l - ©©§
,`xnb ± "cenlz"d m` ik

àeäL,"cenlz"d ±ïk íb ¤©¥
ìò úBëìää éîòè àeä ãeîìzäL ,úòc-äðéa-äîëç úðéça§¦©¨§¨¦¨©©¤©©§©£¥©£¨©

íéîòhäå ,ïéøea,lkye mrh ly oipr ±-äðéa-äîëç úðéça íä §¨§©§¨¦¥§¦©¨§¨¦¨
,úòc;oigen -ïîöò úBëìääå,"dpyn"ay ±ìL åéúBcnî ïä ©©§©£¨©§¨¥¦¦¨¤

:ïäL ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà,zepiga -íéîçø ïéc ãñç,zx`tz ± ¥¨¤¥¤¤¦©£¦
ïänL ,'eë,zecndn ±,ìeñtäå øLkäå ,øeqàäå øzää CLîð ¤¥¤¦§¨©¤¥§¨¦§©¨¥§©¨

,øeètäå áeiçäåb ± leqte xeqi` ,cqg ± xyke xzid -,dxeaBîk §©¦§©§§
.íéðewza áeúkL.dlrnly zecndn od zeklddy ± ¤¨©¦¦

äàéøác úeëìîa úeìéöàc úeëìî úeLaìúäáe8,xg`l `id - §¦§©§©§©£¦§©§¦§¦¨
,okn-äîëç àeäL äøéöéc íéLã÷ éLã÷ ìëéäa úLaìúî¦§©¤¤§¥©¨§¥¨¨¦¦¦¨¤¨§¨

.äøéöéc úòc-äðéazeklnn dpikyd z`xyd dpyiy ,jk ± ¦¨©©¦¦¨
,"dxivid mler"a "zeliv`"cïúeLaìúäáe,okn xg`l ±úeëìîa §¦§©§¨§©§

Y äøéöéczeklna zyaeln `idy itk "zeliv`"c zeklny drya ¦¦¨
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íéøîà éèå÷éì
äúãéøéáå
äùáìúðå äãøé äðéëùä íâ íìåòì íìåòî 'åìùìúùäá
íìåò ìëáù ÷"÷ ìëéä åäæå íìåòå íìåò ìëá äá
úåëìî àéäù äðéëùäù ç"òå øäæá ù"îëå íìåòå
øéàîù úåéçå ä"á ñ"à øåà éåìéâ 'éçá àéäù] úåìéöàã
ìåëéáë åéô çåøå 'ä øáã úàø÷ð àéä ïëìå úåîìåòì
åúáùçî äìâî àåä øåáãä íãàáù åîë î"ãò
ìëéäá úùáìúî àéä [íéòîåùäì äîìòðå äîåúñä
ïúåùáìúäáå äàéøáã ã"áç àéäù äàéøáã ÷"÷
äàéøááù 'éëàìîäå úåîùðä åàøáð äàéøáã úåëìîá
íùá ì"ùîëå åðéðôìù ãåîìúä êùîð íùî íâå
íù úåòéôùîå úåøéàî äàéøáä íìåòáù íéðå÷éúä
íåöò íåöîö 'éçáá ä"á ñ"à ìù åúòãå åúðéáå åúîëç
ìåáâ éìòá íäù íéëàìîäå úåîùðä åìëåéù éãëá
êùîð ïëìå åìà ã"áç 'éçáî äòôùä ìá÷ì úéìëúå
àåä ãåîìúäù ã"áç 'éçá ë"â àåäù ãåîìúä íùî
ã"áç 'éçá íä íéîòèäå ïééøåá ìò úåëìää éîòè
ïéã ãñç ïäù ä"á ñ"à ìù åéúåãîî ïä ïîöò úåëìääå
ìåñôäå øùëäå øåñéàäå øúéää êùîð ïäîù 'åë íéîçø
úåëìî úåùáìúäáå .'éðå÷éúá ù"îë øåèôäå áåéçäå
'éöéã ÷"÷ ìëéäá úùáìúî äàéøáã úåëìîá 'éöàã
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ääâä
)êúåëìî áåúëä ïåùì ïáåé äæáå

:(íéîìåò ìë úåëìî

ly "zekln"a zyalzn ± "dxivi"c zrcÎdpiaÎdnkgae "d`ixa"c

- "dxivid mler"úBçeøä eøöBðze`xwpd zenypd zepiga ± §¨
ixde ,dnype gex ,ytp ± zenypa zebixcn yly opyi oky ,"gex"

."d`ixa"n ± "dnyp"e ,"dxivi"n ± "gex" ,"diyr"n `id "ytp"

mler" zece` epcnlyk

zeklnny xn`p ,"d`ixad

zexvep "d`ixa"c

ly dbixcnd ± "zenyp"d

ep`yk ,dzre ,"dnyp"

zekln" zece` micnel

,owfd epax xne` ± "dxivic

± "zegex"d zexvep dpnny

,"gex" ly dbixcnd

.äøéöéaL íéëàìnäåmb ± §©©§¨¦¤¦¦¨
zenypay "gex"d zepiga

mler" ly mik`lnd mbe

zeklnn eedzp ± "dxivid

;"dxivi"cíMî íâå± §©¦¨
,"dxivi"c zeklnnàéä¦

àéäL ,eðéðôlL äðLnä©¦§¨¤§¨¥¤¦
,úB÷eñt úBëìä£¨§
-äîëçî ïk íb úBëLîpä©¦§¨©¥¥¨§¨
óBñ-ïéà ìL úòc-äðéa¦¨©©¤¥

àeä-Ceøa9.epcnly myk ± ¨
`a `edy cenlzl qgia

oi` ly zrcÎdpiaÎdnkgn

ldd ly lkyde minrhdn akxen cenlz ,oky ,`ed jexa seq,zek

zpigan ze`a onvr zeklddy zexnly ,dpynl qgia mb jk

oeeikn ,z`f lka ,zecndodayly oipr mdy ,minrhd minelb

seq oi` ly zrcÎdpiaÎdnkgn zekynp ok mb od - ,mrhe lky

,`ed jexa,úBëìää éîòè íäL úòc-äðéa-äîëç úBðéçaL ÷ø©¤§¦¨§¨¦¨©©¤¥©£¥©£¨
àìå ,úBëìää éôeâa íéæeðâe íéLaìî íä.éelb úðéçáa± ¥§ª¨¦§¦§¥©£¨§Ÿ¦§¦©¦

,`xnbaminrhddpyna ,eli`e ,zelbzda ± zekldd lywqt

,mrhd `le ± zelbzda `ed cala dklddïäL úBëìää éôeâå§¥©£¨¤¥
Y éelb úðéçáa,dpynaóBñ-ïéà ìL åéúBcî úøàä ïä ïä ¦§¦©¦¥¥¤¨©¦¨¤¥

,éelb úðéçáa àeä-Ceøaedf ± xzidl dkld wqty ,xen`k - ¨¦§¦©¦
,dxeab edf ± xeqi`l oicd wqte ,cqgíLa ìéòì øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¥§¥

,äøéöéa ïéðp÷î ïøéôñ úéLc íéðewzäly zecne zexitq yy - ©¦¦§¦§¦¨§©§¦¦¦¨
mler"a zexi`ne ze`vnp ± "zeliv`d mler" zecn ody ± seq oi`

,"dxivid,ïée÷ éðL ììk Cøc ïäLipya zewlgp zecnd yy - ¤¥¤¤§¨§¥©¦
:miillk mieewïéîé,"cqg" `edy ±Y ìàîNe± "dxeab" `edy ¨¦§Ÿ

- "`l`ny ± rexf ± `rexc dxeab ,`pini ± rexf ± `rexc cqg"

,ãñçc àøèqî ì÷äìdkldd wqt `a ± cqgd zcne zpigan - §¨¥¦¦§¨§¤¤
,lwdlìëeiL øézäì eðéäc,xzend xacd ±,'ä ìà úBìòì- §©§§©¦¤©©£¤

icediy xzend xac ,oky .dyecwa xac eze`l dilr zeidl lkezy

ly oiprl ea ynzyn

dler ± devne dyecw

ixde ,dyecwa eay zeigd

,cqg ly oipr dfBà
;'eë øéîçäìxacdy - §©§¦

i` `linae ,xzid epi`

dilr el didzy xyt`

ly oipr df ixde ,dyecwl

xac eze`y ,"oic"e "dxeab"

md dl` .zelrl lkei `l

ly miillkd mieewd ipy

mdny ,dlrnly zecnd

,dpynay zekldd ze`a

,ìkäåmb cenlz mb - §©Ÿ
,dpynäàlò äîëç ét ìò©¦¨§¨¦¨¨

,dpeilr dnkg ±,úeìéöàc©£¦
,da úBìeìk úòãå äðéáe¦¨¨©©§¨

,"dnkg"a -úBãçéîe± §ª¨
oke ,cenlzde dpynd

ÎdpiaÎdnkgny dx`dd

mikynp dpnny zecne zrc

,cenlzde dpynd-ïéàa§¥
úòc-äðéa-äîëç úBLaìî ïlk CBúa ék ,àeä-Ceøa óBñ¨¦§ª¨§ª¨¨§¨¦¨©©
úéìëúa ïäa ãçéî àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàL ,úeìéöàc©£¦¤¥¨§ª¨¨¤§©§¦

.ãeçiäly miycw iycw lkida zyalzn dpikydyk ,ixd ± ©¦
± "dxivid mler" ly zekln zpigaa okn xg`le ,"dxivid mler"

dpikyd xe`l ilkd `edy - ,"dpyn" `edy ,dxezd on wlg jynp

."dxivid mler"a dlbzn `edy itkäæ Cøãa ïëådligzay ± §¥§¤¤¤
,"dxivid mler" ly zekln zpigaa dpikyd zyalznäãøé̈§¨

äðéëMä'âî íìBò ìëå .äiNòc íéLã÷ éLã÷ ìëéäa äLaìúðå ©§¦¨§¦§©§¨§¥©¨§¥¨¨¦©£¦¨§¨¨¦
elà úBîìBò,diyr ,dxivi ,d`ixa ±,úBâøãî úBááøì ÷lçúî ¨¥¦§©¥§¦§©§¥

úeìéöàc úeëìîe ,íéèøt úBîìBò ïk íb úBàø÷pä,`idy ± ©¦§¨©¥¨§¨¦©§©£¦
,"dpiky"d zpiga ,xen`k)* ääâä úeëìna úLaìîïáeé äæáe §ª¤¤©©§¨¤¨

ì"íéîìBò ìk úeëìî Eúeëìî" :áeúkä ïBL±,rnyn ,weqtd oeyln §©¨©§§©§¨¨¦

zeklnd ,"jzekln" yiyyjllk ly zeklnd ,"minler lk zekln" yie ,

zeklnd ,jzeklny ,mixne` jk lre ,zenlerdjlyly zeiniptd `id ,

zyaeln ± zenlerd lk ly "zekln" zpigaa ,oky ,zenlerd lk zekln
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íéøîà éèå÷éì
àéä íùî íâå äøéöéáù íéëàìîäå úåçåøä åøöåð
ë"â úåëùîðä úå÷åñô úåëìä àéäù åðéðôìù äðùîä
éîòè íäù ã"áç 'éçáù ÷ø ä"á ñ"à ìù ã"áçî
'éçáá àìå úåëìää éôåâá 'éæåðâå íéùáåìî íä úåëìää
åéúåãî úøàä ïä ïä éåìéâ 'éçáá ïäù 'åëìää éôåâå éåìéâ
úéùã 'éðå÷éúä íùá ì"ùîë éåìéâ 'éçáá ä"á ñ"à ìù
ìàîùå ïéîé ïéå÷ éðù ììë êøã ïäù äøéöéá ïéðð÷î ïøéôñ
ìà úåìòì ìëåéù øéúäì åðééäã ãñçã àøèñî ì÷äì
äðéáå 'éöàã äàìéò äîëç ô"ò ìëäå 'åë øéîçäì åà 'ä
ïìåë êåúá éë ä"á ñ"àá úåãçåéîå äá úåìåìë úòãå
ïäá ãçåéî ä"á ñ"à øåàù úåìéöàã ã"áç úåùáåìî
äùáìúðå äðéëùä äãøé äæ êøãá ïëå ãåçéä úéìëúá
åìà úåîìåò 'âî íìåò ìëå äéùòã ÷"÷ ìëéäá
úåîìåò ïë íâ úåàø÷ðä úåâéøãî úåááøì ÷ìçúî

úåëìîá úùáåìî 'åìéöàã úåëìîå íéèøô
*éèøô íìåò ìë ìù

ìëéäá úùáìúîå úãøåé
íìåòáù ã"áç àåäù ÷"÷
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(2 (עלדאת"ג). דיצירה ענינים הם עי"ז שהנמשך עד כ"כ שמעלימה זו התלבשות משא"כ – (עלדאתכ"ס) דברי' ענינים „‡ÔÈהם Ï"È– בזו

הבריאה עולם לעניני בנוגע משא"כ – מלכות") "מל' ובהג"ה במל'" מלובשת דאצי' "מל' לקמן (ראה במל' מל' – כ"א דבריאה, בחב"ד התלבשות

–ÂÈ�È�Ú ÏÎהתלבשות מוכרחת –„"·Á·ועד"ז) עולם·ÏÎדברי' לעניני בנוגע – –Ê‰עולם במשל וכמו (È�È�Ú ÏÎ„נמשכים ÔÈÁÂÓÂהגוף ˘‡¯‰Ó

קצת (וכ"מ דבריאה בחב"ד התלבשות מקודם צ"ל – היצירה) עולם (שלצורך דבריאה במל' זו לההתלבשות שגם את"ל ואפילו בארוכה. וכנ"ל –

הערך רחוק – דיצירה בענין לפעול דבריאה מל' שתוכל במדה רק דבריאה חב"ד פעולת בזה הרי – הת"ת)) (שער עלינו שלאחר בדרוש בסי'

לשכל)". כלל שייך שאינו – ממנו הערך רחוק בענין לפעול שיוכל במדה דהאדם ממוחין המשכה – (במשל ‡„ÂÓ"¯9.מבריאה ˜"Î ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘שהרי" :ÏÎכמשנ"ת וכו' ת"ת ענין וגדול חד כולא וקב"ה אורייתא (שלכן ב"ה אוא"ס של חכ' היא לפ"ז)".·Ó"Îהתורה בתניא

oeiq 'a ycew zay mei Ð ap wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
)áåúëä ïåùì ïáåé äæáå

:(íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî

jzekln"zeliv`"c zekln ±Y éèøt íìBò ìk ìL :(`id (` ¤¨¨§¨¦
;ihxt mler lkay zekln zpigaa zyalznúãøBézekln (a ± ¤¤

,zcxei (dxen`d zeyalzdd ici lr) "zeliv`"cúLaìúîe(b ¦§©¤¤
,zyalzn "zeliv`"c zeklnàeäL ,íéLã÷ éLã÷ ìëéäa§¥©¨§¥¨¨¦¤
íìBòaL úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©¤¨¨
.äâøãîa epnî äèîlL± ¤§©¨¦¤§©§¥¨

mler" ly zekln zpiga

`idy itk ,"zeliv`d

ly "zekln"a zyaeln

zyalzn ,xzei oeilr mler

ly ,zrcÎdpiaÎdnkga

dbixcna dhnly mler10.

äðéëMäî ,äpäåzekln ± §¦¥¥©§¦¨
,"zeliv`"cúLaìîä©§ª¤¤

ìL íéLã÷ éLã÷ ìëéäa§¥©¨§¥¨¨¦¤
Bà éììk ,íìBòå íìBò ìk̈¨§¨§¨¦
èMtúîe CLîð ,éèøt§¨¦¦§¨¦§©¥

íéëàìîe úBîLð ,BaL íéàeøaäå íìBòä ìëì úeiçå øBà äpnî¦¤¨§©§¨¨¨§©§¦¤§¨©§¨¦
,'eëåmlek ,'eke zelkidd enk ,mler eze`ay mi`xapd x`y oke - §

zpigan zeige xe` milawndpikyiycw lkida zyaelnd) ef

,oky ,(mler eze`ay miycwúBøîàî äøNòa eàøáð ílk ék¦ª¨¦§§©£¨¨©£¨
úéLàøa äNòîaL11íäL ,,zexn`nd zxyr ±àø÷pä "'ä øác" ¤§©£¥§¥¦¤¥§©©¦§¨

"äðéëL" íLaz` zelbl `ed "'d xac" ly epipry epcnly itk ± §¥§¦¨
.mlrpe xzqen didy dn

± dpikyd oipr ok mb edfy

iwl`d xe`d zelbzd

jeza ,mlerdn dlrnly

zpigay ,ixd .mlerd

"zeliv`d mler" ly zekln

,"dpiky" mya z`xwpd)

dlbzpy "'d xac" `ide

ef `id ,(zexn`nd zxyra

mihytzne mikynp dpnny

zenlerd lka zeige xe`

dkynd .mi`xapde

ici lr d`a ef zehytzde

lka (dligza dpiky zyalzn ea) miycw iycw lkid `idy ,dxez

dpikyd xe`l "yeal"k zynynd `ide ,mler:

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

íéøîà éèå÷éì
*éèøô íìåò ìë ìù

ìëéäá úùáìúîå úãøåé
íìåòáù ã"áç àåäù ÷"÷

úùáåìîä äðéëùäî äðäå .äâøãîá åðîî äèîìù
éèøô åà éììë íìåòå íìåò ìë ìù ÷"÷ ìëéäá
íéàåøáäå íìåòä ìëì úåéçå øåà äðîî èùôúîå êùîð
äøùòá åàøáð íìåë éë 'åëå íéëàìîå úåîùð åáù
àø÷ðä 'ä øáã íäù úéùàøá äùòîáù úåøîàî

:äðéëù íùá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

שליט"א10. הרבי בכך מציין הנראה וכפי מהם; אחד בכל דאצילות" "מלכות על החזרה כמו שליט"א, אדמו"ר מכ"ק היא ל-א)ב)ג) החלוקה

קדשים בקדשי למלכות˘·ÏÎשההתלבשות מתייחסת – מתלבשת„‡ˆÂÏÈ˙עולם בהן מ"אצילות", שלמטה שבעולמות מלכות לבחינת ולא –

"והנה אומר: הזקן שרבנו מה גם זהו דאצילות. ק"ק...".ÈÎ˘‰Ó�‰מלכות בהיכל ˘ËÈÏ"‡11.המלובשת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לזה קודם "כי :

שזהו – עולמות הי' של·¯‡˘È˙לא התחלת כפשוטו –ÔÈ‡Ó Y ליש)".·¯‡



סז oeiq 'a ycew zay mei Ð ap wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
)áåúëä ïåùì ïáåé äæáå

:(íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî

jzekln"zeliv`"c zekln ±Y éèøt íìBò ìk ìL :(`id (` ¤¨¨§¨¦
;ihxt mler lkay zekln zpigaa zyalznúãøBézekln (a ± ¤¤

,zcxei (dxen`d zeyalzdd ici lr) "zeliv`"cúLaìúîe(b ¦§©¤¤
,zyalzn "zeliv`"c zeklnàeäL ,íéLã÷ éLã÷ ìëéäa§¥©¨§¥¨¨¦¤
íìBòaL úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©¤¨¨
.äâøãîa epnî äèîlL± ¤§©¨¦¤§©§¥¨

mler" ly zekln zpiga

`idy itk ,"zeliv`d

ly "zekln"a zyaeln

zyalzn ,xzei oeilr mler

ly ,zrcÎdpiaÎdnkga

dbixcna dhnly mler10.

äðéëMäî ,äpäåzekln ± §¦¥¥©§¦¨
,"zeliv`"cúLaìîä©§ª¤¤

ìL íéLã÷ éLã÷ ìëéäa§¥©¨§¥¨¨¦¤
Bà éììk ,íìBòå íìBò ìk̈¨§¨§¨¦
èMtúîe CLîð ,éèøt§¨¦¦§¨¦§©¥

íéëàìîe úBîLð ,BaL íéàeøaäå íìBòä ìëì úeiçå øBà äpnî¦¤¨§©§¨¨¨§©§¦¤§¨©§¨¦
,'eëåmlek ,'eke zelkidd enk ,mler eze`ay mi`xapd x`y oke - §

zpigan zeige xe` milawndpikyiycw lkida zyaelnd) ef

,oky ,(mler eze`ay miycwúBøîàî äøNòa eàøáð ílk ék¦ª¨¦§§©£¨¨©£¨
úéLàøa äNòîaL11íäL ,,zexn`nd zxyr ±àø÷pä "'ä øác" ¤§©£¥§¥¦¤¥§©©¦§¨

"äðéëL" íLaz` zelbl `ed "'d xac" ly epipry epcnly itk ± §¥§¦¨
.mlrpe xzqen didy dn

± dpikyd oipr ok mb edfy

iwl`d xe`d zelbzd

jeza ,mlerdn dlrnly

zpigay ,ixd .mlerd

"zeliv`d mler" ly zekln

,"dpiky" mya z`xwpd)

dlbzpy "'d xac" `ide

ef `id ,(zexn`nd zxyra

mihytzne mikynp dpnny

zenlerd lka zeige xe`

dkynd .mi`xapde

ici lr d`a ef zehytzde

lka (dligza dpiky zyalzn ea) miycw iycw lkid `idy ,dxez

dpikyd xe`l "yeal"k zynynd `ide ,mler:

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

íéøîà éèå÷éì
*éèøô íìåò ìë ìù

ìëéäá úùáìúîå úãøåé
íìåòáù ã"áç àåäù ÷"÷

úùáåìîä äðéëùäî äðäå .äâøãîá åðîî äèîìù
éèøô åà éììë íìåòå íìåò ìë ìù ÷"÷ ìëéäá
íéàåøáäå íìåòä ìëì úåéçå øåà äðîî èùôúîå êùîð
äøùòá åàøáð íìåë éë 'åëå íéëàìîå úåîùð åáù
àø÷ðä 'ä øáã íäù úéùàøá äùòîáù úåøîàî

:äðéëù íùá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

שליט"א10. הרבי בכך מציין הנראה וכפי מהם; אחד בכל דאצילות" "מלכות על החזרה כמו שליט"א, אדמו"ר מכ"ק היא ל-א)ב)ג) החלוקה

קדשים בקדשי למלכות˘·ÏÎשההתלבשות מתייחסת – מתלבשת„‡ˆÂÏÈ˙עולם בהן מ"אצילות", שלמטה שבעולמות מלכות לבחינת ולא –

"והנה אומר: הזקן שרבנו מה גם זהו דאצילות. ק"ק...".ÈÎ˘‰Ó�‰מלכות בהיכל ˘ËÈÏ"‡11.המלובשת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לזה קודם "כי :

שזהו – עולמות הי' של·¯‡˘È˙לא התחלת כפשוטו –ÔÈ‡Ó Y ליש)".·¯‡

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח אייר, תשי"ח

ברוקלין

 הנהלת ישיבת אחי תמימים ליובאוויטש

 אשר בראשון לציון

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבם מט"ז אייר עם שני הפ"כ המצורפים אליו.

ויהי רצון שעכ"פ מכאן ולהבא יבשרו טוב תמידים כסדרם באופן מסודר, וחפץ ה' בידם יצליח 

לפתח המוסד מתאים לרצון וכוונת רבותינו נשיאנו, שהרי דברי צדיקים קיימים לעד, ודבריהם הרי הם 

גם נתינת כח כמובן וגם פשוט.

נבג"מ  זצוקללה"ה  מו"ח אדמו"ר  כ"ק  כברכת  לחתום  בזה  הנני  הבע"ל,  חג השבועות  ולקראת 

זי"ע, לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בברכה לבשו"ט ולהצלחה.

בטח אף שאין כותבים עד"ז - לומדים כל התלמידים שי' - אם בכתות או בפ"ע - פרשת השבוע 

והלכות הצריכות. - והלואי היו כל אנ"ש, בתוככי כלל ישראל, עושים זה.



היום יום . . . סח

ה'תש"גכה אייר, מ לעומריום ראשון

חומש: במדבר, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: וככה . . . ־עב־ בתחתונים ממש.

ֶעֶצם ַעְצמּוָתּה ִהיא  ְצָוה ּבְ ַכר ִמְצָוה ִמְצָוה", ַהּמִ ִליָאְזָנא: "ׂשְ ַנת תקנ"ה ּבְ ׁשְ ֵקן ּבִ נּו ַהּזָ ֲאָמֵרי ַרּבֵ ִמּמַ
רֹוֶתיָה ָאָדם  ְצָוה. ָאְמָנם ּפֵ ל ַהּמִ ֶמת ׁשֶ ֶרן ַקּיֶ ְהֶיה ֶלָעִתיד, ֲאָבל ֶזהּו ַהּקֶ ּלּות ָהַעְצמּות ּתִ ָכר, ְוִהְתּגַ ַהּשָׂ

ָבר הּוא ַנֲעֶנה. ר ָצִריְך ְלאֹותֹו ּדָ ַכֲאׁשֶ ִעְנָיָנּה, ּדְ ָכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ּבְ ה, ְוהּוא ּבְ עֹוָלם ַהּזֶ אֹוֵכל ּבָ

ה'תש"גכו אייר, מא לעומריום שני

חומש: במדבר, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: וההבדל . . . ־עב־ להחיותם.

ם ַלהֹוָכָחה. ְוַאֲחֵרי  ַנאי ֻמְקּדָ י ֶזהּו ּתְ ָנא ֶאת ָאִחיָך", ּכִ ִתיב "ֹלא ִתׂשְ ֹקֶדם ִצּוּוי "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח", ּכְ
ָבִרים  ּלֹא ָהיּו ּדְ ם, ׁשֶ ה ָהָאׁשֵ אי ַאּתָ ַוּדַ ֲעָלה ַההֹוָכָחה, ּבְ ִאם ֹלא ּפָ א ָעָליו ֵחְטא", ׁשֶ ִתיב "ְוֹלא ִתּשָׂ ֶזה ּכְ

ב. ַהּיֹוְצִאים ִמן ַהּלֵ

ה'תש"גכז אייר, מב לעומריום שלישי

חומש: במדבר, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: וכ"כ עצמו . . . א"ס ב"ה.

ַמע  ּשָׁ ַמח ֶצֶדק" ׁשֶ ם ַה"ּצֶ ׁשֵ ַמע ֵמָאִביו ]=ַאְדמֹור ַמַהַרׁש[ ּבְ ּשָׁ ר ׁשֶ "ּב[ ִסּפֵ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ם טֹוב. ַעל ׁשֵ ם ֶנֶכד ְלַהּבַ יד, ּוְבׁשֵ ּגִ ן ְלָהַרב ַהּמַ ם ּבֶ ׁשֵ ָהָיה קֹוֵרא ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ֵקן, ׁשֶ נּו ַהּזָ ֵמַרּבֵ

ה'תש"גכח אייר, מג לעומריום רביעי

חומש: במדבר, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: פרק נב. וכמו . . . ־עג־ האור מהשמש.

קּותֹו, ָאַמר  ּלְ ים ְלִהְסּתַ ֹלׁשִ תֹוְך ׁשְ ֵקן, ּבְ נּו ַהּזָ ַמח ֶצֶדק" ֶאת ַרּבֵ ָרָאה ַה"ּצֶ ַאַחד ַהֶחְזיֹונֹות ַלְיָלה ׁשֶ ּבְ
ה  ִחּלָ ֲאָמר ָאַמר לֹו: "ִאיׁש ַמְזִריַע ּתְ ָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד". ַאֲחֵרי ַהּמַ ה ּדְ ֹלׁשָ ֲאָמר "ַעל ׁשְ ְלָפָניו ַהּמַ

ה. ה יֹוֶלֶדת ָזָכר" – ֶזהּו ַאּתָ ִחּלָ ה ַמְזַרַעת ּתְ ָך. "ִאּשָׁ יֹוֶלֶדת ְנֵקָבה" – ֶזהּו ִאּמְ

ה'תש"גכט אייר, מד לעומריום חמישי

חומש: במדבר, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: אבל השכינה . . . ־עג־ השמש בלבד.

ֵיְלכּו  ּדְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ַמת  ִנׁשְ ּוִבְפָרט  ִפּלֹות,  ּתְ ַהג'  ּבְ יֹום  ָכל  ּבְ ָעִמים  ּפְ ֹלׁש  ׁשָ ִהיא  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ת  ֲעִלּיַ
ַעד  ה ּבְ ה ּוְתִפּלָ ִאים ִרּנָ ָכל ֵעת ּוְבָכל ָמקֹום ָקדֹוׁש ֱהיֹוָתם, נֹוׂשְ ר ּבְ אי, ֲאׁשֶ ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל. ְוָדָבר ַוּדַ
ְלִמיֵדיֶהם,  ְלִמיֵדיֶהם ְוַתְלִמיֵדי ּתַ ַעד ּתַ יֶהם, ּוִבְפָרט ּבְ ֻקּדֵ ָתם ְוׁשֹוְמִרים ּפְ ֻקּדָ ִרים ֲאֵליֶהם ְוֶאל ּפְ ַהְמֻקּשָׁ

ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ע ּבְ ׁשַ ְלִהּוָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי

יום 
חמישי



סט היום יום . . . 

ה'תש"גא סיון, מה לעומר, ר"חיום ששי
ֲחנּון. ְכָלל – ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ֹחֶדׁש - ְוַעד ּבִ ַעד י"ב ּבַ

חומש: במדבר, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: ומהו הלבוש . . . ־עג־ התורה.

ִמיד ַיֲחֹזר[.  רֹו' ִלְמקֹורֹו הּוא ּתָ ל ַלֲאִויר – ַעל 'ִעּקָ ֵריּה ָקֵאי" ]=ְזֹרק ַמּקֵ "ְזרֹוק חּוְטָרא ַלֲאִויָרא, ַאִעּקָ
ֵניֶהם  ֵני ּבְ ר ּבְ ים ִלְכבֹוד ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים, ֲאׁשֶ דֹוׁשִ ִלי ְמָצִרים ִהְנִחילּו ֲאבֹוֵתינּו ַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ ַנֲחָלה ּבְ
ְוהּוא  ֵריּה",  ָה"ִעּקָ ֶאְצָלם אֹותֹו  ִיְהֶיה  ְהיּו,  ּיִ ׁשֶ ּוְסִביָבה  ְמִדיָנה  ֵאיֶזה  ּבְ ְלדֹורֹוֵתיֶהם,  נֹוֵתיֶהם  ּבְ ּוְבֵני 
ים, ְוֹזאת  ה ְלבּוׁשִ ַכּמָ ה ְוֶנֱעָלם ּבְ ֵריּה" ְמֻכּסֶ ב ֶאל צּור ַמְחַצְבּתֹו. ִלְפָעִמים ָה"ִעּקָ ִניִמּיּות ַהּלֵ ַכת ּפְ ַהְמׁשָ
תֹוַרת ַהֲחִסידּות ְוִלְנֹהג  י ִלּמּוד ּבְ ּסּוִיים ְוִלְקּבַֹע לֹו ְזַמּנֵ ים, ְלָהִסיר ֶאת ַהּכִ ַחּיִ ִהיא ֲעבֹוַדת ֶהָחֵפץ ּבַ

ִמְנֲהֵגי ֲעַדת ַהֲחִסיִדים. ּבְ

ה'תש"גב סיון, מו לעומרשבת

חומש: במדבר, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ובירידתה . . . בשם שכינה.

ַלַחׁש.  ת - אֹוְמִרים ּבְ ּבָ ַלת ׁשַ ַקּבָ ֹכַח - ּדְ א ּבְ ָאּנָ
ֲעִמיָדה. ת - ּבַ ּבָ ַלת ׁשַ ַקּבָ ּוְפרֹוׂש ָעֵלינּו כו' - ּבְ

ַמח  ת ָאַמר ַה"ּצֶ ּבָ ל ׁשַ ִסיָון. ֹקֶדם ַהְדָלַקת ֵנרֹות ׁשֶ ר ה' ּבְ ְדּבָ ּמִ ת ּבַ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ ַנת תקפ"ט ָחל ׁשַ ׁשְ ּבִ
א  י ִתּשָׂ ן ֶעְזָרא, ֵמִעְנָין "ּכִ ֵפרּוׁש ָהַרב ִאּבְ אּו' ּכְ ֵרׁש 'ׂשְ אּו ֶאת ֹראׁש ּגֹו' ֲאבֹוָתם". ּפֵ ֶצֶדק" ַמֲאָמר "ׂשְ
ְוֶעֶצם  ֹראׁש  ּבְ ה  ֲעִלּיָ ה  ַנֲעׂשֶ ּגּוף,  ּבַ ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶהָאַרת  ְיֵדי ֲעבֹוַדת  ַעל  ׁשֶ ָהִעְנָין,  ּוֵבאּור  ֶאת ֹראׁש". 
נּו  ֳהַרִים ָאַמר ַרּבֵ ּצָ ת ּבַ ּבָ ׁשַ סּוִקים ּוַמַאְמֵרי ֹזַהר ּוִמְדָרׁש. ּבְ ה ּפְ ּמָ יר ּכַ ִהיא ְלַמְעָלה. ְוִהְסּבִ מֹו ׁשֶ ָמה ּכְ ׁשָ ַהּנְ
בּועֹות ָאַמר  ַחג ַהּשָׁ יֹום א' ּדְ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ּבְ סּו ּבְ ְדּפְ ּנִ יְך ִלי ְלעֹוָלם" ּוֵבאּורֹו ׁשֶ ּתִ רּוׁש "ְוֵאַרׂשְ ַהּדְ
בּועֹות  ַחג ַהּשָׁ ִני ּדְ ּיֹום ַהּשֵׁ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ּבַ סּו ּבְ ְדּפְ ּנִ ם ָלֶכם" ּוֵבאּורֹו – ׁשֶ רּוׁש "ּוְסַפְרּתֶ נּו ֶאת ַהּדְ ַרּבֵ
רּו  ְסּפְ ִעְנַין "ּתִ ִני ּבְ אּור ַהּשֵׁ ֵצא", ְוהּוא ּבֵ ּמָ רּוׁש "ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ּתִ נּו ֶאת ַהּדְ ְסעּוַדת יֹום טֹוב ָאַמר ַרּבֵ ּבִ

"ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ס ּבְ ְדּפָ ים יֹום" ַהּנִ ֲחִמּשִׁ

יום 
ששי

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד סיון, תשי"ח

ברוקלין.

 הנהלת צעירי אגודת חב"ד אשר במאנטרעאל

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מג' סיון עם המצורף אליו, בו כותבים אודות התפתחות הענין דמחנה 

גן ישראל, ובודאי ימשיכו ההשתדלות בזה במרץ הדרוש מתאים לגודל הדבר והבטיחו רז"ל יגעת ומצאת 

לה'  אתם  בנים  נאמר  מהם  כאו"א  שעל  ישראל  בני  ילדי  להכניס  שבו  שהנקודה  כהאמור  בענין  ובפרט 

אלקיכם, באוירה של חיים ברוח תורתנו תורת חיים, במשך כו"כ שבועות, אשר ודאי שהשפעתה תהי' 

ניכרת בחדשים ושנים הבאים לאחרי זה, והרי עניני טוב וקדושה עושים פירות ופירי פירות.

מהאמור מובן ג"כ שכל ידיעה והשתדלות בהאמור כדאיות הן, ואשרי חלקו של כאו"א הלוקח 

והן  בכמות  הן  וגדול  הולך  המחנה  ואשר  האמור  בכל  לבשו"ט  ואחכה  האמורה,  בעבודה  בראש  חלק 

באיכות עד כי גדל מאד.

בברכת הצלחה בכל השייך למחנה גן ישראל מתוך הרחבת הדעת ובשמחה ובטוב לבב ולבשו"ט.
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ה'תשע"א אייר כ"ה ראשון יום במקדש? היה 'קלקול' איזה

:‰ ‰ÎÏ‰ ‚ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰eäzLð úçà íòt©©©©¦§©
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ב)במשנה ל, לאחר(ר"ה עדים לקבל לא התקנה שסיבת מבואר

ו"נתקלקלו להגיע העדים איחרו אחת שפעם כיון היתה המנחה,

של התמיד קרבן על לומר שיר איזה ידעו שלא בשיר", הלווים

העדים יבואו אולי כי השנה ראש של שיר אם – הערביים בין

לא הספק ובגלל העדים. יבואו לא אם חול של שיר או לבסוף,

על חול של שיר שאמרו או בגמרא), אחת (לדעה שירה אמרו

השנה ראש שהיום והתברר העדים באו ולבסוף התמיד קרבן

שניה). (לדעה

אם הידיעה באי היה שהקלקול הרמב"ם כתב מדוע כן, ואם

היום את ויקדשו עדים יבואו שמא התמיד, קרבן את להקריב

התמיד לאחר השנה ראש של מוסף להקריב יהיה אפשר ואי

פ"ד, ר"ה טוב יום ?מ"ד)(תוס'

חביב מהר"ם כתבו)ומבאר ד"ה שם, ר"ה תרועה, :(יום

העדים שנשתהו לאחר ה'קלקול': היה כך הרמב"ם לדעת

- עדים יבואו אם תנאי. על התמיד עולת את הקריבו באו, ולא

העדים שיגיעו ולאחר שירה, טעונה שאינה נדבה עולת זו תהיה

השיר את ויאמרו התמיד, ואח"כ מוסף יקריבו היום את ויקדשו

התמיד שירת ואת תמיד עולת זו תהיה - יבואו לא ואם כדינו.

לא וגם עדים באו ולא היום עבר לבסוף היום. בסוף יאמרו

הלווים "נתקלקלו המשנה שאומרת וזהו שירה. לומר הספיקו

את מציין שהרמב"ם אלא התמיד. על שירה אמרו ולא בשיר"

באופן התמיד קרבן את להקריב יכלו לא שבגללה הסיבה

עדים יבואו אולי המתינו כי - השירה את עליו לומר שיוכלו

יוכלו לא אך מוסף, קרבן להקריב ויצטרכו היום את ויקדשו

הערביים" בין של תמיד אחר קרבן שוחטין "אין כי להקריבו

ה"ג) פ"א ומוספין תמידין .(הל'

ה'תשע"א אייר כ"ו שני יום חודש? ראש או חודש סוף - בחודש ל'

:·Œ‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù˘„ÂÁ‰˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰,eãîì äòeîMä étî¦¦©§¨¨§
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...àìî Lãç íäîe øñç Lãç ïäî ,äðálä éLãç̈§¥©§¨¨¥¤Ÿ¤¨¥¥¤Ÿ¤¨¥

מהחודש כחלק נמנה בחודש השלושים יום אחד, מצד

הוא ומאידך במרֿחשוון), א' ולא בתשרי, ל' (למשל: החולף

הבא. החודש של חודש' כ'ראש נחשב

עשרים הוא הלבנה חודש שלמעשה לפי הוא הדבר וטעם

חציו – השלושים יום את לחלק היה וראוי ומחצה, יום ותשעה

מחשב אתה ש"ימים אלא הבא, לחודש וחציו הקודם לחודש

אחד חודש שיהא תיקנו ולכן שעות", מחשב אתה ואי לחודש

לחודש יום חצי 'תורם' החסר שהחודש כך חסר ואחד מלא

אך שלושים. על עומד והשני יום ותשעה לעשרים ויורד השני

קודש השלושים יום של שמקצתו מאחר הרי היום קדושת לענין

קודש כולו ל"ב)– סי' הרי"ד שו"ת .(ראה

כיום נמנה השלושים שיום שחידש מהראשונים יש ואמנם,

הבא לחודש צ"בֿד)א' סי' סנהדרין פסקי ח"ד זרוע עצמו(אור והאוסר ,

הראבי"ה אך בכלל חודש דראש א' אין זה לחודש סי'ביין (ח"ד

למנותכתתתקי"ט) אבותינו מנהג לשנות לבלתי הדבר "וכשר ב

ליום התייחסות למצוא ניתן עדיין אך כיום. נהוג וכן שני" מיום

בשנה כסלו בר"ח שנולד מי הבא: החודש כתחילת בחודש ל'

ר"ח, יומיים יש שלו ברֿהמצווה ובשנת ר"ח אחד יום רק שהיה

ביום מצווה בר נעשה הפוסקים רוב g"xcלדעת l'שהוא`'

oeeyg'סי סקמ"ה)(משנ"ב .נ"ה

סיבוב את במדויק משקפת אינה החודש ימי שקביעות נמצא

שדינים זה לפי שכתבו ויש ומחצה). יום כ"ט (שהוא הירח

ימי קביעות לפי נקבעים אינם הירח של במיקומו התלויים

מסויים בתאריך דם הרואה וכגון: המולד. לפי אלא החודש

לחשוש וצריכה לראיה הגורם הוא זה שתאריך יתכן לחודש,

במצבו תלוי זה ודין ומאחר הבא, בחודש יום באותו לראיה

הוא אין האשה) של מצבה על (המשפיעה הירח של המציאותי

המולד פי על נקבע אלא דין בית ידי על החודש בקביעות תלוי

הבית ג')(בדק שער הרשב"אז', אך שם), הבית שבכוח(משמרת סובר

יום על דין בית וקביעת הטבע, על להשליך דין בית קביעת

בהתאם. להגיב לאשה לגרום עשויה בחודש א' כיום מסוים

ה'תשע"א אייר כ"ז שלישי יום הקידוש ושעת הכוכבים

:‚"È ‰ÎÏ‰ ,‡"È ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰çøiäå LîMä©¤¤§©¨¥©
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לשני נחלקו כוכבים) חז"ל בלשון (הנקראים השמים גרמי

במקום נמצאים השבת כוכבי שבת. וכוכבי לכת, כוכבי סוגים:

הלכת כוכבי שבעה מהם ושונים לזה ביחס זה בשמים קבוע

לעין. הנראים

חז"ל פ"י)בדברי אלו(פרד"א לכת כוכבי ששבעה מבואר

אחד וכל זה אחר בזה היום שעות לאורך ('משפיעים') שולטים

(ליתר ראשון יום ליל של הראשונה בשעה אחת. שעה משמש

בשעה כוכב, משמש השבת) יום חצות אחרי שעות שש דיוק:

בשעה שבתאי, משמש השלישית בשעה לבנה, משמש השניה

בשעה מאדים, משמש החמישית בשעה צדק, משמש הרביעית

ולאחר נוגה. משמש השביעית ובשעה חמה משמש הששית

חלילה. חוזר זה סדר שעות, שבע
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(עשרים שעות ושמונה שישים מאה יש שבשבוע ומאחר

אחד שכל נמצא ימים), שבעה כפול היממה שעות וארבע

ימי במשך שעות וארבע עשרים משמש הלכת כוכבי משבעת

בתחילת משמש יום ובכל חדש מחזור מתחיל שבוע בכל השבוע.

בשבוע יום באותו הלילה בתחילת ששימש הלכת כוכב הלילה

של הראשונות בשעות המשמשים לכוכבים והסימן הקודם,

בתחילת הראשונה בשעה (כוכב חל"מ כצנ"ש הוא השבוע לילות

הלאה). וכן שני ליל בתחילת ראשונה בשעה צדק ראשון, ליל

בליל קידוש לגבי בשולחנו הזקן אדמו"ר כתב זה פי ועל

ס"ג)שבת רעא סי' ראשונה(או"ח בשעה לקדש שלא נזהרים "יש :

או אלא היום) חצות אחר שביעית שעה (דהיינו הלילה של

הראשונה, שבשעה לפי הלילה, תוך שעה לאחר או הלילה קודם

עליו". מושל וסמא"ל מאדים, מזל הוא

.(ap 'nr ,dng zkxa ipic xeviw)

ה'תשע"א אייר כ"ח רביעי יום ניסית והנהגה טבעית הנהגה

:‡ ‰ÎÏ‰ ·"È ˜¯Ù ,˘„ÂÁ‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰LîMä Cìäî©£©©¤¤

...úBòL íéøNòå òaøà àeäL ,ãçà íBéa éòöîàä̈¤§¨¦§¤¨¤©§©§¤§¦¨

ארבעת את היוצר והוא כשנה, נמשך השמש של סיבובה

מאידך, החדשים. קביעת על השפעה לו אין אך השנה, תקופות

שנה בין המבדיל דבר בו ואין לחודשים רק שייך הלבנה סיבוב

לשנה.

עזרא' ה'אבן מסביר ב)בכך יב, הזה(בא "החודש הפסוק את

והכתוב בתשרי הוא לשנים השנה ראש חדשים": ראש לכם

' החדשים למנין ראשון שהוא ניסן על ישראל,mkl'מדבר עם –

ללבנה. המונים

את מבטאים והלבנה השמש מהלך העניינים, פנימיות לפי

על החוזר השמש מהלך בעולם: הקב"ה של ההנהגות שתי

בה שאין הטבע הנהגת את מסמל קבוע שנתי במחזור עצמו

ומתחדש ליום מיום משתנה שאורה הלבנה ומהלך שינויים,

שלעתים הניסית ההנהגה את מסמל חידוש) (מלשון חודש מידי

בעולם. מתגלית

נאמר י"א)ובמדרש פט"ו, בעולמו(שמו"ר הקב"ה "משבחר :

ראש בו קבע ובניו ביעקב וכשבחר ושנים, חדשים ראשי בו קבע

הקב"ה "בחר - ה'עקידה' בעל ומבאר גאולה", של חודש

העולם, בבריאת שנקבעה הטבעית ההנהגה היא בעולמו"

ובניו" ביעקב ו"משבחר תשרי, בחודש הוא זו להנהגה וה'ראש'

הוא זו להנהגה ו'ראש' ישראל, עם לצורך הניסית ההנהגה היא

ממצרים. היציאה חודש ניסן, בחודש

חודש וניסן: תשרי לחודשים ההנהגות שתי בין השייכות וזו

הטבעית, ההנהגה – השמש למהלך השנה ראש הוא תשרי

ההנהגה - הלבנה למהלך השנה ראש הוא ניסן חודש ואילו

הניסית.

(149 'nr f"i zegiy ihewl)

ה'תשע"א אייר כ"ט חמישי יום רב? מיהו

:„"Î ‰ÎÏ‰ ,Ê"È ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰úîëç̈§©

ïéà . . äaøä íéøôñ ïåé éîëç da eøaçL ,úBiøèîébäå úBôe÷zä©§§©¦©§¦¤¦§¨©§¥¨¨§¨¦©§¥¥

açL ïéa íéàéáð íúBà eøaçL ïéa ,øaçîì ïéLLBç.úBnàä íúBà eø §¦©§©¥¥¤¦§¨§¦¦¥¤¦§¨¨ª

יוון חכמי שחיברו ספרים על לסמוך ההיתר את

טעמו שנתגלה דבר "שכל הרמב"ם: מנמק באסטרונומיה,

זה על סומכין אין – דופי בהן שאין בראיות אמיתתו ונודעה

שנתגלתה". הראיה על אלא שלמדו, או שאמרו האיש

להלן הט"ז)ואולם, כתב:(פי"ט החודש, קדוש הלכות בסיכום

למבינים, ידוע הכל שיהיה כדי . . הדרכים כל חשבונות "בארנו

אחריה לבקש ישוטטו ולא התורה מדרכי דרך יחסרו ולא

אחרים". בספרים

קהילת יהודי את עורר כאשר סופר' ה'חתם הסתמך כך על

החיצונים ספרים "מקוראי יהיה שלא רב להם למנות צעלים

מפיהו". תורה לקבל אסור כי . . בלע"ז והלועזים

כתב ואף היוונים, ספרי על הרמב"ם הסתמך כן, אם למה,

שנמסר העיבור "סוד כי ברירה, בלית – מותר? שהדבר

כל את וכתב טרח מכן לאחר אך ממנו", נעלם לסנהדרין

לאותם יזדקקו לא אכן ואילך שמכאן כדי הנחוצים, החשבונות

יהיה עיסוקו כל בישראל, שרב וחומר קל יוון. חכמי של ספרים

בהם. וכיוצא יוון בספרי ולא ה' בתורת

(fvw oniq n"eg xteq mzg z"ey)

ה'תשע"א סיון א' שישי יום הכיצד? – תורתנו' מתן 'זמן שאינו שבועות חג

:Ë ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰Bà ,Lãç øçà©©Ÿ¤

.øñç Lãç øçà øñç Lãç ïéNBò¦Ÿ¤¨¥©©Ÿ¤¨¥

שהחג לפעמים יתכן אך סיון, בו' השבועות חג חל שנה בכל

הקבוע. ממקומו יזוז

בזמן תלוי אינו שבועות חג שמועד לדעת, יש – כיצד? הא

שנאמר: לעומר, החמישים ביום אלא – סיון ו' – תורה מתן

קודש". מקרא הזה היום . . יום חמישים "תספרו

מלא תמיד ניסן חשבון. לפי נקבע השנה לוח הגלות, בזמן

סיון. בו' חל החמישים היום וכך חסר, תמיד ואייר

את לקדש נחזור בימינו, במהרה יבוא, משיח כאשר אך

ניסן הן בו מצב להתרחש יוכל אז, או הראיה. פי על החודשים

בה' יחול לעומר החמישים ויום מלאים, יהיו אייר אווהן סיון;

סיון. ז' יהא החמישים ויום חסרים, יהיו החודשים שני – להיפך

אך במלואו, השבועות חג את נקיים – מעניין למצב נגיע כך

תורתנו". מתן "זמן שזה היום בתפילת נזכיר לא

הזה: בזמן אף השלכה יש זו להנחה



עי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

(עשרים שעות ושמונה שישים מאה יש שבשבוע ומאחר

אחד שכל נמצא ימים), שבעה כפול היממה שעות וארבע

ימי במשך שעות וארבע עשרים משמש הלכת כוכבי משבעת

בתחילת משמש יום ובכל חדש מחזור מתחיל שבוע בכל השבוע.

בשבוע יום באותו הלילה בתחילת ששימש הלכת כוכב הלילה

של הראשונות בשעות המשמשים לכוכבים והסימן הקודם,

בתחילת הראשונה בשעה (כוכב חל"מ כצנ"ש הוא השבוע לילות

הלאה). וכן שני ליל בתחילת ראשונה בשעה צדק ראשון, ליל

בליל קידוש לגבי בשולחנו הזקן אדמו"ר כתב זה פי ועל

ס"ג)שבת רעא סי' ראשונה(או"ח בשעה לקדש שלא נזהרים "יש :

או אלא היום) חצות אחר שביעית שעה (דהיינו הלילה של

הראשונה, שבשעה לפי הלילה, תוך שעה לאחר או הלילה קודם

עליו". מושל וסמא"ל מאדים, מזל הוא

.(ap 'nr ,dng zkxa ipic xeviw)

ה'תשע"א אייר כ"ח רביעי יום ניסית והנהגה טבעית הנהגה

:‡ ‰ÎÏ‰ ·"È ˜¯Ù ,˘„ÂÁ‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰LîMä Cìäî©£©©¤¤

...úBòL íéøNòå òaøà àeäL ,ãçà íBéa éòöîàä̈¤§¨¦§¤¨¤©§©§¤§¦¨

ארבעת את היוצר והוא כשנה, נמשך השמש של סיבובה

מאידך, החדשים. קביעת על השפעה לו אין אך השנה, תקופות

שנה בין המבדיל דבר בו ואין לחודשים רק שייך הלבנה סיבוב

לשנה.

עזרא' ה'אבן מסביר ב)בכך יב, הזה(בא "החודש הפסוק את

והכתוב בתשרי הוא לשנים השנה ראש חדשים": ראש לכם

' החדשים למנין ראשון שהוא ניסן על ישראל,mkl'מדבר עם –

ללבנה. המונים

את מבטאים והלבנה השמש מהלך העניינים, פנימיות לפי

על החוזר השמש מהלך בעולם: הקב"ה של ההנהגות שתי

בה שאין הטבע הנהגת את מסמל קבוע שנתי במחזור עצמו

ומתחדש ליום מיום משתנה שאורה הלבנה ומהלך שינויים,

שלעתים הניסית ההנהגה את מסמל חידוש) (מלשון חודש מידי

בעולם. מתגלית

נאמר י"א)ובמדרש פט"ו, בעולמו(שמו"ר הקב"ה "משבחר :

ראש בו קבע ובניו ביעקב וכשבחר ושנים, חדשים ראשי בו קבע

הקב"ה "בחר - ה'עקידה' בעל ומבאר גאולה", של חודש

העולם, בבריאת שנקבעה הטבעית ההנהגה היא בעולמו"

ובניו" ביעקב ו"משבחר תשרי, בחודש הוא זו להנהגה וה'ראש'

הוא זו להנהגה ו'ראש' ישראל, עם לצורך הניסית ההנהגה היא

ממצרים. היציאה חודש ניסן, בחודש

חודש וניסן: תשרי לחודשים ההנהגות שתי בין השייכות וזו

הטבעית, ההנהגה – השמש למהלך השנה ראש הוא תשרי

ההנהגה - הלבנה למהלך השנה ראש הוא ניסן חודש ואילו

הניסית.

(149 'nr f"i zegiy ihewl)

ה'תשע"א אייר כ"ט חמישי יום רב? מיהו

:„"Î ‰ÎÏ‰ ,Ê"È ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰úîëç̈§©

ïéà . . äaøä íéøôñ ïåé éîëç da eøaçL ,úBiøèîébäå úBôe÷zä©§§©¦©§¦¤¦§¨©§¥¨¨§¨¦©§¥¥

açL ïéa íéàéáð íúBà eøaçL ïéa ,øaçîì ïéLLBç.úBnàä íúBà eø §¦©§©¥¥¤¦§¨§¦¦¥¤¦§¨¨ª

יוון חכמי שחיברו ספרים על לסמוך ההיתר את

טעמו שנתגלה דבר "שכל הרמב"ם: מנמק באסטרונומיה,

זה על סומכין אין – דופי בהן שאין בראיות אמיתתו ונודעה

שנתגלתה". הראיה על אלא שלמדו, או שאמרו האיש

להלן הט"ז)ואולם, כתב:(פי"ט החודש, קדוש הלכות בסיכום

למבינים, ידוע הכל שיהיה כדי . . הדרכים כל חשבונות "בארנו

אחריה לבקש ישוטטו ולא התורה מדרכי דרך יחסרו ולא

אחרים". בספרים

קהילת יהודי את עורר כאשר סופר' ה'חתם הסתמך כך על

החיצונים ספרים "מקוראי יהיה שלא רב להם למנות צעלים

מפיהו". תורה לקבל אסור כי . . בלע"ז והלועזים

כתב ואף היוונים, ספרי על הרמב"ם הסתמך כן, אם למה,

שנמסר העיבור "סוד כי ברירה, בלית – מותר? שהדבר

כל את וכתב טרח מכן לאחר אך ממנו", נעלם לסנהדרין

לאותם יזדקקו לא אכן ואילך שמכאן כדי הנחוצים, החשבונות

יהיה עיסוקו כל בישראל, שרב וחומר קל יוון. חכמי של ספרים

בהם. וכיוצא יוון בספרי ולא ה' בתורת

(fvw oniq n"eg xteq mzg z"ey)

ה'תשע"א סיון א' שישי יום הכיצד? – תורתנו' מתן 'זמן שאינו שבועות חג

:Ë ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰Bà ,Lãç øçà©©Ÿ¤

.øñç Lãç øçà øñç Lãç ïéNBò¦Ÿ¤¨¥©©Ÿ¤¨¥

שהחג לפעמים יתכן אך סיון, בו' השבועות חג חל שנה בכל

הקבוע. ממקומו יזוז

בזמן תלוי אינו שבועות חג שמועד לדעת, יש – כיצד? הא

שנאמר: לעומר, החמישים ביום אלא – סיון ו' – תורה מתן

קודש". מקרא הזה היום . . יום חמישים "תספרו

מלא תמיד ניסן חשבון. לפי נקבע השנה לוח הגלות, בזמן

סיון. בו' חל החמישים היום וכך חסר, תמיד ואייר

את לקדש נחזור בימינו, במהרה יבוא, משיח כאשר אך

ניסן הן בו מצב להתרחש יוכל אז, או הראיה. פי על החודשים

בה' יחול לעומר החמישים ויום מלאים, יהיו אייר אווהן סיון;

סיון. ז' יהא החמישים ויום חסרים, יהיו החודשים שני – להיפך

אך במלואו, השבועות חג את נקיים – מעניין למצב נגיע כך

תורתנו". מתן "זמן שזה היום בתפילת נזכיר לא

הזה: בזמן אף השלכה יש זו להנחה



v"ndqeעב ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ביום שבועות חג עושה הספירה, בימי התאריך קו את העובר

שהותו שבמקום למרות האישי, מניינו שלפי לעומר החמישים

להימנע ראוי לכן, אחר. במועד לעומר החמישים יום חל

לשבועות. פסח בין התאריך קו את מלעבור

(jli`e cpw 'nr a"g g"e` bdpne dkld ixry)

ה'תשע"א סיון ב' קודש שבת ציבור תענית סוגי שני

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÈ�Ú˙ ˙ÂÎÏ‰øeavä ïéøæBbL úBiðòz ìk̈©£¦¤§¦©¦

;úBiðòzä øàL ïéãk íäéðéãå ,äìéla íäa íéìëBà ,õøàì äöeça§¨¨¨¤§¦¨¤©©§¨§¦¥¤§¦§¨©©£¦

ìàøNé õøàa àlà øetk íBö ïBâk úéðòz øeavä ìò ïéøæBb ïéàL¤¥§¦©©¦©£¦§¦¤¨§¤¤¦§¨¥

ìL ïäL ,úBiðòz øNò ïúBàáe ,øènä ììâáe ãáìaúBiòöîà L ¦§©¦§©©¨¨§¨¤¤©£¦¤¥¨¤§¨¦

.úBðBøçà òáLå§¤©©£

בבבל ציבור תענית אין א) הרמב"ם: כאן קבע הלכות שתי

ב) יב, בתענית שמואל ישראל(כדברי בארץ אפילו ציבור תענית אין ב) .

גשמים להעדר מתייחסת השנייה וההלכה הגשמים. על אלא –

שלוש של התעניות סדר על מצביע הרמב"ם שהרי מוחלט,

מניעת של במצב רק נוהג זה וסדר אחרונות, ושבע אמצעיות

עיקר". כל גשמים ירדו שלא "הרי וכלשונו: מלאה, גשמים

בחידושיו הרמב"ן תענית)אמנם, הרמב"ם,(ריש על חולק

כל עם תענית הציבור על גוזרים צרות בשאר גם ולשיטתו,

אלא עינויים) בה' ואסורים יום מבעוד (שפוסקים חומרותיה

בבבל, לא אבל נשיא, בה שיש משום ישראל בארץ רק שזהו

ישראל. לארץ בבל בין חילק לא הרמב"ם ואילו

על גוזר שהציבור בתעניות עוסק הרמב"ם א' בפרק והנה,

וכותב עליו, שבאות ח)צרות על(בהלכה שמתענין אלו "תעניות :

קטנים, ולא מינקות ולא עוברות לא בהן מתענין אין – הצרות

מתענית חוץ למחר שמתענין פי על אף בלילה לאכול ומותרין

תעניות של סוגים שני יש הרמב"ם לדעת כן, אם המטר".

ואסורים בלילה ובין ביום בין בהם שמתענים תעניות א) ציבור:

בשאר ומותרים ביום רק בהן שמתענים תעניות ב) עינויים. בה'

הראשון הסוג מן שתעניות ומבאר מוסיף זה פי ועל עינויים.

על תעניות גוזרים כאשר אך מוחלטת, מטר במניעת רק נהוגות

ושתייה באכילה ואסורים יום מבעוד פוסקים אין אחרות צרות

עינויים בשאר ומותרים כאן)בלבד משנה מגיד .(ראה
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מקֹום‡. ּובין ּביניהם היה אם החדׁש: את ׁשראּו ִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעדים
הֹולכין - ּפחֹות אֹו ויֹום לילה מהל ּדין ּבית ּבֹו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָׁשּיׁש
ׁשאין ילכּו; לא - ּכן על יתר ּביניהן היה ואם ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹּומעידין,
החדׁש נתעּבר ׁשּכבר מֹועלת, ׁשלׁשים יֹום אחר .2עדּותן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשר·. ּדיןעדים לבית הֹולכין אּלּו הרי - החדׁש את אּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
אתם ּתקראּו אׁשר ׁשּנאמר: ׁשּבת, היה ואפּלּו ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹלהעיד
הּׁשּבת את ּדֹוחה 'מֹועד' ׁשּנאמר מקֹום וכל .3ּבמֹועדם, ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָ
חדׁש ראׁש ועל ניסן חדׁש ראׁש על אּלא מחּללין אין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹלפיכ

הּמֹועדֹות ּתּקנת מּפני ּבלבד, הּמקּדׁש4ּתׁשרי ׁשּבית ּובזמן . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
חדׁש ראׁש ׁשּבכל מּוסף קרּבן מּפני ּכּלן, על מחּללין - ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻקּים

הּׁשּבת את דֹוחה ׁשהּוא .5וחדׁש, ֶֶֶֶַַָָֹ
.‚ּכ הּׁשּבת, את החדׁש את ׁשראּו העדים ׁשּמחּללין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכׁשם

אֹותן ׁשּמזּכין העדים עּמהן היּו6מחּללין לא אם ּדין, ּבבית ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
הרֹואין את מּכירין ּדין אֹותן7ּבית ׁשּמֹודיע זה היה ואפּלּו . ֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מּספק ּומחּלל עּמהן הֹול זה הרי - אחד עד ּדין ,8לבית ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
עּמֹו. ויצטרף אחר יּמצא ְְִִִֵֵֵֶַָָָׁשּמא

.„- חֹולה הּׁשּבת, ּבליל החדׁש את ׁשראה העד, ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה
החמֹור על אֹותֹו ּבמּטה9מרּכיבין ואפּלּו להן10, יׁש ואם . ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָ

ּבּדר זין11אֹורב ּכלי ּבידן העדים לֹוקחין היה12- ואם . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּגדֹול ראהּו ואפּלּו מזֹונֹות. ּבידם לֹוקחים - רחֹוקה ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָּדר
ראּוהּו אנחנּו ׁשראינּוהּו ּכׁשם יאמרּו: לא - לּכל ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָֹֹֹונראה
מי ּכל אּלא הּׁשּבת; את לחּלל צריכין אנּו ואין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחרים,
הּמקֹום ּובין ּבינֹו ויהיה להעיד, ראּוי ויהיה החדׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיראה
לחּלל עליו מצוה - ּפחֹות אֹו ויֹום לילה ּדין ּבית ּבֹו ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּקבּוע

ּולהעיד. וליל הּׁשּבת ְְִֵֵֶַַָָאת
ׁשלׁשים‰. יֹום ּבכל החדׁש עדּות מקּבלין היּו .13ּבראׁשֹונה ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ

הערּבים ּבין עד מּלבֹוא העדים נׁשּתהּו אחת ,14ּפעם ְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָ
ּבּמקּדׁש עֹולה15ונתקלקלּו יעּׂשּו אם ּיעּׂשּו; מה ידעּו ולא ְְְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָֹ

ׁשּיקריבּו אפׁשר ואי העדים, יבֹואּו ׁשּמא - הערּבים ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשל
הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד אחר הּיֹום ּדין16מּוסף ּבית עמדּו . ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

עד אּלא החדׁש עדּות מקּבלים יהיּו ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹוהתקינּו,
ותמיד17הּמנחה מּוספין להקריב ּבּיֹום ׁשהּות ׁשּיהא ּכדי , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

ונסּכיהם. הערּבים ּבין ְְְִִֵֵֶֶַַָׁשל
.Âּבין ׁשל ּתמיד עֹוּׂשין - עדים ּבאּו ולא מנחה, הּגיע ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹואם

נֹוהגין18הערּבים - ּולמעלה הּמנחה מן עדים ּבאּו ואם . ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָ
קדׁש ּולמחר קדׁש הּיֹום לפי19אֹותֹו למחר, מּוסף ּומקריבין , ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹ

הּמקּדׁש, ּבית מּׁשחרב מנחה. אחר אֹותֹו מקּדׁשין היּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלא
עדּות מקּבלין ׁשּיהיּו ּדינֹו, ּובית זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהתקין

ּכּלֹו הּיֹום ּכל ּבסֹוף20החדׁש ׁשלׁשים יֹום עדים ּבאּו ואפּלּו ; ְְֲִִִֵֶַַַָָֹֻ
החּמה לׁשקיעת סמּו ּומקּדׁשין21הּיֹום עדּותן, מקּבלין - ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָ

ּבלבד. ׁשלׁשים ְְִִַיֹום
.Êּכל עדים ּבאּו ׁשּלא מּפני החדׁש את ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּכׁשּמעּברין

ּביֹום סעּדה ּבֹו ועֹוּׂשין מּוכן למקֹום עֹולין היּו ׁשלׁשים, ְְְְְִִִָָָָֻיֹום
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יוצאים.1) השלוחים חדשים ששה ועל היום, כל אותם ושמקבלים השבת את דוחה החודש שעדות בו "מאיימים2)נתבאר שהרי
הואיל זה חודש יקדשו שלא דין בית ומשתדלים בעדות ומדקדקים בבדיקות עליהם ומטריחים בשאלות אותם ומטריפים עליהם

בעדותם. תועלת תהיה לא ילכו שאפילו ילכו, שלא כאן כתב ולפיכך מעובר", שמו "תשמרו3)ויצא כתוב: התמיד בקרבן
שבת. דוחה "במועדו" בו שכתוב מקום שכל לומדים מכאן בשבת. אפילו קרב והוא במועדו", לי הכפורים4)להקריב יום פסח,

ונקבע ניסן חודש שנתקדש וכיוון העומר, בספירת תלוי שהוא מפני השבועות, חג בו שיש אףֿעלֿפי מחללים, אין סיון על וסוכות.
השבועות. חג יהיה מתי ממילא ידעו הפסח, במועדיכ5)חג לה' תעשו "אלה שכתוב חודש,משום ראש קרבן על מוסב וזה ם",

פרשה. באותה להעיד.6)הנזכר וזכאים כשרים שהם עליהם מדרבנן,7)המעידים אלא אינה הזאת העדות שכל פי על ואף
שאינם מכיוון החודש, על המעידים העדים את דין בית יקבלו לא זו עדות בלי שהרי השבת, את זה על לחלל מותר זאת בכל

אותם. הלך8)מכירים נהוראי שר' שפירש שם, אשי וכרב באושא". בשבת עליו להעיד העד אצל שהלך נהוראי ברבי "מעשה
ימצאנו. לא שמא ספק שהיה אףֿעלֿפי באושא, אחד עוד עם להצטרף להוציא9)לבדו ואסור כמשא הריהו שחולה אףֿעלֿפי

בשבת. הבהמה על מיתה.10)משא חייב במיטה חולה שהמוציא החודש11)אףֿעלֿפי לעדי שארבו והבייתוסים הכותים כגון
(12 החכמים. את להטעות כדי 13)ועכבום, הרבים. לרשות היחיד מרשות הוצאה מלאכת בזה שיש שהיואףֿעלֿפי לומר רוצה

(14 כך. כל יאחרו שהעדים אירע לא אבל היום, כל החודש עדות לקבל התמיד,רשאים שחיטת זמן אחר באו העדים כלומר,
נתבלבלו, - העדים באו לא הזמן שבתחילת ומכיוון החמה. שקיעת לפני וחצי שעות שלוש כלומר, ומחצה, שעות בשמונה שהוא

(15 16)כדלהלן. העדים. שבאו ואםלפני תמיד, לקרבן יהא העדים, יבואו לא שאם תנאי, על התמיד כבש שהקריבו לומר וצריך
או חול של - תמיד של אם עליו, לומר שיר איזה ידעו לא קרבן, של טיבו ידעו שלא לפי אלא מוסף, לקרבן יהא - העדים יבואו

מוסף. 18)17)של הערביים. שבין תמיד הקרבת עת 19)היא אותם. יקבלו לא המנחה, אחר עדים יבואו אם רש"ישאף ופירש
בקדושה, זה יום גומרים ויקדשוהו, עדים יבואו שמא שחששו בקדושה, בו נהגו עכשיו שעד שמכיוון השנה, בראש שהמדובר

(20 טוב. יום היום שאין נתברר שכבר 21)אףֿעלֿפי בוטלה. - בקרבן הקלקול - הקודמת לתקנה הסיבה שהותכי עדיין כשישנה
החודש את לקדש אפשר וחקירה, בדרישה צורך שאין עצמם, הביתֿדין חברי ראוהו אם אבל וחקירה, ולדרישה עדים לקבלת

החמה. לשקיעת בסמוך דווקא ולאו היום בסוף אפילו

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה אייר, תשי"ח

ברוקלין

 המשתתפות באסיפת יסוד וארגון

 אגודת נשי ובנות חב"ד, בניו הייווען

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

נעם לי להודע מהרבנית מרת רבקה תחי' העכט אשר נתאספו לתכלית האמורה וההחלטה לסדר 

מלוה מלכה ולהזמין אלי' נשי ישראל מחוג יותר רחב, ועל ידי זה להרחיב ולפרסם אגודתן וכן המטרות 

שלה.

ויהי רצון אשר חפץ ה' בידן יצליח להפיץ היהדות המסורה בחוגים ההולכים ומתרחבים, הפצה 

חדורה אור וחום חסידותי, שעל ידי זה גם תתרבה ההצלחה, והרי ידוע פתגם רבנו הזקן, מייסד תורת 

חסידות חב"ד, אשר שיטה זו אינה רק בשביל חוגים מסוימים בעמנו בני ישראל, כ"א שייכת היא לכל 

העם כולו.

אלא שככל ענין שבקדושה הסדר הוא צעד אחר צעד וכלשון הכתוב בהנוגע לגירוש הרע ונצחון 

הטוב, מעט מעט אגרשנו.

ויהי רצון שתעשינה כל הנ"ל בשמחה ובטוב לבב מתוך בריאות הנכונה של כל אחת מהן הן ובני 

ביתן שי'.

בברכה לבשו"ט ולהצלחה.
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מקֹום‡. ּובין ּביניהם היה אם החדׁש: את ׁשראּו ִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעדים
הֹולכין - ּפחֹות אֹו ויֹום לילה מהל ּדין ּבית ּבֹו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָׁשּיׁש
ׁשאין ילכּו; לא - ּכן על יתר ּביניהן היה ואם ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹּומעידין,
החדׁש נתעּבר ׁשּכבר מֹועלת, ׁשלׁשים יֹום אחר .2עדּותן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשר·. ּדיןעדים לבית הֹולכין אּלּו הרי - החדׁש את אּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
אתם ּתקראּו אׁשר ׁשּנאמר: ׁשּבת, היה ואפּלּו ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹלהעיד
הּׁשּבת את ּדֹוחה 'מֹועד' ׁשּנאמר מקֹום וכל .3ּבמֹועדם, ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָ
חדׁש ראׁש ועל ניסן חדׁש ראׁש על אּלא מחּללין אין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹלפיכ

הּמֹועדֹות ּתּקנת מּפני ּבלבד, הּמקּדׁש4ּתׁשרי ׁשּבית ּובזמן . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
חדׁש ראׁש ׁשּבכל מּוסף קרּבן מּפני ּכּלן, על מחּללין - ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻקּים

הּׁשּבת את דֹוחה ׁשהּוא .5וחדׁש, ֶֶֶֶַַָָֹ
.‚ּכ הּׁשּבת, את החדׁש את ׁשראּו העדים ׁשּמחּללין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכׁשם

אֹותן ׁשּמזּכין העדים עּמהן היּו6מחּללין לא אם ּדין, ּבבית ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
הרֹואין את מּכירין ּדין אֹותן7ּבית ׁשּמֹודיע זה היה ואפּלּו . ֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מּספק ּומחּלל עּמהן הֹול זה הרי - אחד עד ּדין ,8לבית ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
עּמֹו. ויצטרף אחר יּמצא ְְִִִֵֵֵֶַָָָׁשּמא

.„- חֹולה הּׁשּבת, ּבליל החדׁש את ׁשראה העד, ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה
החמֹור על אֹותֹו ּבמּטה9מרּכיבין ואפּלּו להן10, יׁש ואם . ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָ

ּבּדר זין11אֹורב ּכלי ּבידן העדים לֹוקחין היה12- ואם . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּגדֹול ראהּו ואפּלּו מזֹונֹות. ּבידם לֹוקחים - רחֹוקה ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָּדר
ראּוהּו אנחנּו ׁשראינּוהּו ּכׁשם יאמרּו: לא - לּכל ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָֹֹֹונראה
מי ּכל אּלא הּׁשּבת; את לחּלל צריכין אנּו ואין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחרים,
הּמקֹום ּובין ּבינֹו ויהיה להעיד, ראּוי ויהיה החדׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיראה
לחּלל עליו מצוה - ּפחֹות אֹו ויֹום לילה ּדין ּבית ּבֹו ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּקבּוע

ּולהעיד. וליל הּׁשּבת ְְִֵֵֶַַָָאת
ׁשלׁשים‰. יֹום ּבכל החדׁש עדּות מקּבלין היּו .13ּבראׁשֹונה ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ

הערּבים ּבין עד מּלבֹוא העדים נׁשּתהּו אחת ,14ּפעם ְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָ
ּבּמקּדׁש עֹולה15ונתקלקלּו יעּׂשּו אם ּיעּׂשּו; מה ידעּו ולא ְְְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָֹ

ׁשּיקריבּו אפׁשר ואי העדים, יבֹואּו ׁשּמא - הערּבים ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשל
הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד אחר הּיֹום ּדין16מּוסף ּבית עמדּו . ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

עד אּלא החדׁש עדּות מקּבלים יהיּו ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹוהתקינּו,
ותמיד17הּמנחה מּוספין להקריב ּבּיֹום ׁשהּות ׁשּיהא ּכדי , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

ונסּכיהם. הערּבים ּבין ְְְִִֵֵֶֶַַָׁשל
.Âּבין ׁשל ּתמיד עֹוּׂשין - עדים ּבאּו ולא מנחה, הּגיע ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹואם

נֹוהגין18הערּבים - ּולמעלה הּמנחה מן עדים ּבאּו ואם . ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָ
קדׁש ּולמחר קדׁש הּיֹום לפי19אֹותֹו למחר, מּוסף ּומקריבין , ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹ

הּמקּדׁש, ּבית מּׁשחרב מנחה. אחר אֹותֹו מקּדׁשין היּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלא
עדּות מקּבלין ׁשּיהיּו ּדינֹו, ּובית זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהתקין

ּכּלֹו הּיֹום ּכל ּבסֹוף20החדׁש ׁשלׁשים יֹום עדים ּבאּו ואפּלּו ; ְְֲִִִֵֶַַַָָֹֻ
החּמה לׁשקיעת סמּו ּומקּדׁשין21הּיֹום עדּותן, מקּבלין - ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָ

ּבלבד. ׁשלׁשים ְְִִַיֹום
.Êּכל עדים ּבאּו ׁשּלא מּפני החדׁש את ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּכׁשּמעּברין

ּביֹום סעּדה ּבֹו ועֹוּׂשין מּוכן למקֹום עֹולין היּו ׁשלׁשים, ְְְְְִִִָָָָֻיֹום
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יוצאים.1) השלוחים חדשים ששה ועל היום, כל אותם ושמקבלים השבת את דוחה החודש שעדות בו "מאיימים2)נתבאר שהרי
הואיל זה חודש יקדשו שלא דין בית ומשתדלים בעדות ומדקדקים בבדיקות עליהם ומטריחים בשאלות אותם ומטריפים עליהם

בעדותם. תועלת תהיה לא ילכו שאפילו ילכו, שלא כאן כתב ולפיכך מעובר", שמו "תשמרו3)ויצא כתוב: התמיד בקרבן
שבת. דוחה "במועדו" בו שכתוב מקום שכל לומדים מכאן בשבת. אפילו קרב והוא במועדו", לי הכפורים4)להקריב יום פסח,

ונקבע ניסן חודש שנתקדש וכיוון העומר, בספירת תלוי שהוא מפני השבועות, חג בו שיש אףֿעלֿפי מחללים, אין סיון על וסוכות.
השבועות. חג יהיה מתי ממילא ידעו הפסח, במועדיכ5)חג לה' תעשו "אלה שכתוב חודש,משום ראש קרבן על מוסב וזה ם",

פרשה. באותה להעיד.6)הנזכר וזכאים כשרים שהם עליהם מדרבנן,7)המעידים אלא אינה הזאת העדות שכל פי על ואף
שאינם מכיוון החודש, על המעידים העדים את דין בית יקבלו לא זו עדות בלי שהרי השבת, את זה על לחלל מותר זאת בכל

אותם. הלך8)מכירים נהוראי שר' שפירש שם, אשי וכרב באושא". בשבת עליו להעיד העד אצל שהלך נהוראי ברבי "מעשה
ימצאנו. לא שמא ספק שהיה אףֿעלֿפי באושא, אחד עוד עם להצטרף להוציא9)לבדו ואסור כמשא הריהו שחולה אףֿעלֿפי

בשבת. הבהמה על מיתה.10)משא חייב במיטה חולה שהמוציא החודש11)אףֿעלֿפי לעדי שארבו והבייתוסים הכותים כגון
(12 החכמים. את להטעות כדי 13)ועכבום, הרבים. לרשות היחיד מרשות הוצאה מלאכת בזה שיש שהיואףֿעלֿפי לומר רוצה

(14 כך. כל יאחרו שהעדים אירע לא אבל היום, כל החודש עדות לקבל התמיד,רשאים שחיטת זמן אחר באו העדים כלומר,
נתבלבלו, - העדים באו לא הזמן שבתחילת ומכיוון החמה. שקיעת לפני וחצי שעות שלוש כלומר, ומחצה, שעות בשמונה שהוא

(15 16)כדלהלן. העדים. שבאו ואםלפני תמיד, לקרבן יהא העדים, יבואו לא שאם תנאי, על התמיד כבש שהקריבו לומר וצריך
או חול של - תמיד של אם עליו, לומר שיר איזה ידעו לא קרבן, של טיבו ידעו שלא לפי אלא מוסף, לקרבן יהא - העדים יבואו

מוסף. 18)17)של הערביים. שבין תמיד הקרבת עת 19)היא אותם. יקבלו לא המנחה, אחר עדים יבואו אם רש"ישאף ופירש
בקדושה, זה יום גומרים ויקדשוהו, עדים יבואו שמא שחששו בקדושה, בו נהגו עכשיו שעד שמכיוון השנה, בראש שהמדובר

(20 טוב. יום היום שאין נתברר שכבר 21)אףֿעלֿפי בוטלה. - בקרבן הקלקול - הקודמת לתקנה הסיבה שהותכי עדיין כשישנה
החודש את לקדש אפשר וחקירה, בדרישה צורך שאין עצמם, הביתֿדין חברי ראוהו אם אבל וחקירה, ולדרישה עדים לקבלת

החמה. לשקיעת בסמוך דווקא ולאו היום בסוף אפילו



ycegdעד yeciw zekld - xii` d"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבּלילה, לׁשם עֹולין ואין חדׁש. ראׁש ׁשהּוא ּוׁשלׁשים, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹאחד
הּׁשמׁש עלֹות קדם ּבּנׁשף זֹו22אּלא לסעּדה עֹולין ואין . ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻ

וקטנית, ּדגן ּבפת אּלא לּה עֹולין ואין מעּׂשרה. ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָּפחֹות
החדׁש עּבּור ׁשל מצוה סעּדת היא וזֹו הּסעּדה. ּבעת ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֻֻואֹוכלין

מקֹום ּבכל .23האמּורה ְֲָָָָ
.Áהיּו החדׁש, את מקּדׁשין ּדין ּבית ּכׁשהיּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבראׁשֹונה,

מּׂשּואֹות הרחֹוקים.24מּׂשיאין ׁשּידעּו ּכדי ההרים, ּבראׁשי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
מּׂשּואֹות מּׂשיאין ׁשהיּו הּכּותים, להטעֹות25מּׁשּקלקלּו ּכדי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ

העם יֹוצאין26את ׁשלּוחים ׁשּיהּו התקינּו ּומֹודיעין27, ְְְְִִִִִִֶֶָָ
ולא טֹוב יֹום את לא מחּללין אינן אּלּו ּוׁשלּוחים ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹלרּבים.

ׁשּבת לֹומר צרי ואין הּכּפּורים, יֹום מחּללין28את ׁשאין ; ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּבלבד לקּדׁשֹו אּלא לקּימֹו, הּׁשּבת .29את ְְְְְִֶֶַַַַַָָ

.Ëמּפני - ניסן על יֹוצאין: ׁשלּוחין היּו חדׁשים ׁשּׁשה ְְְֳִִִִִִֵַַָָָָעל
ראׁש מּפני - אלּול ועל הּתענית, מּפני - אב ועל ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹהּפסח,

לאלּול ׁשלׁשים ּביֹום מצּפין ׁשּיׁשבּו ּכדי נֹודע30הּׁשנה, אם ; ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָ
הּיֹום31להם אֹותֹו נֹוהגים - ׁשלׁשים יֹום ּדין ּבית ׁשּקּדׁשּו ְְֲִִִִֵֶֶַָ

קדׁש ׁשלׁשים יֹום נֹוהגים - להם נֹודע לא ואם ּבלבד, ְְְֲִִִִֶֶֶַַָֹֹֹקדׁש
ּתׁשרי ׁשלּוחי להם ׁשּיבֹואּו עד קדׁש, ּוׁשלׁשים אחד .32ויֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

חנּכה, מּפני - ּכסלו ועל הּמֹועדֹות, ּתּקנת מּפני - ּתׁשרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֻועל
- אדר יֹוצאיןועל קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּובזמן הּפּורים. מּפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

קטן ּפסח מּפני - אּיר על .33אף ְִִֵֶַַַָָָ
.Èראׁש ּביֹום אּלא יֹוצאין אין ּתׁשרי ּוׁשלּוחי ניסן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹׁשלּוחי

הּׁשמׁש34חדׁש ׁשּתעלה ּדין35אחר ּבית מּפי ׁשּיׁשמעּו עד , ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ
ועּׂשרים,36'מקּדׁש' ּתׁשעה יֹום ּבסֹוף ּדין ּבית קּדׁשּו ואם . ְְְְְְְִִִִִֵֶָָֻ

יֹוצאין - 'מקּדׁש' ּדין ּבית מּפי וׁשמעּו ׁשאמרנּו, ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֻּכמֹו
לצאת להם יׁש חדׁשים הּׁשּׁשה ׁשאר ּוׁשלּוחי ְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמּבערב.
ּבית קּדׁשּו לא ׁשעדין ּפי על אף הּירח, ׁשּנראה אחר ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמּבערב
למחר ׁשהרי יצאּו, - החדׁש ונראה הֹואיל החדׁש; את ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּדין

ּדין. ּבית אֹותֹו מקּדׁשין ְְְִִֵַַַּבוּדאי

.‡Èאת עֹוּׂשין היּו מּגיעין, הּׁשלּוחין ׁשהיּו מקֹום ְִִִִֶֶַַָָָָּכל
ּובּמקֹומֹות ּבּתֹורה; ּכּכתּוב אחד טֹוב יֹום ְֲֶַַַַָָָהּמֹועדֹות
ׁשני עֹוּׂשין היּו אליהם, מּגיעין הּׁשלּוחים ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָהרחֹוקים,

הּספק מּפני ּבית37ימים ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעים ׁשאינם לפי , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
הּוא. יֹום זה אי החדׁש את ִֵֶֶֶַֹּדין

.·Èהיּו ולא ניסן, ׁשלּוחי אליהם מּגיעין ׁשהיּו מקֹומֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹיׁש
ּתׁשרי ׁשלּוחי להן יֹום38מּגיעין ּפסח ׁשּיעּׂשּו היה הּדין ּומן , ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

נקּבע יֹום זה ּבאי וידעּו ׁשלּוחין להן הּגיעּו ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאחד,
ׁשהרי ימים, ׁשני הּסּכֹות חג ׁשל טֹוב יֹום ויעּׂשּו חדׁש, ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֻראׁש
ּבּמֹועדֹות לחלק ׁשּלא ּוכדי הּׁשלּוחין; אליהן הּגיעּו ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַֹֹֹלא
ׁשם מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי ׁשאין מקֹום ׁשּכל חכמים, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהתקינּו

ימים ׁשני עצרת39עֹוּׂשין ׁשל טֹוב יֹום אפּלּו ,40. ְֲֲִִִֵֶֶֶָ
.‚È.ימים ׁשני ּתׁשרי? לׁשלּוחי ניסן ׁשלּוחי ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָוכּמה

ׁשהּוא מּפני - ּבתׁשרי ּבאחד מהּלכין אינן ּתׁשרי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּׁשלּוחי
ּכּפּור. יֹום ׁשהּוא מּפני - ּבֹו ּבעּׂשירי ולא טֹוב, ְְֲִִִִֵֶַֹיֹום

.„Èאחד אפּלּו אּלא ׁשנים, להיֹותן צריכין הּׁשלּוחין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָאין
ּתּגר אפּלּו אּלא ּבלבד, ׁשליח ולא ׁשּבא41נאמן. העם, מּׁשאר ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

החדׁש את ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבית מּפי ׁשמעּתי אני ואמר: ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכדרּכֹו
נאמן - ּפלֹוני ׁשּדבר42ּביֹום ּפיו; על הּמֹועדֹות את ּומתּקנין , ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָ

להּגלֹות העּׂשּוי ּדבר ּכׁשר43זה אחד ועד עליו.44, נאמן ְְֱִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָ
.ÂË,עדים ּבאּו ולא ׁשלׁשים יֹום ּכל ׁשּיׁשבּו ּדין ְְְִִִֵֵֶָָָֹּבית

זה, ּבפרק ׁשּבארנּו ּכמֹו החדׁש, את ועּברּו ּבּנׁשף ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹוהׁשּכימּו
רחֹוקים עדים ּבאּו ימים חמּׁשה אֹו ארּבעה והעידּו45ואחר ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָ

ּבאּו ואפּלּו ׁשלׁשים, ליל ׁשהּוא ּבזמּנֹו, החדׁש את ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשראּו
אֹותם ּומטריפים ּגדֹול, אּיּום עליהן מאּימין - החדׁש 46ּבסֹוף ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹ

ּבבדיקֹות עליהן ּומטריחין ּבעדּות47ּבׁשאלֹות, ּומדקּדקין ,48, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָ
ּדין ּבית ׁשמֹוּומׁשּתּדלין ויצא הֹואיל זה, חדׁש יקּדׁשּו ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

.49מעּבר ְָֻ
.ÊËּבעדּותן העדים עמדּו והרי50ואם מכּונת, ונמצאת , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(22(23 גמור. לילה ולא גמור יום שלא בשעה וזהו השמש, עלות לפני שהכוונה רבנו עיבורומפרש לפרסם - הסעודה ומטרת
(24 קדשוהו. שלא מאחר הרחוקים,החודש ידעו ואז ואחד), השלושים היום (ליל בערב שלושים ביום אש אבוקות מדליקים

(25 מעובר. שעבר שהחודש ידעו המשואות, נראו לא ואם ראשֿחודש. היה השלושים החודששיום את ביתֿדין שעיברו במקרה
(26 בהריהם. משואות [=הכותים] הם השיאו משואות, השיאו 27)ולא חסר. שהחודש יחשוב המשואות.שהעם את ובטלו

(28 שביטלן. הוא שרבי אמרו, הכפורים]ובירושלמי [=יום וזה בסקילה [=שבת] זה יוםֿהכפורים; מחילול חמור שבת חילול
(29 ומודיעיםבכרת. מקיימים רק שהם לשלוחים לא אבל השבת, את לחלל מותר החודש את המקדשים החודש לעדי כלומר,

(30 קודש. כבר 31)ושהחודש אלול. ראשֿחודש אימתי לדעת צריך כך 32)משום לירושלים. הקרובים ידעולמקומות ואז
(33 וסוכות. הכיפורים יום יקבעו פיו ועל תשרי, חודש ראש משוםמתי שבועות, מפני שלוחים, יצאו לא סיוון ועל שני. פסח

(34 פסח. של לשני החמישים ביום והוא העומר, בספירת תלוי הוא כי קבוע, יכוליםשזמנו אינם בתשרי אבל ניסן, בחודש
(35 יוםֿטוב. קדושת מחמת 36)לצאת ביום. אלא אינו החודש שיתאמתשקידוש צריך בהם, תלוייה המועדים שקביעת כיוון

(37 החדשים. מבשאר יותר הדבר 38)להם גלויות". של טובים ימים "שני נקראים מהלכיםוהם אינם תשרי ששלוחי משום
(39 הכפורים. וביום השנה פיבראש על שלא אחד, יום סוכות גם יעשו אחד, יום פסח יעשו שאם תשרי", אטו ניסן "גזירה

(40 יטעו. ופעמים בקידושהשלוחים, תלוי שאינו אףֿעלֿפי השבועות. 41)חג העומר. בספירת אלא סיוון חודש רוכל.ראש
(42(43 נאמן". - החודש את דין בית קדשו ואמר העולם מסוף אחד 44)"בא משקר. אדם אין להגלות העשוי עלובדבר ואף

נוסף: טעם יש שם - להגלות עשוי שהוא זה, מטעם לעדות, פסולים אפילו נאמנים בעלה), שמת לאשה (להעיד אשה" שב"עדות פי
(45 עגונה". תישאר רחוק."שלא 47)46)ממקום דעתם. את 48)מבלבלים חשובות. בלתי צדדיות בשאלותשאלות

(49 גופא. לעדות 50)הנוגעות כמעובר. השפיעו.שנתפרסם לא האיומים וכל

ycegd yeciw zekld - xii` d"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּונבֹונים ידּועים אנׁשים -51העדים ּכראּוי העדּות ונחקרה ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָ
ׁשלׁשים, מּיֹום החדׁש לאֹותֹו ּומֹונין וחֹוזרין אֹותֹו, ְְְְְְִִִִִֶַַֹמקּדׁשין

ּבלילו הּירח ונראה .52הֹואיל ְְְִִֵֵַַָָֹ
.ÊÈקדם ּכׁשהיה מעּבר, זה חדׁש להּניח ּדין ּבית הצרכּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻֻואם

מעּברין ׁשאמרּו: הּוא וזה מּניחין. - אּלּו העדים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיבֹואּו
לצר החדׁש ׁשחֹולק53את מי הּגדֹולים החכמים מן ויׁש . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

לצר החדׁש את מעּברין אין לעֹולם ואֹומר: זה, ;54ּבדבר ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
עליהן מאּימין ואין מקּדׁשין, - עדים ּובאּו .55הֹואיל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָ

.ÁÈּבׁשאר אּלא זה ּבדבר החכמים מחלקת ׁשאין לי, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹיראה
ׁשּבאּו ותׁשרי ניסן ּבעדי אֹו ותׁשרי, ניסן מן חּוץ ְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָהחדׁשים
זמן ועבר ּׁשּנעּׂשה מה נעּׂשה ׁשּכבר הרגלים, ׁשעברּו ְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאחר
ותׁשרי ּבניסן העדים ּבאּו אם אבל הּמֹועדֹות; ּוזמן ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהּקרּבנֹות

החדׁש חצי עדּותן56קדם מקּבלין עליהן57- מאּימין ואין , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
מא ׁשאין ׁשראּוהּוּכלל; החדׁש על ׁשהעידּו עדים, על ּימין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

לעּברֹו. ּכדי ְְְְִֵַַּבזמּנֹו,
.ËÈהּדבר והרי עדּותן, ׁשּנתקלקלה עדים על מאּימין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאבל

מאּימין החדׁש, ויתעּבר העדּות ּתתקּים ׁשּלא ּוגנאי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹנֹוטה
אם וכן ּבזמּנֹו. החדׁש ויתקּים העדּות ׁשּתתקּים ּכדי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹעליהן
ׁשּקּדׁשּוהּו קדם ּבזמּנֹו ׁשראּוהּו העדים את להזם עדים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּבאּו

ּדין ּתתקּים58ּבית ׁשּלא עד הּמזּמין על מאּימין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַֹ
ּבזמּנֹו. החדׁש ויתקּדׁש ְְְֲִִֵֶַַַַַָֹההזּמה

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ואין‡. חדׁש. ּבּה ׁשּמֹוסיפין ׁשנה היא מעּברת ְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֻׁשנה
אדרין: ׁשני ׁשנה אֹותּה ועֹוּׂשין אדר, אּלא לעֹולם ְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָָמֹוסיפין
מּפני זה? חדׁש מֹוסיפין מה ּומּפני ׁשני. ואדר ראׁשֹון ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאדר
ׁשמֹור ׁשּנאמר: זמן; ּבאֹותֹו הּפסח ׁשּיהא ּכדי האביב, ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָזמן
ולּולא האביב, ּבזמן זה חדׁש ׁשּיהיה - האביב חדׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאת
החּמה ּבימֹות ּפעמים ּבא הּפסח - הּזה החדׁש ְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהֹוספת

הּגׁשמים. ּבימֹות ְְִִִַָָּופעמים
ועל·. הּתקּופה, על הּׁשנה: את מעּברין סימנין ׁשלׁשה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָעל

ויֹודעין, מחּׁשבין ּדין ּבית ּכיצד? האילן. ּפרֹות ועל ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָהאביב,
זה זמן אחר אֹו ּבניסן עּׂשר ּבׁשּׁשה ניסן ּתקּופת ּתהיה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָאם
ּכדי ׁשני, אדר ניסן אֹותֹו ויעּׂשּו הּׁשנה, אֹותּה מעּברין -ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָ
ּומעּברין, סֹומכין זה סימן ועל האביב. ּבזמן הּפסח ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּיהיה

אחר. לסימן חֹוׁשׁשין ְְְִִֵֵַָואין
עדין‚. אּלא האביב, הּגיע לא ׁשעדין ּדין ּבית ראּו אם ְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוכן

ּבז לצמח ׁשּדרּכן האילן ּפרֹות צמחּו ולא הּוא, מןאפל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
הּׁשנה. את ּומעּברין אּלּו סימנין ׁשני על סֹומכין - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּפסח
הן הרי - ּבניסן עּׂשר לׁשּׁשה קדם ׁשהּתקּופה ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואף

עמר מּמּנּו להקריב מצּוי האביב ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמעּברין,
צֹומחין הּפרֹות ׁשּיהיּו ּוכדי ּבניסן, עּׂשר ּבׁשּׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהּתנּופה

האביב. זמן ּכל ְְִֶֶַָָָּכדר
יהּודה,„. ארץ על ּבאביב: סֹומכין היּו ארצֹות ׁשלׁש ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָועל

ּבׁשּתי האביב הּגיע ואם הּגליל. ועל הּירּדן, עבר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָועל
הּגיע ואם מעּברין; אין - הּגיע לא ּובאחת מאּלּו, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָֹארצֹות
לא עדין אם מעּברין, - ּבׁשּתים הּגיע ולא מהן, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַֹֹּבאחת
ׁשּמעּברין העּקר ׁשהן הּדברים הן ואּלּו האילן. ּפרֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָצמחּו

החּמה. ׁשני הּׁשנים ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּבׁשבילן,
ּבׁשבילן‰. מעּברין ּדין ּבית ׁשהיּו אחרים, ּדברים ׁשם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָויׁש

ואין מתּקנין, ׁשאינן הּדרכים מּפני הן: ואּלּו ,הּצר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻמּפני
הּגׁשמים ׁשּיפסקּו עד הּׁשנה את מעּברין - לעלֹות יכֹולין ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָהעם
הּנהרֹות ונמצאּו ׁשּנהרסּו, הּגׁשרים ּומּפני הּדרכים. ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָויתּקנּו
- ּומתים ּבעצמן ּומסּתּכנים העם, את ּומֹונעין ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָמפסיקין
ּפסחים ּתּנּורי ּומּפני הּגׁשרים. ׁשּיתּקנּו עד הּׁשנה את ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמעּברין
- ּפסחיהם את לצלֹות מקֹום להם ואין ּבּגׁשמים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאבדּו
ּגלּיֹות ּומּפני וייבׁשּו. הּתּנּורים ׁשּיבנּו עד הּׁשנה את ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻמעּברין
- לירּוׁשלים הּגיעּו לא ועדין מּמקֹומן ׁשּנעקרּו ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹיּׂשראל

להּגיע. ּפנאי להם ׁשּיהיה ּכדי הּׁשנה, את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמעּברין
.Â,הּצּנה מּפני ולא הּׁשלג מּפני לא הּׁשנה מעּברין אין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹאבל

ולא מּמקֹומם, נעקרּו לא ׁשעדין יּׂשראל ּגלּיֹות מּפני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹֻולא
טמאים הּכהנים רב אֹו הּקהל רב ׁשהיּו ּכגֹון הּטמאה; ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹֻמּפני
ויעּׂשּו לּטהר ּפנאי להם ׁשּיהיה ּכדי הּׁשנה את מעּברין אין -ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
מּפני הּׁשנה את עּברּו ואם ּבטמאה. יעּׂשּו אּלא ְְְְְְֲֳִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּבטהרה,

מעּברת. זֹו הרי - ְְֲֵֶֶַָֻֻהּטמאה
.Êאֹותן עֹוּׂשין אבל ּכלל, ּבׁשבילן מעּברין ׁשאין ּדברים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָיׁש

האביב מּפני אֹו הּתקּופה מּפני עּבּור ׁשּצריכה לׁשנה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָסעד
לא ׁשעדין והּטלאים הּגדיים מּפני הן: ואּלּו האילן. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּופרֹות
מעּברין אין ּפרחּו. ׁשּלא הּגֹוזלֹות ּומּפני מעט, ׁשהן אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹנֹולדּו
לּפסחים, מצּויין והּטלאים הּגדיים ׁשּיהיּו ּכדי אּלּו, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָּבׁשביל
העֹוף; ּבקרּבן ׁשּנתחּיב למי אֹו לראּיה מצּויין ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוהּגֹוזלֹות

לּׁשנה. סעד אֹותן עֹוּׂשין ֲִַַַָָָָאבל
.Áצריכה זֹו ׁשנה אֹומרין: לּׁשנה? סעד אֹותן עֹוּׂשין ְְִִִֵַַַַָָָָָָּכיצד

האילן ּופרֹות האביב מּפני אֹו ׁשּמׁשכה, הּתקּופה מּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָעּבּור
רּכים. והּגֹוזלֹות קטּנים ׁשהּגדיים ועֹוד הּגיעּו, ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹׁשּלא

.Ëיאמר ּכיצד? לּה. ּבמזּמנין אּלא הּׁשנה את מעּברין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻאין
היּו הּסנהדרין: מן ּופלֹוני לפלֹוני הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָֹראׁש
זֹו ׁשנה אם ונדע ונראה ׁשּנחּׁשב ּפלֹוני, למקֹום ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻמזּמנין
הן ּבלבד ׁשהזמנּו ואֹותן צריכה; אינּה אֹו עּבּור ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻצריכה
ּבׁשלׁשה מתחילין אֹותּה? מעּברין ּובכּמה אֹותּה. ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָׁשּמעּברין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(51(52 דעתם. את בלבלו לא השאלות אבלוכל יעידו, שלא אותם ומבלבלים עליהם מאיימין "מאיימין", המלה משמעות היא כן
(53 עדותם. מקבלים נתבלבלו לא עדותם,אם מקבלים שאין ראייה, עדי באו כך ואחר נתעבר, כבר כשהחודש רבנו פירש בזה וגם

(54 בכך. צורך יש אם מעובר, החודש את חודשומשאירים לעבר מקום ואין מלא, אחד וחודש חסר אחד חודש סדורה: והשנה
(55 שהוא. צורך לאיזה 56)נוסף לעברו". בזמנו שנראה החודש על העדים על מאיימין בהם."ואין תלוייה המועדים קביעת שעדיין

(57(58 השלשים. ביום החודש מקודש.ומקדשים זה הרי ביתֿדין, שקדשוהו אחרי זוממין נמצאו אם עיבור1)כי דיני בו כלל
השמיטה. ובשנת רעבון בשנת מעברין ואין ניסן, מר"ח אותה מעברין ושאין אותה, מעברין מה ועל השנה,



עה ycegd yeciw zekld - xii` d"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּונבֹונים ידּועים אנׁשים -51העדים ּכראּוי העדּות ונחקרה ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָ
ׁשלׁשים, מּיֹום החדׁש לאֹותֹו ּומֹונין וחֹוזרין אֹותֹו, ְְְְְְִִִִִֶַַֹמקּדׁשין

ּבלילו הּירח ונראה .52הֹואיל ְְְִִֵֵַַָָֹ
.ÊÈקדם ּכׁשהיה מעּבר, זה חדׁש להּניח ּדין ּבית הצרכּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻֻואם

מעּברין ׁשאמרּו: הּוא וזה מּניחין. - אּלּו העדים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיבֹואּו
לצר החדׁש ׁשחֹולק53את מי הּגדֹולים החכמים מן ויׁש . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

לצר החדׁש את מעּברין אין לעֹולם ואֹומר: זה, ;54ּבדבר ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
עליהן מאּימין ואין מקּדׁשין, - עדים ּובאּו .55הֹואיל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָ

.ÁÈּבׁשאר אּלא זה ּבדבר החכמים מחלקת ׁשאין לי, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹיראה
ׁשּבאּו ותׁשרי ניסן ּבעדי אֹו ותׁשרי, ניסן מן חּוץ ְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָהחדׁשים
זמן ועבר ּׁשּנעּׂשה מה נעּׂשה ׁשּכבר הרגלים, ׁשעברּו ְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאחר
ותׁשרי ּבניסן העדים ּבאּו אם אבל הּמֹועדֹות; ּוזמן ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהּקרּבנֹות

החדׁש חצי עדּותן56קדם מקּבלין עליהן57- מאּימין ואין , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
מא ׁשאין ׁשראּוהּוּכלל; החדׁש על ׁשהעידּו עדים, על ּימין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

לעּברֹו. ּכדי ְְְְִֵַַּבזמּנֹו,
.ËÈהּדבר והרי עדּותן, ׁשּנתקלקלה עדים על מאּימין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאבל

מאּימין החדׁש, ויתעּבר העדּות ּתתקּים ׁשּלא ּוגנאי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹנֹוטה
אם וכן ּבזמּנֹו. החדׁש ויתקּים העדּות ׁשּתתקּים ּכדי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹעליהן
ׁשּקּדׁשּוהּו קדם ּבזמּנֹו ׁשראּוהּו העדים את להזם עדים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּבאּו

ּדין ּתתקּים58ּבית ׁשּלא עד הּמזּמין על מאּימין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַֹ
ּבזמּנֹו. החדׁש ויתקּדׁש ְְְֲִִֵֶַַַַַָֹההזּמה

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ואין‡. חדׁש. ּבּה ׁשּמֹוסיפין ׁשנה היא מעּברת ְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֻׁשנה
אדרין: ׁשני ׁשנה אֹותּה ועֹוּׂשין אדר, אּלא לעֹולם ְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָָמֹוסיפין
מּפני זה? חדׁש מֹוסיפין מה ּומּפני ׁשני. ואדר ראׁשֹון ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאדר
ׁשמֹור ׁשּנאמר: זמן; ּבאֹותֹו הּפסח ׁשּיהא ּכדי האביב, ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָזמן
ולּולא האביב, ּבזמן זה חדׁש ׁשּיהיה - האביב חדׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאת
החּמה ּבימֹות ּפעמים ּבא הּפסח - הּזה החדׁש ְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהֹוספת

הּגׁשמים. ּבימֹות ְְִִִַָָּופעמים
ועל·. הּתקּופה, על הּׁשנה: את מעּברין סימנין ׁשלׁשה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָעל

ויֹודעין, מחּׁשבין ּדין ּבית ּכיצד? האילן. ּפרֹות ועל ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָהאביב,
זה זמן אחר אֹו ּבניסן עּׂשר ּבׁשּׁשה ניסן ּתקּופת ּתהיה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָאם
ּכדי ׁשני, אדר ניסן אֹותֹו ויעּׂשּו הּׁשנה, אֹותּה מעּברין -ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָ
ּומעּברין, סֹומכין זה סימן ועל האביב. ּבזמן הּפסח ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּיהיה

אחר. לסימן חֹוׁשׁשין ְְְִִֵֵַָואין
עדין‚. אּלא האביב, הּגיע לא ׁשעדין ּדין ּבית ראּו אם ְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוכן

ּבז לצמח ׁשּדרּכן האילן ּפרֹות צמחּו ולא הּוא, מןאפל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
הּׁשנה. את ּומעּברין אּלּו סימנין ׁשני על סֹומכין - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּפסח
הן הרי - ּבניסן עּׂשר לׁשּׁשה קדם ׁשהּתקּופה ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואף

עמר מּמּנּו להקריב מצּוי האביב ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמעּברין,
צֹומחין הּפרֹות ׁשּיהיּו ּוכדי ּבניסן, עּׂשר ּבׁשּׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהּתנּופה

האביב. זמן ּכל ְְִֶֶַָָָּכדר
יהּודה,„. ארץ על ּבאביב: סֹומכין היּו ארצֹות ׁשלׁש ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָועל

ּבׁשּתי האביב הּגיע ואם הּגליל. ועל הּירּדן, עבר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָועל
הּגיע ואם מעּברין; אין - הּגיע לא ּובאחת מאּלּו, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָֹארצֹות
לא עדין אם מעּברין, - ּבׁשּתים הּגיע ולא מהן, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַֹֹּבאחת
ׁשּמעּברין העּקר ׁשהן הּדברים הן ואּלּו האילן. ּפרֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָצמחּו

החּמה. ׁשני הּׁשנים ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּבׁשבילן,
ּבׁשבילן‰. מעּברין ּדין ּבית ׁשהיּו אחרים, ּדברים ׁשם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָויׁש

ואין מתּקנין, ׁשאינן הּדרכים מּפני הן: ואּלּו ,הּצר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻמּפני
הּגׁשמים ׁשּיפסקּו עד הּׁשנה את מעּברין - לעלֹות יכֹולין ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָהעם
הּנהרֹות ונמצאּו ׁשּנהרסּו, הּגׁשרים ּומּפני הּדרכים. ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָויתּקנּו
- ּומתים ּבעצמן ּומסּתּכנים העם, את ּומֹונעין ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָמפסיקין
ּפסחים ּתּנּורי ּומּפני הּגׁשרים. ׁשּיתּקנּו עד הּׁשנה את ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמעּברין
- ּפסחיהם את לצלֹות מקֹום להם ואין ּבּגׁשמים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאבדּו
ּגלּיֹות ּומּפני וייבׁשּו. הּתּנּורים ׁשּיבנּו עד הּׁשנה את ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻמעּברין
- לירּוׁשלים הּגיעּו לא ועדין מּמקֹומן ׁשּנעקרּו ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹיּׂשראל

להּגיע. ּפנאי להם ׁשּיהיה ּכדי הּׁשנה, את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמעּברין
.Â,הּצּנה מּפני ולא הּׁשלג מּפני לא הּׁשנה מעּברין אין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹאבל

ולא מּמקֹומם, נעקרּו לא ׁשעדין יּׂשראל ּגלּיֹות מּפני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹֻולא
טמאים הּכהנים רב אֹו הּקהל רב ׁשהיּו ּכגֹון הּטמאה; ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹֻמּפני
ויעּׂשּו לּטהר ּפנאי להם ׁשּיהיה ּכדי הּׁשנה את מעּברין אין -ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
מּפני הּׁשנה את עּברּו ואם ּבטמאה. יעּׂשּו אּלא ְְְְְְֲֳִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּבטהרה,

מעּברת. זֹו הרי - ְְֲֵֶֶַָֻֻהּטמאה
.Êאֹותן עֹוּׂשין אבל ּכלל, ּבׁשבילן מעּברין ׁשאין ּדברים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָיׁש

האביב מּפני אֹו הּתקּופה מּפני עּבּור ׁשּצריכה לׁשנה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָסעד
לא ׁשעדין והּטלאים הּגדיים מּפני הן: ואּלּו האילן. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּופרֹות
מעּברין אין ּפרחּו. ׁשּלא הּגֹוזלֹות ּומּפני מעט, ׁשהן אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹנֹולדּו
לּפסחים, מצּויין והּטלאים הּגדיים ׁשּיהיּו ּכדי אּלּו, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָּבׁשביל
העֹוף; ּבקרּבן ׁשּנתחּיב למי אֹו לראּיה מצּויין ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוהּגֹוזלֹות

לּׁשנה. סעד אֹותן עֹוּׂשין ֲִַַַָָָָאבל
.Áצריכה זֹו ׁשנה אֹומרין: לּׁשנה? סעד אֹותן עֹוּׂשין ְְִִִֵַַַַָָָָָָּכיצד

האילן ּופרֹות האביב מּפני אֹו ׁשּמׁשכה, הּתקּופה מּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָעּבּור
רּכים. והּגֹוזלֹות קטּנים ׁשהּגדיים ועֹוד הּגיעּו, ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹׁשּלא

.Ëיאמר ּכיצד? לּה. ּבמזּמנין אּלא הּׁשנה את מעּברין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻאין
היּו הּסנהדרין: מן ּופלֹוני לפלֹוני הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָֹראׁש
זֹו ׁשנה אם ונדע ונראה ׁשּנחּׁשב ּפלֹוני, למקֹום ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻמזּמנין
הן ּבלבד ׁשהזמנּו ואֹותן צריכה; אינּה אֹו עּבּור ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻצריכה
ּבׁשלׁשה מתחילין אֹותּה? מעּברין ּובכּמה אֹותּה. ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָׁשּמעּברין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(51(52 דעתם. את בלבלו לא השאלות אבלוכל יעידו, שלא אותם ומבלבלים עליהם מאיימין "מאיימין", המלה משמעות היא כן
(53 עדותם. מקבלים נתבלבלו לא עדותם,אם מקבלים שאין ראייה, עדי באו כך ואחר נתעבר, כבר כשהחודש רבנו פירש בזה וגם

(54 בכך. צורך יש אם מעובר, החודש את חודשומשאירים לעבר מקום ואין מלא, אחד וחודש חסר אחד חודש סדורה: והשנה
(55 שהוא. צורך לאיזה 56)נוסף לעברו". בזמנו שנראה החודש על העדים על מאיימין בהם."ואין תלוייה המועדים קביעת שעדיין

(57(58 השלשים. ביום החודש מקודש.ומקדשים זה הרי ביתֿדין, שקדשוהו אחרי זוממין נמצאו אם עיבור1)כי דיני בו כלל
השמיטה. ובשנת רעבון בשנת מעברין ואין ניסן, מר"ח אותה מעברין ושאין אותה, מעברין מה ועל השנה,



ycegdעו yeciw zekld - xii` d"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשנים: אמרּו אֹותן. ׁשּסמכּו מּמי גדֹולה סנהדרי מּכלל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָדּינין
אמר: ואחד לאו, אם עּבּור צריכה אם נראה ולא נׁשב ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹלא
ונראה, נׁשב ׁשנים: אמרּו ּבמעּוטֹו. יחיד ּבטל - ונבּדק ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹנׁשב

ה מן ׁשנים עֹוד מֹוסיפין - נׁשב לא אֹומר: מזּמנים,ואחד ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻ
ּבּדבר. ונֹותנין ְְְְִִַָָונֹוּׂשאים

.Èאינּה אֹומרין: ּוׁשלׁשה עּבּור, צריכה אֹומרים: ְְְְְִִִִִֵַָָָׁשנים
עּבּור, צריכה אֹומרין: ׁשלׁשה ּבמעּוטן. ׁשנים ּבטלּו - ְְְְְְְִִִִִִַָָָָָצריכה
מן ׁשנים מֹוסיפין - עּבּור צריכה אינּה אֹומרין: ְְְְִִִִִִִִֵַַָָּוׁשנים
ּגמרּו אם ּבׁשבעה. וגֹומרין ונֹותנין, ונֹוּׂשאין לּה, ְְְְְְְְְְִִִִִִַָָָָֻהמזּמנין
נחלקּו ואם ׁשּגמרּו; ּכמֹו עֹוּׂשין - לעּבר ׁשּלא אֹו לעּבר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻּכּלם
ׁשּיהא וצרי לעּבר. ׁשּלא ּבין לעּבר ּבין הרב אחר הֹולכים -ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
וׁשבעים, אחד ׁשל יׁשיבה ראׁש ׁשהּוא הּגדֹול, ּדין ּבית ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹראׁש
מעּברת; זֹו הרי - לעּבר ּבׁשלׁשה ּגמרּו ואם הּׁשבעה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻמּכלל
הּׁשנה ּובעּבּור ׁשּירצה. אֹו עּמהן הּנּׂשיא ׁשּיהא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָוהּוא,
הּגדֹול. מן מתחילין החדׁש ּולקּדּוׁש הּצד, מן ְְְִִִִִִִֶַַַַַַָֹמתחילין

.‡È.ּגדֹול ּכהן ולא מל לא הּׁשנה לעּבּור מֹוׁשיבין ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹאין
ּבׁשבילן נֹוטה ּדעּתֹו ׁשּמא ּומלחמֹותיו, חילֹותיו מּפני - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמל
לא ׁשּמא הּצּנה, מּפני - ּגדֹול וכהן לעּבר; ׁשּלא אֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹלעּבר
הּקר, ּבימי ּתׁשרי יבֹוא ׁשּלא ּכדי לעּבר, נֹוטה דעּתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּתהיה

טבילֹות. חמׁש הּכּפּורים ּביֹום טֹובל ְְְִִִֵֵַָוהּוא
.·Èּבדר נּׂשיא, הּנקרא והּוא הּגדֹול, ּדין ּבית ראׁש ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹהיה

הּנּׂשיא. ירצה אם ּתנאי על אּלא אֹותּה מעּברין אין - ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָרחֹוקה
ואין מעּברת. אינּה - רצה לא מעּברת, זֹו הרי - ורצה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֻֻּבא
ּבתֹוכּה, ׁשהּׁשכינה יהּודה, ּבארץ אּלא הּׁשנה את ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמעּברין
ואין מעּברת. - ּבּגליל עּברּוה ואם תדרׁשּו; לׁשכנֹו ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֻׁשּנאמר:
מעּברת. אינּה - ּבּלילה עּברּוה ואם ּבּיֹום; אּלא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻמעּברין

.‚Èּתהיה ׁשנה זֹו אי ולידע ולקּבע לחּׁשב ּדין לבית ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹיׁש
אין אבל ׁשנים. לכּמה אפּלּו ׁשּירצה, עת ּבכל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמעּברת
הּוא הּׁשנה ראׁש אחר אּלא מעּברת; ּפלֹונית ׁשנה ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻאֹומרין:
ׁשּלא אבל הּדחק; מּפני - זה ודבר מעּברת. זֹו ׁשנה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשאֹומר:
הּוא ּבאדר אּלא מעּברת, ׁשהיא מֹודיעין אין - הּדחק ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבׁשעת
אדר אּלא ניסן אינֹו הּבא וחדׁש מעּברת, זֹו ׁשנה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשאֹומר:
- מעּברת ׁשּתּכנס זֹו ׁשנה הּׁשנה: ראׁש לפני אמרּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשני.

זֹו. ּבאמירה מעּברת ְֲִֵֶֶַָָֻאינּה
.„Èלא - הּׁשנה עדין עּברּו ולא ּבאדר ׁשלׁשים יֹום ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָֹֹהּגיע

חדׁש ראׁש להיֹות ראּוי הּיֹום ׁשאֹותֹו ּכלל; אֹותּה ְְְְִֶֶַַָָָֹֹיעּברּו
ואם לעּבר. יכֹולים אינן - עּברּו ולא ניסן ּומּׁשּיּכנס ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹניסן,
עדים ּבאּו מעּברת. זֹו הרי - אדר ׁשל ׁשלׁשים ּביֹום ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָֻעּברּוה
את מקּדׁשין אּלּו הרי - הּירח על והעידּו ׁשעּברּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָאחר
ואּלּו ׁשני; אדר חדׁש ראׁש ויהיה ׁשלׁשים, ּביֹום ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹֹהחדׁש
מעּברין, היּו לא ׁשּוב - הּׁשנה את ׁשּיעּברּו קדם ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹקּדׁשּוהּו

ּבניסן. מעּברין ְְְִִֵֶַָׁשאין
.ÂËרצים ׁשהּכל רעבֹון; ּבׁשנת הּׁשנה את מעּברין ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאין

זמן להן להֹוסיף אפׁשר ואי ולחיֹות, לאכל הּגרנֹות ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹלבית
ׁשֹולטת הּכל ׁשּיד ּבׁשביעית; מעּברין ואין החדׁש. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלאּסּור
ּורגילין הּלחם. ּוׁשּתי העמר לקרּבן יּמצאּו ולא הּספיחין, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹעל

ׁשביעית. ּבערב לעּבר ְְְִִֵֶֶַָהיּו
.ÊËּבׁשנת מעּברין אין חכמים: ׁשאמרּו ׁשּזה לי, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיראה

הּדרכים צר מּפני ּבהם יעּברּו ׁשּלא - ּובׁשביעית ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹרעבֹון
ראּוי הּׁשנה היתה אם אבל ּבהם; וכּיֹוצא הוהּגׁשרים ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָ
- האילן ּופרֹות האביב מּפני אֹו הּתקּופה מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָלהתעּבר

זמן. ּבכל לעֹולם ְְְְְִַַָָמעּברין
.ÊÈלכל אּגרֹות ּכֹותבין הּׁשנה, את ּדין ּבית ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּכׁשּמעּברין

מה ּומּפני ׁשעּברּוה, אֹותן ּומֹודיעים הרחֹוקים ְְְְִִִִִֵֶַָָָָהּמקֹומֹות
לכם, יּודע להן: ואֹומר נכּתבּו, הּנּׂשיא לׁשֹון ועל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָעּברּו.
- רצּו .וכ ּכ זֹו ׁשנה על והֹוספנּו וחברי אני ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשהסּכמּתי
העּבּור ׁשחדׁש יֹום; ׁשלׁשים - רצּו יֹום, ועּׂשרים ְְְְִִִִֶֶֶָָָֹּתׁשעה
הרחֹוקים לאנׁשים חסר אֹו מלא להֹוסיפֹו ּדין לבית ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָָהרׁשּות
אם עֹוּׂשים, הם הראּיה לפי - הם אבל אֹותם, ְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָׁשּמֹודיעין

חסר. אם ִֵֵָָמלא

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ועּבּור‡. הראּיה על חדׁש ראׁש מּקביעּות ּׁשאמרנּו מה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֹּכל
אּלא אֹותֹו עֹוּׂשין אין ,הּצר מּפני אֹו הּזמן מּפני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשנה
ּבארץ הּסמּוכים ּדין ּבית אֹו יּׂשראל, ׁשּבארץ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָסנהדרין
למׁשה נאמר ׁשּכ רׁשּות; הּסנהדרין להן ׁשּנתנּו ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָיּׂשראל
למדּו הּׁשמּועה ּומּפי חדׁשים, ראׁש לכם הּזה החדׁש ְְְֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹואהרן:
זֹו עדּות הּדבר: ּפרּוׁש הּוא ׁשּכ רּבנּו, מּמׁשה מאיׁש ִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאיׁש
אבל ּבמקֹומכם. אחריכם העֹומד וכל לכם מסּורה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּתהיה
חדׁשים קֹובעין אין - יּׂשראל ּבארץ סנהדרין ׁשם ׁשאין ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבזמן
הּיֹום. ּבֹו מחּׁשבין ׁשאנּו זה ּבחׁשּבֹון אּלא ׁשנים מעּברין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָואין

סנהדרין·. ׁשּיׁש ׁשּבזמן הּוא: מּסיני למׁשה הלכה זה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָודבר
סנהדרין ׁשם ׁשאין ּובזמן הראּיה, ּפי על קֹובעין קֹובעין- - ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

נזקקין ואין הּיֹום, ּבֹו מחּׁשבין ׁשאנּו הּזה החׁשּבֹון ּפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָעל
זה ּבחׁשּבֹון ּבֹו ׁשּקֹובעין יֹום ׁשּיהיה ּפעמים אּלא ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָלראּיה,
וזה ּביֹום. אחריו אֹו ּביֹום לֹו קדם אֹו הראּיה, יֹום ְְְְֲִֶֶַָָָֹהּוא
ׁשהן ּובארצֹות הּוא, ּפלא - ּביֹום הראּיה לאחר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיהיה

יּׂשראל. ארץ ְְֲִֵֶֶַַָלמערב
מּסֹוף‚. זה? ּבחׁשּבֹון לחּׁשב יּׂשראל ּכל התחילּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּומאימתי

ׁשם נׁשאר ולא יּׂשראל, ארץ ׁשחרבה ּבעת הּגמרא, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹחכמי
חכמי ּבימי וכן מׁשנה, חכמי ּבימי אבל קבּוע. ּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָּבית
היּו יּׂשראל ארץ קביעת על - ורבא אּביי ימי עד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּגמרא

ְִסֹומכין.
היּו„. הראּיה, על קֹובעין והיּו קּימת סנהדרין ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשהיתה

ׁשלּוחי אליהן ׁשּמּגיעין הּמקֹומֹות וכל יּׂשראל ארץ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבני
הּמקֹומֹות ּוׁשאר ּבלבד; אחד יֹום טֹובים ימים עֹוּׂשין ְְְְִִִִִֵֶַַָָָּתׁשרי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

גלויות.1) של שני טוב יום לדין ונמשך בסנהדרין. אלא אינם השנה ועיבור החודש שקביעות בו יבאר

ycegd yeciw zekld - xii` e"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עֹוּׂשים היּו אליהם, מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהרחֹוקֹות,
ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעין היּו ׁשּלא לפי מּספק, ימים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשני

החדׁש. את יּׂשראל ְִֵֶֶֶֶַָֹארץ
ארץ‰. ׁשל ּדין ּובית סנהדרין, ׁשם ׁשאין הּזה, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּבּזמן

ּבכל ׁשּיהיּו הּדין, מן היה - זה חׁשּבֹון על קֹובעין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָיּׂשראל
הּמקֹומֹות אפּלּו ּבלבד, אחד טֹוב יֹום עֹוּׂשין ְְְֲִִִֶַַַָהּמקֹומֹות
על ׁשהּכל יּׂשראל, ארץ ּבני ּכמֹו לארץ, ׁשּבחּוצה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהרחֹוקֹות
הּוא, חכמים ּתּקנת אבל וקֹובעין; סֹומכין אחד ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָחׁשּבֹון

ׁשּבידיהם. אבֹותיהם ּבמנהג ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָׁשּיּזהרּו
.Â,אליו מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי היּו ׁשּלא מקֹום ּכל :ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלפיכ

הּזה, ּבּזמן ואפּלּו ימים, ׁשני יעּׂשּו - יֹוצאין הּׁשלּוחין ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָּכׁשהיּו
על קֹובעין יּׂשראל ארץ ׁשּבני ּבזמן עֹוּׂשין ׁשהיּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּכמֹו

ע הּזה ּבּזמן יּׂשראל ארץ ּובני אחדהראּיה; יֹום ֹוּׂשין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשני טֹוב יֹום נמצא, ימים. ׁשני עּׂשּו לא ׁשּמעֹולם ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹּכמנהגן,
ׁשּתּקנּו סֹופרים, מּדברי - הּזה ּבּזמן ּבּגלּיֹות עֹוּׂשין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻׁשאנּו

זה. ֶָָּדבר
.Ê,הראּיה על קֹובעין ׁשהיּו ּבזמן הּׁשנה, ראׁש ׁשל טֹוב ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹיֹום

לפי מּספק, ימים ׁשני אֹותֹו עֹוּׂשין יּׂשראל ארץ ּבני רב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹהיּו
ׁשאין החדׁש, את ּדין ּבית ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעין היּו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹׁשּלא

טֹוב. ּביֹום יֹוצאין ְְְִִַהּׁשלּוחין
.Áמקֹום ׁשהּוא עצמּה, ּבירּוׁשלים אפּלּו אּלא עֹוד, ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹולא

הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב יֹום עֹוּׂשין היּו רּבֹות ּפעמים ּדין, ְִִִֵֶַַָָָָֹּבית
נֹוהגין - ׁשלׁשים יֹום ּכל העדים ּבאּו לא ׁשאם ימים; ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹׁשני
והֹואיל קדׁש. ּולמחר קדׁש לעדים ׁשּמצּפין הּיֹום ּבאֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹהיּו
התקינּו הראּיה, ּבזמן ואפּלּו ימים ׁשני אֹותֹו עֹוּׂשין ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָוהיּו
ימים ׁשני ּתמיד אֹותֹו יּׂשראל ארץ ּבני אפּלּו עֹוּׂשין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשּיהיּו
יֹום ׁשאפּלּו למדּת, הּנה החׁשּבֹון. על ׁשּקֹובעין הּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבּזמן
סֹופרים. מּדברי - הּזה ּבּזמן הּׁשנה ראׁש ׁשל ׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹטֹוב

.Ë?ּכיצד הּמקֹום. ּבקריבת ּתלּויה אחד טֹוב יֹום עּׂשּית ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָאין
אֹו ימים חמּׁשה מהל ירּוׁשלים ּובין ּבינֹו מקֹום יהיה ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאם
אֹומרין, אין - ׁשלּוחין להן ׁשּיּגיעּו אפׁשר ׁשּבוּדאי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּפחֹות,
ׁשהיּו לנּו יאמר ׁשּמי אחד; טֹוב יֹום עֹוּׂשין זה מקֹום ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאנׁשי
יֹוצאין ׁשלּוחים היּו לא ׁשּמא זה, למקֹום יֹוצאין ְְְְְִִִִֶֶַָָָֹהּׁשלּוחים
לקּבע ׁשחזרּו ואחר יּׂשראל, ׁשם היּו ׁשּלא מּפני זה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹלמקֹום
ׁשני לעּׂשֹות חּיבין ׁשהן יּׂשראלים ׁשם יׁשבּו החׁשּבֹון ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעל
יהּודה ּבין ׁשהיה ּכדר ,ּבּדר חרּום ׁשהיה מּפני אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָימים;
מֹונעין הּכּותים ׁשהיּו מּפני אֹו הּמׁשנה; חכמי ּבימי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָוגליל

ּביניהן. לעבר הּׁשלּוחין ְֲִֵֵֶֶַַֹאת
.Èּבני ּכל היּו הּמקֹום, ּבקריבת ּתלּוי הּדבר היה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָואּלּו

ׁשלּוחי להן ׁשּיּגיעּו אפׁשר ׁשהרי אחד; יֹום עֹוּׂשין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמצרים
אּלא אׁשקלֹון ּדר על ּומצרים ירּוׁשלים ּבין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתׁשרי,
למדּת, הא סּוריא. רב וכן ּפחֹות. אֹו ימים ׁשמֹונה ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹמהל

קרֹוב. הּמקֹום ּבהיֹות ּתלּוי הּדבר ְִֵֶַַָָָָָׁשאין

.‡Èׁשּיׁש מקֹום ּכל הּוא: ּכ זֹו ּדר על זה ּדבר עּקר ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָנמצא,
- ּגמּורים ימים עּׂשרה על יתר מהל ירּוׁשלים ּובין ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָּבינֹו
ּכל ׁשלּוחי ׁשאין מּקדם; ּכמנהגם לעֹולם, ימים ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹעֹוּׂשין
מהל ירּוׁשלים ּובין ׁשּבינֹו למקֹום אּלא מּגיעין ותׁשרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּתׁשרי
מהל ירּוׁשלים לבין ׁשּבינֹו מקֹום וכל ּפחֹות. אֹו ימים ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָעּׂשרה
מּגיעין ׁשלּוחין ׁשּיהיּו ׁשאפׁשר ּפחֹות, אֹו ּבׁשוה ימים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָעּׂשרה
ּבּה ׁשהיּו יּׂשראל, מארץ הּמקֹום אֹותֹו אם רֹואים: - ְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאליו
ולּוז ּוׁשפרעם אּוׁשא ּכגֹון ׁשני, ּבכּבּוׁש הראּיה ּבׁשעת ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָיּׂשראל
ואם ּבלבד; אחד יֹום עֹוּׂשין - ּבהן וכּיֹוצא ּוטבריא ונב ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹויבנה
וכּיֹוצא ואׁשקלֹון ודּמּׂשק צֹור ּכגֹון מּסּוריא, הּמקֹום ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָאֹותֹו
וכּיֹוצא ּומֹואב ועּמֹון מצרים ּכגֹון לארץ, מחּוצה אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבהן,
יֹום - אחד יֹום אם ׁשּבידיהן: אבֹותיהן ּכמנהג עֹוּׂשין - ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּבהן

ימים. ׁשני - ימים ׁשני ואם ְְְִִִֵֵֶָָָאחד,
.·Èּפחֹות אֹו ימים עּׂשרה ירּוׁשלים ּובין ׁשּבינֹו ְֲִִֵֵֶַָָָָָָמקֹום

אֹו מנהג; להם ואין לארץ, חּוצה אֹו סּוריא והּוא ְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָָמעּׂשרה,
מקֹום אֹו יּׂשראל, ארץ ּבמדּבר ׁשּנתחּדׁשה עיר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשהיא
רב ּכמנהג ימים ׁשני עֹוּׂשין - עּתה יּׂשראל ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּׁשכנּו

סֹו מּדברי - ׁשני טֹוב יֹום וכל טֹובהעֹולם. יֹום ואפּלּו פרים, ְְְֲִִִִִֵֵַָָָ
הּזה. ּבּזמן אֹותֹו עֹוּׂשין ׁשהּכל הּׁשנה, ראׁש ׁשל ְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשני

.‚È,ּבעירֹו ואחד אחד ּכל הּזה ּבּזמן מחּׁשבין ׁשאנּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
לא - ּפלֹוני ּביֹום טֹוב ויֹום ּפלֹוני יֹום חדׁש ׁשראׁש ְְְְְְִִִֶֶֹֹֹואֹומרין
ׁשאין סֹומכין, אנּו עליו ולא קֹובעין אנּו ׁשּלנּו ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹּבחׁשּבֹון
אנּו ואין לארץ, ּבחּוצה חדׁשים וקֹובעין ׁשנים ְְְְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָמעּברין
וזה ּוקביעתם. יּׂשראל ארץ ּבני חׁשּבֹון על אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָסֹומכין
יֹודעין ׁשאנּו ּכיון הּוא, ּבלבד הּדבר לגּלֹות - מחּׁשבין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשאנּו
ׁשּקבעּו יֹום לידע מחּׁשבין אנּו סֹומכין, הן זה חׁשּבֹון ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשעל
יּׂשראל ארץ ּבני ּוקביעת הּוא, יֹום זה אי יּׂשראל ארץ ּבני ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּבֹו
חׁשּבֹון מּפני לא טֹוב, יֹום אֹו חדׁש ראׁש ׁשּיהיה הּוא ְְְִִֵֶֶֶֶֹֹֹאֹותֹו

מחּׁשבין. ְְִֶַָׁשאנּו

ה'תשע"א אייר כ"ו שני יום

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

ׁשעה‡. ויֹודעין מחּׁשבין היּו הראּיה, על ׁשעֹוּׂשין ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבזמן
הרּבה ּבדקּדּוק החּמה עם הּירח ּבֹו ּכדר2ׁשּיתקּבץ , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

לא אֹו הּירח יראה אם לידע ּכדי עֹוּׂשין, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהאצטגנינין
ׁשּמחּׁשבין החׁשּבֹון הּוא - החׁשּבֹון אֹותֹו ּותחּלת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָיראה.
אּלא דקּדּוק, ּבלא קּבּוצן ׁשעת ויֹודעין ּבקרּוב, ְְְְְְִִִֵֶַָָֹאֹותֹו

האמצעי -3ּבמהלכם החׁשּבֹון ועּקרי מֹולד; הּנקרא הּוא - ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
הראּיה, על ּבֹו ׁשּיקּבעּו ּדין ּבית ׁשם ׁשאין ּבזמן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמחּׁשבין
עּבּור. הּנקרא הּוא - הּיֹום מחּׁשבין ׁשאנּו חׁשּבֹון ְְְְְִִִֶֶַַַָָוהּוא

ׁשּתים·. זמן: ּבכל ׁשעֹות ועּׂשרים ארּבע - והּלילה ְְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָהּיֹום
ּבּלילה עּׂשרה ּוׁשּתים ּבּיֹום, לאלף4עּׂשרה מחּלקת והּׁשעה . ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(1(2 בדקדוק. והירח החמה 3)קבוץ האמיתי. הקיבוץ האמצעי,וזהו הקיבוץ את קודם חישבה הסנהדרין האמצעי. הקיבוץ וזהו
האמיתי. לקיבוץ הגיעה לשתיםֿעשרה4)וממנו הלילה וגם שעות לשתיםֿעשרה היום את תמיד חושבים המולד חשבון לעניין



עז ycegd yeciw zekld - xii` e"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עֹוּׂשים היּו אליהם, מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהרחֹוקֹות,
ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעין היּו ׁשּלא לפי מּספק, ימים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשני

החדׁש. את יּׂשראל ְִֵֶֶֶֶַָֹארץ
ארץ‰. ׁשל ּדין ּובית סנהדרין, ׁשם ׁשאין הּזה, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּבּזמן

ּבכל ׁשּיהיּו הּדין, מן היה - זה חׁשּבֹון על קֹובעין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָיּׂשראל
הּמקֹומֹות אפּלּו ּבלבד, אחד טֹוב יֹום עֹוּׂשין ְְְֲִִִֶַַַָהּמקֹומֹות
על ׁשהּכל יּׂשראל, ארץ ּבני ּכמֹו לארץ, ׁשּבחּוצה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהרחֹוקֹות
הּוא, חכמים ּתּקנת אבל וקֹובעין; סֹומכין אחד ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָחׁשּבֹון

ׁשּבידיהם. אבֹותיהם ּבמנהג ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָׁשּיּזהרּו
.Â,אליו מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי היּו ׁשּלא מקֹום ּכל :ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלפיכ

הּזה, ּבּזמן ואפּלּו ימים, ׁשני יעּׂשּו - יֹוצאין הּׁשלּוחין ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָּכׁשהיּו
על קֹובעין יּׂשראל ארץ ׁשּבני ּבזמן עֹוּׂשין ׁשהיּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּכמֹו

ע הּזה ּבּזמן יּׂשראל ארץ ּובני אחדהראּיה; יֹום ֹוּׂשין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשני טֹוב יֹום נמצא, ימים. ׁשני עּׂשּו לא ׁשּמעֹולם ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹּכמנהגן,
ׁשּתּקנּו סֹופרים, מּדברי - הּזה ּבּזמן ּבּגלּיֹות עֹוּׂשין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻׁשאנּו

זה. ֶָָּדבר
.Ê,הראּיה על קֹובעין ׁשהיּו ּבזמן הּׁשנה, ראׁש ׁשל טֹוב ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹיֹום

לפי מּספק, ימים ׁשני אֹותֹו עֹוּׂשין יּׂשראל ארץ ּבני רב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹהיּו
ׁשאין החדׁש, את ּדין ּבית ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעין היּו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹׁשּלא

טֹוב. ּביֹום יֹוצאין ְְְִִַהּׁשלּוחין
.Áמקֹום ׁשהּוא עצמּה, ּבירּוׁשלים אפּלּו אּלא עֹוד, ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹולא

הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב יֹום עֹוּׂשין היּו רּבֹות ּפעמים ּדין, ְִִִֵֶַַָָָָֹּבית
נֹוהגין - ׁשלׁשים יֹום ּכל העדים ּבאּו לא ׁשאם ימים; ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹׁשני
והֹואיל קדׁש. ּולמחר קדׁש לעדים ׁשּמצּפין הּיֹום ּבאֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹהיּו
התקינּו הראּיה, ּבזמן ואפּלּו ימים ׁשני אֹותֹו עֹוּׂשין ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָוהיּו
ימים ׁשני ּתמיד אֹותֹו יּׂשראל ארץ ּבני אפּלּו עֹוּׂשין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשּיהיּו
יֹום ׁשאפּלּו למדּת, הּנה החׁשּבֹון. על ׁשּקֹובעין הּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבּזמן
סֹופרים. מּדברי - הּזה ּבּזמן הּׁשנה ראׁש ׁשל ׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹטֹוב

.Ë?ּכיצד הּמקֹום. ּבקריבת ּתלּויה אחד טֹוב יֹום עּׂשּית ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָאין
אֹו ימים חמּׁשה מהל ירּוׁשלים ּובין ּבינֹו מקֹום יהיה ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאם
אֹומרין, אין - ׁשלּוחין להן ׁשּיּגיעּו אפׁשר ׁשּבוּדאי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּפחֹות,
ׁשהיּו לנּו יאמר ׁשּמי אחד; טֹוב יֹום עֹוּׂשין זה מקֹום ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאנׁשי
יֹוצאין ׁשלּוחים היּו לא ׁשּמא זה, למקֹום יֹוצאין ְְְְְִִִִֶֶַָָָֹהּׁשלּוחים
לקּבע ׁשחזרּו ואחר יּׂשראל, ׁשם היּו ׁשּלא מּפני זה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹלמקֹום
ׁשני לעּׂשֹות חּיבין ׁשהן יּׂשראלים ׁשם יׁשבּו החׁשּבֹון ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעל
יהּודה ּבין ׁשהיה ּכדר ,ּבּדר חרּום ׁשהיה מּפני אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָימים;
מֹונעין הּכּותים ׁשהיּו מּפני אֹו הּמׁשנה; חכמי ּבימי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָוגליל

ּביניהן. לעבר הּׁשלּוחין ְֲִֵֵֶֶַַֹאת
.Èּבני ּכל היּו הּמקֹום, ּבקריבת ּתלּוי הּדבר היה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָואּלּו

ׁשלּוחי להן ׁשּיּגיעּו אפׁשר ׁשהרי אחד; יֹום עֹוּׂשין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמצרים
אּלא אׁשקלֹון ּדר על ּומצרים ירּוׁשלים ּבין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתׁשרי,
למדּת, הא סּוריא. רב וכן ּפחֹות. אֹו ימים ׁשמֹונה ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹמהל

קרֹוב. הּמקֹום ּבהיֹות ּתלּוי הּדבר ְִֵֶַַָָָָָׁשאין

.‡Èׁשּיׁש מקֹום ּכל הּוא: ּכ זֹו ּדר על זה ּדבר עּקר ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָנמצא,
- ּגמּורים ימים עּׂשרה על יתר מהל ירּוׁשלים ּובין ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָּבינֹו
ּכל ׁשלּוחי ׁשאין מּקדם; ּכמנהגם לעֹולם, ימים ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹעֹוּׂשין
מהל ירּוׁשלים ּובין ׁשּבינֹו למקֹום אּלא מּגיעין ותׁשרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּתׁשרי
מהל ירּוׁשלים לבין ׁשּבינֹו מקֹום וכל ּפחֹות. אֹו ימים ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָעּׂשרה
מּגיעין ׁשלּוחין ׁשּיהיּו ׁשאפׁשר ּפחֹות, אֹו ּבׁשוה ימים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָעּׂשרה
ּבּה ׁשהיּו יּׂשראל, מארץ הּמקֹום אֹותֹו אם רֹואים: - ְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאליו
ולּוז ּוׁשפרעם אּוׁשא ּכגֹון ׁשני, ּבכּבּוׁש הראּיה ּבׁשעת ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָיּׂשראל
ואם ּבלבד; אחד יֹום עֹוּׂשין - ּבהן וכּיֹוצא ּוטבריא ונב ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹויבנה
וכּיֹוצא ואׁשקלֹון ודּמּׂשק צֹור ּכגֹון מּסּוריא, הּמקֹום ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָאֹותֹו
וכּיֹוצא ּומֹואב ועּמֹון מצרים ּכגֹון לארץ, מחּוצה אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבהן,
יֹום - אחד יֹום אם ׁשּבידיהן: אבֹותיהן ּכמנהג עֹוּׂשין - ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּבהן

ימים. ׁשני - ימים ׁשני ואם ְְְִִִֵֵֶָָָאחד,
.·Èּפחֹות אֹו ימים עּׂשרה ירּוׁשלים ּובין ׁשּבינֹו ְֲִִֵֵֶַָָָָָָמקֹום

אֹו מנהג; להם ואין לארץ, חּוצה אֹו סּוריא והּוא ְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָָמעּׂשרה,
מקֹום אֹו יּׂשראל, ארץ ּבמדּבר ׁשּנתחּדׁשה עיר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשהיא
רב ּכמנהג ימים ׁשני עֹוּׂשין - עּתה יּׂשראל ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּׁשכנּו

סֹו מּדברי - ׁשני טֹוב יֹום וכל טֹובהעֹולם. יֹום ואפּלּו פרים, ְְְֲִִִִִֵֵַָָָ
הּזה. ּבּזמן אֹותֹו עֹוּׂשין ׁשהּכל הּׁשנה, ראׁש ׁשל ְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשני

.‚È,ּבעירֹו ואחד אחד ּכל הּזה ּבּזמן מחּׁשבין ׁשאנּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
לא - ּפלֹוני ּביֹום טֹוב ויֹום ּפלֹוני יֹום חדׁש ׁשראׁש ְְְְְְִִִֶֶֹֹֹואֹומרין
ׁשאין סֹומכין, אנּו עליו ולא קֹובעין אנּו ׁשּלנּו ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹּבחׁשּבֹון
אנּו ואין לארץ, ּבחּוצה חדׁשים וקֹובעין ׁשנים ְְְְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָמעּברין
וזה ּוקביעתם. יּׂשראל ארץ ּבני חׁשּבֹון על אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָסֹומכין
יֹודעין ׁשאנּו ּכיון הּוא, ּבלבד הּדבר לגּלֹות - מחּׁשבין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשאנּו
ׁשּקבעּו יֹום לידע מחּׁשבין אנּו סֹומכין, הן זה חׁשּבֹון ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשעל
יּׂשראל ארץ ּבני ּוקביעת הּוא, יֹום זה אי יּׂשראל ארץ ּבני ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּבֹו
חׁשּבֹון מּפני לא טֹוב, יֹום אֹו חדׁש ראׁש ׁשּיהיה הּוא ְְְִִֵֶֶֶֶֹֹֹאֹותֹו

מחּׁשבין. ְְִֶַָׁשאנּו

ה'תשע"א אייר כ"ו שני יום

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

ׁשעה‡. ויֹודעין מחּׁשבין היּו הראּיה, על ׁשעֹוּׂשין ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבזמן
הרּבה ּבדקּדּוק החּמה עם הּירח ּבֹו ּכדר2ׁשּיתקּבץ , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

לא אֹו הּירח יראה אם לידע ּכדי עֹוּׂשין, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהאצטגנינין
ׁשּמחּׁשבין החׁשּבֹון הּוא - החׁשּבֹון אֹותֹו ּותחּלת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָיראה.
אּלא דקּדּוק, ּבלא קּבּוצן ׁשעת ויֹודעין ּבקרּוב, ְְְְְְִִִֵֶַָָֹאֹותֹו

האמצעי -3ּבמהלכם החׁשּבֹון ועּקרי מֹולד; הּנקרא הּוא - ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
הראּיה, על ּבֹו ׁשּיקּבעּו ּדין ּבית ׁשם ׁשאין ּבזמן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמחּׁשבין
עּבּור. הּנקרא הּוא - הּיֹום מחּׁשבין ׁשאנּו חׁשּבֹון ְְְְְִִִֶֶַַַָָוהּוא

ׁשּתים·. זמן: ּבכל ׁשעֹות ועּׂשרים ארּבע - והּלילה ְְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָהּיֹום
ּבּלילה עּׂשרה ּוׁשּתים ּבּיֹום, לאלף4עּׂשרה מחּלקת והּׁשעה . ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(1(2 בדקדוק. והירח החמה 3)קבוץ האמיתי. הקיבוץ האמצעי,וזהו הקיבוץ את קודם חישבה הסנהדרין האמצעי. הקיבוץ וזהו
האמיתי. לקיבוץ הגיעה לשתיםֿעשרה4)וממנו הלילה וגם שעות לשתיםֿעשרה היום את תמיד חושבים המולד חשבון לעניין
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זה למנין הּׁשעה חלקּו ולּמה חלקים. ׁשּמנין5ּוׁשמֹונים לפי ? ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָָ
ּותּׁשּוע, ּוׁשתּות ּוׁשליׁש ּוׁשמינית, ּורביע חצי ּבֹו יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַַזה

הּׁשמֹות אּלּו לכל יׁש חלקים והרּבה ועּׂשּור. .6וחמׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹ
ׁשּיתקּבצּו‚. עד זה, חׁשּבֹון לפי והחּמה הּירח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמּׁשּיתקּבץ

ּוׁשּתים יֹום, ועּׂשרים ּתׁשעה - האמצעי ּבמהלכם ׁשנּיה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפעם
מאֹות ּוׁשבע לילֹו, מּתחּלת ׁשלׁשים מּיֹום ׁשעֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָעּׂשרה
הּזמן הּוא וזה עּׂשרה. ׁשלׁש מּׁשעת חלקים ותׁשעים ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָּוׁשלׁשה

ּומֹולד מֹולד ּכל לבנה.7ׁשּבין ׁשל חדׁשּה הּוא וזה , ְְְֵֶֶֶָָָָָָָ
מחדׁשים„. חדׁש עּׂשר ׁשנים ּתהיה אם - לבנה ׁשל ְְְֳִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹׁשנה

יֹום, וחמּׁשים וארּבעה יֹום, מאֹות ׁשלׁש ּכללּה: יהיה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָאּלּו,
ואם חלקים; וׁשבעים וׁשּׁשה מאֹות ּוׁשמֹונה ׁשעֹות, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָּוׁשמֹונה
יהיה חדׁש, עּׂשר ׁשלׁשה הּׁשנה ותהיה מעּברת, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻּתהיה
ועּׂשרים ואחת יֹום, ּוׁשלׁשה ּוׁשמֹונים מאֹות ׁשלׁש ְְְְְְְִִֵֶַַָָָּכללּה:

חלקים ּוׁשמֹונים ותׁשעה מאֹות וחמׁש החּמה8ׁשעֹות, ּוׁשנת . ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָ
נמצא, ׁשעֹות. וׁשׁש יֹום וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ְְְְֲִִִִִֵֵָָָהיא
ואחת ימים, עּׂשרה הּלבנה: ׁשנת על החּמה ׁשנת ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָָּתֹוספת

חלקים. וארּבעה ּומאתים ׁשעֹות, ְְְְֲִִִֶַַָָָָָועּׂשרים
ימי‰. ׁשהן ׁשבעה, ׁשבעה הּלבנה חדׁש ימי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכׁשּתׁשלי

מאֹות ּוׁשבע ׁשעֹות עּׂשרה ּוׁשּתים אחד, יֹום יּׁשאר: ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּׁשבּוע,
היא וזֹו תשצ"ג. אי"ב להם: סימן חלקים. ותׁשעים ְְְְֲִִִִִֶָָָָּוׁשלׁשה

הּלב חדׁש הּלבנה9נהׁשארית ׁשנת ימי ּכׁשּתׁשלי וכן . ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
מּמּנה: יּׁשאר - היא ּפׁשּוטה ׁשנה אם ׁשבעה: ְְְִִִִִִֵֶָָָָָָָׁשבעה
וׁשּׁשה מאֹות ּוׁשמֹונה ׁשעֹות, ּוׁשמֹונה ימים, ְְְְִִֵֶֶַָָָָָארּבעה
ׁשארית היא וזֹו תתע"ו. ד"ח לּה: סימן חלקים. ְְְְֲִִִִִִֵָָָוׁשבעים

ּפׁשּוטה ׁשאריתּה:10ׁשנה ּתהיה - היא מעּברת ׁשנה ואם . ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֻ
ותׁשעה מאֹות וחמׁש ׁשעֹות, ועּׂשרים ואחת ימים, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָחמּׁשה

תקפ"ט. הכ"א להם: סימן חלקים. ְֲִִִֶָָָּוׁשמֹונים
.Âעליו ותֹוסיף החדׁשים, מן חדׁש מֹולד ידּוע עּמ ְְְְֳִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכׁשּיהיה

מימי יֹום זה ּבאי ותדע ׁשאחריו, מֹולד יצא - תשצ"ג ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָאי"ב
יהיה. חלקים ּובכּמה ׁשעה זֹו ּובאי ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָהּׁשבּוע

.Êׁשעֹות ּבחמׁש ּבׁשּבת, ּבאחד ניסן מֹולד ׁשהיה הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכיצד?
- אהק"ז להם: סימן - חלקים וׁשבעה ּומאה ְְֲִִִֵֶַָָָָָּבּיֹום,

עליו תשצ"ג11ּכׁשּתֹוסיף אי"ב והּוא הּלבנה, חדׁש ׁשארית ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹ
ּותׁשע ּבּלילה, ׁשעֹות חמׁש ׁשליׁשי, ּבליל אּיר מֹולד יצא -ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
סֹוף עד זֹו ּדר ועל תת"ק. ג"ה להם: סימן חלקים. ְֲִִֵֶֶֶַַָָָמאֹות

חדׁש. אחר חדׁש ֶֶַַָָֹֹהעֹולם,
.Áׁשאריתּה ותֹוסיף זֹו, ׁשנה מֹולד ידּוע עּמ ּכׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָוכן

ואם הּפׁשּוטה; ׁשארית היא, ּפׁשּוטה אם - הּמֹולד ימי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָעל
ׁשנה מֹולד ל יצא - המעּברת ׁשארית היא, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻמעּברת
והּמֹולד העֹולם. סֹוף עד ׁשנה, אחר ׁשנה וכן ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּלאחריה.

הראׁשֹונה ּבּׁשנה ׁשהיה מֹולד הּוא ּתתחיל, ׁשּמּמּנּו ְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָהראׁשֹון
ּבּלילה, ׁשעֹות חמׁש ׁשני, ּבליל היה והּוא יצירה, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשל
הּוא ּומּמּנּו ּבהר"ד. להם: סימן חלקים. וארּבעה ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָּומאתים

החׁשּבֹון. ְְִֶַַּתחּלת
.Ëּכׁשּתֹוסיף הּמֹולד, מהן ׁשּתדע האּלּו החׁשּבֹונֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבכל

- ּוׁשמֹונים אלף החלקים מן ּכׁשּיתקּבץ ׁשארית, עם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשארית
ּוכׁשּיתקּבץ הּׁשעֹות, למנין אֹותֹו ותֹוסיף אחת ׁשעה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָּתׁשלי
למנין מּמּנּו ותֹוסיף יֹום ּתׁשלי - ועּׂשרים ארּבע הּׁשעֹות ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָמן
ּתׁשלי - ׁשבעה על יֹותר הּימים מן ּוכׁשּיתקּבץ ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּימים,
לידע מחּׁשבין אנּו ׁשאין הּׁשאר; ותּניח הּמנין מן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשבעה
זה ּובאי הּׁשבּוע מימי יֹום זה ּבאי לידע אּלא הּימים, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמנין

הּמֹולד. יהיה חלק זה ואי ְְִֵֵֶֶֶַָָָׁשעה
.Èמעּברֹות ׁשנים ׁשבע מהן ׁשּיהיּו ׁשנה, עּׂשרה ּתׁשע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכל

מנין על סמכנּו ולּמה מחזֹור. נקרא ּפׁשּוטֹות, עּׂשרה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָּוׁשּתים
ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ימי מנין מקּבץ ׁשאּתה ׁשּבזמן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָזה?
ּכל ותׁשלי וחלקיהן, ּוׁשעֹותיהן מעּברֹות, וׁשבע ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֻּפׁשּוטֹות
- ׁשעֹות ועּׂשרים ארּבע וכל ׁשעה, - חלקים ּוׁשמֹונים ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָאלף
ׁשנה עּׂשרה ּתׁשע הּכל ּתמצא - הּימים למנין ותֹוסיף ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹיֹום,
וׁשּׁשים וחמּׁשה מאֹות ׁשלׁש מהן ׁשנה ׁשּכל החּמה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּׁשני
ּבכל החּמה ימי מּמנין יּׁשאר ולא ּבׁשוה, ׁשעֹות וׁשׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹיֹום
ּוׁשמֹונים מאֹות וארּבע אחת מּׁשעה חּוץ ׁשנה עּׂשרה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּתׁשע

אתפ"ה. להם: סימן חלקים. ֲֲִִִֶַָָָָוחמּׁשה
.‡Èחדׁשי ּכּלם החדׁשים ּכזה, ׁשהּוא ּבמחזֹור ְְְֲֳִִֵֶֶֶַָָָָָֻנמצא

ׁשּבכל המעּברֹות ׁשנים והּׁשבע החּמה. ׁשני והּׁשנים ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻהּלבנה,
מן ׁשליׁשית ׁשנה הם: זה, חׁשּבֹון לפי ּומחזֹור ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָמחזֹור
ארּבע ּוׁשנת עּׂשרה, אחת ּוׁשנת ּוׁשמינית, וׁשּׁשית, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַהּמחזֹור,
להם: סימן עּׂשרה. ּתׁשע ּוׁשנת עּׂשרה, ׁשבע ּוׁשנת ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָעּׂשרה,

י"ד י"א י"ט.גו"ח י"ז
.·Èׁשנה עּׂשרה מׁשּתים ׁשנה ּכל ׁשארית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשּתקּבץ

מּׁשבע ׁשנה ּכל ּוׁשארית תתע"ו, ד"ח ׁשהיא ְְִִִֵֶֶַַָָָהּפׁשּוטֹות,
ׁשבעה הּכל ותׁשלי תקפ"ט, הכ"א ׁשהיא המעּברֹות, ְְְְִִִִֶַַַָָָֹֻׁשנים
מאֹות וחמׁש ׁשעֹות, עּׂשרה וׁשׁש ימים, ׁשני יּׁשאר: - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָׁשבעה
הּוא וזה תקצ"ה. בי"ו להם: סימן חלקים. ותׁשעים ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָוחמּׁשה

הּמחזֹור. ְֲִֵַַׁשארית
.‚Èבי"ו עליו ותֹוסיף מחזֹור, ּתחּלת מֹולד ידּוע ל ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָּכׁשּיהיה

ּכל מֹולד וכן ׁשאחריו. הּמחזֹור ּתחּלת ל יצא - ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָתקצ"ה
ּתחּלת ׁשּמֹולד אמרנּו, ּוכבר העֹולם. סֹוף עד ּומחזֹור, ְְְֲֲִֶַַַַַַָָָָמחזֹור
מֹולד הּוא הּׁשנה ּומֹולד לבהר"ד. היה הראׁשֹון ְֲִַַַַַָָָָָהּמחזֹור

הּׁשנה אֹותּה ׁשל .12ּתׁשרי ְִֵֶַָָָ
.„Èּומֹולד ׁשּתרצה, וׁשנה ׁשנה ּכל מֹולד ּתדע הּזאת ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּובּדר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שעה שעות. משתיםֿעשרה פחות ולפעמים שעות משתיםֿעשרה יותר לפעמים היום שבהן השנה, בתקופות מתחשבים ואין שעות,
אחדהיא לסיבוב הדרוש הזמן של וארבעה העשרים חלק - הקדמונים בלשון און ביחד, והלילה היום מן וארבעה העשרים החלק

(5 היומי. הגלגל 6)של דקות. ששים = אחת שעה היינו באסטרונומיה, המקובלת בחלוקה השתמשו מתחלקולא 1080 המספר
9 x9למכפלות ;3x(7 .360 המספר כן שאין מה ,6(8 למשנהו. אחד קיבוץ יום,בין כ"ט עשר השלושה החודש נחשב זה בחשבון

(9 הנ"ל. לחשבון בהתאם חלקים ותשצ"ג שעות 10)י"ב הבא. החודש של המולד יתאחר זה המולדובשיעור יתאחר זה ובשיעור
(11 הבאה. הפשוטה השנה 12)של שלפניו. החודש מולד לך יצא זו, שארית ממנו "מולדוכששתחסיר במלים משתמש כשהרמב"ם

ycegd yeciw zekld - xii` e"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּׁשנים אֹו ׁשעברּו מּׁשנים ׁשּתרצה, וחדׁש חדׁש ְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכל
וגמרּו, ׁשעברּו יצירה ׁשני ּתּקח ּכיצד? לבֹוא. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשעתידים
ׁשנה, עּׂשרה ּתׁשע עּׂשרה ּתׁשע ׁשל מחזֹורין אֹותם ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָותעּׂשה
ׁשעברּו, הּמחזֹורין מנין ותדע - הּׁשנה אֹותּה ׁשל ּתׁשרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעד
לכל ותּקח נׁשלם. לא ׁשעדין מּמחזֹור ׁשעברּו הּׁשנים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹּומנין
מּׁשני ּפׁשּוטה וׁשנה ׁשנה ּולכל תקצ"ה, בי"ו ּומחזֹור ְְְְֲֲִֵַַָָָָָָמחזֹור
- מעּברת ׁשנה ּולכל תתע"ו, ד"ח - נׁשלם ׁשּלא ְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹֻהּמחזֹור
ׁשעֹות, - החלקים ותׁשלי הּכל, ּותקּבץ תקפ"ט, ְְְֲִִֵַַַַָָֹהכ"א
ׁשבעה, ׁשבעה ּתׁשליכם והּימים ימים, - הּׁשעֹות ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָותׁשלי
ׁשנה מֹולד הּוא והחלקים הּׁשעֹות ּומן הּימים מן ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָוהּנׁשאר

מֹולדּה.ה לידע ׁשּתרצה ּבאה ְִֵֶֶַַָָָָ
.ÂËחדׁש ראׁש מֹולד הּוא זה ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא הּׁשנה ְְֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמֹולד

מרחׁשון, מֹולד יצא - תשצ"ג אי"ב עליו ּוכׁשּתֹוסיף ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּתׁשרי,
וכן ּכסלו, מֹולד יצא - תשצ"ג אי"ב מרחׁשון על ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָּוכׁשּתֹוסיף

העֹולם. סֹוף עד זה, אחר זה וחדׁש חדׁש ְֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלכל

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

לא‡. זה, חׁשּבֹון לפי ּתׁשרי חדׁש ראׁש לעֹולם קֹובעין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָֹֹֹאין
וסימן ׁשּבת. ּבערב ולא ּבׁשּבת ּברביעי ולא ּבׁשּבת ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבאחד
ימים מּׁשלׁשה ּבאחד ּתׁשרי מֹולד ּכׁשּיהיה אּלא אד"ו. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָלהם:
ׁשהיה הרי ּכיצד? ׁשּלאחריו. ּבּיֹום חדׁש ראׁש קֹובעין - ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהאּלּו
ׁשני, יֹום ּתׁשרי חדׁש ראׁש קֹובעין - ּבּׁשּבת ּבאחד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהּמֹולד
חמיׁשי, יֹום חדׁש ראׁש קֹובעין - ּברביעי הּמֹולד היה ְְְֲִִִִִִִֶַָָָֹֹואם
ּבׁשביעי. חדׁש ראׁש קֹובעין - ּבׁשּׁשי הּמֹולד היה ְְְְִִִִִִִֶַָָָֹֹואם

הּיֹום·. מחצי למעלה אֹו הּיֹום ּבחצי הּמֹולד יהיה אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָוכן
ׁשהיה הרי ּכיצד? ׁשּלאחריו. ּבּיֹום חדׁש ראׁש קֹובעין -ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשעֹות ׁשׁש על יתר אֹו ּבּיֹום ׁשעֹות ּבׁשׁש ׁשני ּביֹום ְְִֵֵֵֵַַַָָָָהּמֹולד
חצי קדם הּמֹולד יהיה ואם ּבׁשליׁשי; חדׁש ראׁש קֹובעין -ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָֹֹֹ
יֹום ּבאֹותֹו החדׁש ראׁש קֹובעין - אחד ּבחלק אפּלּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹֹהּיֹום,
אד"ו. מימי הּיֹום אֹותֹו יהיה ׁשּלא והּוא, עצמֹו. ְְִִֵֶֶַַַָָֹהּמֹולד

לּיֹום‚. ויּדחה חצֹות, אחר אֹו הּיֹום ּבחצי הּמֹולד ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָּכׁשּיהיה
זה הרי - אד"ו מימי ׁשּלאחריו יֹום יהיה אם ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּלאחריו,
מּיֹום ּבּׁשליׁשי קבּוע החדׁש ראׁש ויהיה לׁשּלאחריו, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹנדחה
סימן: ּבחצֹות, ּבׁשּבת הּמֹולד ׁשּיהיה הרי ּכיצד? ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמֹולד.
ּבׁשני ּכזה ׁשּמֹולדּה ּבׁשנה החדׁש ראׁש קֹובעין - ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹזי"ח

הּמֹו היה אם וכן חצֹותּבּׁשּבת. אחר אֹו ּבחצֹות ּבּׁשליׁשי לד ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָ
ּבּׁשּבת. ּבחמיׁשי החדׁש ראׁש קֹובעין -ְְֲִִִֶַַַָֹֹ

ּבתׁשע„. ׁשליׁשי, ּבליל זה ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא ּתׁשרי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמֹולד
- עּׂשירית מּׁשעה חלקים וארּבעה ּומאתים ּבּלילה, ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָָָָׁשעֹות
ּפׁשּוטה ׁשנה היתה אם זה, על יֹותר אֹו - ר"ד ג"ט ְְִִֵֶַָָָָָָָסימנּה:
ּבׁשנה ּבׁשליׁשי אֹותֹו קֹובעים ואין החדׁש, ראׁש את ּדֹוחין -ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹ

ּבּׁשּבת. ּבחמיׁשי אּלא ְֲִִֶַַָָזֹו,
ּבּיֹום,‰. ׁשעֹות ּבׁשלׁש ׁשני, ּביֹום ּתׁשרי מֹולד יצא אם ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָוכן

- רביעית מּׁשעה חלקים ּוׁשמֹונים ותׁשעה מאֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָוחמׁש

הּׁשנה אֹותּה היתה אם ּכן, על יתר אֹו - תקפ"ט בט"ו ְִִֵֵַַָָָָָָָָסימנּה
מעּברת ׁשעברה לּה הּסמּוכה הּׁשנה ׁשהיתה המעּברת, ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻֻמֹוצאי
ּבּׁשליׁשי. אּלא זֹו, ּבׁשנה ּבׁשני החדׁש ראׁש קֹובעין אין -ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

.Â,לחמיׁשי ׁשּתּדחה ׁשאמרנּו הּפׁשּוטה, הּׁשנה מֹולד ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
מּזה ּפחֹות אֹו ר"ג ג"ט סימנּה ׁשּיצא ּכגֹון אחד, חלק ְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָּפחֹות
העּבּור מֹוצאי מֹולד היה אם וכן ּבּׁשליׁשי. אֹותּה קֹובעין -ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָ
אֹו תקפ"ח בט"ו סימנּה ׁשהיה ּכגֹון חלק, ּפחֹות ׁשני ְְִִֵֵֶֶָָָָָּביֹום
ראׁש קביעת ּדר נמצא ּבּׁשני. אֹותּה קֹובעין - מּזה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּפחֹות
הּמֹולד, ותדע ּתחׁשב הּוא: ּכ זה חׁשּבֹון לפי ּתׁשרי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹחדׁש
הּלילה, מן אֹו הּיֹום מן ׁשעֹות ּובכּמה יהיה, יֹום זה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּבאי
הּקביעה יֹום הּוא הּמֹולד ויֹום הּׁשעה. מן חלקים ְְְֲִִִַַַַָָָָָָּובכּמה
ּבערב אֹו ּברביעי אֹו ּבּׁשּבת ּבאחד היה ּכן אם אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלעֹולם,
אֹו חצֹות, אחר אֹו הּיֹום ּבחצֹות הּמֹולד היה אם אֹו ֲֲִַַַַַַָָָָׁשּבת,
יֹותר אֹו ׁשליׁשי מּליל עּׂשירית מּׁשעה חלקים ּבר"ד היה ְְֲֲִִִִִִִִֵֵָָָָָאם

א ּפׁשּוטה, ׁשנה והיתה זה, ּבתקפ"טעל הּמֹולד ׁשהיה ֹו ְְְְֶֶַַָָָָָָָָ
ּפׁשּוטה הּׁשנה והיתה ׁשני, מּיֹום רביעית מּׁשעה ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָָחלקים
האּלּו דברים מארּבעה ּבאחד יארע ׁשאם המעּברת; ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשאחר
ׁשּלאחר אֹו ׁשּלאחריו ּבּיֹום אּלא הּמֹולד, ּביֹום קֹובעין אין -ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּבארנּו. ּכדר ְְֲֵֶֶֶַַָאחריו,
.Êלפי אד"ו? ּבימי זה ּבחׁשּבֹון קֹובעין אין מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָּומּפני

ּבהּלּוכּה והּׁשמׁש הּירח לקּבּוץ הּוא הּזה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשהחׁשּבֹון
עּׂשּו לפיכ ׁשהֹודענּו, ּכמֹו האמּתי, ּבּמקֹום לא ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹהאמצעי,
האמּתי. קּבּוץ ּביֹום לפּגע ּכדי ּדחּיה, ויֹום קביעה ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֹיֹום
קֹובעין ּבחמיׁשי ּדֹוחין, ּברביעי קֹובעין, ּבּׁשליׁשי ְְְְֲִִִִִִִִִִִֵַַּכיצד?
ּבׁשני ּדֹוחין, ּבׁשּבת אחד קֹובעין, ּבׁשּבת ּדֹוחין, ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָּבּׁשּׁשי

ְִקֹובעין.
.Á,ׁשאמרנּו העּקר זה הּוא אּלּו ּדחּיֹות הארּבע ׁשאר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָועּקר

ׁשהּמֹולד לּדבר: ּוראיה אמצעי. ּבמהל הּזה ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהחׁשּבֹון
יראה לא רּבֹות ּפעמים לחמיׁשי, ויּדחה ׁשליׁשי ּבליל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹיהיה
נתקּבצּו ׁשּלא מּכלל ׁשּׁשי, ּבליל ולא חמיׁשי ּבליל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹירח

ּבחמיׁשי. אּלא אמּתי קּבּוץ והּירח ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָהּׁשמׁש
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ותשצ"ג‡. ּומחצה יֹום ועּׂשרים ּתׁשעה - לבנה ׁשל ְְְְְְֱִִֶֶֶָָָָָָחדׁשּה
יהיה החדׁש ׁשראׁש לֹומר אפׁשר ואי ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹחלקים,
ּומקצתֹו ׁשעבר מחדׁש הּיֹום מקצת ׁשּיהיה עד הּיֹום, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבמקצת
למדּו, הּׁשמּועה מּפי ימים. חדׁש עד ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמהּבא;

ׁשעֹות. מחּׁשב אּתה ואי לחדׁש, מחּׁשב אּתה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּימים
חדׁש·. ּומהם חסר חדׁש מהן הּלבנה, חדׁשי עֹוּׂשין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹלפיכ

על ואף ּבלבד, יֹום ועּׂשרים ּתׁשעה - חסר חדׁש ּפימלא. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
- מלא וחדׁש ּבׁשעֹות; זה על יתר לבנה ׁשל ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשחדׁשּה
מּזה ּפחֹות לבנה ׁשל ׁשחדׁשּה ּפי על ואף יֹום, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָמּׁשלׁשים
ׁשלמים. ימים אּלא ּבחדׁש, ׁשעֹות לחּׁשב ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּבׁשעֹות.

