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"דבר מלכות"
מודפס  בדפוס ידיעות תקשורת )2000( בע"מ בכ-40,000 עותקים

מתוכם הודפסו 
 11,000 עותקים על ידי – אי. אס. אנ. אאוט סורסינג בע"מ, היסמין 1, רמת אפעל

ניתן להשיג את חוברות "דבר מלכות" בבתי חב"ד בארץ ובעולם ובמקומות דלהלן:

שחר ולנראור הגנוז

אור עקיבא
כמעט חינם

האילן 1 
אזור תעשיה צפוני

אופקים
בוכריס עמוס

הרצל 39

אורנית
אורנית פוד מרקט

מרכז מסחרי

אילת
ג. י. ש. א 63 בע"מ

האנפה 1/1

 אריאל 
יוסי ותמר חסון

כיכר העיר 4

אשדוד
ויקטורי מהדרין

חנה סנש 1

אשדוד
מכולת סימוני דגן

כינרת 51

אשדוד
כמעט חינם

גיא אוני 1 

אשדוד
יוחננוף

ז'בוטינסקי 27 
סטאר סנטר

אשקלון
ויקטורי

שדרות בן צבי 48 

אשקלון
מינימרקט מינה

הגבורה 7 
)בית העירייה(

באר טוביה
רמי לוי - קסטינה

מתחם ביג 
איזור התעשייה

באר שבע
אפנגר רונית

אלעזר שמואלי

באר שבע
מזנון אביב

החלוץ 106

כתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנות



ניתן להשיג את חוברות "דבר מלכות" בבתי חב"ד בארץ ובעולם ובמקומות דלהלן:ד

באר שבע
מורדוך איריס 

שאול המלך 38 
קניון שאול

באר שבע
מעדני השלום  

חנות 14 
תחנה מרכזית

באר שבע
נאני בוקובזה 

בן צבי 10 חנות 3 
רכבת

באר שבע
פלס יהודה

אחד העם 1

באר שבע
קוקליטסקי לאוניד

הצבי 51

בארות יצחק
יש

מרכז מסחרי

בית שמש
קיוסק החברים

ככר נוימן 1

בית שמש
כמעט חינם 

שדרות יגאל אלון1 
מרכז ביג

בית שמש
סופר מרקט ברק

הרצל 9

בני ברק
רמי לוי - רמת גן

מבצע קדש 68

בני ברק
מירן אליהו

ירושלים 59

בני ברק
אושר עד 

הקישון 11

בנימינה
מכולת ירדנה

רחבת החנויות 
גבעת חן

פיצה פצץבת חפר

בת-ים
חיימוב מוטי

פרלשטיין 21

גבע - בנימין
רמי לוי 

איזור התעשייה 
שער בנימין

גבעת אבני
כלבו אטיאספון בע"מ

סביונים

גבעת עדה
מרכולית צוקר מנדל

חיי 67

גדרה
ויקטורי

פינס 3

גוש עציון
רמי לוי

צומת הגוש

גן הדרום
צרכניה

גן יבנה
ויקטורי

הכישור 3

גני תקווה
ויקטורי

מרכז הבמה 
הכרמל 20

גני תקווה
וקנין רונן

עין גנים 7

דימונה
מחסני השוק

קניון פרץ סנטר

דימונה
מיני מרקט עדן

הצאלה 6

הוד השרון
חצי חינם

הרקון 2 
קניון שרונים

זכרון יעקב
רמי לוי

קניון מול זכרון 
על כביש 4

חדרה
מכולת בנמרט

הגיבורים 85

חולון
קונדיטוריה דה - פריז

השופטים 26  

חולון
חצי חינם

המלאכה 31

חולון
שופרסל דיל

המלאכה

חיפה
יודן ספרים ואמנויות 

חורב 15
מרכז חורב

חיפה
רוזנטל צבי

ארלוזורוב 4

חיפה
"בר-כל"

מרכז זיו רח' 
טרומפלדור

חיפה
רמי לוי

חלוצי התעשיה 73

טבריה
רמי לוי

מרכז ביג 
צומת פוריה

טירת הכרמל
כמעט חינם

קרן היסוד 2

יקנעם
יש

מרכז מסחרי 
יקנעם עילית

ירושלים
אברהמוב דוד

בית הדפוס 12

ירושלים
שיק שק

בית הכרם 29

ירושלים
אלקאים דוד

פייר קניג 2

ירושלים
בן זקרי נתי -פילבוקס

עזה 34

ירושלים
בן חמו סימון

עמק רפאים 28

ירושלים
בני יעקב מלאייב למסחר

פרנקפורטר 14

ירושלים
קיוסק גול

דהומי בלוק 34

ירושלים
דבוש רן

מאיר גרשון 30

ירושלים
שלגיה

דרך חברון 103

ירושלים
ועקנין משה

דרך בית לחם 17

ירושלים
סופרדיל

דרך בית לחם 74

ירושלים
סופר דיל

דרך חברון 28

ירושלים
יעקב עמוס

עין גדי 22

ירושלים
מינמרקט גילה

בן אליעזר אריה 62

ירושלים
לוי גדעון

אגריפס 131

ירושלים
סופרמיני

ליכטנשטין 1

ירושלים
מאיר חמני

שלום יהודה 30

ירושלים
מעלומי נוריאל

הצפירה 12

ירושלים
מפגש הגבעה

שחל 58

ירושלים
מצלאוי דוד

בן זכאי 7

ירושלים
סופר רוזמרין בע"מ- בית 

בפירות
רוזמרין 33

ירושלים
צור יורם

רחמילביץ 134

ירושלים
קיוסק "מגיד"

שדרות המאירי 13 
קרית משה

ירושלים
רמי לוי - רמות

דרך החורש 90 
רמות ב

ירושלים
ש.מ שרותי מזון בע"מ

אליהו קורן 19

ירושלים
שמש מאיר

הפלמח 42

ירושלים
שקורי דוד

עין גדי 19

ירושלים
רמי לוי - מהדרין 

כנפי נשרים 62

ירושלים
רמי לוי שיווק השקמה 

הפרסה 5
רב חן

ירושלים
רמי לוי שיווק השקמה

האומן 15

ירושלים
רמי לוי שיווק השקמה 

יד חרוצים 18 
קניון אחים ישראל

ירושלים
צעצועי קנגורו

כיסופים 803

ירושלים
אושר עד 

בית הדפוס 29

ירושלים
מרדכי מאיר

הששה עשר 41

כפר טרומן
צרכנית כפר טרומן

כפר יונה
מגה בעיר

מנחם בגין 44

כפר יונה
מגה בעיר

מנחם בגין 44

כפר סבא
ויקטורי

נתיב האבות 14, 
מרכז שרונה

כפר סבא
סעיד רבי

ויצמן 128

לוד
ויקטורי - לוד מרכז

יוספטל 23

לוד
ויקטורי לוד- נתב"ג

פסח לב 2 
א.ת. צפוני לוד

לוד
סופר ברקת

א. ת. צפוני לוד 
היוצרים 3

מבשרת ציון
סופר מיני

אורן 47

מגדל העמק
מאפית אריאל

קניון פרץ סנטר

מגדל העמק
כמעט חינם

רמת יזרעאל 11 
מרכז מסחרי

מודיעין
מינימרקט איילון

עמק איילון 18

מודיעין
שופרסל דיל

מתחם ישפרו

כתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנות



ה

מודיעין
רמי לוי

צומת שילת

מורשת משגב
צרכנייה

מירון
הלפרין

מישור אדומים
רמי לוי

איתם 1

נהריה
מינימרקט מילניום

ההגנה 29

נהריה
כמעט חינם

הגדוד 21

כניסה לרכבתנהריה

נס ציונה
פיצוחי ענת

ויצמן 22

נשר
רמי לוי

דרך השלום 13

נתיבות
כמעט חינם

בעלי מלאכה 11
צים סנטר

עין בוקק - ים המלח
מינימרקט פטרא

לויתן שלמהעלי

כניסה לרכבתעכו

עפולה
רמי לוי

יהושע חנקין 14

עקרון
יוחננוף

המלך חסן 1

ערד
דברים שצריך

חן 34 
מרכז מסחרי

פרדס חנה
רמי לוי

איזור תעשייה 
הישן

פתח תקווה
כמעט חינם

צומת ירקונים

צפת
כחלון אייל

ירושלים 11

צפת
פישדלו נתן 

כנען 204

קרית אתא
כהן משה

סוקולוב 40

קרית ביאליק
כמעט חינם

שדרות חן 1

קרית גת
הממתקים של שגיב

שד. גת 44

קרית גת
ויקטורי

הרימון 2 
)פינת הגפן(

קרית גת
ויקטורי

דרך הדרום 3

קרית חיים
הפלוס

אח"י אילת 15/9

כניסה לרכבתקרית חיים

קרית מוצקין
אוחיון מורן מימון

שד' גושן 55

כניסה לרכבתקרית מוצקין

קרית מלאכי
ויקטורי

ז׳בוטינסקי 8

קרית שמונה
שופרסל

הנשיא 4 
)קניון נחמיה(

ראש העין
ויקטורי

שבזי 26

ראש העין
קהלני שלום

שבזי 15

ראש העין
רמי לוי

איזור תעשייה 
לב הארץ

ראשון לציון
חן מרקט

זלמן שזר 18

ראשון לציון
חצי חינם

לח"י 16

ראשון לציון
מינימרקט אור

רוטשילד 88

ראשון לציון
פיצוחי כהן ובניו

מורדי הגיטאות 
103

רחובות
יוחננוף

צומת בילו

רחובות
חנות בר כל

מדאר 27

רחובות
יוחננוף

איזור התעשיה 
קרית משה

רחובות
כמעט חינם

אופנהיימר 10 
קרית המדע

רחובות
יוחננוף

קרית המדע
מול תחנת הרכבת

רחובות
מגה

דרך ירושלים 15

רחובות
מגה בול  שפע שוק

דרך ירושלים 2

רמלה
ויקטורי

קניון 
קרית הממשלה

רעננה
מגה בול, סניף מרכז גולן

אחוזה 198

רעננה
קולד מיכאל

אוסטרובסקי 41

רעננה
קיוסק בן צור

בורוכוב 87

שדה אילן
צרכנית שדה אילן

שדרות
ויקטורי

סמטת הפלדה 3

לויתן שלמהשילה

תל אביב
פיצוחי פנקס

פנקס 45

תל אביב
אביגל לבנה

יהודה הנשיא 13

תל אביב
אהרוני יגאל

ברודצקי 50 
רמת אביב

תל אביב
אס שרותי הסעדה בע"מ 

)משען(

שלונסקי 6

תל אביב
מפגש הקשת

הקשת 6

תל אביב
המקום של גל

הירקון 323

תל אביב
זרבאילוב בחטיאר 

-  צ.ע.א

קהלת לבוב 24

תל אביב
מינימרקט לינוי

בצלאל 4

תל אביב
יצחק יוסף

הנוטר , אפקה 29

תל אביב
מכלת איזי

בלוך 35

תל אביב
לוזון חיים

קהילת ורשה 27

תל אביב
מוטי מרקט

קהלת פאדובה 20

תל אביב
מגה בעיר - מעוז אביב

בני אפרים 209

תל אביב
מינימרקט ככר המדינה

ה` באייר 64

תל אביב
ממתקי קנדי

קומה 4 
תחנה מרכזית

תל אביב
מרכולית בבלי

הזוהר 32

תל אביב
מינימרקט מאנה

אבן גבירול 61

תל אביב
סופר כל רונן בע"מ

בנימין מטודלה 30

תל אביב
פלדמן בע"מ

 מרכז
 בעלי מלאכה 6

תל אביב
ספיר ד.ן.קמעונאות בע"מ

אינשטין 64

תל אביב
OZ 4 YOU

ויצמן 6

תל אביב
מינימרקט עמית

מוזיר 3

תל אביב
צרכניית הגוש

יחזקאל שטריכמן 
9

תל אביב
גן פרי וירק

אפטר 9

תל אביב
רפאילוב אנטולי

בראלי 18

תל אביב
"התחנה הישראלית"

דרך מנחם בגין 116

תל אביב
רכבת מרכז סבידור

משתי הכניסות

תל אביב
רכבת האוניברסיטה

משתי הכניסות

תל אביב
רכבת השלום

ליד הכניסה

תל אביב
כהן יואל - רמת אביב

טאגור 38
רמת אביב

תל מונד
רגע מתוק

הדקל 52

ניתן להשיג את חוברות "דבר מלכות" בבתי חב"ד בארץ ובעולם ובמקומות דלהלן:
כתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנות
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  מפתח  כללי

 ב.......................................תפילין נחת סדר ה  )א

 ג.............................א"קי י"ק ליםמזמורי תה  )ב

 )עם ביאור בדרך אפשר( לי בעוזרי' הויה "מאמר ד  )ג

 ז ...........................................ז"יתש'ה,  תמוזב"י

 גכ.....ז"יתש' ה,תמוז ב"י, פינחס פרשת 'יום השיחת   )ד

 גמ .....חירך כ )ק"בלה( פינחספרשת לקוטי שיחות   )ה
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  בקמ........................................... כ עד דף ידף מד
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 זעק............................................צ''ר מוהריי''אדמו
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 עחק...........................................צ''ר מוהריי''אדמו
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 פק............................................ צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט
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 בפק........................ הפרק פרקי אבות ביאורים ל  )ל

 גפק................................חומש לקריאה בציבור  )לא

 צק......................פינחסלשבוע פרשת לוח זמנים   )לב

  צאק....................סדר הדלקת נרות לשבת קודש  )לג

*f"iyz'd fenz a"i .c"qa

'ÈÂ‰בׂשנאי אראה ואני ּבעזרי מֹורי1ֿלי כ"ק ּומדּיק , ¬»»ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹ
ּבמאמרֹו והּגאּלה הּׂשמחה ּבעל אדמֹו"ר ְְְְְְֲִִַַַַַַָָָָֻוחמי
הראׁשֹון, ּתּמּוז ּבי"ב (ׁשאמרּו זה הּמתחיל' ְְְִִִֶֶַַַָָ'ּדּבּור

ׁשּיׁשנם2תרפ"ז) הּוא ּבעזרי לי הוי' הּלׁשֹון ּדמׁשמעּות ,ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָֹ
ּבין יהיה הּקּב"ה ׁשּגם היא והּבּקׁשה אחרים, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעֹוזרים

מּובן ואינֹו מאמינים3העֹוזרים, יׂשראל ּכל הרי , ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָ
העֹוזר הּוא לבּדֹו יתּבר ׁשהּוא ּפׁשּוטה ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָּבאמּונה
ּבעזרי, לי הוי' אֹומר והיא עניניו, ּבכל לאדם ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָֹוהּמֹוׁשיע
ׁשהם אחרים, עֹוזרים ׁשּיׁשנם הּוא הּלׁשֹון ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּדמׁשמעּות
צרי וגם עּמהם. מצטרף והּקּב"ה האמּתים, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָהעֹוזרים
נקמה (ׁשּיראה בׂשנאי אראה ואני הּבּקׁשה מהי ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלהבין
ׁשהאֹויבים לבּקׁש ליּה הוה ּדלכאֹורה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָּבׂשֹונאיו),
ּדוד ׁשל ּדׂשנאתֹו והגם לאֹוהבים. יהפכּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָוהּׂשֹונאים

ׁשּכתּוב ּכמֹו הוי' לׂשֹונאי רק הוי'4היתה מׂשנאי הלא ְְְְְְֲֲֲֵֶֶַַָָָָָָָֹ
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למּוטב אֹותם והחזירּו ּבסֹופֹו, לב ּפרק ּבּתניא ],6הּמדּבר ְְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָֻ

ואני הּבּקׁשה ּומהי ּתׁשּובה, ׁשּיעׂשּו לבּקׁש ליּה ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָוהוה
בׂשנאי. ְְְֶֶָֹאראה
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*f"iyz'd fenz a"i .c"qa

'ÈÂ‰בׂשנאי אראה ואני ּבעזרי מֹורי1ֿלי כ"ק ּומדּיק , ¬»»ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹ
ּבמאמרֹו והּגאּלה הּׂשמחה ּבעל אדמֹו"ר ְְְְְְֲִִַַַַַַָָָָֻוחמי
הראׁשֹון, ּתּמּוז ּבי"ב (ׁשאמרּו זה הּמתחיל' ְְְִִִֶֶַַַָָ'ּדּבּור

ׁשּיׁשנם2תרפ"ז) הּוא ּבעזרי לי הוי' הּלׁשֹון ּדמׁשמעּות ,ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָֹ
ּבין יהיה הּקּב"ה ׁשּגם היא והּבּקׁשה אחרים, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעֹוזרים

מּובן ואינֹו מאמינים3העֹוזרים, יׂשראל ּכל הרי , ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָ
העֹוזר הּוא לבּדֹו יתּבר ׁשהּוא ּפׁשּוטה ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָּבאמּונה
ּבעזרי, לי הוי' אֹומר והיא עניניו, ּבכל לאדם ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָֹוהּמֹוׁשיע
ׁשהם אחרים, עֹוזרים ׁשּיׁשנם הּוא הּלׁשֹון ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּדמׁשמעּות
צרי וגם עּמהם. מצטרף והּקּב"ה האמּתים, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָהעֹוזרים
נקמה (ׁשּיראה בׂשנאי אראה ואני הּבּקׁשה מהי ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלהבין
ׁשהאֹויבים לבּקׁש ליּה הוה ּדלכאֹורה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָּבׂשֹונאיו),
ּדוד ׁשל ּדׂשנאתֹו והגם לאֹוהבים. יהפכּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָוהּׂשֹונאים

ׁשּכתּוב ּכמֹו הוי' לׂשֹונאי רק הוי'4היתה מׂשנאי הלא ְְְְְְֲֲֲֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ּכתיב הרי מּכלֿמקֹום, אתקֹוטט, ּובתקֹוממי 5אׂשנא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָ
ּבׂשֹונאי ּגם הּוא זה [ּדענין חֹוטאים ולא חּטאים ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹיּתּמּו
ּובמיחד נׂשיאינּו, רּבֹותינּו ּבהנהגת ׁשראינּו ּוכמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻהוי',
ּבּסּוג ׁשּנכללים אּלּו את ּגם ׁשּקרבּו הּגאּלה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻּבבעל
למּוטב אֹותם והחזירּו ּבסֹופֹו, לב ּפרק ּבּתניא ],6הּמדּבר ְְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָֻ

ואני הּבּקׁשה ּומהי ּתׁשּובה, ׁשּיעׂשּו לבּקׁש ליּה ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָוהוה
בׂשנאי. ְְְֶֶָֹאראה
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ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÊBÚחוץ ¿ƒ¬≈ƒ
הוא ברוך Lwa‰Â‰מהקדוש ,¿««»»
המלך דוד ÌbLשל ‡È‰ƒ∆«

ÔÈa ‰È‰È ‰"aw‰«»»ƒ¿∆≈
Â ,ÌÈ¯ÊBÚ‰כן ‡B�Èאם »¿ƒ¿≈

Ô·eÓ3Ï‡¯NÈ Ïk È¯‰ , »¬≈»ƒ¿»≈
‰�eÓ‡a ÌÈ�ÈÓ‡Ó«¬ƒƒ∆¡»

‰ËeLtעל בראיות צורך ללא ¿»
Bc·Ïכך, C¯a˙È ‡e‰L∆ƒ¿»≈¿«

ÚÈLBn‰Â ¯ÊBÚ‰ ‡e‰»≈¿«ƒ«
Â ,ÂÈ�È�Ú ÏÎa Ì„‡Ïכן אם »»»¿»ƒ¿»»¿

C‡È‰הואÈÏ 'ÈÂ‰ ¯ÓB‡ ≈«≈¬»»ƒ
ÔBLl‰ ˙eÚÓLÓc ,È¯ÊÚa¿…¿»¿«¿»«»

Ì�LiL ‡e‰עודÌÈ¯ÊBÚ ∆∆¿»¿ƒ
ÌÈ¯ÊBÚ‰ Ì‰L ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ∆≈»¿ƒ

ÌÈzÓ‡‰הם כלומר »¬ƒƒ
aw‰Â"‰העיקריים רק, ¿«»»

Ì‚Â .Ì‰nÚ Û¯ËˆÓƒ¿»≈ƒ»∆¿«
‰Lwa‰ È‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ«ƒ««»»

הפסוק של השני È�‡Â'«¬ƒבחציו
‰‡¯iL) 'È‡�N· ‰‡¯‡∆¿∆¿…¿»∆ƒ¿∆
,(ÂÈ‡�BNa ‰Ó˜�¿»»¿¿»

Lw·Ï dÈÏ ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏc(לבקש לו ÌÈ·ÈB‡‰L(=היה ¿ƒ¿»«»≈¿«≈∆»¿ƒ
‰˙È‰ „Âc ÏL B˙‡�Nc Ì‚‰Â .ÌÈ·‰B‡Ï eÎÙ‰È ÌÈ‡�BO‰Â¿«¿ƒ≈»¿¿¬ƒ«¬«¿ƒ¿»∆»ƒ»¿»

·e˙kL BÓk 'ÈÂ‰ È‡�BNÏ ‰ÈÂ'4בתהלים¯˜ EÈ‡�NÓ ‡Ï‰' «¿¿≈¬»»¿∆»¬…¿«¿∆¬»»
È¯‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,'ËËB˜˙‡ EÈÓÓB˜˙·e ‡�N‡אודות אפילו ∆¿»ƒ¿¿∆∆¿»ƒ»»¬≈

חוטאים È˙k5·אנשים ¿ƒ
ÌÈ‡hÁ'(=כתוב) enzÈ'ƒ««»ƒ

חטאים) כך(=יכלּו על ואומרים ְִ

רומז הכתוב שלשון ז"ל חכמינו

רק להיות צריך שהכיליון לכך

החּטאים שלÏÂ‡של ִַָ¿…
Ê‰ה ÔÈ�Úc] ÌÈ‡ËBÁ¿ƒ¿ƒ¿»∆

החּטאים ׁשיכלּו להשתדל ְִִֶַָשצריך

כאשר רק איננו החוטאים, ולא

בגלל שחוטאים באנשים מדובר

בתאוותם, לשלוט יכולים שאינם

Ìbאלא ‡e‰מדובר כאשר «
BÓÎe ,'ÈÂ‰ È‡�BNa¿¿≈¬»»¿
e�È˙Ba¯ ˙‚‰�‰a e�È‡¯L∆»ƒ¿«¿»««≈
ÏÚ·a „ÁÈÓ·e ,e�È‡ÈN�¿ƒ≈ƒ¿À»¿««
˙‡ Ìb e·¯wL ,‰l‡b‰«¿À»∆≈¿«∆
‚eqa ÌÈÏÏÎpL el‡≈∆ƒ¿»ƒ¿

אודותם‰a„n¯האנשים «¿À»
aה Ï·בÈ�z‡ספר ˜¯t ¿«¿»∆∆

Â ,BÙBÒaנשיאינו רבותינו ¿¿
e¯ÈÊÁ‰אףÌ˙B‡ ∆¡ƒ»
·ËeÓÏ6Â כן], ‰Â‰אם ¿»«¬»

Lw·Ï dÈÏ(לבקש לו (=היה ≈¿«≈
e ,‰·eLz eNÚiLמובן לא ∆«¬¿»

‰‡¯‡ È�‡Â' ‰Lwa‰ È‰Ó«ƒ««»»«¬ƒ∆¿∆
?'È‡�N·עבור התשובה ¿…¿»

בסעיף מבוארת אלה שאלות

ט"ו סעיף המאמר, של .האחרון
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מבוא למאמר דא"ח - י"ב תמוז ה'תשי"ז



i`peyaח d`x` ip`e ixfera il 'ied

ּבּמאמרÔÈ·‰Ïeב) מקּדים ּדוד7זה ּׁשאמר זמירֹות8מה ¿»ƒְְֲִִִֶֶַַַַַָָָ
נע היֹותֹו ׁשּבעת מגּורי, ּבבית חּקי לי ְְְֱִֵֵֶֶָָָֻהיּו

ּגרּות מּלׁשֹון (מגּורי ּבגרּות מטלטל ּפחדים9ונד ּומלא ( ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָֻ
ּופחד מגֹור מּלׁשֹון היה10(מגּורי ּומרֹודפיו, מּׂשֹונאיו ( ְְְְִִֵַַַָָָָָ

ערבים ׁשהיּו ,(חּקי) ּתֹורה ּבדברי וׂשמח ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמתעּנג
יׁש הרי להבין, וצרי ונּגּונים. זמירֹות ּכמֹו לֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵָָֻּומתּקים
לֹו ׁשהיה הּתענּוג ּדוד מדּמה ּומּדּוע ּתענּוגים, מיני ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָרּבּוי
להבין, צרי וגם ּדוקא. ׁשּבזמירֹות לתענּוג ּתֹורה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבדברי
וחּקים עדּות מׁשּפטים סּוגים, ג' יׁש ּבמצוֹות ,11הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵָֻ

(ּכמֹו הּׂשכל מּצד ּגם ׁשּמחּיבים הּמצוֹות הם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻמׁשּפטים
הּמצוֹות הם עדּות ואם). אב ּכּבּוד אֹונאה, ּגנבה, ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּגזל,
ּדגם ּותפילין), סּכה ּפסח, ׁשּבת, (ּכמֹו וזּכרֹון אֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻׁשהם
מּצד ׁשהּׂשכל ּדהגם ּבּׂשכל. מקֹום להם יׁש אּלּו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמצוֹות
[ּודלא מחּיבם היה לא הּתֹורה) צּוּוי (לּולי ְְְְִֵַַַָָָָָֹעצמֹו
היינּו ּתֹורה נּתנה אלמלא ׁשּגם ּדמׁשּפטים ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָּכמצוֹות

מּנמלה וגזל מחתּול צניעּות מּכלֿמקֹום,12למדין ,[ ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ
לזה. מסּכים הּׂשכל ּגם עליהם, צּותה ׁשהּתֹורה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלאחרי
טעם, עלּֿפי ׁשאינן הּמצוֹות הם חּקים, ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֻמהּֿׁשאיןּֿכן

ּגזרּתי ּגזרה חקקּתי חּקה ּבדר מה13ורק להבין וצרי . ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
ׁשהּתענּוג ּפׁשּוט הרי ,חּקי לי היּו זמירֹות ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֻּׁשּכתּוב
ּדיני ּבכל היּו הּתֹורה ּבעסק הּמלך ּדוד ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהּׂשמחה
אֹומרֹו ּומהּו ּומׁשּפטים), ּדעדּות ּבדינים (ּגם ְְְְִִִִֵַַַָָהּתֹורה

ּדוקא. חּקי ,חּקי לי היּו ְְִִֶֶַָָֻֻזמירֹות

הּׁשבחÔÈ�Ú‰Âג) ענין ּגם הּוא ּדזמירֹות .14הּוא, ¿»ƒ¿»ְְִִִֶַַַַ
ּבּתניא ּדברי15ּכדאיתא קרא ׁשּדוד ּדמה , ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשּדוד ּדאֹורייתא. ׁשבחא ענין הּוא זמירֹות ּבׁשם ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָּתֹורה
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רפ"ד.7) שם וראה ב. נד.8)פרק קיט, עה"פ.9)תהלים דוד מצודת ציון10)ראה מצודת א. לה, סוטה – זמירות ד"ה פרש"י ראה

(סה"מ11)עה"פ. פ"ד ה'ש"ת בחוקותי אם ד"ה פ"אֿב. ה'ש"ת עדות ויקם ד"ה בארוכה וראה כ. ו, ואתחנן עה"פ רמב"ן ראה

45 ס"ע אידיש סה"מ ואילך). 115 ע' ה'תש"ב (סה"מ פ"ב ה'תש"ב אומר רבי ד"ה ואילך). 90 ס"ע שם ואילך. 51 ע' ה'ש"ת

ובכ"מ. ב.12)ואילך. ק, ועוד.13)עירובין חוקת. ר"פ במדב"ר ח. שם ג. חוקת תנחומא תושבחן14)ראה עה"פ: תרגום גם ראה

השבחים ענין וכמו"כ . . ההתפעלות לעורר . . הזמירות של החכמה תסב): ע' אור (יהל ס"ד עה"פ להצ"צ ובאוה"ת לי. הוו

המדות. גילוי לעורר הוא ואילך).15)למעלה א (קס, זמירות דוד ד"ה קו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

¯Ó‡na ÌÈc˜Ó ‰Ê ÔÈ·‰Ïe הגאולה7·) בעל Ó‡M¯של ‰Ó ¿»ƒ∆«¿ƒ««¬»«∆»«
„Âc8'È¯e‚Ó ˙È·a EÈwÁ ÈÏ eÈ‰ ˙B¯ÈÓÊ'לקדוש אומר המלך דוד »ƒ¿ƒ»ƒÀ∆¿≈¿»

מגורי בבית הייתי שבה בתקופה כזמירות לי משמשים היו ,חּוקי הוא: ,ברוך ֶ

ÏËÏËÓכלומר „�Â Ú� B˙BÈ‰ ˙ÚaL,למקום שלaממקום ‚¯e˙מצב ∆¿≈¡»»»¿À¿»¿≈
היא'È¯e‚Ó'המילה(וזרּות ָ¿«

'˙e¯b' ÔBLlÓ.זר אדם ƒ¿≈
לו שייך שאינו במקום שנמצא

'גר' בשם 9eנקרא מדובר) ֵ

המלך דוד שבהם מצבים באותם

(היה ÌÈ„Át ‡ÏÓשזה »≈¿»ƒ
למילה נוסף ,'È¯e‚Ó'פירוש ¿«

„ÁÙe ¯B‚Ó ÔBLlÓ10( ƒ¿»««
,ÂÈÙ„B¯Óe ÂÈ‡�BOÓאזי ƒ¿»≈¿»

ÁÓNÂהוא ‚pÚ˙Ó ‰È‰»»ƒ¿«≈¿»≈«
) ‰¯Bz È¯·„aתורה דברי ¿ƒ¿≈»

בשם זה בפסוק נקראים

L ,('EÈwÁ'תורה ‰eÈדברי À∆∆»
BÓk BÏ ÌÈw˙Óe ÌÈ·¯Ú¬≈ƒ¿Àƒ¿

.ÌÈ�eb�Â ˙B¯ÈÓÊ¿ƒ¿ƒƒ
LÈ È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¬≈≈
,ÌÈ‚e�Úz È�ÈÓ Èeaƒ̄ƒ≈«¬ƒ

„Âc ‰n„Ó ÚecÓeאת ««¿«∆»ƒ
È¯·„a BÏ ‰È‰L ‚e�Úz‰««¬∆»»¿ƒ¿≈
˙B¯ÈÓÊaL ‚e�Ú˙Ï ‰¯Bz»¿«¬∆ƒ¿ƒ

ˆ¯CÈוניגונים Ì‚Â .‡˜Âc«¿»¿«»ƒ
ÔÈ·‰Ïהמלך דוד מכנה מדוע ¿»ƒְֶַ

' בשם דווקא התורה ,'ÍÈ˜ÂÁאת
'‚ LÈ ˙BÂˆÓa È¯‰¬≈¿ƒ¿≈
'ÌÈËtLÓ' :ÌÈ‚eÒƒƒ¿»ƒ
'ÌÈwÁ'Â '˙e„Ú'11, ≈¿Àƒ

הוא ביניהם וההבדל

‰BÂˆn˙ש Ì‰ 'ÌÈËtLÓ'ƒ¿»ƒ≈«ƒ¿
„vÓ Ìb ÌÈ·iÁnL∆¿À»ƒ«ƒ«

BÓk) ÏÎO‰ההמנעות «≈∆¿
‡B�‡‰,ומb�·‰,מÏÊb,מ ∆∆¿≈»»»

ב הזהירות כן ‡·וכמו „eakƒ»
.(Ì‡Âבשם הנקראות Ì‰Lהמצוות ˙BÂˆn‰ Ì‰ '˙e„Ú'משמשות »≈≈≈«ƒ¿∆≈

(BÓkכ ÔB¯kÊÂ ˙B‡מצוות˙aLבריאת אודות וזיכרון כאות המשמשת ¿ƒ»¿«»

וארץ ÔÈÏÈÙ˙eומצוות,שמים ‰kÒ ,ÁÒtאודות וזיכרון כאות המשמשות ∆«À»¿ƒƒ
מצרים Ì‚‰cיציאת .ÏÎOa ÌB˜Ó Ì‰Ï LÈ el‡ ˙BÂˆÓ Ì‚c ,(¿«ƒ¿≈≈»∆»«≈∆«¬«

Ì·iÁÓ ‰È‰ ‡Ï (‰¯Bz‰ Èeeˆ ÈÏeÏ) BÓˆÚ „vÓ ÏÎO‰L∆«≈∆ƒ««¿≈ƒ«»…»»¿«¿»
'ÌÈËtLÓ'c ˙BÂˆÓk ‡Ï„e]ז"ל חכמינו אומרים שכלפיהם ,ÌbL ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ∆«

e�ÈÈ‰ ‰¯Bz ‰�z� ‡ÏÓÏ‡ƒ¿»≈ƒ¿»»»ƒ
Ïe˙ÁÓ ˙eÚÈ�ˆ ÔÈ„ÓÏ¿≈ƒ¿ƒ≈»

‰ÏÓpÓ ÏÊ‚Â12[למרות ¿∆∆ƒ¿»»
אינן ה'עדות' שבסוג שהמצוות

ההיגיון מצד אך,מוכרחות

È¯Á‡Ï ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿«¬≈
,Ì‰ÈÏÚ ‰˙eˆ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ¿»¬≈∆

ÌÈkÒÓאזי ÏÎO‰ Ìb««≈∆«¿ƒ
‰ÊÏההיגיון את מבין השכל . ¿∆

דברים עבור 'זיכרון' שביצירת

ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óחשובים .«∆≈≈
בשם הנקראות המצוֹות

˙BÂˆn‰ Ì‰ ,'ÌÈwÁ'Àƒ≈«ƒ¿
ÌÚË ÈtŒÏÚ Ô�È‡Lׂשכלי, ∆≈»«ƒ««ְִִ

Âהוא אלה מצוות ¯˜קיום ¿«
C¯„aשלÈz˜˜Á ‰wÁ' ¿∆∆À»»«¿ƒ

'Èz¯Êb ‰¯Êb13שניתן מבלי ¿≈»»«¿ƒ
הדברים את .להבין

Âסוגים שישנם האמור פי ¿על
מצוֹות, של CÈ¯»̂ƒשונים

·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï¿»ƒ«∆»
'EÈwÁ ÈÏ eÈ‰ ˙B¯ÈÓÊ'¿ƒ»ƒÀ∆
את המלך דוד מדגיש מדוע

ב'חוקים'? דווקא ‰¯Èשמחתו ,¬≈
‚e�Úz‰L ËeLt»∆««¬
ÍÏn‰ „Âc ÏL ‰ÁÓO‰Â¿«ƒ¿»∆»ƒ«∆∆
ÏÎa eÈ‰ ‰¯Bz‰ ˜ÒÚa¿≈∆«»»¿»
ÌÈ�È„a Ìb) ‰¯Bz‰ È�Ècƒ≈«»«¿ƒƒ

e ,(ÌÈËtLÓe ˙e„Úcכן אם ¿≈ƒ¿»ƒ
eÈ‰ ˙B¯ÈÓÊ' B¯ÓB‡ e‰Ó«¿¿ƒ»

ÈÏחּקי.?‡˜Âc EÈwÁ ,' ƒֶֻÀ∆«¿»
c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â משמעות‚) ¿»ƒ¿»ƒ

‰'Á·M'המילה ÔÈ�Ú Ìb ‡e‰ '˙B¯ÈÓÊ'14‡˙È‡„k (=כמובא). ¿ƒ«ƒ¿««∆«ƒ¿ƒ»
aה ˜¯‡È�z15‡ספר „ÂcL ‰Óc 'B¯ÈÓÊ˙'ל, ÌLa ‰¯Bz È¯·c ««¿»¿«∆»ƒ»»ƒ¿≈»¿≈¿ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

f"iyz'd ,fenz a"i

ּתלּויה העֹולמֹות ּכל ׁשחּיּות ּבזה הּתֹורה את מׁשּבח ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה
זה ּדפרּוׁש והּׁשּיכּות הּתֹורה. מּדקּדּוקי אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּבדקּדּוק
ּדעלֿידי הּוא, גֹו', חּקי לי היּו ּבזמירֹות הּפׁשּוט ְְְִִִֵֵֶַַַָָֻלּפרּוׁש
העֹולמֹות ׁשּכל הּתֹורה, וׁשבח ּבמעלת ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָההתּבֹוננּות
ּתֹורה, מּדקּדּוקי אחד ּדקּדּוק לגּבי ּבמציאּות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָּבטלים
יּתפסּו לא העֹולם עניני ׁשּכל ּבעצמֹו ּפעל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעלֿידיֿזה
היה ּבגׁשמּיּות, לֹו לאֿטֹוב ּכׁשהיה וגם אצלֹו, ְְְְְִֶֶַַָָָָָֹמקֹום

ּגדֹולה ּבׂשמחה ּבּתֹורה ּדבעל16עֹוסק ּובמאמר . ְְְְְֲִֵַַַַָָָָ
חּקי,17הּגאּלה לי היּו ּבזמירֹות ּפרּוׁש עֹוד מבאר ְְְִִִֵֵֶַָָָֻֻ

עריצים לזמר ּכמֹו ּוכריתה, חּתּו מּלׁשֹון הּוא .18זמירֹות ְְְְְִִִִִִֵַָָ
ּכל נתּבּטלּו הּמלך, ּדוד ׁשל הּתֹורה עסק ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדעלֿידי

ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר ורֹודפיו. והערב19ׂשֹונאיו הׁשּכם ְְְְְְֲֲֵֵֵַַַַַַָָ
ׁשני לקּׁשר ויׁש מאליהן. ּכלין והן הּמדרׁש לבית ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָעליהן
ּכהּפרּוׁש ּדזמירֹות ּבאפן הּתֹורה עסק ּדעלֿידי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹהּפרּוׁשים,
ּתלּויה העֹולמֹות ּכל ׁשחּיּות אצלֹו נרּגׁש ׁשהיה ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָּבּתניא,
ּדמה נעׂשה, עלֿידיֿזה ּתֹורה, ׁשל) אחד ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָּב(ּדקּדּוק
לּתֹורה, ּׁשמנּגד מה ּומּכלֿׁשּכן לתֹורה, מתאים ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאינֹו
עריצים. לזּמר מּלׁשֹון זמירֹות חּיּות, לֹו יהיה ְְְִִִִִֵֶַַָָֹלא
חּקי לי היּו זמירֹות ּׁשּכתּוב מה ּגם יּובן ְְִִִֶֶֶַַַָָָֻועלּֿפיֿזה
ּדתֹורה ׁשּבזמירֹות הּנ"ל ענינים ׁשני ּכי ּדוקא), חּקי)ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֻ

ּבעּק הם, עריצים), ּולזּמר ּדאֹורייתא, מּצד(ׁשבחא ר, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
ׁשּבּתֹורה. החּקים ְִִֶַַַָֻענין

ׁשּבמצוֹותÔÈ�Ú‰Âד) הּכללּיֹות חלּוקֹות ּדׁשּתי ,20הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְֲִִִֵֶַָ
טעם, עליהם ׁשּיׁש ּומׁשּפטים ּדעדּות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָמצוֹות
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ופ"ד.16) פ"ב הנ"ל תרפ"ז בעוזרי לי הוי' ד"ה שם. קו"א ד.17)ראה ובאוה"ת18)פרק שם, בהמאמר (הובא יב פ"ב, שהש"ר ראה

ואילך). תסא ס"ע – ס"ג חוקיך.19)שם לי היו זמירות לענין זה מארז"ל שמביא סע"ג לא, מקץ תו"א וראה א. ז, ראה20)גיטין

(דתרפ"ז) שבהמאמר זה יומתק ועפ"ז כוללות". חלוקות שתי "הן ומשפטים חוקים דעדות החלוקות דג' שם, ה'תש"ב אומר רבי ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

'‡˙ÈÈ¯B‡c ‡Á·L' ÔÈ�Ú ‡e‰(התורה של ‰È‰(=הׁשבח „ÂcL . ƒ¿«ƒ¿»¿«¿»ֶַ∆»ƒ»»
‰Êa ‰¯Bz‰ ˙‡ ÁaLÓבהתבטלות הינה כולו העולם שמציאות ¿«≈«∆«»¿∆

מכך נובע זה דבר התורה. בפני הLמוחלטת ברוךeiÁ˙השפעת מהקדוש ∆«
אל ÈeÏz‰הוא ˙BÓÏBÚ‰ Ïkכדי עד ישראל בני ידי על התורה בקיום »»»¿»

כל נתונים שבו שהמצב כך

תלוי אפילוec˜„a˜העולמות ¿ƒ¿
פרט È˜ec˜cÓשל „Á‡∆»ƒƒ¿≈
‰¯Bz‰בפרטים הדיוק כגון «»

ּפסלּות או ּכׁשרּות תלויה ְְַַשבהם

וכדומה Âהתפילין ¿הקשר.
Ê‰ו Le¯Ùc ˙eÎiM‰שלפיו ««»¿≈∆

בפסוק המוזכרות הזמירות

הינם חוקיך' לי היו 'זמירות

בין הקשר התורה, של השבח

זה הÏפירוש Le¯tבין «≈
ÈÏ eÈ‰ ˙B¯ÈÓÊ'a ËeLt‰«»ƒ¿ƒ»ƒ

'B‚ EÈwÁמדובר שלפיו À∆
דוד את ושמחו שעודדו בזמירות

מצוקתו ביניהם,בזמן הקשר

È„ÈŒÏÚc ,‡e‰¿«¿≈
˙ÏÚÓa ˙e��Ba˙‰‰«ƒ¿¿¿«¬«

,‰¯Bz‰ Á·LÂההתבוננות ¿∆««»
‰BÓÏBÚ˙בכך ÏkL∆»»»

Èa‚Ï ˙e‡ÈˆÓa ÌÈÏËa¿≈ƒƒ¿ƒ¿«≈
È˜ec˜cÓ „Á‡ ˜ec˜cƒ¿∆»ƒƒ¿≈

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰¯Bzהוא »«¿≈∆
ÏÚtגדולה לרוממות וגרם »«
aתוךBÓˆÚכךÈ�È�Ú ÏkL ¿«¿∆»ƒ¿¿≈

ÌB˜Ó eÒÙzÈ ‡Ï ÌÏBÚ‰»»…ƒ¿¿»
Â ,BÏˆ‡במילא‰È‰Lk Ì‚ ∆¿¿«¿∆»»

,˙eiÓL‚a BÏ ·BËŒ‡Ïהרי …¿«¿ƒ
אז Bza¯‰גם ˜ÒBÚ ‰È‰»»≈«»

‰ÏB„b ‰ÁÓNa16. ¿ƒ¿»¿»
‰l‡b‰ ÏÚ·c ¯Ó‡Ó·e17ÈÏ eÈ‰ ˙B¯ÈÓÊ'a Le¯t „BÚ ¯‡·Ó ¿«¬»¿«««¿À»¿»≈≈ƒ¿ƒ»ƒ

,'EÈwÁשהמילה‰˙È¯Îe CezÁ ÔBLlÓ ‡e‰ '˙B¯ÈÓÊ'מלשון , À∆¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ»
מזמרה' באמצעות הקוצים את ÌÈˆÈ¯Ú''לזמֹור ¯ÓÊÏ' BÓk כלומר18, ְְִֵַָ¿¿«≈»ƒƒ

הרשעים את ולהכרית נקראת.לחתוך התורה חוקיך' לי היו 'זמירות ובפסוק

כיוון 'זמירות' ‰ÍÏn,בשם „Âc ÏL ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ È„ÈŒÏÚcידי על ¿«¿≈≈∆«»∆»ƒ«∆∆
ממילא בדרך הלימוד, Ó‡ÓÎe¯עצם .ÂÈÙ„B¯Â ÂÈ‡�BN Ïk eÏha˙�ƒ¿«¿»¿»¿¿»¿«¬«

Ï"Ê e�È˙Ba¯19ÔÈÏk Ô‰Â L¯„n‰ ˙È·Ï Ô‰ÈÏÚ ·¯Ú‰Â ÌkL‰' «≈««¿≈¿«¬≈¬≈∆¿≈«ƒ¿»¿≈»ƒ
'Ô‰ÈÏ‡Ó,ובערב בבוקר השכם התורה, בלימוד השקידה עצם ידי על כלומר ≈¬≈∆

האדם של אויביו מתבטלין זה ידי M˜Ï¯על LÈÂ ‰ÌÈLe¯tבין. È�L ¿≈¿«≈¿≈«≈ƒ
חוקיך' לי היו לבין,ב'זמירות התורה בשבח מדובר שלפיו הפירוש בין

עריצים': 'לזמר שבכוחה כ'מזמרה' משמשת התורה שלפיו È„ÈŒÏÚcהפירוש ְְִִֵֵַַָָ¿«¿≈
Le¯t‰k '˙B¯ÈÓÊ'c ÔÙ‡a ‰¯Bz‰ ˜ÒÚהמובאaהספר,‡È�z ≈∆«»¿…∆ƒ¿ƒ¿«≈««¿»

בלימוד עוסק היה המלך שדוד

היה שהוא כזו בצורה התורה

התורה, של בשבח ««∆È‰L‰חש
Ïk ˙eiÁL BÏˆ‡ Lb¯�ƒ¿»∆¿∆«»
‰ÈeÏz ˙BÓÏBÚ‰»»¿»
(ÏL „Á‡ ˜ec˜c)a¿ƒ¿∆»∆

,‰¯Bzהנה‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ »«¿≈∆
‰NÚ�העולם מציאות שאכן «¬∆

התורה בפני זה,תתבטל ידי על

ממילא בדרך »¿Óc‰נגרם
,‰¯B˙Ï ÌÈ‡˙Ó B�È‡L∆≈«¿ƒ¿»
„b�ÓM ‰Ó ÔkLŒÏkÓeƒ»∆≈«∆¿«≈
BÏ ‰È‰È ‡Ï ,‰¯BzÏ«»…ƒ¿∆

,˙eiÁהאמור הפירוש שזהו «
ÔBLlÓבמילה '˙B¯ÈÓÊ'¿ƒƒ»

.'ÌÈˆÈ¯Ú ¯nÊÏ'¿«≈»ƒƒ
‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»««
ÈÏ eÈ‰ ˙B¯ÈÓÊ' ·e˙kM∆»¿ƒ»ƒ

חּקי) יובן' זה פי על כלומר ֶֻ

לסוג מתייחס המלך דוד מדוע

בשם הנקראות ∆EÈwÁ'À'המצוות
ÌÈ�È�Ú È�L Èk ,(‡˜Âc«¿»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
‰¯B˙c ˙B¯ÈÓÊaL Ï"p‰««∆ƒ¿ƒ¿»

לכך( המשמעויות שתי כלומר

'זמירות': בשם נקראת שהתורה

'שבח' מלשון היא אחת משמעות

ÈÈ¯B‡c˙‡'כלומר ‡Á·L'ƒ¿»¿«¿»
התורה) e(=שבח משמעות,

מלשון היא ≈»¿'nÊÏ¯שנייה
,('ÌÈˆÈ¯Úאלה עניינים ÔÈ�Úשני „vÓ ,¯wÚa ,Ì‰החּקים »ƒƒ≈¿ƒ»ƒ«ƒ¿«ִַֻ

‰¯BzaL,בפניה בטלים העולמות שכל בכך התורה של השבח עיקר כלומר ∆«»
אודות מדובר כאשר זה הרי עריצים', 'לזמר התורה של הכוח עיקר כן ְֵַוכמו

'עדות' אודות מדובר כאשר כך כל ולא 'חוקים' בשם שנקרא התורה של החלק

י'..ו'משפטים' סעיף עד ד' מסעיף הבאים בסעיפים תוסבר לכך הסיבה

˙BÂˆÓaL ˙BiÏÏk‰ ˙B˜eÏÁ ÈzLc ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â כלומר20„) ¿»ƒ¿»ƒ¿≈¬«¿»ƒ∆¿ƒ¿
ה הן ׁשאלה האחד הסוג שבמצוֹות, הכלליים הסוגים e„Ú'c˙'שני ˙BÂˆÓ ֵֶֶƒ¿¿≈

'ÌÈËtLÓ'eהוא שלהם המשותף ÌÚËשהמכנה Ì‰ÈÏÚ LiL,ׂשכלי ƒ¿»ƒְֶֶַַ∆≈¬≈∆««ְִִ
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ט f"iyz'd ,fenz a"i

ּתלּויה העֹולמֹות ּכל ׁשחּיּות ּבזה הּתֹורה את מׁשּבח ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה
זה ּדפרּוׁש והּׁשּיכּות הּתֹורה. מּדקּדּוקי אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּבדקּדּוק
ּדעלֿידי הּוא, גֹו', חּקי לי היּו ּבזמירֹות הּפׁשּוט ְְְִִִֵֵֶַַַָָֻלּפרּוׁש
העֹולמֹות ׁשּכל הּתֹורה, וׁשבח ּבמעלת ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָההתּבֹוננּות
ּתֹורה, מּדקּדּוקי אחד ּדקּדּוק לגּבי ּבמציאּות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָּבטלים
יּתפסּו לא העֹולם עניני ׁשּכל ּבעצמֹו ּפעל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעלֿידיֿזה
היה ּבגׁשמּיּות, לֹו לאֿטֹוב ּכׁשהיה וגם אצלֹו, ְְְְְִֶֶַַָָָָָֹמקֹום

ּגדֹולה ּבׂשמחה ּבּתֹורה ּדבעל16עֹוסק ּובמאמר . ְְְְְֲִֵַַַַָָָָ
חּקי,17הּגאּלה לי היּו ּבזמירֹות ּפרּוׁש עֹוד מבאר ְְְִִִֵֵֶַָָָֻֻ

עריצים לזמר ּכמֹו ּוכריתה, חּתּו מּלׁשֹון הּוא .18זמירֹות ְְְְְִִִִִִֵַָָ
ּכל נתּבּטלּו הּמלך, ּדוד ׁשל הּתֹורה עסק ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדעלֿידי

ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר ורֹודפיו. והערב19ׂשֹונאיו הׁשּכם ְְְְְְֲֲֵֵֵַַַַַַָָ
ׁשני לקּׁשר ויׁש מאליהן. ּכלין והן הּמדרׁש לבית ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָעליהן
ּכהּפרּוׁש ּדזמירֹות ּבאפן הּתֹורה עסק ּדעלֿידי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹהּפרּוׁשים,
ּתלּויה העֹולמֹות ּכל ׁשחּיּות אצלֹו נרּגׁש ׁשהיה ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָּבּתניא,
ּדמה נעׂשה, עלֿידיֿזה ּתֹורה, ׁשל) אחד ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָּב(ּדקּדּוק
לּתֹורה, ּׁשמנּגד מה ּומּכלֿׁשּכן לתֹורה, מתאים ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאינֹו
עריצים. לזּמר מּלׁשֹון זמירֹות חּיּות, לֹו יהיה ְְְִִִִִֵֶַַָָֹלא
חּקי לי היּו זמירֹות ּׁשּכתּוב מה ּגם יּובן ְְִִִֶֶֶַַַָָָֻועלּֿפיֿזה
ּדתֹורה ׁשּבזמירֹות הּנ"ל ענינים ׁשני ּכי ּדוקא), חּקי)ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֻ

ּבעּק הם, עריצים), ּולזּמר ּדאֹורייתא, מּצד(ׁשבחא ר, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
ׁשּבּתֹורה. החּקים ְִִֶַַַָֻענין

ׁשּבמצוֹותÔÈ�Ú‰Âד) הּכללּיֹות חלּוקֹות ּדׁשּתי ,20הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְֲִִִֵֶַָ
טעם, עליהם ׁשּיׁש ּומׁשּפטים ּדעדּות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָמצוֹות
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ופ"ד.16) פ"ב הנ"ל תרפ"ז בעוזרי לי הוי' ד"ה שם. קו"א ד.17)ראה ובאוה"ת18)פרק שם, בהמאמר (הובא יב פ"ב, שהש"ר ראה

ואילך). תסא ס"ע – ס"ג חוקיך.19)שם לי היו זמירות לענין זה מארז"ל שמביא סע"ג לא, מקץ תו"א וראה א. ז, ראה20)גיטין

(דתרפ"ז) שבהמאמר זה יומתק ועפ"ז כוללות". חלוקות שתי "הן ומשפטים חוקים דעדות החלוקות דג' שם, ה'תש"ב אומר רבי ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

'‡˙ÈÈ¯B‡c ‡Á·L' ÔÈ�Ú ‡e‰(התורה של ‰È‰(=הׁשבח „ÂcL . ƒ¿«ƒ¿»¿«¿»ֶַ∆»ƒ»»
‰Êa ‰¯Bz‰ ˙‡ ÁaLÓבהתבטלות הינה כולו העולם שמציאות ¿«≈«∆«»¿∆

מכך נובע זה דבר התורה. בפני הLמוחלטת ברוךeiÁ˙השפעת מהקדוש ∆«
אל ÈeÏz‰הוא ˙BÓÏBÚ‰ Ïkכדי עד ישראל בני ידי על התורה בקיום »»»¿»

כל נתונים שבו שהמצב כך

תלוי אפילוec˜„a˜העולמות ¿ƒ¿
פרט È˜ec˜cÓשל „Á‡∆»ƒƒ¿≈
‰¯Bz‰בפרטים הדיוק כגון «»

ּפסלּות או ּכׁשרּות תלויה ְְַַשבהם

וכדומה Âהתפילין ¿הקשר.
Ê‰ו Le¯Ùc ˙eÎiM‰שלפיו ««»¿≈∆

בפסוק המוזכרות הזמירות

הינם חוקיך' לי היו 'זמירות

בין הקשר התורה, של השבח

זה הÏפירוש Le¯tבין «≈
ÈÏ eÈ‰ ˙B¯ÈÓÊ'a ËeLt‰«»ƒ¿ƒ»ƒ

'B‚ EÈwÁמדובר שלפיו À∆
דוד את ושמחו שעודדו בזמירות

מצוקתו ביניהם,בזמן הקשר

È„ÈŒÏÚc ,‡e‰¿«¿≈
˙ÏÚÓa ˙e��Ba˙‰‰«ƒ¿¿¿«¬«

,‰¯Bz‰ Á·LÂההתבוננות ¿∆««»
‰BÓÏBÚ˙בכך ÏkL∆»»»

Èa‚Ï ˙e‡ÈˆÓa ÌÈÏËa¿≈ƒƒ¿ƒ¿«≈
È˜ec˜cÓ „Á‡ ˜ec˜cƒ¿∆»ƒƒ¿≈

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰¯Bzהוא »«¿≈∆
ÏÚtגדולה לרוממות וגרם »«
aתוךBÓˆÚכךÈ�È�Ú ÏkL ¿«¿∆»ƒ¿¿≈

ÌB˜Ó eÒÙzÈ ‡Ï ÌÏBÚ‰»»…ƒ¿¿»
Â ,BÏˆ‡במילא‰È‰Lk Ì‚ ∆¿¿«¿∆»»

,˙eiÓL‚a BÏ ·BËŒ‡Ïהרי …¿«¿ƒ
אז Bza¯‰גם ˜ÒBÚ ‰È‰»»≈«»

‰ÏB„b ‰ÁÓNa16. ¿ƒ¿»¿»
‰l‡b‰ ÏÚ·c ¯Ó‡Ó·e17ÈÏ eÈ‰ ˙B¯ÈÓÊ'a Le¯t „BÚ ¯‡·Ó ¿«¬»¿«««¿À»¿»≈≈ƒ¿ƒ»ƒ

,'EÈwÁשהמילה‰˙È¯Îe CezÁ ÔBLlÓ ‡e‰ '˙B¯ÈÓÊ'מלשון , À∆¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ»
מזמרה' באמצעות הקוצים את ÌÈˆÈ¯Ú''לזמֹור ¯ÓÊÏ' BÓk כלומר18, ְְִֵַָ¿¿«≈»ƒƒ

הרשעים את ולהכרית נקראת.לחתוך התורה חוקיך' לי היו 'זמירות ובפסוק

כיוון 'זמירות' ‰ÍÏn,בשם „Âc ÏL ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ È„ÈŒÏÚcידי על ¿«¿≈≈∆«»∆»ƒ«∆∆
ממילא בדרך הלימוד, Ó‡ÓÎe¯עצם .ÂÈÙ„B¯Â ÂÈ‡�BN Ïk eÏha˙�ƒ¿«¿»¿»¿¿»¿«¬«

Ï"Ê e�È˙Ba¯19ÔÈÏk Ô‰Â L¯„n‰ ˙È·Ï Ô‰ÈÏÚ ·¯Ú‰Â ÌkL‰' «≈««¿≈¿«¬≈¬≈∆¿≈«ƒ¿»¿≈»ƒ
'Ô‰ÈÏ‡Ó,ובערב בבוקר השכם התורה, בלימוד השקידה עצם ידי על כלומר ≈¬≈∆

האדם של אויביו מתבטלין זה ידי M˜Ï¯על LÈÂ ‰ÌÈLe¯tבין. È�L ¿≈¿«≈¿≈«≈ƒ
חוקיך' לי היו לבין,ב'זמירות התורה בשבח מדובר שלפיו הפירוש בין

עריצים': 'לזמר שבכוחה כ'מזמרה' משמשת התורה שלפיו È„ÈŒÏÚcהפירוש ְְִִֵֵַַָָ¿«¿≈
Le¯t‰k '˙B¯ÈÓÊ'c ÔÙ‡a ‰¯Bz‰ ˜ÒÚהמובאaהספר,‡È�z ≈∆«»¿…∆ƒ¿ƒ¿«≈««¿»

בלימוד עוסק היה המלך שדוד

היה שהוא כזו בצורה התורה

התורה, של בשבח ««∆È‰L‰חש
Ïk ˙eiÁL BÏˆ‡ Lb¯�ƒ¿»∆¿∆«»
‰ÈeÏz ˙BÓÏBÚ‰»»¿»
(ÏL „Á‡ ˜ec˜c)a¿ƒ¿∆»∆

,‰¯Bzהנה‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ »«¿≈∆
‰NÚ�העולם מציאות שאכן «¬∆

התורה בפני זה,תתבטל ידי על

ממילא בדרך »¿Óc‰נגרם
,‰¯B˙Ï ÌÈ‡˙Ó B�È‡L∆≈«¿ƒ¿»
„b�ÓM ‰Ó ÔkLŒÏkÓeƒ»∆≈«∆¿«≈
BÏ ‰È‰È ‡Ï ,‰¯BzÏ«»…ƒ¿∆

,˙eiÁהאמור הפירוש שזהו «
ÔBLlÓבמילה '˙B¯ÈÓÊ'¿ƒƒ»

.'ÌÈˆÈ¯Ú ¯nÊÏ'¿«≈»ƒƒ
‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»««
ÈÏ eÈ‰ ˙B¯ÈÓÊ' ·e˙kM∆»¿ƒ»ƒ

חּקי) יובן' זה פי על כלומר ֶֻ

לסוג מתייחס המלך דוד מדוע

בשם הנקראות ∆EÈwÁ'À'המצוות
ÌÈ�È�Ú È�L Èk ,(‡˜Âc«¿»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
‰¯B˙c ˙B¯ÈÓÊaL Ï"p‰««∆ƒ¿ƒ¿»

לכך( המשמעויות שתי כלומר

'זמירות': בשם נקראת שהתורה

'שבח' מלשון היא אחת משמעות

ÈÈ¯B‡c˙‡'כלומר ‡Á·L'ƒ¿»¿«¿»
התורה) e(=שבח משמעות,

מלשון היא ≈»¿'nÊÏ¯שנייה
,('ÌÈˆÈ¯Úאלה עניינים ÔÈ�Úשני „vÓ ,¯wÚa ,Ì‰החּקים »ƒƒ≈¿ƒ»ƒ«ƒ¿«ִַֻ

‰¯BzaL,בפניה בטלים העולמות שכל בכך התורה של השבח עיקר כלומר ∆«»
אודות מדובר כאשר זה הרי עריצים', 'לזמר התורה של הכוח עיקר כן ְֵַוכמו

'עדות' אודות מדובר כאשר כך כל ולא 'חוקים' בשם שנקרא התורה של החלק

י'..ו'משפטים' סעיף עד ד' מסעיף הבאים בסעיפים תוסבר לכך הסיבה

˙BÂˆÓaL ˙BiÏÏk‰ ˙B˜eÏÁ ÈzLc ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â כלומר20„) ¿»ƒ¿»ƒ¿≈¬«¿»ƒ∆¿ƒ¿
ה הן ׁשאלה האחד הסוג שבמצוֹות, הכלליים הסוגים e„Ú'c˙'שני ˙BÂˆÓ ֵֶֶƒ¿¿≈

'ÌÈËtLÓ'eהוא שלהם המשותף ÌÚËשהמכנה Ì‰ÈÏÚ LiL,ׂשכלי ƒ¿»ƒְֶֶַַ∆≈¬≈∆««ְִִ
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i`peyaי d`x` ip`e ixfera il 'ied

ענינים ׁשני הם מהּטעם, ׁשּלמעלה ּדחּקים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻּומצוֹות
(מׁשּפטים) ודעת ּדטעם העבֹודה ה', ּבעבֹודת ְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָָָּכללּיים
ּבכל להיֹות ׁשּצריכים (חּקים), על ּדקּבלת ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֻוהעבֹודה
ענינים ׁשני יׁש ּדבמצֹוות הּוא, והענין ּומצוה. .21מצוה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵָָָָָ

מּטעם. ׁשּלמעלה רצֹון ,יתּבר רצֹונֹו הם ׁשהּמצוֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָא',
ּדלאחרי ּוב', ּבׁשוה. הּמצוֹות ּבכל הּוא זה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּדענין
נֹוסף עלֿידיֿזה הּנה (ּדתֹורה), ּבחכמה נתלּבׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהרצֹון
אֹור נמׁש מצוה ּכל ׁשעלֿידי זה וגם מצוה, לכל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָטעם
אברים רמ"ח הם ּפּקּודין ׁשרמ"ח מה ּדזהּו ּפרטי. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָוגּלּוי

ּפרטי22ּדמלּכא לכח ּכלי הּוא אבר ּדכל אּלּו23, ּוטעמים . ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹ
נמׁשכּו ּומּזה למעלה. ׁשהיא ּכמֹו ּדתֹורה חכמה מּצד ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהם
ׁשּבגליא הּמצוֹות טעמי הׁשּתלׁשלּות) רּבּוי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָ(עלֿידי
ׁשהם ּכמֹו ּומׁשּפטים ּדעדּות (הּטעמים ְְְְְִִִֵֵֶַָָָּדתֹורה

להיֹות24ּבפׁשטּות) צרי הּמצוֹות ׁשּבקּיּום מה וזהּו . ְְְְְְִִִִֶֶַַַָ
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ומשפטים. חוקים ענין רק ובכ"מ.21)מבואר סז. ע' תרס"ו המשך ואילך. ב נח, לעשי"ת דרוש ראש עטרת פי"ג. האמונה שער ראה

ועוד.22) רפכ"ג. פ"ד. בתניא הובא א). (עד, ל' תיקון תקו"ז שאברים23)ראה לפי הוא אברים נק' שהמצוות דזה רפכ"ג, בתניא

הפרטי ענין מצד גם הוא אברים נק' שהמצוות דזה צ"ל, בפשטות אבל בשוה. (האברים) המצוות כל שבזה, להרצון. לבוש הם

וראה באזן". השמיעה וכח בעין הראי' "כח ע"ד הוא אברים רמ"ח הם שהמצוות דזה ב, מז, בחוקותי לקו"ת ראה – אבר שבכל

אברים מרמ"ח א' אבר שהיא פרטית במצוה להתלבש בפרט האור ממשיכים . . המצוות קיום ש"ע"י סע"ב עא, בלק לקו"ת גם

ד"ה (בתניא) ובקו"א התחלקות". בהן יש עד"מ דמלכא אברין שהם "המצוות סע"א יג, במדבר מלקו"ת גם ולהעיר דמלכא".

ערך לפי פרטיות המשכות לתרי"ג ההמשכה ומתחלקת דז"א אברין לרמ"ח למטה האור להמשיך ב): (קנה, בפע"ח מ"ש להבין

שבפנימיות24)המצוות. להטעמים בהתאם הם דתורה שבגליא דהטעמים ב), (כב, בתחילתה ומצה חמץ מצות להצ"צ סהמ"צ ראה

ותכלית" קץ אין עד לפנים פנים כמה עוד ויש לגוף, הלבוש "כמו .התורה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

eה הן ׁשאלה המצוות של השני Lהסוג 'ÌÈwÁ'c ˙BÂˆÓהם‰ÏÚÓl ֵֶֶƒ¿¿Àƒ∆¿«¿»
ÌÚh‰Óאלה סוגים שני הרי ÌÈiÏÏkמסמלים‰Ìהׂשכלי, ÌÈ�È�Ú È�L ≈«««ְִִֵֶ≈¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ

להיות ‰',שצריכים ˙„B·Úaהוא אחד Ú„Â˙עניין ÌÚËc ‰„B·Ú‰ «¬«»¬»¿««»««
הוא זו ה' עבודת (סוג שכלית הבנה מתוך הנעשית ה' בעבודת מדובר כלומר

' Âבדוגמת ('ÌÈËtLÓעניין ƒ¿»ƒ¿
זו ה' בעבודת «¬«‰B·Ú„‰נוסף

ÏÚ ˙Ïa˜cמדובר כלומר ¿«»«…
מת הנעשית ה' וךבעבודת

בפני האדם של שכלֹו ְִהתבטלות

ה' עבודת של זה (סוג ה' רצון

בדוגמת שני'ÌÈwÁ'),הוא Àƒ
שני הם ה' בעבודת אלה אופנים

BÈ‰Ï˙עניינים ÌÈÎÈ¯vL∆¿ƒƒƒ¿
‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÏÎaשהאדם ¿»ƒ¿»ƒ¿»

במצוה מדובר אם בין מקיים.

האנושי בשכל מובנת שאיננה

'חוק' בשם נקראת היא שלכן

שהיא במצוה מדובר אם ובין

היא שלכן האנושי בשכל מובנת

'משפט' בשם .נקראת
‡e‰ ÔÈ�Ú‰Âהסיבה כלומר , ¿»ƒ¿»

מצוה לכל שההתייחסות לכך

'משפט' של באופן וגם 'חוק' של באופן גם להיות c·צריכה ה, ÂBˆÓ˙כל ƒ¿ƒ¿
ÌÈ�È�Ú È�L LÈ21.הוא‡'עניין,C¯a˙È B�Bˆ¯ Ì‰ ˙BÂˆn‰L , ≈¿≈ƒ¿»ƒ∆«ƒ¿≈¿ƒ¿»≈

ÌÚhÓשהוא ‰ÏÚÓlL ÔBˆ¯בעצמו הוא ברוך שהקדוש כשם ׂשכלי. »∆¿«¿»ƒ««ְִִ

ׂשכלית מסיבה למעלה הוא רצונו גם כך השכל ממגבלות למעלה .הינו ְִִ

‰Ê ÔÈ�Úc,שכלית מהבנה שלמעלה אלוקי רצון הינם קיים‰e‡שהמצוות ¿ƒ¿»∆
‰ÂLa ˙BÂˆn‰ ÏÎaאחרת למצוה זו מצוה בין הבדל eללא ·'עניין. ¿»«ƒ¿¿»∆

ÔBˆ¯‰Lהוא È¯Á‡Ïc בתוך, להתגלות מנת על מטה, כלפי יורד האלוקי ƒ¿«¬≈∆»»ַָ

הוא אזי העולמות, של המוגבלת aהמציאות LaÏ˙�של ומסגרת תבנית תוך ƒ¿«≈¿
) '‰ÓÎÁ'החכמה של בתבנית ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰מדובר ‰p‰ ,(‰¯B˙c »¿»¿»ƒ≈«¿≈∆
ÌÚË ÛÒB�ׂשכלי‰ÂˆÓ Ïk È„ÈŒÏÚL ‰Ê Ì‚Â ,‰ÂˆÓ ÏÎÏ »««ְִִ¿»ƒ¿»¿«∆∆«¿≈»ƒ¿»

CLÓ�ומתגלהÈË¯t Èel‚Â ¯B‡נעשית מצוה כל ידי שעל זה כלומר , ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ
מצוות לדוגמא: מסויים, בכוח או מסויימת בספירה הקשורה אלוקית התגלות

הצדקה מצוות והדעת, הבינה החכמה ספירות של להתגלות גורמת תפילין

התורה ירידת של תוצאה כן גם זוהי הרי החסד, ספירת של להתגלות גורמת

העולמות של המסגרת ולתוך המציאות Á"Ó¯Lלתוך ‰Ó e‰Êc .¿∆«∆¿«
ÔÈ„ewt(מצוות 248=)Ì‰בשם בזוהר ‡·¯ÌÈנקראים Á"Ó¯' ƒƒ≈¿«≈»ƒ
'‡kÏÓc22(המלך איברי בדרך,(=248 'איברים' בשם נקראים המצוות ¿«¿»

כשם ‡·¯משל, ÏÎcבגוף ¿»≈»
האדם של משמש‰e‡הגשמי

ÈË¯tכ ÁÎÏ ÈÏk23של ¿ƒ¿…«¿»ƒ
העיניים לדוגמא: הנפש,

יכול שבו ככלי משמשות

הנפש של הראייה כוח להתגלות

שבו ככלי משמשות והרגליים

כל כך ההליכה, כוח מתגלה

שעל רוחני ככלי משמשת מצוה

ה' מאור הארה מתגלה ידו

מסויימת ההתגלות.בספירה

ידי על להאיר שאמורה האלוקית

טעם בבחינת היא מצוה כל

הדקדוקים פרטי לכל וסיבה

על לדוגמא: ומצוה. מצוה שבכל

יתגלו התפילין ידי שעל מנת

התפילין על העליונים, המוחין

ושחורות מרובעות להיות

להיות צריכות בתוכן שנתון הקלף גבי על הכתובות הפרשיות וארבעת

וכו'. דווקא מסויים בסדר ‡elמסודרות ÌÈÓÚËeמשמעותה את המסבירים ¿»ƒ≈
אלה טעמים שבה, הפרטים בכל בדקדוק הצורך ואת מצוה כל vÓ„של Ì‰≈ƒ«

ÏÚÓÏ‰ה ‡È‰L BÓk ‰¯B˙c ‰ÓÎÁהעליונים eבעולמות מתוך. »¿»¿»¿∆ƒ¿«¿»
מטעם למעלה הינם שכשלעצמם התורה, ושל האלוקי הרצון של זו התלבשות

העליונים שבעולמות החכמה של התבנית בתוך �eÎLÓשכלי, ‰fÓונהיו ƒ∆ƒ¿¿
Èea¯ È„ÈŒÏÚ)ה עליון‰eÏLÏzL˙שלבי מעולם התורה של והירידה «¿≈ƒƒ¿«¿¿

דבר של שבסופו עד תחתון יותר עוד לעולם מכן ולאחר תחתון יותר לעולם

הגשמי הזה בעולם מתגלה למטה)התורה ‰BÂˆn˙וכאן ÈÓÚËמקבלים «¬≈«ƒ¿
כפי הפשוטה משמעותן מוסברתLאת הaהיא B˙c¯‰חלק ‡ÈÏ‚בחלק=) ∆¿«¿»¿»

של החכמה במסגרת שמובן התורה של החלק שהוא התורה) של הנגלה

הגשמיים הם(הנבראים BÓkשאלה 'ÌÈËtLÓ'e '˙e„Ú'c ÌÈÓÚh‰«¿»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿
˙eËLÙa Ì‰Lהפשוט .24)במובנם ∆≈¿«¿
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f"iyz'd ,fenz a"i

ּפרטית וכּונה ּכללית ּכּונה ּכּונֹות, הרצֹון25ׁשּתי ׁשּמּצד , ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָ
(קּבלת ּכללית ּכּונה להיֹות צריכה מּטעם) ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָ(ׁשּלמעלה
צריכה הּמצוֹות ּדטעמי הענין ּומּצד ה', רצֹון לקּים ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹעל)

הּמצוה. לאֹותּה הּׁשּיכת ּפרטית ּכּונה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָלהיֹות

ׁשניe‰ÊÂה) הם ּומׁשּפטים ּדחּקים הענינים ׁשּׁשני מה ¿∆ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֻ
ּומצוה מצוה ׁשּבכל ּכללּיים ׁשּגםענינים , ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָ

צרי טעם, עליהם ׁשּיׁש ּומׁשּפטים ּדעדּות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּמצוֹות
החּקים ּכמֹו ה', רצֹון ׁשהם מּפני (ּבעּקר) וכן26לקּים . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֻ

הּפרטית והּכּונה הּטעם יׁש ּדחּקים ּבמצוֹות ׁשּגם ,ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻלאיד
ּדחּקים הּמצוֹות (ּגם מצוה ּכל ׁשעלֿידי מה )27ׁשּבהם, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ

מּׁשני אחד ּדכל מּזֹו, ויתירה ּפרטי. וגּלּוי אֹור ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָנמׁש
ּבעבֹודת ּכללי ענין הּוא ּומׁשּפטים) (חּקים אּלּו ְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָֻענינים
הנהגת ּבכללּות ּגם אּלא הּמצוֹות ּבקּיּום רק לא ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹהאדם,
ּבהּמאמר (ּכּמבאר הּוא הּמׁשּפטים ּדענין )28האדם. ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָֹ

וחכמת ׂשכל עלּֿפי מתאים זה אם ּדבר, ּכל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלׁשּפט
ׁשמץ ׁשּום ּבֹו אין עצמֹו מּצד ּכׁשהּדבר וגם ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָהּתֹורה,
ּבאיזֹו חליׁשּות יגרם לא זה אם היטב לׁשקל צרי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָֹֹֹאּסּור,
הּדבר את לדחֹות צרי ׁשאז יׂשראל, מנהג אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמצוה
מלכּות על ּדקּבלת העבֹודה הּוא החּקים וענין וכל. ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָֹֹֻמּכל
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ובכ"מ.25) נז. ע' תרס"ו המשך .21 שבהערה ועט"ר שעה"א רפמ"א. ת"ר26)תניא ד"ה בארוכה וראה פ"ג. בהמאמר כמבואר

וש"נ. ואילך). קסד ס"ע כסלו סה"מ (תו"מ ס"ד ה'תשל"ח כו' נ"ח מרמ"ח27)מצות פרטים אברים הם דחוקים המצוות גם שהרי

דתורה. בנגלה טעמם נתפרש שלא לומר, יש – חוקים שהם ומה דמלכא. ה'ש"ת28)אברים עדות ויקם ד"ה גם וראה ג. פרק

ספ"ב.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

של מציאותם רוממותו, בכל שהוא כמו כשלעצמו, האלוקי הרצון לגבי כלומר

אינם העליונים בעולמות המאירות הספירות של מציאותן ואף כולם העולמות

כן וכמו זה, עליון ברובד המצוות כל של משמעותן כלל. מקום' 'תופסים

האלוקית ההתגלות איננה ומצוה, מצוה שבכל בפרטים הדקדוק של המשמעות

ובעולמות בספירות שנעשית

של מהותן כל אלא השונים

עלה שכך זה עצם היא המצוות

הוא, ברוך הקדוש של ברצונו

מדידה מכל למעלה שהוא

ושל העולמות של והגבלה

שהתורה לאחר כולם. הספירות

כל אזי העולמות לתוך יורדת

משמעות מקבלות המצוות

עולם כל של בחכמה הקשורה

עולמות מבחינת ועולם.

המצוות של משמעותן העליונים

בתורת המובאים הטעמים הן

קשורים אלו טעמים הקבלה,

הטעמים השונות. בספירות

של הנגלה בחלק שמובאים

הפשט רובד שזהו התורה,

של בהתגלותה קשורים שבתורה,

הגשמי. הזה בעולם התורה

Ìei˜aL ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆¿ƒ
˙BÂˆn‰האדם ידי ˆ¯CÈעל «ƒ¿»ƒ

,˙B�ek ÈzL ˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈«»
מצוה לקיים ניגש כשהאדם

להיות צריך זה הרי מסויימת

ÈÏÏk˙מתוך ‰�ekהבדל ללא המצוות בכל למצוההקשורה זו מצוה בין «»»¿»ƒ
מתוךÂאחרת להיות צריך זה כן ÈË¯t˙כמו ‰�eÎ25במצוה הקשורה ¿«»»¿»ƒ

כעת לקיים ניגש הוא אותה האלוקי‰¯ˆÔBעצםvnL„כלומר,המסויימת ∆ƒ«»»
L)הואÌÚhÓ ‰ÏÚÓlׂשכלי˙ÈÏÏk ‰�ek ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ( ∆¿«¿»ƒ««ְִִ¿ƒ»ƒ¿«»»¿»ƒ
שלשּכּונה( הנפש תנועת בעצם קשורה ÏÚ)זו ˙Ïa˜היהודי של ּכונתֹו ַָָ«»«…ַָָ

בעולם מסויימת פעולה לפעול בשביל איננה במצוה לעסוק אותו שמניעה

היא ּכונתֹו אלא העליונות בספירות אלוקית להתגלות לגרום בשביל לא ַָָואפילו

מנת על ורק ‰'אתÌi˜Ïאך ÔBˆ¯המצוה עשיית Âבעצם vÓ„אילּו, ¿«≈¿¿ִƒ«
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,˙BÂˆn‰ ÈÓÚËc ÔÈ�Ú‰גם˙ÎiM‰ ˙ÈË¯t ‰�ek »ƒ¿»¿«¬≈«ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«»»¿»ƒ««∆∆

‰Âˆn‰ d˙B‡Ïהקשורה הּכוונה כעת, לקיים ניגש הוא שאותה המסויימת ¿»«ƒ¿»ַָָ

הפשוטה הּכונה כן וכמו למעלה בספירות המצוה של הרוחנית .בפעולתה ַָָ

e‰ÊÂ ל‰) כןÓ‰ההסבר לפני ÌÈwÁ'c'שנאמר ÌÈ�È�Ú‰ È�ML ¿∆«∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿Àƒ

L ÌÈiÏÏk ÌÈ�È�Ú È�L Ì‰ 'ÌÈËtLÓ'eקיימים‰ÂˆÓ ÏÎa ƒ¿»ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ∆¿»ƒ¿»
ÌbL ,‰ÂˆÓeאת'ÌÈËtLÓ'e '˙e„Ú'c ˙BÂˆn‰מצוות הן שאלה ƒ¿»∆««ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒ

ÌÚË Ì‰ÈÏÚ LiLׂשכליÌi˜Ï CÈ¯ˆ הׂשכלי, הטעם בגלל לא אותם ∆≈¬≈∆««ְִִ»ƒ¿«≈ְִִ

‰',אלא ÔBˆ¯ Ì‰L È�tÓ (¯wÚa)ממש‰ BÓkבשםמצוות הנקראות ¿ƒ»ƒ¿≈∆≈¿¿«
'ÌÈwÁ'26Â C„È‡Ïכמו. ÔÎ Àƒ¿≈¿ƒ»

שני) BÂˆÓa˙(=מצד ÌbL ,∆«¿ƒ¿
,'ÌÈwÁ'cהן שאלה למרות ¿Àƒ

ידוע, אינו שלהם שהטעם מצוות

אלה במצוות גם באמת ≈LÈאך
אתישÂהׂשכלי‰ÌÚhאת «««ְִִ¿

Ì‰aL ˙ÈË¯t‰ ‰�ek‰««»»«¿»ƒ∆»∆
הרוחנית בפעולה הקשורה

ידם על להיעשות שאמורה

העליונות Ó‰בספירות ,«
Ìb) ‰ÂˆÓ Ïk È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»ƒ¿»«
'ÌÈwÁ'c ˙BÂˆn‰27( «ƒ¿¿Àƒ

CLÓ�ומאירÈel‚Â ¯B‡ ƒ¿»¿ƒ
באופן ושייך המכּוון ְָאלוקי

ÈË¯tזו מצוה של .למהותה ¿»ƒ
„Á‡ ÏÎc ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ¿»∆»

) el‡ ÌÈ�È�Ú È�MÓעשיית ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
ללא עול קבלת מתוך הדברים

משמעות שזו שכלית, הבנה

eה 'ÌÈwÁ'הדברים עשיית Àƒ
משמעות שזו הבנה מתוך

שני'ÌÈËtLÓ')ה הרי ƒ¿»ƒ
אלה ÈÏÏkעניינים ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿»¿»ƒ

,Ì„‡‰ ˙„B·Úaכלומר «¬«»»»
היא אלה עניינים שני של ¯˜המשמעות ‡Ïמדובר Ìei˜aכאשר …«¿ƒ

Ì„‡‰ ˙‚‰�‰ ˙eÏÏÎa Ìb ‡l‡ ˙BÂˆn‰עוסק הוא כאשר גם «ƒ¿∆»«ƒ¿»«¿»«»»»
הגשמיים צרכיו ובשאר ובשתייתו באכילתו שלו, החולין ÔÈ�Úcבענייני .¿ƒ¿«
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יי f"iyz'd ,fenz a"i

ּפרטית וכּונה ּכללית ּכּונה ּכּונֹות, הרצֹון25ׁשּתי ׁשּמּצד , ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָ
(קּבלת ּכללית ּכּונה להיֹות צריכה מּטעם) ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָ(ׁשּלמעלה
צריכה הּמצוֹות ּדטעמי הענין ּומּצד ה', רצֹון לקּים ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹעל)

הּמצוה. לאֹותּה הּׁשּיכת ּפרטית ּכּונה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָלהיֹות

ׁשניe‰ÊÂה) הם ּומׁשּפטים ּדחּקים הענינים ׁשּׁשני מה ¿∆ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֻ
ּומצוה מצוה ׁשּבכל ּכללּיים ׁשּגםענינים , ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָ

צרי טעם, עליהם ׁשּיׁש ּומׁשּפטים ּדעדּות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּמצוֹות
החּקים ּכמֹו ה', רצֹון ׁשהם מּפני (ּבעּקר) וכן26לקּים . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֻ

הּפרטית והּכּונה הּטעם יׁש ּדחּקים ּבמצוֹות ׁשּגם ,ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻלאיד
ּדחּקים הּמצוֹות (ּגם מצוה ּכל ׁשעלֿידי מה )27ׁשּבהם, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ

מּׁשני אחד ּדכל מּזֹו, ויתירה ּפרטי. וגּלּוי אֹור ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָנמׁש
ּבעבֹודת ּכללי ענין הּוא ּומׁשּפטים) (חּקים אּלּו ְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָֻענינים
הנהגת ּבכללּות ּגם אּלא הּמצוֹות ּבקּיּום רק לא ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹהאדם,
ּבהּמאמר (ּכּמבאר הּוא הּמׁשּפטים ּדענין )28האדם. ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָֹ

וחכמת ׂשכל עלּֿפי מתאים זה אם ּדבר, ּכל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלׁשּפט
ׁשמץ ׁשּום ּבֹו אין עצמֹו מּצד ּכׁשהּדבר וגם ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָהּתֹורה,
ּבאיזֹו חליׁשּות יגרם לא זה אם היטב לׁשקל צרי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָֹֹֹאּסּור,
הּדבר את לדחֹות צרי ׁשאז יׂשראל, מנהג אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמצוה
מלכּות על ּדקּבלת העבֹודה הּוא החּקים וענין וכל. ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָֹֹֻמּכל
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ובכ"מ.25) נז. ע' תרס"ו המשך .21 שבהערה ועט"ר שעה"א רפמ"א. ת"ר26)תניא ד"ה בארוכה וראה פ"ג. בהמאמר כמבואר

וש"נ. ואילך). קסד ס"ע כסלו סה"מ (תו"מ ס"ד ה'תשל"ח כו' נ"ח מרמ"ח27)מצות פרטים אברים הם דחוקים המצוות גם שהרי

דתורה. בנגלה טעמם נתפרש שלא לומר, יש – חוקים שהם ומה דמלכא. ה'ש"ת28)אברים עדות ויקם ד"ה גם וראה ג. פרק

ספ"ב.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

של מציאותם רוממותו, בכל שהוא כמו כשלעצמו, האלוקי הרצון לגבי כלומר

אינם העליונים בעולמות המאירות הספירות של מציאותן ואף כולם העולמות

כן וכמו זה, עליון ברובד המצוות כל של משמעותן כלל. מקום' 'תופסים

האלוקית ההתגלות איננה ומצוה, מצוה שבכל בפרטים הדקדוק של המשמעות

ובעולמות בספירות שנעשית

של מהותן כל אלא השונים

עלה שכך זה עצם היא המצוות

הוא, ברוך הקדוש של ברצונו

מדידה מכל למעלה שהוא

ושל העולמות של והגבלה

שהתורה לאחר כולם. הספירות

כל אזי העולמות לתוך יורדת

משמעות מקבלות המצוות

עולם כל של בחכמה הקשורה

עולמות מבחינת ועולם.

המצוות של משמעותן העליונים

בתורת המובאים הטעמים הן

קשורים אלו טעמים הקבלה,

הטעמים השונות. בספירות

של הנגלה בחלק שמובאים

הפשט רובד שזהו התורה,

של בהתגלותה קשורים שבתורה,

הגשמי. הזה בעולם התורה

Ìei˜aL ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆¿ƒ
˙BÂˆn‰האדם ידי ˆ¯CÈעל «ƒ¿»ƒ

,˙B�ek ÈzL ˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈«»
מצוה לקיים ניגש כשהאדם

להיות צריך זה הרי מסויימת

ÈÏÏk˙מתוך ‰�ekהבדל ללא המצוות בכל למצוההקשורה זו מצוה בין «»»¿»ƒ
מתוךÂאחרת להיות צריך זה כן ÈË¯t˙כמו ‰�eÎ25במצוה הקשורה ¿«»»¿»ƒ

כעת לקיים ניגש הוא אותה האלוקי‰¯ˆÔBעצםvnL„כלומר,המסויימת ∆ƒ«»»
L)הואÌÚhÓ ‰ÏÚÓlׂשכלי˙ÈÏÏk ‰�ek ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ( ∆¿«¿»ƒ««ְִִ¿ƒ»ƒ¿«»»¿»ƒ
שלשּכּונה( הנפש תנועת בעצם קשורה ÏÚ)זו ˙Ïa˜היהודי של ּכונתֹו ַָָ«»«…ַָָ

בעולם מסויימת פעולה לפעול בשביל איננה במצוה לעסוק אותו שמניעה

היא ּכונתֹו אלא העליונות בספירות אלוקית להתגלות לגרום בשביל לא ַָָואפילו

מנת על ורק ‰'אתÌi˜Ïאך ÔBˆ¯המצוה עשיית Âבעצם vÓ„אילּו, ¿«≈¿¿ִƒ«
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,˙BÂˆn‰ ÈÓÚËc ÔÈ�Ú‰גם˙ÎiM‰ ˙ÈË¯t ‰�ek »ƒ¿»¿«¬≈«ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«»»¿»ƒ««∆∆

‰Âˆn‰ d˙B‡Ïהקשורה הּכוונה כעת, לקיים ניגש הוא שאותה המסויימת ¿»«ƒ¿»ַָָ

הפשוטה הּכונה כן וכמו למעלה בספירות המצוה של הרוחנית .בפעולתה ַָָ

e‰ÊÂ ל‰) כןÓ‰ההסבר לפני ÌÈwÁ'c'שנאמר ÌÈ�È�Ú‰ È�ML ¿∆«∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿Àƒ

L ÌÈiÏÏk ÌÈ�È�Ú È�L Ì‰ 'ÌÈËtLÓ'eקיימים‰ÂˆÓ ÏÎa ƒ¿»ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ∆¿»ƒ¿»
ÌbL ,‰ÂˆÓeאת'ÌÈËtLÓ'e '˙e„Ú'c ˙BÂˆn‰מצוות הן שאלה ƒ¿»∆««ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒ

ÌÚË Ì‰ÈÏÚ LiLׂשכליÌi˜Ï CÈ¯ˆ הׂשכלי, הטעם בגלל לא אותם ∆≈¬≈∆««ְִִ»ƒ¿«≈ְִִ

‰',אלא ÔBˆ¯ Ì‰L È�tÓ (¯wÚa)ממש‰ BÓkבשםמצוות הנקראות ¿ƒ»ƒ¿≈∆≈¿¿«
'ÌÈwÁ'26Â C„È‡Ïכמו. ÔÎ Àƒ¿≈¿ƒ»

שני) BÂˆÓa˙(=מצד ÌbL ,∆«¿ƒ¿
,'ÌÈwÁ'cהן שאלה למרות ¿Àƒ

ידוע, אינו שלהם שהטעם מצוות

אלה במצוות גם באמת ≈LÈאך
אתישÂהׂשכלי‰ÌÚhאת «««ְִִ¿

Ì‰aL ˙ÈË¯t‰ ‰�ek‰««»»«¿»ƒ∆»∆
הרוחנית בפעולה הקשורה

ידם על להיעשות שאמורה

העליונות Ó‰בספירות ,«
Ìb) ‰ÂˆÓ Ïk È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»ƒ¿»«
'ÌÈwÁ'c ˙BÂˆn‰27( «ƒ¿¿Àƒ

CLÓ�ומאירÈel‚Â ¯B‡ ƒ¿»¿ƒ
באופן ושייך המכּוון ְָאלוקי

ÈË¯tזו מצוה של .למהותה ¿»ƒ
„Á‡ ÏÎc ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ¿»∆»

) el‡ ÌÈ�È�Ú È�MÓעשיית ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
ללא עול קבלת מתוך הדברים

משמעות שזו שכלית, הבנה

eה 'ÌÈwÁ'הדברים עשיית Àƒ
משמעות שזו הבנה מתוך

שני'ÌÈËtLÓ')ה הרי ƒ¿»ƒ
אלה ÈÏÏkעניינים ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿»¿»ƒ

,Ì„‡‰ ˙„B·Úaכלומר «¬«»»»
היא אלה עניינים שני של ¯˜המשמעות ‡Ïמדובר Ìei˜aכאשר …«¿ƒ

Ì„‡‰ ˙‚‰�‰ ˙eÏÏÎa Ìb ‡l‡ ˙BÂˆn‰עוסק הוא כאשר גם «ƒ¿∆»«ƒ¿»«¿»«»»»
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‰¯Bz‰ביותר המוכרח כדבר נחשבים הם העולם נימוסי שמצד דברים ישנם «»

כלל מקום להם אין התורה וחכמת שכל מבחינת vÓ„אך ¯·c‰Lk Ì‚Â ,¿«¿∆«»»ƒ«
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i`peyaיב d`x` ip`e ixfera il 'ied

אּלא מצוה קּיּום ּבעת רק לא להיֹות ׁשּצריכה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשמים,
הּיֹום ּכל 29ּבמׁש. ְֶֶַָ

ּדכּונתe‰ÊÂו) ּדוקא), חּקי) חּקי לי היּו זמירֹות ¿∆ְְְִִֶֶַַַָָָֻֻ
ּכי ּדחּקים, להּסּוג (לא היא 'ּב'חּקי ְְְִִִֶַַָֹֻֻהּכתּוב
הּוא לּמּודם) (וכן קּיּומם ּדכאׁשר הּמצוֹות, לכל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָאם)
חקקּתי חּקה ,ּדחּקי (ּבאפן הּקּב"ה ּוגזרת צּוּוי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻֻמּצד
ּדזה הּוא, והענין לי. היּו זמירֹות ּדוקא אזי ּגזרּתי), ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּגזרה
אחד (ּדקּדּוק לגּבי ּבמציאּות ּבטלים העֹולמֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּכל
הּוא הּתֹורה ׁשּׁשרש זה מּצד ּבעּקר הּוא ּתֹורה, ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמּדקּדּוקי)
הּמצוֹות זֹו, ּבחינה ׁשּמּצד מהחכמה, ׁשּלמעלה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּכתר
עלה ׁשּכן זה מּצד הם ׁשּבהם, ההלכֹות ּדקּדּוקי ּכל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכן

יתּברך הּתֹורהּברצֹונֹו ּדבבחינת מּטעם. ׁשּלמעלה רצֹון , ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
והּדקּדּוקים ׁשהּמצוֹות מּכיון ּבחכמה, ׁשּנמׁשכה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּכמֹו
ׁשּבכדי הּטעם, מּצד הם החכמה) ּבחינת (מּצד ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּבהם
ּבעֹולמֹות, העליֹונים מֹוחין ימׁשכּו הּתפּלין ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻׁשעלֿידי
איזה ׁשּיׁש ּבהכרח הרי ּדוקא, ּכזה ּבאפן להיֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹצריכים
ּדקּדּוקי ּכל ׁשהרי לעֹולמֹות, מקֹום ּותפיסת ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָער
הּׁשפע ׁשּימׁש ּבכדי הם זֹו ּבחינה ׁשּמּצד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻההלכֹות
ּבבית (ּדוקא) חּקי לי היּו זמירֹות מדּיק ולכן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּבעֹולמֹות,
ּומרּגיׁש ׁשּיֹודע ּבאפן הּוא ׁשּלֹו הּתֹורה ּדכׁשעסק ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמגּורי,
ּברצֹונֹו עלה ׁשּכן זה מּצד הם הּתֹורה ּדקּדּוקי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּכל
העֹולמֹות ׁשּכל אי אצלֹו נרּגׁש אזי ,(חּקי) ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻיתּבר
ּתֹורה, מּדקּדּוקי אחד ּדקּדּוק לגּבי ּבמציאּות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָּבטלים
(ּתענּוג זמירֹות לֹו הם ׁשּלֹומד, הּתֹורה ּדברי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָּובמילא,
ׁשּסֹובל הרדיפֹות ּכל ּכי מגּוריו, ּבבית ּגם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָוׁשעׁשּועים)
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פ"ב.29) העבודה קונטרס ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

L ,ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚזו נפש Úa˙תנועת ˜¯ ‡Ï ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯v …«¿»«ƒ∆¿ƒ»ƒ¿…«¿≈
ÌBi‰ Ïk CLÓa ‡l‡ ‰ÂˆÓ Ìei˜29. ƒƒ¿»∆»¿∆∆»«

(Âרק מתייחס איננו 'חוקים' שהמושג ה', – ד' בסעיפים המבואר פי על

על כולן, המצוות בקיום שקיים הפנימי ברובד מדובר אלא מסויימות למצוות

המלך שכשדוד מובן זה פי

איננו 'חוקיך' אודות מדבר

בלבד מסויימות למצוות מתכוון

כן כמו כולן. המצוות לכל אלא

דרגת דווקא מדוע מובן

זו היא המצוות שבכל ה'חוקים'

בשם המלך דוד ידי על הנקראת

'זמירות'.

בין הקשר אודות הביאור

תחילתו ל'חוקים', 'זמירות'

ביתר העניין וביאור זה בסעיף

י'. – ז' הבאים בסעיפים עומק,

ÈÏ eÈ‰ ˙B¯ÈÓÊ' e‰ÊÂ¿∆¿ƒ»ƒ
,(‡˜Âc EÈwÁ) 'EÈwÁÀ∆À∆«¿»

a ·e˙k‰ ˙�eÎcמילה ¿«»««»¿
‚eq‰Ï ‡Ï) ‡È‰ 'EÈwÁ'À∆ƒ…¿«

המצוות של ÌÈwÁc¿Àƒ,המסויים
,˙BÂˆn‰ ÏÎÏ (Ì‡ Èkƒƒ¿»«ƒ¿
ÔÎÂ) ÌÓei˜ ¯L‡Îc¿«¬∆ƒ»¿≈

(Ì„enÏהמצוות כל ‰e‡של ƒ»
אלא הׂשכלי הטעם בגלל ְִִלא

‰"aw‰ ˙¯Ê‚e Èeeˆ „vÓƒ«ƒ¿≈««»»
,'EÈwÁ'c ÔÙ‡a)המילה ¿…∆¿À∆

המצוות שנתינת מבטאת 'חוקים'

האדם אל הוא ברוך הקדוש מאת

אלא ׂשכלי לטעם מעבר ְִִֵֵֶהיא

ז"ל: חכמינו «wÁ'À‰כלשון
Èz¯Êb ‰¯Êb Èz˜˜Áלך ואין »«¿ƒ¿≈»»«¿ƒ

להרהר קיום'),רשות כאשר

כזה באופן הוא »¬‡ÈÊהמצוות
'ÈÏ eÈ‰ ˙B¯ÈÓÊ' ‡˜Âc«¿»¿ƒ»ƒ

כ'זמירות' לשמש יכולים והתורה המצוות אזי .כלומר
Èa‚Ï ˙e‡ÈˆÓa ÌÈÏËa ˙BÓÏBÚ‰ ÏkL ‰Êc ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿∆∆»»»¿≈ƒƒ¿ƒ¿«≈

Bz¯‰,אפילו( (È˜ec˜cÓ „Á‡ ˜ec˜cהעולם של זו התבטלות הרי ƒ¿∆»ƒƒ¿≈»
התורה ‰e‡בפני ‰¯Bz‰ ˘¯ML ‰Ê „vÓ ¯wÚa ‡e‰עליון ממקום ¿ƒ»ƒ«∆∆…∆«»

קשור זה מקום כולם. מהעולמות מעלה הaשלמעלה Lדרגת '¯˙k'היא «∆∆∆
Ó ‰ÏÚÓlדרגת‰ÓÎÁ‰שבעולמות‰�ÈÁa „vnL BÊ,עליונה, ¿«¿»≈«»¿»∆ƒ«¿ƒ»

מאחורי העומד Âהטעם ˙BÂˆn‰כמוÔÎל ‰‰BÎÏ˙הסיבה È˜ec˜c Ïk «ƒ¿¿≈»ƒ¿≈«¬»
Ì‰ ,Ì‰aLשל בהבנה שנתפסת סיבה ומתוך ׂשכלי מטעם נובעים אינם ∆»∆≈ְִִ

בגלל רק הם אלא ¯ˆÔBהנבראים ,C¯a˙È B�Bˆ¯a ‰ÏÚ ÔkL ‰Ê „vÓƒ«∆∆≈»»ƒ¿ƒ¿»≈»
.ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlLוהמצוות התורה אודות מדובר כאשר שונה הדבר ∆¿«¿»ƒ««

העולמות. של הגבול מסגרת בתוך ונתלבשו ירדו כבר שהן »ÈÁ··c¿ƒ¿ƒ�˙לאחר
L BÓk ‰¯Bz‰והיא ירדה שלaונתלבשהÎLÓp‰כבר המסגרת תוך «»¿∆ƒ¿¿»¿

,'‰ÓÎÁ'מציאותן זה במקום »¿»
מקום' 'תופסת אכן העולמות של

מוחלטת. בהתבטלות ואינה

BÂˆn‰L˙שהרי ÔÂÈkÓƒ≈»∆«ƒ¿
Âכן Ì‰aLכמו ÌÈ˜ec˜c‰ ¿«ƒ¿ƒ∆»∆

(‰ÓÎÁ‰ ˙�ÈÁa „vÓ)ƒ«¿ƒ««»¿»
ÌÚh‰ „vÓ Ì‰,הׂשכלי ≈ƒ««««ְִִ

במציאות קשור הׂשכלי ְִִוהטעם

העולמות לדוגמא:,של

ÔÈlÙz‰ È„ÈŒÏÚL È„ÎaL∆ƒ¿≈∆«¿≈«¿ƒƒ
eÎLÓÈויאירו'ÔÈÁBÓ' À¿¿ƒ

,˙BÓÏBÚa ÌÈ�BÈÏÚ‰זו »∆¿ƒ»»
שהתפילין לכך ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒהסיבה

‡˜Âc ‰Êk ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿…∆»∆«¿»
התפילין במבנה לדיוק הסיבה

בתוך הפרשיות ובכתיבת

שיתאים באופן היא התפילין

צריכים שהם הרוחנית לפעולה

בעולמות ‰¯Èלפעול במקום, ¬≈
והמצוות התורה של זה

C¯Ú ‰ÊÈ‡ LiL Á¯Î‰a¿∆¿≈«∆≈≈∆∆∆
לגבי העולמות של למציאות

'˙ÒÈÙ˙ישנהÂהתורה ¿¿ƒ«
˙BÓÏBÚÏ 'ÌB˜Óאצל »»»

È˜ec˜cהתורה Ïk È¯‰L ,∆¬≈»ƒ¿≈
BÊ ‰�ÈÁa „vnL ˙BÎÏ‰‰«¬»∆ƒ«¿ƒ»
ÚÙM‰ CLÓiL È„Îa Ì‰≈ƒ¿≈∆À¿««∆«

,˙BÓÏBÚa»»
Âשבה הדרגה לגבי שרק ¿מאחר

לגבי לדברים, ׂשכלי טעם ְִִאין

זו דרגה לגבי רק ה'חוקים', דרגת

נחשבת, אינה העולמות של המלךÔÎÏמציאותם הפסוקi„Ó˜דוד בלשון »≈¿«≈
ÈÏבאומרו eÈ‰ ˙B¯ÈÓÊ'חּקי˜ÒÚLÎc ,'È¯e‚Ó ˙È·a (‡˜Âc) ¿ƒ»ƒֶֻ«¿»¿≈¿»ƒ¿∆≈∆

‰¯Bz‰ È˜ec˜c ÏkL LÈb¯Óe Ú„BiL ÔÙ‡a ‡e‰ BlL ‰¯Bz‰«»∆¿…∆∆≈««¿ƒ∆»ƒ¿≈«»
Ì‰רק) C¯a˙È B�Bˆ¯a ‰ÏÚ ÔkL ‰Ê „vÓשל הדרגה שזו ≈ƒ«∆∆≈»»ƒ¿ƒ¿»≈
'חּקיBÏˆ‡ Lb¯� ÈÊ‡ התורה,'), לומד אצל ,˙BÓÏBÚ‰ ÏkL CÈ‡ ֶֻ¬«ƒ¿»∆¿≈∆»»»

Èa‚Ï ˙e‡ÈˆÓa ÌÈÏËaאפילו,‰¯Bz È˜ec˜cÓ „Á‡ ˜ec˜c ¿≈ƒƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿∆»ƒƒ¿≈»
eאזי) '˙B¯ÈÓÊ' BÏ Ì‰ ,„ÓBlL ‰¯Bz‰ È¯·c ,‡ÏÈÓ·של במובן ¿≈»ƒ¿≈«»∆≈≈¿ƒ

Ìb (ÌÈÚeLÚLÂ ‚e�Úzבהיותו˙BÙÈ„¯‰ Ïk Èk ,ÂÈ¯e‚Ó ˙È·a «¬¿«¬ƒ«¿≈¿»ƒ»»¿ƒ
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f"iyz'd ,fenz a"i

מּזֹו, ויתירה אצלֹו, מקֹום ּתֹופסים אינם ְְְִִִִֵֵֶָָָָמּׂשֹונאיו
והרֹודפים ׁשהּׂשֹונאים ּבעֹולם, ּגם ּכן נמׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשעלֿידיֿזה

עריצים. לזּמר מּלׁשֹון זמירֹות ְְְְִִִִִִֵַַָָמתּבּטלים,

עניןe‡·e¯ז) ּתחּלה ּבהקּדים יּובן יֹותר, ּבעמק הענין ≈ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ
(ּגם הּמצוֹות ּבכל הּוא זה ענין ׁשּגם ְְְִִֵֶֶַַַָָעדּות.
לעיל ׁשּנתּבאר עלּֿדר ּוד'מׁשּפטים'), ּד'חּקים' ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֻּבמצוֹות
ּבעל ׁשּמבאר ּכמֹו הּוא, והענין וחּקים. למׁשּפטים ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּבנֹוגע

וּיקם הּמתחיל' 'ּדּבּור ּבמאמר ּביעקב30הּגאּלה עדּות ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָֹֻ
ּביׂשראל ׂשם הּמצוֹות31ותֹורה (ּגם ׁשהּמצוֹות ּדמה , ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

ׁשהם לפי הּוא עדּות נקראֹות ּוד'חּקים') ְְְְְִִִִִֵֵֶָָֻּד'מׁשּפטים'
איןֿסֹוף, אֹור ּדעצמּות העצמי העלם ּומגּלֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָממׁשיכֹות
העדּות ׁשענין ּדכמֹו לגּלּוי. הּׁשּי מההעלם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּלמעלה
הּגלּוי ּדבר ּדעל ּדוקא, הּנעלם ּדבר על הּוא ְְְְֱֶַַַַַַָָָָָָָּבפׁשטּות

ׁשה מּכיון עדּות, ׁשּי מּלתאאין על ואפילּו ּגּלּוי, ּוא ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
עדּות צרי אין לאגלּויי הּוא32ּדעבידא עלּֿדרֿזה , ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
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עח.30) מזמור הוא (תשי"ז)) זו שנה תמוז בי"ב (שמתחיל הגאולה דבעל תהלים שהקאּפיטל ולהעיר*, ה. עח, דשנת31)תהלים ַ

ואילך. א ד, פקודי לקו"ת גם וראה ואילך). 51 ע' ה'ש"ת בסה"מ (נדפס ב.32)ה'ש"ת כב, ר"ה

יצחק יוסף אהל תהלים שבסו"ס מכתבים" ב"קובץ נדפס אדמו"ר, מו"ח כ"ק (מכתב חייו לשנות המתאים תהלים הקאּפיטל יום בכל לומר המנהג ע"פ (*ַ

המו"ל. ואילך). 1 ע' ניסן י"א סה"מ שמא. ע' הקצרים אדה"ז מאמרי גם וראה נג. ע' ח"י לא. ע' ח"א שלו אג"ק .(214 (ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

,BfÓ ‰¯È˙ÈÂ ,BÏˆ‡ ÌB˜Ó ÌÈÒÙBz Ì�È‡ ÂÈ‡�BOÓ Ï·BqLעל ∆≈ƒ¿»≈»¿ƒ»∆¿ƒ≈»ƒ
שנפשו רק לא אזי התורה, של המרומם המקום עם מתחבר שהוא זה ידי

אלא �CLÓמתרוממת ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLונעשה,ÌÏBÚa Ìb Ôk ∆«¿≈∆ƒ¿»≈«»»
ÌÈÙ„B¯‰Â ÌÈ‡�BO‰Lאכן¯nÊÏ' ÔBLlÓ '˙B¯ÈÓÊ' ,ÌÈÏha˙Ó ∆«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ»¿«≈

.'ÌÈˆÈ¯Ú»ƒƒ
(Êיותר בעומק לבאר מנת על

של התבטלותם גודל את

והמצוות, התורה בפני העולמות

אינם העולמות כמה עד לבאר

דרגת לגבי מקום תופסים

תוספת ידי על זה הרי ה'חוקים',

לא ה'חוקים' במעלת התבוננות

אלא ה'משפטים' דרגת לגבי רק

ה'עדות''. דרגת לגבי אפילו

מהותה אודות מדובר זה בסעיף

ה'עדות' דרגת של הפנימית

בסעיפים מכן, ולאחר שבתורה.

ההבדל אודות מדובר י', – ח'

ה'חוקים'. דרגת לבין שבינה

,¯˙BÈ ˜ÓÚa ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿…∆≈
‰lÁz ÌÈc˜‰a Ô·eÈמהו »¿«¿ƒ¿ƒ»

ÔÈ�ÚהL .'˙e„Ú'הריÌb ƒ¿«≈∆«
‰Ê ÔÈ�Ú'עדות' קיים‰e‡של ƒ¿»∆

e 'ÌÈwÁ'c ˙BÂˆÓa Ìb) ˙BÂˆn‰ ÏÎaבמצוות „'ÌÈËtLÓ'),גם ¿»«ƒ¿«¿ƒ¿¿Àƒ¿ƒ¿»ƒ
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL C¯cŒÏÚ'ד Ïבסעיף Ú‚B�aשל 'ÌÈËtLÓ'מהותם «∆∆∆ƒ¿»≈¿≈¿≈«¿ƒ¿»ƒ

'ÌÈwÁ'Â'חוקים' בשם הנקראות מסויימות מצוות שישנם לכך שבנוסף ¿Àƒ
של הפנימית המהות ישנה 'משפטים', בשם הנקראות מסויימות מצוות וישנם

ומצוה מצוה בכל קיימת שהיא 'משפטים' ושל .'חוקים'
¯eac ¯Ó‡Óa ‰l‡b‰ ÏÚa ¯‡·nL BÓk ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿∆¿»≈«««¿À»¿«¬«ƒ

Ì˜iÂ' ÏÈÁ˙n‰30'Ï‡¯NÈa ÌN ‰¯B˙Â ·˜ÚÈa ˙e„Ú31‰Óc , ««¿ƒ«»∆≈¿«¬…¿»»¿ƒ¿»≈¿«
Lכל˙B‡¯˜� ('ÌÈwÁ'„e 'ÌÈËtLÓ'c ˙BÂˆn‰ Ìb) ˙BÂˆn‰ ∆«ƒ¿««ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿Àƒƒ¿»

‰e‡בשם '˙e„Ú'דבר על המספרים כעדים משמשות שהם בגלל ≈
הוא אודותיו מספרים שהעדים ידי על ורק ונעלם, נסתר הוא שכשלעצמו

הקדוש של סוף אין אור של ההתגלות נעשית המצוות ידי על כן כמו מתגלה,

מהנבראים. ונעלם נסתר הוא שכשלעצמו הוא ברוך

הדברים: הסברת

התחתונה הדרגה כלליות: דרגות שלוש ישנם הוא ברוך הקדוש של בהתגלותו

למציאותו בהתאם עצמו את ומגביל מודד שהוא כפי האלוקי האור זה

ה החיות הינה האלוקי האור של זו התגלות הנברא. של של‚ÈÂÏ‰המוגבלת

שהוא כפי האלוקי האור של התגלותו איננה זו אלוקית חיות ונברא. נברא כל

הבלתי האלוקי האור היא השנייה הדרגה ומידה. גבול בלי רוממותו, בכל

ה החיות שהוא את�Ò˙¯˙מוגבל, גביו' על ש'נֹוׂשא זה הוא העולמות, ֵשל

מציאותם אך הגלויה, האלוקית החיות של הכוח מקור והוא כולה המציאות

מדובר כאשר אמנם ולהשיגו. בו לתפוס יכולה איננה הנבראים של המוגבלת

שהיא השלישית הדרגה אודות

אין אור של האמיתית מהותו

למעלה הוא הרי הוא, ברוך סוף

אף למעלה הוא יותר,

הבלתי האלוקית מההתגלות

נסתרת כחיות המשמשת מוגבלת

זו דרגה אודות הנבראים. של

האלוקות, עיקר זה 'לא נאמר:

מתהווים שהעולמות מה

מהותה כלומר ידו' על ונבראים

לכך מעבר היא האלוקות של

לעולמות. כמקור משמשת שהיא

השנייה הדרגות, שתי

רוממות בגלל הינןוהשלישית, ן

השנייה הדרגה ונעלמות. נסתרות

של הנסתרת החיות שהיא

ונעלמת נסתרת היא העולמות,

לגילוי'. ששייך 'העלם בצורת

השלישית הדרגה זאת לעומת

בצורת ונעלמת נסתרת היא ממש, הוא ברוך סוף אין אור של מהותו שהיא

בהמשך). שיוסבר (כפי לגילוי' שייך שאינו עצמי 'העלם

'עדות' בשם נקראות Bl‚Óe˙המצוות ˙BÎÈLÓÓ Ì‰L ÈÙÏבתוך ¿ƒ∆≈«¿ƒ¿«
ה את Lהעולם ,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚc ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰העלם דרגת ∆¿≈»«¿ƒ¿«¿≈∆ְֵֶ

היאÏÚÓl‰היאזה אלא בעולמות, גלויה שהיא התחתונה מהדרגה רק לא ¿«¿»
גם Èel‚Ï.למעלה CiM‰ ÌÏÚ‰‰Ó≈«∆¿≈««»¿ƒ

˙eËLÙa ˙e„Ú‰ ÔÈ�ÚL BÓÎc,דין בבית בעדות שהצורך כשם כלומר ƒ¿∆ƒ¿«»≈¿«¿
בעדים הצורך הרי מסויים, דבר אודות לברר c·¯כשרוצים ÏÚ ‡e‰«»»

‡˜Âc ÌÏÚp‰אודותיו יודעים העדים ‡ÔÈשרק ÈeÏb‰ ¯·c ÏÚc , «∆¡»«¿»¿«»»«»≈
Èelb ‡e‰L ÔÂÈkÓ ,˙e„Ú CiLשאנו דבר אודות מדובר כאשר כלומר «»≈ƒ≈»∆»

מיותרים העדים אזי אותו רואים eÏÈÙ‡Âבעצמינו מדובר, ÏÚכאשר «¬ƒ«
ÈÈeÏ‚‡Ï ‡„È·Úc ‡˙lÓ(מעצמו להתגלות ועתיד שעשוי אפילו(=דבר ƒ¿»«¬ƒ»¿ƒ¿≈

זה e„Ú˙במקרה CÈ¯ˆ ÔÈ‡32,שביכולתינו דברים ישנם דין שבבית וכשם ≈»ƒ≈
אם אלא אליהם להגיע ביכולתינו שאין דברים וישנם בעצמינו אודותם לדעת

הרי כך, על ויספרו עדים יבואו ei�Áe¯a˙כן ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚההבדל «∆∆∆¿»ƒ
בכך זה הרי הוא ברוך הקדוש של בהתגלותו האמורות הדרגות שלושת בין

בבחינת היא השנייה הדרגה הגלוי', 'דבר בבחינת היא התחתונה שהדרגה
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יג f"iyz'd ,fenz a"i

מּזֹו, ויתירה אצלֹו, מקֹום ּתֹופסים אינם ְְְִִִִֵֵֶָָָָמּׂשֹונאיו
והרֹודפים ׁשהּׂשֹונאים ּבעֹולם, ּגם ּכן נמׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשעלֿידיֿזה

עריצים. לזּמר מּלׁשֹון זמירֹות ְְְְִִִִִִֵַַָָמתּבּטלים,

עניןe‡·e¯ז) ּתחּלה ּבהקּדים יּובן יֹותר, ּבעמק הענין ≈ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ
(ּגם הּמצוֹות ּבכל הּוא זה ענין ׁשּגם ְְְִִֵֶֶַַַָָעדּות.
לעיל ׁשּנתּבאר עלּֿדר ּוד'מׁשּפטים'), ּד'חּקים' ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֻּבמצוֹות
ּבעל ׁשּמבאר ּכמֹו הּוא, והענין וחּקים. למׁשּפטים ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּבנֹוגע

וּיקם הּמתחיל' 'ּדּבּור ּבמאמר ּביעקב30הּגאּלה עדּות ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָֹֻ
ּביׂשראל ׂשם הּמצוֹות31ותֹורה (ּגם ׁשהּמצוֹות ּדמה , ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

ׁשהם לפי הּוא עדּות נקראֹות ּוד'חּקים') ְְְְְִִִִִֵֵֶָָֻּד'מׁשּפטים'
איןֿסֹוף, אֹור ּדעצמּות העצמי העלם ּומגּלֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָממׁשיכֹות
העדּות ׁשענין ּדכמֹו לגּלּוי. הּׁשּי מההעלם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּלמעלה
הּגלּוי ּדבר ּדעל ּדוקא, הּנעלם ּדבר על הּוא ְְְְֱֶַַַַַַָָָָָָָּבפׁשטּות

ׁשה מּכיון עדּות, ׁשּי מּלתאאין על ואפילּו ּגּלּוי, ּוא ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
עדּות צרי אין לאגלּויי הּוא32ּדעבידא עלּֿדרֿזה , ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
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עח.30) מזמור הוא (תשי"ז)) זו שנה תמוז בי"ב (שמתחיל הגאולה דבעל תהלים שהקאּפיטל ולהעיר*, ה. עח, דשנת31)תהלים ַ

ואילך. א ד, פקודי לקו"ת גם וראה ואילך). 51 ע' ה'ש"ת בסה"מ (נדפס ב.32)ה'ש"ת כב, ר"ה

יצחק יוסף אהל תהלים שבסו"ס מכתבים" ב"קובץ נדפס אדמו"ר, מו"ח כ"ק (מכתב חייו לשנות המתאים תהלים הקאּפיטל יום בכל לומר המנהג ע"פ (*ַ

המו"ל. ואילך). 1 ע' ניסן י"א סה"מ שמא. ע' הקצרים אדה"ז מאמרי גם וראה נג. ע' ח"י לא. ע' ח"א שלו אג"ק .(214 (ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

,BfÓ ‰¯È˙ÈÂ ,BÏˆ‡ ÌB˜Ó ÌÈÒÙBz Ì�È‡ ÂÈ‡�BOÓ Ï·BqLעל ∆≈ƒ¿»≈»¿ƒ»∆¿ƒ≈»ƒ
שנפשו רק לא אזי התורה, של המרומם המקום עם מתחבר שהוא זה ידי

אלא �CLÓמתרוממת ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLונעשה,ÌÏBÚa Ìb Ôk ∆«¿≈∆ƒ¿»≈«»»
ÌÈÙ„B¯‰Â ÌÈ‡�BO‰Lאכן¯nÊÏ' ÔBLlÓ '˙B¯ÈÓÊ' ,ÌÈÏha˙Ó ∆«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ»¿«≈

.'ÌÈˆÈ¯Ú»ƒƒ
(Êיותר בעומק לבאר מנת על

של התבטלותם גודל את

והמצוות, התורה בפני העולמות

אינם העולמות כמה עד לבאר

דרגת לגבי מקום תופסים

תוספת ידי על זה הרי ה'חוקים',

לא ה'חוקים' במעלת התבוננות

אלא ה'משפטים' דרגת לגבי רק

ה'עדות''. דרגת לגבי אפילו

מהותה אודות מדובר זה בסעיף

ה'עדות' דרגת של הפנימית

בסעיפים מכן, ולאחר שבתורה.

ההבדל אודות מדובר י', – ח'

ה'חוקים'. דרגת לבין שבינה

,¯˙BÈ ˜ÓÚa ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿…∆≈
‰lÁz ÌÈc˜‰a Ô·eÈמהו »¿«¿ƒ¿ƒ»

ÔÈ�ÚהL .'˙e„Ú'הריÌb ƒ¿«≈∆«
‰Ê ÔÈ�Ú'עדות' קיים‰e‡של ƒ¿»∆

e 'ÌÈwÁ'c ˙BÂˆÓa Ìb) ˙BÂˆn‰ ÏÎaבמצוות „'ÌÈËtLÓ'),גם ¿»«ƒ¿«¿ƒ¿¿Àƒ¿ƒ¿»ƒ
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL C¯cŒÏÚ'ד Ïבסעיף Ú‚B�aשל 'ÌÈËtLÓ'מהותם «∆∆∆ƒ¿»≈¿≈¿≈«¿ƒ¿»ƒ

'ÌÈwÁ'Â'חוקים' בשם הנקראות מסויימות מצוות שישנם לכך שבנוסף ¿Àƒ
של הפנימית המהות ישנה 'משפטים', בשם הנקראות מסויימות מצוות וישנם

ומצוה מצוה בכל קיימת שהיא 'משפטים' ושל .'חוקים'
¯eac ¯Ó‡Óa ‰l‡b‰ ÏÚa ¯‡·nL BÓk ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿∆¿»≈«««¿À»¿«¬«ƒ

Ì˜iÂ' ÏÈÁ˙n‰30'Ï‡¯NÈa ÌN ‰¯B˙Â ·˜ÚÈa ˙e„Ú31‰Óc , ««¿ƒ«»∆≈¿«¬…¿»»¿ƒ¿»≈¿«
Lכל˙B‡¯˜� ('ÌÈwÁ'„e 'ÌÈËtLÓ'c ˙BÂˆn‰ Ìb) ˙BÂˆn‰ ∆«ƒ¿««ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿Àƒƒ¿»

‰e‡בשם '˙e„Ú'דבר על המספרים כעדים משמשות שהם בגלל ≈
הוא אודותיו מספרים שהעדים ידי על ורק ונעלם, נסתר הוא שכשלעצמו

הקדוש של סוף אין אור של ההתגלות נעשית המצוות ידי על כן כמו מתגלה,

מהנבראים. ונעלם נסתר הוא שכשלעצמו הוא ברוך

הדברים: הסברת

התחתונה הדרגה כלליות: דרגות שלוש ישנם הוא ברוך הקדוש של בהתגלותו

למציאותו בהתאם עצמו את ומגביל מודד שהוא כפי האלוקי האור זה

ה החיות הינה האלוקי האור של זו התגלות הנברא. של של‚ÈÂÏ‰המוגבלת

שהוא כפי האלוקי האור של התגלותו איננה זו אלוקית חיות ונברא. נברא כל

הבלתי האלוקי האור היא השנייה הדרגה ומידה. גבול בלי רוממותו, בכל

ה החיות שהוא את�Ò˙¯˙מוגבל, גביו' על ש'נֹוׂשא זה הוא העולמות, ֵשל

מציאותם אך הגלויה, האלוקית החיות של הכוח מקור והוא כולה המציאות

מדובר כאשר אמנם ולהשיגו. בו לתפוס יכולה איננה הנבראים של המוגבלת

שהיא השלישית הדרגה אודות

אין אור של האמיתית מהותו

למעלה הוא הרי הוא, ברוך סוף

אף למעלה הוא יותר,

הבלתי האלוקית מההתגלות

נסתרת כחיות המשמשת מוגבלת

זו דרגה אודות הנבראים. של

האלוקות, עיקר זה 'לא נאמר:

מתהווים שהעולמות מה

מהותה כלומר ידו' על ונבראים

לכך מעבר היא האלוקות של

לעולמות. כמקור משמשת שהיא

השנייה הדרגות, שתי

רוממות בגלל הינןוהשלישית, ן

השנייה הדרגה ונעלמות. נסתרות

של הנסתרת החיות שהיא

ונעלמת נסתרת היא העולמות,

לגילוי'. ששייך 'העלם בצורת

השלישית הדרגה זאת לעומת

בצורת ונעלמת נסתרת היא ממש, הוא ברוך סוף אין אור של מהותו שהיא

בהמשך). שיוסבר (כפי לגילוי' שייך שאינו עצמי 'העלם

'עדות' בשם נקראות Bl‚Óe˙המצוות ˙BÎÈLÓÓ Ì‰L ÈÙÏבתוך ¿ƒ∆≈«¿ƒ¿«
ה את Lהעולם ,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚc ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰העלם דרגת ∆¿≈»«¿ƒ¿«¿≈∆ְֵֶ

היאÏÚÓl‰היאזה אלא בעולמות, גלויה שהיא התחתונה מהדרגה רק לא ¿«¿»
גם Èel‚Ï.למעלה CiM‰ ÌÏÚ‰‰Ó≈«∆¿≈««»¿ƒ

˙eËLÙa ˙e„Ú‰ ÔÈ�ÚL BÓÎc,דין בבית בעדות שהצורך כשם כלומר ƒ¿∆ƒ¿«»≈¿«¿
בעדים הצורך הרי מסויים, דבר אודות לברר c·¯כשרוצים ÏÚ ‡e‰«»»

‡˜Âc ÌÏÚp‰אודותיו יודעים העדים ‡ÔÈשרק ÈeÏb‰ ¯·c ÏÚc , «∆¡»«¿»¿«»»«»≈
Èelb ‡e‰L ÔÂÈkÓ ,˙e„Ú CiLשאנו דבר אודות מדובר כאשר כלומר «»≈ƒ≈»∆»

מיותרים העדים אזי אותו רואים eÏÈÙ‡Âבעצמינו מדובר, ÏÚכאשר «¬ƒ«
ÈÈeÏ‚‡Ï ‡„È·Úc ‡˙lÓ(מעצמו להתגלות ועתיד שעשוי אפילו(=דבר ƒ¿»«¬ƒ»¿ƒ¿≈

זה e„Ú˙במקרה CÈ¯ˆ ÔÈ‡32,שביכולתינו דברים ישנם דין שבבית וכשם ≈»ƒ≈
אם אלא אליהם להגיע ביכולתינו שאין דברים וישנם בעצמינו אודותם לדעת

הרי כך, על ויספרו עדים יבואו ei�Áe¯a˙כן ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚההבדל «∆∆∆¿»ƒ
בכך זה הרי הוא ברוך הקדוש של בהתגלותו האמורות הדרגות שלושת בין

בבחינת היא השנייה הדרגה הגלוי', 'דבר בבחינת היא התחתונה שהדרגה
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מּצד ׁשּמּׂשג הּגלּוי ּדבר הּוא הּממּלא ּדאֹור ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻּברּוחנּיּות,
וכּידּוע ּומּבׂשרי33הּׂשכל, ּדכמֹו34ּבענין אלקה, אחזה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּדעלֿידי ּגּופֹו, את ׁשמחּיה נפׁש ׁשּיׁש לאדם ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּברּור
הּגּוף מּצד זה ׁשאין ּברּור יֹודע הּוא חי, ׁשּגּופֹו ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּמרּגיׁש
ּגם הּוא כן ּכמֹו ּגּופֹו, את ׁשמחּיה נפׁש ׁשּיׁש אּלא ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעצמֹו
יֹודעים חי, עֹולם ׁשרֹואים ּדעלֿידי לעֹולם, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָּבנֹוגע

ואֹור35ּבברּור העֹולם. את ׁשמחּיה אלקית חּיּות ׁשּיׁש ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מּלתא הּוא ּבעֹולמֹות, מהתלּבׁשּות ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָהּסֹובב
ּבכּמה וכּמבאר לגּלּוי). ׁשּׁשּי (העלם לאגלּויי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּדעבידא

ׁשּמתלּבׁש36מקֹומֹות הּממּלא ּבאֹור ההּׂשגה ּדעלֿידי , ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
ּגּופא מּזה (ּכדמּוכח ּבלבד הארה ׁשהּוא ְְִִִֶֶֶַָָָָָָּבעֹולמֹות,
אֹור ׁשּיׁשנֹו ידיעה לידי ּבאים מּזה ּבהתלּבׁשּות), ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשהּוא
נמׁש ׁשּמּמּנּו הּמקֹור ׁשהּוא מעֹולמֹות, מפלא ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשהּוא
ּגּופא ׁשהּׂשכל מה עלּֿדר והּוא ׁשּבהתלּבׁשּות. ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָההארה
הּוא העדּות וענין מהּׂשכל. למעלה ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמכריח
ׁשהּוא מּסֹובב, ּגם ׁשּלמעלה איןֿסֹוף, אֹור ְְְְִֵֵֶֶַַַָּבעצמּות
לא ּגם והּׂשגה, ידיעה ׁשּום ּבֹו ׁשּי ואין לגמרי, ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹנעלם

הּׁשלילה עדּות,37ידיעת נקראֹות הּמצוֹות ּׁשּכל מה וזהּו . ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
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ובכ"מ.33) א). (מה, בתחילתה אלקות האמנת מצות להצ"צ סהמ"צ א. ד, ואתחנן ב. לא, אמור כו.34)לקו"ת יט, ועד35)איוב

שם. וסהמ"צ בלקו"ת כמבואר אלוקה, אחזה מבשרי – דראי' ב.36)להתאמתות ע' עת"ר סה"מ37)סה"מ נח. ע' תרס"ו המשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

התגלותה'ד העליונה, השלישית, הדרגה ואילו מעצמו' להתגלות העתיד בר

אותה ויגלו מׁשם' 'שיבואו עדים ידי על רק cאפשרית אודות, מדובר כאשר ִָ¿
בשם נקראת שהיא הוא ברוך הקדוש של בהתגלותו התחתונה '‡B¯הדרגה

'‡lÓn‰בהתאם עצמה את ומצמצמת שמודדת האלוקית ההארה שזו «¿«≈
כל של המוגבלת למציאותו

זו דרגה כלפי הרי ונברא, נברא

ש כיוון ב'עדות' צורך ‰e‡אין
„vÓ ‚OnL ÈeÏb‰ ¯·c»»«»∆À»ƒ«

ÏÎO‰של ביכולתו כלומר «≈∆
הנברא של המוגבל השכל

באלוקות מעט ולתפוס להשיג

Úe„iÎÂזו שמדובר33, מה ¿«»«
החסידות «¿ÔÈ�Úa¿ƒבתורת

È¯NaÓe'34'‰˜Ï‡ ‰ÊÁ‡ ƒ¿»ƒ∆¡∆∆…«
אלוקות ולראות לחזֹות ֲָשניתן

גופו בבשר התבוננות ,באמצעות
LiL Ì„‡Ï ¯e¯aL BÓÎcƒ¿∆»»»»∆≈
,BÙeb ˙‡ ‰iÁÓL LÙ�∆∆∆¿«»∆
BÙebL LÈb¯nL È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆«¿ƒ∆
ÔÈ‡L ¯e¯a Ú„BÈ ‡e‰ ,ÈÁ«≈«»∆≈

BÓˆÚ Ûeb‰ „vÓ ‰Êשהרי ∆ƒ«««¿
בתהליך נמצא כשלעצמו הגוף

תמידית התּכלּות ‡l‡של ְִָ∆»
˙‡ ‰iÁÓL LÙ� LiL∆≈∆∆∆¿«»∆
Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓk ,BÙeb¿≈«

ÌÏBÚÏ Ú‚B�aשמסביב ¿≈«»»
e¯·a¯לאדם ÌÈÚ„BÈ ,ÈÁ ÌÏBÚ ÌÈ‡B¯L È„ÈŒÏÚc ,35LiL ¿«¿≈∆ƒ»«¿ƒ¿≈∆≈

Â .ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‰iÁÓL ˙È˜Ï‡ ˙eiÁהדרגה אודות מדובר כאשר «¡…ƒ∆¿«»∆»»¿
בשם נקראת שהיא ‰Bq··'השנייה, ¯B‡'בגלל זה בשם נקראת היא «≈

Lהיא˙BÓÏBÚa ˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓlמיכולת למעלה היא כלומר ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿»»
המוגבלים העולמות של עצמה,תפיסתם את מצמצמת איננה זו אלוקית הארה

הארה והגבלה, במדידה קשורה איננה העולמות, של למציאותם בהתאם

זו דרגה העולמות. של הנסתרת החיות היא זו «¿lÓ'ƒ˙‡בבחינת‰e‡אלוקית
'ÈÈeÏ‚‡Ï ‡„È·Úcלהתגלות)(=דבר ויכול ששכלושעשוי למרות כלומר «¬ƒ»¿ƒ¿≈

ומידה, גבול ללא שהוא בדבר ולתפוס להשיג יכול אינו הנברא של המוגבל

להכרה להגיע ביכולתו זה ידי על הגלויה האלוקית בחיות התבוננותו מתוך אך

הנסתרת האלוקית בחיות בבחינת(מסויימת היא זו דרגה ≈¿∆'‰ÌÏÚכאמור
˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·nÎÂ .('Èel‚Ï CiML36החסידות ,בתורת ∆«»¿ƒ¿«¿…»¿«»¿

‰‚O‰‰ È„ÈŒÏÚcהאדם של Lוההתבוננות '‡lÓn‰ ¯B‡'aזה הוא ¿«¿≈««»»»«¿«≈∆
בכךBÓÏBÚa˙,ונתפסLaÏ˙nה מתבונן שהאדם זה ידי על החיותLהרי ƒ¿«≈»»∆

נברא כל שממלאה Ïa·„האלוקית ‰¯‡‰ ‡e‰דבר פירושה: 'הארה' , ∆»»ƒ¿«
יותר גדולה מציאות של מכוחה בא קיומו אלא עצמו בכוח איננו שקיומו

מהשמש שמתפשט האור בדוגמת ההארה. מתפשטת שממנו כמקור שמשמשת

השמש, של מכוחה אלא עצמו בכוח איננו זה אור של קיומו העולם, בחלל

שהחיות בכך מתבונן האדם כן כמו בלבד'. 'הארה בבחינת הוא השמש אור

זו אלוקית חיות האלוקות, תמצית איננה נברא כל בתוך הפועמת האלוקית

בלבד' 'הארה בבחינת עצם(היא

בחיות האדם של ההתבוננות

אותו מביאה הגלויה האלוקית

בהארה שמדובר מסקנה לידי

Ùeb‡בלבד ‰fÓ ÁÎeÓ„kƒ¿»ƒ∆»
עצמו) האלוקיתL(=מזה ∆החיות

כל‰e‡הגלויה בתוך נמצאת

ונברא שלaנברא ¿אופן
'˙eLaÏ˙‰''התלבשות' . ƒ¿«¿

המתלבש אדם בדוגמת פירושה:

התאמה להיות צריכה הרי בבגד,

מידת לבין האדם של מידתו בין

האלוקית החיות כן כמו הבגד.

כלומר הנברא, בתוך 'מתלבשת'

בהתאם ומשפיעה מאירה היא

פי על נברא. אותו של למידתו

בחיות מדובר שכאשר מובן זה

הרי הנברא בתוך ש'מתלבשת'

בעלת ומכךהיא ומידה. גבול

בלבד, הארה אלא שאיננה מוכח

'חיים' של פירושם שהרי

הנצחי הקיום הינם אמיתיים

מדודה שאיננה במציאות רק שייך זה שדבר משתנה, ובלתי פוסק הבלתי

להעניק האפשרות תינתן מוגבל רוחני שלכוח יתכן כיצד כן ואם ומוגבלת.

הזה, הרוחני בכוח ששופעים שהחיים אלא זה אין מוגבלת? במסגרת 'חיים'

האמיתיים החיים ממקור המתפשטת בלבד' 'הארה היותו מכוח בו קיימים הם

הוא ברוך סוף אין אור אכן B�LiLשהוא ‰ÚÈ„È È„ÈÏ ÌÈ‡a ‰fÓ ,(ƒ∆»ƒƒ≈¿ƒ»∆∆¿
CLÓ� epnnL ¯B˜n‰ ‡e‰L ,˙BÓÏBÚÓ ‡ÏÙÓ ‡e‰L ¯B‡∆À¿»≈»∆«»∆ƒ∆ƒ¿»

ÂהיאLהגלויה‰‰‡¯‰ .˙eLaÏ˙‰aבמה ההתבוננות שעצם זו, נקודה «∆»»∆¿ƒ¿«¿¿
יותר, שלמעלה במה ההכרה את מביאה היא בשכל, לתפוס ‰e‡שניתן

C¯cŒÏÚ,השכל בעולם שקיים הבסיסי Ùeb‡העיקרון ÏÎO‰L ‰Ó «∆∆«∆«≈∆»
ÏÎO‰Ó.(=עצמו) ‰ÏÚÓÏ LiL ÁÈ¯ÎÓשתי אודות דובר כאן עד «¿ƒ«∆≈¿«¿»≈«≈∆

ששתיהן הוא, ברוך הקדוש של בהתגלותו התחתונות 'דברהדרגות בבחינת הן

להתגלות' העשוי 'דבר פנים כל על או ‰e‡אילּוÂהגלוי' '˙e„Ú'‰ ÔÈ�Ú ¿ִƒ¿«»≈
Ó' Ìb ‰ÏÚÓlL ,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚaהאורL ,'··Bqעצמּות ¿«¿≈∆¿«¿»«ƒ≈∆ְַ

סוף אין ÚÈ„È‰אור ÌeL Ba CiL ÔÈ‡Â ,È¯Ó‚Ï ÌÏÚ� ‡e‰∆¿»¿«¿≈¿≈«»¿ƒ»
,‰‚O‰Âו החיּוב' 'ידיעת כלפיו שייכת 'ÚÈ„È˙לא ‡Ï Ìb ¿«»»ִ«…¿ƒ«
'‰ÏÈÏM‰37.שהיא הגלויה, האלוקית החיות אודות מדובר כאשר «¿ƒ»
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איןֿסֹוף אֹור עצמּות ּומגּלֹות ממׁשיכֹות ׁשהן ְְְְִִֵֵֶַַַלפי
מּסֹובב. ּגם ְְִֵֶַַָׁשּלמעלה

עלCÈ¯ˆÂח) עדּות הם ׁשהּמצוֹות זה והרי להבין, ¿»ƒְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָ
אי אֹור רצֹונֹועצמּות ׁשהם מּפני הּוא ןֿסֹוף, ְְְִֵֵֵֶַ

מּטעם ׁשּלמעלה רצֹון ,ענין38יתּבר ּבין החּלּוק ּומהּו , ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
הּסּוג ׁשל הּׁשּיכּות להבין צרי וגם חּקים. לענין ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻעדּות
ענין וזּכרֹון, אֹות ׁשהם מּפני עדּות ׁשּנקרא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָּדמצוֹות
ׁשהם זה הּמצוֹות, ׁשּבכללּות העדּות ענין עם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּטעם,
רצֹון ׁשהם מּפני איןֿסֹוף אֹור עצמּות על ְְְִִִֵֵֵֶַַָמעידים
ׁשּבּמצֹות העדּות ּדענין הּוא, והענין מּטעם. ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּלמעלה

ּדלּבא ּדרעּותא העבֹודה היא האדם ּדרעּותא39ּבעבֹודת , ְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָָ
ׁשעלֿ הּנׁשמה, עצם ׁשּמּצד ּבאלקּות הרצֹון הּוא ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדלּבא

ּכמאמר ּבה'עצמּות', 'ּתֹופסים' מחׁשבה40ידיֿזה לית ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָ
אֹור ועצמּות ּפנימּיּות על קאי (ּביּה ּכלל ּביּה ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָּתפיסא
הּׂשגה, ּבׁשּום נתּפס ׁשאינֹו מּסֹובב, ׁשּלמעלה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָאיןֿסֹוף
ּברעּותא איהּו נתּפס אבל הּׁשלילה) ּבהּׂשגת לא ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָֹּגם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ועוד. ואילך). ב כט, ח"א קונטרסים (סה"מ ואילך פ"ב תרפ"ט חכמה תכלית ד"ה ואילך. קעו ע' הענינים38)תרפ"ז מהמשך כמובן

הבאה. שבהערה תער"ב בהמשך להדיא הוא וכן הנ"ל. ה'ש"ת עדות ויקם פס"ז.39)בד"ה ח"א תער"ב המשך תקו"ז40)ראה

.37 שבהערה מאמרים וראה א). (יז, בהקדמה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

לתארה יכול בה המתבונן האדם נברא, כל של הגלויה במציאותו משתקפת

היא מה לתאר יכול הוא 'חיוביים', שלÔÎבתוארים חסד, של תכונות מכילה:

ידיע וכו', מופלאה אודותחכמה מדובר כאשר החיּוב'. 'ידיעת בשם נקראת זו ִה

המקור שהיא רק זה הרי אודותיה שידוע מה כל הנסתרת, האלוקית החיות

האדם הגלויה, החיות של הנסתר

יכול ה' בגדולת שמתבונן

שהיא בכך מכלÏÏ˘ÂÓ˙לתארה

של בגבול הקשורות התכונות

בשם נקראת זו ידיעה הנברא,

[=לדוגמא: השלילה' 'ידיעת

מסויים דבר המחזיק האדם

שבידו מה הרי בידו, המוסתר

אנו אך יודעים, אנו אין באמת

וודאית בצורה לשלול יכולים

אמנם כסא]. ידו בתוך שאין

סוף אין אור אודות מדובר כאשר

כפי ובעצמו, בכבודו הוא ברוך

רוממותו האמיתי, במקומו שהוא

ניתן שלא לכך מעבר היא

שהנבראים בתוארים להגדירו

מעבר היא רוממותו מכירים.

של בתואר לתארו ניתן שלא לכך

המוכרים וכו' 'חסד' או 'חכמה'

כשם הזקן: אדמו"ר כדברי לנו.

באמרו: זה רעיון של עומקו את לחבריו לתאר וינסה עמוק רעיון ששמע שאדם

שכל וודאי הרי בידיים'. למששו ניתן שלא כך כדי עד עמוק כה רעיון 'שמעתי

זה רעיון למשש ניתן לא אכן שהרי טועה, שהוא בגלל לא לו, יצחק השומע

איננו מלכתחילה רוחני, דבר שזהו בגלל ׂשכלי, שרעיון מפני אלא ְִִבידיים,

אך למישוש ניתן איננו שבאמת שלמרות כך המישוש לתחום כלל שייך

של האמיתית רוממותו אודות מדובר כאשר כן כמו לכך. מעבר היא רוממותו

השונות והתכונות מהתוארים למעלה הוא שאכן למרות הוא, ברוך הקדוש

מלכתחילה שהיא האמיתית, מהותו את מתאר זה אין אך מכירים, שהנבראים

שניתן שחושב אדם העולמות. של למציאותם שייכת גדולתוBˆÓÏ˙איננה את ¿«

את שמתאר אדם כאותו ממש זה הרי להשיגו', ניתן 'שלא בכך הבורא של

בידיים. למששה ניתן שלא בכך שכלית סברא של לe‰ÊÂעומקה Ó‰הסיבה ¿∆«
˙B‡¯˜� ˙BÂˆn‰ ÏkMבשם˙BÎÈLÓÓ Ô‰L ÈÙÏ ,'˙e„Ú' ∆»«ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ∆≈«¿ƒ

Ó' Ìb ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ ˙Bl‚Óeאור.'··Bqכשם ¿««¿≈∆¿«¿»«ƒ≈
שיבואו בעדים צורך יש לגמרי, שנסתר דבר אודות לדעת מנת על דין, שבבית

'ÌLÓהמצוות ידי על רק מתאפשרת סוף אין אור עצמּות של התגלותו כך ,' ƒ»ְַ

' באות שהינן שנפשÌLÓכיוון כשם ה'. רצון היותן הוא המצוות של מהותן .' ƒ»

המילה של שאותיותיה בכך מתבטא זה דבר רצונותיו, ידי על מתגלה האדם

הינו הרצון כלומר 'צנֹור', המילה את שמרכיבות אותיות אותן הינן ִ'רצון'

כך, רצונותיה, בתוך 'נמצאת' הנפש הנפש. מתגלה שדרכו צינור בבחינת

הן ׁשאלה רצונו, בתוך 'נמצא' ובעצמו בכבודו הוא ברוך הקדוש ֵֶֶכביכול,

המצוות.

È¯‰Â ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ (Á¿»ƒ¿»ƒ«¬≈
'˙e„Ú' Ì‰ ˙BÂˆn‰L ‰Ê∆∆«ƒ¿≈≈
,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ ÏÚ««¿≈
B�Bˆ¯ Ì‰L È�tÓ ‡e‰ƒ¿≈∆≈¿
‰ÏÚÓlL ÔBˆ¯ ,C¯a˙Èƒ¿»≈»∆¿«¿»

ÌÚhÓ38ׂשכליe לא, כן אם ƒ««ְִִ

ÔÈ�Úמובן ÔÈa ˜elÁ‰ e‰Ó««ƒ≈ƒ¿«
'ÌÈwÁ' ÔÈ�ÚÏ '˙e„Ú'והרי ≈¿ƒ¿«Àƒ

את מבטאים שה'חוקים' למדנו

טעם מכל שלמעלה ה' .רצון
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Âאת ¿«»ƒ¿»ƒ

‚eq‰ ÏL ˙eÎiM‰««»∆«
pL˜¯‡הספציפי ˙BÂˆÓc¿ƒ¿∆ƒ¿»

Ì‰Lבשם È�tÓ '˙e„Ú'≈ƒ¿≈∆≈
כ ÔB¯kÊÂמשמשים ˙B‡¿ƒ»

ותפילין פסח שבת ,בדוגמת
שיש במצוות מדובר זה פי שעל

‰ÌÚhבהם ÔÈ�Úהׂשכלי, ƒ¿««««ְִִ

בינם הקשר מובן אינו כן ואם

L '˙e„Ú'‰ ÔÈ�Ú ÌÚקיים ƒƒ¿«»≈∆
,˙BÂˆn‰ ˙eÏÏÎaשהוא¯B‡ ˙eÓˆÚ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ Ì‰L ‰Ê ƒ¿»«ƒ¿∆∆≈¿ƒƒ««¿

ÛBÒŒÔÈ‡דווקא ,.ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ÔBˆ¯ Ì‰L È�tÓ ≈ƒ¿≈∆≈»∆¿«¿»ƒ««
,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â'ו'משפטים 'חוקים' שהמושגים ה' בסעיף שלמדנו כשם ¿»ƒ¿»

המושג גם כך ה', בעבודת להיות שצריכות כלליות נפש תנועות מבטאים

BˆnaL˙'עדות'. ˙e„Ú‰ ÔÈ�Úcבכלל משתקף שהוא B·Úa„˙כפי ¿ƒ¿«»≈∆«ƒ¿«¬«
'‡aÏc ‡˙eÚ¯'c ‰„B·Ú‰ ‡È‰ ,Ì„‡‰39,:פירושו ּדלּבא' 'רעּותא »»»ƒ»¬»ƒ¿»¿ƒ»ְְִָָ

הרצון אודות מדובר כאן שונות. דרגות ישנן הלב של ברצונותיו הלב'. 'רצון

נובע הוא הנפש, של בפנימיותה קשור זה רצון הלב. ומעומק מפנימיות שנובע

לאביו. ּבן של הרצון בדוגמת ׂשכלי, מטעם למעלה שהוא כזה ְִִֵממקום

ÔBˆ¯‰ ‡e‰ '‡aÏc ‡˙eÚ¯'cרוצה רצוןe˜Ï‡a˙שהנשמה ,Lנובע ƒ¿»¿ƒ»»»∆¡…∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnאכן זה, נשמתי רצון ידי על כלומר , ƒ«∆∆«¿»»∆«¿≈∆

'˙eÓˆÚ'‰a 'ÌÈÒÙBz'הוא ברוך הקדוש Ó‡Ók¯של :40הזוהר, ¿ƒ¿»«¿¿«¬«
‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙ÈÏ'ּביּהÏÏkתופסת מחשבה המילה(כלל·Â=אין ≈«¬»»¿ƒ»ֵ¿»

È‡˜ 'dÈa'מוסבת 'ּבֹו' ‡B¯=המילה ˙eÓˆÚÂ ˙eiÓÈ�t ÏÚ ≈»≈«¿ƒƒ¿«¿
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡גםÓ'ה הואBq··',אור הזוהר מאמר ומשמעות ≈∆¿«¿»ƒ≈

('‰ÏÈÏM‰ ˙‚O‰'a ‡Ï Ìb ,‰‚O‰ ÌeLa Òt˙� B�È‡L∆≈ƒ¿»¿«»»«…¿«»««¿ƒ»
הזוהר: aÏc‡וממשיך ‡˙eÚ¯a e‰È‡ Òt˙� Ï·‡הוא נתפס (=אבל ¬»ƒ¿»ƒƒ¿»¿ƒ»
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טו f"iyz'd ,fenz a"i

איןֿסֹוף אֹור עצמּות ּומגּלֹות ממׁשיכֹות ׁשהן ְְְְִִֵֵֶַַַלפי
מּסֹובב. ּגם ְְִֵֶַַָׁשּלמעלה

עלCÈ¯ˆÂח) עדּות הם ׁשהּמצוֹות זה והרי להבין, ¿»ƒְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָ
אי אֹור רצֹונֹועצמּות ׁשהם מּפני הּוא ןֿסֹוף, ְְְִֵֵֵֶַ

מּטעם ׁשּלמעלה רצֹון ,ענין38יתּבר ּבין החּלּוק ּומהּו , ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
הּסּוג ׁשל הּׁשּיכּות להבין צרי וגם חּקים. לענין ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻעדּות
ענין וזּכרֹון, אֹות ׁשהם מּפני עדּות ׁשּנקרא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָּדמצוֹות
ׁשהם זה הּמצוֹות, ׁשּבכללּות העדּות ענין עם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּטעם,
רצֹון ׁשהם מּפני איןֿסֹוף אֹור עצמּות על ְְְִִִֵֵֵֶַַָמעידים
ׁשּבּמצֹות העדּות ּדענין הּוא, והענין מּטעם. ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּלמעלה

ּדלּבא ּדרעּותא העבֹודה היא האדם ּדרעּותא39ּבעבֹודת , ְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָָ
ׁשעלֿ הּנׁשמה, עצם ׁשּמּצד ּבאלקּות הרצֹון הּוא ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדלּבא

ּכמאמר ּבה'עצמּות', 'ּתֹופסים' מחׁשבה40ידיֿזה לית ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָ
אֹור ועצמּות ּפנימּיּות על קאי (ּביּה ּכלל ּביּה ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָּתפיסא
הּׂשגה, ּבׁשּום נתּפס ׁשאינֹו מּסֹובב, ׁשּלמעלה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָאיןֿסֹוף
ּברעּותא איהּו נתּפס אבל הּׁשלילה) ּבהּׂשגת לא ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָֹּגם
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ועוד. ואילך). ב כט, ח"א קונטרסים (סה"מ ואילך פ"ב תרפ"ט חכמה תכלית ד"ה ואילך. קעו ע' הענינים38)תרפ"ז מהמשך כמובן

הבאה. שבהערה תער"ב בהמשך להדיא הוא וכן הנ"ל. ה'ש"ת עדות ויקם פס"ז.39)בד"ה ח"א תער"ב המשך תקו"ז40)ראה

.37 שבהערה מאמרים וראה א). (יז, בהקדמה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

לתארה יכול בה המתבונן האדם נברא, כל של הגלויה במציאותו משתקפת

היא מה לתאר יכול הוא 'חיוביים', שלÔÎבתוארים חסד, של תכונות מכילה:

ידיע וכו', מופלאה אודותחכמה מדובר כאשר החיּוב'. 'ידיעת בשם נקראת זו ִה

המקור שהיא רק זה הרי אודותיה שידוע מה כל הנסתרת, האלוקית החיות

האדם הגלויה, החיות של הנסתר

יכול ה' בגדולת שמתבונן

שהיא בכך מכלÏÏ˘ÂÓ˙לתארה

של בגבול הקשורות התכונות

בשם נקראת זו ידיעה הנברא,

[=לדוגמא: השלילה' 'ידיעת

מסויים דבר המחזיק האדם

שבידו מה הרי בידו, המוסתר

אנו אך יודעים, אנו אין באמת

וודאית בצורה לשלול יכולים

אמנם כסא]. ידו בתוך שאין

סוף אין אור אודות מדובר כאשר

כפי ובעצמו, בכבודו הוא ברוך

רוממותו האמיתי, במקומו שהוא

ניתן שלא לכך מעבר היא

שהנבראים בתוארים להגדירו

מעבר היא רוממותו מכירים.

של בתואר לתארו ניתן שלא לכך

המוכרים וכו' 'חסד' או 'חכמה'

כשם הזקן: אדמו"ר כדברי לנו.

באמרו: זה רעיון של עומקו את לחבריו לתאר וינסה עמוק רעיון ששמע שאדם

שכל וודאי הרי בידיים'. למששו ניתן שלא כך כדי עד עמוק כה רעיון 'שמעתי

זה רעיון למשש ניתן לא אכן שהרי טועה, שהוא בגלל לא לו, יצחק השומע

איננו מלכתחילה רוחני, דבר שזהו בגלל ׂשכלי, שרעיון מפני אלא ְִִבידיים,

אך למישוש ניתן איננו שבאמת שלמרות כך המישוש לתחום כלל שייך

של האמיתית רוממותו אודות מדובר כאשר כן כמו לכך. מעבר היא רוממותו

השונות והתכונות מהתוארים למעלה הוא שאכן למרות הוא, ברוך הקדוש

מלכתחילה שהיא האמיתית, מהותו את מתאר זה אין אך מכירים, שהנבראים

שניתן שחושב אדם העולמות. של למציאותם שייכת גדולתוBˆÓÏ˙איננה את ¿«

את שמתאר אדם כאותו ממש זה הרי להשיגו', ניתן 'שלא בכך הבורא של

בידיים. למששה ניתן שלא בכך שכלית סברא של לe‰ÊÂעומקה Ó‰הסיבה ¿∆«
˙B‡¯˜� ˙BÂˆn‰ ÏkMבשם˙BÎÈLÓÓ Ô‰L ÈÙÏ ,'˙e„Ú' ∆»«ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ∆≈«¿ƒ

Ó' Ìb ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ ˙Bl‚Óeאור.'··Bqכשם ¿««¿≈∆¿«¿»«ƒ≈
שיבואו בעדים צורך יש לגמרי, שנסתר דבר אודות לדעת מנת על דין, שבבית

'ÌLÓהמצוות ידי על רק מתאפשרת סוף אין אור עצמּות של התגלותו כך ,' ƒ»ְַ

' באות שהינן שנפשÌLÓכיוון כשם ה'. רצון היותן הוא המצוות של מהותן .' ƒ»

המילה של שאותיותיה בכך מתבטא זה דבר רצונותיו, ידי על מתגלה האדם

הינו הרצון כלומר 'צנֹור', המילה את שמרכיבות אותיות אותן הינן ִ'רצון'

כך, רצונותיה, בתוך 'נמצאת' הנפש הנפש. מתגלה שדרכו צינור בבחינת

הן ׁשאלה רצונו, בתוך 'נמצא' ובעצמו בכבודו הוא ברוך הקדוש ֵֶֶכביכול,

המצוות.

È¯‰Â ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ (Á¿»ƒ¿»ƒ«¬≈
'˙e„Ú' Ì‰ ˙BÂˆn‰L ‰Ê∆∆«ƒ¿≈≈
,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ ÏÚ««¿≈
B�Bˆ¯ Ì‰L È�tÓ ‡e‰ƒ¿≈∆≈¿
‰ÏÚÓlL ÔBˆ¯ ,C¯a˙Èƒ¿»≈»∆¿«¿»

ÌÚhÓ38ׂשכליe לא, כן אם ƒ««ְִִ

ÔÈ�Úמובן ÔÈa ˜elÁ‰ e‰Ó««ƒ≈ƒ¿«
'ÌÈwÁ' ÔÈ�ÚÏ '˙e„Ú'והרי ≈¿ƒ¿«Àƒ

את מבטאים שה'חוקים' למדנו

טעם מכל שלמעלה ה' .רצון
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Âאת ¿«»ƒ¿»ƒ

‚eq‰ ÏL ˙eÎiM‰««»∆«
pL˜¯‡הספציפי ˙BÂˆÓc¿ƒ¿∆ƒ¿»

Ì‰Lבשם È�tÓ '˙e„Ú'≈ƒ¿≈∆≈
כ ÔB¯kÊÂמשמשים ˙B‡¿ƒ»

ותפילין פסח שבת ,בדוגמת
שיש במצוות מדובר זה פי שעל

‰ÌÚhבהם ÔÈ�Úהׂשכלי, ƒ¿««««ְִִ

בינם הקשר מובן אינו כן ואם

L '˙e„Ú'‰ ÔÈ�Ú ÌÚקיים ƒƒ¿«»≈∆
,˙BÂˆn‰ ˙eÏÏÎaשהוא¯B‡ ˙eÓˆÚ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ Ì‰L ‰Ê ƒ¿»«ƒ¿∆∆≈¿ƒƒ««¿

ÛBÒŒÔÈ‡דווקא ,.ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ÔBˆ¯ Ì‰L È�tÓ ≈ƒ¿≈∆≈»∆¿«¿»ƒ««
,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â'ו'משפטים 'חוקים' שהמושגים ה' בסעיף שלמדנו כשם ¿»ƒ¿»

המושג גם כך ה', בעבודת להיות שצריכות כלליות נפש תנועות מבטאים

BˆnaL˙'עדות'. ˙e„Ú‰ ÔÈ�Úcבכלל משתקף שהוא B·Úa„˙כפי ¿ƒ¿«»≈∆«ƒ¿«¬«
'‡aÏc ‡˙eÚ¯'c ‰„B·Ú‰ ‡È‰ ,Ì„‡‰39,:פירושו ּדלּבא' 'רעּותא »»»ƒ»¬»ƒ¿»¿ƒ»ְְִָָ

הרצון אודות מדובר כאן שונות. דרגות ישנן הלב של ברצונותיו הלב'. 'רצון

נובע הוא הנפש, של בפנימיותה קשור זה רצון הלב. ומעומק מפנימיות שנובע

לאביו. ּבן של הרצון בדוגמת ׂשכלי, מטעם למעלה שהוא כזה ְִִֵממקום

ÔBˆ¯‰ ‡e‰ '‡aÏc ‡˙eÚ¯'cרוצה רצוןe˜Ï‡a˙שהנשמה ,Lנובע ƒ¿»¿ƒ»»»∆¡…∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnאכן זה, נשמתי רצון ידי על כלומר , ƒ«∆∆«¿»»∆«¿≈∆

'˙eÓˆÚ'‰a 'ÌÈÒÙBz'הוא ברוך הקדוש Ó‡Ók¯של :40הזוהר, ¿ƒ¿»«¿¿«¬«
‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙ÈÏ'ּביּהÏÏkתופסת מחשבה המילה(כלל·Â=אין ≈«¬»»¿ƒ»ֵ¿»

È‡˜ 'dÈa'מוסבת 'ּבֹו' ‡B¯=המילה ˙eÓˆÚÂ ˙eiÓÈ�t ÏÚ ≈»≈«¿ƒƒ¿«¿
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡גםÓ'ה הואBq··',אור הזוהר מאמר ומשמעות ≈∆¿«¿»ƒ≈

('‰ÏÈÏM‰ ˙‚O‰'a ‡Ï Ìb ,‰‚O‰ ÌeLa Òt˙� B�È‡L∆≈ƒ¿»¿«»»«…¿«»««¿ƒ»
הזוהר: aÏc‡וממשיך ‡˙eÚ¯a e‰È‡ Òt˙� Ï·‡הוא נתפס (=אבל ¬»ƒ¿»ƒƒ¿»¿ƒ»
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i`peyaטז d`x` ip`e ixfera il 'ied

על. ּדקּבלת העבֹודה היא ּדחּקים והעבֹודה ְְְְֲֲִִִַַָָָָָָֹֻּדלּבא.
ּדבהעבֹודה הּוא, אּלּו עבֹודֹות ׁשּתי ׁשּבין ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָּדהחּלּוק
הּוא ׁשהרצֹון הגם רצֹון, לֹו ׁשּיׁש מּכיון ּדלּבא, ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָּדרעּותא
איןֿסֹוף, אֹור ּבעצמּות הּנׁשמה ּדעצם ההתקּׁשרּות ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָמּצד

עדין מציאּות ּבבחינת הּוא ׁשּלֹו41הרי ּכׁשהרצֹון וגם . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָ
הּוא רצֹונֹו וכל ּכלל, לעצמֹו רֹוצה ׁשאינֹו ּבבּטּול, ְְְְְְִֵֶֶַָָהּוא
ּדדירה הּכּונה וׁשּתׁשלם ּבעֹולם, אלקּות ּגּלּוי 42ׁשּיהיה ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

הּוא הרצֹון ענין עצם מּכלֿמקֹום, ּבתחּתֹונים, יתּבר ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָלֹו
ּדקּבלת ּבעבֹודה הּוא הּבּטּול ענין ואמּתית ְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָמציאּות.

וכל43על ּכלל, רצֹונֹות ׁשּום לֹו ׁשאין עבד ּכמֹו ׁשהּוא , ְְְְֵֶֶֶֶָָֹ
ׁשּמּצד עליו, ׁשּמּטל האדֹון על מּצד הּוא ּׁשעֹוׂשה ִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻמה

האדֹון. רצֹון לקּים מכרח הּוא ְְְֵֶַָָָֻזה

הp‰Â‰ט) ׁשּבין להעבֹודההחּלּוק ּדעדּות עבֹודה ¿ƒ≈ְְֲֲִֵֵֶַָָָָ
ּבענין ׁשּביניהם החּלּוק ּדגמת הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַֻֻּדחּקים,

הּידּוע עלּֿפי זה ויּובן עצמם. ׁשהרצֹון44הּמצוֹות ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָ
עצמי' 'רצֹון הּוא ה'עצמּות' מּצד ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְִִִֶַַַָָּדמצוֹות
הּמצוֹות, עלֿידי ׁשּתׁשלם ּכּונה איזֹו ּבׁשביל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻׁשאינֹו
עצמם. הּמצוֹות הּוא זה) רצֹון (מּצד ּדמצוֹות ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָוהּתכלית
עצמּות ּומגּלֹות ממׁשיכֹות ׁשהּמצוֹות ּדזה מּובן, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָּומּזה
זה מּצד היא ׁשההמׁשכה היֹות עם ּבעֹולם, איןֿסֹוף ְֱִִִֵֶֶַַַָָָָאֹור
מּכלֿ מּטעם, ׁשּלמעלה יתּבר רצֹונֹו הם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּמצוֹות
הרי הּמצוֹות, עלֿידי ׁשּנעׂשה ענין ׁשּזהּו מּכיון ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמקֹום,
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ולא41) בה' "לדבקה הטבעית אהבה שמצד הרצון שגם ואילך, קמט ע' תר"ס בסה"מ ובארוכה ואילך) ב (נז, פמ"א תניא ראה

הוא רצונו שכל הוא הביטול וענין הצמאה", נפשו "לרוות הרצון דוגמת הוא ממש" נפש במסירות אפילו אופן בשום . . ליפרד

בעולם. אלקות גילוי שיהי' – הוי' רפל"ו.42)רצון תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר ג. בחוקותי טז. נשא תנחומא ראה43)ראה

בעצמותו שהם כמו ישראל של "דמעלתן קפב, ס"ע ושם רעו"ד. על גם דקב"ע בהעבודה המעלה ואילך קפא ע' תרפ"ז סה"מ גם

דוקא". עבדים שהן הוא ויתעלה תקכא.44)ית' ע' תרס"ו המשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

הלב) רצון בעבודת.באמצעות ה'עדות' של הנשמתית המשמעות זוהי כאן עד

ÏÚ'הרוחנית‰‰B·Ú„אילוÂה' ˙Ïa˜'c ‰„B·Ú‰ ‡È‰ 'ÌÈwÁ'c ¿»¬»¿Àƒƒ»¬»¿«»«…
בדוגמת ה' לעבודת היהודי של התמסרותו היא ה'חוקים' של מהותם כלומר

התגלותו את מחפש אינו אפילו הוא לעצמו, דבר מחפש שאינו פשוט עבד

מניח הוא סוף', אין 'עצמּות ְַשל

האדון עול תחת לגמרי עצמו את

המוטל את לעשות ומתמסר

ÈzLעליו ÔÈaL ˜elÁ‰c .¿«ƒ∆≈¿≈
,‡e‰ el‡ ˙B„B·Ú¬≈
‡˙eÚ¯'c ‰„B·Ú‰·cƒ¿»¬»ƒ¿»
BÏ LiL ÔÂÈkÓ ,'‡aÏc¿ƒ»ƒ≈»∆≈

‰‚Ìמׁשלֹו¯ˆÔBלאדם , »ִֶ¬«
ÔBˆ¯‰Lחס נובע איננו הזה ∆»»

זה רצון שהרי מישותו, ושלום

˙e¯M˜˙‰‰ „vÓ ‡e‰ƒ««ƒ¿«¿
‰ÓLp‰ ÌˆÚcהיהודי של ¿∆∆«¿»»

,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚa¿«¿≈
לאדם שיש זה עצם סוף סוף אך

שהאדם‰¯È'רצון' מבטא זה ¬≈
'˙e‡ÈˆÓ' ˙�ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«¿ƒ

ÔÈ„Ú41ÔBˆ¯‰Lk Ì‚Â . ¬«ƒ¿«¿∆»»
Ïeh·a ‡e‰ BlLגם כלומר ∆¿ƒ

נפש בתנועת ּכרּוך שלו ָכשהרצון

התבטלות Lשל ‡B�Èהרי, ∆≈
ÏÏk BÓˆÚÏ ‰ˆB¯רצונו ∆¿«¿¿»

שהוא כך מתוך איננו היהודי של

דביקותו על בקדושBÏLחושב ∆

הוא היהודי,ברוך של רצונו

של תאוותו שתמומש בכך הוא

הוא ברוך ÏÎלכןÂהקדוש ¿»
Èelb ‰È‰iL ‡e‰ B�Bˆ¿̄∆ƒ¿∆ƒ

˙e˜Ï‡אלא שלו נפשו בתוך רק LÂהכלaלא ,ÌÏBÚבכךÌÏLz ¡…¿»¿∆À¿«
‰�ek‰:ז"ל חכמינו כדברי כולו העולם נברא הקדושcשבשבילה נתאוה ««»»¿

להיות הוא È„42,ÌÈ�BzÁ˙a¯‰ברוך C¯a˙È BÏאך,ÌB˜ÓŒÏkÓ ƒ»ƒ¿»≈¿«¿ƒƒ»»
סוף ‰e‡סוף 'ÔBˆ¯‰' ÔÈ�Ú ÌˆÚכאן שיש בכך של'e‡ÈˆÓ˙'ּכרּוך ∆∆ƒ¿«»»ָ¿ƒ

Âישות ‰'Ïeha'אילו. ÔÈ�Ú ˙ÈzÓ‡לגמרי אמיתית התבטלות כלומר «¬ƒƒƒ¿««ƒ
‡e‰דווקא‰„B·Úaהפשוטה'ÏÚ ˙Ïa˜'c43„·Ú BÓk ‡e‰L , »¬»¿«»«…∆¿∆∆

˙B�Bˆ¯ ÌeL BÏ ÔÈ‡Lמׁשלֹו‰NBÚM ‰Ó ÏÎÂ ,ÏÏkלא זה הרי ∆≈¿ִֶ¿»¿»«∆∆
ש אלא‰Â‡בגלל בכך ÂÈÏÚ,רק‰e‡רוצה ÏhnL ÔB„‡‰ ÏÚ „vÓƒ«…»»∆À»»»

‡e‰ ‰Ê „vnLמכרח.ÔB„‡‰ ÔBˆ¯ Ìi˜Ïבהמשך יוסבר זה פי על ∆ƒ«∆ְָֻ¿«≈¿»»
ה'עדות'. של מעלתן לגבי ה'חוקים' של מעלתן גדלה מדוע

˜elÁ‰ ‰p‰Â (Ëהאמור‰„B·Ú‰ ÔÈaLהרוחנית'˙e„Ú'cשהיא ¿ƒ≈«ƒ∆≈»¬»¿≈
היהודי של הלב' ב'רצון שהיאÌÈwÁ'c'הרוחנית‰B·Ú„‰ביןÏקשורה ¿»¬»¿Àƒ

עול' 'קבלת מתוך ה' ,עבודת
זה »¿Ó‚cÀ˙ב‰e‡הבדל

ÔÈ�Úa Ì‰È�ÈaL ˜elÁ‰«ƒ∆≈≈∆¿ƒ¿«
ÌÓˆÚסוגי ˙BÂˆn‰כלומר «ƒ¿«¿»

של הכללית הנפש תנועת

בעיקר משתקפת דליבא' 'רעותא

הנקראות הספציפיות במצוות

'קבלת כן וכמו 'עדות', בשם

במצוות בעיקר משתקפת עול'

בשם הנקראות הספציפיות

ÈtŒÏÚ'חוקים' ‰Ê Ô·eÈÂ .¿»∆«ƒ
Úe„i‰44ÔBˆ¯‰L «»«∆»»
˙BÂˆÓcשל הרצון כלומר ¿ƒ¿

הוא ברוך אודותהקדוש

אודות מדובר כאשר המצוות,

מובן שהוא כפי לא זה רצון

אלא העולם של ¿BÓkבשכל
'˙eÓˆÚ'‰ „vÓ ‡e‰Lשל ∆ƒ«»«¿

הרי '¯ˆÔBהבורא, ‡e‰»
'ÈÓˆÚכזה רצון הינו כלומר «¿ƒ

‰�ek BÊÈ‡ ÏÈ·La B�È‡L∆≈ƒ¿ƒ≈«»»
˙BÂˆn‰ È„ÈŒÏÚ ÌÏLzL∆À¿««¿≈«ƒ¿
איננה זה רצון של המטרה

על מסויים דבר להשיג בשביל

שלו המטרה אלא המצוות ידי

המצוות ÌÓˆÚ˙ÈÏÎz‰Âהיא ,¿««¿ƒ
(‰Ê ÔBˆ¯ „vÓ) ˙BÂˆÓc¿ƒ¿ƒ«»∆
˙BÎÈLÓÓ ˙BÂˆn‰L ‰Êc ,Ô·eÓ ‰fÓe .ÌÓˆÚ ˙BÂˆn‰ ‡e‰«ƒ¿«¿»ƒ∆»¿∆∆«ƒ¿«¿ƒ

˙Bl‚ÓeאתÌÏBÚa ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚמעלתם את מבטא זה אין ¿««¿≈»»
המצוות של ש,האמיתית ÎLÓ‰‰L‰בגלל ˙BÈ‰ ÌÚהזו וההתגלות ƒ¡∆««¿»»

המצוות ידי על ‰Ìמתאפשרת‰È‡שנעשית ˙BÂˆn‰L ‰Ê „vÓ ƒƒ«∆∆«ƒ¿≈
ÔÈ�Ú e‰fL ÔÂÈkÓ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL C¯a˙È B�Bˆ¿̄ƒ¿»≈∆¿«¿»ƒ««ƒ»»ƒ≈»∆∆ƒ¿»

‰NÚpL˙BÂˆn‰ È„ÈŒÏÚמטרה בדוגמת היא זו אלוקית התגלות כלומר ∆«¬»«¿≈«ƒ¿
מעלתם שהרי האמיתית, מעלתם זו אין עדיין כן ואם המצוות ידי על שמושגת

עצמה המטרה הם אלא מסויימת מטרה בשביל איננה זמן,האמיתית וכל
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f"iyz'd ,fenz a"i

ׁשל העצמי ּדרצֹון הענין ואמּתית טעם. ּבדגמת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֻזה
מה וזהּו ּגּופא. ּבהּמצוֹות הּוא יתּבר ְְְְְִִֵֶַַַָָעצמּותֹו
ּדלּבא, ּדרעּותא העבֹודה היא ּדעדּות ְְְֲֲִִִֵֶָָָָָָּׁשהעבֹודה
ענין ּכי על, ּדקּבלת העבֹודה היא ּדחּקים ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָֹֻוהעבֹודה
הּכלי וגּלּוי, המׁשכה ׁשהּוא מּכיון ׁשּבמצוֹות, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהעדּות
היא הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד הרצֹון ׁשּגם הרצֹון, הּוא ְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָלזה
לענין והּכלי (מציאּות). והתּפּׁשטּות ּדהמׁשכה ְְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָּתנּועה
ׁשּלמעלה מּמׁש עצמי רצֹון ׁשהּוא ּדמצוֹות ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֻהחּקים
העצם ׁשּמּצד ּבּטּול על, ּדקּבלת הּבּטּול הּוא ְִִִִִֶֶֶַַַַָָֹמּגּלּוי,

ּדהתּפּׁשטּות. ענין מּכל ְְְְְְִִִֶַַָָָׁשּלמעלה

ּבזהe‰ÊÂיו"ד) ׁשּכּונתֹו (ּדוקא), חּקי לי היּו זמירֹות ¿∆ְְִִֶֶֶַַָָָָָֻ
אּלא ּדמׁשּפטים הענין רק לא לׁשלל ְְְְִִִִִֶַָָָָֹֹהיא
איזֹו עדין נׁשארה העדּות ּבדרּגת ּכי ּדעדּות. הענין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָּגם
ׁשּלֹו הרצֹון ׁשּגם האדם, מּצד רק ולא ְְִִֶֶַַַָָָָָֹמציאּות.
מציאּות הּוא ּדלּבא) (רעּותא ודעת מּטעם ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָׁשּלמעלה
מּכיון עדּות, ׁשּבדרּגת הּמצוֹות מּצד ּגם אּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ(ּכּנ"ל),
ּבעֹולם. איןֿסֹוף אֹור וגּלּוי המׁשכת הּוא ְְְִִֵֶַַָָָָָׁשענינם
ּבטלים העֹולמֹות ׁשּכל ההּכרה ּוׁשלמּות ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָואמּתית
ּבהּדרּגא ּדוקא הּוא ּדתֹורה אחד ּדקּדּוק לגּבי ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּבמציאּות
ענין הם זֹו) ּבחינה (ׁשּמּצד ּדתֹורה ׁשהּדקּדּוקים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֻּדחּקים,
מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה ׁשּבּתֹורה, העצמי ׁשרׁשם מּצד ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָעצמי

ָָלעֹולם.

זה45ּבהּמאמרCÈLÓÓeיא) על נענׁש ּׁשּדוד ּדמה ,46 «¿ƒְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָ
ּבאפן היה ּדדוד הּתֹורה עסק ּכי ְְִִֵֶֶַָָָָֹהּוא
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ז.45) כ.46)פרק פ"ד, במדב"ר א. לה, סוטה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

מדובר אם אף המצוות, באמצעות להשיג רוצים שאותה מטרה שישנה

ׂשכלי, מענין שלמעלה מטרה שזו למרות הרי ממש, סוף אין עצמּות ְְִִַבהתגלות

סוף סוף 'ÌÚË'אך ˙Ó‚„a ‰Ê È¯‰של האמיתי העניין זה אין ועדיין ¬≈∆¿À¿«««
טעם כל ללא המצוות ÏLקיום ÈÓˆÚ‰ ÔBˆ¯c ÔÈ�Ú‰ ˙ÈzÓ‡Â .«¬ƒƒ»ƒ¿»¿»»«¿ƒ∆

‡e‰ C¯a˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈
‡Ùeb ˙BÂˆn‰a(עצמן=). ¿«ƒ¿»

‰„B·Ú‰M ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»¬»
שהיא„Ú'c'˙eהרוחנית ¿≈

מסויימת במטרה קשורה

המצוות ידי על È‰ƒ‡המושגת
‡˙eÚ¯c' ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿»

‰„B·Ú‰Â ,'‡aÏcהרוחנית ¿ƒ»¿»¬»
'ÌÈwÁ'cאת שמבטאת ¿Àƒ

'טעם' ללא למצוות ההתייחסות

להשיג שמחפשים ללא כלומר

ידם, על מה È‰ƒ‡דבר
Èk ,'ÏÚ ˙Ïa˜c' ‰„B·Ú‰»¬»¿«»«…ƒ
˙BÂˆÓaL ˙e„Ú‰ ÔÈ�Úƒ¿«»≈∆¿ƒ¿
עצמּות של ההתגלות זו ְַשכאמור

ידם על שנעשית סוף אין ,אור
באורÔÂÈkÓהרי שמדובר ƒ≈»

שלe‰L‡אלוקי ב'תנועה' ∆
Èel‚Â ‰ÎLÓ‰הוא כלומר «¿»»¿ƒ

התפשטות של ב'תנועה'

זו שדרגה מובן מכך והתגלות,

הבורא עצמות איננה כבר היא

ומובדל מרומם הוא שהרי ממש

ו'התפשטות' 'תנועה' ,מכל
ÊÏ‰ו ÈÏk‰הכלי כלומר «¿ƒ»∆

לגרום כן וכמו להכיל שיכול

התפשטות של להתגלותה

זו ‰¯ˆÔBוהמשכה ‡e‰של »»
Lהיהודי ‰¯ˆÔBהרי, Ìb ∆«»»

˙eËMt˙‰Â ‰ÎLÓ‰c ‰Úe�z ‡È‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnLבתוך ∆ƒ«∆∆«¿»»ƒ¿»¿«¿»»¿ƒ¿«¿
איננה שהיא ממש הנשמה של מעצמותה למטה הוא כן ואם האדם של נפשו

אחרת או כזו ב'תנועה' זה(נתפסת הרי 'רצון' של הימצאותו עצם וכאמור

בבחינת עדיין הוא שהאדם מוחלטת.'e‡ÈˆÓ˙'מבטא בהתבטלות ואינו ¿ƒ
האור של וה'התפשטות' ה'התגלות' קיימת כבר שבה הדרגה למעלה, כן כמו

ל' מקום נתינת שהיא איזו שישנה מבטא זה הרי נוספת,Â‡ÈˆÓ˙'האלוקי,

העולמות של e‰L‡למציאותם ˙BÂˆÓc 'ÌÈwÁ'‰ ÔÈ�ÚÏ ÈÏk‰Â .(¿«¿ƒ¿ƒ¿««Àƒ¿ƒ¿∆
,ÏÚ ˙Ïa˜c Ïeha‰ ‡e‰ ,ÈelbÓ ‰ÏÚÓlL LnÓ ÈÓˆÚ ÔBˆ»̄«¿ƒ«»∆¿«¿»ƒƒ«ƒ¿«»«…

זהÏehaשדווקא הוא זה, ‰ÌˆÚנובעLפשוט „vnמאותו היהודי, של ƒ∆ƒ«»∆∆
בנפש eËMt˙‰c˙.הואLמקום ÔÈ�Ú ÏkÓ ‰ÏÚÓl ∆¿«¿»ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿«¿

(„"ÂÈמדגיש מדוע יותר בעומק יובן ואילך, ז' מסעיף כאן, עד האמור פי על

ה' דרגת את צרתו בעת המלך שבתורה.ÌÈ˜ÂÁדוד '

) 'EÈwÁ ÈÏ eÈ‰ ˙B¯ÈÓÊ' e‰ÊÂלתורה קורא המלך דוד בשםכאמור ¿∆¿ƒ»ƒÀ∆
'ÍÈ˜ÂÁ'‡È‰ ‰Êa B˙�ekL ,(‡˜Âcכפי התורה בדרגת ולאחוז להתרומם «¿»∆«»»»∆ƒ

משייכות למעלה שהיא

ולכן העולמות, של למציאותם

היא זה בפסוק …¿ÏÏLÏƒכוונתו
˜¯ ‡ÏאתÔÈ�Ú‰ …«»ƒ¿»

Ìb ‡l‡ 'ÌÈËtLÓ'cאת ¿ƒ¿»ƒ∆»«
Èk .'˙e„Ú'c ÔÈ�Ú‰אפילו »ƒ¿»¿≈ƒ

‰¯‡L� '˙e„Ú'‰ ˙b¯„a¿«¿«»≈ƒ¿¬»
BÊÈ‡ ÔÈ„Úמקום נתינת ¬«ƒ≈

הקדוש'e‡ÈˆÓ˙'ל מלבד ¿ƒ
הוא Âברוך זו. מקום' ¿'נתינת

vÓ„היא ˜¯ ‡Ïעבודת …«ƒ«
Ì„‡‰בדרגת שקשורה »»»

ה' עבודת שזו ה'עדות'

הלב' 'רצון על ,המבוססת
LכאמורBlL ÔBˆ¯‰ Ìb ∆«»»∆

˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««
דרגת( aÏc‡'שזו ‡˙eÚ¯'¿»¿ƒ»

טעם מכל שלמעלה רצון שהינה

גם)ׂשכלי סוף ‰e‡סוף ְִִ

(Ï"pk),בבחינת '˙e‡ÈˆÓ'¿ƒ««
˙BÂˆn‰ „vÓ Ìb ‡l‡∆»«ƒ««ƒ¿

'Ú„עצמן ˙b¯„aL,'˙e ∆¿«¿«≈
‡e‰ Ì�È�ÚL ÔÂÈkÓƒ≈»∆ƒ¿»»
ŒÔÈ‡ ¯B‡ Èel‚Â ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ≈

ÌÏBÚa ÛBÒהן כן אם , »»
העולם, למציאות מקום' 'נותנות

הקדוש מלבד נוספת למציאות

הוא Âברוך ‡ÈzÓ˙אילּו. ¿ִ¬ƒƒ
‰¯k‰‰ ˙eÓÏLeבכך ¿≈««»»

˙BÓÏBÚ‰ ÏkLהינםÈa‚Ï ˙e‡ÈˆÓa ÌÈÏËaאפילו„Á‡ ˜ec˜c ∆»»»¿≈ƒƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿∆»
‰¯B˙cבאמת זו להכרה להגיע היכולת הרי ,‡b¯c‰a ‡˜Âc ‡e‰ ¿»«¿»¿««¿»

L ,'ÌÈwÁ'cכל של (משמעותם ‰¯B˙c ÌÈ˜ec˜c‰כפיLנראים הם ¿Àƒ∆«ƒ¿ƒ¿»∆
ÈÓˆÚ‰ ÌL¯L „vÓ 'ÈÓˆÚ' ÔÈ�Ú Ì‰ (BÊ ‰�ÈÁa „vnƒ«¿ƒ»≈ƒ¿»«¿ƒƒ«»¿»»«¿ƒ

.ÌÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL ,‰¯BzaL∆«»∆¿«¿»ƒ«»»»
(‡Èכך על נענש המלך שדוד מספרים ז"ל חכמינו כאן, עד האמור למרות

' בשם תורה לדברי קרא זמירותÂ¯ÈÓÊ˙שהוא (=האם להו?!' קרית 'זמירות ,'

להן?!) קורא אתה

¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe45הגאולה בעל ÏÚשל L�Ú� „ÂcM ‰Óc , «¿ƒ¿««¬»¿«∆»ƒ∆¡««
‰Ê46'ÌÈˆÈ¯Ú ¯nÊÏ'c ÔÙ‡a ‰È‰ „Â„c ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ Èk ‡e‰ ∆ƒ≈∆«»¿»ƒ»»¿…∆ƒ¿«≈»ƒƒ
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ׁשל העצמי ּדרצֹון הענין ואמּתית טעם. ּבדגמת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֻזה
מה וזהּו ּגּופא. ּבהּמצוֹות הּוא יתּבר ְְְְְִִֵֶַַַָָעצמּותֹו
ּדלּבא, ּדרעּותא העבֹודה היא ּדעדּות ְְְֲֲִִִֵֶָָָָָָּׁשהעבֹודה
ענין ּכי על, ּדקּבלת העבֹודה היא ּדחּקים ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָֹֻוהעבֹודה
הּכלי וגּלּוי, המׁשכה ׁשהּוא מּכיון ׁשּבמצוֹות, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהעדּות
היא הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד הרצֹון ׁשּגם הרצֹון, הּוא ְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָלזה
לענין והּכלי (מציאּות). והתּפּׁשטּות ּדהמׁשכה ְְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָּתנּועה
ׁשּלמעלה מּמׁש עצמי רצֹון ׁשהּוא ּדמצוֹות ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֻהחּקים
העצם ׁשּמּצד ּבּטּול על, ּדקּבלת הּבּטּול הּוא ְִִִִִֶֶֶַַַַָָֹמּגּלּוי,

ּדהתּפּׁשטּות. ענין מּכל ְְְְְְִִִֶַַָָָׁשּלמעלה

ּבזהe‰ÊÂיו"ד) ׁשּכּונתֹו (ּדוקא), חּקי לי היּו זמירֹות ¿∆ְְִִֶֶֶַַָָָָָֻ
אּלא ּדמׁשּפטים הענין רק לא לׁשלל ְְְְִִִִִֶַָָָָֹֹהיא
איזֹו עדין נׁשארה העדּות ּבדרּגת ּכי ּדעדּות. הענין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָּגם
ׁשּלֹו הרצֹון ׁשּגם האדם, מּצד רק ולא ְְִִֶֶַַַָָָָָֹמציאּות.
מציאּות הּוא ּדלּבא) (רעּותא ודעת מּטעם ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָׁשּלמעלה
מּכיון עדּות, ׁשּבדרּגת הּמצוֹות מּצד ּגם אּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ(ּכּנ"ל),
ּבעֹולם. איןֿסֹוף אֹור וגּלּוי המׁשכת הּוא ְְְִִֵֶַַָָָָָׁשענינם
ּבטלים העֹולמֹות ׁשּכל ההּכרה ּוׁשלמּות ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָואמּתית
ּבהּדרּגא ּדוקא הּוא ּדתֹורה אחד ּדקּדּוק לגּבי ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּבמציאּות
ענין הם זֹו) ּבחינה (ׁשּמּצד ּדתֹורה ׁשהּדקּדּוקים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֻּדחּקים,
מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה ׁשּבּתֹורה, העצמי ׁשרׁשם מּצד ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָעצמי

ָָלעֹולם.

זה45ּבהּמאמרCÈLÓÓeיא) על נענׁש ּׁשּדוד ּדמה ,46 «¿ƒְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָ
ּבאפן היה ּדדוד הּתֹורה עסק ּכי ְְִִֵֶֶַָָָָֹהּוא
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ז.45) כ.46)פרק פ"ד, במדב"ר א. לה, סוטה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

מדובר אם אף המצוות, באמצעות להשיג רוצים שאותה מטרה שישנה

ׂשכלי, מענין שלמעלה מטרה שזו למרות הרי ממש, סוף אין עצמּות ְְִִַבהתגלות

סוף סוף 'ÌÚË'אך ˙Ó‚„a ‰Ê È¯‰של האמיתי העניין זה אין ועדיין ¬≈∆¿À¿«««
טעם כל ללא המצוות ÏLקיום ÈÓˆÚ‰ ÔBˆ¯c ÔÈ�Ú‰ ˙ÈzÓ‡Â .«¬ƒƒ»ƒ¿»¿»»«¿ƒ∆

‡e‰ C¯a˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈
‡Ùeb ˙BÂˆn‰a(עצמן=). ¿«ƒ¿»

‰„B·Ú‰M ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»¬»
שהיא„Ú'c'˙eהרוחנית ¿≈

מסויימת במטרה קשורה

המצוות ידי על È‰ƒ‡המושגת
‡˙eÚ¯c' ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿»

‰„B·Ú‰Â ,'‡aÏcהרוחנית ¿ƒ»¿»¬»
'ÌÈwÁ'cאת שמבטאת ¿Àƒ

'טעם' ללא למצוות ההתייחסות

להשיג שמחפשים ללא כלומר

ידם, על מה È‰ƒ‡דבר
Èk ,'ÏÚ ˙Ïa˜c' ‰„B·Ú‰»¬»¿«»«…ƒ
˙BÂˆÓaL ˙e„Ú‰ ÔÈ�Úƒ¿«»≈∆¿ƒ¿
עצמּות של ההתגלות זו ְַשכאמור

ידם על שנעשית סוף אין ,אור
באורÔÂÈkÓהרי שמדובר ƒ≈»

שלe‰L‡אלוקי ב'תנועה' ∆
Èel‚Â ‰ÎLÓ‰הוא כלומר «¿»»¿ƒ

התפשטות של ב'תנועה'

זו שדרגה מובן מכך והתגלות,

הבורא עצמות איננה כבר היא

ומובדל מרומם הוא שהרי ממש

ו'התפשטות' 'תנועה' ,מכל
ÊÏ‰ו ÈÏk‰הכלי כלומר «¿ƒ»∆

לגרום כן וכמו להכיל שיכול

התפשטות של להתגלותה

זו ‰¯ˆÔBוהמשכה ‡e‰של »»
Lהיהודי ‰¯ˆÔBהרי, Ìb ∆«»»

˙eËMt˙‰Â ‰ÎLÓ‰c ‰Úe�z ‡È‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnLבתוך ∆ƒ«∆∆«¿»»ƒ¿»¿«¿»»¿ƒ¿«¿
איננה שהיא ממש הנשמה של מעצמותה למטה הוא כן ואם האדם של נפשו

אחרת או כזו ב'תנועה' זה(נתפסת הרי 'רצון' של הימצאותו עצם וכאמור

בבחינת עדיין הוא שהאדם מוחלטת.'e‡ÈˆÓ˙'מבטא בהתבטלות ואינו ¿ƒ
האור של וה'התפשטות' ה'התגלות' קיימת כבר שבה הדרגה למעלה, כן כמו

ל' מקום נתינת שהיא איזו שישנה מבטא זה הרי נוספת,Â‡ÈˆÓ˙'האלוקי,

העולמות של e‰L‡למציאותם ˙BÂˆÓc 'ÌÈwÁ'‰ ÔÈ�ÚÏ ÈÏk‰Â .(¿«¿ƒ¿ƒ¿««Àƒ¿ƒ¿∆
,ÏÚ ˙Ïa˜c Ïeha‰ ‡e‰ ,ÈelbÓ ‰ÏÚÓlL LnÓ ÈÓˆÚ ÔBˆ»̄«¿ƒ«»∆¿«¿»ƒƒ«ƒ¿«»«…

זהÏehaשדווקא הוא זה, ‰ÌˆÚנובעLפשוט „vnמאותו היהודי, של ƒ∆ƒ«»∆∆
בנפש eËMt˙‰c˙.הואLמקום ÔÈ�Ú ÏkÓ ‰ÏÚÓl ∆¿«¿»ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿«¿

(„"ÂÈמדגיש מדוע יותר בעומק יובן ואילך, ז' מסעיף כאן, עד האמור פי על

ה' דרגת את צרתו בעת המלך שבתורה.ÌÈ˜ÂÁדוד '

) 'EÈwÁ ÈÏ eÈ‰ ˙B¯ÈÓÊ' e‰ÊÂלתורה קורא המלך דוד בשםכאמור ¿∆¿ƒ»ƒÀ∆
'ÍÈ˜ÂÁ'‡È‰ ‰Êa B˙�ekL ,(‡˜Âcכפי התורה בדרגת ולאחוז להתרומם «¿»∆«»»»∆ƒ

משייכות למעלה שהיא

ולכן העולמות, של למציאותם

היא זה בפסוק …¿ÏÏLÏƒכוונתו
˜¯ ‡ÏאתÔÈ�Ú‰ …«»ƒ¿»

Ìb ‡l‡ 'ÌÈËtLÓ'cאת ¿ƒ¿»ƒ∆»«
Èk .'˙e„Ú'c ÔÈ�Ú‰אפילו »ƒ¿»¿≈ƒ

‰¯‡L� '˙e„Ú'‰ ˙b¯„a¿«¿«»≈ƒ¿¬»
BÊÈ‡ ÔÈ„Úמקום נתינת ¬«ƒ≈

הקדוש'e‡ÈˆÓ˙'ל מלבד ¿ƒ
הוא Âברוך זו. מקום' ¿'נתינת

vÓ„היא ˜¯ ‡Ïעבודת …«ƒ«
Ì„‡‰בדרגת שקשורה »»»

ה' עבודת שזו ה'עדות'

הלב' 'רצון על ,המבוססת
LכאמורBlL ÔBˆ¯‰ Ìb ∆«»»∆

˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««
דרגת( aÏc‡'שזו ‡˙eÚ¯'¿»¿ƒ»

טעם מכל שלמעלה רצון שהינה

גם)ׂשכלי סוף ‰e‡סוף ְִִ

(Ï"pk),בבחינת '˙e‡ÈˆÓ'¿ƒ««
˙BÂˆn‰ „vÓ Ìb ‡l‡∆»«ƒ««ƒ¿

'Ú„עצמן ˙b¯„aL,'˙e ∆¿«¿«≈
‡e‰ Ì�È�ÚL ÔÂÈkÓƒ≈»∆ƒ¿»»
ŒÔÈ‡ ¯B‡ Èel‚Â ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ≈

ÌÏBÚa ÛBÒהן כן אם , »»
העולם, למציאות מקום' 'נותנות

הקדוש מלבד נוספת למציאות

הוא Âברוך ‡ÈzÓ˙אילּו. ¿ִ¬ƒƒ
‰¯k‰‰ ˙eÓÏLeבכך ¿≈««»»

˙BÓÏBÚ‰ ÏkLהינםÈa‚Ï ˙e‡ÈˆÓa ÌÈÏËaאפילו„Á‡ ˜ec˜c ∆»»»¿≈ƒƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿∆»
‰¯B˙cבאמת זו להכרה להגיע היכולת הרי ,‡b¯c‰a ‡˜Âc ‡e‰ ¿»«¿»¿««¿»

L ,'ÌÈwÁ'cכל של (משמעותם ‰¯B˙c ÌÈ˜ec˜c‰כפיLנראים הם ¿Àƒ∆«ƒ¿ƒ¿»∆
ÈÓˆÚ‰ ÌL¯L „vÓ 'ÈÓˆÚ' ÔÈ�Ú Ì‰ (BÊ ‰�ÈÁa „vnƒ«¿ƒ»≈ƒ¿»«¿ƒƒ«»¿»»«¿ƒ

.ÌÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL ,‰¯BzaL∆«»∆¿«¿»ƒ«»»»
(‡Èכך על נענש המלך שדוד מספרים ז"ל חכמינו כאן, עד האמור למרות

' בשם תורה לדברי קרא זמירותÂ¯ÈÓÊ˙שהוא (=האם להו?!' קרית 'זמירות ,'

להן?!) קורא אתה

¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe45הגאולה בעל ÏÚשל L�Ú� „ÂcM ‰Óc , «¿ƒ¿««¬»¿«∆»ƒ∆¡««
‰Ê46'ÌÈˆÈ¯Ú ¯nÊÏ'c ÔÙ‡a ‰È‰ „Â„c ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ Èk ‡e‰ ∆ƒ≈∆«»¿»ƒ»»¿…∆ƒ¿«≈»ƒƒ
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i`peyaיח d`x` ip`e ixfera il 'ied

ּכמֹו היא הּכּונה ותכלית (ּכּנ"ל), עריצים ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָּדלזּמר
ּבעבֹודת47ׁשּכתּוב להתעּסק יצרּה, לׁשבת ּבראּה תהּו לא ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

הּמעלה ּדזהּו ּבעֹולם. אֹור ּגּלּוי ּולהמׁשי ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָהּברּורים
היינּו והעלאה, ּברּור הּוא ּדתפּלה ּתֹורה, לגּבי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּבּתפּלה
ועֹולים ּומזּדּככים הּנּצֹוצֹות מתּבררים הּתפּלה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָׁשעלֿידי
מלמעלה, המׁשכה היא ּתֹורה מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָלמעלה,
ּדוד ּוכׁשרצה ּדחּיה. ּבדר הּוא הּתֹורה עלֿידי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהּברּור
לזּמר ּדחּיה, ּבדר ׁשהּוא הּתֹורה, עלֿידי ּברּורים ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלברר
לׁשבת היא הּכּונה ּתכלית ּכי זה, על נענׁש ְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָעריצים,

ְָָיצרּה.

CÈ¯ˆÂּדזמירֹות ּבאפן ּדדוד הּתֹורה עסק הרי להבין, ¿»ƒְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה ּבבחינת הּוא חּקי לי ְְִִִִֶֶַַָָֻהיּו
יהיה ׁשּזה ׁשּי והיא ּבארּכה), (ּכּנ"ל העצמי רצֹון ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻמּצד
עלּֿפי ּבזה, הּבאּור לֹומר ויׁש הּכּונה. אמּתית ּכפי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּלא

אחד הוי' ּבענין ּבתחּלתֹו ּבּמאמר ּׁשּכתּוב ּדפרּוׁש48מה , ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּוא יחיד, ולא אחד ּׁשאֹומרים ּומה יחיד. הּוא זה ְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹאחד

חד ּכּוּלא ואלקים ּדהּוי' הּוא,49להֹורֹות והענין . ְְְְֱִִֶַַָָָָָֹ
מּצד ּגם היא ׁשהאחדּות הּוא הוי' אחדּות ענין ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָּדאמּתית
ּכתּוב היה ּדבאם אחד, הוי' ּׁשּכתּוב מה וזהּו ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָָהעֹולם.

ׁשּיח ּבזה הּפרּוׁש היה יחיד, מּצדהוי' הּוא יתּבר ּודֹו ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
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יח.47) מה, ד.48)ישעי' ו, א.49)ואתחנן רסד, ח"ג א. קסא, זח"ב ראה
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Ï"pk)תופסת' אינה העולמות של שמציאותם התורה, של רוממותה שבכוח ««
השונים המנגדים של מציאותם את ביטל המלך דוד לגבה, Âמקום' זה), דבר ְְִַ¿

שהרי התורה, של האמיתי רצונה ‰ek�‰איננו ˙ÈÏÎ˙נברא שבשבילה «¿ƒ««»»
e˙kL·העולם BÓk ‡È‰47'd¯ˆÈ ˙·LÏ d‡¯a e‰˙ ‡Ï'כלומר ƒ¿∆»……¿»»»∆∆¿»»

שיעסקו מנת על נברא העולם

שיעסקו מנת על ולא ְְַּבליׁשבֹו

לתוהו ולהחזירו נשמת,ּבלבטלֹו ְְַ

מנת על לעולם ירדה האדם

˙„B·Úa ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈«¬«
ÌÈ¯e¯a‰בדוגמת כלומר «≈ƒ

פסולת, בו שמעורב אוכל

את לברֹור הוא הנכון ְִשהדבר

אך מהפסולת ולהבדילו האוכל

ביחד הפסולת את להשליך לא

נדרשת כן כמו האוכל, עם

ב'עבודת התעסקותו מהאדם

העולם, מציאות בתוך ִֵַהּברּורים'

בתוך שנמצא הטוב את לקחת

הרע מחלק ולהפרידו נברא כל

את גם ולבטל לשלול מבלי שבו

שבו הטוב נתינתeחלק מטרת

על היא לאדם ומצוות התורה

‡B¯מנת Èelb CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒƒ
‰ÏÚn‰ e‰Êc .ÌÏBÚa»»¿∆««¬»

Lקיימתaהעבודת‰lÙz ∆«¿ƒ»
Èa‚Ïה Bz¯‰,לימוד ¿«≈»

‰lÙ˙cמהותה ‰e‡כל ƒ¿ƒ»
¯e¯aשל מציאותו של וזיכוך ≈
ישותוÏÚ‰Â‡‰האדם כל של ¿«¬»»

לה' האהבה אש את מעורר שהאדם היא התפילה מהות שהרי מעלה, כלפי

ונותן כולו כל את 'לוקח' הוא זו אש של הבעירה ומתוך החומרי, ליבו בתוך

לה' עצמו ‰BˆBvp˙את ÌÈ¯¯a˙Ó ‰lÙz‰ È„ÈŒÏÚL e�ÈÈ‰ ,«¿∆«¿≈«¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«ƒ
הבהמיתהטובים נפשו ובתוך גופו בתוך האדםהנתונים ÌÈÎkcÊÓƒ¿«¿ƒהםeשל

ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰ÏÚÓÏ ÌÈÏBÚÂה מלמטה,Bz¯‰לימוד נובע איננו ¿ƒ¿«¿»«∆≈≈»
התורה אלא האדם של התחתונה ממציאותו נובע ‰ÎLÓ‰איננו ‡È‰ƒ«¿»»

האלוקי האור של e¯a‰Â¯וירידה ,‰ÏÚÓÏÓהעולם של במציאות שנעשה ƒ¿«¿»¿«≈
C¯„a ‡e‰ ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚּדחּיהשל' של בדרך האדם˜Â¯È·',ולא «¿≈«»¿∆∆ְִָ

לדחייתו גורם הוא לימודו ובעצם טמא או פסול הינו מסויים שדבר .לומד
C¯„a ‡e‰L ,‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ ÌÈ¯e¯a ¯¯·Ï „Âc ‰ˆ¯LÎeשל ¿∆»»»ƒ¿»≈≈ƒ«¿≈«»∆¿∆∆

‡È‰ ‰�ek‰ ˙ÈÏÎz Èk ,‰Ê ÏÚ L�Ú� ,ÌÈˆÈ¯Ú ¯nÊÏ ,‰iÁc¿ƒ»¿«≈»ƒƒ∆¡««∆ƒ«¿ƒ««»»ƒ
.'d¯ˆÈ ˙·LÏ'»∆∆¿»»

ÈÏ eÈ‰ ˙B¯ÈÓÊ'c ÔÙ‡a „Â„c ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¬≈≈∆«»¿»ƒ¿…∆ƒ¿ƒ»ƒ
‡e‰ 'EÈwÁקשור ¯ˆÔBהיה „vÓ ‡È‰L BÓk ‰¯Bz‰ ˙�ÈÁ·a À∆ƒ¿ƒ««»¿∆ƒƒ«»

ÈÓˆÚ‰הוא ברוך הקדוש Âשל ,(‰k¯‡a Ï"pk)כן CiLאם C‡È‰ »«¿ƒ«««¬À»¿≈««»
Lשכ תורה ‰ek�‰לימוד ˙ÈzÓ‡ ÈÙk ‡lL ‰È‰È ‰fהקדוש של ∆∆ƒ¿∆∆…¿ƒ¬ƒƒ««»»

הוא ?.ברוך
¯Ó‡na ·e˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂבעל של ¿≈««≈»∆«ƒ«∆»««¬»

אודותB˙lÁ˙aהגאולה ƒ¿ƒ»
בתחילת ה'. אחדות של העניין

מדובר '‰ÈÂ'המאמר ÔÈ�Úa¿ƒ¿«¬»»
'„Á‡48אלה מילים אשר ∆»

הקדוש של אחדותו את מבטאות

מתאים היה לכאורה הוא. ברוך

'יחיד', במילה להשתמש יותר

דבר על אומרים כאשר שהרי

שאיננו יתכן 'אחד' שהוא מסויים

אחד שהוא אלא לבדו נמצא

נוספים, דברים כמה מתוך

של משמעותה זאת ולעומת

לבדו שהוא היא 'יחיד' המילה

כך על ומוסבר לו. שני ואין

cבמאמר המילהLe¯Ùאכן, ¿≈
'„Á‡'במקרה‡e‰ ‰Ê ∆»∆
'„ÈÁÈ''אחד 'ה' במילים »ƒ

יחיד הינו שה' לומר מתכוונים

מלבדו eואין ל. »Ó‰הסיבה
Mזאת ה'‡ÌÈ¯ÓBלמרות ∆¿ƒ

‡ÏÂ „Á‡'ה ÈÁÈ„,אומרים ∆»¿…»ƒ
˙B¯B‰Ï ‡e‰נקודה על ¿

והיא: ה' באחדות פנימית

‡lek ÌÈ˜Ï‡Â 'Èe‰c¿«»»∆¡…ƒ»
„Á49של שמותיו שני כלומר «

שם ממש. אחד דבר הם אלוקים, ושם [=יֿהֿוֿה] הוי' שם הוא, ברוך הקדוש

ובמילים הגבול', 'כוח את מבטא אלוקים ושם גבול' הבלי 'כוח את מבטא ְֵַהוי'

קשור אלוקים ושם הוא ברוך הקדוש של הגילוי בכוח קשור הוי' שם אחרות

מרגיש שהעולם בכך מתבטאת בעולם ההסתר כוח של פעולתו ההסתר. בכוח

הוא. ברוך מהקדוש הנפרדת עצמו מׁשל מציאות לו יש כאילו עצמו ִֶאת

משם נפרד איננו אלוקים שם שבאמת מבטאת שיוסבר, כפי 'אחד', המילה

הוא ברוך מהקדוש נפרד איננו ומלואו שהעולם מובן ומכך ÔÈ�Ú‰Âהוי', .¿»ƒ¿»
˙ÈzÓ‡c ,‡e‰הÔÈ�Úשל'ÈÂ‰ ˙e„Á‡האמיתית המשמעות כלומר «¬ƒƒƒ¿««¿¬»»

הוא, ברוך הקדוש מלבד עוד שאין בכך שמציאותו‰e‡והחידוש רק לא

הפנימית הנקודה אלא לבדו, הוא ולכן לגביו מקום' 'תופסת איננה העולם של

היא ה' אחדות של ‰ÌÏBÚוהחידוש „vÓ Ìb ‡È‰ ˙e„Á‡‰Lכלומר ∆»«¿ƒ«ƒ«»»
הוא באמת הרי הוא, ברוך מהקדוש נפרד כדבר שנראה עולם אותו שבאמת

כלל נפרד דבר ואיננו ממש אלוקות הינו '‰ÈÂ'בעצמו ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ .¿∆«∆»¬»»
'„Á‡יחיד ה' כתוב ‰È‰ולא ,„ÈÁÈ 'ÈÂ‰ ·e˙k ‰È‰ Ì‡·c , ∆»ƒ¿ƒ»»»¬»»»ƒ»»
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f"iyz'd ,fenz a"i

ׁשּיחּודֹו להדּגיׁש ּובכדי העֹולם), מּצד (ולא איןֿסֹוף ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹאֹור
ּכמֹו העֹולם מּצד ואפּלּו העֹולם, מּצד ּגם הּוא ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָיתּבר
לכן הוי', ׁשם על ּומסּתיר ׁשּמעלים אלקים מּׁשם ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּנברא

רקיעים50נאמר ז' ׁשהם והּדל"ת החי"ת ׁשּגם אחד, הוי' ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשל יחידֹו להאל"ף ּבטלים הם העֹולם, רּוחֹות וד' ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָוארץ

ׁשם51עֹולם הרי חד, ּכּוּלא ואלקים ׁשהוי' ּדמּכיון . ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
ׁשּנתהּוה העֹולם ּגם ולכן, ּבאמת, מסּתיר אינֹו ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאלקים

מּלבּדֹו עֹוד ואין ּבאמת ּבטל הּוא אלקים ועד52מּׁשם . ְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶַַָֹ
ועלֿידי מאחד. ׁשּלמעלה ּדיחיד ואפן ּבדרּגת ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלהּבּטּול
ּדיחיד, ּבאפן הּוא יתּבר (ׁשּיחּודֹו הענינים ּדׁשני ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהּיחּוד
ּגּלּוי הּוא עלֿידיֿזה העֹולם), מּצד ּגם הּוא זה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָוׁשענין
ּודיחיד. ּדאחד הענין ּומחּבר ׁשּכֹולל ה'עצמּות' ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכח

ּכלLÈÂיב) על מֹורה אחד) (הוי' הוי' ּדׁשם להֹוסיף, ¿≈ְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָ
ה'עצמּות' וכח ויחיד (אחד הענינים ְְְְִִִֶַַָָָָָֹג'
מּלׁשֹון הוי' א' ענינים: ג' יׁש ּדבהוי' ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָׁשּמחּברם).

ׁשּיכּותֹו53מהּוה על מֹורה הוי' ּבׁשם זה ּדפרּוׁש , ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָ
ויהיה הוה היה מּלׁשֹון הוי' ב' זה54לעֹולמֹות. ּדפרּוׁש , ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָֹ

הג' וענין מעֹולמֹות. למעלה ׁשהּוא מֹורה הוי' ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּׁשם
העצם ׁשם הּוא ׁשהוי' הּוא הוי' ׁשהּוא55ּבּׁשם היינּו , ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּבּפרּדס ּדהגם .יתּבר עצמּותֹו על ּדזה56מֹורה ּכתב ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
הּו העצם ׁשם הּוא הוי' הּספירֹות,ׁשּׁשם לעצם רק א ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ּדתֹורת הּמסקנא הרי ּבכלים, הּמתלּבׁשים האֹורֹות ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָהיינּו
ּבה'עצמּות'.57החסידּות הּוא העצם ׁשם ּדפרּוׁש היא ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ
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פי"ח.50) התפלה מצות שרש להצ"צ סהמ"צ ב. נה, וארא תו"א סמ"ק).51)ראה כתב (ד"ה סס"א או"ח בב"י הובא סמ"ק, ראה

ב. יג, ברכות וראה ג. כג, תזריע לקו"ת ס"ו. סס"א או"ח (ואדה"ז) פ"ו.52)שו"ע והאמונה היחוד פרדס53)שער סע"ב. רנז, זח"ג

רפ"ד. והאמונה היחוד שער פ"ט. א).54)ש"א (פב, פ"ז והאמונה היחוד שער שם. ופרדס ה"ז.55)זהר פ"ב עכו"ם הל' כ"מ

פכ"ח. ב מאמר עיקרים ואילך. פס"א ח"א מו"נ שי"ט. ספ"א.56)פרדס המשך57)שי"ט גם וראה קצ. ע' תרס"ח סה"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‡e‰ C¯a˙È B„eÁiL ‰Êa Le¯t‰רק„vÓשל ‡B¯רוממותו «≈»∆∆ƒƒ¿»≈ƒ«
ÛBÒŒÔÈ‡כך מקום' 'תופסת איננה כולו העולם של המציאות לגביו אשר ≈

'לבדו' נשאר הוא(Âשהוא לאלוקות הקשר זה ‰ÌÏBÚ),באופן „vÓ ‡Ï ¿…ƒ«»»
eלכןÌÏBÚ‰ „vÓ Ìb ‡e‰ C¯a˙È B„eÁiL LÈb„‰Ï È„Î·כלומר ƒ¿≈¿«¿ƒ∆ƒƒ¿»≈«ƒ«»»

אלוקות הינו כשלעצמו שהעולם

Âממש כאשר, רק מדוברלא ¿
שבהם עליונים עולמות אודות

אינו אלוקים שם של ההסתר כוח

אלא כך, כל vÓ„ניכר elÈÙ‡¬ƒƒ«
ÌMÓ ‡¯·pL BÓk ÌÏBÚ‰»»¿∆ƒ¿»ƒ≈
¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚnL ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ∆«¿ƒ«¿ƒ
ÔÎÏ ,'ÈÂ‰ ÌL ÏÚ«≈¬»»»≈

¯Ó‡�50,„Á‡ 'ÈÂ‰נקודה ∆¡«¬»»∆»
' במילה רמוזה '‡Á„זו

א' האותיות משלושת שמורכבת

כלומר ד', – ח' -ÌbL∆«
Ì‰L ˙"Ïc‰Â ˙"ÈÁ‰«≈¿««∆≈
העולם, מציאות על רומזות

שמונה הוא שמספרה ח' האות

של הגובה מרחב את מסמלת

מ המורכב ¯˜ÌÈÚÈהעולם 'Ê¿ƒƒ
Â ı¯‡Âאת מסמלת ד' האות ¿∆∆¿
˙BÁe¯ ‰ÌÏBÚ,(=צדדי)„' ְֵָ»»

אל וד' ח' אותיות של ובצירופם

ש ביטוי לידי בא א' ≈‰Ìהאות
Û"Ï‡‰Ï ÌÈÏËaהמסמלת ¿≈ƒ¿»»∆

הוא ברוך הקדוש B„ÈÁÈ¿ƒאת
ÌÏBÚ ÏL51.לכך והסיבה ∆»

העולם של מציאותו שבאמת

ברוך מהקדוש נפרד דבר איננה

היא ÈÂ‰L'הוא ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆¬»»
„Á ‡lek ÌÈ˜Ï‡Âכאמור ∆¡…ƒ»«

ההסתר וכוח הגבול כוח שגם כלומר אחד, דבר הם אלוקים ושם הוי' שם

כוח כמו מידה באותה הוא ברוך הקדוש של כוח הינו אלוקים בשם הקשור

הגילוי וכוח גבול ‰¯Èהבלי כן, Ó‡a˙,אם ¯ÈzÒÓ B�È‡ ÌÈ˜Ï‡ ÌL ¬≈≈¡…ƒ≈«¿ƒ∆¡∆
ÌÏBÚ‰ Ìb ,ÔÎÏÂעצמו˙Ó‡a ÏËa ‡e‰ ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ‰e‰˙pL ¿»≈«»»∆ƒ¿«»ƒ≈¡…ƒ»≈∆¡∆

הוא ברוך הקדוש Bc·lÓלגבי „BÚ ÔÈ‡Â52„ÚÂ שייך. דרגתÏשהעולם ¿≈ƒ¿«¿«¿
'„Á‡'Ó ‰ÏÚÓlL '„ÈÁÈ'c ÔÙ‡Â ˙b¯„a Ïeha‰'אחד' המילה . «ƒ¿«¿«¿…∆¿»ƒ∆¿«¿»≈∆»

שמתגלה אלא נפרד, כדבר מציאותו את מרגיש כשלעצמו שהעולם מבטאת

'יחיד' המילה אלוקים. שם של הכוח אלוקי, כוח הינה עצמה זו שהרגשה

פירוד להרגשת מקום אין שמלכתחילה ‰eÁi„מבטאת È„ÈŒÏÚÂ והחיבור. ¿«¿≈«ƒ

ÌÈ�È�Ú‰ È�Lc'יחיד' עם 'אחד' של החיבור אחדLכלומר(, התגלותמצד ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ∆
C¯a˙È B„eÁiבעולם'„ÈÁÈ'c ÔÙ‡a ‡e‰של התבטלותו כלומר ƒƒ¿»≈¿…∆¿»ƒ

שמורגש כזה באופן מוחלט, באופן היא הוא ברוך הקדוש בפני העולם

הוא ברוך מהקדוש חוץ לדבר מקום נתינת כל אין Âשמלכתחילה עם, ביחד ְָָ¿
Ìbכך ‡e‰ ‰Ê ÔÈ�ÚL∆ƒ¿»∆«

ÌÏBÚ‰ „vÓשהעולם כלומר ƒ«»»
זו להכרה מגיע עצמו ),מצד

זה, חיבור ידי על ≈¿»ŒÈ„ÈŒÏÚהרי
Ák Èelb ‡e‰ ‰Ê∆ƒ…«

'˙eÓˆÚ'‰שהרי הבורא של »«¿
זה הוא aÁÓe¯רק ÏÏBkL∆≈¿«≈

ÈÁÈ„e„.את „Á‡c ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿∆»¿»ƒ
ÌLc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (·È¿≈¿ƒ¿≈

'ÈÂ‰נאמר(בעצמו שעליו ¬»»
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יט f"iyz'd ,fenz a"i

ׁשּיחּודֹו להדּגיׁש ּובכדי העֹולם), מּצד (ולא איןֿסֹוף ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹאֹור
ּכמֹו העֹולם מּצד ואפּלּו העֹולם, מּצד ּגם הּוא ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָיתּבר
לכן הוי', ׁשם על ּומסּתיר ׁשּמעלים אלקים מּׁשם ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּנברא

רקיעים50נאמר ז' ׁשהם והּדל"ת החי"ת ׁשּגם אחד, הוי' ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשל יחידֹו להאל"ף ּבטלים הם העֹולם, רּוחֹות וד' ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָוארץ

ׁשם51עֹולם הרי חד, ּכּוּלא ואלקים ׁשהוי' ּדמּכיון . ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
ׁשּנתהּוה העֹולם ּגם ולכן, ּבאמת, מסּתיר אינֹו ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאלקים

מּלבּדֹו עֹוד ואין ּבאמת ּבטל הּוא אלקים ועד52מּׁשם . ְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶַַָֹ
ועלֿידי מאחד. ׁשּלמעלה ּדיחיד ואפן ּבדרּגת ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלהּבּטּול
ּדיחיד, ּבאפן הּוא יתּבר (ׁשּיחּודֹו הענינים ּדׁשני ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהּיחּוד
ּגּלּוי הּוא עלֿידיֿזה העֹולם), מּצד ּגם הּוא זה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָוׁשענין
ּודיחיד. ּדאחד הענין ּומחּבר ׁשּכֹולל ה'עצמּות' ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכח

ּכלLÈÂיב) על מֹורה אחד) (הוי' הוי' ּדׁשם להֹוסיף, ¿≈ְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָ
ה'עצמּות' וכח ויחיד (אחד הענינים ְְְְִִִֶַַָָָָָֹג'
מּלׁשֹון הוי' א' ענינים: ג' יׁש ּדבהוי' ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָׁשּמחּברם).

ׁשּיכּותֹו53מהּוה על מֹורה הוי' ּבׁשם זה ּדפרּוׁש , ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָ
ויהיה הוה היה מּלׁשֹון הוי' ב' זה54לעֹולמֹות. ּדפרּוׁש , ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָֹ

הג' וענין מעֹולמֹות. למעלה ׁשהּוא מֹורה הוי' ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּׁשם
העצם ׁשם הּוא ׁשהוי' הּוא הוי' ׁשהּוא55ּבּׁשם היינּו , ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּבּפרּדס ּדהגם .יתּבר עצמּותֹו על ּדזה56מֹורה ּכתב ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
הּו העצם ׁשם הּוא הוי' הּספירֹות,ׁשּׁשם לעצם רק א ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ּדתֹורת הּמסקנא הרי ּבכלים, הּמתלּבׁשים האֹורֹות ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָהיינּו
ּבה'עצמּות'.57החסידּות הּוא העצם ׁשם ּדפרּוׁש היא ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ
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פי"ח.50) התפלה מצות שרש להצ"צ סהמ"צ ב. נה, וארא תו"א סמ"ק).51)ראה כתב (ד"ה סס"א או"ח בב"י הובא סמ"ק, ראה

ב. יג, ברכות וראה ג. כג, תזריע לקו"ת ס"ו. סס"א או"ח (ואדה"ז) פ"ו.52)שו"ע והאמונה היחוד פרדס53)שער סע"ב. רנז, זח"ג

רפ"ד. והאמונה היחוד שער פ"ט. א).54)ש"א (פב, פ"ז והאמונה היחוד שער שם. ופרדס ה"ז.55)זהר פ"ב עכו"ם הל' כ"מ

פכ"ח. ב מאמר עיקרים ואילך. פס"א ח"א מו"נ שי"ט. ספ"א.56)פרדס המשך57)שי"ט גם וראה קצ. ע' תרס"ח סה"מ ראה
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i`peyaכ d`x` ip`e ixfera il 'ied

מּובן הרי ׁשם, ּבאֹותֹו הם הענינים ג' ׁשּכל מּכיון 58והּנה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָ
ּדׁשני ּדההתאחדּות והינּו לזה. זה ׁשּייכים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהם
היה מּלׁשֹון והוי' מהּוה, לׁשֹון הוי' ּבהּוי', ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָהּפרּוׁשים
העצם. ׁשם הּוא ׁשהוי' זה מּצד הּוא ּכאחד, ויהיה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהוה
הוה (היה מעֹולמֹות ׁשּלמעלה ׁשהוי' ּדעלֿידי ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹונמצא,
ׁשּבחיצֹונּיּות אף מהּוה, לׁשֹון ּבהּוי' נמׁש ּכאחד) ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָויהיה
ׁשם מתּגּלה ּדוקא עלֿידיֿזה הּנה ירידה, ׁשל ענין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּוא
הּוא ּדהּוי' העצם ׁשם ׁשּגּלּוי אּלא עֹוד ולא ׁשּבֹו. ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹהעצם

מקֹומֹות ּבכּמה וכּמבאר מהּוה. לׁשֹון ּבהּוי' ּדמה57ּבעּקר ְְְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָֹ
הּוא ה'עצמּות' על ׁשּמֹורה העצם ׁשם הּוא הוי' ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּׁשם
ה'עצמּות' ּבכח ּדוקא היא מאין יׁש ההתהּוּות ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָֹּכי

מעצמּותֹו .59ׁשּמציאּותֹו ְְִֵֶַ

הרמּב"םÊŒÈtŒÏÚÂ‰יג) ּׁשּכתב מה ּגם (הּובא60יּובן ¿«ƒ∆ְֶַַַַָָָָָ
הּיסֹודֹות יסֹוד ּבתחּלתֹו) הּנ"ל ְְְֲִִַַַַַָָּבּמאמר
והּוא ראׁשֹון, מצּוי ׁשם ׁשּיׁש לידע החכמֹות ְְְִֵֵֶַַַָָָועּמּוד
ּומה וארץ מּׁשמים הּנמצאים וכל נמצא, ּכל ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָָממציא
ּדמצות הּמצאֹו. מאמּתת אּלא נמצאּו לא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּׁשּביניהם
ׁשהּוא ראׁשֹון, מצּוי ׁשם ׁשּיׁש ענינים. ּבג' היא ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָהּידיעה
אּלא נמצאּו לא כּו' הּנמצאים וׁשּכל נמצא, ּכל ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹממציא
הּנ"ל ענינים ג' נגד הם אּלּו ענינים ּדג' הּמצאֹו. ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמאמּתת
ראׁשיּֿתבֹות הּוא החכמֹות ועּמּוד הּיסֹודֹות יסֹוד ְְְְְֵֵַַַַָָָָּבהּוי'.