ּומחצה‚. יֹום ועּׂשרים ּתׁשעה לבנה ׁשל חדׁשּה היה ְְְְְֱִִִֶֶֶָָָָָָָָאּלּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שנה. אותה של תשרי חודש למולד כוונתו תשרי.1)השנה", חודש ראש הלבנה.1)קביעת חדשי ימי



עט ycegd yeciw zekld - xii` e"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּׁשנים אֹו ׁשעברּו מּׁשנים ׁשּתרצה, וחדׁש חדׁש ְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכל
וגמרּו, ׁשעברּו יצירה ׁשני ּתּקח ּכיצד? לבֹוא. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשעתידים
ׁשנה, עּׂשרה ּתׁשע עּׂשרה ּתׁשע ׁשל מחזֹורין אֹותם ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָותעּׂשה
ׁשעברּו, הּמחזֹורין מנין ותדע - הּׁשנה אֹותּה ׁשל ּתׁשרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעד
לכל ותּקח נׁשלם. לא ׁשעדין מּמחזֹור ׁשעברּו הּׁשנים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹּומנין
מּׁשני ּפׁשּוטה וׁשנה ׁשנה ּולכל תקצ"ה, בי"ו ּומחזֹור ְְְְֲֲִֵַַָָָָָָמחזֹור
- מעּברת ׁשנה ּולכל תתע"ו, ד"ח - נׁשלם ׁשּלא ְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹֻהּמחזֹור
ׁשעֹות, - החלקים ותׁשלי הּכל, ּותקּבץ תקפ"ט, ְְְֲִִֵַַַַָָֹהכ"א
ׁשבעה, ׁשבעה ּתׁשליכם והּימים ימים, - הּׁשעֹות ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָותׁשלי
ׁשנה מֹולד הּוא והחלקים הּׁשעֹות ּומן הּימים מן ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָוהּנׁשאר

מֹולדּה.ה לידע ׁשּתרצה ּבאה ְִֵֶֶַַָָָָ
.ÂËחדׁש ראׁש מֹולד הּוא זה ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא הּׁשנה ְְֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמֹולד

מרחׁשון, מֹולד יצא - תשצ"ג אי"ב עליו ּוכׁשּתֹוסיף ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּתׁשרי,
וכן ּכסלו, מֹולד יצא - תשצ"ג אי"ב מרחׁשון על ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָּוכׁשּתֹוסיף

העֹולם. סֹוף עד זה, אחר זה וחדׁש חדׁש ְֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלכל
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לא‡. זה, חׁשּבֹון לפי ּתׁשרי חדׁש ראׁש לעֹולם קֹובעין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָֹֹֹאין
וסימן ׁשּבת. ּבערב ולא ּבׁשּבת ּברביעי ולא ּבׁשּבת ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבאחד
ימים מּׁשלׁשה ּבאחד ּתׁשרי מֹולד ּכׁשּיהיה אּלא אד"ו. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָלהם:
ׁשהיה הרי ּכיצד? ׁשּלאחריו. ּבּיֹום חדׁש ראׁש קֹובעין - ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהאּלּו
ׁשני, יֹום ּתׁשרי חדׁש ראׁש קֹובעין - ּבּׁשּבת ּבאחד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהּמֹולד
חמיׁשי, יֹום חדׁש ראׁש קֹובעין - ּברביעי הּמֹולד היה ְְְֲִִִִִִִֶַָָָֹֹואם
ּבׁשביעי. חדׁש ראׁש קֹובעין - ּבׁשּׁשי הּמֹולד היה ְְְְִִִִִִִֶַָָָֹֹואם

הּיֹום·. מחצי למעלה אֹו הּיֹום ּבחצי הּמֹולד יהיה אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָוכן
ׁשהיה הרי ּכיצד? ׁשּלאחריו. ּבּיֹום חדׁש ראׁש קֹובעין -ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשעֹות ׁשׁש על יתר אֹו ּבּיֹום ׁשעֹות ּבׁשׁש ׁשני ּביֹום ְְִֵֵֵֵַַַָָָָהּמֹולד
חצי קדם הּמֹולד יהיה ואם ּבׁשליׁשי; חדׁש ראׁש קֹובעין -ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָֹֹֹ
יֹום ּבאֹותֹו החדׁש ראׁש קֹובעין - אחד ּבחלק אפּלּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹֹהּיֹום,
אד"ו. מימי הּיֹום אֹותֹו יהיה ׁשּלא והּוא, עצמֹו. ְְִִֵֶֶַַַָָֹהּמֹולד

לּיֹום‚. ויּדחה חצֹות, אחר אֹו הּיֹום ּבחצי הּמֹולד ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָּכׁשּיהיה
זה הרי - אד"ו מימי ׁשּלאחריו יֹום יהיה אם ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּלאחריו,
מּיֹום ּבּׁשליׁשי קבּוע החדׁש ראׁש ויהיה לׁשּלאחריו, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹנדחה
סימן: ּבחצֹות, ּבׁשּבת הּמֹולד ׁשּיהיה הרי ּכיצד? ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמֹולד.
ּבׁשני ּכזה ׁשּמֹולדּה ּבׁשנה החדׁש ראׁש קֹובעין - ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹזי"ח

הּמֹו היה אם וכן חצֹותּבּׁשּבת. אחר אֹו ּבחצֹות ּבּׁשליׁשי לד ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָ
ּבּׁשּבת. ּבחמיׁשי החדׁש ראׁש קֹובעין -ְְֲִִִֶַַַָֹֹ

ּבתׁשע„. ׁשליׁשי, ּבליל זה ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא ּתׁשרי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמֹולד
- עּׂשירית מּׁשעה חלקים וארּבעה ּומאתים ּבּלילה, ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָָָָׁשעֹות
ּפׁשּוטה ׁשנה היתה אם זה, על יֹותר אֹו - ר"ד ג"ט ְְִִֵֶַָָָָָָָסימנּה:
ּבׁשנה ּבׁשליׁשי אֹותֹו קֹובעים ואין החדׁש, ראׁש את ּדֹוחין -ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹ

ּבּׁשּבת. ּבחמיׁשי אּלא ְֲִִֶַַָָזֹו,
ּבּיֹום,‰. ׁשעֹות ּבׁשלׁש ׁשני, ּביֹום ּתׁשרי מֹולד יצא אם ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָוכן

- רביעית מּׁשעה חלקים ּוׁשמֹונים ותׁשעה מאֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָוחמׁש

הּׁשנה אֹותּה היתה אם ּכן, על יתר אֹו - תקפ"ט בט"ו ְִִֵֵַַָָָָָָָָסימנּה
מעּברת ׁשעברה לּה הּסמּוכה הּׁשנה ׁשהיתה המעּברת, ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻֻמֹוצאי
ּבּׁשליׁשי. אּלא זֹו, ּבׁשנה ּבׁשני החדׁש ראׁש קֹובעין אין -ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

.Â,לחמיׁשי ׁשּתּדחה ׁשאמרנּו הּפׁשּוטה, הּׁשנה מֹולד ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
מּזה ּפחֹות אֹו ר"ג ג"ט סימנּה ׁשּיצא ּכגֹון אחד, חלק ְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָּפחֹות
העּבּור מֹוצאי מֹולד היה אם וכן ּבּׁשליׁשי. אֹותּה קֹובעין -ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָ
אֹו תקפ"ח בט"ו סימנּה ׁשהיה ּכגֹון חלק, ּפחֹות ׁשני ְְִִֵֵֶֶָָָָָּביֹום
ראׁש קביעת ּדר נמצא ּבּׁשני. אֹותּה קֹובעין - מּזה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּפחֹות
הּמֹולד, ותדע ּתחׁשב הּוא: ּכ זה חׁשּבֹון לפי ּתׁשרי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹחדׁש
הּלילה, מן אֹו הּיֹום מן ׁשעֹות ּובכּמה יהיה, יֹום זה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּבאי
הּקביעה יֹום הּוא הּמֹולד ויֹום הּׁשעה. מן חלקים ְְְֲִִִַַַַָָָָָָּובכּמה
ּבערב אֹו ּברביעי אֹו ּבּׁשּבת ּבאחד היה ּכן אם אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלעֹולם,
אֹו חצֹות, אחר אֹו הּיֹום ּבחצֹות הּמֹולד היה אם אֹו ֲֲִַַַַַַָָָָׁשּבת,
יֹותר אֹו ׁשליׁשי מּליל עּׂשירית מּׁשעה חלקים ּבר"ד היה ְְֲֲִִִִִִִִֵֵָָָָָאם

א ּפׁשּוטה, ׁשנה והיתה זה, ּבתקפ"טעל הּמֹולד ׁשהיה ֹו ְְְְֶֶַַָָָָָָָָ
ּפׁשּוטה הּׁשנה והיתה ׁשני, מּיֹום רביעית מּׁשעה ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָָחלקים
האּלּו דברים מארּבעה ּבאחד יארע ׁשאם המעּברת; ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשאחר
ׁשּלאחר אֹו ׁשּלאחריו ּבּיֹום אּלא הּמֹולד, ּביֹום קֹובעין אין -ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּבארנּו. ּכדר ְְֲֵֶֶֶַַָאחריו,
.Êלפי אד"ו? ּבימי זה ּבחׁשּבֹון קֹובעין אין מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָּומּפני

ּבהּלּוכּה והּׁשמׁש הּירח לקּבּוץ הּוא הּזה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשהחׁשּבֹון
עּׂשּו לפיכ ׁשהֹודענּו, ּכמֹו האמּתי, ּבּמקֹום לא ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹהאמצעי,
האמּתי. קּבּוץ ּביֹום לפּגע ּכדי ּדחּיה, ויֹום קביעה ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֹיֹום
קֹובעין ּבחמיׁשי ּדֹוחין, ּברביעי קֹובעין, ּבּׁשליׁשי ְְְְֲִִִִִִִִִִִֵַַּכיצד?
ּבׁשני ּדֹוחין, ּבׁשּבת אחד קֹובעין, ּבׁשּבת ּדֹוחין, ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָּבּׁשּׁשי

ְִקֹובעין.
.Á,ׁשאמרנּו העּקר זה הּוא אּלּו ּדחּיֹות הארּבע ׁשאר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָועּקר

ׁשהּמֹולד לּדבר: ּוראיה אמצעי. ּבמהל הּזה ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהחׁשּבֹון
יראה לא רּבֹות ּפעמים לחמיׁשי, ויּדחה ׁשליׁשי ּבליל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹיהיה
נתקּבצּו ׁשּלא מּכלל ׁשּׁשי, ּבליל ולא חמיׁשי ּבליל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹירח

ּבחמיׁשי. אּלא אמּתי קּבּוץ והּירח ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָהּׁשמׁש

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

ותשצ"ג‡. ּומחצה יֹום ועּׂשרים ּתׁשעה - לבנה ׁשל ְְְְְְֱִִֶֶֶָָָָָָחדׁשּה
יהיה החדׁש ׁשראׁש לֹומר אפׁשר ואי ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹחלקים,
ּומקצתֹו ׁשעבר מחדׁש הּיֹום מקצת ׁשּיהיה עד הּיֹום, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבמקצת
למדּו, הּׁשמּועה מּפי ימים. חדׁש עד ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמהּבא;

ׁשעֹות. מחּׁשב אּתה ואי לחדׁש, מחּׁשב אּתה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּימים
חדׁש·. ּומהם חסר חדׁש מהן הּלבנה, חדׁשי עֹוּׂשין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹלפיכ

על ואף ּבלבד, יֹום ועּׂשרים ּתׁשעה - חסר חדׁש ּפימלא. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
- מלא וחדׁש ּבׁשעֹות; זה על יתר לבנה ׁשל ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשחדׁשּה
מּזה ּפחֹות לבנה ׁשל ׁשחדׁשּה ּפי על ואף יֹום, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָמּׁשלׁשים
ׁשלמים. ימים אּלא ּבחדׁש, ׁשעֹות לחּׁשב ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּבׁשעֹות.

ּומחצה‚. יֹום ועּׂשרים ּתׁשעה לבנה ׁשל חדׁשּה היה ְְְְְֱִִִֶֶֶָָָָָָָָאּלּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שנה. אותה של תשרי חודש למולד כוונתו תשרי.1)השנה", חודש ראש הלבנה.1)קביעת חדשי ימי
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ׁשנת ימי ויהיּו חסר, וחדׁש מלא חדׁש הּׁשנים ּכל היּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבלבד,
חסרים חדׁשים ׁשּׁשה וחמּׁשים, וארּבעה מאֹות ׁשלׁש ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵַַַָָָָָָהּלבנה
חדׁש ּבכל ׁשּיׁש החלקים מּפני אבל מלאים. חדׁשים ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹוׁשּׁשה
עד וימים, ׁשעֹות מהן יתקּבץ הּיֹום, חצי על יֹותר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוחדׁש
הּמלאים, על יֹותר חסרים חדׁשים הּׁשנים מקצת ְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּיהיּו

החסרים. על יֹותר מלאים חדׁשים הּׁשנים ְְְֲֳִִִִִֵֵֵַַַָָָּובמקצת
זה.„. ּבחׁשּבֹון חדׁש ראׁש אֹותֹו עֹוּׂשין לעֹולם ׁשלׁשים ְְְְִִֶֶֶָֹֹיֹום

חדׁש ראׁש ׁשלׁשים יֹום יהיה - חסר ׁשעבר החדׁש היה ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹאם
ׁשלׁשים יֹום יהיה - מלא ׁשעבר החדׁש יהיה ואם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּבא,
ּתׁשלּום ויהיה חדׁש, ראׁש ּומקצתֹו הֹואיל חדׁש, ְְְְִִִֶֶֶַָֹֹֹֹראׁש
חדׁש ראׁש ּוׁשלׁשים אחד יֹום ויהיה ׁשעבר, הּמלא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹהחדׁש
עֹוּׂשין ּולפיכ הּקביעה. יֹום והּוא הּמנין, הּוא ּומּמּנּו ְְְְִִִִִֶַַַָָָָהּבא,
וחדׁש ּבלבד אחד יֹום אחד חדׁש זה, ּבחׁשּבֹון חדׁשים ְְְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹראׁשי

ימים. ׁשני ְִֵֶָָאחד
.‰ּכ זה חׁשּבֹון לפי והחסרים הּמלאים החדׁשים ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָסדר

ואיל ּומּטבת חסר, לעֹולם וטבת מלא, לעֹולם ּתׁשרי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָהּוא:
ׁשבט חסר, טבת ּכיצד? הּסדר. על חסר, ואחד מלא אחד -ְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּתּמּוז מלא; סיון חסר, אּיר מלא; ניסן חסר, אדר ֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָָמלא;
ראׁשֹון אדר - המעּברת ּובּׁשנה חסר. אלּול מלא; אב ְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻחסר,

חסר. ׁשני ואדר ֲִֵֵֵַָָָמלא,
.Âיהיּו ּפעמים וכסלו. מרחׁשון ׁשהן החדׁשים, ׁשני ְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָנׁשארּו

יהיה ּופעמים חסרים, ׁשניהם יהיּו ּופעמים מלאים, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָׁשניהם
חדׁשים ׁשני ּבּה ׁשּיהיה וׁשנה מלא. וכסלו חסר ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָמרחׁשון
ׁשּיהיה וׁשנה ׁשלמים; חדׁשיה ׁשּנקראּו היא מלאים, ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָאּלּו
וׁשנה חסרין; חדׁשיה נקראּו חסרים, אּלּו חדׁשים ׁשני ְְְְֲֲֳֳִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָּבּה
ּכסדרן. חדׁשיה נקראּו מלא, וכסלו חסר מרחׁשון ּבּה ְְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּיהיה

.Êאֹו חסרין אֹו מלאים חדׁשיה אם הּׁשנה ידיעת ְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדר
ּבֹו ׁשּנקּבע יֹום ּתחּלה ּתדע הּוא: ּכ זה, חׁשּבֹון לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכסדרן
ׁשּבארנּו ּכמֹו חדׁשיה, סּדּור לידע ׁשּתרצה הּׁשנה, ְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹראׁש
ׁשּלאחריה, הּׁשנה ראׁש ּבֹו ׁשּיּקבע יֹום ותדע ׁשביעי, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבפרק
זֹו ׁשל הּקביעה מּיֹום חּוץ ׁשּביניהן, הּימים מנין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּותחּׁשב
הּׁשנה חדׁשי יהיּו - ימים ׁשני ּביניהן ּתמצא אם זֹו; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָוׁשל
ואם ּכסדרן, יהיּו - ימים ׁשלׁשה ּביניהם ּתמצא ואם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָָָָחסרין,
ׁשלמים. הּׁשנה חדׁשי יהיּו - ימים ארּבעה ּביניהם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּתמצא

.Áלידע ׁשּתרצה הּׁשנה ּכׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבּמה
ּתמצא אם מעּברת: היתה אם אבל ּפׁשּוטה; חדׁשיה ְְְְֲֳִִִִֶֶֶָָָָָָָֻסּדּור
ארּבעה ׁשּלאחריה ׁשנה קביעת יֹום ּובין קביעתּה יֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבין
ּתמצא ואם חסרים, המעּברת ׁשנה אֹותּה חדׁשי יהיּו - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻימים
ּביניהם ּתמצא ואם ּכסדרן, יהיּו - ימים חמּׁשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּביניהם

ׁשלמים. יהיּו - ְְִִִֵָׁשּׁשה
.Ëוהיה זֹו, ׁשנה חדׁשי סּדּור לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּכיצד?

ּפׁשּוטה, והיא ּבחמיׁשי, הּׁשנה ׁשּלאחריהראׁש הּׁשנה וראׁש ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
זֹו ׁשּׁשנה ידענּו - ימים ׁשלׁשה ּביניהן נמצא ּבׁשּבת, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבׁשני

ּבּׁשליׁשי ׁשּלאחריה הּׁשנה ראׁש היה ואּלּו ּכסדרן. ְְְְְֲֳִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹחדׁשיה
ּבׁשנה הּׁשנה ראׁש היה ואּלּו ׁשלמים. זֹו הּׁשנה חדׁשי היּו -ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָָָֹ
חדׁשי היּו - ּבׁשּבת ּבׁשליׁשי ׁשּלאחריה ּובּׁשנה ּבׁשּבת, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָזֹו
ּכמֹו המעּברת, לּׁשנה ּתחּׁשב זֹו ּדר ועל חסרין. זֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשנה

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Èּבחׁשּבֹון ּתטעה ׁשּלא ּכדי עליהם, ׁשּתסמ סימנין ׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹיׁש

החׁשּבֹון זה עּקרי על ּבנּויין והן הּׁשנה, חדׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָסּדּור
ׁשנה ּכל הן: ואּלּו ּדרּכם. ׁשּבארנּו והּדחּיֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּקביעֹות
לפי ּכסדרן לעֹולם ּתהיה - ּבּׁשליׁשי ּבּה הּׁשנה ראׁש ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹׁשּיהיה
הּׁשנה ראׁש יהיה ואם מעּברת; ּבין ּפׁשּוטה ּבין זה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻחׁשּבֹון
ּבפׁשּוטה ּבין לעֹולם, ּכסדרן ּתהיה לא - ּבּׁשני אֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹּבּׁשּבת
ּפׁשּוטה אם ּבחמיׁשי: הּׁשנה ראׁש יהיה ואם ּבמעּברת; ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּבין
ואם זה, חׁשּבֹון לפי חסרים חדׁשיה ׁשּיהיּו אפׁשר אי - ְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָהיא
חׁשּבֹון לפי ּכסדרן חדׁשיה ׁשּיהיּו אפׁשר אי - היא ְְְְְְְֳִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָֻמעּברת

ֶזה.

ה'תשע"א אייר כ"ז שלישי יום

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשלׁש‡. ׁשהיא ׁשאֹומרים, יּׂשראל מחכמי יׁש - החּמה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשנת
ויׁש ׁשעֹות; ׁשׁש ׁשהּוא יֹום, ּורביע יֹום וׁשּׁשים חמּׁשה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָמאֹות
יון חכמי וכן הּיֹום. מרביע ּפחֹות ׁשהּוא ׁשאֹומרים, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמהן

זה. ּבדבר מחלקת ּביניהן יׁש ְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּופרס
שס"·. ׁשהיא אֹומר ׁשהּוא מּכלמי יּׁשאר יֹום, ּורביע יֹום ה ְִִִִִֵֵֶֶַָָ

מאֹות וארּבע אחת ׁשעה ׁשנה עּׂשרה ּתׁשע ׁשל ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָמחזֹור
ּתקּופה ּבין ויהיה ׁשאמרנּו, ּכמֹו חלקים, וחמּׁשה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָּוׁשמֹונים

ׁשעה.2לתקּופה וחצי ׁשעֹות וׁשבע יֹום ותׁשעים אחד ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָ
ּתתחיל היא, ׁשעה ּבאיזֹו יֹום זה ּבאי אחת ּתקּופה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּומּׁשּתדע
הּׁשנּיה ּומן ׁשאחריה, הּׁשנּיה לּתקּופה מּמּנה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָלמנֹות

העֹולם. סֹוף עד ְִִַַָָלּׁשליׁשית,
הּׁשמׁש‚. ּבֹו ׁשּתּכנס והחלק הּׁשעה היא ניסן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּתקּופת

מּזל ּבראׁש הּׁשמׁש היֹות - ּתּמּוז ּותקּופת טלה, מּזל ְְְֱֶֶֶַַַַַַַָֹֹּבראׁש
מאזנים, מּזל ּבראׁש הּׁשמׁש היֹות - ּתׁשרי ּותקּופת ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָֹֹסרטן,

ּגדי מּזל ּבראׁש הּׁשמׁש היֹות - טבת ניסן3ּותקּופת ּותקּופת . ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
מֹולד קדם זה חׁשּבֹון לפי יצירה ׁשל הראׁשֹונה ּבּׁשנה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהיתה
ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות, ותׁשע ימים, ּבׁשבעה ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָניסן:

תרמ"ב. ז"ט סימנּה: חלקים. ְְֲִִִַָָָָוארּבעים
מחזֹורין„. ּכּמה ּתחּלה ּתדע היא: ּכ הּתקּופה חׁשּבֹון ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּדר

לכל וקח ׁשּתרצה, הּמחזֹור עד היצירה מּׁשנת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשלמים
- החלקים ּכל קּבץ חלקים; ותפ"ה אחת ׁשעה מהן ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָמחזֹור
ימים ׁשבעה הּכל מן ותגרע ימים, - הּׁשעֹות וכל ְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹׁשעֹות,
והּׁשאר חלקים, וארּבעים ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָותׁשע
הּמחזֹור; מן ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל ניסן מֹולד על אֹותֹו ֲִִִִֶַַַַָָָָּתֹוסיף
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(1(2 החמה. שנת התחלתימי - תשרי תקופת הקיץ; התחלת - תמוז תקופת האביב; התחלת - ניסן תקופת בשנה: תקופות ארבע
(3 החורף. התחלת - טבת תקופת מזלות.הסתיו; עשר שנים מנו הקדמונים כוכבים. קבוצת = מזל

ycegd yeciw zekld - xii` f"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשל ניסן ּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש ּובכּמה ׁשעה זֹו ּבאי ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיצא
אחד למנֹות ּתתחיל ּומּמּנה הּמחזֹור, מן הּׁשנה ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָאֹותּה
ואם ּותקּופה. ּתקּופה לכל ּומחצה ׁשעֹות וׁשבע יֹום ְְְְְְְֱִִִֶֶַָָָָָותׁשעים
וכ ּכ ׁשנת ׁשהיא זֹו, ׁשנה ׁשל ניסן ּתקּופת לידע ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּתרצה
הּׁשלמים הּמחזֹורין לכל קח - ּבֹו עֹומד ׁשאּתה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָּבּמחזֹור
מן ׁשּׁשלמּו הּגמּורֹות הּׁשנים ּולכל מחזֹור, לכל ותפ"ה ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָׁשעה
ּומאתים ׁשעֹות ועּׂשרים ואחת ימים עּׂשרה - ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָהּמחזֹור

ׁש מּמּנּו ותגרע הּכל, וקּבץ ׁשנה, לכל חלקים בעהוארּבעה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ
חלקים, וארּבעים ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ותׁשע ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָימים
ּוׁשּתים יֹום ועּׂשרים ּתׁשעה - הּלבנה חדׁשי ּתׁשליכם ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוהּׁשאר
והּנׁשאר חלקים, ותׁשעים וׁשלׁש מאֹות ּוׁשבע ׁשעֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָעּׂשרה
אֹותּה ׁשל ניסן מֹולד על אֹותֹו ּתֹוסיף - הּלבנה מחדׁש ְִִֵֶֶַַַָָָָָֹּפחֹות
יֹום ּבכּמה הּׁשנה אֹותּה ׁשל ניסן ּתקּופת זמן ותדע ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּׁשנה,
אינּה זה חׁשּבֹון לפי ניסן ּתקּופת ׁשעה. ּובכּמה היא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבחדׁש
אֹו הּלילה, ּבחצי אֹו הּלילה, ּבתחּלת אֹו אּלא ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָלעֹולם
אינּה לעֹולם ּתּמּוז ּותקּופת הּיֹום; ּבחצי אֹו הּיֹום, ְְְֲִִִֵַַַַַַָָּבתחּלת
ּבין ּומחצה, אחת ּבׁשעה אֹו ּומחצה, ׁשעֹות ּבׁשבע אֹו ְְֱֱֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
ּבתׁשע אּלא אינּה לעֹולם ּתׁשרי ּותקּופת ּבּלילה; ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּבּיֹום
ּותקּופת ּבּלילה; ּבין ּבּיֹום ּבין ׁשעֹות, ּבׁשלׁש אֹו ְְְֵֵַַַַָָָָׁשעֹות,
ּבארּבע אֹו ּומחצה, ׁשעֹות ּבעּׂשר אֹו אּלא אינּה לעֹולם ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָטבת
ּבאי לידע ּתרצה אם ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום ּבין ּומחצה, ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשעֹות
קח - הּתקּופה ּתהיה ׁשעה זֹו ּובאי הּׁשבּוע מימי יֹום ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָזה
ׁשּתרצה, ׁשנה עד היצירה מּׁשנת ׁשעברּו ּגמּורֹות ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשנים
יֹותר והּנׁשאר ועּׂשרים, ׁשמֹונה ועּׂשרים ׁשמֹונה הּכל ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹוהׁשל
ׁשעֹות, ׁשׁש אחד יֹום ׁשנה לכל קח - ועּׂשרים ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָמּׁשמֹונה
ׁשבעה, ׁשבעה הּכל והׁשל ׁשלׁשה, עליו והֹוסף הּכל, ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹוקּבץ
ליל מּתחּלת למנֹות ּתתחיל הּׁשעֹות ּומן הּימים מן ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַָָָוהּנׁשאר
ניסן. ּתקּופת ּתהיה ּבֹו החׁשּבֹון יּגיע ולאׁשר ּבׁשּבת, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָאחד
ׁשנת ׁשל ראׁשֹונה ׁשּתקּופה לפי ׁשלׁשה? מֹוסיפין ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָולּמה

רביעי. ליל ּבתחּלת היתה ְְְְִִִִִֵַָָָיצירה
ניסן‰. ּתקּופת לידע ׁשרצינּו הרי תׁשע4ּכיצד? ׁשנת ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

הּכל ּכׁשּתׁשלי - ליצירה אלפים וארּבעת ׁשלׁשים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹמאֹות
ּתּקח אחת; ׁשנה ּתּׁשאר ועּׂשרים, ׁשמֹונה ועּׂשרים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשמֹונה
ּתקּופת נמצאת ׁשלׁש, עליו ותֹוסיף ׁשעֹות וׁשׁש אחד יֹום ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָלּה
ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף ּבּלילה. ׁשעֹות ׁשׁש חמיׁשי ּבליל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָניסן
ּומחצה ּבׁשעה ּתּמּוז ּתקּופת ּתהיה הרי - ּומחצה ְְְֱֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָׁשעֹות
ּתהיה - ּומחצה ׁשעֹות ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף חמיׁשי; ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָמּיֹום
עליה ּוכׁשּתֹוסיף חמיׁשי; מּיֹום ׁשעֹות ּבתׁשע ּתׁשרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָּתקּופת
ׁשעֹות ּבארּבע טבת ּתקּופת ּתהיה - ּומחצה ׁשעֹות ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשבע
- ּומחצה ׁשעֹות ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף ׁשּׁשי; מּליל ְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּומחצה
עד זֹו ּדר ועל ׁשּׁשי. יֹום ּבתחּלת הּבאה ניסן ּתקּופת ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָּתהיה

ּתקּופה. אחר ּתקּופה העֹולם, ְְַַָָָָסֹוף
.Âׁשל ניסן ּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש יֹום ּבכּמה לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאם

זֹו ּובאי5ׁשנה ּתהיה, הּׁשבּוע מימי יֹום זה ּבאי ּתחּלה ּתדע - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
עברּו ּגמּורֹות ׁשנים וכּמה זֹו, ׁשנה ׁשל ניסן יקּבעּו יֹום ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָזה

על ותֹוסיף יֹום, עּׂשר אחד ׁשנה לכל ותּקח הּמחזֹור, ְְְֲִִִַַַַַַָָָָָמן
ׁשלׁשים הּכל והׁשל אּלּו, ּבזמּנים ימים ׁשבעה הּימים ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹסכּום
מראׁש למנֹותֹו ּתתחיל - מּׁשלׁשים ּפחֹות והּנׁשאר ְְְְְְִִִִִִֵַַָָֹׁשלׁשים,
- לאו ואם מּוטב, - הּתקּופה ליֹום יּגיע אם ניסן; ְְְִִִִֶַַַָָָָֹחדׁש
עד הּמנין, על ימים ׁשלׁשה אֹו ימים ׁשני אֹו יֹום ְְְִִִֵֵַַַָָָָהֹוסף
ּתתחיל - מעּברת הּׁשנה ּתהיה ואם הּתקּופה. ליֹום ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּיּגיע
- החׁשּבֹון ׁשּיּגיע ולּיֹום ׁשני, אדר חדׁש מראׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹלמנֹות

הּתקּופה. ּתהיה החדׁש מן הּיֹום ְְְִִֶֶַַַָֹּבאֹותֹו
.Êּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש ּבכּמה לידע ׁשרצינּו הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּכיצד?

ּתׁשיעית ׁשנה ׁשהיא מאֹות, ּותׁשע ׁשלׁשים ׁשנת ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָניסן
ּבחמיׁשי, ּבּה נקּבע ניסן חדׁש ראׁש מצאנּו - ר"ס ְֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹמּמחזֹור
ּתׁשיעית זֹו ׁשנה ׁשהיתה ּולפי ּבחמיׁשי; ניסן ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָּותקּופת
ׁשנה לכל ּכׁשּתּקח ׁשמֹונה; הּגמּורֹות הּׁשנים יהיּו ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָלּמחזֹור,
ּתֹוסי ּוׁשמֹונים; ׁשמֹונה הּימים ּכל יהיּו יֹום, עּׂשר אחד ףמהן ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
ׁשלׁשים הּכל ּתׁשלי ותׁשעים; חמּׁשה הּכל הרי ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָֹֹׁשבעה,
חמּׁשה למנֹות ּכׁשּתתחיל ימים; חמּׁשה נׁשארּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶַָָָׁשלׁשים,
ליֹום החׁשּבֹון יּגיע ּבחמיׁשי, ׁשהיה ניסן, חדׁש מראׁש ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹימים
ּבחמיׁשי, אּלא ּבּׁשּבת ּבׁשני הּתקּופה ׁשאין ידענּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשני;
יֹום ׁשהּוא לחמיׁשי, ׁשּתּגיע עד יֹום אחר יֹום ּתֹוסיף ְֲִִִִִֶֶַַַַַַָלפיכ
מחדׁש ׁשמיני ּביֹום זֹו ּבׁשנה ניסן ּתקּופת נמצאת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּתקּופה;

וׁשנה. ׁשנה ּבכל ּתעּׂשה הּזאת הּדר ועל ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹניסן.
.Áליֹום ׁשּתּגיע עד יֹום אחר יֹום ּתֹוסיף ׁשאמרנּו: ְְִִֶֶֶַַַַַַָזה

אחד יֹום אּלא להֹוסיף צרי ּתהיה לא לעֹולם - ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹהּתקּופה
להֹוסיף צרי ׁשּתהיה הּוא גדֹול ּופלא ׁשלׁשה. אֹו ׁשנים ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָאֹו
זה על יֹום להֹוסיף צרי ׁשאּתה מצאת ואם ימים. ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָארּבעה

ּבדקּדּוק. ותחׁשב ותחזר ּבחׁשּבֹון, ׁשּטעית ּתדע -ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹ

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

.‡- מרביע ּפחֹות ׁשהּוא אֹומר ׁשהּוא למי החּמה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָׁשנת
וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשאֹומר: מי יׁש יּׂשראל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָמחכמי
חלקים, ותׁשעים ׁשבעה מאֹות ּותׁשע ׁשעֹות, וחמׁש ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָיֹום,
וׁשבעים מּׁשּׁשה אחד - והרגע רגע. וארּבעים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּוׁשמֹונה
ׁשנת על החּמה ׁשנת ּתֹוספת ּתהיה זה חׁשּבֹון ּולפי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָּבחלק.
ואחד ּומאה ׁשעה, ועּׂשרים ואחת ימים, עּׂשרה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּלבנה:
יכ"א להם: סימן רגע. וארּבעים ּוׁשמֹונה חלק, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָועּׂשרים
עּׂשרה ּתׁשע ׁשל ּבמחזֹור ּתֹוספת תמצא ולא מ"ח. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָֹקכ"א
עם החּמה ׁשני יׁשלמּו מהם מחזֹור ּבכל אּלא ּכלל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשנה

והמעּברֹות. הּפׁשּוטֹות הּלבנה ְְְְְֵַַַָָָֻׁשני
ותׁשעים·. אחד זה: חׁשּבֹון לפי ּותקּופה ּתקּופה ּכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָּבין

ואחד חלקים, עּׂשר ותׁשעה מאֹות וחמׁש ׁשעֹות, וׁשבע ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָיֹום,
ּוכׁשּתדע ל"א. תקי"ט צא"ז להם: סימן רגע. ְְִִֵֶֶֶַַָָּוׁשלׁשים
מנין רגע מאֹותֹו ּתחׁשב - היתה אימתי הּתקּופֹות מן ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּתקּופה
ּבתקּופת ׁשּבארנּו הּדר על ׁשאחריה, ּתקּופה ותדע ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָזה,

רביע. ׁשהיא ְִִֶַַָָהּׁשנה
ׁשל‚. ראׁשֹונה ּבׁשנה היתה זה חׁשּבֹון לפי ניסן ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָּתקּופת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(4(5 שעה. ובאיזו בשבוע יום המדוייקת.באיזה השעה את לדעת לתקופה.1)בלי תקופה שבין הימים
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ׁשל ניסן ּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש ּובכּמה ׁשעה זֹו ּבאי ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיצא
אחד למנֹות ּתתחיל ּומּמּנה הּמחזֹור, מן הּׁשנה ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָאֹותּה
ואם ּותקּופה. ּתקּופה לכל ּומחצה ׁשעֹות וׁשבע יֹום ְְְְְְְֱִִִֶֶַָָָָָותׁשעים
וכ ּכ ׁשנת ׁשהיא זֹו, ׁשנה ׁשל ניסן ּתקּופת לידע ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּתרצה
הּׁשלמים הּמחזֹורין לכל קח - ּבֹו עֹומד ׁשאּתה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָּבּמחזֹור
מן ׁשּׁשלמּו הּגמּורֹות הּׁשנים ּולכל מחזֹור, לכל ותפ"ה ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָׁשעה
ּומאתים ׁשעֹות ועּׂשרים ואחת ימים עּׂשרה - ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָהּמחזֹור

ׁש מּמּנּו ותגרע הּכל, וקּבץ ׁשנה, לכל חלקים בעהוארּבעה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ
חלקים, וארּבעים ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ותׁשע ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָימים
ּוׁשּתים יֹום ועּׂשרים ּתׁשעה - הּלבנה חדׁשי ּתׁשליכם ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוהּׁשאר
והּנׁשאר חלקים, ותׁשעים וׁשלׁש מאֹות ּוׁשבע ׁשעֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָעּׂשרה
אֹותּה ׁשל ניסן מֹולד על אֹותֹו ּתֹוסיף - הּלבנה מחדׁש ְִִֵֶֶַַַָָָָָֹּפחֹות
יֹום ּבכּמה הּׁשנה אֹותּה ׁשל ניסן ּתקּופת זמן ותדע ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּׁשנה,
אינּה זה חׁשּבֹון לפי ניסן ּתקּופת ׁשעה. ּובכּמה היא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבחדׁש
אֹו הּלילה, ּבחצי אֹו הּלילה, ּבתחּלת אֹו אּלא ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָלעֹולם
אינּה לעֹולם ּתּמּוז ּותקּופת הּיֹום; ּבחצי אֹו הּיֹום, ְְְֲִִִֵַַַַַַָָּבתחּלת
ּבין ּומחצה, אחת ּבׁשעה אֹו ּומחצה, ׁשעֹות ּבׁשבע אֹו ְְֱֱֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
ּבתׁשע אּלא אינּה לעֹולם ּתׁשרי ּותקּופת ּבּלילה; ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּבּיֹום
ּותקּופת ּבּלילה; ּבין ּבּיֹום ּבין ׁשעֹות, ּבׁשלׁש אֹו ְְְֵֵַַַַָָָָׁשעֹות,
ּבארּבע אֹו ּומחצה, ׁשעֹות ּבעּׂשר אֹו אּלא אינּה לעֹולם ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָטבת
ּבאי לידע ּתרצה אם ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום ּבין ּומחצה, ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשעֹות
קח - הּתקּופה ּתהיה ׁשעה זֹו ּובאי הּׁשבּוע מימי יֹום ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָזה
ׁשּתרצה, ׁשנה עד היצירה מּׁשנת ׁשעברּו ּגמּורֹות ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשנים
יֹותר והּנׁשאר ועּׂשרים, ׁשמֹונה ועּׂשרים ׁשמֹונה הּכל ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹוהׁשל
ׁשעֹות, ׁשׁש אחד יֹום ׁשנה לכל קח - ועּׂשרים ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָמּׁשמֹונה
ׁשבעה, ׁשבעה הּכל והׁשל ׁשלׁשה, עליו והֹוסף הּכל, ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹוקּבץ
ליל מּתחּלת למנֹות ּתתחיל הּׁשעֹות ּומן הּימים מן ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַָָָוהּנׁשאר
ניסן. ּתקּופת ּתהיה ּבֹו החׁשּבֹון יּגיע ולאׁשר ּבׁשּבת, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָאחד
ׁשנת ׁשל ראׁשֹונה ׁשּתקּופה לפי ׁשלׁשה? מֹוסיפין ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָולּמה

רביעי. ליל ּבתחּלת היתה ְְְְִִִִִֵַָָָיצירה
ניסן‰. ּתקּופת לידע ׁשרצינּו הרי תׁשע4ּכיצד? ׁשנת ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

הּכל ּכׁשּתׁשלי - ליצירה אלפים וארּבעת ׁשלׁשים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹמאֹות
ּתּקח אחת; ׁשנה ּתּׁשאר ועּׂשרים, ׁשמֹונה ועּׂשרים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשמֹונה
ּתקּופת נמצאת ׁשלׁש, עליו ותֹוסיף ׁשעֹות וׁשׁש אחד יֹום ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָלּה
ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף ּבּלילה. ׁשעֹות ׁשׁש חמיׁשי ּבליל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָניסן
ּומחצה ּבׁשעה ּתּמּוז ּתקּופת ּתהיה הרי - ּומחצה ְְְֱֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָׁשעֹות
ּתהיה - ּומחצה ׁשעֹות ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף חמיׁשי; ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָמּיֹום
עליה ּוכׁשּתֹוסיף חמיׁשי; מּיֹום ׁשעֹות ּבתׁשע ּתׁשרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָּתקּופת
ׁשעֹות ּבארּבע טבת ּתקּופת ּתהיה - ּומחצה ׁשעֹות ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשבע
- ּומחצה ׁשעֹות ׁשבע עליה ּוכׁשּתֹוסיף ׁשּׁשי; מּליל ְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּומחצה
עד זֹו ּדר ועל ׁשּׁשי. יֹום ּבתחּלת הּבאה ניסן ּתקּופת ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָּתהיה

ּתקּופה. אחר ּתקּופה העֹולם, ְְַַָָָָסֹוף
.Âׁשל ניסן ּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש יֹום ּבכּמה לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאם

זֹו ּובאי5ׁשנה ּתהיה, הּׁשבּוע מימי יֹום זה ּבאי ּתחּלה ּתדע - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
עברּו ּגמּורֹות ׁשנים וכּמה זֹו, ׁשנה ׁשל ניסן יקּבעּו יֹום ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָזה

על ותֹוסיף יֹום, עּׂשר אחד ׁשנה לכל ותּקח הּמחזֹור, ְְְֲִִִַַַַַַָָָָָמן
ׁשלׁשים הּכל והׁשל אּלּו, ּבזמּנים ימים ׁשבעה הּימים ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹסכּום
מראׁש למנֹותֹו ּתתחיל - מּׁשלׁשים ּפחֹות והּנׁשאר ְְְְְְִִִִִִֵַַָָֹׁשלׁשים,
- לאו ואם מּוטב, - הּתקּופה ליֹום יּגיע אם ניסן; ְְְִִִִֶַַַָָָָֹחדׁש
עד הּמנין, על ימים ׁשלׁשה אֹו ימים ׁשני אֹו יֹום ְְְִִִֵֵַַַָָָָהֹוסף
ּתתחיל - מעּברת הּׁשנה ּתהיה ואם הּתקּופה. ליֹום ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּיּגיע
- החׁשּבֹון ׁשּיּגיע ולּיֹום ׁשני, אדר חדׁש מראׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹלמנֹות

הּתקּופה. ּתהיה החדׁש מן הּיֹום ְְְִִֶֶַַַָֹּבאֹותֹו
.Êּתקּופת ּתהיה ּבחדׁש ּבכּמה לידע ׁשרצינּו הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּכיצד?

ּתׁשיעית ׁשנה ׁשהיא מאֹות, ּותׁשע ׁשלׁשים ׁשנת ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָניסן
ּבחמיׁשי, ּבּה נקּבע ניסן חדׁש ראׁש מצאנּו - ר"ס ְֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹמּמחזֹור
ּתׁשיעית זֹו ׁשנה ׁשהיתה ּולפי ּבחמיׁשי; ניסן ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָּותקּופת
ׁשנה לכל ּכׁשּתּקח ׁשמֹונה; הּגמּורֹות הּׁשנים יהיּו ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָלּמחזֹור,
ּתֹוסי ּוׁשמֹונים; ׁשמֹונה הּימים ּכל יהיּו יֹום, עּׂשר אחד ףמהן ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
ׁשלׁשים הּכל ּתׁשלי ותׁשעים; חמּׁשה הּכל הרי ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָֹֹׁשבעה,
חמּׁשה למנֹות ּכׁשּתתחיל ימים; חמּׁשה נׁשארּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶַָָָׁשלׁשים,
ליֹום החׁשּבֹון יּגיע ּבחמיׁשי, ׁשהיה ניסן, חדׁש מראׁש ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹימים
ּבחמיׁשי, אּלא ּבּׁשּבת ּבׁשני הּתקּופה ׁשאין ידענּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשני;
יֹום ׁשהּוא לחמיׁשי, ׁשּתּגיע עד יֹום אחר יֹום ּתֹוסיף ְֲִִִִִֶֶַַַַַַָלפיכ
מחדׁש ׁשמיני ּביֹום זֹו ּבׁשנה ניסן ּתקּופת נמצאת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּתקּופה;

וׁשנה. ׁשנה ּבכל ּתעּׂשה הּזאת הּדר ועל ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹניסן.
.Áליֹום ׁשּתּגיע עד יֹום אחר יֹום ּתֹוסיף ׁשאמרנּו: ְְִִֶֶֶַַַַַַָזה

אחד יֹום אּלא להֹוסיף צרי ּתהיה לא לעֹולם - ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹהּתקּופה
להֹוסיף צרי ׁשּתהיה הּוא גדֹול ּופלא ׁשלׁשה. אֹו ׁשנים ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָאֹו
זה על יֹום להֹוסיף צרי ׁשאּתה מצאת ואם ימים. ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָארּבעה

ּבדקּדּוק. ותחׁשב ותחזר ּבחׁשּבֹון, ׁשּטעית ּתדע -ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹ

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

.‡- מרביע ּפחֹות ׁשהּוא אֹומר ׁשהּוא למי החּמה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָׁשנת
וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ׁשאֹומר: מי יׁש יּׂשראל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָמחכמי
חלקים, ותׁשעים ׁשבעה מאֹות ּותׁשע ׁשעֹות, וחמׁש ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָיֹום,
וׁשבעים מּׁשּׁשה אחד - והרגע רגע. וארּבעים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּוׁשמֹונה
ׁשנת על החּמה ׁשנת ּתֹוספת ּתהיה זה חׁשּבֹון ּולפי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָּבחלק.
ואחד ּומאה ׁשעה, ועּׂשרים ואחת ימים, עּׂשרה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּלבנה:
יכ"א להם: סימן רגע. וארּבעים ּוׁשמֹונה חלק, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָועּׂשרים
עּׂשרה ּתׁשע ׁשל ּבמחזֹור ּתֹוספת תמצא ולא מ"ח. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָֹקכ"א
עם החּמה ׁשני יׁשלמּו מהם מחזֹור ּבכל אּלא ּכלל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשנה

והמעּברֹות. הּפׁשּוטֹות הּלבנה ְְְְְֵַַַָָָֻׁשני
ותׁשעים·. אחד זה: חׁשּבֹון לפי ּותקּופה ּתקּופה ּכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָּבין

ואחד חלקים, עּׂשר ותׁשעה מאֹות וחמׁש ׁשעֹות, וׁשבע ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָיֹום,
ּוכׁשּתדע ל"א. תקי"ט צא"ז להם: סימן רגע. ְְִִֵֶֶֶַַָָּוׁשלׁשים
מנין רגע מאֹותֹו ּתחׁשב - היתה אימתי הּתקּופֹות מן ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּתקּופה
ּבתקּופת ׁשּבארנּו הּדר על ׁשאחריה, ּתקּופה ותדע ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָזה,

רביע. ׁשהיא ְִִֶַַָָהּׁשנה
ׁשל‚. ראׁשֹונה ּבׁשנה היתה זה חׁשּבֹון לפי ניסן ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָּתקּופת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(4(5 שעה. ובאיזו בשבוע יום המדוייקת.באיזה השעה את לדעת לתקופה.1)בלי תקופה שבין הימים
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ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ּבתׁשע ניסן מֹולד קדם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹיצירה
לעֹולם, היא וכן תרמ"ב. ט' להם: סימן חלקים. ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָוארּבעים
ּבתׁשע ניסן מֹולד קדם מחזֹור, ּכל ׁשל ראׁשֹונה ׁשנה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבכל

חלקים. וארּבעים ּוׁשנים מאֹות וׁשׁש ְְְְֲִִִֵֵַַָָָׁשעֹות
.„- הּמחזֹור מן ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל ניסן ּתקּופת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּכׁשּתדע

מאֹות וחמׁש ׁשעֹות, וׁשבע יֹום, ותׁשעים אחד מּמּנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּתחׁשב
ּתקּופה לכל רגע, ּוׁשלׁשים ואחד חלקים, עּׂשר ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָותׁשעה

הּמחזֹור. סֹוף עד ְֲַַַָּותקּופה,
זה‰. חׁשּבֹון לפי ניסן ּתקּופת ּתהיה מתי לידע ּתרצה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָאם

לכל ותּקח הּמחזֹור, מן ׁשעברּו ּגמּורֹות ׁשנים ּתחּלה ּתדע -ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
הרגעים ּכל וקּבץ מ"ח, קכ"א יכ"א והיא ּתֹוספת, מהן ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשנה
ּכדר ימים, - הּׁשעֹות וכל ׁשעֹות, - החלקים וכל חלקים, -ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָ
מאֹות וׁשׁש ׁשעֹות ּתׁשע הּכל מן ותגרע ּבּמֹולדֹות, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹׁשּתחׁשב
לבנה, חדׁשי ּתׁשלי והּנׁשאר חלקים, וארּבעים ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָּוׁשנים
ניסן מֹולד על אֹותֹו ּתֹוסיף - לבנה חדׁש ּבֹו ׁשאין - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹוהּנׁשאר
ניסן ּתקּופת ּתהיה ּבֹו הּמנין ׁשּיּגיע ּוברגע ׁשנה, אֹותּה ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשל

ׁשנה. אֹותּה ֶָָָׁשל
.Âּתקּופה חׁשּבֹון ׁשעל הּדברים, לי סֹומכיןונראין היּו זֹו ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

ׁשהיּו מצּוי, הּגדֹול ּדין ׁשּבית ּבעת הּׁשנה עּבּור ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלענין
הּוא זה ׁשחׁשּבֹון לפי ,הּצר מּפני אֹו הּזמן מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹמעּברין
ׁשּנתּבארּו הּדברים מן קרֹוב והּוא הראׁשֹון, מן יֹותר ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַָָָָָהאמת
ׁשנת ּבֹו ׁשהיתה הראׁשֹון, החׁשּבֹון מן יֹותר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּבאיצטגנינּות

יֹום. ּורביע יֹום וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש ְְְֲִִִִֵַַַָָהחּמה
.Êּבקרּוב הּכל - דרּכם ׁשּבארנּו האּלּו ּתקּופֹות ׁשּתי ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָֹוחׁשּבֹון

אבל האמּתי; ּבמקֹומּה לא האמצעי, הּׁשמׁש ּובמהל ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּוא,
ּבכמֹו אּלּו ּבזמּנים ניסן ּתקּופת ּתהיה האמּתי הּׁשמׁש ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָּבמקֹום
ּבין - זה ּבחׁשּבֹון ׁשּיֹוצאין הּתקּופֹות ׁשּתי קדם ימים ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹׁשני
ׁשּמחּׁשב למי ּבין ּגמּור, יֹום רביע ׁשחׁשב מי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבחׁשּבֹון

יֹום. מרביע ְְִֵַָלפחֹות

עּׂשר אחד 1ּפרק
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מחּׁשבין‡. היּו ּדין ׁשּבית אּלּו, ּבהלכֹות ׁשאמרנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלפי
ׁשּכל ידענּו יראה, לא אֹו הּירח יראה אם ויֹודעים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבדקּדּוק
על ולעמד החכמֹות לדברי ּתאב ולּבֹו נכֹונה ׁשרּוחֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹמי
עד ּבהם, ׁשּמחּׁשבין הּדרכים אֹותן לידע יתאּוה - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּסֹודֹות

יראה. לא אֹו זה ּבליל הּירח יראה אם אדם ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּידע
חכמי·. ּבין ּגדֹולֹות מחלֹוקֹות ּבהן יׁש החׁשּבֹון ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָודרכי

הּתקּופֹות חׁשּבֹון על ׁשחקרּו הּקדמֹונים, ְְְְִִֶֶַַַַַָהּגֹוים
ּבהן, נׁשּתּבׁשּו ּגדֹולים חכמים ואנׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָוהּגימטרּיאֹות.
ׁשּדקּדק מי ויׁש ספקֹות. להן ונֹולדּו ּדברים, מהן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָונתעּלמּו

הּנכֹונ ּבּדר ּפגע ולא אּלאהרּבה, הּירח, ראּית ּבחׁשּבֹון ה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ּבידֹו. חרס והעלה אּדירים ּבמים ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָצלל

למקצת‚. נֹודעּו והחקירֹות הּבדיקֹות ורב הּימים אר ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹֹּולפי

אּלּו ּבעּקרים לנּו ׁשּיׁש ועֹוד, זה. חׁשּבֹון ּדרכי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהחכמים
הידּועים ּבּספרים נכּתבּו ׁשּלא ּוראיֹות החכמים, מּפי ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹקּבלֹות
חׁשּבֹון ּדרכי לבאר ּבעיני ּכׁשר הּדברים אּלּו ּכל ּומּפני ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹלּכל.
הּמלאכה אל לקרבה לּבֹו ׁשּמלאֹו למי נכֹון ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָזה,

אֹותּה. ֲַָלעּׂשֹות
אנּו„. ׁשאין מּפני ,ּבעיני קּלים אּלּו ּדרכים יהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָואל

רחֹוקים ּדרכים - הּדרכים ׁשאּלּו הּזה; ּבּזמן להם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָצריכין
הּגדֹולים החכמים ׁשהיּו העּבּור, סֹוד והּוא הן, ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻועמּקים
לסמּוכים אּלא אדם, לכל אֹותֹו מֹוסרין ואין אֹותֹו, ְְְְְִִִִֵֶָָָָיֹודעים
לקּבע ּדין ּבית ׁשאין הּזה, ּבּזמן החׁשּבֹון זה אבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹנבֹונים.
ׁשל ּתינֹוקֹות אפּלּו - הּיֹום ּבֹו מחּׁשבין ׁשאנּו הראּיה, ּפי ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָעל

ימים. וארּבעה ּבׁשלׁשה סֹופֹו עד מּגיעין רּבן ְְְִִִִֵַַַַָָָָָּבית
יּׂשראל,‰. מחכמי אֹו האּמֹות מחכמי חכם יתּבֹונן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשּמא

לראּית ּבהן מחּׁשב ׁשאני אּלּו ּבדרכים יון, חכמת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלמדּו
ּדעּתֹו על ויעלה הּדרכים, ּבמקצת מעט קרּוב ויראה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּירח,
קרּוב הּדר ּבאֹותֹו ׁשּיׁש ידענּו ולא זה, ּדבר מּמּנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנתעּלם
- ּבֹו דקּדקנּו ׁשּלא ּדבר ּכל אּלא ּדעּתֹו; על זה יעלה אל -ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּדבר ׁשאין ּברּורֹות ּבראיֹות הּגימטרּיאֹות ּבעּקר ׁשּידענּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּפני
לא לפיכ לֹו, חֹוׁשׁשין ואין הראּיה ּבידיעת מפסיד ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹזה

ּבֹו. ְְִַדקּדקנּו
.Âמחׁשּבֹון מעט חסרֹון הּדרכים מן ּבדר ּכׁשּיראה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָוכן

ּכנגּדֹו ׁשּיׁש לפי זה, עּׂשינּו ּבכּונה - הּדר לאֹותּה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהראּוי
קרֹוביםיתרֹון ּבדרכים לאמּתֹו הּדבר ׁשּיצא עד אחרת, ּבדר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

רגיל ׁשאינֹו האדם, יּבהל ׁשּלא ּכדי ,אר חׁשּבֹון ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹּבלא
הּירח. ּבראּית מֹועילין ׁשאין החׁשּבֹונֹות ּברב אּלּו, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבדברים

.Êחׁשּבֹונֹות לכל ּתחּלה לידע אדם ׁשּצרי ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָהעּקרים
ּדברים לׁשאר ּבין הראּיה חׁשּבֹון לדרכי ּבין - ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאיצטגנינּות
ּכל מעלֹות. וׁשּׁשים מאֹות ּבׁשלׁש מחלק הּגלּגל הן: אּלּו -ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֻ
וכל טלה. מּזל מּתחּלת ּומתחיל מעלֹות. ׁשלׁשים ּומּזל ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָמּזל
ׁשּׁשים - וחלק חלק וכל חלקים. ׁשּׁשים - ּומעלה ְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמעלה
ּתדקּדק וכן ׁשליׁשּיֹות. ׁשּׁשים - ּוׁשנּיה ׁשנּיה וכל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָׁשנּיֹות.

ׁשּתרצה. זמן ּכל ּותחּלק ְְְְִֵֶֶֶַַַָהחׁשּבֹון
.Áמקֹומֹו ּפלֹוני ׁשּכֹוכב ּבחׁשּבֹון, ל יצא אם ,ְְְְְְִִִֶֶָָָָלפיכ

- ׁשנּיֹות וארּבעים חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות ּבׁשבעים ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָּבּגלּגל
עּׂשרה אחת מעלה ּבחצי ּתאֹומים מּזל הּוא זה ׁשּכֹוכב ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּתדע,
ׁשֹור ּומּזל מעלֹות, ׁשלׁשים טלה ׁשּמּזל לפי זה; ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָמּמּזל
ּתאֹומים, מּמּזל ּומחצה מעלֹות עּׂשר נׁשאר מעלֹות, ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָׁשלׁשים

האחרֹון. הּמעלה מחצי ׁשנּיֹות ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָוארּבעים
.Ëמעלֹות ועּׂשרים מאֹות ּבׁשלׁש ּבּגלּגל מקֹומֹו יצא אם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָוכן

ּדר ועל ּבֹו. מעלֹות ּבעּׂשרים ּדלי ּבמּזל זה ׁשּכֹוכב ּתדע, -ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
ׁשֹור, טלה, הּוא: ּכ הּמּזלֹות וסדר הּמנינֹות. ּבכל ְְְִֵֶֶַַַָָָָָזֹו
ּגדי, קׁשת, עקרב, מאזנים, ּבתּולה, אריה, סרטן, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹּתאֹומים,

ּדגים. ְִִָּדלי,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

העיבור.1) וסוד הלבנה, במהלך החשבון דרכי

ycegd yeciw zekld - xii` g"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Èּכׁשּתֹוסיף אֹו לׁשארית ׁשארית ּכׁשּתקּבץ ּכּלם, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻהחׁשּבֹונֹות
הּׁשנּיֹות, עם הּׁשנּיֹות מינֹו: עם מין ּכל ּתקּבץ מנין, על ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָמנין
זמן וכל הּמעלֹות. עם והּמעלֹות החלקים, עם ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַַַַָָָוהחלקים
על ותֹוסיף אחד חלק ּתּׂשים - ׁשּׁשים הּׁשנּיֹות מן ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיתקּבץ
אֹותֹו ּתּׂשים - ׁשּׁשים החלקים מן ׁשּיתקּבץ וכל ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָֹהחלקים;
- הּמעלֹות ּוכׁשּתקּבץ הּמעלֹות. על אֹותּה ותֹוסיף ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַָָמעלה
מאֹות מּׁשלׁש והּנׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש אֹותן ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָּתׁשלי

לחׁשּבֹון. אֹותֹו ׁשּתֹופסין הּוא - ּולמּטה ְְְְְִִִֶֶַָוׁשּׁשים
.‡Èאם מּמנין, מנין לגרע ּכׁשּתרצה ּכּלן, החׁשּבֹונֹות ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻּבכל

אפּלּו מּמּנּו, ׁשּגֹורעין זה על יתר אֹותֹו ׁשּגֹורעין זה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָיהיה
מאֹות ׁשלׁש מּמּנּו ׁשּגֹורעין זה על ּתֹוסיף - אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָּבחלק
מּמּנּו. הּמנין זה לגרע אפׁשר ׁשּיהא ּכדי מעלֹות, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוׁשּׁשים

.·Èמעלֹות מאתים לגרע החׁשּבֹון ׁשהצריכ הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּכיצד?
מּמאה - רנ"ם סימן: - ׁשנּיֹות וארּבעים חלקים ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָוחמּׁשים
- קכ"ל סימנן: - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים חלקים ועּׂשרים ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָמעלֹות
ארּבע הּמעלֹות יהיּו וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש הּמאה על ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָּתֹוסיף
ּתבֹוא הּׁשנּיֹות. מן הּׁשנּיֹות לגרע ותתחיל וׁשּׁשים. ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָֹמאֹות
מן אחד חלק ּתרים אפׁשר. אי - מּׁשלׁשים ארּבעים ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלגרע
על ותֹוסיף ׁשנּיֹות, ׁשּׁשים אֹותֹו ותעּׂשה חלקים, ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָהעּׂשרים
הארּבעים, מהם ּתגרע ּתׁשעים. הּׁשנּיֹות ונמצאּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָהּׁשלׁשים,
מּתׁשעה חלקים חמּׁשים לגרע ותחזר ׁשנּיֹות. חמּׁשים ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵַַָָָֹֹיּׁשאר
ׁשנּיֹות, ועּׂשיתֹו אחד חלק מהם הרימֹות ׁשּכבר חלקים, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעּׂשר
מעלה ּתרים לפיכ עּׂשר, מּתׁשעה חמּׁשים לגרע אפׁשר ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַָָָָָָָֹואי
על ותֹוסיף חלקים, ׁשּׁשים אֹותּה ותעּׂשה הּמעלֹות, מן ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַָָאחת
מהן ּתגרע וׁשבעים. ּתׁשעה החלקים ונמצאּו עּׂשר, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּתׁשעה
לגרע ותחזר חלקים. ועּׂשרים ּתׁשעה יּׁשאר ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹהחמּׁשים,

מעלֹות מעלֹות,הּמאתים וחמּׁשים ותׁשע מאֹות ארּבע מן ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַָ
מאתים יּׁשאר חלקים, ועּׂשית אחת מעלה הרימֹות ְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָׁשּכבר
נ'. כ"ט רנ"ט סימנֹו: הּׁשאר ונמצא מעלֹות. וחמּׁשים ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָותׁשע

והּירח. הּׁשמׁש וגרעֹון ּגרעֹון ּבכל זֹו ּדר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָועל
.‚Èמהן ואחד אחד ּכל מהל - ּכֹוכבים הּׁשבעה ׁשאר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוכן

אּלא ּכבדּות, ולא קּלּות לא ּבֹו אין ׁשוה, מהל ׁשּלֹו ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבּגלּגל
ּכמֹו למחר מהלכֹו ּכמֹו אמׁש מהלכֹו ּכמֹו הּיֹום מהלכֹו ְְְְְֲֲֲֶֶַַַַָָָָָּכמֹו
ּפי על אף מהם, אחד ּכל ׁשל וגלּגל ויֹום. יֹום ּבכל ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמהלכֹו

ּבאמצעֹו. הארץ אין העֹולם, את מּקיף ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא
.„Èהּמּקיף לּגלּגל מהן אחד ּכל מהל ּתער אם ,ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹלפיכ

יׁשּתּנה - הּמּזלֹות ּגלּגל ׁשהּוא ּבאמצעֹו, ׁשהארץ העֹולם ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
אֹו ּפחֹות הּמּזלֹות ּבגלּגל זה ּביֹום מהלכֹו ונמצא ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָהּלּוכֹו,

למחר. מהלכֹו על אֹו אמׁש מהלכֹו על ְֲֲֵֶֶַַַַָָָָיֹותר
.ÂËהּירח אֹו הּׁשמׁש אֹו הּכֹוכב ׁשּמהּל הּׁשוה ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּמהל

ׁשּיהיה והּמהל ;הּמהל אמצע הּנקרא הּוא - ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָּבגלּגּלֹו
הּוא - חסר ּופעמים יֹותר ּפעמים ׁשהּוא הּמּזלֹות, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּבגלּגל
הּירח מקֹום אֹו הּׁשמׁש מקֹום יהיה ּובֹו האמּתי, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּמהל

ֲִִָהאמּתי.
.ÊËּבהלכֹות מבארים ׁשאנּו הּדרכים ׁשאּלּו אמרנּו, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָּכבר

עּׂשינּו לפיכ ּבלבד, הּירח ראּית לחׁשּבֹון אּלא אינן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאּלּו
ליל מּתחּלת זה, לחׁשּבֹון לעֹולם מתחילין ׁשּמּמּנּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהעּקר,
ׁשהיא זֹו, מּׁשנה ניסן, לחדׁש ׁשליׁשי יֹום ׁשּיֹומֹו ְְֲִִִִִִִֶֶֶָָָֹחמיׁשי,
ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשנת ׁשהיא ר"ס, מּמחזֹור עּׂשרה ׁשבע ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַׁשנת
ּתׁשע ׁשנת ׁשהיא ליצירה, אלפים וארּבעת מאֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָּותׁשע
ּתׁשע ׁשנת ׁשהיא לׁשטרֹות, ואלף מאֹות וארּבע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּוׁשמֹונים
אֹותּה קֹוראים ׁשאנּו היא וזֹו ׁשני. ּבית לחרּבן ואלף ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּומאה

זה. ּבחׁשּבֹון העּקר ְְְִֶֶַָָׁשנת
.ÊÈּכמֹו יּׂשראל, ּבארץ אּלא ּתהיה לא ׁשהראּיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹּולפי

עיר על ּבנּויים הּזה חׁשּבֹון ּדרכי ּכל עּׂשינּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבארנּו,
אֹו ׁשּׁשה ּבכמֹו אֹותּה הּסֹובבין הּמקֹומֹות ולׁשאר ְְְְְְִִִִִַַַָָָָירּוׁשלים,
ּומעידים ּובאים ּתמיד הּירח את רֹואין ׁשּבהן ימים, ְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשבעה
המסּבב הּׁשוה, הּקו מּתחת נֹוטה הּוא זה ּומקֹום ּדין. ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבבית
ּוׁשלׁשים ׁשּתים ּבכמֹו צפֹונית רּוח ּכנגד העֹולם, ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָּבאמצע
נֹוטה הּוא וכן ועּׂשרים, ּתׁשע ועד ּוׁשלׁשים חמׁש עד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָמעלֹות
ועּׂשרים ארּבע ּבכמֹו מערב רּוח ּכנגד הּיּׁשּוב ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָמאמצע

ועּׂשרים. אחת ועד ועּׂשרים ׁשבע עד ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַמעלֹות

ה'תשע"א אייר כ"ח רביעי יום

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
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ועּׂשרים‡. ארּבע ׁשהּוא אחד, ּביֹום האמצעי הּׁשמׁש ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמהל
סימנם: ׁשנּיֹות. ּוׁשמֹונה חלקים, וחמּׁשים ּתׁשעה - ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָׁשעֹות
מעלֹות, ּתׁשע ימים: ּבעּׂשרה מהלכּה נמצא נט"ח. ְֲֲֲִִֵַַַַָָָָָָכ"ד
סימנם: ׁשנּיֹות. ועּׂשרים וׁשלׁש חלקים, וחמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָָָואחד
ותׁשעים ׁשמֹונה יֹום: ּבמאה מהלכּה ונמצא כ"ג. ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָטנ"א
ׁשנּיֹות. וחמּׁשים וׁשלׁש חלקים, ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִַַָָָמעלֹות,
יֹום, ּבאלף מהלכּה ׁשארית ונמצא נ"ג. ל"ג צ"ח ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָסימנם:
ּכמֹו מעלֹות, וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש ּכל ׁשּתׁשלי ְְְְֲִִִֵֶַַַַָאחר
ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות, וׁשּׁשים וחמׁש מאתים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּבארנּו:
ונמצא לח"ן. רס"ה סימנם: ׁשנּיֹות. וחמּׁשים ְְְֲֲִִִִִִַָָָָחלקים,
ּוׁשלׁשים ׁשׁש מאה יֹום: אלפים ּבעּׂשרת מהלכּה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשארית
סימנם: ׁשנּיֹות. ועּׂשרים חלקים, ועּׂשרים ּוׁשמֹונה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָמעלֹות,
לכל מהלכּה ותֹוציא ּתכּפל הּזה הּדר ועל כ'. כ"ח ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹקל"ו
אצל ידּועים סימנין לעּׂשֹות ּתרצה אם וכן ׁשּתרצה. ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָמנין
- עּׂשרה עד ּולארּבעה ולׁשלׁשה ימים לׁשני ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָלמהלכּה
מּוכנין ידּועים סימנין ל להיֹות ּתרצה אם וכן ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָּתעּׂשה.
- מאה עד ּולארּבעים ולׁשלׁשים יֹום לעּׂשרים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָלמהלכּה
יֹום מהל ׁשּידעּת מאחר וידּוע, הּוא ּגלּוי ודבר ְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּתעּׂשה.
אמצע מהל אצל וידּוע מּוכן להיֹות הּוא וראּוי ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָאחד.

וחמ ארּבעה מאֹות ולׁשלׁש יֹום ועּׂשרים לתׁשעה ּׁשיםהּׁשמׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השמש.1) מהלך



פג ycegd yeciw zekld - xii` g"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Èּכׁשּתֹוסיף אֹו לׁשארית ׁשארית ּכׁשּתקּבץ ּכּלם, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻהחׁשּבֹונֹות
הּׁשנּיֹות, עם הּׁשנּיֹות מינֹו: עם מין ּכל ּתקּבץ מנין, על ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָמנין
זמן וכל הּמעלֹות. עם והּמעלֹות החלקים, עם ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַַַַָָָוהחלקים
על ותֹוסיף אחד חלק ּתּׂשים - ׁשּׁשים הּׁשנּיֹות מן ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיתקּבץ
אֹותֹו ּתּׂשים - ׁשּׁשים החלקים מן ׁשּיתקּבץ וכל ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָֹהחלקים;
- הּמעלֹות ּוכׁשּתקּבץ הּמעלֹות. על אֹותּה ותֹוסיף ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַָָמעלה
מאֹות מּׁשלׁש והּנׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש אֹותן ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָּתׁשלי

לחׁשּבֹון. אֹותֹו ׁשּתֹופסין הּוא - ּולמּטה ְְְְְִִִֶֶַָוׁשּׁשים
.‡Èאם מּמנין, מנין לגרע ּכׁשּתרצה ּכּלן, החׁשּבֹונֹות ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻּבכל

אפּלּו מּמּנּו, ׁשּגֹורעין זה על יתר אֹותֹו ׁשּגֹורעין זה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָיהיה
מאֹות ׁשלׁש מּמּנּו ׁשּגֹורעין זה על ּתֹוסיף - אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָּבחלק
מּמּנּו. הּמנין זה לגרע אפׁשר ׁשּיהא ּכדי מעלֹות, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוׁשּׁשים

.·Èמעלֹות מאתים לגרע החׁשּבֹון ׁשהצריכ הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּכיצד?
מּמאה - רנ"ם סימן: - ׁשנּיֹות וארּבעים חלקים ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָוחמּׁשים
- קכ"ל סימנן: - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים חלקים ועּׂשרים ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָמעלֹות
ארּבע הּמעלֹות יהיּו וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש הּמאה על ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָּתֹוסיף
ּתבֹוא הּׁשנּיֹות. מן הּׁשנּיֹות לגרע ותתחיל וׁשּׁשים. ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָֹמאֹות
מן אחד חלק ּתרים אפׁשר. אי - מּׁשלׁשים ארּבעים ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלגרע
על ותֹוסיף ׁשנּיֹות, ׁשּׁשים אֹותֹו ותעּׂשה חלקים, ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָהעּׂשרים
הארּבעים, מהם ּתגרע ּתׁשעים. הּׁשנּיֹות ונמצאּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָהּׁשלׁשים,
מּתׁשעה חלקים חמּׁשים לגרע ותחזר ׁשנּיֹות. חמּׁשים ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵַַָָָֹֹיּׁשאר
ׁשנּיֹות, ועּׂשיתֹו אחד חלק מהם הרימֹות ׁשּכבר חלקים, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעּׂשר
מעלה ּתרים לפיכ עּׂשר, מּתׁשעה חמּׁשים לגרע אפׁשר ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַָָָָָָָֹואי
על ותֹוסיף חלקים, ׁשּׁשים אֹותּה ותעּׂשה הּמעלֹות, מן ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַָָאחת
מהן ּתגרע וׁשבעים. ּתׁשעה החלקים ונמצאּו עּׂשר, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּתׁשעה
לגרע ותחזר חלקים. ועּׂשרים ּתׁשעה יּׁשאר ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹהחמּׁשים,

מעלֹות מעלֹות,הּמאתים וחמּׁשים ותׁשע מאֹות ארּבע מן ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַָ
מאתים יּׁשאר חלקים, ועּׂשית אחת מעלה הרימֹות ְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָׁשּכבר
נ'. כ"ט רנ"ט סימנֹו: הּׁשאר ונמצא מעלֹות. וחמּׁשים ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָותׁשע

והּירח. הּׁשמׁש וגרעֹון ּגרעֹון ּבכל זֹו ּדר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָועל
.‚Èמהן ואחד אחד ּכל מהל - ּכֹוכבים הּׁשבעה ׁשאר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוכן

אּלא ּכבדּות, ולא קּלּות לא ּבֹו אין ׁשוה, מהל ׁשּלֹו ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבּגלּגל
ּכמֹו למחר מהלכֹו ּכמֹו אמׁש מהלכֹו ּכמֹו הּיֹום מהלכֹו ְְְְְֲֲֲֶֶַַַַָָָָָּכמֹו
ּפי על אף מהם, אחד ּכל ׁשל וגלּגל ויֹום. יֹום ּבכל ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמהלכֹו

ּבאמצעֹו. הארץ אין העֹולם, את מּקיף ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא
.„Èהּמּקיף לּגלּגל מהן אחד ּכל מהל ּתער אם ,ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹלפיכ

יׁשּתּנה - הּמּזלֹות ּגלּגל ׁשהּוא ּבאמצעֹו, ׁשהארץ העֹולם ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
אֹו ּפחֹות הּמּזלֹות ּבגלּגל זה ּביֹום מהלכֹו ונמצא ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָהּלּוכֹו,

למחר. מהלכֹו על אֹו אמׁש מהלכֹו על ְֲֲֵֶֶַַַַָָָָיֹותר
.ÂËהּירח אֹו הּׁשמׁש אֹו הּכֹוכב ׁשּמהּל הּׁשוה ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּמהל

ׁשּיהיה והּמהל ;הּמהל אמצע הּנקרא הּוא - ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָּבגלּגּלֹו
הּוא - חסר ּופעמים יֹותר ּפעמים ׁשהּוא הּמּזלֹות, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּבגלּגל
הּירח מקֹום אֹו הּׁשמׁש מקֹום יהיה ּובֹו האמּתי, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּמהל

ֲִִָהאמּתי.
.ÊËּבהלכֹות מבארים ׁשאנּו הּדרכים ׁשאּלּו אמרנּו, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָּכבר

עּׂשינּו לפיכ ּבלבד, הּירח ראּית לחׁשּבֹון אּלא אינן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאּלּו
ליל מּתחּלת זה, לחׁשּבֹון לעֹולם מתחילין ׁשּמּמּנּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהעּקר,
ׁשהיא זֹו, מּׁשנה ניסן, לחדׁש ׁשליׁשי יֹום ׁשּיֹומֹו ְְֲִִִִִִִֶֶֶָָָֹחמיׁשי,
ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשנת ׁשהיא ר"ס, מּמחזֹור עּׂשרה ׁשבע ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַׁשנת
ּתׁשע ׁשנת ׁשהיא ליצירה, אלפים וארּבעת מאֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָּותׁשע
ּתׁשע ׁשנת ׁשהיא לׁשטרֹות, ואלף מאֹות וארּבע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּוׁשמֹונים
אֹותּה קֹוראים ׁשאנּו היא וזֹו ׁשני. ּבית לחרּבן ואלף ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּומאה

זה. ּבחׁשּבֹון העּקר ְְְִֶֶַָָׁשנת
.ÊÈּכמֹו יּׂשראל, ּבארץ אּלא ּתהיה לא ׁשהראּיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹּולפי

עיר על ּבנּויים הּזה חׁשּבֹון ּדרכי ּכל עּׂשינּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבארנּו,
אֹו ׁשּׁשה ּבכמֹו אֹותּה הּסֹובבין הּמקֹומֹות ולׁשאר ְְְְְְִִִִִַַַָָָָירּוׁשלים,
ּומעידים ּובאים ּתמיד הּירח את רֹואין ׁשּבהן ימים, ְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשבעה
המסּבב הּׁשוה, הּקו מּתחת נֹוטה הּוא זה ּומקֹום ּדין. ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבבית
ּוׁשלׁשים ׁשּתים ּבכמֹו צפֹונית רּוח ּכנגד העֹולם, ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָּבאמצע
נֹוטה הּוא וכן ועּׂשרים, ּתׁשע ועד ּוׁשלׁשים חמׁש עד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָמעלֹות
ועּׂשרים ארּבע ּבכמֹו מערב רּוח ּכנגד הּיּׁשּוב ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָמאמצע

ועּׂשרים. אחת ועד ועּׂשרים ׁשבע עד ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַמעלֹות
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ועּׂשרים‡. ארּבע ׁשהּוא אחד, ּביֹום האמצעי הּׁשמׁש ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמהל
סימנם: ׁשנּיֹות. ּוׁשמֹונה חלקים, וחמּׁשים ּתׁשעה - ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָׁשעֹות
מעלֹות, ּתׁשע ימים: ּבעּׂשרה מהלכּה נמצא נט"ח. ְֲֲֲִִֵַַַַָָָָָָכ"ד
סימנם: ׁשנּיֹות. ועּׂשרים וׁשלׁש חלקים, וחמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָָָואחד
ותׁשעים ׁשמֹונה יֹום: ּבמאה מהלכּה ונמצא כ"ג. ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָטנ"א
ׁשנּיֹות. וחמּׁשים וׁשלׁש חלקים, ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִַַָָָמעלֹות,
יֹום, ּבאלף מהלכּה ׁשארית ונמצא נ"ג. ל"ג צ"ח ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָסימנם:
ּכמֹו מעלֹות, וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש ּכל ׁשּתׁשלי ְְְְֲִִִֵֶַַַַָאחר
ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות, וׁשּׁשים וחמׁש מאתים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּבארנּו:
ונמצא לח"ן. רס"ה סימנם: ׁשנּיֹות. וחמּׁשים ְְְֲֲִִִִִִַָָָָחלקים,
ּוׁשלׁשים ׁשׁש מאה יֹום: אלפים ּבעּׂשרת מהלכּה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשארית
סימנם: ׁשנּיֹות. ועּׂשרים חלקים, ועּׂשרים ּוׁשמֹונה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָמעלֹות,
לכל מהלכּה ותֹוציא ּתכּפל הּזה הּדר ועל כ'. כ"ח ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹקל"ו
אצל ידּועים סימנין לעּׂשֹות ּתרצה אם וכן ׁשּתרצה. ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָמנין
- עּׂשרה עד ּולארּבעה ולׁשלׁשה ימים לׁשני ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָלמהלכּה
מּוכנין ידּועים סימנין ל להיֹות ּתרצה אם וכן ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָּתעּׂשה.
- מאה עד ּולארּבעים ולׁשלׁשים יֹום לעּׂשרים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָלמהלכּה
יֹום מהל ׁשּידעּת מאחר וידּוע, הּוא ּגלּוי ודבר ְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּתעּׂשה.
אמצע מהל אצל וידּוע מּוכן להיֹות הּוא וראּוי ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָאחד.

וחמ ארּבעה מאֹות ולׁשלׁש יֹום ועּׂשרים לתׁשעה ּׁשיםהּׁשמׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השמש.1) מהלך



ycegdפד yeciw zekld - xii` g"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

והיא ּכסדרן, ׁשחדׁשיה ּבזמן הּלבנה ׁשנת ימי ׁשהן ְְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיֹום,
אּלּו אמצעּיֹות ל ׁשּיהיּו ׁשּבזמן סדּורה. ׁשנה 2הּנקראת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

החדׁש לראּית עלי קל הּזה החׁשּבֹון יהיה לפי3מּוכנין, . ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
הראּיה ליל עד הראּיה מּליל ּגמּורים יֹום ועּׂשרים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּתׁשעה
מּתׁשעה ּפחֹות אין וחדׁש חדׁש ּבכל וכן הּבא, חדׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹׁשל
החׁשּבֹונֹות אּלּו ּבכל חפצנּו ׁשאין יֹותר. לא יֹום ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹועּׂשרים

ּבלבד הראּיה לדעת זה4אּלא חדׁש ׁשל הראּיה מּליל וכן . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
סדּורה ׁשנה - הּבאה לּׁשנה החדׁש לאֹותֹו הראּיה ליל 5עד ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

אחד ויֹום ׁשנה הּׁשמׁש6אֹו ּומהל וׁשנה. ׁשנה ּבכל וכן , ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
מעלֹות, ועּׂשרים ׁשמֹונה - יֹום ועּׂשרים לתׁשעה ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָהאמצעי
א'. ל"ה כ"ח סימנן: אחת. ּוׁשנּיה חלקים, ּוׁשלׁשים ְְֲֲִִִִִַַַָָָָָוחמּׁשה
וארּבעים ּוׁשמֹונה מאֹות ׁשלׁש - סדּורה לׁשנה ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָּומהלכה
ׁשנּיֹות. עּׂשרה וחמׁש חלקים, וחמּׁשים וחמּׁשה ְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָמעלֹות,

ט"ו. נ"ה שמ"ח ִָָסימנן:
הּׁשבעה·. ּגלּגּלי ּבׁשאר וכן הּׁשמׁש, ּבגלּגל יׁש אחת ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֻנקּדה

הארץ מעל גבֹוּה יהיה ּבּה, הּכֹוכב ׁשּיהיה ּבעת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכֹוכבים.
הּכֹוכבים, ּוׁשאר הּׁשמׁש ּגלּגל ׁשל הּנקּדה ואֹותּה מאֹורֹו. ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֻּכל

ּבׁשוה סֹובבת הּירח, מן ׁשנה7חּוץ ׁשבעים ּבכל ּומהלכּה . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
הּׁשמׁש. ּגבּה הּנקראת היא זֹו ּונקּדה אחת. מעלה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻּבקרּוב
ׁשהיא ׁשנּיה, וחצי אחת ׁשנּיה - ימים עּׂשרה ּבכל ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָמהלכֹו
עּׂשרה חמׁש - יֹום ּבמאה מהלכֹו נמצא ׁשליׁשּיֹות. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָׁשלׁשים
ׁשנּיֹות, ּוׁשלׁשים חלקים ׁשני - יֹום ּבאלף ּומהלכֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָׁשנּיֹות,
חלקים. ועּׂשרים חמּׁשה - יֹום אלפים ּבעּׂשרת ְְֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָּומהלכֹו
ועֹוד, ׁשנּיֹות ארּבע - יֹום ועּׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָונמצא
אמרנּו, ּכבר ׁשנּיֹות. וחמּׁשים ׁשלׁש - סדּורה ּבׁשנה ְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָּומהלכֹו

הּוא זה חׁשּבֹון התחלת ׁשּמּמּנּו ליל8ׁשהעּקר מּתחּלת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה מּׁשנת ניסן, לחדׁש ׁשליׁשי ׁשּיֹומֹו ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָֹחמיׁשי,
הּׁשמׁש ּומקֹום ליצירה. אלפים וארּבעת מאֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָּותׁשע

ּוׁשלׁשהּבמ מעלֹות ּבׁשבע הּזה ּבעּקר היה האמצעי הלכּה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ז"ג סימנן: טלה. מּמּזל ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים ּוׁשּתים ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָחלקים
ועּׂשרים ּבׁשׁש זה ּבעּקר היה הּׁשמׁש ּגבּה ּומקֹום ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹל"ב.
מּמּזל ׁשנּיֹות ּוׁשמֹונה חלקים וארּבעים וחמּׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָמעלֹות
מקֹום לידע ּכׁשּתרצה ח'. מ"ה כ"ו סימנם: ְְְְִִִֵֶֶַָָּתאֹומים.
מנין ּתּקח - ׁשּתרצה זמן ּבכל האמצעי ּבמהלכּה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשמׁש
ותֹוציא ׁשּתרצה, הּיֹום עד העּקר יֹום ׁשּמּתחּלת ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָהּימים
ׁשהֹודענּו, הּסימנין מן הּימים ּבאֹותן האמצעי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָמהלכּה
והּיֹוצא מינֹו, עם מין ּכל ּותקּבץ העּקר, על הּכל ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹותֹוסיף

ּכיצד? הּיֹום. לאֹותֹו האמצעי ּבמהלכּה הּׁשמׁש מקֹום ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָהּוא
ליל ּבתחּלת האמצעי הּׁשמׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהרי
ׁשהיא זֹו מּׁשנה ּתּמּוז, לחדׁש עּׂשר ארּבעה ׁשּיֹומֹו ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּׁשּבת,
ּתחּלת עד העּקר מּיֹום הּימים, מנין מצאנּו - העּקר ְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָׁשנת
יֹום; מאה ּבֹו, הּׁשמׁש מקֹום לידע רֹוצים ׁשאנּו זה ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּיֹום
נ"ג, ל"ג צ"ח ׁשהּוא יֹום, למאה מהלכּה אמצע ְְְֲֵֶֶַַַָָָָלקחנּו
מאה החׁשּבֹון: מן יצא ל"ב, ז"ג ׁשהּוא העּקר, על ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָוהֹוספנּו
ועּׂשרים וחמׁש חלקים, ּוׁשלׁשים וׁשבעה מעלֹות, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָוחמׁש
ּבמהל מקֹומּה ונמצא כ"ה. ל"ז ק"ה סימנן: ְְְְְֲִִִַָָָָָׁשנּיֹות.
מעלֹות עּׂשרה ּבחמׁש סרטן, ּבמּזל - זה ליל ּבתחּלת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאמצעי
והאמצעי עּׂשרה. ׁשׁש מּמעלה חלקים ּוׁשלׁשים וׁשבעה 9ּבֹו, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּבׁשוה הּלילה ּבתחּלת יהיה ּפעמים - זה ּבחׁשּבֹון ,10ׁשּיצא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

החּמה ׁשקיעת אחר אֹו ּבׁשעה, החּמה ׁשקיעת קדם ְְְִִֶַַַַַַַַָָָָֹאֹו
הראּיה11ּבׁשעה ּבחׁשּבֹון ּבּׁשמׁש לֹו תחּוׁש לא זה ודבר .12, ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

ועל הּירח. לאמצע ּכׁשּנחׁשב זה קרּוב מׁשלימים אנּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשהרי
אחר ואפּלּו ׁשּתרצה, עת לכל ּתמיד ּתעּׂשה הּזאת ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּדר
יצא - העּקר על ותֹוסיף הּׁשארית ּכל ׁשּתקּבץ ׁשנים: ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאלף

הּירח ּבאמצע ּתעּׂשה וכן האמצעי. הּמקֹום ּובאמצע13ל ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
הּוא, ּכּמה אחד ּביֹום מהלכֹו ׁשּתדע מאחר וכֹוכב: ּכֹוכב ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכל
הּׁשנים לכל מהלכֹו ּותקּבץ ּתתחיל, ׁשּמּמּנּו העּקר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָותדע
מקֹומֹו ל ויצא - העּקר על ותֹוסיף ׁשּתרצה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָוהּימים
מהלכֹו ּתֹוסיף הּׁשמׁש: ּבגבּה ּתעּׂשה וכן אמצעי. ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבמהל
ּגבּה מקֹום ל יצא - העּקר על הּׁשנים אֹו הּימים ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹּבאֹותם
עּקר לעּׂשֹות ּתרצה אם וכן ׁשּתרצה. הּיֹום לאֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָהּׁשמׁש
ּבׁשנה מּמּנּו ׁשהתחלנּו זה מעּקר חּוץ מּמּנּו, ׁשּתתחיל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאחר
אֹו ידּוע מחזֹור ׁשנת ּבתחּלת עּקר אֹותֹו ׁשּיהיה ּכדי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָזֹו,
להיֹות ּתרצה ואם .ּביד הרׁשּות - הּמאֹות מן מאה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּבתחּלת
לאחר אֹו זה עּקר קדם ׁשעברּו מּׁשנים מּמּנּו ׁשּתתחיל ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהעּקר
ּכבר ?הּדר היא ּכיצד ידּועה. הּדר - זה מעּקר ׁשנים ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכּמה
לתׁשעה ּומהלכּה סדּורה, לׁשנה הּׁשמׁש מהל ְְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָָידעּת
ׁשהּׁשנה ידּוע, ודבר אחד. ליֹום ּומהלכּה יֹום, ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָועּׂשרים
והּׁשנה אחד, יֹום הּסדּורה על יתרה היא ׁשלמים ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשחדׁשיה
והּׁשנה אחד. יֹום הּסדּורה מן חסרה היא חסרין ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשחדׁשיה
הּׁשנה על יתרה ּתהיה - ּכסדרן חדׁשיה יהיּו אם ְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהמעּברת:
יתרה היא - ׁשלמים חדׁשיה יהיּו ואם יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַָָָָהּסדּורה
- חסרין חדׁשיה יהיּו ואם יֹום, ּוׁשלׁשים אחד הּסדּורה ְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָעל
ׁשּכל ּומאחר יֹום. ועּׂשרים ּתׁשעה הּסדּורה על יתרה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהיא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(2(3 לבנה. ובשנת לבנה בחודש השמש של הממוצע שלושים.המהלך בליל הירח ראיית את עליך תקל הממוצע המהלך ידיעת
נראה,4) כבר בוודאי ל"א ובליל יום, מכ"ט פחות החודש שאין מכיוון נראה, לא עדיין בוודאי כ"ט שבליל משום שלושים, בליל

של האמצעי המהלך חשבון מועיל כך משום חלקים. תשצ"ג שעות, י"ב יום, כ"ט הוא לבנה חודש של הממוצע שהאורך מאחר
(5 יום. לֿכ"ט 6)השמש יום. לשנ"ד השמש של האמצעי המהלך ידיעת מועילה כך 7)משום מלאים. מהירותכשחדשיה כי

(8 משתנית. ואינה קצובה במסלולם צורךהכוכבים יש שהוא, זמן באיזה האמצעי) (במהלכה בגלגלה השמש מקום את לחשב כדי
(9 החישובים. לכל מוצא נקודת המשמש מסויימת, זמן בנקודת מקומה את 10)לדעת האמצעי. במהלך בתחילתהמקום בדיוק

(11 בניסן). ג' (ליל הלילה מתחילת הוא החשבון" התחלת שממנו "שהעיקר כשם חשבוןהלילה, לפי הם החשבונות שכל לפי
וקצובה. סדירה השמש תנועת אין האמיתי במהלכה המזלות. בגלגל האמיתי מהלכה של ולא האמצעי, השמש מהלך של "בקירוב"

(12 איטית. ופעם מהירה היא 13)פעם החדש. הירח האמצעי.של במהלכו הירח מקום

ycegd yeciw zekld - xii` g"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לכל הּׁשמׁש אמצע מהל ּתֹוציא ידּועים, האּלּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּדברים
יצא - ׁשעּׂשינּו העּקר על ותֹוסיף ׁשּתרצה, והּימים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשנים

הּבאֹות מּׁשנים ׁשּתרצה לּיֹום אמצעּה אֹותֹו14ל ותעּׂשה , ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשעּׂשינּו, העּקר מן ׁשהֹוצאת האמצע ּתגרע אֹו עּקר; ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּיֹום

העּקר ל ׁשעברּו15ויצא מּׁשנים ׁשּתרצה ותעּׂשה16לּיֹום , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּוׁשאר הּירח ּבאמצע ּתעּׂשה וכזה העּקר. אמצע ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאֹותֹו
מּכלל ל נתּבאר ּוכבר .ל ידּועים יהיּו אם ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָהּכֹוכבים,
ׁשּתרצה יֹום לכל הּׁשמׁש אמצע ׁשּתדע ׁשּכׁשם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּדברינּו,
מּימים ׁשּתרצה יֹום לכל אמצעּה ּתדע ּכ הּבאים, ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָמּימים

ְֶָׁשעברּו.

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

ׁשּתרצה‡. יֹום ּבכל האמּתי הּׁשמׁש מקֹום לידע ּתרצה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָאם
הּדר על הּיֹום לאֹותֹו האמצעי מקֹומּה ּתחּלה ּתֹוציא -ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ
ּגבּה מקֹום ותגרע הּׁשמׁש, ּגבּה מקֹום ותֹוציא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹֹׁשּבארנּו,
הּנקרא הּוא והּנׁשאר האמצעי, הּׁשמׁש מּמקֹום ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשמׁש

הּׁשמׁש. ְֶֶַַמסלּול
היה·. אם הּׁשמׁש: מסלּול הּוא מעלֹות ּכּמה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָותראה

מנת ּתגרע - מעלֹות ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות ְְְְֲִִִֵַַַַַָָהּמסלּול
יֹותר הּמסלּול היה ואם האמצעי, הּׁשמׁש מּמקֹום ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמסלּול
ּתֹוסיף - וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש עד מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה ְְְֲִִִִֵֵַַַָעל
אחר ּׁשּיהיה ּומה האמצעי; הּׁשמׁש מקֹום על הּמסלּול ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָמנת
האמּתי. הּמקֹום הּוא - מּמּנּו ּתגרע אֹו עליו ְֲִִִִִֶֶַַָָָָׁשּתֹוסיף

ׁשלׁש‚. אֹו ּבׁשוה ּוׁשמֹונים מאה הּמסלּול יהיה ׁשאם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָודע,
הּמקֹום יהיה אּלא מנה, לֹו אין - ּבׁשוה וׁשּׁשים ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמאֹות

האמּתי. הּמקֹום הּוא ְֲִִִֶַָָָָהאמצעי
מעלֹות,„. עּׂשר הּמסלּול יהיה אם הּמסלּול? מנת היא ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָוכּמה

מע עּׂשרים יהיה ואם חלקים. עּׂשרים מנתֹו ּתהיהּתהיה לֹות, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָ
מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ׁשלׁשים יהיה ואם חלקים. ארּבעים ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָמנתֹו
ּתהיה מעלֹות, ארּבעים יהיה ואם חלקים. וחמּׁשים ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָׁשמֹונה
חמּׁשים יהיה ואם חלקים. עּׂשר וחמּׁשה אחת מעלה ְְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָמנתֹו
חלקים. ועּׂשרים ותׁשעה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָמעלֹות,
ואחד אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ׁשּׁשים יהיה ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָואם
מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ׁשבעים יהיה ואם חלקים. ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַָָָוארּבעים
ׁשמֹונים יהיה ואם חלקים. וחמּׁשים ואחד אחת ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָמעלה
חלקים. וחמּׁשים וׁשבעה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ְְְְֲֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָמעלֹות,
ותׁשעה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ּתׁשעים יהיה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָואם
מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, מאה יהיה ואם חלקים. ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָוחמּׁשים
ּתהיה ועּׂשר, מאה יהיה ואם חלקים. וחמּׁשים ּוׁשמֹונה ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאחת
מאה יהיה ואם חלקים. וחמּׁשים ּוׁשלׁשה אחת מעלה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָמנתֹו
חלקים. וארּבעים וחמּׁשה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָועּׂשרים,
ּוׁשלׁשה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ּוׁשלׁשים, מאה יהיה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָואם
מנתֹו ּתהיה וארּבעים, מאה יהיה ואם חלקים. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָּוׁשלׁשים
וחמּׁשים, מאה יהיה ואם חלקים. עּׂשר ותׁשעה אחת ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמעלה

וׁשּׁשים, מאה יהיה ואם אחד. וחלק אחת מעלה מנתֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּתהיה
וׁשבעים, מאה יהיה ואם חלקים. וארּבעים ׁשנים מנתֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָּתהיה
ּוׁשמֹונים מאה יהיה ואם חלקים. ועּׂשרים אחד מנתֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָּתהיה
הּׁשמׁש מקֹום אּלא ׁשּבארנּו, ּכמֹו מנה, לֹו אין - ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבׁשוה

האמּתי. מקֹומּה הּוא ְְֲִִִֶָָָָהאמצעי
ּתגרע‰. מעלֹות, ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר הּמסלּול ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָהיה

הרי ּכיצד? מנתֹו. ותדע מעלֹות וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָאֹותֹו
מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - מעלֹות מאתים הּמסלּול ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָׁשהיה
ׁשּמנת הֹודענּו, ּוכבר מעלֹות. וׁשּׁשים מאה ּתּׁשאר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָוׁשּׁשים,
מנת וכן חלקים; וארּבעים ׁשנים - מעלֹות וׁשּׁשים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָמאה

חלקים. וארּבעים ׁשנים - ְְְֲִִִִַַַַָָָהּמאתים
.Âאֹותֹו ּתגרע - מעלֹות מאֹות ׁשלׁש הּמסלּול היה אם ְְְְֲִִֵֵַַַַָָוכן

ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר ׁשּׁשים. יּׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָמּׁשלׁש
וכן חלקים; וארּבעים ואחד אחת מעלה - מעלֹות ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּׁשים
ּומנין. מנין ּבכל זֹו ּדר ועל מעלֹות. מאֹות הּׁשלׁש מנת ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָהיא

.Êידענּו ּוכבר מעלֹות, וׁשּׁשים חמׁש הּמסלּול ׁשהיה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהרי
חלקים, וארּבעים ואחד אחת מעלה היא הּׁשּׁשים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָׁשּמנת
חלקים, וחמּׁשים ואחד אחת מעלה היא הּׁשבעים ְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָּומנת
הּמעלֹות חׁשּבֹון ּולפי חלקים. עּׂשרה הּמנֹות ׁשּתי ּבין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָנמצא
ׁשהּוא הּמסלּול מנת ויהיה אחד, חלק מעלה לכל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיהיה

חלקים. וארּבעים וׁשּׁשה אחת מעלה וׁשּׁשים ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָחמׁש
.Áמעלה מנתֹו היתה וׁשּׁשים, ׁשבע הּמסלּול היה אּלּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָוכן

ּבכל ּתעּׂשה זֹו ּדר ועל חלקים. וארּבעים ּוׁשמֹונה ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָאחת
ּבחׁשּבֹון ּבין העּׂשרֹות, עם אחדים ּבמנינֹו ׁשּיהיה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָמסלּול

הּירח. ּבחׁשּבֹון ּבין ְְֵֵֶֶֶַַַָהּׁשמׁש
.Ëּבתחּלת האמּתי הּׁשמׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?

ּתֹוציא - זֹו מּׁשנה ּתּמּוז לחדׁש יֹום עּׂשר ארּבעה הּׁשּבת, ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹליל
כ"ח, ל"ז ק"ה וסימנֹו: הּזאת, לעת ּתחּלה הּׁשמׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹאמצע
יצא - הּזאת לעת הּׁשמׁש ּגבּה מקֹום ותֹוציא ׁשּבארנּו; ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹּכמֹו
האמצעי מן הּגבּה מקֹום ותגרע כ"ג; מ"ה פ"ו סימנֹו: ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹל
וחמּׁשים ּוׁשנים מעלֹות, עּׂשרה ׁשמֹונה הּמסלּול: ל יצא -ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַ
ּבכל ּתקּפיד ואל ב'. נ"ב י"ח סימנם: ׁשנּיֹות. ּוׁשּתי ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָחלקים,
אל - מּׁשלׁשים ּפחֹות יהיּו אם אּלא: החלקים, על ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָמסלּול

ואם אליהם; אֹותםּתפנה ּתחּׁשב - יֹותר אֹו ׁשלׁשים היּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָ
לפיכ הּמסלּול. מעלֹות מנין על אֹותּה ותֹוסיף אחת, ְְְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָמעלה
הּדר על מנתֹו ותהיה מעלֹות, עּׂשרה ּתׁשע זה מסלּול ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָיהיה

חלקים. ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ְְְֲִִֵֶַָָׁשּבארנּו
.Èּתגרע - ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות היה הּזה ׁשהּמסלּול ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּולפי

הּׁשמׁש, מאמצע חלקים, ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמנה,
חלקים, וחמּׁשים ותׁשעה מעלֹות, וארּבע מאה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָיּׁשאר:
מקֹום ונמצא כ"ה. נ"ט ק"ד סימנם: ׁשנּיֹות. ועּׂשרים ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָוחמׁש
עּׂשרה ּבחמׁש סרטן ּבמּזל זה ליל ּבתחּלת האמּתי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּׁשמׁש
אל ּתפנה ואל ׁשנּיֹות. ּוׁשלׁשים חמׁש ּפחֹות ּבֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָמעלֹות
ולא הּירח ּבמקֹום ולא הּׁשמׁש ּבמקֹום לא ּכלל, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹהּׁשנּיֹות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

של14) העיקר שנת 15)אחר 16)הרמב"ם. לאמצע. הרמב"ם.כוונתו של העיקר שנת התקופה.1)לפני ויום השמש מקום



פה ycegd yeciw zekld - xii` g"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לכל הּׁשמׁש אמצע מהל ּתֹוציא ידּועים, האּלּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּדברים
יצא - ׁשעּׂשינּו העּקר על ותֹוסיף ׁשּתרצה, והּימים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשנים

הּבאֹות מּׁשנים ׁשּתרצה לּיֹום אמצעּה אֹותֹו14ל ותעּׂשה , ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשעּׂשינּו, העּקר מן ׁשהֹוצאת האמצע ּתגרע אֹו עּקר; ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּיֹום

העּקר ל ׁשעברּו15ויצא מּׁשנים ׁשּתרצה ותעּׂשה16לּיֹום , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּוׁשאר הּירח ּבאמצע ּתעּׂשה וכזה העּקר. אמצע ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאֹותֹו
מּכלל ל נתּבאר ּוכבר .ל ידּועים יהיּו אם ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָהּכֹוכבים,
ׁשּתרצה יֹום לכל הּׁשמׁש אמצע ׁשּתדע ׁשּכׁשם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּדברינּו,
מּימים ׁשּתרצה יֹום לכל אמצעּה ּתדע ּכ הּבאים, ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָמּימים

ְֶָׁשעברּו.

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

ׁשּתרצה‡. יֹום ּבכל האמּתי הּׁשמׁש מקֹום לידע ּתרצה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָאם
הּדר על הּיֹום לאֹותֹו האמצעי מקֹומּה ּתחּלה ּתֹוציא -ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ
ּגבּה מקֹום ותגרע הּׁשמׁש, ּגבּה מקֹום ותֹוציא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹֹׁשּבארנּו,
הּנקרא הּוא והּנׁשאר האמצעי, הּׁשמׁש מּמקֹום ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשמׁש

הּׁשמׁש. ְֶֶַַמסלּול
היה·. אם הּׁשמׁש: מסלּול הּוא מעלֹות ּכּמה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָותראה

מנת ּתגרע - מעלֹות ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות ְְְְֲִִִֵַַַַַָָהּמסלּול
יֹותר הּמסלּול היה ואם האמצעי, הּׁשמׁש מּמקֹום ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמסלּול
ּתֹוסיף - וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש עד מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה ְְְֲִִִִֵֵַַַָעל
אחר ּׁשּיהיה ּומה האמצעי; הּׁשמׁש מקֹום על הּמסלּול ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָמנת
האמּתי. הּמקֹום הּוא - מּמּנּו ּתגרע אֹו עליו ְֲִִִִִֶֶַַָָָָׁשּתֹוסיף

ׁשלׁש‚. אֹו ּבׁשוה ּוׁשמֹונים מאה הּמסלּול יהיה ׁשאם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָודע,
הּמקֹום יהיה אּלא מנה, לֹו אין - ּבׁשוה וׁשּׁשים ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמאֹות

האמּתי. הּמקֹום הּוא ְֲִִִֶַָָָָהאמצעי
מעלֹות,„. עּׂשר הּמסלּול יהיה אם הּמסלּול? מנת היא ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָוכּמה

מע עּׂשרים יהיה ואם חלקים. עּׂשרים מנתֹו ּתהיהּתהיה לֹות, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָ
מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ׁשלׁשים יהיה ואם חלקים. ארּבעים ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָמנתֹו
ּתהיה מעלֹות, ארּבעים יהיה ואם חלקים. וחמּׁשים ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָׁשמֹונה
חמּׁשים יהיה ואם חלקים. עּׂשר וחמּׁשה אחת מעלה ְְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָמנתֹו
חלקים. ועּׂשרים ותׁשעה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָמעלֹות,
ואחד אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ׁשּׁשים יהיה ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָואם
מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ׁשבעים יהיה ואם חלקים. ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַָָָוארּבעים
ׁשמֹונים יהיה ואם חלקים. וחמּׁשים ואחד אחת ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָמעלה
חלקים. וחמּׁשים וׁשבעה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ְְְְֲֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָמעלֹות,
ותׁשעה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ּתׁשעים יהיה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָואם
מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, מאה יהיה ואם חלקים. ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָוחמּׁשים
ּתהיה ועּׂשר, מאה יהיה ואם חלקים. וחמּׁשים ּוׁשמֹונה ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאחת
מאה יהיה ואם חלקים. וחמּׁשים ּוׁשלׁשה אחת מעלה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָמנתֹו
חלקים. וארּבעים וחמּׁשה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָועּׂשרים,
ּוׁשלׁשה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ּוׁשלׁשים, מאה יהיה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָואם
מנתֹו ּתהיה וארּבעים, מאה יהיה ואם חלקים. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָּוׁשלׁשים
וחמּׁשים, מאה יהיה ואם חלקים. עּׂשר ותׁשעה אחת ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמעלה

וׁשּׁשים, מאה יהיה ואם אחד. וחלק אחת מעלה מנתֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּתהיה
וׁשבעים, מאה יהיה ואם חלקים. וארּבעים ׁשנים מנתֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָּתהיה
ּוׁשמֹונים מאה יהיה ואם חלקים. ועּׂשרים אחד מנתֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָּתהיה
הּׁשמׁש מקֹום אּלא ׁשּבארנּו, ּכמֹו מנה, לֹו אין - ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבׁשוה

האמּתי. מקֹומּה הּוא ְְֲִִִֶָָָָהאמצעי
ּתגרע‰. מעלֹות, ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר הּמסלּול ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָהיה

הרי ּכיצד? מנתֹו. ותדע מעלֹות וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָאֹותֹו
מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - מעלֹות מאתים הּמסלּול ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָׁשהיה
ׁשּמנת הֹודענּו, ּוכבר מעלֹות. וׁשּׁשים מאה ּתּׁשאר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָוׁשּׁשים,
מנת וכן חלקים; וארּבעים ׁשנים - מעלֹות וׁשּׁשים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָמאה

חלקים. וארּבעים ׁשנים - ְְְֲִִִִַַַַָָָהּמאתים
.Âאֹותֹו ּתגרע - מעלֹות מאֹות ׁשלׁש הּמסלּול היה אם ְְְְֲִִֵֵַַַַָָוכן

ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר ׁשּׁשים. יּׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָמּׁשלׁש
וכן חלקים; וארּבעים ואחד אחת מעלה - מעלֹות ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּׁשים
ּומנין. מנין ּבכל זֹו ּדר ועל מעלֹות. מאֹות הּׁשלׁש מנת ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָהיא

.Êידענּו ּוכבר מעלֹות, וׁשּׁשים חמׁש הּמסלּול ׁשהיה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהרי
חלקים, וארּבעים ואחד אחת מעלה היא הּׁשּׁשים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָׁשּמנת
חלקים, וחמּׁשים ואחד אחת מעלה היא הּׁשבעים ְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָּומנת
הּמעלֹות חׁשּבֹון ּולפי חלקים. עּׂשרה הּמנֹות ׁשּתי ּבין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָנמצא
ׁשהּוא הּמסלּול מנת ויהיה אחד, חלק מעלה לכל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיהיה

חלקים. וארּבעים וׁשּׁשה אחת מעלה וׁשּׁשים ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָחמׁש
.Áמעלה מנתֹו היתה וׁשּׁשים, ׁשבע הּמסלּול היה אּלּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָוכן

ּבכל ּתעּׂשה זֹו ּדר ועל חלקים. וארּבעים ּוׁשמֹונה ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָאחת
ּבחׁשּבֹון ּבין העּׂשרֹות, עם אחדים ּבמנינֹו ׁשּיהיה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָמסלּול

הּירח. ּבחׁשּבֹון ּבין ְְֵֵֶֶֶַַַָהּׁשמׁש
.Ëּבתחּלת האמּתי הּׁשמׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?

ּתֹוציא - זֹו מּׁשנה ּתּמּוז לחדׁש יֹום עּׂשר ארּבעה הּׁשּבת, ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹליל
כ"ח, ל"ז ק"ה וסימנֹו: הּזאת, לעת ּתחּלה הּׁשמׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹאמצע
יצא - הּזאת לעת הּׁשמׁש ּגבּה מקֹום ותֹוציא ׁשּבארנּו; ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹּכמֹו
האמצעי מן הּגבּה מקֹום ותגרע כ"ג; מ"ה פ"ו סימנֹו: ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹל
וחמּׁשים ּוׁשנים מעלֹות, עּׂשרה ׁשמֹונה הּמסלּול: ל יצא -ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַ
ּבכל ּתקּפיד ואל ב'. נ"ב י"ח סימנם: ׁשנּיֹות. ּוׁשּתי ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָחלקים,
אל - מּׁשלׁשים ּפחֹות יהיּו אם אּלא: החלקים, על ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָמסלּול

ואם אליהם; אֹותםּתפנה ּתחּׁשב - יֹותר אֹו ׁשלׁשים היּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָ
לפיכ הּמסלּול. מעלֹות מנין על אֹותּה ותֹוסיף אחת, ְְְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָמעלה
הּדר על מנתֹו ותהיה מעלֹות, עּׂשרה ּתׁשע זה מסלּול ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָיהיה

חלקים. ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ְְְֲִִֵֶַָָׁשּבארנּו
.Èּתגרע - ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות היה הּזה ׁשהּמסלּול ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּולפי

הּׁשמׁש, מאמצע חלקים, ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמנה,
חלקים, וחמּׁשים ותׁשעה מעלֹות, וארּבע מאה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָיּׁשאר:
מקֹום ונמצא כ"ה. נ"ט ק"ד סימנם: ׁשנּיֹות. ועּׂשרים ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָוחמׁש
עּׂשרה ּבחמׁש סרטן ּבמּזל זה ליל ּבתחּלת האמּתי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּׁשמׁש
אל ּתפנה ואל ׁשנּיֹות. ּוׁשלׁשים חמׁש ּפחֹות ּבֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָמעלֹות
ולא הּירח ּבמקֹום ולא הּׁשמׁש ּבמקֹום לא ּכלל, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹהּׁשנּיֹות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

של14) העיקר שנת 15)אחר 16)הרמב"ם. לאמצע. הרמב"ם.כוונתו של העיקר שנת התקופה.1)לפני ויום השמש מקום
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ואם ּבלבד. החלקים על חקר אּלא הראּיה, חׁשּבֹונֹות ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹּבׁשאר
אחד, חלק אֹותם עּׂשה - לׁשלׁשים קרֹוב הּׁשנּיֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָיהיּו

החלקים. על ְֲִִַַָוהֹוסיפֹו
.‡Èּתדע ׁשּתרצה, עת ּבכל הּׁשמׁש מקֹום ׁשּתדע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּומאחר

ּתקּופֹות ּבין - ׁשּתרצה ּתקּופה ּכל האמּתי הּתקּופה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָיֹום
ׁשעברּו ּתקּופֹות ּבין התחלנּו, ׁשּמּמּנּו זה עּקר אחר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבאֹות

קדמֹונּיֹות. ְִִִַָמּׁשנים

עּׂשר ארּבעה 1ּפרק
¤¤©§¨¨¨¨

עצמֹו‡. הּירח לֹו. יׁש אמצעּיים מהלכים ׁשני - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּירח
ּומהלכֹו ּכּלֹו, העֹולם את מּקיף ׁשאינֹו קטן, ּבגלּגל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻמסּבב
והּגלּגל הּמסלּול. אמצע נקרא הּקטן הּגלּגל ּבאֹותֹו ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהאמצעי
העֹולם, את הּמקיף ּגדֹול, ּבגלּגל מסּבב עצמֹו ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָהּקטן
הּגדֹול הּגלּגל ּבאֹותֹו הּקטן ּגלּגל ׁשל זה אמצעי ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּובמהל
אמצע מהל הּירח. אמצע הּנקרא הּוא - העֹולם את ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּמּקיף
חלקים, ועּׂשרה מעלֹות, עּׂשרה ׁשלׁש אחד: ּביֹום ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּירח

י" סימנם: ׁשנּיֹות. ּוׁשלׁשים יל"ה.וחמׁש ג ְְְִִִֵָָָ
ּוׁשלׁשים·. ואחת מאה ימים: ּבעּׂשרה מהלכֹו ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָנמצא

סימנם: ׁשנּיֹות. וחמּׁשים חלקים, וארּבעים וחמּׁשה ְְְֲֲֲֲִִִִִִִַַַַָָָָָמעלֹות,
מאתים יֹום: ּבמאה מהלכֹו ׁשארית ונמצא מה"נ. ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָקל"א
וׁשלׁש חלקים, ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות, ּוׁשלׁשים ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָוׁשבע
ׁשארית ונמצאת כ"ג. ל"ח רל"ז סימנם: ׁשנּיֹות. ְְְְְְְִִִִִֵֶָָועּׂשרים
ּוׁשלׁשה מעלֹות, עּׂשרה וׁשׁש מאתים יֹום: ּבאלף ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָמהלכֹו
ונמצא כג"ן. רי"ו סימנם: ׁשנּיֹות. וחמּׁשים חלקים, ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָועּׂשרים
ּוׁשמֹונה מעלֹות, ׁשלׁש יֹום: אלפים ּבעּׂשרת מהלכֹו ְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשארית
ונמצא כ'. נ"ח ג' סימנם: ׁשנּיֹות. ועּׂשרים חלקים, ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָוחמּׁשים
ועּׂשרים ׁשּתים יֹום: ועּׂשרים ּבתׁשעה מהלכֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשארית
כ"ב סימנם: ׁשנּיֹות. וחמּׁשים וׁשׁש חלקים, וׁשּׁשה ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַָָָָמעלֹות,
מאֹות ׁשלׁש סדּורה: ּבׁשנה מהלכֹו ׁשארית ונמצא ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָונ"ו.
וׁשלׁש חלקים, ועּׂשרים וׁשּׁשה מעלֹות, וארּבעים ְְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָוארּבע
זֹו ּדר ועל מ"ג. כ"ו שד"ם להם: סימן ׁשנּיֹות. ְְְְִִִֶֶֶַַָָָוארּבעים

ׁשּתרצה. ׁשנים אֹו ימים מנין לכל ְְְְִִִִִֶֶַָָָֹּתכּפל
מעלֹות,‚. עּׂשרה ׁשלׁש אחד: ּביֹום הּמסלּול אמצע ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָּומהל

גנ"ד. י"ג סימנם: ׁשנּיֹות. וחמּׁשים וארּבע חלקים, ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָּוׁשלׁשה
ּתׁשעה מעלֹות, ּוׁשלׁשים מאה ימים: ּבעּׂשרה מהלכֹו ְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָנמצא
ונמצא ל"ט. ק"ל סימנם: ׁשנּיֹות. ּבלא חלקים, ְְְְְֲִִִִִָָָָֹּוׁשלׁשים
מעלֹות, ועּׂשרים וׁשׁש מאתים יֹום: ּבמאה מהלכֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשארית
סימנם: ׁשנּיֹות. וחמּׁשים וׁשלׁש חלקים, ועּׂשרים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָָותׁשעה
מאה יֹום: ּבאלף מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ"ג. כ"ט ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָרכ"ו
ׁשנּיֹות. וחמּׁשים חלקים, וחמּׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות, ְְְְֲֲֲֲִִִִִִַַַַַָָוארּבע
אלפים ּבעּׂשרת מהלכֹו ׁשארית ונמצא נח"ן. ק"ד ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָסימנם:
וארּבעים ּוׁשמֹונה מעלֹות, ועּׂשרים ותׁשע מאֹות ׁשלׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָיֹום:
ונמצא מח"כ. שכ"ט סימנם: ׁשנּיֹות. ועּׂשרים ְְְְְֲִִִִִֶָָָָחלקים,

מעלֹות, עּׂשרה ׁשמֹונה יֹום: ועּׂשרים ּבתׁשעה מהלכֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשארית
נג"ד. י"ח סימנם: ׁשנּיֹות. וארּבע חלקים, וחמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָּוׁשלׁשה

וחמׁש„. מאֹות ׁשלׁש סדּורה: ּבׁשנה מהלכֹו ׁשארית ְְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָונמצא
ש"ה סימנם: חלקים. ּבלא ׁשנּיֹות, עּׂשרה ּוׁשלׁש ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָֹמעלֹות,
ׁשהּוא חמיׁשי, ליל ּבתחּלת היה הּירח אמצע מקֹום ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָי"ג.
וארּבעה אחת, מעלה ׁשֹור, ּבמּזל אּלּו, לחׁשּבֹונֹות ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָהעּקר
מ"ג. י"ד א' סימנם: ׁשנּיֹות. וׁשלׁש ארּבעים חלקים, ְְְֲִִִִַָָָָָָָעּׂשר
מעלֹות, ּוׁשמֹונים ארּבע זה: ּבעּקר היה הּמסלּול ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָואמצע
סימנם: ׁשנּיֹות. וארּבעים ּוׁשּתים חלקים, ועּׂשרים ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָּוׁשמֹונה
והאמצע הּירח אמצע מהל ׁשּתדע מאחר מ"ב. כ"ח ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָפ"ד
ּבכל הּירח אמצע מקֹום ּתדע ּתֹוסיף, ׁשעליו העּקר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהּוא
ואחר הּׁשמׁש. ּבאמצע ׁשעּׂשית ּדר על ׁשּתרצה, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָיֹום
התּבֹונן ׁשּתרצה, הּלילה לתחּלת הּירח אמצע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּתֹוציא

הּוא. מּזל זה ּבאי ודע ְְֵֶֶֶַַַָּבּׁשמׁש
.‰- טלה מּזל חצי עד ּדגים מּזל מחצי הּׁשמׁש היתה ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאם

מחצי הּׁשמׁש ּתהיה ואם ׁשהּוא. ּכמֹות הּירח אמצע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּתּניח
הּירח אמצע על ּתֹוסיף - ּתאֹומים מּזל ּתחּלת עד טלה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָמּזל
מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים. עּׂשר ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָחמּׁשה
הּירח אמצע על ּתֹוסיף - אריה מּזל ּתחּלת עד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָּתאֹומים
אריה מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים. עּׂשר ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָחמּׁשה
עּׂשר חמּׁשה הּירח אמצע על ּתֹוסיף - ּבתּולה מּזל חצי ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָעד
מּזל חצי עד ּבתּולה מּזל מחצי הּׁשמׁש ּתהיה ואם ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָחלקים.
הּׁשמׁש ּתהיה ואם ׁשהּוא. ּכמֹות הּירח אמצע הּנח - ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹמאזנים
מאמצע ּתגרע - קׁשת מּזל ּתחּלת עד מאזנים מּזל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹמחצי

חלקים. עּׂשר חמּׁשה מּזלהּירח מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשלׁשים הּירח מאמצע ּתגרע - ּדלי מּזל ּתחּלת עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָקׁשת
מּזל חצי עד ּדלי מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָחלקים.

חלקים. עּׂשר חמּׁשה הּירח מאמצע ּתגרע - ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּדגים
.Âמּמּנּו ּתגרע אֹו עליו ׁשּתֹוסיף אחר האמצע ּׁשּיהיה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָּומה

לאחר הּירח אמצע הּוא - ׁשהּוא ּכמֹות אֹותֹו ּתּניח ְְְִֵֶֶַַַַַַַָאֹו
ׁשּתֹוציא הּזמן ּבאֹותֹו ׁשעה ׁשליׁש ּבכמֹו החּמה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָׁשקיעת
הראּיה. לׁשעת הּירח אמצע הּנקרא הּוא וזה לֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהאמצע

ה'תשע"א אייר כ"ט חמישי יום

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨¨¨

האמּתי‡. הּירח מקֹום לידע ּתרצה ׁשּתרצה2אם יֹום ּבכל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּלילה לאֹותֹו הראּיה לׁשעת הּירח אמצע ּתחּלה ּתֹוציא -ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

הּׁשמׁש ואמצע הּמסלּול אמצע ּתֹוציא וכן לאֹותֹו3ׁשּתרצה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ
הּירח מאמצע הּׁשמׁש אמצע ותגרע ּתכּפל4העת, והּנׁשאר , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

הּכפּול. מרחק הּנקרא וזהּו ְְְִֶֶַַָָָאֹותֹו.
ׁשעּׂשינּו·. החׁשּבֹונֹות, אּלּו ּבכל ּבאנּו ׁשּלא הֹודענּו, ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹּוכבר

אפׁשר אי ּולעֹולם הּירח. ראּית לדעת אּלא אּלּו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבפרקים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הירח.1) של אמצעיים מהלכים הירח.1)שני המזלות.2)מקום 4)3)בגלגל הקטן. בגלגל הירח של האמצעי שניהםמהלכו כי

ycegd yeciw zekld - xii` h"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּירח ּבּה ׁשּיראה הראּיה ּבליל הּכפּול זה מרחק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיהיה
אפׁשראּל ואי מעלֹות, וׁשּׁשים ׁשּתים עד מעלֹות מחמׁש א ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

מּמּנּו יגרע ולא זה על .5ׁשּיֹוסיף ְְִִִֶֶֶַַֹ
יהיה‚. אם הּכפּול: זה ּבמרחק התּבֹונן ּכן, והּדבר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהֹואיל

חֹוׁשׁשין אין - לחמׁש קרֹוב אֹו מעלֹות חמׁש הּכפּול ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמרחק
מּׁשׁש הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ּכלּום. תֹוסיף ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹלתֹוספת,
הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף - מעלֹות עּׂשרה אחת עד ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַַמעלֹות
מעלֹות עּׂשרה מׁשּתים הּכפּול ּמרחק יהיה ואם אחת. ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמעלה
ׁשּתי הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף - מעלֹות עּׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַעד
עד מעלֹות עּׂשרה מּתׁשע הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמעלֹות.
ׁשלׁש הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף - מעלֹות ועּׂשרים ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָארּבע
מעלֹות ועּׂשרים מחמׁש הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמעלֹות.
ארּבע הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף - מעלֹות ּוׁשלׁשים אחת ְְְְֲִִֶַַַַַַַַַַעד
מעלֹות ּוׁשלׁשים מׁשּתים הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָמעלֹות.
הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף - מעלֹות ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ְְְְֲִִֶֶַַַַַַעד
ּוׁשלׁשים מּתׁשע הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָחמׁש
אמצע על ּתֹוסיף - מעלֹות וארּבעים חמׁש עד ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָמעלֹות
מּׁשׁש הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות. ׁשׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמסלּול
על ּתֹוסיף - מעלֹות וחמּׁשים אחת עד מעלֹות ְְֲֲֲִִִִַַַַַַַַָוארּבעים
הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות. ׁשבע הּמסלּול ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָאמצע
ּתֹוסיף - מעלֹות וחמּׁשים ּתׁשע עד מעלֹות וחמּׁשים ְֲֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַמׁשּתים
הּמרחק יהיה ואם מעלֹות. ׁשמֹונה הּמסלּול אמצע ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָעל
ּתֹוסיף - מעלֹות וׁשּׁשים ׁשלׁש עד מעלֹות מּׁשּׁשים ְֲֲִִִִִִַַַַָָהּכפּול

מעלֹות ּתׁשע הּמסלּול אמצע אמצע6על ׁשּיהיה ּומה . ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַ
הּנקרא הּוא - אּלּו מעלֹות עליו ׁשּתֹוסיף אחר ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָהּמסלּול

הּנכֹון. ְַַָמסלּול
אם„. הּנכֹון: הּמסלּול הּוא מעלֹות ּכּמה ּתראה ּכ ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָואחר

ּתגרע - מעלֹות ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות הּמסלּול7היה מנת ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָ
הּמסלּול היה ואם הראּיה; לׁשעת הּירח מאמצע הּנכֹון ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּזה
מאֹות ׁשלׁש עד מעלֹות, ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר ְְֲִֵֵֵַַַַָָהּנכֹון

ּת - הּירח8ֹוסיףוׁשּׁשים אמצע על הּנכֹון הּמסלּול זה מנת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ
אֹו עליו ׁשּתֹוסיף אחר האמצע ּׁשּיהיה ּומה הראּיה. ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָלׁשעת
הראּיה. לׁשעת האמּתי הּירח מקֹום הּוא - מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָּתגרע

ּבׁשוה‰. ּוׁשמֹונים מאה הּנכֹון הּמסלּול יהיה ׁשאם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָודע,
יהיה אּלא מנה, לֹו אין - ּבׁשוה וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָאֹו
האמּתי מקֹום הּוא הראּיה לׁשעת האמצעי הּירח .9מקֹום ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

.Âעּׂשר הּנכֹון הּמסלּול יהיה אם הּמסלּול? מנת הּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָוכּמה
הּמסלּול יהיה ואם חלקים. חמּׁשים מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָמעלֹות,
ּוׁשמנה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, עּׂשרים ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹהּנכֹון
ׁשּתי מנתֹו ּתהיה ׁשלׁשים, יהיה ואם חלקים. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָּוׁשלׁשים
ּתהיה ארּבעים, יהיה ואם חלקים. ועּׂשרים וארּבעה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָמעלֹות

ּתהיה חמּׁשים, יהיה ואם חלקים. וׁשּׁשה מעלֹות ׁשלׁש ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶַָָָָמנתֹו
יהיה ואם חלקים. וארּבעים וארּבעה מעלֹות ׁשלׁש ְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָמנתֹו
ואם חלקים. עּׂשר וׁשּׁשה מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָׁשּׁשים,
וארּבעים ואחד מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשבעים, ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָיהיה
ואם מעלֹות. חמׁש מנתֹו ּתהיה ׁשמֹונים, יהיה ואם ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָחלקים.
חלקים. וחמּׁשה מעלֹות חמׁש מנתֹו ּתהיה ּתׁשעים, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָיהיה
חלקים. ּוׁשמנה מעלֹות חמׁש מנתֹו ּתהיה מאה, יהיה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹואם
ותׁשעה מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ועּׂשר, מאה יהיה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואם
מנתֹו ּתהיה ועּׂשרים, מאה יהיה ואם חלקים. ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָוחמּׁשים
ּוׁשלׁשים, מאה יהיה ואם חלקים. ועּׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָארּבע
יהיה ואם חלקים. עּׂשר ואחד מעלֹות ארּבע מנתֹו ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָּתהיה
ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה וארּבעים, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָמאה
מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה וחמּׁשים, מאה יהיה ואם ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָחלקים.
ּתהיה וׁשּׁשים, מאה יהיה ואם חלקים. וארּבעים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָּוׁשמֹונה
מאה יהיה ואם חלקים. וחמּׁשים וׁשּׁשה אחת מעלה ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָמנתֹו
חלקים. וחמּׁשים וּתׁשעה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶַַַַָָָָוׁשבעים,
ׁשאמרנּו, ּכמֹו מנה לֹו אין - ּבׁשוה ּוׁשמֹונים מאה יהיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָואם

האמּתי. מקֹום הּוא האמצעי הּירח מקֹום ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאּלא
.Ê,מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר הּנכֹון הּמסלּול יהיה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָואם

ׁשעּׂשית ּכדר מנתֹו, ותדע וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּתגרע
עם אחדים הּמסלּול ּבמנין יהיּו אם וכן הּׁשמׁש. ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָּבמסלּול
ּכדר האחדים; הּמנֹות ׁשּתי ׁשּבין הּיֹותר מן ּתּקח ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעּׂשרֹות,
ּבּמסלּול ּתעּׂשה ּכ ׁשּלֹו, ּבּמנֹות הּׁשמׁש ּבמסלּול ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּבארנּו

ׁשּלֹו. ּבּמנֹות ֶַַָָהּנכֹון
.Áּבתחּלת האמּתי הּירח מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?

ׁשנת ׁשהיא זֹו, מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשּיֹומֹו ׁשּבת, ערב ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹליל
ּתחּלת עד העּקר ליל מּתחּלת הּגמּורים הּימים ּומנין ְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָהעּקר,
ּתׁשעה ּבֹו, האמּתי הּירח מקֹום לידע רֹוצים ׁשאנּו זה, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָליל
ל יצא זה, ליל ּתחּלת הּׁשמׁש אמצע ּתֹוציא - יֹום ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַועּׂשרים
חלקים, ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות, ּוׁשלׁשים חמׁש ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָאמצעֹו:
ותֹוציא ל"ג. ל"ח ל"ה סימנם: ׁשנּיֹות. ּוׁשלׁשים ְְְְִִִִָָָוׁשלׁש
ׁשלׁש אמצעֹו: ל יצא זֹו, לעת הראּיה לׁשעת הּירח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאמצע
ּוׁשלׁשים ותׁשע חלקים, ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה מעלֹות, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָוחמּׁשים
לעת הּמסלּול אמצע ותֹוציא ל"ט. ל"ו נ"ג סימנם: ְְְְְִִִֵֶַַַָָׁשנּיֹות.
ועּׂשרים ואחד מעלֹות, וׁשלׁש מאה אמצעֹו: ל יצא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָזֹו,
ּתגרע מ"ו. כ"א ק"ג סימנם: ׁשנּיֹות. וארּבעים וׁשׁש ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָחלקים,
מעלֹות, עּׂשרה ׁשבע יּׁשאר: הּירח, מאמצע הּׁשמׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָאמצע

וחמּׁש הּמרחק.ּוׁשמֹונה הּוא וזה ׁשנּיֹות. וׁשׁש חלקים, ים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָ
ּוׁשלׁשים חמׁש הּכפּול: הּמרחק ל יצא אֹותֹו, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹּתכּפל
ׁשנּיֹות. עּׂשרה ּוׁשּתים חלקים, וחמּׁשים וׁשּׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָמעלֹות,
הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף לפיכ י"ב. נ"ו ל"ה ְְְִִִֶַַַַָָָסימנם:
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(5 הירח. מן השמש מרחק תקבל שתגרע לאחר למזרח. ממערב אחד, בכיוון 6)נעים מעלות. איןמחמש יותר גדול כפול במרחק
(7 בלבד. הראייה בליל מעוניין הוא כי עוסק, שעורהרמב"ם הנכון. ממסלול גדול הירח ואמצע יותר אטית הירח מהירות כאן כי

(8 המסלול. מנת נקרא 9)ההפרש הנכון. ממסלול קטן הירח ואמצע יותר גדולה הירח מהירות כאן האמיתיכי הירח מקום נקודת כי
אחד. בקו הן האמצעי הירח מקום ונקודת
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הּירח ּבּה ׁשּיראה הראּיה ּבליל הּכפּול זה מרחק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיהיה
אפׁשראּל ואי מעלֹות, וׁשּׁשים ׁשּתים עד מעלֹות מחמׁש א ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

מּמּנּו יגרע ולא זה על .5ׁשּיֹוסיף ְְִִִֶֶֶַַֹ
יהיה‚. אם הּכפּול: זה ּבמרחק התּבֹונן ּכן, והּדבר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהֹואיל

חֹוׁשׁשין אין - לחמׁש קרֹוב אֹו מעלֹות חמׁש הּכפּול ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמרחק
מּׁשׁש הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ּכלּום. תֹוסיף ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹלתֹוספת,
הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף - מעלֹות עּׂשרה אחת עד ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַַמעלֹות
מעלֹות עּׂשרה מׁשּתים הּכפּול ּמרחק יהיה ואם אחת. ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמעלה
ׁשּתי הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף - מעלֹות עּׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַעד
עד מעלֹות עּׂשרה מּתׁשע הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמעלֹות.
ׁשלׁש הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף - מעלֹות ועּׂשרים ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָארּבע
מעלֹות ועּׂשרים מחמׁש הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמעלֹות.
ארּבע הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף - מעלֹות ּוׁשלׁשים אחת ְְְְֲִִֶַַַַַַַַַַעד
מעלֹות ּוׁשלׁשים מׁשּתים הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָמעלֹות.
הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף - מעלֹות ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ְְְְֲִִֶֶַַַַַַעד
ּוׁשלׁשים מּתׁשע הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָחמׁש
אמצע על ּתֹוסיף - מעלֹות וארּבעים חמׁש עד ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָמעלֹות
מּׁשׁש הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות. ׁשׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמסלּול
על ּתֹוסיף - מעלֹות וחמּׁשים אחת עד מעלֹות ְְֲֲֲִִִִַַַַַַַַָוארּבעים
הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות. ׁשבע הּמסלּול ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָאמצע
ּתֹוסיף - מעלֹות וחמּׁשים ּתׁשע עד מעלֹות וחמּׁשים ְֲֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַמׁשּתים
הּמרחק יהיה ואם מעלֹות. ׁשמֹונה הּמסלּול אמצע ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָעל
ּתֹוסיף - מעלֹות וׁשּׁשים ׁשלׁש עד מעלֹות מּׁשּׁשים ְֲֲִִִִִִַַַַָָהּכפּול

מעלֹות ּתׁשע הּמסלּול אמצע אמצע6על ׁשּיהיה ּומה . ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַ
הּנקרא הּוא - אּלּו מעלֹות עליו ׁשּתֹוסיף אחר ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָהּמסלּול

הּנכֹון. ְַַָמסלּול
אם„. הּנכֹון: הּמסלּול הּוא מעלֹות ּכּמה ּתראה ּכ ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָואחר

ּתגרע - מעלֹות ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות הּמסלּול7היה מנת ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָ
הּמסלּול היה ואם הראּיה; לׁשעת הּירח מאמצע הּנכֹון ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּזה
מאֹות ׁשלׁש עד מעלֹות, ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר ְְֲִֵֵֵַַַַָָהּנכֹון

ּת - הּירח8ֹוסיףוׁשּׁשים אמצע על הּנכֹון הּמסלּול זה מנת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ
אֹו עליו ׁשּתֹוסיף אחר האמצע ּׁשּיהיה ּומה הראּיה. ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָלׁשעת
הראּיה. לׁשעת האמּתי הּירח מקֹום הּוא - מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָּתגרע

ּבׁשוה‰. ּוׁשמֹונים מאה הּנכֹון הּמסלּול יהיה ׁשאם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָודע,
יהיה אּלא מנה, לֹו אין - ּבׁשוה וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָאֹו
האמּתי מקֹום הּוא הראּיה לׁשעת האמצעי הּירח .9מקֹום ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

.Âעּׂשר הּנכֹון הּמסלּול יהיה אם הּמסלּול? מנת הּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָוכּמה
הּמסלּול יהיה ואם חלקים. חמּׁשים מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָמעלֹות,
ּוׁשמנה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, עּׂשרים ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹהּנכֹון
ׁשּתי מנתֹו ּתהיה ׁשלׁשים, יהיה ואם חלקים. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָּוׁשלׁשים
ּתהיה ארּבעים, יהיה ואם חלקים. ועּׂשרים וארּבעה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָמעלֹות

ּתהיה חמּׁשים, יהיה ואם חלקים. וׁשּׁשה מעלֹות ׁשלׁש ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶַָָָָמנתֹו
יהיה ואם חלקים. וארּבעים וארּבעה מעלֹות ׁשלׁש ְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָמנתֹו
ואם חלקים. עּׂשר וׁשּׁשה מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָׁשּׁשים,
וארּבעים ואחד מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשבעים, ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָיהיה
ואם מעלֹות. חמׁש מנתֹו ּתהיה ׁשמֹונים, יהיה ואם ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָחלקים.
חלקים. וחמּׁשה מעלֹות חמׁש מנתֹו ּתהיה ּתׁשעים, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָיהיה
חלקים. ּוׁשמנה מעלֹות חמׁש מנתֹו ּתהיה מאה, יהיה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹואם
ותׁשעה מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ועּׂשר, מאה יהיה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואם
מנתֹו ּתהיה ועּׂשרים, מאה יהיה ואם חלקים. ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָוחמּׁשים
ּוׁשלׁשים, מאה יהיה ואם חלקים. ועּׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָארּבע
יהיה ואם חלקים. עּׂשר ואחד מעלֹות ארּבע מנתֹו ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָּתהיה
ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה וארּבעים, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָמאה
מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה וחמּׁשים, מאה יהיה ואם ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָחלקים.
ּתהיה וׁשּׁשים, מאה יהיה ואם חלקים. וארּבעים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָּוׁשמֹונה
מאה יהיה ואם חלקים. וחמּׁשים וׁשּׁשה אחת מעלה ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָמנתֹו
חלקים. וחמּׁשים וּתׁשעה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶַַַַָָָָוׁשבעים,
ׁשאמרנּו, ּכמֹו מנה לֹו אין - ּבׁשוה ּוׁשמֹונים מאה יהיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָואם

האמּתי. מקֹום הּוא האמצעי הּירח מקֹום ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאּלא
.Ê,מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר הּנכֹון הּמסלּול יהיה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָואם

ׁשעּׂשית ּכדר מנתֹו, ותדע וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּתגרע
עם אחדים הּמסלּול ּבמנין יהיּו אם וכן הּׁשמׁש. ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָּבמסלּול
ּכדר האחדים; הּמנֹות ׁשּתי ׁשּבין הּיֹותר מן ּתּקח ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעּׂשרֹות,
ּבּמסלּול ּתעּׂשה ּכ ׁשּלֹו, ּבּמנֹות הּׁשמׁש ּבמסלּול ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּבארנּו

ׁשּלֹו. ּבּמנֹות ֶַַָָהּנכֹון
.Áּבתחּלת האמּתי הּירח מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?

ׁשנת ׁשהיא זֹו, מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשּיֹומֹו ׁשּבת, ערב ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹליל
ּתחּלת עד העּקר ליל מּתחּלת הּגמּורים הּימים ּומנין ְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָהעּקר,
ּתׁשעה ּבֹו, האמּתי הּירח מקֹום לידע רֹוצים ׁשאנּו זה, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָליל
ל יצא זה, ליל ּתחּלת הּׁשמׁש אמצע ּתֹוציא - יֹום ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַועּׂשרים
חלקים, ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות, ּוׁשלׁשים חמׁש ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָאמצעֹו:
ותֹוציא ל"ג. ל"ח ל"ה סימנם: ׁשנּיֹות. ּוׁשלׁשים ְְְְִִִִָָָוׁשלׁש
ׁשלׁש אמצעֹו: ל יצא זֹו, לעת הראּיה לׁשעת הּירח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאמצע
ּוׁשלׁשים ותׁשע חלקים, ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה מעלֹות, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָוחמּׁשים
לעת הּמסלּול אמצע ותֹוציא ל"ט. ל"ו נ"ג סימנם: ְְְְְִִִֵֶַַַָָׁשנּיֹות.
ועּׂשרים ואחד מעלֹות, וׁשלׁש מאה אמצעֹו: ל יצא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָזֹו,
ּתגרע מ"ו. כ"א ק"ג סימנם: ׁשנּיֹות. וארּבעים וׁשׁש ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָחלקים,
מעלֹות, עּׂשרה ׁשבע יּׁשאר: הּירח, מאמצע הּׁשמׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָאמצע

וחמּׁש הּמרחק.ּוׁשמֹונה הּוא וזה ׁשנּיֹות. וׁשׁש חלקים, ים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָ
ּוׁשלׁשים חמׁש הּכפּול: הּמרחק ל יצא אֹותֹו, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹּתכּפל
ׁשנּיֹות. עּׂשרה ּוׁשּתים חלקים, וחמּׁשים וׁשּׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָמעלֹות,
הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף לפיכ י"ב. נ"ו ל"ה ְְְִִִֶַַַַָָָסימנם:
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(5 הירח. מן השמש מרחק תקבל שתגרע לאחר למזרח. ממערב אחד, בכיוון 6)נעים מעלות. איןמחמש יותר גדול כפול במרחק
(7 בלבד. הראייה בליל מעוניין הוא כי עוסק, שעורהרמב"ם הנכון. ממסלול גדול הירח ואמצע יותר אטית הירח מהירות כאן כי

(8 המסלול. מנת נקרא 9)ההפרש הנכון. ממסלול קטן הירח ואמצע יותר גדולה הירח מהירות כאן האמיתיכי הירח מקום נקודת כי
אחד. בקו הן האמצעי הירח מקום ונקודת
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מאה הּנכֹון: הּמסלּול ל ויצא ׁשהֹודענּו, ּכמֹו מעלֹות, ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָחמׁש
על10ּוׁשמֹונים מקּפידין ואין חלקים. ועּׂשרים ואחד מעלֹות, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָ

ּבּׁשמׁש. ׁשּבארנּו ּכדר ּבּמסלּול, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָהחלקים
.Ëמאה ׁשהּוא הּנכֹון, הּמסלּול זה מנת על לחקר ְְֲֵֶֶַַַַַַָָָֹּובאנּו

ּולפי אחד. וחלק מעלֹות חמׁש ׁשּלֹו מנה נמצאת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּוׁשמֹונה,
הּמנה, ּתגרע ּוׁשמֹונים, מּמאה ּפחֹות היה הּנכֹון ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָׁשהּמסלּול
יּׁשאר: הּירח, אמצע מן אחד, וחלק מעלֹות חמׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא

חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה מעלֹות, וארּבעים ותׁשע11ׁשמֹונה , ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ
החלקים. על ותֹוסיף חלק, הּׁשנּיֹות ּתעּׂשה ׁשנּיֹות. ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָּוׁשלׁשים
ּבׁשמֹונה ׁשֹור, ּבמּזל זֹו ּבׁשעה האמּתי הּירח מקֹום ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָונמצא
עּׂשרה. ּתׁשע מּמעלת חלקים ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה מעלֹות, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָעּׂשרה
האמּתי הּירח מקֹום ּתדע הּזה הּדר ועל ל"ו. י"ח ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָסימנם:
עד העּקר, ׁשהיא זֹו, ׁשנה מּתחּלת ׁשּתרצה, ראּיה עת ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבכל

העֹולם. ָָסֹוף

עּׂשר ׁשּׁשה 1ּפרק
¤¤¦¨¨¨

מעל‡. נֹוטה היא ּתמיד, הּירח ּבּה ׁשּסֹובבת ִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהעּגּולה
לצפֹון, נֹוטה חציּה ּתמיד. הּׁשמׁש ּבּה ׁשּסֹובבת ְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָהעּגּולה
ׁשּבהן זֹו, ּכנגד זֹו ּבּה יׁש נקּדֹות ּוׁשּתי לדרֹום. נֹוטה ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻוחציּה

ל ּבזֹו. זֹו העּגּולֹות ׁשּתי ּבאחתּפֹוגעֹות הּירח ּכׁשּיהיה ,פיכ ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
הּׁשמׁש ּכנגד ׁשמׁש ׁשל ּבעּגּולה סֹובב נמצא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָמּׁשתיהן,
מהּל נמצא הּנקּדֹות, מּׁשתי מאחת הּירח יצא ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻּבׁשוה.
הּירח יתחיל ׁשּמּמּנה הּנקּדה לדרֹומּה. אֹו הּׁשמׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻלצפֹון
ׁשּמּמּנה והּנקּדה ראׁש, הּנקראת היא - הּׁשמׁש לצפֹון ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻלנטֹות
זנב. הּנקראת היא - הּׁשמׁש לדרֹום לנטֹות הּירח ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָיתחיל
גרעֹון. ולא ּתֹוספת לא ּבֹו ׁשאין הראׁש, לזה יׁש ׁשוה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹּומהל
לדלי, ּומּדגים לדגים, מּטלה אחֹורּנית: ּבּמּזלֹות הֹול ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָוהּוא

ּתמיד. סֹובב הּוא ְִֵֵָוכן
ואחת·. חלקים, ׁשלׁשה אחד: ּביֹום האמצעי הראׁש ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹמהל

ּוׁשלׁשים אחד ימים: ּבעּׂשרה מהלכֹו נמצא ׁשנּיֹות. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָעּׂשרה
יֹום: ּבמאה מהלכֹו ונמצא ׁשנּיֹות. וארּבעים וׁשבע ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָחלקים,
ׁשנּיֹות. וארּבעים וׁשלׁש חלקים, עּׂשר ׁשבעה מעלֹות, ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָחמׁש
ׁשּתים יֹום: ּבאלף מהלכֹו ונמצא מ"ג. הי"ז ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָסימנם:
ׁשנּיֹות. ועּׂשר חלקים, וחמּׁשים וׁשבעה מעלֹות, ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָוחמּׁשים
אלפים ּבעּׂשרת מהלכֹו ׁשארית ונמצא נז"י. נ"ב ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָסימנם:
חלקים, ּוׁשלׁשים ואחד מעלֹות, וׁשּׁשים ותׁשעה מאה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָיֹום:
מהלכֹו ונמצא לא"מ. קס"ט סימנם: ׁשנּיֹות. ְְְְְֲִִִִַַָָָָָוארּבעים
חלקים, ּוׁשלׁשים ּוׁשנים אחת, מעלה יֹום: ועּׂשרים ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָלתׁשעה
לׁשנה מהלכֹו ונמצא לב"ט. א' וסימנם: ׁשנּיֹות. ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָותׁשע
חלקים, וארּבעים וארּבעה מעלֹות, עּׂשרה ׁשמֹונה ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָסדּורה:
ואמצע מ"ב. מ"ד י"ח סימנם: ׁשנּיֹות. וארּבעים ְְְְְְִִִִֶַַַָָָּוׁשּתים
מאה היה: העּקר, ׁשהּוא חמיׁשי, ליל ּבתחּלת ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹהראׁש
ועּׂשרים ּוׁשמֹונה חלקים, וחמּׁשים וׁשבעה מעלֹות, ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָּוׁשמֹונים

כ"ח. נ"ז ק"פ סימנם: ְִִָָׁשנּיֹות.

ּתֹוציא‚. - ׁשּתרצה עת ּבכל הראׁש מקֹום לידע ּתרצה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹאם
ואמצע הּׁשמׁש אמצע ׁשּתֹוציא ּכדר העת, לאֹותֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאמצעם
מעלֹות, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש האמצע ותגרע ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָהּירח,

הע ּבאֹותֹו הראׁש מקֹום הּוא יהיהוהּנׁשאר לעֹולם ּוכנגּדֹו ת. ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹ
הּזנב. ְַָָמקֹום

ערב„. ליל לתחּלת הראׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכיצד?
העּקר, ׁשנת ׁשהיא זֹו, מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשּיֹומֹו ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבת,
זֹו, ליל ּתחּלת עד העּקר ליל מּתחּלת הּגמּורים הּימים ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָּומנין
יֹום. ועּׂשרים ּתׁשעה ּבֹו, הראׁש מקֹום לידע רֹוצים ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹׁשאנּו

ׁשּידעּת.‰. הּדר על הּזאת לעת הראׁש אמצע ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּתֹוציא
ל יצא העּקר, על ועּׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ׁשּתֹוסיף ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהּוא:
ותׁשעה מעלֹות, ּוׁשמֹונים ּוׁשּתים מאה הראׁש: ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹאמצע
כ"ט קפ"ב סימנם: ׁשנּיֹות. ּוׁשלׁשים וׁשבע חלקים, ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָועּׂשרים
מאה :ל יּׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש זה אמצע ּתגרע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָל"ז.
ועּׂשרים וׁשלׁש חלקים, ּוׁשלׁשים מעלֹות, וׁשבעים ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָוׁשבע
ואל הראׁש. מקֹום הּוא וזה לכ"ג. קע"ז סימנם: ְְְְִִֶַָָָֹׁשנּיֹות.
ׁשבע ּבתּולה, ּבמּזל - הראׁש מקֹום נמצא הּׁשנּיֹות. אל ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹּתפנה
- ּכנגּדֹו הּזנב ּומקֹום חלקים; ּוׁשלׁשים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָועּׂשרים
חלקים. ּוׁשלׁשים מעלֹות ועּׂשרים ּבׁשבע ּדגים, ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָּבמּזל

.Â.ּבׁשוה הּגלּגל חצי הּזנב ּובין הראׁש ּבין יהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלעֹולם
ּבמּזל הּזנב יהיה - הראׁש מקֹום ּבֹו ׁשּתמצא מּזל ּכל ,ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹלפיכ
יהיה אם ּבׁשוה. והחלקים הּמעלֹות מנין ּבכמֹו מּמּנּו, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָׁשביעי
מעלֹות ּבעּׂשר הּזנב יהיה ּפלֹוני, ּבמּזל מעלֹות ּבעּׂשר ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהראׁש

מּמּנּו. ׁשביעי ְִִִִֶַָמּמּזל
.Êהּירח ּומקֹום הּזנב ּומקֹום הראׁש מקֹום ׁשּתדע ְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּומאחר

אֹו הראׁש עם הּירח מצאת אם ּבׁשלׁשּתן: התּבֹונן ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹהאמּתי,
נֹוטה הּירח ׁשאין ּתדע - אחד ּבחלק אחת ּבמעלה הּזנב ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָעם
הּירח מקֹום ראית ואם לדרֹומּה; ולא הּׁשמׁש לצפֹון ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹלא
ׁשהּירח ּתדע - הּזנב ּכנגד הֹול והּוא הראׁש, מקֹום ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלפני
והרי הּזנב, מקֹום לפני הּירח היה ואם הּׁשמׁש; לצפֹון ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָנֹוטה
הּׁשמׁש. לדרֹום נֹוטה ׁשהּירח ּתדע - הראׁש ּכנגד הֹול ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּוא

.Áהיא - לדרֹומּה אֹו הּׁשמׁש לצפֹון הּירח ׁשּנֹוטה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנטּיה
צפֹוני, רחב נקרא - לצפֹון נֹוטה היה אם הּירח. רחב ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹהּנקראת
הּירח היה ואם ּדרֹומי, רחב נקרא - לדרֹום נֹוטה היה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹואם
ׁשּבארנּו. ּכמֹו רחב, לֹו יהיה לא - הּנקּדֹות מּׁשתי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹֹֻּבאחת

.Ëּבין מעלֹות, חמׁש על יתר הּירח רחב יהיה לא ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלעֹולם
הראׁש מן יתחיל דרּכֹו: הּוא ּכ אּלא ּבדרֹום. ּבין ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹּבצפֹון
לחמׁש ׁשּיּגיע עד ונֹוסף, הֹול והּמרחק מעט, מעט ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָויתרחק
רחב לֹו יהיה ׁשּלא עד מעט, מעט ויתקרב ויחזר ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹמעלֹות,
עד נֹוסף, והּמרחק מעט, מעט ויתרחק ויחזר לזנבֹו, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹּכׁשּיּגיע
רחב. לֹו יהיה ׁשּלא עד ויתקרב, ויחזר מעלֹות, לחמׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹׁשּיּגיע

.È,ׁשּתרצה עת ּבכל הּוא ּכּמה הּירח רחב לידע ּתרצה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאם
ּומקֹום הראׁש מקֹום ּתֹוציא - דרֹומי אֹו הּוא צפֹוני ְְְְְִִִִָֹואם
מּמקֹום הראׁש מקֹום ותגרע העת, לאֹותּה האמּתי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹהּירח
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מעלות.10) ק"ג שהיה המסלול, אמצע על מעלות חמש הוספנו כי ושמונה, מאה להיות: צריך ושמונים מאה או מעלות ק"פ במקום
חלקים.11) ל"ה - השמש.1)בעצם ושל הירח של העגולה

ycegd yeciw zekld - xii` h"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

יהיה ואם הרחב. מסלּול הּנקרא הּוא והּנׁשאר האמּתי, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהּירח
ׁשרחב ּתדע - ּוׁשמֹונים מאה עד אחת מּמעלה הרחב ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹמסלּול
- ּוׁשמֹונים מאה על יתר הּמסלּול היה ואם צפֹוני; ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּירח
אֹו ּבׁשוה ּוׁשמֹונים מאה היה ואם ּדרֹומי; הּירח ׁשרחב ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּתדע

וׁשּׁש מאֹות ותחזרׁשלׁש ּכלל. רחב לּירח אין - ּבׁשוה ים ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
נטּיתֹו ׁשעּור והּוא היא, ּכּמה הרחב מסלּול מנת ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹותראה
אֹו הּדרֹומי הּירח רחב הּנקרא והּוא לדרֹום, אֹו ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹלצפֹון

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַַהּצפֹוני,
.‡Èהרחב מסלּול יהיה אם הרחב? מסלּול מנת היא ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹֹוכּמה

יהיה ואם חלקים. וחמּׁשים ׁשנים מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָעּׂשר
אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, עּׂשרים הּזה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָהּמסלּול
ׁשלׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים. וארּבעים ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָּוׁשלׁשה
יהיה ואם חלקים. ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי מנתֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָּתהיה
עּׂשר ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה ארּבעים, ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָהּמסלּול
מנתֹו ּתהיה מעלֹות, חמּׁשים הּמסלּול יהיה ואם ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָחלקים.
ׁשּׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים. וחמּׁשים מעלֹות ְְְֲֲֲִִִִִִִֶַַַַָָׁשלׁש
יהיה ואם חלקים. ועּׂשרים מעלֹות ארּבע מנתֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָּתהיה
וארּבעים ּוׁשנים מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשבעים, ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָהּמסלּול
ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשמֹונים, הּמסלּול יהיה ואם ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָחלקים.
הּמסלּול יהיה ואם חלקים. וחמּׁשים וחמּׁשה ְְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָמעלֹות

מעלֹות. חמׁש מנתֹו ּתהיה ְְְֲִִִֵֶַָָּתׁשעים,
.·Èלפי להם הראּוי ּתּקח - העּׂשרֹות עם אחדים יהיּו ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָָואם

הּׁשמׁש ּבמסלּול ׁשעּׂשית ּכמֹו הּמנֹות, ׁשּתי ׁשּבין ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּיתר
ׁשלׁש הרחב מסלּול ׁשהיה הרי ּכיצד? הּירח. ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּובמסלּול
חמּׁשים הּמסלּול היה ׁשאּלּו ידעּת, ּוכבר מעלֹות, ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָוחמּׁשים
היה ואּלּו חלקים, וחמּׁשים מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו היתה -ְְְֲֲֲִִִִַַָָָָָָָ
ועּׂשרים מעלֹות ארּבע מנתֹו היתה - ׁשּׁשים ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָהּמסלּול
חלקים, ׁשלׁשים - הּמנֹות ׁשּתי ּבין הּיתר נמצא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָחלקים,
זה, מסלּול חׁשּבֹון לפי ונמצא מעלה, לכל חלקים ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָׁשלׁשה
וחמּׁשים ותׁשעה מעלֹות, ׁשלׁש וחמּׁשים: ׁשלׁש ְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָׁשהּוא

ּומנין. מנין ּבכל ּתעּׂשה זֹו ּדר ועל ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָחלקים.
.‚Èּכמֹו ּתׁשעים, עד הרחב מסלּול ׁשל מנתֹו ׁשּתדע ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹמאחר

יהיה ׁשאם הּמסלּול; מנינֹות ּכל ׁשל מנֹות ּתדע ,ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהֹודענּו
הּמסלּול ּתגרע - ּוׁשמֹונים מאה עד ּתׁשעים על יתר ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָהּמסלּול

הּמנה. ּבֹו ּתדע והּנׁשאר ּוׁשמֹונים, ְְְִִִֵֵַַַָָָָמּמאה
.„Èׁשהרי ּדרֹומי, והּוא זה. ליל ּבתחּלת הּירח רחב הּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹוזה

יתר הּמסלּול היה אם וכן ּוׁשמֹונים. מאה על יתר ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהּמסלּול
מאה מּמּנּו ּתגרע - וׁשבעים מאתים עד ּוׁשמֹונים ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָמּמאה

הּמנה. ּבֹו ּתדע והּנׁשאר ְְְִִֵַַַָָָּוׁשמֹונים,
.ÂËׁשלׁש עד וׁשבעים מאתים על יֹותר הּמסלּול היה ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָואם

והּנׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - וׁשּׁשים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָמאֹות
הּמנה. ּבֹו ֵַַָָּתדע

.ÊËאֹותֹו ּתגרע - וחמּׁשים מאה הּמסלּול ׁשהיה הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?
ׁשלׁשים ׁשּמנת ידעּת ּוכבר ׁשלׁשים; נׁשאר ּוׁשמֹונים, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָמּמאה

מאה מנת ּתהיה וכ חלקים, ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי -ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ
חלקים. ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי ְְֲֲֲִִִִֵַַָוחמּׁשים:

.ÊÈמאה מּמּנּו ּתגרע - מאתים הּמסלּול ׁשהיה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי
היא עּׂשרים ׁשּמנת ידעּת ּוכבר עּׂשרים; יּׁשאר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּוׁשמֹונים,
מנת ּתהיה אם וכן חלקים, וארּבעים ּוׁשלׁשה אחת ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָמעלה
חלקים. וארּבעים ּוׁשלׁשה אחת מעלה ּתהיה ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָמאתים,

.ÁÈׁש הּמסלּול ׁשהיה מּׁשלׁשהרי אֹותֹו ּתגרע - מאֹות לׁש ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ
- ׁשּׁשים ׁשּמנת ידעּת ּוכבר ׁשּׁשים; נׁשאר וׁשּׁשים, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָמאֹות
מאֹות: ׁשלׁש מנת היא וכ חלקים, ועּׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָארּבע
הּמנינֹות. ּבכל זֹו ּדר ועל חלקים. ועּׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָארּבע

.ËÈרּוח ּובאיזֹו הּוא ּכּמה הּירח רחב לידע ׁשרצינּו ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהרי
ׁשני ׁשּבת, ערב ליל ּבתחּלת ּדרֹומי, ואם צפֹוני אם ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָהּוא,
היה האמּתי הּירח ׁשּמקֹום ידעּת, ּוכבר זֹו, מּׁשנה אּיר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹלחדׁש
חלקים ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה מעלֹות עּׂשרה ּבׁשמֹונה זה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָּבליל
ּבאֹותּה היה הראׁש ּומקֹום ל"ו, י"ח סימנֹו: - ׁשֹור ְְִִַַָָָָָֹמּמּזל
ּבתּולה מּמּזל חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות ועּׂשרים ּבׁשבע ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָהעת
ל יצא הּירח, מּמקֹום הראׁש מקֹום ּתגרע כז"ל, סימנֹו: -ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹ
חלקים ׁשּׁשה מעלֹות ּוׁשלׁשים אחת מאתים הרחב: ְְֲֲִִִִַַַַַַָָָָֹמסלּול
ּבכל החלקים על מׁשּגיחין ׁשאין לפי ו', רל"א סימנֹו: -ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ
ׁשּבארנּו ּבּדרכים זה מסלּול ׁשל הּמנה ונמצאת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמסלּול,
רחב וזהּו חלקים. וחמּׁשים ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש זה: ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹּבפרק
על יתר הּמסלּול ׁשהרי ּדרֹומי, והּוא זה. ליל ּבתחּלת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּירח

ּוׁשמֹונים. ְִֵָמאה

עּׂשר ׁשבעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

ּומּוכנים‡. עתידים ׁשּיהיּו ּכדי - ׁשהקּדמנּו הּדברים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָּכל
ותחׁשב ּתתחיל - זאת לדעת ּוכׁשּתרצה הראּיה. ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹלידיעת
ּומקֹום האמּתי הּירח ּומקֹום האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָותֹוציא
מּמקֹום האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ותגרע הראּיה, לׁשעת ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹהראׁש

אר הּנקרא הּוא והּנׁשאר האמּתי, ראׁשֹון.הּירח  ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
מקֹום·. ּתדע - הּירח ּומקֹום הראׁש מקֹום ׁשּתדע ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹּומאחר

והּוא דרֹומי. אֹו צפֹוני רחב הּוא ואם הּוא, ּכּמה ְְְְִִִֵַַַַָָֹהּירח
ּוברחב ראׁשֹון הּזה ּבאר והּזהר ראׁשֹון. רחב ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹהּנקרא

.ל מּוכנים ׁשניהם ויהיּו ְְְְִִִֵֶָָהראׁשֹון,
אם‚. הראׁשֹון: הּזה ּוברחב הראׁשֹון הּזה ּבאר ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוהתּבֹונן

ׁשאי ּבוּדאי, ּתדע - ּפחֹות אֹו ּבׁשוה מעלֹות ּתׁשע ל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָיצא
ארץ ּבכל הּלילה ּבאֹותֹו הּירח ׁשּיראה לעֹולם ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאפׁשר
האר יהיה ואם אחר; חׁשּבֹון צרי אּתה ואין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיּׂשראל,
ׁשהּירח ּבוּדאי, ּתדע - מעלֹות עּׂשרה חמׁש על יתר ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהראׁשֹון
ואם אחר; לחׁשּבֹון צרי אּתה ואין יּׂשראל, ארץ ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָיראה
חמׁש ועד מעלֹות וארּבעים ּתׁשע הראׁשֹון האר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיהיה
עד הראּיה, ּבחׁשּבֹונֹות ולחקר לדרׁש ּתצטר - ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹעּׂשרה

יראה. לא אֹו יראה אם ִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּתדע
האמּתי„. הּירח מקֹום ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בקצרה.1) ופעמים הארוכה בא פעמים הירח. מעגל הירח, ראיית ידיעת
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יהיה ואם הרחב. מסלּול הּנקרא הּוא והּנׁשאר האמּתי, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהּירח
ׁשרחב ּתדע - ּוׁשמֹונים מאה עד אחת מּמעלה הרחב ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹמסלּול
- ּוׁשמֹונים מאה על יתר הּמסלּול היה ואם צפֹוני; ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּירח
אֹו ּבׁשוה ּוׁשמֹונים מאה היה ואם ּדרֹומי; הּירח ׁשרחב ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּתדע

וׁשּׁש מאֹות ותחזרׁשלׁש ּכלל. רחב לּירח אין - ּבׁשוה ים ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
נטּיתֹו ׁשעּור והּוא היא, ּכּמה הרחב מסלּול מנת ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹותראה
אֹו הּדרֹומי הּירח רחב הּנקרא והּוא לדרֹום, אֹו ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹלצפֹון

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַַהּצפֹוני,
.‡Èהרחב מסלּול יהיה אם הרחב? מסלּול מנת היא ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹֹוכּמה

יהיה ואם חלקים. וחמּׁשים ׁשנים מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָעּׂשר
אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, עּׂשרים הּזה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָהּמסלּול
ׁשלׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים. וארּבעים ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָּוׁשלׁשה
יהיה ואם חלקים. ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי מנתֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָּתהיה
עּׂשר ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה ארּבעים, ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָהּמסלּול
מנתֹו ּתהיה מעלֹות, חמּׁשים הּמסלּול יהיה ואם ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָחלקים.
ׁשּׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים. וחמּׁשים מעלֹות ְְְֲֲֲִִִִִִִֶַַַַָָׁשלׁש
יהיה ואם חלקים. ועּׂשרים מעלֹות ארּבע מנתֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָּתהיה
וארּבעים ּוׁשנים מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשבעים, ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָהּמסלּול
ארּבע מנתֹו ּתהיה ׁשמֹונים, הּמסלּול יהיה ואם ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָחלקים.
הּמסלּול יהיה ואם חלקים. וחמּׁשים וחמּׁשה ְְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָמעלֹות

מעלֹות. חמׁש מנתֹו ּתהיה ְְְֲִִִֵֶַָָּתׁשעים,
.·Èלפי להם הראּוי ּתּקח - העּׂשרֹות עם אחדים יהיּו ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָָואם

הּׁשמׁש ּבמסלּול ׁשעּׂשית ּכמֹו הּמנֹות, ׁשּתי ׁשּבין ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּיתר
ׁשלׁש הרחב מסלּול ׁשהיה הרי ּכיצד? הּירח. ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּובמסלּול
חמּׁשים הּמסלּול היה ׁשאּלּו ידעּת, ּוכבר מעלֹות, ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָוחמּׁשים
היה ואּלּו חלקים, וחמּׁשים מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו היתה -ְְְֲֲֲִִִִַַָָָָָָָ
ועּׂשרים מעלֹות ארּבע מנתֹו היתה - ׁשּׁשים ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָהּמסלּול
חלקים, ׁשלׁשים - הּמנֹות ׁשּתי ּבין הּיתר נמצא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָחלקים,
זה, מסלּול חׁשּבֹון לפי ונמצא מעלה, לכל חלקים ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָׁשלׁשה
וחמּׁשים ותׁשעה מעלֹות, ׁשלׁש וחמּׁשים: ׁשלׁש ְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָׁשהּוא

ּומנין. מנין ּבכל ּתעּׂשה זֹו ּדר ועל ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָחלקים.
.‚Èּכמֹו ּתׁשעים, עד הרחב מסלּול ׁשל מנתֹו ׁשּתדע ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹמאחר

יהיה ׁשאם הּמסלּול; מנינֹות ּכל ׁשל מנֹות ּתדע ,ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהֹודענּו
הּמסלּול ּתגרע - ּוׁשמֹונים מאה עד ּתׁשעים על יתר ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָהּמסלּול

הּמנה. ּבֹו ּתדע והּנׁשאר ּוׁשמֹונים, ְְְִִִֵֵַַַָָָָמּמאה
.„Èׁשהרי ּדרֹומי, והּוא זה. ליל ּבתחּלת הּירח רחב הּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹוזה

יתר הּמסלּול היה אם וכן ּוׁשמֹונים. מאה על יתר ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהּמסלּול
מאה מּמּנּו ּתגרע - וׁשבעים מאתים עד ּוׁשמֹונים ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָמּמאה

הּמנה. ּבֹו ּתדע והּנׁשאר ְְְִִֵַַַָָָּוׁשמֹונים,
.ÂËׁשלׁש עד וׁשבעים מאתים על יֹותר הּמסלּול היה ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָואם

והּנׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - וׁשּׁשים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָמאֹות
הּמנה. ּבֹו ֵַַָָּתדע

.ÊËאֹותֹו ּתגרע - וחמּׁשים מאה הּמסלּול ׁשהיה הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?
ׁשלׁשים ׁשּמנת ידעּת ּוכבר ׁשלׁשים; נׁשאר ּוׁשמֹונים, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָמּמאה

מאה מנת ּתהיה וכ חלקים, ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי -ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ
חלקים. ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי ְְֲֲֲִִִִֵַַָוחמּׁשים:

.ÊÈמאה מּמּנּו ּתגרע - מאתים הּמסלּול ׁשהיה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי
היא עּׂשרים ׁשּמנת ידעּת ּוכבר עּׂשרים; יּׁשאר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּוׁשמֹונים,
מנת ּתהיה אם וכן חלקים, וארּבעים ּוׁשלׁשה אחת ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָמעלה
חלקים. וארּבעים ּוׁשלׁשה אחת מעלה ּתהיה ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָמאתים,

.ÁÈׁש הּמסלּול ׁשהיה מּׁשלׁשהרי אֹותֹו ּתגרע - מאֹות לׁש ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ
- ׁשּׁשים ׁשּמנת ידעּת ּוכבר ׁשּׁשים; נׁשאר וׁשּׁשים, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָמאֹות
מאֹות: ׁשלׁש מנת היא וכ חלקים, ועּׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָארּבע
הּמנינֹות. ּבכל זֹו ּדר ועל חלקים. ועּׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָארּבע

.ËÈרּוח ּובאיזֹו הּוא ּכּמה הּירח רחב לידע ׁשרצינּו ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהרי
ׁשני ׁשּבת, ערב ליל ּבתחּלת ּדרֹומי, ואם צפֹוני אם ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָהּוא,
היה האמּתי הּירח ׁשּמקֹום ידעּת, ּוכבר זֹו, מּׁשנה אּיר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹלחדׁש
חלקים ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה מעלֹות עּׂשרה ּבׁשמֹונה זה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָּבליל
ּבאֹותּה היה הראׁש ּומקֹום ל"ו, י"ח סימנֹו: - ׁשֹור ְְִִַַָָָָָֹמּמּזל
ּבתּולה מּמּזל חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות ועּׂשרים ּבׁשבע ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָהעת
ל יצא הּירח, מּמקֹום הראׁש מקֹום ּתגרע כז"ל, סימנֹו: -ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹ
חלקים ׁשּׁשה מעלֹות ּוׁשלׁשים אחת מאתים הרחב: ְְֲֲִִִִַַַַַַָָָָֹמסלּול
ּבכל החלקים על מׁשּגיחין ׁשאין לפי ו', רל"א סימנֹו: -ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ
ׁשּבארנּו ּבּדרכים זה מסלּול ׁשל הּמנה ונמצאת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמסלּול,
רחב וזהּו חלקים. וחמּׁשים ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש זה: ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹּבפרק
על יתר הּמסלּול ׁשהרי ּדרֹומי, והּוא זה. ליל ּבתחּלת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּירח

ּוׁשמֹונים. ְִֵָמאה

עּׂשר ׁשבעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

ּומּוכנים‡. עתידים ׁשּיהיּו ּכדי - ׁשהקּדמנּו הּדברים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָּכל
ותחׁשב ּתתחיל - זאת לדעת ּוכׁשּתרצה הראּיה. ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹלידיעת
ּומקֹום האמּתי הּירח ּומקֹום האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָותֹוציא
מּמקֹום האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ותגרע הראּיה, לׁשעת ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹהראׁש

אר הּנקרא הּוא והּנׁשאר האמּתי, ראׁשֹון.הּירח  ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
מקֹום·. ּתדע - הּירח ּומקֹום הראׁש מקֹום ׁשּתדע ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹּומאחר

והּוא דרֹומי. אֹו צפֹוני רחב הּוא ואם הּוא, ּכּמה ְְְְִִִֵַַַַָָֹהּירח
ּוברחב ראׁשֹון הּזה ּבאר והּזהר ראׁשֹון. רחב ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹהּנקרא

.ל מּוכנים ׁשניהם ויהיּו ְְְְִִִֵֶָָהראׁשֹון,
אם‚. הראׁשֹון: הּזה ּוברחב הראׁשֹון הּזה ּבאר ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוהתּבֹונן

ׁשאי ּבוּדאי, ּתדע - ּפחֹות אֹו ּבׁשוה מעלֹות ּתׁשע ל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָיצא
ארץ ּבכל הּלילה ּבאֹותֹו הּירח ׁשּיראה לעֹולם ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאפׁשר
האר יהיה ואם אחר; חׁשּבֹון צרי אּתה ואין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיּׂשראל,
ׁשהּירח ּבוּדאי, ּתדע - מעלֹות עּׂשרה חמׁש על יתר ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהראׁשֹון
ואם אחר; לחׁשּבֹון צרי אּתה ואין יּׂשראל, ארץ ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָיראה
חמׁש ועד מעלֹות וארּבעים ּתׁשע הראׁשֹון האר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיהיה
עד הראּיה, ּבחׁשּבֹונֹות ולחקר לדרׁש ּתצטר - ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹעּׂשרה

יראה. לא אֹו יראה אם ִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּתדע
האמּתי„. הּירח מקֹום ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בקצרה.1) ופעמים הארוכה בא פעמים הירח. מעגל הירח, ראיית ידיעת
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מקֹום היה אם אבל ּתאֹומים; מּזל סֹוף עד ּגדי מּזל ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָמּתחּלת
אר ויהיה קׁשת, מּזל סֹוף עד סרטן מּזל מּתחּלת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּירח
נראה הּירח ׁשאין ּתדע, - ּפחֹות אֹו מעלֹות עּׂשר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהראׁשֹון
הראׁשֹון היה ואם יּׂשראל; ארץ ּבכל הּלילה ּבאֹותֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָּכלל
ּגבּול ּבכל יראה וּדאי - מעלֹות ועּׂשרים ארּבע על ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָיתר
ועד מעלֹות מעּׂשר הראׁשֹון האר יהיה ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹיּׂשראל;
הראּיה ּבחׁשּבֹונֹות ולחקר לדרׁש ּתצטר - וארּבע ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹעּׂשרים

יראה. לא אֹו יראה ִֵֵֶֶָָֹאם
ּבאיזה‰. הּירח ּוראה התּבֹונן הראּיה? חׁשּבֹונֹות הן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואילּו

הראׁשֹון האר מן ּתגרע טלה, ּבמּזל יהיה אם הּוא: ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹמּזל
מן ּתגרע ׁשֹור, ּבמּזל יהיה ואם חלקים. וחמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָּתׁשעה

ּתאֹומים ּבמּזל יהיה ואם אחת. מעלה מןהאר ּתגרע , ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֹ
ּתגרע סרטן, ּבמּזל יהיה ואם חלקים. וחמּׁשים ׁשמֹונה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹהאר
אריה, ּבמּזל יהיה ואם חלקים. וארּבעים ׁשלׁשה האר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמן
ּבמּזל יהיה ואם חלקים. וארּבעים ׁשלׁשה האר מן ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹּתגרע
יהיה ואם חלקים. ּוׁשלׁשים ׁשבעה האר מן ּתגרע ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָֹּבתּולה,
חלקים. ּוׁשלׁשים ארּבעה האר מן ּתגרע מאזנים, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹּבמּזל
ּוׁשלׁשים ארּבעה האר מן ּתגרע עקרב, ּבמּזל יהיה ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹואם
ׁשּׁשה האר מן ּתגרע קׁשת, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹחלקים.
האר מן ּתגרע ּגדי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים. ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָֹּוׁשלׁשים
מן ּתגרע ּדלי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים. וארּבעים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָארּבעה
ּתגרע ּדגים, ּבמּזל יהיה ואם חלקים. וחמּׁשים ׁשלׁשה ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹהאר
אחר האר מן והּנׁשאר חלקים. וחמּׁשים ׁשמֹונה האר ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹמן

ׁשני. אר הּנקרא הּוא - החלקים אּלּו מּמּנּו ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּתגרע
.Âהאמּתי הּירח ׁשּמקֹום לפי אּלּו? חלקים גֹורעין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָולּמה

ּבאר ּביניהם יׁש ׁשּנּוי אּלא ּבֹו, ׁשּיראה הּמקֹום ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹאינֹו
האר מראה וׁשּנּוי הּמראה. ׁשּנּוי הּנקרא והּוא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹּוברחב,
ׁשאמרנּו. ּכמֹו ,האר מן אֹותֹו ּגֹורעין לעֹולם הראּיה, ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹּבׁשעת

.Ê- צפֹוני הּירח רחב היה אם הרחב: מראה ׁשּנּוי ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹאבל
הראׁשֹון, הרחב מן הרחב מראה ׁשּנּוי ׁשל חלקים ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּגֹורעין
ׁשּנּוי ׁשל החלקים מֹוסיפין - הּדרֹומי הּירח רחב היה ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹואם
הרחב ּׁשּיהיה ּומה הראׁשֹון. הרחב על הרחב ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹמראה
אֹותם מּמּנּו ּגֹורעין אֹו עליו ׁשּמֹוסיפין אחר ְִִִִִֶֶַַָָָָהראׁשֹון

ׁשני. רחב הּנקרא הּוא - ְֲִִִֵַַַָָֹהחלקים
.Áיהיה אם אֹותן? ּגֹורעין אֹו ׁשּמֹוסיפין החלקים הם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָוכּמה

- ׁשֹור ּבמּזל יהיה ואם חלקים. ּתׁשעה - טלה ּבמּזל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּירח
עּׂשר ׁשּׁשה - ּתאֹומים ּבמּזל יהיה ואם חלקים. ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָעּׂשרה
חלקים. ועּׂשרים ׁשבעה - סרטן ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָחלקים.
יהיה ואם חלקים. ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה - אריה ּבמּזל יהיה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָואם
ּבמּזל יהיה ואם חלקים. וארּבעים ארּבעה - ּבתּולה ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָּבמּזל
- עקרב ּבמּזל יהיה ואם חלקים. וארּבעים ׁשּׁשה - ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָֹמאזנים
ארּבעה - קׁשת ּבמּזל יהיה ואם חלקים. וארּבעים ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָחמּׁשה
ּוׁשלׁשים ׁשּׁשה - ּגדי ּבמּזל יהיה ואם חלקים. ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָוארּבעים
ואם חלקים. וארּבעה עּׂשרים - ּדלי ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָחלקים.