למעלה61הוי' לּכל, קדּום ׁשהּוא הּוא ראׁשֹון מצּוי . ְְֲִֶַַָָָָָֹ
הוי הּוא נמצא ּכל ממציא וכלמהּבריאה. מהּוה. לׁשֹון ' ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָ

אמּתת הּמצאֹו, מאמּתת אּלא נמצאּו לא כּו' ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹהּנמצאים
מעצמּותֹו ׁשּמציאּותֹו ה'עצמּות' הּוא ,62הּמצאֹו ְְְְִִֵֶַַָָ

(ּכּנ"ל), העצמּות ּבכח הּוא מאין יׁש הּנמצאים ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָֹּדהתהּוּות
העצם. ׁשם ְִֵֶַָֹענין

ראׁשיּֿתבֹותLÈÂיד) הּוא ּׁשהוי' מה ּגם ּדזהּו לֹומר, ¿≈ְֲֵֵֶֶַַַָָָ
ּדיסֹודֹות החכמֹות, ועּמּוד היסֹודֹות ְְְְִַַַָיסֹוד
ההּנחֹות הם ּדיסֹודֹות הפכּיים. ענינים ׁשני הם ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָוחכמֹות
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f"iyz'd ,fenz a"i

יסֹודי ׁשהם מהּסברה, מהּבנין, ׁשּלמעלה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּפׁשּוטֹות
ׁשּנתּפסֹות הּׂשכלּיֹות הּסברֹות הם וחכמֹות ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָההּׂשגה.
ּדבעבֹודת ׁשקלאֿוטריא. ּבהם ׁשּׁשּי ועד ְְְְְְֲֶֶַַַַַַַַָָָָָָּבהׂשּכלה,
ׁשּלמעלה הּפׁשּוטה האמּונה הּוא הּיסֹודֹות ענין ְְְְְֱִֶַַַַָָָָָָָהאדם
ּדׁשרׁש לֹומר ויׁש ההּׂשגה. ענין הּוא וחכמֹות ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמהּׂשכל,
הוה (היה מעֹולמֹות ׁשּלמעלה ּבהּוי' הּוא ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹהּיסֹודֹות
מהּוה, לׁשֹון ּבהּוי' הּוא החכמֹות וׁשרׁש ּכאחד), ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹויהיה
ׁשּלמעלה ׁשהאמּונה והחכמֹות, הּיסֹודֹות ׁשּמאחד ְְְְְְְֱֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹוהּכח
העצם. ׁשם הוי' מּׁשם הּוא ּבׂשכל, ּגם ּתמׁש ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמהּׂשכל

‰ÊŒÈtŒÏÚÂּׁשאמר מה על נענׁש ּׁשּדוד מה יּובן ¿«ƒ∆ֱִֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה ּכי ,חּקי לי היּו ְְִִִִֶֶַָָֻזמירֹות
ּדגמת היא (יסֹודֹות), מּטעם ׁשּלמעלה העצמי רצֹון ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָֻמּצד
מהעֹולם, ׁשּלמעלה ּכאחד ויהיה הוה היה מּלׁשֹון ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹהוי'
(ולא ּדדחּיה ּבאפן הּוא זֹו ּבחינה ׁשּמּצד הּברּור ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלכן,
ּומּכיון עריצים. לזּמר מּלׁשֹון זמירֹות ּברּור), ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבדר
מּצד ּגם היא ׁשהאחדּות הּוא הוי' אחדּות ענין ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשאמּתית
ּדעדּות ההמׁשכה להיֹות צריכה לכן ְְְְִִֵֵַַָָָָָָהעֹולמֹות,
ּבעֹולם. אלקּות ּגּלּוי ׁשּיהיה (חכמֹות) ּדתֹורה ְְְְֱִִִִֶֶָָָָָֹּומׁשּפטים
מחּקים, ּגם ׁשּלמעלה ּדתֹורה העצם מתּגּלה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻועלֿידיֿזה

העצם. ֵֶֶָׁשם

הּנּצֹוצֹותe‰ÊÂטו) על קאי עֹוזרי ּבעזרי, לי הוי' ¿∆ְְְֲִִֵַַָָָָָֹ
ׁשל האמּתּיים העֹוזרים ׁשהם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָהּמתּבררים,

הּידּוע ועלּֿדר] לבּדֹו63האדם הּלחם על לא ּכי ּבענין ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
האדם יחיה הוי' ּפי מֹוצא ּכל על ּכי האדם ,64יחיה ְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָָָָ
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ובכ"מ.63) ג). ע' שם (וראה ב יג, צו ג.64)לקו"ת ח, עקב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

˙BËeLt‰'אצלו מונח ש'כך משום ורק אך האדם של בשכלו שמונחות «¿
כך, על איתו להתווכח שניתן הןLללא אלה ÔÈ�a‰Óהנחות ‰ÏÚÓl ∆¿«¿»≈«ƒ¿»

בשכלו בונה למעלה,שהאדם עימהq‰Ó·¯‰הן להתפלפל שניתן ≈«¿»»
אודותיה Lולהתווכח אלה, ‰‰O‚‰הנחות È„BÒÈ Ì‰ואותם השכל של ∆≈¿≈««»»

ממקומם להזיזם ניתן .לא
Âשל משמעותן זאת ¿לעומת

˙B¯·q‰ Ì‰ '˙BÓÎÁ'»¿≈«¿»
˙BÒt˙pL ˙BiÏÎO‰«ƒ¿ƒ∆ƒ¿»
CiML „ÚÂ ,‰ÏkN‰a««¿»»¿«∆«»

‡È¯ËÂŒ‡Ï˜L Ì‰aוניתן »∆«¿»¿«¿»
אודותן ולהתווכח .להתפלפל

˙„B·Ú·cשל ‰‡„Ìה' ¿«¬«»»»
‡e‰ '˙B„BÒi‰' ÔÈ�Úƒ¿««¿
‰ËeLt‰ ‰�eÓ‡‰»¡»«¿»

Â ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlLהעניין ∆¿«¿»≈«≈∆¿
ÔÈ�Úשל ‡e‰ '˙BÓÎÁ'»¿ƒ¿«

‰‚O‰‰משיג שהאדם ««»»
ה' בגדולת בשכלו .ומתבונן
L¯Lc ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿…∆

a ‡e‰ ˙B„BÒi‰שם'Èe‰ «¿¿«»»
˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»

È‰ÈÂ‰שהוא( ‰Â‰ ‰È‰»»…∆¿ƒ¿∆
Â ,(„Á‡kאילוL¯L ¿∆»¿…∆

a ‡e‰ ˙BÓÎÁ‰שם'Èe‰ «»¿¿«»»
Ák‰Âמ ,‰e‰Ó ÔBLÏ»¿«∆¿«…«

„Á‡nLאת הקצוות, שני את ∆¿«≈
,˙BÓÎÁ‰Â ˙B„BÒi‰«¿¿«»¿
זו התחברות של שמשמעותה

היא ה' «¡«∆eÓ‡‰L�‰בעבודת
CLÓz ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈∆À¿«

ÏÎNa,ותאיר Ìbהכוח הרי «¿≈∆
זו ÌMÓלהתחברות ‡e‰ƒ≈
' 'ÈÂ‰העצם '.ׁשם ¬»»ֵֶֶָ

כאשר דווקא היא ה' אחדות של שאמיתיותה כך אודות כאן, עד האמור פי על

עצמות של התגלותו כן וכמו העולם, של מציאותו בתוך 'מתקבלת' היא

פי על הרי העולם, מציאות עם מהעולם הלמעלה בחיבור דווקא היא הבורא

כ'זמירות', בתורה השתמש שהוא כך על המלך דוד נענש מדוע יובן זה כל

עריצים'. 'לזמר מנת על בתורה השתמש שהוא כך על נענש הוא מדוע

eÈ‰ ˙B¯ÈÓÊ' ¯Ó‡M ‰Ó ÏÚ L�Ú� „ÂcM ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆»ƒ∆¡«««∆»«¿ƒ»
'EÈwÁ ÈÏ?בכך טעה המלך דוד כיצד מובן לא י"א, בסעיף Èkשכאמור , ƒÀ∆ָָƒ

ÈÓˆÚ‰ ÔBˆ¯ „vÓ ‡È‰L BÓk ‰¯Bz‰רצון הוא, ברוך הקדוש של «»¿∆ƒƒ«»»«¿ƒ
) ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlLהמושג הפשוטה'B„BÒÈ˙'בדוגמת באמונה הקשור ∆¿«¿»ƒ««¿

מהשכל בתורה),שלמעלה זו דרגה Ó‚c˙הרי ‡È‰שםÔBLlÓ 'ÈÂ‰ ƒÀ¿«¬»»ƒ¿

L '„Á‡k ‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰'היא זו ÌÏBÚ‰Ó,דרגה ‰ÏÚÓl »»…∆¿ƒ¿∆¿∆»∆¿«¿»≈»»
¯e¯a‰ ,ÔÎlLבעולםLנעשה‰iÁ„c ÔÙ‡a ‡e‰ BÊ ‰�ÈÁa „vn ∆»≈«≈∆ƒ«¿ƒ»¿…∆ƒ¿ƒ»

¯e¯a C¯„a ‡ÏÂ)י"א בסעיף 'nÊÏ¯כמוסבר ÔBLlÓ '˙B¯ÈÓÊ' ,( ¿…¿∆∆≈¿ƒƒ»¿«≈
e .'ÌÈˆÈ¯Úנענש הוא כך ‰ÈÂ'על ˙e„Á‡ ÔÈ�Ú ˙ÈzÓ‡L ÔÂÈkÓ »ƒƒƒ≈»∆¬ƒƒƒ¿««¿¬»»

Ìb ‡È‰ ˙e„Á‡‰L ‡e‰∆»«¿ƒ«
„vÓשל מציאותן ƒ«

,˙BÓÏBÚ‰ו‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏ »»»≈¿ƒ»
‰ÎLÓ‰‰ ˙BÈ‰Ïוההתגלות ƒ¿««¿»»

ה'חוקים' דרגת של רק לא

גם אלא ≈¿e„Ú'c˙'שבתורה
‰¯B˙c 'ÌÈËtLÓ'eƒ¿»ƒ¿»

לא( שיהיו בכך הצורך בדוגמת

גם יהיו אלא 'יסודות' רק

'˙BÓÎÁ'דווקא הקשורים »¿
מצליחים כן שהנבראים במה

שלהם בשכלם ולקלוט )להשיג
ה'עדות' דרגת ידי ועל

נגרם שבתורה וה'משפטים'

רק לא אלאÏË·˙Èשהעולם

‰È‰iLּגּלּוי ‡e˜Ï˙גם ∆ƒ¿∆ִ¡…
Â .ÌÏBÚaדווקא‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ »»¿«¿≈∆

את מבטלת רק לא שהתורה

אותו מרוממת גם אלא העולם

גילוי בו שיהיה אותו ומכשירה

בכך הרי ∆»¿lb˙Óƒ‰אלוקות,
‰ÏÚÓlL ‰¯B˙c ÌˆÚ‰»∆∆¿»∆¿«¿»

,'ÌÈwÁ'Ó ÌbבדוגמתÌL «≈Àƒ≈
ÌˆÚ‰הוא ברוך הקדוש של »∆∆

בהתהוות דווקא שמתגלה

.העולם
(ÂËמבוארת זה בסעיף

הפסוק של הפנימית משמעותו

לי 'הוי' המאמר פותח שבו

הם מי מובן אינו המאמר, בתחילת שכמובא בשונאי'. אראה ואני בעוזרי

הוא ברוך שהקדוש המלך דוד אומר שכלפיהם לאדם, שישנם הרבים העוזרים

אליהם? מצטרף

,È¯ÊÚa ÈÏ 'ÈÂ‰ e‰ÊÂהמילהÈ‡˜ 'È¯ÊBÚ'(מוסבת=)˙BˆBvp‰ ÏÚ ¿∆¬»»ƒ¿…¿»¿»»≈««ƒ
וכעת הזה עולם של החשוכה המציאות בתוך נתונים היו עתה שעד האלוקיים

האדם‰ÌÈ¯¯a˙nהם של ה' עבודת ידי Lעל אלה, ‰Ìניצוצות «ƒ¿»¿ƒ∆≈
Úe„i‰ C¯cŒÏÚÂ] Ì„‡‰ ÏL ÌÈizÓ‡‰ ÌÈ¯ÊBÚ‰63שמבואר מה »¿ƒ»¬ƒƒƒ∆»»»¿«∆∆«»«

החסידות Èkבתורת Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ Bc·Ï ÌÁl‰ ÏÚ ‡Ï Èk' ÔÈ�Úa¿ƒ¿«ƒ…««∆∆¿«ƒ¿∆»»»ƒ
'Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ 'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBÓ Ïk ÏÚ64,פסוק של הפנימית משמעותו «»»ƒ¬»»ƒ¿∆»»»

מפי אלא כשלעצמו הלחם של מגשמיותו איננו האדם של שקיומו היא, זה
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כי f"iyz'd ,fenz a"i

יסֹודי ׁשהם מהּסברה, מהּבנין, ׁשּלמעלה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּפׁשּוטֹות
ׁשּנתּפסֹות הּׂשכלּיֹות הּסברֹות הם וחכמֹות ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָההּׂשגה.
ּדבעבֹודת ׁשקלאֿוטריא. ּבהם ׁשּׁשּי ועד ְְְְְְֲֶֶַַַַַַַַָָָָָָּבהׂשּכלה,
ׁשּלמעלה הּפׁשּוטה האמּונה הּוא הּיסֹודֹות ענין ְְְְְֱִֶַַַַָָָָָָָהאדם
ּדׁשרׁש לֹומר ויׁש ההּׂשגה. ענין הּוא וחכמֹות ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמהּׂשכל,
הוה (היה מעֹולמֹות ׁשּלמעלה ּבהּוי' הּוא ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹהּיסֹודֹות
מהּוה, לׁשֹון ּבהּוי' הּוא החכמֹות וׁשרׁש ּכאחד), ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹויהיה
ׁשּלמעלה ׁשהאמּונה והחכמֹות, הּיסֹודֹות ׁשּמאחד ְְְְְְְֱֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹוהּכח
העצם. ׁשם הוי' מּׁשם הּוא ּבׂשכל, ּגם ּתמׁש ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמהּׂשכל

‰ÊŒÈtŒÏÚÂּׁשאמר מה על נענׁש ּׁשּדוד מה יּובן ¿«ƒ∆ֱִֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה ּכי ,חּקי לי היּו ְְִִִִֶֶַָָֻזמירֹות
ּדגמת היא (יסֹודֹות), מּטעם ׁשּלמעלה העצמי רצֹון ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָֻמּצד
מהעֹולם, ׁשּלמעלה ּכאחד ויהיה הוה היה מּלׁשֹון ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹהוי'
(ולא ּדדחּיה ּבאפן הּוא זֹו ּבחינה ׁשּמּצד הּברּור ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלכן,
ּומּכיון עריצים. לזּמר מּלׁשֹון זמירֹות ּברּור), ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבדר
מּצד ּגם היא ׁשהאחדּות הּוא הוי' אחדּות ענין ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשאמּתית
ּדעדּות ההמׁשכה להיֹות צריכה לכן ְְְְִִֵֵַַָָָָָָהעֹולמֹות,
ּבעֹולם. אלקּות ּגּלּוי ׁשּיהיה (חכמֹות) ּדתֹורה ְְְְֱִִִִֶֶָָָָָֹּומׁשּפטים
מחּקים, ּגם ׁשּלמעלה ּדתֹורה העצם מתּגּלה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻועלֿידיֿזה

העצם. ֵֶֶָׁשם

הּנּצֹוצֹותe‰ÊÂטו) על קאי עֹוזרי ּבעזרי, לי הוי' ¿∆ְְְֲִִֵַַָָָָָֹ
ׁשל האמּתּיים העֹוזרים ׁשהם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָהּמתּבררים,

הּידּוע ועלּֿדר] לבּדֹו63האדם הּלחם על לא ּכי ּבענין ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
האדם יחיה הוי' ּפי מֹוצא ּכל על ּכי האדם ,64יחיה ְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָָָָ
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ובכ"מ.63) ג). ע' שם (וראה ב יג, צו ג.64)לקו"ת ח, עקב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

˙BËeLt‰'אצלו מונח ש'כך משום ורק אך האדם של בשכלו שמונחות «¿
כך, על איתו להתווכח שניתן הןLללא אלה ÔÈ�a‰Óהנחות ‰ÏÚÓl ∆¿«¿»≈«ƒ¿»

בשכלו בונה למעלה,שהאדם עימהq‰Ó·¯‰הן להתפלפל שניתן ≈«¿»»
אודותיה Lולהתווכח אלה, ‰‰O‚‰הנחות È„BÒÈ Ì‰ואותם השכל של ∆≈¿≈««»»

ממקומם להזיזם ניתן .לא
Âשל משמעותן זאת ¿לעומת

˙B¯·q‰ Ì‰ '˙BÓÎÁ'»¿≈«¿»
˙BÒt˙pL ˙BiÏÎO‰«ƒ¿ƒ∆ƒ¿»
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אודותן ולהתווכח .להתפלפל

˙„B·Ú·cשל ‰‡„Ìה' ¿«¬«»»»
‡e‰ '˙B„BÒi‰' ÔÈ�Úƒ¿««¿
‰ËeLt‰ ‰�eÓ‡‰»¡»«¿»

Â ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlLהעניין ∆¿«¿»≈«≈∆¿
ÔÈ�Úשל ‡e‰ '˙BÓÎÁ'»¿ƒ¿«

‰‚O‰‰משיג שהאדם ««»»
ה' בגדולת בשכלו .ומתבונן
L¯Lc ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿…∆

a ‡e‰ ˙B„BÒi‰שם'Èe‰ «¿¿«»»
˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»

È‰ÈÂ‰שהוא( ‰Â‰ ‰È‰»»…∆¿ƒ¿∆
Â ,(„Á‡kאילוL¯L ¿∆»¿…∆

a ‡e‰ ˙BÓÎÁ‰שם'Èe‰ «»¿¿«»»
Ák‰Âמ ,‰e‰Ó ÔBLÏ»¿«∆¿«…«

„Á‡nLאת הקצוות, שני את ∆¿«≈
,˙BÓÎÁ‰Â ˙B„BÒi‰«¿¿«»¿
זו התחברות של שמשמעותה

היא ה' «¡«∆eÓ‡‰L�‰בעבודת
CLÓz ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈∆À¿«

ÏÎNa,ותאיר Ìbהכוח הרי «¿≈∆
זו ÌMÓלהתחברות ‡e‰ƒ≈
' 'ÈÂ‰העצם '.ׁשם ¬»»ֵֶֶָ

כאשר דווקא היא ה' אחדות של שאמיתיותה כך אודות כאן, עד האמור פי על

עצמות של התגלותו כן וכמו העולם, של מציאותו בתוך 'מתקבלת' היא

פי על הרי העולם, מציאות עם מהעולם הלמעלה בחיבור דווקא היא הבורא

כ'זמירות', בתורה השתמש שהוא כך על המלך דוד נענש מדוע יובן זה כל

עריצים'. 'לזמר מנת על בתורה השתמש שהוא כך על נענש הוא מדוע

eÈ‰ ˙B¯ÈÓÊ' ¯Ó‡M ‰Ó ÏÚ L�Ú� „ÂcM ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆»ƒ∆¡«««∆»«¿ƒ»
'EÈwÁ ÈÏ?בכך טעה המלך דוד כיצד מובן לא י"א, בסעיף Èkשכאמור , ƒÀ∆ָָƒ

ÈÓˆÚ‰ ÔBˆ¯ „vÓ ‡È‰L BÓk ‰¯Bz‰רצון הוא, ברוך הקדוש של «»¿∆ƒƒ«»»«¿ƒ
) ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlLהמושג הפשוטה'B„BÒÈ˙'בדוגמת באמונה הקשור ∆¿«¿»ƒ««¿

מהשכל בתורה),שלמעלה זו דרגה Ó‚c˙הרי ‡È‰שםÔBLlÓ 'ÈÂ‰ ƒÀ¿«¬»»ƒ¿

L '„Á‡k ‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰'היא זו ÌÏBÚ‰Ó,דרגה ‰ÏÚÓl »»…∆¿ƒ¿∆¿∆»∆¿«¿»≈»»
¯e¯a‰ ,ÔÎlLבעולםLנעשה‰iÁ„c ÔÙ‡a ‡e‰ BÊ ‰�ÈÁa „vn ∆»≈«≈∆ƒ«¿ƒ»¿…∆ƒ¿ƒ»

¯e¯a C¯„a ‡ÏÂ)י"א בסעיף 'nÊÏ¯כמוסבר ÔBLlÓ '˙B¯ÈÓÊ' ,( ¿…¿∆∆≈¿ƒƒ»¿«≈
e .'ÌÈˆÈ¯Úנענש הוא כך ‰ÈÂ'על ˙e„Á‡ ÔÈ�Ú ˙ÈzÓ‡L ÔÂÈkÓ »ƒƒƒ≈»∆¬ƒƒƒ¿««¿¬»»

Ìb ‡È‰ ˙e„Á‡‰L ‡e‰∆»«¿ƒ«
„vÓשל מציאותן ƒ«

,˙BÓÏBÚ‰ו‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏ »»»≈¿ƒ»
‰ÎLÓ‰‰ ˙BÈ‰Ïוההתגלות ƒ¿««¿»»

ה'חוקים' דרגת של רק לא

גם אלא ≈¿e„Ú'c˙'שבתורה
‰¯B˙c 'ÌÈËtLÓ'eƒ¿»ƒ¿»

לא( שיהיו בכך הצורך בדוגמת

גם יהיו אלא 'יסודות' רק

'˙BÓÎÁ'דווקא הקשורים »¿
מצליחים כן שהנבראים במה

שלהם בשכלם ולקלוט )להשיג
ה'עדות' דרגת ידי ועל

נגרם שבתורה וה'משפטים'

רק לא אלאÏË·˙Èשהעולם

‰È‰iLּגּלּוי ‡e˜Ï˙גם ∆ƒ¿∆ִ¡…
Â .ÌÏBÚaדווקא‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ »»¿«¿≈∆

את מבטלת רק לא שהתורה

אותו מרוממת גם אלא העולם

גילוי בו שיהיה אותו ומכשירה

בכך הרי ∆»¿lb˙Óƒ‰אלוקות,
‰ÏÚÓlL ‰¯B˙c ÌˆÚ‰»∆∆¿»∆¿«¿»

,'ÌÈwÁ'Ó ÌbבדוגמתÌL «≈Àƒ≈
ÌˆÚ‰הוא ברוך הקדוש של »∆∆

בהתהוות דווקא שמתגלה

.העולם
(ÂËמבוארת זה בסעיף

הפסוק של הפנימית משמעותו

לי 'הוי' המאמר פותח שבו

הם מי מובן אינו המאמר, בתחילת שכמובא בשונאי'. אראה ואני בעוזרי

הוא ברוך שהקדוש המלך דוד אומר שכלפיהם לאדם, שישנם הרבים העוזרים

אליהם? מצטרף

,È¯ÊÚa ÈÏ 'ÈÂ‰ e‰ÊÂהמילהÈ‡˜ 'È¯ÊBÚ'(מוסבת=)˙BˆBvp‰ ÏÚ ¿∆¬»»ƒ¿…¿»¿»»≈««ƒ
וכעת הזה עולם של החשוכה המציאות בתוך נתונים היו עתה שעד האלוקיים

האדם‰ÌÈ¯¯a˙nהם של ה' עבודת ידי Lעל אלה, ‰Ìניצוצות «ƒ¿»¿ƒ∆≈
Úe„i‰ C¯cŒÏÚÂ] Ì„‡‰ ÏL ÌÈizÓ‡‰ ÌÈ¯ÊBÚ‰63שמבואר מה »¿ƒ»¬ƒƒƒ∆»»»¿«∆∆«»«

החסידות Èkבתורת Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ Bc·Ï ÌÁl‰ ÏÚ ‡Ï Èk' ÔÈ�Úa¿ƒ¿«ƒ…««∆∆¿«ƒ¿∆»»»ƒ
'Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ 'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBÓ Ïk ÏÚ64,פסוק של הפנימית משמעותו «»»ƒ¬»»ƒ¿∆»»»

מפי אלא כשלעצמו הלחם של מגשמיותו איננו האדם של שקיומו היא, זה
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ׁשּבדֹומםֿצֹומחֿ הּנּצֹוצֹות את מברר ׁשהאדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּדעלֿידי
עֹוזרים ׁשהּנּצֹוצֹות ּבעבֹודתֹו, ּכח ּתֹוספת לֹו נמׁש ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹחי,
ׁשהּנּצֹוצֹות הּוא ּבעזרי לי הוי' ּופרּוׁש לֹו], ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹּומסּיעים
מּלמּטה הּוא הּברּורים ׁשענין הגם (עֹוזרי), ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּמתּבררים
הוי' ׁשם ּגּלּוי ּבהם ימׁש ּדעֹולם), (ענין ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻלמעלה
הּוא אּלּו ענינים ב' וחּבּור מהׁשּתלׁשלּות. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָׁשּלמעלה
אּלּו ּדגם בׂשנאי, אראה ואני ּגם וזהּו העצם. ׁשם ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמהוי'
לדחֹותם צרי אין הוי', ׂשֹונאי ׁשהם ּדוד ׂשֹונאי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָׁשהם
ועלֿידי ׁשּבהם, הּנּצֹוצֹות לברר ּכיֿאם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָלגמרי,
מתּבּטל. ׁשּבהם הרע הּנה מהם, הּנּצֹוצֹות ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמֹוציאים
ראּית בׂשנאי, אראה ּבאלקּות, לראּיה ּבאים ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹועלֿידיֿזה
ּבעל אצל ׁשהיה ּוכמֹו העֹולם. ּבעניני ּגם ּבמּוחׁש ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאלקּות
הכרחּו ּבמציאּותם, ׁשּנׁשארּו אף הּמנּגדים, ׁשּגם ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֻֻהּגאּלה,
ּגּלּוי והיה הּכּונה, ּכפי לעׂשֹות ׁשּבהם) הּנּצֹוצֹות ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ(עלֿידי
ועלֿידיֿזה (ּבטבע). ּבמּוחׁש מהּטבע) (ּדלמעלה ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאלקּות
ּגּלּוי להמׁשי ּבארחֹותיו ההֹולכים לכל הּכח ְְְְְְְִִִִִַַַַָָֹֹהמׁשי
הכנה נעׂשה וזה ּבּטבע, מהּטבע ּדלמעלה ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאלקּות
ּבתחּתֹונים, יתּבר לֹו ּדדירה הּכּונה ׁשּתׁשלם ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻקרֹובה
לעצמּותֹו לֹו ,יתּבר לֹו ּדירה יהיּו ,65ׁשהּתחּתֹונים ְְְְְִִִִֵֶַַַָָ

ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻּבּגאּלה
ַָמּמׁש.
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קצג.65) ע' תרע"ח שלה. ע' תרס"ב סה"מ ואילך. תרעט ע' ב כרך שה"ש אוה"ת ראה
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הלחם, בתוך הנמצאים הקדושה ניצוצות של מכוחם כלומר ≈¿»¿È„ÈŒÏÚcה',
L ˙BˆBvp‰ ˙‡ ¯¯·Ó Ì„‡‰Lנמצאים,ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓB„aעל ∆»»»¿»≈∆«ƒ∆¿≈≈««

ÌÈ¯ÊBÚומושפע�CLÓידם ˙BˆBvp‰L ,B˙„B·Úa Ák ˙ÙÒBz BÏ ƒ¿»∆∆…««¬»∆«ƒ¿ƒ
Le¯Ùe ,[BÏ ÌÈÚiÒÓeהמילים˙BˆBvp‰L ‡e‰ 'È¯ÊÚa ÈÏ 'ÈÂ‰' ¿«¿ƒ≈¬»»ƒ¿…¿»∆«ƒ

) ÌÈ¯¯a˙n‰אלה שכאמור «ƒ¿»¿ƒ
ÔÈ�ÚLהם Ì‚‰ ,(È¯ÊBÚ¿»¬«∆ƒ¿«

‡e‰ ÌÈ¯e¯a‰ידי על נעשה «≈ƒ
בהתעסקות שכרוכה ה' עבודת

מנת על העולם מציאות עם

ÏÚÓÏ‰'להעלותו ‰hÓlÓ'ƒ¿«»¿«¿»
ה'( בעבודת מדובר כלומר

ל מקום ÌÏBÚc)שנותנת ÔÈ�Úƒ¿»¿»
שבה ה' בעבודת מדובר כן ואם

'תופסת העולם של מציאותו

להפיל עלולה והיא מקום'

האדם את כך,ולבלבל ועל

שה' המלך: דוד של בקשתו

ש כלומר בעוזרי, לי »¿CLÓÈÀיהיה
הקדושהÌ‰aויאיר בניצוצות , »∆

‰ÈÂ'שלÈelbשבעולם, ÌL ƒ≈¬»»
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
למעלה שבנוסף כך העולמות,

העולם שניצוצות בכך הקיימת

העולם כך עם ביחד הרי נגאלים,

אמיתית התבטלות לדרגת .יגיע
Âש הכוח נעשהכאמור ידו על ¿
‡elשלeaÁ¯ה ÌÈ�È�Ú '·, ƒƒ¿»ƒ≈

ומצד בעולם הפעולה אחד מצד

המוחלטת, התבטלותו ‰e‡שני
Óשם של ÌLכוחו 'ÈÂ‰ ≈¬»»≈

.ÌˆÚ‰»∆∆
Ìb e‰ÊÂהפסוק של השני חציו של ·È‡�N',משמעותו ‰‡¯‡ È�‡Â' ¿∆««¬ƒ∆¿∆¿…¿»

L „Âc È‡�BN Ì‰L el‡ Ì‚c'א בסעיף ‰ÈÂ',כאמור È‡�BN Ì‰ ¿«≈∆≈¿≈»ƒ∆≈¿≈¬»»
Ï·¯¯הרי Ì‡ŒÈk ,È¯Ó‚Ï Ì˙BÁ„Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡את˙BˆBvp‰ ≈»ƒƒ¿»¿«¿≈ƒƒ¿»≈«ƒ

ÌÈ‡ÈˆBnL È„ÈŒÏÚÂ ,Ì‰aLאתÚ¯‰ ‰p‰ ,Ì‰Ó ˙BˆBvp‰ ∆»∆¿«¿≈∆ƒƒ«ƒ≈∆ƒ≈»«
Ïha˙Ó Ì‰aLעצמו מצד חיות זה לרע אין שמלכתחילה כיוון לגמרי, ∆»∆ƒ¿«≈

עימו המעורבבים הקדושה ניצוצות ידי על רק היא חיותו כל .שהרי

,˙e˜Ï‡a ‰i‡¯Ï ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂשל הפנימית המשמעות שזו ¿«¿≈∆»ƒƒ¿ƒ»∆¡…
·È‡�N'המילים ‰‡¯‡'' המילה של זוכה‡¯‡‰משמעותה שהאדם היא ' ∆¿∆¿…¿»

ממש לראותו שניתן דבר בדוגמת מוחשי דבר אצלו נעשה שאלוקות והואלכך

שונאיו של המציאות בתוך אפילו דבר, בכל אלוקות שהאדם,רואה כלומר

ל ‡e˜Ï˙זוכה ˙i‡¿̄ƒ«¡…
LÁeÓa(מוחשית (=בצורה ¿»

ÌÏBÚ‰ È�È�Úa Ìb«¿ƒ¿¿≈»»
בבחינת הינם שכשלעצמם

של עבודתו שלפני כיוון 'שונאי'

על מעלימים היו הם האדם

אחד ה' של BÓÎeמציאותו .¿
,‰l‡b‰ ÏÚa Ïˆ‡ ‰È‰L∆»»≈∆«««¿À»

כזו בצורה היתה »∆ÌbLשגאולתו
e¯‡LpL Û‡ ,ÌÈ„b�n‰«¿«¿ƒ«∆ƒ¿¬
ŒÏÚ) eÁ¯Î‰ ,Ì˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ»À¿¿«
(Ì‰aL ˙BˆBvp‰ È„È¿≈«ƒ∆»∆

‰�ek‰ ÈÙk ˙BNÚÏשל «¬¿ƒ««»»
שחררו והם הוא ברוך הקדוש

ממאסרו הגאולה בעל את

Âומגלותו זה, ידי ‰È‰על ¿»»
אחד מצד זו Èelbƒבגאולה

‰ÏÚÓÏc) ˙e˜Ï‡¡…ƒ¿«¿»
a) LÁeÓa (Ú·h‰Óתוך ≈«∆«¿»¿

העולםÚ·Ëה ŒÏÚÂשל .( ∆«¿«
‰ÊŒÈ„Èבאופן הייתה שגאולתו ¿≈∆

את‰CÈLÓכזה, והשפיע ƒ¿ƒ
ÌÈÎÏB‰‰ ÏÎÏ Ák‰«…«¿»«¿ƒ

ÂÈ˙BÁ¯‡aיצליחו הם שגם ¿…¿»
CÈLÓ‰Ïבעולם ולהאיר ¿«¿ƒ

c ˙e˜Ï‡ Èelbעצמו מצד ƒ¡…ƒ
Ú·h‰Óהוא ‰ÏÚÓÏאך ¿«¿»≈«∆«

ויפעל יאיר ˜¯B·‰תוךaהוא ‰�Î‰ ‰NÚ� ‰ÊÂ ,Ú·hלכךLסוף ¿∆«¿∆«¬∆¬»»¿»∆
‰ek�‰סוף ÌÏLz,כולו העולם נברא שבשבילה הקדושcהאלוקית נתאוה À¿«««»»¿

להיות הוא eÈ‰Èברוך ÌÈ�BzÁz‰L ,ÌÈ�BzÁ˙a C¯a˙È BÏ ‰¯È„ƒ»ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆««¿ƒƒ¿
,C¯a˙È BÏ ‰¯Ècהמילה'BÏ'היא שהדירה שלB˙eÓˆÚÏ65מדגישה ƒ»ƒ¿»≈¿«¿

ממש ˆ„˜�e,הבורא ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba ,«¿À»»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈
.LnÓ ·B¯˜a¿»«»
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מוגה בלתי

כלאּפצי"]. זשוריצי "ניע הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ָ[כ"ק

הקודש1איתא‡. עבודת הפסוק2בספר שנה"3על בשלושים שינוי.4"ויהי מלשון הוא דשנה ,

נקראת אביב) חורף סתיו (קיץ האויר שינויי אופני כל הכוללת זמן משך של תקופה שלכן אומרים יש –
– השינויים כל בתוכה שכוללת לפי שנה, בשם

בשלושים ויהי וזהו שינויים. אופני בשלושים נכלל – הקודש' ב'עבודת שם מסיים – הגדול בביתֿדין והדיון
שינויים.

פשוטו" מידי יוצא מקרא "אין שהרי זה, עם ביחד שנה5והנה, מלשון – כפשוטו גם הוא הכתוב פירוש ,

השינויים. כל את בתוכו הכולל הזמן –

כמובן6[ויש – האדם שבעבודת והשינויים הענינים כל את כולל שנה דשלושים הזמן שמשך להוסיף,
צדק' ה'צמח מקיפים",7מביאור ועשר כלים ועשר פנימיים אורות עשר ש"זהו שנה" בשלושים "ויהי הפסוק על
באדם. שישנם כפי

ז"ל רבותינו כמאמר הבריאה, ותכלית עיקר היא האדם שעבודת שנקראו8וכיון ישראל בשביל "בראשית,
העולם" נברא בשבילי לומר חייב ואחד אחד ש"כל החיוב בא מזה וכתוצאה האמת9ראשית", היא וכן – ,

כו'"), לומר ש"חייב חיוב בתור ובפרט האמת, היפך שהוא דבר לאדם תאמר לא שהתורה בוודאי (שהרי
אלקיך" הוי' "אנכי נאמר אחד לכל שהרי ביחוד, אחד לכל ניתנה שהתורה דכיון בזה, יחיד10וההסברה לשון ,11,

– ביחוד אחד כל בשביל נברא בתורה, תלוי שקיומו העולם, גם לכן

והשינויים הענינים כל את גם כוללים שבאדם, והשינויים הענינים כל את שכוללים שנה ששלושים מובן הרי
והן הכלליים, בריאהֿיצירהֿעשיה הן בריאהֿיצירהֿעשיה, עולמות דג' הענין כללות שזהו – שבעולם

המלאכים ועולם הגלגלים, עולם השפל, עולם החקירה: ובלשון הפרטיים, אחד12בריאהֿיצירהֿעשיה כל אשר, ,
מעשר]. כלול מהם

פעלה המאורע שמצד ההמשכה פעולת הרי והגאולה, המאסר ומאורע מענין שנה שלושים עברו באשר
להם אין חכמים "תלמידי כי יותר, נעלית עבודה להיות צריכה ואילך ומכאן האפשריים, האופנים בכל פעולתה

שנאמר כו' חיל"13מנוחה אל מחיל .14ילכו

את להבא לנצל איך לידע בכדי שעברו, שנה שלושים במשך ופעלו שעשו מה חשבון לעשות צריך ולזאת
יותר. נעלה באופן ההמשכה פעולת

יכולים שהיו היכולת אופן לפי קטנה במדה הם שפעלו הפעולות אשר ורואים חשבון עושים כאשר אמנם,
בתניא המבואר לזכור צריך – הרוח ושפלות לנמיכות האדם יבוא זה מחשבון אשר אפשר הרי שצריך15לעשות,

אדרבה אם כי הרוח, שפלות ענינה אין המרירות אשר במרירות, להשתמש אפשר לפעמים ורק מעצבות, להתרחק
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ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה מהשיחות כמה תוכן (*

1323 ע' ח"ד בלקו"ש ולאח"ז ואילך. כז ע' טו חוברת חב"ד בבטאון
נוספו זו במהדורא – ואילך. 235 ע' חי"ג ואילך. 1328 ע' ואילך.
ע"פ שנערכו כפי הדברים, ואריכות הענינים פרטי גם ושולבו

סרטֿהקלטה.
שבלקו"ש.1) מהתוכן ונעתק בסרטֿהקלטה, חסר – זה סעיף
ש"ה.2) – גיקטליא לר"י – אורה שערי ג"כ וראה פי"ט. ח"ד
א.3) א, יחזקאל
ח"ב4) (לקו"ש בתחלתה תמוז מבה"ח קרח, ש"פ שיחת ג"כ ראה

ואילך). 84 ע' לעיל ואילך. 591 ע'
וש"נ.5) א. סג, שבת
בעת6) שרשם השומעים א' מרשימת – ריבוע בחצאי המוסגר

ההתוועדות.
עבודת7) ב. רמו, זח"ג גם וראה עו. ע' לתניא והערות קיצורים

שם. הקודש
ובכ"מ.8) בראשית. ר"פ פרש"י
וש"נ.9) (במשנה). סע"א לז, סנהדרין
ב.10) כ, יתרו
רפו).11) (רמז עה"פ יל"ש ראה
שם.12) וב"פירוש" ה"ג פ"ב יסוה"ת הל' רמב"ם ראה
ח.13) פד, תהלים
בסופן.14) ומו"ק ברכות
פל"א.15)
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התשובה' ב'אגרת הזקן אדמו"ר שמביא כפי בעבודתו, חיּות תוספת המדרש16– לקרות17מאמר רגיל היה "אם
פרקים". ב' ישנה אחד פרק לשנות דפים, ב' יקרא אחד דף

יותר:· ובפרטיות .
באופן להיות צריכה העבודה אלא ביומו, יום בעבודת להסתפק שאיֿאפשר מודגש הנ"ל המדרש במאמר

שעברו. ושנים בימים מילאו שלא מה גם למלא כדי דפים", "ב' כפול,

כולנה" על העולה ה"אור גם ישנו אלא ככה, פעמים ב' רק לא הוא וקדושה, תורה בעניני ה"כפל" ,18והרי

דכפליים בעבודה מעלתו jxraשגדלה `ly.אחת עבודה לגבי

דף שגם באופן הוא דפים דב' הלימוד הואd`'ולכן, wygלומד xzia.התשובה לעבודת שהגיע קודם מכמו

בענין וחיּות כח תוספת שמעוררת מרירות, מתוך עבודתו שעובד – תשובה' ד'בעל העבודה מעלת כלומר:
וענין בדף רק לא היא – מימיו חטא שלא מי גם עוסק זה שבענין אף בו, והעניןsqepdשעוסק הדף גם אלא ,

oey`xdד'בעל העבודה שכללות והיינו, באיכות. שינוי גם אלא בכמות, שינוי רק לא שינוי, של באופן הוא
צדיק. של מעבודתו אחר באופן היא סופה, ועד מתחילתה תשובה',

למעלה מגיע ועלֿידיֿזה העבר, את לתקן שצריך תשובה' 'בעל עבודת שזוהי – העבר תיקון עבודת ולצורך
אותו" ש"משביעין מלמעלה, מיוחד כח תוספת יש – הצדיקים מעבודת כדי19יותר ועצומים, נעלים בכחות

פרקים". ב' ישנה . . דפים ב' ש"יקרא באופן עבודתו לעבוד שיוכל

ההוראה:‚ וזוהי .
כך על מרירות, לידי כתות) או סוגים כללים, או פרטים (אצל יביא החשבון מעשיית הסךֿהכל אם אפילו
לא היא התכלית הרי – שנה שלושים של זו תקופה במשך שהיו והכחות והיכולת האפשריות את ניצלו שלא
שהמשיכה הענינים בכל אלו, שנה שלושים שלאחרי העבודה באופן ביטוי לידי שיבוא אלא בזה, להשאר
בלי ועיף ציה מ"ארץ הבא של העבודה מעלת עלֿדרך נוספים, וכחות נוספת בחיּות העבודה שתהיה הגאולה,

יותר.20מים" בתוקף בערך שלא הוא שלו שהצמאון ,

יותר גדולים ו"כלים" באיכות, יותר גדולים "כלים" לעשות שיוכלו ביותר, מופלגה הצלחה ממשיך זה וענין
ביותר. נעלים אורות יומשכו ועלֿידם בכמות,

שעושה עבודה שתהיה העבודה, בפירות מופלגה והצלחה העבודה, בשעת דשמיא סייעתא נמשכת כן וכמו
העולם סוף עד פירותיהן ופירות בזה21פירות כהפירוש ול"הנחות22– דעולם, והסתר להעלם סוף שעושים

העולם",

בסמ"ע שכתוב מה כידוע סוף23– לעשות צריכים ובמילא התורה, פסקי היפך הם בתים' 'בעלי שפסקי
העולם", "הנחות בתים', 'בעלי לפסקי

דירה מהעולם ולעשות העולם, עניני בכל למטה התורה את להמשיך היינו, התורה, לפסקי מקום יהיה ואז
ממש. בתחתונים יתברך לו

***

„– השמחה בעל אדמו"ר, מוריֿוחמי כ"ק של חתונתו קודם תרנ"ז, בשנת שנה, שלושים פעמיים לפני .

ובעיירות במקומו, שהרופאים כך, כדי עד ביותר, חולה נשמתוֿעדן, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו, היה
היה שזה למוסקבא, נסעו ולכן לכך. העצה ומהי מחלתו על לעמוד יכלו לא לליובאוויטש, הסמוכות הגדולות

ביותר. הגדולים והפרופסורים הרופאים נמצאו שבו ברוסיא המקום
דברי את שמע הפרופסור], של בשמו נקב זאת, סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק [כאשר אצלו שביקרו הפרופסור
אּפגעזאגט"). אים האט "ער עס: הייסט לשון היינטיקן (אויף לעשות... מה שאין ואמר, נשמתוֿעדן, ָָָאדמו"ר

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

ספ"ט.16)
רפכ"ה.17) ויק"ר
ובכ"מ.18) פי"ב. שעהיוה"א תניא ראה
לשם.19) והערות ובקיצורים רפ"א, תניא וראה ב. ל, נדה

פ"ז.20) תניא וראה ב. סג, תהלים
ועוד.21) ב. לז, זבחים רפ"ט. כתובות – חז"ל לשון ע"ד
(22.174 ע' חי"א תו"מ גם ראה
סקי"ג.23) ס"ג חו"מ
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אדמו"ר אמר התאכסנו, שבו "גאסטיניצע") ברוסיא: שנקרא (כפי לביתֿהמלון מהפרופסור ַכשחזרו
הוא... חושב כן על אשר וכך... כך אמר שהפרופסור שכיון אדמו"ר), מו"ח כ"ק של (אמו להרבנית נשמתוֿעדן

ישראל. לארץ נסיעה אודות

שמו את בהזכירו – בננו הרי לה... והשיב החסידים?... עם יהיה מה אצלו... שאלה זאת, בשמעה הרבנית,
זאת. יעשה והוא כאן, נשאר – אדמו"ר מו"ח כ"ק של

אצלו פעלה ענינים"), כמה איינגעשטעלט און איינגעשטעלט, זיך האט ("זי הרבנית של בהשתדלותה ַַָאמנם,
תר"ף שנת עד ימים האריך ואחרֿכך יסע, .24שלא

בידע‰ זה סיפור סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק ויותר.. יותר הדבר יתפרסם שלבסוף ו
הגמרא דברי אין25ועלֿפי כן שכמו מובן, הרי לבטלה", אחד דבר ברא לא בעולמו הקב"ה שברא מה "כל

סיפורי בטלים, דברים של האיסור אודות שיודעים אלו עלֿידי מסופר הסיפור כאשר – לבטלה אחד וסיפור ענין
בעלמא. דברים

על המוטלת לעבודה בנוגע דברֿמה ממנו ללמוד שיכולים סימן זה הרי אלינו, הגיע זה שסיפור וכיון
.26שכמנו

Âבגמרא כלל ישנו אזיל".27. גופא רישא ש"בתר
החלקים גם כולל הגוף, של ה"אזיל" גם יותר גדול להיות צריך ה"ראש", מעלת שתגדל ככל הרי שכן, וכיון

נתן דרבי באבות נקרא (שלכן חיּות בו שאין שברגל לעקב עד שבגוף, תחתונים היפך28היותר של בלשון
אזיל". רישא "בתר הוא שגם החיים),

יותר, גדולה עליה חלקיו) כל (על מהגוף נדרשת אזי – ה"ראש" מעלת אודות מספרים שכאשר מובן, ומזה
יותר. גדולות פעולות שיהיו פועל, לידי לבוא שמוכרחת

Ê:אדמו"ר מו"ח כ"ק מעלת הפלאת גודל אנו רואים הנ"ל מסיפור – לעניננו ובנוגע .
ממלאֿמקומו ונעשה תר"פ ניסן ב' לאחרי הנשיאות את ("איבערגענומען") קיבל אדמו"ר מו"ח כ"ק כאשר

שכתוב כמו הירושה, ענין – לראש ולכל ביאורים, כמה זה על יש – אביו בניך",29של יהיו אבותיך "תחת
הגמרא מדברי שמשמע נעתקה30וכפי המוריש שמציאות אם, כי מהמוריש, אחרת מציאות אינו שהיורש

היורש .31במציאות

חיותו בחיים היה נשמתוֿעדן) אדמו"ר (כ"ק בישראל הנשיא כאשר תרנ"ז, בשנת שכבר מספרים כאשר אבל
שנשיאותו נמצא, – והמקושרים החסידים את להשאיר מי על לו ויש לנסוע... הוא שיכול אמר, דין, בעלמא

עני רק לא היא אדמו"ר מו"ח כ"ק מעלתשל מצד גם יותר, הרבה עמוק ענין זהו אלא בלבד, ירושה של ן
הם הרי שם, אדמו"ר) מו"ח (כ"ק והוא כאן נשמתוֿעדן) אדמו"ר (כ"ק שהוא בשעה שגם כך, עצמו, מציאות

אחת. מציאות

זוהי אלא אותו, למלא שצריכים מקום שנתפנה בגלל רק אינה אדמו"ר מו"ח כ"ק של נשיאותו כלומר:
את לו למסור יכול דין, בעלמא חיותו בחיים שלכן, ההיא, המציאות כמו מציאות אותה אבל, מעצמה. מציאות
ככל חסידות, עלֿפי מישראל מנשיא שנדרש כפי גם כולל בישראל, עדה להנהיג צריך שנשיא כפי ההנהגה כל

זה. בענין שבחסידות הביאורים עומקי

עבד תר"פ שנת עד מאז הנה כאלו, עצמיים כחות אדמו"ר מו"ח לכ"ק היו תרנ"ז בשנת שכבר ולאחרי
משך בקודש התעלה תר"פ ומשנת הירושה. מעלת גם בו שנוספה עד לדרגא, מדרגא ונתעלה בקודש עבודתו

תש"י. שנת עד שנה שלושים
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ספל"א.28)

יז.29) מה, תהלים
רע"א.30) קנט, א. סה, ב"ב עיין
סקי"ח.31) ח"ב ווארשא סקי"ח. ח"א דווינסק צפע"נ שו"ת ראה

א. יט, מהדו"ת א. יג, מילואים צפע"נ
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בידע‰ זה סיפור סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק ויותר.. יותר הדבר יתפרסם שלבסוף ו
הגמרא דברי אין25ועלֿפי כן שכמו מובן, הרי לבטלה", אחד דבר ברא לא בעולמו הקב"ה שברא מה "כל
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.26שכמנו

Âבגמרא כלל ישנו אזיל".27. גופא רישא ש"בתר
החלקים גם כולל הגוף, של ה"אזיל" גם יותר גדול להיות צריך ה"ראש", מעלת שתגדל ככל הרי שכן, וכיון

נתן דרבי באבות נקרא (שלכן חיּות בו שאין שברגל לעקב עד שבגוף, תחתונים היפך28היותר של בלשון
אזיל". רישא "בתר הוא שגם החיים),

יותר, גדולה עליה חלקיו) כל (על מהגוף נדרשת אזי – ה"ראש" מעלת אודות מספרים שכאשר מובן, ומזה
יותר. גדולות פעולות שיהיו פועל, לידי לבוא שמוכרחת
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ממלאֿמקומו ונעשה תר"פ ניסן ב' לאחרי הנשיאות את ("איבערגענומען") קיבל אדמו"ר מו"ח כ"ק כאשר

שכתוב כמו הירושה, ענין – לראש ולכל ביאורים, כמה זה על יש – אביו בניך",29של יהיו אבותיך "תחת
הגמרא מדברי שמשמע נעתקה30וכפי המוריש שמציאות אם, כי מהמוריש, אחרת מציאות אינו שהיורש

היורש .31במציאות

חיותו בחיים היה נשמתוֿעדן) אדמו"ר (כ"ק בישראל הנשיא כאשר תרנ"ז, בשנת שכבר מספרים כאשר אבל
שנשיאותו נמצא, – והמקושרים החסידים את להשאיר מי על לו ויש לנסוע... הוא שיכול אמר, דין, בעלמא

עני רק לא היא אדמו"ר מו"ח כ"ק מעלתשל מצד גם יותר, הרבה עמוק ענין זהו אלא בלבד, ירושה של ן
הם הרי שם, אדמו"ר) מו"ח (כ"ק והוא כאן נשמתוֿעדן) אדמו"ר (כ"ק שהוא בשעה שגם כך, עצמו, מציאות

אחת. מציאות

זוהי אלא אותו, למלא שצריכים מקום שנתפנה בגלל רק אינה אדמו"ר מו"ח כ"ק של נשיאותו כלומר:
את לו למסור יכול דין, בעלמא חיותו בחיים שלכן, ההיא, המציאות כמו מציאות אותה אבל, מעצמה. מציאות
ככל חסידות, עלֿפי מישראל מנשיא שנדרש כפי גם כולל בישראל, עדה להנהיג צריך שנשיא כפי ההנהגה כל

זה. בענין שבחסידות הביאורים עומקי

עבד תר"פ שנת עד מאז הנה כאלו, עצמיים כחות אדמו"ר מו"ח לכ"ק היו תרנ"ז בשנת שכבר ולאחרי
משך בקודש התעלה תר"פ ומשנת הירושה. מעלת גם בו שנוספה עד לדרגא, מדרגא ונתעלה בקודש עבודתו
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אזיל". ה"גופא להיות צריך כמה ועד היכן עד מובן – ה"רישא" של אלו מעלות בכל ההתבוננות ועלֿידי

Áשניתנה ברור דבר זה הרי – שבגוף להעקב ועד שבגוף, הרגל גם כולל מה"גוף", זאת שתובעים וכיון .
הפועל, אל הכח מן זאת להביא והכחות היכולת להם

המשנה של32וכדברי בענינים רק ולא מחשבה, של בענינים רק לא – המעשה" אלא עיקר המדרש "לא :
הגשמי, הזה עולם עם שקשור בפועל, מעשה של בענינים גם אלא דיבור,

נראה יהיה שבו ומואר, נקי מקום שם יעשה – הגשמי הזה בעולם שנמצא מקום בכל אחד, שכל היינו,
אור" ותורה מצוה "נר התורה33בגלוי פנימיות שזוהי שבתורה ו"מאור" ,34,

חד" כולא וקודשאֿבריךֿהוא ש"אורייתא דכיון הקב"ה, עם ישראל בני את המאחד הכלי שזהו הרי35– ,

דקודשאֿבריךֿהוא וסתים הגליא עם ישראל דבני וסתים הגליא את מקשרים דאורייתא, וסתים גליא 36עלֿידי

–

מלבדו" עוד ש"אין בעולם מתגלה האמית37שאז הגאולה באה ועלֿידיֿזה מעשרה, למטה והשלימה ית
הזה" היום "בעצם עין", "כהרף .38טפחים,

***

Ë.שליט"א אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה – בעוזרי לי הוי' המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

Èאדמו"ר של במאמר ישנו מהמאמר חלק הנה – הנ"ל בעוזרי לי הוי' המתחיל' 'דיבור המאמר של יסודו .
תורה' ב'לקוטי שנדפס בעוזרי לי הוי' ד"ה בעל39הזקן אדמו"ר, מו"ח כ"ק של המאמר ישנו ולאחריֿזה ,

ּבקונטרס אחרֿכך שנדפס כפי בעוזרי, לי הוי' ד"ה הראשון, תמוז בי"ב שאמרו .40השמחה, ַ
ּבמאמר שכתוב41ומבאר וכמו ה', לשונאי רק היתה דוד של שנאתו דכל ש"הגם אשנא42, ה' משנאיך הלא ַ

כתיב הלא מכלֿמקום . ז"ל43. רבותינו ואמרו הארץ, מן חטאים והיינו44יתמו חוטאים, ולא כתיב חטאים
תשובה". יעשו שהחוטאים

לעיל זיך45וכמדובר ("מ'האט שהתעסקו השמחה, בעל אצל ובפרט נשיאינו, בעבודת ראינו שלכן ,ָ
הנ"ל. בסוג נכללים שהם לומר מקום שיש אלו עם אפילו ָאּפגעגעבן")

הסיפור איזה46וכידוע לו שיש אבר שישנו זמן שכל באמרו, צבי', 'שבתי אודות בכה שהבעלֿשםֿטוב
המדובר והרי – משרשו. שנכרת לאחרי מהֿשאיןֿכן תקוה, לו יש אזי מדולדל, אבר הוא אם אפילו חיבור,

הימנו! למטה שאין ומצב במעמד שהיה מי אודות כאן

‡Èצורך יש זה שבענין גם מובן אמנם, .dlecbe dxizi zexidfa.העבודה מתבטאת במה טעות תהיה שלא ,

המדובר לתורה"47ועלֿדרך "מקרבן להיות שצריך יותר, נעלה סוג אליהם.48אודות התורה את לקרב ולא ,
אשנא", ה' משנאיך "הלא נאמר שעליהם אלו עם להתעסקות בנוגע – יותר נמוך באופן גם כן וכמו

חוטאים". ולא חטאים ש"יתמו להתפלל צריכים ואףֿעלֿפיֿכן
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מי"ז.32) פ"א אבות
כג.33) ו, משלי
חגיגה34) ירושלמי שם. ענף יפה ובפי' ב דאיכ"ר פתיחתא ראה

סה"מ א'שכב. ע' ח"ג תער"ב המשך שם. קה"ע ובפי' ה"ז פ"א
וש"נ. .176 ע' תרפ"ט

ס,35) ח"ב א. כד, ח"א זהר וראה רפכ"ג. פ"ד, בתניא הובא זהר
ועוד. א). (סד, תכ"ב ב). (כא, ת"ו תקו"ז א.

ובכ"מ.36) א. מו, נצבים ג. ה, ויקרא לקו"ת א. עג, זח"ג ראה
לה.37) ד, ואתחנן
ופרש"י.38) ובמכילתא מא יב, בא
ב.39) פח, לשמע"צ דרושים

לאח"ז40) נדפס תרצ"א). תמוז יבֿיג הגאולה (חג יד קונטרס
ואילך. רא ע' תרפ"ז סה"מ ואילך. א קעט, ח"א קונטרסים בסה"מ

רב.41) ע' שם תרפ"ז ע"ב. ריש קעט, שם קונטרסים סה"מ
ספל"ב.42) תניא א. קטז, שבת וראה כא. קלט, תהלים
לה.43) קד, תהלים
רע"א.44) יו"ד, ברכות
ח).45) ע' (לעיל פ"א בהמאמר
ע'46) תשמ"ב)) (ירושלים מונדשיין (הוצאת הבעש"ט שבחי ראה

ועוד. .157
וש"נ.47) .(41 ע' (לעיל ס"ה דחה"ש ב' יום שיחת
מי"ב.48) פ"א אבות

f"iyz'd fenz a"i ,qgpit zyxt 'd mei zgiy

קבלה בספרי שמצינו אפים49וכפי נפילת בשעת כי, – מסירתֿנפש של ענין שזהו אפים", ל"נפילת בנוגע
צריך זה שבשביל וכיון והעלאתם, הניצוצות דבירור הענין להיות הניצוצותcxilצריך נמצאים שבו למקום

של ענין זה הרי משם, מסירתֿנפש.dpkqולהעלותם של בענין צורך יש ולכן ,

·Èדרך שהיא המלך, דרך עלֿידם, שנסללה בדרך והליכה ישראל לנשיאי ההתקשרות עלֿידי – לזה והעצה .
בגמרא שכתוב מה (עלֿדרך ביותר שכתוב50רחבה ממה שהיא51שלמדים הדרך', – 'דרך הדרך", לך "תכין

הורנו. אשר ואורחותיו בדרכיו שהולכים כיון ומורא, לחשש מקום אין ואז אמות"), ושתים "שלושים
ושאר מרגליות משם ולהעלות להוציא כדי עמוק, לבור לירד צריך אדם שכאשר במוחש, גם שרואים וכפי
הנמצא בזה וכיוצא לעמוד חזק בקשר תחילה עצמו את קושר הוא הרי תחת, בעומק שנמצאים טובים ענינים

הבור. עלֿגבי למעלה

ועצומה. גדולה סכנה שזוהי כיון למעלה, קשור להיות מבלי לבור ולירד עצמו על לסמוך איֿאפשר
הוי'" "בהר לעלות כשצריכים גם וקלֿוחומר: ועיכובים.52ובמכלֿשכן מניעות כמה ישנם מישור, ממקום

היא העצה ולכן דא. סביל מוחא כל לאו הרי ביותר, עמיקתא מבירא לעלות כשצריכים ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
למעלה. חזק בקשר עצמו את לקשור –

כ אמרו אדמו"ר מו"ח שכ"ק הפתגם פעמיםוכידוע למטה.53מה נופלים לא למעלה, קשורים כאשר :

כאשר שגם – הוא החידוש התקשרות; של בענין צורך אין זה ועל פלא, זה אין – למעלה נמצאים כאשר
עם אותו ומאחד שמקשר הקשר מצד למעלה, נמצאים אזי כדבעי, למעלה קשורים רק אם הנה למטה, נמצאים

הלמעלה.

אחת שערה מלבד מקוה, למי כולו שנכנס שטמא פורעניות, במדת שמצינו ממה וקלֿוחומר ובמכלֿשכן
טמא גופו כל אזי – המים בתוך נמצאת ואינה המים, עם לקשרה רוצה ממדת54שאינו טובה מדה ומרובה .

למלא55פורעניות שיוכל אותו מחזיק זה הרי אור, של בענין למעלה, שבנפשו מסויים בחלק מתקשר שכאשר –

עמיקתא" בה"בירא צרכו.56שליחותו כדי ואמיץ חזק קשר הוא הקשר אם ,

‚Èאותם גורסים היו לא בליובאוויטש שבעבר כאלו פעולות שהיו הנשיאים, של בפעולות שראינו מה וזהו .
למטה. הנמצאים הניצוצות את להציל כדי אלו, בענינים גם להתעסק צריכים היו השעה הכרח שמצד אלא, כלל,
במוסד מסויים) (בגיל חול לימודי של הענין נגד מלחמה ניהלו לא מסויים, שבשלב – הוא הענינים ואחד
בילדים השקיעו שבתחילה אלא, מוחלטת. בשלילה הדבר היה שבעבר אףֿעלֿפי קודש, לימודי שלומדים
יתברך וליראתו לאהבתו שמביאה שבתורה, מאור – חול לימודי היפך שהם בענינים גילוי ותוספת כח ,57תוספת

אלו. ניצוצות להציל ההכרח מפני חול, לימודי של הגזירה נגד מלחמה ניהלו לא ואז,

מקום באותו המצב, מפני בלבד, שעה הוראת בדרך רק היא - זו ומעין זו הנהגה אשר לזכור צריכים אמנם,
קבוע. סדר בתור לא אבל איש, ובאותו

„È:ביתֿהבראה או בביתֿחולים ההנהגה מסדר – לזה דוגמא להביא ויש .
הגמרא דברי שעל58ֿובהקדם והיינו, רופא. בה שאין בעיר לדור חכם לתלמיד שצריךשאסור כשם תורה, פי

חולים. רופא גם להיות צריך כן כמו וכו', ודיין שוחט מורהֿהוראה, בעיר להיות

אדמו"ר (כ"ק – בתיֿחולים. עבור הנתינה גם נכללת ליתן, מצווים ישראל שבני הצדקה עניני בין ולכן,
קיין אויף ("ניט ולאֿעתה לאֿעלינו – שמא אבל בריאים, יהיו ישראל בני שכל הלוואי ואמר:) הפסיק שליט"א

המוכן. מן להיות צריך זה הרי לביתֿהבראה, או לביתֿחולים מישהו יזדקק – געדאכט") ַאידן
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סע"ב.58) יז, סנהדרין



כז f"iyz'd fenz a"i ,qgpit zyxt 'd mei zgiy

קבלה בספרי שמצינו אפים49וכפי נפילת בשעת כי, – מסירתֿנפש של ענין שזהו אפים", ל"נפילת בנוגע
צריך זה שבשביל וכיון והעלאתם, הניצוצות דבירור הענין להיות הניצוצותcxilצריך נמצאים שבו למקום

של ענין זה הרי משם, מסירתֿנפש.dpkqולהעלותם של בענין צורך יש ולכן ,

·Èדרך שהיא המלך, דרך עלֿידם, שנסללה בדרך והליכה ישראל לנשיאי ההתקשרות עלֿידי – לזה והעצה .
בגמרא שכתוב מה (עלֿדרך ביותר שכתוב50רחבה ממה שהיא51שלמדים הדרך', – 'דרך הדרך", לך "תכין

הורנו. אשר ואורחותיו בדרכיו שהולכים כיון ומורא, לחשש מקום אין ואז אמות"), ושתים "שלושים
ושאר מרגליות משם ולהעלות להוציא כדי עמוק, לבור לירד צריך אדם שכאשר במוחש, גם שרואים וכפי
הנמצא בזה וכיוצא לעמוד חזק בקשר תחילה עצמו את קושר הוא הרי תחת, בעומק שנמצאים טובים ענינים

הבור. עלֿגבי למעלה

ועצומה. גדולה סכנה שזוהי כיון למעלה, קשור להיות מבלי לבור ולירד עצמו על לסמוך איֿאפשר
הוי'" "בהר לעלות כשצריכים גם וקלֿוחומר: ועיכובים.52ובמכלֿשכן מניעות כמה ישנם מישור, ממקום

היא העצה ולכן דא. סביל מוחא כל לאו הרי ביותר, עמיקתא מבירא לעלות כשצריכים ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
למעלה. חזק בקשר עצמו את לקשור –

כ אמרו אדמו"ר מו"ח שכ"ק הפתגם פעמיםוכידוע למטה.53מה נופלים לא למעלה, קשורים כאשר :

כאשר שגם – הוא החידוש התקשרות; של בענין צורך אין זה ועל פלא, זה אין – למעלה נמצאים כאשר
עם אותו ומאחד שמקשר הקשר מצד למעלה, נמצאים אזי כדבעי, למעלה קשורים רק אם הנה למטה, נמצאים

הלמעלה.

אחת שערה מלבד מקוה, למי כולו שנכנס שטמא פורעניות, במדת שמצינו ממה וקלֿוחומר ובמכלֿשכן
טמא גופו כל אזי – המים בתוך נמצאת ואינה המים, עם לקשרה רוצה ממדת54שאינו טובה מדה ומרובה .

למלא55פורעניות שיוכל אותו מחזיק זה הרי אור, של בענין למעלה, שבנפשו מסויים בחלק מתקשר שכאשר –

עמיקתא" בה"בירא צרכו.56שליחותו כדי ואמיץ חזק קשר הוא הקשר אם ,

‚Èאותם גורסים היו לא בליובאוויטש שבעבר כאלו פעולות שהיו הנשיאים, של בפעולות שראינו מה וזהו .
למטה. הנמצאים הניצוצות את להציל כדי אלו, בענינים גם להתעסק צריכים היו השעה הכרח שמצד אלא, כלל,
במוסד מסויים) (בגיל חול לימודי של הענין נגד מלחמה ניהלו לא מסויים, שבשלב – הוא הענינים ואחד
בילדים השקיעו שבתחילה אלא, מוחלטת. בשלילה הדבר היה שבעבר אףֿעלֿפי קודש, לימודי שלומדים
יתברך וליראתו לאהבתו שמביאה שבתורה, מאור – חול לימודי היפך שהם בענינים גילוי ותוספת כח ,57תוספת

אלו. ניצוצות להציל ההכרח מפני חול, לימודי של הגזירה נגד מלחמה ניהלו לא ואז,

מקום באותו המצב, מפני בלבד, שעה הוראת בדרך רק היא - זו ומעין זו הנהגה אשר לזכור צריכים אמנם,
קבוע. סדר בתור לא אבל איש, ובאותו

„È:ביתֿהבראה או בביתֿחולים ההנהגה מסדר – לזה דוגמא להביא ויש .
הגמרא דברי שעל58ֿובהקדם והיינו, רופא. בה שאין בעיר לדור חכם לתלמיד שצריךשאסור כשם תורה, פי

חולים. רופא גם להיות צריך כן כמו וכו', ודיין שוחט מורהֿהוראה, בעיר להיות

אדמו"ר (כ"ק – בתיֿחולים. עבור הנתינה גם נכללת ליתן, מצווים ישראל שבני הצדקה עניני בין ולכן,
קיין אויף ("ניט ולאֿעתה לאֿעלינו – שמא אבל בריאים, יהיו ישראל בני שכל הלוואי ואמר:) הפסיק שליט"א

המוכן. מן להיות צריך זה הרי לביתֿהבראה, או לביתֿחולים מישהו יזדקק – געדאכט") ַאידן
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ואתחנן49) באוה"ת הובא פ"ב. אפים נפילת שער פע"ח ראה
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רע"ב.50) ק, ב"ב
ג.51) יט, שופטים פ'
ג.52) כד, תהלים
תרצ"ו53) .89 ע' תרפ"ה סה"ש .21 ע' יד חוברת "רשימות" ראה

וש"נ. .298 ע' חי"ט תו"מ גם וראה ואילך. 95 ע'

ס"ע54) שם תו"מ גם וראה ה"בֿז. פ"א מקואות הל' רמב"ם ראה
וש"נ. .180

וש"נ.55) א. עו, יומא
ב.56) ה, חגיגה – חז"ל לשון
שם.57) וב"פירוש" ה"ב פ"ה יסוה"ת הל' רמב"ם ראה
סע"ב.58) יז, סנהדרין



f"iyz'dכח fenz a"i ,qgpit zyxt 'd mei zgiy

מכבידים לא – בביתֿהבראה מיוחדים: סדרים ישנם בביתֿחולים, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בביתֿהבראה, ובכן,
אנשים מתהלכים – ובביתֿחולים וכו'. ביום ארוחות חמש אוכלים לנוח, מרבים במלאכה, לעסוק שיצטרכו
על מרבים אם אשר, רפואה, סמי מיוחדים, "סממנים" אם כי הבריאים, מאכל לחולים נותנים לא לבן, בחלוק
וכמו המזיק, דבר זהו אדרבה, אלא מועיל, שאינו בלבד זו לא הרי מאס"), די איבער מ'כאּפט ("אויב ַָהמדה

כו'. ויסורים צער עם הקשורים ענינים שם עושים כן

המיוחד ל"סדר" וזקוקים המצער, לדבר זקוקים אז הנה בעולם, מחלה שישנה לאחרי אלא אינו זה כל אמנם,
להציל; שניתן מה לכלֿהפחות להציל כדי הסדר, היפך שהוא

ולא לנוח ביתֿחולים, של ההנהגה בסדר עמו ויתנהגו לביתֿחולים, אותו ויכניסו בריא אדם יקחו אם אבל
שאין בלבד זו לא הרי – רפואה סממני ולאכול לייטן"), בא און זיך בא זיך ("איבערנעמען דבר שום ַַלעשות
או סכנה, בו שאין חולה – חולה איזה יודע ומי לחולה, יעשוהו שעלֿידיֿזה אלא הבריא, לאדם תועלת בכך

יותר! גרוע

נורמלי שכל ובעל בריא, אדם רק הוא אם לביתֿהבראה, ומחוץ לביתֿחולים מחוץ שנמצא רגיל אדם ובכן:
שמאיזו אדם אודות מדובר כאשר אבל לביתֿהבראה; או לביתֿחולים עצמו את יכניס שלא להזהירו צורך אין –

העבודה העדר של הטעם את טעם וכבר בביתֿהבראה, או בביתֿחולים לשהות בעבר הוכרח שתהיה סיבה
זקוק הוא הרי – הסדר היפך של בסדר שנקבעו הענינים שאר וכל הרפואה, סממני אכילת עול, קבלת והעדר
שכבר אף רחמנאֿליצלן, לחולה עצמו ולעשות לשם, לחזור ירצה שלא כדי מיוחדות, והוראות יתירה לזהירות

הבריא.

ל בנוגע – להבהיר צריך בביתֿהבראה:mi`texועוד או בביתֿחולים הנמצאים

וביתֿהבראה,אףֿע ביתֿחולים של לסדרים רגילותם מצד הרי לביתם, הם חוזרים ביום שעות שלכמה לֿפי
הריפוי, בשלבי שהם אףֿעלֿפי בביתֿחולים, שישנם במחלות להדבק שלא זהירות שצריכים לכך נוסף הנה
בביתֿחולים מנהיגים שהם שהסדר זיך"), איינרעדן ("ניט לחשוב יתרגלו שלא יתירה, זהירות הם גם ַצריכים

רגליהם. על בשוק ההולכים בריאים אנשים עבור גם שמתאים סדר זה הרי ובביתֿהבראה,

העולם שבכל נפשות, פיקוח של בענין הוא עוסק בביתֿחולים שבהיותו שאףֿעלֿפי לזכור הרופא על
כולה התורה כל את שדוחה ועד ממנו, למעלה אין הרי59ומלואו בריא, איש עם כן להתנהג יתחיל אם הנה –

שמים בידי שחייב באחרים, חובל של ענין זהו אדרבה, אלא נפשות, פיקוח של ענין זה שאין בלבד זו לא
אדם. בידי וחייב

שכתוב כמו ובשלימותו, במילואו הוא העולם שאז השבת, יום של ההנהגה אופן גם אלקים60וזהו "וירא
ואין הבריאים, מאכל רק לאכול שיש – צבאם" וכל והארץ השמים "ויכולו מאד", טוב והנה עשה אשר כל את

רפואה לסממני בעולם61מקום רפואה הוא עצמו השבת שיום לפי והיינו, הידוע62, ובלשון היא63, "שבת :

לא רפואה, דסממני הענינים כל אזי הרפואה, את מביאה עצמה שהשבת וכיון לבוא", קרובה ורפואה מלזעוק
היזק. גורמים הם אדרבה, אלא רפואה, שאינם בלבד זו

ÂË:לעניננו בנוגע ועלֿדרךֿזה .
באחת "חולה" בבחינת שהם אלו את להכניס כדי שנוסדו במוסדותֿחינוך מסויימים ענינים מנהיגים כאשר
שס"ה כנגד שהם לאֿתעשה מצוות משס"ה באחת או אדם, של אבריו רמ"ח כנגד שהם מצוותֿעשה מרמ"ח

שבאדם ,64גידים

שבו זה, מוסד ולחזק לפתח כדי הענינים כל את לעשות וצריכים זה, במוסד צורך יש תורה עלֿפי שלכן –

– מלא עולם הוא מהם אחד שכל מישראל נפשות מצילים

להבה שלצריכים הסדר עלֿדרך הוא זה שסדר שידעו, הילדים, וגם ההורים המלמדים, בפני ולהדגיש יר
לרפא איֿאפשר אחר שבאופן כיון העכשווי, המצב מצד שבדבר הצורך בגלל "ביתֿהבראה", או "ביתֿחולים"
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וש"נ.59) א. פב, יומא ראה
א.60) ב, לא. א, בראשית
שם.61) ובנ"כ רסשכ"ח, או"ח טושו"ע ראה

שם.62) מהרש"א וחדא"ג ובפרש"י ב ח, תענית ראה
ס.63) ע' לוי"צ תורת וראה סע"א. יב, שבת
ג.64) מה, נצבים לקו"ת גם וראה ב. קע, זח"א ראה
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יגרשוהו אזי בעזרֿהשם, יבריא ה"חולה" וכאשר לאֿתעשה, מצוות ושס"ה מצוותֿעשה רמ"ח בכל אותו
אנשים של ההנהגה באופן כולו היום כל במשך להתנהג ויתחיל "מיוחס", עוד יהיה ולא מ"ביתֿהחולים",

בריאים.

הרפואה; סממני מעלת את בפניהם לשבח לו אין – בריאים אנשים בפני מדבר הרופא או המורה כאשר ולכן,
שיראו ומה בריאים. אנשים של ומשקה מאכל רק ולשתות ולאכול קשת, כמטחוי מזה שיברחו לומר צריך להם
הענינים באחד עליכם) ולא עלינו (לא בריא אינו שפלוני בגלל זה הרי – רפואה סממני לפלוני יתן שעה שכעבור

ומצוותיה. תורה של

וראו" "טעמו ויטען: בריאים אנשים בפני ידבר הנ"ל המורה כאשר שהצילו65אבל הרפואה, סממני מעלת
רפואה בסממני ולהחליפו הבריאים מאכל את לזרוק עליכם ובמילא, אחר, מענין פלוני ואת זה, מענין פלוני את
היא הדברים מסקנת מכלֿמקום, אמת, כולו הרפואה סממני עלֿידי ההצלה אודות שהסיפור אףֿעלֿפי הרי –

להרע" המה "חכמים –66בבחינת כן להתנהג יתפתה רק אם – בריא מאדם לעשות גורמים שעלֿידיֿזה כיון ,

רחמנאֿליצלן. חולה

להיות התכנית צריכה עצמו, את לחנך כיצד או הילדים, את לחנך כיצד תכנית מכינים שכאשר מובן, ובמילא
בריאים. לאנשים מתאימה

יחלה שמא לחשוש שיש שכיון באופן אורחֿחייו את מתכנן אינו אחד שאף כשם – לזה והמשל
עלֿידי עצמו את מחזק הוא אדרבה, אלא במחלה, לטפל כדי הרפואה סממני מעכשיו לקחת עליו רחמנאֿליצלן,

אומרת שהתורה כפי הרפואה תהיה שאז הבריאים, "כי67מאכל מעיקרא, עליך" אשים לא גו' המחלה ש"כל
חולי, של לענין כלל שייך ואינו מלכתחילה, בריא הוא שהאדם באופן היא שרפואתו היינו, רופאך", הוי' אני

רפואה. לעניני כלל שייכות לו אין ובמילא,

הרמב"ם כלשון הנפשות", ב"חולי גם הוא כן – הגוף בחולי שהוא כפי הזה המשל שחולי,68וככל וכשם
והחכמים הנפשות", רופאי שהן החכמים אצל "ילכו הנפשות חולי כן כמו הרופאים, אל לילך צריכים הגוף

בריא. לאיש הרצוי הסדר ומהו החולי, בשעת המוכרח הסדר מהו ולהבהיר להורות צריכים

גם אלא) בעצתו, ששואלים אלו עבור רק (לא מועילה זו הבהרה הרגילותexearוכאמור, מרוב יטעה, שלא –

כו'" ושנה "עבר (עלֿדרך זה הנהגה סממני69בסדר על שגדלים מסודרים, חיים של ההנהגה סדר שזהו לחשוב ,(
ליטול ומוכרחים ברירה אין שלפעמים אלא המות, סם המזיקים, ענינים הם הרי עצמם שמצד בשעה בה רפואה,

מסויים. חולי לרפא כדי ביותר, קטנה כמות

ÊË,עוני של בנסיון מנותקים בהיותם ובמצוק, במצור היו ישראל בני כאשר זאת להבהיר צריכים היו ואם .
בעיניו הישר כל "איש אשר המרחב, אל המיצר מן והוציאם עזר השםֿיתברך כאשר עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי

מקום,70יעשה" בכל לילך אותו מניחים שהרי לעמים, ישראל בין המבדלת המחיצה ניכרת לא בשר שבעיני כך, ,
נמצאים כאשר שגם והבהרה, נוספת במחיצה צורך יש אזי – הכל לעשות יכול הימנו שמחוץ הענינים ומצד

לחולה, רפואה סממני בבחינת היא מסויימת שהנהגה ויבחינו יטעו, לא במרחב,
לחמו "לכו הבריאים, מאכל לאכול צריכים אזי – בריא בעצמו הוא וכן בריא, בן לו כשיש הרי שכן, וכיון

מסכתי" ביין ושתו ומצוותיה71בלחמי התורה עניני על דקאי ,72.

ומצוותיה. לתורה בנים של דור מעמיד וגם עצמו את מחנך הוא הרי – כזה ובאופן

ÊÈ:הדברים ונקודת .
שנמצאים הניצוצות בכל ועליה זיכוך בירור לפעול צריכים גלות, אחריה שאין הגאולה אל שבאים קודם

(במאמר לעיל [וכאמור חוקיך"73בגלות לי היו "זמירות שאמר מה על נענש שדוד הטעם בביאור שהעונש74) –
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ט.65) לד, תהלים – הכתוב לשון
כב.66) ד, ירמי'
ובפרש"י.67) כו טו, בשלח
רפ"ב.68) דעות הל'
וש"נ.69) ב. פו, יומא ראה

ח.70) יב, ראה פ' – הכתוב לשון ע"פ
ה.71) ט, משלי
א.72) יד, חגיגה סע"א. נז, ברכות ראה
יט).73) ע' (לעיל פי"א
כ.74) פ"ד, במדב"ר א. לה, סוטה וראה נד. קיט, תהלים
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יגרשוהו אזי בעזרֿהשם, יבריא ה"חולה" וכאשר לאֿתעשה, מצוות ושס"ה מצוותֿעשה רמ"ח בכל אותו
אנשים של ההנהגה באופן כולו היום כל במשך להתנהג ויתחיל "מיוחס", עוד יהיה ולא מ"ביתֿהחולים",

בריאים.

הרפואה; סממני מעלת את בפניהם לשבח לו אין – בריאים אנשים בפני מדבר הרופא או המורה כאשר ולכן,
שיראו ומה בריאים. אנשים של ומשקה מאכל רק ולשתות ולאכול קשת, כמטחוי מזה שיברחו לומר צריך להם
הענינים באחד עליכם) ולא עלינו (לא בריא אינו שפלוני בגלל זה הרי – רפואה סממני לפלוני יתן שעה שכעבור

ומצוותיה. תורה של

וראו" "טעמו ויטען: בריאים אנשים בפני ידבר הנ"ל המורה כאשר שהצילו65אבל הרפואה, סממני מעלת
רפואה בסממני ולהחליפו הבריאים מאכל את לזרוק עליכם ובמילא, אחר, מענין פלוני ואת זה, מענין פלוני את
היא הדברים מסקנת מכלֿמקום, אמת, כולו הרפואה סממני עלֿידי ההצלה אודות שהסיפור אףֿעלֿפי הרי –

להרע" המה "חכמים –66בבחינת כן להתנהג יתפתה רק אם – בריא מאדם לעשות גורמים שעלֿידיֿזה כיון ,

רחמנאֿליצלן. חולה

להיות התכנית צריכה עצמו, את לחנך כיצד או הילדים, את לחנך כיצד תכנית מכינים שכאשר מובן, ובמילא
בריאים. לאנשים מתאימה

יחלה שמא לחשוש שיש שכיון באופן אורחֿחייו את מתכנן אינו אחד שאף כשם – לזה והמשל
עלֿידי עצמו את מחזק הוא אדרבה, אלא במחלה, לטפל כדי הרפואה סממני מעכשיו לקחת עליו רחמנאֿליצלן,

אומרת שהתורה כפי הרפואה תהיה שאז הבריאים, "כי67מאכל מעיקרא, עליך" אשים לא גו' המחלה ש"כל
חולי, של לענין כלל שייך ואינו מלכתחילה, בריא הוא שהאדם באופן היא שרפואתו היינו, רופאך", הוי' אני

רפואה. לעניני כלל שייכות לו אין ובמילא,

הרמב"ם כלשון הנפשות", ב"חולי גם הוא כן – הגוף בחולי שהוא כפי הזה המשל שחולי,68וככל וכשם
והחכמים הנפשות", רופאי שהן החכמים אצל "ילכו הנפשות חולי כן כמו הרופאים, אל לילך צריכים הגוף

בריא. לאיש הרצוי הסדר ומהו החולי, בשעת המוכרח הסדר מהו ולהבהיר להורות צריכים

גם אלא) בעצתו, ששואלים אלו עבור רק (לא מועילה זו הבהרה הרגילותexearוכאמור, מרוב יטעה, שלא –

כו'" ושנה "עבר (עלֿדרך זה הנהגה סממני69בסדר על שגדלים מסודרים, חיים של ההנהגה סדר שזהו לחשוב ,(
ליטול ומוכרחים ברירה אין שלפעמים אלא המות, סם המזיקים, ענינים הם הרי עצמם שמצד בשעה בה רפואה,

מסויים. חולי לרפא כדי ביותר, קטנה כמות

ÊË,עוני של בנסיון מנותקים בהיותם ובמצוק, במצור היו ישראל בני כאשר זאת להבהיר צריכים היו ואם .
בעיניו הישר כל "איש אשר המרחב, אל המיצר מן והוציאם עזר השםֿיתברך כאשר עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי

מקום,70יעשה" בכל לילך אותו מניחים שהרי לעמים, ישראל בין המבדלת המחיצה ניכרת לא בשר שבעיני כך, ,
נמצאים כאשר שגם והבהרה, נוספת במחיצה צורך יש אזי – הכל לעשות יכול הימנו שמחוץ הענינים ומצד

לחולה, רפואה סממני בבחינת היא מסויימת שהנהגה ויבחינו יטעו, לא במרחב,
לחמו "לכו הבריאים, מאכל לאכול צריכים אזי – בריא בעצמו הוא וכן בריא, בן לו כשיש הרי שכן, וכיון

מסכתי" ביין ושתו ומצוותיה71בלחמי התורה עניני על דקאי ,72.

ומצוותיה. לתורה בנים של דור מעמיד וגם עצמו את מחנך הוא הרי – כזה ובאופן

ÊÈ:הדברים ונקודת .
שנמצאים הניצוצות בכל ועליה זיכוך בירור לפעול צריכים גלות, אחריה שאין הגאולה אל שבאים קודם

(במאמר לעיל [וכאמור חוקיך"73בגלות לי היו "זמירות שאמר מה על נענש שדוד הטעם בביאור שהעונש74) –
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ט.65) לד, תהלים – הכתוב לשון
כב.66) ד, ירמי'
ובפרש"י.67) כו טו, בשלח
רפ"ב.68) דעות הל'
וש"נ.69) ב. פו, יומא ראה

ח.70) יב, ראה פ' – הכתוב לשון ע"פ
ה.71) ט, משלי
א.72) יד, חגיגה סע"א. נז, ברכות ראה
יט).73) ע' (לעיל פי"א
כ.74) פ"ד, במדב"ר א. לה, סוטה וראה נד. קיט, תהלים
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תחתון, היותר במקום שנמצא ניצוץ ואפילו ולהעלותם]. ולזככם לבררם במקום הניצוצות, את שדחה זה על היה
שחל הכיפורים ביום אפילו מסודרות) בלתי (אבנים הגל את עליו שמפקחין עלֿדרך להצילו, להשתדל צריכים

ספיקא וספק הספק על גם .75בשבת,

להציל היחידה הדרך שזוהי כיון – מסויימים ענינים על ומוותרים שמקילים מצבים שיש לכך הסיבה וזוהי
בתקיפות לוחמים רגיל שבמצב לכך בסתירה זה אין ולכן סכנה; של במצב תחתון, היותר במקום שנמצא זה את
סכנה של לענין ספיקא, וספק בספק אפילו מקום, יהיה שלא כדי ופרט, פרט כל של השלימות על גדולה היותר

מאיסורא סכנתא שחמירא .76רוחנית,

מצרים" מארץ צאתך "כימי הניצוצות, כל את מוציאים דגן"77וכאשר בה שאין "כמצודה שעשאוה ,

דגים" בה שאין שבקרוב78ו"כמצולה צדקנו, משיח עלֿידי האמיתית, הגאולה את ופועלים ממשיכים אזי –

הקדושה. לארצנו קוממיות ישראל, כלל בתוך יוליכנו, ממש

***

ÁÈהרי צדקנו, משיח עלֿידי הגלות מן ישראל מבני ואחת אחד כל של הכללית הגאולה באה שלא זמן כל .
מארצנו" גלינו חטאינו "מפני החטאים, מצד היא הגלות מציאות כל כי, לעבירות, אחיזה עדיין שיש סימן ,79זה

אזי ולהבא, מכאן חטאים יהיו שלא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה החטאים, על תשובה שתהיה בשעה שבה מובן, ומזה
וממילא. מאליו הגלות מתבטל

בגמרא איתא העבירה, ענין לכללות בנוגע הפסוק80והנה, עובר81על אדם "אין אשתו", תשטה כי "איש
שטות". רוח בו נכנס כן אם אלא עבירה

ובהקדמה:

נלקח82איש שממנו השורש על דוגמא הם פרטיהם, כל על למטה להקב"הואשה – הראשון לשרשם עד ים,
ואשה איש שנקראים ישראל' ו'כנסת ל'כנסת83(כביכול) בנוגע גם ישנם דסוטה הדינים פרטי שכל מובן, ומזה .

הקב"ה עם .84ישראל'

בקולו, שמעה ולא פלוני", איש עם תסתרי "אל באמרו לאשתו, מקנא האיש שכאשר – הוא דסוטה הדין
בעלה, אזהרת לאחרי עמו שנסתרה לבד זה בשביל הנה פלוני, איש עם חטאה שלא להיות שיכול אף הרי

סוטה בתורה.85נקראת בפרטיות כמבואר סוטה, בענין להעשות שצריכים דינים כמה וישנם ,

לכל הקב"ה ציווי הוא הקינוי – ישראל' ו'כנסת להקב"ה יחיד)`cgובנוגע (לשון לך יהיה "לא מישראל
פני" על אחרים פלוני".86אלקים איש עם תסתרי "אל הוא שדוגמתו ,

"סתירה" של ענין הקב"ה לגבי שייך כיצד מובן: אינו מקום,87אך בכל נמצא שהקב"ה כיון ממנו? להסתתר ,
מיניה" פנוי אתר שכתוב88"לית כמו הקב"ה, של לעיניו הוא הרי האדם שיסתתר מקום ובכל איש89, יסתר "אם

מהקב"ה? ישראל' 'כנסת של ה"סתירה" משמעות מה כן, אם – ה'"! נאום אראנו לא ואני במסתרים
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ואילך.75) א פג, יומא ראה
רע"א.76) יו"ד, חולין
טו.77) ז, מיכה
וש"נ.78) ב. ט, ברכות
דיו"ט.79) מוסף תפלת נוסח
א.80) ג, סוטה
יב.81) ה, נשא
(באידית),82) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – זו שיחה המשך

איזה עוד נוספו זו במהדורא ואילך. 1032 ע' ח"ד בלקו"ש ונדפס
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני

(83.984 ע' ח"ג לקו"ש ראה
בם84) דמתחיל סוטה דיני הנה בכלל, ואשה איש עניני על ונוסף

תשה), (רמז שם (יל"ש וארז"ל שם), (נשא בו" ומעלה גו' איש "איש
ברור הרי מטה, של ובאישה מעלה של באישה עה"פ) בפרש"י הובא

מעלה. של באישה דכנס"י המעילה ענין בזה רמזו
רוח85) כניסת במקומו); עה"ת (פרש"י הצניעות מדרכי הטי'

שם). (סוטה שטות
ג.86) כ, יתרו
של87) הענין כל שייך לא אזי – "סתירה" של ענין שייך לא ואם

אתן" לא לאחר "כבודי שהרי באמת, חטא של ענין דהיינו "סוטה",
הערה 150 ע' חט"ז .319 ע' ריש ח"ז תו"מ גם וראה ח. מב, (ישעי'
באמנה היתה החטא בשעת ש"אפילו (ספכ"ד) בתניא וכמבואר ,(122
וראה יד. יד, שמואלֿב (ע"פ נדח" ממנו ידח "בל ולכן ית'", אתו
מעיקרו החטא את שעוקר באופן תשובה לעשות וסופו ספל"ט), תניא

מוגה). בלתי (מהנחה
בתניא88) הובא ב). (קכב, ת"ע סע"ב). (צא, תנ"ז תקו"ז

פ"ז. שעהיוה"א
זֿיב.89) קלט, תהלים וראה כד. כג, ירמי'

f"iyz'd fenz a"i ,qgpit zyxt 'd mei zgiy

זה: על והמענה

לדור" יכולים והוא אני "אין בעלֿגאוה על אומר יכולים90הקב"ה לא ובעלֿגאוה, – הקב"ה אומר – אני .

כביכול מהקב"ה "סתירה" של ענין הוא שגאוה נמצא, מקום. באותו הקב"ה91להמצא נמצא לא בבעלֿגאוה ;92,

איש יסתר "אם בניחותא: – הנ"ל הפסוק על הבעלֿשםֿטוב וכפירוש הבעלֿגאוה. את כביכול רואה אינו והוא
אזיip`eבמסתרים "איך"), א זיך בא איז (ער ד"אני" ומצב במעמד הוא האדם שכאשר היינו, אראנו", לא –ַַ

אותו. רואה אינו כביכול הקב"ה אראנו", "לא

ËÈבגמרא איתא ואמר93. לאשתו קינא שהבעל לאחרי שאפילו היינו, מחול", קינויו קינויו על שמחל ש"בעל
שמחילת פוסקת, והגמרא לה. קינא לא מעולם כאילו הקינוי, את להסיר ביכלתו פלוני", איש עם תסתרי "אל
אבל תסתרי"), "אל הבעל הזהירה שעליו האיש עם נסתרה שהאשה (קודם סתירה" "קודם רק מועילה הבעל

מחילתו. מועילה לא סתירה", "לאחר
הקינוי מלבד דבר שום עדיין אין נסתרה, שלא זמן כל הדבר: בעלֿהבית,elyוטעם הוא הרי שלו הקינוי ועל ,

נוסף דבר הרי ישנו הסתירה, לאחר אבל לבטלו. יכול מחילתו.epi`yולכן מועילה לא ולכן בו, תלוי

בירושלמי נמחקה94אבל שלא זמן "כל שנסתרה, לאחרי אפילו קינויו על למחול יכול שהבעל איתא,
הסוטה). עבור (שכותבים המגילה"

הרגצ'ובי שכל95ומבאר כזו סתירה אודות מדבר שהירושלמי אלא לירושלמי, הבבלי בין פלוגתא כאן שאין ,

dze`ivnהקינוי מצד רק אדם",96היא בני מאה "עם או אביך" עם תסתרי "אל לה שאמר בעת למשל כמו ,

כלל סתירה זו אין שלו הקינוי הרי97שלולי שלו, הקינוי את ומסיר מוחל שהבעל בשעה ולכן ,`linnבטלה
כולו. הדבר הסתירה, גם

היא שהאמת שכיון ישראל', ו'כנסת להקב"ה בנוגע מובן באמתcinzyומזה הרי מיניה", פנוי אתר "לית
אי הסתירה הסתירה; מציאות פעם אף שייך גבהלא כל ה' "תועבת גאוה, רוצה אינו שהקב"ה מפני אלא נה

שכל98לב" וכיון לדור". יכולין והוא אני יכולze`ivndו"אין – יתברך רצונו מצד רק נעשית זו סתירה של
שנסתרה. לאחר אפילו תמיד, למחול הקב"ה

Îנמחקה שלא זמן "כל – בקינוי) תלויה הסתירה מציאות כל כאשר (אפילו המחילה מועילה מתי אמנם, .

המגילה":
שגם ומגלה מורה זה וענין מהקלף. האותיות את שמפרידים בכך, מתבטאת כפשוטה, המגילה mcewמחיקת

שהם כיון החקיקה, באותיות ולכן, ביניהם. לחלק שייך היה לא אחד, דבר היו אילו אחד; דבר היו לא המחיקה
חלק מסירים אלאֿאםֿכן לבדן, האותיות את למחוק שייך לא חקוקים, הם שעליו הדבר עם אחת מציאות

חקוקים הם שעליו .99מהדבר
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א.90) ה, סוטה
כי91) הענוה, בענין הוא סוטה מס' שסיום מה לבאר יש ועפי"ז

(משיחת סוטה ענין ונסתיים הסתירה, ענין כל מתבטל זו מדה קנין ע"י
תשי"ט). חגה"ש ערב

שנשארת92) אע"פ בגלוי, אלקות הארת ממנו שמסתלקת היינו,
מוגה). בלתי (מהנחה והסתר בהעלם

א.93) כה, שם
ה"ו.94) פ"ח סנהדרין
ה"ז.95) פ"א סוטה הל' הרמב"ם על פענח צפנת
מבלעדי96) עצמה, הסתירה שמצד אף סתם, בסתירה משא"כ

זה הרי מ"מ סוטה, דין עלי' חל לא סתירה.ze`ivnהקינוי,
ה"ב.97) פ"א סוטה ירושלמי
ה.98) טז, משלי
בחלק99) נכלל לא – מוגה. בלתי הנחה (בהמאמר לעיל וכמדובר

ענינים ב' ישנם שבתורה שליט"א) אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגה המאמר
הכתיבה. ואותיות החקיקה אותיות –

שהאדם היינו, חקיקה, של באופן התורה לימוד יש לכך, ובהתאם
בלבד; התורה מציאות היא מציאותו כל אלא עצמו, בפני מציאות אינו
כאן שכתובה שאף היינו, כתיבה, של באופן התורה לימוד ויש
בפני מציאות תחילה הי' שהקלף באופן זה הרי שלימה", "תורה
בשעת וגם מתחברים, ושניהם עצמו, בפני מציאות והדיו עצמו,
האותיות את למחוק שיכולים והראי', דברים, שני הם הרי חיבורם

בשלימותה. נשארת והמגילה מהמגילה,
שלא מצב אצלו להיות יכול שלפתע – התורה בלימוד ודוגמתו
ומתגלה התורה, אותיות פעם כתובים היו שעליו קלף שזהו ניכר
תורתנו של ענינים אצלו היו לא כאילו עצמו, בפני מציאות שהוא
קסא, (זח"ב עלמא" וברא באורייתא "אסתכל אשר, חיים, תורת

מטה. למטה עד המציאות עניני כל נעשו שממנה רע"ב),
האדם נעשה החטא מעשה שבשעת (פכ"ד) בתניא שמבואר וזהו
ג' (שהו"ע המטונפות במבואות הנמצא כמו וה"ז מאלקות, נפרד
יכולים אינם תורה שדברי מקום שזהו לגמרי), הטמאות קליפות

מוגה). בלתי (מהנחה שם להכנס



לי f"iyz'd fenz a"i ,qgpit zyxt 'd mei zgiy

זה: על והמענה

לדור" יכולים והוא אני "אין בעלֿגאוה על אומר יכולים90הקב"ה לא ובעלֿגאוה, – הקב"ה אומר – אני .

כביכול מהקב"ה "סתירה" של ענין הוא שגאוה נמצא, מקום. באותו הקב"ה91להמצא נמצא לא בבעלֿגאוה ;92,

איש יסתר "אם בניחותא: – הנ"ל הפסוק על הבעלֿשםֿטוב וכפירוש הבעלֿגאוה. את כביכול רואה אינו והוא
אזיip`eבמסתרים "איך"), א זיך בא איז (ער ד"אני" ומצב במעמד הוא האדם שכאשר היינו, אראנו", לא –ַַ

אותו. רואה אינו כביכול הקב"ה אראנו", "לא

ËÈבגמרא איתא ואמר93. לאשתו קינא שהבעל לאחרי שאפילו היינו, מחול", קינויו קינויו על שמחל ש"בעל
שמחילת פוסקת, והגמרא לה. קינא לא מעולם כאילו הקינוי, את להסיר ביכלתו פלוני", איש עם תסתרי "אל
אבל תסתרי"), "אל הבעל הזהירה שעליו האיש עם נסתרה שהאשה (קודם סתירה" "קודם רק מועילה הבעל

מחילתו. מועילה לא סתירה", "לאחר
הקינוי מלבד דבר שום עדיין אין נסתרה, שלא זמן כל הדבר: בעלֿהבית,elyוטעם הוא הרי שלו הקינוי ועל ,

נוסף דבר הרי ישנו הסתירה, לאחר אבל לבטלו. יכול מחילתו.epi`yולכן מועילה לא ולכן בו, תלוי

בירושלמי נמחקה94אבל שלא זמן "כל שנסתרה, לאחרי אפילו קינויו על למחול יכול שהבעל איתא,
הסוטה). עבור (שכותבים המגילה"

הרגצ'ובי שכל95ומבאר כזו סתירה אודות מדבר שהירושלמי אלא לירושלמי, הבבלי בין פלוגתא כאן שאין ,

dze`ivnהקינוי מצד רק אדם",96היא בני מאה "עם או אביך" עם תסתרי "אל לה שאמר בעת למשל כמו ,

כלל סתירה זו אין שלו הקינוי הרי97שלולי שלו, הקינוי את ומסיר מוחל שהבעל בשעה ולכן ,`linnבטלה
כולו. הדבר הסתירה, גם

היא שהאמת שכיון ישראל', ו'כנסת להקב"ה בנוגע מובן באמתcinzyומזה הרי מיניה", פנוי אתר "לית
אי הסתירה הסתירה; מציאות פעם אף שייך גבהלא כל ה' "תועבת גאוה, רוצה אינו שהקב"ה מפני אלא נה

שכל98לב" וכיון לדור". יכולין והוא אני יכולze`ivndו"אין – יתברך רצונו מצד רק נעשית זו סתירה של
שנסתרה. לאחר אפילו תמיד, למחול הקב"ה

Îנמחקה שלא זמן "כל – בקינוי) תלויה הסתירה מציאות כל כאשר (אפילו המחילה מועילה מתי אמנם, .

המגילה":
שגם ומגלה מורה זה וענין מהקלף. האותיות את שמפרידים בכך, מתבטאת כפשוטה, המגילה mcewמחיקת

שהם כיון החקיקה, באותיות ולכן, ביניהם. לחלק שייך היה לא אחד, דבר היו אילו אחד; דבר היו לא המחיקה
חלק מסירים אלאֿאםֿכן לבדן, האותיות את למחוק שייך לא חקוקים, הם שעליו הדבר עם אחת מציאות

חקוקים הם שעליו .99מהדבר
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א.90) ה, סוטה
כי91) הענוה, בענין הוא סוטה מס' שסיום מה לבאר יש ועפי"ז

(משיחת סוטה ענין ונסתיים הסתירה, ענין כל מתבטל זו מדה קנין ע"י
תשי"ט). חגה"ש ערב

שנשארת92) אע"פ בגלוי, אלקות הארת ממנו שמסתלקת היינו,
מוגה). בלתי (מהנחה והסתר בהעלם

א.93) כה, שם
ה"ו.94) פ"ח סנהדרין
ה"ז.95) פ"א סוטה הל' הרמב"ם על פענח צפנת
מבלעדי96) עצמה, הסתירה שמצד אף סתם, בסתירה משא"כ

זה הרי מ"מ סוטה, דין עלי' חל לא סתירה.ze`ivnהקינוי,
ה"ב.97) פ"א סוטה ירושלמי
ה.98) טז, משלי
בחלק99) נכלל לא – מוגה. בלתי הנחה (בהמאמר לעיל וכמדובר

ענינים ב' ישנם שבתורה שליט"א) אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגה המאמר
הכתיבה. ואותיות החקיקה אותיות –

שהאדם היינו, חקיקה, של באופן התורה לימוד יש לכך, ובהתאם
בלבד; התורה מציאות היא מציאותו כל אלא עצמו, בפני מציאות אינו
כאן שכתובה שאף היינו, כתיבה, של באופן התורה לימוד ויש
בפני מציאות תחילה הי' שהקלף באופן זה הרי שלימה", "תורה
בשעת וגם מתחברים, ושניהם עצמו, בפני מציאות והדיו עצמו,
האותיות את למחוק שיכולים והראי', דברים, שני הם הרי חיבורם

בשלימותה. נשארת והמגילה מהמגילה,
שלא מצב אצלו להיות יכול שלפתע – התורה בלימוד ודוגמתו
ומתגלה התורה, אותיות פעם כתובים היו שעליו קלף שזהו ניכר
תורתנו של ענינים אצלו היו לא כאילו עצמו, בפני מציאות שהוא
קסא, (זח"ב עלמא" וברא באורייתא "אסתכל אשר, חיים, תורת

מטה. למטה עד המציאות עניני כל נעשו שממנה רע"ב),
האדם נעשה החטא מעשה שבשעת (פכ"ד) בתניא שמבואר וזהו
ג' (שהו"ע המטונפות במבואות הנמצא כמו וה"ז מאלקות, נפרד
יכולים אינם תורה שדברי מקום שזהו לגמרי), הטמאות קליפות

מוגה). בלתי (מהנחה שם להכנס
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למחוק שייך שלא חקיקה, של באופן תורה לומד יהודי כאשר היינו, המגילה", נמחקה ש"לא בשעה ולכן,
אחד הם והתורה שהוא כיון ממנו, התורה אותיות את "סתירה",100חסֿושלום אצלו שהיתה אףֿעלֿפי הנה ,

מבטלת מלמעלה ומחילה בחיצוניות, רק זה הרי – גאוה אריינגעכאּפט") אים אין זיך האט ("עס בו ַַָשנכנסה
"רב הוא הקב"ה והרי .102לסלוח"101הכל,

והגאוה שהישות אפשר – דברים) שני והתורה הוא היו לפניֿזה שגם מורה (שזה המגילה" "נמחקה אם אבל
לעבר מעבר בו סוטה103חדרו של דין לו יש ואז דורךֿאוןֿדורך"), מנחה104("דורכגענומען להביא עליו :

בהמה מאכל דלות105משעורים, דלי על שמורה – האיפה עשירית להיות צריכה והמנחה שצריך106, היינו, ,

בדעת" "עני שהוא והרגש הידיעה את בעצמו בהמה107לפעול כמו ועד כלל.108, דעת לה שאין ,

‡Îויש ובהקדמה:109. – בזה להוסיף
כריתות במסכת הגמרא כדברי אלא עון, כפרת לכפרה, שבאים הקרבנות שאר כמו אינה סוטה 110מנחת

אלא קאתיא לכפרה לא קנאות שעלֿידיxxalש"מנחת והיינו, המים. שתיית עלֿדרך שקר), אם אמת (אם עון"
עון. על בכפרה צורך אין ובמילא עון, של ענין היה לא שמעיקרא להתברר יכול המנחה

בעבודה: וענינו

בנוגע רק לא הוא העון באופןxardlבירור אשתו") ("תשטה הישר מדרך הנטיה היתה לא שמלכתחילה ,

בנוגע גם אלא חסֿושלום, בפועל חטא להביאadl`של שיכול שטות" רוח בו ש"נכנס ומצב מעמד יהיה שלא ,

הישר. מדרך לנטיה

בהמה): (מאכל השעורים מן שבאה בדעת) (עניות דלות דלי של מנחה – היא לזה והעצה

בעוזרי לי הוי' המתחיל' 'דיבור במאמר השמחה בעל שכתב מה עלֿפי גדול111ויובן היותו עם ש"שאול, ,

ה'" "משיח שהיה לשאול בנוגע אמורים הדברים ואם הטעם". אחר שהלך בזה חטא מכלֿמקום, ,112בתורה,

"לפתח אזי וההשגה, ההבנה אחר הולכים שאם יותר, נמוכות בדרגות שנמצאים לאלו בנוגע עלֿאחתֿכמהֿוכמה
רובץ" הישרה.113חטאת מדרך לנטיה מקום נתינת להיות ,

שכבר [כיון והשגה הבנה מצד לא היינו, בדעת, דלות דלי של באופן (קרבן) העבודה שתהיה – לזה והעצה
דעות בהלכות הרמב"ם שכתב מה ועלֿדרך בזה, לקצה114נכשל עצמו ירחיק האחד לקצה רחוק היה ש"אם

שבאה כפי דלבא" "רעותא מצד אלא בינונית"], מדה והיא הטובה לדרך בו שיחזור עד רב זמן בו וינהוג השני
שעלֿידיֿזה מחט" של "כחודה ה"פתח" הוא זה וענין מישראל, ואחד אחד כל שייך שלזה קבלתֿעול, מצד

אולם" של "כפתחו לו אמה115פותחים ארבעים שגבהו הכתר116, פנימיות על שמורה כ"ף, פעמים ב' שזהו117, ,

דלבא רעותא .118ענין
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א.100) כא, סוטה עיין
והערות101) הגהות ב"מ"מ, וראה א). (ק, פי"א אגה"ת תניא

ואילך). פ (ס"ע לשם קצרות"
בפ"ע102) מציאות הגאוה, היא מקורם שכולם החטאים, בכל כ"ה

(שנוגע ע"ז חטא מלבד סוטה). שטות, רוח מצד (ובאים מרצה"ע נפרד
פי"ט תניא ראה – כו' הוא לבדו שה' שמדרגתה שבנפש, בחכמה
העגל, בחטא שלכן, חקיקה, בבחי' גם נוגע זה שם), בפל"ה והגהה

חקיקה. בחי' שהיו אף הלוחות את משה שבר
הזהר103) מדברי (פ"ג) אגה"ת בתניא הזקן אדמו"ר מ"ש וע"ד

זמנא כו' רשימו עביד חדא זמנא קוב"ה קמי' ב"נ דחב "כיון נח) (ס"פ
d`zilzכתמא ההוא c`אתפשט `xhql `c `xhqn."'כו

פשע על ועובר עון "נושא א) יז, (ר"ה הגמרא מדברי גם ולהעיר
ושני, ראשון עון מעביר שהקב"ה היינו, כו'", ראשון ראשון מעביר . .

מעון רק הראשונים,iyilyומונה העונות ב' את גם מחשב שאז אלא, .
מוגה). בלתי (מהנחה נמחק" אינו עצמו "ועון הגמרא: דברי כהמשך

שולחה104) "ובפשעכם מ"ש שזהו כביכול, לבעלה, שאסורה
א). קה, סנהדרין וראה א. נ, (ישעי' אמכם"

קדושים, מים הם שבעצם המאררים, מים שתיית – לזה והעצה
אלא יז), ה, (נשא המשכן" בקרקע יהי' אשר העפר "מן בהם שנותנים

בהם. להשתמש כיצד לידע שצריכים
ולזכך לברר כדי הגלות עניני את שמנצלים – בזה הענין וכללות
באופן גם אלא סט"א, אתכפיא של באופן רק לא לקדושה, ולהעלות
מוגה). בלתי (מהנחה זרע" ונזרעה ד"ונקתה הענין שזהו אתהפכא, של

א.105) יד, סוטה
יא.106) ה, ויקרא
רע"א.107) מא, נדרים ראה
כבהמה.108) עצמן ומשימין בדעת ערומין ב: ה, חולין ראה
מוגה.109) בלתי מהנחה – זה סעיף
(110.62 הערה 61 ע' חי"ח לקו"ש וראה (ובפרש"י). א כד,
רד.111) ע' שם תרפ"ז רע"א. קפא, שם קונטרסים סה"מ
ועוד.112) זֿיא. כד, שמואלֿא
ז.113) ד, בראשית
ה"ב.114) פ"ב
ב.115) פ"ה, שהש"ר ראה
מ"ז.116) פ"ג מ"ג. פ"ב מדות
ובכ"מ.117) ג. לה, שה"ש לקו"ת ראה
וש"נ.118) טז). ע' (לעיל פ"ח בהמאמר ראה
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ועוד: זאת

מספיק שלא היינו, בהמה", "מאכל קרבנה להיות צריך לכן בהמה", מעשה עשתה ש"היא חשש שיש כיון
עצמם "משימין הם הרי בדעת", "ערומין בהיותם שגם באופן אלא בניֿאדם, של בדעת דלות ",dndakדלי

במאמר כמדובר בעבודה, וענינו (בעיקר)119– לקיים צריך טעם, עליהם שיש ומשפטים דעדות המצוות שגם
גזרתי" גזירה חקקתי "חוקה חוקים, כמו ה', רצון שהם אחריה"120מפני להרהר רשות לך –121ו"אין

נאמר במדריגת122ועלֿזה הם הרי ועבודתם נפשם תכונת שמצד אלו שכאשר היינו, ה'", תושיע ובהמה "אדם
לעליון" "אדמה עלֿשם שאת123"אדם", ביתר ה' ישועת נמשכת אזי – הקב"ה לגבי כבהמה" עצמם "משימים ,

עוז. וביתר

·Îלהקב"ה טהור שנעשה בלבד זו לא הרי זה, ביטול בעצמו פועל וכאשר לדרגא124. שמגיע זאת, עוד אלא ,
הקו ממדרגתו יותר הכתובנעלית כסיום הגמרא125דמת, וכפירוש זרע", ונזרעה "ונקתה יולדת126: "היתה :

צדיקים כולם ועמך – צדיקים של טובים127(תולדותיהן ומעשים מצוות שמגיע128– ועד בריוח", יולדת בצער (
שם" לעמוד יכולים אין גמורים צדיקים עומדים תשובה שבעלי "במקום – העצמי .129למרחב

כמו130כלומר רק זה אין אתהפכא, של ומצב מעמד כשנעשה הרי בהמה", כמעשה "עשתה שלפניֿזה כיון :
השלימות. בתכלית הוא שהאדם כפי ועד ל"אדם", "בהמה" שמהפכים כפי אלא כדבעי, להיות אדם על שפועלים

דרכיך ש"בכל באופן הרשות בעניני העבודה לגבי גם כולל צדיק, לגבי בעלֿתשובה מעלת זוהי והרי
הטמאות131דעהו" קליפות מג' שהיא עבירה של ענין זה אין הרי בהם, נכשל אם גם הרשות, בעניני שכן, –

קץ" עת עד . . החיצונים בידי וקשורים "אסורים שעה,132שהם לפי רק שיורד נוגה, קליפת של ענין אם כי ,

לקדושה ולעלות לחזור בנקל יכול דבר132ולאחריֿזה אודות שמדובר בהמה") ("מעשה בסוטה מהֿשאיןֿכן ,

כזכיות" לו נעשו ד"זדונות באופן היא העליה ובמילא, .133איסור,

‚Î:"זכרים יולדת נקבות . . יולדת "היתה בגמרא שכתוב מה גם וזהו .
קלה" "דעתה שנקבה – הוא ה' בעבודת לזכר נקבה שבין היינו,134החילוק שינויים, אצלה להיות שיוכל

תקיף שהוא זכר, מהֿשאיןֿכן הישר, מדרך נטיה של במצב הוא שלאחריֿזה וברגע ה'", "עובד הוא זה שברגע
בדעתו.

"מחיל ליום מיום בהליכה שעבודתו היינו, ה', בעבודת ד"זכר" התוקף אצלו שנעשה – זכרים" "יולדת וזהו
חיל" לעד"13אל תכון אמת "שפת לעד, קיימת היא ומצוותיה להמשיך135בתורה דרכו לבטח הולך כזה ובאופן ,

שכתוב כמו בעולם, לעשות136אלקות הוי' דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר למען ידעתיו "כי
הוי'" "אמת ממשיך הוא הרי ומשפט" "צדקה שעלֿידי היינו, ומשפט", העולם.137צדקה בעניני

בתוספות כדאיתא – העתידה הגאולה ענין כללות עם גם קשור זכר") ("יולדת זה ענין (בשם138והרי
אומרים139המכילתא ועלֿזה זכר", לשון דלעתיד משירה חוץ נקבה לשון השירות ש"כל שיר140) לך "ונודה

שכתוב כמו וקיימת141חדש", חזקה אמיתית גאולה תהיה דלעתיד שהגאולה כיון חדש", שיר לה' "שירו
גלות. אחריה שאין זכר) של התוקף מורה (שעלֿזה
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וש"נ.119) יב). ע' (לעיל פ"ה
ועוד.120) רפי"ט. במדב"ר ח. שם ג. חוקת תנחומא ראה
חוקת.121) ר"פ פרש"י ב. סז, יומא ראה
ובכ"מ.122) ב. נ, בחוקותי לקו"ת שם. חולין וראה ז. לו, תהלים
ועוד.123) רע"א. ג, של"ה ראה
יתירה124) חביבות של ובאופן לבעלה, טהורה שנעשית כאשה

חז"ל ובלשון הפירוד, לאחרי שבא קירוב ככל לפנ"ז, שהי' מכמו
שנעשה "לרחוק ועוד) ב. לט, דרמ"צ א. כא, זח"ג ב. לד, ברכות (ראה

מוגה). בלתי (מהנחה קרוב"
ובפרש"י.125) כח ה, נשא
וש"נ.126) א. כו, סוטה
חלק.127) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'
ו.128) פ"ל, ב"ר

בהערה.129) 183 ע' תש"ט סה"מ וראה שם. ברכות
מוגה.130) בלתי מהנחה – ואילך מכאן
ספ"ג.131) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי
פ"ז.132) תניא
ב.133) פו, יומא
וש"נ.134) ב. לג, שבת ראה
פי"ג.135) תניא וראה ט. יב, משלי
יט.136) יח, וירא
ב.137) קיז, תהלים
ב.138) קטז, פסחים – ונאמר ה"ג ד"ה
א.139) טו, בשלח
הגש"פ.140) בנוסח
ועוד.141) יו"ד. מב, ישעי'
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ועוד: זאת

מספיק שלא היינו, בהמה", "מאכל קרבנה להיות צריך לכן בהמה", מעשה עשתה ש"היא חשש שיש כיון
עצמם "משימין הם הרי בדעת", "ערומין בהיותם שגם באופן אלא בניֿאדם, של בדעת דלות ",dndakדלי

במאמר כמדובר בעבודה, וענינו (בעיקר)119– לקיים צריך טעם, עליהם שיש ומשפטים דעדות המצוות שגם
גזרתי" גזירה חקקתי "חוקה חוקים, כמו ה', רצון שהם אחריה"120מפני להרהר רשות לך –121ו"אין

נאמר במדריגת122ועלֿזה הם הרי ועבודתם נפשם תכונת שמצד אלו שכאשר היינו, ה'", תושיע ובהמה "אדם
לעליון" "אדמה עלֿשם שאת123"אדם", ביתר ה' ישועת נמשכת אזי – הקב"ה לגבי כבהמה" עצמם "משימים ,

עוז. וביתר

·Îלהקב"ה טהור שנעשה בלבד זו לא הרי זה, ביטול בעצמו פועל וכאשר לדרגא124. שמגיע זאת, עוד אלא ,
הקו ממדרגתו יותר הכתובנעלית כסיום הגמרא125דמת, וכפירוש זרע", ונזרעה "ונקתה יולדת126: "היתה :

צדיקים כולם ועמך – צדיקים של טובים127(תולדותיהן ומעשים מצוות שמגיע128– ועד בריוח", יולדת בצער (
שם" לעמוד יכולים אין גמורים צדיקים עומדים תשובה שבעלי "במקום – העצמי .129למרחב

כמו130כלומר רק זה אין אתהפכא, של ומצב מעמד כשנעשה הרי בהמה", כמעשה "עשתה שלפניֿזה כיון :
השלימות. בתכלית הוא שהאדם כפי ועד ל"אדם", "בהמה" שמהפכים כפי אלא כדבעי, להיות אדם על שפועלים

דרכיך ש"בכל באופן הרשות בעניני העבודה לגבי גם כולל צדיק, לגבי בעלֿתשובה מעלת זוהי והרי
הטמאות131דעהו" קליפות מג' שהיא עבירה של ענין זה אין הרי בהם, נכשל אם גם הרשות, בעניני שכן, –

קץ" עת עד . . החיצונים בידי וקשורים "אסורים שעה,132שהם לפי רק שיורד נוגה, קליפת של ענין אם כי ,

לקדושה ולעלות לחזור בנקל יכול דבר132ולאחריֿזה אודות שמדובר בהמה") ("מעשה בסוטה מהֿשאיןֿכן ,

כזכיות" לו נעשו ד"זדונות באופן היא העליה ובמילא, .133איסור,

‚Î:"זכרים יולדת נקבות . . יולדת "היתה בגמרא שכתוב מה גם וזהו .
קלה" "דעתה שנקבה – הוא ה' בעבודת לזכר נקבה שבין היינו,134החילוק שינויים, אצלה להיות שיוכל

תקיף שהוא זכר, מהֿשאיןֿכן הישר, מדרך נטיה של במצב הוא שלאחריֿזה וברגע ה'", "עובד הוא זה שברגע
בדעתו.

"מחיל ליום מיום בהליכה שעבודתו היינו, ה', בעבודת ד"זכר" התוקף אצלו שנעשה – זכרים" "יולדת וזהו
חיל" לעד"13אל תכון אמת "שפת לעד, קיימת היא ומצוותיה להמשיך135בתורה דרכו לבטח הולך כזה ובאופן ,

שכתוב כמו בעולם, לעשות136אלקות הוי' דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר למען ידעתיו "כי
הוי'" "אמת ממשיך הוא הרי ומשפט" "צדקה שעלֿידי היינו, ומשפט", העולם.137צדקה בעניני

בתוספות כדאיתא – העתידה הגאולה ענין כללות עם גם קשור זכר") ("יולדת זה ענין (בשם138והרי
אומרים139המכילתא ועלֿזה זכר", לשון דלעתיד משירה חוץ נקבה לשון השירות ש"כל שיר140) לך "ונודה

שכתוב כמו וקיימת141חדש", חזקה אמיתית גאולה תהיה דלעתיד שהגאולה כיון חדש", שיר לה' "שירו
גלות. אחריה שאין זכר) של התוקף מורה (שעלֿזה

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

וש"נ.119) יב). ע' (לעיל פ"ה
ועוד.120) רפי"ט. במדב"ר ח. שם ג. חוקת תנחומא ראה
חוקת.121) ר"פ פרש"י ב. סז, יומא ראה
ובכ"מ.122) ב. נ, בחוקותי לקו"ת שם. חולין וראה ז. לו, תהלים
ועוד.123) רע"א. ג, של"ה ראה
יתירה124) חביבות של ובאופן לבעלה, טהורה שנעשית כאשה

חז"ל ובלשון הפירוד, לאחרי שבא קירוב ככל לפנ"ז, שהי' מכמו
שנעשה "לרחוק ועוד) ב. לט, דרמ"צ א. כא, זח"ג ב. לד, ברכות (ראה

מוגה). בלתי (מהנחה קרוב"
ובפרש"י.125) כח ה, נשא
וש"נ.126) א. כו, סוטה
חלק.127) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'
ו.128) פ"ל, ב"ר

בהערה.129) 183 ע' תש"ט סה"מ וראה שם. ברכות
מוגה.130) בלתי מהנחה – ואילך מכאן
ספ"ג.131) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי
פ"ז.132) תניא
ב.133) פו, יומא
וש"נ.134) ב. לג, שבת ראה
פי"ג.135) תניא וראה ט. יב, משלי
יט.136) יח, וירא
ב.137) קיז, תהלים
ב.138) קטז, פסחים – ונאמר ה"ג ד"ה
א.139) טו, בשלח
הגש"פ.140) בנוסח
ועוד.141) יו"ד. מב, ישעי'
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שכתוב מה גם אור'142וזהו ב'תורה כמבואר בה", יולד ואיש תורה'143"איש שהסדר144וב'לקוטי שאףֿעלֿפי
נקבה" יולדת תחלה מזריע ש"איש תהיה145הוא תחלה מזריע איש כאשר גם הנה לבוא לעתיד מכלֿמקום, ,

תחלה"), מזריע "איש ענין (שזהו דלעילא באתערותא תהיה העתידה שהגאולה שאףֿעלֿפי והיינו, זכר, יולדת
שכתוב כמו וברחמים, זכר",146בחסד ד"יולדת באופן הגאולה תהיה מכלֿמקום, אקבצך", גדולים "ברחמים

גלות. אחריה שאין וקיימת חזקה גאולה

עמך"]. אנו "כי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה ואחרֿכך שמחה, ניגון [ניגנו

***

„Îפינח (פרשת השבוע בפרשת כתיב. היתה147ס) ישראל ארץ שחלוקת היינו, הארץ", את יחלק בגורל "אך
בגמרא כדאיתא הגורל, של149ומדרשים148עלֿפי בקלפי טרף זבולון, בידו ועלה שבטים של בקלפי "טרף

אליו. השייך החלק שבט לכל בנוגע ועלֿדרךֿזה עכו", תחום בידו ועלה תחומין
ההשתלשלות, דסדר הענין כללות שזהו – הרוחניים מהענינים נלקחים הגשמיים הענינים שכל ידוע והנה,
שבעולם הענינים כל של שהמציאות כך, הגשמי, העולם נשתלשל ומהם הרוחניים, העולמות ישנם שתחילה
של המציאות אמיתית היא הרוחני בעולם דוקא ואדרבה, הרוחני, בעולם כדוגמתם שיש בגלל היא הגשמי הזה

לעיל כמדובר האמיתי, יש ישנו שבו בפועל, הנברא יש (מלבד למטה שנמצא ).150הענין

היא, ישראל, ארץ לירושת בנוגע בגשמיות הגורל ענין שישנו לכך שהסיבה – הגורל לענין בנוגע כן וכמו
ברוחניות ישראל ארץ בירושת האדם, בעבודת שישנו .151מפני

‰Î:בזה והענין .
הקודש' ב'אגרת מבאר הזקן ז"ל152אדמו"ר רבותינו נשמה153מאמר שכל טפי", זהיר הוי במאי "אבוך

זה שענין לפי עז, ויתר שאת ביתר יותר, והידור וזריזות בזהירות לקיימו שצריכה מיוחד ענין לה יש ונשמה
ezcearהוא xwirעם ביחד שלכן, ושלימה, תמימה תורה היא שהתורה זה מצד אלא אינם הענינים שאר וכל ,

לכולנה. אחת תורה שהרי ישראל, בני כל כמו בהם מחוייב והוא המצוות, כל שאר גם לו ניתנו העיקרית, המצוה

ודוגמתו . . הדעת מבחינת למעלה אלא מושג, ודעת טעם בבחינת "אינו זה שענין הזקן, אדמו"ר ומסיים
בחינת הוא נאמרlxebdלמטה ועלֿזה נעים154ממש", ומה חלקנו טוב ".eplxeb"מה

הגלויים לכחותיו רק לא נוגע טפי, זהיר להיות צריך זה שבענין לנשמתו, פלוני ענין של שהשייכות והיינו,
ודעת. מטעם שלמעלה הגורל, בחינת נשמתו, לפנימיות גם נוגע זה אלא ודעת, טעם שעלֿפי והעבודה

אחר במקום מצוה,155ומבואר באיזו ונסיונות מניעות כמה לו שיש מרגיש האדם שכאשר – עלֿזה הבחינה
עלֿפי לנשמתו השייך הענין הוא הוא זה שענין הוראה זו הרי המצוות, שאר מקיום יותר לו קשה שקיומה

ביותר. הנוגע הענין הוא כי תוקף, בכל היצרֿהרע זה על מנגד ולכן הגורל,

ובכל מקום שבכל – לזמן ובנוגע למקום בנוגע גם הוא כן בפרט, אחד לכל בנוגע אמורים שהדברים וכשם
ענין שזהו כיון זה, על ביאור מוצאים לא והשגה שבהבנה למרות וזאת, ביחוד, לתקן שצריך ענין יש זמן
בתוקף, זה על מנגד היצרֿהרע כאשר – היא זה על הבחינה וכאמור, הגורל. ענין הדעת, מבחינת שלמעלה

טפי". "זהיר להיות צריך זה בענין שדוקא הסימן שזהו

לא אחרת שבמדינה בשעה בה פלוני, בענין הידורים תובעים מדוע קושיות: ששואלים לאלו המענה וזהו
זה בענין הכשלון על ודוקא נגדו? לחמו לא אחרת שבמדינה פרטי, בענין מלחמה דורשים ומדוע זאת? תבעו
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ה.142) פז, תהלים
ואילך.143) ג לז, מקץ
ג.144) כ, תזריע
וש"נ.145) א. ס, ברכות
ז.146) נד, ישעי'
נה.147) כו,
נד.148) שם, בפרש"י הובא א. קכב, ב"ב
שם.149) פרש"י ט. פכ"א, במדב"ר ו. פינחס תנחומא ראה
המאמר150) בחלק נכלל לא – מוגה. בלתי הנחה בהמאמר

שליט"א. אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגה
וש"נ.151) ואילך. 79 ס"ע ח"ו תו"מ גם ראה
סוס"ז.152)
ספר153) טז. הקדמה הגלגולים שער וראה סע"ב. קיח, שבת

פ"ד. הגלגולים
השחר.154) תפילת לפני – התפילה נוסח
גם155) וראה ואילך). 43 (ס"ע ספ"ו העבודה קונטרס עייג"כ

וש"נ. .81 ע' ח"ו תו"מ
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המצוה שזוהי ראיה זו הרי הישר, מדרך לסור רוצים זה בענין שדוקא כיון הנה – אמתלאות מיני כמה מוצאים
אדרבה, אלא לוותר, סיבה זו אין – בדבר קושי שיש ומה שאת. וביתר הידור ביתר אלא עוד ולא לתקנה, שצריך

ומצוות. בתורה בעבודתו הענינים שאר מכל יותר שנוגע עיקרי, ענין שזהו הראיה שזוהי כיון

ÂÎ:דעות ב' יש הגורל בענין והנה, .
איזה לברר כדי היה הגורל של שענינו לשבטים, הארץ בחלוקת וכמו בירור, – הוא הגורל של ענינו א)

השבטים. בשאר ועלֿדרךֿזה לשמעון, שייך חלק ואיזה לראובן שייך חלק

שאר (כמו חלקם את להם מקנה גם שהגורל היינו, קנין, גם אלא בירור, רק לא – הוא הגורל של ענינו ב)
ק לעשות צריכים ואין מטלטלין), אפילו או קרקעות קונים שעלֿידם אחר.הקנינים נין

בתרא בבא במסכת הגמרא דברי כולם"156וכפשטות קנו מהן לאחד גורל שעלה כיון שחלקו, "האחין :

שהקנין כיון נוסף, בקנין צורך שאין – הלשון ופשטות אהדדי"), ומקנו גמרו להדדי צייתי דקא הנאה ("בההיא
והראב"ד הרמב"ם דעות וכמבואר הגורל. עלֿידי כבר בזה.158ועוד157נעשה

בעבודה: הענין וביאור

באופן זה אין – פלוני של לחלקו ניתן מיוחדת, עבודה או מצוה זה, שענין הגורל עלֿפי נקבע כאשר
xxanשהגורל wxעם ולהלחם שווימען") ("אליין לבדו לשחות אותו מניחים ואחרֿכך לחלקו, שייך זה ַשענין

גם הגורל אלא ביותר, חזקה מלחמה שזוהי אףֿעלֿפי שעניןdpwnהיצרֿהרע, למעלה הגורל שעלֿידי והיינו, ,
זו. ועבודה מצוה עם הקשורים הענינים כל את הוא קונה לחלקו, נפל זה

נעשית אזי – הגילוי אל ההעלם מן זאת להביא רק וצריך הענינים, כל בהעלם אצלו ישנם שכבר ובידעו
הענין את לו הקנו כבר שהרי לאו, אם הענין את יקנה אם ספק כאן אין שהרי ובחיּות, יותר בשמחה עבודתו
נפעל שכבר מה בגלוי ממלא שהוא שלו, והבעלות המרות את להראות רק צריך והוא הגורל, עלֿידי מלמעלה

הגורל. הטלת עלֿידי בהעלם

ÊÎ:מזה וההוראה .
אלא מלמעלה, התורה נתינת עלֿידי רק לא ההכנה תחילה להיות הוצרכה ישראל, לארץ להכנס שכדי כשם
טובה "ארץ ישראל, ארץ את ולכבוש לילך יכולים היו לאחריֿזה ורק המקבלים, עלֿידי התורה קבלת גם

,159ורחבה"

שבעה ארץ ישראל, ארץ את לכבוש האמיתית, הגאולה אל לילך וצריכים האחרון, בגלות כשנמצאים כן כמו
וקדמוני" קניזי "קני האומות ג' ארץ וכן במילואה, ונגבה"160אומות וצפונה וקדמה ימה ד"ופרצת לאופן עד ,161,

מצרים" בלי וכלי,162"נחלה והקדמה הכנה להיות צריכה זה בשביל גם הרי – הגורל עלֿפי תתחלק היא שגם ,

ברוחניות ישראל ארץ ירושת .163עלֿידי

ה אחד לכל יש זה בענין elyוהרי wlgבבואו שכן, כולה, ישראל ארץ לכל שייכות לו שיש שאף והיינו, ,
זה שאין אף בארץ, התלויות המצוות בכל שם ומחוייב שלו, לארץ בא הוא הרי ישראל בארץ מקום ewlgלכל

לו יש בארץ בחלקו מכלֿמקום, zcgeinבארץ, dcear,וכאמור יותר, בהידור טפי", "זהיר להיות צריך שבה
הגילוי. אל ההעלם מן זאת להביא רק ועליו זו, מיוחדת לעבודה הדרוש כל את לו הקנו שכבר

טפחים מעשרה מלמעלה – ימשיכו יחד כולם בצירוף הנה ושלישי, שני אחד, יהודי זאת יעשה וכאשר
צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה את – טפחים מעשרה למטה

מאמין"]. "אני לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***
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ב.156) קו,
הי"א.157) פ"ב שכנים הל'
ואילך).158) תיז ע' ה' (כרך גורל ערך תלמודית אנציק' ראה
וש"נ.

ועוד.159) ח. ג, שמות

ובפרש"י.160) יט טו, לך לך ראה
יד.161) כח, ויצא
סע"א.162) קיח, שבת
סל"ב.163) לקמן ראה
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המצוה שזוהי ראיה זו הרי הישר, מדרך לסור רוצים זה בענין שדוקא כיון הנה – אמתלאות מיני כמה מוצאים
אדרבה, אלא לוותר, סיבה זו אין – בדבר קושי שיש ומה שאת. וביתר הידור ביתר אלא עוד ולא לתקנה, שצריך

ומצוות. בתורה בעבודתו הענינים שאר מכל יותר שנוגע עיקרי, ענין שזהו הראיה שזוהי כיון

ÂÎ:דעות ב' יש הגורל בענין והנה, .
איזה לברר כדי היה הגורל של שענינו לשבטים, הארץ בחלוקת וכמו בירור, – הוא הגורל של ענינו א)

השבטים. בשאר ועלֿדרךֿזה לשמעון, שייך חלק ואיזה לראובן שייך חלק

שאר (כמו חלקם את להם מקנה גם שהגורל היינו, קנין, גם אלא בירור, רק לא – הוא הגורל של ענינו ב)
ק לעשות צריכים ואין מטלטלין), אפילו או קרקעות קונים שעלֿידם אחר.הקנינים נין

בתרא בבא במסכת הגמרא דברי כולם"156וכפשטות קנו מהן לאחד גורל שעלה כיון שחלקו, "האחין :

שהקנין כיון נוסף, בקנין צורך שאין – הלשון ופשטות אהדדי"), ומקנו גמרו להדדי צייתי דקא הנאה ("בההיא
והראב"ד הרמב"ם דעות וכמבואר הגורל. עלֿידי כבר בזה.158ועוד157נעשה

בעבודה: הענין וביאור

באופן זה אין – פלוני של לחלקו ניתן מיוחדת, עבודה או מצוה זה, שענין הגורל עלֿפי נקבע כאשר
xxanשהגורל wxעם ולהלחם שווימען") ("אליין לבדו לשחות אותו מניחים ואחרֿכך לחלקו, שייך זה ַשענין

גם הגורל אלא ביותר, חזקה מלחמה שזוהי אףֿעלֿפי שעניןdpwnהיצרֿהרע, למעלה הגורל שעלֿידי והיינו, ,
זו. ועבודה מצוה עם הקשורים הענינים כל את הוא קונה לחלקו, נפל זה

נעשית אזי – הגילוי אל ההעלם מן זאת להביא רק וצריך הענינים, כל בהעלם אצלו ישנם שכבר ובידעו
הענין את לו הקנו כבר שהרי לאו, אם הענין את יקנה אם ספק כאן אין שהרי ובחיּות, יותר בשמחה עבודתו
נפעל שכבר מה בגלוי ממלא שהוא שלו, והבעלות המרות את להראות רק צריך והוא הגורל, עלֿידי מלמעלה

הגורל. הטלת עלֿידי בהעלם

ÊÎ:מזה וההוראה .
אלא מלמעלה, התורה נתינת עלֿידי רק לא ההכנה תחילה להיות הוצרכה ישראל, לארץ להכנס שכדי כשם
טובה "ארץ ישראל, ארץ את ולכבוש לילך יכולים היו לאחריֿזה ורק המקבלים, עלֿידי התורה קבלת גם

,159ורחבה"

שבעה ארץ ישראל, ארץ את לכבוש האמיתית, הגאולה אל לילך וצריכים האחרון, בגלות כשנמצאים כן כמו
וקדמוני" קניזי "קני האומות ג' ארץ וכן במילואה, ונגבה"160אומות וצפונה וקדמה ימה ד"ופרצת לאופן עד ,161,

מצרים" בלי וכלי,162"נחלה והקדמה הכנה להיות צריכה זה בשביל גם הרי – הגורל עלֿפי תתחלק היא שגם ,

ברוחניות ישראל ארץ ירושת .163עלֿידי

ה אחד לכל יש זה בענין elyוהרי wlgבבואו שכן, כולה, ישראל ארץ לכל שייכות לו שיש שאף והיינו, ,
זה שאין אף בארץ, התלויות המצוות בכל שם ומחוייב שלו, לארץ בא הוא הרי ישראל בארץ מקום ewlgלכל

לו יש בארץ בחלקו מכלֿמקום, zcgeinבארץ, dcear,וכאמור יותר, בהידור טפי", "זהיר להיות צריך שבה
הגילוי. אל ההעלם מן זאת להביא רק ועליו זו, מיוחדת לעבודה הדרוש כל את לו הקנו שכבר

טפחים מעשרה מלמעלה – ימשיכו יחד כולם בצירוף הנה ושלישי, שני אחד, יהודי זאת יעשה וכאשר
צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה את – טפחים מעשרה למטה

מאמין"]. "אני לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***
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ב.156) קו,
הי"א.157) פ"ב שכנים הל'
ואילך).158) תיז ע' ה' (כרך גורל ערך תלמודית אנציק' ראה
וש"נ.

ועוד.159) ח. ג, שמות

ובפרש"י.160) יט טו, לך לך ראה
יד.161) כח, ויצא
סע"א.162) קיח, שבת
סל"ב.163) לקמן ראה



f"iyz'dלו fenz a"i ,qgpit zyxt 'd mei zgiy

ÁÎישאר שלא הנפש, כחות בכל להיות צריכה השמחה, בעל אדמו"ר, מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, ההתקשרות .

מקושר. שאינו ענין או כח בנפשו
– בדיבור התקשרות הנשיא; של תורתו בלימוד והשגה הבנה עלֿידי – במחשבה התקשרות ובפרטיות:
מו"ח כ"ק והנהיג שרצה והפעולות הענינים עשיית עלֿידי – במעשה והתקשרות בדיבור; תורתו לימוד עלֿידי

אדמו"ר.

השכל; כח מלובש – תורתו בלימוד בפרט במחשבה, הנפש: כחות כל מלובשים אלו שבענינים זאת, ועוד
באופן (לא להיות צריכה הנ"ל הענינים כל ועשיית שבלב; ומדות ההרגש מלובש – דגמילותֿחסדים בהענינים

מלומדה" אנשים "לרצונכם"164ד"מצות ברצון, אלא) מקשר165, שהוא כך, התענוג, כח הרצון, פנימיות גם כולל ,
נפשו. כחות כל את

ËÎגם להיות צריך זה שענין וכיון .dyrna,אדמו"ר מו"ח כ"ק עסק שבהם בפעולות לעסוק ,

ושאר ודיבור מחשבה שעלֿידי בהתקשרות חסר שלפעמים החשבון, עלֿפי בעצמו, יודע אחד שכל ובפרט
הנפש, כחות

צדקה: נתינת – היא לזה היעוצה העצה הנה

בתניא מביא הזקן המצוות"166רבינו כל כנגד "שקולה מיגיע167שצדקה נותן שאדם ש"בצדקה ומבאר, ,
לצדקה וכשנותנן אלו, מעות בו שנשתכר אחר עסק או מלאכתו בעשיית מלובש החיונית נפשו כח כל הרי כפיו,
היה אלו ובמעות הואיל מכלֿמקום, מיגיעו, נהנה שאינו מי ש"גם ומוסיף, לה'", עולה החיונית נפשו כל הרי

לה'" נפשו חיי נותן הרי החיונית, נפשו חיי לקנות .168יכול

נפשו. חיי עם הקשורים הכחות בכל היינו, נפשו, חיי התקשרות מעין נעשה צדקה נתינת שעלֿידי ונמצא,

בחבירו וחבירו מנה בחבירו ש"נושה דמי נתן, דרבי שעבודא באופן היא הצדקה נתינת כאשר ובפרט
לזה" ונותנין מזה להם,169שמוציאין משועבד להיות עצמו על לקח נשיאינו שרבינו הענינים ישנם שהרי –

נשיאינו. רבינו של ה"שעבוד" את לוקחים לזה", ונותנין מזה "מוציאין אלו, ענינים עבור הנתינה עלֿידי כן, ואם

Ïהאחרונות בשנים – נדר בלי – שהונהג הטוב למנהג הטעם וזהו ההתוועדות)170. (בשעת תמוז שבי"ב ,

"אהלי אדמו"ר, מו"ח כ"ק שם על שנקראים הקודש טהרת על המוסדותֿחינוך החזקת עבור אחד כל מתנדב
היא מילתא שמא אשר ובחוץֿלארץ, תבנהֿותכונן, בארץֿהקודש שהם, מקום בכל ליובאוויטש", יצחק ,171יוסף

כי יכירום רואיהם "כל אשר השמחה, בעל רבינו וכוונת רצון כפי שיתחנכו וילדות) (ילדים תלמידים להעמיד
הוי'" ברך זרע .172הם

מובן הרי (כנ"ל), ההתקשרות לענין נוגעת זו שהתנדבות הלואיוכיון מעלה, שום בו אין בזה שהפירסום
שמו את כותב מיוחדת ובפתקא לכת, ובהצנע בחשאי נדבתו את נותן אחד שכל הוא המנהג לכן – יקלקל שלא

הציון. על אותו שיזכירו בכדי אמו, ושם

פעם כמדובר ואחד,173אמנם, אחד כל של לרשותו נתון הדבר והרי לו, יוותרו בפירסום, דוקא שרוצה מי ,

כח הרצון, פנימיות גם כולל וברצון, ורחבה, פתוחה ביד יותר, גדולה לבו נדבת כפי הנתינה שתהיה והעיקר,
.174התענוג

‡Ïעליה שנאמר הצדקה, מעלת וגדולה כתיב175. הענינים לכל בנוגע – בזאת". נא תנסון176"ובחנוני "לא
הלאווין במנין זה מונין ויש הוי'", הקב"ה.177את את לבחון שמותר בזאת", נא "ובחנוני כתיב בצדקה אבל ,

שתתעשר" בשביל "עשר הבטחתו את שיקיים – בבחינה יעמוד בוודאי בעשירות,178והקב"ה שיברך ,
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ובכ"מ.164) ב). (נג, פל"ט תניא וראה יג. כט, ישעי'
ה.165) יט, קדושים
ב).166) (מח, פל"ז
ה"א.167) פ"א פאה ירושלמי א. ט, ב"ב
ו.168) פכ"ב, ויק"ר א. קיט, ב"ק ג"כ ראה
וש"נ.169) א. לא, פסחים
(17058 ס"ע חי"ז (תו"מ סט"ז דאשתקד תמוז י"ב שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך).
קעט,171) ח"ב סע"א. ו, ח"א זהר ב. פג, יומא ב. ז, ברכות ראה

ועוד. סע"ב.
ט.172) סא, ישעי'
וש"נ.173) ואילך. 246 ס"ע חי"ג תו"מ ראה
וש"נ.174) ד. כח, שה"ש לקו"ת ראה
רמז.175) סו"ס יו"ד שו"ע וראה יו"ד. ג, מלאכי
טז.176) ו, ואתחנן
לרמב"ם177) ח"ב דרכים) פרשת (לבעהמ"ס מצוותיך דרך ראה
סד. סי'
וש"נ.178) א. קיט, שבת
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המזיקין מן וישמרך בממון, יברכך הקב"ה: של ברכתו דברים179ובאופן עבור בעשירות שישתמשו היינו, ,

ביתו. ובני הוא זאכן"), פרייליכע און זאכן ("געזונטע ושמחים ַַבריאים

אמר:) (ואחרֿכך

שעליהם הפתקים את וכן לכת, בהצנע הכסף את להכניס יוכלו שבהם המעטפות את עתה יחלקו מסתמא
לכת. בהצנע השמות את לציין יוכלו

משובח. זה הרי המרבה וכל שמח, ניגון עלֿידי שמחה, מתוך זאת ויעשו

ההקפות]. ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל ואחרֿכך ברכה". לכם "והריקותי [ניגנו

***

·Ïכל ועל הזמנים כל על הוא נוגע התורה, עניני ככל אשר, נוסף, לימוד ישנו הארץ, חלוקת לענין בנוגע .

המקומות.
לעי המוזכר מקום:ובהקדם ובכל זמן בכל ישנו ברוחניות ישראל ארץ של שהענין כד) (סעיף ל

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ היא ישראל ברוחניות180ארץ וענינה .
באופן הקדושה השראת תהיה אמותיו שבד' ומצב במעמד עצמו את שמעמיד באופן היא האדם שעבודת –

ובכחו ברשותו ניתן זה ענין והרי שנה", אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני ש"תמיד עלֿדרך תמידי,
ואחד. אחד כל של החפשית בבחירתו לגמרי ותלוי עליו, הבית' 'בעל להיות יוכל אחד שאף מבלי אחד, כל של

ד"אך הענין בזה גופאlxebaויש בזה הנה האמור, באופן העבודה כללות על שנוסף היינו, הארץ", את יחלק
כנ"ל. מיוחדת, עבודה אחד לכל יש

סיפור עוד ניתוסף זה צלפחד181ובענין דבנות הסיפור ז"ל182– חכמינו במדרשי כמבואר הארץ183, שחיבת
האנשים אצל מאשר יותר הנשים אצל .184היתה

‚Ïשכתוב כמו – במתןֿתורה לאנשים הנשים קדימת מצינו כן וכמו הנשים,185. (אלו יעקב לבית תאמר "כה
ישראל", לבני ותגיד ואחרֿכך)

נאמר עליו – המשכן בעשיית שבארון186וכן הלוחות עלֿידי בתוכם", ושכנתי מקדש לי שמזה187"ועשו ,

שכתוב כמו – המשכן עשיית היא התורה דנתינת שהתכלית הנשים",188מובן על האנשים "ויבואו

גם אלא במדבר, שהיה כפי רוחנית עבודה רק לא – היא בתוכם") ("ושכנתי המשכן דעשיית התכלית והרי
היתה שאצלן הנשים, מעלת מצינו זה בענין וגם ישראל; לארץ בכניסה נושבת, ארץ אל בבואם העבודה אופן

האנשים. אצל מאשר יותר הארץ חיבת

") קשורים – ישראל לארץ וכניסה המשכן, עשיית מתןֿתורה, – אלו ענינים והםג' בזה, זה זיך") קייטלען
אחד: המשך

כמאמר מתןֿתורה, – הוא הדברים כל הדברים189התחלת כל שהתחלת הרי עלמא", וברא באורייתא "אסתכל
ולטבע. לעולם שקדמה התורה קבלת הוא

ה' עיני גו' אשר ל"ארץ הכניסה ענין והוא בתחתונים, דירה יתברך לו לעשות – הוא הדברים כל תכלית
דחול, עובדין וכו'), (החורש המלאכות ל"ט הטבע, סדר התחיל ישראל שבארץ היות דעם בה", אלקיך

" אלקות, נרגש להיות צריך הענינים בכל הרי הקדושהcinzמכלֿמקום, המשכת ענין שהוא בה", אלקיך ה' עיני
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ובספרי.179) כד ו, נשא
יב.180) יא, עקב
ע'181) חי"ד (תו"מ ואילך סל"א תשט"ו תמוז י"ג שיחת גם ראה

ואילך). 208
ואילך.182) א כז, (פינחס) פרשתנו
סד.183) כו, שם פרש"י יו"ד. פכ"א, במדב"ר ז. שם תנחומא ראה
א. כז,

(18467 ס"ע חי"ז (תו"מ סכ"ו דאשתקד תמוז י"ב שיחת גם ראה
ואילך).
ופרש"י).185) (ובמכילתא ג יט, יתרו
ח.186) כה, תרומה
תרומה.187) ר"פ רמב"ן ראה
ורמב"ן.188) ובפרש"י כב לה, ויקהל
רע"ב.189) קסא, זח"ב
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המזיקין מן וישמרך בממון, יברכך הקב"ה: של ברכתו דברים179ובאופן עבור בעשירות שישתמשו היינו, ,

ביתו. ובני הוא זאכן"), פרייליכע און זאכן ("געזונטע ושמחים ַַבריאים

אמר:) (ואחרֿכך

שעליהם הפתקים את וכן לכת, בהצנע הכסף את להכניס יוכלו שבהם המעטפות את עתה יחלקו מסתמא
לכת. בהצנע השמות את לציין יוכלו

משובח. זה הרי המרבה וכל שמח, ניגון עלֿידי שמחה, מתוך זאת ויעשו

ההקפות]. ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל ואחרֿכך ברכה". לכם "והריקותי [ניגנו

***

·Ïכל ועל הזמנים כל על הוא נוגע התורה, עניני ככל אשר, נוסף, לימוד ישנו הארץ, חלוקת לענין בנוגע .

המקומות.
לעי המוזכר מקום:ובהקדם ובכל זמן בכל ישנו ברוחניות ישראל ארץ של שהענין כד) (סעיף ל

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ היא ישראל ברוחניות180ארץ וענינה .
באופן הקדושה השראת תהיה אמותיו שבד' ומצב במעמד עצמו את שמעמיד באופן היא האדם שעבודת –

ובכחו ברשותו ניתן זה ענין והרי שנה", אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני ש"תמיד עלֿדרך תמידי,
ואחד. אחד כל של החפשית בבחירתו לגמרי ותלוי עליו, הבית' 'בעל להיות יוכל אחד שאף מבלי אחד, כל של

ד"אך הענין בזה גופאlxebaויש בזה הנה האמור, באופן העבודה כללות על שנוסף היינו, הארץ", את יחלק
כנ"ל. מיוחדת, עבודה אחד לכל יש

סיפור עוד ניתוסף זה צלפחד181ובענין דבנות הסיפור ז"ל182– חכמינו במדרשי כמבואר הארץ183, שחיבת
האנשים אצל מאשר יותר הנשים אצל .184היתה

‚Ïשכתוב כמו – במתןֿתורה לאנשים הנשים קדימת מצינו כן וכמו הנשים,185. (אלו יעקב לבית תאמר "כה
ישראל", לבני ותגיד ואחרֿכך)

נאמר עליו – המשכן בעשיית שבארון186וכן הלוחות עלֿידי בתוכם", ושכנתי מקדש לי שמזה187"ועשו ,

שכתוב כמו – המשכן עשיית היא התורה דנתינת שהתכלית הנשים",188מובן על האנשים "ויבואו

גם אלא במדבר, שהיה כפי רוחנית עבודה רק לא – היא בתוכם") ("ושכנתי המשכן דעשיית התכלית והרי
היתה שאצלן הנשים, מעלת מצינו זה בענין וגם ישראל; לארץ בכניסה נושבת, ארץ אל בבואם העבודה אופן

האנשים. אצל מאשר יותר הארץ חיבת

") קשורים – ישראל לארץ וכניסה המשכן, עשיית מתןֿתורה, – אלו ענינים והםג' בזה, זה זיך") קייטלען
אחד: המשך

כמאמר מתןֿתורה, – הוא הדברים כל הדברים189התחלת כל שהתחלת הרי עלמא", וברא באורייתא "אסתכל
ולטבע. לעולם שקדמה התורה קבלת הוא

ה' עיני גו' אשר ל"ארץ הכניסה ענין והוא בתחתונים, דירה יתברך לו לעשות – הוא הדברים כל תכלית
דחול, עובדין וכו'), (החורש המלאכות ל"ט הטבע, סדר התחיל ישראל שבארץ היות דעם בה", אלקיך

" אלקות, נרגש להיות צריך הענינים בכל הרי הקדושהcinzמכלֿמקום, המשכת ענין שהוא בה", אלקיך ה' עיני
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ובספרי.179) כד ו, נשא
יב.180) יא, עקב
ע'181) חי"ד (תו"מ ואילך סל"א תשט"ו תמוז י"ג שיחת גם ראה

ואילך). 208
ואילך.182) א כז, (פינחס) פרשתנו
סד.183) כו, שם פרש"י יו"ד. פכ"א, במדב"ר ז. שם תנחומא ראה
א. כז,

(18467 ס"ע חי"ז (תו"מ סכ"ו דאשתקד תמוז י"ב שיחת גם ראה
ואילך).
ופרש"י).185) (ובמכילתא ג יט, יתרו
ח.186) כה, תרומה
תרומה.187) ר"פ רמב"ן ראה
ורמב"ן.188) ובפרש"י כב לה, ויקהל
רע"ב.189) קסא, זח"ב
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יהיה לבוא ולעתיד ישראל, ארץ של ענינה זה הרי העתידה הגאולה קודם אשר, התחתונה, הלזו הגשמית בארץ
ז"ל רבותינו כמאמר הארצות, בכל הארצות".190כן בכל שתתפשט ישראל ארץ "עתידה

כסף מזהב המשכן בנין הוא העולם) בעניני התורה נמשכת (שעלֿידו ישראל וארץ התורה בין והממוצע
המדה מן אינו הארון מקום שבמשכן כיון כו', כאחד.191ונחושת מקום ובלי מקום ,

הוא דוקא שעלֿידם כך, כדי עד מיוחדים, וכחות מיוחדת זכות לנשים שהיתה מצינו אלו דברים ג' ובכל
תחלה שהקדים שעלֿידי וקיומם) הדברים כל (התחלת מתןֿתורה גבי שכתוב כמו לאנשים, גם הענינים כל קיום

ישראל" ב"בני גם הקיום נעשה יעקב", "בית .192את

„Ï:ישראל לארץ לכניסה בנוגע יתירה הדגשה יש זה ובענין .
כי, – במדבר היותם לגבי בערך שלא במיוחד, הנשים אצל יתירה טירחא התחילה ישראל לארץ בכניסה
הכוס מזיגת כמו בחביבות, התלויות המלאכות מלבד הנה לבעלה, לעשות מחוייבת שהאשה למלאכות בנוגע

בעצמה לעשותן צריכה שפחות כמה לה יש שאפילו המטה, לא193והצעת ככולן רובן המלאכות, שאר כל הרי ,

במדבר; היו

הר – המזון ללבושיםהכנת ובנוגע המוכן. מן היה שהמזון כך, מרים, של מבארה ומים ה"מן", ירד במדבר י
אותם מגהצים היו הכבוד וענני עמהם, גדלים הלבושים היו במדבר הרי לא194– במדבר, שבהיותן ונמצא, .
והבנות. הבנים בחינוך היה עיסוקן וכל אלו, במלאכות טירחא לנשים היתה

ישראל. לארץ להכנס לרצות צריכות הנשים היו לא שכל, עלֿפי הרי, שכן, וכיון

באמרם ישראל, לארץ להכנס רצו שלא המרגלים הנהגת היפך – הארץ חיבת אצלן היתה ואףֿעלֿפיֿכן,
יושביה" אוכלת "ארץ הנוספות,195שהיא המלאכות כל את עצמן על לקבל שהסכימו –

אל הקצה מן דהיינו, קדושה, ארץ ישראל", "ארץ כנען" מ"ארץ יעשו לשם, בכניסתן אשר, תקוה, מתוך
כנען ארץ דמעשה מהתועבות ארץ196הקצה: שזוהי הגשמית, בארץ להיות שיכולה הקדושה לתכלית עד ,

קדושות" ה"עשר ככל וכו', חומה המוקפות עיירות – מקודש היותר המקום עצמה ישראל ובארץ ישראל,
במשנה .197שנישנו

‰Ïישראל ובנות לנשי הוראתֿדרך בתור שבכתב, בתורה נכתב הארץ, את חיבבו צלפחד שבנות זה, וענין .
הקדושה: לארץ לילך צריכים כיצד הבאים, הדורות בכל

חביבות עם הקשורים בענינים רק לא והכחות, הזכות להם וניתנה אחריות, מוטלת ישראל ובנות נשי על
הבית, הנהגת לכללות בנוגע גם אלא והבנות, הבנים חינוך עם הקשורים בענינים רק ולא כו',

פנימה" מלך בת כבודה "כל – היא (ואילו לביתו מחוץ יוצא כאשר גם הבעל להנהגת בנוגע ),198ואפילו

חכמת עלֿפי היתה שהנהגתו יתברר וכאשר בחוץ, בעניניו התנהג כיצד ישאלוהו לביתו שבשובו בידעו שכן,
מתאים זה אם הרשות, עניני גם דבר, כל לשפוט הוא ד"משפטים" שהענין (במאמר) לעיל [כמדובר התורה
ואם איד"), תורה ("א ליהודיֿתורני כראוי שהתנהג יפה", "בעין עליו יסתכלו אזי התורה], וחכמת שכל ַעלֿפי
משפיע זה הרי – איֿשביעותֿרצון יגרום זה הרי אחר, באופן להתנהג צריך שהיה מסויים בענין שנכשל יתברר

ובמלאכתו. בעבודתו או במשרדו בהיותו גם כדבעי להתנהג עליו

ובזמנה:ונ במקומה הפועל אל להביא צריכה אשה שכל ההוראה קודת

רק לא היינו, ד"תמיד", ובאופן בה", אלקיך ה' ד"עיני להנהגה החיבה נרגשת להיות צריכה עניניה בכל
דער שטייט ("אטֿדא הקב"ה נצב שכאן יורגש חול ובעניני החול בימות גם אלא ויוםֿטוב, ָָבשבת
עובדו אם ולב כליות ובוחן עליו ומביט . . עליו נצב ה' "והנה מ"א: פרק בתניא שכתוב כמו אויבערשטער"),

כראוי".

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

ישעי'190) יל"ש ור"ח. שבת פ' פס"ר בתחלתו. דברים ספרי ראה
תקג. רמז
וש"נ.)191 סע"א. כא, יומא
ב.192) פכ"ח, במקומו, שמו"ר
ה"גֿד.193) פכ"א אישות הל' רמב"ם ראה

ד.194) ח, עקב פרש"י
לב.195) יג, שלח
ופרש"י.196) ובתו"כ ג יח, אחרי ראה
ואילך.197) מ"ו פ"א כלים
יד.198) מה, תהלים
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ופעולה פרטי ענין בכל בה", אלקיך ה' עיני ש"תמיד באופן להנהגה גלויה חיבה האשה אצל תהיה וכאשר
מחוץ בהיותו גם הבעל, עם יחד כולו, הבית את מעמיד זה הרי – הרשות ובעניני החול בימות אפילו פרטית,

אלקות. המשכת יתברך, לו דירה שם שתהיה באופן לביתו,

אירא" לא לי "ה' אזי – הקב"ה עם יחד נמצאים עמדי"199וכאשר אתה כי רע אירא "לא היינו,200, ,

ירביצני דשא ש"בנאות באופן המצטרך כל את נותן שהקב"ה מזה, ויתירה והעיכובים, המניעות כל שמתבטלים
רויה" כוסי גו' ינהלני מנוחות מי וכבוד,201על מנוחה של באופן גם אלא כשרות, של באופן רק לא ,

הגשמיים, הענינים בכל והרחבה טוב נמשך שעלֿידיֿזה הרוחנית, בעבודה ורחבה" טובה "ארץ – ובפשטות
רויחא. ומזוני חיי בבני

צדק']. ה'צמח ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה ואחרֿכך ה'בינוני', ניגון [ניגנו

***

ÂÏהנה ענין, באיזה או מקום באיזה גרעון נעשה שתהיה סיבה מאיזו שכאשר אנו רואים קדושה בעניני .

זה. בענין שנעשה החסרון את – שהיא מדה באיזו – למלא כדי אחרים, בענינים תוספת נעשה ה' בחסדי
בגמרא כדאיתא – העגל חטא מתןֿתורה, שלאחרי הראשון מהחטא החל שמצינו חטאו202וכפי "אלמלא

במדרש איתא ועלֿדרךֿזה בלבד", יהושע וספר תורה חומשי חמשה אלא להם ניתן לא לו203ישראל ש"אמר
אני השניים ובלוחות בלבד, הדברות עשרת אלא בהם היו שלא הראשונות בלוחות תצטער אל (למשה) הקב"ה

דכתיב הוא הדא ואגדות, מדרש הלכות בהם שיהא לך לתושיה",204נותן כפלים כי חכמה תעלומות לך ויגד
העגל. חטא עלֿידי שנעשה והחסרון הגרעון את למלא כדי בתורה ענינים וכמה כמה שנוספו היינו,

שכתוב כמו העגל, חטא עלֿידי [שבא המקדש בית לחורבן בנוגע ופקדתי",205ועלֿדרךֿזה פקדי "וביום
ההוא" בלילה העם "ויבכו באב206וכן תשעה של הבכיה באה שמזה שעלֿידיֿזה207, החורבן], ענין שהוא ,

בעולמות, וההמשכות העולמות עליית עניני כל תלויים שבו הקרבנות, מענין החל ענינים, וכמה כמה בטלו

דאיןֿסוף"וכמדובר רזא עד עולה דקורבנא התפילה,208ש"רזא ענין נתפשט זה, חסרון למלא כדי הנה –

תקנום" קרבנות קיים209ש"במקום היה המקדש שבית בזמן מאשר יותר של210, ענין שזהו אףֿעלֿפי אשר, ,

שעליו זה עם ומתקשר מתחבר הוא התפילה, בשעת בינתיים, הרי ופשעים, עוונות על ומחילה סליחה בקשת
הקב"ה!211נאמר המלכים מלכי מלך – עומד" אתה מי לפני "דע

כשלון ישנו שכאשר – פרטיים לענינים בנוגע גם הוא כן כלליים, לענינים בנוגע אמורים שהדברים וכשם
כחות שהם התשובה, ענין על כחות מלמעלה נותנים אזי מסויים, בענין דורכפאל") xzei("א milrpמהכחות ַַ

הנמצא לאדם הסיוע בין החילוק בדוגמת הרגיל, דרך על המצוות וקיום התורה דלימוד העבודה על שנותנים
שהוא הוי'", "בהר לעלות שיוכל מישור xzeiבמקום lwpלהוציאו שצריכים עמיקתא" ל"בירא שנפל למי מהסיוע

ה'". "הר לפיסגת ולהעלותו עמוק מבור

ÊÏ,ומעמיק הולך שהגלות העובדה למרות ולכן: .
כמלאכים הראשונים "אם הש"ס: בזמן עוד שנאמר וכפי אלקות, גילוי ומתמעט הולך לדור מדור שהרי –

יאיר" בן פנחס רבי של כחמורו ולא כחמורים, אנו . . אדם כבני שעברו212אנו לאחרי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
(בתמיה) דרא" "אכשור של בתנועה דורות בדוגמת213ריבוי דמשיחא", דעקבתא "דרא הנקרא האחרון לדור עד ,

בתנועה ליפול יכולים שהיו כך – נרגשת אינה שכמעט עד ביותר מועטת שבו שהחיּות האדם, שבגוף ה"עקב"
מדעת" שלא "יאוש ,214של
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ופעולה פרטי ענין בכל בה", אלקיך ה' עיני ש"תמיד באופן להנהגה גלויה חיבה האשה אצל תהיה וכאשר
מחוץ בהיותו גם הבעל, עם יחד כולו, הבית את מעמיד זה הרי – הרשות ובעניני החול בימות אפילו פרטית,

אלקות. המשכת יתברך, לו דירה שם שתהיה באופן לביתו,

אירא" לא לי "ה' אזי – הקב"ה עם יחד נמצאים עמדי"199וכאשר אתה כי רע אירא "לא היינו,200, ,

ירביצני דשא ש"בנאות באופן המצטרך כל את נותן שהקב"ה מזה, ויתירה והעיכובים, המניעות כל שמתבטלים
רויה" כוסי גו' ינהלני מנוחות מי וכבוד,201על מנוחה של באופן גם אלא כשרות, של באופן רק לא ,

הגשמיים, הענינים בכל והרחבה טוב נמשך שעלֿידיֿזה הרוחנית, בעבודה ורחבה" טובה "ארץ – ובפשטות
רויחא. ומזוני חיי בבני

צדק']. ה'צמח ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה ואחרֿכך ה'בינוני', ניגון [ניגנו

***

ÂÏהנה ענין, באיזה או מקום באיזה גרעון נעשה שתהיה סיבה מאיזו שכאשר אנו רואים קדושה בעניני .

זה. בענין שנעשה החסרון את – שהיא מדה באיזו – למלא כדי אחרים, בענינים תוספת נעשה ה' בחסדי
בגמרא כדאיתא – העגל חטא מתןֿתורה, שלאחרי הראשון מהחטא החל שמצינו חטאו202וכפי "אלמלא

במדרש איתא ועלֿדרךֿזה בלבד", יהושע וספר תורה חומשי חמשה אלא להם ניתן לא לו203ישראל ש"אמר
אני השניים ובלוחות בלבד, הדברות עשרת אלא בהם היו שלא הראשונות בלוחות תצטער אל (למשה) הקב"ה

דכתיב הוא הדא ואגדות, מדרש הלכות בהם שיהא לך לתושיה",204נותן כפלים כי חכמה תעלומות לך ויגד
העגל. חטא עלֿידי שנעשה והחסרון הגרעון את למלא כדי בתורה ענינים וכמה כמה שנוספו היינו,

שכתוב כמו העגל, חטא עלֿידי [שבא המקדש בית לחורבן בנוגע ופקדתי",205ועלֿדרךֿזה פקדי "וביום
ההוא" בלילה העם "ויבכו באב206וכן תשעה של הבכיה באה שמזה שעלֿידיֿזה207, החורבן], ענין שהוא ,

בעולמות, וההמשכות העולמות עליית עניני כל תלויים שבו הקרבנות, מענין החל ענינים, וכמה כמה בטלו

דאיןֿסוף"וכמדובר רזא עד עולה דקורבנא התפילה,208ש"רזא ענין נתפשט זה, חסרון למלא כדי הנה –

תקנום" קרבנות קיים209ש"במקום היה המקדש שבית בזמן מאשר יותר של210, ענין שזהו אףֿעלֿפי אשר, ,

שעליו זה עם ומתקשר מתחבר הוא התפילה, בשעת בינתיים, הרי ופשעים, עוונות על ומחילה סליחה בקשת
הקב"ה!211נאמר המלכים מלכי מלך – עומד" אתה מי לפני "דע

כשלון ישנו שכאשר – פרטיים לענינים בנוגע גם הוא כן כלליים, לענינים בנוגע אמורים שהדברים וכשם
כחות שהם התשובה, ענין על כחות מלמעלה נותנים אזי מסויים, בענין דורכפאל") xzei("א milrpמהכחות ַַ

הנמצא לאדם הסיוע בין החילוק בדוגמת הרגיל, דרך על המצוות וקיום התורה דלימוד העבודה על שנותנים
שהוא הוי'", "בהר לעלות שיוכל מישור xzeiבמקום lwpלהוציאו שצריכים עמיקתא" ל"בירא שנפל למי מהסיוע

ה'". "הר לפיסגת ולהעלותו עמוק מבור

ÊÏ,ומעמיק הולך שהגלות העובדה למרות ולכן: .
כמלאכים הראשונים "אם הש"ס: בזמן עוד שנאמר וכפי אלקות, גילוי ומתמעט הולך לדור מדור שהרי –

יאיר" בן פנחס רבי של כחמורו ולא כחמורים, אנו . . אדם כבני שעברו212אנו לאחרי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
(בתמיה) דרא" "אכשור של בתנועה דורות בדוגמת213ריבוי דמשיחא", דעקבתא "דרא הנקרא האחרון לדור עד ,

בתנועה ליפול יכולים שהיו כך – נרגשת אינה שכמעט עד ביותר מועטת שבו שהחיּות האדם, שבגוף ה"עקב"
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בנוגע לזמןdxezlמכלֿמקום, שמזמן – הפכית תנועה ישנה ה' בחמלת הנה ,sqezipe jledמה לגבי בתורה
ותיק"), "תלמיד אינו (דאםֿלאֿכן, כהלכה בתורה חידושים שמחדש ותיק" "תלמיד עלֿידי עתה, עד שהיה

מסיני למשה שנאמר מה בזהר215ומגלה וכדאיתא "לאפשא216, בתורה, הוספה של ענין להיות צריך יום שבכל
לה".

בתורה; ענינים עוד שנוספו אדרבה, אלא בתורה, מיעוט נעשה לא הזמן שבמשך בלבד זו שלא ונמצא,
הענק" לגבי "כננס אנו שבזה והשגה, בהבנה אינה שההוספה שמדור217אלא, הענינים, לידיעת בנוגע אם כי ,

בתורה. ענינים עוד ונתגלו נוספו לשנה ומשנה לדור

ÁÏאדמו"ר מו"ח כ"ק שחידש הכללית התנועה גם וזוהי שתהיה218. – זו למדינה בבואו השמחה, בעל ,

בקצווי רחוקות ופינות מקומות לכמה אחדים שבועות למשך יסעו ושנה שנה שבכל – חדש באופן התורה הפצת
למקומות גם ומצוותיה, תורה ה', דבר להביא כדי לה), שמחוצה במדינות גם האפשרית (ובמדה ארצותֿהברית

שישנוכא ידיעה לא ואפילו זה, על ורצון רעב אפילו שם אין אלא ומצוות, תורה שם שאין בלבד זו שלא לו
בעולם... כזה ענין

עד ומקום מקום בכל העיקר", הוא ש"המעשה במעשה, להביאו מנת על קיים רושם מזה שישאר ובאופן
זיך"), לאזט עס וויפל ("אויף שאפשר ָכמה

בגלותא" – ישנה "אני כאשר גם שהרי משהו, לפעול יכולים מקום מקום שבכל בכך, ספק כל "לבי219ואין ,
"לגאולה" להקב"ה", – .220ער

שהעבודה כך, יותר, ומבורר מזוכך היה העולם כאשר שנים, עשרות לפני זאת עשו לא למה לשאלה: ובקשר
הנותנת: היא הרי – עכשיו מאשר יותר בקלות היתה

ככה פעמים כמה ולהוסיף הקדושה בצד להתאמץ צריכים – למטה דרגא הדור ירד פרטים כמה שמצד כיון

אור", ותורה מצוה ד"נר בענינים

בזה" זה ערבים ישראל ש"כל שיודעים התורה221וכיון עניני את שיביאו באופן להיות ההוספה צריכה ,

יכונה" ישראל "בשם אשר לאלו גם להמתין222ומצוות שלא והיינו, ומצוות, תורה עניני אודות יודעים ואינם ,
ומצוות תורה עניני לך הא לו: ולומר משנתו, להעירו אליו, לבוא אלא משהו, לו שחסר וירגיש שיתעורר עד

פיך" "פתח המוכן, "ואמלאהו"223מן – ואז פיך", .224ו"הרחב

אויסגעריסן" ווערן "זיי ובלבולים, טלטולים להם ויש בכך, לעסוק שנוסעים לאלו בנוגע מובן כן וכמו
עשרים לפני שהיה כפי ומספיק די הזה? ולענין לנו מה לשאול: הם יכולים ובמילא ברוחניות, ואפילו בגשמיות
כימים שלא לדעת, עליהם – מכונו... על העולם עמד ואףֿעלֿפיֿכן הזה, הענין כל היה שלא שנה, ושלושים
עלֿידיֿזה ככה, פעמים כמה חיזוק להיות צריך אחד, בענין חלישות שנעשית כיון האחרונים: הימים הראשונים

דפים" ב' יקרא אחד דף לקרות רגיל היה בשני225ש"אם ילמד זה, במקום רק תורה ללמוד רגיל היה ואם ,
"חוצה" והמעיינות התורה הפצת שתהיה עד שב"חוצה",מקומות, תחתון היותר להקצה ועד ,

הארצות, בכל ישראל ארץ תתפשט שאז צדקנו, משיח שעלֿידי חוצה" מעיינותיך ל"יפוצו ההכנה שזוהי
מכסים" לים כמים ה' את דעה הארץ .226ו"מלאה

ËÏ,גופם וטירחת ביגיעתם ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בממונם, בזה, ומשתתפים שמשתדלים אלו וכל .

שבועות כמה למשך הצדה עצמם את שמניחים היינו, בנשמתם, גם בזה שמשתתפים אלו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
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רפמ"ז.215) שמו"ר ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה ראה
ועוד.

ד.216) לט, מקץ בתו"א הובא ב. יב, ח"א
מטראני).217) ישעי' ר' (בשם הספר בראש הלקט שבלי ראה

ת. ע' תרס"ו המשך יו"ד. לשו"ע לפירושו דעת' ה'חוות הקדמת
ובכ"מ.
תו"מ218) גם וראה שם. 61 ובהערה ,324 ע' תש"ט סה"ש ראה

וש"נ. .99 ע' חי"ז
א.219) צה, זח"ג

תתקפח).220) (רמז שם יל"ש (א)). ב (פ"ה, עה"פ שהש"ר ראה
ועוד.

וש"נ.221) סע"א. לט, שבועות
וש"נ.222) .176 ע' ח"ג תו"מ וראה ה. מד, ישעי' – הכתוב לשון
חֿט.223) לא, משלי
יא.224) פא, תהלים
(225.17ֿ16 הערות לעיל נסמן
בסופן.226) מלכים הל' רמב"ם וראה ט. יא, ישעי'
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מה בהם שיקויים להם מובטח – אור" ותורה מצוה "נר ה', דבר אליו להביא הזולת של בטובתו ומשתדלים
הזקן רבינו ככה".227שכתב פעמים אלף זכים ולבו מוחו ש"נעשים

שתתעשר", בשביל "עשר אדרבה: אלא בהם, שעוסקים בענינים אצלם יחסר שלא בלבד זו שלא ובוודאי
אצלם יתווסף מעשר, ה"צדקה", נתינת שעלֿידי הכנתxyrהיינו, על נוסף לזולת, שנותנים בענינים ככה פעמים

יתווסף שבזה והלב, המוח ככה.`slוהכשרת פעמים

Ó,ומוצלחת טובה בשעה הקרובים, בימים לנסוע שעומדים והאברכים לבחורים בנוגע היא הדברים כוונת .
הרחוקות. במדינות או הסמוכות במדינות בארצותֿהברית, רחוקות, לפינות ה' דבר את להביא

רק לא בואם, מקום בכל אויפטאן") דעם ("אין בפעולתם מופלגה הצלחה מתוך נסיעתם שתהיה ָויהיֿרצון
שלאחריֿזה לימים ניכרת ופעולה רושם שישאר פנימי, באופן גם אלא מקיף, ,228באופן

המצוות ובקיום שמים ביראת התורה בלימוד – הפרטיים בעניניהם מופלגה הצלחה להם תהיה ועלֿידיֿזה
לבב. וטוב שמחה מתוך בהידור,

שמחה. ניגון וינגנו "לחיים", יאמרו הנוסעים שכל צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

נפשי"]. לך "צמאה שעמדה". "והיא מהר"ש. מאדמו"ר ניגון לנגן צוה אחרֿכך

***

‡Óכ"ק נדפסה. שכבר ברשימה גם זה מעין (ויש מרשימותיו באחת כותב אדמו"ר השמחה229מו"ח שביום ,(

השמחה בעל של להיכלו הרביים כל תורה.230באים בפניהם אומר והוא ,
ההילולא, בעל השמחה, בעל והוא, להיכלו, באו הרביים שכל אביו, אודות זאת כותב אדמו"ר מו"ח כ"ק –

התורהֿמאמר. התחלת גם וכותב מאמר, לפניהם אמר

ובפרט שלו, הגאולה) (יום השמחה ליום בנוגע – עצמו אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל גם הוא שכן מובן, ומזה
ענינים. ב' בו שיש היינו שלו, ההולדת יום גם הוא השמחה שיום

בכמה תמוז די"בֿי"ג הגאולה שמחת את חוגגים עתה הרי – השמחה) בעל של בהיכלו (הנעשה זה ומלבד
לארץ. בחוץ והן ישראל בארץ הן העליון, כדור בחצי והן זה כדור בחצי הן בעולם, מקומות וכמה

ובכן:

של בכוחם הרי – לעולם עולם שבין ההפסק על הבט ומבלי המקום, והפסק הזמן הפסק על הבט מבלי
יחד, כולם להתאחד ישראל

יתברך, ומהותו לעצמותו עד רום, עומק עד תחת מעומק לכולנה, אחת תורה והמצוה, התורה עלֿידי –

שזהו כולם, אצל בשוה הוא המצוה ועצם התורה עצם אבל כו', לבוש עוד שנוסף בכך אלא אינו החילוק שהרי
"עדות" בשם נקראים ומצוות בכל231שהתורה בשוה שהוא יתברך, ומהותו עצמותו על מעידים שהם כיון ,

– הזמנים ובכל המקומות בכל כולם, העולמות

השמחה, נערכת שבה השמחה, בעל של בהיכלו – יחד כולם מתאחדים הגאולה חג את החוגגים שכל כך
תורתו. קול שומעים וכולם תורה, אומר השמחה ובעל

להיכלו אותו שמכניסים הדבר ברור – השמחה בעל אל שייכות") א ("עּפעס שייכות איזו לו שיש מי ַכל
בגמרא שמצינו (כפי אחרת בשורה או זו בשורה אותו מושיבים אם רק הוא החילוק השמחה; בעל שישנן232של

גדולה היא כאשר גם הנה היחיד", "רשות שזוהי וכיון זה. בהיכל נמצאים אופן בכל אבל שורות), וכמה כמה
מוגבלת אינה היחיד שרשות שמצינו כפי היא, אחת רשות העליון, לקצה עד התחתון מהקצה כולה, הרי ביותר,

לרקיע עד ועולה שבוקעת אמו233בגדלה, כד' וכולה שויא, .234ת
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מה בהם שיקויים להם מובטח – אור" ותורה מצוה "נר ה', דבר אליו להביא הזולת של בטובתו ומשתדלים
הזקן רבינו ככה".227שכתב פעמים אלף זכים ולבו מוחו ש"נעשים

שתתעשר", בשביל "עשר אדרבה: אלא בהם, שעוסקים בענינים אצלם יחסר שלא בלבד זו שלא ובוודאי
אצלם יתווסף מעשר, ה"צדקה", נתינת שעלֿידי הכנתxyrהיינו, על נוסף לזולת, שנותנים בענינים ככה פעמים

יתווסף שבזה והלב, המוח ככה.`slוהכשרת פעמים

Ó,ומוצלחת טובה בשעה הקרובים, בימים לנסוע שעומדים והאברכים לבחורים בנוגע היא הדברים כוונת .
הרחוקות. במדינות או הסמוכות במדינות בארצותֿהברית, רחוקות, לפינות ה' דבר את להביא

רק לא בואם, מקום בכל אויפטאן") דעם ("אין בפעולתם מופלגה הצלחה מתוך נסיעתם שתהיה ָויהיֿרצון
שלאחריֿזה לימים ניכרת ופעולה רושם שישאר פנימי, באופן גם אלא מקיף, ,228באופן

המצוות ובקיום שמים ביראת התורה בלימוד – הפרטיים בעניניהם מופלגה הצלחה להם תהיה ועלֿידיֿזה
לבב. וטוב שמחה מתוך בהידור,

שמחה. ניגון וינגנו "לחיים", יאמרו הנוסעים שכל צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

נפשי"]. לך "צמאה שעמדה". "והיא מהר"ש. מאדמו"ר ניגון לנגן צוה אחרֿכך

***

‡Óכ"ק נדפסה. שכבר ברשימה גם זה מעין (ויש מרשימותיו באחת כותב אדמו"ר השמחה229מו"ח שביום ,(

השמחה בעל של להיכלו הרביים כל תורה.230באים בפניהם אומר והוא ,
ההילולא, בעל השמחה, בעל והוא, להיכלו, באו הרביים שכל אביו, אודות זאת כותב אדמו"ר מו"ח כ"ק –

התורהֿמאמר. התחלת גם וכותב מאמר, לפניהם אמר

ובפרט שלו, הגאולה) (יום השמחה ליום בנוגע – עצמו אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל גם הוא שכן מובן, ומזה
ענינים. ב' בו שיש היינו שלו, ההולדת יום גם הוא השמחה שיום

בכמה תמוז די"בֿי"ג הגאולה שמחת את חוגגים עתה הרי – השמחה) בעל של בהיכלו (הנעשה זה ומלבד
לארץ. בחוץ והן ישראל בארץ הן העליון, כדור בחצי והן זה כדור בחצי הן בעולם, מקומות וכמה

ובכן:

של בכוחם הרי – לעולם עולם שבין ההפסק על הבט ומבלי המקום, והפסק הזמן הפסק על הבט מבלי
יחד, כולם להתאחד ישראל

יתברך, ומהותו לעצמותו עד רום, עומק עד תחת מעומק לכולנה, אחת תורה והמצוה, התורה עלֿידי –

שזהו כולם, אצל בשוה הוא המצוה ועצם התורה עצם אבל כו', לבוש עוד שנוסף בכך אלא אינו החילוק שהרי
"עדות" בשם נקראים ומצוות בכל231שהתורה בשוה שהוא יתברך, ומהותו עצמותו על מעידים שהם כיון ,

– הזמנים ובכל המקומות בכל כולם, העולמות

השמחה, נערכת שבה השמחה, בעל של בהיכלו – יחד כולם מתאחדים הגאולה חג את החוגגים שכל כך
תורתו. קול שומעים וכולם תורה, אומר השמחה ובעל

להיכלו אותו שמכניסים הדבר ברור – השמחה בעל אל שייכות") א ("עּפעס שייכות איזו לו שיש מי ַכל
בגמרא שמצינו (כפי אחרת בשורה או זו בשורה אותו מושיבים אם רק הוא החילוק השמחה; בעל שישנן232של

גדולה היא כאשר גם הנה היחיד", "רשות שזוהי וכיון זה. בהיכל נמצאים אופן בכל אבל שורות), וכמה כמה
מוגבלת אינה היחיד שרשות שמצינו כפי היא, אחת רשות העליון, לקצה עד התחתון מהקצה כולה, הרי ביותר,

לרקיע עד ועולה שבוקעת אמו233בגדלה, כד' וכולה שויא, .234ת
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בתניא רבינו שכותב כפי כולה, השנה ובכל הענינים בכל הוא כן הרי מתאימות235באמת, שכולן "בשגם
הדורות, מכל ישראל בני כל ביחד ומתאחדים שוים לכולנה" אחד ש"אב זה שמצד היינו, לכולנה", אחד ואב
לאיש ביחס פרטי איש של בהנהגתו הזה, בעולם לפועל בנוגע זאת כותב הזקן שרבינו וכיון הבדלים. ללא
דעם אין ניט וואּו ("ערגעץ הזה בעולם לא איֿשם אינו לכולנה" אחד ד"אב שהענין מובן הרי – חבירו פרטי
שנקראים כאלו אודות מדובר כאשר ואפילו והחומרי, הגשמי הזה בעולם פעולתו שפועל ענין זהו אלא עולם"),

הפרק). בהמשך שמסיים (כפי נוספות מעלות להם שאין כיון "בריות", בשם

גדר פורצת ששמחה שמחה, ובעת רצון, בעת עם236ועלֿאחתֿכמהֿוכמה להתאחד בכח שיש בוודאי הרי –

המקומות, בכל תמוז, די"בֿי"ג המעתֿלעת ב' של השעות מ"ח משך בכל עתה, שמתוועדים ישראל בני כל
בהיכלו. שמתוועדים אלו כל עם השמחה, בעל עם מתאחדים יחד שכולם ובאופן

ומעשה דיבור במחשבה והפעולה ההשפעה שתורגש – כולה השנה כל על גם יומשך זה שענין ויהיֿרצון
לשלום. לקראתנו הבאים הימים של

פעמים). עשר – הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון מלכנו". "אבינו לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
אמר:] ואחרֿכך מקומו). על ורקד קומתו מלוא עמד שליט"א אדמו"ר (וכ"ק כלאּפצי" זשוריצי ָ"ניע

שמח, וקיץ בריא קיץ שיהיה

לבוא לעתיד שיהיו הגבולים בי"ג ישראל, כלל בתוך לנו, – כפשוטו – הארץ" ש"תחלק יקויים ,237ובקרוב

אמן. צדקנו, משיח עלֿידי

***

·Ó"טוב מה בעתו ש"דבר כיון ובכמה238. ערוך' ב'שולחן מפורש דין הוא לקמן שהבא אףֿעלֿפי הרי, ,

זאת: יפרסמו שבוודאי ישראל, מבני וכמה כמה במעמד ובפרט בעתו", "דבר זה הרי מכלֿמקום, ספרים,
מצוה הרי – המדינה) בלשון שנקרא (כפי ל"קאנטרי" שנוסעים הזמן שזהו הקיץ, בימי עתה שנמצאים ָכיון
עבור גם אלא החורף ימי עבור רק לא הם ערוך' שב'שולחן צניעות" "הלכות אשר ב"קאנטרי'ס" לפרסם ָגדולה
גם אלא לגדולים רק ולא לגדולים, גם אלא לקטנים רק ולא ב"קאנטרי", גם אלא בעיר רק ולא הקיץ, ָימי

הגדולים. לגדולי

ושמח. בריא וקיץ כשר, קיץ בריא, קיץ שיהיה השםֿיתברך ויעזור

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר שליט"א אדמו"ר [כ"ק

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו טרם

•
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ועוד.236) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה

א.237) קכב, ב"ב
א.238) קא, סנהדרין וראה כג. טו, משלי
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
‰·ÂÁ ÌÈÈÓÚÙ Y "„Â„Ï ‰Ï‰˙" Ì‚Â ˙ÂÏÈÙ˙‰ Ì‚

˙Â˘¯ ÌÚÙÂ
פרשתנו על המאמר1בזוהר דאמר2מובא מאן "כל

=) דאתי" עלמא בר איהו זמנין תלת יום בכל לדוד תהלה

בן הוא פעמים שלוש יום בכל לדוד" "תהלה האומר כל

(=פעמיים) זמני" ש"תרי שם, ומבואר הבא), העולם

miaiigבכל ופרנסה מזונא "בגין – לדוד "תהלה לומר

" היא השלישית והפעם מפניe`lיומא", (לא חובה בגין

בגין אלא צרכים), בקשת של שבח).gay`החובה (לשם "

הזוהר על בהערותיו אדוניֿאביֿמוריֿורבי ,3מסביר

הג' "כמו היא זמנין" "תלת לדוד" "תהילה שאמירת

לש"ס רש"י בפירוש כתוב וכך – ("שלוש4תפילות"

תפילות ששתי וכשם – תפילות") שלוש כנגד – פעמים

רשות היא ערבית ותפילת חובה, הם ומנחה) כך5(שחרית ,

– זמני "תרי לדוד": "תהלה אמירת לגבי עלaeig`גם

דרך ועל "כמו שזה שבחא", "בגין אחת ופעם ב"נ",

רשות". ערבית תפילת

.·
˙È·¯Ú· ˙È˘ÈÏ˘‰ ÌÚÙ‰ ˙‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡ ÚÂ„Ó

לתהלים פירוש6ברשימותיו את צדק" ה"צמח מביא

שלוש "כנגד הן לדוד תהלה פעמים ששלוש הנ"ל, רש"י

לדוד" "תהלה לומר היה צריך זה לפי ושואל: תפילות",

הפעמים שלוש את אומרים אנו ומדוע ערבית, בתפילת גם

באופן לדוד אחתתהלה ופעם בשחרית פעמיים זה:

במנחה?

לאמירת מתאים זמן איננה ערבית שתפילת עונים, יש

ש"אין7אשרי מפני (תהילה8, תפילה או9זמן בלילה", (

שייך ואשרי בערבית, קדושה אומרים ש"אין מפני

נוספת10לקדושה" פעם לדוד תהלה אומרים אנו ולכן ,

בערבית. במקום בשחרית

ממה שהרי זו, תשובה מקבל איננו ה"צמחֿצדק" אך

היא לדוד תהלה שלישית פעם של התקנה כל אם נפשך:

זאת לומר מקום שום אין הרי ערבית", תפילת "בשביל

בערבית`zxgבתפילה אשרי שייך אין ו"אם בשחרית, –

רק יאמרו לא –'a?"פעמים

"כל הש"ס שמאמר זה, בענין סובר צדק" ה"צמח

לדיעה מתאים פעמים..." ג' לדוד תהלה ש"תפילת5האומר

בערבית,daegערבית השלישית הפעם את אומרים ואכן ,"

לן דקיימא "אנן ערבית11אבל תפילת דאומר כמאן הלכה

ערבית שתפילת כדיעה להלכה הפוסקים (=אנו רשות"

ערבית". תפילת קודם "אשרי אומרים אנו אין 12רשות)

רשות, ערבית שתפילת הדיעה שלפי מכך, יוצא

לדוד תהלה באמירת די כמותה, כדיmiinrt13שהלכה ,

עולםֿהבא בן אחרֿכך14להיות מסביר שהוא וכפי ,15,

ומנחה שחרית בתפילת שנגרם שמה החסידות, בדרך

" ערבית, בתפילת נגרם לדוד, תהלה אמירת "eil`nעלֿידי

רשות). ערבית שתפילת הדיעה (לפי

איננהו בשחרית, פעמיים לדוד תהלה לאמירת הסיבה

אמירת לדלג ש"לא כדי רק אלא עולםֿהבא, בן להיות כדי

פעמים" ג' להלן.16אשרי שיוסבר כפי ,
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א.1) רכו,

זח"ג2) "ג"פ"). התיבות ע"ד שם ועוד הש"ס גליון (וראה ב ד, ברכות

סע"ב. קיט,

תמד.3) ע' ריש ח"ב לזהר לוי"צ לקוטי

שם).4) (ובהערה קנו ע' תפר"ח המאמרים ס' וראה שם. ברכות

וש"נ.5) שם, ברכות

תקמא.6) ע' שם וראה ואילך, תערב ע' במילואים אור יהל

(ממג"א7) ס"ה* סק"ח או"ח אדה"ז שו"ע שם. אור ביהל המובא ראה

סק"ה). שם

שם.8) אור ביהל הובא – סק"ח סקל"ב רבה אלי'

קלב.9) ר"ס או"ח בלבוש כ"ה

אור10) ביהל הובא – שם ברכות מהרש"א חדא"ג ע"פ שם הא"ר לשון

שם.

ס"ב.11) סק"ו או"ח אדה"ז שו"ע רלה. ר"ס טאו"ח ב. כז, ברכות

שהרי12) וצע"ק, שם. אור יהל – אשרי") "דין יב (סי' הכלבו" "כדברי

"משום כתב ixn`cבכלבו zi`cלאומרה התקינו .. רשות minrtערבית

zixgyכל" הש"ס מאמר (א) – להצ"צ משא"כ כו'". בערבית לתקנו רצו ולא

כו' תהלהt"bהאומר לתקן מקום אין (ב) חובה. ערבית תפלת למ"ד אזלא "

רק לאומרו צריך – (ובמילא ערבית במקום בשחרית כדלקמן),a'לדוד פעמים,

ה. סעיף בפנים לקמן וראה כבפנים.

רק13) אומרים שאנו תקמא: ע' אור יהל פעמים.a'ראה

כל14) "שאמרו הא שהביא נא) (ר"ס או"ח אדה"ז משו"ע שצ"ע אלא

לדוד תהלה שפסקt"bהאומר אף עוה"ב", בן שהוא לו מובטח יום בכל

" גם שמעתיק ובפרט .(11 הערה לעיל (נסמן רשות ערבית (ראהt"bתפלת "

שלכאורה אף – (2 הערה טo`kלעיל ובסעיף ג"פ. לאומרו שצריך נוגע אינו

סק"ז. שם במג"א שהובאו (אף יום" בכל "ג"פ התיבות אדה"ז השמיט שם,

וכ"ה "ג"פ". התיבות בלי – כו'" יום בכל האומר "כל (ס"ד) לפנינו ובכלבו

ואכ"מ. שם). בב"י

תרדע.15) ע' שם

תרעג.16) ע' ריש שם

xg`" oeylc `xxb ab` `ed ile`e ."ziaxra" (xweaa mdxa` mkyie t"dr `xie 't ihp`wxn) my `"bnd oeyln f"dc` dpiy dnl ,w"rve ."ziaxr xg`" my f"dc` r"eya (*

.f"ptl hwpy "dgpn
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
‰·ÂÁ ÌÈÈÓÚÙ Y "„Â„Ï ‰Ï‰˙" Ì‚Â ˙ÂÏÈÙ˙‰ Ì‚

˙Â˘¯ ÌÚÙÂ
פרשתנו על המאמר1בזוהר דאמר2מובא מאן "כל

=) דאתי" עלמא בר איהו זמנין תלת יום בכל לדוד תהלה

בן הוא פעמים שלוש יום בכל לדוד" "תהלה האומר כל

(=פעמיים) זמני" ש"תרי שם, ומבואר הבא), העולם

miaiigבכל ופרנסה מזונא "בגין – לדוד "תהלה לומר

" היא השלישית והפעם מפניe`lיומא", (לא חובה בגין

בגין אלא צרכים), בקשת של שבח).gay`החובה (לשם "

הזוהר על בהערותיו אדוניֿאביֿמוריֿורבי ,3מסביר

הג' "כמו היא זמנין" "תלת לדוד" "תהילה שאמירת

לש"ס רש"י בפירוש כתוב וכך – ("שלוש4תפילות"

תפילות ששתי וכשם – תפילות") שלוש כנגד – פעמים

רשות היא ערבית ותפילת חובה, הם ומנחה) כך5(שחרית ,

– זמני "תרי לדוד": "תהלה אמירת לגבי עלaeig`גם

דרך ועל "כמו שזה שבחא", "בגין אחת ופעם ב"נ",

רשות". ערבית תפילת

.·
˙È·¯Ú· ˙È˘ÈÏ˘‰ ÌÚÙ‰ ˙‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡ ÚÂ„Ó

לתהלים פירוש6ברשימותיו את צדק" ה"צמח מביא

שלוש "כנגד הן לדוד תהלה פעמים ששלוש הנ"ל, רש"י

לדוד" "תהלה לומר היה צריך זה לפי ושואל: תפילות",

הפעמים שלוש את אומרים אנו ומדוע ערבית, בתפילת גם

באופן לדוד אחתתהלה ופעם בשחרית פעמיים זה:

במנחה?

לאמירת מתאים זמן איננה ערבית שתפילת עונים, יש

ש"אין7אשרי מפני (תהילה8, תפילה או9זמן בלילה", (

שייך ואשרי בערבית, קדושה אומרים ש"אין מפני

נוספת10לקדושה" פעם לדוד תהלה אומרים אנו ולכן ,

בערבית. במקום בשחרית

ממה שהרי זו, תשובה מקבל איננו ה"צמחֿצדק" אך

היא לדוד תהלה שלישית פעם של התקנה כל אם נפשך:

זאת לומר מקום שום אין הרי ערבית", תפילת "בשביל

בערבית`zxgבתפילה אשרי שייך אין ו"אם בשחרית, –

רק יאמרו לא –'a?"פעמים

"כל הש"ס שמאמר זה, בענין סובר צדק" ה"צמח

לדיעה מתאים פעמים..." ג' לדוד תהלה ש"תפילת5האומר

בערבית,daegערבית השלישית הפעם את אומרים ואכן ,"

לן דקיימא "אנן ערבית11אבל תפילת דאומר כמאן הלכה

ערבית שתפילת כדיעה להלכה הפוסקים (=אנו רשות"

ערבית". תפילת קודם "אשרי אומרים אנו אין 12רשות)

רשות, ערבית שתפילת הדיעה שלפי מכך, יוצא

לדוד תהלה באמירת די כמותה, כדיmiinrt13שהלכה ,

עולםֿהבא בן אחרֿכך14להיות מסביר שהוא וכפי ,15,

ומנחה שחרית בתפילת שנגרם שמה החסידות, בדרך

" ערבית, בתפילת נגרם לדוד, תהלה אמירת "eil`nעלֿידי

רשות). ערבית שתפילת הדיעה (לפי

איננהו בשחרית, פעמיים לדוד תהלה לאמירת הסיבה

אמירת לדלג ש"לא כדי רק אלא עולםֿהבא, בן להיות כדי

פעמים" ג' להלן.16אשרי שיוסבר כפי ,
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א.1) רכו,

זח"ג2) "ג"פ"). התיבות ע"ד שם ועוד הש"ס גליון (וראה ב ד, ברכות

סע"ב. קיט,

תמד.3) ע' ריש ח"ב לזהר לוי"צ לקוטי

שם).4) (ובהערה קנו ע' תפר"ח המאמרים ס' וראה שם. ברכות

וש"נ.5) שם, ברכות

תקמא.6) ע' שם וראה ואילך, תערב ע' במילואים אור יהל

(ממג"א7) ס"ה* סק"ח או"ח אדה"ז שו"ע שם. אור ביהל המובא ראה

סק"ה). שם

שם.8) אור ביהל הובא – סק"ח סקל"ב רבה אלי'

קלב.9) ר"ס או"ח בלבוש כ"ה

אור10) ביהל הובא – שם ברכות מהרש"א חדא"ג ע"פ שם הא"ר לשון

שם.

ס"ב.11) סק"ו או"ח אדה"ז שו"ע רלה. ר"ס טאו"ח ב. כז, ברכות

שהרי12) וצע"ק, שם. אור יהל – אשרי") "דין יב (סי' הכלבו" "כדברי

"משום כתב ixn`cבכלבו zi`cלאומרה התקינו .. רשות minrtערבית

zixgyכל" הש"ס מאמר (א) – להצ"צ משא"כ כו'". בערבית לתקנו רצו ולא

כו' תהלהt"bהאומר לתקן מקום אין (ב) חובה. ערבית תפלת למ"ד אזלא "

רק לאומרו צריך – (ובמילא ערבית במקום בשחרית כדלקמן),a'לדוד פעמים,

ה. סעיף בפנים לקמן וראה כבפנים.

רק13) אומרים שאנו תקמא: ע' אור יהל פעמים.a'ראה

כל14) "שאמרו הא שהביא נא) (ר"ס או"ח אדה"ז משו"ע שצ"ע אלא

לדוד תהלה שפסקt"bהאומר אף עוה"ב", בן שהוא לו מובטח יום בכל

" גם שמעתיק ובפרט .(11 הערה לעיל (נסמן רשות ערבית (ראהt"bתפלת "

שלכאורה אף – (2 הערה טo`kלעיל ובסעיף ג"פ. לאומרו שצריך נוגע אינו

סק"ז. שם במג"א שהובאו (אף יום" בכל "ג"פ התיבות אדה"ז השמיט שם,

וכ"ה "ג"פ". התיבות בלי – כו'" יום בכל האומר "כל (ס"ד) לפנינו ובכלבו

ואכ"מ. שם). בב"י

תרדע.15) ע' שם

תרעג.16) ע' ריש שם

xg`" oeylc `xxb ab` `ed ile`e ."ziaxra" (xweaa mdxa` mkyie t"dr `xie 't ihp`wxn) my `"bnd oeyln f"dc` dpiy dnl ,w"rve ."ziaxr xg`" my f"dc` r"eya (*

.f"ptl hwpy "dgpn
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שהפעם אאמו"ר, של הסברו מתאים כיצד להבין: יש

דרך ועל "כמו היא לדוד תהלה אמירת של השלישית

ערבית הדיעהzeyxתפילת לפי שגם מתקבל שממנו ,"

כדי לדוד תהלה לומר יש רשות, היא ערבית שתפילת

היא השלישית שהפעם אלא דאתי", עלמא "בר להיות

להסברוgay`"בגין רשות, היא ערבית שתפילת כשם ,"

היא ערבית שתפילת הדיעה שלפי ה"צמחֿצדק", של

באמירת דיו "בןmiinrtרשות, להיות כדי לדוד תהלה

הבא"? עולם

.‚
Ï"�‰ ÏÚ ÌÈ¯¯ÂÚ˙Ó‰ ÌÈÈ˘˜‰

להבין: יש כן

לדיעה, בהתאם הרי צדק", ה"צמח של הסברו לפי

באמירת די רשות, היא ערבית שתפילת כמותה, שהלכה

לדוד אנוmiinrtתהלה ומדוע עולםֿהבא, בן להיות כדי

פעמיים יום, בכל פעמים שלוש לדוד תהלה אומרים

בשחרית?

"לא היא לכך שהסיבה האומר צדק" ה"צמח דברי גם

הקבלה במושגי (או פעמים" ג' אשרי אמירת לדלג

אחרֿכך אומר שהוא כפי לומר15והחסידות, "תקנו :

אברהם את פדה אשר ליעקב דרך על פעמים ב' 17בשחרית

עלֿידי אם הסבר: דורשים החסד") כלפי מטה שהתפארת

הבא" עולם "בן כבר נעשים פעמיים לדוד תהלה אמירת

שנגרמים הדברים אותם מאליהם נגרמים בערבית (שהרי

צריך ומדוע עוד, חסר מה לדוד), תהלה אמירת עלֿידי

השלישית? הפעם את לומר

.„
¯‰ÂÊ‰ ÔÈ·Ï Ò"˘‰ ÔÈ· Ï„·‰ ˘È

לבין הש"ס בין הבדל שיש הוא, לכך ההסבר תמצית

הזוהר:

צד מצייןה"צמח שהוא (כפי הש"ס דעת על מדבר ק"

שתפילת לדיעה בהתאם הרי שבתורה, הנגלה ולפי שם),

בתפילת לדוד תהלה לאמירת מקום אין רשות, ערבית

אבי ואילו בערבית. במקום בשחרית לא ואף ערבית,

(א) ולכן: התורה, פנימיות לפי – הזוהר דברי את מסביר

לאמירת מקום יש רשות, ערבית שתפילת הדיעה לפי גם

שהוא שבחא", "בגין היא שהאמירה (אלא לדוד תהלה

רשות ועלֿדרך... אמירה18"כמו (ב) .("z`fתהלה של

בפועל נאמרת ערבית, תפילת כנגד שהיא למרות לדוד,

שחרית. בתפילת

לדלג לא מקום "ומכל צדק": ה"צמח גם מסיים לפיכך

כפי בשחרית", אותו אומרים פעמים.. ג' אשרי האמירת

לשחרית ערבית בין הקשר את אחרֿכך מסביר שהוא

– החסד" כלפי מטה "שהתפארת הקבלה) (בדרך

אמירת שהיא התקנה, עיקר על מדבר הוא אין כאן

miinrtעל13בלבד אלא ,zeiniptהדיעה לפי שגם הענין,

פעמים. שלוש לדוד תהלה אומרים רשות, ערבית שתפילת

.‰
"˜„ˆ ÁÓˆ"‰ È¯·„ ÏÚ ÌÈÈ˘˜‰

דברי את תחילה להסביר יש הדברים את להבין כדי

לכן רשות ערבית תפילת לן.. דקיימא ש"אנן צדק" ה"צמח

הדבר שהרי ערבית", תפילת קודם אשרי אומרים אין

יומשך "ודאי לדוד תהלה אמירת עלֿידי eil`n"15הנגרם

לפי בערבית לדוד תהלה אמירת שאי מובן שמהם –

זו בתקנה שאין מפני איננה רשות, ערבית שתפילת הדיעה

מפני השלישית, הפעם תחסר כך ובין כך בין כי תועלת,

מבטלין היו צורך ו"בשביל רשות, היא ערבית שתפילת

מפני19אותה" אלא ,dligzklnyבפעם צורך אין

יומשך "ודאי שהרי בערבית ".eil`nהשלישית

שהיא ערבית תפילת על שאומרים כשם מובן: ואינו

לאחר מאליו, נעשה שלה שה"יחוד" מפני רשות

תפילת באמצעות זה ליחוד ההכנות את בצע שהמתפלל

ומ ערבית20נחהשחרית תפילת את קבעו זאת ובכל ,

תהלה אמירת לגבי גם כך להיות צריך היה – כרשות

של ענין להיות צריכה היתה היא מכך:zeyxלדוד: [ויותר

ערבית) תפילת את קבעו (=כיום קבעוה ש"האידנא לאחר

daeg"21בתפילת לדוד תהלה אמירת גם צריכה היתה –

כחובה]. להקבע ערבית

לתפילת שייכת לדוד תהלה אמירת אין מדוע וכן:

ערבית?

.Â
Ì„‡‰ ˙„Â·ÚÓ ‰ÏÚÓÏ˘ ÌÈ�È�Ú‰ È‚ÂÒ È�˘

כך: זאת להסביר יש

מעבודת הנעלים בענינים סוגים שני כללי באופן ישנם

של ההכרחיות ההכנות לאחר מאליהם ונעשים האדם
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לשון).17) (בשינוי כב כט, ישעי'

ולא18) בתורה כקורא יאמרנו אא"כ שם: סק"ח אדה"ז משו"ע להעיר

חובה. בתורת

(19.12 הערה לעיל וראה שם. כלבו

(20– האדם מעבודת למעלה שהוא ואיך (דערבית) היחוד ענין ביאור

לאדהא"מ ביאוה"ז בארוכה וראה א. קלג, זח"א ע"פ שם, אור יהל ראה

ועוד. שם. ולהצ"צ

(21.11 הערה לעיל צויינו – אדה"ז ושו"ע טור

qgpit zyxt - zegiyÎihewl

מלמעלה ההשפעות לקבלת ראוי כלי והכנת והם:22האדם ,

אינן הן האדם. מעבודת לחלוטין הנעלות דרגות א)

סוף, ים לקריעת בדומה האדם, לעבודת כלל שייכות

תחרישון" "ואתם אמר: jxev:23שהקדושֿברוךֿהוא oi`

בדרגה היא מלמעלה שהמלחמה מפני שבה24בתפילה,

עבודת לפעמים ואדרבה, האדם, לעבודת מקום כלל אין

,drixtn25האדם

אלא האדם, לעבודת קשר להן שיש דרגות ב)

איננה האדם עשיית רשות. אם כי חובה איננה שהעבודה

zxveidיכול האדם אם שהרי מלמעלה ההשפעה את

שההשפעה כדי באה אלא – חובה זו היתה לכך לגרום

למטה פעולתה את תפעל מתנה) בדרך (הבאה מלמעלה

בשלימות,

צדק" ה"צמח שמביא טל,26כדוגמא הזכרת בענין

להזכיר חכמים חייבו מאתערותאש"לא נעלה טל (שהרי

מיעצר" לא "טל – מזכיר"27דלתתא להזכיר בא ואם ,(27

שיהא "כדי –dkxal"28.

על מדובר כי רשות, של באופן הם אלו דברים ולכן

שהוא איdlrpדבר "רשות". הוא ולפיכך האדם, מעבודת

אין ולכן כראוי, תהיה שההשפעה (כביכול) להכריח אפשר

האדם. על חובה זו

למרות רשות: היא ערבית תפילת לכך בדומה

ערבית תפילת יש זאת בכל מאליו, נעשה שה"יחוד"

"לברכה". יהיה שה"יחוד" כדי לפחות, כרשות,
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ולא כך, היא ערבית תפילת רק מדוע יובן זה לפי

לדוד: תהלה אמירת

מסביר צדק" כדי29ה"צמח היא לדוד תהלה שאמירת

" שבה הדרגה את yxey"לעורר" ligznיחוד התעוררות

בתפילת מקום אין זו שלאמירה מובן לפיכך (זו"נ)".

לאופן בקשר רק היא ערבית תפילת היחודzlertערבית:

ואילו לעיל. כמצויין עצמו, היחוד את לעורר כדי ולא וכו',

שבה הדרגה את לעורר כדי באה לדוד תהלה אמירת

צריכה היא כלומר, – יחוד" התעוררות שורש "מתחיל

xxerlהיחוד עצם האדם.jkaeאת עבודת שייכת איננה
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˙Â˘¯
ל"גליא הנוגע שבתורה, הנגלה מצד הוא זאת כל אך

איננה30דקוב"ה" ולפיכך כביכול, הכתר, חיצוניות –

כי ה"יחוד", את לעורר כדי האדם מצד עשיה שייכת

נובע הכתר.zeiniptnהיחוד

ל" הנוגעת התורה, פנימיות מצד mizqואילו

גם31הכתרzeinipt,30דקוב"ה" "עבודה" של ענין קיים –

של באופן איננה זו בדרגה שהעבודה אלא היחוד, ביצירת

האדם שעבודת מקום שזהו כיוון כ"רשות". אלא "חובה",

יכולה איננה האדם ועבודת אליו, מגיעה שם,lertlאיננה

מכריח שהאדם כך על המצביעה "חובה", העבודה אין הרי

הנותנת עשיה רק זוהי אלא העבודה, באמצעות פועל –

הנעשה עם קשר .32לאדם

תהלה אמירת של ענין התורה פנימיות מצד קיים ולכן

"בגין רק היא שהאמירה אלא ערבית, בתפילת גם לדוד

`gayהאמירה תפקיד רשות": דרך.. ועל "כמו שהיא ,"

שבח הוא אלא וכו') מזונות (של ההשפעה את ליצור איננו

מהקדושֿברוךֿהוא.

שאמירה להדגיש שלefוכדי ענין היא לדוד תהלה של

לא ומנחה) בשחרית לדוד תהלה כאמירת (לא בלבד רשות

בשחרית,33קבעו אלא עצמה, ערבית בתפילת אמירתו את

דזמרה בפסוקי – עצמה שחרית הבאים34ובתפילת ,

iptlשחרית של שמונהֿעשרה שהכח35תפילת לומר ויש .
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צבֿג).22) (ע' שם להצ"צ ביאוה"ז ראה – זה סעיף לכללות

יד.23) יד, בשלח

מילתא".24) תליא "בעתיקא א) מח, (ח"ב הזהר בלשון

הובא25) רע"א. (סה, בשלח תו"א וראה ב). מז, (שם עה"פ זהר ראה

אתעדל"ע להיות יכול אין אזי תתערון "שאם שם) להצ"צ itkבביאוה"ז `l`

z"lcrz`d(א אופנים: ב' בזה שיש י"ל ואולי – ."dligzklnyכפי נמשך

ואכ"מ. האתעדל"ת. כפי נשתנית לתתא שבבואה ב) אתעדל"ת,

שם.26) ביאוה"ז

א.27) ג, תענית

ס"ג.28) שם אדה"ז שו"ע סק"ד. סקי"ד מג"א

תרעג).29) (ע' שם אור יהל

מו"ח30) כ"ק מכתב א. מו, נצבים א. ה, ויקרא לקו"ת א. עג, זח"ג ראה

תקלב ע' ח"ג שלו אג"ק ואילך. ב] [קפט, מח ע' ח"ד ב"התמים" אדמו"ר

ואילך.

ואילך.31) ס"ב החסידות תורת של ענינה קונטרס ראה

חי"ב32) שם). (ובהערות ואילך 112 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש גם ראה

ואילך. 73 ע'

(33c"rשכדי סרל"ז) (או"ח הב"י* בשם צג) (ע' שם בביאוה"ז מ"ש

ואין ערבית בתפלת התפלה חוזר הש"ץ אין ... ממש חובה שאינה "להראות

קדושה". אומרים

סידור34) – וראהegayשענינם נא). ר"ס או"ח אדה"ז (שו"ע מקום של

כאן. לזהר אוה"ח

היא35) דזמרה בפסוקי לדוד תהלה שאמירת נמצא שלפ"ז שצע"ק, אלא

.. וע"ד "כמו ..zeyxרק ופרנסה מזונא "בגין שאומרים ומה ,"xza"צלותא
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מלמעלה ההשפעות לקבלת ראוי כלי והכנת והם:22האדם ,

אינן הן האדם. מעבודת לחלוטין הנעלות דרגות א)

סוף, ים לקריעת בדומה האדם, לעבודת כלל שייכות

תחרישון" "ואתם אמר: jxev:23שהקדושֿברוךֿהוא oi`

בדרגה היא מלמעלה שהמלחמה מפני שבה24בתפילה,

עבודת לפעמים ואדרבה, האדם, לעבודת מקום כלל אין

,drixtn25האדם

אלא האדם, לעבודת קשר להן שיש דרגות ב)

איננה האדם עשיית רשות. אם כי חובה איננה שהעבודה

zxveidיכול האדם אם שהרי מלמעלה ההשפעה את

שההשפעה כדי באה אלא – חובה זו היתה לכך לגרום

למטה פעולתה את תפעל מתנה) בדרך (הבאה מלמעלה

בשלימות,

צדק" ה"צמח שמביא טל,26כדוגמא הזכרת בענין

להזכיר חכמים חייבו מאתערותאש"לא נעלה טל (שהרי

מיעצר" לא "טל – מזכיר"27דלתתא להזכיר בא ואם ,(27

שיהא "כדי –dkxal"28.

על מדובר כי רשות, של באופן הם אלו דברים ולכן

שהוא איdlrpדבר "רשות". הוא ולפיכך האדם, מעבודת

אין ולכן כראוי, תהיה שההשפעה (כביכול) להכריח אפשר

האדם. על חובה זו

למרות רשות: היא ערבית תפילת לכך בדומה

ערבית תפילת יש זאת בכל מאליו, נעשה שה"יחוד"

"לברכה". יהיה שה"יחוד" כדי לפחות, כרשות,
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ולא כך, היא ערבית תפילת רק מדוע יובן זה לפי

לדוד: תהלה אמירת

מסביר צדק" כדי29ה"צמח היא לדוד תהלה שאמירת

" שבה הדרגה את yxey"לעורר" ligznיחוד התעוררות

בתפילת מקום אין זו שלאמירה מובן לפיכך (זו"נ)".

לאופן בקשר רק היא ערבית תפילת היחודzlertערבית:

ואילו לעיל. כמצויין עצמו, היחוד את לעורר כדי ולא וכו',

שבה הדרגה את לעורר כדי באה לדוד תהלה אמירת

צריכה היא כלומר, – יחוד" התעוררות שורש "מתחיל

xxerlהיחוד עצם האדם.jkaeאת עבודת שייכת איננה
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ל"גליא הנוגע שבתורה, הנגלה מצד הוא זאת כל אך

איננה30דקוב"ה" ולפיכך כביכול, הכתר, חיצוניות –

כי ה"יחוד", את לעורר כדי האדם מצד עשיה שייכת

נובע הכתר.zeiniptnהיחוד

ל" הנוגעת התורה, פנימיות מצד mizqואילו

גם31הכתרzeinipt,30דקוב"ה" "עבודה" של ענין קיים –

של באופן איננה זו בדרגה שהעבודה אלא היחוד, ביצירת

האדם שעבודת מקום שזהו כיוון כ"רשות". אלא "חובה",

יכולה איננה האדם ועבודת אליו, מגיעה שם,lertlאיננה

מכריח שהאדם כך על המצביעה "חובה", העבודה אין הרי

הנותנת עשיה רק זוהי אלא העבודה, באמצעות פועל –

הנעשה עם קשר .32לאדם

תהלה אמירת של ענין התורה פנימיות מצד קיים ולכן

"בגין רק היא שהאמירה אלא ערבית, בתפילת גם לדוד

`gayהאמירה תפקיד רשות": דרך.. ועל "כמו שהיא ,"

שבח הוא אלא וכו') מזונות (של ההשפעה את ליצור איננו

מהקדושֿברוךֿהוא.

שאמירה להדגיש שלefוכדי ענין היא לדוד תהלה של

לא ומנחה) בשחרית לדוד תהלה כאמירת (לא בלבד רשות

בשחרית,33קבעו אלא עצמה, ערבית בתפילת אמירתו את

דזמרה בפסוקי – עצמה שחרית הבאים34ובתפילת ,

iptlשחרית של שמונהֿעשרה שהכח35תפילת לומר ויש .
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צבֿג).22) (ע' שם להצ"צ ביאוה"ז ראה – זה סעיף לכללות

יד.23) יד, בשלח

מילתא".24) תליא "בעתיקא א) מח, (ח"ב הזהר בלשון

הובא25) רע"א. (סה, בשלח תו"א וראה ב). מז, (שם עה"פ זהר ראה

אתעדל"ע להיות יכול אין אזי תתערון "שאם שם) להצ"צ itkבביאוה"ז `l`

z"lcrz`d(א אופנים: ב' בזה שיש י"ל ואולי – ."dligzklnyכפי נמשך

ואכ"מ. האתעדל"ת. כפי נשתנית לתתא שבבואה ב) אתעדל"ת,

שם.26) ביאוה"ז

א.27) ג, תענית

ס"ג.28) שם אדה"ז שו"ע סק"ד. סקי"ד מג"א

תרעג).29) (ע' שם אור יהל

מו"ח30) כ"ק מכתב א. מו, נצבים א. ה, ויקרא לקו"ת א. עג, זח"ג ראה

תקלב ע' ח"ג שלו אג"ק ואילך. ב] [קפט, מח ע' ח"ד ב"התמים" אדמו"ר

ואילך.

ואילך.31) ס"ב החסידות תורת של ענינה קונטרס ראה

חי"ב32) שם). (ובהערות ואילך 112 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש גם ראה

ואילך. 73 ע'

(33c"rשכדי סרל"ז) (או"ח הב"י* בשם צג) (ע' שם בביאוה"ז מ"ש

ואין ערבית בתפלת התפלה חוזר הש"ץ אין ... ממש חובה שאינה "להראות

קדושה". אומרים

סידור34) – וראהegayשענינם נא). ר"ס או"ח אדה"ז (שו"ע מקום של

כאן. לזהר אוה"ח

היא35) דזמרה בפסוקי לדוד תהלה שאמירת נמצא שלפ"ז שצע"ק, אלא

.. וע"ד "כמו ..zeyxרק ופרנסה מזונא "בגין שאומרים ומה ,"xza"צלותא



qgpitמו zyxt - zegiyÎihewl

לפני עוד ובתשבחות בתהלות הקדושֿברוךֿהוא את להלל

של ה"יחוד" מן נובע בשחרית, שמונהֿעשרה שמתפללים

הקודמת. ערבית תפילת

חזי לא ש"פרנסה שם, בזוהר הנאמר גם יובן [בכך

אין (=פרנסה דמארי'" ופרנסה צלותא בתר אלא למשאל

שלכן הקדושֿברוךֿהוא), הילול לאחר אלא לבקש ראוי

בשחרית, שמונהֿעשרה לאחר לדוד תהלה אומרים

מפני היא צלותא" "קודם במנחה לדוד תהלה ואמירת

xg`ly"קשיא "דינא של זמן הוא דמנחה .36צלותא

מזונות על לבקש אפשר אי אכן, מובן: אינו ולכאורה

כיצד אך – קשיא" "דינא של זמן שהוא מפני מנחה, לאחר

" זאת לבקש אתmcewאפשר שמקיימים לפני צלותא",

דמארי'"? "פרנסה

שכבר מפני שזה לומר, יש לעיל המוסבר שלפי אלא

שחרית, תפילת של הרושם ונשאר שחרית, תפילת התפללו

מנחה תפילת לפני אשרי אומרים זה ].37ובכוח

"תקנו בכותבו בקיצור, ה"צמחֿצדק" רומז זה לענין

דרך על פעמים ב' בשחרית אתawrilלומר פדה אשר

רומז הוא ובכך – החסד" כלפי מטה שהתפארת אברהם

תפילת לבין בשחרית לדוד תהלה אמירת שבין לקשר

.38ערבית
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" לדודaeig`הוא תהלה אמירת נגלה, ע"פ ואילו כאן): הזהר (לשון ב"נ" על

דזמרה פסוקי שהרי – שמו"ע לאחרי מאמירתו חיוב יותר היא דזמרה בפסוקי

הוסיף לא הב"י שהרי וצ"ע הצ"צ. בגכי"ק כ"ה (* ב) קיח, (שבת בש"ס נזכר

גם (שכ"ה בב"ח" "כמ"ש צ"ל ואולי הרמב"ם). (בשם שם בטור מ"ש על

ע"ש). חובה. דקבעוה האידנא

שחייבו "מאחר שם או"ח לבוש (וראה ולאחרי' לפני' ברכה ואומרים

(ראה דזמרה פסוקי עיקר הוא לדוד ותהלה כו'"), ברכה תקנו לאומרו חז"ל

נב). סי' שם אדה"ז ו)שו"ע (טושו"ע שם. אדה"ז שו"ע

הוא שבחא" "בגין לדוד תהלה דאמירת אאמו"ר מדייק שלכן י"ל ואולי

"c"re enkבזה הכוונה אין חובה" בגין "לאו הזהר דלשון להדגיש, רשות", ..

רשות ixnblשהוא eheytkמאחר הרשות ענין וע"ד" "כמו הוא שפעולתו כ"א ,

שבחא". "בגין רק כ"א כו'), המשכות (לפעול ופרנסה" מזונא "בגין שאינו

.38 הערה לקמן וראה

(36.7 הערה לעיל שצויינו אדה"ז ושו"ע מג"א וראה ב. רכו, שם

(מהרח"ו).f"crראה37) כאן לזהר אוה"ח

שאומרים38) לדוד שהתהלה מבאר תערב) (ס"ע שם אור שביהל אלא

(ושייך לדוד תהלה הג"פ להשלים הוא לציון) (ובא קדושה" "סדר קודם

(9 (שבהערה לבוש שם, הכלבו משמעות וכפשטות גםcereלערבית). וראה .

.35 הערה לעיל וראה א). (קע, מהרי"ד סי'

ע"ד שגם משמע, כו'" פסוד"ז "והנה תרעג) (ס"ע שם אור ביהל וממ"ש

דשחרית הב' ופעם לשחרית. שייך בפסוד"ז שאומרים לדוד התהלה החסידות

שמו"ע. לאחרי שאומרים זה הוא ת"ת) לערבית, (ששייך

•

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' תמוז, ה'תשח"י

ברוקלין, נ.י.

 לבני ישראל אשר ב"גן ישראל" ובראשם המדריכים 

ההנהלה וכל המתעסקים שליט"א

שלום וברכה!

בנועם ובשמחה קבלתי הידיעה ע"ד פתיחת שני המחנות "גן ישראל" והמחנה היומי ביום הבהיר 

חג הגאולה י"ב תמוז הבע"ל.

ויהי רצון שתהי' הפתיחה וההתחלה בשעה טובה ומוצלחת ולהמשיך ההצלחה והברכה בכל עניני 

טובים  אילנות  להעמיד  לשמו  יתאים  ישראל  וגן  תליא.  בהא  הא  אשר  והרוחניים,  הגשמיים  ישראל  גן 

נושאים פירות טובים ויקויים בהם הכתוב, יבא דודי )זה הקב"ה( לגנו - דירה לו יתברך, על ידי השפעה 

טובה על חניכיו בהתמדה ושקידה בלימוד תורתנו תורת חיים וקיום מצוותי' בהידור באור וחום חסידותי.

וזכות כל המשתדלים והמסייעים בזה והמדריכים בראשם - וכדרשת רז"ל על הכתוב ומצדיקי 

הרבים ככוכבים לעולם ועד - תעמוד להם ולכל בני ביתם שי' בהמצטרך להם בגשמיות וברוחניות.

בברכת הצלחה מופלגה.



מז
אגרות קודש 

 ב"ה,  ד' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה אברהם משה שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ט סיון, בו מקשה על מה שכתבתי במכתבי אני בענין שיטת הרמב"ם בג"ע 

ממ"ש הרמב"ם בפירוש המשניות לסנהדרין ג"ע הוא מבחר ארץ שמן ודשן וכו' ומביא ממ"ש בכ"מ בעניני 

ג"ע.

והנה אף כי מבוארים הדברים בכמה ספרים, אבא בזה עכ"פ בנקודת הענין, והוא:

המקראות  בפשטות  המדובר  ג"ע  שהוא  נמוכה,  היותר  במדריגה  ג"ע  ובזה  בג"ע,  דרגות  כמה 

התחלת התורה, והוא בעולמנו זה, שהרי אין מקרא יוצא מידי פשוטו, שמדובר שם ע"ד פירות ששייכת 

בהם אכילת הגוף ובזה מדבר הרמב"ם בפירוש המשניות האמור וג"ע זה נברא ביחד עם כל העולם כולו, 

וכמקראות הללו אלא שע"פ דברי הרמב"ם נעלם לאחרי זה ויתגלה לע"ל.

למעלה מזה ג"ע שאין בהם חומר ולא גשם, והוא לנשמות בלי גופים, ובכללות מתחלק סוג הג"ע 

אלו לשנים, הם ג"ע תחתון ועליון, ועל שניהם מדובר בארוכה בכ"מ ומהם בזהר חלק ב' דף ר"י ואילך, 

גם  וכמבואר  דרגות  כמה  אלו  ותחתון  עליון  דג"ע  א'  גוף, אלא שבכל  בלא  לנשמה  דמוכח שהוא  יעו"ש 

בלקו"ת ממנו העתיק כ' במכתבו הקודם.

עוד ענין ישנו, והוא עולם הבא, ובזה פלוגתא של הרמב"ם והרמב"ן הובא בלקו"ת לרבנו הזקן 

פ' צו טו, ג, שלדעת הרמב"ם הוא ג"כ עולם הנשמות בלי גופים, והכתוב בריש פרק חלק, עוה"ב הוא ענין 

בפ"ע )שהרי שם מוכרח שהוא לנשמה בגופים, עיי"ש( ולדעת הרמב"ן, העוה"ב הוא לנשמות בגופים, והוא 

הוא הענין דתחה"מ, וע"פ האמור מובן שאין סתירה מהמקומות שמצטט במכתבו מאחד לחבירו.

דא"ג כתבתי מכבר בזה ונדפס בקובץ ליובאוויטש ט-י. ובודאי נמצא אצל מי באה"ק ת"ו.

בברכה לבשו"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

 ב"ה,  ז' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו,

וכיון שנמצאים אנו, בימי סגולה, בימים שלפני חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז, גאולת רבנו נשיאנו ראש 

ישראל וגופא בתר רישא אזיל, יהי רצון אשר כאו"א מאתנו בתכ"י יגאל מכל הענינים המבלבלים הן בגשם 

והן ברוח, ומתוך הרחבת הדעת יגבירו חיילים בכל אותם הענינים עליהם מסר נפשו בעל השמחה, ויוכל 

לעבוד השי"ת בשמחה ובטוב לבב, ולכל לראש בהעמדת תלמידים יראי ה' ולומדים תורתו תמימה )הנגלה 

והפנימית( ומקיימי מצות ה' בהידור.

בברכת חג הגאולה ולבשו"ט.



מח

רב חסדא

גיטי  לכולי  למיפסלינהו  יכילנא  חסדא,  רב  אמר 
דעלמא1.

גט, שהוא דבר הכורת ומפריד, הוא בחינת גבורות 
ודינים, כי הגבורות מחלקות ומפרידות.

שמו מורה על חסד, כמאמר2 חסדא   — רב חסדא 
שמך וחסדאין מילך.

הכורת  גט,  היפך  ואשה,  איש  מחבר  הוא  לכן, 
ומבדיל ביניהם, והוא אמר שיכול לפסול כל הגיטין, 

ולא תתגרש בהן האשה מהאיש.
להסיר  יכול  חסד3,  רב  בחינת  שהוא  חסדא,  ורב 
את הדינים והגבורות של גט ולהמתיקן. ועל דרך מה 
שכתוב4 אלקים ברב חסדך, שבחינת רב חסד ממתיקה 

את שם אלקים, השם של גבורה.
)תורת לוי יצחק עמ' סא(

רבי טרפון

אמר רבי טרפון, אקפח את בני, שזו החלכה מקופחת5.

מבית  היה  כי  גבורות,  בחינת  הוא   — טרפון  רבי 
שמאי6, גבורה.

כמאמר8  בבינה,  היא  ועשירות  גדול7,  עשיר  והיה 
ובינה  בצפון,  שלחן  וסימניך  יצפין,  שיעשיר  הרוצה 

היא התחלת קו השמאל, מקור הגבורות.
והיה אוכל תאנים9, תאנה היא בבינה10.

היינו  דוקא,  אמו  ביותר11,  אמו  בכבוד  זהיר  והיה 
בינה.

בכותל12,  טרפה  כמו  הכאה,  לשון  הוא   — טרפון 
ומובן שהכאה היא בחינת גבורות.

1( גיטין כ, א.
2( שם ז, א.

3( תשא לד, ו.
4( תהלים סט, יד.

5( שבת יז, א.
6( סדר הדורות מערכת רבי טרפון.

7( שם.
8( בבא בתרא כה, ב.

9( נדרים סב, א.
10( לקוטי תורה להאריז"ל פרשת עקב. 

11( קידושין לא, ב.
12( חולין נו, א במשנה. ועיין ערוך מערכת טרף ב.

טרפון — הוא טרפו ן', היינו שטרפו וחלקו הוא נ', 
חמישים שערי בינה13.

בחינת  בני,  את  אקפח  להישבע  רגיל  שהיה  זהו 
גבורות.

)ליקוטים ואגרות עמ' קפט(

רבי טרפון, רבי עקיבא

רבי טרפון יהב לרבי עקיבא שית מאה קונטרין דכסף, 
אמר ליה, אזיל זבין לי חדא אוסיא כו' נסב יתהון ופלג 
באורייתא  דלעין  ולאלין  ולמתנייא  לספרייא  יתהון 

כו'14.

כי הוא  גבורה,  יצחק,  הוא על דרך   — רבי טרפון 
היה מבית שמאי15, בחינת גבורות.

ויזרע  שכתוב16  כמו  שדה,  בזריעת  עסק  יצחק 
לשוח  יצחק  ויצא  שכתוב17  כמו  בשדה,  והלך  יצחק, 
כי  בשדה,  שנפלו  הניצוצות  את  לברר  והיינו  בשדה, 
יצחק, הצחוק והתענוג, הוא מבירור הניצוצות. ואהב 
לו  כי ציד בפיו19, שהיה מביא  את עשו, איש שדה18, 
לאכול ולשתות, והיינו שהיה רוצה ואהב את הבירור 

של הניצוצות שבשדה.
את  לברר  היינו  שדה,  רוצה  היה  טרפון  רבי  וגם 

הניצוצות שבשדה.
יש  בשמו  כי  יעקב,  דרך  על  הוא   – עקיבא  רבי 

אותיות יעקב, ורבי עקיבא אותיות אביר יעקב20.
ויעקב לא עסק בזריעת שדה, ולא היה שייך לשדה, 
יושב  ויעקב איש תם  ועסק רק בתורה, כמו שכתוב21 

אהלים, אהל תורה שבכתב ואהל תורה שבעל פה.
)לקוטים ואגרות עמ' קפו(

13( ראש השנה כא, ב.
14( ויקרא רבה פל"ז, טז.

15( סדר הדורות מערכת רבי טרפון.
16( תולדות כו, יב. 

17( חיי שרה כד, סג.
18( תולדות כה, כז.

19( שם, כח.
20( ויחי מט, כד. לקוטי תורה להאריז"ל פרשת ויחי.

21( תולדות שם, כז.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



מט
הכהן  אהרן  בן  אלעזר  בן  פנחס*   – יא  כה, 
את  בקנאו  ישראל  בני  מעל  חמתי  את  השיב 
ישראל  בני  את  כליתי  ולא  בתוכם  קנאתי 

בקנאתי

א. א. בשביל גילוי המשיח יש צורך בענין של מסירת נפש 
דוקא.

מצינו אצל פינחס – פינחס זה אליהו1, מבשר הגאולה2:
נפשו  ומסר  הצדה,  עצמו  הניח   – לזמרי  שהרגו  פינחס 
בשעה  גם  ולכן,  גו'"3(,  קנאתי  את  )"בקנאו  ה'  קנאת  לקנא 
שנתעלמה הלכה ממשה רבינו4, זכה פינחס לכוין אל ההלכה 
לאמיתתה, שהרי אף ש"הבא לימלך אין מורין לו", הרי כן היא 

ה"הלכה"5.
ואחד  אחד  כל  של  רצונו  הנשמה  שמצד   – בזה  והענין 
מקום  אין  הנשמה  ומצד  הבורא6,  רצון  את  לקיים  מישראל 
כו', אלא שכאשר ישנן פניות אישיות, הרי  לענין של טעות 
זה מעלים על הנשמה. אבל כאשר יהודי נמצא במעמד ומצב 
ולמלא  לקיים  לגמרי  ומתמסר  כלל,  עצמו  על  חושב  שאינו 
רצון הבורא – כפי שצריך להיות מצד הנשמה – אזי בודאי 

יכוין אל האמת7.
שלום8,  בריתי  את  לו  נותן  "הנני   – נפשו  מסירת  ומצד 
ונעשה הענין ד"פינחס זה אליהו", שיבוא ויבשר לבני ישראל 
גילוי  בשביל  כאמור,  כי,   – משיח  ידי  על  הגאולה  בשורת 

המשיח יש צורך בענין של מסירת נפש דוקא.
ב. וכיון שבשביל גילוי המשיח יש צורך בענין של מסירת 
נפש דוקא, הרי מובן, שכללות ענין העבודה – שתכליתה הוא 

ביאת המשיח – צריכה להיות מתוך מסירת נפש.
הוא  העולם  בבריאת  הכוונה  שתכלית   – בזה  והענין 
זה  ענין  והרי  בתחתונים9,  דירה  לו  להיות  הקב"ה  שנתאוה 

יושלם בביאת המשיח.
וזהו שאמרו רז"ל10 על הפסוק11 "ורוח אלקים מרחפת על 
פני המים", "זה רוחו של מלך המשיח" – שהענין דרוחו של 
מתחילת הבריאה, כיון שזוהי תכלית כוונת  משיח ישנו כבר 

הבריאה.

*( פסוק כה, יא פנחס... – בענין “פנחס זה אליהו” עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה 

פרשת פנחס סימן ח’ ובהנסמן שם, ובילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת שמות 

סימן ריט. רלה. רלט הערה 1. רנ. פרשת וארא סימן קלד. צו. קלב. קלט. קמ. פרשת 

ויקרא סימן קטו. פרשת אחרי סימן ב. ו. יב. יד. מא. פרשת בחוקותי סימן לה בפירוש 

קב.  סימן  בלק  פרשת  קכז.  קלח.  סימן  חוקת  פרשת  רמג.  רכט.  השלם.  הקודש  נזר 

תקח. תכח. תקלט. תקמ. תקמג. ועיין גם כן פרשת ויגש סימן עב. פרשת וישב סימן 

מה. פרשת שלח סימן קנא.

1( נסמן באגרות-קודש כ”ק אדמו”ר חלק ג עמוד קס.

2( פירוש רש”י בחוקותי כו, מב. ועוד.

3( פינחס כה, יא.

4( סנהדרין פב, א. פירוש רש”י בלק כה, ו.

5( סנהדרין שם.

6( ראה רמב”ם הלכות גירושין סוף פרק ב.

7( ראה גם תורת מנחם – התוועדויות חלק ט עמוד 63.

8( פינחס כה, יב.

ו. תניא  9( ראה תנחומא בחוקותי ג. נשא טז. בראשית רבה ספ”ג. במדבר רבה פי”ג, 

ריש פרק לו. ובכמה מקומות.

10( בראשית רבה פ”ב, ד. רפ”ח.

11( בראשית א, ב.

הגלות,  זמן משך  ובפרט בכל  ענין העבודה,  ולכן, כללות 
עצמו  את  להניח  היינו,  נפש,  מסירת  מתוך  להיות  צריכה 
הצדה, ולעבוד את ה’ באופן של אתכפיא וקבלת עול – כי, 

לגילוי המשיח באים על ידי מסירת נפש דוקא.
וזהו גם הביאור בהמדובר בי”ט כסלו12, שהאל"ף בי"ת של 

חסידות הוא ענין הנחת עצמותו, אתכפיא וקבלת עול.
– דלכאורה, הי' צריך להיות סדר העבודה באופן שתחילה 
תהי' עבודתו על פי שכלו ורצונו, ליתן גם לו תפיסת מקום 
עבודה  ידרשו  כך  ואחר  ָארט"(,  ַאן  געבן  אויך  אים  )"מ'זָאל 
מיד  כן,  פי  על  ואף  עצמותו,  הנחת  של  באופן  יותר,  נעלית 
ווָאס  איידער  )"נָאך  לראש  לכל  תובעים  העבודה  בתחלת 
ווען"( אתכפיא וקבלת עול, "ברעכן זיך און ניט טָאן ווָאס עס 

ווילט זיך", ואדרבה "טָאן ווָאס עס ווילט זיך ניט" –
נפש,  המסירת  ענין  הוא  העבודה  עניני  בכל  המכוון  כי, 
שדוקא על ידי זה זוכים לגילוי אורו של משיח צדקנו, במהרה 

בימינו.
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ב. פינחס... ]והשיב את חמתי[. אמר רבי שמעון בן לקיש 
פינחס הוא אליהו13, א"ל הקב"ה אתה נתת שלום בין ישראל 
ליתן  שעתיד  הוא  אתה  לבא  לעתיד  אף  הזה,  בעולם  וביני 
שלום ביני לבין בני, שנאמר )מלאכי ג, כג-כד( הנה אנכי שולח 
לכם את אליהו הנביא לפני בא יום הגדול והנורא, והשיב לב 

אבות על בנים ולב בנים על אבותם.
ילקוט שמעוני רמז תשעא

לנחם  שיבא  לומר  נחמ”ו14  נחמ”ו  בגימטריא  פינח”ס  ג. 
ולבשר לישראל כדכתיב )ישעי' נב, ז( מה נאוו על ההרים וגו' 

וכתיב )מלאכי ג, כג( הנה אנכי שולח וגו'.
פענח רזא )מבעלי התוספות(

פנחס  כי  סו:(  )קידושין  קטיעא  ו’  שלום.  בריתי  את  ד. 
הוא אליהו15. וכן אליה כתיב חסר ו' ויעקוב מלא ו'16, שנטל ו' 
מאליהו למשכון עד שיבא עם המשיח ויגאל את בניו17. וזהו 
יגל יעקב ישמח ישראל )תהלים יד, ז( ישמח אותיות משיח. 
שלום  ויהא אליהו שלם.  ויחזיר הו’  שישמח לימות המשיח 

בגימטריא זהו משיח.
בעל הטורים

12( סעיף מ )תורת מנחם התוועדויות ה’תשי”ד חלק א עמוד 254(.

13( מובא בערוך ערך זרוע, וילקוט שמעוני כאן, וראה לקוטים חלק ז עד., מדרש אגדה 

ומדרש הגדול כאן. וראה ב”מ קיג.: אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו דקאי בבית הקברות 

פנחס,  הוא  דאליהו  דאמר  למאן  )דאיכא  מר  הוא  כהן  לאו  לי’  אמר  וכו’,  עכו”ם  של 

דכתיב בי’ קנא קנאתי, וכן בפנחס בקנאו את קנאתי( כו’. וראה תרגום יונתן בן עוזיאל 

שמות ו, יח, בבא בתרא קכא: ובתוס’ שם ד”ה שבעה.

14( שפנחס הוא אליהו ויבא לבשר לישראל. ועיין מש”כ הפענח רזא בפרשת בחוקותי.

במדרש )ילקוט שמעוני רמז תשעא(: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת פנחס 

סימן ח, ובהנסמן שם.

15( פדר”א מז, ועיין בבא מציעא קיד: רש”י ד”ה לאו כהן מר.

שיבא עם המשיח: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת   . . ו'  ויעקוב מלא   )16

בחוקותי סימן רכו, ובהנסמן שם. עיין גם ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת פנחס 

סימן מב. מה. מו.

17( עיין מדרש חסרות ויתרות.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת פינחס
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(àé)tééúîç-úà áéLä ïäkä ïøäà-ïa øæòìà-ïa ñçð ¦«§¨̧¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¥¦³¤£¨¦Æ
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:éúàð÷a ìàøNé-éða-úà¤§¥«¦§¨¥−§¦§¨¦«
i"yx£Ô‰k‰ Ô¯‰‡ŒÔa ¯ÊÚÏ‡ŒÔa ÒÁ�Èt∑(מב סוטה פב. זה(סנהדרין ּפּוטי ּבן הראיתם אֹותֹו: מבּזים הּׁשבטים ׁשהיּו לפי ƒ¿»∆∆¿»»∆«¬…«…≈ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָ

אהרן אחר ויחסֹו הּכתּוב ּבא לפיכ מּיׂשראל, ׁשבט נׂשיא והרג אלילים לעבֹודת עגלים אּמֹו אבי B‡�˜a.ׁשּפּטם ְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ¿«¿
È˙‡�˜Œ˙‡∑נקמת לנקם הּמתחרה הּוא "קנאה" לׁשֹון ּכל לקצף. לי ׁשהיה הּקצף את ּבקצפֹו נקמתי, את ּבנקמֹו ∆ƒ¿»ƒְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

ּבלע"ז אנפרטמנ"ט .ּדבר, ְַַָָ

â ycew zegiyn zecewp ã(1073 'nr c zegiy ihewl)

הּכהן אהרֹון ּבן אלעזר ּבן יא)ּפינחס (כה, ְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹ
אליהּו הּוא ׁשמעֹוני)ּפנחס ה'..(ילקּוט קנאת לקנאֹות נפׁשֹו את חרף ּפנחס ׁשהרי נפׁש, מסירּות מּתֹוְך ה' לעבֹודת רֹומז – ּפנחס ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

לגאּוּל רֹומז הּגאּוּלה, מבׂשר – נפׁשאליהּו מסירּות מּתֹוְך עבֹודה ידי על רז"ל: ׁשרמזּו זהּו הּקרֹובה. הּגאּוּלה(ּפנחס)ה את מקרבים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ּבחינת ּתתּגלה ׁשאז העתידה, לגאּוּלה והקּדמה הכנה והיא 'יחידה', ּבחינת הּנפׁש, עצם ּביּטּוי לידי ּבא זֹו ּבעבֹודה ׁשּכן, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ(אליהּו).

עֹולם. ׁשל יחידֹו החיים'יחיד', אור ְִִֶָָ

(áé):íBìL éúéøa-úà Bì ïúð éððä øîà ïëì̈¥−¡®Ÿ¦«§¦̧Ÿ¥¬²¤§¦¦−¨«

ÓÈÓÏ¯:י ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙יא ·˙‡ ‡�‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡ ¯a ÒÁ�Ètƒ¿»«∆¿»»««¬…«¬»¬≈»
È˙‡�˜ ˙È Èp˜„a Ï‡¯NÈ È�a ÏÚÓ È˙ÓÈÁ≈¿ƒ≈«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«≈»ƒ¿»ƒ
Ï‡¯NÈ È�a ˙È ˙ÈˆÈL ‡ÏÂ ÔB‰È�Èa≈≈¿»≈ƒ»¿≈ƒ¿»≈

:È˙‡�˜a¿ƒ¿»ƒ

ÌÏL:יב ÈÓÈ˜ ˙È dÏ ¯Ê‚ ‡�‡ ‡‰ ¯Ó‡ ÔÎa¿≈¡«»¬»¿«≈»¿»ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לפנחסי) אם יאמר, למי לדעת צרי ְְְִִִִֵַַַָָָֹֹלאמר.