חלקים. עּׂשר ׁשנים - ּדגים ּבמּזל ְְְֲִִִֵֶַַָָָָיהיה
.Ëהרחב מן אֹותן ּתגרע אּלּו, חלקים ׁשּתדע ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹמאחר

ל ויצא ,ׁשהֹודענּו ּכמֹו עליו אֹותן ּתֹוסיף אֹו ְְְְִִֵֵֶַָָָָהראׁשֹון

ותדע דרֹומי, אֹו צפֹוני הּוא אם ידעּת ּוכבר הּׁשני, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹהרחב
ותכין הּׁשני, הרחב זה נעּׂשה חלקים וכּמה מעלֹות ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹּכּמה

עתיד. ויהיה לפני ְְְִִֶֶָָאֹותֹו
.Èמּפני מקצתֹו, הּזה הּׁשני הרחב מן ותּקח ּתחזר ּכ ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹואחר

ׁשּתּקח הּמקצת הּוא וכּמה ּבמעּגלֹו. מעט נלֹוז ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשהּירח
עּׂשרים עד טלה מּזל מּתחּלת הּירח מקֹום יהיה אם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָמּמּנּו?
מעלֹות עּׂשרים עד מאזנים מּזל מּתחּלת אֹו מּמּנּו, ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַֹמעלֹות
הּירח יהיה ואם חמיׁשיו. ׁשני הּׁשני הרחב מן ּתּקח - ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמּמּנּו
אֹו ׁשֹור, מּמּזל מעלֹות עּׂשר עד טלה מּמּזל ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָמעּׂשרים
ּתּקח - עקרב מּמּזל מעלֹות עּׂשר עד מאזנים מּמּזל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹמעּׂשרים
מעלֹות מעּׂשר הּירח יהיה ואם ׁשליׁשיתֹו. הּׁשני הרחב ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמן
עקרב מּמּזל מעלֹות מעּׂשר אֹו מּמּנּו, עּׂשרים עד ׁשֹור ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָמּמּזל

מ עּׂשרים יהיהעד ואם רביעיתֹו. הּׁשני הרחב מן ּתּקח - ּמּנּו ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
מעּׂשרים אֹו סֹופֹו, עד ׁשֹור מּמּזל מעלֹות מעּׂשרים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּירח
ואם חמיׁשיתֹו. הּׁשני הרחב מן ּתּקח - סֹופֹו עד עקרב ְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָֹמּמּזל
אֹו מּמּנּו, מעלֹות עּׂשר עד ּתאֹומים מּזל מּתחּלת הּירח ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָיהיה
הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו מעלֹות עּׂשר עד קׁשת מּזל ְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹמּתחּלת
ועד ּתאֹומים מּמּזל מעלֹות מעּׂשר יהיה ואם ׁשתּותֹו. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַהּׁשני
- מּמּנּו עּׂשרים עד קׁשת מּמּזל מעּׂשר אֹו מּמּנּו, ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַעּׂשרים
הּירח מקֹום יהיה ואם ׁשתּותֹו. חצי הּׁשני הרחב מן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּתּקח
אֹו מּמּנּו, ועּׂשרים חמׁש עד ּתאֹומים מּמּזל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמעּׂשרים
מן ּתּקח - מּמּנּו ועּׂשרים חמׁש עד קׁשת מּמּזל ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָמעּׂשרים
מחמׁש הּירח מקֹום יהיה ואם ׁשתּותֹו. רביע הּׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹהרחב
אֹו סרטן, מּמּזל מעלֹות חמׁש עד ּתאֹומים מּמּזל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָועּׂשרים
- ּגדי מּמּזל מעלֹות חמׁש עד קׁשת מּמּזל ועּׂשרים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמחמׁש
הּירח יהיה ואם מעּגל. נליזת ּכאן ׁשאין לפי ּכלּום, ּתּקח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹלא
עד ּגדי מּמּזל מחמׁש אֹו מּמּנּו, עּׂשר עד סרטן מּמּזל ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמחמׁש
יהיה ואם ׁשתּותֹו. רביע הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹעּׂשר
מעּׂשר אֹו מּמּנּו, עּׂשרים עד סרטן מּמּזל מעּׂשר הּירח ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמקֹום
חצי הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו עּׂשרים עד ּגדי ְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹמּמּזל
עד סרטן מּמּזל מעּׂשרים הּירח מקֹום יהיה ואם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשתּותֹו.
הרחב מן ּתּקח - סֹופֹו עד ּגדי מּמּזל מעּׂשרים אֹו ְְִִִִִֵֶַַַַַָֹסֹופֹו,
עּׂשר עד אריה מּזל מּתחּלת הּירח יהיה ואם ׁשתּותֹו. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּׁשני
- מּמּנּו מעלֹות עּׂשר עד ּדלי מּזל מּתחּלת אֹו מּמּנּו, ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַמעלֹות
מעּׂשר הּירח יהיה ואם חמיׁשיתֹו. הּׁשני הרחב מּמּנּו ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּתּקח
ּדלי מּמּזל מעּׂשר אֹו מּמּנּו, עּׂשרים עד אריה מּמּזל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַמעלֹות
יהיה ואם רביעיתֹו. הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו עּׂשרים ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹעד
אֹו ּבתּולה, מּמּזל עּׂשר עד אריה מּמּזל מעּׂשרים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּירח
הרחב מן ּתּקח - ּדגים מּמּזל עּׂשר עד ּדלי מּמּזל ְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמעּׂשרים
מּמּזל מעלֹות מעּׂשר הּירח יהיה ואם ׁשליׁשיתֹו. ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּׁשני
- סֹופֹו עד ּדגים מּמּזל מעלֹות מעּׂשר אֹו סֹופֹו, עד ְֲִִֵֶֶַַַַַָָּבתּולה
מן ׁשּתּקח הּמקצת וזאת חמיׁשיו. ׁשני הּׁשני הרחב מן ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹּתּקח

הּירח. מעּגל הּנקראת היא - הּׁשני ְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָֹהרחב
.‡Èהּוא אם ותראה הּירח, ּברחב ותתּבֹונן ּתחזר ּכ ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹואחר

הּזה הּירח מעּגל ּתגרע - צפֹוני הּוא אם דרֹומי: אֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָצפֹוני
הּמעּגל ּתֹוסיף - ּדרֹומי הּירח רחב היה ואם הּׁשני, האר ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹמן
מקֹום ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשני. האר על ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּזה
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היה אם אבל ּתאֹומים; מּזל סֹוף עד ּגדי מּזל מּתחּלת ְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָָהּירח
הּדבר יהיה - קׁשת מּזל סֹוף עד סרטן מּזל מּתחּלת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָהּירח
על הּמעּגל ּתֹוסיף - צפֹוני הּירח רחב יהיה ׁשאם :ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהפ
מן הּמעּגל ּתגרע - ּדרֹומי הּירח רחב היה ואם הּׁשני, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹהאר
עליו ׁשּתֹוסיף אחר הּׁשני האר ּׁשּיהיה ּומה הּׁשני. ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהאר
לא ׁשאם ודע, הּׁשליׁשי. אר הּנקרא הּוא - מּמּנּו ּתגרע ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹאֹו
הרחב מן לקחת החׁשּבֹון נתן ולא מעּגל, נליזת ׁשם ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹיהיה
הּׁשליׁשי האר הּוא עצמֹו הּׁשני האר יהיה - ּכלּום ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּׁשני

יתר. ּובלא ּפחֹות ְְֵָָֹֹּבלא
.·Èוהּוא הּזה, הּׁשליׁשי האר ותראה ּתחזר ּכ ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹואחר

יהיה אם הּוא: מּזל ּבאיזה והּׁשמׁש, הּירח ׁשּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּמעלֹות
הּׁשליׁשי האר על ּתֹוסיף - טלה ּבמּזל אֹו ּדגים ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹּבמּזל
ּתֹוסיף - ׁשֹור ּבמּזל אֹו ּדלי ּבמּזל האר יהיה ואם ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָֹׁשתּותֹו.
אֹו ּגדי ּבמּזל האר יהיה ואם חמיׁשיתֹו. הּׁשליׁשי האר ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹעל
ואם ׁשתּותֹו. הּׁשליׁשי האר על ּתֹוסיף - ּתאֹומים ְְְְְִִִִִֶַַַַָֹּבמּזל
האר ּתּניח - סרטן ּבמּזל אֹו קׁשת ּבמּזל האר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹיהיה
מּמּנּו תגרע ולא עליו תֹוסיף ולא ׁשהּוא, ּכמֹות .הּׁשליׁשי ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹ
מן ּתגרע - אריה ּבמּזל אֹו עקרב ּבמּזל האר היה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹואם
מאזנים ּבמּזל האר יהיה ואם חמיׁשיתֹו. הּׁשליׁשי ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹהאר
ּומה ׁשליׁשיתֹו. הּׁשליׁשי האר מן ּתגרע - ּבתּולה ּבמּזל ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹאֹו
מּמּנּו ּתגרע אֹו עליו ׁשּתֹוסיף אחר הּׁשליׁשי האר ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּׁשּיהיה
ואחר רביעי. אר הּנקרא הּוא - ׁשהּוא ּכמֹות אֹותֹו ּתּניח ְְְְִִִִֶֶַַַַַָֹאֹו
ׁשליׁשיו ׁשני ותּקח הראׁשֹון, הּירח רחב אצל ּתחזר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּכ
ותתּבֹונן הּמדינה. ּגבּה מנת הּנקרא הּוא וזה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹלעֹולם;
ּגבּה מנת ּתֹוסיף - צפֹוני הּירח רחב יהיה אם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹותראה:
- ּדרֹומי הּירח רחב יהיה ואם הרביעי, האר על ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהּמדינה
ּׁשּיהיה ּומה הרביעי. האר מן הּמדינה ּגבּה מנת ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּתגרע
הּוא - עליו ׁשּמֹוסיפין אֹו מּמּנּו ׁשּגֹורעין אחר הרביעי ְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹהאר

הראּיה. קׁשת ְְִִֶֶַָָָהּנקרא
.‚Èערב ּבליל הּירח יראה אם לחקר ׁשּבאנּו הרי ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכיצד?

מקֹום ּתֹוציא - יראה לא אֹו זֹו, מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹׁשּבת,
זֹו, לׁשנה הּירח ורחב האמּתי הּירח ּומקֹום האמּתי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּׁשמׁש
ּבׁשבע - האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ל יצא .ׁשהֹודענּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָּכמֹו
ל ויצא ז"ט. סימנֹו: ׁשֹור. מּמּזל חלקים ותׁשעה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָמעלֹות
וׁשּׁשה מעלֹות עּׂשרה ּבׁשמֹונה - האמּתי הּירח ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמקֹום
רחב ל ויצא ל"ו. י"ח סימנֹו: ׁשֹור. מּמּזל חלקים ְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹּוׁשלׁשים
חלקים. וחמּׁשים ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש ּדרֹום, ּברּוח - ְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָהּירח
מקֹום ותגרע הראׁשֹון. הרחב הּוא וזה נ"ג. ג' ְְְְִִִֶַַָָָֹסימנֹו:
וׁשבעה מעלֹות, עּׂשרה אחת יּׁשאר: הּירח, מּמקֹום ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשמׁש
הראׁשֹון. האר הּוא וזה כ"ז. י"א סימנֹו: חלקים. ְְְֲִִִִֶֶֶָָָָֹועּׂשרים
מעלה האר מראה ׁשּנּוי יהיה ׁשֹור, ּבמּזל הּירח ׁשהיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּולפי
האר ל יצא הראׁשֹון, האר מן אֹותּה לגרע וראּוי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹאחת,
יכ"ז. סימנֹו: חלקים. ועּׂשרים וׁשבעה מעלֹות, עּׂשר ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָהּׁשני:
ׁשרחב ּולפי חלקים. עּׂשרה - הרחב מראה ׁשּנּוי יהיה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹוכן
ׁשהּוא הּמראה, ׁשּנּוי עליו להֹוסיף ראּוי דרֹומי, היה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּירח
ּוׁשלׁשה מעלֹות, ארּבע הּׁשני: הרחב ל יצא חלקים, ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹעּׂשרה
עּׂשרה ּבׁשמֹונה הּירח ׁשהיה ּולפי ד"ג. סימנֹו: ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָחלקים.

רביעיתֹו, הּׁשני הרחב מן לּקח ראּוי ׁשֹור, מּמּזל ְֲִִִִִִֵַַַַַַָָֹמעלֹות
זֹו: לעת הּירח מעּגל ל יצא הּירח, מעּגל הּנקרא ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָוהּוא
ּבׁשנּיֹות. מדקּדקין ׁשאין לפי אחד, וחלק אחת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמעלה

.„Èראׁש ּבין האמּתי הּירח ּומקֹום ּדרֹומי הּירח ׁשרחב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹּולפי
יצא הּׁשני, האר על הּמעּגל להֹוסיף ראּוי סרטן, וראׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּגדי
ועּׂשרים ּוׁשמֹונה מעלֹות, עּׂשרה אחת הּׁשליׁשי: האר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹל
ׁשֹור, ּבמּזל הּזה ׁשהאר ּולפי כ"ח. י"א סימנֹו: ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹחלקים.
ׁשּתי ׁשהּוא חמיׁשיתֹו, הּׁשליׁשי האר על להֹוסיף ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹראּוי
ׁשלׁש הרביעי: האר ל ויצא חלקים, עּׂשר ּוׁשמֹונה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹמעלֹות
מ"ו. י"ג סימנֹו: חלקים. וארּבעים וׁשּׁשה מעלֹות, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָעּׂשרה
מנת ויצא ׁשליׁשיו, ׁשני ולקחנּו הראׁשֹון, הרחב אצל ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוחזרנּו
חלקים. ּוׁשלׁשים וחמּׁשה מעלֹות, ׁשּתי והּוא: הּמדינה, ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָֹּגבּה
הּמדינה ּגבּה מנת מּמּנּו לגרע ראּוי ּדרֹומי, הרחב ׁשהיה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹּולפי
עּׂשר ואחד מעלֹות עּׂשרה אחת :ל יּׁשאר הרביעי, האר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמן
הּזה. ּבּלילה הראּיה קׁשת היא וזֹו י"א. י"א סימנֹו: ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָחלקים.
מעלֹות ּכּמה הראּיה, קׁשת ותדע ּתעּׂשה הּזה הּדר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָועל
לעֹולם. ׁשּתרצה ראּיה ליל ּבכל ּבּה, יׁש חלקים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָוכּמה

.ÂËקׁשת ּתהיה ׁשאם ודע, ּבּה. ּתבין זֹו, קׁשת ׁשּתצא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָואחר
ארץ ּבכל ׁשּיראה אפׁשר אז - ּפחֹות אֹו מעלֹות ּתׁשע ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהראּיה
עּׂש ארּבע על יתר הראּיה קׁשת ּתהיה ואם רהיּׂשראל; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

יּׂשראל. ארץ לכל גלּוי ויהיה יראה ׁשּלא אפׁשר אי - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹמעלֹות
.ÊËעד עּׂשירית מעלה מּתחּלת הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָואם

האר אל הראּיה קׁשת ּתער - עּׂשרה ארּבע מעלה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹסֹוף
לֹו; ׁשּיׁש הּקּצין מן יראה לא אֹו יראה אם ותדע ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהראׁשֹון,

הראּיה. קּצי הּנקראין ְְְִִִִֵֵַָָָוהן
.ÊÈעל מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה אם הראּיה? קּצי הן ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָואלּו

ויהיה עּׂשר, על יתר אֹו מעלֹות עּׂשר סֹוף עד מעלֹות ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּתׁשע
יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות עּׂשרה ׁשלׁש הראׁשֹון ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהאר
- מּזה ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹואם

יראה. ֵֶָֹלא
.ÁÈסֹוף עד מעלֹות עּׂשר על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָואם

האר ויהיה עּׂשרה, אחת על יתר אֹו מעלֹות עּׂשרה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹאחת
ואם יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות עּׂשרה ׁשּתים ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהראׁשֹון
יראה. לא - מּזה ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּתהיה

.ËÈסֹוף עד עּׂשרה אחת על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָואם
האר ויהיה עּׂשרה, ׁשּתים על יתר אֹו מעלֹות עּׂשרה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּתים
ּתהיה ואם יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות עּׂשרה אחת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהראׁשֹון
יראה. לא - מּזה ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות ְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹהּקׁשת

.Îמעלֹות עּׂשרה ׁשּתים על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָואם
ויהיה עּׂשרה, ׁשלׁש על יתר אֹו מעלֹות עּׂשרה ׁשלׁש סֹוף ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָעד
ּתהיה ואם יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות עּׂשר הראׁשֹון ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהאר
יראה. לא - מּזה ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות ְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹהּקׁשת

.‡Îמעלֹות עּׂשרה ׁשלׁש על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָואם
האר ויהיה עּׂשרה, ארּבע על יתר אֹו עּׂשרה ארּבע סֹוף ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹעד
ּתהיה ואם יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות ּתׁשע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהראׁשֹון
יראה. לא - מּזה ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה ּפחֹות ְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹהּקׁשת
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היה אם אבל ּתאֹומים; מּזל סֹוף עד ּגדי מּזל מּתחּלת ְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָָהּירח
הּדבר יהיה - קׁשת מּזל סֹוף עד סרטן מּזל מּתחּלת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָהּירח
על הּמעּגל ּתֹוסיף - צפֹוני הּירח רחב יהיה ׁשאם :ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהפ
מן הּמעּגל ּתגרע - ּדרֹומי הּירח רחב היה ואם הּׁשני, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹהאר
עליו ׁשּתֹוסיף אחר הּׁשני האר ּׁשּיהיה ּומה הּׁשני. ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהאר
לא ׁשאם ודע, הּׁשליׁשי. אר הּנקרא הּוא - מּמּנּו ּתגרע ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹאֹו
הרחב מן לקחת החׁשּבֹון נתן ולא מעּגל, נליזת ׁשם ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹיהיה
הּׁשליׁשי האר הּוא עצמֹו הּׁשני האר יהיה - ּכלּום ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּׁשני

יתר. ּובלא ּפחֹות ְְֵָָֹֹּבלא
.·Èוהּוא הּזה, הּׁשליׁשי האר ותראה ּתחזר ּכ ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹואחר

יהיה אם הּוא: מּזל ּבאיזה והּׁשמׁש, הּירח ׁשּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּמעלֹות
הּׁשליׁשי האר על ּתֹוסיף - טלה ּבמּזל אֹו ּדגים ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹּבמּזל
ּתֹוסיף - ׁשֹור ּבמּזל אֹו ּדלי ּבמּזל האר יהיה ואם ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָֹׁשתּותֹו.
אֹו ּגדי ּבמּזל האר יהיה ואם חמיׁשיתֹו. הּׁשליׁשי האר ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹעל
ואם ׁשתּותֹו. הּׁשליׁשי האר על ּתֹוסיף - ּתאֹומים ְְְְְִִִִִֶַַַַָֹּבמּזל
האר ּתּניח - סרטן ּבמּזל אֹו קׁשת ּבמּזל האר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹיהיה
מּמּנּו תגרע ולא עליו תֹוסיף ולא ׁשהּוא, ּכמֹות .הּׁשליׁשי ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹ
מן ּתגרע - אריה ּבמּזל אֹו עקרב ּבמּזל האר היה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹואם
מאזנים ּבמּזל האר יהיה ואם חמיׁשיתֹו. הּׁשליׁשי ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹהאר
ּומה ׁשליׁשיתֹו. הּׁשליׁשי האר מן ּתגרע - ּבתּולה ּבמּזל ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹאֹו
מּמּנּו ּתגרע אֹו עליו ׁשּתֹוסיף אחר הּׁשליׁשי האר ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּׁשּיהיה
ואחר רביעי. אר הּנקרא הּוא - ׁשהּוא ּכמֹות אֹותֹו ּתּניח ְְְְִִִִֶֶַַַַַָֹאֹו
ׁשליׁשיו ׁשני ותּקח הראׁשֹון, הּירח רחב אצל ּתחזר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּכ
ותתּבֹונן הּמדינה. ּגבּה מנת הּנקרא הּוא וזה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹלעֹולם;
ּגבּה מנת ּתֹוסיף - צפֹוני הּירח רחב יהיה אם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹותראה:
- ּדרֹומי הּירח רחב יהיה ואם הרביעי, האר על ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהּמדינה
ּׁשּיהיה ּומה הרביעי. האר מן הּמדינה ּגבּה מנת ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּתגרע
הּוא - עליו ׁשּמֹוסיפין אֹו מּמּנּו ׁשּגֹורעין אחר הרביעי ְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹהאר

הראּיה. קׁשת ְְִִֶֶַָָָהּנקרא
.‚Èערב ּבליל הּירח יראה אם לחקר ׁשּבאנּו הרי ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכיצד?

מקֹום ּתֹוציא - יראה לא אֹו זֹו, מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹׁשּבת,
זֹו, לׁשנה הּירח ורחב האמּתי הּירח ּומקֹום האמּתי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּׁשמׁש
ּבׁשבע - האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ל יצא .ׁשהֹודענּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָּכמֹו
ל ויצא ז"ט. סימנֹו: ׁשֹור. מּמּזל חלקים ותׁשעה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָמעלֹות
וׁשּׁשה מעלֹות עּׂשרה ּבׁשמֹונה - האמּתי הּירח ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמקֹום
רחב ל ויצא ל"ו. י"ח סימנֹו: ׁשֹור. מּמּזל חלקים ְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹּוׁשלׁשים
חלקים. וחמּׁשים ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש ּדרֹום, ּברּוח - ְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָהּירח
מקֹום ותגרע הראׁשֹון. הרחב הּוא וזה נ"ג. ג' ְְְְִִִֶַַָָָֹסימנֹו:
וׁשבעה מעלֹות, עּׂשרה אחת יּׁשאר: הּירח, מּמקֹום ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשמׁש
הראׁשֹון. האר הּוא וזה כ"ז. י"א סימנֹו: חלקים. ְְְֲִִִִֶֶֶָָָָֹועּׂשרים
מעלה האר מראה ׁשּנּוי יהיה ׁשֹור, ּבמּזל הּירח ׁשהיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּולפי
האר ל יצא הראׁשֹון, האר מן אֹותּה לגרע וראּוי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹאחת,
יכ"ז. סימנֹו: חלקים. ועּׂשרים וׁשבעה מעלֹות, עּׂשר ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָהּׁשני:
ׁשרחב ּולפי חלקים. עּׂשרה - הרחב מראה ׁשּנּוי יהיה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹוכן
ׁשהּוא הּמראה, ׁשּנּוי עליו להֹוסיף ראּוי דרֹומי, היה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּירח
ּוׁשלׁשה מעלֹות, ארּבע הּׁשני: הרחב ל יצא חלקים, ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹעּׂשרה
עּׂשרה ּבׁשמֹונה הּירח ׁשהיה ּולפי ד"ג. סימנֹו: ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָחלקים.

רביעיתֹו, הּׁשני הרחב מן לּקח ראּוי ׁשֹור, מּמּזל ְֲִִִִִִֵַַַַַַָָֹמעלֹות
זֹו: לעת הּירח מעּגל ל יצא הּירח, מעּגל הּנקרא ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָוהּוא
ּבׁשנּיֹות. מדקּדקין ׁשאין לפי אחד, וחלק אחת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמעלה

.„Èראׁש ּבין האמּתי הּירח ּומקֹום ּדרֹומי הּירח ׁשרחב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹּולפי
יצא הּׁשני, האר על הּמעּגל להֹוסיף ראּוי סרטן, וראׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּגדי
ועּׂשרים ּוׁשמֹונה מעלֹות, עּׂשרה אחת הּׁשליׁשי: האר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹל
ׁשֹור, ּבמּזל הּזה ׁשהאר ּולפי כ"ח. י"א סימנֹו: ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹחלקים.
ׁשּתי ׁשהּוא חמיׁשיתֹו, הּׁשליׁשי האר על להֹוסיף ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹראּוי
ׁשלׁש הרביעי: האר ל ויצא חלקים, עּׂשר ּוׁשמֹונה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹמעלֹות
מ"ו. י"ג סימנֹו: חלקים. וארּבעים וׁשּׁשה מעלֹות, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָעּׂשרה
מנת ויצא ׁשליׁשיו, ׁשני ולקחנּו הראׁשֹון, הרחב אצל ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוחזרנּו
חלקים. ּוׁשלׁשים וחמּׁשה מעלֹות, ׁשּתי והּוא: הּמדינה, ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָֹּגבּה
הּמדינה ּגבּה מנת מּמּנּו לגרע ראּוי ּדרֹומי, הרחב ׁשהיה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹּולפי
עּׂשר ואחד מעלֹות עּׂשרה אחת :ל יּׁשאר הרביעי, האר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמן
הּזה. ּבּלילה הראּיה קׁשת היא וזֹו י"א. י"א סימנֹו: ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָחלקים.
מעלֹות ּכּמה הראּיה, קׁשת ותדע ּתעּׂשה הּזה הּדר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָועל
לעֹולם. ׁשּתרצה ראּיה ליל ּבכל ּבּה, יׁש חלקים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָוכּמה

.ÂËקׁשת ּתהיה ׁשאם ודע, ּבּה. ּתבין זֹו, קׁשת ׁשּתצא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָואחר
ארץ ּבכל ׁשּיראה אפׁשר אז - ּפחֹות אֹו מעלֹות ּתׁשע ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהראּיה
עּׂש ארּבע על יתר הראּיה קׁשת ּתהיה ואם רהיּׂשראל; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

יּׂשראל. ארץ לכל גלּוי ויהיה יראה ׁשּלא אפׁשר אי - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹמעלֹות
.ÊËעד עּׂשירית מעלה מּתחּלת הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָואם

האר אל הראּיה קׁשת ּתער - עּׂשרה ארּבע מעלה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹסֹוף
לֹו; ׁשּיׁש הּקּצין מן יראה לא אֹו יראה אם ותדע ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהראׁשֹון,

הראּיה. קּצי הּנקראין ְְְִִִִֵֵַָָָוהן
.ÊÈעל מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה אם הראּיה? קּצי הן ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָואלּו

ויהיה עּׂשר, על יתר אֹו מעלֹות עּׂשר סֹוף עד מעלֹות ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּתׁשע
יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות עּׂשרה ׁשלׁש הראׁשֹון ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהאר
- מּזה ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹואם

יראה. ֵֶָֹלא
.ÁÈסֹוף עד מעלֹות עּׂשר על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָואם

האר ויהיה עּׂשרה, אחת על יתר אֹו מעלֹות עּׂשרה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹאחת
ואם יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות עּׂשרה ׁשּתים ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהראׁשֹון
יראה. לא - מּזה ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּתהיה

.ËÈסֹוף עד עּׂשרה אחת על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָואם
האר ויהיה עּׂשרה, ׁשּתים על יתר אֹו מעלֹות עּׂשרה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּתים
ּתהיה ואם יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות עּׂשרה אחת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהראׁשֹון
יראה. לא - מּזה ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות ְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹהּקׁשת

.Îמעלֹות עּׂשרה ׁשּתים על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָואם
ויהיה עּׂשרה, ׁשלׁש על יתר אֹו מעלֹות עּׂשרה ׁשלׁש סֹוף ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָעד
ּתהיה ואם יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות עּׂשר הראׁשֹון ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהאר
יראה. לא - מּזה ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות ְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹהּקׁשת

.‡Îמעלֹות עּׂשרה ׁשלׁש על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָואם
האר ויהיה עּׂשרה, ארּבע על יתר אֹו עּׂשרה ארּבע סֹוף ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹעד
ּתהיה ואם יראה; וּדאי - יֹותר אֹו מעלֹות ּתׁשע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהראׁשֹון
יראה. לא - מּזה ּפחֹות האר יהיה אֹו מּזה ּפחֹות ְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹהּקׁשת
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.·Îערב לילי ׁשל הראּיה ּבקׁשת להתּבֹונן ּבאנּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּכיצד?
קׁשת ּבחׁשּבֹון לנּו יצא זֹו, מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּבת,
ּכמֹו חלקים, עּׂשר ואחד מעלֹות עּׂשרה אחת ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָהראּיה:
ארּבע עד עּׂשר ּבין הראּיה קׁשת ׁשהיתה ּולפי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּידעּת.
ידעּת, ּוכבר הראׁשֹון. האר אל אֹותּה ערכנּו ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעּׂשרה,
וׁשבעה מעלֹות, עּׂשרה אחת - זה ּבליל הּזה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשהאר
אחת על יתר הראּיה קׁשת ׁשהיתה ּולפי חלקים. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָועּׂשרים
עּׂשרה [אחת] על יתר הראׁשֹון האר והיה מעלֹות, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעּׂשרה
וכן הּקצּובֹות. הּקּצין לפי זה ּבליל יראה ׁשּוּדאי יּודע -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּלּה. הראׁשֹון האר עם וקׁשת קׁשת ּבכל ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּתׁשער
.‚Î,ּבֹו יׁש חׁשּבֹונֹות ּכּמה האּלּו הּמעּׂשים מן ראית ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּוכבר

עד הרּבה, ׁשּיגענּו אחר גרּועין, וכּמה ּתֹוספֹות ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָוכּמה
ּגדֹול. עמק ּבחׁשּבֹונם ׁשאין קרֹובים ּדרכים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשהמצאנּו
אמרּו ּולפיכ ּבמעּגלֹותיו, יׁש ּגדֹולֹות עקלקּלֹות ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָׁשהּירח
ואמרּו מבֹואֹו. ידע לא ירח מבֹואֹו, ידע ׁשמׁש ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹחכמים:
ּכמֹו ּבקצרה; ּבא ּפעמים ּבארּכה, ּבא ּפעמים ְְְְֲֲִִִִַָָָָָָָָֻחכמים:
ּתגרע, ּופעמים ּתֹוסיף ׁשּפעמים אּלּו, מחׁשּבֹונֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּתראה

הרא קׁשת ׁשּתהא ארּכהעד הראּיה קׁשת ּתהיה ּופעמים ּיה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו קצרה, ְְְְִֵֶַָָָּופעמים

.„Îזה מנין מֹוסיפים מה ּומּפני החׁשּבֹונֹות, אּלּו ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָוטעם
הּדברים, מאּלּו ודבר ּדבר ּכל נֹודע והיא ּגֹורעין, מה ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָּומּפני
הּתקּופֹות חכמת היא - ודבר ּדבר ּכל על ְְְְְִַַַָָָָָָָָָוהראיה
והם הרּבה, ספרים יון חכמי ּבּה ׁשחּברּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּגימטרּיֹות,
חכמי ׁשחּברּו הּספרים אבל החכמים; ּביד עכׁשו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּנמצאים
אלינּו. הּגיעּו לא יּׂששכר, מּבני הּנביאים ּבימי ׁשהיּו ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹיּׂשראל,
ּבהם ׁשאין הם, ּברּורֹות ּבראיֹות הּדברים אּלּו ׁשּכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּומאחר
חֹוׁשׁשין אין - אחריהם להרהר לאדם אפׁשר ואי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדפי,
אֹותם ׁשחּברּו ּבין נביאים אֹותם ׁשחּברּו ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָלמחּבר,
ּבראיֹות אמּתתֹו ונֹודעה טעמֹו, ׁשּנתּגּלה ּדבר ׁשּכל ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֻהאּמֹות;
אֹו ׁשאמרֹו האיׁש זה על סֹומכין אנּו ּדפי, ּבהם ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשאין

ׁשּנֹודע. והּטעם ׁשּנתּגּלתה הראיה על ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּלּמדֹו

ה'תשע"א סיון א' שישי יום

עּׂשר ׁשמֹונה 1ּפרק
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יראה‡. ׁשהּירח החׁשּבֹון ל יֹוציא ׁשאם ּוברּור, ידּוע ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּדבר
העבים מּפני יראה, ׁשּלא ואפׁשר ׁשּיראה אפׁשר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבּלילה,
הר ׁשּיהיה אֹו גיא, ׁשהּוא הּמקֹום מּפני אֹו אֹותֹו, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָׁשּמכּסין

הּמקֹום אֹותֹו לאנׁשי מערב רּוח ּכנגד ּכאּלּו2ּגבֹוּה ׁשּנמצאּו , ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
,נמּו ּבמקֹום ׁשהּוא למי יראה לא ׁשהּירח ּבגיא. יֹוׁשבין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהן

גד היה ּגבֹוּהאפּלּו הר ּבראׁש עֹומד ׁשהּוא למי ויראה ֹול, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּׁשֹוכן למי יראה וכן ּביֹותר; קטן ׁשהּירח ּפי על אף ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָותלּול,
על אף הּגדֹול, ּבּים ּבספינה ׁשּמהּל למי אֹו הּים ּׂשפת ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָעל

ּביֹותר. קטן ׁשהּוא ְִֵֶָָּפי
יֹותר·. הּירח יראה צח, יֹום יהיה אם הּגׁשמים, ּבימֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן

אם הּגׁשמים, ׁשּבימֹות לפי החּמה. ּבימֹות ּׁשּיראה ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמּמה
ּבטהר הרקיע ויראה הרּבה, ז האויר יהיה - צח יֹום ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹיהיה
ּבימֹות אבל ּבאויר; ׁשּיתערב אבק ׁשם ׁשאין מּפני ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָיֹותר,
ויראה האבק, מּפני מעּׁשן, הּוא ּכאּלּו האויר יהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהחּמה

קטן. ֵַַָָָהּירח
.‚ׁשּתער הראׁשֹון והאר הראּיה קׁשת ׁשּתמצא זמן ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹוכל

ּביֹותר, קטן הּירח יהיה - ּבצמצּום ׁשּלהם הּקצין ׁשני עם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלּה
קׁשת ּתמצא ואם ּביֹותר; ּגבֹוּה ּבמקֹום אּלא יראה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹולא
סֹוף עד והֹוסיפּו הרּבה, ארּכין הראׁשֹון והאר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֻהראּיה
הּקׁשת אר לפי ּגדֹול; הּירח יראה - מּמעלֹות ׁשּלהן ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּקצים

לּכל. ּוגלּיתֹו ּגדֹול יהיה הראׁשֹון ְְְִִִֶֶַָָָָֹֹוהאר
ּבלּבם,„. אּלּו דברים ׁשני לּׂשּום ּדין לבית ראּוי ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָלפיכ

הראּיה זמן זה3ׁשהן: ּבאי העדים את וׁשֹואלין ּומקֹומּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ויּתן קצרה, הראּיה קׁשת היתה ׁשאם ראיתם. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָמקֹום
ּתׁשע הראּיה קׁשת ׁשהיתה ּכגֹון ּבצמצּום, ׁשּיראה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהחׁשּבֹון
עּׂשרה ׁשלׁש הראׁשֹון האר והיה חלקים, וחמּׁשה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמעלֹות
החּמה, ּבימֹות היה אם ׁשראּוהּו: עדים ּובאּו ּבׁשוה, ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמעלֹות
הרּבה; אֹותן ּובֹודקין להן, חֹוׁשׁשין - נמּו ּבמקֹום ׁשהיּו ְְְְִִֵֶֶַָָָָָאֹו
וּדאי - ּביֹותר ּגבֹוּה ּבמקֹום אֹו הּגׁשמים, ּבימֹות היה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָואם

הּמבּדילין. עבים ׁשם יהיּו לא אם ְְִִִִִֵֶַַָָָֹיראה,
ּבית‰. וקּבלּום והעידּו, ּובאּו ּבזמּנֹו, החדׁש ׁשראּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹעדים

הּזה החדׁש את וקּדׁשּו ועּׂשריםּדין, ּתׁשעה ּומנּו הראׁשֹון, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
מּפני הּירח, נראה לא ׁשלׁשים וליל המקּדׁש, הּיֹום מן ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֻיֹום

להראֹות לֹו אפׁשר ּבית4ׁשאי והרי עבים, ׁשּכּסּוהּו מּפני אֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
עדים, ּבאּו ולא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשלׁשים, יֹום ּכל לֹו מצּפין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּדין
אחד יֹום הּׁשני חדׁש ראׁש יֹום ונמצא החדׁש, את ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹועּברּו

ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְִֵֶַּוׁשלׁשים,
.Âהחדׁש ראׁש יֹום מן יֹום ועּׂשרים ּתׁשעה למנֹות ְְְְְְִִִִִִֶֶַָֹֹוהתחילּו

ׁשּכ ּתאמר אם הּירח, נראה לא ׁשלׁשים וליל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹהּׁשני,
החדׁש ראׁש וקֹובעין ׁשלׁשים, אֹותֹו ועֹוּׂשין זה את ְְְְְְִִִִֶֶֶַַֹֹמעּברין
הּירח יראה ׁשּלא אפׁשר ּכ - ּוׁשלׁשים אחד יֹום ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשליׁשי
והֹולכין, מעּברין ונמצאּו זה, מחדׁש ּגם ׁשלׁשים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַֹּבליל
ּבחדׁש ונמצא ּכּלּה, הּׁשנה ּכל ׁשלׁשים אחר חדׁשים ְְְְְֳִִִִֶַַַָָָָָָֹֻועֹוּׂשין
אֹו ּבֹו ועּׂשרים חמּׁשה ּבליל הּירח ׁשּיראה אפׁשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחרֹון

ועּׂשרים ׁשּׁשה מּזה.5ּבליל יֹותר והפסד ּׂשחֹוק ּדבר ל ואין , ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ
.Êׁשּלא הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר הּזה ׁשהּדבר ּתאמר ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹואל

הרּבה, הּוא קרֹוב ּדבר אּלא הּׁשנה, ּבכל הּירח ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָיראה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שבארץ1) דין בית קידוש על סומכין אין בדין הפרק ונסתיים החודש. לעיבור ונמשך העלמותה ואפשרות הירח התגלות אפשרות
(2 3)ישראל. גיא. 4)שאיננו הגשמים. ימות או החמה ימות השנה, עונת 5)כלומר, הראייה. חשבון למולדלפי מולד שבין הזמן כי

חלקים. ותשצ"ג שעות י"ב יום, כ"ט הוא

ycegd yeciw zekld - oeiq '` iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּגׁשמים ׁשּזמן ּבמדינֹות ּבֹו וכּיֹוצא זה יארע רּבֹות ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּופעמים
הּירח יראה ׁשּלא אֹומרין אנּו ׁשאין רּבים; והעבים אר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשם
אחר ויראה החדׁשים ּבתחּלת יראה ׁשּלא אּלא הּׁשנה, ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבכל
ּבהם, ׁשּיראה לֹו אפׁשר ׁשאי מּפני יראה לא ּופעמים .ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹּכ
אֹו העבים מּפני יראה לא ּבהם ׁשּיראה ׁשאפׁשר ְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹוחדׁשים

לראֹותֹו. אדם נתּכּון ולא ּביֹותר קטן ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹמּפני
.Áמׁשה מּפי איׁש מּפי איׁש חכמים ּביד ׁשהיה הּקּבלה ְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָאּלא

החדׁשים ּבתחּלת הּירח יראה ׁשּלא ׁשּבזמן היא: ּכ ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹרּבנּו
יֹום, מּׁשלׁשים מעּבר חדׁש קֹובעין ּדין ּבית - חדׁש אחר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֻחדׁש

מחּׁשבין וכן יֹום; ועּׂשרים מּתׁשעה חסר וקֹובעין6וחדׁש ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹ
ּבקּדּוׁש לא ּבקביעה חסר, וחדׁש מעּבר מקּדׁשין7חדׁש ׁשאין , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹֻ

אחר חסר אֹו מלא אחר מלא עֹוּׂשין ּופעמים הראּיה. על ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָאּלא
החׁשּבֹון. מן להם ׁשּיראה ּכמֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָחסר,

.Ëהּבא ּבחדׁש הּירח יראה ׁשאם ּבחׁשּבֹונם, לעֹולם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּומתּכּונין
ׁשהּוא זמּנֹו, קדם ׁשּיראה לא עּבּורֹו, ּבליל אֹו ּבזמּנֹו יראה -ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
ׁשּבארנּו, האּלּו הראּיה ּובחׁשּבֹונֹות ועּׂשרים. ׁשמֹונה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָליל
יראה, ׁשּלא אפׁשר ּומתי ׁשּיראה אפׁשר מתי ותדע ל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹיתּבאר
חסר חדׁש עֹוּׂשין אֹו חדׁש, אחר חדׁש ּומעּברין סֹומכין זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹועל
חדׁשים מארּבעה ּפֹוחתין אין ּולעֹולם חסר. חדׁש ְְֲֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹאחר
המעּברין חדׁשים ׁשמֹונה על מֹוסיפין ולא ּבׁשנה, .8המעּברין ְְְְְֳִִִִִַַַָָָָָָֹֻֻ

חׁשּבֹון לפי ׁשּמעּברין אּלּו, חדׁשים לעּבּור סעּדת9וגם עֹוּׂשין , ְְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָֻ
ׁשליׁשי. ּבפרק ׁשאמרנּו ּכמֹו החדׁש, ְְְְִִִֶֶֶֶַַָֹעּבּור

.Èסֹומכין ּדין ׁשּבית ׁשּמראין מּדברים ּבּגמרא ׁשּתמצא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוכל
והרׁשּות להם מסּור ׁשהּדבר מּסיני מׁשה ּומּפי החׁשּבֹון, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָעל
ּבׁשנה, חדׁשים ּתׁשעה ׁשחּסר זה וכן לעּבר, אֹו לחּסר ְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבידם
ׁשּלא ּבזמן ּבנּוי, הּוא זה עּקר על הּכל - ּבזה ּכּיֹוצא ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹוכל

ּבזמּנֹו החדׁש .10נראה ְְִִֶַַָֹ
.‡Èלצר החדׁש את ׁשּמעּברין חכמים, ׁשאמרּו זה 11וכן ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

ועֹוּׂשין חׁשּבֹון לפי אֹותן ׁשּמעּברין אּלּו, ּבחדׁשים הּוא -ְְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָ
אֹו חדׁש אחר חדׁש לעּבר להם ויׁש חסר, ואחד מלא ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאחד
הּירח נראה ׁשּלא מּפני ,לצר ׁשּמעּברין הּוא ּבזה - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלחּסר

אּלא ּתחּלת12ּבזמּנֹו; ׁשהּוא ּבזמּנֹו, הּירח ׁשּיראה ּבעת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
לעֹולם. מקּדׁשין - הּׁשמׁש עם ׁשּנתקּבץ אחר נראה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָהיֹותֹו

.·Èוסֹומכין ּדין, ּבית ׁשם ׁשּיׁש ּבזמן - האּלּו הּדברים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָוכל
על אּלא סֹומכין אין - אּלּו ּבזמּנים אבל הראּיה; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָעל
ּכמֹו יּׂשראל, ּבכל הּפׁשּוט האמצעי החׁשּבֹון ּבזה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּקביעה,

אּלּו. ּבהלכֹות ְֲֵֵֶַַָׁשּבארנּו
.‚Èׁשאם והּגימטרּיאֹות, הּתקּופֹות חׁשּבֹון ּבספרי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָיתּבאר

ׁשהן העֹולם מדינֹות ּבכל יראה - יּׂשראל ּבארץ הּירח ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָיראה

ּכנגדּה ּומכּונֹות יּׂשראל ארץ החׁשּבֹון,13למערב יּתן ואם ; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
אחרֹות ּבמדינֹות ׁשּיראה אפׁשר - יּׂשראל ּבארץ יראה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשּלא
יראה אם :לפיכ ּכנגּדּה. ּומכּונֹות יּׂשראל ארץ למערב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשהן
ראיה ּבזה אין - יּׂשראל ארץ למערב ׁשהיא ּבמדינה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּירח
ּבארץ הּירח ׁשּנראה אפׁשר אּלא יּׂשראל; ּבארץ יראה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּלא

ְִֵָיּׂשראל.
.„Èההרים ּבראׁש הּירח יראה לא אם ּבּמדינה14אבל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

נראה ׁשּלא ּבידּוע - יּׂשראל ארץ ּכנגד המכּונת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּמערבית
יּׂשראל. ְְִֵֶֶָּבארץ

.ÂËׁשּלא ּבידּוע - יּׂשראל ּבארץ הּירח יראה לא אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוכן
ּומכּונֹות יּׂשראל ארץ למזרח ׁשהן העֹולם מדינֹות ּבכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻנראה

ּבמדינֹות15ּכנגּדּה ׁשּיראה אפׁשר - יּׂשראל ּבארץ יראה ואם ; ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָ
ּבמדינה יראה אם :לפיכ יראה. ׁשּלא ואפׁשר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹמזרחּיֹות
ׁשּנראה ּבידּוע - ּכנגּדּה ּומכּונת יּׂשראל ארץ למזרח ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשהיא
ּבזה אין - הּמזרחית ּבּמדינה נראה לא ואם יּׂשראל; ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבארץ

יּׂשראל. ּבארץ ׁשּיראה אפׁשר אּלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָראיה,
.ÊËׁשּבמערב הּמדינֹות ּכׁשהיּו - הּדברים אּלּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָוכל

מכּונֹות העֹולם16וׁשּבמזרח לצפֹון נֹוטֹות ׁשהיּו ּכגֹון , ְְְְְְִִֶֶָָָָָֻ
היּו אם אבל מעלֹות; ּוׁשלׁשים חמׁש עד מעלֹות ְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָמּׁשלׁשים
יׁש אחרים מׁשּפטים - ּפחֹות אֹו מּזה יֹותר לצפֹון ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָנֹוטֹות

אּלּו17להן ּודברים יּׂשראל. ארץ ּכנגד מכּונֹות אינן ׁשהרי , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֻ
מׁשּפטי ּכל להּגיד אּלא אינן ּומערב, מזרח ּבערי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבארנּו
אֹו מזרח ּבני ׁשּיהיּו לא ּולהאּדירּה, ּתֹורה להגּדיל ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹהראּיה,
ּכלּום, להם ּתֹועיל אֹו הּירח ראּית על סֹומכין מערב ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּבני
ׁשּבארץ ּדין ּבית קּדּוׁש על אּלא סֹומכין אין לעֹולם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאּלא

ּפעמים. ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶַַָָָיּׂשראל,

עּׂשר ּתׁשעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

ּבהן‡. ּבֹודקין ׁשהיּו ּדברים ׁשּבכלל חכמים, ׁשאמרּו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָלפי
ּכׁשר - נֹוטה? הּירח היה להיכן להן: אֹומרין העדים ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאת

וא זה. ּדבר חׁשּבֹון ּדר להֹודיע ּבֹו,ּבעיני מדקּדק אני ין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
לדעת - זה חׁשּבֹון ּותחּלת ּכלל. ּבראּיה מֹועיל ׁשאינֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָלפי

ּתחּלה. הּמּזלֹות ְְִִַַַָָנטּית
.·מהּל ׁשּבּה הּמּזלֹות, ּבמחצית עֹוברת ׁשהיא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהעּגּולה

לחצי הּמזרח מחצי העֹולם ּבאמצע עֹוברת אינּה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשמׁש,
ּבאמצע המסּבב הּׁשוה, הּקו מעל היא נֹוטה אּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּמערב,
נֹוטה וחציּה לצפֹון נֹוטה חציּה ודרֹום, צפֹון ּכנגד ְְְְְְֶֶֶֶֶֶָָָָָָָהעֹולם,

ְָלדרֹום.
הּׁשוה,‚. הּקו ּבעּגּולת ּבהן ׁשּפֹוגעת ּבּה, יׁש נקּדֹות ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּוׁשּתי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ה6) לפי ולא הראייה חשבונות 7)לפי האמצעי. 8)חשבון "מקודש". אומרים קבעואין או הראייה, פי על שקדשו בזמן הוא זה דין
(בשנה מעוברים חדשים מחמשה פוחתים אין האמצעי, החשבון פי על החודש את שקובעים כיום אבל הראייה, חשבונות פי על

(9 שלמים). שחדשיה (בשנה מעוברים חדשים שבעה על מוסיפים ואין חסרים), יוםשחדשיה כל דין בית שציפו במקרה רק ולא
(10 באו. שלא הראייה לעדי 11)השלושים שלושים. 12)ליל רצופים. יבואו הכפורים ויום ששבת למנוע 13)כדי באותוֿאבל.

הירח שבין (המרחק הראשון האורך גדל ובינתיים מאוחר, יותר השמש שוקעת ארץֿישראל למערב שהן במדינות גיאוגרפי. רוחב
(14 ישראל. ארץ למערב שהן המדינות בכל יראה בארץֿישראל, הירח יראה שאם מכאן 15)לשמש). עננים. היו מקדימהולא שם כי

(16 לשקוע. 17)השמש הגיאוגרפי. ובשקיעה.ברוחב העדים.1)בזריחה וחקירות הירח של נטיותיו



צג ycegd yeciw zekld - oeiq '` iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּגׁשמים ׁשּזמן ּבמדינֹות ּבֹו וכּיֹוצא זה יארע רּבֹות ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּופעמים
הּירח יראה ׁשּלא אֹומרין אנּו ׁשאין רּבים; והעבים אר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשם
אחר ויראה החדׁשים ּבתחּלת יראה ׁשּלא אּלא הּׁשנה, ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבכל
ּבהם, ׁשּיראה לֹו אפׁשר ׁשאי מּפני יראה לא ּופעמים .ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹּכ
אֹו העבים מּפני יראה לא ּבהם ׁשּיראה ׁשאפׁשר ְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹוחדׁשים

לראֹותֹו. אדם נתּכּון ולא ּביֹותר קטן ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹמּפני
.Áמׁשה מּפי איׁש מּפי איׁש חכמים ּביד ׁשהיה הּקּבלה ְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָאּלא

החדׁשים ּבתחּלת הּירח יראה ׁשּלא ׁשּבזמן היא: ּכ ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹרּבנּו
יֹום, מּׁשלׁשים מעּבר חדׁש קֹובעין ּדין ּבית - חדׁש אחר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֻחדׁש

מחּׁשבין וכן יֹום; ועּׂשרים מּתׁשעה חסר וקֹובעין6וחדׁש ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹ
ּבקּדּוׁש לא ּבקביעה חסר, וחדׁש מעּבר מקּדׁשין7חדׁש ׁשאין , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹֻ

אחר חסר אֹו מלא אחר מלא עֹוּׂשין ּופעמים הראּיה. על ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָאּלא
החׁשּבֹון. מן להם ׁשּיראה ּכמֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָחסר,

.Ëהּבא ּבחדׁש הּירח יראה ׁשאם ּבחׁשּבֹונם, לעֹולם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּומתּכּונין
ׁשהּוא זמּנֹו, קדם ׁשּיראה לא עּבּורֹו, ּבליל אֹו ּבזמּנֹו יראה -ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
ׁשּבארנּו, האּלּו הראּיה ּובחׁשּבֹונֹות ועּׂשרים. ׁשמֹונה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָליל
יראה, ׁשּלא אפׁשר ּומתי ׁשּיראה אפׁשר מתי ותדע ל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹיתּבאר
חסר חדׁש עֹוּׂשין אֹו חדׁש, אחר חדׁש ּומעּברין סֹומכין זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹועל
חדׁשים מארּבעה ּפֹוחתין אין ּולעֹולם חסר. חדׁש ְְֲֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹאחר
המעּברין חדׁשים ׁשמֹונה על מֹוסיפין ולא ּבׁשנה, .8המעּברין ְְְְְֳִִִִִַַַָָָָָָֹֻֻ

חׁשּבֹון לפי ׁשּמעּברין אּלּו, חדׁשים לעּבּור סעּדת9וגם עֹוּׂשין , ְְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָֻ
ׁשליׁשי. ּבפרק ׁשאמרנּו ּכמֹו החדׁש, ְְְְִִִֶֶֶֶַַָֹעּבּור

.Èסֹומכין ּדין ׁשּבית ׁשּמראין מּדברים ּבּגמרא ׁשּתמצא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוכל
והרׁשּות להם מסּור ׁשהּדבר מּסיני מׁשה ּומּפי החׁשּבֹון, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָעל
ּבׁשנה, חדׁשים ּתׁשעה ׁשחּסר זה וכן לעּבר, אֹו לחּסר ְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבידם
ׁשּלא ּבזמן ּבנּוי, הּוא זה עּקר על הּכל - ּבזה ּכּיֹוצא ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹוכל

ּבזמּנֹו החדׁש .10נראה ְְִִֶַַָֹ
.‡Èלצר החדׁש את ׁשּמעּברין חכמים, ׁשאמרּו זה 11וכן ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

ועֹוּׂשין חׁשּבֹון לפי אֹותן ׁשּמעּברין אּלּו, ּבחדׁשים הּוא -ְְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָ
אֹו חדׁש אחר חדׁש לעּבר להם ויׁש חסר, ואחד מלא ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאחד
הּירח נראה ׁשּלא מּפני ,לצר ׁשּמעּברין הּוא ּבזה - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלחּסר

אּלא ּתחּלת12ּבזמּנֹו; ׁשהּוא ּבזמּנֹו, הּירח ׁשּיראה ּבעת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
לעֹולם. מקּדׁשין - הּׁשמׁש עם ׁשּנתקּבץ אחר נראה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָהיֹותֹו

.·Èוסֹומכין ּדין, ּבית ׁשם ׁשּיׁש ּבזמן - האּלּו הּדברים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָוכל
על אּלא סֹומכין אין - אּלּו ּבזמּנים אבל הראּיה; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָעל
ּכמֹו יּׂשראל, ּבכל הּפׁשּוט האמצעי החׁשּבֹון ּבזה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּקביעה,

אּלּו. ּבהלכֹות ְֲֵֵֶַַָׁשּבארנּו
.‚Èׁשאם והּגימטרּיאֹות, הּתקּופֹות חׁשּבֹון ּבספרי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָיתּבאר

ׁשהן העֹולם מדינֹות ּבכל יראה - יּׂשראל ּבארץ הּירח ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָיראה

ּכנגדּה ּומכּונֹות יּׂשראל ארץ החׁשּבֹון,13למערב יּתן ואם ; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
אחרֹות ּבמדינֹות ׁשּיראה אפׁשר - יּׂשראל ּבארץ יראה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשּלא
יראה אם :לפיכ ּכנגּדּה. ּומכּונֹות יּׂשראל ארץ למערב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשהן
ראיה ּבזה אין - יּׂשראל ארץ למערב ׁשהיא ּבמדינה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּירח
ּבארץ הּירח ׁשּנראה אפׁשר אּלא יּׂשראל; ּבארץ יראה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּלא

ְִֵָיּׂשראל.
.„Èההרים ּבראׁש הּירח יראה לא אם ּבּמדינה14אבל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

נראה ׁשּלא ּבידּוע - יּׂשראל ארץ ּכנגד המכּונת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּמערבית
יּׂשראל. ְְִֵֶֶָּבארץ

.ÂËׁשּלא ּבידּוע - יּׂשראל ּבארץ הּירח יראה לא אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוכן
ּומכּונֹות יּׂשראל ארץ למזרח ׁשהן העֹולם מדינֹות ּבכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻנראה

ּבמדינֹות15ּכנגּדּה ׁשּיראה אפׁשר - יּׂשראל ּבארץ יראה ואם ; ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָ
ּבמדינה יראה אם :לפיכ יראה. ׁשּלא ואפׁשר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹמזרחּיֹות
ׁשּנראה ּבידּוע - ּכנגּדּה ּומכּונת יּׂשראל ארץ למזרח ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשהיא
ּבזה אין - הּמזרחית ּבּמדינה נראה לא ואם יּׂשראל; ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבארץ

יּׂשראל. ּבארץ ׁשּיראה אפׁשר אּלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָראיה,
.ÊËׁשּבמערב הּמדינֹות ּכׁשהיּו - הּדברים אּלּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָוכל

מכּונֹות העֹולם16וׁשּבמזרח לצפֹון נֹוטֹות ׁשהיּו ּכגֹון , ְְְְְְִִֶֶָָָָָֻ
היּו אם אבל מעלֹות; ּוׁשלׁשים חמׁש עד מעלֹות ְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָמּׁשלׁשים
יׁש אחרים מׁשּפטים - ּפחֹות אֹו מּזה יֹותר לצפֹון ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָנֹוטֹות

אּלּו17להן ּודברים יּׂשראל. ארץ ּכנגד מכּונֹות אינן ׁשהרי , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֻ
מׁשּפטי ּכל להּגיד אּלא אינן ּומערב, מזרח ּבערי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבארנּו
אֹו מזרח ּבני ׁשּיהיּו לא ּולהאּדירּה, ּתֹורה להגּדיל ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹהראּיה,
ּכלּום, להם ּתֹועיל אֹו הּירח ראּית על סֹומכין מערב ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּבני
ׁשּבארץ ּדין ּבית קּדּוׁש על אּלא סֹומכין אין לעֹולם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאּלא

ּפעמים. ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶַַָָָיּׂשראל,

עּׂשר ּתׁשעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

ּבהן‡. ּבֹודקין ׁשהיּו ּדברים ׁשּבכלל חכמים, ׁשאמרּו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָלפי
ּכׁשר - נֹוטה? הּירח היה להיכן להן: אֹומרין העדים ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאת

וא זה. ּדבר חׁשּבֹון ּדר להֹודיע ּבֹו,ּבעיני מדקּדק אני ין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
לדעת - זה חׁשּבֹון ּותחּלת ּכלל. ּבראּיה מֹועיל ׁשאינֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָלפי

ּתחּלה. הּמּזלֹות ְְִִַַַָָנטּית
.·מהּל ׁשּבּה הּמּזלֹות, ּבמחצית עֹוברת ׁשהיא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהעּגּולה

לחצי הּמזרח מחצי העֹולם ּבאמצע עֹוברת אינּה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשמׁש,
ּבאמצע המסּבב הּׁשוה, הּקו מעל היא נֹוטה אּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּמערב,
נֹוטה וחציּה לצפֹון נֹוטה חציּה ודרֹום, צפֹון ּכנגד ְְְְְְֶֶֶֶֶֶָָָָָָָהעֹולם,

ְָלדרֹום.
הּׁשוה,‚. הּקו ּבעּגּולת ּבהן ׁשּפֹוגעת ּבּה, יׁש נקּדֹות ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּוׁשּתי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ה6) לפי ולא הראייה חשבונות 7)לפי האמצעי. 8)חשבון "מקודש". אומרים קבעואין או הראייה, פי על שקדשו בזמן הוא זה דין
(בשנה מעוברים חדשים מחמשה פוחתים אין האמצעי, החשבון פי על החודש את שקובעים כיום אבל הראייה, חשבונות פי על

(9 שלמים). שחדשיה (בשנה מעוברים חדשים שבעה על מוסיפים ואין חסרים), יוםשחדשיה כל דין בית שציפו במקרה רק ולא
(10 באו. שלא הראייה לעדי 11)השלושים שלושים. 12)ליל רצופים. יבואו הכפורים ויום ששבת למנוע 13)כדי באותוֿאבל.

הירח שבין (המרחק הראשון האורך גדל ובינתיים מאוחר, יותר השמש שוקעת ארץֿישראל למערב שהן במדינות גיאוגרפי. רוחב
(14 ישראל. ארץ למערב שהן המדינות בכל יראה בארץֿישראל, הירח יראה שאם מכאן 15)לשמש). עננים. היו מקדימהולא שם כי

(16 לשקוע. 17)השמש הגיאוגרפי. ובשקיעה.ברוחב העדים.1)בזריחה וחקירות הירח של נטיותיו
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טלה, מּזל ראׁש - האחת הּנקּדה העֹולם: ּבאמצע ְְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻהמסּבב
ׁשּׁשה ונמצאּו מאזנים. מּזל ראׁש - ׁשּכנגּדּה הּׁשנּיה ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹֻוהּנקּדה
וׁשּׁשה ּבתּולה, סֹוף עד טלה מּתחּלת - לצפֹון נֹוטֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָמּזלֹות
ּדגים. מּזל סֹוף עד מאזנים מּזל מּתחּלת - לדרֹום ְְְִִִִַַַַַַַָָֹנֹוטֹות

מעט„. מעט לנטֹות הּמּזלֹות יתחילּו טלה מּזל ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹּומראׁש
סרטן, ראׁש עד הּצפֹון, ּכנגד הּׁשוה הּקו מעל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּולהתרחק
ׁשלׁש הּצפֹון לרּוח הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק סרטן ראׁש ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹויהיה
הּמּזלֹות ויחזרּו ּבקרּוב. מעלה וחצי מעלֹות ְְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָועּׂשרים
על ׁשהּוא מאזנים, ראׁש עד מעט, מעט הּׁשוה לקו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹלהתקרב
ּכנגד ּולהתרחק לנטֹות יתחילּו מאזנים ּומראׁש הּׁשוה. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹהּקו
הּקו מעל רחֹוק ּגדי ראׁש ויהיה ּגדי, ראׁש עד ּדרֹום, ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹרּוח
ויחזרּו מעלה. וחצי מעלֹות ועּׂשרים ׁשלׁש ּדרֹום לרּוח ְְְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָהּׁשוה
טלה. ראׁש עד הּׁשוה, הּקו ּכנגד מעט מעט להתקרב ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהּמּזלֹות

הּׁשוה.‰. הּקו על מסּבב מאזנים וראׁש טלה ראׁש ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹנמצא
נֹוטה ּתהיה לא אּלּו, ראׁשים ּבׁשני הּׁשמׁש ּכׁשּתהיה ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּולפיכ
ּבחצי ותׁשקע מזרח ּבחצי ותזרח לדרֹום, ולא לצפֹון ְְְְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָֹֹלא

הּיּׁשּוב. ּבכל ׁשוין והּלילה הּיֹום ויהיה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָמערב,
.Âהּמּזלֹות מּמעלֹות ּומעלה מעלה ׁשּכל ,ל נתּברר ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהרי

לא הּנטּיה ורב ׁשעּור, לנטּיתּה ויׁש לדרֹום, אֹו לצפֹון ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָֹֹנֹוטה
ּבקרּוב. וחצי מעלֹות ועּׂשרים ׁשלׁש על יֹותר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָּתהיה

.Êׁשל הּמעלֹות מנין לפי נטּיֹות, ׁשל הּׁשעּורים הם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַואּלּו
נטּיתם - מעלֹות עּׂשר טלה. מּזל מּתחּלת וההתחלה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמּזלֹות.
מעלֹות. ׁשמֹונה נטּיתם - מעלֹות עּׂשרים מעלֹות. ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָארּבע
ּומחצה. מעלֹות עּׂשרה אחת נטּיתם - מעלֹות ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָָׁשלׁשים
חמּׁשים מעלֹות. עּׂשרה חמׁש נטּיתם - מעלֹות ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָוארּבעים
נטּיתם - מעלֹות ׁשּׁשים מעלֹות. עּׂשרה ׁשמֹונה נטּיתם - ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָמעלֹות
ועּׂשרים ׁשּתים נטּיתם - מעלֹות ׁשבעים מעלֹות. ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָעּׂשרים
מעלֹות. ועּׂשרים ׁשלׁש נטּיתם - מעלֹות ׁשמֹונים ְְְְֲֲֲִִִֶַַַָָָמעלֹות.
מעלה. וחצי מעלֹות ועּׂשרים ׁשלׁש נטּיתם - מעלֹות ְְְְֲֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָּתׁשעים

.Áׁשּתי מּבין מנתם להם ּתּקח - ּבּמנין אחדים יהיּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָואם
מעלֹות חמׁש ּכיצד? ּובּירח. ּבּׁשמׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּנטּיֹות,
ׁשלׁש הּמעלֹות מנין היה ואם מעלֹות. ׁשּתי נטּיתם -ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָ
האחדים ּבכל זֹו ּדר ועל מעלֹות. ּתׁשע נטּיתם - ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָועּׂשרים

העּׂשרֹות. עם ֲִֵֶָָׁשהן
.Ë- ּתׁשעים עד מאחד מעלֹות ׁשל הּנטּיה ׁשּתדע ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּומאחר

היה ׁשאם הּירח: ּברחב ׁשהֹודענּום ּכדר ּכּלן, נטּיתם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּתדע
אֹותֹוהּמ ּתגרע - ּוׁשמֹונים מאה עד ּתׁשעים על יֹותר נין ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָ

עד ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר היה ואם ּוׁשמֹונים, ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמּמאה
היה ואם ּוׁשמֹונים, מאה מּמּנּו ּתגרע - וׁשבעים ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָמאתים
ּתגרע - וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש עד וׁשבעים מאתים על ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָיֹותר
נטּית והּוא נטּיתֹו, ּתדע והּנׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָאֹותֹו

ּתֹוספת. ולא גרעֹון ּבלא ׁשּביד הּמנין ְְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹאֹותֹו
.Èהּקו מעל נֹוטה הּירח הּוא מעלֹות ּכּמה לידע ּתרצה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָאם

ּתדע - העֹולם ּדרֹום ּכנגד אֹו העֹולם צפֹון ּכנגד ְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשוה
ּולאי האמּתי, הּירח מקֹום ׁשהיא הּמעלה נטּית ּכּמה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּתחּלה

ותֹוציא ותחׁשב ותחזר לדרֹום. אֹו לצפֹון נֹוטה, היא רּוח ְְְְְְֲִִֶַַַָָָֹֹזה
אם דרֹומי. אֹו צפֹוני הּוא אם ותראה הראׁשֹון, הּירח ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹרחב
ׁשהיּו ּכגֹון אחת, ּברּוח מעלתֹו ּונטּית הּירח רחב ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָֹנמצאּו
נמצאּו ואם ׁשניהם; ּתקּבץ - ּדרֹומּיים אֹו צפֹונּיים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַׁשניהם
- צפֹוני והאחד ּדרֹומי האחד ׁשהיה ּכגֹון רּוחֹות, ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָּבׁשּתי
הּירח מרחק הּוא והּנׁשאר הרב, מן מּׁשניהם המעט ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּתגרע
ּבׁשניהם. הרב ּבּה ׁשהיה הרּוח ּבאֹותּה הּׁשוה קו ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמעל

.‡Èּבליל הּׁשוה הּקו מעל נֹוטה הּירח ּכּמה לידע ּבאנּו ְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָּכיצד?
ׁשּמעלת ידעּת ּוכבר זֹו, מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהראּיה,
ׁשמֹונה ּכמֹו ּבצפֹון נטּיתּה ׁשֹור, מּמּזל עּׂשרה ּתׁשע היתה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּירח
מעלֹות, ארּבע ּכמֹו ּבדרֹום היה הּירח ורחב מעלֹות, ְְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַַָָָָֹעּׂשרה
הּירח נמצא מעלֹות, עּׂשרה ארּבע יּׁשאר - הרב מן המעט ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָּתגרע
ׁשהרי צפֹון; לרּוח מעלֹות עּׂשרה ארּבע הּׁשוה הּקו מעל ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָרחֹוק
וכל צפֹוני. היה מעלֹות, עּׂשרה ׁשמֹונה ׁשהּוא הרב, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמנין
ּבראּיה. מֹועיל ׁשאינֹו לפי דקּדּוק, ּבלא ּבקרּוב - זה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹחׁשּבֹון

.·Èהּירח יראה העֹולם מרּוחֹות רּוח זֹו לאי לידע ּתרצה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאם
על יהיה אם הּׁשוה: הּקו מעל מרחקֹו ותדע ּתחׁשב - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹנֹוטה
ּבצפֹון מעלֹות ׁשלׁש אֹו ּבׁשּתים מּמּנּו קרֹוב אֹו הּׁשוה, ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָהּקו
ּפגימתֹו ותראה מערב, אמצע ּכנגד מכּון יראה - ּבדרֹום ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻאֹו

ּבׁשוה. העֹולם מזרח ּכנגד ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָֻמכּונת
.‚Èיראה - העֹולם לצפֹון הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק יהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואם

מּכנגד נֹוטה ּפגימתֹו ותראה צפֹונֹו, ּובין העֹולם מערב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבין
העֹולם. ּדרֹום ּכנגד העֹולם ְְְִֶֶַָָָָמזרח

.„Èּבין יראה - העֹולם לדרֹום הּׁשוה הּקו מעל רחֹוק היה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָואם
מזרח מּכנגד נֹוטה ּפגימתֹו ותראה ּדרֹומֹו, ּובין העֹולם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמערב
הּנטּיה. רב ּולפי הּמרחק, רב ּולפי העֹולם. צפֹון ּכנגד ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעֹולם

.ÂË?גבֹוּה היה ּכּמה להם: ׁשאֹומרין - העדים ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומחקירת
הראּיה קׁשת ׁשּתהיה ׁשּבזמן הראּיה: מּקׁשת יּודע זה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָודבר
ּובזמן הארץ, מן קרֹוב הּוא ּכאּלּו הּירח יראה - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקצרה
קׁשת אר ּולפי הארץ. מעל ּגבֹוּה יראה - ארּכה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּתהיה

העינים. ּבראּית הארץ מעל גבהֹו לפי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהראּיה,
.ÊËלהם ׁשּצריכין הּדרכים ּכל חׁשּבֹונֹות ּבארנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָהרי

ידּוע הּכל ׁשּיהיה ּכדי העדים, ּובחקירת הראּיה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבידיעת
יׁשֹוטטּו ולא הּתֹורה, מּדרכי ּדר יחּסרּו ולא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹלמבינים,
ּוקראּו, ה' ספר מעל ּדרׁשּו אחרים. ּבספרים אחריה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלבּקׁש

מ נעּדרה.אחת לא הּנה ְֵֵֶַַָָָֹ
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צרה עת ּבכל הּׁשם לפני לצעק והיא: אחת. עּׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹמצות

הּצּבּור. על ּתבֹוא ׁשּלא ְִֶַַָָֹגדֹולה
אּלּו:ּובאּור ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָ

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

ּכל‡. על ּבחצֹוצרֹות ּולהריע לזעק הּתֹורה מן עּׂשה ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָֹמצות
- אתכם הּצרר הּצר על ׁשּנאמר: הּצּבּור. על ׁשּתבֹוא ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹצרה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נתבאר1) דבר וסוף תענית. בכל צבור עושין ומה תענית, בכל אסור דבר זה ואי מקבלו, אדם וכיצד מהו, התענית ענין בו נתבאר
שם. כמבואר צרה בעת לזעוק והוא התורה, מצות אחר לנמשך כללי ביאור שהוא מה בו
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ּבּצרת ּכגֹון לכם, ׁשּיצר ּדבר ּכל ּכלֹומר: ּבחצצרת. ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹוהרעתם
והריעּו. עליהן זעקּו ּבהן, וכּיֹוצא וארּבה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָודבר

צרה·. ׁשּתבֹוא ׁשּבזמן הּוא. הּתׁשּובה מּדרכי זה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָודבר
הרעים מעּׂשיהם ׁשּבגלל הּכל ידעּו ויריעּו, עליה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹויזעקּו
ׁשּיגרם הּוא וזה וגֹו'. הּטּו עֹונֹותיכם ּכּכתּוב: להן. ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹהּורע

מעליהם. הּצרה ְֲִֵֵֶַָָָלהסיר
זה‚. ּדבר יאמרּו: אּלא יריעּו, ולא יזעקּו לא אם ְְְֲֲִִִֶֶָָָָָֹֹֹאבל

ּדר זֹו הרי - נקרית נקרה זֹו וצרה לנּו, ארע העֹולם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמּמנהג
ותֹוסיף הרעים. ּבמעּׂשיהם להּדבק להם וגֹורמת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאכזרּיּות,
עּמי והלכּתם ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא אחרֹות. צרֹות ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהּצרה
ּכׁשאביא ּכלֹומר: קרי. ּבחמת עּמכם אני ּגם והלכּתי ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּבקרי,
אֹוסיף קרי, ׁשהיא ּתאמרּו אם ׁשּתׁשּובּו, ּכדי צרה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹעליכם

קרי. אֹותֹו חמת ֲִֶֶַָלכם
על„. ׁשּתבֹוא צרה ּכל על להתעּנֹות סֹופרים, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּומּדברי

האּלּו הּתענּיֹות ּובימי הּׁשמים. מן ׁשּירחמּו עד ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻהּצּבּור
ואם ּבלבד. ּבחצֹוצרֹות ּומריעין ּומתחּננים ּבתפּלֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִַַַזֹועקין
מקּצר הּׁשֹופר ּובּׁשֹופר. ּבחצֹוצרֹות מריעין ּבּמקּדׁש, ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָהיּו
ואין ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות מאריכֹות, ְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַוהחצֹוצרֹות
ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, אּלא ּכאחד וׁשֹופר ּבחצֹוצרֹות ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָּתֹוקעין

ה'. הּמל לפני הריעּו ׁשֹופר וקֹול ְְְֲִִֵֶֶַַָָֹּבחצצרֹות
יֹום‰. אינן הּצרֹות, מּפני הּצּבּור על ׁשּגֹוזרין אּלּו, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּתענּיֹות

ואין זה. ּבדבר לעמד יכֹולים הּצּבּור רב ׁשאין יֹום, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹאחר
ׁשּלאחריו ּובחמיׁשי ּבּׁשּבת ּבׁשני אּלא ּתענית ּבּתחּלה ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּגֹוזרין
עד וׁשני. וחמיׁשי ׁשני הּזה: הּסדר על וכן ׁשּלאחריו. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּובׁשני

ְֶָֻׁשּירחמּו.
.Âּבימים ולא ּבׁשּבתֹות לא הּצּבּור על ּתענּיֹות ּגֹוזרין ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֹאין

ּבחצֹוצרֹות, ולא ּבּׁשֹופר לא ּבהן ּתֹוקעין אין וכן ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹֹטֹובים.
עיר היתה ּכן אם אּלא ּבתפּלה. ּבהם ּומתחּננים זֹועקים ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹולא
אפּלּו ּבּים. הּמּטרפת ספינה אֹו נהר, אֹו עּכּו"ם, ְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּקיפּוה
- רעה רּוח ּומּפני לסטים מּפני עּכּו"ם, מּפני הּנרּדף ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָיחיד
ּבתפּלה. עליהם ּומתחּננים ו)זֹועקין ּבׁשּבת עליהם ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ(מתעּנין
לעזר העם את לקּבץ ּתקעּו ּכן אם אּלא ּתֹוקעין, אין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאבל

ּולהּצילן. ְִַָָאֹותם
.Êּבחנּכה אֹו חדׁשים, ּבראׁשי ּבּתחּלה ּתענית ּגֹוזרין אין ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַַָָָָֻוכן

על להתעּנֹות התחילּו ואם מֹועד. ׁשל ּבחּלֹו אֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַֻּופּורים,
מתעּנין - מאּלּו יֹום ּבהן ּופגע אחד, יֹום אפּלּו ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּצרה

ּב הּיֹום תענית.ּומׁשלימין ְְֲִִִַַַ
.Áלא ּבהן מתעּנין אין הּצרֹות, על ׁשּמתעּנין אּלּו, ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּתענּיֹות

אף ּבּלילה לאכל ּומּתרין קטּנים. ולא מניקֹות ולא ְְְְְֱִִִֶַַַַָָָֹֹֹֻֻעּברֹות
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּמטר, מּתענּיֹות חּוץ למחר, ׁשּמתעּנין ּפי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָעל
הרי יחיד, ּבין צּבּור ּבין ּבּלילה, ּבּה ׁשאֹוכלין ּתענית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָוכל
יׁשן, ׁשּלא והּוא הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד וׁשֹותה אֹוכל ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹזה

ואֹוכל. חֹוזר אינֹו - יׁשן אם ְֲִֵֵֵֵָָאבל
.Ëעל מתעּנה הּיחיד ּכ צרתן, על מתעּנים ׁשהּצּבּור ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּכׁשם

אֹו ּבּמדּבר, ּתֹועה אֹו חֹולה, לֹו ׁשהיה הרי ּכיצד? ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָצרתֹו.
רחמים ּולבּקׁש עליו להתעּנֹות לֹו יׁש - האסּורין ּבבית ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָאסּור
ולא ׁשּמתּפּלל. ּתפּלה ּבכל וכּו' "עננּו" ואֹומר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹּבתפּלתֹו.

ולא חדׁשים ּבראׁשי ולא ּבמֹועדֹות ולא ּבׁשּבתֹות ְְְְְְְֲֳִִֵֶַַָָָֹֹֹיתעּנה
ּופּורים. ֲִַָֻּבחנּכה

.Èאינֹו יֹום, מּבעֹוד הּיחיד עליו קּבלּה ׁשּלא ּתענית ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹּכל
אחר אֹומר מנחה, ּתפּלת ּכׁשּיתּפּלל מקּבלּה? ּכיצד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָּתענית.
למחר. להתעּנֹות ּבלּבֹו וגֹומר ּבתענית. אהא מחר ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵַַַָָָָָהּתפּלה:
אם וכן ּכלּום. הפסיד לא ּבּלילה, אֹוכל ׁשהּוא ּפי על ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹואף
זה ימים ארּבעה אֹו ׁשלׁשה להתעּנֹות עליו וקּבל ּבלּבֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָּגמר
הפסיד לא ולילה, לילה ּכל אֹוכל ׁשהּוא ּפי על אף זה, ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאחר

מּבעֹודֹו. ויֹום יֹום לכל ּכּונה צרי ואינֹו ְְְֲִִִֵַַָָָָָּתעניתֹו.
.‡Èבלבד - למחר להתעּנֹות יֹום מּבעֹוד עליו ְְְְְִִִִֵַַָָָָקּבל

ׁשּלן על אף ׁשני, ּביֹום להתעּנֹות נמל ּובּלילה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָוהתעּנה,
יֹום; מּבעֹוד עליו קּבלּה ׁשּלא מּפני ּתענית, אינּה - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבתעניתֹו
ּבּבקר והׁשּכים בּלילה וׁשֹותה אֹוכל ׁשהיה לֹומר צרי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹואין

ּכלל. ּתענית זֹו ׁשאין להתעּנֹות, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָונמל
.·Èׁשּיׁשּוב ּכדי למחר, להתעּנֹות צרי רע, חלֹום ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָהרֹואה

ואפּלּו ּומתעּנה ּבתׁשּובה. ויחזר ּבהן ויחּפּׂש ּבמעּׂשיו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹויעֹור
קּבלּה ׁשּלא ּפי על אף ּתפּלה, ּבכל "עננּו" ּומתּפּלל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבׁשּבת.
מּפני אחר, יֹום מתעּנה ּבׁשּבת, והּמתעּנה יֹום. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָמּבעֹוד

ׁשּבת. ענג ִֵֶֶַָֹׁשּבּטל
.‚È.הּיֹום ׁשאר ּכלּום יאכל ׁשּלא והּוא ׁשעֹות, אדם ְְְְִֶֶַַַָָָָֹֹמתעּנה

אכל ולא ּבצרכיו, ּומתעּסק ּבחפציו טרּוד ׁשהיה הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹּכיצד?
ּבּׁשעֹות להתעּנֹות ונמל ׁשעֹות, ּתׁשע עד אֹו חצֹות ְְְְֲִִֵַַַַַַָָעד
ּומתּפּלל ׁשעֹות, אֹותן מתעּנה זה הרי - הּיֹום מן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנׁשארּו
הּתענית. ׁשעֹות קדם הּתענית עליו קּבל ׁשהרי "עננּו". ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבהן
הּיֹום ׁשאר להתעּנֹות התחיל ּכ ואחר וׁשתה, אכל אם ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָוכן

ׁשעֹות. ּתענית זה הרי -ֲֲִֵֶַָ
.„Èאֹו צרתֹו על מתעּנה ׁשהיה ּבין - ּבתענית הּׁשרּוי ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

הרי - צרתם על הּצּבּור עם מתעּנה ׁשהיה ּבין חלֹומֹו, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל
ּׂשמח יהיה ולא ראׁשֹו, יקל ולא ּבעצמֹו, עּדּונין ינהג לא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹֹזה
אדם ּיתאֹונן מה ׁשּנאמר: ּכענין ואֹונן, ּדֹואג אּלא לב; ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוטֹוב
ואפּלּו הּתבׁשיל, את לטעם לֹו ּומּתר חטאיו. על ּגבר ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻחי,
ׁשכח ּופֹולט. טֹועם אּלא יבלע, ׁשּלא והּוא רביעית; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבכדי

ּתעניתֹו. מׁשלים ְְֲִִַַַָואכל,
.ÂË,צרה על ונתרּפא; החֹולה, על מתעּנה ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָיחיד

מּמ ההֹול ּתעניתֹו. מׁשלים זה הרי - ׁשּמתעּניןועברה קֹום ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הל ּתעניתֹו. ּומׁשלים מתעּנה זה הרי מתעּנין, ׁשאין ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָלמקֹום
מתעּנה זה הרי ׁשּמתעּנין, למקֹום מתעּנין ׁשאין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמּמקֹום
ינהג ואל ּבפניהם יתראה אל וׁשתה, ואכל ׁשכח ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹעּמהן.

ּבעצמֹו. ְְִִַעּדּונין
.ÊË:ּגׁשמים להן וירדּו הּגׁשמים, על מתעּנין ׁשהיּו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָצּבּור

וׁשֹותין, אֹוכלין אּלא יׁשלימּו; לא - ירדּו חצֹות קדם ְְְְֲִִִִֶֶַָָֹֹאם
הּגדֹול הּלל אֹומרין ׁשאין הּגדֹול; הּלל וקֹוראין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּומתּכּנסין
הֹואיל - חצֹות אחר ואם מלאה. וכרס ּׂשבעה ּבנפׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאּלא
מתעּנין היּו אם וכן ּתעניתן. יׁשלימּו ּבקדּׁשה, הּיֹום רב ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָֹֻועבר
לא - חצֹות קדם אם ּובטלה: ּגזרה על אֹו ועברה, צרה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָֹֹעל

יׁשלימּו. - חצֹות אחר ואם ְְְֲִִִַַַַיׁשלימּו,
.ÊÈּבית הּצרֹות, מּפני הּצּבּור על ׁשּגֹוזרין ּתענית יֹום ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָּבכל
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ּבּצרת ּכגֹון לכם, ׁשּיצר ּדבר ּכל ּכלֹומר: ּבחצצרת. ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹוהרעתם
והריעּו. עליהן זעקּו ּבהן, וכּיֹוצא וארּבה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָודבר

צרה·. ׁשּתבֹוא ׁשּבזמן הּוא. הּתׁשּובה מּדרכי זה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָודבר
הרעים מעּׂשיהם ׁשּבגלל הּכל ידעּו ויריעּו, עליה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹויזעקּו
ׁשּיגרם הּוא וזה וגֹו'. הּטּו עֹונֹותיכם ּכּכתּוב: להן. ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹהּורע

מעליהם. הּצרה ְֲִֵֵֶַָָָלהסיר
זה‚. ּדבר יאמרּו: אּלא יריעּו, ולא יזעקּו לא אם ְְְֲֲִִִֶֶָָָָָֹֹֹאבל

ּדר זֹו הרי - נקרית נקרה זֹו וצרה לנּו, ארע העֹולם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמּמנהג
ותֹוסיף הרעים. ּבמעּׂשיהם להּדבק להם וגֹורמת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאכזרּיּות,
עּמי והלכּתם ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא אחרֹות. צרֹות ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהּצרה
ּכׁשאביא ּכלֹומר: קרי. ּבחמת עּמכם אני ּגם והלכּתי ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּבקרי,
אֹוסיף קרי, ׁשהיא ּתאמרּו אם ׁשּתׁשּובּו, ּכדי צרה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹעליכם

קרי. אֹותֹו חמת ֲִֶֶַָלכם
על„. ׁשּתבֹוא צרה ּכל על להתעּנֹות סֹופרים, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּומּדברי

האּלּו הּתענּיֹות ּובימי הּׁשמים. מן ׁשּירחמּו עד ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻהּצּבּור
ואם ּבלבד. ּבחצֹוצרֹות ּומריעין ּומתחּננים ּבתפּלֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִַַַזֹועקין
מקּצר הּׁשֹופר ּובּׁשֹופר. ּבחצֹוצרֹות מריעין ּבּמקּדׁש, ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָהיּו
ואין ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות מאריכֹות, ְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַוהחצֹוצרֹות
ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, אּלא ּכאחד וׁשֹופר ּבחצֹוצרֹות ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָּתֹוקעין

ה'. הּמל לפני הריעּו ׁשֹופר וקֹול ְְְֲִִֵֶֶַַָָֹּבחצצרֹות
יֹום‰. אינן הּצרֹות, מּפני הּצּבּור על ׁשּגֹוזרין אּלּו, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּתענּיֹות

ואין זה. ּבדבר לעמד יכֹולים הּצּבּור רב ׁשאין יֹום, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹאחר
ׁשּלאחריו ּובחמיׁשי ּבּׁשּבת ּבׁשני אּלא ּתענית ּבּתחּלה ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּגֹוזרין
עד וׁשני. וחמיׁשי ׁשני הּזה: הּסדר על וכן ׁשּלאחריו. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּובׁשני

ְֶָֻׁשּירחמּו.
.Âּבימים ולא ּבׁשּבתֹות לא הּצּבּור על ּתענּיֹות ּגֹוזרין ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֹאין

ּבחצֹוצרֹות, ולא ּבּׁשֹופר לא ּבהן ּתֹוקעין אין וכן ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹֹטֹובים.
עיר היתה ּכן אם אּלא ּבתפּלה. ּבהם ּומתחּננים זֹועקים ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹולא
אפּלּו ּבּים. הּמּטרפת ספינה אֹו נהר, אֹו עּכּו"ם, ְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּקיפּוה
- רעה רּוח ּומּפני לסטים מּפני עּכּו"ם, מּפני הּנרּדף ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָיחיד
ּבתפּלה. עליהם ּומתחּננים ו)זֹועקין ּבׁשּבת עליהם ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ(מתעּנין
לעזר העם את לקּבץ ּתקעּו ּכן אם אּלא ּתֹוקעין, אין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאבל

ּולהּצילן. ְִַָָאֹותם
.Êּבחנּכה אֹו חדׁשים, ּבראׁשי ּבּתחּלה ּתענית ּגֹוזרין אין ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַַָָָָֻוכן

על להתעּנֹות התחילּו ואם מֹועד. ׁשל ּבחּלֹו אֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַֻּופּורים,
מתעּנין - מאּלּו יֹום ּבהן ּופגע אחד, יֹום אפּלּו ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּצרה

ּב הּיֹום תענית.ּומׁשלימין ְְֲִִִַַַ
.Áלא ּבהן מתעּנין אין הּצרֹות, על ׁשּמתעּנין אּלּו, ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּתענּיֹות

אף ּבּלילה לאכל ּומּתרין קטּנים. ולא מניקֹות ולא ְְְְְֱִִִֶַַַַָָָֹֹֹֻֻעּברֹות
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּמטר, מּתענּיֹות חּוץ למחר, ׁשּמתעּנין ּפי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָעל
הרי יחיד, ּבין צּבּור ּבין ּבּלילה, ּבּה ׁשאֹוכלין ּתענית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָוכל
יׁשן, ׁשּלא והּוא הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד וׁשֹותה אֹוכל ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹזה

ואֹוכל. חֹוזר אינֹו - יׁשן אם ְֲִֵֵֵֵָָאבל
.Ëעל מתעּנה הּיחיד ּכ צרתן, על מתעּנים ׁשהּצּבּור ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּכׁשם

אֹו ּבּמדּבר, ּתֹועה אֹו חֹולה, לֹו ׁשהיה הרי ּכיצד? ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָצרתֹו.
רחמים ּולבּקׁש עליו להתעּנֹות לֹו יׁש - האסּורין ּבבית ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָאסּור
ולא ׁשּמתּפּלל. ּתפּלה ּבכל וכּו' "עננּו" ואֹומר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹּבתפּלתֹו.

ולא חדׁשים ּבראׁשי ולא ּבמֹועדֹות ולא ּבׁשּבתֹות ְְְְְְְֲֳִִֵֶַַָָָֹֹֹיתעּנה
ּופּורים. ֲִַָֻּבחנּכה

.Èאינֹו יֹום, מּבעֹוד הּיחיד עליו קּבלּה ׁשּלא ּתענית ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹּכל
אחר אֹומר מנחה, ּתפּלת ּכׁשּיתּפּלל מקּבלּה? ּכיצד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָּתענית.
למחר. להתעּנֹות ּבלּבֹו וגֹומר ּבתענית. אהא מחר ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵַַַָָָָָהּתפּלה:
אם וכן ּכלּום. הפסיד לא ּבּלילה, אֹוכל ׁשהּוא ּפי על ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹואף
זה ימים ארּבעה אֹו ׁשלׁשה להתעּנֹות עליו וקּבל ּבלּבֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָּגמר
הפסיד לא ולילה, לילה ּכל אֹוכל ׁשהּוא ּפי על אף זה, ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאחר

מּבעֹודֹו. ויֹום יֹום לכל ּכּונה צרי ואינֹו ְְְֲִִִֵַַָָָָָּתעניתֹו.
.‡Èבלבד - למחר להתעּנֹות יֹום מּבעֹוד עליו ְְְְְִִִִֵַַָָָָקּבל

ׁשּלן על אף ׁשני, ּביֹום להתעּנֹות נמל ּובּלילה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָוהתעּנה,
יֹום; מּבעֹוד עליו קּבלּה ׁשּלא מּפני ּתענית, אינּה - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבתעניתֹו
ּבּבקר והׁשּכים בּלילה וׁשֹותה אֹוכל ׁשהיה לֹומר צרי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹואין

ּכלל. ּתענית זֹו ׁשאין להתעּנֹות, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָונמל
.·Èׁשּיׁשּוב ּכדי למחר, להתעּנֹות צרי רע, חלֹום ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָהרֹואה

ואפּלּו ּומתעּנה ּבתׁשּובה. ויחזר ּבהן ויחּפּׂש ּבמעּׂשיו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹויעֹור
קּבלּה ׁשּלא ּפי על אף ּתפּלה, ּבכל "עננּו" ּומתּפּלל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבׁשּבת.
מּפני אחר, יֹום מתעּנה ּבׁשּבת, והּמתעּנה יֹום. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָמּבעֹוד

ׁשּבת. ענג ִֵֶֶַָֹׁשּבּטל
.‚È.הּיֹום ׁשאר ּכלּום יאכל ׁשּלא והּוא ׁשעֹות, אדם ְְְְִֶֶַַַָָָָֹֹמתעּנה

אכל ולא ּבצרכיו, ּומתעּסק ּבחפציו טרּוד ׁשהיה הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹּכיצד?
ּבּׁשעֹות להתעּנֹות ונמל ׁשעֹות, ּתׁשע עד אֹו חצֹות ְְְְֲִִֵַַַַַַָָעד
ּומתּפּלל ׁשעֹות, אֹותן מתעּנה זה הרי - הּיֹום מן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנׁשארּו
הּתענית. ׁשעֹות קדם הּתענית עליו קּבל ׁשהרי "עננּו". ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבהן
הּיֹום ׁשאר להתעּנֹות התחיל ּכ ואחר וׁשתה, אכל אם ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָוכן

ׁשעֹות. ּתענית זה הרי -ֲֲִֵֶַָ
.„Èאֹו צרתֹו על מתעּנה ׁשהיה ּבין - ּבתענית הּׁשרּוי ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

הרי - צרתם על הּצּבּור עם מתעּנה ׁשהיה ּבין חלֹומֹו, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל
ּׂשמח יהיה ולא ראׁשֹו, יקל ולא ּבעצמֹו, עּדּונין ינהג לא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹֹזה
אדם ּיתאֹונן מה ׁשּנאמר: ּכענין ואֹונן, ּדֹואג אּלא לב; ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוטֹוב
ואפּלּו הּתבׁשיל, את לטעם לֹו ּומּתר חטאיו. על ּגבר ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻחי,
ׁשכח ּופֹולט. טֹועם אּלא יבלע, ׁשּלא והּוא רביעית; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבכדי

ּתעניתֹו. מׁשלים ְְֲִִַַַָואכל,
.ÂË,צרה על ונתרּפא; החֹולה, על מתעּנה ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָיחיד

מּמ ההֹול ּתעניתֹו. מׁשלים זה הרי - ׁשּמתעּניןועברה קֹום ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הל ּתעניתֹו. ּומׁשלים מתעּנה זה הרי מתעּנין, ׁשאין ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָלמקֹום
מתעּנה זה הרי ׁשּמתעּנין, למקֹום מתעּנין ׁשאין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמּמקֹום
ינהג ואל ּבפניהם יתראה אל וׁשתה, ואכל ׁשכח ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹעּמהן.

ּבעצמֹו. ְְִִַעּדּונין
.ÊË:ּגׁשמים להן וירדּו הּגׁשמים, על מתעּנין ׁשהיּו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָצּבּור

וׁשֹותין, אֹוכלין אּלא יׁשלימּו; לא - ירדּו חצֹות קדם ְְְְֲִִִִֶֶַָָֹֹאם
הּגדֹול הּלל אֹומרין ׁשאין הּגדֹול; הּלל וקֹוראין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּומתּכּנסין
הֹואיל - חצֹות אחר ואם מלאה. וכרס ּׂשבעה ּבנפׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאּלא
מתעּנין היּו אם וכן ּתעניתן. יׁשלימּו ּבקדּׁשה, הּיֹום רב ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָֹֻועבר
לא - חצֹות קדם אם ּובטלה: ּגזרה על אֹו ועברה, צרה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָֹֹעל

יׁשלימּו. - חצֹות אחר ואם ְְְֲִִִַַַַיׁשלימּו,
.ÊÈּבית הּצרֹות, מּפני הּצּבּור על ׁשּגֹוזרין ּתענית יֹום ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָּבכל
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אנׁשי מעּׂשי על ּובֹודקים הּכנסת ּבבית יֹוׁשבין והּזקנים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַּדין
ּומסירין הּיֹום. חצֹות עד ׁשחרית ּתפּלת מאחר ְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָהעיר
ּבעלי על וחֹוקרין ודֹורׁשין ּומזהירין עברֹות; ׁשל ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַהּמכׁשֹולֹות
ּומׁשּפילין זרֹוע, ּבעלי ועל אֹותן; ּומפריׁשין ועברֹות, ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָחמס
הּיֹום רביע ולערב: הּיֹום ּומחצי אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹותן;
אל ּבני ה' מּוסר ׁשּנאמר: ׁשּבּתֹורה, ּוקללֹות ּבברכֹות ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָקֹוראין
ּבתֹוכחֹות ּבּנביא ּומפטירין ּבתֹוכחּתֹו. ּתקץ ואל ְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹּתמאס,
מנחה מתּפּללים האחרֹון הּיֹום ּורביע הּצרה. ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָמענין

ּכחם. ּכפי ּומתוּדים וזֹועקים ְְְְְֲִִִִִִַַָֹּומתחּננים

ה'תשע"א סיון ב' קודש שבת יום

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

עליהם‡. ּומתריעין ׁשּמתעּנין צּבּור ׁשל הּצרֹות הן על2אּלּו : ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ועל הּדבר, ועל החרב, ועל ליּׂשראל, יּׂשראל ּׂשֹונאי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהצרת
ועל הּׁשּדפֹון, ועל החסיל, ועל הארּבה, ועל רעה, ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָחּיה
הּמטר. ועל הּמזֹונֹות, ועל החלאים, ועל הּמּפלת, ועל ְְְְְֳִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹהּירקֹון,

מתעּנה·. העיר אֹותּה - אּלּו מּכל צרה ּבּה ׁשּיׁש עיר ְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָּכל
סביבֹותיה וכל הּצרה, ׁשּתעבר עד ולא3ּומתרעת מתעּנֹות ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

רחמים עליהם מבקׁשים אבל אין4מתריעֹות, מקֹום ּובכל . ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ
מּצרת חּוץ ׁשאמרנּו; ּכמֹו ּבׁשּבת, מתריעין ולא ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹצֹועקין

ּבׁשּבת אפּלּו עליה ׁשּצֹועקין מתריעין5הּמזֹונֹות, אין אבל , ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבׁשּבת. ּבחצֹוצרֹות ְְֲֶַַָָָעליה

ׁשּבאּו‚. עּכּו"ם ּכיצד? ליּׂשראל יּׂשראל ּׂשֹונאי הצרת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָעל
מּידם לּקח אֹו מס, מהם לּטל אֹו יּׂשראל, עם מלחמה ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹלער

ּגזרה עליהם לגזר אֹו אּלּו6ארץ, הרי - קּלה ּבמצוה אפּלּו , ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ׁשּסביבֹותיהם הערים וכל ׁשּירחמּו. עד ּומתריעין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻמתעּנין
להתקּבץ ּתקעּו ּכן אם אּלא מתריעין, אין אבל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמתעּנין,

ְְֶָָלעזרתן.
ׁשערכּו„. ּכגֹון ׁשלֹום, ׁשל חרב אפּלּו ּכיצד? החרב ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעל

על אף יּׂשראל, ּבמקֹום ועברּו עּכּו"ם עם עּכּו"ם ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָמלחמה
ּומתעּנין צרה זֹו הרי - מלחמה יּׂשראל ּובין ּביניהם ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּפי

ׁשראּית מּכלל - ּבארצכם תעבר לא וחרב ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעליה.
צרה - .7הּמלחמה ְִַָָָָ

מאֹות‰. חמׁש ּבּה ׁשּיׁש עיר דבר? היא זֹו אי הּדבר. ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָועל
זה8רגלי אחר זה ימים ּבׁשלׁשה מתים ׁשלׁשה מּמּנה ויצאּו , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

אין - ימים ּבארּבעה אֹו אחד, ּביֹום יצאּו ּדבר. זה הרי -ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּבׁשלׁשה מתים ׁשּׁשה מּמּנה ויצאּו אלף, ּבּה היה ּדבר. ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָזה
אין - ּבארּבעה אֹו אחד ּביֹום יצאּו ּדבר. - זה אחר זה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָימים
והּזקנים והּקטּנים הּנׁשים ואין זה. חׁשּבֹון לפי וכן ּדבר. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָזה

זה לענין הּמדינה אנׁשי מנין ּבכלל מּמלאכה .9ׁשּׁשבתּו ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
.Âיּׂשראל ּגלּיֹות ׁשאר מתעּנין יּׂשראל, ּבארץ דבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהיה

ּבמדינה10עליהן דבר היה מּמּנה11. ּובאֹות הֹולכֹות וׁשּירֹות , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
רחֹוקֹות ׁשהן ּפי על אף מתעּנֹות, ׁשּתיהן - אחרת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלמדינה

מּזֹו .12זֹו ִ
.Êמׁשּלחת ׁשהיא ּבזמן אּלא רעה חּיה על מתעּנין .13אין ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

ּבּׂשדה נראתה מׁשּלחת. זֹו הרי ּבּיֹום, ּבעיר נראתה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּכיצד?
זֹו הרי מּפניהם, ברחה ולא אדם בני ׁשני ראתה אם - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹּבּיֹום

לאגם הּסמּוכה ּׂשדה היה ואם בני14מׁשּלחת. ׁשני וראתה , ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ
אחריהם רדפה לא מׁשּלחת; זֹו הרי - אחריהם ורדפה ְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻאדם
אינּה אחריהם רדפה אפּלּו ּבאגם, היה ואם מׁשּלחת. אינּה -ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ

מהן אחד ואכלה ׁשניהם טרפה ּכן אם אּלא אבל15מׁשּלחת, . ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ
הּוא ׁשּזה מּפני מׁשּלחת; אינּה ּבאגם, ׁשניהם אכלה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאם
מׁשּלחת. ׁשהיא מּפני לא טרפה, הרעבֹון ּומּפני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻמקֹומּה,

.Áוהן הֹואיל הּנׁשּמֹות, ּובארצֹות ּבּמדּברֹות הּבנּויים ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָּבּתים
מעריסה, ּתינֹוק ונטלה לּגג עלתה אם - חּיה ּגדּודי ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָמקֹום
מׁשּלחת. אינּה זֹו, למּדה הּגיעה לא ואם מׁשּלחת; זֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹֻֻהרי
החּיֹות. למקֹום ּובאּו ּבעצמם ׁשּסּכנּו הם אדם ּבני ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאּלּו

.Ëוהּזיקּו ׁשּׁשּלחּו העֹוף ורמּׂש הארץ רמּׂש מיני ,16ׁשאר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻ
צרעין לֹומר צרי ואין ועקרּבים, נחׁשים ׁשּלּוח 17ּכגֹון ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ

מתריעין, ולא עליהם מתעּנין אין - להן והּדֹומה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹויּתּוׁשין
תרּועה. ּבלא זֹועקין ְְֲֲִָָֹאבל

.Èּכנף אּלא מהן נראה לא אפּלּו החסיל, ועל הארּבה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעל
עליהן ּומתריעין מתעּנין יּׂשראל, ארץ ּבכל ועל18אחד . ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ויש1) הגשמים, מניעת צרת מהן ואחת בפרט. ודיניהן לאחת, אחת הצרות פרטי בו ונזכרו מתענין. צרות אלו על ענין, בו, נתבאר
(2 אחרים. פרקים שני לה נתיחדו ולזה בענינם. משונים ותעניות ארוך סדר רבילה - בחצוצרות והרעותם אתכם הצורר הצר "על

הצורר הצר על לומר: תלמוד מניין? בים המטורפת וספינה לילד, מקשה ואשה וירקון, שדפון - מלחמה, אלא לי אין אומר, עקיבא
(3 בחצוצרות". והרעותם - הצבור על תבוא שלא וצרה צרה כל על לאאתכם, הרחוקים במקומות אבל האיזור. מתענים,אותו

(4 המקומות. מן באחד חרב בו תהיה שלא בעולם זמן אין שהרי לעולם, לצום צריכים היינו כן תקיעהשאם בלא מתפללים
(5 תקיעהבחצוצרות. הלא בתפילה רחמים בקשת הוא "מתריעים", הפירוש וכאן בשבת", ואפילו פרקמטיא על מתריעין רבנן: "תנו
(6 7)בחצוצרות. תעניתא". גזר לבבל, דתם) על להעבירם ישראל על גזרות שגזרו רשעים (=גויים חברי אתו לרבא ליה "חרב"אמרו

פי על ואף נכה, מפרעה יותר שלום של חרב לך שאין שלום, של חרב אפילו אלא שלום, של שאינו חרב לומר צריך אינו שאמרו
(8 יאשיהו". המלך בה נכשל 9)כן מטף". לבד יותר."הגברים להיפגע ועלולים בטבעם, חלושים הם אלה, סוגים ששלושה

(10(11 שכן". כל לא לארץ) (חוצה שפחה - לוקה ישראל) ארץ (שהיא גבירה 12)"שאם לארץ. תעניתבחוצה גוזרים לא והיום
הרגילים בצומות ואפילו ושותה. אוכל כשאינו יותר מסוכנת המחלה כי ונתברר האדם, בני טבע שנשתנה מפני דבר, מכת על

(13 נפש. פקוח ספק מפני הדבר בזמן 14)מקילים טבעית. תופעה ואיננה השמים, מן טרף.נשלחה חיתו של הקבוע משכנם מקום
(15(16 טבעית. תופעה אינה שזו משולחת, זו הרי מהם אחד אף אכלה לא אם שכן מתעניםוכל המיתו, שאם המיתו. ולא הזיקו

(17 טרף. חיתו על כמו 18)עליהם ומזיקים. העוקצים דבורים במהכעין מתפשט לנדוןשהארבה נחשבת ישראל ארץ וכל רבה, ירות

zeiprz zekld - oeiq 'a ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

החגב19הּגֹובאי על אבל ׁשהּוא. ּבכל עליו20- מתעּנין אין ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּבלבד. זֹועקין אּלא מתריעין, ְְְֲִִִִֶַָָֹולא

.‡Èואפּלּו ּבּתבּואה. מּׁשּיתחיל - הּירקֹון ועל הּׁשּדפֹון ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָעל
ּתּנּור ּפי ּכמלֹוא קטן מּמקֹום אּלא התחיל עליו21לא ּגֹוזרין , ְְְִִִִִִֶַָָָָָָֹ

ּומתריעין. ְֲִִִַַּתענית
.·Èּכתלים מּפלת ּבעיר ׁשרבתה הרי ּכיצד? הּמּפלת 22על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ּומתעּנין צרה, זֹו הרי - הּנהר ּבצד עֹומדים ׁשאינן ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבריאים,
הרעׁש על וכן עליה. הרּוחֹות23ּומתריעין ׁשהן24ועל , ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

עליהן. ּומתריעין מתעּנין והֹורגין, הּבנין את ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָמּפילין
.‚Èהרּבה לאנׁשים אחד חלי ׁשּירד הרי ּכיצד? החליים ְֲֲֳֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל

אסּכרה ּכגֹון העיר, חרחּור25ּבאֹותּה והיּו26אֹו ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָ
ּתענית לּה וגֹוזרין צּבּור, צרת זֹו הרי - החלי ּבאֹותֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָֹמתים

לח חּכּו וכן ואם27ּומתריעין. ּפֹורח; ּכׁשחין הּוא הרי , ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַ
יבׁש, חּכּו אבל עליו. ּומתריעין מתעּנין הּצּבּור, ּברב ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹּפׁשט

ּבלבד. עליו ְֲִִָָָצֹועקים
.„Èׁשרב סחֹורה ׁשל ּדברים ׁשהּוזלּו הרי ּכיצד? הּמזֹונֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹעל

מהן העיר אֹותּה אנׁשי ויין28חּיי ּבבבל פׁשּתן ּכלי ּכגֹון , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּיצטר עד והּמּתן הּמּׂשא ונתמעט יּׂשראל, ּבארץ ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוׁשמן

ּבׁשּׁשה עּׂשרה ׁשוה למּכר -29הּתּגר לֹוקח ימצא ּכ ואחר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
ּומתריעין צּבּור, צרת זֹו ּבׁשּבת.30הרי עליה וזֹועקין עליה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

.ÂËּכי הּמטר ׁשּיצרּועל עד ּגׁשמים עליהן ׁשרּבּו הרי 31צד? ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מּזֹו, יתרה צרה ל ׁשאין עליהן. מתּפּללין אּלּו הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלהן,
אין יּׂשראל ּובארץ קבריהן. ּבּתיהן ונמצאּו נֹופלין, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשהּבּתים
ּובּתיהם הרים, ארץ ׁשהיא מּפני הּגׁשמים, רב על ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמתּפללין
מתעּנין ואין להן, טֹובה הּגׁשמים ורב ּבאבנים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבנּויים

הּטֹובה. ְֲִַַָלהעביר
.ÊËליבׁש צמחין והתחילּו הּמטר, ונמנע ׁשּצמחה, ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹּתבּואה

עד אֹו גׁשמים, ׁשּירדּו עד וזֹועקין מתעּנין אּלּו הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָ
לֹו32ׁשּייבׁשּו קרֹוב אֹו הּפסח זמן הּגיע אם וכן הּצמחים. ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

ירדּו ולא ׁשם, האילנֹות ּפריחת זמן ׁשהּוא יּׂשראל, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבארץ
גׁשמים ׁשּירדּו עד וזֹועקין מתעּנין אּלּו הרי - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָגׁשמים

זמּנם. ׁשּיעבר עד אֹו לאילנֹות, ְְֲִִֶַַַָָָָֹהראּויין
.ÊÈהרּבה גׁשמים ירדּו ולא הּסּכֹות חג זמן הּגיע אם ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹֻוכן

והּמערֹות הּׁשיחין הּבֹורֹות מהם למּלאת אּלּו33ּכדי הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ
מים להם אין ואם לּבֹורֹות. הראּוי ּגׁשם ׁשּירד עד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמתעּנין
מים להם יהיה ׁשּלא עת ּבכל הּגׁשמים על מתעּנים ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלׁשּתֹות,

החּמה. ּבימֹות ואפּלּו ְֲִִִַַַָלׁשּתֹות,
.ÁÈּבימֹות יֹום, ארּבעים לגׁשם ּגׁשם ּבין הּגׁשמים, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּפסקּו

ּבּצרת מּכת זֹו הרי - עד34הּגׁשמים וזֹועקים ּומתעּנים , ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָֹ
זמּנם. ׁשּיעבר עד אֹו הּגׁשמים, ְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹׁשּירדּו

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּגׁש‡. להם ירדּו ׁשּלא ימֹותהרי מּתחּלת עּקר ּכל מים ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
גׁשמים, ירדּו ולא ּבמרחׁשון י"ז הּגיע אם ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹהּגׁשמים:
וחמיׁשי ׁשני להתעּנֹות ּבלבד חכמים ּתלמידי ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵַַַַַָמתחילין

.לכ ראּויין הּתלמידים וכל ְְְְְִִִִֵַַָָוׁשני;
ּגֹוזרין·. ּדין ּבית גׁשמים, ירדּו ולא ּכסלו חדׁש ראׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹֹֹהּגיע

ּבהן ּומּתרין וׁשני. חמיׁשי ׁשני, הּצּבּור: על ּתעניֹות ְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻׁשלׁש
עּמהן, מתעּנין אין מׁשמר ואנׁשי ּבּלילה. ולׁשּתֹות ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלאכל
כנסּיֹות, לבּתי נכנסים העם וכל ּבעבֹודה. עסּוקין ׁשהן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָמּפני
הּתענּיֹות. ּבכל ׁשעֹוּׂשין ּכדר ּומתחּננין, וזֹועקין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָּומתּפּללין

אחרֹות‚. ּתענּיֹות ׁשלׁש ּגֹוזרין ּדין ּבית נענּו, ולא אּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָֹעברּו
וׁשֹותין אֹוכלין אּלּו ּובׁשלׁש וׁשני. וחמיׁשי ׁשני הּצּבּור: ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָעל
מתעּנין מׁשמר ואנׁשי ּכּפּור. ּבצֹום ׁשעֹוּׂשין ּכמֹו יֹום, ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָמּבעֹוד
העֹוסקין והם אב, ּבית ואנׁשי מׁשלימין. ולא הּיֹום, ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹמקצת
ּתענית וכל עּקר. ּכל מתעּנים יהיּו לא הּיֹום, ּבאֹותֹו ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָֹּבעבֹודה
לאכל, ׁשּלא וגמר ּופסק אכל אם יֹום, מּבעֹוד ּבּה ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשאֹוכלין

ּבּיֹום. ׁשהּות ׁשּיׁש ּפי על אף ואֹוכל חֹוזר ְִֵֵֵֵֶַַַָאינֹו
מלאכה„. ּבעּׂשּית אסּורין העם ּכל אּלּו, ּתענּיֹות ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָּבׁשלׁש

אבל ּבחּמין, הּגּוף ּכל ּברחיצת ואסּורין ּבּלילה. ּומּתרין ְְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָָֻּבּיֹום,
ואסּורין הּמרחצאֹות. את נֹועלין לפיכ מּתר. ורגליו ידיו ְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻּפניו
ּבתׁשמיׁש ואסּורין מּתר. הּזהמא, את להעביר ואם ְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָֻֻּבסיכה.
לנעל. מּתר ּבּדר אבל ּבעיר, הּסנּדל ּובנעילת ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּמּטה,
ּתענּיֹות. ּכׁשאר ּומתחּננין וזֹועקין כנסּיֹות ּבבּתי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָּומתּפּללין

אחרֹות‰. ּתענּיֹות ׁשבע ּגֹוזרין ּדין ּבית נענּו, ולא אּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָֹעברּו
וׁשני, וחמיׁשי וׁשני, וחמיׁשי וׁשני, וחמיׁשי ׁשני הּצּבּור: ְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַעל
ּבׁשאר אבל מתעּנֹות, ּומניקֹות עּברֹות ּבלבד הּׁשבע ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֻּובאּלּו
ׁשאינן ּפי על ואף מתעּנֹות. ּומניקֹות עּברֹות אין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּתענּיֹות
אֹוכלֹות אּלא ּבתפנּוקים, עצמן מעּנגֹות אין ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָמתעּנֹות,

הּולד. קּיּום ּכדי ְְִֵַָָוׁשֹותֹות
.Â.ּומׁשלימין מתעּנין מׁשמר אנׁשי אּלּו, ּתענּיֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָּובׁשבע

ּדבר וכל מׁשלימין. ולא הּיֹום, מקצת מתעּנין אב בית ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹואנׁשי
האחרֹונֹות. הּׁשבע ּבאּלּו אסּור אמצעּיֹות, ּבׁשלׁש אסּור ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא

.Êּברחֹוב ּומתּפּללין מתריעין, ּבלבד ׁשּבהן אּלּו: ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָויתרֹות
מּדרּכם; ׁשּיׁשּובּו ּכדי לעם, להֹוכיח זקן ּומֹורידין ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָהעיר;
מנחה, ּובתפּלת ׁשחרית ּבתפּלת ּברכֹות ׁשׁש ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָּומֹוסיפין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(19 אחד. לאיזור 20)זה התבואות. את המסכן ארבה 21)מין התבואות. את מסכן שאינו ארבה הממלאמין לחם ממנה לאפות שאפשר
(22 תנור. 23)פי בתים. שלושה ששיעורו כתב והריטב"א הוא. כמה זה ריבוי רבינו ביאר 24)לא אדמה. רעידת 25)היא מחלתסערות.

(26 מסוכנת. 27)גרון מסוכנת. חום 28)מחלת לרפא. 29)קשה בהם. מהמסחר המצרך,שמתפרנסים בהוזלת היא שהצרה הכוונה אין
(30 הפרנסה. יסודות את ומערער בשישה, למכור - בעשרה שקנה דבר כזה, בהפסד למכור זקוקים שהם בתפילה,אלא רחמים מבקשים

(31 בחצוצרה. מתריעים לא 32)אבל לצבור. צרה מהם 33)שנצמח שוא. תפילת והיא הגשמים, עוד יועילו לא בהםשמאז שאוגרים
(34 והבהמות. הזרעים את להשקות גשמים.מים חוסר מפני ומתקלקלים הזרעים, השרישו שכבר בצורת, לידי המביאה מכה

ומניעת1) העצירה בזמן האסורין הדברים ופרטי להתענות, וליחידים לצבור הקבוע והזמן הגשמים, תעניות חלוקי בו נתבארו
הגשמים.



צז zeiprz zekld - oeiq 'a ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

החגב19הּגֹובאי על אבל ׁשהּוא. ּבכל עליו20- מתעּנין אין ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּבלבד. זֹועקין אּלא מתריעין, ְְְֲִִִִֶַָָֹולא

.‡Èואפּלּו ּבּתבּואה. מּׁשּיתחיל - הּירקֹון ועל הּׁשּדפֹון ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָעל
ּתּנּור ּפי ּכמלֹוא קטן מּמקֹום אּלא התחיל עליו21לא ּגֹוזרין , ְְְִִִִִִֶַָָָָָָֹ

ּומתריעין. ְֲִִִַַּתענית
.·Èּכתלים מּפלת ּבעיר ׁשרבתה הרי ּכיצד? הּמּפלת 22על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ּומתעּנין צרה, זֹו הרי - הּנהר ּבצד עֹומדים ׁשאינן ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבריאים,
הרעׁש על וכן עליה. הרּוחֹות23ּומתריעין ׁשהן24ועל , ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

עליהן. ּומתריעין מתעּנין והֹורגין, הּבנין את ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָמּפילין
.‚Èהרּבה לאנׁשים אחד חלי ׁשּירד הרי ּכיצד? החליים ְֲֲֳֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל

אסּכרה ּכגֹון העיר, חרחּור25ּבאֹותּה והיּו26אֹו ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָ
ּתענית לּה וגֹוזרין צּבּור, צרת זֹו הרי - החלי ּבאֹותֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָֹמתים

לח חּכּו וכן ואם27ּומתריעין. ּפֹורח; ּכׁשחין הּוא הרי , ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַ
יבׁש, חּכּו אבל עליו. ּומתריעין מתעּנין הּצּבּור, ּברב ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹּפׁשט

ּבלבד. עליו ְֲִִָָָצֹועקים
.„Èׁשרב סחֹורה ׁשל ּדברים ׁשהּוזלּו הרי ּכיצד? הּמזֹונֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹעל

מהן העיר אֹותּה אנׁשי ויין28חּיי ּבבבל פׁשּתן ּכלי ּכגֹון , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּיצטר עד והּמּתן הּמּׂשא ונתמעט יּׂשראל, ּבארץ ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוׁשמן

ּבׁשּׁשה עּׂשרה ׁשוה למּכר -29הּתּגר לֹוקח ימצא ּכ ואחר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
ּומתריעין צּבּור, צרת זֹו ּבׁשּבת.30הרי עליה וזֹועקין עליה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

.ÂËּכי הּמטר ׁשּיצרּועל עד ּגׁשמים עליהן ׁשרּבּו הרי 31צד? ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מּזֹו, יתרה צרה ל ׁשאין עליהן. מתּפּללין אּלּו הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלהן,
אין יּׂשראל ּובארץ קבריהן. ּבּתיהן ונמצאּו נֹופלין, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשהּבּתים
ּובּתיהם הרים, ארץ ׁשהיא מּפני הּגׁשמים, רב על ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמתּפללין
מתעּנין ואין להן, טֹובה הּגׁשמים ורב ּבאבנים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבנּויים

הּטֹובה. ְֲִַַָלהעביר
.ÊËליבׁש צמחין והתחילּו הּמטר, ונמנע ׁשּצמחה, ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹּתבּואה

עד אֹו גׁשמים, ׁשּירדּו עד וזֹועקין מתעּנין אּלּו הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָ
לֹו32ׁשּייבׁשּו קרֹוב אֹו הּפסח זמן הּגיע אם וכן הּצמחים. ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

ירדּו ולא ׁשם, האילנֹות ּפריחת זמן ׁשהּוא יּׂשראל, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבארץ
גׁשמים ׁשּירדּו עד וזֹועקין מתעּנין אּלּו הרי - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָגׁשמים

זמּנם. ׁשּיעבר עד אֹו לאילנֹות, ְְֲִִֶַַַָָָָֹהראּויין
.ÊÈהרּבה גׁשמים ירדּו ולא הּסּכֹות חג זמן הּגיע אם ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹֻוכן

והּמערֹות הּׁשיחין הּבֹורֹות מהם למּלאת אּלּו33ּכדי הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ
מים להם אין ואם לּבֹורֹות. הראּוי ּגׁשם ׁשּירד עד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמתעּנין
מים להם יהיה ׁשּלא עת ּבכל הּגׁשמים על מתעּנים ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלׁשּתֹות,

החּמה. ּבימֹות ואפּלּו ְֲִִִַַַָלׁשּתֹות,
.ÁÈּבימֹות יֹום, ארּבעים לגׁשם ּגׁשם ּבין הּגׁשמים, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּפסקּו

ּבּצרת מּכת זֹו הרי - עד34הּגׁשמים וזֹועקים ּומתעּנים , ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָֹ
זמּנם. ׁשּיעבר עד אֹו הּגׁשמים, ְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹׁשּירדּו

ׁשליׁשי 1ּפרק
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ּגׁש‡. להם ירדּו ׁשּלא ימֹותהרי מּתחּלת עּקר ּכל מים ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
גׁשמים, ירדּו ולא ּבמרחׁשון י"ז הּגיע אם ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹהּגׁשמים:
וחמיׁשי ׁשני להתעּנֹות ּבלבד חכמים ּתלמידי ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵַַַַַָמתחילין

.לכ ראּויין הּתלמידים וכל ְְְְְִִִִֵַַָָוׁשני;
ּגֹוזרין·. ּדין ּבית גׁשמים, ירדּו ולא ּכסלו חדׁש ראׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹֹֹהּגיע

ּבהן ּומּתרין וׁשני. חמיׁשי ׁשני, הּצּבּור: על ּתעניֹות ְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻׁשלׁש
עּמהן, מתעּנין אין מׁשמר ואנׁשי ּבּלילה. ולׁשּתֹות ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלאכל
כנסּיֹות, לבּתי נכנסים העם וכל ּבעבֹודה. עסּוקין ׁשהן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָמּפני
הּתענּיֹות. ּבכל ׁשעֹוּׂשין ּכדר ּומתחּננין, וזֹועקין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָּומתּפּללין

אחרֹות‚. ּתענּיֹות ׁשלׁש ּגֹוזרין ּדין ּבית נענּו, ולא אּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָֹעברּו
וׁשֹותין אֹוכלין אּלּו ּובׁשלׁש וׁשני. וחמיׁשי ׁשני הּצּבּור: ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָעל
מתעּנין מׁשמר ואנׁשי ּכּפּור. ּבצֹום ׁשעֹוּׂשין ּכמֹו יֹום, ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָמּבעֹוד
העֹוסקין והם אב, ּבית ואנׁשי מׁשלימין. ולא הּיֹום, ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹמקצת
ּתענית וכל עּקר. ּכל מתעּנים יהיּו לא הּיֹום, ּבאֹותֹו ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָֹּבעבֹודה
לאכל, ׁשּלא וגמר ּופסק אכל אם יֹום, מּבעֹוד ּבּה ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשאֹוכלין

ּבּיֹום. ׁשהּות ׁשּיׁש ּפי על אף ואֹוכל חֹוזר ְִֵֵֵֵֶַַַָאינֹו
מלאכה„. ּבעּׂשּית אסּורין העם ּכל אּלּו, ּתענּיֹות ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָּבׁשלׁש

אבל ּבחּמין, הּגּוף ּכל ּברחיצת ואסּורין ּבּלילה. ּומּתרין ְְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָָֻּבּיֹום,
ואסּורין הּמרחצאֹות. את נֹועלין לפיכ מּתר. ורגליו ידיו ְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻּפניו
ּבתׁשמיׁש ואסּורין מּתר. הּזהמא, את להעביר ואם ְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָֻֻּבסיכה.
לנעל. מּתר ּבּדר אבל ּבעיר, הּסנּדל ּובנעילת ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּמּטה,
ּתענּיֹות. ּכׁשאר ּומתחּננין וזֹועקין כנסּיֹות ּבבּתי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָּומתּפּללין

אחרֹות‰. ּתענּיֹות ׁשבע ּגֹוזרין ּדין ּבית נענּו, ולא אּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָֹעברּו
וׁשני, וחמיׁשי וׁשני, וחמיׁשי וׁשני, וחמיׁשי ׁשני הּצּבּור: ְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַעל
ּבׁשאר אבל מתעּנֹות, ּומניקֹות עּברֹות ּבלבד הּׁשבע ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֻּובאּלּו
ׁשאינן ּפי על ואף מתעּנֹות. ּומניקֹות עּברֹות אין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּתענּיֹות
אֹוכלֹות אּלא ּבתפנּוקים, עצמן מעּנגֹות אין ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָמתעּנֹות,

הּולד. קּיּום ּכדי ְְִֵַָָוׁשֹותֹות
.Â.ּומׁשלימין מתעּנין מׁשמר אנׁשי אּלּו, ּתענּיֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָּובׁשבע

ּדבר וכל מׁשלימין. ולא הּיֹום, מקצת מתעּנין אב בית ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹואנׁשי
האחרֹונֹות. הּׁשבע ּבאּלּו אסּור אמצעּיֹות, ּבׁשלׁש אסּור ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא

.Êּברחֹוב ּומתּפּללין מתריעין, ּבלבד ׁשּבהן אּלּו: ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָויתרֹות
מּדרּכם; ׁשּיׁשּובּו ּכדי לעם, להֹוכיח זקן ּומֹורידין ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָהעיר;
מנחה, ּובתפּלת ׁשחרית ּבתפּלת ּברכֹות ׁשׁש ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָּומֹוסיפין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(19 אחד. לאיזור 20)זה התבואות. את המסכן ארבה 21)מין התבואות. את מסכן שאינו ארבה הממלאמין לחם ממנה לאפות שאפשר
(22 תנור. 23)פי בתים. שלושה ששיעורו כתב והריטב"א הוא. כמה זה ריבוי רבינו ביאר 24)לא אדמה. רעידת 25)היא מחלתסערות.

(26 מסוכנת. 27)גרון מסוכנת. חום 28)מחלת לרפא. 29)קשה בהם. מהמסחר המצרך,שמתפרנסים בהוזלת היא שהצרה הכוונה אין
(30 הפרנסה. יסודות את ומערער בשישה, למכור - בעשרה שקנה דבר כזה, בהפסד למכור זקוקים שהם בתפילה,אלא רחמים מבקשים

(31 בחצוצרה. מתריעים לא 32)אבל לצבור. צרה מהם 33)שנצמח שוא. תפילת והיא הגשמים, עוד יועילו לא בהםשמאז שאוגרים
(34 והבהמות. הזרעים את להשקות גשמים.מים חוסר מפני ומתקלקלים הזרעים, השרישו שכבר בצורת, לידי המביאה מכה

ומניעת1) העצירה בזמן האסורין הדברים ופרטי להתענות, וליחידים לצבור הקבוע והזמן הגשמים, תעניות חלוקי בו נתבארו
הגשמים.
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את ונֹועלין ּברכֹות; ועּׂשרים ארּבע מתּפּללין ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָונמצאּו
אבל החנּיֹות, את ּופֹותחין ערב לעת מּטין ּובׁשני ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֻֻהחנּיֹות.
לחנּות יׁש ואם הּׁשּבת. ּכבֹוד מּפני הּיֹום ּכל ּפֹותחין ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָּבחמיׁשי
לחנּות יׁש ואם אחד. ונֹועל אחד ּפֹותח ּפתחים, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשני

חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבחמיׁשי ּכדרּכֹו ּפֹותח ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָאצטּבה,
.Áׁשל ּובבנין ּומּתן, ּבמּׂשא ממעטין - נענּו ולא אּלּו ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹעברּו

מיני ּכגֹון ּׂשמחה, ׁשל ּובנטיעה וכּיּור, צּיּור ּכגֹון ְְְְְְִִִִִִִֵֶָָָּׂשמחה,
ּכן אם אּלא ונּׂשּואין, ּבארּוסין ּוממעטין אהלים. ּומיני ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָהדס
ּפרּיה מצות ׁשּקּים מי וכל ּורבּיה. ּפרּיה מצות קּים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹלא
ּוממעטין רעבֹון. ּבׁשני מּטתֹו לׁשּמׁש לֹו אסּור ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָּורבּיה,

ל אדם ּבין ׁשלֹום יׁשאלּוּבׁשאלת לא חכמים ותלמידי חברֹו. ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ
להם ׁשּנתן הארץ ועם לּמקֹום. וכמנּדין ּכנזּופין אּלא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשלֹום,

ראׁש. וכבד רפה ּבּׂשפה לֹו מחזירין ְְֲִִֶַָָָָָֹֹׁשלֹום,
.Ëוחמיׁשי ׁשני ּומתעּנים לבּדם חֹוזרין חכמים ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָּתלמידי

ׁשאין הּצּבּור; לא אבל ּתקּופה, ׁשל ניסן ׁשּיצא עד ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוׁשני
מּׁשלׁש יתר ירדּו ׁשּלא ּגׁשמים ּבׁשביל הּצּבּור על ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹּגֹוזרין
ניסן, ׁשּיצא עד היחידים ּוכׁשּמתעּנין אּלּו. ּתענּיֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָעּׂשרה
ּוברחיצה מלאכה ּבעּׂשּית ּומּתרין ּבּלילה, לאכל ְְְֱֲִִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻֻמּתרין
ּכל ּכׁשאר הּסנּדל, ּונעילת הּמּטה ותׁשמיׁש ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָּובסיכה
ׁשל ניסן יצא ּופּורים. חדׁשים לראׁשי ּומפסיקין ְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּתענּיֹות.
אין ׁשֹור, מּזל לתחּלת הּׁשמׁש ּכׁשהּגיע והּוא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָּתקּופה,
הֹואיל קללה, סימן אּלא הּזה ּבּזמן הּגׁשמים ׁשאין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמתעּנים;

הּׁשנה. מּתחּלת עּקר ּכל ירדּו ְְְִִִַַָָָָָֹולא
.È.לּה הּדֹומה וכל יּׂשראל ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

אֹו ּבמרחׁשון י"ז קדם ׁשּלהן הּגׁשמים ׁשעֹונת מקֹומֹות ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאבל
יחידים גׁשמים, ירדּו ולא זמּנם ּכׁשּיּגיע - זה זמן ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹאחר
חדׁשים ּבראׁשי ּומפסיקין וׁשני. וחמיׁשי ׁשני ְְְְֲֳִִִִִִִִִֵֵֵַַַָָמתעּנים
אם ימים. ׁשבעה ּכמֹו כן אחרי וׁשֹוהין ּובפּורים. ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָֻּובחנּכה
עּׂשרה ׁשלׁש הּצּבּור על ּגֹוזרין ּדין ּבית גׁשמים, ירדּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹלא

ׁשאמרנּו. הּסדר על ְֲִֵֶֶַַַַָּתענּיֹות
.‡Èּבהם אֹוכלים לארץ, ּבחּוצה הּצּבּור ׁשּגֹוזרין ּתענּיֹות ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָּכל

על ּגֹוזרין ׁשאין הּתענּיֹות; ׁשאר ּכדין ודיניהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבּלילה,
ּבלב יּׂשראל ּבארץ אּלא ּכּפּור צֹום ּכגֹון ּתענית דהּצּבּור ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
אמצעּיֹות ׁשלׁש ׁשהן ּתענּיֹות, עּׂשר ּובאֹותן הּמטר, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּובגלל

אחרֹונֹות. ְֲֶַַוׁשבע

רביעי 1ּפרק
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מטר‡. ׁשל האחרֹונֹות ּתענּיֹות מּׁשבע ויֹום יֹום ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָּבכל
עיר, ׁשל לרחֹובּה הּתבה את מֹוציאין זה: סדר על ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמתּפּללין
מקלה אפר ונֹותנין ּבּׂשּקים. ּומתּכּסים מתקּבצים העם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָוכל
הּבכּיה את להגּדיל ּכדי ּתֹורה, ספר ּגּבי ועל הּתבה ּגּבי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָעל
ּבראׁש ונֹותן האפר מן נֹוטל העם מן ואחד לּבם. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּולהכניע
ּכדי ּתפּלין, הּנחת ּבמקֹום ּדין ּבית אב ּובראׁש ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹהּנּׂשיא
ּבראׁשֹו. ונֹותן נֹוטל ואחד אחד וכל ויׁשּובּו. ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשּיּכלמּו

היה·. לא יֹוׁשבין. והן חכם, זקן ּביניהן מעמידין ּכ ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹואחר
חכם, ולא זקן לא ׁשם היה לא חכם. מעמידין חכם, זקן ְֲִִֵֵַָָָָָָָָָָָָֹֹֹׁשם
אחינּו, ּכּבּוׁשין: ּדברי לפניהם ואֹומר צּורה. ׁשל אדם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמעמידין
ׁשּכן טֹובים. ּומעּׂשים ּתׁשּובה אּלא ּגֹורמין, ּתענית ולא ּׂשק ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹלא
את האלהים וּירא נינוה: ּבאנׁשי נאמר ׁשּלא ּבנינוה. ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמצינּו
מעּׂשיהם. את האלהים וּירא אּלא: ּתעניתם, ואת ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּׂשּקם
ּומֹוסיף ּבגדיכם. ואל לבבכם קרעּו אֹומר: הּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּובּקּבלה
גמּורה. ּתׁשּובה ויׁשּובּו לּבם ׁשּיכניע עד ּכחֹו, ּכפי אּלּו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבענינֹות

ּבתפּלה.‚. עֹומדין ּכּבּוׁשין, ּדברי זה ׁשּגֹומר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָואחר
ואם אּלּו. ּבתענּיֹות להתּפּלל הראּוי צּבּור ׁשליח ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָּומעמידין
מתּפּלל, - להתּפּלל ראּוי הּכּבּוׁשין ּדברי ׁשאֹומר אֹותֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהיה

אחר. מֹורידין - לאו ְִִִֵַָואם
ׁשהּוא„. איׁש אּלּו? ּבתענּיֹות להתּפּלל הראּוי הּוא זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָואי

ור ּבתפּלה. ּומטּפלרגיל ּוכתּובים. נביאים ּבתֹורה לקרֹות גיל ְְְְְְְִִִִִִִִָָָָָֻ
ביתֹו ּובבני ּבבניו יהיה ולא ּבּׂשדה. יגיעה לֹו ויׁש לֹו. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹואין
ריקן ּביתֹו יהיה אּלא עברה, ּבעל עליו הּנלוים קרֹוביו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָוכל
.ּבר ׁשפל ּבילדּותֹו. רע ׁשם עליו יצא ולא העברֹות. ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמן
עם זקן היה ואם ערב. וקֹולֹו נעימה לֹו ויׁש לעם. ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻּומרּצה
הֹואיל - זקן אינֹו ואם מפאר; זה הרי האּלּו, הּמּדֹות ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּכל

יתּפּלל. האּלּו, הּמּדֹות ּכל ּבֹו ְְִִֵֵֵַַָָויׁש
יּׂשראל".‰. "ּגֹואל ּברּכת עד ּומתּפּלל מתחיל צּבּור ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָּוׁשליח

ּבּצרתה ה' אל ואֹומר: הּצרה. מעין וׁשֹופרֹות זכרֹונֹות ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָואֹומר
מּמעמּקים וגֹו'. ההרים אל עיני אּׂשא וּיענני. קראתי ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּלי

וגֹו'. יעטף כי לעני ּתפּלה ה'. ְְְְֲִִִִַָָָֹקראתי
.Âבענינּו נא ראה ואֹומר: ּכחֹו. ּכפי תחנּונים ּדברי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָֹואֹומר

ּתחנּוניו: ּבסֹוף ואֹומר ּומתחּנן. לגאלנּו. ּומהר ריבנּו ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֵַַַָָָוריבה
אתכם יענה הּוא הּמֹורּיה, ּבהר אבינּו אברהם את ׁשענה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמי
יּׂשראל. ּגֹואל ה' אּתה ּברּו הּזה. ּבּיֹום צעקתכם קֹול ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָויׁשמע

.Ê.זֹו אחר זֹו מֹוסיף ׁשהּוא ּברכֹות ׁשׁש להֹוסיף ְְְִִִֵֶַַַָּומתחיל
מּדברי ּופסּוקים תחנּונים ּבדברי מהן אחת ּבכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּומתחּנן
אחת ּבכל וחֹותם רגיל. ׁשהּוא ּכפי הּקדׁש, ּומּכתבי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹקּבלה

אּלּו: ּבחתימֹות ֲִֵֵֶַמהן
.Áעל ואבֹותינּו מׁשה את ׁשענה מי חֹותם: הּוא ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבראׁשֹונה

הּזה. ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא סּוף, ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַים
הּנׁשּכחֹות. זֹוכר ה' אּתה ְִֵַַָָָּברּו

.Ëהּוא ּבּגלּגל, יהֹוׁשע את ׁשענה מי חֹותם: הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻּבּׁשנּיה
ה' אּתה ּברּו הּזה. ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָיענה

ּתרּועה. ְֵַָׁשֹומע
.È,ּבּמצּפה ׁשמּואל את ׁשענה מי חֹותם: הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבּׁשליׁשית

אּתה ּברּו הּזה. ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּוא
צעקה. ׁשֹומע ְֵַָָה'

.‡Èּבהר אלּיהּו את ׁשענה מי חֹותם: הּוא ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּברביעית
הּזה. ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַהּכרמל,

ּתפּלה. ׁשֹומע ה' אּתה ְִֵַַָָָּברּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נוהג1) היה וכיצד בזמננו, זה וטכסיס הברכות ותוספת התפלה, מענין הגשמים, מתעניות תעניות, במקצת שעושין הסדר בו נתבאר
להתענות. יצטרכו ולא ירדו גשמים כמה בבאור הפרק ונסתיים קיים. המקדש בית שהיה בזמן הבית, בהר
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.·È,הּדגה ּבמעי יֹונה את ׁשענה מי חֹותם: הּוא ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבחמיׁשית
אּתה ּברּו הּזה. ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּוא

צרה. ּבעת העֹונה ְֵֶָָָה'
.‚Èבנֹו ּוׁשלמה ּדוד את ׁשענה מי חֹותם: הּוא ְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹּבּׁשּׁשית

ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָּבירּוׁשלים,
אמן עֹונין העם וכל הארץ. על המרחם ה' אּתה ּברּו ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהּזה.
ּברכֹות. ּכל אחר ׁשעֹונין ּכדר ּוברכה, ּברכה ּכל ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָאחר

.„Èהּתפּלה וגֹומר וכּו'. ונרפא ה' רפאנּו אֹומר: ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָּבּׁשביעית
מקֹום. ּבכל עֹוּׂשין הּזה וכּסדר ּבחצֹוצרֹות. ותֹוקעין הּסדר, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָעל

.ÂËמתּכּנסין היּו ּבירּוׁשלים, הּזה הּסדר על מתּפּללין ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכׁשהיּו
ּומ הּמזרח ׁשער ּכנגד הּבית ּוכׁשּמּגיעלהר הּזה. ּכּסדר תּפּללין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָ

אּתה ּברּו אֹומר: אברהם", את ׁשענה "מי לֹומר צּבּור ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשליח
אּתה ּברּו העֹולם, ועד העֹולם מן יּׂשראל אלהי אלהינּו ְְֱֱִִֵֵֵַַָָָָָָָֹֹה'
מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו אחריו: עֹונין והן יּׂשראל. ּגֹואל ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָה'
אהרן, ּבני ּתקעּו, לּתֹוקעים: אֹומר הּכנסת וחּזן ועד. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹלעֹולם
ּבהר אברהם את ׁשענה מי ואֹומר: הּמתּפּלל וחֹוזר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּתקעּו.
הּזה. ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָהּמֹורּיה,

ותֹוקעין. ּומריעין הּכהנים ּתֹוקעין ּכ ְְְְְֲִִִִִַַַָֹואחר
.ÊËהּׁשׁש מן ראׁשֹונה ׁשהיא לזֹו, הּׁשנּיה ּבּברכה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָוכן

מן יּׂשראל אלהי אלהים ה' ּברּו ּבּה: חֹותם ְֱֱִִִִֵֵֵֶָָָֹֹׁשּמֹוסיף,
והן הּנׁשּכחֹות. זֹוכר ה' אּתה ּברּו העֹולם, ועד ְְְִֵֵַַַָָָָָָָהעֹולם

הּכנסת וחּזן ועד. לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָעֹונין:
צּבּור ׁשליח וחֹוזר הריעּו. אהרן, ּבני הריעּו, להן: ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹאֹומר
יענה הּוא סּוף, ים על ואבֹותינּו מׁשה את ׁשענה מי ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָואֹומר:
מריעין ּכ ואחר הּזה. ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָאתכם

ּומריעין. ְְְִִִותֹוקעין
.ÊÈּובאחת ּתקעּו, אֹומר: ּבאחת ּוברכה. ּברכה ּכל על ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָוכן

ונמצאּו הּברכֹות. ׁשבע ּכל ׁשּיגמר עד הריעּו. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹומר:
מריעין ּופעם ותֹוקעין, ּומריעין ּתֹוקעין ּפעם ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַֹהּכהנים:
אּלא זה הּסדר עֹוּׂשים ואין ּפעמים. ׁשבע ּומריעין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָותֹוקעין
ּתֹוקעין ׁשם, ּומריעין ּתֹוקעין ּוכׁשהן ּבלבד. הּבית ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָּבהר

ׁשאמרנּו. ּכמֹו ּכאחת, ּובּׁשֹופר ְְְְֲֶַַַַַָָּבחצֹוצרֹות
.ÁÈ- ׁשם אֹותם ׁשּגֹוזרין מקֹום ּכל - האּלּו ּתענּיֹות ְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשבע

ּובֹוכין הּקברֹות לבית העם ּכל יֹוצאין ׁשּמתּפּללין, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָאחר
א הרי ּכלֹומר: ׁשם. לאּומתחּננים אם ּכאּלּו מתים ּתם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

על ׁשּגֹוזרין הּצרֹות מּתענּיֹות ּתענית ּובכל מּדרכיכם. ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּתׁשּובּו
מקֹום. ּבכל נעילה ּתפּלת מתּפּללין ְְְְְִִִִִַַַָָָהּצּבּור,

.ËÈהּצּבּור ויפסקּו יֹורדין יהיּו מתי עד - ּגׁשמים להם ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָירדּו
ּובבינֹונית טפח. החרבה הארץ ּבעמק מּׁשּירדּו הּתענית? ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמן
טפחים. ׁשלׁשה ּבעמק ׁשּירדּו עד ּובעבּודה, טפחים. -ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

�
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לא מצֹות וחמׁש עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹיׁש
הּגּנב. ּדין ב) ממֹון. לגנב ׁשּלא א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹֹתעּׂשה,
עול יעּׂשה ׁשּלא ד) הּמׁשקלֹות. עם הּמאזנים לצּדק ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹג)
איפה ואבן אבן לאדם יהיה ׁשּלא ה) ּובּמׁשקלֹות. ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבּמּדֹות
יּסיג ׁשּלא ו) ּבהן. ונֹותן לֹוקח ׁשאינֹו ּפי על אף ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹואיפה,

נפׁשֹות. לגנב ׁשּלא ז) ְְְִֶָֹֹּגבּול.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

לא‡. על עֹובר - ּולמעלה ּפרּוטה מּׁשוה ממֹון הּגֹונב ְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹּכל
ׁשהרי זה, לאו על לֹוקין ואין תגנב. לא ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹתעּׂשה,
הּגֹונב ואחד לׁשּלם. ּתֹורה חּיבּתּו ׁשהּגּנב לתׁשלּומין, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנּתן
הּגֹונב ואחד ּכֹוכבים, עֹובד ממֹון הּגֹונב אֹו יּׂשראל ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָממֹון

הּקטן. את אֹו הּגדֹול ֶֶַַָָָאת
ּׂשחֹוק·. ּדר לגנב ואסּור ּתֹורה. ּדין ׁשהּוא ּכל לגנב ְְְְִִִֶֶֶָָָָֹֹאסּור

אסּור, הּכל לׁשּלם; מנת על אֹו להחזיר מנת על לגנב ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֹאֹו
.ּבכ עצמֹו ירּגיל ְְְִֶַַָֹׁשּלא

הּבעלים‚. ואין ּבּסתר אדם ממֹון הּלֹוקח זה גּנב? זהּו ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאי
ואין מעֹותיו ולקח חברֹו ּכיס לתֹו ידֹו הּפֹוׁשט ּכגֹון ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָיֹודעים,
ּבגלּוי לקח אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן רֹואים, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּבעלים

, לפיכ גזלן. אּלא גּנב, זה אין - יד ּבחזק ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּובפרהסיא
ּפי על אף גּנב, אּלא גזלן, אינֹו - ׁשּגנב מזּין ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻלסטים

ׁשּגנב. ּבׁשעה יֹודעים ְְְִִֶֶַַָָָָׁשהּבעלים
לׁשּלם„. חּיב - ׁשּגנב ּכׁשרים עדים עליו ׁשהעידּו ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּגּנב

חמֹור ּגנב ׁשנים; מׁשּלם - ּדינר ּגנב אם הּגנבה. לבעל ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָׁשנים
מפסיד נמצא ּבדמיה. ׁשנים מׁשּלם - גמל אֹו ּכסּות ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָאֹו

חברֹו. את לחּסר ׁשּבּקׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶַּכׁשעּור
מן‰. ּופטּור הּקרן את מׁשּלם - ׁשּגנב מעצמֹו ׁשהֹודה ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּגּנב

ולא - ׁשנים יׁשּלם אלהים ירׁשיעּון אׁשר ׁשּנאמר: ְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹהּכפל;
הּקנסֹות, לכל הּדין והּוא ׁשנים. מׁשּלם עצמֹו את ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָהּמרׁשיע

ּפטּור. ּבהן ֶֶֶַָָׁשהּמֹודה
.Âאת ׁשהּגֹונב וׁשֹור; מּׂשה חּוץ ּבּכל, נֹוהגין ּכפל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּתׁשלּומי

הּׂשה על מׁשּלם - מכר אֹו וטבח הּׂשה את אֹו ְְֵֶֶֶַַַַַַַָָהּׁשֹור
חמּׁשה. ּתׁשלּומי הּׁשֹור ועל ארּבעה, ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָּתׁשלּומי

.Êּתׁשלּומי לׁשּלם חּיבין - ׁשּגנבּו האּׁשה ואחד האיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאחד
לּה ׁשאין איׁש אׁשת היתה וחמּׁשה. ארּבעה ותׁשלּומי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכפל
ּבעלּה, ימּות אֹו ׁשּתתּגרׁש עד חֹוב עליה הּכפל הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלׁשּלם

מּמּנה. נפרעים ּדין ְִִִִֵֶָָּובית
.Áהּגנּוב ּדבר לֹו ּומחזירין הּכפל, מן ּפטּור - ׁשּגנב ֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָקטן

לאחר ואפּלּו הּקרן, אף לׁשּלם חּיב אינֹו - אּבדֹו ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָמּמּנּו.
ְִִֶׁשהגּדיל.

.Ëׁשאין ּפטּורין. ּובעליו הּכפל, מן ּפטּור - ׁשּגנב ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהעבד
ׁשּיׁש מּפני ממֹונֹו, ׁשהן ּפי על אף עבדיו, נזקי על חּיב ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאדם
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.·È,הּדגה ּבמעי יֹונה את ׁשענה מי חֹותם: הּוא ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבחמיׁשית
אּתה ּברּו הּזה. ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּוא

צרה. ּבעת העֹונה ְֵֶָָָה'
.‚Èבנֹו ּוׁשלמה ּדוד את ׁשענה מי חֹותם: הּוא ְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹּבּׁשּׁשית

ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָּבירּוׁשלים,
אמן עֹונין העם וכל הארץ. על המרחם ה' אּתה ּברּו ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהּזה.
ּברכֹות. ּכל אחר ׁשעֹונין ּכדר ּוברכה, ּברכה ּכל ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָאחר

.„Èהּתפּלה וגֹומר וכּו'. ונרפא ה' רפאנּו אֹומר: ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָּבּׁשביעית
מקֹום. ּבכל עֹוּׂשין הּזה וכּסדר ּבחצֹוצרֹות. ותֹוקעין הּסדר, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָעל

.ÂËמתּכּנסין היּו ּבירּוׁשלים, הּזה הּסדר על מתּפּללין ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכׁשהיּו
ּומ הּמזרח ׁשער ּכנגד הּבית ּוכׁשּמּגיעלהר הּזה. ּכּסדר תּפּללין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָ

אּתה ּברּו אֹומר: אברהם", את ׁשענה "מי לֹומר צּבּור ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשליח
אּתה ּברּו העֹולם, ועד העֹולם מן יּׂשראל אלהי אלהינּו ְְֱֱִִֵֵֵַַָָָָָָָֹֹה'
מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו אחריו: עֹונין והן יּׂשראל. ּגֹואל ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָה'
אהרן, ּבני ּתקעּו, לּתֹוקעים: אֹומר הּכנסת וחּזן ועד. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹלעֹולם
ּבהר אברהם את ׁשענה מי ואֹומר: הּמתּפּלל וחֹוזר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּתקעּו.
הּזה. ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָהּמֹורּיה,

ותֹוקעין. ּומריעין הּכהנים ּתֹוקעין ּכ ְְְְְֲִִִִִַַַָֹואחר
.ÊËהּׁשׁש מן ראׁשֹונה ׁשהיא לזֹו, הּׁשנּיה ּבּברכה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָוכן

מן יּׂשראל אלהי אלהים ה' ּברּו ּבּה: חֹותם ְֱֱִִִִֵֵֵֶָָָֹֹׁשּמֹוסיף,
והן הּנׁשּכחֹות. זֹוכר ה' אּתה ּברּו העֹולם, ועד ְְְִֵֵַַַָָָָָָָהעֹולם

הּכנסת וחּזן ועד. לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָעֹונין:
צּבּור ׁשליח וחֹוזר הריעּו. אהרן, ּבני הריעּו, להן: ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹאֹומר
יענה הּוא סּוף, ים על ואבֹותינּו מׁשה את ׁשענה מי ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָואֹומר:
מריעין ּכ ואחר הּזה. ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָאתכם

ּומריעין. ְְְִִִותֹוקעין
.ÊÈּובאחת ּתקעּו, אֹומר: ּבאחת ּוברכה. ּברכה ּכל על ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָוכן

ונמצאּו הּברכֹות. ׁשבע ּכל ׁשּיגמר עד הריעּו. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹומר:
מריעין ּופעם ותֹוקעין, ּומריעין ּתֹוקעין ּפעם ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַֹהּכהנים:
אּלא זה הּסדר עֹוּׂשים ואין ּפעמים. ׁשבע ּומריעין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָותֹוקעין
ּתֹוקעין ׁשם, ּומריעין ּתֹוקעין ּוכׁשהן ּבלבד. הּבית ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָּבהר

ׁשאמרנּו. ּכמֹו ּכאחת, ּובּׁשֹופר ְְְְֲֶַַַַַָָּבחצֹוצרֹות
.ÁÈ- ׁשם אֹותם ׁשּגֹוזרין מקֹום ּכל - האּלּו ּתענּיֹות ְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשבע

ּובֹוכין הּקברֹות לבית העם ּכל יֹוצאין ׁשּמתּפּללין, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָאחר
א הרי ּכלֹומר: ׁשם. לאּומתחּננים אם ּכאּלּו מתים ּתם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

על ׁשּגֹוזרין הּצרֹות מּתענּיֹות ּתענית ּובכל מּדרכיכם. ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּתׁשּובּו
מקֹום. ּבכל נעילה ּתפּלת מתּפּללין ְְְְְִִִִִַַַָָָהּצּבּור,

.ËÈהּצּבּור ויפסקּו יֹורדין יהיּו מתי עד - ּגׁשמים להם ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָירדּו
ּובבינֹונית טפח. החרבה הארץ ּבעמק מּׁשּירדּו הּתענית? ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמן
טפחים. ׁשלׁשה ּבעמק ׁשּירדּו עד ּובעבּודה, טפחים. -ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
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לא מצֹות וחמׁש עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹיׁש
הּגּנב. ּדין ב) ממֹון. לגנב ׁשּלא א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹֹתעּׂשה,
עול יעּׂשה ׁשּלא ד) הּמׁשקלֹות. עם הּמאזנים לצּדק ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹג)
איפה ואבן אבן לאדם יהיה ׁשּלא ה) ּובּמׁשקלֹות. ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבּמּדֹות
יּסיג ׁשּלא ו) ּבהן. ונֹותן לֹוקח ׁשאינֹו ּפי על אף ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹואיפה,

נפׁשֹות. לגנב ׁשּלא ז) ְְְִֶָֹֹּגבּול.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

לא‡. על עֹובר - ּולמעלה ּפרּוטה מּׁשוה ממֹון הּגֹונב ְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹּכל
ׁשהרי זה, לאו על לֹוקין ואין תגנב. לא ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹתעּׂשה,
הּגֹונב ואחד לׁשּלם. ּתֹורה חּיבּתּו ׁשהּגּנב לתׁשלּומין, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנּתן
הּגֹונב ואחד ּכֹוכבים, עֹובד ממֹון הּגֹונב אֹו יּׂשראל ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָממֹון

הּקטן. את אֹו הּגדֹול ֶֶַַָָָאת
ּׂשחֹוק·. ּדר לגנב ואסּור ּתֹורה. ּדין ׁשהּוא ּכל לגנב ְְְְִִִֶֶֶָָָָֹֹאסּור

אסּור, הּכל לׁשּלם; מנת על אֹו להחזיר מנת על לגנב ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֹאֹו
.ּבכ עצמֹו ירּגיל ְְְִֶַַָֹׁשּלא

הּבעלים‚. ואין ּבּסתר אדם ממֹון הּלֹוקח זה גּנב? זהּו ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאי
ואין מעֹותיו ולקח חברֹו ּכיס לתֹו ידֹו הּפֹוׁשט ּכגֹון ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָיֹודעים,
ּבגלּוי לקח אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן רֹואים, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּבעלים

, לפיכ גזלן. אּלא גּנב, זה אין - יד ּבחזק ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּובפרהסיא
ּפי על אף גּנב, אּלא גזלן, אינֹו - ׁשּגנב מזּין ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻלסטים

ׁשּגנב. ּבׁשעה יֹודעים ְְְִִֶֶַַָָָָׁשהּבעלים
לׁשּלם„. חּיב - ׁשּגנב ּכׁשרים עדים עליו ׁשהעידּו ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּגּנב

חמֹור ּגנב ׁשנים; מׁשּלם - ּדינר ּגנב אם הּגנבה. לבעל ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָׁשנים
מפסיד נמצא ּבדמיה. ׁשנים מׁשּלם - גמל אֹו ּכסּות ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָאֹו

חברֹו. את לחּסר ׁשּבּקׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶַּכׁשעּור
מן‰. ּופטּור הּקרן את מׁשּלם - ׁשּגנב מעצמֹו ׁשהֹודה ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּגּנב

ולא - ׁשנים יׁשּלם אלהים ירׁשיעּון אׁשר ׁשּנאמר: ְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹהּכפל;
הּקנסֹות, לכל הּדין והּוא ׁשנים. מׁשּלם עצמֹו את ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָהּמרׁשיע

ּפטּור. ּבהן ֶֶֶַָָׁשהּמֹודה
.Âאת ׁשהּגֹונב וׁשֹור; מּׂשה חּוץ ּבּכל, נֹוהגין ּכפל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּתׁשלּומי

הּׂשה על מׁשּלם - מכר אֹו וטבח הּׂשה את אֹו ְְֵֶֶֶַַַַַַַָָהּׁשֹור
חמּׁשה. ּתׁשלּומי הּׁשֹור ועל ארּבעה, ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָּתׁשלּומי

.Êּתׁשלּומי לׁשּלם חּיבין - ׁשּגנבּו האּׁשה ואחד האיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאחד
לּה ׁשאין איׁש אׁשת היתה וחמּׁשה. ארּבעה ותׁשלּומי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכפל
ּבעלּה, ימּות אֹו ׁשּתתּגרׁש עד חֹוב עליה הּכפל הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלׁשּלם

מּמּנה. נפרעים ּדין ְִִִִֵֶָָּובית
.Áהּגנּוב ּדבר לֹו ּומחזירין הּכפל, מן ּפטּור - ׁשּגנב ֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָקטן

לאחר ואפּלּו הּקרן, אף לׁשּלם חּיב אינֹו - אּבדֹו ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָמּמּנּו.
ְִִֶׁשהגּדיל.

.Ëׁשאין ּפטּורין. ּובעליו הּכפל, מן ּפטּור - ׁשּגנב ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהעבד
ׁשּיׁש מּפני ממֹונֹו, ׁשהן ּפי על אף עבדיו, נזקי על חּיב ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאדם
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יל רּבֹו, יכעיסּנּו ׁשאם לׁשמרן; יכֹול ואינֹו ּדעת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבהן
נׁשּתחרר נזקין. מּׁשאר ּבזה וכּיֹוצא ּדינר ּבאלף ּגדיׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוידליק

הּכפל. את לׁשּלם חּיב - ְֵֶֶֶֶֶַַַָָהעבד
.Èעל הּקטן ּכח ּכפי הּקטּנים את להּכֹות ּדין לבית ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹראּוי

נזקין. ׁשאר הּזיקּו אם וכן ּבּה. רגילין יהיּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹהּגנבה,
ּכדי רּבה, מּכה ׁשהּזיקּו אֹו ׁשּגנבּו העבדים את מּכין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכן

להּזיק. רגילין יהיּו ְְְִִִִֶַֹׁשּלא
.‡Èּכבּׂשה ּכגֹון מאליה, והׁשּביחה הּגּנב ּביד הּגנבה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיתה

ולדֹותיה. ואת ּגּזֹותיה ואת אֹותּה מׁשּלם - ּוגזזּה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּילדה
הֹוציא הּגנבה. ּכׁשעת מׁשּלם - ּוגזזּה ילדה יאּוׁש אחר ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָואם

הּׁשב הרי - ׁשּפּטמּה ּכגֹון והׁשּביחה, הֹוצאה ׁשלעליה ח ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
נֹוטל - הּכפל עם הּגנבה ּוכׁשּמחזיר יאּוׁש. לפני אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּגּנב

הּכפל. מן לֹו מחּׁשבים אֹו הּבעלים, מן ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָהּׁשבח
.·Èחֹוזרת - נׁשתּנית ולא הּגּנב ּביד ׁשהיא עצמּה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּגנבה

יאּוׁש ׁשאחר אּלא יאּוׁש; לאחר ּבין יאּוׁש לפני ּבין ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלבעליה
- הּגּנב ּביד הּגנבה נׁשתּנית ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּגּנב, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָהּׁשבח
אּלא מׁשּלם ואינֹו יאּוׁש, לפני אפּלּו ׁשבחּה וקנה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָקנאּה

ִָדמים.
.‚Èמׁשּלם - והכחיׁשה ׁשמנה אֹו והׁשמינה, ּכחּוׁשה ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָּגנב

הּגנבה. ּכׁשעת וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ּכפל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּתׁשלּומי
ּתׁשלּומי מׁשּלם - ׁשֹור ונעּׂשה עגל איל, ונעּׂשה טלה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּגנב
נעּׂשה - ׁשהגּדיל אחר מכרֹו אֹו טבחֹו הּגנבה. ּכׁשעת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכפל
ואינֹו מֹוכר, הּוא וׁשּלֹו טֹובח הּוא וׁשּלֹו וקנהּו, ּבידֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָׁשּנּוי

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי ְְְֲִֵֵַַַַָָָמׁשּלם
.„Èהיה הּגנבה ּובׁשעת ּבהן, וכּיֹוצא ּכלי אֹו ּבהמה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּגנב

- ׁשנים ׁשוה ּבּדין העמדה ּבׁשעת ועכׁשו ארּבעה, ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשוה
ארּבעה אֹו ּכפל ותׁשלּומי הּגנבה, ּכׁשעת קרן ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמׁשּלם
ׁשנים, הּגנבה ּבׁשעת ׁשוה היה ּבּדין. העמדה ּכׁשעת ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָוחמּׁשה
ׁשּבר אֹו מכר אֹו ׁשחט אם ארּבעה: ּבּדין העמדה ְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָּובׁשעת
וחמּׁשה ארּבעה אֹו ּכפל ּתׁשלּומי מׁשּלם - אּבדֹו אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּכלי
הּכלי אבד אֹו הּבהמה מתה ואם ּבּדין; העמדה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּכׁשעת

הּגנבה. ּכׁשעת ּכפל ּתׁשלּומי מׁשּלם - ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָמאליו
.ÂËנפחת אֹו נׁשּבר אֹו ּפחתֹו, אֹו וׁשּברֹו ּכלי ׁשּגנב ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָמי

ׁשוה היה ּכּמה רֹואין אּלא הּפחת, לֹו ׁשמין אין - ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָמאליו
הּׁשבּור והּכלי ּבדמיו, ׁשנים לּבעלים ּומׁשּלם הּכלי ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָאֹותֹו

ו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לּגּנב. הּכלייהיה לּטל הּבעלים רצּו אם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
להם. ׁשֹומעין - והּכפל הּפחת להם ויׁשּלם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשבּור

.ÊËעל אף ּבעלים, יאּוׁש לפני מכר אֹו וטבח ׁשּגנב ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּגּנב
הּלֹוקח מּיד ּבעצמּה חֹוזרת הּגנבה והרי לֹוקח קנה ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּפי
לֹומר צרי ואין וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ּתׁשלּומי מׁשּלם ׁשהּוא יאּוׁש לאחר מכר אֹו טבח ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָאם
הּלֹוקח. וקנה ּבמעּׂשיו הֹועיל ׁשהרי וחמּׁשה, ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָארּבעה

.ÊÈאינֹו - הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף אחר, מּגּנב ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּגֹונב
מׁשּלם אינֹו - ּומכר טבח ואם ּכפל, ּתׁשלּומי ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמׁשּלם
הּבהמה דין ׁשהרי הראׁשֹון; לּגּנב וחמּׁשה ארּבעה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּתׁשלּומי
אינֹו ולּבעלים הּגּנב. קנאּה ולא לּבעלים ּבעיניה לחזר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹהּזאת
מרׁשּותן. גנבּה ׁשּלא מּפני וחמּׁשה, ארּבעה אֹו הּכפל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמׁשּלם

.ÁÈמׁשּלם האחרֹון הּגּנב - וגנב אחר גּנב ּובא וטבח, ְְְֲֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָּגנב
וגּנב מעּׂשה, ּבׁשּנּוי קנה ׁשהרי הראׁשֹון, לּגּנב ּכפל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּתׁשלּומי
ּובא ּומכר, ּגנב וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהראׁשֹון
הראׁשֹון הרי - הּבעלים נתיאׁשּו אם הּלֹוקח: מן וגנב ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָאחר
מׁשּלם הּׁשני והּגּנב וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָמׁשּלם
האחרֹון אין - הּבעלים נתיאׁשּו לא ואם ּכפל; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּתׁשלּומי

ּבלבד. קרן אּלא ְְִֵֶֶֶַַָמׁשּלם
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אינֹו‡. - הקּדׁש נכסי ׁשּגנב אֹו ּכֹוכבים העֹובד את ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּגֹונב
לרעהּו. ׁשנים יׁשּלם ׁשּנאמר: ּבלבד; הּקרן אּלא ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמׁשּלם
וכן ּכֹוכבים. לעֹובד ולא - לרעהּו להקּדׁש, ולא - ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶָֹֹלרעהּו
קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין ּבעליהן, מּבית קדׁשים ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָהּגֹונב
ּבין ּבאחריּותן חּיבין הּבעלים ׁשאין קדׁשים ּבין ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָקּלים,
מן ּפטּור זה הרי - ּבאחריּותן חּיבין ׁשהּבעלים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָקדׁשים
מּבית וגּנב ׁשּנאמר: וחמּׁשה; ארּבעה ּומּתׁשלּומי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻהּכפל

הקּדׁש. מּבית ולא - ְְִִֵֵֶָֹהאיׁש
מׁשּלם·. אינֹו - וקרקעֹות ּוׁשטרֹות עבדים הּגֹונב ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָוכן

ּבמּטלטלין אּלא הּכפל הּתֹורה חּיבה ׁשּלא ּכפל. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּתׁשלּומי
ּׂשלמה; על ּׂשה על חמֹור על ׁשֹור על ׁשּנאמר: ממֹון, ְֱֲֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּגּופן
אתם והתנחלּתם ׁשּנאמר: לקרקעֹות, הּקׁשּו העבדים ְְְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאבל

ממֹון. ּגּופן אין והּׁשטרֹות ְְְִֵֵֶַָָָלבניכם,
מׁשּלם‚. - ׁשּיּפדה קדם חברֹו ׁשל חמֹור ּפטר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹהּגֹונב

ראּוי ׁשּלֹו, עכׁשו ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף לּבעלים; ּכפל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּתׁשלּומי
ׁשּיּפדה. אחר לֹו ְִִֶֶַַָלהיֹותֹו

טבלֹו.„. דמי לֹו מׁשּלם - ואכלֹו חברֹו ׁשל טבלֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָהּגֹונב
חלּבֹו. דמי לֹו מׁשּלם - ואכלֹו חלּבֹו ּגנב אם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָוכן

אינֹו‰. - ׁשהפריׁשּוה הּיּׂשראלים מּבעליה ּתרּומה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּגנב
הנאה, טֹובת אּלא ּבּה להם ׁשאין ּכפל; ּתׁשלּומי ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמׁשּלם

ממֹון. אינֹו הנאה ְֲֵַָָָוטֹובת
.Â- אביו מת ּכ ואחר מכר אֹו וטבח אביו מּׁשל ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּגֹונב

ּכ ואחר אביו מת ואם וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָמׁשּלם
ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו ּכפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם - מכר אֹו ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָטבח

-ארּבע הקּדיׁש ּכ ואחר מכר אֹו וטבח ּגנב וחמּׁשה. ה ְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָָ
ּכ ואחר הקּדיׁש ואם וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָמׁשּלם
מׁשּלם - קּלים קדׁשים ׁשהקּדיׁשֹו ּפי על אף מכר, אֹו ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָטבח
ּבּמה וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו ּכפל, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּתׁשלּומי
הקּדיׁש אם אבל יאּוׁש; אחר ּכׁשהקּדיׁש אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָּדברים
מׁשּלם - מכר אֹו טבח ואם קדֹוׁש, אינֹו - יאּוׁש ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָלפני

וחמּׁשה. ארּבעה ְְֲִֵַַַָָָּתׁשלּומי
.Êלפי קדֹוׁש, אינֹו - הּגּנב ּבבית והּוא הּבעלים ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָהקּדיׁשּו

אֹו טבח ואם נתיאׁשּו; ׁשּלא ּפי על ואף ּברׁשּותן, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - הקּדׁשן אחר אפּלּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָמכר

.Áמׁשּלם - והמעּקר והּנֹוחר ּבידֹו, ונתנּבלה ְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָהּׁשֹוחט
לכלבים, אֹו לרפּואה ׁשחט אם אבל ּבלבד; ּכפל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּתׁשלּומי

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

daipb zekld - xii` f"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּבעזרה ׁשּׁשחטֹו אֹו טרפה, ׁשּנמצאת ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאֹו
אסּורין ּבעזרה ׁשּנׁשחטּו ׁשחּלין ּפי על אף וחמּׁשה. ְְֲֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻארּבעה
לׁשּלם חּיב זה הרי - מּדבריהם ואּסּורן הֹואיל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהנאה,

וחמּׁשה. ארּבעה ְְֲִֵַַַָָָּתׁשלּומי
.Ëׁשּגנב אֹו אחר, ּומּמין הּׂשה מן הּבא ּכלאים הּגֹונב ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָוכן

הּׁשּתפין, ּבהמת אֹו סֹומא, אֹו חּגרת אֹו קּטעת אֹו ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻטרפה
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּומכר ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָוטבח

.È,וטבח לטּבח לאחר ׁשּנתן אֹו ּבמּתנה, לאחר ונתן ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹּגנב
ּג והּקיף, ּגנב לאחר; ּומכרּה למּכר לאחר ׁשּנתן נבאֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

חמיו לבית סבלֹונֹות ׁשּׁשלחֹו אֹו ּבהּקפֹו, ּופרע ּגנב ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהחליף,
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם -ְְְֲִֵֵַַַַָָָ

.‡Èּובתֹו יֹום, ׁשלׁשים לאחר לּמֹוכר והקנה ּומכר, ְְְְְִִֵַַַַַָָָּגנב
חּוץ מכרֹו ּכפל. אּלא מׁשּלם אינֹו - הּגּנב הּכר יֹום ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשלׁשים
ּדבר: ׁשל ּכללֹו רגלֹו, אֹו מּידֹו חּוץ אֹו ׁשּבֹו מּמאה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמאחד
מּתׁשלּומי ּפטּור - ּבׁשחיטה עּמֹו הּנּתר דבר ּבֹו ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּׁשּיר
- מּקרניו חּוץ אֹו מּגּזתֹו חּוץ מכרֹו ואם וחמּׁשה; ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָארּבעה
עּמֹו נּתרים אינם ׁשאּלּו וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָחּיב

ְִִָּבׁשחיטה.
.·Èחּוץ ׁשּמכרּה אֹו מכרּה, ּכ ואחר אבר מּמּנה וקטע ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּגנב

מֹוציאין אין - יֹום מּׁשלׁשים חּוץ ׁשּמכרּה אֹו ְְְְִִִִִֵֶַָָָמּמלאכּתּה,
אין - הּנּזק ּתפּׂש ואם וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמּמּנּו

מּידֹו. ִִִָמֹוציאין
.‚Èארּבעה מּתׁשלּומי ּפטּור - ׁשּתפּות ּבּה לֹו והיתה ְְְְְִֵַַָָָָָָָָָֻמכרּה

ֲִַָוחמּׁשה.
.„Èחברֹו מּדעת מכר אֹו מהן אחד טבח אם ׁשּגנבּו: ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּתפין

מּדעת ׁשּלא עּׂשה ואם וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלמין -ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
ּבכפל. וחּיבין וחמּׁשה, ארּבעה מּתׁשלּומי ּפטּורים - ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָחברֹו

.ÂËמה לֹו ּתן צא הּדּינין: לֹו ואמרּו ּבּדין, ועמד ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָּגנב
מּתׁשלּומי ּפטּור - מכר אֹו טבח ּכ ואחר ויצא ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָּׁשּגנבּת,
אֹו וטבח לֹו, ליּתן אּתה חּיב לֹו: אמרּו וחמּׁשה; ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָארּבעה
וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב זה הרי - ּכ אחר ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָמכר
ּבגנבתֹו. הּוא עֹומד ועדין עליו הּדין חתכּו ולא ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹהֹואיל

.ÊËהיא עדין והּגנבה הֹואיל הּבעלים, ּברׁשּות ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָהּגֹונב
ּברׁשּותן ׁשם ּומכר טבח אם וכן הּכפל. מן ּפטּור - ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּברׁשּותם
ּפי על אף ּגֹונב מּׁשּום נתחּיב - הּגנבה הגּביּה ואם ּפטּור. -ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָ
מן טלה ּגנב ּכיצד? הּבעלים. מרׁשּות הֹוציאּה לא ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשעדין
ּפטּור; - הּבעלים ּברׁשּות ּומת ויֹוצא, מֹוׁשכֹו והיה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָהּדיר,
ׁשם נתנֹו חּיב. - ומת הּבעלים מרׁשּות הֹוציאֹו אֹו ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָהגּביהֹו
חּנם לׁשֹומר אֹו חֹובֹו לבעל אֹו ּבנֹו לבכֹורת הּבעלים ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָּבבית
ומת לֹו ׁשּנּתן זה מֹוׁשכֹו והיה ּולּׂשֹוכר, ּׂשכר לנֹוּׂשא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּולׁשֹואל
ומת ּבעלים מרׁשּות ׁשהֹוציאֹו אֹו הגּביהֹו הּׁשֹומר; ּפטּור -ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ
לא ׁשעדין מּפני לֹו, ׁשּנּתן החֹוב ּבעל אֹו הּׁשֹומר חּיב -ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

ּבעליו. מרׁשּות הּגּנב ְְִֵַַָָָהֹוציאֹו
.ÊÈּוטמנּה הּבהמה את ׁשהּכיׁש ּכיון - ּבּיער העדר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה

אֹו טבחּה ואם ּכפל; ּבתׁשלּומי חּיב והעצים האילנֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבתֹו
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ׁשם ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָמכרּה

.ÁÈהֹוציאּה ׁשּנגנבה ׁשּידעּו ואחר הּבעלים, ּברׁשּות ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָּגנב

חּוץ והֹוציא ׁשּגנב אֹו מרׁשּותן; חּוץ מכרּה אֹו ְְְְִֵֶַָָָָָָּוטבחּה
ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּברׁשּותן מכר אֹו וטבח ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָמרׁשּותן,

ֲִַָוחמּׁשה.
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ּבּה‡. ׁשּיׁש עברה העֹוּׂשה ׁשּכל נערה, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכבר
ּפי על אף מׁשּלם, אינֹו - ותׁשלּומין ּדין ּבית מיתת ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַעֹון

ו מלקּות ּבּה ׁשּנתחּיב עברה והעֹוּׂשה ׁשֹוגג. תׁשלּומיןׁשהיה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
אם ,לפיכ ּומׁשּלם. לֹוקה אדם ׁשאין מׁשּלם, ואינֹו לֹוקה -ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּדברים ּבּמה לֹוקה. ואינֹו מׁשּלם - ּבֹו התרּו לא אֹו ׁשֹוגג ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהיה
ּכאחת, ּדין ּבית מיתת עֹון עם ּבתׁשלּומין ׁשּנתחּיב ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַאמּורים?
נתחּיב אם אבל אחת; ּבבת ּומלקּות ּתׁשלּומין ׁשּנתחּיב ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָאֹו
ּבמלקּות, אֹו ּדין ּבית ּבמיתת נתחּיב ּכ ואחר ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָּבתׁשלּומין
נתחּיב ּכ ואחר ּדין ּבית מיתת אֹו מלקּות ׁשּנתחּיב ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָאֹו

ומת. ּומׁשּלם לֹוקה זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָּבתׁשלּומין
וקרע·. ארּבע, לסֹוף ארּבע מּתחּלת ּבׁשּבת חץ זרק ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָּכיצד?

אֹו ּבׁשּבת; חברֹו ּגדיׁש ׁשהדליק אֹו ּבהליכתֹו; חברֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבגד
מרׁשּות ׁשהֹוציאֹו עד מגררֹו והיה ּבׁשּבת, ּכיס ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּגנב
- ׁשם ואּבדֹו הרּבים, לרׁשּות הּיחיד, רׁשּות ׁשהיא ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָהּבעלים,
והּזק ּגנבה ואּסּור ׁשּבת ׁשאּסּור הּתׁשלּומין, מן ּפטּור זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהרי
ּברׁשּות ׁשם והגּביהֹו ּבׁשּבת, ּכיס ּגנב אם אבל ּכאחד. ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָּבאין
- לנהר והׁשליכֹו הרּבים לרׁשּות הֹוציאֹו ּכ ואחר ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָהּיחיד,
קדם ּגנבה ּבאּסּור נתחּיב ׁשהרי ּכפל; ּתׁשלּומי לׁשּלם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹחּיב
קצץ אם וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן סקילה. ּבאּסּור ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּיתחּיב
הּגדיׁש את ׁשהדליק אֹו ּבֹו; והתרּו טֹוב, ּביֹום חברֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָאילן
הּכּפּורים, ּביֹום וטבח גנב אֹו ּבֹו; והתרּו הּכּפּורים, ְְְְְִִִִִַַַַָָּביֹום
- ּבֹו התרּו לא אם אבל הּתׁשלּומין. מן ּפטּור - ּבֹו ְְְְֲִִִִִַַָָֹוהתרּו

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי ּומׁשּלם ּבתׁשלּומין, ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָחּיב
ּפטּור‚. - ּבׁשגגה אפּלּו זרה, לעבֹודה אֹו ּבׁשּבת וטבח ְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָָָּגנב

ׁשּבארנּו. ּכמֹו וחמּׁשה, ארּבעה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָמּתׁשלּומי
.„- ּגנבה ּדר ּבׁשּבת ּוטבחּה אצלֹו, ׁשאּולה ּפרה ְְְְְְֵֶֶֶַָָָָָָָָָהיתה

ּבאין ּגנבה ואּסּור ׁשּבת אּסּור ׁשהרי הּכפל; מן אף ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּפטּור
מכירה. ואין טביחה אין - ּגנבה אין ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָּכאחת.

לׁשּלם‰. חּיב - זרה לעבֹודה ׁשּמכר אֹו ּבׁשּבת ּומכר ְְֲֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּגנב
נעּׂשית ואם מיתה. ּבמכירה ׁשאין וחמּׁשה; ארּבעה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּתׁשלּומי
ארּבעה מּתׁשלּומי ּפטּור - הּמכירה ּבעת ּבׁשּבת ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָמלאכה
ּבחצר ׁשּתנּוח עד לֹו הקנה ׁשּלא ּכגֹון ּכיצד? ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹוחמּׁשה.
ׁשּבת אּסּור לרׁשּות, מרׁשּות ּכׁשהֹוציא ׁשּנמצא, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָהּלֹוקח;

ּכאחת. ּבאין ְְִִֶָָָּומכירה
.Âהרי - ּבׁשּבת הּׁשליח לֹו וׁשחט לֹו, לׁשחט ׁשליח ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹעּׂשה

לא הּגּנב זה ׁשהרי וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהּגּנב
ידי על ׁשהּׁשֹוחט ּבארנּו, ּוכבר ּדין. ּבית מיתת עֹון ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָעּׂשה

ּבתׁשלּומין. חּיב ְְִִַַַָָׁשליח
.Êׁשּטבח עצמן הן ׁשהעידּו ּבין ׁשּגנב, מעידים ׁשנים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיּו

מׁשּלם - מכר אֹו ׁשּטבח אחרים ׁשהעידּו ּבין מכר ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹו
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ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּבעזרה ׁשּׁשחטֹו אֹו טרפה, ׁשּנמצאת ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאֹו
אסּורין ּבעזרה ׁשּנׁשחטּו ׁשחּלין ּפי על אף וחמּׁשה. ְְֲֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻארּבעה
לׁשּלם חּיב זה הרי - מּדבריהם ואּסּורן הֹואיל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהנאה,

וחמּׁשה. ארּבעה ְְֲִֵַַַָָָּתׁשלּומי
.Ëׁשּגנב אֹו אחר, ּומּמין הּׂשה מן הּבא ּכלאים הּגֹונב ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָוכן

הּׁשּתפין, ּבהמת אֹו סֹומא, אֹו חּגרת אֹו קּטעת אֹו ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻטרפה
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּומכר ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָוטבח

.È,וטבח לטּבח לאחר ׁשּנתן אֹו ּבמּתנה, לאחר ונתן ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹּגנב
ּג והּקיף, ּגנב לאחר; ּומכרּה למּכר לאחר ׁשּנתן נבאֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

חמיו לבית סבלֹונֹות ׁשּׁשלחֹו אֹו ּבהּקפֹו, ּופרע ּגנב ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהחליף,
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם -ְְְֲִֵֵַַַַָָָ

.‡Èּובתֹו יֹום, ׁשלׁשים לאחר לּמֹוכר והקנה ּומכר, ְְְְְִִֵַַַַַָָָּגנב
חּוץ מכרֹו ּכפל. אּלא מׁשּלם אינֹו - הּגּנב הּכר יֹום ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשלׁשים
ּדבר: ׁשל ּכללֹו רגלֹו, אֹו מּידֹו חּוץ אֹו ׁשּבֹו מּמאה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמאחד
מּתׁשלּומי ּפטּור - ּבׁשחיטה עּמֹו הּנּתר דבר ּבֹו ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּׁשּיר
- מּקרניו חּוץ אֹו מּגּזתֹו חּוץ מכרֹו ואם וחמּׁשה; ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָארּבעה
עּמֹו נּתרים אינם ׁשאּלּו וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָחּיב

ְִִָּבׁשחיטה.
.·Èחּוץ ׁשּמכרּה אֹו מכרּה, ּכ ואחר אבר מּמּנה וקטע ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּגנב

מֹוציאין אין - יֹום מּׁשלׁשים חּוץ ׁשּמכרּה אֹו ְְְְִִִִִֵֶַָָָמּמלאכּתּה,
אין - הּנּזק ּתפּׂש ואם וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמּמּנּו

מּידֹו. ִִִָמֹוציאין
.‚Èארּבעה מּתׁשלּומי ּפטּור - ׁשּתפּות ּבּה לֹו והיתה ְְְְְִֵַַָָָָָָָָָֻמכרּה

ֲִַָוחמּׁשה.
.„Èחברֹו מּדעת מכר אֹו מהן אחד טבח אם ׁשּגנבּו: ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּתפין

מּדעת ׁשּלא עּׂשה ואם וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלמין -ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
ּבכפל. וחּיבין וחמּׁשה, ארּבעה מּתׁשלּומי ּפטּורים - ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָחברֹו

.ÂËמה לֹו ּתן צא הּדּינין: לֹו ואמרּו ּבּדין, ועמד ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָּגנב
מּתׁשלּומי ּפטּור - מכר אֹו טבח ּכ ואחר ויצא ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָּׁשּגנבּת,
אֹו וטבח לֹו, ליּתן אּתה חּיב לֹו: אמרּו וחמּׁשה; ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָארּבעה
וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב זה הרי - ּכ אחר ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָמכר
ּבגנבתֹו. הּוא עֹומד ועדין עליו הּדין חתכּו ולא ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹהֹואיל

.ÊËהיא עדין והּגנבה הֹואיל הּבעלים, ּברׁשּות ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָהּגֹונב
ּברׁשּותן ׁשם ּומכר טבח אם וכן הּכפל. מן ּפטּור - ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּברׁשּותם
ּפי על אף ּגֹונב מּׁשּום נתחּיב - הּגנבה הגּביּה ואם ּפטּור. -ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָ
מן טלה ּגנב ּכיצד? הּבעלים. מרׁשּות הֹוציאּה לא ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשעדין
ּפטּור; - הּבעלים ּברׁשּות ּומת ויֹוצא, מֹוׁשכֹו והיה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָהּדיר,
ׁשם נתנֹו חּיב. - ומת הּבעלים מרׁשּות הֹוציאֹו אֹו ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָהגּביהֹו
חּנם לׁשֹומר אֹו חֹובֹו לבעל אֹו ּבנֹו לבכֹורת הּבעלים ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָּבבית
ומת לֹו ׁשּנּתן זה מֹוׁשכֹו והיה ּולּׂשֹוכר, ּׂשכר לנֹוּׂשא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּולׁשֹואל
ומת ּבעלים מרׁשּות ׁשהֹוציאֹו אֹו הגּביהֹו הּׁשֹומר; ּפטּור -ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ
לא ׁשעדין מּפני לֹו, ׁשּנּתן החֹוב ּבעל אֹו הּׁשֹומר חּיב -ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

ּבעליו. מרׁשּות הּגּנב ְְִֵַַָָָהֹוציאֹו
.ÊÈּוטמנּה הּבהמה את ׁשהּכיׁש ּכיון - ּבּיער העדר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה

אֹו טבחּה ואם ּכפל; ּבתׁשלּומי חּיב והעצים האילנֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבתֹו
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ׁשם ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָמכרּה

.ÁÈהֹוציאּה ׁשּנגנבה ׁשּידעּו ואחר הּבעלים, ּברׁשּות ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָּגנב

חּוץ והֹוציא ׁשּגנב אֹו מרׁשּותן; חּוץ מכרּה אֹו ְְְְִֵֶַָָָָָָּוטבחּה
ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּברׁשּותן מכר אֹו וטבח ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָמרׁשּותן,

ֲִַָוחמּׁשה.
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ּבּה‡. ׁשּיׁש עברה העֹוּׂשה ׁשּכל נערה, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכבר
ּפי על אף מׁשּלם, אינֹו - ותׁשלּומין ּדין ּבית מיתת ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַעֹון

ו מלקּות ּבּה ׁשּנתחּיב עברה והעֹוּׂשה ׁשֹוגג. תׁשלּומיןׁשהיה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
אם ,לפיכ ּומׁשּלם. לֹוקה אדם ׁשאין מׁשּלם, ואינֹו לֹוקה -ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּדברים ּבּמה לֹוקה. ואינֹו מׁשּלם - ּבֹו התרּו לא אֹו ׁשֹוגג ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהיה
ּכאחת, ּדין ּבית מיתת עֹון עם ּבתׁשלּומין ׁשּנתחּיב ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַאמּורים?
נתחּיב אם אבל אחת; ּבבת ּומלקּות ּתׁשלּומין ׁשּנתחּיב ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָאֹו
ּבמלקּות, אֹו ּדין ּבית ּבמיתת נתחּיב ּכ ואחר ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָּבתׁשלּומין
נתחּיב ּכ ואחר ּדין ּבית מיתת אֹו מלקּות ׁשּנתחּיב ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָאֹו

ומת. ּומׁשּלם לֹוקה זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָּבתׁשלּומין
וקרע·. ארּבע, לסֹוף ארּבע מּתחּלת ּבׁשּבת חץ זרק ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָּכיצד?

אֹו ּבׁשּבת; חברֹו ּגדיׁש ׁשהדליק אֹו ּבהליכתֹו; חברֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבגד
מרׁשּות ׁשהֹוציאֹו עד מגררֹו והיה ּבׁשּבת, ּכיס ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּגנב
- ׁשם ואּבדֹו הרּבים, לרׁשּות הּיחיד, רׁשּות ׁשהיא ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָהּבעלים,
והּזק ּגנבה ואּסּור ׁשּבת ׁשאּסּור הּתׁשלּומין, מן ּפטּור זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהרי
ּברׁשּות ׁשם והגּביהֹו ּבׁשּבת, ּכיס ּגנב אם אבל ּכאחד. ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָּבאין
- לנהר והׁשליכֹו הרּבים לרׁשּות הֹוציאֹו ּכ ואחר ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָהּיחיד,
קדם ּגנבה ּבאּסּור נתחּיב ׁשהרי ּכפל; ּתׁשלּומי לׁשּלם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹחּיב
קצץ אם וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן סקילה. ּבאּסּור ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּיתחּיב
הּגדיׁש את ׁשהדליק אֹו ּבֹו; והתרּו טֹוב, ּביֹום חברֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָאילן
הּכּפּורים, ּביֹום וטבח גנב אֹו ּבֹו; והתרּו הּכּפּורים, ְְְְְִִִִִַַַַָָּביֹום
- ּבֹו התרּו לא אם אבל הּתׁשלּומין. מן ּפטּור - ּבֹו ְְְְֲִִִִִַַָָֹוהתרּו

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי ּומׁשּלם ּבתׁשלּומין, ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָחּיב
ּפטּור‚. - ּבׁשגגה אפּלּו זרה, לעבֹודה אֹו ּבׁשּבת וטבח ְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָָָּגנב

ׁשּבארנּו. ּכמֹו וחמּׁשה, ארּבעה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָמּתׁשלּומי
.„- ּגנבה ּדר ּבׁשּבת ּוטבחּה אצלֹו, ׁשאּולה ּפרה ְְְְְְֵֶֶֶַָָָָָָָָָהיתה

ּבאין ּגנבה ואּסּור ׁשּבת אּסּור ׁשהרי הּכפל; מן אף ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּפטּור
מכירה. ואין טביחה אין - ּגנבה אין ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָּכאחת.

לׁשּלם‰. חּיב - זרה לעבֹודה ׁשּמכר אֹו ּבׁשּבת ּומכר ְְֲֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּגנב
נעּׂשית ואם מיתה. ּבמכירה ׁשאין וחמּׁשה; ארּבעה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּתׁשלּומי
ארּבעה מּתׁשלּומי ּפטּור - הּמכירה ּבעת ּבׁשּבת ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָמלאכה
ּבחצר ׁשּתנּוח עד לֹו הקנה ׁשּלא ּכגֹון ּכיצד? ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹוחמּׁשה.
ׁשּבת אּסּור לרׁשּות, מרׁשּות ּכׁשהֹוציא ׁשּנמצא, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָהּלֹוקח;

ּכאחת. ּבאין ְְִִֶָָָּומכירה
.Âהרי - ּבׁשּבת הּׁשליח לֹו וׁשחט לֹו, לׁשחט ׁשליח ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹעּׂשה

לא הּגּנב זה ׁשהרי וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהּגּנב
ידי על ׁשהּׁשֹוחט ּבארנּו, ּוכבר ּדין. ּבית מיתת עֹון ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָעּׂשה

ּבתׁשלּומין. חּיב ְְִִַַַָָׁשליח
.Êׁשּטבח עצמן הן ׁשהעידּו ּבין ׁשּגנב, מעידים ׁשנים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיּו

מׁשּלם - מכר אֹו ׁשּטבח אחרים ׁשהעידּו ּבין מכר ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹו
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ועד ׁשּגנב, מעידים ׁשנים היּו וחמּׁשה. ארּבעה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּתׁשלּומי
אֹו ׁשּטבח מעצמֹו ׁשהֹודה אֹו מכר, אֹו ׁשּטבח מעיד ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו ּכפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם - ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמכר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּור, - ּבקנס ׁשהּמֹודה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָוחמּׁשה;
.Áּבּתחּלה הֹודה אם עדים: ּבאּו ּכ ואחר ּבקנס ׁשהֹודה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָמי

לבית חּוץ הֹודה אם אבל ּפטּור; - ּדין ּובבית ּדין ּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָּבפני
- עדים ּבאּו ּכ ואחר ּבלבד, ׁשנים ּבפני ׁשהֹודה אֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָּדין,

ּפיהם. על קנס מׁשּלם זה ְְֲִֵֵֶֶַַָהרי
.Ëׁשּגנב עדים ּבאּו ּכ ואחר ׁשּגנב, ּדין ּבבית הֹודה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?

ׁשּיבֹואּו קדם ּבקרן עצמֹו חּיב ׁשהרי הּכפל, מן ּפטּור -ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
הּכל, מן עצמֹו ׁשּפטר גנבּתי', 'לא אמר אם אבל ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹעדים.
מכרּתי', אֹו 'טבחּתי ּדין ּבבית ואמר וחזר ׁשּגנב, עדים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּובאּו
ּתׁשלּומי מׁשּלם - מכר אֹו ׁשּטבח ּכ אחר עדים ּבאּו ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאם
ׁשּבאּו עד מּכלּום ּתחּלה עצמֹו ׁשּפטר לפי וחמּׁשה, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָארּבעה

ִֵָהעדים.
.Èּבבית והֹודה מכרֹו, אֹו ּוטבחֹו ׁשּתפין ׁשני ׁשל ׁשֹור ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָֻהּגֹונב

ׁשּגנב עדים ּבאּו ּכ ואחר ּבאחר, וכפר מהן לאחד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּדין
ּבקר חצאי חמּׁשה לֹו ׁשּכפר לזה מׁשּלם - מכר אֹו ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָוטבח

צאן. חצאי ְְֲֵַָָָֹוארּבעה
.‡Èארּבעה ּתׁשלּומי אֹו והּכפל הּקרן לׁשּלם הּגּנב ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּדין

- מּטלטלין לֹו נמצאּו לא אם ׁשּלֹו. הּמּטלטלין מן ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָֹוחמּׁשה
ׁשּבנכסיו, הּיפה מן הּכל וגֹובין לנכסיו יֹורדין ּדין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבית
לא לֹו אין ואם ּׂשדהּו. מיטב ּבהן: ׁשּנאמר הּנזקין, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכׁשאר
ּדמיו ונֹותנין אֹותֹו מֹוכרין ּדין ּבית - מּטלטלין ולא ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹקרקע

ּבגנבתֹו. ונמּכר לֹו אין אם ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָלּנּזק;
.·Èמּפי זה ודבר האּׁשה. לא אבל ּבגנבתֹו, נמּכר ְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָָָֹהאיׁש

אֹו ּבּכפל אבל ּבּקרן, אּלא נמּכר הּגּנב ואין ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּקּבלה.
עליו זה הרי אּלא נמּכר, אינֹו - וחמּׁשה ארּבעה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבתׁשלּומי

ׁשּיעׁשיר. עד ֲִֶַַחֹוב
.‚Èעל נמּכר אינֹו - הקּדׁש אֹו ּכֹוכבים העֹובד את ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּגנב

ׁשּיעׁשיר. עד חֹוב עליו זה הרי אּלא ֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּקרן,
.„Èאּלא ׁשוה הּגּנב ואין מאה, ׁשוה הּגנבה קרן ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהיה

חֹוב עליו הּכפל עם הּקרן ּוׁשאר נמּכר, זה הרי - ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָחמּׁשים
ּבּׁש ׁשּיצא מאהעד ׁשוה הּגּנב היה ויׁשּלם. ויעׁשיר ביעית ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּיהיּו עד - ּבגנבתֹו ונמּכר ׁשּנאמר: נמּכר; אינֹו - ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָואחד
ּבגנבתֹו. מבלעין ּכּלן ְְִִֵָָָָָֻֻדמיו

.ÂËנמּכר זה הרי - ּגנב לּׁשני אם וגנב: וחזר ונמּכר, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּגנב
ּפעמים; מאה נמּכר - אנׁשים למאה גנב ואפּלּו ׁשנּיה, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָּפעם
יּׁשאר אּלא ׁשנּיה, נמּכר אינֹו - ׁשנּיה ּפעם ּגנב לראׁשֹון ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָואם

חֹוב. הּכל ַָָֹעליו
.ÊËׁשּתפין ּכּלם - לזה וגנב וחזר לזה, וגנב וחזר לזה, ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻּגנב

הּקרן מן ּפחֹות אֹו ׁשלׁשּתן ׁשל הּקרן ּכנגד דמיו היּו אם ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבֹו.
ואם עליו; חֹוב הּכפלֹות ּוׁשאר ּביניהן, ּומחּלקין נמּכר, -ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
ׁשּיעׁשיר. עד עליו חֹוב והּכל נמּכר, אינֹו - יתר דמיו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהיּו

.ÊÈמהן אחד וכל ּביניהן, מׁשּלׁשין - ּכאחד ׁשּגנבּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשּתפין
הּקרן חלק על יתר ׁשּדמיו מי וכל הּקרן. מן ּבחלקֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָנמּכר

נמּכר. אינֹו - ּבֹו ְְִִֵֵֶַָׁשּנתחּיב

ה'תשע"א אייר כ"ח רביעי יום
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ּבאּו‡. ּכ ואחר נׁשּבע אם הּפּקדֹון: מּביתֹו ׁשּנגנב ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּטֹוען
מׁשּלם זה הרי - אצלֹו הּזה וׁשהּפּקדֹון טען ׁשּׁשקר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָעדים
אחר ּומכר טבח ואם הּגּנב. עצמֹו הּוא ׁשהרי ּכפל, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּתׁשלּומי

ואינ וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - מביאׁשּנׁשּבע ֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשאין חמׁש, מביא ואינֹו ׁשבּועתֹו. על עדים ּפי על ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאׁשם
- ׁשּיּׁשבע קדם עדים ּבאּו ואם הּכפל. עם מׁשּתּלם ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהחמׁש

ּבלבד. הּקרן אּלא מׁשּלם ְְִֵֵֶֶֶַַַָאינֹו
יד;·. ּבּפּקדֹון ׁשּׁשלח קדם ׁשּנׁשּבע אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבּמה

עדים ּובאּו ונׁשּבע, ּגּנב טענת וטען יד, ּבֹו ׁשלח אם ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָאבל
וקנהּו. ּבֹו נתחּיב יד ׁשּׁשלח ׁשּכיון הּכפל, מן ּפטּור -ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

וטען‚. וחזר ונׁשּבע, ּבפּקדֹון אבדה ּטענת הּטֹוען ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָוכן
הּכפל, מן ּפטּור - עדים ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּגּנב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָטענת
ראׁשֹונה. מּׁשבּועה הּבעלים מידי הּפּקדֹון יצא ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּכבר

עדים„. ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּבאבדה ּגּנב טענת ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהּטֹוען
ּכפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם - טען וׁשקר ּברׁשּותֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהאבדה
מזּין, ּבלסטים ׁשּנגנבה ׁשּיטען והּוא, אבדה. ּכל על ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּנאמר:
ּפטּור - אנס ּבלא ׁשּנגנבה טען אם אבל ּופטּור; אנּוס ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשהּוא
ׁשּׁשֹומר טענתֹו, ּפי על לׁשּלם חּיב ׁשהּוא מּפני הּכפל, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמן

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּוא, ּׂשכר ּכׁשֹומר ְְְֲִֵֵֵֶָָָָאבדה
עדים‰. ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּבפּקדֹון ּגּנב טענת ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּטֹוען

ּכ ואחר ונׁשּבע, ּגּנב טענת ּבֹו וטען וחזר ּברׁשּותֹו, ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָׁשהּוא
חּיב - ּפעמים מאה אפּלּו הּוא, ּברׁשּותֹו ׁשעדין עדים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּבאּו
נמצא - ּפעמים חמׁש נׁשּבע ואם וטענה. טענה ּכל על ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכפל
מּׁשּום ּבּקרן וחמּׁשה אצלֹו, ׁשהפקיד הּקרן ׁשּׁשה: ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמׁשּלם

ׁשבּועֹות. חמׁש ׁשל ּכפלֹות ְְֲִֵֶָָָחמּׁשה
.Â,ונׁשּבע אבדה טענת וטען וחזר ונׁשּבע, ּגּנב טענת ְְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַַַַַָָָָָטען

הֹואיל - אבד ׁשּלא הּוא והֹודה נגנב, ׁשּלא עדים ְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹּובאּו
על חמׁש מׁשּלם אינֹו עדים, ּפי על ּכפל ּתׁשלּומי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹּומׁשּלם

ּבכפלׁשב המחּיבֹו ׁשהּממֹון ׁשהֹודה; ּפי על אף אחרֹונה ּועה ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
החמׁש. מן ְִֶַֹּפֹוטרֹו

.Êאחד והֹודה ונׁשּבעּו, ּגּנב טענת וטענּו לׁשנים, ׁשֹורֹו ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָמסר
הּקרן; את מׁשּלמין ׁשניהן - עדים עליו ּבאּו והּׁשני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהם,
וזה מּידֹו; מֹוציאין אין - הּכפל את הּפּקדֹון ּבעל ּתפּׂש ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָואם
הּפּקדֹון ׁשבּועת הּנׁשּבעין ּכׁשאר חמׁש, מׁשּלם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשהֹודה

מעצמן. ְֵֶַָׁשהֹודּו
.Áואחר ׁשּנגנב, ונׁשּבע הּׁשֹומר, את ׁשּתבע הּפּקדֹון ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָּבעל

הּגּנב לֹו והֹודה הּגּנב, את הּׁשֹומר ותבע הּגּנב, הּכר ְְֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֻּכ
עדים ּובאּו וכפר, הּגּנב, את הּפּקדֹון ּבעל ותבע ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשּגנב,
נפטר - ׁשּנגנב ּכׁשּטען הּׁשֹומר נׁשּבע ּבאמת אם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּגנב:
אין - נׁשּבע ּבׁשקר ואם לּׁשֹומר; ּבהֹודאתֹו הּכפל מן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּגּנב
אין - הּכפל הּבעלים ּתפּׂשּו ואם הּגּנב; מן הּכפל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמֹוציאין
ּכ ואחר וׁשּלם, הּׁשֹומר את הּבעלים ּתבעּו מּידן. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמֹוציאין
ּכ ואחר ׁשּגנב, להן והֹודה הּבעלים ּותבעּוהּו הּגּנב, ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻהּכר
מֹוציאין אין - ׁשּגנב עדים ּובאּו ּבֹו, וכפר הּׁשֹומר ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּתבעֹו
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מֹוציאין אין - הּכפל את הּׁשֹומר ּתפּׂש ואם הּגּנב; מן ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּכפל
הּגּנב טבח אם וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי הּדין וכן ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָמּידֹו.

מכר. ַָאֹו
.Ëלֹו ׁשּנתן ּפי על אף קטן, ׁשל ּבפּקדֹון ּגּנב טענת ְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּטֹוען

ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, גדֹול, ּכׁשהּוא ּותבעֹו קטן ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָּכׁשהּוא
ואין איׁש, יּתן ּכי ׁשּנאמר: הּכפל; מן ּפטּור זה הרי - ְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָעדים
ּבגדֹול. ׁשוין ּותביעה נתינה ׁשּתהיה וצרי ּכלּום. קטן ְְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָנתינת

.Èמרׁש ׁשּגנב ׁשהפקדׁשֹומר מעדר טלה ׁשּגנב ּכגֹון ּותֹו, ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
חּיב - עדים עליו יׁש אם אצלֹו, ׁשהפקד מּכיס וסלע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאצלֹו
- לעדרֹו והּטלה למקֹומֹו הּסלע ׁשהחזיר ּפי על ואף ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָּבכפל.
ּכלתה ׁשהרי הּבעלים; ׁשּיֹודיע עד ּבאחריּותן חּיב זה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהרי
אבל ּבעליו. ׁשּיֹודיע עד ּכלּום החזיר לא ּוכאּלּו ְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָֹׁשמירתֹו,
הּגנּוב ּדבר והחזיר מּביתֹו, ּכלי אֹו חברֹו מּכיס סלע ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּגֹונב
ידעּו ולא ּבגנבתֹו הּבעלים ידעּו אם למקֹומֹו, ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָֹמּביתֹו
את ׁשּימנה עד ּבאחריּותֹו חּיב הּגּנב עדין - ְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָּבחזירתֹו

ְָמעֹותיו.
.‡Èידעּו לא ואם ּפטּור. - הּמנין ׁשלם ּומצאֹו ּכיסֹו את ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹמנה

,צרי אינֹו מנין אפּלּו - ּבחזירתֹו ולא ּבגנבתֹו לא ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹהּבעלים
מאחריּותֹו. נפטר למקֹומֹו ׁשהחזירֹו ּכיון ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָאּלא

.·Èאבל חּיים. רּוח ּבֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה
לעדר והחזירֹו הּבעלים, ּבֹו וידעּו חברֹו, מעדר טלה ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּגֹונב
ואם ּבאחריּותֹו. חּיב - נגנב אֹו ּומת הּבעלים, מּדעת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹׁשּלא
הּבעלים ידעּו לא ואם ּפטּור. - ׁשלמה והיא הּצאן את ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹמנּו
והיא הּצאן את ׁשּמנּו ּפי על אף ּבחזירתֹו, ולא ּבגנבתֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלא
ּכדי הּבעלים, את ׁשּיֹודיע עד ּבאחריּותֹו חּיב - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשלמה
חּוץ אחרת דר למדּו ׁשהרי הּגנּוב; הּטלה את ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיׁשמרּו

זה. ׁשּבעדר הּצאן ׁשאר ְְִֵֶֶֶֶֶַָֹמּדר

ה'תשע"א אייר כ"ט חמישי יום

חמיׁשי ¦¦£¤¤ּפרק

הּוא,‡. ּגדֹול ועֹון ׁשּגנב. החפץ הּגּנב מן לקנֹות ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָאסּור
ּגנבֹות לגנב לֹו וגֹורם עברה, עֹוברי ידי מחזיק ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָֹׁשהרי
נאמר: זה ועל גֹונב. אינֹו - לֹוקח ימצא לא ׁשאם ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹאחרֹות;

נפׁשֹו.חֹולק ּׂשֹונא ּגּנב עם ְִֵֵַַָ
הּגּנב,·. הּכר ּכ ואחר הּבעלים, נתיאׁשּו ולא ּומכר, ְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָָֹֻהּגֹונב

- ּבפנינּו גנבֹו הּוא ּפלֹוני ׁשּמכרֹו החפץ ׁשּזה עדים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּובאּו
ׁשּׁשקל ּדמים לּלֹוקח נֹותנין והּבעלים לבעליו, החפץ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָחֹוזר
עם ּדין ועֹוּׂשים חֹוזרין והּבעלים הּׁשּוק, ּתּקנת מּפני ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָלּגּנב,
הּׁשּוק, ּתּקנת ּבֹו עּׂשּו לא - הּוא מפרסם ּגּנב ואם ְְְִַַַַַַָָָָָֹֻהּגּנב.
ועֹוּׂשה הּלֹוקח חֹוזר אּלא ּכלּום; לּלֹוקח נֹותנין הּבעלים ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָואין

לֹו. ׁשּׁשקל ּדמים מּמּנּו ּומֹוציא הּגּנב, עם ִִִִִֶֶַַַָָָּדין
מכר‚. ּכ ואחר ׁשּנתיאׁשּו ּבין הּגנבה, מן הּבעלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָנתיאׁשּו

וׁשּנּוי ּביאּוׁש הּלֹוקח קנה - ׁשּמכר אחר ׁשּנתיאׁשּו ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּגּנב
להם נֹותן אּלא לבעליה; עצמּה הּגנבה מחזיר ואינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָרׁשּות,
חפץ לא ּכלל נֹותן אינֹו אֹו מפרסם, מּגּנב לקח אם - ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻהּדמים

ּגּנב הּמֹוכר זה היה לא אם - הּׁשּוק ּתּקנת מּפני דמים, ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹולא
ְְָֻמפרסם.

עדים„. אין אם הּבית, ּבעל עם ּדין עֹוּׂשה ׁשהּלֹוקח ְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַּבזמן
לקח, ּבכּמה חפץ ּבנקיטת נׁשּבע הּתּגר הרי - לקח ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָּבכּמה
מּדבריהם, ׁשבּועתֹו - ונֹוטל הּנׁשּבע וכל הּבעלים. מן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָונֹוטל

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו חפץ, ּבנקיטת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָונׁשּבע
.‰ּבכ אֹומר: והּוא הּגּנב, עם ּדין עֹוּׂשה ׁשהּלֹוקח ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבזמן

ּבפחֹות אּלא ל מכרּתי לא אֹומר: והּוא ,מּמ לקחּתי ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹוכ
ׁשאין הּגּנב; מן ונֹוטל חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע הּתּגר - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמּזה

הּׁשבּועה. על חׁשּוד ׁשהּוא מּפני ליּׁשבע, יכֹול ְְִִֵֶַַַַַָָָָָהּגּנב
.Âּתּקנת ּבזה אין - ּבהּקפֹו ּופרע ּגנב ּבחֹובֹו, ּופרע ְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּגנב

ויּׁשאר דמים, ּבלא הּגנבה נֹוטלים הּבעלים אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּׁשּוק;
ׁשּמׁשּכנּה ּבין הּגנבה, מׁשּכן ּכׁשהיה. הּגּנב על אּלּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחֹוב
לבעל נֹותנין הּבעלים - מּדמיה ּבפחֹות אֹו ּדמיה על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּביתר
היה ּכן אם אּלא הּגּנב; עם ּדין ועֹוּׂשין וחֹוזרין ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהּמׁשּכֹון,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מפרסם, ְְְְֵֶַַַָָֻהּגּנב
.Êמאה ׁשוה מּמּנּו ׁשּלקח ּבין מפרסם, ׁשאינֹו מּגּנב ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּלֹוקח

הּדמים נֹוטל זה הרי - ּבמאה מאתים ׁשוה אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבמאתים
הּׁשּוק, ּתּקנת מּפני הּגנבה, מחזיר ּכ ואחר הּבית ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָמּבעל

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Áונתן חֹובֹו, לבעל והביא וגנב זּוז, מאה ּבּגּנב נֹוׁשה ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהיה

לזה: ואֹומרין לבעליה, חֹוזרת הּגנבה הרי - אחרת מאה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָלֹו
מּפני האחרת הּמאה לֹו נתּת ׁשּלא ּבמאתים; הּגּנב ּותבע ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹל
ּבראׁשֹונה ׁשהאמנּתֹו ּכׁשם ּבלבד, ל ׁשהביא ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהחפץ

ּבאחרֹונה. ְֱֲֶַַָָהאמנּתֹו
.Ëּבמאה לאחר ּומכר ּבמאה, מפרסם ׁשאינֹו מּגּנב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻלקח

מאה האחרֹון לזה נֹותן הּגנבה ּבעל - הּגּנב והּכר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻועּׂשרים,
ּׂשכר ׁשל עּׂשרים ונֹוטל הּבעל וחֹוזר ּגנבתֹו, ונֹוטל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָועּׂשרים
- הּוא מפרסם ּגּנב ואם הּגּנב. מן הּמאה ונֹוטל הּמֹוכר, ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻמן
הּתּגר והֹול הּגּנב, מן ׁשּלקח הּתּגר מן ועּׂשרים הּמאה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָנֹוטל
הּׁשני מכר אם הּדין והּוא קרן. ׁשל ּבּמאה הּגּנב ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָותֹובע
מּכל נֹוטל ׁשהּוא - מאה אפּלּו לרביעי, והּׁשליׁשי ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַָָלׁשליׁשי,

ה מן הּקרן ונֹוטל ּׁשּנּׂשּכר, מה ואחד הּדבריםאחד וכל ּגּנב. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו יאּוׁש, לפני ְְְִֵֵֵֵֶַָהאּלּו

.Èׁשם לֹו ויצא ּכליו, את למּכר עּׂשּוי ׁשאינֹו הּבית ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבעל
עּׂשּוי ׁשהיה אֹו אחרים, ּביד ּוספריו ּכליו והּכיר ּבעיר, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָּגנבה
להׁשאיל העּׂשּויין מּכלים ׁשהּכיר אּלּו ּכלים והיּו ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַָָֹלמּכר,
ׁשהן זה יּׁשבע - זה ׁשל ּכליו ׁשּזה עדים ּבאּו אם ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּולהּׂשּכיר,
ויחזיר הּבית, מּבעל ויּטל לקח, ּבכּמה חפץ ּבנקיטת ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹּבידֹו

ּכליו. ֵָלֹו
.‡Èמּדברים היּו ולא ּכליו, את למּכר עּׂשּוי הּבית ּבעל ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹהיה

ּגנבה ׁשם לֹו ׁשּיצא ּפי על אף ּולהּׂשּכיר, להׁשאיל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהעּׂשּויין
הּוא ׁשּמא הּלקֹוחֹות, מּיד מחזירן אינֹו - ּכליו והּכרּו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּבעיר
עמד ּביתֹו, ּבתֹו ולנּו אדם ּבני ּבאּו אם אבל לאחרים. ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָמכרן
ּומצאּו אדם ּבני ּובאּו ּוספרי, ּכלי נגנבּו ּבּלילה: ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָוזעק
ּוצרֹורֹות יֹוצאין ּביתֹו ּבתֹו ׁשּלנּו אדם ּובני חתּורה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָמחּתרת
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מֹוציאין אין - הּכפל את הּׁשֹומר ּתפּׂש ואם הּגּנב; מן ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּכפל
הּגּנב טבח אם וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי הּדין וכן ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָמּידֹו.

מכר. ַָאֹו
.Ëלֹו ׁשּנתן ּפי על אף קטן, ׁשל ּבפּקדֹון ּגּנב טענת ְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּטֹוען

ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, גדֹול, ּכׁשהּוא ּותבעֹו קטן ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָּכׁשהּוא
ואין איׁש, יּתן ּכי ׁשּנאמר: הּכפל; מן ּפטּור זה הרי - ְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָעדים
ּבגדֹול. ׁשוין ּותביעה נתינה ׁשּתהיה וצרי ּכלּום. קטן ְְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָנתינת

.Èמרׁש ׁשּגנב ׁשהפקדׁשֹומר מעדר טלה ׁשּגנב ּכגֹון ּותֹו, ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
חּיב - עדים עליו יׁש אם אצלֹו, ׁשהפקד מּכיס וסלע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאצלֹו
- לעדרֹו והּטלה למקֹומֹו הּסלע ׁשהחזיר ּפי על ואף ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָּבכפל.
ּכלתה ׁשהרי הּבעלים; ׁשּיֹודיע עד ּבאחריּותן חּיב זה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהרי
אבל ּבעליו. ׁשּיֹודיע עד ּכלּום החזיר לא ּוכאּלּו ְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָֹׁשמירתֹו,
הּגנּוב ּדבר והחזיר מּביתֹו, ּכלי אֹו חברֹו מּכיס סלע ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּגֹונב
ידעּו ולא ּבגנבתֹו הּבעלים ידעּו אם למקֹומֹו, ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָֹמּביתֹו
את ׁשּימנה עד ּבאחריּותֹו חּיב הּגּנב עדין - ְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָּבחזירתֹו

ְָמעֹותיו.
.‡Èידעּו לא ואם ּפטּור. - הּמנין ׁשלם ּומצאֹו ּכיסֹו את ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹמנה

,צרי אינֹו מנין אפּלּו - ּבחזירתֹו ולא ּבגנבתֹו לא ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹהּבעלים
מאחריּותֹו. נפטר למקֹומֹו ׁשהחזירֹו ּכיון ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָאּלא

.·Èאבל חּיים. רּוח ּבֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה
לעדר והחזירֹו הּבעלים, ּבֹו וידעּו חברֹו, מעדר טלה ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּגֹונב
ואם ּבאחריּותֹו. חּיב - נגנב אֹו ּומת הּבעלים, מּדעת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹׁשּלא
הּבעלים ידעּו לא ואם ּפטּור. - ׁשלמה והיא הּצאן את ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹמנּו
והיא הּצאן את ׁשּמנּו ּפי על אף ּבחזירתֹו, ולא ּבגנבתֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלא
ּכדי הּבעלים, את ׁשּיֹודיע עד ּבאחריּותֹו חּיב - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשלמה
חּוץ אחרת דר למדּו ׁשהרי הּגנּוב; הּטלה את ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיׁשמרּו

זה. ׁשּבעדר הּצאן ׁשאר ְְִֵֶֶֶֶֶַָֹמּדר

ה'תשע"א אייר כ"ט חמישי יום

חמיׁשי ¦¦£¤¤ּפרק

הּוא,‡. ּגדֹול ועֹון ׁשּגנב. החפץ הּגּנב מן לקנֹות ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָאסּור
ּגנבֹות לגנב לֹו וגֹורם עברה, עֹוברי ידי מחזיק ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָֹׁשהרי
נאמר: זה ועל גֹונב. אינֹו - לֹוקח ימצא לא ׁשאם ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹאחרֹות;

נפׁשֹו.חֹולק ּׂשֹונא ּגּנב עם ְִֵֵַַָ
הּגּנב,·. הּכר ּכ ואחר הּבעלים, נתיאׁשּו ולא ּומכר, ְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָָֹֻהּגֹונב

- ּבפנינּו גנבֹו הּוא ּפלֹוני ׁשּמכרֹו החפץ ׁשּזה עדים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּובאּו
ׁשּׁשקל ּדמים לּלֹוקח נֹותנין והּבעלים לבעליו, החפץ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָחֹוזר
עם ּדין ועֹוּׂשים חֹוזרין והּבעלים הּׁשּוק, ּתּקנת מּפני ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָלּגּנב,
הּׁשּוק, ּתּקנת ּבֹו עּׂשּו לא - הּוא מפרסם ּגּנב ואם ְְְִַַַַַַָָָָָֹֻהּגּנב.
ועֹוּׂשה הּלֹוקח חֹוזר אּלא ּכלּום; לּלֹוקח נֹותנין הּבעלים ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָואין

לֹו. ׁשּׁשקל ּדמים מּמּנּו ּומֹוציא הּגּנב, עם ִִִִִֶֶַַַָָָּדין
מכר‚. ּכ ואחר ׁשּנתיאׁשּו ּבין הּגנבה, מן הּבעלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָנתיאׁשּו

וׁשּנּוי ּביאּוׁש הּלֹוקח קנה - ׁשּמכר אחר ׁשּנתיאׁשּו ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּגּנב
להם נֹותן אּלא לבעליה; עצמּה הּגנבה מחזיר ואינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָרׁשּות,
חפץ לא ּכלל נֹותן אינֹו אֹו מפרסם, מּגּנב לקח אם - ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻהּדמים

ּגּנב הּמֹוכר זה היה לא אם - הּׁשּוק ּתּקנת מּפני דמים, ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹולא
ְְָֻמפרסם.

עדים„. אין אם הּבית, ּבעל עם ּדין עֹוּׂשה ׁשהּלֹוקח ְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַּבזמן
לקח, ּבכּמה חפץ ּבנקיטת נׁשּבע הּתּגר הרי - לקח ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָּבכּמה
מּדבריהם, ׁשבּועתֹו - ונֹוטל הּנׁשּבע וכל הּבעלים. מן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָונֹוטל

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו חפץ, ּבנקיטת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָונׁשּבע
.‰ּבכ אֹומר: והּוא הּגּנב, עם ּדין עֹוּׂשה ׁשהּלֹוקח ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבזמן

ּבפחֹות אּלא ל מכרּתי לא אֹומר: והּוא ,מּמ לקחּתי ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹוכ
ׁשאין הּגּנב; מן ונֹוטל חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע הּתּגר - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמּזה

הּׁשבּועה. על חׁשּוד ׁשהּוא מּפני ליּׁשבע, יכֹול ְְִִֵֶַַַַַָָָָָהּגּנב
.Âּתּקנת ּבזה אין - ּבהּקפֹו ּופרע ּגנב ּבחֹובֹו, ּופרע ְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּגנב

ויּׁשאר דמים, ּבלא הּגנבה נֹוטלים הּבעלים אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּׁשּוק;
ׁשּמׁשּכנּה ּבין הּגנבה, מׁשּכן ּכׁשהיה. הּגּנב על אּלּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחֹוב
לבעל נֹותנין הּבעלים - מּדמיה ּבפחֹות אֹו ּדמיה על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּביתר
היה ּכן אם אּלא הּגּנב; עם ּדין ועֹוּׂשין וחֹוזרין ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהּמׁשּכֹון,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מפרסם, ְְְְֵֶַַַָָֻהּגּנב
.Êמאה ׁשוה מּמּנּו ׁשּלקח ּבין מפרסם, ׁשאינֹו מּגּנב ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּלֹוקח

הּדמים נֹוטל זה הרי - ּבמאה מאתים ׁשוה אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבמאתים
הּׁשּוק, ּתּקנת מּפני הּגנבה, מחזיר ּכ ואחר הּבית ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָמּבעל

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Áונתן חֹובֹו, לבעל והביא וגנב זּוז, מאה ּבּגּנב נֹוׁשה ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהיה

לזה: ואֹומרין לבעליה, חֹוזרת הּגנבה הרי - אחרת מאה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָלֹו
מּפני האחרת הּמאה לֹו נתּת ׁשּלא ּבמאתים; הּגּנב ּותבע ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹל
ּבראׁשֹונה ׁשהאמנּתֹו ּכׁשם ּבלבד, ל ׁשהביא ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהחפץ

ּבאחרֹונה. ְֱֲֶַַָָהאמנּתֹו
.Ëּבמאה לאחר ּומכר ּבמאה, מפרסם ׁשאינֹו מּגּנב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻלקח

מאה האחרֹון לזה נֹותן הּגנבה ּבעל - הּגּנב והּכר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻועּׂשרים,
ּׂשכר ׁשל עּׂשרים ונֹוטל הּבעל וחֹוזר ּגנבתֹו, ונֹוטל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָועּׂשרים
- הּוא מפרסם ּגּנב ואם הּגּנב. מן הּמאה ונֹוטל הּמֹוכר, ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻמן
הּתּגר והֹול הּגּנב, מן ׁשּלקח הּתּגר מן ועּׂשרים הּמאה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָנֹוטל
הּׁשני מכר אם הּדין והּוא קרן. ׁשל ּבּמאה הּגּנב ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָותֹובע
מּכל נֹוטל ׁשהּוא - מאה אפּלּו לרביעי, והּׁשליׁשי ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַָָלׁשליׁשי,

ה מן הּקרן ונֹוטל ּׁשּנּׂשּכר, מה ואחד הּדבריםאחד וכל ּגּנב. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו יאּוׁש, לפני ְְְִֵֵֵֵֶַָהאּלּו

.Èׁשם לֹו ויצא ּכליו, את למּכר עּׂשּוי ׁשאינֹו הּבית ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבעל
עּׂשּוי ׁשהיה אֹו אחרים, ּביד ּוספריו ּכליו והּכיר ּבעיר, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָּגנבה
להׁשאיל העּׂשּויין מּכלים ׁשהּכיר אּלּו ּכלים והיּו ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַָָֹלמּכר,
ׁשהן זה יּׁשבע - זה ׁשל ּכליו ׁשּזה עדים ּבאּו אם ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּולהּׂשּכיר,
ויחזיר הּבית, מּבעל ויּטל לקח, ּבכּמה חפץ ּבנקיטת ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹּבידֹו

ּכליו. ֵָלֹו
.‡Èמּדברים היּו ולא ּכליו, את למּכר עּׂשּוי הּבית ּבעל ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹהיה

ּגנבה ׁשם לֹו ׁשּיצא ּפי על אף ּולהּׂשּכיר, להׁשאיל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהעּׂשּויין
הּוא ׁשּמא הּלקֹוחֹות, מּיד מחזירן אינֹו - ּכליו והּכרּו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּבעיר
עמד ּביתֹו, ּבתֹו ולנּו אדם ּבני ּבאּו אם אבל לאחרים. ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָמכרן
ּומצאּו אדם ּבני ּובאּו ּוספרי, ּכלי נגנבּו ּבּלילה: ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָוזעק
ּוצרֹורֹות יֹוצאין ּביתֹו ּבתֹו ׁשּלנּו אדם ּובני חתּורה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָמחּתרת
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ּוספריו ּכליו הּללּו אֹומרים: והּכל ּכתפיהם, על ּכלים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשל
ּבנקיטת ּבידֹו ׁשהּכלים זה ויּׁשבע נאמן. זה הרי - ּפלֹוני ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשל
ּכליו. לֹו ויחזיר הּגנבה, מּבעל ויּטל הֹוציא, ּכּמה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹחפץ

.·Èועדים חברֹו, ּבית לתֹו ׁשּנכנס ונתּפרסם ׁשהחזק ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻּגּנב
ּפי על אף ּכנפיו, ּתחת לֹו טמּונים וכלים ׁשּיצא ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמעידים
ּובעל ּבידי, הן לקּוחין ואמר: וטען הּבית, ּבעל ׁשם ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָׁשהיה
ּדרּכֹו ׁשאין הּבית ּבעל היה אם הם, ּגנּובים אֹומר: ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהּבית
להטמינן, אדם ּבני ּדר אין ּכלים ואֹותם ּכליו, את ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹלמּכר
ּבעל הרי - ּכנפיו ּתחת ּכליו להצניע הּמחזק אֹותֹו ּדר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻואין
אדם אין ואם ּכליו. ונֹוטל חפץ ּבנקיטת ויּׁשבע נאמן, ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּבית

ּבגנב מחזק זהזה נׁשּבע אּלא נאמן; הּבית ּבעל אין - ה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבידֹו, לקּוחים האּלּו ׁשהּכלים הּסת ׁשבּועת ּבידֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּכלים

.ְֵוהֹול

ה'תשע"א סיון א' שישי יום

ׁשּׁשי ּפרק
יוםשישי־שבתקודשא'־ב'סיון

¤¤¦¦

וכן‡. אֹותֹו. ליּקח אסּור - גנּוב ׁשהּוא ׁשחזקתֹו ּדבר ְְִֵֶֶֶַָָָָָָּכל
לפיכ אֹותֹו. לֹוקחין אין - גנּוב ׁשהּוא הּדבר אֹותֹו רב ְְִִִֵֶַָָָָֹאם
אבל גדיים; אֹו חלב אֹו צמר הרֹועים מן לֹוקחים ְְֲִִִִֵֶֶָָָָָאין
ּומּתר ּבּיּׁשּוב. לא אבל ּבּמדּבר, ּוגבינה חלב מהן ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻלֹוקחין
מעדר צמר ׁשל ּגּזֹות ארּבע אֹו צאן ארּבע הרֹועים מן ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹליּקח
ּבדבר גנּוב ׁשהּוא חזקתֹו ׁשאין ּגדֹול; מעדר חמׁש אֹו ְְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָקטן,

ֶזה.
הּבית·. ּבעל היה אם מֹוכרֹו, ׁשהרֹועה ּכל ּדבר: ׁשל ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכללֹו

הּבית ּבעל אין ואם הרֹועה, מן ללקחֹו מּתר - ּבֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻמרּגיׁש
ללקחֹו. אסּור - ּבֹו ְְְִַָָמרּגיׁש

ּבזמן‚. אּלא ּפרֹות, אֹו עצים ּפרֹות מּׁשֹומרי לֹוקחין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָאין
הּדבר ׁשהרי לפניהם; והּפלס והּסּלים ּומֹוכרים יֹוׁשבין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהן
אבל הּגּנה, מּפתח ולֹוקחין ּגנבה. זה ואין קֹול, לֹו ויׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּגלּוי
מהן. לקחת אסּור - 'הטמן' ׁשאמרּו וכּלן הּגּנה. מאחֹורי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻלא
ּובעצים. ּבּפרֹות חלק לֹו יׁש ׁשהרי האריס, מן לקחת ֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּומּתר

אּלא„. הּקטּנים ּומן העבדים ּומן הּנׁשים מן לֹוקחין ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָאין
נׁשים ּכגֹון הּבעלים, מּדעת ׁשּלהן ׁשהן ׁשחזקתן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָדברים
ׁשאמרּו וכּלן ּבּׁשרֹון. עגלים אֹו ּבּגליל ּפׁשּתן ּכלי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשּמכרּו
ּגנבה. ּבחזקת ׁשהן מּפני מהן, ליּקח אסּור - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ'הטמן'

ּביצ אמרולֹוקחים ואם אדם. מּכל מקֹום ּבכל ותרנגֹולים ים ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
אסּור. - ְֵַָ'הטמן'

לא‰. אבל ּבמּדה, וׁשמן ּבמּדה זיתים הּבּדדין מן ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹלֹוקחין
ּכל וכן הם. ּגנבה ׁשחזקתֹו מּועט; ׁשמן ולא מּועטים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹזיתים

ּבהם. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Âמֹוציא וׁשהּסֹורק ׁשּלֹו; אּלּו הרי - מֹוציא ׁשהּכֹובס ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַמּוכין

והן חּוטין ׁשלׁשה נֹוטל הּכֹובס הּבית. ּבעל ׁשל אּלּו הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ
לבן ּגּבי על ׁשחר היה אם הּבית. ּבעל ׁשל - מּכן יתר ִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשּלֹו;

ׁשּלֹו. והם הּכל את נֹוטל -ְֵֵֶֶַֹ
.Êהּבגד מן וׁשּיר מחט, מׁשיכת ּכדי החּוט מן ׁשּׁשּיר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָהחּיט

חּיב - אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ׁשלׁש ׁשהיא ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָמטלית
ׁשּלֹו. - מּכן ּפחֹות לּבעלים; ְְֲִִִֶַַָָָָלהחזירן

.Áּבעל ׁשל - ּבכּׁשיל ׁשּלֹו, - ּבּמעצד מֹוציא ׁשהחרׁש ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹנסרת
ׁשל הּנסרת אף - הּבית ּבעל אצל עֹוּׂשה היה ואם ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹהּבית.
ּבהן הֹולכין ּבהן וכּיֹוצא האּלּו הּדברים וכל הּבית. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּבעל

הּמדינה. מנהג ְְִִַַַַָאחר
.Ëּכהלכֹות ׁשּלֹו ׁשאינֹו הּדברים מן ּדבר ׁשּמכר אּמן ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּכל

ׁשּיהיּו ׁשּנהגּו ּבמקֹום הּסֹורק ׁשּמכרן מּוכין ּכגֹון ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּמדינה,
ּגנבה; ּבחזקת ׁשהן מּפני מּמּנּו, לּקח אסּור - הּבית ּבעל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשל
ּדברים האּמן מכר ואם מּוכין. מלא ּכר מּמּנּו לֹוקחין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֻאבל
'הטמן' אמר ואם מּמּנּו. לֹוקחין - מדינה ּכהלכֹות ׁשּלֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהן

אסּור. -ָ

ה'תשע"א סיון ב' קודש שבת יום

ׁשביעי ¦¦§¤¤ּפרק

ׁשהסּכימּו‡. הּמׁשקל מן חסרֹות מּמׁשקלֹות לחברֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהּׁשֹוקל
מהּמּדה חסרה ּבמּדה הּמֹודד אֹו הּמדינה, אֹותּה ּבני ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָעליו
לא ׁשּנאמר: תעּׂשה; ּבלא עֹובר זה הרי - עליה ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשהסּכימּו

ּובּמּׂשּורה. ּבּמׁשקל ּבּמּדה ּבּמׁשּפט, עול ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָתעּׂשּו
מׁשּלם·. אינֹו ּגֹונב, חסר הּׁשֹוקל אֹו ׁשהּמֹודד ּפי על ְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָאף

ואין הּמׁשקל. אֹו הּמּדה לֹו מׁשּלם אּלא ּכפל, ּתׁשלּומי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלֹו
ּבתׁשלּומין. חּיב ׁשהּוא מּפני זה, לאו על ְְְִִִֵֶֶַַַָָלֹוקין

מׁשקל‚. אֹו חסרה מּדה ּבחנּותֹו אֹו ּבביתֹו ׁשּמׁשהה מי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּכל
ּבכיס ל יהיה לא ׁשּנאמר: תעּׂשה; ּבלא עֹובר - ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹחסר
אסּור; - רגלים מימי ׁשל עביט הּמּדה לעּׂשֹות ואפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוגֹומר.
ׁשאינֹו מי יבֹוא ׁשּמא ּבּה, ּומֹוכר לֹוקח זה ׁשאין ּפי על ִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאף
ׁשהרי זה, לאו על לֹוקין ואין ּבּה. וימּדד חסרה ׁשהיא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹיֹודע

מעּׂשה. ּבֹו ֲֵֶַאין
ּבחֹותם„. חתּומֹות העיר ּבני ׁשל והּמׁשקלֹות הּמּדֹות ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָהיּו

זה הרי - חֹותם ּבלא החסרים הּמׁשקל אֹו הּמּדה וזֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹידּוע,
סלע ּבזה: ּכּיֹוצא הּבית. ּתׁשמיׁשי לׁשאר לׁשהֹותם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻמּתר
ולא מׁשקלֹותיו, ּבין מׁשקל יעּׂשּנה לא - הּצד מן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנפּגמה
ׁשּמא ּבנֹו, ּבצּואר ויתלּנה יּקבּנה ולא ּגרּוטֹותיו, ּבין ְְְְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹיזרקּנה
אֹו ,יחּת אֹו יׁשחק, אֹו אּלא מׁשקל; ויעּׂשּנה אחר ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹיבֹוא

הּמלח. לים יׁשלי אֹו ְְִֶַַַָָֹיקץ,
ּפחֹות‰. על עמדה יקּים. - מחצה על ועמדה ְְְְְֱֵֶַַַָָָָָָָָחסרה

ׁשּיע עד יקץ - מּמחצה יתר על אֹו עלמּמחצה מידּנה ֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לּׂשאת יקּים - מּׁשתּות ּפחֹות אּלא חסרה לא ואם ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָֹמחצה.
ּבני רב מּׁשתּות ּפחֹות ׁשּכל למׁשקל; לא אבל ּבּה, ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָֹֹולתת

ּובמּתן. ּבמּׂשא ּבֹו מֹוחלין ְְֲִַַָָָָאדם
.Â,לחרם אֹו להרג למכרּה אסּור - ּבאמצע ׁשּנפגמה ְְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָסלע

אֹותּה ותֹולה נֹוקבּה אבל אחרים; את ּבּה ׁשּמרּמין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָמּפני
הּקטן. ְַַַָָּבצּואר

.Êוקב סאה, ורבע סאה וחצי סאה מּדֹותיו אדם ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹעֹוּׂשה
לא אבל הרבע; ּוׁשמינית הרבע וחצי הּקב ורבע קב ְְֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָֹֹֹֹוחצי
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ּומחצה. קב ׁשהּוא הּסאה, ּברבע ּתתחּלף ׁשּלא קּבים, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹיעּׂשה
ההין ּוׁשליׁשית הין וחצי הין עֹוּׂשה הּלח, ּבמּדֹות ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַוכן
ואחד ּוׁשמינית ּורביעית לג וחצי ולג ההין, ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָֹֹּורביעית
ּורביעית הין ׁשליׁשית לעּׂשֹות אסרּו ולא ּבׁשמינית. ְְְְְְֲִִִִִִִִִַָָֹּבׁשמֹונה
ּבּמקּדׁש והיּו הֹואיל ּבזה, זה ׁשּמתחּלפין ּפי על אף ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָהין,

רּבנּו. מׁשה ִֵֶַמימֹות
.Á,ּכֹוכבים עֹובד עם אֹו יּׂשראל עם והּנֹותן הּנֹוּׂשא ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאחד

וחּיב תעּׂשה, לא על עֹובר - ּבחסר ׁשקל אֹו מדד ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹאם
ּבחׁשּבֹון, ּכֹוכבים העֹובד את להטעֹות אסּור וכן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָלהחזיר.
ּפי על אף קנהּו. עם וחּׁשב ׁשּנאמר: עּמֹו; ידקּדק ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹאּלא
ׁשאינֹו ּכֹוכבים לעֹובד וחמר קל ,יד ּתחת ּכבּוׁש ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּוא
ּכל אלהי ה' תֹועבת ּכי ּבכלל: הּוא והרי .יד ּתחת ְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹּכבּוׁש

מקֹום. מּכל - עול עּׂשה ּכל אּלה, ִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹעּׂשה
.Ëּבמׁשיחת חברֹו את הטעה אם הּקרקע, ּבמּדת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָוכן

עול תעּׂשּו לא ׁשּנאמר: תעּׂשה; ּבלא עֹובר - ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹהּקרקע
ענין הּוא וכן הּקרקע. מּדת זֹו - ּבּמּדה ּבּמּדה. ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָּבּמׁשּפט

ולא הּמׁשקל ּבמׁשּפט לא ּבּמׁשּפט, עול תעּׂשּו לא זה: ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹּפסּוק
ּכמּׂשּורה. קטּנה מּדה אפּלּו הּמּדה, ְְְְֲִִִִִַַַָָָָּבמׁשּפט

.È,ּבחלק חלק ׁשהחליפּו זה על זה הּמקּפידים חבּורה ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּבני
ּומּׁשּום מּדה, מּׁשּום עֹוברין - לֹו והחזיר מאכל מּמּנּו לוה ְְֱֲִִִִִִֶֶַָָָָאֹו
טֹוב. ּביֹום ּופֹורעין לֹווין ּומּׁשּום מנין, ּומּׁשּום ְְְְִִִִִִָָמׁשקל,

.‡Èּתחּומֹו ּבתֹו חברֹו מּתחּום והכניס רעהּו ּגבּול ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַהּמּסיג
ואם ּגזלן, זה הרי - עּׂשה ּבחזקה אם אצּבע: מלא ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹאפּלּו
הּגבּול הּסיג יּׂשראל ּבארץ ואם ּגּנב. זה הרי - ּבּסתר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּסיג
ּגזלה, ּבלאו אֹו ּגנבה ּבלאו לאוין: ּבׁשני עֹובר זה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבארץ, אּלא זה ּבלאו חּיב ואין תּסיג'. 'לא ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּובלאו

ּתנחל. אׁשר ְְְֲֲִֶַַָּבנחלת
.·Èּבינֹו ׁשּזה עריֹות; ׁשל מענׁשן יתר מּדֹות ׁשל ענׁשן ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָקׁשה

מּדֹות ּבמצות הּכֹופר וכל חברֹו. לבין ּבינֹו וזה הּמקֹום, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָלבין
המקּבל וכל הּצּוּוי; ּתחּלת ׁשהיא מצרים, ּביציאת ּככֹופר -ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
ׁשהיא מצרים, ּביציאת מֹודה זה הרי - מּדֹות מצות ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָעליו

הּצּוּויין. לכל ְְִִַָָָגרמה

�

zeevnd xtq m"anx ixeriy`"ryz'd oeiq 'aÎxii` d"k -

ה'תשע"א אייר כ"ה ראשון יום

ה'תשע"א אייר כ"ו שני יום

ה'תשע"א אייר כ"ז שלישי יום

ה'תשע"א אייר כ"ח רביעי יום

ה'תשע"א אייר כ"ט חמישי יום

.‚�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןחמישיכ"הֿכ"טאיירה'תשע"א

― 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
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ּומחצה. קב ׁשהּוא הּסאה, ּברבע ּתתחּלף ׁשּלא קּבים, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹיעּׂשה
ההין ּוׁשליׁשית הין וחצי הין עֹוּׂשה הּלח, ּבמּדֹות ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַוכן
ואחד ּוׁשמינית ּורביעית לג וחצי ולג ההין, ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָֹֹּורביעית
ּורביעית הין ׁשליׁשית לעּׂשֹות אסרּו ולא ּבׁשמינית. ְְְְְְֲִִִִִִִִִַָָֹּבׁשמֹונה
ּבּמקּדׁש והיּו הֹואיל ּבזה, זה ׁשּמתחּלפין ּפי על אף ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָהין,

רּבנּו. מׁשה ִֵֶַמימֹות
.Á,ּכֹוכבים עֹובד עם אֹו יּׂשראל עם והּנֹותן הּנֹוּׂשא ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאחד

וחּיב תעּׂשה, לא על עֹובר - ּבחסר ׁשקל אֹו מדד ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹאם
ּבחׁשּבֹון, ּכֹוכבים העֹובד את להטעֹות אסּור וכן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָלהחזיר.
ּפי על אף קנהּו. עם וחּׁשב ׁשּנאמר: עּמֹו; ידקּדק ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹאּלא
ׁשאינֹו ּכֹוכבים לעֹובד וחמר קל ,יד ּתחת ּכבּוׁש ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּוא
ּכל אלהי ה' תֹועבת ּכי ּבכלל: הּוא והרי .יד ּתחת ְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹּכבּוׁש

מקֹום. מּכל - עול עּׂשה ּכל אּלה, ִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹעּׂשה
.Ëּבמׁשיחת חברֹו את הטעה אם הּקרקע, ּבמּדת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָוכן

עול תעּׂשּו לא ׁשּנאמר: תעּׂשה; ּבלא עֹובר - ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹהּקרקע
ענין הּוא וכן הּקרקע. מּדת זֹו - ּבּמּדה ּבּמּדה. ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָּבּמׁשּפט

ולא הּמׁשקל ּבמׁשּפט לא ּבּמׁשּפט, עול תעּׂשּו לא זה: ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹּפסּוק
ּכמּׂשּורה. קטּנה מּדה אפּלּו הּמּדה, ְְְְֲִִִִִַַַָָָָּבמׁשּפט

.È,ּבחלק חלק ׁשהחליפּו זה על זה הּמקּפידים חבּורה ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּבני
ּומּׁשּום מּדה, מּׁשּום עֹוברין - לֹו והחזיר מאכל מּמּנּו לוה ְְֱֲִִִִִִֶֶַָָָָאֹו
טֹוב. ּביֹום ּופֹורעין לֹווין ּומּׁשּום מנין, ּומּׁשּום ְְְְִִִִִִָָמׁשקל,

.‡Èּתחּומֹו ּבתֹו חברֹו מּתחּום והכניס רעהּו ּגבּול ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַהּמּסיג
ואם ּגזלן, זה הרי - עּׂשה ּבחזקה אם אצּבע: מלא ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹאפּלּו
הּגבּול הּסיג יּׂשראל ּבארץ ואם ּגּנב. זה הרי - ּבּסתר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּסיג
ּגזלה, ּבלאו אֹו ּגנבה ּבלאו לאוין: ּבׁשני עֹובר זה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבארץ, אּלא זה ּבלאו חּיב ואין תּסיג'. 'לא ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּובלאו

ּתנחל. אׁשר ְְְֲֲִֶַַָּבנחלת
.·Èּבינֹו ׁשּזה עריֹות; ׁשל מענׁשן יתר מּדֹות ׁשל ענׁשן ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָקׁשה

מּדֹות ּבמצות הּכֹופר וכל חברֹו. לבין ּבינֹו וזה הּמקֹום, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָלבין
המקּבל וכל הּצּוּוי; ּתחּלת ׁשהיא מצרים, ּביציאת ּככֹופר -ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
ׁשהיא מצרים, ּביציאת מֹודה זה הרי - מּדֹות מצות ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָעליו

הּצּוּויין. לכל ְְִִַָָָגרמה

�

zeevnd xtq m"anx ixeriy`"ryz'd oeiq 'aÎxii` d"k -

ה'תשע"א אייר כ"ה ראשון יום

ה'תשע"א אייר כ"ו שני יום

ה'תשע"א אייר כ"ז שלישי יום

ה'תשע"א אייר כ"ח רביעי יום

ה'תשע"א אייר כ"ט חמישי יום

.‚�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןחמישיכ"הֿכ"טאיירה'תשע"א

― 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
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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
ּכדי אּלא חׁשּבֹון הּיֹום עֹוׂשים אנּו ואין ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּבקּבלה.

ארץֿיׂשר ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו אתֿהּיֹום ּכיוןׁשּנדע אל, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
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
ּ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 ְְִַָ

ה'תשע"א סיון א' שישי יום

.Ë� .‚�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� ‚"�˜‰ ‰Âˆn‰
יוםשישֿישבתקודשא'ֿב'סיוןה'תשע"א

«ƒ¿»«

― הנ"ט לתקעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ּבּמקּדׁש ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָּבחצֹוצרֹות
"ּוביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמֹועדֹות, ְְְְְְֲִִֶַַָָמּקרּבנֹות
ּותקעּתם חדׁשיכם ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׂשמחתכם

i)ּבחצצרת" ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש .dpyd y`x) ְְְֲֵַָֹֹ
(:ekּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָ

ּבספרי זֹו jzelrda)מצוה zyxt)הּׁשנה וראׁש ְְְְִִֵַָָָֹ
(:ek)ותענּיֹות(.eh)לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְֲִִִֵַַָֹֻ

אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות הּצרֹות ּבזמן ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָּבחצֹוצרֹות
ּבארצכם מלחמה "וכיֿתבאּו ׁשאמר: ּכמֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹיתעּלה

h)וגֹו'" ,my). ְ

ה'תשע"א סיון ב' קודש שבת יום

.Ë� ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הנ"ט לתקעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ּבּמקּדׁש ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָּבחצֹוצרֹות
"ּוביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמֹועדֹות, ְְְְְְֲִִֶַַָָמּקרּבנֹות
ּותקעּתם חדׁשיכם ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׂשמחתכם
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i)ּבחצצרת" ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש .dpyd y`x) ְְְֲֵַָֹֹ
(:ekּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָ

ּבספרי זֹו jzelrda)מצוה zyxt)הּׁשנה וראׁש ְְְְִִֵַָָָֹ
(:ek)ותענּיֹות(.eh)לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְֲִִִֵַַָֹֻ

אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות הּצרֹות ּבזמן ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָּבחצֹוצרֹות
ּבארצכם מלחמה "וכיֿתבאּו ׁשאמר: ּכמֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹיתעּלה

h)וגֹו'" ,my). ְ
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i)ּבחצצרת" ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש .dpyd y`x) ְְְֲֵַָֹֹ
(:ekּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָ

ּבספרי זֹו jzelrda)מצוה zyxt)הּׁשנה וראׁש ְְְְִִֵַָָָֹ
(:ek)ותענּיֹות(.eh)לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְֲִִִֵַַָֹֻ

אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות הּצרֹות ּבזמן ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָּבחצֹוצרֹות
ּבארצכם מלחמה "וכיֿתבאּו ׁשאמר: ּכמֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹיתעּלה

h)וגֹו'" ,my). ְ
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אגרות קודש

 ב"ה,  ב' סיון, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ב אייר, בו שואל אצל מי להבחן.

אמת  תורת  הק'  הישיבה  למכינת  לתלמיד  נעשה  ומוצלחת  טובה  בשעה  שהרי  השאלה  ולפלא 

מיסודה ובהנהלתה של כ"ק רבותינו נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובמילא בשאלות בחינות ולימוד 

וכיו"ב עליו לעשות מתאים להוראות הנהלת הישיבה הק' תורת אמת.

ב(זמן השיעורים דחומש תהלים ותניא.

בכלל הרי כבר מבואר בהקדמה להיום יום, אשר אמירת השיעור תהלים - כפי שנחלק התהלים 

יותר  - הוא לאחרי תפלת שחרית, ולימוד חומש עם פירוש רש"י ושיעור תניא, מובן שטוב  לימי החדש 

בלילה  גם  משלימים  אז  זאת  אפשר  אי  לסיבה  ובאם  תיכף,  טוב  ומה  שחרית  של  להתפלה  בסמיכות 

שלאחרי זה.

בהנוגע למנהגי הנחת תפילין, הנה ישאל אצל זקני אנ"ש אשר בעיה"ק ירושלים ת"ו.

]ימי הספירה תשי"ח[ 

1( בהנוגע להבא - ישמע מאחר.

כאן,  שסופרים  כפי  גם  שאת  וליתר  אצלו(  העיקרית  זוהי  )שלדעתי  שהתחיל  מה  ע"פ  יספור   )2

ובהפסק ביניהם ולא בסמיכות )דמחזי כשיקרא, וגם שזהו היפך לענין הספירה - היינו בירור ולא ספק, 

שלכן צ"ע אם הי' יכול לברך אפילו אם כל הימים הי' סופר ב' ספירות(.

יבקש הרבנים לפס"ד בהנוגע לחגה"ש, כי ע"פ הנ"ל חגה"ש )הנקבע רק ע"י ספירת כאו"א ולא 

דב"ד( צ"ל אצלו מוקדם יום אחד )ש"ק ויום א'(.

*( נדפסה בלקו"ש ח"ז ע' 295, והוא מענה לא' שנסע בימי הספירה מאוסטרליה לארה"ב דרך קו 

התאריך. ובליל א' לבואו בירך וספר כמו שסופרים בארה"ב )אעפ"י שכבר ספר ספירה זו( ואחרי הפסקה 

נכון  אם  בארה"ב,  שסופרים  כמו  רק  וספר  בירך  ואילך  ב'  ומליל  באוסטרליה,  שסופרים  כמו  ג"כ  ספר 

לעשות כן



יום ראשון - ַהּיֹום ַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמרקח

ביאורים למסכת סוטה דף מ עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף מ עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום ראשון - ַהּיֹום ַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף מ עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום ראשון - ַהּיֹום ַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר



קיי יום ראשון - ַהּיֹום ַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מ עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

       
         

     
          

       
          

           
         

         
         

          
          
          

          
          

  
         

       
        

         
      

       
        

           
         

       
           

          
           

       
            

         
 

       
         

       
          

       
       

       
 

         
          
          

         
       

           
         

          
         

   
         

      
         

         
        

       
       

           
   

        
         

       
        

    



































































































































             

     
         

       
         

        
    

          

       
      

         
       

       




























המשך ביאור למס' סוטה ליום ארבעים ואחד לעומר עמ' א

             

         
        

        
         

  
         

         
        

       
      
























המשך ביאור למס' סוטה ליום ארבעים ושנים לעומר עמ' א



יום שני - ַהּיֹום ֶאָחד וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמרקיב

ביאורים למסכת סוטה דף מא עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

           
          

   
       

       
        

         
        

        
        
         

          
         

    
      

        
    

         
      

          
         

         
          
         
           
           
           

         
       

          
        

        
   

       
         

        
            

     
        

        
          

         
        

         
          

      
           

         
            

  
          

         
        

      
         

          
        

          
       
   

         
         

      
       

          
        

      
       

     
        

       
         

        
        

        
         

        
           

       
           

         
   

         
     

          
    

     
     

        
          

       
        

     
         

          
        

        
         

       
        

         
  

         
       

       
      

       
         

         
  

          
            

         
       





































































































































































































































המשך בעמוד איא
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף מא עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שני - ַהּיֹום ֶאָחד וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף מא עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שני - ַהּיֹום ֶאָחד וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

     
        

      
         

         
       

         
    

        
       

     
          

        
        

        
        
 

        
       

        
         

         
         

          
      

       
          

         
      

           
   

          
       

        
         

         
       

          
       

          
         

      
         

        
          

            
            

          
       

       
         

         
          

        
         

          
          

        
   

        
          
          

      
         

        
     

           
         

         
    

         
           

        
         

             
        

       



























































































































































             

       
        

      
      

        
     

          
           

          
         

       
      

          
        

          
        

      
       

          
            

           
          

   

















































קטו יום שני - ַהּיֹום ֶאָחד וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מא עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

     
        

      
         

         
       

         
    

        
       

     
          

        
        

        
        
 

        
       

        
         

         
         

          
      

       
          

         
      

           
   

          
       

        
         

         
       

          
       

          
         

      
         

        
          

            
            

          
       

       
         

         
          

        
         

          
          

        
   

        
          
          

      
         

        
     

           
         

         
    

         
           

        
         

             
        

       



























































































































































             

       
        

      
      

        
     

          
           

          
         

       
      

          
        

          
        

      
       

          
            

           
          

   















































המשך ביאור למס' סוטה ליום ארבעים ושנים לעומר עמ' ב



יום שלישי - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמרקטז

ביאורים למסכת סוטה דף מב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

          
          

         
       

       
            
           

 
             

          
       

        
          

         
          
          

 
          

          
        

       
         

         
         

            
          

           
 

   

   
          
        
          
          
            
        

   
        

       
       
        

       
        


        

       
     

     
         

         
      

     
         

      
     

       
       

        

     
       

        
    

       
      

        
         

       
     

         
      

        
       

     
    

      
        

       
         

         
       

          
         


        

          
      

        
          

         
     

         
          

        
     

        
       

          
          

     
         

           
         

       
        

          
          

          
         
      

           
       

       
        

         

































































































































































































































המשך בעמוד איא
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף מב עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שלישי - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מב עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר



קיט יום שלישי - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מב עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
         

       
         

          
      

       
       

       
        

     
        

        
           

       
        

        
       

       
            

       
         

          
         

            
         

        
      

           
           

           
            

          
         

           
    

      
          

      
      

        
          

         
 

       
        

           
         

          
        

           
 
       

        
      

         
        

  

           
     

       
     

          
     

      
        

        
        

        
        

         
       

         
     

         
   

           
     

        
         

         
        

        
        

      
      

         
        

           
          

         
           

         
        

           
         

           
           

       
       

       
        

      
      

    
       

        
     

          
       

        
          

       
        
           

        









































































































































































































































המשך בעמוד אטו



יום רביעי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמרקכ

ביאורים למסכת סוטה דף מג עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"              
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סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מג עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                    רש"י

יום רביעי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מג עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
              

         
         

          
          

           
       

        
           

         
         

        
         

          
        

        
           

         
     

       
         


       

         
         

       
         

         
       

      
       

      
         

        
       

           
      
        

          
       

        
      

         
          

        
      
      

        
      

          
         

       
         
        

         
          


         

       
         

           
          

     
        
       

        
          

          
   

        
         

      
        

            
       

           
        

      
          

          
         

        
          

         
           

    
            

        
      

        
         

           
         

           
           

        
         

           
         

         
        

         
   

           
         

       
         

        
     

         
     

         
       

      
      

         
        

          
  















































































































































































































































קכג יום רביעי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מג עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"              

         
         

          
          

           
       

        
           

         
         

        
         

          
        

        
           

         
     

       
         


       

         
         

       
         

         
       

      
       

      
         

        
       

           
      
        

          
       

        
      

         
          

        
      
      

        
      

          
         

       
         
        

         
          


         

       
         

           
          

     
        
       

        
          

          
   

        
         

      
        

            
       

           
        

      
          

          
         

        
          

         
           

    
            

        
      

        
         

           
         

           
           

        
         

           
         

         
        

         
   

           
         

       
         

        
     

         
     

         
       

      
      

         
        

          
  















































































































































































































































יום חמישי - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמרקכד

ביאורים למסכת סוטה דף מד עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

          
          

         
          

           
           

         
        

 
        

      
       
         


         

        
       

         
        

          
       
        

       
      

          
      

        
      

 
          

         
        

         
        

      
        

        
         

         
       

         
        

       
        

       
          

        
            

 
        

       
       

            
         

        
        
          

       

       
        

        
        

        
          

          
   

        
       
        

          


          
           

        
      

          
         

        
   

         
          

        
        

     
        
          

          
          

         
   

         
       

        
       

            
           

         
        

          
       

           
        


         

          
       

       
    

          
        

           
           

 
          

       
       









































































































































































































































המשך בעמוד אלו

      

           
            

            
          

     
     

       
    
    
      
     

     
      

    
     
     

       
     
     

       
     

     
     

     
     

    
      

     
    

    
     

     
     
     
      
     
      
      
    
      
       

      
     

      
      

         
           
            
          
      

      
      

     
    

      
     
      
      
      
     

    
      

     
    

     
      

        
     

   
   

      
        

     
    

    
     
      
     

     
     

      
    

    
     
     
    

  
    

     
  























































































































































































        

       
       
      
        
        
       
       
      
        
      
       
       
       
      
        
       
       
        
         
       
        
        
       
       
         
        
        
       
        
        
       
             

                      
                    
                   
                    
                      
                    

                  
                  
                   
                    
                  





























































































קכה
      

           
            

            
          

     
     

       
    
    
      
     

     
      

    
     
     

       
     
     

       
     

     
     

     
     

    
      

     
    

    
     

     
     
     
      
     
      
      
    
      
       

      
     

      
      

         
           
            
          
      

      
      

     
    

      
     
      
      
      
     

    
      

     
    

     
      

        
     

   
   

      
        

     
    

    
     
      
     

     
     

      
    

    
     
     
    

  
    

     
  























































































































































































        

       
       
      
        
        
       
       
      
        
      
       
       
       
      
        
       
       
        
         
       
        
        
       
       
         
        
        
       
        
        
       
             

                      
                    
                   
                    
                      
                    

                  
                  
                   
                    
                  



























































































סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מד עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מד עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
             

          
       

          
          

         
    

       
        

       
       

       
      

           
        

            
       

         
        

            
        

         
         

        
         

     
         

           
         

           
          
       

         
          

         
       

     
        

        
       

        
          

        
         

   
       

         
        

      
        

          
       

          
          

          
          

         

   

   
          

           
           
          
         
           
            


         

       
          

        
        

     
      

      
         

          
          

        
           

         
        

          
          

          
        

        
        

       
         

        
      

         
        

        
          

           
            

         
       

      
       

        
        

          
       

        
          

            
       

        
         

      
       

         
         







































































































































































































































קכז יום חמישי - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מד עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

          
       

          
          

         
    

       
        

       
       

       
      

           
        

            
       

         
        

            
        

         
         

        
         

     
         

           
         

           
          
       

         
          

         
       

     
        

        
       

        
          

        
         

   
       

         
        

      
        

          
       

          
          

          
          

         

   

   
          

           
           
          
         
           
            


         

       
          

        
        

     
      

      
         

          
          

        
           

         
        

          
          

          
        

        
        

       
         

        
      

         
        

        
          

           
            

         
       

      
       

        
        

          
       

        
          

            
       

        
         

      
       

         
         





































































































































































































































המשך בעמוד אלו



יום שישי - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָֹׁשה יִָמים לָעֹוֶמרקכח

ביאורים למסכת סוטה דף מה עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

        
     

         
      

        
        

        
        

       
      

        


       
         

           
        

         
         

  
        

       
          

       
          

      
          

        
         

        
        

         
          

       
          

       
         

          
          

           
        

      
          

       
          

        
         

        
        

        
          

    
       
  

         
          

        
           

        

           
   

         
      

         
        

        
         

     
          

      
        

          
       

       
           

      
           

          
      
      

      
        

          
        

         
      

         
        

         
        

         
          

   
       

         
      

        
        

          
         

          
      

        
         

          
          
         

          
            

           
            

          
          

          
            

           
           









































































































































































































































המשך בעמוד אלו
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מה עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָֹׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מה עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָֹׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

             

           
         

         
         

          
      

         
          

          
           

       
          

        
          

            
            

       
          

        
         

          
        

        
          

   
        

        
         

         
        

        
            

        
       
    
    

      
            

          
          

          
          

         
           

          
          

          
       

         
          

         
         

 
         

           
     

         
         

           
             
            

           
        

          
           

           
       

        
         

       
      

         
  

        
        

  
       

         
         
          

        
           
          
          
          

    
        

        
        

       
        

           
         

     
         

         
       

          


         
          

         
         

         
         

        
       

       
            

          
          

          
          

          
         

      











































































































































































































































קלי יום שישי - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָֹׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מה עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

           
         

         
         

          
      

         
          

          
           

       
          

        
          

            
            

       
          

        
         

          
        

        
          

   
        

        
         

         
        

        
            

        
       
    
    

      
            

          
          

          
          

         
           

          
          

          
       

         
          

         
         

 
         

           
     

         
         

           
             
            

           
        

          
           

           
       

        
         

       
      

         
  

        
        

  
       

         
         
          

        
           
          
          
          

    
        

        
        

       
        

           
         

     
         

         
       

          


         
          

         
         

         
         

        
       

       
            

          
          

          
          

          
         

      









































































































































































































































המשך בעמוד אלק



שבת קודש - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמרקלב

ביאורים למסכת סוטה דף מו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

          
          

         
       


        

         
           

          
        

          
          

    
        

         
          

         
          

        
           
            
        
           
          
           

 
         

       
          

           
         

          
        

          
         

           
         

           
          

 
        

          
        

       
          

         
          
          

   
         

         
        

          
          
            
          

        
           

           
       

          
            

    
      

      
             

        
         

         
          

         
       

         
          

     
        

          
        

        
          

          
          

        
         

          
          

        
          

     
           

         
           

        
       

         
          

       
          

          
           

           
         

         
   

          
       

          
         

         
          

           
          

          
         

      
      









































































































































































































































המשך בעמוד אלק

      

            
          

            
            

     
     
       

     
      

   
      

      
     

      
      

      
     

      
     
    
      

     
    

      
     
     
      
     

     
      

      
     

      
    

     

           
          

        
          

      
     

    
      

        
       

     
     

      
    

      
      
     
      
     
       
     

     
       

       
     

     
      

   
     

      
      

    
      

    
















































































































































        

         
       

      
        
        
         
          
        
         
       
        

         
       
        
        
        
         

        
       
        
          
        

        
       

                     
                    

                    
                      
                     
                     
                     
                    
                      
                    
                      
                       
                    
                      
                     
                      
                      
                    
                    





























































































קלג
      

            
          

            
            

     
     
       

     
      

   
      

      
     

      
      

      
     

      
     
    
      

     
    

      
     
     
      
     

     
      

      
     

      
    

     

           
          

        
          

      
     

    
      

        
       

     
     

      
    

      
      
     
      
     
       
     

     
       

       
     

     
      

   
     

      
      

    
      

    
















































































































































        

         
       

      
        
        
         
          
        
         
       
        

         
       
        
        
        
         

        
       
        
          
        

        
       

                     
                    

                    
                      
                     
                     
                     
                    
                      
                    
                      
                       
                    
                      
                     
                      
                      
                    
                    



























































































סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מו עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מו עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר



קלה שבת קודש - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מו עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

        
         

         
        

         
          

 
      

       
       

   
        

          
           

          
         


         

           
        

        
            

           
        

           
           

          
           

       
         

  
         

           
        

         
          

       
       

        
          

        
         

     
  

         
          

          
        

         
            

         
        

            
      

  
           

         
           

           
          

      
           

          
           

           
        

           
         

          
         

          
          

         
         

        
       

           
        

 
         

         
            

         
  

           
        

          
       

         
          

       
        

           
        


          

            
          
          

          
         

          
            

          
          

          
        

           
              
        

        
     

            
          

         
        









































































































































































































































המשך בעמוד יב
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המשך ביאור למס' סוטה ליום ארבעים וארבעה לעומר עמ' ב

             

 
            

          
           

          
           

           
         

  
           

          
          

        
         

          
          

        
      

           
         

         
         

         
           

     
     

         
      

       
          

       
          

          
          

          
          


         

       
         

          
            

        
          

          
         

        
          

             


        
         

        
          

         
           

         
          
          
          
            
            
            

         
       

           
           

        
         

         
            

        
         
        

           
          

          
   

  































































































































































המשך ביאור למס' סוטה ליום ארבעים וחמישה לעומר עמ' א

             

           
          

          
        

        
         

         
         

        
       

           
          
          

      
        

        
         

        
         


         

        
         

         
       

        
            

         
        

           
       

        
        

         
           

          
          

        
            

        
    



















































































             

      
        

          
          

       
       

       


















המשך ביאור למס' סוטה ליום ארבעים וארבעה לעומר עמ' א



קלז
             

           
          

          
        

        
         

         
         

        
       

           
          
          

      
        

        
         

        
         


         

        
         

         
       

        
            

         
        

           
       

        
        

         
           

          
          

        
            

        
    



















































































המשך ביאור למס' סוטה ליום ארבעים וחמישה לעומר עמ' ב

             

         
          

         
           


          

       
     

        
        

          
            

          
       

        
           

          
           

          
          
          

    
         

         
        
       
          

         
        

   
          

          
        

        

       
           

          
         

   
        

         
       

         
       

         
           

     
          

          
            

     
        

        
         

          
           

        
         

          
          
       

         
        

     
         

         








































































































































המשך ביאור למס' סוטה ליום ארבעים וששה לעומר עמ' א



bקלח wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`enybakÎai

âáéåzçz ãåc-ìà | íéëàìî øðáà çìLiå(éø÷ åézçz)äpäå ézà Eúéøá äúøk øîàì õøà-éîì øîàì ©¦§©Á©§¥̧©§¨¦¯¤¨¦²©§¨¬©§¨¬¥−Ÿ§¦¨®¤¥ÀŸ¨§¨µ§¦§Æ¦¦½§¦¥Æ
éìà áñäì Cnò éãé:ìàøNé-ìk-úà EâéìàL éëðà ãçà øác Cà úéøa Ezà úøëà éðà áBè øîàiå ¨¦´¦½̈§¨¥¬¥¤−¤¨¦§¨¥©´Ÿ¤½£¦¾¤§¬Ÿ¦§−§¦®©´¨¨´¤¿̈¨Ÿ¦ÁŸ¥̧

ñ:éðt-úà úBàøì Eàáa ìeàL-úa ìëéî úà Eàéáä éðôì-íà | ék éðt-úà äàøú-àì øîàì Ezàî¥¦§µ¥ŸÆŸ¦§¤´¤¨©½¦´¦¦§¥´¡¦£À¥µ¦©´©¨½§Ÿ£−¦§¬¤¨¨
ãééì ézNøà øLà ìëéî-úà ézLà-úà äðz øîàì ìeàL-ïa úLa-Léà-ìà íéëàìî ãåc çìLiå©¦§©µ¨¦Æ©§¨¦½¤¦¬¤¤¨−¥®Ÿ§µ̈¤¦§¦Æ¤¦©½£¤Æ¥©´§¦¦½

ìt úBìøò äàîa:íézLåèLåì-ïa ìàéèìt íòî Léà íòî äçwiå úLa Léà çìLiå(éø÷ Léì):æèCìiå §¥−̈¨§¬§¦§¦©¦§©Æ¦´½¤©¦¨¤−¨¥´¦¦®¥¦−©§¦¥¬¤¨¦¨¦©¥̧¤
:áLiå áeL Cì øðáà åéìà øîàiå íéøça-ãò äéøçà äëáe CBìä dLéà dzàæéäéä øðáà-øáãe ¦¹̈¦À̈¨¯¨²Ÿ©£¤−¨©©ª¦®©Ÿ̧¤¥¨¬©§¥²¥¬−©¨Ÿ§©©§¥´¨½̈

ìL-íb ìBîz-íb øîàì ìàøNé éð÷æ-íò:íëéìò Cìîì ãåc-úà íéL÷áî íúééä íLçéék eNò äzòå ¦¦§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©§Æ©¦§½Ÿ¡¦¤º§©§¦¯¤¨¦²§¤−¤£¥¤§©−̈£®¦´
ìt ãiî ìàøNé énò-úà òéLBä écáò ãåc | ãéa øîàì ãåc-ìà øîà äåäé:íäéáéà-ìk ãiîe íézL §Ÿ̈À¨©µ¤¨¦Æ¥½Ÿ§©´¨¦´©§¦À¦¹©¤©¦µ¦§¨¥Æ¦©´§¦§¦½¦©−¨Ÿ§¥¤

èéìàøNé éðéòa áBè-øLà-ìk úà ïBøáça ãåã éðæàa øaãì øðáà-íb Cìiå ïéîéðá éðæàa øðáà íb øaãéå©§©¥¬©©§¥−§¨§¥´¦§¨¦®©¥¤́©©§¥À§©¥º§¨§¥µ¨¦Æ§¤§½¥µ¨£¤Æ§¥¥´¦§¨¥½
:ïîéða úéa-ìk éðéòáeëíéLðàìå øðáàì ãåc Nòiå íéLðà íéøNò Bzàå ïBøáç ãåc-ìà øðáà àáiå §¥¥−¨¥¬¦§¨¦©¨¸Ÿ©§¥µ¤¨¦Æ¤§½§¦−¤§¦´£¨¦®©©̧©¨¦¯§©§¥²§©£¨¦¬
:äzLî Bzà-øLààëìàøNé-ìk-úà Cìnä éðãà-ìà äöa÷àå äëìàå | äîe÷à ãåc-ìà øðáà øîàiå £¤¦−¦§¤©´Ÿ¤©§¥´¤¨¦¿¨´¨§¥¥¿¨§¤§§¨Á¤£Ÿ¦̧©¤¹¤¤¨¦§¨¥À

:íBìLa Cìiå øðáà-úà ãåc çlLiå ELôð äeàz-øLà ìëa zëìîe úéøa Ezà eúøëéåáëéãáò äpäå §¦§§µ¦§Æ§¦½¨´©§½̈§¬Ÿ£¤§©¤−©§¤®©§©©¬¨¦²¤©§¥−©¥¬¤§¨§¦¥Á©§¥¸
:íBìLa Cìiå BçlL ék ïBøáça ãåc-íò epðéà øðáàå eàéáä ínò áø ììLå ãeãbäî àa áàBéå ãåã̈¦µ§¨Æ¨´¥©§½§¨¨¬−̈¦¨´¥¦®§©§¥À¥¤µ¦¨¦Æ§¤§½¦¬¦§−©¥¬¤§¨

i"yx

(·È).¯Ó‡Ï ÂÈ˙Á˙למימר מאתריה (תרגום:)

ארעא: דעבד במאן ‡¯ı.מקיימנא ÈÓÏ,שבועה לשון

תחלה הזכיר שמו תחתיו, אחר: דבר שלו. שהארץ במי

כתב: נענש, ולכך דוד, שם הזכיר כך ואחר באגרת,

שלום: ישראל, מלך לדוד ישראל, צבא שר אבנר ממני

.ı¯‡ ÈÓÏלו שולח אני לו, הגון שהמלכות למי

וגו': בריתך כרתה ‰·Í‡È.(È‚)לאמר: È�ÙÏלפני

מיכל: את הביאך פני, ‡È˘.(ÂË)ראותך ÌÚÓתרגם

בעלה: מלות Î·Â‰.(ÊË)יונתן: ÍÂÏ‰מצוה על

לבינה בינו חרב נעץ השנים אותן שכל ממנו, ההולכת

בה: נכשל ולא ‰È‰.(ÊÈ)במטה, ¯�·‡ ¯·„Âקודם

„Â„.(ÁÈ)לכן: Ï‡ ¯Ó‡ממשמעות זז ואינו דוד, על

האויב:Â„‚‰Ó„.(Î·)אל: על לשלול בגדוד, פשטו

.‰¯Ò‰ ¯Â·Óאמרו ורבותינו מקום. א)שם מט :(סנהדרין

החזיק שלא על שיהרג, לאבנר לו גרמו וסירה בור

של מראשותיו לקח אשר המים בצפחת דוד דברי

אחד שמא אמר שאול של המעיל כנף על וגם שאול,

הסירים וקרעו:(קוצים)מן בו נאחז

cec zcevn
(·È).¯Ó‡Ï ÂÈ˙Á˙,ממקומו מלאכים שלח לומר: רצה

במי אנו נשבעים לומר: רצה ארץ', 'למי בשבועה שיאמרו
בלב אשר היתה השבועה ודבר הארץ, לה' כי שלו, שהארץ
ידי כח ויהיה לאוהב, לי להיות עמי, ברית כרתה לאמר: ידבר

וכו': È�ÙÏ.(È‚)עמך Ì‡ ÈÎ,דבר כל קודם רק לומר: רצה
אלי: בואך בעת וכו' מיכל את הביאך „Â„.(È„)יהיה ÁÏ˘ÈÂ

דברו: את ימלא אבנר אשר בטוח עתה היה כי ·Ó‡‰על
.˙ÂÏ¯Úבעבורה להלחם ידו יוסיף עתה שגם וכאומר בעבורה, בסכנה עצמי שמתי מאז הלא לומר: רצה או תחשב. ולקדושין

מאה): על אם כי היה לא התנאי מקום מכל ערלות, מאתים שנתן ‡È˘.(ÂË)(אף ÌÚÓוהוא פלטיאל, שהוא ומפרש וחוזר
למעלה האמור מד)פלטי כה ‡·�¯.(ÊÈ)ללותה:ÍÏÈÂ.(ÊË):(שמואלֿא ¯·„Â,ישראל זקני עם אבנר דבר היה וכה לומר: רצה

שאול: בבית מתחזק הייתי לבדי אני אך הוא, שימלוך דוד את מבקשים אתם הייתם מאז הלא להם: Â˘Ú.(ÁÈ)שאמר ‰˙ÚÂ
ולזאת וכו', אמר ה' כי מאז, בקשתם כאשר עשו לזאת שאול, מבית נחשב הוא גם לו, נשואה שאול ובת הואיל לומר: רצה

שאול: בית כל מבין בו אני וחפץ עמו, ידי Â‚Â'.(ËÈ)גם ¯�·‡ Ì‚שבטו מבני שהיו עם בנימן, באזני גם אבנר וידבר כמו
בושת: איש ÂË·.של ¯˘‡ ÏÎ הוא:‡˙ שימלוך כולם, בעיני הדבר ישר לעבדים:Â˙¯ÎÈÂ.(Î‡)אשר לך ‡˘¯להיות ÏÎ·

.'Â‚Â:דבר בכל ומושל שליט תהיה לומר: בהם:Â„‚‰Ó„.(Î·)רצה נלחם אשר

oeiv zcevn
(·È).ÂÈ˙Á˙:במקומו.·Ò‰Ï:לסבב(„È).È˙˘¯‡מלשון

וכן ז)ארוסה, כ אשה:(דברים ארש אשר :(ÁÈ).ÚÈ˘Â‰כמו
כמו אל"ף, במקום ה"א ז)אושיע, יא הוציא,(יחזקאל ואתכם :

אוציא: שםÓ˘˙‰.(Î)ומשפטו: על קרויה סעודה כל
כמו ח)המשתה, ז היין:(אסתר משתה בית אל :(‡Î).‰Â‡˙

ורצון: חפץ ענין

ak wxt mildz - miaezk

mildzakckÎh

áëè:Ba õôç ék eäìévé eäèlôé äåäé-ìà ìbé:énà éãL-ìò éçéèáî ïèaî éçâ äzà-ékàééìòE ´Ÿ¤§Ÿ̈´§©§¥®©¹¦¥À¦»¨¬¥««¦©¨´Ÿ¦´¦¨®¤©¹§¦¦À©§¥¬¦¦«−¨¤
:äzà éìà énà ïèaî íçøî ézëìLäáé:øæBò ïéà-ék äáBø÷ äøö-ék épnî ÷çøz-ìàâéíéøt éðeááñ ¨§©´§¦¥¨®¤¦¤¬¤¦¹¦À¥´¦¨«¨©¦§©´−¦¤¦¦¨¨´§¨®¦¥¬¥«−§¨¦¨¦´

:éðeøzk ïLá éøéaà íéaøãé:âàLå óøè äéøà íäét éìò eötåèéúBîöò-ìk eãøtúäå ézëtLð íénk ©¦®©¦¥−¨¨´¦§«¦¨´¨©´¦¤®©¹§¥ÀŸ¥¬§Ÿ¥«©©¬¦¦§©§¦»§¦§¨«§À¨©§Å¨¬
:éòî CBúa ñîð âðBck éaì äéäæèìe éçk | Nøçk Láé:éðútLz úåî-øôòìå éçB÷ìî ÷aãî éðBL ¨¨´−¦¦©¨®¹̈¥À§´¥¨«»̈¥¬©¤̧¤Ÿ¦À−§¦ª§¨´©§¨®§«©«£©¨¬¤¦§§¥«¦

æé:éìâøå éãé éøàk éðeôéwä íéòøî úãò íéáìk éðeááñ ékçé:éá-eàøé eèéaé änä éúBîöò-ìk øtñà ¦¬§¨À¦§Å̈¦¬£©´−§¥¦¦¦®¦¨« ¹£¦À¨©¬§©§¨«£©¥¬¨©§¨®¥¬¨©¹¦À¦§¦«
èé:ìøBâ eìété éLeáì-ìòå íäì éãâá e÷lçéë:äLeç éúøæòì éúeìéà ÷çøz-ìà äåäé äzàåàëäìévä §©§´§¨©´¨¤®§©§¹¦À©¦¬¨«§©¨´−§Ÿ̈©¦§¨®¡¹¨«¦À§¤§¨¬¦«¨©¦´¨

:éúãéçé áìk-ãiî éLôð áøçîáë:éðúéðò íéîø éðøwîe äéøà étî éðòéLBäâëéçàì EîL äøtñà ¥¤´¤©§¦®¦©¤¹À¤§¦«¨¦«−«¦¥¦¦¦´©§¥®¦©§¥−¥¦´£¦¨«¦£©§¨´¦§´§¤¨®
:jììäà ìä÷ CBúaãë:ìàøNé òøæ-ìk epnî eøeâå eäeãak á÷òé òøæ-ìk eäeììä | äåäé éàøé §−¨¨´£©«§¤«¨¦§¥³§Ÿ̈¸©«§À¨¤©́©«£´Ÿ©§®§¬¦¹¤À¨¤¬©¦§¨¥«

i"yx

(Ë).'‰ Ï‡ ÏÂ‚יהבו לגולל לאדם יש לגולל כמו

יפלטהו: למען ליוצרו מושכי‚ÈÁÂ.(È)ומשאו מוציאי

מ')כמו פיהו:(איוב אל ירדן ˘„Èיגיח ÏÚ ÈÁÈË·Ó
.ÈÓ‡:למחיה עליהם לישען שדים לאדם זימנת

(‡È).ÌÁ¯Ó È˙ÎÏ˘‰ ÍÈÏÚמאז מרחם נשלכתי

כד"א מרחם, מו)הוצאתני מאז(ישעי' בטן מני עמוסים

ונהלם: נשאם השבטים ¯·ÌÈ.(È‚)נולדו ÌÈ¯Ù
חזקי': ·˘Ô.מלכיות È¯È·‡בבשן פרים לשון הוא גם

הראש: את המקפת ככתר סבבוני כתרוני. שמנים. שהם

(„È).Û¯Ë ‰È¯‡:נבוכדנצר(ÂË).‚�Â„Îשעוה

האש: מחום החניכיםÈÁÂ˜ÏÓ.(ÊË)הנמוחה הם

כשאדם בלע"ז, פאליי"ש מצוישקורין רוק אין מיצר

כמו בלע"ז, אנטיילאש מלקוחי פתר ומנחם (שםבפיו,

דומותו') אשר השינים הן והמלקוח לקח במלקחים

חרשים ÂÓ˙.:(סא"א)למלקוחי ¯ÙÚÏÂ.מיתה לדכאות

שפות קדרה, שפיתת לשון תושיבני, אתה תשפתני.

כד)הסיר לשון(יחזקאל שפיתה לשון כל פתר ומנחם ,

ÈÏ‚¯Â.(ÊÈ)שימה: È„È È¯‡Îבפי מדוכאים הם כאילו

עצמותי כל ישבר כן כארי חזקיה אמר וכן (ישעיהארי

È˙ÂÓˆÚ.(ÁÈ):לח) ÏÎ ¯ÙÒ‡:עצמי ‰Ó‰כאב
.ÂËÈ·È:לאידי ‚Ï¯Â.(ËÈ)שמחים ÂÏÈÙÈ È˘Â·Ï ÏÚÂ

נכסי: את כמו‡È˙ÂÏÈ.(Î)בוזזים פח)כחי הייתי(לקמן

ידי לאל יש וכמו איל אין ל"א)כגבר :(בראשית

(·Î).‰È¯‡ ÈÙÓ È�ÚÈ˘Â‰ראמים מקרני כאשר

גבהו ארזי' כגובה אשר האמורי זה ב')עניתני, (עמוס

מלכי': ואחד ÈÁ‡Ï.(Î‚)שלשים ÍÓ˘ ‰¯ÙÒ‡
הללוהו ה' יראי להם אומר וכן כנסיותי כל בהתאסף

יעקב: זרע וכל הגרים יראה:Â¯Â‚Â.(Î„)אלו לשון

cec zcevn
(Ë).ÏÂ‚:מצילו הוא ה' אל בטחונו ומסבב המגלגל ÈÎאבל

.Â· ıÙÁ:כראוי בו שבוטח ÔË·Ó.(È)במי ÈÁ‚מבטן מוצאי
נזוןÈÁÈË·Ó.אמי: להיות אמי שדי על להשען הובטחתי ממך

עליךÌÁ¯Ó.(È‡)מחלבה: השלכתי אמי מרחם צאתי מעת
ספוקי:להז די לי Â‚Â'.מין ÔË·Ó:במ"ש הדבר כפל
(·È).‰·Â¯˜:להצלה אני צריך מהר ÊÂÚ¯.וחיש ÔÈ‡ ÈÎאין

בלתך: עוזר אתÈ�Â¯˙Î.(È‚)בעולם המקיף ככתר סבבוני
לבלעני:ÂˆÙ.(È„)הראש: פיהם כאריה‡¯È‰.פתחו

בולע האויב כן גבורתו בשמחת שואג ואח"ז טורף שמתחלה
שמחה: קול כמים�˘È˙ÎÙ.(ÂË)ומרים נשפכו שבי האיברים
עצמותי: בתוךÂ„Î�‚.ונתפרדו לבי נמס כן האש מחום הנמס

ÈÁÂ˜ÏÓ.(ÊË)מעי: ˜·„Óמות לעפר לשכב תערכני תשפתני. הפה. בבשר הלשון נדבק וכאלו שבפי הרוק כלה הצער בעבור
הקבר: ככלבים:ÌÈ·ÏÎ.(ÊÈ)והוא בפיו:È¯‡Î.נושכים הנטרף עצמות המשבר הארי כמו ורגלי ידי מגודל‡ÙÒ¯.(ÁÈ)ישברו
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i"yx

(Ë).'‰ Ï‡ ÏÂ‚יהבו לגולל לאדם יש לגולל כמו

יפלטהו: למען ליוצרו מושכי‚ÈÁÂ.(È)ומשאו מוציאי

מ')כמו פיהו:(איוב אל ירדן ˘„Èיגיח ÏÚ ÈÁÈË·Ó
.ÈÓ‡:למחיה עליהם לישען שדים לאדם זימנת

(‡È).ÌÁ¯Ó È˙ÎÏ˘‰ ÍÈÏÚמאז מרחם נשלכתי

כד"א מרחם, מו)הוצאתני מאז(ישעי' בטן מני עמוסים

ונהלם: נשאם השבטים ¯·ÌÈ.(È‚)נולדו ÌÈ¯Ù
חזקי': ·˘Ô.מלכיות È¯È·‡בבשן פרים לשון הוא גם

הראש: את המקפת ככתר סבבוני כתרוני. שמנים. שהם

(„È).Û¯Ë ‰È¯‡:נבוכדנצר(ÂË).‚�Â„Îשעוה

האש: מחום החניכיםÈÁÂ˜ÏÓ.(ÊË)הנמוחה הם

כשאדם בלע"ז, פאליי"ש מצוישקורין רוק אין מיצר

כמו בלע"ז, אנטיילאש מלקוחי פתר ומנחם (שםבפיו,

דומותו') אשר השינים הן והמלקוח לקח במלקחים

חרשים ÂÓ˙.:(סא"א)למלקוחי ¯ÙÚÏÂ.מיתה לדכאות

שפות קדרה, שפיתת לשון תושיבני, אתה תשפתני.

כד)הסיר לשון(יחזקאל שפיתה לשון כל פתר ומנחם ,

ÈÏ‚¯Â.(ÊÈ)שימה: È„È È¯‡Îבפי מדוכאים הם כאילו

עצמותי כל ישבר כן כארי חזקיה אמר וכן (ישעיהארי

È˙ÂÓˆÚ.(ÁÈ):לח) ÏÎ ¯ÙÒ‡:עצמי ‰Ó‰כאב
.ÂËÈ·È:לאידי ‚Ï¯Â.(ËÈ)שמחים ÂÏÈÙÈ È˘Â·Ï ÏÚÂ

נכסי: את כמו‡È˙ÂÏÈ.(Î)בוזזים פח)כחי הייתי(לקמן

ידי לאל יש וכמו איל אין ל"א)כגבר :(בראשית

(·Î).‰È¯‡ ÈÙÓ È�ÚÈ˘Â‰ראמים מקרני כאשר

גבהו ארזי' כגובה אשר האמורי זה ב')עניתני, (עמוס

מלכי': ואחד ÈÁ‡Ï.(Î‚)שלשים ÍÓ˘ ‰¯ÙÒ‡
הללוהו ה' יראי להם אומר וכן כנסיותי כל בהתאסף

יעקב: זרע וכל הגרים יראה:Â¯Â‚Â.(Î„)אלו לשון

cec zcevn
(Ë).ÏÂ‚:מצילו הוא ה' אל בטחונו ומסבב המגלגל ÈÎאבל

.Â· ıÙÁ:כראוי בו שבוטח ÔË·Ó.(È)במי ÈÁ‚מבטן מוצאי
נזוןÈÁÈË·Ó.אמי: להיות אמי שדי על להשען הובטחתי ממך

עליךÌÁ¯Ó.(È‡)מחלבה: השלכתי אמי מרחם צאתי מעת
ספוקי:להז די לי Â‚Â'.מין ÔË·Ó:במ"ש הדבר כפל
(·È).‰·Â¯˜:להצלה אני צריך מהר ÊÂÚ¯.וחיש ÔÈ‡ ÈÎאין

בלתך: עוזר אתÈ�Â¯˙Î.(È‚)בעולם המקיף ככתר סבבוני
לבלעני:ÂˆÙ.(È„)הראש: פיהם כאריה‡¯È‰.פתחו

בולע האויב כן גבורתו בשמחת שואג ואח"ז טורף שמתחלה
שמחה: קול כמים�˘È˙ÎÙ.(ÂË)ומרים נשפכו שבי האיברים
עצמותי: בתוךÂ„Î�‚.ונתפרדו לבי נמס כן האש מחום הנמס

ÈÁÂ˜ÏÓ.(ÊË)מעי: ˜·„Óמות לעפר לשכב תערכני תשפתני. הפה. בבשר הלשון נדבק וכאלו שבפי הרוק כלה הצער בעבור
הקבר: ככלבים:ÌÈ·ÏÎ.(ÊÈ)והוא בפיו:È¯‡Î.נושכים הנטרף עצמות המשבר הארי כמו ורגלי ידי מגודל‡ÙÒ¯.(ÁÈ)ישברו

ונקמה: בזיון דרך בי מסתכלים ושונאי לספרם שאוכל עד עצמותי בולטים ביניהם:Â˜ÏÁÈ.(ËÈ)הרזון וחולקים מעלי מפשיטים
.È˘Â·Ï ÏÚÂ:במ"ש הדבר לעזרתי:‡È˙ÂÏÈ.(Î)כפל מהר חזקי ÏÎ·.(Î‡)אתה „ÈÓ:ככלב הנושך È�˙È�Ú.(Î·)מדואג

עתה: גם הושיעני לזה להצילני לי ענית מעולם ברבים:‡ÙÒ¯‰.(Î‚)הלא הנס אספר ‰'.(Î„)אז È‡¯Èאתם להם אומר כה
אותו: הללו ה' יראי
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יחידתי מכפירים ל"ה)וכן יפחדו:Â¯Â‚È.(Î„):(לקמן



xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `t sc zegpn(oey`x meil)

úBøúBîì älçz ïéLéøôî éëåmyl dnda yixtdl xyt` ike ± §¦©§¦¦§¦¨§¨
.xg` oaxw ixzenn dppi` `id ze`ivna m` ,oaxw xzen

:dzxenza daxrzpy dcez zaxwdl dpwz ytgl dkiynn `xnbd
áéúé[ayi-]ïîçð áøc dén÷ àzøî øa ìàeîL øa ÷çöé éaø- ¨¦©¦¦§¨©§¥©©§¨©¥§©©§¨

,ongp ax iptløîà÷å áéúéåayie ±,xn`eéúééìå`iaiy -äîäa §¨¦§¨¨©§©§¥§¥¨
ztqepàéä äøeîz àîéé÷c Cä éà ,àîéìå ,íçìådperh dpi`e ¨¤¤§¥¨¦©§¨§¨§¨¦
,mglàä[ztqepd dndad-]àîéé÷c Cä éàå .dîçì àäå äãBz ¨¨§¨©§¨§¦©§¨§¨

àéä äãBz,mgl dperhedîçì àä,zniiwd lyàäådndad ± ¨¦¨©§¨§¨
,iz`adyéåäz[didz-],äøeîzjk ,mgl dperh dpi` dxenze ¤¡¥§¨

.zepaxwd ipyl witqi cg`d mgldydéì øîà,wgvi iaxl ongp ax ¨©¥
éøî éðò,ipec` il dpr ±détúëa ïéòaøàdwel dxenz dyerd ± £¥¨¦©§§¦§©§¥

,dxezd on e`l lr xar ixdy etzk lr mirax`åikøLkie`xe §¨¥
.oaxwd z` owzl ick dligzkl ok zeyrl

:ztqep dpwzìç àléò áøL,[dlg-]déaâì ìòeil` eqpkp -ééaà ©¦¨£©¨§©¥©©¥
éøîà à÷å éáúéå ,ïðaøå,exn`e eayie -àúéà íàmpyi ok` m` ± §©¨¨§¨§¦§¨¨§¦¦¦¨

ìeixacøîàc ,ïðçBé éaøã(:gr lirl)zrya mgld `vnp m` s`y ¦§©¦¨¨§¨©
gafd zhigyLBã÷ ,äøæòä úîBçì õeçingl zyecwa mgld §©¨£¨¨¨

,'oicnl' lirl exn`y dpwzd z` zeyrl xyt` ok m` ,dcezéúééì©§¥
[`iaiy-]dáúBìå ,íçìepgipie ±éà ,àîéìå ,äøæòä úîBçì õeç ¤¤§§¨§©¨£¨¨§¥¨¦

,àì éàå ,dîçì àä ,àéä äãBz àîéé÷c Cädxenzd `id `l` ©§¨§¨¨¦¨©§¨§¦Ÿ
,mgl dperh dpi`eïéleçì ÷etéì,ycwzi `le oilegl mgld `vi ± ¦§¦

.dxfrl oileg zqpkd ly xeqi` o`k oi` dxfrl ueg mgldy oeike
,ok zeyrl oi` :`xnbd zvxznc íeMîzelgd mirax` jezn ¦§

àkéà[mpyi-]òaøàdnexz zelgéðäìãéáòéì éëéä ,ócvik ± ¦¨©§©§¨¦¥¦¤¡¦
,mztpd dyrzéàøaà eäðéôðì`ld ,dxfrl uegn mtipi m` ± ¦§¦§©¨©

dtepza''ä éðôì'(fk g `xwie),áéúk.dxfra epiideéàåebmqipki m`e ± ¦§¥§¦©©
,miptlìéiòî à÷qipkn `ed ixd -.øLôà àì Ckìä ,äøæòì ïéleç ¨§©¥¦¨£¨¨¦§¨Ÿ¤§¨

:ztqep dpwzé÷úîdì ódywd -íà ,éãéà áøc déøa àLéL áø ©§¦¨©¦¨§¥§©¦¦¦
àúéàmpyi ok` m` ±ìeixacøîàc ,äi÷æçã(:gr lirl)dcez ¦¨¦§¦§¦¨§¨©

zelg mipeny lr dhgyy,íéðBîL CBzî íéòaøà eLã÷̈§©§¨¦¦§¦
,ok m` ,zeixg`l eycw zexg`d mirax`deäîäa éúééì,ztqep ©§¥§¥¨

íéðBîL éúééìåzelgdãäa,[dnr-]äãBz àîéé÷c Cä éà ,àîéìå §©§¥§¦©£¨§¥¨¦©§¨§¨¨
énð àä ,àéäztqepd mb -àäå ,äãBz éåäéz[el`e-]íéðBîL ¦¨©¦¤¡¥¨§¨§¦

iz`ady zelgdeäééåøúce .odizy ly eidi ±àîéé÷c Cä éà §©§©§¦©§¨§¨
àéä äøeîz,mgl dperh dpi`eàädidz iz`ady dndad ±,äãBz §¨¦¨¨

àäåeidi iz`ady zelgd mipeny el`e ±eäì eLc÷éìå ,dîçì §¨©§¨§¦§§§
íéòaøàdl zekxvpd zelgd.íéðBîL CBzîyegl oi` df ote`ae ©§¨¦¦§¦

jxev md itl ,mixzepd mirax`d z`ada dxfrl oileg `iany jkl
.eingl zeixg`l oaxwd

dpeny yixtdl eilr zelgd mipenyn `ld :`xnbd zvxzn
ingl md zelgd lke zecez izy opyi `ny ,dcez ingl znexzl
e`a zelg mirax`e zg` dcez wx yi m` j` .dnexz zeperhe dcez
rax`e dnexz od yixtdy dpenyd jezn rax` wx ,zeixg`l
,`yiy ax ly ezpwz z` zeyrl xyt` i` jkle .oileg od zexg`d

[òaøàc] (íéòáøàã) äìéëàa èòîî à÷c íeMîdnexzd zelg ¦§¨§©¥©£¦¨§©§©
zelgd zpeny lk zlik`l mipdk e`vni `ly okziy ,zeizin`d
zyxtd llbay `vnp ,oilegd ody okzie ,odn rax` wx elk`iie
.dtixye xzep icil dnexzd zelg zrax` e`eai zelg zenexz izy

:ztqep dpwzéaøãì àúéà íà ,àðäk áøì éMà áø déì øîà̈©¥©©¦§©©£¨¦¦¨¦§©¦
øîàc ,ïðçBé(.dk dxenz),äãìéå úøaeòî úàhç Léøôäm`äöø ¨¨§¨©¦§¦©¨§¤¤§¨§¨¨¨

,milradøtkúî dam`e ,ez`hg aeign,øtkúî dãìååa ,äöø ¨¦§©¥¨¨¦§¨¨¦§©¥

jkle ,m`d zyxtdn wlg epi`e envrl cner cledy iptn ,enrhe
yi ok m`e .dvxiy efi` `iane dnvrl z`hgk zaygp zg` lk

,dpwzúøaeòî äîäa éúééì,dcezl dpyicwieãò dì ïézîéå ©§¥§¥¨§¤¤§©§¦¨©
íéðBîL éúééìå ,ãìzLzelgäøeîz àîéé÷c Cä éà ,àîéìå ,dãäa ¤¥¥§©§¥§¦©£¨§¥¨¦©§¨§¨§¨

àä ,àéäizyxtdy ef ±àäå ,àéä äãBz dãìåe[el`e-]íéðBîL ¦¨§¨¨¨¦§¨§¦
zelgdeäééååøúc.zecez odizyy ,clele m`l ,odizyl eidi ±éàå §©§©§§¦

énð àä ,àéä äãBz àîéé÷c Cäiz`ady dndad mb ±àéä äãBz ©§¨§¨¨¦¨©¦¨¦
,dcle `la dcalíéðBîL àäåzelgdàeä eäééååøúczniiwl - §¨§¦§©§©§

,m`leéàäåclede ±äãBúc øúBî éåäéì.mgl `ll axwie §©¤¡¥¨§¨
:`xnbd zvxzndéì øîà,iy` axl `pdk axøîàc ïì àîéì ïàî ¨©¥©¥¨¨§¨©

ïðçBé éaøy opgei iax xaeqy epl oipn ±íàm`d ly dzycwd zrya ©¦¨¨¦
BøéiL,envr ipta oaxw myl eyicwde xaerl,øéieLîmiyrp ok`e ¦§§¨

z`hg yixtndy xn`y dna enrh edfe ,micxtp zepaxw mdipy
mc` leki s`y epcnl df gkne .clea xtkzdl i`yx zxaern
dpwz ep`vn jkae ,zecxtp zecez izyl clede m`d z` yicwdl

.dzxenza daxrzdy dcezlàîìc`ed xaeqBøéiL íàclelBðéà ¦§¨¦¦§¥
,øéieLîeyicwdl leki epi`e en` ly dzyecwn wlg `ed mlerle §¨

,cxtp oaxwlàîòè eðééäåenrhe ±ïðçBé éaøci`yxy xn`y §©§©£¨§©¦¨¨
meyn ,z`hgl clea xtkzdl milradøîàc[xaeqy±]íãà §¨©¨¨

Lc÷ä çáLa øtkúîdgiaydy gaya xtkzdl mc` lekiy - ¦§©¥¦§©¤§¥
yicwda jkitle .dclea xnelk ,dycwedy xg`l ycwdd znda
axwyke ,en` mr cg` oaxw aygp egxk lr cled ,zxaern dcez
oi` df itle .mgl oerh epi`e dcez xzen `ed ipyd dligz mdn cg`
dperh dpi`y dxenzd `id zniiwd m`y ,daxrzpy dcezl dpwz
mipeny `iadl leki epi`e ,cg` oaxwl `l` mgla aiegn epi` ,mgl
zecez izy dclee dcezd eidi zniiw dxenzd m`y zepzdle zelg

.mipenya eaiigzie
:ztqep dpwzòìwéà àðéáø[oncfd-]àiøBäîãì.[laaa mewn my-] ©¦¨¦§©¦§¨¦¨

déøa éîéc áø déì øîà[epa-],àðéáøì àiøBäîãî àðeä áøc ¨©¥©¦¦§¥§©¨¦§¨¦¨§©¦¨
äîäa éúééìå,ztqepéìò éøä' àîéìåxcpa eilr dlawny ,'dcez §©§¥§¥¨§¥¨£¥¨©

,zeixg`l ztqep dnda dxear yixtdl i`yxe ,dzeixg`a aiige
eef dnda caln,éúéøçà äîäa éúééì,zenda yly eicia e`vnpe ©§¥§¥¨©£¦¦

íéðBîL éúééìåzelgàéä äøeîz àîéé÷c Cä éà ,àîéìå .dãäa §©§¥§¦©£¨§¥¨¦©§¨§¨§¨¦
,mgl dperh dpi`eézøz éðäeidi iz`ady zendad izy ±,úBãBz ¨¥©§¥

íéðBîL àäåzelgdeäééåøúc.odizy ly ±äãBz àîéé÷c Cä éàå §¨§¦§©§©§§¦©§¨§¨¨
àéä,mgl dperhe[àä] (àäå)ef dnda -éøîàcixd' dilr'éìò ¦¨§©§¦¨©

,dcezl dizyxtdeéåäéì énð[`dz mb±]íéðBîL àäå ,äãBz ©¦¤¡¥¨§¨§¦
zelgdeäééåøúcztqepd dndade zniiwd dndad ly ± §©§©§

,dpey`xdCãéàå,iz`ady zxg`d dndade ±úeéøçàì éåäz §¦¨¤¡¥§©£¨
.mgln dxehte ,izyxtdy dcezl

:`xnbd zvxzndéì øîà,inic axl `piaxäøîà äøBzäd zldw) ¨©¥©¨¨§¨
(c,'ílLú àìå øBczMî øBcú àì øLà áBè'xnele xecpl xeq`e £¤Ÿ¦¦¤¦§Ÿ§©¥

,dzxenz zxg` yixti `le dndad ca`z `ny 'ilr ixd'åcvik §
íe÷éì zøîà zà[cenriy-],äléçza øBãðéìå.ok zeyrl oi` okle ©§£©§§¥§¦§©§¦¨

äðùî
ipy xyrnn m`iadl leki m` ,dngle dcez aeiga zwqer dpynd

:oilegd on `weec e`,äãBz éìò éøä øîBàädcez `iadl aiigzde ¨¥£¥¨©¨
,mgleàéä àéáé[dcezd oaxw-]ïéleçä ïî dîçìåxyrnn `le ¨¦¦§©§¨¦©¦

epcnl ixdy ,ipy(.at).oilegd on `l` `a epi` daegay xac lky
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc zegpn(oey`x meil)

,ipy xyrn myl eyxtedy mnvrúBònî úBçe÷lä ïéhéçî ìáà£¨¥¦¦©§¦§
.àéáé ,éðL øNòî©£¥¥¦¨¦

áéúé[ayi-]dén÷ äéîøé éaø[iptl-],øîà÷å áéúéå ,àøéæ éaøc ¨¦©¦¦§§¨©¥§©¦¥¨§¨¦§¨¨©
úBòîa úBçe÷lä ïéhéçî ìáà ,éðL øNòî éhéçî àlà eðL àìŸ¨¤¨¥¦¥©£¥¥¦£¨¥¦¦©§¦§

déì øîà .àéáé éðL øNòî,dinxi iaxl `xif iaxøîBà äzà ,éaø ©£¥¥¦¨¦¨©¥©¦©¨¥

,ïkla`,øîBà éðày,éðL øNòî úBòîa úBçe÷lä ïéhéçî eléôà ¥£¦¥£¦¥¦¦©§¦§©£¥¥¦
éãéc àîòè àîéàå .àéáé àì,inrh xne`e -Cãéc àîòè àîéàå Ÿ¨¦§¥¨©£¨¦¦©§¥¨©£¨¦¨

.jnrh xne`e -dì úôìé à÷ àëéäî äãBz ,Cãéc àîòè àîéà- ¥¨©£¨¦¨¨¥¥¨¨¨§©¨
,ipy xyrnn dcez `iadl xyt`y zcnl okidn,íéîìMî¦§¨¦
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המשך ביאור למס' מנחות ליום ראשון עמ' ב

oifge` mipy` cenr `t sc ± oey`x wxtzereay

äìéçú ïéùéøôî éëågaf xzen `diy zpn lr oaxw mey -?øùëå äéôúëá ïéòáøàmirax` zewll aiig `ed -

xac dxenz myl dligzkl yixti zxn` z`e ,mirax`d z` bteqe ,xnen - xind m`y :(`,a dxenz) opzck ,xindy lr

zewln miaiigzne xeq` `edy?ïðçåé éáøãì àúéà íàzhigya mgld ycw inp dxfrd znegl ueg :lirl xn`c -

`xwirn xn`ck ciar `l i`n` - ib`t zia znegn miptl `ed m` ,gafd?'åëå íçì éúééìåike" dl xcdnwce -

"dxfrl oileg oiqipkn?,dxfrd znegl ueg gipie ,mgl iziil

`ied elit`e .gafd zhigya ycwzny mewna ib`t ziaa

.dxfrl eqpkp `l `dc ,`xeqi` `kil - oileg eedc ,dxenz

òáøà àëéàã íåùîlkae ,sipdl jixvy dnexzc zelg -

sipny mewna dxfra etipdl jixve ,dlrnl mgld epivn mewn

- mgl yiy mewn lk :(`,aq) lirl xn`c `d `iyw i`e .xyad

`kid :xn`e ,dlrnl mgld?`l i`n` ,mi`elina :`tt ax xn`

inp opivxzck ,hwp `zlin xwir :ivexzl `ki` !dceza inp xn`

.lirláéúë 'ä éðôì.minly llka `id dceze ,minlya -

äøæòì ïéìåç ìééòî÷.`id dxenz `ny -íéðåîù éúééìå

dpeny ediipin yixtile ,opgei iaxk uega edpigpile zelg -

.i`eeb edpiazele ,zelg'åë êä éà àîéìåmirax` eycwile -

oileg ediipin drax` ied `l i`eebc dpeny ipde ,mipeny jezn

zecez izy eed - `ied dcez `niiwc jd i`c :jytp dnn ,dxfra

`cg `l` ded `le dxenz `niiwc jd i`e ,dnexz zelg dpenye

eed `le ,eycwc mirax` ipdn edpiaygil dpny ipd - dcez

.dxfra oilegèòîîã íåùî éëäá øùôà àì éðùîå

íéòáøàã äìéëàáik lek`l dvex epi` odkc .milrad iab -

odkl oi`e ,zg` dcez `l` o`k oi` `ny :xeaqc ,drax` m`

odizy `ny :oiyyeg inp milrade .odn drax` m` ik lek`l

- zelg drax` oze` `vnpe .zeycw dpeny lke ,od zecez

:xninl `kil ,oilegl wetil ,`l i` :opixn`c ,lirle .micea`

.zelg mirax` `l` `kil mzdc ,mirax`c dlik`a hrnnw

yixtdc `kd la` .dnexzl rax` iyextl dil zi` jytp dnne

hrnn `we ,od jxevl `ly mirax`c xninl `ki` - zelg ipy

.mirax`c dlik`a milraläìéëàá èòîî à÷ã øçà ïéðò

äòáøàã`kilc `kid `nlra eli`c -i` ,oaxw cg `l`

,drax` `l` mipdkl oilk`p oi` - mipeny jezn mirax` eycwi

yi - drax` `l` `kilc oeike .milral oilk`p edlek jci`e

,dpeny mipdkl `ki`c ,`kd la` .cg` meia olke`l jcia wetq

icil ez` `le ,evxiy in lkl owlgn lik`dl oileki milra lye

mdiypl `l` oilk`p oi`c oeik ,mipdklc dpeny la` .dtixy

meia dpeny edlekl ilk` evn `l `nlc ,mdicarle mdipale

`le ,dcez jci` `ied `l `nye .dtixya xzend iede ,cg`

hrnn z`vnpe ,rax` `l` yicwc `kile ,mirax` `l` eycw

:xg` oipr .iax ixen .oick `ly sixye ,rax` el`c dlik`a

`l jci`c ,llk iycw `l `nlic - mirax`c dlik`a hrnn

la" meyn xare ,edl sxy - xgnl ixzezn ike ,dcez `ied

.izrny jk .(k mixac) "zigyzäöø øôëúî äá äöø

øôëúî äãìååáli`ed ,z`hg clek dl aiyg `lc -

xtkzne ,xaera xtkzdl inp ded dizrcc ,zxaern dyixtde

mdizy ozeyrl leki dcez iab dizeekce .dvxiy mdn efi`a

,dclea xtkzn oi` - yicwdy xg`l dxarzp la` .zecez

`l izk`c ,cle i`d` dizrc ded `l dyicwdykc meyn

.dxarzpúøáåòî äîäá éúééìdnda" xn` ikd meyn -

`ied `l ,dl yixtn ikc meyn - "dclee dnda" `le ,"zxaern

.zexzenl dligz yixtnc xninl `ki`e ,`cg `l`éàäå

äãåúá øúåî éåäéìdligz oiyixtn ike :xninl `kil `kde -

zexzenl?'eke oiyixtn ike :jxtinl `ki` ,xzen myl dligzn iziin diteb `ide ,cg `l` ied `lc ,lirl la` .cled e` m`d e` ,ezvwn axw eiykre ,`teb `cg `l` `ied `l dyixtdy dryac .oaxw xwir `ied dzvwn ixdy?ïì àîéì ïàî

epi` - exiiy m` mzd dil `xiaq `nlic .zecez clede m`d ediy dcez iab dizeekc xninl irac ,dcleek aiyg `lc ,xiieyn ied - m`l yicwdyk eyicwd `ly ,xaerl exiiy m`e ,`ed en` jxi e`l xaerc meyn epiid mzd opgei iaxc mrh -

,ycwd gaya xtkzn mc`c meyn - xtkzn dcleea dvx xn`c opgei iaxc `nrh epiid `l` .mdnr mngle cleede m`d mdipy aixwdl leki oi`e ,oaxw cleed zeyrl leki oi` inp ikde ,dzn `l` envr iptl oaxwl exiiyl leki oi`y ,xiieyn

.`l - mngle mdipy `iadl la` ,dnr dngle dvxiy dcez efi`a xtkzn inp ikd .cleed lqet - m`a xtkzpy xg`le .`gay lk` dizrc ded - zxaern dyixtd ikc .cleeaéìò àîéìå.dzeixg`a aiig `diy ick -úøçà éúééìåzeixg`l -

.dpey`xcøåãú àì øùà áåè äøîà äøåúä."ilr" xn`c (a,a oileg) dil opinwene -äìéçúëì øåãðìå íå÷éì úøîà úàå.xwir lk xcep epi`y - dfne dfn aeh :dil `xiaqc ,"ilr" `nilc -äðùîàéáé äãåú éìò éøä øîåàä

ïéìåçä ïî äîçìå àéä.dcez llb mglc ,odizya aiigzn - "dngle" xn` `lc ab lr s` ,"dcez ilr ixd" xn`c oeike .onwl opixn`ck ,oilegd on `l` `a epi`e ,daegay xac dil dede ,da aiigzp - "ilr" xn`c oeikc -

íàå
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íàxn`c `kid dcen opgei iax elit` `dc ,"`zi` m`" hwp mpga Ð 'ek diwfgcl `zi`

`nye .lirl opixn`ck ,"mipeny jezn mirax` eycwil",oiekin `lc `kid `wecc

oileg eed i`cec mirax` ediipia `ki`e ,oaxw jxev iedc ,dxfrl oileg iziil (el) xn`ck

diwfg xn` ikdc .zeixg`l yixtnk dil eed jci`e ,mipeny jezn mirax` edl eycwile

jxtnl `kil jklde .oiekin `w zeixg`lc lirl

oiekin `w zeixg`lc oeik ,dxfrl oileg liirnc

ody it lr s` inc xitye ,edpip oaxw jxev Ð

d`ian :(a,eq migqt) owfd llda `ipzck .oileg

dilr jneqe ,dyicwne ,dxfrl oileg `idyk

`cg `l` `kilc ,lirlc jpda la` .dhgeye

mgll `ifg `le `id dxenz `nlce ,dnda

mpg lre .liirn `w dxfrl oileg Ð `xwirn

wxta lirlc ab lr s`e .qxhpewa ok yxit

lr miyak ipy hgy" iab (`,gn) "zlkzd"

Ð dxfra oileg edl opiayg "zelg mirax`

ivn `l uegac ,mipta edl wixtc meyn epiid

.`veia elqtil `lc ,edl wixtàîìãm`

`iywc izyxit lirl Ð xiieyn epi` exiiy

rnync (`,dk) "oinixrn cvik" wxt dxenzn

m` opgei iax xaqwc `zrnyc `pwqn `ed jdc

.xiieyn epi` Ð exiiyäøåúäaeh dxn`

xn`w `l dcedi iax elit`e Ð xecz `l xy`

,`l Ð "ilr ixd" xn` la` ,"ef ixd" xn`c `l`

wxta opixn`c `de .(`,a) oileg yixa `zi`ck

`iai mdn cg` zn" iab (a,hp xifp) "oixifp ipy"

`xab ipewiz Ð "ecbpk xecie weyd on xg`

epiid Ð (a,gk my) xifpa epa xicn yi`de ,ip`y

.zevna ekpgl ick inp

dcez
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é"úë é"ùø

úåøúåîì äìéçú ïéùéøôî éëå[oaxw] meyl -?.dpey`xd z`vnp jk xg`e zxg` yixtde dpey`x ca`y oebk (e`) xzezpe xtky e` ,cle [`l`] zexzen epivn `l `déøî éðò.ixen ippr=äéôúëá íéòáøàyi mirax` -

"dxenz `d" xnele dligzkl zeyrl xyk zxn` z`e ,"eze` xini `l" aizkc ,[exeaica] (xaca)?éàå .íçìä ùã÷ äøæòä úîåçì õåç äîçìå íéðôì äãåú èçåùä à÷øéô éàäá ìéòì øîàã ïðçåé éáøãì àúéà íà !

ïéìåçì ÷åôéì àì"dxfrl oileg oiqipkn ike" jxtnl ivn `l `kde -?.lirl jixtckéðùîåsipdl rax` `ki`c meynmewn lk :"dvn ze`a zegpnd lk" wxta xn`ck ,weye dfg mr dtepz oiperh odkl zelk`pd rax` oze` -

dtepzae ,zelg rax` epiid - dcez znexze .dcez znexz ef - "dnexzd" ,weyd df - "wey" ,lqd ztepz df - "dtepzd" ,dfg df - "dfg" :"oxd` z` ev" zyxta dtepz iab mipdk zxeza `ipz cere .dlrnln mgld - mgl yiy

'd iptl" aizk."íéðîù êåúî íéòáøà äì åùã÷éìåmr iycw mipny edlek inp ikde .miyecw mdipy - zeixg`l zepaxw ipy yixtnde ,oiekn `w zeixg`l :lirl diwfg xn` ikdc .zeixg`l yixtn dil ied mirax` jpi`e -

.hgeye dilr jneqe ,dycwne ,dxfrl oileg `idyk d`ian - owfd lldk ,oileg odc ab lr s`e .inc xitye ,edpip oaxw jxev ,edl liirn `w zeixg`lc oeikc - "dxfrl oileg liirn" jxtinl `kil jkld .diytp itp`a mirax`e ,dcezd

w dxfrl oileg - `xwirn mgll `ifg `le `id dxenz `nlce ,dnda `cg `l` `kilc ,lirlc jpda la`.mpg lr liirn `äìéëàá èòîî à÷ã íåùîmxz rax` oze`e ,`id dcez e`l `nye ,zelg dpny mxez `ed eiykrc-

oick `ly`pyil .ozlik` onf ,odilke` z` hrnn - dlik`a hrnn .leqtd zial miycw iziine ,o`kl zeie`x opi`e oileg ody el` ici lr xzep icil ez`e ,edpilk`l mipdk igkzyn `l `nlicc .zeie`xd rax`n dlik`a hrnne

."rax`c dlik`a hrnnc meyn" opiqxb `pixg`'åë ùéøôîä."oinixrn cvik" wxta ,dxenz zkqna -éàäå.cled -äãåúã øúåî éåäìzexzenl dlgz yixtn [ike] :xninl `kile -?.`ed dteb cg dyxtd zryn `dcïàî

ïì àîéì.dil `xiaqc meyn ,xtkzn dclea dvx xn`c opgei iaxc `nrhc -åøééù íà.miycw myl clel -øééåùîzecez izy myl clee m`d yixtiy `kd inp xninl `vnzc ,zepaxw ipy myl en`le el yixtdl lekic -?