אמר, לכן ,ּכ אחר לֹומר צרי היה ֱִֵַַַָָָָָֹֹלא

סדר ועֹוד הּדברים, לֹו ׁשּיאמר אמר ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּכבר

הּוא: ּכן ׁשּלא יּגיד ְִִֵֶַַָֹהּדברים

‰‡¯�Âּדברים ליׂשראל ׁשּיאמר ּבזה ׁשּנתּכּון ¿ƒ¿∆ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּיּכירּו ּכדי והּכּונה ּבענין, ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּנאמרים

יׂשנאּוהּו ולא ּפנחס להם ׁשעׂשה טֹוב ְְְְְִִִֶֶָָָָָֹמפעל

מּסּבתֹו ּׁשּנמׁש ּובּמה הּנׂשיא הריגת ְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָּבׁשביל

ז"ל ּכאֹומרם ּׁשחבט מה מהם הּמלא ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשחבט

:ּבסמּו אבאר ּכאׁשר פ"ב:) ְְְֲֲִֵֶֶַַָָ(סנהדרין

B‚Â'.יא) ¯ÊÚÏ‡ Ôa ÒÁ�tלּמה לדעת צרי ƒ¿»∆∆¿»»¿ִַַָָָָ

ׁשּיּזכרּו ׁשּנתּכּון ואּולי ליחסֹו, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֻהצר

להׁשלים ׁשּנתּכּון נראה ועֹוד לטֹובה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָאבֹותיו

מּיׂשראל ּגדֹולה נפילה ׁשּסּבב אהרן עם ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹיׂשראל

ל"ה) ל"ב (ׁשמֹות ּדכתיב העגל ְְְְִִֵֶֶָָּבאמצעּות

העגל את עׂשּו אׁשר על העם את ה' ֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹוּיּגף

ּבנֹו ּבן ּפנחס עמד הרי אהרן, עׂשה ְְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָֹאׁשר

ולא ּבסמּו ּכאֹומרֹו יׂשראל ּכל נפׁש ְְְְְִֵֶֶָָָָָֹּופדה

אהרן, עד יחסֹו ולזה יׂשראל, ּבני את ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹכּליתי

פי"ג) רּבא (תד"א ּבּמדרׁש ז"ל ׁשאמרּו ְְְְִִֶַַָָָָותמצא

ּכל מלּמד והיה ּומתּקן עֹומד אהרן ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשהיה

ּכאן, עד וכּו' טֹובים ּומעׂשים ּתֹורה ְְֲִִִֵַַָָָיׂשראל

הּקלקּול אהרן על נחׁשב ׁשהיה למדּת ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָֹהא

מה לתּקן מבּקׁש והיה רב עם ּבמיתת ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּגרם

ׁשלם ּפנחס ּכי ה' רמז וכאן ּבמּדהּׁשּנפרץ, ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ

מרּבה: ְָָֻטֹובה

.È˙ÓÁ ˙‡ ·ÈL‰אּולי זה ּדבר הֹודעת ּכּונת ≈ƒ∆¬»ƒֶַַַַָָָָ

את הׁשיב ׁשה' יחׁשב ׁשּלא לֹו לֹומר ֲִֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּבא

מּדת ּכפה אׁשר זכּות אמצעּות ּבלא ְְְֲֲִֶֶַָָָָֹחמתֹו

מתנהג ה' ּכי מׁשה ׁשּיחׁשב מּזה ויצא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּדין,

ׁשהיה הּוא ּפנחס ּכי ה' הֹודיע לכן זה, ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבסדר

אֹומרֹו והּוא חמה, להׁשיב ‡˙סּבה ·ÈL‰ ְְְִִֵָָָ≈ƒ∆

È˙ÓÁ:ׁשבה מעצמּה ולא ¬»ƒְְֵַָָָֹ

.Ï‡¯NÈ È�a ÏÚÓהחמה ׁשּיצתה אחר ּפרּוׁש ≈«¿≈ƒ¿»≈ְֵֵֶַַַָָָ

וזה מעליהם, הׁשיבּה עליהם, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָוהיתה

הּטֹוב מעׂשה לֹומר נתּכּון עֹוד ּגדֹול. ְֲִֵֵֶַַַַַָׁשבח

הּכעס ּכי ה' ּכעס ׁשהסיר עצמּה הּפעּלה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻּבגדר

רּוח נחת לה' ויהיה והּדאבֹון הּיגֹון ענף ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָהּוא

חמה: מהׁשבת ְֲֵֵֵַַָָהרּבה

.ÌÎB˙a È˙‡�˜ ˙‡ B‡p˜aלֹומר ּדקּדק ¿«¿∆ƒ¿»ƒ¿»ְִֵַ

È˙‡�˜אמר ּגם ,ÌÎB˙aּכח לתת ּבא , ƒ¿»ƒַַָ¿»ֵַָָֹ

ׁשהיתה ואמר חמה, הׁשבת ּבֹו ְְֲִֵֶַַַַָָָָָהּמּׂשיג

ּבכבֹודֹו ׁשּקּנא הא' דברים. ג' ְְְְִִִֵֶֶָָָּבאמצעּות

והּוא ּבדבריהם, ּכאמּור ּבעצמֹו וסּכן ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָּובעצמֹו

ּבׁשבילB‡p˜aאֹומרֹו הּקנאה ׁשהיתה ב' ּבכּנּוי. ְ¿«¿ְְְְִִִִֶַָָָ

זּולתֹו, ּדבר ׁשּום לאמצעּות לא לבד ְְְְִֶַָָָָֹּכבֹודי

ּבּה ה' יתרּצה אׁשר ׁשלמה מצוה היא ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָוזֹו

אֹומרֹו והּוא האדם, יעׂשה אׁשר מּכל ְְֲֲִֵֶֶַָָָָיֹותר

È˙‡�˜ ׁשּלא‡˙ ג' הּוא. ּברּו להמדּבר ּבכּנּוי ∆ƒ¿»ƒְְְִֵֶַַָֹ

אּלא אדם מעיני נעלמת ׁשעׂשה הּפעּלה ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻהיתה

ז"ל ּכאֹומרם ועדה, קהל ּבתֹו ה' ְְְְִֵֵָָָָקּדׁש

סביב ׁשמעֹון ׁשבט ּכל ׁשהיּו פ"ב.) ְְְִִִֵֶֶֶַָָָ(סנהדרין

נׂשיאיהם והרג ׁשניהם ּדקר ׁשם אׁשר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאהל

ּבתֹוכם: אֹומרֹו והּוא ְְְְִֵֶָּבפניהם,

.'B‚Â È˙ÈlÎ ‡ÏÂּכתב לּמה לדעת צרי ¿…ƒƒƒ¿ִַַַָָָָָ

ּבתֹוכם קנאתי את ּבקּנאֹו ׁשהיא ְְְְִִִִֶֶַַָָָהּסּבה

את הׁשיב ׁשהם המסּובב ּפרטי ב' ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָּבאמצע

זה על לֹומר לֹו ׁשהיה וגֹו' כּליתי ולא ְְֲִִִִֶֶַַָָָֹחמתי

וגֹו', כּליתי ולא וגֹו' הׁשיב וגֹו' ּבקּנאֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַֹהּדר

וגֹו' כּליתי ולא וגֹו' הׁשיב הּדר זה על ְְְִִִִֵֶֶֶַַֹאֹו

הׁשבת ּכי להעיר נתּכּון אכן וגֹו', ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָּבקּנאֹו

זה ּגדר יׂשראל, ּבני על ׁשהיתה אחר ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהחמה

עליֹונֹות הדרגֹות ג' ּבאמצעּות אּלא הּׂשג ְְְְֶֶֶַַָָָֹֻלא

ּבקּנאֹו ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּבענין ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָהרׁשּומים

ולא ׁשאמר הּכּליֹון מניעת לגּבי אבל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹוגֹו',

ּפלטה מׁשאיר ה' ּכן ּגם ׁשהיה אפׁשר ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָכּליתי

מעלֹות ג' ּכל ּבּמעׂשה היה ׁשּלא הגם ְֲֲֲֶֶַַַַַָָָֹלעּמֹו

צּדיק ּתפּלת ּובאמצעּות ּבענין, ְְְְֲִִִֶַַָָָָהאמּורֹות

הּמׁשחית לּמלא ה' יאמר מהּזכּות ְְְְִֵֶַַַַַַַָֹוכּדֹומה

הׁשיב ּבאֹומרֹו ּׁשּפרׁשּתי מה לפי ּגם וגֹו', ְְְְְִִִֵֵֶַַַַרב

מצד הּפעּלה ּבגדר טֹוב ּדבר ׁשהּוא חמתי ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֻאת

אם ּכי זה, ּבסדר הּכתּוב לֹומר ּבהכרח ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָעצמּה

ּכ ואחר כּליתי ולא וגֹו' הׁשיב אֹומר ְְְִִִִֵֵַַָָָֹהיה

זה ענין ּתכלית ּכי נׁשמע היה ּבקּנאֹו ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹיאמר

ּכּלה ׁשּלא מּמּנּו הּנמׁש הּוא חמה הׁשבת ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשל

טֹוב מפעל ׁשּיׁש מּובן ואין יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָאת

הׁשיב מאֹומרֹו אבל עצמּה, מּצד חמה ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָּבהׁשבת

ׁשהּוא הּדבר סּבת לּה סמּו ואמר חמתי ְֲִִֶֶַַַָָָָָָאת

מפעל ּתכלית הֹודיע ׁשּכבר יּגיד זה וגֹו' ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָּבקּנאֹו

ַהּטֹוב:

qgpit zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g oey`x meil inei xeriy

i"yx£ÌBÏL È˙È¯aŒ˙‡∑(פב טֹובה,(סנהדרין עּמֹו ׁשעֹוׂשה למי וחּנּות טֹובה הּמחזיק ּכאדם ׁשלֹום, לברית לֹו דּתהא ∆¿ƒƒ»ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ׁשלֹומֹותיו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ּפירׁש ּכאן החיים.אף אור ְִֵַַָָָָ

(âé)úçz íìBò úpäk úéøa åéøçà Bòøæìe Bl äúéäå§¨³§¨Æ§©§´©«£½̈§¦−§ª©´¨®©À©
éða-ìò øtëéå åéäìàì àp÷ øLà:ìàøNé £¤³¦¥Æ¥«Ÿ½̈©§©¥−©§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Bl ‰˙È‰Â∑זאת ÌÏBÚ.ּבריתי ˙p‰k ˙È¯a∑נּתנה לא אהרן, ׁשל לזרעֹו ּכהּנה נּתנה ׁשּכבר ּפי על ׁשאף ¿»¿»ְִִֹ¿ƒ¿À«»ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
נמׁשח, ולא לכן קדם ׁשּנֹולד ּפינחס אבל המׁשחתן, אחר ׁשּיּולדּו ּולתֹולדֹותיהם עּמֹו ׁשּנמׁשחּו ּולבניו לאהרן ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹאּלא

לזמרי ׁשהרגֹו עד ּפינחס נתּכהן לא ּבזבחים: ׁשנינּו וכן ּכאן. עד ּכהּנה לכלל ּבא אלהיו,∑ÂÈ‰Ï‡Ï.לא ּבׁשביל ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ≈…»ְֱִִָֹ
יא)ּכמֹו לי",(במדבר אּתה "המקּנא א): צּיֹון(זכריה ּבׁשביל – לצּיֹון" "וקּנאתי החיים.: אור ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָ

(ãé)úéðéãnä-úà äkä øLà äknä ìàøNé Léà íLå§¥Á¦̧¦§¨¥¹©ª¤À£¤³ª¨Æ¤©¦§¨¦½
:éðòîMì áà-úéá àéNð àeìñ-ïa éøîæ¦§¦−¤¨®§¦¬¥«−̈©¦§Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â Ï‡¯NÈ LÈ‡ ÌLÂ∑לגנאי הרׁשע את יחס לׁשבח, הּצּדיק את ׁשּיחס È�ÚÓMÏ.ּבמקֹום ·‡Œ˙È· ‡ÈN�∑ ¿≈ƒƒ¿»≈¿ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ¿ƒ≈»«ƒ¿…ƒ

ÌÏÚיג ˙p‰k ÌÈ˜ È‰B¯˙· È‰B�·ÏÂ dÏ È‰˙e¿≈≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿À«√»
È�a ÏÚ ¯tÎÂ d‰Ï‡ Ì„˜ Èp˜ Èc ÛÏÁ¬«ƒ«≈√»¡»≈¿«««¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

Ècיד ‡ÏÈË˜ Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ÌeLÂ¿«¿»«ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ
˙Èa ·¯ ‡eÏÒ ¯a È¯ÓÊ ‡˙�È„Ó ÌÚ ÏË˜˙‡ƒ¿¿≈ƒƒ¿»≈»ƒ¿ƒ«»«≈

:ÔBÚÓL ˙È·Ï ‡a‡«»¿≈ƒ¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‡Ó¯.יב) ÔÎÏלֹומר הצר לּמה לדעת צרי »≈¡…ְִַַַַָָָָֻ

ÔÎÏקּנא אׁשר ּתחת ּבסמּו ׁשאֹומר אחר »≈ְֲִֵֵֶֶַַַַָ

ּובהכרח לכן, מאמר מׁשמעּות ּכן ּגם ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשהּוא

ז"ל ּכאֹומרם ׁשבּועה לׁשֹון ׁשהּוא ְְְְֶַָָלֹומר

ּדכתיב ׁשבּועה אּלא לכן אין פ"ו) ְְִִֵֵֶָָָ(שמו"ר

ועדין עלי, לבית נׁשּבעּתי ולכן י"ד) ג' ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָ(ש"א

יׁש ולזה לׁשבּועה, הצר לּמה לדעת ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻצרי

הּׁשלֹום ּברית לחּזק לּׁשבּועה הצר ּכי ְְְְִִֵַַַַַָָֻלֹומר

יקּים זה לדבר ראּויים ּבניו יהיּו ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹהגם

הּׁשבּועה: את ְֶַָה'

„BÚזבחים) ז"ל ּדבריהם ּפי על הּכתּוב ְְְִִִִֵֵֶַַָָָיתּבאר

לא זמרי מעׂשה קדם ּכי ׁשאמרּו ְְֲִִִֵֶֶַָֹֹק"א:)

נמׁשח ולא מצּוי ׁשהיה לפי ּפנחס ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹנתּכהן

והּנה הּכהּנה, לֹו היתה קנאתֹו ׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻואחר

מחילה, ּדר הּוא א' ּדרכים, ב' זה ּבאפן ְְְִִֵֶֶֶֶָָֹיׁש

לֹו ׁשּימחל הּוא מחּלה ּדר מּתנה, ּדר ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹוהּב'

מׁשיחת ּבזמן נמׁשח ׁשּלא ׁשּקנסֹו הּקנס ְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹה'

הּכהּנה לֹו ׁשּיּתן הּוא מּתנה ודר ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻהּכהנים,

ואחיו ׁשאביו הגם לאהרן ׁשּנתנּה ּכדר ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמחדׁש

אם ּבין הפרׁש יׁש הּדין ּוכפי ּכהנים, היּו ְְֲִִִִֵֵֵֶַָֹֹלא

ּדר נתינה, לדר מחילה ּדר הּדבר ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָיהיה

צריכה מּתנה ודר קנין צריכּה אינּה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָמחילה

המקּבל זכה לא מּידֹו קנּו ׁשּלא עֹוד וכל ְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹקנין

הּגיעֹו: ּׁשּכבר ּבּמה אּלא ְְִִֶֶֶַַָָָָּבמּתנה

„BÚּכן ּׁשאין מה רעֹות ב' מּתנה ּבדר ְֵֵֵֶֶֶַַָָָיׁש

מחילה ּבדר ּכי מחילה, ּדר ּתהיה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָאם

אהרן לכהּנת ויחזר הּקנס על לֹו ימחל ְְְְֲֲִִִַַַַַָֹֹֹֻאם

ּכדר ּכהּנתֹו על המעֹוררים ּבטלּו הּוא, ְְְְְִֶֶַַַָָֻאף

ּׁשאין מה ּבא, ׁשּמּמּנּו אהרן ּכהּנת על ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּבטלּו

ּכדר עליו למעֹוררים ׁשּיׁשנם מּתנה ּבדר ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּכן

להם ׁשהיה ּגם ּומה ּבתחּלה, אהרן על ְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהיּו

ב' וכּו', הּנׂשיא הריגת לסּבת עּמֹו ְְְֲִִִִִַַַָָׂשנאה

חּדּוׁש ׁשהּדבר לֹומר מקֹום יׁש מּתנה ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבדר

אם ּכן ּׁשאין מה חּדּוׁשֹו, אּלא ּבֹו ל ְְִִֵֵֵֶֶַָואין

ׁשחֹוזר אהרן לכהּנת וחֹוזר מחילה ּבדר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻיהיה

אֹומר נמצאת ּכמֹותֹו, וצאצאיו לׁשרׁשֹו ְְְְְֱִֵֵֶַָָָָָָהּדבר

מּדר הנאֹות הּוא המחּלה ּדר ּדרכים ּבג' ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָּכי

לחּוׁש ׁשאין ב' קנין. צרי ׁשאין א' ְִִֵֵֶֶַַָָָָָהּמּתנה,

ּוליֹוצאי לֹו נמׁשכת ׁשּתהיה ג' ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַלמעֹוררים.

ֲָָחלציו:

‰p‰Âלרֹומם הּוא ּברּו ּבעיניו נראה ה' האדֹון ¿ƒ≈ְְְִֵֵֶָָָָ

מּתנה ּבדר הּדבר לעׂשֹות ּפנחס ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָֹמעלת

הענ מּצד ולא מּצּדֹו ּכהן מּמּנּוׁשּיהיה ׁשּבא ף ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

אֹומרֹו והּוא לֹו, BÏלתפארת Ô˙B� È��‰ּבדר ְְְְִֶֶƒ¿ƒ≈ְֶֶ

ׁשּיׁש ּדברים הּג' ּכל עֹולם אלהי ותּקן ְְֱִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמּתנה,

ׁשאמרנּו, ּכמֹו מּתנה ּדר ּכׁשּיהיה ּפקּפּוק ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבהם

אמר קנין צריכה מּתנה ּׁשאמרנּו מה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָּכנגד

ÔÎÏהמעֹוררים חׁשׁש ּוכנגד ׁשבּועה, לׁשֹון »≈ְְְְְֲִֶֶַַָ

ÌBÏLאמר È˙È¯a ˙‡ BÏ Ô˙� È��‰ּוכנגד , ַָƒ¿ƒ…≈∆¿ƒƒ»ְֶֶ

הּוא וחּדּוׁש לפנחס אּלא הּדבר ׁשאין ְְְִִִֵֶֶַָָָָמחּוׁש

‡ÂÈ¯Áאמר BÚ¯ÊÏe BÏ ‰˙È‰Âזֹו ׁשּמּתנה וגֹו' ַָ¿»¿»¿«¿«¬»ְֶַָָ

ׁשּתהיה הּבֹורא מּפי ּבׁשבּועה ּבידֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָנתקּימה

ּוכבר עֹולם, ּכהּנת אחריו ּולזרעֹו לׁשלֹום ְְְְְֲַַַָָָָֻלֹו

היא ׁשהּכהּנה מקֹומֹות ּובג' ּבב' ְְְְִִִֶַַָֻהעירֹותי

ה' והבטח הּנׁשמֹות, ּבמקֹום ּכן הּנקראת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָנפׁש

הּקדֹוׁש זה ענף ּבזרעֹו יׁשּתלׁשל ּכי ּפנחס ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָאת

עֹולם: ּכהּנת אֹומרֹו סֹוד והּוא ּכהּנה, ְְְְְִַַָָָֻֻהּנקרא

B‚Â'.יג) ¯tÎÈÂ 'B‚Â ¯L‡ ˙Ázטעם נתן ««¬∆¿«¿«≈¿ַַַָ

לפנחס הּכהּנה לזּכֹות יּה לֹו ּׁשּבחר ְְְְְִֶַַַַָָָָֻלמה

אמר אביו, מּכח ולא מה' מּתנה Áz˙ּבתֹורת ְְִִֵַַַַָָָָֹֹ««

ÂÈ‰Ï‡Ï ‡p˜ ¯L‡וחׁש לאלהיו עׂשה והּוא ¬∆ƒ≈≈…»ְְֵָָָָֹ

לֹו צר ּבאין ירֹוממהּו אלהיו ּגם ּכבֹודֹו ְְְְֱֵֵֶַַָֹֹעל

ּׁשאמר מה ּוכנגד אביו, מיקר ּביקרֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָלהנֹות

אמר וגֹו' לזרעֹו ּתהיה וגם ׁשלֹום לֹו ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָׁשּתהיה

Ï‡¯NÈ È�a ÏÚ ¯tÎÈÂׁשלֹום ׁשעׂשה ּפרּוׁש «¿«≈«¿≈ƒ¿»≈ֵֶָָָ

והּניח ׁשּבּׁשמים אביהם ּובין יׂשראל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבין

יהיה לזה מות מלאכי מל מחמת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָליׂשראל

אׁשר ׁשההטבה ּוכׁשם מהם, הּׁשלֹום ּברית ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָלֹו

נמׁשכת הטבה היא יׂשראל ּבני ּבכּפרת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהיטיב

אׁשר הראׁשֹונים מּכח ּבא הּבא ודֹור ּדֹור ְֲִִִֶֶַַָָָָֹׁשּכל

הטבתֹו נמׁשכת ּתהיה כן ּכמֹו ולזה עליהם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָּכּפר

ּכהּנת ּברית אחריו ּולזרעֹו לֹו והיתה ּכן ְְְְְְֲִֵַַַַָָָֻּגם

ָעֹולם:

C¯„·eבמד"ר) ז"ל ּדבריהם ּפי על יתּבאר רמז ¿∆∆ְְִִִֵֵֶֶֶַָ

אׁשר אלּיהּו הּוא ּפנחס ׁשאמרּו ְְֲִִֵֶֶָָָפכ"א)

י ּבני עם לבּׂשר עתיד ּבּגלּותהּוא ׂשראל ְְְִִֵֵֵַַַָָָ

למעלה ּזכה ּבּמה הּכתּוב הֹודיע וכאן ְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָהאחרֹון,

ז"ל ואמרּו אבֹות, על ּבנים לב להׁשיב ְְְִִֵַָָָָזֹו

להרּבֹות אּלא ּבא אלּיהּו אין מ"ז) פ"ח ְְִֵֵֵֶַָָָֻ(עדּיֹות

אֹומרֹו והּוא ּבעֹולם, ‰ÈL·וגֹו'ÒÁ�tׁשלֹום ְְָָָƒ¿»ְ≈ƒ

לרמזB‡p˜aוגֹו' קנאֹות ב' לֹומר ּכפל וגֹו' ְ¿«¿ְְְִַַָָֹ

ּפעם ׁשּקּנא ּולקנאה זה ּבזמן ׁשּקּנא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלּקנאה

קּנא י"ד) י"ט (מ"א ּכאֹומרֹו אחאב ּבימי ְְְִֵַַָֹב'

קּנאתי, קּנא לֹומר ּכפל ׁשם ּגם לה', ִִִִֵֵַַַַַָָֹקּנאתי

ּבימי וא' מׁשה ּבימי א' קנאֹות לב' ְְְְִִִֵֵֶָֹלרמז

אמר לכן ÌBÏLאחאב, È˙È¯a ˙‡ BÏ Ô˙� È��‰ ְֵַַָָָƒ¿ƒ…≈∆¿ƒƒ»

להם לתת האבֹות עם ׁשּכרת הּברית ְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא

אז ּכי ׁשלֹום ּברית יּקרא וזה עממין, ְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָעׂשרה

י"א (יׁשעיה ּדכתיב העֹולם ּבכל ׁשלֹום ְְְְְִִִֶַָָָָָיהיה

ירעּו לא ט') (ׁשם וגֹו' ּתרעינה ודב ּופרה ְְְִֵֶָָָָָֹֹז')

הּוא ּכי לֹו יהיה זה ּברית וגֹו', יׁשחיתּו ְְְְְִִִִֶֶַֹולא

לב והׁשיב הּזה הּדבר את יעׂשה אׁשר ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָזה

כ"ג) ג' (מלאכי ּדכתיב וגֹו' אבֹות על ְְְִִִִַַָָָּבנים

ולזה וגֹו', אלּיה את לכם ׁשלח אנכי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּנה

לֹומר BÏּדקּדק Ô˙� È��‰ׁשּתף ולא ּבפרטּות ְִֵַƒ¿ƒ…≈ְְִִֵָֹ

והיתה הּכהּנה ּברית אמר ּכ ואחר זרעֹו, ְְְְְְִִַַַַַָָָָָֻעּמֹו

וגמר עֹולם, ּכהּנת ּברית אחריו ּולזרעֹו ְְְְְֲִַַַַָָָֻלֹו

יעּודיםÁz˙אמר ב' ב'ּפרּוׁש ּכנגד הם אּלּו ֶֹ««ְִִֵֵֵֶֶ

קּנא אׁשר ּתחת ׁשלֹום ּברית ׁשעׂשה, ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּדברים

על אחאב ּבימי ּׁשּקּנא ּבּמה רמז ּכאן ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלאלהיו

והּוא זרה, עבֹודה עֹובדי והיּו אלהים ְְְְֱֲִֵֶָָָָָֹׁשעזבּו

לֹומר ּׁשּדקּדק עבֹודהÂÈ‰Ï‡Ïמה על ׁשּנתקּנא ְִֵֶַַ≈…»ְֲִֵֶַַָ

קּנא אל ּכי ט"ו) ו' (ּדברים נאמר ׁשעליה ְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָזרה

ה' ל"ט) י"ח (מ"א העם ּכל ׁשאמרּו עד ְְֶַָָָָוגֹו'

יבּׂשר הּוא ּכן ּגם לזה וגֹו', האלהים ְְֱִֵֵֶַַָָֹהּוא
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i"yx£ÌBÏL È˙È¯aŒ˙‡∑(פב טֹובה,(סנהדרין עּמֹו ׁשעֹוׂשה למי וחּנּות טֹובה הּמחזיק ּכאדם ׁשלֹום, לברית לֹו דּתהא ∆¿ƒƒ»ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ׁשלֹומֹותיו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ּפירׁש ּכאן החיים.אף אור ְִֵַַָָָָ

(âé)úçz íìBò úpäk úéøa åéøçà Bòøæìe Bl äúéäå§¨³§¨Æ§©§´©«£½̈§¦−§ª©´¨®©À©
éða-ìò øtëéå åéäìàì àp÷ øLà:ìàøNé £¤³¦¥Æ¥«Ÿ½̈©§©¥−©§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Bl ‰˙È‰Â∑זאת ÌÏBÚ.ּבריתי ˙p‰k ˙È¯a∑נּתנה לא אהרן, ׁשל לזרעֹו ּכהּנה נּתנה ׁשּכבר ּפי על ׁשאף ¿»¿»ְִִֹ¿ƒ¿À«»ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
נמׁשח, ולא לכן קדם ׁשּנֹולד ּפינחס אבל המׁשחתן, אחר ׁשּיּולדּו ּולתֹולדֹותיהם עּמֹו ׁשּנמׁשחּו ּולבניו לאהרן ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹאּלא

לזמרי ׁשהרגֹו עד ּפינחס נתּכהן לא ּבזבחים: ׁשנינּו וכן ּכאן. עד ּכהּנה לכלל ּבא אלהיו,∑ÂÈ‰Ï‡Ï.לא ּבׁשביל ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ≈…»ְֱִִָֹ
יא)ּכמֹו לי",(במדבר אּתה "המקּנא א): צּיֹון(זכריה ּבׁשביל – לצּיֹון" "וקּנאתי החיים.: אור ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָ

(ãé)úéðéãnä-úà äkä øLà äknä ìàøNé Léà íLå§¥Á¦̧¦§¨¥¹©ª¤À£¤³ª¨Æ¤©¦§¨¦½
:éðòîMì áà-úéá àéNð àeìñ-ïa éøîæ¦§¦−¤¨®§¦¬¥«−̈©¦§Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â Ï‡¯NÈ LÈ‡ ÌLÂ∑לגנאי הרׁשע את יחס לׁשבח, הּצּדיק את ׁשּיחס È�ÚÓMÏ.ּבמקֹום ·‡Œ˙È· ‡ÈN�∑ ¿≈ƒƒ¿»≈¿ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ¿ƒ≈»«ƒ¿…ƒ

ÌÏÚיג ˙p‰k ÌÈ˜ È‰B¯˙· È‰B�·ÏÂ dÏ È‰˙e¿≈≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿À«√»
È�a ÏÚ ¯tÎÂ d‰Ï‡ Ì„˜ Èp˜ Èc ÛÏÁ¬«ƒ«≈√»¡»≈¿«««¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

Ècיד ‡ÏÈË˜ Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ÌeLÂ¿«¿»«ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ
˙Èa ·¯ ‡eÏÒ ¯a È¯ÓÊ ‡˙�È„Ó ÌÚ ÏË˜˙‡ƒ¿¿≈ƒƒ¿»≈»ƒ¿ƒ«»«≈

:ÔBÚÓL ˙È·Ï ‡a‡«»¿≈ƒ¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‡Ó¯.יב) ÔÎÏלֹומר הצר לּמה לדעת צרי »≈¡…ְִַַַַָָָָֻ

ÔÎÏקּנא אׁשר ּתחת ּבסמּו ׁשאֹומר אחר »≈ְֲִֵֵֶֶַַַַָ

ּובהכרח לכן, מאמר מׁשמעּות ּכן ּגם ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשהּוא

ז"ל ּכאֹומרם ׁשבּועה לׁשֹון ׁשהּוא ְְְְֶַָָלֹומר

ּדכתיב ׁשבּועה אּלא לכן אין פ"ו) ְְִִֵֵֶָָָ(שמו"ר

ועדין עלי, לבית נׁשּבעּתי ולכן י"ד) ג' ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָ(ש"א

יׁש ולזה לׁשבּועה, הצר לּמה לדעת ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻצרי

הּׁשלֹום ּברית לחּזק לּׁשבּועה הצר ּכי ְְְְִִֵַַַַַָָֻלֹומר

יקּים זה לדבר ראּויים ּבניו יהיּו ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹהגם

הּׁשבּועה: את ְֶַָה'

„BÚזבחים) ז"ל ּדבריהם ּפי על הּכתּוב ְְְִִִִֵֵֶַַָָָיתּבאר

לא זמרי מעׂשה קדם ּכי ׁשאמרּו ְְֲִִִֵֶֶַָֹֹק"א:)

נמׁשח ולא מצּוי ׁשהיה לפי ּפנחס ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹנתּכהן

והּנה הּכהּנה, לֹו היתה קנאתֹו ׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻואחר

מחילה, ּדר הּוא א' ּדרכים, ב' זה ּבאפן ְְְִִֵֶֶֶֶָָֹיׁש

לֹו ׁשּימחל הּוא מחּלה ּדר מּתנה, ּדר ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹוהּב'

מׁשיחת ּבזמן נמׁשח ׁשּלא ׁשּקנסֹו הּקנס ְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹה'

הּכהּנה לֹו ׁשּיּתן הּוא מּתנה ודר ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻהּכהנים,

ואחיו ׁשאביו הגם לאהרן ׁשּנתנּה ּכדר ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמחדׁש

אם ּבין הפרׁש יׁש הּדין ּוכפי ּכהנים, היּו ְְֲִִִִֵֵֵֶַָֹֹלא

ּדר נתינה, לדר מחילה ּדר הּדבר ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָיהיה

צריכה מּתנה ודר קנין צריכּה אינּה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָמחילה

המקּבל זכה לא מּידֹו קנּו ׁשּלא עֹוד וכל ְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹקנין

הּגיעֹו: ּׁשּכבר ּבּמה אּלא ְְִִֶֶֶַַָָָָּבמּתנה

„BÚּכן ּׁשאין מה רעֹות ב' מּתנה ּבדר ְֵֵֵֶֶֶַַָָָיׁש

מחילה ּבדר ּכי מחילה, ּדר ּתהיה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָאם

אהרן לכהּנת ויחזר הּקנס על לֹו ימחל ְְְְֲֲִִִַַַַַָֹֹֹֻאם

ּכדר ּכהּנתֹו על המעֹוררים ּבטלּו הּוא, ְְְְְִֶֶַַַָָֻאף

ּׁשאין מה ּבא, ׁשּמּמּנּו אהרן ּכהּנת על ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּבטלּו

ּכדר עליו למעֹוררים ׁשּיׁשנם מּתנה ּבדר ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּכן

להם ׁשהיה ּגם ּומה ּבתחּלה, אהרן על ְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהיּו

ב' וכּו', הּנׂשיא הריגת לסּבת עּמֹו ְְְֲִִִִִַַַָָׂשנאה

חּדּוׁש ׁשהּדבר לֹומר מקֹום יׁש מּתנה ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבדר

אם ּכן ּׁשאין מה חּדּוׁשֹו, אּלא ּבֹו ל ְְִִֵֵֵֶֶַָואין

ׁשחֹוזר אהרן לכהּנת וחֹוזר מחילה ּבדר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻיהיה

אֹומר נמצאת ּכמֹותֹו, וצאצאיו לׁשרׁשֹו ְְְְְֱִֵֵֶַָָָָָָהּדבר

מּדר הנאֹות הּוא המחּלה ּדר ּדרכים ּבג' ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָּכי

לחּוׁש ׁשאין ב' קנין. צרי ׁשאין א' ְִִֵֵֶֶַַָָָָָהּמּתנה,

ּוליֹוצאי לֹו נמׁשכת ׁשּתהיה ג' ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַלמעֹוררים.

ֲָָחלציו:

‰p‰Âלרֹומם הּוא ּברּו ּבעיניו נראה ה' האדֹון ¿ƒ≈ְְְִֵֵֶָָָָ

מּתנה ּבדר הּדבר לעׂשֹות ּפנחס ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָֹמעלת

הענ מּצד ולא מּצּדֹו ּכהן מּמּנּוׁשּיהיה ׁשּבא ף ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

אֹומרֹו והּוא לֹו, BÏלתפארת Ô˙B� È��‰ּבדר ְְְְִֶֶƒ¿ƒ≈ְֶֶ

ׁשּיׁש ּדברים הּג' ּכל עֹולם אלהי ותּקן ְְֱִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמּתנה,

ׁשאמרנּו, ּכמֹו מּתנה ּדר ּכׁשּיהיה ּפקּפּוק ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבהם

אמר קנין צריכה מּתנה ּׁשאמרנּו מה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָּכנגד

ÔÎÏהמעֹוררים חׁשׁש ּוכנגד ׁשבּועה, לׁשֹון »≈ְְְְְֲִֶֶַַָ

ÌBÏLאמר È˙È¯a ˙‡ BÏ Ô˙� È��‰ּוכנגד , ַָƒ¿ƒ…≈∆¿ƒƒ»ְֶֶ

הּוא וחּדּוׁש לפנחס אּלא הּדבר ׁשאין ְְְִִִֵֶֶַָָָָמחּוׁש

‡ÂÈ¯Áאמר BÚ¯ÊÏe BÏ ‰˙È‰Âזֹו ׁשּמּתנה וגֹו' ַָ¿»¿»¿«¿«¬»ְֶַָָ

ׁשּתהיה הּבֹורא מּפי ּבׁשבּועה ּבידֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָנתקּימה

ּוכבר עֹולם, ּכהּנת אחריו ּולזרעֹו לׁשלֹום ְְְְְֲַַַָָָָֻלֹו

היא ׁשהּכהּנה מקֹומֹות ּובג' ּבב' ְְְְִִִֶַַָֻהעירֹותי

ה' והבטח הּנׁשמֹות, ּבמקֹום ּכן הּנקראת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָנפׁש

הּקדֹוׁש זה ענף ּבזרעֹו יׁשּתלׁשל ּכי ּפנחס ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָאת

עֹולם: ּכהּנת אֹומרֹו סֹוד והּוא ּכהּנה, ְְְְְִַַָָָֻֻהּנקרא

B‚Â'.יג) ¯tÎÈÂ 'B‚Â ¯L‡ ˙Ázטעם נתן ««¬∆¿«¿«≈¿ַַַָ

לפנחס הּכהּנה לזּכֹות יּה לֹו ּׁשּבחר ְְְְְִֶַַַַָָָָֻלמה

אמר אביו, מּכח ולא מה' מּתנה Áz˙ּבתֹורת ְְִִֵַַַַָָָָֹֹ««

ÂÈ‰Ï‡Ï ‡p˜ ¯L‡וחׁש לאלהיו עׂשה והּוא ¬∆ƒ≈≈…»ְְֵָָָָֹ

לֹו צר ּבאין ירֹוממהּו אלהיו ּגם ּכבֹודֹו ְְְְֱֵֵֶַַָֹֹעל

ּׁשאמר מה ּוכנגד אביו, מיקר ּביקרֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָלהנֹות

אמר וגֹו' לזרעֹו ּתהיה וגם ׁשלֹום לֹו ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָׁשּתהיה

Ï‡¯NÈ È�a ÏÚ ¯tÎÈÂׁשלֹום ׁשעׂשה ּפרּוׁש «¿«≈«¿≈ƒ¿»≈ֵֶָָָ

והּניח ׁשּבּׁשמים אביהם ּובין יׂשראל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבין

יהיה לזה מות מלאכי מל מחמת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָליׂשראל

אׁשר ׁשההטבה ּוכׁשם מהם, הּׁשלֹום ּברית ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָלֹו

נמׁשכת הטבה היא יׂשראל ּבני ּבכּפרת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהיטיב

אׁשר הראׁשֹונים מּכח ּבא הּבא ודֹור ּדֹור ְֲִִִֶֶַַָָָָֹׁשּכל

הטבתֹו נמׁשכת ּתהיה כן ּכמֹו ולזה עליהם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָּכּפר

ּכהּנת ּברית אחריו ּולזרעֹו לֹו והיתה ּכן ְְְְְְֲִֵַַַַָָָֻּגם

ָעֹולם:

C¯„·eבמד"ר) ז"ל ּדבריהם ּפי על יתּבאר רמז ¿∆∆ְְִִִֵֵֶֶֶַָ

אׁשר אלּיהּו הּוא ּפנחס ׁשאמרּו ְְֲִִֵֶֶָָָפכ"א)

י ּבני עם לבּׂשר עתיד ּבּגלּותהּוא ׂשראל ְְְִִֵֵֵַַַָָָ

למעלה ּזכה ּבּמה הּכתּוב הֹודיע וכאן ְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָהאחרֹון,

ז"ל ואמרּו אבֹות, על ּבנים לב להׁשיב ְְְִִֵַָָָָזֹו

להרּבֹות אּלא ּבא אלּיהּו אין מ"ז) פ"ח ְְִֵֵֵֶַָָָֻ(עדּיֹות

אֹומרֹו והּוא ּבעֹולם, ‰ÈL·וגֹו'ÒÁ�tׁשלֹום ְְָָָƒ¿»ְ≈ƒ

לרמזB‡p˜aוגֹו' קנאֹות ב' לֹומר ּכפל וגֹו' ְ¿«¿ְְְִַַָָֹ

ּפעם ׁשּקּנא ּולקנאה זה ּבזמן ׁשּקּנא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלּקנאה

קּנא י"ד) י"ט (מ"א ּכאֹומרֹו אחאב ּבימי ְְְִֵַַָֹב'

קּנאתי, קּנא לֹומר ּכפל ׁשם ּגם לה', ִִִִֵֵַַַַַָָֹקּנאתי

ּבימי וא' מׁשה ּבימי א' קנאֹות לב' ְְְְִִִֵֵֶָֹלרמז

אמר לכן ÌBÏLאחאב, È˙È¯a ˙‡ BÏ Ô˙� È��‰ ְֵַַָָָƒ¿ƒ…≈∆¿ƒƒ»

להם לתת האבֹות עם ׁשּכרת הּברית ְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא

אז ּכי ׁשלֹום ּברית יּקרא וזה עממין, ְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָעׂשרה

י"א (יׁשעיה ּדכתיב העֹולם ּבכל ׁשלֹום ְְְְְִִִֶַָָָָָיהיה

ירעּו לא ט') (ׁשם וגֹו' ּתרעינה ודב ּופרה ְְְִֵֶָָָָָֹֹז')

הּוא ּכי לֹו יהיה זה ּברית וגֹו', יׁשחיתּו ְְְְְִִִִֶֶַֹולא

לב והׁשיב הּזה הּדבר את יעׂשה אׁשר ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָזה

כ"ג) ג' (מלאכי ּדכתיב וגֹו' אבֹות על ְְְִִִִַַָָָּבנים

ולזה וגֹו', אלּיה את לכם ׁשלח אנכי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּנה

לֹומר BÏּדקּדק Ô˙� È��‰ׁשּתף ולא ּבפרטּות ְִֵַƒ¿ƒ…≈ְְִִֵָֹ

והיתה הּכהּנה ּברית אמר ּכ ואחר זרעֹו, ְְְְְְִִַַַַַָָָָָֻעּמֹו

וגמר עֹולם, ּכהּנת ּברית אחריו ּולזרעֹו ְְְְְֲִַַַַָָָֻלֹו

יעּודיםÁz˙אמר ב' ב'ּפרּוׁש ּכנגד הם אּלּו ֶֹ««ְִִֵֵֵֶֶ

קּנא אׁשר ּתחת ׁשלֹום ּברית ׁשעׂשה, ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּדברים

על אחאב ּבימי ּׁשּקּנא ּבּמה רמז ּכאן ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלאלהיו

והּוא זרה, עבֹודה עֹובדי והיּו אלהים ְְְְֱֲִֵֶָָָָָֹׁשעזבּו

לֹומר ּׁשּדקּדק עבֹודהÂÈ‰Ï‡Ïמה על ׁשּנתקּנא ְִֵֶַַ≈…»ְֲִֵֶַַָ

קּנא אל ּכי ט"ו) ו' (ּדברים נאמר ׁשעליה ְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָזרה

ה' ל"ט) י"ח (מ"א העם ּכל ׁשאמרּו עד ְְֶַָָָָוגֹו'

יבּׂשר הּוא ּכן ּגם לזה וגֹו', האלהים ְְֱִֵֵֶַַָָֹהּוא
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נׂשיא, היה ׁשּזה ׁשאףֿעלּֿפי ּפינחס, ׁשל ׁשבחֹו להֹודיע אחר: ּדבר ׁשמעֹון. לׁשבט ׁשהיּו אבֹות ּבּתי מחמׁשת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָלאחד
הּמּכה הּוא מי הּכתּוב הֹודיע לכ הּׁשם, לחּלּול מּלקּנא עצמֹו את מנע החיים.לא אור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻ

(åè)Làø øeö-úá éaæk úéðéãnä äknä äMàä íLå§¥̧¨«¦¨¯©ª¨²©¦§¨¦−¨§¦´©®´Ÿ
ô :àeä ïéãîa áà-úéa úBnàª¬¥«¨²§¦§−̈«

i"yx£'B‚Â ‰kn‰ ‰M‡‰ ÌLÂ∑יׂשראל את להחטיא ּכדי לזנּות, מל ּבת ׁשהפקירּו מדינים, ׁשל ׂשנאתן להֹודיע. ¿≈»ƒ»«À»¿ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
˙Bn‡ L‡¯∑מדין מלכי מחמׁשת לא)אחד מּכּלם,(במדבר חׁשּוב היה והּוא וגֹו'", ואתֿצּור ואתֿרקם "אתֿאוי : …Àְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ÈaÊkטו ‡˙�È„Ó ˙ÏÈË˜˙‡„ ‡˙z‡ ÌeLÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿»≈»»¿ƒ
:‡e‰ ÔÈ„Óa ‡a‡ ˙Èa Èn‡ LÈ¯ ¯eˆ ˙·«≈À≈≈«»¿ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אחד ּוׁשמֹו אחד ה' יהיה אׁשר ההּוא ְְֲִֶֶֶֶַַָָּבּיֹום

ואֹומרֹו האלהים, הּוא ה' סֹוד ּכן ּגם ְְֱִֵֶַָֹׁשהּוא

¯tÎÈÂ'וגֹו לֹו והיתה יעּוד ּכנגד הּוא וגֹו' «¿«≈ְְְְְִֶֶָָ

ּכּפר אׁשר חלק לֹו הּוא זה ּכי ּכהּנת ְְֲִִִֵֵֶֶֶַֻּברית

מכּפר ּתמיד יהיה כן ּכמֹו יׂשראל ּבני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָעל

עליו וכּפר ד') (וּיקרא אֹומרֹו ּדר על ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָעליהם,

ֵַֹהּכהן:

Ï‡¯NÈ.יד) LÈ‡ ÌLÂּנפׁש מּמה קׁשה ¿≈ƒƒ¿»≈ְִֶַַָָ

לֹו היה הּמּכים לגּלֹות ה' חפץ ְִִֵַַָָָֻאם

והּנה ו') (כ"ה ּכׁשאמר מעׂשה ּבׁשעת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָלהזּכירם

להזּכירֹו מקֹום היה ׁשם יׂשראל, מּבני ְְְְִִִִֵֵַָָָָָאיׁש

ּוכׁשהזּכיר וגֹו', זמרי וגֹו' איׁש והּנה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַולֹומר

ואם ׁשמּה, להזּכיר לֹו היה הּמדינית ּכן ְְְְְִִִִֵַַַָָָָּגם

על ׁשּכּסתה ּכדר עליהם ּכּסתה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָּתֹורה

להזּכיר נמל לּמה ּבׁשּבת ׁשמםהמקֹוׁשׁש ְְְְְְִִֵַַַַָָָָ

ּבּתֹורה יתרֹות ּתבֹות עֹוד להֹוסיף ּכן ּגם ְְְְִֵֵֵַַַָֻוהצר

צרי היה לא למעלה ׁשמם מזּכיר היה ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹׁשאם

וגֹו': האּׁשה וׁשם וגֹו' איׁש וׁשם ב' ּפעם ְְְְִִֵֵַַַָָלֹומר

ÔÎ‡לזלזל חפץ אינֹו הּוא ּברּו האדֹון הּנה »≈ְְִֵֵֵֵַָָָָ

ּדברים ּבעלי מי לפרסם ּברׁשעים ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָאפּלּו

ּׁשּלפנינּו ּבּמה ּגם יֹוכיח, ּומקֹוׁשׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹהמתעבים,

אּלא מעׂשה ּבׁשעת אֹותם ּגּלה ׁשּלא ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹּתראה

ּפעל אׁשר ּפנחס ׁשבח ׁשהזּכיר אחר ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָּדוקא

על וכּפר לה' ׁשּקּנא הּטֹוב מהּמפעל ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָועׂשה

ּבאדם קּנא לא ּכי ּכן ּגם זכר יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹּבני

עם אב ּבית נׂשיא ּגדֹול ּבאדם אּלא ְְִִֵֶָָָָָָּפחּות

ּכאֹומרֹו מל ואביה הּקלּפֹות ראׁש ְְְְִִִֶֶַָָָָֹהאּׁשה

ּבזּויה ּבמיתה ונתעבה אב ּבית אּמֹות ְְְְֲִִֵָָָָֹֻראׁש

יתּבר ׁשמֹו ּבזה ּכּיֹוצא ּובכל ּכל, ְְְְִֵֵֶַַָָָֹלעין

והגם היא, מל ּבת לֹומר יחסּה לזה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָמתקּדׁש,

מּצּדיק יּגרע לא יׂשראל לאיׁש זלזּול ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹׁשּיׁש

צּדיק זכר ז') י' (מׁשלי אֹומרֹו ּכדר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַעינֹו

ּבאמצעּות ירקב, רׁשעים ׁשּׁשם הגם ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָלברכה

הּכ ּבא להֹודיע ּכי ואּולי הּׂשיגּכן, ׁשּלא תּוב ְְֲִִִִֵֶַַָָֹ

זה ּדבר ּבאמצעּות אּלא וכּו' החמה ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָהׁשבת

קּדּוׁש ׁשמֹו ונתקּדׁש ּבּנׂשיא הּקנאה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשעׂשה

ּכ ּכל העון ּומאס הּס"מ ּכח ונכנעה ְְְִֶַַַָָָָָָֹֹּגדֹול

אבל וגֹו' ויכּפר חמה הׁשיב ּבזה ּכל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹּבעיני

הדיֹוט ּבאדם לה' מקּנא ׁשהיה הגם זה ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָזּולת

ודקּדק הרׁשּומֹות, הּדרגֹות ּכל מּׂשיג היה ְְְְִִֵַַָָָָָֹלא

‡LÈלֹומר ÌLÂׁשם ּבמאמר הסּפיק ולא ַ¿≈ƒְְְֲִִֵַַֹ

חׁשיבּות לׁשֹון ירצה ּדרּכנּו לפי וגֹו' ְְְְְֲִִִֵֶֶַַֻהּמּכה

ּכל ועם ּביׂשראל ּומעּלה חׁשּוב היה ּכי ְְְְִִִֵֶַָָָָָֻלֹומר

מעׂשה ּבֹו מעׂשֹות זה צּדיק נרּתע לא ְֲֲִִֵֶֶֶַַַֹזה

ה' הזּכיר ׁשּלא טעם ּכי נראה עֹוד ְְְִִִִִֶֶַַַָֹהּנפלא,

מעׂשה עׂשה לא ׁשעדין לפי למעלה ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹׁשמֹו

לא עׂשה ׁשּלא עֹוד וכל לעׂשֹות, חׁשב ְֲֶֶַַָָָָָֹֹאּלא

עׂשה ׁשּכבר ואחר ׁשמֹו, להזּכיר הּתֹורה ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָּתבּזהּו

לפרסם מצוה ּכי ׁשמֹו ה' ּפרסם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָמעׂשה

ְִָָהרׁשעים:

.'B‚Â ‰k‰ ¯L‡ ‰kn‰ּכפל לּמה לדעת צרי «À∆¬∆À»¿ִַַַָָָָָ

‰k‰לֹומר ¯L‡ ‰kn‰הסּפיק ולא ַ«À∆¬∆À»ְְִִֹ

הּכתּוב ׁשּנה לּמה לדעת צרי ּגם מהּנה, ְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָּבאחת

ּכׁשהזּכיר ּבֹו לדּבר ׁשהתחיל הּמאמר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָמטּבע

ואחר יׂשראל איׁש לֹומר ׁשהקּדים יׂשראל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשם

ּוכׁשהזּכיר וגֹו', הּמּכה המארע אמר ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֻּכ

הּמּכה האּׁשה וׁשם המארע הקּדים ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹֻהּמדינית

הּמדינית: אמר ּכ ְְִִַַַַָָָואחר

ÔÎ‡ּברכֹות) ז"ל ּדבריהם ּפי על הענין יתּבאר »≈ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

קרּויים ּבחּייהם ׁשהרׁשעים ׁשאמרּו ְְְְִִֵֶֶֶַָָָי"ח:)

ׁשהּוא הרע ׁשּכח לפי הּוא והּטעם ְְִִֵֶֶַַַַַָֹמתים,

ּבכּמה ּכתבּתי ּוכבר ּבהם, ּדבּוקה הּמת ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָּבחינת

ׁשם הּוא האדם ּבֹו ׁשּיּקרא הּׁשם ּכי ְִִֵֵֵֶַָָָָמקֹומֹות

ז"ל ּכאֹומרם ּבארץ ׁשמֹות ׂשם וה' ְְֵֶֶֶַַָָָָהּנפׁש,

ּוכׁשאדם ׁשמֹות, אּלא ׁשּמֹות ּתקרי אל ז':) ְְִִֵֶֶַַָָָָ(ׁשם

נפׁש נפּגמה ּבחינתחֹוטא הרע ּבדביקת ֹו ְְְְְִִִִֵַַַַָָ

וׁשם ח') י' (מׁשלי אֹומרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵַַהּמרקיב,

ּבּׁשם ּבֹודק מאיר רּבי היה ולזה ירקב, ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָרׁשעים

הּוא, יׁשרה נפׁש ּבעל אם לראֹות פ"ג:) ְְִִֶֶַַָָָ(יֹומא

נפׁשֹו הׁשחית ארמית ּבעל אׁשר זה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָוהּנה

קדם מות מּכת מּכה הּוא והּנה ּבּה ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֻּבפגעֹו

לֹומר הּכתּוב ּׁשּנתּכּון מה והּוא ּפנחס, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָׁשהרגֹו

‰k‰ ¯L‡ ‰kn‰ Ï‡¯NÈ LÈ‡ ÌLÂּכנגד וגֹו', ¿≈ƒƒ¿»≈«À∆¬∆À»ְְֶֶ

הּמּכה יׂשראל איׁש וׁשם אמר הּנפׁש ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּכאת

מּכת הּכה עליה ּובא נפׁשֹו ּגעל אׁשר ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּמעת

קדֹוׁשה נפׁש ּכּנּוי ׁשהיא הּיׂשראלית ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָנפׁש

ּפנחס ׁשהרגֹו הריגתֹו ּוכנגד יׂשראל, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהּנקראת

ח') (כ"ה ּכאֹומרֹו וגֹו' את הּכה אׁשר ְְְֲֶֶַָָֻאמר

הּמּכה הּדר זה על אֹו ׁשניהם, את ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹֻוּידקר

ּפנחס, ׁשהּכהּו ‰È�È„n˙ּפרּוׁש ˙‡ ‰k‰ ¯L‡ ְִִֵֶָָ¬∆À»∆«ƒ¿»ƒ

וידּיק איׁש, ּבתבת ׁשרׁשם הּנפׁש הּכאת ְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻהּוא

אֹומרֹו ּכן ּגם נכֹון ּכי‰k‰על הּמדינית, את ְֵַַָÀ»ְִִִֶַָ

ׁשעּור זה ּוכפי ּבנפׁשֹו, הּכה אֹותּה ׁשּׁשכב ְְְְִִִֶֶַַָָָֻלפי

הּמדינית את הּכה ׁשּכבר ּפרּוׁש הּכה אׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻּתבת

אּתּה: להיֹותֹו ְִִֵָּפרּוׁש

B¯ÓB‡a ÊÓ¯ „BÚ˙È�È„n‰ ˙‡ּדר על »«¿¿∆«ƒ¿»ƒֶֶַ

ׁשמע ולא י') ל"ט (ּבראׁשית ְְְִֵַָֹאֹומרֹו

ז"ל ואמרּו עּמּה, להיֹות אצלּה לׁשּכב ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָאליה

להיֹות הּזה ּבעֹולם אצלּה לׁשּכב ל"ה) ְְְִִֶֶַַָָָָ(יֹומא

אֹומרֹו והּוא הּבא, לעֹולם ‡˙עּמּה ‰k‰ ְְִַָָָָÀ»∆

˙È�È„n‰עּמּה אּתה ׁשּיהיה היא ׁשהּכאתֹו «ƒ¿»ƒְִִִִֶֶֶַָָָָ

מּתֹו ׁשּלא מת הּסתם מן ּכי הּבא ְִִִֵֶַַָָָָֹּבעֹולם

ּובזה מעׂשה, ּבׁשעת ּדקרֹו ׁשהרי ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָּתׁשּובה

אׁשר הּמּכה ּכפל לּמה ּׁשּדקּדקנּו מה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻנתיּׁשב

יׂשראל איׁש לֹומר ׁשהקּדים טעם ּגם ְְִִִִֵֶַַַַָָֻהּכה,

אֹומרֹו חֹוזר ׁשּיהיה ּכדי הּמּכה אֹומרֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַֹֻקדם

ּגם לֹו ּבאה ׁשההּכאה לֹומר הּׁשם על ֵֶֶַַַַַַַָָָָֻהּמּכה

ולזה הּקדּׁשה, ענף ׁשהיא יׂשראל איׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻּבׁשם

הּכאה אּלא ּבּה הזּכיר לא הּמדינית ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָֹּכׁשהזּכיר

ּגם הּמּכה, האּׁשה וׁשם ּדכתיב הקּדיםאחת לא ְְְִִִִִֵַַַַָָָֹֻ

קרּויה ּבחּייה ּכי ההּכאה זכרֹון קדם ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹזכרֹונּה

מדינית, ּבתבת ּכרׁשּום ועֹומד מּכה ּוׁשמּה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֻמתה

עֹובדי ׁשם ּכי מקֹומֹות ּבכּמה ּכתבנּו ְְְְְִֵֵַַָָָּוכבר

הם ׁשּכּלן הּקלּפֹות ׁשם הּוא ּומּזלֹות ְִִֵֵֶַַָָָֻּכֹוכבים

הּמיתה: ְִִַָּבחינֹות

„BÚּׁשּקדם מה ּפי על הּדר זה על ְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָיתּבאר

נּדח יּדח ׁשּלא המקּבלים מּדברי ְְִִִִִֵֶַַָָָֹֻלנּו

למקֹום יזּכּו לבּסֹוף וכּלן הּקדּׁשה ניצֹוצי ְְְְְִִִֵַַָָָָֻֻמּכל

אף יׂשראל איׁש ׁשּיריע והגם ּבאּו ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּמּמּנּו

והּוא לׁשרׁשֹו, יחזר סֹוף ּכל סֹוף נפׁשֹו ְְְְְֲִַַַַָָֹיצריח

Ï‡¯NÈאֹומרֹו LÈ‡ ÌLÂאחר ׁשאפּלּו הרי ְ¿≈ƒƒ¿»≈ֲֲִֵֶַַ

ׁשּלא למדּת הא יכּנה יׂשראל ּבׁשם ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻמעׂשה

מּׁשרׁשֹו, ּפנחס,‰kn‰נעקר ׁשהּכה ּפרּוׁש ְֱִֶַָ«À∆ְִִֵֶָָ

אּלא נפׁשֹו ּבאבדֹון הּכה ׁשּלא הּכתּוב ְֲֲִֶֶַַַַָָָֹֻמֹודיע

החלק אֹותֹו ּפרּוׁש הּמדינית את הּכה ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֻאׁשר

אליו ׁשּיתּכּנה הּמדינית מאת ּבֹו ׁשּנדּבק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהרע

הּכאת ּבאמצעּות ּומת ׁשהּכה הּוא הּכאה ְְֵֵֶֶַַַָָָָָֻׁשם

ּׁשהפסיד מה הפסדֹו ׁשּיצא למדּת הא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּפנחס,

ּפנחס ׁשל ּבהּכאתֹו העון מּמּנּו נפרע ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבעברה

ׁשּלא הּדר זה על אֹו ּכּפרתֹו. ּומיתתֹו ֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהרגֹו,

אחר אבל עּמּה ּכׁשהיה אּלא ּבנפׁשֹו ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֻהּכה

ּכי החטא רׁשם ּבֹו נׁשאר לא מּמּנּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹׁשּנבּדל

ּובזה נפׁשֹו, טהרה ּומיתתֹו ּבמיתה נבּדל ְְְֲִִִִֶַַָָָָהּוא

אחר ּכי יׂשראל איׁש קראֹו לּמה טעם ְְִִִֵַַַַַָָָָָנתן

אם ּכתבּתי זה יכּנה, יׂשראל ּבׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻהריגה

ְֶָאפׁשר:

qgpit zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g oey`x meil inei xeriy

ׁשליׁשי מנאֹו ּבּתֹו, להפקיר ּבעצמֹו ּבּזיֹון ׁשּנהג ּולפי אּמֹות"; "ראׁש היּו∑Œ˙Èa‡·.ׁשּנאמר אבֹות ּבּתי חמׁשה ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֻ≈»ֲִֵָָָָ
כה)למדין מהם(בראשית לאחד מל היה וזה ואלּדעה, ואבידע וחנֹו ועפר עיפה החיים.: אור ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé):íúBà íúékäå íéðéãnä-úà øBøö̈−¤©¦§¨¦®§¦¦¤−¨«
i"yx£¯B¯ˆ∑אֹותם לאיב עליכם הֹוה, לׁשֹון ׁשמֹור, זכֹור, החיים.ּכמֹו: אור »ְְֱֲֵֶֶֶָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:טז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰˙È:יז ÏË˜˙Â È‡�È„Ó ˙È ˜Ú‡»≈»ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לֹומר‰È�È„n˙טו) נראה הידיעה ּבה"א אמר . «ƒ¿»ƒְְְִִֵֶַַַָָ

ּבּמפקרֹות מדינית אחרת אּׁשה היתה לא ְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֻּכי

ו') (כ"ה ּבלק ּבפרׁשת ּכן ּגם ולזה ְְֵֶַַָָָָָָָזּולתּה,

הּמדינית את אמר אחיו אל וּיקרב ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּכׁשהזּכיר

ׁשהיתה מדינית אֹותּה לֹומר הידיעה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָּבה"א

ּבנֹותיהם, מדין הפקירּו לא זה ּוכפי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֻּבּמפקרֹות,

מצּוהו ה' היה ּבּמפקרֹות הּמדינּיֹות היּו אם ְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

הּכתּוב ּכׁשאמר ּתמצא וכן להרגם, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָעליהם

מֹואב, ּבנֹות אל לזנֹות העם וּיחל א') ְְִֶֶַָָָָָ(ׁשם

וטעם היּו, מֹואבּיֹות הּמפקרֹות ּכי למדּת ְְְֲִִַַַַָָָָָֻהא

היּו ׁשּלא לפי ּבנֹותיהם, מדין הפקירּו ְְְְִִִִֵֶֶֶָָֹֹׁשּלא

למעלה ׁשּכתבּתי ּכמֹו ּכמֹואבּיֹות מהם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָּבטּוחים

ּבאחרית וגֹו' יעׂשה אׁשר ּבּפסּוק י"ד) ְְֲֲֲִֶֶַַַָ(כ"ד

ּבת להיֹותּה ּבצּדּה טעמּה ׁשּיצתה, וזֹו ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָהּימים,

ּבלעם את עלינּו ׂשכר אׁשר הּגדֹול הּׂשֹונא ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבלק

ּׁשאין מה ּבּתֹו, והפקיר עצתֹו וקּבל ּבעֹור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָּבן

הפקירּו: לא וגדֹול קטן מדין אנׁשי ְְְְִִִֵֵַָָָָֹּכן

‰Ê·eבמד"ר) חז"ל ּבמאמר נחת מצאתי »∆ְֲֲִַַַַַָָ

עם ׁשּנהרג צּור ּכי ׁשאמרּו ג') ְֱִִֶֶֶַָפכ"א

ּבּתֹו ׁשהפקיר ּובׁשביל ּבלק הּוא מדין ְְְְִִִִִִִֵֶָָָנסיכי

ּדכתיב לכּלם ראׁש ׁשהיה מּגדּלתֹו ְְְִִִִֶָָָָֹֻֻהֹורידּוהּו

וצרי מדין, למלכי ג' מנאֹו ועּתה אּמֹות ְְְְְְִִֵַַָָָָֹֻראׁש

ּבלק, הּוא צּור ּכי זה סֹוד ּגּלה מי ִִִֶַַָָָָלדעת

ׁשּלא ּכיון ּכן, לֹומר נכֹון טעם יׁש ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹולדברנּו

מה ׁשֹואל הּבן ּכאן אחת מדינית אּלא ְִִִֵֵֶַַַַָָָָמצינּו

מדין, ּבנֹות מּכל ׁשּיצתה זֹו מדינית ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָּנׁשּתּנית

עלינּו ׂשכר אׁשר ּבלק זה הּוא ּכי וּדאי ֲִֵֶֶֶַַַָָָָָאּלא

צּור והּוא ּבבּתֹו, עצתֹו וקּים ויעצֹו ְְְְֲִִִִֵָָָּבלעם

ּבלעם, ׁשל רעה עצה לקּים ּבכבֹודֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּזלזל

עד ּבנֹותיהם להפקיר מֹואב רצּו ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַַָָֹואּולי

והפקיר עליהם מל אז ׁשהיה ּבלק ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּקדם

עמד ׁשּלא למעלה ׁשּכתבּתי והגם ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹּבּתֹו,

ירעּו ׁשּלא ּבלעם ׁשהֹודיעם אחר ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹּבמלכּותֹו,

העצה קּים ּומּיד ּתכף למֹואב, יׁשחיתּו ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹולא

ּבנֹותיהם, מֹואב הפקירּו ּובזה לעירֹו לֹו ְְְְִִִֵֶֶַָָָוהל

מּכּלן: צּור ׁשּיׁשּתּנה יּתכן אי זה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻוזּולת

‡l‡וזה מּטֹות) (ילקּוט מדרׁש לידי ׁשּבא ∆»ְְְְִִֶֶַַָָָ

מּכירין ׁשהיּו מלּמד הּנה" "הן ְְִִֵֵֵֶַַָָָלׁשֹונם

עּמּה ׁשחטא היא זֹו לזה זה ואֹומרים ְְִִִֶֶֶָָָָָאֹותם

ולא אחת לא זה מדרׁש ּכפי ּכאן, עד ְְְְִִִֶַַַָָֹֹּפלֹוני,

הפקירּו לא ׁשּמדין לֹומר ואפׁשר היּו, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹׁשּתים

ולזה מהמֹוניהם אּלא הּגדֹולים הֹורידּומּבנֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָ

זה ּולדר ,מל היה והּוא ּבּתֹו ׁשהפקיר ְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָּבלק

ׁשּלא‰È�È„n˙אֹומרֹו ׁשּבכּלן המכּבדת ּפרּוׁש ְ«ƒ¿»ƒְְֵֶֶֶֶַָֹֻֻ

זה ּולדר היא, אּלא מל ּבת מּמדין ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָיצאה

ּבלק ּפרׁשת ּבסֹוף ּׁשּפרׁשּתי מה לנּו ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָיתאּמת

היּו ׁשהרי אֹותם מּכירים היּו לא ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּיׂשראל

(כ"ה הּכתּוב אמר ולא הרּבה, מדינּיֹות ְְְִִֵַַַָָָָֹׁשם

מֹואב ּבנֹות אל לזנֹות העם וּיחל אּלא ְְִֶֶֶַָָָָָא')

למדּת הא מדין, ּבנֹות ּגם הזּכיר לא ְְְְְִִִַַָָָָָָֹולּמה

היּו זה ׁשּזּולת מֹואב ּבנֹות ּבעיניהן ּכּלן ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשהיּו

לבּסֹוף אֹו ממֹונם ויּטלּו מּתחּלה אֹותם ְְְְְִִִִַָָָָהֹורגים

מדין ּבנֹות להרג להם היה ּפנחס מעׂשה ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֹאחר

מֹואב: ּבנֹות ּבחזקת הּנׁשים ּכל ׁשהיּו ְְְִֶֶֶַַָָָָָאּלא

.‡e‰ ÔÈ„Óaאם הּמׁשמעּות, קׁשה זה מאמר ¿ƒ¿»ְֲִֶֶַַַָָָ

ׁשל אּמֹות ראׁש ׁשהּוא לֹומר ֶֶַַָָֹֻּכּונתֹו

למדין, אב ּבית וגֹו' ראׁש לֹומר לֹו היה ְְְְִִֵַָָָָָֹמדין

ׁשּמֹודיענּו מׁשמע הּוא ּבמדין ּתבת ׁשעּור ְְְִִִִֵֵֶַַָָּכי

ׁשהּכּונה ונראה ּבזה. הּכּונה ידּוע ואין ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמקֹומֹו

ּבלק, על אּמֹות ראׁש צּור ׁשאמר לפי ְִִֶַַָָָֹֻהיא

היה מֹואב מל ּבלק והלא האֹומר ֲֵֶֶַַָָָָָָֹֹיאמר

הּכתּוב הֹודיע לזה עליהם, ְֲֲִִִֵֶֶֶַָָׁשהמליכּוהּו

מל ׁשּנׁשאר חֹוׁשב ׁשאּתה ּכמֹו לא ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹואמר

למקֹומֹו, וחזר מהם נגרׁש ּכבר אּלא ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָלמֹואב

אֹומרֹו ‰e‡והּוא ÔÈ„Óaמּצב ּבאֹותֹו ּפרּוׁש ְְ¿ƒ¿»ְֵַָ

מה ועּין ּבמדין, היה ּבּתֹו מפקרת ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשהיתה

הל ּבלק וגם כ"ה) (כ"ד ּבּפסּוק ְְִֵֶַַַַָָָָּׁשּפרׁשּתי

ְוגֹו':

B‚Â'.יז) ÌÈ�È„n‰ ˙‡ ¯B¯ˆלדעת צרי »∆«ƒ¿»ƒ¿ִַַָָ

ּכפל Ì˙Èk‰Âלּמה ¯B¯ˆהרּגיׁשּו ורז"ל , ַָָָ»¿ƒƒ∆ְְִִַַ

לֹומרואמרּו ּבזה נתּכּון ּכי פכ"א) (במד"ר ְְְִִֵֶַַָָ

י"ט) י' כ' (ּדברים ה' ׁשּצּוה תקרבׁשהגם ּכי ְְֲִִִִֶֶַַָָ

אּמה זֹו וגֹו' עצּה את תׁשחית לא וגֹו' עיר ְְְִִֵֶֶַָָֹֻאל

ּכאן, עד וגֹו', עצּה את להׁשחית ּובזּויה ְְְְִֵֶַַַָָָָקּלה

ואדרּבה למדין זֹו היא ּנקמה מה לדעת ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָוצרי

את ואכלּת י"ד) ּפסּוק (ׁשם לקּים, להם ְְְֵֶֶַַָָָָָָָהיה

ודאבֹון נקמה יֹותר להם הּוא ׁשּזה ,איבי ְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשלל

הּתֹורה ּבקללֹות מצינּו ּבזה וכּיֹוצא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָנפׁש,

איביכם: ואכלהּו ט"ז) כ"ו ְְֲִֵֶַַָָֹֻ(וּיקרא

„BÚאֹומרֹו לדעת צריÌÈ¯¯ˆ Èkלּמה , ְִַַָָƒ…¬ƒָָ

רז"ל ּדברי ּולפי טעם, לנתינת ְְְְִִִִֵַַַַַַֻהצר

יׁש וכּו' עצּה יׁשחיתּו לֹומר ׁשּבא ְְְִֵֵֶֶַַָָָׁשאמרּו

לבּטּול טעם לתת ׁשּבא לֹומר מקֹום ְִֵֶַַַָָָָלנּו

צררים, ּכי הּזה ּבּמקֹום וגֹו' תׁשחית לא ְְְֲִִִִֶַַַַָֹֹמצות

לּמה וגֹו' צרֹור לׁשֹונם וזה אמרּו ְְְְְְֶַָָָָָָּובתנחּומא

וכּו', להרּג הּבא אמרּו מּכאן וגֹו' צררים ְְְְְְֲִִִַָָָָֹּכי

מׁשּפט להֹודיע הּכתּוב ּבא ּתנחּומא ְְְְְֲִִִֵַַָָָָּולדברי

ּדרׁש: ּדר וזה וכּו' ְְְֶֶֶַָָהּבא

‰‡¯�Âזֹו מצוה ה' צּוה לּמה ּבהעיר לפרׁש ¿ƒ¿∆ְְְִִִֵָָָָָָ

ּכ ׁשאחר מצינּו ּכי ּבזמּנה, ְִִִֶֶַַַָָָֹׁשּלא

נקמת נקם ב') (ל"א לֹומר לצּוֹות ה' ְְְְִַַַַֹֻהצר

ּכי למדּת הא הּמדינים, מאת יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָּבני

הּנקמה: ּבזמן היה לא זה ְְֲִֶַַַָָָָָֹמאמר

ÔÎ‡ׁשל לתּקנתם זה ּבמאמר ה' נתּכּון »≈ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָ

טעם יטעם אׁשר ׁשּכל לפי ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹיׂשראל,

לּו לרצֹונֹו ׁשּלא ּבאדם הּׁשֹולט הּטבעי ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹחטא

קׁשה החֹוׁשב ּבבחינת אּלא טעמֹו ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹיהיה

זה ּבפרט ׁשהארכּתי ּוכמֹו להפרידֹו, ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָהּוא

ּבּפסּוק ג') י"ח (וּיקרא מֹות אחרי ְְֲִֵַַַַָָָָּבפרׁשת

ׁשּלא עֹוד וכל וגֹו', מצרים ארץ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹּכמעׂשה

אליו ּותׁשּוקתֹו הּדבר ּתאות מהחֹוטא ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָנפרד

ּבפרׁשת ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו מהּכּפרה, מׁשלל ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻהּוא

ז') ד' (ׁשם הּכתּוב ּׁשאמר ּבּמה ְִֵֶֶַַַָָָּבראׁשית

ּׁשּלפנינּו ּומה ּבֹו, ּתמׁשל ואּתה ּתׁשּוקתֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָואלי

מהם הּזנּות ערבת טעמּו יׂשראל ּבני ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָעם

ּבּפעֹור נדּבקּו ּגם ּבמחׁשבה, מהם ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָּבמעׂשה

ג') (כ"ה ּפעֹורּדכתיב לבעל יׂשראל וּיּצמד ְְְְִִִִֵֶַַַָָ

ּכצמיד ׁשּנעׂשּו פ"כ) (במד"ר רז"ל ְְְֲִֶַַַָָואמרּו

ה' ּבעצת לרּפאֹותם ה' וחפץ ּכאן, עד ְְְְֲֵַַַַָָָוכּו',

ׁשהלא הּמּגפה, מעליהם לסּלק ּכדי ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּנכֹונה

ספּו אׁשר עד ּביׂשראל הּמּגפה ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתמצא

(ּדברים ּדכתיב ּפעֹור לבעל הּנצמדים ּכל ְְְְְִִִִִַַַַָָָּתּמּו

בעל אחרי הל אׁשר האיׁש כל ּכי ג') ֲֲִִֵֶַַַַָָָד'

ּובהכרח ,מּקרּב אלהי ה' הׁשמידֹו ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַֹּפעֹור

ׁשאמר אלף הּכ"ד על לא ּכי לֹומר ִֶֶֶַַַַַָָֹאּתה

הּמתים וּיהיּו ט') ּפסּוק ּבלק (סו"פ ְִִֵַַַָָָָהּכתּוב

מּׁשבט היּו ׁשאּלּו אֹומר, הּוא וגֹו' ארּבעה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָוגֹו'

ּבפנחס יד לׁשלח ׁשרצּו על ּומתּו ְְְְִִִֵֶַַָָָֹׁשמעֹון

אֹומר והּכתּוב פ"כ) (במד"ר ז"ל ְְֲֵַַָָָּכמאמרם

הא וגֹו' הׁשמידֹו ּפעֹור בעל אחרי הל ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָאׁשר

הּכ"ד לבד הּזֹונים ּכל ּגם ׁשהׁשמיד ְְְִִִֶַַַַַָָָלמדּת

הּמּכה ּכאן הּכתּוב ּׁשאמר מּמה ּגם ִֶֶֶַַַַַָָָָֻאלף,

ׁשּמתּו יּגיד זה ּפעֹור ּדבר על הּמּגפה ְְְִֵֵֶֶַַַַַָביֹום

ּפנחס ּבׁשביל ׁשּמתּו אֹותם לבד ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָמּיׂשראל

יד: ּבֹו לׁשלח ְִֶַָָֹׁשרצּו

Ì‚‰Âסּבבה אׁשר הּסּבה ּבעּקר ׁשּנׂשּכיל «¬«ְְְֲִִִִֶֶַַַָָ

זמרי זנּות אּלא היה לא ּפנחס, ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹמעׂשה

זרה, עבֹודה על לזמרי ּפנחס הרג לא ְְְֲִִִִַַָָָָָֹּכי

ּבּזֹונים, ׁשֹולטת היתה ׁשהּמּגפה וּדאי ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא

יׂשראל, ּבני על ויכּפר הּכתּוב ׁשאמר ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָוהגם

ּבׁשביל מהם העם, ּכל ּכּלה ׁשּלא ְִִִֵֵֶֶָָָָֹּפרּוׁש

הערבּות ּבׁשביל מהם זרה עבֹודה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמחׁשבת
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ׁשליׁשי מנאֹו ּבּתֹו, להפקיר ּבעצמֹו ּבּזיֹון ׁשּנהג ּולפי אּמֹות"; "ראׁש היּו∑Œ˙Èa‡·.ׁשּנאמר אבֹות ּבּתי חמׁשה ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֻ≈»ֲִֵָָָָ
כה)למדין מהם(בראשית לאחד מל היה וזה ואלּדעה, ואבידע וחנֹו ועפר עיפה החיים.: אור ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé):íúBà íúékäå íéðéãnä-úà øBøö̈−¤©¦§¨¦®§¦¦¤−¨«
i"yx£¯B¯ˆ∑אֹותם לאיב עליכם הֹוה, לׁשֹון ׁשמֹור, זכֹור, החיים.ּכמֹו: אור »ְְֱֲֵֶֶֶָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:טז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰˙È:יז ÏË˜˙Â È‡�È„Ó ˙È ˜Ú‡»≈»ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈»¿
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לֹומר‰È�È„n˙טו) נראה הידיעה ּבה"א אמר . «ƒ¿»ƒְְְִִֵֶַַַָָ

ּבּמפקרֹות מדינית אחרת אּׁשה היתה לא ְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֻּכי

ו') (כ"ה ּבלק ּבפרׁשת ּכן ּגם ולזה ְְֵֶַַָָָָָָָזּולתּה,

הּמדינית את אמר אחיו אל וּיקרב ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּכׁשהזּכיר

ׁשהיתה מדינית אֹותּה לֹומר הידיעה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָּבה"א

ּבנֹותיהם, מדין הפקירּו לא זה ּוכפי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֻּבּמפקרֹות,

מצּוהו ה' היה ּבּמפקרֹות הּמדינּיֹות היּו אם ְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

הּכתּוב ּכׁשאמר ּתמצא וכן להרגם, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָעליהם

מֹואב, ּבנֹות אל לזנֹות העם וּיחל א') ְְִֶֶַָָָָָ(ׁשם

וטעם היּו, מֹואבּיֹות הּמפקרֹות ּכי למדּת ְְְֲִִַַַַָָָָָֻהא

היּו ׁשּלא לפי ּבנֹותיהם, מדין הפקירּו ְְְְִִִִֵֶֶֶָָֹֹׁשּלא

למעלה ׁשּכתבּתי ּכמֹו ּכמֹואבּיֹות מהם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָּבטּוחים

ּבאחרית וגֹו' יעׂשה אׁשר ּבּפסּוק י"ד) ְְֲֲֲִֶֶַַַָ(כ"ד

ּבת להיֹותּה ּבצּדּה טעמּה ׁשּיצתה, וזֹו ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָהּימים,

ּבלעם את עלינּו ׂשכר אׁשר הּגדֹול הּׂשֹונא ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבלק

ּׁשאין מה ּבּתֹו, והפקיר עצתֹו וקּבל ּבעֹור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָּבן

הפקירּו: לא וגדֹול קטן מדין אנׁשי ְְְְִִִֵֵַָָָָֹּכן

‰Ê·eבמד"ר) חז"ל ּבמאמר נחת מצאתי »∆ְֲֲִַַַַַָָ

עם ׁשּנהרג צּור ּכי ׁשאמרּו ג') ְֱִִֶֶֶַָפכ"א

ּבּתֹו ׁשהפקיר ּובׁשביל ּבלק הּוא מדין ְְְְִִִִִִִֵֶָָָנסיכי

ּדכתיב לכּלם ראׁש ׁשהיה מּגדּלתֹו ְְְִִִִֶָָָָֹֻֻהֹורידּוהּו

וצרי מדין, למלכי ג' מנאֹו ועּתה אּמֹות ְְְְְְִִֵַַָָָָֹֻראׁש

ּבלק, הּוא צּור ּכי זה סֹוד ּגּלה מי ִִִֶַַָָָָלדעת

ׁשּלא ּכיון ּכן, לֹומר נכֹון טעם יׁש ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹולדברנּו

מה ׁשֹואל הּבן ּכאן אחת מדינית אּלא ְִִִֵֵֶַַַַָָָָמצינּו

מדין, ּבנֹות מּכל ׁשּיצתה זֹו מדינית ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָּנׁשּתּנית

עלינּו ׂשכר אׁשר ּבלק זה הּוא ּכי וּדאי ֲִֵֶֶֶַַַָָָָָאּלא

צּור והּוא ּבבּתֹו, עצתֹו וקּים ויעצֹו ְְְְֲִִִִֵָָָּבלעם

ּבלעם, ׁשל רעה עצה לקּים ּבכבֹודֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּזלזל

עד ּבנֹותיהם להפקיר מֹואב רצּו ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַַָָֹואּולי

והפקיר עליהם מל אז ׁשהיה ּבלק ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּקדם

עמד ׁשּלא למעלה ׁשּכתבּתי והגם ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹּבּתֹו,

ירעּו ׁשּלא ּבלעם ׁשהֹודיעם אחר ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹּבמלכּותֹו,

העצה קּים ּומּיד ּתכף למֹואב, יׁשחיתּו ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹולא

ּבנֹותיהם, מֹואב הפקירּו ּובזה לעירֹו לֹו ְְְְִִִֵֶֶַָָָוהל

מּכּלן: צּור ׁשּיׁשּתּנה יּתכן אי זה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻוזּולת

‡l‡וזה מּטֹות) (ילקּוט מדרׁש לידי ׁשּבא ∆»ְְְְִִֶֶַַָָָ

מּכירין ׁשהיּו מלּמד הּנה" "הן ְְִִֵֵֵֶַַָָָלׁשֹונם

עּמּה ׁשחטא היא זֹו לזה זה ואֹומרים ְְִִִֶֶֶָָָָָאֹותם

ולא אחת לא זה מדרׁש ּכפי ּכאן, עד ְְְְִִִֶַַַָָֹֹּפלֹוני,

הפקירּו לא ׁשּמדין לֹומר ואפׁשר היּו, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹׁשּתים

ולזה מהמֹוניהם אּלא הּגדֹולים הֹורידּומּבנֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָ

זה ּולדר ,מל היה והּוא ּבּתֹו ׁשהפקיר ְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָּבלק

ׁשּלא‰È�È„n˙אֹומרֹו ׁשּבכּלן המכּבדת ּפרּוׁש ְ«ƒ¿»ƒְְֵֶֶֶֶַָֹֻֻ

זה ּולדר היא, אּלא מל ּבת מּמדין ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָיצאה

ּבלק ּפרׁשת ּבסֹוף ּׁשּפרׁשּתי מה לנּו ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָיתאּמת

היּו ׁשהרי אֹותם מּכירים היּו לא ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּיׂשראל

(כ"ה הּכתּוב אמר ולא הרּבה, מדינּיֹות ְְְִִֵַַַָָָָֹׁשם

מֹואב ּבנֹות אל לזנֹות העם וּיחל אּלא ְְִֶֶֶַָָָָָא')

למדּת הא מדין, ּבנֹות ּגם הזּכיר לא ְְְְְִִִַַָָָָָָֹולּמה

היּו זה ׁשּזּולת מֹואב ּבנֹות ּבעיניהן ּכּלן ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשהיּו

לבּסֹוף אֹו ממֹונם ויּטלּו מּתחּלה אֹותם ְְְְְִִִִַָָָָהֹורגים

מדין ּבנֹות להרג להם היה ּפנחס מעׂשה ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֹאחר

מֹואב: ּבנֹות ּבחזקת הּנׁשים ּכל ׁשהיּו ְְְִֶֶֶַַָָָָָאּלא

.‡e‰ ÔÈ„Óaאם הּמׁשמעּות, קׁשה זה מאמר ¿ƒ¿»ְֲִֶֶַַַָָָ

ׁשל אּמֹות ראׁש ׁשהּוא לֹומר ֶֶַַָָֹֻּכּונתֹו

למדין, אב ּבית וגֹו' ראׁש לֹומר לֹו היה ְְְְִִֵַָָָָָֹמדין

ׁשּמֹודיענּו מׁשמע הּוא ּבמדין ּתבת ׁשעּור ְְְִִִִֵֵֶַַָָּכי

ׁשהּכּונה ונראה ּבזה. הּכּונה ידּוע ואין ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמקֹומֹו

ּבלק, על אּמֹות ראׁש צּור ׁשאמר לפי ְִִֶַַָָָֹֻהיא

היה מֹואב מל ּבלק והלא האֹומר ֲֵֶֶַַָָָָָָֹֹיאמר

הּכתּוב הֹודיע לזה עליהם, ְֲֲִִִֵֶֶֶַָָׁשהמליכּוהּו

מל ׁשּנׁשאר חֹוׁשב ׁשאּתה ּכמֹו לא ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹואמר

למקֹומֹו, וחזר מהם נגרׁש ּכבר אּלא ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָלמֹואב

אֹומרֹו ‰e‡והּוא ÔÈ„Óaמּצב ּבאֹותֹו ּפרּוׁש ְְ¿ƒ¿»ְֵַָ

מה ועּין ּבמדין, היה ּבּתֹו מפקרת ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשהיתה

הל ּבלק וגם כ"ה) (כ"ד ּבּפסּוק ְְִֵֶַַַַָָָָּׁשּפרׁשּתי

ְוגֹו':

B‚Â'.יז) ÌÈ�È„n‰ ˙‡ ¯B¯ˆלדעת צרי »∆«ƒ¿»ƒ¿ִַַָָ

ּכפל Ì˙Èk‰Âלּמה ¯B¯ˆהרּגיׁשּו ורז"ל , ַָָָ»¿ƒƒ∆ְְִִַַ

לֹומרואמרּו ּבזה נתּכּון ּכי פכ"א) (במד"ר ְְְִִֵֶַַָָ

י"ט) י' כ' (ּדברים ה' ׁשּצּוה תקרבׁשהגם ּכי ְְֲִִִִֶֶַַָָ

אּמה זֹו וגֹו' עצּה את תׁשחית לא וגֹו' עיר ְְְִִֵֶֶַָָֹֻאל

ּכאן, עד וגֹו', עצּה את להׁשחית ּובזּויה ְְְְִֵֶַַַָָָָקּלה

ואדרּבה למדין זֹו היא ּנקמה מה לדעת ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָוצרי

את ואכלּת י"ד) ּפסּוק (ׁשם לקּים, להם ְְְֵֶֶַַָָָָָָָהיה

ודאבֹון נקמה יֹותר להם הּוא ׁשּזה ,איבי ְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשלל

הּתֹורה ּבקללֹות מצינּו ּבזה וכּיֹוצא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָנפׁש,

איביכם: ואכלהּו ט"ז) כ"ו ְְֲִֵֶַַָָֹֻ(וּיקרא

„BÚאֹומרֹו לדעת צריÌÈ¯¯ˆ Èkלּמה , ְִַַָָƒ…¬ƒָָ

רז"ל ּדברי ּולפי טעם, לנתינת ְְְְִִִִֵַַַַַַֻהצר

יׁש וכּו' עצּה יׁשחיתּו לֹומר ׁשּבא ְְְִֵֵֶֶַַָָָׁשאמרּו

לבּטּול טעם לתת ׁשּבא לֹומר מקֹום ְִֵֶַַַָָָָלנּו

צררים, ּכי הּזה ּבּמקֹום וגֹו' תׁשחית לא ְְְֲִִִִֶַַַַָֹֹמצות

לּמה וגֹו' צרֹור לׁשֹונם וזה אמרּו ְְְְְְֶַָָָָָָּובתנחּומא

וכּו', להרּג הּבא אמרּו מּכאן וגֹו' צררים ְְְְְְֲִִִַָָָָֹּכי

מׁשּפט להֹודיע הּכתּוב ּבא ּתנחּומא ְְְְְֲִִִֵַַָָָָּולדברי

ּדרׁש: ּדר וזה וכּו' ְְְֶֶֶַָָהּבא

‰‡¯�Âזֹו מצוה ה' צּוה לּמה ּבהעיר לפרׁש ¿ƒ¿∆ְְְִִִֵָָָָָָ

ּכ ׁשאחר מצינּו ּכי ּבזמּנה, ְִִִֶֶַַַָָָֹׁשּלא

נקמת נקם ב') (ל"א לֹומר לצּוֹות ה' ְְְְִַַַַֹֻהצר

ּכי למדּת הא הּמדינים, מאת יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָּבני

הּנקמה: ּבזמן היה לא זה ְְֲִֶַַַָָָָָֹמאמר

ÔÎ‡ׁשל לתּקנתם זה ּבמאמר ה' נתּכּון »≈ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָ

טעם יטעם אׁשר ׁשּכל לפי ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹיׂשראל,

לּו לרצֹונֹו ׁשּלא ּבאדם הּׁשֹולט הּטבעי ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹחטא

קׁשה החֹוׁשב ּבבחינת אּלא טעמֹו ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹיהיה

זה ּבפרט ׁשהארכּתי ּוכמֹו להפרידֹו, ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָהּוא

ּבּפסּוק ג') י"ח (וּיקרא מֹות אחרי ְְֲִֵַַַַָָָָּבפרׁשת

ׁשּלא עֹוד וכל וגֹו', מצרים ארץ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹּכמעׂשה

אליו ּותׁשּוקתֹו הּדבר ּתאות מהחֹוטא ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָנפרד

ּבפרׁשת ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו מהּכּפרה, מׁשלל ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻהּוא

ז') ד' (ׁשם הּכתּוב ּׁשאמר ּבּמה ְִֵֶֶַַַָָָּבראׁשית

ּׁשּלפנינּו ּומה ּבֹו, ּתמׁשל ואּתה ּתׁשּוקתֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָואלי

מהם הּזנּות ערבת טעמּו יׂשראל ּבני ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָעם

ּבּפעֹור נדּבקּו ּגם ּבמחׁשבה, מהם ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָּבמעׂשה

ג') (כ"ה ּפעֹורּדכתיב לבעל יׂשראל וּיּצמד ְְְְִִִִֵֶַַַָָ

ּכצמיד ׁשּנעׂשּו פ"כ) (במד"ר רז"ל ְְְֲִֶַַַָָואמרּו

ה' ּבעצת לרּפאֹותם ה' וחפץ ּכאן, עד ְְְְֲֵַַַַָָָוכּו',

ׁשהלא הּמּגפה, מעליהם לסּלק ּכדי ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּנכֹונה

ספּו אׁשר עד ּביׂשראל הּמּגפה ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתמצא

(ּדברים ּדכתיב ּפעֹור לבעל הּנצמדים ּכל ְְְְְִִִִִַַַַָָָּתּמּו

בעל אחרי הל אׁשר האיׁש כל ּכי ג') ֲֲִִֵֶַַַַָָָד'

ּובהכרח ,מּקרּב אלהי ה' הׁשמידֹו ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַֹּפעֹור

ׁשאמר אלף הּכ"ד על לא ּכי לֹומר ִֶֶֶַַַַַָָֹאּתה

הּמתים וּיהיּו ט') ּפסּוק ּבלק (סו"פ ְִִֵַַַָָָָהּכתּוב

מּׁשבט היּו ׁשאּלּו אֹומר, הּוא וגֹו' ארּבעה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָוגֹו'

ּבפנחס יד לׁשלח ׁשרצּו על ּומתּו ְְְְִִִֵֶַַָָָֹׁשמעֹון

אֹומר והּכתּוב פ"כ) (במד"ר ז"ל ְְֲֵַַָָָּכמאמרם

הא וגֹו' הׁשמידֹו ּפעֹור בעל אחרי הל ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָאׁשר

הּכ"ד לבד הּזֹונים ּכל ּגם ׁשהׁשמיד ְְְִִִֶַַַַַָָָלמדּת

הּמּכה ּכאן הּכתּוב ּׁשאמר מּמה ּגם ִֶֶֶַַַַַָָָָֻאלף,

ׁשּמתּו יּגיד זה ּפעֹור ּדבר על הּמּגפה ְְְִֵֵֶֶַַַַַָביֹום

ּפנחס ּבׁשביל ׁשּמתּו אֹותם לבד ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָמּיׂשראל

יד: ּבֹו לׁשלח ְִֶַָָֹׁשרצּו

Ì‚‰Âסּבבה אׁשר הּסּבה ּבעּקר ׁשּנׂשּכיל «¬«ְְְֲִִִִֶֶַַַָָ

זמרי זנּות אּלא היה לא ּפנחס, ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹמעׂשה

זרה, עבֹודה על לזמרי ּפנחס הרג לא ְְְֲִִִִַַָָָָָֹּכי

ּבּזֹונים, ׁשֹולטת היתה ׁשהּמּגפה וּדאי ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא

יׂשראל, ּבני על ויכּפר הּכתּוב ׁשאמר ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָוהגם

ּבׁשביל מהם העם, ּכל ּכּלה ׁשּלא ְִִִֵֵֶֶָָָָֹּפרּוׁש

הערבּות ּבׁשביל מהם זרה עבֹודה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמחׁשבת
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(çé)øác-ìò íëì eìkð-øLà íäéìëða íëì íä íéøøö ék¦´«Ÿ§¦¬¥Æ¨¤½§¦§¥¤²£¤¦§¬¨¤−©§©´
äknä íúçà ïéãî àéNð-úá éaæk øác-ìòå øBòt§®§©§©º¨§¦̧©§¦³¦§¨Æ£Ÿ½̈©ª¨²

:øBòt øác-ìò äôbnä-íBéa§«©©¥−̈©§©¬§«
i"yx£¯BÚtŒ¯·cŒÏÚ 'B‚Â ÌÎÏ Ì‰ ÌÈ¯¯ˆ Èk∑מֹואב ואת ּפעֹור. אחר להטעֹותכם ּכדי לזנּות ּבנֹותיהם ׁשהפקירּו ƒ…¿ƒ≈»∆¿«¿«¿ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּכדאמרינן מהם, לצאת עתידה ׁשהיתה רּות מּפני להׁשמיד צּוה לח)לא קמא .(בבבא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

åë(à)ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå ô äôbnä éøçà éäéå©§¦−©«£¥´©©¥¨®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¤¯
:øîàì ïäkä ïøäà-ïa øæòìà¤§¨¨²¤©«£¬Ÿ©Ÿ¥−¥«Ÿ

i"yx£'B‚Â ‰Ùbn‰ È¯Á‡ È‰ÈÂ∑מנין לידע אֹותן מֹונה והּוא ּבהן, והרגּו עדרֹו לתֹו זאבים ׁשּנכנסּו לרֹועה מׁשל «¿ƒ«¬≈««≈»¿ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
צאנֹו, ּולהחזיר למּות ּכׁשקרב עכׁשו ּבמנין, לֹו נמסרּו למׁשה, ונמסרּו מּמצרים ּכׁשּיצאּו אחר: ּדבר ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּנֹותרֹות.

ּבמנין החיים.מחזירם אור ְְֲִִַָָ

Ècיח ÔB‰ÈÏÎ�a ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ˜ÈÚÓ È¯‡¬≈¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿≈ƒ
ÈaÊk ˜ÒÚ ÏÚÂ ¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ÔBÎÏ eÏÈÎ�¿ƒ¿«≈«¿¿«≈«»¿ƒ
‡ÓBÈa ˙ÏÈË˜˙‡c ÔB‰˙Á‡ ÔÈ„Ó„ ‡a¯ ˙·««»¿ƒ¿»¬«¿¿ƒ¿¿ƒ«¿»
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dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ה' ויעץ הּזֹונים, על וּתר לא ה' ְְִִֵַַַָָֹּולעֹולם

להקּדים ּבזה הּכּונה וגֹו', את צרֹור ְְְְִֶֶַַַַָָָָָואמר

והּטֹוב הערב להתעיב ּגם הּמחטיאים ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹלׂשנא

מעין וכל נחמד עץ ּכל לאּבד מהם ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּבא

ּגרמּו אׁשר על מהם הּבא טּוב וכל ְְֲֵֶֶַַָָָָמתֹוק

(ּתהּלים אֹומרֹו ּדר על והּוא רע, עׂשֹות ְְְֲִִֶֶֶַַָלהם

ּפרּוׁש אׂשנא, ה' מׂשּנאי הלא כ"א) ְְְֲֵֶֶַָֹקל"ט

ׁשּגֹורמים מׂשניא אמר ּכאּלּו לׂשנאתמׂשּנאי ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָ

קי"ד:) (ׁשּבת ז"ל ׁשּדרׁשּו ּכדר ּבּטֹוב ְְְֶֶֶַַָָּבחֹור

וכּו', ּתקרי אל מות אהבּו מׂשּנאי ּכל ְְְְֲִִֶַַַַָָָָּבּפסּוק

ּתאות מתרחקת ּתהיה זֹו מחׁשבה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָּובאמצעּות

העבר על ּכי לזרה להם ותהיה מהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהעברה

ּומּדה אלהי, טבע ּבהם ויּולד הּסֹובב ְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׂשֹונאים

ּובזה ּבחּיים, לחפץ היא סגּולית מּדה ְְִִִִֵֶֶַָָָזֹו

ּגם זרה עבֹודה ּבמחׁשבת הּקֹודם עון ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹיתּכּפר

נגף: ּבהם יהיה ולא הּנאּוף ּתאות ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹּבארס

‡e‰Âּכאן הּכתּוב ‰ÌÈ�È„nמאמר ˙‡ ¯B¯ˆ ¿ֲַַַָָ»∆«ƒ¿»ƒ

ואֹויב צר ּבגדר לכם יהיּו ְְְִֵֵֶֶֶָָּפרּוׁש

להׁשחית מהם הערב ּכל ולׂשנא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹלׂשנאתם

מה ּתמּורת זה מעינֹותיהם ּולקלקל ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָעצם

הּתׁשּובה, מּתּקּוני אחד היא וזֹו להם, ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּׁשהתאּוּו

ּבהםˆ¯B¯ואמר יגּבירּו ּפרּוׁש הֹווה לׁשֹון ְַָ»ְְִֵֶֶַָ

טבע ּבהם נקּבע ׁשּיהיה ּגדר עד ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּׂשנאה

ואמר ּתחּכּוÌ˙Èk‰Âהּצרירּות, ּפרּוׁש אתם ְְִַַָ¿ƒƒ∆ְֵַָֹ

והּכּו אמר לא ולזה אֹותם, ׁשּתּכּו נקם ְְְֶֶַַַָָָָָֹליֹום

ואמר עּתה, זמּנֹו אין ּכי ˆ¯¯ÌÈאֹותם Èk ְְִֵַַַָָָƒ…¬ƒ

הּדבר הּוא ּתנאי לֹומר ּבזה הּכּונה ְְֶַַַַַָָָָָוגֹו'

ׁשּסּבבּו על לא לכם ׁשּתהיה ואֹויבּות ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹׁשהּׂשנאה

ׁשל הּכּונה נאבדה ּכן ׁשאם מּיׂשראל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנפילה

וגֹו' הם צררים ּכי אּלא החטא ÏÚּתּקּון ְְֲִִִֵֵֶַָֹ«

¯BÚt ¯·cזרה ּבעבֹודה אתכם החטיאּו אׁשר ¿«¿ְֱֲֲִֶֶֶֶַָָָ

ÏÚÂÈaÊk ¯·cלהּכׁשל לכם ׁשּגרמּו וגֹו' ¿«¿«»¿ƒְְְִֵֶֶָָָ

לפי לבד ּבכזּבי זה ּפרט ׁשּתלה וטעם ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּבזנּות,

לפי ּגם הּגדֹולה, והזּכיר מל ּבת ְְְְִִִִֶֶֶַַַָׁשהיא

היּו ּפיה ׁשעל ואפׁשר ּבפרסּום, היה ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָׁשּזנּותּה

הּמפקרֹות: ְַָָֻּכל

„BÚּבּמאמר הּכתּוב נתּכּון ׁשּלזה ·˙אפׁשר ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָ«

ÔÈ„Ó ‡ÈN�אמר ׁשּכבר צרי היה ׁשּלא ¿ƒƒ¿»ְִֶֶַָָָָָֹ

לֹומר ּבא אּלא וגֹו', צּור בת ּכזּבי ְְְִֶַַָָָָּבסמּו

האּמה, ּכל ּבׁשבילּה יּתפסּו מל ּבת ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֻׁשּלהיֹותּה

ואמר ׁשּיציאתּה‡Ì˙Áודקּדק הגם לֹומר ְְְִֵַָ¬…»ְֲִֶַַָָ

ּבעצה אחֹותם ּפרּוׁש אחֹותם מּמֹואב ְְֲֲִֵֵָָָָָָהיתה

על הּדבר ויחׁשב יצתה מדין ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּבעצתם

ואֹומרֹו נפׁשּה‰kn‰ּכּלן, ׁשּמסרה לֹומר ְְָֻ«À»ְְֶַַָָָ

ואֹומרֹו אחיו, על ּכאח ‰Ùbn‰עליהם ÌBÈa ְְְֲֵֶֶַָָ¿««≈»

הא ּפעֹור ּדבר על ׁשהיתה הּמּגפה ּפרּוׁש ְְְְֵֵֶַַַַָָָָוגֹו'

אחר ההֹולכים ה' נגף עצמֹו ׁשּבּיֹום ְְְִֶַַַַַַַָָָלמדּת

ׁשאֹותם הּכתּוב ׁשאמר אלף מהּכ"ד לבד ְְֵֶֶֶֶַַַַָָָּפעֹור

והּכּונה ּפנחס, ּבׁשביל ׁשּמתּו מּׁשמעֹון ּכּלן ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֻהיּו

ׁשהיּו טבעית ּבׂשנאה להעירם הּמאמר ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָּבעּקר

ׁשהּכּונה לטעֹות ואין ּבעם, ה' אף לחרֹות ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָסּבה

ׁשּכבר הּמּגפה, ּבׁשביל ׁשּיׂשנאּום היא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּבזה

אלא אֹותם יצררּו ׁשּלא וגֹו' צררים ּכי ְְְֲִִִֶֶַָָָֹֹאמר

וגֹו': ּפעֹור ּדבר ְְְַַעל

B‚Â'.א) ‰Ùbn‰ È¯Á‡ È‰ÈÂלדעת צרי «¿ƒ«¬≈««≈»¿ִַַָָ

הּכתּוב, ּבאמצע ּפרׁשה ּתחילת עׂשה ְְְִֶַַַָָָָָָָָלּמה

נכֹון, טעם יׁש למעלה ּׁשּכתבּתי מה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָּולפי

צרֹור מצות ּבאמצעּות ּכי לֹומר ּבזה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנתּכּון

זרה עבֹודה מחׁשבת ּתּקנּו ׁשּפרׁשנּו ּכּדר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָוגֹו'

אחרי ויהי ּובזה האלהי, לּטבע עצמם ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוהּטּו

ׁשהיתה הּמּגפה נסּתּלקה ּפרּוׁש ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּמּגפה

ה' צּוה אׁשר זה ּתּקּון ּבאמצעּות ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָּביׂשראל

הּכתּוב ּבאמצע הּפרׁשה התחיל ולזה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָעׂשֹות,

מה עם מקּׁשר הּמּגפה אחרי מאמר ּכי ְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָֻלֹומר

ּבפני ּפסּוק עׂשאֹו ׁשּלא וטעם מּמּנּו, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹּׁשּלמעלה

ׁשאחר למּטה לקׁשרֹו ּכן ּגם נתּכּון ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָעצמֹו,

אֹומר נמצאת וגֹו', ׂשאּו וגֹו' ה' אמר ְְְְִֵֵֵַַַָָָהּמּגפה

למעלה מׁשּמׁש הּמּגפה אחרי ויהי מאמר ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָּכי

אחר: ענין להּגיד ּולמּטה אחד, ענין ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָלהּגיד

„BÚמאמצע הּפרׁשה ׁשהתחיל טעם לתת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנראה

רמז (ילקּוט ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְִִֵֶַַַָהּכתּוב

הּמּגפה אחרי ויהי לׁשֹונם וזה ׁשאמרּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָתשע"ג)

הּכתּוב ׁשאמר הּוא זה וגֹו' ראׁש את ׂשאּו ְְְֶֶֶַַָָֹוגֹו'

וגֹו', רגלי מטה אמרּתי אם י"ח) צ"ד ְְְְִִִִִַַָָָ(ּתהּלים

אּמֹות נתקּנאּו הּתֹורה יׂשראל ׁשּקּבלּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻּבׁשעה

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש להם אמר וכּו' ְֶַַָָָָָָהעֹולם

ּכׁשּבאּו וכּו' ׁשּלכם יחסין ספרי לי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָֻהביאּו

העטרה האּמֹות אמרּו וכּו' קלקלּו ְְְְְֲִִִָָָָָֻלׁשּטים

זקפן לנּו הם ׁשוים ּבטלה ּבידם ְְְְִֵֵֶָָָָָָָָָׁשהיתה

על והעמידן ׁשּנתקלקל מי ּכל ׁשּנּגף ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּמקֹום

ּבהפסקה טעם יׁש זה לפי ּכאן. עד ְְֳִֵֶַַַַַָָָָָָטהרתם,

ּגם קׁשּור ׁשהּמאמר להעיר הּפסּוק ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָּבאמצע

מדין ּגרמּו אׁשר רעֹות ּבענין ּׁשּלמעלה מה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָעם

וגם וגֹו' ּכזּבי ּדבר ועל ּפעֹור ּדבר È‰ÈÂעל ְְְְְְְִַַַַַָ«¿ƒ

‰Ùbn‰ È¯Á‡,('י (מגּלה צער לׁשֹון ּפרּוׁש «¬≈««≈»ְְִֵַַָ

אּמֹות ׁשהיּו רגלי מטה ּבּפסּוק ּׁשרמז מה ְְִֶֶַַַַָָָָָֻוהּוא

ׁשהיתה העטרה ׁשּנּטלה ּבהם מזלזלים ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָָהעֹולם

מּיׂשראל נחלט לא זה וזלזּול ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹּבידם,

ונמצאּו ׁשּמנאם עד מהם הּמּגפה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּנסּתּלקה

נׂשאּו אז הּׁשבט עד אבֹותיו מּכיר אחד ְֲִֵֶֶַַַָָָָָּכל

אֹומרֹו והּוא אחריÈ‰ÈÂראׁש, ּגם צער לׁשֹון ְְֹ«¿ƒְֲֵַַַַ

החליט ולא ׂשאּו, וגֹו' ה' וּיאמר ולזה ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹֹהּמּגפה,

עם וערבֹו עצמֹו ּבפני ּפסּוק לעׂשֹותֹו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָלהפסיק

ּׁשרמּוז מה ּבׁשביל ּכי לֹומר מּמּנּו ּׁשּלמּטה ְְִִִִֶֶֶַַַַָָמה

ׁשאמר הּוא האּמֹות זלזּול ׁשהּוא ויהי ְְְִִֵֶֶַַַָָֻּבתבת

וגֹו': ׂשאּו ְְה'

„BÚמאמצע הּפרׁשה ׁשהתחיל טעם לתת ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָיׁש

(במד"ר ז"ל ּדבריהם ּפי על ְִִֵֶַַָהּכתּוב

יׂשראל ּכׁשּיצאּו לׁשֹונם וזה ׁשאמרּו ְְְְְְִֵֶֶֶָָָָפכ"ג)

ּכׁשּקרב ּבמנין נמסרּו למׁשה ונמסרּו ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָמּמצרים

מה והּוא ּכאן. עד ּבמנין, החזירם ְְְֱִִֶַַָָָָלמּות

הּפרׁשה ּבהתחלת LÓ‰ּׁשּנתּכּון Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ְְְִֵֶַַַַָָָָ«…∆∆∆

יׁש הּמּגפה אחרי טעם ּבלא ּכי לֹומר ְְֲִֵֵֵַַַַַַָֹוגֹו'

ּכאמּור, ּבמנין להחזירם ּכדי זה ּבמנין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָטעם

אחרי ׁשהיא אחרת סּבה ּכן ּגם ׁשהיתה ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאּלא

נרמזֹות הּמנין סּבֹות ׁשּתי ונמצאּו ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָהּמּגפה,

הּכתּוב: ּבאמצע ּפרׁשה התחלת ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָּבאמצעּות

qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h ipy meil inei xeriy

(á)Làø-úà eàN|íéøNò ïaî ìàøNé-éða úãò-ìk §º¤´Ÿ¨£©´§¥«¦§¨¥À¦¤̧¤§¦¬
:ìàøNéa àáö àöé-ìk íúáà úéáì äìòîå äðL̈¨²¨©−§¨§¥´£Ÿ¨®¨Ÿ¥¬¨¨−§¦§¨¥«

i"yx£Ì˙·‡ ˙È·Ï∑האם אחר ולא יתיחסּו האב ׁשבט .על ¿≈¬…»ְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ

(â)áàBî úáøòa íúà ïäkä øæòìàå äLî øaãéå©§©¥̧¤¹§¤§¨¨¯©Ÿ¥²Ÿ¨−§©§´Ÿ¨®
:øîàì Bçøé ïcøé-ìò©©§¥¬§¥−¥«Ÿ

i"yx£Ì˙‡ Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑למנֹותם הּמקֹום ׁשּצּוה זאת, על עּמם צריכים∑Ó‡Ï¯.ּדּברּו להם: אמרּו «¿«≈…∆¿∆¿»»«…≈…»ְְִִִִֶַַָָָָֹ≈…ְְִִֶָָ
להּמנֹות ומעלהאּתם ׁשנה עׂשרים החיים.מּבן אור ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָ

(ã)äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìòîå äðL íéøNò ïaî¦¤²¤§¦¬¨¨−¨¨®§¨©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ
:íéøöî õøàî íéàöiä ìàøNé éðáe§¥´¦§¨¥½©«Ÿ§¦−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£'B‚Â ‰eˆ ¯L‡k∑ׁשּנאמר ומעלה, ׁשנה עׂשרים מּבן מנינם ל)ׁשּיהא וגֹו'"(שמות עלֿהּפקדים העבר "ּכל החיים.: אור «¬∆ƒ»¿ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ

ß fenz 'h ipy mei ß

(ä)éëðçä úçtLî CBðç ïáeàø éða ìàøNé øBëa ïáeàø§¥−§´¦§¨¥®§¥´§¥À£Æ¦§©´©©«£Ÿ¦½
:éàltä úçtLî àelôì§©¾¦§©−©©©ª¦«

i"yx£ÈÎ�Á‰ ˙ÁtLÓ∑ׁשּלא הם סבּורין ׁשבטיהם, על מתיחסין אּלּו מה ואֹומרים: אֹותם מבּזין האּמֹות ׁשהיּו לפי ƒ¿«««¬…ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הטיל לפיכ ּבנׁשֹותיהם! וחמר קל – מֹוׁשלים היּו ּבגּופם אם ּבאּמֹותיהם? הּמצרים ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשלטּו
עלֿידי ׁשּמפרׁש הּוא וזה אבֹותיהם. ּבני ׁשהם עליהם אני מעיד לֹומר: זה, מּצד ויֹו"ד זה מּצד ה"א עליהם: ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשמֹו

קכב)ּדוד "החנכי",(תהילים ּכתיב: ּבכּלם לפיכ לׁשבטיהם, עליהם מעיד הּזה הּׁשם – ליׂשראל". עדּות "ׁשבטיֿיּה : ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
ּבּסֹוף וה"א ּבראׁש יֹו"ד ּבֹו: קבּוע ׁשהּׁשם לפי – הּימני" "מׁשּפחת לֹומר הצר לא ּבימנה אבל החיים."הּפּלאי", אור ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻֻ

Ï‡¯NÈב È�·„ ‡zL�k Ïk ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»¿≈¬»«¿

:Ï‡¯NÈa ‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk»»≈≈»¿ƒ¿»≈

È�ÓÓÏג e¯Ó‡ ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆¿∆¿»»«¬»¬»¿ƒ¿≈
BÁ¯È„ ‡�c¯È ÏÚ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ÔB‰˙È»¿¿≈¿«»¿»««¿≈»ƒ≈

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

ÈÈד „ÈwÙ È„ ‡Ók ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ«ƒ¿»
‡Ú¯‡Ó e˜Ù� Èc Ï‡¯NÈ È�·e ‰LÓ ˙È»…∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

CB�Áה Ô·e‡¯ È�a Ï‡¯NÈ„ ‡¯Îea Ô·e‡¿̄≈¿»¿ƒ¿»≈¿≈¿≈¬
:‡elt ˙ÈÚ¯Ê ‡elÙÏ CB�Á ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ¬¿««¿ƒ«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ג) ·‡BÓ ˙·¯Úa 'B‚Â ‰LÓ ¯a„ÈÂיׁש «¿«≈∆¿¿«¿…»¿ֵ

לֹומר הצר לּמה BÓ‡·להעיר ˙·¯Úaואם , ְְִַַָָָֻ¿«¿…»ְִ

ּבמצות להזּכירֹו לֹו היה זֹו ּבהֹודעה צר ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹיׁש

למה ׁשּנתּכּון ואּולי וגֹו', ה' וּיאמר ּכׁשאמר ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹה'

ּבהיֹותם ּכי וכּו' לרֹועה מׁשל (ׁשם) ז"ל ְְְְִִֶֶָָָָָּׁשאמרּו

ׁשמירת נגמרה יריחֹו ירּדן על מֹואב ְְְְְְְִִִֵַַַַָָּבערבֹות

ּכן ּגם ולזה ּבחׁשּבֹון, והחזירם נאמן ְְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַָָָרֹועה

הּפרׁשה ּבתחּלת לֹומר הּכתּוב ‡È¯Áהקּדים È‰ÈÂ ְְִִִִַַַַָָָָ«¿ƒ«¬≈

‰Ùbn‰הּמּגפה ּבהם ׁשהיה אחר ׁשאפּלּו להעיר ««≈»ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

אמר לא זה ּולטעם הראׁשֹון, חׁשּבֹון לכלל ְְְִִֶֶַַַַָָָֹּבאּו

נֹוגע זה ּדבר ּכי ה' ּבמצות זה ענין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָהּכתּוב

ידֹו, על הּצאן הפסידּו ׁשּלא להראֹות ְְְְִִֶֶַַַָֹֹלמׁשה

ׂשאּו אליו אמר ה' ּכי רֹואני והלא ּתאמר ְְֲִִִֵַַַַָָֹֹואם

ּבמנין, לקּבלם זה ּבמאמר ּכּונתֹו אין ראׁש, ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹאת

טענה לֹו אין הרּבה חסרים נמצאים לכׁשּיהיּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָּכי

היתה אּלא הרֹועה, למציאּות ּדֹומה ׁשאינֹו ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָעליו

ׁשּנכנס לרֹועה מׁשל ז"ל ׁשאמרּו ּכדר ה' ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָּכּונת

ּדר מׁשה ּומצא וכּו', ּבהם והרג לעדרֹו ְְְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָזאב

למנֹותם, צרי ׁשהיה ּבזמן חפצֹו ְְְֲִִִֶֶַַָָָָלעׂשֹות

ּתבת למיÓ‡Ï¯ואֹומרֹו להם ׁשאין זה ּבמקֹום ְְֵַ≈…ְְִֵֶֶֶָָ

הרמּוז המכּון להם ׁשאמר ּפרּוׁש ְְֵֶֶַַָָָָָֹֻיאמרּו,

ּבמנין להחזירם רֹוצה ׁשהּוא מֹואב ְְְְְֲִִֶֶַַָָָּבערבֹות

על הראׁשֹון מּמנינם חסרּו ׁשּלא ׁשּידעּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹּכדי

הּנאמר ּפי על אֹותם מֹונה הּוא ּכי ירצה אֹו ְֱִִִֶֶֶַַַָָידֹו.

אֹותם: מֹונה הּוא לבד מּלּבֹו ולא מה' ְְִִֵֶַָֹלֹו

L�‰.ד) ÌÈ¯NÚ ÔaÓלא לּמה לדעת צרי ƒ∆∆¿ƒ»»ִַַָָָָֹ

מּבן מאמר חֹוזר ׁשעליו הּמסּפר ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָהזּכיר

אֹומר הּוא הּמסּפר ׁשעל סמ ואם ְְְִִִֵֶֶַַַָָעׂשרים,

א ,ּבסמּו עׂשריםּכאמּור מּבן מאמר ּגם ּכן ם ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

יצטר ולא ּבסמּו ׁשהזּכר לסמ לֹו היה ְְְְְְִִֵֶַָָָָֹֹֻוגֹו'

ׁשּלפני ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ּולפי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָלהזּכירֹו,

להראֹות ּכן ּגם מֹואב ּבערבֹות הּמסּפר ׁשּבא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָזה

ּגם למנֹות הּדבר יתחּיב ידֹו על חסרּו ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּלא

ּכי חסרּו ׁשּלא ׁשבח אין זה ׁשּזּולת ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹהּקטּנים

ונעׂשּו הּגדיים ׁשּגדלּו אּלא חסרּו ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָלעֹולם

לזה מנה, לכּלן ּכי לֹומר מקֹום ויׁש ְְְִִֵֶַָָָָָָֻּתיׁשים,

לּדבר טעם הּכתּוב ונתן ׁשנה, כ' מּבן ְִֶַַַַַַָָָָָָָאמר

'‰ ‰eˆ ¯L‡kמׁשה מּצד הּדבר היה אם ּכי «¬∆ƒ»ִִִֶַַָָָָ

ה' ּדבר היה ולא ּבמנין הּצאן להחזיר ְְְְְְֲִִַַַַָָָֹֹלבד

ראׁש את ׂשאּו ּדכתיב הּדבר על לצּוֹותֹו ְְְִִֶֶַַַָָָֹאּלא

לרצֹונֹו יׂשראל את מֹונה מׁשה היה לא ְְְִִֵֶֶֶָָָֹוגֹו'

מנה לא לזה ּבּדבר, טעם לֹו ׁשּיהיה ְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹהגם

וגֹו': צּוה ּכאׁשר עׂשרים מּבן ְְֲִִִֶֶֶֶַָָאּלא

.ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ÌÈ‡ˆi‰ Ï‡¯NÈ È�·eאין ¿≈ƒ¿»≈«…¿ƒ≈∆∆ƒ¿»ƒֵ

אברהם ורּבי זה, ּבמאמר הּכּונה ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָידּוע

ּבּספּורים ׁשהיּו לֹומר ירצה ּכי אמר עזרא ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָּבן

יֹודיע לּמה טעם ואין מצרים, מּיֹוצאי ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָרּבים

ׁשהיּו יֹודע ׁשאני וּדאי ועֹוד זה, ענין ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהּכתּוב

אּלא הּגזרה נגזרה ׁשּלא מצרים מּיֹוצאי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבהם

הּכתּוב ׁשּכּונת ואּולי עׂשרים, מּבן הּיֹוצאים ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָעל

יׂשראל ּבני ונמצאּו ׁשּנמנּו להֹודיע ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָהיא

ּכּמסּפר לא מצרים מארץ הּיֹוצאים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹּכמסּפר

אלף מאֹות ׁשׁש היּו ׁשּׁשם ּבּמדּבר, ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבפרׁשת

ּומסּפר וחמּׁשים מאֹות וחמׁש אלפים ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָּוׁשלׁשת

מאֹות ׁשבע ואלף אלף מאֹות לׁשׁש עלה ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָזה

חּיּוב ואין ּבּמדּבר, למסּפר ׁשחסר ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָּוׁשלׁשים,

אצלֹו ׁשהפקדּו ּבּמנין להחזיר אּלא מׁשה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֻעל

הּכתּוב וׁשעּור ׁשלם, מסּפרם הּוא והּנה ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָּבתחּלה

מנינם עלה יׂשראל ּובני הּדר זה על ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּוא

אֹו מהם. למּטה ולא וגֹו' הּיֹוצאים ְְְְְְִִֵֶַַַָֹלמנין

ּכסדר היה מסּפרם ּכי הּדר זה על ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָירצה

למׁשּפחֹות ׁשּמנּו מצרים מארץ הּיֹוצאים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָמסּפר

יׂשראל ּבכֹור ראּובן ּבני ו') (ׁשמֹות ְְְְְְִִִֵֵֵָּדכתיב

וגֹו', וימין ימּואל ׁשמעֹון בני וגֹו' ּופּלּוא ְְְְְְֲִִֵֵַָחנֹו

מסּפר כן ּכרׁשּוםּכמֹו למׁשּפחֹות מֹונים היּו זה ְְְְִִִֵֶָָָָָ

ׁשּלא סיני ּבמדּבר ׁשּנמנּו ּכדר ולא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹּבענין

הּמׁשּפחֹות: ּפרטי ׁשם ְְְִֵַַָָָֻהזּכר

‰ÈÎ�Á.ה) ˙ÁtLÓוזה אמרּו (ילקּוט) רז"ל ƒ¿«««¬…ƒְְְֶַַַָ

ּדתבֹותא ּבריׁשא ה"א אידי רב אמר ְְְִִֵֵֵַַָָָָלׁשֹונם



נה qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h ipy meil inei xeriy

(á)Làø-úà eàN|íéøNò ïaî ìàøNé-éða úãò-ìk §º¤´Ÿ¨£©´§¥«¦§¨¥À¦¤̧¤§¦¬
:ìàøNéa àáö àöé-ìk íúáà úéáì äìòîå äðL̈¨²¨©−§¨§¥´£Ÿ¨®¨Ÿ¥¬¨¨−§¦§¨¥«

i"yx£Ì˙·‡ ˙È·Ï∑האם אחר ולא יתיחסּו האב ׁשבט .על ¿≈¬…»ְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ

(â)áàBî úáøòa íúà ïäkä øæòìàå äLî øaãéå©§©¥̧¤¹§¤§¨¨¯©Ÿ¥²Ÿ¨−§©§´Ÿ¨®
:øîàì Bçøé ïcøé-ìò©©§¥¬§¥−¥«Ÿ

i"yx£Ì˙‡ Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑למנֹותם הּמקֹום ׁשּצּוה זאת, על עּמם צריכים∑Ó‡Ï¯.ּדּברּו להם: אמרּו «¿«≈…∆¿∆¿»»«…≈…»ְְִִִִֶַַָָָָֹ≈…ְְִִֶָָ
להּמנֹות ומעלהאּתם ׁשנה עׂשרים החיים.מּבן אור ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָ

(ã)äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìòîå äðL íéøNò ïaî¦¤²¤§¦¬¨¨−¨¨®§¨©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ
:íéøöî õøàî íéàöiä ìàøNé éðáe§¥´¦§¨¥½©«Ÿ§¦−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£'B‚Â ‰eˆ ¯L‡k∑ׁשּנאמר ומעלה, ׁשנה עׂשרים מּבן מנינם ל)ׁשּיהא וגֹו'"(שמות עלֿהּפקדים העבר "ּכל החיים.: אור «¬∆ƒ»¿ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ

ß fenz 'h ipy mei ß

(ä)éëðçä úçtLî CBðç ïáeàø éða ìàøNé øBëa ïáeàø§¥−§´¦§¨¥®§¥´§¥À£Æ¦§©´©©«£Ÿ¦½
:éàltä úçtLî àelôì§©¾¦§©−©©©ª¦«

i"yx£ÈÎ�Á‰ ˙ÁtLÓ∑ׁשּלא הם סבּורין ׁשבטיהם, על מתיחסין אּלּו מה ואֹומרים: אֹותם מבּזין האּמֹות ׁשהיּו לפי ƒ¿«««¬…ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הטיל לפיכ ּבנׁשֹותיהם! וחמר קל – מֹוׁשלים היּו ּבגּופם אם ּבאּמֹותיהם? הּמצרים ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשלטּו
עלֿידי ׁשּמפרׁש הּוא וזה אבֹותיהם. ּבני ׁשהם עליהם אני מעיד לֹומר: זה, מּצד ויֹו"ד זה מּצד ה"א עליהם: ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשמֹו

קכב)ּדוד "החנכי",(תהילים ּכתיב: ּבכּלם לפיכ לׁשבטיהם, עליהם מעיד הּזה הּׁשם – ליׂשראל". עדּות "ׁשבטיֿיּה : ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
ּבּסֹוף וה"א ּבראׁש יֹו"ד ּבֹו: קבּוע ׁשהּׁשם לפי – הּימני" "מׁשּפחת לֹומר הצר לא ּבימנה אבל החיים."הּפּלאי", אור ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻֻ

Ï‡¯NÈב È�·„ ‡zL�k Ïk ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»¿≈¬»«¿

:Ï‡¯NÈa ‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk»»≈≈»¿ƒ¿»≈

È�ÓÓÏג e¯Ó‡ ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆¿∆¿»»«¬»¬»¿ƒ¿≈
BÁ¯È„ ‡�c¯È ÏÚ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ÔB‰˙È»¿¿≈¿«»¿»««¿≈»ƒ≈

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

ÈÈד „ÈwÙ È„ ‡Ók ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ«ƒ¿»
‡Ú¯‡Ó e˜Ù� Èc Ï‡¯NÈ È�·e ‰LÓ ˙È»…∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

CB�Áה Ô·e‡¯ È�a Ï‡¯NÈ„ ‡¯Îea Ô·e‡¿̄≈¿»¿ƒ¿»≈¿≈¿≈¬
:‡elt ˙ÈÚ¯Ê ‡elÙÏ CB�Á ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ¬¿««¿ƒ«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ג) ·‡BÓ ˙·¯Úa 'B‚Â ‰LÓ ¯a„ÈÂיׁש «¿«≈∆¿¿«¿…»¿ֵ

לֹומר הצר לּמה BÓ‡·להעיר ˙·¯Úaואם , ְְִַַָָָֻ¿«¿…»ְִ

ּבמצות להזּכירֹו לֹו היה זֹו ּבהֹודעה צר ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹיׁש

למה ׁשּנתּכּון ואּולי וגֹו', ה' וּיאמר ּכׁשאמר ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹה'

ּבהיֹותם ּכי וכּו' לרֹועה מׁשל (ׁשם) ז"ל ְְְְִִֶֶָָָָָּׁשאמרּו

ׁשמירת נגמרה יריחֹו ירּדן על מֹואב ְְְְְְְִִִֵַַַַָָּבערבֹות

ּכן ּגם ולזה ּבחׁשּבֹון, והחזירם נאמן ְְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַָָָרֹועה

הּפרׁשה ּבתחּלת לֹומר הּכתּוב ‡È¯Áהקּדים È‰ÈÂ ְְִִִִַַַַָָָָ«¿ƒ«¬≈

‰Ùbn‰הּמּגפה ּבהם ׁשהיה אחר ׁשאפּלּו להעיר ««≈»ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

אמר לא זה ּולטעם הראׁשֹון, חׁשּבֹון לכלל ְְְִִֶֶַַַַָָָֹּבאּו

נֹוגע זה ּדבר ּכי ה' ּבמצות זה ענין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָהּכתּוב

ידֹו, על הּצאן הפסידּו ׁשּלא להראֹות ְְְְִִֶֶַַַָֹֹלמׁשה

ׂשאּו אליו אמר ה' ּכי רֹואני והלא ּתאמר ְְֲִִִֵַַַַָָֹֹואם

ּבמנין, לקּבלם זה ּבמאמר ּכּונתֹו אין ראׁש, ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹאת

טענה לֹו אין הרּבה חסרים נמצאים לכׁשּיהיּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָּכי

היתה אּלא הרֹועה, למציאּות ּדֹומה ׁשאינֹו ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָעליו

ׁשּנכנס לרֹועה מׁשל ז"ל ׁשאמרּו ּכדר ה' ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָּכּונת

ּדר מׁשה ּומצא וכּו', ּבהם והרג לעדרֹו ְְְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָזאב

למנֹותם, צרי ׁשהיה ּבזמן חפצֹו ְְְֲִִִֶֶַַָָָָלעׂשֹות

ּתבת למיÓ‡Ï¯ואֹומרֹו להם ׁשאין זה ּבמקֹום ְְֵַ≈…ְְִֵֶֶֶָָ

הרמּוז המכּון להם ׁשאמר ּפרּוׁש ְְֵֶֶַַָָָָָֹֻיאמרּו,

ּבמנין להחזירם רֹוצה ׁשהּוא מֹואב ְְְְְֲִִֶֶַַָָָּבערבֹות

על הראׁשֹון מּמנינם חסרּו ׁשּלא ׁשּידעּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹּכדי

הּנאמר ּפי על אֹותם מֹונה הּוא ּכי ירצה אֹו ְֱִִִֶֶֶַַַָָידֹו.

אֹותם: מֹונה הּוא לבד מּלּבֹו ולא מה' ְְִִֵֶַָֹלֹו

L�‰.ד) ÌÈ¯NÚ ÔaÓלא לּמה לדעת צרי ƒ∆∆¿ƒ»»ִַַָָָָֹ

מּבן מאמר חֹוזר ׁשעליו הּמסּפר ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָהזּכיר

אֹומר הּוא הּמסּפר ׁשעל סמ ואם ְְְִִִֵֶֶַַַָָעׂשרים,

א ,ּבסמּו עׂשריםּכאמּור מּבן מאמר ּגם ּכן ם ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

יצטר ולא ּבסמּו ׁשהזּכר לסמ לֹו היה ְְְְְְִִֵֶַָָָָֹֹֻוגֹו'

ׁשּלפני ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ּולפי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָלהזּכירֹו,

להראֹות ּכן ּגם מֹואב ּבערבֹות הּמסּפר ׁשּבא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָזה

ּגם למנֹות הּדבר יתחּיב ידֹו על חסרּו ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּלא

ּכי חסרּו ׁשּלא ׁשבח אין זה ׁשּזּולת ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹהּקטּנים

ונעׂשּו הּגדיים ׁשּגדלּו אּלא חסרּו ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָלעֹולם

לזה מנה, לכּלן ּכי לֹומר מקֹום ויׁש ְְְִִֵֶַָָָָָָֻּתיׁשים,

לּדבר טעם הּכתּוב ונתן ׁשנה, כ' מּבן ְִֶַַַַַַָָָָָָָאמר

'‰ ‰eˆ ¯L‡kמׁשה מּצד הּדבר היה אם ּכי «¬∆ƒ»ִִִֶַַָָָָ

ה' ּדבר היה ולא ּבמנין הּצאן להחזיר ְְְְְְֲִִַַַַָָָֹֹלבד

ראׁש את ׂשאּו ּדכתיב הּדבר על לצּוֹותֹו ְְְִִֶֶַַַָָָֹאּלא

לרצֹונֹו יׂשראל את מֹונה מׁשה היה לא ְְְִִֵֶֶֶָָָֹוגֹו'

מנה לא לזה ּבּדבר, טעם לֹו ׁשּיהיה ְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹהגם

וגֹו': צּוה ּכאׁשר עׂשרים מּבן ְְֲִִִֶֶֶֶַָָאּלא

.ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ÌÈ‡ˆi‰ Ï‡¯NÈ È�·eאין ¿≈ƒ¿»≈«…¿ƒ≈∆∆ƒ¿»ƒֵ

אברהם ורּבי זה, ּבמאמר הּכּונה ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָידּוע

ּבּספּורים ׁשהיּו לֹומר ירצה ּכי אמר עזרא ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָּבן

יֹודיע לּמה טעם ואין מצרים, מּיֹוצאי ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָרּבים

ׁשהיּו יֹודע ׁשאני וּדאי ועֹוד זה, ענין ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהּכתּוב

אּלא הּגזרה נגזרה ׁשּלא מצרים מּיֹוצאי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבהם

הּכתּוב ׁשּכּונת ואּולי עׂשרים, מּבן הּיֹוצאים ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָעל

יׂשראל ּבני ונמצאּו ׁשּנמנּו להֹודיע ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָהיא

ּכּמסּפר לא מצרים מארץ הּיֹוצאים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹּכמסּפר

אלף מאֹות ׁשׁש היּו ׁשּׁשם ּבּמדּבר, ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבפרׁשת

ּומסּפר וחמּׁשים מאֹות וחמׁש אלפים ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָּוׁשלׁשת

מאֹות ׁשבע ואלף אלף מאֹות לׁשׁש עלה ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָזה

חּיּוב ואין ּבּמדּבר, למסּפר ׁשחסר ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָּוׁשלׁשים,

אצלֹו ׁשהפקדּו ּבּמנין להחזיר אּלא מׁשה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֻעל

הּכתּוב וׁשעּור ׁשלם, מסּפרם הּוא והּנה ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָּבתחּלה

מנינם עלה יׂשראל ּובני הּדר זה על ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּוא

אֹו מהם. למּטה ולא וגֹו' הּיֹוצאים ְְְְְְִִֵֶַַַָֹלמנין

ּכסדר היה מסּפרם ּכי הּדר זה על ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָירצה

למׁשּפחֹות ׁשּמנּו מצרים מארץ הּיֹוצאים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָמסּפר

יׂשראל ּבכֹור ראּובן ּבני ו') (ׁשמֹות ְְְְְְִִִֵֵֵָּדכתיב

וגֹו', וימין ימּואל ׁשמעֹון בני וגֹו' ּופּלּוא ְְְְְְֲִִֵֵַָחנֹו

מסּפר כן ּכרׁשּוםּכמֹו למׁשּפחֹות מֹונים היּו זה ְְְְִִִֵֶָָָָָ

ׁשּלא סיני ּבמדּבר ׁשּנמנּו ּכדר ולא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹּבענין

הּמׁשּפחֹות: ּפרטי ׁשם ְְְִֵַַָָָֻהזּכר

‰ÈÎ�Á.ה) ˙ÁtLÓוזה אמרּו (ילקּוט) רז"ל ƒ¿«««¬…ƒְְְֶַַַָ

ּדתבֹותא ּבריׁשא ה"א אידי רב אמר ְְְִִֵֵֵַַָָָָלׁשֹונם
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(å):éîøkä úçtLî éîøëì éðBøöçä úçtLî ïøöçì§¤§¾Ÿ¦§©−©©«¤§¦®§©§¦¾¦§©−©©©§¦«

(æ)ìL íäéã÷ô eéäiå éðáeàøä úçtLî älàíéòaøàå äL ¥−¤¦§§´Ÿ¨«¥¦®©¦«§´§ª«¥¤À§¨³§©§¨¦Æ
ìLe úBàî òáLe óìà:íéL ¤½¤§©¬¥−§¦«

(ç):áàéìà àelô éðáe§¥¬©−¡¦¨«

(è)íøéáàå ïúã-àeä íøéáàå ïúãå ìàeîð áàéìà éðáe§¥´¡¦½̈§¥−§¨¨´©«£¦¨®«¨¨̧©«£¦¹̈
çø÷-úãòa ïøäà-ìòå äLî-ìò evä øLà äãòä éàéø÷§¦¥´¨«¥À̈£¤̧¦¹©¤³§©©«£ŸÆ©«£©½Ÿ©

:ýåýé-ìò íúväa§©Ÿ−̈©§Ÿ̈«
i"yx£ev‰ ¯L‡∑מׁשה על יׂשראל ה'∑Ì˙v‰a.את על העם מׁשה,הּׂש∑‰ev.את על לריב יׂשראל את יאּו ¬∆ƒְִֵֶֶַָֹ¿«…»ֶַָָƒְִִִִֵֶֶַָָֹ

הפעילּו החיים.לׁשֹון אור ְְִִ

(é)úBîa çø÷-úàå íúà òìázå äét-úà õøàä çzôzå©¦§©̧¨¹̈¤¤¦À¨©¦§©¬Ÿ¨²§¤−Ÿ©§´
eéäiå Léà íéúàîe íéMîç úà Làä ìëàa äãòä̈«¥¨®©«£´Ÿ¨¥À¥´£¦¦³¨©̧¦Æ¦½©¦«§−

:ñðì§¥«
i"yx£Ò�Ï eÈ‰iÂ∑,ּולזּכרֹון יז)לאֹות הּכהּנה(במדבר על עֹוד לחלק זר, איׁש יקרב לא אׁשר .למען «ƒ¿¿≈ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹֻ

(àé)ñ :eúî-àì çø÷-éðáe§¥−Ÿ©Ÿ¥«
i"yx£e˙ÓŒ‡Ï Á¯˜ È�·e∑(קי סנהדרין לפיכ(במ"ר ּבלּבם, ּתׁשּובה הרהרּו הּמחלקת ּובׁשעת ּתחּלה, ּבעצה היּו (סנהדריןהם ¿≈…«…≈ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ׁשםקי) ויׁשבּו ּבּגיהּנם ּגבּה מקֹום להם .נתּבּצר ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

â ycew zegiyn zecewp ã(173 'nr bl zegiy ihewl)

מתּו לא קרח יא)ּובני (כו, ְֵֵַֹֹ
ּכתיב ועדתֹו קרח לגּבי דהנה לֹומר, ויש לּכאן? ענינֹו ּומה קרח, לפרׁשת לכאֹורה ׁשיך קרח ּבני הצלת סיּפּור לׁשאֹול, טז,יׁש (קרח ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

אֹולג) ההּוא, הקהל מּתֹוְך ׁשנאבדּו ּבּכְך נענׁשּו קרח ׁשּבני לֹומר, ויׁש הקהל. מּתֹוְך מׁשּתּתפיםויאבדּו אֹותם ׁשראה קהל תֹו ְְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ÈÚ¯Ê˙ו ÈÓ¯ÎÏ ÔB¯ˆÁ ˙ÈÚ¯Ê ÔB¯ˆÁÏ¿∆¿«¿ƒ∆¿¿«¿ƒ«¿ƒ
:ÈÓ¯k«¿ƒ

‡¯ÔÈÚaז ÔB‰È�È�Ó BÂ‰Â Ô·e‡¯ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈«¬ƒ¿»≈«¿¿ƒ
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ú·Le ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ¿«¿»¿»ƒ

‡ÈÏ‡·:ח ‡elÙ È�·e¿≈«¡ƒ»

„˙Ôט ‡e‰ Ì¯È·‡Â Ô˙„Â Ï‡eÓ� ·‡ÈÏ‡ È�·e¿≈¡ƒ»¿≈¿»»«¬ƒ»»»
‰LÓ ÏÚ eL�k˙‡c ‡zL�Î ÈÚ¯ÚÓ Ì¯È·‡Â«¬ƒ»¿«¿≈¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«…∆
ÔB‰ÈLBpk˙‡a Á¯˜„ ‡zL�Îa Ô¯‰‡ ÏÚÂ¿««¬…ƒ¿ƒ¿»¿…«¿ƒ¿«≈

:ÈÈ ÏÚ«¿»

ÈÂ˙י ÔB‰˙È ˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe¿»««¿»»«¿»«»¿¿»
˙È ‡˙M‡ ˙ÏÎ‡ „k ‡zL�Î„ ‡˙BÓa Á¯…̃«¿»ƒ¿ƒ¿»«¬»«∆»»»

:˙‡Ï BÂ‰Â ‡¯·b ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿»«¬¿»

e˙ÈÓ:יא ‡Ï Á¯˜ È�·e¿≈…«»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבני ׁשהם עליהם מעיד יּה ּבסֹופּה, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָויּו"ד

עד וגֹו', עדּות יּה ׁשבטי ּטעם ּומה ְְֲִֵֵֵֶַַַַָאבֹותיהם

ָּכאן:

È˙È‡¯Âהּׁשם ּבהם נקּבע לּמה טעם לתת ¿»ƒƒְִֵֵֶַַַַָָָָ

ויּו"ד ּבתחּלה ה"א ּכסדרֹו ְְְְִִִֵֶָֹׁשּלא

ּכי י') (ּתּקּונים ז"ל ּדבריהם ּבהקּדים ְְְִִִִִֵֶַַּבּסֹוף,

יׂשראל נׁשמֹות יתּברּכללּות ּכבֹודֹו מּכּסא הם ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָ

אדנ"י, ּבּׁשם ויתּכּנה קדׁשֹו היכל יּקרא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָאׁשר

(טוש"ע אמת מאנׁשי לנּו ּׁשּקדם מה ְְֱִֵֵֶֶַַַָָּוכפי

מּפיו הּמֹוציא ּכל יתחּיב ּכי ה') סימן ְִִִִִִֵַַָָאו"ח

ּבפיו הּמזּכרֹות לאֹותּיֹות לכּון הּׁשם ְְְְִִֵֵַַַַַָָָֻהזּכרת

אדנ"י, ׁשם הּמזּכרֹות ּבּמחׁשבה, ְְְֱֵֶַַַַָָָָֻוהּנעלמֹות

לׁשּלּוב יכּון ּגם הוי"ה, ׁשם ְְְֱֲִֵֵֶַַַָָָוהּנעלמֹות

(ּתהּלים קדׁשֹו ּבהיכל ה' סֹוד ׁשהּוא ְְְִִִֵֶַָָהאֹותּיֹות

יעמדּו ׁשמֹות ב' ּבהׁשּתּלב ּומעּתה ד'), ְְְִֵֵֵַַַַָי"א

והם ליּו"ד, קדם ה"א י' ה' אֹותּיֹות ב' ְְִֵֵֶַַֹיחד

יׂשראל ּבית ּבמׁשּפחֹות הּנרׁשמֹות ְְְְְִִִִֵֵַָָָהאֹותּיֹות

ׁשהם ליּו"ד ה"א ׁשּקֹודמת הּפּלאי ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֻהחנכי

מׁשניהם ויּבנה קדׁשֹו ּבהיכל ה' חֹותם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָאֹותּיֹות

יּה: ׁשבטי ּבּמאמר הרמּוז י"ה ְֲִֵֵַַַָָָָׁשם

B‚Â'.ט) Ì¯È·‡Â Ô˙c ‡e‰מה לדעת צרי »»«¬ƒ»¿ִַַַָָ

ּכי להֹודיע ואם זה, ּבמאמר ללּמדנּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָּבא

ּפׁשּוט ּדבר קרח ּבמעׂשה האמּורים הּנה ְֲֲִֵֵֵַַָָָָָֹהן

אחרים ואבירם ּדתן ׁשהיּו לטעֹות ׁשאין ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָהּוא

לֹו היה לא מעּקרא ועֹוד אחר. אליאב ְְֱִִֵֵֵַָָָָָֹּבני

הּמׁשּפחֹות ּכׁשאר היּו ּכלא והיּו ְְְְְְִִִַַָָָָָֹלהזּכירם

האריׁשּס לּמה עֹוד נמנּו. ולא ּתּמּו פּו ְְֱִִֶֶַָָָֹ

אׁשר אּלּו ה'.Ì˙v‰aוגֹו'‰evּבדברים על ְֲִִֵֶָƒְ¿«…»ַ

לֹומר אּלא ּכאן הּכתּוב ּבא לא ּכי ְְִִֶֶַַָָָָֹונראה

ּכי קרח, מעׂשה לכל סּבה היּו הּנה ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשהן

לרׁשע סּבה ׁשהם הרׁשעים לפרסם ה' ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹיחּפץ

אֹומרֹו והּוא Ô˙cהּנעׂשה, ‡e‰'וגֹו¯L‡ ְְֲַַָ»»ְ¬∆

ev‰ּומׁשה ה' על אחרים את ּפרּוׁש וגֹו' ƒְֲִֵֵֶֶַ

ׁשהם למדּת הא רּׁש"י, ּפרׁש וכן ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָעבּדֹו,

את ׁשּגם ואפׁשר הּנֹועדת, העדה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּמחטיאים

הּכתּוב ׁשאמר והגם החטיאּוהּו, הם ֱֲִֵֶֶַַַַַָָֹקרח

אפׁשר עׂשה, ׁשּמעצמֹו ׁשּנראה קרח ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוּיּקח

הּצּו הם ּולעֹולם מהם לֹו ּׁשּקדם למה ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהיה

ואֹומרֹו ׁשהּדבריםÁzÙzÂאֹותֹו. אחר וגֹו' ְְ«ƒ¿«ְְִֶַַַָ

ׁשּגם לֹומר נתּכּון קרח, ּבפרׁשת ּכתּובין ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹּכבר

היּו הם איׁש ר"ן האׁש ואכילת קרח ְֲִִִֵֵַַַַָָֹּבליעת

למדּת הא סֹוף, ועד מּתחּלה למארע ְְְְִִִַַַָָָָָָֹסּבה

אהרן ועל מׁשה על היהּודים ׁשּנקהלּו ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַֹׁשהגם

הרׁשעים: ב' היּו לא אם ּבהם חֹוזרים ְְִִִֶָָָָָֹהיּו

‰ÊÂהיה לא מׁשה האיׁש ּכי האֹות ל ¿∆ְִִֶָָָָֹ

(ט"ז ּדכתיב להם אּלא לרּצֹות ְְְִִִֵֶֶַַָָמׁשּתּדל

ּוכתיב וגֹו', לדתן לקרא מׁשה וּיׁשלח ְְְְְִִִֶַַָָֹי"ב)

ׁשהרּגיׁש וגֹו', ּדתן אל (מׁשה) וּיל כ"ה) ְְִִֵֶֶֶֶַָָָ(ׁשם

הּמתים ּכל נפׁשֹות מעּתה ּתלּוי, הּדבר ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּבהם

לּמּוד ּבזה ויׁש ההם, הרׁשעים ּבב' ְְְְִִִֵֵֶָָָָּתלּויים

ּתמצא וכן איׁש הר"ן ועל קרח על ְְְְִִֵַַַָָֹזכּות

ו') י"א (ּדברים עקב ּבפרׁשת הּכתּוב ְְִֵֶֶַַַָָָָָׁשאמר

מֹונה ׁשאינֹו וגֹו', ולאבירם לדתן עׂשה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָואׁשר

יכֹולין זה ּוכפי ואבירם, לדתן אּלא ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹהמארע
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מה זה. קהל מּתֹוְך ׁשיאבדּו ההכרח מן ׁשלכן רש"י), ּכּפרּוׁש ּבלּבם, ּתׁשּובה הרהרּו (ּכי ראה לא ּתׁשּובתם את ואילּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבמחלֹוקת

מּתֹוכֹו. ׁשיאבדּו סיּבה אין ּבדבר, עדים היּו ׁשלא אחר, קהל ּכן לאׁשאין ׁשּכבר לאחרי ּכי ּבּפרׁשתנּו, רק קרח ּבני על מסּוּפר לכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

חּוקת ּבּפרׁשת רׁש"י ׁשּפרׁש (ּכפי המחלֹוקת ּבזמן ׁשהיה הקהל כב)היה המקֹום(כ, מן קרח ּבני יצאּו מדּבר), מתי ּכלּו ׁשּכבר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

להם רׁש"ׁשנתּבצר מתּו.י)(ראה ׁשלא יׂשראל לבני התּברר ואז החיים, אור ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

(áé)éìàeîpä úçtLî ìàeîðì íúçtLîì ïBòîL éða§¥´¦§»§¦§§Ÿ¨¼¦§¥À¦§©̧©Æ©§´¥¦½
:éðéëiä úçtLî ïéëéì éðéîiä úçtLî ïéîéì§¨¦¾¦§©−©©¨«¦¦®§¨¦¾¦§©−©©¨«¦¦«

(âé)ì éçøfä úçtLî çøæì:éìeàMä úçtLî ìeàL §¤¾©¦§©−©©©§¦®§¨¾¦§©−©©¨«¦«
i"yx£Á¯ÊÏ∑ו)הּוא ּבנים(שמות ּבעׂשרה ׁשהרי ּבנימין, מּׁשבט חמׁש וכן ּבטלה אהד מׁשּפחת אבל צהר, לׁשֹון צחר, ¿∆«ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ירּוׁשלמית, ּבגמרא ּומצאתי מׁשּפחֹות. ׁשבע הרי לגד, אצּבן וכן חמּׁשה, אּלא מנה לא וכאן למצרים פ"א.ירד (סוטה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
פ"א) וחזרּויומא למצרים, לחזר לב ונתנּו ּביׂשראל, להּלחם הּכנענים ּובאּו ּכבֹוד, ענני נסּתּלקּו אהרן ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּכׁשּמת

ׁשּנאמר למֹוסרה, ההר מהר מּסעֹות ׁשמֹונה י)לאחֹוריהם ׁשם(דברים מֹוסרה ּבניֿיעקן מּבארֹות נסעּו יׂשראל "ּובני : ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
לאחֹוריהם, ׁשחזרּו אּלא למפרע? יׁש מּסעֹות ׁשמֹונה ההר הר עד ּומּמֹוסרה מת? ההר ּבהר והלא אהרן". ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹמת

מׁשּפ ארּבע נפלּו לוי ּומּבני מׁשּפחֹות, ׁשבע מהם והרגּו להחזירם, אחריהם לוי ּבני ׁשמעיורדפּו מׁשּפחת חֹות: ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ּדרׁש, ּתנחּומא ורּבי היא. מה ידעּתי לא והרביעית הּקרחי; מׁשּפחת אּלא ּכאן נמנּו לא יצהר ּומּבני ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹועּזיאלי,
נראה סיני, ׁשּבמדּבר הראׁשֹון מּמנין זה ּבמנין ׁשמעֹון מּׁשבט ׁשחסר החסרֹון לפי אבל ּבלעם, ּבדבר ּבּמּגפה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָׁשּמתּו

ׁשמעֹון ׁשל מּׁשבטֹו נפלּו אלף כ"ד החיים.ׁשּכל אור ְְְִִִֶֶֶֶָָ

(ãé)óìà íéøNòå íéðL éðòîMä úçtLî älà¥−¤¦§§´Ÿ©¦§Ÿ¦®§©¦̄§¤§¦²¤−¤
ñ :íéúàîe¨¨«¦

(åè)ébçì éðBôvä úçtLî ïBôöì íúçtLîì ãâ éða§¥´¨»§¦§§Ÿ¨¼¦§À¦§©̧©Æ©§¦½§©¦¾
ì ébçä úçtLî:éðeMä úçtLî éðeL ¦§©−©©«©¦®§¦¾¦§©−©©¦«

(æè):éøòä úçtLî éøòì éðæàä úçtLî éðæàì§¨§¦¾¦§©−©¨«¨§¦®§¥¦¾¦§©−©¨«¥¦«
i"yx£È�Ê‡Ï∑ׁשמֹו על מׁשּפחּתֹו נקראת לא לּמה יֹודע ואיני אצּבֹון, מׁשּפחת ׁשּזֹו אני החיים.אֹומר אור ¿»¿ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

(æé):éìàøàä úçtLî éìàøàì éãBøàä úçtLî ãBøàì©«£¾¦§©−©¨«£¦®§©̧§¥¦½¦§©−©¨«©§¥¦«

ÈÚ¯Ê˙יב Ï‡eÓ�Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBÚÓL È�a¿≈ƒ¿¿«¿¬«¿ƒ¿≈«¿ƒ
:ÔÈÎÈ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈÎÈÏ ÔÈÓÈ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈÓÈÏ Ï‡eÓ�¿≈¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ

Ïe‡L:יג ˙ÈÚ¯Ê Ïe‡LÏ Á¯Ê ˙ÈÚ¯Ê Á¯ÊÏ¿∆««¿ƒ»«¿»«¿ƒ»

‡ÔÈÙÏיד ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ÔBÚÓL ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«ƒ¿«¿ƒ¿≈«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

ˆÔBÙטו ˙ÈÚ¯Ê ÔBÙˆÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ „‚ È�a¿≈»¿«¿¬«¿ƒ¿«¿ƒ¿
:È�eL ˙ÈÚ¯Ê È�eLÏ ÈbÁ ˙ÈÚ¯Ê ÈbÁÏ¿«ƒ«¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

È¯Ú:טז ˙ÈÚ¯Ê È¯ÚÏ È�Ê‡ ˙ÈÚ¯Ê È�Ê‡Ï¿»¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿≈ƒ«¿ƒ≈ƒ

ÈÚ¯Ê˙יז ÈÏ‡¯‡Ï È„B¯‡ ˙ÈÚ¯Ê „B¯‡Ï«¬«¿ƒ¬ƒ¿«¿≈ƒ«¿ƒ
:ÈÏ‡¯‡«¿≈ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ק"ח.) (סנהדרין האֹומר סברת להעמיד ְְְְֲִִֵֶַַַָָָאנּו

ּבדתן הּבא, לעֹולם חלק להם אין קרח ְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעדת

אמר עליהם האֹומר סברת ּולהעמיד ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָואבירם,

וּיעל, ׁשאֹול מֹוריד ו') ב' (ש"א ְִַַַָָהּכתּוב

מהם: חּוץ העדה ְִֵֵֶָָָּבׁשאר

Óיא) ‡Ï Á¯˜ È�·e.e˙ענין הּכתּוב הֹודיע ¿≈…«…≈ְִִַַָָ

ּגם הּמעׂשה, עּקר ּבמקֹום ולא ּכאן ְְֲִִֶֶַַַַָֹזה

מקֹום ׁשם ּכי הּלוּים מסּפר ּבמקֹום ּכתבֹו ְְְְְִִִִִַַָָֹלא

ּכי ּׁשּכתבנּו מה לפי מהם, הּמתים ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָהֹודעת

ואבירם ּבדתן העון לקּבע אלהים ּבא ְְֱֲִִִֶַַָָָָָָֹֹֹּכאן

אמר ּגמר לזה קרח, מעל ˜¯Áּולהקל È�·e ְֵֵֶֶַַַָָָֹֹ¿≈…«

e˙Ó ‡Ïׁשּלא אביהם זכּות יּגיד ׁשּזה הּכּונה , …≈ְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹ

ּדתן ׁשל חֹובם ׁשּׁשטף ּכדר חֹובֹו ְְֶֶֶֶַָָָָָָׁשטפם

הּמחלקת: עּקר להיֹותם ּבּתיהם ּכל ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹואבירם

B‚Â'.יג) ˙ÁtLÓ Ïe‡LÏבמד"ר) רז"ל ¿»ƒ¿««¿ַַ

יֹוחנן ר' אמר לׁשֹונם וזה אמרּו ְְְֶַָָָָָפכ"א)

ּבן ׁשאּול וגֹו' זמרי לֹו נקראּו ׁשמֹות ְְְְִִִֵֶָה'

ׁשּׁשאּול הּמדרׁש לדברי וקׁשה וגֹו', ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָהּכנענית

ׁשמֹו ה' מיחס לּמה זמרי הּוא ּכאן ְְְִִֵַָָָָָהאמּור

ז"ל אמרּו והלא עליו הּמתּכּנית מׁשּפחּתֹו ְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹעל

ּדלא ירקב רׁשעים וׁשם ּבּפסּוק ל"ח) ְְְְִִֵַָָָָֹ(יֹומא

לֹומר צרי ואין ּכאן, עד ּבׁשמיהּו, ְְְִִִֵֵַַַָָָמסקינא

מהּדרכים אחד ּולפי ,יתּבר ּבׁשמֹו ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָלהחתימֹו

את הּכה אׁשר י"ד) (כ"ה ּבּפסּוק ְֲֵֶֶֶַַָָֻׁשּפרׁשנּו

ולא עּמּה ּבהיֹותּה אּלא הּכה ׁשּלא ְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֹֻהּמדינית,

ּכאן ּבמאמרֹו ה' ּׁשהצּדיק מה הּוא ,ּכ ְְֲִִֶַַַַָָָאחר

ּכן ּגם מׁשמע וכן עליו, ׁשמֹו ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָׁשהחתים

וזה ׁשאמרּו פכ"א) (במד"ר ז"ל ְְְִִֵֶֶֶָמּדבריהם

וידּוע לעברה, עצמֹו ׁשהׁשאיל ׁשאּול ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָלׁשֹונם

ּבעינּה: ׁשחֹוזרת הׁשאלה ּדין ְְִֵֶֶֶַָָָהּוא

מׁשּפחתÈ�Ê‡Ï.טז) ׁשּזֹו אני אֹומר רׁש"י ּפרׁש ¿»¿ƒְֲִִִֵֵֵֶַַַ

ואין ּכאן. עד וכּו' יֹודע אני ואין ְְְְֲִֵֵֵֶַַָאצּבֹון

ואינֹו טעם לֹו ׁשאין ּדבר להמציא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָנראה

ר' ׁשּבמדרׁש קׁשה ועֹוד ז"ל. ְְְְִִִֵֶֶֶַָמּדבריהם

מֹונה ּוכׁשאּתה לׁשֹונם וזה אמרּו ְְְְְֶֶֶַַָָָָּתנחּומא

הּזנּות על חסר ּכי אצּבֹון ׁשם אין ּגד ְְְִִֵֵֶַַַַָָָמׁשּפחת

נראה היה ּכן על אׁשר ּכאן. עד ּבלעם, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָּבעצת

ּכי מּגד, ׁשּיצתה אחרת מׁשּפחה היא אזני ְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָּכי

לבד אחרים ענפים ׁשבט ּבכל היּו הּסתם ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָמן

נקראים והיּו הּמׁשּפחה מהם ׁשּנבנית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמאֹותם

ותּקרא ההּוא הענף יגּדל ולפעמים אחיהם, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעל

ּבּפסיקתא ׁשּמצאתי אּלא ׁשמֹו, על ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָהּמׁשּפחה

ּבפרׁשת ׁשּנאמר אצּבֹון זה אזני לׁשֹונם ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָוזה

זה ּכפי ּכאן, עד והאזין אצית מּלׁשֹון ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָוּיּגׁש

ׁשּנּוי על מקּפיד הּכתּוב ואין עצמֹו הּׁשם ְְְִִֵֵַַַַַָהּוא

ורׁש"י הראׁשֹון, ׁשם ּבמׁשמעֹו ּכׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָהּׁשם

ּדברי אל וכּון ּבֹו הֹופיע הּקדׁש רּוח ְְִִִֵֵֶֶַַַֹז"ל

ֲַחז"ל:



נז qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h ipy meil inei xeriy

מה זה. קהל מּתֹוְך ׁשיאבדּו ההכרח מן ׁשלכן רש"י), ּכּפרּוׁש ּבלּבם, ּתׁשּובה הרהרּו (ּכי ראה לא ּתׁשּובתם את ואילּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבמחלֹוקת

מּתֹוכֹו. ׁשיאבדּו סיּבה אין ּבדבר, עדים היּו ׁשלא אחר, קהל ּכן לאׁשאין ׁשּכבר לאחרי ּכי ּבּפרׁשתנּו, רק קרח ּבני על מסּוּפר לכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

חּוקת ּבּפרׁשת רׁש"י ׁשּפרׁש (ּכפי המחלֹוקת ּבזמן ׁשהיה הקהל כב)היה המקֹום(כ, מן קרח ּבני יצאּו מדּבר), מתי ּכלּו ׁשּכבר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

להם רׁש"ׁשנתּבצר מתּו.י)(ראה ׁשלא יׂשראל לבני התּברר ואז החיים, אור ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

(áé)éìàeîpä úçtLî ìàeîðì íúçtLîì ïBòîL éða§¥´¦§»§¦§§Ÿ¨¼¦§¥À¦§©̧©Æ©§´¥¦½
:éðéëiä úçtLî ïéëéì éðéîiä úçtLî ïéîéì§¨¦¾¦§©−©©¨«¦¦®§¨¦¾¦§©−©©¨«¦¦«

(âé)ì éçøfä úçtLî çøæì:éìeàMä úçtLî ìeàL §¤¾©¦§©−©©©§¦®§¨¾¦§©−©©¨«¦«
i"yx£Á¯ÊÏ∑ו)הּוא ּבנים(שמות ּבעׂשרה ׁשהרי ּבנימין, מּׁשבט חמׁש וכן ּבטלה אהד מׁשּפחת אבל צהר, לׁשֹון צחר, ¿∆«ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ירּוׁשלמית, ּבגמרא ּומצאתי מׁשּפחֹות. ׁשבע הרי לגד, אצּבן וכן חמּׁשה, אּלא מנה לא וכאן למצרים פ"א.ירד (סוטה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
פ"א) וחזרּויומא למצרים, לחזר לב ונתנּו ּביׂשראל, להּלחם הּכנענים ּובאּו ּכבֹוד, ענני נסּתּלקּו אהרן ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּכׁשּמת

ׁשּנאמר למֹוסרה, ההר מהר מּסעֹות ׁשמֹונה י)לאחֹוריהם ׁשם(דברים מֹוסרה ּבניֿיעקן מּבארֹות נסעּו יׂשראל "ּובני : ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
לאחֹוריהם, ׁשחזרּו אּלא למפרע? יׁש מּסעֹות ׁשמֹונה ההר הר עד ּומּמֹוסרה מת? ההר ּבהר והלא אהרן". ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹמת

מׁשּפ ארּבע נפלּו לוי ּומּבני מׁשּפחֹות, ׁשבע מהם והרגּו להחזירם, אחריהם לוי ּבני ׁשמעיורדפּו מׁשּפחת חֹות: ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ּדרׁש, ּתנחּומא ורּבי היא. מה ידעּתי לא והרביעית הּקרחי; מׁשּפחת אּלא ּכאן נמנּו לא יצהר ּומּבני ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹועּזיאלי,
נראה סיני, ׁשּבמדּבר הראׁשֹון מּמנין זה ּבמנין ׁשמעֹון מּׁשבט ׁשחסר החסרֹון לפי אבל ּבלעם, ּבדבר ּבּמּגפה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָׁשּמתּו

ׁשמעֹון ׁשל מּׁשבטֹו נפלּו אלף כ"ד החיים.ׁשּכל אור ְְְִִִֶֶֶֶָָ

(ãé)óìà íéøNòå íéðL éðòîMä úçtLî älà¥−¤¦§§´Ÿ©¦§Ÿ¦®§©¦̄§¤§¦²¤−¤
ñ :íéúàîe¨¨«¦

(åè)ébçì éðBôvä úçtLî ïBôöì íúçtLîì ãâ éða§¥´¨»§¦§§Ÿ¨¼¦§À¦§©̧©Æ©§¦½§©¦¾
ì ébçä úçtLî:éðeMä úçtLî éðeL ¦§©−©©«©¦®§¦¾¦§©−©©¦«

(æè):éøòä úçtLî éøòì éðæàä úçtLî éðæàì§¨§¦¾¦§©−©¨«¨§¦®§¥¦¾¦§©−©¨«¥¦«
i"yx£È�Ê‡Ï∑ׁשמֹו על מׁשּפחּתֹו נקראת לא לּמה יֹודע ואיני אצּבֹון, מׁשּפחת ׁשּזֹו אני החיים.אֹומר אור ¿»¿ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

(æé):éìàøàä úçtLî éìàøàì éãBøàä úçtLî ãBøàì©«£¾¦§©−©¨«£¦®§©̧§¥¦½¦§©−©¨«©§¥¦«

ÈÚ¯Ê˙יב Ï‡eÓ�Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBÚÓL È�a¿≈ƒ¿¿«¿¬«¿ƒ¿≈«¿ƒ
:ÔÈÎÈ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈÎÈÏ ÔÈÓÈ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈÓÈÏ Ï‡eÓ�¿≈¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ

Ïe‡L:יג ˙ÈÚ¯Ê Ïe‡LÏ Á¯Ê ˙ÈÚ¯Ê Á¯ÊÏ¿∆««¿ƒ»«¿»«¿ƒ»

‡ÔÈÙÏיד ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ÔBÚÓL ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«ƒ¿«¿ƒ¿≈«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

ˆÔBÙטו ˙ÈÚ¯Ê ÔBÙˆÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ „‚ È�a¿≈»¿«¿¬«¿ƒ¿«¿ƒ¿
:È�eL ˙ÈÚ¯Ê È�eLÏ ÈbÁ ˙ÈÚ¯Ê ÈbÁÏ¿«ƒ«¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

È¯Ú:טז ˙ÈÚ¯Ê È¯ÚÏ È�Ê‡ ˙ÈÚ¯Ê È�Ê‡Ï¿»¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿≈ƒ«¿ƒ≈ƒ

ÈÚ¯Ê˙יז ÈÏ‡¯‡Ï È„B¯‡ ˙ÈÚ¯Ê „B¯‡Ï«¬«¿ƒ¬ƒ¿«¿≈ƒ«¿ƒ
:ÈÏ‡¯‡«¿≈ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ק"ח.) (סנהדרין האֹומר סברת להעמיד ְְְְֲִִֵֶַַַָָָאנּו

ּבדתן הּבא, לעֹולם חלק להם אין קרח ְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעדת

אמר עליהם האֹומר סברת ּולהעמיד ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָואבירם,

וּיעל, ׁשאֹול מֹוריד ו') ב' (ש"א ְִַַַָָהּכתּוב

מהם: חּוץ העדה ְִֵֵֶָָָּבׁשאר

Óיא) ‡Ï Á¯˜ È�·e.e˙ענין הּכתּוב הֹודיע ¿≈…«…≈ְִִַַָָ

ּגם הּמעׂשה, עּקר ּבמקֹום ולא ּכאן ְְֲִִֶֶַַַַָֹזה

מקֹום ׁשם ּכי הּלוּים מסּפר ּבמקֹום ּכתבֹו ְְְְְִִִִִַַָָֹלא

ּכי ּׁשּכתבנּו מה לפי מהם, הּמתים ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָהֹודעת

ואבירם ּבדתן העון לקּבע אלהים ּבא ְְֱֲִִִֶַַָָָָָָֹֹֹּכאן

אמר ּגמר לזה קרח, מעל ˜¯Áּולהקל È�·e ְֵֵֶֶַַַָָָֹֹ¿≈…«

e˙Ó ‡Ïׁשּלא אביהם זכּות יּגיד ׁשּזה הּכּונה , …≈ְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹ

ּדתן ׁשל חֹובם ׁשּׁשטף ּכדר חֹובֹו ְְֶֶֶֶַָָָָָָׁשטפם

הּמחלקת: עּקר להיֹותם ּבּתיהם ּכל ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹואבירם

B‚Â'.יג) ˙ÁtLÓ Ïe‡LÏבמד"ר) רז"ל ¿»ƒ¿««¿ַַ

יֹוחנן ר' אמר לׁשֹונם וזה אמרּו ְְְֶַָָָָָפכ"א)

ּבן ׁשאּול וגֹו' זמרי לֹו נקראּו ׁשמֹות ְְְְִִִֵֶָה'

ׁשּׁשאּול הּמדרׁש לדברי וקׁשה וגֹו', ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָהּכנענית

ׁשמֹו ה' מיחס לּמה זמרי הּוא ּכאן ְְְִִֵַָָָָָהאמּור

ז"ל אמרּו והלא עליו הּמתּכּנית מׁשּפחּתֹו ְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹעל

ּדלא ירקב רׁשעים וׁשם ּבּפסּוק ל"ח) ְְְְִִֵַָָָָֹ(יֹומא

לֹומר צרי ואין ּכאן, עד ּבׁשמיהּו, ְְְִִִֵֵַַַָָָמסקינא

מהּדרכים אחד ּולפי ,יתּבר ּבׁשמֹו ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָלהחתימֹו

את הּכה אׁשר י"ד) (כ"ה ּבּפסּוק ְֲֵֶֶֶַַָָֻׁשּפרׁשנּו

ולא עּמּה ּבהיֹותּה אּלא הּכה ׁשּלא ְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֹֻהּמדינית,

ּכאן ּבמאמרֹו ה' ּׁשהצּדיק מה הּוא ,ּכ ְְֲִִֶַַַַָָָאחר

ּכן ּגם מׁשמע וכן עליו, ׁשמֹו ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָׁשהחתים

וזה ׁשאמרּו פכ"א) (במד"ר ז"ל ְְְִִֵֶֶֶָמּדבריהם

וידּוע לעברה, עצמֹו ׁשהׁשאיל ׁשאּול ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָלׁשֹונם

ּבעינּה: ׁשחֹוזרת הׁשאלה ּדין ְְִֵֶֶֶַָָָהּוא

מׁשּפחתÈ�Ê‡Ï.טז) ׁשּזֹו אני אֹומר רׁש"י ּפרׁש ¿»¿ƒְֲִִִֵֵֵֶַַַ

ואין ּכאן. עד וכּו' יֹודע אני ואין ְְְְֲִֵֵֵֶַַָאצּבֹון

ואינֹו טעם לֹו ׁשאין ּדבר להמציא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָנראה

ר' ׁשּבמדרׁש קׁשה ועֹוד ז"ל. ְְְְִִִֵֶֶֶַָמּדבריהם

מֹונה ּוכׁשאּתה לׁשֹונם וזה אמרּו ְְְְְֶֶֶַַָָָָּתנחּומא

הּזנּות על חסר ּכי אצּבֹון ׁשם אין ּגד ְְְִִֵֵֶַַַַָָָמׁשּפחת

נראה היה ּכן על אׁשר ּכאן. עד ּבלעם, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָּבעצת

ּכי מּגד, ׁשּיצתה אחרת מׁשּפחה היא אזני ְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָּכי

לבד אחרים ענפים ׁשבט ּבכל היּו הּסתם ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָמן

נקראים והיּו הּמׁשּפחה מהם ׁשּנבנית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמאֹותם

ותּקרא ההּוא הענף יגּדל ולפעמים אחיהם, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעל

ּבּפסיקתא ׁשּמצאתי אּלא ׁשמֹו, על ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָהּמׁשּפחה

ּבפרׁשת ׁשּנאמר אצּבֹון זה אזני לׁשֹונם ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָוזה

זה ּכפי ּכאן, עד והאזין אצית מּלׁשֹון ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָוּיּגׁש

ׁשּנּוי על מקּפיד הּכתּוב ואין עצמֹו הּׁשם ְְְִִֵֵַַַַַָהּוא

ורׁש"י הראׁשֹון, ׁשם ּבמׁשמעֹו ּכׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָהּׁשם

ּדברי אל וכּון ּבֹו הֹופיע הּקדׁש רּוח ְְִִִֵֵֶֶַַַֹז"ל

ֲַחז"ל:
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(çé)Lîçå óìà íéòaøà íäéã÷ôì ãâ-éða úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ§¥¨−¦§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬
ñ :úBàî¥«

(èé):ïòðk õøàa ïðBàå øò úîiå ïðBàå øò äãeäé éðaהחיים אור §¥¬§−̈¥´§®̈©¨¬¨¥²§−̈§¤¬¤§¨«©

(ë)ì íúçtLîì äãeäé-éðá eéäiåéðìMä úçtLî äìL ©¦«§´§¥«§¨»§¦§§Ÿ¨¼§¥À̈¦§©̧©Æ©¥´¨¦½
:éçøfä úçtLî çøæì éöøtä úçtLî õøôì§¤¾¤¦§©−©©©§¦®§¤¾©¦§©−©©©§¦«

(àë)ìeîçì éðøöçä úçtLî ïøöçì õøô-éðá eéäiå©¦«§´§¥¤½¤§¤§¾Ÿ¦§©−©©«¤§Ÿ¦®§¨¾
:éìeîçä úçtLî¦§©−©¤¨«¦«

‡¯ÔÈÚaיח ÔB‰È�È�ÓÏ „‚ È�a ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈»¿ƒ¿»≈«¿¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

Ô�B‡Âיט ¯Ú ˙ÈÓe Ô�B‡Â ¯Ú ‰„e‰È È�a¿≈¿»≈¿»ƒ≈¿»
:ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«

ÈÚ¯Ê˙כ ‰ÏLÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ‰„e‰È È�· BÂ‰Â«¬¿≈¿»¿«¿¬«¿¿≈»«¿ƒ
:Á¯Ê ˙ÈÚ¯Ê Á¯ÊÏ ı¯t ˙ÈÚ¯Ê ı¯ÙÏ ‰ÏL≈»¿∆∆«¿ƒ»∆¿∆««¿ƒ»«

ÔB¯ˆÁכא ˙ÈÚ¯Ê ÔB¯ˆÁÏ ı¯Ù È�· BÂ‰Â«¬¿≈∆∆¿∆¿«¿ƒ∆¿
:ÏeÓÁ ˙ÈÚ¯Ê ÏeÓÁÏ¿»«¿ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

e‰È„‰.יט) È�aעם מארעֹות ּתרמז זֹו ּפרׁשה ¿≈¿»ְְְִַָָָֹֹ

מהּטעם ּביהּודה לרמז ּובחר יׂשראל, ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹּבני

לּמ צ"ח) פ' (ב"ר ז"ל ׁשאמרּו נקראּועצמֹו ה ְְְְִֶַָָָ

אֹומרֹו יהּודה, ׁשם על e‰È„‰יׂשראל È�aהם ְְְִֵֵַָָ¿≈¿»ֵ

ואֹומרֹו ּכּידּוע, ּבנים ּבׁשם יתּכּנּו Ú¯הּתֹולדֹות ְְְְִִֵַַַַָָָ≈

Ô�B‡Âּכנגד ער ׁשני, ּובית ראׁשֹון לבית ירמז ¿»ְְְִִִִִֵֵֶֶַַֹ

ב') ה' (שיה"ש אֹומרֹו ּדר על ראׁשֹון ְִִֶֶַַּבית

ער ּבֹו הקב"ה ׁשהיה ער, ולּבי יׁשנה ְְֲִִִֵֵֵֶָָָאני

אֹונן הּמקּדׁש, ּבבית עּמנּו ּגדֹולה ְְְְְִִֵַַָָָָָָּבהׁשּגחה

לפי אֹונאה לׁשֹון אֹונן ּוקראֹו ׁשני ּבית ְְְִִִֵַָָָָהּוא

המקּדׁש, ּבית ׁשל העּקרּיים ּדברים חסר ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיה

Ô�B‡Âואֹומרֹו ¯Ú ˙ÓiÂּכי הּבּתים, חרּבן הּוא ְְ«»»≈¿»ְִִַַָֻ

הּנפׁש ׁשּפרחה מיתה יּקרא מהם ׁשכינה ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָסּלּוק

ּומלא ּבעונֹות מת הּבית ונׁשאר הּׁשכינה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשהיא

ּתמצא ּגם ּכּידּוע, ּבֹו הּנתּונה הּקלּפה ְְְְִִַַַַַַָָָָֻטמאת

ׁשּגרם עצמֹו העון הּוא ער מת ׁשּבֹו ְֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשעון

ׁשהיּו ס"ב:) (ׁשּבת ז"ל ׁשאמרּו ְְֶֶַַָָָָֻהחרּבן

ּדכתיב ער מעׂשה והּוא מּטֹותיהם על ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַמסריחין

אֹונן ועון ארצה, וׁשחת ט') ל"ח ְְְֲִִֵֵַַָָֹ(ּבראׁשית

להם ׁשהיה ׁשני ּבית חרּבן ׁשּגרם עון ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּוא

ּדכתיב אֹונן כן ּוכמֹו ט':) (יֹומא חּנם ְְְִִִִֵַָָָׂשנאת

לׁשֹון ּגם לאחיו, זרע נתן לבלּתי (ׁשם) ְְְְְִִִֶַַָָָּבֹו

ואֹומרֹו זה, את זה מאּנים ׁשהיּו ı¯‡aאֹונאה ְְְִֶֶֶֶַָָָ¿∆∆

ÔÚ�kּכנען ּבארץ הּוא ּכי המקּדׁש מקֹום רׁשם ¿»«ְְְִֶֶַַַָָָָֻ

הּנקרא ס"מ ּברׁשּות לּכנס ׁשחזר מיתתֹו ְְְִִִִֵֶַַָָָָָוׁשם

ְַָּכנען:

Ìbׁשּיׂשראל והיא ּכללית אחת סּבה ירמז «ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹ

ּבּה יֹוׁשבים ונׁשארּו הּכנעני הֹוריׁשּו ְְְְֲֲִִִִַַָֹלא

והּוא ּכּידּוע, הּמּוסר מּדר להּטֹותם סּבב ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָוזה

ואֹומרֹו ּכנען, ּבארץ ּבּמאמר ּׁשרמז eÈ‰iÂמה ְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָ«ƒ¿

‰„e‰È È�·חרּבן אחר להם הּבא לּצער ירמז ¿≈¿»ְְִֶַַַַַַַָָֹֻ

אֹויביהם ּביד ּבּגלּות יהּודה ּבני היּו וי ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָהּבית

ותמצא ׂשֹונא, ׁשליטת טעם ׁשּלא מי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹאׁשרי

זה לׁשֹון הּכתּוב הזּכיר לא הּׁשבטים ְְְִִִֶֶַַָָָָֹׁשּבכל

הּטעם ּכּידּוע ּובבנימין ּכאן, אּלא וּיהיּו ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָׁשל

ואֹומרֹו ּביתÌ˙BÁtLÓÏׁשם, מׁשּפחֹות ּכל ּכי ְְָ¿ƒ¿¿»ְְִִֵָ

ּבׁשם הּנקרא ּכל ׁשהם מקֹום ּבכל ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָיׂשראל

היּו: וי ְַָָיהּודה

B¯ÓB‡Âלגאל הּבא ורב לּמֹוׁשיע נתּכּון לׁשלה ¿¿ְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹ

והגם ׁשלה, הּנקרא האחרֹון ְֲֲִִֵַַַַָָָָמּגלּות

ּבזה, הּׁשם יׁשּתּנה לא ׁשילה קראֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּיעקב

הׁשּתּנּות ּכּמה הרׁשּומֹות מּמׁשּפחֹות ּולמד ְְְְְִִִֵַַַָָָוצא

מאמר ּבסמיכּות ׁשרמז ואּולי ÏLÏ‰ּבּׁשמֹות, ְְֲִִֵֶַַַַַָ¿≈»

מאמר e‰È„‰עם È�· eÈ‰iÂיׂשראל ׁשּצריכין ֲִַַ«ƒ¿¿≈¿»ְְִִִֵֶָ

ּוכמֹו ליׁשּועתֹו, ּולקּוֹות ּבׁשבילֹו ְְְְְִִִִֵַַָלהצטער

לוי ּבן יהּוׁשע רּבי ּבמעׂשה רז"ל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֻׁשאמרּו

ּבצערֹו מּכירים יׂשראל אם הּמׁשיח ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָׁשׁשאלֹו

הּזהר ּוכדברי ּכאן, עד וכּו' עליו ְְְְִִֵַַַָָָֹוחֹולים

ח') נ"ב (יׁשעיה ּפסּוק ּבפרּוׁש נ"ה:) ְְְְֵַַַָָ(ּבׁשּלח

מאמר והּוא וגֹו', קֹול נׂשאּו צפי eÈ‰iÂקֹול ְְְֲִַַַָֹ«ƒ¿

ׁש ּבוי יהיּו למׁשּפחֹותםּפרּוׁש הּצער הּוא ְְְְְִִֵֶַַַַָ

ּובזה וגֹו', לׁשלה אֹומרֹו והּוא ׁשלה ְְְְְִִֵֵֶָָָּבׁשביל

‰È�ÏMיהיּו ˙ÁtLÓ,ּבא ּדוד ׁשּבן ּדֹור ּפרּוׁש ְִƒ¿«««≈»ƒִֵֶֶָָ

מׁשיח: ׁשל ּדֹורֹו ׁשמֹו על ְְְִִֶַַָָויּקראּו

B¯ÓB‡ ˜c˜„pM ‰na ÊÓ¯È „BÚÈ�ÏM‰ ƒ¿…«∆∆¿«¿≈¿«≈»ƒ

ּכן ואין הּׁשם ּבבנין הּנּו"ן אֹות ְְְְִֵֵֵֵַַַואין

חדׁשה אֹות הּמׁשּפחה ּבׁשם להֹוסיף ְְְְֲִִִֵַָָָָָמנהגֹו

חנֹו הּקֹודמֹות ּבכל ּכאמּור ויּו"ד ה"א ְְְֲַַָָָזּולת

ּׁשאמרּו למה ירמז אכן וגֹו', החנכי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹמׁשּפחת

איׁש ּבכנף והחזיקּו ּבּפסּוק ל"ב:) (ׁשּבת ְְֱִִִֶַַַָָז"ל

ׁשרמז זה והּוא ּדבריהם, ׁשם יעּין וגֹו' ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֻיהּודי

יאמרּו‰È�ÏMּבּמאמר ּכּלן ׁשהאּמֹות ּפרּוׁש ֲַַַ«≈»ƒְֵֶָָֹֻֻ

ואֹומרֹו אני. ׁשּלֹו מּיׂשראל אחד ı¯ÙÏלכל ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ¿∆∆

Èˆ¯t‰ ˙ÁtLÓסנהדרין) אֹומרם ּדר על ירמז ƒ¿««««¿ƒְְְְִִֶֶֶַַָֹ

,ּדר לֹו לעׂשֹות ּגדר ּפֹורץ ׁשהּמל ֲֵֵֶֶֶֶֶַַָכ':)

יׂשראל ּכל יהיּו מּפרץ הּבא ּבבֹוא ּכי ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָוהּכּונה

הּוא זמן אֹותֹו ועל מלכים, הּפרצי ְְְְְִִִַַַַַָָמׁשּפחת

ּבני יׂשראל ּכל קי"ג:) (ב"מ ז"ל ְְְִֵֵֶָָָׁשאמרּו

ז') מ"ט (יׁשעיה הּנביא אמר וכן ְְְְִִֵַַַָָָָמלכים,

הּפרצה על ירמז ּגם וגֹו', וקמּו יראּו ְְְְְִִִִַַַָָָָֹמלכים

ּתכלית, לאין ּבאּמֹות יפרץ אׁשר ְְְְֲִִֵֶַַָָֹֻהּגדֹולה

‰ÈÁ¯fואֹומרֹו ˙ÁtLÓ Á¯ÊÏּׁשאמר מה ירמז ְְ¿∆«ƒ¿««««¿ƒְִֶַַָֹ

ועלי וגֹו' החׁש הּנה ב') ס' (ׁשם ְְִִֵֶַַַָָָהּכתּוב

ה' ל והיה י"ט) ּפסּוק (ׁשם ּוכתיב ה' ְְְִִַָָָָָיזרח

אׁשר הּזרחי מׁשּפחת אֹומרֹו והּוא עֹולם, ְְְְְֲִִֶַַַַָלאֹור

ה': יזרח ְִֵַָעלינּו

B‡ּבעת ׁשּיהיּו ענינים לג' הּפרׁשה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹּתרמז

אפרים ּבן מׁשיח ּביאת א' ְְִִִִֶֶַַַַָָהּפקידה.

(סּכה ז"ל ּבןּכמאמרם מׁשיח ּגּלּוי ב' נ"ב.), ְֲִִֶַַָָָָֻ

מׁשיח ּביאת ּכנגד עלינּו. ה' ּכׁשּימל ג' ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּדוד.

אמר אפרים מּדתÏL‰ּבן ּבֹו ׁשּתפּגע ורמז ְִֶֶַַָ≈»ְְִִֶַַַָ

ּבתבת הרמּוז והּוא יׂשראל, ּבעונֹות וימּות ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹהּדין

וגֹו' ׁשם וּיּכהּו ז') ו' (ש"ב אֹומרֹו ּכדר ְְְֵֵֶֶַַָָׁשלה

אמר ּדוד ּבן מׁשיח ּוכנגד הּׁשל. ı¯ÙÏעל ְִִֶֶֶַַַַַָָָ¿∆∆

ּדם וינקם ּבאּמֹות ּפרצה יעׂשה זה ּכי ְְְְֲִִִֶֶַַָָֹֻוגֹו'

אמר עֹולם מלכּות ּוכנגד וגֹו'Á¯ÊÏצּדיק. ְְִֶֶַַַָָ¿∆«ְ

ואֹומרֹו יזרח. עלינּו ה' לכבֹוד בניeÈ‰iÂרמז ְְְְִִֵַַָָ«ƒ¿ְֵ

אׁשר הּצרֹות על לרמז צער לׁשֹון אמר ְְֲִֶֶֶַַַַַָָֹפרץ

ולא ייתי ּבּגמרא ּכאֹומרם הּגֹואל ּבבֹוא ְְְְְְִִֵֵַַָָָֹיהיּו

ואֹומרֹו מׁשיח, חבלי ׁשל הּצער מרב ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹאחמיניה

ı¯Ù È�·מּביאת הּיֹוצאֹות ּתֹולדֹות ּפרּוׁש וגֹו' ¿≈∆∆ְְִִֵַַָ

ׁשּיבנה א' ּדברים, ב' הם ּבפרץ הרמּוז ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָהּגֹואל

אׁשר הּמקּדׁש ּבית הּוא הּמל ּבית חצר ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָה'

ּפלּטין מּבני יׂשראל ויהיּו ידיו וכֹוננּו ה' ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּפעל

אֹומרֹו והּוא ‰È�B¯ˆÁ,ׁשּלֹו, ˙ÁtLÓ Ô¯ˆÁÏ ְְֶ¿∆¿…ƒ¿«««∆¿ƒ

הּב' ‰ÈÏeÓÁוהבן. ˙ÁtLÓ ÏeÓÁÏׁשּיחמל ְֵַָ¿»ƒ¿««∆»ƒְֶַֹ

החמלה: ענפי ּבכל ְְְֵֵֶַַָָָעלינּו

B¯ÓB‡Â‰È‰iM ‰Ó Le¯t ‰„e‰È ˙ÁtLÓ ‰l‡ ¿¿≈∆ƒ¿¿…¿»≈«∆ƒ¿∆

Ìb ˙BÚ¯‰ Ìb ˙BÚ¯‡Ó‰Ó Ì‰Ï»∆≈«¿…»«»»«

Ì‰È„˜ÙÏ B¯ÓB‡Â ,˙B·Bh‰ּכׁשּיהיּו ּפרּוׁש «¿¿ƒ¿À≈∆ְְִֵֶ

לטֹובה ּפקידה ויׁש לרעה ּפקידה יׁש ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָָנפקדים

ּוׁשני ק"ס.), (זוח"א ז"ל ּבדבריהם ְְְִֵֵֶָָּכאמּור

ואֹומרֹו ּבּכתּוב, נאמרּו ּפקידֹות ML‰מיני ְְְְִִֵֶֶַָƒ»

˙B‡Ó LÓÁÂ ÛÏ‡ ÌÈÚ·LÂ'ה ׁשרמז אּולי , ¿ƒ¿ƒ∆∆«¬≈≈ֶַַָ

הרׁשּומה טֹובה הּפקידה ּתכלית יהיה מתי ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָּבזה

עבֹור עד ואמר ה', ּכבֹוד עלינּו ׁשּיזרח ְְְְִֵֶַַַָָָָּבסמּו

וגלּות ּבבל, וגלּות מצרים, ּגלּות ּגלּיֹות, ְְְִִֶַָָָָָָֻּכל

אמר מצרים ּגלּות ּכנגד לרמזML‰אדֹום. ְְֱִִֶֶַַָָƒ»ְִֹ

ּדכתיב ּדֹורֹות לׁשּׁשה ׁשהיה מצרים ְְְְִִִִִֶַָָָָלגלּות

ט"ז ט"ו הּנה,(ּבראׁשית יׁשּובּו רביעי ודֹור ( ְְְִִִֵֵָָ

ּגלּות סבלּו ּדֹורֹות ׁשּג' ׁשם ּׁשּכתבּתי מה ְְְִֵֶֶַַַָָָָועּין

ּכי ׁשּׁשה הרי ויהּודה ויעקב מּיצחק ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָֹלבד

ּוכנגד יצחק, מּׁשּנֹולד היה הּגלּות ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָהתחלת

אמר ּבבל כ"טÌÈÚ·LÂּגלּות (ירמיה ּדכתיב ֶַָָָ¿ƒ¿ƒְְְִִִָ

ּגלּות ּוכנגד ׁשנה, ע' לבבל מלאת לפי ּכי ְְְְִִֶֶֶָָָָֹי')

אמר ּבֹו, עדין ׁשאנּו B‡Ó˙אדֹום LÓÁÂ ÛÏ‡, ֱֲִֶַַָָ∆∆«¬≈≈

ׁשנה קע"ב נמנים היּו יׂשראל זֹוכים היּו ְְְִִִִִֵָָָָָואם

יתחיל זכּו ׁשּלא וכיון הּד' מאלף ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנׁשארּו

הּׁשּׁשי, מאלף מאֹות וחמׁש הה' מאלף ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַהחׁשּבֹון

ּכל ויתקּימּו ּגלּיֹותינּו קץ זה ּכי אנּו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻּומקּוים

qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h ipy meil inei xeriy
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(âë)äeôì éòìBzä úçtLî òìBz íúçtLîì øëùOé éða§¥³¦¨¨Æ§¦§§Ÿ½̈¾̈¦§©−©©«¨¦®§ª¾̈
:éðetä úçtLî¦§©−©©¦«

(ãë)ì éáLiä úçtLî áeLéìúçtLî ïøîL:éðøîMä §¨¾¦§©−©©¨«ª¦®§¦§¾Ÿ¦§©−©©¦§Ÿ¦«
i"yx£·eLÈÏ∑נקראּו הּמׁשּפחֹות ּכל ּכי מצרים, ּביֹורדי האמּור יֹוב הּוא ¿»ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָ

ּומנּׁשה אפרים מּמׁשּפחֹות חּוץ ׁשמם, על הּמׁשּפחֹות נקראּו לא והלאה מּׁשם והּנֹולדין מצרים. יֹורדי ׁשם ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹעל
למצרים אּמן ׁשּירדה הּדרׁשן, מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו ּומצאתי ּבנימין. ּבן ּבלע ּבני ונעמן וארּד ּבמצרים, ּכּלם ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻׁשּנֹולדּו

ÔÈÚ·Lכב ÔB‰È�È�ÓÏ ‰„e‰È ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿»¿ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡zLÂ¿ƒ»«¿ƒ«¬≈¿»

ÈÚ¯Ê˙כג ÚÏBz ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ¯Î˘OÈ È�a¿≈ƒ»»¿«¿¬«¿»«¿ƒ
:È�et ˙ÈÚ¯Ê ‰eÙÏ ÚÏBz»¿À»«¿ƒƒ

ÈÚ¯Ê˙כד ÔB¯ÓLÏ ·eLÈ ˙ÈÚ¯Ê ·eLÈÏ¿»«¿ƒ»¿ƒ¿«¿ƒ
:ÔB¯ÓLƒ¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּגּלּוי ניצֹוצי ויתחילּו הרׁשּומים ְְְִִִִִִֵַַָהּיעּודים

לׁשלֹום: הּבאים מאֹות חמׁש ּבהתחלת ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָהּגאּולה

B‚Â'.כג) ¯ÎNOÈ È�aּכי לנּו ּׁשּקדם למה ¿≈ƒ»»¿ְִֶַַָָ

ּבׁשם הּתֹורה רמזה ּתֹורה ּבן הּוא ְְִֵֶַָָָָָָיּׂשׂשכר

וכל לׂשכר, יׁשנֹו זה ּדוקא ּכי יּׂשׂשכר ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָזה

והּוא עמלֹו, ּבכל לאדם ּיתרֹון מה מּמּנּו ְְְֲִִֶַָָָָָחּוץ

הּׁשחר ּתפּלת ּבפרק ּבברכֹות ּׁשאמרּו ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָמה

הּמדרׁש מּבית ּביציאתֹו לבר ׁשּצרי ְְִִִִִֵֵֶַָָָָ(כ"ח:)

עמלים והם עמל אני וכּו' לפני אני ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶָָמֹודה

ואינם עמלים והם ׂשכר ּומקּבל עמל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָאני

לא ּכי והּטעם ּכאן, עד וכּו' ׂשכר ְְְְִִַַַַַָָָֹמקּבלים

הּוא. הבל ׁשּיעמד והגם המדּמה, קנין ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻיעמד

ׂשכר הּוא ּבעֹולם ּׁשּיׁש מה ּכל ּכי ירמז ְִִֵֶַָָָָָֹעֹוד

ּבׁשבילֹו אּלא ּבראֹו לא ה' ּׁשּברא מה ּכל ּכי ְְִִִֶֶַָָָָָֹלֹו

ּבראׁשית ּבפרׁשת פ"א) (ב"ר ז"ל ׁשּדרׁשּו ְְְְִֵֶַָָָּכמֹו

וארץ: ׁשמים ּברא וכּו' ּתֹורה ּבׁשביל ְְְִִִֶַָָָָָָוגֹו'

„BÚ(פ"ג (עקצין ז"ל ּׁשאמרּו למה ְְְְִִֶַָֹֻירמז

לכל להנחיל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְִִַַָָָָעתיד

אֹומרֹו והּוא עֹולמֹות, ועׂשר מאֹות ׁשלׁש ְְְְִֵֶֶַָצּדיק

ואֹומרֹו ׂשכר, הּכתּובÚÏBzÏיׁש רמז וגֹו' ְְֵָָ¿»ְַַָָ

יּׂשׂשכר, מׁשּפחֹות ּבׁשמֹות הּתֹורה הּׂשגת ְְְְִִִֵַַַָָָָָּתנאי

ּבּמׁשנה פ"ו) (אבֹות ּכאֹומרם מ"ח ְְְְִֵַָָָוהם

ּדברים, ּוׁשמֹונה ּבארּבעים נקנית ְְְְְִִִֵֶַַָָָָׁשהּתֹורה

א' ּפרטים, ׁשני יּגיד ּתֹולע מׁשמעּות ְְְִִִֵֵַַָָָהּנה

(מו"ק ז"ל ּכאֹומרם זה ּכעדין עצמֹו ְְְְִִֶַָָָיׂשים

ב' העצני, עדינֹו ׁשּנקרא ּדוד על ְְֲִִִִֶֶַָָָט"ז:)

ּכי ּבפיה ׁשּכחּה זה ּכתֹולע ּבפיו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשּיתעּסק

ּכֹוללים אּלּו ּדברים ּוב' האדם, נברא ּפה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָלעמל

הּמנּויים הּלּמּוד ענפי וכל הענוה ענפי ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָּכל

ואֹומרֹו הּנזּכרֹות. מעלֹות ÁtLÓ˙ּבמ"ח ‰eÙÏ ְְְְֲִַַָ¿À»ƒ¿««

,È�et‰ׁשאינּה אֹות הֹוסיף לּמה להעיר יׁש «ƒְִִֵֵֶָָָָ

מׁשּפחת לֹומר לֹו היה הּׁשם מאֹותּיֹות ְְִִִֵֵֵַַַַָָנמנית

ׁשם הּמנּויים מעלֹות לׁשאר רמז אּלא ְְֲִִִֶַַַַָָָָֻהּפּוי,

ּוׁשאר ׂשחֹוק מעּוט ׂשיחה מעּוט ׁשהם ְְְִִִֵֶָָּבמ"ח

אֹומרֹו והּוא לאּלּו, הּדֹומים eÙÏ‰הענפים ְְְֲִִֵַָָ¿À»

ּפה לׁשֹון הּוא ּפּוה ּפרּוׁש הּפּוני ְְִִֵֶַַַָֻמׁשּפחת

ׁשהּוא חּיים עץ סֹוד ׁשהּוא ו' אֹות לֹו ְִִֵֶֶַוהֹוסיף

רמז ּגם הּפּיֹות, ׁשאר על יתר ּבּה ְִֵֵַַַַָָָָעֹוסק

סֹוד לֹומר ה"א לאֹות הּוא"ו אֹות ְְִִֵַַָּבסמיכּות

ואֹומרֹו הּתֹורה, עסק ּבאמצעּות הּמּדֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָחּבּור

È�et‰ ˙ÁtLÓמּמֹותרֹות לפּנֹותֹו ׁשּצרי ּפרּוׁש ƒ¿«««ƒְִִֵֶַָָ

ּכי ּבטלים ּומּדברים מהּׂשחֹוק ּגם ְְְְִִִִֵֵַַַָָֻהּמרּגׁשֹות

ּומצאתי ּבאדם, הּתֹורה קּיּום מֹונעים ְִִִֵַָָָָָָהם

כ"ח ּתצּוה אלׁשי) ׁשּכתבּו יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָלחסידי

ׁשרת ּככלי ּדינֹו ּתֹורה לֹומדי ׁשל ּפה ּכי ְְִִִֵֵֵֶֶָָל"א)

ּכקדּׁשת קדּׁשה אין ּכי ּבּקדׁש ּבם יׁשרתּו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֻֻאׁשר

חל ּדברי אפּלּו ּבֹו לדּבר אסּור ולזה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹהּתֹורה,

מה והּוא האסּורים, ּדברים ּבהם ׁשאין ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָהגם

ּבּמאמר ּבּתֹורהeÙÏ‰ּׁשרמז העמל ּפה ׁשהּוא ֲֶַַַַָ¿À»ֵֶֶֶַָָ

,יתּבר ׁשמֹו חצי ׁשֹוכן ‰È�etׁשּבֹו ˙ÁtLÓ ְְֲִִֵֶַָƒ¿«««ƒ

מהגּות חּוץ ּכל מּפיו לפּנֹות צרי ְִִִֵֵַָָֹּפרּוׁש

מהּמ"ח אחד חלק נכללים ּובזה ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּתֹורה,

ׂשחֹוק ּבמעּוט ׂשיחה ּבמעּוט ׁשהם ְְְֲִִִֵֶַָמעלֹות

הּמֹותרֹות: ׁשּבענף להם וכּדֹומה ּתענּוג ְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָּבמעּוט

ÂB¯ÓB‡·eLÈÏּביׁשיבה להרּבֹות ׁשּצרי ירמז ¿¿¿»ְְְִִִִֶַָָֹ

להתיּׁשב צרי ּגם עראי, ּדר ְְְֲִִֵֶֶַַַָֹולא

עּקרֹו על ׁשּיעמד עד מהּתֹורה ּופרט ּפרט ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹּבכל

הּתֹורה, עּקר זה הּוא ּכי הלכה ּבעמק ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכּמצטר

ׁשהם מעלֹות מהּמ"ח אחד חלק נכללים ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּובזה

ּומׁשיב, ׁשֹואל ּבתלמּודֹו, לּבֹו ּומתיּׁשב ְְְְִִִִֵֵֵַַּביּׁשּוב,

ׁשם ּׁשּמנּו מה ּגם וכּו', ׁשמּועתֹו את ְְְֵֶֶַַַַָָָהמכּון

וכּו', הּלב ּבינת ׂשפתים, עריכת האזן, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹׁשמיעת

הּׂשכלּיּות: הבנת ׁשּבענף לזה ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָוכּדֹומה

B¯ÓB‡ÂÈ�¯ÓM‰ ˙ÁtLÓ Ô¯ÓLÏירמז ¿¿¿ƒ¿…ƒ¿«««ƒ¿…ƒְִֹ

עׂשֹות הּמתחּיב הּׁשמירה ְְְִִֵֶֶַַַָָלתֹוספת

(יֹומא ז"ל ּכאֹומרם ההמֹון על יתר ּתֹורה ְְֵֶֶַָָָָָּבן

ּכגֹון רב אמר הּׁשם חּלּול ּדמי היכי ְִִֵֵֵַַַָָפ"ו.)

לאלּתר, ּדמי יהיבנא ולא ּבׂשרא ּדׁשקילנא ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹאנא

ּבן להׁשּתּמר צרי ּכּמה יּקיׁש מּזה ּכאן. ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָעד

(חֹובת ז"ל ואמרּו הּמצֹות, ּפרטי ּבכל ְְְְְִֵַַָָָָּתֹורה

חסידים ּכי פ"ה) הּתׁשּובה ׁשער ְְֲִִִַַַַָָהּלבבֹות

הּתר ׁשערי חמּׁשים ׁשֹומרים היּו ְֲֲִִִִִֵֵֶַָָהראׁשֹונים

לׁשמרן אֹומרֹו והּוא האּסּור, ּבׁשער יּכׁשלּו ְְְְְְְִִִַַַָָֹלבל

ואֹומרֹו הּׁשמרני, ÁtLÓ˙מׁשּפחת ‰l‡ ְְְְִִִַַַֹ≈∆ƒ¿¿…

Ì‰È„˜ÙÏ ¯ÎNOÈ,לטֹוב ּפקידה ּפקדיהם ּפרּוׁש ƒ»»ƒ¿À≈∆ְְְִֵֵֶָֻ

ארּבעה ואמר הּכתּוב ּפרׁש הּפקידה היא ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָּומה

הּׂשגה רמז ּכאן מאֹות ּוׁשלׁש אלף ְְִִֵֶֶַַָָָָוׁשּׁשים

מרּכבה נעׂשים הּזה ׁשּבעֹולם הא' ּדברים, ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָּבב'

ארּבעה ּבּמאמר ּׁשרמז מה והּוא ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָלּׁשכינה

ס"ה הרי אחת נקּדה ּבחינת והּוא ְְְְֲִִִֵַַַָֻוׁשּׁשים

ּכי לֹומר זה ּבסדר ואמר אדנ"י, מסּפר ְְְִִֵֶֶֶַַַָׁשהּוא

הּדין ּבחינת ּתתמּתק הּלמּדן ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָּבאמצעּות

ּבמסּפרּה הּׁשכינה נתקנת ותהיה ס"ד ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָׁשחׁשּבֹונֹו

ט') (ח"ב הּזהר ּבספר ז"ל ּכאֹומרם ְְְֵֶַַָֹס"ה

וגֹו', האפרֹוחים על רֹובצת והאם ְְְִֵֶֶֶַַָָָּבּפסּוק

ּבׁשמֹו ּכרמּוז הּבא לעֹולם היא ׁשנּיה ְְְִִִַַָָָָָָָָוהּׂשגה

ּׁשרמז מה והּוא עֹולמֹות, ועׂשר מאֹות ְְְֵֶֶֶַַָָׁשלׁש

על ׁשּנעמד וקדם מאֹות, ּוׁשלׁש אלף ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַֹֹּבּמאמר

(עקצין לוי ּבן יהֹוׁשע רּבי ּבמאמר אעיר ְְֲֳִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻהּכּונה

ׁשלׁש וכּו' להנחיל הקב"ה עתיד ׁשאמר ְְְְִִֶַַָָפ"ג)

(מׁשלי מאֹומרֹו ּומֹוכיח עֹולמֹות ועׂשר ְְְִִֵֵֵֶֶַָמאֹות

ז"ל לדבריו קׁשה יׁש, אהבי להנחיל כ"א) ְְְֲִִֵֶַַָָָֹח'

הּכתּוב הקּדים לּמה הּכתּוב יכּון לּמסּפר ְְְִִִִֵַַַַָָָָָאם

לֹומר לֹו ׁשהיה הּמאֹות למסּפר העׂשר ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָמסּפר

הראׁשֹונים מּפי וׁשמעּתי ׁש"י, אהבי ְְְְֲִִִִִִַַַָָֹלהנחיל

עֹולמֹות לארּבע ירמז זה מסּפר ּכי ערב, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹטעם

וכל עׂשּיה, יצירה, ּבריאה, אצילּות, ְְְֲֲִִִִַַָָָָָּכּידּוע

לוי ּבן יהּוׁשע רּבי ּומאמר מעׂשר, ּכלּול ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻאחד

ׁשלֹום רב על יתעּנגּו הּצּדיקים ּכי ללּמד ְְְִִִִֵַַַַַָָֹּבא

אין אבל עֹולמֹות ּבארּבע העליֹון ְְְֲֵֶַַָָָָָּבעֹולם

ּכל יּׂשיגּו ּבג' אּלא ׁשוה ּבכּלם ְְִֶַַָָָָָָָָֻהּׂשגתם

ׁשלׁש ּבמסּפר והם ּבהם ׁשּיׁשנם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָההדרגֹות

עֹולם ׁשהּוא העליֹון ּבעֹולם אבל ְֲֵֶֶַָָָָמאֹות

אם ּכי צּדיק ּכל להּׂשיג יּוכלּו לא ְְֲִִִִִַַָָֹהאצילּות

ּבפרטם עׂשרה ּכן ּגם ׁשהיא ׁשּבּה מעׂשרה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָחלק

לדעת ל ויׁש מעׂשר, ּכלּולה אחד ׁשּכל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכּנזּכר

ּומהּלל ּגדֹול העליֹון מעֹולם הּמּׂשג העׂשר ְְִֵֶֶֶַָָָָָָֻֻּכי

הקּדים ולזה מאֹות, הּׁשלׁש מּכל למעלה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹמאד

י"ׁש, וגֹו' להנחיל ואמר לּמאֹות העׂשר ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָהּכתּוב

ּבאֹומרֹו ירמז הּדברים ּפי לחלק‡ÛÏועל יכּון ְְְְְִִִַַָֹ∆∆ְֵֵֶַַ

ׁשל זה מסּפר לֹו ויחד ּבּיּו"ד הרמּוז ְְִִֵֶֶַַָָָָָהּקטן

ׁשּכל ס"ט) ּתּקּון (תיקו"ז ז"ל ּכאֹומרם ְְִֶֶֶָָאלף

ׁשּנקּדה הרי מעׂשר ועׂשר מעׂשר ּכלּולה ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָֻעׂשר

מאֹות ּוׁשלׁש ואֹומרֹו לאלף, ּתתּכּנה ְְְְְִֵֶֶֶַַַאחת
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(ãë)ì éáLiä úçtLî áeLéìúçtLî ïøîL:éðøîMä §¨¾¦§©−©©¨«ª¦®§¦§¾Ÿ¦§©−©©¦§Ÿ¦«
i"yx£·eLÈÏ∑נקראּו הּמׁשּפחֹות ּכל ּכי מצרים, ּביֹורדי האמּור יֹוב הּוא ¿»ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָ

ּומנּׁשה אפרים מּמׁשּפחֹות חּוץ ׁשמם, על הּמׁשּפחֹות נקראּו לא והלאה מּׁשם והּנֹולדין מצרים. יֹורדי ׁשם ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹעל
למצרים אּמן ׁשּירדה הּדרׁשן, מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו ּומצאתי ּבנימין. ּבן ּבלע ּבני ונעמן וארּד ּבמצרים, ּכּלם ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻׁשּנֹולדּו

ÔÈÚ·Lכב ÔB‰È�È�ÓÏ ‰„e‰È ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿»¿ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡zLÂ¿ƒ»«¿ƒ«¬≈¿»

ÈÚ¯Ê˙כג ÚÏBz ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ¯Î˘OÈ È�a¿≈ƒ»»¿«¿¬«¿»«¿ƒ
:È�et ˙ÈÚ¯Ê ‰eÙÏ ÚÏBz»¿À»«¿ƒƒ

ÈÚ¯Ê˙כד ÔB¯ÓLÏ ·eLÈ ˙ÈÚ¯Ê ·eLÈÏ¿»«¿ƒ»¿ƒ¿«¿ƒ
:ÔB¯ÓLƒ¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּגּלּוי ניצֹוצי ויתחילּו הרׁשּומים ְְְִִִִִִֵַַָהּיעּודים

לׁשלֹום: הּבאים מאֹות חמׁש ּבהתחלת ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָהּגאּולה

B‚Â'.כג) ¯ÎNOÈ È�aּכי לנּו ּׁשּקדם למה ¿≈ƒ»»¿ְִֶַַָָ

ּבׁשם הּתֹורה רמזה ּתֹורה ּבן הּוא ְְִֵֶַָָָָָָיּׂשׂשכר

וכל לׂשכר, יׁשנֹו זה ּדוקא ּכי יּׂשׂשכר ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָזה

והּוא עמלֹו, ּבכל לאדם ּיתרֹון מה מּמּנּו ְְְֲִִֶַָָָָָחּוץ

הּׁשחר ּתפּלת ּבפרק ּבברכֹות ּׁשאמרּו ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָמה

הּמדרׁש מּבית ּביציאתֹו לבר ׁשּצרי ְְִִִִִֵֵֶַָָָָ(כ"ח:)

עמלים והם עמל אני וכּו' לפני אני ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶָָמֹודה

ואינם עמלים והם ׂשכר ּומקּבל עמל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָאני

לא ּכי והּטעם ּכאן, עד וכּו' ׂשכר ְְְְִִַַַַַָָָֹמקּבלים

הּוא. הבל ׁשּיעמד והגם המדּמה, קנין ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻיעמד

ׂשכר הּוא ּבעֹולם ּׁשּיׁש מה ּכל ּכי ירמז ְִִֵֶַָָָָָֹעֹוד

ּבׁשבילֹו אּלא ּבראֹו לא ה' ּׁשּברא מה ּכל ּכי ְְִִִֶֶַָָָָָֹלֹו

ּבראׁשית ּבפרׁשת פ"א) (ב"ר ז"ל ׁשּדרׁשּו ְְְְִֵֶַָָָּכמֹו

וארץ: ׁשמים ּברא וכּו' ּתֹורה ּבׁשביל ְְְִִִֶַָָָָָָוגֹו'

„BÚ(פ"ג (עקצין ז"ל ּׁשאמרּו למה ְְְְִִֶַָֹֻירמז

לכל להנחיל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְִִַַָָָָעתיד

אֹומרֹו והּוא עֹולמֹות, ועׂשר מאֹות ׁשלׁש ְְְְִֵֶֶַָצּדיק

ואֹומרֹו ׂשכר, הּכתּובÚÏBzÏיׁש רמז וגֹו' ְְֵָָ¿»ְַַָָ

יּׂשׂשכר, מׁשּפחֹות ּבׁשמֹות הּתֹורה הּׂשגת ְְְְִִִֵַַַָָָָָּתנאי

ּבּמׁשנה פ"ו) (אבֹות ּכאֹומרם מ"ח ְְְְִֵַָָָוהם

ּדברים, ּוׁשמֹונה ּבארּבעים נקנית ְְְְְִִִֵֶַַָָָָׁשהּתֹורה

א' ּפרטים, ׁשני יּגיד ּתֹולע מׁשמעּות ְְְִִִֵֵַַָָָהּנה

(מו"ק ז"ל ּכאֹומרם זה ּכעדין עצמֹו ְְְְִִֶַָָָיׂשים

ב' העצני, עדינֹו ׁשּנקרא ּדוד על ְְֲִִִִֶֶַָָָט"ז:)

ּכי ּבפיה ׁשּכחּה זה ּכתֹולע ּבפיו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשּיתעּסק

ּכֹוללים אּלּו ּדברים ּוב' האדם, נברא ּפה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָלעמל

הּמנּויים הּלּמּוד ענפי וכל הענוה ענפי ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָּכל

ואֹומרֹו הּנזּכרֹות. מעלֹות ÁtLÓ˙ּבמ"ח ‰eÙÏ ְְְְֲִַַָ¿À»ƒ¿««

,È�et‰ׁשאינּה אֹות הֹוסיף לּמה להעיר יׁש «ƒְִִֵֵֶָָָָ

מׁשּפחת לֹומר לֹו היה הּׁשם מאֹותּיֹות ְְִִִֵֵֵַַַַָָנמנית

ׁשם הּמנּויים מעלֹות לׁשאר רמז אּלא ְְֲִִִֶַַַַָָָָֻהּפּוי,

ּוׁשאר ׂשחֹוק מעּוט ׂשיחה מעּוט ׁשהם ְְְִִִֵֶָָּבמ"ח

אֹומרֹו והּוא לאּלּו, הּדֹומים eÙÏ‰הענפים ְְְֲִִֵַָָ¿À»

ּפה לׁשֹון הּוא ּפּוה ּפרּוׁש הּפּוני ְְִִֵֶַַַָֻמׁשּפחת

ׁשהּוא חּיים עץ סֹוד ׁשהּוא ו' אֹות לֹו ְִִֵֶֶַוהֹוסיף

רמז ּגם הּפּיֹות, ׁשאר על יתר ּבּה ְִֵֵַַַַָָָָעֹוסק

סֹוד לֹומר ה"א לאֹות הּוא"ו אֹות ְְִִֵַַָּבסמיכּות

ואֹומרֹו הּתֹורה, עסק ּבאמצעּות הּמּדֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָחּבּור

È�et‰ ˙ÁtLÓמּמֹותרֹות לפּנֹותֹו ׁשּצרי ּפרּוׁש ƒ¿«««ƒְִִֵֶַָָ

ּכי ּבטלים ּומּדברים מהּׂשחֹוק ּגם ְְְְִִִִֵֵַַַָָֻהּמרּגׁשֹות

ּומצאתי ּבאדם, הּתֹורה קּיּום מֹונעים ְִִִֵַָָָָָָהם

כ"ח ּתצּוה אלׁשי) ׁשּכתבּו יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָלחסידי

ׁשרת ּככלי ּדינֹו ּתֹורה לֹומדי ׁשל ּפה ּכי ְְִִִֵֵֵֶֶָָל"א)

ּכקדּׁשת קדּׁשה אין ּכי ּבּקדׁש ּבם יׁשרתּו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֻֻאׁשר

חל ּדברי אפּלּו ּבֹו לדּבר אסּור ולזה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹהּתֹורה,

מה והּוא האסּורים, ּדברים ּבהם ׁשאין ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָהגם

ּבּמאמר ּבּתֹורהeÙÏ‰ּׁשרמז העמל ּפה ׁשהּוא ֲֶַַַַָ¿À»ֵֶֶֶַָָ

,יתּבר ׁשמֹו חצי ׁשֹוכן ‰È�etׁשּבֹו ˙ÁtLÓ ְְֲִִֵֶַָƒ¿«««ƒ

מהגּות חּוץ ּכל מּפיו לפּנֹות צרי ְִִִֵֵַָָֹּפרּוׁש

מהּמ"ח אחד חלק נכללים ּובזה ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּתֹורה,

ׂשחֹוק ּבמעּוט ׂשיחה ּבמעּוט ׁשהם ְְְֲִִִֵֶַָמעלֹות

הּמֹותרֹות: ׁשּבענף להם וכּדֹומה ּתענּוג ְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָּבמעּוט

ÂB¯ÓB‡·eLÈÏּביׁשיבה להרּבֹות ׁשּצרי ירמז ¿¿¿»ְְְִִִִֶַָָֹ

להתיּׁשב צרי ּגם עראי, ּדר ְְְֲִִֵֶֶַַַָֹולא

עּקרֹו על ׁשּיעמד עד מהּתֹורה ּופרט ּפרט ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹּבכל

הּתֹורה, עּקר זה הּוא ּכי הלכה ּבעמק ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכּמצטר

ׁשהם מעלֹות מהּמ"ח אחד חלק נכללים ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּובזה

ּומׁשיב, ׁשֹואל ּבתלמּודֹו, לּבֹו ּומתיּׁשב ְְְְִִִִֵֵֵַַּביּׁשּוב,

ׁשם ּׁשּמנּו מה ּגם וכּו', ׁשמּועתֹו את ְְְֵֶֶַַַַָָָהמכּון

וכּו', הּלב ּבינת ׂשפתים, עריכת האזן, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹׁשמיעת

הּׂשכלּיּות: הבנת ׁשּבענף לזה ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָוכּדֹומה

B¯ÓB‡ÂÈ�¯ÓM‰ ˙ÁtLÓ Ô¯ÓLÏירמז ¿¿¿ƒ¿…ƒ¿«««ƒ¿…ƒְִֹ

עׂשֹות הּמתחּיב הּׁשמירה ְְְִִֵֶֶַַַָָלתֹוספת

(יֹומא ז"ל ּכאֹומרם ההמֹון על יתר ּתֹורה ְְֵֶֶַָָָָָּבן

ּכגֹון רב אמר הּׁשם חּלּול ּדמי היכי ְִִֵֵֵַַַָָפ"ו.)

לאלּתר, ּדמי יהיבנא ולא ּבׂשרא ּדׁשקילנא ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹאנא

ּבן להׁשּתּמר צרי ּכּמה יּקיׁש מּזה ּכאן. ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָעד

(חֹובת ז"ל ואמרּו הּמצֹות, ּפרטי ּבכל ְְְְְִֵַַָָָָּתֹורה

חסידים ּכי פ"ה) הּתׁשּובה ׁשער ְְֲִִִַַַַָָהּלבבֹות

הּתר ׁשערי חמּׁשים ׁשֹומרים היּו ְֲֲִִִִִֵֵֶַָָהראׁשֹונים

לׁשמרן אֹומרֹו והּוא האּסּור, ּבׁשער יּכׁשלּו ְְְְְְְִִִַַַָָֹלבל

ואֹומרֹו הּׁשמרני, ÁtLÓ˙מׁשּפחת ‰l‡ ְְְְִִִַַַֹ≈∆ƒ¿¿…

Ì‰È„˜ÙÏ ¯ÎNOÈ,לטֹוב ּפקידה ּפקדיהם ּפרּוׁש ƒ»»ƒ¿À≈∆ְְְִֵֵֶָֻ

ארּבעה ואמר הּכתּוב ּפרׁש הּפקידה היא ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָּומה

הּׂשגה רמז ּכאן מאֹות ּוׁשלׁש אלף ְְִִֵֶֶַַָָָָוׁשּׁשים

מרּכבה נעׂשים הּזה ׁשּבעֹולם הא' ּדברים, ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָּבב'

ארּבעה ּבּמאמר ּׁשרמז מה והּוא ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָלּׁשכינה

ס"ה הרי אחת נקּדה ּבחינת והּוא ְְְְֲִִִֵַַַָֻוׁשּׁשים

ּכי לֹומר זה ּבסדר ואמר אדנ"י, מסּפר ְְְִִֵֶֶֶַַַָׁשהּוא

הּדין ּבחינת ּתתמּתק הּלמּדן ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָּבאמצעּות

ּבמסּפרּה הּׁשכינה נתקנת ותהיה ס"ד ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָׁשחׁשּבֹונֹו

ט') (ח"ב הּזהר ּבספר ז"ל ּכאֹומרם ְְְֵֶַַָֹס"ה

וגֹו', האפרֹוחים על רֹובצת והאם ְְְִֵֶֶֶַַָָָּבּפסּוק

ּבׁשמֹו ּכרמּוז הּבא לעֹולם היא ׁשנּיה ְְְִִִַַָָָָָָָָוהּׂשגה

ּׁשרמז מה והּוא עֹולמֹות, ועׂשר מאֹות ְְְֵֶֶֶַַָָׁשלׁש

על ׁשּנעמד וקדם מאֹות, ּוׁשלׁש אלף ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַֹֹּבּמאמר

(עקצין לוי ּבן יהֹוׁשע רּבי ּבמאמר אעיר ְְֲֳִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻהּכּונה

ׁשלׁש וכּו' להנחיל הקב"ה עתיד ׁשאמר ְְְְִִֶַַָָפ"ג)

(מׁשלי מאֹומרֹו ּומֹוכיח עֹולמֹות ועׂשר ְְְִִֵֵֵֶֶַָמאֹות

ז"ל לדבריו קׁשה יׁש, אהבי להנחיל כ"א) ְְְֲִִֵֶַַָָָֹח'

הּכתּוב הקּדים לּמה הּכתּוב יכּון לּמסּפר ְְְִִִִֵַַַַָָָָָאם

לֹומר לֹו ׁשהיה הּמאֹות למסּפר העׂשר ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָמסּפר

הראׁשֹונים מּפי וׁשמעּתי ׁש"י, אהבי ְְְְֲִִִִִִַַַָָֹלהנחיל

עֹולמֹות לארּבע ירמז זה מסּפר ּכי ערב, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹטעם

וכל עׂשּיה, יצירה, ּבריאה, אצילּות, ְְְֲֲִִִִַַָָָָָּכּידּוע

לוי ּבן יהּוׁשע רּבי ּומאמר מעׂשר, ּכלּול ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻאחד

ׁשלֹום רב על יתעּנגּו הּצּדיקים ּכי ללּמד ְְְִִִִֵַַַַַָָֹּבא

אין אבל עֹולמֹות ּבארּבע העליֹון ְְְֲֵֶַַָָָָָּבעֹולם

ּכל יּׂשיגּו ּבג' אּלא ׁשוה ּבכּלם ְְִֶַַָָָָָָָָֻהּׂשגתם

ׁשלׁש ּבמסּפר והם ּבהם ׁשּיׁשנם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָההדרגֹות

עֹולם ׁשהּוא העליֹון ּבעֹולם אבל ְֲֵֶֶַָָָָמאֹות

אם ּכי צּדיק ּכל להּׂשיג יּוכלּו לא ְְֲִִִִִַַָָֹהאצילּות

ּבפרטם עׂשרה ּכן ּגם ׁשהיא ׁשּבּה מעׂשרה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָחלק

לדעת ל ויׁש מעׂשר, ּכלּולה אחד ׁשּכל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכּנזּכר

ּומהּלל ּגדֹול העליֹון מעֹולם הּמּׂשג העׂשר ְְִֵֶֶֶַָָָָָָֻֻּכי

הקּדים ולזה מאֹות, הּׁשלׁש מּכל למעלה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹמאד

י"ׁש, וגֹו' להנחיל ואמר לּמאֹות העׂשר ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָהּכתּוב

ּבאֹומרֹו ירמז הּדברים ּפי לחלק‡ÛÏועל יכּון ְְְְְִִִַַָֹ∆∆ְֵֵֶַַ

ׁשל זה מסּפר לֹו ויחד ּבּיּו"ד הרמּוז ְְִִֵֶֶַַָָָָָהּקטן

ׁשּכל ס"ט) ּתּקּון (תיקו"ז ז"ל ּכאֹומרם ְְִֶֶֶָָאלף

ׁשּנקּדה הרי מעׂשר ועׂשר מעׂשר ּכלּולה ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָֻעׂשר

מאֹות ּוׁשלׁש ואֹומרֹו לאלף, ּתתּכּנה ְְְְְִֵֶֶֶַַַאחת
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ּבני ׁשהיּו ּומלּכיאל, וחבר ליהּודה, ּבנים ּבני ׁשהיּו וחמּול, ּכחצרֹון למׁשּפחֹות נחלקּו לכ מהם, מעּברת ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻּכׁשהיתה
ארּד הּללּו ּומּׁשנים הרּבה ּבנים ּבני לבלע ׁשהיּו אני אֹומר לאו, ואם טֹוב, הרי היא, אּגדה ואם אׁשר. ׁשל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבנים
על נקראּו הּללּו הּׁשנים ותֹולדֹות ּבלע, ׁשם על הּבנים ׁשאר ּתֹולדֹות ונקראּו רּבה מׁשּפחה אחד מּכל יצאה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָונעמן
ּבנֹו. ּגלעד ׁשם על נקראת ואחת ׁשמֹו על נקראת אחת מׁשּפחֹות: לׁשּתי ׁשּנחלקּו מכיר ּבבני אֹומר אני וכן ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשמם.
אנינּותי, ּבן – אֹוני" "ּבן ׁשּקראתֹו אּמֹו, נבּואת מקצת נתקּימה ּכאן ּבנימין. ׁשל מּבניו חסרּו מׁשּפחֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָחמׁש

הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו מצאתי זֹו ּכּלּה. נתקּימה ּבּגבעה .ּובפילגׁש ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

(äë)íéMLå äòaøà íäéã÷ôì øëùOé úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ¦¨−̈¦§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦¦²
ìLe óìàñ :úBàî L ¤−¤§¬¥«

(åë)ïBìàì écøqä úçtLî ãøñì íúçtLîì ïìeáæ éða§¥´§ª»§¦§§Ÿ¨¼§¤À¤¦§©̧©Æ©©§¦½§¥¾
:éìàìçiä úçtLî ìàìçéì éðìàä úçtLîהחיים אור ¦§©−©¨¥«Ÿ¦®§©̧§§¥½¦§©−©©©§§¥¦«

(æë)Lîçå óìà íéML íäéã÷ôì éðìeáfä úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ©§«Ÿ¦−¦§ª«¥¤®¦¦¬¤−¤©«£¥¬
ñ :úBàî¥«

(çë):íéøôàå äMðî íúçtLîì óñBé éða§¥¬¥−§¦§§Ÿ¨®§©¤−§¤§¨«¦

(èë)ëîe éøéënä úçtLî øéëîì äMðî éðaãéìBä øé §¥´§©¤À§¨¦Æ¦§©´©©¨«¦¦½¨¦−¦´
:éãòìbä úçtLî ãòìâì ãòìb-úà¤¦§¨®§¦§¾̈¦§©−©©¦§¨¦«

(ì)÷ìçì éøæòéàä úçtLî øæòéà ãòìâ éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈¦¤¾¤¦§©−©¨¦«¤§¦®§¥¾¤
:é÷ìçä úçtLî¦§©−©©«¤§¦«

(àì)úçtLî íëLå éìàøNàä úçtLî ìàéøNàå§©̧§¦¥½¦§©−©¨«©§¦«¥¦®§¤¾¤¦§©−©
:éîëMä©¦§¦«

(áì):éøôçä úçtLî øôçå éòãéîMä úçtLî òãéîLe§¦¾̈¦§©−©©§¦«¨¦®§¥¾¤¦§©−©©«¤§¦«

(âì)íLå úBða-íà ék íéða Bì eéä-àì øôç-ïa ãçôìöe§¨§¨´¤¥À¤Ÿ¨¬²¨¦−¦´¦¨®§¥Æ
:äöøúå äkìî äìâç äòðå äìçî ãçôìö úBða§´§¨§½̈©§¨´§Ÿ½̈¨§¨¬¦§¨−§¦§¨«

(ãì)óìà íéMîçå íéðL íäéã÷ôe äMðî úçtLî älà¥−¤¦§§´Ÿ§©¤®§ª´¥¤½§©¦̄©«£¦¦²¤−¤
ñ :úBàî òáLe§©¬¥«

(äì)ì íúçtLîì íéøôà-éðá älàúçtLî çìúeL ¥´¤§¥«¤§©»¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ
:éðçzä úçtLî ïçúì éøëaä úçtLî øëáì éçìúMä©ª´©§¦½§¤¾¤¦§©−©©©§¦®§©¾©¦§©−©©©«£¦«

ÔÈzLכה ÔB‰È�È�ÓÏ ¯Î˘OÈ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«ƒ»»¿ƒ¿»≈ƒƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e ÔÈÙÏ‡ ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿«¿»

Ò¯„כו ˙ÈÚ¯Ê „¯ÒÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÏe·Ê È�a¿≈¿À¿«¿¬«¿¿∆∆«¿ƒ∆∆
:Ï‡ÏÁÈ ˙ÈÚ¯Ê Ï‡ÏÁÈÏ ÔBÏ‡ ˙ÈÚ¯Ê ÔBÏ‡Ï¿≈«¿ƒ≈¿«¿¿≈«¿ƒ«¿¿≈

‡ÔÈÙÏכז ÔÈzL ÔB‰È�È�ÓÏ ÔÏe·Ê ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿À¿ƒ¿»≈ƒƒ«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

ÌÈ¯Ù‡Â:כח ‰MpÓ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÛÒBÈ È�a¿≈≈¿«¿¬«¿¿«∆¿∆¿»ƒ

ÈÎÓe¯כט ¯ÈÎÓ ˙ÈÚ¯Ê ¯ÈÎÓÏ ‰M�Ó È�a¿≈¿«∆¿»ƒ«¿ƒ»ƒ»ƒ
:„ÚÏb ˙ÈÚ¯Ê „ÚÏ‚Ï „ÚÏb ˙È „ÈÏB‡ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿»

ÏÁÏ˜ל ¯ÊÚÈ‡ ˙ÈÚ¯Ê ¯ÊÚÈ‡ „ÚÏb È�a ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ∆∆«¿ƒƒ»∆¿≈∆
:˜ÏÁ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ≈∆

ÈÚ¯Ê˙לא ÌÎLÂ ÈÏ‡È¯N‡ ˙ÈÚ¯Ê Ï‡È¯N‡Â¿«¿ƒ≈«¿ƒ«¿ƒ≈ƒ¿∆∆«¿ƒ
:ÌÎL∆∆

ÈÚ¯Ê˙לב ¯ÙÁÂ Ú„ÈÓL ˙ÈÚ¯Ê Ú„ÈÓLe¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»¿≈∆«¿ƒ
:¯ÙÁ≈∆

‡Ô‰lלג ÔÈ�a dÏ BÂ‰ ‡Ï ¯ÙÁ ¯a „ÁÙÏˆe¿»¿»«≈∆»¬≈¿ƒ∆»≈
‰Ï‚Á ‰Ú�Â ‰ÏÁÓ „ÁÙÏˆ ˙�a ÌeLÂ Ô�a¿»¿¿«¿»¿»«¿»¿…»»¿»

:‰ˆ¯˙Â ‰kÏÓƒ¿»¿ƒ¿»

ÔÈLÓÁלד ÔB‰È�È�Óe ‰M�Ó ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿ƒ¿«∆ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó Ú·Le ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒ¿«¿»

ÁÏ˙eLÏלה ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÌÈ¯Ù‡ È�a ÔÈl‡ƒ≈¿≈∆¿«ƒ¿«¿¬«¿¿∆«
ÔÁ˙Ï ¯Îa ˙ÈÚ¯Ê ¯Î·Ï ÁÏ˙eL ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ∆«¿∆∆«¿ƒ»∆¿««

:ÔÁz ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ»«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

יּׂשׂשכר ׁשל ּבׁשמֹו ּׁשרמּוז מה והּוא ְְְִִִֶֶַָָָָָּכפׁשטּה,

ׂשכר: ֵָָיׁש

B‚Â'.כו) ÔÏe·Ê È�aמעׂשיהם הּכתּוב רמז ¿≈¿À¿ֲֵֶַַַָָ

ּדר וכן סדר, ּכמֹו סרד מּמּנּו, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֻוהּמּׂשג

ׁשהיה ּבזה והּכּונה ּכׂשב, לכבׂש לקרֹות ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּכתּוב

למזֹונֹותיו, לֹו הּצרי ּכל יּׂשׂשכר לפני ְְְִִִִֵֵַַָָָָָמסּדר

(מׁש אֹומרֹו ּדר על ורמז חזק לׁשֹון ליואלֹון ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָֹ

רז"ל ואמרּו ּבּה, לּמחזיקים היא חּיים עץ ְְֲִִִִֵַַַַַָָג')

ולזה וכּו', נאמר לא ללֹומדיה פכ"ה) ְְְְֱֶֶֶַָָֹ(ויק"ר

ּתֹורה לֹומדי ּביד מחזיק היה ׁשּזבּולן ְְְְֲִִֵֶַַָָָֻלפי

לאלֹון: אֹומרֹו והּוא זֹו, מּדה לֹו ְְְִִֵֵָיחס

qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h ipy meil inei xeriy

(åì):éðøòä úçtLî ïøòì çìúeL éða älàå§¥−¤§¥´¨®©§¥¾̈¦§©−©¨¥«¨¦«
i"yx£'B‚Â ÁÏ˙eL È�a ‰l‡Â∑רּבה מׁשּפחה יצאה ּומערן ׁשּותלח, ׁשם על ּתֹולדֹותיהם נקראּו ׁשּותלח ּבני ׁשאר ¿≈∆¿≈»«¿ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

מׁשּפחֹות וׁשבע חמּׁשים זֹו ּבפרׁשה ותמצא וחׁשב, צא מׁשּפחֹות. לׁשּתי ׁשּותלח ּבני ונחׁשבּו ׁשמֹו, על ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹונקראת
ׁשּנאמר וזהּו וחמׁש, ׁשּׁשים הרי ׁשמֹונה לוי ז)ּומּבני חסרים(דברים אּתם חמּׁשה מעט, ה"א וגֹו'" המעט אּתם "ּכי : ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּולהֹוסיף לפחֹות הצרכּתי א הּדרׁשן, מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו הבנּתי זה אף ׁשבעים, ׁשהן העּמים ּכל ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֻמּמׁשּפחֹות
.ּבדבריו ְִָָ

(æì)ìLe íéðL íäéã÷ôì íéøôà-éða úçtLî älàíéL ¥´¤¦§§³Ÿ§¥«¤§©¸¦Æ¦§ª´¥¤½§©¦̄§¦²
ñ :íúçtLîì óñBé-éðá älà úBàî Lîçå óìà¤−¤©«£¥´¥®¥¬¤§¥«¥−§¦§§Ÿ¨«

(çì)ìaLàì éòìaä úçtLî òìáì íúçtLîì ïîéðá éða§¥´¦§¨¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ©©§¦½§©§¥¾
:éîøéçàä úçtLî íøéçàì éìaLàä úçtLî¦§©−©¨«©§¥¦®©«£¦¾̈¦§©−©¨«£¦«¨¦«

i"yx£Ì¯ÈÁ‡Ï∑אחירם נקרא מּמּנּו, ורם אחיו ׁשהיה יֹוסף ׁשם על ׁשּנקרא ּולפי למצרים, ׁשּירד אחי .הּוא «¬ƒ»ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

(èì)ì:éîôeçä úçtLî íôeçì éîôeMä úçtLî íôeôL ¦§¾̈¦§©−©©«¨¦®§¾̈¦§©−©©«¨¦«
i"yx£ÌÙeÙL∑על מּפים, האּמֹותהּוא ּבין ׁשפּוף יֹוסף ׁשהיה .ׁשם ¿»ִֵֵֵֶַָָָָֻֻ

(î)ïîòðì écøàä úçtLî ïîòðå cøà òìá-éðá eéäiå©¦«§¬§¥¤−©©´§§§©«£¨®¦§©̧©Æ¨«©§¦½§©£́½̈
:éîòpä úçtLî¦§©−©©©«£¦«

(àî)äMîç íäéã÷ôe íúçtLîì ïîéðá-éðá älà¥¬¤§¥«¦§¨¦−§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½£¦¨¯
ñ :úBàî LLå óìà íéòaøàå§©§¨¦²¤−¤§¥¬¥«

(áî)ì íúçtLîì ïã-éðá älàéîçeMä úçtLî íçeL ¥³¤§¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈§¾̈¦§©−©©«¨¦®
:íúçtLîì ïc úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨«

i"yx£ÌÁeLÏ∑חׁשים .הּוא ¿»ִֻ

(âî)óìà íéMLå äòaøà íäéã÷ôì éîçeMä úçtLî-ìk̈¦§§¬Ÿ©«¨¦−¦§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦¦²¤−¤
ñ :úBàî òaøàå§©§©¬¥«

(ãî)éåLéì äðîiä úçtLî äðîéì íúçtLîì øLà éða§¥´¨¥»§¦§§Ÿ¨¼§¦§À̈¦§©̧©Æ©¦§½̈§¦§¦¾
:éòéøaä úçtLî äòéøáì éåLiä úçtLî¦§©−©©¦§¦®¦§¦¾̈¦§©−©©§¦¦«

(äî)ìàékìîì éøáçä úçtLî øáçì äòéøá éðáì¦§¥´§¦½̈§¥¾¤¦§©−©©«¤§¦®§©̧§¦¥½
:éìàékìnä úçtLî¦§©−©©©§¦«¥¦«

(åî):çøN øLà-úa íLå§¥¬©¨¥−¨«©
i"yx£Á¯N ¯L‡Œ˙a ÌLÂ∑ּכאן מנאּה ּבחּיים, קּימת ׁשהיתה .לפי ¿≈«»≈»«ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ

(æî)ìL íäéã÷ôì øLà-éða úçtLî älàíéMîçå äL ¥²¤¦§§¬Ÿ§¥«¨¥−¦§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²
ñ :úBàî òaøàå óìà¤−¤§©§©¬¥«

Ô¯Ú:לו ˙ÈÚ¯Ê Ô¯ÚÏ ÁÏ˙eL È�a ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈»«¿≈»«¿ƒ≈»

ÔÈ˙Ïzלז ÔB‰È�È�ÓÏ ÌÈ¯Ù‡ È�a ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈∆¿«ƒ¿ƒ¿»≈¿»ƒ
ÛÒBÈ È�a ÔÈl‡ ‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒ«¬≈¿»ƒ≈¿≈≈

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿

ÚÏaלח ˙ÈÚ¯Ê ÚÏ·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÓÈ�· È�a¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¬«¿¿∆««¿ƒ∆«
˙ÈÚ¯Ê Ì¯ÈÁ‡Ï ÏaL‡ ˙ÈÚ¯Ê ÏaL‡Ï¿«¿≈«¿ƒ«¿≈«¬ƒ»«¿ƒ

:Ì¯ÈÁ‡¬ƒ»

ÈÚ¯Ê˙לט ÌÙeÁÏ ÌÙeÙL ˙ÈÚ¯Ê ÌÙeÙLÏƒ¿»«¿ƒ¿»¿»«¿ƒ
:ÌÙeÁ»

‰‡¯Ècמ ˙ÈÚ¯Ê ÔÓÚ�Â c¯‡ ÚÏ· È�· BÂ‰Â«¬¿≈∆««¿¿¿«¬»«¿ƒ»«¿ƒ
:ÈÓÚ� ˙ÈÚ¯Ê ÔÓÚ�Ï¿«¬»«¿ƒ«¬ƒ

ÔB‰È�È�Óeמא ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÓÈ�· È�a ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¬«¿ƒ¿»≈
:‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»

ÈÚ¯Ê˙מב ÌÁeLÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ Ô„ È�a ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿«¿¬«¿¿»«¿ƒ
:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ Ôc ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ÌÁeL»ƒ≈«¿¬«»¿«¿¬«¿

Úa¯‡Âמג ÔÈzL ÔB‰È�È�ÓÏ ÌÁeL ˙ÈÚ¯Ê Ïk»«¿¬«»¿ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿«
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

ÓÈ�‰מד ˙ÈÚ¯Ê ‰�ÓÈÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ¯M‡ È�a¿≈»≈¿«¿¬«¿¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿»
:‰ÚÈ¯a ˙ÈÚ¯Ê ‰ÚÈ¯·Ï ÈÂLÈ ˙ÈÚ¯Ê ÈÂLÈÏ¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»

Ï‡ÈkÏÓÏמה ¯·Á ˙ÈÚ¯Ê ¯·ÁÏ ‰ÚÈ¯· È�·Ïƒ¿≈¿ƒ»¿≈∆«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ≈
:Ï‡ÈkÏÓ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ«¿ƒ≈

Á¯Ò:מו ¯L‡ ˙a ÌeLÂ¿«»≈»«

ÔÈLÓÁמז ÔB‰È�È�ÓÏ ¯L‡ È�a ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈»≈¿ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ¿«¿«¿»



סי qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h ipy meil inei xeriy

(åì):éðøòä úçtLî ïøòì çìúeL éða älàå§¥−¤§¥´¨®©§¥¾̈¦§©−©¨¥«¨¦«
i"yx£'B‚Â ÁÏ˙eL È�a ‰l‡Â∑רּבה מׁשּפחה יצאה ּומערן ׁשּותלח, ׁשם על ּתֹולדֹותיהם נקראּו ׁשּותלח ּבני ׁשאר ¿≈∆¿≈»«¿ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

מׁשּפחֹות וׁשבע חמּׁשים זֹו ּבפרׁשה ותמצא וחׁשב, צא מׁשּפחֹות. לׁשּתי ׁשּותלח ּבני ונחׁשבּו ׁשמֹו, על ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹונקראת
ׁשּנאמר וזהּו וחמׁש, ׁשּׁשים הרי ׁשמֹונה לוי ז)ּומּבני חסרים(דברים אּתם חמּׁשה מעט, ה"א וגֹו'" המעט אּתם "ּכי : ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּולהֹוסיף לפחֹות הצרכּתי א הּדרׁשן, מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו הבנּתי זה אף ׁשבעים, ׁשהן העּמים ּכל ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֻמּמׁשּפחֹות
.ּבדבריו ְִָָ

(æì)ìLe íéðL íäéã÷ôì íéøôà-éða úçtLî älàíéL ¥´¤¦§§³Ÿ§¥«¤§©¸¦Æ¦§ª´¥¤½§©¦̄§¦²
ñ :íúçtLîì óñBé-éðá älà úBàî Lîçå óìà¤−¤©«£¥´¥®¥¬¤§¥«¥−§¦§§Ÿ¨«

(çì)ìaLàì éòìaä úçtLî òìáì íúçtLîì ïîéðá éða§¥´¦§¨¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ©©§¦½§©§¥¾
:éîøéçàä úçtLî íøéçàì éìaLàä úçtLî¦§©−©¨«©§¥¦®©«£¦¾̈¦§©−©¨«£¦«¨¦«

i"yx£Ì¯ÈÁ‡Ï∑אחירם נקרא מּמּנּו, ורם אחיו ׁשהיה יֹוסף ׁשם על ׁשּנקרא ּולפי למצרים, ׁשּירד אחי .הּוא «¬ƒ»ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

(èì)ì:éîôeçä úçtLî íôeçì éîôeMä úçtLî íôeôL ¦§¾̈¦§©−©©«¨¦®§¾̈¦§©−©©«¨¦«
i"yx£ÌÙeÙL∑על מּפים, האּמֹותהּוא ּבין ׁשפּוף יֹוסף ׁשהיה .ׁשם ¿»ִֵֵֵֶַָָָָֻֻ

(î)ïîòðì écøàä úçtLî ïîòðå cøà òìá-éðá eéäiå©¦«§¬§¥¤−©©´§§§©«£¨®¦§©̧©Æ¨«©§¦½§©£́½̈
:éîòpä úçtLî¦§©−©©©«£¦«

(àî)äMîç íäéã÷ôe íúçtLîì ïîéðá-éðá älà¥¬¤§¥«¦§¨¦−§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½£¦¨¯
ñ :úBàî LLå óìà íéòaøàå§©§¨¦²¤−¤§¥¬¥«

(áî)ì íúçtLîì ïã-éðá älàéîçeMä úçtLî íçeL ¥³¤§¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈§¾̈¦§©−©©«¨¦®
:íúçtLîì ïc úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨«

i"yx£ÌÁeLÏ∑חׁשים .הּוא ¿»ִֻ

(âî)óìà íéMLå äòaøà íäéã÷ôì éîçeMä úçtLî-ìk̈¦§§¬Ÿ©«¨¦−¦§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦¦²¤−¤
ñ :úBàî òaøàå§©§©¬¥«

(ãî)éåLéì äðîiä úçtLî äðîéì íúçtLîì øLà éða§¥´¨¥»§¦§§Ÿ¨¼§¦§À̈¦§©̧©Æ©¦§½̈§¦§¦¾
:éòéøaä úçtLî äòéøáì éåLiä úçtLî¦§©−©©¦§¦®¦§¦¾̈¦§©−©©§¦¦«

(äî)ìàékìîì éøáçä úçtLî øáçì äòéøá éðáì¦§¥´§¦½̈§¥¾¤¦§©−©©«¤§¦®§©̧§¦¥½
:éìàékìnä úçtLî¦§©−©©©§¦«¥¦«

(åî):çøN øLà-úa íLå§¥¬©¨¥−¨«©
i"yx£Á¯N ¯L‡Œ˙a ÌLÂ∑ּכאן מנאּה ּבחּיים, קּימת ׁשהיתה .לפי ¿≈«»≈»«ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ

(æî)ìL íäéã÷ôì øLà-éða úçtLî älàíéMîçå äL ¥²¤¦§§¬Ÿ§¥«¨¥−¦§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²
ñ :úBàî òaøàå óìà¤−¤§©§©¬¥«

Ô¯Ú:לו ˙ÈÚ¯Ê Ô¯ÚÏ ÁÏ˙eL È�a ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈»«¿≈»«¿ƒ≈»

ÔÈ˙Ïzלז ÔB‰È�È�ÓÏ ÌÈ¯Ù‡ È�a ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈∆¿«ƒ¿ƒ¿»≈¿»ƒ
ÛÒBÈ È�a ÔÈl‡ ‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒ«¬≈¿»ƒ≈¿≈≈

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿

ÚÏaלח ˙ÈÚ¯Ê ÚÏ·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÓÈ�· È�a¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¬«¿¿∆««¿ƒ∆«
˙ÈÚ¯Ê Ì¯ÈÁ‡Ï ÏaL‡ ˙ÈÚ¯Ê ÏaL‡Ï¿«¿≈«¿ƒ«¿≈«¬ƒ»«¿ƒ

:Ì¯ÈÁ‡¬ƒ»

ÈÚ¯Ê˙לט ÌÙeÁÏ ÌÙeÙL ˙ÈÚ¯Ê ÌÙeÙLÏƒ¿»«¿ƒ¿»¿»«¿ƒ
:ÌÙeÁ»

‰‡¯Ècמ ˙ÈÚ¯Ê ÔÓÚ�Â c¯‡ ÚÏ· È�· BÂ‰Â«¬¿≈∆««¿¿¿«¬»«¿ƒ»«¿ƒ
:ÈÓÚ� ˙ÈÚ¯Ê ÔÓÚ�Ï¿«¬»«¿ƒ«¬ƒ

ÔB‰È�È�Óeמא ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÓÈ�· È�a ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¬«¿ƒ¿»≈
:‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»

ÈÚ¯Ê˙מב ÌÁeLÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ Ô„ È�a ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿«¿¬«¿¿»«¿ƒ
:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ Ôc ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ÌÁeL»ƒ≈«¿¬«»¿«¿¬«¿

Úa¯‡Âמג ÔÈzL ÔB‰È�È�ÓÏ ÌÁeL ˙ÈÚ¯Ê Ïk»«¿¬«»¿ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿«
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

ÓÈ�‰מד ˙ÈÚ¯Ê ‰�ÓÈÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ¯M‡ È�a¿≈»≈¿«¿¬«¿¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿»
:‰ÚÈ¯a ˙ÈÚ¯Ê ‰ÚÈ¯·Ï ÈÂLÈ ˙ÈÚ¯Ê ÈÂLÈÏ¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»

Ï‡ÈkÏÓÏמה ¯·Á ˙ÈÚ¯Ê ¯·ÁÏ ‰ÚÈ¯· È�·Ïƒ¿≈¿ƒ»¿≈∆«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ≈
:Ï‡ÈkÏÓ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ«¿ƒ≈

Á¯Ò:מו ¯L‡ ˙a ÌeLÂ¿«»≈»«

ÔÈLÓÁמז ÔB‰È�È�ÓÏ ¯L‡ È�a ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈»≈¿ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ¿«¿«¿»
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çî)(éìàöçiä úçtLî ìàöçéì íúçtLîì éìzôð éða§¥³©§¨¦Æ§¦§§Ÿ½̈§©̧§§¥½¦§©−©©©§§¥¦®
:éðebä úçtLî éðeâì§¦¾¦§©−©©¦«

(èî)ì éøöiä úçtLî øöéì:éîlMä úçtLî ílL §¥¾¤¦§©−©©¦§¦®§¦¥¾¦§©−©©¦¥¦«

(ð)äMîç íäéã÷ôe íúçtLîì éìzôð úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ©§¨¦−§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½£¦¨¯
:úBàî òaøàå óìà íéòaøàå§©§¨¦²¤−¤§©§©¬¥«

(àð)òáL óìàå óìà úBàî-LL ìàøNé éða éãe÷t älà¥À¤§¥Æ§¥´¦§¨¥½¥«¥¬¤−¤¨¨®¤§©¬
ìLe úBàî:íéL ¥−§¦«

ß fenz 'i iyily mei ß

(áð):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåהחיים אור ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âð):úBîL øtñîa äìçða õøàä ÷ìçz älàì̈¥À¤¥«¨¥¬¨¨²¤§©«£¨−§¦§©¬¥«
i"yx£ı¯‡‰ ˜ÏÁz ‰l‡Ï∑אףֿעלּֿפי עׂשרים, מּבן לפחּותים ולא »≈∆≈»≈»»∆ְְְִִִִִֶֶַַֹ

אּלּו אּלא ּבארץ חלק נטלּו לא חּלקּו, וׁשבע ּכבׁשּו ׁשנים ׁשבע ׁשהרי – הארץ חּלּוק ּבטרם עׂשרים לכלל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשּבאּו
לבּדֹו אביהם חלק אּלא נטלּו לא ּבנים ׁשּׁשה מהם לאחד היה ואם ואלף, אלף מאֹות החיים.ׁשׁש אור ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹ

(ãð)éôì Léà Búìçð èéòîz èòîìå Búìçð äaøz áøì̈©À©§¤Æ©«£¨½§©«§©¾©§¦−©«£¨®¦µ§¦´
:Búìçð ïzé åéã÷ô§ª½̈ª©−©«£¨«

i"yx£B˙ÏÁ� ‰a¯z ·¯Ï∑– ׁשוים החלקים היּו ׁשּלא ואףֿעלּֿפי רב, חלק נתנּו ּבאֹוכלֹוסין מרּבה ׁשהיה לׁשבט »««¿∆«¬»ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
ּכמֹו הּקדׁש, רּוח עלּֿפי היה והּגֹורל ּגֹורל. ידי על אּלא עׂשּו לא – החלקים חּלקּו הּׁשבט רּבּוי לפי הּכל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשהרי

ÈÚ¯Ê˙מח Ï‡ˆÁÈÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÏzÙ� È�a¿≈«¿»ƒ¿«¿¬«¿¿«¿¿≈«¿ƒ
:È�eb ˙ÈÚ¯Ê È�e‚Ï Ï‡ˆÁÈ«¿¿≈¿ƒ«¿ƒƒ

ÌlL:מט ˙ÈÚ¯Ê ÌlLÏ ¯ˆÈ ˙ÈÚ¯Ê ¯ˆÈÏ¿≈∆«¿ƒ≈∆¿ƒ≈«¿ƒƒ≈

ÔB‰È�È�Óeנ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÏzÙ� ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬««¿»ƒ¿«¿¬«¿ƒ¿»≈
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿«¿«¿»

ÁÂ„נא ‰‡Ó ˙ÈL Ï‡¯NÈ È�a È�È�Ó ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿«
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ú·L ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿»¿»ƒ

ÓÈÓÏ¯:נב ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔÈ�Óaנג ‡�ÒÁ‡a ‡Ú¯‡ ‚Ït˙z ÔÈl‡Ï¿ƒ≈ƒ¿¿≈«¿»¿«¬»»¿ƒ¿«
:Ô‰ÓL¿»»

Ôe¯ÚÊzנד È¯ÈÚÊÏÂ ÔB‰z�ÒÁ‡ ÔebÒz È‡ÈbÒÏ¿«ƒ≈«¿«¬«¿¿¿ƒ¿ƒ≈«¿¬
·‰È˙z È‰B�È�Ó ÌeÙÏ ¯·b ÔB‰z�ÒÁ‡«¬«¿¿¿«¿ƒ¿»ƒƒ¿¿«

:dz�ÒÁ‡«¬«¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ó‡Ï¯.נב) 'B‚Â ¯a„ÈÂליהֹוׁשע לאמר ּפרּוׁש «¿«≈¿≈…ִֵֵַֹֻ

ואין הארץ, את הּמנחיל הּוא ּכי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָוהּזקנים

ׁשאמר לאּלה ּתבת ּכי ליׂשראל לאמר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלפרׁש

זה: ּתכחיׁש ְְִֶַָּבסמּו

B‚Â'.נג) ı¯‡‰ ˜ÏÁz ‰l‡Ïאֹומרֹו‰l‡Ï, »≈∆≈»≈»»∆¿ְ»≈∆

קי"ז ּדף נֹוחלין יׁש ּבפרק רז"ל ְְְֲִֵֶֶֶַַַנחלקּו

מצרים ליֹוצאי אמר יאׁשּיה ר' לׁשֹונם ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹוזה

ינחלּו, אבֹותם מּטֹות לׁשמֹות ׁשּנאמר ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָנתחּלקה

להֹוציא לאּלה וגֹו' לאּלה מקּים אני מה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלא

ליֹוצאי אּלא יחּלק ׁשּלא ּפרּוׁש הּטפלים ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹאת

לבאי אֹומר יֹונתן ור' עׂשרים, מּבן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָמצרים

הארץ ּתחלק לאּלה ׁשּנאמר נתחּלקה ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהארץ

אבתם מּטֹות לׁשמֹות מקּים אני ּומה ְְְֲֲֲִִֵַַַָָָֹּבנחלה,

יֹורׁשים מתים וכאן וכּו' זֹו נחלה מׁשּנה ְְְְְֲִִִֵַָָָָֻינחלּו,

לאּלה אֹומרֹו יֹונתן ר' לדברי ּכאן. עד ְְְְִֵֵֶַָָָָוכּו',

ּפסּוק ּבמׁשמעּות יאׁשּיה ר' ּדברי ְְְְִִִֵַָָָֹלהֹוציא

(ספרי) אחת ּבריתא וראיתי וגֹו', מּטֹות ְְְְְִִִִִַַַַָָָלׁשמֹות

להֹוציא ּוקדֹוׁשים ּכׁשרים ּבני לאּלה לׁשֹונם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָוזה

ונחלה, חלק להם היה ׁשּלא ׁשּבהם ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹרׁשעים

ּומתלֹוננים, המרּגלים מּבני הּדברים ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָוהֹוכיחּו

ׁשאמר יאׁשּיה ר' ׁשל לדרּכֹו הֹולכת זֹו ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹּוסברא

לאּלה ּכׁשאמר ולזה נתחּלקה מצרים ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָליֹוצאי

הרׁשעים למעט ּכּלם צּדיקים ׁשהיּו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּכאּלה

ׁשּלא המרּגלים ׁשהם מצרים ּביֹוצאי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהיּו

חלקם: ּבניהם ְְְֵֶֶָָנטלּו

‰‡¯�Âּדֹוחקת רׁשעים ּדלמעט זֹו ּדרׁשה ׁשאין ¿ƒ¿∆ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ

ּפחֹות מצרים יֹוצאי ּדלמעט ְְְְִִִֵֵֵַַָָָּדרׁשתנּו

יחד נׁשמעים ּכּלן ּכי ,להפ ולא עׂשרים ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֻמּבן

ּבּמסּפר ּבין ּכאּלה ׁשאינֹו ּכל ּכאּלה ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמּמאמר

א ּבּצדקּות וראיתיּבין החלּקה, ּבכלל ינֹו ְְְֲִִִִֵֵַַַָָֻ

הארץ ּבאי על לאּלה ׁשּפרׁש ז"ל ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלרׁש"י

וגֹו' לאּלה לׁשֹונֹו וזה ואמר יֹונתן ר' ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָּכסברת

ׁשּבאּו ּפי על אף עׂשרים מּבן לּפחּותים ְְְִִִִֶֶֶַַַָֹולא

עד וכּו', הארץ חּלּוק ּבטרם העׂשרים ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָלכלל

לאּלה צרי יֹונתן לר' הלא וקׁשה ְְֲִֵֶֶָָָָָָֹּכאן,

ּוכמֹו הארץ לבאי נחלקה ׁשהארץ ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלהׁשמיענּו

נתחּלקה הארץ לבאי ּבאֹומרֹו יֹונתן ר' ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשּדקּדק

מקּים אני ּומה וגֹו' לאּלה ׁשּנאמר ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהארץ

הכרח ׁשּלא למדּת הא ּכאן, עד וגֹו', ְְְְִֶַַַָָָָֹֻלׁשמֹות

ּומּכח לאּלה מאֹומרֹו אּלא הארץ לבאי ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלֹומר

לׁשמֹות מאמר יקּים ּבּמה לחּפׂש הצר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַֻזה

להֹודיענּו לאּלה לֹומר ׁשּצרי למדּת הא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָוגֹו'

לבאיה: הארץ ְֵֵֶֶֶָָָָָׁשּתחלק

Ô‰Âׁשאֹומר ּדברים ׁשל ּבעּקרן ּכי אמת ¿≈ְְֱִִִֵֶֶֶָָָ

אין עׂשרים לבן אּלא ּתחלק ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹרׁש"י

ּבדברי נאמר ׁשּלא הגם לחלק מכריע ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַֹֹאני

נכלל להיֹות יכֹול זה ּכל על יֹונתן, ְְִִִֶַַָָָָָרּבי

ׁשאין אּלא הּדרׁשֹות, ב' ויסּבל לאּלה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבתבת

לׁשלל אּלא ּבא לא ּדלמא זה לדבר ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹהכרח

ּדצרי אלא ׁשקּול, והּדבר מצרים ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָליֹוצאי

ׁשל ּכאמּתתן רׁש"י ּפרׁש לא לּמה ֲִִִֵֵֶַַָָָָֹעּיּון

יֹונתן: ּדרּבי אלּבא ְְֲִִִַָָָָּדברים

È˙È‡¯Âּתבת ׁשּדּיק רׁש"י ּדברי ׁשּפרׁש לרא"ם ¿»ƒƒְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַ

הּז עּיּונֹו חֹובת ידי יצא ולא ְְִֵֵֶַַַָָָֹלאּלה

מהּבריתא, רׁש"י על ׁשּיׁש הּקׁשיא ּבענין ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻאפּלּו

ּכּונת מּמּנּו נעלם לא ז"ל רׁש"י ּכי אֹומר ֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹואני

הּזּכה לדעּתֹו ׁשּנראה אּלא יֹונתן, ר' ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּדברי

אּלא הארץ נתחּלקה ׁשּלא לאּלה מּתבת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמכרע

מּבן ׁשהיּו אֹותם ודוקא אז ׁשהיּו ְְְִֶֶֶַָָָָָָלאֹותם

הּוא זה חּדּוׁש ּודבר מסּפר, ּבאֹותֹו ְְְְִִִֶֶַָעׂשרים

מעצמֹו הּוא מּובן והּדבר להׁשמיענּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָׁשּבא

הארץ: לבאי ְְְִֵֶֶַָָָָׁשּנתחּלקה

.˙BÓL ¯tÒÓaהחל ׁשּתהיה למסּפרּפרּוׁש ּקה ¿ƒ¿«≈ְְְֲִִֵֶֶַַָֻ

וׁשבע חמּׁשים ׁשהם האמּורֹות ְֲֲִִֵֵֶֶַַָהּׁשמֹות

מׁשּפחֹות לנ"ז הארץ ׁשּיחּלקּו הּכּונה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָמׁשּפחֹות,

אינֹו זה ודר ּׁשהיא, מה ּכפי מׁשּפחה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָוכל

qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i iyily meil inei xeriy

ּבתרא ּבּבבא קיח)ׁשּמפרׁש עֹולה,(דף ּפלֹוני ׁשבט אם הּקדׁש: ּברּוח ואֹומר ותּמים ּבאּורים מלּבׁש היה הּכהן אלעזר : ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻ
והּנׂשיא ּבקלּפי, ּובללּום ּפתקין, ּבי"ב ּגבּולים וי"ב ּפתקין, ּבי"ב ּכתּובים היּו והּׁשבטים עּמֹו. עֹולה ּפלֹוני ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָּתחּום

ׁש ׁשם ׁשל ּפתק ּבידֹו עֹולה ּפתקין: ׁשני ונֹוטל לתֹוכּה ידֹו עצמֹומכניס והּגֹורל לֹו, המפרׁש ּגבּול ׁשל ּופתק בטֹו ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
הארץ נתחּלקה ולא הּגֹורל". "עלּֿפי ׁשּנאמר: ּפלֹוני, לׁשבט ּפלֹוני לגבּול עליתי הּגֹורל אני ואֹומר: צֹווח ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹהיה

הּדמים לפי הּכל טֹוב, סאה ּבית ּכנגד רע ּכר ּבית ּבׁשּומא: אּלא מחברֹו, מׁשּבח ּגבּול ׁשּיׁש לפי החיים.ּבמּדה, אור ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ

(äð)ì õøàä-úà ÷ìçé ìøBâa-Càíúáà-úBèî úBîL ©§¾̈¥«¨¥−¤¨¨®¤¦§¬©«£Ÿ−̈
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i"yx£Ì˙·‡Œ˙BhÓ ˙BÓLÏ∑,הנחלֹות ׁשּכל ׁשּבּתֹורה, הנחלֹות מּכל זֹו נחלה הּכתּוב ׁשּנה מצרים. יֹוצאי אּלּו ƒ¿«¬…»ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ּבנים להם ׁשהיּו מצרים מּיֹוצאי אחים ׁשני ּכיצד? החּיים. את יֹורׁשים מתים וכאן הּמתים, את יֹורׁשים ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהחּיים
הארץ". ּתחלק "לאּלה ׁשּנאמר: ׁשלׁשה, נטלּו והּׁשלׁשה אחד, חלק נטל האחד ׁשלׁשה. ולזה אחד לזה הארץ, ְְְְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּבבאי
ׁשּנטלּו ׁשאחר ינחלּו", מּטֹותֿאבתם "לׁשמֹות ׁשּנאמר: וזהּו ּבׁשוה. הּכל וחּלקּו אביהן אבי אצל נחלתן ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹחזרה
הארּבעה אּלּו נֹוטלין היּו לא מצרים, יֹוצאי למנין חּלקּוה מּתחּלה ואּלּו מּמצרים. ׁשּיצאּו האבֹות לפי חּלקּוה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּבנים,

חלקים ארּבעה נטלּו עכׁשו חלקים, ׁשני Ï¯B‚a.אּלא C‡∑אֹומר הּוא וכן וכלב, יהֹוׁשע א)יצאּו "וּיּתנּו(שופטים : ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָ«¿»ְְְְְִֵֵֵַַָָֻ
ואֹומר מׁשה", ּדּבר ּכאׁשר אתֿחברֹון יט)לכלב ׁשאל"(יהושע אׁשר אתֿהעיר לֹו נתנּו ה' "עלּֿפי :.Ì˙·‡Œ˙BhÓ∑ ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ«¬…»

ועבדים ּגרים .יצאּו ְֲִִֵַָָ

â ycew zegiyn zecewp ã(347 'nr a zegiy ihewl)

הארץ את יחלק ּבגֹורל נה)אְך (כו, ְֵֵֶֶַָָָָ
טפי זהיר הּוא ׁשּבה ּבמיּוחד, לֹו הׁשיכת אחת מצוה יׁשנּה יהּודי קיח)לכל –(ׁשּבת הארץ' 'חלּוקת ׁשל הּפנימית המׁשמעּות זֹוהי . ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

לקֹונֹו. ּבעבֹודתֹו לֹו המיּוחד 'חלקֹו' ניּתן יהּודי 'חלּוקה'לכל וגם ודעת, מטעם למעלה הּוא גֹורל ּכי דוקא, ּבגֹורל הארץ נחלקה לכן ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ּבּתניא הזקן אדמֹו"ר ּובלׁשֹון ודעת. מטעם למעלה היא ז)זּו סימן סֹוף הקֹודׁש -(אגרת ּפרטיֹות לנׁשמֹות הּפרטי הזה האֹור יתרֹון : ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

Ô‰ÓLÏנה ‡Ú¯‡ ˙È ‚Ït˙z ‡·„Úa Ì¯a¿«¿«¿»ƒ¿¿≈»«¿»ƒ¿»»
:Ôe�ÒÁÈ ÔB‰˙‰·‡ ÈË·Lƒ¿≈¬»«¿«¿¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ליֹוצאי ׁשּסֹובר יאׁשּיה ּדלרּבי יֹונתן, לרּבי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאּלא

צרי ׁשהרי מׁשּפחֹות לנ"ז לחּלק אין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָמצרים

מּיֹוצאי ׁשּנחסרּו מׁשּפחֹות לׁשּׁשה ּגם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָלחּלק

כ"א) (במד"ר ז"ל ּבדבריהם ּכאמּור ְְְִִִֵֶַָָמצרים

ּבמׁשּפט נחסרּו ׁשּמּמּנּו הּׁשבט חלקם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָויּטלּו

לֹומר יצּדיק יאׁשּיה ר' ׁשּגם ואפׁשר ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹהּנחלה,

יֹוצאי ׁשל הּמׁשּפחֹות על ׁשמֹות ְְְְִִֵֵֶַַַָּבמסּפר

ְִִַמצרים:

B‚Â'.נד) ‰a¯z ·¯Ïּבבא ּבמּסכת אמרּו »««¿∆¿ְְֶֶַָָָ

רב ליה אמר לׁשֹונם וזה (קי"ז:) ְְְֵֶַַַָָָּבתרא

ליֹוצאי ּדאמר למאן ּבׁשלמא לאּבּיי ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָּפּפא

למאן אּלא וגֹו' ּתרּבה לרב ּדכתיב הינּו ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָמצרים

עד קׁשיא, וגֹו' לרב מאי הארץ לבאי ְְְְֵֶַַַַַָָָָָָּדאמר

הּמנּויים לאֹותם היא החלּקה אם ּפרּוׁש ְְֲִִִֵַַָָָֻּכאן.

הּנה וגֹו', לרב לֹומר ּמקֹום מה מֹואב ְְְִֵַַַַָָָּבערבֹות

לֹומר ׁשּנּוכל רק ּדּיּוק מאיזה אינּה זֹו ְִֵֵֵֵֶֶַַָָֻקׁשיא

ּדּבר מלא מקרא ׁשהרי עליו ּדעּתֹו נתן ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹלא

לדחֹותן אמֹורא ּדברי אּלּו אין ועֹוד ְְְֲִִֵֵֵַָָָהּכתּוב,

מה ּולפי ּתּנא, ׁשהּוא יֹונתן ר' ּדברי ְְִִֵֶֶַַָָָָאּלא

ׁשּיאמר ׁשּכל הּתלמּוד מּכללי לנּו ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּׁשּקדם

ׁשּלא אּלא לתרּוץ עֹומדת היא קׁשיא ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּגמרא

ּתרּוץ: להם ְִֵֵֶַָנזּדּמן

‰‡¯�Âּבמסּפר ּׁשאמר ּבּמה ּׁשּפרׁשּתי מה לפי ¿ƒ¿∆ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָ

וׁשבעה החמּׁשים על ׁשחֹוזר ְְֲִִִֵֵֶַַָׁשמֹות

ּפרּוׁש וגֹו' לרב אֹומרֹו נכֹון על ידּיק ְְְְִֵַַַָָָֻמׁשּפחֹות

יהיה ּכחלק חלק ולא חלקים נ"ז ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּיחּלקּו

ׁשּיׁש מׁשּפחה הּמׁשל נחלתֹו, ּתרּבה לרב ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלא

ׁשּיׁש מהּמׁשּפחה ּבכפלים ּתּטל אלף כ' ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבּה

עׂשרה: ֲָָָּבּה

„BÚרּבי ּכי ז"ל רׁש"י ׁשל ּדרּכֹו לפי ְְְִִִִִֶֶַַַנראה

אֹותם אּלא חלּקה יּטלּו ׁשּלא סֹובר ְֲִֵֶֶָָָָָֹֻיֹונתן

הּכתּוב ּבא זה ּכפי מֹואב, ערבֹות ּבמסּפר ְְְְִִֶֶַַַָָָָׁשהיּו

ּולאחד עׂשרים ּבני ּבנים י' לאחד היּו ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָלאם

למּטה וד' עׂשרים מּבן ד' ּבנים, ְְְְִִִֶֶַָָָׁשמֹונה

ּבני י' לֹו ׁשהיּו מי לארץ ּובכניסתן ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָמעׂשרים,

ּבׁשמֹונה ד' לֹו ׁשהיּו ּומי ד', לֹו מתּו ְְִִִֵֶֶָָעׂשרים

ּבׁשעת עׂשרים לכלל הּגיעּו מעׂשרים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָלמּטה

הּכתּוב אמר לזה ּבזמןÏ¯·החלּקה, ּפרּוׁש ֲֶַַַָָָָֻ»«ְִֵַ

י' לֹו ׁשהיּו מי ּפרּוׁש נחלתֹו ּתרּבה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָהּמסּפר

ּכׁשעּור לֹו ּתרּבה זה ּבמסּפר, עׂשרים ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָּבני

ּבזמן ולמעט ׁשּׁשה, אּלא לֹו ׁשאין הגם ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָעׂשרה

עׂשרים ּבני ד' אּלא לֹו היּו ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹהּמסּפר

ח' לֹו ׁשּיׁש הגם ד' ּכׁשעּור לֹו לתת ְְֲִִֵֵֶַַָּתמעיט

קׁשיא לתרץ ז"ל ׁשרׁש"י ואּולי עׂשרים, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֻּבני

ּבמאמרֹו: נתחּכם ְְֲִֵַַָזֹו

.'B‚Â ÂÈ„˜Ù ÈÙÏ LÈ‡וזה אמרּו ּבספרי ƒ¿ƒ¿À»¿ְְְְִִֶָ

נתחּלקה ׁשּלא מלּמד פקדיו לפי ְְְְְְִִֵֶַַָָָֹֻלׁשֹונם

ּׁשהּוא, מה לפי וׁשבט ׁשבט לכל אּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהארץ

ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי למה סתירה ּבזה אין ּכאן. ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָעד

מׁשּפחֹות,ּבמסּפר לנ"ז ׁשּנתחּלקה ׁשמֹות ְְְְְְִִִֵֶַַָָ

זה על ּולמׁשּפחֹות לׁשבטים ׁשּנתחּלקה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָאפׁשר

והחלקים חלקים לי"ב הארץ חּלקּו ,ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָהּדר

יּטל מׁשּפחֹות ב' לֹו ׁשּיׁש ׁשבט חלקים, ְְֲִִִֵֵֶֶָָֹלנ"ז

חלקים, ד' יּטל ד' לֹו ׁשּיׁש ּומי חלקים, ֲֲִִִִֵֶָָֹב'

יֹוצאי מסּפר למר הּמסּפר ּכפי יהיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָוהחלק

ּתאמר ואם מֹואב, ערבֹות מסּפר ּולמר ְְְְְִִִִַַַַַָֹמצרים

לחּלק הצרכּו לּמה למׁשּפחֹות ׁשּמחּלקים ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻּכיון

ּגֹורלֹו ׁשבט ּכל ׁשּיהיה ּכדי הּטעם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלׁשבטים,

יחּלקּו אם כן יהיה ּׁשּלא מה עצמֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַֹּבפני

מׁשּפחֹות לׁשני ּגֹורל לעׂשֹות ׁשּיכֹול ְְְְֲִִִֵֶַָָָָלמׁשּפחֹות

יהיּו ולא ,ּולהפ זבּולן, מׁשּפחֹות עם ְְְְְְְִִִִֵֶֹֻׁשמעֹון

יחד: וׁשבט ׁשבט ְֵֵֶֶַַָּכל

˙ÎqÓ·eאמרּו ע"ב קכ"א ּדף ּבתרא ּבבא ¿«∆∆ְְַַָָָָ

יׂשראל ארץ להּו אּבעיא לׁשֹונם ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָוזה

ּתא אפלּוג, ּגברי לקרקף אֹו אפליג ְְְְְְִִִִִֵַַַָָלׁשבטים

ארץ עתידה ּתניא ועֹוד למעט רב ּבין ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָׁשמע

לא ׁשּבתחּלה ׁשבטים לי"ג ׁשּתחלק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹיׂשראל

ונעלם ּכאן. עד ׁשבטים, לי"ב אּלא ְְְְְֱִֶֶֶַָָָָָנחלקה

לפי מאיׁש ׁשּדרׁשּוה ּבספרי ּבריתא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָמהּׁש"ס

ּגם ׁשבטים ּדי"ג ּתּנא ּכי ּומסּתּברא ְְְְְִִִַַַָָָָֻפקדיו,

ּדספרי, ּכתּנא פקדיו לפי מאיׁש ּדרׁשתֹו ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֻּכן

וגֹו': רב ּבין ּבּפסּוק ְְֵֵַַַָועּין

„BÚׁשּסֹובר יֹונתן רּבי ׁשל לדרּכֹו ְְְִִֵֵֶֶַַָָָיתּבאר

הארץ, ּבאי ׁשהם הארץ ּתחלק ֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלאּלה

לכלל להּבאים ּדוקא אם יֹודע אני אין ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָועדין

לאֹותם ואפּלּו הארץ ּבאי לכלל אֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָעׂשרים

לפי לֹומר ּתלמּוד עׂשרים, לכלל הּגיעּו ְְְְִִִִִֶֶַַַֹׁשּלא

ּובזה עׂשרים, לבני ּדוקא ּכי למדּת הא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻפקּדיו
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ּבתרא ּבּבבא קיח)ׁשּמפרׁש עֹולה,(דף ּפלֹוני ׁשבט אם הּקדׁש: ּברּוח ואֹומר ותּמים ּבאּורים מלּבׁש היה הּכהן אלעזר : ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻ
והּנׂשיא ּבקלּפי, ּובללּום ּפתקין, ּבי"ב ּגבּולים וי"ב ּפתקין, ּבי"ב ּכתּובים היּו והּׁשבטים עּמֹו. עֹולה ּפלֹוני ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָּתחּום

ׁש ׁשם ׁשל ּפתק ּבידֹו עֹולה ּפתקין: ׁשני ונֹוטל לתֹוכּה ידֹו עצמֹומכניס והּגֹורל לֹו, המפרׁש ּגבּול ׁשל ּופתק בטֹו ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
הארץ נתחּלקה ולא הּגֹורל". "עלּֿפי ׁשּנאמר: ּפלֹוני, לׁשבט ּפלֹוני לגבּול עליתי הּגֹורל אני ואֹומר: צֹווח ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹהיה

הּדמים לפי הּכל טֹוב, סאה ּבית ּכנגד רע ּכר ּבית ּבׁשּומא: אּלא מחברֹו, מׁשּבח ּגבּול ׁשּיׁש לפי החיים.ּבמּדה, אור ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ

(äð)ì õøàä-úà ÷ìçé ìøBâa-Càíúáà-úBèî úBîL ©§¾̈¥«¨¥−¤¨¨®¤¦§¬©«£Ÿ−̈
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i"yx£Ì˙·‡Œ˙BhÓ ˙BÓLÏ∑,הנחלֹות ׁשּכל ׁשּבּתֹורה, הנחלֹות מּכל זֹו נחלה הּכתּוב ׁשּנה מצרים. יֹוצאי אּלּו ƒ¿«¬…»ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ּבנים להם ׁשהיּו מצרים מּיֹוצאי אחים ׁשני ּכיצד? החּיים. את יֹורׁשים מתים וכאן הּמתים, את יֹורׁשים ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהחּיים
הארץ". ּתחלק "לאּלה ׁשּנאמר: ׁשלׁשה, נטלּו והּׁשלׁשה אחד, חלק נטל האחד ׁשלׁשה. ולזה אחד לזה הארץ, ְְְְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּבבאי
ׁשּנטלּו ׁשאחר ינחלּו", מּטֹותֿאבתם "לׁשמֹות ׁשּנאמר: וזהּו ּבׁשוה. הּכל וחּלקּו אביהן אבי אצל נחלתן ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹחזרה
הארּבעה אּלּו נֹוטלין היּו לא מצרים, יֹוצאי למנין חּלקּוה מּתחּלה ואּלּו מּמצרים. ׁשּיצאּו האבֹות לפי חּלקּוה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּבנים,

חלקים ארּבעה נטלּו עכׁשו חלקים, ׁשני Ï¯B‚a.אּלא C‡∑אֹומר הּוא וכן וכלב, יהֹוׁשע א)יצאּו "וּיּתנּו(שופטים : ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָ«¿»ְְְְְִֵֵֵַַָָֻ
ואֹומר מׁשה", ּדּבר ּכאׁשר אתֿחברֹון יט)לכלב ׁשאל"(יהושע אׁשר אתֿהעיר לֹו נתנּו ה' "עלּֿפי :.Ì˙·‡Œ˙BhÓ∑ ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ«¬…»

ועבדים ּגרים .יצאּו ְֲִִֵַָָ

â ycew zegiyn zecewp ã(347 'nr a zegiy ihewl)

הארץ את יחלק ּבגֹורל נה)אְך (כו, ְֵֵֶֶַָָָָ
טפי זהיר הּוא ׁשּבה ּבמיּוחד, לֹו הׁשיכת אחת מצוה יׁשנּה יהּודי קיח)לכל –(ׁשּבת הארץ' 'חלּוקת ׁשל הּפנימית המׁשמעּות זֹוהי . ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

לקֹונֹו. ּבעבֹודתֹו לֹו המיּוחד 'חלקֹו' ניּתן יהּודי 'חלּוקה'לכל וגם ודעת, מטעם למעלה הּוא גֹורל ּכי דוקא, ּבגֹורל הארץ נחלקה לכן ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ּבּתניא הזקן אדמֹו"ר ּובלׁשֹון ודעת. מטעם למעלה היא ז)זּו סימן סֹוף הקֹודׁש -(אגרת ּפרטיֹות לנׁשמֹות הּפרטי הזה האֹור יתרֹון : ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

Ô‰ÓLÏנה ‡Ú¯‡ ˙È ‚Ït˙z ‡·„Úa Ì¯a¿«¿«¿»ƒ¿¿≈»«¿»ƒ¿»»
:Ôe�ÒÁÈ ÔB‰˙‰·‡ ÈË·Lƒ¿≈¬»«¿«¿¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ליֹוצאי ׁשּסֹובר יאׁשּיה ּדלרּבי יֹונתן, לרּבי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאּלא

צרי ׁשהרי מׁשּפחֹות לנ"ז לחּלק אין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָמצרים

מּיֹוצאי ׁשּנחסרּו מׁשּפחֹות לׁשּׁשה ּגם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָלחּלק

כ"א) (במד"ר ז"ל ּבדבריהם ּכאמּור ְְְִִִֵֶַָָמצרים

ּבמׁשּפט נחסרּו ׁשּמּמּנּו הּׁשבט חלקם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָויּטלּו

לֹומר יצּדיק יאׁשּיה ר' ׁשּגם ואפׁשר ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹהּנחלה,

יֹוצאי ׁשל הּמׁשּפחֹות על ׁשמֹות ְְְְִִֵֵֶַַַָּבמסּפר

ְִִַמצרים:

B‚Â'.נד) ‰a¯z ·¯Ïּבבא ּבמּסכת אמרּו »««¿∆¿ְְֶֶַָָָ

רב ליה אמר לׁשֹונם וזה (קי"ז:) ְְְֵֶַַַָָָּבתרא

ליֹוצאי ּדאמר למאן ּבׁשלמא לאּבּיי ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָּפּפא

למאן אּלא וגֹו' ּתרּבה לרב ּדכתיב הינּו ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָמצרים

עד קׁשיא, וגֹו' לרב מאי הארץ לבאי ְְְְֵֶַַַַַָָָָָָּדאמר

הּמנּויים לאֹותם היא החלּקה אם ּפרּוׁש ְְֲִִִֵַַָָָֻּכאן.

הּנה וגֹו', לרב לֹומר ּמקֹום מה מֹואב ְְְִֵַַַַָָָּבערבֹות

לֹומר ׁשּנּוכל רק ּדּיּוק מאיזה אינּה זֹו ְִֵֵֵֵֶֶַַָָֻקׁשיא

ּדּבר מלא מקרא ׁשהרי עליו ּדעּתֹו נתן ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹלא

לדחֹותן אמֹורא ּדברי אּלּו אין ועֹוד ְְְֲִִֵֵֵַָָָהּכתּוב,

מה ּולפי ּתּנא, ׁשהּוא יֹונתן ר' ּדברי ְְִִֵֶֶַַָָָָאּלא

ׁשּיאמר ׁשּכל הּתלמּוד מּכללי לנּו ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּׁשּקדם

ׁשּלא אּלא לתרּוץ עֹומדת היא קׁשיא ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּגמרא

ּתרּוץ: להם ְִֵֵֶַָנזּדּמן

‰‡¯�Âּבמסּפר ּׁשאמר ּבּמה ּׁשּפרׁשּתי מה לפי ¿ƒ¿∆ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָ

וׁשבעה החמּׁשים על ׁשחֹוזר ְְֲִִִֵֵֶַַָׁשמֹות

ּפרּוׁש וגֹו' לרב אֹומרֹו נכֹון על ידּיק ְְְְִֵַַַָָָֻמׁשּפחֹות

יהיה ּכחלק חלק ולא חלקים נ"ז ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּיחּלקּו

ׁשּיׁש מׁשּפחה הּמׁשל נחלתֹו, ּתרּבה לרב ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלא

ׁשּיׁש מהּמׁשּפחה ּבכפלים ּתּטל אלף כ' ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבּה

עׂשרה: ֲָָָּבּה

„BÚרּבי ּכי ז"ל רׁש"י ׁשל ּדרּכֹו לפי ְְְִִִִִֶֶַַַנראה

אֹותם אּלא חלּקה יּטלּו ׁשּלא סֹובר ְֲִֵֶֶָָָָָֹֻיֹונתן

הּכתּוב ּבא זה ּכפי מֹואב, ערבֹות ּבמסּפר ְְְְִִֶֶַַַָָָָׁשהיּו

ּולאחד עׂשרים ּבני ּבנים י' לאחד היּו ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָלאם

למּטה וד' עׂשרים מּבן ד' ּבנים, ְְְְִִִֶֶַָָָׁשמֹונה

ּבני י' לֹו ׁשהיּו מי לארץ ּובכניסתן ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָמעׂשרים,

ּבׁשמֹונה ד' לֹו ׁשהיּו ּומי ד', לֹו מתּו ְְִִִֵֶֶָָעׂשרים

ּבׁשעת עׂשרים לכלל הּגיעּו מעׂשרים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָלמּטה

הּכתּוב אמר לזה ּבזמןÏ¯·החלּקה, ּפרּוׁש ֲֶַַַָָָָֻ»«ְִֵַ

י' לֹו ׁשהיּו מי ּפרּוׁש נחלתֹו ּתרּבה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָהּמסּפר

ּכׁשעּור לֹו ּתרּבה זה ּבמסּפר, עׂשרים ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָּבני

ּבזמן ולמעט ׁשּׁשה, אּלא לֹו ׁשאין הגם ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָעׂשרה

עׂשרים ּבני ד' אּלא לֹו היּו ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹהּמסּפר

ח' לֹו ׁשּיׁש הגם ד' ּכׁשעּור לֹו לתת ְְֲִִֵֵֶַַָּתמעיט

קׁשיא לתרץ ז"ל ׁשרׁש"י ואּולי עׂשרים, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֻּבני

ּבמאמרֹו: נתחּכם ְְֲִֵַַָזֹו

.'B‚Â ÂÈ„˜Ù ÈÙÏ LÈ‡וזה אמרּו ּבספרי ƒ¿ƒ¿À»¿ְְְְִִֶָ

נתחּלקה ׁשּלא מלּמד פקדיו לפי ְְְְְְִִֵֶַַָָָֹֻלׁשֹונם

ּׁשהּוא, מה לפי וׁשבט ׁשבט לכל אּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהארץ

ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי למה סתירה ּבזה אין ּכאן. ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָעד

מׁשּפחֹות,ּבמסּפר לנ"ז ׁשּנתחּלקה ׁשמֹות ְְְְְְִִִֵֶַַָָ

זה על ּולמׁשּפחֹות לׁשבטים ׁשּנתחּלקה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָאפׁשר

והחלקים חלקים לי"ב הארץ חּלקּו ,ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָהּדר

יּטל מׁשּפחֹות ב' לֹו ׁשּיׁש ׁשבט חלקים, ְְֲִִִֵֵֶֶָָֹלנ"ז

חלקים, ד' יּטל ד' לֹו ׁשּיׁש ּומי חלקים, ֲֲִִִִֵֶָָֹב'

יֹוצאי מסּפר למר הּמסּפר ּכפי יהיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָוהחלק

ּתאמר ואם מֹואב, ערבֹות מסּפר ּולמר ְְְְְִִִִַַַַַָֹמצרים

לחּלק הצרכּו לּמה למׁשּפחֹות ׁשּמחּלקים ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻּכיון

ּגֹורלֹו ׁשבט ּכל ׁשּיהיה ּכדי הּטעם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלׁשבטים,

יחּלקּו אם כן יהיה ּׁשּלא מה עצמֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַֹּבפני

מׁשּפחֹות לׁשני ּגֹורל לעׂשֹות ׁשּיכֹול ְְְְֲִִִֵֶַָָָָלמׁשּפחֹות

יהיּו ולא ,ּולהפ זבּולן, מׁשּפחֹות עם ְְְְְְְִִִִֵֶֹֻׁשמעֹון

יחד: וׁשבט ׁשבט ְֵֵֶֶַַָּכל

˙ÎqÓ·eאמרּו ע"ב קכ"א ּדף ּבתרא ּבבא ¿«∆∆ְְַַָָָָ

יׂשראל ארץ להּו אּבעיא לׁשֹונם ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָוזה

ּתא אפלּוג, ּגברי לקרקף אֹו אפליג ְְְְְְִִִִִֵַַַָָלׁשבטים

ארץ עתידה ּתניא ועֹוד למעט רב ּבין ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָׁשמע

לא ׁשּבתחּלה ׁשבטים לי"ג ׁשּתחלק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹיׂשראל

ונעלם ּכאן. עד ׁשבטים, לי"ב אּלא ְְְְְֱִֶֶֶַָָָָָנחלקה

לפי מאיׁש ׁשּדרׁשּוה ּבספרי ּבריתא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָמהּׁש"ס

ּגם ׁשבטים ּדי"ג ּתּנא ּכי ּומסּתּברא ְְְְְִִִַַַָָָָֻפקדיו,

ּדספרי, ּכתּנא פקדיו לפי מאיׁש ּדרׁשתֹו ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֻּכן

וגֹו': רב ּבין ּבּפסּוק ְְֵֵַַַָועּין

„BÚׁשּסֹובר יֹונתן רּבי ׁשל לדרּכֹו ְְְִִֵֵֶֶַַָָָיתּבאר

הארץ, ּבאי ׁשהם הארץ ּתחלק ֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלאּלה

לכלל להּבאים ּדוקא אם יֹודע אני אין ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָועדין

לאֹותם ואפּלּו הארץ ּבאי לכלל אֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָעׂשרים

לפי לֹומר ּתלמּוד עׂשרים, לכלל הּגיעּו ְְְְִִִִִֶֶַַַֹׁשּלא

ּובזה עׂשרים, לבני ּדוקא ּכי למדּת הא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻפקּדיו
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הגֹורל ּבחינת הּוא למטה ודּוגמתֹו . . . ּבמחׁשבה עלה ׁשּכְך הדעת, מּבחינת למעלה אלא מּוׂשג, ודעת טעם ּבחינת ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאינֹו

החייםממׁש. אור ַָ

(åð)ñ :èòîì áø ïéa Búìçð ÷ìçz ìøBbä ét-ìò©¦Æ©½̈¥«¨¥−©«£¨®¥¬©−¦§¨«
i"yx£¯Bb‰ ÈtŒÏÚÏ∑:נאמר לכ הּקדׁש, ּברּוח ׁשּנתחּלקה מּגיד ׁשּפירׁשּתי; ּכמֹו מדּבר, היה הּגֹורל «ƒ«»ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

החיים."עלּֿפיֿה'" אור ִַ

(æð)úçtLî ïBLøâì íúçtLîì éålä éãe÷ô älàå§¥̧¤§¥´©¥¦»§¦§§Ÿ¨¼§¥«§À¦§©̧©Æ
:éøønä úçtLî éøøîì éúäwä úçtLî úä÷ì épLøbä©¥´§ª¦½¦§¾̈¦§©−©©§¨¦®¦§¨¦¾¦§©−©©§¨¦«

(çð)älà|éðøáçä úçtLî éðálä úçtLî éåì úçtLî ¥´¤¦§§´Ÿ¥¦À¦§©̧©©¦§¦¹¦§©³©©«¤§Ÿ¦Æ
úä÷e éçøwä úçtLî éLenä úçtLî éìçnä úçtLî¦§©³©©©§¦Æ¦§©´©©¦½¦§©−©©¨§¦®§−̈

:íøîò-úà ãìBä¦¬¤©§¨«
i"yx£ÈÂÏ ˙ÁtLÓ ‰l‡∑הּיצהרי מן ּוקצת והעּזיאלי הּׁשמעי מׁשּפחת ּכאן .חסר ≈∆ƒ¿¿…≈ƒְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

ÔÈaנו ÔB‰z�ÒÁ‡ ‚Ït˙z ‡·„Ú Ìet ÏÚ««¿»ƒ¿¿≈«¬«¿¿≈
:È¯ÈÚÊÏ È‡ÈbÒ«ƒ≈ƒ¿ƒ≈

ÔBL¯‚Ïנז ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÏ È�È�Ó ÔÈl‡Â¿ƒ≈ƒ¿»≈≈»≈¿«¿¬«¿¿≈¿
È¯¯ÓÏ ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê ˙‰˜Ï ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ≈¿ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

:È¯¯Ó ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ¿»ƒ

ÔB¯·Áנח ˙ÈÚ¯Ê È�·Ï ˙ÈÚ¯Ê ÈÂÏ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«≈ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆¿
˙‰˜e Á¯˜ ˙ÈÚ¯Ê ÈLeÓ ˙ÈÚ¯Ê ÈÏÁÓ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ«¿ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ…«¿»

:Ì¯ÓÚ ˙È „ÈÏB‡≈»«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבּפסּוק ׁשּפרׁש רׁש"י ּדברי מצּדיקים ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָאנּו

מּטעמֹו: ולא ְֲִֵֶַָֹלאּלה,

B‚Â'.נה) Ì˙·‡ ˙BhÓ ˙BÓLÏרּבי לדברי ƒ¿«¬…»¿ְְִִֵַ

הּנׁשמע ּפׁשטּיּות לׁשלל הּכתּוב ּבא ְְְִִִִַַַָָָָֹֹיאׁשּיה

הּנמנים על היא הּכּונה ׁשאין לאּלה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמאֹומרֹו

ּבני ׁשהם ּכאּלה ּפרּוׁש אּלא מֹואב ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבערבֹות

לֹומר הּכתּוב ׁשּבא מפרׁש יֹונתן ור' ְְְִֵֶֶַַָָָָָעׂשרים.

חזרּו מֹואב ּבערבֹות להּנמנים ׁשחּלקּו ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָׁשהגם

וירׁשּום, וחזרּו מצרים יֹוצאי והֹוריׁשּו ְְְְְִִִִֵֵַָָהם

ּכּיֹוצא לׁשֹונם וזה (ספרי) ּבּבריתא ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָּכאֹומרם

סאה נטל זה הארץ ּבבאי אֹומר אּתה ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבזה

וירׁשּו אביהם והֹוריׁשּו סאין ג' נטלּו ְְְְְְֲִִִֵֶָָואּלּו

ּולדר ּבׁשוה, וחּלקּו וחזרּו החּיים את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּמתים

אֹומרֹו נכֹון על ידּיק הּדברeÏÁ�Èזה ׁשּכּנה ְְֶַַָֻƒ¿»ִֶַָָָ

עד הּדּבּור מטּבע ּכן ּׁשאין מה ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַלּנֹוחלים

ּכאֹומרֹו ‰‡¯ıעּתה, ˜ÏÁz,יחּלקּו אמר ולא ְְַָ≈»≈»»∆ְְְַַָֹ

אֹומרֹו �B˙ÏÁוכן ‰a¯zאֹומרֹו וכן ÔzÈוכּו' ְְֵ«¿∆«¬»ְְְֵÀ«

,B˙ÏÁ�,נחלתֹו יּקח אמר ‡˙ולא ˜ÏÁÈ «¬»ְֲִַַַָָֹ≈»≈∆

ı¯‡‰למדּת הא הארץ, יחּלקּו אמר ולא »»∆ְְְְֶַַַָָָָָָֹ

יעׂשה אׁשר מדּבר הּכתּוב היה עּתה ְֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשעד

ינחלּו וגֹו' לׁשמֹות ּומאמר אֹותם, ְְְְְֲִִִַַַָָּבהנחיל

ׁשהּגיעתם אחר הּנֹוחלים ּׁשּיעׂשּו מה ֲֲִִִֶֶַַַַַָָהּוא

אֹותּה נחלּו ּכאּלּו זה ּבדר ינחלּוה ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַָָָָהּנחלה

וחֹוזרים מהם מהם,אבֹותיהם אֹותּה ונֹוחלים ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָ

אֹומרֹו �NB‡והּוא ¯ÈkÊ‰ ‡Ï Èk eÏÁ�È ְְƒ¿»ƒ…ƒ¿ƒ≈

:Ba ¯·c‰ LÈaÏ‰Ï ÏÈÁ�n‰««¿ƒ¿«¿ƒ«»»

ËÚÓÏ.נו) ·¯ ÔÈaּדף בתרא ּבבא ּבמּסכת ≈«ƒ¿»ְְֶֶַַַָָָ

להּו אּבעיא לׁשֹונם וזה אמרּו ע"ב ְְְְְִֶָָָָקכ"א

ּגברי לקרקף אֹו אפלּוג לּׁשבטים יׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָארץ

ּתניא ועֹוד למעט, רב ּבין ׁשמע ּתא ְְְְְִִֵַַַָָָאפלּוג

ׁשבטים לי"ג ׁשּתחלק יׂשראל ארץ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָעתידה

ולא וכּו' לי"ב אּלא נחלקה לא ְְְְְְִִֶֶֶָָָֹֹׁשּבתחּלה

למעט רב ּבין ׁשּנאמר ּבכסף אּלא ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָנתחּלקה

סאה חמׁש ׁשוה ּביהּודה סאה יהּודה רּבי ְְְִִֵֶַַָָָָָָָאמר

לׁשֹונֹו וזה ׁשם רׁשּב"ם וכתב ּכאן. עד ְְְְִֶַַַַָָָָָּבּגליל

מה ׁשבט ּכל ׁשּיּקח וגֹו' רב ּבין ׁשמע ְְִֵֵֶֶַַַַָָּתא

חלק לֹו מּגיע ׁשהיה ּבין הּגֹורל לֹו ִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּׁשּיּתן

ּבין מעט אנׁשים ּבֹו ׁשּיׁש ׁשבט ּכגֹון ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָֻמרּבה

אנׁשים לֹו ׁשּיׁש ּכגֹון מּועט חלק לֹו ְֲִֵֵֶֶֶָָָָׁשהיה

וכּו' ּבׁשוה חֹולקין הּׁשבטים ּדכל וכּו' ְְְְְְְִִִֶַָָָֻמרּבים

מפּׁשט לּמה הּגמרא ּבדברי וקׁשה ּכאן. ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָעד

ׁשהרי מּמּנּו, הכרח לֹו ׁשאין ּכיון ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמהּכתּוב

לירּוׁשלים לּקרֹוב מפרׁשֹו ׁשּמביא ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבּבריתא

מעט, רחֹוק רב, קֹוריהּו קרֹוב מּמּנּה, ְְִֵֶַַָָָָורחֹוק

יֹותר: ׁשּׁשוה ְִֵֶֶָלפי

„BÚÂסֹופם סֹותרים הּׁש"ס ּדברי נראים ¿ְְְִִִִֵַַָ

ּבין ׁשמע ּתא מאֹומרֹו ּכי ְְְִִִֵֵַָָָלתחּלתם,

ּבׁשוה ׁשּנתחּלקה ׁשּסֹובר ּדעּתֹו מגּלה וגֹו' ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָרב

ּכן מׁשמע לא ּתניא ועֹוד ּומאֹומרֹו ְְְְְִֵֵַַַָָָֹלּׁשבטים

מקֹום לרחּוק וגֹו' רב ּבין אֹומרֹו מפרׁש ְְְְֲִֵֵֵֶַָָׁשהרי

לֹומר אנּו מכרחים זה ּומּכח מקֹום, ְְִִֵֶַַָָָֹֻוקרּוב

יׂשראל ארץ ּדעתידה ּתּנא ּכי הּתלמּוד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּדסֹובר

לּׁשבטים יׂשראל ארץ ׁשּנתחּלקה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָסֹובר

ׁשמע ּתא ּבּמאמר הּׁשס העיר ולזה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָּבהׁשואה,

הּבריתא ּכדברי ּדסֹובר לֹומר למעט רב ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָּבין

אּלּו ּדברים ואין ּבׁשוה, לּׁשבטים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּנתחּלקה

ּבין למעט רב ּבין נפרׁש אם ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָצֹודקים

אנׁשיוׁשב לׁשעּור מעט לנֹוטל רב ׁשּנֹוטל ט ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ

וכן מקֹום, וקרּוב מקֹום רחּוק לֹומר לנּו ְְִִִֵֵַַָָָמּנין

לֹומר מּנין וכּו' מקֹום לרחּוק נפרׁש אם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָלהפ

וכּו': ְְְֶֶָׁשּנחלקה

„BÚÂאם לּׁשבטים ּבׁשוה ׁשּנחלקה נאמר אם ¿ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹ

יאׁשּיה ורּבי יֹונתן רּבי מחלקת נעמיד ְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֹּכן

למר עצמֹו ּבפני וׁשבט ׁשבט ּכל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָֻּבחלּקת

מה זה ּכפי הארץ, לבאי ּולמר מצרים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָליֹוצאי

לׁשֹונם וזה קי"ח. ּדף ׁשם הּגמרא ְְְְֶַַַָָָָָּמקׁשה

ּדקא הינּו מצרים ליֹוצאי ּדאמר למאן ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָּבׁשלמא

וידּברּו י"ד) י"ז (יהֹוׁשע ּדכתיב יֹוסף ּבני ְְְְְְִִֵֵַַַַָֻצוחן

למאן יֹוסף,אּלא מאיּבני הארץ לבאי ּדאמר ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

עד טפלים, מּׁשּום ׁשקּול, ּכּלהּו צוחי ְְְִִֵֵַַָָֻקא

הּסברֹות ׁשּלכל ּכיון קׁשיא רֹואה אני אין ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֻּכאן.

וטענת הּׁשבטים עם ּבׁשוה יֹוסף ּבני ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָנטלּו

הּׁשבטים מּכל רּבים ׁשהם הּוא יֹוסף ְְִִִֵֵֵֶַַָָּבני

להאֹומר ּובין מצרים ליֹוצאי להאֹומר ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָּובין

הּׁשבט ּבחּלּוק היא מחלקּתם הארץ ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָלבאי

לרּבי ּבין יֹונתן לרּבי ּדבין וּדאי אּלא ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָעצמֹו,

לּׁשבטים, ּבהׁשואה הארץ נתחּלקה לא ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֹיאׁשּיה

ׁשניהם, הפ ּדבריתא ּתּנא להעמיד ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָואין

ּבׁשוה לּׁשבטים ׁשּנתחּלקה נאמר אם ְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹועֹוד

ּכפי ׁשהרי יהּודה ׁשבט לצעק לֹו היה ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֹיֹותר

ע"ו יהּודה ּבמסּפר יׁש הארץ ּבאי ְְְְִִֵֵֶַַָָָָמסּפר

יחד ואפרים מנּׁשה ּומסּפר מאֹות וחמׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַאלף

ׁשניהם יתרים ׁשאין נמצא ּומאתים אלף ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָפ"ה

מאֹות ּוׁשבע אלפים ׁשמֹונה אּלא ְְֲִִֵֶַָָָָמיהּודה

חלקים ׁשני נטלּו הם ׁשהרי ּבכפלים ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָונטלּו

ׁשּלא ׁשם ׁשּמבאר ּכמֹו אחד חלק ְְִֵֶֶֶֶָָָָֹֹויהּודה

ׁשּלא מּלוי לבד ׁשבטים לי"ב אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹנתחּלקה

ּבארץ: חלק ֵֶֶַָָָנטל

‡l‡ּדעת על עלה לא ּכי ּבעיני הּנכֹון ∆»ְִֵַַַַַָָָֹ

לּׁשבטים ׁשּנתחּלקה לֹומר ְְְְִִֶַַַַָָָָהּגמרא

ׁשאמר ּדבריו ּופרּוׁש רׁשּב"ם, ּכדברי ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָּבׁשוה

הּכתּוב מּמׁשמעּות למעט רב ּבין ׁשמע ְְְִִֵַַַַָָָָּתא

ּׁשהזּכיר מּמה לּׁשבטים היה ׁשהחּלּוק ְְִִִִִִֶֶַַַַָָָמֹוכיח

ׁשהיתה ׁשהחלּקה הרי למעט רב ּבין ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּבּגֹורל

מּועט, וחלק רב חלק ּבֹו היה הּגֹורל ּפי ְִֵֵֶֶַַַָָָָעל

ּתאמר לאמרואם יצּדק לא ּדגברי לקרקף ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָֹֹֻ

ּבין הּוא ּומעט רב ּופרּוׁש למעט, רב ְְִֵֵֵַַָָּבין

ׁשבט ּובין הרּבה אנׁשיו ּכפי לֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשבט

על יהיה הּכל מּועט אנׁשיו ּכפי לֹו ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹׁשּיׁש
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(èð)íLå|dúà äãìé øLà éåì-úa ãáëBé íøîò úLà §¥´¥´¤©§À̈¤̧¤Æ©¥¦½£¤̧¨«§¨¬Ÿ¨²
úàå äLî-úàå ïøäà-úà íøîòì ãìzå íéøöîa éåìì§¥¦−§¦§¨®¦©¥´¤§©§À̈¤©«£ŸÆ§¤¤½§¥−

:íúçà íéøî¦§¨¬£Ÿ¨«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓa ÈÂÏÏ d˙‡ ‰„ÏÈ ¯L‡∑(יב ּבמצרים.(סוטה הֹורתּה ואין ּבמצרים] [לדתּה ּבמצרים, ילדּתּה אׁשּתֹו ¬∆»¿»…»¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

ותׁשע ׁשּׁשים אּלא מֹוצא אּתה אי ּבפרטן ׁשהרי ׁשבעים, מנין הׁשלימה והיא ילדּתּה. החֹומה לתֹו .ּכׁשּנכנסּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

(ñ)øæòìà-úà àeäéáà-úàå áãð-úà ïøäàì ãìeiå©¦¨¥´§©«£½Ÿ¤¨¨−§¤£¦®¤¤§¨¨−
:øîúéà-úàå§¤¦«¨¨«

(àñ):ýåýé éðôì äøæ-Là íáéø÷äa àeäéáàå áãð úîiå©¨¬¨¨−̈©«£¦®§©§¦¨¬¥«¨¨−¦§¥¬§Ÿ̈«

(áñ)ìL íäéã÷ô eéäiå-ïaî øëæ-ìk óìà íéøNòå äL ©¦«§´§ª«¥¤À§¨³§¤§¦Æ¤½¤¨¨¨−¦¤
ék äìòîå Lãç|ék ìàøNé éða CBúa eã÷túä àì ´Ÿ¤¨¨®§¨¦´´Ÿ¨§¨«§À§Æ§¥´¦§¨¥½Â¦

:ìàøNé éða CBúa äìçð íäì ïzð-àì«Ÿ¦©³¨¤Æ©«£½̈§−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ È�a CB˙a e„˜t˙‰ ‡Ï Èk∑,נחלה להם לאֿנּתן ּכי ּטעם? ּומה ׁשנה. עׂשרים ּבני נמנין להיֹות ƒ…»¿»¿¿¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

נחלתֹו" יּתן ּפקדיו לפי "איׁש ׁשּנאמר: נחלה, ּבני היּו ׁשנה עׂשרים מּבן .והּנמנין ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻ

(âñ)éða-úà eã÷t øLà ïäkä øæòìàå äLî éãe÷t älà¥µ¤§¥´¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®£¤̧¨«§¹¤§¥³
:Bçøé ïcøé ìò áàBî úáøòa ìàøNé¦§¨¥Æ§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«

(ãñ)ïäkä ïøäàå äLî éãe÷tî Léà äéä-àì älàáe§¥̧¤ÆŸ¨´¨¦½¦§¥´¤½§©«£−Ÿ©Ÿ¥®
:éðéñ øaãîa ìàøNé éða-úà eã÷t øLà£¤¬¨«§²¤§¥¬¦§¨¥−§¦§©¬¦¨«

i"yx£'B‚Â LÈ‡ ‰È‰Œ‡Ï ‰l‡·e∑מחּבבֹות היּו ׁשהן לפי המרּגלים, ּגזרת נגזרה לא הּנׁשים על הארץ;אבל את ¿≈∆…»»ƒ¿ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
אֹומרים יד)האנׁשים ּפרׁשת(במדבר נסמכה לכ אחּזה", "ּתנהּֿלנּו אֹומרֹות: והּנׁשים מצרימה", ונׁשּובה ראׁש "נּתנה : ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ

לכאן צלפחד .ּבנֹות ְְְְָָָ

(äñ)øúBð-àìå øaãna eúîé úBî íäì ýåýé øîà-ék¦«¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¬¨ª−©¦§¨®§«Ÿ©³
ñ :ïeð-ïa òLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék Léà íäî¥¤Æ¦½¦µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©¦«

æë(à)øéëî-ïa ãòìb-ïa øôç-ïa ãçôìö úBða äðáø÷zå©¦§©¹§¨§´§¨§À̈¤¥³¤¤¦§¨Æ¤¨¦´
åéúða úBîL älàå óñBé-ïá äMðî úçtLîì äMðî-ïa¤§©¤½§¦§§−Ÿ§©¤´¤¥®§¥̧¤Æ§´§Ÿ½̈

:äöøúå äkìîe äìâçå äòð äìçî©§¨´Ÿ½̈§¨§¨¬¦§−̈§¦§¨«
i"yx£ÛÒBÈŒÔa ‰M�Ó ˙ÁtLÓÏ∑את חּבב יֹוסף :ל לֹומר אּלא "ּבןֿמנּׁשה"? נאמר ּכבר והלא נאמר? לּמה ¿ƒ¿¿…¿«∆∆≈ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר נ)הארץ, ּוללּמד,(בראשית אחּזה". "ּתנהּֿלנּו ׁשּנאמר: הארץ, את חּבבּו ּובנֹותיו וגֹו'", אתֿעצמתי "והעלתם : ְְְְְְְְֱֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
הרי לׁשבח, ליחסֹו מהם ּבאחד הּכתּוב ל ּופרט סתּומים, אבֹותיו ּומעׂשה ׁשּמעׂשיו מי ׁשּכל צּדיקים, ּכּלם ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻׁשהיּו

„ÏÈ„˙נט ÈÂÏ ˙a „·ÎBÈ Ì¯ÓÚ ˙z‡ ÌeLÂ¿ƒ««¿»∆∆«≈ƒƒ≈«
Ô¯‰‡ ˙È Ì¯ÓÚÏ ˙„ÏÈÂ ÌÈ¯ˆÓa ÈÂÏÏ d˙È»«¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒƒ≈«¿«¿»»«¬…

:ÔB‰˙Á‡ ÌÈ¯Ó ˙ÈÂ ‰LÓ ˙ÈÂ¿»…∆¿»ƒ¿»¬»¿

È˙ס ‡e‰È·‡ ˙ÈÂ ·„� ˙È Ô¯‰‡Ï „ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿«¬…»»»¿»¬ƒ»
:¯Ó˙È‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÏ‡∆¿»»¿»ƒ»»

‡M˙‡סא ÔB‰·B¯˜a ‡e‰È·‡Â ·„� ˙ÈÓeƒ»»«¬ƒ¿»≈∆»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙¯Îe�¿≈»√»¿»

Ïkסב ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e ÔÈ¯NÚ ÔB‰È�È�Ó BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈«¿ƒ¿»»«¿ƒ»
eÈ�Ó˙‡ ‡Ï È¯‡ ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc¿»ƒ««¿»¿≈»¬≈»ƒ¿¿ƒ
ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡ ‡Ï È¯‡ Ï‡¯NÈ È�· B‚a¿¿≈ƒ¿»≈¬≈»ƒ¿¿ƒ«¿

:Ï‡¯NÈ È�· B‚a ‡�ÒÁ‡«¬»»¿¿≈ƒ¿»≈

B�Óסג Èc ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ È�È�Ó ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈…∆¿∆¿»»«¬»ƒ¿
‡�c¯È ÏÚ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa Ï‡¯NÈ È�a ˙È»¿≈ƒ¿»≈¿≈¿«»¿»««¿≈»

:BÁ¯È„ƒ≈

Ô¯‰‡Âסד ‰LÓ È�È�nÓ ¯·‚ ‰Â‰ ‡Ï ÔÈl‡·e¿ƒ≈»¬»¿«ƒƒ¿»≈…∆¿«¬…
‡¯a„Óa Ï‡¯NÈ È�a ˙È B�Ó Èc ‡�‰k«¬»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»

:È�ÈÒ„¿ƒ»

a„Óa¯‡סה Ôe˙eÓÈ ˙ÓÓ ÔB‰Ï ÈÈ ¯Ó‡ È¯‡¬≈¬«¿»¿≈«¿¿«¿¿»
¯a ·Ïk Ô‰l‡ L�‡ ÔB‰�Ó ¯‡zL‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿«ƒ¿¡«∆»≈»≈«

:Ôe� ¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ¿À∆ƒÀ««

a¯א „ÚÏb ¯a ¯ÙÁ ¯a „ÁÙÏˆ ˙�a ‡·È¯˜Â¿»ƒ»¿«¿»¿»«≈∆«ƒ¿»«
ÛÒBÈ ¯a ‰M�Ó ˙ÈÚ¯ÊÏ ‰M�Ó ¯a ¯ÈÎÓ»ƒ«¿«∆¿«¿¬«¿«∆«≈
‰Ï‚ÁÂ ‰Ú� ‰ÏÁÓ d˙�a ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿»≈«¿»…»¿»¿»

:‰ˆ¯˙Â ‰kÏÓeƒ¿»¿ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

חלקיהם, ּבֹו ׁשּיּטלּו הּמקֹום לענין הּגֹורל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּפי

וכּו' יׂשראל ארץ עתידה ּתניא ועֹוד ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָואֹומרֹו

ׁשּיׁש לפי ּבאּור, ּביֹותר הּדבר להביא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָירצה

מּפסּוק להֹוכיח ׁשאין ולֹומר לחלק הּדין ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָֹלבעל

לקרקף נתחּלקה ׁשּלא לֹומר אּלא למעט רב ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבין

לּמׁשּפחֹות אם להסּתּפק יׁש עדין אבל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָּדגברי

ארץ עתידה ּתניא ועֹוד אמר לזה לּׁשבטים, ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָאֹו

נמצינּו ׁשבטים. לי"ב נתחּלקה וכּו' ְְְְְְְִִִִִֵַָָָיׂשראל

הּסברֹות לכל למעט רב ּבין ּפרּוׁש ּכי ְְְְִִִֵֵַַָָָאֹומרים

ולא ּבׁשוה הּׁשבטים ׁשּיחלקּו מּמּנּו נׁשמע ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹאין

ּתּנא ּוכדברי הּפקּודים, ׁשעּור ּכפי אּלא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָחּלקּו

פקדיו: לפי איׁש ּבּפסּוק ׁשהבאתי ספרי ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֻׁשל
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(èð)íLå|dúà äãìé øLà éåì-úa ãáëBé íøîò úLà §¥´¥´¤©§À̈¤̧¤Æ©¥¦½£¤̧¨«§¨¬Ÿ¨²
úàå äLî-úàå ïøäà-úà íøîòì ãìzå íéøöîa éåìì§¥¦−§¦§¨®¦©¥´¤§©§À̈¤©«£ŸÆ§¤¤½§¥−

:íúçà íéøî¦§¨¬£Ÿ¨«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓa ÈÂÏÏ d˙‡ ‰„ÏÈ ¯L‡∑(יב ּבמצרים.(סוטה הֹורתּה ואין ּבמצרים] [לדתּה ּבמצרים, ילדּתּה אׁשּתֹו ¬∆»¿»…»¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

ותׁשע ׁשּׁשים אּלא מֹוצא אּתה אי ּבפרטן ׁשהרי ׁשבעים, מנין הׁשלימה והיא ילדּתּה. החֹומה לתֹו .ּכׁשּנכנסּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

(ñ)øæòìà-úà àeäéáà-úàå áãð-úà ïøäàì ãìeiå©¦¨¥´§©«£½Ÿ¤¨¨−§¤£¦®¤¤§¨¨−
:øîúéà-úàå§¤¦«¨¨«

(àñ):ýåýé éðôì äøæ-Là íáéø÷äa àeäéáàå áãð úîiå©¨¬¨¨−̈©«£¦®§©§¦¨¬¥«¨¨−¦§¥¬§Ÿ̈«

(áñ)ìL íäéã÷ô eéäiå-ïaî øëæ-ìk óìà íéøNòå äL ©¦«§´§ª«¥¤À§¨³§¤§¦Æ¤½¤¨¨¨−¦¤
ék äìòîå Lãç|ék ìàøNé éða CBúa eã÷túä àì ´Ÿ¤¨¨®§¨¦´´Ÿ¨§¨«§À§Æ§¥´¦§¨¥½Â¦

:ìàøNé éða CBúa äìçð íäì ïzð-àì«Ÿ¦©³¨¤Æ©«£½̈§−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ È�a CB˙a e„˜t˙‰ ‡Ï Èk∑,נחלה להם לאֿנּתן ּכי ּטעם? ּומה ׁשנה. עׂשרים ּבני נמנין להיֹות ƒ…»¿»¿¿¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

נחלתֹו" יּתן ּפקדיו לפי "איׁש ׁשּנאמר: נחלה, ּבני היּו ׁשנה עׂשרים מּבן .והּנמנין ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻ

(âñ)éða-úà eã÷t øLà ïäkä øæòìàå äLî éãe÷t älà¥µ¤§¥´¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®£¤̧¨«§¹¤§¥³
:Bçøé ïcøé ìò áàBî úáøòa ìàøNé¦§¨¥Æ§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«

(ãñ)ïäkä ïøäàå äLî éãe÷tî Léà äéä-àì älàáe§¥̧¤ÆŸ¨´¨¦½¦§¥´¤½§©«£−Ÿ©Ÿ¥®
:éðéñ øaãîa ìàøNé éða-úà eã÷t øLà£¤¬¨«§²¤§¥¬¦§¨¥−§¦§©¬¦¨«

i"yx£'B‚Â LÈ‡ ‰È‰Œ‡Ï ‰l‡·e∑מחּבבֹות היּו ׁשהן לפי המרּגלים, ּגזרת נגזרה לא הּנׁשים על הארץ;אבל את ¿≈∆…»»ƒ¿ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
אֹומרים יד)האנׁשים ּפרׁשת(במדבר נסמכה לכ אחּזה", "ּתנהּֿלנּו אֹומרֹות: והּנׁשים מצרימה", ונׁשּובה ראׁש "נּתנה : ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ

לכאן צלפחד .ּבנֹות ְְְְָָָ

(äñ)øúBð-àìå øaãna eúîé úBî íäì ýåýé øîà-ék¦«¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¬¨ª−©¦§¨®§«Ÿ©³
ñ :ïeð-ïa òLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék Léà íäî¥¤Æ¦½¦µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©¦«

æë(à)øéëî-ïa ãòìb-ïa øôç-ïa ãçôìö úBða äðáø÷zå©¦§©¹§¨§´§¨§À̈¤¥³¤¤¦§¨Æ¤¨¦´
åéúða úBîL älàå óñBé-ïá äMðî úçtLîì äMðî-ïa¤§©¤½§¦§§−Ÿ§©¤´¤¥®§¥̧¤Æ§´§Ÿ½̈

:äöøúå äkìîe äìâçå äòð äìçî©§¨´Ÿ½̈§¨§¨¬¦§−̈§¦§¨«
i"yx£ÛÒBÈŒÔa ‰M�Ó ˙ÁtLÓÏ∑את חּבב יֹוסף :ל לֹומר אּלא "ּבןֿמנּׁשה"? נאמר ּכבר והלא נאמר? לּמה ¿ƒ¿¿…¿«∆∆≈ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר נ)הארץ, ּוללּמד,(בראשית אחּזה". "ּתנהּֿלנּו ׁשּנאמר: הארץ, את חּבבּו ּובנֹותיו וגֹו'", אתֿעצמתי "והעלתם : ְְְְְְְְֱֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
הרי לׁשבח, ליחסֹו מהם ּבאחד הּכתּוב ל ּופרט סתּומים, אבֹותיו ּומעׂשה ׁשּמעׂשיו מי ׁשּכל צּדיקים, ּכּלם ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻׁשהיּו

„ÏÈ„˙נט ÈÂÏ ˙a „·ÎBÈ Ì¯ÓÚ ˙z‡ ÌeLÂ¿ƒ««¿»∆∆«≈ƒƒ≈«
Ô¯‰‡ ˙È Ì¯ÓÚÏ ˙„ÏÈÂ ÌÈ¯ˆÓa ÈÂÏÏ d˙È»«¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒƒ≈«¿«¿»»«¬…

:ÔB‰˙Á‡ ÌÈ¯Ó ˙ÈÂ ‰LÓ ˙ÈÂ¿»…∆¿»ƒ¿»¬»¿

È˙ס ‡e‰È·‡ ˙ÈÂ ·„� ˙È Ô¯‰‡Ï „ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿«¬…»»»¿»¬ƒ»
:¯Ó˙È‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÏ‡∆¿»»¿»ƒ»»

‡M˙‡סא ÔB‰·B¯˜a ‡e‰È·‡Â ·„� ˙ÈÓeƒ»»«¬ƒ¿»≈∆»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙¯Îe�¿≈»√»¿»

Ïkסב ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e ÔÈ¯NÚ ÔB‰È�È�Ó BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈«¿ƒ¿»»«¿ƒ»
eÈ�Ó˙‡ ‡Ï È¯‡ ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc¿»ƒ««¿»¿≈»¬≈»ƒ¿¿ƒ
ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡ ‡Ï È¯‡ Ï‡¯NÈ È�· B‚a¿¿≈ƒ¿»≈¬≈»ƒ¿¿ƒ«¿

:Ï‡¯NÈ È�· B‚a ‡�ÒÁ‡«¬»»¿¿≈ƒ¿»≈

B�Óסג Èc ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ È�È�Ó ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈…∆¿∆¿»»«¬»ƒ¿
‡�c¯È ÏÚ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa Ï‡¯NÈ È�a ˙È»¿≈ƒ¿»≈¿≈¿«»¿»««¿≈»

:BÁ¯È„ƒ≈

Ô¯‰‡Âסד ‰LÓ È�È�nÓ ¯·‚ ‰Â‰ ‡Ï ÔÈl‡·e¿ƒ≈»¬»¿«ƒƒ¿»≈…∆¿«¬…
‡¯a„Óa Ï‡¯NÈ È�a ˙È B�Ó Èc ‡�‰k«¬»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»

:È�ÈÒ„¿ƒ»

a„Óa¯‡סה Ôe˙eÓÈ ˙ÓÓ ÔB‰Ï ÈÈ ¯Ó‡ È¯‡¬≈¬«¿»¿≈«¿¿«¿¿»
¯a ·Ïk Ô‰l‡ L�‡ ÔB‰�Ó ¯‡zL‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿«ƒ¿¡«∆»≈»≈«

:Ôe� ¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ¿À∆ƒÀ««

a¯א „ÚÏb ¯a ¯ÙÁ ¯a „ÁÙÏˆ ˙�a ‡·È¯˜Â¿»ƒ»¿«¿»¿»«≈∆«ƒ¿»«
ÛÒBÈ ¯a ‰M�Ó ˙ÈÚ¯ÊÏ ‰M�Ó ¯a ¯ÈÎÓ»ƒ«¿«∆¿«¿¬«¿«∆«≈
‰Ï‚ÁÂ ‰Ú� ‰ÏÁÓ d˙�a ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿»≈«¿»…»¿»¿»

:‰ˆ¯˙Â ‰kÏÓeƒ¿»¿ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

חלקיהם, ּבֹו ׁשּיּטלּו הּמקֹום לענין הּגֹורל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּפי

וכּו' יׂשראל ארץ עתידה ּתניא ועֹוד ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָואֹומרֹו

ׁשּיׁש לפי ּבאּור, ּביֹותר הּדבר להביא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָירצה

מּפסּוק להֹוכיח ׁשאין ולֹומר לחלק הּדין ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָֹלבעל

לקרקף נתחּלקה ׁשּלא לֹומר אּלא למעט רב ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבין

לּמׁשּפחֹות אם להסּתּפק יׁש עדין אבל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָּדגברי

ארץ עתידה ּתניא ועֹוד אמר לזה לּׁשבטים, ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָאֹו

נמצינּו ׁשבטים. לי"ב נתחּלקה וכּו' ְְְְְְְִִִִִֵַָָָיׂשראל

הּסברֹות לכל למעט רב ּבין ּפרּוׁש ּכי ְְְְִִִֵֵַַָָָאֹומרים

ולא ּבׁשוה הּׁשבטים ׁשּיחלקּו מּמּנּו נׁשמע ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹאין

ּתּנא ּוכדברי הּפקּודים, ׁשעּור ּכפי אּלא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָחּלקּו

פקדיו: לפי איׁש ּבּפסּוק ׁשהבאתי ספרי ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֻׁשל
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ּכגֹון לגנאי, יחסֹו ואם צּדיק. ּבן צּדיק כה)זה עּמֹו(מ"ב הּנזּכרים ׁשּכל ּבידּוע אליׁשמע" ּבן ּבןֿנתניה יׁשמעאל "ּבא ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
היּו B‚Â'.רׁשעים ‰Ú� ‰ÏÁÓ∑אֹומר הּוא לו)ּולהּלן ּכזֹו,(במדבר זֹו ׁשקּולֹות ׁשּכּלן מּגיד, תרצה", מחלה "וּתהיינה : ְִָָ«¿»…»¿ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

סדרן את ׁשּנה החיים.לפיכ אור ְְִִִֶָָָ

(á)éðôìå ïäkä øæòìà éðôìå äLî éðôì äðãîòzå©©«£¹Ÿ§¨¦§¥´¤À§¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥¬
:øîàì ãòBî-ìäà çút äãòä-ìëå íàéNpä©§¦¦−§¨¨«¥¨®¤¬©«Ÿ¤¥−¥«Ÿ

i"yx£¯ÊÚÏ‡ È�ÙÏÂ ‰LÓ È�ÙÏ∑אהרן ׁשּמת אחר הארּבעים ּבׁשנת אּלא לפניהם עמדּו ׁשּלא LÓ‰.מּגיד, È�ÙÏ∑ ƒ¿≈…∆¿ƒ¿≈∆¿»»ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹƒ¿≈…∆
יאׁשּיה. רּבי ּדברי ודרׁשהּו, הּמקרא סרס אּלא יֹודע? אלעזר ידע, לא מׁשה אם אפׁשר, אלעזר? לפני ּכ ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹואחר

ּכ לפני ועמדּו יֹוׁשבים היּו הּמדרׁש ּבבית אֹומר: אלעזר רּבי מּׁשּום חנן ספרי)ּלםאּבא קיט, החיים.(ב"ב אור ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֻ

k‰�‡ב ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜Â ‰LÓ Ì„˜ ‡Ó˜Â¿»»√»…∆¿√»∆¿»»«¬»
ÔkLÓ Ú¯˙a ‡zL�k ÏÎÂ ‡i·¯·¯ Ì„˜Â¿√»«¿¿«»¿»¿ƒ¿»ƒ¿««¿«
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dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â',א) ˙B�a ‰�·¯˜zÂאֹומרֹו‰�·¯˜zÂ «ƒ¿«¿»¿¿ְ«ƒ¿«¿»

ׁשאמר וגֹו' וּתעמדנה ּבמאמר הסּפיק ְְְְְֲֲִִֶַַַַַָָֹֹולא

עד מׁשה לפני עמדּו ׁשּלא לֹומר ,ְְְִֵֶֶַַָָֹּבסמּו

יׁש ּכי וראּו הגּונה ּבעצה יחד ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָׁשהתועדּו

אבאר ּכאׁשר הּנׁשמעת ּבטענה נכֹונה ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָּבפיהם

וכּו'. מׁשה לפני עמדּו ּכ ואחר הּׁשם ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָּבעזרת

הּדר זה על ירצה BÁtLÓÏ˙וגֹו'zÂ˜¯·�‰אֹו ְִֶֶֶֶַַ«ƒ¿«¿»ְ¿ƒ¿¿

ÛÒBÈ Ô· ‰M�Óעצה לקחת ׁשּנתועדּו ּפרּוׁש ¿«∆∆≈ְֲִֵֵֶַַַָָ

ּדר מּׁשּום עּמהם ּולהּמל הּׁשבט ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָמּגדֹולי

לֹומר ּבנֹות ּבאֹומרֹו הּכתּוב ׁשרמז ואּולי ְְְְֶֶֶַַַַָָארץ.

לפי איׁש ּבסמּו ּׁשאמר מה היתה ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשהערתם

נׁשים יצאּו לׁשֹונם וזה ּבספרי ואמרּו ְְְְְְְְִִִֶָָָָָֻפקדיו

ּבאֹומרֹו ירצה אֹו להּגידzÂ˜¯·�‰וכּו'. וגֹו' ְְְְִֶ«ƒ¿«¿»ְְִַ

מׁשה, לפני ׁשעמדּו וקדם היּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּביׁשנּיֹות

אֹומרֹונת והּוא הּׁשבטים, ּגדֹולי לפני קרבּו ְְְְְְְִִִֵֵַָָ

‰M�Ó ˙ÁtLÓÏלבני ׁשּנתקרבּו ואחר ¿ƒ¿¿…¿«∆ְְְְִִֵֶַַָ

לפני לעמד הּבּוׁשה מסוה הסירּו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֹמׁשּפחּתם

ודרׁשהּו הּמקרא סרס האֹומר ּולדברי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָמׁשה,

לעמד ׁשּקדמּו עד מׁשה, לפני לעמד יכלּו ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹֹֹלא

הּבׁשת: מּמּדת זה ודבר מּמּנּו, ׁשּלמּטה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָלפני

.'B‚Â ¯ÙÁ Ôa „ÁÙÏˆ ˙B�aלדעת צרי ¿¿»¿»∆≈∆¿ִַַָָ

על סמ ולא הּכתּוב יחסם ענין ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹלאיזה

וׁשם מנּׁשה ּבני ּבמסּפר ּבסמּו ּׁשהזּכיר ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָמה

ּדרׁשּו (ספרי) ורז"ל ּבנֹותיו, וׁשם צלפחד ְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָנאמר

הּטענה ּבזה ה' ׁשרׁשם לֹומר ואפׁשר ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָּדרׁשֹות.

ּפי על והיא להתועד, יחד נתקרבּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשעליה

וזה קי"ח. ּדף ּבתרא ּבבבא ז"ל ְְְְִֵֶֶַַָָָּדבריהם

מצרים ליֹוצאי ּדאמר למאן ּבׁשלמא ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָלׁשֹונם

למאן אּלא צלפחד ּבנֹות צוחן ּדקא ְְְְְְְֶַַָָָָָָהינּו

ליתיּה הא צוחן אמאי הארץ לבאי ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָּדאמר

ׁשאפּלּו ּפרּוׁש ּכאן. עד לחזרה, ּומתרץ ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹּדלׁשקל

מּכח לֹומר הכרח הארץ לבאי ּדאמר ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻלמאן

הארץ ׁשּבאי וגֹו' אבתם מּטֹות לׁשמֹות ְְֲִֵֶֶַָָָָָֹּפסּוק

ונֹוחלים וחֹוזרים מצרים ליֹוצאי הּנחלה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָיחזירּו

לחפר נחלתם חפר ּבני ּכׁשּיחזירּו ּכן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואם

ּבירּוׁשת עּמהם הּבנֹות יזּכּו מהם לנחל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹויחזרּו

צלפחד ּבנֹות ּבמאמר הּבאה הּטענה והיא ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָחפר,

ּדאמר למאן ּתהיה החלּקה אם חפר, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֻּבן

לּתן ּבטענה ּבאים מצרים ליֹוצאי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּנחלקה

הּנֹוגעת וחלּקה אביהם צלפחד חלק ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֻלהם

ּדאמר ּולמאן מֹוריׁשם, מֹוריׁש ּבחפר ְְְִִֵֶֶַָָָָלהם

צלפחד ּבנֹות הּדר זה על יתּבאר הארץ ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלבאי

כן ּפי על אף לבאיה הארץ ׁשּנחלקה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוהגם

חפר ּבן צלפחד היֹות טענת לצד ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַַַָָנתועדּו

להנחיל ויחזר לחפר חפר ּבני נחלת ְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹּוכׁשּתחזר

ּדֹודיהן: עם יחד חלק לּבנֹות נֹוגע ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָיהיה

B¯ÓB‡Â‰M�Ó Ôa ¯ÈÎÓ Ôa „ÚÏb Ôaּכבר , ¿¿∆ƒ¿»∆»ƒ∆¿«∆ְָ

לׁשֹונם וזה ּבספרי ואמרּו רז"ל ְְְְְְִִִֵֶַַָָהעירּו

היה ׁשּצלפחד ּכׁשם הּכתּוב ּכמּגיד ּבכֹור ְְְְִֵֶַַָָָָָָ

הּכתּוב יכּון זה ּוכפי ּכאן. עד ּבכֹורֹות, ּכּלן ְְְִֵֶַַַָָָָֻהיּו

חלק לּטל זה ּבפרט ּגם ׁשּנתעֹוררּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹלהֹודיע

וזה ׁשם אמרּו עֹוד להאבֹות. הּנֹוגעת ְְְְֶַַַַָָָָָהּבכֹורה

ׁשּיחסֹו מי ׁשּכל צּדיקים ׁשּכּלן להֹודיע ְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָֻלׁשֹונם

ּבחּמׁש, רׁש"י מּדברי מׁשמע וכן ּכאן. עד ְְְְִִִֵֵַַַַָָָֻוכּו',

מהl‡Â‰ואֹומרֹו לֹומר וא"ו ּבתֹוספת ְְ¿≈∆ְֶֶַַָ

ּכּלם ּגלעד, מכיר, חפר, צלפחד, ְְְִִִִֵֶָָָָָָֻהראׁשֹונים,

ּבסמּו ׁשּכתבּתי ּכמֹו ז"ל ּכאֹומרם ְְְְְִִִֶַַָָָצּדיקים

ּכמֹותם: צּדיקים ּכן ּגם ְְִִֵֵֶַַָואּלה

.ÂÈ˙�a ˙BÓL ‰l‡Âאֹומרֹו ÂÈ˙�aקׁשה ¿≈∆¿¿…»ְֶָ¿…»

ולא צלפחד אּלא הזּכיר ׁשּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶָָָֹֹׁשּנראה

ּבנתיו, ׁשמֹות ואּלה לֹומר יצּדק ׁשּבזה ְְְְֵֶֶֶַַַָָָֹֻהּבנֹות

הּבנֹות אּלא הזּכיר לא ׁשאדרּבא הּוא כן ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹולא

ואּלה לֹומר לֹו היה ּכן ואם אביהם ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָּבכּנּוי

ּבסדר ּכן ּגם אעיר הּכּונה ּולהבין ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁשמֹותם.

מסּדרן הּכתּוב ׁשאין ׁשרֹואני הּבנֹות ְְְִֵֶֶַַַַָָָׁשמֹות

ּתמצא ׁשּכן אחר, ּבמקֹום ׁשּמזּכירם ׁשוה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבסדר

ּכסדר ׁשּלא ׁשּסּדרם י"א) (ל"ו מסעי ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבפרׁשת

וזה אמרּו ק"כ. ּדף ּבתרא ּבבא ּובמּסכת ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָזה,

ּדר וכאן ּגדּלתן ּדר מנאן להּלן ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָָֻלׁשֹונם

ּבפרׁשת הּוא להּלן רׁשּב"ם ּופרׁש ְְְְֵֵַַַָָָָָָָחכמתן,

ּפרּוׁש וכאן ּגדּלתן, ּדר נּׂשּואין ּבׁשעת ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻמסעי

ואין חכמתן, ּדר מנאן מׁשה לפני ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָּכׁשּבאּו

מסּים ּבּמה א' טעמים, מּכּמה נראים ְְְְִִִִִֶַַַָָָָֻהּדברים

הּנּׂשּואין ּבענין ּגדּלתן ּדר מנאן ּכי ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻהּדבר

להּו. מני נּׂשּואיהן ּדר ׁשהּכתּוב יאמר מי ִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכי

ל"ג) (כ"ו למעלה הּכתּוב ּכׁשּמנאם לּמה ְְְְֶַַָָָָָָב'

ּגדּלתן ּדר מנאן לא לּמה מנּׁשה ּבני ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבמסּפר

מּדברי ג' ּתבּונה. ולא חכמה ּדבר אין ְְְְְְִִֵֵַָָָָֹוׁשם

ואחר להּלן לֹומר הקּדים לּמה קׁשה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָהּתלמּוד

ׁשּכּונת ּכיון וכּו' וכאן אמר להּלןּכ אֹומרֹו ְְְְֵֶַַַַָָָָָָ

ּפׁשטּה להּלן ּתבת ּגם מסעי, ּבפרׁשת ְְְְְֵֵַַַַַַָָָָָלבּסֹוף

מּקדם: ִֶֹהּוא

ÔÎ‡הּוא ּגדּלתן סדר ּכי הּוא ּבעיני הּנכֹון »≈ְְִֵֵֶַַָָָֻ

והאמּור מנּׁשה ּבני ּבמסּפר האמּור ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָסדר

סדר הּוא חכמתן וסדר וּתקרבנה, ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּפסּוק

הּׁש"ס אמר ולזה וגֹו', וּתהיינה ּבּפסּוק ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָהאמּור

ּבסמּו אמר ׁשהּׁש"ס לפי ּפרּוׁש וכּו', ְְְְִֵֶַַַַָָָלהּלן

להם, להגּון אּלא נׂשאּו ׁשּלא הם ְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֹצדקנּיֹות

זה לזּכרֹון הּקֹודם ּבזכרֹון ּפרּוׁש להּלן ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָואמר

ּבני ּבמסּפר האמּור זכרֹון והּוא נּׂשּואין, ְְְְְִִִִֵֶַָָׁשל

ּגדּלתן ּכסדר מנאן וּתקרבנה ּבּפסּוק ּגם ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻמנּׁשה,

ּבזּכרֹון ּגדּלתן ּדר לֹומר לחּוׁש ראּוי כן ְְִִֵֶֶַָָָָָֻּכי

ּבּפסּוק ּפרּוׁש וכאן הויתן, להֹודעת ְְֲִֵַַָָָָָָראׁשֹון

ּדר מנאן ּכאמּור ּבֹו עֹוסקין ׁשאנּו ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָוּתהיינה

ּדר ׁשל זה ענין הּכתּוב ּבהם והֹודיע ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָחכמתן,

ּבכל אבל ׁשהזּכירם, אחרֹונה ּבפעם ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָחכמתן

ּוכפי ּגדּלתן, ּכסדר אּלא הזּכירם לא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻהּמקֹומֹות

נכֹון: על הּׁש"ס ּדברי ידּיק ְְִֵֶַַַַָֻזה

‰Ê·eוהּוא ּבּכתּוב, ּׁשהקׁשינּו מה ליּׁשב נבֹוא »∆ְְְִִֵֶַַַָָ

ּגדּלתן ּדר ּכי להעיר הּכתּוב ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּנתחּכם

ׁשמֹותם ואּלה אֹומר היה אם ולזה אֹותם ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָמֹונה

חכמתן וסדר חכמתן ּכסדר לסּדרן צרי ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָהיה

אמר ולזה ּכן ÂÈ˙�aאינּה ˙BÓL ‰l‡Âלהעיר ְֵֵֶַָָָ¿≈∆¿¿…»ְֲִַ

ׁשּמסּדר הּוא מאביהם ּבנֹות הוית ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּסדר

מנּׁשה ּבני ּבמסּפר למעלה ּתמצא וכן ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָהּכתּוב,

לֹומר הּכתּוב ּדקּדק זה ּבסדר ּכן ּגם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּנאמרּו

ׁשּגם והגם כן, ּכמֹו להעיר צלפחד ּבנֹות ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָוׁשם

ּבנֹות ּכן ּגם הּכתּוב אמר וּתהיינה ְְִֵֶַַַַַָָָָּבּפסּוק

ׁשם ּכ ואחר זכרֹונם הקּדים ׁשם ְְְְְִִִֵַַָָָָָצלפחד,

לדתן ּכסדר ׁשּסּדרן ּבמׁשמעּותֹו ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאביהם

לזכרֹונֹו ויסמ האב זכרֹון ּכׁשּיקּדים ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָֹאּלא

מּמּנּו, יציאתן סדר מֹונה ּכי יּגיד זה ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָזכרֹונם

י') (ו' ּבּפסּוק נח ּבפרׁשת ּׁשּכתבּתי מה ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹועּין

בנים: ׁשלׁשה נח ְִֶַַָָֹוּיֹולד

B‚Â'.ב) ‰LÓ È�ÙÏ ‰�„ÓÚzÂּבפרׁשת ««¬…¿»ƒ¿≈∆¿ְַָָ

אּבא מחלקת ּפרׁשּתי ו') (ט' ְְְֲֲִֵֶַַַַָֹֹּבהעלת

ּבמקֹום ּגם נחלקּו לּמה ּגם יאׁשּיה, ור' ְְְְִֶַַַָָָָָֹחּנן

ּגם אֹומרֹו יתיּׁשב ׁשם ּׁשּפרׁשּתי מה ּולפי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָזה,

להאֹומר הּסברֹות, לב' העדה וכל הּנׂשיאם ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָּכן

ׁשאפּלּו למד אּתה מּכאן וכּו' ּכבֹוד ְְֲִִִֵֶַָָָָחֹולקין

הּנׂשיאים אין הּסתם מן ּכבֹוד לֹו חֹולק רּבֹו ְְִִִֵֵֵַַַָָאין

אין ּדאמר ּולמאן הארץ, לעם ּכבֹוד ְְְְִֵֶַַָָָָָחֹולקים

הּמקרא סרס לֹומר ּתתחּיב מּכאן וכּו' ְְְְִִִִֵֵַַַָָָחֹולקין

qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i iyily meil inei xeriy

(â)íéãòBpä äãòä CBúa äéä-àì àeäå øaãna úî eðéáà̈¦»»¥´©¦§¨¼§¸«Ÿ¨¹̈§´¨«¥À̈©«¨¦²
:Bì eéä-àì íéðáe úî Bàèçá-ék çø÷-úãòa ýåýé-ìò©§Ÿ̈−©«£©®Ÿ©¦«§¤§´¥½¨¦−Ÿ¨¬«

i"yx£'B‚Â ‰È‰Œ‡Ï ‡e‰Â∑(ספרי קיח, מתלֹוננים(שם ּבחטא לא לֹומר נזקקּו מת", "ּבחטאֹו לֹומר: ּבאֹות ׁשהיּו לפי ¿…»»¿ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
עּמֹו. אחרים את החטיא ולא מת לבּדֹו ּבחטאֹו אּלא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, על ׁשהּצּו קרח ּבעדת צו)ולא רּבי(שבת ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ

היה הּמעּפילים מן אֹומר: ׁשמעֹון ורּבי היה. עצים מקֹוׁשׁש אֹומר: החיים.עקיבא אור ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

(ã)ïa Bì ïéà ék BzçtLî CBzî eðéáà-íL òøbé änì̈´¨¦¨©³¥«¨¦̧Æ¦´¦§©§½¦²¥¬−¥®
:eðéáà éçà CBúa äfçà eðl-äðz§¨¨´£ª½̈§−£¥¬¨¦«

i"yx£e�È·‡ŒÌL Ú¯bÈ ‰nÏ∑ליבם אּמנּו ּתתיּבם זרע, חׁשּובֹות הּנקבֹות אין ואם עֹומדֹות ּבן ּבמקֹום קיט)אנּו .(ב"ב »»ƒ»«≈»ƒְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
Ôa BÏ ÔÈ‡ Èk∑היּו ׁשחכמנּיֹות מּגיד, ּכלּום; ּתֹובעֹות היּו לא ּבן, לֹו היה אם החיים.הא אור ƒ≈≈ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ

B‚aג ‰Â‰ ‡Ï ‡e‰Â ‡¯a„Óa ˙ÈÓ ‡�e·‡»»ƒ¿«¿¿»¿»¬»¿
È¯‡ Á¯˜„ ‡zL�Îa ÈÈ ÏÚ e�ncÊ‡c ‡zL�Î¿ƒ¿»¿ƒ¿«»«¿»ƒ¿ƒ¿»¿…«¬≈

:dÏ BÂ‰ ‡Ï ÔÈ�·e ˙ÈÓ d·BÁ·¿≈ƒ¿ƒ»¬≈

d˙ÈÚ¯Êד BbÓ ‡�e·‡„ ‡ÓL Ú�Ó˙È ‡ÓÏ¿»ƒ¿¿«¿»¿»»ƒ«¿ƒ≈
ÈÁ‡ B‚a ‡�ÒÁ‡ ‡�Ï ·‰ ¯a dÏ ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈≈»«»»«¬»»¿¬≈

:‡�e·‡»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

יחד ׁשהיּו ּבזמן ׁשּדּברּו וטעם והבן, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָודרׁשהּו

ּכדי ּכּלן ּבפני ּדבריהם לֹומר יׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֻׁשבטי

אחר יערערּו ׁשּלא להם ּתׁשּובתֹו ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָֹׁשּידעּו

לארץ: ְִֶָָָָּכניסתם

¯ÙÒ·e:ר"ה ּדף ּבלק ּפרׁשת הּקדֹוׁש הּזהר ¿≈∆ַַַַַָָָָָֹ

ּבמדּברא ּדחב לׁשֹונם וזה ְְְְְְִֶָָָָָאמרּו

אנטיר ּדמׁשה חׁשיבּו מׁשה, לגּבי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָּבמּלּולא

ואלעזר ּדמׁשה לקּמיה קריבּו ּכ ּובגין ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָּדבבּו

ּכאן, עד וכּו', אבהן ראׁשי וכל הּנׂשיאים ְְְְֲִִֵַַָָָָָָוכל

הּנׂשיאים מאמר טעם ׁשּמפרׁש יּגידּו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָהּדברים

לחׁשׁש אֹותם ּכּנסּו ׁשהּבנֹות הּוא העדה ְְֲִֵֶַַַָָָָָוכל

ּׁשאמרּו ּומה אביהם, אבת להם מׁשה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּינטר

וכל אֹומרֹו ּפרּוׁש הּוא אבהן ראׁשי וכל ְְְֲֵֵַַָָָָָֹּבּזהר

ּׁשּמפרׁש מה לפי ּכן לפרׁש והכרח ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֻהעדה,

זּולת ּכּלם העדה יתּכּנסּו לא אֹותם ּכּנסּו ְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֻׁשהם

ּכּידּוע, ּבחצֹוצרֹות ּובתקיעה מׁשה ְְְֲֲִִֶַַַַַָָּבמאמר

להעיר ויׁש האבֹות. ראׁשי ׁשהם ּפרׁש ְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָלזה

הצדקנּיֹות ּדעת על יעלה אי הּזהר ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָֹלדברי

אּלא ׁשאינֹו ואּולי ּכמׁשה, ּבכׁשר ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹלחׁשד

ּבּזהר ׁשם ׁשּפרׁש ּוכמֹו החּיים, ּדר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹללּמדנּו

יקרב ּדינא מן ּדחיׁש מאן מּכאן לׁשֹונֹו ְְְְִִִִֵֶַָָָָוזה

אמרּו ּוכבר ּכאן. עד ּבגברין, ויסּגי ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָאחריני,

היּו חכמנּיֹות ׁשהּבנֹות קי"ט:) (ב"ב ְִֶַַָָָז"ל

מׁשה ּכי היּו יֹודעים ּולעֹולם היּו, ְְְְִִִִֶָָָָוצדקנּיֹות

מׁשה ּכי ׁשחׁשׁשּו אפׁשר אֹו מׁשּפט, יעּול ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹלא

הּמתלֹונ ּכמׁשּפט ּבהם והמרּגליםיׁשּפט נים ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָֹ

ׁשּדּברּו לפי ּבארץ חלק ּבניהם נטלּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹׁשּלא

לצּדד האמּורים ּכל ּכּנסּו לזה ּובמׁשה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָּבה'

לחֹובתם, ּבדעּתֹו יּטה ׁשּלא ּכדי ּבּמׁשּפט ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹעּמֹו

מׁשה ׁשּירּגיׁש ּכדי ּבזה ׁשּנתחּכמּו אפׁשר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָאֹו

ׁשּנסּתּלק ּבּזהר ׁשם ּכאמּור ּׁשעׂשה מה ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹויעׂשה

ׁשהגם ונראה ה', לפני והקריבֹו הּמׁשּפט ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָמן

עׂשה זה ּכל עם נחלה ׁשּנֹוטלֹות יֹודע ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה

ּבּדין ׁשּנחׁשדים ׁשרֹואים לּדּינים ללּמד ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָכן

אפׁשר אֹו הּוא, ׁשעׂשה ּכדר וכּו' ְְְְְִֶֶֶֶֶַָָָׁשּיסּתּלקּו

עצמֹו וסּלק ּכּמתלֹוננים ׁשּיהיּו להם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשחׁש

ה': לפני והקריבֹו ּבמׁשּפטם ְְְְְְִִִִִֵֵַָָמּלצּדד

a„na¯.ג) ˙Ó e�È·‡אֹומרֹו Ó˙טעם »ƒ≈«ƒ¿»ְַַ≈

,¯a„naּבין ּבזה והּכּונה ּבמצרים, מת לׁשלל «ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

למאן ּבין הארץ לבאי נתחּלקה ּדאמר ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָלמאן

עּקר היא זֹו מצרים ליֹוצאי נתחּלקה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָּדאמר

אמרּו מצרים ליֹוצאי ּדאמר למאן ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָטענתם,

ודקּדקּו מצרים, מּיֹוצאי ׁשהיה הרי ּבּמדּבר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָמת

ּבתבת ּכן אֹותםa„na¯ּגם מּכלל ׁשהיה לֹומר ְֵֵַַ«ƒ¿»ְִֶַַָָָ

פגריכם יּפלּו הּזה ּבּמדּבר ּגזרת עליהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנגזרה

ּכׁשּיצא עׂשרים ּבן ׁשהיה למדּת הא כ"ט) ְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָ(י"ד

לבאיה הארץ נתחּלקה ּדאמר ּולמאן ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָמּמצרים,

מצרים ליֹוצאי ׁשּתחזר מֹודה הּוא ּגם ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַֹהרי

ּבחזרה: להם הירּוׁשה ונֹוגעת ּבניהם ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָוינחילּו

„BÚ(.קנ"ז (ח"ב הּזהר ּדברי ּפי על ְְִִִֵֵַַַָֹיתּבאר

ׁשליטת מקֹום הּוא הּמדּבר ּכי ְְְִִִֶַַַָָׁשאמר

ּומּיד ּתכף עונם ּפרעֹון סּבת וזֹו הרׁשע, ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹס"מ

לא אֹותֹו וכֹופין עליו ּדֹורסים ׁשהיּו לפי ְְְִִִִֶָָָֹּכי

ׁשהיּו עד עליו לׁשלט זה ּגדר מּׂשיגים ְִִִֵֶֶַַָָָָָֹהיּו

אֹומרֹו והּוא עונם, מּנגע a„na¯מתרּפאין ˙Ó ְְְְֲִִִֶַַָֹ≈«ƒ¿»

היה זה ׁשּזּולת ּבּמדּבר היֹותֹו ּבׁשביל ְְֱִִִֵֶֶַַָָָּפרּוׁש

ולא מעׂשיו מתּקן ׁשהיה עד אּפֹו מארי ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָֹה'

מת: ֵָָהיה

„BÚּׁשאמרּו מה ּדר על (ח"גיתּבאר ּבּזהר ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּבאּו ּכי ּדּבּור לׁשֹון ּבּמדּבר ּכי ְְִִִִַָָר"ה:)

ׁשּיׁש אֹותם יחׁשד לבל מׁשה מּלב ְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹלהסיר

ואמרּו מׁשּפטם, ׁשּיעּול ח"ו עליו ‡·e�Èּבלּבם ְְְְְִִֵֶַָָָָָָ»ƒ

¯a„na ˙Óׁשּיחׁשבּו הּדעת על יעלה אי ּפרּוׁש ≈«ƒ¿»ְְֲֵֵֶֶַַַַַַ

ה' המית אׁשר את ראּו הּמה הלא זה ֲֲִֵֵֶֶֶָָָָֹּדבר

להם אֹות וזה ּבמׁשה ׁשּדּבר ּבׁשביל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָאביהם

ואמרּו אלהים, ּבאיׁש און מחׁשבֹות ְְְְְְְֱִִִֶַַָָֹלהרחיק

ּבׁשביל היתה אביהם ׁשּמיתת לּדבר ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָראיה

וגֹו' העדה ּבתֹו היה לא ׁשהרי ּבמׁשה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּדּבר

עדת ּבדבריהם ׁשּכללּו (ספרי) ז"ל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָודרׁשּו

היה לא והּוא ּומתלֹוננים קרח ועדת ְְְְְֲִִִַַַַָָֹֹמרּגלים

חטא אּלא לֹו היה ׁשּלא למדּת הא ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּביניהם

ולא היּו רׁשע ׁשל ּכּתֹות ּכּמה ׁשהרי ְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹהּדּבּור

אמר ּׁשּגמרּו מה והּוא עּמהם, B‡ËÁaנמנה Èk ְְְִִֶֶֶַָָָֹƒ¿∆¿

ולא לֹו היה אחד חטא ּפרּוׁש יחיד ְְְִֵֵֶָָָָֹלׁשֹון

ּדבריהם לדּבר נתּכּונּו לזה ּכי ואּולי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָיֹותר,

ּדברים להׁשמיעם העדה וכל הּנׂשיאים ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָּבפני

ּכיאּלּו ואפׁשר ּבלּבם, מׁשה אימת להגּדיל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

מת אבינּו לאמר, ּבאֹומרם, נתּכּון ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹלזה

וגֹו' לפני וּתקרבנה טעם ּפרּוׁש ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָּבּמדּבר,

ּבׁשביל מת אבינּו זה ּדבר לאמר וגֹו' ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹולפני

ולא ּגמּור צּדיק ׁשהיה הגם ּבמׁשה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּדּבר

אחד: חטא אּלא ּבידֹו ְְֵֶֶָָָָָהיה

‰Ê·eׁשם ׁשהקׁשּו הּתֹוספֹות ּתמיהת נתיּׁשבה »∆ְְְְִִִֶַַַָָָ

ּבּדּבּור קי"ח:) (ב"ב נֹוחלין יׁש ְֲִִֵֶֶַּבפרק

וכּו' הארץ לבאי ּדאמר ּולמאן ְְְְְִֵֶַַַָָָָָהּמתחיל

ּדאמר למאן ּכי מּוכח הּגמרא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשּמּדברי

חלק הּבנֹות נטלּו לא הארץ לבאי ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹנתחּלקה

הּנֹוגע אּלא ּבּנחלה לעצמֹו לֹו הּנֹוגע ְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָצלפחד

לּמה ּכן אם ּבניו לֹו ּכׁשחזרּו חפר ּבנחלת ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָלֹו

העדה ּבתֹו היה לא והּוא לֹומר הּבנֹות ְְְְֵַַָָָָָֹֻהצרכּו

העדה ּבני אפּלּו והלא המרּגליםוגֹו' ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹ

הצרכּו ּולדרּכנּו אביהם, אבי ּבזכּות ְְְְְְֲֲִִִֵֶַָֻנטלּו

וגֹו' בחטאֹו ּכי לֹומר וגֹו' היה לא והּוא ְְְְְִֶַַָָֹלֹומר

קׁשית ליּׁשב יׁש מּדרּכנּו וחּוץ ׁשּפרׁשּתי, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַֻּכמֹו

נקנסּו ׁשּלא ידעּו לא ׁשהּבנֹות ְְְִֶֶַַָָָֹֹהּתֹוספֹות

וחׁשבּו אביהם ּבנכסי ּבחזרה לּטל ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹהמרּגלים

לזה עּקר ּכל ּבארץ נחלה מהמרּגלים ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּפקע

וגֹו': היה לא והּוא לֹומר ְְְְַָָֹֻהצרכּו

.BÏ eÈ‰ ‡Ï ÌÈ�·eאמרּו BÏ,ולא ÔÈ‡יתּבאר »ƒ…»ְְָֹ≈ְִֵָ

ּכבנים, הם הרי בנים ּבני אֹומרם ּדר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָעל

ּבני הּדין ׁשהּוא ס"ב:) (יבמֹות ּבּגמרא ְְְְֱִֵֶֶַַָָָוהעלּו

יׁש אבל ּכבר לֹו היּו לא אמרּו לזה ְְֲֵֶַָָָָָָֹהּבנֹות,

ׁשהם ּבנֹותיו ילדּו אׁשר והם לֹו ׁשּיהיה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָּתקוה

ּבניו: ּכן ּגם ְִִֵַָָָנקראים

Ú¯bÈ.ד) ‰nÏּׁשאמרּו מה ּפי על ּפרּוׁש »»ƒ»«ְִֵֶַַָ

וזה קט"ז) (ב"ב נֹוחלין יׁש ּבפרק ְְְֲִִֵֶֶֶַָּבּמׁשנה

ּבּנחלה חלקים ג' נטלּו צלפחד ּבנֹות ְְְְְֲֲִַַָָָָָָלׁשֹונם

חפר, ּבנכסי אחיו עם וחלקֹו וכּו' אביהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָחלק

אֹומרֹו והּוא ּכאן. עד וכּו' ּבכֹור, nÏ‰וׁשהיה ְְְְְֶַָָָ»»

Ú¯bÈ,צלפחד חלק ּכנגד ‡fÁ‰וגֹו' e�l ‰�z ƒ»«ְְְְֵֶֶֶָָ¿»»¬À»

e�È·‡ ÈÁ‡ CB˙aׁשּנֹוגע צלפחד חלק ּפרּוׁש ¿¬≈»ƒְְֵֵֵֶֶַָָ

מצרים מּיֹוצאי ׁשהיה חפר ּבנכסי אחד ּתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָלֹו

אחי ּבתֹו ּבּמאמר הּוא ּכלּול הּבכֹורה ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָוחלק

ׁשהארץ ּדאמר למאן אּלא אינֹו זה ודר ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָוגֹו',
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(â)íéãòBpä äãòä CBúa äéä-àì àeäå øaãna úî eðéáà̈¦»»¥´©¦§¨¼§¸«Ÿ¨¹̈§´¨«¥À̈©«¨¦²
:Bì eéä-àì íéðáe úî Bàèçá-ék çø÷-úãòa ýåýé-ìò©§Ÿ̈−©«£©®Ÿ©¦«§¤§´¥½¨¦−Ÿ¨¬«

i"yx£'B‚Â ‰È‰Œ‡Ï ‡e‰Â∑(ספרי קיח, מתלֹוננים(שם ּבחטא לא לֹומר נזקקּו מת", "ּבחטאֹו לֹומר: ּבאֹות ׁשהיּו לפי ¿…»»¿ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
עּמֹו. אחרים את החטיא ולא מת לבּדֹו ּבחטאֹו אּלא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, על ׁשהּצּו קרח ּבעדת צו)ולא רּבי(שבת ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ

היה הּמעּפילים מן אֹומר: ׁשמעֹון ורּבי היה. עצים מקֹוׁשׁש אֹומר: החיים.עקיבא אור ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

(ã)ïa Bì ïéà ék BzçtLî CBzî eðéáà-íL òøbé änì̈´¨¦¨©³¥«¨¦̧Æ¦´¦§©§½¦²¥¬−¥®
:eðéáà éçà CBúa äfçà eðl-äðz§¨¨´£ª½̈§−£¥¬¨¦«

i"yx£e�È·‡ŒÌL Ú¯bÈ ‰nÏ∑ליבם אּמנּו ּתתיּבם זרע, חׁשּובֹות הּנקבֹות אין ואם עֹומדֹות ּבן ּבמקֹום קיט)אנּו .(ב"ב »»ƒ»«≈»ƒְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
Ôa BÏ ÔÈ‡ Èk∑היּו ׁשחכמנּיֹות מּגיד, ּכלּום; ּתֹובעֹות היּו לא ּבן, לֹו היה אם החיים.הא אור ƒ≈≈ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ

B‚aג ‰Â‰ ‡Ï ‡e‰Â ‡¯a„Óa ˙ÈÓ ‡�e·‡»»ƒ¿«¿¿»¿»¬»¿
È¯‡ Á¯˜„ ‡zL�Îa ÈÈ ÏÚ e�ncÊ‡c ‡zL�Î¿ƒ¿»¿ƒ¿«»«¿»ƒ¿ƒ¿»¿…«¬≈

:dÏ BÂ‰ ‡Ï ÔÈ�·e ˙ÈÓ d·BÁ·¿≈ƒ¿ƒ»¬≈

d˙ÈÚ¯Êד BbÓ ‡�e·‡„ ‡ÓL Ú�Ó˙È ‡ÓÏ¿»ƒ¿¿«¿»¿»»ƒ«¿ƒ≈
ÈÁ‡ B‚a ‡�ÒÁ‡ ‡�Ï ·‰ ¯a dÏ ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈≈»«»»«¬»»¿¬≈

:‡�e·‡»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

יחד ׁשהיּו ּבזמן ׁשּדּברּו וטעם והבן, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָודרׁשהּו

ּכדי ּכּלן ּבפני ּדבריהם לֹומר יׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֻׁשבטי

אחר יערערּו ׁשּלא להם ּתׁשּובתֹו ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָֹׁשּידעּו

לארץ: ְִֶָָָָּכניסתם

¯ÙÒ·e:ר"ה ּדף ּבלק ּפרׁשת הּקדֹוׁש הּזהר ¿≈∆ַַַַַָָָָָֹ

ּבמדּברא ּדחב לׁשֹונם וזה ְְְְְְִֶָָָָָאמרּו

אנטיר ּדמׁשה חׁשיבּו מׁשה, לגּבי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָּבמּלּולא

ואלעזר ּדמׁשה לקּמיה קריבּו ּכ ּובגין ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָּדבבּו

ּכאן, עד וכּו', אבהן ראׁשי וכל הּנׂשיאים ְְְְֲִִֵַַָָָָָָוכל

הּנׂשיאים מאמר טעם ׁשּמפרׁש יּגידּו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָהּדברים

לחׁשׁש אֹותם ּכּנסּו ׁשהּבנֹות הּוא העדה ְְֲִֵֶַַַָָָָָוכל

ּׁשאמרּו ּומה אביהם, אבת להם מׁשה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּינטר

וכל אֹומרֹו ּפרּוׁש הּוא אבהן ראׁשי וכל ְְְֲֵֵַַָָָָָֹּבּזהר

ּׁשּמפרׁש מה לפי ּכן לפרׁש והכרח ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֻהעדה,

זּולת ּכּלם העדה יתּכּנסּו לא אֹותם ּכּנסּו ְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֻׁשהם

ּכּידּוע, ּבחצֹוצרֹות ּובתקיעה מׁשה ְְְֲֲִִֶַַַַַָָּבמאמר

להעיר ויׁש האבֹות. ראׁשי ׁשהם ּפרׁש ְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָלזה

הצדקנּיֹות ּדעת על יעלה אי הּזהר ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָֹלדברי

אּלא ׁשאינֹו ואּולי ּכמׁשה, ּבכׁשר ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹלחׁשד

ּבּזהר ׁשם ׁשּפרׁש ּוכמֹו החּיים, ּדר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹללּמדנּו

יקרב ּדינא מן ּדחיׁש מאן מּכאן לׁשֹונֹו ְְְְִִִִֵֶַָָָָוזה

אמרּו ּוכבר ּכאן. עד ּבגברין, ויסּגי ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָאחריני,

היּו חכמנּיֹות ׁשהּבנֹות קי"ט:) (ב"ב ְִֶַַָָָז"ל

מׁשה ּכי היּו יֹודעים ּולעֹולם היּו, ְְְְִִִִֶָָָָוצדקנּיֹות

מׁשה ּכי ׁשחׁשׁשּו אפׁשר אֹו מׁשּפט, יעּול ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹלא

הּמתלֹונ ּכמׁשּפט ּבהם והמרּגליםיׁשּפט נים ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָֹ

ׁשּדּברּו לפי ּבארץ חלק ּבניהם נטלּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹׁשּלא

לצּדד האמּורים ּכל ּכּנסּו לזה ּובמׁשה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָּבה'

לחֹובתם, ּבדעּתֹו יּטה ׁשּלא ּכדי ּבּמׁשּפט ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹעּמֹו

מׁשה ׁשּירּגיׁש ּכדי ּבזה ׁשּנתחּכמּו אפׁשר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָאֹו

ׁשּנסּתּלק ּבּזהר ׁשם ּכאמּור ּׁשעׂשה מה ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹויעׂשה

ׁשהגם ונראה ה', לפני והקריבֹו הּמׁשּפט ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָמן

עׂשה זה ּכל עם נחלה ׁשּנֹוטלֹות יֹודע ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה

ּבּדין ׁשּנחׁשדים ׁשרֹואים לּדּינים ללּמד ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָכן

אפׁשר אֹו הּוא, ׁשעׂשה ּכדר וכּו' ְְְְְִֶֶֶֶֶַָָָׁשּיסּתּלקּו

עצמֹו וסּלק ּכּמתלֹוננים ׁשּיהיּו להם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשחׁש

ה': לפני והקריבֹו ּבמׁשּפטם ְְְְְְִִִִִֵֵַָָמּלצּדד

a„na¯.ג) ˙Ó e�È·‡אֹומרֹו Ó˙טעם »ƒ≈«ƒ¿»ְַַ≈

,¯a„naּבין ּבזה והּכּונה ּבמצרים, מת לׁשלל «ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

למאן ּבין הארץ לבאי נתחּלקה ּדאמר ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָלמאן

עּקר היא זֹו מצרים ליֹוצאי נתחּלקה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָּדאמר

אמרּו מצרים ליֹוצאי ּדאמר למאן ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָטענתם,

ודקּדקּו מצרים, מּיֹוצאי ׁשהיה הרי ּבּמדּבר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָמת

ּבתבת ּכן אֹותםa„na¯ּגם מּכלל ׁשהיה לֹומר ְֵֵַַ«ƒ¿»ְִֶַַָָָ

פגריכם יּפלּו הּזה ּבּמדּבר ּגזרת עליהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנגזרה

ּכׁשּיצא עׂשרים ּבן ׁשהיה למדּת הא כ"ט) ְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָ(י"ד

לבאיה הארץ נתחּלקה ּדאמר ּולמאן ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָמּמצרים,

מצרים ליֹוצאי ׁשּתחזר מֹודה הּוא ּגם ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַֹהרי

ּבחזרה: להם הירּוׁשה ונֹוגעת ּבניהם ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָוינחילּו

„BÚ(.קנ"ז (ח"ב הּזהר ּדברי ּפי על ְְִִִֵֵַַַָֹיתּבאר

ׁשליטת מקֹום הּוא הּמדּבר ּכי ְְְִִִֶַַַָָׁשאמר

ּומּיד ּתכף עונם ּפרעֹון סּבת וזֹו הרׁשע, ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹס"מ

לא אֹותֹו וכֹופין עליו ּדֹורסים ׁשהיּו לפי ְְְִִִִֶָָָֹּכי

ׁשהיּו עד עליו לׁשלט זה ּגדר מּׂשיגים ְִִִֵֶֶַַָָָָָֹהיּו

אֹומרֹו והּוא עונם, מּנגע a„na¯מתרּפאין ˙Ó ְְְְֲִִִֶַַָֹ≈«ƒ¿»

היה זה ׁשּזּולת ּבּמדּבר היֹותֹו ּבׁשביל ְְֱִִִֵֶֶַַָָָּפרּוׁש

ולא מעׂשיו מתּקן ׁשהיה עד אּפֹו מארי ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָֹה'

מת: ֵָָהיה

„BÚּׁשאמרּו מה ּדר על (ח"גיתּבאר ּבּזהר ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּבאּו ּכי ּדּבּור לׁשֹון ּבּמדּבר ּכי ְְִִִִַָָר"ה:)

ׁשּיׁש אֹותם יחׁשד לבל מׁשה מּלב ְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹלהסיר

ואמרּו מׁשּפטם, ׁשּיעּול ח"ו עליו ‡·e�Èּבלּבם ְְְְְִִֵֶַָָָָָָ»ƒ

¯a„na ˙Óׁשּיחׁשבּו הּדעת על יעלה אי ּפרּוׁש ≈«ƒ¿»ְְֲֵֵֶֶַַַַַַ

ה' המית אׁשר את ראּו הּמה הלא זה ֲֲִֵֵֶֶֶָָָָֹּדבר

להם אֹות וזה ּבמׁשה ׁשּדּבר ּבׁשביל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָאביהם

ואמרּו אלהים, ּבאיׁש און מחׁשבֹות ְְְְְְְֱִִִֶַַָָֹלהרחיק

ּבׁשביל היתה אביהם ׁשּמיתת לּדבר ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָראיה

וגֹו' העדה ּבתֹו היה לא ׁשהרי ּבמׁשה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּדּבר

עדת ּבדבריהם ׁשּכללּו (ספרי) ז"ל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָודרׁשּו

היה לא והּוא ּומתלֹוננים קרח ועדת ְְְְְֲִִִַַַַָָֹֹמרּגלים

חטא אּלא לֹו היה ׁשּלא למדּת הא ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּביניהם

ולא היּו רׁשע ׁשל ּכּתֹות ּכּמה ׁשהרי ְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹהּדּבּור

אמר ּׁשּגמרּו מה והּוא עּמהם, B‡ËÁaנמנה Èk ְְְִִֶֶֶַָָָֹƒ¿∆¿

ולא לֹו היה אחד חטא ּפרּוׁש יחיד ְְְִֵֵֶָָָָֹלׁשֹון

ּדבריהם לדּבר נתּכּונּו לזה ּכי ואּולי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָיֹותר,

ּדברים להׁשמיעם העדה וכל הּנׂשיאים ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָּבפני

ּכיאּלּו ואפׁשר ּבלּבם, מׁשה אימת להגּדיל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

מת אבינּו לאמר, ּבאֹומרם, נתּכּון ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹלזה

וגֹו' לפני וּתקרבנה טעם ּפרּוׁש ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָּבּמדּבר,

ּבׁשביל מת אבינּו זה ּדבר לאמר וגֹו' ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹולפני

ולא ּגמּור צּדיק ׁשהיה הגם ּבמׁשה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּדּבר

אחד: חטא אּלא ּבידֹו ְְֵֶֶָָָָָהיה

‰Ê·eׁשם ׁשהקׁשּו הּתֹוספֹות ּתמיהת נתיּׁשבה »∆ְְְְִִִֶַַַָָָ

ּבּדּבּור קי"ח:) (ב"ב נֹוחלין יׁש ְֲִִֵֶֶַּבפרק

וכּו' הארץ לבאי ּדאמר ּולמאן ְְְְְִֵֶַַַָָָָָהּמתחיל

ּדאמר למאן ּכי מּוכח הּגמרא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשּמּדברי

חלק הּבנֹות נטלּו לא הארץ לבאי ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹנתחּלקה

הּנֹוגע אּלא ּבּנחלה לעצמֹו לֹו הּנֹוגע ְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָצלפחד

לּמה ּכן אם ּבניו לֹו ּכׁשחזרּו חפר ּבנחלת ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָלֹו

העדה ּבתֹו היה לא והּוא לֹומר הּבנֹות ְְְְֵַַָָָָָֹֻהצרכּו

העדה ּבני אפּלּו והלא המרּגליםוגֹו' ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹ

הצרכּו ּולדרּכנּו אביהם, אבי ּבזכּות ְְְְְְֲֲִִִֵֶַָֻנטלּו

וגֹו' בחטאֹו ּכי לֹומר וגֹו' היה לא והּוא ְְְְְִֶַַָָֹלֹומר

קׁשית ליּׁשב יׁש מּדרּכנּו וחּוץ ׁשּפרׁשּתי, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַֻּכמֹו

נקנסּו ׁשּלא ידעּו לא ׁשהּבנֹות ְְְִֶֶַַָָָֹֹהּתֹוספֹות

וחׁשבּו אביהם ּבנכסי ּבחזרה לּטל ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹהמרּגלים

לזה עּקר ּכל ּבארץ נחלה מהמרּגלים ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּפקע

וגֹו': היה לא והּוא לֹומר ְְְְַָָֹֻהצרכּו

.BÏ eÈ‰ ‡Ï ÌÈ�·eאמרּו BÏ,ולא ÔÈ‡יתּבאר »ƒ…»ְְָֹ≈ְִֵָ

ּכבנים, הם הרי בנים ּבני אֹומרם ּדר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָעל

ּבני הּדין ׁשהּוא ס"ב:) (יבמֹות ּבּגמרא ְְְְֱִֵֶֶַַָָָוהעלּו

יׁש אבל ּכבר לֹו היּו לא אמרּו לזה ְְֲֵֶַָָָָָָֹהּבנֹות,

ׁשהם ּבנֹותיו ילדּו אׁשר והם לֹו ׁשּיהיה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָּתקוה

ּבניו: ּכן ּגם ְִִֵַָָָנקראים

Ú¯bÈ.ד) ‰nÏּׁשאמרּו מה ּפי על ּפרּוׁש »»ƒ»«ְִֵֶַַָ

וזה קט"ז) (ב"ב נֹוחלין יׁש ּבפרק ְְְֲִִֵֶֶֶַָּבּמׁשנה

ּבּנחלה חלקים ג' נטלּו צלפחד ּבנֹות ְְְְְֲֲִַַָָָָָָלׁשֹונם

חפר, ּבנכסי אחיו עם וחלקֹו וכּו' אביהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָחלק

אֹומרֹו והּוא ּכאן. עד וכּו' ּבכֹור, nÏ‰וׁשהיה ְְְְְֶַָָָ»»

Ú¯bÈ,צלפחד חלק ּכנגד ‡fÁ‰וגֹו' e�l ‰�z ƒ»«ְְְְֵֶֶֶָָ¿»»¬À»

e�È·‡ ÈÁ‡ CB˙aׁשּנֹוגע צלפחד חלק ּפרּוׁש ¿¬≈»ƒְְֵֵֵֶֶַָָ

מצרים מּיֹוצאי ׁשהיה חפר ּבנכסי אחד ּתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָלֹו

אחי ּבתֹו ּבּמאמר הּוא ּכלּול הּבכֹורה ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָוחלק

ׁשהארץ ּדאמר למאן אּלא אינֹו זה ודר ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָוגֹו',
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(ä)ètLî-úà äLî áø÷iåïô :ýåýé éðôì ©©§¥¬¤²¤¦§¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£ÔËtLÓŒ˙‡ ‰LÓ ·¯˜iÂ∑(ח לֹומר(סנהדרין עטרה ׁשּנטל על נפרע וכאן מּמּנּו, הלכה א)נתעּלמה "והּדבר(דברים : ««¿≈…∆∆ƒ¿»»ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

אלי" ּתקרבּון מּכם יקׁשה שם)אׁשר ּבנֹות(סנהדרין ׁשּזכּו אּלא מׁשה, עלֿידי להּכתב זֹו ּפרׁשה היתה ראּויה אחר: ּדבר . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ידן על ונכּתבה החיים.צלפחד אור ְְְְְִַָָָָָ

ÈÈ:ה Ì„˜ Ô‰�Èc ˙È ‰LÓ ·¯˜Â¿»≈…∆»ƒ¿»√»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּדאמר למאן אבל מצרים, ליֹוצאי ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָנתחּלקה

צלפחד ׁשל חלקֹו נטלּו לא נתחּלקה ְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָֹלבאיה

ּדר על אחר, ּבדר הּכתּוב ויתּבאר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָעצמֹו,

אמר לׁשֹונם וזה קי"ח: ּדף ׁשם ּׁשאמרּו ְְְֶֶַַַָָָָמה

ּדאמר למאן ּבׁשלמא לאּבּיי ּפּפא רב ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָליה

ּדכתיב הינּו וכּו' נתחּלקה מצרים ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָליֹוצאי

עׂשרה, מנּׁשה חבלי וּיּפלּו ה') י"ז ְְְְֲִֵֶַַַַָָֻ(יהֹוׁשע

ּפרּוׁש, ּדידהּו, וד' אבֹות ּבּתי ּדׁשּתא ְְְִִִֵֵָָָָׁשּתא

ּבכֹורתֹו ג' ּבחפר, חלקֹו ב' צלפחד, חלק ְְְְְֵֵֶֶֶֶָָָָאחד

אחיו, ּבירּׁשת חלקֹו ד' ׁשנים, למאןּפי אּלא ְְְִִִֶֶֶַַָָָֻ

אּבא אחי ּתרי ּומתרץ וכּו' הארץ לבאי ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָָּדאמר

מאן לסברת אפּלּו מעּתה ּכאן. עד להּו, ְְֲִִֵַַַַָָָָהּוּו

ירּׁשֹות ב' הּבנֹות נטלּו נתחּלקה לבאיה ְְְְְְִֶַַַָָָָָָֻּדאמר

ב' וירּׁשת ׁשנים ּפי אביהם צלפחד ְְְְֲִִִִֶַַַָָֻֻירּׁשת

אמרּו לזה ׁשּמתּו, Ú¯bÈאחיו ‰nÏּכנגד וגֹו' ְֵֶֶֶָָָ»»ƒ»«ְְֶֶ

ּבחזרה, לצלפחד ׁשּנֹוגעת חפר e�lירּׁשת ‰�z ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֻ¿»»

ׁשּנֹוגעת ׁשּמתּו האחים ירּׁשת ּכנגד ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֻוגֹו'

החזרה: מּצד ּכן ּגם ְְֲִִֵַַַָָָָלצלפחד

„BÚאֹומרם ּבהעיר הּסברֹות לב' הּכתּוב ְְְְְִִֵַַָָָָָיתּבאר

Ú¯bÈ ‰nÏלֹומר להם ׁשהיה אבינּו ׁשם »»ƒ»«ִֵֶֶַָָָָ

לֹומר חזרּו לּמה עֹוד אבינּו. נחלת ּתּגרע ְֲִִַַַַָָָָָָָלּמה

BÏ ÔÈ‡ Èkלא ּובנים אמרּו ׁשּכבר אחר (ּבן) ƒ≈ְְִֵֶַַָָָֹ

ז"ל ּדבריהם ּפי על הּכתּוב ויתּבאר לֹו, ְְְִִִֵֵֶַַָָָהיּו

לׁשֹונם וזה קי"ט: ּדף בתרא ּבבא ְְְְֶֶֶַַַָָָָּבמּסכת

ׁשּלפי הן חכמנּיֹות וכּו' צלפחד ּבנֹות ְְְְְְִִֵֶַָָָָָּתנא

יצחק רב ּבר ׁשמּואל ר' ּדאמר ּדּברּו ְְְְִִֵַַַָָָָׁשעה

ּבפרׁשת ודֹורׁש יֹוׁשב רּבנּו מׁשה ׁשהיה ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמלּמד

לֹו אמרּו וגֹו' אחים יׁשבּו ּכי ׁשּנאמר ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָיבמין

לאו ואם נחלה לנּו ּתן חׁשּובין אנּו ּכבן ְְֲֲִִִֵֵַָָָָאם

ּׁשאמר מה והּוא ּכאן. עד וכּו', אּמנּו ְְְִִֵֵֶַַַַָָּתתיּבם

ּכאן ‡·e�Èהּכתּוב ÌL Ú¯bÈ ‰nÏזֹו ּפרּוׁש ַָָ»»ƒ»«≈»ƒֵ

ּדקּדקּו ולזה הּמת, ׁשם להקים יּבּום טענת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָהיא

מׁשּפחּתֹו מּתֹו אבינּו ׁשם יּגרע לּמה ְְְִִִִִֵַַָָָָָּבלׁשֹונם

יׁשבּו ּכי צּוה וה' ּבן לֹו אין ּכי הּוא ְְִִִֵֵֵֵַַָָוהּגרעֹון

עליה יבא יבמּה וגֹו' לֹו אין ּובן וגֹו' ְְְִֵֵֶַָָָָָֹאחים

ּופֹוטרת ּתחׁשב ּכבן ׁשהּבת ּתאמר מה ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָֹוגֹו',

והגם אבינּו, אחי ּבתֹו אחּזה ּלנּו ּתנה ּכן ְְֲֲֲִִֵֵַַָָָָֻאם

טענת הּבנֹות ּבמאמר הקּדים ׁשמּואל ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָּדרּבי

לֹומר אּלא נתּכּון לא הּיּבּום, לטענת ְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָֹהּנחלה

אֹותם לֹומר ּדקּדק ולא ׁשאמרּו, הּטענֹות ְְְְִֵֶַַָָָֹב'

ּב יׁשנֹו זה ודר יאׁשּיהּכסדרן, ר' לסברת ין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

ּבין מצרים ליֹוצאי נתחּלקה הארץ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאמר

נתחּלקה, לבאיה ׁשאמר יֹונתן ר' ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָלסברת

ּגם ׁשֹואלים מצרים ליֹוצאי האֹומר ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָלסברת

החלקים ּוׁשאר עצמֹו צלפחד ׁשל ְְְְְֲִֶֶַַָָָָחלקֹו

האֹומר ולסברת מעצמן מּובנים לֹו ְְְְִִִֵֵַַַָָָָהּנֹוגעים

הּנֹוגעים חלקים ׁשֹואלים נתחּלקה ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָלבאיה

ּבחזרה: ְְֲִַָָָָלצלפחד

B‚Â'.ה) ‰LÓ ·¯˜iÂלפי ׁשּנתּכּון אפׁשר ««¿≈∆¿ְְְִִֵֶֶַָ

ּבּפסּוק ׁשהבאתי וכּו' ּדחכמנּיֹות ּתּנא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּדברי

ואם נירׁש ּכבן אנּו אם ׁשּׁשפטּו יּגרע ְְְִִִִֵֶַַָָָָָלּמה

לפני מׁשה ּדּבר כן ּכמֹו אּמנּו, ּתתיּבם ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָלאו

אין ה' לֹו יאמר לׁשאם ּכן ׁשאמר וטעמֹו ְְֲִֵֵֶֶַַַָֹה',

ּתתיּבם לא לּמה טעם לֹו יּתן נחלה ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹלהם

ּבבבא ּׁשאמרּו מה ּפי על יתּבאר עֹוד ְְְִִִֵֶַַָָָָָאּמם.

חדקא רב אמר לׁשֹונם וזה (קי"ט:) ְְְְִֶַַַָָָָבתרא

רּבי מּתלמידי חבר לי היה הׁשקמֹוני ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָׁשמעֹון

אֹומר הּׁשקמֹוני ׁשמעֹון רּבי היה וכ ְְְֲִִִִִֵַַָָָָעקיבא

יֹורׁשֹות צלפחד ׁשּבנֹות רּבנּו מׁשה היה ְְְְֵֵֶֶַַָָָָיֹודע

ּבכֹורה חלק נֹוטלֹות אם יֹודע היה לא אבל ְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹהן

לּכתב נחלֹות ּפרׁשת היתה ּוראּויה לאו ְְֲִִֵַַָָָָָָָאם

ונכּתבה צלפחד ּבנֹות ׁשּזכּו אּלא מׁשה ּפי ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָעל

וכּו' מקֹוׁשׁש ּפרׁשת היתה ּוראּויה וכּו' ידן ְְְְְֵַַָָָָָָָעל

עד ידֹו, על ונכּתבה מקֹוׁשׁש ׁשּנתחּיב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָאּלא

הּמתחיל ּבּדּבּור ׁשם הּתֹוספֹות וכתבּו ְְְִִַַַַָָָָּכאן,

נאמרה ׁשּלא ּפי על אף וכּו' מׁשה היה ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹיֹודע

ּדלקּמן מּטעם מׁשה היה יֹודע נחלֹות ְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָּפרׁשת

עד אּמנּו, ּתתיּבם ּכבת אם נירׁש אנּו ּכבן ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָאם

ָּכאן:

‰L˜Âזבחים) מּבריתא זֹו ּבריתא לדברי ¿»∆ְְְְְִִִֵַַָָָָָ

ורּבי עקיבא רּבי ׁשּנחלקּו ְְְֲִִִֶֶַַָקט"ו:)

מֹודים ׁשּכּלם הּתֹורה נתינת ּבסדר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻיׁשמעאל

ּולפי ּבסיני, ּופרטיה הּתֹורה ּכללּות ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמרּו

חלק יּטלּו אם למׁשה נאמר לא זֹו ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹּבריתא

ׁשהיה הארּבעים ׁשנת עד לא אם ְְְִִֶַַַָָָָָֹּבכֹורה

אמר ׁשּכן אהרן מיתת אחר מֹואב ְְֲִֵֶַַַַַַָָֹּבערבֹות

אהרן, ׁשּמת למדּת הא אלעזר ולפני ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּכתּוב

ּפרׁש ּבׁשנהּבׁשלמא ׁשהיתה לפי מקֹוׁשׁש ת ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָ

נּוכל קי"ג:) ח"א (ספרי ז"ל ּכאֹומרם ְְְִִִַָָראׁשֹונה

אּלא ּבסיני למׁשה אֹומרה ה' ׁשהיה ְְְִֶֶֶַַָָָָלֹומר

מה ּכן ּׁשאין מה וכּו' מקֹוׁשׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַׁשּנתחּיב

ידיעת חסר אהרן מת זה ּכפי ועֹוד ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹּׁשּלפנינּו,

זה: ּדין ּבפרט ְִִֶַָָהּתֹורה

‰‡¯�Âנאמרּו הּתֹורה מׁשּפטי ּכל לעֹולם ּכי ¿ƒ¿∆ְְְְִִֵֶֶַָָָ

כן ּוכמֹו ּופרטּות ּכללּות ּבסיני ְְְְְִֵֶַָָלמׁשה

ׁשהּבנֹות ואהרן מׁשה יֹודע והיה נחלֹות ְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָָֹּפרׁשת

ּבּבריתא ּׁשאמרּו ּומה הּבכֹורה, חלק ּגם ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָיּטלּו

ּפרּוׁש הּבכֹורה חלק ׁשּיּטלּו יֹודע היה ְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹלא

אֹו ראּוי ּתחׁשב אם הּכּונה יׂשראל, ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבארץ

אּלא ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ׁשאין לפי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֻמחזק

מחמת ּבא לא זה ודבר ּבראּוי, ולא ְְְֲֵֶַַָָָָָָֹֹֻּבּמחזק

ידיעת חסרֹון אּלא ההלכה ידיעת ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָחסרֹון

וחסרֹון ראּוי, אֹו מחזק קרּוי אם זה ְְְְִִֶֶָָָֻמציאּות

וכן הּתֹורה, ּדיני חסרֹון אינֹו זה ּדבר ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָידיעת

ּבּגמרא ׁשם ּׁשאמרּו מּמה הּדברים ְְְִִִִֶַַַָָָָָמֹוכיחים

הּׁשקמֹוני ׁשמעֹון ר' ׁשל זֹו מּבריתא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָׁשּמקׁשה

ואמר היא מחזקת יׂשראל ארץ ׁשאמר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻלרבא

מּסּפקא קא מאי היא מחזקת ּדעּת סלקא ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֻואי

ּבמׁשמעּות ליה מּסּפקא ּגּופא היא ּומתרץ ְְְְִִֵֵֵַַָָָָליה

מֹורׁשה לכם אתּה ונתּתי ח') ו' (ׁשמֹות ְְְִִֶַָָָָָָֹּדקרא

ּוכפי ירּׁשה היא מֹורׁשה ּפרּוׁש אם ּפרּוׁש ְְְִִִֵֵָָָֻוגֹו',

ּפרּוׁש ּדלמא אֹו ׁשנים ּפי ּבּה נֹוטל הּבכֹור ְְְִִִֵֵֶַַָָזה

ּופׁשטּו אֹותּה, מֹוריׁשין ׁשּיהיּו הּוא ְְִִִֶָָָָמֹורׁשה

ּדכתיב והינּו לבניהם ּומֹוריׁשין לכם ירּׁשה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֻליה

מלּמד וגֹו', ותּטעמֹו ּתבאמֹו י"ז) ט"ו ְְְְִִֵֵֵַָָ(ׁשם

ּכאן, עד וכּו', מה יֹודעים ואינם ְְְְְִִִֵֶַַָָָׁשּמתנּבאים

לא ּבארץ היה ׁשהּספק מּגידים ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהּדברים

נחלֹות, ּפרׁשת נאמרה ׁשּכבר הּבכֹורה ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָּבמׁשּפט

ּנסּתּפק ּבּמה הּתלמּוד ּמקׁשה מה כן לא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹׁשאם

נחלֹות ּפרׁשת נאמרה לא ׁשעדין ּכיון ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמׁשה

ׁשעה: אֹותּה ַָָָעד

¯‡a˙�Âארץ מׁשּפט ׁשּגם מהּגמרא ּכן ּגם ¿ƒ¿»≈ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ראּויה אֹו מחזקת היא אם ְְְִִִֵֶֶָָֻיׂשראל

ּבפרּוׁש מׁשה ׁשּנסּתּפק אּלא ּבּתֹורה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָנאמרה

ּבּתֹורה ּברּור לֹו יׁש ספק אֹותֹו וגם ְֵֵֵַַָָָָמֹורׁשה,

ּבֹו הרּגיׁש ולא ותּטעמֹו ּתבאמֹו ְְְְִִִִִֵֵָָֹמּפסּוק

ּומעּתה וכּו'. יֹודעים ואינם מתנּבאים ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָּכאֹומרם

ÔËtLÓאֹומרֹו ˙‡ ‰LÓ ·¯˜iÂטענת הּוא ְ««¿≈∆∆ƒ¿»»ֲַַ

רחמנא ליה ואמר ּבארץ, z¯·Ú‰Âהּבכֹורה ְְֲֵֶַַַָָָָָָ¿«¬«¿»

˙ÏÁ� הּבכֹורה‡˙ רמז ׁשּדֹורׁש ׁשם ּופרׁש וגֹו' ∆«¬«ְְֵֵֵֶֶֶַָָ

י"ב) י"ג (ׁשמֹות ּכדכתיב והעברּת ְְְְְֲִִִֵַַַָמּתבת

ׁשּכל ׁשּתמצא והגם רחם, ּפטר כל ְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוהעברּת

ּבסיני נאמר ּבזמּנֹו ּכאן, ּכתּוב הּנחלֹות ְְְֱֲִִִֶַַַַַַָָענין

(סנהדרין ז"ל ׁשאמרּו ּכדר ּכאן, ׁשּנקּבע ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָאּלא

ק':) (חּלין הּנׁשה וגיד מילה ּבענין ְְְִִִִֶַַָָֻנ"ט:)

ׁשּנׁשאר אּלא ׁשם. ׁשּנקּבעּו אּלא נאמרּו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּבסיני

טענת ּבדבריהם הּבנֹות רמזּו היכן לידע ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָלנּו

מׁשּפטן, מׁשה הקריב עליה ׁשאֹומר ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָהּבכֹורה

יֹודע הּדּין אם ׁשּיׁשאלּו צר אין ּכי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹואּולי

ּבדבריהם הזּכר ּׁשּלא מה זכּות להם ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻׁשּיׁש

אֹו הּמׁשּפט. לאלהי עליו יׁשאל ּבֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹונסּתּפק

ּבּמאמר ׁשרמזּוה ‡·e�Èאפׁשר ÌL Ú¯bÈ ‰nÏ ְְֲֶֶַַַָָָ»»ƒ»«≈»ƒ

הּוא אביהם ּכאּלּו להם הּדבר ׁשּיהיה ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָׁשרצּו

לֹומר ׁשרצֹונם מּובן והּדבר לארץ ְְְִֶֶַַַָָָָָָָהּנכנס

אֹומרֹו זה ּולפי ּבארץ, הּבכֹורה חלק ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּיּטלּו

ÔËtLÓּבחלק ׁשּתבעּו הּמׁשּפט ּפרּוׁש ƒ¿»»ְְְִֵֵֶֶַָָ

ְַָהּבכֹורה:

qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i iriax meil inei xeriy

ß fenz `"i iriax mei ß

(å):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiåהחיים אור ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æ)äìçð úfçà íäì ïzz ïúð úøác ãçôìö úBða ïk¥À§´§¨§¨»«Ÿ§Ÿ¼¨¸Ÿ¦¥³¨¤Æ£ª©´©«£½̈
:ïäì ïäéáà úìçð-úà zøáòäå íäéáà éçà CBúa§−£¥´£¦¤®§©«£©§¨²¤©«£©¬£¦¤−¨¤«

i"yx£˙¯·c „ÁÙÏˆ ˙B�a Ôk∑מה עינן ׁשראתה מּגיד, ּבּמרֹום; לפני זֹו ּפרׁשה ּכתּובה ּכ "יאּות". ּכתרּגּומֹו: ≈¿¿»¿»…¿…ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָ
מׁשה ׁשל עינֹו ראתה c·¯˙.ּׁשּלא „ÁÙÏˆ ˙B�a Ôk∑לדבריו מֹודה ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אדם אׁשרי תבעּו; .יפה ֲֵֶֶֶָָֹֹ≈¿¿»¿»…¿…ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

Ôzz Ô˙�∑(קיח חפר(ב"ב ּבנכסי אחיו עם וחלקֹו מצרים, מּיֹוצאי ׁשהיה אביהן, חלק חלקים: לׁשֹון∑z¯·Ú‰Â.ׁשני »…ƒ≈ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ¿«¬«¿»ְ
עברה) (ס"א קטז)העברה מּׁשבט(ב"ב נחלה מעברת ׁשהּבת ׁשם על אחר: ּדבר ליֹורׁשֹו. ּבן מּניח ׁשאינֹו ּבמי הּוא ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ׁשּלא אֹותּה; יֹורׁשין ּובעלּה ׁשּבנּה קכ)לׁשבט, "והעברּתם(ב"ב וכן ּבלבד. הּדֹור לאֹותֹו אּלא נצטּוה לא נחלה ּתּסב ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
"והעברּתם" אֹומר: הּוא ּובבת "ּונתּתם", אֹומר הּוא ּבכּלן לבּתֹו", החיים.אתֿנחלתֹו אור ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ

(ç)ïéà ïáe úeîé-ék Léà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦´¦«¨À¥Æ¥´
:Bzáì Búìçð-úà ízøáòäå Bì½§©«£©§¤¬¤©«£¨−§¦«

(è):åéçàì Búìçð-úà ízúðe úa Bì ïéà-íàå§¦¥¬−©®§©¤¬¤©«£¨−§¤¨«

(é):åéáà éçàì Búìçð-úà ízúðe íéçà Bì ïéà-íàå§¦¥¬−©¦®§©¤¬¤©«£¨−©«£¥¬¨¦«

(àé)ì Búìçð-úà ízúðe åéáàì íéçà ïéà-íàåBøàL §¦¥´©¦»§¨¦¼§©¤´¤©«£¨À¦§¥º
ìàøNé éðáì äúéäå dúà Løéå BzçtLnî åéìà áøwä©¨¬Ÿ¥¨²¦¦§©§−§¨©´Ÿ¨®§¨̧§¹̈¦§¥³¦§¨¥Æ

ô :äLî-úà ýåýé äeö øLàk ètLî úwçì§ª©´¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£BzÁtLnÓ ÂÈÏ‡ ·¯w‰ B¯‡LÏ∑(קט ב"ב האב(ספרי. מׁשּפחת אּלא קרּויה מׁשּפחה .ואין ƒ¿≈«»…≈»ƒƒ¿«¿ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

(áé)äfä íéøáòä øä-ìà äìò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½£¥²¤©¬¨«£¨¦−©¤®
:ìàøNé éðáì ézúð øLà õøàä-úà äàøe§¥Æ¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈ¯·Ú‰ ¯‰ŒÏ‡ ‰ÏÚ∑(רבה אמר:(במדבר להם", ּתּתן "נתן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ׁשאמר ּכיון לכאן? נסמכה לּמה ¬≈∆«»¬»ƒְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ
עֹומדת ּבמקֹומּה ּגזרתי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר לארץ? ואּכנס הּגזרה הּתרה ׁשּמא להנחיל, הּמקֹום צּוה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻאֹותי

למל(ספרי) מׁשל נדרי. לי ׁשהּתר לי ּכמדּמה ואמר: ׂשמח ראּובן, ּובני ּגד ּבני לנחלת מׁשה ׁשּנכנס ּכיון אחר: ּדבר .ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ
והּוא – לּטרקלין אחריו, והּוא – לחצר אחריו, והּוא – לּׁשער נכנס ׁשּלֹו. ּפּלטין לפתח יּכנס ׁשּלא ּבנֹו על ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשּגזר

לּכנס אסּור אּתה ואיל מּכאן ּבני, לֹו: אמר לּקיטֹון, לּכנס ׁשּבא ּכיון .אחריו. ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָ

ÓÈÓÏ¯:ו ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

ÔB‰Ïז Ôzz ÔzÓ ÔÏlÓÓ „ÁÙÏˆ ˙�a ˙e‡È»¿«¿»¿»¿«¿»ƒ«ƒ≈¿
˙È ¯·Ú˙Â Ô‰e·‡ ÈÁ‡ B‚a ‡�ÒÁ‡ ˙„eÁ‡¬««¬»»¿¬≈¬»¿«¬«»

:Ô‰Ï Ô‰e·‡ ˙�ÒÁ‡«¬»«¬∆¿≈

‡¯Èח ¯·b ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ È�a ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«¬≈
dz�ÒÁ‡ ˙È Ôe¯aÚ˙Â dÏ ˙ÈÏ ¯·e ˙eÓÈ¿«≈≈¿«¿¿»«¬«¿≈

:dz¯·Ïƒ¿«≈

‡dz�ÒÁט ˙È Ôe�z˙Â ‡z¯a dÏ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈≈¿«»¿ƒ¿»«¬«¿≈
:È‰BÁ‡Ï«¬ƒ

‡dz�ÒÁי ˙È Ôe�z˙Â ÔÈÁ‡ dÏ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈≈«ƒ¿ƒ¿»«¬«¿≈
:È‰e·‡ ÈÁ‡Ï«¬≈¬ƒ

È˙יא Ôe�z˙Â È‰e·‡Ï ÔÈÁ‡ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈«ƒ«¬ƒ¿ƒ¿»
˙¯ÈÂ d˙ÈÚ¯fÓ dÏ ·È¯˜c d·È¯˜Ï dz�ÒÁ‡«¬«¿≈¿»ƒ≈¿»ƒ≈ƒ«¿ƒ≈¿≈«
È„ ‡Ók ÔÈc ˙¯Ê‚Ï Ï‡¯NÈ È�·Ï È‰˙e d˙È»«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

‰„ÔÈיב È‡¯·Ú„ ‡¯eËÏ ˜Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿»«¬»»≈»≈
:Ï‡¯NÈ È�·Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÂ«¬≈»«¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ó‡l¯.ו) 'B‚Â '‰ ¯Ó‡iÂאֹומרֹו,¯Ó‡l «…∆¿≈…ְ≈…

ּבנֹות ּכן מאמר ּכי מׁשה יחׁשב ׁשּלא ְֲֲִֵֵֶֶַַַֹֹּפרּוׁש

ׁשהקריב למׁשה הּנאמרים הּדברים הם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָוגֹו'

אמר לזה לּזּולת לאֹומרם צר ואין ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹהּמׁשּפט

ׁשּלא ואפׁשר להם, כן ּכמֹו ׁשּיאמר ְְְֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹּלאמר

לאמר אמר לא ולזה ליׂשראל, אּלא לבד ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלהם

ואל ּכ אחר ּׁשאמר מּמה אפׁשר אֹו ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָלהם.

צרּבני אין ּׁשּקדם מה ּכי ּגּלה וגֹו' יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

אֹומרֹו זה ּוכפי צלפחד, לבנֹות אם ּכי ְְְְְְְִִִִֶָָלאֹומרֹו

לּבנֹות: לאמר הּוא ֵֵַָֹֹּלאמר

B‚Â'.ז) „ÁÙÏˆ ˙B�a Ôkלֹומר הצרÔk ≈¿¿»¿»¿ְַַֻ≈

לֹומר הּמׁשּפטים, ּׁשּפרט ּבּמה הסּפיק ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹולא

הּפרּוׁשים לכל ּבׂשכלם ׁשּׁשפטּו הּמׁשּפט ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּדר

חכמנּיֹות הּתנא ּׁשאמר מה לפי ּבין ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּפרׁשנּו

ה' הצּדיק יּבּום מּדין ירּׁשה ּדין ׁשּׁשפטּו ְְְִִִִִִֶָָָֻהיּו

עצמן מּדעת ּׁשאמרּו מה ּבין ּבׂשכלם ּׁשּדנּו ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָמה

עֹוד אחיהם, וחלק הּבכֹורה חלקי להם ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנֹוגע

לֹומר ה' ּפרטיÔkנתחּכם ּכל ּכי להעיר וגֹו' ְִֵַַ≈ְְְִִֵָָָ

ז"ל ׁשּדרׁשּו ּכמֹו ּבענין ה' יצו אׁשר ְְְְֲִִִֶֶַַָָָהּדינים

וזה (קי"ח:) ּבתרא ּבבא ּבמּסכת ְְְְְֶֶֶַַַָָָָָּבבריתא

אחי ּבתֹו אביהן, נחלת זֹו ּתּתן נתן ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָֹלׁשֹונם

זֹו וגֹו' והעברּת אביהן, אבי נחלת זֹו ְְְְֲֲֲֲִִֶַַַַָוגֹו'

יעקב ּבן אליעזר רּבי ואמר וכּו', ּבכֹורה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹחלק

ּתּתן נתן ּדכתיב וכּו' אביהן אחי חלק ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָֹאף

צלפחד ּבנֹות נתּכּונּו הּפרטים אּלּו לכל ְְְְְְְְִִֵַַָָָָוגֹו.

אֹומרֹו והּוא B�a˙ּבדבריהם, Ôkוחזר וגֹו' ְְְְִֵֶ≈¿ְְַָ

למדּת הא ּכן, ּבּמאמר ׁשּכלל הּדברים ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָלפרׁש

רמזנּום ּוכבר האמּור, ּכל לׁשאל ּכּונתם ְְְְְִֶַָָָָָָָָָָֹׁשהיתה

לרֹומם ּכן ּגם ה' ונתּכּון ּבדבריהם, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָלמעלה

נתּכּון לזה ּכי ואּולי החכמנּיֹות, ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהּצדקנּיֹות

(ּדבריםÓ‡Ï¯ּבתבת אֹומרֹו ּכדר מעלה לׁשֹון ְֵַ≈…ְְְְֲִֶֶַָָ

ּכן ּבּמאמר לרֹוממם הּיֹום, האמיר י"ח) ְְְֱֲִֵֶַַַַָכ"ו

להם ליחד ה' נתּכּון עֹוד ּדברת, צלפחד ְְְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹּבנֹות
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ß fenz `"i iriax mei ß

(å):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiåהחיים אור ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æ)äìçð úfçà íäì ïzz ïúð úøác ãçôìö úBða ïk¥À§´§¨§¨»«Ÿ§Ÿ¼¨¸Ÿ¦¥³¨¤Æ£ª©´©«£½̈
:ïäì ïäéáà úìçð-úà zøáòäå íäéáà éçà CBúa§−£¥´£¦¤®§©«£©§¨²¤©«£©¬£¦¤−¨¤«

i"yx£˙¯·c „ÁÙÏˆ ˙B�a Ôk∑מה עינן ׁשראתה מּגיד, ּבּמרֹום; לפני זֹו ּפרׁשה ּכתּובה ּכ "יאּות". ּכתרּגּומֹו: ≈¿¿»¿»…¿…ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָ
מׁשה ׁשל עינֹו ראתה c·¯˙.ּׁשּלא „ÁÙÏˆ ˙B�a Ôk∑לדבריו מֹודה ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אדם אׁשרי תבעּו; .יפה ֲֵֶֶֶָָֹֹ≈¿¿»¿»…¿…ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

Ôzz Ô˙�∑(קיח חפר(ב"ב ּבנכסי אחיו עם וחלקֹו מצרים, מּיֹוצאי ׁשהיה אביהן, חלק חלקים: לׁשֹון∑z¯·Ú‰Â.ׁשני »…ƒ≈ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ¿«¬«¿»ְ
עברה) (ס"א קטז)העברה מּׁשבט(ב"ב נחלה מעברת ׁשהּבת ׁשם על אחר: ּדבר ליֹורׁשֹו. ּבן מּניח ׁשאינֹו ּבמי הּוא ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ׁשּלא אֹותּה; יֹורׁשין ּובעלּה ׁשּבנּה קכ)לׁשבט, "והעברּתם(ב"ב וכן ּבלבד. הּדֹור לאֹותֹו אּלא נצטּוה לא נחלה ּתּסב ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
"והעברּתם" אֹומר: הּוא ּובבת "ּונתּתם", אֹומר הּוא ּבכּלן לבּתֹו", החיים.אתֿנחלתֹו אור ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ

(ç)ïéà ïáe úeîé-ék Léà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦´¦«¨À¥Æ¥´
:Bzáì Búìçð-úà ízøáòäå Bì½§©«£©§¤¬¤©«£¨−§¦«

(è):åéçàì Búìçð-úà ízúðe úa Bì ïéà-íàå§¦¥¬−©®§©¤¬¤©«£¨−§¤¨«

(é):åéáà éçàì Búìçð-úà ízúðe íéçà Bì ïéà-íàå§¦¥¬−©¦®§©¤¬¤©«£¨−©«£¥¬¨¦«

(àé)ì Búìçð-úà ízúðe åéáàì íéçà ïéà-íàåBøàL §¦¥´©¦»§¨¦¼§©¤´¤©«£¨À¦§¥º
ìàøNé éðáì äúéäå dúà Løéå BzçtLnî åéìà áøwä©¨¬Ÿ¥¨²¦¦§©§−§¨©´Ÿ¨®§¨̧§¹̈¦§¥³¦§¨¥Æ

ô :äLî-úà ýåýé äeö øLàk ètLî úwçì§ª©´¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£BzÁtLnÓ ÂÈÏ‡ ·¯w‰ B¯‡LÏ∑(קט ב"ב האב(ספרי. מׁשּפחת אּלא קרּויה מׁשּפחה .ואין ƒ¿≈«»…≈»ƒƒ¿«¿ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

(áé)äfä íéøáòä øä-ìà äìò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½£¥²¤©¬¨«£¨¦−©¤®
:ìàøNé éðáì ézúð øLà õøàä-úà äàøe§¥Æ¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈ¯·Ú‰ ¯‰ŒÏ‡ ‰ÏÚ∑(רבה אמר:(במדבר להם", ּתּתן "נתן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ׁשאמר ּכיון לכאן? נסמכה לּמה ¬≈∆«»¬»ƒְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ
עֹומדת ּבמקֹומּה ּגזרתי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר לארץ? ואּכנס הּגזרה הּתרה ׁשּמא להנחיל, הּמקֹום צּוה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻאֹותי

למל(ספרי) מׁשל נדרי. לי ׁשהּתר לי ּכמדּמה ואמר: ׂשמח ראּובן, ּובני ּגד ּבני לנחלת מׁשה ׁשּנכנס ּכיון אחר: ּדבר .ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ
והּוא – לּטרקלין אחריו, והּוא – לחצר אחריו, והּוא – לּׁשער נכנס ׁשּלֹו. ּפּלטין לפתח יּכנס ׁשּלא ּבנֹו על ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשּגזר

לּכנס אסּור אּתה ואיל מּכאן ּבני, לֹו: אמר לּקיטֹון, לּכנס ׁשּבא ּכיון .אחריו. ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָ

ÓÈÓÏ¯:ו ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

ÔB‰Ïז Ôzz ÔzÓ ÔÏlÓÓ „ÁÙÏˆ ˙�a ˙e‡È»¿«¿»¿»¿«¿»ƒ«ƒ≈¿
˙È ¯·Ú˙Â Ô‰e·‡ ÈÁ‡ B‚a ‡�ÒÁ‡ ˙„eÁ‡¬««¬»»¿¬≈¬»¿«¬«»

:Ô‰Ï Ô‰e·‡ ˙�ÒÁ‡«¬»«¬∆¿≈

‡¯Èח ¯·b ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ È�a ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«¬≈
dz�ÒÁ‡ ˙È Ôe¯aÚ˙Â dÏ ˙ÈÏ ¯·e ˙eÓÈ¿«≈≈¿«¿¿»«¬«¿≈

:dz¯·Ïƒ¿«≈

‡dz�ÒÁט ˙È Ôe�z˙Â ‡z¯a dÏ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈≈¿«»¿ƒ¿»«¬«¿≈
:È‰BÁ‡Ï«¬ƒ

‡dz�ÒÁי ˙È Ôe�z˙Â ÔÈÁ‡ dÏ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈≈«ƒ¿ƒ¿»«¬«¿≈
:È‰e·‡ ÈÁ‡Ï«¬≈¬ƒ

È˙יא Ôe�z˙Â È‰e·‡Ï ÔÈÁ‡ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈«ƒ«¬ƒ¿ƒ¿»
˙¯ÈÂ d˙ÈÚ¯fÓ dÏ ·È¯˜c d·È¯˜Ï dz�ÒÁ‡«¬«¿≈¿»ƒ≈¿»ƒ≈ƒ«¿ƒ≈¿≈«
È„ ‡Ók ÔÈc ˙¯Ê‚Ï Ï‡¯NÈ È�·Ï È‰˙e d˙È»«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

‰„ÔÈיב È‡¯·Ú„ ‡¯eËÏ ˜Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿»«¬»»≈»≈
:Ï‡¯NÈ È�·Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÂ«¬≈»«¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ó‡l¯.ו) 'B‚Â '‰ ¯Ó‡iÂאֹומרֹו,¯Ó‡l «…∆¿≈…ְ≈…

ּבנֹות ּכן מאמר ּכי מׁשה יחׁשב ׁשּלא ְֲֲִֵֵֶֶַַַֹֹּפרּוׁש

ׁשהקריב למׁשה הּנאמרים הּדברים הם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָוגֹו'

אמר לזה לּזּולת לאֹומרם צר ואין ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹהּמׁשּפט

ׁשּלא ואפׁשר להם, כן ּכמֹו ׁשּיאמר ְְְֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹּלאמר

לאמר אמר לא ולזה ליׂשראל, אּלא לבד ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלהם

ואל ּכ אחר ּׁשאמר מּמה אפׁשר אֹו ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָלהם.

צרּבני אין ּׁשּקדם מה ּכי ּגּלה וגֹו' יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

אֹומרֹו זה ּוכפי צלפחד, לבנֹות אם ּכי ְְְְְְְִִִִֶָָלאֹומרֹו

לּבנֹות: לאמר הּוא ֵֵַָֹֹּלאמר

B‚Â'.ז) „ÁÙÏˆ ˙B�a Ôkלֹומר הצרÔk ≈¿¿»¿»¿ְַַֻ≈

לֹומר הּמׁשּפטים, ּׁשּפרט ּבּמה הסּפיק ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹולא

הּפרּוׁשים לכל ּבׂשכלם ׁשּׁשפטּו הּמׁשּפט ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּדר

חכמנּיֹות הּתנא ּׁשאמר מה לפי ּבין ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּפרׁשנּו

ה' הצּדיק יּבּום מּדין ירּׁשה ּדין ׁשּׁשפטּו ְְְִִִִִִֶָָָֻהיּו

עצמן מּדעת ּׁשאמרּו מה ּבין ּבׂשכלם ּׁשּדנּו ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָמה

עֹוד אחיהם, וחלק הּבכֹורה חלקי להם ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנֹוגע

לֹומר ה' ּפרטיÔkנתחּכם ּכל ּכי להעיר וגֹו' ְִֵַַ≈ְְְִִֵָָָ

ז"ל ׁשּדרׁשּו ּכמֹו ּבענין ה' יצו אׁשר ְְְְֲִִִֶֶַַָָָהּדינים

וזה (קי"ח:) ּבתרא ּבבא ּבמּסכת ְְְְְֶֶֶַַַָָָָָּבבריתא

אחי ּבתֹו אביהן, נחלת זֹו ּתּתן נתן ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָֹלׁשֹונם

זֹו וגֹו' והעברּת אביהן, אבי נחלת זֹו ְְְְֲֲֲֲִִֶַַַַָוגֹו'

יעקב ּבן אליעזר רּבי ואמר וכּו', ּבכֹורה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹחלק

ּתּתן נתן ּדכתיב וכּו' אביהן אחי חלק ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָֹאף

צלפחד ּבנֹות נתּכּונּו הּפרטים אּלּו לכל ְְְְְְְְִִֵַַָָָָוגֹו.

אֹומרֹו והּוא B�a˙ּבדבריהם, Ôkוחזר וגֹו' ְְְְִֵֶ≈¿ְְַָ

למדּת הא ּכן, ּבּמאמר ׁשּכלל הּדברים ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָלפרׁש

רמזנּום ּוכבר האמּור, ּכל לׁשאל ּכּונתם ְְְְְִֶַָָָָָָָָָָֹׁשהיתה

לרֹומם ּכן ּגם ה' ונתּכּון ּבדבריהם, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָלמעלה

נתּכּון לזה ּכי ואּולי החכמנּיֹות, ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהּצדקנּיֹות

(ּדבריםÓ‡Ï¯ּבתבת אֹומרֹו ּכדר מעלה לׁשֹון ְֵַ≈…ְְְְֲִֶֶַָָ

ּכן ּבּמאמר לרֹוממם הּיֹום, האמיר י"ח) ְְְֱֲִֵֶַַַַָכ"ו

להם ליחד ה' נתּכּון עֹוד ּדברת, צלפחד ְְְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹּבנֹות
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(âé)énò-ìà zôñàðå dúà äúéàøåøLàk äzà-íb E §¨¦´¨Ÿ½̈§¤«¡©§¨¬¤©¤−©¨®¨©«£¤¬
éçà ïøäà óñàð:E ¤«¡©−©«£¬Ÿ¨¦«

i"yx£EÈÁ‡ Ô¯‰‡ ÛÒ‡� ¯L‡k∑.מּמּנּו טֹוב אּתה אין אחר: ּדבר אהרן. ׁשל למיתתֹו מׁשה ׁשּנתאּוה (דבריםמּכאן, «¬∆∆¡««¬…»ƒְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
לאלב) אׁשר "על "מיתתם",: ׁשּכתב מקֹום ּבכל להּפטר. זמנכם הּגיע לא עדין אֹותי, קּדׁשּתם אם הא ֿקּדׁשּתם". ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

סרחֹונֹו, ׁשּיּכתב מׁשה ּבּקׁש לכ האמינּו, ׁשּלא ּבעֹון ּבּמדּבר למּות הּמדּבר ּדֹור על ּגזרה ׁשּנגזרה לפי סרחֹונם, ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹּכתב
היה הּממרים מן הּוא אף יאמרּו: פ)ׁשּלא אכלה(יומא ואחת קלקלה אחת ּבביתּֿדין: ׁשּלֹוקֹות נׁשים לׁשּתי מׁשל . ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

זֹו אּלא ּבהם היתה ׁשּלא להֹודיע סרחֹונם, הזּכיר מיתתן, ׁשהזּכיר מקֹום ּבכל ּכאן, אף וכּו', ׁשביעית ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹּפּגי
החיים.ּבלבד אור ְִַ

(ãé)äãòä úáéøîa ïö-øaãîa ét íúéøî øLàk©«£¤Á§¦¤̧¦¹§¦§©¦À¦§¦©Æ¨«¥½̈
Lã÷ úáéøî-éî íä íäéðéòì íéná éðLéc÷äì§©§¦¥¬¦©©−¦§¥«¥¤®¥²¥«§¦©¬¨¥−

ñ :ïö-øaãî¦§©¦«
i"yx£L„˜ ˙·È¯ÓŒÈÓ Ì‰∑,ּביםֿסּוף ׁשהמרּו היּו הם ּבמרה, ׁשהמרּו הם אחר: ּדבר אחר. עֹון ּבהם אין לבּדם, הם ≈≈¿ƒ«»≈ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

צין ּבמדּבר ׁשהמרּו עצמם .הם ְְְְִִִֵֶַַָ

(åè):øîàì ýåýé-ìà äLî øaãéå©§©¥´¤½¤§Ÿ̈−¥«Ÿ
i"yx£'B‚Â '‰ŒÏ‡ ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑ּבצרכי ועֹוסקין צרּכן מּניחין העֹולם מן ׁשּכׁשּנפטרין צּדיקים, ׁשל ׁשבחן להֹודיע «¿«≈…∆∆¿ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

לאו∑Ó‡Ï¯.צּבּור אם ּפרנס להם ממּנה אּתה אם הׁשיבני לֹו: החיים.אמר אור ִ≈…ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

(æè):äãòä-ìò Léà øNa-ìëì úçeøä éäìà ýåýé ã÷ôé¦§´Ÿ§Ÿ̈½¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ§¨¨¨®¦−©¨«¥¨«
i"yx£'‰ „˜ÙÈ∑נחלת "ּתן הּמקֹום: לֹו ׁשאמר מׁשה ׁשּׁשמע ּכיון ƒ¿…ֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

לבנֹותיו", ׁשעה(במ"ר)צלפחד הּגיע לאאמר: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ּגדּלתי. את ּבני ׁשּירׁשּו צרכי, ׁשאתּבע ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ
ׁשלמה ׁשאמר וזהּו האהל. מּתֹו מׁש ׁשּלא ׁשּמּוׁשֹו, ׂשכר לּטל יהֹוׁשע הּוא ּכדאי לפני, ּבמחׁשבה עלתה משליּכ) ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֻ

ּפריּה"כז) יאכל ּתאנה "נצר :.˙Áe¯‰ È‰Ï‡∑ּדעּתֹו לפני וידּוע ּגלּוי עֹולם! ׁשל רּבֹונֹו לפניו: אמר נאמר? לּמה ְְִֵֵַָָֹֹ¡…≈»…ְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּדעּתֹו לפי ואחד אחד ּכל סֹובל ׁשּיהא מנהיג עליהם מּנה לזה; זה ּדֹומין ואינן ואחד, אחד ּכל החיים.ׁשל אור ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

Ók‡יג z‡ Û‡ CÈnÚÏ L�k˙˙Â d˙È ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈»«¿ƒ¿¿≈¿«»«»¿¿»
:CeÁ‡ Ô¯‰‡ LÈ�k˙‡ È„ƒƒ¿¿ƒ«¬…»

„ˆÔיד ‡¯a„Óa È¯ÓÈÓ ÏÚ Ôez·È¯Ò È„ ‡Ók¿»ƒ»∆¿«≈¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ
ÔB‰È�ÈÚÏ ‡iÓ· È˙eLc˜Ï ‡zL�k ˙evÓa¿«¿ƒ¿»¿«»ƒ¿«»¿≈≈

:Ôˆ„ ‡¯a„Ó Ì˜¯ ˙evÓ ÈÓ Ôep‡ƒ≈«¿««¿¿»¿ƒ

ÓÈÓÏ¯:טו ÈÈ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿»¿≈»

ÏÚטז ¯·b ‡¯Òa ÏÎÏ ‡iÁe¯ dÏ‡ ÈÈ ÈpÓÈ¿«≈¿»¡»«»¿»ƒ¿»¿««
:‡zL�k¿ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

יחד ּכללן ולא עצמן ּבפני למׁשּפטן ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָֹּתׁשּובה

ּדכתיב ּבסמּו ּכׁשּצּוה יׂשראל עם אחת ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָּבמצוה

א להראֹות לאמר, ּתדּבר יׂשראל ּבני תואל ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָֹ

רצֹונֹו: ועֹוׂשי מכּבדיו יכּבד ְְְְְֲֵֵֶַַָאׁשר

‡˙d.יג) ‰˙È‡¯Âּׁשּכבר מה הסּפיק ולא ¿»ƒ»…»ְְְִִֶַָֹ

אֹומרם ּדר על הארץ, את ּוראה ְְֵֶֶֶֶַַָָָָאמר

ראּיה ה' ׁשהראהּו קל"ו) ח"א (ספרי ְְְִִִֶֶָָז"ל

לראֹות טבעית עין ּבׁשעּור ּכח ּׁשאין מה ְְְִִִִִִִִֵֶַַַֹנּסּיית

ולזה ּכּידּוע, הּגנּוז ּבאֹור זּולת הּׁשמׁש ְְֶֶֶַַַַַָָָָּבאֹור

לֹו ואמר ‡˙dהבטיחֹו ‰˙È‡¯Âלפניו יאיר ּכי ְְִִַָ¿»ƒ»…»ְִִָָָ

הּכתּוב ׁשאמר ּתמצא כן ּוכמֹו החּיים, ְְִִֵֶַַַַָָָאֹור

האמּור: על להעיר וגֹו' ה' וּיראהּו ל"ד) ְְְִֵַַַָָָָ(ׁשם

.'B‚Â ¯L‡k ‰z‡ Ìbּדבריהם ּפי על יתּבאר «»»«¬∆¿ְְִִִֵֵֶַָ

ׁשאמר ׁשאמרּו מסעי) פ' ריׁש (ילקּוט ְְְֵֵֶֶַַַָָז"ל

רֹוצה היה ּכן יֹודע היה אּלּו למׁשה ְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹאהרן

אֹומרֹו והּוא לכן, מּקדם ‡z‰ּבּדבר Ìbסמּו ְְִֵֶַָָָֹ«»»ָ

נרּתעzÙÒ‡�Âלּמאמר יהיה ׁשּלא לֹומר ֲַַַ¿∆¡«¿»ְְִִֶֶַָֹ

וירצה יחּפץ הּוא ׁשּגם ׁשּמבטיחֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹמהאסיפה

מיתה, ּבׁשעת הּמּׂשג ערבּות ּכׁשּיראה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻלאסף

ׁשהּוא אחי אהרן נאסף ּכאׁשר האֹות ל ְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַָָֹוזה

החפץ ׁשּגם הרי וכּו' יֹודע היה ׁשאם ל ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאמר

להעירֹו ירצה עֹוד לאסף. יסּכימּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָוהרצֹון

ּבׁשעת לעׂשֹות הּצּדיקים על הּמּטלת ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָֻּבּמצוה

ויחּפץ הּדין את עליו ׁשּיצּדיק והּוא ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹמיתה,

אֹומרֹו והּוא ׁשּתתקּים, מל zÙÒ‡�Âּבגזרת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַ¿∆¡«¿»

‡z‰וגֹו' Ìbלאסף ּתסּכים אּתה אפּלּו ּפרּוׁש ְ«»»ְֲִִֵֵֵַַָָ

אפקיד, ּביד ו') ל"א (ּתהּלים אֹומרֹו ְְְְְְִִִֶֶַָּכדר

‡‰¯Ôואֹומרֹו ÛÒ‡� ¯L‡kּדר על ּפרּוׁש וגֹו' ְְ«¬∆∆¡««¬…ְֵֶֶַ

מׁשה לֹו ׁשאמר ׁשם) (ילקּוט ז"ל ְְֶֶַַָָָאֹומרם

לֹו אמר למּות עלי מקּבל אחי אהרן ְְֲֲִֶַַַָָָָָֹֹֻלאהרן

עד וכּו', עלּו מּיד להר נעלה לֹו אמר ְֲִֵֶַַַָָָָָהן

נאסף ּכאׁשר ּבּמאמר ּׁשרמז מה והּוא ְֱֲֲֶֶֶַַַַַַַָָּכאן.

האסיפה, על הּוא ּגם ׁשהסּכים ּפרּוׁש ְֲֲִִִֵֶַַַָָֹאהרן

ה' ׁשעֹוׂשה הּדבר ׁשאינֹווטעם לפי זה ּכסדר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

חּבת לרב ּברצֹונֹו אּלא הּצּדיק נפׁש לּטל ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹחפץ

ּכאמּור הּׁשלם האׁשר יׁשּלמֹו ׁשּבזה ּגם ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָידידיו,

:נפׁש ּובכל ה') ו' ְְְְִַָָ(ּדברים

Ó‡Ï¯.טו) 'B‚Â ‰LÓ ¯a„ÈÂלמה הּנה «¿«≈∆¿≈…ְִֵַ

על יּגיד ּדּבּור ׁשּלׁשֹון מּדבריהם לנּו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּׁשּקדם

הּכתּוב אמר לּמה זה ּכפי קׁשה a„ÈÂ¯מענה ְֲִֶֶֶַַַָָָָָ«¿«≈

'‰ È�ÙÏ ‰LÓצרי עֹוד מהּמּוסר, זה ׁשאין ∆ƒ¿≈ִֵֵֶֶַָָ

אֹומרֹו ּבּמהÓ‡Ï¯לדעת מׁשמעּות לּה ׁשאין ְַַָ≈…ְֵֶֶַַָָ

מׁשּפט ּבטענת ּבא מׁשה ּכי ואפׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּׁשּלפנינּו,

ּבׁשביל אּלא ּׁשּמּמּנּו למה ולא ימּות, ְְְְִִִֶֶֶַַָָֹלבל

לׁשֹון אמר לזה מאמריו אבאר ּכאׁשר ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָיׂשראל

ּבענין האמּורים מׁשה ׁשּבמאמר ּולפי ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָּדּבּור,

יׂשראל על ורחמנּות חּבה ּדברי אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָאינם

אּלא ּבּנאמר עֹומד הּדברים ּתכלית ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָאין

מּמּנּו, הּמיתה מניעת ׁשהּוא מהּמאמר ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבּמתחּיב

אֹומרֹו והּוא אבאר, :Ó‡Ï¯ּכאׁשר ְְֲֲֵֶַָ≈…

B‚Â'.טז) ˙Áe¯‰ È‰Ï‡ '‰ „˜ÙÈצרי ƒ¿…¡…≈»…¿ִָ

ּכּנּויי מּכל זה ּכּנּוי ּבחר לּמה א' ִִִֵֶַַַָָָָָלדעת

הארי לּמה ב' לה'. הידּועים והּׁשבח ְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָהּמעלה

Ì‡ÈˆBÈלׁשֹון ¯L‡Â ‡·È ¯L‡Â 'B‚Â ‡ˆÈ ¯L‡ ָ¬∆≈≈¿«¬∆»…«¬∆ƒ≈

Ì‡È·È ¯L‡Âאֹומרֹו ג' .˙„Ú ‰È‰˙ ‡ÏÂ'וגֹו «¬∆¿ƒ≈ְ¿…ƒ¿∆¬«ְ

מּבניו עינֹו יעלים ׁשה' הּדעת על יעלה ֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָמּנין

על הענין יתּבאר אכן וגֹו'. אׁשר ּכּצאן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּיהיּו

qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i iriax meil inei xeriy

(æé)íàéöBé øLàå íäéðôì àáé øLàå íäéðôì àöé-øLà£¤¥¥´¦§¥¤À©«£¤³¨ŸÆ¦§¥¤½©«£¤¬«¦¥−
íäì-ïéà øLà ïàvk ýåýé úãò äéäú àìå íàéáé øLàå©«£¤´§¦¥®§³Ÿ¦«§¤Æ£©´§Ÿ̈½©¾Ÿ£¤¬¥«¨¤−

:äòøŸ¤«
i"yx£Ì‰È�ÙÏ ‡ˆÈŒ¯L‡∑אּלא לּמלחמה, חילֹותיהם את ּומׁשּלחין ּבבּתיהם ׁשּיֹוׁשבים האּמֹות, מלכי ּכדר לא ¬∆≈≈ƒ¿≈∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

ׁשּנאמר ועֹוג, ּבסיחֹון ׁשּנלחמּתי אני, ׁשעׂשיתי כא)ּכמֹו ׁשּנאמר(במדבר יהֹוׁשע, ׁשעׂשה ּוכדר אתֹו". "אלּֿתירא (יהושע: ְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
אֹומרה) הּוא ּבדוד וכן וגֹו'". אּתה הלנּו לֹו וּיאמר אליו יהֹוׁשע וּיל" יח): –(ש"א לפניהם" ּובא יֹוצא "ּכיֿהּוא : ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ּבראׁש ונכנס ּבראׁש Ì‡ÈˆBÈ.יֹוצא ¯L‡Â∑ּבזכּיֹותיו.Ì‡È·È ¯L‡Â∑ׁשּלא יביאם" "ואׁשר אחר: ּדבר ּבזכּיֹותיו. ְְִֵָָָֹֹ«¬∆ƒ≈ְִָֻ«¬∆¿ƒ≈ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ
לֹו לארץּתעׂשה מכניסן ׁשאיני לי, עֹוׂשה ׁשאּתה ּכדר. ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(çé)Léà ïeð-ïa òLBäé-úà Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§Æ¤§ª´©¦½¦−
:åéìò Eãé-úà zëîñå Ba çeø-øLà£¤´©®§¨«©§¨¬¤¨«§−¨¨«

i"yx£EÏŒÁ˜∑מקֹום ׁשל ּבניו להנהיג ׁשּזכית ,אׁשרי ּבדברים: מּכיר∑EÏ.קחּנּו אּתה זה את ,ל ׁשּבדּוק .את «¿ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ¿ְִֶֶֶֶַַָָ
Ba Áe¯Œ¯L‡∑ואחד אחד ּכל ׁשל רּוחֹו ּכנגד להל ׁשּיּוכל ׁשאלּת, ÂÈÏÚ.ּכאׁשר E„ÈŒ˙‡ zÎÓÒÂ∑מתרּגמן לֹו ּתן ¬∆«ְְְֲֲֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ¿»«¿»∆»¿»»ְְְֵָֻ

מׁשה ּבימי ראׁש להרים לֹו היה לא עליו: יאמרּו ׁשּלא ,ּבחּיי החיים.ׁשּידרׁש אור ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹֹֹ

â ycew zegiyn zecewp ã(196 'nr bk zegiy ihewl)

עליו ידָך את וסמכּת יהֹושע את לָך יח)קח (כז, ְְְְְֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשמלכּות לֹומר, ויׁש אֹותֹו? מֹוׁשחין מלְך ּכׁשמעמידין ׁשהרי המׁשחה, ּבׁשמן יהּוׁשע את מׁשח ׁשמׁשה מצינּו לא מדּוע לׁשאֹול, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹֻיׁש

ּבּת נׂשיאּות עיקרּה ּכמאמריהֹושע לּתֹורה, ׁשקׁשּורה סמיכה, ידי על מלכּותֹו נפעלה לכן ממׁשה. הּתֹורה מקּבל הּוא ׁשהרי ֹורה, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

א) יד, ּבׁשמן.(סנהדרין מׁשיחה ידי על ולא איׁש, מּפי איׁש החייםסמּוכין אור ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָֹ

(èé)äãòä-ìk éðôìå ïäkä øæòìà éðôì Búà zãîòäå§©«£©§¨´ŸÀ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥¨®
:íäéðéòì Búà äúéeöå§¦¦¨¬Ÿ−§¥«¥¤«

i"yx£B˙‡ ‰˙ÈeˆÂ∑עלי ׁשּתקּבל מנת על הם; סרבנים הם, ׁשּטרחנין ּדע, יׂשראל: .על ¿ƒƒ»…ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

È„Âיז ÔB‰ÈÓ„˜ ÏBÚÈ È„Â ÔB‰ÈÓ„˜ ˜BtÈ Ècƒƒ√»≈¿ƒ≈√»≈¿ƒ
ÈÈ„ ‡zL�k È‰˙ ‡ÏÂ ÔepÏÚÈ È„Â Ôep˜tÈ«≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»«¿»

:ÈÚ¯ Ô‰Ï ˙ÈÏ È„ ‡�Úk¿»»ƒ≈¿≈»≈

�Ôeיח ¯a ÚLB‰È ˙È CÏ ¯·„ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»¿À««
C„È ˙È CBÓÒ˙Â d· ‰‡e·� Áe¯ Èc ¯·b¿«ƒ«¿»≈¿ƒ¿»¿»

:È‰BÏÚ¬ƒ

Ì„˜ÏÂיט ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜Ï d˙È ÌÈ˜˙e¿ƒ»≈»√»∆¿»»«¬»¿»√»
:ÔB‰È�ÈÚÏ d˙È „wÙ˙e ‡zL�k Ïk»¿ƒ¿»¿«≈»≈¿≈≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּובחירתֹו הּׂשכל ּתכּונת ּכי ּדע הּדר ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָזה

ּברּבּוי הּנׁשּתון ּבגדר רחֹוקה ְְְְְְִִִֶֶַָָָּוׁשלילתֹו

ּבצּורתם הּנבראים ׁשּיׁשּתּנּו ּוכׁשם ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָהּנֹוׂשאים,

ויֹותר כן ּכמֹו ּבהם, ההׁשּתּוּות ואין ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָּובקֹומתם

ּבבחינתמה והּנׁשלל הּנבחר הׁשּתּנּות ּבענין ּמה ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָ

הּטבע ּפרטי ׁשּנּוי על נֹוסף והרצֹון, ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָההשּכל

הּיּולים וכחֹות ׁשּביסֹודֹות ההרּכבה ְְְִִִִֶַַַָָֹּבתכּונת

ויּמצא ּבּדֹומים, הּבחירה יּולד מהם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאׁשר

והּוא נעלם, והּוא ּבּתכּונה ההׁשּתּוּות ְְְְְֱִִִֶַַַָָָלפעמים

ּגילֹו ּבן לֹומר ל"ט:) (נדרים רז"ל ּׁשּכּונּו ְְִִִֶֶַַַַָמה

ּבגדר ׁשּיׁשלל ּתׁשער ּומּזה חֹולים, ּבּקּור ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֻּבענין

ׁשהיּו רּבֹוא ס' ּכהּמה רּבים ׁשּיׁשּתּוּו ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּנמצא

יׂשים אׁשר והּמל לאחד, מׁשה ׁשל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָָּבדֹורֹו

האיׁש זּולת אליו ּברצֹונם יׁשּתּוּו לא עליהם ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹה'

ׁשרׁש ׁשהיה ס"ט) (ּתּקּונים ז"ל ׁשאמרּו ְִִֶֶֶֶָָָֹמׁשה

אֹומרֹו ּבסֹוד הּמדּבר ּדֹור ׁשל הּנׁשמֹות ְְְְִֶַַָָָּכל

ּׁשּכתבּתי מה ועּין עּמֹו, מׁשה י"א) ס"ג ְְְְִֵֶֶַַַַַָָ(יׁשעי'

וגֹו', הריתי האנכי י"ב) י"א (לעיל ְְִִִֵֶַָָָֹּבּפסּוק

לגדר נמזגּו והּנפקדים ׁשהּפקיד סּבה היתה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָוזֹו

ּכלבבֹו: לֹו היה אחד וכל ְְְִִֶַַָָָָָההׁשּתּוּות

‰ÊÂׁשֹופטים עׂשֹות ה' ׁשּצּוה טעם ּכן ּגם הּוא ¿∆ְֲִִֵֶַַַָ

ּבּתכּונה יתקרב ׁשהּׁשבט לפי וכּו' ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָלׁשבטי

הּׁשלֹום עליו מׁשה ּובחן ידע וזה ְֲֶֶַַַַָָָָָָָלענפיו,

הּמיתה למאמר ּתׁשּובה ‰',ואמר „˜ÙÈּפרּוׁש ְְְֲִַַַַָָָƒ¿…ֵ

‰¯Áe˙,ימּנה, È‰Ï‡ Ï‡רּוח ׁשּיֹודע ּפרּוׁש ְֶַ≈¡…≈»…ֵֵֶַַ

ׁשּיהיה אחד ּתמּנה ּתכּונתם, וגדר ּבׂשר ּכל ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשל

הּוא ׁשּיסּכים העדה לכל ּבּתכּונה ׁשוה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָטבעֹו

ּׁשּיאמר למה הם ויסּכימּו הם ּׁשּיאמרּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַַֹֹלמה

אֹומרֹו והּוא להם, Ì‰È�ÙÏהּוא ‡ˆÈ ¯L‡ ְְֶָ¬∆≈≈ƒ¿≈∆

ּבהם, הרצֹון לֹו ׁשּיהיה Ì‡ÈˆBÈּפרּוׁש ¯L‡Â ְִֵֶֶֶָָָ«¬∆ƒ≈

ולבֹוא לצאת ּכמֹוהּו הרצֹון להם ׁשּיהיה ְְְִֵֶֶֶָָָָָָוגֹו'

ּובחירה ,הּמל הּוא ּכי ּבֹו הּדבר ותלה ְְִִִֶֶַַָָָָָעּמֹו,

ּכי יתּבר מּזּולתֹו הּׂשגה מחלטת היא ְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֻּכזאת

רּוח ויֹודע הרּוחֹות ּתכן יֹודע לבּדֹו ְְֵֵֶַַַַַֹהּוא

ּבּנמצא אינֹו ּכזה ואיׁש ּכּלן, עם ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשּתתמּזג

הם יׂשראל ׁשּכל ּכמׁשה אדם יהיה אם ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָזּולת

עדת ּתהיה זה וזּולת לכּלם, ׁשרׁש והּוא ְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָֹֻענפיו

רעה להם אין אׁשר ּכּצאן ותכליתיׂשראל , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

אני הּדר זה על הּוא לה' מׁשה ּדברי ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָּכּונת

זה ּדבר יתּקן אבל ּדֹובר אדני ּכאׁשר ְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻאעׂשה

לא ואם הּתּקּון ּבגדר להּכנס יּוכל אם ְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹֹקדם

הּוא מּזה והּיֹוצא וגֹו', ּכּצאן ה' עדת ְְְֲִִֵֶֶַַַֹתהיה

ּומּתֹו ׁשאמרנּו, לאמר ּבתבת ּכרמּוז ימּות ְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹולא

הּנה ּכזה איׁש יּמצא ׁשאם למד אּתה ְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּדברים

ּכמאמרֹו עּמיו אל לאסף הּוא ּגם מסּכים ְְֲִֵֵֶַַַַָָָהּוא

:ְִַָיתּבר

¯Áeיח) ¯L‡ 'B‚Â EÏ Á˜ 'B‚Â '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆¿«¿¿¬∆«
.Baאֹומרֹו לדעת צרי,EÏ Á˜עֹוד ְִַַָָ«¿

Baאֹומרֹו Áe¯ ¯L‡ּבֹו ׁשאין אדם יׁש וכי ְ¬∆«ְִֵֵֶָָ

אכן סמיכה. ּזֹו מה לדעת צרי עֹוד ְִִֵַַַַָָָָרּוח,

הּתׁשּובה ּבאה מׁשה ּבדברי ּׁשּפרׁשּתי מה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלפי

ּכחׁשׁשת ּפרּוׁש ל קח אֹומרֹו ְְְֲֵֵֶַַָָׁשּפרּוׁש

איׁש ׁשהּוא ודע יהֹוׁשע, את קח ְְְְִִֶֶֶַַַָֻולדברי

ּכל ׁשרׁש יׁש אּתה ּפרּוׁש ּבֹו רּוח ְֲֵֶֶֶַַָָֹאׁשר

והּוא הרּוח, ּבבחינת יׁשנֹו והּוא ְְְְְִִֶַַַָָהּנׁשמֹות

Baאֹומרֹו Áe¯ ¯L‡רּוחֹות ּכל ׁשרׁש ּפרּוׁש ְ¬∆«ֵֶָֹ

לרּוח להעיר ידֹו לסמ ה' וצּוה ההּוא, ְְְְִִִַַַָָָֹהּדֹור

לבּסֹוף אֹומרֹו והּוא ׁשּבמׁשה, הּנׁשמה ְְְְְֶֶַַַָָמהּות

Ï‡¯NÈ È�a ˙„Ú Ïk eÚÓLÈ ÔÚÓÏסמּוכה ¿««ƒ¿¿»¬«¿≈ƒ¿»≈ְָ

יהיה ׁשּבזה לֹומר עליו, מהֹוד ונתּת ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָלּמאמר



עי qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i iriax meil inei xeriy

(æé)íàéöBé øLàå íäéðôì àáé øLàå íäéðôì àöé-øLà£¤¥¥´¦§¥¤À©«£¤³¨ŸÆ¦§¥¤½©«£¤¬«¦¥−
íäì-ïéà øLà ïàvk ýåýé úãò äéäú àìå íàéáé øLàå©«£¤´§¦¥®§³Ÿ¦«§¤Æ£©´§Ÿ̈½©¾Ÿ£¤¬¥«¨¤−

:äòøŸ¤«
i"yx£Ì‰È�ÙÏ ‡ˆÈŒ¯L‡∑אּלא לּמלחמה, חילֹותיהם את ּומׁשּלחין ּבבּתיהם ׁשּיֹוׁשבים האּמֹות, מלכי ּכדר לא ¬∆≈≈ƒ¿≈∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

ׁשּנאמר ועֹוג, ּבסיחֹון ׁשּנלחמּתי אני, ׁשעׂשיתי כא)ּכמֹו ׁשּנאמר(במדבר יהֹוׁשע, ׁשעׂשה ּוכדר אתֹו". "אלּֿתירא (יהושע: ְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
אֹומרה) הּוא ּבדוד וכן וגֹו'". אּתה הלנּו לֹו וּיאמר אליו יהֹוׁשע וּיל" יח): –(ש"א לפניהם" ּובא יֹוצא "ּכיֿהּוא : ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ּבראׁש ונכנס ּבראׁש Ì‡ÈˆBÈ.יֹוצא ¯L‡Â∑ּבזכּיֹותיו.Ì‡È·È ¯L‡Â∑ׁשּלא יביאם" "ואׁשר אחר: ּדבר ּבזכּיֹותיו. ְְִֵָָָֹֹ«¬∆ƒ≈ְִָֻ«¬∆¿ƒ≈ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ
לֹו לארץּתעׂשה מכניסן ׁשאיני לי, עֹוׂשה ׁשאּתה ּכדר. ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(çé)Léà ïeð-ïa òLBäé-úà Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§Æ¤§ª´©¦½¦−
:åéìò Eãé-úà zëîñå Ba çeø-øLà£¤´©®§¨«©§¨¬¤¨«§−¨¨«

i"yx£EÏŒÁ˜∑מקֹום ׁשל ּבניו להנהיג ׁשּזכית ,אׁשרי ּבדברים: מּכיר∑EÏ.קחּנּו אּתה זה את ,ל ׁשּבדּוק .את «¿ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ¿ְִֶֶֶֶַַָָ
Ba Áe¯Œ¯L‡∑ואחד אחד ּכל ׁשל רּוחֹו ּכנגד להל ׁשּיּוכל ׁשאלּת, ÂÈÏÚ.ּכאׁשר E„ÈŒ˙‡ zÎÓÒÂ∑מתרּגמן לֹו ּתן ¬∆«ְְְֲֲֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ¿»«¿»∆»¿»»ְְְֵָֻ

מׁשה ּבימי ראׁש להרים לֹו היה לא עליו: יאמרּו ׁשּלא ,ּבחּיי החיים.ׁשּידרׁש אור ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹֹֹ

â ycew zegiyn zecewp ã(196 'nr bk zegiy ihewl)

עליו ידָך את וסמכּת יהֹושע את לָך יח)קח (כז, ְְְְְֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשמלכּות לֹומר, ויׁש אֹותֹו? מֹוׁשחין מלְך ּכׁשמעמידין ׁשהרי המׁשחה, ּבׁשמן יהּוׁשע את מׁשח ׁשמׁשה מצינּו לא מדּוע לׁשאֹול, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹֻיׁש

ּבּת נׂשיאּות עיקרּה ּכמאמריהֹושע לּתֹורה, ׁשקׁשּורה סמיכה, ידי על מלכּותֹו נפעלה לכן ממׁשה. הּתֹורה מקּבל הּוא ׁשהרי ֹורה, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

א) יד, ּבׁשמן.(סנהדרין מׁשיחה ידי על ולא איׁש, מּפי איׁש החייםסמּוכין אור ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָֹ

(èé)äãòä-ìk éðôìå ïäkä øæòìà éðôì Búà zãîòäå§©«£©§¨´ŸÀ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥¨®
:íäéðéòì Búà äúéeöå§¦¦¨¬Ÿ−§¥«¥¤«

i"yx£B˙‡ ‰˙ÈeˆÂ∑עלי ׁשּתקּבל מנת על הם; סרבנים הם, ׁשּטרחנין ּדע, יׂשראל: .על ¿ƒƒ»…ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

È„Âיז ÔB‰ÈÓ„˜ ÏBÚÈ È„Â ÔB‰ÈÓ„˜ ˜BtÈ Ècƒƒ√»≈¿ƒ≈√»≈¿ƒ
ÈÈ„ ‡zL�k È‰˙ ‡ÏÂ ÔepÏÚÈ È„Â Ôep˜tÈ«≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»«¿»

:ÈÚ¯ Ô‰Ï ˙ÈÏ È„ ‡�Úk¿»»ƒ≈¿≈»≈

�Ôeיח ¯a ÚLB‰È ˙È CÏ ¯·„ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»¿À««
C„È ˙È CBÓÒ˙Â d· ‰‡e·� Áe¯ Èc ¯·b¿«ƒ«¿»≈¿ƒ¿»¿»

:È‰BÏÚ¬ƒ

Ì„˜ÏÂיט ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜Ï d˙È ÌÈ˜˙e¿ƒ»≈»√»∆¿»»«¬»¿»√»
:ÔB‰È�ÈÚÏ d˙È „wÙ˙e ‡zL�k Ïk»¿ƒ¿»¿«≈»≈¿≈≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּובחירתֹו הּׂשכל ּתכּונת ּכי ּדע הּדר ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָזה

ּברּבּוי הּנׁשּתון ּבגדר רחֹוקה ְְְְְְִִִֶֶַָָָּוׁשלילתֹו

ּבצּורתם הּנבראים ׁשּיׁשּתּנּו ּוכׁשם ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָהּנֹוׂשאים,

ויֹותר כן ּכמֹו ּבהם, ההׁשּתּוּות ואין ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָּובקֹומתם

ּבבחינתמה והּנׁשלל הּנבחר הׁשּתּנּות ּבענין ּמה ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָ

הּטבע ּפרטי ׁשּנּוי על נֹוסף והרצֹון, ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָההשּכל

הּיּולים וכחֹות ׁשּביסֹודֹות ההרּכבה ְְְִִִִֶַַַָָֹּבתכּונת

ויּמצא ּבּדֹומים, הּבחירה יּולד מהם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאׁשר

והּוא נעלם, והּוא ּבּתכּונה ההׁשּתּוּות ְְְְְֱִִִֶַַַָָָלפעמים

ּגילֹו ּבן לֹומר ל"ט:) (נדרים רז"ל ּׁשּכּונּו ְְִִִֶֶַַַַָמה

ּבגדר ׁשּיׁשלל ּתׁשער ּומּזה חֹולים, ּבּקּור ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֻּבענין

ׁשהיּו רּבֹוא ס' ּכהּמה רּבים ׁשּיׁשּתּוּו ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּנמצא

יׂשים אׁשר והּמל לאחד, מׁשה ׁשל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָָּבדֹורֹו

האיׁש זּולת אליו ּברצֹונם יׁשּתּוּו לא עליהם ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹה'

ׁשרׁש ׁשהיה ס"ט) (ּתּקּונים ז"ל ׁשאמרּו ְִִֶֶֶֶָָָֹמׁשה

אֹומרֹו ּבסֹוד הּמדּבר ּדֹור ׁשל הּנׁשמֹות ְְְְִֶַַָָָּכל

ּׁשּכתבּתי מה ועּין עּמֹו, מׁשה י"א) ס"ג ְְְְִֵֶֶַַַַַָָ(יׁשעי'

וגֹו', הריתי האנכי י"ב) י"א (לעיל ְְִִִֵֶַָָָֹּבּפסּוק

לגדר נמזגּו והּנפקדים ׁשהּפקיד סּבה היתה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָוזֹו

ּכלבבֹו: לֹו היה אחד וכל ְְְִִֶַַָָָָָההׁשּתּוּות

‰ÊÂׁשֹופטים עׂשֹות ה' ׁשּצּוה טעם ּכן ּגם הּוא ¿∆ְֲִִֵֶַַַָ

ּבּתכּונה יתקרב ׁשהּׁשבט לפי וכּו' ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָלׁשבטי

הּׁשלֹום עליו מׁשה ּובחן ידע וזה ְֲֶֶַַַַָָָָָָָלענפיו,

הּמיתה למאמר ּתׁשּובה ‰',ואמר „˜ÙÈּפרּוׁש ְְְֲִַַַַָָָƒ¿…ֵ

‰¯Áe˙,ימּנה, È‰Ï‡ Ï‡רּוח ׁשּיֹודע ּפרּוׁש ְֶַ≈¡…≈»…ֵֵֶַַ

ׁשּיהיה אחד ּתמּנה ּתכּונתם, וגדר ּבׂשר ּכל ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשל

הּוא ׁשּיסּכים העדה לכל ּבּתכּונה ׁשוה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָטבעֹו

ּׁשּיאמר למה הם ויסּכימּו הם ּׁשּיאמרּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַַֹֹלמה

אֹומרֹו והּוא להם, Ì‰È�ÙÏהּוא ‡ˆÈ ¯L‡ ְְֶָ¬∆≈≈ƒ¿≈∆

ּבהם, הרצֹון לֹו ׁשּיהיה Ì‡ÈˆBÈּפרּוׁש ¯L‡Â ְִֵֶֶֶָָָ«¬∆ƒ≈

ולבֹוא לצאת ּכמֹוהּו הרצֹון להם ׁשּיהיה ְְְִֵֶֶֶָָָָָָוגֹו'

ּובחירה ,הּמל הּוא ּכי ּבֹו הּדבר ותלה ְְִִִֶֶַַָָָָָעּמֹו,

ּכי יתּבר מּזּולתֹו הּׂשגה מחלטת היא ְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֻּכזאת

רּוח ויֹודע הרּוחֹות ּתכן יֹודע לבּדֹו ְְֵֵֶַַַַַֹהּוא

ּבּנמצא אינֹו ּכזה ואיׁש ּכּלן, עם ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשּתתמּזג

הם יׂשראל ׁשּכל ּכמׁשה אדם יהיה אם ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָזּולת

עדת ּתהיה זה וזּולת לכּלם, ׁשרׁש והּוא ְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָֹֻענפיו

רעה להם אין אׁשר ּכּצאן ותכליתיׂשראל , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

אני הּדר זה על הּוא לה' מׁשה ּדברי ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָּכּונת

זה ּדבר יתּקן אבל ּדֹובר אדני ּכאׁשר ְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻאעׂשה

לא ואם הּתּקּון ּבגדר להּכנס יּוכל אם ְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹֹקדם

הּוא מּזה והּיֹוצא וגֹו', ּכּצאן ה' עדת ְְְֲִִֵֶֶַַַֹתהיה

ּומּתֹו ׁשאמרנּו, לאמר ּבתבת ּכרמּוז ימּות ְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹולא

הּנה ּכזה איׁש יּמצא ׁשאם למד אּתה ְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּדברים

ּכמאמרֹו עּמיו אל לאסף הּוא ּגם מסּכים ְְֲִֵֵֶַַַַָָָהּוא

:ְִַָיתּבר

¯Áeיח) ¯L‡ 'B‚Â EÏ Á˜ 'B‚Â '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆¿«¿¿¬∆«
.Baאֹומרֹו לדעת צרי,EÏ Á˜עֹוד ְִַַָָ«¿

Baאֹומרֹו Áe¯ ¯L‡ּבֹו ׁשאין אדם יׁש וכי ְ¬∆«ְִֵֵֶָָ

אכן סמיכה. ּזֹו מה לדעת צרי עֹוד ְִִֵַַַַָָָָרּוח,

הּתׁשּובה ּבאה מׁשה ּבדברי ּׁשּפרׁשּתי מה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלפי

ּכחׁשׁשת ּפרּוׁש ל קח אֹומרֹו ְְְֲֵֵֶַַָָׁשּפרּוׁש

איׁש ׁשהּוא ודע יהֹוׁשע, את קח ְְְְִִֶֶֶַַַָֻולדברי

ּכל ׁשרׁש יׁש אּתה ּפרּוׁש ּבֹו רּוח ְֲֵֶֶֶַַָָֹאׁשר

והּוא הרּוח, ּבבחינת יׁשנֹו והּוא ְְְְְִִֶַַַָָהּנׁשמֹות

Baאֹומרֹו Áe¯ ¯L‡רּוחֹות ּכל ׁשרׁש ּפרּוׁש ְ¬∆«ֵֶָֹ

לרּוח להעיר ידֹו לסמ ה' וצּוה ההּוא, ְְְְִִִַַַָָָֹהּדֹור

לבּסֹוף אֹומרֹו והּוא ׁשּבמׁשה, הּנׁשמה ְְְְְֶֶַַַָָמהּות

Ï‡¯NÈ È�a ˙„Ú Ïk eÚÓLÈ ÔÚÓÏסמּוכה ¿««ƒ¿¿»¬«¿≈ƒ¿»≈ְָ

יהיה ׁשּבזה לֹומר עליו, מהֹוד ונתּת ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָלּמאמר



qgpitעב zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i iying meil inei xeriy

(ë):ìàøNé éða úãò-ìk eòîLé ïòîì åéìò EãBäî äzúðå§¨«©¨¬¥«§−¨¨®§©´©¦§§½¨£©−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£ÂÈÏÚ E„B‰Ó ‰z˙�Â∑ּפנים עֹור קרּון ּכל∑E„B‰Ó.זה ולא ¿»«»≈¿»»ִֵֶָ≈¿ְָֹ

ּכּלבנה יהֹוׁשע ּפני ּכחּמה, מׁשה ּפני למדין: נמצאנּו ,הֹוד.Ï‡¯NÈ È�a ˙„ÚŒÏk eÚÓLÈ ÔÚÓÏ∑נֹוהגין ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֻ¿««ƒ¿¿»¬«¿≈ƒ¿»≈ְֲִִֶ
ּב ׁשּנֹוהגין ּכדר ויראה ּכבֹוד .ּבֹו ְְְְֲִִֶֶֶָָ

(àë)íéøeàä ètLîa Bì ìàLå ãîòé ïäkä øæòìà éðôìå§¦§¥̧¤§¨¨³©Ÿ¥Æ©«£½Ÿ§¨¬©²§¦§©¬¨«¦−
-éða-ìëå àeä eàáé åét-ìòå eàöé åét-ìò ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®©¦̧¥«§¹§©¦´¨ÀŸ²§¨§¥«

:äãòä-ìëå Bzà ìàøNé¦§¨¥¬¦−§¨¨«¥¨«
i"yx£„ÓÚÈ Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ È�ÙÏÂ∑זז הּזה הּכבֹוד ׁשאין ׁשּׁשאלּת, ׁשאלת נוטל)הרי יהֹוׁשע(ס"א ׁשאף ,אבי מּבית ¿ƒ¿≈∆¿»»«…≈«¬…ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

לאלעזר צרי BÏ.יהא Ï‡LÂ∑למלחמה לצאת ּכׁשּיצטר.ÂÈtŒÏÚ∑אלעזר (יומאסנהדרין∑Ú‰ŒÏÎÂ„‰.ׁשל ְְְִֵֶָָָ¿»«ְְְְִִֵֵֶָָָָ«ƒְֶֶָָ¿»»≈»ְְִֶַ
החיים.עג) אור

(áë)òLBäé-úà çwiå Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´¤§ªÀ©
:äãòä-ìk éðôìå ïäkä øæòìà éðôì eäãîòiå©©«£¦¥¸Æ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥¨«

i"yx£ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÁwiÂ∑(ספרי)הּבא לעֹולם יׂשראל ּפרנסי ׂשכר מּתן והֹודיעֹו ּבדברים החיים.לקחֹו אור «ƒ«∆¿À«ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

(âë)ýåýé øac øLàk eäeöéå åéìò åéãé-úà Cîñiå©¦§¯Ÿ¤¨¨²¨−̈©§©¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−
ô :äLî-ãéa§©¤«

i"yx£ÂÈ„ÈŒ˙‡ CÓÒiÂ∑;"אתֿיד "וסמכּת לֹו: אמר ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּׁשּנצטּוה, מּמה ויֹותר יֹותר יפה, ּבעין «ƒ¿…∆»»ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
יפה ּבעין חכמתֹו ּומּלאֹו וגדּוׁש, מלא ּככלי ועׂשאֹו ידיו, ּבׁשּתי עׂשה ‰'.והּוא ¯ac ¯L‡k∑:ההֹוד לענין אף ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָָָ«¬∆ƒ∆ְְִַַַ

עליו מהֹודֹו החיים.נתן אור ֵַָָָ

ß fenz a"i iying mei ß

çë(à):øîàl äNî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)éîçì éðaø÷-úà íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà åö©µ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¤¨§¨¦̧©§¦¹
:BãòBîa éì áéø÷äì eøîLz éççéð çéø éMàì§¦©À¥µ©¦«Ÿ¦½¦§§¾§©§¦¬¦−§«£«

i"yx£Ï‡¯NÈ È�aŒ˙‡ Âˆ∑,ּבני על מצּוני ׁשאּתה עד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ה'", "יפקד למעלה? אמּור מה «∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
מפּקדת והיתה העֹולם, מן נפטרת ׁשהיתה מל לבת מׁשל עלי. ּבני את ּכדאיתאלבצּוה וכּו', ּבניה על עלּה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

הּדם(ספרי)∑˜¯È�a.ּבּספרי אֹומר∑ÈÓÁÏ.זה הּוא וכן אמּורין, גאּלּו לחם)(ויקרא הּמזּבחה הּכהן "והקטירם : ְִֵַ»¿»ƒֶַָ«¿ƒְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
מזּבחי∑ÈM‡Ï.אּׁשה" לאּׁשי למדּו(ספרי)∑e¯ÓLz.הּנּתנין מּכאן ּגּביו, על עֹומדין ויׂשראלים ּולוּים ּכהנים ׁשיהיּו ִֶ¿ƒ«ְְְִִִִִֵַָƒ¿¿ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָֹ

מעמדֹות כז)ותּקנּו הּתמידים∑B„ÚBÓa.(תענית מֹועד הּוא יֹום החיים.ּבכל אור ְְֲִַָ¿¬ְְִִֵַָ

dpÓכ ÔeÏa˜È Èc ÏÈ„a È‰BÏÚ CÂÈfÓ Ôz˙Â¿ƒ≈ƒƒ»¬ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ≈
:Ï‡¯NÈ È�·c ‡zL�k Ïk»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

dÏכא Ï‡LÈÂ Ìe˜È ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜ÏÂ¿»√»∆¿»»«¬»¿¿ƒ¿«≈
ÔÈ˜Ù� ÔB‰È d¯ÓÈÓ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡i¯e‡ ÔÈ„a¿ƒ«»√»¿»«≈¿≈¿»¿ƒ
Ï‡¯NÈ È�a ÏÎÂ ‡e‰ ÔÈlÚ ÔB‰È d¯ÓÈÓ ÏÚÂ¿«≈¿≈¿«ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

:‡zL�k ÏÎÂ dnÚƒ≈¿»¿ƒ¿»

e„·¯כב d˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈¿«
Ì„˜e ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜ dÓÈ˜‡Â ÚLB‰È ˙È»¿À««¬ƒ≈√»∆¿»»«¬»√»

:‡zL�k Ïk»¿ƒ¿»

„Èכג ‡Ók d„wÙe È‰BÏÚ È‰B„È ˙È CÓÒe¿«»¿ƒ¬ƒ«¿≈¿»ƒ
:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜¯È�aב ˙È ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿»À¿»ƒ
‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï È�a¯˜Ï ¯ecÒ ÌÁÏ¿≈ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ¿«»»¿«¬»

:d�ÓÊa ÈÓ„˜ ‡·¯˜Ï Ôe¯hzƒ¿¿»»»√»«¿ƒ¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּפרּוׁש יׁשמעּו ּובזה הּנׁשמֹות מּׁשרׁש ּכּלֹו ּכן ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֻּגם

ּפרּוׁש יׂשראל ּבני עדת ּכל מאמריו, ְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָיקּבלּו

ּבעלי הּׁשלמים האנׁשים ּתכּונת ּכן ּגם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָּתהיה

מּמּנּו: מרּצית ְְִֵֶַָָֻהּנׁשמה

B‚Â'.כא) e‡ˆÈ ÂÈt ÏÚ'ה על חֹוזר ּפרּוׁש «ƒ≈¿¿ֵֵַ

והּמביא הּמֹוציא הּוא ּבסמּו ְְִִֵַַָָָהאמּור

והּתּמים: האּורים ְְִִַַָָֻּבהֹודעת

B‚Â'.כב) ¯L‡k ‰LÓ NÚiÂסמּו ּפרּוׁש «««∆«¬∆¿ֵָ

לֹולמצות צּוה לא ׁשה' והגם ,הּמל ְְֲִִֶֶֶַַַַָֹ

ׁשּיעׂשה הכרח ואין למאמרֹו ּתׁשּובה אּלא ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָכן

מאמר עׂשֹות מהר כן ּפי על אף ּתכף ֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּדבר

ה':

e‰eˆÈÂ.כג) 'B‚Â CÓÒiÂצוּתא לׁשֹון ּפרּוׁש «ƒ¿…¿«¿«≈ְְֵַָ

ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּנׁשמה הֹוד ּבֹו ְְְִִֵֵֶֶַַָָׁשהאיר

זה ּכפי וידּיק וסמכּת, ּׁשּכתּוב ּבּמה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֻלמעלה

LÓ‰אֹומרֹו „Èa '‰ ¯ac ¯L‡kמׁשמעּות ׁשאין ְ«¬∆ƒ∆¿«∆ְֵֶַָ

ּבּיד, הּנתּפס ענין הּזה הּדּבּור וכי זה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָלמאמר

יהיה ההֹוד ׁשהׁשּפעת ּדּבר ה' ּכי ּפרּוׁש ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאּלא

הּמלכּות אל ירמז עֹוד ליהֹוׁשע. מׁשה ְְְִִֶֶַַַַֹֻּביד

(ש"א מלכּות אּלא צו אין ז"ל אֹומרם ּדר ְְֵֶֶֶַַַָָעל

ּגם וידּיק לנגיד, ה' ויצּוהּו ּדכתיב י"ד) ְְְִִִִֵַַַַָֻי"ג

ּכי ּפרּוׁש מׁשה ּביד ה' ּדּבר ּכאׁשר אֹומרֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַּכן

ּבמקֹום מׁשה ּביד ׁשּתהיה ה' ּדּבר ְְְְִִִֶֶֶֶַַַהּמלכּות

הּמׁשחה: ְִֶֶַָׁשמן

B‚Â'.ב) Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ Âˆלדעת צרי «∆¿≈ƒ¿»≈¿ִַַָָ

זה ּבמקֹום הּקרּבנֹות ּפרׁשת סּדר ְְִֵֶַַָָָָָָָלּמה

על ׁשּצּוה ּבמקֹום ולא יהֹוׁשע מּנּוי ְְְִִֶַַַַָָֹֻאחר

qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i iying meil inei xeriy

(â)íéNák ýåýéì eáéø÷z øLà äMàä äæ íäì zøîàå§¨«©§¨´¨¤½¤µ¨«¦¤½£¤¬©§¦−©«Ÿ̈®§¨¦̧
:ãéîú äìò íBiì íéðL íîéîú äðL-éða§¥«¨¨¯§¦¦²§©¬¦©−Ÿ¨¬¨¦«

i"yx£Ì‰Ï z¯Ó‡Â∑לביתּֿדין ÌBiÏ.אזהרה ÌÈ�L∑.ּתמידּכפׁשּוטֹו הּיֹום, ּכנגד נׁשחטין ׁשּיהיּו ללּמד; ּבא ועּקרֹו ¿»«¿»»∆ְְִֵַָָ¿«ƒ«ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
טּבעֹות ׁשל ּבמזרחן הערּבים ּבין וׁשל ּבּמערב ׁשחר סב)ׁשל החיים.(יומא אור ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

(ã)éðMä Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçà Nákä-úà¤©¤¬¤¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½
:íéaøòä ïéa äNòz©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦

i"yx£„Á‡ N·k‰Œ˙‡∑"ּתצּוה "ואּתה ּבפרׁשת נאמר ׁשּכבר כט)אףֿעלּֿפי היתה(שמות היא וגֹו'" אׁשרּֿתעׂשה "וזה : ∆«∆∆∆»ְְְְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
לדֹורֹות צּוה וכאן הּמּלּואים, לימי .אזהרה ְְְִִִִֵַַָָָָ

â ycew zegiyn zecewp ã(941 'nr b zegiy ihewl)

א הּכבׂש בּבקראת ּתעׂשה ד)חד (כח, ֲֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
היֹום ּכל על ּתמידית הׁשּפעה לֹו יׁש - 'ּתמיד' הּקרּבן נהיה ואז להקּב"ה. ּבהתמסרּות היינּו ּב'קרּבן', היֹום את להתחיל חיב ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָיהּודי

החמימּות את להפנֹות חזקה החלטה היא היֹום ׁשל הראׁשֹון הצעד המזּבח. על וחלּבֹו דמֹו מקריבים היּו הקרּבן הבאת עם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכּולֹו.