.mgl oerh oi`e ,xzen [cled] (exiag) ied - m`d aixwiyke ,xzen oaxwl m`d mr yecw egxk lra cle ied m`l yixtdyk `l` ,xiieyn epi` - exiiy m` mlerl `nlcïðçåé éáø øîàã éàäå:xaqwc - xtkzn dclea dvx -

.xzen jci`d ied - mdn cg` axw m` mlerle ,ycwd gaya xtkzn mc`àéøäîãì.mewn my -äîäá éúééìå."ezcezl dnda eze` yixt` - dcez ilr" :`nile zxg` -úøçà äîäá ãåò éúééìå`dc ,excp zeixg`l -

.zenda yly edl eed `zydc ,zeixg` zyecw zg`d lr dlge ezeixg`a aiige ,xn`w "ilr"øåãú àì øùà áåèxne`d - xcp :dpyd y`xa opixn`c ,"ilr" epiid - "xecz" .zxg` yixti `le ca`z `nyc ,"ilr" xnel xeq`c -

."dler ef ixd" xne`d - dacp ,"dler ilr ixd"äðùîïéìåçä ïî äîçìå àéä àéáé.oilegd on `l` `a epi`c onwl opixnb daegay xac lke ,daegay xac dil ied - "ilr ixd" xn`c oeikc ,xyrnd on `le -
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äãBz àîéé÷c Cä éà :àîéìå ,dãäa íéðBîL éúééìå äîäa§¥¨§¥¦§¦©£¨§¥¨¦¨§©§¨¨

àéä¯Cä éà ,eäééåøúc íéðBîL àäå äãBz éåäéz éîð àä ¦¨©¦¤£¥¨§¨§¦§©§©§¦¨
àéä äøeîz àîéé÷c¯,dîçì àäå äãBz àäeLã÷éìåeäì §©§¨§¨¦¨¨§¨©§¨§¦§¦§

äìéëàa èòîî à÷c íeMî !íéðBîL CBzî íéòaøà©§¨¦¦§¦¦§¨§©¥©£¦¨
.íéòaøàcéaøãì àúéà íà ,àðäk áøì éLà áø déì øîà §©§¨¦£©¥©©¦§©¨£¨¦¦¨¦§©¦

äöø ,äãìéå úøaeòî úàhç Léøôä :øîàc ïðçBé¯da ¨¨©£©¦§¦©¨§¤¤§¨§¨¨¨¨
äöø ,øtkúî¯dãìååaúøaeòî äîäa éúééì ,øtkúîïézîéå,dãäa íéðBîL éúééìå ãìzL ãò dì ¦§©¥¨¨¦§¨¨¦§©¥¥§¦§¥¨§¤¤§©§¦¨©¤¥¥§¥¦§¦©£¨

àéä äøeîz àîéé÷c Cä éà :àîéìå¯àîéé÷c Cä éàå ,eäééååøúc íéðBîL àäå àéä äãBz dãìåe àä §¥¨¦¨§©§¨§¨¦¨§¨¨¨¦§¨§¦§©§©§§¦¨§©§¨
àéä äãBz¯!äãBúc øúBî éåäéì éàäå àeä eäééååøúc íéðBîL àäå àéä äãBz éîð àä¯,déì øîà ¨¦¨©¦¨¦§¨§¦§©§©§§©¤¡¥¨§¨£©¥

éaøc àîòè eðééäå ,øéieLî Bðéà BøéiL íà àîìc ?øéieLî BøéiL íà :ïðçBé éaø øîàc ïì àîéì ïàî©¥¨¨©£©©¦¨¨¦¦§§¨¦§¨¦¦§¥§¨§©§©§¨§©¦
òì÷éà àðéáø .Lc÷ä çáLa øtkúî íãà :øîàc ,ïðçBéàéøBäîãìáøc déøa éîéc áø déì øîà , ¨¨©£©¨¨¦§©¥§¤©¤§¥¨¦¨¦§©§¦§§¨£©¥©¦¦§¥§©

àðeäàéøBäîcîíéðBîL éúééìå éúéøçà äîäa éúééìå ,"éìò éøä" :àîéìå äîäa éúééìå ,àðéáøì ¨¦¦§§¨§¨¦¨§¥¦§¥¨§¥¨£¥¨©§¥¦§¥¨©£¦¦§¥¦§¦
àéä äøeîz àîéé÷c Cä éà :àîéìå ,dãäa¯Cä éàå ,eäééåøúc íéðBîL àäå úBãBz ézøz éðä ©£¨§¥¨¦¨§©§¨§¨¦¨¥©§¥§¨§¦§©§©§§¦¨

àéä äãBz àîéé÷c¯éåäz Cãéàå eäééåøúc íéðBîL àäå ,äãBz éåäéì éîð "éìò" éøîàc àäå §©§¨¨¦§¨§¨§¦¨©©¦¤¡¥¨§¨§¦§©§©§§¦¨¤¡¥
íe÷éì :zøîà zàå ,"ílLú àìå øBczMî øcú àì øLà áBè" :äøîà äøBzä ,déì øîà !úeéøçàì§©£¨£©¥©¨¨§¨£¤Ÿ¦Ÿ¦¤¦§Ÿ§©¥§©§¨§©§¥

øBcðéìå.äléçzaäðùî"äãBz éìò éøä" øîBàä¯.ïéleçä ïî dîçìå àéä àéáé §¦§©§¦¨¨¥£¥¨©¨¨¦¦§©§¨¦©¦
äãåú"
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `t sc zegpn(oey`x meil)

úBøúBîì älçz ïéLéøôî éëåmyl dnda yixtdl xyt` ike ± §¦©§¦¦§¦¨§¨
.xg` oaxw ixzenn dppi` `id ze`ivna m` ,oaxw xzen

:dzxenza daxrzpy dcez zaxwdl dpwz ytgl dkiynn `xnbd
áéúé[ayi-]ïîçð áøc dén÷ àzøî øa ìàeîL øa ÷çöé éaø- ¨¦©¦¦§¨©§¥©©§¨©¥§©©§¨

,ongp ax iptløîà÷å áéúéåayie ±,xn`eéúééìå`iaiy -äîäa §¨¦§¨¨©§©§¥§¥¨
ztqepàéä äøeîz àîéé÷c Cä éà ,àîéìå ,íçìådperh dpi`e ¨¤¤§¥¨¦©§¨§¨§¨¦
,mglàä[ztqepd dndad-]àîéé÷c Cä éàå .dîçì àäå äãBz ¨¨§¨©§¨§¦©§¨§¨

àéä äãBz,mgl dperhedîçì àä,zniiwd lyàäådndad ± ¨¦¨©§¨§¨
,iz`adyéåäz[didz-],äøeîzjk ,mgl dperh dpi` dxenze ¤¡¥§¨

.zepaxwd ipyl witqi cg`d mgldydéì øîà,wgvi iaxl ongp ax ¨©¥
éøî éðò,ipec` il dpr ±détúëa ïéòaøàdwel dxenz dyerd ± £¥¨¦©§§¦§©§¥

,dxezd on e`l lr xar ixdy etzk lr mirax`åikøLkie`xe §¨¥
.oaxwd z` owzl ick dligzkl ok zeyrl

:ztqep dpwzìç àléò áøL,[dlg-]déaâì ìòeil` eqpkp -ééaà ©¦¨£©¨§©¥©©¥
éøîà à÷å éáúéå ,ïðaøå,exn`e eayie -àúéà íàmpyi ok` m` ± §©¨¨§¨§¦§¨¨§¦¦¦¨

ìeixacøîàc ,ïðçBé éaøã(:gr lirl)zrya mgld `vnp m` s`y ¦§©¦¨¨§¨©
gafd zhigyLBã÷ ,äøæòä úîBçì õeçingl zyecwa mgld §©¨£¨¨¨

,'oicnl' lirl exn`y dpwzd z` zeyrl xyt` ok m` ,dcezéúééì©§¥
[`iaiy-]dáúBìå ,íçìepgipie ±éà ,àîéìå ,äøæòä úîBçì õeç ¤¤§§¨§©¨£¨¨§¥¨¦

,àì éàå ,dîçì àä ,àéä äãBz àîéé÷c Cädxenzd `id `l` ©§¨§¨¨¦¨©§¨§¦Ÿ
,mgl dperh dpi`eïéleçì ÷etéì,ycwzi `le oilegl mgld `vi ± ¦§¦

.dxfrl oileg zqpkd ly xeqi` o`k oi` dxfrl ueg mgldy oeike
,ok zeyrl oi` :`xnbd zvxznc íeMîzelgd mirax` jezn ¦§

àkéà[mpyi-]òaøàdnexz zelgéðäìãéáòéì éëéä ,ócvik ± ¦¨©§©§¨¦¥¦¤¡¦
,mztpd dyrzéàøaà eäðéôðì`ld ,dxfrl uegn mtipi m` ± ¦§¦§©¨©

dtepza''ä éðôì'(fk g `xwie),áéúk.dxfra epiideéàåebmqipki m`e ± ¦§¥§¦©©
,miptlìéiòî à÷qipkn `ed ixd -.øLôà àì Ckìä ,äøæòì ïéleç ¨§©¥¦¨£¨¨¦§¨Ÿ¤§¨

:ztqep dpwzé÷úîdì ódywd -íà ,éãéà áøc déøa àLéL áø ©§¦¨©¦¨§¥§©¦¦¦
àúéàmpyi ok` m` ±ìeixacøîàc ,äi÷æçã(:gr lirl)dcez ¦¨¦§¦§¦¨§¨©

zelg mipeny lr dhgyy,íéðBîL CBzî íéòaøà eLã÷̈§©§¨¦¦§¦
,ok m` ,zeixg`l eycw zexg`d mirax`deäîäa éúééì,ztqep ©§¥§¥¨

íéðBîL éúééìåzelgdãäa,[dnr-]äãBz àîéé÷c Cä éà ,àîéìå §©§¥§¦©£¨§¥¨¦©§¨§¨¨
énð àä ,àéäztqepd mb -àäå ,äãBz éåäéz[el`e-]íéðBîL ¦¨©¦¤¡¥¨§¨§¦

iz`ady zelgdeäééåøúce .odizy ly eidi ±àîéé÷c Cä éà §©§©§¦©§¨§¨
àéä äøeîz,mgl dperh dpi`eàädidz iz`ady dndad ±,äãBz §¨¦¨¨

àäåeidi iz`ady zelgd mipeny el`e ±eäì eLc÷éìå ,dîçì §¨©§¨§¦§§§
íéòaøàdl zekxvpd zelgd.íéðBîL CBzîyegl oi` df ote`ae ©§¨¦¦§¦

jxev md itl ,mixzepd mirax`d z`ada dxfrl oileg `iany jkl
.eingl zeixg`l oaxwd

dpeny yixtdl eilr zelgd mipenyn `ld :`xnbd zvxzn
ingl md zelgd lke zecez izy opyi `ny ,dcez ingl znexzl
e`a zelg mirax`e zg` dcez wx yi m` j` .dnexz zeperhe dcez
rax`e dnexz od yixtdy dpenyd jezn rax` wx ,zeixg`l
,`yiy ax ly ezpwz z` zeyrl xyt` i` jkle .oileg od zexg`d

[òaøàc] (íéòáøàã) äìéëàa èòîî à÷c íeMîdnexzd zelg ¦§¨§©¥©£¦¨§©§©
zelgd zpeny lk zlik`l mipdk e`vni `ly okziy ,zeizin`d
zyxtd llbay `vnp ,oilegd ody okzie ,odn rax` wx elk`iie
.dtixye xzep icil dnexzd zelg zrax` e`eai zelg zenexz izy

:ztqep dpwzéaøãì àúéà íà ,àðäk áøì éMà áø déì øîà̈©¥©©¦§©©£¨¦¦¨¦§©¦
øîàc ,ïðçBé(.dk dxenz),äãìéå úøaeòî úàhç Léøôäm`äöø ¨¨§¨©¦§¦©¨§¤¤§¨§¨¨¨

,milradøtkúî dam`e ,ez`hg aeign,øtkúî dãìååa ,äöø ¨¦§©¥¨¨¦§¨¨¦§©¥

jkle ,m`d zyxtdn wlg epi`e envrl cner cledy iptn ,enrhe
yi ok m`e .dvxiy efi` `iane dnvrl z`hgk zaygp zg` lk

,dpwzúøaeòî äîäa éúééì,dcezl dpyicwieãò dì ïézîéå ©§¥§¥¨§¤¤§©§¦¨©
íéðBîL éúééìå ,ãìzLzelgäøeîz àîéé÷c Cä éà ,àîéìå ,dãäa ¤¥¥§©§¥§¦©£¨§¥¨¦©§¨§¨§¨

àä ,àéäizyxtdy ef ±àäå ,àéä äãBz dãìåe[el`e-]íéðBîL ¦¨§¨¨¨¦§¨§¦
zelgdeäééååøúc.zecez odizyy ,clele m`l ,odizyl eidi ±éàå §©§©§§¦

énð àä ,àéä äãBz àîéé÷c Cäiz`ady dndad mb ±àéä äãBz ©§¨§¨¨¦¨©¦¨¦
,dcle `la dcalíéðBîL àäåzelgdàeä eäééååøúczniiwl - §¨§¦§©§©§

,m`leéàäåclede ±äãBúc øúBî éåäéì.mgl `ll axwie §©¤¡¥¨§¨
:`xnbd zvxzndéì øîà,iy` axl `pdk axøîàc ïì àîéì ïàî ¨©¥©¥¨¨§¨©

ïðçBé éaøy opgei iax xaeqy epl oipn ±íàm`d ly dzycwd zrya ©¦¨¨¦
BøéiL,envr ipta oaxw myl eyicwde xaerl,øéieLîmiyrp ok`e ¦§§¨

z`hg yixtndy xn`y dna enrh edfe ,micxtp zepaxw mdipy
mc` leki s`y epcnl df gkne .clea xtkzdl i`yx zxaern
dpwz ep`vn jkae ,zecxtp zecez izyl clede m`d z` yicwdl

.dzxenza daxrzdy dcezlàîìc`ed xaeqBøéiL íàclelBðéà ¦§¨¦¦§¥
,øéieLîeyicwdl leki epi`e en` ly dzyecwn wlg `ed mlerle §¨

,cxtp oaxwlàîòè eðééäåenrhe ±ïðçBé éaøci`yxy xn`y §©§©£¨§©¦¨¨
meyn ,z`hgl clea xtkzdl milradøîàc[xaeqy±]íãà §¨©¨¨

Lc÷ä çáLa øtkúîdgiaydy gaya xtkzdl mc` lekiy - ¦§©¥¦§©¤§¥
yicwda jkitle .dclea xnelk ,dycwedy xg`l ycwdd znda
axwyke ,en` mr cg` oaxw aygp egxk lr cled ,zxaern dcez
oi` df itle .mgl oerh epi`e dcez xzen `ed ipyd dligz mdn cg`
dperh dpi`y dxenzd `id zniiwd m`y ,daxrzpy dcezl dpwz
mipeny `iadl leki epi`e ,cg` oaxwl `l` mgla aiegn epi` ,mgl
zecez izy dclee dcezd eidi zniiw dxenzd m`y zepzdle zelg

.mipenya eaiigzie
:ztqep dpwzòìwéà àðéáø[oncfd-]àiøBäîãì.[laaa mewn my-] ©¦¨¦§©¦§¨¦¨

déøa éîéc áø déì øîà[epa-],àðéáøì àiøBäîãî àðeä áøc ¨©¥©¦¦§¥§©¨¦§¨¦¨§©¦¨
äîäa éúééìå,ztqepéìò éøä' àîéìåxcpa eilr dlawny ,'dcez §©§¥§¥¨§¥¨£¥¨©

,zeixg`l ztqep dnda dxear yixtdl i`yxe ,dzeixg`a aiige
eef dnda caln,éúéøçà äîäa éúééì,zenda yly eicia e`vnpe ©§¥§¥¨©£¦¦

íéðBîL éúééìåzelgàéä äøeîz àîéé÷c Cä éà ,àîéìå .dãäa §©§¥§¦©£¨§¥¨¦©§¨§¨§¨¦
,mgl dperh dpi`eézøz éðäeidi iz`ady zendad izy ±,úBãBz ¨¥©§¥

íéðBîL àäåzelgdeäééåøúc.odizy ly ±äãBz àîéé÷c Cä éàå §¨§¦§©§©§§¦©§¨§¨¨
àéä,mgl dperhe[àä] (àäå)ef dnda -éøîàcixd' dilr'éìò ¦¨§©§¦¨©

,dcezl dizyxtdeéåäéì énð[`dz mb±]íéðBîL àäå ,äãBz ©¦¤¡¥¨§¨§¦
zelgdeäééåøúcztqepd dndade zniiwd dndad ly ± §©§©§

,dpey`xdCãéàå,iz`ady zxg`d dndade ±úeéøçàì éåäz §¦¨¤¡¥§©£¨
.mgln dxehte ,izyxtdy dcezl

:`xnbd zvxzndéì øîà,inic axl `piaxäøîà äøBzäd zldw) ¨©¥©¨¨§¨
(c,'ílLú àìå øBczMî øBcú àì øLà áBè'xnele xecpl xeq`e £¤Ÿ¦¦¤¦§Ÿ§©¥

,dzxenz zxg` yixti `le dndad ca`z `ny 'ilr ixd'åcvik §
íe÷éì zøîà zà[cenriy-],äléçza øBãðéìå.ok zeyrl oi` okle ©§£©§§¥§¦§©§¦¨

äðùî
ipy xyrnn m`iadl leki m` ,dngle dcez aeiga zwqer dpynd

:oilegd on `weec e`,äãBz éìò éøä øîBàädcez `iadl aiigzde ¨¥£¥¨©¨
,mgleàéä àéáé[dcezd oaxw-]ïéleçä ïî dîçìåxyrnn `le ¨¦¦§©§¨¦©¦

epcnl ixdy ,ipy(.at).oilegd on `l` `a epi` daegay xac lky
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc zegpn(oey`x meil)

,ipy xyrn myl eyxtedy mnvrúBònî úBçe÷lä ïéhéçî ìáà£¨¥¦¦©§¦§
.àéáé ,éðL øNòî©£¥¥¦¨¦

áéúé[ayi-]dén÷ äéîøé éaø[iptl-],øîà÷å áéúéå ,àøéæ éaøc ¨¦©¦¦§§¨©¥§©¦¥¨§¨¦§¨¨©
úBòîa úBçe÷lä ïéhéçî ìáà ,éðL øNòî éhéçî àlà eðL àìŸ¨¤¨¥¦¥©£¥¥¦£¨¥¦¦©§¦§

déì øîà .àéáé éðL øNòî,dinxi iaxl `xif iaxøîBà äzà ,éaø ©£¥¥¦¨¦¨©¥©¦©¨¥

,ïkla`,øîBà éðày,éðL øNòî úBòîa úBçe÷lä ïéhéçî eléôà ¥£¦¥£¦¥¦¦©§¦§©£¥¥¦
éãéc àîòè àîéàå .àéáé àì,inrh xne`e -Cãéc àîòè àîéàå Ÿ¨¦§¥¨©£¨¦¦©§¥¨©£¨¦¨

.jnrh xne`e -dì úôìé à÷ àëéäî äãBz ,Cãéc àîòè àîéà- ¥¨©£¨¦¨¨¥¥¨¨¨§©¨
,ipy xyrnn dcez `iadl xyt`y zcnl okidn,íéîìMî¦§¨¦

1

2
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4

5

6

7

8

9

oifge` mipy` cenr `t sc ± oey`x wxtzereay

äìéçú ïéùéøôî éëågaf xzen `diy zpn lr oaxw mey -?øùëå äéôúëá ïéòáøàmirax` zewll aiig `ed -

xac dxenz myl dligzkl yixti zxn` z`e ,mirax`d z` bteqe ,xnen - xind m`y :(`,a dxenz) opzck ,xindy lr

zewln miaiigzne xeq` `edy?ïðçåé éáøãì àúéà íàzhigya mgld ycw inp dxfrd znegl ueg :lirl xn`c -

`xwirn xn`ck ciar `l i`n` - ib`t zia znegn miptl `ed m` ,gafd?'åëå íçì éúééìåike" dl xcdnwce -

"dxfrl oileg oiqipkn?,dxfrd znegl ueg gipie ,mgl iziil

`ied elit`e .gafd zhigya ycwzny mewna ib`t ziaa

.dxfrl eqpkp `l `dc ,`xeqi` `kil - oileg eedc ,dxenz

òáøà àëéàã íåùîlkae ,sipdl jixvy dnexzc zelg -

sipny mewna dxfra etipdl jixve ,dlrnl mgld epivn mewn

- mgl yiy mewn lk :(`,aq) lirl xn`c `d `iyw i`e .xyad

`kid :xn`e ,dlrnl mgld?`l i`n` ,mi`elina :`tt ax xn`

inp opivxzck ,hwp `zlin xwir :ivexzl `ki` !dceza inp xn`

.lirláéúë 'ä éðôì.minly llka `id dceze ,minlya -

äøæòì ïéìåç ìééòî÷.`id dxenz `ny -íéðåîù éúééìå

dpeny ediipin yixtile ,opgei iaxk uega edpigpile zelg -

.i`eeb edpiazele ,zelg'åë êä éà àîéìåmirax` eycwile -

oileg ediipin drax` ied `l i`eebc dpeny ipde ,mipeny jezn

zecez izy eed - `ied dcez `niiwc jd i`c :jytp dnn ,dxfra

`cg `l` ded `le dxenz `niiwc jd i`e ,dnexz zelg dpenye

eed `le ,eycwc mirax` ipdn edpiaygil dpny ipd - dcez

.dxfra oilegèòîîã íåùî éëäá øùôà àì éðùîå

íéòáøàã äìéëàáik lek`l dvex epi` odkc .milrad iab -

odkl oi`e ,zg` dcez `l` o`k oi` `ny :xeaqc ,drax` m`

odizy `ny :oiyyeg inp milrade .odn drax` m` ik lek`l

- zelg drax` oze` `vnpe .zeycw dpeny lke ,od zecez

:xninl `kil ,oilegl wetil ,`l i` :opixn`c ,lirle .micea`

.zelg mirax` `l` `kil mzdc ,mirax`c dlik`a hrnnw

yixtdc `kd la` .dnexzl rax` iyextl dil zi` jytp dnne

hrnn `we ,od jxevl `ly mirax`c xninl `ki` - zelg ipy

.mirax`c dlik`a milraläìéëàá èòîî à÷ã øçà ïéðò

äòáøàã`kilc `kid `nlra eli`c -i` ,oaxw cg `l`

,drax` `l` mipdkl oilk`p oi` - mipeny jezn mirax` eycwi

yi - drax` `l` `kilc oeike .milral oilk`p edlek jci`e

,dpeny mipdkl `ki`c ,`kd la` .cg` meia olke`l jcia wetq

icil ez` `le ,evxiy in lkl owlgn lik`dl oileki milra lye

mdiypl `l` oilk`p oi`c oeik ,mipdklc dpeny la` .dtixy

meia dpeny edlekl ilk` evn `l `nlc ,mdicarle mdipale

`le ,dcez jci` `ied `l `nye .dtixya xzend iede ,cg`

hrnn z`vnpe ,rax` `l` yicwc `kile ,mirax` `l` eycw

:xg` oipr .iax ixen .oick `ly sixye ,rax` el`c dlik`a

`l jci`c ,llk iycw `l `nlic - mirax`c dlik`a hrnn

la" meyn xare ,edl sxy - xgnl ixzezn ike ,dcez `ied

.izrny jk .(k mixac) "zigyzäöø øôëúî äá äöø

øôëúî äãìååáli`ed ,z`hg clek dl aiyg `lc -

xtkzne ,xaera xtkzdl inp ded dizrcc ,zxaern dyixtde

mdizy ozeyrl leki dcez iab dizeekce .dvxiy mdn efi`a

,dclea xtkzn oi` - yicwdy xg`l dxarzp la` .zecez

`l izk`c ,cle i`d` dizrc ded `l dyicwdykc meyn

.dxarzpúøáåòî äîäá éúééìdnda" xn` ikd meyn -

`ied `l ,dl yixtn ikc meyn - "dclee dnda" `le ,"zxaern

.zexzenl dligz yixtnc xninl `ki`e ,`cg `l`éàäå

äãåúá øúåî éåäéìdligz oiyixtn ike :xninl `kil `kde -

zexzenl?'eke oiyixtn ike :jxtinl `ki` ,xzen myl dligzn iziin diteb `ide ,cg `l` ied `lc ,lirl la` .cled e` m`d e` ,ezvwn axw eiykre ,`teb `cg `l` `ied `l dyixtdy dryac .oaxw xwir `ied dzvwn ixdy?ïì àîéì ïàî

epi` - exiiy m` mzd dil `xiaq `nlic .zecez clede m`d ediy dcez iab dizeekc xninl irac ,dcleek aiyg `lc ,xiieyn ied - m`l yicwdyk eyicwd `ly ,xaerl exiiy m`e ,`ed en` jxi e`l xaerc meyn epiid mzd opgei iaxc mrh -

,ycwd gaya xtkzn mc`c meyn - xtkzn dcleea dvx xn`c opgei iaxc `nrh epiid `l` .mdnr mngle cleede m`d mdipy aixwdl leki oi`e ,oaxw cleed zeyrl leki oi` inp ikde ,dzn `l` envr iptl oaxwl exiiyl leki oi`y ,xiieyn

.`l - mngle mdipy `iadl la` ,dnr dngle dvxiy dcez efi`a xtkzn inp ikd .cleed lqet - m`a xtkzpy xg`le .`gay lk` dizrc ded - zxaern dyixtd ikc .cleeaéìò àîéìå.dzeixg`a aiig `diy ick -úøçà éúééìåzeixg`l -

.dpey`xcøåãú àì øùà áåè äøîà äøåúä."ilr" xn`c (a,a oileg) dil opinwene -äìéçúëì øåãðìå íå÷éì úøîà úàå.xwir lk xcep epi`y - dfne dfn aeh :dil `xiaqc ,"ilr" `nilc -äðùîàéáé äãåú éìò éøä øîåàä

ïéìåçä ïî äîçìå àéä.dcez llb mglc ,odizya aiigzn - "dngle" xn` `lc ab lr s` ,"dcez ilr ixd" xn`c oeike .onwl opixn`ck ,oilegd on `l` `a epi`e ,daegay xac dil dede ,da aiigzp - "ilr" xn`c oeikc -
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íàxn`c `kid dcen opgei iax elit` `dc ,"`zi` m`" hwp mpga Ð 'ek diwfgcl `zi`

`nye .lirl opixn`ck ,"mipeny jezn mirax` eycwil",oiekin `lc `kid `wecc

oileg eed i`cec mirax` ediipia `ki`e ,oaxw jxev iedc ,dxfrl oileg iziil (el) xn`ck

diwfg xn` ikdc .zeixg`l yixtnk dil eed jci`e ,mipeny jezn mirax` edl eycwile

jxtnl `kil jklde .oiekin `w zeixg`lc lirl

oiekin `w zeixg`lc oeik ,dxfrl oileg liirnc

ody it lr s` inc xitye ,edpip oaxw jxev Ð

d`ian :(a,eq migqt) owfd llda `ipzck .oileg

dilr jneqe ,dyicwne ,dxfrl oileg `idyk

`cg `l` `kilc ,lirlc jpda la` .dhgeye

mgll `ifg `le `id dxenz `nlce ,dnda

mpg lre .liirn `w dxfrl oileg Ð `xwirn

wxta lirlc ab lr s`e .qxhpewa ok yxit

lr miyak ipy hgy" iab (`,gn) "zlkzd"

Ð dxfra oileg edl opiayg "zelg mirax`

ivn `l uegac ,mipta edl wixtc meyn epiid

.`veia elqtil `lc ,edl wixtàîìãm`

`iywc izyxit lirl Ð xiieyn epi` exiiy

rnync (`,dk) "oinixrn cvik" wxt dxenzn

m` opgei iax xaqwc `zrnyc `pwqn `ed jdc

.xiieyn epi` Ð exiiyäøåúäaeh dxn`

xn`w `l dcedi iax elit`e Ð xecz `l xy`

,`l Ð "ilr ixd" xn` la` ,"ef ixd" xn`c `l`

wxta opixn`c `de .(`,a) oileg yixa `zi`ck

`iai mdn cg` zn" iab (a,hp xifp) "oixifp ipy"

`xab ipewiz Ð "ecbpk xecie weyd on xg`

epiid Ð (a,gk my) xifpa epa xicn yi`de ,ip`y

.zevna ekpgl ick inp

dcez
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é"úë é"ùø

úåøúåîì äìéçú ïéùéøôî éëå[oaxw] meyl -?.dpey`xd z`vnp jk xg`e zxg` yixtde dpey`x ca`y oebk (e`) xzezpe xtky e` ,cle [`l`] zexzen epivn `l `déøî éðò.ixen ippr=äéôúëá íéòáøàyi mirax` -

"dxenz `d" xnele dligzkl zeyrl xyk zxn` z`e ,"eze` xini `l" aizkc ,[exeaica] (xaca)?éàå .íçìä ùã÷ äøæòä úîåçì õåç äîçìå íéðôì äãåú èçåùä à÷øéô éàäá ìéòì øîàã ïðçåé éáøãì àúéà íà !

ïéìåçì ÷åôéì àì"dxfrl oileg oiqipkn ike" jxtnl ivn `l `kde -?.lirl jixtckéðùîåsipdl rax` `ki`c meynmewn lk :"dvn ze`a zegpnd lk" wxta xn`ck ,weye dfg mr dtepz oiperh odkl zelk`pd rax` oze` -

dtepzae ,zelg rax` epiid - dcez znexze .dcez znexz ef - "dnexzd" ,weyd df - "wey" ,lqd ztepz df - "dtepzd" ,dfg df - "dfg" :"oxd` z` ev" zyxta dtepz iab mipdk zxeza `ipz cere .dlrnln mgld - mgl yiy

'd iptl" aizk."íéðîù êåúî íéòáøà äì åùã÷éìåmr iycw mipny edlek inp ikde .miyecw mdipy - zeixg`l zepaxw ipy yixtnde ,oiekn `w zeixg`l :lirl diwfg xn` ikdc .zeixg`l yixtn dil ied mirax` jpi`e -

.hgeye dilr jneqe ,dycwne ,dxfrl oileg `idyk d`ian - owfd lldk ,oileg odc ab lr s`e .inc xitye ,edpip oaxw jxev ,edl liirn `w zeixg`lc oeikc - "dxfrl oileg liirn" jxtinl `kil jkld .diytp itp`a mirax`e ,dcezd

w dxfrl oileg - `xwirn mgll `ifg `le `id dxenz `nlce ,dnda `cg `l` `kilc ,lirlc jpda la`.mpg lr liirn `äìéëàá èòîî à÷ã íåùîmxz rax` oze`e ,`id dcez e`l `nye ,zelg dpny mxez `ed eiykrc-

oick `ly`pyil .ozlik` onf ,odilke` z` hrnn - dlik`a hrnn .leqtd zial miycw iziine ,o`kl zeie`x opi`e oileg ody el` ici lr xzep icil ez`e ,edpilk`l mipdk igkzyn `l `nlicc .zeie`xd rax`n dlik`a hrnne

."rax`c dlik`a hrnnc meyn" opiqxb `pixg`'åë ùéøôîä."oinixrn cvik" wxta ,dxenz zkqna -éàäå.cled -äãåúã øúåî éåäìzexzenl dlgz yixtn [ike] :xninl `kile -?.`ed dteb cg dyxtd zryn `dcïàî

ïì àîéì.dil `xiaqc meyn ,xtkzn dclea dvx xn`c opgei iaxc `nrhc -åøééù íà.miycw myl clel -øééåùîzecez izy myl clee m`d yixtiy `kd inp xninl `vnzc ,zepaxw ipy myl en`le el yixtdl lekic -?

.mgl oerh oi`e ,xzen [cled] (exiag) ied - m`d aixwiyke ,xzen oaxwl m`d mr yecw egxk lra cle ied m`l yixtdyk `l` ,xiieyn epi` - exiiy m` mlerl `nlcïðçåé éáø øîàã éàäå:xaqwc - xtkzn dclea dvx -

.xzen jci`d ied - mdn cg` axw m` mlerle ,ycwd gaya xtkzn mc`àéøäîãì.mewn my -äîäá éúééìå."ezcezl dnda eze` yixt` - dcez ilr" :`nile zxg` -úøçà äîäá ãåò éúééìå`dc ,excp zeixg`l -

.zenda yly edl eed `zydc ,zeixg` zyecw zg`d lr dlge ezeixg`a aiige ,xn`w "ilr"øåãú àì øùà áåèxne`d - xcp :dpyd y`xa opixn`c ,"ilr" epiid - "xecz" .zxg` yixti `le ca`z `nyc ,"ilr" xnel xeq`c -

."dler ef ixd" xne`d - dacp ,"dler ilr ixd"äðùîïéìåçä ïî äîçìå àéä àéáé.oilegd on `l` `a epi`c onwl opixnb daegay xac lke ,daegay xac dil ied - "ilr ixd" xn`c oeikc ,xyrnd on `le -
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xcde"קמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc zegpn(oey`x meil)

oaxw ,xn` m`eøNònä ïî dîçìå ,ïéleçä ïî éìò äãBzxyrnn - ¨¨©¦©¦§©§¨¦©©£¥
,ipyàéä àéáé[dcezd-],ïéleçä ïî dîçìåaiigzdyk ciny itl ¨¦¦§©§¨¦©¦

i`yx epi`e daegay xac mgld dyrpe ,mgla mb aiigzd dceza
xn` m`e .xyrndn ep`iaiy zepzdlïî dîçìå ,øNònä ïî äãBz¨¦©©£¥§©§¨¦

àéáé ,ïéleçäaiigzny xn` m`e .xcpy enkïî dîçìå àéä ©¦¨¦¦§©§¨¦
àéáé ,øNònä.xcpy enke,xyrndn dcezd ingl z` `ianykàì ©©£¥¨¦Ÿ

àéáémze`úBònî àlà ,éðL øNòî éhéçîzexit odilr ectpy ¨¦¥¦¥©£¥¥¦¤¨¦¨
.éðL øNòî©£¥¥¦

àøîâ
,äãBz éîçì éìò éøä øîBàä ,àðeä áø øîàoaxw xikfd `le ¨©©¨¨¥£¥¨©©§¥¨

,dcezàøáb éàä òãé òãéî ,àîòè éàî .dîçìå äãBz àéáî- ¥¦¨§©§¨©©£¨¥©¨©©©§¨
df mc` rceiáéøwéà àì äãBz àìa íçìc,aixwdl xyt` i` - §¤¤§Ÿ¨Ÿ¦¨¦

øîà÷ dîçìå äãBz éàäå,dngle dcezl ezpeek zn`ae -éàäå §©¨§©§¨¨¨©§©
[dne-]øîà÷cwx excpa,äãBú éîçìy meynè÷ð àúléî óBñ- §¨¨©©§¥¨¦§¨¨©

mixacd zligz z` hinyde ,dcez ingl ,xacd seq z` wx qtz
.mdipyl ezpeek mpn` ,dcezd `idy

:`xnbd dywn,ïðzàéáé ,ïéleçä ïî dîçìå øNònä ïî äãBz §©¨¦©©£¥§©§¨¦©¦¨¦
e .øãpL äîk,`ped axléànàdcezd z` `iadl i`yx recn - §¨¤¨©©©
ixde ,xyrnn,ïéleçä ïî dîçì øîàc ïåékseql ezpeeky xn`p ¥¨§¨©©§¨¦©¦

ok m`e ,oilegdn dcez mb envr aiigle xacdïî dîçìå àéä àéáé̈¦¦§©§¨¦
.ïéleçä:`xnbd zvxzn,íúä éðàL,dpynaäãBz øîàc ïåéëc ©¦¨¦¨¨§¥¨§¨©¨

øNònä ïî,dceza aiigzd xakeoi` 'oilegd on dngl' xne`yk ¦©©£¥
`l` ,dcez mb `iadl xcpk zyxtzn ezxin`éøä øîBàk äNòð©£¨§¥£¥

íçì éìòcala,éðBìt ìL BúãBz øBèôì`ian i`ce df ote`ay ¨©¤¤¦§¨¤§¦
dcezd z` xehtl cala mgll ezpeek o`k s`e ,dcez ila mgl

.xyrndn laiwy
:`xnbd dywnéëä éà,eixac llk zernyn itl yxtzn excpy ¦¨¦

àéä àéáé ,øNònä ïî dîçìå ïéleçä ïî äãBz éðz÷c àLéø¥¨§¨¨¥¨¦©¦§©§¨¦©©£¥¨¦¦
,ïéleçä ïî dîçìåmb aiigzd xak oilegdn dcez exne`ay meyn §©§¨¦©¦

.xyrndn mgld `iaiy yxtl leki epi` aeye ,oilegdn mgla
,recneénð àëäy eixac yxtpøBèôì äãBz éìò éøä øîBàk äNòð ¨¨©¦©£¨§¥£¥¨©¨¦§

,éðBìt ìL Bîçìxn`p o`k s`e ,mgla llk aiigzn epi` df ote`ay ©§¤§¦
cizr `edy mgld z` xehtl ,cala dceza aiigzdl ezpeeky

:`xnbd zvxzn .xyrndn xecplàzLä éëädf zencl yi ike - ¨¦©§¨
,dflàîìLaxacd oaen ,oilegdn dngle xyrndn dceza ¦§¨¨

dy meyn ,dcezd z` xehtl cala mgl aiigznyíçìmlerl ¤¤
éúà äãBz øèôéîìlth mglde xwird `id dcezdy ,[`a `ed-] §¦§©¨¨¥

,xyrndn dngle oilegdn dceza la` .dllba `aeøèôéîì äãBz¨§¦§©
àéúà éî íçì`id dcezd ixd ,mgl xehtl d`a dcezd m`d - ¤¤¦¨§¨

oi` dcez xcpyky i`ce `l` .mgl jxevl dyixtdl oi`e xwird
`linne ,envrl aeig `ed `l` xecpl cizr `edy mgll xeyw excp
epi` aeye ,oilegdn mgla mb aiigzn 'oilegdn dcez' xn`yk xak

.xyrndn ep`iaiy yxtl i`yx
:`ziixan `ped ax lr dywn `xnbdéìò éøä øîBàä ,òîL àz̈§©¨¥£¥¨©

å ,íçì àìa äãBzilr ixd xne`d okíéëñð àìa çáæ,enr mi`ad ¨§Ÿ¤¤§¤©§Ÿ§¨¦
.íéëñðe çáæ ,dîçìå äãBz àéáîe BúBà ïéôBkdcezd xcpy itl ¦¥¦¨§©§¨¤©§¨¦

zwiicn .df `la df mi`a mpi`y ,mikqp llek gafd xcpe mgl llek
:`xnbdàîòèmeyn ,dngle dceza aiigy mrhd -øîàcilr ixd ©£¨§¨©

,mgl dnr zxxeb dcezdy ,dcezäãBz øîà àì ìáàixd `l` £¨Ÿ¨©¨
,dcez ingl ilràìxn`y `ped axk `le ,dceza aiigzn epi` - Ÿ

.dcez aiign mgld xcpy
:`xnbd zvxznäãBz øîà àìc áb ìò óà ïécä àeäwx `l` ©¦©©©§Ÿ¨©¨

,`ped axke ,dceza aiigzn mewn lkn ,mglådxikfd `l `ziixad §
y meyn ,df ote`àðúéîì éòa à÷c éãééà`pzd dvxy ab` - ©§¥§¨¨¥§¦§¨
xne`d oic zepylíéëñð àìa çáæ,mdipya aiigznyéðúî àìc ¦¤©§Ÿ§¨¦§Ÿ©§¥

çáæ àìa íéëñð déìmikqp xne`a jtdl zepyl leki epi` myy - ¥§¨¦§Ÿ¤©¦
ezpeeky okziy itl ,gafa mb aiigzn epi` df ote`a ixdy ,gaf `ll

jkl ,gaf `ll mi`ad mikqplénð àðzdcez iabl mb `pzd dpy - ¨¨©¦
wxäãBz.jetdd ote`d z` `le ,mgl `la ¨

,'mikqp `la gaf' e` 'mgl `la dcez' xne`dy ,xn`p `ziixaa
:`xnbd dywn .mdipy `iadl eze` mitekéànàaiigzn recn - ©©

,mdipyaàeä Bnò Bçúôe øãðgzte ea xfg xcpd mr cgi ixd - ¤¤¦§¦
aiigzn epi`y xn` dcezd xcpn xeaic ick jeza ixdy ,dhxga
mb hxgzdl ezpeek ,mgl `ll dcez oi`y `ed rceiy oeike ,mgla

.mikqpe gafa oke .melk `iadl dvex epi`e dcezdn
:`xnbd zvxznépî àä ,äi÷æç øîà,ef `ziixa dpyy `ed in - ¨©¦§¦¨¨©¦

ì ñBôz éøîàc ,àéä éànL úéa¯ ïBLàø ïBLz` miqtez ep` ¥©©¦§¨§¦§¨¦
mb aiigzd ,dceza aiigzdyk cin jkle ,mnvr ipta eixac zligz
ixac z` ep`vn okide .eixac jynda ea xefgl leki epi`e ,dngla

,i`ny ziaïðúc(.h xifp),xne`dúBøâBøbä ïî øéæð éðéøämip`z-] ¦§©£¥¦¨¦¦©§§
[zeyaiäìácä ïîe,[lebira eqxcpy zeyai mip`z-]éànL úéa ¦©§¥¨¥©©
íéøîBàdf ixd,øéæðmzqy ,ezexifp dlg cin 'xifp ipixd' xn`yky §¦¨¦

.oiidn `id zexifp,øéæð Bðéà ,íéøîBà ìlä úéáexcp df ixdy ¥¦¥§¦¥¨¦
zexifpl ezpeeky xn` zexifpd zlawn xeaic ick jezay ,enr egzte

.zexifp dpi` mip`zn zexifpe ,mip`zn
,øîà ïðçBé éaø`ziixad z` x`al xyt`àîéz eléôà[xn`z-] ©¦¨¨¨©£¦¥¨

k `idy.ìlä úéaok` ,excp z` lhal oiekzn xcepd did eli`y ¥¦¥
xaecn `ziixaa mle` ,lld ziak xcpd lhaéúééä eléà øîBàa§¥¦¨¦¦

Ck ïéøãBð ïéàL òãBé,xcpd lk jka lhazie ,mgl `ll dcez -àì ¥©¤¥§¦¨Ÿ
Ck àlà ,Ck øãBð éúééäexne`a ok m`e ,dngle dcez ilr ixd - ¨¦¦¥¨¤¨¨

:`xnbd dywn .miiw excp jkle ,excpn hxgzd `l 'mgl `la'éàîe©
ïéôBkixde ,mdipy `iadl eze` miteky `ziixad zpeek `id dn - ¦

:`xnbd zvxzn .m`iadl ezrcdéa øãä éòa à÷cxg`ly - §¨¨¥¨©¥
epkxved jkle ,ea xefgl dzr dvex ,xcpl dzid ezpeeky xn`y

.m`iadl ezetkl
:`ziixan diwfgl di`x d`ian `xnbdéìò éøä øîBàä ,òîL àz̈§©¨¥£¥¨©

,dîçìå äãBz àáä ,Bì eøîàå ,íéëñð àìa çáæå ,íçì àìa äãBz¨§Ÿ¤¤§¤©§Ÿ§¨¦§¨§¨¥¨§©§¨
øîBàå ,íéëñðe çáæå,xcepdïkL òãBé éúééä eléàilr didiy - §¤©§¨¦§¥¦¨¦¦¥©¤¥

,mdipy `iadløãBð éúééä àì,llkBúBà ïéôBkdcez `iadl Ÿ¨¦¦¥¦
,mgle.zòîLå øBîL ,Bì íéøîBàå:`xnbd dywnäi÷æçì àîìLa §§¦§§¨©§¨¦§¨¨§¦§¦¨

i`ny ziak lirl `ziixad z` cinrdy,oey`x oeyl qetzyàçéð¦¨
déìdceza aiigzd xak dligzay ,i`ny ziak ef `ziixa mb ¥

.mgl `ll xnel leki epi` aeye ,dngleïðçBé éaøì àlàcinrdy ¤¨§©¦¨¨
,lld ziak zncewd `ziixad z`,àéL÷`ziixa cinrdl yi cvik ©§¨

`weeca oiekzdyk yexita zwqer `ziixad ixde ,lld ziak ef
.miiw epi` excp lld zial ok m`e ,mgl `la cala dcezl

:`xnbd zvxznàä ,ïðçBé éaø Cì øîà,ef `ziixa -úéa éàcå ¨©¨©¦¨¨¨©©¥
,àéä éànLlld ziak cinrdl xyt` dpey`xd `ziixad z` j` ©©¦

.lirl x`eanke
:ef oeyl zxxan `xnbd .'zrnye xeny el mixne`e' xn`p `ziixaa

.'zòîLå øBîL' éàî:`xnbd daiyn'øBîL' ,ééaà øîàdpeekd ©§§¨©§¨¨©©©¥§
,äãBz àáäeäãBz àáä ,'øBîL' ,øîà àáø .dîçì àáä ,'zòîLå' ¨¥¨§¨©§¨¨¥©§¨¨¨¨©§¨¥¨

,ïk úBNòì ìéâø àäz àlL ,'zòîLå' ,dîçìå`la dcez xecpl §©§¨§¨©§¨¤Ÿ§¥¨¦©£¥
.mgl

`iadl xcepd :dpyna epipyàéáé ,øNònä ïî dîçìå àéä (äãBz)¨¦§©§¨¦©©£¥¨¦
m`d :`xnbd dywn .xcpy enkàéáé,xcpy enk `weecàìc ébñ àì ¨¦Ÿ©¦§Ÿ

éúééî`ld ,xyrndn m`iai `l m` eaeig ici z`vl witqi `l ike - ©§¥
:`xnbd zvxzn .dkxa eilr `aze ,`vi oilegdn s`y i`ceáø©

,éøîà àcñç áøå ïîçðm`y dpynd zpeek ok`àéáî äöø ©§¨§©¦§¨¨§¦¨¨¥¦
m`e ,xcpy enk xyrndnàéáé àì ,äöø àì`l` xyrndn Ÿ¨¨Ÿ¨¦

.oilegdn
:ipy xyrnn `iadl i`yxy ote` iabl dpyna epipyàéáé àìå§Ÿ¨¦

mgld.éðL øNòî úBònî àlà ,éðL øNòî éhéçîzx`an ¥¦¥©£¥¥¦¤¨¦§©£¥¥¦
:`xnbdeäééåøz éøîàc àcñç áøå ïîçð áø,[mdipy exn`-]àì ©©§¨§©¦§¨§¨§¦©§©§Ÿ

eðL,ipy xyrn ihign mgl `iadl oi`yéðL øNòî éhéçî àlà ¨¤¨¥¦¥©£¥¥¦
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oifge` mipya cenr `t sc ± oey`x wxtzereay

éðù øùòîä ïî äîçìå ïéìåçä ïî äãåú éìò éøä øîà íàålkd `iai - "oilegd on" xn` ,gafd dcez xwirc oeik -

.daegay xac dil dede ,da aiigzp - "ilr" xn`c oeikc .oilegd onàéáé ïéìåçä ïî äîçìå éðù øùòî úåòîî äãåú

xza mgl xixb `l ikdl - dzevnk oilegd on gaf iziin `l `ede ,oilegd on `al devnl `ed xwire li`ed ,xn`y enk -

.gafàøîâäãåú éîçì éìò éøä øîåàä àðåä áø øîà.odizy `ian - "dcez" xn``lc ab lr s` -äéúìéî óåñ

è÷ð."dngle dcez" xn`c o`nk ied - "dcez ingl" xn` ikc -

ïéìåçä ïî äîçìå øîàã ïåéë.oilegd on dngle `id `iai -

øùòîä ïî äãåú ùåøéôá øîàã ïåéë íúä éðàù`d -

ilr ixd" xne`k dyrp - "oilegd on dngl" :ikd xza xn`wc

xne`k dyrp inp `kd ,"ipelt ly ezcez xehtl oileg ly mgl

on e`iadl izxcpy ezcez xehtl oilegd on dngl ilr ixd"

xn`c `kid mlerl la` .oilegd on dngl `ian ikdl ."xyrnd

.dcez inp `ian - mzq "dcez ingl"øîåàë äùòð éîð àëä

éðåìô ìù åîçì øåèôì äãåú éìò éøäxcpy oipr lkac -

iedil [`l` oileg xza xixb xyrn iedl `l] - xyrnd on `iadl

on dngle ,oilegd on dcezd `iaie .xyrnd xza `xixb oileg

.xn`y enk ,xyrndéúà äãåú øèôéîì íçì àîìùá-

inl `ki` ,dcez llb mgl :(`,t zegpn) opixn`ckdyrpc xn

.ipelt ly ezcez xehtl xne`køèôéîì àéúà éî äãåú àìà

íçì.ipelt ly engl xehtl xne`k dyrp :`nipc -àì ìáà

äãåú øîà."dcez ingl" `l` -àì`iadl eze` oitek oi` -

.dngle dcezçáæ àìá íéëñð øîà éë äéì éðúî àìãoi`c -

oii acpznd :(a,cr zegpn) xn`ck ,mikqpe gaf `iadl eze` oitek

.miyi`d iab lr etlfne `ian -éàîàådcez `iadl eze` oitek -

"mgl `la dcez ilr ixd" xn` ik dngle?àåä åîò åçúôå øãð

hxgzp xzl`l - dcez xcpyky ,xnelk -rcei didy itle .xaca

miiwl oitek i`n`e ,excp xezql ick hxgzp ,mgl `la dcez oi`y

excp?ip` :xnel lekiy - "enr egzte xcp" :xg` oipr .izrny jk

ipi`y eiykr .mgl `la dcez `iadl leki iziidy xeaq iziid

.dkxal epexkf iax ixen .iyt` i` ,lekiïåùàø ïåùì ñåôú-

.dngle dceza aiigzp - "dcez" xn`c oeikeéàîù úéálr s` -

qetz - "xifp ip` ixd" xn`c oeik ,zexifpa epi`y oipr xn`y it

.xifp iede ,oey`x oeylììä úéá àîéú åìéôàxcp epi` i`n`e -

enr egzte?`la jk oixcep oi`y rcei iziid eli`" xn`c oebk

!"dngle dcez `l` xcep iziid `l ,mglåúåà ïéôåë éàäå

úøîà÷ãwc ,eze` oitek ikdl ,ie`xk iiez`l ezrc `d -xcdn

oitek - "mgl `la izxcpy enk `l` `iadl dvex ipi`" xn`e dia

.obedk xecpl ezrc didy dligz dliby enk ,eze`éúééä åìéà

ïëù òãåé.xcep iziid `l - dngla aiig iziidy -àîìùá

äé÷æçìoey`x oeyl qetz meyne ,i`ny ziak `iddl miwenc -

.eze` oitek oey`x oeyl qetz meyne ,i`ny zia inp `d -àìà

ïðçåé éáøìlld zia e`l i`ce i`d - lldziak `iddl miwenc -

!'eke "rcei iziid eli`" xn`wc ,`ed egzte xcp `dc ,`idøåîù

.dzevnk dngle dcez `ade devnd -úåùòì ìéâø àäú àìù

êë.mgl `la dcez xecpl -éúééî àìã éâñ àìon ediiexz -

xyrnd?- rnync ,"odipy `iai" xn`w i`n` ,xnelk .dinza

.dkxa eilr `eaz - oilegd on iziin i` ,oilegd on `leäöø

àéáé.xyrnd on -éðù øùòî éèéçî ç÷é àìùdnda -

.ezcezléðù øùòî úåòîî ìáà.dngle dcez `ian -éðà

àéáé àì éðù øùòîî ïéçå÷ìä ïéèéçá åìéôà øîåà-

.zecez jxevläãåúì äì úôìé àëéäîihign d`ian dpi`c -

ipy xyrn?íéîìùîixwi` dceze ,ipy xyrnn oi`ay -

.(f `xwie) "einly zcez gaf xyae" aizkc ,"minly"

íéîìùå
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äãåúdcez ilr ixd" :xn` ikdcÐ oilegd ondngle`id`iai xyrnd ondngle oilegd on

ike .oilegd on `l` `a epi` daegay xac lkc ,oilegd on lkd aiigzp Ð "oilegd on

zial `iran `lc .xeaic ick jez elit`e ,dia xcd ivn `lÐ "xyrnd on dngl" xn`e xcd

zial elit` `l` ,oey`x oeyl qetz Ð "zexbexbd on xifp ipixd" iab `xnba ixn`c ,i`ny

inc `l Ð enr egzte xcp dil opiaygc lld

dxin`c ,xcdin ivn `le xcdinl irac ,`kdl

`xza wxta inp opixn`e .heicdl ezxiqnk deabl

xeaick Ð xeaic ick jez ,`zklde :(`,ft) mixcpc

iabe .yxbne ycwne dxf dceare scbnn ueg ,inc

wxt dxenza gken minly zxenze dler zxenz

iqei iax elit` ,jlnpac (a,dk) "oinixrn cvik"

dler zxenz ef ixdÐxeac ick jez elit`cdcen

.(inp minlye)éàîàon dngl xn`c oeik

`d :dniz Ð oilegd on dngle `id `iai oilegd

yie ?lirlck ,"hwp `zlin seq" `kd jiiy `l

"dcez ingl ilr ixd" xn` ikc dil `iywc :xnel

ilr ixd" xne`d enk ,xyrnd on dcez `iai Ð

."oilegd on dngle xyrnd on dcezàîòè
i`n :dniz Ð `l dcez xn` `l `d dcez xn`c

,inp ikd oi` ?dil `iywilr ixd" xne`a `weecc

Ð "dcez `la mgl" xn` la` ,"mgl `la dcez

la` ,hwp `zlin seqc yxtn `w lirl `dc .`l

.`l Ð "dcez `la mgl" `icda yxit m`

(äãåú)`l `iai `iai xyrnd on dngle `id

`l ike :oda aezky miyexit yi Ð iziin `lc ibq

m` i`ce `d ,xyrnd on mgll iziin `lc ibq

d`xpe .dkxa eilr `az Ð oilegd on mgl `iad

.ayiil leki mc` oi`y xteq zerh dfy

ediiexz iziin `lc ibq `l ike :iz`vnmiwiiecnae

Ðoilegd onmdipy`iadm` i`ce`d ,xyrnd on

dfe ,oizipzna qxhpewayxit oke .dkxa eilr`az

enk `iai xyrnd on dngle `id dcez :epeyl

daeg e`l Ð "`iai" i`dc yxtn `xnbae .xcpy

Ð oilegd on mdipy `iad m` oky lkc ,`ed

.xn`w dvx m` `l` ,car xityc
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é"úë é"ùø

øùòîä ïî äîçìå ïéìåçä ïî äãåú éìò éøä øîà íàå

.ipy xyrn -ïéìåçä ïî äîçìå àéä àéáéjiiy mglc -

"oilegd on dcez ilr ixd" xn`c oeikc ,dcez xzalra -

digxkon dngl" xn`e xcdc i`d jkld ,mgla aiigin

"xyrnd-.`ed melk e`lïî äîçìå øùòîä ïî äãåú

àéáé øùòîä ïî äîçìå àéä äãåú àéáé ïéìåçäikde -

"oilegd on dngle ,xyrnd on dcez" :eyexit-.xcpy enk `iai

"xyrnd on dngle `id dcez" xn` m`e-.xcpy enk `iai

"`iai" xn`w [c i`dc] yxtn `xnbae-lkc ,`ed [daeg] e`l

[dvx m`] `l` ,car [xityc] oilegd on mdipy [`iai] m` oky

.xn`wàéáé àìå.mgld -éðù øùòî éèéçîyxtn .envr -

.`xnba `nrhàøîâè÷ð àúìéî óåñ.mgl jk xg`e ,dligz dcez xecpl oeek -ïéìåçä ïî äîçì øîàã ïåéë.oilegd on lkd `iaie ,"hwp `zlin seq" inp `nip -éðåìô ìò åúãåú øåèôì éìò éøä øîåàë äùòðepi`c -

.xyrn zcez xehtl oilegd on ilr ixd :rnyn inp ikd ,mgl `l` `ianïéìåçä ïî äîçìå àéä àéáé.`nip i`n` ,dngle dceza dil aiige -àúùä éëä .øùòî ìù åîçì øåèôì íçì àìá äãåú éìò éøä øîåàë äùòð éîð

'åë.mgl llb dcez oi`e dcez llb mgl ol `niiwc -äãåú øîà àì ìáà.mgla `kiiy `l dcezc ,icin iziin `l - "mgl" `l` -çáæ àìá íéëñð äéì éðúî àìãgaf `iaiy eze` oitek - "gaf `la mikqp" :ipznl ipn ded `lc -

ikqpe.dcez inp `pz ,"mikqpde zegpnd" wxta opixn`ck ,envr ipta oii acpzdl mc` leki `dc ,méàîàdngle dcez `iadl eze` oitek-?åîò åçúôå øãði`ce - "mgl `la" xeac ick jeza xn`c oeik ,dhxga gzt xcpd mr `ed -

.icin iiez`l ira `le ,"mikqp `la gaf" oke .mgl `la dcez oi`c `ed rceie ,"dcez"d on ea xfegïåùàø ïåùì ñåôú.dngle dceza aiigzp cin - "dcez ilr" xn`c oeike -úåøâåøâä ïîå äìáãä ïî øéæð éðéøäon `l` zexifp oi`e -

.oiidøéæð äæ éøä íéøîåà éàîù úéá.rnyn oiin zexifp mzq - "ipixd" xn`c oeike ,oey`x oeyl qetzc -øéæð äæ ïéà íéøîåà ììä úéáå.`ed enr egzte xcpc -àîéú åìéôà."eze` oitek" ipzwc `ziixa jd -éúééä åìéà øîåàá

òãåé.mgl `la dcez jk oixcep oi`y -êë øãåð éúééä àì.xn`w dhxg meylc xninl `kil `zydc ,dngle dcez `l` -åúåà ïéôåë éàîålkd z` `iadl ezrcc oeik -?äéá øãäîì éòá à÷ã.df xac epl xn`y xg` -øîåàå

ïëù (øãåð) [òãåé] éúééä åìéà.melk xcep iziid `l - mdipy `iadl iteqy -úòîùå øåîù.onwl yxtn -äé÷æçì àîìùá.i`ny ziak inwe`l `ki` inp `d -ïðçåé éáøì àìàziak mewizc ,i`da ivexzl xninl `ki` i`n -

lld?!mdipy `iadl ezrca did `lc xn`w `icda `dêë úåùòì:jixte .mgl `la dcez xecpl -àéáé.dinza -éúééî àìã éâñ àìxyrnd on mgl -?.dkxa eilr `eaz - oilegd on mgl `iad m` i`ce `d .dinzaúåçå÷ìä-
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oaxw ,xn` m`eøNònä ïî dîçìå ,ïéleçä ïî éìò äãBzxyrnn - ¨¨©¦©¦§©§¨¦©©£¥
,ipyàéä àéáé[dcezd-],ïéleçä ïî dîçìåaiigzdyk ciny itl ¨¦¦§©§¨¦©¦

i`yx epi`e daegay xac mgld dyrpe ,mgla mb aiigzd dceza
xn` m`e .xyrndn ep`iaiy zepzdlïî dîçìå ,øNònä ïî äãBz¨¦©©£¥§©§¨¦

àéáé ,ïéleçäaiigzny xn` m`e .xcpy enkïî dîçìå àéä ©¦¨¦¦§©§¨¦
àéáé ,øNònä.xcpy enke,xyrndn dcezd ingl z` `ianykàì ©©£¥¨¦Ÿ

àéáémze`úBònî àlà ,éðL øNòî éhéçîzexit odilr ectpy ¨¦¥¦¥©£¥¥¦¤¨¦¨
.éðL øNòî©£¥¥¦

àøîâ
,äãBz éîçì éìò éøä øîBàä ,àðeä áø øîàoaxw xikfd `le ¨©©¨¨¥£¥¨©©§¥¨

,dcezàøáb éàä òãé òãéî ,àîòè éàî .dîçìå äãBz àéáî- ¥¦¨§©§¨©©£¨¥©¨©©©§¨
df mc` rceiáéøwéà àì äãBz àìa íçìc,aixwdl xyt` i` - §¤¤§Ÿ¨Ÿ¦¨¦

øîà÷ dîçìå äãBz éàäå,dngle dcezl ezpeek zn`ae -éàäå §©¨§©§¨¨¨©§©
[dne-]øîà÷cwx excpa,äãBú éîçìy meynè÷ð àúléî óBñ- §¨¨©©§¥¨¦§¨¨©

mixacd zligz z` hinyde ,dcez ingl ,xacd seq z` wx qtz
.mdipyl ezpeek mpn` ,dcezd `idy

:`xnbd dywn,ïðzàéáé ,ïéleçä ïî dîçìå øNònä ïî äãBz §©¨¦©©£¥§©§¨¦©¦¨¦
e .øãpL äîk,`ped axléànàdcezd z` `iadl i`yx recn - §¨¤¨©©©
ixde ,xyrnn,ïéleçä ïî dîçì øîàc ïåékseql ezpeeky xn`p ¥¨§¨©©§¨¦©¦

ok m`e ,oilegdn dcez mb envr aiigle xacdïî dîçìå àéä àéáé̈¦¦§©§¨¦
.ïéleçä:`xnbd zvxzn,íúä éðàL,dpynaäãBz øîàc ïåéëc ©¦¨¦¨¨§¥¨§¨©¨

øNònä ïî,dceza aiigzd xakeoi` 'oilegd on dngl' xne`yk ¦©©£¥
`l` ,dcez mb `iadl xcpk zyxtzn ezxin`éøä øîBàk äNòð©£¨§¥£¥

íçì éìòcala,éðBìt ìL BúãBz øBèôì`ian i`ce df ote`ay ¨©¤¤¦§¨¤§¦
dcezd z` xehtl cala mgll ezpeek o`k s`e ,dcez ila mgl

.xyrndn laiwy
:`xnbd dywnéëä éà,eixac llk zernyn itl yxtzn excpy ¦¨¦
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,éðBìt ìL Bîçìxn`p o`k s`e ,mgla llk aiigzn epi` df ote`ay ©§¤§¦
cizr `edy mgld z` xehtl ,cala dceza aiigzdl ezpeeky

:`xnbd zvxzn .xyrndn xecplàzLä éëädf zencl yi ike - ¨¦©§¨
,dflàîìLaxacd oaen ,oilegdn dngle xyrndn dceza ¦§¨¨

dy meyn ,dcezd z` xehtl cala mgl aiigznyíçìmlerl ¤¤
éúà äãBz øèôéîìlth mglde xwird `id dcezdy ,[`a `ed-] §¦§©¨¨¥
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àéúà éî íçì`id dcezd ixd ,mgl xehtl d`a dcezd m`d - ¤¤¦¨§¨

oi` dcez xcpyky i`ce `l` .mgl jxevl dyixtdl oi`e xwird
`linne ,envrl aeig `ed `l` xecpl cizr `edy mgll xeyw excp
epi` aeye ,oilegdn mgla mb aiigzn 'oilegdn dcez' xn`yk xak

.xyrndn ep`iaiy yxtl i`yx
:`ziixan `ped ax lr dywn `xnbdéìò éøä øîBàä ,òîL àz̈§©¨¥£¥¨©

å ,íçì àìa äãBzilr ixd xne`d okíéëñð àìa çáæ,enr mi`ad ¨§Ÿ¤¤§¤©§Ÿ§¨¦
.íéëñðe çáæ ,dîçìå äãBz àéáîe BúBà ïéôBkdcezd xcpy itl ¦¥¦¨§©§¨¤©§¨¦

zwiicn .df `la df mi`a mpi`y ,mikqp llek gafd xcpe mgl llek
:`xnbdàîòèmeyn ,dngle dceza aiigy mrhd -øîàcilr ixd ©£¨§¨©

,mgl dnr zxxeb dcezdy ,dcezäãBz øîà àì ìáàixd `l` £¨Ÿ¨©¨
,dcez ingl ilràìxn`y `ped axk `le ,dceza aiigzn epi` - Ÿ

.dcez aiign mgld xcpy
:`xnbd zvxznäãBz øîà àìc áb ìò óà ïécä àeäwx `l` ©¦©©©§Ÿ¨©¨

,`ped axke ,dceza aiigzn mewn lkn ,mglådxikfd `l `ziixad §
y meyn ,df ote`àðúéîì éòa à÷c éãééà`pzd dvxy ab` - ©§¥§¨¨¥§¦§¨
xne`d oic zepylíéëñð àìa çáæ,mdipya aiigznyéðúî àìc ¦¤©§Ÿ§¨¦§Ÿ©§¥

çáæ àìa íéëñð déìmikqp xne`a jtdl zepyl leki epi` myy - ¥§¨¦§Ÿ¤©¦
ezpeeky okziy itl ,gafa mb aiigzn epi` df ote`a ixdy ,gaf `ll

jkl ,gaf `ll mi`ad mikqplénð àðzdcez iabl mb `pzd dpy - ¨¨©¦
wxäãBz.jetdd ote`d z` `le ,mgl `la ¨

,'mikqp `la gaf' e` 'mgl `la dcez' xne`dy ,xn`p `ziixaa
:`xnbd dywn .mdipy `iadl eze` mitekéànàaiigzn recn - ©©

,mdipyaàeä Bnò Bçúôe øãðgzte ea xfg xcpd mr cgi ixd - ¤¤¦§¦
aiigzn epi`y xn` dcezd xcpn xeaic ick jeza ixdy ,dhxga
mb hxgzdl ezpeek ,mgl `ll dcez oi`y `ed rceiy oeike ,mgla

.mikqpe gafa oke .melk `iadl dvex epi`e dcezdn
:`xnbd zvxznépî àä ,äi÷æç øîà,ef `ziixa dpyy `ed in - ¨©¦§¦¨¨©¦

ì ñBôz éøîàc ,àéä éànL úéa¯ ïBLàø ïBLz` miqtez ep` ¥©©¦§¨§¦§¨¦
mb aiigzd ,dceza aiigzdyk cin jkle ,mnvr ipta eixac zligz
ixac z` ep`vn okide .eixac jynda ea xefgl leki epi`e ,dngla

,i`ny ziaïðúc(.h xifp),xne`dúBøâBøbä ïî øéæð éðéøämip`z-] ¦§©£¥¦¨¦¦©§§
[zeyaiäìácä ïîe,[lebira eqxcpy zeyai mip`z-]éànL úéa ¦©§¥¨¥©©
íéøîBàdf ixd,øéæðmzqy ,ezexifp dlg cin 'xifp ipixd' xn`yky §¦¨¦

.oiidn `id zexifp,øéæð Bðéà ,íéøîBà ìlä úéáexcp df ixdy ¥¦¥§¦¥¨¦
zexifpl ezpeeky xn` zexifpd zlawn xeaic ick jezay ,enr egzte

.zexifp dpi` mip`zn zexifpe ,mip`zn
,øîà ïðçBé éaø`ziixad z` x`al xyt`àîéz eléôà[xn`z-] ©¦¨¨¨©£¦¥¨

k `idy.ìlä úéaok` ,excp z` lhal oiekzn xcepd did eli`y ¥¦¥
xaecn `ziixaa mle` ,lld ziak xcpd lhaéúééä eléà øîBàa§¥¦¨¦¦

Ck ïéøãBð ïéàL òãBé,xcpd lk jka lhazie ,mgl `ll dcez -àì ¥©¤¥§¦¨Ÿ
Ck àlà ,Ck øãBð éúééäexne`a ok m`e ,dngle dcez ilr ixd - ¨¦¦¥¨¤¨¨

:`xnbd dywn .miiw excp jkle ,excpn hxgzd `l 'mgl `la'éàîe©
ïéôBkixde ,mdipy `iadl eze` miteky `ziixad zpeek `id dn - ¦

:`xnbd zvxzn .m`iadl ezrcdéa øãä éòa à÷cxg`ly - §¨¨¥¨©¥
epkxved jkle ,ea xefgl dzr dvex ,xcpl dzid ezpeeky xn`y

.m`iadl ezetkl
:`ziixan diwfgl di`x d`ian `xnbdéìò éøä øîBàä ,òîL àz̈§©¨¥£¥¨©

,dîçìå äãBz àáä ,Bì eøîàå ,íéëñð àìa çáæå ,íçì àìa äãBz¨§Ÿ¤¤§¤©§Ÿ§¨¦§¨§¨¥¨§©§¨
øîBàå ,íéëñðe çáæå,xcepdïkL òãBé éúééä eléàilr didiy - §¤©§¨¦§¥¦¨¦¦¥©¤¥

,mdipy `iadløãBð éúééä àì,llkBúBà ïéôBkdcez `iadl Ÿ¨¦¦¥¦
,mgle.zòîLå øBîL ,Bì íéøîBàå:`xnbd dywnäi÷æçì àîìLa §§¦§§¨©§¨¦§¨¨§¦§¦¨

i`ny ziak lirl `ziixad z` cinrdy,oey`x oeyl qetzyàçéð¦¨
déìdceza aiigzd xak dligzay ,i`ny ziak ef `ziixa mb ¥

.mgl `ll xnel leki epi` aeye ,dngleïðçBé éaøì àlàcinrdy ¤¨§©¦¨¨
,lld ziak zncewd `ziixad z`,àéL÷`ziixa cinrdl yi cvik ©§¨

`weeca oiekzdyk yexita zwqer `ziixad ixde ,lld ziak ef
.miiw epi` excp lld zial ok m`e ,mgl `la cala dcezl

:`xnbd zvxznàä ,ïðçBé éaø Cì øîà,ef `ziixa -úéa éàcå ¨©¨©¦¨¨¨©©¥
,àéä éànLlld ziak cinrdl xyt` dpey`xd `ziixad z` j` ©©¦

.lirl x`eanke
:ef oeyl zxxan `xnbd .'zrnye xeny el mixne`e' xn`p `ziixaa

.'zòîLå øBîL' éàî:`xnbd daiyn'øBîL' ,ééaà øîàdpeekd ©§§¨©§¨¨©©©¥§
,äãBz àáäeäãBz àáä ,'øBîL' ,øîà àáø .dîçì àáä ,'zòîLå' ¨¥¨§¨©§¨¨¥©§¨¨¨¨©§¨¥¨

,ïk úBNòì ìéâø àäz àlL ,'zòîLå' ,dîçìå`la dcez xecpl §©§¨§¨©§¨¤Ÿ§¥¨¦©£¥
.mgl

`iadl xcepd :dpyna epipyàéáé ,øNònä ïî dîçìå àéä (äãBz)¨¦§©§¨¦©©£¥¨¦
m`d :`xnbd dywn .xcpy enkàéáé,xcpy enk `weecàìc ébñ àì ¨¦Ÿ©¦§Ÿ

éúééî`ld ,xyrndn m`iai `l m` eaeig ici z`vl witqi `l ike - ©§¥
:`xnbd zvxzn .dkxa eilr `aze ,`vi oilegdn s`y i`ceáø©

,éøîà àcñç áøå ïîçðm`y dpynd zpeek ok`àéáî äöø ©§¨§©¦§¨¨§¦¨¨¥¦
m`e ,xcpy enk xyrndnàéáé àì ,äöø àì`l` xyrndn Ÿ¨¨Ÿ¨¦

.oilegdn
:ipy xyrnn `iadl i`yxy ote` iabl dpyna epipyàéáé àìå§Ÿ¨¦

mgld.éðL øNòî úBònî àlà ,éðL øNòî éhéçîzx`an ¥¦¥©£¥¥¦¤¨¦§©£¥¥¦
:`xnbdeäééåøz éøîàc àcñç áøå ïîçð áø,[mdipy exn`-]àì ©©§¨§©¦§¨§¨§¦©§©§Ÿ
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המשך בעמוד אמ

oifge` mipya cenr `t sc ± oey`x wxtzereay

éðù øùòîä ïî äîçìå ïéìåçä ïî äãåú éìò éøä øîà íàålkd `iai - "oilegd on" xn` ,gafd dcez xwirc oeik -

.daegay xac dil dede ,da aiigzp - "ilr" xn`c oeikc .oilegd onàéáé ïéìåçä ïî äîçìå éðù øùòî úåòîî äãåú

xza mgl xixb `l ikdl - dzevnk oilegd on gaf iziin `l `ede ,oilegd on `al devnl `ed xwire li`ed ,xn`y enk -

.gafàøîâäãåú éîçì éìò éøä øîåàä àðåä áø øîà.odizy `ian - "dcez" xn``lc ab lr s` -äéúìéî óåñ

è÷ð."dngle dcez" xn`c o`nk ied - "dcez ingl" xn` ikc -

ïéìåçä ïî äîçìå øîàã ïåéë.oilegd on dngle `id `iai -

øùòîä ïî äãåú ùåøéôá øîàã ïåéë íúä éðàù`d -

ilr ixd" xne`k dyrp - "oilegd on dngl" :ikd xza xn`wc

xne`k dyrp inp `kd ,"ipelt ly ezcez xehtl oileg ly mgl

on e`iadl izxcpy ezcez xehtl oilegd on dngl ilr ixd"

xn`c `kid mlerl la` .oilegd on dngl `ian ikdl ."xyrnd

.dcez inp `ian - mzq "dcez ingl"øîåàë äùòð éîð àëä

éðåìô ìù åîçì øåèôì äãåú éìò éøäxcpy oipr lkac -

iedil [`l` oileg xza xixb xyrn iedl `l] - xyrnd on `iadl

on dngle ,oilegd on dcezd `iaie .xyrnd xza `xixb oileg

.xn`y enk ,xyrndéúà äãåú øèôéîì íçì àîìùá-

inl `ki` ,dcez llb mgl :(`,t zegpn) opixn`ckdyrpc xn

.ipelt ly ezcez xehtl xne`køèôéîì àéúà éî äãåú àìà

íçì.ipelt ly engl xehtl xne`k dyrp :`nipc -àì ìáà

äãåú øîà."dcez ingl" `l` -àì`iadl eze` oitek oi` -

.dngle dcezçáæ àìá íéëñð øîà éë äéì éðúî àìãoi`c -

oii acpznd :(a,cr zegpn) xn`ck ,mikqpe gaf `iadl eze` oitek

.miyi`d iab lr etlfne `ian -éàîàådcez `iadl eze` oitek -

"mgl `la dcez ilr ixd" xn` ik dngle?àåä åîò åçúôå øãð

hxgzp xzl`l - dcez xcpyky ,xnelk -rcei didy itle .xaca

miiwl oitek i`n`e ,excp xezql ick hxgzp ,mgl `la dcez oi`y

excp?ip` :xnel lekiy - "enr egzte xcp" :xg` oipr .izrny jk

ipi`y eiykr .mgl `la dcez `iadl leki iziidy xeaq iziid

.dkxal epexkf iax ixen .iyt` i` ,lekiïåùàø ïåùì ñåôú-

.dngle dceza aiigzp - "dcez" xn`c oeikeéàîù úéálr s` -

qetz - "xifp ip` ixd" xn`c oeik ,zexifpa epi`y oipr xn`y it

.xifp iede ,oey`x oeylììä úéá àîéú åìéôàxcp epi` i`n`e -

enr egzte?`la jk oixcep oi`y rcei iziid eli`" xn`c oebk

!"dngle dcez `l` xcep iziid `l ,mglåúåà ïéôåë éàäå

úøîà÷ãwc ,eze` oitek ikdl ,ie`xk iiez`l ezrc `d -xcdn

oitek - "mgl `la izxcpy enk `l` `iadl dvex ipi`" xn`e dia

.obedk xecpl ezrc didy dligz dliby enk ,eze`éúééä åìéà

ïëù òãåé.xcep iziid `l - dngla aiig iziidy -àîìùá

äé÷æçìoey`x oeyl qetz meyne ,i`ny ziak `iddl miwenc -

.eze` oitek oey`x oeyl qetz meyne ,i`ny zia inp `d -àìà

ïðçåé éáøìlld zia e`l i`ce i`d - lldziak `iddl miwenc -

!'eke "rcei iziid eli`" xn`wc ,`ed egzte xcp `dc ,`idøåîù

.dzevnk dngle dcez `ade devnd -úåùòì ìéâø àäú àìù

êë.mgl `la dcez xecpl -éúééî àìã éâñ àìon ediiexz -

xyrnd?- rnync ,"odipy `iai" xn`w i`n` ,xnelk .dinza

.dkxa eilr `eaz - oilegd on iziin i` ,oilegd on `leäöø

àéáé.xyrnd on -éðù øùòî éèéçî ç÷é àìùdnda -

.ezcezléðù øùòî úåòîî ìáà.dngle dcez `ian -éðà

àéáé àì éðù øùòîî ïéçå÷ìä ïéèéçá åìéôà øîåà-

.zecez jxevläãåúì äì úôìé àëéäîihign d`ian dpi`c -

ipy xyrn?íéîìùîixwi` dceze ,ipy xyrnn oi`ay -

.(f `xwie) "einly zcez gaf xyae" aizkc ,"minly"
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äãåúdcez ilr ixd" :xn` ikdcÐ oilegd ondngle`id`iai xyrnd ondngle oilegd on

ike .oilegd on `l` `a epi` daegay xac lkc ,oilegd on lkd aiigzp Ð "oilegd on

zial `iran `lc .xeaic ick jez elit`e ,dia xcd ivn `lÐ "xyrnd on dngl" xn`e xcd

zial elit` `l` ,oey`x oeyl qetz Ð "zexbexbd on xifp ipixd" iab `xnba ixn`c ,i`ny

inc `l Ð enr egzte xcp dil opiaygc lld

dxin`c ,xcdin ivn `le xcdinl irac ,`kdl

`xza wxta inp opixn`e .heicdl ezxiqnk deabl

xeaick Ð xeaic ick jez ,`zklde :(`,ft) mixcpc

iabe .yxbne ycwne dxf dceare scbnn ueg ,inc

wxt dxenza gken minly zxenze dler zxenz

iqei iax elit` ,jlnpac (a,dk) "oinixrn cvik"

dler zxenz ef ixdÐxeac ick jez elit`cdcen

.(inp minlye)éàîàon dngl xn`c oeik

`d :dniz Ð oilegd on dngle `id `iai oilegd

yie ?lirlck ,"hwp `zlin seq" `kd jiiy `l

"dcez ingl ilr ixd" xn` ikc dil `iywc :xnel

ilr ixd" xne`d enk ,xyrnd on dcez `iai Ð

."oilegd on dngle xyrnd on dcezàîòè
i`n :dniz Ð `l dcez xn` `l `d dcez xn`c

,inp ikd oi` ?dil `iywilr ixd" xne`a `weecc

Ð "dcez `la mgl" xn` la` ,"mgl `la dcez

la` ,hwp `zlin seqc yxtn `w lirl `dc .`l

.`l Ð "dcez `la mgl" `icda yxit m`

(äãåú)`l `iai `iai xyrnd on dngle `id

`l ike :oda aezky miyexit yi Ð iziin `lc ibq

m` i`ce `d ,xyrnd on mgll iziin `lc ibq

d`xpe .dkxa eilr `az Ð oilegd on mgl `iad

.ayiil leki mc` oi`y xteq zerh dfy

ediiexz iziin `lc ibq `l ike :iz`vnmiwiiecnae

Ðoilegd onmdipy`iadm` i`ce`d ,xyrnd on

dfe ,oizipzna qxhpewayxit oke .dkxa eilr`az

enk `iai xyrnd on dngle `id dcez :epeyl

daeg e`l Ð "`iai" i`dc yxtn `xnbae .xcpy

Ð oilegd on mdipy `iad m` oky lkc ,`ed

.xn`w dvx m` `l` ,car xityc
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é"úë é"ùø

øùòîä ïî äîçìå ïéìåçä ïî äãåú éìò éøä øîà íàå

.ipy xyrn -ïéìåçä ïî äîçìå àéä àéáéjiiy mglc -

"oilegd on dcez ilr ixd" xn`c oeikc ,dcez xzalra -

digxkon dngl" xn`e xcdc i`d jkld ,mgla aiigin

"xyrnd-.`ed melk e`lïî äîçìå øùòîä ïî äãåú

àéáé øùòîä ïî äîçìå àéä äãåú àéáé ïéìåçäikde -

"oilegd on dngle ,xyrnd on dcez" :eyexit-.xcpy enk `iai

"xyrnd on dngle `id dcez" xn` m`e-.xcpy enk `iai

"`iai" xn`w [c i`dc] yxtn `xnbae-lkc ,`ed [daeg] e`l

[dvx m`] `l` ,car [xityc] oilegd on mdipy [`iai] m` oky

.xn`wàéáé àìå.mgld -éðù øùòî éèéçîyxtn .envr -

.`xnba `nrhàøîâè÷ð àúìéî óåñ.mgl jk xg`e ,dligz dcez xecpl oeek -ïéìåçä ïî äîçì øîàã ïåéë.oilegd on lkd `iaie ,"hwp `zlin seq" inp `nip -éðåìô ìò åúãåú øåèôì éìò éøä øîåàë äùòðepi`c -

.xyrn zcez xehtl oilegd on ilr ixd :rnyn inp ikd ,mgl `l` `ianïéìåçä ïî äîçìå àéä àéáé.`nip i`n` ,dngle dceza dil aiige -àúùä éëä .øùòî ìù åîçì øåèôì íçì àìá äãåú éìò éøä øîåàë äùòð éîð

'åë.mgl llb dcez oi`e dcez llb mgl ol `niiwc -äãåú øîà àì ìáà.mgla `kiiy `l dcezc ,icin iziin `l - "mgl" `l` -çáæ àìá íéëñð äéì éðúî àìãgaf `iaiy eze` oitek - "gaf `la mikqp" :ipznl ipn ded `lc -

ikqpe.dcez inp `pz ,"mikqpde zegpnd" wxta opixn`ck ,envr ipta oii acpzdl mc` leki `dc ,méàîàdngle dcez `iadl eze` oitek-?åîò åçúôå øãði`ce - "mgl `la" xeac ick jeza xn`c oeik ,dhxga gzt xcpd mr `ed -

.icin iiez`l ira `le ,"mikqp `la gaf" oke .mgl `la dcez oi`c `ed rceie ,"dcez"d on ea xfegïåùàø ïåùì ñåôú.dngle dceza aiigzp cin - "dcez ilr" xn`c oeike -úåøâåøâä ïîå äìáãä ïî øéæð éðéøäon `l` zexifp oi`e -

.oiidøéæð äæ éøä íéøîåà éàîù úéá.rnyn oiin zexifp mzq - "ipixd" xn`c oeike ,oey`x oeyl qetzc -øéæð äæ ïéà íéøîåà ììä úéáå.`ed enr egzte xcpc -àîéú åìéôà."eze` oitek" ipzwc `ziixa jd -éúééä åìéà øîåàá

òãåé.mgl `la dcez jk oixcep oi`y -êë øãåð éúééä àì.xn`w dhxg meylc xninl `kil `zydc ,dngle dcez `l` -åúåà ïéôåë éàîålkd z` `iadl ezrcc oeik -?äéá øãäîì éòá à÷ã.df xac epl xn`y xg` -øîåàå

ïëù (øãåð) [òãåé] éúééä åìéà.melk xcep iziid `l - mdipy `iadl iteqy -úòîùå øåîù.onwl yxtn -äé÷æçì àîìùá.i`ny ziak inwe`l `ki` inp `d -ïðçåé éáøì àìàziak mewizc ,i`da ivexzl xninl `ki` i`n -

lld?!mdipy `iadl ezrca did `lc xn`w `icda `dêë úåùòì:jixte .mgl `la dcez xecpl -àéáé.dinza -éúééî àìã éâñ àìxyrnd on mgl -?.dkxa eilr `eaz - oilegd on mgl `iad m` i`ce `d .dinzaúåçå÷ìä-

.`iai - ipy xyrn zlik` meyl ipy xyrn zernn milyexiaéðù øùòî úåòîî úåçå÷ìä ïéèéçî åìéôàipy xyrn zernn dcez myl oihig gwiy - "ipy xyrn zernn `l`" ipzwc oizipzne ,`iai `l - ipy xyrn myl okl mcew -

.`iaieäì úôìé àëéäîipy xyrn zernn `iadl lekic dcezl -?íéîìùî.dvxi m` ,xyrnd on d`a dcez s` ,xyrnn mi`a minly dn ."einly zcez" aizkc ,"minly" dcezl d`xw `pngxc -
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íéîìLely dey dxifba micnløNònî 'íL' 'íL'jcnll ,ipy §¨¦¨¨¦©£¥
mi`iany ,o`kne ,ipy xyrn `ed minlya xen`d 'my' s`y
diexw `idy itl ,minlyn micnl dceze .ipy xyrnn minly

.minly[dpéîe],cnlp df cenilne -øNòî ïôeb ïéà íéîìM äî ¦¨©§¨¦¥¨©£¥
,o`ve xwan `le ux`d zexitn `l` `a ipy xyrn oi` ixdy ,ipy

,xyrn zernn epwpyk `ed xyrnn mi`ad minlyeóàingläãBz ©¨
,minlyn epcnlyénðdidiy jixvøNòî dôeb ïéà,ipyéhéç éðäå ©¦¥¨©£¥§¨¥¦¥

el` mihige -,øNòî ïôeb ïéà énð éðL øNòî úBòîa úBçe÷lä©§¦§©£¥¥¦©¦¥¨©£¥
,ipy xyrn zerna epwp `l` mnvra ipy xyrnl eyxted `l ixdy

.mdn dcez ingl `iadl xizdl jnrh edfe
zernn zegewld mihign dcez ingl `iadl oi`y xaeqd `xif iax

:enrh z` x`an ,ipy xyrnéãéc àîòè àîéà,inrh z` xne` - ¥¨©£¨¦¦©
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`iadl dxizdy dpynde .dcez ingl mdn `iadl oi`e ,[md-]
.dcez myl mingl dpwi ipy xyrn zernny dzpeek ,ipy xyrnn
:ipy xyrn zern lr minly zyecw dlg ote` dfi`a dpc `xnbd

ì éðL øNòî úBòî ñétúnä ,énà éaø øîà,íéîìLzern' xn`y ¨©©¦©¦©©§¦§©£¥¥¦¦§¨¦
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dnda dpwyk `ed ,ipy xyrnn mi`a minlyy aezkdn epcnly
,gafnl die`xd sebd zyecw dilr dlg f`y ipy xyrn zernn
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.ïéleçì§¦

xyal dig dpewdy s`y ,dpynd zpeek dligza `xnbd dpiade
xyrn zyecwn oilegl `vi xerde milyexia lk`p xyad ,de`z
i`ce ,oaxwl die`x dpi`y oeik ,minly myl dig dpwy o`k j` ,ipy
lr legiy ezpeek `l` ,minlyl digd xya z` yicwdl ezpeek oi`
jkle .minly einca `iaie epxkniy oiprl minly zyecw xerd
`l` ,oilegl `vei epi` xerd j` ,ipy xyrn zyecwa yecw xyad

.minly einca `iaie epxknie ,minly zyecwa yecw
xyad lke` minlyl dnda dpewdy s`y ,dpynd dxn` cere
dpwyk wx edf ,[oiaexira `xnbd zyxecy itk] oilegl `vei xerde
j` ,minlyl md milyexia ipy xyrn zenda mzqy ,gwn jxck
xerdn rwt `l ,de`z xyal dnda dpwe gwn jxcn dpiyy o`k

.milyexia einc elk`ie xknie ,ipy xyrn zyecw
:dywe .oilegl `vei epi` digd xery ,dpyna xn`p mewn lkneåàì̈
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.heicd oenn lr dlg i`ceøîàc ,øéàî éaøc àaélà éâéìt ék¦§¦¦©¦¨§©¦¥¦§¨©
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.ycwd lrøîàc ïàîexn`y opgei iaxe -éð÷iaxl s`y ,xn`i ©§¨©¨¥
,xi`n,íéîìL [áø÷] (äéì éø÷) øNòîc ïåéklirl epcnly enk ¥¨§©£¥¨¥§¨¦

,'my my' dey dxifbañéôz énð déì úñtúéî ékmipnfnyk mb - ¦¦§§©¥©¦¨¦
.mdilr minly zyecw dlg ,minlyl ipy xyrn zern

:xfrl` iax lr dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyñétúnä ¥¦¥©©§¦
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,zexg` zern lr lelig ici lr oilegléñBî,ïéLîBç éðL íäéìò ó ¦£¥¤§¥¨¦
,Lc÷äì ãçàoicke ,oilegl minly zyecwn `iven `edy itl ¤¨§¤§¥

aezkk mycwd z` micetd milra(eh fk `xwie)sqM ziWing sqie'§¨©£¦¦¤¤
,'eilr LMxr,øNòîì ãçàåaezkk ,ely ipy xyrn dcetd oick ¤§§¨¨§¤¨§©£¥
(`l fk `xwie).'eilr sqFi FziWing ,FxUrOn Wi` l`bi l`B m`e'§¦¨Ÿ¦§©¦¦©©§£¦¦¥¨¨

`le ,ipy xyrn zyecw lr dlg minly zyecwy ,`ziixaa x`ean
.xfrl` iaxk

:`xnbd zvxznúøáñ éîef `ziixay,àéä ìkä éøác`l` ,ok `l ¦¨§©¦§¥©Ÿ¦
,àéä äãeäé éaø épî àäiax mbe ,heicd oenn ipy xyrn xaeqd ¨©¦©¦§¨¦

,ipy xyrn zern lr minly zyecw dlg eixacly dcen xfrl`
,opgei iaxe xfrl` iax zwelgn iabl ef `ziixan gikedl oi`e

.xi`n iax zhiya ewlgpy

äðùî
epi` ,ez`ada mc`d aiigy xac lky ,x`azd zncewd dpyna
d`ian epizpyn .ipy xyrnn `le oilegd on `l` e`iadl i`yx
md s`y mikqpd oic da yxtzp cere ,weqtd zyxcn jkl xewn

:dpynd zxxan .oilegd on `l` mi`a mpi`éìò éøä øîBàì ïépî¦©¦§¥£¥¨©
,äãBzàéáé àlL,da aiigzpy ezcez z`,ïéleçä ïî àlàãeîìz ¨¤Ÿ¨¦¤¨¦©¦©§
øîBì(a fh mixac)éäìà 'äì çñt zçáæå','ø÷áe ïàö Ezeywdl yie ©§¨©§¨¤©©¡Ÿ¤Ÿ¨¨

,weqtd oeylaàìäåoaxwïîe íéNákä ïî àlà àa ïéà çñt ©£Ÿ¤©¥¨¤¨¦©§¨¦¦
íéfòä.,ø÷áe ïàö øîBì ãeîìz äî ,ïk íàaezkd `a `l` ¨¦¦¦¥©©§©Ÿ¨¨
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mze`.ïéleçä ïî àlà¤¨¦©¦
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mewn lkn ,oilegd on oiae xyrnd on m`iadl ilr ixd xn` oiaàìŸ
eàéáémikqpd z`,ïéleçä ïî àlà`iadl dxezd dxizd `ly ¨¦¤¨¦©¦

milerd mikqpd la` ,dlik`l mxwiry zepaxw `l` xyrn zernn
.xyrnd on llk mi`a mpi` ,dlik` mda oi`e gafnl lilk

àøîâ
cnlp 'oilegd on `l` `a epi` daegay xac' oicy dpyna x`azp
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oifge` mipy` cenr at sc ± oey`x wxtzereay

éðù øùòîî íù íù øîâ íéîìùåzlk`e" cr "sqka dzzpe" ipy xyrna aizkc ,xyrn zernn oiafnc -

,xyrn - minly iabc "my" s` ,xyrn - mzdc "my" dn .(fk my) "my zlk`e" minlya aizke ,(ci mixac) "my

.xyrnn minly `iadl lekicøùòî ïôåâ ïéà íéîìù äî äðéîåd`ac dcez s` .xya minlyc ,ipy -

.xyrn sqka egwipy `l` ,xyrn ly eid `l - mdn mgwil lekiy oihig oze`c .xyrn eteb oi` - xyrnnäî

åäðéð øùòî ïéîã 'åë íéîìù,xyrn zernn `iai `l` -

.xyrn oin eed `l ipde ,ezcezl zelg gwieñéôúîä-

mzqc ab lr s` ,odn minly zepwl ipy xyrn zern oOfOW¤§©¥

- yexita eda qitznc ab lr s` .od minly xyrn zern

,minly zyecw zern oze` lr dlg `lc .minly epw `l

.dvxiy xg` xac lk odn zepwl lekiy `l`àîéìà àìã

øùòî úùåã÷à ìçéîì íéîìùepzil leki `di `ly -

.eytp de`z xy` lkaäéç ç÷åìäipy xyrn zernn -

.minly igafläåàú øùáì äîäáåmilyexia dlke`l -

lka sqkd dzzpe" (ci mixac) aizkck ,dvxiy dry lka

xyrn zernn gwil epic oi`c ab lr s`c ."jytp de`z xy`

.minly `l` ipyïéìåçì øåòä àöé àìxya eli`c -

dnda ea gwil `ifgc xer la` ,minlyl `ifg `l dteb dig

mzq .dnda ea gwil ea yic `kid oilegl `vi `l - minlyl

ol `niiwc .minly einca `iane ,minly `ied xyrn zern

dnda ipy xyrn zernn gwil :zeyrl oicd `ed jkc

wxta xn`ck .oilegl `vei xerde ,de`z xyal dige ,minlyl

cnln - "xwaa" :(a,fk oiaexir) "oiaxrn lka"xwa migwely

`veie xyaa xerd inc rilane ,migafl - xyad ,exer ab`

minlyl dig gwlc ,ipyc `kd la` .eizefib ab` o`ve ,oilegl

.minly epw `l` ,oilegl xerd `vi `l - de`z xyal dndae

åð÷ã àøîéîì åàì`nil`c `nl` ,minly zxez zexerd -

.xyrn zyecw` lginl minly zyecwåðéà øîà÷ éëä

ïéìåçì øåòä úàöì úøåúáli`ed ,llk dyecw el oi`c -

xyrn zernn gwelk xer i`d dyrpc .ogwel dxezk `lye

,llk minly ied `lc - mzq egwl `ly ,dyixgl xey ipy

epi` :xg` oipr .dkxal mpexkf epizeaxn .exer `le `ed `l

dnda gweld .minlyl ,epiidc - oilegl xerd z`vl zxeza

xerde ,minly zxeza lk`p xyad - minlyl xyrn zernn

xerd incn gwie ,oilegl `vi `l - i`d la` .oilegl `vei

xey gwelk dyrpc ,minly dpw `l la` .minlyl dnda

lk elk`ie ,oxere od mxkenc ,ipy xyrn zernn dyixgl

.xyrn eincäãåäé éáøã àáéìàoiyecw zkqna xn`c -

,dy`d z` ea ycwl lekie ,`ed heicd oenn - xyrn :(a,ap)

.heicd oenn` `liig minly zyecwc ,minly epwc ibilt `l

øéàî éáøë åð÷ àì øîàã ïàîzyecw dlg `lc -

.deab oenn` minlyíéîìù áø÷ øùòîã ïåéëdnda -

.minly axw - mzq xyrn zernn gwelyäéì ñéôú éëî

éîðozepyl leki oi`e ,minly epwc ,qtz minly jxevl -

.xg` xaclïãåô àåäùë,ipy xyrn zern oze`l -

.oixpic lr e` zehext lr ollgnyéñåîïéùîåç éðù ó-

m`" aizkc ,minly epiidc ,dcety eyicwdl - yneg cg`

.(fk `xwie) 'ebe "eziying sqie 'ebe yicwndøùòîì ãçàå

éðù`de .(my) 'ebe "exyrnn yi` l`bi l`b m`" aizkc -

siqed ixdy ,xyrn zyecw` minly zyecw `liigc `kd

epw `l xfrl` iax xn` ikide ,minly` yneg?éðî àä

àéä äãåäé éáødilr lg ikdl ,`ed heicd oenn :xn`c -

.minly zyecwäðùîø÷áä ïîå ïàöä ïî àáä ìë

.daeg oi`ad ,minlye dcez epiid -äãåú éìò éøä øîåàä

'åëåi` ,lirl dl opipz `dc ,`id dkixv dpi`y dpyn -

elit`e ,mewn lka mikqp :ipzwc .dkixvc `tiq meyn `l

xn`c :inp i` ."mikqpe" xn` `le ,"gaf ilr ixd" xn`c `kid

- "ef ixd" xn` `l` ,"ilr" xn` `l elit`e ,"mikqpe gaf"

.oilegd on `l` `iai `làøîâåðéà íéøöîá çñô äî

ïéìåçä ïî àìà àá.zexyrn eed `l izk`c -ïéðã éëåbdep xyrn did `l dry dze`a ixdy ,xyrnn `al el xyt` i`y mixvn gqtn ,xyrn bdep zexeca ixdy ,xyrnd on `al xyt`y zexec gqt -?äìåãâ äéàø

àéä.oilegd on `l` `a epi`y gqt mey epivne li`ed -çáæîì íéîã ïúî ïåòè ïéà ïëù.xyrnd on `a epi` ikdl ,minlyc `inec ied `l - gafnl epnn oi`c oeike ,zefefne sewyn `l` gafn ded `lc -
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åðéà`viy ,llk minly zyecw eilr dlg `lc ,oilegl xer z`vl Ð minly zxeza

.witp ded Ð dig` minly zyecw i`ed i`c .xyrn zyecwn `vie oilegl xerd

Ð de`z xyal digc ,de`z xya zxez `le minly zyecw `l dig` liig `l `zyde

Ð de`z xyal dndae minly igafl dig gweld :ipzwc ,`kd rnynck ,oilegl xer witp

dig oebk ,`kti` `d .oilegl xerd `vi `l

xerd `vi Ð minly igafl dndae de`z xyal

oiaexr) "oiaxrn lka" wxta opiyxcck .oilegl

,exer ab` xwa oigwely cnln Ð "xwaa" :(a,fk

yi `d edine .mzd iaxnw owpw ab` oii elit`e

oillgzn zerndy xninl `xw `z`c :zegcl

miyecw owpwe xer mlerle ,owpwd lre xerd lr

.oilegl witpc rnyn `kd la` .xyrn zyecwk

Ð dndan ith de`z xyal dig opixyc `de

zlk`e" :ixtqa `ipzc `dn ol `wtpc d`xp

xyrn?epa dzynl dnda gwi leki Ð "jpbc

dn ,"dgny" oldl xn`pe ,"dgny" o`k xn`p

oldl dn i` .minly Ð o`k s` ,minly Ð oldl

xnel cenlz ?zeler Ð o`k s` ,zeler Ð

`yxc jde .dgny da yiy dlik` Ð "zgnye"

.oaxwl die`xd dndaa `l` ,diga `kiiy `l

éñåîóyneg yiy rnyn o`k Ð miyneg ipy

`aa) "adfd" wxtac :`iywe .minly dcetyk

dn :xn`c .yneg `kilc rnyn (a,cp `rivn

dleke ,ycwd dzligzy ,zcgein d`nh dnda

,xn`w yneg oiprlc wiqne !da oilrene ,minyl

mye .milw miycw ihernl Ð "minyl dlek"e

.epyxitàäiab inp lirl Ð `id dcedi iax ipn

iax ipn `d :iiepyl ivn ded minly igafl dig

.`id dcediùé÷äìone o`vd on `ad xac

zeter ,migaf gpiz :dniz Ð gqtl xwad

`xnba silic o`nle ?olpn dcez ingle zegpne

.`gip z`hgn

íéëñðåÐ oilegd on `l` e`iai `l mewn lkn

on `a epi` Ð gafnl elekc xac lkc

lirl iz`ady ixtiqc `idda `ipzck ,xyrnd

.dgny da yiy dlik` opirac ,zeler hrnnc
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íéîìùå,d`eaza `l` ipy xyrn oi` `dc ,xyrn oteb oi` - minly dn :opiwiic `we .xyrn - o`k s` ,xyrn - oldl dn ."my zlk`e 'ebe sqka dzzpe" xyrna aizke ,"my zlk`e minly zgafe" aizkc .xyrnn "my" "my" opixnb ediiteb -

.minly `iaic `xw xn`w xyrn zernn `l`éîð äãåú óà.xyrn ly zepey`xd oihigd on [epiidc] ,xyrnd sebn `l dcez ingl -úåçå÷ìä éèéç éðäå.ediipin dcez ingl iiez`l zixyw ikd meyne ,xyrn oteb oi` - xyrn zernn -

øùòî ïéî.`ed xyrn oin e`l - zernc ,[dcez] (xyrn) myl dcez ingl dpwi zernd on `l` ,xyrn myl zegewld mihig inp epiidc ,xyrnd oinn m`iai `l - xyrnd on `iany dcez ingl s` .`xit - xyrne ,xya - minlyc -ñéôúîä

."minly zepwl eidi elld xyrn zern" xne`c -íéîìù åð÷ àìdyecw dlg i`ce dnda`c ,minly ly myl dnda dpwiy `l` ,zernd qitzny `l - xyrn zernn dcez `ian :opzc `de .dvxiy dn lk e` mihig odn gwi ,dvxi m`e -

.gafnl die`xdäéç ç÷åìä.milyexia ipy xyrn zernn -íéîìù éçáæìdnda gwl m` oke .yecw inp xer jkld ,minly einca `iaie exkni `l` ,minly zyecwn oilegl xerd `vi `l :jixtc i`d dizrc `wlqwe .oilegl xerd `vi `l -

a zelk`pd ipy xyrn znda mzqc ,jka gwn jxc oi`c .milyexia einc elk`ie xerd xkni `l` ,ipy xyrn zyecwn oilegl xerd `vi `l - daxwd `la dlke`l ,de`z xyal ipy xyrn zernnde`z xyal dig la` .minly eaxwi milyexi

`vi `l - minly igafl dig :zdin ipzw .xyad `l` milyexia lek`l jixv `le ,xerd mr ipy xyrn zernn xwa oigwely cnln - "xwaa" :"oiaxrn lka" wxta oiaexira opixn`c ,ipy xyrn zyecwn oilegl xerd `vi - minly igafl dndae

.oilegl xerdíéîìù éð÷ã àøîéîì åàì.mdl ie`xy xerd lr dyecw dlge -úøåúá åðéà.oileg ody minly zexer x`yk ,oilegl xerd witp ied - dig` minly zyecw dlg ded eli`c .xyrn zyecwn `vie ,oilegl xerd z`vl minly -

àîòè éàîminly igafl dig zepwl jka gwn jxc oi` ixdy ,xyrn zyecwn oilegl xerd `vi `l -?.ipy wxta oiyecw zkqna dcedi iaxe xi`n iaxc `zbeltíéîìù éø÷ øùòîã ïåéë."my" "my" lirl opixnbck -ùã÷äì ãçà-

.yneg siqen - ely ipy xyrn dcetde ,yneg siqen - ycwd dcetdy ,minly myläðùîïéìåçä ïî àìà àá åðéàã çñô.`xnba yxtn -'åë äáåçáù øáã ìë óàoi`a ode li`ed ,"minly e` dcez ilr ixd" xne`d ,jkitl -

ilegd on `l` `iai `l - "ilr ixd" xn` `dc ,daeg.oíéëñðäå.minly lye dcez ly -íå÷î ìëá,xyrnn minly iiez`l `pngx dil ixy ik .oilegd on `l` mikqpd `iai `l - "oilegd on" oia ,"xyrnd on m`iadl ilr ixd" xn` oia -

.xyrnd on `iai `l - edpip lilkc ,mikqp la` .edpip dlik` ipac ,ediiteb minly ilin ipd - "my" "my" opixnbckàøîâïéìåçä ïî àìà àá àì íéøöî çñô.ux`l eqpkpyn `l` xyrn oi`c ,ipy xyrn z`eaz mdl dzid `l oiicrc -
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"íL" "íL" íéîìLeäî ,dpéîe .øNònîíéîìMïôeb ïéà §¨¦¨¨¦©£¥¦¨©§¨¦¥¨
úBçe÷lä éhéç éðäå ,øNòî dôeb ïéà éîð äãBz óà ,øNòî©£¥©¨©¦¥¨©£¥§¨¥¦¥©§
:éãéc àîòè àîéà .øNòî ïôeb ïéà éîð éðL øNòî úBòîa¦§©£¥¥¦©¦¥¨©£¥¥¨©§¨¦¦

à÷ àëéäî äãBzàðéôìé"íL" íéîìLe ,íéîìMî ?dì ¨¥¥¨¨¨§¦¨¨¦§¨¦§¨¦¨
ïéî ïéà äãBz óà ,øNòî ïéî ïéà íéîìM äî ,øNònî "íL"¨¦©£¥©§¨¦¥¦©£¥©¨¥¦
ïéîc ,éðL øNòî úBòîa úBçe÷lä ïéhéç é÷etàì .øNòî©£¥§©¥¦¦©§§¨©£¥¥¦§¦
éðL øNòî úBòî ñétúnä :éîà éaø øîà .eäðéð øNòî©£¥¦§¨©©¦©¦©©§¦§©£¥¥¦

ìíéîìL¯àîélà àìc ?àîòè éàî .íéîìL eð÷ àì ¦§¨¦Ÿ¨§¨¦©©§¨§¨©¦¨
:éáéúéî .éðL øNòî úMeãwà ìçéîì íéîìMä úMeã÷§©©§¨¦§¥©©§©©£¥¥¦¥¦¥

äiç ç÷Bläéçáæìäåàz øNáì äîäáe íéîìL¯àöé àì ©¥©©¨§¦§¥§¨¦§¥¨¦§©©£¨Ÿ¨¨
!íéîìL éð÷c àøîéîì åàì .ïéleçì øBòä¯,dìò øîúéà àä ¨§¦¨§¥§¨§¨¥§¨¦¨¦§©£¨

éëä ?"ïéleçì øBòä àöé àì" éàîe ,íéîìL éð÷ àì :áø øîà£©©¨¨¥§¨¦©Ÿ¨¨¨§¦¨¦
øîà ?àîòè éàî ,ïéleçì øBòä úàöì úøBúa Bðéà :øîà÷̈¨©¥§©¨¥¨§¦©©§¨¨©
úBòî ñétúnä :øîúéà .äLéøçì øBL ç÷Bìk äNòð :äaø©¨©£¨§¥©£¦¨¦§©©©§¦§

ì éðL øNòîíéîìL¯øæòìà éaø ,éð÷ :øîà ïðçBé éaø ©£¥¥¦¦§¨¦©¦¨¨¨©¨¥©¦¤§¨¨
.éð÷ àì :øîBàïBîî øNòî :øîàc äãeäé éaøc àaélàå ¥Ÿ¨¥§©¦¨§©¦§¨©£©©£¥¨

àeä èBéãä¯éâéìt ék ,éð÷c éâéìt àì àîìò éleëc¯àaélà ¤§§¥¨§¨¨§¦¦§¨¥¦§¦¦©¦¨
éð÷ àì øîàc ïàî ,àeä dBáb ïBîî øNòî øîàc øéàî éaøc§©¦¥¦©£©©£¥¨¨©©©£©¨¨¥

¯éð÷ øîàc ïàîe .øéàî éaøk¯déì éø÷ øNòîc ïåék §©¦¥¦©©£©¨¥¥¨§©£¥¨¥¥
ék ,íéîìLzñtúéîñétúnä :éáéúéî .ñéôz éîð ,déì §¨¦¦¦§©§§¥©¦¨¥¥¦¦©©§¦

ì éðL øNòî úBòîéñBî ïãBt àeäLk ,íéîìLéðL íäéìò ó ¨©£¥¥¦¦§¨¦§¤¨¦£¥¤§¥
ìkä éøác zøáñ éî !øNòîì ãçàå Lãwì ãçà ,ïéLîBç¨¦¤¨©Ÿ¤§¤¨§©£¥¦¨§©§¦§¥©Ÿ

.àéä äãeäé éaø ?épî àä ?àéääðùîéøä" øîBàì ïépî ¦¨©¦©¦§¨¦¦©¦¨¥£¥
:øîBì ãeîìz ?ïéleçä ïî àlà àéáé àlL ,"äãBz éìò̈©¨¤Ÿ¨¦¤¨¦©¦©§©

éäìà 'äì çñt zçáæå"àa ïéà çñt àìäå ,"ø÷áe ïàö E §¨©§¨¤©©¡Ÿ¤Ÿ¨¨©£Ÿ¤©¥¨
ïîe íéNákä ïî àlàíéfòäïîe ïàvä ïî àaä ìk Léwäì ?"ø÷áe ïàö" øîBì ãeîìz äî ïk íà , ¤¨¦©§¨¦¦¨¦¦¦¥©©§©Ÿ¨¨§©¦¨©¨¦©Ÿ¦
çñt äî .çñôì ø÷aä¯øác,äáBçaLäáBçaL øác ìk óà ,ïéleçä ïî àlà àa ïéàå¯àlà àa ïéà ©¨¨§¤©©¤©¨¨¤§¨§¥¨¤¨¦©¦©¨¨¨¤§¨¥¨¤¨

äáBç ïéàáe ìéàBä ,"íéîìL éìò éøä" ,"äãBz éìò éøä" øîBàä ,Cëéôì .ïéleçä ïî¯àlà eàéáé àì ¦©¦§¦¨¨¥£¥¨©¨£¥¨©§¨¦¦¨¦¨Ÿ¨¦¤¨
íéëñðe .ïéleçä ïî¯.ïéleçä ïî àlà eàéáé àì íB÷î ìëaàøîâéaø ,àéðúc ?ïì àðî déôeb çñôe ¦©¦§¨¦§¨¨Ÿ¨¦¤¨¦©¦¤©¥§¨¨§©§¨©¦

àlà àa àì íéøöîa øeîàä "çñt" äî ,úBøBãì "çñt" øîàðå íéøöîa "çñt" øîàð :øîBà øæòéìà¡¦¤¤¥¤¡©¤©§¦§©¦§¤¡©¤©§©¤©¨¨§¦§©¦Ÿ¨¤¨
øLôà ïéðc éëå :àáé÷ò éaø Bì øîà .ïéleçä ïî àlà àa àì úBøBãì øeîàä "çñt" óà ,ïéleçä ïî¦©¦©¤©¨¨§Ÿ¨¤¨¦©¦¨©©¦£¦¨§¦¨¦¤§¨

àáé÷ò éaø øæç .äpîéä ãîìðå àéä äìBãb äééàø ,øLôà éàL ét ìò óà :Bì øîà ?øLôà éàMîBðãå ¦¤¦¤§¨¨©©©¦¤¦¤§¨§¨¨§¨¦§¦§©¥¤¨¨©©¦£¦¨§¨
,çaæî éaâì ïéøeîéàå íéîc ïzî ïeòè ïéà ïkL ,íéøöî çñôl äî :øçà ïéc¦©¥©§¤©¦§©¦¤¥¥¨©©¨¦§¥¦§©¥¦§¥©
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr at sc zegpn(ipy meil)

íéîìLely dey dxifba micnløNònî 'íL' 'íL'jcnll ,ipy §¨¦¨¨¦©£¥
mi`iany ,o`kne ,ipy xyrn `ed minlya xen`d 'my' s`y
diexw `idy itl ,minlyn micnl dceze .ipy xyrnn minly

.minly[dpéîe],cnlp df cenilne -øNòî ïôeb ïéà íéîìM äî ¦¨©§¨¦¥¨©£¥
,o`ve xwan `le ux`d zexitn `l` `a ipy xyrn oi` ixdy ,ipy

,xyrn zernn epwpyk `ed xyrnn mi`ad minlyeóàingläãBz ©¨
,minlyn epcnlyénðdidiy jixvøNòî dôeb ïéà,ipyéhéç éðäå ©¦¥¨©£¥§¨¥¦¥

el` mihige -,øNòî ïôeb ïéà énð éðL øNòî úBòîa úBçe÷lä©§¦§©£¥¥¦©¦¥¨©£¥
,ipy xyrn zerna epwp `l` mnvra ipy xyrnl eyxted `l ixdy

.mdn dcez ingl `iadl xizdl jnrh edfe
zernn zegewld mihign dcez ingl `iadl oi`y xaeqd `xif iax

:enrh z` x`an ,ipy xyrnéãéc àîòè àîéà,inrh z` xne` - ¥¨©£¨¦¦©
äãBz,ipy xyrnn d`aydì àðéôìé à÷ àëéäî,depcnl okidn - ¨¥¥¨¨¨§¦¨¨

íéîìLe ,íéîìMîepcnl',øNònî 'íL' 'íL,cenll yi jkneäî ¦§¨¦§¨¦¨¨¦©£¥©
,øNòî ïéî ïéà íéîìM,zexit `ed ipy xyrne xya md minlyy §¨¦¥¦©£¥

óàinglïéà äãBzn mi`aé÷etàì ,øNòî ïéî[`ivedl-]ïéhéç ©¨¥¦©£¥§©¥¦¦
éðL øNòî úBòîa úBçe÷lä,ipy xyrn myleäðéð øNòî ïéîc ©§¦§©£¥¥¦§¦©£¥¦§

`iadl dxizdy dpynde .dcez ingl mdn `iadl oi`e ,[md-]
.dcez myl mingl dpwi ipy xyrn zernny dzpeek ,ipy xyrnn
:ipy xyrn zern lr minly zyecw dlg ote` dfi`a dpc `xnbd

ì éðL øNòî úBòî ñétúnä ,énà éaø øîà,íéîìLzern' xn`y ¨©©¦©¦©©§¦§©£¥¥¦¦§¨¦
,'minly zepwl eidi elld xyrníéîìL eð÷ àìzyecw dlg `l - Ÿ¨§¨¦

lkk lk`n ixac x`y mda zepwl i`yx `l` ,sqkd lr minly
.ipy xyrn zernàîélà àìc ,àîòè éàî[gka oi`y-]úMeã÷ ©©£¨§Ÿ©¦¨§©

úMeãwà ìçéîì íéîìMäzyecw lr legl -.éðL øNòîdne ©§¨¦§¥©©§©©£¥¥¦
dnda dpwyk `ed ,ipy xyrnn mi`a minlyy aezkdn epcnly
,gafnl die`xd sebd zyecw dilr dlg f`y ipy xyrn zernn

.minly zyecw mdilr dlg `l zern qitzdyk la`
:in` iax ixac lr dywn `xnbd,éáéúéîdpyna epipy`"t ipy xyrn) ¥¦¥

(c"n,ç÷BlämilyexiaíéîìL éçáæì äiçdige ,ipy xyrn zernn ©¥©©¨§¦§¥§¨¦
,oaxwl die`x dpi`ågweld okäîäaminlyl die`xdøNáì §§¥¨¦§©

äåàz,minlyl daixwdl ilan xya zlik`l -øBòä àöé àì ©£¨Ÿ¨¨¨
.ïéleçì§¦

xyal dig dpewdy s`y ,dpynd zpeek dligza `xnbd dpiade
xyrn zyecwn oilegl `vi xerde milyexia lk`p xyad ,de`z
i`ce ,oaxwl die`x dpi`y oeik ,minly myl dig dpwy o`k j` ,ipy
lr legiy ezpeek `l` ,minlyl digd xya z` yicwdl ezpeek oi`
jkle .minly einca `iaie epxkniy oiprl minly zyecw xerd
`l` ,oilegl `vei epi` xerd j` ,ipy xyrn zyecwa yecw xyad

.minly einca `iaie epxknie ,minly zyecwa yecw
xyad lke` minlyl dnda dpewdy s`y ,dpynd dxn` cere
dpwyk wx edf ,[oiaexira `xnbd zyxecy itk] oilegl `vei xerde
j` ,minlyl md milyexia ipy xyrn zenda mzqy ,gwn jxck
xerdn rwt `l ,de`z xyal dnda dpwe gwn jxcn dpiyy o`k

.milyexia einc elk`ie xknie ,ipy xyrn zyecw
:dywe .oilegl `vei epi` digd xery ,dpyna xn`p mewn lkneåàì̈

àøîéîìdpynd zpeek oi` m`d -íéîìL éð÷clr zqtzpy - §¥§¨§¨¥§¨¦
dpi` minly zyecwy xn`y in` iaxk `le ,minly zyecw xerd

.ipy xyrn inc lr zqtzp
:`xnbd zvxzndìò øîzéà àä,ef dpyn lr xn`p xak ixd - ¨¦§©£¨

íéîìL éð÷ àì ,áø øîàigd xer lr minly zyecw dlg `l -,d ¨©©Ÿ¨¥§¨¦
éàîedpynd zpeekúøBúa Bðéà ,øîà÷ éëä ,ïéleçì øBòä àöé àì ©Ÿ¨¨¨§¦¨¦¨¨©¥§©

ïéleçì øBòä úàöìezngny llk minly zxez ef dycwda oi` - ¨¥¨§¦
zyecw dlg dzid eli`y ,oilegl ipy xyrn zyecwn xerd `vi
dpi` digdy oeik j` ,oilegl `vei did xerd ,digd lr minly

.ipy xyrn zyecwa x`yp xerd ,minly zyecwa
:`xnbd zl`eyàîòè éàî:`xnbd daiyn .oilegl `vei epi` xerd ©©£¨

äLéøçì øBL ç÷Bìk äNòð ,äaø øîàdyr `ly ,ipy xyrn incn ¨©©¨©£¨§¥©©£¦¨

`vei xerd oi` okle ,dlik`l dnda mdn zepwl dxezd ieeivk
s`e .lk`n ixac dpew mincae exere xeyd z` xken `l` ,oilegl
zipwp dig mzqy ,jka gwn jxc oi` ,minlyl dig dpwyk o`k

.oilegl `vei `l xerde ,de`z xyal
:df oipra zwelgn d`ian `xnbdøNòî úBòî ñétúnä ,øîzéà¦§©©©§¦§©£¥

ì éðL,éð÷ øîà ïðçBé éaø ,íéîìL,zernd lr minly zyecw dlge ¥¦¦§¨¦©¦¨¨¨©¨¥
.éð÷ àì øîBà øæòìà éaø:mzwelgn z` `xnbd zx`anàaélàå ©¦¤§¨¨¥Ÿ¨¥§©¦¨

øîàc äãeäé éaøc(:ap oiyecw)øNòîipyàeä èBéãä ïBîîlekie §©¦§¨§¨©©£¥§¤§
,dy` ea ycwl,éð÷c éâéìt àì àîìò éleëcminly zyecw ixdy §¥¨§¨Ÿ§¦¦§¨¥

.heicd oenn lr dlg i`ceøîàc ,øéàî éaøc àaélà éâéìt ék¦§¦¦©¦¨§©¦¥¦§¨©
øNòîipyøîàc ïàî .àeä dBáb ïBîîxn`y xfrl` iax -àì ©£¥§¨©©§¨©Ÿ
,éð÷xaeq,øéàî éaøklg ycwd oi`e ,`ed deab oenn ipy xyrny ¨¥§©¦¥¦

.ycwd lrøîàc ïàîexn`y opgei iaxe -éð÷iaxl s`y ,xn`i ©§¨©¨¥
,xi`n,íéîìL [áø÷] (äéì éø÷) øNòîc ïåéklirl epcnly enk ¥¨§©£¥¨¥§¨¦

,'my my' dey dxifbañéôz énð déì úñtúéî ékmipnfnyk mb - ¦¦§§©¥©¦¨¦
.mdilr minly zyecw dlg ,minlyl ipy xyrn zern

:xfrl` iax lr dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyñétúnä ¥¦¥©©§¦
ì éðL øNòî úBòîïãBt àeäLk ,íéîìLzernd z` `ivenyk - §©£¥¥¦¦§¨¦§¤¨

,zexg` zern lr lelig ici lr oilegléñBî,ïéLîBç éðL íäéìò ó ¦£¥¤§¥¨¦
,Lc÷äì ãçàoicke ,oilegl minly zyecwn `iven `edy itl ¤¨§¤§¥

aezkk mycwd z` micetd milra(eh fk `xwie)sqM ziWing sqie'§¨©£¦¦¤¤
,'eilr LMxr,øNòîì ãçàåaezkk ,ely ipy xyrn dcetd oick ¤§§¨¨§¤¨§©£¥
(`l fk `xwie).'eilr sqFi FziWing ,FxUrOn Wi` l`bi l`B m`e'§¦¨Ÿ¦§©¦¦©©§£¦¦¥¨¨

`le ,ipy xyrn zyecw lr dlg minly zyecwy ,`ziixaa x`ean
.xfrl` iaxk

:`xnbd zvxznúøáñ éîef `ziixay,àéä ìkä éøác`l` ,ok `l ¦¨§©¦§¥©Ÿ¦
,àéä äãeäé éaø épî àäiax mbe ,heicd oenn ipy xyrn xaeqd ¨©¦©¦§¨¦

,ipy xyrn zern lr minly zyecw dlg eixacly dcen xfrl`
,opgei iaxe xfrl` iax zwelgn iabl ef `ziixan gikedl oi`e

.xi`n iax zhiya ewlgpy

äðùî
epi` ,ez`ada mc`d aiigy xac lky ,x`azd zncewd dpyna
d`ian epizpyn .ipy xyrnn `le oilegd on `l` e`iadl i`yx
md s`y mikqpd oic da yxtzp cere ,weqtd zyxcn jkl xewn

:dpynd zxxan .oilegd on `l` mi`a mpi`éìò éøä øîBàì ïépî¦©¦§¥£¥¨©
,äãBzàéáé àlL,da aiigzpy ezcez z`,ïéleçä ïî àlàãeîìz ¨¤Ÿ¨¦¤¨¦©¦©§
øîBì(a fh mixac)éäìà 'äì çñt zçáæå','ø÷áe ïàö Ezeywdl yie ©§¨©§¨¤©©¡Ÿ¤Ÿ¨¨

,weqtd oeylaàìäåoaxwïîe íéNákä ïî àlà àa ïéà çñt ©£Ÿ¤©¥¨¤¨¦©§¨¦¦
íéfòä.,ø÷áe ïàö øîBì ãeîìz äî ,ïk íàaezkd `a `l` ¨¦¦¦¥©©§©Ÿ¨¨

ìk Léwäìoaxwàaä[`al ie`xy-],çñtì ø÷aä ïîe ïàvä ïî §©¦¨©¨¦©Ÿ¦©¨¨©¤©
,df oiprl,äáBçaL øác çñt äîdxezd zevnn mc`d lr daegy ©¤©¨¨¤©¨
,e`iadlïéleçä ïî àlà àa Bðéàå,äáBçaL øác ìk óàoebke §¥¨¤¨¦©¦©¨¨¨¤©¨

,xcpa mda envr aiigy e` mda aiigzpy zepaxw x`yàa Bðéà¥¨
ïéleçä ïî àlà.,íéîìL éìò éøä äãBz éìò éøä øîBàä ,Cëéôì ¤¨¦©¦§¦¨¨¥£¥¨©¨£¥¨©§¨¦

,xcpa mda envr aiig jk ezxin`aeeàéáé àì äáBç ïéàáe ìéàBä¦¨¦¨Ÿ¨¦
mze`.ïéleçä ïî àlà¤¨¦©¦
íéëñðe,minly e` dcez oaxw mr mi`adíB÷î ìëa,oipr lka - §¨¦§¨¨

mewn lkn ,oilegd on oiae xyrnd on m`iadl ilr ixd xn` oiaàìŸ
eàéáémikqpd z`,ïéleçä ïî àlà`iadl dxezd dxizd `ly ¨¦¤¨¦©¦

milerd mikqpd la` ,dlik`l mxwiry zepaxw `l` xyrn zernn
.xyrnd on llk mi`a mpi` ,dlik` mda oi`e gafnl lilk

àøîâ
cnlp 'oilegd on `l` `a epi` daegay xac' oicy dpyna x`azp
:`xnbd zxxan .envr gqta df oic xewn x`al `xnbd d`ae ,gqtn

ïì àðî déôeb çñôedaiyn .oilegd on `l` `a epi`y epl oipn - ¤©¥§¨¨
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oifge` mipy` cenr at sc ± oey`x wxtzereay

éðù øùòîî íù íù øîâ íéîìùåzlk`e" cr "sqka dzzpe" ipy xyrna aizkc ,xyrn zernn oiafnc -

,xyrn - minly iabc "my" s` ,xyrn - mzdc "my" dn .(fk my) "my zlk`e" minlya aizke ,(ci mixac) "my

.xyrnn minly `iadl lekicøùòî ïôåâ ïéà íéîìù äî äðéîåd`ac dcez s` .xya minlyc ,ipy -

.xyrn sqka egwipy `l` ,xyrn ly eid `l - mdn mgwil lekiy oihig oze`c .xyrn eteb oi` - xyrnnäî

åäðéð øùòî ïéîã 'åë íéîìù,xyrn zernn `iai `l` -

.xyrn oin eed `l ipde ,ezcezl zelg gwieñéôúîä-

mzqc ab lr s` ,odn minly zepwl ipy xyrn zern oOfOW¤§©¥

- yexita eda qitznc ab lr s` .od minly xyrn zern

,minly zyecw zern oze` lr dlg `lc .minly epw `l

.dvxiy xg` xac lk odn zepwl lekiy `l`àîéìà àìã

øùòî úùåã÷à ìçéîì íéîìùepzil leki `di `ly -

.eytp de`z xy` lkaäéç ç÷åìäipy xyrn zernn -

.minly igafläåàú øùáì äîäáåmilyexia dlke`l -

lka sqkd dzzpe" (ci mixac) aizkck ,dvxiy dry lka

xyrn zernn gwil epic oi`c ab lr s`c ."jytp de`z xy`

.minly `l` ipyïéìåçì øåòä àöé àìxya eli`c -

dnda ea gwil `ifgc xer la` ,minlyl `ifg `l dteb dig

mzq .dnda ea gwil ea yic `kid oilegl `vi `l - minlyl

ol `niiwc .minly einca `iane ,minly `ied xyrn zern

dnda ipy xyrn zernn gwil :zeyrl oicd `ed jkc

wxta xn`ck .oilegl `vei xerde ,de`z xyal dige ,minlyl

cnln - "xwaa" :(a,fk oiaexir) "oiaxrn lka"xwa migwely

`veie xyaa xerd inc rilane ,migafl - xyad ,exer ab`

minlyl dig gwlc ,ipyc `kd la` .eizefib ab` o`ve ,oilegl

.minly epw `l` ,oilegl xerd `vi `l - de`z xyal dndae

åð÷ã àøîéîì åàì`nil`c `nl` ,minly zxez zexerd -

.xyrn zyecw` lginl minly zyecwåðéà øîà÷ éëä

ïéìåçì øåòä úàöì úøåúáli`ed ,llk dyecw el oi`c -

xyrn zernn gwelk xer i`d dyrpc .ogwel dxezk `lye

,llk minly ied `lc - mzq egwl `ly ,dyixgl xey ipy

epi` :xg` oipr .dkxal mpexkf epizeaxn .exer `le `ed `l

dnda gweld .minlyl ,epiidc - oilegl xerd z`vl zxeza

xerde ,minly zxeza lk`p xyad - minlyl xyrn zernn

xerd incn gwie ,oilegl `vi `l - i`d la` .oilegl `vei

xey gwelk dyrpc ,minly dpw `l la` .minlyl dnda

lk elk`ie ,oxere od mxkenc ,ipy xyrn zernn dyixgl

.xyrn eincäãåäé éáøã àáéìàoiyecw zkqna xn`c -

,dy`d z` ea ycwl lekie ,`ed heicd oenn - xyrn :(a,ap)

.heicd oenn` `liig minly zyecwc ,minly epwc ibilt `l

øéàî éáøë åð÷ àì øîàã ïàîzyecw dlg `lc -

.deab oenn` minlyíéîìù áø÷ øùòîã ïåéëdnda -

.minly axw - mzq xyrn zernn gwelyäéì ñéôú éëî

éîðozepyl leki oi`e ,minly epwc ,qtz minly jxevl -

.xg` xaclïãåô àåäùë,ipy xyrn zern oze`l -

.oixpic lr e` zehext lr ollgnyéñåîïéùîåç éðù ó-

m`" aizkc ,minly epiidc ,dcety eyicwdl - yneg cg`

.(fk `xwie) 'ebe "eziying sqie 'ebe yicwndøùòîì ãçàå

éðù`de .(my) 'ebe "exyrnn yi` l`bi l`b m`" aizkc -

siqed ixdy ,xyrn zyecw` minly zyecw `liigc `kd

epw `l xfrl` iax xn` ikide ,minly` yneg?éðî àä

àéä äãåäé éáødilr lg ikdl ,`ed heicd oenn :xn`c -

.minly zyecwäðùîø÷áä ïîå ïàöä ïî àáä ìë

.daeg oi`ad ,minlye dcez epiid -äãåú éìò éøä øîåàä

'åëåi` ,lirl dl opipz `dc ,`id dkixv dpi`y dpyn -

elit`e ,mewn lka mikqp :ipzwc .dkixvc `tiq meyn `l

xn`c :inp i` ."mikqpe" xn` `le ,"gaf ilr ixd" xn`c `kid

- "ef ixd" xn` `l` ,"ilr" xn` `l elit`e ,"mikqpe gaf"

.oilegd on `l` `iai `làøîâåðéà íéøöîá çñô äî

ïéìåçä ïî àìà àá.zexyrn eed `l izk`c -ïéðã éëåbdep xyrn did `l dry dze`a ixdy ,xyrnn `al el xyt` i`y mixvn gqtn ,xyrn bdep zexeca ixdy ,xyrnd on `al xyt`y zexec gqt -?äìåãâ äéàø

àéä.oilegd on `l` `a epi`y gqt mey epivne li`ed -çáæîì íéîã ïúî ïåòè ïéà ïëù.xyrnd on `a epi` ikdl ,minlyc `inec ied `l - gafnl epnn oi`c oeike ,zefefne sewyn `l` gafn ded `lc -
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åðéà`viy ,llk minly zyecw eilr dlg `lc ,oilegl xer z`vl Ð minly zxeza

.witp ded Ð dig` minly zyecw i`ed i`c .xyrn zyecwn `vie oilegl xerd

Ð de`z xyal digc ,de`z xya zxez `le minly zyecw `l dig` liig `l `zyde

Ð de`z xyal dndae minly igafl dig gweld :ipzwc ,`kd rnynck ,oilegl xer witp

dig oebk ,`kti` `d .oilegl xerd `vi `l

xerd `vi Ð minly igafl dndae de`z xyal

oiaexr) "oiaxrn lka" wxta opiyxcck .oilegl

,exer ab` xwa oigwely cnln Ð "xwaa" :(a,fk

yi `d edine .mzd iaxnw owpw ab` oii elit`e

oillgzn zerndy xninl `xw `z`c :zegcl

miyecw owpwe xer mlerle ,owpwd lre xerd lr

.oilegl witpc rnyn `kd la` .xyrn zyecwk

Ð dndan ith de`z xyal dig opixyc `de

zlk`e" :ixtqa `ipzc `dn ol `wtpc d`xp

xyrn?epa dzynl dnda gwi leki Ð "jpbc

dn ,"dgny" oldl xn`pe ,"dgny" o`k xn`p

oldl dn i` .minly Ð o`k s` ,minly Ð oldl

xnel cenlz ?zeler Ð o`k s` ,zeler Ð

`yxc jde .dgny da yiy dlik` Ð "zgnye"

.oaxwl die`xd dndaa `l` ,diga `kiiy `l

éñåîóyneg yiy rnyn o`k Ð miyneg ipy

`aa) "adfd" wxtac :`iywe .minly dcetyk

dn :xn`c .yneg `kilc rnyn (a,cp `rivn

dleke ,ycwd dzligzy ,zcgein d`nh dnda

,xn`w yneg oiprlc wiqne !da oilrene ,minyl

mye .milw miycw ihernl Ð "minyl dlek"e

.epyxitàäiab inp lirl Ð `id dcedi iax ipn

iax ipn `d :iiepyl ivn ded minly igafl dig

.`id dcediùé÷äìone o`vd on `ad xac

zeter ,migaf gpiz :dniz Ð gqtl xwad

`xnba silic o`nle ?olpn dcez ingle zegpne

.`gip z`hgn

íéëñðåÐ oilegd on `l` e`iai `l mewn lkn

on `a epi` Ð gafnl elekc xac lkc

lirl iz`ady ixtiqc `idda `ipzck ,xyrnd

.dgny da yiy dlik` opirac ,zeler hrnnc
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íéîìùå,d`eaza `l` ipy xyrn oi` `dc ,xyrn oteb oi` - minly dn :opiwiic `we .xyrn - o`k s` ,xyrn - oldl dn ."my zlk`e 'ebe sqka dzzpe" xyrna aizke ,"my zlk`e minly zgafe" aizkc .xyrnn "my" "my" opixnb ediiteb -

.minly `iaic `xw xn`w xyrn zernn `l`éîð äãåú óà.xyrn ly zepey`xd oihigd on [epiidc] ,xyrnd sebn `l dcez ingl -úåçå÷ìä éèéç éðäå.ediipin dcez ingl iiez`l zixyw ikd meyne ,xyrn oteb oi` - xyrn zernn -

øùòî ïéî.`ed xyrn oin e`l - zernc ,[dcez] (xyrn) myl dcez ingl dpwi zernd on `l` ,xyrn myl zegewld mihig inp epiidc ,xyrnd oinn m`iai `l - xyrnd on `iany dcez ingl s` .`xit - xyrne ,xya - minlyc -ñéôúîä

."minly zepwl eidi elld xyrn zern" xne`c -íéîìù åð÷ àìdyecw dlg i`ce dnda`c ,minly ly myl dnda dpwiy `l` ,zernd qitzny `l - xyrn zernn dcez `ian :opzc `de .dvxiy dn lk e` mihig odn gwi ,dvxi m`e -

.gafnl die`xdäéç ç÷åìä.milyexia ipy xyrn zernn -íéîìù éçáæìdnda gwl m` oke .yecw inp xer jkld ,minly einca `iaie exkni `l` ,minly zyecwn oilegl xerd `vi `l :jixtc i`d dizrc `wlqwe .oilegl xerd `vi `l -

a zelk`pd ipy xyrn znda mzqc ,jka gwn jxc oi`c .milyexia einc elk`ie xerd xkni `l` ,ipy xyrn zyecwn oilegl xerd `vi `l - daxwd `la dlke`l ,de`z xyal ipy xyrn zernnde`z xyal dig la` .minly eaxwi milyexi

`vi `l - minly igafl dig :zdin ipzw .xyad `l` milyexia lek`l jixv `le ,xerd mr ipy xyrn zernn xwa oigwely cnln - "xwaa" :"oiaxrn lka" wxta oiaexira opixn`c ,ipy xyrn zyecwn oilegl xerd `vi - minly igafl dndae

.oilegl xerdíéîìù éð÷ã àøîéîì åàì.mdl ie`xy xerd lr dyecw dlge -úøåúá åðéà.oileg ody minly zexer x`yk ,oilegl xerd witp ied - dig` minly zyecw dlg ded eli`c .xyrn zyecwn `vie ,oilegl xerd z`vl minly -

àîòè éàîminly igafl dig zepwl jka gwn jxc oi` ixdy ,xyrn zyecwn oilegl xerd `vi `l -?.ipy wxta oiyecw zkqna dcedi iaxe xi`n iaxc `zbeltíéîìù éø÷ øùòîã ïåéë."my" "my" lirl opixnbck -ùã÷äì ãçà-

.yneg siqen - ely ipy xyrn dcetde ,yneg siqen - ycwd dcetdy ,minly myläðùîïéìåçä ïî àìà àá åðéàã çñô.`xnba yxtn -'åë äáåçáù øáã ìë óàoi`a ode li`ed ,"minly e` dcez ilr ixd" xne`d ,jkitl -

ilegd on `l` `iai `l - "ilr ixd" xn` `dc ,daeg.oíéëñðäå.minly lye dcez ly -íå÷î ìëá,xyrnn minly iiez`l `pngx dil ixy ik .oilegd on `l` mikqpd `iai `l - "oilegd on" oia ,"xyrnd on m`iadl ilr ixd" xn` oia -

.xyrnd on `iai `l - edpip lilkc ,mikqp la` .edpip dlik` ipac ,ediiteb minly ilin ipd - "my" "my" opixnbckàøîâïéìåçä ïî àìà àá àì íéøöî çñô.ux`l eqpkpyn `l` xyrn oi`c ,ipy xyrn z`eaz mdl dzid `l oiicrc -
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"íL" "íL" íéîìLeäî ,dpéîe .øNònîíéîìMïôeb ïéà §¨¦¨¨¦©£¥¦¨©§¨¦¥¨
úBçe÷lä éhéç éðäå ,øNòî dôeb ïéà éîð äãBz óà ,øNòî©£¥©¨©¦¥¨©£¥§¨¥¦¥©§
:éãéc àîòè àîéà .øNòî ïôeb ïéà éîð éðL øNòî úBòîa¦§©£¥¥¦©¦¥¨©£¥¥¨©§¨¦¦

à÷ àëéäî äãBzàðéôìé"íL" íéîìLe ,íéîìMî ?dì ¨¥¥¨¨¨§¦¨¨¦§¨¦§¨¦¨
ïéî ïéà äãBz óà ,øNòî ïéî ïéà íéîìM äî ,øNònî "íL"¨¦©£¥©§¨¦¥¦©£¥©¨¥¦
ïéîc ,éðL øNòî úBòîa úBçe÷lä ïéhéç é÷etàì .øNòî©£¥§©¥¦¦©§§¨©£¥¥¦§¦
éðL øNòî úBòî ñétúnä :éîà éaø øîà .eäðéð øNòî©£¥¦§¨©©¦©¦©©§¦§©£¥¥¦

ìíéîìL¯àîélà àìc ?àîòè éàî .íéîìL eð÷ àì ¦§¨¦Ÿ¨§¨¦©©§¨§¨©¦¨
:éáéúéî .éðL øNòî úMeãwà ìçéîì íéîìMä úMeã÷§©©§¨¦§¥©©§©©£¥¥¦¥¦¥

äiç ç÷Bläéçáæìäåàz øNáì äîäáe íéîìL¯àöé àì ©¥©©¨§¦§¥§¨¦§¥¨¦§©©£¨Ÿ¨¨
!íéîìL éð÷c àøîéîì åàì .ïéleçì øBòä¯,dìò øîúéà àä ¨§¦¨§¥§¨§¨¥§¨¦¨¦§©£¨

éëä ?"ïéleçì øBòä àöé àì" éàîe ,íéîìL éð÷ àì :áø øîà£©©¨¨¥§¨¦©Ÿ¨¨¨§¦¨¦
øîà ?àîòè éàî ,ïéleçì øBòä úàöì úøBúa Bðéà :øîà÷̈¨©¥§©¨¥¨§¦©©§¨¨©
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ìkä éøác zøáñ éî !øNòîì ãçàå Lãwì ãçà ,ïéLîBç¨¦¤¨©Ÿ¤§¤¨§©£¥¦¨§©§¦§¥©Ÿ
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çñt äî .çñôì ø÷aä¯øác,äáBçaLäáBçaL øác ìk óà ,ïéleçä ïî àlà àa ïéàå¯àlà àa ïéà ©¨¨§¤©©¤©¨¨¤§¨§¥¨¤¨¦©¦©¨¨¨¤§¨¥¨¤¨
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øLôà ïéðc éëå :àáé÷ò éaø Bì øîà .ïéleçä ïî àlà àa àì úBøBãì øeîàä "çñt" óà ,ïéleçä ïî¦©¦©¤©¨¨§Ÿ¨¤¨¦©¦¨©©¦£¦¨§¦¨¦¤§¨

àáé÷ò éaø øæç .äpîéä ãîìðå àéä äìBãb äééàø ,øLôà éàL ét ìò óà :Bì øîà ?øLôà éàMîBðãå ¦¤¦¤§¨¨©©©¦¤¦¤§¨§¨¨§¨¦§¦§©¥¤¨¨©©¦£¦¨§¨
,çaæî éaâì ïéøeîéàå íéîc ïzî ïeòè ïéà ïkL ,íéøöî çñôl äî :øçà ïéc¦©¥©§¤©¦§©¦¤¥¥¨©©¨¦§¥¦§©¥¦§¥©

øîàú

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

מנחות. פרק שמיני - התודה היתה באה דף פב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



xcde"קמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr at sc zegpn(ipy meil)

cvikeøîàzoicd `ed okyíéîc ïzî ïeòhL ,úBøBc çñôa Ÿ©§¤©¤¨©©¨¦
,çaæî éaâì ïéøeîéàåmilekiy epcnl mday minlyl `ed dnece §¥¦§©¥¦§¥©

.xyrnn mb `ealBì øîà,`aiwr iaxl xfril` iaxøîBà àeä éøä ¨©£¥¥
weqta xn`p xak ±(d bi zeny),gqt oaxw z`ad zevnaúà zãáòå'§¨©§¨¤

'äfä Lãça úàfä äãBáòär ±gqtd zcear z` zeyrl mkil ¨£¨©Ÿ©Ÿ¤©¤
cenll yi jkne ,oqip ycega dpye dpy lka mixvna mziyry

äæk äfä LãBç ìL úBãBáò ìk eéäiLeyrzy gqtd zecear lky ± ¤¦§¨£¤¤©¤¨¤
oeike ,mixvn gqta mziyry zeceark eidi ,zexecl dfd ycega
`diy df ywidn cenll yi ,oilegd on `ay mixvn gqta ep`vny

.zexec gqta mb oicd jk
i`yn xyt` oipc oi`y xfril` iaxl dligz dywd `aiwr iax
ozn oerh epi`y itl mixvn gqtn cenll oi`y dywde xfge ,xyt`

:ezhiy z` zxxan `xnbd .gafnd lr mixeni`e mincàáé÷ò éaøå§©¦£¦¨
,ezhiy `id dn ,zxg` `iyew xfril` iax lr zeywdl xfgyéà¦

dì øáñmipey`xd eixack `ed xeaq oiicr m` ±øLôà ïéðc ïéàc ¨©¨§¥¨¦¤§¨
déúléîa e÷éì ,øLôà éàMîdywdy mipey`xd eixaca cenriy ± ¦¤¦¤§¨¥§¦§¥

jxved recne ,'xyt` i`yn xyt` oipc ike' xfril` iax lr
.xfril` iax ixack `ly dpnn gikedl zxg` `iyew zeywdléà¦

déa øãäcenll yiy xfril` iaxl dcede `aiwr iax ea xfg m`e ± £©¥
,xyt` i`yn xyt`íéøöî çñtî øîb àìc éàäå`ly dne ± §©§Ÿ¨©¦¤©¦§©¦

epi`y zexec gqtl mixvn gqtn cnly xfril` iax ixacl dced
,xyrnd on `aàeä àëøét éàä íeMî,dipyd ef `iyew zngn ± ¦©¦§¨

gqtk epi`e ,gafnd lr miaixw eixeni`e einc oi` mixvn gqty
,dzegcl yi ef `iyew ixd ,gafnd lr miaixw eixeni`e eincy zexec

y meynçñta l`xyi eyry,çéëBé øaãîeincy it lr s`y ¤©¦§¨¦©
okynd mwedy xg`l df did ixdy ,gafnd lr eaxw eixeni`e

mewn lkn ,gafnde`ly cer lky ,xyrnd on `a `l df gqt mb
ok m`e .zbdep xyrn zevn dzid `l oiicr ux`l l`xyi ipa eqpkp

.xyrnn e`iad dzngny daiq epi` mixeni`e minc ozny gken
i`yn xyt` mipc oi`y xaeq `aiwr iax ok` :`xnbd zvxzn

,dipyd `iyewd z` zeywdl jxvedy dne ,xyt`éaøc åéøáãì¦§¨¨§©¦
øîà÷ øæòéìàjke .xfril` iax ly ezhiyl `l` dl jxved `l ± ¡¦¤¤¨¨©
,eixac zpeek,éãéãìøLôà éàMî øLôà ïéðc ïéàjiiy `l `linne §¦¦¥¨¦¤§¨¦¤¦¤§¨

s` j` ,mixvn gqtn oilegd on `eaiy zexec gqta cenll,Cãéãì§¦¨
,øLôà éàMî øLôà ïéðc úøîàc,jixac lr dywi oiicräî §¨§©¨¦¤§¨¦¤¦¤§¨©

,çaæî éaâì ïéøeîéàå íéîc ïzî ïeòè Bðéà ïkL íéøöî çñôlepi`e §¤©¦§©¦¤¥¥¨©©¨¦§¥¦§©¥¦§¥©
,xyrnd on `eal leki epi` jkle ,minlyl dnecçñôa øîàzŸ©§¤©

,çaæî éaâì ïéøeîéàå íéîc ïzî ïeòhL úBøBc`eal lekiy xyt`e ¤¨©©¨¦§¥¦§©¥¦§¥©
.xyrnd on,øæòéìà éaø déì øîàågqtl zexec gqt ywedy §¨©¥©¦¡¦¤¤

weqta mixvnzãáòå'.'dGd WcgA z`Gd dcFard z` §¨©§¨¤¨£¨©Ÿ©Ÿ¤©¤
:`xnbd dywn .`ziixad ixac xexiaa dkiynn `xnbdéaøå§©¦

,øæòéìàqtn cenll oi`y `aiwr iax el dywdy xg`lmixvn g ¡¦¤¤
gkn aiydl jxved recn ,gafnd lr miaixw eixeni`e einc eid `ly

,'zcare' weqtd on cnlpd ywidd,déì àîéìyçñtl`xyi eyry ¥¨¥¤©
açéëBé øaãîzvxzn .mixeni`e minc ozna ielz xacd oi`y ¦§¨¦©

epi` ok` ,'zcare' ly ywidd z` xfril` iax jxvedy dn :`xnbd
`l` ,envr ixacldéì øîà÷ àáé÷ò éaøc åéøáãìzhiy itl wx ± ¦§¨¨§©¦£¦¨¨¨©¥

,eixac zpeek jke ,z`f xn` `aiwr iax,éãéãìéàMî øLôà ïéðc §¦¦¨¦¤§¨¦¤¦
,øLôàgqtn oilegd on `eaiy zexec gqtl cenll xyt` jkitle ¤§¨

,xyrnd on e`iadl xyt` did `ly mixvnàëøét éàä íeMîe± ¦©¦§¨
`ly zngn mixvn gqtn cenll oi`y ,dipyd jziiyew meyn m`e
ixdy ,ef `kxitl yegl oi` ,gafnd lr miaixw eixeni`e einc eid

çéëBé øaãî çñtit lr s`e ,gafn iabl miaixw eixeni`e einc eidy ¤©¦§¨¦©
j` .oilegd on `a ok,CãéãìøLôà éàMî øLôà ïéðc ïéà úøîàc §¦¨§¨§©¥¨¦¤§¨¦¤¦¤§¨

e`iadl `ly mixvn gqtn zexec gqt cenll jiiy oi` jkitle
weqtd on cnlpd ywidd gkn jk cenll yi oiicr ,xyrnn.'zãáòå'§¨©§¨

:zeywdl `xnbd dkiynnénð àzLäåiax `iady dzr mbe ± §©§¨©¦
,'zcare' ly ywidd on eixacl jnq xfril`CBøôéìleki oiicr ± ¦§

mixvn gqtn ywiddn cenll oi`y xnele zeywdl `aiwr iax
i`yn xyt` mipc oi`y itl ,xyrnd on `eai `ly zexec gqtl

.xyt`úLL áø øîà,ef `iyew uxzlúøîBà úàæyi o`kn - ¨©©¥¤Ÿ¤¤

y ,cenlléáéLî ïéàLwéää ìò ïdgcp epi` ywidn cnlpd xacy ± ¥§¦¦©©¤¥
,cnlnd xacl dnec epi`y xnele aiydl yiy daeyz zngn
i`yn xyt` mipc oi`y xne`d zrcl s`y xfril` iax xaq jkitle

.mixvn gqtn zexec gqt cenll xyt` ywid yiyk ,xyt`
xac oi`'y oicd gqtn cenll yi cvik zeywdl `xnbd dkiynn

:'oilegd on `l` `a daegayàöéaøúáeyxcnd ziaae ±øeîà± §©§¦¨¨
on `l` `a daegay xac oi`' oic z` dcnly epizpyn lr eywd
`a epi` zexec gqty dn `ld ,zexec gqtn zepaxwd lka 'oilegd

,dyw ok m`e ,mixvn gqtl ywidn cnlp xyrnd onãîlä øác éëå§¦¨¨©¨¥
,Lwéäa ãnìîe øæBç Lwéäaxfeg epi`y miycwa `ed llk `lde §¤¥¥§©¥§¤¥

,cnlne,zexec gqtn ywida zepaxwd lkl cenll xyt` cvike
dcnl `l epizpyn :`xnbd zvxzn .ywida cnlp envr `edy

`l` ,ecal zexec gqtnøîzéà àììëamigqtd lk llkn dcnl ± ¦§¨¨¦§©
y itl ,cgidélek çñtmixvn gqt od ,gqt miiexwd zepaxwd lk ± ¤©¥

,xacn gqt ode,àéä àúléî àãçdceza epcnl `ly s` jkitle £¨¦§¨¦
lkdy oeikn ok it lr s` ,zexec gqtn `l` xyrnd on d`a dpi`y
lkei `ly mixg`n cnld xac my o`k oi` `ed gqt ly cg` my

.jk meyn cnlle xefgl
on `a epi` zexec gqty oicdy ,`ziixad ixacn epicia dlr
`aiwr iax zrcle ,mixvn gqtn cnlp xfril` iax zrcl ,xyrnd
iax zrcl df oic cnlp okidn `xnbd zxxan dzr .ok cenll oi`

:`xnbd zxxan .`aiwràáé÷ò éaøåi`yn xyt` mipc oi`y xaeqd §©¦£¦¨
,xyt`çñtzexec.déì àðî ,ïéleçä ïî àlà àa Bðéàcdaiyn ¤©§¥¨¤¨¦©¦§¨¥
:`xnbdøæòéìà éaø íeMî ìàeîL øîàc àäî déì à÷ôð± ¨§¨¥¥¨§¨©§¥¦©¦¡¦¤¤

dxeza xn`p ,xfril` iax ly enyn l`eny yxcy weqtdnf `xwie)

(lçáæìe íéàelnìå íLàìå úàhçìå äçðnìå äìòì äøBzä úàæ'Ÿ©¨¨Ÿ¨§©¦§¨§©©¨§¨¨¨§©¦¦§¤©
,'íéîìMäxak envr ipta oaxw lkay itl ,xzein df weqt lke ©§¨¦

'dlrd zxFY z`f' dxezd dazk(a e my)'z`Hgd zxFY z`f'(gi e my) Ÿ©¨Ÿ¨Ÿ©©©¨
lkn cenll ick df weqt xn`py ,xfril` iax yxc jkl ,dnecke

.zepaxwd lka ebdpiy zekld ea exkfpy zepaxwdn cg`
efi` ,weqta mixkfpd zepaxwd on cg` lka x`an xfril` iax

:zepaxwd x`yl epnn cenll yi dkld'äìBò'dn weqta zxkfpd ¨
,cnll d`aéìk äðeòè äìBò äî`l` ziyrp dpi` dlery myk ± ¨¨§¨§¦

,jenqa x`aziy enk ilkaìk óàoaxw.éìk ïeòè ©¨¨§¦
:`xnbd zxxanàéä éàîlka ekixvdl o`kn epcnly ilkd edfi` ± ©¦

.zepaxwd÷øæî àîéìéàmc ea lawl wxfnl dpeekdy xn`p m` ± ¦¥¨¦§¨
dxez ozn onfa ipiq xdazeler l`xyi ipa eaixwdy ep`vny ,oaxwd

my xn`py itk ,wxfna mcd z` enye(e ck zeny)mdy 'zFpB`A mUIe'©¨¤¨©¨
awl micreind milk,zepaxwd x`yl cnlp dlerne ,mcd zléab©¥

áéúk énð øeaéö éîìL éçáæipa my eaixwdy minlyd lr mb ixd ± ¦§¥©§¥¦©¦§¦
weqtd xn`p l`xyi,'úBðbàa íNiå''dxezd z`f' ly ywida recne ©¨¤¨©¨

.minlydn `le weqta dxkfpy dlerdn ilka dlaw oic cnlp
:`xnbd zvxznàlà`ed ,zepaxwd x`yl dlern epcnly ilkd ¤¨

,ïékñoa` `idy xeva mhgyi `le ,oikqa zeidl dkixv mzhigyy ©¦
miie`x el` lk oi`y ,ea hegyl ie`xe cecg eity dpwa e` dcecg

:zl`eye `xnbd dkiynn .oikqk zxy ilk zeidlïìðî dôeb äìBòå§¨¨§¨¨
.`weec oikqa hgyidl dkixvy df oic epl oipn dnvr dlerae ±

:`xnbd zvxznáéúëcwgvi zciwra xn`py dnn ±(i ak ziy`xa) ¦§¦
ì úìëànä úà çwiå Bãé úà íäøáà çìLiå','Bða úà èçL ©¦§©©§¨¨¤¨©¦©¤©©£¤¤¦§Ÿ¤§

,oikq `id zlk`neàeä äìBò íúäåaixwdl mdxa` did xeaq ± §¨¨¨
,dlerl wgvi z`áéúëcmy xn`py enk -(bi ak)aixwdy li`a ¦§¦

wgvi zgz'Bða úçz äìòì eäìòiå'x`ean 'epa zgz' xn`py dnne ©©£¥§Ÿ¨©©§
.dlerl aixwdl mdxa` xaq wgvi z` s`y

:ywidd on zecnlpd zekldd xe`iaa `xnbd dkiynn'äçðî'± ¦§¨
xn`py dnn,cenll yi dgpn df weqtaúìëàð dðéà äçðn äî©¦§¨¥¨¤¡¤¤

äpeäë éøëæì àlà,mixkf mipdkl `l` zlk`p dpi` dgpny myk ± ¤¨§¦§¥§¨
mixzend mdicare mipdk iypl `l s`e ,mipdk mpi`y mixfl `le

,dnexz zlik`aìk óàzepaxw mby ,df ywida dpnn cenll yi ± ©¨
y mpic jk mixg`.äpeäë éøëæì àlà ïéìëàð ïéà¥¤¡¨¦¤¨§¦§¥§¨
:`xnbd zxxanéàîjk cenll yi mday zepaxwd md el` ± ©

,dgpnnéàl dpeekd m` ±,íLàå úàhç ¦©¨§¨¨
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oifge` mipya cenr at sc ± oey`x wxtzereay

'åëå ïåòè ïëù úåøåã çñôá øîàúxyrnd on s` `iaiy `ed oice ,minlyk -

.minlykäæ ùãç ìù úåãåáò ìë.oilegd on `ac ,dfk zexec gqt -äéúìéîá å÷éì-

xg` oic oipce xfeg i`n` ,'eke xyti` oipc ike ,`ziinw?äéá øãä éàoipc :xaqc -

meyn mixvn gqtn zexec gqt `aiwr iax dil xnb `lc i`de ,xyt` i`yn xyt`

oerh [oi`] oky mixvn gqtl dn :`kxit i`d

xacn gqtc .`id `kxit e`l i`d - 'eke ozn

,gafnl mixeni`e minc ozn oerhy ,gikei

ded `l xacnac ,oilegd on `l` `a epi`e

gqt `ia` ip` s` .ux`l e`ay cr xyrn

.oilegd on `l` `a epi`y ,zexecåéøáãì
øæòéìà éáøãi`yn xyt` oipc dil zi`c -

oi`c xaq edi` la` ,mixvn gqtl dn :xyt`

.oipcøæòéìà éáøådil xcdn i`n` -

"zcare"?xacn gqtc ,`id `kxit e`l :`nil

.gikeiéîð àúùäåon silic ab lr s` -

xyt` oipc ike :`aiwr iax jextil ,"zcare"

xyt` i`yn?rnyn `l "zcare" `xw i`de

,oilegd on `ac yexita aizk `l `dc ,dil

ycg lyzecearlk edic`yiwdnsilic`l`

.dfk dfúøîåà úàæoi` ,ikd jixt `lcn -

jxtinl `ki`c ab lr s` ,ywidd lr oiaiyn

,envrn xnege lw oc mc`c .`kd oebk ,dia

`l` ,envrn [ywide] dey dxfb oc mc` oi`e

dynl dkld ,eaxn eaxe ,eaxn dcnl ok m`

.ipiqnàöéáøúáåmiviaxny yxcnd ziaa -

xfeg ,ywida cnld xac ike :exn` dxezd ea

ywida cnlne?gqtn cnl zexec gqtc

dcez oicinl j`id ,oilegd on `ac mixvn

zexec gqtn?øîúéà àììëágqt ,xnelk -

"gqt" mWC .`ed llka zexec gqte mixvn§¥

ikidc ,ywida cnld xac ied `le .`ed cg`

gqtn silic o`nk - zexec gqtn dcez silic

.`ed cg` "gqt" mWC ,mixvnàáé÷ò éáøå- §¥

,xfril` iaxk "zcare" on sili `le li`ed

olpn oilegd on `l` `a epi`c zexec gqt?

äøåúä úàæ`xw i`d ol rnyn `w i`n -?

äìåòxnel -dlerlzepaxw ipdyiwn ikdl-

.'eke dler dn :jlàéä éàîilk dfi`a -

dlern opitlic?÷øæî àîéìéà,mcd lawl -

z` glyie" aizkc ,dlera wxfn ogky`ck

,"zeler elrie l`xyi ipa ixrpmyie" aizke

"zepb`a?úåðâàá íùéå áéúë éîði`dc -

oiperh minlyc oeik ,edlek` rnyn "zepb`a"

itli i`n`e ,miycw x`y oky lk - wxfn

xeav inlyn ith zelern?ïéëñ.oiwlen eed `lc -äçðîdn :dgpnl eywed ikdl -

.'ek dgpnäðåäë éøëæì àìà.(e `xwie) "dplk`i oxd` ipaa xkf lk" aizkc -
àéãäá
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àúùäåi`yn xyt` oipc ike :jextil ,migqtd lkl iieyw`l "zcare" aizkc Ð inp

oipc oi` ,ikd elit` :xaq `aiwr iaxe .ywidd lr oiaiyn oi` :ipyne !xyt`

`kixvc ,`ywid dil zi` oigxk lrc ,`ywid dil zilc xnel oi` la` .xyt` i`yn xyt`

zepa" wxta `de :xn`z m`e .(`,ev migqt) "`nh didy in" wxta `zi`ck ,ilin x`yl

ini jk dzcp inik :opiyxcc (a,fl dcp) "mizek

ipyne ?xyt` i`yn xyt` oipc ike :jixt ,dzcil

iieacg` axe .aezkd oyiwd jgxk lr :zyy ax

ax irac rnyn .`id xfril` iax :ipyn in` xa

ikd `d ?i`n`e ,`aiwr iaxk elit` iiepyl zyy

ax xaqc :xnel yie !ibilte ,`id `yiwid inp

,ilin x`yl `yiwid inewe`l `ki`c ,`kd zyy

jenqae .aezkd oyiwd jgxk lr opixn` `l ikdl

,'ek yecw `ilye xity oi` Ð my` dn :yixcc

rnync ,xyt` i`yn xyt` oipcc xaqc :xn`we

`aiwr iax la` ,dinrhl xfril` iaxc `pyil

ilinl `ywid `kixv inp mzd Ð dilr bilt

"ulegd" wxta ibilt `d :xn`z m`e .`aeh

lnc ,zea`n sili xfril` iaxc ,(`,en zenai)

,zedn`n sili ryedi iaxe .xb ied Ð lah `le

inp xfril` iaxle :jixte .xb ied Ð ln `le lahc

i`yn xyt` oipc dil zi` `dc ,zedn`n slip

,iieyw`l ivn `aiwr iaxl elit` ,`zyde .xyt`

opiyxcck ,`ed `yiwidc ,oipcc dcen mzdc

dn Ð "xbk mkk" :(`,h) zezixkc ipy wxta

oyiwid jgxk lrc ,'ek zixal eqpkp `l mkizea`

`xw `z`c xazqn mzdc :xnel yie !aezkd

i`e .miypn miype miyp`n miyp` opitlic xninl

,oipc xaq xfril` iaxc `nlra ogky`c e`l

:denzl yie .jixt ded `l ,`kdc jdn iziinck

wxtac ,(zekna oiylyn oi`c olpn `aiwr iaxle)

"ryx"c dey dxifba dl opitli (`,d) zeknc `nw

s`e .xyt` i`yn xyt` epiide ,[dzinn] "ryx"

ywid oi` inp ikd ,dvgnl dey dxfb oi`c ab lr

,mzd dcenc :`niz ike !oipc oi` :xaqwe ,dvgnl

oyiwd jgxk lre ,`kixv `l dey dxfbc meyn

`wxit `edda `aeh ilinl oikixv `dc aezkd

cg`" wxtae (`,i) oixcdpqc `nw wxtae diteb

`aa) "laegd" wxtae (a,bl my) "zepenn ipic

.(`,dl zeaezk) "zexrp el`" wxtae (a,et [`nw

àöéáøúáåmewn ,yxcnd zia `ed Ð xen`

opax ea etiqedy oeyle .dxez ea oiviaxny

.cenlzaç÷éåyixc `zyd Ð zlk`nd z`

wxtac :dnize .ilk oerhy miycwl `kd dil

.oileg oiprl dil opinwen (`,fh) oilegc `nw

`xwc :mz epiax xne`e !"zlk`nd z` gwie" xn`py ?yelza `idy dhigyl oipn :opixn`c

hegyl" aizk `le "epa z` hegyl" aizkcn ,oileg inp opixnb `l` ,aizk miycwa i`ce

.zxy ilk erac zecear x`yk ,miycwa `l` oilega slinl jiiy `l ilk la` ."dlerd

:`iig iax igc mzdc ab lr s`e ."jzgnd z` gwie" azknl dil dedc ,"zlk`n" xikfdcn Ð miycwa ilke .oilega yelz opiyxc "oikie" aizk `le ,yelz xac :rnync ,"gwie" aizkcne

dizefixf opireny`l `xw diazkc xnel jiiy ,xaegn dpwe xev `vniy dn lr jnq `le ,yelz xac enr `iady dn oiprlc .ikd iiegcl jiiy `l `kd Ð ol rnyn `w mdxa`c dizefixf

.ilk dperh dlerc opireny`l e`l [i`] ?il dnl xikfdy zlk`n la` .ol rnyn `w mdxa`cäî:qxhpewa yxit (`,gv) migafa "z`hg mc" seqa Ð dpedk ixkfl `l` zlk`p dpi` dgpn

silic `pz `ki` (`,dp migaf) "onewn edfi`" wxtac :`iywe ."`ed miycw ycew" mixkf zlik` iab ediiexza aizkc meyn Ð dgpnn opitlick my`e z`hgn dpedk ixkfl opitli `lc `d

epiidc yxtl d`xpe !dpedk ixkfl Ð xeaiv inly s` ,dpedk ixkfl Ð z`hg dn :"minly gafl dpy ipa miyak ipye z`hgl cg` mifr xiry mziyre" aizkc `xw i`dn z`hgc `yiwidn

oigxk lr Ð dgpn la` .i`xwa iaizkc edpd lka dey epi`c oeik ,mixkf zlik`l dil opinwen `l ,`kd yxtnck ,izixg` `zlinl dnewe`l `ki` my`e z`hgc `yiwidc oeik :`kd `nrh

.izixg` `zlinl zgkyn `lc ,i`z` ikdlóàqxhpewa yxit jk .df `xwna oiaezkd lk edpip miycw iycwc ,i`w zxvr iyaka Ð`xw i`dc "minly"e Ð dpedk ixkfl `l` lk`p epi` lk

.ol `wtp `kdn ,ilk oiperhc ,zepaxw edleka :cere .enyl `ly `xw i`dn ol `wtp (`,g) migafc `nw wxta `dc ,dacp inlya inp ixii` oigxk lrc d`xpe .migafa
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íéøåîéàå íéîã ïúî ïåòèù úåøåã çñôá øîàúcinz"a opixn`ck -.mixeni`e minc ozn oerhy gqte xyrne xeka lr cnl - 'ebe "xey xeka j`" :"hgypäæë.oilegd on - zexecl s` ,oilegd on - df dn :mixvn ly -å÷éì

äéúìéîáxg` oic epce xfg i`n`e ,xyt` i`yn xyt` oipc oi`c dil xaqc i`da -?äéá øãä éàå.xyt` i`yn xyt` opipiicc xaqe -àëøéô éàä íåùî.`id `kxit e`l minc oznc -øáãî çñôz` l`xyi ipa eyry -

.xyrn mdl did `l oiicrc ,oilegd on `l` `a `le .gafnl mixeni`e minc ozn oerhe .okynd mwed oqip ycg y`xac .gafn mdl did xak ,ecrena gqtdàëøéô éàä íåùî éàåinc oznc -xacn gqtc ,`id `kxit e`l - m

.gikeiïéðã ïéà úøîàã êãéãì.dfk ycg ly zeceard lk ediy - 'ek "zcare" aizkck ,migqtd lkl `xw ea dyw` `dc ,dipin dil opipiic jgxk lra -êåøôéì éîð àúùäåxyt` i`yn xyt` oipc ike -?øåîà àöéáøúáå

yxcnd ziaa -.zexec gqtn daeg zepaxw x`y xnbc oizipzn` `zaeiz iazenéëå."dfd ycga" aizkck ,mixvn gqtn ywda cnld ,zexec gqt -ãîìîå øæåçywda zepaxw x`y lr -?øîúà àììëá.iccda xnb migqtd lkn ,oizipzn -

àéä àúìéî àãç çñô äéìåëã.edl zi` `pic cge ,`ed cg "gqt" mWC ,`ed ywida cnld xac e`l - mixvn gqtn cnld zexec gqte -àäî äéì à÷ôðiax meyn l`eny dil yixcck `le ,dil iwtp "dlerd z`f"c `xw i`dn ,xnelk - §¥

.onwl `pixg` `pipra dil yixcc `l` ,xfril`äøåúä úàæ.`z`c `ed `yxcl `l` ,'ek "z`hgd zxez z`f" "dlerd zxez z`f" aizk diytp it`a cg lka `dc ,`ed `xizi `xw dilek -àéä éàîcnln `ed ilk dfi` lr -?àîéìéà

÷øæî.wxfn eprhiy dlerl zepaxw x`y iyew`l "dxezd z`f" i`d `z`e ,wxfn dperh dler `nl` - "zepb`a myie" `xw `edda aizke ,"zeler elrie l`xyi ipa ixrp z` eglyie" aizkck -úåðâàá íùéå åäá áéúë éîð íéîìùmzdc -

."minly migaf egafie" aizkc ,ied inp minlyäçðîá."mipdka xkf lk" aizk -àéä éàîmipdkl oilk`p `diy cnln zepaxwd on dfi` lr -?
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éaâì ïéøeîéàå íéîc ïzî ïeòhL úBøBc çñôa øîàzŸ©§¤©¤¨©©¨¦§¥¦§©¥
äãáòä úà zãáòå" :øîBà àeä éøä ,Bì øîà ?çaæî¦§¥©¨©£¥¥§¨©§¨¤¨£Ÿ̈

"äfä Lãça úàfä¯LãBç ìL úBãBáò ìk eéäiL ©Ÿ©Ÿ¤©¤¤¦§¨£¤¤
.äæk äfä¯øLôà ïéðc ïéàc dì øáñ éà ,àáé÷ò éaøå ©¤¨¤§©¦£¦¨¦¨©¨§¥¨¦¤§¨

øLôà éàMî¯àìc éàäå ,déa øãä éà !déúléîa e÷éì ¦¤¦¤§¨¥§¦§¥¦£©¥§©§¨
àeä àëøét éàä íeMî íéøöî çñtî øîb¯çñt ¨©¦¤©¦§©¦¦©¦§¨¤©

!çéëBé øaãî¯ïéà ,éãéãì :øîà÷ øæòéìà éaøc åéøáãì ¦§¨¦©¦§¨¨§©¦¡¦¤¤¨¨©§¦¦¥
øLôà ïéðc zøîàc ,Cãéãì .øLôà éàMî øLôà ïéðc̈¦¤§¨¦¤¦¤§¨§¦¨©£©§§¨¦¤§¨

øLôà éàMî¯ïzî ïeòè Bðéà ïkL íéøöî çñôl äî ¦¤¦¤§¨©§¤©¦§©¦¤¥¥¨©©
ïeòhL úBøBc çñôa øîàz ,çaæî éaâì ïéøeîéàå íéîc̈¦§¥¦§©¥¦§¥©Ÿ©§¤©¤¨
éaø déì øîàå ?çaæî éaâì ïéøeîéàå íéîc ïzî©©¨¦§¥¦§©¥¦§¥©©£©¥©¦

."zãáòå" :øæòéìà¯çñt :déì àîéì ,øæòéìà éaøå ¡¦¤¤§¨©§¨§©¦¡¦¤¤¥¨¥¤©
!çéëBé øaãî¯,éãéãì :déì øîà÷ àáé÷ò éaøc åéøáãì ¦§¨¦©¦§¨¨§©¦£¦¨¨¨©¥§¦¦

àëøét éàä íeMîe ,øLôà éàMî øLôà ïéðc¯çñt ¨¦¤§¨¦¤¦¤§¨¦©¦§¨¤©
éàMî øLôà ïéðc ïéà zøîàc ,Cãéãì .çéëBé øaãî¦§¨¦©§¦¨©£©§§¥¨¦¤§¨¦¤¦

øLôà¯."zãáòå"¯áø øîà !CBøôéì éîð àzLäå ¤§¨§¨©§¨§¨§¨©¦¦§¨©©
ìò ïéáéLî ïéà :úøîBà úàæ ,úLLLwéää.àöéaøúáe ¥¤Ÿ¤¤¥§¦¦©©¤¥§©§¦¨

?Lwéäa ãnìîe øæBç Lwéäa ãîlä øác éëå :øeîà¯ £§¦¨¨©¨¥§¤¥¥§©¥§¤¥
àììëa.àéä àúléî àãç délek çñt ,øîúéà¯éaøå ¦§¨¨¦§©¤©¥£¨¦§¨¦§©¦

?déì àðî ïéleçä ïî àlà àa Bðéàc çñt ,àáé÷ò¯ £¦¨¤©§¥¨¤¨¦©¦§¨¥
:øæòéìà éaø íeMî ìàeîL øîàc àäî déì à÷ôð̈§¨¥¥¨©£©§¥¦©¦¡¦¤¤

äìòì äøBzä úàæ"äçðnìåúàhçìåíLàìå Ÿ©¨¨Ÿ¨§©¦§¨§©©¨§¨¨¨
íéàelnìåçáæìe"äìBò" ,"íéîìMä¯äðeòè äìBò äî §©¦¦§¤©©§¨¦¨¨¨§¨

÷øæî àîéìéà ?"àéä" éàî .éìk ïeòè ìk óà ,éìk¯ §¦©Ÿ¨§¦©¦¦¥¨¦§¨
íNiå" áéúk éîð øeaéö éîìL éçáæ éabúðbàaàlà !" ©¥¦§¥©§¥¦©¦§¦©¨¤¨©¨Ÿ¤¨

úà íäøáà çìLiå" áéúëc ?ïìðî dôeb äìBòå .ïékñ©¦§¨¨§¨©¦§¦©¦§©©§¨¨¤
úà çwiå BãéúìëànäìäìBò íúäå ,"Bða úà èçL ¨©¦©¤©©£¤¤¦§Ÿ¤§§¨¨¨

"äçðî" ."Bða úçz äìòì eäìòiå" áéúëc ,àeä¯äî ¦§¦©©£¥§Ÿ¨©©§¦§¨©
ïéà ìk óà ,äpeäë éøëæì àlà úìëàð dðéà äçðn¦§¨¥¨¤¡¤¤¤¨§¦§¥§¨©Ÿ¥
,íLàå úàhç éà ?éàî .äpeäë éøëæì àlà ïéìëàð¤¡¨¦¤¨§¦§¥§¨©¦©¨§¨¨
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קמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr at sc zegpn(ipy meil)

cvikeøîàzoicd `ed okyíéîc ïzî ïeòhL ,úBøBc çñôa Ÿ©§¤©¤¨©©¨¦
,çaæî éaâì ïéøeîéàåmilekiy epcnl mday minlyl `ed dnece §¥¦§©¥¦§¥©

.xyrnn mb `ealBì øîà,`aiwr iaxl xfril` iaxøîBà àeä éøä ¨©£¥¥
weqta xn`p xak ±(d bi zeny),gqt oaxw z`ad zevnaúà zãáòå'§¨©§¨¤

'äfä Lãça úàfä äãBáòär ±gqtd zcear z` zeyrl mkil ¨£¨©Ÿ©Ÿ¤©¤
cenll yi jkne ,oqip ycega dpye dpy lka mixvna mziyry

äæk äfä LãBç ìL úBãBáò ìk eéäiLeyrzy gqtd zecear lky ± ¤¦§¨£¤¤©¤¨¤
oeike ,mixvn gqta mziyry zeceark eidi ,zexecl dfd ycega
`diy df ywidn cenll yi ,oilegd on `ay mixvn gqta ep`vny

.zexec gqta mb oicd jk
i`yn xyt` oipc oi`y xfril` iaxl dligz dywd `aiwr iax
ozn oerh epi`y itl mixvn gqtn cenll oi`y dywde xfge ,xyt`

:ezhiy z` zxxan `xnbd .gafnd lr mixeni`e mincàáé÷ò éaøå§©¦£¦¨
,ezhiy `id dn ,zxg` `iyew xfril` iax lr zeywdl xfgyéà¦

dì øáñmipey`xd eixack `ed xeaq oiicr m` ±øLôà ïéðc ïéàc ¨©¨§¥¨¦¤§¨
déúléîa e÷éì ,øLôà éàMîdywdy mipey`xd eixaca cenriy ± ¦¤¦¤§¨¥§¦§¥

jxved recne ,'xyt` i`yn xyt` oipc ike' xfril` iax lr
.xfril` iax ixack `ly dpnn gikedl zxg` `iyew zeywdléà¦

déa øãäcenll yiy xfril` iaxl dcede `aiwr iax ea xfg m`e ± £©¥
,xyt` i`yn xyt`íéøöî çñtî øîb àìc éàäå`ly dne ± §©§Ÿ¨©¦¤©¦§©¦

epi`y zexec gqtl mixvn gqtn cnly xfril` iax ixacl dced
,xyrnd on `aàeä àëøét éàä íeMî,dipyd ef `iyew zngn ± ¦©¦§¨

gqtk epi`e ,gafnd lr miaixw eixeni`e einc oi` mixvn gqty
,dzegcl yi ef `iyew ixd ,gafnd lr miaixw eixeni`e eincy zexec

y meynçñta l`xyi eyry,çéëBé øaãîeincy it lr s`y ¤©¦§¨¦©
okynd mwedy xg`l df did ixdy ,gafnd lr eaxw eixeni`e

mewn lkn ,gafnde`ly cer lky ,xyrnd on `a `l df gqt mb
ok m`e .zbdep xyrn zevn dzid `l oiicr ux`l l`xyi ipa eqpkp

.xyrnn e`iad dzngny daiq epi` mixeni`e minc ozny gken
i`yn xyt` mipc oi`y xaeq `aiwr iax ok` :`xnbd zvxzn

,dipyd `iyewd z` zeywdl jxvedy dne ,xyt`éaøc åéøáãì¦§¨¨§©¦
øîà÷ øæòéìàjke .xfril` iax ly ezhiyl `l` dl jxved `l ± ¡¦¤¤¨¨©
,eixac zpeek,éãéãìøLôà éàMî øLôà ïéðc ïéàjiiy `l `linne §¦¦¥¨¦¤§¨¦¤¦¤§¨

s` j` ,mixvn gqtn oilegd on `eaiy zexec gqta cenll,Cãéãì§¦¨
,øLôà éàMî øLôà ïéðc úøîàc,jixac lr dywi oiicräî §¨§©¨¦¤§¨¦¤¦¤§¨©

,çaæî éaâì ïéøeîéàå íéîc ïzî ïeòè Bðéà ïkL íéøöî çñôlepi`e §¤©¦§©¦¤¥¥¨©©¨¦§¥¦§©¥¦§¥©
,xyrnd on `eal leki epi` jkle ,minlyl dnecçñôa øîàzŸ©§¤©

,çaæî éaâì ïéøeîéàå íéîc ïzî ïeòhL úBøBc`eal lekiy xyt`e ¤¨©©¨¦§¥¦§©¥¦§¥©
.xyrnd on,øæòéìà éaø déì øîàågqtl zexec gqt ywedy §¨©¥©¦¡¦¤¤

weqta mixvnzãáòå'.'dGd WcgA z`Gd dcFard z` §¨©§¨¤¨£¨©Ÿ©Ÿ¤©¤
:`xnbd dywn .`ziixad ixac xexiaa dkiynn `xnbdéaøå§©¦

,øæòéìàqtn cenll oi`y `aiwr iax el dywdy xg`lmixvn g ¡¦¤¤
gkn aiydl jxved recn ,gafnd lr miaixw eixeni`e einc eid `ly

,'zcare' weqtd on cnlpd ywidd,déì àîéìyçñtl`xyi eyry ¥¨¥¤©
açéëBé øaãîzvxzn .mixeni`e minc ozna ielz xacd oi`y ¦§¨¦©

epi` ok` ,'zcare' ly ywidd z` xfril` iax jxvedy dn :`xnbd
`l` ,envr ixacldéì øîà÷ àáé÷ò éaøc åéøáãìzhiy itl wx ± ¦§¨¨§©¦£¦¨¨¨©¥

,eixac zpeek jke ,z`f xn` `aiwr iax,éãéãìéàMî øLôà ïéðc §¦¦¨¦¤§¨¦¤¦
,øLôàgqtn oilegd on `eaiy zexec gqtl cenll xyt` jkitle ¤§¨

,xyrnd on e`iadl xyt` did `ly mixvnàëøét éàä íeMîe± ¦©¦§¨
`ly zngn mixvn gqtn cenll oi`y ,dipyd jziiyew meyn m`e
ixdy ,ef `kxitl yegl oi` ,gafnd lr miaixw eixeni`e einc eid

çéëBé øaãî çñtit lr s`e ,gafn iabl miaixw eixeni`e einc eidy ¤©¦§¨¦©
j` .oilegd on `a ok,CãéãìøLôà éàMî øLôà ïéðc ïéà úøîàc §¦¨§¨§©¥¨¦¤§¨¦¤¦¤§¨

e`iadl `ly mixvn gqtn zexec gqt cenll jiiy oi` jkitle
weqtd on cnlpd ywidd gkn jk cenll yi oiicr ,xyrnn.'zãáòå'§¨©§¨

:zeywdl `xnbd dkiynnénð àzLäåiax `iady dzr mbe ± §©§¨©¦
,'zcare' ly ywidd on eixacl jnq xfril`CBøôéìleki oiicr ± ¦§

mixvn gqtn ywiddn cenll oi`y xnele zeywdl `aiwr iax
i`yn xyt` mipc oi`y itl ,xyrnd on `eai `ly zexec gqtl

.xyt`úLL áø øîà,ef `iyew uxzlúøîBà úàæyi o`kn - ¨©©¥¤Ÿ¤¤

y ,cenlléáéLî ïéàLwéää ìò ïdgcp epi` ywidn cnlpd xacy ± ¥§¦¦©©¤¥
,cnlnd xacl dnec epi`y xnele aiydl yiy daeyz zngn
i`yn xyt` mipc oi`y xne`d zrcl s`y xfril` iax xaq jkitle

.mixvn gqtn zexec gqt cenll xyt` ywid yiyk ,xyt`
xac oi`'y oicd gqtn cenll yi cvik zeywdl `xnbd dkiynn

:'oilegd on `l` `a daegayàöéaøúáeyxcnd ziaae ±øeîà± §©§¦¨¨
on `l` `a daegay xac oi`' oic z` dcnly epizpyn lr eywd
`a epi` zexec gqty dn `ld ,zexec gqtn zepaxwd lka 'oilegd

,dyw ok m`e ,mixvn gqtl ywidn cnlp xyrnd onãîlä øác éëå§¦¨¨©¨¥
,Lwéäa ãnìîe øæBç Lwéäaxfeg epi`y miycwa `ed llk `lde §¤¥¥§©¥§¤¥

,cnlne,zexec gqtn ywida zepaxwd lkl cenll xyt` cvike
dcnl `l epizpyn :`xnbd zvxzn .ywida cnlp envr `edy

`l` ,ecal zexec gqtnøîzéà àììëamigqtd lk llkn dcnl ± ¦§¨¨¦§©
y itl ,cgidélek çñtmixvn gqt od ,gqt miiexwd zepaxwd lk ± ¤©¥

,xacn gqt ode,àéä àúléî àãçdceza epcnl `ly s` jkitle £¨¦§¨¦
lkdy oeikn ok it lr s` ,zexec gqtn `l` xyrnd on d`a dpi`y
lkei `ly mixg`n cnld xac my o`k oi` `ed gqt ly cg` my

.jk meyn cnlle xefgl
on `a epi` zexec gqty oicdy ,`ziixad ixacn epicia dlr
`aiwr iax zrcle ,mixvn gqtn cnlp xfril` iax zrcl ,xyrnd
iax zrcl df oic cnlp okidn `xnbd zxxan dzr .ok cenll oi`

:`xnbd zxxan .`aiwràáé÷ò éaøåi`yn xyt` mipc oi`y xaeqd §©¦£¦¨
,xyt`çñtzexec.déì àðî ,ïéleçä ïî àlà àa Bðéàcdaiyn ¤©§¥¨¤¨¦©¦§¨¥
:`xnbdøæòéìà éaø íeMî ìàeîL øîàc àäî déì à÷ôð± ¨§¨¥¥¨§¨©§¥¦©¦¡¦¤¤

dxeza xn`p ,xfril` iax ly enyn l`eny yxcy weqtdnf `xwie)

(lçáæìe íéàelnìå íLàìå úàhçìå äçðnìå äìòì äøBzä úàæ'Ÿ©¨¨Ÿ¨§©¦§¨§©©¨§¨¨¨§©¦¦§¤©
,'íéîìMäxak envr ipta oaxw lkay itl ,xzein df weqt lke ©§¨¦

'dlrd zxFY z`f' dxezd dazk(a e my)'z`Hgd zxFY z`f'(gi e my) Ÿ©¨Ÿ¨Ÿ©©©¨
lkn cenll ick df weqt xn`py ,xfril` iax yxc jkl ,dnecke

.zepaxwd lka ebdpiy zekld ea exkfpy zepaxwdn cg`
efi` ,weqta mixkfpd zepaxwd on cg` lka x`an xfril` iax

:zepaxwd x`yl epnn cenll yi dkld'äìBò'dn weqta zxkfpd ¨
,cnll d`aéìk äðeòè äìBò äî`l` ziyrp dpi` dlery myk ± ¨¨§¨§¦

,jenqa x`aziy enk ilkaìk óàoaxw.éìk ïeòè ©¨¨§¦
:`xnbd zxxanàéä éàîlka ekixvdl o`kn epcnly ilkd edfi` ± ©¦

.zepaxwd÷øæî àîéìéàmc ea lawl wxfnl dpeekdy xn`p m` ± ¦¥¨¦§¨
dxez ozn onfa ipiq xdazeler l`xyi ipa eaixwdy ep`vny ,oaxwd

my xn`py itk ,wxfna mcd z` enye(e ck zeny)mdy 'zFpB`A mUIe'©¨¤¨©¨
awl micreind milk,zepaxwd x`yl cnlp dlerne ,mcd zléab©¥

áéúk énð øeaéö éîìL éçáæipa my eaixwdy minlyd lr mb ixd ± ¦§¥©§¥¦©¦§¦
weqtd xn`p l`xyi,'úBðbàa íNiå''dxezd z`f' ly ywida recne ©¨¤¨©¨

.minlydn `le weqta dxkfpy dlerdn ilka dlaw oic cnlp
:`xnbd zvxznàlà`ed ,zepaxwd x`yl dlern epcnly ilkd ¤¨

,ïékñoa` `idy xeva mhgyi `le ,oikqa zeidl dkixv mzhigyy ©¦
miie`x el` lk oi`y ,ea hegyl ie`xe cecg eity dpwa e` dcecg

:zl`eye `xnbd dkiynn .oikqk zxy ilk zeidlïìðî dôeb äìBòå§¨¨§¨¨
.`weec oikqa hgyidl dkixvy df oic epl oipn dnvr dlerae ±

:`xnbd zvxznáéúëcwgvi zciwra xn`py dnn ±(i ak ziy`xa) ¦§¦
ì úìëànä úà çwiå Bãé úà íäøáà çìLiå','Bða úà èçL ©¦§©©§¨¨¤¨©¦©¤©©£¤¤¦§Ÿ¤§

,oikq `id zlk`neàeä äìBò íúäåaixwdl mdxa` did xeaq ± §¨¨¨
,dlerl wgvi z`áéúëcmy xn`py enk -(bi ak)aixwdy li`a ¦§¦

wgvi zgz'Bða úçz äìòì eäìòiå'x`ean 'epa zgz' xn`py dnne ©©£¥§Ÿ¨©©§
.dlerl aixwdl mdxa` xaq wgvi z` s`y

:ywidd on zecnlpd zekldd xe`iaa `xnbd dkiynn'äçðî'± ¦§¨
xn`py dnn,cenll yi dgpn df weqtaúìëàð dðéà äçðn äî©¦§¨¥¨¤¡¤¤

äpeäë éøëæì àlà,mixkf mipdkl `l` zlk`p dpi` dgpny myk ± ¤¨§¦§¥§¨
mixzend mdicare mipdk iypl `l s`e ,mipdk mpi`y mixfl `le

,dnexz zlik`aìk óàzepaxw mby ,df ywida dpnn cenll yi ± ©¨
y mpic jk mixg`.äpeäë éøëæì àlà ïéìëàð ïéà¥¤¡¨¦¤¨§¦§¥§¨
:`xnbd zxxanéàîjk cenll yi mday zepaxwd md el` ± ©

,dgpnnéàl dpeekd m` ±,íLàå úàhç ¦©¨§¨¨
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oifge` mipya cenr at sc ± oey`x wxtzereay

'åëå ïåòè ïëù úåøåã çñôá øîàúxyrnd on s` `iaiy `ed oice ,minlyk -

.minlykäæ ùãç ìù úåãåáò ìë.oilegd on `ac ,dfk zexec gqt -äéúìéîá å÷éì-

xg` oic oipce xfeg i`n` ,'eke xyti` oipc ike ,`ziinw?äéá øãä éàoipc :xaqc -

meyn mixvn gqtn zexec gqt `aiwr iax dil xnb `lc i`de ,xyt` i`yn xyt`

oerh [oi`] oky mixvn gqtl dn :`kxit i`d

xacn gqtc .`id `kxit e`l i`d - 'eke ozn

,gafnl mixeni`e minc ozn oerhy ,gikei

ded `l xacnac ,oilegd on `l` `a epi`e

gqt `ia` ip` s` .ux`l e`ay cr xyrn

.oilegd on `l` `a epi`y ,zexecåéøáãì
øæòéìà éáøãi`yn xyt` oipc dil zi`c -

oi`c xaq edi` la` ,mixvn gqtl dn :xyt`

.oipcøæòéìà éáøådil xcdn i`n` -

"zcare"?xacn gqtc ,`id `kxit e`l :`nil

.gikeiéîð àúùäåon silic ab lr s` -

xyt` oipc ike :`aiwr iax jextil ,"zcare"

xyt` i`yn?rnyn `l "zcare" `xw i`de

,oilegd on `ac yexita aizk `l `dc ,dil

ycg lyzecearlk edic`yiwdnsilic`l`

.dfk dfúøîåà úàæoi` ,ikd jixt `lcn -

jxtinl `ki`c ab lr s` ,ywidd lr oiaiyn

,envrn xnege lw oc mc`c .`kd oebk ,dia

`l` ,envrn [ywide] dey dxfb oc mc` oi`e

dynl dkld ,eaxn eaxe ,eaxn dcnl ok m`

.ipiqnàöéáøúáåmiviaxny yxcnd ziaa -

xfeg ,ywida cnld xac ike :exn` dxezd ea

ywida cnlne?gqtn cnl zexec gqtc

dcez oicinl j`id ,oilegd on `ac mixvn

zexec gqtn?øîúéà àììëágqt ,xnelk -

"gqt" mWC .`ed llka zexec gqte mixvn§¥

ikidc ,ywida cnld xac ied `le .`ed cg`

gqtn silic o`nk - zexec gqtn dcez silic

.`ed cg` "gqt" mWC ,mixvnàáé÷ò éáøå- §¥

,xfril` iaxk "zcare" on sili `le li`ed

olpn oilegd on `l` `a epi`c zexec gqt?