('חלב'). ּתענּוגֹו יהיה ּבהם ורק ׁשּבקדּוׁשה, לדברים ל'מזּבח', רק ('דם') ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָוההתלהבּות

(ä)úéúk ïîLa äìeìa äçðîì úìñ äôéàä úéøéNòå©«£¦¦¯¨«¥¨²−Ÿ¤§¦§¨®§¨²§¤¬¤¨¦−
:ïéää úòéáø§¦¦¬©¦«

i"yx£‰Á�ÓÏ ˙ÏÒ∑נסכים .מנחת …∆¿ƒ¿»ְְִִַָ

(å):ýåýéì äMà ççéð çéøì éðéñ øäa äéNòä ãéîz úìòŸ©−¨¦®¨«£ª¨Æ§©´¦©½§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£È�ÈÒ ¯‰a ‰ÈNÚ‰∑:אחר ּדבר הּמּלּואים. ּבימי ׁשּנעׂשּו ּכאֹותן »¬À»¿«ƒ«ְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

ּבּה ׁשּכתּוב ּתֹורה מּתן לפני ׁשּנתקרבה אֹותּה סיני, הר לעֹולת ּתמיד עֹולת הּקיׁש סיני, ּבהר כד)העׂשּויה :(שמות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּכלי ׁשּטעּונה מלּמד ּבאּגנת", ."וּיׂשם ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹ

ÈÈג Ì„˜ Ôe·¯˜˙ Èc ‡�a¯˜ ÔÈc ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿≈À¿»»ƒ¿»¿√»¿»
‡˙ÏÚ ‡ÓBÈÏ ÔÈ¯z ÔÈÓÏL ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿ƒ¿≈¿»¬»»

:‡¯È„¿̇ƒ»

‡n¯‡ד ˙ÈÂ ‡¯Ùˆa „aÚz „Á ‡¯n‡ ˙È»ƒ¿»««¿≈¿«¿»¿»ƒ¿»
:‡iLÓL ÔÈa „aÚz ‡�È�ƒ̇¿»»«¿≈≈ƒ¿«»

zÏeÒ‡ה ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯NÚ ÔÓ „ÁÂ¿«ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
˙eÚ·¯ ‡LÈ˙k ÁLÓa ‡ÏÈÙc ‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»«¿

:‡�È‰ƒ»

„È�ÈÒו ‡¯eËa ‡„È·Ú˙‡„ ‡¯È„z ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»¿ƒ¿¬ƒ»¿»¿ƒ«
:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מכרח זֹו מצוה ׁשהרי אמר, ּבפרׁשת ְְְְֱֲִֵֶַַָָָָָָֹֻהּקרּבנֹות

ויהֹוׁשע הּמׁשּכן מּׁשהּוקם ׁשּנהגה לֹומר ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻאּתה

לֹומר ׁשּבא ואּולי הארּבעים, ּבׁשנת ְְְְִִִֶַַַַַָָָנסמ

ּומּוספין ּתמידין להקריב יהֹוׁשע ירצה ְְְְְִִִִִִֶֶַַָֻׁשאם

לֹו יׁש צּבּור ׁשּדין הגם רּׁשאי ׁשאינֹו ֲִִִֵֵֶֶֶַַַמּׁשּלֹו

זֹו מצוה סּדר לזה מקֹומֹות, מּכּמה ְְְִִִִֵֶַָָָָּכדמּוכח

צּבּור מּׁשל ׁשּתהיה ּבּה וצּוה יהֹוׁשע מּנּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֻאחר

ׁשאין לֹומר וגֹו' יׂשראל ּבני את צו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָּכאֹומרֹו

ּכפל ולזה צּבּור, מּׁשל אּלא ּבאים ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָהּתמידין

‡Ì‰ÈÏלֹומר z¯Ó‡Âּכן ּגם ודקּדק לעּכּוב, ַ¿»«¿»¬≈∆ְְְִִֵֵַ

מה‡Ì‰ÈÏּבאֹומרֹו לפי להם, אמר ולא ְְ¬≈∆ְְִֶַַָָֹ

מעּוט ירצה ּכי אליו וּירא ּבפרׁשת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּׁשּפרׁשּתי

אֹותנֹו העיר ּׁשּלפנינּו ּבּמה כן ּכמֹו ְְִֵֵֵֶֶַָָָזּולתֹו

(ילקּוט) לרז"ל ראיתי ׁשּוב למעט, ְְְִִֵֶַַַַַָָָׁשּכּונתֹו

אֹומרים יׂשראל ׁשהיּו לפי לׁשֹונם וזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָׁשאמרּו

והּתמיד נֹוהגים הּמּסעֹות היּו נֹוהגיםלׁשעבר ים ְְְֲֲִִִִִַַַָָָָ

הּקדֹוׁש אמר הּתמידין ּפסקּו הּמּסעֹות ְְְִִַַַַַָָָָָּפסקּו

נֹוהגין ׁשּיהיּו להם אמר למׁשה הּוא ְְֱֲִִֶֶֶָָֹּברּו

לּתֹורה: ּפנים וע' לׁשֹונם. ּכאן עד ְְְִִִַַָָָָּתמידין,

.'B‚Â ÈÓÁÏ È�a¯˜ ׁשּיׁש‡˙ לפי ּפרּוׁש ∆»¿»ƒ«¿ƒ¿ְִֵֵֶ

הקרבת אחד קרּבן, מיני ׁשלׁשה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּבּתמידין

הּתמיד, מנחת ׁשל האיפה עׂשירית ׁשני ְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָהּתמיד,

אמר הּתמיד הקרבת ּכנגד הּנסכים, ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָׁשליׁשי

,È�a¯˜אמר הּמנחה ׁשּנקראתÈÓÁÏּוכנגד »¿»ƒְְִֶֶַַָָ«¿ƒְִֵֶ

אמר לזה לאּׁשים ּכליל ּוׁשניהם ÈM‡Ï,לחם ְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ¿ƒ«

אמר הּנסכים �ÈÁÁÈּוכנגד ÁÈ¯אּלא ּבֹו ׁשאין ְְִֶֶַַָָ≈«ƒ…ƒֵֶֶָ

היסֹוד על יּצק אּלא לאּׁשים אינֹו ׁשהּוא ְִִֵֵֶֶַַַַָָֻריח

לֹומר ּדקּדק ּדברים ּובׁשלׁשה לּׁשּתין, ְְְְִִִִִֵֵַַָָויֹורד

ׁשל ׁשּכּלן לֹומר ניחחי, לחמי, קרּבני, ְְִִִִִֶֶַַַָָָֹֻּבּכּנּוי,

ּברׁשּותֹו ועדין הּכל ּבֹורא הּוא ּברּו ְֲִִֵַַַַָָֹהּקדֹוׁש

ּומלֹואּה, הארץ לה' א') כ"ד (ּתהּלים ְְְְִִֶַָָָּכאֹומרֹו

לֹומר ּכן ּגם ודקּדק ּבמקֹומֹו, ÈM‡Ïּופרׁשנּוהּו ְְְְִִֵֵֵַַַ¿ƒ«

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל היא האׁש ׁשּגם לֹומר ְִִֵֶֶַַַָָָּבכּנּוי,

הּוא מקריבין ּׁשּיׂשראל מה ּומעּתה ְְִִִֵֵֶַַַָָהּוא,

הּבֹורא: ׁשל ְִֵֶַָָמּנכסיו

‰ÊÏואמר אזהרה ונתן ה' e¯ÓLzנתחּכם »∆ְְְְִֵַַַַָָָָƒ¿¿

ּגֹוזלים הם הּנה יעׂשּו לא ׁשאם ְֲִִִֵֵֶַַֹלֹומר

ואֹומרֹו ּבלאו, ועֹוברים ÈÏנכסיו ·È¯˜‰Ï'וגֹו ְְְְְְִָָָ¿«¿ƒƒְ

מּנכסיו חלק הקרבת הּוא ּׁשּיעׂשּו מה ּכי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּפרּוׁש

הּמקֹום: ׁשל הם נכסים ׁשל עּקרן אבל ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָלפניו

„BÚׁשהּוא הּקרּבן סֹוד להֹודיע ּבזה ְְְִִֵֶֶַַַָָָנתּכּון

והּוא ה', חלק ׁשהם הּקדּׁשה ענפי ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָֻלקרב

ּבאֹומרֹו ּׁשּנתּכּון אליו˜¯È�aמה והבן,ּבכּנּוי ְְְִֵֶַַ»¿»ƒְְִֵֵָָ

ÈM‡Ïואֹומרֹו ÈÓÁÏׁשאני זה לחם ּפרּוׁש ְְ«¿ƒ¿ƒ«ֲִֵֶֶֶֶ

קרּבני הּוא סֹודֹו לאּׁשים להביא ְְְִִִִֶַָָָָמצּוה

ניצֹוצי ּכל מתקרבים ניחֹוח ריח לה' ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּכׁשעֹולה

ׁשּנתרחקּו: ְְֲִֶַַָֻהּקדּׁשה

B‚Â'.ג) ‰M‡‰ ‰Ê Ì‰Ï z¯Ó‡Âאמירה יחד ¿»«¿»»∆∆»ƒ∆¿ֲִִֵָ

אמר ּגם ‰‡M‰אחרת, ‰Êיחׁשבּו לבל , ֶֶַַַָ∆»ƒ∆ְְְַַ

הּוא לּתמידין וגֹו' אחד ּכבׂש ה' ּׁשּיצו מה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָּכי

ּבׁשלילת הּנגּבל לּׁשעּור ולא ההסּתּפקּות ְְְְְְִִִִִַַַַַַָֹלצד

אמירה יחד לזה מּמּנּו, והּפחֹות מּמּנּו ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּיֹותר

ואמר הּדבר ‰‡M‰להגּביל ‰Êיֹותר ולא זה ְְְִַַַָָָ∆»ƒ∆ְֵֶֹ

וגֹו', הּכבׂש ואת וגֹו' אחד הּכבׂש את ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָמּמּנּו

וגֹו' את צו ראׁשֹון ׁשּבפסּוק אֹומר ְְְִִֵֵֶֶַָָנמצאת

ּובפסּוק הּתמידין, הקרבת התמדת על ְְְְְִִִַַַַַַַָָָנצטּוּו

הּתמידין: הקרבת ׁשעּור על נצטּוּו ְְְִִִִֶַַַַַָזה
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(â)íéNák ýåýéì eáéø÷z øLà äMàä äæ íäì zøîàå§¨«©§¨´¨¤½¤µ¨«¦¤½£¤¬©§¦−©«Ÿ̈®§¨¦̧
:ãéîú äìò íBiì íéðL íîéîú äðL-éða§¥«¨¨¯§¦¦²§©¬¦©−Ÿ¨¬¨¦«

i"yx£Ì‰Ï z¯Ó‡Â∑לביתּֿדין ÌBiÏ.אזהרה ÌÈ�L∑.ּתמידּכפׁשּוטֹו הּיֹום, ּכנגד נׁשחטין ׁשּיהיּו ללּמד; ּבא ועּקרֹו ¿»«¿»»∆ְְִֵַָָ¿«ƒ«ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
טּבעֹות ׁשל ּבמזרחן הערּבים ּבין וׁשל ּבּמערב ׁשחר סב)ׁשל החיים.(יומא אור ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

(ã)éðMä Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçà Nákä-úà¤©¤¬¤¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½
:íéaøòä ïéa äNòz©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦

i"yx£„Á‡ N·k‰Œ˙‡∑"ּתצּוה "ואּתה ּבפרׁשת נאמר ׁשּכבר כט)אףֿעלּֿפי היתה(שמות היא וגֹו'" אׁשרּֿתעׂשה "וזה : ∆«∆∆∆»ְְְְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
לדֹורֹות צּוה וכאן הּמּלּואים, לימי .אזהרה ְְְִִִִֵַַָָָָ

â ycew zegiyn zecewp ã(941 'nr b zegiy ihewl)

א הּכבׂש בּבקראת ּתעׂשה ד)חד (כח, ֲֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
היֹום ּכל על ּתמידית הׁשּפעה לֹו יׁש - 'ּתמיד' הּקרּבן נהיה ואז להקּב"ה. ּבהתמסרּות היינּו ּב'קרּבן', היֹום את להתחיל חיב ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָיהּודי

החמימּות את להפנֹות חזקה החלטה היא היֹום ׁשל הראׁשֹון הצעד המזּבח. על וחלּבֹו דמֹו מקריבים היּו הקרּבן הבאת עם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכּולֹו.

('חלב'). ּתענּוגֹו יהיה ּבהם ורק ׁשּבקדּוׁשה, לדברים ל'מזּבח', רק ('דם') ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָוההתלהבּות

(ä)úéúk ïîLa äìeìa äçðîì úìñ äôéàä úéøéNòå©«£¦¦¯¨«¥¨²−Ÿ¤§¦§¨®§¨²§¤¬¤¨¦−
:ïéää úòéáø§¦¦¬©¦«

i"yx£‰Á�ÓÏ ˙ÏÒ∑נסכים .מנחת …∆¿ƒ¿»ְְִִַָ

(å):ýåýéì äMà ççéð çéøì éðéñ øäa äéNòä ãéîz úìòŸ©−¨¦®¨«£ª¨Æ§©´¦©½§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£È�ÈÒ ¯‰a ‰ÈNÚ‰∑:אחר ּדבר הּמּלּואים. ּבימי ׁשּנעׂשּו ּכאֹותן »¬À»¿«ƒ«ְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

ּבּה ׁשּכתּוב ּתֹורה מּתן לפני ׁשּנתקרבה אֹותּה סיני, הר לעֹולת ּתמיד עֹולת הּקיׁש סיני, ּבהר כד)העׂשּויה :(שמות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּכלי ׁשּטעּונה מלּמד ּבאּגנת", ."וּיׂשם ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹ

ÈÈג Ì„˜ Ôe·¯˜˙ Èc ‡�a¯˜ ÔÈc ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿≈À¿»»ƒ¿»¿√»¿»
‡˙ÏÚ ‡ÓBÈÏ ÔÈ¯z ÔÈÓÏL ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿ƒ¿≈¿»¬»»

:‡¯È„¿̇ƒ»

‡n¯‡ד ˙ÈÂ ‡¯Ùˆa „aÚz „Á ‡¯n‡ ˙È»ƒ¿»««¿≈¿«¿»¿»ƒ¿»
:‡iLÓL ÔÈa „aÚz ‡�È�ƒ̇¿»»«¿≈≈ƒ¿«»

zÏeÒ‡ה ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯NÚ ÔÓ „ÁÂ¿«ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
˙eÚ·¯ ‡LÈ˙k ÁLÓa ‡ÏÈÙc ‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»«¿

:‡�È‰ƒ»

„È�ÈÒו ‡¯eËa ‡„È·Ú˙‡„ ‡¯È„z ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»¿ƒ¿¬ƒ»¿»¿ƒ«
:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מכרח זֹו מצוה ׁשהרי אמר, ּבפרׁשת ְְְְֱֲִֵֶַַָָָָָָֹֻהּקרּבנֹות

ויהֹוׁשע הּמׁשּכן מּׁשהּוקם ׁשּנהגה לֹומר ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻאּתה

לֹומר ׁשּבא ואּולי הארּבעים, ּבׁשנת ְְְְִִִֶַַַַַָָָנסמ

ּומּוספין ּתמידין להקריב יהֹוׁשע ירצה ְְְְְִִִִִִֶֶַַָֻׁשאם

לֹו יׁש צּבּור ׁשּדין הגם רּׁשאי ׁשאינֹו ֲִִִֵֵֶֶֶַַַמּׁשּלֹו

זֹו מצוה סּדר לזה מקֹומֹות, מּכּמה ְְְִִִִֵֶַָָָָּכדמּוכח

צּבּור מּׁשל ׁשּתהיה ּבּה וצּוה יהֹוׁשע מּנּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֻאחר

ׁשאין לֹומר וגֹו' יׂשראל ּבני את צו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָּכאֹומרֹו

ּכפל ולזה צּבּור, מּׁשל אּלא ּבאים ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָהּתמידין

‡Ì‰ÈÏלֹומר z¯Ó‡Âּכן ּגם ודקּדק לעּכּוב, ַ¿»«¿»¬≈∆ְְְִִֵֵַ

מה‡Ì‰ÈÏּבאֹומרֹו לפי להם, אמר ולא ְְ¬≈∆ְְִֶַַָָֹ

מעּוט ירצה ּכי אליו וּירא ּבפרׁשת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּׁשּפרׁשּתי

אֹותנֹו העיר ּׁשּלפנינּו ּבּמה כן ּכמֹו ְְִֵֵֵֶֶַָָָזּולתֹו

(ילקּוט) לרז"ל ראיתי ׁשּוב למעט, ְְְִִֵֶַַַַַָָָׁשּכּונתֹו

אֹומרים יׂשראל ׁשהיּו לפי לׁשֹונם וזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָׁשאמרּו

והּתמיד נֹוהגים הּמּסעֹות היּו נֹוהגיםלׁשעבר ים ְְְֲֲִִִִִַַַָָָָ

הּקדֹוׁש אמר הּתמידין ּפסקּו הּמּסעֹות ְְְִִַַַַַָָָָָּפסקּו

נֹוהגין ׁשּיהיּו להם אמר למׁשה הּוא ְְֱֲִִֶֶֶָָֹּברּו

לּתֹורה: ּפנים וע' לׁשֹונם. ּכאן עד ְְְִִִַַָָָָּתמידין,

.'B‚Â ÈÓÁÏ È�a¯˜ ׁשּיׁש‡˙ לפי ּפרּוׁש ∆»¿»ƒ«¿ƒ¿ְִֵֵֶ

הקרבת אחד קרּבן, מיני ׁשלׁשה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּבּתמידין

הּתמיד, מנחת ׁשל האיפה עׂשירית ׁשני ְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָהּתמיד,

אמר הּתמיד הקרבת ּכנגד הּנסכים, ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָׁשליׁשי

,È�a¯˜אמר הּמנחה ׁשּנקראתÈÓÁÏּוכנגד »¿»ƒְְִֶֶַַָָ«¿ƒְִֵֶ

אמר לזה לאּׁשים ּכליל ּוׁשניהם ÈM‡Ï,לחם ְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ¿ƒ«

אמר הּנסכים �ÈÁÁÈּוכנגד ÁÈ¯אּלא ּבֹו ׁשאין ְְִֶֶַַָָ≈«ƒ…ƒֵֶֶָ

היסֹוד על יּצק אּלא לאּׁשים אינֹו ׁשהּוא ְִִֵֵֶֶַַַַָָֻריח

לֹומר ּדקּדק ּדברים ּובׁשלׁשה לּׁשּתין, ְְְְִִִִִֵֵַַָָויֹורד

ׁשל ׁשּכּלן לֹומר ניחחי, לחמי, קרּבני, ְְִִִִִֶֶַַַָָָֹֻּבּכּנּוי,

ּברׁשּותֹו ועדין הּכל ּבֹורא הּוא ּברּו ְֲִִֵַַַַָָֹהּקדֹוׁש

ּומלֹואּה, הארץ לה' א') כ"ד (ּתהּלים ְְְְִִֶַָָָּכאֹומרֹו

לֹומר ּכן ּגם ודקּדק ּבמקֹומֹו, ÈM‡Ïּופרׁשנּוהּו ְְְְִִֵֵֵַַַ¿ƒ«

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל היא האׁש ׁשּגם לֹומר ְִִֵֶֶַַַָָָּבכּנּוי,

הּוא מקריבין ּׁשּיׂשראל מה ּומעּתה ְְִִִֵֵֶַַַָָהּוא,

הּבֹורא: ׁשל ְִֵֶַָָמּנכסיו

‰ÊÏואמר אזהרה ונתן ה' e¯ÓLzנתחּכם »∆ְְְְִֵַַַַָָָָƒ¿¿

ּגֹוזלים הם הּנה יעׂשּו לא ׁשאם ְֲִִִֵֵֶַַֹלֹומר

ואֹומרֹו ּבלאו, ועֹוברים ÈÏנכסיו ·È¯˜‰Ï'וגֹו ְְְְְְִָָָ¿«¿ƒƒְ

מּנכסיו חלק הקרבת הּוא ּׁשּיעׂשּו מה ּכי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּפרּוׁש

הּמקֹום: ׁשל הם נכסים ׁשל עּקרן אבל ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָלפניו

„BÚׁשהּוא הּקרּבן סֹוד להֹודיע ּבזה ְְְִִֵֶֶַַַָָָנתּכּון

והּוא ה', חלק ׁשהם הּקדּׁשה ענפי ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָֻלקרב

ּבאֹומרֹו ּׁשּנתּכּון אליו˜¯È�aמה והבן,ּבכּנּוי ְְְִֵֶַַ»¿»ƒְְִֵֵָָ

ÈM‡Ïואֹומרֹו ÈÓÁÏׁשאני זה לחם ּפרּוׁש ְְ«¿ƒ¿ƒ«ֲִֵֶֶֶֶ

קרּבני הּוא סֹודֹו לאּׁשים להביא ְְְִִִִֶַָָָָמצּוה

ניצֹוצי ּכל מתקרבים ניחֹוח ריח לה' ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּכׁשעֹולה

ׁשּנתרחקּו: ְְֲִֶַַָֻהּקדּׁשה

B‚Â'.ג) ‰M‡‰ ‰Ê Ì‰Ï z¯Ó‡Âאמירה יחד ¿»«¿»»∆∆»ƒ∆¿ֲִִֵָ

אמר ּגם ‰‡M‰אחרת, ‰Êיחׁשבּו לבל , ֶֶַַַָ∆»ƒ∆ְְְַַ

הּוא לּתמידין וגֹו' אחד ּכבׂש ה' ּׁשּיצו מה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָּכי

ּבׁשלילת הּנגּבל לּׁשעּור ולא ההסּתּפקּות ְְְְְְִִִִִַַַַַַָֹלצד

אמירה יחד לזה מּמּנּו, והּפחֹות מּמּנּו ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּיֹותר

ואמר הּדבר ‰‡M‰להגּביל ‰Êיֹותר ולא זה ְְְִַַַָָָ∆»ƒ∆ְֵֶֹ

וגֹו', הּכבׂש ואת וגֹו' אחד הּכבׂש את ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָמּמּנּו

וגֹו' את צו ראׁשֹון ׁשּבפסּוק אֹומר ְְְִִֵֵֶֶַָָנמצאת

ּובפסּוק הּתמידין, הקרבת התמדת על ְְְְְִִִַַַַַַַָָָנצטּוּו

הּתמידין: הקרבת ׁשעּור על נצטּוּו ְְְִִִִֶַַַַַָזה
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סיני ּבהר העׂשּויה ּתמיד ו)עֹולת (כח, ְֲִִַַַָָָ
המילּואים ּבימי ׁשנעׂשּו והתּבטלּות.(רש"י)ּכאֹותן ּבהתמסרּות להיֹות מסּוגל יהּודי ׁשּכל לּכְך רֹומז לה', ּכליל ׁשהיה הּתמיד, קרּבן ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

הקׁשר זהּו ׁשּבנׁשמה. הּביטּול ּכח את המעֹורר הּוא ׁשהּוא רּבינּו, ממׁשה ּבאה זּו לעבֹודה והסיּוע ּכח והנתינת להקּב"ה. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּתמידית

את 'ּפתח הּתמיד ּבהקרבת התחיל ׁשהּוא ּובכְך ּבכהּונה, רּבינּו מׁשה ׁשימׁש המילּואים ּבימי המילּואים: לימי ּתמיד עֹולת ְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּבין

ויהּודי. יהּודי לּכל ְְְִִִִַָהצינֹור'

(æ)Cñð Cqä Lãwa ãçàä Nákì ïéää úòéáø Bkñðå§¦§Æ§¦¦´©¦½©¤−¤¨«¤¨®©ÀŸ¤©¥²¤¬¤
:ýåýéì øëL¥−̈©«Ÿ̈«

i"yx£BkÒ�Â∑יין.Cq‰ L„wa∑(ספרי)יתנּסכּו הּמזּבח ÎL¯.על CÒ�∑(צו מּגּתֹו(ב"ב ליין ּפרט המׁשּכר, .יין ¿ƒ¿ִַ«…∆«≈ְְְִִֵַַַַ∆∆≈»ְְְִִִִֵַַַַָ

(ç)ø÷aä úçðîk íéaøòä ïéa äNòz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦§¦§©̧©³Ÿ¤
:ýåýéì ççéð çéø äMà äNòz Bkñðëe§¦§Æ©«£¤½¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£ÁÁÈ� ÁÈ¯∑רצֹוני ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני, רּוח .נחת ≈«ƒ…«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָ

(è)éðLe íîéîz äðL-éða íéNáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«¨¨−§¦¦®§¥´
:Bkñðå ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNòהחיים אור ¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬©¤−¤§¦§«

(é):dkñðå ãéîzä úìò-ìò BzaLa úaL úìòŸ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬©¨¦−§¦§¨«
i"yx£BzaLa ˙aL ˙ÏÚ∑ׁשּלא הרי אחרת; ּבׁשּבת זֹו ׁשּבת עֹולת ולא …«««¿««ְְֲֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ּבטל – יֹומֹו עבר ׁשאם מּגיד, "ּבׁשּבּתֹו", לֹומר: ּתלמּוד הּבאה? לּׁשּבת ׁשּתים יקריב אני ׁשֹומע זֹו, ּבׁשּבת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָהקריב
‰ÈÓz„.קרּבנֹו ˙ÏÚŒÏÚ∑(ספרי)ק ׁשאין ּומּגיד, הּתמיד; עֹולת ׁשל ּכבׂשים ׁשני אֹותן לבד מּוספין, אּלאאּלּו רבין ְָָ«…««»ƒְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

זה לתלמּוד הּתמיד" "עלֿעֹולת נאמר הּמּוספין ּבכל וכן הּתמידין, ׁשני .ּבין ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

(àé)ø÷á-éða íéøt ýåýéì äìò eáéø÷z íëéLãç éLàøáe§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®¨¦¸§¥«¨¨³
:íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéàå íéðLהחיים אור §©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«

(áé)ìLeøtì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò äL §¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©¨−
ìéàì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò éðLe ãçàä̈«¤¨®§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤¨©−¦

:ãçàä̈«¤¨«
i"yx£ÌÈ�¯NÚ ‰LÏLe∑נסכים ּבפרׁשת קצּובין הן ׁשּכן ּפר, נסּכי .ּכמׁשּפט ¿…»∆¿…ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

(âé)ãçàä Nákì ïîMá äìeìa äçðî úìñ ïBøOò ïøOòå§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©¤−¤¨«¤¨®
:ýåýéì äMà ççéð çéø äìòŸ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«

L„e˜a‡ז „Á ‡¯n‡Ï ‡�È‰ ˙eÚ·¯ dkÒ�Â¿ƒ¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿»«¿¿»
:ÈÈ Ì„˜ ˜ÈzÚ ¯ÓÁc Ceq� Cq�˙Èƒ¿««ƒ«¬««ƒ√»¿»

iLÓL‡ח ÔÈa „aÚz ‡�È�˙ ‡¯n‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»»«¿≈≈ƒ¿«»
Ôa¯˜ „aÚz dkÒ�Îe ‡¯Ùˆ ˙Á�Ók¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿≈«¿≈À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

L�‡ט È�a ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ‡˙aLc ‡ÓBÈ·e¿»¿«¿»¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»
‡˙Á�Ó„ ‡zÏeÒ ÔÈ�B¯NÚ ÔÈ¯˙e ÔÈÓÏL«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»

:dkÒ�Â ÁLÓ· ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿≈

ÏÚ˙‡י ÏÚ ‡zaLa „·Ú˙˙c ‡˙aL ˙ÏÚ¬««¿»¿ƒ¿¬≈¿««»«¬»»
:dkÒ�Â ‡¯È„¿̇ƒ»¿ƒ¿«

ÈÈיא Ì„˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜z ÔBÎÈÁ¯È ÈLÈ¯·e¿≈≈«¿≈¿»¿¬»»√»¿»
È�a ÔÈ¯n‡ „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙ È�a ÔÈ¯Bzƒ¿≈≈¿≈¿««ƒ¿ƒ¿≈

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L ‡�L¿»«¿»«¿ƒ

ÏÈÙc‡יב ‡˙Á�Ó ‡zÏeÒ ÔÈ�B¯NÚ ‡˙Ï˙e¿»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ»
‡zÏeÒ ÔÈ�B¯NÚ ÔÈ¯˙e „Á ‡¯B˙Ï ÁLÓ·ƒ¿«¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿»

:„Á ‡¯Î„Ï ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙Á�Óƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿»»

ÏÈÙc‡יג ‡˙Á�Ó ‡zÏÒ ‡�B¯NÚ ‡�B¯NÚÂ¿ƒ¿»ƒ¿»À¿»ƒ¿»»¿ƒ»
‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ „Á ‡¯n‡Ï ÁLÓ·ƒ¿«¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»

:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯À̃¿»»√»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ט) ÌÈN·Î È�L ˙aM‰ ÌBÈ·eטעם ¿««»¿≈¿»ƒ¿ַַ

ראׁש מּוספי מּכל מעט הּוא ׁשּבת ְִֵֶַַָָָֹֻׁשּמּוסף

סֹוד הּוא והּמֹועדים, טֹוב יֹום ּומּוספי ְְֲִֵֶַֹחדׁש

על כבׂשים ׁשני מּוספיו ולזה מׁשנה, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָלחם

ּבּיֹום רמּוז הּׁשביעּיּות וסֹוד הּתמיד, ּכבׂשי ְְְְִִִִֵֵַַַָָׁשני

הּׁשביעּיּות ּׁשאין מה ׁשביעי הּוא ּכי ְְְִִִִִֵֶַַַעצמֹו

טֹובים, ימים ּבׁשאר ולא חדׁש ּבראׁש לא ְְְְִִִֶָָָֹֹֹֹֻמסּים

הּׁשביעּיּות אין ּפסח, ׁשל ׁשביעי ׁשּיׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַוהגם

והבן: הּׁשּבת, ּכיֹום ּבֹו ְְֵַַַָָָקבּוע

ÌÎÈL„Á.יא) ÈL‡¯·eחדׁשיכם ּבכּנּוי אמר ¿»≈»¿≈∆ְְִֵֶַָָ

ׁשל ּדין ּבבית ּתלּוי החדׁש ׁשּקּדּוׁש ְְִִִֵֶֶֶַָֹלפי

ַָמּטה:
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(ãé)ìéàì ïéää úLéìLe øtì äéäé ïéää éöç íäékñðå§¦§¥¤À£¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈§¦¦¯©¦´¨©À¦
éLãçì BLãça Lãç úìò úàæ ïéé Nákì ïéää úòéáøe§¦¦¬©¦²©¤−¤¨®¦´ŸŸ©¬¸Ÿ¤Æ§¨§½§¨§¥−

:äðMä©¨¨«
i"yx£BL„Áa L„Á ˙ÏÚ ˙‡Ê∑ּתׁשלּומין לֹו אין וׁשּוב קרּבנֹו, ּבטל יֹומֹו עבר .ׁשאם ……«…∆¿»¿ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

(åè)ãéîzä úìò-ìò ýåýéì úàhçì ãçà íéfò øéòNe§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®©Ÿ©¯©¨¦²
ñ :Bkñðå äNòé¥«¨¤−§¦§«

i"yx£'B‚Â ÌÈfÚ ¯ÈÚNe∑וק מקּדׁש טמאת על לכּפר ּבאין הּמּוספין ׂשעירי ּבמּסכתּכל ׁשּמפרׁש ּכמֹו הּכל דׁשיו, ¿ƒƒƒ¿ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ט)ׁשבּועֹות לא(דף ידיעה ּבֹו ׁשאין על ׁשּמכּפר ללּמד ּתלמּודֹו "לה'", ּבֹו ׁשּנאמר ראׁשֿחדׁש, ׂשעיר ונׁשּתּנה . ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹ

ּבאּגדה ּומדרׁשֹו מּמּנּו. למדין הּׂשעירין ּוׁשאר ּבלבד, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אּלא ּבחטא מּכיר ׁשאין ּבּסֹוף, ולא ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹּבתחּלה
ס) הּירח(חולין את ׁשּמעטּתי על עלי ּכּפרה הביאּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר :.‰NÚÈ „ÈÓz‰ ˙ÏÚŒÏÚ∑הּקרּבן ּכל ְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ«…««»ƒ≈»∆ְַָָָ

לחּטאת∑BkÒ�Â.הּזה נסכים ׁשאין הּׂשעיר, על מּוסב "ונסּכֹו" .אין ֶַ¿ƒ¿ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ß fenz b"i iyiy mei ß

(æè)çñt Lãçì íBé øNò äòaøàa ïBLàøä Lãçáe©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²−©®Ÿ¤¤−©
:ýåýéì©«Ÿ̈«

(æé)úBvî íéîé úòáL âç äfä Lãçì íBé øNò äMîçáe©«£¦¨̧¨¨¬²©¬Ÿ¤©¤−¨®¦§©´¨¦½©−
:ìëàéהחיים אור ¥«¨¥«

(çé)àì äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ
:eNòú©«£«

i"yx£‰„·Ú ˙Î‡ÏÓŒÏk∑ּביֹום אסּורה – מֹועד ׁשל ּבחּלֹו הּמּתרת האבד ּדבר ּכגֹון: לכם, הּצריכה מלאכה אפּלּו »¿∆∆¬…»ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻ
.טֹוב

(èé)íéðL ø÷á-éða íéøt ýåýéì äìò äMà ízáø÷äå§¦§©§¤̧¦¤³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²§©−¦
:íëì eéäé íîéîz äðL éða íéNáë äòáLå ãçà ìéàå§©´¦¤¨®§¦§¨³§¨¦Æ§¥´¨½̈§¦¦−¦«§¬¨¤«

i"yx£ÌÈ¯t∑ׁשּנאמר אברהם, יח)ּכנגד אברהם"(בראשית רץ "ואלֿהּבקר :.ÌÈÏÈ‡∑יצחק ׁשל אילֹו ∑ÌÈN·k.ּכנגד »ƒְְְְֱֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ≈ƒְְִֵֶֶֶָ¿»ƒ
יעקב ל)ּכנגד זאת(שם ראיתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו יעקב". הפריד "והּכׂשבים :. ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹ

(ë)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeøtì íéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧¤§Ÿ¦¹©À̈
:eNòz ìéàì íéðøNò éðLe§¥¯¤§Ÿ¦²¨©−¦©«£«

(àë)ì ãçàä Nákì äNòz ïBøOò ïBøOòúòáL ¦¨³¦¨Æ©«£¤½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−
:íéNákä©§¨¦«

(áë):íëéìò øtëì ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®§©¥−£¥¤«

B˙Ï¯‡יד È‰È ‡�È‰ ˙ebÏt ÔB‰ÈkÒ�Â¿ƒ¿≈«¿ƒ»¿≈¿»
‡¯n‡Ï ‡�È‰ ˙eÚ·¯Â ‡¯Î„Ï ‡�È‰ ˙ezÏ˙Â¿«¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿ƒ»¿ƒ¿»
Ôk d˙e˙cÁ˙‡a ‡Á¯È LÈ¯ ˙ÏÚ ‡c ‡¯ÓÁ«¿»»¬«≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈

:‡zL ÈÁ¯È ÈLÈ¯ ÏÎÏ¿»≈≈«¿≈«»

ÏÚטו ÈÈ Ì„˜ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒ≈«¿«»»√»¿»«
:dkÒ�Â „·Ú˙È ‡¯È„˙ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»ƒ¿¬≈¿ƒ¿≈

ÓBÈ‡טז ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a ‰‡Ó„˜ ‡Á¯È·e¿«¿»«¿»»¿«¿«««¿»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ‡Á¯ÈÏ¿«¿»ƒ¿»√»¿»

bÁ‡יז ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙LÓÁ·e¿«¿««¿»»¿«¿»»≈«»
:ÏÈÎ‡˙È ¯ÈËt ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒ«ƒƒ¿¬≈

È·Ú„˙יח Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿«»«¿¿

È�aיט ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ ‡�a¯˜ Ôe·¯˜˙e¿»¿À¿»»¬»»√»¿»ƒ¿≈
‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡Ú·LÂ „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙≈¿≈¿««¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL«¿ƒ¿¿

Ïz˙‡כ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
‡¯Î„Ï ÔÈ�B¯NÚ ÔÈ¯˙e ‡¯B˙Ï ÔÈ�B¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

:Ôe„aÚz«¿¿

Ôkכא „Á ‡¯n‡Ï „aÚz ‡�B¯NÚ ‡�B¯NÚƒ¿»ƒ¿»«¿≈¿ƒ¿»«≈
:ÔÈ¯n‡ ‡Ú·LÏ¿«¿»ƒ¿ƒ

ÔBÎÈÏÚ:כב ‡¯tÎÏ „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»«¿«»»¬≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰f‰.יז) L„ÁÏּתבת‰f‰:('ז י"ד (וּיקרא [מצרע] (ּתזריע) ּבפרׁשת ּפרׁשּתי ּוכבר מּמּצה, סּכֹות למעט ו') כ"ג (תו"כ רז"ל ּודרׁשּוה מיּתרת «…∆«∆ֵַ«∆ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ



עה qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyiy meil inei xeriy

(ãé)ìéàì ïéää úLéìLe øtì äéäé ïéää éöç íäékñðå§¦§¥¤À£¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈§¦¦¯©¦´¨©À¦
éLãçì BLãça Lãç úìò úàæ ïéé Nákì ïéää úòéáøe§¦¦¬©¦²©¤−¤¨®¦´ŸŸ©¬¸Ÿ¤Æ§¨§½§¨§¥−

:äðMä©¨¨«
i"yx£BL„Áa L„Á ˙ÏÚ ˙‡Ê∑ּתׁשלּומין לֹו אין וׁשּוב קרּבנֹו, ּבטל יֹומֹו עבר .ׁשאם ……«…∆¿»¿ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

(åè)ãéîzä úìò-ìò ýåýéì úàhçì ãçà íéfò øéòNe§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®©Ÿ©¯©¨¦²
ñ :Bkñðå äNòé¥«¨¤−§¦§«

i"yx£'B‚Â ÌÈfÚ ¯ÈÚNe∑וק מקּדׁש טמאת על לכּפר ּבאין הּמּוספין ׂשעירי ּבמּסכתּכל ׁשּמפרׁש ּכמֹו הּכל דׁשיו, ¿ƒƒƒ¿ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ט)ׁשבּועֹות לא(דף ידיעה ּבֹו ׁשאין על ׁשּמכּפר ללּמד ּתלמּודֹו "לה'", ּבֹו ׁשּנאמר ראׁשֿחדׁש, ׂשעיר ונׁשּתּנה . ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹ

ּבאּגדה ּומדרׁשֹו מּמּנּו. למדין הּׂשעירין ּוׁשאר ּבלבד, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אּלא ּבחטא מּכיר ׁשאין ּבּסֹוף, ולא ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹּבתחּלה
ס) הּירח(חולין את ׁשּמעטּתי על עלי ּכּפרה הביאּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר :.‰NÚÈ „ÈÓz‰ ˙ÏÚŒÏÚ∑הּקרּבן ּכל ְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ«…««»ƒ≈»∆ְַָָָ

לחּטאת∑BkÒ�Â.הּזה נסכים ׁשאין הּׂשעיר, על מּוסב "ונסּכֹו" .אין ֶַ¿ƒ¿ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ß fenz b"i iyiy mei ß

(æè)çñt Lãçì íBé øNò äòaøàa ïBLàøä Lãçáe©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²−©®Ÿ¤¤−©
:ýåýéì©«Ÿ̈«

(æé)úBvî íéîé úòáL âç äfä Lãçì íBé øNò äMîçáe©«£¦¨̧¨¨¬²©¬Ÿ¤©¤−¨®¦§©´¨¦½©−
:ìëàéהחיים אור ¥«¨¥«

(çé)àì äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ
:eNòú©«£«

i"yx£‰„·Ú ˙Î‡ÏÓŒÏk∑ּביֹום אסּורה – מֹועד ׁשל ּבחּלֹו הּמּתרת האבד ּדבר ּכגֹון: לכם, הּצריכה מלאכה אפּלּו »¿∆∆¬…»ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻ
.טֹוב

(èé)íéðL ø÷á-éða íéøt ýåýéì äìò äMà ízáø÷äå§¦§©§¤̧¦¤³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²§©−¦
:íëì eéäé íîéîz äðL éða íéNáë äòáLå ãçà ìéàå§©´¦¤¨®§¦§¨³§¨¦Æ§¥´¨½̈§¦¦−¦«§¬¨¤«

i"yx£ÌÈ¯t∑ׁשּנאמר אברהם, יח)ּכנגד אברהם"(בראשית רץ "ואלֿהּבקר :.ÌÈÏÈ‡∑יצחק ׁשל אילֹו ∑ÌÈN·k.ּכנגד »ƒְְְְֱֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ≈ƒְְִֵֶֶֶָ¿»ƒ
יעקב ל)ּכנגד זאת(שם ראיתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו יעקב". הפריד "והּכׂשבים :. ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹ

(ë)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeøtì íéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧¤§Ÿ¦¹©À̈
:eNòz ìéàì íéðøNò éðLe§¥¯¤§Ÿ¦²¨©−¦©«£«

(àë)ì ãçàä Nákì äNòz ïBøOò ïBøOòúòáL ¦¨³¦¨Æ©«£¤½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−
:íéNákä©§¨¦«

(áë):íëéìò øtëì ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®§©¥−£¥¤«

B˙Ï¯‡יד È‰È ‡�È‰ ˙ebÏt ÔB‰ÈkÒ�Â¿ƒ¿≈«¿ƒ»¿≈¿»
‡¯n‡Ï ‡�È‰ ˙eÚ·¯Â ‡¯Î„Ï ‡�È‰ ˙ezÏ˙Â¿«¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿ƒ»¿ƒ¿»
Ôk d˙e˙cÁ˙‡a ‡Á¯È LÈ¯ ˙ÏÚ ‡c ‡¯ÓÁ«¿»»¬«≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈

:‡zL ÈÁ¯È ÈLÈ¯ ÏÎÏ¿»≈≈«¿≈«»

ÏÚטו ÈÈ Ì„˜ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒ≈«¿«»»√»¿»«
:dkÒ�Â „·Ú˙È ‡¯È„˙ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»ƒ¿¬≈¿ƒ¿≈

ÓBÈ‡טז ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a ‰‡Ó„˜ ‡Á¯È·e¿«¿»«¿»»¿«¿«««¿»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ‡Á¯ÈÏ¿«¿»ƒ¿»√»¿»

bÁ‡יז ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙LÓÁ·e¿«¿««¿»»¿«¿»»≈«»
:ÏÈÎ‡˙È ¯ÈËt ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒ«ƒƒ¿¬≈

È·Ú„˙יח Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿«»«¿¿

È�aיט ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ ‡�a¯˜ Ôe·¯˜˙e¿»¿À¿»»¬»»√»¿»ƒ¿≈
‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡Ú·LÂ „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙≈¿≈¿««¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL«¿ƒ¿¿

Ïz˙‡כ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
‡¯Î„Ï ÔÈ�B¯NÚ ÔÈ¯˙e ‡¯B˙Ï ÔÈ�B¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

:Ôe„aÚz«¿¿

Ôkכא „Á ‡¯n‡Ï „aÚz ‡�B¯NÚ ‡�B¯NÚƒ¿»ƒ¿»«¿≈¿ƒ¿»«≈
:ÔÈ¯n‡ ‡Ú·LÏ¿«¿»ƒ¿ƒ

ÔBÎÈÏÚ:כב ‡¯tÎÏ „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»«¿«»»¬≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰f‰.יז) L„ÁÏּתבת‰f‰:('ז י"ד (וּיקרא [מצרע] (ּתזריע) ּבפרׁשת ּפרׁשּתי ּוכבר מּמּצה, סּכֹות למעט ו') כ"ג (תו"כ רז"ל ּודרׁשּוה מיּתרת «…∆«∆ֵַ«∆ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ



qgpitעו zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyiy meil inei xeriy

(âë)eNòz ãéîzä úìòì øLà ø÷aä úìò ãálî¦§©ÆŸ©´©½Ÿ¤£¤−§Ÿ©´©¨¦®©«£−
:älà-úà¤¥«¤

(ãë)ççéð-çéø äMà íçì íéîé úòáL íBiì eNòz älàk̈¥¹¤©«£³©Æ¦§©´¨¦½¤²¤¦¥¬¥«©¦−Ÿ©
:Bkñðå äNòé ãéîzä úìBò-ìò ýåýéì©«Ÿ̈®©©¯©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

i"yx£ÌBiÏ eNÚz ‰l‡k∑החג ּכפרי והֹולכין ּפֹוחתין יהיּו .ׁשּלא »≈∆«¬«ְְְְֲִִִֵֶֶָָֹ

(äë)úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î éòéáMä íBiáe©Æ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤
ñ :eNòú àì äãáò£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

(åë)ýåýéì äLãç äçðî íëáéø÷äa íéøekaä íBéáe§´©¦¦À§©§¦¸§¤¹¦§¨³£¨¨Æ©«Ÿ̈½
äãáò úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î íëéúòáLa§¨«ª−Ÿ¥¤®¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−

:eNòú àì¬Ÿ©«£«
i"yx£ÌÈ¯eka‰ ÌBÈ·e∑חּטים למנחת ראׁשֹונים ׁשהם הּלחם, ׁשּתי ׁשם על חּטים", קציר "ּבּכּורי קרּוי הּׁשבּועֹות חג ¿«ƒƒְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

החדׁש מן החיים.הּבאה אור ִֶַָָָָ

(æë)ø÷á-éða íéøt ýåýéì ççéð çéøì äìBò ízáø÷äå§¦§©§¤̧¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²
:äðL éða íéNáë äòáL ãçà ìéà íéðL§©−¦©´¦¤¨®¦§¨¬§¨¦−§¥¬¨¨«

(çë)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeøtì íéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©¨´
:ãçàä ìéàì íéðøNò éðL ãçàä̈«¤½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«

(èë)ì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOò:íéNákä úòáL ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(ì):íëéìò øtëì ãçà íéfò øéòN§¦¬¦¦−¤¨®§©¥−£¥¤«

(àì)íëì-eéäé íîéîz eNòz Búçðîe ãéîzä úìò ãálî¦§©ºŸ©¯©¨¦²¦§¨−©«£®§¦¦¬¦«§¨¤−
ô :íäékñðå§¦§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈkÒ�Â ÌÎÏŒeÈ‰È ÌÓÈÓz∑רּבֹותינּו למדּו ּתמימים; יהיּו הּנסכים פז)אף קמחין(מנחות ׁשהעלה ׁשהּיין מּכאן, , ¿ƒƒƒ¿»∆¿ƒ¿≈∆ְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
לנסכים .ּפסּול ְִִָָ

èë(à)äéäé Lã÷-àø÷î Lãçì ãçàa éòéáMä Lãçáe©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´©ÀŸ¤¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´
äéäé äòeøz íBé eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì̈¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®¬§¨−¦«§¤¬

:íëì̈¤«

(á)ãçà ø÷a-ïa øt ýåýéì ççéð çéøì äìò íúéNòå©«£¦¤̧Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¯¤¨¨²¤−̈
:íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéà©´¦¤¨®§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«

È„z¯‡כג ˙ÏÚ ‡È‰c ‡¯Ùˆ ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬««¿»¿ƒ¬«¿ƒ»
:ÔÈl‡ ˙È Ôe„aÚz«¿¿»ƒ≈

ÌÁÏכד ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡ÓBÈÏ Ôe„aÚz ÔÈl‡k»ƒ≈«¿¿¿»«¿»ƒ¿≈
‡˙ÏÚ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»«¬»»

:dkÒ�Â „·Ú˙È ‡¯È„¿̇ƒ»ƒ¿¬≈¿ƒ¿≈

ÔBÎÏכה È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk»ƒƒ«»¿«»«¿¿

Á�Ó˙‡כו ÔBÎÈ·B¯˜a ‡i¯ek·„ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ«»¿»≈ƒ¿¬»
È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ÔBÎÈ˙¯ˆÚa ÈÈ Ì„˜ ‡z„Á¬«»√»¿»¿«¿»≈¿»««ƒ¿≈

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ¿»ƒƒ«»¿«»«¿¿

ÈÈכז Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»
ÔÈ¯n‡ ‡Ú·L „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙ È�a ÔÈ¯Bzƒ¿≈≈¿≈¿«««¿»ƒ¿ƒ

:‡�L È�a¿≈¿»

Ïz˙‡כח ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
‡¯Î„Ï ÔÈ�B¯NÚ ÔÈ¯z „Á ‡¯B˙Ï ÔÈ�B¯NÚƒ¿ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

:„Á»

Ú·LÏ‡כט „Á ‡¯n‡Ï ‡�B¯NÚ ‡�B¯NÚƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿»
:ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ

ÔBÎÈÏÚ:ל ‡¯tÎÏ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»¬≈

Ôe„aÚzלא d˙Á�Óe ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»≈«¿¿
:ÔB‰ÈkÒ�Â ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL«¿ƒ¿¿¿ƒ¿≈

Ú¯ÚÓא ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯È·e¿«¿»¿ƒ»»¿«¿«¿»¿»«
‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈¿»ƒƒ«»¿«»

:ÔBÎÏ È‰È ‡·aÈ ÌBÈ Ôe„aÚ«̇¿¿«»»¿≈¿

ÈÈב Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»
‡�L È�a ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á È¯Bz ¯a ¯Bz«≈«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

La·כו) 'B‚Â ÌÎ·È¯˜‰a.ÌÎÈ˙Úנתּכּון ¿«¿ƒ¿∆¿¿»À…≈∆ְִֵַ

חדׁשה מנחה סימן על החג אין ּכי ְֲִִִֵֶַַַָָָָלֹומר

ּכי הּׁשבּועֹות, ספירת לתׁשלּום ּגם אּלא ְְְְִִֶַַַַַָָלבד

יׂשראל ּבני עם לנׁשמֹות ּגדֹול ּתּקּון ְְְְִִִֵֵַָָהּוא

לֹומר ודקּדק אמת. אנׁשי ּבספרי ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָּכאמּור

ׁשבּועֹות הּׁשבעה ּכי להעיר ּבכּנּוי, ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֻּבׁשבעתיכם

ּבני עם יסֹודי הּצּדיקים ׁשבעה ּבחינת ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָהם

כ"א): (ּתּקּונים הּזהר ּבספר ּכאמּור ְְִִִֵֵֶַַָָָֹיׂשראל

ּבאֹומרֹו נתּכּון ּדעתÌÎÈ˙Ú·Laעֹוד לׁשלל ְְְִֵַ¿»À…≈∆ְִַַֹ

qgpit zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i ycew zayl inei xeriy

(â)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeøtì íéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©½̈
:ìéàì íéðøNò éðL§¥¬¤§Ÿ¦−¨¨«¦

(ã)ì ãçàä Nákì ãçà ïBøOòå:íéNákä úòáL §¦¨´¤½̈©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(ä):íëéìò øtëì úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®§©¥−£¥¤«

(å)dúçðîe ãéîzä úìòå dúçðîe Lãçä úìò ãálî¦§©ÁŸ©̧©¹Ÿ¤¦§¨À̈§Ÿ©³©¨¦Æ¦§¨½̈
ñ :ýåýéì äMà ççéð çéøì íètLîk íäékñðå§¦§¥¤−§¦§¨¨®§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£L„Á‰ ˙ÏÚ „·lÓ∑הּׁשנה ראׁש ּביֹום ׁשהּוא חדׁש, ראׁש .מּוספי ƒ¿«…««…∆ְְֵֶֶַָָֹֹֹ

(æ)íëì äéäé Lã÷-àø÷î äfä éòéáMä Lãçì øBNòáe¤«¨Á©¸Ÿ¤©§¦¦¹©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½
:eNòú àì äëàìî-ìk íëéúLôð-úà íúépòå§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®¨§¨−̈¬Ÿ©«£«

(ç)ãçà ø÷a-ïa øt ççéð çéø ýåýéì äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¨³©«Ÿ̈Æ¥´©¦½Ÿ©©¯¤¨¨²¤−̈
:íëì eéäé íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéà©´¦¤¨®§¨¦³§¥«¨¨Æ¦§½̈§¦¦−¦«§¬¨¤«

(è)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeøtì íéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©½̈
:ãçàä ìéàì íéðøNò éðL§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«

(é)ì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOò:íéNákä úòáL ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(àé)úìòå íéøtkä úàhç ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤¨−©¨®¦§©º©©³©¦ª¦Æ§Ÿ©´
ñ :íäékñðå dúçðîe ãéîzä©¨¦½¦§¨−̈§¦§¥¤«

i"yx£ÌÈ¯tk‰ ˙‡hÁ „·lÓ∑חּטאת הּוא ׁשּגם מֹות", ּב"אחרי האמּור ּבפנים הּנעׂשה ‰ÈÓz„.ׂשעיר ˙ÏÚÂ∑ ƒ¿««««ƒÀƒְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ¿…««»ƒ
הּללּו עֹולֹות ּתעׂשּו הּתמיד עֹולת צּוּוי.∑Ì‰ÈkÒ�Â.ּומּלבד לׁשֹון והּוא "ּתעׂשּו" ועל הּכתּובים הּמּוספין על מּוסב ְֲִִַַַַַָָ¿ƒ¿≈∆ְְְְֲִִִַַַַַָָ

מּׁשל חּוץ הּמֹועדֹות, ּבכל האמּורים "ונסּכיהם" ּכל וכן ונסּכיהם. אּלה את ּתעׂשּו ּומנחתּה הּתמיד עֹולת ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמּלבד
נסּכיהם ׁשהרי צּוּוי, לׁשֹון ואינן הּתמיד על מּוסּבים ׁשּבהם "ּונסכיה", "ונסּכיהם", "ונסּכּה", ׁשּכל החג, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָקרּבנֹות

ויֹום יֹום ּבכל לעצמן ּכתּובין מּוספין .ׁשל ְְְְִִֶַָָָָ

ß fenz c"i ycew zay ß

(áé)äéäé Lã÷-àø÷î éòéáMä Lãçì íBé øNò äMîçáe©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´
ýåýéì âç íúbçå eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì̈¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®§©Ÿ¤¬©²©«Ÿ̈−

:íéîé úòáL¦§©¬¨¦«

(âé)ø÷á-éða íéøt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²
ìLøNò äòaøà äðL-éða íéNák íéðL íìéà øNò äL §¨¬¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈

:eéäé íîéîzהחיים אור §¦¦¬¦«§«

Ïz˙‡ג ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
:‡¯Î„Ï ÔÈ�B¯NÚ ÔÈ¯z ‡¯B˙Ï ÔÈ�B¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

‡ÔÈ¯n:ד ‡Ú·LÏ „Á ‡¯n‡Ï „Á ‡�B¯NÚÂ¿ƒ¿»«¿ƒ¿»«¿«¿»ƒ¿ƒ

tÎÏ¯‡ה ‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒ≈«¿«»»¿«»»
:ÔBÎÈÏÚ¬≈

È„z¯‡ו ˙ÏÚÂ d˙Á�Óe ‡Á¯È ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬««¿»ƒ¿»««¬«¿ƒ»
‡Ïa˜˙‡Ï ÔB‰Ï ÈÊÁ„k ÔB‰ÈkÒ�Â d˙Á�Óeƒ¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

Ú¯ÚÓז ÔÈ„‰ ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚ·e¿«¿»¿«¿»¿ƒ»»»≈¿»«
Ïk ÔBÎÈ˙LÙ� ˙È ÔepÚ˙e ÔBÎÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈¿¿«»«¿»≈»

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡z„È·Úƒƒ¿»»«¿¿

·¯ÂÚ‡ח ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»√»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»
‡�L È�a ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á È¯Bz ¯a ¯Bz«≈«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ¿¿

Ïz˙‡ט ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
:„Á ‡¯Î„Ï ÔÈ�B¯NÚ ÔÈ¯z ‡¯B˙Ï ÔÈ�B¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»

Ú·LÏ‡י „Á ‡¯n‡Ï ‡�B¯NÚ ‡�B¯NÚƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿»
:ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ

hÁÓ‡˙‡יא ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ««»»«≈«»»
:ÔB‰ÈkÒ�Â d˙Á�Óe ‡¯È„z ˙ÏÚÂ ‡i¯etÎ„¿ƒ«»«¬«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿≈

ÚÈ·L‡‰יב ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙LÓÁ·e¿«¿««¿»»¿«¿»¿ƒ»»
‡�ÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ«»¿»»
‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ÔebÁ˙e Ôe„aÚ˙ ‡Ï»««¿¿««»√»¿»«¿»

:ÔÈÓBÈƒ

ÂÚ¯a‡יג Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»À¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»
ÔÈ¯Îc ¯NÚ ˙Ïz È¯B˙ È�a ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿≈≈¿«¬«ƒ¿ƒ
ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

:ÔB‰È¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּׁשאמר ּבּמה ׁשּסֹוברים ס"ה:) (מנחֹות ְְִִֶֶֶַַָָׁשֹוטים

לזה ּבראׁשית ׁשּבת הּוא הּׁשּבת מּמחרת ְֳִִֵֶַַַַַָָָָָהּכתּוב

ואםÌÎÈ˙Ú·Laאמר ׁשּלכם, הּׁשבּועֹות ּפרּוׁש ַָ¿»À…≈∆ְִֵֶֶַָָ

ּבראׁשית ׁשּבת הּׁשּבת מּמחרת מאמר ְֲֳִִֵֵַַַַַַָָָּפרּוׁש

עֹולם, ׁשביעּיֹות אּלא ׁשּלהם אּלּו ׁשביעּיֹות ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָאין

ע"ב) (ׁשם ּבּבריתא ׁשאמרּו מצינּו ּבּדבר ְְִֵֶַַַַָָָָָָָּכּיֹוצא

יצתה ל ּתסּפר אֹומר יהּודה ר' לׁשֹונם ְְְְְְִֵֶָָָָֹוזה

אדם: ּבכל ׁשּספירתּה ּבראׁשית ְְְִִֵֶַָָָָָָׁשּבת

B‚Â'.יג) ÌÈ¯t '‰Ï 'B‚Â ‰ÏÚ Ìz·¯˜‰Â¿ƒ¿«¿∆…»¿«»ƒ¿



עז qgpit zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i ycew zayl inei xeriy

(â)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeøtì íéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©½̈
:ìéàì íéðøNò éðL§¥¬¤§Ÿ¦−¨¨«¦

(ã)ì ãçàä Nákì ãçà ïBøOòå:íéNákä úòáL §¦¨´¤½̈©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(ä):íëéìò øtëì úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®§©¥−£¥¤«

(å)dúçðîe ãéîzä úìòå dúçðîe Lãçä úìò ãálî¦§©ÁŸ©̧©¹Ÿ¤¦§¨À̈§Ÿ©³©¨¦Æ¦§¨½̈
ñ :ýåýéì äMà ççéð çéøì íètLîk íäékñðå§¦§¥¤−§¦§¨¨®§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£L„Á‰ ˙ÏÚ „·lÓ∑הּׁשנה ראׁש ּביֹום ׁשהּוא חדׁש, ראׁש .מּוספי ƒ¿«…««…∆ְְֵֶֶַָָֹֹֹ

(æ)íëì äéäé Lã÷-àø÷î äfä éòéáMä Lãçì øBNòáe¤«¨Á©¸Ÿ¤©§¦¦¹©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½
:eNòú àì äëàìî-ìk íëéúLôð-úà íúépòå§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®¨§¨−̈¬Ÿ©«£«

(ç)ãçà ø÷a-ïa øt ççéð çéø ýåýéì äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¨³©«Ÿ̈Æ¥´©¦½Ÿ©©¯¤¨¨²¤−̈
:íëì eéäé íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéà©´¦¤¨®§¨¦³§¥«¨¨Æ¦§½̈§¦¦−¦«§¬¨¤«

(è)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeøtì íéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©½̈
:ãçàä ìéàì íéðøNò éðL§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«

(é)ì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOò:íéNákä úòáL ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(àé)úìòå íéøtkä úàhç ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤¨−©¨®¦§©º©©³©¦ª¦Æ§Ÿ©´
ñ :íäékñðå dúçðîe ãéîzä©¨¦½¦§¨−̈§¦§¥¤«

i"yx£ÌÈ¯tk‰ ˙‡hÁ „·lÓ∑חּטאת הּוא ׁשּגם מֹות", ּב"אחרי האמּור ּבפנים הּנעׂשה ‰ÈÓz„.ׂשעיר ˙ÏÚÂ∑ ƒ¿««««ƒÀƒְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ¿…««»ƒ
הּללּו עֹולֹות ּתעׂשּו הּתמיד עֹולת צּוּוי.∑Ì‰ÈkÒ�Â.ּומּלבד לׁשֹון והּוא "ּתעׂשּו" ועל הּכתּובים הּמּוספין על מּוסב ְֲִִַַַַַָָ¿ƒ¿≈∆ְְְְֲִִִַַַַַָָ

מּׁשל חּוץ הּמֹועדֹות, ּבכל האמּורים "ונסּכיהם" ּכל וכן ונסּכיהם. אּלה את ּתעׂשּו ּומנחתּה הּתמיד עֹולת ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמּלבד
נסּכיהם ׁשהרי צּוּוי, לׁשֹון ואינן הּתמיד על מּוסּבים ׁשּבהם "ּונסכיה", "ונסּכיהם", "ונסּכּה", ׁשּכל החג, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָקרּבנֹות

ויֹום יֹום ּבכל לעצמן ּכתּובין מּוספין .ׁשל ְְְְִִֶַָָָָ

ß fenz c"i ycew zay ß

(áé)äéäé Lã÷-àø÷î éòéáMä Lãçì íBé øNò äMîçáe©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´
ýåýéì âç íúbçå eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì̈¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®§©Ÿ¤¬©²©«Ÿ̈−

:íéîé úòáL¦§©¬¨¦«

(âé)ø÷á-éða íéøt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²
ìLøNò äòaøà äðL-éða íéNák íéðL íìéà øNò äL §¨¬¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈

:eéäé íîéîzהחיים אור §¦¦¬¦«§«

Ïz˙‡ג ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
:‡¯Î„Ï ÔÈ�B¯NÚ ÔÈ¯z ‡¯B˙Ï ÔÈ�B¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

‡ÔÈ¯n:ד ‡Ú·LÏ „Á ‡¯n‡Ï „Á ‡�B¯NÚÂ¿ƒ¿»«¿ƒ¿»«¿«¿»ƒ¿ƒ

tÎÏ¯‡ה ‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒ≈«¿«»»¿«»»
:ÔBÎÈÏÚ¬≈

È„z¯‡ו ˙ÏÚÂ d˙Á�Óe ‡Á¯È ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬««¿»ƒ¿»««¬«¿ƒ»
‡Ïa˜˙‡Ï ÔB‰Ï ÈÊÁ„k ÔB‰ÈkÒ�Â d˙Á�Óeƒ¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

Ú¯ÚÓז ÔÈ„‰ ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚ·e¿«¿»¿«¿»¿ƒ»»»≈¿»«
Ïk ÔBÎÈ˙LÙ� ˙È ÔepÚ˙e ÔBÎÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈¿¿«»«¿»≈»

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡z„È·Úƒƒ¿»»«¿¿

·¯ÂÚ‡ח ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»√»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»
‡�L È�a ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á È¯Bz ¯a ¯Bz«≈«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ¿¿

Ïz˙‡ט ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
:„Á ‡¯Î„Ï ÔÈ�B¯NÚ ÔÈ¯z ‡¯B˙Ï ÔÈ�B¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»

Ú·LÏ‡י „Á ‡¯n‡Ï ‡�B¯NÚ ‡�B¯NÚƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿»
:ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ

hÁÓ‡˙‡יא ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ««»»«≈«»»
:ÔB‰ÈkÒ�Â d˙Á�Óe ‡¯È„z ˙ÏÚÂ ‡i¯etÎ„¿ƒ«»«¬«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿≈

ÚÈ·L‡‰יב ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙LÓÁ·e¿«¿««¿»»¿«¿»¿ƒ»»
‡�ÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ«»¿»»
‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ÔebÁ˙e Ôe„aÚ˙ ‡Ï»««¿¿««»√»¿»«¿»

:ÔÈÓBÈƒ

ÂÚ¯a‡יג Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»À¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»
ÔÈ¯Îc ¯NÚ ˙Ïz È¯B˙ È�a ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿≈≈¿«¬«ƒ¿ƒ
ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

:ÔB‰È¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּׁשאמר ּבּמה ׁשּסֹוברים ס"ה:) (מנחֹות ְְִִֶֶֶַַָָׁשֹוטים

לזה ּבראׁשית ׁשּבת הּוא הּׁשּבת מּמחרת ְֳִִֵֶַַַַַָָָָָהּכתּוב

ואםÌÎÈ˙Ú·Laאמר ׁשּלכם, הּׁשבּועֹות ּפרּוׁש ַָ¿»À…≈∆ְִֵֶֶַָָ

ּבראׁשית ׁשּבת הּׁשּבת מּמחרת מאמר ְֲֳִִֵֵַַַַַַָָָּפרּוׁש

עֹולם, ׁשביעּיֹות אּלא ׁשּלהם אּלּו ׁשביעּיֹות ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָאין

ע"ב) (ׁשם ּבּבריתא ׁשאמרּו מצינּו ּבּדבר ְְִֵֶַַַַָָָָָָָּכּיֹוצא

יצתה ל ּתסּפר אֹומר יהּודה ר' לׁשֹונם ְְְְְְִֵֶָָָָֹוזה

אדם: ּבכל ׁשּספירתּה ּבראׁשית ְְְִִֵֶַָָָָָָׁשּבת

B‚Â'.יג) ÌÈ¯t '‰Ï 'B‚Â ‰ÏÚ Ìz·¯˜‰Â¿ƒ¿«¿∆…»¿«»ƒ¿



qgpitעח zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i ycew zayl inei xeriy

(ãé)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeøtì íéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧¤§Ÿ¦¹©¨´
ì ãçàäìLãçàä ìéàì íéðøNò éðL íéøt øNò äL ¨«¤À̈¦§¨³¨¨Æ¨¦½§¥³¤§Ÿ¦Æ¨©´¦¨«¤½̈

ì:íìéàä éðL ¦§¥−¨«¥¦«

(åè):íéNák øNò äòaøàì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOòå§¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§©§¨¨¬¨−̈§¨¦«

(æè)dúçðî ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤¨−©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
ñ :dkñðå§¦§¨«

(æé)íéðL íìéà øNò íéðL ø÷á-éða íéøt éðMä íBiáe©´©¥¦À¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¥¦´§¨®¦
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða íéNák§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(çé)íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨¨−
:ètLnk©¦§¨«

i"yx£ÌÈ¯tÏ Ì‰ÈkÒ�Â Ì˙Á�Óe∑(נז ׁשּמתמעטים(סוכה ּגילּולים עֹובדי אּמֹות ׁשבעים ּכנגד הם, ׁשבעים החג ּפרי ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆«»ƒְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ
הּיּסּורין מן עליהם מגּנין היּו הּמקּדׁש ּובימי להם, היא ּכליה סימן ׁשּנקראּו∑ÌÈN·kÏÂ.והֹולכים, יׂשראל ּכנגד ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ¿«¿»ƒְְְְִִֵֶֶֶָ

נ) ּתֹורה.(ירמיה ׁשּבמׁשנה קללֹות ּוׁשמֹונה ּתׁשעים מהם לכּלֹות ּוׁשמֹונה, ּתׁשעים ּומנינם קבּועים. והם ּפזּורה", "ׂשה :ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו לדרׁש, אּלא הּלׁשֹון ׁשּנה ולא הּיֹום, ּתמידי ׁשני על "ונסּכיהם" נאמר: ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּבּׁשני

ע"ב) ק"ג לנּסּו(שבת רמז "מים", ּכאן הרי מ"ם, יֹו"ד מ"ם - ּכמׁשּפטם - ּבּׁשביעי ּונסכיה, - ּבּׁשּׁשי ונסּכיהם, – ּבּׁשני :ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבחג הּתֹורה מן .הּמים ִִֶַַַָָ

(èé)dúçðîe ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
ñ :íäékñðå§¦§¥¤«

(ë)íéNák íéðL íìéà øNò-ézLò íéøt éLéìMä íBiáe©¯©§¦¦²¨¦¬©§¥«¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(àë)íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨¨−
:ètLnk©¦§¨«

(áë)dúçðîe ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
ñ :dkñðå§¦§¨«

(âë)íéNák íéðL íìéà äøNò íéøt éòéáøä íBiáe©¯¨«§¦¦²¨¦¬£¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

Ïz˙‡יד ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏeÒ ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
ÔÈ¯Bz ¯NÚ ‡˙Ï˙Ï „Á ‡¯B˙Ï ÔÈ�B¯NÚƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»»¬«ƒ
:ÔÈ¯Îc ÔÈ¯˙Ï „Á ‡¯Î„Ï ÔÈ�B¯NÚ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ

Úa¯‡Ï˙טו „Á ‡¯n‡Ï ‡�B¯NÚ ‡�B¯NÚÂ¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿¿«
:ÔÈ¯n‡ ¯NÚ¬«ƒ¿ƒ

ÏÚÓ˙טז ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:dkÒ�Â d˙Á�Ó ‡¯È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿«

NÚ¯יז È¯z È¯B˙ È�a ÔÈ¯Bz ‡�È�˙ ‡ÓBÈ·e¿»ƒ¿»»ƒ¿≈≈¿≈¬«
¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÔÈ¯Îcƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬«

:ÔÈÓÏL«¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïיח ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

ÏÚÓ˙יט ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:ÔB‰ÈkÒ�Â d˙Á�Óe ‡¯È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿≈

ÔÈ¯Îcכ ¯NÚ „Á ÔÈ¯Bz ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¬«ƒ¿ƒ
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïכא ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡כב ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒ�Â d˙Á�Óeƒ¿»«¿ƒ¿«

ÔÈ¯zכג ÔÈ¯Îc ‡¯NÚ ÔÈ¯Bz ‰‡ÚÈ·¯ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לפי יֹום, יֹום הּפרים המעטת טעם ּכי ְְְִִִִֶַַַַַָָנראה

הרּבים הם האּמֹות ׁשביעּיֹות, סֹודי ב' ְִִִֵֵֵֶַָָֻׁשּיׁש

ּגם ויׂשראל לפרים, ונמׁשלּו אּמֹות ְְְְְְְִִִִִֵַָָֻׁשבעים

(זהר ׁשבע ּבת ּבסֹוד הּׁשבע ּבבחינת הם ְְִִֵֵֶֶַַַַַַֹּכן

ׁשביעּיֹות, מעׂשיהם וכל ע"ב) רס"ו ְְֲִִֵֶַָח"ג

ימים ׁשבעה, ׁשבעה הּמּוספין ּבכל ְְְְִִִִַַָָָָָָָהּקרּבנֹות

ׁשבעה סֹוד הּׁשּבת ׁשבעה, ׁשבעה ְְְִִִִַַָָָָטֹובים

צּדיקים ׁשבעה, נׁשמתן ׁשרׁש ׁשּבֹו אילן ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹענפי

הרמּוזים האּמֹות ּכנגד ה' ורמז ְְְְִִֶֶַָָָָֻׁשבעה,

והֹולכים: מתמעטים ׁשּיהיּו ְְְְֲִִִִִֶַַָּבּפרים

ÊÓ¯Âּכבׂשים עׂשר ארּבעה קבּוע זה ּבחׁשּבֹון ¿»«ְְְְִֶֶַַָָָָָָ

ׁשּבאים ׁשּביׂשראל הּדרגֹות ב' ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹלרמז

הּנסּתר נגלה, ואחד נסּתר אחד הּכבׂשים ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָּברמז

והּנגלה מהאּמֹות, לברר ׁשּצרי הּברּורים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻהם
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ה' ּׁשרמז מה והּוא ואֹות, למֹופת ְְְְִֵֵֶַַָָיׂשראל
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עׂשו מּבני הּנׁשאר הּוא איל יׁשמעאל, ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָמענף

הּדבר: סֹוד והבן מּיצחק, ְְִִֵַַָָָָָהּבא
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:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïלג ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÔB‰Ï ÈÊÁ„k ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈¿

È„z¯‡לד ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒ�Â d˙Á�Óƒ¿»«¿ƒ¿«

È·Ú„˙לה Ïk ÔBÎÏ È‰È L�k ‰‡�ÈÓz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿≈¿≈¿»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿«»«¿¿

ÂÚ¯a‡לו Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡�L È�a ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á ¯Bz ÈÈ Ì„√̃»¿»«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ



qgpitפ zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i ycew zayl inei xeriy

סּכה נה)ּבמּסכת מאכילֹו(דף ראׁשֹון יֹום אכסנאי, לֹו ׁשּיׁש ׁשּמי ארץ, ּדר ּתֹורה לּמדה ּתנחּומא: רּבי ּובמדרׁש . ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ
ּפֹוחת – ירק מאכילֹו למחר קטנּיֹות, מאכילֹו למחר ּבהמה, ּבׂשר מאכילֹו למחר ּדגים, מאכילֹו למחר ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָּפטּומֹות,

החג ּכפרי והֹול. ְְֵֵֶָָ

â ycew zegiyn zecewp ã(433 'nr a zFgiU ihEwl)¦¥¦

אחד איל אחד לו)ּפר (כט, ִֶֶַַָָ
אחד יֹום עֹוד עּכבּו ּפרידתכם, עלי רמזּו.(רש"י)קׁשה רמז אלא ּפרידתכם? הלׁשֹון ּומהּו ּפרידתנּו, עלי קׁשה לֹומר לֹו היה לכאֹורה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ּפרידתכם, לחבירֹו, אחד יהּודי ּבין הלבבֹות ּפירּוד ׁשּכן, הקּב"ה. מצד לא יׂשראל, מצד ּבא יׂשראל ּובני הקּב"ה ּבין ׁשהּפירּוד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלנּו,

ּכאחד. ּכּולנּו – אבינּו ּברכנּו ּכמאמר: ׁשּבׁשמים. לאביהם יׂשראל ּבין חלילה, לּפירּוד, הגֹורם הּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּוא

(æì)íøtñîa íéNákìå ìéàì øtì íäékñðå íúçðî¦§¨¨´§¦§¥¤À©¨̧¨©¯¦§©§¨¦²§¦§¨¨−
:ètLnk©¦§¨«

(çì)dúçðîe ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
:dkñðå§¦§¨«

(èì)íëéøãpî ãáì íëéãòBîa ýåýéì eNòz älà¥²¤©«£¬©«Ÿ̈−§«£¥¤®§©̧¦¦§¥¤¹
ìe íëékñðìe íëéúçðîìe íëéúìòì íëéúáãðå:íëéîìL §¦§«Ÿ¥¤À§Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§´Ÿ¥¤½§¦§¥¤−§©§¥¤«

i"yx£ÌÎÈ„ÚBÓa '‰Ï eNÚz ‰l‡∑לחֹובה הּקצּוב ÌÎÈ¯„pÓ.ּדבר „·Ï∑מצוה ּברגל, קרּבנֹות לּדר ּבאתם אם ≈∆«¬«¿¬≈∆ְַָָָָ¿«ƒƒ¿≈∆ְְִִִֶֶֶָָָָָֹ
לירּוׁשלים ולעלֹות לחזר לֹו יקׁשה ׁשּמא ּברגל, ּתקריבּום הּׁשנה, ּכל ׁשּנדרּתם נדבֹות אֹו נדרים אֹו ּבידכם, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹהיא

ּתאחר" ּב"בל עֹובר ונמצא נדריו, .ּולהקריב ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָ

ì(à)ýåýé äeö-øLà ìëk ìàøNé éða-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤§¥´¦§¨¥®§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−
ôôô :äLî-úà¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ È�aŒÏ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑ּופרׁשת מקֹום, ׁשל ּדבריו ּכאן ׁשעד לפי יׁשמעאל. רּבי ּדברי הענין, להפסיק «…∆…∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
לא ׁשאם ליׂשראל; זֹו ּפרׁשה ואמר מׁשה ׁשחזר ולֹומר, ּתחּלה להפסיק הצר מׁשה, ׁשל ּבדּבּורֹו מתחלת ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻנדרים

ּדבריו: התחיל נדרים ּבפרׁשת אּלא זֹו, להם אמר ׁשּלא ּבמׁשמע יׁש החייםכן, אור ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

סימן. לחל"ק פסוקים, פינחסקס"ח פרשת חסלת

Î„Ï¯‡לז ‡¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿»¿ƒ¿»
:ÈÊÁ„k ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡לח ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒ�Â d˙Á�Óeƒ¿»«¿ƒ¿«

a¯לט ÔBÎÈ„ÚBÓa ÈÈ Ì„˜ Ôe„aÚz ÔÈl‡ƒ≈«¿¿√»¿»¿¬≈«
ÔBÎ˙Á�ÓÏe ÔBÎ˙ÂÏÚÏ ÔBÎ˙·„�Â ÔBÎÈ¯„pÓƒƒ¿≈¿ƒ¿«¿«¬»«¿¿ƒ¿«¿

:ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe ÔBÎÈkÒ�Ïe¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¿≈

ÈÈא „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ È�·Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»
Ù Ù Ù :‰LÓ ˙È»…∆

çô÷ 'îòá äñôãð ñçðéô úùøôì äøèôä

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

LÓ‰.א) ˙‡ 'B‚Â ¯L‡ ÏÎkהסּפיק ולא ¿…¬∆¿∆∆ְְִִֹ

אֹומר, הּוא מׁשה ׁשעל ּומּובן אֹותֹו ֵֶֶַַָלֹומר

ּדברי ׁשהם עצמֹו ּבפני מאמר ׁשהּוא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָלהעיר

מּמּנּו ׁשהּמאמר ואֹומרת ׁשּמעידה ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָהּתֹורה

מה מׁשה, את ה' צּוה אׁשר ּככל היה ְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָאליהם

היה ׁשאז אֹותֹו אֹומר היה אם נׁשמע היה ְִִֵֶֶָָָָָָָָֹּׁשּלא

ּככל וגֹו' מׁשה וּיאמר מאמר ּגמר ׁשהּוא ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָֹנׁשמע

ׁשהּוא אֹומר אני ועדין אֹותֹו, ה' צּוה ֲֲֲִִִֵֶֶַַָאׁשר

ולא ּבדבריו טעה ׁשּלא יאמר ּומי ּכן, ְְִִֵֶַַָָָָָֹֹֹחׁשב

הּדעת: ּבהּסח ְִֵֶַַַַָׁשּנה

ּפנחס ּפרׁשת ְֲִַַָָָָחסלת



פי

לשבוע פרשת פינחס תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ח' תמוז
מפרק מד 

עד סוף פרק מח 

יום רביעי - י"א תמוז
מפרק ס 

עד סוף פרק סה  

יום שני - ט' תמוז
מפרק מט 

עד סוף פרק נד

יום חמישי - י"ב תמוז
פרק כ

מפרק סו
עד סוף פרק סח

יום שלישי - י' תמוז
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום שישי - י"ג תמוז
פרק כ

מפרק סט
עד סוף פרק עא

שבת קודש - י"ד תמוז
פרק כ

מפרק עב עד סוף פרק עו

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 
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תמוז ח' ראשון יום

,176 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úîàá ìáà,ht 'nr cr:à"îá ù"îë

תמוז ט' שני יום
יוםראשוֿןשניח'ֿט'תמוז

,ht 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...÷ø .áé ÷øô,178 'nr cr.ïîöò úåéúåàäî

äìòîì àéä ¯ äìòî ìL øeacä úBiúBà úðéça ,úîàa ìáà£¨¤¡¤§¦©¦©¦¤©§¨¦§©§¨
,íéàøápä ìëNå äîëç úeäîe úâøãnî äìòîzeize`k `ly - ©§¨¦©§¥©¨¨§¨§¥¤©¦§¨¦

,lkydn dhnle mnec ly oipr ody mc`déøäLzeize`y di`x ± ¤£¥
dn `id mi`xapd lkyn daxda dlrnl od dlrnly xeaicd

yäNòð" úBiúBàå øîàîa§©£©§¦©£¤
àøáð ¯ "'Bâå eðîìöa íãà̈¨§©§¥§¦§¨

ãàä,ìëNå äîëç ìòa í ¨¨¨©©¨§¨¨¥¤
xeaicd zeize`ny oeeike -

ody ixd ,lkye dnkg mi`a

dnkgn dlrn dlrnl

,lkyeelôà Bàmc`dy ± £¦
eedzp lkye dnkgeìáäa©¤¤

:áéúëãk ,ãáì ïBéìòä- ¨¤§§©§¦§¦
aezky enk1:åétàa çtiå"©¦©§©¨

"íéiç úîLð2"lad"ne - , ¦§©©¦
deedzp ,mc`a gtepy ,df

.dnkge lky lra xeviíàå§¦
ïkladde xeaicdny ± ¥

dnkg lra mc` deedzp

,ixd ,lkyeìáäå øeacä©¦§¤¤
øB÷î àeä ,ïBéìòä̈¤§§
úîLðaL ìëOäå äîëçä©¨§¨§©¥¤¤§¦§©
úììBkä ,ïBLàøä íãà± ¨¨¨¦©¤¤

oey`xd mc` ly eznyp

zllekúBîLð ìk̈¦§
íéìBãb íäL ,íé÷écvä©©¦¦¤¥§¦

.úøMä éëàìnî`linne ± ¦©§£¥©¨¥
dbixcn `ed mdly lkyd

ladde xeaicdn deedzd df lke ± mik`lnd lkyn mb xzei dpeilr

,oeilrdúBëLîä úBðéça ïä Cøaúé Bøeac úBiúBàL éôì ,eðéäå§©§§¦¤¦¦¦§¨¥¥§¦©§¨
Búeîöòå Búeäîa úBãçéîä ,Cøaúé åéúBcnî úeiçå úBçkŸ§©¦¦¨¦§¨¥©§ª¨§¨§©§

àeäL ,ãeçiä úéìëúa,jxazi ±õ÷ ïéàì äìòî äìòîì §©§¦©¦¤§©§¨©§¨§¥¥
.íéàøápaL äîëç úâøãnîoipra zekynpd zeize`d mb okle ± ¦©§¥©¨§¨¤©¦§¨¦

,mi`xap ly lkyde dnkgdéaâì "úBiúBà" íLa eàø÷ð àìå§Ÿ¦§§§¥¦§©¥
,íéàøápä,lkye dnkgn dhnly ,"zeize`" odl mi`xewy dn - ©¦§¨¦

dnkgd oiprn dlrn dlrnl od ,xen`k ,oky ,mi`xap iabl df oi`

,lkyde.ïîöòáe ïãBáëa Cøaúé åéúBcî éaâì àlàze`xwp od ± ¤¨§©¥¦¨¦§¨¥¦§¨§©§¨
`l ody itk ,"zeize`" mya

miielibe zeize` xy`n xzei

.zecnn mikynpd,äpäå- §¦¥
d,dlrnly zeize`á"ë ïä¥

úeiç úBëLîä éðéî¦¥©§¨©
,äfî äæ íéðBL úBçëå§Ÿ¦¤¦¤
úBîìBòä ìk eàøáð ïäaL¤¨¤¦§§¨¨¨
ìëå íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦§¨
CkL ,íëBúaL íéàeøaä©§¦¤§¨¤¨
Búîëçå BðBöøa äìò̈¨¦§§¨§¨
íìBòä àøáì Cøaúé¦§¨¥¦§Ÿ¨¨
úBëLîä éðéî á"ëa± §¦¥©§¨

,zegekàì ,à÷åc úBðBL©§¨Ÿ
.øúBé àìå úBçtxy`n ± ¨§Ÿ¥

,a"kïä ïäå3úBiúBà á"ë §¥¥¦
ìå äôa úBòeáwä,ïBL- ©§§¤§¨

,mc`d ly epeylae eita

ïðúãkepcnly enk ± §¦§©
äøéöé øôñad"awdy ± §¥¤§¦¨

dta zeize`d z` raw

.oeyleáúëa ïúðeîúe]± §¨¨¦§¨
itk ,azka zeize`d zpenz

dxeza zeriten ody

zlaewnd ozxeva (xn`na)

,"c"ei"dn jynpd ewe dlrnln "c"ei" `id "e" :oebk ±ìò äøBî àéä¦¨©
,äëLîää øeiö,dkyndd ote` dfi`a -¯ [ïn÷ì øàaúiL Bîk ¦©©§¨¨§¤¦§¨¥§©¨

úBëLîä ïä ,íãàä LôðaL äáLçnäå øeacä úBiúBà íbL¤©¦©¦§©©£¨¨¤§¤¤¨¨¨¥©§¨
,ïúeîöòå ïúeänî ,LôpaL úBcnäå ìëOäîlkyd ly - ¥©¥¤§©¦¤©¤¤¦¨¨§©§¨

,zecnde:øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥

.áé ÷øtdxyr"d zeize`y owfd epax xiaqd ,`i wxt ,mcewd wxta ¤¤
zecgeind `ed jexa yecwd ly zeyecwd eizecnn zekynd od "zexn`n

,zeize` ze`xwp ody zexnl ,okle) envr d"awd mr cegid zilkza

dxyr" zeize` ,xnelk .mi`xap ly lkyde dnkgd oipr odn deedzn

ze`xwp od ;mi`xap ly lkyde dnkgd oiprn dlrn dlrnl od "zexn`n

iabl `l j` ,zekynp od odn zeyecwd zecnd iabl wx "zeize`"

a"k od el`e (xzei `le zegt `l) zekynd ibeq a"k `wec mde (mi`xapd

a"ka mlerd z` `exal d"awd ly eznkge epevxa dlr jk ,oky ,zeize`d

.zekynd ibeq

i ,jkl m`zda ,mxaibeq a"k wx mpyiy oeeik :dl`y xxerzdl dlek
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äðåîàäå ãåçéä øòù
øåáãä úåéúåà 'éçá úîàá ìáà
äîëç úåäîå úåâøãîî äìòî äìòîì àéä äìòî ìù
åðéîìöá íãà äùòð 'åéúåàå øîàîá éøäù 'éàøáðä ìëùå
ïåéìòä ìáäá 'éôà åà ìëùå äîëç ìòá íãàä àøáð 'åâå
ìáäå øåáãä ë"àå íééç úîùð åéôàá çôéå 'éúëãë ãáì
íãà úîùðáù ìëùäå äîëçä øå÷î àåä ïåéìòä
íéìåãâ íäù íé÷éãöä úåîùð ìë úììåëä ïåùàøä
'éçá ïä 'úé åøåáéã úåéúåàù éôì åðééäå úøùä éëàìîî
åúåäîá úåãçåéîä 'úé åéúåãîî úåéçå úåçë úåëùîä

òåõ÷ ïéàì äìòî äìòîì àåäù ãåçéä úéìëúá åúåîö
úåéúåà íùá åàø÷ð àìå íéàøáðáù äîëç úâøãîî
ïîöòáå ïãåáëá 'úé åéúåãî éáâì àìà íéàøáðä éáâì
äæî äæ íéðåù úåçëå úåéç úåëùîä éðéî á"ë ïä äðäå
ìëå íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìë åàøáð ïäáù
àåøáì 'úé åúîëçå åðåöøá äìò êëù íëåúáù íéàåøáä
àìå úåçô àì à÷åã úåðåù úåëùîä éðéî á"ëá íìåòä
ïðúãë ïåùìå äôá úåòåá÷ä úåéúåà á"ë ïä ïäå øúåé
äëùîää øåéö ìò äøåî àéä áúëá ïúðåîúå] äøéöé 'ñá
ùôðáù äáùçîäå øåáãä úåéúåà íâù [ïî÷ì ù"îë
ïúåäîî ùôðáù 'åãîäå ìëùäî úåëùîä ïä íãàä
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

כ.1. ב, ˘ËÈÏ"‡2.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰רפ"ב ובח"א ואותיות" מ"מאמר דלמטה מדרי' שזהו מוכח "אפילו" מדקאמר "לכאורה :

פ"ד באגה"ת עפמש"נ והבי' – ית'! וחכמתו ממח' כו' ופנימי' מתוכיותו הוא גו' פנימי'˘˙ÏÁ‰דויפח מבחי' È¯„‰נמשכת Î"Á‡Â.'כו"˘"ÈÈÚ.

להלן.3. שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת ראה

fenz 'h ipy mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

יוםשניט'תמוז

ääâä
úåéúåà á"ëî úåàå úåà ìëù éôìå)
ãçåéî çëå úåéç úëùîä àéä äøåúä

êëì úøçà úåàá êùîð åðéàù éèøô
äðåîúá àéä úåà ìë áúëá ïúðåîú íâ
øåéö ìò äøåîä úéèøô úãçåéî

çëäå 'åéçäå øåàä úåìâúäå äëùîää
êùîð àåä êéà åæ úåàá êùîðå äìâðä
åðåöøå ä"á÷ä ìù åéúåãîî äìâúðå

:('åëå åúîëçå

mipey mi`xap ly jk lk mevr ieaix mdn deedzn cvik ,cala zekynd

.a"i wxt ,df wxta owfd epax z`f xiaqi - ipydn cg`

`"hily x"enc` w"k zxrd) cere" :f"treoaezzekix`- dfa onwl 'iad

'lzydd 'qa mipcd a"eike dxivi 'ql jiiy dxe`klcdpte`exrya `le -

oipr 'ial ycwendcegid-

(`l`cer cegid oipr yibcny

lretae xzeimd mi`xapd lkc :

wxa"k.'"eke zekynd

÷ø,dn ±íéàeøaäL ©¤©§¦
íäéðéîì íé÷lçúî± ¦§©§¦§¦¥¤

,mipeydúeììëaoin oebk ± ¦§¨
± "ig"d oin e` "xacn"d

i`xapa illkd lcadd

,dfd mlerd,úeèøôáe- ¦§¨
illk oina .miihxt mipinae

envr igd oina :enk ,cg`

- mibeq ipin lk mpyi

zeter ,zeige zenda

miax milcad - ,dnecke

jk lk ly dl` ,xetqn

:dyrp ,mipin daxdéãé ìò©§¥
íéôeøvä ééepLly ± ¦¥©¥¦

zeize`dy drya .zeize`

± miieqn sexivl zetxhvn

odyke ,dfk oin deedzn

± xg` sexivl zetxhvn

,xg` oin deedzníéôelçå§¦¦
.ìéòì økæpk ,úBøeîúe± §©¦§¨§¥

epyiy ,'` wxta xkfpk

,zxg` ze`a ztlgzn zg` ze`y ,zexenze mitelig ly oiprd

jynp ,"zexn`nd zxyr"a mixkfp mpi` mdizenyy mi`xapde

zexn`n dxyrd zeize`y ici lr zexn`n dxyrn mzeig

,zexg` zeize`a zetlgznçëå úeiç úëLîä àéä úBà ìk ék¦¨¦©§¨©©§Ÿ©
,éèøt ãçéî]`"hily x"enc` w"k zxrdoeik ± dyw dxe`kle" : §ª¨§¨¦

f"nf milcaencinji`e ,mxagnegka:["uxzne ?mxagl

äáz úBéäì äaøä úBiúBà eôøèöpLëemipey zegek ,xnelk ± §¤¦§¨§¦©§¥¦§¥¨
,cgia miaxéôk íéëLîpä úeiçå úBçk éðéî éeaø ãálî éæà£©¦§©¦¦¥Ÿ§©©¦§¨¦§¦

úàæ ãBò ,äázaL úBiúBàä øtñî,gek cer epyi ±ìò äìBòä ¦§©¨¦¤©¥¨Ÿ¨¨©
äðlk:`ede ,miihxtd zegekd lk lr dlerd ±ïBéìò çk úëLîä ª¨¨©§¨©Ÿ©¤§

úeiçäå úBçkä éðéî ìk ãâðk äìe÷Le úììBkä úéììk úeiçå§©§¨¦©¤¤§¨§¤¤¨¦¥©Ÿ§©©
,ïäéab ìò äìBòå úBiúBàä ìL úBièøt,miihxtd zegekd ly - §¨¦¤¨¦§¨©©¥¤

àéäå,illkd zeigde gekdn ef dkynd ±ïzôøöîe ïzøaçî± §¦§©¤§¨§¨¤§¨

,miihxtd zegekd z` ztxvne zxagnãçé4úeiçå çk òétLäì , ©©§©§¦©Ÿ©§©
Bììëì ,Bæ äáúa àøápä íìBòì,illk ote`a mlerl ±.åéèøôìå ¨¨©¦§¨§¥¨¦§¨§¦§¨¨

.mleray miihxtd mi`xapl ±ääâäá"ëî úBàå úBà ìkL éôìe)§¦¤¨¨¦

CLîð BðéàL éèøt ãçéî çëå úeiç úëLîä àéä ,äøBzä úBiúBà¦©¨¦©§¨©©§Ÿ©§ª¨§¨¦¤¥¦§¨

íb Cëì ,úøçà úBàa§©¤¤§¨©

úBà ìk ¯ áúëa ïúðeîz§¨¨¦§¨¨

úãçéî äðeîúa àéä¦¦§¨§ª¤¤

,úéèøt,cgein ihxt xeiva - §¨¦

äøBnäd`xn xe`d zpenz ± ©¨

äëLîää øeiö ìòdfi`a ± ©¦©©§¨¨

,dkyndd ote`e xeivúelbúäå§¦§©
äìâpä çkäå úeiçäå øBàä̈§©©§©Ÿ©©¦§¤

éà ,Bæ úBàa CLîðåàeä C §¦§¨§¥

ìL åéúBcnî älbúðå CLîð¦§¨§¦§©¤¦¦¨¤

BðBöøe àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§

:('eëå Búîëçå`ian oldl - §¨§¨§

,xtqd mipta ,owfd epax

xn`nn mi`xap ji` dnbec

"riwx idi") cg`5(lynl

miihxtd mi`xapd

.zenlerd ly miillkde

x"enc` w"k zxrd

`"hily" :lcebecegid oipr

md mipiprdy enk mb

miriwxd 'f lkc ,f"dera

minyd `av lke'ek zeig ±

riwx idic cg`d xn`nn

."!! 'ebe,ìLî Cøc ïBâk§¤¤¨¨
éäé" :øîàîaL úBáúa§¥¤§©£©§¦

ïäa eàøápL ,"'Bâå òé÷ø,"riwx idi" milna ±íéòé÷ø 'æ6ìëå ¨¦©§¤¦§§¨¤§¦¦§¨
íéîMä àáö,minyay mi`xapd ±eðéúBaø øîàîk ,íäa øLà §¨©¨©¦£¤¨¤§©£©©¥

äëøáì íðBøëæ7,íé÷çL" :,"miwgy" `xwpy riwxd -íéçø BaL ¦§¨¦§¨¨§¨¦¤¥©¦
,ìeáæ ,'eëå íé÷écvì ïî úBðçBèå úBãîBò`xwpy riwxd - §§£¨©©¦¦§§

,"leaf",ïBëî ,'eëå çaæîe Lc÷nä úéáe íéìLeøé BaLriwxd - ¤§¨©¦¥©¦§¨¦§¥©§¨
,"oekn" `xwpy,"'eëå ãøa úBøöBàå âìL úBøöBà BaLyi ixd - ¤§¤¤§§¨¨§

epipr ,miriwxd zrayn cg` lklillkd,riwx `edy dnmipiprde

miihxtd± "leaf"a ,'"eke miigx" ± "miwgy"a :ea mi`vnpd

.d`ld jke '"eke milyexi"íéòé÷øä úeììkLillkd mzedn ± ¤§¨¨§¦¦
,miriwx xeza,elà úBáz úeììëa íéîi÷å íéiçå eàøáð¦§§§©¦§©¨¦¦§¨¥¥

"'eëå òé÷ø éäé" øîàîaLidi" milna melbd illkd xe`a ± ¤§©£©§¦¨¦©§
xeza miriwxd zray eedzp ,'ebe "riwxllkmiriwx ly8;éèøôe§¨¥

íéòé÷ø 'æaL íéàeøaä9,íi÷å éçå íäî èøt ìk àøáð ©§¦¤§§¦¦¦§¨¨§¨¥¤§©§©¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù
÷ø áé ÷øôúåììëá íäéðéîì íé÷ìçúî íéàåøáäù

íéôåìéçå íéôåøéöä ééåðéù é"ò úåèøôáå
ãçåéî çëå úåéç úëùîä àéä úåà ìë éë ì"ðë úåøåîúå
ãáìî éæà äáéú úåéäì äáøä úåéúåà åôøèöðùëå éèøô
úåéúåàä øôñî éôë íéëùîðä úåéçå úåçë éðéî éåáéø
ïåéìò çë úëùîä äðìåë ìò äìåòä úàæ ãåò äáéúáù
úåéçäå 'åçëä éðéî ìë ãâðë äìå÷ùå 'ììåëä úéììë úåéçå
ïúøáçî àéäå ïäéáâ ìò äìåòå úåéúåàä ìù úåéèøô
àøáðä íìåòì úåéçå çë òéôùäì ãçé ïúôøöîå

* åéèøôìå åììëì åæ äáéúá
øîàîáù 'åáéúá î"ã ïåâë
ïäá åàøáðù 'åâå òé÷ø éäé
íéîùä àáö ìëå íéòé÷ø 'æ
ì"æø øîàîë íäá øùà
íééçø åáù íé÷çù
ïî úåðçåèå úåãîåò
åáù ìåáæ 'åëå íé÷éãöì
çáæîå ÷î"äáå íéìùåøé

úåììëù 'åëå ãøá úåøöåàå âìù úåøöåà åáù ïåëî 'åëå
åìà úåáéú úåììëá íéîéé÷å íééçå åàøáð íéòé÷øä
íéòé÷ø 'æáù íéàåøáä éèøôå 'åëå òé÷ø éäé øîàîáù
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.4‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מצרף רש"י וכל' א'. ותיבה ונברא דבר נעשים יחד) (ומצרפתן זל"ז. שייכים שנעשים – חבר מלשון "(מחברתן) :

ב. כ, חגיגה אחת חתיכה –ÔÂÈÓ„‰ ÛÎ ‡Ï·Â."למעשה ולהלכה ובכ"מ ו.5.. א, ˘ËÈÏ"‡6.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.ב (י, הזוהר "כפסק :

דלא בחגיגה להמפרשים סיוע ומזה הם רקיעים דז' ס"ל יודא ר' דגם משמע ב) (לב, ובזח"א ב). יב, (חגיגה ור"ל יודא ר' במחלוקת ובכ"מ)

רפ"ג'. יסוה"ת הל' לרמב"ם מפרש וראה כו'. חדא אמר ומר הפרק.7.פליגי לסוף שליט"א אדמו"ר כ"ק ביאור ראה ב. יב, Î"˜8.חגיגה ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡כי בזה, הדיוק ספ"א".Ë¯Ù"וי"ל לעיל עיין וכו'). (שחקים בלה"ק לו שיקראו משמו ונתהווה נקרא וכו') (דשחקים הרקיע

.9‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כנ"ל עצמו. הרקיע "כולל :



פג fenz 'h ipy mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

יוםשניט'תמוז
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úåéúåà á"ëî úåàå úåà ìëù éôìå)
ãçåéî çëå úåéç úëùîä àéä äøåúä

êëì úøçà úåàá êùîð åðéàù éèøô
äðåîúá àéä úåà ìë áúëá ïúðåîú íâ
øåéö ìò äøåîä úéèøô úãçåéî

çëäå 'åéçäå øåàä úåìâúäå äëùîää
êùîð àåä êéà åæ úåàá êùîðå äìâðä
åðåöøå ä"á÷ä ìù åéúåãîî äìâúðå

:('åëå åúîëçå

mipey mi`xap ly jk lk mevr ieaix mdn deedzn cvik ,cala zekynd

.a"i wxt ,df wxta owfd epax z`f xiaqi - ipydn cg`

`"hily x"enc` w"k zxrd) cere" :f"treoaezzekix`- dfa onwl 'iad

'lzydd 'qa mipcd a"eike dxivi 'ql jiiy dxe`klcdpte`exrya `le -

oipr 'ial ycwendcegid-

(`l`cer cegid oipr yibcny

lretae xzeimd mi`xapd lkc :

wxa"k.'"eke zekynd

÷ø,dn ±íéàeøaäL ©¤©§¦
íäéðéîì íé÷lçúî± ¦§©§¦§¦¥¤

,mipeydúeììëaoin oebk ± ¦§¨
± "ig"d oin e` "xacn"d

i`xapa illkd lcadd

,dfd mlerd,úeèøôáe- ¦§¨
illk oina .miihxt mipinae

envr igd oina :enk ,cg`

- mibeq ipin lk mpyi

zeter ,zeige zenda

miax milcad - ,dnecke

jk lk ly dl` ,xetqn

:dyrp ,mipin daxdéãé ìò©§¥
íéôeøvä ééepLly ± ¦¥©¥¦

zeize`dy drya .zeize`

± miieqn sexivl zetxhvn

odyke ,dfk oin deedzn

± xg` sexivl zetxhvn

,xg` oin deedzníéôelçå§¦¦
.ìéòì økæpk ,úBøeîúe± §©¦§¨§¥

epyiy ,'` wxta xkfpk

,zxg` ze`a ztlgzn zg` ze`y ,zexenze mitelig ly oiprd

jynp ,"zexn`nd zxyr"a mixkfp mpi` mdizenyy mi`xapde

zexn`n dxyrd zeize`y ici lr zexn`n dxyrn mzeig

,zexg` zeize`a zetlgznçëå úeiç úëLîä àéä úBà ìk ék¦¨¦©§¨©©§Ÿ©
,éèøt ãçéî]`"hily x"enc` w"k zxrdoeik ± dyw dxe`kle" : §ª¨§¨¦

f"nf milcaencinji`e ,mxagnegka:["uxzne ?mxagl

äáz úBéäì äaøä úBiúBà eôøèöpLëemipey zegek ,xnelk ± §¤¦§¨§¦©§¥¦§¥¨
,cgia miaxéôk íéëLîpä úeiçå úBçk éðéî éeaø ãálî éæà£©¦§©¦¦¥Ÿ§©©¦§¨¦§¦

úàæ ãBò ,äázaL úBiúBàä øtñî,gek cer epyi ±ìò äìBòä ¦§©¨¦¤©¥¨Ÿ¨¨©
äðlk:`ede ,miihxtd zegekd lk lr dlerd ±ïBéìò çk úëLîä ª¨¨©§¨©Ÿ©¤§

úeiçäå úBçkä éðéî ìk ãâðk äìe÷Le úììBkä úéììk úeiçå§©§¨¦©¤¤§¨§¤¤¨¦¥©Ÿ§©©
,ïäéab ìò äìBòå úBiúBàä ìL úBièøt,miihxtd zegekd ly - §¨¦¤¨¦§¨©©¥¤

àéäå,illkd zeigde gekdn ef dkynd ±ïzôøöîe ïzøaçî± §¦§©¤§¨§¨¤§¨

,miihxtd zegekd z` ztxvne zxagnãçé4úeiçå çk òétLäì , ©©§©§¦©Ÿ©§©
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.mleray miihxtd mi`xapl ±ääâäá"ëî úBàå úBà ìkL éôìe)§¦¤¨¨¦
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:('eëå Búîëçå`ian oldl - §¨§¨§

,xtqd mipta ,owfd epax

xn`nn mi`xap ji` dnbec

"riwx idi") cg`5(lynl

miihxtd mi`xapd

.zenlerd ly miillkde

x"enc` w"k zxrd

`"hily" :lcebecegid oipr

md mipiprdy enk mb

miriwxd 'f lkc ,f"dera

minyd `av lke'ek zeig ±

riwx idic cg`d xn`nn

."!! 'ebe,ìLî Cøc ïBâk§¤¤¨¨
éäé" :øîàîaL úBáúa§¥¤§©£©§¦

ïäa eàøápL ,"'Bâå òé÷ø,"riwx idi" milna ±íéòé÷ø 'æ6ìëå ¨¦©§¤¦§§¨¤§¦¦§¨
íéîMä àáö,minyay mi`xapd ±eðéúBaø øîàîk ,íäa øLà §¨©¨©¦£¤¨¤§©£©©¥

äëøáì íðBøëæ7,íé÷çL" :,"miwgy" `xwpy riwxd -íéçø BaL ¦§¨¦§¨¨§¨¦¤¥©¦
,ìeáæ ,'eëå íé÷écvì ïî úBðçBèå úBãîBò`xwpy riwxd - §§£¨©©¦¦§§

,"leaf",ïBëî ,'eëå çaæîe Lc÷nä úéáe íéìLeøé BaLriwxd - ¤§¨©¦¥©¦§¨¦§¥©§¨
,"oekn" `xwpy,"'eëå ãøa úBøöBàå âìL úBøöBà BaLyi ixd - ¤§¤¤§§¨¨§

epipr ,miriwxd zrayn cg` lklillkd,riwx `edy dnmipiprde

miihxtd± "leaf"a ,'"eke miigx" ± "miwgy"a :ea mi`vnpd

.d`ld jke '"eke milyexi"íéòé÷øä úeììkLillkd mzedn ± ¤§¨¨§¦¦
,miriwx xeza,elà úBáz úeììëa íéîi÷å íéiçå eàøáð¦§§§©¦§©¨¦¦§¨¥¥

"'eëå òé÷ø éäé" øîàîaLidi" milna melbd illkd xe`a ± ¤§©£©§¦¨¦©§
xeza miriwxd zray eedzp ,'ebe "riwxllkmiriwx ly8;éèøôe§¨¥

íéòé÷ø 'æaL íéàeøaä9,íi÷å éçå íäî èøt ìk àøáð ©§¦¤§§¦¦¦§¨¨§¨¥¤§©§©¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù
÷ø áé ÷øôúåììëá íäéðéîì íé÷ìçúî íéàåøáäù

íéôåìéçå íéôåøéöä ééåðéù é"ò úåèøôáå
ãçåéî çëå úåéç úëùîä àéä úåà ìë éë ì"ðë úåøåîúå
ãáìî éæà äáéú úåéäì äáøä úåéúåà åôøèöðùëå éèøô
úåéúåàä øôñî éôë íéëùîðä úåéçå úåçë éðéî éåáéø
ïåéìò çë úëùîä äðìåë ìò äìåòä úàæ ãåò äáéúáù
úåéçäå 'åçëä éðéî ìë ãâðë äìå÷ùå 'ììåëä úéììë úåéçå
ïúøáçî àéäå ïäéáâ ìò äìåòå úåéúåàä ìù úåéèøô
àøáðä íìåòì úåéçå çë òéôùäì ãçé ïúôøöîå

* åéèøôìå åììëì åæ äáéúá
øîàîáù 'åáéúá î"ã ïåâë
ïäá åàøáðù 'åâå òé÷ø éäé
íéîùä àáö ìëå íéòé÷ø 'æ
ì"æø øîàîë íäá øùà
íééçø åáù íé÷çù
ïî úåðçåèå úåãîåò
åáù ìåáæ 'åëå íé÷éãöì
çáæîå ÷î"äáå íéìùåøé

úåììëù 'åëå ãøá úåøöåàå âìù úåøöåà åáù ïåëî 'åëå
åìà úåáéú úåììëá íéîéé÷å íééçå åàøáð íéòé÷øä
íéòé÷ø 'æáù íéàåøáä éèøôå 'åëå òé÷ø éäé øîàîáù
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.4‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מצרף רש"י וכל' א'. ותיבה ונברא דבר נעשים יחד) (ומצרפתן זל"ז. שייכים שנעשים – חבר מלשון "(מחברתן) :

ב. כ, חגיגה אחת חתיכה –ÔÂÈÓ„‰ ÛÎ ‡Ï·Â."למעשה ולהלכה ובכ"מ ו.5.. א, ˘ËÈÏ"‡6.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.ב (י, הזוהר "כפסק :

דלא בחגיגה להמפרשים סיוע ומזה הם רקיעים דז' ס"ל יודא ר' דגם משמע ב) (לב, ובזח"א ב). יב, (חגיגה ור"ל יודא ר' במחלוקת ובכ"מ)

רפ"ג'. יסוה"ת הל' לרמב"ם מפרש וראה כו'. חדא אמר ומר הפרק.7.פליגי לסוף שליט"א אדמו"ר כ"ק ביאור ראה ב. יב, Î"˜8.חגיגה ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡כי בזה, הדיוק ספ"א".Ë¯Ù"וי"ל לעיל עיין וכו'). (שחקים בלה"ק לו שיקראו משמו ונתהווה נקרא וכו') (דשחקים הרקיע

.9‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כנ"ל עצמו. הרקיע "כולל :



fenzפד 'i iyily mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז י' שלישי יום

,178 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...î"ã ïä éë,v 'nr cr.äìòúéå êøáúé

,ïäéúBøeîúe ïäéôelç Bà ,elà úBázî úBiúBà óeøö äæéàî¥¥¤¥¦¦¥¥¦¥¤§¥¤
ïäL,mdizexenze mditelige mitexivd ±úeiç úðéça éôk ¤¥§¦§¦©©

.àeää éèøtä àøápäwiiecna deedzn miieqn sexiv eze`ay ± ©¦§¨©§¨¦©
.`xap eze` ly zeigl miyxcpe mini`znd zeigde gekdìk ék¦¨

úákøä àeä ,óeøö éepL¦¥©§¨©
úeiçäå úBçkä úâéøàå©£¦©©Ÿ§©©

,éepLazeize`d ,lynl - §¦
dlnl zetxhvnd ,oÎaÎ`

gekde zeigd ,myd) "oa`"

`wec df ixd ± (oa` ly

xcq itl `ed sexivdyk

xcqy drya j` ;oÎaÎ` :df

lawzn ,dpzyn zeize`d

yly ly xg` sexiv

oeeiky zexnl ± zeize`

,`linne ,zeize` oze` ody

ly xg` dakxd ote`a dfy oeeik j` ± zegek oze` mb ,dxe`kl

,zeige gek ly xg` beq jkn deedzn ,zegekúBà ìkL¤¨
óeøöa úîãBwädpey`xd `id "`"dy ,"oa`" dlna :dnbecl ± ©¤¤§¥
,ef dln sexiva,Bæ äàéøáa øwòä àéäå úøáBbä àéägekd - ¦©¤¤§¦¨¦¨¦§¦¨

zbix`e zakxda iy`xde ixwird gek `ed ,dpey`xd ze`d ly

m`e ;zexabzda `ed cqgd ,cqg ly gek `ed m` ± zegekd

,zexabzda `ed gek eze` ixd ,xg` gekøàMäåx`y ± §©§¨
,ze`han ody zegekde ,zeize`däéìà úBìôè(gekl) ze`l ± §¥¥¤¨

,dpey`xdúBììëðå§¦§¨
,døBàadze` ly - §¨

ze`10,äæ éãé ìòå± §©§¥¤
,xg` `ed zeize`d sexivy

sexiva dpey`xd ze`de

,zxg` `id dfúàøáð¦§¥
.äLãç äiøajky ± §¦¨£¨¨

ly xg` sexiva xacd

.zeize`éôelça ïëå§¥§¦¥
,ïäéúBøeîz Bà úBiúBà¦§¥¤
dnbecl "`" ze`yk -

"r" ze`a ztlgzn,

`l` ,zeize` oze` ly otexiv dpeyy wx `l o`ky ,dnecke

z` zetilgnd ,ixnbl zexg` zeize` xak opyi ycgd sexivay

,zencewd zeize`däìònä éúeçt úBLãç úBàéøa úBàøáð¦§¨§¦£¨§¥©©£¨
.ïîöò úBiúBàäî íéàøápä Cøòa§¤¤©¦§¨¦¥¨¦©§¨

,çøiä ïî õøàa äìéla øéànä øBà úîâec ,ìLî Cøc ïä ék¦¥¤¤¨¨§©©¥¦©©§¨¨¨¤¦©¨¥©
õøàä ìòL øBà àöîðå ,LîMäî àeä çøiä øBàåon xi`nd ± §©¨¥©¥©¤¤§¦§¨¤©¨¨¤

,dpald.LîMä ìL øBàä øBà àeä,dnvr ynyd ly xe`d `l ± ¨¤©¤¤
xacn uvepznd xe` `l`

.ynydn exe` lawny

,ìLî Cøc Lnî äëëå§¨¨©¨¤¤¨¨
ïä úBøîànaL úBiúBàä̈¦¤©©£¨¥
úeiçä úëLîä úeììk§¨©§¨©©©
ìL åéúBcnî çkäå øBàäå§¨§©Ÿ©¦¦¨¤
àøáì ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¦§Ÿ
,Léì ïéàî úBîìBòä̈¨¥©¦§¥
ïîæ ìk ïîi÷ìe ïúBéçäìe§©£¨§©§¨¨§©

.Cøaúé BðBöø CLîmdy ± ¤¤§¦§¨¥
ef zillk zeig .eniiwzie eigi

.mnvr "zexn`n"dn d`a

äøàäå äëLîä úeììkîe¦§¨©§¨¨§¤¨¨
,Bfä äìBãb- §¨©

,mnvr "zexn`n"dny

éLîäå 'ä øéàääpnî C ¥¦§¦§¦¦¤¨
,da àöBik äéúBãìBz- §¤¨©¥¨

,ef dkynd ly,äéôðòå- ©£¨¤¨
,zillkd dkyndd ly,úBiúBàäî øBàä úëLîäå úBãìBz ïäL¤¥§§©§¨©¨¥¨¦

,"zexn`n"ay -ïä ïäå,zeclez zpigaay zex`dd ±éôelç §¥¥¦¥
ïäa àøáe ,ïäéúBøeîúe úBiúBàmiteligd mdy ,"zeclez"a ± ¦§¥¤¨¨¨¤

,zeize`d ly zexenzdeøéàä ïëå .íìBò ìëaL íéèøt íéàeøa§¦§¨¦¤§¨¨§¥¥¦
,ãBò 'äsqep ote`a -

(zeize`dn)éLîäåC §¦§¦
äøàäc äøàä ãéøBäå§¦¤¨¨§¤¨¨

äøàäcdfy ,xaec lirl ± §¤¨¨
xi`nd dpald xe` lynk

dx`d `edy xe` ,ux`d lr

o`k eli`e ,ynydn dx`dn

dbixcnl cxei dfy xaecn

cer mikenp minevnvle

dx`dc dx`d `ede ,xzei

,ziyily dx`d ± dx`dc

.úBiúBàä úBøàäî± ¥¤¨¨¦
± zeize`dn xi`nd xe`dn

.dx`dc dx`dc dx`d edf

éLîä ïëå,ãBò Cz` - §¥¦§¦
'eke dx`ddn dx`dd

ähî ähîì ãò ãéøBäå§¦©§©¨©¨
ìzLä úðéçáa,úeìL- ¦§¦©¦§©§§

,dzncewn dkenp zrah lky ,zlylykLnî íîBcä àøápL ãò©¤¦§¨©¥©¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

úåéúåà óåøéö äæéàî íéé÷å éçå íäî èøô ìë àøáð
'éçá éôë ïäù ïäéúåøåîúå ïäéôåìéç åà åìà úåáéúî
àåä óåøéö éåðéù ìë éë àåää éèøôä àøáðä úåéç
úåà ìëù éåðéùá úåéçäå 'åçåëä úâéøàå úáëøä
äàéøáá ø÷éòä àéäå úøáåâä àéä óåøéöá úîãå÷ä
úàøáð æ"éòå äøåàá úåììëðå äéìà úåìéôè øàùäå åæ
ïäéúåøåîú åà úåéúåà éôåìéçá ïëå äùãç äéøá
íéàøáðä êøòá äìòîä éúåçô 'åùãç úåàéøá úåàøáð

ïîöò úåéúåàäî

äìéìá øéàîä øåà úîâåã î"ã ïä éë
øåà àöîðå ùîùäî àåä çøéä øåàå çøéä ïî õøàá
ùîî äëëå ùîùä ìù øåàä øåà àåä õøàä ìòù
úåéçä úëùîä úåììë ïä úåøîàîáù úåéúåàä î"ã
'åîìåòä àåøáì ä"á÷ä ìù åéúåãîî çëäå øåàäå
'úé åðåöø êùî æ"ë ïîéé÷ìå ïúåéçäìå ùéì ïéàî
êéùîäå 'ä øéàä åæä äìåãâ äøàäå äëùîä úåììëîå
úåãìåú ïäù äéôðòå äá àöåéë äéúåãìåú äðîî
úåéúåà éôåìéç ïä ïäå úåéúåàäî øåàä úëùîäå
íìåò ìëáù íéèøô íéàåøá ïäá àøáå ïäéúåøåîúå
äøàäã äøàäã äøàä ãéøåäå êéùîäå ãåò 'ä øéàä ïëå
äèîì ãò ãéøåäå ãåò êéùîä ïëå 'åéúåàä úåøàäî
ùîî íîåãä àøáðù ãò úåìùìúùä 'éçáá äèî
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.10‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(א קה, (שבת התורה מן שהוא שאחז"ל ועד הר"ת ענין יובן "עפ"ז :

fenz `"i iriax mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז י"א רביעי יום
פרקא

,180 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äáåùúä úøâà,`v 'nr cr:àúééøáä ì"ëò

`ly minnecd mixacd ±

,zeig lk mda d`xp

ïäéúBîLe ,øôòå íéðáàk©£¨¦§¨¨§¥¤
"øôò"å "ïáà"mydy ± ¤¤§¨¨

xkfpk ,utgd ly ezeig `ed

,oey`xd wxtaíéôelç íä¥¦¦
úBøeîúe 'eë íéôelçc§¦¦§

,'eë úBøeîúc,xnelk - ¦§
mrt zetlgzn zeize`dy

,xzeie dipy:ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥
ly eze`ivne ezeigy ,ixd

ly zeize`d od ,`xap lk

lha `xapde ,'"d xac"

jk ,'"ied xac"l ze`ivna

dlha d`ixad lky

.jxazi ez` zcge`ne

'ä úøæòa éðL ÷ìç íìLð¦§©¥¤¥¦§¤§©
älòúéå Cøaúé¦§¨¥§¦§©¤

äáeLzä úøbà íLa àø÷pä éLéìL ÷ìç íéøîà éèewì¦¥£¨¦¥¤§¦¦©¦§¨§¥¦¤¤©§¨
,"daeyzd zxb`" `ed ,"`ipz"d xtq ly ,iyilyd wlgl dxvw dncwd xeza

`"hily iaxde ,"jexr ogleyde `ipzd lra" `xwp owfd epax :oiivl ie`x

wqet - "jexr ogleyd lra"e ,dxezd zeinipta wqet - "`ipzd lra" :yxtn

.dxezc dlbpa

eizegiya dxni` dpyi

mcewd iaxd ly zeyecwd

zegiyd xtq) ocr eznyp

,(jli`e 142 cenr `"yz'd

md "`ipz"d iwlg drax`y

ogleyd iwlg drax` cbpk

.jexr

ogley"ay iyilyd wlgl ,"daeyzd zxb`" ,iyilyd wlgd ly ezekiiy z`

:dlbp it lr mbe zeciqg it lr mb `"hily iaxd xiaqn ,("xfrd oa`") "jexr

zxb`"ay 'c wxta oldl mi`ex ep`y dn itl df ixd zeciqg it lr

daeyz) d`lir daeyze d`zz daeyz ,daeyza mipte`d ipyy ,"daeyzd

izy od ,daeyzd oipr lk okeza zellekd ,(dpeilr daeyze dpezgz

'dd ,d`lir 'de ,dpexg`d 'dd ,d`zz 'd ,'ied myay "d" zeize`d

."dpia"e "zekln" ,"miyp" xcqd df ixd - ok m`e ,dpey`xd

zkqn - dixg`le ,oihib zkqn `a dligzay ,`ed q"ya xcqdy myke

weqtay iptn (zeipyndyexitl ezncwdaxne`m"anxdy itk) edfy ,oiyeciw

- "d`vie" dligza ,("xg` yi`l dzide ezian d`vie") "dzide d`vie" xn`p

,minid ixac xcqa df jxc lre ;oiyeciw ,"dzide" jk xg`e ,oihib ,oiyexib

" did dligzayyxbie'g `wqt `"k dyxt ziy`xa dax yxcnae ,"mc`d z`

oiicr dlekiy ,"dyxbzpy l`xyi zak" oiyexib oeyln "yxbie"y aezk

oeyln ,"eizeevna epycw" did ,dxez ozn zrya ,okn xg`le .ozgzdl

oiyeciw enk dfy ,e"n wxt ,oey`x wlg "`ipz"a aezky itk ,"oiyeciw"

jk - ('i wxta oldl xne` `edy itke) "il zycewn z` ixd" xne` ycwndy

,"oihib" ixg` `a "oiyeciw"d oipry - zeipgexa "miyp"l rbepa xcqd mb ixd

ixg` oiyeciw zeidl did leki cvik ,oky ,"daeyz"l zekiiyd zpaen `linne

f"i wxta xne`y itk ,daeyzd oipr miizpia didiy gxkdd ony`l`- oiyexib

.daeyzd oiprdf iptldidiy ilan 'iedzcear oiprdidiyxyt` i`y ,"`ipz"a

dgley" - `hg ici lr : cere z`fmkn`dgley mkrytae" : aezkk) "

ici lre ,"ezian dglye" ,oiyexibd oipr - "dgley" ,("mkn`daeyzixd ,

didy ,oiyexibd oipr ,zezixkd xtqy ,"mkn` zezixk xtq dfi` 'd xn` dk"

oipr zekiiy lr zyxetn di`x `xnbdn mb :ynn dlbpae .lhazn - df iptl

iaxy zxne` (a ,et `nei) `xnbdy itk ,oiyexib ixg`y oiyeciwl daeyzd

Î`l dgec daeyzy ,xne` opgei

weqtdn `iane ,dxezay dyrz

glyi od xn`l" (` ,b dinxi)

ez`n dklde ezy` z` yi`

,cer dil` aeyid xg` yi`l

"il` iaeye miax mirx zipf z`e

.`ed jexa yecwd xne` -

dgec daeyzd oipry ,xnelk

oipry ,`xnbdn xexa ixd ."dzgwl oey`xd dlra aeyi `l" ly oiprd

.oiyexib ixg`y oiyeciwd oipr `ed daeyzdzekiiy o`kn ,`eti` ,dxexa

" - ,"`ipz"d xtq ly iyilyd wlgddaeyzd zxb`ly iyilyd wlgl ,"

" - "jexr ogley"dxfrd oa`."miyp" ly mipiprd - "

øtàéðz .à ÷,`ziixaa epcnl ±óBñazkqn ±àîBé1ìL :äL ¤¤©§¨§¨§Ÿ¨
,íä äøtk é÷elç,`hgy `hg lr mc`l zpzipd dxtkd ote`a - ¦¥©¨¨¥

ote` miiw ,miieqn beqn dxiar xar m` :zepey mikxc yly opyi

dxtkd ote` mb ,xg` beqn `id dxiard m`e ,dxtk ly miieqn

,xg` `ed:ãçà ìk íò äáeLúecgi .dxtkd ipte` zylya - §¨¦¨¤¨
:daeyzd oipr yxcp ,dxtk ly ote` lk mräNò úåöî ìò øáò̈©©¦§©£¥
,dniiwl aiiegn didy dyrÎzevn miiw `l ±áLådaeyza xfge ± §¨

;Bì ïéìçBnL ãò íMî ææ Bðéà,cin el milgen ,xnelk -ìò øáò ¥¨¦¨©¤£¦¨©©
äNòú àì úåöî,ezeyrl `ly deevn dxezdy xac dyr ±áLå ¦§©Ÿ©£¤§¨

øtëî íéøetkä íBéå ,äìBz äáeLz ¯dpi` dnvr daeyzd ± §¨¨§©¦¦§©¥
dze` iabl zyxcpd dxtk ly daexnd dcnl qgia dwitqn

ly dpnfl cr ± eze` eyipri `ly drityn daeyzd ,dxiar

.xary dxiard lr xtkzn `ed ea ,mixetikd mei `ede ,dxtkd

ïéðòìc áb-ìò-óàc ,Leøt)iably zexnl ±äNò úåöî ,íei÷ ¥§©©©¦§¦§©¦¦§©£¥
äNòú àì úà äçBcL ,äìBãb2ea yiy oipr oncfnyk : - §¨¤¨¤Ÿ©£¤

Î`l lr xeariy ici lr ,xnelk ,dyrzÎ`le dyr ly micebipd

,"dyrzÎ`l"d z` "dyr"d f` dgec - dyrÎzevn miiwi dyrz
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פה fenz `"i iriax mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז י"א רביעי יום
פרקא

,180 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äáåùúä úøâà,`v 'nr cr:àúééøáä ì"ëò

`ly minnecd mixacd ±

,zeig lk mda d`xp

ïäéúBîLe ,øôòå íéðáàk©£¨¦§¨¨§¥¤
"øôò"å "ïáà"mydy ± ¤¤§¨¨

xkfpk ,utgd ly ezeig `ed

,oey`xd wxtaíéôelç íä¥¦¦
úBøeîúe 'eë íéôelçc§¦¦§

,'eë úBøeîúc,xnelk - ¦§
mrt zetlgzn zeize`dy

,xzeie dipy:ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥
ly eze`ivne ezeigy ,ixd

ly zeize`d od ,`xap lk

lha `xapde ,'"d xac"

jk ,'"ied xac"l ze`ivna

dlha d`ixad lky

.jxazi ez` zcge`ne

'ä úøæòa éðL ÷ìç íìLð¦§©¥¤¥¦§¤§©
älòúéå Cøaúé¦§¨¥§¦§©¤

äáeLzä úøbà íLa àø÷pä éLéìL ÷ìç íéøîà éèewì¦¥£¨¦¥¤§¦¦©¦§¨§¥¦¤¤©§¨
,"daeyzd zxb`" `ed ,"`ipz"d xtq ly ,iyilyd wlgl dxvw dncwd xeza

`"hily iaxde ,"jexr ogleyde `ipzd lra" `xwp owfd epax :oiivl ie`x

wqet - "jexr ogleyd lra"e ,dxezd zeinipta wqet - "`ipzd lra" :yxtn

.dxezc dlbpa

eizegiya dxni` dpyi

mcewd iaxd ly zeyecwd

zegiyd xtq) ocr eznyp

,(jli`e 142 cenr `"yz'd

md "`ipz"d iwlg drax`y

ogleyd iwlg drax` cbpk

.jexr

ogley"ay iyilyd wlgl ,"daeyzd zxb`" ,iyilyd wlgd ly ezekiiy z`

:dlbp it lr mbe zeciqg it lr mb `"hily iaxd xiaqn ,("xfrd oa`") "jexr

zxb`"ay 'c wxta oldl mi`ex ep`y dn itl df ixd zeciqg it lr

daeyz) d`lir daeyze d`zz daeyz ,daeyza mipte`d ipyy ,"daeyzd

izy od ,daeyzd oipr lk okeza zellekd ,(dpeilr daeyze dpezgz

'dd ,d`lir 'de ,dpexg`d 'dd ,d`zz 'd ,'ied myay "d" zeize`d

."dpia"e "zekln" ,"miyp" xcqd df ixd - ok m`e ,dpey`xd

zkqn - dixg`le ,oihib zkqn `a dligzay ,`ed q"ya xcqdy myke

weqtay iptn (zeipyndyexitl ezncwdaxne`m"anxdy itk) edfy ,oiyeciw

- "d`vie" dligza ,("xg` yi`l dzide ezian d`vie") "dzide d`vie" xn`p

,minid ixac xcqa df jxc lre ;oiyeciw ,"dzide" jk xg`e ,oihib ,oiyexib

" did dligzayyxbie'g `wqt `"k dyxt ziy`xa dax yxcnae ,"mc`d z`

oiicr dlekiy ,"dyxbzpy l`xyi zak" oiyexib oeyln "yxbie"y aezk

oeyln ,"eizeevna epycw" did ,dxez ozn zrya ,okn xg`le .ozgzdl

oiyeciw enk dfy ,e"n wxt ,oey`x wlg "`ipz"a aezky itk ,"oiyeciw"

jk - ('i wxta oldl xne` `edy itke) "il zycewn z` ixd" xne` ycwndy

,"oihib" ixg` `a "oiyeciw"d oipry - zeipgexa "miyp"l rbepa xcqd mb ixd

ixg` oiyeciw zeidl did leki cvik ,oky ,"daeyz"l zekiiyd zpaen `linne

f"i wxta xne`y itk ,daeyzd oipr miizpia didiy gxkdd ony`l`- oiyexib

.daeyzd oiprdf iptldidiy ilan 'iedzcear oiprdidiyxyt` i`y ,"`ipz"a

dgley" - `hg ici lr : cere z`fmkn`dgley mkrytae" : aezkk) "

ici lre ,"ezian dglye" ,oiyexibd oipr - "dgley" ,("mkn`daeyzixd ,

didy ,oiyexibd oipr ,zezixkd xtqy ,"mkn` zezixk xtq dfi` 'd xn` dk"

oipr zekiiy lr zyxetn di`x `xnbdn mb :ynn dlbpae .lhazn - df iptl

iaxy zxne` (a ,et `nei) `xnbdy itk ,oiyexib ixg`y oiyeciwl daeyzd

Î`l dgec daeyzy ,xne` opgei

weqtdn `iane ,dxezay dyrz

glyi od xn`l" (` ,b dinxi)

ez`n dklde ezy` z` yi`

,cer dil` aeyid xg` yi`l

"il` iaeye miax mirx zipf z`e

.`ed jexa yecwd xne` -

dgec daeyzd oipry ,xnelk

oipry ,`xnbdn xexa ixd ."dzgwl oey`xd dlra aeyi `l" ly oiprd

.oiyexib ixg`y oiyeciwd oipr `ed daeyzdzekiiy o`kn ,`eti` ,dxexa

" - ,"`ipz"d xtq ly iyilyd wlgddaeyzd zxb`ly iyilyd wlgl ,"

" - "jexr ogley"dxfrd oa`."miyp" ly mipiprd - "

øtàéðz .à ÷,`ziixaa epcnl ±óBñazkqn ±àîBé1ìL :äL ¤¤©§¨§¨§Ÿ¨
,íä äøtk é÷elç,`hgy `hg lr mc`l zpzipd dxtkd ote`a - ¦¥©¨¨¥

ote` miiw ,miieqn beqn dxiar xar m` :zepey mikxc yly opyi

dxtkd ote` mb ,xg` beqn `id dxiard m`e ,dxtk ly miieqn

,xg` `ed:ãçà ìk íò äáeLúecgi .dxtkd ipte` zylya - §¨¦¨¤¨
:daeyzd oipr yxcp ,dxtk ly ote` lk mräNò úåöî ìò øáò̈©©¦§©£¥
,dniiwl aiiegn didy dyrÎzevn miiw `l ±áLådaeyza xfge ± §¨

;Bì ïéìçBnL ãò íMî ææ Bðéà,cin el milgen ,xnelk -ìò øáò ¥¨¦¨©¤£¦¨©©
äNòú àì úåöî,ezeyrl `ly deevn dxezdy xac dyr ±áLå ¦§©Ÿ©£¤§¨

øtëî íéøetkä íBéå ,äìBz äáeLz ¯dpi` dnvr daeyzd ± §¨¨§©¦¦§©¥
dze` iabl zyxcpd dxtk ly daexnd dcnl qgia dwitqn

ly dpnfl cr ± eze` eyipri `ly drityn daeyzd ,dxiar

.xary dxiard lr xtkzn `ed ea ,mixetikd mei `ede ,dxtkd

ïéðòìc áb-ìò-óàc ,Leøt)iably zexnl ±äNò úåöî ,íei÷ ¥§©©©¦§¦§©¦¦§©£¥
äNòú àì úà äçBcL ,äìBãb2ea yiy oipr oncfnyk : - §¨¤¨¤Ÿ©£¤

Î`l lr xeariy ici lr ,xnelk ,dyrzÎ`le dyr ly micebipd

,"dyrzÎ`l"d z` "dyr"d f` dgec - dyrÎzevn miiwi dyrz
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fenzפו `"i iriax mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mi`lk :dnbecl ."dyr"d z` miiwl ick xacd z` miiwl el xzene

,dyrzÎ`l meiwn dlrnl `ed dyrÎzevn meiwy ixd ;ziviva

daeyz dwitqn dyrÎzevn zxiar lry ,mixne` ep` o`k eli`e

cala daeyz oi` dyrzÎ`l zxiar lre .jk lr xtkl ick cala

gxkdd on `l` ,dwitqn

myl xetik meil wwcfdl

cner ef dl`y - ?dxtk

oexztdne .xeztl owfd epax

mipiprd zeinipt mb oiap

meiw ici lr mixxerznd

dyrÎzevnmbtde

qg dxiar ici lr llegznd

,dyrzÎ`l lr melye

mipiprd zeiniptl m`zdae

rbepa dkldd wqt `a

cvik dyrÎzevn meiwl

Î`l zxiar lr zyxcpd dxtkd ote`e ,dyrzÎ`l zegcl dilr

lr sqep ixd ,dyrÎzevn meiwa :`ed dxvwa uexizd okez .dyrz

ici lr jynp mb ,xacd z` zeyrl d"awd ieeiv miiwn `edy jk

enk `id devn lk ,oky ,eytpae mipeilrd zenlera rtye xe` jk

) xa`:`"hily x"enc` w"k zxrdl"fx 'lke"3cbpk oixai` g"nx

jk ,ytpdn zeig jiynne ilk `ed xa`y myk ,xnelk ,("r"n g"nx

jexa seq oi` xe`n zeig rty dkiynne ilk `id dyrÎzevn lk

,xnelk) zyalzn jk - ytpdn zeigd zyalzn xa`ay enke ,`ed

- dyrÎzevn meiw ici lr zkynpd zeigd (zeinipta zkynp

miiwn `edy dryay zexnl ixd dyrzÎ`la eli`e ;zenlera

d"awd ieeiv meiw oipray - dilr xaer epi`y ici lr - dyrzÎ`l

l"f epinkg xn`nk ,zeyrl `ly ieeivd miiwn o`k mb `ed4ayi" :

) xky el mipzep einin dxiar xar `le:`"hily x"enc` w"k zxrd

(wx la`eli`kenk ,diyre dlert jxc df oi`y zeid ,"devn dyr

`ed - diyrÎi` ici lr - dlily ici lr `l` ,dyrÎzevna xacdy

g"nx ici lr xe` jiyndl ick ixd od zeevne dxeze ,'d ieeiv miiwn

zeevn d"qy ici lr "d`nehd gex" z` xiardle ,dyrÎzeevn

o`ke ,(` ,gn sc ,f"l wxt oey`xd wlga xn`y itk) dyrzÎ`l

efi` dl`y zxxerzne ,dyrzÎ`le dyr cgi miybtpyk ,eppipra

xacd z` dyriy ici lry xnel o`k jiiy `ly ixd ,zegcl odn

,dxezd ieeivl m`zda dyer ixd `ed ,oky ,"d`nehd gex" x`yiz

m` mb eli`e .dyrzÎ`ld zevn z` zegcl eilr devn dxezdy

o`k oi` seq seq ixd - dyrÎzevn zegcl eilr deevz dxezd

dyrndyrd dgec okl .f` xqgi ixd xe`de ,xe`d z` jiyniy

epyiy oexqgd :dyrzÎ`ld z`dyrzÎ`l miniiwnyk libx ote`a

.epyi - xe`d zkynd - dyr zevn ziiyr ly geeixde ,o`k oi` -

,dyr zevn lr dxiarl rbepa mby ,dxe`kl ixd ,jkl m`zda

dxtkd didz - eytpae zenlera rtyde xe`d zkynd dxqg f`y

itle ,dyrzÎ`l lr dxiara xacdy itk ,xzei dlecb zyxcpd

lr dxiar lry - jtidl ixd ,xen`k ,"`nei"a `xnbd ixac

`ed xaqdd ,`l` - ?xzei dlecb dxtk zyxcp ,dyrzÎ`l

ziwl`d ytpa xe` zkynda ,dyr zevn meiwa dpyiy zepeilrdy

,jiyndl xiqgdy xe`d ,oky ,dxtkd ici lr oewizl zpzip `l -

ieeiv lr xary lr xtkl ick wx d`a dxtkd .dnilyn dxtkd oi`

- devnd z` miiw `le 'd

daeyz dwitqn jk lre

lr dxiara ,eli`e .cala

dxtkd d`a ,dyrzÎ`l

z` owzl icklkdn

oeeike ,dlwlw dxiardy

dlerta - dxiard ici lry

mxbp ,dyrzÎ`ld lr -

okl ,dlrnl mbe eytpa mbt

owzl cala daeyza ic oi`

gxkdd on `l` ,xacd z`

mei ly dxtkl wwcfdl

eytpa mxbpy mbtd z` xiqdle owzl egeka `ed `wecy ,xetik

:owfd epax xne` z`fe .dlrnleeðéäly oipra okl ±meiwdlecb ± ©§
,dyrzÎ`ld z` dgec `ide ,dyrzÎ`ln dyr zevnìòL íeMî¦¤©

éLîî äNò úåöî íei÷ éãéíéðBéìò úBîìBòa òôLå øBà C §¥¦¦§©£¥©§¦§¤©§¨¤§¦
øäfa áeúkL Bîk) àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà úøàäî5ç"îøc , ¥¤¨©¥¨§¤¨©Ÿ©¦§¨

ïéãewt,dyrd zeevn 248 ±àkìîc ïéøáà ç"îø ïepà248 od ± ¦¦¦§¨¥¨¦§©§¨
,"`kln" ze`xwpd zeliv`d mler ly zecn ± ("`kln" ixa`

gekd ekeza jiynne ytpd gekl ilk `ed xa`y myk ,xnelk

dkyndl ilke xa` `id devn lk jk ,ilk ynyn `ed eil` ytpdn

,ixd .devn dze` meiw ici lr zkynpd ,dlrnly zecndn zcgein

,mipeilrd zenlera rtye xe` mikiynn ,devn meiw ici lryíâå§©
,úé÷ìàä BLôð ìòjexa seq oi` zx`dn rtye xe` jiynn `ed - ©©§¨¡Ÿ¦

,devnd meiw ici lr ± `ed:íéøîBàL Bîkmixne` ep`y enk - §¤§¦
:devn meiw lr mikxan ep`y dkxaa;"åéúBöîa eðLc÷ øLà"- £¤¦§¨§¦§¨

ici lry ,df mrh iptne .ytpd lr dyecw zkynp ,zeevn ici lry

iabl dyr zevn ly zepeilrd dpyi - ,rtye xe` jynp dyr zevn

,"dyrz `l" dgec "dyr"e ,dyrzÎ`l,äáeLz ïéðòì ìáàiabl - £¨§¦§©§¨
,dyr zevn lr xaryk owzl ick ,daeyzd oipróàzexnl ± ©

jk lr dwitqn dnvr daeyzdyãønL ìò Lðòä Bì ïéìçBnL¤£¦¨Ÿ¤©¤¨©
,Cìnä øîàî äNò àìå Cøaúé Búeëìîaz`f z` .d"awd - §©§¦§¨¥§Ÿ¨¨©£©©¤¤

z` lilk zpwzn `id oi` ,z`f lka ,j` ,cala daeyz zpwzn

,ixdy ,dyr zevn lr dxiardøBàä íB÷î ìkîjiynn didy ± ¦¨¨¨
,dyrd zevn meiw ici lrøcòð,daeyza xfgy ixg` mb ±,'åëå ¤§¨§

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe6÷eñt ìò7ìëeé àì úeòî" : §©£©©¥¦§¨¦§¨¨©¨§ª¨Ÿ©
,"'eëå Bà úéáøò ìL òîL úàéø÷ ìhaL äæ" ¯ "ï÷úìozip `l - ¦§Ÿ¤¤¦¥§¦©§©¤©§¦§

,daeyz miyeryk mb ,z`f owzlúBø÷ì äzòî øäæpL óàc§©¤¦§¨¥©¨¦§
íìBòì úéøçLå úéáøò ìL òîL úàéø÷xfeg `edy ,epiid ± §¦©§©¤©§¦§©£¦§¨

,rny z`ixw `exwl mcewn xiqgdy dn lr daeyzaBúáeLz ïéà¥§¨
;úçà íòt ìhaM äî ïwúì úìòBîzkynd ,oky .rny z`ixw - ¤¤§©¥©¤¦¥©©©©

ici lr jiynn didy rtyde xe`ddze`lr .dxqg ± rny z`ixw
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ע"ב.3. סוף כג, מט"ו.4.מכות פ"ג מכות ל'.5.משנה תיקון זהר א.6.תיקוני כו, ה.7.ברכות א, קהלת

fenz a"i iying mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז י"ב חמישי יום

,`v 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåöî äðäå,182 'nr cr:äàøéî à"ë

dn ,ixd mipt lkxyt`yokle ,cala daeyza owzn `ed ± owzl el

z` miiql ick sqep xac oi`e ,ezxtk myl cala daeyz dwitqn

.dxtkdòøä ÷aãpL éãé ìò ,äNòú àì úåöî ìò øáBòäå§¨¥©¦§©Ÿ©£¤©§¥¤¦§©¨¨
aBLôðe` xeaic ici lr e` dyrn ici lr rx ly dlert dyeryk ± §©§

ici lr dpd ,daygn ici lr

,dfäìòîì íât äNBò¤§¨§©§¨
dávç øB÷îe dLøLa± §¨§¨¨ª§¨

,dnypd ly'éc íéLeála)©§¦§
,äiNòc úBøéôñiyeala - §¦©£¦¨

mleray zexitq xyr

,diyrdáeúkL Bîk§¤¨
øäæ éðewza8ïéLeáì" : §¦¥Ÿ©§¦

ïéçøt eäépîc ,ïBì úðéwz©¦©§¦©§¨§¦
"'eëå àLð éðáì ïéúîLð± ¦§¨¦¦§¥¨¨§

,odl zpwzd miyeal

zegxet mdny ,"zexitq"l

mi`ex .(mc` ipal zenyp

epyiy ,df "xdf ipewiz"n ep`

"zexitq"l miyeal ly oipr

,zeytpd ze`a mdny

dyrp dxiar ici lryke

,ytpd yxeya mb mbt jk ici lr dyrp ± ytpa mbtCëì,okl ±ïéà §¨¥
äìòîì àìå BLôðì äøtkly dzernyn ,oldl xn`iy itk ± ©¨¨§©§§Ÿ§©§¨

zewpl dgeka oi` cala daeyz dpd ,mbtd iewipe zxqd `id "dxtk"

,dlrnle ytpa mbtd z`,íéøetkä íBé ãò.xtkn envr meidy - ©©¦¦
:áeúkL Bîkxetik meil rbepa -9:úBàîhî Lãwä ìò øtëå" §¤¨§¦¤©©Ÿ¤¦ª§

"eøäèz 'ä éðôì" ,"'Bâå íäéòLtîe ìàøNé éða10"'ä éðôì" ¯ §¥¦§¨¥¦¦§¥¤§¦§¥¦§¨¦§¥
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טז.9.בהקדמה.8. טז, מות ל.10.אחרי טז, ה"ז.11.שם, פ"א חגיגה כג.12.ירושלמי פט, ˘ËÈÏ"‡13.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כותב" :

בתוכן דתשובה דס"ל מורה הל' דפשטות - ה"ב) פ"ב תשובה הל' הרמב"ם ל' וע"ד וכיו"ב. התשובה" "והנה או "ענין" (ולא „ÈÊÚ·˙"מצוה"

‰ÂˆÓ ‡ËÁ‰להרמב"ן רק ולא - בתחלתה) ותשובה וידוי מצות להצ"צ סהמ"צ (וראה כאן קאי אליבי' שהרי והסמ"ג להרמב"ם וגם מה"ת

היד ובס' שם). עה"פ בלקו"ת הובא יא. ל, החוטאÈ�ÙÏ(נצבים שישוב והוא א' מ"ע הם): להרמב"ם אלו "הקדמות" גם (שכנראה תשובה, הל'

אותם ולומר כו' להתוודות שצוונו היא ע"ג 'מצוה : להרמב"ם ובסהמ"צ שם. הצ"צ דברי מקור ג"ז ואולי ויתודה. ה' לפני ÌÚמחטאו

'‰·Â˘˙‰.ואילך 1118 עמוד להלן במפורט ראה ב.14.". ואילך.15.כה, כט ˘ËÈÏ"‡:16.סעיף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מקדושין הביא "לא

ממונות מדיני הוכחה לי' דעדיפא וי"ל - שס"ד) מצוה מנ"ח (וראה וחו"מ לסנה' דקדמו ובפרט קדושין לענין סל"א סל"ח אה"ע ושו"ע ב) (מט,

החטא". עזיבת מספיקה הרוב ע"ד רק שלא ז.א. רובא, בתר אזלינן דלא
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אותם ולומר כו' להתוודות שצוונו היא ע"ג 'מצוה : להרמב"ם ובסהמ"צ שם. הצ"צ דברי מקור ג"ז ואולי ויתודה. ה' לפני ÌÚמחטאו

'‰·Â˘˙‰.ואילך 1118 עמוד להלן במפורט ראה ב.14.". ואילך.15.כה, כט ˘ËÈÏ"‡:16.סעיף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מקדושין הביא "לא
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החטא". עזיבת מספיקה הרוב ע"ד רק שלא ז.א. רובא, בתר אזלינן דלא
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,`nei zkqna `ziixadn

àeä-Ceøa-LBãwäL eðéä©§¤©¨¨
íéøeqé åéìò àéáî± ¥¦¨¨¦¦

xnb md dl` mixeqie

,ezxtkáeúkL Bîëe)11: §¤¨
¯ "'Bâå èáLá ézã÷ôe"¨©§¦§¥¤§

,(à÷éã "ézã÷ôe"- ¨©§¦©§¨
d"awdyz` `ian

mixeqid,eðéäå29izn - §©§
xnbl mixeqi d"awd `ian

df ixd ,dxtkdBúáeLzLk§¤§¨
,Cøaúé åéðôì äéeöø§¨§¨¨¦§¨¥
Baì ìëa 'ä ìà BáeLa§¤§¨¦
éæà ,äáäàî BLôðå§©§¥©£¨£©
àzúìc àúeøòúàa§¦§¨¨¦§©¨
äáäàä øøBòì ,àìéòìc àúeøòúà ¯ "'eëå íéðtä íénë"å§©©¦©¨¦§¦§¨¨¦§¥¨§¥¨©£¨

,äfä íìBòa íéøeqéa BðBò ÷øîì 'ä ãñçåzexxerzd ici lr - §¤¤§¨¥£§¦¦¨¨©¤
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äáåùúä úøâà
åúåëìîá ãåøîì äìñëì ãåò áåùé ìáì íìù áìá
ïä ò"îá ïä å"ç êìîä úåöî ãåò øåáòé àìå 'úé
'ä ìà áåùì äáåùú ïåùì 'éô ø÷éò åäæå .ú"ìîá
åéúåöî ìë øåîùìå åãáòì åùôð ìëáå åáì ìëá
áåùéå åéúåáùçî ïåà ùéàå åëøã òùø áåæòé ù"îë
êé÷ìà 'ä ãò úáùå áéúë íéáöð 'ôáå .'åëå 'ä ìà
ãò ìàøùé äáåù 'åëå êááì ìëá 'åëå åìå÷á úòîùå
úòãë àìå .'åëå êéìà 'ä åðáéùä 'åëå êé÷ìà 'ä
ìò øáòù éî 'éôàå .úéðòúä àéä äáåùúäù ïåîää
.íéøåñé é"ò àéä åúøôë øîâù ã"á úåúéîå úåúéøë
éúã÷ôå ù"îëå) íéøåñé åéìò àéáî ä"á÷äù åðééä
äéåöø åúáåùúùë åðééäå (à÷ééã éúã÷ôå 'åëå èáùá
éæà äáäàî åùôðå åáì ìëá 'ä ìà åáåùá 'úé åéðôì
àúåøòúà 'åëå íéðôä íéîëå àúúìã àúåøòúàá
íéøåñéá åðåò ÷øîì 'ä ãñçå äáäàä øøåòì àìéòìã
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.17‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דגם מובן מהל' אבל וכמשל"ק. התענית דלא - כאן הכוונה "עיקר :‡Ï·) היא תשובה - דברים ÁÎÂÓ„ÎÂוידוי

- בתשובה ומוסיפים התשובה חלק הם - כשעושים - מחילה ובקשת שוידוי אלא דברים), וידוי שם הוזכרו שלא מחו"מ משו"ע מהראיות גם

ענין הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"ם הזכירום תעניות·Ú"Ù,ולכן שום והסמ"ג הרמב"ם הזכירו לא "ולכן - ורפ"ב הפרק בסוף וכמשנ"ת

ÏÏÎ."שסד מצוה חינוך מנחת ותשובה. וידוי מצות להצ"צ סמה"צ א. קכב, זח"ג ועיין .".18:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הדברים המשך "כל

ענין צ"ל תשובה דבכל זה, ענין לבד התשובה, עשיית להקל -ÈÏÏÎהמקור וצ"ע גדול. חידוש הוא ולכאורה ית"'. במל' למרוד ישוב "דלא

בדוגמא [והוא בפוסקים עליו˘·˜ÌÂÈע"ז יקבל בתחלה הכללי ענין הקדמת צ"ל ג"כ Î"Á‡Âהמצות ˘"ÓÂÚוכ"ה - רפ"ב] ברכות - מצות עול

דרכו - יחיד (ל' דרכו רשע יעזוב לראי': שמביא בהכתובים ושבת·ÏÏÎגם פרטיות); ועברות ענינים רבים, (ל' מחשבותיו ואח"כ) רשע שהוא ,ֶַ

בקולו במל"ת".Â‚Â'(בכלל), הן במ"ע "הן החלטות ב' שצ"ל וכן המצות). פרטי - (ציוויו ˘ËÈÏ"‡19.("פרט") ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שבזה" :

עליו". מקבל ובכ"ז - ועשה קום ˘ËÈÏ"‡:20.צ"ל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- מל"ת על משא"כ�ÎÈ¯˙"שבעבירה מ"ע".·‰Ú„¯המרידה, עשיית

ז.21. נה, ˘ËÈÏ"‡:22.ישעיה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מפרש"‰¯„Ò‰,דברים סיפור רק הוא דשם - ל ד, ואתחנן לשלול "בתורה" כדלקמן ולא

·ÌÎוכהתחלתה È˙Â„ÈÚ‰מסיפור גם לכאורה (כי ועיקר ועוד לבבך'".È˘גו'. 'בכל דצ"ל מפרט אינו שם כי - התשובה) ענין מהו 23.ללמוד

ב. ל, לומר"24.נצבים ש"יש שליט"א, הרבי כותב התורה, מן פסוק מכן ולאחר (ישעיה) מנביא פסוק בתחילה הזקן רבנו מביא מדוע הטעם

ה"ב". פ"ב תשובה הל' הרמב"ם "וראה מוסיף: שליט"א והרבי החטא. עזיבת היא שהתשובה מפורש שבנביא מפני Î"˜25.שזה ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡דתרווייהו (שם) רמב"ן עיין - ה"ה) פ"ז תשובה (הל' היא הבטחה זה פ' ולדידי' להרמב"ם, (גם) קאי כאן דכנ"ל "ואף

וכ"ה מ"ב) פרשה להרס"ג לסהמ"צ הרי"פ בפי' (הובא אלקיך ה' עד ושבת עשה העשין במנין מנה שלו בסהמ"צ אלוף חפץ ומר בי'. איתנהו

בקולו". ושמעת ה"א עד ושבת דכתיב "לשוב נג במצוה ב.26.בסמ"ק יד, כב.27.הושע ה, ˘ËÈÏ"‡:28.איכה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הכרח"

הפסוקים ד' (ÂÈ„Â˜כל (דחלק‰˜„ÌÈסדרם ב"ה הוי' שם השפעת מוריד החטא דע"י רפ"ג לקמן וכו'): לתורה -‰ÈÂ'נביא גו' חבל גו' עמו

העלאת צ"ל (התשובה) שהתיקון מובן שמזה - כו') החבל יעזובÏ"�‰Îכמשל ועז"נ - מעשה (אחרונה) ה' - הוי' שם פרטי מבוארים ובפ"ד .

ÂÎ¯„ Ú˘¯) מדות וששה קול - ו' גו'. וישוב גו'˘·Ï·גו' ושבת ועז"נ - כו' (ÂÏÂ˜·'גוÍ··Ï) התבוננות (ראשונה) ה' -¯˜גו'. חסרונו) בזה

שובה כו'Ï‡¯˘Èועז"נ שבכחו הנעלם שכל - י' המעלה). פונה˘¯˘(שם - לשם כשנוגע אשר ושם, פי"ט (ח"א ה' מלובש שבה חכ' ועיקר

ועז"נ - כו'). הכחות ‰'בכל Â�·È˘‰:שנאמר והסדר, הענין ג"כ וזהו ¯˘Úגו'. ·ÂÊÚÈ) Ú¯Ó ¯ÂÒ(מל"ת -‰˘ÚÂ'גו (ושמעת Í··Ïטוב ÏÎ·-

) שלום בקש מ"ע) רמ"ח איברין, לרמ"ח נק'È¯Á‡Ïדפליג שלכן - וע"ט -Ï‡¯˘Èסומ"ר כו' ושלימות שלום להיות ויכול -‰ÏÁ˙Ó,מלמטלמ"ע

וכמובן ה') השיבנו ישראל, שובה - מלמעלמ"ט בבי'Ê"Îואח"כ טובו מה ד"ה בלק ס"פ כאו"א„'מלקו"ת מבארם ששם אלא - תשובות

Ú"Ù·מפרש דשם [ולהעיר כא הקדמה הגלגולים ש' ראה - הקבלה ע"ד וק"ל. מכולן. כלולה תשו"ת) (אפילו מהן שכאו"א כמו - וכאן -'„

ורא ה' חלול הד' וכפרה - כפרה א)]".חלקי (פו, יומא חדא"ג ˘ËÈÏ"‡:29.ה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דבכ"ז – בי' בזה התשובהÏÎ"מוסיף מצות

fenz a"i iying mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

aeyl frd epevx z` `han mc`dy itk ,"miptd mink"e ,dhnln

dliawn zexxerzd lret df xac ± 'd l` ezad` cvn 'd l`

lilk eze` wxnl ,cqge dad`a eqgiizi eil` mby ,dlrnl

,dfd mlera mixeqi ici lr eizepeernáeúkL Bîëe30úà ék" : §¤¨¦¤
."'Bâå çéëBé 'ä áäàé øLà£¤¤¡©¦©§
eizepeern eze` wxnl ick ±

,dl` mixeqi .dfd mlera ±

cvn ,`ian d"awdy

'd l` ayy inl ,ezad`

md dl` ± dad` jezn

zxtk miniiqnd mixeqid

xnby zexiara ,ytpd

.mixeqi ici lr `ed ozxtk

zeiprzl dpeekd oi` ,j`

lr lawn mc`y mixeqie

.envreøékæä àì ïëìå§¨¥Ÿ¦§¦
â"îqäå í"aîøä,fh r"n ± ¨©§©§©§©

úåöîa ììk úéðòz íeL©£¦§¨§¦§©
óà ,äáeLzä,`l ± ©§¨©

-úéa úBúéîe úBúéøëa¦§¦¦¥
,ïéclr daeyza mb - ¦

zxk `ed oypery zexiar

mixeqid oipr ixd `ed el` zexiar zxtk xnby ,oic zia zzin e`

mixikfn b"nqde m"anxd oi` ,ok it lr s` ± zxne` `xnbdy itk ±

mpi` mixen`d mixeqidy iptn ± ziprzd oipr z` el` zexiara mb

,zeiprzl mipeeknéeceä ÷øz` xeaica mihxtne miceezny ± ©©¦
,e`hgy mi`hgd,äìéçî úLwáe,zexiard lr -áeúkL Bîk ©¨©§¦¨§¤¨

äøBza31"'Bâå íúàhç úà ecåúäå" :32.zywae iecied z` ± ©¨§¦§©¤©¨¨§
wlg edf ,oky ,daeyzd zevna b"nqde m"anxd mixikfn ok dlign

"seb" epyi dxiara ik ,`ed (aezk) xac ly enrh .daeyzdn

z` zeyrl de`zde oevxde ,"seb"d `ed dxiard dyrn ."dnyp"e

ixd eilr ,daeyz dyer `edy drya ."dnyp"d `ed ,dxiard

z` dpd .dxiard ly "dnyp"d z` mbe "seb"d z` mb lhal

,xard lr dhxgd ici lr milhan - de`zde oevxd z` - "dnyp"d

ixd `ed xrv .dxiard z` dyry lr xrhvn `ede el dxegy

eid ezaiqay beprzd z` lhan dxiard lr xrvde ,beprzn jtidd

z` mb lhal ixd ,la` ,mikixv .dxiar dze`a de`zde oevxd ea

ixde - ef dxiar zeyrln `adl rpnidl jkae ,dxiard ly "seb"d

.dxiard "seb" `edy ,dxiard dyrn z` lhaiy dyrn o`k oi`

df - "dyrn ied eizty zniwr"e ,eita `iven `edy iecied dpd

wlg `edy iecied oipr edf ,mipt lk lr .dxiard "seb" z` lhan

.daeyzdn wlg opi` zeiprz eli`e .daeyzdnáeúkM äîe©¤¨

ìàBéa33,"'Bâ éëááe íBöa íëááì ìëa éãò eáeL" :ixd aezk - §¥¨©§¨§©§¤§¦§¦
,"il` eaey"n wlgk ziprzd oipr o`keðéäick df ixd ±ìháì± ©§§©¥

`"hily x"enc` w"k zxrdly oipr :cizrzaifr ± daeyze)

xard,(äøæâpL äøæbä,f` ±íéøeqé éãé ìò øBcä ïBò ÷øîì ©§¥¨¤¦§§¨§¨¥£©©§¥¦¦
.äaøàaz` lhal icky ± §©§¤

.ziprzd oipr yxcp ,dxifbd

wlg ziprzd oi` j`

.daeyznìëa íòhä eäæå§¤©©©§¨
ìk ìò ïépòúnL úBiðòz©£¦¤¦§©¦©¨
ìò àáz àlL äøö̈¨¤Ÿ¨Ÿ©

,øeaväd`a ziprzdy - ©¦
fbd zxv z` lhal ick.dxi

úlâîa áeúkL Bîëe§¤¨¦§¦©
øzñà34dywia xzq`y ± ¤§¥

lhal ick ziprz lihdl

.ond zxifbáeúkM äîe©¤¨
íLàøáe ,øñenä éøôña§¦§¥©¨§Ÿ¨
øôñå ç÷Bøä øôñ¥¤¨¥©§¥¤
úBiðòz äaøä ,íéãéñç£¦¦©§¥©£¦
ìò øáBòì íéôebñå§¦¦¨¥©
úéa úBúéîe úBúéøk§¦¦¥

ïéc35ïëå ,mi`ian md ± ¦§¥
,zeiprz daxd,íéîL éãéa äúéî áiçL ,äìháì òøæ àéöBîì§¦¤©§©¨¨¤©¨¦¨¦¥¨©¦

äøBza áeúkL Bîk36,ïðBàå øò éab`hg did mda -dfdfe , §¤¨©¨©¥¥§¨
,miny icia dzin ly yperd z` `iad xy`Bðéãå`ivend ly ± §¦

,dlhal rxfäæ ïéðòì úBúéøk éáiçkxqend ixtq mi`ian okle ± §©¨¥§¦§¦§¨¤
,dxe`kl ixd .df `hg lr xary inl zeiprz daxd mixen`d

zezixk iaiigay ,dxtkd xnbl mixeqi xeza ze`a zeiprzdy

mixeqidy ixd xn`p ,lirl eli`e ,`wec mixeqid oipr yxcp

lr mi`iany mixeqid `wec md ,zezixk iaiig ly mzxtk mixnebd

?mixeqi xeza envr lr lawn `edy zeiprzd `le ,dlrnln mc`d

:owfd epax xiaqn ±ñç äìòî ìL íéøeqé Lðòî ìöpì éãk ,eðéä©§§¥¦¨¥¥Ÿ¤¦¦¤©§¨©
;íBìLå) -:`"hily x"enc` w"k zxrd`le ± (l"pk) cizrlc oipr §¨

dlrnln melye qg eilr xfbp `ny ,(xard lr `edy ± daeyz

,zeiprzd ici lr jkn lvpii ,mixeqi ly yperøäîìe æøæì éãk íâå§©§¥§¨¥§©¥
;BLôð úøtk øîb,xefrl zeiprzd gka yi dfay -Bðéà éìeà íâå §©©¨©©§§©©¥

:äàøiî íà ék ,äáäàî BLôðå Baì ìëa 'ä ìà áLoi` f`y - ¨¤§¨¦§©§¥©£¨¦¦¦¦§¨
"miptd mink"dokle ,mixeqi ici lr ezxtk xenbl xfer ,dlrnly

zeiprzd oipra mixeqi envr lr lawn `ed37oipr ,mvra j` .

oi` (oic zia zezine zezixk iaiiga) dxtkd z` mixnebd mixeqid

`pngx mc`d lr mi`iany mixeqil `l` ,zeiprz ixeqil dpeekd

.ezxtk z` xenbl ick ,dlrnln olvil
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äáåùúä úøâà
ïëìå .'åëå çéëåé 'ä áäàé øùà úà éë ù"îëå æ"äåòá
úåöîá ììë úéðòú íåù â"îñäå í"áîøä åøéëæä àì
éåãéåä ÷ø .ã"á úåúéîå úåúéøëá óà äáåùúä
íúàèç úà åãåúäå äøåúá ù"îë äìéçî úù÷áå
ëááå íåöá íëááì ìëá éãò åáåù ìàåéá ù"îå .'åëåé
é"ò øåãä ïåò ÷øîì äøæâðù äøæâä ìèáì åðééä 'åë
ìò ïéðòúîù úåéðòú ìëá íòèä åäæå .äáøàá 'éøåñé
.øúñà úìâîá ù"îëå øåáöä ìò àáú àìù äøö ìë
íéãéñç 'ñå ç÷åøä øôñ íùàøáå øñåîä éøôñá ù"îå
úåúéîå úåúéøë ìò øáåòì íéôåâéñå úåéðòú äáøä
íéîù éãéá äúéî áééçù äìèáì òøæ àéöåîì ïëå ã"á
ïéðòì úåúéøë éáééçë åðéãå ïðåàå øò éáâ äøåúá ù"îë
.å"ç äìòî ìù 'éøåñé ùðåòî ìöðéì éãë åðééä .äæ
åðéà éìåà íâå .åùôð úøôë øîâ øäîìå æøæì éãë íâå

:äàøéî à"ë äáäàî åùôðå åáì ìëá 'ä ìà áù
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תלוי' כריתות על למלאותה·‡„Ìגם ויכול .‰¯Ó‚ÏÂ'כו מאהבה כששב יט.30.כו"'.ÂÚÓ¯¯כי כז, ז.31.משלי ה, Î"˜32.נשא ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡'מהל אבל וכמשל"ק. התענית דלא – כאן הכוונה עיקר אלא – מה"ת תשובה מהו – הבי' בתחילת זה צ"ל הי' "לכאורה

דגם (·Ï‡מובן היא תשובה – דברים מחו"מÁÎÂÓ„ÎÂוידוי משו"ע מהראיות דברים),˘Ï‡גם וידוי שם מחילה‡Ï‡הוזכרו ובקשת שוידוי

ענין הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"ם הזכירום ולכן - בתשובה ומוסיפים התשובה חלק הם – כשעושים –Ú"Ù·הפרק בסוף וכמשנ"ת ,

"ולכן - מצוהÏ‡ורפ"ב חינוך מנחת ותשובה. וידוי מצות להצ"צ סהמ"צ א. קכב, זח"ג ועיין כלל". תעניות שום והסמ"ג הרמב"ם הזכירו

.17 הערה לעיל ראה - יב.33.שסד". טז.34.ב, ˘ËÈÏ"‡35.ד, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"מ הקושיא תגדל "וביותר :ÌÈÙÂ‚ÈÒלא גזירה דלבטל "

ועכצ כו'. ואסתר ביואל כנ"ל תענית, רק אחרת.מצינו הכוונה שכאן ז-ו.36."ל לח, ˘ËÈÏ"‡:37.וישב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰למה קשה "עפ"ז



פט fenz a"i iying mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

aeyl frd epevx z` `han mc`dy itk ,"miptd mink"e ,dhnln

dliawn zexxerzd lret df xac ± 'd l` ezad` cvn 'd l`

lilk eze` wxnl ,cqge dad`a eqgiizi eil` mby ,dlrnl

,dfd mlera mixeqi ici lr eizepeernáeúkL Bîëe30úà ék" : §¤¨¦¤
."'Bâå çéëBé 'ä áäàé øLà£¤¤¡©¦©§
eizepeern eze` wxnl ick ±

,dl` mixeqi .dfd mlera ±

cvn ,`ian d"awdy

'd l` ayy inl ,ezad`

md dl` ± dad` jezn

zxtk miniiqnd mixeqid

xnby zexiara ,ytpd

.mixeqi ici lr `ed ozxtk

zeiprzl dpeekd oi` ,j`

lr lawn mc`y mixeqie

.envreøékæä àì ïëìå§¨¥Ÿ¦§¦
â"îqäå í"aîøä,fh r"n ± ¨©§©§©§©

úåöîa ììk úéðòz íeL©£¦§¨§¦§©
óà ,äáeLzä,`l ± ©§¨©

-úéa úBúéîe úBúéøëa¦§¦¦¥
,ïéclr daeyza mb - ¦

zxk `ed oypery zexiar

mixeqid oipr ixd `ed el` zexiar zxtk xnby ,oic zia zzin e`

mixikfn b"nqde m"anxd oi` ,ok it lr s` ± zxne` `xnbdy itk ±

mpi` mixen`d mixeqidy iptn ± ziprzd oipr z` el` zexiara mb

,zeiprzl mipeeknéeceä ÷øz` xeaica mihxtne miceezny ± ©©¦
,e`hgy mi`hgd,äìéçî úLwáe,zexiard lr -áeúkL Bîk ©¨©§¦¨§¤¨

äøBza31"'Bâå íúàhç úà ecåúäå" :32.zywae iecied z` ± ©¨§¦§©¤©¨¨§
wlg edf ,oky ,daeyzd zevna b"nqde m"anxd mixikfn ok dlign

"seb" epyi dxiara ik ,`ed (aezk) xac ly enrh .daeyzdn

z` zeyrl de`zde oevxde ,"seb"d `ed dxiard dyrn ."dnyp"e

ixd eilr ,daeyz dyer `edy drya ."dnyp"d `ed ,dxiard

z` dpd .dxiard ly "dnyp"d z` mbe "seb"d z` mb lhal

,xard lr dhxgd ici lr milhan - de`zde oevxd z` - "dnyp"d

ixd `ed xrv .dxiard z` dyry lr xrhvn `ede el dxegy

eid ezaiqay beprzd z` lhan dxiard lr xrvde ,beprzn jtidd

z` mb lhal ixd ,la` ,mikixv .dxiar dze`a de`zde oevxd ea

ixde - ef dxiar zeyrln `adl rpnidl jkae ,dxiard ly "seb"d

.dxiard "seb" `edy ,dxiard dyrn z` lhaiy dyrn o`k oi`

df - "dyrn ied eizty zniwr"e ,eita `iven `edy iecied dpd

wlg `edy iecied oipr edf ,mipt lk lr .dxiard "seb" z` lhan

.daeyzdn wlg opi` zeiprz eli`e .daeyzdnáeúkM äîe©¤¨

ìàBéa33,"'Bâ éëááe íBöa íëááì ìëa éãò eáeL" :ixd aezk - §¥¨©§¨§©§¤§¦§¦
,"il` eaey"n wlgk ziprzd oipr o`keðéäick df ixd ±ìháì± ©§§©¥

`"hily x"enc` w"k zxrdly oipr :cizrzaifr ± daeyze)

xard,(äøæâpL äøæbä,f` ±íéøeqé éãé ìò øBcä ïBò ÷øîì ©§¥¨¤¦§§¨§¨¥£©©§¥¦¦
.äaøàaz` lhal icky ± §©§¤

.ziprzd oipr yxcp ,dxifbd

wlg ziprzd oi` j`

.daeyznìëa íòhä eäæå§¤©©©§¨
ìk ìò ïépòúnL úBiðòz©£¦¤¦§©¦©¨
ìò àáz àlL äøö̈¨¤Ÿ¨Ÿ©

,øeaväd`a ziprzdy - ©¦
fbd zxv z` lhal ick.dxi

úlâîa áeúkL Bîëe§¤¨¦§¦©
øzñà34dywia xzq`y ± ¤§¥

lhal ick ziprz lihdl

.ond zxifbáeúkM äîe©¤¨
íLàøáe ,øñenä éøôña§¦§¥©¨§Ÿ¨
øôñå ç÷Bøä øôñ¥¤¨¥©§¥¤
úBiðòz äaøä ,íéãéñç£¦¦©§¥©£¦
ìò øáBòì íéôebñå§¦¦¨¥©
úéa úBúéîe úBúéøk§¦¦¥

ïéc35ïëå ,mi`ian md ± ¦§¥
,zeiprz daxd,íéîL éãéa äúéî áiçL ,äìháì òøæ àéöBîì§¦¤©§©¨¨¤©¨¦¨¦¥¨©¦

äøBza áeúkL Bîk36,ïðBàå øò éab`hg did mda -dfdfe , §¤¨©¨©¥¥§¨
,miny icia dzin ly yperd z` `iad xy`Bðéãå`ivend ly ± §¦

,dlhal rxfäæ ïéðòì úBúéøk éáiçkxqend ixtq mi`ian okle ± §©¨¥§¦§¦§¨¤
,dxe`kl ixd .df `hg lr xary inl zeiprz daxd mixen`d

zezixk iaiigay ,dxtkd xnbl mixeqi xeza ze`a zeiprzdy

mixeqidy ixd xn`p ,lirl eli`e ,`wec mixeqid oipr yxcp

lr mi`iany mixeqid `wec md ,zezixk iaiig ly mzxtk mixnebd

?mixeqi xeza envr lr lawn `edy zeiprzd `le ,dlrnln mc`d

:owfd epax xiaqn ±ñç äìòî ìL íéøeqé Lðòî ìöpì éãk ,eðéä©§§¥¦¨¥¥Ÿ¤¦¦¤©§¨©
;íBìLå) -:`"hily x"enc` w"k zxrd`le ± (l"pk) cizrlc oipr §¨

dlrnln melye qg eilr xfbp `ny ,(xard lr `edy ± daeyz

,zeiprzd ici lr jkn lvpii ,mixeqi ly yperøäîìe æøæì éãk íâå§©§¥§¨¥§©¥
;BLôð úøtk øîb,xefrl zeiprzd gka yi dfay -Bðéà éìeà íâå §©©¨©©§§©©¥

:äàøiî íà ék ,äáäàî BLôðå Baì ìëa 'ä ìà áLoi` f`y - ¨¤§¨¦§©§¥©£¨¦¦¦¦§¨
"miptd mink"dokle ,mixeqi ici lr ezxtk xenbl xfer ,dlrnly

zeiprzd oipra mixeqi envr lr lawn `ed37oipr ,mvra j` .

oi` (oic zia zezine zezixk iaiiga) dxtkd z` mixnebd mixeqid

`pngx mc`d lr mi`iany mixeqil `l` ,zeiprz ixeqil dpeekd

.ezxtk z` xenbl ick ,dlrnln olvil
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äáåùúä úøâà
ïëìå .'åëå çéëåé 'ä áäàé øùà úà éë ù"îëå æ"äåòá
úåöîá ììë úéðòú íåù â"îñäå í"áîøä åøéëæä àì
éåãéåä ÷ø .ã"á úåúéîå úåúéøëá óà äáåùúä
íúàèç úà åãåúäå äøåúá ù"îë äìéçî úù÷áå
ëááå íåöá íëááì ìëá éãò åáåù ìàåéá ù"îå .'åëåé
é"ò øåãä ïåò ÷øîì äøæâðù äøæâä ìèáì åðééä 'åë
ìò ïéðòúîù úåéðòú ìëá íòèä åäæå .äáøàá 'éøåñé
.øúñà úìâîá ù"îëå øåáöä ìò àáú àìù äøö ìë
íéãéñç 'ñå ç÷åøä øôñ íùàøáå øñåîä éøôñá ù"îå
úåúéîå úåúéøë ìò øáåòì íéôåâéñå úåéðòú äáøä
íéîù éãéá äúéî áééçù äìèáì òøæ àéöåîì ïëå ã"á
ïéðòì úåúéøë éáééçë åðéãå ïðåàå øò éáâ äøåúá ù"îë
.å"ç äìòî ìù 'éøåñé ùðåòî ìöðéì éãë åðééä .äæ
åðéà éìåà íâå .åùôð úøôë øîâ øäîìå æøæì éãë íâå

:äàøéî à"ë äáäàî åùôðå åáì ìëá 'ä ìà áù
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תלוי' כריתות על למלאותה·‡„Ìגם ויכול .‰¯Ó‚ÏÂ'כו מאהבה כששב יט.30.כו"'.ÂÚÓ¯¯כי כז, ז.31.משלי ה, Î"˜32.נשא ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡'מהל אבל וכמשל"ק. התענית דלא – כאן הכוונה עיקר אלא – מה"ת תשובה מהו – הבי' בתחילת זה צ"ל הי' "לכאורה

דגם (·Ï‡מובן היא תשובה – דברים מחו"מÁÎÂÓ„ÎÂוידוי משו"ע מהראיות דברים),˘Ï‡גם וידוי שם מחילה‡Ï‡הוזכרו ובקשת שוידוי

ענין הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"ם הזכירום ולכן - בתשובה ומוסיפים התשובה חלק הם – כשעושים –Ú"Ù·הפרק בסוף וכמשנ"ת ,

"ולכן - מצוהÏ‡ורפ"ב חינוך מנחת ותשובה. וידוי מצות להצ"צ סהמ"צ א. קכב, זח"ג ועיין כלל". תעניות שום והסמ"ג הרמב"ם הזכירו

.17 הערה לעיל ראה - יב.33.שסד". טז.34.ב, ˘ËÈÏ"‡35.ד, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"מ הקושיא תגדל "וביותר :ÌÈÙÂ‚ÈÒלא גזירה דלבטל "

ועכצ כו'. ואסתר ביואל כנ"ל תענית, רק אחרת.מצינו הכוונה שכאן ז-ו.36."ל לח, ˘ËÈÏ"‡:37.וישב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰למה קשה "עפ"ז



fenzצ b"i iyiy mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז י"ג שישי יום
יוםחמישֿישישיה'ֿו'תמוז

,182 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìë êà .á ÷øô,av 'nr cr:ïåöø íåé

.á ÷øtoipr dpi` daeyzy ,owfd epax xiaqd ,'` wxt ,mcewd wxta ¤¤
aefrl ,"`hgd zaifr" `id daeyz `l` ,eyrpy zexiar lr mev ,ziprzd

ici lr `ed ozxtk xnby zexiara elit`e .cer ezeyrl `le `hgd z`

ixeqil dpeekd oi` ± (oic zia zzin e` zxk oypery zexiard ode) mixeqi

,envr lr xfeb mc`dy zeiprz

mixeqil ,`id dpeekd `l`

mi`ianyick ,dlrnln eilr

.eytp zxtk xenbl

äøtk ïéðòì äæ ìk Cà©¨¤§¦§©©¨¨
,ïBòä úìéçîezlret - §¦©¤¨

lr zeyxcp `le daeyzd

,zeiprz mey jkBì ìçîpL¤¦§©
ìò øáòM äî éøîâì§©§¥©¤¨©©

Cìnä úåöîly ekln ± ¦§©©¤¤
,mleräáeLz äNòLk§¤¨¨§¨

Bì ïéøékæî ïéàå ,äîìL§¥¨§¥©§¦¦
ïécä íBéa øác éöçå øác̈¨©£¦¨¨§©¦

äæ ìò BLðòì,e`hg lr ± §¨§©¤
,àaä íìBòa íBìLå ñç©§¨¨¨©¨
ïécä ïî éøîâì øèôðå§¦§©§©§¥¦©¦

íðîà .àaä íìBòaick ± ¨¨©¨¨§¨
'ä éðôì ïBöøì äéäiL¤¦§¤§¨¦§¥
åéðôì áéáçå ävøîe§ª¤§¨¦§¨¨
,àèçä íã÷k Cøaúé¦§¨¥§Ÿ¤©¥§
BðB÷ì çeø úçð úBéäì¦§©©©§

BúãBáòî,jk myl ±äéä ¥£¨¨¨
éøöäìBò ïaø÷ àéáäì C ¨¦§¨¦¨§¨¨

äNò úåöî ìò elôà£¦©¦§©£¥
úøk da ïéàL äl÷©¨¤¥¨¨¥

,ïéc-úéa úúéîemb - ¦©¥¦
zevn lr xar edyinyk

`iadl eilr did ,efk dyr

leki eidyk ± dler oaxw,ezaeyzl sqepa ± zepaxw aixwdl mi

÷eñt ìò íéðäk úøBúa äëøáì íðBøëæ eðéúBaø eLøcL Bîk1 §¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨§©Ÿ£¦©¨
;"Bì äöøðå",dyr zevn lr xary in lr dvxn dlerdy - §¦§¨

,íéçáæc àn÷ ÷øt àøîba àúéàãëåzxne` `xnbdy enke - §¦§¦¨©§¨¨¤¤©¨¦§¨¦
migaf zkqn ly oey`x wxta2,äNò úåöî ìò úøtëî äìBòc§¨§©¤¤©¦§©£¥

íãàëe ,Lðòä Bì ìçîðå äáeLz äNòL øçàì ïBøBc àéäå§¦§©©¤¨¨§¨§¦§©¨Ÿ¤§¨¨
ïéèéì÷øt éãé ìò Bñiôe Cìna çøqL,miplczy ±,Bì ìçîe- ¤¨©©¤¤¦§©§¥§©§¦¦¨©

,jlndçìBL ïë-ét-ìò-óà,jlna gxqy df ±äçðîe ïBøBc ©©¦¥¥©¦§¨
åéðôìick ,jlnd iptl ±Cìnä éðt úBàøì Bì ävøúiLjk ± §¨¨¤¦§©¤¦§§¥©¤¤

e`hg lr el elgne daeyz dyry ixg`y ,dler oaxw ly epipr mb

enk d"awd iptl aiage dvexn didiy ick dpzn oaxwd deedn ±

.`hgy iptl didyìe)ïBL`idy "dler"d lr zxne`y `xnbd ± §
¯ "åéìò øtëì Bì äöøðå" äøBza áeúkM äî ïëå ,"úøtëî"§©¤¤§¥©¤¨©¨§¦§¨§©¥¨¨

,BLôð úøtk Bæ ïéàoi` - ¥©¨©©§
d`ad eytp zxtkl dpeekd

,daeyzd ici lràlà± ¤¨
:`id dpeekd'ä éðôì øtëì§©¥¦§¥

,BðB÷ì çeø úçð úBéäì- ¦§©©©§
lk d"awd iptl dgnizy

,`hgd awr drtyd

lr aed` aey didi `hegde

,`hgy iptl enk d"awd

,àøîba íL àúéàãk- ¦§¦¨¨©§¨¨
,my zxne` `xnbdy itk

xak dzidy ixg`y

"dler"d d`a ,dxtkd

,oexec xezaáeúkL Bîëe3: §¤¨
.("ïBöøì äéäé íéîz"± ¨¦¦§¤§¨

k"dler"d oaxw ly epipr l

dxtkd oky ,zevxl `ed

df lk .df iptl dzid xak

aixwdl mileki eidyk did

eyry ixg`y ,zepaxw

`iadl mikixv eid ,daeyz

dvexn zeidl ick oaxw

,`hgd iptl enk aiage

ïaø÷ eðì ïéàL åLëòå§©§¨¤¥¨¨§¨
¯ 'äî ïBöø ÷éôäì§¨¦¨¥
íB÷îa àeä úéðòzä©©£¦¦§
áeúkL Bîk ,ïaø÷̈§¨§¤¨

àøîba4zltzy - ©§¨¨
:`id dprzndèòîúpL éîãå éaìç èeòî àäiL"ici lr ± ¤§¥¦¤§¦§¨¦¤¦§©¥

,mevdéðôì ézáø÷ä elàk"'eëå Eoipr `ed ziprzd oipry ,ixd ± §¦¦§©§¦§¨¤§
.`hgd iptl enk d"awd iptl dvexn zeidl ,oaxw lyeðéöî ïëìå§¨¥¨¦

ì÷ øác ìòL ,íéàøBîàå íéàpz änëa,lw `hg lr ±eéä §©¨©¨¦¤¡¨¦¤©¨¨©¨
Bîk ,ãàî äaøä úBiðòz íépòúî5äéäL äéøæò ïa øæòìà éaø ¦§©¦©£¦©§¥§Ÿ§©¦¤§¨¨¤£©§¨¤¨¨

,úaLa äéðø÷ ïéaL äòeöøa äàöBé äøt àäzL øézî©¦¤§¥¨¨§¨¦§¨¤¥©§¤¨§©¨
àìå BzðëL ìL Búøt ïk äàöé úçà íòôe ,íéøñBà íéîëçå©£¨¦§¦©©©©¨§¨¥¨¨¤§¤§§Ÿ

,da äçî,jkn rpnizy -,úBîBvä éðtî åépL eøçLäå,mvy - ¦¨¨§ª§£¦¨¦§¥©
;åéøáç éøác íi÷ àlL ìò.df xac exq`y minkgd -éaø ïëå ©¤Ÿ¦¥¦§¥£¥¨§¥©¦
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äáåùúä úøâà
êà á ÷øôïåòä úìéçîå äøôë ïéðòì äæ ìë

ìò øáòù äî éøîâì åì ìçîðù
ïéøéëæî ïéàå äîéìù äáåùú äùòùë êìîä úåöî
á"äåòá å"ç æ"ò åùðòì ïéãä íåéá øáã éöçå øáã åì
ïåöøì 'éäéù íðîà .á"äåòá ïéãä ïî éøîâì øèôðå
úåéäì àèçä íãå÷ë 'úé åéðôì áéáçå äöåøîå 'ä éðôì
ïáø÷ àéáäì êéøö äéä .åúãåáòî åðå÷ì çåø úçð
ã"á úúéîå úøë äá ïéàù äì÷ ò"î ìò 'éôà äìåò
'îâá àúéàãëå åì äöøðå ô"ò ë"úá ì"æø åùøãù åîë
øçàì ïåøåã àéäå ò"î ìò úøôëî äìåòã íéçáæã ÷"ô
çøñù íãàëå .ùðåòä åì ìçîðå äáåùú äùòù
çìåù ë"ôòà .åì ìçîå ïéèéì÷øô é"ò åñééôå êìîá
êìîä éðô úåàøì åì äöøúéù åéðôì äçðîå ïåøåã
åéìò øôëì åì äöøðå äøåúá ù"î ïëå úøôëî ïåùìå)
úçð úåéäì 'ä éðôì øôëì àìà åùôð úøôë åæ ïéà
.(ïåöøì 'éäé íéîú ù"îëå 'îâá íù 'éàãë åðå÷ì çåø
àåä úéðòúä 'äî ïåöø ÷éôäì ïáø÷ åðì ïéàù åéùëòå
éîãå éáìç èåòéî àäéù àøîâá ù"îë ïáø÷ íå÷îá
åðéöî ïëìå .'åëå êéðôì éúáø÷ä åìàë èòîúðù
íéðòúî åéä ì÷ øáã ìòù 'éàøåîàå íéàðú äîëá
àäúù øéúî 'éäù ò"áàø åîë ãàî äáøä úåéðòú
íéîëçå úáùá äéðø÷ ïéáù äòåöøá äàöåé äøô
äçéî àìå åúðëù ìù åúøô ïë äàöé à"ôå 'éøñåà
éøáã íéé÷ àìù ìò úåîåöä éðôî åéðéù åøçùåäå äá
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כו'".Ú"ÎÏכי ס"א להתענות האריז"ל ציווה זה וכשביטל דרבנן הם התפלה ג.9.זמני א, ה.10.ויקרא ˘ËÈÏ"‡1.נח, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:

קדשים". לפיה"מ הרמב"ם בהקדמת הקרבנות סוגי ראה – אחרות עולות ב.2."משא"כ ז, א. ו, ב. ה,



fenzצב c"i ycew zay mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.migaf zkqn,äæa úìa÷îä äòøëäåinkg ly zericd izy oia - §©§¨¨©§ª¤¤¨¤
`id ,xqend,äæ àèçc úBîBvä øtñî éôk íéîòt 'â úBpòúäì§¦§©§¨¦§¦¦§©©§¥§¤

eðéäc:oebk ±á"ðømipeny minrt yly ,mipye miyng miz`n ± §©§
drax`eìò úBîBö©

òøæ úáëL úàöBä¨©¦§©¤©
øàLa ïëå ,äìháì§©¨¨§¥¦§¨

úBðBòå íéàèçxary ± £¨¦©£
mevi ,minrt daxd mdilr

xtqnk minrt yly

.`hg eze`l reawd zenevd

íòhäåyly recn ± §©©©
,`wec minrtét ìò àeä©¦

çð úLøt óBñ LBãwä øäfa áúkM äî3Lð øa áçc ïåék" : ©¤¨©©Ÿ©©¨¨¨©Ÿ©¥¨§¨©©
,àeä-êéøa-àLã÷ én÷,d"awd iptl `heg mc`yk -àãç àðîæ ©¥ª§¨§¦¦§¨¨¨

,`hg eze` `hegy dpey`xd mrta ±,'eë eîéLø ãéáòdyer df - ¨¦§¦
± xdfa my xne` ± `hg eze` dipy mrt `hg m` .dlrnl myex

,myexd wfgznäàúéìz àðîæeze` ziyily mrt `hg m` ± ¦§¨§¦¨¨
,`hgàeää èMtúà¦§©¥©

àc àøèqî àîúk¦§¨¦¦§¨¨
,"'eë àc àøèñì- §¦§¨¨

mbtde mzkd hytzn

,cv l` cvn `hgd zeawra

,cala myex df oi` :xnelk

`l` ,cala wfg myex e`

,cv l` cvn xcegd mbt

éøö CëìúBîBvä øtñî C §¨¨¦¦§©©
â ïk íb.'eëå íéîòt 'eze` ziyilyd mrta e`hg ici lry oeeik ± ©¥§¨¦§

.dlrnl mbtd ly xzeia dlecbd zehytzdd deedzn ,`hg

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

äáåùúä úøâà
úåîåöä øôñî éôë ô"â úåðòúäì äæá úìáå÷îä
ïëå ì"æù úåàöåä ìò úåîåö á"ðø åðééäã .äæ àèçã
÷"äåæá ù"î é"ôò àåä íòèäå .úåðåòå íéàèç øàùá
ãéáò àãç àðîæ ä"áãå÷ éî÷ ð"á áçã ïåéë çð ô"ñ
àøèñî àîúë àåää èùôúà äàúéìú àðîæ 'åë åîéùø
ë"â úåîåöä øôñî êéøö êëì .'åë àã àøèñì àã

.'åëå ô"â

1

2

3

4

5

6

7

ב.3. עג,

אגרות קודש 

 ב"ה,  ד' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

מר בנימין שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מבשר טוב אשר מציעים לו לארגן את הנוער בבית הכנסת בו משרת בקדש 

בתור מנהל, לשוחח עמהם בעניני תורה ויהדות, וכן אשר יבקר לעתים קרובות בבית הכנסת.

ובודאי למותר להאריך שבאם תמיד מוכרחים היו בזה, בודאי אשר בעקבתא דמשיחא ובפרט בין 

הנוער אשר כל שינוי לטובה בהם, הרי זה נוגע לאופן בנין ביתם בישראל לכשיגיע זמנם להנשא, ז.א. נוגע 

לדורות ולדורי דורות, שמזה מובן שכל יגיעה והשתדלות בזה כדאיות הן.

וכבר מלתי אמורה בכגון דא, שבהנוגע להנוער דארצות הברית, הנה בכל הגילים ובכל הכתות, 

זה  לימוד  קובעים  הי'  עוד אלא שהלואי  ולא  יומים,  היום  בחיי  ללמדם הלכות הצריכות למעשה  צריך 

גם המבוגרים והגדולים כי העם הארצות בדור הכי צעיר, בעניני ברכות הנהנין, תפלה שמירת שבת וכו' 

וחסרון הידיעה בהם, הכי מבהילים, ורואים במוחש הענינים הנגררים על ידי זה הבלתי רצוים לגמרי, 

הלימוד,  פשוט שמוכרח  בכל הכתות, אבל  בזה  לקבוע  שיש  הזמן  שיעור  דומה  אף שפשוט שאינו  וק"ל 

ללמוד  ויוסיפו  דינים אלו  על  יחזרו  ולזרז התלמידים שגם בשעות העומדות לרשותם,  לעורר  ושמוכרח 

בהם, ובפרט שהרי הקיצור שלחן ערוך מועתק גם לשפת המדינה, שפה האנגלית.

אף שאינו מזכיר עד"ז תקותי שמתאים לדבורנו, יש לו קביעות עתים בלימוד החסידות וגם מוסיף 

בזה דמעלין בקדש כציווי רז"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב. במ"ש אודות ראיון, יתדבר בזה עם המזכירות בהנוגע לזמן המתאים.



צג היום יום . . . 

ה'תש"גח תמוזיום ראשון

חומש: בלק, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: אבל האמת . . . כמ"ש במ"א.

ר  ֲאׁשֶ ָהָיה "ְלַמַען  לֹום  ַהּשָׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ תֹו  ִחּבָ ר  ִעּקַ ּדְ ָמִצינּו 
ֶעֶרְך  ְסיֹונֹות, ֵאינֹו ּבְ ַהּנִ ֶדל ֲעבֹוָדתֹו ּבְ ָכל ּגֹ יתֹו". ַהְינּו, ּדְ ָניו ְוֶאת ּבֵ ר – "ֶאת ּבָ ֵפרּוׁשֹו ְיַחּבֵ ה" – ּכְ ְיַצּוֶ

ה ֲאֵחִרים. ַזּכֶ ּיְ ר ֲאֵחִרים, ַמה ּשֶׁ ה ִויַחּבֵ יַצּוֶ י ָהא ]=ֶזה[ ּדִ ְלַגּבֵ

ה'תש"גט תמוזיום שני

חומש: בלק, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: פרק יב. רק . . . ־178־ עצמן.

אלע אידישע עלטערן וועלכע בַאדַארפען הָאבען א סּפעציעלע ישועה און הצלה פאר 
זייערע קינדער, איז דער זיכערסטער מיטעל צו שטיצען תורה לערנער.

טּוַח ְלָכְך הּוא  יֶהם, ָהֶאְמָצִעי ַהּבָ ָלה ְמֻיֶחֶדת ְלַיְלּדֵ קּוִקים ִליׁשּוָעה ְוַהּצָ ָרֵאל ַהּזְ ִיׂשְ ל ַההֹוִרים ּבְ ּכָ
לֹוְמֵדי ּתֹוָרה. ִלְתֹמְך ּבְ

ה'תש"גי תמוזיום שלישי

חומש: בלק, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: כי הן ד"מ . . . כו' כנ"ל.

רבינו הזקן בתחילת נשיאותו אמר תורה: מה' מצעדי גבר כוננו, אז א איד קומט אין 
א ָארט, איז עס צוליב א כוונה טָאן א מצוה, הן א מצוה שבין אדם למקום והן א מצוה 
שבין אדם לחבירו. א איד איז א שליח של מעלה, א שליח וואו ער איז, איז ער דער 
כח המשלח, דער יתרון המעלה אין נשמות לגבי מלאכים - ווָאס בא נשמות איז דָאס 

על פי התורה.

יַע  ַמּגִ ְיהּוִדי  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּכֹוָננּו".  ֶגֶבר  ִמְצֲעֵדי  "ֵמה'  "ּתֹוָרה":  ָאַמר  יאּותֹו  ְנׂשִ ת  ְתִחּלַ ּבִ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ין ָאָדם  ּבֵ קֹום ְוֵהן ִמְצָוה ׁשֶ ין ָאָדם ַלּמָ ּבֵ ָנה ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה, ֵהן ִמְצָוה ׁשֶ ּוָ ל ּכַ ׁשֶ ְלָמקֹום, ֲהֵרי ֶזה ּבְ
ֲעָלה  ַח. ִיְתרֹון ַהּמַ ּלֵ ל ַהְמׁשַ ְמָצא, הּוא ּכֹחֹו ׁשֶ ּנִ ִליַח ֵהיָכן ׁשֶ ל ַמְעָלה. ׁשָ ִליַח ׁשֶ ַלֲחֵברֹו. ְיהּוִדי הּוא ׁשָ

י ַהּתֹוָרה. מֹות ֶזהּו ַעל ּפִ ׁשָ ּנְ ּבַ ת ַמְלָאִכים – ׁשֶ מֹות ְלֻעּמַ ְנׁשָ ּבִ

ה'תש"גיא תמוזיום רביעי

חומש: בלק, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק א. תניא בסוף . . . הברייתא.

א, ְוֹלא  ׁשּוָבה ַמֲהדּוָרא ַקּמָ ֶרת ַהּתְ ָסה ִאּגֶ "ר טֹו"ב ]=תקנ"ט[, ִנְדּפְ ַנת ְמַבּשֵׂ פּוס זָאלְקִווי ׁשְ ַתְנָיא ּדְ ּבְ
ֶרת. ֹתֶכן ָהִאּגֶ ּנּוִיים ּבְ ה ׁשִ ּמָ ם ֵיׁש ּכַ ֶנְחְלָקה ִלְפָרִקים, ּגַ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . צד

ה'תש"גיב תמוז, חג הגאולהיום חמישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בלק, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: והנה מצות . . . .־182־ מיראה.

ַנת תר"ם. יֹום  ׁשְ ָמתֹו ֵעֶדן[ ּבִ ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ בֹוד ְקֻדּשַׁ ֶדת ֶאת ּכְ יֹום ֻהּלֶ
ַמֲאָסר – ַעל  פּוס ּבְ ָהָיה ּתָ ר ָהְגָלה – ַאֲחֵרי ׁשֶ לּותֹו ֲאׁשֶ י ִמּגָ הּוא ָחְפׁשִ ַנת תרפ"ז – ׁשֶ ׁשְ ר – ּבִ ׂשֵ ּבֹו ִנְתּבַ

ֲהדּות. ִחּזּוק ַהּתֹוָרה ְוַהּיַ ֲעבֹוָדתֹו ּבְ
ּמּוז  ה י"ב ְוי"ג ּתַ ֻאּלָ ֵני ְיֵמי ַהּגְ ׁשְ ָמתֹו ֵעֶדן[: ּבִ ִליָט"א ]ָהַרַיי"צ ִנׁשְ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ בֹוד ְקֻדּשַׁ ב ּכְ ְכּתַ ִמּמִ
ע ֵמֵאת  ר ֻהְקּבַ ֲאׁשֶ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות, ּכַ ַגׁשְ ִאים ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ִיְתַוֲעדּו ַאַנ"ׁש, ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה ּבְ ַהּבָ
ֵקן זצוקללה"ה נבג"ם ִזי"ַע ]=ֵזֶכר  נּו ַהּזָ י ַרּבֵ ָאִבינּו ָהִראׁשֹון הֹוד כ"ק ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
רּו  ִהְתַוֲעדּות זֹו ְיַדּבְ ִגְנֵזי ְמרֹוִמים, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו[. ּבְ ָמתֹו ּבְ א, ִנׁשְ י ָהעֹוָלם ַהּבָ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ְלַחּיֵ ַצּדִ
ּמּוד, ְוִהְנִני ׁשֹוֵלַח ָלֶהם ֶאת  עּוֵרי ַהּלִ ִחּזּוק ְקִביעּות ׁשִ ֶבת ַאִחים ּבְ ׁשֶ ְחיּו ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ּבְ ּיִ ַאַנ"ׁש ׁשֶ

ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ָניו ֲאֵליֶהם ּבְ א ה' ּפָ י ִיּשָׂ ְרָכִתי ּכִ ּבִ

ה'תש"גיג תמוז, חג הגאולהיום שישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בלק, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: פרק ב. אך כל . . . יום רצון.

ָמתֹו ֵעֶדן[ ְלֵחרּות. ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ בֹוד ְקֻדּשַׁ יֹום ּבֹו ָיָצא ּכְ
ב  ִסיָון תרפ"ז. ִהְתַעּכֵ ר ּבְ ה ָעׂשָ ית אֹור ְליֹום ְרִביִעי ֲחִמּשָׁ ִליׁשִ ָעה ַהּשְׁ ֲאָסר ֻהְתַחל ֶרַבע ַעל ׁשָ ַהּמַ
ַתּמּוז  ר ּבְ ה ָעׂשָ ֹלׁשָ ָעה ַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום, יֹום ָהְרִביִעי ׁשְ ִעיר קַאְסְטרַאמַא – ַעד ֲחִצי ׁשָ לּות – ּבָ ּגָ ּבַ

תרפ"ז.
ה: ִהְנִני ׁשֹוֵלַח ַמֲאָמר...  ֻאּלָ ָמתֹו ֵעֶדן[ ְלַחג ַהּגְ ִליָט"א ]ָהַרַיי"צ ִנׁשְ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ בֹוד ְקֻדּשַׁ ב ּכְ ְכּתַ ִמּמִ
ֶכם  ִעּמָ ֶכם  ִאּתְ ְוִלְהיֹות  ְלַהְצָלָחה,  בֹוֵתיֶכם  מֹוׁשְ ְמקֹום  ָכל  ּבְ ְחיּו  ּיִ ׁשֶ ַאַנ"ׁש  ְיִדיֵדנּו  ִעם  פּוִתי  ּתְ ּתַ ִהׁשְ
י ִלּמּוֵדי דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי  ִמיַרת ְזַמּנֵ ְקִביעּות ּוׁשְ ְרֵכי ַהֲחִסידּות ּבִ ְדַבר ִחּזּוק ּדַ ִהְתַוֲעדּוְתֶכם ּבִ ּבְ
ָללּות ַאַנ"ׁש,  ּמּוד... ֱאֹלֵקינּו ֵואֹלֵקי ֲאבֹוֵתינּו ְיָבֵרְך ֶאת ּכְ ִקּיּום ִעְנְיֵני ַהּלִ ֱאלֹוִקים ַחִיים[ ּוְלִהְתעֹוֵרר ּבְ
ֵמיָטב,  י ּדְ ָכל ִמּלֵ ָרֵאל, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו, ּבְ ֵני ִיׂשְ ָלל ַאֵחינּו ּבְ תֹוְך ּכְ יָתם ַזְרָעם ְוֶזַרע ַזְרָעם ּבְ ֵהם ּבֵ

ר. ׂשָ ֶפׁש ְוַעד ּבָ ִמּנֶ

ה'תש"גיד תמוזשבת

חומש: בלק, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: פרק ג'. והנה . . . 184 ג"פ כו'.

יֹום ג'  ְלָבָניו  ִאְמרֹוָתיו  ּבְ ֵקן[  ַהּזָ ]ַאְדמֹו"ר  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ יו:  רּוׁשָ ִמּדְ ֶאָחד  ּבְ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ְלׁשֹון  ֶזה 
ּדּוִרית  ָהָאֶרץ ִהיא ּכַ ַית ַהּתֹוְכִנים, ֵמַאַחר ׁשֶ ָבָריו: ְלָהִבין ֻקׁשְ ַנת תקס"ב ָאַמר, ְוֶזה ּדְ ָלק ׁשְ ת ּבָ ָרׁשַ ּפָ
ַאמֶעִריָקא... ְוֵתרּוָצם  ה ּבְ ַמּטָ נּו ִמּלְ ֶנְגּדֵ ִרים ּכְ ֵני ָאָדם ַהּדָ ה ֵאיָנם נֹוְפִלים אֹוָתם ּבְ ַתּפּוַח, ָלּמָ ה ּכְ ַוֲעֻגּלָ
ִלים  ים ְמַקּבְ ּלִ ְלּגַ ָעה ּגַ ׁשְ ַהּתִ ים ׁשֶ ֵעץ ַחּיִ ה ְמֹבָאר ּבְ ִהּנֵ רּוץ הּוא, ּדְ י ַהּתֵ נּו ַז"ל ָאַמר, ּכִ ֵאינֹו ֱאֶמת... ְוַרּבֵ
ֵני ָאָדם  ה אֹוָתם ּבְ ה זֹו[ ִהּנֵ ּבָ ה, ּוֵמַהאי ַטֲעָמא ]ִמּסִ ִחיַנת ִעּגּוִלים, ּוְבָהִעּגּול ֵאין ּבֹו ַמְעָלה ּוַמּטָ ִמּבְ
ָעֵלינּו, ְוָהָאֶרץ  ָוָאה ַאַחת ִעם ָהָרִקיַע ׁשֶ ַהׁשְ ֲעֵליֶהם הּוא ְלַמְעָלה ּבְ ה, ֲהֵרי ָהָרִקיַע ׁשֶ נּו ְלַמּטָ ֶנְגּדֵ ֵהם ּכְ ׁשֶ

ָעֶליָה. י ָהָרִקיַע ׁשֶ ה ְלַגּבֵ ם ִהיא ַמּטָ ׁשָ ּדְ
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נזיקין. בדיני מופיע לבור בהמה נפילת של מקביל מקרה

נב)הגמרא מתחילים(ב"ק הטפחים עשרת מעניין: דבר אומרת

נפלה אם טפחים, ארבעה רגליה שגובה ומאחר הבהמה, מכרס

לשלם. הבור בעל חייב – ומתה טפחים ששה עמוק לבור

כותב טריפות, בדיני כאן, מדוע משנה': ה'כסף שואל

מהיכן מפרט ואינו טפחים', 'עשרה הנפילה שגובה הרמב"ם

הגובה? את מונים

הבהמה, רגלי גובה את מונים בטריפה גם למעשה, ומתרץ:

נפסק וכן טפחים". עשרה "שגובהו הרמב"ם בלשון נכלל והדבר

ערוך ובשולחן בטור נח,להלכה סי' עשרהס"א)(יו"ד יש שאם ,

נאסרה. – הנפילה מקום עד מכריסה טפחים

שגובה בור, נזקי בדין כותב עצמו שהטור היא, התמיהה

טפחים עשרה במנין נכלל אינו הבהמה תי)רגלי סי' וצריך(חו"מ .

לבור? טריפות בין לדעתו, ההבדל, טעם מה להבין:

ששה עמוק לבור שנפלה בהמה המהרש"ל: כך על עונה

אם אף ולכן שתמות, כך כל מצוי הדבר אין – בלבד טפחים

מצוי טריפה, לענין אבל פטור. הבור בעל מתה, בפועל

לה חוששים ולכן מאבריה, אחד יתרסק זה לגובה שבנפילה

שם) יו"ד בט"ז .(מובא

ה'תשע"א תמוז ט' שני יום לבזות אסור מצווה' 'שיירי גם

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰äqëé àì Z äqënLëe§¤§©¤Ÿ§©¤
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מהכתוב נלמדת זו יג)הלכה יז, וכסהו(ויקרא דמו את "ושחט

חז"ל ודרשו א)בעפר", כב, שלא(שבת – יכסה ששפך "במה :

עליו". בזויות מצוות יהיו שלא ברגל, יכסנו

לכסות שאין מיוחד מפסוק לימוד צריך מדוע לתמוה: ויש

בה יוצאים ואין יד כלאחר פעולה הוא ברגל כיסוי והרי ברגל,

בשבת, הוצאה מלאכת לענין שמצינו כפי המצוה, חובת

שלא - פטור ברגלו... ידו, "לאחר לרשות מרשות שהמוציא

המוציאין" כדרך הי"ג)הוציא פי"ב שבת ?(הל'

שאינו הרוח, ידי על מנתכסה גרע לא ברגל הדם שכיסוי ואף

– הרוח שכיסהו אחר ונתגלה חזר "אם הרי שוב, לכסות צריך

לכסות" ה"ג)חייב נתגלה(לעיל והדם ברגל כיסה אם גם וכך ,

המצוה, את קיים לא ברגל בכיסוי כי שוב, לכסותו יצטרך

המצוה כי הכיסוי על לברך יוכל לא ברגלו המכסה לכך ובנוסף

עשייתה. כדרך נתקיימה לא

ליישב: ויש

הדם, מן מקצת שכיסה במקרה מהפסוק בלימוד צורך יש

הדם" כל לכסות צריך ש"אין סט"ו)ומכיון כ"ח סי' קיים(יו"ד כבר

שארית את לכסות בא שאם ומלמדנו הכתוב ובא המצוה, את

מבזיון. להמנע יש מצוה בשיירי גם כי ברגלו, יכסנו לא הדם,

לתרץ: יש ועוד

נחשב ואינו רגיל דבר הוא ברגל מאוס דבר של כיסוי

הדם את לכסות שלא מיוחד בלימוד צורך יש ולכן יד', 'כלאחר

מצוה. ביזוי משום ברגל

(` ,ak zay zn` zty)

ה'תשע"א תמוז י' שלישי יום קיו כביטולהאי המצוה ם

:Â ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰.äåönä úà ìháì òaLpL¤¦§©§©¥¤©¦§¨

.úéöéöa óhòúé àlL òaLpL ïBâk ?ãöék¥©§¤¦§©¤Ÿ¦§©¥§¦¦

משנה' ה'כסף הי"ח)הקשה פ"ה שלא(להלן הנשבע מדוע :

בגד לובש כאשר רק והרי המצווה, את מבטל בציצית יתעטף

"אין אבל עשה, מצות על עובר ציצית בלי כנפות ארבע בו שיש

ציצית", בה שיעשה כדי בה ולהתעטף טלית לקנות מחויב אדם

המחויבת "בכסות עטוף להיות להשתדל יש חסידות ממידת ורק

פ"גבציצית" ציצית ?הי"א)(הל'

עם בגד שילבש היא כאן המדוברת השבועה הרדב"ז: ותירץ

המצוה. את מבטל הוא ולכן ציציות, בו יטיל ולא כנפות ארבע

טוב' יום ה'עונג ולענ"ד)אך ד"ה א' סי' שלדעת(או"ח כתב

הרי בה מחויב שאינו מצוה לקיים שלא הנשבע גם הרמב"ם

המצוה'. את לבטל כ'נשבע הוא

הירושלמי מדברי לכך ראיה ה"ד)והביא פ"ג שהנשבע(שבועות

הן כוללת' 'שבועה שהיא כיון חלה שבועתו מצה, לאכול לא

מצת על השבועה שחלה ומתוך רשות, מצת והן מצוה מצת

לאכול שלא מהנשבע בשונה מצווה מצת על גם חלה היא רשות

לבטל ושבועה מצוה לסוכת רק הכונה אדם בני שבלשון בסוכה

חלה. לא המצוה את

לא נשבע אם לעשותה חובה שאין שבמצווה נאמר ואם

לאכול שלא השבועה תחול לא מדוע השבועה, חלה לעשותה

חובה אין שבהם החג ימי שאר את כוללת היא והרי בסוכה,

אלו ימים על השבועה שחלה מתוך כי ונאמר בסוכה, לאכול

לאכול חובה שבו הראשון הלילה על גם השבועה תחול

מחויב שאינו מצווה לקיים לא הנשבע שגם מכאן אלא בסוכה?

חלה לא ולכן, המצוה', את לבטל כ'נשבע הריהו – לעשותה

בסוכה לאכול שלא שהנשבע בירושלמי, שאמרו וזהו השבועה.

חיוב בהם שאין אף החג, ימי בשאר גם כי השבועה, חלה לא

מצוה. סוכת זו –
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נזיקין. בדיני מופיע לבור בהמה נפילת של מקביל מקרה

נב)הגמרא מתחילים(ב"ק הטפחים עשרת מעניין: דבר אומרת

נפלה אם טפחים, ארבעה רגליה שגובה ומאחר הבהמה, מכרס

לשלם. הבור בעל חייב – ומתה טפחים ששה עמוק לבור

כותב טריפות, בדיני כאן, מדוע משנה': ה'כסף שואל

מהיכן מפרט ואינו טפחים', 'עשרה הנפילה שגובה הרמב"ם

הגובה? את מונים

הבהמה, רגלי גובה את מונים בטריפה גם למעשה, ומתרץ:

נפסק וכן טפחים". עשרה "שגובהו הרמב"ם בלשון נכלל והדבר

ערוך ובשולחן בטור נח,להלכה סי' עשרהס"א)(יו"ד יש שאם ,

נאסרה. – הנפילה מקום עד מכריסה טפחים

שגובה בור, נזקי בדין כותב עצמו שהטור היא, התמיהה

טפחים עשרה במנין נכלל אינו הבהמה תי)רגלי סי' וצריך(חו"מ .

לבור? טריפות בין לדעתו, ההבדל, טעם מה להבין:

ששה עמוק לבור שנפלה בהמה המהרש"ל: כך על עונה

אם אף ולכן שתמות, כך כל מצוי הדבר אין – בלבד טפחים

מצוי טריפה, לענין אבל פטור. הבור בעל מתה, בפועל

לה חוששים ולכן מאבריה, אחד יתרסק זה לגובה שבנפילה

שם) יו"ד בט"ז .(מובא

ה'תשע"א תמוז ט' שני יום לבזות אסור מצווה' 'שיירי גם
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מהכתוב נלמדת זו יג)הלכה יז, וכסהו(ויקרא דמו את "ושחט

חז"ל ודרשו א)בעפר", כב, שלא(שבת – יכסה ששפך "במה :

עליו". בזויות מצוות יהיו שלא ברגל, יכסנו

לכסות שאין מיוחד מפסוק לימוד צריך מדוע לתמוה: ויש

בה יוצאים ואין יד כלאחר פעולה הוא ברגל כיסוי והרי ברגל,

בשבת, הוצאה מלאכת לענין שמצינו כפי המצוה, חובת

שלא - פטור ברגלו... ידו, "לאחר לרשות מרשות שהמוציא

המוציאין" כדרך הי"ג)הוציא פי"ב שבת ?(הל'

שאינו הרוח, ידי על מנתכסה גרע לא ברגל הדם שכיסוי ואף

– הרוח שכיסהו אחר ונתגלה חזר "אם הרי שוב, לכסות צריך

לכסות" ה"ג)חייב נתגלה(לעיל והדם ברגל כיסה אם גם וכך ,

המצוה, את קיים לא ברגל בכיסוי כי שוב, לכסותו יצטרך

המצוה כי הכיסוי על לברך יוכל לא ברגלו המכסה לכך ובנוסף

עשייתה. כדרך נתקיימה לא

ליישב: ויש

הדם, מן מקצת שכיסה במקרה מהפסוק בלימוד צורך יש

הדם" כל לכסות צריך ש"אין סט"ו)ומכיון כ"ח סי' קיים(יו"ד כבר

שארית את לכסות בא שאם ומלמדנו הכתוב ובא המצוה, את

מבזיון. להמנע יש מצוה בשיירי גם כי ברגלו, יכסנו לא הדם,

לתרץ: יש ועוד

נחשב ואינו רגיל דבר הוא ברגל מאוס דבר של כיסוי

הדם את לכסות שלא מיוחד בלימוד צורך יש ולכן יד', 'כלאחר

מצוה. ביזוי משום ברגל

(` ,ak zay zn` zty)
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משנה' ה'כסף הי"ח)הקשה פ"ה שלא(להלן הנשבע מדוע :

בגד לובש כאשר רק והרי המצווה, את מבטל בציצית יתעטף

"אין אבל עשה, מצות על עובר ציצית בלי כנפות ארבע בו שיש

ציצית", בה שיעשה כדי בה ולהתעטף טלית לקנות מחויב אדם

המחויבת "בכסות עטוף להיות להשתדל יש חסידות ממידת ורק

פ"גבציצית" ציצית ?הי"א)(הל'

עם בגד שילבש היא כאן המדוברת השבועה הרדב"ז: ותירץ

המצוה. את מבטל הוא ולכן ציציות, בו יטיל ולא כנפות ארבע

טוב' יום ה'עונג ולענ"ד)אך ד"ה א' סי' שלדעת(או"ח כתב

הרי בה מחויב שאינו מצוה לקיים שלא הנשבע גם הרמב"ם

המצוה'. את לבטל כ'נשבע הוא

הירושלמי מדברי לכך ראיה ה"ד)והביא פ"ג שהנשבע(שבועות

הן כוללת' 'שבועה שהיא כיון חלה שבועתו מצה, לאכול לא

מצת על השבועה שחלה ומתוך רשות, מצת והן מצוה מצת

לאכול שלא מהנשבע בשונה מצווה מצת על גם חלה היא רשות

לבטל ושבועה מצוה לסוכת רק הכונה אדם בני שבלשון בסוכה

חלה. לא המצוה את

לא נשבע אם לעשותה חובה שאין שבמצווה נאמר ואם

לאכול שלא השבועה תחול לא מדוע השבועה, חלה לעשותה

חובה אין שבהם החג ימי שאר את כוללת היא והרי בסוכה,

אלו ימים על השבועה שחלה מתוך כי ונאמר בסוכה, לאכול

לאכול חובה שבו הראשון הלילה על גם השבועה תחול

מחויב שאינו מצווה לקיים לא הנשבע שגם מכאן אלא בסוכה?

חלה לא ולכן, המצוה', את לבטל כ'נשבע הריהו – לעשותה

בסוכה לאכול שלא שהנשבע בירושלמי, שאמרו וזהו השבועה.

חיוב בהם שאין אף החג, ימי בשאר גם כי השבועה, חלה לא

מצוה. סוכת זו –
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ה'תשנ"א תמוז י"א רביעי יום אכילה שאיננה אכילה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰íBiä ìëàé àlL òaLpL¤¦§©¤ŸŸ©©

.úéækî äúeçt äìéëà ïéàL ;øeèt Z úéækî úBçt ìëàå ,íeìk§§¨©¨¦©©¦¨¤¥£¦¨§¨¦©©¦

צום. באותו לתורה לעלות יכול אינו צום ביום לאכול הנצרך

פחות ואכל הכיפורים ביום לאכול שנצרך בחולה ומעשה

לעלות שיכול הגר"ח) (בן סולובייצ'יק הגר"מ והורה מכשיעור,

אכילה. אינה מכזית פחות אכילה כי לתורה

אינה מכזית פחות שאכילת אף כי וסוברים חולקים ויש

כאן אין אך ziprzdעבירה zevn meiwהתענית מצות קיום ואי

זה. ביום לתורה לעלות המניעה הוא

זו: הלכה לפי מובן המחלוקת ויסוד

חכמים ב)לדעת יט, פחות(שבועות ואכל יאכל שלא הנשבע ,

עקיבא רבי לדעת אך הרמב"ם. פוסק וכן פטור, – (שם)מכזית

שהוא כלֿשהוא באוכל מצינו "היכן חכמים טענת ועל חייב.

בגלל קרבן מביא שאדם מצינו היכן עקיבא: רבי משיב חייב?"

אך בכזית, שיעורם בתורה אכילה איסורי כל כלומר: דיבורו?

איֿהעמידה על אלא האכילה על אינו שבועה קרבן חיוב

כלשהו אכל אם גם הרי כלל יאכל שלא שנשבע וכיון בדיבורו,

בדיבורו. עמד לא

עקיבא: ורבי חכמים מחלוקת וזוהי

כשיעור להתפרש יכול בכזית אכילה xeq`dשיעור lk`na,

על חל שהאיסור לפרשו וניתן חל, האיסור אין מכזית שבפחות

אך מהמאכל, חלק `dlikכל dyrnובפחות בכזית, רק נחשב

אכל". "לא האדם אך אסור הדבר מכך

בשבועה ולכן במאכל, הוא השיעור עקיבא רבי לדעת ובכן:

איֿהעמידה מצד אלא המאכל מצד אינו בדיבורו,שהאיסור

זו אין מכזית בפחות חכמים לדעת אך בכלשהו, הוא האיסור

אכל. לא כאילו מכזית ובפחות יאכל שלא נשבע והרי אכילה

לעלות רשאי הכיפורים ביום מכזית פחות האוכל זה ולפי

הרי באיֿהאכילה, תלויה לתורה העליה שאי אף כי לתורה,

אכל. לא כאילו מכזית בפחות

(dÎbl 'r zereay (wi'viiaeleq) mixeriy zeniyx)

ה'תשע"א תמוז י"ב חמישי יום הלשונות מכל ורוממתנו

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰ïBãwtä úòeáLa áiç Bðéàå§¥©¨¦§©©¦¨

ìa BòéaLiL ãò.døékî àeäL ïBL ©¤©§¦§¨¤©¦¨

ב'לשון רק הנאמרות יש אחיד: כלל אין שבדיבור במצוות

השפות שבכל ויש לב)הקודש' מעכבת(סוטה המילים שהבנת יש ;

שלא. ויש

דוגמאות: כמה להלן

rny z`ixwאת – המלים הבנת ולענין לשון. בכל נקראת –

ההבנה אין הפסוקים וביתר להבין, חובה הראשון הפסוק

מעכבת.

oefnd zkxa.הנאמר את להבין וצריך שפה, בכל נאמרת –

מעכבת. אינה ההבנה הקודש שבלשון דעה ויש

lldמעכבת אינה וההבנה לשון, בכל נקרא א"ח– אדה"ז (שו"ע

אֿב) קפה, .סי'

dlibnאינה המלים הבנת הקודש' ב'לשון בקריאה –

לשון" אותו "המכיר רק בה יוצא השפות, בשאר (שו"עמעכבת.

ט) תרצ, סי' .א"ח

אחרות: לשפות הקודש' 'לשון בין הבדל קיים מצוות בכמה

ואילובשאר מובנות, הן כאשר רק להשתמש ניתן השפות

להבין. חובה אין הקודש בלשון

כי מהותה, מעצם 'לשון' הינה הקודש לשון לכך: ההסבר

אף בה, השימוש ולכן תורה, ניתנה ובה העולם נברא בה

שפה אינה לע"ז שפת כן שאין מה 'דיבור'. הריהו מובן, כשאינו

תרגום מהווה אלא דיבורyexiteעצמית לכן הקודש'. ל'לשון

בעלמא" עוף כ"צפצוף כמוהו – הבנה ללא כזו יואבבשפה (חלקת

א) .מהדו"ת

ה'תשע"א תמוז י"ג שישי יום משבועה זהירות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰àåL úòeáML íLk§¥¤§©¨§

úéáa äòeáL áiçúpL éî òáMiL äOò úåöî Ck ,äOòú àìa ø÷Lå̈¤¤§Ÿ©£¤¨¦§©£¥¤¦¨©¦¤¦§©¥§¨§¥

.äOò úåöî Bæ Z òáMz BîLáe :øîàpL ;íMa ïéc¦©¥¤¤¡©¦§¦¨¥©¦§©£¥

אמת. דבר על אף כלל להישבע שלא מקפידים שמים יראי

באו ובפוסקים בש"ס ב) לכך? המקור מה א) לעיין: ויש

כאן והרמב"ם להישבע, צריך שבועה שהחייב לכך רבים מקורות

לאו, על עובר שקר ובשבועת שוא בשבועת שהעובר שכשם פוסק

שיישבע! דין בבית שבועה שהתחייב למי עשה מצוות יש כך

הראב"ד לשיטת ראשונים: במחלוקת תלוי הדבר אמנם,

מניין על הקצר)(בהשגותיו מלמדהמצוות אינו תשבע" "ובשמו הכתוב

באל תשבע שלא להזהיר בא "אלא להישבע עשה מצוות על

אחר".

הרמב"ן כתב יג)וכן ו, "אמר(דברים תנחומא: ממדרש והביא

להשבע לכם שהותר סבורין תהיו לא – לישראל הקב"ה להן

בשמי!". להשבע רשאים אתם אין באמת אפילו – בשמי

ושו"ע בטור קנו)למעשה, סי' שלא(או"ח אזהרה הובאה

בעניין אדם יזהר מאוד "ומאוד אמת: שבועת גם להשבע

רבותינ הפליגו שהרבה ואפילוהשבועה, – שקר שבועת בעניין ו

המלך לינאי לו היו עיירות אלף שאמרו: וכמו באמת. להישבע

אמת". שבועת מחמת נחרבו וכולם

סופר' צ)וה'חתם סי' ישראל(חו"מ בני של "דרכם כותב:

השתדלות] [כל תצדקי כל ולעשות עצמם [של] ממון להפסיד

ואין היא תורה ישראל ומנהג באמת... אפילו לישבע שלא

להרהר...".
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ה'תשע"א תמוז י"ד קודש שבת נדרי"? "כל לומר מותר

:„ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈ¯„� ˙ÂÎÏ‰øciL íã÷ äðúäL éî¦¤¦§¨Ÿ¤¤¦Ÿ

íà ...ïäa øæBç éðéøä íéðL øOò ãòå ïàkî øcàL øãð ìk :øîàå§¨©¨¤¤¤¤Ÿ¦¨§©¤¤¨¦£¥¦¥¨¤¦

éàðzä ìha éøäL ,íi÷ Bøãð éøä Z øãpL äòLa éàðzä øëBæ äéä̈¨¥©§©§¨¨¤¨©£¥¦§©¨¤£¥¦¥©§©

ìawL ét ìò óà ,øãpL øçà àlà éàðzä øëæ àì íàå ;äæ øãða§¤¤¤§¦Ÿ¨©©§©¤¨©©¤¨©©©¦¤¦¥

..ìèa øãpä éøä Z Bîi÷å Baìa éàðzä©§©§¦§¦§£¥©¤¤¨¥

בגמרא מובא זה ב)דין כג, `zgלגבי(נדרים dpyהרוצה" :

כל ויאמר השנה בראש יעמוד השנה, כל נדריו יתקיימו שלא

הנדרים את להתיר נהוג וכן בטל". יהא לידור עתיד שאני נדר

יום ועד זה כיפורים "מיום כיפור ביום נדרי" "כל באמירת

"מכאן נוקט הרמב"ם אך לטובה". עלינו הבא xyrכיפורים cre

mipy!"

קלוגר: הגר"ש כך על אומר

זמן, הגבלת ללא ולהבא מכאן נדרים לבטל ניתן הדין מעיקר

בשעה נודר שאם משום זאת, לעשות אין שלכתחילה אלא

נעקר שבכך אלא בלבד זו ולא קיים, הנדר התנאי את שזוכר

אחר נדר שוב ידור אם ואף לגמרי xekfiהתנאי `le,התנאי את

בשעה אחת פעם ידור שמא אפוא, לחשוש יש יחול. הנדר

זאת ישכח מכן ולאחר התנאי, את יבטל ובכך הנדר את שזוכר

לשנה רק שיתנה ראוי לכן בטל. שכבר אף התנאי על ויסמוך

ובכך השנה באמצע ידור ואם לשכחה חוששים אין ובזה אחת

התנאי. על לסמוך עוד יבוא לא התנאי, את יבטל

בדיעבד אלא לכתחילה הדין על מדבר אינו הרמב"ם אך

מועיל בדיעבד כי שנים", "עשר נקט ולכן שהתנה...) ("מי

לכתחילה הדין על מדברת המשנה ואילו זה לזמן אפילו הביטול

"משנה רק הוזכר ולכן נדריו..." יתקיימו שלא שרוצה "מי

לשנה".

בגמרא כי לכתחילה? הדין את הרמב"ם הביא לא ולמה

בנדרים, ראש קלות ינהגו שמא זה דין לפרסם שאין נאמר (שם)

מלכתחילה. כך לעשות שניתן כתב לא ולכן

בצבור? נדרי" "כל אומרים מדוע זו, הלכה לפרסם אין ואם

לזמן מראש יעשו שמא מחשש הוא הפרסום איסור כי

זה כיפורים "מיום לומר תיקנו נדרי" שב"כל כיון אך מרובה,

לעולם. להתנות שיבואו חשש אין שוב כיפורים..." יום עד

(a ,bk mixcp oifixf ixcp)

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc oileg(oey`x meil)

ici lr dzxev dzpzypy s` ,lke` dny did dligzny oeik
xeq`l oi`e ,clep meyn da oi` ,dlik`l die`x dzyrpe dhigyd

.dzlik` z`
ozip mewn lkne ,dcedi iax xq` `l clep meyn ok` :`xnbd dgec
eze`l zaya dhgypy dndad z` xeq`l ef zwelgnn gikedl

oky .xg` mrhne ,meiddìò øîzà åàìdpyn lr xn`p `l ike - ¨¦§©£¨
,ef,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàminkg lr wleg dcedi iaxy s` ¨©©§¨¨©§¥

,mdn `veid dwynd z` xeq`l oi`y dlik`l micnerd zexita
íéáðòå íéúéæ élña íéîëçì äãeäé éaø äéä äãBîm` s`y ¤¨¨©¦§¨©£¨¦§©¥¥¦©£¨¦

eq` mdn `veid dwynd ,dhigql `le dlik`l mpikdmeyn ,x
ea xefgi `ed s`y yeygl yie ,mhgeql mibdep mc`d ipa aexy
enk mdn mi`veid oiwynd z` xeq`l yi okle ,mhgeql jlnie

.oiwynl micnerd zexitaàîìày ,o`kn gken -c ïåékmizif mzq ©§¨¥¨¦
miapreéîéé÷ äèéçñìdlik`l mpikdy df s` ,dhigql micner - ¦§¦¨¨§¥

dézòc áéäéokle ,oiwynl mda ynzyi ile`y jk lr ezrc ozep - ¨¦©§¥
e ,hegqi `ny mda xefbl yiy dcedi iax dcenénð àëäs` - ¨¨©¦

,zaya dhgypy dndaa epizpyn oecipac ïåékdndadìäèéçL ¥¨§¦§¦¨
àîéé÷,jkl dpikd `l zayd zqipk zray s` ,dhigyl zcner - ©§¨

mewn lkn ,zaya dhgeyl xeq` ixdydézòc áéäém`y jk lr ¨¦©§¥
ax xn` jkle ,dligzkl dphgyi `ny xefbl yie ,dplk`i hgyiz
eze`a dlik`a dxeq` zaya dhgypy dnda dcedi iax ixacly

.meid
:df xe`ia lr dywn `xnbdáøì àlà àîòè àeä éãéîlk ixd - ¦¦©§¨¤¨§©

dndad z` xeq`l dcedi iax ixaca xewn miytgn ep`y dn
xn`y ax ixac z` yxtl `l` epi` ,meid eze`l zaya dhgypy

e ,okøîàä[xn` ixd-]áøiax dceny l`eny ixack `ly ,envra ¨¨©©
`l` ,miapre mizif ilqa dcediäãeäé éaø äéä ÷eìçminkg lr ¨¨¨©¦§¨
,íéáðòå íéúéæ élña eléôàoeik mdn `veid dwynd z` xizde £¦§©¥¥¦©£¨¦

zexita llk exfb `l ax zrcly ixd .dlik`l mpikd mc` eze`y

z` xeq`le xefbl oi`y oicd `ede ,hegqi `ny dlik`l micnerd
.dphgyi `ny meyn zaya dhgypy dndad

dnda dcedi iax itly ax xn`y dnl xg` xewn `ian zyy ax
:mei eze`a dlik`a dxeq` zaya dhgypyúLL áø øîà àlà¤¨¨©©¥¤

,éãéà áøc déøadhgypy dnda dcedi iax ixacly ax xn`y dn §¥§©¦¦
,meid eze`l dxeq` zayaàéä úBøðc äãeäé éaøok `ed cnel - ©¦§¨§¥¦

cn,zexp lehlh xeqi` oiprl dcedi iax ixaïéìèìèî ,àéðúc§©§¨§©§§¦
zayaøð[ea miwilcne dlizte ony ea minyy qxg ilk-]Lãç ¥¨¨

zexit ekeza gipdl ie`xe qe`n epi` oiicry ,mlern ea ewilcd `ly
,dneckeàì ìáàxpïLéq`npy meyn ,zg` mrt ea ewilcd xaky £¨Ÿ¨¨

x`yl ea ynzydln ezrc z` dvwn mc`e ,ea eynzydy xg`l
,dwlcdn ueg mixac.äãeäé éaø éøácxac dcedi iax zrcly ixd ¦§¥©¦§¨

m` s`e ,dvwen `ed ixd ea ynzydl ezrc oi`y oeik ,qe`n `edy
,ezrcn eze` dvwd zayd zqipkay oeik ,ea ynzydl dvex dzr
xeq`y oeik ,zaya dhgypy dndaa oicd `ede .elhlhl xeq`
,igd on xa` meyn dlik`a dxeq` dig dcerae ,zaya dhgeyl
lehlha dxeq` zaya dhgypy s`e ,dpnn ezrc mc`d dvwn

.dlik`ae
:`xnbd dywn .zyy ax ixaca dpc `xnbdøîéàoekp mpn` - ¥©

,xacdäãeäé éaøì déì zòîLc,dvwen meyn lehlha xqe`y §¨§©§¥§©¦§¨
a`edy xac,ñeàéî úîçî äö÷eîzngny ,qxg ly oyi xp oebk §§¤¥£©¦

a j` ,ixnbl epnn ezrc z` mc`d dvwn ezeqi`núîçî äö÷eî§¤¥£©
,øeqéàynzydl leki epi`y `l` ,dqe`n dpi`y dig dnda oebk ¦

,xeqi` zngn dadéì zòîL éîmeyn xeq`y xaeq dfa s`y ¦¨§©§¥
dvwn epi` eilr qe`n xacd oi`y oeiky wlgl xyt` `ld ,dvwen
meyn exqe`l oi` zaya ie`x dyrp m`e ,ixnbl ezrcn eze`

en.dvw
:`xnbd daiynïéàdvwena s` xqe` dcedi iaxy ep`vn ok` - ¥
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ה'תשע"א תמוז י"ד קודש שבת נדרי"? "כל לומר מותר

:„ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈ¯„� ˙ÂÎÏ‰øciL íã÷ äðúäL éî¦¤¦§¨Ÿ¤¤¦Ÿ

íà ...ïäa øæBç éðéøä íéðL øOò ãòå ïàkî øcàL øãð ìk :øîàå§¨©¨¤¤¤¤Ÿ¦¨§©¤¤¨¦£¥¦¥¨¤¦

éàðzä ìha éøäL ,íi÷ Bøãð éøä Z øãpL äòLa éàðzä øëBæ äéä̈¨¥©§©§¨¨¤¨©£¥¦§©¨¤£¥¦¥©§©

ìawL ét ìò óà ,øãpL øçà àlà éàðzä øëæ àì íàå ;äæ øãða§¤¤¤§¦Ÿ¨©©§©¤¨©©¤¨©©©¦¤¦¥

..ìèa øãpä éøä Z Bîi÷å Baìa éàðzä©§©§¦§¦§£¥©¤¤¨¥

בגמרא מובא זה ב)דין כג, `zgלגבי(נדרים dpyהרוצה" :

כל ויאמר השנה בראש יעמוד השנה, כל נדריו יתקיימו שלא

הנדרים את להתיר נהוג וכן בטל". יהא לידור עתיד שאני נדר

יום ועד זה כיפורים "מיום כיפור ביום נדרי" "כל באמירת

"מכאן נוקט הרמב"ם אך לטובה". עלינו הבא xyrכיפורים cre

mipy!"

קלוגר: הגר"ש כך על אומר

זמן, הגבלת ללא ולהבא מכאן נדרים לבטל ניתן הדין מעיקר

בשעה נודר שאם משום זאת, לעשות אין שלכתחילה אלא

נעקר שבכך אלא בלבד זו ולא קיים, הנדר התנאי את שזוכר

אחר נדר שוב ידור אם ואף לגמרי xekfiהתנאי `le,התנאי את

בשעה אחת פעם ידור שמא אפוא, לחשוש יש יחול. הנדר

זאת ישכח מכן ולאחר התנאי, את יבטל ובכך הנדר את שזוכר

לשנה רק שיתנה ראוי לכן בטל. שכבר אף התנאי על ויסמוך

ובכך השנה באמצע ידור ואם לשכחה חוששים אין ובזה אחת

התנאי. על לסמוך עוד יבוא לא התנאי, את יבטל

בדיעבד אלא לכתחילה הדין על מדבר אינו הרמב"ם אך

מועיל בדיעבד כי שנים", "עשר נקט ולכן שהתנה...) ("מי

לכתחילה הדין על מדברת המשנה ואילו זה לזמן אפילו הביטול

"משנה רק הוזכר ולכן נדריו..." יתקיימו שלא שרוצה "מי

לשנה".