äøåúä úàæ`xw i`d ol rnyn `w i`n -?

äìåòxnel -dlerlzepaxw ipdyiwn ikdl-

.'eke dler dn :jlàéä éàîilk dfi`a -

dlern opitlic?÷øæî àîéìéà,mcd lawl -

z` glyie" aizkc ,dlera wxfn ogky`ck

,"zeler elrie l`xyi ipa ixrpmyie" aizke

"zepb`a?úåðâàá íùéå áéúë éîði`dc -

oiperh minlyc oeik ,edlek` rnyn "zepb`a"

itli i`n`e ,miycw x`y oky lk - wxfn

xeav inlyn ith zelern?ïéëñ.oiwlen eed `lc -äçðîdn :dgpnl eywed ikdl -

.'ek dgpnäðåäë éøëæì àìà.(e `xwie) "dplk`i oxd` ipaa xkf lk" aizkc -
àéãäá
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àúùäåi`yn xyt` oipc ike :jextil ,migqtd lkl iieyw`l "zcare" aizkc Ð inp

oipc oi` ,ikd elit` :xaq `aiwr iaxe .ywidd lr oiaiyn oi` :ipyne !xyt`

`kixvc ,`ywid dil zi` oigxk lrc ,`ywid dil zilc xnel oi` la` .xyt` i`yn xyt`

zepa" wxta `de :xn`z m`e .(`,ev migqt) "`nh didy in" wxta `zi`ck ,ilin x`yl

ini jk dzcp inik :opiyxcc (a,fl dcp) "mizek

ipyne ?xyt` i`yn xyt` oipc ike :jixt ,dzcil

iieacg` axe .aezkd oyiwd jgxk lr :zyy ax

ax irac rnyn .`id xfril` iax :ipyn in` xa

ikd `d ?i`n`e ,`aiwr iaxk elit` iiepyl zyy

ax xaqc :xnel yie !ibilte ,`id `yiwid inp

,ilin x`yl `yiwid inewe`l `ki`c ,`kd zyy

jenqae .aezkd oyiwd jgxk lr opixn` `l ikdl

,'ek yecw `ilye xity oi` Ð my` dn :yixcc

rnync ,xyt` i`yn xyt` oipcc xaqc :xn`we

`aiwr iax la` ,dinrhl xfril` iaxc `pyil

ilinl `ywid `kixv inp mzd Ð dilr bilt

"ulegd" wxta ibilt `d :xn`z m`e .`aeh

lnc ,zea`n sili xfril` iaxc ,(`,en zenai)

,zedn`n sili ryedi iaxe .xb ied Ð lah `le

inp xfril` iaxle :jixte .xb ied Ð ln `le lahc

i`yn xyt` oipc dil zi` `dc ,zedn`n slip

,iieyw`l ivn `aiwr iaxl elit` ,`zyde .xyt`

opiyxcck ,`ed `yiwidc ,oipcc dcen mzdc

dn Ð "xbk mkk" :(`,h) zezixkc ipy wxta

oyiwid jgxk lrc ,'ek zixal eqpkp `l mkizea`

`xw `z`c xazqn mzdc :xnel yie !aezkd

i`e .miypn miype miyp`n miyp` opitlic xninl

,oipc xaq xfril` iaxc `nlra ogky`c e`l

:denzl yie .jixt ded `l ,`kdc jdn iziinck

wxtac ,(zekna oiylyn oi`c olpn `aiwr iaxle)

"ryx"c dey dxifba dl opitli (`,d) zeknc `nw

s`e .xyt` i`yn xyt` epiide ,[dzinn] "ryx"

ywid oi` inp ikd ,dvgnl dey dxfb oi`c ab lr

,mzd dcenc :`niz ike !oipc oi` :xaqwe ,dvgnl

oyiwd jgxk lre ,`kixv `l dey dxfbc meyn

`wxit `edda `aeh ilinl oikixv `dc aezkd

cg`" wxtae (`,i) oixcdpqc `nw wxtae diteb

`aa) "laegd" wxtae (a,bl my) "zepenn ipic

.(`,dl zeaezk) "zexrp el`" wxtae (a,et [`nw

àöéáøúáåmewn ,yxcnd zia `ed Ð xen`

opax ea etiqedy oeyle .dxez ea oiviaxny

.cenlzaç÷éåyixc `zyd Ð zlk`nd z`

wxtac :dnize .ilk oerhy miycwl `kd dil

.oileg oiprl dil opinwen (`,fh) oilegc `nw

`xwc :mz epiax xne`e !"zlk`nd z` gwie" xn`py ?yelza `idy dhigyl oipn :opixn`c

hegyl" aizk `le "epa z` hegyl" aizkcn ,oileg inp opixnb `l` ,aizk miycwa i`ce

.zxy ilk erac zecear x`yk ,miycwa `l` oilega slinl jiiy `l ilk la` ."dlerd

:`iig iax igc mzdc ab lr s`e ."jzgnd z` gwie" azknl dil dedc ,"zlk`n" xikfdcn Ð miycwa ilke .oilega yelz opiyxc "oikie" aizk `le ,yelz xac :rnync ,"gwie" aizkcne

dizefixf opireny`l `xw diazkc xnel jiiy ,xaegn dpwe xev `vniy dn lr jnq `le ,yelz xac enr `iady dn oiprlc .ikd iiegcl jiiy `l `kd Ð ol rnyn `w mdxa`c dizefixf

.ilk dperh dlerc opireny`l e`l [i`] ?il dnl xikfdy zlk`n la` .ol rnyn `w mdxa`cäî:qxhpewa yxit (`,gv) migafa "z`hg mc" seqa Ð dpedk ixkfl `l` zlk`p dpi` dgpn

silic `pz `ki` (`,dp migaf) "onewn edfi`" wxtac :`iywe ."`ed miycw ycew" mixkf zlik` iab ediiexza aizkc meyn Ð dgpnn opitlick my`e z`hgn dpedk ixkfl opitli `lc `d

epiidc yxtl d`xpe !dpedk ixkfl Ð xeaiv inly s` ,dpedk ixkfl Ð z`hg dn :"minly gafl dpy ipa miyak ipye z`hgl cg` mifr xiry mziyre" aizkc `xw i`dn z`hgc `yiwidn

oigxk lr Ð dgpn la` .i`xwa iaizkc edpd lka dey epi`c oeik ,mixkf zlik`l dil opinwen `l ,`kd yxtnck ,izixg` `zlinl dnewe`l `ki` my`e z`hgc `yiwidc oeik :`kd `nrh

.izixg` `zlinl zgkyn `lc ,i`z` ikdlóàqxhpewa yxit jk .df `xwna oiaezkd lk edpip miycw iycwc ,i`w zxvr iyaka Ð`xw i`dc "minly"e Ð dpedk ixkfl `l` lk`p epi` lk

.ol `wtp `kdn ,ilk oiperhc ,zepaxw edleka :cere .enyl `ly `xw i`dn ol `wtp (`,g) migafc `nw wxta `dc ,dacp inlya inp ixii` oigxk lrc d`xpe .migafa
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é"úë é"ùø

íéøåîéàå íéîã ïúî ïåòèù úåøåã çñôá øîàúcinz"a opixn`ck -.mixeni`e minc ozn oerhy gqte xyrne xeka lr cnl - 'ebe "xey xeka j`" :"hgypäæë.oilegd on - zexecl s` ,oilegd on - df dn :mixvn ly -å÷éì

äéúìéîáxg` oic epce xfg i`n`e ,xyt` i`yn xyt` oipc oi`c dil xaqc i`da -?äéá øãä éàå.xyt` i`yn xyt` opipiicc xaqe -àëøéô éàä íåùî.`id `kxit e`l minc oznc -øáãî çñôz` l`xyi ipa eyry -

.xyrn mdl did `l oiicrc ,oilegd on `l` `a `le .gafnl mixeni`e minc ozn oerhe .okynd mwed oqip ycg y`xac .gafn mdl did xak ,ecrena gqtdàëøéô éàä íåùî éàåinc oznc -xacn gqtc ,`id `kxit e`l - m

.gikeiïéðã ïéà úøîàã êãéãì.dfk ycg ly zeceard lk ediy - 'ek "zcare" aizkck ,migqtd lkl `xw ea dyw` `dc ,dipin dil opipiic jgxk lra -êåøôéì éîð àúùäåxyt` i`yn xyt` oipc ike -?øåîà àöéáøúáå

yxcnd ziaa -.zexec gqtn daeg zepaxw x`y xnbc oizipzn` `zaeiz iazenéëå."dfd ycga" aizkck ,mixvn gqtn ywda cnld ,zexec gqt -ãîìîå øæåçywda zepaxw x`y lr -?øîúà àììëá.iccda xnb migqtd lkn ,oizipzn -

àéä àúìéî àãç çñô äéìåëã.edl zi` `pic cge ,`ed cg "gqt" mWC ,`ed ywida cnld xac e`l - mixvn gqtn cnld zexec gqte -àäî äéì à÷ôðiax meyn l`eny dil yixcck `le ,dil iwtp "dlerd z`f"c `xw i`dn ,xnelk - §¥

.onwl `pixg` `pipra dil yixcc `l` ,xfril`äøåúä úàæ.`z`c `ed `yxcl `l` ,'ek "z`hgd zxez z`f" "dlerd zxez z`f" aizk diytp it`a cg lka `dc ,`ed `xizi `xw dilek -àéä éàîcnln `ed ilk dfi` lr -?àîéìéà

÷øæî.wxfn eprhiy dlerl zepaxw x`y iyew`l "dxezd z`f" i`d `z`e ,wxfn dperh dler `nl` - "zepb`a myie" `xw `edda aizke ,"zeler elrie l`xyi ipa ixrp z` eglyie" aizkck -úåðâàá íùéå åäá áéúë éîð íéîìùmzdc -

."minly migaf egafie" aizkc ,ied inp minlyäçðîá."mipdka xkf lk" aizk -àéä éàîmipdkl oilk`p `diy cnln zepaxwd on dfi` lr -?
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éaâì ïéøeîéàå íéîc ïzî ïeòhL úBøBc çñôa øîàzŸ©§¤©¤¨©©¨¦§¥¦§©¥
äãáòä úà zãáòå" :øîBà àeä éøä ,Bì øîà ?çaæî¦§¥©¨©£¥¥§¨©§¨¤¨£Ÿ̈

"äfä Lãça úàfä¯LãBç ìL úBãBáò ìk eéäiL ©Ÿ©Ÿ¤©¤¤¦§¨£¤¤
.äæk äfä¯øLôà ïéðc ïéàc dì øáñ éà ,àáé÷ò éaøå ©¤¨¤§©¦£¦¨¦¨©¨§¥¨¦¤§¨

øLôà éàMî¯àìc éàäå ,déa øãä éà !déúléîa e÷éì ¦¤¦¤§¨¥§¦§¥¦£©¥§©§¨
àeä àëøét éàä íeMî íéøöî çñtî øîb¯çñt ¨©¦¤©¦§©¦¦©¦§¨¤©

!çéëBé øaãî¯ïéà ,éãéãì :øîà÷ øæòéìà éaøc åéøáãì ¦§¨¦©¦§¨¨§©¦¡¦¤¤¨¨©§¦¦¥
øLôà ïéðc zøîàc ,Cãéãì .øLôà éàMî øLôà ïéðc̈¦¤§¨¦¤¦¤§¨§¦¨©£©§§¨¦¤§¨

øLôà éàMî¯ïzî ïeòè Bðéà ïkL íéøöî çñôl äî ¦¤¦¤§¨©§¤©¦§©¦¤¥¥¨©©
ïeòhL úBøBc çñôa øîàz ,çaæî éaâì ïéøeîéàå íéîc̈¦§¥¦§©¥¦§¥©Ÿ©§¤©¤¨
éaø déì øîàå ?çaæî éaâì ïéøeîéàå íéîc ïzî©©¨¦§¥¦§©¥¦§¥©©£©¥©¦

."zãáòå" :øæòéìà¯çñt :déì àîéì ,øæòéìà éaøå ¡¦¤¤§¨©§¨§©¦¡¦¤¤¥¨¥¤©
!çéëBé øaãî¯,éãéãì :déì øîà÷ àáé÷ò éaøc åéøáãì ¦§¨¦©¦§¨¨§©¦£¦¨¨¨©¥§¦¦

àëøét éàä íeMîe ,øLôà éàMî øLôà ïéðc¯çñt ¨¦¤§¨¦¤¦¤§¨¦©¦§¨¤©
éàMî øLôà ïéðc ïéà zøîàc ,Cãéãì .çéëBé øaãî¦§¨¦©§¦¨©£©§§¥¨¦¤§¨¦¤¦

øLôà¯."zãáòå"¯áø øîà !CBøôéì éîð àzLäå ¤§¨§¨©§¨§¨§¨©¦¦§¨©©
ìò ïéáéLî ïéà :úøîBà úàæ ,úLLLwéää.àöéaøúáe ¥¤Ÿ¤¤¥§¦¦©©¤¥§©§¦¨

?Lwéäa ãnìîe øæBç Lwéäa ãîlä øác éëå :øeîà¯ £§¦¨¨©¨¥§¤¥¥§©¥§¤¥
àììëa.àéä àúléî àãç délek çñt ,øîúéà¯éaøå ¦§¨¨¦§©¤©¥£¨¦§¨¦§©¦

?déì àðî ïéleçä ïî àlà àa Bðéàc çñt ,àáé÷ò¯ £¦¨¤©§¥¨¤¨¦©¦§¨¥
:øæòéìà éaø íeMî ìàeîL øîàc àäî déì à÷ôð̈§¨¥¥¨©£©§¥¦©¦¡¦¤¤

äìòì äøBzä úàæ"äçðnìåúàhçìåíLàìå Ÿ©¨¨Ÿ¨§©¦§¨§©©¨§¨¨¨
íéàelnìåçáæìe"äìBò" ,"íéîìMä¯äðeòè äìBò äî §©¦¦§¤©©§¨¦¨¨¨§¨

÷øæî àîéìéà ?"àéä" éàî .éìk ïeòè ìk óà ,éìk¯ §¦©Ÿ¨§¦©¦¦¥¨¦§¨
íNiå" áéúk éîð øeaéö éîìL éçáæ éabúðbàaàlà !" ©¥¦§¥©§¥¦©¦§¦©¨¤¨©¨Ÿ¤¨

úà íäøáà çìLiå" áéúëc ?ïìðî dôeb äìBòå .ïékñ©¦§¨¨§¨©¦§¦©¦§©©§¨¨¤
úà çwiå BãéúìëànäìäìBò íúäå ,"Bða úà èçL ¨©¦©¤©©£¤¤¦§Ÿ¤§§¨¨¨

"äçðî" ."Bða úçz äìòì eäìòiå" áéúëc ,àeä¯äî ¦§¦©©£¥§Ÿ¨©©§¦§¨©
ïéà ìk óà ,äpeäë éøëæì àlà úìëàð dðéà äçðn¦§¨¥¨¤¡¤¤¤¨§¦§¥§¨©Ÿ¥
,íLàå úàhç éà ?éàî .äpeäë éøëæì àlà ïéìëàð¤¡¨¦¤¨§¦§¥§¨©¦©¨§¨¨
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xcde"קמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bt sc zegpn(iyily meil)

áéúk àéãäamda cenll jxev oi`e ,jk mda xn`p yexita ixd - §¤§¨§¦
.ywidnéàl,øeaéö éîìL éçáæxeaivd eidy miyakd ipy mdy ¦¦§¥©§¥¦

zereayd bga minlyl miaixwnéúà éàø÷c àéeaøîmda mb - ¥¦¨¦§¨¥¨¥
xn`py ,weqtd ieaixn jk epcnl xak(i gi xacna)'íéLãwä Lã÷a§Ÿ¤©¢¨¦

epìëàzzepaxwd on cg` lk z` lk`z dxeng dzyecwy dxfra - Ÿ§¤
,eiptly weqta mixkfpd,'BúBà ìëàé (íéðäka) øëæ ìkxak ixde ¨¨¨©Ÿ£¦Ÿ©

ixkfl `l` lk`p epi`y my mixkfpd zepaxwd on cg` lka xn`p
`l` ,dpedkøeaéö éîìL éçáæ ìò ãnéìjk xn`p `l mdayLs` ¦¥©¦§¥©§¥¦¤

mdäpeäë éøëæì àlà íéìëàð ïéà. ¥¤¡¨¦¤¨§¦§¥§¨
:`xnbd zvxznàéä éàpzmicnl oipn `id mi`pz zwelgn ok` - ©¨¥¦

,df oicàëäî dì éúééîc àkéà,,dgpnl ywiddnéúééîc àkéàå ¦¨§©§¥¨¥¨¨§¦¨§©§¥
àëäî dì,.'FzF` lk`i xkf lM' weqtd xeziin ¨¥¨¨¨¨¨Ÿ©

on cg` lkn zecnlpd zekldd z` hxtl jiynn xfril` iax
:ywida mixkfpd zepaxwd'úàhç'ta dxn`pyweq,cnll d`aäî ©¨©
òeìáa äLc÷î úàhçeze` ,xg` lk`na dpnn rlap m`y - ©¨§©§¨§¨©

minly xya rla m` oebke ,dzyecwae z`hg ipick lk`p lk`n
,dlile meil `l` lk`p epi` ,z`hg xyanìk óà,oaxwäLc÷î ©¨§©§¨

òeìáaoick `l` lk`i `ly epnn ea rlapy lk`nd z` ycwn - §¨©
.edenk lqtp leqtn rla m`e ,ezlik`

weqta xn`py dne'íLà',cnll `aøéôL ïéà íLà äîxya-] ¨¨¨¨¨¥¨¦
[m`d irnay xaErdàéìLå[ekeza xvep cledy wy-],Ba LBã÷ §¦§¨¨

,xaer ea oi` mlerle mixkfd on wx `a my` ixdyìk óà,zepaxwd ©¨
zeawpn mb mi`ad elit`eBa LBã÷ àéìLå øéôL ïéàmzyecw oi` - ¥¨¦§¦§¨¨

yxcy xfril` iax :`xnbd zx`ane .mdirnay mixaerd lr dlg
jkøáñ÷,íéLBã÷ ïä ïúééåäa ,íéLã÷ úBãìåe`a day mzcila - ¨¨©§¨¨¨¦©£¨¨¨¥§¦

znda hgy m` la` ,dyecw mdilr dlg mze`ivne mziied xnbl
dyecw mey eilr oi` xaer dirna `vne miycw.åiax xaeq ok §

y xfril`øLôà éàMî øLôà ïéðãbdep epi`y xaca cenll yiy - ¨¦¤§¨¦¤¦¤§¨
bdep epi` xg` mewnay jkn ,ze`ivna didiy xyt`y mewna s`
x`yl my`n cenll yi jkitle .ze`ivna didiy xyt` i`y meyn

.mixaera dyecw oi`y miycw
:ywidd z` x`al xfril` iax jiynn'íéàelî',weqta mixen`d ¦¦

mi`elnd ini zraya mipdkde gafnd jepigl eaxwy zepaxwd mdy
,epcnll `a ,okynd znwd iptlyäôéøNa ïäéøúBî íéàeln äî©¦¦§¥¤¦§¥¨

,dtixya epic mzlik` onf xg`l mxyan xzepd -åmle`éìòa ïéà §¥©£¥
äôéøNa ïäéøúBî íéiçjxevl eycwedy zendad on xzepd - ©¦§¥¤¦§¥¨

xn`py enke ,dtixya epi` odiiga ocera mi`elnd(cl hk zeny)m`e'§¦
,'W`A xzFPd z` YtxUe xwAd cr mgNd onE mi`NOd xUAn xzEi¦¨¥¦§©©¦ª¦¦©¤¤©©Ÿ¤§¨©§¨¤©¨¨¥
xzepd z` `l la` ,sexyl yi mgle dhigy xg`l xyay rnyne

,daxwdl zecnerd zendad onìk óà,zepaxwdïäéøúBîxzepd - ©¨§¥¤
ezevn ozlik` onf xg`l mxyaníéiç éìòa ïéàå ,äôéøNa¦§¥¨§¥©£¥©¦

äôéøNa ïäéøúBî.oaxwl eycwedy zendan xzepd - §¥¤¦§¥¨
weqta xn`py dne'íéîìL',cnll `aíéîìL äîy mpicïéìbôî §¨¦©§¨¦§©§¦

kqpd z`lek`l mdizecearn zg`a ayg m`y ,mnr mi`ad mi
dxhwdd e` dlik`d onf xg`l mdixeni`n xihwdl e` mxyan

,mikqpd elbtzpåmbïéìbtúî,efk daygna mnvr minlydìk óà §¦§©§¦©¨
zepaxwdïéìbôîzaygn mda ayg m` mnr mi`ad mikqpd z` §©§¦

,lebitåmbïéìbtúî.mnvr md §¦§©§¦
zrc z` d`ian `xnbd .xfril` iax zrcl ywidd x`azd o`k cr

:`aiwr iaxàáé÷ò éaøc déîMî àðz àúéðúîa,on dnk yxecy §©§¦¨¨¨¦§¥§©¦£¦¨

.xg` ote`a weqta mixkfpd zepaxwd,'äçðî 'åë äøBzä úàæ'Ÿ©¨¦§¨
,cenll yi dgpnnòeìáa úLc÷î äçðn äîda xn`py enk`xwie) ©¦§¨§©¤¤§¨©

(`i e,'WCwi mdA rBi xW` lM'ìk óàoaxwòeìáa úLc÷î. Ÿ£¤¦©¨¤¦§¨©¨§©¤¤§¨©
mbe dgpna mb relaa yeciw oic dxezd dazk recn zx`an `xnbd
ipyl cnlp epnne mdn cg`a aezkl ic did `lde ,z`hga:

éøèöéàåázëîì Cmiycwd on rlay lk`nd yeciw oic -,úàhça §¦§§¦§¦§©§©¨
éøèöéàåázëîì Cmb,äçðîa àðîçø áúk éàc ,äçðîamixeaq §¦§§¦§¦§©§¦§¨§¦¨©©£¨¨§¦§¨

y ,relaa zycwn dgpn wxy xnel epiidàëékøc íeMîdkxy - ¦¦§¦¨
,zleqn dieyry ,draha `idäòìa,xg` xaca `id zrlap -ìáà ¨§¨£¨

úàhç,jk lk zrlap dpi`e dkx dpi`e xya `idyàì àîéà- ©¨¥¨Ÿ
.dpnn rlead z` zycwn dpi`y xn`z `nyàðîçø áúk éàå§¦¨©©£¨¨

,úàhça,relaa zycwn z`hg wxy xnel mixeaq epiidíeMî §©¨¦
øéã÷ ïîLc ábà ,øNác`ed rlape xceg ,eraha ony `edy iptn - §¨¨©©§¨¥¨¦

,xzei wneraäçðî ìáà,jk lk dpiny dpi`yàì àîéà`ny - £¨¦§¨¥¨Ÿ
,`xnbd dwiqn .dpnn rlead z` zycwn dpi`y xn`zàëéøö. §¦¨

:ywidd z` x`al `aiwr iax jiynn''úàhç`a weqta xen`d ©¨
,cnllïéleçä ïî àlà äàa dðéà úàhç äîxyrn zernn `le ©©¨¥¨¨¨¤¨¦©¦
,ipyådidzy dkixv dzaxwdíBiaå ,dizecear eyriy jixvBãéa §©§§¨

úéðîéäìk óà ,,z`hgl dneca daega `a xy`k ,oaxwàa Bðéà ©§¨¦©¨¥¨
å ,ïéleçä ïî àlàjixvaxwiy oaxw lkå ,íBiaeizecear zeyrl ¤¨¦©¦§©§

.úéðîéä Bãéa:`xnbd zl`eydôeb úàhçådnvr z`hgae -ïìðî §¨©§¨¦§©¨¨§¨¨
:`xnbd daiyn .oilegd on `l` d`a dpi`y epl oipn -áø øîà̈©©

àø÷ øîàc ,àcñç(`i fh `xwie)'øLà úàhçä øt úà ïøäà áéø÷äå ¦§¨§¨©§¨§¦§¦©£Ÿ¤©©©¨£¤
,'BìxW`' xn`py dnne,'Bì`eal jixvy cenll yiàìå BlMî £¤¦¤§Ÿ

.øNòî ìMî¦¤©£¥
lk eaxwi `ly ywiddn cenll jxved recn :`xnbd dywn

`l` zepaxwd,íBiaixdîweqtd(gl f `xwie)BúBeö íBéa'ipA z` ©¥§©¤§¥
'mdipAxw z` aixwdl l`xUi.à÷ôð:`xnbd zvxzndáñð éãk- ¦§¨¥§©§¦¤¨§§¥¤¨§¨§¦¨§¨

ab` `l` dxikfd `le ,eixaca ef dkld `aiwr iax qtz mpga
`iadyon `l` `a daegay xac oi`' dpnn cenll ef dyxc
.'oilegd

lk zecearl cnll ywidd jxved recne :dywne `xnbd dkiynn
zeyridl zekixvy zepaxwd,úéðîéä Bãéaixdeøa øa äaøcî §¨©§¨¦¦§©¨©©

à÷ôð äpç,íB÷î ìk ,Lé÷ì Léø øîà äpç øa øa äaø øîàc ©¨¨§¨§¨©©¨©©©¨¨©¥¨¦¨¨
dpedkd zecearaøîàpLeaå 'òaöà'ea xn`p m` ok,'äpeäk' ¤¤¡©¤§©§§¨

,'mipdkd' e` 'odkd' epiidcïéîé àlà Bðéàdcear dze` dkixv - ¥¤¨¨¦
zepaxwd lka jkn cenll yi `linne ,oini cia `l` dyriz `ly

:`xnbd zvxzn .oini cia miyrpy 'dpedk' mzaxwda dxn`pyéãk§¦
dañðjxev oi` ok` dze` s`e ,`aiwr iax qtz mpga ef dyxc mb - ¨§¨

.ywiddn cenll
:`aiwr iax zyxc jynd z` d`ian `xnbd'íLà'weqta xen`d ¨¨

,cnll `aïéøzeî åéúBîöò íLà äî,oileg ikxvl mda ynzydl ¨¨¨©§¨¨¦
.xzidd llka eizenvre exya z` dxez dxizd ixdyìk óà,oaxw ©¨

mewn lkn ,dlik`a xzed `l dxyay dler s`e.ïéøzeî åéúBîöò©§¨¨¦
dcnl epizpyny weqtdn `aiwr iax yxec dn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .daegay xac oic epnnàáé÷ò éaøåxac' oic cnly §©¦£¦¨
,ywiddn 'oilegd on `l` `a epi` daegayéàäxn`py df weqt - ©

eaçñt zçáæå'dcnl 'xwae o`v' zeaizne ,'xwaE o`v Lidl` 'dl §¨©§¨¤©©¡Ÿ¤Ÿ¨¨
,oilegdn `ay daegay xac oic epizpyn
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oifge` mipy` cenr bt sc ± oey`x wxtzereay

åäá áéúë àéãäá'ebe "miycwd ycwa" dil jinqe ,"mny` lkle mz`hg lkl y`d on miycwd iycwn jl didi dfe" -

.(gi xacna)éúà éàø÷ã àéåáéøî."eze` lk`i"c -éúééîã àëéà`ieaxn iziinc `ki`e ,"dgpn"n xeaiv inly igaf -

.`xwcòåìáá äùã÷î úàèç äî úàèçrlaiy cr :(a,fv migaf) opixn`e ,(e `xwie) "dxyaa rbi xy` lk" aizkc -

xnegk lk`i - da rlape minlyd lrz`hgd on ltpe ,z`hg xya lyzg`e minly zg` ,zekizg izy eidy oebk .dxyaa¥¨¥

.z`hgk dlile meil ,dayãìåä àéìùå øéôù ïéà íùà äî

ïäá ùåã÷.odirna odyk-ïä ïúééåäá íéùã÷ úåãìå øáñ÷ã

íéùåã÷.on` irna`le ,ecleiyk-øùôà ïéðãådayic-dawp-

.`ily el oi`c - xkf my`n ,`ilyíäéøúåî íéàåìéî äî

äôéøùáxwad cr mgld on mi`elind xyaaxzei m`e" aizkc -

.(hk zeny) 'ebe "y`a xzepd z` ztxyeéìòá ïäéøúåî ïéàå

äôéøùá íééç,zeixg`l dnda mey eyixtd `l mi`elinac -

.xzen miig ilra my did `leïéàå [äôéøùá ïäéøúåî] ìë óà

äôéøùá íééç éìòáá ïäéøúåîze`hg izy yixtd m`y -

cr drxi `l` ,ceai`l ipyd oi` - odn cg`a xtkzpe ,zeixg`l

.'eke a`zqiyíéìâôî íéîìù äî,mgldz`zlbtndcezdy-

lk s` .aizk minlya ,lebit xwirc .oda ayig m` onvr oilbtzne

.mgld izy z` oilbtn - xeaiv inly igaf oebk ,oilbtnéáøå

àáé÷òdgpn dn - "dgpn" :`pixg` `pipra `xwl yxtn -

."ycwi da rbepd lk" dgpna aizkc ,relaa zycwnáúë éà

äçðîá àðîçø.relaazycwnc-àëéëøã íåùîàðéîà äåä

.drla ,zleq `idy -úàèç ìáà.`l :`ni` ,jikx `lc -øéã÷

.xzeiarlapy ,frlahiixh"zyxek-ìë óàoia--dcez oiagqt

.`aiwr iaxl dil `wtp `kdne ,oilegd on `l` `a oi`åãéáå

úéðîéä."dpedk"e "rav`" da aizkc -à÷ôð åúååö íåéáî-

.migaf x`ye z`hgïéøúåî åéúåîöò íùà äîexya ixdy -

cge cg lk `xw iyextl irac meyn `l` ,my` aizk `le .xzen

,oixzen eizenvr - migaf x`y elit`c oicd `ede ,envr ipta

dyyl etxyi oicibe zenvrd la` :(`,bt) migqt zkqna xn`ck

inc ikid zenvr ipd :opixn`e .xyr?- `gen eda zilc i`

.oixzen zenvrc ,`nl` .edpicyilìë óà- dler elit` -

y`xa elit` ,od eyxt :migafzkqna opixn`ck ,oixzen odizenvr

.ipikqc`zzwlelit` oiixye ,ecxi-gafndàáé÷ò éáøåwitnc-

.z`hgn oilegd on `ac gqtlçñô úçáæå éàä

éàî
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ùã÷áinly igaf lr cnil didi ycew eze` lk`i mipdka xkf lk eplk`z miycwd

iaizk `l xeav inly igafc ab lr s`e ,aizk gxw zyxta `xw i`d Ð 'ek xeav

l` xen`" zyxta aizk zxvr iyak iabe ,"jl didi ycw" `xw i`da aizkc oeik Ð mzd

exwi`c meyn :yxtl yi cere .ixiin dcicac `xazqn ,"odkl 'dl eidi ycw" :"mipdkd

"onewn edfi`" wxta opitlick ,"miycw ycw"

aizkcn (a,`i) oikxrc ipy wxtae (`,dp migaf)

dler dn Ð "mkinly igaf lre mkizeler lr"

.miycw iycw xeav inly igaf s` ,miycw iycw

àëéà`pz yi cer Ð 'ek `kdn dil `wtpc

migaf) "onewn edfi`" wxta iyily

dn ?`z` i`nl `ywid `l` :[xn`c] (`,dp

Ð xeav inly s` ,dpedk ixkfl Ð z`hg

Ð `kd dil iziin `lc `de .dpedk ixkfl

dil zgkyn `le ,`id `zrnyc `ibeqc meyn

.`icda `ziixa

äîwxta opixn`c `dÐrelaa dycwn z`hg

[`l`] dkxvp `l :(a,gv oileg) "dypd cib"

.ixy Ð `kde xeq` Ð miycwac ,xwirk mrhl

lke" z`hg iab `pngx ilb !dipin xnbile :[jixte]

x`yc rnyne ,'ek "ycwi dxyaa rbi xy`

epiid ,z`hgn opitlic dil `hiyt miycw

.`kdc `ywidnóàyecw `ilye xity oi`y lk

izye alg oi`e :migafa qxhpewa yxit Ð 'ek

`l dlerne .oiaixw odirnay lily ly zeilkd

xity oi` lk s` ,`ed lilkc slinl dil ded

zelerl `lc Ð xninl ivn `l ea yecw `ilye

.axw epi` xyad x`y s` ixdy ,edl zincn

,miyecw md oziieda miycw zenda zeclee

ixnbc Ð on` irna `le miyecw md eclepyk

dxenz) "oinixrn cvik" wxta rnyn oke .my`n

od ,miyecw od oziieda dil zi`c o`nlc (a,dk

dnda" yixa `ipzc `de .on` irna oileg onvr

zeilk izye alg dn :(`,dr oileg) "dywnd

`ven lk s` ,lily llkn `ven my`a oixen`d

xa xya x`yk yecwc rnync ,lily llkn

,miyecw od on` irna xaq`pz `eddÐdaxwdn

.zeilk izye alg hrnl `xw jixhvi` jkle

äîipy wxt seqa Ð 'ek oilbtn minly

dl yixcc `pz `ki` (a,gk) migafc

Ð "einly gaf xyan lk`i lk`d m`e" aizkcn

i`dn inp dl yixc (`,cn my) "i`ny zia" wxta oke ,'ek oilbtzne oilbtn minly dn

Ð 'ek "oilbtzne oilbtn" .gafnl oia mc`l oia oixizn odl yiy oicgein minly dn :`xw

mcdy xninl ivn dedc ,wgc mpgae .gafa ayig m` ,mikqpd z` oilbtn :qxhpewa yxit

.lbtzn envr xyae ,xyad z` lbtnäîizxz Ð 'ek oilegd on `l` d`a dpi` z`hg

.zycwn relaa z`hg dn :inp yixc xakc ,"z`hg"n yixcéãëmc" seqa Ð daqp

`ira `l rav` :xn`c oerny iaxk dl xaq ,`ni` zirai`e :wiqn (`,gv migaf) "z`hg

`iepiy `edd `l` wiqn `l (`,ak) oilegc `nw wxta la` .rav` `ira dpedk ,dpedk

cnlne xfeg epi` dey dxfba cnld xac :(`,p migaf) xn`c o`nlc d`xpe .dicegl

epiidc ,rxevnn dey dxifba sili diteb z`hgc rav`c Ð daqp ick :xnel jixv ,`ywida

x`y ywidn slinl ivn `l ,ok m`e .(a,ck) migafc ipy wxtae (`,i) `nw wxta lirl ,oini

.z`hgn zepaxw

äîxzepe ,mipdkl lk`p ixdy :izrny ip` .milk odn zeyrl Ð oixzen eizenvr my`

inp `d :dil irane .dler elit`e lk s` ,lk`pd xaca `l` jiiy `l zenvra

dia aizkc ,my`a dil `wtp `xizi "didi el"nc :ipira d`xpe .slinl ivn ded z`hgn

:`iywe .(`,gv migaf) "z`hg mc" seqa qxhpewa yxit jk ."didi el ea xtki xy` odkl"

mdl zg` dxez my`k z`hgk" :"oxd` z` ev" zyxta my`e z`hg iaizk `xw `eddac

aixwd xy` dlerd xer" dixzac `xwa aizk inp dlerae ."didi el ea xtki xy` odkd

"didi el" xn`p :(`,et my) "ycwn gafnd" wxta opiyxc cere !(e `xwie) "didi el odkl

dizenvr Ð dler s` ,oixzen eizenvr Ð my` dn .my`a "didi el" xn`pe ,dlera

`le ,yixc "didi el" zernynn ,`nl` .'ek ipten `l i`c ,ipten :mzd opixn`we .oixzen

."gafd xyan xzepde" (f `xwie) aizkck ,dlik` xac icina `l` xzep jiiy `l dtixyac ,xzep meyn i`e .xzen exya s`c meyn ,my`a dil `hiytc qxhpewa yxit mye !`xezin

zxhwd xg`l "`ed" my`a aizkc meyn ,oilk`pd zepaxw x`yn ith my`a dil `hiytc `dc qxhpewa yxit o`ke .zenvra xzep oi`c `icda gken (`,bt migqt) "oilev cvik" wxtae

.(`,et migaf) "ycwn gafnd" wxta "didi el"c dey dxifbe `kdc `ywid ,zenvrl i`xw ixz il dnl :wcwcl jixve .my` eizenvr oi`e ,my` `ed :rnync ,oixeni`
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é"úë é"ùø

åäá áéúë àéãäá."oxd` z` ev"a -øåáö éîìù éà-

.zxvr iyakíéðäëá øëæ ìë åðìëàú íéùã÷ä ùã÷á

åúåà ìëàémiycwd ycwn mkl didi dfe" aizk dipin lirl -
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`a `l` .yaka xacn miizpia xn`py dn `linne ,'FpAxw fr m`e'§¦¥¨§¨
äéìàì çñtä úà úBaøìgqtl `ad yakd ziil` aixwdl yiy - §©¤©¤©¨©§¨

minlya enk ,eixeni` x`y mr(h b my)e .àeäLëweqtd -íà' øîBà §¤¥¦
Nák`a ,zxzein 'm`' zaizy ,'aixwn `EdäøáòL çñt àéáäì ¤¤©§¦¦§¨¦¤©¤¨§¨
BúðL,gqt oaxwl lqtpe dpey`xdçñt úîçî íéàaä íéîìLe- §¨§¨¦©¨¦¥£©¤©

gqtd mr cgi eaxwy dbibg inly mdy,úBöî ìëìzebdepd §¨¦§
a,íéîìLepiideäëéîñ eðòhiL,mzhigy iptlåz`adíéëñð, §¨¦¤¦¨£§¦¨§§¨¦

.÷BLå äæç úôeðze.el` mixac mibdep `l envr gqt oaxway s`e §©¨¤¨
eøîBà àeäLë(ai b my)æò íàå'dyxta frde yakd llk `le ,'FpAxw §¤¥§¦¥¨§¨

,zg`,ïéðòä ÷éñôäe ,yakay mipicd fra oi`y cnllæòä ìò ãnéì ¦§¦¨¦§¨¦¥©¨¥
minlyl daixwdäðeòè dðéàLzaxwdäéìà.xwa oak gafnd lr ¤¥¨§¨©§¨

recn `xnbd ddnze ,minly axw gqt xzeny zeyxc yly e`vnp
.zeyxc yly jkl jixv

:`xnbd zvxznáéúk éàø÷ àúìzmikxvp el` miweqt zyly - §¨¨§¨¥§¦
,xg` ote`a xacn cg` lky iptnãçcg` -ìycwedy gqtd xzen ©§

e gqtd mcewBpîæ äøáò,ea axw `leäøáòåmbì ãçå .BúðLxzen ¨§¨§©§¨§¨§¨§©§
y gqtdå Bpîæ äøáòoiicrL äøáò àìBúð.ì ãçåy gqtd xzenàì ¨§¨§©§Ÿ¨§¨§¨§©§Ÿ

Bpîæ äøáò,ycwedy f`n gqt axr xar `l oiicry -åmbäøáò àì ¨§¨§©§Ÿ¨§¨
,BúðL.gqtd mcew ehgye egqtl dy yixtdy oebke §¨

:`xnbd zx`anéëéøöexzeny el` mipte` lka eprinydl jixve - §¦¦
,minly axw gqtdïðéòîLà éàcy gqtaå Bpîæ äøáòmbäøáò §¦©§§¦©¨§¨§©§¨§¨

,BúðL,minly axw dfa wxy mixne` epiiddéì éçãéàc íeMî §¨¦§¦§¥¥
éøîâì,ezpy dxary oeik gqtl axwidln ixnbl dgcpy -ìáàm` §©§¥£¨

éæçc ,BúðL äøáò àìå Bpîæ äøáò[ie`xy-]éðL çñôì,àì àîéà ¨§¨§©§Ÿ¨§¨§¨©£¦§¤©¥¦¥¨Ÿ
.minlyl dpzyi `ly xen` -äøáò àìå Bpîæ äøáò ïðéòîLà éàå§¦©§§¦©¨§¨§©§Ÿ¨§¨

,BúðLmeyn ,minly axw dfa wxy mixne` epiiddéì éçãéàc §¨§¦§¥¥
ïBLàø çñtî,oey`x gqta axwidln dgcp xaky -äøáò àì ìáà ¦¤©¦£¨Ÿ¨§¨

éæç énð ïBLàø çñôì eléôàc ,BúðL äøáò àìå Bpîæie`xy - §©§Ÿ¨§¨§¨©£¦§¤©¦©¦£¦
,oey`x gqta s` axwidlàì àîéàzeidl dpzyi `ly xen` - ¥¨Ÿ

okl .minlyàëéøö.el` miweqt dyly §¦¨

äàá äúéä äãåúä êìò ïøãä

øåáéöä úåðáø÷ ìë ¯ éòéùú ÷øô

äðùî
:zegpnl d`eaz mi`ian okidne dnn zx`an dpyndúBðaø÷ ìk̈¨§§

zegpn -ïéàa ,ãéçiäå øeaéväd`ad d`eaznäöeçîe õøàä ïî ©¦§©¨¦¨¦¦¨¨¤¦¨
,õøàìmi`aeLãçä ïîdycg d`eazn -ïLiä ïîed`eazn - ¨¨¤¦¤¨¨¦©¨¨
,dpyiøîBòä ïî õeçgqtd zxgnn `adíçlä ézLeze`ad ¦¨¤§¥©¤¤

,zxvra.õøàä ïîe Lãçä ïî àlà ïéàa ïðéàL¤¥¨¨¦¤¨¦¤¨¨¦¨¨¤
:dpynd dtiqeneäæéàå .øçáenä ïî àlà ïéàa ïðéà ïleëådøçáeî §¨¥¨¨¦¤¨¦©§¨§¥¤§¨

,íälLa dlicbd d`eazàçèæå ñéðëî`id [zenewn zeny]àôìà ¤¨¤¦§¥§©§¨©§¨
zxgaende dpey`xd -úìqìde ,odlyïäì äéiðL`id ,dlrna ©Ÿ¤§¦¨¨¤

n d`adíééøBôòy,äò÷aazenewna oi`yk wx dpnn mi`iane £©¦©¦§¨
.mipey`xd

:dpynd dtiqenúBöøàä ìk,l`xyi ux`ayúBøLk eéäz`eazl ¨¨£¨¨§¥
,zegpndàlàyïàkîmixkfpd zenewnd on -ïéàéáî eéädligzkl ¤¨¦¨¨§¦¦

.zxgaend oz`eazn

àøîâ
:dpynd lr wlegd `pz d`ian `xnbdïéúéðúîdxq`y epizpyn - ©§¦¦

oyid on mgld izye xner `iadlàpz éàä ék àìczkled dpi` - §Ÿ¦©©¨
,df `pz zhiyaàéðúc,`ziixaaézL ,øLk ,ïLiä ïî àaä øîBò §©§¨¤©¨¦©¨¨¨¥§¥

L àlà ,úBøLk ïLiä ïî úBàaä íçlä`iandäåöî øqéç ©¤¤©¨¦©¨¨§¥¤¨¤¦¥¦§¨
y xewnde .ycgd on m`iadl dligzkløîBò,oyid on xykáéúëc ¤¦§¦

ea(ci a `xwie)éøeka úçðî úà áéø÷z','Ernyn 'aixwz' oeylne ©§¦¥¦§©¦¤
dxiyk d`eaz lkyeléôàådpyi.äéiìòä ïîy xewndeíçlä ézL ©£¦¦¨£¦¨§¥©¤¤

,oyid on zexiykáéúëcoda(fi bk my),'eàéáz íëéúáLBnî'`weec ¦§¦¦§Ÿ¥¤¨¦
e`iaz l`xyi ux`a 'mkizeayenn',õøàì äöeç ïî àìåmpn` §Ÿ¦¨¨¨¤

de`iazeléôàå 'íëéúBáLBnî'dpyi.äéiìòä ïîxnery x`ean ¦§¥¤©£¦¦¨£¦¨
.epizpynk `le ,oyid on s` mixyk mgld izye

zeaxl ozip cvik :`xnbd dywn .`ziixad ixaca dpc `xnbd
,diilrd on elit` zexiyk mgld izyy 'mkizeayenn'nàä̈

déz÷étà.ux`l dvegn `iadl oi`y hrnl ez`ved ixd - ©¦§¥
c dnn `l` ,'mkizeayenn'n ieaixd oi` ok` :`xnbd zvxznøîà̈©

,'eàéáz' àø÷`idy d`eaz lk rnyny.äéiìòä ïî eléôàå §¨¨¦©£¦¦¨£¦¨
:`xnbd dywndéì éòaéî éàäåcnll zkxvp ef daiz ixde -ìkL §©¦¨¥¥¤¨

ung xacàeä éøä ,øçà íB÷nî àéáî äzàLexeriyaäæk- ¤©¨¥¦¦¨©¥£¥¨¤
oexyr mxeriyy ,dnr mi`ad dcez ingl daxne ,mgld izyk

lirl x`eank mgld izyk dlg lkl zleq(:fr)epnn miaxn cvike ,
.oyid on s` `iany

:`xnbd zvxznïk íà,jkl wx `ayéàî ,'àéáz' àø÷ áBzëéì- ¦¥¦§§¨¨¦©
azkp recn'eàéáz'oeylamiax,dpéî òîLzeaxl `ay gken - ¨¦§©¦¨

ézøz.ezenk dxeriyy zxg` dgpn yiye ,xyk oyiy ,mipic ipy - ©§¥
,oyid on s` mixyk mgld izyae xner cvik :`xnbd dywn cer

áéúëäåmda,'úéLàø'on `le d`eazd ziy`xn m`iadl yie §¨§¦¥¦
wx xn`p df ieeiv :`xnbd zvxzn .oyidäåöîì`le ,dligzkl §¦§¨

.oyid on me`iad m` leqtle akrl
:`xnbd dywnáéúëädgpn' mb mgld izya'äLãç(fh bk my), ¨§¦¦§¨£¨¨

on mz`ady aezkd mda dpyy dnn gkene ,'ziW`x oAxw' caln¨§©¥¦
.`ziixad ixack `le ,akrn ycgd

:`xnbd zvxznéàädf weqt -déì éòaéîjxvp -ìcnlàéðúãk ©¦¨¥¥§¦§©§¨
,`ziixaaïLiä ïî úBàaä íçlä ézL ,eøîà àáé÷ò éaøå ïúð éaø©¦¨¨§©¦£¦¨¨§§¥©¤¤©¨¦©¨¨

äîe ,úBøLk[cvik-]íéi÷î éðàdgpn' xn`pdàäzL ,'äLãç §¥¨£¦§©¥¦§¨£¨¨¤§¥
,úBçðnä ìëì äLãçdycg d`eazn dgpn aixwdl oi`y xnelk £¨¨§¨©§¨

oz`ad cr.
d`ian `xnbd.ux`l uegn mgld izye xner iabl wlegd `pz
:`xnbd zwiicnéâéìt àì ïàk ãò`ziixade epizpyn i`pzàlà ©¨Ÿ§¦¦¤¨

,Lãça`ziixad ly `pzde ,akrn ycgy xaq dpynd ly `pzdy ¤¨¨
,akrn epi`y xaq
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מנחות. פרק שמיני - התודה היתה באה דף פג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

oifge` mipya cenr bt sc ± oey`x wxtzereay

äéì ãéáò éàî.`aiwr iax `le ,`id xfril` iaxe ,gqtn dil wit` oizipznc -çñôä øúåîzern yixtdy oebk -

`vnp jk xg`e ,eizgz xg` yixtde ,ca`e ,egqt yixtdy :xg` oipr ."gqt xzen" epiide ,(minlyl) exzezipe egqtl

minly axwy oipn ."gqt xzen" `ede ,oey`xd?ø÷áä ïîå ïàöä ïî àáä øáãì.minly epiid -åðáø÷ ïàöä ïî íà

íéîìù çáæì."epaxw minly gaf m`" (b `xwie) aizk `dc meyn ,azkinl jixv ded `l -ìàåîùã äåáà øîàå

ïàöä ïî àáä øáã 'åëå.gqt epiidc -çñô úåáøì áùë

äéìàì,dil`d enr `diy ,mly didiy rnync meync -

xeka j`"n iwtp mixeni` x`y eli`c .ezeaxl df aezkd jxved

`l` ,xn`p `l "enc" :(`,fl migaf) opixn`e ,"ayk xeka e` xey

xyrne xeka lr cnil - "malg" `l` ,xn`p `l "ealg" ;"mnc"

`xw jixhvi` dil` la` .oixeni`e minc ozn miperhy ,gqte

eli`e ,mly `diy opira gqtc meyn - ezeaxl "yak" `pixg`

`xw i`d jixhvi` ikdle .mly gqtd ded `l ,dil`l liwy ded

.dil` aizk yak iabc ,ezeaxlçñôä úîçî ïéàáä íéîìùå

."gqt xzen" epiid -æò íàå øîåà àåäùë"m`" aizk `le -

on `ad gqt lre frd lr cnil .dil`n hrnl ,oiprd wiqtd -

.dil` miperh mpi`y ,frdéëéøöåslinl i`xw dyly ipd -

.minly ied gqt xzencåðîæ äøáòì ãç.xyr drax` xg`l -

åúðù àìå åðîæ äøáò àìyixtde ,zevg mcew ca`y oebk -

axw - zevg mcew ehgeyl dvx m`c .`vnpe ,eizgz xg`

.gqtl ifg oiicrc ab lr s`e ,minlyéðù çñôì éæçã-

.xii`a xyr drax`aàì àîéà.minly axw `di -åìéôàã

éæç éîð ïåùàø çñôì.ol rnyn `w .minly axwi `l `ni` -

äàá äúéä äãåúä êìò ïøãä

äðùîúåðáø÷ä ìë.zegpn epiid -úìñì àôìà-

el` ly zlq jk ,zeize`d lkl y`x `id s"l`dy myky

:xg` oipr .zezlqd lkl y`x `ghfe qipkn zenewn ipy

oicgein zenewn ipy ly zlq jk ,cg` epiid s"l` - "`tl`"

.zezlqd lkn xwir ,xgaen ozlqy jkl.izrny jkìë

úåöøàälilbde ocxid xare dcedi oebk ,l`xyi ux`ay -

.zexyk -ïéàéáî åéä ïàëî àìà`iadl devnc meyn -

.xgaend on

àøîâäééìòä ïî.diilra mipyi elit`e ,oihign -àäå

äéú÷éôàeayenn" -"mkiz-zyxc ikide ,ux`l dvegn `le

diilrd on elit`e dil?éúøú äðéî úòîùcg --elit`c

cge ,diilrd on-opixn`ck ,'eke `ian dz`y ze`ia lkl

:(a,fr) lirlc oiwxita`ieaix - "e`iaz"ira `lc ,ixnbl `ed

.diteblúéùàø áéúëäå.oyid on `le ycgd on :rnync -

úåçðîä ìëì äùãç àäúùmgld izy e`iaiy ,xnelk -

ediiteb mgld izy la` .ycgd on dgpn mey e`iaiy mcew

.oyid on elit` ze`aéâéìô àì ïàë ãò`pze oizipznc `pz -

.ycga `l` `ziixac

ìáà
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íéîìùåzbibg :(`,h migafa) qxhpewa yxit Ð minly zevn lkl gqt zngn mi`ad

zlk`py dcez iab (`,el my) "oileqtd lk" seqa oke ,xyr drax`

yxite ,"einly" xnel cenlz ?gqt inlye xifp inly zeaxl oipn :opixn`w ,dlile meil

(a,`r) "mixac el`" wxt migqtac :dywe .xyr drax` zbibg Ð "gqt inly" :qxhpewa

zlk`p xyr drax` zbibgc `icda `xwn yixc

dyxta aizkc `de ,cg` dlile mini ipyl

zbibg iaxn) "einly gaf zcez xyae" (f `xwie)

minlye ,(cg` dlile mini ipyl xyr drax`

i`cec d`xpe !dlile meil gqt zngn oi`ad

,gqtd xzen epiid Ð oileqtd lkc "gqt inly"

"dy`d" wxta migqtae mipdk zxezc `edd ik

:opixn`wc ,mdigqt eaxrzpy dyng iab (`,ht)

wxtae .dlile meil lk`pc ,gqtd xzen iziipe

gqtd xzenl ixw (`,d) dpyd y`xc `nw

,"xg`z la" iab gqt aiygc ,"gqtd inly"

i`n :ipyne 'ek !dil `riaw `pnif ,gqt :jixte

jzrc `wlq (gqt inly) .gqt inly Ð ?"gqt"

oigxk lre .'ek ez`w gqt zngne li`ed :`pin`

ipzwc oeikc ,xyr drax` zbibg epiid e`l

,ith "gqt" ixwinc gqtd xzen wiay `l ,"gqt"

drax` zbibga dl iwene ,ynn gqt epiidc

oizrnyc gqt zngn oi`ad minly edine .xyr

`pz xakc ,"gqtd xzen" epiid e`l oigxk lr Ð

yxit (a,ev migqt) "`nh didy in" wxtae .dil

ab lr s`e .envr gqt zxenz epiidc :qxhpewa

Ð daixw ezxenz oi`e ,axw `ed :mzd opiyxcc

mb ,axw gqtc `kid lkc ,mzd gken `d

(a,fl) migafa "i`ny zia" yixae .axw ezxenz

.izwcwcãçepnfe ezpy dxarloicd `ed Ð

eyicwdy dryay it lr s`e ,epnf `la ezpy

.ezpy xearz epnf ribiykc ,gqtl ie`x did `l

mipy izy oa xkf e` ,egqtl dawp yixtn elit`e

"`nh didy in"a `pzck ,eilr minly zxez Ð

`iaie xknie ,a`zqiy cr drxi :(a,fv migqt)

.minly einca

äàá äúéä äãåúä êìò ïøãä

ìëyxit Ð oyid one ycgd on ,zepaxw

inp jiiyc d`xpe .xn`w zegpna :qxhpewa

dedc `l` ,dnda xyrna ogky`ck ,migafa

oi`a oi`c "xyrne xekan ueg" ipzinl dil

"miycw el`" wxt dxenza opzck ,ux`l dvegn

zepaxw lk :`ipz (h wxt yix) `ztqezae .(`,`k)

elit` ,ux`l dvege ux`n oi`a cigide xeaivd

Ð xyrne xekan ueg .miebd oian`l` oi`a oi`y

`aa `iddae .l`xyin `l` oi`a oi`e ,ux`d on

lk :ipz ikd xza la` ,"oyie ycg" ipz `l

ycgd one ,ux`l dvegne ux`n ze`a zegpnd

oi`a oi`y ,mgld izye xnerd on ueg .oyid one

on `l` oi`a oi` oleke .ux`d one ycgd on `l`

."mkixcp xgan lke" (ai mixac) xn`py ,xgaend

íééøôò:(bi ,a) minid ixaca ,`id xir Ð

."miixtr z` dia` ceklie"ïéúéðúîik `lc

,rnyn dligzkl e`l "oi`a opi`"c Ð `pz i`d

Ð `iad m`e ,`iai `l" `ipzc jpdn ueg."xyk

àäåÐdpy `nl`Ðdycg aizkjkle .akrl

."ziy`x" iab ipynck ,devnl `kd :ipyn `l

ixney
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é"úë é"ùø

çñôä øúåîìexzezpe ,egqtl zern yixtdy oebk --`iai

.minly mdnø÷áä ïîå ïàöä ïî àáä øáãìepiide -

xwad one o`vd on ok mb d`a dlerc ab lr s`e .minly-

myl [`le] ,dyixtd dlik` [myl] `dc ,iz` minly ,ikd elit`

.lilkïàöä ïî àáä øáã.o`vd on `l` `a epi` gqt -àäé

íéîìù çáæì`dc ,`ed `xizi `xw "minly gaf" i`dc -

`iai o`vd on m`e" azknl ivn iede ,lirl ixii` minlya

."epaxwäéìàì çñôä úà úåáøì ùáëaizk minly iab -

dlrnl `dc ,`ed `xizi `xwe .'ebe "aixwn `ed yak m`e"

frd on m`e" xn`p dhnle ,'ek "epaxw o`vd on m`e" xn`p

"epaxw-"yak" dil ied .yaka ixii` `zyd crc ,`prci `linn

`xizi `xw-dlek dziil` `dzy ,dil`l gqtd z` zeaxl

aixwde" aizkck ,minly yak oick ,mixeni`d x`y mr deabl

,minlyc ilin x`yl la` ."dninz dil`d ealg minlyd gafn

mikqpe dkinq oebk-onwl ,dl hrnn `dc ,iieaxl `pivn `l

."zecn izy" wxtaùáë íà øîåà àåäùë`xizi ied "m`" -

-`iadl,opira dpy oac ,xg` `iade ,ezpy dxary gqtixde

onf xg`l eze` aixwiyke .gqtd xzen x`ypd df-didi

.mikqpe dkinq oerhie ,minlyçñôä úîçî íéàáä íéîìùå

gqtd zxeag dzid f`y ,oqipa xyr drax` zbibg epiid -

zkqna ,raeyd lr gqt lk`iy ick ,minly enr oi`ian ,daexn

."mixac el`" wxta migqt;øîåà àåäùë."fr m`e" dhnl -

ïéðòä ÷éñôä.dlrnl xen`d oic frl oi`y -ìò ãîéì

äéìà äðåòè äðéàù æòäminlyl fr `iad m`y --oi`

dpi`y ,xwa oa oic dl yiy ,mixeni`d mr daixw dzil`

.dil` dperhéàø÷ àúìú.minly aixwiy gqtd xzenl -åðîæ äøáòì.gqtd xary -åúðù àìå åðîæ äøáò àìì ãçå.gqtl mcew ehgye ,gqtl dy yixtdy -äéì éçãéàã íåùî.minly axw ikd meyn ,ixnbl gqtn -
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àlà ,íéfòä ïîe íéNákä ïîy cnll weqtd `aàäé çñtä øúBî ¦©§¨¦¦¨¦¦¤¨©©¤©§¥
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,BúðL.gqtd mcew ehgye egqtl dy yixtdy oebke §¨

:`xnbd zx`anéëéøöexzeny el` mipte` lka eprinydl jixve - §¦¦
,minly axw gqtdïðéòîLà éàcy gqtaå Bpîæ äøáòmbäøáò §¦©§§¦©¨§¨§©§¨§¨

,BúðL,minly axw dfa wxy mixne` epiiddéì éçãéàc íeMî §¨¦§¦§¥¥
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:`xnbd zvxznïk íà,jkl wx `ayéàî ,'àéáz' àø÷ áBzëéì- ¦¥¦§§¨¨¦©
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oz`ad cr.
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xcde"קנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ct sc zegpn(iriax meil)

éâéìt àì õøàa ìáàmiwleg mpi` -î íçlä ézLe øîBòcd oõøà £¨¨¨¤Ÿ§¦¦§¤§¥©¤¤¦¨¤
ïéàj` ,d`eazd z` mi`ian ok` -ïàîk .àì õøàì äöeçî- ¦¥¨¨¨¤Ÿ§©

,z`f exn` in zhiykàpz éàä ék àìc`pzd zhiyk `ly - §Ÿ¦©©¨
,ef `ziixaayàéðúc,`ziixaa,øîBà äãeäé éaø øa éñBé éaø §©§¨©¦¥©©¦§¨¥

äîe ,õøàì äöeçî àa øîBò[cvike-]íéi÷î éðàxn`pd ea`xwie) ¤¨¥¨¨¨¤¨£¦§©¥
(i bkeñðëpL íãB÷ øîBòa eáéiçúð àlL ,'õøàä ìà eàáú ék'¦¨Ÿ¤¨¨¤¤Ÿ¦§©§¨¤¤¤¦§§

.õøàìe`iadl jixv oi` j` ,xnera eaiigzp eay onfd dfy epiide ¨¨¤
.ux`d on `weec
:`xnbd zx`anøáñ÷åzlik` xeqi`y ,dcedi iax xa iqei iax §¨¨©

Lãçzncewd dpyd ly oqipa xyr dyy xg`ly dycg d`eaz - ¨¨
s` ,xnerd zaxwd mcew(áéúëã) ,àéä àúééøBàc õøàì äöeça§¨¨¨¤§©§¨¦¦§¦

z`f cnleîweqtd jynd(my)lkA'íB÷î ìëù ,'íëéúBáLBî ¦§Ÿ§¥¤¨¨
òîLî ïéáLBé ízàL,ux`l uega s`e ,xeqi`d ea bdepyék'å ¤©¤§¦©§©§¦

eàáú,'ux`d l`,àéä äàéa ïîæ,xeqi`d bdep df onfny xnelk ¨Ÿ¤¨¨¤§©¦¨¦
.ux`l uega mb bdep f`neïåéëåux`l uega s` df xeqi`y §¥¨

,àéä àúééøBàcok m`e ,my mb bdep xnerd oic lky gkenéáeø÷à §©§¨¦©§¥
ïéáéø÷î énðz`eazk myn d`ad d`eazn eze` miaixwn mb - ©¦©§¦¦
.l`xyi ux`

:xnerd oaxwl ziriay ly mixery oipra dpyníúä ïðzdpyna §©¨¨
milwya(`"n c"t),úéòéáMa ïéçéôñ éøîBLmipennd mixney - §¥§¦¦©§¦¦

elhi `ly odili`n elcby mixeryd igitq z` ziriaya xenyl
xnerd oaxw z` odn `iadl elkeie ,miiprd odn,ïøëN ïéìèBð§¦§¨¨

lä úîeøzîäkL,å`iadl elkeiy ick mixneyl miwewfy oeiky ¦§©©¦§¨
mze` milhepy xnerd z` mdinca epwy enk aygp ,xnerd

.dkyld znexzn
:`iyew d`ian `xnbddéì éîø[dywd-],àcñç áøì àîç øa éîø §¦¥¨¦©¨¨§©¦§¨

ïðz,dpynaúîeøzî ïøëN ïéìèBð úéòéáMa ïéçéôñ éøîBL §©§¥§¦¦©§¦¦§¦§¨¨¦§©
lä,äkL,ziriay igitqn xnerd ivnew gafna mitxeyy x`eane ©¦§¨

,eäðéîøeziriaya xn`p ixd(e dk `xwie),'äìëàì'dizexity wiecne §¦§§¨§¨
dlik`a mixzen,äôéøNì àìåunew z` gafna mitxey cvike §Ÿ¦§¥¨

.ziriay igitq ody mixeryn ieyrd xnerd
e `cqg ax dnzCì øîà àðîçø ,déì øîàxnera(ci bk my) ¨©¥©£¨¨¨©¨

'íëéúBøBãì',daixwdl yi cinzyúøîà zàåziriayayìèaéz §¥¤§©§¨§©¦¨¥
`l ok xnel oi`y oeike ,mtxeyl `le dizexit z` lek`l yiy meyn
zaxwd ziriaya dtixy dxq`py s`y oeik ,dpynd lr dyw

.dxq`p `l xnerd
e `ng xa inx aiydìèaéz àðà àðéîà÷ éîe ,déì øîàike - ¨©¥¦¨£¦¨£¨¦¨¥

`ly iziywd ixd ,ziriaya xnerd zevn lhazzy iziywd
ziriay igitqn ede`iai`l` ,ã÷zLàcî éúééìmixeryn e`iai - ©§¥¦§¤§¨©
.zncewd dpya elcby

oky ,zncewd dpyd on `iadl oi` ,`cqg ax el uxizàðéòajixv - ¨¦¨
mixeryd eidiy'ìîøk'(ci a my)'lne jx' epiidc ,(:eq lirl)eidiy , ©§¤

,ozxivwl zekenqy ,cia ollenl ozipe zekxàkéìåmixerye - §¥¨
.cia zellnpe zekx opi` zncew dpyn

,`ng xa inx el dywde xfgã÷zLàc ìîøkî éúééìå`iaie - §©§¥¦©§¤§¤§¨©
jenq llnpe jx epiidc 'lnxk' dide ,zncew dpya xvwpy xnern

.ezxivwl
,`cqg ax el uxizàø÷ øîàweqt eze`a,'áéø÷z ìîøk'càðéòa ¨©§¨©§¤©§¦¨¦¨
didiy jixvy -úòLa 'ìîøk'd,äáø÷ä,ezxivw zrya wx `le ©§¤¦§©©§¨¨

àkéìåyiy gxkene ,ezaxwd zrya dzr 'lnxk' epi` df xnere - §¥¨
.ziriay `idy s` `weec ef dpyn eaixwdl

:df oipra zwelgn,øîà ïðçBé éaø ,øîzéà`iadl yiy xewnd ¦§©©¦¨¨¨©
n `ed zncew dpyn `le ef dpy xivwn `weec xner,'áéø÷z ìîøk'©§¤©§¦

e ,x`eank,øîBà øæòìà éaøn `ed jkl xewnd'Eøéö÷ úéLàø'my) ©¦¤§¨¨¥¥¦§¦§
(i bkn `weec `iadl yiy wiecne ,,Eøéö÷ úéLàød`eazn epiidc ¥¦§¦§

,dzxivw onf ligzn dzryàìån,Eøéö÷ óBñdpy z`eazn §Ÿ§¦§
.dzxivw onf seq `ed dzry zncew
:opgei iax lr `iyew d`ian `xnbd,äaø áéúBî,`ziixaa epipy ¦©¨

xn`py dn(ci a my)øîBòä úçðîa ,'íéøeka úçðî áéø÷z íàå'§¦©§¦¦§©¦¦§¦§©¨¤
,øaãî áeúkäeïî øîBà äzà .íéøBòOä ïî ,äàa àéä ïëéäî ©¨§©¥¥¥¨¦¨¨¦©§¦©¨¥¦
Bà ,íéøBòOä`ny,øîBà øæòéìà éaø ,ïéhéçä ïî àlà Bðéàoi` ©§¦¥¤¨¦©¦¦©¦¡¦¤¤¥

y oeik jk xnelíéøöîa 'áéáà' øîàðcxa zkna(`l h zeny),øîàðå ¤¡©¨¦§¦§©¦§¤¡©
úBøBãì 'áéáà'xnera(ci a `xwie),äîy myk -øeîàä 'áéáà' ¨¦§¨¨¦¨¨

íéøöîalr xn`píéøBòNjk ,my yxetnkøeîàä 'áéáà' óà §¦§©¦§¦©¨¦¨¨
úBøBãìxnera.íéøBòOä ïî àlà àa Bðéà §¥¨¤¨¦©§¦

,øîBà àáé÷ò éaø,`id `xaq mihgn `le mixeryn xnery dn ©¦£¦¨¥
okyBúáBç àéánL ãéçé eðéöîdgpna,ïéhéçä ïîqpkpd oebk ¨¦¨¦¤¥¦¨¦©¦¦

mihgn zleq zgpn `ian eci dbiyd `l m`y ,zexiar cere ycwnl
(.eh dheq ,`i d my),åy epivn,ïéøBòOä ïî BúáBç àéáîzegpn epiide §¥¦¨¦©§¦

dxzqpe dheq ezy`l `piwy lra `iany ze`pw(eh d xacna),óàå§©
aøeaéöy epivn,ïéhéçä ïî BúáBç àéáîzxvra mgld izya epiide ¦¥¦¨¦©¦¦

(fi bk `xwie),ås`y xnel yi,ïéøBòMä ïî BúáBç àéáîeäzà íà §¥¦¨¦©§¦¦©¨
øîBà`a xner s`yBúáBç àéánL øeaéö eðéöî àì ,ïéhéçä ïî ¥¦©¦¦Ÿ¨¦¦¤¥¦¨

.ïéøBòOä ïî¦©§¦
:ztqep dgked,øçà øácyøîBà äzà íàdyïî àa øîBò ¨¨©¥¦©¨¥¤¨¦

íçlä ézL ïéà ,ïéhéçäzeaygp,'íéøekéa'xner e`iad xak ixdy ©¦¦¥§¥©¤¤¦¦
oda xn`p recne ,zeycg mihgn(ek gk xacna ,my)`l` ,'mixEMiA'¦¦

.mixeryd on `a i`ce
:eziiyew dax miiqnàîìàmgld izy `iadl yiy mrhdy gken - ©§¨

ycgd oníeMîoda xn`py,àeä 'íéøekéa'mb mrhd `ed ok m`e ¦¦¦
xfrl` iaxk epiide ,'mixekia' xn`p ea s`y ,ycgd on `ay xnera

meyn `ed ea mrhdymrhdy xn`y opgei iaxl dywe ,'ziy`x'
.'aixwz lnxk' meyn
ok` ,`xnbd dwiqnàúáeéz.eixac egcpe opgei iaxl `id §§¨

:mixekia oipra d`ian `xnbdíúä ïðzmixekiaa(b"n `"t),ïéà §©¨¨¥
íéøekéa ïéàéáîzexitd lknïéðénä úòáMî õeçux` zexit ly §¦¦¦¦¦¦§©©¦¦

,l`xyiàìå§Ÿ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr at sc zegpn(ipy meil)

:`xnbd,àéðúcøîàð ,øîBà øæòéìà éaødxeza(b ai zeny)oaxw §©§¨©¦¡¦¤¤¥¤¡©
çñtl`xyi eaixwdyøîàðå ,íéøöîadxeza(dk ai my)çñt ¤©§¦§©¦§¤¡©¤©
dyl`xyi ea eehv,úBøBãì,dfl dfn cenll yieøeîàä çñt äî §©¤©¨¨

ïéleçä ïî àlà àa àì íéøöîaxyrn zevn dbdp `l oiicr ixdy §¦§©¦Ÿ¨¤¨¦©¦
,gqtd z` mdn `iadl elkeiy xyrn zern mdl eid `le ipyóà©

úBøBãì øeîàä çñt,xyrnd zernn gqtd `eaiy jiiy xaky s` ¤©¨¨§
mewn lkn,àáé÷ò éaø Bì øîà .ïéleçä ïî àlà àa àìïéðc éëå Ÿ¨¤¨¦©¦¨©©¦£¦¨§¦¨¦

øLôà éàMî øLôàzeidl lekiy xac lr cenll xyt` ike - ¤§¨¦¤¦¤§¨
meyn dyrp epi` xg` mewnay jkn ,ezeyrl xeq`y ,ze`ivna
on `a did `l mixvn gqty dn ixd ,xnelke .ezeyrl jiiy epi`y
ji`e ,xyrn zern llk f` eid `ly meyn `l` df oi` ,xyrnd
xyrn zern mda mibdep xaky mi`ad zexecl jkn cenll jiiy

.mdn gqtd `iadl i`yx didi `lyBì øîà,xfril` iaxìò óà ¨©©©
øLôà éàL étdid xyrn zernn mixvn gqt `a `ly dn ok`y - ¦¤¦¤§¨

mewn lkn ,onf eze`a jiiy xacd did `ly meyn dfäìBãb äééàø§¨¨§¨
,äpîéä ãîìðå àéäa` did `ede mixvna did gqt xwiry oeiky ¦§¦§©¥¤¨

.migqt x`yl epnn cenll xyt` i`ce ,migqtd lkl
:df oica mi`pzd zehiy z`ada `ziixad dkiynnàáé÷ò éaø øæç̈©©¦£¦¨

,zncewd ezprh xfril` iax laiw `ly d`xy xg`øçà ïéc Bðãå§¨¦©¥
.eixac gikedl zxg` dprh orh -ïeòè ïéà ïkL íéøöî çñôl äî©§¤©¦§©¦¤¥¥¨
çaæî éaâì ïéøeîéàå íéîc ïzîxhwed `le encn wxfp `ly - ©©¨¦§¥¦§©¥¦§¥©

epcnl mday minlyl dnec epi` jkitle ,llk gafnd lr eixeni`n
ie`x ok` jk meyne ,xyrn zernn `eal milekiy zncewd `ibeqa

,xyrnd on `eai `ly
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המשך ביאור למס' מנחות ליום שני עמ' א

oifge` mipy` cenr ct sc ± oey`x wxtzereay

éâéìô àì õøàá ìáà.ux`l dveg on `le ,ux`d on `iadl jixvc -éðà äîå
åàåáú éëå íéé÷îux`d on `l` `a oi`c rnync -?õøàì äöåçá ùãç øáñ÷-

`l lnxke ilwe mgle" (bk `xwie) aizkc `dc .`ziixe`c xeq` - xnerl mcew

.ux`l dvega elit` bdep "elk`zíëéúåáùåîãmewn lk - `xw `edda aizkc -

`l "e`eaz ik"e ,rnyn miayei mz`y

.`ed d`ia onf `l` ,ux`l dveg hrnn

xg`l `l` xnera eaiigzp `ly :xnel

- ux`l e`ay xg`l la` ,ux`l e`ay

oeike .xnerd zaxwd mcew ycg xeq`

ycg xeqi` bdepc ,xeq` `ziixe`cnc

xner opiaxwn iaexw` inp ikd ,ux`l dvega

.ux`l dvegnúîåøúî ïøëù ïéìèåð
äëùìäoxneyl jixve ,xwtd mdy itl -

mcew edehwli `ly miiprd iptne digd iptn

.mdn `a xnerd `diy ick ,xnerläìëàì
äôéøùì àìåetxeyl unew opiaxwn ikide -

gafnd iab lr?øîà àðîçøxnera -

."mkizexecl"ìèáéú úøîà úàåm`y -

.lha xner `vnp ,ziriay ly `ian epi`

ã÷úùàãî éúééì.cwzy` elcby mixery -

ìîøë ïðéòálelnl jx - "lnxk" `dzy -

.dxivw zryaã÷úùàã ìîøëî éúééìå-

.lnxk `idyk cwzy` dxvwpy d`eazn

øîà ïðçåé éáø øîúéàoi` ikd meyn -

lnxk" opirac meyn ,dpyi d`eazn mi`ian

."aixwzøîà øæòìà éáøziy`x"c meyn -

d`ad zryac - `pngx xn` "mkxivw

iziin i`e .d`eaz i`dc xivw ziy`x iedil

,xivw ziy`xn `ian epi` - cwzy` lyn

dpy xivw seqe ,cwzy`n xvwp ixdy

.d`ad zrya `ed dxaryíåùî àîìà
àåä íéøåëá,xivwa mixeka ediy opirac -

,"mkxivw ziy`x" xn`c xfrl` iaxk epiide

- "aixwz lnxk" xn`c opgei iaxc `zaeize

it lr s` ,lnxk aixwdl lekiy rnync

.mixeka epi`y
íéøîúî
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éøîåùziriaya migitqÐl`wfgi) opira `d ?xneynd on `a xner j`id :xn`z m`e

xken didy ieb" iab ,xeq`c gken (`,akw) zenai seqae !"l`xyi dwynn" (dn

od irax rhp ly ,od dwfr ly ,od dlxr ly elld zexit :xn`e ,weya zexitÐxn` `l

"od dlxr ly" :eizeax mya qxhpewa yxite "melkÐmigaeyn opyie ,od zerihp zexit

"od dwfr ly" .owf oli` zexitnÐwfern qcxtn

xn` `l" .ziriay zpy `ide ,aiaq el xcbe

"melkÐ,aexd xg` jld `l` .jk lr mxqe`l

rhpa oke .oiekzn egwn giaydle ,xwyn dfy

iraxÐdywde .od drihp zexity ricedl

xeriad onf xar m` ?o`k yi xeqi` dn :qxhpewa

Ð,xwtend on `py `le xneynd on `py `l

Ð onfd mcewe .oixeq`yxite !oixzen el`e el`

"dwfr" i`dcÐaizkck ,l`xyi ux`ay xir my

.migaeyn dizexite ,"dwfr cr mkie" (i ryedi)

xn`l gayne ,ux`l dvega df ieb did m`e

Ð "miz`ad dwfrn"zn` xnel oiyyeg oi`

.el mxkn l`xyie ,exyrzp `l `nye ,eixac

ly" :yxit jexrae .ok xne` egwn giaydl `l`

"dwfrÐ.ziriaya eyxgpy ziriay zexit

`l` ,elcb xea dcyay xeaq `dz `l ,xnelk

oke ."edwfrie" (d diryi) enk "wfrp"e ,dti yxgp

:yxit (a,dt) onwlc "mizif ly odizgz wfer"

yxit `xwc "edwfrie" lre .mipa` jilyne xteg

"zrahk" .xcb eaiaqd :oiyxtn yicÐ:mebxz

"dwfr"c ,eizeax yexit miiwn mz epiaxe .`wfir

wfri zia" oke ,"edlwqie edwfrie" enk ,xcb oeyl

.(a,bk) dpyd y`xa opzc "z`xwp dzid

"wfr" opiqxb inp (i`ncc iying wxt) `ztqezae

Ðziriaya oixeq`e .mixneyn zexit ,xnelkÐ

`l jixifp iapr z`" :mipdk zxeza opiyxcck

"xevazÐdz` la` ,xvea dz` i` xneynd on

"lefbd alel" wxta opixn`e .xwtend on xvea

on gwela ?mixen` mixac dna :(a,hl dkeq)

xneynd on gwela la` ,xwtendÐelit`

oeik :my yxit qxhpewae .xeq` ,xqi` ivgka

xenyl ceygcÐxg`l minc gipdl ceyg

ceyg ded m`c :eyexitl dywe .xeriadÐelit`

oifeaixde mbitd :mzd ipzw cere !inp xwtend on

Ðoi`y itl ,ziriaya mc` lkn oigwlp mlek

gipdl ceygc meyn `nrh i`e .xnyp oda `veik

xeriad xg` mincÐi`ce `l` !inp ipd elit`

`kd `ixy ikid ok m`e ,dlik`a xeq` xneyn

opira `d ,mixneynd migitqn xner `iadl

"l`xyi dwynn"Ðoi`e ?l`xyil xzend on

jenqack "mkizexecl" aizkc meyn :xnelÐ

dlik`a la` ,xeq` `weec dxiva `ziixe`cnc :xnel yie !xwtend on `iadl leki `dcÐ

inp (`,b) ohw crenc `nw wxtae .dlik`a `le ixiin dxivaa mipdk zxeza `xwc ,ixy

:yxtl yi cere ?il dnl `pngx azkc dxinf ,`id drixfc dclez dxinf ickn :opixn`

oiyxet mde ,odl oiricen eid la` ,gwiln mc` ipa mirpen eid `l `kdc migitq ixneyc

`pngx xn` "jxifp"e "jxivw" :inp i` .odil`nÐ`nrh i`dne ,ycwd ly `le ,oi` jcic

`ixyiaxl ,igc zay elit` `dc ."mkizexecl" aizkc meyn ,ixy dxivw :inp i` .dxivw

,`aiwr iaxle :xn`z m`e .(`,ar zegpn) "l`rnyi iax" wxt seqc oerny iaxa xfrl`

meyn :(a,d zegpn) `nw wxta opixn`c .`pngx diixye ,`ed "l`xyi dwynn" e`l inp mipy x`yac ,`id `kxit e`l !"l`xyi dwynn" opira `d ,oixeq` oigitq :(a,`p migqt) xn`c

Ð jka dzeevncÐ `aiwr iaxl inp ziriaya ,ip`y.jka dzeevn ixdàðîçøznda :(a,ai) zexekac `nw wxt seqa opixn`c :mz epiax dywd Ð lhaiz zxn` z`e mkizexecl xn`

Ð `pngx xn` "dlk`l" ,dxekad on dxeht ziriayÐ dzlg dnxed `ly ziriay zqirn lke`dn jixte .dtixyl `le`pngxe ,`id dtixy za `inhin eli`c oeik ?i`n` ,dzin aiig

Ð "dlk`l" :xn`Ð `kd :ipyne !dipin xnbipe :jixte ."mkizexecl" aizkc ,mzd ip`y :ipyne !dtixyl `leÐ `kd ,dlik`l `xwirn,xnerd zgpnn slip izk` `zyde .dtixyl `xwirn

Ð xnerl dn :xnel yie !dtixyl `xwirncÐ xner ip`y :cere .d`nehe zay dgece ,xeaiv okyipta ze`ad mgld izy inp `gipe .ziriay lya `l` ezevn `niiwin `le ,jka ezevnc

.(a,en zegpn) "zlkzd" wxta ,oiiz`w dtixylc xn`c o`nl ,ziriaya onvràðéòá.dizeek `lc `ziixa jd `nye !ux`l dvegn iziip ,dcedi iax xa iqei iaxle :dniz Ð `kile lnxk

àîìà,jixt ediiexzlc :d`xpe .qxhpewa yxit jk .opgei iaxl dywe ,xfrl` iaxk epiide ,dia aizk inp "mixeka" `dc ,xnerl oicd `ede ,opira mixekac Ð `ed mixeka meyn mgld izyc

Ð "jxivw ziy`x" aizkc meyn `nrh yxit xfrl` iax `dcÐ cgc :`nil ?`zaeiz ied `nrh i`ne :xn`z m`e .jxivw seq `leÐ cge ,devnl.aizk "mixeka" ixzc :xnel yie !akrl
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àúééøåàãî õøàì [õåçá ùãç] øáñ à÷å[mcew xeq`] -

.`ziixe`c xnerlíëéúåáùåîîåmgle" `xw i`da aizkc -

.'ebe "elk`z `l lnxke ilweéëå òîùî íéáùåé íå÷î ìë

õøàä ìà åàåáú,l`xyi ux`a s` iiez`l :opiyxcc meyn -

mewn lkn ,xner z`ada miaiig mz` `wec ux`d l` e`azyn

.xeq` - ux`l uega ycg `ziixe`cnc rnynéîð éáåø÷à

ïðéáø÷î.[l`xyi ux`n] enk ,dpin -ïéçéôñ éøîåùly -

.miiprd [ehwli] `ly xnerd [iptl] oixeryäìëàìdzide" -

."dlk`l mkl [ux`d] zayäôéøùì [àìå]unewd z` sexyl xner oi`ian j`id -?áéø÷ú ìîøëzrya jx -

.ozaxwd[øîåà] øæòìà éáøziy`x" aizkc :cwzy`cn oi`ian oi`c `nrh epiid -dz`ad zrya - "[jxivw]

.dpnn d`a d`eaz dze` dxivw zlgzdóåñ [àìå]d`eazc dxivw d`ad zry ied ,cwzy`n iziin i`e -

.dpnn `idc cwzy`cáéáà."aia` dxeryd ik" -ïéèéçä ïî åúáåç àéáî ãéçé.`heg zgpn -ïî åúáåçå

ïéøåòùä.ze`pw zgpn -ïéèéçä ïî åúáåç àéáî øåáö.mgld izy -àîìà- mgld izyc `nrhc -

iaxl `iywe ,xfrl` iaxk epiide ,"mixeka" inp dia aizk `dc ,xnerl oicd `ede .`pira mixekac ,ied mixeka meyn

.opgeiïéðéîä úòáùî.mixnz yac epiid - `xwc "yace" ,'ebe "dxerye dhg ux`" weqta mixen`d -
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éâéìt àì õøàa ìáàøîBòcõøàî íçlä ézLe¯,ïéà £¨¨¨¤¨§¦¦§¤§¥©¤¤¥¨¤¦
õøàì äöeçî¯,àéðúc .àpz éàä ék àìc ?ïàîk ,àì ¦¨¨¨¤¨§©§¨¦©©¨§©§¨

,õøàì äöeçî àa øîBò :øîBà äãeäé éaø øa éñBé éaø©¦¥©©¦§¨¥¤¨¦¨¨¨¤
ék" íéi÷î éðà äîeeàáúeáéiçúð àlL ?"õøàä ìà ¨£¦§©¥¦¨Ÿ¤¨¨¤¤Ÿ¦§©§

íãB÷ øîBòaeñðëpLõøàì äöeça Lãç :øáñ÷å .õøàì ¨¤¤¤¦§§¨¨¤§¨¨©¨¨§¨¨¨¤
" áéúëc ,àéä àúééøBàc"íëéúáLBnî¯ízàL íB÷î ìk §©§¨¦¦§¦¦§Ÿ¥¤¨¨¤©¤

"eàáú ék"å .òîLî ïéáLBé¯ïåéëå ,àéä äàéa ïîæ §¦©§©§¦¨Ÿ§©¦¨¦§¥¨
àéä àúééøBàc¯éáeø÷àéøîBL :íúä ïðz .ïéáéø÷î éîð §©§¨¦©§¦©¦©§¦¦§©¨¨§¥

lä úîeøzî ïøëN ïéìèBð úéòéáMa ïéçéôñdéì éîø .äkL §¦¦©§¦¦§¦§¨¨¦§©©¦§¨¨¥¥
úéòéáMa ïéçéôñ éøîBL :ïðz ,àcñç áøì àîç øa éîø̈¦©¨¨§©¦§¨§©§¥§¦¦©§¦¦

lä úîeøzî ïøëN ïéìèBð:eäðéîøe ,äkL"äìëàì"¯àìå §¦§¨¨¦§©©¦§¨§¦§§¨§¨§Ÿ
zàå ,"íëéúøãì" Cì øîà àðîçø :déì øîà !äôéøNì¦§¥¨£©¥©£¨¨£©¨§ŸŸ¥¤§©§
?ìèaéz àðà àðéîà÷ éîe :déì øîà !ìèaéz :zøîà̈§©§¦¨¥£©¥¦¨¨¦¨£¨¦¨¥

éúééìã÷zLàcî!¯!àkéìå ,"ìîøk" àðéòa¯éúééìå ¥§¥¦§¤§¨©¨¥¨©§¤§¥¨§¥§¥
ìîøkî!ã÷zLàc¯"áéø÷z ìîøk" àø÷ øîà¯àðéòa ¦©§¤§¤§¨©£©§¨©§¤©§¦¨¥¨

:øîà ïðçBé éaø ,øîúéà !àkéìå äáø÷ä úòLa ìîøk©§¤¦§©©§¨¨§¥¨¦§©©¦¨¨¨©
,"Eøéö÷ úéLàø" :øîBà øæòìà éaø ."áéø÷z ìîøk"©§¤©§¦©¦¤§¨¨¥¥¦§¦§

Eøéö÷ úéLàø¯íàå" :äaø áéúBî .Eøéö÷ óBñ àìå ¥¦§¦§§Ÿ§¦§¦©¨§¦
"íéøeka úçðî áéø÷z¯.øaãî áeúkä øîBòä úçðîa ©§¦¦§©¦¦§¦§©¨¤©¨§©¥

ïî ?äàa àéä ïëéäîïî :øîBà äzà .íéøBòOä ¥¥¨¦¨¨¦©§¦©¨¥¦
:øîBà øæòéìà éaø ?ïéhéçä ïî àlà Bðéà Bà ,íéøBòOä©§¦¥¤¨¦©¦¦©¦¡¦¤¤¥
äî ,úBøBãì "áéáà" øîàðå ,íéøöîa "áéáà" øîàð¤¡©¨¦§¦§©¦§¤¡©¨¦§¨

íéøöîa øeîàä "áéáà"¯øeîàä "áéáà" óà ,íéøBòN ¨¦¨¨§¦§©¦§¦©¨¦¨¨
:øîBà àáé÷ò éaø .íéøBòOä ïî àlà àa Bðéà úBøBãì§¥¨¤¨¦©§¦©¦£¦¨¥
ïî BúáBç àéáîe ïéhéçä ïî BúáBç àéánL ãéçé eðéöî̈¦¨¦¤¥¦¨¦©¦¦¥¦¨¦

ïéøBòOäàéáîe ïéhéçä ïî BúáBç àéáî øeaéö óàå , ©§¦§©¦¥¦¨¦©¦¦¥¦
ïéhéçä ïî øîBà äzà íà .ïéøBòOä ïî BúáBç¯àì ¨¦©§¦¦©¨¥¦©¦¦Ÿ

.ïéøBòOä ïî BúáBç àéánL øeaéö eðéöîíà :øçà øác ¨¦¦¤¥¦¨¦©§¦¨¨©¥¦
ïéhéçä ïî àa øîBò øîBà äzà¯íçlä ézL ïéà ©¨¥¤¨¦©¦¦¥§¥©¤¤

:íúä ïðz .àzáeéz !àeä íéøekéa íeMî àîìà .íéøekéa¦¦©§¨¦¦¦§§¨§©¨¨
õeç íéøekéa ïéàéáî ïéàúòáMîàìå ,ïéðénä ¥§¦¦¦¦¦¦§©©¦¦§Ÿ
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קנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ct sc zegpn(iriax meil)

éâéìt àì õøàa ìáàmiwleg mpi` -î íçlä ézLe øîBòcd oõøà £¨¨¨¤Ÿ§¦¦§¤§¥©¤¤¦¨¤
ïéàj` ,d`eazd z` mi`ian ok` -ïàîk .àì õøàì äöeçî- ¦¥¨¨¨¤Ÿ§©

,z`f exn` in zhiykàpz éàä ék àìc`pzd zhiyk `ly - §Ÿ¦©©¨
,ef `ziixaayàéðúc,`ziixaa,øîBà äãeäé éaø øa éñBé éaø §©§¨©¦¥©©¦§¨¥

äîe ,õøàì äöeçî àa øîBò[cvike-]íéi÷î éðàxn`pd ea`xwie) ¤¨¥¨¨¨¤¨£¦§©¥
(i bkeñðëpL íãB÷ øîBòa eáéiçúð àlL ,'õøàä ìà eàáú ék'¦¨Ÿ¤¨¨¤¤Ÿ¦§©§¨¤¤¤¦§§

.õøàìe`iadl jixv oi` j` ,xnera eaiigzp eay onfd dfy epiide ¨¨¤
.ux`d on `weec
:`xnbd zx`anøáñ÷åzlik` xeqi`y ,dcedi iax xa iqei iax §¨¨©

Lãçzncewd dpyd ly oqipa xyr dyy xg`ly dycg d`eaz - ¨¨
s` ,xnerd zaxwd mcew(áéúëã) ,àéä àúééøBàc õøàì äöeça§¨¨¨¤§©§¨¦¦§¦

z`f cnleîweqtd jynd(my)lkA'íB÷î ìëù ,'íëéúBáLBî ¦§Ÿ§¥¤¨¨
òîLî ïéáLBé ízàL,ux`l uega s`e ,xeqi`d ea bdepyék'å ¤©¤§¦©§©§¦

eàáú,'ux`d l`,àéä äàéa ïîæ,xeqi`d bdep df onfny xnelk ¨Ÿ¤¨¨¤§©¦¨¦
.ux`l uega mb bdep f`neïåéëåux`l uega s` df xeqi`y §¥¨

,àéä àúééøBàcok m`e ,my mb bdep xnerd oic lky gkenéáeø÷à §©§¨¦©§¥
ïéáéø÷î énðz`eazk myn d`ad d`eazn eze` miaixwn mb - ©¦©§¦¦
.l`xyi ux`

:xnerd oaxwl ziriay ly mixery oipra dpyníúä ïðzdpyna §©¨¨
milwya(`"n c"t),úéòéáMa ïéçéôñ éøîBLmipennd mixney - §¥§¦¦©§¦¦

elhi `ly odili`n elcby mixeryd igitq z` ziriaya xenyl
xnerd oaxw z` odn `iadl elkeie ,miiprd odn,ïøëN ïéìèBð§¦§¨¨

lä úîeøzîäkL,å`iadl elkeiy ick mixneyl miwewfy oeiky ¦§©©¦§¨
mze` milhepy xnerd z` mdinca epwy enk aygp ,xnerd

.dkyld znexzn
:`iyew d`ian `xnbddéì éîø[dywd-],àcñç áøì àîç øa éîø §¦¥¨¦©¨¨§©¦§¨

ïðz,dpynaúîeøzî ïøëN ïéìèBð úéòéáMa ïéçéôñ éøîBL §©§¥§¦¦©§¦¦§¦§¨¨¦§©
lä,äkL,ziriay igitqn xnerd ivnew gafna mitxeyy x`eane ©¦§¨

,eäðéîøeziriaya xn`p ixd(e dk `xwie),'äìëàì'dizexity wiecne §¦§§¨§¨
dlik`a mixzen,äôéøNì àìåunew z` gafna mitxey cvike §Ÿ¦§¥¨

.ziriay igitq ody mixeryn ieyrd xnerd
e `cqg ax dnzCì øîà àðîçø ,déì øîàxnera(ci bk my) ¨©¥©£¨¨¨©¨

'íëéúBøBãì',daixwdl yi cinzyúøîà zàåziriayayìèaéz §¥¤§©§¨§©¦¨¥
`l ok xnel oi`y oeike ,mtxeyl `le dizexit z` lek`l yiy meyn
zaxwd ziriaya dtixy dxq`py s`y oeik ,dpynd lr dyw

.dxq`p `l xnerd
e `ng xa inx aiydìèaéz àðà àðéîà÷ éîe ,déì øîàike - ¨©¥¦¨£¦¨£¨¦¨¥

`ly iziywd ixd ,ziriaya xnerd zevn lhazzy iziywd
ziriay igitqn ede`iai`l` ,ã÷zLàcî éúééìmixeryn e`iai - ©§¥¦§¤§¨©
.zncewd dpya elcby

oky ,zncewd dpyd on `iadl oi` ,`cqg ax el uxizàðéòajixv - ¨¦¨
mixeryd eidiy'ìîøk'(ci a my)'lne jx' epiidc ,(:eq lirl)eidiy , ©§¤

,ozxivwl zekenqy ,cia ollenl ozipe zekxàkéìåmixerye - §¥¨
.cia zellnpe zekx opi` zncew dpyn

,`ng xa inx el dywde xfgã÷zLàc ìîøkî éúééìå`iaie - §©§¥¦©§¤§¤§¨©
jenq llnpe jx epiidc 'lnxk' dide ,zncew dpya xvwpy xnern

.ezxivwl
,`cqg ax el uxizàø÷ øîàweqt eze`a,'áéø÷z ìîøk'càðéòa ¨©§¨©§¤©§¦¨¦¨
didiy jixvy -úòLa 'ìîøk'd,äáø÷ä,ezxivw zrya wx `le ©§¤¦§©©§¨¨

àkéìåyiy gxkene ,ezaxwd zrya dzr 'lnxk' epi` df xnere - §¥¨
.ziriay `idy s` `weec ef dpyn eaixwdl

:df oipra zwelgn,øîà ïðçBé éaø ,øîzéà`iadl yiy xewnd ¦§©©¦¨¨¨©
n `ed zncew dpyn `le ef dpy xivwn `weec xner,'áéø÷z ìîøk'©§¤©§¦

e ,x`eank,øîBà øæòìà éaøn `ed jkl xewnd'Eøéö÷ úéLàø'my) ©¦¤§¨¨¥¥¦§¦§
(i bkn `weec `iadl yiy wiecne ,,Eøéö÷ úéLàød`eazn epiidc ¥¦§¦§

,dzxivw onf ligzn dzryàìån,Eøéö÷ óBñdpy z`eazn §Ÿ§¦§
.dzxivw onf seq `ed dzry zncew
:opgei iax lr `iyew d`ian `xnbd,äaø áéúBî,`ziixaa epipy ¦©¨

xn`py dn(ci a my)øîBòä úçðîa ,'íéøeka úçðî áéø÷z íàå'§¦©§¦¦§©¦¦§¦§©¨¤
,øaãî áeúkäeïî øîBà äzà .íéøBòOä ïî ,äàa àéä ïëéäî ©¨§©¥¥¥¨¦¨¨¦©§¦©¨¥¦
Bà ,íéøBòOä`ny,øîBà øæòéìà éaø ,ïéhéçä ïî àlà Bðéàoi` ©§¦¥¤¨¦©¦¦©¦¡¦¤¤¥

y oeik jk xnelíéøöîa 'áéáà' øîàðcxa zkna(`l h zeny),øîàðå ¤¡©¨¦§¦§©¦§¤¡©
úBøBãì 'áéáà'xnera(ci a `xwie),äîy myk -øeîàä 'áéáà' ¨¦§¨¨¦¨¨

íéøöîalr xn`píéøBòNjk ,my yxetnkøeîàä 'áéáà' óà §¦§©¦§¦©¨¦¨¨
úBøBãìxnera.íéøBòOä ïî àlà àa Bðéà §¥¨¤¨¦©§¦

,øîBà àáé÷ò éaø,`id `xaq mihgn `le mixeryn xnery dn ©¦£¦¨¥
okyBúáBç àéánL ãéçé eðéöîdgpna,ïéhéçä ïîqpkpd oebk ¨¦¨¦¤¥¦¨¦©¦¦

mihgn zleq zgpn `ian eci dbiyd `l m`y ,zexiar cere ycwnl
(.eh dheq ,`i d my),åy epivn,ïéøBòOä ïî BúáBç àéáîzegpn epiide §¥¦¨¦©§¦

dxzqpe dheq ezy`l `piwy lra `iany ze`pw(eh d xacna),óàå§©
aøeaéöy epivn,ïéhéçä ïî BúáBç àéáîzxvra mgld izya epiide ¦¥¦¨¦©¦¦

(fi bk `xwie),ås`y xnel yi,ïéøBòMä ïî BúáBç àéáîeäzà íà §¥¦¨¦©§¦¦©¨
øîBà`a xner s`yBúáBç àéánL øeaéö eðéöî àì ,ïéhéçä ïî ¥¦©¦¦Ÿ¨¦¦¤¥¦¨

.ïéøBòOä ïî¦©§¦
:ztqep dgked,øçà øácyøîBà äzà íàdyïî àa øîBò ¨¨©¥¦©¨¥¤¨¦

íçlä ézL ïéà ,ïéhéçäzeaygp,'íéøekéa'xner e`iad xak ixdy ©¦¦¥§¥©¤¤¦¦
oda xn`p recne ,zeycg mihgn(ek gk xacna ,my)`l` ,'mixEMiA'¦¦

.mixeryd on `a i`ce
:eziiyew dax miiqnàîìàmgld izy `iadl yiy mrhdy gken - ©§¨

ycgd oníeMîoda xn`py,àeä 'íéøekéa'mb mrhd `ed ok m`e ¦¦¦
xfrl` iaxk epiide ,'mixekia' xn`p ea s`y ,ycgd on `ay xnera

meyn `ed ea mrhdymrhdy xn`y opgei iaxl dywe ,'ziy`x'
.'aixwz lnxk' meyn
ok` ,`xnbd dwiqnàúáeéz.eixac egcpe opgei iaxl `id §§¨

:mixekia oipra d`ian `xnbdíúä ïðzmixekiaa(b"n `"t),ïéà §©¨¨¥
íéøekéa ïéàéáîzexitd lknïéðénä úòáMî õeçux` zexit ly §¦¦¦¦¦¦§©©¦¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr at sc zegpn(ipy meil)

:`xnbd,àéðúcøîàð ,øîBà øæòéìà éaødxeza(b ai zeny)oaxw §©§¨©¦¡¦¤¤¥¤¡©
çñtl`xyi eaixwdyøîàðå ,íéøöîadxeza(dk ai my)çñt ¤©§¦§©¦§¤¡©¤©
dyl`xyi ea eehv,úBøBãì,dfl dfn cenll yieøeîàä çñt äî §©¤©¨¨

ïéleçä ïî àlà àa àì íéøöîaxyrn zevn dbdp `l oiicr ixdy §¦§©¦Ÿ¨¤¨¦©¦
,gqtd z` mdn `iadl elkeiy xyrn zern mdl eid `le ipyóà©

úBøBãì øeîàä çñt,xyrnd zernn gqtd `eaiy jiiy xaky s` ¤©¨¨§
mewn lkn,àáé÷ò éaø Bì øîà .ïéleçä ïî àlà àa àìïéðc éëå Ÿ¨¤¨¦©¦¨©©¦£¦¨§¦¨¦

øLôà éàMî øLôàzeidl lekiy xac lr cenll xyt` ike - ¤§¨¦¤¦¤§¨
meyn dyrp epi` xg` mewnay jkn ,ezeyrl xeq`y ,ze`ivna
on `a did `l mixvn gqty dn ixd ,xnelke .ezeyrl jiiy epi`y
ji`e ,xyrn zern llk f` eid `ly meyn `l` df oi` ,xyrnd
xyrn zern mda mibdep xaky mi`ad zexecl jkn cenll jiiy

.mdn gqtd `iadl i`yx didi `lyBì øîà,xfril` iaxìò óà ¨©©©
øLôà éàL étdid xyrn zernn mixvn gqt `a `ly dn ok`y - ¦¤¦¤§¨

mewn lkn ,onf eze`a jiiy xacd did `ly meyn dfäìBãb äééàø§¨¨§¨
,äpîéä ãîìðå àéäa` did `ede mixvna did gqt xwiry oeiky ¦§¦§©¥¤¨

.migqt x`yl epnn cenll xyt` i`ce ,migqtd lkl
:df oica mi`pzd zehiy z`ada `ziixad dkiynnàáé÷ò éaø øæç̈©©¦£¦¨

,zncewd ezprh xfril` iax laiw `ly d`xy xg`øçà ïéc Bðãå§¨¦©¥
.eixac gikedl zxg` dprh orh -ïeòè ïéà ïkL íéøöî çñôl äî©§¤©¦§©¦¤¥¥¨
çaæî éaâì ïéøeîéàå íéîc ïzîxhwed `le encn wxfp `ly - ©©¨¦§¥¦§©¥¦§¥©

epcnl mday minlyl dnec epi` jkitle ,llk gafnd lr eixeni`n
ie`x ok` jk meyne ,xyrn zernn `eal milekiy zncewd `ibeqa

,xyrnd on `eai `ly
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oifge` mipy` cenr ct sc ± oey`x wxtzereay

éâéìô àì õøàá ìáà.ux`l dveg on `le ,ux`d on `iadl jixvc -éðà äîå
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dpitqaeúBçðîì ïàúàzencew mgld izyy ,zegpnl cnll d`a - £¨¦§¨

zenewnn `iadl oi` zn`a mixekia j` .el` zenewnn zegpnl
.`lerl dyw `le ,el`

:uexizd lr `iyew `xnbd d`iané÷úî,äáäà øa àãà áø dì ó ©§¦¨©£¨©©£¨
áéúëc eðééä ,éëä éàmy xn`p df lr ike -(`i gi my)øBäè ìk' ¦¨¦©§¦§¦¨¨
,'BúBà ìëàé Eúéáaeziaay miyp elit` rnyne,éàåxaecn §¥§Ÿ©§¦

a,úBçðîixdïìëàúéîc àeä äpeäë éøëæìoda xn`py ,[zelk`p-] §¨§¦§¥§¨§¦§¨§¨
(`i e `xwie)xaecny xnel ozip `le ,'dPlk`i oxd` ipaA xkf lM'¨¨¨¦§¥©£ŸŸ£¤¨
.zegpna

:`xnbd zvxznéáéúk éàø÷ éøz ,àéLøLî áø øîàweqt eze`a ¨©©§¨§§¨§¥§¨¥§¦¦
(bi gi xacna)xn`p ezligza ,,'äéäé Eì',edelk`i dpedk ixkfe oxd`y §¦§¤

eeteqa,'BúBà ìëàé Eúéáa øBäè ìk' áéúk,mipdk iyp s` rnyne §¦¨¨§¥§Ÿ©
ãöék àä,yxtl yiïàkxaecn weqtd seqa -íéøekéáamilk`py ¨¥©¨§¦¦

e ,odk ziaa xedh lklïàkezligza -úBçðîaixkfl wx zelk`py ¨¦§¨
.dpedk

:sqep uexiz,øîà éMà áømlerldélekxacn weqtd lk - ©©¦¨©¥
ïàúà àø÷c àôéñå ,úBçðîacnll `a -ìn yxtenäãBú éîçì- ¦§¨§¥¨¦§¨£¨©©§¥¨

s` lk`p mipdkl dpnn mxendy myky ,dcezd mr ze`ad zelg

mdicarle mdiypl(.dp migaf).dizelgn mdl mxena mb oicd jk ,
d`eaze mixday mixnzn mixekiaa zwelgnl zxfeg `xnbd

:efk ztqep zwelgn d`iane ,miwnrayàúâeìôa`ler zwelgna - ¦§§¨
,mixg` ewlgp `a` xa `g` iaxeàì àéáä íà ,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©¦¥¦Ÿ

,Lc÷ àéáä íà ,øîà Lé÷ì Léø .Lc÷y meynLeçëk äNòð ¦¥¥¨¦¨©¦¥¦¦¥©£¨§¨
,íéLã÷a,dycwzp oaxwl dyegk dnda yicwndy myk ,xnelk §¨¨¦

.eycwzp xgaend on mpi`y mixekia `iand jk
:`xnbd zxxanàîòè øîàãk Lé÷ì Léø àîìLayegkk `edy ¦§¨¨¥¨¦¦§¨©©£¨

,miycwaàlàlïðçBé éaøoiadl yiàîòè éàî.eycwzp `ly ¤¨©¦¨¨©©£¨
:`xnbd zx`anéàæç ïðçBé éaø ,øæòìà éaø øîàyn` izi`x - ¨©©¦¤§¨¨©¦¨¨£©

,íBìçaokleàðéîà àzéélòî àúléî,`ed enrh .aeh xac xne` - ©£¦§¨§©©§¨£¦¨
càø÷ øîàmixekiaa(a ek mixac)úéLàøî'`weecy ,'dnc`d ixR lM ¨©§¨¥¥¦¨§¦¨£¨¨

,mixekial `iaz dnc`d ixt ziy`xn wlg,úéLàø ìk àìåepiide §Ÿ¨¥¦
mbe ,mipind lkn `le ,l`xyi ux` dgzayp mday mipind zray

xn`p(my)`iaY','Eöøàî`iaz mdn wlgn `weecyìk àìå ¨¦¥©§§§Ÿ¨
tday zexi,Eöøàmixnz ehrnzpe .mixgaend on `weec epiide ©§§

.miwnray d`eaze mixday
:`xnbd zxxan .df weqta yiwl yix zyxc zx`an `xnbdLéøå§¥

Lé÷ì,carica eycwzpy xaeqdéàädf weqt -['Eöøàî'] (êöøà) ¨¦©¥©§§
déì ãéáò éàî:`xnbd zx`an .epnn cnel dn -déì éòaéîjxvp - ©¨¦¥¦¨¥¥

ezhiylàéðúãëì,`ziixaaïàk øîàð ,øîBà éaø øa ìàéìîb ïaø §¦§©§¨©¨©§¦¥©©¦¥¤¡©¨
df weqta mixekiaaïläì øîàðå ,'õøà'l`xyi ux` zexitag my) ¤¤§¤¡©§©¨

(g,'õøà'y micnleäîy myk -ïläla xaecnõøà çáLl`xyi ¤¤©§©¨§©¤¤
,dgazyp mday zexita epiidcïàk óàa xaecn mixekiaaçáL ©¨§©

.õøà¤¤
:opgei iax z`f cnl oipn zx`an `xnbdCãéàå,cnl opgei iax - §¦¨

xnel leki aezkd didy,'õøà'xn`e'õøàî'yie ,'Lvx`n' epiidc ¤¤¥¤¤¥©§§
`y jkn cenll`le ,mday mixgaenn `iadl yi mipind zrayn s

.mirexb mdy miwnray d`eazne mixday mixnzn
:ef dyxca yiwl yix zxaqCãéàån dyxcd ,yiwl yixe -'õøà' §¦¨¤¤

edéì òîLî àì 'õøàî'dpi` 'n ze`y ,sqep oic dpnn yexcl ¥¤¤Ÿ©§©¥
.dyxcl zxzein

:mixekiaa zeziixa zxizq d`ian `xnbdàãç éðz`ziixaa - ¨¥£¨
zexitn ,zg`àéáî äðéôqaLå õéöòaL äáøeçaLå âbaLmixekia ¤©©§¤©§¨¤¤¨¦§¤©§¦¨¥¦

àøB÷å`iand `xewy miweqtd(i-d ek mixac)rwxwk miaygpy oeik , §¥
mixekiaa xn`pd llka mde(a ek my).'Lvx`n `iaY xW`'àéðúå £¤¨¦¥©§§§©§¨

Cãéày ,zxg` `ziixaa -àéáîmdn,àøB÷ Bðéàåmpi`y oeik ¦¨¥¦§¥¥
'jvx`n' llka mpi`e rwxwk.zexzeq zeziixad izye .

:dyw `l yiwl yixly zx`an `xnbdàîìLalLé÷ì Léø ¦§¨¨¥¨¦
mpi`y s` eycwzp miwnray d`eazne mixday mixnzn `iandy
.`xew epi` minrte `xew minrte ,mewn lkn `iadl ozip ,mixgaen

,uxzl yi jkeâbà âbbba lcba dxizqd -àä ,àéL÷ àì- ©©©Ÿ©§¨¨
dxaic `xewe `iany dpey`xd `ziixad,äøòîc ââaaygpy §©¦§¨¨

e ,'jvx`n' llka `ede rwxwkàädipyd `ziixad -`xew epi`y ¨
dxaic,úéác ââa.'jvx`n' llka epi`e rwxwk aygp epi`y §©§©¦

okeäáøeçà äáøeçdaxega lcba dxizqd -ïàk ,àéL÷ àì- §¨©§¨Ÿ©§¨¨
xaecn dpey`xd `ziixaaäceáò äáøeçaoeiky ,drixfl dyexge §§¨£¨

e ,'jvx`n' z`xwp da gxhyïàkxaecn dipyd `ziixaa -äáøeça ¨§§¨
,äceáò dðéàL.'jvx`n' llka dpi`y ¤¥¨£¨

okeõéöòà õéöòuivra lcba dxizqd -ïàk ,àéL÷ àì- ¨¦©¨¦Ÿ©§¨¨
xaecn dpey`xd `ziixaaauivráe÷ðaygpe dnc`d on wpeiy §¨

dzenk(i"n d"t i`nc)e ,'jvx`n' llka `ede ,ïàkdipyd `ziixaa - ¨
xaecnáe÷ð BðéàLa.'jvx`n' llka epi`e ,dnc`k aygp epi`y §¤¥¨

okeäðéôqà äðéôñdpitqa lcba dxizqd -ïàk ,àéL÷ àì- §¦¨©§¦¨Ÿ©§¨¨
`ziixaaxaecn dipydõò ìL äðéôña,dnc`k zaygp dpi`y ¦§¦¨¤¥

e ,'jvx`n' llka dpi`eïàkxaecn dpey`xd `ziixaa -äðéôña ¨¦§¦¨
ñøç ìLllkae dnc`a lcbk aygp da lcbde ,dnc`n dieyry ¤¤¤
'jvx`n'.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

oifge` mipya cenr ct sc ± oey`x wxtzereay

íéøäáù íéøîúîon opi` - miwnraye mixday ipd .mixnz yac epiid - "yac"c ,mipin drayn mdy it lr s` -

.oiyegk ody itl ,xgaendàúòîù àäì øîà÷å."ycw `l - `iad m`" -úéùàø ïáø÷,mgld izy` inp rnyn -

ungd on mgld izye yacd on mixeka `iadl jl yi dn :opixn`ck ,mixekaa aizkc ab lr s`?äùãç àìà éì ïéà

ïéèéç ìù.mgld izy mcew `iadl leki oi`y ,oihig ody mgld izyc `inec -íéøåòù ìù äùãçzgpn oebk -

.ze`pwïéðîmgld izyl mcew `iai `ly -?øîåì ãåîìú

äùãç äùãç,"dycg dgpn mkaixwda" aizkc ,minrt izy -

.(bk `xwie) "dycg dgpn mzaxwde"íçìä éúù àäúù ïéðî

íéøåëáì íãå÷mgld izyl mcew mixeka `iai `ly -?

íéèç øéö÷ éøåëá øîåì ãåîìú`di mgld izy ,xnelk -

,zereay bg :xg` oipr .mixeka elit` ,oihg xivw lkl mcew

(mgld izy ea `ian `edy zereay bga) "mihg xivw ixeka"

.mixekal elit` ,xivw lkl mcew `diâç øîåì ãåîìú

êéùòî éøåëá øéö÷ämgld izy ,mixeka `ian dz`y bg -

.mixery ly ycgl elit` ,"dcya rxfz xy`" lkl mcew `di

íéøåëáì íãå÷ àäúù ïéðîy -daxegae bba elcby oihg l?

.devnl epiid - "xgaend on" opzc i`dcéøåëá øîåì ãåîìú

íëöøàá øùà ìëxy` lk ixeka" o`k xn`pc .bba elit` -

xen`d mixeka dn ."mihg xivw ixeka" oldl xn`pe ,"mvx`a

[mcew] mgld izy - o`k s` ,[lkl mcew] mgld izy - oldl

.mkvx`ay mixeka lklíéëñðì úîãå÷ àäúù ïéðî

ïìéàä úåøéôåzexitn mixekae ,ycgd on mikqp `iai `ly -

mgld izyl mcew mizife mixnz?dil rnyn `l mikqpc

oi`e ,aizk mixekaa `xw i`dc ,"mvx`a xy` lk ixeka"n

.oli`d zexit ira ,mikqp irac icii`e .mixeka mikqp oi`ianäî

ïìéàä úåøéôå íéëñð ïìäì."jiyrn lk" "jiyrn" aizkc -

.oli`d zexite oii oitq`n onf eze`ac :cereïàë óàbg -

"dcya rxfz" aizkc ab lr s` ,xivwdoli`d zexite mikqp

.mdl mcew mgld izyc ,rnynaéðú÷ââáù àäéî

ïéðî äáøåçáùåmixeka `ianc dpin rny ,ikd ipzwcne -

ediipin iticrc miwnraye mixday mixnzn oky lke ,odn

`iywe ,mixeka mdn oi`ianc.`lerlàôéñbbay" ipzwc -

"daxegayezegpnl inp oincew mgld izy ediy ,zegpnl o`z`

odn oi`ianc xninl `kile ,daxegaye bba elcby mihigc

o`z` `xwc `tiq" :xg` oipr .`lerl `iyw `le ,mixeka

- "mvx`a xy` lk"e ,mixeka epiid ,"ixeka" i`dc - "zegpnl

xn`pe ,"mixeka" o`k xn`p :dey dxfb opixnbe ,zegpn epiid

,mdl mcew mgld izy - oldl dn ,"mihig xivw ixeka" oldl

.mdl mcew mgld izy - zegpna ixiinwc `xw i`da o`k s`

åúåà ìëàé êúéáá øåäè ìë áéúëã åðééä:rnync -

.micare miyp elit`íéøåëáá ïàëjziaa xedh lk" aizk -

."eze` lk`iúåçðîá ïàëoilk`p oi`c - "eidi jl" aizk -

epiid - "mvx`a xy` lk" `tiq i`de ,dpedk ixkfl `l`

.zegpnlúåçðîì äìåë øîà éùà áø`xwc `tiqe -

lkl oilk`pc dcez ingll o`z` - "jziaa xedh lk" aizkc

.`lerl dyw `le ,xedhäùòð.mixday mixnz ipd -

íéùã÷áù ùåçëë,dycw - dyegk dnda yicwndy -

.xgaend on devn ied `lc ab lr s`eéàæç ïðçåé éáø

àîìéçá.xity dizlinl `vxznl -ìë àìå úéùàøî

úéùàø.oipind zrayn opi`y zexit x`y ihernl -

êöøà ìë àìå êöøàîdrayc xgaend on `ly ihernl -

.daxegaye bbaye mixday mixnzn oebk ,ediiteb oipinùéøå

ùé÷ìi`n "jvx`n" i`d ,ycw - `iad m` xn`c oeik -

dil ciar?õøà ïàë øîàðmixac) "jvx`n `iaz xy`" -

."dxerye dhg ux`" (g my) oldl xn`pe ,(ekïìäì äî

ìàøùé õøà ìù äçáùá øôñî.zexit x`yn oigaeyn od zexit ipdc -ïàë óà.gaeynd on ediy calae ,mixday mixnzn oi`ian mlerle ,gaeynd on `l` mixeka oi`ian oi` -õøàî õøà êãéàåopgei iax ,xnelk -

.miwnraye mixday mixnz `ivedl ,jvx` lk `le - "jvx`n" aizkc `zyd la` ,cegl "ux`" aizk `xninl ivn ded `zlin `de .'eke ux` gay - oldl dn ,inp ikd oi` :jl xn`ùé÷ì ùéøådil rnzyn iedc dyxc i`d -

.dil rnyn `l ,"ux`n"ùé÷ì ùéø àîìùá.da `pixw "jvx`n" - da gxhc ,dcarpc oeikc .dcear daxega - `xewe `ian ipzc `d ivexzl `ki` ,dycw xn`c -ñøç ìù äðéôñá.`id ux` lyc meyn ,`xewe `ian -
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çáùxgan"nc Ð lrad zian mlek elit` ,zexitay xgaenn :yxtl oi` Ð ux`

ux` gay :qxhpewa yxity enk `l` .(h wxt) `ztqeza `ipzck ,`wtp "mkixcp

.mipind zrayõøàwxta lirl opiyxcc ,"dl`n"l inc `lc Ð dil rnyn `l ux`n

."jvx` `iaz xy`" azknl ivn `l `kdc ,(a,q) "dvn ze`a zegpnd lk"

ïàëÐ qxg ly dpitqa o`k ur ly dpitqa

`ian Ð qxg ly dpitq :qxhpewa yxit

ly dpitqa ici`e ici` :ipyn `lc `de .`xewe

meyn .daewp dpi`ya Ð o`k ,daewpa Ð o`k ,ur

da eqpki `ly ,daewp zeidl dpitq jxc oi`c

,iiepiy jpi`c `inec ied `l `zyde .mind

enke .`xewe `ianc `edd `yixa xikfn edlekac

dveg xtr iab (a,f) oihibc `nw wxta yxit ok

xyrna aiig Ð ux`l dpitqa `ad ux`l

onfa ?izni` :dcedi iax xn` .ziriayae

aewp uivr :`xif iax xn` .zyyeb dpitqdy

iax zwelgnl ep`a Ð zecizi iab lr gpend

lirlc dpitqc :qxhpewa my yxit .opaxe dcedi

dzid m` ,awpil dkixv dpi`e ,`id qxg ly

epiax dywde .zegpna xn`ck ,rwxwa zgpen

lr eazk :opixn` (a,`k) oihibc ipy wxtac :mz

.daiwp ira qxgc :rnyn ,aewp uivr ly qxg

zecn yng :(a,dv zay) "ripvnd" seqa opixn`e

xiykdln xedh Ð ohw yxeyk awip ,qxg ilka

,`ed qxg ly Ð uivr mzqc :cere .mirxfd z`

o`n :(`,gw my) "mivxy dpny" wxta rnynck

dlr jixte ,'ek `avgc `pe`n `xhit ylzc

.`ed qxgc Ð`avg mzqe ,aewp uivrn ylezdn
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é"úë é"ùø

íéøäáù.miwezn -íé÷îòáù úåøéôî.d`eaz -àúòîù àäì.[ycw `l `iad m`]úéùàø ïáø÷.[zegpnd] lkl [mcew mgld izy] ,"mihg ly [dycg `l`] il oi`" cr -íéøåòù ìù íéùãç[mcew `iai `ly] ,ze`pw zgpn oebk -

oipn ,mixery ly dycg" .miycg oihigd on ze`ad zegpnd lkl zncew `dzy [oihigd] on d`ad mgld izy zgpn - "oihig ly `l` il oi`" :`pixg` `pyil .mixeryn dfl mcew xnerd ixdy :[ipira d`xp] `le .izrny [jk] .mgld izy?

w `dzy [oipn] ,mixery d`ad ,xnerd zgpn -dl mcew mixeryn dgpn `dz `ly ,mixeryl znce?äùãç äùãç."qgpt"a "dycg [dgpn] mkaixwda" ,"mipdkd l` xen`"a "[dycg] dgpn mzaxwde" :minrt izy -àäúùmgld izy -

.dl [mcew] d`eaz ixeka [`iai] `ly ,mixekal zncewêì äùòú úåòåáùä âçå.oihig xivw lkl [mixeka] eidi zereayd [bga] dyrzy dn - "[mihig] xivw ixeka" :`pixg` `pyil ."mihig [xivw] ixeka" `iadl xzen jk xg`e ,dlgz -

."zevnd [bg"] aizk dipin [lirl] `dc ,zereayd bg epiid "xivwd [bg"e]ïäéìéàî åìò.mgld izyl mcew mixeka odn e`iai `ly -íöøàá øùà ìë éøåëá øîåì ãåîìú[mcew] `di xivwd bge ,mixyke ,mixeka `xwpy `nl` -

.rnyna lkd - o`k s` ,rnyna lkd - o`k dn ."mixeka xivwd bg" oldl xn`pe ,"mixeka" o`k xn`p :`pixg` `pyil .mixekalïìéàä úåøéôìå íéëñðì.mgld izyl mcew oli`d zexit ixekae ycgd on oii mikqp `iai `ly -êôñàá

êéùòî úà.aizk zekeqd bga -äî.lkd hwlp xak zekeqd bga ixdy ,llka oli`d zexite mikqp - oldl xen`d dyrn -äðéôñáù õéöòáù úäéî éðú÷ ïìéà úåøéôå íéëñð ïàë óàxg`l [`l`] ,mgld izy mcew m`iai `l -

.`lerl `zaeize .miwnray zexite mixday mixnz oky lke ,`iai mgld izyàôéñmgld izyl mcew dgpn mdn e`iai `ly oipn :xn`w ikde .ixiin `w zegpna - "daxegaye bbay zeaxl oipn" ipzwc -?xy` lk ixeka" xnel cenlz

.mgld izy - o`k s` ,(mcew s`) mgld izy - oldl dn ."mihig xivw ixeka"n "ixeka" i`d xnbe .dinwl `iyxyn ax yxtnck ,`xw i`d aizk zegpnae .llka dpitqe uivre ,"mvx`aáéúëã åðééä"mvx`a xy` lk ixeka"c `xw i`da -

.miyp elit`e - "xedh lk"åìëàúîã àåä äðåäë éøëæì àø÷ éòúùî úåçðîá éàå."dplk`i mipdka xkf lk" aizk zegpnac-éáéúë éàø÷ éøú`veikle jl :rnyn - "didi jl" ,'ebe "mvx`a xy` lk ixeka" aizk :diteb `xw i`da -

.opixn`cke ,i`w `xwc `yix` - daxege bbc `yxc jde .mixekaa - `tiqe ,zegpna - `xwc `yix ."xedh lk" inp da aizke .mixkf epiidc ,jaàôéñ:opixn`ck ,mipdk iypl oilk`p dcez ly zelg rax` .dcez ingll - "xedh lk" aizkc -

znexzk - dcez ingl znexze ,mdiyple mipdkl lk`p mxendy `l` ,mda `veik - mdn mxend.weye dfg epiidc ,dcezàúâåìôá.miwnray zexite mixday mixnza yiwl yixe opgei iax inp ibilt ,`ped xa `g` axe `ler -ùåçëë
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íéøäaL íéøîzî,dlik`l mirxe i`cn miwezndúBøétî àìå ¦§¨¦¤¤¨¦§Ÿ¦¥
[d`eaz-]íé÷îòaL.mixgaen mpi`y oeik ,dyegkd ¤¨£¨¦

:dpynd lr dtqedíà ,àleò øîàe xaràéáä,el` zenewnnàì ¨©¨¦¥¦Ÿ
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'äLãç'weqta dipye ,xkfpd weqta zg` ,minrt izy(fh bk `xwie) £¨¨
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íéøekéáì úîãB÷,mihgnøîBì ãeîìz(ak cl zeny)úBòáL âçå' ¤¤§¦¦©§©§©¨ª
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,íéhç øéö÷ixekialøîBì ãeîìz ,ïépî íéøBòN øéö÷(fh bk my) §¦¦¦§¦§¦¦©¦©§©
éNòî éøeka øéöwä âçå','äãOa òøæz øLà Ebgay mgld izyy §©©¨¦¦¥©£¤£¤¦§©©¨¤
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,'íöøàa.mewn lkn mi`ad d`eaz ixekial zencew mgld izyy §©§¨

zexit ixekiale mikqpl zencew mgld izyy xewn d`ian `ziixad
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.mdl zencew mgld izyy ,ef
:dziiyew `xnbd zniiqnàäéî éðz÷zexitny ,epipy mewn lkn - ¨¨¥¦¨

äðéôqaLå õéöòaL äáøeçaL âbaLm`iai `le mixekia `ian ¤©©¤©§¨¤¤¨¦§¤©§¦¨
zexite mixday mixnzn m`iadl ozipy oky lke ,mgld izy mcew
`l carica s`y xne`y `lerk `le ,rwxwa milcby miwnray

eycwzpd :`xnbd zvxzn .àôéñuivra ,daxega ,bba lcbd iabl ¥¨
dpitqaeúBçðîì ïàúàzencew mgld izyy ,zegpnl cnll d`a - £¨¦§¨

zenewnn `iadl oi` zn`a mixekia j` .el` zenewnn zegpnl
.`lerl dyw `le ,el`

:uexizd lr `iyew `xnbd d`iané÷úî,äáäà øa àãà áø dì ó ©§¦¨©£¨©©£¨
áéúëc eðééä ,éëä éàmy xn`p df lr ike -(`i gi my)øBäè ìk' ¦¨¦©§¦§¦¨¨
,'BúBà ìëàé Eúéáaeziaay miyp elit` rnyne,éàåxaecn §¥§Ÿ©§¦

a,úBçðîixdïìëàúéîc àeä äpeäë éøëæìoda xn`py ,[zelk`p-] §¨§¦§¥§¨§¦§¨§¨
(`i e `xwie)xaecny xnel ozip `le ,'dPlk`i oxd` ipaA xkf lM'¨¨¨¦§¥©£ŸŸ£¤¨
.zegpna

:`xnbd zvxznéáéúk éàø÷ éøz ,àéLøLî áø øîàweqt eze`a ¨©©§¨§§¨§¥§¨¥§¦¦
(bi gi xacna)xn`p ezligza ,,'äéäé Eì',edelk`i dpedk ixkfe oxd`y §¦§¤

eeteqa,'BúBà ìëàé Eúéáa øBäè ìk' áéúk,mipdk iyp s` rnyne §¦¨¨§¥§Ÿ©
ãöék àä,yxtl yiïàkxaecn weqtd seqa -íéøekéáamilk`py ¨¥©¨§¦¦

e ,odk ziaa xedh lklïàkezligza -úBçðîaixkfl wx zelk`py ¨¦§¨
.dpedk

:sqep uexiz,øîà éMà áømlerldélekxacn weqtd lk - ©©¦¨©¥
ïàúà àø÷c àôéñå ,úBçðîacnll `a -ìn yxtenäãBú éîçì- ¦§¨§¥¨¦§¨£¨©©§¥¨

s` lk`p mipdkl dpnn mxendy myky ,dcezd mr ze`ad zelg

mdicarle mdiypl(.dp migaf).dizelgn mdl mxena mb oicd jk ,
d`eaze mixday mixnzn mixekiaa zwelgnl zxfeg `xnbd

:efk ztqep zwelgn d`iane ,miwnrayàúâeìôa`ler zwelgna - ¦§§¨
,mixg` ewlgp `a` xa `g` iaxeàì àéáä íà ,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©¦¥¦Ÿ

,Lc÷ àéáä íà ,øîà Lé÷ì Léø .Lc÷y meynLeçëk äNòð ¦¥¥¨¦¨©¦¥¦¦¥©£¨§¨
,íéLã÷a,dycwzp oaxwl dyegk dnda yicwndy myk ,xnelk §¨¨¦

.eycwzp xgaend on mpi`y mixekia `iand jk
:`xnbd zxxanàîòè øîàãk Lé÷ì Léø àîìLayegkk `edy ¦§¨¨¥¨¦¦§¨©©£¨

,miycwaàlàlïðçBé éaøoiadl yiàîòè éàî.eycwzp `ly ¤¨©¦¨¨©©£¨
:`xnbd zx`anéàæç ïðçBé éaø ,øæòìà éaø øîàyn` izi`x - ¨©©¦¤§¨¨©¦¨¨£©

,íBìçaokleàðéîà àzéélòî àúléî,`ed enrh .aeh xac xne` - ©£¦§¨§©©§¨£¦¨
càø÷ øîàmixekiaa(a ek mixac)úéLàøî'`weecy ,'dnc`d ixR lM ¨©§¨¥¥¦¨§¦¨£¨¨

,mixekial `iaz dnc`d ixt ziy`xn wlg,úéLàø ìk àìåepiide §Ÿ¨¥¦
mbe ,mipind lkn `le ,l`xyi ux` dgzayp mday mipind zray

xn`p(my)`iaY','Eöøàî`iaz mdn wlgn `weecyìk àìå ¨¦¥©§§§Ÿ¨
tday zexi,Eöøàmixnz ehrnzpe .mixgaend on `weec epiide ©§§

.miwnray d`eaze mixday
:`xnbd zxxan .df weqta yiwl yix zyxc zx`an `xnbdLéøå§¥

Lé÷ì,carica eycwzpy xaeqdéàädf weqt -['Eöøàî'] (êöøà) ¨¦©¥©§§
déì ãéáò éàî:`xnbd zx`an .epnn cnel dn -déì éòaéîjxvp - ©¨¦¥¦¨¥¥

ezhiylàéðúãëì,`ziixaaïàk øîàð ,øîBà éaø øa ìàéìîb ïaø §¦§©§¨©¨©§¦¥©©¦¥¤¡©¨
df weqta mixekiaaïläì øîàðå ,'õøà'l`xyi ux` zexitag my) ¤¤§¤¡©§©¨

(g,'õøà'y micnleäîy myk -ïläla xaecnõøà çáLl`xyi ¤¤©§©¨§©¤¤
,dgazyp mday zexita epiidcïàk óàa xaecn mixekiaaçáL ©¨§©

.õøà¤¤
:opgei iax z`f cnl oipn zx`an `xnbdCãéàå,cnl opgei iax - §¦¨

xnel leki aezkd didy,'õøà'xn`e'õøàî'yie ,'Lvx`n' epiidc ¤¤¥¤¤¥©§§
`y jkn cenll`le ,mday mixgaenn `iadl yi mipind zrayn s

.mirexb mdy miwnray d`eazne mixday mixnzn
:ef dyxca yiwl yix zxaqCãéàån dyxcd ,yiwl yixe -'õøà' §¦¨¤¤

edéì òîLî àì 'õøàî'dpi` 'n ze`y ,sqep oic dpnn yexcl ¥¤¤Ÿ©§©¥
.dyxcl zxzein

:mixekiaa zeziixa zxizq d`ian `xnbdàãç éðz`ziixaa - ¨¥£¨
zexitn ,zg`àéáî äðéôqaLå õéöòaL äáøeçaLå âbaLmixekia ¤©©§¤©§¨¤¤¨¦§¤©§¦¨¥¦

àøB÷å`iand `xewy miweqtd(i-d ek mixac)rwxwk miaygpy oeik , §¥
mixekiaa xn`pd llka mde(a ek my).'Lvx`n `iaY xW`'àéðúå £¤¨¦¥©§§§©§¨

Cãéày ,zxg` `ziixaa -àéáîmdn,àøB÷ Bðéàåmpi`y oeik ¦¨¥¦§¥¥
'jvx`n' llka mpi`e rwxwk.zexzeq zeziixad izye .

:dyw `l yiwl yixly zx`an `xnbdàîìLalLé÷ì Léø ¦§¨¨¥¨¦
mpi`y s` eycwzp miwnray d`eazne mixday mixnzn `iandy
.`xew epi` minrte `xew minrte ,mewn lkn `iadl ozip ,mixgaen

,uxzl yi jkeâbà âbbba lcba dxizqd -àä ,àéL÷ àì- ©©©Ÿ©§¨¨
dxaic `xewe `iany dpey`xd `ziixad,äøòîc ââaaygpy §©¦§¨¨

e ,'jvx`n' llka `ede rwxwkàädipyd `ziixad -`xew epi`y ¨
dxaic,úéác ââa.'jvx`n' llka epi`e rwxwk aygp epi`y §©§©¦

okeäáøeçà äáøeçdaxega lcba dxizqd -ïàk ,àéL÷ àì- §¨©§¨Ÿ©§¨¨
xaecn dpey`xd `ziixaaäceáò äáøeçaoeiky ,drixfl dyexge §§¨£¨

e ,'jvx`n' z`xwp da gxhyïàkxaecn dipyd `ziixaa -äáøeça ¨§§¨
,äceáò dðéàL.'jvx`n' llka dpi`y ¤¥¨£¨

okeõéöòà õéöòuivra lcba dxizqd -ïàk ,àéL÷ àì- ¨¦©¨¦Ÿ©§¨¨
xaecn dpey`xd `ziixaaauivráe÷ðaygpe dnc`d on wpeiy §¨

dzenk(i"n d"t i`nc)e ,'jvx`n' llka `ede ,ïàkdipyd `ziixaa - ¨
xaecnáe÷ð BðéàLa.'jvx`n' llka epi`e ,dnc`k aygp epi`y §¤¥¨

okeäðéôqà äðéôñdpitqa lcba dxizqd -ïàk ,àéL÷ àì- §¦¨©§¦¨Ÿ©§¨¨
`ziixaaxaecn dipydõò ìL äðéôña,dnc`k zaygp dpi`y ¦§¦¨¤¥

e ,'jvx`n' llka dpi`eïàkxaecn dpey`xd `ziixaa -äðéôña ¨¦§¦¨
ñøç ìLllkae dnc`a lcbk aygp da lcbde ,dnc`n dieyry ¤¤¤
'jvx`n'.
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xcde"קנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dt sc zegpn(iying meil)

:opgei iax lr `iyewd meiqïðçBé éaøì àlàmixekia `iad m`y ¤¨§©¦¨¨
,eycwzp `l xgaend on mpi`y zexitnàéL÷zeziixad zxizq ©§¨

.ezhiyl zvxezn dpi`y
:`xnbd zvxznàéä éàpz,mi`pz zwelgna iepy xacd - ©¨¥¦

`ziixad ly `pzde ,opgei iaxk exaq `l zeziixad ly mi`pzdy
.opgei iaxk xaq oldlàéðúczexitn ,`ziixaaâbaLdxrn §©§¨¤©©

äáøeçaLådcarpy,àøB÷å àéáîzexitne ,rwxwk miaygpy oeik §¤©§¨¥¦§¥
,øwéò ìk àéáî Bðéà äðéôqaLå õéöòaLdpitqe aewp uivra s`e ¤¤¨¦§¤©§¦¨¥¥¦¨¦¨

`iadl oi`y opgei iaxk epiide ,mirexb mdizexity oeik ,qxg ly
mixekia mdn.
:dpyna epipy,øçáenä ïî àlà úBàa ïðéà ïleëåxgaen edfi`e §¨¥¨¨¤¨¦©§¨

mdly,'åë.drwaa miixetr odl dipy
dyn lgdyk :miixetray d`eaz oipra dyrn d`ian `xnbd

,'d ieeivk mixvna zeze`d zeyrlàøîîe àðçBé déì éøîàitykn ¨§¦¥¨¨©§¥
mixvn,äLîìikeïáz[d`eaz zleqt-]ñéðëî äzàxeknl §Ÿ¤¤¤©¨©§¦

íééøôòìmityk ike xnelk ,[epizpyna x`eank] d`eaz d`lnd ©£Ÿ©¦
,mzenk mlera mitykn oi` ixd ,el` zeze`a mixvnl `ian dz`

.myn l`xyi z` `ivedl oda zlrezd dne
e dyn aiydéLðéà éøîà ,eäì øîà,xnel miyp` milibx -àúîì ¨©§¨§¦¦§¥§¨¨

à÷øé,dil` ribn ea utgd lke ,ax da wxidy xirl -ìB÷L à÷øé ©§¨©§¨§
ip` s`e .mipew xzei `vnz day ,exknl ick wxid z` gw myl -
mityknd lky ,mityk ly xira o`k `weec zeze`d d`xn

.mkiteyikn miaeh izeze`y e`xie da mitq`zn

äðùî
:xgaend on mgld izye xner z`ada mitqep mipic zx`an dpynd

ïéàéáî ïéà,mgld izye xneríéìáfä úéaî àìzkxvpd dcyn - ¥§¦¦Ÿ¦¥©§¨¦
,dkxv lk ick laf da gipi `l `ny ,d`eazd zginvl zenda lafl

,dyegk da dlicbd d`eazd `dzeíéçìMä úéaî àìådcy - §Ÿ¦¥©§¨¦
meyn ,mina d`wyd dkixve minybd ina dl ic `ly dyiai

,dyegk dz`eazyïìéàä úéaî àìå,zepli`d oiay d`eaz - §Ÿ¦¥¨¦¨
,d`eazd irxfmiyigknedaxdmiwpeiyàéáä íàåel`zecyn.øLk §¦¥¦¨¥

:daexn dz`eaz `dzy dcyl dyri dn zx`an dpyndãöék¥©
äNBò àeä,zgaeyn dz`eaz `dzy dcyldøðlk [dyxeg-]äðL ¤¨¨¨¨
äðBLàø,drxef epi`eäiðL äðLáee dyxegçñtì íãB÷ dòøBæ ¦¨§¨¨§¦¨§¨¤©¤©

,íBé íéòáLxabzn dngd gk f`y ,hay ycegl dynga epiidc ¦§¦
,d`eazd giayneàeäåe dax d`eaz ginvn.äaeøî úìBñ äNBò §¤¤§¨

:zegpnd zleq zwica zx`an dpyndøaæbä ÷ãBa ãöékdpennd ¥©¥©¦§¨
,zleqtn dpeiwp z` zleqd lrïëBúì Bãé ñéðëîixbxb jezl - ©§¦¨§¨

,zleqd÷áà da äìòzleqd ,wc gnw -äptðiL ãò äìeñton ¨¨¨¨¨§¨©¤§©¤¨
.`ed rexby oeik ,wa`däòéìúä íàåzleqdäìeñtdpwz dl oi`e §¦¦§¦¨§¨

ietipa.

àøîâ
:dpyna epipyäðBLàø äðL døð äNBò ãöékdrxef dipy dpyae ¥©¤¨¨¨¨¦¨

:dpynd zpeeka dpc `xnbd .'ebeøîà÷ éëéä ,eäì àéòaéàdn - ¦©§¨§¥¦¨¨©
m`d ,xnel `pzd zpeekdøðae ,äðBLàø äðLdpyd zligza ¨¨¨¨¦¨

då ,døð äiðLe dyxeg drixfd zrya,dòøBæàîìc Bà[`ny-]døð §¦¨¨¨§§¨¦§¨¨¨
aäiðLe ,äðBLàø äðLe dyxegdøð àìa dòøBædyixg `la - ¨¨¦¨§¦¨§¨§Ÿ¨¨

.dpyd zligza ztqep
:wtqd zhyet `xnbdòîL àz,wtqd heytlàéðúc,`ziixaa ¨§©§©§¨
óà ,éñBé éaø øîàzenewnd(àìîìà) ,íéçà øôëe íéiæøk éhéç ¨©©¦¥©¦¥§¥¦¦§©£¦

éìîìà]eli` -[eidíéìLeøéì úBëeîñ,dizeaiaq mixdaeéä ¦§¨¥§¦¨©¦¨
ïäî ïéàéáî,xnerl d`eazïî àlà øîBòä úà ïéàéáî ïéàL éôì §¦¦¥¤§¦¤¥§¦¦¤¨¤¤¨¦

úBîøãenä úBãOäl`xyi ux` mexcay -úBøpeðîäå[zeyexgd-] ©¨©§¨§©§¨
Cëì,xnerl dexvwie d`eaz oda lcbzyúçøBæ änç ïäaLlk §¨¤¨¤©¨©©
,meidúò÷BL änç ïäîemeid seqa mb mdilr zgxef dngde - ¥¤©¨©©

ux` mexca md mig` xtke miifxk ihig zenewnde ,dzriwyl jenq
.l`xyi

xnerl mi`iany d`eazd dcy lra dyri dn zx`an `ziixad
:dgiaydläNBò ãöék,edcya d`eazd z` giaydldøðyxeg - ¥©¤¨¨

a dcyd z`,äðBLàø äðLed dpya,äðBLå LøBç äiðLxnelk ¨¨¦¨§¦¨¥§¤
,minrt izy dipyd dpya dyxegdòøBæådpy dze`açñtì íãB÷ §§¨¤©¤©

,änçì äëeîñ àäzL éãk íBé íéòáLdzrixf `dzy xnelk ¦§¦§¥¤§¥§¨©©¨
xzei giayne jlede xabzn dngd gk day uiwd ztewzl dkenq

,d`eazd z`åy cr d`eazd z` dgiayn dngdäNBòd z`äð÷ §¨¨¤
iaera dlyå ,úøæd z`úìBaéLdyer d`eazd dpw y`x `idy ¤¤§¦¤

iaera.íééúøæ§¨©¦
:dgpnd zaxwdl dpkdd iyrn z` zx`an `ziixadexg`l

d`eazd dlcbyøöB÷,dze`ønòîe,mixnerl dtqe` -Lãådilr ¥§©¥§¨
,mdilrn dipirxb ztilw cixtdläøBæåmilydl ick gexl mze` §¤

,mdn zleqtd zcxtd z`øøBáe,mdipia dx`ypy zleqtn mze` ¥
ïçBèå,mze`ãwøîe.dzetpl ick dtpa zleqd z` §¥§©¥

:dzaxwdl ycwnl zleqd z`ad z` zx`an `ziixadàéáîe¥¦
ycwnl dze`ìöàdøaæbdaixwdl `id die`x ok` m`d wecal ¥¤¦§¨
,gafna dgpnk,÷áà äa äúìò íà ,dëBúì Bãé ñéðëî øaæâå§¦§¨©§¦¨§¨¦¨§¨¨¨¨

,ie`xk dztep `l zleqdy `id ze`yBì øîBàzleqd lral xafbd ¥
dúBà ätðå øBæçmrtíeMî .äiðL[mya-],eøîà ïúð éaødøaæb £§©¥¨§¦¨¦©¦¨¨¨§¦§¨

y ,xzei aeh ote`a zleqd z` wceaBãé Cñañéðëîe ,ïîLdze` ¨¨¤¤©§¦
dëBúì,zleqd jezl -äìòîL ãòz` eciad÷áà ìkwa`d - §¨©¤©£¤¨£¨¨

.dgpnl die`xe diwp zx`ypy ,zleqa `vnpd [rexbd gnwd epiidc]
ztqep mrt yxeg m`d wtqd heytl dgkedd z` zniiqn `xnbd

:dipyd dpyaúäéî éðz÷dpyd iabl `ziixaa epipy mewn lkn - ¨¨¥¦©
dipyd,'äðBLå LøBç'dhytpe ,ztqep mrt yxeg da s`y gkene ¥§¤

ztqep mrt da yxegy ,'ebe 'drxef dipy dpyae' dpynd zpeek
.dipyd

:`xnbd dywnéîòèìeCon gikedl dvex jpdy jzhiyle - §©§¨
ixdy ,dyw ,ztqep mrt dipyd dpya mb yxegy `ziixadïéúéðúî©§¦¦

äðBL éðz÷ àìizy yxeg dipyd dpyay epipy `l epizpyna - Ÿ¨¨¥¤
,zg` mrt wx yxegy gkene ,drixfd mcewy dyixgd caln minrt
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ft sc zegpn(ycew zay meil)

àøîâ
xi`n iaxe `nw `pz zwelgn z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:epizpynaøîBì ãeîìz äî ,øîBà øéàî éaø äéä ,àéðzgk xacna) ©§¨¨¨©¦¥¦¥©©§©
(hk,'ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOò'weqta oexyr zaiz dltkp recn ¦¨¦¨©¤¤¨¤¨
.dfúBðBøNò ézML ãnìîoexyr ly zecn izy -,Lc÷na eéä §©¥¤§¥¤§¨©¦§¨

Leãb ãçà.yecb `edyk `l` oexyr wifgd `ly -÷eçî ãçàå- ¤¨¨§¤¨¨
d .yceb `la wegn `edyk oexyr wifgdy xzei lecb ilkLeãb̈

jkl ynynúBçðnä ìëì ããBî äéä BaLe` oexyrd zcn z` ¤¨¨¥§¨©§¨
,zleq mipexyr dylye mipyd
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המשך ביאור למס' מנחות ליום שבת אודש, עמ' א

oifge` mipy` cenr dt sc ± oey`x wxtzereay

ïðçåé éáøì àìàlke dcear daxega ycw lkd ixaclc `kd `de ,ycw `l :xn`c -

`xewe `ian lkd ixacl - (`dc) mixgaen opi`y it lr s` ,ipdàéä éàðú !`ki`c -

mixday mixnzl oicd `ede ,`ian epi` - dpitqaye uivray :xn`c `pz

.`pz i`d ik xn`c opgei iaxe .miwnrayeàøîîå àðçåé äéì éøîàmitykn iy`x -

zeyrl ligzdyk epiax dynl ,mixvn ly

didy oixeaq eidy ,drxt ipirl zeze`d

.seyk ici lr mze` dyerñéðëî äúà ïáú
íééøôòìdaxd mewn `edy ,miixtr -

xeknl d`eaz myl `ian dz` ,d`eaz?

d`ln `idy ,mixvn ux` jk .dinza

mityka weqrl myl `a dz` ,mityk?øîà
ìå÷ù à÷øé à÷øé àúîì íäìlcby xirl -

itl .xeknl jly wxi `ad ,daxd wxi my

ixac el exn` md .zepwl lkd my oivawzny

.mpipra mdl aiyd `ede ,zepviläðùîàì
ìáæä úéáî.lafl dkixvd dcyn -àìå
ïìéàä úéáîitl ,zepli` ea yiy dcyn -

d`eazd oi`e ,lv dl miyer zepli`dy

.dti dlcbäùåò àåä ãöéë`iany dcyl -

zlq dpnn?äðåùàø äðù äøðdgipne -

.dxeaíåé íéòáù çñôì íãå÷ [äòøåæ]-

.dilr zgxefy dngl gk yi xakyàåä ãöéë
÷ãåázlqa wa` `di `ly -?àøîâíééæøë

.mewn eze` ly -úåëåîñ ïäù àìîìà
íéìùåøéì,mixdd oia zecner ode ,daxd -

aiaq mixd milyexi" :(dkw mildz) aizkc

."dlïäî ïéàéáî åéäzecner ody itl -

.mexcaúåîøãåîä.mexcay -äîçä ïäáù
úçøåæ.meid lk -úåøðåðîäzeyexg -

.jkl daxdíåé íéòáù çñôì íãå÷ äòøåæå
zigxfn oxwa gexfl dngd zlgzn xaky -

,mexcl cin cenrd jyen ,zgxefyke .zipetv

.mexcl zgxef `id meid lkeïîù åãé êñ
úìñá ñéðëîåda yi m`y ,dti dwcea jke -

.onya wacin - wa`ùøåç äéðùå àäéî éðú÷
äðåùå`zipzn `dn heytze ,drxefe -

.dxp inp dipyacêéîòèéìåheytz ikid -?

!"dpey" ipzw `l oizipzna `d
àúééøáå
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ziriaya seld z` onehd :ziriayc `ztqeza `ipzc `dn l`eny epiax `iad cereiax Ð

:(al dinxi) xacl xkf ,xacl di`x oi`y it lr s`e .gnvi `ly ick ,uivra epneh :xne` xi`n

la` ,daiwp `ipdn qxg lyac mz epiaxl d`xpe ."miax mini ecnri ornl qxg ilka mzzpe"

oi`amind oi`e ,daewpaeqxglyaÐ (a,f) oihibcdpitqe .icin ipdn`laewp elit`Ðurlya

.awpd z` mzeqe miabx dyrpe wacp xtrdy ,da

,daewpa Ð o`k" dpitq iab `kd ipyn `lc `de

`iepiy epiidc meyn Ð "daewp dpi`ya Ð o`k

:cere .xg` yecig dpitqa `evnl dvxe ,uivrc

.cinrn ,ur ly dpitqa cinrdl lekiy dnc

`zyd `gipe .qxgc e`l Ð dpitq mzqc meyn

edlek eed Ð qxg ilka zecn yng edpd lka

dwynqpekedwyn`ivenlydcnc ,`weec qxga

dcp) "oniq `a" wxta opzck ,qxg iab ogky`

yie ,`iven Ð qipkn `edy qxg ilk lk :(`,hn

qipkn :`xnba opixn`e .qipkn epi`e `iven `edy

`iven .`xhqib meyn leqte ,z`hg inl leqt Ð

oke .`xhqib meyn leqte ,z`hg inl xyk Ð

milk zkqna opz ,oenx `ivene zif `ivenc zecn

mlerl exeriy ,ur ly la` .qxg ilk iab

ilra ilk lk :(` dpyn ,fi wxt) opzck .mipenixk

`l inp ,df yexitl edine .mipenixa oxeriy miza

`edd `yixa hiwpc ,iiepiy jpi`c `inec ied

:yxtl mz epiax libx did dligze .`xewe `ianc

on glglznc ,ira `l daiwp elit` ,ur lyac

`yixa `zyd hiwpe .qxg lyn xzei rwxwd

ipyil edlekle .jpi`a enk ,`xewe `ianc `edd

`l dpitq` dpitq :o`k uxzl leki did ,ziyixtc

Ðo`k :inp i` .opaxÐ`d ,dcedi iaxÐ`d ,`iyw

oihiba mzde .zyyeb dpi`ya Ð o`k ,zyyeba

`iank Ð dpitqa hb `iand" `cg ipz :jixtc

dvega `iank" jci` `ipze ,"l`xyi ux`a

ded .opaxÐ`de ,dcedi iaxÐ`d :ipyne !"ux`l

i` .qxg lyaÐ o`k ,ur lyaÐ o`k :iiepyl ivn

`nye .daewp dpi`ya Ð o`k ,daewpa Ð o`k :inp

iaxl zyyeb dpi`c `kidc idp mzdc :wlgl yi

,xyrn oiprl ux`l dveg `aiygcn ,dcedi

meyn epiidÐ hb oiprl ux`l dveg inp `aiygce

xnel jixv ,mewnd lr ux`l dveg mWc oeikc¥

igikyc ab lr s`e ,"mzgp iptae azkp ipta"

la` .mid zpicna welgz `ly ick Ð ixinbe

lrl`xyiux`mWc oeikÐzyyebdpi`ya elit``nw`pzl e` ,dcedi iaxlzyyeb`idyk¥

jk liayaaygi`l ,xyrnaaiig epi` (dpitq enk) awip ilkd oi`yzngny itlrs` ,mewnd

.hb oiprl ux`l dvegkéàðú:xnel oi`e !daxege bbn opgei iaxl `iyw izk` :dnizÐ`id

.jixt inp daxege bbnc rnyn oizrny dleka `dc Ð oizipznl `inc `l daxege bbc

bb` bbyiwl oa oerny iaxl `nlya" xn`w cere ,'ek "daxegaye bbay `din ipzw" xn`wcn

.`iyw opgei iaxl la` :rnynÐ "`iyw `lïéàlr s` .opixn`w zegpnd lka Ð 'ek oi`ian

eci qipknxafbdwcea cvik" ipzw`dc ,xnermeynepiidÐmeimiraygqtlmcewdrxefc ab

ihig s`" `xnba opixn` jkl ."oic zia igely" xninl dil ded ,`weec xnera i` Ð "dkezl

damiiqncablrs` .zegpna epiide ,ynn ihigrnynÐ"mig`xtke miifxkoi`ian oi`y itl

jenqd xg` xfgl yi zegpna jk ,oi`ian oi` xnerc ikid ik :opixn`w ikd Ð "xnerd z`

:(`,eq zegpn) opz `dc ,dyic `kiiy `l xnerae ,"yce xnrne" ipzwcn :rcze .milyexil

ihig e`lÐ "miifxk ihig"a d`xp zvw edine .jrnzi `ly ick ,eze` oihaeg zeglewae mipwa

irailc`zkecmeyahinzyin`lcÐxnermeyne ,miifxk ihigdnyyzg`xir`l` ,ynn

.milyexil aexwd on zegpnaúåîøãåîd`xpe .milyexi ly dnexca :qxhpewa yxit Ð

ly gex efi`a yegl oi`e ,xzei oda zgxef dng f`y ,mexc cvl zerteyna ixiinc :yxtl

.milyexiäòøåæåmye ,a,ew `rivn`aa) "lawnd" wxtac :dnizÐmei miraygqtl mcew

.['ek] rxf Ð eilqk ivge ,oeygxn ,ixyz ivg :xne` xi`n iax ,`ipz :("`niiwe" ligznd xeaic

?i`pz edleka lwin o`n`zyde .oeygxnndpen did oerny iax ,ixyzndpen diddcedi iax

la` ,oihigÐilin ipdc :xnelyie !haycrrxf onfjiyn`lc ,lwin`l i`d ileke ,oernyiax

yiwl oa oerny iax` i`pz jpdn jixtc .mzd gkenck ,xc` cr mzrixf onf jeynÐ oixery

ez`c cr :`tt ax xn` ?dnk cre .lif`e dl rxf drixf ocir lk Ð dgnv `le drxf :xn`c

`niiw :(a,gp zekxa) "d`exd" wxta opixn`ck ,dlhd apfa `idy dnikc .zixiyrd seql aexw ,meia zery dryz xg`l epiidc :qxhpewa myyxite .ediiyix icdl dnik `niiwe ,`xacn iqix`

dyymlerle .c"cb ,w"rn ,a"`q ,z"yh :oxcqe ,zelfn xyrmipy ea mireawlblby .xc` inei ode ,`ed ey`xlr eli`k mc`lkld`xpy ,riwxd rvn`a epiidcÐmc`lky`xa ,ediiyix icdl

.eziilr xnb dlerd zery izy xg`l ,zelrl ddey lfnd zery izye ,rewyl mipf`ne ,zelrl ligzn dlh xgyd cenr zligza mlerl Ð oqipa .oicxei Ð dyye ,oiler Ð

rweyde
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é"úë é"ùø

àéù÷ ïðçåé éáøì àìà[mixeka yicwc i`pz] ipdl edl [`xiaq `dc] ,mixekaa [yicw `l - miwnray] zexit :[xn`c] -

dpitqae daxegae bba [lcbdn] d`ad!àéä] éàðú.opgei iaxc dizeek xn`c `pz [`ki`c -ââáùdcy ,dxrnd bb -

.`ilrnäáøåçáù.`xewe `ian - `ilrn dcy ,dcear daxeg -ø÷éò ìë àéáî åðéà äðéôñáùå õéöòáùmirxc -

,edpip.opgei iaxc mixday mixnzc `inecàøîîå àðçåé:[miztend] dyer eidyk dynl exn` ,mixvn inehxg md -

s` .oziipgna daxd oaz my yiy ,`ed rbeyn - miixtrl xeknl oaz `iandy ,`ed lyn - "miixtrl qipkn dz` oaz"

.epizenk mixvna mitykn oi`e ,[mixvna] zetykn dyer dz`ìé÷ù à÷øé à÷øé àúîì,wxi daxd da lcby xirl -

.`znl [i`z`c] ciar xity inp [`p`] ,xnelk .myl dptp ,zepwl jixvd lky .xeknl myl wxi [`iaz]äðùîïéà

ïéàéáî.mgld [izye] xner -íéìáæä úéáî àì,dkxv lk dlacfp `l `ny .lafl [dkixvy] (dxeavy) dcyn -

.zexitd mrh lwlwne yi`an lafdy :`pixg` `pyil .oiyegk dizexit lk e`vnpeïìéàä úéáî àìåoiay d`eazn -

.mirxfd z` miyigkne ,rwxwd [z`] miwpei zepli`dy iptn .zepli`däøð.rxef epi`e yxeg -äòøåæ äéðùáåepiidc -

.minrt dyexgíåé íéòáù çñôì íãå÷.`xnba yxtn -÷ãåá ãöéë.e`l m` ,dkxv lk dtepn m` zleqd z` -

äá äìò.ecia -÷áà.`ed rexbe wc gnw -àøîâäøð àìá äòøåæ äéðùåon cal ,dpyd y`xa dxp did `ly -

.drixf zrya yxegy dyixgdíéçà øôëå íééæøá.md zenewn [zeny] -íéìùåøéì úåëåîñ éìîìà,mixda `idy -

eid - "yny ze`eaz cbnne" aizkck ,zexitd z` giayne zxcwn dng mixdae ."dl aiaq mixd milyexi" :aizkck

."l`rnyi iax" wxta opixn`ck ,zevnd lr oixiarn oi`c ,milyexil zekenq ilnl` :`pixg` `pyil .odn oi`ian

úåîøãåîä.mexca zcner `id ,meid aex ,sxegd zeni lk dngdy .l`xyi ux` ly dnexca zecnery -úåøðåðîäå

.xner myl yxgpy ,"xip mkl exip" enk -úò÷åù äîç íäîå[l`] jled :ol `niiwck ,mdilr zgxef dzriwyl jenq -

(axrn) zcner ,jli`e o`kne .zinexc ziaxrna zrweye ,zigxfn zinexc oxwa zgxef dng - zah ztewz meiae .mexc

z` zwznne ,mexcl zklede zkynp elek meid lke .mexcd lr gxef dngd cenre ,mexcd on zwgxzne gxfna [dng]

.d`eazdäîçì äëåîñ àäúùtv] cvl jynpyky ,meia dngd zxeabl -.zklede zxabzn dngd ,uiiwd zenia [oe

.dxeaba dngd oi`y ,dtewzd zlgza drxef did `l ikd meyneúìåáéùå úøæ äð÷(mihigd) myy ,zleaiyd y`x -

.miizxf- [mipirxbd]àäéî éðú÷dxp :oizipzn ipzw ikd ,dpin rnye ,oizipzn inp epiide ,dipya s` dxp :rnyn -

.dipye dpey`xêéîòèìå,dipya dxp minrt izy :rnync ,"dpey" `kdc :iccd` oiiyw `w `din ,oizipznl zhytc -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

âbaL :àéðúc ,àéä éàpz !àéL÷ ïðçBé éaøì àlà¤¨§©¦¨¨©§¨©¨¥¦§©§¨¤©©
äaøeçaLå¯äðéôqaLå õéöòaL ,àøB÷å àéáî¯Bðéà §¤©§¨¥¦§¥¤¤¨¦§¤©§¦¨¥

"øçáenä ïî àlà úBàa ïðéà ïleëå" .øwéò ìk àéáîåë.' ¥¦¨¦¨§¨¥¨¨¤¨¦©§¨
déì éøîààðçBéàøîîeñéðëî äzà ïáz :äLîì ¨§¦¥£¨©§¥§¤¤¤©¨©§¦
íééøôòìà÷øé à÷øé àúîì :éLðéà éøîà ,eäì øîà ? ©£¨©¦£©§¨§¦¡¨¥§¨¨©§¨©§¨
.ìB÷Läðùîúéaî àì ïéàéáî ïéàíéìáfäúéaî àìå §¥§¦¦Ÿ¦¥©§¨¦§Ÿ¦¥

àéáä íàå ,ïìéàä úéaî àìå íéçìMä¯àeä ãöék .øLk ©§¨¦§Ÿ¦¥¨¦¨§¦¥¦¨¥¥©
íãB÷ dòøBæ äiðL äðMáe ,äðBLàø äðL døð ?äNBò¤¨¨¨¨¦¨©¨¨§¦¨§¨¤
.äaeøî úìBñ äNBò àeäå ,íBé íéòáL çñtì©¤©¦§¦§¤¤§¨

?÷ãBa ãöék¯÷áà da äìò ,ïëBúì Bãé ñéðëî øaæbä¯ ¥©¥©¦§¨©§¦¨§¨¨¨¨¨¨
ãò äìeñtäptðiLäòéìúä íàå .¯.äìeñtàøîâ §¨©¤§©¤¨§¦¦§¦¨§¨

äNBò ãöék"¯:eäì àéòaéà ."äðBLàø äðL døð ¥©¤¨¨¨¨¦¨¦©£¨§
døð äiðLe ,äðBLàø äðL døð ?øîà÷ éëéädòøBæå. ¥¦¨¨©¨¨¨¨¦¨§¦¨¨¨§§¨

àìa dòøBæ äiðLe ,äðBLàø äðL døð :àîìc Bà¦§¨¨¨¨¨¦¨§¦¨§¨§Ÿ
éhéç óà :éñBé éaø øîà ,àéðúc :òîL àz ?døð̈¨¨§©§©§¨¨©©¦¥©¦¥

íééæøkeéä íéìLeøéì úBëeîñ àìîìà ,íéçà øôëe §¨©¦§¨©¦¦§¨¥§¦¨©¦¨
ïî àlà øîBòä úà ïéàéáî ïéàL éôì ,ïäî ïéàéáî§¦¦¥¤§¦¤¥§¦¦¤¨¤¤¨¦

úBãOäúBîøãenäúBøðBðnäåänç ïäaL ,Cëì ©¨©§¨§©§¨§¨¤¨¤©¨
?äNBò ãöék .úò÷BL änç ïäîe úçøBæ¯äðL døð ©©¥¤©¨©©¥©¤¨¨¨¨

çñtì íãB÷ dòøBæå ,äðBLå LøBç äiðLe äðBLàø¦¨§¦¨¥§¤§§¨¤©¤©
äð÷ äNBòå ,änçì äëeîñ àäzL éãk ,íBé íéòáL¦§¦§¥¤§¥§¨©©¨§¨¨¤

úøæúìBaéLåíééúøæøöB÷å ,ønòîeLãåäøBæåøøBáe ¤¤§¦¤§¨©¦§¥§©¥§¨§¤¥
ïçBèå.øaæb ìöà àéáîe ,ãwøîeøaæâåBãé ñéðëî §¥§©¥¥¦¥¤¦§¨§¦§¨©§¦¨

øBæç :Bì øîBà ,÷áà da äúìò íà ,dëBúìätðå §¨¦¨§¨¨¨¨¥£§©¥
Bãé Cñ øaæb :eøîà ïúð éaø íeMî ,äiðL dúBà¨§¦¨¦©¦¨¨¨§¦§¨¨¨
éðú÷ .d÷áà ìk äìònL ãò dëBúì ñéðëîe ,ïîL¤¤©§¦§¨©¤©£¤¨£¨¨¨¨¥

:úäéîLøBçéîòèìe !äðBLå,äðBL éðú÷ àì ïéúéðúî ,C ¦©¥§¤§©£¦©§¦¦¨¨¨¥¤
àúééøá
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קנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dt sc zegpn(iying meil)

:opgei iax lr `iyewd meiqïðçBé éaøì àlàmixekia `iad m`y ¤¨§©¦¨¨
,eycwzp `l xgaend on mpi`y zexitnàéL÷zeziixad zxizq ©§¨

.ezhiyl zvxezn dpi`y
:`xnbd zvxznàéä éàpz,mi`pz zwelgna iepy xacd - ©¨¥¦

`ziixad ly `pzde ,opgei iaxk exaq `l zeziixad ly mi`pzdy
.opgei iaxk xaq oldlàéðúczexitn ,`ziixaaâbaLdxrn §©§¨¤©©

äáøeçaLådcarpy,àøB÷å àéáîzexitne ,rwxwk miaygpy oeik §¤©§¨¥¦§¥
,øwéò ìk àéáî Bðéà äðéôqaLå õéöòaLdpitqe aewp uivra s`e ¤¤¨¦§¤©§¦¨¥¥¦¨¦¨

`iadl oi`y opgei iaxk epiide ,mirexb mdizexity oeik ,qxg ly
mixekia mdn.
:dpyna epipy,øçáenä ïî àlà úBàa ïðéà ïleëåxgaen edfi`e §¨¥¨¨¤¨¦©§¨

mdly,'åë.drwaa miixetr odl dipy
dyn lgdyk :miixetray d`eaz oipra dyrn d`ian `xnbd

,'d ieeivk mixvna zeze`d zeyrlàøîîe àðçBé déì éøîàitykn ¨§¦¥¨¨©§¥
mixvn,äLîìikeïáz[d`eaz zleqt-]ñéðëî äzàxeknl §Ÿ¤¤¤©¨©§¦

íééøôòìmityk ike xnelk ,[epizpyna x`eank] d`eaz d`lnd ©£Ÿ©¦
,mzenk mlera mitykn oi` ixd ,el` zeze`a mixvnl `ian dz`

.myn l`xyi z` `ivedl oda zlrezd dne
e dyn aiydéLðéà éøîà ,eäì øîà,xnel miyp` milibx -àúîì ¨©§¨§¦¦§¥§¨¨

à÷øé,dil` ribn ea utgd lke ,ax da wxidy xirl -ìB÷L à÷øé ©§¨©§¨§
ip` s`e .mipew xzei `vnz day ,exknl ick wxid z` gw myl -
mityknd lky ,mityk ly xira o`k `weec zeze`d d`xn

.mkiteyikn miaeh izeze`y e`xie da mitq`zn

äðùî
:xgaend on mgld izye xner z`ada mitqep mipic zx`an dpynd

ïéàéáî ïéà,mgld izye xneríéìáfä úéaî àìzkxvpd dcyn - ¥§¦¦Ÿ¦¥©§¨¦
,dkxv lk ick laf da gipi `l `ny ,d`eazd zginvl zenda lafl

,dyegk da dlicbd d`eazd `dzeíéçìMä úéaî àìådcy - §Ÿ¦¥©§¨¦
meyn ,mina d`wyd dkixve minybd ina dl ic `ly dyiai

,dyegk dz`eazyïìéàä úéaî àìå,zepli`d oiay d`eaz - §Ÿ¦¥¨¦¨
,d`eazd irxfmiyigknedaxdmiwpeiyàéáä íàåel`zecyn.øLk §¦¥¦¨¥

:daexn dz`eaz `dzy dcyl dyri dn zx`an dpyndãöék¥©
äNBò àeä,zgaeyn dz`eaz `dzy dcyldøðlk [dyxeg-]äðL ¤¨¨¨¨
äðBLàø,drxef epi`eäiðL äðLáee dyxegçñtì íãB÷ dòøBæ ¦¨§¨¨§¦¨§¨¤©¤©

,íBé íéòáLxabzn dngd gk f`y ,hay ycegl dynga epiidc ¦§¦
,d`eazd giayneàeäåe dax d`eaz ginvn.äaeøî úìBñ äNBò §¤¤§¨

:zegpnd zleq zwica zx`an dpyndøaæbä ÷ãBa ãöékdpennd ¥©¥©¦§¨
,zleqtn dpeiwp z` zleqd lrïëBúì Bãé ñéðëîixbxb jezl - ©§¦¨§¨

,zleqd÷áà da äìòzleqd ,wc gnw -äptðiL ãò äìeñton ¨¨¨¨¨§¨©¤§©¤¨
.`ed rexby oeik ,wa`däòéìúä íàåzleqdäìeñtdpwz dl oi`e §¦¦§¦¨§¨

ietipa.