בגמרא כי לכתחילה? הדין את הרמב"ם הביא לא ולמה

בנדרים, ראש קלות ינהגו שמא זה דין לפרסם שאין נאמר (שם)

מלכתחילה. כך לעשות שניתן כתב לא ולכן

בצבור? נדרי" "כל אומרים מדוע זו, הלכה לפרסם אין ואם

לזמן מראש יעשו שמא מחשש הוא הפרסום איסור כי

זה כיפורים "מיום לומר תיקנו נדרי" שב"כל כיון אך מרובה,

לעולם. להתנות שיבואו חשש אין שוב כיפורים..." יום עד

(a ,bk mixcp oifixf ixcp)

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc oileg(oey`x meil)

ici lr dzxev dzpzypy s` ,lke` dny did dligzny oeik
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,mdn `veid dwynd z` xeq`l oi`y dlik`l micnerd zexita
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eq` mdn `veid dwynd ,dhigql `le dlik`l mpikdmeyn ,x
ea xefgi `ed s`y yeygl yie ,mhgeql mibdep mc`d ipa aexy
enk mdn mi`veid oiwynd z` xeq`l yi okle ,mhgeql jlnie
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.dlik`ae
:`xnbd dywn .zyy ax ixaca dpc `xnbdøîéàoekp mpn` - ¥©
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dhigyצח zekld - fenz 'g oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriy`"ryz'd fenz c"iÎ'g -

ה'תשע"א תמוז ח' ראשון יום

dhigW zFkld¦§§¦¨
ּתׁשיעי 1ּפרק

¤¤§¦¦

את2ּפסּוקה‡. החֹופה העֹור ׁשּנפסק הּׁשדרה חּוט ּכיצד? ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ
טרפה - נסּדק3הּמח אם אבל הּקפֹו; רב ׁשּיּפסק ּובלבד . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

נּקב4העֹור אֹו הּׁשדרה5לארּכֹו נׁשּברה אם וכן מּתרת. - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשּלּה החּוט נפסק החּוט6ולא ׁשּבתֹו הּמח ׁשּנתמע אֹו , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ

מּתרת7ונתנדנד זֹו הרי - קּים ועֹורֹו הֹואיל ,8. ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֻ
ׁשּיּמצא·. עד ׁשּנמס, ּכדֹונג אֹו ּכּמים ונׁשּפ הּמח ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻהמר

יכֹול אינֹו ואם טרפה. זֹו הרי - עֹומד אינֹו ּכׁשּמעמידֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָהחּוט
ספק זֹו הרי - כבּדֹו מּפני .9לעמֹוד ְְֲֲִֵֵֵַָָ

ׁשּבתחּלת‚. לּפֹולין מּבחּוץ ּתחּלתֹו הּׁשדרה? חּוט היכן ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָעד
ּפרׁשה אּלא אחריה יּׁשאר ׁשּלא ׁשנּיה, ּפרׁשה סֹוף עד ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹהערף,

האליה. לתחּלת הּסמּוכה ְְְְִִִִַַַָָָׁשליׁשית
זה„. ּדבּוקין עצמֹות ׁשלׁשה הן: ואּלּו הן, ּפרׁשּיֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָוׁשלׁש

עד - ּבעֹוף הּׁשדרה וחּוט ׁשדרה. ׁשל מחליֹות למּטה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻּבזה
אגּפים על10ּבין מׁשּגיחין אין - אּלּו מּמקֹומֹות למּטה אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָ

הּמח. ׁשּנמר ּבין עֹורֹו ׁשּנפסק ּבין לׁשם, הּנמׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהחּוט
הּכרס11קרּועה‰. רב את החֹופה ּבּׂשר והּוא12ּכיצד? , ְְֵֵֶֶַַַָָָָֹ

הּכרס13הּמקֹום יצא יּקרע ׁשאם הּבטן ּבּׂשר14מן נקרע אם , ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּנראית, עד לּכרס הּקרע הּגיע ׁשּלא ּפי על אף טרפה. - ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹזה
הּזה הּבּׂשר עבי רב ׁשּנקרע ּכיון טרפה.15אּלא - נּטל אֹו ְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּבהמה היתה ואם טפח. אר ּבארּכֹו? הּקרע ׁשעּור ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכּמה
ּפי על אף הּכרס, את החֹופה הּבּׂשר אר רב ונקרע ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹקטּנה
רּבּה. ונקרע הֹואיל טרפה, - טפח הּקרע ּבאר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשאין

.Âהיה16נקּדר אם ,ּבאר אֹו ּבעּגּול הּזה יתר17הּבּׂשר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
זֹו ּבצד זֹו ּתמרה ּגרעיני ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיּכנס ּכדי והּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמּכסלע,

זה קרע יּמתח ׁשאם טרפה; זֹו הרי - טפח.18ּבדחק על יעמד - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
.Êאֹו ּבּיד ׁשּנקרע ּבין ּכּלֹו, ׁשעליה העֹור ׁשּנפׁשט ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבהמה

טרפה זֹו הרי - עֹור ּבלא ּבּׂשר ונמצא היא19בחֹולי, וזֹו . ְְְְְְֲִִִֵֵָָָָֹ
ּגלּודה העֹור20ׁשּנקראת מן נׁשאר ואם ּפני21. על סלע רחב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ראׁשי על סלע ורחב הּטּבּור, על סלע ורחב הּׁשדרה, ְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹּכל
ּפני ּכל מעל סלע ּכרחב נּטל ואם מּתרת. זֹו הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻאיבריה
ּכל ּוׁשאר איבריה, ראׁשי מעל אֹו הּטּבּור, מעל אֹו ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשדרה,

אֹותּה ׁשּמּתירין לי, ויראה ספק. זֹו הרי - קּים .22העֹור ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
.Áּגבֹוּה,23נפּולה מּמקֹום הּבהמה ׁשּנפלה הרי ּכיצד? ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

טפחים עּׂשרה -24ׁשּגבהֹו מאיבריה אבר ונתרּסק יתר, אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
ויחלה האבר ׁשּיתרֹוצץ הרּסּוק? הּוא וכיצד טרפה. זֹו ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהרי

ותארֹו צּורתֹו ׁשּתּפסד עד הּנפילה ׁשּלא25מחמת ּפי על אף . ְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
הּכה אם וכן טרפה. זֹו הרי - נׁשּבר ולא נסּדק ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹנּקב
ּבאי טרפה. - מאיבריה אבר ורצץ ּבמּטה אֹו ּבאבן ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאֹותּה

הּגּוף. ׁשּבחלל ּבאיברים אמרּו? איברים ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָזה

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
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קשה.1) דבר גבי על שנחבט עוף כיצד; נפולה, קרועה, פסוקה, מסיני.2)יבאר למשה לו שנאמרו טריפות מיני משמונה אחד
קיים.3) שהמוח פי על אינו4)אף לאורכה שנסדקה כלומר, כשרה. לאורכה ובנסדקה טרפה ברובה שנפסקה מגרגרת זה לומדים

כשרה. ולפיכך מסיני למשה האמורה פסוקה נקב5)בכלל ניקבה בגרגרת מדוע לשאול ויש ברובו. שייפסק עד טרפה שאינה
לאורכה. נסדקה בעניין משנה הכסף הקשה וכן נקב. בכל ומכשיר רבינו סתם וכאן כד, הלכה ג בפרק כמבואר נבילה זו הרי מפולש

עיון. וצריך אופן. בכל כשר השדרה ובחוט למטה ומשהו למעלה משהו שיישאר צריך נשברה6)שבגרגרת שנינו: במשנה
טריפה. שלה החוט ונפסק נמס.7)השדרה לא מוריד.8)אבל ולא מעלה לא זה מוח שאמרו: הוא.9)וכמו חולי מחמת אם

שם10) ובתוספות הגוף. על האגפים שכיבת מקום האגפים בין מפרשים, ויש לגוף. מתחברים העוף שאגפי מקום מפרשים, יש
ספק. בזה שיש ל11)כתבו, לו שנאמרו טריפות מיני משמונה בסיני.אחד שניקבה12)משה הפנימית הכרס שנינו: במשנה

הכרס. רוב את החופה בשר החיצון כרס ואיזהו הפנימי כרס כולו הכרס כל ובגמרא: טריפה. החיצונה רוב שנקרע ורש"י13)או
תחת נחבא מיעוטו פנצא הקרוי והכרס הירכיים ועד החזה מן וישנו טינפא לו וקורין החלל כל על העובר עב קרום פירש שם

קרום. אותו תחת ורובו החזה כשרה.14)צלעות ולמטה כלה שהכרס ממקום אם טריפה.15)אבל כן גם לעבר מעבר נקרע ולא
הקדירה.17)נחתך.16) שיש18)חסרון (שכל טפח שליש הסלע רוחב ונמצא טפח יהיה לכשימתח הקדירה את המקיף חוט

טפחים). ג' בהיקפו יש טפח קרועה.19)ברוחבו מסוג הפוסלים.20)וזה כחכמים מהדברים21)והלכה שהעור ספק אין
כסלע יישאר שאם התלמוד, חכמי בידי מקובל היה אבל להתקיים. חיים לבעלי אפשר אי כולו וכשנפשט חיים לבעלי ההכרחיים
וכשורש כגזע הוא סלע ואותו לחיות, ויכולה כולה שתתכסה עד מעט מעט להתפשט ויחזור ארוכה העור יעלה מסויים במקום
לאורך א. בדבר: שיטות ושלוש ארוכה. מעלה שמשם הסלע מקום היכן בדבר האמוראים ונחלקו בו. תלוי האילן כל שחיות האילן
שלושת בכל סלע שיישאר עד החמיר ולפיכך כולם לסברת חושש ורבינו האברים. ראשי כל על ג. הטבור; על ב. השדרה; כל

רב22)המקומות. דעת מובאת שם שבסוגיא מכיון להיתר, רבינו פסק לחומרא דאורייתא וספק הבעיא נפשטה שלא פי על אף
דעתם על לסמוך יש זאת בכל מהלכה, נדחו דבריהם כי ואם מציל, כולו בעור המקומות בשאר כסלע נשאר שאפילו יוחנן ורבי

אבל בבהמה, רק אסורה וגלודה ... אחד. ספק עוד שיש שהעורבמקום כשרה, הגסה הנוצה או הגסים אגפיה נמרטו אפילו בעוף
עליה. ומגן מסיני.23)קיים למשה לו שנאמרו טריפות סוגי משמונה מעשרה.24)אחד פחות חבטה בהגהות25)אין כתב

טעם ואין אבריה, ונתפרקו שנתרסקו "חוששין הגג: מן נפלה גבי שם במשנה כתב ורש"י מסיני. למשה הלכה כן מיימוניות:

dhigy zekld - fenz 'g oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ëלּה חֹוׁשׁשין אין - הלכה אם הּגג: מן ׁשּנפלה ;26ּבהמה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
לּה חֹוׁשׁשין - הלכה ולא עמדה מחמת27ואם קפצה . ְְְְְְֲִִֵַָָָָָָָֹ

לּה28עצמּה חֹוׁשׁשין אין למעלה29- הּניחּה ּומצאּה30. ְְְְְִִִֵַַָָָָָָ
נפלה31למּטה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין אין -32. ְְְִֵֶַָָָָָ

.Èלהן33זכרים חֹוׁשׁשין אין - זה את זה נפלּו34המנּגחין ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
להן חֹוׁשׁשין - מג35לארץ ׁשהיתה ּבהמה וכן .- רגליה ררת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ

חֹוׁשׁשין נפסק36אין ׁשּמא אֹו איבריה נתרּסקּו ׁשּמא לּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשדרּה. ׁשל ְִֶַָהחּוט

.‡Èהּדיר לאחֹורי אֹותן ּומׁשליכין הּטלאים ׁשּגֹונבין ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָּגּנבים
ׁשאין מּפני איברים, רּסּוק מּׁשּום להן חֹוׁשׁשין אין -ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָ
החזירּום ואם יׁשּתּברּו. ׁשּלא ּבכּונה אּלא אֹותן ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹמׁשליכין

יראה מחמת לּדיר: מחמת37והׁשליכּום להן; חֹוׁשׁשין - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
להחזירם ׁשּמתּכּוין מּפני להן, חֹוׁשׁשין אין - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּתׁשּובה

ּבהׁשלכתן. ויּזהרּו ְְְְֲִִֵַָָָָׁשלמים
.·Èנפילה ׁשּנפל ּפי על אף לׁשחיטה, ׁשהרּביצּוהּו ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָׁשֹור

חֹוׁשׁשין אין - אֹותֹו ׁשּמּפילין ּבעת קֹול לּה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָגדֹולה
צּפרניו38לֹו ׁשּנֹועץ מּפני לארץ.39, ׁשּמּגיע עד ּומתחּזק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
.‚È,זנבּה ּכלּפי הּמּכה לּה והלכה ראׁשּה על הּבהמה ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹהּכה

אֹותּה הּכה ואפּלּו ראׁשּה, ּכלּפי לּה והלכה זנבּה על ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹאֹו
ּבּמּטה יׁש ואם לּה. חֹוׁשׁשין אין - הּׁשדרה ּכל על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבמּטה
למקצת הּמּטה ראׁש הּגיע ואם לּה. חֹוׁשׁשין - חליֹות ְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹֻֻחליֹות
- הּׁשדרה לרחב הּכּה אם וכן לּה. חֹוׁשׁשין - ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹהּׁשדרה

לּה. ְִָחֹוׁשׁשין
.„Èקּפה אֹו חּטים ׁשל ּכרי ּכגֹון קׁשה, ּדבר על ׁשּנחּבט ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֻעֹוף

ּבהן וכּיֹוצא ׁשקדים ואם40ׁשל אברים. לרּסּוק חֹוׁשׁשין - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָ
וכּיֹוצא והאפר והּתבן ּכפּולה ּכסּות ּכגֹון ,ר ּדבר על ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָנחּבט

לֹו. חֹוׁשׁשין אין - ְִֵֶָבהן

.ÂËּכנפיו ונתחּבט41נדּבקּו צידה ּבׁשעת ּבכנף42ּבדבק אם : ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
לֹו חֹוׁשׁשין אין - נאחז כנפיו43אחת ּבׁשּתי נאחז ואם ; ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַַַָָ

לֹו חֹוׁשׁשין - ּבגּופֹו .44ונתחּבט ְְְְִִֵַ
.ÊËהּמים ּפני על מּמּטה45נחּבט קֹומתֹו מלא ׁשט אם : ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹ

לֹו חֹוׁשׁשין אין - הּמים לעּמת ׁשט46למעלה אם אבל ; ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֻ
הּמים ׁשּמא לֹו, חֹוׁשׁשין - הּמים הּלּו עם למּטה ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָמּמעלה

אֹותֹו הּמֹוליכין קׁש47הם אֹו לתבן קדם ואם ׁשּמהּלכין48. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָ
עצמֹו מחמת ׁשט זה הרי - הּמים ּגּבי חֹוׁשׁשין49על ואין , ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ

.50לֹו

.ÊÈ,מּיד לׁשחט מּתר - לּה' חֹוׁשׁשין 'אין ׁשאמרנּו מקֹום ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֻּכל
ׁשאמרנּו מקֹום וכל אבר. נתרּסק ׁשּמא לבּדק צרי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואינֹו
ּכּלֹו החלל ּכל ּכנגד לבּדק צרי - ׁשחטּה אם לּה', ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָֹֻ'חֹוׁשׁשין

הראׁש הּטרפֹות51מּקדקד מן טרפה ּבּה מצא אם .הּיר עד ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹֹ
ונפסדה ׁשּבפנים האיברים מן אבר ׁשּנתרּסק אֹו ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּמנינּו,

נתרּסק אפּלּו טרפה. זֹו הרי - האי52צּורתֹו מן בריםאבר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ
חּוץ טרפה; זֹו הרי - ּוכליֹות טחֹול ּכגֹון ּכׁשרה, נּטלּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָׁשאם

הרחם מּתרת.53מּבית זֹו הרי - נתרּסק ׁשאם , ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻ
.ÁÈּבדיקה54והּסימנין צריכין הּנפילה55אינן ׁשאין ּבכאן, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

אֹותן. ְֶֶַָממעכת
.ËÈעד אֹותּה לׁשחט אסּור - עמדה ולא הּגג מן ְְְְִִַַַָָָָָָֹֹנפלה

לעת מעת זֹו56ׁשּתׁשהה הרי - זה זמן ּבתֹו ׁשחט ואם ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
ּבדיקה57טרפה צריכה - לעת מעת אחר אֹותּה ּוכׁשּׁשֹוחט . ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Îהעֹוף על ּברגלֹו ׁשּדרס מי אֹו58וכן ּבהמה, ׁשּדרסּתּו אֹו , ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

לעת מעת אֹותֹו מׁשהין - מפרּכס הּוא והרי לּכתל, 59ׁשּטרפֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
ׁשּבארנּו. ּכּדר אֹותֹו ּובֹודקין אֹותֹו ׁשֹוחטין ּכ ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָואחר

.‡Îמחמת ׁשּלא ואפּלּו טרפה, - רּבן ׁשּנּדלּדלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻסימנים
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הן". מסיני למשה שהלכה בדיקה.26)בטריפות צריכה בדיקה.27)ואינה אומדת29)מעצמה.28)וצריכה הקופצת שכל
איבריה. תרסק שלא הקפיצה לפני הגג.30)נפשה הארץ.31)על ואמדה32)על לדעת עצמה את הפילה שהיא אומרים אלא

וכשרה. שוורים.33)נפשה או איברים.34)אילים טפחים35)לריסוק עשרה מגובה נפלו לא שאפילו שם, התוספות וכתבו
כך. רבינו דעת שגם ונראה קשה. יותר היא כזו חבטה כי בכוח. אותה מפילים כשאחרים איברים לריסוק לא36)חוששים אם

הירך. כאב לה שיש מחזיקים שאנו מפני שנפלה, אחריהם.37)נודע רודפים שהיו טפחים.38)כגון עשרה של מגובה ואפילו
ציפורניו,39) ונועץ נפשו אומד הוא ראשונה משעה להפילו רוצים אדם שבני מרגיש כשהוא בכוח אותו שמפילים פי על ואף

פתאומית. היא הנפילה ולכן לנפילה מתכונן ואינו יפיל שהוא חושב אחד כל שם כי זה, את זה המנגחים לזכרים דומה זה ואין
איברים.40) ריסוק משום וחוששין קשה דבר הוא ונכבש מחליק שאינו כל שם: בסוגיא הכלל פי שהדבק41)על רש"י פירש

ומתחבט. ונופל קצת ופורח ומתאמץ נדבק והעוף קטן דף על ונחבט.42)מרוח לאט.43)ונפל לאט ונופל בשנייה שפורח
והלך.44) עמד כן אם הנהר.45)אלא פני על כורחו על נפל רש"י בדיקה.46)ופירש צריכה ואינה כהליכה שזהו
אותו.47) מוליכים המים כאן לומר חוששין אין למטה מלמעלה שט אפילו עומדים מים הם אם אבל יותר48)בזוחלים. שט

והקש. מהתבן אותו.49)מהר מוליכים המים ולא עצמו בדיקה.50)מכוח צריכה ואינה כהליכה המוח51)שהוא מקום גם
בדיקה. צורתו.52)צריך שאפילו53)והפסיד איברים", ריסוק משום בו אין הרחם "בית שם. נחמן רב מאמר מפרש רבינו

מבארים מפרשים ושאר רש"י אבל אחרים. איברים מרסקת אינה וכן מזיק אינו וריסוקה רכה שהרחם מפני לו חוששין אין נתרסק
ה של אבריו נתרסקו שמא חוששין אין כן פי על ואף צר הרחם בית נחמן: רב של ואינוהמימרא הדחק מפני לידתו בשעת וולד

בדיקה. וקנה.54)צריך וושט השחיטה, נפילה.55)סימני אצל הם קשים לעת56)שהסימנים מעת צריכה אינה עמדה שם.
בדיקה, מועילה אינה לעת מעת ובתוך יממה). = לעת (מעת לעת מעת צריכה עמדה לא (אבל) הא שעות]. 24 של [=המתנה

צורתו. תיפסד ריסוק בו שיש אבר כל שאז לעת מעת שתשהה עד לאלתר ניכר הריסוק שאין כשראינו57)והטעם רק נאמר זה דין
כתב לא ולפיכך לעת מעת תוך אפילו הבדיקה מועילה הקודמות בהלכות שנתבארו להם "שחוששין" המקרים בכל אבל שנפלה,

וכו'. שתשהה עד רבינו יותר.58)שם שמצוי עוף לעניין הלשון משנה ורבינו בהמה. לעניין שם, שלושה59)משנה שבכל
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.Ëלּה חֹוׁשׁשין אין - הלכה אם הּגג: מן ׁשּנפלה ;26ּבהמה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
לּה חֹוׁשׁשין - הלכה ולא עמדה מחמת27ואם קפצה . ְְְְְְֲִִֵַָָָָָָָֹ

לּה28עצמּה חֹוׁשׁשין אין למעלה29- הּניחּה ּומצאּה30. ְְְְְִִִֵַַָָָָָָ
נפלה31למּטה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין אין -32. ְְְִֵֶַָָָָָ

.Èלהן33זכרים חֹוׁשׁשין אין - זה את זה נפלּו34המנּגחין ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
להן חֹוׁשׁשין - מג35לארץ ׁשהיתה ּבהמה וכן .- רגליה ררת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ

חֹוׁשׁשין נפסק36אין ׁשּמא אֹו איבריה נתרּסקּו ׁשּמא לּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשדרּה. ׁשל ְִֶַָהחּוט

.‡Èהּדיר לאחֹורי אֹותן ּומׁשליכין הּטלאים ׁשּגֹונבין ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָּגּנבים
ׁשאין מּפני איברים, רּסּוק מּׁשּום להן חֹוׁשׁשין אין -ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָ
החזירּום ואם יׁשּתּברּו. ׁשּלא ּבכּונה אּלא אֹותן ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹמׁשליכין

יראה מחמת לּדיר: מחמת37והׁשליכּום להן; חֹוׁשׁשין - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
להחזירם ׁשּמתּכּוין מּפני להן, חֹוׁשׁשין אין - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּתׁשּובה

ּבהׁשלכתן. ויּזהרּו ְְְְֲִִֵַָָָָׁשלמים
.·Èנפילה ׁשּנפל ּפי על אף לׁשחיטה, ׁשהרּביצּוהּו ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָׁשֹור

חֹוׁשׁשין אין - אֹותֹו ׁשּמּפילין ּבעת קֹול לּה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָגדֹולה
צּפרניו38לֹו ׁשּנֹועץ מּפני לארץ.39, ׁשּמּגיע עד ּומתחּזק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
.‚È,זנבּה ּכלּפי הּמּכה לּה והלכה ראׁשּה על הּבהמה ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹהּכה

אֹותּה הּכה ואפּלּו ראׁשּה, ּכלּפי לּה והלכה זנבּה על ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹאֹו
ּבּמּטה יׁש ואם לּה. חֹוׁשׁשין אין - הּׁשדרה ּכל על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבמּטה
למקצת הּמּטה ראׁש הּגיע ואם לּה. חֹוׁשׁשין - חליֹות ְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹֻֻחליֹות
- הּׁשדרה לרחב הּכּה אם וכן לּה. חֹוׁשׁשין - ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹהּׁשדרה

לּה. ְִָחֹוׁשׁשין
.„Èקּפה אֹו חּטים ׁשל ּכרי ּכגֹון קׁשה, ּדבר על ׁשּנחּבט ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֻעֹוף

ּבהן וכּיֹוצא ׁשקדים ואם40ׁשל אברים. לרּסּוק חֹוׁשׁשין - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָ
וכּיֹוצא והאפר והּתבן ּכפּולה ּכסּות ּכגֹון ,ר ּדבר על ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָנחּבט

לֹו. חֹוׁשׁשין אין - ְִֵֶָבהן

.ÂËּכנפיו ונתחּבט41נדּבקּו צידה ּבׁשעת ּבכנף42ּבדבק אם : ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
לֹו חֹוׁשׁשין אין - נאחז כנפיו43אחת ּבׁשּתי נאחז ואם ; ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַַַָָ

לֹו חֹוׁשׁשין - ּבגּופֹו .44ונתחּבט ְְְְִִֵַ
.ÊËהּמים ּפני על מּמּטה45נחּבט קֹומתֹו מלא ׁשט אם : ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹ

לֹו חֹוׁשׁשין אין - הּמים לעּמת ׁשט46למעלה אם אבל ; ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֻ
הּמים ׁשּמא לֹו, חֹוׁשׁשין - הּמים הּלּו עם למּטה ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָמּמעלה

אֹותֹו הּמֹוליכין קׁש47הם אֹו לתבן קדם ואם ׁשּמהּלכין48. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָ
עצמֹו מחמת ׁשט זה הרי - הּמים ּגּבי חֹוׁשׁשין49על ואין , ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ

.50לֹו

.ÊÈ,מּיד לׁשחט מּתר - לּה' חֹוׁשׁשין 'אין ׁשאמרנּו מקֹום ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֻּכל
ׁשאמרנּו מקֹום וכל אבר. נתרּסק ׁשּמא לבּדק צרי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואינֹו
ּכּלֹו החלל ּכל ּכנגד לבּדק צרי - ׁשחטּה אם לּה', ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָֹֻ'חֹוׁשׁשין

הראׁש הּטרפֹות51מּקדקד מן טרפה ּבּה מצא אם .הּיר עד ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹֹ
ונפסדה ׁשּבפנים האיברים מן אבר ׁשּנתרּסק אֹו ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּמנינּו,

נתרּסק אפּלּו טרפה. זֹו הרי - האי52צּורתֹו מן בריםאבר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ
חּוץ טרפה; זֹו הרי - ּוכליֹות טחֹול ּכגֹון ּכׁשרה, נּטלּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָׁשאם

הרחם מּתרת.53מּבית זֹו הרי - נתרּסק ׁשאם , ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻ
.ÁÈּבדיקה54והּסימנין צריכין הּנפילה55אינן ׁשאין ּבכאן, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

אֹותן. ְֶֶַָממעכת
.ËÈעד אֹותּה לׁשחט אסּור - עמדה ולא הּגג מן ְְְְִִַַַָָָָָָֹֹנפלה

לעת מעת זֹו56ׁשּתׁשהה הרי - זה זמן ּבתֹו ׁשחט ואם ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
ּבדיקה57טרפה צריכה - לעת מעת אחר אֹותּה ּוכׁשּׁשֹוחט . ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Îהעֹוף על ּברגלֹו ׁשּדרס מי אֹו58וכן ּבהמה, ׁשּדרסּתּו אֹו , ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

לעת מעת אֹותֹו מׁשהין - מפרּכס הּוא והרי לּכתל, 59ׁשּטרפֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
ׁשּבארנּו. ּכּדר אֹותֹו ּובֹודקין אֹותֹו ׁשֹוחטין ּכ ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָואחר

.‡Îמחמת ׁשּלא ואפּלּו טרפה, - רּבן ׁשּנּדלּדלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻסימנים
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הן". מסיני למשה שהלכה בדיקה.26)בטריפות צריכה בדיקה.27)ואינה אומדת29)מעצמה.28)וצריכה הקופצת שכל
איבריה. תרסק שלא הקפיצה לפני הגג.30)נפשה הארץ.31)על ואמדה32)על לדעת עצמה את הפילה שהיא אומרים אלא

וכשרה. שוורים.33)נפשה או איברים.34)אילים טפחים35)לריסוק עשרה מגובה נפלו לא שאפילו שם, התוספות וכתבו
כך. רבינו דעת שגם ונראה קשה. יותר היא כזו חבטה כי בכוח. אותה מפילים כשאחרים איברים לריסוק לא36)חוששים אם

הירך. כאב לה שיש מחזיקים שאנו מפני שנפלה, אחריהם.37)נודע רודפים שהיו טפחים.38)כגון עשרה של מגובה ואפילו
ציפורניו,39) ונועץ נפשו אומד הוא ראשונה משעה להפילו רוצים אדם שבני מרגיש כשהוא בכוח אותו שמפילים פי על ואף

פתאומית. היא הנפילה ולכן לנפילה מתכונן ואינו יפיל שהוא חושב אחד כל שם כי זה, את זה המנגחים לזכרים דומה זה ואין
איברים.40) ריסוק משום וחוששין קשה דבר הוא ונכבש מחליק שאינו כל שם: בסוגיא הכלל פי שהדבק41)על רש"י פירש

ומתחבט. ונופל קצת ופורח ומתאמץ נדבק והעוף קטן דף על ונחבט.42)מרוח לאט.43)ונפל לאט ונופל בשנייה שפורח
והלך.44) עמד כן אם הנהר.45)אלא פני על כורחו על נפל רש"י בדיקה.46)ופירש צריכה ואינה כהליכה שזהו
אותו.47) מוליכים המים כאן לומר חוששין אין למטה מלמעלה שט אפילו עומדים מים הם אם אבל יותר48)בזוחלים. שט

והקש. מהתבן אותו.49)מהר מוליכים המים ולא עצמו בדיקה.50)מכוח צריכה ואינה כהליכה המוח51)שהוא מקום גם
בדיקה. צורתו.52)צריך שאפילו53)והפסיד איברים", ריסוק משום בו אין הרחם "בית שם. נחמן רב מאמר מפרש רבינו

מבארים מפרשים ושאר רש"י אבל אחרים. איברים מרסקת אינה וכן מזיק אינו וריסוקה רכה שהרחם מפני לו חוששין אין נתרסק
ה של אבריו נתרסקו שמא חוששין אין כן פי על ואף צר הרחם בית נחמן: רב של ואינוהמימרא הדחק מפני לידתו בשעת וולד

בדיקה. וקנה.54)צריך וושט השחיטה, נפילה.55)סימני אצל הם קשים לעת56)שהסימנים מעת צריכה אינה עמדה שם.
בדיקה, מועילה אינה לעת מעת ובתוך יממה). = לעת (מעת לעת מעת צריכה עמדה לא (אבל) הא שעות]. 24 של [=המתנה

צורתו. תיפסד ריסוק בו שיש אבר כל שאז לעת מעת שתשהה עד לאלתר ניכר הריסוק שאין כשראינו57)והטעם רק נאמר זה דין
כתב לא ולפיכך לעת מעת תוך אפילו הבדיקה מועילה הקודמות בהלכות שנתבארו להם "שחוששין" המקרים בכל אבל שנפלה,

וכו'. שתשהה עד רבינו יותר.58)שם שמצוי עוף לעניין הלשון משנה ורבינו בהמה. לעניין שם, שלושה59)משנה שבכל
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נתקּפלּו אם וכן לׁשחיטה60נפילה. ראּויין אינן ׁשהרי ,61. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָ
הּלחי מן הּוׁשט ּתרּבץ רב נתּפרק אם זֹו62אבל הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

לׁשח ראּוי הּתרּבץ ׁשאין ׁשּבארנּו.63יטהמּתרת; ּכמֹו , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

וצלעֹות‡. צלעֹותיה. רב ׁשּנׁשּתּברּו הּוא ּכיצד? ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָֹׁשבּורה
נׁשּתּברּו מּכאן. עּׂשרה ואחת מּכאן עּׂשרה אחת הן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּבהמה
מּכאן ואחת מּכאן עּׂשרה אחת אֹו מּכאן, וׁשׁש מּכאן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשׁש

הּׁשדרה. מּול ׁשל מחצין ׁשּנׁשּברּו והּוא טרפה. -ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ
ּגדֹולֹות·. צלעֹות היּו אם מּכאן: וׁשׁש מּכאן ׁשׁש ְְְְְִִִִֵֵָָָָנׁשּברּו

ואף רב ׁשהן ּפי על אף לאו, ואם טרפה; - מח ּבהן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיׁש
רב נעקרּו אם וכן מּתרת. - הּׁשדרה ּכלּפי ׁשּנׁשּברּו ּפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻעל
וחצי אחת צלע אפּלּו נעקרה ואם טרפה. - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָצלעֹותיה
אם וכן טרפה. זֹו הרי - בּה ּתקּועה ׁשהּצלע עּמּה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻחליתּה
החליֹות מן היתה אפּלּו אחת, חליא הּׁשדרה מן ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֻֻנעקרה
טרפה. זֹו הרי - צלעֹות ּבהן ׁשאין הּכסלים מן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּלמּטה

ׁשּלֹו:‚. הּכף מן ויצא מעּקרֹו ׁשּלּה הּיר ׁשּנׁשמט ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבהמה
על ׁשּיֹוצאת הּכף ׁשּבעצם היתדֹות והן ניביו, נתאּכלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָאם
נתאּכלּו לא ואם טרפה; זֹו הרי - אֹותֹו ואֹוחזת הּזכר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהעצם

מּתרת. -ֶֶֻ
מעּקרֹו„. ּכנפֹו נׁשמט טרפה. - ירכֹו נׁשמט אם ּבעֹוף, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָוכן

אֹותּה ּבֹודקין ּולפיכ ׁשּלֹו, הראה נּקבה ׁשּמא חֹוׁשׁשין -ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָ
מּתרת, - מעּקרּה ידּה ׁשּנׁשמטה ּובהמה יאכל. ּכ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻואחר

לּה. חֹוׁשׁשין ְְִֵָואין
ּפי‰. על אף ּכסלע, מּמּנה ׁשּנּטל חּיה אֹו ּבהמה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּגלּגלת

וא טרפה. - הּקרּום נּקב ּבהןׁשּלא ׁשּיׁש נקבים נּקבּו ם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
לכסלע. מצטרפין ּכּלן - ְְְִִִִֶַָָָֻחּסרֹון

.Âאף טרפה, - הּקפּה ורב ּגבהּה רב ׁשּנחּבס ּגלּגלת ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻוכן
ּגבהּה רב נחּבס ּכלּום. מּמּנה חסר ולא ׁשלם ׁשהּקרּום ּפי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹעל
ּגבהּה רב והרי הּקפּה רב ׁשּנחּבס אֹו קּים, הּקפּה רב ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹוהרי
אֹותּה. ׁשאֹוסרין לי, ויראה טרפה. ספק זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָקּים

.Êעל אף ּגלּגלּתֹו, עצם נּקב אם אּוזים, ּכגֹון מים, ׁשל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֻעֹוף
עֹוף .ר ׁשּקרּומֹו מּפני טרפה, - מח ׁשל קרּום נּקב ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּפי
- ּבעץ אֹו ּבאבן ׁשּנּגף אֹו ראׁשֹו, על חלּדה ׁשהּכּתּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּיּבׁשה
ודֹוחק ּפיו לתֹו ידֹו מכניס אֹו ונֹועץ, הּנקב ּבצד ידֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָמּניח
הּקרּום ׁשּנּקב ּבידּוע - הּנקב מן הּמח יצא אם ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלמעלה.

מּתר. - לאו ואם ְְִֵַָָֻּוטרפה,
.Áאֹו מצּננת, אֹו מעּׁשנת ׁשהיתה אֹו ּדם, ׁשאחזּה ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻֻּבהמה

הרי - הרעים מים ׁשתתה אֹו הּבהמה, ׁשהֹורג סם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאכלה
נחׁש ׁשּנׁשכּה אֹו האדם, את ׁשהֹורג סם אכלה מּתרת. ְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻזֹו

סּכנת מּפני ואסּורה טרפה, מּׁשּום מּתרת - בֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻוכּיֹוצא
ְָנפׁשֹות.

.Ëׁשּיּמצאּו ואפׁשר ּכׁשּיּפרטּו הּמנּויֹות הּטרפֹות ּכל ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָנמצאּו
ׁשּנתּבארּו הּסדר על הן ואּלּו ׁשבעים. - וחּיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבבהמה
קרּום נּקב ג) הּוׁשט. ּתרּבץ נּקב ב) ּדרּוסה. א) זה: ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָּבחּבּור
לבית עצמֹו הּלב נּקב ה) עצמֹו. הּמח נתמסמס ד) מח. ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַֹֹׁשל
הּכבד. קני נּקבּו ח) הּמרה. נּקבה ז) הּלב. קנה נּקב ו) ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָחללֹו.
נּקב יב) הּמסס. נּקב יא) הּכרס. נּקב י) הּקבה. נּקבה ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָט)
לחּוץ הּמעים יצאּו יד) מעיה. נּקבּו יג) הּכֹוסֹות. ְְִִֵֵֵֶַַַַָָּבית
יז) הּמרה. חסרה טז) ּבעביֹו. הּטחֹול נּקב טו) ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָונהפכּו.
ׁשּתי נמצאּו יט) הּקבה. חסרה יח) מררֹות. ׁשּתי ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָנמצאּו
חסר כב) ּכרסים. ׁשני נמצאּו כא) הּכרס. חסר כ) ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָקבֹות.
כה) הּכֹוסֹות. ּבית חסר כד) מססים. ׁשני נמצאּו כג) ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָהּמסס.
כז) הּמעים. מן אחד חסר כו) הּכֹוסֹות. ּבּתי ׁשני ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָנמצאּו
למּטה הּקנה נּקב כט) הראה. נּקבה כח) מעים. ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָנמצאּו
ראה, מּסמּפֹוני סמּפֹון נּקב ל) לׁשחיטה. ראּוי ׁשאינֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָּבמקֹום
סמּפֹון נּמֹוק לב) הראה. מן מקֹום נאטם לא) לחברֹו. ְֱֲֲִִִִֵֵֶַַָָָאפּלּו
נמצאּו לד) ּבראה. סרּוחה לחה נמצאה לג) הראה. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָמּסמּפֹוני
ּפי על אף עכּורין, מים ּבּה נמצאּו לה) סרּוחים. מים ְְְֲִִִִִִַַַַָָּבּה
לח) מראיה. נׁשּתּנּו לז) הראה. נתמסמסה לו) הסריחּו. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
מ) האּנֹות. מּמנין הראה חסרה לט) ּבמראיו. הּוׁשט ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻנהּפ
אּנה נסרכה מב) מּגּבּה. האּנֹות הֹותירּו מא) האּנֹות. ְְְְִִִִַַָָָָָֻֻֻנתחּלפּו
אזנים. חּתּו ּבלא הראה נמצאה מג) ּכסדרן. ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹֹֻלאּנה
נמצאה מו) ּגּופּה. מקצת יבׁש מה) הראה. מקצת חסר ְְְְִִִֵַַָָָָָָָָמד)
מח) אדם. מּפחד הראה צמקה מז) ועֹומדת. נפּוחה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהראה
ׁשהיתה אֹו מט) .ׁשּנחּת ּבין ּברּיתֹו מּתחּלת ּבין הרגל, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָחסר
נּטל נב) הּכבד. נּטלה נא) הּגידים. צמת נּטלה נ) רגל. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיתרה
ׁשּלקתה. ּכליא נד) ּביֹותר. ׁשהקטינה ּכליא נג) העליֹון. ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָֻֻלחי
מים ּבּה ׁשּנמצאּו ּכליא נו) לחה. ּבּה ׁשּנמצאת ּכּליא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻֻנה)
ּבּה ׁשּנמצאּו ּכליא נז) סרּוחין. ׁשאינן ּפי על אף ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֻעכּורין,
חּוט מח נמר נט) הּׁשדרה. חּוט נפסק נח) סרּוחין. ְְְְִִִִִַַַַַָֹמים
הּכרס. את החֹופה הּבּׂשר רב נקרע ס) ונתמסמס. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּׁשדרה
סג) מּנפילה. איבריה נתרּסקּו סב) ׁשעליה. העֹור נגלד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָסא)
רב נעקרּו סה) צלעֹותיה. רב נׁשּתּברּו סד) הּסימנין. ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹנּדלּדלּו
חליה נעקרה סז) ּבחליתּה. אחת צלע נעקרה סו) ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻצלעֹותיה.

חס סט) מעּקרֹו. הּיר נׁשמט סח) ּכסלע.אחת. הּגלּגלת רה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
ונתרֹוצץ. הּגלּגלת רב נחּבס ְְְְִֵֶֶַַֹֹֻע)

.Èהחּיה ואת הּבהמה את ׁשאֹוסרין חליים הּׁשבעים ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלּו
וכל ּומׁשּפטיו. מהן אחד ּכל נתּבאר ּכבר טרפה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹמּׁשּום
ולּבהמה לעֹוף הּמצּויין ּבאיברין ּבעֹוף ׁשּיּמצא מהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשאפׁשר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

איברים. לריסוק חוששין אלו הצוואר.60)אופנים באורך מהם אחד של רובו או שניהם טריפה61)שנעקרו אינה בנתקפלו
גדולות. הלכות בעל של שיטתו היא כך נאסרה, לשחיטה ראויים שאינן מתוך אלא הקיפול, עצם מפני הסימנים62)ממש אבל

לזה. זה מחוברים וגם הצוואר באורך הואיל63)מחוברים ואסורה, עיקור זה הרי כולו נתפרק ואם סימנין. עיקור כאן אין כן ואם
הצוואר. באורך חיבורם ממקום הסימנים נעקרו שלא אפשר אי הלחי מן נעקר כולו נשמט1)ותרבץ ואם כיצד; שבורה יבאר

שימצאו שאפשר טרפיות שבעים נפשות; סכנת מפני האסורה היקפה; רוב או גובהה רוב שנחבט גולגולת מעיקרו; העור כנף
ידו. מתחת טרפה שיצאתה וטבח אלו; טרפיות על להוסיף שאין ודין הבהמה; על יתר לעוף שיש טרפיות שתי הסדר; על ומניינם

dhigy zekld - fenz 'g oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּבּכליא מטרפֹות חּוץ הּוא; אחד ּובעֹוף ּבּבהמה ּדינֹו -ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
אּנֹות חּתּו לֹו אין ׁשהעֹוף מּפני הראה. וׁשּבאּנֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻוׁשּבּטחֹול
עגל העֹוף ּוטחֹול ידּוע. מנין לֹו אין - יּמצא ואם ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֹּכּבהמה,
וׁשּבּטחֹול ׁשּבּכליא ּוטרפֹות ּבהמה. ּכטחֹול ואינֹו ענב, ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻּכמֹו
לא ּולפיכ ּבעֹוף, כנגּדן ׁשּיהיה ּכדי ּבּבהמה אֹותן מנּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹלא
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבעֹוף. ׁשעּור ׁשהקטינה לכליא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻנתנּו

.‡Èּפי על ואף הּבהמה, על יתר ּבעֹוף יׁש טרפֹות ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָּוׁשּתי
ּבני מראה ׁשּנׁשּתּנּו עֹוף הן: ואּלּו האיברים. אֹותן לּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּיׁש

ראׁשֹו. עצם ׁשּנּקב הּמים ועֹוף האּור, מחמת ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמעיו
.·Èלבהמה ׁשארע ׁשּכל ּכלל. אּלּו טרפֹות על להֹוסיף ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹואין

הראׁשֹונים דֹורֹות חכמי ׁשּמנּו מאּלּו חּוץ לעֹוף אֹו לחּיה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָאֹו
ואפּלּו ׁשּתחיה, אפׁשר - יּׂשראל דיני ּבבּתי עליהן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָוהסּכימּו

לחיֹות. סֹופּה ׁשאין הרפּואה מּדר לנּו ְְִִֵֶֶֶַָָָָנֹודע
.‚Èׁשּיראה ּפי על אף טרפה, ׁשהן ואמרּו ׁשּמנּו אּלּו ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכן

ואפׁשר ממיתין אינן ׁשּמקצתן ׁשּבידנּו הרפּואה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבדרכי
על ׁשּנאמר: חכמים. ּׁשּמנּו מה אּלא ל אין - מהן ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּתחיה

הּתֹורה יֹורּו.ּפי אׁשר ֲִֶַָ
.„Èּבחזקת הּוא והרי האּלּו הּטרפֹות יֹודע ׁשהּוא טּבח ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכל

ּבזה ואין ולמּכר, לעצמֹו ולבּדק לׁשחט לֹו מּתר - ְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֹֹֻּכׁשרּות
ּבעדּותֹו הניה לֹו יׁש ּבין ּבאּסּורין, נאמן אחד ׁשעד ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָחׁשׁש;
ּבּׂשר לֹוקחין ׁשאין ּבארנּו, ּוכבר ּבעדּותֹו. הניה לֹו אין ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָּבין
ּבארץ אֹו לארץ ּבחּוצה לעצמֹו ּובֹודק ׁשּׁשֹוחט ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּטּבח
יצאת ואם ממחה. היה ּכן אם אּלא הּזה, ּבּזמן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻיּׂשראל
חֹוזר ואינֹו אֹותֹו, ּומעבירין אֹותֹו, מנּדין - ידֹו מּתחת ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָטרפה
אבדה ויחזיר אֹותֹו מּכירין ׁשאין למקֹום ׁשּיל עד ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלכׁשרּותֹו

חׁשּוב. ּבדבר לעצמֹו טרפה יֹוציא אֹו חׁשּוב ְְְְְִֵַָָָָָָָּבדבר

עּׂשר אחד 1ּפרק
¤¤©©¨¨

אּלּו,‡. מּטרפֹות טרפֹות ספק ּבהן ׁשּנֹולד עֹוף אֹו ּבהמה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּכל
ואין חּיה ּבידי ׁשּנדרסה אֹו הלכה, ולא ׁשּנפלה ּבהמה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹּכגֹון
אֹו האּדים, לא אֹו מעים ּבני ּכנגד ּבּׂשר האּדים אם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹידּוע
וכּיֹוצא מעּוטּה, אֹו רּבּה אם ידּוע ואין גלּגלּתּה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻׁשּנחּבסה
זֹו הרי - חדׁש עּׂשר ׁשנים וׁשהה זכר היה אם אּלּו: ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָֹּבדברים
עד - נקבה היתה ואם הּבהמֹות; ּכל ּכׁשאר ׁשלמה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבחזקת
ׁשּתלד עד - ּובנקבה חדׁש, עּׂשר ׁשנים - ּבזכר ּובעֹוף: ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּתלד.
ותלד. ׁשנּיה טעינה ותטען הראׁשֹונה, טעינה ׁשל הּביצים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּכל

ׁשּמא·. זה, זמן ּבתֹו לנכרי זֹו טרפה ספק למּכר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹואסּור
ליּׂשראל. ְְְְִִֵֶָָימּכרּנה

חֹוׁשׁשין‚. ואין הם, ּבריאים ּבחזקת - ועֹוף חּיה ּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכל
ּכׁשרה ׁשחיטה ּכׁשּיּׁשחטּו ,לפיכ טרפה. ּבהן יׁש ׁשּמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָלהם

ׁשּמ ּבדיקה צריכין אינן אּלא- הּטרפֹות, מן אחת ּבהן יׁש א ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
לֹו, ׁשחֹוׁשׁשין ּדבר להן ׁשּיּולד עד הּתר ּבחזקת הן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהרי

ּבלבד. דבר אֹותֹו על ּבֹודקין ּכ ְְְִִַַַַָָָואחר
הראה„. את ּבֹודקין - עֹוף ׁשל הּגף ׁשּנׁשמט ּכגֹון ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?

נתרּסקּו ׁשּמא אֹותּה ּבֹודקין - הּבהמה נפלה נּקבה. ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּמא

ׁשּמא מח ׁשל קרּום ּבֹודקין - הראׁש עצם נתרּצץ ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹאיבריה.
ּבהן וכּיֹוצא רמח אֹו חץ ּבּה נזרק אֹו קֹוץ אֹותּה הּכה ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹנּקב.
החלל ּכל ּכנגד ּבדיקה ּוצריכה לּה, חֹוׁשׁשין - לחללּה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָונכנס
ּכל וכן ּבנקיבתן. ׁשּתּטרף האיברין מן אחד נּקב ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּמא

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
ּכמֹו‰. סרכֹות ׁשּנמצאּו אֹו צמחין ׁשהעלתה ראה ,ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָלפיכ

- הּכבד לטרּפׁש אֹו לּלב אֹו ולּדפן מּמּנה ּתלּויין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹחּוטין
ּבּה נמצא אם וכן בדיקה. ּוצריכה נּקבה, ׁשּמא לּה ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָָחֹוׁשׁשין
ׁשּתחּתיו, סמּפֹון נּקב ׁשּמא חֹוׁשׁשין - לחה מלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאבעּבּוע

ּבדיקה. ְְִִָָּוצריכה
.Âּתלּויה הראה נמצאת ׁשאם זֹו, ּדר על היה הּדין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמן

אֹו ולּדפן ראה ׁשל האֹום מן היּו אם חּוטין, ּכמֹו ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹּבסרכֹות
הּסרכא את ׁשחֹותכים - הּכבד לטרּפׁש אֹו לּלב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהיּו
נמצאת אם ּבפֹוׁשרין. אֹותּה ונֹופחין הראה את ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָּומֹוציאין
ׁשלמה היא הרי - הּמים נתּבעּבע לא ואם טרפה; - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹנקּובה
ׁשּמא אֹו נקב, ּבמקֹום היתה לא זֹו וסרכא ּומּתרת, נקב ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻמּכל
,ּכ ׁשהֹורה מי ראינּו לא ּומעֹולם ּבלבד. העליֹון קרּום ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹנּקב

.ּכ ּבֹו ׁשעֹוּׂשין מקֹום ׁשמענּו ְְִֶַָָָֹולא
.Êחכמי מּדברי הּנראין הּדברים הן ׁשאּלּו ּפי על ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָואף

את ּכׁשּׁשֹוחטין הּוא: ּכ ּביּׂשראל הּפׁשּוט הּמנהג ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּגמרא,
ּכבד, ׁשל הּטרּפׁש את קֹורעין - החּיה את אֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּבהמה
בּסרכא, ּתלּויה נמצאה לא אם ּבמקֹומּה. הראה את ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹּובֹודקין
ׁשּבמקֹום ולּבּׂשר הראה מאזני אזן ּבין סרכא ׁשּנמצאה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאֹו
אֹו ׁשּבחזה, ּבּׂשר ּבין הּצלעֹות ׁשּבין ּבּׂשר ּבין ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָרביצתּה,
לאזן האֹום מן אֹו הּסדר על לאזן מאזן סרכא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשּנמצאה

אֹותּה. מּתירין אּלּו הרי - לּה ְֲִִֵֵַַָָָהּסמּוכה
.Áמקֹום לאיזה ראה ׁשל האֹום מן יֹוצא חּוט נמצא ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָואם

אֹותּה. אֹוסרין - הּׂשערה ּכחּוט היה ואפּלּו ,ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָׁשּיּמׁש
.Ëלטרּפׁש אֹו לּלב מׁשּו חּוט הראה מן היה אם ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָוכן

האֹום מן החּוט ׁשהיה ּבין לּורּדא, אֹו הּלב לכיס אֹו ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּכבד
- הּׂשערה ּכחּוט היה ואפּלּו האזן, מן ׁשהיה ּבין ראה ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשל
חּוט אֹו ּבכיסּה ּדבּוקה ׁשּנמצאת ורּדא וכן אֹותּה. ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָאֹוסרין
לאזן מאזן הּיֹוצא וחּוט אֹותּה. אֹוסרין - לכיסּה מּמּנה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹיֹוצא

אֹותּה. אֹוסרין - הּסדר על ְִֵֶֶַַָֹׁשּלא
.Èלּבּׂשר האזן מן סרכא מצאּו אם ׁשּמנהגן, מקֹומֹות ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹיׁש

אֹותּה. אֹוסרין - ּבׁשּתיהן דבּוקה והּסרכא ׁשּבּצלעֹות, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָולעצם
מקֹומֹות ּומעּוט הּמּתירין. מן ואני האֹוסרין, מן מרי ְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָואּבא

אֹוסר. ואני לבּדֹו, ּבעצם נדּבקה אפּלּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָמּתירין
.‡Èורב נקב. ּבּה יׁש ׁשּמא הראה, ׁשּנֹופחין מקֹומֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹויׁש

לחׁשׁש. ׁשּגֹורם ּדבר נֹולד לא ׁשהרי נֹופחין, אין ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּמקֹומֹות
לנּו נֹולד אם אּלא ּובּמערב ּבספרד ראה נפחנּו לא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּומעֹולם

ׁשחֹוׁש לֹו.דבר ׁשים ְִֶָָ
.·Èּפי על אּלא הּדין, ּפי על אינן - ּכּלן האּלּו ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּודברים

עֹוף, ׁשּבדק ּבמי ׁשמענּו לא ּומעֹולם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמנהג,
חׁשׁש. לֹו נֹולד אם ֲִֶַָָאּלא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הריאה.1) בדיקת ומנהג הם; בריאים בחזקת ועוף חיה בהמה כל אלו; מטרפות טרפות ספק בה שנולד עוף או בהמה יבאר
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ׁשּבּכליא מטרפֹות חּוץ הּוא; אחד ּובעֹוף ּבּבהמה ּדינֹו -ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
אּנֹות חּתּו לֹו אין ׁשהעֹוף מּפני הראה. וׁשּבאּנֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻוׁשּבּטחֹול
עגל העֹוף ּוטחֹול ידּוע. מנין לֹו אין - יּמצא ואם ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֹּכּבהמה,
וׁשּבּטחֹול ׁשּבּכליא ּוטרפֹות ּבהמה. ּכטחֹול ואינֹו ענב, ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻּכמֹו
לא ּולפיכ ּבעֹוף, כנגּדן ׁשּיהיה ּכדי ּבּבהמה אֹותן מנּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹלא
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבעֹוף. ׁשעּור ׁשהקטינה לכליא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻנתנּו

.‡Èּפי על ואף הּבהמה, על יתר ּבעֹוף יׁש טרפֹות ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָּוׁשּתי
ּבני מראה ׁשּנׁשּתּנּו עֹוף הן: ואּלּו האיברים. אֹותן לּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּיׁש

ראׁשֹו. עצם ׁשּנּקב הּמים ועֹוף האּור, מחמת ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמעיו
.·Èלבהמה ׁשארע ׁשּכל ּכלל. אּלּו טרפֹות על להֹוסיף ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹואין

הראׁשֹונים דֹורֹות חכמי ׁשּמנּו מאּלּו חּוץ לעֹוף אֹו לחּיה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָאֹו
ואפּלּו ׁשּתחיה, אפׁשר - יּׂשראל דיני ּבבּתי עליהן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָוהסּכימּו

לחיֹות. סֹופּה ׁשאין הרפּואה מּדר לנּו ְְִִֵֶֶֶַָָָָנֹודע
.‚Èׁשּיראה ּפי על אף טרפה, ׁשהן ואמרּו ׁשּמנּו אּלּו ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכן

ואפׁשר ממיתין אינן ׁשּמקצתן ׁשּבידנּו הרפּואה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבדרכי
על ׁשּנאמר: חכמים. ּׁשּמנּו מה אּלא ל אין - מהן ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּתחיה

הּתֹורה יֹורּו.ּפי אׁשר ֲִֶַָ
.„Èּבחזקת הּוא והרי האּלּו הּטרפֹות יֹודע ׁשהּוא טּבח ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכל

ּבזה ואין ולמּכר, לעצמֹו ולבּדק לׁשחט לֹו מּתר - ְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֹֹֻּכׁשרּות
ּבעדּותֹו הניה לֹו יׁש ּבין ּבאּסּורין, נאמן אחד ׁשעד ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָחׁשׁש;
ּבּׂשר לֹוקחין ׁשאין ּבארנּו, ּוכבר ּבעדּותֹו. הניה לֹו אין ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָּבין
ּבארץ אֹו לארץ ּבחּוצה לעצמֹו ּובֹודק ׁשּׁשֹוחט ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּטּבח
יצאת ואם ממחה. היה ּכן אם אּלא הּזה, ּבּזמן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻיּׂשראל
חֹוזר ואינֹו אֹותֹו, ּומעבירין אֹותֹו, מנּדין - ידֹו מּתחת ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָטרפה
אבדה ויחזיר אֹותֹו מּכירין ׁשאין למקֹום ׁשּיל עד ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלכׁשרּותֹו

חׁשּוב. ּבדבר לעצמֹו טרפה יֹוציא אֹו חׁשּוב ְְְְְִֵַָָָָָָָּבדבר

עּׂשר אחד 1ּפרק
¤¤©©¨¨

אּלּו,‡. מּטרפֹות טרפֹות ספק ּבהן ׁשּנֹולד עֹוף אֹו ּבהמה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּכל
ואין חּיה ּבידי ׁשּנדרסה אֹו הלכה, ולא ׁשּנפלה ּבהמה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹּכגֹון
אֹו האּדים, לא אֹו מעים ּבני ּכנגד ּבּׂשר האּדים אם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹידּוע
וכּיֹוצא מעּוטּה, אֹו רּבּה אם ידּוע ואין גלּגלּתּה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻׁשּנחּבסה
זֹו הרי - חדׁש עּׂשר ׁשנים וׁשהה זכר היה אם אּלּו: ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָֹּבדברים
עד - נקבה היתה ואם הּבהמֹות; ּכל ּכׁשאר ׁשלמה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבחזקת
ׁשּתלד עד - ּובנקבה חדׁש, עּׂשר ׁשנים - ּבזכר ּובעֹוף: ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּתלד.
ותלד. ׁשנּיה טעינה ותטען הראׁשֹונה, טעינה ׁשל הּביצים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּכל

ׁשּמא·. זה, זמן ּבתֹו לנכרי זֹו טרפה ספק למּכר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹואסּור
ליּׂשראל. ְְְְִִֵֶָָימּכרּנה

חֹוׁשׁשין‚. ואין הם, ּבריאים ּבחזקת - ועֹוף חּיה ּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכל
ּכׁשרה ׁשחיטה ּכׁשּיּׁשחטּו ,לפיכ טרפה. ּבהן יׁש ׁשּמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָלהם

ׁשּמ ּבדיקה צריכין אינן אּלא- הּטרפֹות, מן אחת ּבהן יׁש א ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
לֹו, ׁשחֹוׁשׁשין ּדבר להן ׁשּיּולד עד הּתר ּבחזקת הן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהרי

ּבלבד. דבר אֹותֹו על ּבֹודקין ּכ ְְְִִַַַַָָָואחר
הראה„. את ּבֹודקין - עֹוף ׁשל הּגף ׁשּנׁשמט ּכגֹון ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?

נתרּסקּו ׁשּמא אֹותּה ּבֹודקין - הּבהמה נפלה נּקבה. ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּמא

ׁשּמא מח ׁשל קרּום ּבֹודקין - הראׁש עצם נתרּצץ ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹאיבריה.
ּבהן וכּיֹוצא רמח אֹו חץ ּבּה נזרק אֹו קֹוץ אֹותּה הּכה ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹנּקב.
החלל ּכל ּכנגד ּבדיקה ּוצריכה לּה, חֹוׁשׁשין - לחללּה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָונכנס
ּכל וכן ּבנקיבתן. ׁשּתּטרף האיברין מן אחד נּקב ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּמא

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
ּכמֹו‰. סרכֹות ׁשּנמצאּו אֹו צמחין ׁשהעלתה ראה ,ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָלפיכ

- הּכבד לטרּפׁש אֹו לּלב אֹו ולּדפן מּמּנה ּתלּויין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹחּוטין
ּבּה נמצא אם וכן בדיקה. ּוצריכה נּקבה, ׁשּמא לּה ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָָחֹוׁשׁשין
ׁשּתחּתיו, סמּפֹון נּקב ׁשּמא חֹוׁשׁשין - לחה מלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאבעּבּוע

ּבדיקה. ְְִִָָּוצריכה
.Âּתלּויה הראה נמצאת ׁשאם זֹו, ּדר על היה הּדין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמן

אֹו ולּדפן ראה ׁשל האֹום מן היּו אם חּוטין, ּכמֹו ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹּבסרכֹות
הּסרכא את ׁשחֹותכים - הּכבד לטרּפׁש אֹו לּלב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהיּו
נמצאת אם ּבפֹוׁשרין. אֹותּה ונֹופחין הראה את ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָּומֹוציאין
ׁשלמה היא הרי - הּמים נתּבעּבע לא ואם טרפה; - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹנקּובה
ׁשּמא אֹו נקב, ּבמקֹום היתה לא זֹו וסרכא ּומּתרת, נקב ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻמּכל
,ּכ ׁשהֹורה מי ראינּו לא ּומעֹולם ּבלבד. העליֹון קרּום ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹנּקב

.ּכ ּבֹו ׁשעֹוּׂשין מקֹום ׁשמענּו ְְִֶַָָָֹולא
.Êחכמי מּדברי הּנראין הּדברים הן ׁשאּלּו ּפי על ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָואף

את ּכׁשּׁשֹוחטין הּוא: ּכ ּביּׂשראל הּפׁשּוט הּמנהג ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּגמרא,
ּכבד, ׁשל הּטרּפׁש את קֹורעין - החּיה את אֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּבהמה
בּסרכא, ּתלּויה נמצאה לא אם ּבמקֹומּה. הראה את ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹּובֹודקין
ׁשּבמקֹום ולּבּׂשר הראה מאזני אזן ּבין סרכא ׁשּנמצאה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאֹו
אֹו ׁשּבחזה, ּבּׂשר ּבין הּצלעֹות ׁשּבין ּבּׂשר ּבין ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָרביצתּה,
לאזן האֹום מן אֹו הּסדר על לאזן מאזן סרכא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשּנמצאה

אֹותּה. מּתירין אּלּו הרי - לּה ְֲִִֵֵַַָָָהּסמּוכה
.Áמקֹום לאיזה ראה ׁשל האֹום מן יֹוצא חּוט נמצא ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָואם

אֹותּה. אֹוסרין - הּׂשערה ּכחּוט היה ואפּלּו ,ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָׁשּיּמׁש
.Ëלטרּפׁש אֹו לּלב מׁשּו חּוט הראה מן היה אם ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָוכן

האֹום מן החּוט ׁשהיה ּבין לּורּדא, אֹו הּלב לכיס אֹו ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּכבד
- הּׂשערה ּכחּוט היה ואפּלּו האזן, מן ׁשהיה ּבין ראה ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשל
חּוט אֹו ּבכיסּה ּדבּוקה ׁשּנמצאת ורּדא וכן אֹותּה. ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָאֹוסרין
לאזן מאזן הּיֹוצא וחּוט אֹותּה. אֹוסרין - לכיסּה מּמּנה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹיֹוצא

אֹותּה. אֹוסרין - הּסדר על ְִֵֶֶַַָֹׁשּלא
.Èלּבּׂשר האזן מן סרכא מצאּו אם ׁשּמנהגן, מקֹומֹות ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹיׁש

אֹותּה. אֹוסרין - ּבׁשּתיהן דבּוקה והּסרכא ׁשּבּצלעֹות, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָולעצם
מקֹומֹות ּומעּוט הּמּתירין. מן ואני האֹוסרין, מן מרי ְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָואּבא

אֹוסר. ואני לבּדֹו, ּבעצם נדּבקה אפּלּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָמּתירין
.‡Èורב נקב. ּבּה יׁש ׁשּמא הראה, ׁשּנֹופחין מקֹומֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹויׁש

לחׁשׁש. ׁשּגֹורם ּדבר נֹולד לא ׁשהרי נֹופחין, אין ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּמקֹומֹות
לנּו נֹולד אם אּלא ּובּמערב ּבספרד ראה נפחנּו לא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּומעֹולם

ׁשחֹוׁש לֹו.דבר ׁשים ְִֶָָ
.·Èּפי על אּלא הּדין, ּפי על אינן - ּכּלן האּלּו ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּודברים

עֹוף, ׁשּבדק ּבמי ׁשמענּו לא ּומעֹולם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמנהג,
חׁשׁש. לֹו נֹולד אם ֲִֶַָָאּלא
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הריאה.1) בדיקת ומנהג הם; בריאים בחזקת ועוף חיה בהמה כל אלו; מטרפות טרפות ספק בה שנולד עוף או בהמה יבאר
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.‚Èׁשּיבּדק וקדם הּבטן, את וקרע הּבהמה את ׁשּׁשחט ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמי
והל הראה את ונטל ּכֹוכבים עֹובד אֹו כלב ּבא הראה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאת
אֹו היתה נקּובה ׁשּמא אֹומרים: ואין מּתרת. זֹו הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֻלֹו
זֹו הרי אּלא אּסּור. מחזיקין ׁשאין היתה; דבּוקה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּמא
חֹוׁשׁשין ׁשאין ּוכׁשם נטרפה. ּבּמה ׁשּיּודע עד הּתר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבחזקת
לראה נחּוׁש לא ּכ ּבהן, וכּיֹוצא ּולׁשדרה מח ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹלקרּום
מנהג. ּבֹו אין מצּוי ׁשאינֹו ׁשּדבר מנהג, ּבזה ואין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָׁשאבדה.

.„Èקדם הראה והֹוציא הּיּׂשראל אֹו ּכֹוכבים העֹובד ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּבא
ׁשאין ּפי על ואף אֹותּה, נֹופחין - קּימת היא והרי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּתּבדק,
הּמנהג. ּפּׁשּוט מּפני היּו, לא אֹו צמחין ׁשם היּו אם יֹודעין ְְְְִִִִִִֵַָָָָָָֹאנּו

.ÂË,הראה מן מדלּדלֹות סרכֹות נמצאּו ׁשאם מקֹומֹות, ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָֻיׁש
- אחר למקֹום ולא לּדפן לא ּדבּוקֹות ׁשאינן ּפי על ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹאף
ממֹון ואּבּוד הּוא, ּגדֹול הפסד זה ודבר אֹותּה. ְְְְִִֵֶֶָָָָָאֹוסרין
ולא ּבספרד, ולא ּבצרפת לא זה נהגּו לא ּומעֹולם ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹֹליּׂשראל.
נֹופחין אּלא זה. ּבמנהג לנהג ראּוי ואין ּבּמערב. זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנׁשמע
מּתרת. זֹו הרי - הּנקב מן ׁשלמה נמצאת אם ּבלבד; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻאֹותּה

ה'תשע"א תמוז ט' שני יום

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

ּבנֹו‡. ואת אֹותֹו מּתר2הּׁשֹוחט הּבּׂשר - אחד ּביֹום ְְְֵֶֶַַָָָָֻ
לא3ּבאכילה ּבנֹו ואת אתֹו ׁשּנאמר: לֹוקה; והּׁשֹוחט , ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

האחרֹון. ׁשחיטת על אּלא לֹוקה ואינֹו אחד. ּביֹום ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָתׁשחטּו
מּׁשניהן4לפיכ אחד ׁשחט אם את5, וׁשחט חברֹו ּובא , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

לֹוקה. חברֹו - ֲִֵֵֶַהּׁשני
זמן·. ּבכל נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו מקֹום6אּסּור ּבחּלין7ּובכל , ְְְְְְִִֵֶַָָָֻ

הּנאכלין קדׁשים ּבין ׁשאינן8ּובמקּדׁשין. קדׁשים ּבין ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻ

ּבחּוץ9נאכלין והּׁשני ּבעזרה ׁשּׁשחט הראׁשֹון ,לפיכ אֹו10. , ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּבעזרה והּׁשני ּבחּוץ אֹו11הראׁשֹון חּלין ׁשניהן ׁשהיּו ּבין , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ

- קדׁשים ואחד חּלין מהן אחד ׁשהיה ּבין קדׁשים, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻׁשניהן
ּבנֹו. ואת אֹותֹו מּׁשּום לֹוקה אחרֹון ׁשּׁשחט ְְֲִֶֶֶֶַַָזה

ּבלבד;‚. ּבׁשחיטה אּלא נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו אּסּור ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָאין
אבל האּסּור. הּוא ׁשניהן ּבׁשחיטת - תׁשחטּו לא ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:

נחר ּבידֹו12אם נתנּבל אֹו אם13הראׁשֹון וכן לׁשחט. מּתר - ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֻ
הּׁשני ונחר הראׁשֹון ּפטּור.14ׁשחט - ּבידֹו נתנּבל אֹו ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָ

עצמן„. לבין ּבינם ׁשּׁשחטּו וקטן ׁשֹוטה את15חרׁש ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ׁשחיטתן ׁשאין לפי אחריהם, ׁשני לׁשחט מּתר - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻהראׁשֹון

ּכלל.16ׁשחיטה ְְִָָ
אסּור‰. - נבלה ספק הּוא והרי הראׁשֹון את ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָהּׁשֹוחט

לֹוקה אינֹו - ׁשחטֹו ואם הּׁשני, .17לׁשחט ְְְִִִֵֵֶַָֹ
.Â,לפיכ ׁשחיטה. ׁשמּה - לאכילה ראּויה ׁשאינּה ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָׁשחיטה

הּנסקל ׁשֹור אֹו טרפה אֹו ּבעזרה חּלין ׁשּׁשחט 18הראׁשֹון ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻ
ּכֹוכבים, לעבֹודת ׁשּׁשחט אֹו אדּמה, ּופרה ערּופה ְְֲֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֻועגלה
ׁשחט אם וכן לֹוקה. - הּׁשני את וׁשחט האחרֹון ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּובא
הּוא והרי הּׁשני את וׁשחט האחרֹון ּובא האחד, את ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהראׁשֹון
אדּמה ּופרה ערּופה עגלה אֹו הּנסקל ׁשֹור אֹו ּבעזרה ְְֲֲֲִִֶַָָָָָָָָָֻֻחּלין

לֹוקה. זה הרי -ֲֵֶֶ
.Êּפטּור19ׁשחטֹו - ּכֹוכבים ּבנֹו,20לעבֹודת ואת אֹותֹו מּׁשּום ְְְֲִִֶַַָָָ

ּבנפׁשֹו נתחּיב ּבֹו21ׁשהרי התרּו ואם ּבנֹו22. ואת אֹותֹו מּׁשּום ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַ
ּכֹוכבים עבֹודת מּׁשּום ּבֹו התרּו לֹוקה23ולא -24. ְְֲִִִֶַָֹ

.Áטהֹורה ּבבהמה אּלא נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו אּסּור ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָאין
ּׂשה אֹו וׁשֹור ׁשּנאמר: תׁשחטּו25ּבלבד: לא ּבנֹו ואת אתֹו ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַֹֹ

צבי ּכיצד? ּבכלאים. ונֹוהג אחד. העז26ּביֹום על ׁשּבא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
לֹוקה - ּבנּה ואת העז הּצבּיה27וׁשחט על ׁשּבא העז אבל ; ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
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שני1) לשחוט מותר אם ראשונה ששחטו וקטן שוטה חרש זמן; בכל נוהג איסורו ואם אחד ביום בנו ואת אותו השוחט יבאר
בהמות שתי שלקחו שנים בכלאים; או טמאה בבהמה נוהג אם בנו ואת אותו שחיטה; שמה אם ראויה שאינה שחיטה אחריהם;
ואת באותו האמור אחד יום אמה; שמכר להודיע בהמה המוכר צריך בשנה פרקים בכמה לשחוט; יקדים מי הבת וזה האם זה

הלילה. אחר הולך היום אם ואת2)בנו אותו שחיטת על לוקים דבר של לאמיתו אבל בתורה, שכתוב כמו זכר לשון רבינו נקט
ו אב פירוש: בלבד, בנקבות מספק.בנו רק אסור בתו או ובנו אב אבל בתה, או לאכול3)בנה שאסור כותב גדולות הלכות ובעל

האסור. ממעשה יהנה שלא כדי ביום, בו השני נשחטה4)את בין הבדל ואין השנייה השחיטה מעשה על בא מלקות וחיוב הואיל
הבן. או תחילה תחילה.5)האם הבן את שחט ובין תחילה האם את שחט הבית.6)בין בפני ושלא הבית בארץ7)בפני

לארץ. ואשמות.8)ובחוץ חטאות לאכילה.9)שלמים, ראויים שאינם פי על אף הנשרפים. ושעירים ופרים אף10)עולה
ופסול. הוא חוץ שחוטי כן ואם קדשים היה שהשני פי שחיטה11)על - בעזרה חולין משום ואסור חולין השני שהיה פי על אף

שחיטה. שמה ראוייה להם12)שאינה גורם אחר שדבר אלא היא יפה השחיטה ששם מפני ב, שבהלכה לדינים זה לדמות ואין
תשחטו. לא כתבה: והתורה כלל שחיטה אינה נחירה אבל מדעתו.13)פסול, שלא נבילה תשחטו14)נעשית לא אומר הכתוב

אסורה. שניהם שחיטת שרק מכאן רבים, כהוגן15)בלשון ששחטו אותם, רואים אחרים שאילו אותם. רואים אחרים ואין
אחריהם. השני את לשחוט ואסור כשרה. בידו.16)שחיטתם כנתנבל הוא שאינו17)והרי שחט שאם ומודים שם: במשנה

איסור. ספק על לוקים שאין מפני הארבעים, את ה18)סופג איסור שהוא פי על השני.19)נאה.אף ממלקות.20)את
ליה21) "קם התלמוד: בלשון בחמורה. אותו ודנים בנו ואת אותו משום ומלקות זרה, עבודה שעבד על מיתה נתחייב זו בשחיטה

ממלקות. ונפטר מיניה". בנו.22)בדרבה ואת אותו עבירת על מלקות שתתחייב תשחטהו, אל עדים23)עדים, לו אמרו לא
מיתה. ותתחייב זו בשחיטה זרה עבודה עובד ששגג24)אתה ומפני חייב, אחר ודבר שוגגין מיתות חייבי שסובר יוחנן כר'

ואת אותו איסור היינו במעשהו, שיש אחרת עבירה על מלקות ונתחייב זה, משום בו התרו לא העדים שהרי זרה עבודה באיסור
אותו. מלקין - עופות.25)בנו ולא שה חיה, ולא שור חיה.26)ודרשינן ולדעת27)שהוא שלוקה, מודים הכול חסדא לרב

כחכמים. ופסק וחכמים אליעזר ר' מחלוקת פפא רב

dhigy zekld - fenz 'h ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבנּה ואת אֹותּה לׁשחט אסּור לֹוקה.28- אינֹו - ׁשחט ואם , ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹ
ּובנּה ּובנּה.29ּפרה צבּיה לא ּתֹורה, אסרה ְְְְִָָָָָָָָֹ

.Ëאת וׁשחט ּבן, וילדה נקבה הּזאת הּצבּיה ּבת ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהיתה
לֹוקה - ּבנּה ואת הּצבּיה ּבת הּבא30הּנקבה ּכלאים וכן . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

עז ּומּמין ּכבּׂש עם31מּמין מעז ּבין העז עם מּכבּׂש ּבין , ִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָ
ּבנֹו. ואת אֹותֹו מּׁשּום לֹוקה - ְְְִִֶֶַָהּכבּׂשה

.Èאּמֹו יר עּבר המעּברת. את לׁשחט יצא32מּתר ואם הּוא. ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֻֻֻ
קרקע ּגּבי על והפריס ׁשחיטה אחר חי אין33העּבר - ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֻ

לֹוקה. אינֹו - ׁשחט ואם אחד, ּביֹום אֹותֹו ְְֲִִֵֶֶַָָׁשֹוחטין
.‡Èּבּנקבֹות נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו וּדאי34אּסּור ּבנּה ׁשּזה ,35. ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָ

ׁשניהן ׁשֹוחטין אין - אביו הּוא ׁשּזה וּדאי נֹודע ּביֹום36ואם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ספק ׁשהּדבר לֹוקה; אינֹו - ׁשחט ואם נֹוהג37אחד, אם ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

אי אֹו נֹוהג.ּבזכרים נֹו ְִִֵֵָ
.·Èׁשחט ּכ ואחר הּפרה את לֹוקה38הּׁשֹוחט - ּבניה ׁשני ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

מלקּיֹות לֹוקה39ׁשּתי - היא ׁשחט ּכ ואחר ּבניה את ׁשחט . ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ׁשּתים40אחת לֹוקה - ּבּתּה ּבן ואת ּבּתּה ואת ׁשחטּה .41. ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

לֹוקה - הּבת את ׁשחט ּכ ואחר ּבּתּה ּבן ואת ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשחטּה
אחר42אחת ּבין הּוא ּבין ,43. ֵֵֵַַַ

.‚Èלדין ּובאּו הּבת, וזה האם זה ּבהמֹות, ׁשּתי ׁשּלקחּו 44ׁשנים ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ראׁשֹון יׁשחֹוט ראׁשֹון ׁשּלקח זה ואם45- למחר. ימּתין והּׁשני , ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

זכה - וׁשחט הּׁשני למחר.46קדם עד הראׁשֹון וימּתין , ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָ
.„Èּבּׁשנה ּפרקים צרי47ּבארּבעה - לחברֹו ּבהמה הּמֹוכר , ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ

ּבּתּה אֹו אּמּה מכרּתי ּכבר לֹו: ולֹומר לאחר48להֹודיעֹו ְְְְְִִִִֵַַַָָָָ
למחר. עד יׁשחֹוט ולא האחרֹון זה ׁשּימּתין ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלׁשחט,

חג ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום ערב הן: טֹוב49ואּלּו יֹום וערב , ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָ
ּפסח ׁשל עצרת50הראׁשֹון וערב הּׁשנה51, ראׁש וערב ,52. ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

.ÂËּבאחרֹונה ׁשּלקח זה ּכׁשראה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה
עּתה; ׁשֹוחט ׁשהּוא ׁשחזקתֹו הּיֹום, ּבסֹוף והיה לקנֹות, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָנחּפז
לא ׁשּמא להֹודיעֹו, צרי אינֹו - ּבּיֹום רוח היה אם ְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹאבל

למחר. אּלא ְְִֶָָָיׁשחֹוט
.ÊË;להֹודיען צרי - לּכּלה והּבת לחתן, האם את ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוהּמֹוכר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹוחטין. אחד ּביֹום ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּוּדאי
.ÊÈאחר הֹול הּיֹום - ּבנֹו ואת ּבאֹותֹו האמּור אחד ְְְֵֶֶַַַָָָיֹום

-53הּלילה רביעי ליל ּבתחּלת ראׁשֹון ׁשּׁשחט הרי ּכיצד? . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
חמיׁשי ליל ּתחּלת עד הּׁשני יׁשחֹוט ׁשחט54לא אם וכן . ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָֹ

הּׁשני ׁשֹוחט - הּׁשמׁשֹות ּבין קדם רביעי יֹום ּבסֹוף ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹהראׁשֹון
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ובנה,28) צבייה ולא תורה אסרה ובנה שפרה הטעם מאותו בנה ואת אותה לשחוט לכתחילה אפילו שמותר וסובר חולק הרשב"א
שם. חסדא רב שבהן29)כדברי הנקבות על בוודאי הכוונה אבל ובנו, צבי ולא רחמנא אמר ובנו שה אומר: ובגמרא רבינו. לשון

וחכמים. חנניה נחלקו ובנו באב אבל הדעות, לכל בנו ואת אותו איסור והאב30)נוהג האב לזרע שחוששים שסוברים כחכמים
" ודורשים שה. חלק והצבייה התיש של בבן יש כן ואם בהמה מין תיש, אחד.הוא ביום תשחטו לא שה מקצת ואפילו שה"

הגדי.31) ומן הרחל לעניין32)מן אמו, ירך לאו עובר אחרים בדינים נאמר אם ואפילו שחיטה טעון ואין מאבריה, כאחד שהוא
בתוספתא מפורש וכן בנו. ואת אותו משום בו אין הבהמה, בשר כחתיכת באכילה, מתירתו אמו ששחיטת כיון בנו, ואת אותו
ואת אותו משום מותר שחיטה טעון שאינו ואת בנו ואת אותו משום אסור שחיטה שטעון את ב: הלכה המקשה בהמה פרק חולין

כהנא33)בנו. רב מפרש יד: הלכה אסורות מאכלות מהלכות ה בפרק כמבואר מטהרתו, אמו שחיטת ואין שחיטה צריך שאז
ר' לדעת בניגוד בנו, ואת אותו איסור בו ויש שחיטה שטעון - פרסותיו על עמד פירוש - קרקע גבי על בהפריס מודים שחכמים

לוקה. שאינו רבינו פסק ולכן מדרבנן היא זו ושחיטה שזורי, אותו34)שמעון איסור אין והרדב"ז: משנה המגיד לפני הגירסא
שמסיים. כמו בזכרים גם נוהג מספק אבל בנקבות אלא בוודאי נוהג בנו ואת אותו איסור אין ומפרש בנקבות, אלא נוהג בנו ואת

ובנה.35) אם על תורה הקפידה למה טעם בזכרים.36)נתן נוהג שמא ספק וספק37)משום בברייתא היא חכמים מחלוקת
כמי. ביום.38)הלכה ואחת,39)בו אחת כל על וחייב בנו ואת אותו באיסור נעשו השחיטות ששתי ובן, בן כל שחיטת על

התראה. בלא מלקות שאין ואחת, אחת כל על בו כשהתרו בנו40)ורק באיסור נעשתה אחת שחיטה שרק מפני אחת, מלקות
הבת.41)ואותו. שחיטת אחרי ששחטו בתה בן בשחיטת וכן תשחטו לא בנו ואת אותו על עבר בתה בשחיטת מלקיות. שתי

שניים. לוקה אחד משם הם האיסורים ששני פי על ואף באיסור, מעשים שני עשה כן שהייתה42)ואם הבת שבשחיטת פי על אף
אבל הבת, בן שחיטת כלפי ואותו בנו שחיטת ומשום האם שחיטת כלפי בנו ואת אותו משום עבירות: שתי על עבר אחרונה

בנו. ואת אותו הוא, אחד בתורה שנאמר האיסור שם וגם אחת, בשחיטה אחד, במעשה נעשו האחרון.43)שתיהן השוחט ולוקה
צריך44) אני אומר והשני לשחוט כך אחר לי יהיה אסור תשחוט אתה ואם ממך יותר צריך אני אומר והשני לשחוט האחד שבא

שקניתי. השני את לשחוט כך אחר לי יהיה אסור תשחוט אתה ואם ממך קודם.45)יותר זכותו שקנה השני46)מפני קדם אם
ונשכר. זריז זה מיד.47)הרי לשוחטה דעתו בהמה לוקח וסתם סעודה לעשות ישראל לשני48)דרך ואסור נשחטו כבר שמא

היום. קרבנות49)לשחוט אבל ישראל, בשביל היו וקרבנותיו וחביב. הוא לעצמו שרגל מפני בשמחה מרבין היו עצרת, שמיני
להכין פנוייה שעתם ואין המינים וארבעת סוכה בהכנת טרודים הסוכות חג בערב העולם. אומות כנגד היו הסוכות חג ימי שבעת

גדולות. השובע.50)סעודות על נאכל יהיה שהפסח כדי באכילה, מרבים ועולת51)היו חגיגה שלמי משום שבועות, ערב
השבועות שבחג מודים הכל פירוש: בסעודה, ומרבים לכם", דבעינן מודים הכל "דבעצרת הטעם כתבו שם ותוספות ראיה.
שבעלי [נראה ותפילה. תורה ידי על הנפש הנאת על רק לסמוך ואין ממש) ("לכם" הגוף את גם לענג ולשתות לאכול מחוייבים
אינו ולמה הסוכות בחג וגם המועדות בכל מקריבים חגיגה ושלמי ראיה שעולת מפני רש"י, של פירושו את קיבלו לא התוספות
בראשון. להקריב מצוה אבל שבעה, כל תשלומים חגיגה) ושלמי ראיה (לעולת להם יש אמנם הסוכות. חג בערב להודיע צריך

חגי בהלכות כתב תעשה.רבינו ולא עשה על שעבר דעתו ראיה ובעולת מגונה, זה הרי שהמאחר תחילת52)גה שהוא מפני
יפה. לסימן בו עושים עניינים וכמה יפה, סימן משום בסעודה מרבים ממעשה53)השנה זה ולמדים שלפניו, הלילה אחר פירוש:

הלילה. אחר הולך היום ושם בנו ואת באותו כמו אחד יום בו שנאמר שלפניו54)בראשית הלילה אחר נמשך רביעי יום שכל
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ּבנּה ואת אֹותּה לׁשחט אסּור לֹוקה.28- אינֹו - ׁשחט ואם , ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹ
ּובנּה ּובנּה.29ּפרה צבּיה לא ּתֹורה, אסרה ְְְְִָָָָָָָָֹ

.Ëאת וׁשחט ּבן, וילדה נקבה הּזאת הּצבּיה ּבת ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהיתה
לֹוקה - ּבנּה ואת הּצבּיה ּבת הּבא30הּנקבה ּכלאים וכן . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

עז ּומּמין ּכבּׂש עם31מּמין מעז ּבין העז עם מּכבּׂש ּבין , ִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָ
ּבנֹו. ואת אֹותֹו מּׁשּום לֹוקה - ְְְִִֶֶַָהּכבּׂשה

.Èאּמֹו יר עּבר המעּברת. את לׁשחט יצא32מּתר ואם הּוא. ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֻֻֻ
קרקע ּגּבי על והפריס ׁשחיטה אחר חי אין33העּבר - ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֻ

לֹוקה. אינֹו - ׁשחט ואם אחד, ּביֹום אֹותֹו ְְֲִִֵֶֶַָָׁשֹוחטין
.‡Èּבּנקבֹות נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו וּדאי34אּסּור ּבנּה ׁשּזה ,35. ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָ

ׁשניהן ׁשֹוחטין אין - אביו הּוא ׁשּזה וּדאי נֹודע ּביֹום36ואם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ספק ׁשהּדבר לֹוקה; אינֹו - ׁשחט ואם נֹוהג37אחד, אם ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

אי אֹו נֹוהג.ּבזכרים נֹו ְִִֵֵָ
.·Èׁשחט ּכ ואחר הּפרה את לֹוקה38הּׁשֹוחט - ּבניה ׁשני ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

מלקּיֹות לֹוקה39ׁשּתי - היא ׁשחט ּכ ואחר ּבניה את ׁשחט . ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ׁשּתים40אחת לֹוקה - ּבּתּה ּבן ואת ּבּתּה ואת ׁשחטּה .41. ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

לֹוקה - הּבת את ׁשחט ּכ ואחר ּבּתּה ּבן ואת ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשחטּה
אחר42אחת ּבין הּוא ּבין ,43. ֵֵֵַַַ

.‚Èלדין ּובאּו הּבת, וזה האם זה ּבהמֹות, ׁשּתי ׁשּלקחּו 44ׁשנים ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ראׁשֹון יׁשחֹוט ראׁשֹון ׁשּלקח זה ואם45- למחר. ימּתין והּׁשני , ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

זכה - וׁשחט הּׁשני למחר.46קדם עד הראׁשֹון וימּתין , ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָ
.„Èּבּׁשנה ּפרקים צרי47ּבארּבעה - לחברֹו ּבהמה הּמֹוכר , ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ

ּבּתּה אֹו אּמּה מכרּתי ּכבר לֹו: ולֹומר לאחר48להֹודיעֹו ְְְְְִִִִֵַַַָָָָ
למחר. עד יׁשחֹוט ולא האחרֹון זה ׁשּימּתין ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלׁשחט,

חג ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום ערב הן: טֹוב49ואּלּו יֹום וערב , ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָ
ּפסח ׁשל עצרת50הראׁשֹון וערב הּׁשנה51, ראׁש וערב ,52. ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

.ÂËּבאחרֹונה ׁשּלקח זה ּכׁשראה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה
עּתה; ׁשֹוחט ׁשהּוא ׁשחזקתֹו הּיֹום, ּבסֹוף והיה לקנֹות, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָנחּפז
לא ׁשּמא להֹודיעֹו, צרי אינֹו - ּבּיֹום רוח היה אם ְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹאבל

למחר. אּלא ְְִֶָָָיׁשחֹוט
.ÊË;להֹודיען צרי - לּכּלה והּבת לחתן, האם את ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוהּמֹוכר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹוחטין. אחד ּביֹום ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּוּדאי
.ÊÈאחר הֹול הּיֹום - ּבנֹו ואת ּבאֹותֹו האמּור אחד ְְְֵֶֶַַַָָָיֹום

-53הּלילה רביעי ליל ּבתחּלת ראׁשֹון ׁשּׁשחט הרי ּכיצד? . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
חמיׁשי ליל ּתחּלת עד הּׁשני יׁשחֹוט ׁשחט54לא אם וכן . ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָֹ

הּׁשני ׁשֹוחט - הּׁשמׁשֹות ּבין קדם רביעי יֹום ּבסֹוף ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹהראׁשֹון
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ובנה,28) צבייה ולא תורה אסרה ובנה שפרה הטעם מאותו בנה ואת אותה לשחוט לכתחילה אפילו שמותר וסובר חולק הרשב"א
שם. חסדא רב שבהן29)כדברי הנקבות על בוודאי הכוונה אבל ובנו, צבי ולא רחמנא אמר ובנו שה אומר: ובגמרא רבינו. לשון

וחכמים. חנניה נחלקו ובנו באב אבל הדעות, לכל בנו ואת אותו איסור והאב30)נוהג האב לזרע שחוששים שסוברים כחכמים
" ודורשים שה. חלק והצבייה התיש של בבן יש כן ואם בהמה מין תיש, אחד.הוא ביום תשחטו לא שה מקצת ואפילו שה"

הגדי.31) ומן הרחל לעניין32)מן אמו, ירך לאו עובר אחרים בדינים נאמר אם ואפילו שחיטה טעון ואין מאבריה, כאחד שהוא
בתוספתא מפורש וכן בנו. ואת אותו משום בו אין הבהמה, בשר כחתיכת באכילה, מתירתו אמו ששחיטת כיון בנו, ואת אותו
ואת אותו משום מותר שחיטה טעון שאינו ואת בנו ואת אותו משום אסור שחיטה שטעון את ב: הלכה המקשה בהמה פרק חולין

כהנא33)בנו. רב מפרש יד: הלכה אסורות מאכלות מהלכות ה בפרק כמבואר מטהרתו, אמו שחיטת ואין שחיטה צריך שאז
ר' לדעת בניגוד בנו, ואת אותו איסור בו ויש שחיטה שטעון - פרסותיו על עמד פירוש - קרקע גבי על בהפריס מודים שחכמים

לוקה. שאינו רבינו פסק ולכן מדרבנן היא זו ושחיטה שזורי, אותו34)שמעון איסור אין והרדב"ז: משנה המגיד לפני הגירסא
שמסיים. כמו בזכרים גם נוהג מספק אבל בנקבות אלא בוודאי נוהג בנו ואת אותו איסור אין ומפרש בנקבות, אלא נוהג בנו ואת

ובנה.35) אם על תורה הקפידה למה טעם בזכרים.36)נתן נוהג שמא ספק וספק37)משום בברייתא היא חכמים מחלוקת
כמי. ביום.38)הלכה ואחת,39)בו אחת כל על וחייב בנו ואת אותו באיסור נעשו השחיטות ששתי ובן, בן כל שחיטת על

התראה. בלא מלקות שאין ואחת, אחת כל על בו כשהתרו בנו40)ורק באיסור נעשתה אחת שחיטה שרק מפני אחת, מלקות
הבת.41)ואותו. שחיטת אחרי ששחטו בתה בן בשחיטת וכן תשחטו לא בנו ואת אותו על עבר בתה בשחיטת מלקיות. שתי

שניים. לוקה אחד משם הם האיסורים ששני פי על ואף באיסור, מעשים שני עשה כן שהייתה42)ואם הבת שבשחיטת פי על אף
אבל הבת, בן שחיטת כלפי ואותו בנו שחיטת ומשום האם שחיטת כלפי בנו ואת אותו משום עבירות: שתי על עבר אחרונה

בנו. ואת אותו הוא, אחד בתורה שנאמר האיסור שם וגם אחת, בשחיטה אחד, במעשה נעשו האחרון.43)שתיהן השוחט ולוקה
צריך44) אני אומר והשני לשחוט כך אחר לי יהיה אסור תשחוט אתה ואם ממך יותר צריך אני אומר והשני לשחוט האחד שבא

שקניתי. השני את לשחוט כך אחר לי יהיה אסור תשחוט אתה ואם ממך קודם.45)יותר זכותו שקנה השני46)מפני קדם אם
ונשכר. זריז זה מיד.47)הרי לשוחטה דעתו בהמה לוקח וסתם סעודה לעשות ישראל לשני48)דרך ואסור נשחטו כבר שמא

היום. קרבנות49)לשחוט אבל ישראל, בשביל היו וקרבנותיו וחביב. הוא לעצמו שרגל מפני בשמחה מרבין היו עצרת, שמיני
להכין פנוייה שעתם ואין המינים וארבעת סוכה בהכנת טרודים הסוכות חג בערב העולם. אומות כנגד היו הסוכות חג ימי שבעת

גדולות. השובע.50)סעודות על נאכל יהיה שהפסח כדי באכילה, מרבים ועולת51)היו חגיגה שלמי משום שבועות, ערב
השבועות שבחג מודים הכל פירוש: בסעודה, ומרבים לכם", דבעינן מודים הכל "דבעצרת הטעם כתבו שם ותוספות ראיה.
שבעלי [נראה ותפילה. תורה ידי על הנפש הנאת על רק לסמוך ואין ממש) ("לכם" הגוף את גם לענג ולשתות לאכול מחוייבים
אינו ולמה הסוכות בחג וגם המועדות בכל מקריבים חגיגה ושלמי ראיה שעולת מפני רש"י, של פירושו את קיבלו לא התוספות
בראשון. להקריב מצוה אבל שבעה, כל תשלומים חגיגה) ושלמי ראיה (לעולת להם יש אמנם הסוכות. חג בערב להודיע צריך

חגי בהלכות כתב תעשה.רבינו ולא עשה על שעבר דעתו ראיה ובעולת מגונה, זה הרי שהמאחר תחילת52)גה שהוא מפני
יפה. לסימן בו עושים עניינים וכמה יפה, סימן משום בסעודה מרבים ממעשה53)השנה זה ולמדים שלפניו, הלילה אחר פירוש:

הלילה. אחר הולך היום ושם בנו ואת באותו כמו אחד יום בו שנאמר שלפניו54)בראשית הלילה אחר נמשך רביעי יום שכל
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חמיׁשי ליל הּׁשמׁשֹות55ּבתחּלת ּבין ראׁשֹון ׁשחט ליל56. ׁשל ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
ׁשּׁשי ליל עד הּׁשני יׁשחֹוט לא - ּביֹום57חמיׁשי ׁשחט ואם ; ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָֹ
לֹוקה אינֹו - .58חמיׁשי ֲִִֵֶ

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

ּבאכילה,‡. מּתר הּבּׂשר - ּוׁשחטּה הּבנים על אם ְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻהּלֹוקח
הּבנים. על האם תּקח לא ׁשּנאמר: האם; ׁשחיטת על ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹולֹוקה
אחר ׁשּלחּה ואם לֹוקה. - ׁשּיׁשּלחּנה קדם מתה אם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹוכן

ּפטּור. - ְֶָָָׁשּלקחּה
לקּים·. חּיב - לעּׂשה ׁשּנּתקה תעּׂשה לא מצות ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוכן

לֹוקה. - קּימֹו לא ואם ׁשּבּה, ְְֲִִֵֶֶָֹעּׂשה
מּתחת‚. ׁשּברחה אֹו וׁשּלחּה, מּידֹו האם וחטף אחד ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּבא

עד - ּתׁשּלח ׁשּלח ׁשּנאמר: לֹוקה; - מּדעּתֹו ׁשּלא ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹידֹו
ׁשּבּה. עּׂשה קּים לא והרי מעצמֹו, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּיׁשּלח

ּתעּוף,„. ׁשּלא ּכדי אגּפיה וקּצץ הּבנים, על אם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנטל
עד אצלֹו אֹותּה ּומׁשהה מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָוׁשּלחּה
ּברחה אֹו לזה קדם מתה ואם ּומׁשּלחּה. כנפיה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּיגּדלּו

ׁשּבּה. עּׂשה קּים לא ׁשהרי לֹוקה, - ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָֹואבדה
ׁשּלחּה‰. ּומפריחּה. ּבכנפיה אֹוחז האם? מׁשּלח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָוכיצד

חּיב - ּפעמים וחמׁש ארּבע אפּלּו וחזרה, וׁשּלחּה ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָוחזרה
ּתׁשּלח. ׁשּלח ׁשּנאמר: ְְֱֵֵֶֶַַַַַַַלׁשּלח;

.Âחּיב - הּבנים את ּומׁשּלח האם את נֹוטל הריני ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאֹומר:
האם. את ּתׁשּלח ׁשּלח ׁשּנאמר: האם; את ְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָלׁשּלח

.Êהאם חזרה ּכ ואחר לּקן, והחזירן הּבנים את ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלקח
- אֹותּה וצד וחזר האם את ׁשּלח מּלׁשּלח. ּפטּור - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעליהן
אינּה והיא אֹותּה לצּוד אּלא ּתֹורה אסרה לא מּתר. זה ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָָֹֻהרי
ׁשּלא עליהן מרחפת ׁשהיא הּבנים ּבׁשביל לפרח ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹיכֹולה
אם אבל האפרחים; על רבצת והאם ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹיּלקחּו,

מּתר. - אֹותּה וצד וחזר ידֹו מּתחת ְְִִַַַָָָָָָֻהֹוציאּה
.Á,מזּמן ׁשאינֹו טהֹור ּבעֹוף אּלא נֹוהג אינֹו האם ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּלּוח

ּכי ׁשּנאמר: ּבּפרּדס, ׁשּקננּו ועֹופֹות ועלּיה ׁשֹוב יֹוני ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכגֹון
ׁשּקננּו ויֹונים ותרנגֹולין אּוזין ּכגֹון המזּמן, אבל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻיּקרא;

לׁשּלח. חּיב אינֹו - ְִֵֵַַַַַָּבּבית
.Ëּביצים אֹו לאּמן צריכין ׁשאינן מפריחין האפרֹוחין ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָהיּו

אּלּו הרי - טרפֹות אפרֹוחין היּו לׁשּלח. חּיב אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמּוזרֹות
מּלׁשּלח. ּופטּור מּוזרֹות, ְְִִֵֵַַָָּכביצים

.Èטמא עֹוף מּלׁשּלח. ּפטּור - הּקן על רֹובץ ׁשּמצאֹו ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָזכר
עֹוף ּביצי על רֹובץ טהֹור עֹוף אֹו טהֹור, עֹוף ּביצי על ֵֵֵֵֵֵַַָָרֹובץ

מּלׁשּלח. ּפטּור - ְִֵֵַַָָטמא
.‡Èהרי - טהֹורין והן מינּה ׁשאינן ּביצים על רֹובצת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיתה

טרפה האם היתה לֹוקה. אינֹו - ׁשּלח לא ואם מׁשּלח; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹזה
לׁשּלחּה. חּיב -ְְַַָָ

.·Èחּיב - ׁשּיּקחּנה קדם הּקן ּבתֹו סימנין מקצת ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשחט
לֹוקה. אינֹו - ׁשּלח לא ואם ְְִִֵֵֶַַַֹלׁשּלח;

.‚Èואם לׁשּלח, חּיב - ּבּקן נֹוגעֹות ּכנפיה אם מעֹופפת: ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהיתה
ּבין חֹוצצֹות ּכנפים אֹו מטלית היתה מּלׁשּלח. ּפטּור - ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָלאו
לֹוקה. אינֹו - ׁשּלח לא ואם מׁשּלח; זה הרי - הּקן ּובין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכנפיה

.„Èאֹו העליֹון, ּבּסדר נֹוגעֹות ּוכנפיה ּביצים סדרי ׁשני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיּו
אֹו יפֹות, ּביצים ותחּתיהן מּוזרֹות ּביצים על רֹובצת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהיתה

עלׁשהית והאם הּקן על הּזכר ׁשהיה אֹו אם, ּגּבי על אם ה ְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ׁשּלח לא ואם יׁשּלח; - לקח ואם יּקח; לא זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹהּזכר

לֹוקה. אינֹו -ֵֶ
.ÂËואינּה הּביצים ּבין אֹו האפרֹוחים ּבין יֹוׁשבת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיתה

ּוכנפיה הּקן ּבצד היתה אם וכן מּלׁשּלח. ּפטּור - ּבהן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָנֹוגעת
מּלׁשּלח. ּפטּור - מּצּדֹו ּבּקן ְְִִִֵֵַַַָנֹוגעֹות

.ÊËּכל רֹואין: - ּביניהן והּקן אילן ּבּדי ׁשני על ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹהיתה
לׁשּלח. חּיב - הּקן על ּתּפל הּבּדין יּנטלּו ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹׁשאּלּו

.ÊÈחּיב - אחת ּביצה על אֹו אחד אפרֹוח על רֹובצת ְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהיתה
- חּיים ּבעלי ּגּבי על אֹו הּמים ּפני על קן הּמֹוצא ְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַלׁשּלח.
ּבכל נאמר: ולא ביצים, אֹו אפרחים נאמר: לא לׁשּלח. ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹחּיב

ּבהוה. הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא הארץ, על אֹו ִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעץ
.ÁÈ.עליהן רֹובצת ׁשהאם זמן ּכל ּבּביצים לזּכֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאסּור

האפרֹוחים על אֹו הּביצים על רֹובצת היתה אפּלּו ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלפיכ
ּכׁשם חצרֹו. לֹו קנה ולא מזּמנין, אינן - וׁשֹובכֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָֹֻּבעלּיתֹו
חצרֹו לֹו ּתזּכה לא ּכ לאחרים, ּבהן לזּכֹות יכֹול ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשאינֹו

לׁשּלח. חּיב ּולפיכ ְְִֵֶַַַָָָּבהן.
.ËÈאת ּבהן לטהר ואפּלּו הּבנים על אם לּטל ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאסּור

ׁשּלח לא ואם לׁשּלח. חּיב - לקח ואם מצוה. ׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹהּמצרע,
עּׂשה ולא ועּׂשה, תעּׂשה לא דֹוחה עּׂשה ׁשאין לֹוקה. -ְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹֹ

עּׂשה. ֲֵֶדֹוחה
.Îמּכירֹו הּוא והרי מּידֹו, ּופרח הּבית לבדק עֹוף ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּמקּדיׁש

הּכל לֹוקח - הּביצים על אֹו האפרֹוחים על רֹובץ ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹּומצאֹו
ּבמקּדׁשין. נֹוהג האם ׁשּלּוח ׁשאין גזּבר. לידי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻּומביאן

.ׁשּל אינן ואּלּו ,ל ּתּקח הּבנים ואת ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
.‡Îׁשהּוא מּפני מּלׁשּלח, ּפטּור - הּנפׁש את ׁשהרג ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָעֹוף

אֹותֹו. לדּון ּדין לבית להביאֹו ְְֲִִֵֶַָֻמצּוה

עּׂשר ארּבעה 1ּפרק
¤¤©§¨¨¨¨

עֹוף‡. אֹו טהֹורה חּיה ׁשחיטת ּדם לכּסֹות עּׂשה ְְְְֲִִֵַַַַַָָמצות
יאכל, אׁשר עֹוף אֹו חּיה ציד יצּוד אׁשר ׁשּנאמר: ֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָטהֹור.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אחד. יום אחר.55)ונקרא יום כבר לילה.56)שהוא ספק יום ליל57)ספק תחילת היה רביעי סוף של השמשות בין שמא
לקח1)מספק.58)חמישי. או אותה, וצד וחזר האם את שלח תעוף; שלא כדי אגפיה קצץ ואם הבנים; על אם הלוקח יבאר

שלוח אם עליהן; שאמן זמן כל בביצים לזכות מותר ואם נוהג; עוף זה באי הקן שלוח עליהן; האם וחזרה לקן והחזירן הבנים
נפש. שהרג ועוף במקודשין; נוהג ואם1)הקן והקדישן; חולין שחט הטהורים; ועוף חיה שחיטת דם לכסות עשה שמצות יבאר

שחט במים; שנתערב ודם אחד; במקום חיה ומיני עוף השוחט בשבת; לחולה השוחט או חיה; או בהמה ספק שהיא בריה שחט
ברגל. יכסה ושלא אחר; יכסה אם לכסות שכח ואם מכסין; במה טרפה; ונמצאת השוחט או בקרקע; הדם ונבלע

zereay zekld - fenz 'i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

קדם לבר חּיב לפיכ ּבעפר. וכּסהּו ּדמֹו את ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹוׁשפ
קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל אלהינּו יי אּתה ּברּו ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּיכּסה:

הּדם. ּכּסּוי על וצּונּו ְְְִִִַַָָָּבמצֹותיו
אׁשר·. נאמר: לא מזּמן. ּובׁשאינֹו ּבמזּמן נֹוהג הּדם ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻֻּכּסּוי

קדׁשי ּבין ּבמקּדׁשין, ולא ּבחּלין ונֹוהג ּבהוה. אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻֻיצּוד,
חּיב אינֹו - ּוׁשחטן עבר ואם הּבית. ּבדק קדׁשי ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּמזּבח

ּדמן. את ְֶַָָלכּסֹות
הּדם‚. את הקּדיׁש אֹו הקּדיׁשן, ּכ ואחר ועֹוף חּיה ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָׁשחט

לכּסֹות. חּיב -ְַַָ
ּבהמה„. ספק ׁשהיא ּבריה וכן וחּיה, מּבהמה הּבא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכלאים

ּבׁשּבת לחֹולה הּׁשֹוחט .מבר ואינֹו לכּסֹות, צרי - חּיה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָאֹו
ּביֹום ּכלאים אֹו ספק הּׁשֹוחט וכן ׁשּבת. לאחר לכּסֹות חּיב -ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָ

טֹוב. יֹום לאחר דמֹו מכּסה - ְְֶַַַָטֹוב
ּברכה‰. מבר - אחד ּבמקֹום חּיה ּומיני עֹופֹות ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָהּׁשֹוחט

לכּלן. אחד וכּסּוי לכּלן, ְְְִֶַַָָָֻֻאחת
.Â,לכּסֹות חּיב - דם מראה ּבֹו יׁש אם ּבמים: ׁשּנתערב ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּדם

אֹותן רֹואין - ּבהמה ּבדם אֹו ּביין נתערב ּפטּור. - לאו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָואם
ׁשחּיב הּדם מראה ׁשּיראה אפׁשר אם מים: הם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכאּלּו
ואם הּכל, לכּסֹות חּיב - מים היה אּלּו זה ּכׁשעּור ְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹלכּסֹותֹו

ּפטּור. - ַָלאו
.Êּכּסתהּו אחרת. ּפעם לכּסֹותֹו חּיב אינֹו - ונתּגּלה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּכּסהּו

הרּוח ׁשּכּסתהּו אחר ונתּגּלה חזר לכּסֹות. חּיב אינֹו - ְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָהרּוח
לכּסֹות. חּיב -ְַַָ

.Áחּיב - הּוא אּלא ּדם ׁשם אין אם הּסּכין, וׁשעל הּנּתז ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּדם
ְַלכּסֹות.

.Ë;לכּסֹות חּיב - נּכר רּׁשּומֹו אם ּבּקרקע: הּדם ונבלע ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָׁשחט
מּלכּסֹות. ּופטּור הרּוח, ׁשּכּסתהּו ּכמי זה הרי - לאו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָואם

.È;לאכילה הראּויה ׁשחיטה דם אּלא ּבכּסּוי חּיב ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָאין
אֹו טרפה, ונמצאת הּׁשֹוחט ,לפיכ יאכל. אׁשר ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:
ּדינן ׁשּנגמר ועֹוף חּיה הּׁשֹוחט אֹו ּבעזרה, חּלין ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻהּׁשֹוחט
חרׁש וכן מּלכּסֹות. ּפטּור - ּבידֹו ונתנּבלה והּׁשֹוחט ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָלסקילה,
ּדם מּלכּסֹות ּפטּורין - עצמן לבין ּבינן ׁשּׁשחטּו וקטן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשֹוטה

ְִָָׁשחיטתן.
.‡Èׁשאין ּדק ּובחֹול ּדק ּבזבל ּובגפסית, ּבסיד מכּסין? ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַּבּמה

ׁשל ּובנערת וחרּׂשים, אבנים ּובׁשחיקת לכתׁשֹו, צרי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּיֹוצר
ּומגּופה וחרסית ּובלבנה ּדּקה, חרׁשים ּובנסרת ּדּקה, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹּפׁשּתן
ּכלי עליו ּכפה אם אבל הן. עפר מין אּלּו ׁשּכל ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָׁשּכתׁשּה;

ּבעפר. ׁשּנאמר: ּכּסּוי; זה אין - ּבאבנים ּכּסהּו ֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאֹו
.·Èוסּבין וקמח ּגס, וחֹול ּגס ּבזבל מכּסים אין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֻלפיכ

חּוץ עפר. מין אּלּו ׁשאין לפי מּתכֹות, ּכלי ּוׁשחיקת ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּומּורסן,

עפר. ׁשּנקרא מּפני ּבהם, ׁשּמכּסין ּבלבד, הּזהב ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמּׁשחיקת
לעפר. ּדק אׁשר עד ואֹומר: לֹו; זהב ועפרת ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

.‚Èּובנקרת ּובכחל, הּכבׁשן, ּפיח והּוא ּבׁשיחּור, ְְְְְְְִִִִִַַַַַָֹמכּסין
אפר אפּלּו ּבגדים. אפר ּבין עצים אפר ּבין ּובאפר. ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָּפסילים,
ּומּתר החּטאת. ּׂשרפת מעפר ּכתּוב: ׁשהרי ׁשּנּׂשרף, ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּבּׂשר

הּנּדחת. עיר ּבעפר ְֲִִַַַַַַלכּסֹות
.„Èּבֹו יׁשחֹוט ּכ ואחר למּטה עפר לּתן צרי ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָהּׁשֹוחט

ּבעפר. ויכּסה ּבכלי יׁשחֹוט לא אבל ּבעפר; יכּסה ּכ ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹואחר
.ÂËלא ואם ּבעפר. וכּסהּו ׁשּנאמר: יכּסה, הּוא ׁשּׁשחט ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּומי

עצמּה, ּבפני מצוה ׁשּזֹו לכּסֹות; חּיב - אחר וראהּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכּסהּו
לבד. ּבּׁשֹוחט ּתלּויה ְְְֵֵַַָָואינּה

.ÊËאֹו ּבסּכין אֹו ּבידֹו אּלא ּברגלֹו, יכּסה לא - ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹּוכׁשּמכּסה
ּבזּויֹות מצֹות ויהיּו ּבּזיֹון מנהג ּבֹו ינהג ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָֹּבכלי,
בה ׁשּצּוה למי אּלא מצֹות, ׁשל לעצמן הּכבֹוד ׁשאין ןעליו. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ליּׁשר נר אֹותנּו וער ,ּבחׁש מּלמּׁשׁש והּצילנּו הּוא, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּברּו
נר אֹומר: הּוא וכן הּיׁשר. נתיבֹות להֹורֹות ואֹור ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַהּמעקּׁשים,

לנתיבתי. ואֹור ,ּדבר ְְְְְִִִִֶַָָלרגלי
ׁשלׁשה ּפרקיו ּומנין קדּׁשה. ספר והּוא חמיׁשי, ספר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻנגמר
ּפרקים. ועּׂשרים ׁשנים - ּביאה אּסּורי הלכֹות ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָוחמּׁשים:
הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ׁשבעה - אסּורֹות מאכלֹות ְְְְֲֲִִִִַָָָָָהלכֹות

ּפרקים. עּׂשר ארּבעה - ְְְִִַָָָָָָׁשחיטה

ה'תשע"א תמוז י' שלישי יום

לּמדני ּומׁשּפטי יי, נא רצה ּפי ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָנדבֹות
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ב. ׁשבּועֹות. הלכֹות א. סּדּורן: וזהּו ארּבע. ְְְְְִִִֶַַָָהלכֹותיו
וחרמין. ערכין הלכֹות ד. נזירּות. הלכֹות ג. נדרים. ְְְְְֲֲִִִִִִִַָָָהלכֹות
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מצֹות וארּבע עּׂשה, מצות אחת מצֹות: חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָיׁש
לּׁשקר. ּבׁשמֹו לּׁשבע ׁשּלא א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹלא
ׁשּלא ד) ּבפּקדֹון. לכּפר ׁשּלא ג) לּׁשוא. ׁשמֹו לּׂשא ׁשּלא ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹֹֹב)

ּבאמת. ּבׁשמֹו לּׁשבע ה) ממֹון. ּכפירת על ְְֱִִִִֶֶַַַַָָָלּׁשבע
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

ׁשוא,‡. ּוׁשבּועת ּבּטּוי, ׁשבּועת הן: ׁשבּועֹות מיני ְְְְְִִֵֵַַַָָָארּבעה
ּבּטּוי ׁשבּועת העדּות. ּוׁשבּועת הּפּקדֹון, הּוא2ּוׁשבּועת ְְְִִֵַַַַָָ

תּׁשבע ּכי נפׁש אֹו ּבּתֹורה: להרעׁשּנאמר בּׂשפתים 3לבּטא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עליהן.1) חייבים ומה שבועות, מיני ארבעה על כללית התרגשות2)סקירה בשעת האדם מלב היוצא דבר הוא - ביטוי לשון
התורה רצתה לא ושבועות בנדרים להתרגל לאדם ראוי שאין ומפני חרב" כמדקרות בוטה "יש הכתוב כלשון ובהתפעלותה נפשו
התרגשות בעת ממנו השבועה שיצאה כלומר, בשפתיים", "לבטא הדגישה: לכן השבועה, היתר על לכתחילה המורה לשון לכתוב

לח). אות ה, ויקרא תמימה (תורה והתפעלותה מחר.3)הנפש או היום יאכל שלא כגון



קה zereay zekld - fenz 'i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

קדם לבר חּיב לפיכ ּבעפר. וכּסהּו ּדמֹו את ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹוׁשפ
קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל אלהינּו יי אּתה ּברּו ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּיכּסה:

הּדם. ּכּסּוי על וצּונּו ְְְִִִַַָָָּבמצֹותיו
אׁשר·. נאמר: לא מזּמן. ּובׁשאינֹו ּבמזּמן נֹוהג הּדם ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻֻּכּסּוי

קדׁשי ּבין ּבמקּדׁשין, ולא ּבחּלין ונֹוהג ּבהוה. אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻֻיצּוד,
חּיב אינֹו - ּוׁשחטן עבר ואם הּבית. ּבדק קדׁשי ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּמזּבח

ּדמן. את ְֶַָָלכּסֹות
הּדם‚. את הקּדיׁש אֹו הקּדיׁשן, ּכ ואחר ועֹוף חּיה ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָׁשחט

לכּסֹות. חּיב -ְַַָ
ּבהמה„. ספק ׁשהיא ּבריה וכן וחּיה, מּבהמה הּבא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכלאים

ּבׁשּבת לחֹולה הּׁשֹוחט .מבר ואינֹו לכּסֹות, צרי - חּיה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָאֹו
ּביֹום ּכלאים אֹו ספק הּׁשֹוחט וכן ׁשּבת. לאחר לכּסֹות חּיב -ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָ

טֹוב. יֹום לאחר דמֹו מכּסה - ְְֶַַַָטֹוב
ּברכה‰. מבר - אחד ּבמקֹום חּיה ּומיני עֹופֹות ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָהּׁשֹוחט

לכּלן. אחד וכּסּוי לכּלן, ְְְִֶַַָָָֻֻאחת
.Â,לכּסֹות חּיב - דם מראה ּבֹו יׁש אם ּבמים: ׁשּנתערב ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּדם

אֹותן רֹואין - ּבהמה ּבדם אֹו ּביין נתערב ּפטּור. - לאו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָואם
ׁשחּיב הּדם מראה ׁשּיראה אפׁשר אם מים: הם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכאּלּו
ואם הּכל, לכּסֹות חּיב - מים היה אּלּו זה ּכׁשעּור ְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹלכּסֹותֹו

ּפטּור. - ַָלאו
.Êּכּסתהּו אחרת. ּפעם לכּסֹותֹו חּיב אינֹו - ונתּגּלה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּכּסהּו

הרּוח ׁשּכּסתהּו אחר ונתּגּלה חזר לכּסֹות. חּיב אינֹו - ְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָהרּוח
לכּסֹות. חּיב -ְַַָ

.Áחּיב - הּוא אּלא ּדם ׁשם אין אם הּסּכין, וׁשעל הּנּתז ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּדם
ְַלכּסֹות.

.Ë;לכּסֹות חּיב - נּכר רּׁשּומֹו אם ּבּקרקע: הּדם ונבלע ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָׁשחט
מּלכּסֹות. ּופטּור הרּוח, ׁשּכּסתהּו ּכמי זה הרי - לאו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָואם

.È;לאכילה הראּויה ׁשחיטה דם אּלא ּבכּסּוי חּיב ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָאין
אֹו טרפה, ונמצאת הּׁשֹוחט ,לפיכ יאכל. אׁשר ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:
ּדינן ׁשּנגמר ועֹוף חּיה הּׁשֹוחט אֹו ּבעזרה, חּלין ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻהּׁשֹוחט
חרׁש וכן מּלכּסֹות. ּפטּור - ּבידֹו ונתנּבלה והּׁשֹוחט ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָלסקילה,
ּדם מּלכּסֹות ּפטּורין - עצמן לבין ּבינן ׁשּׁשחטּו וקטן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשֹוטה

ְִָָׁשחיטתן.
.‡Èׁשאין ּדק ּובחֹול ּדק ּבזבל ּובגפסית, ּבסיד מכּסין? ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַּבּמה

ׁשל ּובנערת וחרּׂשים, אבנים ּובׁשחיקת לכתׁשֹו, צרי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּיֹוצר
ּומגּופה וחרסית ּובלבנה ּדּקה, חרׁשים ּובנסרת ּדּקה, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹּפׁשּתן
ּכלי עליו ּכפה אם אבל הן. עפר מין אּלּו ׁשּכל ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָׁשּכתׁשּה;

ּבעפר. ׁשּנאמר: ּכּסּוי; זה אין - ּבאבנים ּכּסהּו ֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאֹו
.·Èוסּבין וקמח ּגס, וחֹול ּגס ּבזבל מכּסים אין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֻלפיכ

חּוץ עפר. מין אּלּו ׁשאין לפי מּתכֹות, ּכלי ּוׁשחיקת ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּומּורסן,

עפר. ׁשּנקרא מּפני ּבהם, ׁשּמכּסין ּבלבד, הּזהב ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמּׁשחיקת
לעפר. ּדק אׁשר עד ואֹומר: לֹו; זהב ועפרת ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

.‚Èּובנקרת ּובכחל, הּכבׁשן, ּפיח והּוא ּבׁשיחּור, ְְְְְְְִִִִִַַַַַָֹמכּסין
אפר אפּלּו ּבגדים. אפר ּבין עצים אפר ּבין ּובאפר. ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָּפסילים,
ּומּתר החּטאת. ּׂשרפת מעפר ּכתּוב: ׁשהרי ׁשּנּׂשרף, ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּבּׂשר

הּנּדחת. עיר ּבעפר ְֲִִַַַַַַלכּסֹות
.„Èּבֹו יׁשחֹוט ּכ ואחר למּטה עפר לּתן צרי ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָהּׁשֹוחט

ּבעפר. ויכּסה ּבכלי יׁשחֹוט לא אבל ּבעפר; יכּסה ּכ ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹואחר
.ÂËלא ואם ּבעפר. וכּסהּו ׁשּנאמר: יכּסה, הּוא ׁשּׁשחט ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּומי

עצמּה, ּבפני מצוה ׁשּזֹו לכּסֹות; חּיב - אחר וראהּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכּסהּו
לבד. ּבּׁשֹוחט ּתלּויה ְְְֵֵַַָָואינּה

.ÊËאֹו ּבסּכין אֹו ּבידֹו אּלא ּברגלֹו, יכּסה לא - ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹּוכׁשּמכּסה
ּבזּויֹות מצֹות ויהיּו ּבּזיֹון מנהג ּבֹו ינהג ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָֹּבכלי,
בה ׁשּצּוה למי אּלא מצֹות, ׁשל לעצמן הּכבֹוד ׁשאין ןעליו. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ליּׁשר נר אֹותנּו וער ,ּבחׁש מּלמּׁשׁש והּצילנּו הּוא, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּברּו
נר אֹומר: הּוא וכן הּיׁשר. נתיבֹות להֹורֹות ואֹור ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַהּמעקּׁשים,

לנתיבתי. ואֹור ,ּדבר ְְְְְִִִִֶַָָלרגלי
ׁשלׁשה ּפרקיו ּומנין קדּׁשה. ספר והּוא חמיׁשי, ספר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻנגמר
ּפרקים. ועּׂשרים ׁשנים - ּביאה אּסּורי הלכֹות ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָוחמּׁשים:
הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ׁשבעה - אסּורֹות מאכלֹות ְְְְֲֲִִִִַָָָָָהלכֹות

ּפרקים. עּׂשר ארּבעה - ְְְִִַָָָָָָׁשחיטה

ה'תשע"א תמוז י' שלישי יום

לּמדני ּומׁשּפטי יי, נא רצה ּפי ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָנדבֹות
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ב. ׁשבּועֹות. הלכֹות א. סּדּורן: וזהּו ארּבע. ְְְְְִִִֶַַָָהלכֹותיו
וחרמין. ערכין הלכֹות ד. נזירּות. הלכֹות ג. נדרים. ְְְְְֲֲִִִִִִִַָָָהלכֹות
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מצֹות וארּבע עּׂשה, מצות אחת מצֹות: חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָיׁש
לּׁשקר. ּבׁשמֹו לּׁשבע ׁשּלא א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹלא
ׁשּלא ד) ּבפּקדֹון. לכּפר ׁשּלא ג) לּׁשוא. ׁשמֹו לּׂשא ׁשּלא ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹֹֹב)

ּבאמת. ּבׁשמֹו לּׁשבע ה) ממֹון. ּכפירת על ְְֱִִִִֶֶַַַַָָָלּׁשבע
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

ׁשוא,‡. ּוׁשבּועת ּבּטּוי, ׁשבּועת הן: ׁשבּועֹות מיני ְְְְְִִֵֵַַַָָָארּבעה
ּבּטּוי ׁשבּועת העדּות. ּוׁשבּועת הּפּקדֹון, הּוא2ּוׁשבּועת ְְְִִֵַַַַָָ

תּׁשבע ּכי נפׁש אֹו ּבּתֹורה: להרעׁשּנאמר בּׂשפתים 3לבּטא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עליהן.1) חייבים ומה שבועות, מיני ארבעה על כללית התרגשות2)סקירה בשעת האדם מלב היוצא דבר הוא - ביטוי לשון
התורה רצתה לא ושבועות בנדרים להתרגל לאדם ראוי שאין ומפני חרב" כמדקרות בוטה "יש הכתוב כלשון ובהתפעלותה נפשו
התרגשות בעת ממנו השבועה שיצאה כלומר, בשפתיים", "לבטא הדגישה: לכן השבועה, היתר על לכתחילה המורה לשון לכתוב

לח). אות ה, ויקרא תמימה (תורה והתפעלותה מחר.3)הנפש או היום יאכל שלא כגון
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להיטיב להּבא4אֹו ׁשּתים חלקים: לארּבעה נחלקת והיא .5, ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
לׁשעבר אֹו6ּוׁשּתים ׁשּנעּׂשה ׁשעבר ּדבר על ׁשּנׁשּבע ּכגֹון . ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

יעּׂשה וׁשּלא ׁשּיעּׂשה להיֹות ׁשעתיד ּדבר ועל נעּׂשה, .7ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
לֹו·. ׁשאפׁשר ּבדברים אּלא נֹוהגת ּבּטּוי ׁשבּועת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָואין

לׁשעבר ּכיצד לׁשעבר. ּבין להּבא ּבין ׁשאכלּתי,8לעּׂשֹותן, ? ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
לּים אבן ׁשּזרקּתי ּפלֹוני9אֹו עם ּפלֹוני ׁשּדּבר אֹו ׁשּלא10, אֹו ; ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

עם ּפלֹוני ּדּבר ׁשּלא אֹו לּים, אבן זרקּתי ׁשּלא אֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאכלּתי,
אֹו11ּפלֹוני ׁשאזרק אֹו אכל, ׁשּלא אֹו ׁשאכל להּבא? ּכיצד . ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ

לּים אבן אזרק לׁשעבר12ׁשּלא ׁשּתים אּלּו הרי ּוׁשּתים13. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ְַָלהּבא.

ׁשּנׁשּבע‚. ּכגֹון והחליף, אּלּו מחלֹוקֹות מארּבע אחת ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַנׁשּבע
יאכל והּוא14ׁשּלא ׁשאכלּתי אֹו אכל, ולא ׁשּיאכל אֹו ואכל, ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹ

זה ועל ׁשקר. ׁשבּועת זֹו הרי - ואכל אכלּתי ׁשּלא אכל, ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹלא

ּבֹו לּׁשקר15וכּיֹוצא בׁשמי תּׁשבעּו לא נׁשּבע16נאמר: ואם . ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
ּבמזיד לֹוקה17לּׁשקר ּבׁשֹוגג18- עֹולה19. קרּבן מביא - ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

וגֹומר.20ויֹורד ואׁשם ידע והּוא מּמּנּו ונעלם ׁשּנאמר: ; ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
מחלֹוקֹות„. לארּבע נחלקת ׁשוא -21ׁשבּועת האחת : ְְְְֱֲֶֶֶַַַַַַָָ

ּכן ׁשאין הּידּוע ּדבר על על22ׁשּנׁשּבע ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּכיצד? . ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשל עּמּוד ועל איׁש, ׁשהּוא האּׁשה ועל אּׁשה, ׁשהּוא ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָהאיׁש

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זהב. ׁשל ׁשהּוא ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשיׁש
ׁשהּוא‰. לאדם ספק ּבֹו ׁשאין ידּוע ּדבר על ׁשּנׁשּבע - ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשנּיה

ׁשהיא זֹו האבן ועל ׁשמים, ׁשהּוא הּׁשמים על ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכן.
בזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשנים. ׁשהם הּׁשנים ועל הּדבר23אבן, ׁשּזה . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשלם לאדם ספק ּבֹו ּבׁשבּועה.24אין הּדבר לצּדק ּכדי ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָ
.Âּכגֹון ּכיצד? הּמצוה. את לבּטל ׁשּנׁשּבע - ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשליׁשית

ּבציצית יתעּטף ׁשּלא ּתפּלין25ׁשּנׁשּבע ילּבׁש ׁשּלא וׁשּלא26, , ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹ
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יכבדם.4) או לשלטונות עליהם שידבר כגון לעשותה שבידו הטבה עמהם שייטיב לאחרים בין (שיאכל), לעצמו שיאכל5)בין
יאכל. לא מריבוי6)או - להיות, העתיד על רק משמעה להטיב" או "להרע הכתוב שלשון פי על ואף אכלתי. לא או שאכלתי

שעבר. דבר על גם דורשים יבטא" אשר "לכל שבועתו.7)הכתוב חילל והחליף, מאלה אחת אל נשבע רבינו8)ואם הקדים
להיטיב"? או "להרע בתורה: מפורשת להבא" "ששבועה בעוד בתורה, מפורש כתובה שאינה פי על אף לשעבר, שבועה לפרש
מפיו שיצאה משעה שכן לשעבר" "שבועה להקדים הוא בדין ועוד, תחילה. לפרשו עליו חביב חכמים ממדרש הנלמד דבר כל כי
לא שנשבע מה ויעשה דברו את שיחליף עד עליה חייב אינו להבא" "שבועה ואילו שקר, שנשבע בנפשו שיודע לשקר, יצאה
כורחך ועל חייב, זאת ובכל לשקר מפיו יצאה לא שבועתו ובשעת שקר, שבועתו את עשה כשהחליף זמן לאחר שרק נמצא לעשות

זו". אף זו "לא בדרך דבריו את רבינו וסידר חידוש, יותר בה יש להבא" הטבה.9)"שבועה ולא הרעה לא בה שאין פי על אף
אחרים.10) של אלא עצמו של דבר זה אין וגם ממש, בו אין שהדיבור פי על בלהבא,11)אף אינה זו ששבועה פי על אף

ב"לשעבר". עליה חייב ידבר, לא או ידבר שפלוני ברשותו, זה אין משום12)שהרי עליה חייב אינו פלוני עם פלוני שידבר אבל
שווא. לשבועת שגרם מרדות מכת ולוקה לעשות, באפשרותו זה שאין בטוי דבר13)שבועת לכל הדין והוא אכלתי. ולא אכלתי

אשר "לכל הכתוב: מריבוי - זרקתי לא או לים צרור זרקתי כגון והטבה" "הרעה משום בו אין ואפילו ולאו" "הן בכלל: שהוא
האדם". זו.14)יבטא כיכר יאכל שלא או וכן15)היום, לעיל, הנזכרים פלוני עם פלוני שדיבר או זרקתי לא או זרקתי כגון

העדות. שבועת וגם לקמן. המפורשת הפיקדון וגם16)שבועת לשעבר שבועה זוהי - שקר תהא לא שבועה בשעת שמשמעו
שעובר הדין והוא זה. לאו בו להתרות צריך בו והמתרה להבא. שבועה זוהי - זמן לאחר לשקר כדי בשמי תישבעו לא משמעו:
שהגדיר כפי, אחת, מצוה על הרבה לאווין למנות רבינו של דרכו שאין אלא ומחליף. להבא כשנשבע דברו", יחל "לא על גם
נדרו. על לעובר גם משותף שהוא יחל" "לא לאו הזכיר לא ולכן המצוות" ירבו הלאווין בריבוי לא "כי ט שורש המצוות במניין

זה.17) לאו משום בו שלא18)והתרו נשבע כגון בטוי, משבועת חלקים בשלושה רק מדובר זה וכל אחת. חסר ארבעים מלקות
שבועתו "שמשעת מפני חייב, מעשה, עשה שלא פי על אף אכל, ולא שאכל בנשבע וכן מעשה, בו שיש לאו על שעבר ואכל יאכל
זו אין וגם מעשה עשה לא שהרי לוקה, אינו שקר, שבועת על שעבר פי על אף אכל ולא שיאכל הנשבע אבל נשבע", לשקר

שבועה. משעת שקר עליה19)שבועת שחייבים ידע לא אבל אסורה, זו ושבועה שאכל, יודע והוא אכל, שלא שנשבע כגון
עשירית20)קרבן. מביא דלות ובדלי עוף, מביא עני היה ואם בהמה חטאת מביא עשיר היה אם אלא קבוע, שאינו קרבן הוא

הקרבן". מחוייב החוטא יד השגת לפי הכול אלא אחד במין (הקרבן) יעמוד לא כי ויורד עולה נקרא זה "ומפני סולת. האיפה
כאומר אלוקים, ביראת מקיל הוא הנה בפיו, ששקר יודע והוא שהיה, דבר לאמת הגדול בשם הנשבע "כי ל: מצוה החינוך וכתב
ולא עליו שנשבע דבר אותו לקיים בפיו ואומר בליבו האדם שגומר הוא, נשבע פירוש כי ... שפתיו תאלמנה - אמת שאין בליבו
בדבריו (גופו) שנפעל כלומר נפעל, בלשון לעולם יבוא שבועה לשון וזה ישתנה, לא קיים הוא ברוך שהשם כמו לעולם ישנהו

הוא". ברוך בקיומו שאמר כמו קיים מחלקות.21)להיותו התימנים: יד שכל22)ובכתב אדם". בני לשלושה שניכר "והוא
וידוע. מפורסם זה הרי אנשים שלושה בו שיודעים משום23)דבר לוקה בזול, יהיו שהפירות ונשבע יורד מטר ראה אמרו ושם

וארב עשרים שווא, אמת.שבועת שהיא שווא שבועת על חרבו וכולן בדרום היו ערים כשמדבר24)ע ואפילו ובשכלו, בדעתו
כאיוולתו". כסיל תען "אל אומר והכתוב כך, על להישבע לו מה כי הידוע, דבר על להישבע לו אסור שלם, בלתי אדם עם

שהרי25) מצוה, ביטול זו אין בציצית יתעטף שלא סתם נשבע אם אבל ציצית, בה יטיל ולא בציצית המחוייבת טלית שילבש
ציצית. בה שיעשה כדי בה ולהתעטף טלית לקנות הדין) (מצד מחוייב אדם ואין בציצית. מחוייב שאינו בגד ללבוש יכול

הכושר26) שעת לו תהיה שלא אפשר אי כי ולוקה, לו שומעים אין נקי גוף צריכים שהתפילין מפני אלא נשבעתי לא טוען ואפילו
שעה. באותה המצוה לבטל נשבע ונמצא

zereay zekld - fenz 'i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּסּכֹות ּבחג ּבסּכה הּפסח27יׁשב ּבלילי מּצה יאכל ולא ,28, ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֻֻ
טֹובים ּובימים ּבׁשּבתֹות ׁשּיתעּנה ּבזה.29אֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

.Ê?ּכיצד לעּׂשֹות. ּבֹו ּכח ׁשאין ּדבר על ׁשּנׁשּבע - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹרביעית
רצּופים ויֹום לילה ימים ׁשלׁשה ייׁשן ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ,30ּכגֹון ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ

ּכּיֹוצא ּכל וכן רצּופים ימים ׁשבעה ּכלּום יטעם ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹֹאֹו
-31ּבזה אּלּו ׁשבּועֹות מארּבע ׁשוא ׁשבּועת הּנׁשּבע ּכל . ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

אלהי ה' ׁשם את תּׂשא לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹעֹובר
לֹוקה32לּׁשוא מזיד היה ואם ּפטּור33. - ׁשֹוגג היה ואם ; ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ

.34מּכלּום ְִ
.Á,ּבידֹו חברֹו ממֹון ׁשּיׁש מי ּכל ּכיצד? הּפּקדֹון ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשבּועת

עׁשקֹו אֹו ׁשּגזלֹו אֹו מלוה, ּבין ּפּקדֹון לֹו35ּבין מצא אֹו , ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָ
לֹו ׁשּיׁש ממֹון מּמּנּו ותבע ּבזה, וכּיֹוצא החזירּה ולא ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאבדה
לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ּבֹו וכפר ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבידֹו
זה לאו על לֹוקין ואין ממֹון. לכפירת אזהרה זֹו - .36תכחׁשּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ

עֹובר זה הרי - ּבֹו ׁשּכפר ממֹון על ׁשקר על לֹו נׁשּבע ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָואם
ּבעמיתֹו איׁש תׁשּקרּו לא נאמר: זה ועל אחר, זֹו37ּבלאו - ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַֹ

הּנקראת היא זֹו ּוׁשבּועה ממֹון. ּכפירת על לנׁשּבע ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָאזהרה
הּפּקדֹון .38ׁשבּועת ְִַַָ

.Ëמׁשּלם ּבּה? ׁשּׁשּקר הּפּקדֹון ׁשבּועת על חּיב הּוא ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָּומה
הּקרן אׁשם39את ּומקריב חמׁש, ּתֹוספת עם ּבֹו ׁשּכפר ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

וכחׁש40וּדאי ׁשּנאמר: ׁשֹוגג. ׁשהיה ּבין מזיד ׁשהיה ּבין , ְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
יד בתּׂשּומת אֹו ּבפּקדֹון ּכי41ּבעמיתֹו והיה וגֹומר, בגזל אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ

מּמּנּו ונעלם ּבֹו נאמר ולא ואׁשם; מזיד42יחטא לחּיב -43 ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ְֵּכׁשֹוגג.

.Èּבֹו וידע ּבֹו ׁשּנתחּיב ּבּממֹון אֹו ּבּפּקדֹון ׁשּיזיד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּוא
ממֹון אצלֹו לֹו ׁשּיׁש וׁשכח ׁשגג אם אבל ׁשבּועה. ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּבׁשעת
מּכלּום ּופטּור אנּוס זה הרי - ידע ּכ ואחר ונׁשּבע, .44וכפר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

- ממֹון ּכפירת על לּׁשקר לּׁשבע ׁשאסּור ידע לא אם ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוכן
ּופטּור אנּוס זה .45הרי ֲֵֶָָ

.‡Èהּפּקדֹון ׁשבּועת ׁשגגת היא היא ּכן, ּכגֹון46אם ? ְְְִִִִֵֵַַַַָ
ׁשהיא וידע לאו, אם קרּבן עליה חּיבין אם מּמּנּו ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנעלם

ׁשגגתּה היא זֹו - ממֹון אצלֹו לֹו וׁשּיׁש -47אסּורה ּוזדֹונּה . ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָ
קרּבן. עליה ׁשחּיבין ְִֶֶֶַַָָָָָָׁשּידע

.·Èממֹון עדּות ׁשּידעּו העדים ּכיצד? העדּות ,48ׁשבּועת ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָ
לֹו להעיד העדּות ּבעל העידּו,49ּותבעם ולא ּבעדּותן וכפרּו , ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹ

ׁשבּועת נקראת היא זֹו - עדּות לֹו יֹודעין ׁשאינן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָונׁשּבעּו
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אחר27) הלך ובשבועות בנדרים כי מצוה, לסוכת כוונתו אלא מצוה של שאינה צל לסוכת כוונתו אין סתם סוכה אמר ואפילו
מצוה. לבטל נשבע זה הרי ולפיכך אדם. בני בחוץ28)לשון ידובר וכאן בניסן. עשר חמישה בליל מצה כזית לאכול שמצוה

אחד ערב שהרי פנים, כל על לוקה הפסח, בלילי מצה לאכול לא נשבע אם ולפיכך, הספק, מן טובים ימים שני בו שעושים לארץ
על אלא נשבעתי לא לומר יכול שהרי ילקה, לא הפסח" ב"ליל לארץ בחוץ יאמר אם אבל התורה, מן מצה באכילת בו חייב מהם

הספק. על לוקין ואין עשר חמשה ספק הוא והרי אחד בהם.29)לילה להתענות אפשרי,30)ואסור בלתי הוא זה שדבר
לשקר. שבועתו יצאה אפשר.31)ומשנשבע שאי דבר שזה באוויר, פורח גמל שראה שנשבע אבן32)כגון אברהם ר' וכתב

כאילו דברו יקיים לא אם והנה אמת דברו יהיה כן אמת השם הוא כאשר כי (בשבועתו) השם לזכור טעם "והנה בפירושו: עזרא
הלאווין מכל קשה היא כי להם אראה ואני גדולה עבירה עשה לא לשווא השם הנושא כי חושבים ורבים ... השם את מכחיש
לשווא להישבע עצמו הרגיל ואשר יפחד, כי ולנאוף לרצוח עת כל יוכל לא - קשות עבירות שהן והנואף, הרוצח אחריו, הבאים
דיבור כל לפני כי בה, רגילותו מרוב נשבע שלא יישבע אז עתה, נשבעת למה תוכיחנו ואם ... מספר אין שבועות אחד ביום יישבע
מכותינו". על מכה ולהוסיף הגלות להאריך תספיק לבדה העבירה זאת רק בישראל היה לא ואילו ... השבועה יקדימו שידברו

מעלה33) של דין בית - לשווא" שמו את ישא אשר את ה' ינקה לא "כי שנאמר עליו, לוקים מעשה בו שאין לאו שזהו פי על אף
כלל. עליו חלה לא השבועה כי שנשבע, במה ומותר אותו, ומנקין אותו מלקין מטה של דין בית אבל אותו (מוחלין) מנקין אין

במזיד.34) בין בשוגג בין שווא בשבועת קרבן שאין הקרבן, מן שכיר35)אף תעשוק "לא הכתוב כלשון פעולתו, שכר שכובש
ואביון". קרן)36)עני (שישלם לתשלומין" "ניתן זה לאו כי ועוד, מעשה. בו שאין לאו על לוקים ואין מעשה בכפירה שאין

וגם שכר) או חינם כשומר נפטר (ואינו באונסין וחייב גזלן עליו נעשה הפיקדון כפירת שמשעת הוא, ענשו אבל עליו. לוקין ואין
לעדות. לשקר".37)נפסל בשמי תישבעו "ולא נכתב: לו נקראת38)וסמוך ואבידה, עושק וגזל מלווה כוללת: שהיא פי על אף

תחילה. בה פתח הכתוב וגם יותר ומקיפה מצוייה הפיקדון שכפירת לפי בניגוד40)למפקיד.39)כך, וודאי, חטא על שבא
אכל איזה יודע ואינו מהן אחת ואכל שומן ואחת חלב אחת חתיכות שתי לפניו שהיו כגון עבירה, ספק על שבא תלוי" ל"אשם

שי עד ועומדת תלוייה זה חוטא של כפרתו כי תלוי", "אשם ספקו על מביא זה כגון השנייה), יביא(שאבדה ואז שחטא, לו יוודע
אשם לנקד שיש למדנו דברינו ומתוך גזילות". "אשם במשנה נקרא הפיקדון שבועת חטא על הבא זה איל וקרבן חטאת. ֲַקרבן

חטא. אם המסופק תלוי איש של אשם לקרבן בניגוד וודאי, שחטא איש של אשם קרבן להתעסק41)וודאי, ממון בידו ששם
עמו". ידו ששם "שותפות מפרש: עזרא ואבן במלווה. או ומטעם42)(שותפות) ממנו" "ונעלם בה: שנאמר בטוי לשבועת בניגוד

שגגתה. על אלא קרבן מביא אינו ממון43)זה גזילת ואיסור הואיל אדם יחשוב לבל המצוה: משרשי קכט מצוה החינוך וכתב
חטא לא כאילו לו ויכופר גזילתו וישיב לו לכשיהיה בלבבו וידמה שירצה מה מחבירו ויגזול יילך הגזילה, את והשיב עליו נאמר
אם אמנם ... וכו' לכפרה, קרבן צריך חומש בתוספת ההשבה עם שאף התורה הודיעה לכן עבירה! לעוברי פתח זה ויהיה מעולם,

השבתה. לפני שהיה כמו חזק ענשו אין אולם חטאו, נתכפר לא קרבנו את הביא ולא גזילתו את והקרבן.44)השיב החומש מן
ושכח"45) ל"שגג בניגוד ממון. לכפירת אזהרה שזוהי למעלה, האמור תכחשו" "לא על עבר זאת בכל אבל והחומש, הקרבן מן

מכלום. שפטור - ושכח" ב"שגג רבינו שציין וזהו זה, מלאו גם אלה46)שפטור בכל והלא חומש, ותוספת קרבן עליה שחייב
הוא? פיקדון.47)אנוס וזדון קרבן קנס.48)שגגת או קרקע לעדות הנתבע.49)פרט את ולחייב לטובתו
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הּסּכֹות ּבחג ּבסּכה הּפסח27יׁשב ּבלילי מּצה יאכל ולא ,28, ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֻֻ
טֹובים ּובימים ּבׁשּבתֹות ׁשּיתעּנה ּבזה.29אֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

.Ê?ּכיצד לעּׂשֹות. ּבֹו ּכח ׁשאין ּדבר על ׁשּנׁשּבע - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹרביעית
רצּופים ויֹום לילה ימים ׁשלׁשה ייׁשן ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ,30ּכגֹון ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ

ּכּיֹוצא ּכל וכן רצּופים ימים ׁשבעה ּכלּום יטעם ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹֹאֹו
-31ּבזה אּלּו ׁשבּועֹות מארּבע ׁשוא ׁשבּועת הּנׁשּבע ּכל . ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

אלהי ה' ׁשם את תּׂשא לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹעֹובר
לֹוקה32לּׁשוא מזיד היה ואם ּפטּור33. - ׁשֹוגג היה ואם ; ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ

.34מּכלּום ְִ
.Á,ּבידֹו חברֹו ממֹון ׁשּיׁש מי ּכל ּכיצד? הּפּקדֹון ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשבּועת

עׁשקֹו אֹו ׁשּגזלֹו אֹו מלוה, ּבין ּפּקדֹון לֹו35ּבין מצא אֹו , ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָ
לֹו ׁשּיׁש ממֹון מּמּנּו ותבע ּבזה, וכּיֹוצא החזירּה ולא ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאבדה
לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ּבֹו וכפר ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבידֹו
זה לאו על לֹוקין ואין ממֹון. לכפירת אזהרה זֹו - .36תכחׁשּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ

עֹובר זה הרי - ּבֹו ׁשּכפר ממֹון על ׁשקר על לֹו נׁשּבע ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָואם
ּבעמיתֹו איׁש תׁשּקרּו לא נאמר: זה ועל אחר, זֹו37ּבלאו - ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַֹ

הּנקראת היא זֹו ּוׁשבּועה ממֹון. ּכפירת על לנׁשּבע ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָאזהרה
הּפּקדֹון .38ׁשבּועת ְִַַָ

.Ëמׁשּלם ּבּה? ׁשּׁשּקר הּפּקדֹון ׁשבּועת על חּיב הּוא ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָּומה
הּקרן אׁשם39את ּומקריב חמׁש, ּתֹוספת עם ּבֹו ׁשּכפר ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

וכחׁש40וּדאי ׁשּנאמר: ׁשֹוגג. ׁשהיה ּבין מזיד ׁשהיה ּבין , ְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
יד בתּׂשּומת אֹו ּבפּקדֹון ּכי41ּבעמיתֹו והיה וגֹומר, בגזל אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ

מּמּנּו ונעלם ּבֹו נאמר ולא ואׁשם; מזיד42יחטא לחּיב -43 ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ְֵּכׁשֹוגג.

.Èּבֹו וידע ּבֹו ׁשּנתחּיב ּבּממֹון אֹו ּבּפּקדֹון ׁשּיזיד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּוא
ממֹון אצלֹו לֹו ׁשּיׁש וׁשכח ׁשגג אם אבל ׁשבּועה. ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּבׁשעת
מּכלּום ּופטּור אנּוס זה הרי - ידע ּכ ואחר ונׁשּבע, .44וכפר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

- ממֹון ּכפירת על לּׁשקר לּׁשבע ׁשאסּור ידע לא אם ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוכן
ּופטּור אנּוס זה .45הרי ֲֵֶָָ

.‡Èהּפּקדֹון ׁשבּועת ׁשגגת היא היא ּכן, ּכגֹון46אם ? ְְְִִִִֵֵַַַַָ
ׁשהיא וידע לאו, אם קרּבן עליה חּיבין אם מּמּנּו ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנעלם

ׁשגגתּה היא זֹו - ממֹון אצלֹו לֹו וׁשּיׁש -47אסּורה ּוזדֹונּה . ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָ
קרּבן. עליה ׁשחּיבין ְִֶֶֶַַָָָָָָׁשּידע

.·Èממֹון עדּות ׁשּידעּו העדים ּכיצד? העדּות ,48ׁשבּועת ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָ
לֹו להעיד העדּות ּבעל העידּו,49ּותבעם ולא ּבעדּותן וכפרּו , ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹ

ׁשבּועת נקראת היא זֹו - עדּות לֹו יֹודעין ׁשאינן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָונׁשּבעּו
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אחר27) הלך ובשבועות בנדרים כי מצוה, לסוכת כוונתו אלא מצוה של שאינה צל לסוכת כוונתו אין סתם סוכה אמר ואפילו
מצוה. לבטל נשבע זה הרי ולפיכך אדם. בני בחוץ28)לשון ידובר וכאן בניסן. עשר חמישה בליל מצה כזית לאכול שמצוה

אחד ערב שהרי פנים, כל על לוקה הפסח, בלילי מצה לאכול לא נשבע אם ולפיכך, הספק, מן טובים ימים שני בו שעושים לארץ
על אלא נשבעתי לא לומר יכול שהרי ילקה, לא הפסח" ב"ליל לארץ בחוץ יאמר אם אבל התורה, מן מצה באכילת בו חייב מהם

הספק. על לוקין ואין עשר חמשה ספק הוא והרי אחד בהם.29)לילה להתענות אפשרי,30)ואסור בלתי הוא זה שדבר
לשקר. שבועתו יצאה אפשר.31)ומשנשבע שאי דבר שזה באוויר, פורח גמל שראה שנשבע אבן32)כגון אברהם ר' וכתב

כאילו דברו יקיים לא אם והנה אמת דברו יהיה כן אמת השם הוא כאשר כי (בשבועתו) השם לזכור טעם "והנה בפירושו: עזרא
הלאווין מכל קשה היא כי להם אראה ואני גדולה עבירה עשה לא לשווא השם הנושא כי חושבים ורבים ... השם את מכחיש
לשווא להישבע עצמו הרגיל ואשר יפחד, כי ולנאוף לרצוח עת כל יוכל לא - קשות עבירות שהן והנואף, הרוצח אחריו, הבאים
דיבור כל לפני כי בה, רגילותו מרוב נשבע שלא יישבע אז עתה, נשבעת למה תוכיחנו ואם ... מספר אין שבועות אחד ביום יישבע
מכותינו". על מכה ולהוסיף הגלות להאריך תספיק לבדה העבירה זאת רק בישראל היה לא ואילו ... השבועה יקדימו שידברו

מעלה33) של דין בית - לשווא" שמו את ישא אשר את ה' ינקה לא "כי שנאמר עליו, לוקים מעשה בו שאין לאו שזהו פי על אף
כלל. עליו חלה לא השבועה כי שנשבע, במה ומותר אותו, ומנקין אותו מלקין מטה של דין בית אבל אותו (מוחלין) מנקין אין

במזיד.34) בין בשוגג בין שווא בשבועת קרבן שאין הקרבן, מן שכיר35)אף תעשוק "לא הכתוב כלשון פעולתו, שכר שכובש
ואביון". קרן)36)עני (שישלם לתשלומין" "ניתן זה לאו כי ועוד, מעשה. בו שאין לאו על לוקים ואין מעשה בכפירה שאין

וגם שכר) או חינם כשומר נפטר (ואינו באונסין וחייב גזלן עליו נעשה הפיקדון כפירת שמשעת הוא, ענשו אבל עליו. לוקין ואין
לעדות. לשקר".37)נפסל בשמי תישבעו "ולא נכתב: לו נקראת38)וסמוך ואבידה, עושק וגזל מלווה כוללת: שהיא פי על אף

תחילה. בה פתח הכתוב וגם יותר ומקיפה מצוייה הפיקדון שכפירת לפי בניגוד40)למפקיד.39)כך, וודאי, חטא על שבא
אכל איזה יודע ואינו מהן אחת ואכל שומן ואחת חלב אחת חתיכות שתי לפניו שהיו כגון עבירה, ספק על שבא תלוי" ל"אשם

שי עד ועומדת תלוייה זה חוטא של כפרתו כי תלוי", "אשם ספקו על מביא זה כגון השנייה), יביא(שאבדה ואז שחטא, לו יוודע
אשם לנקד שיש למדנו דברינו ומתוך גזילות". "אשם במשנה נקרא הפיקדון שבועת חטא על הבא זה איל וקרבן חטאת. ֲַקרבן

חטא. אם המסופק תלוי איש של אשם לקרבן בניגוד וודאי, שחטא איש של אשם קרבן להתעסק41)וודאי, ממון בידו ששם
עמו". ידו ששם "שותפות מפרש: עזרא ואבן במלווה. או ומטעם42)(שותפות) ממנו" "ונעלם בה: שנאמר בטוי לשבועת בניגוד

שגגתה. על אלא קרבן מביא אינו ממון43)זה גזילת ואיסור הואיל אדם יחשוב לבל המצוה: משרשי קכט מצוה החינוך וכתב
חטא לא כאילו לו ויכופר גזילתו וישיב לו לכשיהיה בלבבו וידמה שירצה מה מחבירו ויגזול יילך הגזילה, את והשיב עליו נאמר
אם אמנם ... וכו' לכפרה, קרבן צריך חומש בתוספת ההשבה עם שאף התורה הודיעה לכן עבירה! לעוברי פתח זה ויהיה מעולם,

השבתה. לפני שהיה כמו חזק ענשו אין אולם חטאו, נתכפר לא קרבנו את הביא ולא גזילתו את והקרבן.44)השיב החומש מן
ושכח"45) ל"שגג בניגוד ממון. לכפירת אזהרה שזוהי למעלה, האמור תכחשו" "לא על עבר זאת בכל אבל והחומש, הקרבן מן

מכלום. שפטור - ושכח" ב"שגג רבינו שציין וזהו זה, מלאו גם אלה46)שפטור בכל והלא חומש, ותוספת קרבן עליה שחייב
הוא? פיקדון.47)אנוס וזדון קרבן קנס.48)שגגת או קרקע לעדות הנתבע.49)פרט את ולחייב לטובתו



zereayקח zekld - fenz 'i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשהיּו ּבין ויֹורד, עֹולה קרּבן זֹו ׁשבּועה על וחּיבין ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעדּות.
תחטא ּכי נפׁש ׁשּנאמר: ׁשֹוגגים. ׁשהיּו ּבין ּבּה ְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָמזידין

ונעלם ּבּה נאמר ולא עד, והּוא אלה קֹול לחּיב50וׁשמעה - ְְְְְְְֱֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּכׁשגגה. הּזדֹון ְִַַָָָעל

.‚Èׁשחּיבין מּמּנּו ׁשּנעלם ּכגֹון העדּות? ׁשבּועת ׁשגגת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּכיצד
ּוזדֹונּה ׁשקר. וׁשהיא אסּורה זֹו ׁשּׁשבּועה וידע קרּבן, ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָעליה
אסּורה ׁשהיא ידע לא אם אבל קרּבן. עליה ׁשחּיבין ׁשּידע -ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

ונׁשּבעּו העדּות ׁשּׁשכחּו ׁשהן51אֹו להם נֹודע ּכ ואחר , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
אנּוסין אּלּו הרי - ׁשקר על וׁשּנׁשּבעּו עדּות לֹו ,52יֹודעין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַ

הּקרּבן מן אף .53ּופטּורין ְְִִַַָָ

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

מּפי‡. אּלּו ׁשבּועֹות מיני מארּבעה אחד הּנׁשּבע ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאחד
הׁשּביעֹו אפּלּו אמן, וענה אחרים מּפי הּמׁשּבע ואחד ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻעצמֹו,
העֹונה ׁשּכל חּיב. - אמן וענה קטן אֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים ְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָעֹובד
העֹונה ואחד מּפיו. ׁשבּועה ּכמֹוציא - ׁשבּועה אחר ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָאמן
הן, ׁשאמר: ּכגֹון אמן, ּכענין ׁשענינֹו ּדבר האֹומר אֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאמן
ּכּיֹוצא וכל זֹו, ׁשבּועה עלי קּבלּתי זֹו, ּבׁשבּועה אני מחּיב ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֻאֹו
לחּיבֹו ּבין ּדבר, לכל ּכנׁשּבע זה הרי - לׁשֹון ּבכל ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָּבזה

קרּבן. לחּיבֹו ּבין ְְְְֵַַָָמלקּות
ּבאחד·. אֹו המיחד ּבּׁשם אחר ׁשהׁשּביעֹו אֹו הּנׁשּבע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻאחד

ׁשּׁשמֹו ּובמי חּנּון, ׁשּׁשמֹו ּבמי ׁשּנׁשּבע ּכגֹון הּכּנּויין, ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַמן
- לׁשֹון ּבכל ּבהן וכּיֹוצא אּפים, אר ׁשּׁשמֹו ּובמי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָרחּום,
ׁשבּועה. הן הרי - וארּור אלה וכן גמּורה. ׁשבּועה זֹו ְְְְְֲֲֵֵֵֵָָָָָָהרי
ּכיצד? הּכּנּויין. מן ּכּנּוי אֹו הּׁשמֹות מן ׁשם ׁשּיזּכיר ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַוהּוא
אֹו חּנּון, ׁשּׁשמֹו למי אֹו לה', ארּור אֹו ּבאלה ׁשאמר: ְְְְִֶֶַַַָָָָּכגֹון
זה הרי ואכלֹו, - ּפלֹוני ּדבר ׁשּיאכל מי רחּום, ׁשּׁשמֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלמי

מינ ּבׁשאר וכן לּׁשקר. ׁשבּועֹות.נׁשּבע י ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ
אכל,‚. ׁשּלא חּנּון ׁשּׁשמֹו ּבמי אֹו ּבה' ׁשבּועה האֹומר: ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹֹוכן

לֹו; ויׁש ּכלּום, ּבידי ל ׁשאין איׁש; והּוא אּׁשה, ׁשּזֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָואכל;
חּיב. זה הרי - יֹודע והּוא עדּות, ל יֹודע ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָׁשאיני

ּכּנּוי„. ולא ׁשם הזּכיר ולא ׁשבּועה אֹו ארּור אֹו אלה ְְְְִִִֵַָָָָָֹֹאמר
ולא לֹוקה אינֹו אבל עליו. ׁשּנׁשּבע ּבּדבר אסּור זה הרי -ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
מן ׁשם ּבּה ׁשּיהיה עד ׁשבּועתֹו, על עבר אם קרּבן ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמביא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכּנּויין, מן ּכּנּוי אֹו המיחדים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֻהּׁשמֹות
ּכׁשבּועה.‰. - ׁשבּועה ּכּנּויי ּכל אּלא ּבלבד, הּׁשבּועה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹולא

לׁשבּועה קֹוראים והיּו עּלגים מקֹום אֹותֹו אנׁשי ׁשהיּו ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָּכגֹון
ׁשבּועה ׁשּלׁשֹון ארּמּיים, ׁשהיּו אֹו 'ׁשקּוקה'; אֹו ְְְְֲִִֶֶַָָָָ'ׁשבּותה'
'מֹוהא'; ואֹומרים אֹותּה מכּנין והעּלגים 'מֹומתא', ְְְְְְִִִִִַָָָָָָּבלׁשֹונם

חּיב זה הרי - ׁשבּועה וענינֹו ׁשּמׁשמעֹו לׁשֹון ׁשאמר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכיון
ׁשבּועה. לׁשֹון ׁשהֹוציא ְְְִִֶָּכמי

.Âהן' אֹו ׁשבּועה, ּדר ּפעמים ׁשּתי לאו' 'לאו האֹומר ְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָוכן
- 'ימין' וכן ּכנׁשּבע. זה הרי - ּכּנּוי אֹו ׁשם והזּכיר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָהן',
ּבימינֹו ה' נׁשּבע ׁשּנאמר: ׁשבּועה. - ּו'ּׂשמאל' ְְְְֱִִִֶֶַַָָֹׁשבּועה,
,וכ ּכ אעּׂשה ׁשּלא מבטא האֹומר: וכן עּזֹו. ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻּובזרֹוע

ׁשבּועה. זֹו הרי - ּכּנּוי אֹו ׁשם ְְְֲִִִֵֵָוהזּכיר
.Êׁשּלא אֹו ׁשאעּׂשה חּנּון ׁשּׁשמֹו למי אֹו לה' אּסר ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָֹאמר:

ּכׁשבּועה. היא הרי ׁשבּועה, ּבלׁשֹון והֹוציאֹו הֹואיל - ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶָָאעּׂשה
.Áולא הֹואיל - ּכמֹות ואני ואמר: נׁשּבע, חברֹו ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹׁשמע

וזהּו ּפטּור. זה הרי חברֹו, הׁשּביעֹו ולא מּפיו ׁשבּועה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָֹהֹוציא
ּפטּור. ׁשהּוא ּבׁשבּועה ְְִִֶַָָמתּפיס

.Ëוהרי ואמר: וחזר זה, ּבּׂשר אכל ׁשּלא נׁשּבע: אם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוכן
לא ׁשהרי הּפת; על ּפטּור הּוא הרי - הּזה ּכּבּׂשר זֹו ֲֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּפת
ׁשהּוא ּפי על ואף התּפיסּה. אּלא עליה, מּפיו ׁשבּועה ְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָהֹוציא
הּפת אֹותּה לאכל לֹו אסּור הּקרּבן, מן אֹו הּמלקּות מן ְְֱִִֶַַַַַָָָָָֹּפטּור

ּבׁשבּועה. ְְִִִֶָׁשהתּפיס
.Èאֹו הּיֹום יאכל ׁשּלא ּבלּבֹו וגמר לׁשבּועה, ׁשּנתּכּון ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹמי

הֹוציא ולא ּבׁשבּועה, עליו אסּור זה וׁשּדבר יׁשּתה ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשּלא
אין - בּׂשפתים לבּטא ׁשּנאמר: מּתר; זה הרי - ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבּׂשפתיו

ּבּׂשפתיו. ׁשבּועה ענין ׁשּיֹוציא עד חּיב ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָהּנׁשּבע
.‡Èּדבר ּבּׂשפתיו והֹוציא וטעה להּׁשבע, ּבלּבֹו ּגמר אם ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָָוכן

ׁשּלא להּׁשבע הּמתּכּון ּכיצד? מּתר. זה הרי - ּבלּבֹו היה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשּלא
יאכל ׁשּלא נׁשּבע ׁשבּועה להֹוציא ּוכׁשּבא ראּובן, אצל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹיאכל
לא ׁשהרי ראּובן, עם לאכל מּתר זה הרי - ׁשמעֹון ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָֹֹֻאצל
ּבלּבֹו. ׁשמעֹון היה לא ׁשהרי ׁשמעֹון, ועם ּבּׂשפתיו; ְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָֹהֹוציאֹו

.·Èולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד חּיב אינֹו ׁשבּועֹות מיני ׁשאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָוכן
הּיֹום, יאכל ׁשּלא ּבפנינּו אחד נׁשּבע אם ,לפיכ ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשוין.
אצא ׁשּלא אּלא ּבלּבי היה לא אני ואמר: ּבֹו, והתרּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹואכל,
הרי - בלּבי היתה ׁשּלא אכילה והֹוציא לׁשֹוני וטעה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָֹהּיֹום,

עד לֹוקה, אינֹו ׁשעלזה ׁשּיאכל קדם עדים ּבפני ׁשּיֹודה ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹ
ּבעת ׁשּטעה טען ולא התראה עליו ׁשּקּבל אֹו נׁשּבע; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹאכילה
וכן לֹו. ׁשֹומעין אין - ּכ אחר ׁשּטען ּפי על אף ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהתראה.
על נדרּתי לא אֹו נׁשּבעּתי לא מעֹולם ואמר: ּבֹו, התרּו ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹֹאם
היה, ּכן אמר: נדר, אֹו ׁשּנׁשּבע עליו ׁשהעידּו ואחר זה, ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּדבר
- הּנדר על ּבלּבי היה ּתנאי אֹו ׁשוין, ולּבי ּפי היה לא ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹאבל

ולֹוקה. לֹו, ׁשֹומעין ְְִֵֶאין
.‚Èהיה ּבלּבי ואמר: נדרה, אׁשּת לֹו: אמרּו ּבֹו: ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָּכּיֹוצא

והּוא נדרה, לֹו: אמרּו לֹו. ׁשֹומעין - והפרּתי לּה ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָלהפר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אולי50) וגרם במזיד עדותו שכבש מי חוקר: והרדב"ז פרשה. באותה עמה שנכתבו ויורד עולה קרבן מביאי בכל שנאמר כשם
לו יועיל מה מתוודה הוא אם ואפילו סולת? האיפה עשירית והוא דלות בדלי הבא בקרבן יתכפר איך לשקר ונשבע נפש, לאיבוד

זה. גם תבין נהרגים" אינם "הרגו אם טעם, ידעת אם מסיים: הוא אף נפש". בדם "עשוק שהוא אחרי שנשבעו51)וידויו בחשבם
אנסם.52)באמת. הקרבן53)שליבם מן אף אלא עוונו. ונשא יגיד לא אם בכלל: ואינם עוון, כל נושאים שאינם בלבד זו לא

הקרבן. מן פטור והאנוס הם אנוסים כי פטורים אלו הרי בו, חייב כנויי1)שהשוגג אחרים, ומפי עצמו מפי השבועה אופני
דיבור. כדי תוך חזרה כשבועה, התפסה שבועה,

zereay zekld - fenz `"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבלּבי אמר: עליו העידּו אֹותם ׁשראה וכיון נדרה, לא ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹאֹומר:
לֹו. ׁשֹומעין אין - להפר ְְִֵֵָָָהיה

.„Èּפת יאכל ׁשּלא ונׁשּבע חּטין, ּפת לאכל ׁשּלא ּבלּבֹו ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹּגמר
ׁשמּה. ּפת חּטים ׁשּפת חּטים; ּבפת אסּור - ְְְִִִִֶַַַָָָסתם

.ÂËועל הּיֹום, אכל ׁשּלא ׁשבּועה ואמר: ׁשּנׁשּבע ְְְְִִֶֶַַַַַָָֹֹמי
ּבלּבי; היה וכ ּכ לֹומר: יכֹול זה אין - נׁשּבע אני ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּדעּתכם
ׁשהיה וכיון אחרים, ּדעת על אּלא ּדעּתֹו, על זה נׁשּבע ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּלא
מּפני חּיב, - ׁשוים ּדעּתם על ׁשּנׁשּבע אחרים ׁשל ולּבם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּפיו
ׁשבּועֹות. מיני ּבׁשאר וכן קם. לּבֹו ּבמקֹום אּלּו ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָׁשּלּבם

.ÊË:לֹו אֹומרים הּנׁשּבע, את הּדּינין ּכׁשּמׁשּביעין ,ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָלפיכ
ּדעּתנּו. על אּלא ,אֹות מׁשּביעים אנּו ּדעּת על ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹלא

.ÊÈׁשּנאסר ואחר ּבׁשבּועה, ׁשוין ולּבֹו ּפיו והיה ׁשּנׁשּבע ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָמי
לרב: ּתלמיד ׁשּיאמר ּכדי והּוא דּבּור, ּכדי ּבתֹו מּיד ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹחזר
אֹו נחמּתי, אֹו ׁשבּועה, זֹו אין ואמר: רּבי, עלי ְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשלֹום
ּׁשאסר מה ׁשהּתיר ׁשענינם אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ּבי, ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחזרּתי
לטֹועה. דֹומה ׁשּזה הּׁשבּועה; ונעקרה מּתר, זה הרי -ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻ

.ÁÈוכּיֹוצא ,ל מּתר אֹו ,ּב חזר אחרים: לֹו אמרּו אם ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָֹֻוכן
אֹו הן, ואמר: דּבּור ּכדי ּבתֹו מהן וקּבל אּלּו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָּבדברים
דּבּור ּכדי אחר ואם מּתר. זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא ּבי, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻחזרּתי

ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו -ֲֵַָֹ
.ËÈ.ּכלּום זה אין - ּבלּבֹו דּבּור ּכדי ּבתֹו ּבֹו וחזר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָנׁשּבע

מחּול אֹו ,ל מּתר אֹו ,ּב חזר אחרים: לֹו אמרּו אם ְְֲֲִִֵֵָָָָָֹֻוכן
ּכלּום, זה אין - דּבּור ּכדי ּבתֹו ּבלּבֹו ּדבריהם וקּבל ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָל

הּׁשבּועה. ּכמֹו ּבפיו החזרה ׁשּיֹוציא ְְְֲִִֶַַַָָָעד

ׁשליׁשי 1ּפרק
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.‡- ּבאנס אּלּו ׁשבּועֹות מיני מארּבע ׁשבּועה הּנׁשּבע ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹּכל
ּכמֹו ּבאנס, מּתחּלתֹו הּנׁשּבע ואחד מּכלּום. ּפטּור זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹהרי
אֹו ׁשבּועתֹו, לקּים הּניחּוהּו ולא ונאנס ׁשּנׁשּבע אֹו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּבארנּו,
ולּמֹוכסין. ולהֹורגין לחרמין נׁשּבעין לפיכ אּנס. ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָׁשהׁשּביעֹו

ממֹון·. ׁשּלֹוקח מאליו, העֹומד ּבמֹוכס אמרּו? מֹוכס זה ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּבאי
אבל הּמל ּברׁשּות ׁשּלֹוקח אֹו הּמדינה, מל ּברׁשּות ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
ּגזלה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּקצּוב, הּדבר על לעצמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָמֹוסיף

הּׁשבּועה‚. ּבעת ּבלּבֹו ּכּונתֹו להיֹות ּבאנס הּנׁשּבע ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹוצרי
אינן - ׁשּבּלב אּלּו ׁשהּדברים ּפי על ואף הּפֹוטרֹו. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלדבר
- האנס מּפני ּבּׂשפתיו להֹוציא יכֹול ואינֹו הֹואיל ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹּדברים,

ׁשּבלּבֹו. ּדברים על סֹומ זה ְְֲִִֵֵֶֶַָהרי
ּובלּבֹו„. סתם, ּבּׂשר יאכל ׁשּלא לאּנס ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּכיצד?

מּתר. זה הרי - חזיר ּבּׂשר יאכל ׁשּלא אֹו הּיֹום יאכל ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֻׁשּלא
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

ׁשבּועת‰. עליהן. ּפטּור - ׁשגגֹות וׁשל הבאי ׁשבּועת ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָוכן
גבֹוהה, וחֹומה ּגדֹולֹות חילֹות ׁשראה ּכגֹון ּכיצד? ְְְְֲֲֵֶַַָָָָָהבאי

מצרים, ּכיֹוצאי והם הּמל ּפלֹוני חיל ׁשראיתי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָונׁשּבע:
וכּיֹוצא לרקיע, עד ּגבֹוהה ּפלֹונית עיר חֹומת ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָוׁשראיתי
ולא ּפחֹות ּבלא ּכ ׁשהּדבר ּבלּבֹו גמר לא ׁשּזה אּלּו. ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹּבדברים
העם. רב אֹו החֹומה ּגבּה את לסּפר אּלא נתּכּון ולא ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹיֹותר,

.Âהּפּקדֹון אֹו העדּות ׁשבּועת אם ּכיצד? ׁשגגֹות ׁשל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָׁשבּועה
מּכלּום, ּפטּור ׁשהּוא ּובעדּות, ּבּפּקדֹון ׁשּׁשגג ּכגֹון - ְְִִִֵֶֶַַָָָָהיא
ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון - היא ׁשוא ׁשבּועת ואם ׁשּבארנּו. ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹּכמֹו
ׁשקר ׁשבּועת ואם מצוה. ׁשהּתפּלין ידע ולא ּתפּלין, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹילּבׁש
ׁשּנׁשּבע אֹו ׁשאכל; ונזּכר אכל, ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון - ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹהיא
מּפני לֹו אׁשּתֹו ּתהנה ׁשּלא אֹו ואכל; וׁשכח יאכל, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלא
וׁשּלא גנבה ׁשּלא ונֹודע ּבנֹו, את ׁשהּכתה אֹו ּכיסֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּגנבה

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַָָֹהּכתה.
.Êקרּבן עליה ׁשחּיבין ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשגגת זהּו אי ּכן, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאם

יֹודע והּוא אכל, ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון לׁשעבר? ויֹורד ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹעֹולה
ידע לא אבל אסּורה, ׁשּנׁשּבע זֹו ׁשקר וׁשּׁשבּועת ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאכל
קרּבן עליה ׁשחּיבין הּׁשגגה היא זֹו קרּבן. עליה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָׁשחּיבין

לׁשעבר. ּבּטּוי ּבׁשבּועת ויֹורד ְְְִִֵֶֶַַָעֹולה
.Áּכגֹוןוכיצד להּבא? קרּבן עליה ׁשחּיבין הּׁשגגה היא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשּיאכל ׁשּנׁשּבע ודּמה וׁשגג חּטים, ּפת יאכל ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
היתה, היא הּׁשבּועה מּמּנּו נעלמה ׁשּזה ואכלּה. חּטים, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפת
ׁשגגת היא זֹו עליו. ׁשּנׁשּבע החפץ את זֹוכר הּוא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהרי

קרּבן. עליה ׁשחּיבין להּבא ּבּטּוי ְְְִִֶֶַַַָָָָָָׁשבּועת
.Ëחּטים ּפת ואכל חּטים, ּפת יאכל ׁשּלא נׁשּבע אם ְְֲִִִִִִֶַַַַַָָֹֹאבל

ׁשהרי ּופטּור. אנּוס זה הרי - ּׂשעֹורים ּפת ׁשהּוא ּדעת ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָעל
חפץ אּלא מּמּנּו נעלם ולא ׁשבּועה, מּמּנּו נעלמה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹלא

עליו. ְִֶַָָׁשּנׁשּבע
.Èחפץ מּמּנּו ונעלם היתה, היא ׁשבּועה מּמּנּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָנעלמה

ּכגֹון ּכיצד? הּקרּבן. מן ּפטּור זה הרי - עליו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנׁשּבע
ּפת ׁשּיאכל ׁשּנׁשּבע ודּמה חּטים, ּפת לאכל ׁשּלא ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹׁשּנׁשּבע
ׁשהרי ּׂשעֹורים, ּפת ׁשהּוא ּדעת על חּטים ּפת ואכל ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָחּטים,

ּופטּור. ּכאנּוס זה הרי - ּבידֹו וחפץ ׁשבּועה ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶָָָָהעלם
.‡Èמּפני ואכלֹו עליו ונצטער יאכלּנּו, ׁשּלא ּכּכר על ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹנׁשּבע

הּצער מּפני לאכלֹו לֹו ׁשּמּתר דּמה ׁשהרי ׁשֹוגג, והּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻהּצער,
אּלא מידיעתֹו, ׁשב ׁשאינֹו לפי הּקרּבן; מן ּפטּור זה הרי -ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּבטעּות. ואכלּה היא ׁשאסּורה ְֲֲִֶַַָָָָָידע
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הּיֹום‡. יאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע מּכזית2מי ּפחֹות ואכל ּכלּום, ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הנשבע.1) את מחייבות שאינן השבועות ושאר באונס, מלקות1)שבועה חיוב שבועה, על שבועה לפרטיה, ביטוי שבועת
כיצד? ביטוי טו.2)בשבועת בנדרים וכמבואר לו. תקבע זמן איזה כי לעולם, לאכול עצמו אסר "היום" הדגיש לא אם אבל

שירצה. עת בכל ויאכל מיד, אותו ומלקים שווא, שבועת זו הרי אפשרי, בלתי דבר שזה ומכיוון שינה. לעניין



קט zereay zekld - fenz `"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבלּבי אמר: עליו העידּו אֹותם ׁשראה וכיון נדרה, לא ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹאֹומר:
לֹו. ׁשֹומעין אין - להפר ְְִֵֵָָָהיה

.„Èּפת יאכל ׁשּלא ונׁשּבע חּטין, ּפת לאכל ׁשּלא ּבלּבֹו ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹּגמר
ׁשמּה. ּפת חּטים ׁשּפת חּטים; ּבפת אסּור - ְְְִִִִֶַַַָָָסתם

.ÂËועל הּיֹום, אכל ׁשּלא ׁשבּועה ואמר: ׁשּנׁשּבע ְְְְִִֶֶַַַַַָָֹֹמי
ּבלּבי; היה וכ ּכ לֹומר: יכֹול זה אין - נׁשּבע אני ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּדעּתכם
ׁשהיה וכיון אחרים, ּדעת על אּלא ּדעּתֹו, על זה נׁשּבע ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּלא
מּפני חּיב, - ׁשוים ּדעּתם על ׁשּנׁשּבע אחרים ׁשל ולּבם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּפיו
ׁשבּועֹות. מיני ּבׁשאר וכן קם. לּבֹו ּבמקֹום אּלּו ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָׁשּלּבם

.ÊË:לֹו אֹומרים הּנׁשּבע, את הּדּינין ּכׁשּמׁשּביעין ,ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָלפיכ
ּדעּתנּו. על אּלא ,אֹות מׁשּביעים אנּו ּדעּת על ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹלא

.ÊÈׁשּנאסר ואחר ּבׁשבּועה, ׁשוין ולּבֹו ּפיו והיה ׁשּנׁשּבע ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָמי
לרב: ּתלמיד ׁשּיאמר ּכדי והּוא דּבּור, ּכדי ּבתֹו מּיד ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹחזר
אֹו נחמּתי, אֹו ׁשבּועה, זֹו אין ואמר: רּבי, עלי ְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשלֹום
ּׁשאסר מה ׁשהּתיר ׁשענינם אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ּבי, ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחזרּתי
לטֹועה. דֹומה ׁשּזה הּׁשבּועה; ונעקרה מּתר, זה הרי -ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻ

.ÁÈוכּיֹוצא ,ל מּתר אֹו ,ּב חזר אחרים: לֹו אמרּו אם ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָֹֻוכן
אֹו הן, ואמר: דּבּור ּכדי ּבתֹו מהן וקּבל אּלּו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָּבדברים
דּבּור ּכדי אחר ואם מּתר. זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא ּבי, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻחזרּתי

ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו -ֲֵַָֹ
.ËÈ.ּכלּום זה אין - ּבלּבֹו דּבּור ּכדי ּבתֹו ּבֹו וחזר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָנׁשּבע

מחּול אֹו ,ל מּתר אֹו ,ּב חזר אחרים: לֹו אמרּו אם ְְֲֲִִֵֵָָָָָֹֻוכן
ּכלּום, זה אין - דּבּור ּכדי ּבתֹו ּבלּבֹו ּדבריהם וקּבל ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָל

הּׁשבּועה. ּכמֹו ּבפיו החזרה ׁשּיֹוציא ְְְֲִִֶַַַָָָעד
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.‡- ּבאנס אּלּו ׁשבּועֹות מיני מארּבע ׁשבּועה הּנׁשּבע ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹּכל
ּכמֹו ּבאנס, מּתחּלתֹו הּנׁשּבע ואחד מּכלּום. ּפטּור זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹהרי
אֹו ׁשבּועתֹו, לקּים הּניחּוהּו ולא ונאנס ׁשּנׁשּבע אֹו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּבארנּו,
ולּמֹוכסין. ולהֹורגין לחרמין נׁשּבעין לפיכ אּנס. ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָׁשהׁשּביעֹו

ממֹון·. ׁשּלֹוקח מאליו, העֹומד ּבמֹוכס אמרּו? מֹוכס זה ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּבאי
אבל הּמל ּברׁשּות ׁשּלֹוקח אֹו הּמדינה, מל ּברׁשּות ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
ּגזלה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּקצּוב, הּדבר על לעצמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָמֹוסיף

הּׁשבּועה‚. ּבעת ּבלּבֹו ּכּונתֹו להיֹות ּבאנס הּנׁשּבע ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹוצרי
אינן - ׁשּבּלב אּלּו ׁשהּדברים ּפי על ואף הּפֹוטרֹו. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלדבר
- האנס מּפני ּבּׂשפתיו להֹוציא יכֹול ואינֹו הֹואיל ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹּדברים,

ׁשּבלּבֹו. ּדברים על סֹומ זה ְְֲִִֵֵֶֶַָהרי
ּובלּבֹו„. סתם, ּבּׂשר יאכל ׁשּלא לאּנס ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּכיצד?

מּתר. זה הרי - חזיר ּבּׂשר יאכל ׁשּלא אֹו הּיֹום יאכל ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֻׁשּלא
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

ׁשבּועת‰. עליהן. ּפטּור - ׁשגגֹות וׁשל הבאי ׁשבּועת ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָוכן
גבֹוהה, וחֹומה ּגדֹולֹות חילֹות ׁשראה ּכגֹון ּכיצד? ְְְְֲֲֵֶַַָָָָָהבאי

מצרים, ּכיֹוצאי והם הּמל ּפלֹוני חיל ׁשראיתי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָונׁשּבע:
וכּיֹוצא לרקיע, עד ּגבֹוהה ּפלֹונית עיר חֹומת ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָוׁשראיתי
ולא ּפחֹות ּבלא ּכ ׁשהּדבר ּבלּבֹו גמר לא ׁשּזה אּלּו. ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹּבדברים
העם. רב אֹו החֹומה ּגבּה את לסּפר אּלא נתּכּון ולא ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹיֹותר,

.Âהּפּקדֹון אֹו העדּות ׁשבּועת אם ּכיצד? ׁשגגֹות ׁשל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָׁשבּועה
מּכלּום, ּפטּור ׁשהּוא ּובעדּות, ּבּפּקדֹון ׁשּׁשגג ּכגֹון - ְְִִִֵֶֶַַָָָָהיא
ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון - היא ׁשוא ׁשבּועת ואם ׁשּבארנּו. ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹּכמֹו
ׁשקר ׁשבּועת ואם מצוה. ׁשהּתפּלין ידע ולא ּתפּלין, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹילּבׁש
ׁשּנׁשּבע אֹו ׁשאכל; ונזּכר אכל, ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון - ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹהיא
מּפני לֹו אׁשּתֹו ּתהנה ׁשּלא אֹו ואכל; וׁשכח יאכל, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלא
וׁשּלא גנבה ׁשּלא ונֹודע ּבנֹו, את ׁשהּכתה אֹו ּכיסֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּגנבה

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַָָֹהּכתה.
.Êקרּבן עליה ׁשחּיבין ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשגגת זהּו אי ּכן, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאם

יֹודע והּוא אכל, ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון לׁשעבר? ויֹורד ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹעֹולה
ידע לא אבל אסּורה, ׁשּנׁשּבע זֹו ׁשקר וׁשּׁשבּועת ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאכל
קרּבן עליה ׁשחּיבין הּׁשגגה היא זֹו קרּבן. עליה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָׁשחּיבין

לׁשעבר. ּבּטּוי ּבׁשבּועת ויֹורד ְְְִִֵֶֶַַָעֹולה
.Áּכגֹוןוכיצד להּבא? קרּבן עליה ׁשחּיבין הּׁשגגה היא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשּיאכל ׁשּנׁשּבע ודּמה וׁשגג חּטים, ּפת יאכל ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
היתה, היא הּׁשבּועה מּמּנּו נעלמה ׁשּזה ואכלּה. חּטים, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפת
ׁשגגת היא זֹו עליו. ׁשּנׁשּבע החפץ את זֹוכר הּוא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהרי

קרּבן. עליה ׁשחּיבין להּבא ּבּטּוי ְְְִִֶֶַַַָָָָָָׁשבּועת
.Ëחּטים ּפת ואכל חּטים, ּפת יאכל ׁשּלא נׁשּבע אם ְְֲִִִִִִֶַַַַַָָֹֹאבל

ׁשהרי ּופטּור. אנּוס זה הרי - ּׂשעֹורים ּפת ׁשהּוא ּדעת ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָעל
חפץ אּלא מּמּנּו נעלם ולא ׁשבּועה, מּמּנּו נעלמה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹלא

עליו. ְִֶַָָׁשּנׁשּבע
.Èחפץ מּמּנּו ונעלם היתה, היא ׁשבּועה מּמּנּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָנעלמה

ּכגֹון ּכיצד? הּקרּבן. מן ּפטּור זה הרי - עליו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנׁשּבע
ּפת ׁשּיאכל ׁשּנׁשּבע ודּמה חּטים, ּפת לאכל ׁשּלא ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹׁשּנׁשּבע
ׁשהרי ּׂשעֹורים, ּפת ׁשהּוא ּדעת על חּטים ּפת ואכל ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָחּטים,

ּופטּור. ּכאנּוס זה הרי - ּבידֹו וחפץ ׁשבּועה ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶָָָָהעלם
.‡Èמּפני ואכלֹו עליו ונצטער יאכלּנּו, ׁשּלא ּכּכר על ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹנׁשּבע

הּצער מּפני לאכלֹו לֹו ׁשּמּתר דּמה ׁשהרי ׁשֹוגג, והּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻהּצער,
אּלא מידיעתֹו, ׁשב ׁשאינֹו לפי הּקרּבן; מן ּפטּור זה הרי -ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּבטעּות. ואכלּה היא ׁשאסּורה ְֲֲִֶַַָָָָָידע

ה'תשע"א תמוז י"א רביעי יום

zFrEaW zFkld¦§§
רביעי 1ּפרק

¤¤§¦¦

הּיֹום‡. יאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע מּכזית2מי ּפחֹות ואכל ּכלּום, ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹ
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הנשבע.1) את מחייבות שאינן השבועות ושאר באונס, מלקות1)שבועה חיוב שבועה, על שבועה לפרטיה, ביטוי שבועת
כיצד? ביטוי טו.2)בשבועת בנדרים וכמבואר לו. תקבע זמן איזה כי לעולם, לאכול עצמו אסר "היום" הדגיש לא אם אבל

שירצה. עת בכל ויאכל מיד, אותו ומלקים שווא, שבועת זו הרי אפשרי, בלתי דבר שזה ומכיוון שינה. לעניין



zereayקי zekld - fenz `"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּפטּור מּכזית3- ּפחּותה אכילה ׁשאין ּכאֹוכל4; הּוא והרי , ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּוטרפֹות מּנבלֹות ׁשעּור ּבהן5חצי אמר:6וכּיֹוצא ואם . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ

חּיב - ואכלֹו זה, ּדבר אכל ׁשּלא הּדבר7ׁשבּועה היה ואפּלּו , ְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
חרּדל זרע עליו מּמּנּו8ׁשּנׁשּבע פחֹות אֹו .9אחד ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

חּיב·. - ׁשהּוא ּכל ואכל ּכלּום, יטעם ׁשּלא .10נׁשּבע ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשהּׁשתּיה‚. חּיב; - וׁשתה הּיֹום, יאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמי

אכילה לפיכ11ּבכלל ו12. אכל אם אּלא, חּיב אינֹו - ׁשתה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
היה אם אחת, חּטאת אֹו מזיד, היה אם אחת, 13מלקּות ְִִִֵַַַַַַָָָָָ

ֵׁשֹוגג.
ׁשאין„. לאכל; מּתר זה הרי - הּיֹום יׁשּתה ׁשּלא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֻנׁשּבע

ׁשתּיה ּבכלל לי,14אכילה נראה חּיב? ויהא יׁשּתה וכּמה . ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
רביעית ׁשּיׁשּתה עד חּיב האּסּורין15ׁשאינֹו ּכׁשאר ,16. ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשבּועה‰. אֹו הרּבה; מינין ואכל הּיֹום, אכל ׁשּלא ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשבּועה
חּיב אינֹו - הרּבה מׁשקין מיני וׁשתה הּיֹום, אׁשּתה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא

אחת ּופת17אּלא ּבּׂשר הּיֹום אכל ׁשּלא ׁשבּועה אמר: ואפּלּו . ְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
אחת אּלא חּיב אינֹו - הּכל ואכל מצטרפין18וקטנית, וכּלן . ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

.19לכזית ְִִַ
.Âחּיב - וׁשתה ואכל אׁשּתה, וׁשּלא אכל ׁשּלא ְְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשבּועה

'וׁשּלא ואמר ּופרט והֹואיל אכילה, ּבכלל ׁשהּׁשתּיה ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשּתים.
האכילה ּבכלל הּׁשתּיה ּכלל ׁשּלא דעּתֹו ּגּלה - ,20אׁשּתה' ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

עצמֹו, ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על ּכנׁשּבע ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָונמצא
ׁשּתים חּיב 21ּולפיכ. ְְִִַַָָ

.Êּׂשעֹורין ּופת חּטין ּפת אכל ׁשּלא ׁשבּועה האֹומר: ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹוכן
אמר ׁשּלא ואחת. אחת ּכל על חּיב - ואכלן ּכּסמין, ְְֲִֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻּופת

אחת ּכל על ּולחּיב לחּלק אּלא ּופת' ּופת .22'ּפת ְְֵֵֶַַַַַַַַָָ
.Áמסרהב חברֹו ּבֹוא23היה לֹו: ואמר אצלֹו, לאכל ּבֹו ְְְְֱֲֵֵֶֶַַָָָֹ

ואמר ּודבׁש, וחלב יין עּמי ׁשֹותה24ּוׁשתה ׁשאיני ׁשבּועה : ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבפני ואחת אחת ּכל על חּיב - מהן וׁשתה ּודבׁש, וחלב ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָיין
מה אֹו ּכלּום, ׁשֹותה ׁשאיני ׁשבּועה לֹומר: לֹו ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָעצמֹו.
ּבׁשבּועה עצמֹו ׁשחּיב דעּתֹו ּגּלה - ּופרט ּומּׁשחזר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּׁשאמרּת;

לפיכ עצמֹו. ּבפני ומין מין ּכל עם25על זה מצטרפין אין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
והן26זה הֹואיל אחד. מּמין ּכׁשעּור ׁשּיאכל עד חּיב ואינֹו , ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

מצטרפין ׁשאינן ודם ּכחלב הן הרי - לחּטאֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָחלּוקין
אסּורֹות מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו .27לכזית, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָ

.Ëּכיון אֹותּה, אכל ׁשּלא אֹו זֹו, ּכּכר אכל ׁשּלא ְִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹׁשבּועה
חּיב - ּכזית מּמּנה חּיב28ׁשאכל אינֹו - אכלּנה ׁשּלא ׁשבּועה . ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ּכּלּה את ׁשּיאכל זֹו,29עד ּכּכר אכל ׁשּלא ׁשבּועה אמר: . ְִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻ
אחת30ׁשבּועה אּלא חּיב אינֹו - ואכלּה אכלּנה, .31ׁשּלא ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

.Èאכל ׁשּלא ׁשבּועה אמר: אם ונׁשּבע32וכן וחזר הּיֹום, ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹ
אינֹו - הּיֹום ּבאֹותֹו ּכּלּה ואכלּה יאכלּנה, ׁשּלא הּכּכר ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻעל
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הזיד.3) אם - וממלקות שגג, אם - מסיני.4)מקרבן למשה הלכה הוא זה ושיעור בינוני". אלא קטן ולא גדול לא שאמרו "וכזית
ושחטה5) שקדם פי על ואף עוד, לחיות ראוייה ואינה חולי בה שנולד - טריפה כראוי. נשחטה שלא או מאליה, שמתה - נבילה

אסורה. זו הרי שתמות להצטרף6)קודם הוא שראוי משום - אסור שיעור שחצי והטעם עליו. לוקים אין אבל התורה, מן שאסור
בחצי נאסר כן גם פיו בדיבור עצמו על מביא שהאדם שבועה, באיסור שאפילו רבינו, וחידש עליו. איסור ושם שלם, לשיעור
חצי באכילת ייאסר גם "כלום" תיבת בשבועתו יזכיר כשלא הדין והוא שלם. לכזית אלא דעתו הייתה שלא אומרים ואין שיעור,
מאכל מין כל על מוסבת "כלום", שתיבת ואפשר וממלקות. מקרבן פטור "כלום" הדגיש שאפילו משמיענו, שרבינו אלא שיעור,

האכילה. שיעור לגודל מכוונת ואינה ומלקות.7)שהוא, מאוד.8)בקרבן קטן החשיבו9)שהוא בייחוד, עליו ונשבע הואיל
וחשובה. שלימה ברייה שהיא מפני מלקות חייב שהוא נמלה, כאוכל זה והרי עליו, אכילה10)ואסרו לשון הזכיר לא שהרי

טעימה לשון משמעות כי שהוא, בכל חייב זה הרי סתם, יטעם, שלא נשבע אלא "כלום", תיבת הדגיש לא ואפילו בשבועתו.
שהוא. כל "ואכלת".)11אפילו בו וכתוב הוא, יין ותירוש ויצהרך" תירושך דגנך מעשר ... אלוקיך ה' לפני "ואכלת שנאמר

חייב. ששתה ונמצא אכל שלא נשבע שאם היא.12)ומכאן, אכילה בכלל ושתייה ואכל13)הואיל וחזר כאכל דומה, זה שהרי
אחד. קרבן אלא חייב שאינו אחד, לאכול.14)בהעלם וייכנסו ונשתה, נלך לומר אנשים של דרכם הלוג.15)שאין רביעית

ומחצה. ביצה מרביעית.16)ושיעורה בפחות נקראת שתייה ואין אדם. בני לשון אחר ללכת לנו יש מינים17)כי אומרים: ואין
אחת. אלא חייב אינו אחת בהתראה או אחד בהעלם שאכלם כיוון אלא למלקות, או חטאת לקרבן הייתה18)מחלקים שלא

אם כולם, לאכול שלא אלא בדעתי היה לא לומר שיכול כלום, חייב אינו מהם אחד רק אכל ואם כולם, יאכלם שלא אלא דעתו
על "לא" ואמר ופרט הואיל לעצמו, ומין מין כל על לוקה שאז קטנית, ולא פת ולא בשר היום אוכל שלא שבועה שיאמר: לא

ומין. מין והוא19)כל כזית. מין מכל שיאכל צורך ואין אחד, מין הם כאילו חייב, אחד כזית כדי יחד המינים מכל אכל שאם
היא. אכילה בכלל ושתייה הואיל האכילה, לשיעור השתייה מצטרפת ושתה ואכל לאכול, לא כשנשבע כלל20)הדין אילו כי

שלא כנשבע זה והרי שבועה על חלה שבועה שאין כלל חלה השתייה על השנייה שבועתו הייתה לא האכילה, בכלל השתייה
כלל. חלה השנייה השבועה שאין פעמים שתי יאכל שלא - כשהזיד.21)יאכל - מלקות פעמים ושתי כששגג, - חטאות שתי

נתכוונתי22) לא לומר הוא יכול כי אחת, אלא חייב היה לא וכוסמין" ושעורים חיטים "פת לאכול שלא נשבע היה אילו אבל
מכלל אחר מין של פת להוציא שהם.אלא פת מיני בכל אסור הייתי סתם פת נשבעתי אילו כי מאוד.23)שבועתי, מפציר

עצמו.25)המוזמן.24) בפני מין כל על וחייב אינם26)הואיל חלב מרביעית ופחות יין רביעית משיעור פחות שתה שאם
מצטרפין". אין שבועות "שתי אמרו וכן שיעור. חצי השותה כדין ופטור אחת לרביעית לחטאות27)מצטרפים שחלוקות "מתוך

מצטרפות". אין כיכר) כל על חטאת בתורה28)(לקרבן האמורה אכילה לסתם כינוי, בלא עצמה בפני אכילה לשון שהזכיר כיוון
אחרות. בכיכרות עצמו ולהתיר נתכוון כיכר לאיזו מפרש אלא זה אין "אותה" או זו, כיכר שהוסיף: פי על ואף כזית, והיא נתכוון

לאו29) מכזית פחות ששיור כולה, הכיכר לאכילת אלא בתורה, האמורה לאכילה זה נתכוון לא הכינוי, עם האכילה והזכיר הואיל
הוא. שנית.30)שיור ונשבע אפילו31)וחזר לאכול נאסר ראשונה משבועה שהרי כלל, עליו חלה השנייה השבועה שאין

כולה. יאכלנה שלא שכן, כל ממנה, כזית.32)כזית אפילו שמשמעו

zereay zekld - fenz `"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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אחת אּלא חלה33חּיב ׁשבּועה ׁשאין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשבּועה וחזר34על יאכלּנה, ׁשּלא הּכּכר על נׁשּבע אם אבל . ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ּכּלּה ואכלּה זֹו, ּכּכר יאכל ׁשּלא אֹו ּכלּום, יאכל ׁשּלא ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹֻונׁשּבע
אינֹו - יאכלּנה ׁשּלא ּבּתחּלה ׁשּנׁשּבע ׁשּבׁשעה ׁשּתים. חּיב -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
[ּכלּום] יאכל ׁשּלא ונׁשּבע ּוכׁשחזר ּכּלּה; ׁשּיאכל עד ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻחּיב
יתחּיב ּכזית מּמּנה מּׁשּיאכל - אֹותּה יאכל ׁשּלא ,35אֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

ראׁשֹונה. ּבׁשבּועה יתחּיב ּכּלּה ְְְִִִֵֶַַָָָֹֻּוכׁשּיאכל
.‡Èועל הּתאנים על ונׁשּבע וחזר ּתאנים, אכל ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹׁשבּועה

הּתאנים ּכלל ׁשהרי ׁשּתים. הּתאנים על חּיב - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהענבים
ּומּתֹו מּתרין, ׁשהיּו הענבים עם ראׁשֹונה ּבׁשבּועה ְְֲִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָֻׁשּנאסרּו
ונתחּיב הּתאנים, על חלה - הענבים על ׁשנּיה ׁשבּועה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָׁשחלה

ׁשבּועֹות אסּורֹות36ּבׁשּתי מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ,37. ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָ
.·Èׁשמֹונה אכל ׁשּלא ּתׁשע38ׁשבּועה אכל ׁשּלא ׁשבּועה ,39, ְְְֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ

ׁשאכל ּבין ׁשמֹונה ׁשאכל ּבין - עּׂשר אכל ׁשּלא ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשבּועה
עּׂשר ׁשאכל ּבין אחת40ּתׁשע אּלא חּיב אינֹו ,41. ֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

.‚Èעּׂשר אכל ׁשּלא ּתׁשע42ׁשבּועה אכל ׁשּלא ׁשבּועה ,43, ְְֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ

ׁשמֹונה אכל ׁשּלא ׁשלׁש,44ׁשבּועה חּיב - עּׂשר אכל אם : ְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
אחת ּוׁשבּועה ׁשבּועה ּכל חּיב45על - ּתׁשע אכל אם וכן ; ְְְִֵֵַַַַַַָָָָָ

ח46ׁשּתים - ׁשמֹונה אכל אחת; .47ּיב ְְִֶַַַַַָָ
.„Èיאכל ׁשּלא ונׁשּבע וחזר ּתאנים, אכל ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹׁשבּועה

ּכאחת וענבים קרּבן48ּתאנים והפריׁש ּתאנים ואכל וׁשגג ,49, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ענבים ואכל ׁשגג ּכ מּפני50ואחר הענבים; על חּיב אינֹו - ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָ

ׁשעּור ּכחצי ׁשעּור.51ׁשהן חצי על קרּבן מביאין ואין , ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָ
.ÂËיאכל ׁשּלא ונׁשּבע וחזר עּׂשר, יאכל ׁשּלא הּנׁשּבע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹוכן

ותׁשע קרּבן52עּׂשר והפריׁש עּׂשר ואכל ואכל53, וׁשגג וחזר , ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
חצי על קרּבן מביאין ואין ׁשעּור, ּכחצי זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָּתׁשע
ועּׂשר. ּתׁשע יאכל ׁשּלא אחרֹונה, ׁשבּועה ׁשענין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשעּור.

.ÊËזֹו ּכּכר אכל אם הּגדֹולה זֹו ּכּכר אכל ׁשּלא ְְִִִֶַַַָָָָֹֹֹׁשבּועה
הּקטּנה54הּקטּנה ׁשאכל ּבעת זה ּתנאי וׁשכח אחר55, ואכל , ְְְְְְֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

ּבמזיד הּגדֹולה חּיב56ּכ -57. ְְִֵַַָָָ
.ÊÈׁשּבאכילתּה ויֹודע הּתנאי זֹוכר והּוא הּקטּנה את ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאכל

וׁשכח הּגדֹולה, לֹו58ּתאסר וכמדּמה הּגדֹולה את ואכל ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
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לעולם,33) כיכר אותה על נשבע ולבסוף ליומו אלא נשבע לא מתחילה הלא שואל: והראב"ד שבועה. על חלה שבועה אין כי
על שאף "כולל", או מוסיף" "איסור כדין יום לאותו גם תחול הימים שאר על השנייה שבועתו וחלה הואיל לומר שעלינו כלומר,

הקודם, האיסור על אחרים דברים מוסיף השני האיסור אם איסור, על חל איסור שאין ובשארפי הואיל סובר, ורבינו לחול. דינו
נקרא: זה אין בלבד, אחד יום אלא הראשונה בשבועה נאסר לא שהרי הראשון, האיסור פקע כבר בא, השני כשאיסור הימים
כלל, יום לאותו חלה השנייה השבועה אין ולפיכך הימים, בשאר עוד קיים אינו הראשון והאיסור הואיל כולל) (או מוסיף" "איסור
חלה מייד - הראשונה השבועה נסתלקה שכבר כיוון השנייה, השבועה משום יתחייב וודאי למחר, ואכלה היום עבר שאם ומובן,

היום". באותו כולה "ואכלה רבינו: שדקדק וזהו השנייה, השבועה כי34)עליו שבועה, על חלה בטוי שבועת שאין והטעם
אינו רצה לא ואם עושה, רצה שאם רשות, דברי על אלא חלה בטוי שבועת שאין מכאן, - להטיב" או "להרע אמרה: התורה
לאכלו. ברשותו ואינו בו, נאסר שכבר דבר על שנית יישבע ואיך באכילתה, נאסר הרי לאכול, שלא כבר שנשבע וזה עושה.

הראשונה.35) שבועתו מחמת אסור אינו זה כזית שעל שנייה, שבועה שוגג36)משום הוא ואם שתיים, לוקה מזיד הוא ואם
חטאת. קרבנות שני מותרים37)מביא שהיו אחרים, דברים כולל השני כשהאיסור - איסור, על חל איסור שאין פי, על שאף

האיסור על חל הוא חומרו שמתוך כולל", "איסור נקרא: וזה השני, האיסור עליו ונוסף הראשון האיסור גם נכלל ואסרם, מתחילה,
ממנו. הקל בהן.38)הראשון כיוצא או שנייה.39)תאנים, פעם ונשבע אחד.40)שחזר ראשונה,41)בהעלם שבועה משום

תשע על השבועה ואין שמונה, יאכל לא אם עשר לאכול אפשר אי שהרי עשר, באכילת ממילא נאסר שמונה, יאכל שלא שהנשבע
שבועה. על חלה שבועה שאין כלל, חלה תשע.42)ועשר באכילת נאסר לא מותר43)עדיין ועדיין שנייה, שבועה עליו חלה

בשמונה. שלישית.44)הוא שבועה גם עליו אחת.45)חלה ושלישית.46)חטאת שנייה שבועה שבועתו47)משום משום
בלבד. משניהם,48)האחרונה כשיאכל חלה השנייה ושבועתו ומין מין מכל כזית שהוא שלם, שיעור משניהם אחד מכל יחד,

יאכל שלא ונשבע וחזר תשע אוכל שלא שבועה לדין: דומה זה ואין עליהם. נשבע לא שעדיין ענבים, גם כוללת והיא הואיל
מושבע אם שלפנינו בנידון גם והרי עשר, לכלל יבוא לא ממילא תשע יאכל לא ואם הואיל חלה, השנייה השבועה שאין עשר,
נשבע וכבר תחילה תאנים יאכל לא אם וענבים תאנים לאכול אפשר שאי וענבים, בתאנים אסור ממילא תאנים, יאכל שלא ועומד
הראשונה, שבועתו מאז שבעולם, תאנים ותשע עשר בכל נאסר הוא ועשר" "תשע שבדין - הראשונה? משבועתו עליהן ועומד
עצמו אסר ועכשיו בענבים, היה מותר מתחילה שלפנינו, בנידון ואילו - י"א הלכה למעלה הנזכר כולל" "איסור שום כאן ואין
כולל". "איסור כדין התאנים על גם חלה מתחילה) בהם נאסר (שלא הענבים על השנייה שבועתו שחלה מתוך נמצא, בענבים, גם

הראשונה.49) שבועתו השנייה.50)על שבועתו שלם51)בהעלם לשיעור נחשבים אינם כזית, מהם שאכל פי על אף
חיוב על קרבן עליהן והפריש הואיל שלם, לשיעור מצטרפות אינן והתאנים כאחד. וענבים תאנים שיאכל עד חייב ואינו הואיל

כלל. אכלן ולא עליהן, כופר כבר כאילו ביניהן, מפסקת הקרבן הפרשת - הראשונה על52)שבועתו בראשונה שנשבע וכגון
התשע על חלה שהיא מתוך העשר, על חלה השנייה ששבועתו אחרות, תשע ועוד אלו עשר על נשבע ובשנייה אלו תאנים עשר

יא. הלכה למעלה המבואר וענבים תאנים וכדין הראשונה.53)האחרות, שבועתו "כיכר54)על היא הגדולה הכיכר נמצא,
הגדולה. הכיכר אכילת איסור תלה שבה התנאי" "כיכר היא - הקטנה והכיכר לאכלה, שלא עליה שנשבע נמצא55)האיסור",

באכילתה. הגדולה.56)שוגג באכילת ונאסר התנאי כיכר את אכל שכבר תאכל57)שידע אל ואמרו: בו שהתרו והוא מלקות.
חייב". במזיד ושנייה בשוגג "ראשונה חננאל: רבינו כגירסת שם רבינו וגירסת בזו. ונאסרת התנאי" "כיכר אכלת כבר כי זו, כיכר
אכלה והרי היא, האיסור כיכר באכילת השבועה תחולת עיקר כי ממלקות, פוטרו זה אין היה, שוגג התנאי כיכר שעל פי על ואף
שתחולת מכלום, פטור במזיד התנאי" "כיכר אכל כך ואחר בשוגג, תחילה האיסור" "כיכר אכל אם אבל מלקות. וחייב במזיד
שגגות שבועת ו: הלכה ג פרק לעיל מבואר וכבר שבועתו, על כלום ידע שלא שגג, ועליה האיסור" "כיכר אכילת עם היא שבועתו

שבועה. בשעת אדם שיהא בשבועה" "האדם שנאמר: פטור, כשאכלה.58)-



קיי zereay zekld - fenz `"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אחת אּלא חלה33חּיב ׁשבּועה ׁשאין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשבּועה וחזר34על יאכלּנה, ׁשּלא הּכּכר על נׁשּבע אם אבל . ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ּכּלּה ואכלּה זֹו, ּכּכר יאכל ׁשּלא אֹו ּכלּום, יאכל ׁשּלא ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹֻונׁשּבע
אינֹו - יאכלּנה ׁשּלא ּבּתחּלה ׁשּנׁשּבע ׁשּבׁשעה ׁשּתים. חּיב -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
[ּכלּום] יאכל ׁשּלא ונׁשּבע ּוכׁשחזר ּכּלּה; ׁשּיאכל עד ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻחּיב
יתחּיב ּכזית מּמּנה מּׁשּיאכל - אֹותּה יאכל ׁשּלא ,35אֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

ראׁשֹונה. ּבׁשבּועה יתחּיב ּכּלּה ְְְִִִֵֶַַָָָֹֻּוכׁשּיאכל
.‡Èועל הּתאנים על ונׁשּבע וחזר ּתאנים, אכל ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹׁשבּועה

הּתאנים ּכלל ׁשהרי ׁשּתים. הּתאנים על חּיב - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהענבים
ּומּתֹו מּתרין, ׁשהיּו הענבים עם ראׁשֹונה ּבׁשבּועה ְְֲִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָֻׁשּנאסרּו
ונתחּיב הּתאנים, על חלה - הענבים על ׁשנּיה ׁשבּועה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָׁשחלה

ׁשבּועֹות אסּורֹות36ּבׁשּתי מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ,37. ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָ
.·Èׁשמֹונה אכל ׁשּלא ּתׁשע38ׁשבּועה אכל ׁשּלא ׁשבּועה ,39, ְְְֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ

ׁשאכל ּבין ׁשמֹונה ׁשאכל ּבין - עּׂשר אכל ׁשּלא ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשבּועה
עּׂשר ׁשאכל ּבין אחת40ּתׁשע אּלא חּיב אינֹו ,41. ֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

.‚Èעּׂשר אכל ׁשּלא ּתׁשע42ׁשבּועה אכל ׁשּלא ׁשבּועה ,43, ְְֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ

ׁשמֹונה אכל ׁשּלא ׁשלׁש,44ׁשבּועה חּיב - עּׂשר אכל אם : ְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
אחת ּוׁשבּועה ׁשבּועה ּכל חּיב45על - ּתׁשע אכל אם וכן ; ְְְִֵֵַַַַַַָָָָָ

ח46ׁשּתים - ׁשמֹונה אכל אחת; .47ּיב ְְִֶַַַַַָָ
.„Èיאכל ׁשּלא ונׁשּבע וחזר ּתאנים, אכל ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹׁשבּועה

ּכאחת וענבים קרּבן48ּתאנים והפריׁש ּתאנים ואכל וׁשגג ,49, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ענבים ואכל ׁשגג ּכ מּפני50ואחר הענבים; על חּיב אינֹו - ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָ

ׁשעּור ּכחצי ׁשעּור.51ׁשהן חצי על קרּבן מביאין ואין , ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָ
.ÂËיאכל ׁשּלא ונׁשּבע וחזר עּׂשר, יאכל ׁשּלא הּנׁשּבע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹוכן

ותׁשע קרּבן52עּׂשר והפריׁש עּׂשר ואכל ואכל53, וׁשגג וחזר , ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
חצי על קרּבן מביאין ואין ׁשעּור, ּכחצי זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָּתׁשע
ועּׂשר. ּתׁשע יאכל ׁשּלא אחרֹונה, ׁשבּועה ׁשענין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשעּור.

.ÊËזֹו ּכּכר אכל אם הּגדֹולה זֹו ּכּכר אכל ׁשּלא ְְִִִֶַַַָָָָֹֹֹׁשבּועה
הּקטּנה54הּקטּנה ׁשאכל ּבעת זה ּתנאי וׁשכח אחר55, ואכל , ְְְְְְֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

ּבמזיד הּגדֹולה חּיב56ּכ -57. ְְִֵַַָָָ
.ÊÈׁשּבאכילתּה ויֹודע הּתנאי זֹוכר והּוא הּקטּנה את ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאכל

וׁשכח הּגדֹולה, לֹו58ּתאסר וכמדּמה הּגדֹולה את ואכל ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
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לעולם,33) כיכר אותה על נשבע ולבסוף ליומו אלא נשבע לא מתחילה הלא שואל: והראב"ד שבועה. על חלה שבועה אין כי
על שאף "כולל", או מוסיף" "איסור כדין יום לאותו גם תחול הימים שאר על השנייה שבועתו וחלה הואיל לומר שעלינו כלומר,

הקודם, האיסור על אחרים דברים מוסיף השני האיסור אם איסור, על חל איסור שאין ובשארפי הואיל סובר, ורבינו לחול. דינו
נקרא: זה אין בלבד, אחד יום אלא הראשונה בשבועה נאסר לא שהרי הראשון, האיסור פקע כבר בא, השני כשאיסור הימים
כלל, יום לאותו חלה השנייה השבועה אין ולפיכך הימים, בשאר עוד קיים אינו הראשון והאיסור הואיל כולל) (או מוסיף" "איסור
חלה מייד - הראשונה השבועה נסתלקה שכבר כיוון השנייה, השבועה משום יתחייב וודאי למחר, ואכלה היום עבר שאם ומובן,

היום". באותו כולה "ואכלה רבינו: שדקדק וזהו השנייה, השבועה כי34)עליו שבועה, על חלה בטוי שבועת שאין והטעם
אינו רצה לא ואם עושה, רצה שאם רשות, דברי על אלא חלה בטוי שבועת שאין מכאן, - להטיב" או "להרע אמרה: התורה
לאכלו. ברשותו ואינו בו, נאסר שכבר דבר על שנית יישבע ואיך באכילתה, נאסר הרי לאכול, שלא כבר שנשבע וזה עושה.

הראשונה.35) שבועתו מחמת אסור אינו זה כזית שעל שנייה, שבועה שוגג36)משום הוא ואם שתיים, לוקה מזיד הוא ואם
חטאת. קרבנות שני מותרים37)מביא שהיו אחרים, דברים כולל השני כשהאיסור - איסור, על חל איסור שאין פי, על שאף

האיסור על חל הוא חומרו שמתוך כולל", "איסור נקרא: וזה השני, האיסור עליו ונוסף הראשון האיסור גם נכלל ואסרם, מתחילה,
ממנו. הקל בהן.38)הראשון כיוצא או שנייה.39)תאנים, פעם ונשבע אחד.40)שחזר ראשונה,41)בהעלם שבועה משום

תשע על השבועה ואין שמונה, יאכל לא אם עשר לאכול אפשר אי שהרי עשר, באכילת ממילא נאסר שמונה, יאכל שלא שהנשבע
שבועה. על חלה שבועה שאין כלל, חלה תשע.42)ועשר באכילת נאסר לא מותר43)עדיין ועדיין שנייה, שבועה עליו חלה

בשמונה. שלישית.44)הוא שבועה גם עליו אחת.45)חלה ושלישית.46)חטאת שנייה שבועה שבועתו47)משום משום
בלבד. משניהם,48)האחרונה כשיאכל חלה השנייה ושבועתו ומין מין מכל כזית שהוא שלם, שיעור משניהם אחד מכל יחד,

יאכל שלא ונשבע וחזר תשע אוכל שלא שבועה לדין: דומה זה ואין עליהם. נשבע לא שעדיין ענבים, גם כוללת והיא הואיל
מושבע אם שלפנינו בנידון גם והרי עשר, לכלל יבוא לא ממילא תשע יאכל לא ואם הואיל חלה, השנייה השבועה שאין עשר,
נשבע וכבר תחילה תאנים יאכל לא אם וענבים תאנים לאכול אפשר שאי וענבים, בתאנים אסור ממילא תאנים, יאכל שלא ועומד
הראשונה, שבועתו מאז שבעולם, תאנים ותשע עשר בכל נאסר הוא ועשר" "תשע שבדין - הראשונה? משבועתו עליהן ועומד
עצמו אסר ועכשיו בענבים, היה מותר מתחילה שלפנינו, בנידון ואילו - י"א הלכה למעלה הנזכר כולל" "איסור שום כאן ואין
כולל". "איסור כדין התאנים על גם חלה מתחילה) בהם נאסר (שלא הענבים על השנייה שבועתו שחלה מתוך נמצא, בענבים, גם

הראשונה.49) שבועתו השנייה.50)על שבועתו שלם51)בהעלם לשיעור נחשבים אינם כזית, מהם שאכל פי על אף
חיוב על קרבן עליהן והפריש הואיל שלם, לשיעור מצטרפות אינן והתאנים כאחד. וענבים תאנים שיאכל עד חייב ואינו הואיל

כלל. אכלן ולא עליהן, כופר כבר כאילו ביניהן, מפסקת הקרבן הפרשת - הראשונה על52)שבועתו בראשונה שנשבע וכגון
התשע על חלה שהיא מתוך העשר, על חלה השנייה ששבועתו אחרות, תשע ועוד אלו עשר על נשבע ובשנייה אלו תאנים עשר

יא. הלכה למעלה המבואר וענבים תאנים וכדין הראשונה.53)האחרות, שבועתו "כיכר54)על היא הגדולה הכיכר נמצא,
הגדולה. הכיכר אכילת איסור תלה שבה התנאי" "כיכר היא - הקטנה והכיכר לאכלה, שלא עליה שנשבע נמצא55)האיסור",

באכילתה. הגדולה.56)שוגג באכילת ונאסר התנאי כיכר את אכל שכבר תאכל57)שידע אל ואמרו: בו שהתרו והוא מלקות.
חייב". במזיד ושנייה בשוגג "ראשונה חננאל: רבינו כגירסת שם רבינו וגירסת בזו. ונאסרת התנאי" "כיכר אכלת כבר כי זו, כיכר
אכלה והרי היא, האיסור כיכר באכילת השבועה תחולת עיקר כי ממלקות, פוטרו זה אין היה, שוגג התנאי כיכר שעל פי על ואף
שתחולת מכלום, פטור במזיד התנאי" "כיכר אכל כך ואחר בשוגג, תחילה האיסור" "כיכר אכל אם אבל מלקות. וחייב במזיד
שגגות שבועת ו: הלכה ג פרק לעיל מבואר וכבר שבועתו, על כלום ידע שלא שגג, ועליה האיסור" "כיכר אכילת עם היא שבועתו

שבועה. בשעת אדם שיהא בשבועה" "האדם שנאמר: פטור, כשאכלה.58)-



zereayקיב zekld - fenz `"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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נאסרה לא ּפטּור59ׁשעדין -60- ּבׁשגגה ׁשּתיהן אכל . ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּבּתחּלה61ּפטּור הּגדֹולה ׁשאכל ּבין ּבמזיד, ׁשּתיהן אֹו62; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

חּיב63ּבאחרֹונה -64. ֲַַָָָ
.ÁÈּבזֹו זֹו ּתלאן אם אכל65וכן ׁשּלא ׁשבּועה ואמר: ונׁשּבע ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

האחרת אכלּתי אם מהן אחת66אחת ואכל הּתנאי וׁשכח , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ
חּיב - ּבזדֹון הּׁשנּיה ואכל .67מהן, ְְְִֵֶַַַָָָָ

.ËÈּפטּור - ּבׁשגגה והּׁשנּיה ּבזדֹון הראׁשֹונה ;68אכל ְְְְִִִַַָָָָָָָָ
ּבזדֹון חּיב69ׁשּתיהן -70. ְְֵֶַָָ

.Îּבׁשֹוגג אכלּה: ולא הּיֹום ועבר הּיֹום, זֹו ּכּכר ׁשאכל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹֹׁשבּועה
ויֹורד עֹולה קרּבן מביא לא71- ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - ּבמזיד ; ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹ

מעּׂשה ׁשקר72עּׂשה ׁשבּועת על ׁשעבר ּפי על ואף ,73. ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָ
.‡Îוה ׁשאכל נׁשּבע אם לֹוקה מה אֹוּומּפני אכל, לא ּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

מעּׂשה עּׂשה ׁשּלא ּפי על ואף אכל, והּוא אכל מּפני74ׁשּלא ? ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
נׁשּבע לּׁשקר ׁשבּועתֹו ׁשּיעּׂשה75ׁשּמעת נׁשּבע אם אבל ; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשבּועה מּׁשעת ׁשקר ׁשבּועת אינּה - עּׂשה לא .76והּוא ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹ
.·Îל אכל לא ׁשבּועה לחברֹו: ׁשאמר ׁשבּועה77מי אֹו , ְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹ

מסרהב ׁשהיה אֹו ;ל אֹוכל והּוא78ׁשאיני אצלֹו, לאכל ּבֹו ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
ׁשאכל79נמנע ׁשבּועה ואמר: ונׁשּבע לא80, האֹומר: וכן ;ל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ

ל אכל לא אסּורין81ׁשבּועה אּלּו ּכל ׁשּלא82- נׁשּבע והרי , ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹ
האּלּו הּלׁשֹונֹות ּכל אמר ואם אצלֹו. -83יאכל ואכל ועבר , ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹ

אחת אּלא חּיב .84אינֹו ֵֶַַַָָ

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

זרק;‡. לא והּוא לּים, צרֹור ּפלֹוני איׁש ׁשּזרק ׁשּנׁשּבע ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹמי
ואף ּבּטּוי; ּבׁשבּועת חּיב זה הרי - זרק והּוא זרק, ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹאֹו
ׁשּיזרק להּׁשבע יכֹול אינֹו ׁשהרי ּבלהּבא, ׁשאינֹו ּפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעל
ׁשּיעּׂשּו אחרים על ׁשּנׁשּבע מי וכל ּפלֹוני. איׁש יזרק ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹוׁשּלא

ּבניו היּו אפּלּו יעּׂשּו, לא אֹו וכ חּיבּכ אינֹו - אׁשּתֹו אֹו ְֲֲִִֵַַָָָָָָָֹ
ּומּכין לבּטל. ולא לקּים לא ּבידֹו אין ׁשהרי ּבּטּוי; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹּבׁשבּועת
ונמצא זֹו, ׁשבּועה לקּים ּבידֹו אין ׁשהרי מרּדּות; מּכת ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָאֹותֹו

ׁשוא. לׁשבּועת ְְִֵַָגֹורם
אפׁשר·. ׁשהרי ׁשוא? ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה אינֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָולמה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הגדולה.59) את לאכול לו ומותר הקטנה את אכל לא שעדיין גם60)שחושב ופטור האיסור כיכר באכילת הוא שוגג שהרי
פטור". בשוגג ושנייה במזיד, "ראשונה שם: רבינו וגירסת חייב61)מקרבן. הוא שוגג איזה על שבועה", בשעת "אדם כאן שאין

ההתראה62)קרבן. בשעת כי ספק, התראת שזוהי פי על ואף למפרע, ותתחייב הקטנה את תאכל שמא זו, תאכל אל בו: והתרו
התראה. שמה - ספק התראת פוסק רבינו כי עליה, לוקה - ויתחייב? הקטנה את יאכל אם עדיין נודע באכילתה63)לא בו והתרו

"כיכר את אכל כבר שהרי וודאי, התראת חייב.- שהוא דין אינו - בו64)התנאי" והתרו במזיד ה"גדולה" את אכל אם אבל
אכלה כי - ממלקות פטור הגדולה על מכלום, פטור בשוגג הקטנה אכל ובאחרונה הקטנה, את כך אחר תאכל שמא תאכלנה, אל
מועילה ומה בה, שגג שהרי למפרע, מלקות לחייבו אין הקטנה אכילת ועל הקטנה, שיאכל עד בה נאסר לא עדיין כי בהיתר,
אלא זה אין - הקטנה ואכל שכח אם אשמתו ומה הקטנה, לאכול לא בדעתו שהיה אכלה, שבהיתר הראשונה, אכילת על ההתראה
שיהא עד קרבן מביאין ואין היה מזיד האיסור, כיכר אכילת שבשעת פטור, הוא מקרבן וגם משנה). (לחם ממלקות ופטור שוגג
אין ה"איסור" באכילת שוגג היה ואם האיסור, כיכר באכילת תלוייה השבועה תחולת דבר: של כללו בשגגה. וסופו תחילתו
פטור בשגגה, התנאי" "כיכר באחרונה ואכל האיסור" ב"כיכר הזיד ואפילו שבועה" בשעת "אדם ואינו הואיל עליו, חלה השבועה
סוף. ועד מתחילה שגג ולא הואיל מקרבן הוא פטור וכן התנאי) כיכר את אכל לא (שעדיין אכלה בהיתר שהראשונה ממלקות,
אכילת בשעת ההתראה הייתה ולא הואיל פטור, בו והתרו התנאי" "כיכר אכל כן ואחרי בו התרו ולא האיסור באכילת הזיד

בגדולה.65)האיסור. והקטנה בקטנה היא66)הגדולה השנייה ואכילת לשנייה, תנאי תמיד משמשת הראשונה אכילת נמצאת
האיסור. שוגג67)אכילת התנאי שבשעת פי על אף אכילתה, בשעת חלה ושבועתו היה, מזיד האיסור אכילת שבשעת מלקות,

מקרבן.68)היה. גם ופטור שבועה" בשעת "אדם הוא ואין היה, שוגג האיסור אכילת שבשעת ומקרבן, והתרו69)ממלקות
האיסור. אכילת שהיא השנייה, באכילת פטור.70)בו בשתיהן שגג שאם ומובן או71)מלקות. תורים ושתי לעשיר, - כבשה

לעני. - יונה בני יוסיף"72)שני לא יכנו "ארבעים בתורה האמור מלקות לעונש שתיכף עליו לוקים אין מעשה בו שאין לאו וכל
עד עליו לוקין אין לאו כל אף עליו ולוקין מעשה בו שיש "חסימה" של ללאו להקיש בדישו" שור תחסום "לא התורה: כתבה -

מעשה. בו מעשה.73)שיהא חוסר משום עליו לוקין אין זאת בלבד,74)בכל דיבור אלא מעשה אינה עצמה השבועה כי
עבירה. מעשה כאן ואין אכל בהיתר הרי שאכל שווא,75)והאכילה לשבועת דומה זו והרי לשקר, ונשבע אכל, שלא שידע

ישא אשר את ה' ינקה לא "כי ככתוב מעשה עשה שלא פי על אף מלקות שחייב התורה וגילתה לאדם הידוע את לשנות שנשבע
זה: בפסוק שנאמר ומתוך אותו, ומנקים אותו מלקים מטה של דין בית אבל מנקה, אינו מעלה של דין בית - לשווא" שמו את

עליה. לוקים שווא לשבועת הדומה לשעבר שקר שבועת שגם תורה ריבתה פעמים, שתי לשווא לעשות76)לשווא היה שבדעתו
בעבירתו אין עשה ולא שבועתו על כן אחרי עבר ואפילו שווא, לשבועת דומה זו ואין לשקר, מפיו שבועה יצא ולא כשבועתו,

עליה. לוקים ואין משלך.77)מעשה אוכל שלא עלי, לומר:80)ממאן.79)מפציר.78)בשבועה נתכוון ונמנע הואיל
משלך. אוכל אם עלי חלה תהא בשבועה,81)שבועה אסור יהא לך שאוכל מה אבל לך, אוכל שלא מה אסור יהא לא כלומר,

באיסור אבל ממון, בדיני אלא זה אין הן" שומע אתה לאו "מכלל סובר: שאינו מאיר, ר' ואפילו הן" שומע אתה לאו ש"מכלל
מודה. - מאוד החמורה איסו82)שבועה לשון משמעות בהן ולדעת84)יחד.83)ר.יש שבועה על חלה שבועה שאין

אצלו, לאכול בו והפציר חבירו וכשחזר לך, אוכל שלא נשבע: אם לכאורה כי שווא, שבועת כאן שאין לומר, רבינו נתכוון הרדב"ז
השבועה את לבטל מכוונת זו שבועה אצלו, לאכול ונשבע נתכוון המפציר חבירו רצון לעשות לך, שאוכל שבועה שוב: נשבע
משמעותן הללו הלשונות שכל רבינו משמיענו לפיכך - שווא? שבועת משום ויתחייב המצוה לבטל כנשבע זה והרי הראשונה,

אחת. אלא חייב אינו שבועה על חלה שבועה שאין ומתוך בלבד, ביטוי שבועת אלא כאן ואין ביטוי1)לאיסור שבועת הנשבע
מלומדים. לאנשים אלא ניכרים שאינם חכמה דברי ושאר השמש גודל על שוא שבועת לפרטיה, שוא שבועת אחרים, על

zereay zekld - fenz `"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ונמצא ׁשבּועתֹו, ותתקּים מּמּנּו ׁשּיׁשמעּו אחרים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָלאֹותן
עליה, לֹוקין ׁשאין ספק, התראת ׁשּנׁשּבע ּבעת ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּמתרים
ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבּתֹורה, מפרׁש ׁשּבֹו לאו היה ּכן אם ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאּלא
זה ּדברי לקּים נזקקין אחרים אֹותן ואין סנהדרין. ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבהלכֹות

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אמן, ענּו ּכן אם אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּנׁשּבע,
הרּגילּו‚. ׁשּלא מׁשּבחין, אּלּו הרי - דבריו קּימּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָֹֻואם

לּׁשוא. ׁשבּועה ְְְִַָָלהֹוציא
ּברׁשּותֹו,„. ׁשאינֹו ּדבר על ּכׁשּנׁשּבע אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּמה

ׁשּלא אֹו ּבסחֹורה יל ׁשּלא ׁשמעֹון על ראּובן ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹּכגֹון
יּכנס ׁשּלא ראּובן נׁשּבע אם אבל ּבזה; וכּיֹוצא ּבּׂשר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹיאכל
ונכנס ׁשמעֹון ועבר מּנכסיו, יהנה וׁשּלא ּבביתֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשמעֹון
ראּובן - ראּובן מּדעת ׁשּלא מּנכסיו ונהנה ראּובן ׁשל ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלביתֹו
האסּור ּדבר על ׁשעבר חּיב, וׁשמעֹון אנּוס, הּוא ׁשהרי ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָּפטּור,
ּברׁשּותֹו. ׁשהּוא ּדבר על אּלא זה נׁשּבע ׁשּלא לעּׂשֹותֹו, ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹלֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
לאכילה‰. ראּויין ׁשאינן אכלין ואכל אכל, ׁשּלא ְְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשבּועה

ּדברים אכל ּפטּור. - לׁשתּיה ראּויין ׁשאינן מׁשקים ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָוׁשתה
נבלֹות ּכזית ׁשאכל ּכגֹון ּבאכילה, הּתֹורה מן ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָהאסּורין
ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום ּפטּור - ּורמּׂשים ׁשקצים ְְְְִִִִֵַָָָּוטרפֹות
וׁשתה לאכילה ראּויים ׁשאינן אכלין ואכל ׁשאכל, ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשבּועה
ּוטרפֹות נבלֹות ׁשאכל אֹו לׁשתּיה ראּויין ׁשאינן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמׁשקין

ּפט - ּבהן אכילה;וכּיֹוצא ידי יצא ׁשהרי ּבּטּוי, מּׁשבּועת ּור ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
אכילה. ׁשמּה אכילתן - אצלֹו חׁשּובין ׁשהן ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָמאחר

.Âראּויין ׁשאינן ּדברים אכל והּוא אכלּתי, ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשבּועה
אכילה, ׁשמּה ׁשאכילתן חּיב; - ּוטרפֹות נבלֹות אֹו ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָלאכילה
ׁשּנׁשּבע להּבא, אבל אכלן. ׁשהרי אצלֹו, חׁשּובין הן ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּכבר
ּכמֹו אכילה, אינּה - ואכלן מקרה ונקרה יאכל, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלא

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Êואכל ּוטרפֹות, מּנבלֹות ׁשהּוא ּכל אכל ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשבּועה

חצי על מׁשּבע אינֹו ׁשהרי ּבּׁשבּועה, חּיב - מּכזית ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּפחֹות
סיני. מהר ִִֵַַׁשעּור

.Áחּיב - ּוטרפה נבלה מּכזית ּפחֹות ׁשאכל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשבּועה
מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא עפר אכל ׁשּלא ׁשבּועה ּבּטּוי. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבׁשבּועת
ּפחֹות אכל חּיב; - ּכזית אכל אם לאכילה: ראּויין ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשאינן
ׁשאין מּפני ׁשהּוא, ּבכל יתחּיב ׁשּמא ספק, זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּכזית

ׁשעּור. להצריכֹו ּכדי לאכילה ּדרּכֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָזה
.Ëמּכזית ּפחֹות מּמּנּו ואכל חרצן, לאכל ׁשּלא הּנׁשּבע ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹוכן

ּבחרצן אסּור ׁשהּוא נזיר, הּנׁשּבע היה ספק. זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּבּטּוי; ּבׁשבּועת חּיב אינֹו - מּכזית ּפחֹות מּמּנּו ואכל ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָּבכזית,
מׁשּבע ׁשהּוא ּכזית (ּכל) על אּלא ּבׁשבּועתֹו ּדעּתֹו אין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשהרי
ואמר: ּפרׁש אם ,לפיכ עליו. חלה ׁשבּועה ואין ְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָָָעליו,

חּיב. - ואכלֹו אחד, חרצן אכל ׁשּלא ְְֲֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשבּועה
.Èּכזית ואכל ּוטרפֹות, ּונבלֹות ּתמרים אכל ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹׁשבּועה

ּכלל ׁשהרי ּבּטּוי; ׁשבּועת מּׁשּום אף חּיב - טרפה אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָנבלה
ׁשבּועה ׁשחלה ּומּתֹו הּמּתרין, ּדברים עם האסּורין ְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָָֻּדברים
ׁשּבארנּו. ּכמֹו האסּורים, ּדברים על חלה - הּתמרים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָעל

.‡È,ּבהן וכּיֹוצא ּוטרפה נבלה יאכל ׁשּלא נׁשּבע אם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאבל

לא ּכלל, ׁשבּועה חּיּוב ּכאן אין - אכל לא ּבין אכל ְְִֵֵֵַַָָָָָֹֹּבין
ׁשוא. ׁשבּועת ולא ּבּטּוי ְְְְִַַָֹׁשבּועת

.·Èּתֹורה מאּסּורי ּבהן וכּיֹוצא ּוטרפה נבלה ׁשּיאכל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנׁשּבע
אכל. לא ּבין אכל ּבין ׁשוא, ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה זה הרי -ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

.‚Èהּׁשנּיה - אכלּנה ׁשּלא ׁשבּועה זֹו, ּכּכר ׁשאכל ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשבּועה
ׁשבּועה על ולֹוקה לאכלּה, עליו מצוה ׁשהרי ׁשוא, ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָׁשבּועת
אף חּיב - אכלּה לא ואם אכל. לא ּבין אכל ּבין ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹׁשנּיה

ּבּטּוי. ְִִַּבׁשבּועת
.„Èהּׁשנּיה - ׁשאכלּנה ׁשבּועה זֹו, ּכּכר אכל ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשבּועה

על ולֹוקה לאכלּה, עליו אסּורה זֹו ׁשהרי ׁשוא, ְְְְְֲֲֵֶֶַַָָָָָָׁשבּועת
- אכלּה ואם אכלּה. לא ּבין אכלּה ּבין זֹו ׁשנּיה ְְְֲֲֲִִֵֵָָָָָָָָֹׁשבּועה
את לבּטל הּנׁשּבע ּכל וכן ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום אף ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָלֹוקה
מּׁשּום ולֹוקה ּבּטּוי, מּׁשבּועת ּפטּור - ּבּטל ולא ְְְְִִִִִֵֶַַָָֹהּמצוה

לבּטלּה. ׁשּנׁשּבע הּמצוה ועֹוּׂשה ׁשוא, ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָׁשבּועת
.ÂËילּבׁש וׁשּלא סּכה יעּׂשה ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֻּכיצד?

ל אעיד ׁשּלא לחברֹו: הּנׁשּבע וכן צדקה. יּתן וׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּתפּלין
עדּות ל אדע אם ל אעיד ׁשּלא אֹו יֹודעּה, ׁשאני זֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹעדּות

זה הרי מצּוה- ׁשהּוא מּפני ׁשוא, ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָֻ
- עדּות ל אדע ׁשּלא ׁשבּועה לחברֹו: האֹומר וכן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹלהעיד.
ּכל וכן עדּות. לֹו ידע ׁשּלא ּבידֹו ׁשאין ׁשוא, ׁשבּועת זֹו ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהרי

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÊËמּׁשּום ּפטּור - קּים ולא הּמצוה את לקּים ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹנׁשּבע

סּכה אֹו לּולב ׁשּיעּׂשה ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּכיצד? ּבּטּוי. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֻׁשבּועת
ולא עדּות, לֹו ידע אם לֹו ׁשּיעיד אֹו לעני צדקה ׁשּיּתן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאֹו
ׁשבּועת מּׁשּום ּפטּור זה הרי - העיד ולא נתן ולא ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹעּׂשה
ׁשאם הרׁשּות, ּדברי על אּלא חלה ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּטּוי.
אֹו להרע ׁשּנאמר: עֹוּׂשה; אינֹו רצה לא ואם עֹוּׂשה ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹרצה
ּפטּור - לאחרים להרע הּנׁשּבע ּכל ,לפיכ ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָלהיטיב.
אֹו יקללּנּו אֹו ּפלֹוני את ׁשּיּכה ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּבּטּוי. ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַמּׁשבּועת
ׁשּלא מצּוה ׁשהּוא מּפני אּנס. ּביד ימסרּנּו אֹו ממֹונֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻיגזל
ׁשוא. ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה ׁשהּוא לי, ויראה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָלעּׂשֹות.

.ÊÈאף ּבעצמֹו, ׁשּיחּבל ׁשּנׁשּבע ּכגֹון לעצמֹו, להרע ְְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָֹנׁשּבע
הרע לא ואם עליו, חלה ׁשבּועה - רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹעל
לאחרים להיטיב נׁשּבע ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום חּיב - ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָלעצמֹו
אֹו לּׁשלטֹון עליו ׁשּידּבר ּכגֹון לעּׂשֹותּה, ׁשּבידֹו ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָהטבה
חּיב - עּׂשה ולא עבר ואם עליו, חלה ׁשבּועה - ְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָֹיכּבדּנּו

ּבּטּוי. ׁשבּועת ְִִַמּׁשּום
.ÁÈאסּור זה הרי - ׁשנתים אֹו ׁשנה מּצה יאכל ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹנׁשּבע

ׁשבּועת מּׁשּום חּיב - אכל ואם הּפסח, ּבלילי מּצה ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלאכל
יאכל ׁשּלא נׁשּבע לא ׁשהרי ׁשוא, ׁשבּועת זה ואין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹּבּטּוי.
ּבהם מּצה ׁשאכילת עּתים ּכלל אּלא הּפסח, ּבלילי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּצה
ׁשבּועה ׁשחלה ּומּתֹו מצוה, ּבֹו ׁשאכילתּה עת עם ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָרׁשּות
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפסח. ליל על חלה - הּימים ׁשאר ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹעל
יעלה ׁשּלא אֹו לעֹולם, סּכה ּבצל יׁשב ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻּכגֹון

ׁשנתים. אֹו ׁשנה ּבגד ְִֶֶַָָָָָעליו
.ËÈׁשּנתעּטף הּניח, לא אֹו הּיֹום ּתפּלין ׁשהּניח ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַֹנׁשּבע

ׁשּזה לׁשעבר; ּבּטּוי ׁשבּועת זה הרי - נתעּטף לא אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבּציצית
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ונמצא ׁשבּועתֹו, ותתקּים מּמּנּו ׁשּיׁשמעּו אחרים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָלאֹותן
עליה, לֹוקין ׁשאין ספק, התראת ׁשּנׁשּבע ּבעת ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּמתרים
ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבּתֹורה, מפרׁש ׁשּבֹו לאו היה ּכן אם ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאּלא
זה ּדברי לקּים נזקקין אחרים אֹותן ואין סנהדרין. ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבהלכֹות

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אמן, ענּו ּכן אם אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּנׁשּבע,
הרּגילּו‚. ׁשּלא מׁשּבחין, אּלּו הרי - דבריו קּימּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָֹֻואם

לּׁשוא. ׁשבּועה ְְְִַָָלהֹוציא
ּברׁשּותֹו,„. ׁשאינֹו ּדבר על ּכׁשּנׁשּבע אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּמה

ׁשּלא אֹו ּבסחֹורה יל ׁשּלא ׁשמעֹון על ראּובן ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹּכגֹון
יּכנס ׁשּלא ראּובן נׁשּבע אם אבל ּבזה; וכּיֹוצא ּבּׂשר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹיאכל
ונכנס ׁשמעֹון ועבר מּנכסיו, יהנה וׁשּלא ּבביתֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשמעֹון
ראּובן - ראּובן מּדעת ׁשּלא מּנכסיו ונהנה ראּובן ׁשל ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלביתֹו
האסּור ּדבר על ׁשעבר חּיב, וׁשמעֹון אנּוס, הּוא ׁשהרי ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָּפטּור,
ּברׁשּותֹו. ׁשהּוא ּדבר על אּלא זה נׁשּבע ׁשּלא לעּׂשֹותֹו, ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹלֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
לאכילה‰. ראּויין ׁשאינן אכלין ואכל אכל, ׁשּלא ְְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשבּועה

ּדברים אכל ּפטּור. - לׁשתּיה ראּויין ׁשאינן מׁשקים ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָוׁשתה
נבלֹות ּכזית ׁשאכל ּכגֹון ּבאכילה, הּתֹורה מן ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָהאסּורין
ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום ּפטּור - ּורמּׂשים ׁשקצים ְְְְִִִִֵַָָָּוטרפֹות
וׁשתה לאכילה ראּויים ׁשאינן אכלין ואכל ׁשאכל, ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשבּועה
ּוטרפֹות נבלֹות ׁשאכל אֹו לׁשתּיה ראּויין ׁשאינן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמׁשקין

ּפט - ּבהן אכילה;וכּיֹוצא ידי יצא ׁשהרי ּבּטּוי, מּׁשבּועת ּור ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
אכילה. ׁשמּה אכילתן - אצלֹו חׁשּובין ׁשהן ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָמאחר

.Âראּויין ׁשאינן ּדברים אכל והּוא אכלּתי, ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשבּועה
אכילה, ׁשמּה ׁשאכילתן חּיב; - ּוטרפֹות נבלֹות אֹו ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָלאכילה
ׁשּנׁשּבע להּבא, אבל אכלן. ׁשהרי אצלֹו, חׁשּובין הן ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּכבר
ּכמֹו אכילה, אינּה - ואכלן מקרה ונקרה יאכל, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלא

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Êואכל ּוטרפֹות, מּנבלֹות ׁשהּוא ּכל אכל ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשבּועה

חצי על מׁשּבע אינֹו ׁשהרי ּבּׁשבּועה, חּיב - מּכזית ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּפחֹות
סיני. מהר ִִֵַַׁשעּור

.Áחּיב - ּוטרפה נבלה מּכזית ּפחֹות ׁשאכל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשבּועה
מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא עפר אכל ׁשּלא ׁשבּועה ּבּטּוי. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבׁשבּועת
ּפחֹות אכל חּיב; - ּכזית אכל אם לאכילה: ראּויין ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשאינן
ׁשאין מּפני ׁשהּוא, ּבכל יתחּיב ׁשּמא ספק, זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּכזית

ׁשעּור. להצריכֹו ּכדי לאכילה ּדרּכֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָזה
.Ëמּכזית ּפחֹות מּמּנּו ואכל חרצן, לאכל ׁשּלא הּנׁשּבע ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹוכן

ּבחרצן אסּור ׁשהּוא נזיר, הּנׁשּבע היה ספק. זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּבּטּוי; ּבׁשבּועת חּיב אינֹו - מּכזית ּפחֹות מּמּנּו ואכל ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָּבכזית,
מׁשּבע ׁשהּוא ּכזית (ּכל) על אּלא ּבׁשבּועתֹו ּדעּתֹו אין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשהרי
ואמר: ּפרׁש אם ,לפיכ עליו. חלה ׁשבּועה ואין ְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָָָעליו,

חּיב. - ואכלֹו אחד, חרצן אכל ׁשּלא ְְֲֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשבּועה
.Èּכזית ואכל ּוטרפֹות, ּונבלֹות ּתמרים אכל ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹׁשבּועה

ּכלל ׁשהרי ּבּטּוי; ׁשבּועת מּׁשּום אף חּיב - טרפה אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָנבלה
ׁשבּועה ׁשחלה ּומּתֹו הּמּתרין, ּדברים עם האסּורין ְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָָֻּדברים
ׁשּבארנּו. ּכמֹו האסּורים, ּדברים על חלה - הּתמרים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָעל

.‡È,ּבהן וכּיֹוצא ּוטרפה נבלה יאכל ׁשּלא נׁשּבע אם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאבל

לא ּכלל, ׁשבּועה חּיּוב ּכאן אין - אכל לא ּבין אכל ְְִֵֵֵַַָָָָָֹֹּבין
ׁשוא. ׁשבּועת ולא ּבּטּוי ְְְְִַַָֹׁשבּועת

.·Èּתֹורה מאּסּורי ּבהן וכּיֹוצא ּוטרפה נבלה ׁשּיאכל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנׁשּבע
אכל. לא ּבין אכל ּבין ׁשוא, ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה זה הרי -ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

.‚Èהּׁשנּיה - אכלּנה ׁשּלא ׁשבּועה זֹו, ּכּכר ׁשאכל ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשבּועה
ׁשבּועה על ולֹוקה לאכלּה, עליו מצוה ׁשהרי ׁשוא, ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָׁשבּועת
אף חּיב - אכלּה לא ואם אכל. לא ּבין אכל ּבין ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹׁשנּיה

ּבּטּוי. ְִִַּבׁשבּועת
.„Èהּׁשנּיה - ׁשאכלּנה ׁשבּועה זֹו, ּכּכר אכל ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשבּועה

על ולֹוקה לאכלּה, עליו אסּורה זֹו ׁשהרי ׁשוא, ְְְְְֲֲֵֶֶַַָָָָָָׁשבּועת
- אכלּה ואם אכלּה. לא ּבין אכלּה ּבין זֹו ׁשנּיה ְְְֲֲֲִִֵֵָָָָָָָָֹׁשבּועה
את לבּטל הּנׁשּבע ּכל וכן ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום אף ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָלֹוקה
מּׁשּום ולֹוקה ּבּטּוי, מּׁשבּועת ּפטּור - ּבּטל ולא ְְְְִִִִִֵֶַַָָֹהּמצוה

לבּטלּה. ׁשּנׁשּבע הּמצוה ועֹוּׂשה ׁשוא, ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָׁשבּועת
.ÂËילּבׁש וׁשּלא סּכה יעּׂשה ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֻּכיצד?

ל אעיד ׁשּלא לחברֹו: הּנׁשּבע וכן צדקה. יּתן וׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּתפּלין
עדּות ל אדע אם ל אעיד ׁשּלא אֹו יֹודעּה, ׁשאני זֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹעדּות

זה הרי מצּוה- ׁשהּוא מּפני ׁשוא, ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָֻ
- עדּות ל אדע ׁשּלא ׁשבּועה לחברֹו: האֹומר וכן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹלהעיד.
ּכל וכן עדּות. לֹו ידע ׁשּלא ּבידֹו ׁשאין ׁשוא, ׁשבּועת זֹו ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהרי

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÊËמּׁשּום ּפטּור - קּים ולא הּמצוה את לקּים ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹנׁשּבע

סּכה אֹו לּולב ׁשּיעּׂשה ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּכיצד? ּבּטּוי. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֻׁשבּועת
ולא עדּות, לֹו ידע אם לֹו ׁשּיעיד אֹו לעני צדקה ׁשּיּתן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאֹו
ׁשבּועת מּׁשּום ּפטּור זה הרי - העיד ולא נתן ולא ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹעּׂשה
ׁשאם הרׁשּות, ּדברי על אּלא חלה ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּטּוי.
אֹו להרע ׁשּנאמר: עֹוּׂשה; אינֹו רצה לא ואם עֹוּׂשה ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹרצה
ּפטּור - לאחרים להרע הּנׁשּבע ּכל ,לפיכ ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָלהיטיב.
אֹו יקללּנּו אֹו ּפלֹוני את ׁשּיּכה ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּבּטּוי. ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַמּׁשבּועת
ׁשּלא מצּוה ׁשהּוא מּפני אּנס. ּביד ימסרּנּו אֹו ממֹונֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻיגזל
ׁשוא. ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה ׁשהּוא לי, ויראה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָלעּׂשֹות.

.ÊÈאף ּבעצמֹו, ׁשּיחּבל ׁשּנׁשּבע ּכגֹון לעצמֹו, להרע ְְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָֹנׁשּבע
הרע לא ואם עליו, חלה ׁשבּועה - רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹעל
לאחרים להיטיב נׁשּבע ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום חּיב - ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָלעצמֹו
אֹו לּׁשלטֹון עליו ׁשּידּבר ּכגֹון לעּׂשֹותּה, ׁשּבידֹו ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָהטבה
חּיב - עּׂשה ולא עבר ואם עליו, חלה ׁשבּועה - ְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָֹיכּבדּנּו

ּבּטּוי. ׁשבּועת ְִִַמּׁשּום
.ÁÈאסּור זה הרי - ׁשנתים אֹו ׁשנה מּצה יאכל ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹנׁשּבע

ׁשבּועת מּׁשּום חּיב - אכל ואם הּפסח, ּבלילי מּצה ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלאכל
יאכל ׁשּלא נׁשּבע לא ׁשהרי ׁשוא, ׁשבּועת זה ואין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹּבּטּוי.
ּבהם מּצה ׁשאכילת עּתים ּכלל אּלא הּפסח, ּבלילי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּצה
ׁשבּועה ׁשחלה ּומּתֹו מצוה, ּבֹו ׁשאכילתּה עת עם ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָרׁשּות
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפסח. ליל על חלה - הּימים ׁשאר ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹעל
יעלה ׁשּלא אֹו לעֹולם, סּכה ּבצל יׁשב ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻּכגֹון

ׁשנתים. אֹו ׁשנה ּבגד ְִֶֶַָָָָָעליו
.ËÈׁשּנתעּטף הּניח, לא אֹו הּיֹום ּתפּלין ׁשהּניח ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַֹנׁשּבע

ׁשּזה לׁשעבר; ּבּטּוי ׁשבּועת זה הרי - נתעּטף לא אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבּציצית
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ולא לקּימּה לא הּמצוה על נׁשּבע ולא ׁשּנעּׂשה, ּדבר ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹֹמּגיד
ְְַָלבּטלּה.

.Îּכלּום יאכל ׁשּלא אֹו ימים ׁשלׁשת ייׁשן ׁשּלא ְְְִִִֶֶֶַַַָֹֹֹנׁשּבע
אֹומרין: אין - ׁשוא ׁשבּועת ׁשהיא ּבזה וכּיֹוצא ימים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשבעת
ּכח ּבֹו יהיה ולא ׁשּיצטער עד ויצּום ׁשּיצטער עד זה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹיעֹור
מּׁשּום מּיד אֹותֹו מלקין אּלא ייׁשן; אֹו יאכל ּכ ואחר ְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹֹלסּבל

ׁשּירצה. עת ּבכל ויאכל וייׁשן ׁשוא, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹׁשבּועת
.‡Îהיא לֹו: אמרּו ּבאויר, ּפֹורח גמל ׁשראה ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָנׁשּבע

קראתיו ּומּגדלֹו ראיתי ּגדֹול עֹוף ואמר: לּׁשוא? ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָנׁשּבעּת
קֹוראין אדם ּכל ׁשאין ּכלּום; זה אין - ּבדעּתי היה וכ ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּגמל,
וכן ולֹוקה. אדם, ּכל אצל דעּתֹו ּובטלה לגמל, אּלא ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָּגמל

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.·Îׁשהּׁשמׁש ּומּדע, ּׂשכל ּבעלי החכמים אצל ידּוע ֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדבר

העם מן אחד נׁשּבע ּפעמים. וׁשבעים מאה הארץ מן ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּגדֹולה
ׁשוא; ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה אינֹו - הארץ מן ּגדֹולה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהּׁשמׁש
לכל וידּוע ּגלּוי זה ּדבר אין - הּוא ּכן ׁשהּדבר ּפי על ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשאף
ּכן אם אּלא חּיב ואינֹו ּבלבד. החכמים לגדֹולי אּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהעם,
העם, מּׁשאר אדם ּבני לׁשלׁשה וידּוע ׁשּגלּוי ּדבר על ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָנׁשּבע

וא איׁש ׁשהּוא איׁש נׁשּבעּכגֹון אם וכן אבן. ׁשהּוא בן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַ
ׁשאין ּפי על ואף לֹוקה, אינֹו - הארץ מן קטּנה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּׁשמׁש
ׁשּנׁשּבע ּכמי ואינֹו אדם. לכל ידּוע זה ׁשאין מּפני ּכן, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּדבר
ראּית על אּלא נׁשּבע לא ׁשהרי אּׁשה, ׁשהּוא האיׁש ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹעל
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן קטּנה. אֹותּה רֹואה הּוא ׁשהרי ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעיניו,
ּבהן וכּיֹוצא וגימטרּיאֹות, מּזלֹות ּתקּופֹות חׁשּבֹון ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּדברי

אחרים. לאנׁשים אּלא נּכרין ׁשאין חכמה ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמּדברי

ׁשּׁשי 1ּפרק
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ׁשהּוא‡. וראה ׁשבּועתֹו, על ונחם ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָמי
אחרת, לדעת דעּתֹו ונהפכה זֹו, ׁשבּועה יקּים אם ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָמצטער
ונחם הּׁשבּועה ּבׁשעת ּבדעּתֹו היה ׁשּלא דבר לֹו ׁשּנֹולד ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו
הדיֹוטֹות לׁשלׁשה אֹו אחד, לחכם נׁשאל זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָּבגללֹו
מּתר ויהיה ׁשבּועתֹו. לֹו ּומּתירין חכם, ׁשם ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻּבמקֹום
ּדבר לעּׂשֹות ׁשּלא אֹו לעּׂשֹותֹו, ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּדבר ְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹלעּׂשֹות

ׁשבּועֹות. הּתר הּנקרא וזהּו לעּׂשֹותֹו. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָׁשּנׁשּבע
למדּו·. ּכ אּלא ׁשּבכתב, ּבּתֹורה ּכלל עּקר לֹו אין זה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָודבר

- ּדברֹו יחל לא הּכתּוב: ׁשּזה הּקּבלה, מּפי רּבנּו ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמּמׁשה
ּכענין נפׁש, ּבׁשאט ראׁש קּלּות ּדר ּבעצמֹו הּוא יחּלל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא
- ּבֹו וחזר נחם אם אבל ;אלהי ׁשם את וחּללּת ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

לֹו. מּתיר ִַָָחכם
רּׁשאי‚. אדם ואין עצמֹו. ׁשבּועת להּתיר יכֹול אדם ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָואין

ּבחכמה. מּמּנּו ּגדֹול ׁשּיׁש ּבמקֹום נדר אֹו ׁשבּועה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָלהּתיר
ּב ׁשּיׁש רּבֹו.ּובמקֹום מּדעת אּלא להּתיר לֹו אסּור - רּבֹו ֹו ְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

איׁש„. ּבין לֹו, להּתיר החכם לפני ׁשּיבֹוא הּוא ׁשּנׁשּבע ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָזה
והּבעל נדרֹו. על לֹו להּׁשאל ׁשליח עֹוּׂשה ואינֹו אּׁשה. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבין
ׁשּיהיּו ּובלבד לּה; ּומּתירין אׁשּתֹו לחרטת ׁשליח ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָנעּׂשה

לכּתחּלה. לּה להּתיר אֹותן יקּבץ לא אבל מקּבצים, ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹֻהּׁשלׁשה
לאׁשּתֹו. נדר להּתיר ׁשליח נעּׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָואינֹו

לׁשלׁשה‰. אֹו הּמבהק, לחכם הּנׁשּבע יבֹוא מּתירין? ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻּכיצד
ּכ על נׁשּבעּתי אני ואֹומר: ממחה, ׁשם אין אם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻהדיֹוטֹות
עד זה ּבדבר מצטער ׁשאני יֹודע הייתי ואּלּו ונחמּתי; ,ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוכ
היתה ואּלּו נׁשּבע; הייתי לא - וכ ּכ לי ׁשארע אֹו ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹּכה,
והחכם נׁשּבע. הייתי לא - עּתה ּכמֹו הּׁשבּועה ּבעת ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹדעּתי
לֹו: אֹומר והּוא נחמּת? ּוכבר לֹו: אֹומר הּׁשלׁשה ּגדֹול ְְְְְִֵֵַַָָָאֹו
,ל מחּול אֹו ,ל מּתר אֹו ,ל ׁשרּוי לֹו: ואֹומר חֹוזר ְֵֵֵָָָָָָֻהן.
מּופר לֹו: אמר אם אבל לׁשֹון. ּבכל זה ּבענין ּכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹוכל
אמר לא - זה ּבענין ּכּיֹוצא וכל ,ׁשבּועת נעקרה אֹו ,ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹל
אינֹו החכם אבל האב, אֹו הּבעל אּלא מפר ׁשאין ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכלּום;

ּומחילה. הּתרה לׁשֹון אּלא ְְִֵֶַָָָָאֹומר
.Âּבּלילה ּומּתירין ּוׁשבּועֹות. נדרים להּתיר ּכׁשרים ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָהּקרֹובים

לׁשבּועֹות נׁשאלין לפיכ ּדין. הּזה ההּתר ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּומעּמד.
לֹו ׁשּיּתירּו ּכגֹון הּׁשּבת, לצר היּו אם ּבׁשּבת, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹולנדרים
ּפנאי לֹו היה ואפּלּו הּיֹום. ויׁשּתה ׁשּיאכל ּכדי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשבּועתֹו
ּבׁשּבת, מּתיר זה הרי - ׁשּבת מערב נדרֹו אֹו ׁשבּועתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלהּתיר

הּׁשּבת. לצר והּוא ְְִֶַַָֹהֹואיל
.Ê,הּׁשבּועה קּבל אֹו אמן וענה לׁשמעֹון ׁשהׁשּביע ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָראּובן

מּתירין אין - עליה ונׁשאל ׁשבּועתֹו על ׁשמעֹון לֹוונחם ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ
נדר אֹו ראּובן נׁשּבע אם וכן ׁשהׁשּביעֹו. ראּובן ּבפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאּלא
ונׁשאל ונחם ׁשמעֹון, ּבֹו יהנה ׁשּלא אֹו מּׁשמעֹון יהנה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
הניה. מּמּנּו ׁשּנדר ׁשמעֹון ּבפני אּלא לֹו מּתירין אין - ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלחכם
אין - ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד אֹו קטן ׁשמעֹון היה ְֲִִִֵֵַַָָָָָָואפּלּו
אֹו נדרֹו זה ׁשהּתיר הּנּדר ׁשּידע ּכדי ּבפניו. אּלא לֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּתירין

לֹו. יהּנה אֹו מּמּנּו יהנה ּולפיכ ְְְִִֵֶֶֶַָָָׁשבּועתֹו,
.Á.ּברּבים הּנׁשּבע ואחד עצמֹו לבין ּבינֹו הּנׁשּבע ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאחד

זה הרי - ונחם יּׂשראל, אלהי ּבה' המיחד ּבּׁשם נׁשּבע ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹֻואפּלּו
ׁשּנדר אֹו רּבים ּדעת על נׁשּבע לֹו. ּומּתירין ׁשבּועתֹו על ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָנׁשאל
מצוה. לדבר אּלא לעֹולם, לֹו מּתירין אין - רּבים ּדעת ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָעל

.Ëיהנה ׁשּלא רּבים ּבדעת ׁשבּועתֹו ותלה נׁשּבע ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּכיצד?
למי אֹו ּתֹורה ללמד העיר אֹותּה ּבני והצרכּו לעֹולם, ְְְְְְְְִִִִִֵָָָָֹֻּבפלֹוני
ּבלבד זה אּלא נמצא ולא להם, ׁשּיזּבח אֹו ּבניהם את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּימּול
לֹו ּומּתירין הדיֹוטֹות לׁשלׁשה אֹו לחכם נׁשאל זה הרי -ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ
מאֹותן ּׂשכרֹו ונֹוטל אּלּו, מצֹות להם ועֹוּׂשה ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָׁשבּועתֹו,

מהם. יהנה ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהאנׁשים
.Èלקּים ּדין לבית ּובא ׁשבּועתֹו, על נחם ולא ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹמי

למצוה ּגֹורם זֹו ׁשבּועה ׁשהּתר הּדּינין ראּו אם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשבּועתֹו,
ׁשבּועה וׁשּקּיּום לחברֹו, אדם ּבין לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּולׁשלֹום
ונֹותנין ונֹוּׂשאין ּפתח, לֹו ּפֹותחין - ולקטטה לעברה ּגֹורם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָזֹו
עד ׁשבּועתֹו, ׁשּגֹורמת דברים לֹו ּומֹודיעין ּבּדבר, ְְִִִִֶֶֶַַָָָָעּמֹו
נחם לא ואם לֹו, מּתירין - ּבדבריהם נחם אם ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹׁשּיתנחם.

ׁשבּועתֹו. יקּים זה הרי - ּבמריֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַָָועמד
.‡Èיּׂשראל יהנה ׁשּלא אֹו אׁשּתֹו, את ׁשּיגרׁש נׁשּבע ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכיצד?
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ומתי.1) מתירים כיצד שבועה, להתיר יכול מי השבועה, התרת אופני

zereay zekld - fenz a"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

יֹום ׁשלׁשים יין יׁשּתה וׁשּלא ּבּׂשר יאכל ׁשּלא אֹו ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹמּנכסיו,
אּתה - אׁשּת את ּתגרׁש אם ּבני, לֹו: אֹומרים - ּבזה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָוכּיֹוצא
אּמן נתּגרׁשה מה מּפני העם: ואֹומרים ,ּבני על לעז ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָמֹוציא
ּתּנּׂשא וׁשּמא גרּוׁשה. ּבני להם קֹוראים ּולמחר אּלּו? ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשל
וכן אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא להחזירּה. יכֹול אּתה ואי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָלאחר
זה, יצטר למחר - מּנכסי יּׂשראל יהנה ׁשּלא ׁשּנׁשּבעּת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹזה
ּתפּתח ּפתח אֹו ּבֹו, והחזקּת עּמ אחי וחי על עֹובר ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹותהיה
ּתׁשּתה וׁשּלא ּבּׂשר ּתאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבעּת וזה ּבהן. ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹוכּיֹוצא
יֹום ּׂשמחת ּומבּטל ּברגל ּפֹוגע אּתה הרי - יֹום ׁשלׁשים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָיין
הייתי לא זה יֹודע הייתי אּלּו אמר: אם ׁשּבת. וענג ְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹטֹוב
נחמּתי לא כן ּפי על אף אמר: ואם לֹו; מּתירין - ְְְִִִִִִִֵַַַַַָָֹנׁשּבע

לֹו. מּתירין אין - זה ּבכל אני ְְֲִִִֵֶֶַָורֹוצה
.·È,ּבפלֹוני יהנה ׁשּלא נׁשּבע ּכיצד? ּבנֹולד. ּפֹותחין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאין

אין ׁשבּועתֹו, על נחם ולא הֹואיל - העיר סֹופר ְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹונעּׂשה
הייתי אּלּו מעצמֹו: הּוא אמר ואפּלּו זה. ּבדבר לֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּפֹותחין
לא ועדין הֹואיל לֹו; מּתירין אין - נׁשּבע הייתי לא ְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹיֹודע
אבל סֹופר. זה יעּׂשה וׁשּלא לֹו יהנה ׁשּלא רצֹונֹו אּלא ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹנחם,
מּתירין - דעּתֹו ונהפכה הּנֹולד מּפני מעצמֹו הּוא נחם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאם

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָֹלֹו.
.‚Èונחם זֹו, ׁשבּועה יּתיר ׁשּלא ונׁשּבע ּדבר, על ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹמי

ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּתחּלה, האחרֹונה הּׁשבּועה על נׁשאל זה הרי -ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הראׁשֹונה. על יּׁשאל ּכ ואחר ְִִִֵַַַַָָָָיּתיר,

.„Èׁשאם ּכ אחר ונׁשּבע ּפלֹוני, עם ידּבר ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹנׁשּבע
לעֹולם, יין לׁשּתֹות אסּור יהיה ויּתירּה זֹו ׁשבּועה על ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָיּׁשאל
ואחר ּומּתירּה, הראׁשֹונה הּׁשבּועה על נׁשאל זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָונחם
ׁשעדין ׁשבּועה אֹו נדר מּתירין ׁשאין הּׁשנּיה. על יּׁשאל ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכ
יאכל ׁשּלא ונׁשּבע ּבניסן, עֹומד היה אם ,לפיכ חלּו. ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹֹֹלא
עד נׁשאל אינֹו - ונחם אּיר, חדׁש מראׁש יֹום ׁשלׁשים ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹּבּׂשר

אּיר. ִִֵֶָָׁשּיּכנס
.ÂËׁשּיּׁשאל לחכם יהנה וׁשּלא לפלֹוני, יהנה ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹנׁשּבע

על יּׁשאל ּכ ואחר הראׁשֹונה על נׁשאל - זֹו ׁשבּועה על ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָלֹו
ְִַָהּׁשנּיה.

.ÊËעל יּׁשאל אם נזיר הּוא והרי לפלֹוני, יהנה ׁשּלא ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹנׁשּבע
נזירּותֹו. על ּכ ואחר ּתחּלה ׁשבּועתֹו על יּׁשאל - זֹו ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָׁשבּועה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.ÊÈ,הּיֹום אכל ׁשּלא ׁשבּועה הּיֹום, אכל ׁשּלא ְְֶֶַַַַָָֹֹֹֹׁשבּועה

ׁשבּועה זֹו: ּכּכר על ׁשאמר אֹו הּיֹום; אכל ׁשּלא ְְִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשבּועה
אכלּנה; ׁשּלא ׁשבּועה אכלּנה, ׁשּלא ׁשבּועה אכלּנה, ְְְְְֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֹֹֹֹׁשּלא
מּׁשּום חּיב זה הרי - והּתרה ראׁשֹונה ׁשבּועה על ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֻונׁשאל
מּׁשּום חּיב - הּׁשנּיה על נׁשאל אם וכן ׁשנּיה. ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָׁשבּועה
ראׁשֹונה מּׁשּום חּיב - ּבלבד הּׁשליׁשית על נׁשאל ְְְְִִִִִִִִַַַַַָָׁשליׁשית.
ּכן, אם ראׁשֹונה. מּׁשּום חּיב - הּׁשנּיה על נׁשאל ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָּוׁשנּיה.
לא ׁשאם ׁשבּועה? על חלה ׁשבּועה אין אמרּו מה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹמּפני

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחת, אּלא חּיב אינֹו - ואכלּה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנׁשאל
.ÁÈּכגֹון ּבׁשבּועתֹו, וׁשּקר להּבא ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָמי

קדם ׁשאכלּה, ואחר ואכלּה, זֹו ּפת יאכל ׁשּלא ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
מזיד,ׁש היה אם ׁשּילקה קדם אֹו ׁשֹוגג, היה אם קרּבנֹו ּיביא ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹ

הּקרּבן מן ּפטּור זה הרי - לֹו והּתירּה לחכם ונׁשאל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָנחם
ללקֹות, ּכפתּוהּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא הּמלקּות. מן ְְְְֲִִִֶַַָָֹאֹו
ּפטּור. זה הרי - להלקֹותֹו ׁשּיתחילּו קדם לֹו והּתירּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹונׁשאל

ה'תשע"א תמוז י"ב חמישי יום

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

לׁשּלם‡. חּיב יהיה ּבֹו הֹודה ׁשאם ּבממֹון חברֹו ,2הּתֹובע ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
הּתֹובע ׁשהׁשּביעֹו אֹו ונׁשּבע, הּנתּבע4וכפר3וכפר זה הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

הּפּקדֹון ּבׁשבּועת חּיב אמן5הּוא ענה ׁשּלא ּפי על אף ,6. ְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
ואחד עצמֹו מּפי הּנׁשּבע אחד הּפּקדֹון, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּבׁשבּועת
חּיב; - אמן ענה ׁשּלא ּפי על אף וכפר, אחר ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהׁשּביעֹו

אמן ּכענּית - הּתֹובע ׁשהׁשּביעֹו אחר .7ׁשּכפירתֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
יהיה·. לא הּדבר' 'ּכן ויאמר לֹו יֹודה ׁשאם ּבממֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּתבעֹו

ּבקנס ׁשּתבעֹו ּכגֹון לׁשּלם, על8חּיב קנס מׁשּלם אדם ׁשאין , ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
עצמֹו הּפּקדֹון9ּפי מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי - ונׁשּבע וכפר ,10, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ

ּבּטּוי ׁשבּועת מּׁשּום .11וחּיב ְְִִַַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

התובע.1) של למורשה הנשבע כאחד, תובעים לכמה הנשבע לפרטיה, הפקדון הודה2)שבועת שאפילו בקנס, לתבעו בניגוד
מלשלם. הוא פטור בידך.3)בו לי שיש פקדוני לי שתחזיר אני משביעך כלום.4)שאמר: בידי לך אין ואמר: הנתבע

אשם.5) וקרבן חומש, תוספת קרן, העונה6)תשלומי "שכל עצמו. מפי כנשבע הוא שהרי חידוש, כאן אין אמן, ענה אילו כי
מפיו". שבועה כמוציא שבועה אחר שכפר7)אמן כיוון אחרים מפי בין עצמו מפי בין אומרים "וחכמים לו: בשבועות משנה

יישבע "אשר אלא: בה כתוב שלא הפיקדון, בשבועת חייב אחרים מפי מושבע שיהיה בתורה מפורש שאינו פי על ואף חייב". בו
אחרים מפי מושבע שם מה העדות, משבועת "תחטאֿתחטא" שווה: גזירה אנו למדים - עצמו מפי מושבע שמשמעו לשקר" עליו
ואפילו חייב. אחרים מפי מושבע כאן: אף אחרים, מפי מושבעת שמשמעה: אלה" קול ושמעה תחטא כי "ונפש בה: שנאמר חייב.
חייבים העדים שאין העדים, לשבועת בניגוד הפיקדון. בשבועת דין בית הוזכר לא שהרי התובע, לבין בינו אלא דין בבית כפר לא

דין בבית כשישביעם המושבעאלא חייב העדות שבשבועת וכשם הפיקדון". "שבשבועת רבינו: שהדגיש וזהו דין. בבית ויכפרו
איני ואומר עדותו, מגיד שאינו כיוון שמשמעו וגו', יגיד" לא "אם בה: נאמר שהרי אמן, ענה שלא פי על אף וכפר, אחרים מפי
וכל "תחטאֿתחטא". שווה בגזירה לזה זה שהושוו אמן, ענה כשלא אף חייב, הפיקדון בשבועת הכופר אף חייב, - עדות לך יודע
פטור. אמן, ענה ולא הנתבע, ושתק התובע, השביעו כך ואחר בידי, לך אין ואמר: וכפר קדם אם אבל שהושבע, אחרי כשכפר זה

על8) יתר - עונש בתור - שמשלם קנס, וזהו חמישה, תשלומי לי חייב ונמצאת מכרתו או וטבחתו שורי גנבת לו: שאמר כגון
שהזיק. עצמו.9)מה את המרשיע ולא - אלהים" ירשיעון "אשר שנאמר עדים, פי על אלא הודאתו, פי כאן10)על שאין

דברים. כפירת אלא ממון ויענה11)כפירת אחרים מפי או עצמו מפי שישבע עד בטוי בשבועת חייב ואינו שקר, על נשבע שהרי
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יֹום ׁשלׁשים יין יׁשּתה וׁשּלא ּבּׂשר יאכל ׁשּלא אֹו ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹמּנכסיו,
אּתה - אׁשּת את ּתגרׁש אם ּבני, לֹו: אֹומרים - ּבזה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָוכּיֹוצא
אּמן נתּגרׁשה מה מּפני העם: ואֹומרים ,ּבני על לעז ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָמֹוציא
ּתּנּׂשא וׁשּמא גרּוׁשה. ּבני להם קֹוראים ּולמחר אּלּו? ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשל
וכן אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא להחזירּה. יכֹול אּתה ואי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָלאחר
זה, יצטר למחר - מּנכסי יּׂשראל יהנה ׁשּלא ׁשּנׁשּבעּת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹזה
ּתפּתח ּפתח אֹו ּבֹו, והחזקּת עּמ אחי וחי על עֹובר ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹותהיה
ּתׁשּתה וׁשּלא ּבּׂשר ּתאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבעּת וזה ּבהן. ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹוכּיֹוצא
יֹום ּׂשמחת ּומבּטל ּברגל ּפֹוגע אּתה הרי - יֹום ׁשלׁשים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָיין
הייתי לא זה יֹודע הייתי אּלּו אמר: אם ׁשּבת. וענג ְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹטֹוב
נחמּתי לא כן ּפי על אף אמר: ואם לֹו; מּתירין - ְְְִִִִִִִֵַַַַַָָֹנׁשּבע

לֹו. מּתירין אין - זה ּבכל אני ְְֲִִִֵֶֶַָורֹוצה
.·È,ּבפלֹוני יהנה ׁשּלא נׁשּבע ּכיצד? ּבנֹולד. ּפֹותחין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאין

אין ׁשבּועתֹו, על נחם ולא הֹואיל - העיר סֹופר ְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹונעּׂשה
הייתי אּלּו מעצמֹו: הּוא אמר ואפּלּו זה. ּבדבר לֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּפֹותחין
לא ועדין הֹואיל לֹו; מּתירין אין - נׁשּבע הייתי לא ְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹיֹודע
אבל סֹופר. זה יעּׂשה וׁשּלא לֹו יהנה ׁשּלא רצֹונֹו אּלא ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹנחם,
מּתירין - דעּתֹו ונהפכה הּנֹולד מּפני מעצמֹו הּוא נחם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאם

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָֹלֹו.
.‚Èונחם זֹו, ׁשבּועה יּתיר ׁשּלא ונׁשּבע ּדבר, על ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹמי

ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּתחּלה, האחרֹונה הּׁשבּועה על נׁשאל זה הרי -ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הראׁשֹונה. על יּׁשאל ּכ ואחר ְִִִֵַַַַָָָָיּתיר,

.„Èׁשאם ּכ אחר ונׁשּבע ּפלֹוני, עם ידּבר ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹנׁשּבע
לעֹולם, יין לׁשּתֹות אסּור יהיה ויּתירּה זֹו ׁשבּועה על ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָיּׁשאל
ואחר ּומּתירּה, הראׁשֹונה הּׁשבּועה על נׁשאל זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָונחם
ׁשעדין ׁשבּועה אֹו נדר מּתירין ׁשאין הּׁשנּיה. על יּׁשאל ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכ
יאכל ׁשּלא ונׁשּבע ּבניסן, עֹומד היה אם ,לפיכ חלּו. ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹֹֹלא
עד נׁשאל אינֹו - ונחם אּיר, חדׁש מראׁש יֹום ׁשלׁשים ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹּבּׂשר

אּיר. ִִֵֶָָׁשּיּכנס
.ÂËׁשּיּׁשאל לחכם יהנה וׁשּלא לפלֹוני, יהנה ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹנׁשּבע

על יּׁשאל ּכ ואחר הראׁשֹונה על נׁשאל - זֹו ׁשבּועה על ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָלֹו
ְִַָהּׁשנּיה.

.ÊËעל יּׁשאל אם נזיר הּוא והרי לפלֹוני, יהנה ׁשּלא ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹנׁשּבע
נזירּותֹו. על ּכ ואחר ּתחּלה ׁשבּועתֹו על יּׁשאל - זֹו ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָׁשבּועה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.ÊÈ,הּיֹום אכל ׁשּלא ׁשבּועה הּיֹום, אכל ׁשּלא ְְֶֶַַַַָָֹֹֹֹׁשבּועה

ׁשבּועה זֹו: ּכּכר על ׁשאמר אֹו הּיֹום; אכל ׁשּלא ְְִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשבּועה
אכלּנה; ׁשּלא ׁשבּועה אכלּנה, ׁשּלא ׁשבּועה אכלּנה, ְְְְְֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֹֹֹֹׁשּלא
מּׁשּום חּיב זה הרי - והּתרה ראׁשֹונה ׁשבּועה על ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֻונׁשאל
מּׁשּום חּיב - הּׁשנּיה על נׁשאל אם וכן ׁשנּיה. ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָׁשבּועה
ראׁשֹונה מּׁשּום חּיב - ּבלבד הּׁשליׁשית על נׁשאל ְְְְִִִִִִִִַַַַַָָׁשליׁשית.
ּכן, אם ראׁשֹונה. מּׁשּום חּיב - הּׁשנּיה על נׁשאל ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָּוׁשנּיה.
לא ׁשאם ׁשבּועה? על חלה ׁשבּועה אין אמרּו מה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹמּפני

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחת, אּלא חּיב אינֹו - ואכלּה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנׁשאל
.ÁÈּכגֹון ּבׁשבּועתֹו, וׁשּקר להּבא ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָמי

קדם ׁשאכלּה, ואחר ואכלּה, זֹו ּפת יאכל ׁשּלא ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
מזיד,ׁש היה אם ׁשּילקה קדם אֹו ׁשֹוגג, היה אם קרּבנֹו ּיביא ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹ

הּקרּבן מן ּפטּור זה הרי - לֹו והּתירּה לחכם ונׁשאל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָנחם
ללקֹות, ּכפתּוהּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא הּמלקּות. מן ְְְְֲִִִֶַַָָֹאֹו
ּפטּור. זה הרי - להלקֹותֹו ׁשּיתחילּו קדם לֹו והּתירּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹונׁשאל

ה'תשע"א תמוז י"ב חמישי יום

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

לׁשּלם‡. חּיב יהיה ּבֹו הֹודה ׁשאם ּבממֹון חברֹו ,2הּתֹובע ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
הּתֹובע ׁשהׁשּביעֹו אֹו ונׁשּבע, הּנתּבע4וכפר3וכפר זה הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

הּפּקדֹון ּבׁשבּועת חּיב אמן5הּוא ענה ׁשּלא ּפי על אף ,6. ְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
ואחד עצמֹו מּפי הּנׁשּבע אחד הּפּקדֹון, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּבׁשבּועת
חּיב; - אמן ענה ׁשּלא ּפי על אף וכפר, אחר ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהׁשּביעֹו

אמן ּכענּית - הּתֹובע ׁשהׁשּביעֹו אחר .7ׁשּכפירתֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
יהיה·. לא הּדבר' 'ּכן ויאמר לֹו יֹודה ׁשאם ּבממֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּתבעֹו

ּבקנס ׁשּתבעֹו ּכגֹון לׁשּלם, על8חּיב קנס מׁשּלם אדם ׁשאין , ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
עצמֹו הּפּקדֹון9ּפי מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי - ונׁשּבע וכפר ,10, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ

ּבּטּוי ׁשבּועת מּׁשּום .11וחּיב ְְִִַַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

התובע.1) של למורשה הנשבע כאחד, תובעים לכמה הנשבע לפרטיה, הפקדון הודה2)שבועת שאפילו בקנס, לתבעו בניגוד
מלשלם. הוא פטור בידך.3)בו לי שיש פקדוני לי שתחזיר אני משביעך כלום.4)שאמר: בידי לך אין ואמר: הנתבע

אשם.5) וקרבן חומש, תוספת קרן, העונה6)תשלומי "שכל עצמו. מפי כנשבע הוא שהרי חידוש, כאן אין אמן, ענה אילו כי
מפיו". שבועה כמוציא שבועה אחר שכפר7)אמן כיוון אחרים מפי בין עצמו מפי בין אומרים "וחכמים לו: בשבועות משנה

יישבע "אשר אלא: בה כתוב שלא הפיקדון, בשבועת חייב אחרים מפי מושבע שיהיה בתורה מפורש שאינו פי על ואף חייב". בו
אחרים מפי מושבע שם מה העדות, משבועת "תחטאֿתחטא" שווה: גזירה אנו למדים - עצמו מפי מושבע שמשמעו לשקר" עליו
ואפילו חייב. אחרים מפי מושבע כאן: אף אחרים, מפי מושבעת שמשמעה: אלה" קול ושמעה תחטא כי "ונפש בה: שנאמר חייב.
חייבים העדים שאין העדים, לשבועת בניגוד הפיקדון. בשבועת דין בית הוזכר לא שהרי התובע, לבין בינו אלא דין בבית כפר לא

דין בבית כשישביעם המושבעאלא חייב העדות שבשבועת וכשם הפיקדון". "שבשבועת רבינו: שהדגיש וזהו דין. בבית ויכפרו
איני ואומר עדותו, מגיד שאינו כיוון שמשמעו וגו', יגיד" לא "אם בה: נאמר שהרי אמן, ענה שלא פי על אף וכפר, אחרים מפי
וכל "תחטאֿתחטא". שווה בגזירה לזה זה שהושוו אמן, ענה כשלא אף חייב, הפיקדון בשבועת הכופר אף חייב, - עדות לך יודע
פטור. אמן, ענה ולא הנתבע, ושתק התובע, השביעו כך ואחר בידי, לך אין ואמר: וכפר קדם אם אבל שהושבע, אחרי כשכפר זה

על8) יתר - עונש בתור - שמשלם קנס, וזהו חמישה, תשלומי לי חייב ונמצאת מכרתו או וטבחתו שורי גנבת לו: שאמר כגון
שהזיק. עצמו.9)מה את המרשיע ולא - אלהים" ירשיעון "אשר שנאמר עדים, פי על אלא הודאתו, פי כאן10)על שאין

דברים. כפירת אלא ממון ויענה11)כפירת אחרים מפי או עצמו מפי שישבע עד בטוי בשבועת חייב ואינו שקר, על נשבע שהרי
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ּב‚. ּתבעֹו אם ּבעבד12קרקעוכן ּבׁשטר13אֹו וכפר14אֹו , ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ּפטּור - ְְְְְִִִִִַַַַַָָָונׁשּבע

ׁשקר. על נׁשּבע ְֲִֵֶֶֶַַׁשהרי
הֹודה„. אּלּו זה והרי הּפּקדֹון, ׁשבּועת מּׁשּום נפטר ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָולּמה

ּׁשּכפר מה ּומׁשּלם היה אֹו15חּיב ּבפּקדֹון: ׁשּנאמר לפי ? ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
יד אבדה16בתּׂשּומת מצא אֹו עמיתֹו את עׁשק אֹו בגזל אֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ

מּטלטלין הּכל ידֹו;17- מּתחת ממֹון יֹוציא ּבהן יֹודה ׁשאם , ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
מּטלטלין18ויצאּו ׁשאין ּבעליהן19קרקעֹות, לפני הן והרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשהּקׁשּו20ּובחזקתן עבדים, ויצאּו ויצאּו22לקרקעֹות21; ; ְְְְְְְְְֲִֶֶַָָָָָָֻ
ממֹון ּגּופן ׁשאין .23ׁשטרֹות, ְֵֶָָָ

הּנׁשּבע‰. אֹו הּממֹון ּבעל ׁשּתבעֹו אחר הּנׁשּבע ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָאחד
ואמר: ׁשּקדם ּכגֹון ּכיצד? ּתבעֹו. ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמעצמֹו
ׁשבּועה ממֹון? ּבידי ל יׁש ּכלּום אחרי? הֹול אּתה ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָלמה
הֹואיל הּפּקדֹון, ּבׁשבּועת חּיב זה הרי - ממֹון ּבידי ל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין

זה ּתבעֹו ׁשּלא ּפי על ואף ונׁשּבע, .24וכפר ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹ
.Âהּבא לׁשלּוחֹו אֹו עצמֹו הּממֹון לבעל הּנׁשּבע ְְְְִִֶַַַַַַָָָָאחד

ּכמֹותֹו25ּבהרׁשאתֹו אדם ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו ;26. ְְְְֶֶַָָָָ
.Êׁשהּוא ּבלׁשֹון ׁשּיׁשּביעֹו עד הּפּקדֹון ּבׁשבּועת חּיב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָואינֹו

.27מּכירּה ִַָ
.Áׁשּנׁשּבע ּפי על אף ּבמזיד, הּפּקדֹון ׁשבּועת ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָהּנׁשּבע

אּלא לֹוקה, אינֹו - ׁשבּועתֹו ּבׁשעת עדים ּבֹו והתרּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלּׁשקר,
חּיבי מּכלל מֹוציאֹו הּכתּוב ׁשהרי ּבלבד. אׁשמֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמביא

ּבזדֹון ּבין אׁשם וחּיבֹו ׁשּבארנּו.28מלקּות, ּכמֹו ּבׁשגגה, ּבין ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
.Ëונׁשּבע ׁשהׁשּביעֹו29ּכפר אֹו ּפעמים, חמׁש אֹו ארּבע ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

ואחת, אחת ּכל על ּכֹופר והּוא ּפעמים וחמׁש ארּבע ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַַָָָהּתֹובע
ּדין ּבבית קרּבן30ּבין חּיב זה הרי - ּדין ּבבית ׁשּלא ּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּוׁשבּועה ׁשבּועה ּכל על -31אׁשם ׁשּכפר אחר הֹודה ׁשאּלּו . ְְִֶֶַַַַָָָָָָָ
ּדין ּבבית ׁשּכפר ּפי על אף לׁשּלם, חּיב ּפֹוטר32היה ונמצא , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

על חּיב לפיכ הּתׁשלּומין, מן ּוכפירה ּכפירה ּבכל ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָעצמֹו
ּוׁשבּועה. ׁשבּועה ְְָָָּכל

.Èׁשּיׁש ּפּקדֹון לנּו ּתן לֹו: ואֹומרין אֹותֹו ּתֹובעין חמּׁשה ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָהיּו
קרּבן אּלא חּיב אינֹו - ּבידי לכם ׁשאין ׁשבּועה ,ּביד ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָלנּו

-33אחד ל ולא ל ולא ל לא ּבידי, ל ׁשאין ׁשבּועה . ְְְְְְְְִֵֶֶָָָֹֹֹ
ואחת אחת ּכל על .34חּיב ְַַַַַַָָ

.‡Èיד ּותּׂשּומת ּפּקדֹון לי ּתן חברֹו: לֹו ואבדה35אמר גזל ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
אּלא חּיב אינֹו - ּבידי ל ׁשאין ׁשבּועה ,ּביד לי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיׁש

אּלּו36אחת הרי - מּכּלן אחת ּפרּוטה לֹו היה ואפּלּו . ְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָֻ
וחּיב .37מצטרפין ְְְִִַָָ

.·È- ואבדה ּגזל יד ּתּׂשּומת ּפּקדֹון ּבידי ל ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשבּועה
ואחת אחת ּכל על .38חּיב ְַַַַַַָָ

.‚Èׁשבּועה ,ּביד לי ׁשּיׁש וכּסמין ּוּׂשעֹורים חּטים לי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָֻּתן
ּבידי ל ׁשאין ׁשבּועה אחת. אּלא חּיב אינֹו - ּבידי ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאין

ואחת אחת ּכל על חּיב - וכּסמין ּוּׂשעֹורין .39חּטים ְְְְִִִִַַַַַַָָֻ
.„Èּפּקדֹון לנּו ּתן לֹו: ואֹומרין אֹותֹו ּתֹובעין חמּׁשה ְְְֲִִִִֵָָָָהיּו

ּביד לנּו ׁשּיׁש יד ּותּׂשּומת ואבדה מהן:40ּגזל לאחד ואמר ; ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ולא יד, ּותּׂשּומת ואבדה וגזל ּפּקדֹון ּבידי ל ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשבּועה

טענה ּכל על חּיב זה הרי - ל ולא ל ולא וטענה41ל ְְְְְְֲֲֲֵֶַַַַָָָָֹֹ
ואחד אחד אׁשם42לכל עּׂשרים חּיב זה ונמצא ,43. ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָ
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שבועה. קבלת שעניינו דבר, או ממני.12)אמן, גזלתיה ואתה היא, שלי זו, קרקע לו: לקרקע.13)שאמר שהושווה כנעני,
הוא.14) שלי שבתוכו, חוב לגביית העומד זה להחזירו.15)שטר שעליו חבירו ממון אלא קנס זה ממון16)שאין בידו ששם

במלווה. או בו דניידי.17)להתעסק נכסי והם: למקום וממקום ליד מכאן.18)מיד והם:19)יתמעטו ניידים, שאינם
ניידי. דלא נכסי קיימת".20)הנקראים בעליה בחזקת "שהקרקע נגזלת. קרקע שאין שנאמר22)שהושוו.21)ברשותן,

כאחוזה. הם הרי - אחוזה" לרשת אחריכם לבניכם (העבדים) אותם אלא23)"והתנחלתם עומדים שאינם לממון, גורמים אלא
ונשבע.24)לראיה. מכחש שהוא אופן באיזה משמע, הוא כל - בעמיתו" "וכיחש לגבות25)שנאמר בכתב ממנו שהורשה

אין בלבד, להשביעו אלא נשתלח לא אם אבל עצמו. דבר כבעל הריהו ואז - בלבד ההשבעה לעניין ולא - הנתבע מידי ממונו את
או התובע בפני השבועה שתהא הקפידה בעמיתו" "וכיחש אמרה: התורה כי שבועתו, על הנתבע ופטור עצמו, דבר כבעל דין לו
משביעו הוא הרי ממונו, לגבות עדים שני בפני שליח מינהו אלא הרשאה, כתב לו נתן כשלא הדין והוא ממונו לגבות מורשו

עצמו. דבר בעמיתו,26)כבעל וכיחש בו: קורא אני אין בלבד, להשביעו אלא מהנתבע, ממונו את לגבות הורשה לא שאם אלא,
לכך. שהורשה שלוחו בפני או דינו בעל שהוא עמיתו בפני לשקר שיישבע קול27)שמשמעו "ושמעה העדות: בשבועת שנאמר

תחטא". "כי נאמר: שבשתיהן "תחטאֿתחטא" שווה: בגזירה נלמדת הפיקדון ושבועת ומכירה, שומעת שהיא לשון בכל - אלה"
למלקות.28) ראוי שהוא בו עצמו.29)והתרו דין.30)מפי בבית ממון.31)שכפר וכפר לשקר כפירתו32)שנשבע אין

והשביעם וחזר וכפרו דין בבית העדים את התובע השביע שאם העדות, לשבועת בניגוד אחריה, כשיודה מלשלם פוטרתו דין בבית
אלא חייבים אינם פעמים וחמש (משהגידו,ארבע כלום מועילה עדותם אין והודו חזרו אם בביתֿדין שכפרו שאחר מפני אחת,

ומגידים). חוזרים אינם אחת.33)שוב שבועה אלא זו אין כאחד, כולם את וכלל מהם34)הואיל אחד כל את ופרט הואיל
לאחד, אחד לפרטם אלא יחד לכללם התכוון לא המחברת וא"ו באות שהשתמש פי על אף נפרדות, שבועות חמש כאן יש לעצמו,

לעצמו. אחד כל פרט שהרי חמישה שחייב המחברת, וא"ו בלי וכו' לך, לא לך, לא אמר: אם שכן ששמתי35)וכל הלוואה
שתרצה. מה בה לעשות וברשותך לכולם.36)בידך אחת שבועה אלא כאן הוא37)שאין בדין כאחד, כולם על ונשבע הואיל

קרבן. חייב אינו מפרוטה בפחות תביעה על כי ויתחייב, לפרוטה שיצטרפו פרוטה, שווה מהם אחד בכל אין הואיל38)שאפילו
עצמו, בפני מין כל על נשבע שהרי לפרוטה, כולם יצטרפו לא זה שבדין ומובן, לעצמו, אחד כל על נשבע המינים, כל את ופרט

שבועתו. על פטור יהיה פרוטה שווה בו שאין מין על39)וכל חייב זאת בכל חלה, לעניין הם חטים מין שהכוסמין פי על ואף
הם. נפרדים שמות ושני הואיל ואחת, אחת טענות.40)כל עשרים ביחד לך"42)תביעה.41)נמצאו "ולא שבשבועתו:

לראשון. בשבועתו שהזכיר הפרטים כל על תביעה.43)התכוון כל על חומש ותוספת קרן גם שחייב ומובן

zereay zekld - fenz a"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÂËהּפּקדֹון ׁשאבד ּכפר44טען ּכ45אֹו ואחר ונׁשּבע, ּבֹו ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָ
מׁשּלם46הֹודה - והֹודה וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען וחזר , ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ּוׁשבּועה ׁשבּועה ּכל על אחד וחמׁש הראׁשֹון, ;47הּקרן ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
וחמׁשתיו קרן48ׁשּנאמר: על הרּבה חמׁשין רּבתה הּתֹורה - ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

והֹודה ונׁשּבע וכפר ארּבעה, הּקרן היה ּכיצד? וחזר49אחד. , ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
והֹודה וחזר ונׁשּבע ׁשאבד ונׁשּבע50וטען ׁשאבד וטען וחזר , ְְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ׁשבעה מׁשּלם - ּבזה.51והֹודה ּכּיֹוצא וכל . ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ

.ÊËחברֹו הּתֹובע ,לפיכ ממֹון. אינֹו - מּפרּוטה ְְֲִִֵֵֵַַָָָָּפחֹות
- ונׁשּבע וכפר ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות אֹו מּפרּוטה ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָּבפחֹות

ּבּטּוי ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון מּׁשבּועת .52ּפטּור ְְְִִִִַַַַָָָ

ׁשמיני 1ּפרק
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הּׁשֹור‡. ּבעל ּתבעֹו מכרֹו, אֹו ּוטבחֹו חברֹו ׁשל ׁשֹורֹו ְְְֲֵֵֶַַַַָָָהּגֹונב
ּגנבּתי אֹומר: והּוא מכרּת, אֹו וטבחּת ׁשֹורי ּגנבּת לֹו: ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָואמר
ּפטּור זה הרי - ונׁשּבע מכרּתי, ולא טבחּתי לא ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹאבל
- מכר אֹו ׁשּטבח מעצמֹו הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָמּׁשבּועת
קנס, ׁשהּוא מּפני וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם היה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלא

ונמצא ּגנבה, ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכפרּכמֹו ׁשּלא ּכמֹו זה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון. מּׁשבּועת ּפטּור ּולפיכ ְְְְִִִִִַַַַָָָָָממֹון,

טבח. והּוא טבח, ׁשּלא ׁשקר על נׁשּבע ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשהרי
ונׁשּבע;·. וכפר עבּדי, את ׁשֹור המית לחברֹו: האֹומר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָוכן

וכפר עיני, וסּמית ׁשּני הּפלּת ואמר: רּבֹו ׁשּתבע ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָוהעבד
היה לא - הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור - ְְְִִִִֶַַַָָָָָֹונׁשּבע
ּכל וכן ּבּטּוי. ּבׁשבּועת חּיב אבל קנס. ׁשהּוא מּפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹמׁשּלם,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
אֹותֹו‚. מׁשּלם ׁשאינֹו קנס, ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר חברֹו את ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּתֹובע

אֹותֹו מׁשּלם ׁשהּוא ממֹון, ּבֹו ויׁש ׁשּבארנּו, ּכמֹו עצמֹו ּפי ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָעל
מּׁשּום חּיב זה הרי - ונׁשּבע ּדבר ּבכל וכפר עצמֹו, ּפי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָעל
ּפּתית אֹו אנסּת לֹו: ואמר ּתבעֹו ּכיצד? הּפּקדֹון. ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָׁשבּועת
חּיב - ונׁשּבע ּפּתיתי, ולא אנסּתי לא אמר: והּוא ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָֹֹּבּתי,
ּפי על קנס מׁשּלם ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף הּפּקדֹון; ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבׁשבּועת
וכן עצמֹו. ּפי על ּופגם ּבׁשת מׁשּלם היה הֹודה אּלּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָעצמֹו,
ונׁשּבע גנבּתי, לא אֹומר והּוא ׁשֹורי, ּגנבּת לחברֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהאֹומר
ּכפל מׁשּלם ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב -ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּבהֹודאתֹו. הּקרן את הּוא מׁשּלם ְְְֵֶֶֶַַָָָָּבהֹודאתֹו,
לא„. אֹומר והּוא חּבּורה, ּבי עּׂשית לחברֹו: ְֲִִֵֵֵַַָָָָֹהאֹומר

המית, לא אֹומר: והּוא ׁשֹורי, את ׁשֹור המית ְְִִִִִֵֵֵֶָֹעּׂשיתי;
חּיב היה הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָונׁשּבע

ְֵַלׁשּלם.
היכן‰. לֹו: ואמר ּתבעֹו הּׁשֹור, ּומת חּנם, לׁשֹומר ׁשֹורֹו ְְְִֵֵֵַַַָָָָָנתן

ּכלּום, אצלי הפקדּת לא לֹו: אמר ?אצל ׁשהפקדּתי ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹׁשֹורי

ּפטּור זה הרי - ונׁשּבע אבד, אֹו ונגנב הפקדּת לֹו: ׁשאמר ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָאֹו
לא - ּכׁשהיה הּדבר ואמר הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹמּׁשבּועת
חּיב אבל חּנם. ׁשֹומר ׁשהּוא מּפני ממֹון, לׁשּלם חּיב ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהיה
ּכל וכן ׁשקר. על נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ׁשבּועת מּׁשּום ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹהּוא

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Âׁשֹורי היכן לֹו: ואמר ּותבעֹו לחברֹו, ׁשֹורֹו ְְְֲִִִֵֵַַָָָהׁשאיל

אֹו נגנב הּׁשֹואל: לֹו ואמר מת, הּׁשֹור והרי מּמּני? ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּׁשאלּת
הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי - זה על ונׁשּבע ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאבד,
מקֹום ּומּכל ּבכפירתֹו, הּתׁשלּומין מן עצמֹו ּפטר לא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשהרי
מּפני נׁשּבה, אֹו אבד אֹו נגנב אֹו מת ּבין לׁשּלם, הּוא ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָחּיב
מּׁשּום הּוא חּיב אבל ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשֹואל, ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָׁשהּוא
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשקר. על נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשבּועת

.Êאּלא הּתׁשלּומין מן עצמֹו ּפֹוטר ׁשאינֹו ּכל הּכלל: ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹזה
הּתֹובע ׁשהׁשּביעֹו ּבין עצמֹו מּפי ּבין ונׁשּבע, זֹו ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָּבכפירה
ענה ׁשּלא ּפי על אף הּפּקדֹון, ּבׁשבּועת חּיב זה הרי - ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוכפר

מּפיו. ׁשבּועה הֹוציא ולא ְְִִִֵָָֹאמן
.Áוהּוא גנבּת, ׁשֹורי לֹו: ואמר ּותבעֹו חברֹו, ׁשֹור ְְְְֲִֵֵַַַָָָָהּגֹונב

אצלי, הפקדּתֹו אּתה ?אצל ּטיבֹו מה גנבּתי. לא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹאֹומר:
היה - ׁשּגנבֹו הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָונׁשּבע
הּוא ּפּקדֹון ׁשאמר ועכׁשו מקֹום, מּכל הּׁשֹור ּדמי לׁשּלם ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָחּיב
ׁשאם האבדה, ּומן הּגנבה מן זֹו ּבכפירה עצמֹו ּפטר הרי -ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
מּלׁשּלם. ּפטּור היה - זֹו הֹודאה אחר אבד אֹו הּׁשֹור ְְִִֵַַַַַַָָָָָָנגנב

.Ëּבׁשבּוע חּיב - ונׁשּבע ׁשּׂשכרֹו טען אם הּפּקדֹון;וכן ת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ
טען אם וכן הּמיתה. ּומן הּׁשבּורה מן עצמֹו ּפטר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשהרי
ׁשהרי הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע לי, הׁשאלּתֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָואמר:
ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּמלאכה, ּבׁשעת הּמיתה מן עצמֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּפטר

הׁשאלה. ְְְִַָָּבהלכֹות
.Èאצלי הפקדּתֹו אּתה אבל גנבּתי, לא אמר: אם ,ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָֹלפיכ

לפני ׁשֹור והרי לי, הׁשאלּתהּו אֹו לׁשמרֹו ּׂשכרּתני ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָאֹו
הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי - זה על ונׁשּבע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָקחהּו,
מּכלּום. זֹו ּבכפירה עצמֹו ּפטר ולא ּבּקרן, הֹודה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהרי

.‡È,דמיו נתּתי לא ועדין לי מכרּתֹו אּתה לֹו: אמר אם ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָֹוכן
אּתה לֹו: ׁשאמר אֹו ;לפני ׁשּל הרי אֹו ּדמיו קח ּתרצה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאם
ל ׁשאעּׂשה ּתרצה אם ,ל ׁשאעּׂשה מלאכה ּבּׂשכר לי ְְְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָנתּתֹו
,ׁשּל ׁשהּוא ידעּתי ולא מצאתיו ּבּדר ּתֹועה ;ול קחּנּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאֹו
והרי רץ, ּפרתי אחר ׁשאמר: אֹו ;ול קחּנּו ׁשּידעּתי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָעכׁשו
מּׁשבּועת ּפטּור - מאּלּו טענה ּכל על ונׁשּבע ;לפני ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָהּוא
ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיב מּכלּום. עצמֹו ּפטר לא ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹהּפּקדֹון,

ׁשקר. על נׁשּבע ְֲִֵֶֶֶַַׁשהרי
.·È,מהן אחד ּותבעֹו ׁשּתפין, לׁשני ממֹון חּיב ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻמי

ממֹון. ּכפר ׁשהרי הּפּקדֹון, ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע ּבֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָוכפר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אבידה.44) על שפטור חינם שומר כלום.45)והוא בידו לו אשם.46)שאין וקרבן חומש ותוספת קרן נתחייב מחוץ47)הרי
ושבועה. שבועה כל על שחייב אשם, וחמישיתו.48)לקרבן נאמר: (מבחוץ)49)ולא מלבר הוא שהחומש חמישה, נתחייב

החוץ. מן חומש מוסיף שבקרן רבעים ארבעה שישה.50)על כשישלם51)נתחייב לא אם חומש. על חומש משלם אינו אבל
אחר. חומש עליו ומוסיף כקרן החומש נעשה עליו ונשבע בחומש שנייה פעם ויכפור הקרן לשקר.52)את נשבע שהרי

מהם.1) לאחד וכפר ונשבע שותפים לשני ממון החייב קנס, ותשלומי ממון חיוב בו שיש דבר על הפקדון שבועת
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.ÂËהּפּקדֹון ׁשאבד ּכפר44טען ּכ45אֹו ואחר ונׁשּבע, ּבֹו ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָ
מׁשּלם46הֹודה - והֹודה וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען וחזר , ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ּוׁשבּועה ׁשבּועה ּכל על אחד וחמׁש הראׁשֹון, ;47הּקרן ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
וחמׁשתיו קרן48ׁשּנאמר: על הרּבה חמׁשין רּבתה הּתֹורה - ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

והֹודה ונׁשּבע וכפר ארּבעה, הּקרן היה ּכיצד? וחזר49אחד. , ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
והֹודה וחזר ונׁשּבע ׁשאבד ונׁשּבע50וטען ׁשאבד וטען וחזר , ְְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ׁשבעה מׁשּלם - ּבזה.51והֹודה ּכּיֹוצא וכל . ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ

.ÊËחברֹו הּתֹובע ,לפיכ ממֹון. אינֹו - מּפרּוטה ְְֲִִֵֵֵַַָָָָּפחֹות
- ונׁשּבע וכפר ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות אֹו מּפרּוטה ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָּבפחֹות

ּבּטּוי ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון מּׁשבּועת .52ּפטּור ְְְִִִִַַַַָָָ

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

הּׁשֹור‡. ּבעל ּתבעֹו מכרֹו, אֹו ּוטבחֹו חברֹו ׁשל ׁשֹורֹו ְְְֲֵֵֶַַַַָָָהּגֹונב
ּגנבּתי אֹומר: והּוא מכרּת, אֹו וטבחּת ׁשֹורי ּגנבּת לֹו: ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָואמר
ּפטּור זה הרי - ונׁשּבע מכרּתי, ולא טבחּתי לא ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹאבל
- מכר אֹו ׁשּטבח מעצמֹו הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָמּׁשבּועת
קנס, ׁשהּוא מּפני וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם היה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלא

ונמצא ּגנבה, ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכפרּכמֹו ׁשּלא ּכמֹו זה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון. מּׁשבּועת ּפטּור ּולפיכ ְְְְִִִִִַַַַָָָָָממֹון,

טבח. והּוא טבח, ׁשּלא ׁשקר על נׁשּבע ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשהרי
ונׁשּבע;·. וכפר עבּדי, את ׁשֹור המית לחברֹו: האֹומר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָוכן

וכפר עיני, וסּמית ׁשּני הּפלּת ואמר: רּבֹו ׁשּתבע ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָוהעבד
היה לא - הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור - ְְְִִִִֶַַַָָָָָֹונׁשּבע
ּכל וכן ּבּטּוי. ּבׁשבּועת חּיב אבל קנס. ׁשהּוא מּפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹמׁשּלם,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
אֹותֹו‚. מׁשּלם ׁשאינֹו קנס, ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר חברֹו את ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּתֹובע

אֹותֹו מׁשּלם ׁשהּוא ממֹון, ּבֹו ויׁש ׁשּבארנּו, ּכמֹו עצמֹו ּפי ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָעל
מּׁשּום חּיב זה הרי - ונׁשּבע ּדבר ּבכל וכפר עצמֹו, ּפי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָעל
ּפּתית אֹו אנסּת לֹו: ואמר ּתבעֹו ּכיצד? הּפּקדֹון. ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָׁשבּועת
חּיב - ונׁשּבע ּפּתיתי, ולא אנסּתי לא אמר: והּוא ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָֹֹּבּתי,
ּפי על קנס מׁשּלם ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף הּפּקדֹון; ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבׁשבּועת
וכן עצמֹו. ּפי על ּופגם ּבׁשת מׁשּלם היה הֹודה אּלּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָעצמֹו,
ונׁשּבע גנבּתי, לא אֹומר והּוא ׁשֹורי, ּגנבּת לחברֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהאֹומר
ּכפל מׁשּלם ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב -ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּבהֹודאתֹו. הּקרן את הּוא מׁשּלם ְְְֵֶֶֶַַָָָָּבהֹודאתֹו,
לא„. אֹומר והּוא חּבּורה, ּבי עּׂשית לחברֹו: ְֲִִֵֵֵַַָָָָֹהאֹומר

המית, לא אֹומר: והּוא ׁשֹורי, את ׁשֹור המית ְְִִִִִֵֵֵֶָֹעּׂשיתי;
חּיב היה הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָונׁשּבע

ְֵַלׁשּלם.
היכן‰. לֹו: ואמר ּתבעֹו הּׁשֹור, ּומת חּנם, לׁשֹומר ׁשֹורֹו ְְְִֵֵֵַַַָָָָָנתן

ּכלּום, אצלי הפקדּת לא לֹו: אמר ?אצל ׁשהפקדּתי ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹׁשֹורי

ּפטּור זה הרי - ונׁשּבע אבד, אֹו ונגנב הפקדּת לֹו: ׁשאמר ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָאֹו
לא - ּכׁשהיה הּדבר ואמר הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹמּׁשבּועת
חּיב אבל חּנם. ׁשֹומר ׁשהּוא מּפני ממֹון, לׁשּלם חּיב ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהיה
ּכל וכן ׁשקר. על נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ׁשבּועת מּׁשּום ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹהּוא

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Âׁשֹורי היכן לֹו: ואמר ּותבעֹו לחברֹו, ׁשֹורֹו ְְְֲִִִֵֵַַָָָהׁשאיל

אֹו נגנב הּׁשֹואל: לֹו ואמר מת, הּׁשֹור והרי מּמּני? ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּׁשאלּת
הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי - זה על ונׁשּבע ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאבד,
מקֹום ּומּכל ּבכפירתֹו, הּתׁשלּומין מן עצמֹו ּפטר לא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשהרי
מּפני נׁשּבה, אֹו אבד אֹו נגנב אֹו מת ּבין לׁשּלם, הּוא ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָחּיב
מּׁשּום הּוא חּיב אבל ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשֹואל, ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָׁשהּוא
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשקר. על נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשבּועת

.Êאּלא הּתׁשלּומין מן עצמֹו ּפֹוטר ׁשאינֹו ּכל הּכלל: ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹזה
הּתֹובע ׁשהׁשּביעֹו ּבין עצמֹו מּפי ּבין ונׁשּבע, זֹו ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָּבכפירה
ענה ׁשּלא ּפי על אף הּפּקדֹון, ּבׁשבּועת חּיב זה הרי - ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוכפר

מּפיו. ׁשבּועה הֹוציא ולא ְְִִִֵָָֹאמן
.Áוהּוא גנבּת, ׁשֹורי לֹו: ואמר ּותבעֹו חברֹו, ׁשֹור ְְְְֲִֵֵַַַָָָָהּגֹונב

אצלי, הפקדּתֹו אּתה ?אצל ּטיבֹו מה גנבּתי. לא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹאֹומר:
היה - ׁשּגנבֹו הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָונׁשּבע
הּוא ּפּקדֹון ׁשאמר ועכׁשו מקֹום, מּכל הּׁשֹור ּדמי לׁשּלם ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָחּיב
ׁשאם האבדה, ּומן הּגנבה מן זֹו ּבכפירה עצמֹו ּפטר הרי -ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
מּלׁשּלם. ּפטּור היה - זֹו הֹודאה אחר אבד אֹו הּׁשֹור ְְִִֵַַַַַַָָָָָָנגנב

.Ëּבׁשבּוע חּיב - ונׁשּבע ׁשּׂשכרֹו טען אם הּפּקדֹון;וכן ת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ
טען אם וכן הּמיתה. ּומן הּׁשבּורה מן עצמֹו ּפטר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשהרי
ׁשהרי הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע לי, הׁשאלּתֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָואמר:
ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּמלאכה, ּבׁשעת הּמיתה מן עצמֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּפטר

הׁשאלה. ְְְִַָָּבהלכֹות
.Èאצלי הפקדּתֹו אּתה אבל גנבּתי, לא אמר: אם ,ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָֹלפיכ

לפני ׁשֹור והרי לי, הׁשאלּתהּו אֹו לׁשמרֹו ּׂשכרּתני ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָאֹו
הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי - זה על ונׁשּבע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָקחהּו,
מּכלּום. זֹו ּבכפירה עצמֹו ּפטר ולא ּבּקרן, הֹודה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהרי

.‡È,דמיו נתּתי לא ועדין לי מכרּתֹו אּתה לֹו: אמר אם ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָֹוכן
אּתה לֹו: ׁשאמר אֹו ;לפני ׁשּל הרי אֹו ּדמיו קח ּתרצה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאם
ל ׁשאעּׂשה ּתרצה אם ,ל ׁשאעּׂשה מלאכה ּבּׂשכר לי ְְְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָנתּתֹו
,ׁשּל ׁשהּוא ידעּתי ולא מצאתיו ּבּדר ּתֹועה ;ול קחּנּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאֹו
והרי רץ, ּפרתי אחר ׁשאמר: אֹו ;ול קחּנּו ׁשּידעּתי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָעכׁשו
מּׁשבּועת ּפטּור - מאּלּו טענה ּכל על ונׁשּבע ;לפני ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָהּוא
ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיב מּכלּום. עצמֹו ּפטר לא ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹהּפּקדֹון,

ׁשקר. על נׁשּבע ְֲִֵֶֶֶַַׁשהרי
.·È,מהן אחד ּותבעֹו ׁשּתפין, לׁשני ממֹון חּיב ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻמי

ממֹון. ּכפר ׁשהרי הּפּקדֹון, ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע ּבֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָוכפר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אבידה.44) על שפטור חינם שומר כלום.45)והוא בידו לו אשם.46)שאין וקרבן חומש ותוספת קרן נתחייב מחוץ47)הרי
ושבועה. שבועה כל על שחייב אשם, וחמישיתו.48)לקרבן נאמר: (מבחוץ)49)ולא מלבר הוא שהחומש חמישה, נתחייב

החוץ. מן חומש מוסיף שבקרן רבעים ארבעה שישה.50)על כשישלם51)נתחייב לא אם חומש. על חומש משלם אינו אבל
אחר. חומש עליו ומוסיף כקרן החומש נעשה עליו ונשבע בחומש שנייה פעם ויכפור הקרן לשקר.52)את נשבע שהרי

מהם.1) לאחד וכפר ונשבע שותפים לשני ממון החייב קנס, ותשלומי ממון חיוב בו שיש דבר על הפקדון שבועת
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לויתי לא ואמר: מהם לאחד ּבּכל והֹודה ׁשניהם, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּתבעּוהּו
ׁשהרי הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ּפטּור - ונׁשּבע לבּדֹו, מּזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאּלא

ּבּטּוי. ּבׁשבּועת חּיב אבל מּכלּום, עצמֹו ּפטר ְְְֲִִִַַַַָָָֹלא
.‚È- ונׁשּבע ּבּה וכפר ּבׁשטר, מלוה עליו ׁשהיתה מי ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָוכן

הּקרקע, נׁשּתעּבד ּבּׁשטר ׁשהרי הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּפטּור
- ּבקרקע ׁשהּכֹופר ּבארנּו, ּוכבר ּבקרקע. ּככֹופר זה ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָונמצא
נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּפטּור

ׁשקר. ֶֶַעל
.„Èחּיב - ונׁשּבע וכפר ּבלבד, ּבעדים מלוה עליו ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָהיתה

עּתה. מּלׁשּלם ּבכפירתֹו עצמֹו ּפטר ׁשהרי הּפּקדֹון, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבׁשבּועת
ׁשּלא ונמצא לׁשּלם, יתחּיב העדים ׁשּכׁשּיבֹואּו ּפי על ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹואף
יבֹואּו לא וׁשּמא ּבעּתּה, הֹועילה הרי - ּכפירתֹו לֹו ְְְֲִִִִֵֶָָָָָָֹהֹועילה
חּיב. ּולפיכ יּפסלּו, אֹו עדּותן תתקּים ולא יבֹואּו אֹו ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹהעדים

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּבעדּותן‡. הּנתּבע ׁשּיתחּיב עדּות לֹו להעיד עדיו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּתֹובע
ּבעדּותן וכפרּו הּמּטלטל, ממֹון זה לתֹובע לּתן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָלבּדּה
ּדין לבית חּוץ ׁשּנׁשּבעּו ּבין ּדין ּבבית ׁשּנׁשּבעּו ּבין ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶונׁשּבעּו,
הפסידּוהּו ׁשהרי העדּות, ׁשבּועת מּׁשּום חּיבין אּלּו הרי -ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
על אף ּבֹו, וכפרּו הּתֹובע הׁשּביעם אם וכן ּבכפירתם. ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָממֹון
ׁשּכפרּו ּכיון ׁשבּועתֹו, אחר אמן ענּו ולא הן נׁשּבעּו ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּפי

ּדין. ּבבית ׁשּיׁשּביעם והּוא חּיבין. אּלּו הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָ
ּבעדּותן·. ׁשּיכּפרּו עד העדּות ּבׁשבּועת חּיבין העדים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאין

ׁשּנׁשּבעּו ּבין ּדין, ּבבית הׁשּביען אֹו ׁשּנׁשּבעּו ּבין דין. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָּבבית
ּבלבד. ּדין ּבבית והּכפירה ּדין, לבית חּוץ הׁשּביען ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָאֹו
הּוא ויֹועיל ׁשּיּגיד מקֹום - עֹונֹו ונּׂשא יּגיד לא אם ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:

יתחּיב. ׁשם יּגיד לא ְִִִֵֶַַָֹׁשאם
ׁשאינ‚. ּבעדּות קרקעֹותּתבען ּבעדּות אֹו ממֹון מחּיבת ּה ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו וכפרּו ׁשטרֹות, אֹו עבדים ְְְְְְְְֲִִִִַָָָאֹו
ׁשּדֹומה ממֹון עדּות ּכפירת על אּלא חּיבין ׁשאין ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהעדּות;
ּבּפרׁשה, הּכתּוב ׁשּפרטן ואבדה וגזל יד ּותּׂשּומת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָלפּקדֹון
זה. יּתן - לזה ּוכׁשּיעידּו ממֹון, ׁשּגּופן מּטלטלין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהן

העדּות.„. מּׁשבּועת ּפטּורין - וכפרּו קנס עדי הּמׁשּביע ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָוכן
ואף מּלׁשּלם יּפטר - ּבּקנס והֹודה הּנתּבע קדם ׁשאם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמּפני
לא העדים נמצאּו והעידּו, ּכן אחר העדים ׁשּבאּו ּפי ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹעל
היא הּנתּבע ּכפירת עם עדּותן אּלא לבּדּה, ּבעדּותן זה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחּיבּו
אם עדּותן, ּתֹועיל לא - הֹודה ואם והֹואיל אֹותן; ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹהמחּיבת

ּפטּורין. - ונׁשּבעּו בּה ְְְְְִִָָּכפרּו
ּפלֹוני‰. ּביד לי ׁשּיׁש לי ותעידּו ׁשּתבֹואּו אני ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָמׁשּביעכם

חּיבין - וכפרּו וחמּׁשה, ארּבעה ותׁשלּומי כפל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּתׁשלּומי
הּכפל מּפני לא ממֹון, ׁשהּוא הּקרן מּפני העדּות ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשבּועת
אֹו ּפלֹוני ׁשאנס לֹו ׁשּיעידּו הׁשּביעם אם וכן קנס. ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשהּוא
הּבׁשת מּפני העדּות ּבׁשבּועת חּיבין - וכפרּו ּבּתֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּפּתה
הּקנס. מּפני לא מׁשּלם, הּנתּבע ּבהם הֹודה ׁשאם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוהּפגם,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.Âויּׁשבעּו ׁשּיכּפרּו עד העדּות ּבׁשבּועת חּיבין העדים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאין
קדמּו אם אבל ׁשלּוחֹו; אֹו עצמֹו ּדין ּבעל ּתביעת ְְְְֲִִִַַַַַַָָאחר

העדּות. מּׁשבּועת ּפטּורין - ׁשּיתּבעם קדם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹונׁשּבעּו
.Êאּתה למה לֹו: אמרּו אחריהן, הֹול הּתֹובע ראּו ְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָּכיצד?

אּלּו הרי - עדּות ל יֹודעין אנּו ׁשאין ׁשבּועה אחרינּו? ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָּבא
הם אּלא הּתֹובע, ּתבען ׁשּלא מּפני העדּות; מּׁשבּועת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּפטּורין
הּנתּבע: הׁשּביעם אם וכן עצמן. ּבתביעת ונׁשּבעּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָקדמּו
לֹו, ותעידּו ׁשּתבֹואּו עדּות אֹותי ׁשּתֹובע לזה ּתדעּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשאם
ׁשּיׁשּביעם עד העדּות, מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָוכפרּו
ׁשּיׁש ויעידּו ׁשּיבֹואּו הׁשּביעם אם לֹומר, צרי ואין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתֹובע.
זה ׁשאין ּפטּורין; ׁשהן - וכפרּו ממֹון, ּפלֹוני ּביד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָלפלֹוני
הרי - לעדּות ׁשבּועה קדמה אם וכן עצמֹו. ּדין ּבעל ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּתֹובע
אלה קֹול וׁשמעה ׁשּנאמר: העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָאּלּו
ׁשבּועה ׁשּקדמה לא לׁשבּועה, עדּות ׁשּקדמה - עד ְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָֹוהּוא

ְֵלעדּות.
.Áׁשּתבֹואּו עדּות לי ּכׁשּתדעּו עליכם אני מׁשּביע ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּכיצד?

ּותבעם ּכן, אחר עדּות לֹו וידעּו אמן, ואמרּו ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָּותעידּוני,
העדּות. מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו הרי - ּבֹו וכפרּו ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָלהעיד

.Ëאֹותם ׁשּייחד עד העדּות ּבׁשבּועת חּיבים העדים ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאין
הּכנסת ּבבית עמד ּכיצד? יּׁשבעּו. אֹו ויׁשּביעם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּתֹובע
לי, ויעיד ׁשּיבֹוא עדּות לי ׁשּידע מי ּכל אני מׁשּביע ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואמר:
וכפרּו עדיו ּתבע ּכ ואחר ּבכללם, ועדיו אמן, ּכּלם ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֻוענּו
עדיו יחד ׁשּלא מּפני העדּות, מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֹּבֹו
ּכל אני מׁשּביע אמר: אם אבל עצמן. ּבפני ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָּבׁשבּועה
והיּו לי, ויעידּו ׁשּיבֹואּו עדּות לי ידעּו ׁשאם ּכאן ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָהעֹומדים
העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין אּלּו הרי - וכפרּו ּבכללם, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָעדיו

אחרים. ּבכלל יחדם ְֲֲֲִִִֵֵֶַָׁשהרי
.Èּביד מנה לי ׁשּיׁש לי והעידּו ּבֹואּו לעדים: אמר אם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן

מי ּכל והׁשּביע הּכנסת ּבבית עמד ּכ ואחר ׁשּיֹודעּפלֹוני, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
חּיבין, אּלּו הרי - העידּו ולא ּבאּו ולא ויעיד, יבֹוא עדּות ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹלֹו
ויהיה הּכנסת, ּבבית אז ׁשּיהיּו והּוא ּתחּלה. ּתבען ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהרי
אמן ענּו אם ּדין: ּבית ּבפני היּו לא אם אבל ּדין. ּבית ְֲִִִִִֵֵֵֵָָָָָֹׁשם
ואם ּדין; ּבבית ּבעדּותן ּכׁשּיכּפרּו העדּות ּבׁשבּועת חּיבין -ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

חּיבין. אינן - אמן ענּו ִֵֵַָָָָֹלא
.‡Èמצּוה להן: ׁשאמר אֹו ּבׁשבּועה, עדיו הּמׁשּביע ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחד

אּלּו הרי - ּבׁשבּועה אני אֹוסרכם ּבׁשבּועה, עליכם ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָאני
ּכמֹו הּכּנּויים, מן ּבכּנּוי אֹו ּבּׁשם ׁשּיׁשּביעם והּוא ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָחּיבין.

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.·Èמּכירין ׁשהם ּבלׁשֹון ׁשּיׁשּביעם עד חּיבין העדים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואין

ָאֹותּה.
.‚Èאּלא העדּות ּבׁשבּועת חּיבין העדים ׁשאין למדּת, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנה

וׁשּתהיה הּתֹובע. ׁשּיתּבעם הן: ואּלּו דברים, עּׂשרה ּפי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
הּנתּבע וׁשּיתחּיב הּמּטלטל. ממֹון וׁשּיהיה ממֹון. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעדּות
ׁשּתבען אחר וׁשּיכּפרּו העידּו. אם לבד ּבעדּותן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלׁשּלם
אֹו ּבּׁשם ׁשבּועה ׁשם וׁשּתהיה ּדין. ּבבית וׁשּיכּפרּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּתֹובע.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יודעים.1) שאינם ונמצאו להעיד שיודעים נשבעו כאחד, תובעים לכמה שנשבעו העדים קנס, עדי השבעת העדות, שבועת

zereay zekld - fenz b"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבעת עדיו וׁשּייחד לּׁשבּועה. העדּות ידיעת וׁשּתקּדם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבכּנּוי.
ׁשהן ּבלׁשֹון הּׁשבּועה וׁשּתהיה הּתביעה. ּבעת אֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשבּועה

אֹותּה. ִִַָמּכירין
.„Èאבל העדּות, מּׁשבּועת ּפטּור - ּפטּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְֲִֵֶַַָָָָָָָּכל

אם אמן ׁשענה אֹו ׁשּנׁשּבע והּוא ּבּטּוי. ּבׁשבּועת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָחּיב
ּבׁשבּועת המחּיב אבל ׁשקר. על נׁשּבע ׁשהרי אחר, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻהׁשּביעֹו
ׁשהּוא ּפי על ואף ׁשקר על נׁשּבע ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָהעדּות,
ׁשבּועת מּׁשּום אּלא ּבּטּוי, ׁשבּועת מּׁשּום חּיב אינֹו - ְְִִִִֵֵֶַַַָָמזיד
מּכלל העדּות ׁשבּועת הֹוציא הּכתּוב ׁשהרי ּבלבד. ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהעדּות
לא אבל ּבקרּבן ּכׁשֹוגג ּבּה הּמזיד לחּיב ּבּטּוי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹׁשבּועת
מּמיני אחד ּבמין - מאּלה לאחת ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּבמלקּות;
מינין ּבׁשני מחּיבֹו אּתה ואי הּנׁשּבע, מחּיב אּתה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָׁשבּועֹות
ּבּטּוי. ׁשבּועת ּובדין העדּות ׁשבּועת ּבדין חּיב ׁשּיהיה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָעד

.ÂËלי ׁשּיׁש לי ותעידּו ּתבֹואּו לא אם עליכם אני ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹמׁשּביע
אנּו ׁשאין ׁשבּועה ואבדה, ּגזל יד ּותּׂשּומת ּפּקדֹון ּפלֹוני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּביד
אנּו ׁשאין ׁשבּועה אחת. אּלא חּיבין אינן - עדּות ל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיֹודעין
ּגזל יד ּותּׂשּומת ּפּקדֹון ּפלֹוני ּביד ל ׁשּיׁש עדּות ל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָיֹודעין

ואחת. אחת ּכל על חּיבין - ְֲִֵַַַַַַַָָָואבדה
.ÊËלי ׁשּיׁש לי ותעידּו ּתבֹואּו לא אם עליכם אני ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹמׁשּביע

יֹודעין אנּו ׁשאין ׁשבּועה וכּסמין, ּוּׂשעֹורים חּטים ּפלֹוני ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָֻּביד
יֹודעים אנּו ׁשאין ׁשבּועה אחת. אּלא חּיבין אינם - עדּות ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָל
- וכּסמין ּוּׂשעֹורים חּטים ּפלֹוני ּביד ל ׁשּיׁש עדּות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַֻל

ואחת. אחת ּכל על ְִַַַַַַָָחּיבין
.ÊÈׁשבּועה ואמרּו: להם, להעיד רּבים אֹותן ּתבעּו אם ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָוכן

לא אחת. אּלא חּיבין אינן - עדּות לכם יֹודעין אנּו ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאין
ּכדר ואחת, אחת ּכל על חּיבין - ל ולא ל ולא ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָֹֹל

הּפּקדֹון. ּבׁשבּועֹות ְְִִֵֶַַָׁשּבארנּו
.ÁÈׁשאינֹו ונמצא עדּות, לֹו יֹודע ׁשהּוא לחברֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּנׁשּבע

העדּות ׁשבּועת לא ּכאן ואין ּפטּור, זה הרי - עדּות לֹו ְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָֹיֹודע

ּבדבר אּלא אינּה ּבּטּוי ׁשּׁשבּועת מּפני ּבּטּוי. ׁשבּועת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹולא
י ואם והן, לאו ּבֹו עדּותׁשּיׁש ל יֹודע ׁשאיני ׁשבּועה אמר: ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

ולאו הֹואיל העדּות; ׁשבּועת אּלא ּבּטּוי ׁשבּועת זה אין -ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
הּנׁשּבע ׁשהּוא ׁשּבּה, הן ּכ ּבּטּוי, ׁשבּועת אינּה ּבּה ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָזה

ּבּטּוי. ׁשבּועת אינֹו עדּות, לֹו ְִֵֵֵֶַַׁשּיֹודע
.ËÈלא והּוא לֹו ׁשהעיד לחברֹו ׁשהּנׁשּבע הּוא, ּברּור ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּדבר

מּׁשּום חּיב זה הרי - העיד והּוא לֹו העיד ׁשּלא אֹו ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹהעיד,
ּכלל. עדּות ׁשבּועת ּכאן ואין ּבּטּוי, ְְְְִֵֵַַָָׁשבּועת

ה'תשע"א תמוז י"ג שישי יום

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ּפסּול‡. מהן אחד אֹו עדיו קרֹוב2היּו מּפסּולי3אֹו ואפּלּו , ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּדבריהם ׁשל ׁשאינֹו4עדּות מעדיו, אחד הּמל ׁשהיה אֹו , ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

להעיד עד5ראּוי מּפי עד ׁשהיּו אֹו ,6- ונׁשּבעּו וכפרּו , ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָ
היּו לא - העידּו (הֹודּו) ׁשאּלּו העדּות; מּׁשבּועת ְְִִִִֵֵֶַָָֹּפטּורין

ממֹון ּבעדּותן .7מחּיבין ְְְִֵַָָ
איׁש·. ׁשאמר לי ותעידּו ׁשּתבֹואּו עליכם אני ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמׁשּביע

אּלּו הרי - וכפרּו נתן, ולא זּוז מאתים לי ׁשּיּתן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּפלֹוני
יתחּיב לא - זה ּבדבר העידּו ׁשאם העדּות; מּׁשבּועת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפטּורין

ּבאמירתֹו ממֹון ּבזה.8הּנתּבע ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ּגרּוׁשה‚. ּבן ׁשאינֹו אֹו לוי אֹו כהן ׁשהּוא לֹו להעיד 9ּתבען ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ

חלּוצה ּבן העדּות,10אֹו מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו וכפרּו , ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָ
ממֹון עדּות ּכאן .11ׁשאין ֵֵֶָָ

ּבנֹו„. ּבֹו ׁשחבל לֹו ׁשּיעידּו גדיׁשֹו12ּתבען ּפלֹוני וׁשהדליק , ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָ
המארסה13ּבׁשּבת ּבּתֹו ּפּתה אֹו ּפלֹוני וׁשאנס וכפרּו14, , ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹ

- זֹו עדּות העידּו ׁשאם העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָונׁשּבעּו
ּתׁשלּומין חּיב ואינֹו ּדין, ּבית מיתת הּנתּבע ּכמֹו15יתחּיב , ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָ
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן נערה. ּבהלכֹות .16ׁשּבארנּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
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העדות.1) בשבועת יתחייב מתי אחד עד מיתה, וחיוב ממון הפסד בו שיש דבר על ממון, חיוב בו שאין דבר על העדות שבועת
ופסול2) רשע נקרא התורה, מן מלקות עליה שחייבים עבירה, שעבר מי כל וכן להעיד, התורה מן פסול שהוא גזלן כגון לעדות.

קרובים.3)להעיד. לשאר הדין והוא בנים. בעדות - בנים" על אבות יומתו "לא שנאמר לעדות. פסול וקרוב לנתבע, או לתובע,
גלויות.4) של שני טוב יום חילל או בחלב עוף בשר שאכל כגון מדרבנן, רק הוא שבה שהחיוב עבירה, שעבר חכמים. מדברי

שנקראים להעיד, ופסולים מדבריהם גזלנים הם הרי זו, אלא אחרת אומנות להם שאין יונים מפריחי או בקובייא המשחקים וכן
חמס. ודרך5)עדי הדיין לפני לעמוד צריך להעיד והבא עליך, אימתו שתהא - מלך" עליך תשים "שום שנאמר התורה, מן

ואילו: עליהם" ומעידים אותם דנים דוד, בית "מלכי שכתב: ז, הלכה ג, פרק מלכים בהלכות רבינו מדברי נראה וכן לו. הוא ביזיון
להעיד. ראויים אינם כאמור, כי כתב, לא מעידים" א6)"הם בעצמם, ראו לא וממילאשהם אחרים, עדים מפי זו עדות שמעו לא

להעיד. כשרים עדות7)אינם שפסולי פי על ואף מדבר. הכתוב להגדה בראויים - עוונו" ונשא יגיד לא "אם אמרה: והתורה
להגדה. ראויים אלו אין עדותם, נקבל לא יעידו אם וסוףֿסוף הואיל - להעיד, התורה מן כשרים לומר8)מדבריהם, יכול שהיה

חיוב עליו שאין ונמצא נדר, מטעם אלא לו, ליתן חייב המבטיח אין עני הוא "ואפילו שם: טוב יום התוספות וכתב בי, חוזרני
וכו'. נדרו" לקיים רוצה אינו אם לנכסיו יורדים דין בית שאין צד, בשום הוא9)ממון לכהן מגרושה הנולד כי לכהונה, וכשר

לכהונה. ופסול מדבריהם.10)חלל חללים מכהן וזרעה סופרים מדברי לכהן אסורה והחלוצה ליבמה, אמו חלצה ואין11)שלא
ממון. כפירת בה כשיש אלא העדות שבועת על חנק.12)חייבים מיתת הבן וחייב חבורה בו משום13)עשה סקילה וחייב

גמורה. מלאכה שהיא בשבת, סקילה.14)מבעיר חייב המאורסה נערה על קנס15)והבא או הגדיש, הבערת או חבלה, דמי
ומשלם". מת אדם "אין היא: שהלכה מפתה, או באונס ופגם חובל16)ובושת משום סקילה שחייב בשבת, חברו בו שחבל

עליה שהבא מאורסה, לבת הכוונה פלוני) (של בתו" את פלוני "שאנס במשנה: שם ששנינו שמה רבינו, וסובר בשבת. חבורה
הוא שאין זולתו, בשביל להשביעם יכול ואינו פלוני, של בתו את פלוני שאנס אחרת, מפרש שם למשנה בפירושו אולם בסקילה,
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ּבעת עדיו וׁשּייחד לּׁשבּועה. העדּות ידיעת וׁשּתקּדם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבכּנּוי.
ׁשהן ּבלׁשֹון הּׁשבּועה וׁשּתהיה הּתביעה. ּבעת אֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשבּועה

אֹותּה. ִִַָמּכירין
.„Èאבל העדּות, מּׁשבּועת ּפטּור - ּפטּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְֲִֵֶַַָָָָָָָּכל

אם אמן ׁשענה אֹו ׁשּנׁשּבע והּוא ּבּטּוי. ּבׁשבּועת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָחּיב
ּבׁשבּועת המחּיב אבל ׁשקר. על נׁשּבע ׁשהרי אחר, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻהׁשּביעֹו
ׁשהּוא ּפי על ואף ׁשקר על נׁשּבע ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָהעדּות,
ׁשבּועת מּׁשּום אּלא ּבּטּוי, ׁשבּועת מּׁשּום חּיב אינֹו - ְְִִִִֵֵֶַַַָָמזיד
מּכלל העדּות ׁשבּועת הֹוציא הּכתּוב ׁשהרי ּבלבד. ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהעדּות
לא אבל ּבקרּבן ּכׁשֹוגג ּבּה הּמזיד לחּיב ּבּטּוי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹׁשבּועת
מּמיני אחד ּבמין - מאּלה לאחת ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּבמלקּות;
מינין ּבׁשני מחּיבֹו אּתה ואי הּנׁשּבע, מחּיב אּתה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָׁשבּועֹות
ּבּטּוי. ׁשבּועת ּובדין העדּות ׁשבּועת ּבדין חּיב ׁשּיהיה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָעד

.ÂËלי ׁשּיׁש לי ותעידּו ּתבֹואּו לא אם עליכם אני ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹמׁשּביע
אנּו ׁשאין ׁשבּועה ואבדה, ּגזל יד ּותּׂשּומת ּפּקדֹון ּפלֹוני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּביד
אנּו ׁשאין ׁשבּועה אחת. אּלא חּיבין אינן - עדּות ל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיֹודעין
ּגזל יד ּותּׂשּומת ּפּקדֹון ּפלֹוני ּביד ל ׁשּיׁש עדּות ל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָיֹודעין

ואחת. אחת ּכל על חּיבין - ְֲִֵַַַַַַַָָָואבדה
.ÊËלי ׁשּיׁש לי ותעידּו ּתבֹואּו לא אם עליכם אני ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹמׁשּביע

יֹודעין אנּו ׁשאין ׁשבּועה וכּסמין, ּוּׂשעֹורים חּטים ּפלֹוני ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָֻּביד
יֹודעים אנּו ׁשאין ׁשבּועה אחת. אּלא חּיבין אינם - עדּות ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָל
- וכּסמין ּוּׂשעֹורים חּטים ּפלֹוני ּביד ל ׁשּיׁש עדּות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַֻל

ואחת. אחת ּכל על ְִַַַַַַָָחּיבין
.ÊÈׁשבּועה ואמרּו: להם, להעיד רּבים אֹותן ּתבעּו אם ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָוכן

לא אחת. אּלא חּיבין אינן - עדּות לכם יֹודעין אנּו ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאין
ּכדר ואחת, אחת ּכל על חּיבין - ל ולא ל ולא ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָֹֹל

הּפּקדֹון. ּבׁשבּועֹות ְְִִֵֶַַָׁשּבארנּו
.ÁÈׁשאינֹו ונמצא עדּות, לֹו יֹודע ׁשהּוא לחברֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּנׁשּבע

העדּות ׁשבּועת לא ּכאן ואין ּפטּור, זה הרי - עדּות לֹו ְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָֹיֹודע

ּבדבר אּלא אינּה ּבּטּוי ׁשּׁשבּועת מּפני ּבּטּוי. ׁשבּועת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹולא
י ואם והן, לאו ּבֹו עדּותׁשּיׁש ל יֹודע ׁשאיני ׁשבּועה אמר: ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

ולאו הֹואיל העדּות; ׁשבּועת אּלא ּבּטּוי ׁשבּועת זה אין -ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
הּנׁשּבע ׁשהּוא ׁשּבּה, הן ּכ ּבּטּוי, ׁשבּועת אינּה ּבּה ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָזה

ּבּטּוי. ׁשבּועת אינֹו עדּות, לֹו ְִֵֵֵֶַַׁשּיֹודע
.ËÈלא והּוא לֹו ׁשהעיד לחברֹו ׁשהּנׁשּבע הּוא, ּברּור ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּדבר

מּׁשּום חּיב זה הרי - העיד והּוא לֹו העיד ׁשּלא אֹו ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹהעיד,
ּכלל. עדּות ׁשבּועת ּכאן ואין ּבּטּוי, ְְְְִֵֵַַָָׁשבּועת

ה'תשע"א תמוז י"ג שישי יום

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ּפסּול‡. מהן אחד אֹו עדיו קרֹוב2היּו מּפסּולי3אֹו ואפּלּו , ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּדבריהם ׁשל ׁשאינֹו4עדּות מעדיו, אחד הּמל ׁשהיה אֹו , ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

להעיד עד5ראּוי מּפי עד ׁשהיּו אֹו ,6- ונׁשּבעּו וכפרּו , ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָ
היּו לא - העידּו (הֹודּו) ׁשאּלּו העדּות; מּׁשבּועת ְְִִִִֵֵֶַָָֹּפטּורין

ממֹון ּבעדּותן .7מחּיבין ְְְִֵַָָ
איׁש·. ׁשאמר לי ותעידּו ׁשּתבֹואּו עליכם אני ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמׁשּביע

אּלּו הרי - וכפרּו נתן, ולא זּוז מאתים לי ׁשּיּתן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּפלֹוני
יתחּיב לא - זה ּבדבר העידּו ׁשאם העדּות; מּׁשבּועת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפטּורין

ּבאמירתֹו ממֹון ּבזה.8הּנתּבע ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ּגרּוׁשה‚. ּבן ׁשאינֹו אֹו לוי אֹו כהן ׁשהּוא לֹו להעיד 9ּתבען ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ

חלּוצה ּבן העדּות,10אֹו מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו וכפרּו , ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָ
ממֹון עדּות ּכאן .11ׁשאין ֵֵֶָָ

ּבנֹו„. ּבֹו ׁשחבל לֹו ׁשּיעידּו גדיׁשֹו12ּתבען ּפלֹוני וׁשהדליק , ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָ
המארסה13ּבׁשּבת ּבּתֹו ּפּתה אֹו ּפלֹוני וׁשאנס וכפרּו14, , ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹ

- זֹו עדּות העידּו ׁשאם העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָונׁשּבעּו
ּתׁשלּומין חּיב ואינֹו ּדין, ּבית מיתת הּנתּבע ּכמֹו15יתחּיב , ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָ
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן נערה. ּבהלכֹות .16ׁשּבארנּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

העדות.1) בשבועת יתחייב מתי אחד עד מיתה, וחיוב ממון הפסד בו שיש דבר על ממון, חיוב בו שאין דבר על העדות שבועת
ופסול2) רשע נקרא התורה, מן מלקות עליה שחייבים עבירה, שעבר מי כל וכן להעיד, התורה מן פסול שהוא גזלן כגון לעדות.

קרובים.3)להעיד. לשאר הדין והוא בנים. בעדות - בנים" על אבות יומתו "לא שנאמר לעדות. פסול וקרוב לנתבע, או לתובע,
גלויות.4) של שני טוב יום חילל או בחלב עוף בשר שאכל כגון מדרבנן, רק הוא שבה שהחיוב עבירה, שעבר חכמים. מדברי

שנקראים להעיד, ופסולים מדבריהם גזלנים הם הרי זו, אלא אחרת אומנות להם שאין יונים מפריחי או בקובייא המשחקים וכן
חמס. ודרך5)עדי הדיין לפני לעמוד צריך להעיד והבא עליך, אימתו שתהא - מלך" עליך תשים "שום שנאמר התורה, מן

ואילו: עליהם" ומעידים אותם דנים דוד, בית "מלכי שכתב: ז, הלכה ג, פרק מלכים בהלכות רבינו מדברי נראה וכן לו. הוא ביזיון
להעיד. ראויים אינם כאמור, כי כתב, לא מעידים" א6)"הם בעצמם, ראו לא וממילאשהם אחרים, עדים מפי זו עדות שמעו לא

להעיד. כשרים עדות7)אינם שפסולי פי על ואף מדבר. הכתוב להגדה בראויים - עוונו" ונשא יגיד לא "אם אמרה: והתורה
להגדה. ראויים אלו אין עדותם, נקבל לא יעידו אם וסוףֿסוף הואיל - להעיד, התורה מן כשרים לומר8)מדבריהם, יכול שהיה

חיוב עליו שאין ונמצא נדר, מטעם אלא לו, ליתן חייב המבטיח אין עני הוא "ואפילו שם: טוב יום התוספות וכתב בי, חוזרני
וכו'. נדרו" לקיים רוצה אינו אם לנכסיו יורדים דין בית שאין צד, בשום הוא9)ממון לכהן מגרושה הנולד כי לכהונה, וכשר

לכהונה. ופסול מדבריהם.10)חלל חללים מכהן וזרעה סופרים מדברי לכהן אסורה והחלוצה ליבמה, אמו חלצה ואין11)שלא
ממון. כפירת בה כשיש אלא העדות שבועת על חנק.12)חייבים מיתת הבן וחייב חבורה בו משום13)עשה סקילה וחייב

גמורה. מלאכה שהיא בשבת, סקילה.14)מבעיר חייב המאורסה נערה על קנס15)והבא או הגדיש, הבערת או חבלה, דמי
ומשלם". מת אדם "אין היא: שהלכה מפתה, או באונס ופגם חובל16)ובושת משום סקילה שחייב בשבת, חברו בו שחבל

עליה שהבא מאורסה, לבת הכוונה פלוני) (של בתו" את פלוני "שאנס במשנה: שם ששנינו שמה רבינו, וסובר בשבת. חבורה
הוא שאין זולתו, בשביל להשביעם יכול ואינו פלוני, של בתו את פלוני שאנס אחרת, מפרש שם למשנה בפירושו אולם בסקילה,



zereayקכ zekld - fenz b"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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העדּות,‰. מּׁשבּועת ּפטּור - והׁשּביעֹו וכפר אחד עד ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָהיה
ממֹון מחּיבת אחד עד עדּות .17ׁשאין ְֵֵֵֶֶֶֶַָָ

.Âוכפרּו אׁשּתֹו, ׁשּזנתה לֹו ׁשּיעידּו עדיו ׁשני את ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּתבע
- העידּו ׁשאּלּו העדּות; ּבׁשבּועת חּיבין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָונׁשּבעּו

ּכתּבתּה לּה מפסידין ּכפרּו18היּו והרי ׁשּתבען, זה ויּפטר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻ
ממֹון. ְֵָּבעדּות

.Êקּנּוי עדי סתירה19ּתבע עדי ּפטּורין20אֹו - ונׁשּבעּו וכפרּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָ
ממֹון חּיּוב אין - העידּו ׁשאּלּו העדּות; אּלאמּׁשבּועת ּכאן, ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשּתפסיד לּה גֹורמת זֹו ׁשעדּות ּפי על ואף ּבלבד. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָלהׁשקֹותּה
ּתׁשּתה לא אם ּכממֹון,21ּכתּבתּה אינֹו לממֹון ׁשּגֹורם ּדבר - ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָֹֻ

ׁשּתׁשּתה אפׁשר ּתׁשּבר22ׁשהרי ּכתּבתּה.23ולא ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָֹֹֻ
.Áאחד ּבעד וזנתה ּבעדים, ונסּתרה לאׁשּתֹו ׁשּקּנא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָהרי

וכפר ויעיד, ׁשּיבֹוא זה עד והׁשּביע והּסתירה, הּקּנּוי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאחר
אּלּו אחד, עד ׁשהּוא ּפי על ׁשאף העדּות; ּבׁשבּועת חּיב -ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכתּבה, ּבלא יֹוצאה היתה - זֹו עדּות ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָֹֻהעיד

סֹוטה. ְְִָּבהלכֹות
.Ëונׁשּבע ּכפר אם ּבעדּותֹו, ממֹון ׁשּמחּיב אחד עד ּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוכן

העדּות. ׁשבּועת מּׁשּום חּיב - וכפר ּדין ּבבית ׁשהׁשּביעֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָאֹו
.Èעל חׁשּודין והּנתּבע הּתֹובע ׁשהיה ּכגֹון ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?

אחד24הּׁשבּועה לעד והׁשּביע אֹותם, מׁשּביעין ׁשאין , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מנה זה ּביד לֹו ׁשּיׁש לֹו ויעיד חּיב25ׁשּיבֹוא זה הרי - וכפר , ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

הּזה הּנתּבע היה - העיד ׁשאּלּו העדּות; ׁשבּועת ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּׁשּום
טֹוען ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבעדּותֹו, ממֹון ּכל26מׁשּלם וכן . ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָֹ

ּבזה .27ּכּיֹוצא ֵֶַָ
.‡È,ּבעלּה ּבמיתת לּה ׁשּיעיד אחד עד ׁשהׁשּביעה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה

נּׂשאת היתה - העיד ׁשאּלּו העדּות; ּבׁשבּועת חּיב - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכפר
ּכתּבתּה .28ונֹוטלת ְְֶֶָָֻ

.·Èאמּורים ּדברים מן29ּבּמה ּכתּבתּה לגּבֹות לּה ּכׁשהיה ? ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָֻ
מן30הּמּטלטלין אּלא ּכתּבתּה לגּבֹות לּה אין אם אבל ; ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻ

העדּות31הּקרקע מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי היּו32- אם וכן . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ׁשּבארנּו.33ׁשנים ּכמֹו ּפטּורין, - קרקע עדי ׁשהּמׁשּביע . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַ

.‚Èּכגֹון ּכאחת, ׁשניהם וכפרּו ּדין ּבבית עדיו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָהׁשּביע
ׁשניהם - חברֹו ׁשל דּבּורֹו ּכדי ּבתֹו לכּפר הּׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹׁשהתחיל

חּטאתֹו מביא ואחד אחד וכל העדּות, ּבׁשבּועת על34חּיבין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
דּבּור מּכדי יֹותר הּׁשני העד וׁשהה הראׁשֹון, ּכפר ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָׁשבּועתֹו.
ּפטּור והּׁשני העדּות, ּבׁשבּועת חּיב הראׁשֹון - ּכפר ּכ ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָואחר
עדּותֹו היתה לא - הּׁשני זה הֹודה ׁשאּלּו העדּות; ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמּׁשבּועת

ממֹון .35מחּיבת ְֶֶַָ
.„Èּבּתחּלה ׁשּכפר ּבין חּיב, הּכֹופר - אחד וכפר אחד ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהֹודה

ּבּסֹוף ׁשּכפר והֹודה36ּבין האחד וקדם ּכאחד, ׁשניהם ּכפרּו . ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּפטּור זה הרי - דּבּור ּכדי חּיב37ּבתֹו ּבכפירתֹו והעֹומד , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

העדּות .38ּבׁשבּועת ְִֵַָ
.ÂËּכּתי ׁשּתי להעיד39הׁשּביע ראּויֹות ּוׁשּתיהן ,40עדים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָ

הראׁשֹונה - ׁשנּיה ּכת ּכפרה ּכ ואחר ראׁשֹונה ּכת ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָָוכפרה
ׁשנּיה, עדּות על סמּוכין ׁשהן מּפני העדּות; מּׁשבּועת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּפטּורה
זה ונמצא האחרת, הּכת ּבעדּות הּממֹון להֹוציא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָואפׁשר
היתה לבּדּה. ׁשּכפרּו אּלּו ּבעדּות לׁשּלם חּיב אינֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּנתּבע

ּבנׁשֹותיהן לּנתּבע אֹו לּתֹובע קרֹובין הּׁשנּיה הן41הּכת והרי , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ּכפירת42ּגֹוססֹות ּבעת הּׁשנּיה ׁשהרי חּיבת; הראׁשֹונה אף - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּבמהרה ּפי על ואף להעיד, ראּויה היתה לא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹהראׁשֹונה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עצמו". דין בעל התובע, זה שאין פטורים, שהם ממון, פלוני ביד לפלוני "שיש להעיד כמשביעם זה והרי אלא)17התובע,
נשבעים אינם אדם בני (ורוב לתובע לשלם יתחייב הנתבע יישבע לא שאם ממון, לו גורמת זו שעדות פי על ואף בלבד. שבועה

ישלם. ולא הנתבע שיישבע אפשר שהרי כממון, אינו לממון שגורם דבר - משלם.) והיה - תחת18)לשקר שזנתה שהאשה
כתובה. לה אין ואין19)בעלה אשתו" את "וקנא הכתוב מלשון - קינוי פלוני. איש עם תיסתר שאל בפניהם לאשתו שהתרה

התראה. לשון אלא שתשתה20)קינוי עד בעלה על אסורה היא והרי עמו, להסתתר לה שאסר פלוני, אותו עם נסתרת שראוה
הדבר. וייבדק המרים כתובה.21)מי בלא תצא אלא לשתות אותה כופים אין שותה ואיני טמאה איני אמרה ותימצא22)שאם

השבועה.24)תפסיד.23)טהורה. על חשודים הם הרי עבירה, משום לעדות פסולים שהיו או לשקר, זוז.25)להישבע מאה
שטען,26) מה ונוטל מדבריהם נשבע התובע הרי חשוד, היה אם ... שבועה המחוייב שכל היא, חכמים "תקנת ד הלכה ב, פרק

משלם". להישבע יכול שאינו ומתוך הנתבע, שהוא לה, למחוייב שבועה חזרה חשודים שניהם שחטף27)היו באחד מעשה,
להישבע יכול ואינו להישבע מחוייב זה הרי אבא: ר' ואמר חטפתי, שלי אבל חטפתי כן, ואמר: אחד, עד בפני מחבירו כסף לשון
שבועת משום ויתחייב בעדותו, ממון המחייב עד זה הרי חוטף, פלוני שראה ויעיד, שיבוא כזה אחד עד המשביע נמצא ומשלם.

מות28)העדות. אחרי להינשא המותרת אשה כל היא, הלכה כי בעלה. ואפילומיורשי מיורשיו, כתובתה נוטלת הראשון בעלה
בעלה. במיתת היודע אחד עד פי על העדות.29)כשנישאת בשבועת וחייב כתובתה הפסידה בעלה, במיתת הכופר שהעד

הבעל,30) בחיי תפסתם לא ואם בכתובתה. מעכבתם הייתה זה, לה העיד ואילו בהם. ומחזיקה בעלה בחיי מטלטלין שתפסה כגון,
לה. מועילה תפיסתה ואין התלמוד, מדין - לכתובתה משועבדים היתומים מטלטלי לכתובתה.31)אין שאין32)המשועבדת

קרקע. בעדות נוהג העדות שבועת עדים.33)דין שני כשיהיו ויורד.34)אפילו עולה קרבן והוא חטאת, על35)קרבן ואף
כממון. אינו לממון הגורם שדבר רבינו הורה כבר וישלם, יישבע לא ושמא שבועה, הנתבע את מחייב אחד שעד שאילו36)פי

שהרי חייב. הראשון, העד של דיבורו כדי לאחר כפר ואפילו בכפירתו. ממון הפסידו נמצא לשלם, הנתבע מחייב היה מודה היה
ממון. מחייבת עדותו הייתה הודה חבירו.37)אילו של דיבורו כדי בתוך ייפטר38)ואפילו לא כפירתו לאחר יודה ואפילו

חייב. - דיבור כדי לאחר יודה אם שבועתו לאחר אבל שנשבע, קודם לעדות.40)זוגות.39)אלא פסולים ולא קרובים שאינם
לזו.41) זו אחיות נשותיהם צרות42)שהיו מפני בגרונו ליחה מעלה למיתה שהקרוב גוסס, ועניין למות. ונוטות אנושות חולות

החזה.

zereay zekld - fenz b"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּגֹוססֹות אּלּו ּכׁשּימּותּו ראּויין הּׁשנּיה43יהיּו ּכפרה ואם . ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
העדּות ּבׁשבּועת חּיבין - נׁשֹותיהן ׁשּמתּו .44אחרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

.ÊËוכפרּו לֹו להעיד העדים את והׁשּביען45הּתֹובע וענּו46, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּכל47אמן אחר עֹונין והן ּפעמים וחמׁש ארּבע והׁשּביען , ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

הֹודּו ּדין לבית ּוכׁשּבאּו ּדין, לבית חּוץ ּוׁשבּועה ְְְְְִִֵֵֶָָָׁשבּועה
ׁשּבארנּו ּכמֹו העדּות, מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו הרי - .48והעידּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָ

אחת ּכל על חּיבין - בכפירתן ועמדּו ּדין לבית ּבאּו ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָואם
ּדין לבית ׁשחּוץ הּׁשבּועֹות מאֹותן .49ואחת ְְְִֵֵֶַַַָ

.ÊÈאמּורים ּדברים ענּו50ּבּמה לא אם אבל אמן; ּבׁשענּו ? ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ּוׁשבּועה ׁשבּועה ּכל על ּכפרּו אּלא ולא51אמן הֹואיל , ְְְְִֵֶַָָָָָָֹ

אמן ענּו ולא מּפיהם ׁשבּועה ּפטּורים,52הֹוציאּו אּלּו הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשם, ּבֹו ויכּפרּו ּדין ּבבית ׁשּיׁשּביעם .53עד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

.ÁÈוכפרּו ּדין ּבבית ארּבע54הׁשּביען והׁשּביען וחזר , ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָ
לבית חּוץ ּבין ואחת, אחת ּכל על ּכֹופרין והן ּפעמים ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָוחמׁש
עצמן מּפי נׁשּבעּו אֹו אמן ענּו ואפּלּו ּדין, ּבית ּבפני ּבין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָּדין
אּלא העדּות ׁשבּועת מּׁשּום חּיבין אינן - ּפעם אחר ְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָּפעם
אין - והֹודּו חזרּו אם ּדין, ּבבית ׁשּכפרּו ׁשאחר מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאחת;

ּכלּום מֹועלת .55עדּותן ְֵֶֶָ
.ËÈׁשּכפרּו אחר ׁשּנׁשּבעּו הּׁשבּועֹות ׁשּכל למד, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנמצאת

ממֹון מחּיבת ׁשאינּה עדּות ּכפירת על הן - ּדין ׁשהן56ּבבית , ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבּטּוי ּבׁשבּועת וחּיבין העדּות מּׁשבּועת עליה ּכמֹו57ּפטּורין , ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

ְֵֶַׁשּבארנּו.

עּׂשר אחד 1ּפרק
¤¤©©¨¨

עּׂשה‡. מצות ּכ תעּׂשה, ּבלא וׁשקר ׁשוא ׁשּׁשבּועת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכׁשם

ׁשּנאמר: ּבּׁשם; ּדין ּבבית ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּיּׁשבע
הּגדֹול ּבׁשמֹו ׁשהּׁשבּועה עּׂשה. מצות זֹו - ּתּׁשבע ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּובׁשמֹו
הּו ּגדֹול וקּדּוׁש והּדּור היא, העבֹודה מּדרכי - אוהּקדֹוׁש ְְְְֲִִִִֵַַָָָָ

ּבׁשמֹו. ְְִִַָלהּׁשבע
ּדבר·. המׁשּתף וכל ׁשמֹו. עם אחר ּבדבר להּׁשבע ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָואסּור

העֹולם. מן נעקר - ּבׁשבּועה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשם עם ְֱִִִֵֵֶַַָָָָָָאחר
אּלא ּבׁשמֹו ׁשּנׁשּבעין ּכבֹוד לֹו לחלק ׁשראּוי מי ׁשם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאין

הּוא. ּברּו ֶָָָהאחד
את‚. לזרז ּכדי לעּׂשֹותּה, הּמצוה על להּׁשבע לאדם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻּומּתר

ׁשּנאמר: סיני; מהר עליה מׁשּבע ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻעצמֹו,
.צדק מׁשּפטי לׁשמר ואקּימה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹנׁשּבעּתי

היא„. ׁשבּועה, ׁשּנתחּיב למי הּדּינים ׁשּמׁשּביעין זֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשבּועה
מן זֹו ּבׁשבּועה חּיב ׁשהיה ּבין הּדּינין. ׁשבּועת ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּנקראת

סֹופרים. מּדברי ּבּה חּיב ׁשהיה ּבין ְְִִִֵֵֶַַָָָָָהּתֹורה,
ואּלּו‰. הּתֹורה, מן ּבהן ׁשחּיבין הן ׁשבּועֹות מיני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשלׁשה

וכפר ּבמקצתן והֹודה מּטלטלין, חברֹו ׁשּטענֹו מי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהן:
אחד ועד ׁשּטענֹו, הּמּטלטלין ּבכל ׁשּכפר ּומי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבמקצתן.
טענת ידי על ׁשבּועֹות ׁשּתי אּלּו הרי ּומכחיׁשֹו. עליו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָמעיד
אצלֹו ׁשהפקידּו ּדבר ׁשאבד ׁשּטֹוען ׁשֹומר וכן ּוכפירה. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוּדאי
ׁשאין מּספק, נׁשּבע זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא מת אֹו נגנב ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
והּוא ׁשקר. אֹו הּׁשֹומר זה טֹוען אמת אם יֹודע הּפּקדֹון ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבעל
ׁשניהם. ּבין ּתהיה ה' ׁשבּועת ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָנׁשּבע

.Âמיני מּׁשלׁשה חּוץ הּדּינין אֹותּה ׁשּמׁשּביעין ׁשבּועה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּכל
הּנקראת היא וגם סֹופרים, מּדברי הּוא הרי - אּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַׁשבּועֹות
מיני ׁשני מּדבריהם אּלּו ׁשבּועֹות וגם הּדּינין. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָׁשבּועת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הגוסס43) זאת, בכל להעיד, ויוכשרו קריבותם תיפסק תמות מהן אחת רק ואפילו גוססות, כששתיהן ובייחוד למיתה, גוססים ורוב
קרובים שהיו מפרש, רבינו ואילו בנשותיהם, לזה זה קרובים היו שהעדים מפרש, שם שרש"י להעיר, וראוי דבר. לכל כחי דינו -
שם, הסוגייה אומרת ולפיכך לנתבע, ואחד לתובע אחד קרובים, היו העדים ששני לומר, רבינו כיוון בנשותיהם. ולנתבע לתובע
כששתיהן אבל ממון, מחייב אחד עד ואין קרוב, השני העד יישאר ועדיין אחד, עד יוכשר תמות אחת רק אם כי גוססות, ששתיהן

להעיד. ויוכשרו שניהם יתרחקו הנתבע, מצד וגם התובע מצד גם שהייתה44)ימותו באופן רחוקים, היו העדות שכשראו ומדובר
- בפסלות סופו או שתחילתו "כל קכח. בתרא בבבא וכמבואר בכשרות, ההגדה) (בשעת וסופה ראיה) (בשעת העדות התחלת

כשר". - בכשרות וסופו תחילתו עדות.45)פסול, לך יודעים אנו אין לו: שאמרתם.46)שאמרו מה אמת אם עליכם משביעני
שבועה.47) קבלת כאן אין השבועה, אחר שתקו אם אבל שבועה, קבלת לא48)שזוהי אם שנאמר, בלבד, דין בבית "הכפירה

יתחייב". שם יגיד לא שאם הוא, ויועיל שיגיד מקום ... לה.49)יגיד שקדמו השבועות כל כלפי מכוונת שהכפירה
קרבן.50) מחייבתם דין לבית חוץ עדות.51)שהשבעתם לך יודעים אנו אין מפיו.52)שאמרו: שבועה כמוציא שהוא
נחלקו53) ולא דין, בבית דווקא העדות שבועת שתהא המשנה בכל מצאנו שלא בו" נכנסה גדולה "טעות ואומר: חולק והראב"ד

חוץ אפילו מחייבת שהיא מודים, הכול השבועה אבל בלבד דין בבית להיות צריכה אם העדות בכפירת אלא וחכמים מאיר רבי
הנשבע שאין ואף חלה, אינה כורחו בעל ושבועה היות בזה, רבינו דעת את מסביר סו סימן דעה ליורה ביהודה" וב"נודע דין. לבית
השביעו ואם עדות. לך יודע איני בהשיבו: מתבטאת זו הוכחה השבועה. מקבל שהוא להוכיח, עליו זאת בכל אמן, לענות צריך
כלל, שבועתו קיבל לא שמא משיב, הוא השבועה שעל הראיה, היא מה עדות, לך יודע איני ואמר דין בבית וכפר דין לבית חוץ
שגם צריך לפיכך דין, בבית אלא אינה הכפירה שהרי כלום, אינה דין לבית שמחוץ תשובה דין, לבית חוץ כך השיבו אם ואף
ענה אם אבל אמן, ענה כשלא זה כל מרצון. השבועה כקבלת כפירתו תתפרש דין בבית יכפור אם ואז דין, בבית תהיה ההשבעה
שמחוץ שבועתו על עובר - ההגדה במקום - דין בית לפני וכפר וכשבא לו, שיעיד עדות ידע שאם מעצמו, כנשבע זה הרי אמן,

דין. דין.54)לבית כל55)בבית נשארו וממילא ומגידים, חוזרים אינם שוב דין, בבית לך) יודעים אנו (אין שהגידו מכיוון
שיודעים דין בבית ולהגיד להעיד ראויים הם עדיין דין, לבית חוץ כשכפרו אבל בסמוך. כמבואר לבטלה, הכפירה שאחר השבועות

כלום. מועילה אינה דין לבית שמחוץ ההגדה כי עדות, מתקבלת.56)לו עדותם הייתה לא לו, העידו נשבעו57)שאפילו שהרי
בינה1)לשקר. ומה התלמוד חכמי שתקנוה שבועה מהי, הדיינים שבועת ה', בשם – בשבועה המחוייב שישבע עשה מצות

הדיינים. שבועת הנשבע על האיומים הדיינים, לשבועת
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הּגֹוססֹות אּלּו ּכׁשּימּותּו ראּויין הּׁשנּיה43יהיּו ּכפרה ואם . ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
העדּות ּבׁשבּועת חּיבין - נׁשֹותיהן ׁשּמתּו .44אחרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

.ÊËוכפרּו לֹו להעיד העדים את והׁשּביען45הּתֹובע וענּו46, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּכל47אמן אחר עֹונין והן ּפעמים וחמׁש ארּבע והׁשּביען , ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

הֹודּו ּדין לבית ּוכׁשּבאּו ּדין, לבית חּוץ ּוׁשבּועה ְְְְְִִֵֵֶָָָׁשבּועה
ׁשּבארנּו ּכמֹו העדּות, מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו הרי - .48והעידּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָ

אחת ּכל על חּיבין - בכפירתן ועמדּו ּדין לבית ּבאּו ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָואם
ּדין לבית ׁשחּוץ הּׁשבּועֹות מאֹותן .49ואחת ְְְִֵֵֶַַַָ

.ÊÈאמּורים ּדברים ענּו50ּבּמה לא אם אבל אמן; ּבׁשענּו ? ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ּוׁשבּועה ׁשבּועה ּכל על ּכפרּו אּלא ולא51אמן הֹואיל , ְְְְִֵֶַָָָָָָֹ

אמן ענּו ולא מּפיהם ׁשבּועה ּפטּורים,52הֹוציאּו אּלּו הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשם, ּבֹו ויכּפרּו ּדין ּבבית ׁשּיׁשּביעם .53עד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

.ÁÈוכפרּו ּדין ּבבית ארּבע54הׁשּביען והׁשּביען וחזר , ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָ
לבית חּוץ ּבין ואחת, אחת ּכל על ּכֹופרין והן ּפעמים ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָוחמׁש
עצמן מּפי נׁשּבעּו אֹו אמן ענּו ואפּלּו ּדין, ּבית ּבפני ּבין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָּדין
אּלא העדּות ׁשבּועת מּׁשּום חּיבין אינן - ּפעם אחר ְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָּפעם
אין - והֹודּו חזרּו אם ּדין, ּבבית ׁשּכפרּו ׁשאחר מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאחת;

ּכלּום מֹועלת .55עדּותן ְֵֶֶָ
.ËÈׁשּכפרּו אחר ׁשּנׁשּבעּו הּׁשבּועֹות ׁשּכל למד, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנמצאת

ממֹון מחּיבת ׁשאינּה עדּות ּכפירת על הן - ּדין ׁשהן56ּבבית , ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבּטּוי ּבׁשבּועת וחּיבין העדּות מּׁשבּועת עליה ּכמֹו57ּפטּורין , ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

ְֵֶַׁשּבארנּו.

עּׂשר אחד 1ּפרק
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עּׂשה‡. מצות ּכ תעּׂשה, ּבלא וׁשקר ׁשוא ׁשּׁשבּועת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכׁשם

ׁשּנאמר: ּבּׁשם; ּדין ּבבית ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּיּׁשבע
הּגדֹול ּבׁשמֹו ׁשהּׁשבּועה עּׂשה. מצות זֹו - ּתּׁשבע ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּובׁשמֹו
הּו ּגדֹול וקּדּוׁש והּדּור היא, העבֹודה מּדרכי - אוהּקדֹוׁש ְְְְֲִִִִֵַַָָָָ

ּבׁשמֹו. ְְִִַָלהּׁשבע
ּדבר·. המׁשּתף וכל ׁשמֹו. עם אחר ּבדבר להּׁשבע ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָואסּור

העֹולם. מן נעקר - ּבׁשבּועה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשם עם ְֱִִִֵֵֶַַָָָָָָאחר
אּלא ּבׁשמֹו ׁשּנׁשּבעין ּכבֹוד לֹו לחלק ׁשראּוי מי ׁשם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאין

הּוא. ּברּו ֶָָָהאחד
את‚. לזרז ּכדי לעּׂשֹותּה, הּמצוה על להּׁשבע לאדם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻּומּתר

ׁשּנאמר: סיני; מהר עליה מׁשּבע ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻעצמֹו,
.צדק מׁשּפטי לׁשמר ואקּימה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹנׁשּבעּתי

היא„. ׁשבּועה, ׁשּנתחּיב למי הּדּינים ׁשּמׁשּביעין זֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשבּועה
מן זֹו ּבׁשבּועה חּיב ׁשהיה ּבין הּדּינין. ׁשבּועת ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּנקראת

סֹופרים. מּדברי ּבּה חּיב ׁשהיה ּבין ְְִִִֵֵֶַַָָָָָהּתֹורה,
ואּלּו‰. הּתֹורה, מן ּבהן ׁשחּיבין הן ׁשבּועֹות מיני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשלׁשה

וכפר ּבמקצתן והֹודה מּטלטלין, חברֹו ׁשּטענֹו מי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהן:
אחד ועד ׁשּטענֹו, הּמּטלטלין ּבכל ׁשּכפר ּומי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבמקצתן.
טענת ידי על ׁשבּועֹות ׁשּתי אּלּו הרי ּומכחיׁשֹו. עליו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָמעיד
אצלֹו ׁשהפקידּו ּדבר ׁשאבד ׁשּטֹוען ׁשֹומר וכן ּוכפירה. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוּדאי
ׁשאין מּספק, נׁשּבע זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא מת אֹו נגנב ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
והּוא ׁשקר. אֹו הּׁשֹומר זה טֹוען אמת אם יֹודע הּפּקדֹון ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבעל
ׁשניהם. ּבין ּתהיה ה' ׁשבּועת ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָנׁשּבע

.Âמיני מּׁשלׁשה חּוץ הּדּינין אֹותּה ׁשּמׁשּביעין ׁשבּועה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּכל
הּנקראת היא וגם סֹופרים, מּדברי הּוא הרי - אּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַׁשבּועֹות
מיני ׁשני מּדבריהם אּלּו ׁשבּועֹות וגם הּדּינין. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָׁשבּועת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הגוסס43) זאת, בכל להעיד, ויוכשרו קריבותם תיפסק תמות מהן אחת רק ואפילו גוססות, כששתיהן ובייחוד למיתה, גוססים ורוב
קרובים שהיו מפרש, רבינו ואילו בנשותיהם, לזה זה קרובים היו שהעדים מפרש, שם שרש"י להעיר, וראוי דבר. לכל כחי דינו -
שם, הסוגייה אומרת ולפיכך לנתבע, ואחד לתובע אחד קרובים, היו העדים ששני לומר, רבינו כיוון בנשותיהם. ולנתבע לתובע
כששתיהן אבל ממון, מחייב אחד עד ואין קרוב, השני העד יישאר ועדיין אחד, עד יוכשר תמות אחת רק אם כי גוססות, ששתיהן

להעיד. ויוכשרו שניהם יתרחקו הנתבע, מצד וגם התובע מצד גם שהייתה44)ימותו באופן רחוקים, היו העדות שכשראו ומדובר
- בפסלות סופו או שתחילתו "כל קכח. בתרא בבבא וכמבואר בכשרות, ההגדה) (בשעת וסופה ראיה) (בשעת העדות התחלת

כשר". - בכשרות וסופו תחילתו עדות.45)פסול, לך יודעים אנו אין לו: שאמרתם.46)שאמרו מה אמת אם עליכם משביעני
שבועה.47) קבלת כאן אין השבועה, אחר שתקו אם אבל שבועה, קבלת לא48)שזוהי אם שנאמר, בלבד, דין בבית "הכפירה

יתחייב". שם יגיד לא שאם הוא, ויועיל שיגיד מקום ... לה.49)יגיד שקדמו השבועות כל כלפי מכוונת שהכפירה
קרבן.50) מחייבתם דין לבית חוץ עדות.51)שהשבעתם לך יודעים אנו אין מפיו.52)שאמרו: שבועה כמוציא שהוא
נחלקו53) ולא דין, בבית דווקא העדות שבועת שתהא המשנה בכל מצאנו שלא בו" נכנסה גדולה "טעות ואומר: חולק והראב"ד

חוץ אפילו מחייבת שהיא מודים, הכול השבועה אבל בלבד דין בבית להיות צריכה אם העדות בכפירת אלא וחכמים מאיר רבי
הנשבע שאין ואף חלה, אינה כורחו בעל ושבועה היות בזה, רבינו דעת את מסביר סו סימן דעה ליורה ביהודה" וב"נודע דין. לבית
השביעו ואם עדות. לך יודע איני בהשיבו: מתבטאת זו הוכחה השבועה. מקבל שהוא להוכיח, עליו זאת בכל אמן, לענות צריך
כלל, שבועתו קיבל לא שמא משיב, הוא השבועה שעל הראיה, היא מה עדות, לך יודע איני ואמר דין בבית וכפר דין לבית חוץ
שגם צריך לפיכך דין, בבית אלא אינה הכפירה שהרי כלום, אינה דין לבית שמחוץ תשובה דין, לבית חוץ כך השיבו אם ואף
ענה אם אבל אמן, ענה כשלא זה כל מרצון. השבועה כקבלת כפירתו תתפרש דין בבית יכפור אם ואז דין, בבית תהיה ההשבעה
שמחוץ שבועתו על עובר - ההגדה במקום - דין בית לפני וכפר וכשבא לו, שיעיד עדות ידע שאם מעצמו, כנשבע זה הרי אמן,

דין. דין.54)לבית כל55)בבית נשארו וממילא ומגידים, חוזרים אינם שוב דין, בבית לך) יודעים אנו (אין שהגידו מכיוון
שיודעים דין בבית ולהגיד להעיד ראויים הם עדיין דין, לבית חוץ כשכפרו אבל בסמוך. כמבואר לבטלה, הכפירה שאחר השבועות

כלום. מועילה אינה דין לבית שמחוץ ההגדה כי עדות, מתקבלת.56)לו עדותם הייתה לא לו, העידו נשבעו57)שאפילו שהרי
בינה1)לשקר. ומה התלמוד חכמי שתקנוה שבועה מהי, הדיינים שבועת ה', בשם – בשבועה המחוייב שישבע עשה מצות

הדיינים. שבועת הנשבע על האיומים הדיינים, לשבועת
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ּוכפירה, וּדאי טענת ידי על ׁשבּועֹות מהן יׁש הן: ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָׁשבּועֹות
מהן ויׁש ּבהן. וכּיֹוצא ׁשטרֹו ּופֹוגם ּׂשכיר ׁשבּועת ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכגֹון
והאריסין הּׁשּתפין ׁשבּועת ּכגֹון ספק, ּבטענת ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָֻׁשבּועֹות
ואחת אחת ּכל חּיּוב יתּבאר ממֹונֹות ּובדיני ּבהן. ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוכּיֹוצא

ודיניהם. הּׁשבּועֹות ְְִֵֵֵֶַמאּלּו
.Êוהיא הּגמרא, חכמי ּתּקנת והיא אחרת, ׁשבּועה ׁשם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָויׁש

מׁשּביעין ּדין ׁשּבית ּפי על ואף הּסת. ׁשבּועת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַהּנקראת
הּדּינין. ׁשבּועת נקראת אינּה - [הּיֹום] ְְִִֵֵַַַַָָָאֹותּה

.Áּדברי ׁשל אֹו ּתֹורה ׁשל ׁשהיתה ּבין הּדּינין, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּוׁשבּועת
היא: ּכ ספק, טענת על ּבין וּדאי טענת על ּבין ְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָסֹופרים,
ּבּׁשם ונׁשּבע עֹומד והּוא ּבזרֹועֹו, ּתֹורה ספר אֹוחז ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָהּנׁשּבע
והֹורּו הּדּינין. מּפי אֹו מּפיו ּבאלה, אֹו ּבׁשבּועה ּבכּנּוי, ְְְְִִִִִִִַַָָָָאֹו
הּקדׁש. ּבלׁשֹון אּלא הּדּינין ׁשבּועת מׁשּביעין ׁשאין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹרּבֹותי,

.Ëאלהי ּבה' נׁשּבע הריני ׁשּיאמר: ּכגֹון מּפיו? ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַֹֹּכיצד
ׁשאיני רחּום, ׁשּׁשמֹו ּבמי אֹו חּנּון, ׁשּׁשמֹו ּבמי אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָיּׂשראל,
ארּור אֹו לה', ארּור הּוא הרי אמר: אם וכן ּכלּום. לזה ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָחּיב

ּכלּום. אצלי לזה יׁש אם חּנּון, ׁשּׁשמֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַָלמי
.Èאֹות אנּו מׁשּביעין לֹו: ׁשאמרּו ּכגֹון הּדּינין? מּפי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָוכיצד

ּביד לזה ׁשאין חּנּון, ׁשּׁשמֹו ּבמי אֹו יּׂשראל, אלהי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבה'
ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני הרי ׁשאמרּו: אֹו אמן. עֹונה והּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָּכלּום,
לפלֹוני יׁש אם חּנּון, ׁשּׁשמֹו למי אֹו יּׂשראל, אלהי לה' ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַָָֹארּור

א עֹונה והּוא לֹו, יֹודה ולא ממֹון ׁשבּועתאצלֹו היא זֹו מן. ְְְְִֵֶֶֶַָָֹ
ִַַָהּדּינין.

.‡Èאּלּו הרי - ּבידֹו חפץ נקיטת ּבלא ׁשהׁשּביעּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּדּינין
ּתפּלין אחז ואם ּבידֹו. ּתֹורה וספר ונׁשּבע וחֹוזר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָטֹועים,
ּתֹורה אחז ׁשהרי ונׁשּבע; חֹוזר אינֹו - והׁשּביעּוהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּבידֹו
ונׁשּבע. חֹוזר אינֹו - מיּׁשב הׁשּביעּוהּו הן. ספר ּוכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָֻּבידֹו,

.·Èּותפּלין מיּׁשב אֹותֹו מׁשּביעין לכּתחּלה - חכם ְְְְְְִִִִִִַַַָָָָֻּתלמיד
חפץ ּבכּפֹו ּתפּלין אּלא ּתֹורה, ספר לּטל צרי ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבידֹו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּקדׁש, ּבלׁשֹון ונׁשּבע ְְְְְִִֵֶֶַַָֹהּוא.
.‚È,חפץ נקיטת אּלא הּדּינין לׁשבּועת הּסת ׁשבּועת ּבין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאין

מׁשּביעין אּלא ּתֹורה; ספר אֹוחז הּסת ׁשבּועת הּנׁשּבע ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאין
ּבית מּפי אֹו מּפיו ּבאלה, אֹו ּבׁשבּועה ּבכּנּוי, אֹו ּבּׁשם ְְְִִִִִִֵֵַָָָאֹותֹו
ּתֹורה ספר להיֹות הּכל נהגּו ּוכבר הּדּינין. ׁשבּועת ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּדין,
ׁשבּועת ׁשּמׁשּביעין ּבעת העם ׁשאר אֹו הּכנסת חּזן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּביד

עליו. לאּים ּכדי ְְֵֵֵֶַָָהּסת,
.„Èמּכיר ׁשהּוא לׁשֹון ּבכל הּנׁשּבע את ׁשהׁשּביעּו ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָהּדּינין

הֹורּו, רּבֹותינּו אבל הּגאֹונים. הֹורּו וכן ּכמצותּה. זֹו הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָ
על לסמ ראּוי ואין הּקדׁש. ּבלׁשֹון אּלא מׁשּביעים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשאין
ּבלׁשֹון להּׁשבע דינין ּבּתי ּבכל ׁשּנהגּו ּפי על ואף זֹו. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהֹוראה
לׁשֹון מּכיר ׁשּיהא עד הּנׁשּבע את להֹודיע צרי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהּקדׁש,
ּבעצמּה. הּפּקדֹון ׁשבּועת היא הּדּינין ׁשּׁשבּועת ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָהּׁשבּועה.
ּבלׁשֹון אֹותּה להׁשּביע העם ּכל נהגּו הּסת ׁשבּועת ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָואף

ֶַֹהּקדׁש.

.ÂËטענת ידי על ׁשהיא הּדּינין ׁשבּועת ׁשּיתחּיב מי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּכל
ׁשהיתה ּבין ּתֹורה מּדברי ׁשהיתה ּבין ּוכפירה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוּדאי
ׁשּיתחּיב מי וכל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עליו, מאּימין - ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּדבריהם
צרי אינֹו - מּדבריהם ּבין הּתֹורה מן ּבין ספק, ּבטענת ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבּה

ִאּיּום.
.ÊËׁשּכל יֹודע, הוי לֹו: אֹומרין הּנׁשּבע? על מאּימין ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַָָוכיצד

למׁשה: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאמר ּבׁשעה נזּדעזע ּכּלֹו ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֻהעֹולם
ׁשּבּתֹורה עברֹות וכל לּׁשוא. אלהי ה' ׁשם את תּׂשא ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלא
עברֹות ּכל ינּקה'. 'לא נאמר וכאן 'ונּקה', ּבהן ְְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹנאמר
ּומּמׁשּפחּתֹו, מּמּנּו - וכאן מּמּנּו; נפרעין - ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָׁשּבּתֹורה
מּׂשֹונאיהם להּפרע גֹורם אּלא עֹוד, ולא זה. על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּמחּפין
אלה ׁשּנאמר: ּבזה. זה ערבין יּׂשראל ׁשּכל יּׂשראל; ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשל
הארץ, ּתאבל ּכן על אחריו: וכתּוב וגֹומר; ורצח ְְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוכחׁש
ׁשנים לֹו ּתֹולין - ׁשּבּתֹורה עברֹות ּכל ּבּה. יֹוׁשב ּכל ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻואמלל
מּיד. נפרעין - וכאן זכּות; לֹו יׁש אם דֹורֹות, ְְְְִִִִֵָָָָּוׁשלׁשה
ואל הּגּנב ּבית אל ּובאה צבאֹות יי נאם הֹוצאתיה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּנאמר:
ּבית אל ּובאה מּיד; - הֹוצאתיה לּׁשקר. ּבׁשמי הּנׁשּבע ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבית
חברֹו על ממֹון לֹו ואין הּברּיֹות, ּדעת הּגֹונב זה - ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָהּגּנב
- לּׁשקר ּבׁשמי הּנׁשּבע ּבית אל ּומׁשּביעֹו; ּבחּנם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָוטֹוענֹו
אׁש ׁשאין ּדברים - אבניו ואת עציו ואת וכּלּתּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכמׁשמעֹו;

אֹותן. מכּלה ׁשקר ׁשבּועת אֹותן, מכּלין ְְְִִֶֶַַַַָָָּומים
.ÊÈאֹומרים מּכירין ׁשהן ּבלׁשֹון - ּכּלֹו הּזה האּיּום ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻוענין

איני אמר: לּמּוטב. החֹוטא ויחזר ּבּדברים ׁשּיבינּו ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלהם,
אמר אם וכן חברֹו. ּׁשּטענֹו מה ונֹותן אֹותֹו, ּפֹוטרין - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָנׁשּבע

להן. הֹולכין - ּופטרֹו מׁשּביעֹו, איני ְְְִִִֵֵֶַַָָהּטֹוען:
.ÁÈׁשם העֹומדים - ּתֹובע וחברֹו נׁשּבע, הריני ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָאמר:

הרׁשעים האנׁשים אהלי מעל נא סּורּו לזה: זה ְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאֹומרים
אּלא ,אֹות מׁשּביעין אנּו ּדעּת על לא לֹו: ואֹומרין ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹוגֹומר.

ּדין. ּבית ּדעת ועל ּדעּתנּו ְְִֵֵַַַַַעל
.ËÈ,ספק טענת ּבׁשבּועת זה אּיּום מאּימין ׁשאין ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָאף

לפצר הּדּינין צריכין - הּסת ּבׁשבּועת ולא ׁשּבארנּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּכמֹו
ׁשבּועה ׁשם ּתהיה ׁשּלא עד ּבהן יחזרּו אּולי דינין, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבבעלי

ְָּכלל.
.Îׁשבּועת אֹו הּדּינין ׁשבּועת הּנׁשּבע ׁשּכל וגלּוי, ּברּור ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָּדבר

ׁשּכבר הּפּקדֹון, ׁשבּועת מּׁשּום חּיב ׁשּיהא - ּבׁשקר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּסת
מזיד. ׁשהּוא ּפי על ואף לֹוקה ואינֹו מׁשּפטיה. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָנתּבארּו
רביע ׁשהּוא חמׁש, ּבתֹוספת עליו ּׁשּנׁשּבע מה לׁשּלם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹונתחּיב
אׁשם, קרּבן ּומביא חמּׁשה. וחמׁשֹו הּוא ׁשּיהיה עד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּקרן,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו (ּדין), ּבית ׁשם יׁש ְְִִֵֵֵֶַָאם

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

הּנׁשּבע‡. וכן לּׁשקר, אֹו לּׁשוא הּנׁשּבע ׁשּלֹוקה ּפי על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאף
אין - קרּבן מביא הּפּקדֹון ׁשבּועת אֹו העדּות ְְְִִֵֵֵַַַָָָָׁשבּועת
אין - ה' ינּקה לא ׁשּנאמר: ּכּלֹו; הּׁשבּועה עֹון להן ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻמתּכּפר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בטיב1) ויודעים שנשבעו קטנים הקדש, כתבי ובשאר בתורה בנביא, או בשמים הנשבע לשקר, או לשוא הנשבע עוון חומר
גדול. צורך מפני אלא שבועה להתיר ממהרים שאין ובטעות, במזיד לבטלה שמים שם הזכרת השבועה,

mixcp zekld - fenz c"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּגדֹול הּׁשם על מּמּנּו ׁשּיתּפרע עד ׁשמים מּדין נּקיֹון ְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלזה
צרי לפיכ ה'. אני אלהי ׁשם את וחּללּת ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשחּלל,

העברֹות. מּכל יֹותר זה מעֹון להּזהר ְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָאדם
ּתׁשּובה.·. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו הּוא, החמּורֹות מן זה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָעֹון

ּבֹו יׁש ּדין, ּבית מיתת ולא ּכרת לא ּבֹו ׁשאין ּפי על ְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹאף
העֹונֹות. מּכל גדֹול ׁשהּוא המקּדׁש, הּׁשם ְֲִִֵֶַַָָָָֻחּלּול

על‚. אף ּבהן, וכּיֹוצא ּובּׁשמׁש ּובארץ ּבּׁשמים ׁשּנׁשּבע ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמי
וכן ׁשבּועה. זֹו אין - ׁשּבראם למי אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּפי
על אף הּקדׁש, מּכתבי ּבכתב אֹו הּנביאים מן ּבנביא ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹהּנׁשּבע
ׁשּצּוה למי אֹו זה נביא ׁשּׁשלח למי אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּפי
ׁשבּועֹות אּלּו ׁשאין ּפי על ואף ׁשבּועה. זֹו אין - זה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָּבכתב
ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא העם את ּומלּמדין עליהן, מאּימין -ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּפתח להם ּופֹותחין ׁשבּועה, ׁשּזֹו ּבעיניהם ּומראין ,ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבכ

להם. ִִֶַָּומּתירין
הּנׁשּבע„. אבל הּקדׁש; ּכתבי ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבּמה

ההזּכרֹות; על ּדעּתֹו - ּבּה ׁשּכתּוב ּבמה נׁשּבע אם ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָּבּתֹורה:
ׁשבּועה. ּכאן ואין הּגויל, על ּדעּתֹו - סתם ּבּה נׁשּבע ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָואם
ׁשּכתּוב ּבמה ׁשּנׁשּבע ּכמי זה הרי - ּבּה ונׁשּבע ּבידֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנטלּה

ואסּור. ְָָּבּה,
.‰צרי אינֹו - הּוא חכם ּתלמיד אם סתם: ּבּתֹורה ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָוהּנׁשּבע

לחכם, ׁשאלה צרי - הּוא הארץ עם ואם לחכם; ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָׁשאלה
ּבׁשבּועֹות. ראׁש קּלּות ינהג ׁשּלא ְְְִִֵֶַַֹֹּכדי

.Âאחר הּוא והרי לכּפֹותֹו, צרי רּבֹו אין - ׁשּנׁשּבע ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָעבד
ׁשּתחּול ּכדי לֹו קנּוי ּגּופֹו ׁשאין לפי ׁשּנׁשּבע. ּכקדם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּנׁשּבע
מי - נפׁשֹו על אּסר לאסר ּבּׁשבּועֹות: ונאמר ׁשבּועתֹו, ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹעליו
זה ונמצא אחרים. ּברׁשּות ׁשהּוא עבד יצא ּברׁשּותֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּנפׁשֹו

אחר. נכסי על ׁשּנׁשּבע ְְְִִֵֵֶַַַּכמֹו
.Êּפי על אף הּׁשבּועה, טעם יֹודעין והן ׁשּנׁשּבעּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָקטּנים

לחּנכן ּכדי ּבדבריהן, לעמד אֹותן ּכֹופין - חּיבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשאינן
ואם ּבׁשבּועֹות. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי עליהם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַֹֹּולאּים
ּבֹו לעמד יכֹול הּקטן ׁשאין ּדבר עליו ׁשּנׁשּבעּו הּדבר ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹהיה
ּבּׂשר יאכל ׁשּלא אֹו ׁשּיצּום ׁשּנׁשּבע ּכגֹון נּזק, ּכן אם ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאּלא
לֹו ּומראין ּבֹו, וגֹוער רּבֹו אֹו אביו אֹותֹו מּכה - מרּבה ְְְְִִֵֶֶַַַַָֻזמן
ּבׁשבּועֹות. ראׁש להקל רגיל יהיה ׁשּלא ּכדי ׁשבּועתֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻׁשהּתר

.Áאמת ּדברי לׁשֹונם ּוללּמד הרּבה ּבּקטּנים להּזהר ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָצרי
ּכעֹובדי ּתמיד להּׁשבע רגילים יהיּו ׁשּלא ּכדי ׁשבּועה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹּבלא
ועל אבֹותיהם על חֹובה ּכמֹו הּדבר וזה ּומזלֹות. ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּכֹוכבים

ּתינֹוקֹות. ְְִֵַמלּמדי
.Ëׁשּנׁשּבע אֹו לּׁשוא, חברֹו מּפי הּׁשם הזּכרת ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהּׁשֹומע

עֹובר ׁשהּוא צריכה, ׁשאינּה ּברכה ׁשּבר אֹו לּׁשקר, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָלפניו
- ּברכֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לּׁשוא, ה' ׁשם נֹוּׂשא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָמּׁשּום

ּבנּדּוי. יהא ּבעצמֹו הּוא - נּדהּו לא ואם לנּדֹותֹו. חּיב זה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹהרי
לאחרים, מכׁשֹול יהא ׁשּלא ּכדי מּיד, אֹותֹו להּתיר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹוצרי
ּכל נמצאּו - יֹודיעֹו ּתאמר ואם ׁשּנּדּוהּו. יֹודע אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹׁשהרי
ּתמיד. ּוׁשבּועה העוה לׁשֹונם לּמדּו ׁשהרי ּבנּדּוי, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָהעֹולם

.Èהמבר אֹו הּזה הּנׁשּבע ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּמה
- אסּור ׁשּזה ידע ולא ׁשֹוגג היה אם אבל מזיד; ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלבּטלה
ענׁש ׁשּלא לנּדֹותֹו, ׁשאסּור אֹומר: ואני לנּדֹותֹו. חּיב ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאינֹו

יחזר. ׁשּלא ּבֹו ּומתרה מזהירֹו אּלא ׁשֹוגג; ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּכתּוב
.‡Èאפּלּו אּלא ׁשאסּורה, היא ּבלבד לּׁשוא ׁשבּועה ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָֹולא

על ואף אסּור, - לבּטלה המיחדין הּׁשמֹות מן ׁשם ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֻלהזּכיר
את ליראה ואֹומר: מצּוה הּכתּוב ׁשהרי נׁשּבע. ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּפי
לבּטלה. יזּכירֹו ׁשּלא יראתֹו ּובכלל והּנֹורא, הּנכּבד ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהּׁשם
מּיד ימהר - לבּטלה ׁשם והֹוציא הּלׁשֹון טעה אם ,ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָלפיכ
ּכיצד? לבּטלה. יּזכר ׁשּלא ּכדי לֹו, ויהּדר ויפאר ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹויׁשּבח
הּוא ּגדֹול אֹו ועד, לעֹולם הּוא ּברּו אֹומר: - ה' ְֵֶַָָָָָאמר

לבּטלה. יהא ׁשּלא ּכדי ּבזה, וכּיֹוצא מאד, ְְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻּומהּלל
.·È,ׁשּבארנּו ּכמֹו הּׁשבּועה, על להּׁשאל ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻאף

ׁשמץ אּלא אינֹו - זה ּבדבר נֹוקפֹו ׁשּלּבֹו ּומי ּדפי, ּבזה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹואין
נזקקין ואין זה, ּבדבר להּזהר ראּוי כן ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמינּות,
וטֹובה ּגדֹול. צר מּפני אֹו מצוה דבר מּפני אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלהּתיר
- ונׁשּבע עבר ואם ּכלל, יּׁשבע ׁשּלא לאדם היא ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹגדֹולה
ימר, ולא להרע נׁשּבע ׁשּנאמר: ּבׁשבּועתֹו; ויעמד ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּיצטער

לעֹולם. יּמֹוט לא אּלה עּׂשה אחריו: ְְֲִֵֵֶַָָָֹֹוכתּוב
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ׁשבּועֹות הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִַַָָסלקּו

ה'תשע"א תמוז י"ד קודש שבת יום
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לא מצות ואחת עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹיׁש
ויעּׂשה ּׂשפתיו מֹוצא ׁשּיׁשמר א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹתעּׂשה,
אֹו הּנדר ׁשּיפר ג) ּדברֹו. יחל ׁשּלא ב) ׁשּנדר. ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּכמֹו
ׁשּבכתב. ּבּתֹורה המפרׁש נדרים הפרת דין זהּו ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹהּׁשבּועה.

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

הר‡. החלק מחלֹוקֹות: לׁשּתי נחלק הּואהּנדר אׁשֹון ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
לֹו הּמּתרים ּדברים עצמֹו על ּפרֹות2ׁשּיאסר ׁשּיאמר: ּכגֹון , ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻ

אֹו לעֹולם, אֹו יֹום ׁשלׁשים ּכל עלי אסּורין ּפלֹונית ְְְְֲִִִִַָָָָמדינה
עלי אסּורין אּלּו ּפרֹות אֹו העֹולם מּפרֹות ּפלֹוני ּבכל3מין . ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָ

ׁשּיאסר ׁשם4לׁשֹון ׁשאין ּפי על ואף ּבהן, נאסר זה הרי - ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשם הזּכרת ולא ּכלל ּכּנּוי5ׁשבּועה נאמר6ולא זה ועל . ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בקבלת1) שונות לשונות כנדרים, נדרים כינויי האסור, בדבר או הנדור בדבר הקדש; ונדרי איסור נדרי מושגים: שני כולל הנדר
תורה.2)נדר. שאסרתו מה את להתיר חל שאינו שכן, וכל תורה. שאסרתו דבר לאסור בא הנדר אין אבל3)כי לעולם. אפילו

שוא. נדר זה והרי פירות. בלא לחיות לו אפשר שאי כלל, חל הנדר אין לעולם, העולם פירות כל עלי ייאסרו אמר בין4)אם
לועזית. בלשון בין הקודש שמים.5)בלשון וחנון.ת6)שם רחום כגון בהם, אותו שמכנים ה' ארי
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הּגדֹול הּׁשם על מּמּנּו ׁשּיתּפרע עד ׁשמים מּדין נּקיֹון ְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלזה
צרי לפיכ ה'. אני אלהי ׁשם את וחּללּת ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשחּלל,

העברֹות. מּכל יֹותר זה מעֹון להּזהר ְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָאדם
ּתׁשּובה.·. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו הּוא, החמּורֹות מן זה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָעֹון

ּבֹו יׁש ּדין, ּבית מיתת ולא ּכרת לא ּבֹו ׁשאין ּפי על ְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹאף
העֹונֹות. מּכל גדֹול ׁשהּוא המקּדׁש, הּׁשם ְֲִִֵֶַַָָָָֻחּלּול

על‚. אף ּבהן, וכּיֹוצא ּובּׁשמׁש ּובארץ ּבּׁשמים ׁשּנׁשּבע ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמי
וכן ׁשבּועה. זֹו אין - ׁשּבראם למי אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּפי
על אף הּקדׁש, מּכתבי ּבכתב אֹו הּנביאים מן ּבנביא ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹהּנׁשּבע
ׁשּצּוה למי אֹו זה נביא ׁשּׁשלח למי אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּפי
ׁשבּועֹות אּלּו ׁשאין ּפי על ואף ׁשבּועה. זֹו אין - זה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָּבכתב
ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא העם את ּומלּמדין עליהן, מאּימין -ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּפתח להם ּופֹותחין ׁשבּועה, ׁשּזֹו ּבעיניהם ּומראין ,ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבכ

להם. ִִֶַָּומּתירין
הּנׁשּבע„. אבל הּקדׁש; ּכתבי ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבּמה

ההזּכרֹות; על ּדעּתֹו - ּבּה ׁשּכתּוב ּבמה נׁשּבע אם ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָּבּתֹורה:
ׁשבּועה. ּכאן ואין הּגויל, על ּדעּתֹו - סתם ּבּה נׁשּבע ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָואם
ׁשּכתּוב ּבמה ׁשּנׁשּבע ּכמי זה הרי - ּבּה ונׁשּבע ּבידֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנטלּה

ואסּור. ְָָּבּה,
.‰צרי אינֹו - הּוא חכם ּתלמיד אם סתם: ּבּתֹורה ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָוהּנׁשּבע

לחכם, ׁשאלה צרי - הּוא הארץ עם ואם לחכם; ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָׁשאלה
ּבׁשבּועֹות. ראׁש קּלּות ינהג ׁשּלא ְְְִִֵֶַַֹֹּכדי

.Âאחר הּוא והרי לכּפֹותֹו, צרי רּבֹו אין - ׁשּנׁשּבע ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָעבד
ׁשּתחּול ּכדי לֹו קנּוי ּגּופֹו ׁשאין לפי ׁשּנׁשּבע. ּכקדם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּנׁשּבע
מי - נפׁשֹו על אּסר לאסר ּבּׁשבּועֹות: ונאמר ׁשבּועתֹו, ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹעליו
זה ונמצא אחרים. ּברׁשּות ׁשהּוא עבד יצא ּברׁשּותֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּנפׁשֹו

אחר. נכסי על ׁשּנׁשּבע ְְְִִֵֵֶַַַּכמֹו
.Êּפי על אף הּׁשבּועה, טעם יֹודעין והן ׁשּנׁשּבעּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָקטּנים

לחּנכן ּכדי ּבדבריהן, לעמד אֹותן ּכֹופין - חּיבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשאינן
ואם ּבׁשבּועֹות. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי עליהם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַֹֹּולאּים
ּבֹו לעמד יכֹול הּקטן ׁשאין ּדבר עליו ׁשּנׁשּבעּו הּדבר ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹהיה
ּבּׂשר יאכל ׁשּלא אֹו ׁשּיצּום ׁשּנׁשּבע ּכגֹון נּזק, ּכן אם ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאּלא
לֹו ּומראין ּבֹו, וגֹוער רּבֹו אֹו אביו אֹותֹו מּכה - מרּבה ְְְְִִֵֶֶַַַַָֻזמן
ּבׁשבּועֹות. ראׁש להקל רגיל יהיה ׁשּלא ּכדי ׁשבּועתֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻׁשהּתר

.Áאמת ּדברי לׁשֹונם ּוללּמד הרּבה ּבּקטּנים להּזהר ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָצרי
ּכעֹובדי ּתמיד להּׁשבע רגילים יהיּו ׁשּלא ּכדי ׁשבּועה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹּבלא
ועל אבֹותיהם על חֹובה ּכמֹו הּדבר וזה ּומזלֹות. ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּכֹוכבים

ּתינֹוקֹות. ְְִֵַמלּמדי
.Ëׁשּנׁשּבע אֹו לּׁשוא, חברֹו מּפי הּׁשם הזּכרת ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהּׁשֹומע

עֹובר ׁשהּוא צריכה, ׁשאינּה ּברכה ׁשּבר אֹו לּׁשקר, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָלפניו
- ּברכֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לּׁשוא, ה' ׁשם נֹוּׂשא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָמּׁשּום

ּבנּדּוי. יהא ּבעצמֹו הּוא - נּדהּו לא ואם לנּדֹותֹו. חּיב זה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹהרי
לאחרים, מכׁשֹול יהא ׁשּלא ּכדי מּיד, אֹותֹו להּתיר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹוצרי
ּכל נמצאּו - יֹודיעֹו ּתאמר ואם ׁשּנּדּוהּו. יֹודע אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹׁשהרי
ּתמיד. ּוׁשבּועה העוה לׁשֹונם לּמדּו ׁשהרי ּבנּדּוי, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָהעֹולם

.Èהמבר אֹו הּזה הּנׁשּבע ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּמה
- אסּור ׁשּזה ידע ולא ׁשֹוגג היה אם אבל מזיד; ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלבּטלה
ענׁש ׁשּלא לנּדֹותֹו, ׁשאסּור אֹומר: ואני לנּדֹותֹו. חּיב ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאינֹו

יחזר. ׁשּלא ּבֹו ּומתרה מזהירֹו אּלא ׁשֹוגג; ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּכתּוב
.‡Èאפּלּו אּלא ׁשאסּורה, היא ּבלבד לּׁשוא ׁשבּועה ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָֹולא

על ואף אסּור, - לבּטלה המיחדין הּׁשמֹות מן ׁשם ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֻלהזּכיר
את ליראה ואֹומר: מצּוה הּכתּוב ׁשהרי נׁשּבע. ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּפי
לבּטלה. יזּכירֹו ׁשּלא יראתֹו ּובכלל והּנֹורא, הּנכּבד ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהּׁשם
מּיד ימהר - לבּטלה ׁשם והֹוציא הּלׁשֹון טעה אם ,ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָלפיכ
ּכיצד? לבּטלה. יּזכר ׁשּלא ּכדי לֹו, ויהּדר ויפאר ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹויׁשּבח
הּוא ּגדֹול אֹו ועד, לעֹולם הּוא ּברּו אֹומר: - ה' ְֵֶַָָָָָאמר

לבּטלה. יהא ׁשּלא ּכדי ּבזה, וכּיֹוצא מאד, ְְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻּומהּלל
.·È,ׁשּבארנּו ּכמֹו הּׁשבּועה, על להּׁשאל ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻאף

ׁשמץ אּלא אינֹו - זה ּבדבר נֹוקפֹו ׁשּלּבֹו ּומי ּדפי, ּבזה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹואין
נזקקין ואין זה, ּבדבר להּזהר ראּוי כן ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמינּות,
וטֹובה ּגדֹול. צר מּפני אֹו מצוה דבר מּפני אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלהּתיר
- ונׁשּבע עבר ואם ּכלל, יּׁשבע ׁשּלא לאדם היא ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹגדֹולה
ימר, ולא להרע נׁשּבע ׁשּנאמר: ּבׁשבּועתֹו; ויעמד ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּיצטער

לעֹולם. יּמֹוט לא אּלה עּׂשה אחריו: ְְֲִֵֵֶַָָָֹֹוכתּוב
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ׁשבּועֹות הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִַַָָסלקּו

ה'תשע"א תמוז י"ד קודש שבת יום
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לא מצות ואחת עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹיׁש
ויעּׂשה ּׂשפתיו מֹוצא ׁשּיׁשמר א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹתעּׂשה,
אֹו הּנדר ׁשּיפר ג) ּדברֹו. יחל ׁשּלא ב) ׁשּנדר. ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּכמֹו
ׁשּבכתב. ּבּתֹורה המפרׁש נדרים הפרת דין זהּו ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹהּׁשבּועה.

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

הר‡. החלק מחלֹוקֹות: לׁשּתי נחלק הּואהּנדר אׁשֹון ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
לֹו הּמּתרים ּדברים עצמֹו על ּפרֹות2ׁשּיאסר ׁשּיאמר: ּכגֹון , ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻ

אֹו לעֹולם, אֹו יֹום ׁשלׁשים ּכל עלי אסּורין ּפלֹונית ְְְְֲִִִִַָָָָמדינה
עלי אסּורין אּלּו ּפרֹות אֹו העֹולם מּפרֹות ּפלֹוני ּבכל3מין . ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָ

ׁשּיאסר ׁשם4לׁשֹון ׁשאין ּפי על ואף ּבהן, נאסר זה הרי - ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשם הזּכרת ולא ּכלל ּכּנּוי5ׁשבּועה נאמר6ולא זה ועל . ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בקבלת1) שונות לשונות כנדרים, נדרים כינויי האסור, בדבר או הנדור בדבר הקדש; ונדרי איסור נדרי מושגים: שני כולל הנדר
תורה.2)נדר. שאסרתו מה את להתיר חל שאינו שכן, וכל תורה. שאסרתו דבר לאסור בא הנדר אין אבל3)כי לעולם. אפילו

שוא. נדר זה והרי פירות. בלא לחיות לו אפשר שאי כלל, חל הנדר אין לעולם, העולם פירות כל עלי ייאסרו אמר בין4)אם
לועזית. בלשון בין הקודש שמים.5)בלשון וחנון.ת6)שם רחום כגון בהם, אותו שמכנים ה' ארי
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ּדברים עצמֹו על ׁשּיאסר - נפׁשֹו על אּסר לאסר ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבּתֹורה:
אּלּו7הּמּתרים הרי - אּסר עלי הן הרי אמר: אם וכן . ְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻ

אּסר נדרי אֹותֹו קֹורא ׁשאני הּוא זה וחלק .8אסּורין. ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָ
ּבֹו,·. חּיב ׁשאינֹו ּבקרּבן עצמֹו ׁשּיחּיב הּוא הּׁשני ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהחלק

להביא עלי הרי אֹו עֹולה, להביא עלי הרי ׁשּיאמר: ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכגֹון
והאֹומר9ׁשלמים ׁשלמים. אֹו עֹולה זֹו ּבהמה הרי מנחה, אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָ

הּנקרא הּוא - זֹו הרי והאֹומר נדר, הּנקרא הּוא - עלי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ[הרי]
חּיבין ׁשהּנדרים אּלא הּוא, אחד מּמין והּנדר והּנדבה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָנדבה.

ּבאחריּותן10ּבאחריּותן חּיבין אין ּונדבֹות נאמר11, זה ועל . ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ונדבתי ּתּדר אׁשר ּונדרי הּוא12ּבּתֹורה: זה וחלק וגֹומר. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ

הקּדׁש נדרי אֹותֹו קֹורא .13ׁשאני ְְֲִִֵֵֵֶֶ
ּבהלכֹות‚. מבארים ׁשאנּו הם - וענינֹו הראׁשֹון החלק ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָודיני

יתּבארּו ּכּלם - ּומׁשּפטיהם הקּדׁש נדרי ּדיני אבל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֻאּלּו;
הּקרּבנֹות. מעּׂשה ּבהלכֹות ְְְְֲִִֵַַָָָּבמקֹומם

ּבין„. נדרֹו, אֹו ׁשבּועתֹו אדם ׁשּיקּים ּתֹורה ׁשל עּׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָמצות
מֹוצא ׁשּנאמר: הקּדׁש. מּנדרי ׁשהיה ּבין אּסר מּנדרי ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשהיה

נדרּת ּכאׁשר ועּׂשית ּתׁשמר הּיצא14ּׂשפתי ּככל ונאמר: ; ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
יעּׂשה .15מּפיו ֲִִֶַ

ּתאנים‰. ׁשאמר: ּכגֹון מאכל, מּמיני מין עצמֹו על ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהאֹוסר
אֹו עלי, אסּורים ּפלֹונית מדינה ׁשל ּתאנים אֹו עלי, ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָאסּורין

אּלּו ּכל16ּתאנים מהן ואכל ּבאּלּו, וכּיֹוצא עלי, אסּורין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ּדברֹו יחל לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לֹוקה - ׁשאין17ׁשהּוא . ְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ׁשעּור מּדבר18לנדרים הּנֹודר ׁשּכל ּכל19, ּכמפרׁש זה הרי - ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
עלי,20ׁשהּוא אסּורין ּפלֹונית מדינה מּפרֹות אכילה אמר: . ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָ

ּכזית ׁשּיאכל עד לֹוקה אינֹו - אּלּו מּפרֹות אכילה .21אֹו ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
.Â,הענבים מן ואכילה הּתאנים מן אכילה עצמֹו על ְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָאסר

אחד ּבנדר נדרים22ּבין ּבׁשני מצטרפין23ּבין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָ
ּבזה.24לכזית ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִִֵֵֶַַָֹ

.Êקרּבן עלי אּלּו ּפרֹות הם25האֹומר: הרי ׁשאמר: אֹו , ְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
קרּבן, עלי עּמ ּׁשאכל מה ּכל לחברֹו: ׁשאמר אֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכקרּבן,

קרּבן עלי הן הרי אֹו ּכקרּבן, עליו;26אֹו אסּורין אּלּו הרי - ְְְֲֲֲִֵֵֵֵַָָָָָָָ
חל ׁשהיתה ּבהמה ויעּׂשה קרּבן אדם ׁשּיּדר ׁשאפׁשר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹמּפני

ותאסר .27קרּבן ְְֵֵָָָ
.Áמה אֹו עלי ּפלֹוני מין אֹו עלי אּלּו ּפרֹות האֹומר: ְֲִִֵֵֵַַַָָָָאבל

ּכֹוכבים ּכעבֹודת אֹו חזיר ּכבּׂשר עלי ּפלֹוני עם ְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָֹּׁשאכל
מּתרין, אּלּו הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּוטרפֹות ּכנבלֹות אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֻּומזלֹות
חזיר ּבּׂשר ׁשאינֹו דבר ׁשּיעּׂשה אפׁשר ׁשאי נדר; ּכאן ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָואין

חזיר .28ּכבּׂשר ְֲִִַ
.Ëּכדברים הּמּתרים ּדברים הּמּׂשים ּכל הּכלל: ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻזה

ּבנדר29האסּורים לעּׂשֹותֹו יכֹול האסּור דבר אֹותֹו אם :30- ְֲֲִִֶֶַָָָָָָ
ּבנדר לעּׂשֹותֹו יכֹול אינֹו ואם אסּורים; אּלּו אּלּו31הרי הרי - ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

ִָֻמּתרין.
.Èּבנדר33והאׁשם32החּטאת ּבאין ׁשאינן ּפי על אף , ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

אֹותם34ּונדבה להביא לנֹודר אפׁשר ּבמקֹומֹו, ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המותר".7) את לאסור - אסר "לאסור מטות פרשת במדבר בספרי אמרו אסר8)וכן לאסר ... נדר ידור כי "איש הכתוב שם על
והמשתה. המאכל תאוות ולחסום ההסתפקות מידת לקנות להרגיל זה "כל מ"ח: פרק ג חלק נבוכים במורה רבינו וכתב נפשו". על

לפרישות". סייג נדרים נדבה.9)אמרו: או נדר דרך אלא חטא, על באים אינם אלה שהפרישם,10)שכל לאחר נגנבו או מתו אם
נדרו. את לקיים כדי במקומם אחרים להביא את11)חייב - עליו לכפר לו "ונרצה ח. במגילה אמרו וכן לקרבן. שהפרישם אחר

"עליו" שאינו ואת לו) נרצה נדרו אין דמו, נזרק שלא וכל המזבח, על הדם שייזרק כלומר שיתכפר, (עד באחריותו חייב ש"עליו"
באחריותו". חייב אינו נדבה) בו".12)(שהוא חייב שאינו בקרבן עצמו ש"חייב אחד, מין והם ביניהם. ההבדל שנדר13)זהו

על לאסרם אלא התכוון לא כי בהם, חלק שום להקדש אין איסר, נדרי - הראשון שבחלק בעוד, ההקדש. לטובת אותם שנדב או
בלבד. ו.14)עצמו השנה ראש במסכת אמרו וכן נפשו. על אדם שיקבל מה ולכל איסור ולנדרי הקדש לנדרי עשה מצוות הרי

עשה". מצות זו - שפתיך אחת.15)"מוצא למצוה אלא נמנות אינן אבל זה, בפסוק המצוה הוכפלה המונחות16)כלומר,
דברו.17)לפניו. חילל שיאכל18)וזה עד עליהם לוקים שאין האיסורים כל כדין כשיעור, שיאכל עד בהם יתחייב שלא לומר
אכילה.19)כזית. לשון בו הזכיר עלי.20)ולא אסורה פלוני ממין שהוא כל אכילת פירש שם21)כאילו והזכיר הואיל

מכזית. פחותה אכילה אין הוא: וכלל עלי.22)אכילה. אסורה וענבים תאנים אכילת אכילת23)שאמר תחילה עצמו על שאסר
ענבים. אכילת עצמו על אסר כך ואחר ורבינו24)תאנים, מצטרפין". קונמות "שני לוקה. זה הרי אחד כזית משתיהן אכל שאם

ואכילה עלי, מזו אכילה שאמר: נדר על חוזר שזה מצטרפות", אין לחטאות שחלוקות מתוך שבועות "שאני שם: שאמרו מה מפרש
ומזו מזו אכל שאם ואכילה, אכילה כל על חטאת קרבנות חילוק הכתוב בהן וגילה הואיל מצטרפות, אין שבשבועות עלי, מזו
לחלקם זה גילוי בו שאין נדר, באיסור אבל ואחת. אחת כל על לחייבו - מאלה" לאחת יאשם כי "והיה שנאמר: חטאות, שני חייב
אסורים שניהם שהרי מלקות, לעניין כאחד שיצטרפו הוא בדין אחד, מעילה קרבן אלא חייב אינו ומזו מזו אכל ואם קרבן לעניין
הלכה ד פרק מעילה בהלכות רבינו דברי והשווה ולוקה. נדרו על עבר כזית מהם וכשאכל אחד, שם והוא נדר, איסור משום עליו

מעל". פרוטה בשווה מכולם נהנה ואם מצטרפין, כזה מנדר עליו הנאסרים הדברים "וכל עליו25)י: ייאסרו שהפירות כוונתו
כך. על מקפידים אנו אין הדמיון, בכ"ף - "כקרבן" אמר שלא פי על ואף דמו, זריקת לפני ובייחוד באכילה, שאסור כקרבן,

חבירו.26) משל לאכול עצמו על לאסור כי27)ונתכוון "איש שם אמרו וכן חל. נדרו ולפיכך הנדור בדבר זה שהתפיס נמצא
התפסה ללא עליו עצמו הדבר את שאוסר הנדר, לעיקר בניגוד התפסה, ידי על הבא נדר וזהו הנדור" בדבר שידור עד - נדר ידור

אחר. נקראים28)בדבר ואינם הכתוב, גזירת פי על מאליהם אלא פיו, אמירת מחמת נאסרים אינם לו והדומים חזיר איסור כי
האסור. בדבר ולא הנדור בדבר שידור עד - לה' נדר ידור כי איש אמרה: והתורה האסור" "דבר אלא הנדור" שמתפיס29)"דבר

בזה. פיו.30)זה אמירת ידי על קדוש שהוא קרבן וכדומה.31)כגון חזיר כגון מאליו, אסור שמביאו32)שהוא חטאת קרבן
כרת. במזיד עליה שחייבים מעשה, בה שיש תעשה לא ממצוות אחת על בשגגה קרבן33)העובר מביאים עבירות חמש על

וכו'. המעילה ועל הגזל ועל חרופה, שפחה על בהם.34)אשם, שנתחייב חובה מחמת אלא

mixcp zekld - fenz c"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבנזיר ׁשהּנֹודר נדרֹו. חּטאת35מחמת מביא נטמא36- ואם ,37 ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
עלי אּלּו ּפרֹות האֹומר: ,לפיכ ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אׁשם, מביא -ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
הן הרי אֹו חּטאת הן הרי ׁשאמר: אֹו ּכאׁשם, אֹו ְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכחּטאת

אסּורין אּלּו הרי - הן38אׁשם הרי ּבאֹומר: לֹומר צרי ואין . ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵַָָָ
אסּורין ׁשהן - ּתֹודה אֹו מנחה אֹו ׁשלמים אֹו ׁשּכל39עֹולה , ְְֲִִִֵֶֶָָָָָ

ּונדבה ּבנדר ּבאין .40אּלּו ְְִֵֶֶָָָ
.‡Èאהרן ּכחּלת עלי אּלּו ּפרֹות האֹומר: אֹו41אבל ְֲֲֵֵֵַַַַָָָֹ

מּתרין42ּכתרּומתֹו אּלּו הרי אּלּו43- להביא ּדר ׁשם ׁשאין ; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻ
ּונדבה .44ּבנדר ְְֶֶָָ

.·Èּכנֹותר עלי האּלּו הּפרֹות הרי ּכפּגּול45האֹומר: ,46, ְְֲִֵֵֵֵַַָָָָ
טמא עּׂשאן47ּכבּׂשר ׁשהרי אסּורין; אּלּו הרי - קדׁשים ׁשל ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ

מקֹום מּכל קרּבן .48ּכבּׂשר ְְִִַָָָָ
.‚Èּבהמה ּכמעּׂשר עלי הן הרי אּלּו49האֹומר: הרי - ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַָָָ

ּכבכֹור50אסּורין עלי הן הרי אדם. ּבידי ּוקדּׁשתֹו הֹואיל ,51 ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָֻ
אדם ּבידי קדּׁשתֹו ׁשאין מּתרין; אּלּו הרי יכֹול52- ואינֹו , ְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָָָָֻֻ

ּבנדר אתֹו53להתּפיסֹו איׁש יקּדיׁש לא ׁשּנאמר: ,54. ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַֹֹ
.„Èׁשמים ּכחרמי עלי הן הרי אסּורין;55אמר: אּלּו הרי - ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

הּבית לבדק ׁשמים ּכתרּומת56ׁשחרמי עלי הן הרי . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּכּתמידים57הּלׁשּכה ּכּדירים58, ּכעצים59, ּכאּׁשים60, ,61, ְְִִִִִִִִֵַַַָָָ

מּמׁשּמׁשי62ּכּמזּבח ּכאחד הרי63אֹו ׁשאמר: ּכגֹון הּמזּבח, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּכּיעים עלי ּכּמזרקֹות64הן ּכּמזלגֹות65, וכן66, ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּכהיכל עלי הן הרי ּכירּוׁשלים67האֹומר: אּלּו68, הרי - ֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָ
אּלּו ּדברים ׁשּכל קרּבן; ׁשם הזּכיר ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאסּורין,

קרּבן עלי הן הרי ּכאֹומר: .69ענינם ְְְֲִֵֵֵַָָָָָ
.ÂËאחר ׁשלמים ּבּׂשר היה אפּלּו קדׁש, ּבּׂשר לפניו ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָֹהיה

לזרים מּתר ׁשהּוא ּדמים ּכבּׂשר70זריקת עלי הן הרי ואמר: , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
ּבעּקרֹו אּלא התּפיס ׁשּלא אסּורין; אּלּו הרי - ׁשהיה71זה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹ

ּדמים72אסּור זריקת לפני אם ּבכֹור: ּבּׂשר היה אם אבל .73 ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָ
מּתר. זה הרי - ּדמים זריקת לאחר ואם אסּור; זה הרי -ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

.ÊËעּלגים ׁשאנׁשיהם מקֹומֹות הּלׁשֹון74יׁש את ּומפסידין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ּכיצד? הּכּנּוי. אחר ׁשם הֹולכין - אחר ּבדבר ּדבר על ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָּומכּנין

ּכּנּויי קֹונם75ּכל עלי הן הרי האֹומר: ּכקרּבן. - ,76קרּבן ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָָָָ
לקרּבן ּכּנּויין אּלּו הרי - קֹונז -77קֹונח, חר חרף, חרק, . ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

לחרם ּכּנּויין אּלּו אחר78הרי הֹולכין ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
מקֹום ּבאֹותֹו העם ּכלל זמן.79לׁשֹון ּובאֹותֹו ְְְְְַַָָָ

.ÊÈהקּדיׁש אם ּכ ּבכּנּויין, עצמֹו ׁשאֹוסר ּבכּנּויין80ּוכׁשם ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָ
הקּדׁש זה הרי אּסר81- ּבנדרי ּבין מּתרין, - הּכּנּויין וכּנּויי . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֻ
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נזיר.35) להיות לחטאת.36)שנדר כבשה מביא נזירותו ימי מת.37)כשישלים אמרו38)טומאת וכן הנדור. בדבר שנדר
בנדר". מתפיס שהוא ואשם, חטאת אני אלו.39)"מרבה בקרבנות שהתפיסם דרך40)הפירות אלא באים אינם שמתחילתם

נדבה. או לכהנים.41)נדר ראשון שהיה שם על אהרן, והזכיר לכהן. ליתנה מעיסה שמפרישים או42)כחלה גדולה תרומה
לכהן.תרומת הניתנת לזרים.43)מעשר באכילה אסורות והתרומה שהחלה פי על להפרישן44)אף אדם כל על הן חובה אלא

קודם שגם מפני הנדור" "דבר נקראות ותרומה חלה אין הרא"ש ולדעת לו. ואסורה טבל תבואתו כל הרי יפרישן לא ואם מתבואתו
טבל. איסור מהם בהורידו לאכול השיריים התירה אלא אסרתן, לא פיו ואמירת טבל, משום עליו אסורות היו כבשר45)ההפרשה

להיאכל. עוד ואסור אכילתו זמן לאחר שנותר למקום46)קרבן חוץ או לזמנו חוץ הבשר את לאכול העבודה בשעת הכהן שחשב
באכילה. הבשר ונאסר באכילה.47)אכילתו בעיקר48)שאסור התכוון הנודר אולם הם, האסור" "דבר אלו שכל פי על אף

הוא. הנדור" "דבר והקרבן ופיגול, נותר שנעשה הקרבן לשמים.49)קדושת מקדישו קדוש50)שאדם שהעשירי פי על ואף
הנדור. דבר נקרא: זה הרי ולפיכך קדוש. אינו מניין בלא מהם אחד ונטל טלאים עשרה היו ואם צריך. הוא מניין העברת מאליו?

לכהנים.51) וניתן קדוש, שהוא בהמה, מאליו,52)בכור קדוש הוא הרי בעליו הקדישוהו לא ואפילו קדוש, הוא אמו ממעי אלא
האסור". "דבר אלא הנדור דבר זה הרי53)ואין תאמר, שלא אחרת, לקדושה הבכור את משנים שאין לומר רבינו נתכוון כאן

עולה. קדושת יתקדש עולה לקדושת יקדישו אם בנדר, ישנו בכור אחרת,54)גם לקדושה הבכור את משנים שאין למדו מכאן
הנדור. דבר ולא האסור" "דבר בכור נמצא נשאר, הוא בקדושתו (הקדש)55)אלא חרם זה הרי ואומר: מקדיש, שאדם כהקדשות

המקדש.56).לשמים בית צבור.57)לתיקון קרבנות קניית לצרכי המקדש בלשכת הניתן השקלים התמיד,58)ככסף כקרבן
המקדש. לבית שנודבים השקלים בכסף שנקנה הנדור, דבר והוא ובערב. בבוקר יום בכל במקדש מקריבים בהמות59)שהיו כדיר

לצאן. רפת - דיר שבמקדש. העצים כדיר או קרבן המזבח.60)של שעל המערכה אש גבי על עורך הכהן שהיה עצים, גזירי כשני
המזבח.61) אש על הנקרבים המזבח.62)כקרבנות גבי שעל למזבח.63)כקרבנות בהם שמשרתים שגורפים64)כלים כלים

ואפרו. המזבח דשן לזריקה.65)לתוכם הקרבנות דם בהם שמקבלים נקטרים66)כלים כשהם הקרבנות אברי בהם שהופכים
בתורה. נזכרים הכלים וכל שריפתם. למהר המזבח המקדש.67)על בהיכל נזרק שדמם הנאכלים68)כקרבנות כקרבנות

למקדש.69)בירושלים. נודבים או שנודרים הבית, בדק מחרמי או הלשכה, מתרומת הנדור, מדבר באים שנאכל70)וכולם
בתחילתו.71)לישראלים. ג72)ביסודו, פרק לשבועות והר"ן להחמיר. - תורה וספק נפשטה שלא בעיא הדם, זריקת לפני

שסוגיית פי על ואף כמותם, הלכה אחרונים, אמוראים והם מתפיס" הוא שב"עיקרו הוכיחו ורבינא ורבא הואיל סובר, שרבינו כותב:
בספק. הבעייה את להשאיר דיחויים על סומכים אנו אין הוכחותיהם את דחתה שם לכהנים.73)הש"ס אפילו באכילה אז שאסור

שונים.74) וניבים משפות מעורבת לשון לוואי.75)מדברים כקרבן.76)שמות עלי אסורים יהיו אלו פירות לומר שכוונתו
קרבן.77) עלי הם הרי אמר: כאילו חל. הבית.78)ונדרו לבדק מקדיש שאדם הקדש - אותו79)חרם בלשון מדבר העם שאם

בני לשון אחר הלך "בנדרים הוא: שכלל בקרבן, נדר כאילו זה הרי קרבן לשון במשמעותה ויש משובשת לשון שהיא מקום,
העם. כלל לשון שהיא כיוון נדר, נדרו - האלו מהכינויים באחד ונדר הקודש בלשון בקי שהוא מי ואפילו לה',80)אדם", קרבן

הבית. לבדק נכסיו שאר קרבן81)או יאמר ולא ה' יבטא ולפעמים קרבן" "לה' יאמר: שלא כדי כינויים חכמים שתקנו הטעם



קכה mixcp zekld - fenz c"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבנזיר ׁשהּנֹודר נדרֹו. חּטאת35מחמת מביא נטמא36- ואם ,37 ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
עלי אּלּו ּפרֹות האֹומר: ,לפיכ ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אׁשם, מביא -ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
הן הרי אֹו חּטאת הן הרי ׁשאמר: אֹו ּכאׁשם, אֹו ְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכחּטאת

אסּורין אּלּו הרי - הן38אׁשם הרי ּבאֹומר: לֹומר צרי ואין . ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵַָָָ
אסּורין ׁשהן - ּתֹודה אֹו מנחה אֹו ׁשלמים אֹו ׁשּכל39עֹולה , ְְֲִִִֵֶֶָָָָָ

ּונדבה ּבנדר ּבאין .40אּלּו ְְִֵֶֶָָָ
.‡Èאהרן ּכחּלת עלי אּלּו ּפרֹות האֹומר: אֹו41אבל ְֲֲֵֵֵַַַַָָָֹ

מּתרין42ּכתרּומתֹו אּלּו הרי אּלּו43- להביא ּדר ׁשם ׁשאין ; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻ
ּונדבה .44ּבנדר ְְֶֶָָ

.·Èּכנֹותר עלי האּלּו הּפרֹות הרי ּכפּגּול45האֹומר: ,46, ְְֲִֵֵֵֵַַָָָָ
טמא עּׂשאן47ּכבּׂשר ׁשהרי אסּורין; אּלּו הרי - קדׁשים ׁשל ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ

מקֹום מּכל קרּבן .48ּכבּׂשר ְְִִַָָָָ
.‚Èּבהמה ּכמעּׂשר עלי הן הרי אּלּו49האֹומר: הרי - ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַָָָ

ּכבכֹור50אסּורין עלי הן הרי אדם. ּבידי ּוקדּׁשתֹו הֹואיל ,51 ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָֻ
אדם ּבידי קדּׁשתֹו ׁשאין מּתרין; אּלּו הרי יכֹול52- ואינֹו , ְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָָָָֻֻ

ּבנדר אתֹו53להתּפיסֹו איׁש יקּדיׁש לא ׁשּנאמר: ,54. ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַֹֹ
.„Èׁשמים ּכחרמי עלי הן הרי אסּורין;55אמר: אּלּו הרי - ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

הּבית לבדק ׁשמים ּכתרּומת56ׁשחרמי עלי הן הרי . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּכּתמידים57הּלׁשּכה ּכּדירים58, ּכעצים59, ּכאּׁשים60, ,61, ְְִִִִִִִִֵַַַָָָ

מּמׁשּמׁשי62ּכּמזּבח ּכאחד הרי63אֹו ׁשאמר: ּכגֹון הּמזּבח, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּכּיעים עלי ּכּמזרקֹות64הן ּכּמזלגֹות65, וכן66, ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּכהיכל עלי הן הרי ּכירּוׁשלים67האֹומר: אּלּו68, הרי - ֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָ
אּלּו ּדברים ׁשּכל קרּבן; ׁשם הזּכיר ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאסּורין,

קרּבן עלי הן הרי ּכאֹומר: .69ענינם ְְְֲִֵֵֵַָָָָָ
.ÂËאחר ׁשלמים ּבּׂשר היה אפּלּו קדׁש, ּבּׂשר לפניו ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָֹהיה

לזרים מּתר ׁשהּוא ּדמים ּכבּׂשר70זריקת עלי הן הרי ואמר: , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
ּבעּקרֹו אּלא התּפיס ׁשּלא אסּורין; אּלּו הרי - ׁשהיה71זה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹ

ּדמים72אסּור זריקת לפני אם ּבכֹור: ּבּׂשר היה אם אבל .73 ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָ
מּתר. זה הרי - ּדמים זריקת לאחר ואם אסּור; זה הרי -ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

.ÊËעּלגים ׁשאנׁשיהם מקֹומֹות הּלׁשֹון74יׁש את ּומפסידין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ּכיצד? הּכּנּוי. אחר ׁשם הֹולכין - אחר ּבדבר ּדבר על ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָּומכּנין

ּכּנּויי קֹונם75ּכל עלי הן הרי האֹומר: ּכקרּבן. - ,76קרּבן ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָָָָ
לקרּבן ּכּנּויין אּלּו הרי - קֹונז -77קֹונח, חר חרף, חרק, . ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

לחרם ּכּנּויין אּלּו אחר78הרי הֹולכין ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
מקֹום ּבאֹותֹו העם ּכלל זמן.79לׁשֹון ּובאֹותֹו ְְְְְַַָָָ

.ÊÈהקּדיׁש אם ּכ ּבכּנּויין, עצמֹו ׁשאֹוסר ּבכּנּויין80ּוכׁשם ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָ
הקּדׁש זה הרי אּסר81- ּבנדרי ּבין מּתרין, - הּכּנּויין וכּנּויי . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֻ
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נזיר.35) להיות לחטאת.36)שנדר כבשה מביא נזירותו ימי מת.37)כשישלים אמרו38)טומאת וכן הנדור. בדבר שנדר
בנדר". מתפיס שהוא ואשם, חטאת אני אלו.39)"מרבה בקרבנות שהתפיסם דרך40)הפירות אלא באים אינם שמתחילתם

נדבה. או לכהנים.41)נדר ראשון שהיה שם על אהרן, והזכיר לכהן. ליתנה מעיסה שמפרישים או42)כחלה גדולה תרומה
לכהן.תרומת הניתנת לזרים.43)מעשר באכילה אסורות והתרומה שהחלה פי על להפרישן44)אף אדם כל על הן חובה אלא

קודם שגם מפני הנדור" "דבר נקראות ותרומה חלה אין הרא"ש ולדעת לו. ואסורה טבל תבואתו כל הרי יפרישן לא ואם מתבואתו
טבל. איסור מהם בהורידו לאכול השיריים התירה אלא אסרתן, לא פיו ואמירת טבל, משום עליו אסורות היו כבשר45)ההפרשה

להיאכל. עוד ואסור אכילתו זמן לאחר שנותר למקום46)קרבן חוץ או לזמנו חוץ הבשר את לאכול העבודה בשעת הכהן שחשב
באכילה. הבשר ונאסר באכילה.47)אכילתו בעיקר48)שאסור התכוון הנודר אולם הם, האסור" "דבר אלו שכל פי על אף

הוא. הנדור" "דבר והקרבן ופיגול, נותר שנעשה הקרבן לשמים.49)קדושת מקדישו קדוש50)שאדם שהעשירי פי על ואף
הנדור. דבר נקרא: זה הרי ולפיכך קדוש. אינו מניין בלא מהם אחד ונטל טלאים עשרה היו ואם צריך. הוא מניין העברת מאליו?

לכהנים.51) וניתן קדוש, שהוא בהמה, מאליו,52)בכור קדוש הוא הרי בעליו הקדישוהו לא ואפילו קדוש, הוא אמו ממעי אלא
האסור". "דבר אלא הנדור דבר זה הרי53)ואין תאמר, שלא אחרת, לקדושה הבכור את משנים שאין לומר רבינו נתכוון כאן

עולה. קדושת יתקדש עולה לקדושת יקדישו אם בנדר, ישנו בכור אחרת,54)גם לקדושה הבכור את משנים שאין למדו מכאן
הנדור. דבר ולא האסור" "דבר בכור נמצא נשאר, הוא בקדושתו (הקדש)55)אלא חרם זה הרי ואומר: מקדיש, שאדם כהקדשות

המקדש.56).לשמים בית צבור.57)לתיקון קרבנות קניית לצרכי המקדש בלשכת הניתן השקלים התמיד,58)ככסף כקרבן
המקדש. לבית שנודבים השקלים בכסף שנקנה הנדור, דבר והוא ובערב. בבוקר יום בכל במקדש מקריבים בהמות59)שהיו כדיר

לצאן. רפת - דיר שבמקדש. העצים כדיר או קרבן המזבח.60)של שעל המערכה אש גבי על עורך הכהן שהיה עצים, גזירי כשני
המזבח.61) אש על הנקרבים המזבח.62)כקרבנות גבי שעל למזבח.63)כקרבנות בהם שמשרתים שגורפים64)כלים כלים

ואפרו. המזבח דשן לזריקה.65)לתוכם הקרבנות דם בהם שמקבלים נקטרים66)כלים כשהם הקרבנות אברי בהם שהופכים
בתורה. נזכרים הכלים וכל שריפתם. למהר המזבח המקדש.67)על בהיכל נזרק שדמם הנאכלים68)כקרבנות כקרבנות

למקדש.69)בירושלים. נודבים או שנודרים הבית, בדק מחרמי או הלשכה, מתרומת הנדור, מדבר באים שנאכל70)וכולם
בתחילתו.71)לישראלים. ג72)ביסודו, פרק לשבועות והר"ן להחמיר. - תורה וספק נפשטה שלא בעיא הדם, זריקת לפני

שסוגיית פי על ואף כמותם, הלכה אחרונים, אמוראים והם מתפיס" הוא שב"עיקרו הוכיחו ורבינא ורבא הואיל סובר, שרבינו כותב:
בספק. הבעייה את להשאיר דיחויים על סומכים אנו אין הוכחותיהם את דחתה שם לכהנים.73)הש"ס אפילו באכילה אז שאסור

שונים.74) וניבים משפות מעורבת לשון לוואי.75)מדברים כקרבן.76)שמות עלי אסורים יהיו אלו פירות לומר שכוונתו
קרבן.77) עלי הם הרי אמר: כאילו חל. הבית.78)ונדרו לבדק מקדיש שאדם הקדש - אותו79)חרם בלשון מדבר העם שאם

בני לשון אחר הלך "בנדרים הוא: שכלל בקרבן, נדר כאילו זה הרי קרבן לשון במשמעותה ויש משובשת לשון שהיא מקום,
העם. כלל לשון שהיא כיוון נדר, נדרו - האלו מהכינויים באחד ונדר הקודש בלשון בקי שהוא מי ואפילו לה',80)אדם", קרבן

הבית. לבדק נכסיו שאר קרבן81)או יאמר ולא ה' יבטא ולפעמים קרבן" "לה' יאמר: שלא כדי כינויים חכמים שתקנו הטעם



mixcpקכו zekld - fenz c"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÁÈחּלין יהא לא עּמ ּׁשאכל מה לחברֹו: אֹו82האֹומר , ְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹֹֻ
דכי יהא לא אֹו ּכׁשר, יהא הרי83לא - טהֹור יהא לא אֹו , ְְְְֲֵֵֵֵֵֵָָֹֹֹ

ׁשהּוא קרּבן, יהא עּמ ּׁשאכל מה ּכל לֹו: ׁשאמר ּכמי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹזה
טמא84אסּור עּמ ּׁשאכל מה ּכל לֹו: אמר אם וכן אֹו85. ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ

אסּור. זה הרי - ּפּגּול אֹו ֲִֵֶָָנֹותר
.ËÈּכמי זה הרי - ל אכל לא חּלין לא לחברֹו: ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹֻהאֹומר

קרּבן אּלא חּלין יהא לא ל ּׁשאכל מה לֹו: וכן86ׁשאמר . ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
קרּבן ,ל ׁשאכל הּקרּבן אמר: ּכקרּבן87אם ,ל ׁשאכל ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

אסּור זה הרי - ל אכל88ׁשאכל לא הּקרּבן האֹומר: אבל . ְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
אֹו89ל ,ל אכל לא לקרּבן אֹו ,ל אכל לא ּכקרּבן אֹו , ְְְְַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ל אכל לא אכל90קרּבן לא קרּבן לא אֹו אּלּו91, ּכל - ל ְְֵַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ
ׁשּלא ּבקרּבן ׁשּנׁשּבע אּלא אּלּו ּדברים מׁשמע ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּתרים.

לזה ּכלּום92יאכל אינֹו - ּבקרּבן והּנׁשּבע ׁשּלא93, ׁשּנדר אֹו . ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
קרּבן. לֹו ְַָָֹיאכל

.Î;ל ׁשאכל ּכחּלין ,ל ׁשאכל החּלין ,ל ׁשאכל ְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻֻֻחּלין
אכל ׁשּלא ּכחּלין ,ל אכל ׁשּלא החּלין ,ל אכל ׁשּלא ְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹֹֹֻֻֻחּלין

מּתר.94ל זה הרי - ֲֵֶָָֻ
.‡Î,ל ׁשאכל נֹותר לא ,ל ׁשאכל טמא לא האֹומר: ֲֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹאבל

ׁשאכל ּדבר ּדבר: ׁשל ׁשּמׁשמעֹו אסּור; - ל ׁשאכל ּפּגּול ְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹלא
ל אכל לא לפיכ טמא, אֹו ּפּגּול ׁשּיהיה .95הּוא ְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ

.·Îׁשאכל היכל לא ,ל ׁשאכל היכל ,ל ׁשאכל ֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹּבהיכל
אסּור - 96ל,ל אכל ׁשּלא ּכהיכל ,ל אכל ׁשּלא היכל . ֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹ

ּבהיכל ׁשּנׁשּבע ּכמי ׁשּזה מּתר; - ל אכל ׁשּלא היכל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻלא
ל יאכל ּבזה97ׁשּלא ּכּיֹוצא ּכל וכן .98. ְֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

.‚Îמּמ אני מּדר לחברֹו: זה99האֹומר ּדבר מׁשמע - ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֻ
עּמֹו ידּבר יּׂשא100ׁשּלא ׁשּלא מׁשמעֹו - מּמ אני מפרׁש . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֻ

עּמֹו יׁשב101ויּתן ׁשּלא מׁשמעֹו - מּמ אני מרחק . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָֹֻ
אּמֹותיו ל102ּבארּבע אני מנּדה לֹו: אמר אם וכן .103, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֻ
מׁשּמתנא מּמ104אֹו אני נדר לֹו: אמר אם אבל .מּמ ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָ

אֹו ,ל אכל ׁשּלא מּמ אני מפרׁש אֹו ,ל אכל ְְֲִִֶֶַַָָָֹֹֹֹֻׁשּלא
לאכל אסּור זה הרי - ל אכל ׁשּלא מּמ אני .105מרחק ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹֻ

נכסיו מּכל ּכזית אכל יחל106ואם לא מּׁשּום לֹוקה - ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
.107ּדברֹו ְָ

.„Îאֹוכל אינֹו - ל אכל ׁשּלא ל אני מנּדה לֹו: ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֹֻאמר
לֹוקה108לֹו אינֹו - אכל ואם נדינא109, לֹו: אמר .110- מּמ ְִִֵֵֶַַָָָָָ

להנֹות. אסּור זה ֲֵֵֶָָהרי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בלשון לשמים מקדיש אדם אומרת "זאת אמרו: ובירושלמי כינויים. תיקנו עצמו בהקדש שגם הרי לבטלה, שמים שם מוציא ונמצא
קרבן.82)קונם". באכילה.83)אלא ומותר שאוכל84)טהור לחולין "האומר שם המשנה שלשון אלא י: בנדרים משנה

חולין. לא שפירושה: פתוחה, בלמ"ד לחולין, קרא: הר"ן, ומפרש פי85)לך" על וייתכן,אף טמאים" "קדשים הזכיר: שלא
"סתם אומרים: אנו נתכוון טמאים שלקדשים לומר ואפשר הואיל - חל נדרו ואין האסור" "דבר שהיא טמאה, לתרומה שנתכוון

להחמיר". אסור.86)נדרים שהוא מאליו מובן מותר, אינו זה דבר האומר: שכל לך. אוכל לא שלא87)ולפיכך פי על אף
הנידר. דבר שהוא כקרבן, חבירו אצל אכילתו עצמו על לאסור כוונתו כי קפידא, בזה אין הדמיון בכ"ף יאמר:88)אמר אם אבל

כלום. אינו בקרבן והנשבע יאכל שלא בקרבן, שנשבע שמשמעו מותר, לך, שאוכל קרבן שלא89)הא מה עליו שאוסר משמעו
בקרבן להישבע הייתה וכוונתו לבטלה, דבריו מוציא אדם אין נאמר אם ואפילו קרבן, יהא לא אצלו שיאכל מה אבל אצלו, יאכל

כלום. זה אין אצלו יאכל שהייתה90)שלא לא אם מותר, יהיה שיאכל מה אבל יאכל, שלא מה את רק לאסור משמעו זה גם
כלום. זו שבועה ואין יאכל שלא בקרבן להישבע יהיה91)כוונתו אצלו שיאכל שמה דבריו: מתוך לדקדק שאפשר פי על אף

הן". שומע אתה לאו "מכלל אומרים: אנו אין קרבן".92)קרבן, בחיי אלא זה נדר "שלא אמרו וכן זה. שבועה93)אצל שאין
כלום. אינו קרבן בחיי הנשבע אבל לוקה. ואינו אסור, זה הרי סתם נשבע אם ואפילו הכינויים. מן באחד או ה' בשם ואף94)אלא

הן". שומע אתה לאו "מכלל אומרים: אין קרבן, יהיה לך שאוכל מה מדבריו: לשמוע שאפשר פי במשנה95)על שנינו שכן
ופיגול נותר אדם"טמא ואין הואיל כי לך, שאוכל טמא לא אמר: אם בין לך, שאוכל טמא אמר: אם בין ומשמעה: אסור" -

אנו לכך מאליו, טמא חברו מאכל יהיה לא יאמר, לא אם אפילו הרי לך, שאוכל מה טמא לא יאמר: למה לבטלה, דבריו מוציא
אצלך. שאוכל מה הוא שטמא מפני עמך") ("אוכל לא לומר: שכוונתו בדבריו, ומוסיפים עצמו96)מתקנים על לאסור שכוונתו

ההיכל. כקרבנות כלום.97)אכילתו אינו בהיכל והנשבע שבועה, לשון זו הרי שלילה בלשון שמסיים עצים98)מכיוון כגון

וירושלים. מזבח לך.99)ואישים אוכל שלא דיבורו: גמר זו100)ולא לשון במשמעות שאין משלו, לאכול לו מותר אבל
בלבד. הדיבור אלא אכילה וממכר.101)איסור מסחר אבל102)בעסקי כדינו, אחד כל ומתן ובמשא בדיבור, אסור כלומר,

באכילה. משלו.103)לא לאכול מותר אבל מרוחק, כמו מנודה שמשמע אמותיו, בארבע ישב לא זה לשון104)הרי - שמתא
הוא. וריחוק כי105)נידוי כנדר, זה הרי זאת בכל ב"קרבן", נדרו התפיס לא וגם בדיבורו, איסור לשון הזכיר שלא פי על ואף

כבית - לידור שדעתו ניכר ומתוכו במקצת התחיל אלא דיבורו, כל פירש שלא נדר כלומר, כנדרים" - נדרים "ידות היא: הלכה
נדרו. דיבור כל גמר כאילו זה הרי עמו, הכלי כל מטלטל ביד והאוחז הכלי עיקר שאינו הכלי, חבירו.106)יד ומובן,107)של

בלבד. באכילה אלא עצמו אוסר שאינו הדגיש שהרי עמו, לדבר מותר זה לא108)שבנדר התרחקותו כוונת פירש שהרי משלו,
אמותיו בארבע ישיבה וכללעניין באכילה, שאסור עקיבא, לרבי מודים החכמים גם שבזה רבינו וסובר ממנו. אכילתו לעניין אלא

התכוון שלא סוברים, וחכמים באכילה. אוסר עקיבא שרבי לך, אוכל שאיני הוסיף: ולא לך אני מנודה כשאמר אלא אינה מחלוקתם
כחכמים. רבינו ופסק אמותיו, מארבע להתרחק כוונתו109)אלא אם לך" אני "מנודה בלשון מסופק היה עקיבא שרבי כשם

לחכמים הדין הוא מספק, לוקה ואינו באכילה אסור אמר ולפיכך אמותיו, מארבע להתרחק אלא נתכוון שלא או ממש, לנדר
מלאכול להתרחק אלא נתכוון לא שמא כי לוקה, ואינו מספק, אלא משלו לאכול אסור אינו לך, אוכל שלא ... מנודה כשאמר:

אמותיו. זה110)בארבע הרי לך, אוכל שלא הזכיר: לא ואפילו לך, מליהנות ממך ומובדל אני מתנודד שמשמעו ונד. נע לשון
נידוי, לשון עצמו על להזכיר רגיל אדם שאין מנודה, כדין אמותיו, בארבע לישב שלא שנתכוון בו, להסתפק שאין בהנאתו, אסור

mixcp zekld - fenz c"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‰Îרׁשעים ּכנדרי עלי הרי לחברֹו: ל,111האֹומר אכל אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ
ּוׁשבּועה וקרּבן נזיר ּבכּלן112ׁשּמּנדריהם חּיב - ואכל ,113. ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻ

ּכׁשרים ּכנדבֹות עלי הרי האֹומר: נזיר114וכן ׁשּמּנדבֹותם ,115 ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
חּיב116וקרּבן זה הרי -117. ְְֲֵֶַָָָ

.ÂÎׁשאכל ּכׁשרים ּכנדבֹות אֹו רׁשעים ּכנדרי עלי הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאמר:
אסּור118ל זה הרי - ל אכל אם ׁשּלא119אֹו ּפי על אף , ֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

ׁשאין120ּפרׁש ּבכלּום; נתחּיב לא - ּכׁשרים ּכנדרי אמר: . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹ
וכעס אּסּור ּבדר נֹודרים רׁשעים121הּכׁשרים ּכנדרי אמר: . ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבנזירּות חּיב - לפניו עֹובר נזיר והיה ּכנדרי122הריני, . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָ
קרּבן חּיב - עלי אכל123רׁשעים ׁשּלא רׁשעים ּכנדרי . ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹ

ּבׁשבּועה124מּמּנּו חּיב -125. ְִִֶַָָ
.ÊÎלא - ּכזֹו עלי אּלּו ּפרֹות ׁשאמר: ּכגֹון ּבּתֹורה, ְֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּנֹודר

ּכלּום לחכם126אמר ׁשאלה צרי ואינֹו היה127, ּכן אם אּלא , ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ
הארץ ּבנדרים.128עם ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי , ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

.ÁÎּבּה ּכתּוב ׁשהרי אסּור; זה הרי - ּבּה ׁשּכתּוב ּבמה ְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָנדר
ונדר ּבמה129אּסר ׁשּנדר ּכמי זה הרי - ּבּה ונדר ּבידֹו נטלּה . ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ּבּה .130ׁשּכתּוב ֶָָ
.ËÎלהׁשּכים עליו - ּפרק ונׁשנה נׁשּכים לחברֹו: 131האֹומר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

נדר ּכמֹו ׁשּזה הֹוציאֹו132ולקרֹות; ׁשּלא ּפי על ואף הּוא, ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַֹ
נדר .133ּבלׁשֹון ְִֶֶ

.Ïּכאּמי עלי אּת הרי לאׁשּתֹו: אֹו134האֹומר ּכאחֹותי, אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָ
הּכרם135ּכערלה ּככלאי הּפרֹות:136אֹו על ּכאֹומר זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכמֹו לאכלן, מּתר ׁשהּוא ּכׁשם חזיר; ּכבּׂשר אּלּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָֻהרי
מּדר137ׁשּבארנּו הריני לּה: אמר אם אבל ּבאׁשּתֹו. מּתר ּכ , ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻ

הניה עלי138מּמ אסּורה ּתׁשמיׁש הנאת אֹו זֹו139, הרי - ְֲֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָ
עליו ׁשּיתּבאר140אסּורה ּכמֹו ,141. ְְֲִֵֶָָָָ
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אֹו‡. אמן, ואמר חברֹו ׁשהּדירֹו אֹו עצמֹו מּפי הּנֹודר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאחד
ּדברים. קּבלת ׁשהּוא אמן, ּכענין ׁשענינֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָדבר

ׁשּיֹוציא·. עד עצמֹו על ׁשאסר ּבּדבר נאסר הּנֹודר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָואין
אבל ּבׁשבּועֹות. ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשוין, ולּבֹו ּפיו ויהיה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָּבּׂשפתיו
ּבנזיר, ונדר ּבקרּבן ּבקרּבן, ונדר ּבנזיר לנּדר ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָֹהּמתּכּון
לֹומר ׁשּנתּכּון אֹו ונׁשּבע, לנּדר ׁשּנתּכּון אֹו ונדר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבׁשבּועה
נדר. ּכאן ואין ּבׁשניהם מּתר זה הרי - ענבים ואמר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּתאנים

אחרים.‚. ּדעת על ּכנׁשּבע זה הרי - אחרים ּדעת על ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָהּנֹודר
ּכדי ּבתֹו ּבֹו ׁשּמחּו אֹו דּבּור, ּכדי ּבתֹו ּבֹו וחזר הּנֹודר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָוכן
ּבנדרים הּדברים אּלּו ּכל ודין מּתר. זה הרי - וקּבל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻדּבּור

ּבׁשבּועֹות. ְְִִָּכדינן
ועד„. מּכאן ׁשאּדר נדר ּכל ואמר: ׁשּיּדר קדם ׁשהתנה ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹמי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לו. הוא נקרא111)שגנאי שמקיימו פי על אף הנודר "כל מאמרם: פי על רשעים ונקראו כעסם, בשעת ולהישבע לידור שרגילים
בנזירות עסק להם אין גמורים רשעים אבל זה, לעניין רשעים שהם כלומר, חטא", בך יהיה לא לנדור תחדל וכי שנאמר רשע,

קרבנות112)ובקרבנות. להביא נודרים וגם בנזירות שנודרים רשעים, נדרי של טיבם מה ואמר שפירש הנודר, מדברי זה כל
נדר. היא אף נקראת ושבועה ריתחה, בשעת להישבע הם רגילים וגם נדרו,113)למקדש לקיים עולה קרבן ולהביא נזיר, להיות
ואכל. חבירו אצל לאכול לא נשבע שהרי ביטוי שבועת משום מלקות תאחר114)וחייב "בל על יעברו (שלא נודרים שאינם

מעילה. מכשול לידי יבואו שלא אותו, מקדישים ושם העזרה לפתח אותו ומביאים שבידם, קרבן נודבים אלא לשלמו")
נזירות.115) נוזרים הם אותם, תוקף יצרם נדבה.116)כשרואים להיות117)קרבן ונדר פירש שהרי קרבן, ולהביא נזיר להיות

מכשול בחילולה ויש שמים שם הזכרת בה שיש משום כלל, נשבעים הכשרים שאין כאן, אין שבועה אבל קרבן, ולהביא נזיר
העולם. ולכל לו הכשרים.118)גדול נדבות או רשעים נדרי כקרבן עלי אסור יהיה לך שאוכל מה אצל119)כלומר, לאכול

ניכר,120)חבירו. ומתוכם הואיל דבריו, פירש שלא פי על שאף כנדרים. שהם נדרים, ידות וזהו לך. שאוכל מה קרבן ואמר:
גמור. נדר זה הרי לידור "בל121)שדעתו על יעברו שלא לידור הם יראים וגם נפשם. ונדיבות הדעת ישוב מתוך נודבים אלא

רשעים אינם נודבים הם ואם נודבים הרשעים שאין לפי כלום, אמר לא עלי רשעים כנדבת אמר אם הדין והוא לשלמו". תאחר
דבר. נתכוון.122)לאותו שלנזירות מוכיחה יד כאן יש לפניו עובר ונזיר הואיל נזיר", "שמנדריהם ואמר: פירש שלא פי על אף

לנזירות. מוכיחה יד כאן שיש נזיר, זה הרי אשתה, שלא רשעים כנדרי הריני כשיאמר: הדין הייתה123)והוא כשלא אפילו
לקרבן. היא מוכיחה יד כי לפניו, רבוצה הזה.124)בהמה יאמר:125)מהכיכר אם אבל ילקה. אכלו ואם בטוי, שבועת משום

כלל. נשבעים הכשרים שאין כלום, אמר לא ממנו, אוכל שלא כשרים התורה,126)כנדבות לקדושת אלא התכוון שלא מפני
הנדור. בדבר אלא נתפס הנדר ואין האסור" "דבר שכתובשאי128)להתירו.127)והיא במה לנודר בתורה נודר בין מבחין נו

בזה. גם להקל ויבוא הנדור.129)בה דבר שהם קרבנות, בה שבתוכה,130)והוזכרו מה ויודע ורואה כבוד, דרך ואוחזה הואיל
שבה. וקרבנות לאזכרות אלא דעתו אדבר131)אין ושם הבקעה אל צא קום אלי "ויאמר שנאמר תחילה, להשכים האומר על

ליחזקאל. והמתין הקב"ה שהקדים הרי עומד" ה' כבוד שם והנה הבקעה אל ואצא ואקום לעשות132)אותך עליו קיבל שהרי
דברו". יחל ב"בל עליו לעבור גמור נדר זה שאין אלא מחייבו, וזה לאסור133)מצוה, בא שהנודר עלי", זה דבר "יאסר שהוא:

הדבר על עצמו אוסר שהנשבע ל"שבועה" יותר שייך שזה לעשותו, לא או זה דבר לעשות להתחייב לא אבל עצמו, על הדבר
החפץ. מן האדם איסור - שבועה האדם, על חפץ איסור - נדר התלמוד: וכלשון עליו. שהיא134)שנשבע כאמי, עלי אסורה

ערווה. משום עלי ובהנאה.135)אסורה באכילה שאסורים לנטיעתו, הראשונות השנים בשלוש האילן ממיני136)פירות מין
ובהנאה. באכילה אסורים ושניהם הגפן עם שנזרע הנדור.137)תבואה בדבר אלא האסור בדבר בנדר מתפיס אדם שאין

שהיא.138) הנאה כל לך ליהנות דברים139)לא עצמו על האוסר כאדם עליו, אותה אסר אלא הנדור, בדבר הנאתה התפיס שלא
לו. עונתה.140)המותרים לגרוע שלא התורה, מן לה משועבד שהוא פי על מאכילי141)ואף האסור"שאין דבר האדם את ם

לו. נאסרת היא וממילא מאליהם,1)לו" שיבוטלו שבעתיד, לנדריו תנאי המקדים אחרים, דעת על שנדר או אחרים הדירוהו דין
לנדר. והשוואתו הפקר דיני



קכז mixcp zekld - fenz c"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‰Îרׁשעים ּכנדרי עלי הרי לחברֹו: ל,111האֹומר אכל אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ
ּוׁשבּועה וקרּבן נזיר ּבכּלן112ׁשּמּנדריהם חּיב - ואכל ,113. ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻ

ּכׁשרים ּכנדבֹות עלי הרי האֹומר: נזיר114וכן ׁשּמּנדבֹותם ,115 ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
חּיב116וקרּבן זה הרי -117. ְְֲֵֶַָָָ

.ÂÎׁשאכל ּכׁשרים ּכנדבֹות אֹו רׁשעים ּכנדרי עלי הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאמר:
אסּור118ל זה הרי - ל אכל אם ׁשּלא119אֹו ּפי על אף , ֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

ׁשאין120ּפרׁש ּבכלּום; נתחּיב לא - ּכׁשרים ּכנדרי אמר: . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹ
וכעס אּסּור ּבדר נֹודרים רׁשעים121הּכׁשרים ּכנדרי אמר: . ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבנזירּות חּיב - לפניו עֹובר נזיר והיה ּכנדרי122הריני, . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָ
קרּבן חּיב - עלי אכל123רׁשעים ׁשּלא רׁשעים ּכנדרי . ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹ

ּבׁשבּועה124מּמּנּו חּיב -125. ְִִֶַָָ
.ÊÎלא - ּכזֹו עלי אּלּו ּפרֹות ׁשאמר: ּכגֹון ּבּתֹורה, ְֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּנֹודר

ּכלּום לחכם126אמר ׁשאלה צרי ואינֹו היה127, ּכן אם אּלא , ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ
הארץ ּבנדרים.128עם ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי , ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

.ÁÎּבּה ּכתּוב ׁשהרי אסּור; זה הרי - ּבּה ׁשּכתּוב ּבמה ְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָנדר
ונדר ּבמה129אּסר ׁשּנדר ּכמי זה הרי - ּבּה ונדר ּבידֹו נטלּה . ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ּבּה .130ׁשּכתּוב ֶָָ
.ËÎלהׁשּכים עליו - ּפרק ונׁשנה נׁשּכים לחברֹו: 131האֹומר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

נדר ּכמֹו ׁשּזה הֹוציאֹו132ולקרֹות; ׁשּלא ּפי על ואף הּוא, ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַֹ
נדר .133ּבלׁשֹון ְִֶֶ

.Ïּכאּמי עלי אּת הרי לאׁשּתֹו: אֹו134האֹומר ּכאחֹותי, אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָ
הּכרם135ּכערלה ּככלאי הּפרֹות:136אֹו על ּכאֹומר זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכמֹו לאכלן, מּתר ׁשהּוא ּכׁשם חזיר; ּכבּׂשר אּלּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָֻהרי
מּדר137ׁשּבארנּו הריני לּה: אמר אם אבל ּבאׁשּתֹו. מּתר ּכ , ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻ

הניה עלי138מּמ אסּורה ּתׁשמיׁש הנאת אֹו זֹו139, הרי - ְֲֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָ
עליו ׁשּיתּבאר140אסּורה ּכמֹו ,141. ְְֲִֵֶָָָָ

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

אֹו‡. אמן, ואמר חברֹו ׁשהּדירֹו אֹו עצמֹו מּפי הּנֹודר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאחד
ּדברים. קּבלת ׁשהּוא אמן, ּכענין ׁשענינֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָדבר

ׁשּיֹוציא·. עד עצמֹו על ׁשאסר ּבּדבר נאסר הּנֹודר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָואין
אבל ּבׁשבּועֹות. ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשוין, ולּבֹו ּפיו ויהיה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָּבּׂשפתיו
ּבנזיר, ונדר ּבקרּבן ּבקרּבן, ונדר ּבנזיר לנּדר ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָֹהּמתּכּון
לֹומר ׁשּנתּכּון אֹו ונׁשּבע, לנּדר ׁשּנתּכּון אֹו ונדר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבׁשבּועה
נדר. ּכאן ואין ּבׁשניהם מּתר זה הרי - ענבים ואמר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּתאנים

אחרים.‚. ּדעת על ּכנׁשּבע זה הרי - אחרים ּדעת על ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָהּנֹודר
ּכדי ּבתֹו ּבֹו ׁשּמחּו אֹו דּבּור, ּכדי ּבתֹו ּבֹו וחזר הּנֹודר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָוכן
ּבנדרים הּדברים אּלּו ּכל ודין מּתר. זה הרי - וקּבל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻדּבּור

ּבׁשבּועֹות. ְְִִָּכדינן
ועד„. מּכאן ׁשאּדר נדר ּכל ואמר: ׁשּיּדר קדם ׁשהתנה ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹמי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לו. הוא נקרא111)שגנאי שמקיימו פי על אף הנודר "כל מאמרם: פי על רשעים ונקראו כעסם, בשעת ולהישבע לידור שרגילים
בנזירות עסק להם אין גמורים רשעים אבל זה, לעניין רשעים שהם כלומר, חטא", בך יהיה לא לנדור תחדל וכי שנאמר רשע,

קרבנות112)ובקרבנות. להביא נודרים וגם בנזירות שנודרים רשעים, נדרי של טיבם מה ואמר שפירש הנודר, מדברי זה כל
נדר. היא אף נקראת ושבועה ריתחה, בשעת להישבע הם רגילים וגם נדרו,113)למקדש לקיים עולה קרבן ולהביא נזיר, להיות
ואכל. חבירו אצל לאכול לא נשבע שהרי ביטוי שבועת משום מלקות תאחר114)וחייב "בל על יעברו (שלא נודרים שאינם

מעילה. מכשול לידי יבואו שלא אותו, מקדישים ושם העזרה לפתח אותו ומביאים שבידם, קרבן נודבים אלא לשלמו")
נזירות.115) נוזרים הם אותם, תוקף יצרם נדבה.116)כשרואים להיות117)קרבן ונדר פירש שהרי קרבן, ולהביא נזיר להיות

מכשול בחילולה ויש שמים שם הזכרת בה שיש משום כלל, נשבעים הכשרים שאין כאן, אין שבועה אבל קרבן, ולהביא נזיר
העולם. ולכל לו הכשרים.118)גדול נדבות או רשעים נדרי כקרבן עלי אסור יהיה לך שאוכל מה אצל119)כלומר, לאכול

ניכר,120)חבירו. ומתוכם הואיל דבריו, פירש שלא פי על שאף כנדרים. שהם נדרים, ידות וזהו לך. שאוכל מה קרבן ואמר:
גמור. נדר זה הרי לידור "בל121)שדעתו על יעברו שלא לידור הם יראים וגם נפשם. ונדיבות הדעת ישוב מתוך נודבים אלא

רשעים אינם נודבים הם ואם נודבים הרשעים שאין לפי כלום, אמר לא עלי רשעים כנדבת אמר אם הדין והוא לשלמו". תאחר
דבר. נתכוון.122)לאותו שלנזירות מוכיחה יד כאן יש לפניו עובר ונזיר הואיל נזיר", "שמנדריהם ואמר: פירש שלא פי על אף

לנזירות. מוכיחה יד כאן שיש נזיר, זה הרי אשתה, שלא רשעים כנדרי הריני כשיאמר: הדין הייתה123)והוא כשלא אפילו
לקרבן. היא מוכיחה יד כי לפניו, רבוצה הזה.124)בהמה יאמר:125)מהכיכר אם אבל ילקה. אכלו ואם בטוי, שבועת משום

כלל. נשבעים הכשרים שאין כלום, אמר לא ממנו, אוכל שלא כשרים התורה,126)כנדבות לקדושת אלא התכוון שלא מפני
הנדור. בדבר אלא נתפס הנדר ואין האסור" "דבר שכתובשאי128)להתירו.127)והיא במה לנודר בתורה נודר בין מבחין נו

בזה. גם להקל ויבוא הנדור.129)בה דבר שהם קרבנות, בה שבתוכה,130)והוזכרו מה ויודע ורואה כבוד, דרך ואוחזה הואיל
שבה. וקרבנות לאזכרות אלא דעתו אדבר131)אין ושם הבקעה אל צא קום אלי "ויאמר שנאמר תחילה, להשכים האומר על

ליחזקאל. והמתין הקב"ה שהקדים הרי עומד" ה' כבוד שם והנה הבקעה אל ואצא ואקום לעשות132)אותך עליו קיבל שהרי
דברו". יחל ב"בל עליו לעבור גמור נדר זה שאין אלא מחייבו, וזה לאסור133)מצוה, בא שהנודר עלי", זה דבר "יאסר שהוא:

הדבר על עצמו אוסר שהנשבע ל"שבועה" יותר שייך שזה לעשותו, לא או זה דבר לעשות להתחייב לא אבל עצמו, על הדבר
החפץ. מן האדם איסור - שבועה האדם, על חפץ איסור - נדר התלמוד: וכלשון עליו. שהיא134)שנשבע כאמי, עלי אסורה

ערווה. משום עלי ובהנאה.135)אסורה באכילה שאסורים לנטיעתו, הראשונות השנים בשלוש האילן ממיני136)פירות מין
ובהנאה. באכילה אסורים ושניהם הגפן עם שנזרע הנדור.137)תבואה בדבר אלא האסור בדבר בנדר מתפיס אדם שאין

שהיא.138) הנאה כל לך ליהנות דברים139)לא עצמו על האוסר כאדם עליו, אותה אסר אלא הנדור, בדבר הנאתה התפיס שלא
לו. עונתה.140)המותרים לגרוע שלא התורה, מן לה משועבד שהוא פי על מאכילי141)ואף האסור"שאין דבר האדם את ם

לו. נאסרת היא וממילא מאליהם,1)לו" שיבוטלו שבעתיד, לנדריו תנאי המקדים אחרים, דעת על שנדר או אחרים הדירוהו דין
לנדר. והשוואתו הפקר דיני
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וכּיֹוצ ּבטלים הן הרי אֹו ּבהן חֹוזר הריני ׁשנים אעּׂשר ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ
ּבׁשעה הּתנאי זֹוכר היה אם נדר: ּכ ואחר אּלּו, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָּבדברים
ואם זה; ּבנדר הּתנאי ּבּטל ׁשהרי קּים, נדרֹו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּנדר
הּתנאי ׁשּקּבל ּפי על אף ׁשּנדר, אחר אּלא הּתנאי זכר ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹלא
עּתה הֹוציא ׁשּלא ּפי על ואף ּבטל. הּנדר הרי - וקּימֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבלּבֹו
ּבפיו והֹוציאּה לּנדר החזרה הקּדים ּכבר ּבפיו, ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָהחזרה
הּתנאי ׁשּיזּכר והּוא ואֹומר: להחמיר ׁשּמֹורה ויׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹמּקדם.