àøîâ
:dpyna epipyäðBLàø äðL døð äNBò ãöékdrxef dipy dpyae ¥©¤¨¨¨¨¦¨

:dpynd zpeeka dpc `xnbd .'ebeøîà÷ éëéä ,eäì àéòaéàdn - ¦©§¨§¥¦¨¨©
m`d ,xnel `pzd zpeekdøðae ,äðBLàø äðLdpyd zligza ¨¨¨¨¦¨

då ,døð äiðLe dyxeg drixfd zrya,dòøBæàîìc Bà[`ny-]døð §¦¨¨¨§§¨¦§¨¨¨
aäiðLe ,äðBLàø äðLe dyxegdøð àìa dòøBædyixg `la - ¨¨¦¨§¦¨§¨§Ÿ¨¨

.dpyd zligza ztqep
:wtqd zhyet `xnbdòîL àz,wtqd heytlàéðúc,`ziixaa ¨§©§©§¨
óà ,éñBé éaø øîàzenewnd(àìîìà) ,íéçà øôëe íéiæøk éhéç ¨©©¦¥©¦¥§¥¦¦§©£¦

éìîìà]eli` -[eidíéìLeøéì úBëeîñ,dizeaiaq mixdaeéä ¦§¨¥§¦¨©¦¨
ïäî ïéàéáî,xnerl d`eazïî àlà øîBòä úà ïéàéáî ïéàL éôì §¦¦¥¤§¦¤¥§¦¦¤¨¤¤¨¦

úBîøãenä úBãOäl`xyi ux` mexcay -úBøpeðîäå[zeyexgd-] ©¨©§¨§©§¨
Cëì,xnerl dexvwie d`eaz oda lcbzyúçøBæ änç ïäaLlk §¨¤¨¤©¨©©
,meidúò÷BL änç ïäîemeid seqa mb mdilr zgxef dngde - ¥¤©¨©©

ux` mexca md mig` xtke miifxk ihig zenewnde ,dzriwyl jenq
.l`xyi

xnerl mi`iany d`eazd dcy lra dyri dn zx`an `ziixad
:dgiaydläNBò ãöék,edcya d`eazd z` giaydldøðyxeg - ¥©¤¨¨

a dcyd z`,äðBLàø äðLed dpya,äðBLå LøBç äiðLxnelk ¨¨¦¨§¦¨¥§¤
,minrt izy dipyd dpya dyxegdòøBæådpy dze`açñtì íãB÷ §§¨¤©¤©

,änçì äëeîñ àäzL éãk íBé íéòáLdzrixf `dzy xnelk ¦§¦§¥¤§¥§¨©©¨
xzei giayne jlede xabzn dngd gk day uiwd ztewzl dkenq

,d`eazd z`åy cr d`eazd z` dgiayn dngdäNBòd z`äð÷ §¨¨¤
iaera dlyå ,úøæd z`úìBaéLdyer d`eazd dpw y`x `idy ¤¤§¦¤

iaera.íééúøæ§¨©¦
:dgpnd zaxwdl dpkdd iyrn z` zx`an `ziixadexg`l

d`eazd dlcbyøöB÷,dze`ønòîe,mixnerl dtqe` -Lãådilr ¥§©¥§¨
,mdilrn dipirxb ztilw cixtdläøBæåmilydl ick gexl mze` §¤

,mdn zleqtd zcxtd z`øøBáe,mdipia dx`ypy zleqtn mze` ¥
ïçBèå,mze`ãwøîe.dzetpl ick dtpa zleqd z` §¥§©¥

:dzaxwdl ycwnl zleqd z`ad z` zx`an `ziixadàéáîe¥¦
ycwnl dze`ìöàdøaæbdaixwdl `id die`x ok` m`d wecal ¥¤¦§¨
,gafna dgpnk,÷áà äa äúìò íà ,dëBúì Bãé ñéðëî øaæâå§¦§¨©§¦¨§¨¦¨§¨¨¨¨

,ie`xk dztep `l zleqdy `id ze`yBì øîBàzleqd lral xafbd ¥
dúBà ätðå øBæçmrtíeMî .äiðL[mya-],eøîà ïúð éaødøaæb £§©¥¨§¦¨¦©¦¨¨¨§¦§¨

y ,xzei aeh ote`a zleqd z` wceaBãé Cñañéðëîe ,ïîLdze` ¨¨¤¤©§¦
dëBúì,zleqd jezl -äìòîL ãòz` eciad÷áà ìkwa`d - §¨©¤©£¤¨£¨¨

.dgpnl die`xe diwp zx`ypy ,zleqa `vnpd [rexbd gnwd epiidc]
ztqep mrt yxeg m`d wtqd heytl dgkedd z` zniiqn `xnbd

:dipyd dpyaúäéî éðz÷dpyd iabl `ziixaa epipy mewn lkn - ¨¨¥¦©
dipyd,'äðBLå LøBç'dhytpe ,ztqep mrt yxeg da s`y gkene ¥§¤

ztqep mrt da yxegy ,'ebe 'drxef dipy dpyae' dpynd zpeek
.dipyd

:`xnbd dywnéîòèìeCon gikedl dvex jpdy jzhiyle - §©§¨
ixdy ,dyw ,ztqep mrt dipyd dpya mb yxegy `ziixadïéúéðúî©§¦¦

äðBL éðz÷ àìizy yxeg dipyd dpyay epipy `l epizpyna - Ÿ¨¨¥¤
,zg` mrt wx yxegy gkene ,drixfd mcewy dyixgd caln minrt
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oifge` mipy` cenr dt sc ± oey`x wxtzereay

ïðçåé éáøì àìàlke dcear daxega ycw lkd ixaclc `kd `de ,ycw `l :xn`c -

`xewe `ian lkd ixacl - (`dc) mixgaen opi`y it lr s` ,ipdàéä éàðú !`ki`c -

mixday mixnzl oicd `ede ,`ian epi` - dpitqaye uivray :xn`c `pz

.`pz i`d ik xn`c opgei iaxe .miwnrayeàøîîå àðçåé äéì éøîàmitykn iy`x -

zeyrl ligzdyk epiax dynl ,mixvn ly

didy oixeaq eidy ,drxt ipirl zeze`d

.seyk ici lr mze` dyerñéðëî äúà ïáú
íééøôòìdaxd mewn `edy ,miixtr -

xeknl d`eaz myl `ian dz` ,d`eaz?

d`ln `idy ,mixvn ux` jk .dinza

mityka weqrl myl `a dz` ,mityk?øîà
ìå÷ù à÷øé à÷øé àúîì íäìlcby xirl -

itl .xeknl jly wxi `ad ,daxd wxi my

ixac el exn` md .zepwl lkd my oivawzny

.mpipra mdl aiyd `ede ,zepviläðùîàì
ìáæä úéáî.lafl dkixvd dcyn -àìå
ïìéàä úéáîitl ,zepli` ea yiy dcyn -

d`eazd oi`e ,lv dl miyer zepli`dy

.dti dlcbäùåò àåä ãöéë`iany dcyl -

zlq dpnn?äðåùàø äðù äøðdgipne -

.dxeaíåé íéòáù çñôì íãå÷ [äòøåæ]-

.dilr zgxefy dngl gk yi xakyàåä ãöéë
÷ãåázlqa wa` `di `ly -?àøîâíééæøë

.mewn eze` ly -úåëåîñ ïäù àìîìà
íéìùåøéì,mixdd oia zecner ode ,daxd -

aiaq mixd milyexi" :(dkw mildz) aizkc

."dlïäî ïéàéáî åéäzecner ody itl -

.mexcaúåîøãåîä.mexcay -äîçä ïäáù
úçøåæ.meid lk -úåøðåðîäzeyexg -

.jkl daxdíåé íéòáù çñôì íãå÷ äòøåæå
zigxfn oxwa gexfl dngd zlgzn xaky -

,mexcl cin cenrd jyen ,zgxefyke .zipetv

.mexcl zgxef `id meid lkeïîù åãé êñ
úìñá ñéðëîåda yi m`y ,dti dwcea jke -

.onya wacin - wa`ùøåç äéðùå àäéî éðú÷
äðåùå`zipzn `dn heytze ,drxefe -

.dxp inp dipyacêéîòèéìåheytz ikid -?

!"dpey" ipzw `l oizipzna `d
àúééøáå
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ziriaya seld z` onehd :ziriayc `ztqeza `ipzc `dn l`eny epiax `iad cereiax Ð

:(al dinxi) xacl xkf ,xacl di`x oi`y it lr s`e .gnvi `ly ick ,uivra epneh :xne` xi`n

la` ,daiwp `ipdn qxg lyac mz epiaxl d`xpe ."miax mini ecnri ornl qxg ilka mzzpe"

oi`amind oi`e ,daewpaeqxglyaÐ (a,f) oihibcdpitqe .icin ipdn`laewp elit`Ðurlya

.awpd z` mzeqe miabx dyrpe wacp xtrdy ,da

,daewpa Ð o`k" dpitq iab `kd ipyn `lc `de

`iepiy epiidc meyn Ð "daewp dpi`ya Ð o`k

:cere .xg` yecig dpitqa `evnl dvxe ,uivrc

.cinrn ,ur ly dpitqa cinrdl lekiy dnc

`zyd `gipe .qxgc e`l Ð dpitq mzqc meyn

edlek eed Ð qxg ilka zecn yng edpd lka

dwynqpekedwyn`ivenlydcnc ,`weec qxga

dcp) "oniq `a" wxta opzck ,qxg iab ogky`

yie ,`iven Ð qipkn `edy qxg ilk lk :(`,hn

qipkn :`xnba opixn`e .qipkn epi`e `iven `edy

`iven .`xhqib meyn leqte ,z`hg inl leqt Ð

oke .`xhqib meyn leqte ,z`hg inl xyk Ð

milk zkqna opz ,oenx `ivene zif `ivenc zecn

mlerl exeriy ,ur ly la` .qxg ilk iab

ilra ilk lk :(` dpyn ,fi wxt) opzck .mipenixk
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ïéàéáî.mgld [izye] xner -íéìáæä úéáî àì,dkxv lk dlacfp `l `ny .lafl [dkixvy] (dxeavy) dcyn -

.zexitd mrh lwlwne yi`an lafdy :`pixg` `pyil .oiyegk dizexit lk e`vnpeïìéàä úéáî àìåoiay d`eazn -

.mirxfd z` miyigkne ,rwxwd [z`] miwpei zepli`dy iptn .zepli`däøð.rxef epi`e yxeg -äòøåæ äéðùáåepiidc -
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.dipya miinrt yexgl jixv okle ,dpey`xd dpyd mcew
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oifge` mipya cenr dt sc ± oey`x wxtzereay

."dpey" ipzw `ziixaeàéù÷ àì àäipzw `le ,"dpey`x dpy dxp" ipzwc oizipzn -

dgep eiykre ,dpey`x dpy dcear dzid xaky ,epiid - "dpeye (yxeg dipye)"

dcear dzid `ly meyn ,epiid - "drxefe dpeye yxeg" ipzwc `ziixae .xzei lcbil

dpeye yxeg m` `prci `l - dcear dzid [`l] m` oizipzn la` .dpey`x dpy mcew

`le "yxeg" `l ipzw `l `dc ,`l m` dipya

dlr ied i`ne ,"dpey"?äéöç òøåæå äéöç øéð
.divg rxfe dpey`x dpya dlek dxpy oebk -

xpy dn divg rxefe ,divg xip - dipyae

dn rxef - ziyily dpyae .dpey`x dpya

dyri oke .dipya rxefy dn xpe ,dipya xpy

.divg rxefe ,divg xp :dpy lka jli`e o`kn

i`de .dxp `la drxef dipyac dpin heytze

,epiid - (ziyily dpya) dlek drxef oi`c

.dpy lka dlek rxfidl rwxwa gk oi`y itl

äúéä ïéàñ äùìù ïéîëxeriyk dpya lcb -

.xnerd jxevl xevwl jixvyàòøàã àðø÷
.dcy zkizg -äéîøé éáø éòáipzwc `d -

."oileqt oaex erilzdy oihig"äèç áåøá-

.dhg lk aex rilziy cr ,dleqt dpi`y

ïùéã÷ä.zegpn jxevl -ïäéìò ä÷ìéù åäî
íåî ìòá ùéã÷î íåùîiax xn` ikdc -

oinen ilra yicwndy :(a,e) dxenz zkqna

.dwel -çì àìàxxbl leki epi` gly itl -

.yaid enk rilzdy dn epnnùéã÷ä-

.erilzdy mivrläðùîòøæðù äî ïî àìå
íäéðéá,mdipia mirxf erxfpy mizifd on -

.zepli`l miyigkn mirxfdy itlïè÷ôðà-

.dti lyazp `ly dnïéøâøâä ïî ïéàéáî ïéà
mda edye mina exype eltpy mizif ly -

oi`y itl ,ewlypy e` eyakpy e` ,daxd

mixbxbd on" :xg` oipr .dti dti mpney

oi`y mizif oze`n oi`ian oi` - "exypy

e` ,mina exyp ok m` `l` dpny oi`iven

e`iveiy mcew oyaekl e` owleyl jixvy

.opneyàøîâñåèñåîìåô.ieb gily -øåö
.l`xyi ux`ay zexiir zpeky `ed -÷æåò-

."`zwfir" enk ,zrah oirk zifd aiaq xtegy

åéøåçàì åéìë ìéùôä.ipr xiky enk -äéäå
ì÷ñî.qcxtd on mipa`d jilyd -åñì÷ì

.jk lk mdl dpwy lr egayl -øùòúî ùé
ìë ïéàåel oi`e ,xiyrk envra bdepy -

.melkùùåøúîoed el yie ,iprk bdep yie -

dyer `ede ,lecb xiyr didy ,df oebk .ax

.ipr enk envra edcy zcear
éðôî
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ini lk .dlila dyye ,mei ly zery dxyr mizya oiler dyy e`vnp ,ezriwy xnb rweyde

:xc`a `vnp .xcqd oke ,mine`z Ð oeiqae ,xey Ð xii`ae ,z`vl ligzn dlh y`x Ð oqip

rax` seqale .zelrl ligzn dlh Ð zery izy seqle ,xweaa zelrl ligzn Ð mibc lfn

xnb Ð dpeny seqle .mine`z ligzne Ð xey xnb .yy seql dler Ð xeye .eziilr xnb Ð

rvn`a dlh y`x `vnp .ohxq ligzne ,mine`z

,zelrl ligzdyn zery yy exar ixdy ,riwxd

ixdy ,riwxd rvn`l ribn ey`x zery yyae

mizy erewiy zlgz cr lfnd ziilr zlgzn

zelrl ligzny dryny `vnp .zery dxyr

seqle ,riwxd rvn`l ribn Ð zery yy cr

.riwxd rvn`a eapf ied ,dlryn zery dpeny

Ð zixiyr dry seqa xc`a dlh apf `vnp

Ð `d ,itxga Ð `d :mzd ipyne .riwxd rvn`a

oihg Ð "itxga" :qxhpewa my yxite .ilt`a

Ð "ilt`a" .sxegd zlgza mirxfpd ,oetiye

`iyw edine .xc`a mirxfpd ,zeiphwe mixery

miakek oi` meia zery xyrac :qxhpewd yexitl

milret jxc ike :cere .d`xp dnik lfne ,oi`xp

opixn` `d ?zery dxyra mzk`lnn z`vl

lretc (a,bt `rivn `aa) "milretd" yixa

ok lr .dlila epiidc ,"elyn ezial ezqipka"

zelrl ligzn ilc lfny ,haya epiidc :d`xp

.meid seqa ediiyix` dnik `niiwc `vnpe ,xwaa

éòámey yi `ny Ð dwliy edn eyicwd `ax

.cge cg lk` dil `iraine lif`c `d `zekixv

lirl ,iaxc `ail` Ð mivrc `irac d`xpe

,`ed xenb oaxw mivrc (a,k) "dax unewd"a

."eaixwz `l" oda jiiyeêìädf oi` Ð xevl

ux`a dzidy zxg` xev `l` ,"dxihrnd xev"

.l`xyi÷æåò(d diryi) enk miyxtn yi Ð

,okzi `le .eizif aiaq xcb dyer Ð "edwfrie"

:yxit jexrae ."eizif zgz wfer" `ipz `dc

.oiwxit yixa ziyixtck ,mipa` jilyne xteg
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é"úë é"ùø

.xikfn [epi` "dipya dxp"] oizipznaeäãåáòázg` [dxpy] -

[dpy dxp `ly] ,"dcear [dpi`a" - `ziixae ,[dpey`x] dpya

.dpey`xäìò éåä éàîedpip [iiepy] iiepy ipd [m`] ,`irac -?

òîù àú.[dpey`x] dpya `l` [dxp `lc] -äéöç øð-

divg [gipne] ,divg rxefe ,dlek dyxeg [dpey`x] dpyc divg

[rxf] `ly ivgd rxefe ,dlek yxeg - [dipy dpya] oke .xip

[rxef] - dpy lka .xip gipn cwzy` [rxfy] ivgde ,cwzy`

oi` ikdle ,zg` mrt `l` dxp oi`c [hiyte] .cwzy` ly xip

mdizerwxw [rexfl] mc` ipa jxc oi`y .zg`k dlek drxef

drxef jkl .zecyd z` miyizny iptn ,dpy xg` dpy

.dpy lka zexit miaxne ,mi`vgläúéä ïéàñ ùìù-

.dcydàòøàã àðø÷.zcner [dnexca] zeief oxwa [`l`] -

àãéîñì.[`vnpa] epi`y zegpnl xeknl zleq -äèç áåøá

rilzd dhigd [aexy] -.dleqt -äàñ áåøá åàaex [m`] -

.zrlez `la [minly] mihig my yi elit` ,zrlezn d`qdïùéã÷ä.zerleznd oihig oze`l -íåî ìòá íåùî íäéìò ä÷ìéù åäî.oie`l dynga xaer - gafnl oinen ilra yicwnd :dxenzc `nw wxta ol `niiwc -çìm` -

.rlezd xexbl xyt` i` glc ,cer dpwz el oi` - rilzdäðùîíéìáæä (ïéçìùä) úéáî.miqe`n od -íäéðéá òøæðù äîî àìå.dlern onyd oi`e ,mizifd z` miyigkn mirxfdy -ïéðé÷ôðà.`xnba yxtn -íéîá åøùðù

.onyd z` oilwlwn [mindy] (mind eidy) -àøîâíäá äéåöî äîëç.ald z` gwtn zif ony -ñåèñåîìåô.dpenn ieb -àåáéø äàîá.mipn -áìç ùåâì.xy` ly ewlgae ,mewn my -÷æåòxcere xteg did icedi eze` -

.eizif zgzì÷ñî.ipr `edy qehqenlet eze`l el dncp jk jezne ,dcyd on mipa` dptn -íå÷îå÷.dphw dxei -øùòúî.melk el oi`e ,xyerk envr d`xn -ùùåøúî.eizif zgz xtege lwqn didy df oebk ,yxk envr d`xn -
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קנט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dt sc zegpn(iying meil)

aeéðz÷ àúééøadipyay epipy -,äðBLlr zwleg `id i`ce ok m`e ¨©§¨¨¨¥¤
.dpynd zpeek dpnn heytl oi`e ,dpynd

:`xnbd zvxznàäef `iyew -ïàk ,àéL÷ àìxaecn dpyna - ¨Ÿ©§¨¨
äceáòajixv oi` okle ,dpey`xd dpyd mcew xak dyexg dcya - ©£¨

e ,dipya miinrt yexglïàkxaecn `ziixaa -äceáò dðéàLa ¨§¤¥¨£¨
.dipya miinrt yexgl jixv okle ,dpey`xd dpyd mcew

:`xnbd zxxandìò éåä éàî.`pwqnl xen`d wtqa dkldd dn - ©¨¥£¨
:`ziixan dgkedàéðúc ,òîL àzd`eaz lcbnd ,`ziixaa ¨§©§©§¨

dpey`xd dpya ,zegpnløðxi`yne edcy lk [yxeg-]déöç ¨¤§¨
,yexgòøBæåwxdéöçdipyd dpyae ,ipydøðxi`yne dlekdéöç §¥©¤§¨¨¤§¨

,yexg xg`dòøBæåwxdéöçgkene .dpey`xa ea rxf `ly oey`xd §¥©¤§¨
dipya j` ,dpey`xd dpya drixfd mcew zg` mrt wx dyxegy

.drixf zrya wx dyxeg
:xnerl d`eazd mi`ian okidn `pwqnl dkldd,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨

úBîøãenä úBãOä ïî àlà øîBòä úà ïéàéáî ïéà[zeinexcd-] ¥§¦¦¤¨¤¤¨¦©¨©§¨
úçøBæ änç ïäaL ,ìàøNé õøàaLmeid lkúò÷BL änç ïäîe- ¤§¤¤¦§¨¥¤¨¤©¨©©¥¤©¨©©

odizexit dgiayne ,dzriwya meid seqa mdilr zgxef dngde.
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,dyexg.déöç òøBæå§¥©¤§¨
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àòøàc,dcy ly zief oxwa rwxw zwlg el dzid -òøæå déöç øð §©§¨¨¤§¨§¨©

éøz ãç ìò äãáòå ,déöç òøæå déöç øð ,déöçd`eaz d`ivede - ¤§¨¨¤§¨§¨©¤§¨§¨§¨©©§¥
ly dlibx dcin lk lr zecin izy dginvdy zgaeyne daexn

,d`eazéhéçì eäì ïéaæîemihigd xkne -àãéîñìzleq ziiyrl - §©¥§§¦¥¦§¦¨
.mixiyr lk`nl

:dpyna epipy.äìeñt äòéìúä íàå§¦¦§¦¨§¨
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,`xnbd dwiqn .zeleqt erilzd `ly el` s`e ,mihig.e÷éz¥
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éîc íeî ìòák,dwel eyicwndyàîìc Bà[`ny-]ïéàoicìòa §©©¨¥¦§¨¥©©

íeîzewlnl,äîäáa àlà,`xnbd dwiqn .dwel epi`e.e÷éz ¤¨¦§¥¨¥
:gafn ivra drlzda dpyn d`ian `xnbdíúä ïðzdpyna §©¨¨

zecina(d"n a"t),éaâì ìeñt ,úòìBz Ba àöîpL õò ìkd ivrçaæî ¨¥¤¦§¨©©¨§©¥¦§¥©
`nh xac `id zrlezy ,zepaxwd ztixyl y` mixiran mday

gafnl die`x dpi`e.:`xnbd zx`aneðL àì ,ìàeîL øîàleqty ¨©§¥Ÿ¨
àlàaçì,zrlezd z`veda dpwz el oi`yìáàaBøøBb Láé ¤¨©£¨¨¥§
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íeMî åéìò ä÷ìiLyicwn,íeî ìòam`díeî ìòák ìeñôc ïåék ¤¦§¤¨¨¦©©¥¨§¨§©©

éîc,dwele,äîäáa àlà íeî ìòa ïéà àîìc Bà.dwel epi`e ¨¥¦§¨¥©©¤¨¦§¥¨
,`xnbd dwiqn.e÷éz¥

äðùî
xird :zegpnl onyd mi`ian eid okidn zx`an dpyndòB÷z`id §©

àôìàzxgaene dpey`x -ïîMì.day mizifn,øîBà ìeàL àaà ©§¨©¤¤©¨¨¥
dì äiðLxird dlrnaáâøy.ïcøiä øáòa:dpynd dtiqenìk §¦¨¨¤¤§¥¤©©§¥¨
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:zegpnl ony `iadl oi` okidn zx`an dpyndàì ïéàéáî ïéà¥§¦¦Ÿ
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î àìåay mizifíéçìMä úéamdy ,mina diwydl zkxvpd dcy - §Ÿ¦¥©§¨¦

,miyegkíäéðéa òøæpM äî ïî àìåmixg` mirxf erxfpy mizifn - §Ÿ¦©¤¦§©¥¥¤
.mizifd miyigkny ,mdipia.øLk àéáä íàå§¦¥¦¨¥

:zegpnl m`iadl oi`y mipny,ïè÷tðà ïéàéáî ïéàmizifn dyrpy ¥§¦¦©§©§¨
,xgaen epi`e mlecib yilyl eribd `lyïéà .øLk ,àéáä íàå§¦¥¦¨¥¥

ïéàéáîonyïéøbøbä ïî[mizif-],íéna eøLpLmilwlwn mindy §¦¦¦©©§§¦¤¦§©©¦
,mday onydíéLákä ïî àìå,glna e` unega eyakpy mizifn - §Ÿ¦©§¨¦

íé÷eìMä ïî àìå`veid onyd oi`y ,mina elyazpy mizifn - §Ÿ¦©§¦
gaeyn el`n,.ìeñt àéáä íàå§¦¥¦¨

àøîâ
xn`p :dpynay rewz xird zlrn zx`an `xnbd(a ci 'a l`eny)
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:ony ieaix oipra dyrnïðaø eðzxn`p ,`ziixaa(ck bl mixac) ¨©¨¨
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,åéìâøå åéãé Ba õçøåeìáèå ,ïîL äàéìî áäæ ìL ìôñ Bì äàéöBä §¨©¨¨§©§¨¦¨¥¤¤¨¨§¥¨¤¤§¨©
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oed el yie [ipr-] yxk d`xznd yie ,melk el oi`e xiyrk d`xznd

.ax
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oifge` mipya cenr dt sc ± oey`x wxtzereay

."dpey" ipzw `ziixaeàéù÷ àì àäipzw `le ,"dpey`x dpy dxp" ipzwc oizipzn -

dgep eiykre ,dpey`x dpy dcear dzid xaky ,epiid - "dpeye (yxeg dipye)"

dcear dzid `ly meyn ,epiid - "drxefe dpeye yxeg" ipzwc `ziixae .xzei lcbil

dpeye yxeg m` `prci `l - dcear dzid [`l] m` oizipzn la` .dpey`x dpy mcew

`le "yxeg" `l ipzw `l `dc ,`l m` dipya

dlr ied i`ne ,"dpey"?äéöç òøåæå äéöç øéð
.divg rxfe dpey`x dpya dlek dxpy oebk -

xpy dn divg rxefe ,divg xip - dipyae

dn rxef - ziyily dpyae .dpey`x dpya

dyri oke .dipya rxefy dn xpe ,dipya xpy

.divg rxefe ,divg xp :dpy lka jli`e o`kn

i`de .dxp `la drxef dipyac dpin heytze

,epiid - (ziyily dpya) dlek drxef oi`c

.dpy lka dlek rxfidl rwxwa gk oi`y itl

äúéä ïéàñ äùìù ïéîëxeriyk dpya lcb -

.xnerd jxevl xevwl jixvyàòøàã àðø÷
.dcy zkizg -äéîøé éáø éòáipzwc `d -

."oileqt oaex erilzdy oihig"äèç áåøá-

.dhg lk aex rilziy cr ,dleqt dpi`y

ïùéã÷ä.zegpn jxevl -ïäéìò ä÷ìéù åäî
íåî ìòá ùéã÷î íåùîiax xn` ikdc -

oinen ilra yicwndy :(a,e) dxenz zkqna

.dwel -çì àìàxxbl leki epi` gly itl -

.yaid enk rilzdy dn epnnùéã÷ä-

.erilzdy mivrläðùîòøæðù äî ïî àìå
íäéðéá,mdipia mirxf erxfpy mizifd on -

.zepli`l miyigkn mirxfdy itlïè÷ôðà-

.dti lyazp `ly dnïéøâøâä ïî ïéàéáî ïéà
mda edye mina exype eltpy mizif ly -

oi`y itl ,ewlypy e` eyakpy e` ,daxd

mixbxbd on" :xg` oipr .dti dti mpney

oi`y mizif oze`n oi`ian oi` - "exypy

e` ,mina exyp ok m` `l` dpny oi`iven

e`iveiy mcew oyaekl e` owleyl jixvy

.opneyàøîâñåèñåîìåô.ieb gily -øåö
.l`xyi ux`ay zexiir zpeky `ed -÷æåò-

."`zwfir" enk ,zrah oirk zifd aiaq xtegy

åéøåçàì åéìë ìéùôä.ipr xiky enk -äéäå
ì÷ñî.qcxtd on mipa`d jilyd -åñì÷ì

.jk lk mdl dpwy lr egayl -øùòúî ùé
ìë ïéàåel oi`e ,xiyrk envra bdepy -

.melkùùåøúîoed el yie ,iprk bdep yie -

dyer `ede ,lecb xiyr didy ,df oebk .ax

.ipr enk envra edcy zcear
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ini lk .dlila dyye ,mei ly zery dxyr mizya oiler dyy e`vnp ,ezriwy xnb rweyde

:xc`a `vnp .xcqd oke ,mine`z Ð oeiqae ,xey Ð xii`ae ,z`vl ligzn dlh y`x Ð oqip

rax` seqale .zelrl ligzn dlh Ð zery izy seqle ,xweaa zelrl ligzn Ð mibc lfn

xnb Ð dpeny seqle .mine`z ligzne Ð xey xnb .yy seql dler Ð xeye .eziilr xnb Ð

rvn`a dlh y`x `vnp .ohxq ligzne ,mine`z

,zelrl ligzdyn zery yy exar ixdy ,riwxd

ixdy ,riwxd rvn`l ribn ey`x zery yyae

mizy erewiy zlgz cr lfnd ziilr zlgzn

zelrl ligzny dryny `vnp .zery dxyr

seqle ,riwxd rvn`l ribn Ð zery yy cr

.riwxd rvn`a eapf ied ,dlryn zery dpeny

Ð zixiyr dry seqa xc`a dlh apf `vnp

Ð `d ,itxga Ð `d :mzd ipyne .riwxd rvn`a

oihg Ð "itxga" :qxhpewa my yxite .ilt`a

Ð "ilt`a" .sxegd zlgza mirxfpd ,oetiye

`iyw edine .xc`a mirxfpd ,zeiphwe mixery

miakek oi` meia zery xyrac :qxhpewd yexitl

milret jxc ike :cere .d`xp dnik lfne ,oi`xp

opixn` `d ?zery dxyra mzk`lnn z`vl

lretc (a,bt `rivn `aa) "milretd" yixa

ok lr .dlila epiidc ,"elyn ezial ezqipka"

zelrl ligzn ilc lfny ,haya epiidc :d`xp

.meid seqa ediiyix` dnik `niiwc `vnpe ,xwaa

éòámey yi `ny Ð dwliy edn eyicwd `ax

.cge cg lk` dil `iraine lif`c `d `zekixv

lirl ,iaxc `ail` Ð mivrc `irac d`xpe

,`ed xenb oaxw mivrc (a,k) "dax unewd"a

."eaixwz `l" oda jiiyeêìädf oi` Ð xevl

ux`a dzidy zxg` xev `l` ,"dxihrnd xev"

.l`xyi÷æåò(d diryi) enk miyxtn yi Ð

,okzi `le .eizif aiaq xcb dyer Ð "edwfrie"

:yxit jexrae ."eizif zgz wfer" `ipz `dc

.oiwxit yixa ziyixtck ,mipa` jilyne xteg
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.dpey`xäìò éåä éàîedpip [iiepy] iiepy ipd [m`] ,`irac -?

òîù àú.[dpey`x] dpya `l` [dxp `lc] -äéöç øð-

divg [gipne] ,divg rxefe ,dlek dyxeg [dpey`x] dpyc divg

[rxf] `ly ivgd rxefe ,dlek yxeg - [dipy dpya] oke .xip

[rxef] - dpy lka .xip gipn cwzy` [rxfy] ivgde ,cwzy`

oi` ikdle ,zg` mrt `l` dxp oi`c [hiyte] .cwzy` ly xip

mdizerwxw [rexfl] mc` ipa jxc oi`y .zg`k dlek drxef

drxef jkl .zecyd z` miyizny iptn ,dpy xg` dpy

.dpy lka zexit miaxne ,mi`vgläúéä ïéàñ ùìù-

.dcydàòøàã àðø÷.zcner [dnexca] zeief oxwa [`l`] -

àãéîñì.[`vnpa] epi`y zegpnl xeknl zleq -äèç áåøá

rilzd dhigd [aexy] -.dleqt -äàñ áåøá åàaex [m`] -

.zrlez `la [minly] mihig my yi elit` ,zrlezn d`qdïùéã÷ä.zerleznd oihig oze`l -íåî ìòá íåùî íäéìò ä÷ìéù åäî.oie`l dynga xaer - gafnl oinen ilra yicwnd :dxenzc `nw wxta ol `niiwc -çìm` -

.rlezd xexbl xyt` i` glc ,cer dpwz el oi` - rilzdäðùîíéìáæä (ïéçìùä) úéáî.miqe`n od -íäéðéá òøæðù äîî àìå.dlern onyd oi`e ,mizifd z` miyigkn mirxfdy -ïéðé÷ôðà.`xnba yxtn -íéîá åøùðù

.onyd z` oilwlwn [mindy] (mind eidy) -àøîâíäá äéåöî äîëç.ald z` gwtn zif ony -ñåèñåîìåô.dpenn ieb -àåáéø äàîá.mipn -áìç ùåâì.xy` ly ewlgae ,mewn my -÷æåòxcere xteg did icedi eze` -

.eizif zgzì÷ñî.ipr `edy qehqenlet eze`l el dncp jk jezne ,dcyd on mipa` dptn -íå÷îå÷.dphw dxei -øùòúî.melk el oi`e ,xyerk envr d`xn -ùùåøúî.eizif zgz xtege lwqn didy df oebk ,yxk envr d`xn -
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xcde"קס fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr et sc zegpn(iyiy meil)

óøN àeäL éðtî (øLk àéáä íàå àéðúäå) ìeñt àéáä íàå§¦¥¦¨§¨©§¨§¦¥¦¨¥¦§¥¤¨¨
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ezt ea lahe.
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.eizgzy ilkl opzqdl mdn af,øîBà äãeäé éaøozep epi` ©¦§¨¥
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,migixa ex`ypyïòèåonyd lk `ivedl dxewd zgz aey mze` §¨©

.x`ypdäæony.éLéìL ¤§¦¦
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oifge` mipy` cenr et sc ± oey`x wxtzereay

óøù ìäåî àåäù éðôî.oney epi`e ,`nlra -äéá ìéáèîã ïåòîù éáøì.leqt - `iad m`e ,ony ied -àúëèñ

.`"nyla oixewy -ïåðé÷éôðà [øîåà] äãåäé éáø àéðú.'eke zif ony epiid ,oizipzna ipzc -øòéùä úà øéùîù

.gk ea yie ,xqea `edy itl -òø çéø ìù.rx egixy ony -äðùîäùìùylya eze` oihwely ,zifa yi zehiwl -

.mipny dyly ea yi dhiwl lkae ,minrtïåùàøä úéæä.dpey`xa ohwly mizif -úéæ ùàøá åøâøâîegipn -

ohwln :xg` oipr .oli`a zifd y`xa oixbxb dyrpc ,lyazdl

lyazdl oincew mizifdy mewna ,oli`ay daeba ,zifd y`xa

.dkxal epexkf iax ixen .xicz my zgxef dngdy iptn dligz

ùúåëå.mixbxbd oze` -ìñä êåúá ïðúåðåaefiy ick -

mixnyde zleqtde ,lql ueg wgec `la envrn onyay lelvd

.lqa oix`yp onyayïåùàø ïîù äéä äæ.oey`x hewilay -

ç÷åìå øæåçzxewa epreh - lqa ex`ypy mixbxbd yzky dn -

.ipy ony edf - eiykr `vei `edy dn .epny `ivene ,cad zia

øîåà äãåäé éáøorhp didy itl - dxewa epreh did `l -

.epreh mipa`a `l` .onya oiaxrzne oi`vei mixnyd eide ,xzia

.ipy ony did df - eiykr `veiy dneïçèå øæçmixbxbd -

.iyily ony df - `veiy dne ,dxewa oprheùàøá åøâøâî

ââäoghey `l` ,oli`a okxev lk oilyazn oi` mizif mze` Ð

epizeaxn xg` oipr .izrny jk .okkxl ick dnga bbd y`xa

mizif hwln ,xnelk Ð "bbd y`xa exbxbn" :dkxal mpexkf

cenrl lekiy oze` ,xnelk .zifd y`xa opi`y ,oli`d rvn`ay

oze` enk ,dxdna oilyazn oi` oze`y .olhepe ebb y`xa

.xn`w `pniql Ð "bbd y`xa" xn`c i`de .zifd y`xayúéæä

éùéìùäodilr zgxef gd oi`y itl ,zepezgzd mizif hwel Ð

opher" ikd meyne .ozhiwla xg`ne ,dti oilyazn oi` Ð xicz

oztilw jkxziy Ð "ewliy cr" ,ohrna mgipn Ð "cad ziaa

ohrna cgia eidiyky Ð "bbd y`xa oabpne" ,odi`xn epzyie

.exyepe ,lden odn `vi wgecaàøîâopz exbxbnçéðîù Z

.ïëøåö ìë íéøâøâä åìùáúðù ãò úéæäopz elblbn e`Ð

dvia" oebk ,dti elyazpy cr oli`a egipny inp epiidc

.(e dpyn a wxt oivwer) "zlblebnzif onyony" `xwa aizkc Ð

"zizk jf zif.(fk zeny)ezifndidiy cr oli`a mizifd eidiy Ð

.ony odadxnz.zexbexb eze` oiyeryk Ð`l xne` dcedi iax

epgeh did.eyzek `l` ,oey`x zifl Ðyzekoizipzna ipzwc Ð

ipn?opaxl o`z` Ð oizipzna ipzwc "lqd jez" ,`id dcedi iax

.dcedi iaxc `nw `pz ,`ziixac`pz i`ddl xaq oizipznc Ð

jez"a Ð `cga dilr bilte ,"yzek"a Ð `cga dcedi iaxk

."lqdäðùîoiey ipy zifay oey`xd oey`x zifay ipydÐ

elit` ,zegpnl oiey ipyay oey`xe oey`xay ipyc ab lr s`e

`xnba opixn` `dc Ð dxepnl oey`xay ipya iz` `l ,ikd

zif lkay oey`x `l` zizk did `le ,"zizk" opira dxepnlc

.(`id dcedi iax Ð "yzek"c oizipznc)
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íàåoizipzn dil aiyg ikide ,ony `le `nlra lden Ð sxy `edy iptn leqt `iad

qixb mz epiaxe .qxhpewa yxit jk !dil ixw "ony" mewn lknc ?oileqt mipny icda

."xyk Ð `iad m`e" oizipzna÷éøæ,ynn wxef `l la` .elke` did `l ,xnelk Ð dil

.xyad z` ocrne xriyd z` xiyny ,eze` oikqc

äùìùminrt yly :qxhpewa yxit Ð mizif

oi`y itl ,mizifd z` oihwln dpya

d`t zkqnac :`iywe .zg` zaa oilyazn

lke ,d`ta oiaiigc rnyn (d dpyn ` wxt)

,d`ta `aiign `l Ð cg`k ezhiwl oi`y xac

hrnne ,(`,gq zay) "lecb llk" yixa `zi`ck

dfy `l` ,zg`k olek oihwlp `lc dpi`z

jexrae .lif`e yxtnck ,dfn xzei lyazn

hwel mipnf dylyac ,qxhpewd yexitk yxit

.cgia olek oilyazn oi`y itl ,mizifd z`

,opz "lblbn" e` ,opz "xbxbn" :irac `xnbae

cg` hwel ,xnelk Ð "opz xbxbn" :jexra yxit

Ð "opz lblbn e`" ,oilyeand oze` cg`

,mixg` mr eaxrzi `ly oniq mdl dyery

dvia"k ,ekkxzie dti elyaziy cr mgipne

,(e dpyn c wxt) zeicr zkqnae ."zlblebn

ly ziag :(a,eh) zenaic `nw wxta dl iziine

dcear) "oicinrn oi`" wxtae ,oilblebnd mizif

:yexit Ð "oilblebnd `wqelw izif" :(a,hl dxf

."oilblebn" oi`xwp dlik`l miwznpd mizif
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é"úë é"ùø

óøù àåäù éðôîdil aiyg [ikide] ,`nlra lden -

mileqt mipny icda oizipzn?dil ixw "ony" mewn [lknc]!

äéì ÷éøæ àééç éáøãony dil [aiyg] `lc ,oipiwtp`l -

.llkïéöî÷î íéøéùòxiyre `iyp oa ixdy ,oerny iax -

.oxvr = ovnw .elke`e evnew ,didøîåà äãåäé [éáø] àéðú

.yily `iad `ly zif ony `ede ,oipiwtp` `ed xend ony -

ùåáë.glne unega mizifd z` yaky -íéøîù ìùå-

oixewy oiid ixnyn oii oi`iveny enk ,mixnyd on `viy ony

.t"ixäðùîíéúéæ äùìùoihwln dpya minrt yly -

.zg` zaa oilyazn oi`y iptn ,mizifd z`äùìù ïäáå

íéðîù äùìù.mipny ipin dyly ea [`iven] mrt lka -

ïåùàøä úéæä.hwlny dpey`x mrt ,xnelk -åøâøâî

úéæä ùàøáody ,zifd y`xay oixbxb hwlne lhep -

.olyane odilr zxcwn dngdy itl ,dlgz oilyeanêåúì

ìñä.ea ltep onydy lqd zgz ilkde ,`veie opzqne -éáø

úåáéáñ øîåà äãåäéaf onyde ,ekezn epzep lqd iptec -

`vnpe .`veie opzqn myne ,lqd ileyl ltepe zeptcd jxc

`l la` .lqd ipteca miwacp mihwtde zleqtdy ,wwefn ony

.xekr onyd `vnpe ,mi`veie mixnye ony axrzny itl ,lqd ileya mpziäæ.ef mrt ly oey`x ony `xwp - dpirh mey `la lqd on eili`n afd onyd -äøå÷á ïòåè.lqay mizif -íéðáàá øîåà äãåäé éáø,dxewa `le -

ivene ,dcak dxewdy.mixnyd z` d`ïçèå øæç.dxewa jk xg` orhe ,dxewd zgzy mizifd z` migixa -äøåðîì ïåùàøä."jf zif ony" opirac -úåçðîì øùë éðùäå."jf" eda aizk `lc -àøîâïðú åøâøâî-

.okxev lk mixbxbd elyazpy cr zifd gipnyïðú åìâìâî åà.(e dpyn a wxt oivwer) "zlblebn dvia" oebk ,dti elyazpy cr oli`a egipny inp epiidc -úéæ ïîù"zizk jf zif ony" `xwa aizkc -.(fk zeny)åúéæî-

.ony oda didiy cr oli`a mizifd eidiyäøîú.zexbexb eze` oiyeryk -åðçåè äéä àì øîåà äãåäé éáø.eyzek `l` ,oey`x zifl -ùúåëipn oizipzna ipzwc -?o`z` - oizipzna ipzwc "lqd jez" ,`id dcedi iax

.dcedi iaxc `nw `pz ,`ziixac opaxlàðú éàä."lqd jez"a - `cga dilr bilte ,"yzek"a - `cga dcedi iaxk dl xaq oizipznc -äðùîïéåù éðù úéæáù ïåùàøä ïåùàø úéæáù éðùäoey`xay ipyc ab lr s`e -

.(`id dcedi iax - "yzek"c oizipznc) zif lkay oey`x `l` zizk did `le ,"zizk" opira dxepnlc `xnba opixn` `dc - dxepnl oey`xay ipya iz` `l ,ikd elit` ,zegpnl oiey ipyay oey`xeéðùä úéæämrta hwlnyk -

.oilyean dzr mi`vnpd z` dipyââä ùàøá åøâøâî.dipya oilyazn oze`e ,mdizebb lv` eid mdizifc ,bbl mikenqd mixbxbd z` hwln -ïåùàøä.dxepnl xyk - dpirh mcew `viy -éùéìùä úéæämrta hwlny dn -

.oda dbep dngd oi`y ,bbd zgzy mitprd mdy ,okxv lk mlerl oilyazn oi` ziyilydåðèåò.mizifd z` ea sq`ny ,"ohrn" my lr -ä÷ìéù ãò.frla x"ivla -ââä ùàøá åáâðîådrax` cg` ilka etq`ny jeznc -

.eabpl jixv jkitl ,dti epi`y lden odn eil`n af ,mini dyngeàøîâïðú åøâøâî.lyean epi` oiicry itl ,o`k xibxbe o`k xibxb hwely -ïðú åìâìâî åà.eil`n lyean `edy cr zifd y`xa egipny -ïîù òîù àú

åúéæî úéæ.dpirh `la epnn `viy ,lyean ,xnelk - "jf zif ony"n yixc `w `xwc .zifa ecera epny `lnzie lyaziy onyd didi - "zif ony ilr ixd" xne`d ,xnelk -åñðåëå 'åë åìâìâî ïåùàøä úéæä åøîà ïàëîå

ãáä úéáì.milq ici lr oey`xd ony `viy cr ,ynn cad zial `l la` -÷øô.cad ziaa eprehe ,migixa epgehe ,cad zian ewxt -éùéìù úéæ.da zrbet dngd oi`e ,bbd zgz `edy iptn ,oli`a lyean did `l -ïéîë

äøîú.dlrnln xvwe dhnln agx ixk [eze`] dyery -åéîéî.ohirna dfz` df ewgcyk epnn `veiy sxye lgen -íéçéøá åðçåè äéä àì.exkre eixny z` `iveny -ùúåë.oizipzna `nw `pz ipzwc -äãåäé éáø

àéä."zyzkna oyzek" `ziixaa inp ipzwc -ìñä êåúoizipzna `nw `pz ipzwc -.opaxl `iz` -éàä.oizipznc `nw `pz -äðùîïéåù.`xnba yxtn -äìéëàì ïäù úåçðî.gafnd zlik`l -
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opher" ikd meyne .ozhiwla xg`ne ,dti oilyazn oi` Ð xicz

oztilw jkxziy Ð "ewliy cr" ,ohrna mgipn Ð "cad ziaa

ohrna cgia eidiyky Ð "bbd y`xa oabpne" ,odi`xn epzyie

.exyepe ,lden odn `vi wgecaàøîâopz exbxbnçéðîù Z

.ïëøåö ìë íéøâøâä åìùáúðù ãò úéæäopz elblbn e`Ð

dvia" oebk ,dti elyazpy cr oli`a egipny inp epiidc

.(e dpyn a wxt oivwer) "zlblebnzif onyony" `xwa aizkc Ð

"zizk jf zif.(fk zeny)ezifndidiy cr oli`a mizifd eidiy Ð

.ony odadxnz.zexbexb eze` oiyeryk Ð`l xne` dcedi iax

epgeh did.eyzek `l` ,oey`x zifl Ðyzekoizipzna ipzwc Ð

ipn?opaxl o`z` Ð oizipzna ipzwc "lqd jez" ,`id dcedi iax

.dcedi iaxc `nw `pz ,`ziixac`pz i`ddl xaq oizipznc Ð

jez"a Ð `cga dilr bilte ,"yzek"a Ð `cga dcedi iaxk

."lqdäðùîoiey ipy zifay oey`xd oey`x zifay ipydÐ

elit` ,zegpnl oiey ipyay oey`xe oey`xay ipyc ab lr s`e

`xnba opixn` `dc Ð dxepnl oey`xay ipya iz` `l ,ikd

zif lkay oey`x `l` zizk did `le ,"zizk" opira dxepnlc

.(`id dcedi iax Ð "yzek"c oizipznc)
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íàåoizipzn dil aiyg ikide ,ony `le `nlra lden Ð sxy `edy iptn leqt `iad

qixb mz epiaxe .qxhpewa yxit jk !dil ixw "ony" mewn lknc ?oileqt mipny icda

."xyk Ð `iad m`e" oizipzna÷éøæ,ynn wxef `l la` .elke` did `l ,xnelk Ð dil

.xyad z` ocrne xriyd z` xiyny ,eze` oikqc

äùìùminrt yly :qxhpewa yxit Ð mizif

oi`y itl ,mizifd z` oihwln dpya

d`t zkqnac :`iywe .zg` zaa oilyazn

lke ,d`ta oiaiigc rnyn (d dpyn ` wxt)

,d`ta `aiign `l Ð cg`k ezhiwl oi`y xac

hrnne ,(`,gq zay) "lecb llk" yixa `zi`ck

dfy `l` ,zg`k olek oihwlp `lc dpi`z

jexrae .lif`e yxtnck ,dfn xzei lyazn

hwel mipnf dylyac ,qxhpewd yexitk yxit

.cgia olek oilyazn oi`y itl ,mizifd z`

,opz "lblbn" e` ,opz "xbxbn" :irac `xnbae

cg` hwel ,xnelk Ð "opz xbxbn" :jexra yxit

Ð "opz lblbn e`" ,oilyeand oze` cg`

,mixg` mr eaxrzi `ly oniq mdl dyery

dvia"k ,ekkxzie dti elyaziy cr mgipne

,(e dpyn c wxt) zeicr zkqnae ."zlblebn

ly ziag :(a,eh) zenaic `nw wxta dl iziine

dcear) "oicinrn oi`" wxtae ,oilblebnd mizif

:yexit Ð "oilblebnd `wqelw izif" :(a,hl dxf

."oilblebn" oi`xwp dlik`l miwznpd mizif
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é"úë é"ùø

óøù àåäù éðôîdil aiyg [ikide] ,`nlra lden -

mileqt mipny icda oizipzn?dil ixw "ony" mewn [lknc]!

äéì ÷éøæ àééç éáøãony dil [aiyg] `lc ,oipiwtp`l -

.llkïéöî÷î íéøéùòxiyre `iyp oa ixdy ,oerny iax -

.oxvr = ovnw .elke`e evnew ,didøîåà äãåäé [éáø] àéðú

.yily `iad `ly zif ony `ede ,oipiwtp` `ed xend ony -

ùåáë.glne unega mizifd z` yaky -íéøîù ìùå-

oixewy oiid ixnyn oii oi`iveny enk ,mixnyd on `viy ony

.t"ixäðùîíéúéæ äùìùoihwln dpya minrt yly -

.zg` zaa oilyazn oi`y iptn ,mizifd z`äùìù ïäáå

íéðîù äùìù.mipny ipin dyly ea [`iven] mrt lka -

ïåùàøä úéæä.hwlny dpey`x mrt ,xnelk -åøâøâî

úéæä ùàøáody ,zifd y`xay oixbxb hwlne lhep -

.olyane odilr zxcwn dngdy itl ,dlgz oilyeanêåúì

ìñä.ea ltep onydy lqd zgz ilkde ,`veie opzqne -éáø

úåáéáñ øîåà äãåäéaf onyde ,ekezn epzep lqd iptec -

`vnpe .`veie opzqn myne ,lqd ileyl ltepe zeptcd jxc

`l la` .lqd ipteca miwacp mihwtde zleqtdy ,wwefn ony

.xekr onyd `vnpe ,mi`veie mixnye ony axrzny itl ,lqd ileya mpziäæ.ef mrt ly oey`x ony `xwp - dpirh mey `la lqd on eili`n afd onyd -äøå÷á ïòåè.lqay mizif -íéðáàá øîåà äãåäé éáø,dxewa `le -

ivene ,dcak dxewdy.mixnyd z` d`ïçèå øæç.dxewa jk xg` orhe ,dxewd zgzy mizifd z` migixa -äøåðîì ïåùàøä."jf zif ony" opirac -úåçðîì øùë éðùäå."jf" eda aizk `lc -àøîâïðú åøâøâî-

.okxev lk mixbxbd elyazpy cr zifd gipnyïðú åìâìâî åà.(e dpyn a wxt oivwer) "zlblebn dvia" oebk ,dti elyazpy cr oli`a egipny inp epiidc -úéæ ïîù"zizk jf zif ony" `xwa aizkc -.(fk zeny)åúéæî-

.ony oda didiy cr oli`a mizifd eidiyäøîú.zexbexb eze` oiyeryk -åðçåè äéä àì øîåà äãåäé éáø.eyzek `l` ,oey`x zifl -ùúåëipn oizipzna ipzwc -?o`z` - oizipzna ipzwc "lqd jez" ,`id dcedi iax

.dcedi iaxc `nw `pz ,`ziixac opaxlàðú éàä."lqd jez"a - `cga dilr bilte ,"yzek"a - `cga dcedi iaxk dl xaq oizipznc -äðùîïéåù éðù úéæáù ïåùàøä ïåùàø úéæáù éðùäoey`xay ipyc ab lr s`e -

.(`id dcedi iax - "yzek"c oizipznc) zif lkay oey`x `l` zizk did `le ,"zizk" opira dxepnlc `xnba opixn` `dc - dxepnl oey`xay ipya iz` `l ,ikd elit` ,zegpnl oiey ipyay oey`xeéðùä úéæämrta hwlnyk -

.oilyean dzr mi`vnpd z` dipyââä ùàøá åøâøâî.dipya oilyazn oze`e ,mdizebb lv` eid mdizifc ,bbl mikenqd mixbxbd z` hwln -ïåùàøä.dxepnl xyk - dpirh mcew `viy -éùéìùä úéæämrta hwlny dn -

.oda dbep dngd oi`y ,bbd zgzy mitprd mdy ,okxv lk mlerl oilyazn oi` ziyilydåðèåò.mizifd z` ea sq`ny ,"ohrn" my lr -ä÷ìéù ãò.frla x"ivla -ââä ùàøá åáâðîådrax` cg` ilka etq`ny jeznc -

.eabpl jixv jkitl ,dti epi`y lden odn eil`n af ,mini dyngeàøîâïðú åøâøâî.lyean epi` oiicry itl ,o`k xibxbe o`k xibxb hwely -ïðú åìâìâî åà.eil`n lyean `edy cr zifd y`xa egipny -ïîù òîù àú

åúéæî úéæ.dpirh `la epnn `viy ,lyean ,xnelk - "jf zif ony"n yixc `w `xwc .zifa ecera epny `lnzie lyaziy onyd didi - "zif ony ilr ixd" xne`d ,xnelk -åñðåëå 'åë åìâìâî ïåùàøä úéæä åøîà ïàëîå

ãáä úéáì.milq ici lr oey`xd ony `viy cr ,ynn cad zial `l la` -÷øô.cad ziaa eprehe ,migixa epgehe ,cad zian ewxt -éùéìù úéæ.da zrbet dngd oi`e ,bbd zgz `edy iptn ,oli`a lyean did `l -ïéîë

äøîú.dlrnln xvwe dhnln agx ixk [eze`] dyery -åéîéî.ohirna dfz` df ewgcyk epnn `veiy sxye lgen -íéçéøá åðçåè äéä àì.exkre eixny z` `iveny -ùúåë.oizipzna `nw `pz ipzwc -äãåäé éáø

àéä."zyzkna oyzek" `ziixaa inp ipzwc -ìñä êåúoizipzna `nw `pz ipzwc -.opaxl `iz` -éàä.oizipznc `nw `pz -äðùîïéåù.`xnba yxtn -äìéëàì ïäù úåçðî.gafnd zlik`l -
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מנחות. פרק תשיעי - כל קרבנות הציבור דף פו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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xcde"קסב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr et sc zegpn(iyiy meil)

àøîâ
ddnz .oiey ipyay oey`xde oey`xay ipydy dpyna epipy

mdy xnel okzi ike :`xnbdúøîà àäå ,ïéåLwxy zncewd dpyna ¨¦§¨¨§©
`veid onydïBLàøxyk,úBçðnì øàMäå ,äøBðnìmpi` ok m`e ¦©§¨§©§¨©§¨

.miey
:`xnbd zayiinéàî ,÷çöé øa ïîçð áø øîàdpeekd dn -,'ïéåL' ¨©©©§¨©¦§¨©¨¦

`l` ,dxepnl `l,úBçðîì ïéåLyi ,zegpnl mixyk mleky s`y ¨¦¦§¨
xgaend on `iadl(`"d h"t `ztqez)dey oey`xay ipyd jkle ,

'oiey' mda xn`py mipnyd x`ya oke ,ipyay oey`xl.
:dpyna epipy,['åëå] ïéãa eéä úBçðnä [ìk] óàzif ony eprhiy ©¨©§¨¨§¦

.zegpnl zizk jf oi`e 'xe`nl zizk jf' xnel cenlz jf
:zegpnl epice 'zizk jf' edn zx`and `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

,ïðaødxepna xn`p(k fk zeny)W'zif onæ,'Ceæ' ïéà,é÷ð àlà 'C ©¨¨¤¤©¦¨¥¨¤¨¨¦
dpigha `vi m` s`e ,dxew zpirh `la mizifd on oey`x `viy

.migixa,øîBà äãeäé éaømb xn`p ixd,'úéúk'eàlà 'úéúk' ïéà ©¦§¨¥¨¦¥¨¦¤¨
,Leúk.migixa dpigha `le zyzkna dyizka `vi onydy jixvy ¨

,'xF`Ol' my xn`py oeikeìBëéy xnel ziidæ' àäé'úéúk Cxyk ©¨¨§¥¨¨¦
e dxepnl `weecøîBì ãeîìz ,úBçðîì ìeñômipdk zgpnahk zeny) ¨¦§¨©§©

(n,'úéúk ïîLa ìeìa úìñ ïøOòå'e .zegpnl xyk 'zizk jf'yíà §¦¨ŸŸ¤¨§¤¤¨¦¦
øîBì ãeîìz äî ïkdxepna hrnl jixv recn -,'øBàîì'`weecy ¥©©§©§¨

,zegpna `le 'zizk jf' jixv daàlàmrhdy xnel ickéðtî ¤¨¦§¥
ïBëqéçäzeievn zegpndy ,zegpn i`ian ly ax oenn oexqg iptn - ©¦¨

,mei lka ivge mibel dylya icy dxepna wx okle ,mei lka daxd
dxepnd zexpn xp lkl bel ivg(.gt onwl).'zizk jf' `weec jixv ,

:`xnbd zl`eyïBëqéç éàîoenn oexqg lr dxez dcitwd recn - ©¦¨
:`xnbd zx`an .zegpn i`ian lyäñç äøBzä ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨©¨¨¨

ìàøLé ìL ïðBîî ìòakrn df oi`yk okle ,mpigl ede`ivei `ly ©¨¨¤¦§¨¥
ax oenn e`ivei `ly dxn`.

xn`p :dxepnl onyd oipra xn`n d`ian `xnbd(a ck `xwie)úà åö'©¤
éìà eç÷éå ìàøNé éðaæ úéæ ïîL E,éðîçð øa ìàeîL éaø øîà ,'C §¥¦§¨¥§¦§¥¤¤¤©¦¨¨©©¦§¥©©§¨¦

`weec `id dxepnd zwlcdy wiicl yie ,zxzein 'jil`' zaiz
éìà''E,iptl jzaig ze`xdle jzevxl epiidcéì àìåoky ,[ixear-] ¥¤§Ÿ¦

éøö éðà äøBàì àì.C Ÿ§¨£¦¨¦
:'d xear `le l`xyi xear dfy gikend sqep xn`n d`ian `xnbd

ïçìLdid miptd mglïBôvaxn`py ,okynd ly(dl ek zeny) ª§©©¨
,'oFtv rlv lr oYY oglXde',íBøca äøBðîexn`py(my)z`e' §©ª§¨¦¥©¤©¨§¨©¨§¤

.'dpniY oMWOd rlv lr 'ebe dxpOdéaø øîà à÷éøæ éaø øîà ©§Ÿ¨©¤©©¦§¨¥¨¨¨©©¦§¦¨¨©©¦
,øæòìà,z`f edeivyk dynl 'd xn`éøö éðà äìéëàì àìàìå C ¤§¨¨Ÿ©£¦¨£¦¨¦§Ÿ

éøö éðà äøBàì,Cogleyl jenq dxepnd gipdl jizieiv `l ixdy §¨£¦¨¦
.dlik`a mdl xi`dl jk miyer miyp`y mleray bdepk

:sqep weqtn z`f dgiken `xnbddnly ycwn oipaa xn`p'` mikln)

(c eàðz ,'íéîèà íéô÷L éðBlç úéaì Nòiå',`ziixaaïéôe÷L- ©©©©¨¦©¥§ª¦£ª¦¨¨§¦
eid ,xvd mciv epiidc ,zepelgd itewyníéîeèàå ,[íéðôaî]- ¦¦§¦©£¦

agxd mcive,[õeçaî]y ze`xdläøBàì àìzial uegnyéðà ¦©Ÿ§¨£¦
éøö,C.mlerd lkl ycwnd zian dxe` e`ived zepelgd `l` ¨¦

xn`p :ztqep dgked(b ck `xwie)ãòBî ìäàa úãòä úëøôì õeçî'¦§¨Ÿ¤¨¥ª§Ÿ¤¥
y ,dxepnd lr xn`p 'zecrd'e ,'ebe 'oxd` Fz` Kxriìëì àeä úeãò ©£ŸŸ©£Ÿ¥§¨

,ìàøNéa äøBL äðéëMäL íìBò éàadna oldl x`aziy itke ¨¥¨¤©§¦¨¨§¦§¨¥
.jk lr dxepnd dcirnøîàz íàå`l` ef zecrl dpi`yäøBàì §¦Ÿ©§¨

éøö éðààì øaãna ìàøNé eëìäL äðL íéòaøà ìk àìäå ,C £¦¨¦©£Ÿ¨©§¨¦¨¨¤¨§¦§¨¥©¦§¨Ÿ
BøBàì àlà eëìä,mewn lyàlài`ceíìBò éàa ìëì àeä úeãò ¨§¤¨§¤¨¥§¨¨¥¨

.ìàøNéa äøBL äðéëMäL¤©§¦¨¨§¦§¨¥
:`xnbd zx`andúeãò éàî.dxepn lyäæ ,àáø øîàdidy qpd ©¥¨¨©¨¨¤

a mei lkaøðdéáøòî`xwpe ,dly irvn`d xpd `edy ,dxepnd ly ¥©£¨¦
,axrnl dpety oeik 'iaxrn'[úcîk] (ãâðë) ïîL da ïéðúBpL¤§¦¨¤¤§¦©

äéúBøáç,bel ivg epiidc÷éìãî äéä äpnîeda xnelk ,axra ©§¤¨¦¤¨¨¨©§¦
,dligz dwilcne dwlcdd ligzníéiñî äéä dáedzahd z` ¨¨¨§©¥

,welc x`yp `ede eak zexpd x`yy ,dpexg` daihny xweaa
df qpe .ewilcne ony ea ozepe eaihne ,dakp did mzahd xg`le

l`xyia dxey dpikydy cird.

äðùî
:xgaend on mikqpl oii e`iad okidn zx`an dpyndeéä ïéàî¥©¦¨

ïéiä úà ïéàéáîmnyy zenewnd ,dligzklïéìehòå íéçeã÷md §¦¦¤©©¦§©¦§©©¦
àôìàmipey`xd -,ïéiì,xzeia xgaend mdiaprn oiidy xnelk ©§¨§©¦

ïäì äiðLzenewnd ,dlrnaïáì úéáe ,änéø úéayøôëe ,øäa §¦Ç̈¨¤¥¦¨¥¨¨¨¨§©
àðâéñy.äò÷aa ¦§¨©¦§¨
ìkdúBøLk eéä úBöøà,oiid `iadlàlàyïkéîel` zenewnn - ¨£¨¨§¥¤¨¦¨

ïéàéáî eéä.dligzkl ¨§¦¦
:e`iadl oi` okidn zx`an dpyndî àì ïéàéáî ïéàay miaprúéa ¥§¦¦Ÿ¥¥

íéìáfä,zexit ginvdl lafl dkixvd dcy -î àìåay miaprúéa ©§¨¦§Ÿ¥¥
íéçìMä,miyegk mdy ,mina diwydl zkxvpd dcy -änî àìå ©§¨¦§Ÿ¦©

ïäéðéa òøæpMmiyigkny ,mdipia mixg` mirxf erxfpy miaprn - ¤¦§©¥¥¤
.miaprdøLk àéáä íàåe .ïBièñéìä ïéàéáî ïéàwezn oii `edy §¦¥¦¨¥¥§¦¦¥¦§¦

pk eiapr elzy ici lr ce`n,xgaen epi`y ,ynyd cbàéáä íàå§¦¥¦
.øLkeïéàéáî ïéàoiiïLé,zncew dpy iaprníéîëçå .éaø éøác ¨¥¥§¦¦¨¨¦§¥©¦©£¨¦

ïéøéLëî.dligzkl ©§¦¦
:carica s` milqetd mixac zx`an dpyndàì ïéàéáî ïéàoii ¥§¦¦Ÿ

÷Búî,mikqpl qe`ny ,ynyd zngn `le eil`n i`cnïMeòî àìå ¨§Ÿ§¨
,mzexixnn mwznl oyra megipdy miaprn -ìMeáî àìå- §Ÿ§¨

aygp epi`e eziixan dpzypy ,leyiaa mzexixnn ewznpy miaprn
,oii.ìeñt àéáä íàå§¦¥¦¨

:mikqpl oii mdn mi`ian oi`y miaprúBiìcä ïî ïéàéáî ïéàå- §¥§¦¦¦©¨¦
,dlern epi` oiidy iptn ,mixqp lr [zenxen-] zelcend miptbàlà¤¨

úBiìâøä ïî,rwxwd lr zeakeyd zekenp miptb -ä ïîemiptb ¦¨©§¦¦©
ayïéceáòä íéîøk.dlern df oiiy ,mixetgd - §¨¦¨£¦

:oiid zgpd i`pz zx`an dpyndïéáöça BúBà ïéñðBk àìå[mick-] §Ÿ§¦©£¨¦
,íéìBãbmrh mbtp xqgy jezne ,zhren zenka epnn miwtzqny §¦
,x`ydúBiáça àlà,äét ãò úéáçä úà àlîî Bðéàå .úBpè÷ ¤¨§¨¦§©§¥§©¥¤¤¨¦©¦¨
L éãke hrn dxiqg `dzóãBð Bçéø àäé`vi `le egix x`yiy - §¥¤§¥¥¥
.uegl

e :gafnd lr ekqpl oiid z`ad xcqî àéáî Bðéàay oiiäétly ¥¥¦¦¦¨
ziagdéðtî¦§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ft sc zegpn(ycew zay meil)

àøîâ
,âBì éöçå ,âBì úéòéáø ,Lc÷na eéä çì ìL úBcî òáL ,ïðaø eðz̈©¨¨¤©¦¤©¨©¦§¨§¦¦©£¦
éaø éøác ,ïéäå ,ïéä éöçå ,ïéää úéLéìLe ,ïéää úéòéáøe ,âBìå̈§¦¦©¦§¦¦©¦©£¦¦¨¦¦§¥©¦

,øîBà øéàî éaø ,äãeäé,eid zecnd rayúéLéìLe ,ïéä éöçå ,ïéä §¨©¦¥¦¥¦©£¦¦§¦¦
,âBì úéòéáøe ,âBì éöçå ,âBìå ,ïéää úéòéáøe ,ïéääzecn mze` mde ©¦§¦¦©¦§©£¦§¦¦

,dlecbl dphwd dcndn m`pn dcedi iaxy `l` ,dcedi iax dpny
dlecbdn dpen xi`n iaxeoldle ,dphwl(.gt)md oic dfi`a x`eai

.miwlegïéä äéä äî éëå ,ïéä íL äéä àì ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥Ÿ¨¨¨¦§¦¤¨¨¦
,LnLî§©¥
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מנחות. פרק תשיעי - כל קרבנות הציבור דף פו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

oifge` mipya cenr et sc ± oey`x wxtzereay

àøîâïéåùx`yde dxepnl oey`x" zxn` `de ."oiey - ipyay oey`xde oey`xay ipyd" ipzwc .dinza -

oiey ied ikide ,dxepnl ie`x - ipyay oey`xe ,dxepnl ie`x oi` - oey`xay ipydc ,"zegpnl?úåçðîìdvex m`y -

.oey`xay ipyk `ed ixd - zegpnl ipyay oey`xd ozilúåçðîì ìåñô êæ úéúë àäé ìåëédia aizke li`ed -

"xe`nl"?ïë íà.zegpnl inp xyke li`ed -øîåì ãåîìú äî"xe`nl zizk"e "jf" -?ïåëñéçä éðôî`l -

elit` zexyk inp ikdc .zexpl enk ,zegpnl zizke jf opira

,daxd ony zekixve ,zeaexn od zegpndy itl .zizke [jf] epi`

dxepnl enk zizke jf xg` inp zegpna xefgl jixv did eli`e

.xweia eze` oigwel eidy ,miciqtn eid -äøåðîå ïåôöá ïçìù

íåøãá.jixv ip` dxe`l `ly rcil ,mizpia gafnde -

íéôå÷ù,oelgay xv epiid ,zepelg ly oitewyndy .miptan -

dxe` `ivedl ,ueg itlk xfgen oelgay agexde .miptan eid

.mlerl÷éìãî äéä äðîîopzck .miiqn did dae ,zexg`d -

dxepny .miwlec zeigxfn zexp izy `vne `a :(`,bl cinz)

,dpycne gxfn cvay zg`d dakn .axrne gxfn zcner dzid

dgipne .iaxrn xp `ed ,gxfnay dze` cvay zg`d gipne

wxefe ,eaihne ,xgya eaky zexg`d wilcne ,axrl cr zwlec

,dlizte ony da ozepe ,uegl dliztd one onyd on x`ypy dn

- dwlcd da miiqne .dwlcd zevn da miiwl ick dwilcne

.zexpd lk xza dwilcn didyäðùîïåéèñìäelyazpy -

.i`cn xzei dnga miaprdïùåòîeid ,mixn miaprd eidyk -

.oze` oilyan e` ,owznl ick oze` oipyrn÷åúî àì`edyk -

`ly yexiz :xg` oipr .`xnba yxtnck ,envr zngn wezn

.mei mirax` eilr exarúåéìãä ïîitl ,y"liixh oixewy -

.dti epii oi`yúåéìâøä ïî àìà,mikenp miptba lcby oii -

.dti `edyíéãåáòä.`xnba yxtn -åúåà ïéñðåë åéä àì

íéìåãâ ïéáöçáeid ,ci lr epnn oiwtzqn eidyky itl -

.oiid lwlwzne ,mipwexzn oiaevgdóãåð åçéø àäéù éãë-

.d`iln `idykn xzei scep oiid ,`rniw dxiqg `idyky

íéçî÷

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

ïéåùyexite .iwp mlerl oey`xde ,iwp `l` "jf" oi`c ,oiey opi` dxepnl la` Ð zegpnl

.zegpnl x`yde dxepnl oey`xd opirny `yixn Ð ziyixtck i`c .xwir qxhpewd

àìdxepne oetva ogley ozepcn :miyxtn yi Ð jixv ip` dxe`l `le jixv ip` dlik`l

ikynin ike ,iz`w axrn cvl iwet`l e`lc Ð `zile .dpiky myy axrn cvl `le mexca

dfe oetv cvl df ozpiy xyt` ,axrn cvl inp

,migpen eid miptle ziad ivgne .mexc cvl

`ki`e ,(a,gv) "mgld izy" wxta onwl xn`ck

:xn`c o`nl `ki`e ,axrne gxfn :xn`c o`nl

Ð xwir qxhpewd yexite .oigpen mexce oetv

did gafne mexca dxepne oetva ogleycn wiicc

`le jixv ip` dxe`l `l dpin rny ,rvn`a

dxepn ozep iziid Ð jixv iziid m`c .dlik`l

.mleray bdepk ,ogleyl jenq

õåçîdna" wxta Ð 'ek jexri zecrd zkxtl

dxe`l ike :opiqxb (a,ak zay) "oiwilcn

ekldy dpy mirax` oze` lk `lde ,jixv `ed

yxtne .'ek exe`l `l` ekld `l xacna l`xyi

Ð jixv `ed dxe`l ike ,i`w oxd``c :mz epiax

l`xyi ekldydpymirax` oze`lk`lde ,oxd`

,y`d cenr ly exe`l `l` ekld `l xacna

lkzqn :okynd zk`lnc `ziixaa `zi`ck

.dkezay dnd`exeÐziaga ,ea d`exeÐ githa

:opiqxb "mipdkd l` xen`"zyxta mipdkzxezae

dpy mirax` mze` lk `lde ,xpl oikixv ike

xn`py ,xpl ekxved `l xacna l`xyi ekldy

oizrnyc `ibeq edine ."okynd lr 'd opr ik"

xninl dil dedc :`iywe .i`w dpiky`c rnyn

!"mikled eid mewn ly exe`l elk mlerd lk"

äðîîligzn dpnn ,xnelk Ð wilcn did

,axra dligz wilcn eze`y ,dwlcdd

aihn eze`y ,xweaa dahdd Ð miiqn did eae

,wlec eze` `ven xwea lkay itl .oexg`

lk wlec didy minrte .daky `ven x`yde

xweaay Ð zexpd x`y epnn wilcne .elek meid

on exrpny Ð eaihne .epnn ueg ,zeak mlek eid

"zexpd z` eaihida xwaa xwaa" aizkck ,oycd

did axrl ,meid lk wlecy iaxrn xpe .'ebe

dfe .qxhpewa yxit jk .zexpd x`y epnn wilcn

iaxrn xp didy ,wicvd oerny zny mcew did

"itlwa sxh" yixa xn`ck .'ek meid lk wlec

oerny yniyy dpy mirax` lk :(`,hl `nei)

Ð jli`e o`kn .wlec iaxrn xp did ,wicvd

da ozil jixv dide .dak minrt ,wlec minrt

wilcdl axrd cr zwlec `dzy ,zixgya ony

oey`x wxt cinz zkqna opz ikde .x`yd da

,x`yd z` oycn ,zewlec zeigxfn zexp izy `vne qpkp :(a,l) "`nw dpennd odl xn`"

`xwn ol `wtpck ,cinzd mc xg`l cr gipn zeigxfn zexp izy :yexit Ð el` z` gipne

xn`c o`nk `pz i`d xaq `we .`xnbc dinyn dkxrn xeciq (`,bl) `neic iyily wxta

Ð daky e`vn :ipzw xcde .oigpen eid axrne gxfn :(a,gv) "mgld izy" wxta onwl

oiwlecd on ewilcne epycn .libx qpd did `ly ,wicvd oerny zny xg`l epiidc :yexit

xg`e .x`yd z` dpnn wilcdl axrd cr zwlec `dzy ony bel ivg miyne :yexit Ð

`vne qpkp :ipzw "miler elgd" wxtae .zexp yng zahd ,epiidc Ð x`yd z` oycn jk

wilcn epnny ,wlec iaxrnd z` gipne ,igxfnd z` oycn Ð miwlec miigxfn zexp izy

dna" wxtae .dlerd gafnn ewilcne epycn Ð daky e`vn .miaxrd oia dxepnd z`

dpyid z` fge`e .miaxrd oia aihn did iaxrn xpc :qxhpewa yxit (a,ak zay) "oiwilcn

.x`yd z` dpnn wilcne ,dwilcne dlizte ony ozep didy cr ,ilka dgipn did e` ,ecia

`l zexp iriawc oeik `kd `de :mzd jixtw i`n ,jk zeyrl xyt` m` :mz epiax dywde

i`n !xpl xpn oiwilcn oi` :(a,ak zay) xn`c o`nl `iywe ,iwelc`e lwyinl `lc ibq

:mipdk zxeza opiyxcc meyn ,ok zeyrl xyt` `lc :xnel yie !devn meyn ea oi` ,dxepnay xpd on dpyi dlizt `ivedy xg`nc ,olek z` wilcdl leki dry dze`a ixd ?`iyew

x`yd z` dpnn wilcn did ,iaxrn xpa zwlec dpyidy cerac :yxit mdxa` oa wgvi epiaxe .iaxrn xp df ?dfi`e .zexp x`y wilcdl reaw xp `diy jixvy Ð "cinz xp zelrdl"

dze`n ,dpnn wilcn didy Ð "zecr" epiide .dwlcdd Ð "miiqn did dae" epiide .x`yd on dwilcne ,dkex` dycg dlizte ony da ozepe ,ef z` oycn aeye ,zekex` zelizt ici lr

,dlerd gafnn zixgy dwilcny dna xyt`e ."miaxrd oia dxepnd wilcn epnny" ipzwcn ,eixack rnyn cinzc oizipznc `pyile .wicvd oerny ini lk x`yd z` ,yn` dwlcedy

yexitl ,ok m` ,jka ielz dprhd m`e .cinz zwlec dxepnd `dzy opirac Ð "cinz" aizkc meyn ,x`yd z` dpnn wilci jk xg`e dlerd gafnn dpwilciy axrd cr oipiznn oi`e

.wicvd oerny inia miiw qpdy drya didy zenkn zepyl `ly `nrh epiid ,ikd oewzc `d `nye !dxepna wlec xp mey oi` ,ecia dpyid fge`y dryac :`iyw qxhpewd
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é"úë é"ùø

àøîâúåçðîì øàùäå äøåðîì ïåùàø úøîà àäå ïéåù-

"oiey ipyay oey`xde ,oey`xay ipyd" ipzw ikide?oey`x `de

dxepnl xyk ipyayúåçðîì ïéåù !izkec lka ol `niiwc -

,ipyay oey`xd" :xn`w ikde .`iai xgaend onc - "jixcp xgan"

,odizyn elyie ,`iadl dgpn el yi m`y- "oiey oey`xay ipyde

oey`xne oey`xay iyilyn el yi m` la` .`iai dvxiy dfi`n

.xgaen `edy ,ipyay oey`xn ezgpn `iai- ipyayàìà êæ ïéà

é÷ðmizifd epghp elit`e ,milqa dpirh `la `iveiy eze` oebk -

.migixaùåúë àìàyezk `l` ,migixa oegh `di `l -

.zyzknaúåçðîì ìåñô äæ ùåúë àäé ìåëéaizke li`ed -

."xe`nl"ïë íà.xyk zegpnl s`c -øåàîì øîåì ãåîìú äî

zegpnlla` ,yezk`di -xe`nl :jlxnel-[yezk epi`] elit`-

.xykïåëñéçä éðôî`ki`e ,`aeh `nei lk igiky dgpnc -

`l` ,i`d ilek ony `kil zexp la` .zizk xza xcdn i` oexqg

.xp lkl bel ivg ,mei lka ivge oibeldylyïåëñéç éàî,xnelk -

oexqgaztki` i`n?'åë äñç äøåúä,miza irbpadlzgkyne-

dn lr- 'ebe "odkd`ai mxhaziad z` epte" aizkcmipdk zxeza

dqg dxezd?.dewna dxdh mdl yi - shy ilke ur ilk lr m`

dxn`e ,dxez dqg dewna dxdh mdl oi`y ,qxg ilk lr `l`

.dpwz oi` aeye ,e`nhi `ly mzeptlêéìàze`xdle ,jpevxl -

.iptl jzaigéì àìå`le ,jixv ip` dxe`l `ly .iliaya -

jenq ogly ozil [devn] iziid - jixv iziid m`y .dlik`l

.mlerd bdpnk ,dxepnlõåçáî íéôå÷ù.uegan miagx -

íéðôáî íéîåèàålzek jxcc .miptan xvwe meh` mdite -

dxe`dz`lzekd iaerakrie mezqi`lyickcvlknlzekd iaermirtyny ,miptaneze` oiaigxn- oelg oiyeryk ,mipa`

`l ik .mlerl xi`zylkidn [`vei] dxe``dzy ick -ueg cvl jlede aigxne miptan xvwdid lkidd la` .oiccvl `aln

.jixv ip` dxe`làåä úåãò.zecrd `ed dnyxtn onwl .dxepnd -éáøòî øðlke ,axrn cvl eit dpet did irvn` xp -
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קסג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr et sc zegpn(iyiy meil)

àøîâ
ddnz .oiey ipyay oey`xde oey`xay ipydy dpyna epipy
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,ïðaødxepna xn`p(k fk zeny)W'zif onæ,'Ceæ' ïéà,é÷ð àlà 'C ©¨¨¤¤©¦¨¥¨¤¨¨¦
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ïéçîwä,oeilrd ewlgn lhepyk enr axrzne oiid lr svd oael - ©§¨¦
àìålehiäéìeMî[dzizgzn-]íéøîMä éðtî`ny ,my miievnd §Ÿ¦¤¨¦§¥©§¨¦

,oiid mr eaxrzidòöîàî dLéìMî àéáî àlàyilyd rvn`n - ¤¨¥¦¦§¦¨¥¤§¨¨
zx`an .oiid `ivedl fxa my dyery ici lr ,dly irvn`d

:dpynd÷ãBa àeä ãöék,mikqpl ie`x oiid m`øaæbälr dpennd ¥©¥©¦§¨
ycwnd zexve`äðwäå áLBé[dcnd zn`-],Bãéaz` mi`ivene ¥§©¨¤§¨

,ziagay awp jxc oiidøébä ÷øælr svd oaeld z`vl lgdyk - ¨©©¦
,mixnydLéwäxafbdäðwalr awpd mezqiy fnxl oiid `iven lr ¦¦©¨¤

zxfeg dpynd .oiil wifn xeaicdy iptn z`f el xn` `le ,fxa ici
:oignw ea yiy oii oiprl,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaøoiiBa LiL ©¦¥§©¦§¨¥¤¤
øîàpL ,ìeñt ïéçî÷(k-hi gk xacna),'íúçðîe íëì eéäé íîéîz' §¨¦¨¤¤¡©§¦¦¦§¨¤¦§¨¨

oke ,wa` e` drilzdy zleq `la zeninz eidi zegpndy miyxece
xn`p(`l gk my),'íäékñðå íëì eéäé íîéîz'mikqpdy miyxece §¦¦¦§¨¤§¦§¥¤

.mignw ea yiy oii hrnl ,mininz eidi
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oifge` mipy` cenr ft sc ± oey`x wxtzereay
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eagex ogky`ck ,"oagxk odaeby" `le Ð opiqxb

dax ziy`xaae ."agxp xk" aizkc `xw iziin
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:dpynd÷ãBa àeä ãöék,mikqpl ie`x oiid m`øaæbälr dpennd ¥©¥©¦§¨
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e .celaíézL íézL ïúBà ïéçépî ïéàoiid lwlwzi `ny ,zekenq ¥©¦¦¨§©¦§©¦

,elwlwie dipyay oiil egix qpkie zg`ayúçà úçà àlàodyk ¤¨©©©©
.zexfetn
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,úBçðnä ìëì ããBî äéä BaL.dlrne oexyrn ze`a zegpnd lky ¤¨¨¥§¨©§¨
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."leqt" ipzwcàéáé àì øîàã äéì úòîù ïàî
éáø`de ,"iax ixac" oizipzna ipzwc -

ipzwe ,[iax ,jgxklr] `iai `l" ipzwc`ziixa

ivn ikide ,"xyk - `iad m`" (`ziixa `da)

"leqt inp ikd" xninl?àîòè åðééäoi`y -

,"mc`zi ik oii `xz l`" aizkc - oyi `ian
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.oii inc yaklcíéãåáòä.miinrt mixetg -

à÷ôéø éôè äéì ÷éôø.miinrt extgy -éøãå
ïéøú ãç ìò àéîmina ebfenl leki didy -

cg lr ixc `nlrc oiic .xg` oiin miiltk

cg lr" epiide ,dyy cg lr lawn edfe ,`zlz

.xg` oiic - "oixzúåéðåðéá úåéãåì úåéãë-

.cel ly mipepia mickíéãëä úà ïéçéðî ïéà
íéúù.ef ab lr ef -ïáçøë ïäáåâùeidy -

xk" epiide ,mideaby enk ,zepny aexn miagx

."agxpíéøîåù.mik`ln =åùçé àì ãéîú-

mixney jpd ixn` i`n?àø÷éòîåmcew -

.axgyïåéöá 'ä øçá éë éøîà ååäcizrl s`-

xnele ,mixneyzeidl mik`lndmicizr`al

."oeiva 'd xga ik"

úåðáø÷ ìë êìò ïøãä

äðùîøîåà øéàî éáø ,úåãî éúù
ïåøùò ïåøùòlk ,my eid milk ipyc -

.oexyr wifgn cg`ããåî äéä àìå-

`l` ,zepexyr yly wifgny ilka xtl

.oexyra minrt yly ccenàøîâãçà
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.oexyr ea did wegn didyky ,jk lk
÷åçî

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

ïåéèñéìä.`ynyc `ilega dl iwenc ,`xnba gkenck ,ynya ewznzpy miapr oii Ð
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.dfl df oia wlgl `piaxl dil rnyn `l Ð

íùë`nw wxta Ð 'ek minyal dti xeaicdy

`kti` opgei iax xn`w (a,e) zezixkc

ahid" xne` wgey `edyk :`ipzc .zxehw iab

:xn`c ,opgei iaxl dil riiqn :xn`we ,"wcd

.minyal dti xeaic jk oiil rx xeaicdy myk

:edl xn`w Ð mikqpa opgei iax xn`w ikc meyn

,minyal dti xeaicdy zxehwa ol miwc ikid ik

xn`w Ð zxehwa i`w ike .oiil rx xeaicd jk

,oiil rx xeaicdy mikqpa ol miwc ikid ik :edl
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.dcnd [zn`] -øéâä ÷øæ.oiid on `vei ,mixny ly xibdyk -

äð÷á ùé÷äåel fnexe ,oiid `ven z` [dpwa] xafbd yiwd -
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íéîùáì äôé øåáéãäùmeht iab zezixka opixn`c -

."ahid wcd" xne` wgey `edyk :zxehwdíéìéàizy ipa -

.mipyíéùáë.dpy ipa -úåìæåâ.dpei ipae mixez -ïäáâù

ïáçøë["miagx"] :`pixg` `pyil .opny aexn oiagx `diy -
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úåðáø÷ ìë êìò ïøãä
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ïéçî÷ Ba LiL :øîBà äãeäé¯íéîéîz" :øîàpL ,ìeñt §¨¥¤¥§¨¦¨¤¤¡©§¦¦
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àéáä íà :øîà÷å ,éaø ?àéáé àì :øîàc déì¯!øLk ¥©£©Ÿ¨¦©¦§¨¨©¦¥¦¨¥
àøz ìà" áéúëc ,éaøc àîòè eðééä :àáø øîà àlà¤¨£©¨¨©§©§¨§©¦¦§¦©¥¤

."ícàúé ék ïéé"úBiìcä ïî àì ïéàéáî ïéà"åë:àðz .' ©¦¦¦§©¨¥§¦¦Ÿ¦©¨¦¨¨
íéîøkíéãeáòäàðø÷ déì äåä óñBé áø .äðMa íéîòt §¨¦¨£¦©£©¦©¨¨©¥£¨¥©§¨

àøîç ãáòå ,à÷ôéø éôè déa ÷éôøc àñécøôcéøãcàiî §©§¥¨§¨¥¥§¥¦§¨©£©©§¨§¨¥©¨
:àðz ."íéìBãb ïéáöça ïúBà ïéñðBk eéä àì" .ïéøz ãç ìò©©§¥Ÿ¨§¦¨©£¨¦§¦¨¨

úBiáçúBickúBiceìúBiðBðéáeíézL ïúBà ïéçépî ïéà , ¨¦©¦¦¥¦¥©¦¦¨§©¦
äð÷å áLBé øaæb ÷ãBa ãöék" .úçà úçà àlà íézL§©¦¤¨©©©©¥©¥¦§¨¥§¨¤

øébä ÷øæ ,Bãéa¯ìL øébä ÷øæ :àðz ."äðwa Léwä §¨¨©©¦¦¦©¨¤¨¨¨©©¦¤
!øîéî déì àîéìå .äðwa Léwä øaæb ,íéøîL¯òéiñî §¨¦¦§¨¦¦©¨¤§¥¨¥¥©§©©

äôé øeaécäL íLk :ïðçBé éaø øîàc ,ïðçBé éaøì déì¥§©¦¨¨©£©©¦¨¨§¥¤©¦¨¤
íéîNaìäãeäé éaø øa éñBé éaø" .ïéiì òø øeaéc Ck , ©§¨¦¨¦©©©¦©¦¥©©¦§¨
"øîBàåëååéìò ä÷ìiL eäî ,BLéc÷ä :ïðçBé éaø éòa .' ¥¨¥©¦¨¨¦§¦©¤¦§¤¨¨

ìeñôc ïåék ?íeî ìòa íeMî¯.e÷éz ?äîäáa àlà íeî ìòa ïéà ,àîìc Bà .éîc íeî ìòák ¦©©¥¨§¨§©©¨¥¦§¨¥©©¤¨¦§¥¨¥
íéìà :ïðaø eðz¯áàBnîíéNák ,¯íéìâò ,ïBøáçî¯ïBøMîúBìæBb ,¯äãeäé éaø .Cìnä øäî ¨©¨©¥¦¦¨§¨¦¥¤§£¨¦¦¨¨¥©©¤¤©¦§¨

íéNák ïéàéáî :øîBàïäábLïaçøkáéúëc ?äãeäé éaøc àîòè éàî :àìéL áø øa àáø øîà . ¥§¦¦§¨¦¤¨§¨§¨§¨£©¨¨©©¥¨©©£¨§©¦§¨¦§¦
ð÷î äòøé"øk àeää íBia Eáçøðìò" áéúk ."éúîBçCìLeøéíézã÷ôäìëå íBiä ìk íéøîL ¦§¤¦§¤©©©¦§¨§¦©Ÿ©¦§¨©¦¦§©§¦Ÿ§¦¨©§¨
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íe÷ú äzà" :àìéLíçøzìLeøé äðBa" :øîà ÷çöé øa ïîçð áø ."ïBiö'ä íéàî àøwéòîe ." ¥¨©¨¨§©¥¦©©§¨©¦§¨¨©¥§¨©¦¥¦¨¨©

ïBiöa 'ä øçá ék" :àìéL áø øa àáø øîà ?éøîà eåädeàáLBîì."Bì ¨¨§¦¨©¨¨©©¥¨¦¨©§¦¦¨§¨

ìë êìò ïøãäøåáöä úåðáø÷

ézL,ïBøOò ,ïBøOò :øîBà øéàî éaø .ïBøOò éöçå ,ïBøOò ,Lc÷na eéä Láé ìL úBcî §¥¦¤¨¥¨©¦§¨¦¨©£¦¦¨©¦¥¦¥¦¨¦¨
?LnLî äéä äî ïBøOò .ïBøOò éöçå¯äéä àì .úBçðnä ìëì ããBî äéä BaL ©£¦¦¨¦¨¤¨¨§©¥¤¨¨¥§¨©§¨Ÿ¨¨
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ilkeããBî äéä BaL ÷eçîoexyr,ìBãb ïäk ézéáçìdidy oeiky ¨¤¨¨¥©£¦¥Ÿ¥¨
zleqd dzid yecb did m` ,axrl eivge xweal eivg ewlgl jixv

.dwelgd zrya rwxw iab lr zxftznäéä àì ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦Ÿ¨¨
àlà íLilkøîàpL ,ãçà ïBøOò(c hk xacna)Nákì ãçà ïBøOòå' ¨¤¨¦¨¤¨¤¤¡©§¦¨¤¨©¤¤
'ãçàäøîBì ãeîìz äî ïk íà ,(hk gk my)ïBøOò ïBøOò'UaMl ¨¤¨¦¥©©§©¦¨¦¨©¤¤

,oexyr ilk ipy eidy xi`n iax cnl epnny 'cg`dúBaøìdidy ¨¤¨§©
wifgnd ilk cerïBøOò éöç.lecb odkd iziag z` ewlig eay £¦¦¨
:`xnbd zl`eyøéàî éaøå,oexyr ilk ipy eidy df weqtn yxecd §©¦¥¦

déì àðî ïBøOò éöç:`xnbd daiyn .el oipn -ïBøOòåî déì à÷ôð £¦¦¨§¨¥¨§¨¥¦§¦¨
lr zcnlnd ,'cg` oexyre' zaiza dpey`xd e"iedn z`f `ived -

:`xnbd zl`ey .ieaixïðaøådaiyn .e"ied ieaixn ecnli dn §©¨¨
:`xnbdéLøc àì å"éå:`xnbd zl`ey .llk dze` miyxec mpi` - ¨Ÿ¨§¦

'ãçàä Nákì ãçà ïBøOòå' éàä ,øéàî éaøå(c hk my)eyxc epnny §©¦¥¦©§¦¨¤¨©¤¤¨¤¨
,mipy `le cg` didy opaxdéì ãéáò éàî.epnn cnl `ed dn - ©¨¦¥

:`xnbd daiynàeääcnll `a df weqt -a àì ãBãîé àlLilk ©¤Ÿ¦§Ÿ§
ìL ìLäLzepexyrøtì,zepexyr dyly jixvd xt oaxwl -àìå ¤§Ÿ¨©¨§Ÿ

ailkìéàì íéðL ìLminrt dnk ccen `l` ,zepexyr ipy jixvd §¤§©¦¨©¦
oexyr ly ilka:`xnbd zl`ey .zkxvpd dcnl ribny crïðaøå§©¨¨

,cg` oexyr ilk wx didy df weqtn ecnlyoipncecni `ly mdl
:`xnbd daiyn .'eke xtl dylyaBãewpî eäì à÷ôðz`f ecnl - ¨§¨§¦¦

miweqtd jynda z`aend 'oexyre' zaiz lry dcewpdn(eh hk my)

`a df cewipy ,'miUaM xUr drAx`l cg`d UaMl oFxUr oFxUre'§¦¨¦¨©¤¤¨¤¨§©§¨¨¨¨§¨¦
.hrnlàéðúc,`ziixaaãe÷ð änì ,éñBé éaø øîàze`'å"éå' §©§¨¨©©¦¥¨¨¨¨

òöîàaLzaizïBLàøä áBè íBé ìL ïBLàø ïBøOò ìL 'ïBøOò' ¤§¤§©¦¨¤¦¨¦¤¨¦
,âç ìLhrnla àì ãBcîé àlLilkìL ìLäLmipexyràìå øtì ¤¨¤Ÿ¦§Ÿ¦¤§Ÿ¨©¨§Ÿ

.ìéàì íéðL ìLa:`xnbd zl`eyøéàî éaøådf oic cnly §¤§©¦¨©¦§©¦¥¦
daiyn .'oexyre' zaiz lr cewipdn hrni dn 'cg` oexyre'n

:`xnbdLéøc àì Bãewð.cewip yxec epi` - ¦Ÿ¨¦
ly ilk :dpyna epipyããBî äéä BaL ,LnLî äéä äî ïBøOò éöç£¦¦¨¤¨¨§©¥¤¨¨¥
.ìBãb ïäk ézéáçìdidy dpynd zpeeky `xnbd dxaq dligza ©£¦¥Ÿ¥¨

wn .ezian oexyr ivg `iane ccen:`xnbd dy,ããBî`ed ok ike ¥
,oexyr ivg wx `iade ccnyéäðéîøe,epipyy `ziixan dyw ixde - §¦§¦

íìL ïBøOò àéáî àlà ,ïéàöç ïéàa eéä àì ìBãb ïäk ézéáç£¦¥Ÿ¥¨Ÿ¨¨¦£¨¦¤¨¥¦¦¨¨¥
ezianeäöBçå:`xnbd zvxzn .axrl dvgne xweal dvgnøîà §¥¨©

éðz÷c énð ããBî éàî ,úLL áø,dpyna epipyy 'ccen' zpeek dn - ©¥¤©¥©¦§¨¨¥
÷lçîezian mly oexyr `ian -ewlgne.oexyrd ivg zcn ici lr §©¥

:`ng xa inx wtzqpy zewitq yly d`ian `xnbddépéî àòa§¨¦¥
[l`y-]Leãb øéàî éaøì ïBøOò éöç ,àcñç áøî àîç øa éîø̈¦©¨¨¥©¦§¨£¦¦¨§©¦¥¦¨

äéä ÷eçî Bà äéä,oexyr ilk ipy eidy lirl xaeqd xi`n iaxl - ¨¨¨¨¨
did oke ,dwegn dcna oiziag zgpn ly ipyde dyecb dcna cg`d
ivg zcn eze` ,oiziag zgpn z` miwlgn eid eay oexyr ivg zcn

,dwegn e` dzid dyecb oexyrï"çìL é"zéáç é"öç ïîéñ)oniq - ¦¨£¦£¦¥ª§¨
eppipra `ng xa inx ly eizewtq zylyl.(:`xnbd zl`eyéòaéúå§¦¨¥

ïðaøì Cìmixaeqe miwlegd minkg zrcl wtzqn jpi` recn - ¨§©¨¨
ilk didydaiyn .oexyr ivg did mzhiyl s` `ld ,cg` oexyr

:`xnbdeäì àéòaéî à÷ déôeb ïBøOò ,ïðaøìilka wtzqdl yi - §©¨¨¦¨¥¨¦©§¨§
,envr oexyr lym`.äéä ÷eçî Bà äéä Leãbz` `xnbd zhyet ¨¨¨¨¨¨

:wtqddéì øîà,`cqg axøéàî éaøì òîLð øéàî éaøcî- ¨©¥¦§©¦¥¦¦§©§©¦¥¦
lr ezrca wtqd z` heytl yi oexyrd zcn iabl xi`n iax ixacn

,oexyr ivg zcnïðaøì òîLð øéàî éaøcîeyi eixacn oke - ¦§©¦¥¦¦§©§©¨¨
.oexyrd zcn lr opax zrca wtqd z` heytlîdnéaø øîàc ¦§¨©©¦

øéàîdyïBøOòdid oiziag zgpn ly,÷eçîy heytl yiéöç ¥¦¦¨¨£¦
énð ïBøOòdid,÷eçîyie .dwigna eid dizecicn lky xazqny ¦¨©¦¨
mb heytl÷eçî øéàî éaøcîly oexyrd did xi`n iaxly dfn - ¦§©¦¥¦¨

,wegn oiziag zgpnénð ïðaøìdid,÷eçî`l` eilr ewlgp `l ik §©¨¨©¦¨
oexyry xn`y dna mle` ,mizy e` oexyr ly zg` dcn dzid m`

.eilr ewlgp `l wegn did oiziag zgpn ly
:ipy wtqìBãb ïäk ézéáç ,àcñç áøî àîç øa éîø dépéî àòa§¨¦¥¨¦©¨¨¥©¦§¨£¦¥Ÿ¥¨

úBlçì ï÷lçî änacvik ,gnw oexyr ivgn dyelipy dqird - ©¤§©§¨©©
mzwelg xryn did ,zelg yyl dwlgn didéìëa Bà ãiaici lr ©¨¦§¦

zhyet .zwcwecne dey mzwelg `dzy ick ,mipf`na dliwy
:`xnbdéàc ,ãiác àèéLtmwlig,éìëa,dywñéðëé éðèøeè- §¦¨§©¨§¦¦§¦§§¦©§¦

:`xnbd zxxan .dxfrl zlewyn qipki ikeñéðëéådaiyn .jka dne §©§¦
:`xnbdàòøà çøBà åàì ,áéúk äìì÷ác ïåékdxezay oeik - ¥¨§¦§¨¨§¦¨©©§¨

dgkezd zyxta dllw jxca mgl zliwy dxkfp(ek ek `xwie)EaiWde'§¥¦
.ycwna mgl lwyiy ie`xd on df oi` ,'lwWOA mkngl©§§¤©¦§¨

:iyily wtqeäî ïçìL ,àcñç áøî àîç øa éîø dépéî àòa§¨¦¥¨¦©¨¨¥©¦§¨ª§¨©
íéöî÷ Lc÷iLmikifad jeza ozpidl dzevny dpeald epiid - ¤§©¥§¨¦

oke ,axwil deycwiy ick [miptd mgl ogley lr zegpend zetk]
exiykne eycwnd zxy ilk jeza ozpidl ezevny zegpn ly unew
ogley lr mgipiy ici lr mycwl xyt` m`d ,gafnd lr exihwdl

miptdBlL LãBba.jez el oi`e uext exie`y mewn ,mgll mgl oia - ©¤¤
:wtqd iccv z` `xnbd zx`anLc÷î énð íéöî÷ ,íçì Lc÷îcî¦¦§©¥¤¤§¨¦©¦§©¥

myk m`d -exizdl eilr gpend mgld z` ogleyd ycwny
unew z` e` dpeald z` ycwn jk ,jez el oi`y s` ,mipdkl

,dgpndàîìc Bà`ny -déì éæçc,eilr zeidl ie`xy dn - ¦§¨©£¦¥
,mgld epiidc`ed ixddéì éæç àìc ,Lc÷îivnw e` dpeal la` - §©¥§Ÿ£¦¥

,ogleya mnewn oi`y dgpn.Lc÷î àì:`xnbd zhyetdéì øîà Ÿ§©¥¨©¥
,`cqg ax.Lc÷î Bðéà:`ng xa inx el dywdéðéà`ed jk ike - ¥§©¥¥¦
,jixackìôB÷ äöçîe íééçôè øîBàä éøáãì ,ïðçBé éaø øîàäå§¨¨©©¦¨¨§¦§¥¨¥§¨©¦¤¡¨¥

,dvgne migth ipy dlrn itlk setk did miptd mgl -ïçìL àöîð¦§¨ª§¨
Lc÷îdaeba eilry dn z`,äìòîì çôè øNò äMîçeid ixdy §©¥£¦¨¨¨¤©§©§¨

dvgne mipy minrt yye ,zkxrn lka df ab lr df mingl dyy
.xyr dyng mdeìôB÷ íééçôè øîBàä éøáãìltkp did mgldy - §¦§¥¨¥§¨©¦¥

,migth ipy wx dlrn itlkçôè øNò íéðL Lc÷î ïçìL àöîð¦§¨ª§¨§©¥§¥¨¨¤©
äìòîìzpeek gxkdae .migth xyr mipy md miigth minrt yy - §©§¨

ixdy ,edaba ycwn did ogleyd mixg` mixac s`y `ziixad
eycba ycwn ogleydy yxetn ixd ,yecig oi` envr mgld yeciwa

:`cqg ax ayiin .dpealde mivnwd z`,déì øîàizxn`y dn ¨©¥
izpeek ,ycwn epi` ogleyyyLc÷î Bðéàdpeald z`e unewd z` ¥§©¥

áøwéìick xg` zxy ilka mpzil jixve ,maixwdl elkeiy - ¦§¥
,daxwdl mxiykdlìáàok`c÷îLmze`ìñtéì,`veiae dpila £¨§©¥¦¨¥

x`yk.zxy ilka mipzipd mixac

äðùî
òáLilk,Lc÷na eéä çì ìL úBcîmixac miccen eid mday ¤©¦¤©¨©¦§¨

,od el`e ,zegpnl oiie ony oebk miglzcn,ïéämipy xeriy `idy ¦
.bel xyrezcn,ïéä éöçoid ivg dperh xt ly mikqp zgpn oky £¦¦
.oiie ony,ïéää úéLéìLedperhd ,li` ly mikqp zgpn zcn jxevl §¦¦©¦

.onye oii oid yilyïéää úéòéáøe.li` ikqplzcne,âBìdgpn lky §¦¦©¦
.ony bel zegtl dperh,âBì úéòéáøe âBì éöçådpyna x`eaiy itk ©£¦§¦¦

oldl(.gt).el` zecn mikxvp eid dnl÷Bãö éaø øa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤©©¦¨
,øîBà`l` ,envr ipta ilk did dcn lkl `lïéäa eéä úBúðL- ¥§¨¨©¦

z` onql eyniyy mivixg eae cala oid zcn wifgnd cg` ilk did
,ycwna zekxvpd zecnd x`yãò ìéàì ïàk ãòå øtì ïàk ãò©¨©¨§©¨¨©¦©

Nákì ïàk,xtd ikqp z` ea cecnl oidd ivg wifgnd daeba uixg - ¨©¤¤
,yakd ikqpl oidd ziriax daebae ,li` ikqpl oidd ziyily daebae

.'eke bel ivge bel ,zecnd x`yl okeíL äéä àì ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥Ÿ¨¨¨
ly dcn,LnLî ïéä äéä äî éëå ,ïéäycwna xac did `l ixd ¦§¦¤¨¨¦§©¥

zpkd jxevl el ewwfed zg` mrt wxe ,mly oid xery ea ekxvedy
ea xn`py ,dyn inia dgynd ony(ck l zeny).'oid zif onWe'àlà §¤¤©¦¦¤¨

,íL äúéä äöçîe âBì ìL äøéúé äcîray oipn z` dnilyd `ide ¦¨§¥¨¤¤¡¨¨§¨¨
,zecnd,ìBãb ïäk úçðîì ããBî äéä daLdyly dperh dzidy ¤¨¨¨¥§¦§©Ÿ¥¨

,ony mibel,ø÷Baa äöçîe âBìodkd aixwdy dgpnd zivgnl ¤¡¨©¤
,xweaaäöçîe âBìaixwdy zivgnl.íéaøòä ïéa ¤¡¨¥¨©§¨¦
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מנחות. פרק תשיעי - כל קרבנות הציבור דף פז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

oifge` mipya cenr ft sc ± oey`x wxtzereay

ìåãâ ïäë éúéáç ããåî äéä åáù ÷åçîelhlhn didyk - yecb did m`e ,oexyr i`vg ipya wlgl el yiy itl -

.rwxw iab lr xftzn did ,ezevglïåøùòåã å"éåî.dil `wtp -åãå÷ðî,dcewp lkc .hrnl iz` eilry cewp eze`y -

.ihernl iz`ìåãâ ïäë éúéáç ããåî äéä åáù`wc epiide ,`iane eziaa oexyr ivg cceny :rnyn `zyd -jixt

"ccen"?÷ìçî.oexyrd ivga edveg jk xg`e ,dxfrl mly ezian e`ian didy -ïðáøì êì éòáéúålkd ixaclc -

.oexyr ivg jixvããåî åáù ïåøùò øéàî éáø øîàãî

äåä ÷åçî éîð ïåøùò éöç ÷åçî ìåãâ ïäë éúéáçì`dc -

.lecb odk iziagl inp dedøéàî éáøãîåwegn mdipy xn`c -

`l inp opaxl ,inp oexyr ivgde lecb odk ly oexyr eze` ,eid

ikd ,lecb odk iziagl ccen did eae ,cg` oexyr `l` ea did

.did wegn ,lecb odk ly lkd ixaclc .dfe df did wegnc inp

ccen did eay wegn .opaxe xi`n iax `ziixaa ibilt ikdc

cg` oexyr `l` ea did `l :mixne` minkge ,lecb odk iziagl

.wegnìåãâ ïäë éúéáçdyy dyery zelg xyr mipy oze` -

.axra dyye xwaaï÷ìçî äîá- "ilka e` cia" ,zelgl -

ilka mwlgi e` ,ecia xryi?ñéðëé éðèøåè éëåjixv did m` -

zelwyn `iadl?áéúë äìì÷áã ïåéëmkngl eaiyde" -

.(ek `xwie) "lwynaåìù ùãåâá íéöî÷ ùã÷éù åäî ïçìù

.oikifa `la dpeal (ly) e` ,dgpn ly unew gipd m`y oebk -

eyciw `le ,mgl eay ogleyd lr ogipde ,ilka eycwl el didy

`l` ,oikifaa egipd `ly - "ely yceba" epiide .xg` ilka

jeza ogipd `ly ,yceba did lkdy ,mgll mgl oia ,dlrnl

leaiw zia el did `l ogleyc - "ely yceba" :xg` oipr .ilk

jk .yceba gpeny enk ied eilr oigipny dn lke ,dlrnl llk

.izrnyäéì éæç àìã.oikifa `la dpeale unew oebk -åðéà

ùã÷î.mgl m` ik ycwl ekxc oi`y -øîåàä éøáãì

ìôå÷ äöçîå íééçôèzegpn) "mgld izy" wxta opixn`ck -

eagx cbpk ,migth dxyr `edy ,mgl lk ly ekx` ozep :(`,ev

xzei mgl ly ekx` `vnp .migth dyng `edy ,ogley ly

mgle mgl lk ltew `vnp .migth dyng ogley ly eagxn

oiletiw dyy `vnp .o`kn dvgne miigthe ,o`kn dvgne miigth

yng deab ,mgl dyy ly ,dkxrn lky .dvgne miigth ly

migth dxyr yng ycwn oglyd `vnp" .migth dxyr

dlrnlxyr dyng dler did ogly ly eyeciwc ,xnelk - "

dxyr ynga mivnw oia mgl oia ,xac lk ycwn dide .migth

ycwn epi` zxn` i`n`e ,ely "yceb" epiidc ,migth?äéì øîà

.axwil epiid - "dil ifg `lc i`n ycwn epi`" opixn`c `d -

mcew xg` ilka eycwl el yi oiicry ,my ycwzn unewd oi`y

dpila lqtil iycwc ,lqtil mivnwd ycwn la` .epxihwiy

"lqtil ycwn la`" :dkxal epexkf iax itn xg` oiipr .`veiae

leki oi` aeye ,ozevnk `ly o`yre li`ed ,dgpnd dleqty -

.oexyrl oxifgdläðùîøîåà ÷åãö éáøá øæòéìà éáø

rax` my did `l -eid oipniq zezpye cala oid `l` ,zecn

.bel ivge bell zezpy ea eid inp ikde .'ek xtl o`k cr :ea

ynyn oid did dn ike`l `lde -

mlern el ekxved?did zg` mrt `l`

ony" aizkc ,dgynd onyl dyn inin

.(l zeny) "oid zifäøéúé äãî-

.zecn rayd milydlïäë éúéáçì ïîù ããåî äéä åáù

ìåãâ" :(`,`p) lirl opixn`ck ,oibel dyly dkixv didy -

.ony dl siqedl - "onyaàøîâäãåäé éáødhnn aiygw -

.dhnl dlrnn aiygw xi`n iaxe ,dlrnl
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ããåîiziagl ccen eay ,wegne" xi`n iax xn`wc `dn Ð 'ek lecb odk iziag edpinxe

.dfa minrte ,dfa ccen minrty :jzrc `wlqc Ð iieyw`l ira `l "lecb odk

äîá`dc ,jk xnel xyt` i`e .dqirl dwlgny :qxhpewa yxit Ð zelgl dwlgn

opixn`lkl ony ziriax lecb odk iziagl ccen did eay ,dgynp ziriaxc :(a,gt) onwl

`edyk ,lelal jixv dyil mcewe .dlge dlg

iphxeh ea zeyrl xyt` `l mewn lkne .zlq

enk ,zlqa dllw oniq mipf`ne zlewync Ð

xyr mipyn cg` ly jk lk dphw dcne .dqira

Ð jk lk dphwc xyt`e ,owzl evx `l oexyra

.dkxa oniq dpi` `id mb

åäîyxit Ð ely yceba mivnw ycwiy

.oikifa `la dpeal ivnew ipy :qxhpewa

:cere !`icda "dpeal" xninl dil dedc :`iywe

aizkck ,oikifa ira inp ogley mrc oeik

:(`,fv) "mgld izy" wxta onwl `ipze ,"eizetk"

oizrc` wqiz j`id ,oikifad el` Ð "eizetk"

ixiinc :yxtl d`xpe ?oikifa `la ibqc xninl

zegpn) `nw wxta opixn`ck ,dgpn ly unewa

edine .dxyk Ð lkida dvnwy dgpnc :(`,g

ycwn la` ,axwil ycwn epi`" wiqnc `d

lqtil ycwnc `gip qxhpewd yexitl ,"lqtil

`l Ð ogley e`l i`c .dpilae mei leaha Ð

oeik ,zxy ilka dycwzp `l oiicrc ,ilqtin

`d Ð ziyixtc i`nl la` .oikifaa depzp `lc

,zxy ilka dgpn dlek dycwzp xak ikd inwin

`edd ik :yxtl yie !dpilae mei leaha `lqtine

oiycwnc "unwy xf" iab (a,e my) `nw wxtc

xg`n ,dxfg ez ipdn `lc oiprl Ð lqtil

.ogleyd lr unewd ycwzpyúåúðùeid

`xza `aa) "dpitqd z` xkend" wxta Ð oida

(a,et,oida eid zezpy ,`pdk ax xn`ck :opixn`

epiax my yxite .zecna eid zezpy inp ikd

."zecn izy" wxta `pdk axc `zlinc :l`eny

la` !epipy dnily dpyn `l` ,o`k dpi`e

iab (a,t) "oii `ivend" wxt zay zkqna

zezpy opzck ,zezpy :`pdk ax yxtn ,"iticp`"

ax xn`ck" mzd opixn`w ikd `zyde .oida eid

inp `kd ,oida eid zezpy :xg` uexiz lr "`pdk

.zecna eid zezpy :uxzp
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é"úë é"ùø

ïåøùòåî.yixc "oexyre"c y`xay e"ie -éãå÷ðî.mipexyr ipy [ly] dcn my did [`lye] ,oinvnevn mipexyr [did `ly] "oexyr"c daizn [opaxl] hrnn ikdle ,[`a `ed] xqgle hrnl [`ay] -[ããåî]ivg `iadl [leki] dligzkl :rnyn -

.ezian oexyrøéàî éáøì òîùð øéàî éáøãî.`ed oiziag ly `dc ,wegn [inp] oexyr ivg - dwigna oiziag zcnc dil `xiaq `nl` ,wegn oiziagc oexyr xi`n iax xn`cn :`zlin jci`l rnyp `zlin `cgn -ïðáøì ÷åçî øéàî éáøãî

÷åçî éîð.mipexyr oipna `l` opaxe xi`n iax ibilt `l `dac .ea oiccen oiziag s` :ixn` [`dc] -ä÷ìçî äîá.miaxrd oia yye xwaa zelg yy d`a `idy ,zelgl dqird dwlgny -ãéá.dcn `la -éìëá åàzegpn x`y .dcna -

dqird dzid `l miptd mglc .lecbd odk iziage miptd mgln ueg ,zexyk - ozlg zcnn hriny e` ,ozlg zcna daixy zegpnd lk :"zegpn el`" idlya `ipzck ,efn dlecb ef m` ol ztki` `lc ,ewlgl cia ibqc ol `hiyt - xyr xyr ze`ac

.dnvr ipta zg` lk zyelp dzid mipexyr ipy dlg lkc ,zwlgznñéðëé éðèøåèdxfra qipki mipf`n zlewyn ike -?ol ztki` i`n - "qipki" :jixt `we?áéúë äìì÷áã ïåéë."lwyna mkngl eaiyde" -åìù ùãåâá,jez el oi` oglyd -

.mgld lv` oikifa `la dpeal ivnew ipy eilr ozp m`åäîoikifad my did eli`k eycwiy -?äéì éæçã.oikifal `l` oglyl ifg `l - mivnw ,oglyl ifg mgl -ïðçåé éáø øîà àäå."mgld izy" wxta -øîåàä éøáãìmigth miptd mgl -

.migth dyng za dn`a ,dvgneìôåëmiigthe o`kn dvgne miigth ltek `edy `vnp - oglyd agexa gpen mgld jxe`e ,migth dying za dn` oglyd agexe ,migth dxyr did mgld jxe`y itl .dvgne miigth letk did mgld otecy -

."mgld izy" wxta opixn`ck ,dvext daiz oink ieyr didy .dlrn itlk ,o`kn dvgneíéçôè øùò äùîç äìòîì ùã÷î ïçìùä àöîðmigth xyr dyng edl ied - dvgne migth ipy zg` lkl ,ef iab lr ef ,dkxrna eid zelg yyc -

.oezgzk oeilrd z` oglyd ycwne .oglydn dlrnl dlerøîåàä éøáãì.migth dyy za dn`a migthc -'åë ïçìùä àöîð`zyd cr eh` - mgla i`c .oglyc yceb edl ycwnc - mivnw oebk ,xn`w ilin x`ya jgxk lr opgei iaxe -

edl ycwn oglyc opirci `l?ìñôéì ùã÷î ìáà.onvr oikifaa yicw eli`k lqtil yicw ,`veiae mei leaha -äðùîïéäì åéä úåúðù.zenibt e` zepnqn oipnq eid eae ,oid `l` my did `l -øôì ïàë ãò.oidd ivg -ìéàì ïàë ãò

.oidd ziyily -ùáëì ïàë ãò.oidd ziriax -äøéúé äãî àìà.zecn ray milydl my dzid -ìåãâ ïäë éúéáç."zlkzd" wxta opixn`ck ,miaxrd oia dvgne bele ,zixgy dvgne bel ,ony oibel dyly dl jixv did -
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קסז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ft sc zegpn(ycew zay meil)

ilkeããBî äéä BaL ÷eçîoexyr,ìBãb ïäk ézéáçìdidy oeiky ¨¤¨¨¥©£¦¥Ÿ¥¨
zleqd dzid yecb did m` ,axrl eivge xweal eivg ewlgl jixv

.dwelgd zrya rwxw iab lr zxftznäéä àì ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦Ÿ¨¨
àlà íLilkøîàpL ,ãçà ïBøOò(c hk xacna)Nákì ãçà ïBøOòå' ¨¤¨¦¨¤¨¤¤¡©§¦¨¤¨©¤¤
'ãçàäøîBì ãeîìz äî ïk íà ,(hk gk my)ïBøOò ïBøOò'UaMl ¨¤¨¦¥©©§©¦¨¦¨©¤¤

,oexyr ilk ipy eidy xi`n iax cnl epnny 'cg`dúBaøìdidy ¨¤¨§©
wifgnd ilk cerïBøOò éöç.lecb odkd iziag z` ewlig eay £¦¦¨
:`xnbd zl`eyøéàî éaøå,oexyr ilk ipy eidy df weqtn yxecd §©¦¥¦

déì àðî ïBøOò éöç:`xnbd daiyn .el oipn -ïBøOòåî déì à÷ôð £¦¦¨§¨¥¨§¨¥¦§¦¨
lr zcnlnd ,'cg` oexyre' zaiza dpey`xd e"iedn z`f `ived -

:`xnbd zl`ey .ieaixïðaøådaiyn .e"ied ieaixn ecnli dn §©¨¨
:`xnbdéLøc àì å"éå:`xnbd zl`ey .llk dze` miyxec mpi` - ¨Ÿ¨§¦

'ãçàä Nákì ãçà ïBøOòå' éàä ,øéàî éaøå(c hk my)eyxc epnny §©¦¥¦©§¦¨¤¨©¤¤¨¤¨
,mipy `le cg` didy opaxdéì ãéáò éàî.epnn cnl `ed dn - ©¨¦¥

:`xnbd daiynàeääcnll `a df weqt -a àì ãBãîé àlLilk ©¤Ÿ¦§Ÿ§
ìL ìLäLzepexyrøtì,zepexyr dyly jixvd xt oaxwl -àìå ¤§Ÿ¨©¨§Ÿ

ailkìéàì íéðL ìLminrt dnk ccen `l` ,zepexyr ipy jixvd §¤§©¦¨©¦
oexyr ly ilka:`xnbd zl`ey .zkxvpd dcnl ribny crïðaøå§©¨¨

,cg` oexyr ilk wx didy df weqtn ecnlyoipncecni `ly mdl
:`xnbd daiyn .'eke xtl dylyaBãewpî eäì à÷ôðz`f ecnl - ¨§¨§¦¦

miweqtd jynda z`aend 'oexyre' zaiz lry dcewpdn(eh hk my)

`a df cewipy ,'miUaM xUr drAx`l cg`d UaMl oFxUr oFxUre'§¦¨¦¨©¤¤¨¤¨§©§¨¨¨¨§¨¦
.hrnlàéðúc,`ziixaaãe÷ð änì ,éñBé éaø øîàze`'å"éå' §©§¨¨©©¦¥¨¨¨¨

òöîàaLzaizïBLàøä áBè íBé ìL ïBLàø ïBøOò ìL 'ïBøOò' ¤§¤§©¦¨¤¦¨¦¤¨¦
,âç ìLhrnla àì ãBcîé àlLilkìL ìLäLmipexyràìå øtì ¤¨¤Ÿ¦§Ÿ¦¤§Ÿ¨©¨§Ÿ

.ìéàì íéðL ìLa:`xnbd zl`eyøéàî éaøådf oic cnly §¤§©¦¨©¦§©¦¥¦
daiyn .'oexyre' zaiz lr cewipdn hrni dn 'cg` oexyre'n

:`xnbdLéøc àì Bãewð.cewip yxec epi` - ¦Ÿ¨¦
ly ilk :dpyna epipyããBî äéä BaL ,LnLî äéä äî ïBøOò éöç£¦¦¨¤¨¨§©¥¤¨¨¥
.ìBãb ïäk ézéáçìdidy dpynd zpeeky `xnbd dxaq dligza ©£¦¥Ÿ¥¨

wn .ezian oexyr ivg `iane ccen:`xnbd dy,ããBî`ed ok ike ¥
,oexyr ivg wx `iade ccnyéäðéîøe,epipyy `ziixan dyw ixde - §¦§¦

íìL ïBøOò àéáî àlà ,ïéàöç ïéàa eéä àì ìBãb ïäk ézéáç£¦¥Ÿ¥¨Ÿ¨¨¦£¨¦¤¨¥¦¦¨¨¥
ezianeäöBçå:`xnbd zvxzn .axrl dvgne xweal dvgnøîà §¥¨©

éðz÷c énð ããBî éàî ,úLL áø,dpyna epipyy 'ccen' zpeek dn - ©¥¤©¥©¦§¨¨¥
÷lçîezian mly oexyr `ian -ewlgne.oexyrd ivg zcn ici lr §©¥

:`ng xa inx wtzqpy zewitq yly d`ian `xnbddépéî àòa§¨¦¥
[l`y-]Leãb øéàî éaøì ïBøOò éöç ,àcñç áøî àîç øa éîø̈¦©¨¨¥©¦§¨£¦¦¨§©¦¥¦¨

äéä ÷eçî Bà äéä,oexyr ilk ipy eidy lirl xaeqd xi`n iaxl - ¨¨¨¨¨
did oke ,dwegn dcna oiziag zgpn ly ipyde dyecb dcna cg`d
ivg zcn eze` ,oiziag zgpn z` miwlgn eid eay oexyr ivg zcn

,dwegn e` dzid dyecb oexyrï"çìL é"zéáç é"öç ïîéñ)oniq - ¦¨£¦£¦¥ª§¨
eppipra `ng xa inx ly eizewtq zylyl.(:`xnbd zl`eyéòaéúå§¦¨¥

ïðaøì Cìmixaeqe miwlegd minkg zrcl wtzqn jpi` recn - ¨§©¨¨
ilk didydaiyn .oexyr ivg did mzhiyl s` `ld ,cg` oexyr

:`xnbdeäì àéòaéî à÷ déôeb ïBøOò ,ïðaøìilka wtzqdl yi - §©¨¨¦¨¥¨¦©§¨§
,envr oexyr lym`.äéä ÷eçî Bà äéä Leãbz` `xnbd zhyet ¨¨¨¨¨¨

:wtqddéì øîà,`cqg axøéàî éaøì òîLð øéàî éaøcî- ¨©¥¦§©¦¥¦¦§©§©¦¥¦
lr ezrca wtqd z` heytl yi oexyrd zcn iabl xi`n iax ixacn

,oexyr ivg zcnïðaøì òîLð øéàî éaøcîeyi eixacn oke - ¦§©¦¥¦¦§©§©¨¨
.oexyrd zcn lr opax zrca wtqd z` heytlîdnéaø øîàc ¦§¨©©¦

øéàîdyïBøOòdid oiziag zgpn ly,÷eçîy heytl yiéöç ¥¦¦¨¨£¦
énð ïBøOòdid,÷eçîyie .dwigna eid dizecicn lky xazqny ¦¨©¦¨
mb heytl÷eçî øéàî éaøcîly oexyrd did xi`n iaxly dfn - ¦§©¦¥¦¨

,wegn oiziag zgpnénð ïðaøìdid,÷eçî`l` eilr ewlgp `l ik §©¨¨©¦¨
oexyry xn`y dna mle` ,mizy e` oexyr ly zg` dcn dzid m`

.eilr ewlgp `l wegn did oiziag zgpn ly
:ipy wtqìBãb ïäk ézéáç ,àcñç áøî àîç øa éîø dépéî àòa§¨¦¥¨¦©¨¨¥©¦§¨£¦¥Ÿ¥¨

úBlçì ï÷lçî änacvik ,gnw oexyr ivgn dyelipy dqird - ©¤§©§¨©©
mzwelg xryn did ,zelg yyl dwlgn didéìëa Bà ãiaici lr ©¨¦§¦

zhyet .zwcwecne dey mzwelg `dzy ick ,mipf`na dliwy
:`xnbdéàc ,ãiác àèéLtmwlig,éìëa,dywñéðëé éðèøeè- §¦¨§©¨§¦¦§¦§§¦©§¦

:`xnbd zxxan .dxfrl zlewyn qipki ikeñéðëéådaiyn .jka dne §©§¦
:`xnbdàòøà çøBà åàì ,áéúk äìì÷ác ïåékdxezay oeik - ¥¨§¦§¨¨§¦¨©©§¨

dgkezd zyxta dllw jxca mgl zliwy dxkfp(ek ek `xwie)EaiWde'§¥¦
.ycwna mgl lwyiy ie`xd on df oi` ,'lwWOA mkngl©§§¤©¦§¨

:iyily wtqeäî ïçìL ,àcñç áøî àîç øa éîø dépéî àòa§¨¦¥¨¦©¨¨¥©¦§¨ª§¨©
íéöî÷ Lc÷iLmikifad jeza ozpidl dzevny dpeald epiid - ¤§©¥§¨¦

oke ,axwil deycwiy ick [miptd mgl ogley lr zegpend zetk]
exiykne eycwnd zxy ilk jeza ozpidl ezevny zegpn ly unew
ogley lr mgipiy ici lr mycwl xyt` m`d ,gafnd lr exihwdl

miptdBlL LãBba.jez el oi`e uext exie`y mewn ,mgll mgl oia - ©¤¤
:wtqd iccv z` `xnbd zx`anLc÷î énð íéöî÷ ,íçì Lc÷îcî¦¦§©¥¤¤§¨¦©¦§©¥

myk m`d -exizdl eilr gpend mgld z` ogleyd ycwny
unew z` e` dpeald z` ycwn jk ,jez el oi`y s` ,mipdkl

,dgpndàîìc Bà`ny -déì éæçc,eilr zeidl ie`xy dn - ¦§¨©£¦¥
,mgld epiidc`ed ixddéì éæç àìc ,Lc÷îivnw e` dpeal la` - §©¥§Ÿ£¦¥

,ogleya mnewn oi`y dgpn.Lc÷î àì:`xnbd zhyetdéì øîà Ÿ§©¥¨©¥
,`cqg ax.Lc÷î Bðéà:`ng xa inx el dywdéðéà`ed jk ike - ¥§©¥¥¦
,jixackìôB÷ äöçîe íééçôè øîBàä éøáãì ,ïðçBé éaø øîàäå§¨¨©©¦¨¨§¦§¥¨¥§¨©¦¤¡¨¥

,dvgne migth ipy dlrn itlk setk did miptd mgl -ïçìL àöîð¦§¨ª§¨
Lc÷îdaeba eilry dn z`,äìòîì çôè øNò äMîçeid ixdy §©¥£¦¨¨¨¤©§©§¨

dvgne mipy minrt yye ,zkxrn lka df ab lr df mingl dyy
.xyr dyng mdeìôB÷ íééçôè øîBàä éøáãìltkp did mgldy - §¦§¥¨¥§¨©¦¥

,migth ipy wx dlrn itlkçôè øNò íéðL Lc÷î ïçìL àöîð¦§¨ª§¨§©¥§¥¨¨¤©
äìòîìzpeek gxkdae .migth xyr mipy md miigth minrt yy - §©§¨

ixdy ,edaba ycwn did ogleyd mixg` mixac s`y `ziixad
eycba ycwn ogleydy yxetn ixd ,yecig oi` envr mgld yeciwa

:`cqg ax ayiin .dpealde mivnwd z`,déì øîàizxn`y dn ¨©¥
izpeek ,ycwn epi` ogleyyyLc÷î Bðéàdpeald z`e unewd z` ¥§©¥

áøwéìick xg` zxy ilka mpzil jixve ,maixwdl elkeiy - ¦§¥
,daxwdl mxiykdlìáàok`c÷îLmze`ìñtéì,`veiae dpila £¨§©¥¦¨¥

x`yk.zxy ilka mipzipd mixac

äðùî
òáLilk,Lc÷na eéä çì ìL úBcîmixac miccen eid mday ¤©¦¤©¨©¦§¨

,od el`e ,zegpnl oiie ony oebk miglzcn,ïéämipy xeriy `idy ¦
.bel xyrezcn,ïéä éöçoid ivg dperh xt ly mikqp zgpn oky £¦¦
.oiie ony,ïéää úéLéìLedperhd ,li` ly mikqp zgpn zcn jxevl §¦¦©¦

.onye oii oid yilyïéää úéòéáøe.li` ikqplzcne,âBìdgpn lky §¦¦©¦
.ony bel zegtl dperh,âBì úéòéáøe âBì éöçådpyna x`eaiy itk ©£¦§¦¦

oldl(.gt).el` zecn mikxvp eid dnl÷Bãö éaø øa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤©©¦¨
,øîBà`l` ,envr ipta ilk did dcn lkl `lïéäa eéä úBúðL- ¥§¨¨©¦

z` onql eyniyy mivixg eae cala oid zcn wifgnd cg` ilk did
,ycwna zekxvpd zecnd x`yãò ìéàì ïàk ãòå øtì ïàk ãò©¨©¨§©¨¨©¦©

Nákì ïàk,xtd ikqp z` ea cecnl oidd ivg wifgnd daeba uixg - ¨©¤¤
,yakd ikqpl oidd ziriax daebae ,li` ikqpl oidd ziyily daebae

.'eke bel ivge bel ,zecnd x`yl okeíL äéä àì ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥Ÿ¨¨¨
ly dcn,LnLî ïéä äéä äî éëå ,ïéäycwna xac did `l ixd ¦§¦¤¨¨¦§©¥

zpkd jxevl el ewwfed zg` mrt wxe ,mly oid xery ea ekxvedy
ea xn`py ,dyn inia dgynd ony(ck l zeny).'oid zif onWe'àlà §¤¤©¦¦¤¨

,íL äúéä äöçîe âBì ìL äøéúé äcîray oipn z` dnilyd `ide ¦¨§¥¨¤¤¡¨¨§¨¨
,zecnd,ìBãb ïäk úçðîì ããBî äéä daLdyly dperh dzidy ¤¨¨¨¥§¦§©Ÿ¥¨

,ony mibel,ø÷Baa äöçîe âBìodkd aixwdy dgpnd zivgnl ¤¡¨©¤
,xweaaäöçîe âBìaixwdy zivgnl.íéaøòä ïéa ¤¡¨¥¨©§¨¦
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c"agקסח i`iyp epizeax zxezn

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced
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ד סעיף שבת, בתפילת הטועה דין רסח, סימן ב חלק
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ïðåç øîàù íãå÷ [çאלא חונן תיבת גם התחיל ואם -
או "חו" כמו תחלתה אלא התיבה, כל עדיין אמר שלא

הברכה לגמור א"צ "חונן" לומר גמר ולא .9"חונ"

úáù úìôúá ë"â [èיום-טוב בתפלת הדין והוא -

בשחרית ואפילו בחרתנו' 'אתה בו .10שאומרים

zetqede mipeiv

עוד9) שכתב חדשה מנחה בשם ב ס"ק עח סי' השלחן בדי
הנ"ל ובבדה"ש בלבו, הברכה יהרהר בזה מסופק הוא שאם
והרי - כזה ספק של במקרה הברכה יגמור לא מדוע בצ"ע הניח

לבטלה. ברכה חשש שום בזה אין
שחל10) ביו"ט כט הערה פנ"ח בשש"כ שהסתפק מה וראה

'אתה בטעות והתחיל בחרתנו' 'אתה להתפלל וצריך במוצאש"ק
או חוננתנו' 'אתה לומר עליו האם הברכה, לגמור ועליו חונן'
לחזור עליו האם שכן, נאמר ואם חונן, אתה בברכת 'ותודיענו'
מכן. לאחר שמתפלל בחרתנו' 'אתה בברכת 'ותודיענו' ולומר

ויש11) ס"א: שם ובשו"ע לידינו, הגיע לא בשוע"ר זה סי'
ופתח: יין של שהוא וסבור מים או שכר כוס לקח שאם אומרים

פרי בורא לומר דעת על העולם, מלך אלהינו ה' אתה ברוך
יצא. שהכל, וסיים מים או שכר שהוא ונזכר וכ"ש‰‚‰הגפן, :

שהכל, לומר אדעתא ופתח מים שהוא וסבור יין בידו היה אם
שהכל סיים אם אף שהרי שיוצא, הגפן פרי בורא ובירך ונזכר

יצא,
להלן הוא Îועד"ז ÛÈÚÒ ËÙ˙ 'ÈÒלספור דעת על בירך אם :

שגמר ולאחר רביעי יום שהיום סבור שהוא לעומר ימים ארבעה
אלא ולברך לחזור צריך אין חמישי יום שהיום נזכר הברכה
פי על אף כבר שבירך הברכה סמך על חמשה מיד סופר
שדברים לפי כלום בכך אין רביעי יום דעת על היתה שהברכה

ר"ט. בסי' שנתבאר כמו זה לענין דברים אינן שבלב

•
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לישראל‡ מלאכה שיעשה לנכרי להניח שאסור פי על אף
שכיר בתורת עושה הוא אם בשכר שעושה פי על אף בשבת
יום כל בעד לו ואמר השבת קודם הישראל ששכרו כגון יום
לו אמר שלא פי על אף וכך כך לך אתן לי שתעבוד ויום
למחות הוא צריך עובד הוא מעצמו אלא בשבת גם שיעבוד
בתורת עושה הוא אם אבל רמ"ג בסימן שנתבאר כמו בידו
בין וכך כך שכר בעד וכך כך לעשות עליו שקיבל קבלנות

לעשות ממה לו שנתן הישראל משל שעושה בין משלו שעושה
לו שנתן או שכר לו וקצץ לתפור בגד לו שנתן כגון המלאכה
שלא בין הבגד כל לארוג עליו שקיבל בין בגד לו לארוג חוטין
אמה כל בעד לו שקצץ אלא הבגד כל לארוג כלל עליו קיבל
ואפילו בשבת מלאכתו כל שיעשה להניחו מותר שיארוג ואמה
על לחשיכה סמוך שבת בערב אפילו לו ליתן מותר לכתחלה
יעשה שהנכרי שיודע פי על אף רנ"ב בסימן שיתבאר דרך
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אֹותֹו929) הּמתוּדה930)הּסֹובבים ׁשּכל מּדּוע? וּדּוי, ּתּגיד ְְִִִִֶֶַַַַַַָ
עֹונֹותי הּבא.על לעֹולם חלק לֹו יׁש ידי932)אפּלּו931)ו על ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשעׂשּו, חמּורה עברה ּבגלל למה933ּבית־ּדין, ּכהמׁשְך ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּכאן מבארת סּכנה, מּמקֹומֹות להתרחק לעיל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּׁשּלמדנּו
ּכְך ּכל ׁשאינּה לסּכנה ּגם לחׁשׁש יׁש היכן עד ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹהּגמרא
ּבּקטע ּׁשּלמדנּו מה את ּגם ּתבאר ּובהמׁשְך ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמּוחׁשית,
אפּלּו למּצבֹו. להתיחס צריְך מסּכן חֹולה ּכיצד ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻהּקֹודם,

יֹום־יֹומי,935)רק934) ּדבר הּמֹובילֹו936)ׁשהּוא ׁשֹוטר ִִֵֶַַָָ
קל938)מרּגיׁש937)למׁשּפט, חׁשׁש ׁשרׁשרת939אפּלּו ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָ
ּכח940)ואזיקים, לֹו היה ׁשּלא ּגם סּבֹות, ׁשּתי ּבגלל ְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹֹ

ּבררה לֹו ׁשאין וראה ּוביׁשיבה, ּבעמידה עצמֹו את ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלהחזיק
ּכדי ׁשּתֹוְך ּתקוה מּתֹוְך וגם לּפֹול, ׁשּלא ּכדי – לׁשּכב ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאּלא
הּוא מה זמן ואחר מּצבֹו, יׁשּתּפר ּגּופנית ּומנּוחה ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָׁשכיבה
ּתֹועלת ׁשּכל ּגּלה הּוא אבל חלׁשתֹו. על להתּגּבר ּכח ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻיאזר

לֹו, צֹומחת הּוא941)אינּה אּלא הֹועילה לא הּׁשכיבה ְִִֵֶַַַָָָָֹ
ולא942) ּכנֹופל, ּכח מחּסר לׁשּכב נאלץ ּוכבר ְְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָֹֹֻלמׁשּכב,

אזי לנּוח. ּבחירתֹו ּבדיני943)מּתֹוְך ׁשּדן הּמׁשּפט לבית ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
הּמׁשּפט944)נפׁשֹות, ּבבית ּכעת הּיֹוׁשב זה ל"נֹופל" ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָ

זכּות945) ּומלּמדי יׁשר מליצי הּוא946)סנגֹורים אז רק ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ

הּגדֹולים948)ה947) הּיׁשר מן949)מליצי להּצילֹו ׁשּבכחם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹ
חליֹו. מּמּטת להקימֹו ּדהינּו: עֹוד950)הּגרּדֹום, ׁשּנבראה ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָ

ּומּמילא לט/ב), נדרים נד/א, (פסחים העֹולם ּבריאת ְְִִִֵֵַָָָלפני
ׁשל לּמגּבלֹות ּכפּופה ואינּה הּטבע, מחּקי חלק אינּה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהיא
את להֹוׁשיע לּה רב ּכחּה לכן הּבריאה, ּבתֹוְך ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּנמצאים
ׁשּיּׁשאר מחּיבים הּטבע חּקי אם ּגם למׁשּכב, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהּנֹופל

למּטתֹו. הם951)מרּתק הּנֹוספים הּגדֹולים הּפרקליטים ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֻ
ּכי953)לכן952) ׁשלילי, הּוא החֹולה ׁשל הּכללי 954)ׁשהּמאזן ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

העברֹות955)מלאכים ותׁשעה ותׁשעים מאֹות ּתׁשע מּול ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ
ׁשּנבראּו956)מתיּצב הּללּו ה"ּגדֹולים" מהּפרקליטים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָ

זה "ּגדֹול" ּפרקליט ׁשעׂשה, מלּמדי957מהּמצוֹות נגד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
והחֹולה הּכף, את להכריע הּוא יכֹול הּללּו, הרּבים ְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָהחֹובה

החֹולה]958) עליו],960)[מּתֹוְך]959)[על ׁשּיׁש הּזכּות [את ְִֵֶֶֶַַַָָ
חנינה],961) לֹו ּכי]963)[ּפדהּו]962)[יּתן לּׁשאֹול, ירד [ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָֹ

ׁשּנֹוצרּו מאּלה אחד ׁשּפרקליט הרי =ּכּפרה. ּכפר" ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמצאתי
להכריע ּבכחֹו יׁש הּטֹובים, והּמעׂשים הּתׁשּובה ידי ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָֹעל

קטרּוגים וּתׁשע ּתׁשעים מאֹות יצר964ּתׁשע ׁשהחֹוטא רע ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ
עליו מלּמדים עׂשּוי965)ּבעצמֹו, מלאְך ּבאֹותֹו מאלף ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

עליו.966)להתּפרׁש. מתּוחה הּדין ׁשּמּדת החֹולה אז ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
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ד סעיף שבת, בתפילת הטועה דין רסח, סימן ב חלק
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ïðåç øîàù íãå÷ [çאלא חונן תיבת גם התחיל ואם -
או "חו" כמו תחלתה אלא התיבה, כל עדיין אמר שלא

הברכה לגמור א"צ "חונן" לומר גמר ולא .9"חונ"

úáù úìôúá ë"â [èיום-טוב בתפלת הדין והוא -

בשחרית ואפילו בחרתנו' 'אתה בו .10שאומרים

zetqede mipeiv

עוד9) שכתב חדשה מנחה בשם ב ס"ק עח סי' השלחן בדי
הנ"ל ובבדה"ש בלבו, הברכה יהרהר בזה מסופק הוא שאם
והרי - כזה ספק של במקרה הברכה יגמור לא מדוע בצ"ע הניח

לבטלה. ברכה חשש שום בזה אין
שחל10) ביו"ט כט הערה פנ"ח בשש"כ שהסתפק מה וראה

'אתה בטעות והתחיל בחרתנו' 'אתה להתפלל וצריך במוצאש"ק
או חוננתנו' 'אתה לומר עליו האם הברכה, לגמור ועליו חונן'
לחזור עליו האם שכן, נאמר ואם חונן, אתה בברכת 'ותודיענו'
מכן. לאחר שמתפלל בחרתנו' 'אתה בברכת 'ותודיענו' ולומר

ויש11) ס"א: שם ובשו"ע לידינו, הגיע לא בשוע"ר זה סי'
ופתח: יין של שהוא וסבור מים או שכר כוס לקח שאם אומרים

פרי בורא לומר דעת על העולם, מלך אלהינו ה' אתה ברוך
יצא. שהכל, וסיים מים או שכר שהוא ונזכר וכ"ש‰‚‰הגפן, :

שהכל, לומר אדעתא ופתח מים שהוא וסבור יין בידו היה אם
שהכל סיים אם אף שהרי שיוצא, הגפן פרי בורא ובירך ונזכר

יצא,
להלן הוא Îועד"ז ÛÈÚÒ ËÙ˙ 'ÈÒלספור דעת על בירך אם :

שגמר ולאחר רביעי יום שהיום סבור שהוא לעומר ימים ארבעה
אלא ולברך לחזור צריך אין חמישי יום שהיום נזכר הברכה
פי על אף כבר שבירך הברכה סמך על חמשה מיד סופר
שדברים לפי כלום בכך אין רביעי יום דעת על היתה שהברכה

ר"ט. בסי' שנתבאר כמו זה לענין דברים אינן שבלב

•

zay zekld - jexr ogley

לישראל‡ מלאכה שיעשה לנכרי להניח שאסור פי על אף
שכיר בתורת עושה הוא אם בשכר שעושה פי על אף בשבת
יום כל בעד לו ואמר השבת קודם הישראל ששכרו כגון יום
לו אמר שלא פי על אף וכך כך לך אתן לי שתעבוד ויום
למחות הוא צריך עובד הוא מעצמו אלא בשבת גם שיעבוד
בתורת עושה הוא אם אבל רמ"ג בסימן שנתבאר כמו בידו
בין וכך כך שכר בעד וכך כך לעשות עליו שקיבל קבלנות

לעשות ממה לו שנתן הישראל משל שעושה בין משלו שעושה
לו שנתן או שכר לו וקצץ לתפור בגד לו שנתן כגון המלאכה
שלא בין הבגד כל לארוג עליו שקיבל בין בגד לו לארוג חוטין
אמה כל בעד לו שקצץ אלא הבגד כל לארוג כלל עליו קיבל
ואפילו בשבת מלאכתו כל שיעשה להניחו מותר שיארוג ואמה
על לחשיכה סמוך שבת בערב אפילו לו ליתן מותר לכתחלה
יעשה שהנכרי שיודע פי על אף רנ"ב בסימן שיתבאר דרך
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בשביל עושה אינו הנכרי מקום מכל חפץ) הוא (ובכך בשבת
כדי מלאכתו להשלים למהר עצמו בשביל אלא הישראל טובת

שכרו. לקבל

ואין כלל שלו המלאכה אין יום שהשכיר יום לשכיר דומה ואינו
המלאכה להשלים כדי בעבודתו כוונתו אין שהרי בה עסק לו
בהגמרה כלל תועלת לו ואין לגמור המלאכה עליו לא שהרי
שכרו לו שיתן כדי היום כל הישראל את לעבוד כוונתו אלא
המלאכה הקבלן אבל הישראל שליחות כעושה זה הרי לפיכך
ליטול כדי המלאכה להשלים היא בעבודתו שכוונתו שלו היא

ישראל. של כשלוחו ואינו שכרו

[ו]שלא הישראל בבית יעשה שלא ליזהר צריך מקום ומכל
וגם השבת קודם דמים לו שיקצוץ וגם בשבת שיעשה לו יאמר
המלאכה כל לעשות הנכרי שיוכל בענין א"כ אלא לו יתן שלא
ע"ש רנ"ב בסימן כמ"ש לאחריו או השבת קודם ירצה אם בחול

אלו: דינים פרטי כל

להני· שמותר אמורים דברים לעשותבמה נכרי לקבלן ח
שהנכרי הקרקע מן התלוש בדבר מלאכה כשעושה בשבת
ואין הישראל רשות שאינו אחר במקום או בביתו לעשותה יכול
העין מראית חשש כאן ואין הישראל מלאכת שהיא ניכר הדבר
בית לבנות עליו שקיבל כגון לקרקע במחובר כשעושה אבל
גלויה שהקרקע כיון לישראל שדה לקצור או לישראל
שגם רואה לכל הדבר ניכר ישראל של שהיא לכל ומפורסמת
בתוך או העיר בתוך הוא אם לפיכך הישראל של היא המלאכה
שהרואה העין מראית מפני בשבת שיעשה להניחו אסור תחומה

הישראל. אצל יום שכיר שהוא יאמר

ישראל של היא זו שקרקע לכל מפורסם הדבר אין אם ואפילו
יודעים שהם שכניו של העין למראית לחוש יש מקום מכל
הוא במלאכה העוסק שהנכרי יודעים ואינן שלו היא זו שקרקע
בין בכפר דר הוא אם ואפילו יום שכיר שהוא יאמרו אלא קבלן
בתוך עושה אם מקום מכל ישראל שכנים שם לו שאין הנכרים
שישבתו אורחים שם לו יזדמנו שמא לחוש יש הכפר תחום
ויחשדוהו הישראל בקרקע בשבת עוסק הנכרי את ויראו אצלו
יודעים שהם ביתו לבני לחוש יש וגם אצלו יום שכיר שהנכרי
אצלו. יום שכיר הוא שהנכרי אותו ויחשדו שלו היא שהמלאכה

תלוש בדבר כשעושה יודעיםאבל ישראל שמקצת אף
הפעמים שרוב כיון חכמים גזרו לא ישראל של היא שהמלאכה
כלל קול לה אין תלוש שמלאכת כלל לאחרים נודע הדבר אין
ורוב ומפורסם גלוי במקום שהוא במחובר כשעושה משא"כ
יש מחובר שמלאכת לרבים ומפורסמת גלויה המלאכה הפעמים

ממקצת אלא העין מראית חשש אין לפעמים אם לפיכך קול לה
חכמים: גזרו ישראל

העיר‚ תחום בתוך או העיר בתוך המלאכה כשעושה זה וכל
כשעושה אבל בשבת לשם לילך העיר אנשי שיכולין
תוך בה דרים שישראל אחרת עיר אין וגם לתחום חוץ המלאכה

בשבת: שיעשה להניחו מותר המלאכה מקום של תחומיו

שהיא„ לרבים וידועה מפורסמת היא אם תלוש מלאכת אפילו
בנין כגון ומפורסם גלוי במקום נעשית והיא ישראל של

שהו הנהר שפת על לבנותה שדרך פרהסיאהספינה מקום א
העין: מראית מפני בשבת לעשות להניחו אסור

נקרא‰ הישראל ששם מדברים בה וכיוצא בספינה בד"א
שם שאין דבר אבל פלוני של הוא זה דבר שאומרים עליהם
לרבים ונתפרסם בפרהסיא שעושה רק עליו נקרא הישראל
לו ששכר ישראל כגון הישראל לצורך בשבת נעשה זה שדבר
בשבת אותם ועשה חדשים כלים לו לעשות בקבלנות נכרי
בשביל שעושה לרבים ונתפרסם הקול שיצא שאף בפרהסיא
נקראים להיות עליהם שמו נקרא לא עדיין מקום מכל הישראל
אף לפיכך מעולם לרשותו באו לא שעדיין כיון פלוני של כלים
מעיקר בידו למחות צריך אינו ומפורסם גלוי במקום שעושה
שעה לרנון לחוש בידו ולמחות להחמיר טוב מקום ומכל הדין
בשליחותו: בשבת מלאכה עושה שנכרי לומר אחריו ירונו שלא

Âלפסול כגון מחובר לצורך הוא אם בתלוש לעשות אפילו
בידו למחות צריך בבנין לשקעם כדי הקורות ולתקן האבנים
עושה ואפילו מהבנין רחוק עושה אפילו התחום בתוך הוא אם
הישראל של זה בנין בשביל שעושה ניכר הדבר שאין בביתו
עצמו: כהבנין דינם הרי בהבנין לשקעם שסופן כיון מקום מכל

Êלהתיר יש בקבלנות בשבת ועשה בידו מיחה לא ואם
מותר בקבלנות בשבת שנבנה הבית וכן בבנין לשקעם
נכרי קבלנות שמתיר מי שיש לפי בו לדור ליכנס להישראל
שכיר נכרי אבל בדיעבד עליו לסמוך הוא וכדאי במחובר ואפילו
לעולם ישראל שום בו יכנס שלא להחמיר נכון בשבת שבנה יום
יעשה שלא עמו התנה לימים הנכרי את כששכר אם ואפילו
הישראל לטובת עשה (ו)אם מעצמו עשה והנכרי השבת ביום
לטובת נתכוין אם אבל לעולם ישראל שום בו יכנס שלא נכון
שלא עמו שהתנה כיון בו לדור הבית לבעל אפילו מותר עצמו

בשבת: יעשה

ובו הישראל בעד לעשות הנכרי יכול מלאכות איזו רמד, סימן ב חלק

סעיפים: כ"ב
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dxez ihewl

רגש מתוך התפלה דיבורי – דקדושה "מדבר"

לאלקות הצמאון

הנשמה שעליית נתבאר הקודם הפרק [בסוף

ב למטה ירדה בחינתגלות"(שבגללה שהוא הגוף, "

""מדבר" עבודתה ידי על היא שבנפש) הרע ולהפריד לברר

הנוגה מלבושי ."הבהמית

שתוכל – כך לידי מגיעה אכן הנשמה כיצד יבאר להלן

לעלי' זה ידי על ולהגיע הבהמית, שבנפש הרע את לברר

נפלאה.

ושממשיך:]

.øáãî úðéçáá ïë íâ åæ äéìò úåéäì äëéøöå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

c"ag i`iyp epizeax zxezn

"הני שירידת לעיל שבנשמתמבואר האלקי" צוץ
צורך היא הבהמית, והנפש הגוף גלות לתוך האדם

כך "מדבר", בבחינת היא שהירידה וכשם העלי'עלי'.

לידי המביאה הנשמה עבודת היינו זו– (בירורעלי'
"מדבר" בבחינת היא כנ"ל), הבהמית, הנפש של הרע

דקדושה".למעליותא "מדבר –

" בבחינת ה' עבודת –]מדבר[וענין "

ïåàîöå ùà éôùøá äìôúä øåáéã éãé ìò åðééäã
.'åë

מלשון הוא "בבחינתדבור"מדבר" ה' ועבודת ,
היא – התפלהמדבר" "מדבר".דיבור של באופן

כלומר:

" מקום הוא ש"מדבר" מים",צמאוןכשם אין אשר
אש, כרשפי עז ברגש הם התפלה דיבורי כאשר כך

עצוםמתוך שנמצאצמאון האדם (כמשל לאלקות
לראותו מאד ומשתוקק הנאמן מאהובו מקום בריחוק
הם הרי – אש) כרשפי עזים צמאון ברגשי בוער ולבו

" בחינת דקדושה".מדברנקראים

.'åë íáì ÷òö áåúëù åîë ,áìä ú÷òöå
ב"צעקת ביטוי לידי בא אש כרשפי הצמאון רגש

"צעקהלב הכתוב כלשון ה'".לבם", אל

פירוש:

גדולה הלב שמרירות במצב היא הלב" "צעקת
עד הנפש בעומק כך כל ונוגעת מאד עד ועצומה
ונקרא מילים, ללא וגונח צערו את לסבול יכול שאינו
אלא הקול, איננו העיקר כזה במצב כי הלב", "צעקת

הלב. רגש

הוא לאלקות האדם צמאון כאשר בעניננו: וכך
לבבו בעומק לו נוגע שהדבר עד כך כל ועצום גדול
"צעקת מתוך הם שלו התפלה דיבורי אזי ונפשו,

".הלב

לאלקות, צמאון רגשי המלאה כזאת, תפלה ורק –
[כפי הבהמית שבנפשו הרע "בירור" את הפועלת היא

שממשיך:]

äìôúá äáäàä úà øøåòî åðéàù ïîæ ìë éë
äéùåáìî èùôúäì õôçúù ãò ùà éôùøë

.òøå áåè áøåòî åòáèá íãàä äðä ,äâåðáù
האדם מגיע לאלקות כזה עצום צמאון ידי על רק
הם – נוגה" מ"לבושי עצמו את "להפשיט" עז לרצון

שנפשו הזה עולם ותאוות הגשמיים התענוגים כל
שהרי – שבנפש) הרע (והם בהם "מלובשת" הבהמית
באמת חפץ הוא הרי לאלקות באמת צמא הוא אם

באלקות. מדביקות אותו המונע דבר מכל להיפטר

לידי הגיע לא עדיין שהאדם זמן שכל ונמצא,
עדיין שנשאר הדבר ברור לאלקות, אמיתי צמאון
מעורבת הבהמית שנפשו היינו הטבעי, ומצבו במעמדו

הזה). עולם תענוגי אחרי נמשך (והוא ורע מטוב

úîçî àåä ,ùîî ìòåôá òø äùåò åðéàù óàå
àåä åòáèá ïë éô ìò óà êà ,åìöà ïùé òøäù

.åúãìåúë åçëá
ועשה מרע סור בעניני לגמרי נזהר האדם אם ואף
להיות יכול כי רע, תערובת בו שיש יתכן עדיין טוב,
בהעלם שהוא אלא לבו בתוך אצלם נמצא שהרע

" בלימודשינהובבחינת תמיד שעוסק מאחר כי ;"

כלום, בו לפעול יכול הרע אין קדושה ובענייני התורה
אך, ההתעוררות. והעדר "שינה" בבחינת הוא ובמילא

מקום, בתקפוכחמכל עדיין הוא שבנפשו הרע
נחלש ולא ותולדתו, טבעו מצד שהוא כפי ובגבורתו,
ולהתאוות מה"שינה" ולהתעורר לחזור (ויכול כלל

תאוה).

ועוד: [זאת

בוער לב של למדריגה הגיע לא שהאדם עוד כל
יכול הוא עדיין לאלקות, צמאון של אש ברשפי
זכים אינם שמקיים ומצות התורה איך בנפשו "למצוא
בלי לבד ית' הבורא רצון לקיים בתכלית ומיוחדים
וכוונה פני' איזו בזה מתערב כי אחרת, פני' שום
שהוא ומצות בתורה שאפילו נמצא בפנימיותו, אחרת

ורע"]. טוב תערובות יש מקיים

.äáäàä ùà éôùøá åðãéøôéù ãò
את להחליש שיכול היחידי –כחעצםהדבר הרע

כרשפי "אהבה של העבודה שלאשהוא רגש היינו ,"

הרעצמאון את "מפריד" זה צמאון רק כי לאלקות;
העבודה היא זו ואהבה זה וצמאון הבהמית. מהנפש

דקד "מדבר" ושה.דבחינת

הרע כמה עד רבות, מדריגות בזה יש כמובן, –

מהצמאון כתוצאה ומתבטל נחלש פנימה שבנפשו
שהאדם ככל כלל, בדרך אבל ולקדושה; לאלקות
לעומתו, כך, לאלקות, האהבה אש את יותר מעורר

ויותר. יותר נחלש שבו הרע
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קעי c"ag i`iyp epizeax zxezn

"הני שירידת לעיל שבנשמתמבואר האלקי" צוץ
צורך היא הבהמית, והנפש הגוף גלות לתוך האדם

כך "מדבר", בבחינת היא שהירידה וכשם העלי'עלי'.

לידי המביאה הנשמה עבודת היינו זו– (בירורעלי'
"מדבר" בבחינת היא כנ"ל), הבהמית, הנפש של הרע

דקדושה".למעליותא "מדבר –

" בבחינת ה' עבודת –]מדבר[וענין "

ïåàîöå ùà éôùøá äìôúä øåáéã éãé ìò åðééäã
.'åë

מלשון הוא "בבחינתדבור"מדבר" ה' ועבודת ,
היא – התפלהמדבר" "מדבר".דיבור של באופן

כלומר:

" מקום הוא ש"מדבר" מים",צמאוןכשם אין אשר
אש, כרשפי עז ברגש הם התפלה דיבורי כאשר כך

עצוםמתוך שנמצאצמאון האדם (כמשל לאלקות
לראותו מאד ומשתוקק הנאמן מאהובו מקום בריחוק
הם הרי – אש) כרשפי עזים צמאון ברגשי בוער ולבו

" בחינת דקדושה".מדברנקראים

.'åë íáì ÷òö áåúëù åîë ,áìä ú÷òöå
ב"צעקת ביטוי לידי בא אש כרשפי הצמאון רגש

"צעקהלב הכתוב כלשון ה'".לבם", אל

פירוש:

גדולה הלב שמרירות במצב היא הלב" "צעקת
עד הנפש בעומק כך כל ונוגעת מאד עד ועצומה
ונקרא מילים, ללא וגונח צערו את לסבול יכול שאינו
אלא הקול, איננו העיקר כזה במצב כי הלב", "צעקת

הלב. רגש

הוא לאלקות האדם צמאון כאשר בעניננו: וכך
לבבו בעומק לו נוגע שהדבר עד כך כל ועצום גדול
"צעקת מתוך הם שלו התפלה דיבורי אזי ונפשו,

".הלב

לאלקות, צמאון רגשי המלאה כזאת, תפלה ורק –
[כפי הבהמית שבנפשו הרע "בירור" את הפועלת היא

שממשיך:]

äìôúá äáäàä úà øøåòî åðéàù ïîæ ìë éë
äéùåáìî èùôúäì õôçúù ãò ùà éôùøë

.òøå áåè áøåòî åòáèá íãàä äðä ,äâåðáù
האדם מגיע לאלקות כזה עצום צמאון ידי על רק
הם – נוגה" מ"לבושי עצמו את "להפשיט" עז לרצון

שנפשו הזה עולם ותאוות הגשמיים התענוגים כל
שהרי – שבנפש) הרע (והם בהם "מלובשת" הבהמית
באמת חפץ הוא הרי לאלקות באמת צמא הוא אם

באלקות. מדביקות אותו המונע דבר מכל להיפטר

לידי הגיע לא עדיין שהאדם זמן שכל ונמצא,
עדיין שנשאר הדבר ברור לאלקות, אמיתי צמאון
מעורבת הבהמית שנפשו היינו הטבעי, ומצבו במעמדו

הזה). עולם תענוגי אחרי נמשך (והוא ורע מטוב

úîçî àåä ,ùîî ìòåôá òø äùåò åðéàù óàå
àåä åòáèá ïë éô ìò óà êà ,åìöà ïùé òøäù

.åúãìåúë åçëá
ועשה מרע סור בעניני לגמרי נזהר האדם אם ואף
להיות יכול כי רע, תערובת בו שיש יתכן עדיין טוב,
בהעלם שהוא אלא לבו בתוך אצלם נמצא שהרע

" בלימודשינהובבחינת תמיד שעוסק מאחר כי ;"

כלום, בו לפעול יכול הרע אין קדושה ובענייני התורה
אך, ההתעוררות. והעדר "שינה" בבחינת הוא ובמילא

מקום, בתקפוכחמכל עדיין הוא שבנפשו הרע
נחלש ולא ותולדתו, טבעו מצד שהוא כפי ובגבורתו,
ולהתאוות מה"שינה" ולהתעורר לחזור (ויכול כלל

תאוה).

ועוד: [זאת

בוער לב של למדריגה הגיע לא שהאדם עוד כל
יכול הוא עדיין לאלקות, צמאון של אש ברשפי
זכים אינם שמקיים ומצות התורה איך בנפשו "למצוא
בלי לבד ית' הבורא רצון לקיים בתכלית ומיוחדים
וכוונה פני' איזו בזה מתערב כי אחרת, פני' שום
שהוא ומצות בתורה שאפילו נמצא בפנימיותו, אחרת

ורע"]. טוב תערובות יש מקיים

.äáäàä ùà éôùøá åðãéøôéù ãò
את להחליש שיכול היחידי –כחעצםהדבר הרע

כרשפי "אהבה של העבודה שלאשהוא רגש היינו ,"

הרעצמאון את "מפריד" זה צמאון רק כי לאלקות;
העבודה היא זו ואהבה זה וצמאון הבהמית. מהנפש

דקד "מדבר" ושה.דבחינת

הרע כמה עד רבות, מדריגות בזה יש כמובן, –

מהצמאון כתוצאה ומתבטל נחלש פנימה שבנפשו
שהאדם ככל כלל, בדרך אבל ולקדושה; לאלקות
לעומתו, כך, לאלקות, האהבה אש את יותר מעורר

ויותר. יותר נחלש שבו הרע
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c"agקעב i`iyp epizeax zxezn

אש כרשפי אהבה לידי להגיע הדרך מהי יבאר [ועתה

) לאלקות אמיתי כאשרמדבר"וצמאון והיא דקדושה), "

"עצמהההתבוננות היא – הצמאון את המעוררת כ"ג–

מבחינת דהיינו ובי', התורה).מדברמיני' אור (ס' "

שממשיך:] וזהו

äéöå øáãî õøàë ,ïåàîö úðéçáá äéäéù åðééäå
äá çîöé àìå ,äòåøæ àì ,äçìî õøà àéäù ,'åë

.çîåöä çë ìù úåéç äá ïéàù éôì ,áùò ìë
"צמאון", מקום היא בגשמיות וציה" מדבר "ארץ
בה שאין – זרועה" ו"לא מלחה" "ארץ שהיא לפי
חיות (שהיא "צמיחה" של חיות לא ואף חי, דבר שום
שהרי חיים), בעלי ואפילו אדם בני של מחיות פחותה

המדבר עפר משוםמסוגלאין צמח, שום להצמיח
של המדברכחשה"חיות בעפר נמצאת אינה הצומח"

הדם]. לכיסוי פסול מדבר שעפר הדין [שלכן

בלבד. דומם של מקום היא מדבר שארץ ונמצא,

úåîìåòä ìë åìéôàù ,åáì ìà íãàä íéùé êëå
øáãî úðéçá íä 'åë ïéâøã ìë ùéøî íéðåéìò
ììë úåéç íäá ïéàù ,ùîî íîåã úðéçáå ïåîîùå

.ä"á÷ä éáâì
שהאדם היינו דקדושה, "מדבר" בבחינת הוא וכך

צמאון "בבחינת להיות וצי'צריך מדבר כלומר,כארץ ,"
בכךשהצמאון מההתבוננות נובע יהי' לאלקות שלו

אפילו כולם, העולמות שבכל הנבראים כל שבאמת
עצמם) (מצד הם ביותר, עליונים רוחניים בעולמות

" דומםשמם"מדברבחינת כמו חיות, שום ממש.בלי

äúàå 'åë íéîùä éîùå íéîùä úà úéùò äúà éë
,úåîìåòä ìë úåéç 'úé àåä àåäù ,íìåë úà äéçî

.åéä àìë åéäå ,åúìåæ ñôàå ,åãáìî ãåò ïéàå
"מדבר" בבחינת הם הנבראים שכל הדבר וטעם

הוא: ממש, כדומם

שבכל הנבראים בכל רואים שאנו החיים כל
את עשית "אתה כמ"ש מהקב"ה, נובעים העולמות
לעולמות כינוי הוא ["שמים" השמים שמי השמים
שום שאין היינו כולם", את מחי' ואתה . עליונים].
ואם בלעדו. ביותר עליונים בעולמות אפילו חיות
היו", כלא "היו מיד אזי החיות את מהם מסלק הקב"ה

מעולם. היו לא כאילו מתבטלת היתה ומציאותם

שהנבראים עצמםונמצא, בחינתמצד כמו הם
ממש. ו"מדבר" "דומם"

ééç 'úé åá ä÷áãì éç ìë ùôð åéìà äìëú úàæìå
.àåä êåøá íééçä

הזאת, האמת את לבו אל ישים האדם וכאשר
שום ללא "מדבר" בבחינת הם עצמם מצד שהנבראים
גדול בצמאון יתעורר זו התבוננות ידי על הרי חיות,
היינו החיים", "חיי ית' שהוא כיון ית', בו לדבקה

החיים. כל מקור

להגיע התפלה, שבעבודת העיקרי" "המכוון [וזהו
דכולא איך יתבונן "כאשר הזה, הגדול" "הביטול לידי
. . חיות שום בהם אין וכאילו . . חשיבי כלא קמי'
אותם", שמחי' אלקות מצד רק כלל, עצמם מצד
לו מדמה זה בלא כי דוקא, בתפלה זה "מכיר והאדם

ודבר"]. ל"יש" כו' והארץ השמים

,ùåøéô ,êééç àåä éë êéäìà 'ä úà äáäàì ù"îëå
.àåä àìà êééç ïéàù

אלקיך ה' את "לאהבה בכתוב הפנימי הפירוש זהו
אינם חייך" הוא "כי שהמילים היינו חייך", הוא כי . .

עלסיבתרק חיותך מקור הוא שהקב"ה (כיון האהבה
תיאור גם הם אלא אותו), לאהוב ראוי איכותכן

שרק האמת את מכיר האדם כאשר כי לה', האהבה
חייך "שאין – "חייך" הוא הואהשי"ת היינואלא ,"

לאדם כללשאין חיים הרישום – השי"ת מלבד
חייך "שאין באופן היא לה' אהבתו גם מזה, כתוצאה
באלקות, ורק אך להתדבק שרצונו היינו הוא", אלא
בכוונה "ממולא" שאינו לדבר מקום שום בחייו ואין

ש חיים כי חייםאלקית, אינם באלקות קשורים אינם
כלל. אמיתיים

íé÷ìà ïéàå àåä éðà éðà éë äúò åàø áéúëãëå
.éãîò

נאמר: – הוא" אלא חייך "שאין – זו הכרה על
עמדי", אלקים ואין הוא אני אני כי עתה "ראו
שהקב"ה בלבד זו דלא הוא, בכתוב הפנימי והפירוש

ה אלאשליטהוא וחיותהיחידי, כח שום בעולםשאין
["ואין הקב"ה לשוןאלקיםמלבד אלקים – עמדי"

כח].

åàø" åøîàé æàù ,øîàð ãéúòì ìò äæ àø÷îù àìà
áéúëãë ,ùîî úééùåç 'éàø úðéçáá ,"'åë éë äúò
ïéò éë áéúëå ,'åë øùá ìë åàøå 'ä ãåáë äìâðå

.'åâå åàøé ïéòá
שבאותו לבוא, לעתיד על מדבר זה כתוב אמנם,

" יאמרו עתההזמן היינוראו הוא", אני אני כי
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ניתןעתהש" כחלראות" שום אין כיצד ממש במוחש

לבדו. הקב"ה אלא וחיות

כבוד "ונגלה – לבא דלעתיד ביעודים וכמפורש

בשרה' כל בכתובוראו והחידוש דבר", ה' פי כי יחדיו

לבא שלעתיד הוא הגשמיזה כבודוהבשר את "יראה"

יכולה לא המשיח, ביאת לפני הגלות, בזמן כי ית',

"רוחנית" ראי' רק אלא באלקות מוחשית הכרה להיות

כחות אלאהשכלשל לתפוס יכולה גשמית ראי' ואין ,

" תהי' לבא לעתיד אך גשמיים; חושייתדברים ראי'

לראותממש תוכל הגשמית העין שגם באלקות, "

ה'. כבוד גילוי את במוחש

ïåàîöä úðéçá àåä úåìâä ïîæá åéùëò ë"àùî
'éàø úðéçá 'éäéù ,åæ äâéøãîå äðéçáì àåáì

,éç ìàì íé÷ìàì éùôð äàîö áåúëù åîë ,úééùåç
.'åâå äàøàå àåáà éúî

לעורר צריך שהאדם לאלקות הצמאון ענין וזהו
האמת את יודע שהוא מאחר הגלות. בזמן בעצמו
ומשתוקק "צמא" הוא הרי הוא", אלא חייך "שאין

לעינים תיראה זו שאמת לבא,מאד לעתיד שיהי' כפי
כפי [ולא חייך" ש"הוא חושיית בראי' שיראה היינו
היא הנבראים כל של שהחיות נרגש שלא עתה, שהוא

נפשואלקיתחיות שתכלה כך לידי מביאו זה וצמאון ,[
ב"ה". החיים חיי ית' בו "לדבקה

לאל לאלקים נפשי "צמאה נאמר זה צמאון ועל –
אבוא מתי [– הצמאון? הוא [ומה פניואראהחי

אלקים".

dyn l` 'd xacie d"c
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

הנרותÁ‡Â¯(מא) ענין שרש הנ"ל ע"ד ג"כ יובן זה כל
יד לשלוח בקשו לא העכו"ם דהנה דחנוכה
לבד דתם על להעבירם רק כהמן ולאבדם להרגם בישראל
כו' רצונך חוקי על ולהעבירם תורתך להשכיחם כמ"ש
קדש כל ולחלל לטמאות רק שעשו המעשים בכל וכידוע
וכמארז"ל אחד בה' ויכפרו תורתם דת שיבוטל רק כו'
שאין שור של הקרן על כתבו לישראל העכו"ם שאמרו
על מהו להבין ויש כו' יותר ולא ישראל באלקי חלק לכם
מאלקי ישראל שיפרדו רק כונתם כל ולמה דוקא השור קרן
אליהם מגיע זה ובלעדי כ"כ בזה טובתם יהיה מה ישראל
נמשך משם מהשמאל שור דפני ידוע הנה אך ביותר רעה
שור שהוא דעשו קשות גבורות בחי' השתלשלות בריבוי
שמנגח השור בקרני הוא קשות הגבורות ועיקר דקליפ'
ורב א' שע"ז דקדושה שור בפני שרשו ושרש בקרניו
ולהמית לנגח קשות הגבורות היפך והוא שור בכח תבואות
וגם השור שבכח תבואות ברוב רב עם להחיות אלא חי כל
לעול כשור שא' כמו עול בקבלת הביטול בחי' בשור יש
בשור יש ונמצא כו' הנגיחה היפך ההכנעה הוא והעול כו'
שור בין ההפרש וזהו כו' בקרניו קשה ודין רב וחסד טוב
וכן שור בכח תבואות שרב כו' שורו בכור כמו דקדושה
השור שבקרני קשות הגבורות אבל שבכנ"י עמ"ש בקבלת
העליון שור שבפני דקדושה הגבורה מפסולת נמשך הוא
שלו בנה"ב טו"ר באדם שנמצא וזהו ההשתלשלות בריבוי
ורב והכנעה העול הוא הטוב העליון שור מפני ששרשו

כעס היינו והרע כו' בתו"מ תבואות רב להוציא כוחו
למעלה יובן וכך כו' המועד כשור לרעהו להרוג ורציחה
בעול הביטול בתכלית שהוא דקדושה העליון שור בפני
במ"א (וכמ"ש זה שור בכח תבואות ורב דלעילא מ"ש
מפני גדול בביטול וגעה הלוך בדרך הפרות ותשרנה בענין
שבגבורות הפסולת בחי' אך כו') העליון שור בפני שרשם
בחי' כמו בק"נ למטה ומשתלשל יורד שור דפני עליונות
כו' שור בתבנית כו' וימירו וזהו כו' לנגח שבשור הרע
להמית מאד קשות גבורות בבחי' החיצונים יונקים שמשם
המזיקין הן שהקרנים השור קרן ענין וזהו וד"ל וכו' חי כל
שבו והכנעה העול טבע היפך והוא בהן כשמנגח לאדם
אין הקרנים וגם דק"נ יניקה שרש עיקר שם וע"כ כנ"ל
שבמוח הפסולת ממותרי צמיחתן רק כלל חיות בהם
בראש הצומחי' מותרות והטלפיים שהקרנים כידוע הראש

ה קרני דקדושה (ובסט' כתר)ורגל בבחי' כולן כנגד חיות
והיינו כו' הכסא שעל אדם בבחי' הוא כנ"י שרש והנה
שור דפני מפנימי' הוא הגופים שרש אבל הנשמות שרש
בק"נ השתלשל' בריבוי הנופל החיצוניות מבחי' למעלה
מאחר כו' שור שבפני אדם פני מבחי' שהוא היינו
ותשובה בתו"מ האלקי אור לקבל כלים שלהם שהגופים
דקדושה) שור בפני שרשם עד לעלות שיכולים עד כו'
חום שהוא השמאלי בחלל לבבך דבכל באהבה וכמו
כח אין המזבח ע"ג דבהמות הקרבנות וכן דנה"ב טבעי'
לריח הבהמה המזבח קרבן שיעלה דוקא לישראל רק זה
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קעג c"ag i`iyp epizeax zxezn

ניתןעתהש" כחלראות" שום אין כיצד ממש במוחש

לבדו. הקב"ה אלא וחיות

כבוד "ונגלה – לבא דלעתיד ביעודים וכמפורש

בשרה' כל בכתובוראו והחידוש דבר", ה' פי כי יחדיו

לבא שלעתיד הוא הגשמיזה כבודוהבשר את "יראה"

יכולה לא המשיח, ביאת לפני הגלות, בזמן כי ית',

"רוחנית" ראי' רק אלא באלקות מוחשית הכרה להיות

כחות אלאהשכלשל לתפוס יכולה גשמית ראי' ואין ,

" תהי' לבא לעתיד אך גשמיים; חושייתדברים ראי'

לראותממש תוכל הגשמית העין שגם באלקות, "

ה'. כבוד גילוי את במוחש

ïåàîöä úðéçá àåä úåìâä ïîæá åéùëò ë"àùî
'éàø úðéçá 'éäéù ,åæ äâéøãîå äðéçáì àåáì

,éç ìàì íé÷ìàì éùôð äàîö áåúëù åîë ,úééùåç
.'åâå äàøàå àåáà éúî

לעורר צריך שהאדם לאלקות הצמאון ענין וזהו
האמת את יודע שהוא מאחר הגלות. בזמן בעצמו
ומשתוקק "צמא" הוא הרי הוא", אלא חייך "שאין

לעינים תיראה זו שאמת לבא,מאד לעתיד שיהי' כפי
כפי [ולא חייך" ש"הוא חושיית בראי' שיראה היינו
היא הנבראים כל של שהחיות נרגש שלא עתה, שהוא

נפשואלקיתחיות שתכלה כך לידי מביאו זה וצמאון ,[
ב"ה". החיים חיי ית' בו "לדבקה

לאל לאלקים נפשי "צמאה נאמר זה צמאון ועל –
אבוא מתי [– הצמאון? הוא [ומה פניואראהחי

אלקים".
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הנרותÁ‡Â¯(מא) ענין שרש הנ"ל ע"ד ג"כ יובן זה כל
יד לשלוח בקשו לא העכו"ם דהנה דחנוכה
לבד דתם על להעבירם רק כהמן ולאבדם להרגם בישראל
כו' רצונך חוקי על ולהעבירם תורתך להשכיחם כמ"ש
קדש כל ולחלל לטמאות רק שעשו המעשים בכל וכידוע
וכמארז"ל אחד בה' ויכפרו תורתם דת שיבוטל רק כו'
שאין שור של הקרן על כתבו לישראל העכו"ם שאמרו
על מהו להבין ויש כו' יותר ולא ישראל באלקי חלק לכם
מאלקי ישראל שיפרדו רק כונתם כל ולמה דוקא השור קרן
אליהם מגיע זה ובלעדי כ"כ בזה טובתם יהיה מה ישראל
נמשך משם מהשמאל שור דפני ידוע הנה אך ביותר רעה
שור שהוא דעשו קשות גבורות בחי' השתלשלות בריבוי
שמנגח השור בקרני הוא קשות הגבורות ועיקר דקליפ'
ורב א' שע"ז דקדושה שור בפני שרשו ושרש בקרניו
ולהמית לנגח קשות הגבורות היפך והוא שור בכח תבואות
וגם השור שבכח תבואות ברוב רב עם להחיות אלא חי כל
לעול כשור שא' כמו עול בקבלת הביטול בחי' בשור יש
בשור יש ונמצא כו' הנגיחה היפך ההכנעה הוא והעול כו'
שור בין ההפרש וזהו כו' בקרניו קשה ודין רב וחסד טוב
וכן שור בכח תבואות שרב כו' שורו בכור כמו דקדושה
השור שבקרני קשות הגבורות אבל שבכנ"י עמ"ש בקבלת
העליון שור שבפני דקדושה הגבורה מפסולת נמשך הוא
שלו בנה"ב טו"ר באדם שנמצא וזהו ההשתלשלות בריבוי
ורב והכנעה העול הוא הטוב העליון שור מפני ששרשו

כעס היינו והרע כו' בתו"מ תבואות רב להוציא כוחו
למעלה יובן וכך כו' המועד כשור לרעהו להרוג ורציחה
בעול הביטול בתכלית שהוא דקדושה העליון שור בפני
במ"א (וכמ"ש זה שור בכח תבואות ורב דלעילא מ"ש
מפני גדול בביטול וגעה הלוך בדרך הפרות ותשרנה בענין
שבגבורות הפסולת בחי' אך כו') העליון שור בפני שרשם
בחי' כמו בק"נ למטה ומשתלשל יורד שור דפני עליונות
כו' שור בתבנית כו' וימירו וזהו כו' לנגח שבשור הרע
להמית מאד קשות גבורות בבחי' החיצונים יונקים שמשם
המזיקין הן שהקרנים השור קרן ענין וזהו וד"ל וכו' חי כל
שבו והכנעה העול טבע היפך והוא בהן כשמנגח לאדם
אין הקרנים וגם דק"נ יניקה שרש עיקר שם וע"כ כנ"ל
שבמוח הפסולת ממותרי צמיחתן רק כלל חיות בהם
בראש הצומחי' מותרות והטלפיים שהקרנים כידוע הראש

ה קרני דקדושה (ובסט' כתר)ורגל בבחי' כולן כנגד חיות
והיינו כו' הכסא שעל אדם בבחי' הוא כנ"י שרש והנה
שור דפני מפנימי' הוא הגופים שרש אבל הנשמות שרש
בק"נ השתלשל' בריבוי הנופל החיצוניות מבחי' למעלה
מאחר כו' שור שבפני אדם פני מבחי' שהוא היינו
ותשובה בתו"מ האלקי אור לקבל כלים שלהם שהגופים
דקדושה) שור בפני שרשם עד לעלות שיכולים עד כו'
חום שהוא השמאלי בחלל לבבך דבכל באהבה וכמו
כח אין המזבח ע"ג דבהמות הקרבנות וכן דנה"ב טבעי'
לריח הבהמה המזבח קרבן שיעלה דוקא לישראל רק זה
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תפלות וכן ממש למטה אוא"ס גילוי ושיומשך לה' ניחוח
עד כו' לריח כקרבן לה' הנה"ב לב להפוך קרבן שבמקום
שעל האדם את נושא להיות העליון שור בפני יוכלל שבזה
ולזה נש"י שרש הוא הכסא שעל אדם ובחי' וכו' הכסא
לעכו"ם ולא לישראל רק וכה"ג בקרבנות זה כח ניתן לא
השור קרן על לכם כתבו לישראל שאמרו וזהו וד"ל כו'
שיכולים זה על בישראל נתקנאו שהעכו"ם לפי דוקא
בגשמיות תו"מ בקיום הכסא שע"ג לאדם מרכבה להיות
הנ"ל מטעם שלהם גשמיים בגופים ותפלות ובקרבנות
לבחי' רק שור דפני הקדושה לבחי' להגיע יוכלו לא והמה
רחוקים ממילא וע"כ כנ"ל מטה למטה והנופל החיצונית

שגם רצו קנאתם ומצד כו' הכסא שעל מלך פני מאור הם
אומר גזרו וע"כ דקדושה שור בפני משרשם יפרדו ישראל
גם שיקבלו יניקתם שרש שמשם השור קרן על שיכתבו
ע"י העליון אדם מבחי' עצמם ויפרדו כמוהם משם הם
ושרש אחיזה חלק להם שאין השור קרן על שיכתבו
דהיינו כו' הכסא שעל אדם שהוא ישראל באלקי למעלה
העליונה בקדושה ליכלל למעלה וגופם בנפשם יעלו שלא
גם יקבלו אלא כו' ותשובה ותפלה תו"מ באמצעות דאדם
כו' השור קרן שהוא דשור קשות הגבורות מבחי' הם
והעול ההכנעה היפך מ"ש עול ופריקת פירוד בבחי' שהוא
וד"ל: כו' תורתך להשכיחם והיינו כנ"ל דקדושה דשור
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(שכ"ו) בהר) (שכ"ז)˘Ï‡(פ' בשביעית: האדמה לעבוד
באילנות גם עבודה לעשות שלא
כו' לארץ יהיה שבתון שבת השביעית ובשנה שנאמר
הקף ענין העיר ש"ל מצוה החינוך הנה ד'): כ"ה (ויקרא
ז' וכן שבת השביעי יום בימים כמו דבר בכל השביעית
ז' וכן שמ"ע כמו לו חוצה וא' ז' ימנה ופעמים הפסח ימי
שני ז' ועד"ז מ"ת החמשים ויום דספה"ע השבועות ימי
גדול סוד בו שיש הרשב"א בתשו' וכ"כ כו' השמיטה
גילה אשר הכמוס הסוד על בזה וכוונתם האמת, לחכמי
שששה למקורם העולמות עליות ענין והוא האריז"ל לנו
הן בימים הן העולה היא והשביעית הירידה משך הם בחי'
ית' ממנו החיות המשכות סדר היתה שכך לפי בשנים
כל את אלקים וירא וכמ"ש שבת השביעי וביום בשי"ב
ויכולו ל"א) א' (בראשית מאד טוב והנה עשה אשר
ית' לו שהוטב פי' א') ב' (שם צבאם וכל והארץ השמים
כלתה מל' ויכולו פי' והארץ השמים שויכולו מה מאד
שהם באופן העולמות שנעשו כלומר ג') פ"ד (תלים נפשי
ועולים ה' קצב אשר ההקף ימי בכל אח"כ לעלות חוזרים
זה ית' לו והוטב ומקורם לשורשם למעלה הנפש בכלות
חיי ממקור וחיות אור מקבלים הם זו עלי' שע"י לפי מאד
חוזרים הם וכך הירידה בימי אח"כ להשפיע ב"ה החיים

העולמים: לחיי מנוחה יהי' שלע"ל עד חלילה
‰�‰Âבשבת כמו היום, קדושת הוא כך העלייה אופן לפי

משא"כ מלאכה בכל אסור לכן גדולה יותר העליי'
מלאכת אפי' ובחוה"מ נפש אוכל מלאכת הותר ביו"ט
עבודת כ"א אסור אינו ובשביעית האבד בדבר עבודה
ותוכן זו במצוה מצות בטעמי הרח"ו כ"ז וכמ"ש הקרקע
הוא לשביעית שבת שבין ההפרש בענין שם הכוונה

עולה א' שכל כולם העולמות לכל עליות יש שבשבת
עולים דעשי' נהי"מ והוא החול בימי שהי' ממדריגתו
אריך שאפי' פי' העליון המאציל עד וכו' חג"ת במקום
בשביעית אך במקומו, או"א ויעלו למעלה עולה דאצי'
דאצילות המל' עד הנ"ל כסדר עולים בי"ע אלא כן אינו
שכולם כלל עלי' אין ואילך ומשם דז"א לנה"י שעולת
בחי' ב') כ"ה (ויקרא הארץ ושבתה וז"ס במקומם נשארים
רק נאסר לא ולכן בכללה והם המל' חיילות הם ובי"ע מל'

ה ולאעבודת למ"ן (הרומזים וזריעה בחרישה קרקע
להקדים יש הדברים ביאור ולהבין יעו"ש): למ"ד הרומזים
עלו ישראל שארז"ל גם ומה מהו, בכלל העלי' וענין פי'
להם יוסיף ומה יתן מה וא"כ א') קי"ט (זח"ב במחשבה
אך במחשבה, ישראל עלו שבלא"ה מאחר עוד העלי'
שאא"ס וממלא סובב ענין מקומות בכמה נת' כבר כי הענין
ועמ"ש הסובב גילוי הוא העליות ושתכלית וממכ"ע סוכ"ע
יעו"ש, כו' זו הארה לגלוי רומז שהוא הטלית במצות מזה
הארת גילוי מעלת בענין ביאור קצת לך נוסיף פה אך
בלבד ית' וזיוו אורו מבחי' רק שניהם היות עם הסובב
ולא ית' ממנו ומתפשט הנמשך החיות הארת בחי' כלומר
פ"ג) (בפרדר"א ארז"ל הנה כי והענין ח"ו, ממש עצמותו
כידוע הוא שמו ופי' בלבד ושמו הוא הי' נבה"ע שלא עד
ההי"ן מלוי יודי"ן מלוי ס"ג ע"ב למעלה השמות ענין
הוי' שם ע"י דהיינו הכלים עם האורות את מחברים שהם
החכמה בכלי החכמה אור התלבשות הוא יודי"ן במלוי
כי הוא זה וביאור הי"ס, בכל וכיוצא כו' בבינה ס"ג וע"י
מדע מגדר מעלה למעלה הוא ב"ה שאא"ס זאת מודעת
איהו מדות אינון מכל ולאו כו' ורחמנות ודין כחסד ומדה
ומדות בחכמה ית' ממנו החיות המשכת להיות ולזאת כלל
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הכלים הם השכל שאותיות כמו והנה אותיות, בחי' ע"י הוא
גוף אין ועכ"ז למטה ומתגלה השכל ומאיר נמשך ידם שעל
יכולים א' שכל שהרי כלל השכל ממהות האותיות
תוס' בדיבור בעליל כנראה שונים באותיות להלבישו
אחת לסברא מתכוונים כולם שלפעמים ור"ן ורא"ש
השכל אל המדות כערך ואינן כו' שונים ודיבוריהם
עם מתאחדת התשוקה הרי מהשכל המדה שהתפעלות
לבושים הם האותיות משא"כ הגוף עם וכנפש ההשכלה
הנפרד, לבוש והדיבור המחובר לבוש היא שהמחשבה אלא
מן ושרשם השמות ענין למעלה הנמשל יובן ועפ"ז
הרשימו ענין שהוא ואחור פנים שערים דרל"א האותיות
עמק בס' וכמ"ש פנוי ומקום הצמצום אחר מאא"ס הנשאר
דטהירו דס"ג דמיו"ד נת' ושם זה נת' לא בע"ח כי המלך
(ע' בקע ולא בקע בזהר וכמ"ש התהו עולם נתהוה עילאה
פי' כי והענין כו'). הורמנותא בריש למאמ' במק"מ
א"ס האור ומאיר נמשך ידם ועל שבהם הכלים הם האותיות
והם כמש"ל ית' ממנו המתפשט הזיו בחי' שהוא ממש
סוד שהם רק מקצתי' ולא מיני' לא האור בערך אינן עצמן
שלא הוא הצמצום ענין אך המלך. בעמק כמ"ש המלבוש
שיתפסו אלא והכלים האותיות מתוך האור יתגלה
וכנ"ל האור בערך שאינן לבד האותיות את רק המקבלים

כ רק עמוקהשהם בהשכלה עד"מ כמו והיינו לבוש מו
עצם מערך האותיות שאין באותיות בספר הנכתבת
באותיות הכתובה התוס' בעל ר"י השכלת כמו ההשכלה
של השכלתו שמהות לומר אין שבודאי התוס', שבדיבור
בגנזי ומנוחתו רוחני' השכלתו כי האותיות עם נתאחדה ר"י
מדע למביני השכלה בהן שיש אלא נשמתו עם מרומים
עד"מ תינוק כשילמד אבל להשיגה יכולים האותיות שע"י
כלל מהם ההשכלה יבין לא האותיות את ויצרף זה בתוס'
שהאותיות לפי כולם האותיות צירופי גוף שיתפוס אע"פ
שלא הצמצום ענין הי' ועד"ז ההשכלה מערך אינן עצמן
אא"ס ולא עד"מ לבד האותיות רק למקבלים יתגלה
שלגבי אלא בתוכן האור יש שבאמת ואע"פ שבתוכן
כלים י' התהוות להיות כדי והוא מתגלה אינו המקבלים
ית' ממנו המאיר האור מהות בערך שאינן ומדות חכמה
להתהוות יכולים היו לא בגילוי מאיר האור הי' ואילו
כלומר הרשימו לתוך מהאור קו המשיך ואח"כ כלל הכלים
האותיות ע"י מאא"ס המקבלים לתוך יתגלו מזעיר שמעט
וז"ס כו', השמות ע"י בכלים המתלבשים האורות וז"ס
כמ"ש קדש נק' החכמה פי' שמך ישתבח קדושים בורא
לעילא אינון קדישין כמה רבים ל' וקדושים קדה"ש במצות
למעלה ועוד דא"ק חכמה דעקודים חכמה דאצי' חכמה
הנ"ל האותיות שהם שמך מבחי' רק מקבלים הם וכולם
א"ק דגם כידוע מאין יש בריאה בשם התהוותם נק' ולכן
סוף כל וסוף לי"ס מקור שהוא לפי דבריאה אדם נק'
שהם לפי ממש דעשי' אדם הנק' אצי' בחי' ממנו יתהווה

כו' וגבול מדה בחי' הגבורה מדת החסד מדת כלים בחי'
נק' הפשיטות בתכלית הפשוט ב"ה א"ס לגבי ולכן
עלו ישראל ענין וכמ"כ מאין יש בריאה בשם התהוותו
אלא לבד המחשבה אותיות מבחי' ג"כ היינו במחשבה
הדיבור מאותיות הנמשכים המלאכים מן למעלה שהם
חדשה הארה לקבל עולי' שהעולמות העלי' ענין וזהו לבד:
הקו מהארת בתמידי' קבלתם על שאת ביתר ב"ה מא"ס
כמו ערכו לפי א' לכל הנ"ל והשמות האותיות בתוך שמאיר
עולה דיודי"ן הוי' ש' ע"י ההארה שמקבלת דאצי' חכמה
שזו לו המיוחד השם ע"י באריך המאיר האור מן לקבל
שגם עד דחכמה ע"ב שבש' מההארה הרבה גדולה ההארה
הקו הארת מצמצום יותר נפלאה הארה לקבל עולה הא"ק
שלמעלה אור שהוא הסובב גילוי וז"ס הרשימו שבתוך
המאיר אור שהוא הקו מן ולמעלה והאותיות מהרשימו
כי בו מ"ש וז"ס דוקא בשבת היא זו ועלי' כנ"ל בצמצום
(בראשית לעשות אלקים ברא אשר מלאכתו מכל שבת בו
הנק' א"ק שהוא ברא מבחי' גם היא שהשביתה פי' ג') ב'
דעשי' אדם הנק' לאצי' דמקור מקור שהוא דבריאה אדם
מאא"ס חדשה הארה מקבל א"ק שגם לעשות ברא וז"ס
בכל בשביעית אמנם התמידי': מהארתו מעלה שלמעלה
עולי' שהם לבד בי"ע בעולמות עליי' יש השביעית שנת
כאו"א לקבל התמידית הארתו קבלת מצמצום כאו"א
דאצי' שבמל' אא"ס הארת בחי' שהיא ממקורם רב ביתרון
ג"כ הנק' לא"ק מקור דא"ס שמל' כמו לבי"ע מקור שהוא
הרי שבאצילות ית' מלכותו מדת הנה כי כו' דבריאה אדם
מחי' ולהיות חד וגרמוהי דאיהו ממש ית' עמו מיוחדת היא
מלאך מיכאל מלאך ממש נפרדים שהם ליש מאין הנבראים
מאותיות רב בצמצום להם נמשך שהחיות ע"י הוא גבריאל
להיות מא"ס ההארה בצמצום ממש שנת"ל וע"ד ה' ודבר
התהוות להיות גם שכמ"כ ודאצילות דא"ק י"ס התהוות
אלקות הם הי"ס כי מחדש עוד צמצום הוא ממש הנפרדים
נפרדים הם בי"ע אבל כו' הידוע והוא המדע שהוא ממש
ית' רצונו היפוך לעשות גם בחירה להם שיש עד ממש
פולסין ס' לי' דמחיו מט"ט גבי א') ט"ו (חגיגה בגמ' כדאי'
גלוי ממש הוא באצילות ועליותם האצי', בערך ואינן דנורא
להן ומקיף שסובב שבאצי' אא"ס שהוא הסובב הארת
והיינו אא"ס בו מתלבש שיהי' בבורא ונכלל עולה שהנברא
הם בבי"ע משא"כ באצי' הוא שמדרגתו הביטול בחי' ע"י
באהבה מיכאל ירא או אוהב שהוא רק ונפרד יש בחי'
והוא מאהוי"ר למעלה הביטול בחי' אבל ביראה גבריאל
בשביעית שנצטוינו וזהו פה, כבד מ"ה ונחנו משה בחי'
גם ע"ז ובאו קי"ב במצוה (כמ"ש הארץ מעבודת לשבות
למטה המל' ירידת על מורה שהעבודה שכ"ז) שכ"ו ל"ת ב'
כו' לאכלה לכם הארץ שבת והיתה נצטוינו וגם בבי"ע
שאדם ז') ו' כ"ה (ויקרא בארצך אשר ולחי' ולבהמתך
מן לבער צריך השדה מן לחיה שכשכלה בו שוי' ובהמה

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



קעה c"ag i`iyp epizeax zxezn

הכלים הם השכל שאותיות כמו והנה אותיות, בחי' ע"י הוא
גוף אין ועכ"ז למטה ומתגלה השכל ומאיר נמשך ידם שעל
יכולים א' שכל שהרי כלל השכל ממהות האותיות
תוס' בדיבור בעליל כנראה שונים באותיות להלבישו
אחת לסברא מתכוונים כולם שלפעמים ור"ן ורא"ש
השכל אל המדות כערך ואינן כו' שונים ודיבוריהם
עם מתאחדת התשוקה הרי מהשכל המדה שהתפעלות
לבושים הם האותיות משא"כ הגוף עם וכנפש ההשכלה
הנפרד, לבוש והדיבור המחובר לבוש היא שהמחשבה אלא
מן ושרשם השמות ענין למעלה הנמשל יובן ועפ"ז
הרשימו ענין שהוא ואחור פנים שערים דרל"א האותיות
עמק בס' וכמ"ש פנוי ומקום הצמצום אחר מאא"ס הנשאר
דטהירו דס"ג דמיו"ד נת' ושם זה נת' לא בע"ח כי המלך
(ע' בקע ולא בקע בזהר וכמ"ש התהו עולם נתהוה עילאה
פי' כי והענין כו'). הורמנותא בריש למאמ' במק"מ
א"ס האור ומאיר נמשך ידם ועל שבהם הכלים הם האותיות
והם כמש"ל ית' ממנו המתפשט הזיו בחי' שהוא ממש
סוד שהם רק מקצתי' ולא מיני' לא האור בערך אינן עצמן
שלא הוא הצמצום ענין אך המלך. בעמק כמ"ש המלבוש
שיתפסו אלא והכלים האותיות מתוך האור יתגלה
וכנ"ל האור בערך שאינן לבד האותיות את רק המקבלים

כ רק עמוקהשהם בהשכלה עד"מ כמו והיינו לבוש מו
עצם מערך האותיות שאין באותיות בספר הנכתבת
באותיות הכתובה התוס' בעל ר"י השכלת כמו ההשכלה
של השכלתו שמהות לומר אין שבודאי התוס', שבדיבור
בגנזי ומנוחתו רוחני' השכלתו כי האותיות עם נתאחדה ר"י
מדע למביני השכלה בהן שיש אלא נשמתו עם מרומים
עד"מ תינוק כשילמד אבל להשיגה יכולים האותיות שע"י
כלל מהם ההשכלה יבין לא האותיות את ויצרף זה בתוס'
שהאותיות לפי כולם האותיות צירופי גוף שיתפוס אע"פ
שלא הצמצום ענין הי' ועד"ז ההשכלה מערך אינן עצמן
אא"ס ולא עד"מ לבד האותיות רק למקבלים יתגלה
שלגבי אלא בתוכן האור יש שבאמת ואע"פ שבתוכן
כלים י' התהוות להיות כדי והוא מתגלה אינו המקבלים
ית' ממנו המאיר האור מהות בערך שאינן ומדות חכמה
להתהוות יכולים היו לא בגילוי מאיר האור הי' ואילו
כלומר הרשימו לתוך מהאור קו המשיך ואח"כ כלל הכלים
האותיות ע"י מאא"ס המקבלים לתוך יתגלו מזעיר שמעט
וז"ס כו', השמות ע"י בכלים המתלבשים האורות וז"ס
כמ"ש קדש נק' החכמה פי' שמך ישתבח קדושים בורא
לעילא אינון קדישין כמה רבים ל' וקדושים קדה"ש במצות
למעלה ועוד דא"ק חכמה דעקודים חכמה דאצי' חכמה
הנ"ל האותיות שהם שמך מבחי' רק מקבלים הם וכולם
א"ק דגם כידוע מאין יש בריאה בשם התהוותם נק' ולכן
סוף כל וסוף לי"ס מקור שהוא לפי דבריאה אדם נק'
שהם לפי ממש דעשי' אדם הנק' אצי' בחי' ממנו יתהווה

כו' וגבול מדה בחי' הגבורה מדת החסד מדת כלים בחי'
נק' הפשיטות בתכלית הפשוט ב"ה א"ס לגבי ולכן
עלו ישראל ענין וכמ"כ מאין יש בריאה בשם התהוותו
אלא לבד המחשבה אותיות מבחי' ג"כ היינו במחשבה
הדיבור מאותיות הנמשכים המלאכים מן למעלה שהם
חדשה הארה לקבל עולי' שהעולמות העלי' ענין וזהו לבד:
הקו מהארת בתמידי' קבלתם על שאת ביתר ב"ה מא"ס
כמו ערכו לפי א' לכל הנ"ל והשמות האותיות בתוך שמאיר
עולה דיודי"ן הוי' ש' ע"י ההארה שמקבלת דאצי' חכמה
שזו לו המיוחד השם ע"י באריך המאיר האור מן לקבל
שגם עד דחכמה ע"ב שבש' מההארה הרבה גדולה ההארה
הקו הארת מצמצום יותר נפלאה הארה לקבל עולה הא"ק
שלמעלה אור שהוא הסובב גילוי וז"ס הרשימו שבתוך
המאיר אור שהוא הקו מן ולמעלה והאותיות מהרשימו
כי בו מ"ש וז"ס דוקא בשבת היא זו ועלי' כנ"ל בצמצום
(בראשית לעשות אלקים ברא אשר מלאכתו מכל שבת בו
הנק' א"ק שהוא ברא מבחי' גם היא שהשביתה פי' ג') ב'
דעשי' אדם הנק' לאצי' דמקור מקור שהוא דבריאה אדם
מאא"ס חדשה הארה מקבל א"ק שגם לעשות ברא וז"ס
בכל בשביעית אמנם התמידי': מהארתו מעלה שלמעלה
עולי' שהם לבד בי"ע בעולמות עליי' יש השביעית שנת
כאו"א לקבל התמידית הארתו קבלת מצמצום כאו"א
דאצי' שבמל' אא"ס הארת בחי' שהיא ממקורם רב ביתרון
ג"כ הנק' לא"ק מקור דא"ס שמל' כמו לבי"ע מקור שהוא
הרי שבאצילות ית' מלכותו מדת הנה כי כו' דבריאה אדם
מחי' ולהיות חד וגרמוהי דאיהו ממש ית' עמו מיוחדת היא
מלאך מיכאל מלאך ממש נפרדים שהם ליש מאין הנבראים
מאותיות רב בצמצום להם נמשך שהחיות ע"י הוא גבריאל
להיות מא"ס ההארה בצמצום ממש שנת"ל וע"ד ה' ודבר
התהוות להיות גם שכמ"כ ודאצילות דא"ק י"ס התהוות
אלקות הם הי"ס כי מחדש עוד צמצום הוא ממש הנפרדים
נפרדים הם בי"ע אבל כו' הידוע והוא המדע שהוא ממש
ית' רצונו היפוך לעשות גם בחירה להם שיש עד ממש
פולסין ס' לי' דמחיו מט"ט גבי א') ט"ו (חגיגה בגמ' כדאי'
גלוי ממש הוא באצילות ועליותם האצי', בערך ואינן דנורא
להן ומקיף שסובב שבאצי' אא"ס שהוא הסובב הארת
והיינו אא"ס בו מתלבש שיהי' בבורא ונכלל עולה שהנברא
הם בבי"ע משא"כ באצי' הוא שמדרגתו הביטול בחי' ע"י
באהבה מיכאל ירא או אוהב שהוא רק ונפרד יש בחי'
והוא מאהוי"ר למעלה הביטול בחי' אבל ביראה גבריאל
בשביעית שנצטוינו וזהו פה, כבד מ"ה ונחנו משה בחי'
גם ע"ז ובאו קי"ב במצוה (כמ"ש הארץ מעבודת לשבות
למטה המל' ירידת על מורה שהעבודה שכ"ז) שכ"ו ל"ת ב'
כו' לאכלה לכם הארץ שבת והיתה נצטוינו וגם בבי"ע
שאדם ז') ו' כ"ה (ויקרא בארצך אשר ולחי' ולבהמתך
מן לבער צריך השדה מן לחיה שכשכלה בו שוי' ובהמה
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c"agקעו i`iyp epizeax zxezn

בפירות שנצטוינו מ"ע היא הרמב"ן מ"ש (ולפי הבית
ג' סי' לעשין בהשגותיו ע' לסחורה ולא לאכלה שביעית
שבאו השביעית דיני בשארי זו מצוה נכלל ז"ל ולרמב"ם
בבי"ע הסובב גילוי הוא שאז לפי דהיינו עשין) עליהם
כי אצלו, שוים ובהמה ואדם וגדול קטן ומשוה השוה והוא
הממכ"ע בחי' מחמת בא המדריגות דהתחלקות ידוע הנה
נפש מאיר שבמדבר דילי' שיעורא לפום א' לכל שמאיר
שהוא הסוכ"ע מצד אבל כו' החיונית נפש ובחי המשכלת

מכו מעלה מעלה א'נעלה בהשוואה אצלו שוין כולן הרי לן
דמרכבה בחיות והן ובהמה אדם יש בבי"ע גם והנה ממש,
בחי' נגלות ובהגלות בהמה בכלל וחי' שור פני ארי' פני
כתיב באמת כי שוים כולם אז שבאצי' מאא"ס המקיף
הרוכב שמגבהת המרכבה כמשל הכסא את נושאות והחיות
הם הבירור לאחר אבל שנפלו אלא מתהו ששרשן לפי
אדם אזי שמתבטלים לאצי' עליותם ע"י ולכן לתהו מעלים
ג"כ וזהו למטה, גם כן להראות צריך ולכן שוים ובהמה
שר"ל בשביעית הארץ להשמיט (פ"ד) מ"ע ענין שרש

(שכ"ח ל"ת ב' ע"ז באו וכן בשביעית הארץ להפקיר
כדרך הנזירים לבצור ושלא הספיחים לקצור שלא שכ"ט)
להראות כדי בשינוי אלא בשלו השנה כל וקוצר שבוצר
זוכה, שחבירו כמו מהפקר זוכה שהוא אלא הפקר שהכל
אבל יש בחי' הוא שלו ששלו, מה כי הנ"ל מטעם והיינו
הארת גילוי ענין שזהו כנ"ל הביטול בחי' שהוא בשביעית
זולתו עם הוא הרי ממציאותו וכשמתבטל בבי"ע האצי'
מפני אבל כנ"ל הסובב גילוי מצד והיינו כו' בזה שוים
לבד בקרקעות רק זהו לכן למעלה עלי' אין דאצי' שממל'
שבידו מה אבל כספים השמטת בסוד מגיע שכבר וחובות
אז מותרים המלאכות שאר וכן להפקיר מחוייב אינו
אפי' אז השרשים כל שרש עד עלי' שהוא בשבת משא"כ
ענין אך שם. מצות בטעמי הרח"ו וכמ"ש אסור נפש אוכל
תוס' וז"ס לבד באצילות בי"ע עלי' ג"כ הוא שבת קבלת
במלאכה אסור אם הפוסקים מחלוקת בו שיש שבת
בהדרת לה' והשתחוו בי"ע כנגד הבו ג"פ וז"ס מדאורייתא

במ"א: וכמ"ש באצי' קבלה ר"ת קדש

ziriaya zepli`de dnc`d zcear xeqi`
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Í‡עוע"א ארצות שבשארי ישראל ארז"ל הנה הענין
כללות על אומרים האיך מובן אינו ולכאורה בטהרה,
מן מעט כ"א אינו באח"פ שהרי עוע"א, שהם ישראל
ארצות משארי לצאת אסור בגמ' א' דעה ולפי המעט,
הענין אך כו'. עד יהיו ושמה יבואו בבלה כמ"ש לאח"פ
השמים צבא לכל או ולירח לשמש וראית כתיב דהנה
אותם כשמחשב הוא השתחוואה וענין להם, והשתחוית
גרש וממגד שמש תבואות וממגד כתיב דהנה ודבר, ליש
בכח שהם ומחשב צמחים, מהם שנצמח שרואה כו' ירחים
הוא ולכן ודבר ליש אותם ועושה המצמיחים הם עצמם
החוצב ביד כגרזן אלא אינם באמת אבל להם, משתחוה
ויפארו שישבחו קרדום ע"י בנין בונה אומן אם והיתכן בו,
יכול אינו אדם בלא הגרזן כי כזה בנין שעשה להקרדום
עושה וע"י שבהם אומנות כלי שהם אלא כלום, לעשות
ע"י טס ולעשות קורנס ע"י בנין שיבנה יתכן לא כי האומן
וכך כלום, לעשות יכולים אינם בעצמם הכלים אבל גרזן,
שבהם לבד השפע שלוחי אלא שאינם השמים צבא כל הם
כלום לעשות יכולים אינם בעצמם אבל השפע, עובר וע"י

הגרזן. כמו
ÂÓÎÂברוחניות ע"ז ענין יובן כן בגשמי' ע"א שיש

והוא מהם, הנשפע לדבר וקומתו ראשו כשכופף

ושכלו ראשו שכופף הפרנסה טרדת ענין כל כלל דרך
ענין על לגמרי ושוכח היום כל ומוטרד וטרוד ומדותיו
הוא והוא הסיבה הממציא שהוא וסובר אלקות, השגחת
הוא הרי ובאמת ידי, ועוצם כחי לומר שיכול עד המרויח,
אבל הפרנסה, ונותן הסיבה המסבב והוא הסיבות סיבת ית'
ואדרבה ממש, כע"א ה"ז ולבו מוחו ומטריד ע"ז כששוכח
וקומתו ראשו כופף הוא הרי בע"א כי יותר, גרוע ה"ז
ושכלו ראשו כופף ה"ז ומתן במשא אבל חיצוני', שהוא

דכ והגם מע"א. גרוע וה"ז שלו הפנימיות וכל תיבומדותיו
לעשות, שצריך דמשמע תעשה, אשר בכל אלקיך ה' וברכך
היינו בצדו תשובתו אך מעשיך, תעשה ימי' ששת וכתי'
הסיבה מסבב שהקב"ה שיודע אלקיך הוא כשהוי'
ולעבוד ולהתפלל ללמוד יוכל שעי"ז כדי ומכוין והפרנסה,
דבר בכל כי ומתן, המשא מעלה עי"ז אדרבה אז הוי', את
הנכונה הכוונה וע"י אלקי, ניצוץ בתוכו מלובש ודבר
שייך והאיך העמים, כל את ואכלת וזהו הניצוץ. מתעלה
כמ"כ בירור, הוא אכילה שענין כמו אלא בעמים, אכילה
אבל בהם. המובלע קדושות הניצוצות מהם מברר הוא
כמו ממש ה"ז ודבר ליש הסיבה ומחשב כך עושה כשאינו
יש כן סקילה, הוא בפו"מ ע"א על שעונש וכמו ע"ז.
הלב טמטום האבן לב לבו שנעשה היינו סקילה ברוחניות
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וזהו כלל, הלב פתיחות לעשות יכול שאינו המוח וטמטום
מאלקות החיות הרגשת העדר כי ומתו באבנים וסקלתם
אלקות החיות הוא הכוונה עיקר כי ברוחניות, מיתה נק'
ששם ע"י ארצות בשארי דוקא וזהו גשמיי'. חיים ולא

לגמרי ומסתיר ומעלים גמור בהתלבשות דיצי' אור נתלבש
כו'. ידי ועוצם כחי לומר יוכל שעי"ז עד האור על

Â‰ÊÂיודע שאינו בטהרה ע"א עובדי שבחו"ל שישראל
ממש. ע"א כמו שהוא כלל ומרגיש
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¯Â‡È·Âשמתי אשר המחלה כל כתי' דהנה הוא הענין
ובג' רופאך ה' אני כי עליך אשים לא במצרים
מחלה דהנה מרה זו מחלה אמרו ע"ב דק"ז דב"מ פ"ט
הוא והענין מרה. היא חולי כל ומקור החולי מקור היא
כלענה מרה ואחריתה כו' זרה שפתי תטופנה נופת כמ"ש
על דקאי ע"ב דר"ג ויקהל ח"ב בזהר ופי' ה') סי' (משלי
וכ"מ דנוגה רע בחי' והוא ק"נ בחי' היא דמרה וי"ל ק"נ

ישראל דהוו ובגין וז"ל וע"ב סע"א דקכ"ד נשא פ' ברע"מ
בזח"א (ועמ"ש דטו"ר אילנא הוי כולהו רב ערב עם
וחציו דימינא מסט' מתוק חציו דא ועל ע"א) דכ"ו בראשי'
לישראל לון מחטיאין הוו דע"ר ובזמנא דשמאלא מסט' מר
מרירן כולהו אתהדרו ומיא דרע מסט' כולהו הוו כאלו
נמצא עכ"ל, כו' מרתה ויבואו הה"ד במיא מר עץ כההוא

דנוגה. רע בחי' הוא דמר
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- הריחוק מצד הקירוב. מצד וזה אלקי, לענין כלי נעשה אלקי, שכל ע"פ מתנהגת כשנה"ב
דלבא, מעומקא וצועק מאד לו מצר לחטוא, לאדם ושגרם דאלקות מהטוב ריחוקו על כשמתבונן

כמים דאהבה טבעה היפך אש, כרשפי אהבה בנה"א פועל וזה ממש. בחייו שמואס עד

‰p‰Âׁשּתי ּפי על ּבאה היא הּבהמית ּדנפׁש נפׁש הּמסירת ¿ƒ≈ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
הּנפׁש ּדכאׁשר הרחּוק, וסּבת הּקרּוב סּבת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָסּבֹות,
מנּתק להיֹות מחמרּיּותּה ויֹוצאה מזּדּככת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּבהמית
ּובפרט ּבכלל, הּׂשכל ּפי על ּומתנהגת ּגׁשמּיים ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָמּתענּוגים
לקּבל ּכלי נעׂשה אז אלקי, ׂשכל ּפי על היא הנהגתּה ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכאׁשר

געטליכקייט הערין ּדער אלקי, חּוׁשיגענין לּה ּובהיֹות , ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָֹ
עצמֹו זה ענג הּנה ּבֹו, חפץ ׁשהּוא ּבדבר להתעּנג ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּתענּוג
ׁשּלּה נפׁש הּמסירת ּכן ואם יֹותר, עליֹונה ּבמעלה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמעמידּה
אלקי, ּבענין הּטּובֿטעם הרּגׁש הינּו הּקרּוב, ּבסּבת ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹּבאה
ואהבה זה ּדרצֹון ּבאלקּות, ׁשּתרצה אֹותּה מביא זה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹוהרּגׁש
הב' והּסּבה הּקרּוב. ּבסּבת ּובא ּבפעל, נפׁש מסירת הם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹזֹו
טּובֿטעם מרּגיׁש הּבהמית הּנפׁש ּדכאׁשר הרחּוק, סּבת ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָהיא
געטליכקייט אין געׁשמאק א הערט ּדער ער אלקי, ידּבענין ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַֹ

עֹוד הּוא הּנה זה עם אבל מאד, ּבמאד זה על ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹֹּומתעּנג

ּדחּוׁשּבנא ּכּמהטומּמארי הּפרטי ּומּצבֹו ּבמעמדֹו להתּבֹונן ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָ
"אּדעּתיּה ענין ּדזהּו ּדאלקּות, הּלזה מהּטֹוב מרחק ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻהּוא

ּבעניןטזּדנפׁשיּה" ׁשּמתּבֹונן ּדאחר ּבעבֹודה, להיֹות ׁשּצרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבמחֹו מתיּׁשב ההּוא ׁשהענין ּבטּובֿטעם ּומבינֹו ְְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָֹֹאלקי
הּנה ּתפּלתֹו, ּבעת ׁשּבּלב ּבעבֹודה עליו ּומתּפעל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּובלּבֹו,
מרחק הּוא ּכּמה ּומּצבֹו ּבמעמדֹו ּפרטי החׁשּבֹון להיֹות ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֻצרי
הּמח ּבאֹותֹו אׁשר זאת ּדלבד והינּו ּדאלקּות, הּלזה ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹמהּטֹוב
ּבענינים ּומתחּכם מׂשּכיל הּוא הרי אלקי ענין ּומּׂשיג ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹׁשּמבין
ּבענינים ּגם ולפעמים ּבטלים, ּבדברים ,ּבכ ּומה הבל ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשל
ּדענין הּטּובֿטעם ׁשּמרּגיׁש הּלב ּובאֹותֹו מּמׁש, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָהפכים
הּלב ּבאֹותֹו הּנה וקרּוב, ּבאהבה עליו ּומתּפעל ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהאלקי

הּנהמ זאת, לבד הּנה טֹובים, הּלא מּדֹותיו מׁשּכן קֹום ְְְִִִִִֵֵַַַָֹֹ
מעניני מרחק ׁשהּוא ּומּצבֹו מעמדֹו ּבפרטּיּות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻמתּבֹונן
רחּוקּה עצם ּבגדל מתּבֹוננת הּבהמית הּנפׁש וכאׁשר ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹאלקּות,
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וזהו כלל, הלב פתיחות לעשות יכול שאינו המוח וטמטום
מאלקות החיות הרגשת העדר כי ומתו באבנים וסקלתם
אלקות החיות הוא הכוונה עיקר כי ברוחניות, מיתה נק'
ששם ע"י ארצות בשארי דוקא וזהו גשמיי'. חיים ולא

לגמרי ומסתיר ומעלים גמור בהתלבשות דיצי' אור נתלבש
כו'. ידי ועוצם כחי לומר יוכל שעי"ז עד האור על

Â‰ÊÂיודע שאינו בטהרה ע"א עובדי שבחו"ל שישראל
ממש. ע"א כמו שהוא כלל ומרגיש
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¯Â‡È·Âשמתי אשר המחלה כל כתי' דהנה הוא הענין
ובג' רופאך ה' אני כי עליך אשים לא במצרים
מחלה דהנה מרה זו מחלה אמרו ע"ב דק"ז דב"מ פ"ט
הוא והענין מרה. היא חולי כל ומקור החולי מקור היא
כלענה מרה ואחריתה כו' זרה שפתי תטופנה נופת כמ"ש
על דקאי ע"ב דר"ג ויקהל ח"ב בזהר ופי' ה') סי' (משלי
וכ"מ דנוגה רע בחי' והוא ק"נ בחי' היא דמרה וי"ל ק"נ

ישראל דהוו ובגין וז"ל וע"ב סע"א דקכ"ד נשא פ' ברע"מ
בזח"א (ועמ"ש דטו"ר אילנא הוי כולהו רב ערב עם
וחציו דימינא מסט' מתוק חציו דא ועל ע"א) דכ"ו בראשי'
לישראל לון מחטיאין הוו דע"ר ובזמנא דשמאלא מסט' מר
מרירן כולהו אתהדרו ומיא דרע מסט' כולהו הוו כאלו
נמצא עכ"ל, כו' מרתה ויבואו הה"ד במיא מר עץ כההוא
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- הריחוק מצד הקירוב. מצד וזה אלקי, לענין כלי נעשה אלקי, שכל ע"פ מתנהגת כשנה"ב
דלבא, מעומקא וצועק מאד לו מצר לחטוא, לאדם ושגרם דאלקות מהטוב ריחוקו על כשמתבונן

כמים דאהבה טבעה היפך אש, כרשפי אהבה בנה"א פועל וזה ממש. בחייו שמואס עד

‰p‰Âׁשּתי ּפי על ּבאה היא הּבהמית ּדנפׁש נפׁש הּמסירת ¿ƒ≈ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
הּנפׁש ּדכאׁשר הרחּוק, וסּבת הּקרּוב סּבת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָסּבֹות,
מנּתק להיֹות מחמרּיּותּה ויֹוצאה מזּדּככת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּבהמית
ּובפרט ּבכלל, הּׂשכל ּפי על ּומתנהגת ּגׁשמּיים ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָמּתענּוגים
לקּבל ּכלי נעׂשה אז אלקי, ׂשכל ּפי על היא הנהגתּה ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכאׁשר

געטליכקייט הערין ּדער אלקי, חּוׁשיגענין לּה ּובהיֹות , ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָֹ
עצמֹו זה ענג הּנה ּבֹו, חפץ ׁשהּוא ּבדבר להתעּנג ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּתענּוג
ׁשּלּה נפׁש הּמסירת ּכן ואם יֹותר, עליֹונה ּבמעלה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמעמידּה
אלקי, ּבענין הּטּובֿטעם הרּגׁש הינּו הּקרּוב, ּבסּבת ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹּבאה
ואהבה זה ּדרצֹון ּבאלקּות, ׁשּתרצה אֹותּה מביא זה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹוהרּגׁש
הב' והּסּבה הּקרּוב. ּבסּבת ּובא ּבפעל, נפׁש מסירת הם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹזֹו
טּובֿטעם מרּגיׁש הּבהמית הּנפׁש ּדכאׁשר הרחּוק, סּבת ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָהיא
געטליכקייט אין געׁשמאק א הערט ּדער ער אלקי, ידּבענין ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַֹ

עֹוד הּוא הּנה זה עם אבל מאד, ּבמאד זה על ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹֹּומתעּנג

ּדחּוׁשּבנא ּכּמהטומּמארי הּפרטי ּומּצבֹו ּבמעמדֹו להתּבֹונן ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָ
"אּדעּתיּה ענין ּדזהּו ּדאלקּות, הּלזה מהּטֹוב מרחק ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻהּוא

ּבעניןטזּדנפׁשיּה" ׁשּמתּבֹונן ּדאחר ּבעבֹודה, להיֹות ׁשּצרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבמחֹו מתיּׁשב ההּוא ׁשהענין ּבטּובֿטעם ּומבינֹו ְְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָֹֹאלקי
הּנה ּתפּלתֹו, ּבעת ׁשּבּלב ּבעבֹודה עליו ּומתּפעל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּובלּבֹו,
מרחק הּוא ּכּמה ּומּצבֹו ּבמעמדֹו ּפרטי החׁשּבֹון להיֹות ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֻצרי
הּמח ּבאֹותֹו אׁשר זאת ּדלבד והינּו ּדאלקּות, הּלזה ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹמהּטֹוב
ּבענינים ּומתחּכם מׂשּכיל הּוא הרי אלקי ענין ּומּׂשיג ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹׁשּמבין
ּבענינים ּגם ולפעמים ּבטלים, ּבדברים ,ּבכ ּומה הבל ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשל
ּדענין הּטּובֿטעם ׁשּמרּגיׁש הּלב ּובאֹותֹו מּמׁש, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָהפכים
הּלב ּבאֹותֹו הּנה וקרּוב, ּבאהבה עליו ּומתּפעל ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהאלקי

הּנהמ זאת, לבד הּנה טֹובים, הּלא מּדֹותיו מׁשּכן קֹום ְְְִִִִִֵֵַַַָֹֹ
מעניני מרחק ׁשהּוא ּומּצבֹו מעמדֹו ּבפרטּיּות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻמתּבֹונן
רחּוקּה עצם ּבגדל מתּבֹוננת הּבהמית הּנפׁש וכאׁשר ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹאלקּות,
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חטא ּבאיזה נפׁשֹו נטמאה ּכאׁשר ּובפרט ּבכלל, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמאלקּות
ּגרם אׁשר הּוא, א הּוא, ּכי ּבזה להתּבֹונן ּומׂשּכיל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָועֹון,
ואׁשם, חטא אׁשר זאת מּלבד הּנה ּכן אם לחטא, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹלהאדם
מאכט עס ּבמאד, לֹו מצר זה הּנה מחטיא, עֹוד הּוא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַֹהּנה

ּגּוט ניט זייער אּון ענג זייער והינּויזאים זה, על ּומתמרמר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַ
ּדאלקּות, הּטּובֿטעם ׁשּמרּגיׁש הּבהמית ּדהּנפׁש ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַֹּדבהּטֹוב
את עזבֹו ומר רע ּכי אי לֹו נרּגׁש עצמֹו זה ּבהרּגׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּנה

ּדלּבא מעּומקא ּגדֹולה ּבצעקה ּובא ׁשּכתּוביחהוי', ּכמֹו , ְְְְְֲִִֵֶָָָָָָָָָ
מֹואס ּכי עד להם", ּבּצר הוי' אל "וּיצעקּו ה) קז, ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ(ּתהּלים
ּבאהבה ּובא מּמׁש, ּבחּייו ּומֹואס הּגׁשמּיים הענינים ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָּבכל
זֹו ּדהתעֹוררּות ּגדֹולה, ּובהתעֹוררּות ּגדֹול ּבתקף ְְְְְְְְֲִִֶַָָָָֹלהוי'
ּבאהבה ׁשּמתעֹוררת האלקית ּבהּנפׁש ּגדֹולה עלּיה ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּפֹועלת
הד' ּדהּנה ּכּמים, ּבאהבה ׁשהיא טבעּה הּפּו אׁש, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּכרׁשּפי

הּכבד הּוא העפר יסֹוד הרי עפר, מים רּוח אׁש ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָיסֹודֹות
ּגם אבל העפר, מיסֹוד קל היֹותֹו עם הּמים ויסֹוד ְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָּביֹותר,
הּכבד ּדבר וטבע העפר, ּככבד ׁשאינֹו אּלא ּכבד, יסֹוד ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהּוא
ימהר הּנה למּטה, מּלמעלה לנמּו מּגבּה נֹופל ּדכאׁשר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּוא
ּבענין ּבמּוחׁש רֹואין ׁשאנּו ּוכמֹו הּקל, ּדבר מּכמֹו ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָּבהּלּוכֹו
אֹותּה ּכׁשּסֹותמין הּמים ּבאמת והּנה ועפר, אבנים ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּמים
עם הֹולכת והיא הּסתימה את ּבֹוקעים והּמים ועפר ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָּבאבנים
ׁשהּמים עד ּבהּלּוכּה ממהרת ּכבדּה, מּצד הּזה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּׁשטף
ּפֹועלת האלקית הּנפׁש ּכאׁשר הּוא כן ּכמֹו אחריה, ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹנגררים
נפׁש ּבמסירת להוי' ּבאהבה ּבאה הּבהמית ְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשהּנפׁש
ּגם הּנה זֹו התעֹוררּות ידי על אׁשר עד ּגדֹולה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָּובהתעֹוררּות
ּדזהּו אׁש, ּכרׁשּפי אהבה ּבעבֹודת מתעֹוררת האלקית ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּנפׁש

ּכּמים. ׁשהיא האלקית ּדנפׁש האהבה טבע ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּפּו
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עליכם המצטרך) וכל (מקוה יהדות ב"ה לכם יש

כאלה בעירכם יש אם היהדות. על בשמירה להתחזק

מעתה יתחילו � כראוי כך על שמרו לא עתה שעד

ישראל כלל בתוך כולכם את השי"ת יברך יותר. לשמור

ילדיהם את ולגדל טובה, ופרנסה בריאות בית, בשלום

באירגוני להירשם טובים, ומעשים חופה לתורה יחיו

על תשפיע אשה וכל המשפחה), טהרת (של הנשים

כאלו חלילה כאן ישנן אם היהדות. על לשמור מכרותיה

את השי"ת ישמח � קיימא בזרעא נפקדו לא שעדיין

לכן אושר השי"ת יתן ובריאים. טובים בילדים לבותיהן

ולמשפחותיכן.

.· ‰ÓÈ˘¯

חיי שאלת ישראל, בני אצלנו, מהוות ומצוות תורה

שהגאון ובהיר ברור באופן לנו מראים יום היום חיי עם.

היהודי. הגאון שהוא התורני, בחינוך חזק קשור היהודי

הגמרא אומרת � שלה אכסניא על מחזרת .1תורה

וקיימו בעיון תורה שלמדו ישראל בני הדורות עשרות

דפי אלפי עשרות שמים, וביראת בשמחה השי"ת מצוות

וחקירות ותשובות השאלות מאות שלמדו, הגמרא

את חיזקו מוחותיהם, את חידדו � שלמדו עמוקות

ביותר הנעלות למדריגות אותם והביאו לבותיהם,

ומוסר. בחכמה

מוצאים היו � יותר נדיר זה כיום � דורות כמה לפני

עסוקים שהיו לגמרי פשוטים יהודים קרובות לעתים

הבית, בעל יהודי ישוב'ניק, חנוני, שלהם, החול בחיי

העמוקים החידושים עם מסכתות בכמה בקיאים שהיו

ובהירה חדה בדעה מתבטאים רגילה ובשיחה ביותר,

עמוקה. בחקירה

וידעו וללמוד, להתייגע מכוחם הרבה הקדישו יהודים

צריכים הטפל את טפל, הכל מתורה וחוץ העיקר שזה

התורה ברוח כלומר ובעיקר העיקר, בשביל רק

היהודי. והבית הרחוב ממולאים היו החכמה ובתשוקת

עני, גם או בינוני עשיר, הבדל, בלי היהודי הבית

הם � וילדים נשים מלאכות, בעלי בתים, בעלי גבירים,

מלמד אצל עדיין היה וכשהילד התורה, באהבת חדורים

אמו כבר היתה � הדרדקי מלמד אצל או האלף־בית

ישיבתי. בניגון אותו מלווה

קיר את הבוגר, בדור הקימו כזה וחינוך כזו התנהגות

בהשי"ת. ובטחון אמונה של הברזל

ח היו בהם והבטחון אתהאמונה להם נתן � דרים

שלמים ולצאת לעמוד הפנימי הכוח את האמיתי, העוז

בדרכם. שפגעו החיים, גלי מכל

התשוקה את ופיתח חיזק כזה וחינוך כזו התנהגות

ילד כל תורה. על ולהתייגע לעבוד לתורה, והדחיפה

ששם תקוה תוך ללמוד, לנסוע הישיבה, אל נמשך יהודי
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ולתשוקתו. למטרתו יגיע

שם ורבא, אביי עם פנים אל פנים ייפגש בישיבה שם

גביע את ישאב ושם ועמוקות גדולות להשכלות יגיע

חייו. ימי לכל האושר

ויראת התורה אהבת של הבריא היהודי החינוך

השטחים, בכל גאונים ב"ה, ישראל, בני לנו נתנו שמים,

אנשי גם כמו המדע, וגדולי התורה גאוני גדולי את

וגאוניים. ישרים מסחר

התחשב מבלי ויעקב, יצחק אברהם בני יהודים, אנו

משיח את לנו ישלח השי"ת � שלנו המר הגלות בחיי

חידושים של בכושר עומדים � אמן בימינו במהרה צדקנו

אחרות. אומות מאשר למעלה ומדעית עסקית ויוזמה

והבריאה, השכלית ולהדרכה לחינוך תודות זאת וכל

לתורה מוחותיהם את בהקדישם אבותינו, אבות שיצרו

שמים. ליראת לבותיהם ואת

הקמת ידי על האחרונות, השנים עשרות במשך

ומבחוץ מבית היהודי הבית על עברו שונות, חברות

להחלשות זה מצב הביא מסויים בחלק בחיים, הרבה

ואהבת שמים ביראת היקרות תכונותיהם ולהאפלת

ח"ו, להתיאש לנו ואסור צריכים אנו אין אך התורה,

ואת הטוב את בעזה"י יכירו כן גם מהם מסויים שחלק

לגבולם" בנים "ושבו .2האמת,

מותר יעקב גאון של ובתוקף ישראל אהבת בשמחת

בני אתנו חסדו על להשי"ת והשבח "התודה לומר: לנו

לאריכות לנו שיש � ירבו כן � הגדול האחוז על ישראל,

ושנים". ימים

החיים בתחומי האישים מגדולי שרבים לציין יש

ידועות משפחות קודמים, מדורות ענפים הם השונים,

התורה. בעולם היטב

באה השי"ת, שהנחילנו והמאושרת הגדולה הירושה

ומספסלי הכנסת בתי מקירות העתיק, היהודי מהרחוב

והישיבות. המדרש בתי

והיפים הבריאים הנאים החיים על לדבר מבלי

החכמה, הרי ישראל, בני לנו נותנות ומצוות שתורה

מלמדות והמצוות שהתורה הטובות והמדות העדינות

בתור אדם כל על שישפיעו ההכרח מן עצמן הן אותנו,

אדם.

האנושית המשמעות בהכרת הבנה בעל אדם כל

הרי � אמיתי רוחני אידיאל חיי לחיות ורוצה אדם, בתור

באמונה המעשיות והמצוות האמצעיהתורה הן פשוטה,

הנכונה. להתעלות להגיע היחידות והשליבות

במסחר, או בעבודה עיסוק של שם איננו אדם השם

ממה אותו המבדילות מסויימות הגבלות אדם לשם

ממנו, שנעלה וממה וחיות, מבהמות כלומר ממנו, שנחות

ונשמות. ממלאכים כלומר

שהם וגוף, נשמה שונים: חומר סוגי משני בנוי האדם

התורה באות וכאן שונים, חיים צורות בעלי עולמות, שני

יחד. אותם ומחברות והמצוות

החומריים הגוף שחיי הן, ומצוות תורה של תפקידן

חכמה, שמיימית רוחנית בהנהגה וחדורים מוארים יהיו

את יכניס ושטח תחום שבכל לעבוד, האדם צריך כך על

הגוף. בחיי הרוח חוקי

ההשכלה האלקי הרגש האלקות, הכרת דתיות,

אמונה תוך מעשיות ומצוות שתורה האלקית וההבנה

יהדות שמירת ידי על הרי ישראל, בני לנו נותנות פשוטה

להגיע יותר וקל החומריות בדרישות להלחם יותר קל

טהורים. בחיים ולנהוג הטהורה ולידיעה להבנה

בהרחבה לדון הזמן הוא כעת ולא המקום כאן לא

כלל של מוגבלים והבלתי הגדולים הישגיו ולהוכיח

ונותנות נתנו והמצוות שהתורה השטחים בכל ישראל

והיסורים האבדות ומאידך ישראל, לעם כיום גם ב"ה

ישראל. בכלל ויוצר יצר ומצוות מתורה שהניתוק המרים

ומצוות מתורה שההתנתקות להצביע, ההכרח מן אך,

שהיא בלבד זו לא הרי הנוער, בין ר"ל המתפשטת

שאין כיהודים, מהנוער גדול חלק מאתנו וגוזלת עושקת

הכאב אלא יהודיים, ומחיים יהודי מחינוך יודעים הם

ומדות ישראל אהבת של היהודי הכוח שאוצר כפול, הוא

על כשחושבים הלב על עצוב ונהיה משתבש, וכו' טובות

של מחונכיהם ישראל ילדי של והעתיד ההתפתחות
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ולתשוקתו. למטרתו יגיע

שם ורבא, אביי עם פנים אל פנים ייפגש בישיבה שם

גביע את ישאב ושם ועמוקות גדולות להשכלות יגיע

חייו. ימי לכל האושר

ויראת התורה אהבת של הבריא היהודי החינוך
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מלמדות והמצוות שהתורה הטובות והמדות העדינות
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שהם וגוף, נשמה שונים: חומר סוגי משני בנוי האדם

התורה באות וכאן שונים, חיים צורות בעלי עולמות, שני

יחד. אותם ומחברות והמצוות
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שאין כיהודים, מהנוער גדול חלק מאתנו וגוזלת עושקת

הכאב אלא יהודיים, ומחיים יהודי מחינוך יודעים הם

ומדות ישראל אהבת של היהודי הכוח שאוצר כפול, הוא

על כשחושבים הלב על עצוב ונהיה משתבש, וכו' טובות
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ליובאוויטש] [תרנ"ג, ניסן, יב ַד,

בקר. שמינית שעה

מענדיל*) אותי הקיץ הפסח, חג בשביל חדרי את לנקות הוגבל היום בקר,25כאשר ששית בשעה
למענדעל כח יישר לאמר ועלי מזה, נהנה הנני זה בכל כזו, קדומה בשעה לעמוד עצלתי מאד כי אם
וכבר בקר, סעודת ואכלתי ראשון, מנין הצבור, עם התפללתי וכבר בקר, שמיני שעה רק זה כי זה, על
יוד – העבר השני ביום שהיתה במסיבה ושיחות מהסיפורים רשימותי, המשך את לכתוב מתכונן הנני

הענדל חנוך ר' החסיד של בחדרו בלילה – ,26ניסן

הרבנית א"ז כבוד ובדירת בדירתנו כי לי27בהיות בחרתי הנה הפסח, לחג החדרים בנקיון עסוקים
זי"ע.שב נבג"מ זצוקללה"ה מוהר"ש אדמו"ר הרה"ק אאזמו"ר כ"ק של – זאל – הגדול בחדרו ַת

מעת זה בחדר שראיתי מה כל בזכרוני יעלו הנה זה בחדר בישבי כי דעתי על עלה לא מתחלה
שנה וחצי שלשה בן פעוט היום,28היותי עד בערך

התרגשות, רושם עלי יעשו אלה זכרונותי כי כלל שערתי לא אשר מידה

תובע וכאלו ממקומו, זז ואינו עיני, לנגד חי ניצב זו בשעה בזכרוני העולים מהענינים אחד כל
זה. בספר לזכרון נא כתבני בתחנון, הוא

לי יביא תועלת איזה בוריו, על לעמוד וחפץ ותוכנו ענינו ביחוד, וזכרון זכרון כל את הנני מבקר
בלבול עם התחשב מבלי כי מסקנה לידי ובא גליון, עלי כתיבתם – אלה רשימותיי יקראו לאשר או –

עלי לכתבם עלי – הנזכרה בהמסיבה ושיחתם חסידים סיפורי לרשום שהתחלתי – והפרעתו הסדר
אאזמו"ר כ"ק בו ישב מאז שעמדו במקום לעמוד שנשארו – זה בחדר אשר הבית בכלי גם כי גליון,

רב. ענין בהם יש -

ראה25) קאנטאר. מענדל מנחם ר' להמשרת הכוונה כנראה

וש"נ. .142 ע' תש"ז השיחות ספר אודותו

לעיל.26) אודותו ראה קוגל. הענדל חנוך ר' החסיד

לעיל.27) אודותה ראה רבקה. מרת הצדקנית הרבנית

קנח,28) ח"א (לקו"ד ס"ב תרצ"ד השבועות חג שיחת גם ראה

.65 ע' תש"ז .41 ע' תש"ו השיחות ספר א).

תח"י. ואינו – להערה כסימן כוכב רבינו הוסיף כאן (*

•
ycew zexb`

[תרפ"ג] סיון כ"ב ד' ב"ה

שי' דוד מוהר"ר

וברכה שלום

להיות צריך אין כזה ודבר מראש, הוצאה דורש ענין כל

המוסד ליסד ויזכנו השי"ת יעזרנו וכאשר כלל, בדבר מניעה

את לשלם יוכל הארוך במכתבי כאמור [ה]לזה הנעלה

אשר הגמ"ח מסכומי להלוות מבקש הנני ולזאת חובותיו,

על שקלים, מאות) (שלש מאות ג' עד לתו"ת מהשייך או תח"י

הדרושות. ההוצאות על ויהי' הנדרש, זמן

והדו"ש. כאו"נ ושלום ברכה והי'

[ci jxk v"iixden w"b`]
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מעצמו והרי בזה, התנא מחדש מה א. במשנתנו: השאלות
מזו: ויתרה בכבודו. חייב בתורה ענין ממנו שלמד שמאחר מובן
לעיל ששנינו כפי לכבדו, חייב מאומה ממנו למד לא אם 1גם

"הלומד מדייק התנא ב. כשלך". עליך חביב חברך כבוד "יהי
האדם")מחבירו מן "הלומד (ולא שאפילו2" חבירוללמדך

ממנו שגדול במי שכן וכל כבוד, בו לנהוג צריך אליו) .3(השוה

"הלומד נקט לא למה לעיל4"מתלמידווקשה: ששנינו 5(וכפי

יתירה. רבותא שהוא כשלך"), עליך חביב תלמידך כבוד "יהי
"צריך הדיוק וכיו"ב).לנהוגג. לכבדו" "צריך (ולא כבוד" בו

"הלומד ולומר: בלשונו לקצר להתנא לי' הוה לכאורה ד.
כבוד". בו לנהוג צריך אחת אות אפילו מחבירו

והביאור:

ש"צריך מחדש תמידיתלנהוגהתנא בהנהגה – כבוד" ,6בו

חייב כדבעי שלא לכאורה מתנהג שחברו בשעה שגם היינו
חביב חברך כבוד מ"יהי יותר וזהו ולכבדו. זכות לכף לדונו

בנפשוכשלךעליך הנה כדבעי שלא מתנהג שהאדם בשעה כי ,"
הוא תכסהנבזהפנימה פשעים כל על הרי שבגלוי (אף בעיניו

אפילו ממנו כשלמד – לחבירו בנוגע ואילו עצמו): את אהבתו
בתמידות. כבוד" בו לנהוג "צריך – אחת אות

"הלומד מדייק כימחבירוולכן מתלמידיו", "הלומד ולא "
ויראה באימה רבו לפני לישב צריך שהתלמיד לא7מאחר הרי ,

שלא כשמתנהג (גם בתלמידו כבוד לנהוג הרב שעל לומר יתכן
עליך "חביב התלמיד כבוד שיהי' רק ממנו ותובעים כדבעי),

".כשלך

וכו'", אחת הלכה או אחד "פרק ומפרט בלשונו מאריך והתנא
תורה. בלומדי סוגים חמשה על רומזים אלו ענינים חמשה כי

אין אך בכללותו, הענין את ומבין לומד הוא אחד: פרק
אמנם נכנס הוא אחת: הלכה הדברים. פרטי גם להבין בכחו
כבר מחולק שהוא כפי ה"פרק" את לומד והוא הדברים, לפרטי
פסוקה, הלכה של באופן ענין כל "לוקח" אבל פרטיות, להלכות
הוא אחד: פסוק בוריו. על הענין פרטי הבנת לכלל מגיע ואינו
מפרט הוא אחד: דבור שבכתב). (בתורה יותר בפרטיות לומד
אחת: אות דבורים). כמה ישנם פסוק (בכל יותר עוד הענין את
ביכלתו – התורה והבנת בלימוד יותר הנעלית הדרגא היינו

אחתללמוד הלכות.אות של תילים תילי בה ולמצוא

של באופן לומד "חבירו" אם הבדל שאין מלמדינו, והתנא
כבוד בו לנהוג חייב הוא – אחת" "אות של באופן או אחד" .8"פרק

וז"ל בזה, טוב שם הבעל פירוש קאמר9ידוע מאי "וקשה :
הדין מן לבא דיו למימר לי' הוה קשה עוד בלבד, דברים שני

כנדון פרה10להיות היא התורה הגון מרב לומר דכשאדם ופי' ,
כנודע אצלו מרשע11ורבה אלא12וכשלומד ורבה פרה אינו אזי

שלמד דוד מה אמר ולזה ממנו. שלמד כמו כפשוטו נשאר
רשע דהי' בלבד דברים שני רק13מאחיתופל ורבה פרה הי' ולא

רבי, קראו הכי ואפילו ממנו שלמד כמו בלבד דברים שני נשאר
על ורבה פרה התורה דאז צדיקים שניהם דהיינו מחבירו הלומד

כבוד". בו לנהוג שצריך וכמה כמה אחת

דוד שלמד דברים" שה"שני מאחר בזה: לדקדק ויש
דברי היו עשהתורהמאחיתופל שדוד ועד סמךמעשה, על

ולהורידם14זה לשנותם אחיתופל של בכחו הוא איך ,

"בלבד"? בבחינת שיהיו ממדריגתם,

בזה: והביאור

אמרו אביו15רז"ל הקב"ה, באדם, הן שותפין "שלשה
ובלשון הקב"ה. של מכחו באה כפשוטה שהולדה ז.א. ואמו",
אחד "מאיש (כי סוף אין בבחינת הוא ההולדה כח החסידות:
בכח הוא ההולדה עיקר זה ומשום דורות"), כמה להיות יוכל

דוקא סוף גם16האין מולידים שאינם אדם בני כמה יש "ולכן ,
שם מאיר שאינו מפני רק וזהו בשלימות, ישנו המוליד שכח

כו'" האלקי הוא17האור כן גשמית, בהולדה שהוא וכשם .

שהאדם זה ידי על רק אפשרית זו הולדה בתורה: ב"הולדה"
שמים. ביראת שלומד היינו בלימודו, הקב"ה את "משתף"
יתברך התורה נותן שממשיך זה ידי על יותר: נעלית ובדרגא

בחסידות וכמבואר בלימודו, סוף) אין המאמר18(שהוא 19בפירוש

הוא בזה שהכוונה הקב"ה, עם שלמעלה תורה מחבר הי' "דוד
זו עבודה ומעין בחכמה. סוף אין אור השראת ממשיך שהי'
תחלה" בתורה ד"ברכו העבודה ידי על ואחד, אחד בכל .20שייך

נשאר כזה, באופן הי' לא אחיתופל של שלימודו ומאחר
"בלבד". של באופן לימודו

בגמרא מסופר להבין: יש עדיין דוד21אבל שכרה ש"בשעה
איכא מי דוד אמר עלמא, למשטפא ובעא תהומא קפא שיתין
נשא כו' ומנח בתהומא ונשדי' אחספא שם למכתב שרי אי דידע
אחספא שם כתב שדי, לי' אמר כו' בעצמו וחומר קל אחיתופל
דברים" ה"שני ידי שעל הרי תהומא". ונחית לתהומא ושדי

הנ"ל וחומר קל הוא מהם ואיך22(שאחד כולו, העולם כל ניצל (
דברים "שני שהם לומר מהםבלבדאפשר יצאו שלא (היינו "

כו')? ותולדה תוצאה שום

מצד רק "בלבד" בבחינת היו דברים" ה"שני בזה: והביאור
נעשואחיתופל שהם עבודתו ידי על דוד פעל כך אחר אבל ,

לשלו איפוא מתייחסת ההצלה ופעולת לאחיתופלדוד, ולא ,23.

מ"י.1. רפ"ד).2.פ"ב (לעיל אדם" מכל "הלומד 4.מד"ש.3.ע"ד

מכולם". יותר "ומתלמידי א) ז, (תענית מי"ב.5.כמארז"ל 6.פ"ד

ובתמידות". בהנהגה הזה הכבוד "שינהוג מד"ש: כמארז"ל7.ראה

כו'". מר נוטפות שפתותיו ואין רב לפני שיושב ת"ח "כל ב) ל, (שבת

בלבד.8. השומעים רשימת פי על – תשל"ג במדבר ש"פ 9.משיחת

סכ"ב. ב.10.כש"ט יח, זו11.פסחים נטיעה "מה ב: ג, חגיגה ראה

לך "לית ב: עט, זח"ג וראה ורבין". פרין תורה דברי אף ורבה פרה

תילין מיני תליין כו' דלא כו' באורייתא זעירא אות או באורייתא מלה

עילאה". דחכמתא סם12.רזין לו נעשית "זכה ב: עב, מיומא להעיר

כו'". צבאות ה' למלאך הרב דומה "אם א: יז, מו"ק כו'". 13.חיים

ב. קו, סנהדרין בפנים.14.ראה לקמן סע"ב.15.ראה ל, קידושין

א.16. מ, שה"ש 17.7.לקו"ת ע' תרנ"ז תשמח שמח לקו"ת18.ד"ה

רע"ג. מז, הבהיר.19.שלח ספר החכמה. מעיין פא,20.ספר נדרים

דאמר. ומ"ש ד"ה סמ"ז או"ח ב"ח וראה א. כט, ראה לקו"ת 21.א.

ואילך. סע"א נג, במדבר23.מחז"ו.22.סוכה פ' מוצש"ק משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על – תשל"ט
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מעצמו והרי בזה, התנא מחדש מה א. במשנתנו: השאלות
מזו: ויתרה בכבודו. חייב בתורה ענין ממנו שלמד שמאחר מובן
לעיל ששנינו כפי לכבדו, חייב מאומה ממנו למד לא אם 1גם

"הלומד מדייק התנא ב. כשלך". עליך חביב חברך כבוד "יהי
האדם")מחבירו מן "הלומד (ולא שאפילו2" חבירוללמדך

ממנו שגדול במי שכן וכל כבוד, בו לנהוג צריך אליו) .3(השוה

"הלומד נקט לא למה לעיל4"מתלמידווקשה: ששנינו 5(וכפי

יתירה. רבותא שהוא כשלך"), עליך חביב תלמידך כבוד "יהי
"צריך הדיוק וכיו"ב).לנהוגג. לכבדו" "צריך (ולא כבוד" בו

"הלומד ולומר: בלשונו לקצר להתנא לי' הוה לכאורה ד.
כבוד". בו לנהוג צריך אחת אות אפילו מחבירו

והביאור:

ש"צריך מחדש תמידיתלנהוגהתנא בהנהגה – כבוד" ,6בו

חייב כדבעי שלא לכאורה מתנהג שחברו בשעה שגם היינו
חביב חברך כבוד מ"יהי יותר וזהו ולכבדו. זכות לכף לדונו

בנפשוכשלךעליך הנה כדבעי שלא מתנהג שהאדם בשעה כי ,"
הוא תכסהנבזהפנימה פשעים כל על הרי שבגלוי (אף בעיניו

אפילו ממנו כשלמד – לחבירו בנוגע ואילו עצמו): את אהבתו
בתמידות. כבוד" בו לנהוג "צריך – אחת אות

"הלומד מדייק כימחבירוולכן מתלמידיו", "הלומד ולא "
ויראה באימה רבו לפני לישב צריך שהתלמיד לא7מאחר הרי ,

שלא כשמתנהג (גם בתלמידו כבוד לנהוג הרב שעל לומר יתכן
עליך "חביב התלמיד כבוד שיהי' רק ממנו ותובעים כדבעי),

".כשלך

וכו'", אחת הלכה או אחד "פרק ומפרט בלשונו מאריך והתנא
תורה. בלומדי סוגים חמשה על רומזים אלו ענינים חמשה כי

אין אך בכללותו, הענין את ומבין לומד הוא אחד: פרק
אמנם נכנס הוא אחת: הלכה הדברים. פרטי גם להבין בכחו
כבר מחולק שהוא כפי ה"פרק" את לומד והוא הדברים, לפרטי
פסוקה, הלכה של באופן ענין כל "לוקח" אבל פרטיות, להלכות
הוא אחד: פסוק בוריו. על הענין פרטי הבנת לכלל מגיע ואינו
מפרט הוא אחד: דבור שבכתב). (בתורה יותר בפרטיות לומד
אחת: אות דבורים). כמה ישנם פסוק (בכל יותר עוד הענין את
ביכלתו – התורה והבנת בלימוד יותר הנעלית הדרגא היינו

אחתללמוד הלכות.אות של תילים תילי בה ולמצוא

של באופן לומד "חבירו" אם הבדל שאין מלמדינו, והתנא
כבוד בו לנהוג חייב הוא – אחת" "אות של באופן או אחד" .8"פרק

וז"ל בזה, טוב שם הבעל פירוש קאמר9ידוע מאי "וקשה :
הדין מן לבא דיו למימר לי' הוה קשה עוד בלבד, דברים שני

כנדון פרה10להיות היא התורה הגון מרב לומר דכשאדם ופי' ,
כנודע אצלו מרשע11ורבה אלא12וכשלומד ורבה פרה אינו אזי

שלמד דוד מה אמר ולזה ממנו. שלמד כמו כפשוטו נשאר
רשע דהי' בלבד דברים שני רק13מאחיתופל ורבה פרה הי' ולא

רבי, קראו הכי ואפילו ממנו שלמד כמו בלבד דברים שני נשאר
על ורבה פרה התורה דאז צדיקים שניהם דהיינו מחבירו הלומד

כבוד". בו לנהוג שצריך וכמה כמה אחת

דוד שלמד דברים" שה"שני מאחר בזה: לדקדק ויש
דברי היו עשהתורהמאחיתופל שדוד ועד סמךמעשה, על

ולהורידם14זה לשנותם אחיתופל של בכחו הוא איך ,

"בלבד"? בבחינת שיהיו ממדריגתם,

בזה: והביאור

אמרו אביו15רז"ל הקב"ה, באדם, הן שותפין "שלשה
ובלשון הקב"ה. של מכחו באה כפשוטה שהולדה ז.א. ואמו",
אחד "מאיש (כי סוף אין בבחינת הוא ההולדה כח החסידות:
בכח הוא ההולדה עיקר זה ומשום דורות"), כמה להיות יוכל

דוקא סוף גם16האין מולידים שאינם אדם בני כמה יש "ולכן ,
שם מאיר שאינו מפני רק וזהו בשלימות, ישנו המוליד שכח

כו'" האלקי הוא17האור כן גשמית, בהולדה שהוא וכשם .

שהאדם זה ידי על רק אפשרית זו הולדה בתורה: ב"הולדה"
שמים. ביראת שלומד היינו בלימודו, הקב"ה את "משתף"
יתברך התורה נותן שממשיך זה ידי על יותר: נעלית ובדרגא

בחסידות וכמבואר בלימודו, סוף) אין המאמר18(שהוא 19בפירוש

הוא בזה שהכוונה הקב"ה, עם שלמעלה תורה מחבר הי' "דוד
זו עבודה ומעין בחכמה. סוף אין אור השראת ממשיך שהי'
תחלה" בתורה ד"ברכו העבודה ידי על ואחד, אחד בכל .20שייך

נשאר כזה, באופן הי' לא אחיתופל של שלימודו ומאחר
"בלבד". של באופן לימודו

בגמרא מסופר להבין: יש עדיין דוד21אבל שכרה ש"בשעה
איכא מי דוד אמר עלמא, למשטפא ובעא תהומא קפא שיתין
נשא כו' ומנח בתהומא ונשדי' אחספא שם למכתב שרי אי דידע
אחספא שם כתב שדי, לי' אמר כו' בעצמו וחומר קל אחיתופל
דברים" ה"שני ידי שעל הרי תהומא". ונחית לתהומא ושדי

הנ"ל וחומר קל הוא מהם ואיך22(שאחד כולו, העולם כל ניצל (
דברים "שני שהם לומר מהםבלבדאפשר יצאו שלא (היינו "

כו')? ותולדה תוצאה שום

מצד רק "בלבד" בבחינת היו דברים" ה"שני בזה: והביאור
נעשואחיתופל שהם עבודתו ידי על דוד פעל כך אחר אבל ,

לשלו איפוא מתייחסת ההצלה ופעולת לאחיתופלדוד, ולא ,23.

מ"י.1. רפ"ד).2.פ"ב (לעיל אדם" מכל "הלומד 4.מד"ש.3.ע"ד

מכולם". יותר "ומתלמידי א) ז, (תענית מי"ב.5.כמארז"ל 6.פ"ד

ובתמידות". בהנהגה הזה הכבוד "שינהוג מד"ש: כמארז"ל7.ראה

כו'". מר נוטפות שפתותיו ואין רב לפני שיושב ת"ח "כל ב) ל, (שבת

בלבד.8. השומעים רשימת פי על – תשל"ג במדבר ש"פ 9.משיחת

סכ"ב. ב.10.כש"ט יח, זו11.פסחים נטיעה "מה ב: ג, חגיגה ראה

לך "לית ב: עט, זח"ג וראה ורבין". פרין תורה דברי אף ורבה פרה

תילין מיני תליין כו' דלא כו' באורייתא זעירא אות או באורייתא מלה

עילאה". דחכמתא סם12.רזין לו נעשית "זכה ב: עב, מיומא להעיר

כו'". צבאות ה' למלאך הרב דומה "אם א: יז, מו"ק כו'". 13.חיים

ב. קו, סנהדרין בפנים.14.ראה לקמן סע"ב.15.ראה ל, קידושין

א.16. מ, שה"ש 17.7.לקו"ת ע' תרנ"ז תשמח שמח לקו"ת18.ד"ה

רע"ג. מז, הבהיר.19.שלח ספר החכמה. מעיין פא,20.ספר נדרים

דאמר. ומ"ש ד"ה סמ"ז או"ח ב"ח וראה א. כט, ראה לקו"ת 21.א.

ואילך. סע"א נג, במדבר23.מחז"ו.22.סוכה פ' מוצש"ק משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על – תשל"ט
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Ì‰ Ìb ÔBL¯b È�a L‡¯ ˙‡ ‡N�(כב (ד, »…∆…¿≈≈¿«≈

ÔBL¯b.מרע לסּור רֹומז ּגרּוׁשין, לׁשֹון "יּקהת˜‰˙- מּלׁשֹון – ≈¿ְְִֵֵֵָ¿»ְְִִַ

נֹולד וגרׁשֹון טֹובים. ּדברים אסיפת טֹוב, לעׂשה רֹומז ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָעּמים",

היכל הכנת ּכמׁשל מרע, סּור היא העבֹודה ראׁשית ּכי קהת, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָלפני

ּכלים מכניסים ּכ ואחר הּלכלּו את ּתחּלה ׁשּמפּנים ,ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָלּמל

הכנה הּוא מרע סּור ּכי ּגרׁשֹון, ּבני לפני נמנּו קהת ּבני א ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָנאים.

ּבּכּונה. קדּום טֹוב עׂשה ּכן ואם טֹוב, לעׂשה ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָוהקּדמה

(ìàøùé)éðùèëíúáà-úéáì íúçtLîì éøøî éða§¥−§¨¦®§¦§§Ÿ¨¬§¥£Ÿ−̈
:íúà ã÷ôzììL ïaîãrå äìrîå äðL íéL ¦§¬ŸŸ¨«¦¤Á§¦̧¨¹̈¨©À§¨§©²
íéMîç-ïaãárì àávì àaä-ìk íã÷ôz äðL ¤£¦¦¬¨−̈¦§§¥®¨©¨Æ©¨½̈©«£¾Ÿ

:ãrBî ìäà úãár-úààìíàOî úøîLî úàæå ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«§ŸÆ¦§¤´¤©¨½̈
åéçéøáe ïkLnä éLø÷ ãrBî ìäàa íúãár-ìëì§¨£«Ÿ̈−̈§´Ÿ¤¥®©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈

:åéðãàå åéãenråáìíäéðãàå áéáñ øöçä éãenrå §©¨¬©«£¨¨«§©¥Á¤«¨¥̧¨¦¹§©§¥¤À
íúãár ìëìe íäéìk-ìëì íäéøúéîe íúãúéå¦¥«Ÿ¨Æ¥´§¥¤½§¨̧§¥¤½§−Ÿ£«Ÿ̈®̈

:íàOî úøîLî éìk-úà eã÷ôz úîLáeâìúàæ §¥´Ÿ¦§§½¤§¥−¦§¤¬¤©¨¨«Ÿ́
ìäàa íúãár-ìëì éøøî éða úçtLî úãár£Ÿ©À¦§§ŸÆ§¥´§¨¦½§¨£«Ÿ̈−̈§´Ÿ¤

:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa ãrBîIåçáå úáù úçðîá ë"r ¥®§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«
ãìéða-úà äãrä éàéNðe ïøäàå äLî ã÷ôiå©¦§¸Ÿ¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¨«¥−̈¤§¥´

:íúáà úéáìe íúçtLîì éúäwääìïaî ©§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«¦¤̧
ìLäðL íéMîç-ïa ãrå äìrîå äðL íéL §¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨®̈

:ãrBî ìäàa äãárì àávì àaä-ìkåìeéäiå ¨©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«©¦«§¬
úBàî òáL íétìà íúçtLîì íäéã÷ô§ª«¥¤−§¦§§Ÿ®̈©§©¾¦§©¬¥−

:íéMîçåæì-ìk éúäwä úçtLî éãe÷ô älà ©«£¦¦«¥³¤§¥Æ¦§§´Ÿ©§¨¦½¨
ïøäàå äLî ã÷t øLà ãrBî ìäàa ãáòä̈«Ÿ¥−§´Ÿ¤¥®£¤̧¨©³¤Æ§©«£½Ÿ

:äLî-ãéa äBäé ét-ìrñçìïBLøâ éða éãe÷ôe ©¦¬§−̈§©¤«§¥−§¥´¥«§®
:íúáà úéáìe íúBçtLîìèììL ïaîäðL íéL §¦§§−̈§¥¬£Ÿ¨«¦¤̧§¦³¨¨Æ

àávì àaä-ìk äðL íéMîç-ïa ãrå äìrîå̈©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®¨©¨Æ©¨½̈
:ãrBî ìäàa äãárìîíäéã÷t eéäiå ©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«©¦«§Æ§ª´¥¤½

úBàî LLå íétìà íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®©§©¾¦§¥¬¥−
ìLe:íéLàîïBLøâ éða úçtLî éãe÷ô älà §¦«¥´¤§¥À¦§§ŸÆ§¥´¥«§½

ïøäàå äLî ã÷t øLà ãrBî ìäàa ãáòä-ìk̈¨«Ÿ¥−§´Ÿ¤¥®£¤̧¨©¬¤²§©«£−Ÿ
:äBäé ét-ìráîéøøî éða úçtLî éãe÷ôe ©¦¬§¨«§¥¾¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®

:íúáà úéáì íúçtLîìâîìL ïaîäðL íéL §¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«¦¤̧§¦³¨¨Æ
àávì àaä-ìk äðL íéMîç-ïa ãrå äìrîå̈©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®¨©¨Æ©¨½̈

:ãrBî ìäàa äãárìãîíäéã÷ô eéäiå ©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«©¦§¬§ª«¥¤−
ìL íúçtLîì:íéúàîe íéôìà úLäîälà §¦§§Ÿ®̈§¬¤£¨¦−¨¨«¦¥´¤

äLî ã÷t øLà éøøî éða úçtLî éãe÷ô§¥½¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®£¤̧¨©³¤Æ
:äLî-ãéa äBäé ét-ìr ïøäàååîíéã÷tä-ìk §©«£½Ÿ©¦¬§−̈§©¤«¨©§ª¦¿

ìàøNé éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà£¤Á¨©̧¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¦§¨¥−
:íúáà úéáìe íúçtLîì íiåìä-úàæîïaî ¤©«§¦¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«¦¤̧

ìLäðL íéMîç-ïa ãrå äìrîå äðL íéL §¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨®̈
àOî úãárå äãár úãár ãárì àaä-ìk̈©À̈©«£¸Ÿ£Ÿ©¯£Ÿ̈²©«£Ÿ©¬©−̈

:ãrBî ìäàaçîíéôìà úðîL íäéã÷t eéäiå §¬Ÿ¤¥«©¦«§−§ª«¥¤®§Ÿ©´£¨¦½
úBàî Lîçå:íéðîLeèîã÷t äBäé ét-ìr ©«£¥¬¥−§Ÿ¦«©¦̧§¹̈¨©³

-ìrå Búãár-ìr Léà Léà äLî-ãéa íúBà¨Æ§©¤½¦¬¦²©£«Ÿ̈−§©
:äLî-úà äBäé äeö-øLà åéã÷ôe BàOîô ©¨®§ª¾̈£¤¦¨¬§−̈¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(53 'nr gi zegiy ihewl)

È¯¯Ó È�a ˙ÁtLÓ È„e˜Ù ‰l‡(מה (ד, ≈∆¿≈ƒ¿¿…¿≈¿»ƒ

È¯¯Óּבלי הּלּו ׁשל עבֹודה היינּו העגלֹות, על היה מּׂשאֹו – ¿»ƒְְֲֲִִֶַַַָָָָָָ

"מׁשכני". הּבהמית, ּבּנפׁש לעילÔBL¯bּגבּול נאמר ּבֹו – ְְֲִִֵֶֶַַַָ≈¿ְֱֵֶַ

נרּוצה". אחרי" האלקית, ּבּנפׁש ּגם זֹו עבֹודה היינּו ְְֱֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ"ּולמּׂשא",

ּכלל˜‰˙ ׁשּי ׁשאינֹו האלקית, הּנפׁש ׁשרׁש מּצד זֹו עבֹודה – ¿»ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

מּׂשאֹו עּקר היה לכן חדריו". הּמלך "הביאני הּבהמית, ֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלּנפׁש

ּתֹורה. ּבמּתן היה חדריו" הּמלך "הביאני ּכי ּתֹורה, ְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָהארֹון,

iriax ,iyily - d - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìùäà:øîàl äLî-ìà äBäé øaãéåáåö ©§©¥¬§−̈¤¤¬¥«Ÿ©µ
reøö-ìk äðçnä-ïî eçlLéå ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥½¦«©§Æ¦©©«£¤½¨¨−©

:Lôðì àîè ìëå áæ-ìëåâäá÷ð-ãr øëfî §¨¨®§−Ÿ¨¥¬¨¨«¤¦¨¨³©§¥¨Æ
eànèé àìå íeçlLz äðçnì õeçî-ìà eçlLz§©¥½¤¦¬©©«£¤−§©§®§³Ÿ§©§Æ

:íëBúa ïëL éðà øLà íäéðçî-úàãïë-eNriå ¤©´£¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬§¨«©©«£¥Æ
äðçnì õeçî-ìà íúBà eçlLéå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½©§©§´½̈¤¦−©©«£¤®

øac øLàkéða eNr ïk äLî-ìà äBäé ©«£¤̧¦¤³§¨Æ¤¤½¥¬¨−§¥¬
:ìàøNéôä:øîàl äLî-ìà äBäé øaãéååøac ¦§¨¥«©§©¥¬§−̈¤¤¬¥«Ÿ©¥»

-ìkî eNré ék äMà-Bà Léà ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥¼¦´«¦À̈¦³©«£Æ¦¨
Lôpä äîLàå äBäéa ìrî ìòîì íãàä úàhç©´Ÿ¨«¨½̈¦§¬Ÿ©−©©«¨®§¨«§−̈©¤¬¤

:àåääæáéLäå eNr øLà íúàhç-úà ecåúäå ©¦«§¦§©À¤©¨¨»£¤´¨¼§¥¦³
øLàì ïúðå åéìr óñé BúLéîçå BLàøa BîLà-úà¤£¨Æ§Ÿ½©«£¦«¦−Ÿ¥´¨®̈§¨©¾©«£¤−

:Bì íLàçíLàä áéLäì ìàb Léàì ïéà-íàå ¨©¬«§¦¥̧¨¦¹Ÿ¥À§¨¦³¨«¨¨Æ
ìéà ãálî ïäkì äBäéì áLenä íLàä åéìà¥½̈¨«¨¨²©¨¬©«−̈©Ÿ¥®¦§©À¥µ

:åéìr Ba-øtëé øLà íéøtkäè-ìëì äîeøz-ìëå ©¦ª¦½£¤¬§©¤−¨¨«§¨§º̈§¨
:äéäé Bì ïäkì eáéø÷é-øLà ìàøNé-éðá éLã÷̈§¥¯§¥«¦§¨¥²£¤©§¦¬©Ÿ¥−¬¦«§¤«

éBì ïäkì ïzé-øLà Léà eéäé Bì åéLã÷-úà Léàå§¦¬¤¢¨−̈´¦«§®¦²£¤¦¥¬©Ÿ¥−¬
:äéäéô ¦«§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr gl zegiy ihewl)

eNÚ ¯L‡ Ì˙‡hÁ ˙‡ ecÂ˙‰Â(ז (ה, ¿ƒ¿«∆«»»¬∆»

ı¯LÂ Ï·BËÏ ‰ÓBc . . ·ÊÚÏ BaÏa ¯Ób ‡ÏÂ ÌÈ¯·„a ‰cÂ˙n‰«ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ¿…»«¿ƒ«¬…∆¿≈¿∆∆

B„Èa(רמּב"ם) ¿»ְַָ

ּומּדּוע ּתׁשּובה, ּבלי וּדּוי ׁשאין סתם לֹומר לֹו היה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָלכאֹורה

ּדבר אינֹו הּׁשרץ ּדהּנה לֹומר, ויׁש זֹו. ּדגמא הּמֹונעˆ„„Èּכתב ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ¿»ƒֵַַ

הּוא אּלא חציצה), (ּכמֹו הּטבילה ּפעּלת הּטבילה,‰CÙאת ְְְֲִִֶֶַַָָָֻ≈∆ְִַָ

אין ּתׁשּובה ּבלי ּכאן: ואף מּמּנּה. וטהרה הּטמאה עזיבת ְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשענינּה

החטא. מּטמאת טהרה ׁשל אחד מעׂשה ׁשניהם ּכי לּוּדּוי, ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּתכן

éòéáøàé:øîàl äLî-ìà äBäé øaãéåáééða-ìà øac ©§©¥¬§−̈¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´
BzLà äèNú-ék Léà Léà íäìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬¦Æ¦«¦§¤´¦§½

:ìrî Bá äìrîeâéòøæ-úáëL dúà Léà áëLå ¨«£¨¬−¨«©§¨©̧¦´Ÿ¨»¦§©¤¼©¼
ãrå äàîèð àéäå äøzñðå dLéà éðérî íìrðå§¤§©Æ¥«¥¥´¦½̈§¦§§−̈§¦´¦§¨®¨§¥Æ

:äNtúð àì àåäå da ïéàãéäàð÷-çeø åéìr øárå ¥´½̈§¦−¬Ÿ¦§¨«¨§¨©̧¨¨¯«©¦§¨²
åéìr øár-Bà äàîèð àåäå BzLà-úà àp÷å§¦¥¬¤¦§−§¦´¦§®̈¨«¨©̧¨¨³
äàîèð àì àéäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø: «©¦§¨Æ§¦¥´¤¦§½§¦−¬Ÿ¦§¨«¨

åè-úà àéáäå ïäkä-ìà BzLà-úà Léàä àéáäå§¥¦̧¨¦´¤¦§»¤©Ÿ¥¼§¥¦³¤
÷öé-àì íéøòN çî÷ äôéàä úøéNr äéìr dðaø÷̈§¨¨Æ¨¤½¨£¦¦¬¨«¥−̈¤´©§Ÿ¦®«Ÿ¦¸Ÿ

úàð÷ úçðî-ék äðáì åéìr ïzé-àìå ïîL åéìr̈¹̈¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¨Æ§Ÿ½̈¦«¦§©³§¨ŸÆ
:ïår úøkæî ïBøkæ úçðî àeäæèdúà áéø÷äå ½¦§©¬¦¨−©§¤¬¤¨«Ÿ§¦§¦¬Ÿ−̈
:äBäé éðôì dãîräå ïäkäæéíéî ïäkä ç÷ìå ©Ÿ¥®§¤«¡¦−̈¦§¥¬§¨«§¨©¯©Ÿ¥²©¬¦

ò÷ø÷a äéäé øLà øôrä-ïîe Nøç-éìëa íéLã÷§¦−¦§¦¨®¤¦¤«¨À̈£¤³¦«§¤Æ§©§©´
:íénä-ìà ïúðå ïäkä çwé ïkLnäçéãéîräå ©¦§½̈¦©¬©Ÿ¥−§¨©¬¤©¨«¦§¤«¡¦̧

Làø-úà òøôe äBäé éðôì äMàä-úà ïäkä©Ÿ¥¬¤«¨«¦¨»¦§¥´§¨¼¨©Æ¤´Ÿ
úçðî ïBøkfä úçðî úà äétk-ìr ïúðå äMàä̈«¦½̈§¨©´©©¤À¨¥µ¦§©´©¦¨½¦§©¬
:íéøøàîä íéønä éî eéäé ïäkä ãéáe àåä úàð÷§¨−Ÿ¦®§©³©Ÿ¥Æ¦«§½¥¬©¨¦−©«§¨«§¦«

èéàì-íà äMàä-ìà øîàå ïäkä dúà réaLäå§¦§¦̧©Ÿ¹̈©Ÿ¥À§¨©³¤¨«¦¨Æ¦¸Ÿ
úçz äàîè úéèN àì-íàå Cúà Léà áëL̈©¬¦ÆŸ½̈§¦¬Ÿ¨¦²ª§−̈©´©

:älàä íéøøàîä íéønä énî é÷pä CLéàëzàå ¦¥®¦¨¦¾¦¥²©¨¦¬©«§¨«§¦−¨¥«¤§©À§
Ca Léà ïziå úàîèð éëå CLéà úçz úéèN ék¦¬¨¦²©¬©¦¥−§¦´¦§¥®©¦¥̧¦¬¨Æ

:CLéà éãrìaî BzáëL-úààëïäkä réaLäå ¤§¨§½¦©§£¥−¦¥«§¦§¦̧©©Ÿ¥¬
äMàì ïäkä øîàå äìàä úráLa äMàä-úà¤¨«¦¨»¦§ª©´¨«¨¨¼§¨©³©Ÿ¥Æ¨«¦½̈

ìå äìàì CúBà äBäé ïzéúúa Cnr CBúa äráL ¦¥̧§¨¬¨²§¨¨¬§¦§ª−̈§´©¥®§¥̧
ðèa-úàå úìôð Cëøé-úà äBäé:äáö Cáëeàáe §¨³¤§¥¥ÆŸ¤½¤§¤¦§¥−¨¨«ÂÂ̈

érîa älàä íéøøàîä íénäìtðìå ïèa úBaöì C ©©̧¦©«§¨«§¦³¨¥̧¤Æ§¥©½¦©§¬¤−¤§©§¦´
:ïîà | ïîà äMàä äøîàå Cøéâë-úà áúëå ¨¥®§¨«§¨¬¨«¦−̈¨¥¬¨¥«§Â¨©Â¤

:íéønä éî-ìà äçîe øôqa ïäkä älàä úìàä̈«¨¬Ÿ¨¥²¤©Ÿ¥−©¥®¤¨−̈¤¥¬©¨¦«
ãëíéøøàîä íéønä éî-úà äMàä-úà ä÷Läå§¦§¨Æ¤¨´¦½̈¤¥¬©¨¦−©«§¨«§¦®

:íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáeäëïäkä ç÷ìå ¨¬¨²©©¬¦©«§¨«§¦−§¨¦«§¨©³©Ÿ¥Æ
éðäå úàðwä úçðî úà äMàä ãiîäçðnä-úà ó ¦©´¨«¦½̈¥−¦§©´©§¨®Ÿ§¥¦³¤©¦§¨Æ

:çaænä-ìà dúà áéø÷äå äBäé éðôìåëõî÷å ¦§¥´§½̈§¦§¦¬Ÿ−̈¤©¦§¥«©§¨©̧
äçaænä øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´¨½̈§¦§¦−©¦§¥®¨

:íénä-úà äMàä-úà ä÷Lé øçàåæëd÷Läå §©©²©§¤¬¤¨«¦−̈¤©¨«¦§¦§¨´
ìrî ìòîzå äàîèð-íà äúéäå íénä-úà¤©©À¦§¨«§¨´¦¦§§¨»©¦§´Ÿ©´©
äúáöå íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe dLéàa§¦¨¼¨̧¹̈©©³¦©«§¨«§¦Æ§¨¦½§¨«§¨´
áø÷a äìàì äMàä äúéäå dëøé äìôðå dðèá¦§½̈§¨«§−̈§¥¨®§¨«§¨¯¨«¦¨²§¨−̈§¤¬¤

:dnrçëàåä äøäèe äMàä äàîèð àì-íàå ©¨«§¦³Ÿ¦§§¨Æ¨«¦½̈§Ÿ̈−¦®
äúwðå:òøæ ärøæðåèëøLà úàðwä úøBz úàæ §¦§−̈§¦§¢¨¬¨«©¬Ÿ©−©§¨®Ÿ£¤̧

:äàîèðå dLéà úçz äMà äèNzìøLà Léà Bà ¦§¤¬¦¨²©¬©¦−̈§¦§¨«¨´¦À£¤̧
ãéîräå BzLà-úà àp÷å äàð÷ çeø åéìr øárz©«£¬Ÿ¨¨²¬©¦§−̈§¦¥´¤¦§®§¤«¡¦³
úà ïäkä dì äNrå äBäé éðôì äMàä-úà¤¨«¦¨Æ¦§¥´§½̈§¨³¨¨Æ©Ÿ¥½¥¬

:úàfä äøBzä-ìkàìäMàäå ïårî Léàä äwðå ¨©−̈©«Ÿ§¦¨¬¨¦−¥«¨®Ÿ§¨«¦¨´



קפג iriax ,iyily - d - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìùäà:øîàl äLî-ìà äBäé øaãéåáåö ©§©¥¬§−̈¤¤¬¥«Ÿ©µ
reøö-ìk äðçnä-ïî eçlLéå ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥½¦«©§Æ¦©©«£¤½¨¨−©

:Lôðì àîè ìëå áæ-ìëåâäá÷ð-ãr øëfî §¨¨®§−Ÿ¨¥¬¨¨«¤¦¨¨³©§¥¨Æ
eànèé àìå íeçlLz äðçnì õeçî-ìà eçlLz§©¥½¤¦¬©©«£¤−§©§®§³Ÿ§©§Æ

:íëBúa ïëL éðà øLà íäéðçî-úàãïë-eNriå ¤©´£¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬§¨«©©«£¥Æ
äðçnì õeçî-ìà íúBà eçlLéå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½©§©§´½̈¤¦−©©«£¤®

øac øLàkéða eNr ïk äLî-ìà äBäé ©«£¤̧¦¤³§¨Æ¤¤½¥¬¨−§¥¬
:ìàøNéôä:øîàl äLî-ìà äBäé øaãéååøac ¦§¨¥«©§©¥¬§−̈¤¤¬¥«Ÿ©¥»

-ìkî eNré ék äMà-Bà Léà ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥¼¦´«¦À̈¦³©«£Æ¦¨
Lôpä äîLàå äBäéa ìrî ìòîì íãàä úàhç©´Ÿ¨«¨½̈¦§¬Ÿ©−©©«¨®§¨«§−̈©¤¬¤

:àåääæáéLäå eNr øLà íúàhç-úà ecåúäå ©¦«§¦§©À¤©¨¨»£¤´¨¼§¥¦³
øLàì ïúðå åéìr óñé BúLéîçå BLàøa BîLà-úà¤£¨Æ§Ÿ½©«£¦«¦−Ÿ¥´¨®̈§¨©¾©«£¤−

:Bì íLàçíLàä áéLäì ìàb Léàì ïéà-íàå ¨©¬«§¦¥̧¨¦¹Ÿ¥À§¨¦³¨«¨¨Æ
ìéà ãálî ïäkì äBäéì áLenä íLàä åéìà¥½̈¨«¨¨²©¨¬©«−̈©Ÿ¥®¦§©À¥µ

:åéìr Ba-øtëé øLà íéøtkäè-ìëì äîeøz-ìëå ©¦ª¦½£¤¬§©¤−¨¨«§¨§º̈§¨
:äéäé Bì ïäkì eáéø÷é-øLà ìàøNé-éðá éLã÷̈§¥¯§¥«¦§¨¥²£¤©§¦¬©Ÿ¥−¬¦«§¤«

éBì ïäkì ïzé-øLà Léà eéäé Bì åéLã÷-úà Léàå§¦¬¤¢¨−̈´¦«§®¦²£¤¦¥¬©Ÿ¥−¬
:äéäéô ¦«§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr gl zegiy ihewl)

eNÚ ¯L‡ Ì˙‡hÁ ˙‡ ecÂ˙‰Â(ז (ה, ¿ƒ¿«∆«»»¬∆»

ı¯LÂ Ï·BËÏ ‰ÓBc . . ·ÊÚÏ BaÏa ¯Ób ‡ÏÂ ÌÈ¯·„a ‰cÂ˙n‰«ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ¿…»«¿ƒ«¬…∆¿≈¿∆∆

B„Èa(רמּב"ם) ¿»ְַָ

ּומּדּוע ּתׁשּובה, ּבלי וּדּוי ׁשאין סתם לֹומר לֹו היה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָלכאֹורה

ּדבר אינֹו הּׁשרץ ּדהּנה לֹומר, ויׁש זֹו. ּדגמא הּמֹונעˆ„„Èּכתב ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ¿»ƒֵַַ

הּוא אּלא חציצה), (ּכמֹו הּטבילה ּפעּלת הּטבילה,‰CÙאת ְְְֲִִֶֶַַָָָֻ≈∆ְִַָ

אין ּתׁשּובה ּבלי ּכאן: ואף מּמּנּה. וטהרה הּטמאה עזיבת ְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשענינּה

החטא. מּטמאת טהרה ׁשל אחד מעׂשה ׁשניהם ּכי לּוּדּוי, ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּתכן

éòéáøàé:øîàl äLî-ìà äBäé øaãéåáééða-ìà øac ©§©¥¬§−̈¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´
BzLà äèNú-ék Léà Léà íäìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬¦Æ¦«¦§¤´¦§½

:ìrî Bá äìrîeâéòøæ-úáëL dúà Léà áëLå ¨«£¨¬−¨«©§¨©̧¦´Ÿ¨»¦§©¤¼©¼
ãrå äàîèð àéäå äøzñðå dLéà éðérî íìrðå§¤§©Æ¥«¥¥´¦½̈§¦§§−̈§¦´¦§¨®¨§¥Æ

:äNtúð àì àåäå da ïéàãéäàð÷-çeø åéìr øárå ¥´½̈§¦−¬Ÿ¦§¨«¨§¨©̧¨¨¯«©¦§¨²
åéìr øár-Bà äàîèð àåäå BzLà-úà àp÷å§¦¥¬¤¦§−§¦´¦§®̈¨«¨©̧¨¨³
äàîèð àì àéäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø: «©¦§¨Æ§¦¥´¤¦§½§¦−¬Ÿ¦§¨«¨

åè-úà àéáäå ïäkä-ìà BzLà-úà Léàä àéáäå§¥¦̧¨¦´¤¦§»¤©Ÿ¥¼§¥¦³¤
÷öé-àì íéøòN çî÷ äôéàä úøéNr äéìr dðaø÷̈§¨¨Æ¨¤½¨£¦¦¬¨«¥−̈¤´©§Ÿ¦®«Ÿ¦¸Ÿ

úàð÷ úçðî-ék äðáì åéìr ïzé-àìå ïîL åéìr̈¹̈¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¨Æ§Ÿ½̈¦«¦§©³§¨ŸÆ
:ïår úøkæî ïBøkæ úçðî àeäæèdúà áéø÷äå ½¦§©¬¦¨−©§¤¬¤¨«Ÿ§¦§¦¬Ÿ−̈
:äBäé éðôì dãîräå ïäkäæéíéî ïäkä ç÷ìå ©Ÿ¥®§¤«¡¦−̈¦§¥¬§¨«§¨©¯©Ÿ¥²©¬¦

ò÷ø÷a äéäé øLà øôrä-ïîe Nøç-éìëa íéLã÷§¦−¦§¦¨®¤¦¤«¨À̈£¤³¦«§¤Æ§©§©´
:íénä-ìà ïúðå ïäkä çwé ïkLnäçéãéîräå ©¦§½̈¦©¬©Ÿ¥−§¨©¬¤©¨«¦§¤«¡¦̧

Làø-úà òøôe äBäé éðôì äMàä-úà ïäkä©Ÿ¥¬¤«¨«¦¨»¦§¥´§¨¼¨©Æ¤´Ÿ
úçðî ïBøkfä úçðî úà äétk-ìr ïúðå äMàä̈«¦½̈§¨©´©©¤À¨¥µ¦§©´©¦¨½¦§©¬
:íéøøàîä íéønä éî eéäé ïäkä ãéáe àåä úàð÷§¨−Ÿ¦®§©³©Ÿ¥Æ¦«§½¥¬©¨¦−©«§¨«§¦«

èéàì-íà äMàä-ìà øîàå ïäkä dúà réaLäå§¦§¦̧©Ÿ¹̈©Ÿ¥À§¨©³¤¨«¦¨Æ¦¸Ÿ
úçz äàîè úéèN àì-íàå Cúà Léà áëL̈©¬¦ÆŸ½̈§¦¬Ÿ¨¦²ª§−̈©´©

:älàä íéøøàîä íéønä énî é÷pä CLéàëzàå ¦¥®¦¨¦¾¦¥²©¨¦¬©«§¨«§¦−¨¥«¤§©À§
Ca Léà ïziå úàîèð éëå CLéà úçz úéèN ék¦¬¨¦²©¬©¦¥−§¦´¦§¥®©¦¥̧¦¬¨Æ

:CLéà éãrìaî BzáëL-úààëïäkä réaLäå ¤§¨§½¦©§£¥−¦¥«§¦§¦̧©©Ÿ¥¬
äMàì ïäkä øîàå äìàä úráLa äMàä-úà¤¨«¦¨»¦§ª©´¨«¨¨¼§¨©³©Ÿ¥Æ¨«¦½̈

ìå äìàì CúBà äBäé ïzéúúa Cnr CBúa äráL ¦¥̧§¨¬¨²§¨¨¬§¦§ª−̈§´©¥®§¥̧
ðèa-úàå úìôð Cëøé-úà äBäé:äáö Cáëeàáe §¨³¤§¥¥ÆŸ¤½¤§¤¦§¥−¨¨«ÂÂ̈

érîa älàä íéøøàîä íénäìtðìå ïèa úBaöì C ©©̧¦©«§¨«§¦³¨¥̧¤Æ§¥©½¦©§¬¤−¤§©§¦´
:ïîà | ïîà äMàä äøîàå Cøéâë-úà áúëå ¨¥®§¨«§¨¬¨«¦−̈¨¥¬¨¥«§Â¨©Â¤

:íéønä éî-ìà äçîe øôqa ïäkä älàä úìàä̈«¨¬Ÿ¨¥²¤©Ÿ¥−©¥®¤¨−̈¤¥¬©¨¦«
ãëíéøøàîä íéønä éî-úà äMàä-úà ä÷Läå§¦§¨Æ¤¨´¦½̈¤¥¬©¨¦−©«§¨«§¦®

:íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáeäëïäkä ç÷ìå ¨¬¨²©©¬¦©«§¨«§¦−§¨¦«§¨©³©Ÿ¥Æ
éðäå úàðwä úçðî úà äMàä ãiîäçðnä-úà ó ¦©´¨«¦½̈¥−¦§©´©§¨®Ÿ§¥¦³¤©¦§¨Æ

:çaænä-ìà dúà áéø÷äå äBäé éðôìåëõî÷å ¦§¥´§½̈§¦§¦¬Ÿ−̈¤©¦§¥«©§¨©̧
äçaænä øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´¨½̈§¦§¦−©¦§¥®¨

:íénä-úà äMàä-úà ä÷Lé øçàåæëd÷Läå §©©²©§¤¬¤¨«¦−̈¤©¨«¦§¦§¨´
ìrî ìòîzå äàîèð-íà äúéäå íénä-úà¤©©À¦§¨«§¨´¦¦§§¨»©¦§´Ÿ©´©
äúáöå íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe dLéàa§¦¨¼¨̧¹̈©©³¦©«§¨«§¦Æ§¨¦½§¨«§¨´
áø÷a äìàì äMàä äúéäå dëøé äìôðå dðèá¦§½̈§¨«§−̈§¥¨®§¨«§¨¯¨«¦¨²§¨−̈§¤¬¤

:dnrçëàåä äøäèe äMàä äàîèð àì-íàå ©¨«§¦³Ÿ¦§§¨Æ¨«¦½̈§Ÿ̈−¦®
äúwðå:òøæ ärøæðåèëøLà úàðwä úøBz úàæ §¦§−̈§¦§¢¨¬¨«©¬Ÿ©−©§¨®Ÿ£¤̧

:äàîèðå dLéà úçz äMà äèNzìøLà Léà Bà ¦§¤¬¦¨²©¬©¦−̈§¦§¨«¨´¦À£¤̧
ãéîräå BzLà-úà àp÷å äàð÷ çeø åéìr øárz©«£¬Ÿ¨¨²¬©¦§−̈§¦¥´¤¦§®§¤«¡¦³
úà ïäkä dì äNrå äBäé éðôì äMàä-úà¤¨«¦¨Æ¦§¥´§½̈§¨³¨¨Æ©Ÿ¥½¥¬

:úàfä äøBzä-ìkàìäMàäå ïårî Léàä äwðå ¨©−̈©«Ÿ§¦¨¬¨¦−¥«¨®Ÿ§¨«¦¨´



iyingקפד - f ,e - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:dðår-úà àOz àåääôåà-ìà äBäé øaãéå ©¦½¦−̈¤£Ÿ¨«©§©¥¬§−̈¤
:øîàl äLîáíäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®

øéfäì øéæð øãð øcðì àìôé ék äMà-Bà Léà¦´«¦À̈¦³©§¦Æ¦§ŸÆ¤´¤¨¦½§©¦−
:äBäéìâàì øëL õîçå ïéé õîç øéfé øëLå ïéiî ©«¨«¦©³¦§¥¨Æ©¦½¯Ÿ¤©²¦§¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ

íéçì íéáðrå äzLé àì íéáðr úøLî-ìëå äzLé¦§¤®§¨¦§©³£¨¦Æ´Ÿ¦§¤½©«£¨¦²©¦¬
:ìëàé àì íéLáéåãäNré øLà ìkî Bøæð éîé ìk ¦«¥¦−¬ŸŸ¥«−Ÿ§¥´¦§®¦ŸÁ£¤̧¥«¨¤¹

:ìëàé àì âæ-ãrå íépöøçî ïéiä ïôbîäéîé-ìk ¦¤´¤©©À¦¥«©§©¦²§©−̈¬ŸŸ¥«¨§¥Æ
úàìî-ãr BLàø-ìr øáré-àì ørz Bøæð øãð¤¤́¦§½©−©Ÿ©«£´Ÿ©Ÿ®©§¸Ÿ
ørN òøt ìcb äéäé Lã÷ äBäéì øéfé-øLà íîiä©¨¦¹£¤©¦³©«¨Æ¨´Ÿ¦«§¤½©¥¬¤−©§©¬

:BLàøå:àáé àì úî Lôð-ìr äBäéì Bøéfä éîé-ìk Ÿ«¨§¥¬©¦−©«¨®©¤¬¤¥−¬Ÿ¨«Ÿ
æíäì ànhé-àì Búçàìe åéçàì Bnàìe åéáàì§¨¦´§¦À§¨¦Æ§©´Ÿ½«Ÿ¦©¨¬¨¤−

:BLàø-ìr åéäìà øæð ék íúîaçLã÷ Bøæð éîé ìk §Ÿ¨®¦²¥¬¤¡Ÿ−̈©Ÿ«−Ÿ§¥´¦§®¨¬
:äBäéì àeäèíàút òúôa åéìr úî úeîé-éëå −©«¨«§¦«¨¸¥³¨¨Æ§¤´©¦§½Ÿ

íBia Búøäè íBéa BLàø çlâå Bøæð Làø ànèå§¦¥−´Ÿ¦§®§¦©³ŸÆ§´¨«¢¨½©¬
:epçlâé éréáMäéíéøú ézL àáé éðéîMä íBiáe ©§¦¦−§©§¤«©´©§¦¦À¨¦Æ§¥´Ÿ¦½

:ãrBî ìäà çút-ìà ïäkä-ìà äðBé éða éðL Bà¬§¥−§¥´®̈¤̧©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤¥«
àéøtëå äìòì ãçàå úàhçì ãçà ïäkä äNrå§¨¨´©Ÿ¥À¤¨³§©¨Æ§¤¨´§Ÿ½̈§¦¤´

íBia BLàø-úà Lc÷å Lôpä-ìr àèç øLàî åéìr̈½̈¥«£¤¬¨−̈©©¨®¤§¦©¬¤Ÿ−©¬
:àeääáéNák àéáäå Bøæð éîé-úà äBäéì øéfäå ©«§¦¦³©«¨Æ¤§¥´¦§½§¥¦²¤¬¤

àîè ék eìté íéðLàøä íéîiäå íLàì BúðL-ïa¤§¨−§¨®̈§©¨¦³¨¦«Ÿ¦Æ¦§½¦¬¨¥−
:Bøæðâéàéáé Bøæð éîé úàìî íBéa øéæpä úøBz úàæå ¦§«§¬Ÿ©−©¨¦®§À§ŸÆ§¥´¦§½¨¦´

:ãrBî ìäà çút-ìà BúàãéBðaø÷-úà áéø÷äå Ÿ½¤¤−©¬Ÿ¤¥«§¦§¦´¤¨§¨´
äNáëå äìòì ãçà íéîú BúðL-ïa Nák äBäéì©«¿̈¤Á¤Á¤§¨¸¨¦³¤¨Æ§Ÿ½̈§©§¨̧
ãçà-ìéàå úàhçì äîéîz dúðL-úa úçà©©¯©§¨¨²§¦−̈§©¨®§©«¦¤¨¬

ì íéîz:íéîìLåèúìeìa úlç úìñ úBvî ìñå ¨¦−¦§¨¦«§©´©À³Ÿ¤©ŸÆ§´Ÿ
íúçðîe ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´©¨®¤¦§¨−̈

:íäékñðåæèäNrå äBäé éðôì ïäkä áéø÷äå §¦§¥¤«§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§¥´§¨®§¨¨¬
:Búìr-úàå Búàhç-úàæéçáæ äNré ìéàä-úàå ¤©¨−§¤«Ÿ¨«§¤¨©¹¦©«£¤̧¤³©

ïäkä äNrå úBvnä ìñ ìr äBäéì íéîìL§¨¦Æ©«½̈©−©´©©®§¨¨Æ©Ÿ¥½
:Bkñð-úàå Búçðî-úàçéìäà çút øéæpä çlâå ¤¦§¨−§¤¦§«§¦©´©¨¦À¤²©¬Ÿ¤

Bøæð Làø ørN-úà ç÷ìå Bøæð Làø-úà ãrBî¥−¤´Ÿ¦§®§¨©À¤§©Æ´Ÿ¦§½
:íéîìMä çáæ úçz-øLà Làä-ìr ïúðåèéç÷ìå §¨©Æ©¨¥½£¤©−©¤¬©©§¨¦«§¨©̧

ävî úlçå ìéàä-ïî äìLa røfä-úà ïäkä©Ÿ¥¹¤©§´Ÿ©§¥¨»¦¨©¼¦¼§©©̧©¨³
ävî ÷é÷øe ìqä-ïî úçàãçàétk-ìr ïúðå ©©Æ¦©©½§¦¬©−̈¤®̈§¨©Æ©©¥´

:Bøæð-úà Bçlbúä øçà øéæpäëéðäåíúBà ó ©¨¦½©©−¦§©§¬¤¦§«§¥¦Á¨̧

äæç ìr ïäkì àeä Lã÷ äBäé éðôì äôeðz | ïäkä©Ÿ¥¬§¨»¦§¥´§¨¼³Ÿ¤Æ©Ÿ¥½©µ£¥´
îeøzä ÷BL ìrå äôeðzä:ïéé øéæpä äzLé øçàå ä ©§½̈§©−´©§®̈§©©²¦§¤¬©¨¦−¨«¦

àëäBäéì Bðaø÷ øcé øLà øéæpä úøBz úàǽŸ©´©¨¦»£¤´¦Ÿ¼¨§¨³©«¨Æ
øcé øLà Bøãð éôk Bãé âéOz-øLà ãálî Bøæð-ìr©¦§½¦§©−£¤©¦´¨®§¦³¦§Æ£¤´¦½Ÿ

:Bøæð úøBz ìr äNré ïkôáëäBäé øaãéå ¥´©«£¤½©−©¬¦§«©§©¥¬§−̈
:øîàl äLî-ìàâëøîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ

:íäì øBîà ìàøNé éða-úà eëøáú äkñ ¬Ÿ§¨«£−¤§¥´¦§¨¥®¨−¨¤«
ãëäBäé Eëøáé:EøîLéåñäëåéðt | äBäé øàé §¨«¤§¬§−̈§¦§§¤«¨¥̧§¨¯¨¨²

éìà:jpçéå Eñåëéìà åéðt | äBäé àOéEì íNéå E ¥¤−¦«ª¤«¨¦¨̧§¨³¨¨Æ¥¤½§¨¥¬§−
:íBìLñæëéðàå ìàøNé éða-ìr éîL-úà eîNå ¨«§¨¬¤§¦−©§¥´¦§¨¥®©«£¦−

:íëøáàñ £¨«£¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(e"lyz `yp t"y zgiy)

¯ÈÊ� ¯„� ¯c�Ï ‡ÏÙÈ Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡(ב (ו, ƒƒ»ƒ«¿ƒƒ¿…∆∆»ƒ

ÔÈi‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯ÈfÈ ,dÏe˜Ï˜a ‰ËBÒ ‰‡B¯‰(רש"י) »∆»¿ƒ¿»«ƒ«¿ƒ««ƒ

ּבזּולתֹו ׁשרֹואה מי ראי: הּוא ׁש'הּזּולת אֹומר, טֹוב ׁשם ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּבעל

היה לא אחרת ּכי זה, ּדפי מעין יׁש עצמֹו ּבֹו ׁשּגם סימן רע, ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּדבר

חּיב ּבקלקּולּה סֹוטה ׁשראה אדם ּכאן: ואף ּבחברֹו. אֹותֹו ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָרֹואה

עליו ולכן ּבדּקּות, לפחֹות זה, לחטא מסּים קׁשר לֹו ׁשּיׁש ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻלדעת

עצמֹו. את ּולהגּדיר ְְְְִֵֶַַַלתּקן

éùéîçæà-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤
åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå Búà çLîiå ïkLnä©¦§À̈©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈
:íúà Lc÷éå íçLîiå åéìk-ìk-úàå çaænä-úàå§¤©¦§¥−©§¤¨¥¨®©¦§¨¥−©§©¥¬Ÿ¨«

áúéa éLàø ìàøNé éàéNð eáéø÷iåíä íúáà ©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−¥´£Ÿ¨®¥µ
:íéã÷tä-ìr íéãîrä íä úhnä éàéNðâeàéáiå §¦¥´©©½Ÿ¥¬¨«Ÿ§¦−©©§ª¦«©¨¦̧

øNr éðLe áö úìâr-LL äBäé éðôì íðaø÷-úà¤¨§¨¹̈¦§¥´§À̈¥«¤§¬Ÿ¨Æ§¥´¨¨´
eáéø÷iå ãçàì øBLå íéàNpä éðL-ìr äìâr ø÷ä½̈£¨¨²©§¥¬©§¦¦−§´§¤¨®©©§¦¬

:ïkLnä éðôì íúBàã:øîàl äLî-ìà äBäé øîàiå −̈¦§¥¬©¦§¨«©¬Ÿ¤§−̈¤¤¬¥«Ÿ
äãrBî ìäà úãár-úà ãárì eéäå ízàî ç÷©µ¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®

:Búãár éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðååçwiå §¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬£«Ÿ̈«©¦©´
-ìà íúBà ïziå ø÷aä-úàå úìârä-úà äLî¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈¤

:íiåìäæø÷aä úraøà úàå úBìârä ézL | úà ©«§¦¦«¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ©§©´©©¨½̈
:íúãár éôk ïBLøâ éðáì ïúðçòaøà | úàå ¨©−¦§¥´¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«§¥´©§©´

ø÷aä úðîL úàå úìâräéôk éøøî éðáì ïúð ¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−¦§¥´§¨¦®§¦Æ
:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãárèúä÷ éðáìå £´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«§¦§¥¬§−̈

:eàOé óúka íäìr Lãwä úãár-ék ïúð àì́Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ£¥¤½©¨¥−¦¨«
éçLnä íBéa çaænä úkðç úà íéàNpä eáéø÷iå©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´©¦§¥½©§−¦¨©´

iyy - f - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:çaænä éðôì íðaø÷-úà íàéNpä eáéø÷iå BúàŸ®©©§¦¯©§¦¦²¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©
àéàéNð íBiì ãçà àéNð äLî-ìà äBäé øîàiå©¬Ÿ¤§−̈¤¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³

:çaænä úkðçì íðaø÷-úà eáéø÷é íBiì ãçàñ ¤¨Æ©½©§¦¸Æ¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©
áéïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia áéø÷nä éäéå©§¦À©©§¦²©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬

:äãeäé ähîì áãðénr-ïaâéóñk-úør÷ Bðaø÷å ¤©¦«¨−̈§©¥¬§¨«§¨§¨º©«£©¤´¤
ìL úçàøæî dì÷Lî äàîe íéLóñk ãçà ÷ ©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤

ì÷L íéráLúìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤
:äçðîì ïîMá äìeìaãéáäæ äøNr úçà ók §¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈

:úøè÷ äàìîåèãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nákæèãçà íéfr-øérN ¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈

:úàhçìæéíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³
äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãezr äMîç£¦¨Æ©¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®

:áãðénr-ïa ïBLçð ïaø÷ äæôçééðMä íBia ¤²¨§©¬©§−¤©¦«¨¨«©Æ©¥¦½
:øëùOé àéNð øreö-ïa ìàðúð áéø÷äèéáø÷ä ¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«¦§¦¸
ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷-úàäàîe íéL ¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»

ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤

:äçðîìë:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók §¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤
àëBúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−

:äìòìáë:úàhçì ãçà íéfr-øérNâëçáæìe §Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈
ìàðúð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬§©§¥−

eö-ïa:ørôãëïìeáæ éðáì àéNð éLéìMä íBia ¤¨«©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§ª®
:ïìç-ïa áàéìàäëúçà óñk-úør÷ Bðaø÷ ¡¦−̈¤¥«Ÿ¨§¨º©«£©¤´¤©©À

ìLíéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:äçðîì ïîMáåëäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷æëãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬

:äìòì BúðL-ïaçë:úàhçì ãçà íéfr-øérN ¤§¨−§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«
èëäMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ

ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬
:ïìç-ïa áàéìàôìéðáì àéNð éréáøä íBia ¡¦−̈¤¥«Ÿ©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´

:øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàøàìBðaø÷óñk-úør÷ §¥®¡¦−¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤
úçàìLóñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤

úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤

:äçðîì ïîMá äìeìaáìáäæ äøNr úçà ók §¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈
:úøè÷ äàìîâìãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nákãìãçà íéfr-øérN ¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈
:úàhçìäìíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®
:øeàéãL-ïa øeöéìà ïaø÷ äæôåìéLéîçä íBia ¤²¨§©¬¡¦−¤§¥«©Æ©«£¦¦½

Léøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL éðáì àéNð:écæìBðaø÷ ¨¦−¦§¥´¦§®§ª«¦¥−¤¦«©¨«¨§¨º
ìL úçà óñk-úør÷÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³

| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´
:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîçìúçà ók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²

:úøè÷ äàìî áäæ äøNrèììéà ø÷a-ïa ãçà øt £¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà:äìòìîíéfr-øérN ¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦¦¦¬

:úàhçì ãçààîíéðL ø÷a íéîìMä çáæìe ¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼
äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈

:écLéøeö-ïa ìàéîìL ïaø÷ äæ äMîçô £¦¨®¤²¨§©¬§ª«¦¥−¤¦«©¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(190 'nr bi zegiy ihewl)

e‡OÈ Û˙ka ,Ì‰ÈÏÚ L„w‰ ˙„·Ú(ט (ז, ¬…««…∆¬≈∆«»≈ƒ»

הּנגלה הפצת ׁשל הּקדֹוׁשה העבֹודה עליו ׁשהּטלה יהּודי ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻיׁש

יׂשראל ׁשל לּבם וקרּוב והּמנֹורה) (הארֹון ׁשּבּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָוהּנסּתר

ׁשהּכּונה ּבמקֹום זֹו ׁשליחּות למּלא ועליו ׁשּבּׁשמים, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָלאביהם

ׁשּבּכתף אף וזאת, מּמקֹומֹו. לזּוז ולא לׁשם הביאתּו ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹהעליֹונה

e‡OÈהּנפׁש - ועגלֹות ּבהמֹות על הּכלים נֹוׂשאים היּו ׁשּלא היינּו , ƒ»ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ּזה. מה ועל ּזה מה ּולהבין לׂשאת יכֹולה אינּה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבהמית

éùùáîóñéìà ãâ éðáì àéNð éMMä íBia©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´¨®¤§¨−̈
:ìàeòc-ïaâîìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷íéL ¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:äçðîì ïîMáãîäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷äîãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬

:äìòì BúðL-ïaåî:úàhçì ãçà íéfr-øérN ¤§¨−§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«
æîäMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ

ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬
:ìàeòc-ïa óñéìàôçîéðáì àéNð éréáMä íBia ¤§¨−̈¤§¥«©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´

:ãeäénr-ïa òîLéìà íéøôàèîðaø÷-úør÷ B ¤§¨®¦¡¦«¨−̈¤©¦«¨§¨º©«£©
ìL úçà óñkãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ

| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´



קפה iyy - f - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:çaænä éðôì íðaø÷-úà íàéNpä eáéø÷iå BúàŸ®©©§¦¯©§¦¦²¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©
àéàéNð íBiì ãçà àéNð äLî-ìà äBäé øîàiå©¬Ÿ¤§−̈¤¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³

:çaænä úkðçì íðaø÷-úà eáéø÷é íBiì ãçàñ ¤¨Æ©½©§¦¸Æ¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©
áéïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia áéø÷nä éäéå©§¦À©©§¦²©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬

:äãeäé ähîì áãðénr-ïaâéóñk-úør÷ Bðaø÷å ¤©¦«¨−̈§©¥¬§¨«§¨§¨º©«£©¤´¤
ìL úçàøæî dì÷Lî äàîe íéLóñk ãçà ÷ ©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤

ì÷L íéráLúìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤
:äçðîì ïîMá äìeìaãéáäæ äøNr úçà ók §¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈

:úøè÷ äàìîåèãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nákæèãçà íéfr-øérN ¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈

:úàhçìæéíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³
äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãezr äMîç£¦¨Æ©¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®

:áãðénr-ïa ïBLçð ïaø÷ äæôçééðMä íBia ¤²¨§©¬©§−¤©¦«¨¨«©Æ©¥¦½
:øëùOé àéNð øreö-ïa ìàðúð áéø÷äèéáø÷ä ¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«¦§¦¸
ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷-úàäàîe íéL ¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»

ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤

:äçðîìë:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók §¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤
àëBúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−

:äìòìáë:úàhçì ãçà íéfr-øérNâëçáæìe §Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈
ìàðúð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬§©§¥−

eö-ïa:ørôãëïìeáæ éðáì àéNð éLéìMä íBia ¤¨«©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§ª®
:ïìç-ïa áàéìàäëúçà óñk-úør÷ Bðaø÷ ¡¦−̈¤¥«Ÿ¨§¨º©«£©¤´¤©©À

ìLíéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:äçðîì ïîMáåëäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷æëãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬

:äìòì BúðL-ïaçë:úàhçì ãçà íéfr-øérN ¤§¨−§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«
èëäMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ

ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬
:ïìç-ïa áàéìàôìéðáì àéNð éréáøä íBia ¡¦−̈¤¥«Ÿ©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´

:øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàøàìBðaø÷óñk-úør÷ §¥®¡¦−¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤
úçàìLóñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤

úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤

:äçðîì ïîMá äìeìaáìáäæ äøNr úçà ók §¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈
:úøè÷ äàìîâìãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nákãìãçà íéfr-øérN ¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈
:úàhçìäìíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®
:øeàéãL-ïa øeöéìà ïaø÷ äæôåìéLéîçä íBia ¤²¨§©¬¡¦−¤§¥«©Æ©«£¦¦½

Léøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL éðáì àéNð:écæìBðaø÷ ¨¦−¦§¥´¦§®§ª«¦¥−¤¦«©¨«¨§¨º
ìL úçà óñk-úør÷÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³

| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´
:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîçìúçà ók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²

:úøè÷ äàìî áäæ äøNrèììéà ø÷a-ïa ãçà øt £¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà:äìòìîíéfr-øérN ¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦¦¦¬

:úàhçì ãçààîíéðL ø÷a íéîìMä çáæìe ¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼
äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈

:écLéøeö-ïa ìàéîìL ïaø÷ äæ äMîçô £¦¨®¤²¨§©¬§ª«¦¥−¤¦«©¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(190 'nr bi zegiy ihewl)

e‡OÈ Û˙ka ,Ì‰ÈÏÚ L„w‰ ˙„·Ú(ט (ז, ¬…««…∆¬≈∆«»≈ƒ»

הּנגלה הפצת ׁשל הּקדֹוׁשה העבֹודה עליו ׁשהּטלה יהּודי ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻיׁש

יׂשראל ׁשל לּבם וקרּוב והּמנֹורה) (הארֹון ׁשּבּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָוהּנסּתר

ׁשהּכּונה ּבמקֹום זֹו ׁשליחּות למּלא ועליו ׁשּבּׁשמים, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָלאביהם

ׁשּבּכתף אף וזאת, מּמקֹומֹו. לזּוז ולא לׁשם הביאתּו ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹהעליֹונה

e‡OÈהּנפׁש - ועגלֹות ּבהמֹות על הּכלים נֹוׂשאים היּו ׁשּלא היינּו , ƒ»ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ּזה. מה ועל ּזה מה ּולהבין לׂשאת יכֹולה אינּה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבהמית

éùùáîóñéìà ãâ éðáì àéNð éMMä íBia©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´¨®¤§¨−̈
:ìàeòc-ïaâîìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷íéL ¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:äçðîì ïîMáãîäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷äîãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬

:äìòì BúðL-ïaåî:úàhçì ãçà íéfr-øérN ¤§¨−§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«
æîäMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ

ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬
:ìàeòc-ïa óñéìàôçîéðáì àéNð éréáMä íBia ¤§¨−̈¤§¥«©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´

:ãeäénr-ïa òîLéìà íéøôàèîðaø÷-úør÷ B ¤§¨®¦¡¦«¨−̈¤©¦«¨§¨º©«£©
ìL úçà óñkãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ

| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´



iriayקפו - f - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîðúçà ók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²
:úøè÷ äàìî áäæ äøNràðø÷a-ïa ãçà øt £¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéàáð-øérN ©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦
:úàhçì ãçà íéfrâðíéðL ø÷a íéîìMä çáæìe ¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼

äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈
:ãeäénr-ïa òîLéìà ïaø÷ äæ äMîçôãðíBia £¦®̈¤²¨§©¬¡¦«¨−̈¤©¦«©Æ

:øeöäãt-ïa ìàéìîb äMðî éðáì àéNð éðéîMä©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−¤§¨«
äðìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»

ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤

:äçðîìåðáäæ äøNr úçà ók:úøè÷ äàìî §¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤
æðBúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−

:äìòìçð:úàhçì ãçà íéfr-øérNèðçáæìe §Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈
ìàéìîb ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−

:øeöäãt-ïaôñïîéðá éðáì àéNð éréLzä íBia ¤§¨«©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®
:éðòãb-ïa ïãéáààñúçà óñk-úør÷ Bðaø÷ £¦−̈¤¦§Ÿ¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À

ìLíéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:äçðîì ïîMáñáäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷âñãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬

:äìòì BúðL-ïaãñ:úàhçì ãçà íéfr-øérN ¤§¨−§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«
äñíéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´

ïãéáà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦−̈
:éðòãb-ïaôåñïã éðáì àéNð éøéNrä íBia ¤¦§Ÿ¦«©Æ¨«£¦¦½¨¦−¦§¥´®̈

:écLénr-ïa øæréçàæñúçà óñk-úør÷ Bðaø÷ £¦¤−¤¤©¦«©¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À
ìLíéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬

äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
:äçðîì ïîMáçñäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬

:úøè÷èñãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬
:äìòì BúðL-ïaò:úàhçì ãçà íéfr-øérN ¤§¨−§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«

àòíéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
øæréçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬£¦¤−¤

:écLénr-ïaôáòéðáì àéNð íBé øNr ézLr íBéa ¤©¦«©¨«§Æ©§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´
:ïøër-ïa ìàérât øLàâòúçà óñk-úør÷ Bðaø÷ ¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À

ìLíéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:äçðîì ïîMáãòäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷äòãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬

:äìòì BúðL-ïaåò:úàhçì ãçà íéfr-øérN ¤§¨−§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«
æòíéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´

ìàérât ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−
:ïøër-ïaôçòéðáì àéNð íBé øNr íéðL íBéa ¤¨§¨«§Æ§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´

:ïðér-ïa òøéçà éìzôðèòúçà óñk-úør÷ Bðaø÷ ©§¨¦®£¦©−¤¥¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À
ìLíéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬

äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
:äçðîì ïîMáôäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬

:úøè÷àôãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬
:äìòì BúðL-ïaáô:úàhçì ãçà íéfr-øérN ¤§¨−§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«

âôíéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
òøéçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦©−

:ïðér-ïaô ¤¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(90 'nr fl zegiy ihewl)

¯L‡ È�·Ï ‡ÈN� ÌBÈ ¯NÚ ÈzLÚ ÌBÈa(עב (ז, ¿«¿≈»»»ƒƒ¿≈»≈

עׂשרה עׁשּתי . . ׁשּנאמר ּגֹורע, הּמֹוסיף ּכל אמרּו: ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָרז"ל

י"ב)יריעֹות להו הוי מהכא, עיי"ן ּגֹורע(דל הּמֹוסיף ּכל ׁשל הּׁשרׁש . ְִִֵֶֶַַַָֹ

י"א ונפלּו ונׁשּברּו אֹורֹות, רּבּוי ּבֹו ׁשהיה הּתהּו, ּבעֹולם ְְְְְְִִֶַַָָָֹהּוא

ּגבּורֹות, הּוא ּתהּו והּנה עשו). אלופי י"א הּוא (ׁשּמהן ְְְִִֵֵֶֶֹּבחינֹות

הּדין, ּבמּדת העֹולם את לברא ּבמחׁשבה עלה ּבתחּלה ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָֹּבסֹוד

עלמא ּבינה, ּבחינת הּוא ּכי אּלּו, ּגבּורֹות ממּתיק ּדוקא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָואׁשר

- ּבׁשרׁשן נמּתקין והּגבּורֹות ותענּוג), אׁשר מּלׁשֹון (אׁשר ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָֹּדאתי

ִָּבינה.

éòéáùãôúàî Búà çLnä íBéa çaænä úkðç | úàǽŸ£ª©´©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½¥¥−
-é÷øæî äøNr íézL óñk úør÷ ìàøNé éàéNð§¦¥´¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤§¥´¤§¥À¦§§¥
:äøNr íézL áäæ úBtk øNr íéðL óñë¤̧¤Æ§¥´¨½̈©¬¨−̈§¥¬¤§¥«

äôìLíéráLå óñk úçàä äørwä äàîe íéL §¦´¥À̈©§¨¨³¨«©©Æ¤½¤§¦§¦−
-òaøàå íétìà íéìkä óñk ìk ãçàä ÷øænä©¦§¨´¨«¤¨®µŸ¤´¤©¥¦½©§©¬¦§©§©

:Lãwä ì÷La úBàîåôäøNr-íézL áäæ úBtk ¥−§¤¬¤©«Ÿ¤©¸¨¨³§¥«¤§¥Æ
Lãwä ì÷La ókä äøNr äøNr úøè÷ úàìî§¥´Ÿ§½Ÿ¤£¨¨¯£¨¨²©©−§¤´¤©®Ÿ¤

úBtkä áäæ-ìk:äàîe íéøNrøéèôîæôø÷aä-ìk ¨§©¬©©−¤§¦¬¥¨«¨©¨¨̧
íéNák øNr-íéðL íìéà íéøt øNr íéðL äìòì̈«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³§¥«¨¨Æ§¨¦¯
íéðL íéfr éøérNe íúçðîe øNr íéðL äðL-éða§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¦§¨¨®§¦¥¬¦¦²§¥¬

iriay - f - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úàhçì øNrçôíéøNr íéîìMä çáæ | ø÷a ìëå ¨−̈§©¨«§ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´
íéML íéãzr íéML íìéà íéøt äraøàå§©§¨¨»¨¦¼¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½
éøçà çaænä úkðç úàæ íéML äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈¦¦®µŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−

:Búà çLnäèôøaãì ãrBî ìäà-ìà äLî àááe ¦¨©¬Ÿ«§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»§©¥´
úøtkä ìrî åéìà øacî ìBwä-úà òîLiå Bzà¦¼©¦§©̧¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³©©¸Ÿ¤Æ
øaãéå íéáøkä éðL ïéaî úãrä ïøà-ìr øLà£¤Æ©£´Ÿ¨«¥ª½¦¥−§¥´©§ª¦®©§©¥−

ôôô :åéìà.ïîéñ ñ"åîò ,íé÷åñô å"ò÷ ¥¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"lyz `yp t"y zgiy)

ÂÈÏ‡ ¯a„ÈÂ . . ÂÈÏ‡ ¯acÓ ÏBw‰ ˙‡ ÚÓLiÂ(פט (ז, «ƒ¿«∆«ƒ«≈≈»«¿«≈≈»

יׁש ואחד אחד ׁשּכל ּתֹורה, ּתלמּוד ּבהלכֹות ּפסק הּזקן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָרּבנּו

ׁשּבּתֹורה ּובּסֹוד ּבּדרּוׁש ּברמז, ּבּפׁשט, חלק היכןלֹו עד שם (ועיין ְְֵֶֶֶֶַַַַָָָ

מגיעים) "הדברים הּפסּוק על האריז"ל ּכתב וכן .È˜ÏÁאמרה ה' ְֲִֵַַַַָָָ∆¿ƒְָָ

ּתבֹות ראׁשי הּוא ׁש'יׂשראל' להעיר, ויׁש ¯Ba‡נפׁשי". ÌÈML LÈ ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ≈ƒƒƒ

‰¯BzÏ ˙Bi˙B‡נרמז והּדבר ּבּתֹורה. אֹות לֹו יׁש אחד ׁשּכל היינּו , ƒ«»ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבלבד. אליו' ׁש'מדּבר ּבּתֹורה חלק יׁש יהּודי לכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכאן:

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id
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קפז iriay - f - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úàhçì øNrçôíéøNr íéîìMä çáæ | ø÷a ìëå ¨−̈§©¨«§ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´
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ôôô :åéìà.ïîéñ ñ"åîò ,íé÷åñô å"ò÷ ¥¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"lyz `yp t"y zgiy)

ÂÈÏ‡ ¯a„ÈÂ . . ÂÈÏ‡ ¯acÓ ÏBw‰ ˙‡ ÚÓLiÂ(פט (ז, «ƒ¿«∆«ƒ«≈≈»«¿«≈≈»
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מגיעים) "הדברים הּפסּוק על האריז"ל ּכתב וכן .È˜ÏÁאמרה ה' ְֲִֵַַַַָָָ∆¿ƒְָָ

ּתבֹות ראׁשי הּוא ׁש'יׂשראל' להעיר, ויׁש ¯Ba‡נפׁשי". ÌÈML LÈ ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ≈ƒƒƒ

‰¯BzÏ ˙Bi˙B‡נרמז והּדבר ּבּתֹורה. אֹות לֹו יׁש אחד ׁשּכל היינּו , ƒ«»ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבלבד. אליו' ׁש'מדּבר ּבּתֹורה חלק יׁש יהּודי לכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכאן:

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦
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קפח
:éì ãébä-àìæpä éì øîàiåéìëàz-ìàå øëLå ïéé | ézLz-ìà äzòå ïa zãìéå äøä C «Ÿ¦¦¬¦©Ÿ́¤¦½¦¨¬¨−̈§Ÿ©§́§¥®§©º̈©¦§¦´©¦́§¥À̈§©«Ÿ§¦Æ

:BúBî íBé-ãò ïèaä-ïî øòpä äéäé íéäìà øéæð-ék äàîè-ìkçäåäé-ìà çBðî øzòiå ¨ª§½̈¦«§¦³¡Ÿ¦Æ¦«§¤´©©½©¦©¤−¤©¬«©¤§©¬¨²©¤§Ÿ̈−
øòpì äùòp-äî eðøBéå eðéìà ãBò àð-àBáé zçìL øLà íéäìàä Léà éðBãà éa øîàiå©Ÿ©®¦´£½̈¦´¨«¡Ÿ¦º£¤´¨©À§¨¨«¨¬Æ¥¥½§¥¾©©«£¤−Ÿ©©¬©

:ãleiäèúáLBé àéäå äMàä-ìà ãBò íéäìàä Càìî àáiå çBðî ìB÷a íéäìàä òîLiå ©¨©¦§©¬¨«¡Ÿ¦−§´¨®©©¨´Ÿ©§©Á¨«¡Ÿ¦̧¹¤¨«¦À̈§¦Æ¤´¤
:dnò ïéà dLéà çBðîe äãOaébzå õøzå äMàä øäîzåäpä åéìà øîàzå dLéàì ã ©¨¤½¨¬©¦−̈¥¬¦¨«©§©¥Æ¨¦½̈©−̈¨©©¥´§¦¨®©´Ÿ¤¥½̈¦¥̧

:éìà íBiá àa-øLà Léàä éìà äàøðàéLéàä-ìà àáiå BzLà éøçà çBðî Cìiå í÷iå ¦§¨³¥©Æ¨¦½£¤¨¬©−¥¨«©¨²̈©¥¬¤¨−©©«£¥´¦§®©¨ŸÆ¤¨¦½
:éðà øîàiå äMàä-ìà zøac-øLà Léàä äzàä Bì øîàiåáéàáé äzò çBðî øîàiå ©Ÿ́¤À©«©¨¬¨¦²£¤¦©¬§¨¤¨«¦−̈©¬Ÿ¤¨«¦©Ÿ́¤¨½©©−̈¨´Ÿ

éøáã:eäNòîe øòpä ètLî äéäi-äî Eâéézøîà-øLà ìkî çBðî-ìà äåäé Càìî øîàiå §¨¤®©¦«§¤²¦§©¬©©−©©«£¥«©²Ÿ¤©§©¬§Ÿ̈−¤¨®©¦²Ÿ£¤¨©¬§¦
:øîMz äMàä-ìàãéäàîè-ìëå zLz-ìà øëLå ïééå ìëàú àì ïéiä ïôbî àöé-øLà ìkî ¤¨«¦−̈¦¨¥«¦´Ÿ£¤¥¥Á¦¤̧¤©©¹¦´ŸŸ©À§©³¦§¥¨Æ©¥½§§§¨ª§−̈

:øîLz äéúéeö-øLà ìk ìëàz-ìàåèCúBà àð-äøöòð äåäé Càìî-ìà çBðî øîàiå ©Ÿ©®¬Ÿ£¤¦¦¦−¨¦§«Ÿ©¬Ÿ¤¨−©¤©§©´§Ÿ̈®©§§¨¨´½̈
éðôì äùòðå:íéfò éãb EæèEîçìa ìëà-àì éðøöòz-íà çBðî-ìà äåäé Càìî øîàiå §©«£¤¬Ÿ§¨¤−§¦¬¦¦©ÁŸ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹¤¨À©¦©§§¥¸¦Æ«ŸŸ©´§©§¤½

:àeä äåäé Càìî-ék çBðî òãé-àì ék äpìòz äåäéì äìò äùòz-íàåæéçBðî øîàiå §¦©«£¤Ÿ́Ÿ½̈©«Ÿ̈−©«£¤®̈µ¦«Ÿ¨©´¨½©¦«©§©¬§Ÿ̈−«©Ÿ̄¤¨²©
:Eeðãaëå Eøáã àáé-ék EîL éî äåäé Càìî-ìàçéìàLz äf änì äåäé Càìî Bì øîàiå ¤©§©¬§Ÿ̈−¦´§¤®¦«¨¬Ÿ§¨«§−§¦©§«©³Ÿ¤Æ©§©´§Ÿ̈½¨¬¨¤−¦§©´

ì:éàìt àeäå éîLèéàìôîe äåäéì øevä-ìò ìòiå äçðnä-úàå íéfòä éãb-úà çBðî çwiå ¦§¦®§¤«¦©¦©̧¨¹©¤§¦³¨«¦¦Æ§¤©¦§½̈©©¬©©©−©«Ÿ̈®©§¦´
:íéàø BzLàå çBðîe úBùòìëìòiå äîéîMä çaænä ìòî áälä úBìòá éäéå ©«£½Ÿ¨¬©§¦§−Ÿ¦«©§¦Á©«£¸©©¹©¥©³©¦§¥̧©Æ©¨©½§¨©©¬©

:äöøà íäéðt-ìò eìtiå íéàø BzLàå çBðîe çaænä áäìa äåäé-CàìîàëãBò óñé-àìå ©§©§Ÿ̈−§©´©©¦§¥®©¨³©§¦§ÆŸ¦½©¦§¬©§¥¤−¨«§¨§Ÿ¨©³Æ
Là-ìàå çBðî-ìà äàøäì äåäé Càìî:àeä äåäé Càìî-ék çBðî òãé æà Bzáëøîàiå ©§©´§Ÿ̈½§¥«¨−Ÿ¤¨´©§¤¦§®µ¨¨©´¨½©¦«©§©¬§Ÿ̈−«©Ÿ̄¤

:eðéàø íéäìà ék úeîð úBî BzLà-ìà çBðîâëeðúéîäì äåäé õôç eì BzLà Bì øîàzå ¨²©¤¦§−´¨®¦¬¡Ÿ¦−¨¦«©¯Ÿ¤´¦§ÀÁ¨¥̧§Ÿ̈³©«£¦¥̧Æ
:úàæk eðòéîLä àì úòëå älà-ìk-úà eðàøä àìå äçðîe äìò eðãiî ç÷ì-àìãëãìzå «Ÿ¨©³¦¨¥̧ÆŸ¨´¦§½̈§¬Ÿ¤§−̈¤¨¥®¤§¨¥¾¬Ÿ¦§¦¨−¨«Ÿ©¥³¤

:äåäé eäëøáéå øòpä ìcâiå ïBLîL BîL-úà àø÷zå ïa äMàääëBîòôì äåäé çeø ìçzå ¨«¦¨Æ¥½©¦§¨¬¤§−¦§®©¦§©´©©½©©§¨«§¥−§Ÿ̈«©¨̧¤Æ´©§Ÿ̈½§©«£−
:ìBàzLà ïéáe äòøö ïéa ïã äðçîa§©«£¥¨®¥¬¨§−̈¥¬¤§¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨ה

zereayd bgl `"hily x"enc` w"k ze`xed

חז"ל הוראת אודות1ע"פ הפע� עוד ולזרז להזכיר המקו� כא� – מעשה" בשעת . . "ומזרזי� דמזכירי�
גרמא: שהזמ� דלקמ� העניני�

אחד . . בפני� נאמנת ..." הוא: יצירה דספר הסיו� – שראיתי הדפוסי� בכל – שבועות" ליל ב"תיקו� א)
בלב". ואחד בפה

כלל. מוב� אינו זה נוסח הרי) טוב, בדבר סיו� שחסר לזה (נוס� כי נכו�. אינו ולפענ"ד
בפ"ע: הנדפס יצירה דספר הוצאות בכו"כ שהוא כמו להיות, oiylndeוצרי� rx xeaic oeyll zerx 'b zpn`p ..."

"zn` xeaice oeyld zxinye dwizy oeyll zeaeh 'b ala cg`e dta cg` xacnde.
תליא בחביבותא "אנ� רשב"י: של מאמרו בהעתקת (ועוד) בסלאוויטא שנדפס ב"תיקו�" לעני�: ומעני�

פסוקי�. ב' רק הובאו כו'", דכתיב מילתא
כבזהר: `mkzוצ"ל izad` aizke mkz` 'd zad`n aizke jiwl` 'd z` zad`e aizkc `zlin `ilz `zeaiaga op`"

"'d xn`2.
מרז"ל ע"פ – פעמי� כמה כמדובר שנה3ב) בכל הזאת הפרשה את קורי� היו בני לישראל הקב"ה "אמר

הדברות עשרת שאמירת כש� – התורה" את ומקבלי� סיני הר לפני עומדי� את� כאילו עליכ� מעלה ואני
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ושנה, שנה בכל מ"ת בזמ� הזאת הפרשה קריאת
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" אשר ע"י הוא מ"ת אשר אותנו"epipaולהעיר .4עורבי�
– יו� בכל צדקה בנתינת הרגילי� zereaydג) bgc minid ipy cra mb epzi df y"dg axraעש"ק בכל ועד"ז .5
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(b"nyz y"dgc 'a mei zgiyn)
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(א).4) ד פ"א, שהש"ר

כביו"ט5) אורחי� הכנסת ואצ"ל קאמר" לא שבתכ� ד"פרש א�
ג רג, – ל� יגלה ד"ה ש� א. רא, דא"ח ע� סידור ב. פח, (זח"ב

ואיל�).
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c"iyz'd ,zereayd bgc 'a mei

עושה, שהאד� מה כביכול עושה שהבורא צל�, הוי' ג� כ� עושה, שהאד� מה עושה
שג� בהכרח הרי צל�), (הוי' הוי' ש� הוא שהצל וכיו� האד�. בעבודת תלוי שהכל היינו,
העבודה ע"י היא והתגלותו שבנפש, הוי' ש� והו"ע הוי', ש� יש הצל את הגור� בהאד�
ה"א מטו"ד, שלמעלה שבנשמה עצמי הביטול הוא יו"ד שבנפש, הוי' ש� אותיות בד'
הגילוי והנה, צל�. הוי' נעשה ועי"ז תומ"צ, ה� ו"ה ואותיות וההשגה, ההתבוננות הו"ע
שלמעלה בחי' שהמשכת וכיו� מהשתלשלות, שלמעלה המשכה הוא הוי' דש�
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שלא הגילוי כי וגבורה, כח מלשו� שהוא דוקא, אלקי� בש� בפנימיות) הוי' ש� נמש�
אלקי�, הוי' אנכי גו' אלקי� וידבר מ"ש וזהו ס"ג). (כנ"ל דוקא וגבורה בכח בא בהדרגה
הוי' אנכי נעשה עי"ז הנה וגבורה, בכח היתה שההמשכה אלקי�, וידבר שע"י היינו,

וחיות�. כח� להיות בפנימיות נמש� מהשתלשלות שלמעלה שהוי' אלקי�,
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לוח זמנים לשבוע פרשת נשא בערים שונות בעולם קצ
זמני יום ראשון ויום שבת
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שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:355:338:328:329:059:0410:1610:1619:4219:4520:0820:1219:2420:23באר שבע  )ק(

5:305:288:308:299:029:0110:1410:1419:4519:4820:1220:1519:1820:27חיפה )ק( 

5:305:288:308:309:019:0110:1310:1319:4319:4620:1020:1319:0620:23ירושלים )ק( 

5:345:328:328:319:049:0410:1610:1619:4319:4620:0920:1319:2620:26תל אביב )ק(

4:564:528:218:198:528:5010:1210:1120:4820:5421:2521:3120:3521:51אוסטריה וינה )ק(

7:207:249:159:179:479:4910:3710:3917:1417:1217:4217:4016:5417:51אוסטרליה מלבורן )ח(

5:075:048:278:258:598:5710:1710:1720:4220:4721:1721:2320:2821:27אוקראינה אודסה )ק(

4:424:378:068:048:378:369:579:5720:3320:3921:1021:1620:2021:20אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

5:004:568:278:259:008:5810:2110:2021:0621:1221:4421:5220:5321:56אוק. ז׳יטומיר )ק(

4:514:468:198:178:518:4910:1210:1121:0021:0721:4021:4720:4821:51אוקראינה קייב )ק(
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