דּבּור. ּכדי ּבתֹו ׁשּנדר ְְִֵֶַַַָאחר
נדר,‰. ּכ ואחר לעּׂשר, אֹו לׁשנה הּתנאי את ׁשהקּדים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָמי

דבר זה אי על וׁשכח ּתנאי, לֹו ׁשּיׁש ׁשּנדר ּבׁשעה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונזּכר
אני ראׁשֹונה ּדעת על אמר: אם הּתנאי: היה וכיצד ְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָהתנה
ּדעת על אמר: לא ואם ּבּטלֹו; ׁשהרי נדר, נדרֹו אין - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעֹוּׂשה
ׁשהרי הּנדר, וקּים הּתנאי ּבּטל ּכבר - עֹוּׂשה אני ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָראׁשֹונה
נדר. כן ּפי על ואף ּתנאי ׁשם ׁשּיׁש הּנדר ּבׁשעת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָזכר

.Âנֹוהגין הּדברים אּלּו ּכל אין ׁשאֹומרים: מהּגאֹונים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָיׁש
ׁשּדין ׁשּמֹורה, מי ויׁש ּבׁשבּועֹות. לא ּבלבד, ּבנדרים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹאּלא
לֹו יׁש וכי הם, אחד אּלּו ּבענינֹות והּׁשבּועֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָהּנדרים

ּבנדרים. ׁשאמרּו ּכדר לׁשבּועתֹו ּתנאי ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָלהקּדים
.Ê.ּולהחמיר להקל ּבֹו יׁש - ּופרּוׁשן להחמיר, - נדרים ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָסתם

ּוכיין מליח ּכבּׂשר עלי האּלּו הּפרֹות הרי האֹומר: ְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָּכיצד?
ּכבּׂשר ואמר: ּפרׁש אם ?ּבלּב היה ּומה לֹו: אֹומרין - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָנס
הרי - ּבלּבי היה הּמזּבח על ׁשּנתנּס ּוכיין קרּבן ׁשל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמליח
עבֹודת ּתקרבת אּלא ּבלּבי היה לא אמר: ואם אסּור; ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹזה
נדר ואם מּתר. זה הרי - לּה ׁשּנתנּס ויין ּומזלֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּכֹוכבים

אסּור. זה הרי - ְֲֵֶָָסתם
.Á:האֹומר ׁשלוכן ּכחרם אם חרם: עלי האּלּו הּפרֹות הרי ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשהן מּפני מּתר, - הּכהנים ּכחרמי ואם אסּור; - הּבית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻּבדק
אסּור. - סתם ואם אּסּור; ּבּה ואין ׁשּלהם ְְִִֵֶֶַָָָָָממֹון

.Ëמּפני אסּור, - ּבהמה ּכמעּׂשר אם ּכמעּׂשר: עלי הן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָהרי
ּכמעּׂשר ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבידֹו, ׁשהקּדיׁשֹו קרּבן ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

אסּור. - סתם ואם מּתר; - ְְִָָָָָֻּדגן
.Èהרי - נתּכּון הּלׁשּכה לתרּומת אם ּכתרּומה: עלי הן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָהרי

- סתם ואם מּתר; - נתּכּון הּגרן לתרּומת ואם אסּור; ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻזה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָֹאסּור.

.‡Èמאּלּו אחד ּכל ׁשּמׁשמע ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּמה
סתם חרם קֹוראים ׁשאין ׁשּדרּכן מקֹום אבל ענינֹות; ׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשם
חרם עלי הן הרי ׁשם: ואמר ּבלבד, הּבית ּבדק לחרמי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
סתם חרם קֹוראים ׁשאין דרּכן היה אם וכן אסּור. זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ׁשאין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. זה הרי - ּכהנים לחרמי ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֻאּלא
ּבאֹותֹו מקֹום אֹותֹו אנׁשי לׁשֹון אחר אּלא ּבנדרים ְְְְְִִִֵֶַַַָָָהֹולכין

ְַזמן.
.·È,ים ׁשל חרמֹו אּלא ּבלּבי היה לא ואמר: ּבחרם, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּנֹודר

אּלא ּבלּבי היה לא ואמר: ּבקרּבן, נדר הּמכמרת; ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשהיא
קרּבן, עלי עצמי הרי לחברֹו: אמר מלכים; ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּבקרּבנֹות

להיֹות לי ׁשהּנחּתי ּבעצם לאסרֹו אּלא ּבלּבי היה לא ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹואמר:
לא ואמר: אׁשּתֹו, לֹו ּתהנה ׁשּלא נדר ּׂשחֹוק; דר ּבֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹנֹודר
ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּגרׁשּתיה; ראׁשֹונה אׁשּתי אּלא ּבלּבי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהיה
לא אֹומר והּוא אּסּור, העם לכל ׁשּמׁשמען הּדברים, ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹּבאּלּו
הרי - חכם ּתלמיד הּנֹודר היה אם :ּולכ לכ אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָנתּכּונּתי
- הארץ עם היה ואם לחכם; ׁשאלה צרי ואין מּתר, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻזה
ּפתח לֹו ּופֹותחים אסּור, וׁשהּוא נדר ׁשּזה ּבעיניו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָמראין
עם אֹו חכם ּתלמיד ׁשהיה ּובין לֹו. ּומּתירין אחר ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמּמקֹום
זה מנהג ינהגּו ׁשּלא אֹותן ּומלּמדין ּבהן, ּגֹוערין - ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹהארץ

והּתּול. ּׂשחֹוק ּדר נֹודרין יהיּו ולא ְְְְְְִִִִִֶֶָֹּבנדרים,
.‚È:האֹומר אֹו ּכאּמי, עלי אּת הרי לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָוכן

ׁשּבארנּו: ּכמֹו נדר ּכאן ׁשאין חזיר, ּכבּׂשר עלי אּלּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּפרֹות
לחכם; ׁשאלה צרי אינֹו - חכם ּתלמיד האֹומר היה ְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָָאם
ּבעיניו ּומראין לחכם, ׁשאלה צרי - הארץ עם היה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואם
ּפתח לֹו ּופֹותחין אסּורין, הּפרֹות וׁשאֹותן אסּורה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָׁשאׁשּתֹו
ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי נדרֹו, לֹו ּומּתירין אחר, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָֹֹמּמקֹום

ְִִָּבנדרים.
.„Èנדר ּכמֹו הּוא הרי - נדר ׁשאינֹו ּפי על אף ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַההפקר,

אדם: ׁשּיאמר הּוא ההפקר? הּוא ּומה ּבֹו. לחזר לֹו ְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשאסּור
וכיצד ּבקרקעֹות. ּבין ּבמּטלטלין ּבין לּכל. הפקר אּלּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹנכסים
ונעּׂשה לעצמֹו קנהּו - ּבֹו וזכה הּקֹודם ּכל ההפקר? ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָּדין
קדם אם אדם: ּכל ּכדין ּבֹו ּדינֹו - ׁשהפקיר זה ואפּלּו ְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָׁשּלֹו.

קנהּו. - ּבֹו ְָָָָוזכה
.ÂËעד הפקר, אינֹו - לעׁשירים לא אבל לענּיים ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹהּמפקיר

קנּו - הּגדֹולים עבדיו והּמפקיר ּכׁשמּטה. לּכל ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹׁשּיפקיר
ּכׁשאר זכה, ּבהן והחזיק הּקֹודם ּכל - והּקטּנים ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָעצמן;

ְְִִַַהּמּטלטלין.
.ÊËהּקרק את זכה.הּמפקיר ּבהן והחזיק הּקֹודם ּכל - ע ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ונפטר הפקר, זה הרי - אחד ּבפני הפקיר אפּלּו ּתֹורה, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָּדין
סֹופרים, מּדברי אבל ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּמעּׂשרֹות, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָמן
זֹוכה אחד ׁשּיהיה ּכדי ׁשלׁשה, ּבפני ׁשּיפקיר עד הפקר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאינֹו
- וזה הפקר זה הרי והאֹומר: מעידים. והּׁשנים רצה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאם
ׁשאמר: אֹו זה, ּכמֹו וזה אמר: ואם הפקר. ספק הּׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהרי

וּדאי. הפקר ויהיה הּׁשני, התּפיס הרי - זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַוגם
.ÊÈימים ׁשלׁשה ּכל אדם: ּבּה זכה ולא ּׂשדהּו את ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹהּמפקיר

ּבֹו; לחזר יכֹול אינֹו - ימים ׁשלׁשה אחר ּבֹו; לחזר יכֹול -ְֲֲִֵַַַַָָָָֹֹ
ההפקר, מן ּכזֹוכה הּוא הרי - ּבּה וזכה קדם ּכן אם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלא

אחר. ּבין הּוא ֵֵֵַּבין
.ÁÈ,אחת לׁשּבת אחד, ליֹום מפקרת זֹו ּׂשדה ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהאֹומר:

ּבּה זכה ׁשּלא עד אחד: לׁשבּוע אחת, לׁשנה אחד, ְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹלחדׁש
ּבין הּוא ּבין ּבּה, ּומּׁשּזכה ּבֹו; לחזר יכֹול - אחר אֹו ֲִֵֵֵֶַַָָָָֹהּוא
עד ּכאן לחזר לֹו יׁש מה ּומּפני ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו - ְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָֹֹאחר
אדם ׁשאין הּוא, מצּוי ׁשאינֹו דבר ׁשּזה מּפני ּבּה? ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּיזּכּו

קצּוב. לזמן ְְִִַַָמפקיר
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.ËÈׁשּלא ּבֹו מּביט והיה ּוׁשמרֹו, אחד ׁשּבא הּמפקר ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻּדבר
היה אם ׁשּיגּביהֹו עד אּלא ּבהּבטה, קנהּו לא - אדם ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹיּטלּנּו
הּלקֹוחֹות. ׁשּקֹונין ּכדר ּבקרקע, יחזיק אֹו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָמּטלטלין,

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשּבׁשבּועת‡. ּבּטּוי: לׁשבּועת נדרים ּבין יׁש דברים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָארּבעה
על נדר יחּול ּובנדרים ׁשבּועה, על חלה ׁשבּועה אין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּבּטּוי
ׁשבּועת אין חּיב. - ּובנדרים ּפטּור, - ּבׁשבּועה הּמתּפיס ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָנדר.
ּדברי על חלֹות ּונדרים הרׁשּות, ּדברי על אּלא חלה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבּטּוי
ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר על חלה ּבּטּוי ׁשבּועת הרׁשּות. ּכדברי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָמצוה
על אּלא חלין אינן ּונדרים מּמׁש, ּבֹו ׁשאין ּדבר ועל ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָמּמׁש

מּמׁש. ּבֹו ׁשּיׁש ֵֶַָָָּדבר
אם·. קרּבן עלי הרי האֹומר: נדר? על נדר יחּול ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכיצד

חּיב - ואכלּה אכלּנה, אם קרּבן עלי הרי זֹו, ּכּכר ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹאכלּתי
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ואחת. אחת ּכל ְְֵֵֶַַַַַַָָֹעל

ואמר‚. ׁשּנדר, חברֹו ׁשמע חּיב? ּבנדרים הּמתּפיס ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּכיצד
ׁשּנאסר ּבמה אסּור זה הרי - דּבּור ּכדי ּבתֹו 'ּכמֹות ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ'ואני
'ואני', ואמר 'ואני', ׁשאמר זה הּׁשליׁשי ׁשמע חברֹו. ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבֹו
דּבּורֹו ּכדי ּבתֹו 'ואני' אֹומר מהן אחד וכל מאה היּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאפּלּו

אסּורין. ּכּלן הרי - חברֹו ֲֲֲִֵֵֶָֻׁשל
אפּלּו„. ואמר וחזר אסּור, עלי הּזה הּבּׂשר האֹומר: ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָוכן

הּפת הרי - הּזה ּכּבּׂשר הּזאת והּפת ימים: ּכּמה ְֲִֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹאחר
זה ויין הּזאת, ּכּפת זה ּודבׁש ואמר: חזר ונאסרה. ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹנתּפּׂשה

אסּורין. ּכּלן - מאה הן אפּלּו זה, ְֲֲִִִֵֵֶַָָֻּכדבׁש
הּיֹום,‰. אֹותֹו ׁשּיצּום ונדר הּיֹום, רּבֹו אֹו אביו ׁשּמת ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָהרי

ּבֹו ׁשּמת ּכּיֹום עליו זה יֹום הרי אמר: ׁשנים ּולאחר ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָוצם,
התּפיס ׁשהרי ּכלּום; ּבֹו לאכל אסּור זה הרי - רּבֹו אֹו ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹאביו

ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. האסּור ּכּיֹום ואסרֹו זה ְֲֵֵֵֶַַַָָָָֹיֹום
.Âה חלים הרׁשּות?ּכיצד ּכדברי מצוה ּדברי על ּנדרים ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָ

יׁשיבת הרי עליו, אסּורה הּפסח ּבלילי הּמּצה הרי ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהאֹומר:
אסּורֹות הּתפּלין והרי עליו, אסּורה הּסּכֹות ּבחג ְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָֻֻהּסּכה
אֹו יׁשב אֹו אכל ואם עליו, אסּורין אּלּו הרי - עליו ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָּבנטילה
ּבמי לֹומר צרי ואין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹוקה. - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹנטל
ׁשהּוא - הּפסח ּבלילי מּצה אכל אם קרּבן עלי הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשאמר:

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבקרּבן. ְְְֵֵֶַַָָָָֹחּיב
.Êאין ּוׁשבּועֹות מצוה, ּדברי על חלים נדרים מה ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָּומּפני

ּדבר על עצמֹו אֹוסר ׁשהּנׁשּבע מצוה? ּדברי על ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָחלֹות
נמצא עצמֹו. על הּנדּור הּדבר אֹוסר והּנֹודר עליו, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשּנׁשּבע
מהר מׁשּבע עצמֹו ּוכבר עצמֹו, אֹוסר - מצוה לבּטל ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֻהּנׁשּבע

ּבנדר זה ּדבר והאֹוסר ׁשבּועה; על חלה ׁשבּועה ואין ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָסיני,
סיני. מהר מׁשּבע אינֹו הּדבר ואֹותֹו ׁשּנאסר, הּוא הּדבר זה -ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

.Áּכמֹו ּכן מראין ׁשהּדברים ּתמצא ּבּכתּוב מתּבֹונן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכׁשאּתה
ּבּטּוי: ּבׁשבּועת אֹומר ׁשהרי הּׁשמּועה. מּפי חכמים ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּקּבלּו
ׁשּיאכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו הרׁשּות, ּבדברי - להיטיב אֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלהרע
אֹומר: הּוא ּובנדרים ּבהן; וכּיֹוצא ׁשּיצּום אֹו הּיֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָויׁשּתה
לדברי מצוה ּדברי ּבין חלק ולא יעּׂשה, מּפיו הּיצא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹּככל

ְָהרׁשּות.
.Ë;לצּום חּיב - טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ׁשּיצּום ְְֵֶַַַָָָָהּנֹודר

הּנֹודר וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו מצוה, ּדברי על חלים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּנדרים
זה יֹום ּבֹו ּופגע ימיו, ּכל ׁשליׁשי יֹום אֹו ראׁשֹון יֹום ְִִִֶֶַָָָָָׁשּיצּום
חּיב זה הרי - הּכּפּורים יֹום ערב אֹו טֹוב יֹום הּוא ֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָוהרי
- ּופּורים חנּכה ּבֹו ּפגע חדׁש. ראׁש לֹומר צרי ואין ְֲִִֵֶַַָָָָֹֹֻלצּום.
ּבהם הּצֹום ואּסּור הֹואיל האּלּו; הּימים מּפני נדרֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָיּדחה
מּפני נדרֹו ויּדחה חּזּוק, צריכין הן הרי - סֹופרים ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶָמּדברי

חכמים. ְֲִֵַָגזרת
.È?מּמׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר על אּלא חלים הּנדרים אין ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיצד

עּמֹו; מּלדּבר אסּור אינֹו - קרּבן עלי ּדּבּורי ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהאֹומר:
עלי אסּור ּדּבּורי לֹו: אמר אם וכן מּמׁש. ּבֹו אין ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּדּבּור
,עלי קרּבן ּפרֹותי אֹו עלי אסּורין ּפרֹותי ּכאֹומר: זה אין -ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשאיני קרּבן לחברֹו: האֹומר ,לפיכ עליו. אסּורין ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשהן
;עּמ מהּל ׁשאיני אֹו ,עּמ עֹוּׂשה ׁשאיני אֹו ,עּמ ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמדּבר
;מהּל ׁשאיני מדּבר, ׁשאיני יׁשן, ׁשאיני קרּבן ׁשאמר: ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
חל הּנדר אין - מׁשּמׁש ׁשאיני קרּבן לאׁשּתֹו: ׁשאמר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
וׁשּמּוׁשי ועּׂשּיתי והּלּוכי ּדּבּורי ּכאֹומר: זה והרי אּלּו, ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָּבכל

מּמׁש. ּבהן ׁשאין ּדברים ׁשהן ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָקרּבן,
.‡Èורגלי למעּׂשיהן, וידי לדּבּורֹו, ּפי יאסר האֹומר: ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאבל

האֹומר ,לפיכ עליהן. חל הּנדר הרי - לׁשנתן ועיני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלהּלּוכן,
ורגלי ,עּמ מּלעּׂשֹות וידי ,עּמ מּלדּבר ּפי קרּבן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָלחברֹו:
קרּבן עלי הרי האֹומר: וכן אסּור. זה הרי - עּמ ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָמּלהּל
ּדברֹו על ועבר עּמֹו, אדּבר לא אם אֹו ּפלֹוני עם אדּבר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָֹאם
ּבהן. וכּיֹוצא דּברּתי ולא ּדּברּתי נדר אם וכן ּבקרּבן. חּיב -ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
נדרי אּלא מׁשּפטיהם, מבארין ׁשאנּו אּסר נדרי אּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשאין

ְֵֶהקּדׁש.
.·Èּפי על אף ואסרן, מּמׁש ּבהם ׁשאין ּבדברים ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּנֹודר

הּתר, ּבהן ׁשּינהג לֹו מֹורים אין - עליהם חל הּנדר ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשאין
אּלא עליהן; חל ׁשהּנדר ּובדעּתֹו ּבהן עצמֹו ואסר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהֹואיל

ל ּפיּפֹותחין על אף נדרֹו, לֹו ּומּתירין אחר מּמקֹום ּפתח ֹו ְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
ּבנדרים. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי נאסר, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹׁשּלא

�

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שבועה.1) למהות נדר מהות בין השוני ביטוי; לשבועת נדר שבין דברים ארבעה
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.ËÈׁשּלא ּבֹו מּביט והיה ּוׁשמרֹו, אחד ׁשּבא הּמפקר ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻּדבר
היה אם ׁשּיגּביהֹו עד אּלא ּבהּבטה, קנהּו לא - אדם ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹיּטלּנּו
הּלקֹוחֹות. ׁשּקֹונין ּכדר ּבקרקע, יחזיק אֹו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָמּטלטלין,

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשּבׁשבּועת‡. ּבּטּוי: לׁשבּועת נדרים ּבין יׁש דברים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָארּבעה
על נדר יחּול ּובנדרים ׁשבּועה, על חלה ׁשבּועה אין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּבּטּוי
ׁשבּועת אין חּיב. - ּובנדרים ּפטּור, - ּבׁשבּועה הּמתּפיס ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָנדר.
ּדברי על חלֹות ּונדרים הרׁשּות, ּדברי על אּלא חלה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבּטּוי
ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר על חלה ּבּטּוי ׁשבּועת הרׁשּות. ּכדברי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָמצוה
על אּלא חלין אינן ּונדרים מּמׁש, ּבֹו ׁשאין ּדבר ועל ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָמּמׁש

מּמׁש. ּבֹו ׁשּיׁש ֵֶַָָָּדבר
אם·. קרּבן עלי הרי האֹומר: נדר? על נדר יחּול ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכיצד

חּיב - ואכלּה אכלּנה, אם קרּבן עלי הרי זֹו, ּכּכר ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹאכלּתי
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ואחת. אחת ּכל ְְֵֵֶַַַַַַָָֹעל

ואמר‚. ׁשּנדר, חברֹו ׁשמע חּיב? ּבנדרים הּמתּפיס ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּכיצד
ׁשּנאסר ּבמה אסּור זה הרי - דּבּור ּכדי ּבתֹו 'ּכמֹות ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ'ואני
'ואני', ואמר 'ואני', ׁשאמר זה הּׁשליׁשי ׁשמע חברֹו. ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבֹו
דּבּורֹו ּכדי ּבתֹו 'ואני' אֹומר מהן אחד וכל מאה היּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאפּלּו

אסּורין. ּכּלן הרי - חברֹו ֲֲֲִֵֵֶָֻׁשל
אפּלּו„. ואמר וחזר אסּור, עלי הּזה הּבּׂשר האֹומר: ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָוכן

הּפת הרי - הּזה ּכּבּׂשר הּזאת והּפת ימים: ּכּמה ְֲִֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹאחר
זה ויין הּזאת, ּכּפת זה ּודבׁש ואמר: חזר ונאסרה. ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹנתּפּׂשה

אסּורין. ּכּלן - מאה הן אפּלּו זה, ְֲֲִִִֵֵֶַָָֻּכדבׁש
הּיֹום,‰. אֹותֹו ׁשּיצּום ונדר הּיֹום, רּבֹו אֹו אביו ׁשּמת ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָהרי

ּבֹו ׁשּמת ּכּיֹום עליו זה יֹום הרי אמר: ׁשנים ּולאחר ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָוצם,
התּפיס ׁשהרי ּכלּום; ּבֹו לאכל אסּור זה הרי - רּבֹו אֹו ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹאביו

ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. האסּור ּכּיֹום ואסרֹו זה ְֲֵֵֵֶַַַָָָָֹיֹום
.Âה חלים הרׁשּות?ּכיצד ּכדברי מצוה ּדברי על ּנדרים ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָ

יׁשיבת הרי עליו, אסּורה הּפסח ּבלילי הּמּצה הרי ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהאֹומר:
אסּורֹות הּתפּלין והרי עליו, אסּורה הּסּכֹות ּבחג ְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָֻֻהּסּכה
אֹו יׁשב אֹו אכל ואם עליו, אסּורין אּלּו הרי - עליו ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָּבנטילה
ּבמי לֹומר צרי ואין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹוקה. - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹנטל
ׁשהּוא - הּפסח ּבלילי מּצה אכל אם קרּבן עלי הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשאמר:

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבקרּבן. ְְְֵֵֶַַָָָָֹחּיב
.Êאין ּוׁשבּועֹות מצוה, ּדברי על חלים נדרים מה ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָּומּפני

ּדבר על עצמֹו אֹוסר ׁשהּנׁשּבע מצוה? ּדברי על ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָחלֹות
נמצא עצמֹו. על הּנדּור הּדבר אֹוסר והּנֹודר עליו, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשּנׁשּבע
מהר מׁשּבע עצמֹו ּוכבר עצמֹו, אֹוסר - מצוה לבּטל ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֻהּנׁשּבע

ּבנדר זה ּדבר והאֹוסר ׁשבּועה; על חלה ׁשבּועה ואין ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָסיני,
סיני. מהר מׁשּבע אינֹו הּדבר ואֹותֹו ׁשּנאסר, הּוא הּדבר זה -ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

.Áּכמֹו ּכן מראין ׁשהּדברים ּתמצא ּבּכתּוב מתּבֹונן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכׁשאּתה
ּבּטּוי: ּבׁשבּועת אֹומר ׁשהרי הּׁשמּועה. מּפי חכמים ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּקּבלּו
ׁשּיאכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו הרׁשּות, ּבדברי - להיטיב אֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלהרע
אֹומר: הּוא ּובנדרים ּבהן; וכּיֹוצא ׁשּיצּום אֹו הּיֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָויׁשּתה
לדברי מצוה ּדברי ּבין חלק ולא יעּׂשה, מּפיו הּיצא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹּככל

ְָהרׁשּות.
.Ë;לצּום חּיב - טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ׁשּיצּום ְְֵֶַַַָָָָהּנֹודר

הּנֹודר וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו מצוה, ּדברי על חלים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּנדרים
זה יֹום ּבֹו ּופגע ימיו, ּכל ׁשליׁשי יֹום אֹו ראׁשֹון יֹום ְִִִֶֶַָָָָָׁשּיצּום
חּיב זה הרי - הּכּפּורים יֹום ערב אֹו טֹוב יֹום הּוא ֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָוהרי
- ּופּורים חנּכה ּבֹו ּפגע חדׁש. ראׁש לֹומר צרי ואין ְֲִִֵֶַַָָָָֹֹֻלצּום.
ּבהם הּצֹום ואּסּור הֹואיל האּלּו; הּימים מּפני נדרֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָיּדחה
מּפני נדרֹו ויּדחה חּזּוק, צריכין הן הרי - סֹופרים ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶָמּדברי

חכמים. ְֲִֵַָגזרת
.È?מּמׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר על אּלא חלים הּנדרים אין ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיצד

עּמֹו; מּלדּבר אסּור אינֹו - קרּבן עלי ּדּבּורי ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהאֹומר:
עלי אסּור ּדּבּורי לֹו: אמר אם וכן מּמׁש. ּבֹו אין ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּדּבּור
,עלי קרּבן ּפרֹותי אֹו עלי אסּורין ּפרֹותי ּכאֹומר: זה אין -ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשאיני קרּבן לחברֹו: האֹומר ,לפיכ עליו. אסּורין ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשהן
;עּמ מהּל ׁשאיני אֹו ,עּמ עֹוּׂשה ׁשאיני אֹו ,עּמ ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמדּבר
;מהּל ׁשאיני מדּבר, ׁשאיני יׁשן, ׁשאיני קרּבן ׁשאמר: ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
חל הּנדר אין - מׁשּמׁש ׁשאיני קרּבן לאׁשּתֹו: ׁשאמר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
וׁשּמּוׁשי ועּׂשּיתי והּלּוכי ּדּבּורי ּכאֹומר: זה והרי אּלּו, ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָּבכל

מּמׁש. ּבהן ׁשאין ּדברים ׁשהן ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָקרּבן,
.‡Èורגלי למעּׂשיהן, וידי לדּבּורֹו, ּפי יאסר האֹומר: ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאבל

האֹומר ,לפיכ עליהן. חל הּנדר הרי - לׁשנתן ועיני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלהּלּוכן,
ורגלי ,עּמ מּלעּׂשֹות וידי ,עּמ מּלדּבר ּפי קרּבן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָלחברֹו:
קרּבן עלי הרי האֹומר: וכן אסּור. זה הרי - עּמ ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָמּלהּל
ּדברֹו על ועבר עּמֹו, אדּבר לא אם אֹו ּפלֹוני עם אדּבר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָֹאם
ּבהן. וכּיֹוצא דּברּתי ולא ּדּברּתי נדר אם וכן ּבקרּבן. חּיב -ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
נדרי אּלא מׁשּפטיהם, מבארין ׁשאנּו אּסר נדרי אּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשאין

ְֵֶהקּדׁש.
.·Èּפי על אף ואסרן, מּמׁש ּבהם ׁשאין ּבדברים ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּנֹודר

הּתר, ּבהן ׁשּינהג לֹו מֹורים אין - עליהם חל הּנדר ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשאין
אּלא עליהן; חל ׁשהּנדר ּובדעּתֹו ּבהן עצמֹו ואסר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהֹואיל

ל ּפיּפֹותחין על אף נדרֹו, לֹו ּומּתירין אחר מּמקֹום ּפתח ֹו ְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
ּבנדרים. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי נאסר, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹׁשּלא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שבועה.1) למהות נדר מהות בין השוני ביטוי; לשבועת נדר שבין דברים ארבעה
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ערים‡. ׁשלֹוׁש ׁשּנאמר: מקלט, ערי להפריׁש עּׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמצות
יּׂשראל. ּבארץ אּלא נֹוהגֹות מקלט ערי ואין .ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּתבּדיל

הּירּדן,·. ּבעבר רּבנּו מׁשה הבּדיל ׁשלׁש היּו. ערים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוׁשׁש
ּכנען. ּבארץ יהֹוׁשע הבּדיל ְְְְְִִֶֶַַַָֻוׁשלׁש

ׁשּנאמר:‚. ּכּלן, ׁשּיבּדלּו עד קֹולטת מקלט מערי אחת ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻאין
ׁשאין רּבנּו, מׁשה והֹודיענּו לכם. ּתהיינה מקלט ערי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשׁש
ׁשּבארץ ׁשלׁש ׁשּיבּדלּו עד קֹולטֹות הּירּדן ׁשּבעבר ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשלׁש
לידי מצוה ּובאה הֹואיל אמר: הבּדילן? ולמה ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָּכנען.

ְֲֶַָאקּימּנה.
אּלּו„. על אחרֹות ׁשלׁש מֹוסיפין הּמׁשיח הּמל ֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבימי

הּׁשלׁש על ערים ׁשלׁש עֹוד ל ויספּת ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָהּׁשׁש,
והּקדמֹוני, והּקנּזי הּקיני ּבערי אֹותן? מֹוסיפין והיכן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהאּלה.
נכּבׁשּו. לא ועדין עליהן ּברית אבינּו לאברהם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנכרת
.ּגבל את אלהי ה' ירחיב ואם ּבּתֹורה: נאמר ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֻועליהן

לתּקנם‰. מקלט, לערי הּדרכים לכּון ּדין ּבית ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוחּיבין
מּניחין ואין ּתּקלה. וכל מכׁשֹול ּכל מהן ּומסירין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּולהרחיבן.
ּכדי ּגׁשר, עליו עֹוּׂשין אּלא נהר, ולא גיא ולא ּתל לא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּבּדר
ורחב .הּדר ל ּתכין ׁשּנאמר: לׁשם. הּבֹורח את לעּכב ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹׁשּלא
ּו'מקלט' אּמֹות. ּוׁשּתים מּׁשלׁשים ּפחֹות אין מקלט ערי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּדר
הרצחנים ׁשּיּכירּו ּכדי ּדרכים, ּפרׁשת על ּכתּוב היה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָ'מקלט'

לׁשם. ְְְִָויפנּו
.Âׁשלּוחים מֹוציאין ּדין ּבית ׁשנה ּבכל ּבאדר עּׂשר ְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָָּבחמּׁשה

מתּקנים - ׁשּנתקלקל ׁשּמצאּוהּו מקֹום וכל הּדרכים, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלתּקן
הּכתּוב עליהן מעלה - זה ּבדבר ׁשּנתרּׁשלּו ּדין ּובית ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאֹותֹו.

דמים. ׁשפכּו ְְִִָָּכאּלּו
.Êּבתחּלת מקלט מערי ועיר עיר ּכל ּבין מֹוׁשחין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָוכן

ל ּתכין ׁשּנאמר: ּבׁשוה; מׁשּלׁשֹות ׁשהיּו עד ְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻהפרׁשתן,
.ֶֶַהּדר

.Áולא ּגדֹולֹות, עירֹות לא אֹותן עֹוּׂשין אין מקלט ְְְֲִִֵֵָָָָֹֹערי
ואין ּבינֹונּיֹות. עירֹות אּלא קטּנים, ולא ּגדֹולים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹּכרּכים
אין ואם הּמים. ּובמקֹום ׁשוקים ּבמקֹום אּלא אֹותן ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָמֹוׁשיבין
אּלא אֹותן מֹוׁשיבין ואין מים. לתֹוכן מכניסין - מים ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָׁשם
עליהן. מֹוסיפין - אכלּוסיהן נתמעטּו אכלּוסין. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַֻֻּבמקֹום
ויּׂשראלים. לוּיים ּכהנים לתֹוכן מכניסין - דיֹוריהן ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָֹנתמעטּו
חבלים, ּבתֹוכן מפׁשילין ואין מצֹודֹות, ּבתֹוכן ּפֹורּׂשין ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָואין

ׁשם. מצּויה הּדם ּגֹואל רגל ּתהיה ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּכדי
.Ë.היא מקלט עיר מהן אחת וכל קֹולטֹות, הלוּים ערי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכל

הערים ּכל עיר, ּוׁשּתים ארּבעים ּתּתנּו ועליהם ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:

ּכּלן הּכתּוב הּקיׁשן - עיר ּוׁשמנה ארּבעים ללוּים ּתּתנּו ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֻאׁשר
לקלט. לזֹו ְִָֹזֹו

.Èּובין למקלט ׁשהבּדלּו מקלט ערי ּבין יׁש הפרׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻּומה
ׁשּלא ּבין לדעת ּבין קֹולטֹות מקלט ׁשערי הלוּים? ערי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשאר
אינן הלוּים ערי ּוׁשאר נקלט; - ּבהן ונכנס הֹואיל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלדעת,
נֹותן אינֹו - מקלט ּבערי הּדר ורֹוצח לדעת. אּלא ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָקֹולטֹות
לבעל ּׂשכר נֹותן - הלוּיים ערי ּבׁשאר והּדר ּביתֹו; ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָּׂשכר

ִַַהּבית.
.‡Èׁשעֹומד אילן ּכמֹוה. קֹולט ּתחּומּה - הּקֹולטת עיר ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכל

מּׁשּיּגיע - לּתחּום חּוץ נֹוטה ונֹופֹו מקלט, ערי ּתחּום ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָּבתֹו
לתֹו נֹוטה ונֹופֹו לּתחּום, חּוץ עֹומד היה נקלט. הּנֹוף ְְְְִֵֶַַַַָָָּתחת
עליו. נהרג - ׁשם וההֹורגֹו נקלט, לעּקרֹו מּׁשּיּגיע - ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָָָהּתחּום
ׁשּנאמר: ּבֹו; ּדר הרֹוצח אין - קֹולט ׁשהּתחּום ּפי על ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָואף

ּבתחּומּה. ולא - ּבּה ְְְִַָָָֹויׁשב
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מּניחין‡. - הּכהּו מי נֹודע ולא לארץ, נֹופל ׁשּנמצא ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהרּוג
הּגדֹול ּדין מּבית זקנים חמּׁשה ויֹוצאין ּבמקֹומֹו. ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָאֹותֹו
מּמּנּו ּומֹודדין .וׁשפטי זקני ויצאּו ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּבירּוׁשלים,
זֹו, עיר ּבצד נמצא אפּלּו החלל. ׁשּסביבֹות הערים ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָאל

למּדד. מצוה - הּקרֹובה ׁשהיא ּבוּדאי ידּוע ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהּדבר
הּנהרג·. את קֹוברין הּקרֹובה, העיר ונֹודעה ׁשּמֹודדין ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָאחר

אֹותּה ׁשל ּדין ּובית למקֹומן. ירּוׁשלים זקני וחֹוזרין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָּבמקֹומֹו,
א אנׁשי מּׁשל ּבקר עגלת מביאין ּומֹורידיםהעיר העיר, ֹותּה ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּבּתֹורה. האמּור 'איתן' וזהּו ּבחזקה. ׁשּׁשֹוטף נחל אל ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאֹותּה
אֹותּה‚. ׁשל ּדין ּובית מאחריה. ּבקֹופיץ ׁשם אֹותּה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָועֹורפין

ידיהן את רֹוחצין ּכּלן מאה, הם אפּלּו זקניה, ּכל עם ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻהעיר
ּבלׁשֹון הּנחל ּבתֹו ׁשם ואֹומרים עריפתּה. ּבמקֹום ְְְְְֲִִִִַַַָָָָׁשם
ראּו. לא ועינינּו הּזה הּדם את ׁשפכּו לא ידינּו ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהּקדׁש:
מזֹונֹות, ּבלא ּופטרנּוהּו הּזה הּנהרג לידינּו ּבא ׁשּלא ְְְְְְֱֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּכלֹומר,
ּבלׁשֹון אֹומרים והּכהנים לויה. ּבלא ּופטרנּוהּו ראינּוהּו ְְְְְְְְְֲִִִִַַָָֹֹֹולא
ּברּו והּקדֹוׁש להן. והֹולכין יּׂשראל. לעּמ ּכּפר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּקדׁש:

הּדם. להם ונּכּפר ׁשּנאמר: הּדם, על מכּפר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּוא
מקּדרין„. ואין ּבּמּדה, מדקּדקין - החלל מן ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּכׁשּמֹודדין

עּׂשרים ׁשל ּדין ּבית ּבּה ׁשּיׁש לעיר אּלא מֹודדין ואין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָּבּה.
מביאה אין ׁשּירּוׁשלים לירּוׁשלים; מֹודדין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּוׁשלׁשה.
ּבאדמה ונאמר: לּׁשבטים, נתחּלקה ׁשּלא לפי ערּופה, ְְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹעגלה

לרׁשּתּה. ל נתן אלהי ה' ְְְֱֲִֵֶֶָֹֹאׁשר
.‰- ּדין ּבית ּבּה ׁשאין לעיר אֹו לירּוׁשלים קרֹוב ְְִִִִִֵֵֶַָָָָנמצא

נמצא לֹו. הּסמּוכֹות העירֹות ׁשאר אל ּומֹודדין אֹותּה ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָמּניחין
מֹודדין אין - ּכֹוכבים עֹובדי ּבּה ׁשּיׁש לעיר אֹו לּספר ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָסמּו

ּכֹוכבים. עֹובדי ׁשהרגּוהּו ּבחזקת זה ׁשהרי עּקר; ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּכל
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.Âׁשּבּה הרב ׁשּמנין ּבזמן אּלא מביאה הּקרֹובה העיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאין
ׁשּברחֹוקה אּלּו היּו אם אבל מּמּנה; הרחֹוקה העיר מנין ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּכמֹו
הרב, אחר הֹולכין - מּמּנה הּקרֹובה אנׁשי על ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֻמרּבין

העגלה. מביאין ְְְְִִִֶַָָֻוהמרּבין
.Êא והֹולכין הּתֹורה, מן הרב אחר ׁשהֹולכין ּפי על חראף ְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹ

עדיף. הרב - ִַָָָֹהּקרֹוב
.Áזֹו ּכאנׁשי זֹו ואנׁשי עירֹות, ׁשּתי ּבין מכּון הּנהרג ְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻנמצא

זֹו אם ויאמרּו: ויתנּו ּבׁשּתפּות, אחת עגלה יביאּו - ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֻּבׁשוה
חלקם להם יּתנּו ואּלּו ׁשּלהן, היא הרי - הּקרֹובה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָהיא
יּתנּו ואּלּו ׁשּלהן, היא הרי - הּקרֹובים הם אּלּו ואם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמּתנה;
ּבידי ואפּלּו לצמצם, אפׁשר ׁשאי לפי מּתנה. חלקם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלהן

ָָאדם.
.Ëוראׁשֹו אחד ּבמקֹום גּופֹו נמצא מחטמֹו. מֹודדין? ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָֹמהיכן

אֹותֹו וקֹוברים הראׁש אצל הּגּוף מֹוליכין - אחר ְְְִִִֵֵֶַַָָֹּבמקֹום
ונקּבר ראׁשֹו אצל ּגּופֹו מֹוליכין - מצוה מת ּכל וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֹּבמקֹומֹו.

ְִּבמקֹומֹו.
.Èּכל ׁשל מחטמֹו מֹודדין - זה ּבצד זה רּבים מתים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָנמצאּו

- לכּלם קרֹובה אחת עיר היתה ואם מהן. ואחד ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻאחד
מֹודדין - זה ּגּבי על זה נמצאּו ּכּלן. על אחת עגלה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻמביאה

מּנחין. ׁשהן ּכמֹות העליֹון ְְִִֵֶֶָָֻמן
.‡Èׁשאין מפרּפר, ולא חנּוק לא - חלל יּמצא ּכי ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹנאמר:

ּתלּוי לא - נפל ּבגל. טמּון לא - ּבאדמה חלל. נקרא ְְֲִֵֶַָָָָָָָָֹֹֹזה
הּכהּו מי נֹודע לא הּמים. ּפני על צף לא - ּבּׂשדה ְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹּבאילן.

עֹורפין. היּו לא נֹודע, אם הא -ְִִַָָֹ
.·Èאֹו אּׁשה אֹו עבד אפּלּו אחד, עד ההֹורג ראה ֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאפּלּו

מּׁשרּבּו ,לפיכ עֹורפין. היּו לא - ּבעברה לעדּות ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּפסּול
ערּופה. עגלה ּבטלה - ּבגלּוי ְְְְֲִֶַָָָָָָָהרצחנים

.‚Èהכחיׁשֹו אחד ועד ההֹורג, את ראיתי אֹומר: אחד ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעד
אמּורים? ּדברים ּבּמה עֹורפין. היּו - ראית לא לֹו: ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹואמר
את ראיתי אני אחד: אמר אם אבל ּכאחת; ׁשניהם ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכׁשּבאּו
ּכ אחר ּבא ואם זה, לענין ּכׁשנים נאמן זה הרי - ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָההֹורג
על מׁשּגיחין אין - ראית לא לֹו: ואמר והכחיׁשֹו אחד ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹעד

עֹורפין. ואין האחרֹון, ְְְֲִִֵֵַָּדברי
.„È:לֹו ואמרּו והכחיׁשּוהּו האחד ׁשהעיד אחר ׁשנים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּבאּו

זֹו, את זֹו הּמכחיׁשֹות עדּיֹות ּכׁשּתי הן הרי - ראית ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻלא
אחרת ואּׁשה ההֹורג, את ראיתי אֹומרת: אּׁשה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָועֹורפין.
ׁשּבאּו ּבין עֹורפין, היּו - ראית לא ואֹומרת: אֹותּה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹמכחׁשת
ראינּו, אֹומרים: ׁשנים זֹו. אחר זֹו ׁשּבאּו ּבין ּכאחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּתיהן
אֹומר: אחד עֹורפין. אין - ראיתם לא להן: אֹומר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹואחד

עֹורפין. היּו - ראית לא לֹו: אֹומרים ּוׁשנים ְְְִִִִִִַָָָָֹראיתי,
.ÂËאֹו ּכׁשרים ׁשלׁשּתן ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּבּמה

נׁשים ּוׁשּתי ההֹורג, ראיתי אחד: עד אמר אם אבל ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּפסּולים;
עֹורפין. אין - ראית לא לֹו: אֹומרים ּפסּולים ׁשני ְְְְִִִִֵֵָָֹאֹו

.ÊËועד ההֹורג, ראינּו אֹומרים: ּפסּולים ׁשני אֹו נׁשים ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָׁשּתי
מאה ׁשאפּלּו עֹורפים; - ראיתם לא ואֹומר: מכחיׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאחד
הרי - ּכּלן את מכחיׁש אחד ועד ּפסּולים, מאה אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻנׁשים

אחד. ועד אחד ּכאיׁש ְְִֵֵֶֶָָאּלּו

.ÊÈ,ההֹורג ראינּו אֹומרים: ּפסּולים ׁשלׁשה אֹו נׁשים ְְְִִִִֵַָָָָׁשלׁש
- ראיתם לא אֹומרים: ּפסּולים ארּבעה אֹו נׁשים ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹוארּבע

ז ּבכלעֹורפין. הּמנין רב אחר [הּל] ּבפסּולין הּכלל: ה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
ָמקֹום.

ה'תשע"א תמוז י' שלישי יום
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וכן‡. יּׂשראל, ּבארץ אּלא נֹוהג ערּופה עגלה ּדין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָאין
הּירּדן. ְְֵֵֶַַּבעבר

היתה·. אם אבל ּפחֹות; אֹו ׁשנים ׁשּתי ּבת - ערּופה ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָעגלה
ּפֹוסלין. הּמּומין ואין ּפסּולה. - אחד ויֹום ׁשנים ׁשּתי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּבת
ּבּה נאמר ּכּפרה ּפסּולה; - טרפה היתה אם כן, ּפי על ְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָָָואף

ְִָָּכקדׁשים.
ּבפרה‚. ׁשּפֹוסלין ּכמֹו העגלה את ּפֹוסלֹות העבֹודֹות ְְְְְֲִֶֶֶָָָָָָּכל

אחר 'על' נאמר ולּמה ּבּה. עּבד לא אׁשר ׁשּנאמר: ְֱֱֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻֻאדּמה,
ׁשאר עם העל ּכֹולל ׁשהּוא ּבּה', עּבד לא 'אׁשר ְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּנאמר
ּבׁשעת ׁשּלא ּבין מלאכה ּבׁשעת ּבין ּפֹוסל ׁשהעל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹעבֹודֹות?
ׁשּלא ּפי על אף נפסלה, טפח ּבעל ׁשּמׁשכה ּכיון ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמלאכה,
ּפֹוסלין אין עבֹודֹות ּוׁשאר מלאכה; ּבּה עּׂשה ולא ּבּה ְְְְֲִֵַָָָָָָָָֹחרׁש

מלאכה. ׁשעת עד ְְֶַַָָָאּלא
מּפני„. עליה טּליתֹו ּפרּׂש ּכגֹון לצרּכּה, ׁשהיא מלאכה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכל

ּכגֹון לצרּכּה, ׁשּלא ׁשהיא וכל ּפֹוסלּה; אינֹו - ְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹהּזבּובים
ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפסּולה. - לנּׂשאּה עליה טּליתֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּפרּׂש

אדּמה. ּפרה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְֲִֵֶַָָָֻּכמֹו
הע‰. את עֹורפין ּבּהאין ׁשּנאמר לפי ּבּיֹום, אּלא גלה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשּתי עֹורפין ואין לעריפתּה. ּכׁשר הּיֹום וכל ּכקדׁשים. ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָּכּפרה
חבילֹות. חבילֹות מצֹות עֹוּׂשין ׁשאין ּכאחת, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַעגלֹות

.Â.עריפתּה ּבמקֹום ונקּברת ּבהנאה, אסּורה ערּופה ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָעגלה
נערפה. לא ׁשעדין ּפי על אף ּבהנאה, ּתאסר לּנחל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּומּׁשּתרד
ּבהנאה, אסּורה זֹו הרי - ירידתּה אחר נׁשחטה אֹו מתה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָואם

ְִֵָותּקבר.
.Ê?ּכיצד ּבהנאה. מּתרת זֹו הרי - זֹוממין העדים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻנמצאּו

ׁשנים ּובאּו ההֹורג, את ראיתי אני אחד: עד ׁשאמר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכגֹון
העגלה את והפריׁשּו ראית, לא לֹו: ואמרּו ְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֹוהכחיׁשּוהּו
הּׁשנים הּוזּמּו ּכ ואחר ּפיהם, על לערפּה לּנחל ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָוהֹורידּוה

ּבהנאה. מּתרת זֹו הרי -ֲֲֵֶֶַָָֻ
.Áותרעה ּתצא - העגלה ּתערף ׁשּלא עד ההֹורג ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנמצא

הּספק ׁשעל ּבמקֹומּה; ּתּקבר - ׁשּנערפה אחר נמצא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבעדר.
ׁשּנמצא ּפי על ואף לּה. והלכה ספקּה ּכּפרה מּתחּלתּה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָּבאה
ּתבער ואּתה ׁשּנאמר: יהרג; זה הרי - עריפתּה אחר ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהרֹוצח

הּנקי. ִַַָָהּדם
.Ë,לעֹולם ועבֹודה ּבזריעה אסּור העגלה ּבֹו ׁשּנערפה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּנחל

ׁשם העֹובד וכל יּזרע. ולא ּבֹו יעבד לא אׁשר ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
אֹו זרע אֹו חפר אֹו ׁשחרׁש ּכגֹון קרקע, ׁשל ּבגּופּה ְְְֲֶֶַַַַַָָָָָעבֹודה
ּפׁשּתן ׁשם לסרק ּומּתר לֹוקה. זה הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻנטע
ּתפרֹו, אֹו ּבגד ׁשם ׁשארג ּכמי ׁשּזה אבנים, ׁשם ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּולנּקר
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.Âׁשּבּה הרב ׁשּמנין ּבזמן אּלא מביאה הּקרֹובה העיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאין
ׁשּברחֹוקה אּלּו היּו אם אבל מּמּנה; הרחֹוקה העיר מנין ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּכמֹו
הרב, אחר הֹולכין - מּמּנה הּקרֹובה אנׁשי על ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֻמרּבין

העגלה. מביאין ְְְְִִִֶַָָֻוהמרּבין
.Êא והֹולכין הּתֹורה, מן הרב אחר ׁשהֹולכין ּפי על חראף ְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹ

עדיף. הרב - ִַָָָֹהּקרֹוב
.Áזֹו ּכאנׁשי זֹו ואנׁשי עירֹות, ׁשּתי ּבין מכּון הּנהרג ְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻנמצא

זֹו אם ויאמרּו: ויתנּו ּבׁשּתפּות, אחת עגלה יביאּו - ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֻּבׁשוה
חלקם להם יּתנּו ואּלּו ׁשּלהן, היא הרי - הּקרֹובה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָהיא
יּתנּו ואּלּו ׁשּלהן, היא הרי - הּקרֹובים הם אּלּו ואם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמּתנה;
ּבידי ואפּלּו לצמצם, אפׁשר ׁשאי לפי מּתנה. חלקם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלהן

ָָאדם.
.Ëוראׁשֹו אחד ּבמקֹום גּופֹו נמצא מחטמֹו. מֹודדין? ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָֹמהיכן

אֹותֹו וקֹוברים הראׁש אצל הּגּוף מֹוליכין - אחר ְְְִִִֵֵֶַַָָֹּבמקֹום
ונקּבר ראׁשֹו אצל ּגּופֹו מֹוליכין - מצוה מת ּכל וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֹּבמקֹומֹו.

ְִּבמקֹומֹו.
.Èּכל ׁשל מחטמֹו מֹודדין - זה ּבצד זה רּבים מתים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָנמצאּו

- לכּלם קרֹובה אחת עיר היתה ואם מהן. ואחד ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻאחד
מֹודדין - זה ּגּבי על זה נמצאּו ּכּלן. על אחת עגלה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻמביאה

מּנחין. ׁשהן ּכמֹות העליֹון ְְִִֵֶֶָָֻמן
.‡Èׁשאין מפרּפר, ולא חנּוק לא - חלל יּמצא ּכי ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹנאמר:

ּתלּוי לא - נפל ּבגל. טמּון לא - ּבאדמה חלל. נקרא ְְֲִֵֶַָָָָָָָָֹֹֹזה
הּכהּו מי נֹודע לא הּמים. ּפני על צף לא - ּבּׂשדה ְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹּבאילן.

עֹורפין. היּו לא נֹודע, אם הא -ְִִַָָֹ
.·Èאֹו אּׁשה אֹו עבד אפּלּו אחד, עד ההֹורג ראה ֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאפּלּו

מּׁשרּבּו ,לפיכ עֹורפין. היּו לא - ּבעברה לעדּות ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּפסּול
ערּופה. עגלה ּבטלה - ּבגלּוי ְְְְֲִֶַָָָָָָָהרצחנים

.‚Èהכחיׁשֹו אחד ועד ההֹורג, את ראיתי אֹומר: אחד ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעד
אמּורים? ּדברים ּבּמה עֹורפין. היּו - ראית לא לֹו: ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹואמר
את ראיתי אני אחד: אמר אם אבל ּכאחת; ׁשניהם ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכׁשּבאּו
ּכ אחר ּבא ואם זה, לענין ּכׁשנים נאמן זה הרי - ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָההֹורג
על מׁשּגיחין אין - ראית לא לֹו: ואמר והכחיׁשֹו אחד ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹעד

עֹורפין. ואין האחרֹון, ְְְֲִִֵֵַָּדברי
.„È:לֹו ואמרּו והכחיׁשּוהּו האחד ׁשהעיד אחר ׁשנים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּבאּו

זֹו, את זֹו הּמכחיׁשֹות עדּיֹות ּכׁשּתי הן הרי - ראית ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻלא
אחרת ואּׁשה ההֹורג, את ראיתי אֹומרת: אּׁשה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָועֹורפין.
ׁשּבאּו ּבין עֹורפין, היּו - ראית לא ואֹומרת: אֹותּה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹמכחׁשת
ראינּו, אֹומרים: ׁשנים זֹו. אחר זֹו ׁשּבאּו ּבין ּכאחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּתיהן
אֹומר: אחד עֹורפין. אין - ראיתם לא להן: אֹומר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹואחד

עֹורפין. היּו - ראית לא לֹו: אֹומרים ּוׁשנים ְְְִִִִִִַָָָָֹראיתי,
.ÂËאֹו ּכׁשרים ׁשלׁשּתן ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּבּמה

נׁשים ּוׁשּתי ההֹורג, ראיתי אחד: עד אמר אם אבל ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּפסּולים;
עֹורפין. אין - ראית לא לֹו: אֹומרים ּפסּולים ׁשני ְְְְִִִִֵֵָָֹאֹו

.ÊËועד ההֹורג, ראינּו אֹומרים: ּפסּולים ׁשני אֹו נׁשים ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָׁשּתי
מאה ׁשאפּלּו עֹורפים; - ראיתם לא ואֹומר: מכחיׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאחד
הרי - ּכּלן את מכחיׁש אחד ועד ּפסּולים, מאה אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻנׁשים

אחד. ועד אחד ּכאיׁש ְְִֵֵֶֶָָאּלּו

.ÊÈ,ההֹורג ראינּו אֹומרים: ּפסּולים ׁשלׁשה אֹו נׁשים ְְְִִִִֵַָָָָׁשלׁש
- ראיתם לא אֹומרים: ּפסּולים ארּבעה אֹו נׁשים ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹוארּבע

ז ּבכלעֹורפין. הּמנין רב אחר [הּל] ּבפסּולין הּכלל: ה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
ָמקֹום.

ה'תשע"א תמוז י' שלישי יום

עּׂשירי ¦¦£¤¤ּפרק

וכן‡. יּׂשראל, ּבארץ אּלא נֹוהג ערּופה עגלה ּדין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָאין
הּירּדן. ְְֵֵֶַַּבעבר

היתה·. אם אבל ּפחֹות; אֹו ׁשנים ׁשּתי ּבת - ערּופה ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָעגלה
ּפֹוסלין. הּמּומין ואין ּפסּולה. - אחד ויֹום ׁשנים ׁשּתי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּבת
ּבּה נאמר ּכּפרה ּפסּולה; - טרפה היתה אם כן, ּפי על ְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָָָואף

ְִָָּכקדׁשים.
ּבפרה‚. ׁשּפֹוסלין ּכמֹו העגלה את ּפֹוסלֹות העבֹודֹות ְְְְְֲִֶֶֶָָָָָָּכל

אחר 'על' נאמר ולּמה ּבּה. עּבד לא אׁשר ׁשּנאמר: ְֱֱֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻֻאדּמה,
ׁשאר עם העל ּכֹולל ׁשהּוא ּבּה', עּבד לא 'אׁשר ְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּנאמר
ּבׁשעת ׁשּלא ּבין מלאכה ּבׁשעת ּבין ּפֹוסל ׁשהעל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹעבֹודֹות?
ׁשּלא ּפי על אף נפסלה, טפח ּבעל ׁשּמׁשכה ּכיון ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמלאכה,
ּפֹוסלין אין עבֹודֹות ּוׁשאר מלאכה; ּבּה עּׂשה ולא ּבּה ְְְְֲִֵַָָָָָָָָֹחרׁש

מלאכה. ׁשעת עד ְְֶַַָָָאּלא
מּפני„. עליה טּליתֹו ּפרּׂש ּכגֹון לצרּכּה, ׁשהיא מלאכה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכל

ּכגֹון לצרּכּה, ׁשּלא ׁשהיא וכל ּפֹוסלּה; אינֹו - ְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹהּזבּובים
ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפסּולה. - לנּׂשאּה עליה טּליתֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּפרּׂש

אדּמה. ּפרה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְֲִֵֶַָָָֻּכמֹו
הע‰. את עֹורפין ּבּהאין ׁשּנאמר לפי ּבּיֹום, אּלא גלה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשּתי עֹורפין ואין לעריפתּה. ּכׁשר הּיֹום וכל ּכקדׁשים. ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָּכּפרה
חבילֹות. חבילֹות מצֹות עֹוּׂשין ׁשאין ּכאחת, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַעגלֹות

.Â.עריפתּה ּבמקֹום ונקּברת ּבהנאה, אסּורה ערּופה ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָעגלה
נערפה. לא ׁשעדין ּפי על אף ּבהנאה, ּתאסר לּנחל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּומּׁשּתרד
ּבהנאה, אסּורה זֹו הרי - ירידתּה אחר נׁשחטה אֹו מתה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָואם

ְִֵָותּקבר.
.Ê?ּכיצד ּבהנאה. מּתרת זֹו הרי - זֹוממין העדים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻנמצאּו

ׁשנים ּובאּו ההֹורג, את ראיתי אני אחד: עד ׁשאמר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכגֹון
העגלה את והפריׁשּו ראית, לא לֹו: ואמרּו ְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֹוהכחיׁשּוהּו
הּׁשנים הּוזּמּו ּכ ואחר ּפיהם, על לערפּה לּנחל ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָוהֹורידּוה

ּבהנאה. מּתרת זֹו הרי -ֲֲֵֶֶַָָֻ
.Áותרעה ּתצא - העגלה ּתערף ׁשּלא עד ההֹורג ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנמצא

הּספק ׁשעל ּבמקֹומּה; ּתּקבר - ׁשּנערפה אחר נמצא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבעדר.
ׁשּנמצא ּפי על ואף לּה. והלכה ספקּה ּכּפרה מּתחּלתּה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָּבאה
ּתבער ואּתה ׁשּנאמר: יהרג; זה הרי - עריפתּה אחר ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהרֹוצח

הּנקי. ִַַָָהּדם
.Ë,לעֹולם ועבֹודה ּבזריעה אסּור העגלה ּבֹו ׁשּנערפה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּנחל

ׁשם העֹובד וכל יּזרע. ולא ּבֹו יעבד לא אׁשר ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
אֹו זרע אֹו חפר אֹו ׁשחרׁש ּכגֹון קרקע, ׁשל ּבגּופּה ְְְֲֶֶַַַַַָָָָָעבֹודה
ּפׁשּתן ׁשם לסרק ּומּתר לֹוקה. זה הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻנטע
ּתפרֹו, אֹו ּבגד ׁשם ׁשארג ּכמי ׁשּזה אבנים, ׁשם ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּולנּקר
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ולא יעבד לא נאמר: לכ הּקרקע. ּבגּוף מלאכה ְְְְְֱֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשאינּה
העבֹודה ּכל אף קרקע, ׁשל ּבגּופּה ּזריעה מה - ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָיּזרע

קרקע. ׁשל ּבגּופּה אּלא אינּה ׁשם ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאסרה
.Èקרֹו עיר -אנׁשי ערּופה עגלה הביאּו ולא ׁשּנתאחרּו בה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

עגלה ׁשחּיבי ׁשנים; ּכּמה לאחר ואפּלּו ּומביאין, אֹותן ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכֹופין
יֹום אחר להביא חּיבים - הּכּפּורים יֹום עליה ׁשעבר ְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָערּופה

ִִַהּכּפּורים.

ה'תשע"א תמוז י"א רביעי יום

עּׂשר אחד ¨¨©©¤¤ּפרק

ועּׂשית‡. ׁשּנאמר: לגּגֹו, מעקה אדם לעּׂשֹות עּׂשה ְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמצות
האֹוצרֹות ּבית אבל ּדירה; ּבית ׁשּיהיה והּוא, .לגּג ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּמעקה
ּבֹו ׁשאין ּבית וכל לֹו. זקּוק אינֹו - ּבהן וכּיֹוצא הּבקר ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּובית

הּמעקה. מן ּפטּור - אּמֹות ארּבע על אּמֹות ְְֲִֶַַַַַַַַַָארּבע
יּפל·. ּכי ׁשּנאמר: ּבמעקה; חּיבין - ׁשּתפין ׁשני ׁשל ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻּבית

נאמר לּמה ּכן, אם ּבנֹופל. אּלא ּתלה לא - מּמּנּו ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהּנפל
ׁשאינן לפי מדרׁשֹות, ּובּתי ּכנסּיֹות ּבּתי למעט ?'ּגּג'ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
אינֹו - מּגּגֹו ּגבֹוהה הרּבים רׁשּות היתה לדירה. ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָעּׂשּויים
לתֹוכֹו. ולא - מּמּנּו הּנפל יּפל ּכי ׁשּנאמר: למעקה; ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹזקּוק

יּפל‚. ׁשּלא ּכדי טפחים, מעּׂשרה ּפחֹות אין הּמעקה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹּגבּה
אדם ׁשּיּׁשען ּכדי חזקה הּמחיצה להיֹות וצרי הּנֹופל. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמּמּנּו
מצות ּבּטל - מעקה ּבלא ּגּגֹו הּמּניח וכל ּתּפל. ולא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹעליה
ּדמים תּׂשים ולא ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא על ועבר ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹעּׂשה,
מעּׂשה. ּבֹו ׁשאין מּפני זה, לאו על לֹוקין ואין .ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָּבבית

ּבּה„. ׁשּיּכׁשל וראּוי סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל ואחד הּגג ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָאחד
ׁשּיׁש ּבין ּבחצרֹו, ּבֹור אֹו ּבאר לֹו ׁשהיתה ּכגֹון וימּות. ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָאדם
עּׂשרה גבֹוהה חליא לעּׂשֹות חּיב - מים ּבֹו ׁשאין ּבין מים ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּבֹו
וימּות. אדם ּבּה יּפל ׁשּלא ּכדי ּכּסּוי, לּה לעּׂשֹות אֹו ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹֹטפחים,
להסירֹו עּׂשה מצות - נפׁשֹות סּכנת ּבֹו ׁשּיׁש מכׁשֹול ּכל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָוכן
ל הּׁשמר ׁשּנאמר: יפה; יפה ּבּדבר ּולהּזהר מּמּנּו ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּולהּׁשמר
לידי הּמביאין הּמכׁשֹולֹות והּניח הסיר, לא ואם .נפׁש ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַֹֹּוׁשמר

ּדמים'. תּׂשים ּב'לא ועבר עּׂשה, מצות ּבּטל - ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹסּכנה
סּכנת‰. ּבהם ׁשּיׁש מּפני חכמים אסרּו דברים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרּבה

ּומה ּבעצמי, מסּכן הריני ואֹומר: עליהן העֹובר וכל ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָנפׁשֹות.
מּכת אֹותֹו מּכין - ּבכ מקּפיד איני אֹו ,ּבכ עלי ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָּלאחרים

ְַמרּדּות.
.Â.ויׁשּתה המקּלח הּסּלֹון על ּפיו אדם יּניח לא הן: ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹואּלּו

יבלע ׁשּמא האגּמים, ּומן הּנהרֹות מן ּבּלילה יׁשּתה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹולא
ׁשתה ׁשּמא מגּלים, מים יׁשּתה ולא רֹואה. אינֹו והּוא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻעלּוקה

וימּות. עפר מּזֹוחלי ּבֹו וכּיֹוצא נחׁש ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָמהן
.Ê,והּיין הּמים, ּגּלּוי: מּׁשּום האסּורין הּמׁשקין הן ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָואּלּו

והחלב, לחמץ, להׁשּתּנֹות טעמֹו התחיל ואפּלּו מזּוג, ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹואפּלּו
על מקּפידין אין - הּמׁשקין ּכל ׁשאר אבל והּציר. ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָוהּדבׁש,

מהן. ׁשֹותין ארס ּבעלי ׁשאין ֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָּגּלּוין,
.Áוכן אסּור. - ונתּגּלה ,ׁשּנחּת ואבּטיח ׁשּנתרּסק, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּׁשּום

ּגּלּוי. מּׁשּום ּבהן אין - ּתֹוסס ויין מבּׁשל יין ּבהן. ּכּיֹוצא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻּכל

אֹו ויין ימים. ׁשלׁשה עד ּדריכתֹו מּׁשעת הּיין הּוא ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָותֹוסס
וכן מהן; עֹולה ׁשההבל זמן ּכל חּמין, ׁשהיּו חלב אֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמים
אחר טּפה לתֹוכן מלמעלה יֹורד הּמׁשקה ׁשהיה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמׁשקין

ׁש והּוא מּׁשּוםטּפה, ּבהן אין אּלּו ּכל - ויֹורד טֹורד ּיהיה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ
ההבל ּומן הּמׁשקה מּבעּבּוע מתיראים עפר ׁשּזֹוחלי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּגּלּוי;

מּמּנּו. ׁשֹותין ְִִֵֶואין
.Ëמּׁשּום ּבהן אין - ּתּורמֹוסין ּומי ׁשלקֹות ּומי ּכבׁשין ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָמי

אם ותּורמֹוסין: ּוׁשלקֹות ּכבׁשין ּבהן ׁשּׁשרה מים ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָּגּלּוי.
נֹותן ּבהם אין ואם ּגּלּוי, מּׁשּום ּבהם אין - טעמן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָנׁשּתּנה
ודרמֹוסקין ּפריׁשים ּבהם ׁשהדיח מים וכן אסּורין. - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָטעם

ּגּלּוי. מּׁשּום אסּורין - ְֲִִִֶלחֹולה
.Èמרים דברים אֹו ּכפלּפלין, חּדין דברים ּבֹו ׁשּנתחּבר ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָיין

והּוא ּגּלּוי. מּׁשּום ּבֹו אין - טעּמם ׁשּנׁשּתּנה עד ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָּכאפסנּתין,
הּמׁשקין. ּבׁשאר ְְִִִַַַָהּדין

.‡Èּבּיֹום ּבין ׁשּנתּגּלּו, ּגּלּוי מּׁשּום האסּורין הּמׁשקין ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָּכל
אין - יׁשן אדם ּבצּדן היה ואפּלּו אסּורין. - ּבּלילה ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָּבין
ׁשּיצא ּכדי ויאסרּו? יׁשהּו וכּמה הּזֹוחלין. על יׁשן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאימת

למקֹומֹו. ויחזר ויׁשּתה ּכלי אזן מּתחת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָֹֹהרחׁש
.·Èנּכר הּסם ׁשּיהיה ּכדי נתּגּלּו: אם ׁשּיאסרּו הּמים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשעּור

ּבהן ׁשּתאבד ּכדי מרּבין הּמים היּו אם אבל ּומּזיק. ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבהן
הּדין וכן ּבקרקעֹות. ּבין ּבכלים ּבין מּתרין, אּלּו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָֻהּמרה

הּמׁשקין. ְְִִַַָּבׁשאר
.‚Èמגּלה לגין ּגּלּוי. מּׁשּום ּבֹו אין - ׁשהּוא ּכל הּמֹוׁש ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻמעין

אפּלּו ּבבֹור אֹו ׁשּלֹו, ּבּתיק אֹו ּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָׁשהּניחֹו
ּבטרקלין אֹו אּמה, מאה ּגבֹוּה ּבמגּדל אֹו אּמה, מאה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹעמק

ּב אסּור. זה הרי - ּומסּיד הּמגּדלמיּפה את אֹו הּתבה את דק ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻ
אסּור. - נקב ּבהן היה ואם מּתר. זה הרי - הּניחֹו ּכ ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻואחר

קטן. ׁשל קטּנה אצּבע ׁשּתּכנס ּכדי ּבּנקב? יהא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכּמה
.„Èולא ּתׁשעה מּמּנה ׁשּׁשתּו ּפי על אף ׁשּנתּגּלתה, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹחבית

עּׂשירי ׁשּׁשתה ואמרּו היה מעּׂשה עּׂשירי. יׁשּתה לא - ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹמתּו
זֹוחלי חמת סם ויׁש למּטה. ׁשקע הּנחׁש ׁשארס מּפני ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָומת,
ּבאמצע נתלית ׁשהיא סם ויׁש למעלה, וצף ׁשעֹולה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעפר
וכן ּבמסּננת. סּננֹו ואפּלּו אסּור. הּכל לפיכ ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהּמׁשקה,
מתּו ולא ּתׁשעה מּמּנּו ׁשאכלּו ּפי על אף ׁשּנתּגּלה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאבּטיח

עּׂשירי. יאכל לא -ֲִִַֹֹ
.ÂËירּבץ ולא הרּבים, לרׁשּות יׁשּפכם לא - ׁשּנתּגּלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹמים

ּבהן ירחץ ולא הּטיט, את ּבהן יגּבל ולא הּבית, את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבהם
ּבהמת ולא ּבהמּתֹו לא מהן יׁשקה ולא ורגליו, ידיו ְְְְְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹּפניו

לחתּול. אֹותן מׁשקה אבל ְְֲֲֵֶַָָָחברֹו;
.ÊË- ּתרּומה ׁשל היא אפּלּו מגּלין, ּבמים ׁשּנּלֹוׁשה ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֻעּסה

אסּורה. - הּפת נאפית ואפּלּו ֱֲֲִִֵֵֶַַַָָּתּׂשרף.

ה'תשע"א תמוז י"ב חמישי יום

עּׂשר ׁשנים ּפרק
יוםרביעי־חמישיי"א־י"בתמוז

¤¤§¥¨¨

ׁשאכלּו‡. אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא הּנחׁש ׁשּנׁשכן עֹוף אֹו חּיה ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבהמה
אסּורים אּלּו הרי - ּבגּופֹו ׁשּיׁשּתּנה קדם האדם, הּממית ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹסם
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ׁשּנמצאּו ועֹוף חּיה ּבהמה ,לפיכ נפׁשֹות. סּכנת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָמּׁשּום
הרי - טרפה מּׁשּום מּתרין ׁשהן ּפי על אף רגלים, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻחתּוכי
עד נׁשכן, עפר מּזֹוחלי אחד ׁשּמא סּכנה, מּׁשּום אסּורין ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָאּלּו

ּבת אֹותן צֹולה ּבֹודקן? ּכיצד נתחּתׁשּיּבדקּו. לא אם ּנּור, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
מּתרין. אּלּו הרי - הּצלי מּׁשאר נׁשּתּנה ולא ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻהּבּׂשר

והּדלּועין·. והּקּׁשּואים וענבים, ּתאנים נּקּורי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָוכן
ּבין ּביֹותר, גדֹולים היּו אפּלּו והּמלפפֹונֹות, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָוהאבּטיחין
ּבֹו ׁשּיׁש ּכל הּכלי, ּבתֹו היּו ואפּלּו מחּברין, ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֻּתלּוׁשין
נׁשכֹו. ּבֹו וכּיֹוצא נחׁש ׁשּמא אסּור, - נׁשּו ונמצא ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָלחה
אסּורין, אּלּו הרי - ּומנּקר יֹוׁשב עכּבר אֹו צּפֹור ראה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָואפּלּו

נּקב. נקב ּבמקֹום ְִִֵֶֶֶָׁשּמא
ּגּלּוי.‚. מּׁשּום ּבהם אין - ׁשּלהן העקץ ׁשּנּטל ענב אֹו ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּתאנה

ּתאנה חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבּלילה וענבים ּתאנים אדם אֹוכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָלפיכ
- ׁשּיבׁשה נקּורה ּותמרה ּגרֹוגרת, ונעּׂשית ׁשּיבׁשה ְְְְְְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָָָָנקּורה

מּתרֹות. ְֵֶָֻׁשּתיהן
יׁש„. ׁשּמא ּפיו, לתֹו דינרים אֹו מעֹות לּתן לאדם ְְִִִִֵֵֶָָָָָָאסּור

ׁשּכל זעה; אֹו מצרעין אֹו ׁשחין מּכי ׁשל יבׁש רק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻעליהן
הּפנים. מּזעת חּוץ הּמות, סם - אדם ִִֵֵֶַַַַַָָָָזעת

ּבידֹו‰. נגע ׁשּמא ׁשחיֹו, ּתחת ידֹו ּפס אדם יּתן לא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכן
הּתבׁשיל יּתן ולא עסקנּיֹות. ׁשהּידים רע; ּבסם אֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹּבמצרע
ּבֹו יּפל ׁשּמא ּבסעּדה, עֹוסק ׁשהּוא ּפי על אף הּמּטה, ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻּתחת

רֹואהּו. אינֹו והּוא הּמּזיק ְִֵֵַַָָדבר
.Âׁשּמא הּצנֹון, ּבתֹו אֹו האתרֹוג ּבתֹו הּסּכין ינעץ לא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹוכן

קיר ּתחת לעבר לאדם אסּור וכן וימּות. חּדּה על אדם ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹֹֻיּפל
ּכּיֹוצא ּכל וכן לחרּבה. לּכנס אֹו רעּוע, ּגׁשר על אֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻנטּוי,

ּבמקֹומן. לעבר אסּור - הּסּכנֹות מּׁשאר ְְֲִִֵַַַָָָָָֹּבאּלּו
.Êׁשהן מּפני ּכֹוכבים, העֹובד עם להתיחד ליהּודי אסּור ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָוכן

ּפגע .ּבּדר עּמהן יתלּוה ולא ּדמים. ׁשפיכּות על ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹחׁשּודים
אֹו ּבמעלה עֹולין היּו לימינֹו. מחזירֹו - ּבּדר ּכֹוכבים ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָעֹובד
ּכֹוכבים ועֹובד למּטה יּׂשראל יהיה לא - ּבירידה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹיֹורדים
ׁשּמא למּטה, ּכֹוכבים ועֹובד למעלה יּׂשראל אּלא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלמעלה,
ּגלּגלּתֹו. את ירץ ׁשּמא לפניו, יׁשח ואל להמיתֹו. עליו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֻיּפל

.Á,הּדר את לֹו ירחיב - ?הֹול אּתה לאן ׁשאלֹו: ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָאם
אל אבא אׁשר עד ׁשּנאמר: לעּׂשו; יעקב ׁשהרחיב ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּכדר

ּׂשעירה. ֲִִֵָֹאדני
.Ëּכן אם אּלא ּכֹוכבים, העֹובד מן רפּואה לּקח ְִִִִֵֵֶַָָָָָאסּור

האּפיקֹורֹוס, מן להתרּפאת ואסּור ׁשּיחיה. מּמּנּו ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָֹנתיאׁשּו
לּקח ּומּתר אחריו. יּמׁשכּו ׁשּמא מּמּנּו, ׁשּנתיאׁשּו ּפי על ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻואף
מּבחּוץ, ׁשּבּגּוף למּכה אֹו לבהמה ּכֹוכבים העֹובד מן ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָרפּואה
אסּור - סּכנה ׁשל מּכה היתה ואם ּורטּיה. מלּוגמא ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָָּכגֹון
אין - הּׁשּבת את עליה ׁשּמחּללין מּכה וכל מּמּנּו. ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלּקח

מהם. ְְִִֵֶַמתרּפאין
.Èּפלֹוני סם לֹו: ויאמר ּכֹוכבים, עֹובד לרֹופא לׁשאל ְְְְִִִֵֵַַָָֹֹֻּומּתר

מּמּנּו. יּקח לא אבל ּתעּׂשה; וכ וכ ,ל ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹיפה
.‡Èאם יהרגּנּו. ׁשּמא הּיחיד, ּברׁשּות מהן להסּתּפר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואסּור

ּדּמה ואם להרגֹו. ׁשּמתירא מּפני מּתר, - חׁשּוב אדם ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָָָֻהיה
ּכֹוכבים ולאלעֹובד מּמּנּו ׁשּיפחד ּכדי חׁשּוב אדם ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

מּמּנּו. להסּתּפר מּתר זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֻיהרגּנּו

.·Èואין הּמלחמה. ּכלי ּכל ּכֹוכבים לעֹובדי למּכר ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֹאסּור
ולא סּכין, לא להן מֹוכרין ואין הּזין. את להם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹמׁשחיזין
ּברזל ׁשל ׁשלׁשלאֹות ולא ּברזל], [ׁשל ּכבלים ולא ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹקֹולרין,
נזק ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל ולא ואריֹות, דּבים ולא ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻהנּדּואה,

להגן. אּלא ׁשאינן ּתריסין, להן מֹוכרין אבל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלרּבים.
.‚Èלמּכר אסרּו ּכ ּכֹוכבים, לעֹובד למּכר ׁשאסרּו ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹּוכׁשם

לחיל זין ּכלי למּכר ּומּתר ּכֹוכבים. לעֹובד ׁשּמֹוכר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻליּׂשראל
יּׂשראל. על מגיּנין ׁשהן מּפני הּמדינה, ּבני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשל

.„Èליּׂשראל למּכר אסּור ּכֹוכבים לעֹובד למּכר ׁשאסּור ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֹֹּכל
עברה עֹוברי יד מחזיק ׁשּנמצא מּפני לסטים, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהּוא
ׁשאינּה עצה והּׂשיאֹו ּבדבר עּור הּמכׁשיל ּכל וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומכׁשילֹו.
רֹואה ואינֹו עּור ׁשהּוא עברה, עֹוברי ידי ׁשחּזק אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָהֹוגנת,
תעּׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - לּבֹו ּתאות מּפני האמת ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹדר
עצה, מּמ לּטל הּבא מכׁשל; תּתן לא עּור ולפני ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹׁשּנאמר:

לֹו. ההֹוגנת עצה לֹו ֵֵֶֶַָּתן
.ÂËלעבד אֹו ּכֹוכבים לעֹובד טֹובה עצה להּׂשיא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָואסּור

עֹומד והּוא מצוה, דבר ׁשּיעּׂשה עצה להּׂשיאֹו ואפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָרׁשע.
עצה ׁשהּׂשיא על אּלא דנּיאל נתנּסה ולא אסּור. - ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּברׁשעֹו
יׁשּפר מלּכי מלּכא להן ׁשּנאמר: צדקה, לּתן ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלנבּוכדנּצר

.ֲָעל
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מּׂשאּה,‡. ּתחת רֹובצת ּובהמּתֹו ,ּבּדר ּבחברֹו ׁשּפגע ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמי
יֹותר עליה ׁשהיה ּבין לּה הראּוי מּׂשא עליה ׁשהיה ֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָּבין
עּׂשה, מצות וזֹו מעליה. לפרק מצוה זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמּמּׂשאּה

עּמֹו. ּתעזב עזב ֱֲִֶֶַַָֹֹׁשּנאמר:
ויחזר·. עּמֹו, יקים אּלא ,ויל נבהל ויּניחּנּו יפרק ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹולא

עּׂשה מצות זֹו עּמֹו. ּתקים הקם ׁשּנאמר: עליה; מּׂשאֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָויטען
מצות ּבּטל - טען ולא ּפרק ולא נבהל הּניחֹו ואם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹאחרת.
את תראה לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא מצות על ועבר ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹעּׂשה,

.אחי ֲִָחמֹור
מּטּמא‚. אינֹו - הּקברֹות ּבבית רֹובצת והּבהמה ּכהן, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהיה

זקן היה אם וכן אבדה. להׁשיב מּטּמא ׁשאינֹו ּכׁשם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָלּה,
ּפטּור. כבֹודֹו, לפי ואינּה הֹואיל - ולפרק לטען ּדרּכֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹׁשאין

הרי„. - ּופֹורק טֹוען היה ׁשּלֹו היתה ׁשאּלּו ּכל הּכלל: ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹזה
ועֹוּׂשה חסיד היה ואם חברֹו. ּבׁשל ולפרק לטען חּיב ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹזה
ּבהמת וראה הּגדֹול הּנּׂשיא היה אפּלּו הּדין, מּׁשּורת ְְֱֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָלפנים
- ּבהן וכּיֹוצא קנים אֹו ּתבן ׁשל מּׂשאּה ּתחת רֹובצת ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחברֹו

עּמֹו. וטֹוען ְִֵֵּפֹורק
ּפעם‰. ולפרק לטען חּיב - ונפלה וחזרה וטען, ְְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָֹֹּפרק

ּתקים הקם ּתעזב, עזב ׁשּנאמר: ּפעמים; מאה אפּלּו ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאחרת,
אֹומר ּכן אם אּלא ּפרסה, עד עּמֹו להּדּדֹות צרי לפיכ ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָעּמֹו.

.ל צרי איני הּמּׂשא: ּבעל ְִִֵַַַַָָלֹו
.Âראּיה מּׁשּיראהּו עּמֹו? ולטען לפרק יתחּיב ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹמאימתי

תפּגע'. 'ּכי ונאמר תראה', 'ּכי נאמר ׁשהרי ּכפגיעה; ְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָׁשהיא
וׁשׁש וׁשּׁשים מאתים ּביניהם מּׁשּיהיה חכמים, ׁשערּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוכּמה?
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ׁשּנמצאּו ועֹוף חּיה ּבהמה ,לפיכ נפׁשֹות. סּכנת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָמּׁשּום
הרי - טרפה מּׁשּום מּתרין ׁשהן ּפי על אף רגלים, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻחתּוכי
עד נׁשכן, עפר מּזֹוחלי אחד ׁשּמא סּכנה, מּׁשּום אסּורין ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָאּלּו

ּבת אֹותן צֹולה ּבֹודקן? ּכיצד נתחּתׁשּיּבדקּו. לא אם ּנּור, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
מּתרין. אּלּו הרי - הּצלי מּׁשאר נׁשּתּנה ולא ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻהּבּׂשר

והּדלּועין·. והּקּׁשּואים וענבים, ּתאנים נּקּורי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָוכן
ּבין ּביֹותר, גדֹולים היּו אפּלּו והּמלפפֹונֹות, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָוהאבּטיחין
ּבֹו ׁשּיׁש ּכל הּכלי, ּבתֹו היּו ואפּלּו מחּברין, ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֻּתלּוׁשין
נׁשכֹו. ּבֹו וכּיֹוצא נחׁש ׁשּמא אסּור, - נׁשּו ונמצא ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָלחה
אסּורין, אּלּו הרי - ּומנּקר יֹוׁשב עכּבר אֹו צּפֹור ראה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָואפּלּו

נּקב. נקב ּבמקֹום ְִִֵֶֶֶָׁשּמא
ּגּלּוי.‚. מּׁשּום ּבהם אין - ׁשּלהן העקץ ׁשּנּטל ענב אֹו ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּתאנה

ּתאנה חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבּלילה וענבים ּתאנים אדם אֹוכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָלפיכ
- ׁשּיבׁשה נקּורה ּותמרה ּגרֹוגרת, ונעּׂשית ׁשּיבׁשה ְְְְְְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָָָָנקּורה

מּתרֹות. ְֵֶָֻׁשּתיהן
יׁש„. ׁשּמא ּפיו, לתֹו דינרים אֹו מעֹות לּתן לאדם ְְִִִִֵֵֶָָָָָָאסּור

ׁשּכל זעה; אֹו מצרעין אֹו ׁשחין מּכי ׁשל יבׁש רק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻעליהן
הּפנים. מּזעת חּוץ הּמות, סם - אדם ִִֵֵֶַַַַַָָָָזעת

ּבידֹו‰. נגע ׁשּמא ׁשחיֹו, ּתחת ידֹו ּפס אדם יּתן לא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכן
הּתבׁשיל יּתן ולא עסקנּיֹות. ׁשהּידים רע; ּבסם אֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹּבמצרע
ּבֹו יּפל ׁשּמא ּבסעּדה, עֹוסק ׁשהּוא ּפי על אף הּמּטה, ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻּתחת

רֹואהּו. אינֹו והּוא הּמּזיק ְִֵֵַַָָדבר
.Âׁשּמא הּצנֹון, ּבתֹו אֹו האתרֹוג ּבתֹו הּסּכין ינעץ לא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹוכן

קיר ּתחת לעבר לאדם אסּור וכן וימּות. חּדּה על אדם ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹֹֻיּפל
ּכּיֹוצא ּכל וכן לחרּבה. לּכנס אֹו רעּוע, ּגׁשר על אֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻנטּוי,

ּבמקֹומן. לעבר אסּור - הּסּכנֹות מּׁשאר ְְֲִִֵַַַָָָָָֹּבאּלּו
.Êׁשהן מּפני ּכֹוכבים, העֹובד עם להתיחד ליהּודי אסּור ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָוכן

ּפגע .ּבּדר עּמהן יתלּוה ולא ּדמים. ׁשפיכּות על ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹחׁשּודים
אֹו ּבמעלה עֹולין היּו לימינֹו. מחזירֹו - ּבּדר ּכֹוכבים ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָעֹובד
ּכֹוכבים ועֹובד למּטה יּׂשראל יהיה לא - ּבירידה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹיֹורדים
ׁשּמא למּטה, ּכֹוכבים ועֹובד למעלה יּׂשראל אּלא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלמעלה,
ּגלּגלּתֹו. את ירץ ׁשּמא לפניו, יׁשח ואל להמיתֹו. עליו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֻיּפל

.Á,הּדר את לֹו ירחיב - ?הֹול אּתה לאן ׁשאלֹו: ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָאם
אל אבא אׁשר עד ׁשּנאמר: לעּׂשו; יעקב ׁשהרחיב ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּכדר

ּׂשעירה. ֲִִֵָֹאדני
.Ëּכן אם אּלא ּכֹוכבים, העֹובד מן רפּואה לּקח ְִִִִֵֵֶַָָָָָאסּור

האּפיקֹורֹוס, מן להתרּפאת ואסּור ׁשּיחיה. מּמּנּו ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָֹנתיאׁשּו
לּקח ּומּתר אחריו. יּמׁשכּו ׁשּמא מּמּנּו, ׁשּנתיאׁשּו ּפי על ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻואף
מּבחּוץ, ׁשּבּגּוף למּכה אֹו לבהמה ּכֹוכבים העֹובד מן ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָרפּואה
אסּור - סּכנה ׁשל מּכה היתה ואם ּורטּיה. מלּוגמא ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָָּכגֹון
אין - הּׁשּבת את עליה ׁשּמחּללין מּכה וכל מּמּנּו. ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלּקח

מהם. ְְִִֵֶַמתרּפאין
.Èּפלֹוני סם לֹו: ויאמר ּכֹוכבים, עֹובד לרֹופא לׁשאל ְְְְִִִֵֵַַָָֹֹֻּומּתר

מּמּנּו. יּקח לא אבל ּתעּׂשה; וכ וכ ,ל ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹיפה
.‡Èאם יהרגּנּו. ׁשּמא הּיחיד, ּברׁשּות מהן להסּתּפר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואסּור

ּדּמה ואם להרגֹו. ׁשּמתירא מּפני מּתר, - חׁשּוב אדם ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָָָֻהיה
ּכֹוכבים ולאלעֹובד מּמּנּו ׁשּיפחד ּכדי חׁשּוב אדם ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

מּמּנּו. להסּתּפר מּתר זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֻיהרגּנּו

.·Èואין הּמלחמה. ּכלי ּכל ּכֹוכבים לעֹובדי למּכר ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֹאסּור
ולא סּכין, לא להן מֹוכרין ואין הּזין. את להם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹמׁשחיזין
ּברזל ׁשל ׁשלׁשלאֹות ולא ּברזל], [ׁשל ּכבלים ולא ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹקֹולרין,
נזק ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל ולא ואריֹות, דּבים ולא ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻהנּדּואה,

להגן. אּלא ׁשאינן ּתריסין, להן מֹוכרין אבל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלרּבים.
.‚Èלמּכר אסרּו ּכ ּכֹוכבים, לעֹובד למּכר ׁשאסרּו ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹּוכׁשם

לחיל זין ּכלי למּכר ּומּתר ּכֹוכבים. לעֹובד ׁשּמֹוכר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻליּׂשראל
יּׂשראל. על מגיּנין ׁשהן מּפני הּמדינה, ּבני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשל

.„Èליּׂשראל למּכר אסּור ּכֹוכבים לעֹובד למּכר ׁשאסּור ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֹֹּכל
עברה עֹוברי יד מחזיק ׁשּנמצא מּפני לסטים, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהּוא
ׁשאינּה עצה והּׂשיאֹו ּבדבר עּור הּמכׁשיל ּכל וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומכׁשילֹו.
רֹואה ואינֹו עּור ׁשהּוא עברה, עֹוברי ידי ׁשחּזק אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָהֹוגנת,
תעּׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - לּבֹו ּתאות מּפני האמת ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹדר
עצה, מּמ לּטל הּבא מכׁשל; תּתן לא עּור ולפני ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹׁשּנאמר:

לֹו. ההֹוגנת עצה לֹו ֵֵֶֶַָּתן
.ÂËלעבד אֹו ּכֹוכבים לעֹובד טֹובה עצה להּׂשיא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָואסּור

עֹומד והּוא מצוה, דבר ׁשּיעּׂשה עצה להּׂשיאֹו ואפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָרׁשע.
עצה ׁשהּׂשיא על אּלא דנּיאל נתנּסה ולא אסּור. - ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּברׁשעֹו
יׁשּפר מלּכי מלּכא להן ׁשּנאמר: צדקה, לּתן ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלנבּוכדנּצר

.ֲָעל

ה'תשע"א תמוז י"ג שישי יום

עּׂשר ׁשלׁשה ¨¨¨§¤¤ּפרק

מּׂשאּה,‡. ּתחת רֹובצת ּובהמּתֹו ,ּבּדר ּבחברֹו ׁשּפגע ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמי
יֹותר עליה ׁשהיה ּבין לּה הראּוי מּׂשא עליה ׁשהיה ֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָּבין
עּׂשה, מצות וזֹו מעליה. לפרק מצוה זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמּמּׂשאּה

עּמֹו. ּתעזב עזב ֱֲִֶֶַַָֹֹׁשּנאמר:
ויחזר·. עּמֹו, יקים אּלא ,ויל נבהל ויּניחּנּו יפרק ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹולא

עּׂשה מצות זֹו עּמֹו. ּתקים הקם ׁשּנאמר: עליה; מּׂשאֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָויטען
מצות ּבּטל - טען ולא ּפרק ולא נבהל הּניחֹו ואם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹאחרת.
את תראה לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא מצות על ועבר ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹעּׂשה,

.אחי ֲִָחמֹור
מּטּמא‚. אינֹו - הּקברֹות ּבבית רֹובצת והּבהמה ּכהן, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהיה

זקן היה אם וכן אבדה. להׁשיב מּטּמא ׁשאינֹו ּכׁשם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָלּה,
ּפטּור. כבֹודֹו, לפי ואינּה הֹואיל - ולפרק לטען ּדרּכֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹׁשאין

הרי„. - ּופֹורק טֹוען היה ׁשּלֹו היתה ׁשאּלּו ּכל הּכלל: ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹזה
ועֹוּׂשה חסיד היה ואם חברֹו. ּבׁשל ולפרק לטען חּיב ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹזה
ּבהמת וראה הּגדֹול הּנּׂשיא היה אפּלּו הּדין, מּׁשּורת ְְֱֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָלפנים
- ּבהן וכּיֹוצא קנים אֹו ּתבן ׁשל מּׂשאּה ּתחת רֹובצת ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחברֹו

עּמֹו. וטֹוען ְִֵֵּפֹורק
ּפעם‰. ולפרק לטען חּיב - ונפלה וחזרה וטען, ְְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָֹֹּפרק

ּתקים הקם ּתעזב, עזב ׁשּנאמר: ּפעמים; מאה אפּלּו ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאחרת,
אֹומר ּכן אם אּלא ּפרסה, עד עּמֹו להּדּדֹות צרי לפיכ ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָעּמֹו.

.ל צרי איני הּמּׂשא: ּבעל ְִִֵַַַַָָלֹו
.Âראּיה מּׁשּיראהּו עּמֹו? ולטען לפרק יתחּיב ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹמאימתי

תפּגע'. 'ּכי ונאמר תראה', 'ּכי נאמר ׁשהרי ּכפגיעה; ְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָׁשהיא
וׁשׁש וׁשּׁשים מאתים ּביניהם מּׁשּיהיה חכמים, ׁשערּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוכּמה?
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ּבמיל. ּומחצה מּׁשבעה אחד ׁשהּוא אּמה, ׁשליׁשי ּוׁשני ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאּמה
לּה. זקּוק אינֹו - מּזה יתר מּמּנּו רחֹוק ִִֵֵֶֶָָָָָָהיה

.Ê- עליו לטען אבל ּבחּנם; עּמֹו לפרק הּתֹורה מן ְְְְֲִִִִִִַָָָָָָֹֹמצוה
עד עּמֹו ׁשּמדּדה ּבׁשעה וכן ּׂשכרֹו. ונֹוטל מצוה, זֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָהרי

ּׂשכר. לֹו יׁש - ְֵַָָָּפרסה
.Áהּבעלים ׁשאין ּפי על אף רבּוצה, חברֹו ּבהמת ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָמצא

עזב ׁשּנאמר: עליה; ולטען מעליה לפרק מצוה - ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹעּמּה
'עּמֹו'? נאמר לּמה ּכן, אם מקֹום. מּכל - ּתקים הקם ֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּתעזב,
לזה ואמר לֹו, ויׁשב והל ׁשם, הּבהמה ּבעל היה ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשאם
ּפרק לבּד לפרק רצית אם מצוה, ועלי הֹואיל ּבֹו: ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹׁשּפגע
זקן הּבהמה ּבעל היה ואם עּמֹו. ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי -ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

לבּדֹו. ולפרק לטען חּיב - חֹולה ְְְְִִֶַַָֹֹאֹו
.Ëהיה אם יּׂשראל: ׁשל והּמּׂשא ּכֹוכבים העֹובד ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבהמת

ואם לּה; זקּוק אינֹו - ּבהמּתֹו אחר מחּמר ּכֹוכבים ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָהעֹובד
היתה אם וכן יּׂשראל. צער מּׁשּום ולטען, לפרק חּיב - ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹלאו
לפרק חּיב - ּכֹוכבים עֹובד ׁשל והּמּׂשֹוי יּׂשראל ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּבהמה
ּכֹוכבים העֹובד ּבהמת אבל יּׂשראל. צער מּׁשּום ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹולטען,

איבה. מּׁשּום אּלא ּבֹו, להּטּפל חּיב אינֹו - ְִִֵֵֵֶַַַָָָָּומּׂשאֹו
.Èרּׁשאין אינן - רעּועֹות מהן אחד ׁשל ׁשרגליו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָחּמרים

מעליו לעבר רּׁשאין - נפל מעליו. ולעבר להקּדים ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹֹחבריו
.‡Èמעבירין - הּדר ּודחקן רֹוכב, ואחד טעּון אחד ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהיה

מעבירין - ריקן ואחד טעּון אחד הּטעּון. מּפני הרֹוכב ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאת
מעבירין - ריקן ואחד רכּוב אחד הּטעּון. מּפני הריקן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאת
רֹוכבין, ׁשניהן טעּונין, ׁשניהן הרכּוב. מּפני הריקן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָאת

ּביניהן. ּפׁשרה עֹוּׂשין - ריקנין ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָׁשניהן
.·Èעֹוברֹות אם ּבזֹו, זֹו ּופֹוגעֹות העֹוברֹות ספינֹות ׁשּתי ְְְְְְִִֵֵָָוכן

עֹוברֹות; - זֹו אחר ּבזֹו ואם טֹובעֹות, - אחת ּבבת ְְְְְִֵֶַַַַַָׁשּתיהן
אם ּבזה, זה ּופגעּו גבֹוּה ּבמעלה העֹולים גמּלים ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן
- זה אחר ּבזה ואם נֹופלין, - אחת ּבבת ׁשניהם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָעֹוברין
ּתּדחה - טעּונה וׁשאינּה טעּונה עֹוּׂשין? הן ּכיצד ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָעֹולין;
ּתּדחה - ּורחֹוקה קרֹובה הּטעּונה. מּפני טעּונה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשאינּה
אֹו קרֹובֹות אֹו רחֹוקֹות ׁשּתיהן קרֹובה. ׁשאינּה מּפני ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָקרֹובה
והן ּביניהן, ּפׁשרה הטל אחד, ּבדחק וכּלן הֹואיל - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻטעּונֹות
ּתׁשּפט ּבצדק נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא ּובזה לזֹו. זֹו ּׂשכר ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמעלֹות

.ֲִֶעמית
.‚Èּפרק ואחד מּׂשאֹו, ּתחת רֹובץ אחד ּבׁשנים, ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּפֹוגע

ּבּתחּלה, לפרק מצוה - עּמֹו ׁשּיטען מי מצא ולא ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹמעליו
ּדברים ּבּמה טֹוען. ּכ ואחר חּיים, ּבעלי צער ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָמּׁשּום
היה אם אבל אֹוהבים; אֹו ּׂשֹונאים ׁשניהם ּכׁשהיּו ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶָָָָאמּורים?
ּתחּלה, הּׂשֹונא עם לטען מצוה - אֹוהב ואחד ּׂשֹונא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאחד

הרע. יצרֹו את לכף ְְִֵֶָָָֹּכדי
.„Èמאּמֹו לא - ּבּתֹורה ׁשּנאמר אּלאהּׂשֹונא הּוא, העֹולם ת ֱֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

והּכתּוב מּיּׂשראל, ּׂשֹונא ליּׂשראל יהיה והיא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָמּיּׂשראל.
ּכגֹון חכמים: אמרּו ?'ּבלבב אחי את תּׂשנא 'לא ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֹאֹומר
זה הרי - חזר ולא ּבֹו והתרה עברה, ׁשעבר לבּדֹו ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשראהּו
על ואף מרׁשעֹו. ויׁשּוב ּתׁשּובה ׁשּיעּׂשה עד לּׂשנאֹו, ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָמצוה
- ּבמּׂשאֹו נבהל מצאֹו אם ּתׁשּובה, עּׂשה לא ׁשעדין ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹּפי

ׁשּמא למּות, נֹוטה יּניחּנּו ולא עּמֹו, ולפרק לטען ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹֹֹמצוה
על הקּפידה והּתֹורה סּכנה. לידי ויבֹוא ממֹונֹו ּבׁשביל ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָיׁשהה
נלוים ׁשהם מאחר צּדיקים, ּבין רׁשעים ּבין יּׂשראל, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָנפׁשֹות
אני חי אליהם אמר ׁשּנאמר: הּדת; ּבעּקר ּומאמינים ה' ְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאל
רׁשע ּבׁשּוב אם ּכי הרׁשע ּבמֹות אחּפץ אם אלהים ה' ְְְְֱִִִִֶָָָָָֹֹֻנאם

וחיה. ְְִַָָמּדרּכֹו
דׁשמּיא ּבסּיעּתא נפׁש ּוׁשמירת רֹוצח הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָסליקּו

נזיקין. ספר והּוא עּׂשר, אחד ספר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָנגמר
וׁשּׁשים: ׁשנים ּופרקיו חמּׁשה, ְְְְֲִִִִִַָָָָהלכֹותיו
ּפרקים. עּׂשר ארּבעה - ממֹון נזקי ְְְְִִִֵַָָָָָָהלכֹות

ּפרקים. ּתׁשעה - ּגנבה ְְְְִִִֵָָָהלכֹות
ּפרקים. עּׂשר ׁשמֹונה - ואבדה ּגזלה ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָהלכֹות
ּפרקים. ׁשמֹונה - ּומּזיק חֹובל ְְְִִִֵַָָהלכֹות

ּפרקים. עּׂשר ׁשלׁשה - נפׁש ּוׁשמירת רֹוצח ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָהלכֹות

ה'תשע"א תמוז י"ד קודש שבת יום

בינה קנה קנינ ּובכל חכמה, קנה חכמה ְְְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָראׁשית
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קנין ספר ְְִֵֶָוהּוא

הלכֹות ב. מכירה. הלכֹות א. סּדּורן: וזהּו חמׁש. ְְְְְִִִִִֵֶָָָָהלכֹותיו
ד. ׁשכנים. הלכֹות ג. ּומּתנה. וׁשּתפין.זכּיה ׁשלּוחין הלכֹות ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָֻ

מפרׁשֹות ּבהן הּנכללֹות והּמצוֹות עבדים. הלכֹות ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹה.
ּבמקֹומן. ְְִִָָּבׁשמֹותן

zFklddxikn ¦§§¦¨
לא מצֹות וארּבע עּׂשה, מצות אחת מצֹות. חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹיׁש
יֹונה ׁשּלא ב) ּוממּכר. מקח ּדין א) פרטן: הּוא וזה ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָֹתעּׂשה,
צדק גר יֹונה ׁשּלא ד) ּבדברים. יֹונה ׁשּלא ג) ּוממּכר. ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָֹֹּבמּקח

ּבדברים. יֹונהּו ׁשּלא ה) ְְִִֵֶָָֹּבממֹונֹו.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

עדים.‡. עליהם העידּו ואפּלּו ּבדברים, נקנה אינֹו ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהּמקח
'עבד ,'ל מֹוכר אני זה 'יין ,'ל מֹוכר אני זה 'ּבית ֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּכיצד?
ואמר הּלֹוקח ורצה הּדמים, ּופסקּו ;'ל מֹוכר אני ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָזה
'הוּו לעדים: ואמרּו 'מכרּתי', ואמר הּמֹוכר ורצה ְְְְְְֱִִִִֵֵַַַָָָָָָ'קניתי',
כלּום, אינֹו זה הרי - זה' וׁשּלקח זה ׁשּמכר עדים ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעלינּו
מּתנה ּבנֹותן וכן מעֹולם. ּדברים ּביניהם היּו לא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּוכאּלּו

ְְַָּומקּבלּה.
ּבהם·. נקנה ׁשהּוא מהּדברים ּבאחד הּמקח נקנה אם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאבל

מהן אחד ואין ּכלל, לעדים צריכין ואינן הּלֹוקח; קנה -ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבֹו. לחזר ֲַָֹיכֹול

דברים:‚. מּׁשלׁשה ּבאחד - הּקרקעֹות הּמקח? יּקנה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּובּמה
בחזקה. אֹו בׁשטר, אֹו ְְֲִֶֶַָָָּבכסף,

הּדמים„. לֹו ונתן ּׂשדה, לֹו מכר ּבית, לֹו מכר ּבכסף? ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּכיצד
את ּכֹותבין ׁשאין ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ּבּמה קנה. -ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ
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עד קנה לא - מכר ׁשטר לכּתב ׁשּדרּכן ּבמקֹום אבל ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּׁשטר;
ּפרּוטה. מּׁשוה ּבפחֹות נקנית קרקע ואין הּׁשטר. את ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּיכּתב

אקנה‰. אֹו ּבכסף אקנה רציתי אם ואמר: הּלֹוקח ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהתנה
הּמֹוכר ואין קּים; זה הרי - זה ּתנאי על הּכסף ונתן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבׁשטר,
עד ּבֹו לחזר יכֹול והּלֹוקח הּתנאי, מּפני ּבֹו לחזר ְְְֲֲִֵֵַַַַַַַָָֹֹיכֹול

ּכזה. הּמֹוכר התנה אם וכן הּׁשטר. את ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיכּתב
.Âּכיון - ל ביתי ויּקנה לפלֹוני מנה ּתן לחברֹו: ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָהאֹומר

ערב. מּדין הּבית קנה ִִִֵֶַַַָָָָׁשּנתן
.Êעל אֹו החרס על אֹו הּניר על לֹו ּכתב ּבׁשטר? ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָּכיצד

ׁשהּגיע ּכיון - 'ל מכּורה 'ּׂשדי ,'ל נתּונה 'ּׂשדי ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָהעלה:
על ואף ּכלל, עדים ׁשם ׁשאין ּפי על אף קנה. לידֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשטר
ּבמֹוכר אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכלּום. ׁשוה הּׁשטר ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּפי
ׁשהּגיע ּפי על אף - קרקעֹות ּבׁשאר אבל רעתּה; מּפני ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּׂשדה

קנ לא - עדים ּבֹו היּו ואפּלּו לידֹו, מכר ׁשל ׁשּיּתןׁשטר עד ה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
הּדמים. ִֶַָאת

.Áׁשּנתן אֹו ּׂשדה, לֹו מכר ּבית, לֹו מכר ּבחזקה? ֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכיצד
והּוא ׁשהּוא, ּכל פרץ אֹו גדר אֹו ׁשּנעל ּכיון - ּבמּתנה ְְֵֶֶַַַַָָָָָָָָאֹותּה
אמּורים? ּדברים ּבּמה קנה. זה הרי ּבמעּׂשיו, ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּיֹועיל
הּמֹוכר ּבפני ׁשּלא אבל הּנֹותן; אֹו הּמֹוכר ּבפני ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּכׁשהחזיק
אם ,ּכ ואחר ּוקנה', חזק ל' לֹו ׁשּיאמר צרי - הּנֹותן ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹאֹו

הּבעלים. ּבפני ׁשאינֹו ּפי על אף קנה, - ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָהחזיק
.Ëּכמי זה הרי - הּמפּתח את לֹו ּומסר לחברֹו ּבית ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָהּמֹוכר

ּכיון - הּבֹור את הּמֹוכר וכן ּוקנה'. חזק ל' לֹו ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשאמר
ּוקנה'. חזק ל' לֹו ׁשאמר ּכמי זה הרי ּדליֹו, לֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּמסר

יקנה. ְְֱִִֶֶֶּוכׁשהחזיק
.È,חצר אֹו ּבית ׁשּמכר ּכגֹון קנה? ּבנעילה הּמחזיק ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכיצד

- ּופתחֹו וחזר הּפתח את הּלֹוקח ונעל ּפתּוח, הּפתח ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָוהיה
הּמֹועיל. ׁשּמּוׁש ּבּה נׁשּתּמׁש ׁשהרי וקנה; החזיק זה ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי

.‡Èׁשם ׁשהיה ּכגֹון קנה? ׁשהּוא ּכל ּבגדירה הּמחזיק ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּכיצד
והׁשלימֹו ׁשהּוא ּכל עליו והֹוסיף ּבנחת, עֹולין והיּו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּגדר,
הֹועיל זה הרי - ּבדחק אּלא עֹולין ׁשאין ונמצא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלעּׂשרה,
ּבדחק, ּבּה נכנסים והיּו ּפרצה, ׁשם היתה אם וכן ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָָֹוקנה.
הרי - ּברוח נכנס ׁשּנמצא עד ׁשהּוא ּכל ּבּה הּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָוהרחיב

וקנה. ְִָָהֹועיל
.·Èנטל אֹו לּׂשדה, הּמים ּבֹו ׁשחּבר ּכגֹון והֹועיל, צרֹור ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָנתן

זה הרי - לּׂשדה הּמים ּבנטילתֹו ׁשּפתח ּכגֹון והֹועיל, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָצרֹור
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָָֹקנה.

.‚Èּבמּתנה לֹו ׁשּנתנּה אֹו ּׂשדהּו, ּבצד לחברֹו ּׂשדה ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּמֹוכר

ׁשּתיהן ונעּׂשּו הּׂשדֹות ׁשּתי ׁשּבין הּמצר את ׁשּדׁש ּכיון -ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
אין - ּולרחּבּה לארּכּה ּבּה הל אם אבל קנה. אחת ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָּכּׂשדה
- לֹו מכר ּכרמים ׁשל ׁשביל ואם ּכלּום. מֹועיל זה ְְְְִִִִִֶֶַָָהּלּו

.ּבהּלּו קנה להּלּו ונעּׂשה ְְְֲִִִַָָָהֹואיל
.„Èמסּים היה אם ּבהּלּוכֹו? ׁשּיקנה הּדר רחב ׁשעּור ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻוכּמה

ואם ּבצּדּה; רגל ויּניח רגל ׁשּיגּביּה ּכדי קנה - ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבמחיצֹות
חבילה ראׁשֹו על ׁשּתהיה ּכדי ּברחב קנה - מחיצֹות ׁשם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאין

ּבּה. ויּסב ּׂשריגים ְִִִֶָָֹׁשל
.ÂËולא גדר לא ּבּה ׁשאין סלע, צחיח הּקרקע ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהיתה

אֹותּה, ׁשּקֹונה החזקה הרי - זריעה ּבת ואינּה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָּפרצה,
מּׁשאר ּבזה וכּיֹוצא ׁשם ּבהמה העמדת אֹו ּפרֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשטיחת

ְִַַהּתׁשמיׁש.
.ÊË,נרּה אֹו ּוזרעּה הּלֹוקח ּבּה ונכנס לחברֹו, ּׂשדה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּמֹוכר

- אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל זמרֹו, אֹו האילן ּפרֹות ׁשאסף ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאֹו
ּבֹו. לחזר יכֹול מהן אחד ואין החזיק, ׁשהרי קנה, זה ְֱֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהרי
לֹוקח קנה - לּלֹוקח ונתן ּפרֹות ׁשל סל הּמֹוכר אסף אם ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָוכן
ּגמּור קנין זֹו ּׂשדה לֹו ׁשהקנה דעּתֹו גּלה ׁשהרי ּבחזקה; ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָמּיד

ׁשּלֹו. ּפרֹותיה ְֲֵֶֶַָונעּׂשּו
.ÊÈעם ׁשּקֹונה הּוא ּבׁשטר אּלא ּבחזקה, קֹונה אינֹו ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהעּכּו"ם

הרי - העּכּו"ם מחמת הּבא ויּׂשראל הּכסף. הּואנתינת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבׁשטר. אּלא קֹונה ואינֹו ְְְִֵֶֶַָָּכעּכּו"ם,

.ÊÈבכסף אֹו ונקנה ּכּקרקע, הּוא הרי - לּקרקע המחּבר ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻּכל
ענבים ּכגֹון לּקרקע, צרי אינֹו ואם בחזקה. אֹו בׁשטר ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָאֹו
להן ויׁש לקנין, ּכמּטלטלין זה הרי - לּבצר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהעֹומדֹות

ָָאֹונאה.
.ÁÈּׂשכירּות ּכ ּובחזקה, ּבׁשטר ּבכסף נקנה ׁשהּקרקע ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשם

ואין בחזקה, אֹו לבּדֹו ּבׁשטר אֹו לבּדֹו ּבכסף נקנה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּקרקע
ּבֹו. לחזר יכֹול מהן ֲֵֶֶַָָֹאחד

.ËÈּכיון - מדינֹות ּבעּׂשר ּׂשדֹות עּׂשר לחברֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּמֹוכר
הר מהן אחת היתה ואפּלּו ּכּלן. קנה מהן ּבאחת ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻׁשהחזיק
ּתׁשמיׁש אינּה זֹו ׁשל ּתׁשמיׁש ׁשהרי מצּולה, והּׁשנית ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּגבֹוּה
הּׁשאר. קנה מהן ּבאחת ׁשהחזיק ּכיון כן ּפי על אף זֹו, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשל

.Îנתן לא אם אבל ּכּלן; ּדמי ׁשּנתן אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבּמה
הּכל היּו אם ,לפיכ מעֹותיו. ּכנגד אּלא קנה לא - ּכּלן ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻּדמי
מהן ּבאחת ׁשהחזיק ּכיון ּבּׂשכירּות, וכן ּכּלן. קנה - ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּבמּתנה
ּבמכר הּקרקעֹות מקצת היּו הּׂשכירּות. זמן ּכל ּכּלן ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻקנה
ּבין ּבּמכירה ּבין ׁשהחזיק ּכיון - ּבּׂשכירּות ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּומקצתן

הּכל. קנה ְִַַָָֹּבּׂשכירּות
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קלה dxikn zekld - fenz c"i ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עד קנה לא - מכר ׁשטר לכּתב ׁשּדרּכן ּבמקֹום אבל ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּׁשטר;
ּפרּוטה. מּׁשוה ּבפחֹות נקנית קרקע ואין הּׁשטר. את ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּיכּתב

אקנה‰. אֹו ּבכסף אקנה רציתי אם ואמר: הּלֹוקח ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהתנה
הּמֹוכר ואין קּים; זה הרי - זה ּתנאי על הּכסף ונתן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבׁשטר,
עד ּבֹו לחזר יכֹול והּלֹוקח הּתנאי, מּפני ּבֹו לחזר ְְְֲֲִֵֵַַַַַַַָָֹֹיכֹול

ּכזה. הּמֹוכר התנה אם וכן הּׁשטר. את ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיכּתב
.Âּכיון - ל ביתי ויּקנה לפלֹוני מנה ּתן לחברֹו: ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָהאֹומר

ערב. מּדין הּבית קנה ִִִֵֶַַַָָָָׁשּנתן
.Êעל אֹו החרס על אֹו הּניר על לֹו ּכתב ּבׁשטר? ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָּכיצד

ׁשהּגיע ּכיון - 'ל מכּורה 'ּׂשדי ,'ל נתּונה 'ּׂשדי ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָהעלה:
על ואף ּכלל, עדים ׁשם ׁשאין ּפי על אף קנה. לידֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשטר
ּבמֹוכר אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכלּום. ׁשוה הּׁשטר ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּפי
ׁשהּגיע ּפי על אף - קרקעֹות ּבׁשאר אבל רעתּה; מּפני ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּׂשדה

קנ לא - עדים ּבֹו היּו ואפּלּו לידֹו, מכר ׁשל ׁשּיּתןׁשטר עד ה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
הּדמים. ִֶַָאת

.Áׁשּנתן אֹו ּׂשדה, לֹו מכר ּבית, לֹו מכר ּבחזקה? ֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכיצד
והּוא ׁשהּוא, ּכל פרץ אֹו גדר אֹו ׁשּנעל ּכיון - ּבמּתנה ְְֵֶֶַַַַָָָָָָָָאֹותּה
אמּורים? ּדברים ּבּמה קנה. זה הרי ּבמעּׂשיו, ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּיֹועיל
הּמֹוכר ּבפני ׁשּלא אבל הּנֹותן; אֹו הּמֹוכר ּבפני ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּכׁשהחזיק
אם ,ּכ ואחר ּוקנה', חזק ל' לֹו ׁשּיאמר צרי - הּנֹותן ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹאֹו

הּבעלים. ּבפני ׁשאינֹו ּפי על אף קנה, - ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָהחזיק
.Ëּכמי זה הרי - הּמפּתח את לֹו ּומסר לחברֹו ּבית ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָהּמֹוכר

ּכיון - הּבֹור את הּמֹוכר וכן ּוקנה'. חזק ל' לֹו ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשאמר
ּוקנה'. חזק ל' לֹו ׁשאמר ּכמי זה הרי ּדליֹו, לֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּמסר

יקנה. ְְֱִִֶֶֶּוכׁשהחזיק
.È,חצר אֹו ּבית ׁשּמכר ּכגֹון קנה? ּבנעילה הּמחזיק ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכיצד

- ּופתחֹו וחזר הּפתח את הּלֹוקח ונעל ּפתּוח, הּפתח ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָוהיה
הּמֹועיל. ׁשּמּוׁש ּבּה נׁשּתּמׁש ׁשהרי וקנה; החזיק זה ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי

.‡Èׁשם ׁשהיה ּכגֹון קנה? ׁשהּוא ּכל ּבגדירה הּמחזיק ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּכיצד
והׁשלימֹו ׁשהּוא ּכל עליו והֹוסיף ּבנחת, עֹולין והיּו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּגדר,
הֹועיל זה הרי - ּבדחק אּלא עֹולין ׁשאין ונמצא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלעּׂשרה,
ּבדחק, ּבּה נכנסים והיּו ּפרצה, ׁשם היתה אם וכן ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָָֹוקנה.
הרי - ּברוח נכנס ׁשּנמצא עד ׁשהּוא ּכל ּבּה הּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָוהרחיב

וקנה. ְִָָהֹועיל
.·Èנטל אֹו לּׂשדה, הּמים ּבֹו ׁשחּבר ּכגֹון והֹועיל, צרֹור ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָנתן

זה הרי - לּׂשדה הּמים ּבנטילתֹו ׁשּפתח ּכגֹון והֹועיל, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָצרֹור
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָָֹקנה.

.‚Èּבמּתנה לֹו ׁשּנתנּה אֹו ּׂשדהּו, ּבצד לחברֹו ּׂשדה ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּמֹוכר

ׁשּתיהן ונעּׂשּו הּׂשדֹות ׁשּתי ׁשּבין הּמצר את ׁשּדׁש ּכיון -ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
אין - ּולרחּבּה לארּכּה ּבּה הל אם אבל קנה. אחת ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָּכּׂשדה
- לֹו מכר ּכרמים ׁשל ׁשביל ואם ּכלּום. מֹועיל זה ְְְְִִִִִֶֶַָָהּלּו

.ּבהּלּו קנה להּלּו ונעּׂשה ְְְֲִִִַָָָהֹואיל
.„Èמסּים היה אם ּבהּלּוכֹו? ׁשּיקנה הּדר רחב ׁשעּור ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻוכּמה

ואם ּבצּדּה; רגל ויּניח רגל ׁשּיגּביּה ּכדי קנה - ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבמחיצֹות
חבילה ראׁשֹו על ׁשּתהיה ּכדי ּברחב קנה - מחיצֹות ׁשם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאין

ּבּה. ויּסב ּׂשריגים ְִִִֶָָֹׁשל
.ÂËולא גדר לא ּבּה ׁשאין סלע, צחיח הּקרקע ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהיתה

אֹותּה, ׁשּקֹונה החזקה הרי - זריעה ּבת ואינּה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָּפרצה,
מּׁשאר ּבזה וכּיֹוצא ׁשם ּבהמה העמדת אֹו ּפרֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשטיחת

ְִַַהּתׁשמיׁש.
.ÊË,נרּה אֹו ּוזרעּה הּלֹוקח ּבּה ונכנס לחברֹו, ּׂשדה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּמֹוכר

- אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל זמרֹו, אֹו האילן ּפרֹות ׁשאסף ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאֹו
ּבֹו. לחזר יכֹול מהן אחד ואין החזיק, ׁשהרי קנה, זה ְֱֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהרי
לֹוקח קנה - לּלֹוקח ונתן ּפרֹות ׁשל סל הּמֹוכר אסף אם ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָוכן
ּגמּור קנין זֹו ּׂשדה לֹו ׁשהקנה דעּתֹו גּלה ׁשהרי ּבחזקה; ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָמּיד

ׁשּלֹו. ּפרֹותיה ְֲֵֶֶַָונעּׂשּו
.ÊÈעם ׁשּקֹונה הּוא ּבׁשטר אּלא ּבחזקה, קֹונה אינֹו ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהעּכּו"ם

הרי - העּכּו"ם מחמת הּבא ויּׂשראל הּכסף. הּואנתינת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבׁשטר. אּלא קֹונה ואינֹו ְְְִֵֶֶַָָּכעּכּו"ם,

.ÊÈבכסף אֹו ונקנה ּכּקרקע, הּוא הרי - לּקרקע המחּבר ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻּכל
ענבים ּכגֹון לּקרקע, צרי אינֹו ואם בחזקה. אֹו בׁשטר ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָאֹו
להן ויׁש לקנין, ּכמּטלטלין זה הרי - לּבצר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהעֹומדֹות

ָָאֹונאה.
.ÁÈּׂשכירּות ּכ ּובחזקה, ּבׁשטר ּבכסף נקנה ׁשהּקרקע ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשם

ואין בחזקה, אֹו לבּדֹו ּבׁשטר אֹו לבּדֹו ּבכסף נקנה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּקרקע
ּבֹו. לחזר יכֹול מהן ֲֵֶֶַָָֹאחד

.ËÈּכיון - מדינֹות ּבעּׂשר ּׂשדֹות עּׂשר לחברֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּמֹוכר
הר מהן אחת היתה ואפּלּו ּכּלן. קנה מהן ּבאחת ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻׁשהחזיק
ּתׁשמיׁש אינּה זֹו ׁשל ּתׁשמיׁש ׁשהרי מצּולה, והּׁשנית ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּגבֹוּה
הּׁשאר. קנה מהן ּבאחת ׁשהחזיק ּכיון כן ּפי על אף זֹו, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשל

.Îנתן לא אם אבל ּכּלן; ּדמי ׁשּנתן אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבּמה
הּכל היּו אם ,לפיכ מעֹותיו. ּכנגד אּלא קנה לא - ּכּלן ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻּדמי
מהן ּבאחת ׁשהחזיק ּכיון ּבּׂשכירּות, וכן ּכּלן. קנה - ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּבמּתנה
ּבמכר הּקרקעֹות מקצת היּו הּׂשכירּות. זמן ּכל ּכּלן ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻקנה
ּבין ּבּמכירה ּבין ׁשהחזיק ּכיון - ּבּׂשכירּות ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּומקצתן

הּכל. קנה ְִַַָָֹּבּׂשכירּות
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zeevnd xtq m"anx ixeriy`"ryz'd fenz c"iÎ'g -

ה'תשע"א תמוז ח' ראשון יום

.Â˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הש"ו מּלקחתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻ
והאפרֹוחים, האם ּכּלֹו, קןֿהעֹוף את ציד ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻּבׁשעת
עלֿהּבנים" האם "לאֿתּקח יתעּלה: אמרֹו ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹוהּוא

(e ,ak mixac):אמרֹו והּוא לעׂשה נּתק זה ולאו .ְְְֲִֵֶַַָָ
אתֿהאם" ּתׁשּלח f)"ׁשּלח my)ׁשּלא וכלֿזמן . ְְְֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ׁשּבּה עׂשה קּים ולא lkeiיׁשּלח `ly avn xvepy) ְְֲִֵֵֵֶַַָֹ

(miiwl― ׁשּיׁשּלחּנה קדם האם ׁשּמתה ּכגֹון ,ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
חּלין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֶָָָֻלֹוקה.

(glw scn).

ה'תשע"א תמוז ט' שני יום

.ÁÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקמ"ח הּקן,הּמצוה ּבׁשּלּוח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
ואתֿ אתֿהאם ּתׁשּלח "ׁשּלח יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָוהּוא

"ל ּתּקח f)הּבנים ,ak mixac)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְֲִִִִֵַַָָָָ
מחּלין. אחרֹון ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַָֻמצוה

ה'תשע"א תמוז י' שלישי יום

.‡Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןשלישיח'ֿי'תמוז

― הס"א לעבֹורהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו והּוא ּבּטּוי, ׁשבּועת "ולאֿעל יתעּלה: ְְְְְִִֶַַַָֹ

לּׁשקר" בׁשמי ai)תּׁשבעּו ,hi `xwie)ּוׁשבּועת . ְְְִִִֶַַָָ
לנּו ׁשאפׁשר ּדברים על ׁשּנּׁשבע היא ְְִִִִֶֶֶַַָָָָּבּטּוי
מּצד מניעה ּבלי לעׂשֹותם ׁשּלא אֹו ְְֲֲִִִֶַַַָָָֹלעׂשֹותם
נעׂשהּו ׁשּלא אֹו ׁשּנעׂשהּו מהם ּדבר על ֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּתֹורה
עליו. ּׁשּנׁשּבענּו מה לקּים חּיבים אנּו הרי ―ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשּנאמר: הּׁשבּועה, אֹותּה על מּלעבֹור ְְְְֱֲִֶֶַַַַַָָֻוהזהרנּו
ׁשבּועֹות ּובגמרא לּׁשקר". בׁשמי ְְְְְִִִִֶַָָָָֹ"ולאֿתּׁשבעּו

(.`k)נׁשּבע ׁשקר? ׁשבּועת "איזֹוהי ְְְִִֵֶֶַַָאמרּו:
dcaerלהחליף" Ð slqn Ð silgne rayp) ְֲִַ

(lk`e Ð "izlk` `l" :rayp oebk .xak dzyrpy,

והחליף" נׁשּבע "אימא: ואמרּו: אתֿזה ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָותּקנּו
ּדבר על ׁשּנׁשּבע cizra)ּכלֹומר: edyriy)ועׂשה ְְְִֶַַַָָָָ

ג' ּבפרק נתּבאר וׁשם עליו. ּׁשּנׁשּבע מּמה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהפ
ּתמּורה ּבמּסכת וגם ׁשקר(b:)מּׁשבּועֹות ׁשּׁשבּועת , ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָ

אמרם: והּוא ּבּטּוי, ׁשבּועת איֿקּיּום היא ―ְְְִִִִַָָ
ּדמי?" היכי ׁשקר `z"ׁשבּועת epiax yxtne) ְִֵֵֶֶַָ

(:`xnbd ziyewׁשקר ׁשבּועת היא אי ְְִֵֶֶַַּכלֹומר:
מעׂשה? ּבּה ziyewׁשאין ly dyexit jk okle) ֲֵֶֶַָ

(`xnbdׁשּזֹוהי ׁשּקדמּו(itÎlr)לפי הּדברים ּכּונת ְְְִִִֶֶַַַָָָ
xnbd`)ׁשם dkiynne)נימא "אי ―xn`p m`) ִֵָָ

(rayp xy`k edfyהתם ― ואכל אֹוכל ְֶַַָָָֹׁשּלא
עבד dyrn)מעׂשה dyr)ולא אֹוכל ּדאמר: אּלא ; ְֲֲֲֶֶַַַַַָֹ

וכּו'" עלּה אתאמר והא לקי מי ההּוא ― ְְְֲֲִִֵַַַַָָָאכל
meiw i`y rnzyn my `xnbd jldnn :ote` lka)

(xwy zreay ly dxcbdd `id iehia zreayהעֹובר .ֵָ
לֹוקה ― מזיד הּוא אם זה, לאו `oiעל m` mb) ִִֵֶֶַָ

(cgein ceniln Ð dyrn ea― ׁשֹוגג הּוא ואם :ְִֵ
ע"ב ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָמביא

עׂשה ג'xeriy)(vwמּמצות ּבפרק אמרֹו והּוא , ְְְְֲִִֵֶֶָֹ
על(k`.)מּׁשבּועֹות ׁשחּיבין ּבּטּוי ׁשבּועת "זֹוהי : ְְִִִִֶַַַָ

ויֹורד", עֹולה קרּבן ׁשגגתּה ועל מלקּות ְְְְְְִֵֶַַָָָָָזדֹונּה
ׁשאמרּתי ׁשּזה ודע זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָוׁשם
מֹורה זה אין מלקּות, חּיב ּבּה ׁשהּמזיד זֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבמצוה
ּבלי אפּלּו מלקּות עליה ׁשחּיבים עברה איזֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש
איזֹו על אֹומר ׁשּתׁשמעני ּכלֿמקֹום אּלא ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָזדֹון,
ּבמהּֿׁשּקדם ּבין ― מלקּות עליה ׁשחּיבים ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעברה
ּבכ חּיב ׁשאינֹו ּדע ― לקּמן ּבמהּֿׁשּיבֹוא ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָּובין
ּכמֹו והתראה, ּבעדים ּדוקא, מזיד הּוא אם ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָאּלא
ּבמּסכת וההתראה העדים מּתנאי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנתּבאר

הּמטעה(k`:)סנהדרין אֹו האנּוס אֹו הּׁשֹוגג אבל ; ְְְֲִֵֶֶַַַָָָֻ
ּכלֿׁשּכן ּכרת, ולא מלקּות לא ּכלל, חּיב אינֹו ―ְְְֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
זאת. ודע ּבכלֿהּמצות, נֹוהג וזה ּדין. ּבית ְְְְִִִֵֵֶַַַָֹֹמיתת
חּיב ׁשהּמזיד ונאמר, הּמצות ּבמקצת נבאר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹאבל

מיתה, אֹו הּוא(itl)מלקּות אם קרּבן חּיב ׁשהּוא ְִַָ§¦ְִֶַָָָ
― חטא ּבאֹותֹו חּיבים(itl)ׁשֹוגג ּכלֿחטא ׁשּלא ְְֵֵ§¦ְִֵֶַָָֹ

קרּבן ׁשגגתֹו ezbbyעל lr miaiigy `hg la`) ְְִַָָָ
(dzin e` zewln epecf lr miaiig z`hgּכל אבל :ֲָֹ

ּדין ּבית ּומיתת מלקּות אֹו ּכרת עליו ּׁשחּיבים ְִִִֵֵֶַַַַָָָָמה
וידּוע והתראה ּבעדים אּלא ּבכ חּיבים ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָאין
למזיד. ׁשֹוגג ּבין להבחין אּלא אינּה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשההתראה
עליו. לחזֹור מּמּני ּתבּקׁש ואל זה ּכלל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָודע
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ה'תשע"א תמוז י"א רביעי יום

.·Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הס"ב ׁשבּועתהּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶַַַַַַָָָָֻ
אתֿׁשםֿה' תּׂשא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִֵֶֶַָָָֹׁשוא,

לּׁשוא" אלהי(f ,k zeny)על ׁשּיּׁשבע והּוא , ְְֱִֶֶַַַָָֹ
ּבאמת ׁשהּוא מּמה ּבהפ ׁשהּוא הּמציאּות ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָֻמחּיב

(dlil `edy meid lr rayp oebk)ּדבר על אֹו ,ַָָ
`ixyt)ּנמנעֹותמןֿה izlad)אֹו מצּוי, ׁשהּוא ְִִֶַָָ

על נׁשּבע אם וכן מןֿהּתֹורה. מצוה לבּטל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּיּׁשבע
לׁשּום וּכּוח ולא מחלקת עליו ׁשאין ידּוע ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּדבר
ׁשּכלֿ ּבה' ׁשּיּׁשבע ּכגֹון מןֿהמלּמדים, ְְִִִֶֶַַַָָָָָֻאדם
לּׁשוא, ה' ׁשם נׂשא זה ּגם הרי ― ימּות ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהּנׁשחט

הּמׁשנה hk.)ּולׁשֹון zereay)ׁשבּועת היא "איזֹו : ְְְִִֵַַָ
וגֹו'". לאדם אתֿהּידּוע לׁשּנֹות נׁשּבע ְְְְִֶַַַַָָָָָׁשוא?
― ּובׁשגגה לֹוקה, ― ּבמזיד זה לאו על ְְְִִֵֵֶֶַָָָָוהעֹובר
וׁשם ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאוין, חּיבי ּכׁשאר ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּפטּור,
ׁשוא ׁשבּועת היא "זֹו ּבׁשבּועֹות: ּכלֹומר ְְְְְִִַַָָאמרּו,
וׁשם ּפטּור", ׁשגגתּה ועל מּכֹות זדֹונּה על ְְְְִִֶַַַַָָָָָָׁשחּיבין

זֹו. מצוה ּדיני ְְֲִִִֵָָנתּבארּו

ה'תשע"א תמוז י"ב חמישי יום

.ËÓ¯ .ÁÓ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרמ"ח מּלכּפֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
אצלנּו, ׁשהפקדּו ּובּפקדֹונֹות חּיבים ׁשאנּו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻּבחֹובֹות

"ולאֿתכחׁשּו" אמרֹו: i`)והּוא ,hi `xwie), ְְְְֲַָֹ
ספרא ּולׁשֹון מדּבר. הּכתּוב ׁשּבממֹון ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָונתּבאר

(my miyecw)ונׁשּבע ּבּה "וכחׁש ׁשּנאמר: "לפי :ְְְְֱִִִֶֶֶַַָ
ak)עלֿׁשקר" ,d my)?מּנין אזהרה ענׁש, למדנּו ְְִִֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשהּכֹופר ידעּת ּוכבר תכחׁשּו". "לא לֹומר: ְְְְֲֵֶַַַַַָָָֹּתלמּוד
לפי נׁשּבע, ׁשּלא אףֿעלּֿפי לעדּות ּפסּול ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹּבפּקדֹון
ּוכבר תכחׁשּו". "לא יתעּלה: אמרֹו על ְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹׁשעבר
ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ׁשם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָנתּבארּו

ְׁשבּועֹות.

― הרמ"ט מּׁשבּועתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
הּקבּוע חֹוב לכּפֹור אֹותּה נׁשּבעים ׁשאנּו ְְִִִֶֶֶַַָָָָׁשקר
ּבעמיתֹו" איׁש "ולאֿתׁשּקרּו אמרֹו: והּוא ְְְְְֲִִֵַַָָֹעלינּו,

(`i ,hi my),עבר הרי ― ּבפּקדֹון ּכפר אם ְְֲִִֵַַָָָּכגֹון
על נׁשּבע ואם "לאֿתכחׁשּו"; יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִִֶַַַַַָֹעל

"לאֿתׁשּקרּו". אמרֹו: על עבר ― ְְְְִַַַָָָֹּכפירתֹו
my)ּובספרא miyecw zyxt)מה "ולאֿתׁשּקרּו" : ְְְְְִַַָֹ

עלֿׁשקר" "ונׁשּבע ׁשּנאמר: לפי לֹומר? ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָּתלמּוד
"לאֿ לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, ְְְִִֶַַַַַָָָֹֹלמדנּו
ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָתׁשּקרּו".

ׁשבּועת(eh:)מּׁשבּועֹות ׁשהּנׁשּבע נתּבאר וׁשם . ְְְְְִִִֵֶַַָָָ
לאוין: ּבׁשני עֹובר ― ממֹון ּכפירת על ְְִִִֵֵֶֶַַָָׁשקר

לּׁשקר" בׁשמי "לאֿתּׁשבעּו ai)מּׁשּום ,my)ּומּׁשּום ְְִִִִִֶַָָ
ּבעמיתֹו". איׁש ְְֲִִַַֹ"לאֿתׁשּקרּו

ה'תשע"א תמוז י"ג שישי יום

.Ê ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםרביעֿישישיי"אֿי"גתמוז

― הּׁשביעית להּׁשבעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ
ּדבר איזה לקּים לכ ׁשּנצטר ּבזמן יתעּלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבׁשמֹו
יתעּלה לֹו רֹוממּות ּבזה ׁשּיׁש לפי לׁשללֹו, ְְְְְִִֵֶֶֶַָָאֹו
"ּובׁשמֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּוגדּלה, ְְְְְְִִֶַָָָֻוכבֹוד

k)ּתּׁשבע" ,i mixac)אמרּו ּובפרּוׁש .(:dl zereay): ְְִֵֵַָָ
'אלֿ ּתֹורה ואמרה ּבׁשמֹו', 'הּׁשבע ּתֹורה ְְְְִִַַָָָָָָָ"אמרה
צריכה ׁשאינּה ׁשהּׁשבּועה ּכמֹו ּכלֹומר: ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּתּׁשבע'",
ּכ לאֿתעׂשה, מצות והיא עליה ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֻמזהרים
מצות והיא עליה מצּוים הצר ּבעת ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻהּׁשבּועה
מּכלֿ ּדבר ּבׁשּום להּׁשבע אסּור לפיכ ְְְֲִִִֵַָָָָָָעׂשה.
ּכן אם אּלא והּכֹוכבים הּמלאכים ּכגֹון: ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהּנבראים,
ׁשּיאמר ּכגֹון הּנׂשּוא, הׁשמטת ׁשל ּבנסח זאת ְְְֶֶַַַַַַָָָֹֹֹאמר
אלֹוקי "ּבאמּתּות וכּונתֹו הּׁשמׁש", ְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָ"ּבאמּתּות
מׁשה ּבׁשם אּמתנּו נׁשּבעת זֹו ּדר ועל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻהּׁשמׁש".
הּנׁשּבע אֹומר ּכאּלּו ּבׁשמֹו להתכּבד ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָרּבנּו

אתֿמׁשה" ׁשּׁשלח "ּבמי מׁשה", (oepbqae"ּבאלקי ְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹ
(dreay ef oi` j` `hazdl xzen dfּכׁשאין אבל .ְֲֵֶָ

מּתֹו הּנבראים ּבאחד ונׁשּבע לכ מכּון ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָהּנׁשּבע
עד ּבעצמֹו אמּתּות הּדבר לאֹותֹו ׁשּיׁש ְְְֱֲִֵֶַַַָָָאמּונה
ע אחר ּדבר וׁשּתף עבר זה הרי ― ּבֹו םׁשּיּׁשבע ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבּקּבלה ּבא זה ועל ׁשמים. dn:)ׁשם dkeq): ְִֵֶַַַָָָָָ
נעקר ― אחר ּדבר עם ׁשמים ׁשם ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ"ּכלֿהמׁשּתף
ּבאמרֹו הּכתּוב נתּכּון זה ּולענין ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָמןֿהעֹולם".
ּותיחס ּתאמין ּבלבד לֹו ּכלֹומר: ּתּׁשבע", ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָ"ּובׁשמֹו
אמרּו ּוכבר ּבּה. להּׁשבע ׁשראּוי ְְְֲִִֶֶַָָָָָָאתֿהאמּתּות,

ּתמּורה אתֿ(b:)ּבריׁש לקּים ׁשּנׁשּבעין מּנין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
ּתּׁשבע. ּובׁשמֹו ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶַַַָָהּמצוה?
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ה'תשע"א תמוז י"א רביעי יום

.·Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הס"ב ׁשבּועתהּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶַַַַַַָָָָֻ
אתֿׁשםֿה' תּׂשא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִֵֶֶַָָָֹׁשוא,

לּׁשוא" אלהי(f ,k zeny)על ׁשּיּׁשבע והּוא , ְְֱִֶֶַַַָָֹ
ּבאמת ׁשהּוא מּמה ּבהפ ׁשהּוא הּמציאּות ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָֻמחּיב

(dlil `edy meid lr rayp oebk)ּדבר על אֹו ,ַָָ
`ixyt)ּנמנעֹותמןֿה izlad)אֹו מצּוי, ׁשהּוא ְִִֶַָָ

על נׁשּבע אם וכן מןֿהּתֹורה. מצוה לבּטל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּיּׁשבע
לׁשּום וּכּוח ולא מחלקת עליו ׁשאין ידּוע ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּדבר
ׁשּכלֿ ּבה' ׁשּיּׁשבע ּכגֹון מןֿהמלּמדים, ְְִִִֶֶַַַָָָָָֻאדם
לּׁשוא, ה' ׁשם נׂשא זה ּגם הרי ― ימּות ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהּנׁשחט

הּמׁשנה hk.)ּולׁשֹון zereay)ׁשבּועת היא "איזֹו : ְְְִִֵַַָ
וגֹו'". לאדם אתֿהּידּוע לׁשּנֹות נׁשּבע ְְְְִֶַַַַָָָָָׁשוא?
― ּובׁשגגה לֹוקה, ― ּבמזיד זה לאו על ְְְִִֵֵֶֶַָָָָוהעֹובר
וׁשם ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאוין, חּיבי ּכׁשאר ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּפטּור,
ׁשוא ׁשבּועת היא "זֹו ּבׁשבּועֹות: ּכלֹומר ְְְְְִִַַָָאמרּו,
וׁשם ּפטּור", ׁשגגתּה ועל מּכֹות זדֹונּה על ְְְְִִֶַַַַָָָָָָׁשחּיבין

זֹו. מצוה ּדיני ְְֲִִִֵָָנתּבארּו

ה'תשע"א תמוז י"ב חמישי יום

.ËÓ¯ .ÁÓ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרמ"ח מּלכּפֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
אצלנּו, ׁשהפקדּו ּובּפקדֹונֹות חּיבים ׁשאנּו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻּבחֹובֹות

"ולאֿתכחׁשּו" אמרֹו: i`)והּוא ,hi `xwie), ְְְְֲַָֹ
ספרא ּולׁשֹון מדּבר. הּכתּוב ׁשּבממֹון ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָונתּבאר

(my miyecw)ונׁשּבע ּבּה "וכחׁש ׁשּנאמר: "לפי :ְְְְֱִִִֶֶֶַַָ
ak)עלֿׁשקר" ,d my)?מּנין אזהרה ענׁש, למדנּו ְְִִֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשהּכֹופר ידעּת ּוכבר תכחׁשּו". "לא לֹומר: ְְְְֲֵֶַַַַַָָָֹּתלמּוד
לפי נׁשּבע, ׁשּלא אףֿעלּֿפי לעדּות ּפסּול ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹּבפּקדֹון
ּוכבר תכחׁשּו". "לא יתעּלה: אמרֹו על ְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹׁשעבר
ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ׁשם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָנתּבארּו

ְׁשבּועֹות.

― הרמ"ט מּׁשבּועתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
הּקבּוע חֹוב לכּפֹור אֹותּה נׁשּבעים ׁשאנּו ְְִִִֶֶֶַַָָָָׁשקר
ּבעמיתֹו" איׁש "ולאֿתׁשּקרּו אמרֹו: והּוא ְְְְְֲִִֵַַָָֹעלינּו,

(`i ,hi my),עבר הרי ― ּבפּקדֹון ּכפר אם ְְֲִִֵַַָָָּכגֹון
על נׁשּבע ואם "לאֿתכחׁשּו"; יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִִֶַַַַַָֹעל

"לאֿתׁשּקרּו". אמרֹו: על עבר ― ְְְְִַַַָָָֹּכפירתֹו
my)ּובספרא miyecw zyxt)מה "ולאֿתׁשּקרּו" : ְְְְְִַַָֹ

עלֿׁשקר" "ונׁשּבע ׁשּנאמר: לפי לֹומר? ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָּתלמּוד
"לאֿ לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, ְְְִִֶַַַַַָָָֹֹלמדנּו
ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָתׁשּקרּו".

ׁשבּועת(eh:)מּׁשבּועֹות ׁשהּנׁשּבע נתּבאר וׁשם . ְְְְְִִִֵֶַַָָָ
לאוין: ּבׁשני עֹובר ― ממֹון ּכפירת על ְְִִִֵֵֶֶַַָָׁשקר

לּׁשקר" בׁשמי "לאֿתּׁשבעּו ai)מּׁשּום ,my)ּומּׁשּום ְְִִִִִֶַָָ
ּבעמיתֹו". איׁש ְְֲִִַַֹ"לאֿתׁשּקרּו

ה'תשע"א תמוז י"ג שישי יום

.Ê ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםרביעֿישישיי"אֿי"גתמוז

― הּׁשביעית להּׁשבעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ
ּדבר איזה לקּים לכ ׁשּנצטר ּבזמן יתעּלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבׁשמֹו
יתעּלה לֹו רֹוממּות ּבזה ׁשּיׁש לפי לׁשללֹו, ְְְְְִִֵֶֶֶַָָאֹו
"ּובׁשמֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּוגדּלה, ְְְְְְִִֶַָָָֻוכבֹוד

k)ּתּׁשבע" ,i mixac)אמרּו ּובפרּוׁש .(:dl zereay): ְְִֵֵַָָ
'אלֿ ּתֹורה ואמרה ּבׁשמֹו', 'הּׁשבע ּתֹורה ְְְְִִַַָָָָָָָ"אמרה
צריכה ׁשאינּה ׁשהּׁשבּועה ּכמֹו ּכלֹומר: ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּתּׁשבע'",
ּכ לאֿתעׂשה, מצות והיא עליה ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֻמזהרים
מצות והיא עליה מצּוים הצר ּבעת ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻהּׁשבּועה
מּכלֿ ּדבר ּבׁשּום להּׁשבע אסּור לפיכ ְְְֲִִִֵַָָָָָָעׂשה.
ּכן אם אּלא והּכֹוכבים הּמלאכים ּכגֹון: ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהּנבראים,
ׁשּיאמר ּכגֹון הּנׂשּוא, הׁשמטת ׁשל ּבנסח זאת ְְְֶֶַַַַַַָָָֹֹֹאמר
אלֹוקי "ּבאמּתּות וכּונתֹו הּׁשמׁש", ְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָ"ּבאמּתּות
מׁשה ּבׁשם אּמתנּו נׁשּבעת זֹו ּדר ועל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻהּׁשמׁש".
הּנׁשּבע אֹומר ּכאּלּו ּבׁשמֹו להתכּבד ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָרּבנּו

אתֿמׁשה" ׁשּׁשלח "ּבמי מׁשה", (oepbqae"ּבאלקי ְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹ
(dreay ef oi` j` `hazdl xzen dfּכׁשאין אבל .ְֲֵֶָ

מּתֹו הּנבראים ּבאחד ונׁשּבע לכ מכּון ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָהּנׁשּבע
עד ּבעצמֹו אמּתּות הּדבר לאֹותֹו ׁשּיׁש ְְְֱֲִֵֶַַַָָָאמּונה
ע אחר ּדבר וׁשּתף עבר זה הרי ― ּבֹו םׁשּיּׁשבע ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבּקּבלה ּבא זה ועל ׁשמים. dn:)ׁשם dkeq): ְִֵֶַַַָָָָָ
נעקר ― אחר ּדבר עם ׁשמים ׁשם ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ"ּכלֿהמׁשּתף
ּבאמרֹו הּכתּוב נתּכּון זה ּולענין ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָמןֿהעֹולם".
ּותיחס ּתאמין ּבלבד לֹו ּכלֹומר: ּתּׁשבע", ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָ"ּובׁשמֹו
אמרּו ּוכבר ּבּה. להּׁשבע ׁשראּוי ְְְֲִִֶֶַָָָָָָאתֿהאמּתּות,

ּתמּורה אתֿ(b:)ּבריׁש לקּים ׁשּנׁשּבעין מּנין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
ּתּׁשבע. ּובׁשמֹו ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶַַַָָהּמצוה?
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fenzקלח c"i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"א תמוז י"ד קודש שבת יום

― הצ"ד ּכלהּמצוה לקּים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹ
―(eplawy)מהּֿׁשהּטלנּו ּבדּבּור עצמנּו על ְְְִִֵֶַַַַ

וקרּבן ּוצדקה ונדר zeaiigzddׁשבּועה dzidyk) ְְְְֶֶָָָָָָ
(el` zepeyln zg`aאמרֹו והּוא ― ּבזה ְְְֵֶַָָוכּיֹוצא

ועׂשית" ּתׁשמר ׂשפתי "מֹוצא bk,יתעּלה: mixac) ְְְְִִִֶֶַָָָָֹ
(ckׁשל אתֿהּמּלֹות חּלקּו ׁשּכבר ואףֿעלּֿפי .ְְְִִִֶֶֶַַַָ

ּבענין מּמּנּו ּכלֿמּלה ּופרׁשּו זה ,(envrl)ּפסּוק ְְְִִִֵֶֶָָָָ
,ל מהּֿׁשהזּכירּו מּכל הּיֹוצאת הּכּונה ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹמּכלֿמקֹום
על הּמּטיל האדם מהּֿׁשיבּטא ּכל ׁשּקּיּום ְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהיא:
ּכ על והעברה עׂשה, מצות הּוא ּדבר איזה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָעצמֹו
מצות ּכׁשּנזּכיר אתֿזה ּונבאר לאֿתעׂשה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹמצות

fpw)לאֿתעׂשה dyrz `l)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְֲִֵֶַֹ

(`vzÎikואּתה עׂשה". מצות ― ׂשפתי "מֹוצא :ְְְֲִֵֶַַָָָ
"ׂשפתי "מֹוצא מּמּלת יֹוצא ענין ׁשּום ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָיֹודע,

jizty")לבּדּה `ven"n cgein oipr mey epcnl `l), ְַָ
ּפׁשטי ּבהבנת ל ּׁשהזּכרּתי מה היא הּכּונה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאּלא

weqtd)ּדקרא yexit)ֿמה ּכל לעׂשֹות ׁשחּיב , ְֲִֶַַַָָֹ
זֹו, ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ּבׂשפתיו. ְְְְְִִִִִֶַַָָָָּׁשהֹוציא
יעׂשה" מּפיו "ּככלֿהּיֹוצא יתעּלה: אמרֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָוהּוא

(b ,l xacna)ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵַָָָָ
וגם מנחֹות ּובסֹוף ּונדרים ּבׁשבּועֹות ְְְְְְִִַָָמקֹומֹות

קּנים e)ּבמּסכת dpyn b wxt)ׁשּנתּבאר ּכלֹומר: . ְְְִִִֵֶֶֶַַָ
אתֿהּדבר האדם ׁשּיעׂשה לדקּדק, ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּדין
לֹו יׁש אם עצמֹו, יפטֹור ואי עצמֹו, על ְְְְִִִִֵֵֶַַַׁשהּטיל

ּבמהּֿׁשאמר. ְֵֶַַָָספק
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc oileg(iyiy meil)

onwl(.gk)siqede ,dhigy ici lr `ly jezg dpwd ivg did m`y
dxnbe li`ed dxyk ezhigy ,aexl enilyde `edy lk my hgye
elek jzgp `l zeigd ea z`veiy aexd eze`y it lr s` ,zexyka
,dfd oick didi o`k s`y dcedi iaxa iqei iax xaeqe .dhigy ici lr

.dxyk ezhigy zexyka dhigyd dxnbpy oeikyïðaøåmixaeq §©¨¨
c meyn ,mebt dpw ivgl eply oecpd oia wlgl yiyíúäjzgd lk ¨¨

a `ed,äèéçL íB÷î,dxyk ezhigy okleeli`eàëä,dnxbda §§¦¨¨¨
`ed jzgd aex dzeig zwlzqny dryaåàìa,äèéçL íB÷î ¨§§¦¨

.dlqetl yi jkitleìáàdligzay ote`aèçLzexykaéðL £¨¨©§¥
å ,LéìLjk xg`ìkä éøác ,LéìL íéøâäezhigyàäc ,äøLk §¦§¦§¦§¦¦§¥©Ÿ§¥¨§¨

ìL Baeø ,ïðzlkãçàmipniqd oneäBîkoniq ly eaex hgy m` - §©¤¤¨¨
mewna oniqd aex z` hgyy oeik o`k s`e .elek hgy eli`k df ixd

.mixbdy mcew zexyka dhigyd xak dniizqp ,xykd
:`ped ax ixaca ozne `yné÷úîàcñç áø dì óly ezii`x lr ©§¦¨©¦§¨

,`ped axïì àîéì ïàîepl xn`i in -íúäc àaeø àeääc- ©¥¨¨§©¨§¨¨
,oniqd aex zhigya dxiykdy onwl dpyn dze`yéñBé éaø åàì̈©¦¥

àîìc ,dì éðz÷ äãeäé éaøa`ny -éðz÷ äãeäé éaøa éñBé éaø §©¦§¨¨¨¥¨¦§¨©¦¥§©¦§¨¨¨¥
,dìhegyiy ok` mikixvne `idd dpynd lr mb miwleg opax la` ¨

ezhigyy exaqi ,dhigyd xg` yily mixbda oke .oniqd lk z`
.dleqtóñBé áø déì øîà,`cqg axlàîìòc éaeø ìk eèàike - ¨©¥©¥¨¨¥§¨§¨

`weec ,aexd xg` zkll yiy epipyy zenewnd lkéaøa éñBé éaø©¦¥§©¦
,eäì éðz÷ äãeäé.mleka miwleg minkgedéì øîà,`cqg ax,àðà §¨¨¨¥§¨©¥£¨

eaexy oicd z` dpy ecal dcedi iaxa iqei iax `ny iziywdy dn
,eilr miwleg minkg eli`e elekkàðéîà÷ äèéçLc àaeøaexa - ¨¦§¦¨¨£¦¨

,izxn` dhigy ipicayéâéìôc eäì àðòîLceprny ixdy - ¦§©§¨§¦§¦¥
ick x`yp m` `l` xyk `l minkgly ,df oipra ewlgpy epizpyna

.swid aex x`ypyk ic `le ,zrahd swid lka heg agex

xykd mewna `ly mwlga eyrpy dhigy ipte` ipya dpc `xnbd
:dhigyle ,LéìL íéøâäe xykd mewnl dpt dhigyd rvn`aèçL ¦§¦§¦¨©
LéìL,ie`xkee dhigy mewnn `vi aey seqalìL íéøâä.Léewlgp §¦¦§¦§¦

,mi`xen` dfa,áø øîà àðeä áøef dnda,äøLkeøîà äãeäé áø ©¨¨©©§¥¨©§¨¨©
,áøef dnda.äôøè,mdinrh z` `xnbd zx`aneøîà àðeä áø ©§¥¨©¨¨©

àúeiç à÷ôð ék ,äøLk áø,dndad zeig z`vei xy`k -äèéçLa ©§¥¨¦©§¨©¨¦§¦¨
à÷ôð à÷zwlzqn dndad zeigy ,z`vei `id dhigy ici lr - ¨©§¨

,ipyd yilya `idy oniqd aex zhigy xnbae ,oniqd aex zhigya
.dhigyl xykd mewna oikqd cner,äôøè áø øîà äãeäé áø©§¨¨©©§¥¨

äèéçLa àaeø ïðéòa,zexyka hgyi oniqd aexy jixv -àkéìå- §¦¨¨¦§¦¨§¥¨
.zexyka hgyp yily wx ixdy ,o`k df z` oi`

:sqep ote`a dpc `xnbdLéìL èçL,ie`xk oey`xíéøâäåaLéìL ¨©§¦§¦§¦§¦
xfge ,irvn`dLéìL èçLå,ie`xk oexg`dáø øîà äãeäé áø §¨©§¦©§¨¨©©

.äøLk.zexyka hgyp aexdy iptnäeìééL eúàz` el`ye e`a - §¥¨¨©§¨
df ote`a dklddäôøè eäì øîà ,àðeä áøìäãeäé áø òîL .z` §©¨¨©§§¥¨¨©©§¨
,`ped ax zaeyzãt÷éàe eilr citwd -øLëîe àðôéøè ,øîà ¦§©¨©¨¦§¨©§©
éøè àðøLëîeóizxykd xy` z`e xiykn `ed iztxhd xy` z` - ©§©§¨¨¦

.sixhn `ed
àðeä áø øîà,dcedi ax eilr citwdy rnyykãt÷éî à÷ øétL ¨©©¨©¦¨¦§©

,minrh ipyn dpekpd `id ez`xedy itl ,citwn `ed oekp -àãç- £¨
,zg`déì òéîL àì àðàå áøc dépéî déì òéîL eäéàc`ed - §¦§¦©¥¦¥§©©£¨Ÿ§¦©¦

,axn [dxyk ,yily hgye yily mixbd yily hgy] ef d`xed rny
dticr ax z`xede ,dtixh `idy izxn` izxaqny ,izrny `l ip`e

,izxaqnàaeø àkéàä ,ãBòåoniqd aex jzgp df ote`a ixd - §¨¦¨¨
äèéçLa.dxyk didzy xazqne ,ie`xk ¦§¦¨

àcñç áø déì øîà,`ped axlCa øcäz àìdnn ja xefgz l` - ¨©¥©¦§¨Ÿ¤§©¨
,irvn`d yilya mixbdyk leqtl zixedy
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המשך ביאור למסכת חולין ליום שישי עמ' א

e wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`enyefhÎc

åã:ïBøàä éðôì Cìä Béçàå íéäìàä ïBøà íò äòába øLà áãðéáà úéaî eäàOiåäúéa-ìëå | ãåãå ©¦¨ªÀ¦¥³£¦¨¨Æ£¤´©¦§½̈¦−£´¨¡Ÿ¦®§©§¾Ÿ¥−¦§¥¬¨¨«§¨¦´§¨¥´
:íéìöìöáe íéòðòðîáe íétúáe íéìáðáe úBøpëáe íéLBøá éöò ìëa ýåýé éðôì íé÷çNî ìàøNéåeàáiå ¦§¨¥À§©£¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½§−Ÿ£¥´§¦®§¦Ÿ³¦§¨¦Æ§ª¦½¦§©©§¦−§¤§¡¦«©¨−Ÿ

:ø÷aä eèîL ék Ba æçàiå íéäìàä ïBøà-ìà àfò çìLiå ïBëð ïøb-ãòæeäkiå äfòa ýåýé óà-øçiå ©´Ÿ¤¨®©¦§©̧ª¹̈¤£³¨¡Ÿ¦Æ©´Ÿ¤½¦¬¨§−©¨¨«©¦©©³§Ÿ̈Æ§ª½̈©©¥¬
:íéäìàä ïBøà íò íL úîiå ìMä-ìò íéäìàä íLçäfòa õøt ýåýé õøt øLà ìò ãåãì øçiå ¨²¨¡Ÿ¦−©©©®©¨´¨½̈¦−£¬¨¡Ÿ¦«©¦´©§¨¦½©Á£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¤−¤§ª¨®

:äfä íBiä ãò äfò õøt àeää íB÷nì àø÷iåèéà øîàiå àeää íBia ýåýé-úà ãåc àøiåéìà àBáé C ©¦§º̈©¨³©Æ¤¤́ª½̈©−©¬©¤«©¦¨¬¨¦²¤§Ÿ̈−©´©®©¾Ÿ¤¥²¨¬¥©−
:ýåýé ïBøàé:ézbä íBãà-ãáò úéa ãåã eähiå ãåc øéò-ìò ýåýé ïBøà-úà åéìà øéñäì ãåã äáà-àìå £¬§Ÿ̈«§Ÿ¨¨´¨¦À§¨¦¬¥¨²¤£¬§Ÿ̈−©¦´¨¦®©©¥´¨¦½¥¬Ÿ¥¡−©¦¦«

àéìL ézbä íãà ãáò úéa ýåýé ïBøà áLiå:Búéa-ìk-úàå íãà ãáò-úà ýåýé Cøáéå íéLãç äL ©¥¤Á£¸§Ÿ̈¹¥´Ÿ¥¬¡²Ÿ©¦¦−§Ÿ¨´¢¨¦®©§¨¯¤§Ÿ̈²¤Ÿ¥¬¡−Ÿ§¤¨¥«
áéCìiå íéäìàä ïBøà øeáòa Bì-øLà-ìk-úàå íãà ãáò úéa-úà ýåýé Cøa øîàì ãåc Cìnì ãbiå©ª©À©¤´¤¨¦»¥Ÿ¼¥©´§Ÿ̈À¤¥̧Ÿ¥³¡ŸÆ§¤¨£¤½©£−£´¨¡Ÿ¦®©¥¤́

:äçîNa ãåc øéò íãà ãáò úéaî íéäìàä ïBøà-úà ìòiå ãåcâéýåýé-ïBøà éàNð eãòö ék éäéå ¨¦À©©©Á¤£¸¨¡Ÿ¦¹¦¥̧Ÿ¥¬¡²Ÿ¦¬¨¦−§¦§¨«©§¦À¦¯¨£²Ÿ§¥¬£§Ÿ̈−
ãòö äML:àéøîe øBL çaæiå íéãé:ãa ãBôà øeâç ãåãå ýåýé éðôì æò-ìëa økøëî ãåãååèãåãå ¦¨´§¨¦®©¦§©¬−§¦«§¨¦²§©§¥¬§¨−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®§¨¦¾¨−¥¬¨«§¨¦Æ

:øôBL ìB÷áe äòeøúa ýåýé ïBøà-úà íéìòî ìàøNé úéa-ìëåæèìëéîe ãåc øéò àa ýåýé ïBøà äéäå §¨¥´¦§¨¥½©£¦−¤£´§Ÿ̈®¦§−̈§¬¨«§¨¨Æ£´§Ÿ̈½−̈¦´¨¦®¦©̧
:daìa Bì æázå ýåýé éðôì økøëîe æfôî ãåc Cìnä-úà àøzå ïBlçä ãòa | äô÷Lð ìeàL-úa©¨¹¦§§¨´§©´©©À©¥̧¤¤©¤³¤¨¦Æ§©¥³§©§¥Æ¦§¥´§Ÿ̈½©¦¬¤−§¦¨«

i"yx

(„).ÌÈ‰Ï‡‰ ÔÂ¯‡ ÌÚעם באים והם קצר, מקרא זה הרי

האלהים: ·¯ÌÈ˘Â.(‰)ארון ÈˆÚ ÏÎ·מהם שמתקנים

זמר: ‰·˜¯.(Â)כלי ÂËÓ˘ ÈÎהבקר שמטוהו כי

כמו תוריא; מרגוהי ארי יונתן: תרגם וכן ונענעוהו,

ה)שמתרגם יט ידיה(דברים ותתמריג בגרזן, ידו ונדחה :

‰˘Ï.(Ê)בפרזלא: ÏÚקל לדרוש לו שהיה השגגה, על

שכן: כל לא עצמו הוא בירדן, נשא נושאיו וחומר,

(È).ÌÂ„‡ „·ÂÚהימים בדברי שכתוב כמו היה, טולוי (א

היהיח) השוערים ומן Â‚Â'.(È‡):(שם), '‰ Í¯·ÈÂאשתו

שנאמר אחד, בכרס בנים ששה ילדו כלותיה (דבריושמונה

ח) ו כו לעובדהימיםֿא ושנים ששים השמיני; ופעלתי :

·„.מרקד:Î¯ÎÓ¯.(È„)אדום: „ÂÙ‡,בוץ מעיל

יונתן תרגם וכן כרדוט; תרגם: ויונתן בלע"ז, פורציינ"ט

אבשלום אחות דתמר יח)'מעילים' יג כרדוטין:(לקמן ,

cec zcevn
(„).ÔÂ¯‡ ÌÚ 'Â‚Â Â‰Â‡˘ÈÂהעגלה נשאו הבקר לומר: רוצה

עליו: אשר הארון ‰‡¯ÔÂ.עם È�ÙÏאבל הבקר, את להנהיג
לבד שאחיו לומר וכתבו, חזר ולזה הארון, מצד הלך עוזא
שמטו אשר הוא הרגיש ולזה עוזא, ולא הארון לפני הלך

הרגיש: לא ואחיו להארון, ‰'.(‰)הבקר È�ÙÏ:'ה ארון לפני
.ÌÈ˘Â¯· ÈˆÚ ÏÎ·:ברושים מעצי העשויים שיר בכלי

(Â).‰ÊÂÚ ÁÏ˘ÈÂ:ידו את ‰·˜¯.הושיט ÂËÓ˘ ÈÎנענעוהו
העגלה: מן שיפול עוזה וחשב מיעוטÁÈÂ¯.(Ê)ממקומו על

לארץ: ארונו שיפול לחשוב בה', ‰˘Ï.האמנתו ÏÚעל
הוא: ה' שארון שכח וכאלו בשגגה, שעשה ‡¯ÔÂ.המעשה ÌÚ

להארון: Â„Ï„.(Á)סמוך ¯ÁÈÂהמיצר כדרך חרה, עצמו על
וכן יא)ונבהל, טו לשמואל:(שמואלֿא ויחר :.ı¯Ù ¯˘‡ ÏÚ

הפרץ: דאגת ‰'.(Ë)בעבור שאי‡˙ חשב כי ה', ארון את
בקדושתו: נזהר להיות עירÂ‰ËÈÂ.(È)אפשר מדרך אותו נטה
אדום: עובד בית אל ‰‡ÌÈ‰Ï.(È·)דוד, ÔÂ¯‡ ¯Â·Ú·אשר

הזאת: ברכה לכלל בא לא לזה קודם כי בביתו, ÈÚ¯יושב
.„Â„:ציון והיא דוד, הצעדים:Á·ÊÈÂ.לעיר ששת כל אחר
(„È).„· „ÂÙ‡,גדול כהן של האפוד כדמות עשוי מלבוש

וכן ה', בעבודת המתבודדים להאנשים מיוחדת והיתה
נאמר יח)בשמואל ב בד,(שמואלֿא אפוד חגור וגו' ושמואל :

הארון: העלאת בעת הלבישו ·Ï·‰.(ÊË)ודוד ÂÏ Ê·˙Â:הארון לפני ואף המלך, מדרך זה שאין חשבה כי בלבה, אותו בזתה

oeiv zcevn
(‰).ÌÈ˜Á˘Ó:שמחים.ÌÈÙ˙·Â ÌÈÏ·�·Â ˙Â¯�Î·Âכלי שמות
גופוÌÈÚ�Ú�Ó·Â.שיר: להניע האדם יעורר הנגון, מכלי הוא

בזהÌÈÏˆÏˆ·Â.ולרקד: זה ומקישין נחושת, כלי שני הם
ובמשנה גדול, קול ג)ומשמיעים משנה ז פרק בן(תמיד הקיש :

וכן בצלצל; קנארזא שמע:ה)(תהלים בצלצלי :(Â).ÔÂÎ�שם
הימים ובדברי ט)מקום. ובשתי(יג היא, והיא כידון, אמר:

נקראה ב)השמות לה סוטה המקום,˘ÂËÓ.:(ראה מן הזזה ענין
לג)כמו ט שמטוה:(מלכיםֿב ויאמר :(Ê).Ï˘‰שכחה ענין

וכן כז)ושגגה, ג בשלי:(לעיל אתו לדבר :(Á).ı¯Ù:שבר ענין
(È).„Â„ ¯ÈÚ ÏÚ:דוד עיר אבל‰‚˙È.אל בגת, מתגורר היה

הימים בדברי שנאמר כמו השוערים, ומן לוי כד)היה :(טו

(‡È).·˘ÈÂ:עכבה והלכו:ˆÂ„Ú.(È‚)ענין È¯ÓÂ‡.פסעו
וכן פטם, ט)שור א ומריא:(מלכיםֿא ובקר צאן :(„È).¯Î¯ÎÓ

ודוגמתו שמחה, של רקידה כ)ענין סו בפרדים(ישעיהו :

ÊÂÚ.ובכרכרות: ÏÎ·:כח כמו�˘˜Ù‰.(ÊË)בכל הבטה, ענין
ח) כו אבימלך:(בראשית וישקף :.ÔÂÏÁ‰ „Ú·וכן החלון. דרך
ב) א השבכה:(מלכיםֿב בעד :.ÊÊÙÓומשונה רקוד, ענין הוא גם

ודוגמתו הרקוד, מהירות ענין שהוא ויתכן קצת, (שבתממנה

א) פזיזא:פח עמא :



קלט e wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`enyefhÎc

åã:ïBøàä éðôì Cìä Béçàå íéäìàä ïBøà íò äòába øLà áãðéáà úéaî eäàOiåäúéa-ìëå | ãåãå ©¦¨ªÀ¦¥³£¦¨¨Æ£¤´©¦§½̈¦−£´¨¡Ÿ¦®§©§¾Ÿ¥−¦§¥¬¨¨«§¨¦´§¨¥´
:íéìöìöáe íéòðòðîáe íétúáe íéìáðáe úBøpëáe íéLBøá éöò ìëa ýåýé éðôì íé÷çNî ìàøNéåeàáiå ¦§¨¥À§©£¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½§−Ÿ£¥´§¦®§¦Ÿ³¦§¨¦Æ§ª¦½¦§©©§¦−§¤§¡¦«©¨−Ÿ

:ø÷aä eèîL ék Ba æçàiå íéäìàä ïBøà-ìà àfò çìLiå ïBëð ïøb-ãòæeäkiå äfòa ýåýé óà-øçiå ©´Ÿ¤¨®©¦§©̧ª¹̈¤£³¨¡Ÿ¦Æ©´Ÿ¤½¦¬¨§−©¨¨«©¦©©³§Ÿ̈Æ§ª½̈©©¥¬
:íéäìàä ïBøà íò íL úîiå ìMä-ìò íéäìàä íLçäfòa õøt ýåýé õøt øLà ìò ãåãì øçiå ¨²¨¡Ÿ¦−©©©®©¨´¨½̈¦−£¬¨¡Ÿ¦«©¦´©§¨¦½©Á£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¤−¤§ª¨®

:äfä íBiä ãò äfò õøt àeää íB÷nì àø÷iåèéà øîàiå àeää íBia ýåýé-úà ãåc àøiåéìà àBáé C ©¦§º̈©¨³©Æ¤¤́ª½̈©−©¬©¤«©¦¨¬¨¦²¤§Ÿ̈−©´©®©¾Ÿ¤¥²¨¬¥©−
:ýåýé ïBøàé:ézbä íBãà-ãáò úéa ãåã eähiå ãåc øéò-ìò ýåýé ïBøà-úà åéìà øéñäì ãåã äáà-àìå £¬§Ÿ̈«§Ÿ¨¨´¨¦À§¨¦¬¥¨²¤£¬§Ÿ̈−©¦´¨¦®©©¥´¨¦½¥¬Ÿ¥¡−©¦¦«

àéìL ézbä íãà ãáò úéa ýåýé ïBøà áLiå:Búéa-ìk-úàå íãà ãáò-úà ýåýé Cøáéå íéLãç äL ©¥¤Á£¸§Ÿ̈¹¥´Ÿ¥¬¡²Ÿ©¦¦−§Ÿ¨´¢¨¦®©§¨¯¤§Ÿ̈²¤Ÿ¥¬¡−Ÿ§¤¨¥«
áéCìiå íéäìàä ïBøà øeáòa Bì-øLà-ìk-úàå íãà ãáò úéa-úà ýåýé Cøa øîàì ãåc Cìnì ãbiå©ª©À©¤´¤¨¦»¥Ÿ¼¥©´§Ÿ̈À¤¥̧Ÿ¥³¡ŸÆ§¤¨£¤½©£−£´¨¡Ÿ¦®©¥¤́

:äçîNa ãåc øéò íãà ãáò úéaî íéäìàä ïBøà-úà ìòiå ãåcâéýåýé-ïBøà éàNð eãòö ék éäéå ¨¦À©©©Á¤£¸¨¡Ÿ¦¹¦¥̧Ÿ¥¬¡²Ÿ¦¬¨¦−§¦§¨«©§¦À¦¯¨£²Ÿ§¥¬£§Ÿ̈−
ãòö äML:àéøîe øBL çaæiå íéãé:ãa ãBôà øeâç ãåãå ýåýé éðôì æò-ìëa økøëî ãåãååèãåãå ¦¨´§¨¦®©¦§©¬−§¦«§¨¦²§©§¥¬§¨−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®§¨¦¾¨−¥¬¨«§¨¦Æ

:øôBL ìB÷áe äòeøúa ýåýé ïBøà-úà íéìòî ìàøNé úéa-ìëåæèìëéîe ãåc øéò àa ýåýé ïBøà äéäå §¨¥´¦§¨¥½©£¦−¤£´§Ÿ̈®¦§−̈§¬¨«§¨¨Æ£´§Ÿ̈½−̈¦´¨¦®¦©̧
:daìa Bì æázå ýåýé éðôì økøëîe æfôî ãåc Cìnä-úà àøzå ïBlçä ãòa | äô÷Lð ìeàL-úa©¨¹¦§§¨´§©´©©À©¥̧¤¤©¤³¤¨¦Æ§©¥³§©§¥Æ¦§¥´§Ÿ̈½©¦¬¤−§¦¨«

i"yx

(„).ÌÈ‰Ï‡‰ ÔÂ¯‡ ÌÚעם באים והם קצר, מקרא זה הרי

האלהים: ·¯ÌÈ˘Â.(‰)ארון ÈˆÚ ÏÎ·מהם שמתקנים

זמר: ‰·˜¯.(Â)כלי ÂËÓ˘ ÈÎהבקר שמטוהו כי

כמו תוריא; מרגוהי ארי יונתן: תרגם וכן ונענעוהו,

ה)שמתרגם יט ידיה(דברים ותתמריג בגרזן, ידו ונדחה :

‰˘Ï.(Ê)בפרזלא: ÏÚקל לדרוש לו שהיה השגגה, על

שכן: כל לא עצמו הוא בירדן, נשא נושאיו וחומר,

(È).ÌÂ„‡ „·ÂÚהימים בדברי שכתוב כמו היה, טולוי (א

היהיח) השוערים ומן Â‚Â'.(È‡):(שם), '‰ Í¯·ÈÂאשתו

שנאמר אחד, בכרס בנים ששה ילדו כלותיה (דבריושמונה

ח) ו כו לעובדהימיםֿא ושנים ששים השמיני; ופעלתי :

·„.מרקד:Î¯ÎÓ¯.(È„)אדום: „ÂÙ‡,בוץ מעיל

יונתן תרגם וכן כרדוט; תרגם: ויונתן בלע"ז, פורציינ"ט

אבשלום אחות דתמר יח)'מעילים' יג כרדוטין:(לקמן ,

cec zcevn
(„).ÔÂ¯‡ ÌÚ 'Â‚Â Â‰Â‡˘ÈÂהעגלה נשאו הבקר לומר: רוצה

עליו: אשר הארון ‰‡¯ÔÂ.עם È�ÙÏאבל הבקר, את להנהיג
לבד שאחיו לומר וכתבו, חזר ולזה הארון, מצד הלך עוזא
שמטו אשר הוא הרגיש ולזה עוזא, ולא הארון לפני הלך

הרגיש: לא ואחיו להארון, ‰'.(‰)הבקר È�ÙÏ:'ה ארון לפני
.ÌÈ˘Â¯· ÈˆÚ ÏÎ·:ברושים מעצי העשויים שיר בכלי

(Â).‰ÊÂÚ ÁÏ˘ÈÂ:ידו את ‰·˜¯.הושיט ÂËÓ˘ ÈÎנענעוהו
העגלה: מן שיפול עוזה וחשב מיעוטÁÈÂ¯.(Ê)ממקומו על

לארץ: ארונו שיפול לחשוב בה', ‰˘Ï.האמנתו ÏÚעל
הוא: ה' שארון שכח וכאלו בשגגה, שעשה ‡¯ÔÂ.המעשה ÌÚ

להארון: Â„Ï„.(Á)סמוך ¯ÁÈÂהמיצר כדרך חרה, עצמו על
וכן יא)ונבהל, טו לשמואל:(שמואלֿא ויחר :.ı¯Ù ¯˘‡ ÏÚ

הפרץ: דאגת ‰'.(Ë)בעבור שאי‡˙ חשב כי ה', ארון את
בקדושתו: נזהר להיות עירÂ‰ËÈÂ.(È)אפשר מדרך אותו נטה
אדום: עובד בית אל ‰‡ÌÈ‰Ï.(È·)דוד, ÔÂ¯‡ ¯Â·Ú·אשר

הזאת: ברכה לכלל בא לא לזה קודם כי בביתו, ÈÚ¯יושב
.„Â„:ציון והיא דוד, הצעדים:Á·ÊÈÂ.לעיר ששת כל אחר
(„È).„· „ÂÙ‡,גדול כהן של האפוד כדמות עשוי מלבוש

וכן ה', בעבודת המתבודדים להאנשים מיוחדת והיתה
נאמר יח)בשמואל ב בד,(שמואלֿא אפוד חגור וגו' ושמואל :

הארון: העלאת בעת הלבישו ·Ï·‰.(ÊË)ודוד ÂÏ Ê·˙Â:הארון לפני ואף המלך, מדרך זה שאין חשבה כי בלבה, אותו בזתה

oeiv zcevn
(‰).ÌÈ˜Á˘Ó:שמחים.ÌÈÙ˙·Â ÌÈÏ·�·Â ˙Â¯�Î·Âכלי שמות
גופוÌÈÚ�Ú�Ó·Â.שיר: להניע האדם יעורר הנגון, מכלי הוא

בזהÌÈÏˆÏˆ·Â.ולרקד: זה ומקישין נחושת, כלי שני הם
ובמשנה גדול, קול ג)ומשמיעים משנה ז פרק בן(תמיד הקיש :

וכן בצלצל; קנארזא שמע:ה)(תהלים בצלצלי :(Â).ÔÂÎ�שם
הימים ובדברי ט)מקום. ובשתי(יג היא, והיא כידון, אמר:

נקראה ב)השמות לה סוטה המקום,˘ÂËÓ.:(ראה מן הזזה ענין
לג)כמו ט שמטוה:(מלכיםֿב ויאמר :(Ê).Ï˘‰שכחה ענין

וכן כז)ושגגה, ג בשלי:(לעיל אתו לדבר :(Á).ı¯Ù:שבר ענין
(È).„Â„ ¯ÈÚ ÏÚ:דוד עיר אבל‰‚˙È.אל בגת, מתגורר היה

הימים בדברי שנאמר כמו השוערים, ומן לוי כד)היה :(טו

(‡È).·˘ÈÂ:עכבה והלכו:ˆÂ„Ú.(È‚)ענין È¯ÓÂ‡.פסעו
וכן פטם, ט)שור א ומריא:(מלכיםֿא ובקר צאן :(„È).¯Î¯ÎÓ

ודוגמתו שמחה, של רקידה כ)ענין סו בפרדים(ישעיהו :

ÊÂÚ.ובכרכרות: ÏÎ·:כח כמו�˘˜Ù‰.(ÊË)בכל הבטה, ענין
ח) כו אבימלך:(בראשית וישקף :.ÔÂÏÁ‰ „Ú·וכן החלון. דרך
ב) א השבכה:(מלכיםֿב בעד :.ÊÊÙÓומשונה רקוד, ענין הוא גם

ודוגמתו הרקוד, מהירות ענין שהוא ויתכן קצת, (שבתממנה

א) פזיזא:פח עמא :



ekקמ wxt mildz - miaezk

mildzekaiÎ`

.åëà:ãòîà àì ézçèa äåäéáe ézëìä énúa éðà-ék äåäé éðèôL | ãåãìáéðqðå äåäé éððçaáéúë) §¨¦̧¨§¥³¦§Ÿ̈À¦−£¦§ª¦´¨©®§¦©«Ÿ̈¬¹̈©À§¦´Ÿ¤§¨«§¨¥´¦§Ÿ̈´§©¥®¦
äôåøö(éúBéìë äôøö:éaìåâ:Ezîàa ézëläúäå éðéò ãâðì Ecñç-ékãàåL-éúî-íò ézáLé-àì ¨§−̈¦§©´§¦¦«¦−©§§§¤´¤¥¨®§¹¦§©©À§¦©«£¦¤«Ÿ−¨©§¦¦§¥¨®§

:àBáà àì íéîìòð íòåä:áLà àì íéòLø-íòå íéòøî ìä÷ éúàðNåäááñàå étk ïBéwða õçøà §¦¬©« ¹£¨¦À´Ÿ¨«−¨¥¦§©´§¥¦®§¦§¹¨¦À´Ÿ¥¥«¤§©´§¦¨´©¨®©«£«Ÿ§−̈
:äåäé Eçaæî-úàæìéúBàìôð-ìk øtñìe äãBz ìB÷a òîL:EçïkLî íB÷îe Eúéa ïBòî ézáäà äåäé ¤¦§©«£´§Ÿ̈«−©§¦©§´¨®¹§©¥À¨¦§§¤«§Ÿ̈À−¨©§¦§´¥¤®¹§À¦§©¬

:EãBákè:éiç íéîã éLðà-íòå éLôð íéàhç-íò óñàz-ìàé:ãçM äàìî íðéîéå änæ íäéãéa-øLà §¤«©¤«¡´Ÿ¦©¨¦´©§¦®§¦©§¥−¨¦´©¨«£¤¦«¥¤¬¦¨®¦«¹¦À̈¨´§¨«Ÿ©
àé:éðpçå éðãt Cìà énúa éðàåáé:äåäé Cøáà íéìä÷îa øBLéîá äãîò éìâø −©«£¦§ª¦¬¥¹¥À§¥´¦§¨¥«¦−©§¦¨«§¨´§¦®§¹©§¥¦À£¨¥¬§Ÿ̈«

i"yx

(‡).'‰ È�ËÙ˘'וגו במשפט תבא אל אומר הוא אחר קמ"ג)ובמקום הרשעים(לקמן את דן כשאתה דוד אמר

במשפט: תביאני אל הצדיקים את דן וכשאתה צדיק אני הרשעים לפי כי �ÌÈÓÏÚ.(„)שפטני ÌÚÂהנכנסין

מעשיהם: במחשך לעשות ‡·Â‡.בסתר ‡Ï:במקהלם וליכנס לבוא רגיל במצות·�˜ÔÂÈ.(Â)איני גזל שאין

פסול: הגזול לולב מקיים להשמיע:ÚÓ˘Ï.(Ê)שאני �ÍÈ˙Â‡ÏÙ.כמו ÏÎלגוג בו ויש לשעבר בו שיש הלל זה

לבא: לעתיד בו ויש המשיח לימות בו לרעה:ÓÊ‰.(È)ויש ויש לטובה יש מחשבה לשון שבמקרא זמה כל

(·È).¯Â˘ÈÓ· ‰„ÓÚ ÈÏ‚¯:ישרה בדרך
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(‡).È�ËÙ˘:משונאי משפטי ‡ÚÓ„.לקחת ‡Ïמהראוי לזה

אמעד: מחשבותי:·È��Á.(·)שלא È�ÈÚ.(‚)לדעת „‚�Ï
באמתך: אהלך ולזה בהם È˙·˘È.(„)להתבונן ‡Ïשלא

ממעשיהם: �ÌÈÓÏÚ.אלמד ÌÚÂ:ונסתר נעלם במקום עבירות ואחר‡¯ıÁ.(Â)העושים עון מלכלוך כפי אנקה בתחלה ר"ל
ברצון: מקובל הקרבן אין הנקיון לולא כי לה' בה להקריב מזבחך אסובב הודאה:ÚÈÓ˘Ï.(Ê)זה בקול אדם לבני להשמיע

(Á).Í˙È· ÔÂÚÓ È˙·‰‡:ולהללך בה ÌÈ‡ËÁ.(Ë)לבוא ÌÚ:רע בענין להם ודומה החטאים ÓÊ‰.(È)כמיתת Ì‰È„È· ¯˘‡
רע: בענין למות הם ראוים החטאים:È�‡Â.(È‡)ולזה ממיתת פדני לזה אלך בתומי הלא אני עמדה¯‚ÈÏ.(È·)אבל רגלי הלא

להם: דומה להיות כמוהם ואינני לה' אברך רב ובקהל הישר בדרך

oeiv zcevn
(‡).„ÚÓ‡:ממקום והשמטה החלקה אנשיÈ˙Ó.(„)ענין

מספר מתי ל"ד)כמו ענין˙‡ÛÒ.מדור:ÔÂÚÓ.(Á):(בראשית
מיתה:

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מב' תמוז, וז"ע נתקבל גם שני הספרים אודותם כותב, ות"ח.

ויהי רצון אשר תכה"י יגרמו כ"א מבנ"י איש לרעהו נח"ר ושביעת רצונם הטוב, ואין טוב אלא 

תורה ועניני' שהרי נקראת היא תורת חיים הוראה בחיים הכוללת ומקיפה את כל החיים לפרטיהם באופן 

ממצה, והרי מובן זה הדבר וגם פשוט, כיון שניתנה מבורא עולם גדול והאדם עולם קטן, והרי היוצר אדם 

והעולם הוא מבין הטוב בשבילם.

בטח יודע מחג הגאולה י"ב וי"ג תמוז גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר ראש ישראל, ובטח יתועד בתוככי 

אנ"ש ימים אלו, ויהי רצון שיהי' רישומה של ההתועדות ניכר בהנוגע לפועל ועד לחיי היום יומים.

בת"ח בכבוד ובברכה לבשו"ט.
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הארּבה?1119) יבא ׁשּבגללן הּבׁשן" "ּפרֹות הן ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹמי
הּללּו1120) עליהן?1122)מהעיר1121)נׁשים הּבּקרת מה . ֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ממֹון,1123) ּומבזּבזֹות אֹוכלֹות ּכדי1124)ׁשהן עֹובדֹות ולא ְְְְְְְֵֵֶַָֹ

והּמגזמֹות הרּבֹות ההֹוצאֹות ׁשאר ואת לחמן, את ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֻלהרויח
אּלא הּבית, ּבמׁשק ּתפקידן את ממּלאֹות ואינן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּלהן,
את ּגֹוזלֹות נמצאֹות ּובכְך הרף, ללא ממֹון מבזּבזֹות ְְְְְְְִֶֶֶַַָָָֹרק
להׂשּביע ּכדי הרף ללא לעבד ׁשּנאלצים ּבעליהן, ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹּפרנסת
ּבמׁשּתה ּבמאכל, רגילֹות ׁשהן ּומּתֹוְך רצֹונן, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָאת
את להׁשלים ּכדי לגזל לבעליהן ּגֹורמֹות הן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹּובמֹותרֹות,
נגזר ּבפעל הּגזלנים עצם ּבגלל רק ׁשּלא הרי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹמחסֹורן.
את הּנביא ערְך ולכן הּגזל, ּגֹורמי ּבגלל אפּלּו אּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהרעב,
יד לׁשלח ּבעליהן את המעֹודדֹות הּנׁשים על ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹהּבּקרת
עצמם הּבעלים על הּבּקרת את ערְך ולא ּכׁשר, לא ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹּבממֹון
חרּבן מביאים וּדאי עצמם, הּגזלנים ּכי ּכן, ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻׁשעֹוׂשים
ּבעֹון נחּתם ּדינם ׁשּגזר הּמּבּול, ּבזמן ׁשהיה ּכפי ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָלעֹולם,
מׁשחיתם..." הנני חמס... הארץ "מלאה ּכּכתּוב: ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָּגזל,
ּגם אחרּיּות ליחס יֹודעים היינּו לא הּנביא, ּבּקרת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹּוללא

הּדרּדּור. ּגֹורמי את1125)על המתארת הּנבּואה ּבהמׁשְך ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּגזל: ׁשל הּמרֹות נזקי1126)הּתֹוצאֹות ׁשל ׁשֹונים [סּגים ְִִִֵֶֶֶֶַַָָֻ

ׁשּנקרא]1127)חקלאּות], ארּבה ׁשל1128)[סּוג ׁשמֹות "ּכּלם ְְְִֵֶֶֶַַָָָֻ
יבּול את המחּסלים "ּגזלנים" ּגדּודי ׁשהם ארּבה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָמיני

קׁשה,הּׂשדֹות ּכה ארּבה מּכת ּתהיה ּכלֹומר: ד) א, (יואל ְְְִֶֶַַַַַָָָֹ

הּׁשני, יאכל הראׁשֹון ׁשּיֹותיר והּצמיחה הּפרי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשאת
וכְך מאּומה, ּבּׂשדֹות יּׁשאר לא יסּתּלק, ׁשהאחרֹון ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּובׁשעה

עׂשב־ּב ּכל ּבדיעבדיאזל הראּויה עץ קלּפת וכל ר ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
נּבא לכן קֹודם ּבדֹור עֹוד ּביֹותר. קׁשה רעב ויהיה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָלמאכל,
הּגזלנים ׁשל אנֹוׁשית הּבלּתי התנהגּותם את ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָָיׁשעיהּו

להם, יציק ׁשהרעב ּבׁשעה ידי1129)הרׁשעים, על [יחטף, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
יחטף] ּכְך ּבעליו, מידי הּדבר כן1130)'ּגזרת' ּפי על [אף ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

ו]1131)יּׁשאר] ׁשּיגנב ידי על מּזלֹו, את ּגם ינּסה [כמֹו־כן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׂשמאול,1133)[ּגם]1132) ועל ימין על ּגֹונב [אף1134)ּכלֹומר: ְְְִֵַַַַַָֹ

עדין] כן, ּפי אְך1135)על מּזה, זה יבזזּו הרעב מחמת ." ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
מנּסה והאחד סביב, ענּיים הּכל ּכי מאּומה, יֹועילּו ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֹֹלא
הּגנבֹות, ּכל הֹועילּו מּׁשּלא הּנקּוב. צרֹורֹו את מּׁשכנֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹלגנב
מתאר ׁשאֹותם נֹואׁשים, זועה למעׂשי הרעבים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּפֹונים

מתמּׁשְך,1136)הּנביא: רעב מתאר מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו . ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
הרקמֹות את ּגם אּלא הּׁשּמן, רזרבֹות את רק לא ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּמעּכל
"זרעֹו ּבּלׁשֹון הׁשּתּמׁש הּפסּוק אְך והּבׂשר, ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹהּׁשרירים
האנׁשים את ּתֹוציא הרעב ׁשחרּפת להדּגיׁש ּכדי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹיאכלּו",
ּכדי ּבּזרֹוע, לנגס יסּכימּו אפּלּו ׁשהם עד הּׂשכל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹמאּזּון
הּׁשנים נעיצת ּכאב ּכי הּמציק, הרעב את ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלהׁשקיט
הרעב מּכאב יֹותר קל יהיה מהּזרֹוע, נתח ּוקריעת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּבּבׂשר

ֵַַַּומהּצער.
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הארּבה?1119) יבא ׁשּבגללן הּבׁשן" "ּפרֹות הן ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹמי
הּללּו1120) עליהן?1122)מהעיר1121)נׁשים הּבּקרת מה . ֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ממֹון,1123) ּומבזּבזֹות אֹוכלֹות ּכדי1124)ׁשהן עֹובדֹות ולא ְְְְְְְֵֵֶַָֹ

והּמגזמֹות הרּבֹות ההֹוצאֹות ׁשאר ואת לחמן, את ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֻלהרויח
אּלא הּבית, ּבמׁשק ּתפקידן את ממּלאֹות ואינן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּלהן,
את ּגֹוזלֹות נמצאֹות ּובכְך הרף, ללא ממֹון מבזּבזֹות ְְְְְְְִֶֶֶַַָָָֹרק
להׂשּביע ּכדי הרף ללא לעבד ׁשּנאלצים ּבעליהן, ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹּפרנסת
ּבמׁשּתה ּבמאכל, רגילֹות ׁשהן ּומּתֹוְך רצֹונן, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָאת
את להׁשלים ּכדי לגזל לבעליהן ּגֹורמֹות הן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹּובמֹותרֹות,
נגזר ּבפעל הּגזלנים עצם ּבגלל רק ׁשּלא הרי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹמחסֹורן.
את הּנביא ערְך ולכן הּגזל, ּגֹורמי ּבגלל אפּלּו אּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהרעב,
יד לׁשלח ּבעליהן את המעֹודדֹות הּנׁשים על ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹהּבּקרת
עצמם הּבעלים על הּבּקרת את ערְך ולא ּכׁשר, לא ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹּבממֹון
חרּבן מביאים וּדאי עצמם, הּגזלנים ּכי ּכן, ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻׁשעֹוׂשים
ּבעֹון נחּתם ּדינם ׁשּגזר הּמּבּול, ּבזמן ׁשהיה ּכפי ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָלעֹולם,
מׁשחיתם..." הנני חמס... הארץ "מלאה ּכּכתּוב: ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָּגזל,
ּגם אחרּיּות ליחס יֹודעים היינּו לא הּנביא, ּבּקרת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹּוללא

הּדרּדּור. ּגֹורמי את1125)על המתארת הּנבּואה ּבהמׁשְך ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּגזל: ׁשל הּמרֹות נזקי1126)הּתֹוצאֹות ׁשל ׁשֹונים [סּגים ְִִִֵֶֶֶֶַַָָֻ

ׁשּנקרא]1127)חקלאּות], ארּבה ׁשל1128)[סּוג ׁשמֹות "ּכּלם ְְְִֵֶֶֶַַָָָֻ
יבּול את המחּסלים "ּגזלנים" ּגדּודי ׁשהם ארּבה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָמיני

קׁשה,הּׂשדֹות ּכה ארּבה מּכת ּתהיה ּכלֹומר: ד) א, (יואל ְְְִֶֶַַַַַָָָֹ

הּׁשני, יאכל הראׁשֹון ׁשּיֹותיר והּצמיחה הּפרי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשאת
וכְך מאּומה, ּבּׂשדֹות יּׁשאר לא יסּתּלק, ׁשהאחרֹון ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּובׁשעה

עׂשב־ּב ּכל ּבדיעבדיאזל הראּויה עץ קלּפת וכל ר ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
נּבא לכן קֹודם ּבדֹור עֹוד ּביֹותר. קׁשה רעב ויהיה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָלמאכל,
הּגזלנים ׁשל אנֹוׁשית הּבלּתי התנהגּותם את ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָָיׁשעיהּו

להם, יציק ׁשהרעב ּבׁשעה ידי1129)הרׁשעים, על [יחטף, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
יחטף] ּכְך ּבעליו, מידי הּדבר כן1130)'ּגזרת' ּפי על [אף ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

ו]1131)יּׁשאר] ׁשּיגנב ידי על מּזלֹו, את ּגם ינּסה [כמֹו־כן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׂשמאול,1133)[ּגם]1132) ועל ימין על ּגֹונב [אף1134)ּכלֹומר: ְְְִֵַַַַַָֹ

עדין] כן, ּפי אְך1135)על מּזה, זה יבזזּו הרעב מחמת ." ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
מנּסה והאחד סביב, ענּיים הּכל ּכי מאּומה, יֹועילּו ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֹֹלא
הּגנבֹות, ּכל הֹועילּו מּׁשּלא הּנקּוב. צרֹורֹו את מּׁשכנֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹלגנב
מתאר ׁשאֹותם נֹואׁשים, זועה למעׂשי הרעבים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּפֹונים

מתמּׁשְך,1136)הּנביא: רעב מתאר מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו . ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
הרקמֹות את ּגם אּלא הּׁשּמן, רזרבֹות את רק לא ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּמעּכל
"זרעֹו ּבּלׁשֹון הׁשּתּמׁש הּפסּוק אְך והּבׂשר, ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹהּׁשרירים
האנׁשים את ּתֹוציא הרעב ׁשחרּפת להדּגיׁש ּכדי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹיאכלּו",
ּכדי ּבּזרֹוע, לנגס יסּכימּו אפּלּו ׁשהם עד הּׂשכל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹמאּזּון
הּׁשנים נעיצת ּכאב ּכי הּמציק, הרעב את ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלהׁשקיט
הרעב מּכאב יֹותר קל יהיה מהּזרֹוע, נתח ּוקריעת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּבּבׂשר

ֵַַַּומהּצער.
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xyad oi`y `vnp ,dlik`l zcner `id ixd dzrn zaya dhgypy
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.jkl zcner dzid `ly itl dvwen `id ixd ,xeqi`a dhgyp m`
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,mc` zlik`l aeh mei zqipka dcnry dzhigya xxaedy meyn
dhigyl dxwira zcner dhgyp `l m` s` dnda lky `l`
.xeqi`a dhgyp m` xizdl yi zaya s` ok m`e ,dxya zlik`le
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íéúekämixkeny dnn zexyrne zenexz miyixtn mpi`y ©¦
df mc`e ,xenb lah zwfga `ed ixd mdn gewld oiide ,mixg`l
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rnyn oke .cneyn aiyg `l zg` mrt meync

z` hgeyd :xn`c (`,hl oileg) onwl ipy wxta

yiwl yix ,dxf dcearl dnc wexfl dndad

.dlik`a zxzen :qxhpewa yxite ,zxzen xn`

wxta opixn`ck ,`ed `lhw xa `xab mzde

yix dcenc (`,`q oixcdpq) "zezin rax`"

degzyn` dedc icin ,`ed `lhw xac yiwl

onwl opixn` cere .siiqa ecaere xzen xdc ,xdl

xn`c o`nl elit` :(`,`n oileg) ipy wxt seqa

la` ,ieb ilin ipd Ð ely epi`y xac xqe` mc`

mipyn jixte .oiekn `w `nlra ixervl l`xyi

el` lkn cg` myl cg` ,oihgeye oikqa oifge`

:ipyne !dleqt ezhigy Ð xyk xac myl cg`e

,`zyde .cneyn l`xyia Ð opiwqr i`na `kd

el` lkn cg` mey `la ,`ed cneync oeik

`l `pnif `cga i` la` !leqtc dil wetiz

.`gip ,ezhigy xqzi`øîàyxc `ped ax

izkec lkac :dniz Ð 'ek dinyn ax xa `iig

yi" wxta ,epnn lecb did `ped axc rnyn

`ped ax dil xrvn dedc (a,fh oikxr) "oikxra

zexeka) "dnda gweld" wxtae ,ax xa `iigl

,iax :`ped axl ax xa `iig dil xn`c (`,ak

.jixac z` yxtïéáñðåiax xninl `ixag

ea elit` dlik`a ixy opaxl la` Ð `id dcedi

!zaya dglenl leki oi` `de :xn`z m`e .meia

`la ,inp i` .dglne xary oebk :xnel yie

`ki`c ab lr s` .`vne`a `ixy inp dgiln

`kid ilin ipd Ð (a,`k zezixk) "dhigy mc" wxta xn`ck ,mixa`a rlapd mca e`l

(`,`iw oileg) "xyad lk" wxta gkenck ,xzen Ð yxit `ly onf lk la` ,uegl yxitc

ihlgc ,enc hltp `ly cr cak oilke` eidydiilg i`c ,diilge ixy edi`e ,`lga dil

xya dilr jzgy xkk :mzd inp xn`e .rla xcd hiltc ikid ikc ,xeq` inp edi` Ð xeq`

xeq` ltz xya iab (`,gkw zay) "oiptn" wxtae .xzen envr xyad la` ,dlke`l xeq`

hgeyd :xn` oizrnya onwle .`vne`l ifgc meyn ixy `fee` xac opixn` ,elhlhl

,llk dgiln ira `l ilvl xyac ,d`xp jk jezne .`vne`a `ixal xzen zaya dlegl

cvn miptan hltpy it lr s`e .xzen jk lk dlvp `l elit` `l` ,ixyc xyad on mcd lk hltpe dti xyad dlvpyk `iran `le .mz epiax xne` oke ,ixy yxit `ly mixa`d mcc

`de .oiicr enc `vi `ly it lr s` xyad ixy Ð xkkd xq`c o`n elit`c ,xya dilr jzgy xkk iab [`,aiw oileg] (`k zezixk) opixn`ck ,uegl yextiy cr xeq` epi` ,df cvl df

yixt mzd !`qib i`da rlae `qib i`dn yixt inp `cg .i`d rlae i`dn yixtc meyn ?`l `nrh i`n ixz ,`nxb `nxb glnc zyy ax iab (`,biw oileg) "xyad lk" wxta opixn`c

unewd"ae .ilvl xya gelnl `ed bdpn `l` ,dgiln `la xqzilc meyn `l Ð ilvl xya eilr oigleny oieye :(`,`i) dviac `nw wxta opixn`c `de .xn`w `qib i`dn uegl ixnbl

."ilvl oke" opiqxb `le ,"dxicwl oke dax xn`" :opiqxb ,eglene xfege ektede eglen :xn`c (`,`k zegpn) "dax

ïéëúçî,oirelicd xeq`l oi`y oipra ixii`c ,eyexitl xnel jixve .zaya dlapzpy dlapc `inec ,zaya xaegnd on ylzpyk ixiinc :mz epiax xne` Ð dndad iptl oirelicd z`

`ny meyn oixyepd zexit opixq` (`,b) dvia yixac ,xaegnd on hwlpd xac xeq`l `ki` inrh ixzc .oiwenive zexbexbk iedlc meyn `le ,yelzie dlri `ny meyn `l

`lcnc ,oiwenive zexbexbk iedc dcen oerny iax elit`c qxhpewa yxite ,xeq` Ð xaegna oin eze`n yi m` ,l`xyil oexec `iady ieb iab (a,ck my) "oicv oi`" yixae ,yelzie dlri

(`,akw zay) "iazk lk" wxta opixn`c `de .xaegna elit` dndal oken iedc ,dnda el yiy oebk `kd ixii`e .`zzrny dlek ixii` oken wtqac ,d`xp oke .edpivw` lenz`n ohwl

`kd ,inp i` .my `al dleki dndad dzid `ly mewna oxeaiga oicner eidy oebk :mzd qxhpewa yxit `d Ð zaya eylzpy miayr :yexit ,dvwen iab lr eznda mc` cinri `lc

gken (a,l) dviaa "`iand" yixa `dc ,jgxk lr xnel jixv oke .mze` oi`ex mixg`e ohwe dhey yxg dphgyi `ny dtvne ayeia ixii` inp dndae ,eylzi izn dtvne ayeia ixii`

`l` yelzi `ny inp yginl `kile .dvwen oerny iaxl dil zi` dtvne ayei oi`c `kid lkc`ny Ð dwyna oke .gkeye mdl de`zn mc`c cere ,xiydl milw mdy oli`d zexita

ezndal min `liny ieb `dc ,rcz .zexbexbk dvwen meyn `l` ,cevi `ny meyn `l Ð ixiq`c aeh meia ecevpy mibc oke .`l Ð `pivge `xn irac xaca la` ,hegql lwy hegqi

,yxtl yi cere .myd zxfra onwl yxt` hegqi `nyl hegyi `ny onwl dncny dne .epyri `ny dxfb l`xyil opixq` `l ,ea cxil yak dyre ,(`,akw zay) "iazk lk" seqc

zi`ck dcedi axle ,(`,dpw) zayc `xza wxta dil zi`ck ,`ped axl `lke` diieyl e` ,`lke`a gxhnl ixyc ol rnyn `w ?`xninl i`n :`niz ike .zay axrn eylzpa ixii`c

.iccd icda ipz jezigc ilinc meyn Ð lirlc jpi`e xinr iriwt iab mzd dil `pz `lc `de .dil

íà.'ek oirelicd z` oikzgn :opzc ,oerny iaxk `pz ol mzq zay iab :xn`wc ,(`,a) dvia zkqn yixa gkenck ,"aeh mei axrn" opiqxb `le .opiqxb Ð zay axrn dlap dzid `l

,mzd xn`we .xeq` :xn` ax ,aeh meia clepy gext` iab (`,e) dviac `nw wxta :xn`z m`e .mc`l zcner xnelk `l` ,dhgeyl ie`x didy `l Ð mc`l oken dil ixwc `de

`l m` :opzc ,mialkl oken ied `l mc`l oken `zyd :ipyne !mialkl en` ab` okene li`ed :edl `nil ?ax wizy i`n` :jixte .ax wizy ?dtxhd on clepy lbrl df oia dn :el exn`

dinwe`l dil dnl ,ix`e up iptl ig epzil ie`xy dlhe sera :`niz ike ?xeqi` zngn dvwen iedc meyn `nrh yxtn `l i`n` ,`zyde !?mc`l oken ied mialkl oken ,'ek dlap dzid

`l` ?okend on epi`y itl ez ipznl dil dnl ,xeq` `pzc oeikc ,wiic `xizi dpynnc :sqei epiax axd yxtne !xeqi` zngn dvwen iedc ,ig elik`dl ie`x oi`c dnwel ?`peeb i`d ika

.dlgza cner didy dnl cnere oken epi`y mrhn xeq` ,aeh meia e` ig elik`dl ie`xy xaca oebk ,xeqi` zngn dvwenc `nrh `kil i`c rnyn

äîäá.mivia lcbl zcnere dlik`l zcnerc (`,c) dvia yixa iia` xn` zlebpxz iabe .zcner dlik`l `nzqc iia` xaqwc rnyn Ð opihgy ikid aeh meia dcedi iaxlàéðúãî
"oiaxrn lka" wxtae (a,hq [`nw `aa) "daexn"ae (`,dk sc oihib) "hbd lk" wxta yxetn dxixa dleke .xi`n iaxc dizlin `l` ipz `l dpynac ,"opzc" opiqxb `l Ð oii gweld
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קמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc oileg(oey`x meil)

äðùî

:carica `l` dxiyk dhigyd oi` ea sqep dxwn d`ian dpynd
éøetkä íBéáe úaLa èçBMäí,xeqi`aáéiçúnL ét ìò óà ©¥§©¨§©¦¦©©¦¤¦§©¥

BLôðaoke ,dliwq aiig cifna zaya hgeyd ixdy ,ef dhigy ici lr §©§
mewn lkn ,zxk aiig cifna mixetkd meia hgeydäøLk BúèéçL§¦¨§¥¨

.xyad z` lek`l xzene

àøîâ

,áøc déîMî áø øa àéiç Løc ,àðeä áø øîàdpyna x`eany s` ¨©©¨¨©¦¨©©¦§¥§©
`id ixd mewn lkn ,dxiyk ezhigy zaya hgy m`yäøeñà£¨

dîBéì äìéëàadvxi m` s` ,dnvr zaya epiidc ,meid eze`l - §£¦¨§¨
zay i`vena wxe ,eze` lyaiy `la ig `edyk xyad z` lek`l

.ef dhigyn lek`l xzenøîéîì àiøáç ïéáñðåmixagd ehwpe - §¨§¦©§©¨§¥©
dpyndy ax xaeqy meyn xacd mrhy ,xnel [daiyid ipa-]éaø©¦

,àéä äãeäéezrc x`azzy itke ,meid eze`a xeq` xyady xaeqd §¨¦
.dpyndn ok wiicl yiy ax xaeqe ,oldl

:`xnbd zxxanäãeäé éaø éägiked dcedi iax xn`y oic dfi`n - ¥©¦§¨
.meia ea dlik`a xeq` zaya hgypy xyady xaeqy axéaø øîà̈©©¦

àéä äðëäc äãeäé éaø ,àaàoiprl dcedi iax ixacn ok cnl ax - ©¨©¦§¨©£¨¨¦
mipken eid `ly mixaca zaya yeniyd xeqi` epiidc ,dpkd xeqi`

,dvwen meyn zay axrn jklïðúczay zkqna(:epw),ïéëzçî ¦§©§©§¦
zayaïéòelécä úà,rwxwd on miyelzdä éðôìäîäalkezy ick ¤©¦¦¦§¥©§¥¨

.mlk`låokíéáìkä éðôì äìápä úàm` s`e ,dlk`l elkeiy ick §¤©§¥¨¦§¥©§¨¦
dzid `le miiga oiicr dzid zayd zqipkae zaya dndad dzn
jk meyn dvwen meyn dxeq` dpi` ok it lr s` ,mialkl die`x

.mkxvl dlhlhl xzeneäãeäé éaøe wlegäúéä àì íà ,øîBà ©¦§¨¥¦Ÿ¨§¨
dndadäìáðxak,úaL áøòî,zaya dlapzdy `l`,äøeñà §¥¨¥¤¤©¨£¨

ïëenä ïî dðéàL éôìixde zay axrn mialkl dpked `ly meyn - §¦¤¥¨¦©¨
.dvwen `id

:`a` iax gikeneàîìày dcedi iax xaeqy ,o`kn gken -ïåék ©§¨¥¨
ïëzéà àìcef dnda dpked `ly -ìBîúàîixd ,mialk zlik`l §Ÿ¦§©¥¤§

`idäøeñàe ,dvwen meyn zayaénð àëädhgypy dnda oiprl £¨¨¨©¦
,zayaìBîúàî ïëzéà àìc ïåék,dhgyp `l oiicr ixdy ,dlik`l ¥¨§Ÿ¦§©¥¤§

`id ixdäøeñà.dvwen meyn dlik`a zaya £¨
:mipte`d ipy oia `a` iax ly ez`eeyd lr dywn iia`déì øîà̈©¥

éiaà,`a` iaxléîc éîdcedi iax ixacl epizpyn dnec m`d - ©©¥¦¨¥
`ld ,myíúädvwen `idy mrhd ,zaya dlapzpy dndaa - ¨¨

y meyn `edàøwéòîdzid ,dlapzpy mcew dligza -íãàì ïëeî ¥¦¨¨¨§¨¨
dzid `le ,dhigyl `id zcner ixdy ,mc` zlik`l die`x -

,mialkl dlik`dl llk zcneràzLäådlapzdy xg`l ,eiykr - §©§¨
`id ixd,íéáìëì ïëeîzqipkay oeiky dcedi iax xaeq jkle ¨¦§¨¦

meyn dxeq`e okend on `id oi` ,jkl zcner dzid `l zayd
la` .zaya clepy ycg xacl dnecy itl ,dvwenàëädndaa - ¨¨

ixd ,zaya dhgypyàøwéòîdzid zayd dqpkpyk dligza - ¥¦¨¨
íãàì ïëeî,mc` lk`nle dhigyl zcner -åmbàzLäxg` - ¨§¨¨§©§¨

`id ixd ,dhgypy,íãàì ïëeîs`y oeike ,zexyka dhgyp ixdy ¨§¨¨
dig oiicr dndad dzidy s` ,df yeniyl zcner dzid dligzn
xnel yi ,jkl `id zcnery oeik mewn lkn ,dlik`l zcner dpi`e
xyad didie ,dvwen meyn dxeq` dpi`y dcen dcedi iax s`y

.dnvr zaya s` dlik`a xzen
,`a` iax el xn` :iia` ziiyew z` uxzn `a` iaxzøáñ éîike - ¦¨§©§

y dz` xeaqúãîBò äìéëàì äéiça äîäadhigyl zcner - §¥¨§©¤¨©£¦¨¤¤
,dvwen meyn xyad z` xeq`l oi`y jpd xeaq okle ,mc` zlik`le

`l` ,ok xacd oi`ìcâì äéiça äîäa`id zecle,úãîBò`le §¥¨§©¤¨§©¥¤¤

xnel yi zaya dhgypy dndaa s`e ,mc` zlik`le dhigyl
ayd zqipkay oeikyxg`l wxe ,mc` zlik`l zcner dzid `l z

xyad oi`y `vnp ,dlik`l zcner `id ixd dzrn zaya dhgypy
z` dcedi iax xqe`y myk ,dvwen meyn exqe`l yie okend on

.mialkd zlik`l zay axrn zcner dzid `ly itl dlapd
,iia` el xn` :`a` iax ly df xe`ia dgec iia`éëä éàm` - ¦¨¦

,zecle lcbl `l` dlik`l zcner dpi` diiga dndady jixack
ok m`ïðéèçL éëéä áBè íBéa äãeäé éaøì äîäa,zqipka `lde §¥¨§©¦§¨§¥¦¨£¦¨

hgyzy xg` s` ok m`e ,dlik`l zcner dpi` dndad aeh mei
dlik`a dxeq`y oeike ,okend on dpi`y itl dvwen xyad didi
lke` jxevl `l` dhigyd dxzed `l ixdy ,dhgyl xeq` didi
meia dnda hegyl xzeny epivny dnn gxkdae .meid eze`l ytp
zaya s` ok m`e ,mc` zlik`l zcner diiga s` dndady ,aeh

.dlik`a dxizdl yi dhgyp m`
:iia`l aiyn `a` iaxBì øîàxnel gxkda ok` ,iia`l `a` iax ¨©

mby xnel yi j` ,xexiaa zecle lcbl zcner diiga dndad oi`y
`l` ,mc` zlik`l xexiaa zcner dpi`úãîBòå äìéëàì úãîBò¤¤©£¦¨§¤¤

ìcâìdf xace ,jkl zcnery okzie jkl zcnery okzi epiidc ,zecle §©¥
m`y ,okn xg`l dilra da eyriy dn ici lr xxaziäèçLðmeia ¦§£¨

,aehäøøáeärxtnläìéëàìcdzidúãîBò,aeh mei zqipka xak §§¨§©£¦¨¤¤
m` mle` ,dlik`a zxzene dvwen dpi` jkleäøøáeä ,äèçLð àìŸ¦§£¨§§¨

rxtnlìcâìcdzid zecleúãîBòzqipka jkle ,dlik`l `le ¦§©¥¤¤
dhigy xeqi` zngn meia ea dhgyl leki epi` dzrny ,zayd
,zaya dhgyl ezrca did `l i`ce zayd zqipkay `vnp ,zaya
s` jkle ,zecle lcbl `l` dlik`l zaya zcner dpi`y xxaede
.jkl zcner dzid `ly itl dvwen `id ixd ,xeqi`a dhgyp m`

meia dhgypy dndal xzidd mrhy ok m` `vnp :`xnbd dywn
zcner dzid aeh mei zqipkay xacd xxaedy meyn `ed ,aeh

,dlik`läøéøa äãeäé éaøì déì úéì àäåiaxy ep`vn ixde - §¨¥¥§©¦§¨§¥¨
xac ici lry epiidc ,'dxixa' mixne` oi`y dxezd lka xaeq dcedi
.cner did jkly rxtnl xacd xxaedy ep` mixne` eiykr dyrpy
epi` aeh meia dhgypy dndad zlik` xzid mrhy gxkda ok m`e
,mc` zlik`l aeh mei zqipka dcnry dzhigya xxaedy meyn
dhigyl dxwira zcner dhgyp `l m` s` dnda lky `l`
.xeqi`a dhgyp m` xizdl yi zaya s` ok m`e ,dxya zlik`le

:`xnbd zxxanïì àðî,'dxixa oi`' dcedi iaxly df xacàîéìéà §¨¨¦¥¨
`ed jkl xewndy xn`p m` -àéðúcî,`ziixaaïéaî ïéé ç÷Blä ¦§©§¨©¥©©¦¦¥

íéúekämixkeny dnn zexyrne zenexz miyixtn mpi`y ©¦
df mc`e ,xenb lah zwfga `ed ixd mdn gewld oiide ,mixg`l
e` ,zexyrnde dnexzd z` mkezl yixtdl milk el oi` gweld
dnexzd yixtdl i`pt el oi`e zayd zqipkl jenq oiid z` gwly

,ilk jezl zexyrndeïébeì éðL ,øîBà,o`k yiy oibeld d`n jezn ¥§¥¦
Léøôäì ãéúò éðàL,zayd xg`l e` milk il eidiykïä éøä ¤£¦¨¦§©§¦£¥¥

äîeøzoke ,oiid x`y mr miaxern mdy cera eiykrnäøNòoibel §¨£¨¨
eiykrn eidi ,yixtdl cizr ip`y mitqep,ïBLàø øNòîeäòLz ©£¥¦¦§¨

eiykrn eidi ,yixtdl cizr ip`y mitqep oibelìçéîe ,éðL øNòî©£¥¥¦¥¥
,ziaa el yiy zern lr ipy xyrnl eyixtdy oiid z` llgn -

ãiî äúBLåxyrnde dnexzd z` ekezn yixtdy mcew s` oiid on §¤¦¨
xeriyk dpnn xi`yi `l` ziagd lk z` dzyi `ly calae ,oey`x
myixti ,zay i`vena e` milk el eidiyke ,xyrnde dnexzd
my mdilr lgy el` md yixtdy oibeld mze`y rxtnl xxazie

,ezxin` zrya xyrne dnexz,øéàî éaø éøácyi' ezrcly ¦§¥©¦¥¦
mpn` .oileg did dzyy oiidy `vnpe 'dxixaéñBé éaøå äãeäé éaø©¦§¨§©¦¥

ïéøñBà ïBòîL éaøå.ok zeyrl §©¦¦§§¦
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äðùîíéøåôëä íåéá.zxk aiigzn Ðàøîâäìéëàá äøåñàzhigy meyn Ð

.zayàîåéì.ig xya lek`l `a elit`e Ðàéøáç ïéáñðålr dlr daiyid ipa Ð

oizipzn xaqwc meynÐ `neil dlik`a dxeq`c ax dyxitc oizipznc ,xnel mzrc

`nl` Ð mixetkd meic `inec zay ipzwcn ,onwl `nrh wiice .`id dcedi iax

`pzl dil `xiaq `neil dlik`a dxeq`

.oizipzncäãåäé éáø éäiax zpyn efi`n Ð

`neil dlik`a dxeq`c ax rny dcediúà ?
ïéòåìéãä.oiyelzd Ðäìáðä úàåelit` Ð

.zaya meid dznïëåîä ïî äðéàùÐ

zcner dzid `l meid ycwyk lenz`

.mialk lk`nlïëúéà àìãdpncf` `lc Ð

.jklàëädzid `l lenz` inp ,oizipzna Ð

Ð dinwl lif`e yxtnck ,jkl zcner

meyn dxeq`e ,zcner dzid zecle lcblc

.opaxcn dxeq` dvwene ,dvwenäèçùðÐ

.zcner dlik`lc xxean dhegy `idykàì
äèçùð,lenz` dhgy `ly ef oebk Ð

,zaya dhgyl zpn lr dgipd `l `nzqne

.zcner lcblc meid ycwyk dxxaed jkld

äøéøá äãåäé éáøì äéì úéì àäåi`e Ð

ik ,`niiw dcegl dlik`l e`l diiga dnda

`ixzyin ikid aeh meia dl higy?`nlc

!ded lcbl dizrc lenz`nïéáî ïéé ç÷åìä
íéúåëälr oiceyg mizekc opireny`l Ð

oi` odn gweldy ux`d inrk opi`e .dnexzd

dheq) opzck ,dlecb dnexz yixtdl jixv

leab lka lecb odk opgei glyy itl :(`,gn

dnexz `l` oiyixtn oi`y d`xe l`xyi

.iciyg `l dnexz` `nl` ,cala dlecb

,dnexz` iciyg mizekc `kd opireny`e

,'ek yixtdl cizr ip`y oibel ipy :ipzwck

.zipyp mpii lr exfbc dpwz mcew ef dpyne

'åë ïéâåì éðù øîåàmilk el oi` m` Ð

.yixtdl zedy oi`y ,zay lila dkiyg dzidy e` ,('ek) yixtdläîåøú ïä éøä
.bel d`nl ekeza Ðìçéîå`nlra dxin`a epwzl lekie li`ed .ipy xyrnd Ð

ezezyl minkg el exizd `l ,ziad jeza il yiy zern lr llegn `ed ixd :xnele

zayd xg`le ,dxixa` opiknq zexyrn x`ye dnexza la` .dxixad lr jenqle

.oileg `l` dzy `l dfe ,dnexzd `id efy xacd xxaed :opixn` myixtiykïéøñåà
`nl` Ð.dzy dnexz `ny yiige ,dxixa dil zil dcedi iaxl
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èçåùä?dxyk ezhigy j`id ,cifna i` :`niz .inewe`l ira cifna elit` Ð 'ek zaya

,cere !(`,d) lirl gkenck ,ezhigyn lek`l xeq` zezay llgl cneyn `de

(`,l zexeka) "dnk cr" wxta dil zi` xi`n iaxe ,xi`n iaxe cifna inewe`l ira `xnbac

yie !dlek dxezd lkl cneyn ded cg` xacl cneync (`,fk oixcdpq) "xxea df" wxtae

,edine .`rpiva `kde ,`iqdxta mzdc :xnel

:xnel yi cere .dyw xi`n iaxk iwenc i`nl

rnyn oke .cneyn aiyg `l zg` mrt meync

z` hgeyd :xn`c (`,hl oileg) onwl ipy wxta

yiwl yix ,dxf dcearl dnc wexfl dndad

.dlik`a zxzen :qxhpewa yxite ,zxzen xn`

wxta opixn`ck ,`ed `lhw xa `xab mzde

yix dcenc (`,`q oixcdpq) "zezin rax`"

degzyn` dedc icin ,`ed `lhw xac yiwl

onwl opixn` cere .siiqa ecaere xzen xdc ,xdl

xn`c o`nl elit` :(`,`n oileg) ipy wxt seqa

la` ,ieb ilin ipd Ð ely epi`y xac xqe` mc`

mipyn jixte .oiekn `w `nlra ixervl l`xyi

el` lkn cg` myl cg` ,oihgeye oikqa oifge`

:ipyne !dleqt ezhigy Ð xyk xac myl cg`e

,`zyde .cneyn l`xyia Ð opiwqr i`na `kd

el` lkn cg` mey `la ,`ed cneync oeik

`l `pnif `cga i` la` !leqtc dil wetiz

.`gip ,ezhigy xqzi`øîàyxc `ped ax

izkec lkac :dniz Ð 'ek dinyn ax xa `iig

yi" wxta ,epnn lecb did `ped axc rnyn

`ped ax dil xrvn dedc (a,fh oikxr) "oikxra

zexeka) "dnda gweld" wxtae ,ax xa `iigl

,iax :`ped axl ax xa `iig dil xn`c (`,ak

.jixac z` yxtïéáñðåiax xninl `ixag

ea elit` dlik`a ixy opaxl la` Ð `id dcedi

!zaya dglenl leki oi` `de :xn`z m`e .meia

`la ,inp i` .dglne xary oebk :xnel yie

`ki`c ab lr s` .`vne`a `ixy inp dgiln

`kid ilin ipd Ð (a,`k zezixk) "dhigy mc" wxta xn`ck ,mixa`a rlapd mca e`l

(`,`iw oileg) "xyad lk" wxta gkenck ,xzen Ð yxit `ly onf lk la` ,uegl yxitc

ihlgc ,enc hltp `ly cr cak oilke` eidydiilg i`c ,diilge ixy edi`e ,`lga dil

xya dilr jzgy xkk :mzd inp xn`e .rla xcd hiltc ikid ikc ,xeq` inp edi` Ð xeq`

xeq` ltz xya iab (`,gkw zay) "oiptn" wxtae .xzen envr xyad la` ,dlke`l xeq`

hgeyd :xn` oizrnya onwle .`vne`l ifgc meyn ixy `fee` xac opixn` ,elhlhl

,llk dgiln ira `l ilvl xyac ,d`xp jk jezne .`vne`a `ixal xzen zaya dlegl

cvn miptan hltpy it lr s`e .xzen jk lk dlvp `l elit` `l` ,ixyc xyad on mcd lk hltpe dti xyad dlvpyk `iran `le .mz epiax xne` oke ,ixy yxit `ly mixa`d mcc

`de .oiicr enc `vi `ly it lr s` xyad ixy Ð xkkd xq`c o`n elit`c ,xya dilr jzgy xkk iab [`,aiw oileg] (`k zezixk) opixn`ck ,uegl yextiy cr xeq` epi` ,df cvl df

yixt mzd !`qib i`da rlae `qib i`dn yixt inp `cg .i`d rlae i`dn yixtc meyn ?`l `nrh i`n ixz ,`nxb `nxb glnc zyy ax iab (`,biw oileg) "xyad lk" wxta opixn`c

unewd"ae .ilvl xya gelnl `ed bdpn `l` ,dgiln `la xqzilc meyn `l Ð ilvl xya eilr oigleny oieye :(`,`i) dviac `nw wxta opixn`c `de .xn`w `qib i`dn uegl ixnbl

."ilvl oke" opiqxb `le ,"dxicwl oke dax xn`" :opiqxb ,eglene xfege ektede eglen :xn`c (`,`k zegpn) "dax

ïéëúçî,oirelicd xeq`l oi`y oipra ixii`c ,eyexitl xnel jixve .zaya dlapzpy dlapc `inec ,zaya xaegnd on ylzpyk ixiinc :mz epiax xne` Ð dndad iptl oirelicd z`

`ny meyn oixyepd zexit opixq` (`,b) dvia yixac ,xaegnd on hwlpd xac xeq`l `ki` inrh ixzc .oiwenive zexbexbk iedlc meyn `le ,yelzie dlri `ny meyn `l

`lcnc ,oiwenive zexbexbk iedc dcen oerny iax elit`c qxhpewa yxite ,xeq` Ð xaegna oin eze`n yi m` ,l`xyil oexec `iady ieb iab (a,ck my) "oicv oi`" yixae ,yelzie dlri

(`,akw zay) "iazk lk" wxta opixn`c `de .xaegna elit` dndal oken iedc ,dnda el yiy oebk `kd ixii`e .`zzrny dlek ixii` oken wtqac ,d`xp oke .edpivw` lenz`n ohwl

`kd ,inp i` .my `al dleki dndad dzid `ly mewna oxeaiga oicner eidy oebk :mzd qxhpewa yxit `d Ð zaya eylzpy miayr :yexit ,dvwen iab lr eznda mc` cinri `lc

gken (a,l) dviaa "`iand" yixa `dc ,jgxk lr xnel jixv oke .mze` oi`ex mixg`e ohwe dhey yxg dphgyi `ny dtvne ayeia ixii` inp dndae ,eylzi izn dtvne ayeia ixii`

`l` yelzi `ny inp yginl `kile .dvwen oerny iaxl dil zi` dtvne ayei oi`c `kid lkc`ny Ð dwyna oke .gkeye mdl de`zn mc`c cere ,xiydl milw mdy oli`d zexita

ezndal min `liny ieb `dc ,rcz .zexbexbk dvwen meyn `l` ,cevi `ny meyn `l Ð ixiq`c aeh meia ecevpy mibc oke .`l Ð `pivge `xn irac xaca la` ,hegql lwy hegqi

,yxtl yi cere .myd zxfra onwl yxt` hegqi `nyl hegyi `ny onwl dncny dne .epyri `ny dxfb l`xyil opixq` `l ,ea cxil yak dyre ,(`,akw zay) "iazk lk" seqc

zi`ck dcedi axle ,(`,dpw) zayc `xza wxta dil zi`ck ,`ped axl `lke` diieyl e` ,`lke`a gxhnl ixyc ol rnyn `w ?`xninl i`n :`niz ike .zay axrn eylzpa ixii`c

.iccd icda ipz jezigc ilinc meyn Ð lirlc jpi`e xinr iriwt iab mzd dil `pz `lc `de .dil

íà.'ek oirelicd z` oikzgn :opzc ,oerny iaxk `pz ol mzq zay iab :xn`wc ,(`,a) dvia zkqn yixa gkenck ,"aeh mei axrn" opiqxb `le .opiqxb Ð zay axrn dlap dzid `l

,mzd xn`we .xeq` :xn` ax ,aeh meia clepy gext` iab (`,e) dviac `nw wxta :xn`z m`e .mc`l zcner xnelk `l` ,dhgeyl ie`x didy `l Ð mc`l oken dil ixwc `de

`l m` :opzc ,mialkl oken ied `l mc`l oken `zyd :ipyne !mialkl en` ab` okene li`ed :edl `nil ?ax wizy i`n` :jixte .ax wizy ?dtxhd on clepy lbrl df oia dn :el exn`

dinwe`l dil dnl ,ix`e up iptl ig epzil ie`xy dlhe sera :`niz ike ?xeqi` zngn dvwen iedc meyn `nrh yxtn `l i`n` ,`zyde !?mc`l oken ied mialkl oken ,'ek dlap dzid

`l` ?okend on epi`y itl ez ipznl dil dnl ,xeq` `pzc oeikc ,wiic `xizi dpynnc :sqei epiax axd yxtne !xeqi` zngn dvwen iedc ,ig elik`dl ie`x oi`c dnwel ?`peeb i`d ika

.dlgza cner didy dnl cnere oken epi`y mrhn xeq` ,aeh meia e` ig elik`dl ie`xy xaca oebk ,xeqi` zngn dvwenc `nrh `kil i`c rnyn

äîäá.mivia lcbl zcnere dlik`l zcnerc (`,c) dvia yixa iia` xn` zlebpxz iabe .zcner dlik`l `nzqc iia` xaqwc rnyn Ð opihgy ikid aeh meia dcedi iaxlàéðúãî
"oiaxrn lka" wxtae (a,hq [`nw `aa) "daexn"ae (`,dk sc oihib) "hbd lk" wxta yxetn dxixa dleke .xi`n iaxc dizlin `l` ipz `l dpynac ,"opzc" opiqxb `l Ð oii gweld

.(a,el oiaexir)
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`oifgeקמד mipya cenr ci sc ± oey`x wxtzereay

íúäxxaede ,cepd rwai `nyl yiigc `l` ,`ed dxixa oi`c meyn e`l `nrh Ð

.rxtnl milah dzye ,dyxtd icil `al cizr did `lyò÷áéùëì.d`xp Ð

.ikdl opiyiig `lc ,xnelkåéà.mkg my Ðäðúî íãà ïéà(a,el) oiaexira Ð

exir gxfnl mitl` seqa cg` ,oiaexir ipy gipne ,eaexir lr mc` dpzn :opixn`

`a m` :xne`e ,axrnl mitl` seqa cg`e

mewnn `al cizr mkg didy ,gxfnl mkg

iaexir Ð yexcle megzl ueg zeayle xg`

did`e ,gxfnl dziay il dpwi ,gxfn ly

d`lde myn il yie ,iaexir mewna zaya

Ð axrnl mkg `ay il ecibi m`e .mitl`

m` ,o`kle o`kl `a .axrnay iaexir dpwi

Ð axrnl dfe gxfnl df minkg ipy e`ai

my lre ,izkild xga` dvx`y mdn dfi`l

lkc ,meid iaexir il dpwi xgn ly dxixa

,ei` ipze .`id zeynyd oia aexir ziipw

o`kl `a :ipzwc `tiq` dcedi iax biltc

lr dpzn mc` oi` :dcedi iax xn`we ,o`kle

.minkg ipy mixac ipyíëç àá íà àìà
'åëefi`l el reci oi`e `ay cg` mkg lr Ð

.dpzn `ai gexïéàã 'åë àðù éàî äá ïðéåäå ¤

äøéøáoia `ny Ð gxfnl xgnl `aiyk Ð

el dpwe ,jkl ezrc dzid `l zeynyd

zayy ink `ed ixde ,axrn ly eaexir

mitl` el yi dziay dze` mewnne ,axrna

zepexg`d mitl`d e`vnpe ,gex lkl

ezian el oi`e ,ezial zelk zeigxfnd

.zg` driqt elit` gxfnleáøòîå çøæî
éîðe`pz dlze cg` mkg lr dpzdyk Ð

mkg `a m`c ,dxixa oi` inp Ð mkg z`iaa

ycwyk `ny Ð meid ycwy xg`l gxfnl

ezrca dlz dfe ,axrnl ezrca did meid

zrax` zaya jlil leki mkgde .mkg ly

m` :(a,hn) oiaexira opixn`ck ,dn` mitl`

`edy xcb e` oli` xikn dide dkygy d`x

,exwira izziay :xne` ,dn` mitl` seqa

,mitl` exwir cre eilbx mewnn jldne

`ki` inp `kde .mitl` oldle exwirne

`a `l aexir ziipw zrya df mkg :xninl

!axrnl did ezrce ,oiicr gxfnléáø øîàå
åéíëç àá øáëå ïðçikda oizipzn Ð

,aexird oipw mcew mkg `a xaky ,opiwqr

jixv o`k oi`e .`a okidl rci `l df la`

`di `a mkgdy cvl :dpzn jky ,dxixa

iielb `l` ,ielz xacd oi`e .dpew iaexir

`vnp ,`a gxfnay xgnl ecibiyk Ð `zlin

.igxfnd aexir dpwyïéìèéð ïäéøáùÐ

.zaya meid exazyp elit`ïäá ïéùåò åäéù
äëàìî ïéòî.mdilr ilk zxez `dzy Ð

äëàìî ïéòî.`nlra ieqkl `l` ,ynn dk`lnl die`x oi`y it lr s` ,xnelk Ðïúëàìî ïéòî.dpey`xd Ðäô÷î.dqir oirn epiidc ,ar liyaz Ðéîð àëäoeik Ð

.dlik`l lenz`n okzi` `lcàìëåà àø÷éòî àëä?aeh meia opihgy ikid dcedi iaxl dnda Ð lcbl i`c ,lirl opinwe`ck ,zcner dlik`l diiga dnda jgxk lrc Ð

úøôéàã.enc izxtnc o`nk oilke` ixeag :(a,br oileg) ["dywnd dnda" wxta] exiage ,yxtpe xayp =éîã øéôù.`id dk`ln a` dhigq .dil opiayg clep e`lc Ð

ïéøåñà.hegqi `ny dxifb :(`,b) dviac `ziinw `zrnya opiyxtn ,oixeq` eafy oiwync `nrhe Ðøúåî íäî àöåéä ïéìëåàì íàhegql `le dlik`l oicner eid m` Ð

.iniiw ikdl e`l `dc ,hegql iz` meid diizya edl zixy i` xfbinl `kil ,dil `gip `lc oeikc .xzen mdn `veid Ðïé÷ùîì íàåzixy i` ,ezaygn dniiwzpe li`ed Ð

!dcedi iax edl xq` `l clep meync ,`din dpin rny .iniiw ikdl `dc ,hegqi `ny eda xfbinl `ki` eafyk edlíéáðòå íéúéæ éìñá äãåäé éáø äãåîoripvd elit`y Ð

.hgqinl iz` odn eafy oiwynl zixy i`e ,ediilr jilnn inp i`d Ð mze` oihgeq mc` ipa aexe li`ed ,dlik`léîéé÷ éëäìã ïåéë.miapr mzq Ðäéúòã áéäéediilr Ð

.mipenixe mizeza ediizbelte .hegqi `ny dxfbe ,ezaygn dniiwzp dil ded oiwyn eed ike ,oiwynläéúòã áéäé àîéé÷ äèéçùìã ïåéë éîð àëälik` dhgyn i`c Ð

.hgyinl dlgzkl iz` dlik`a dil zixy i` ,inp da opixfb ikda dizrcc oeike .dláøì àìà àîòè àåä éãéîiaxl :xn` edi`c ,dl opipyn axc `ail` `iepy i`d Ð

.`neil dlik`a dxeq` dcediäéä ÷åìç`neil dxeq` i`n` inp `kde ,xizne Ðùãç øð ?.ixit dia inxnl ifg ycg `edyke ,qxg ly xp .mlern ea ewilcd `ly Ð

ïùé àì ìáà.dhgyp `ly ,igd on xa` zngn dvwen `id meid ycwyk ,inp dnda jde .ea dvw zrcdy ,qe`in zngn `ed dvwenc Ð'åë äéì úòîùã øîéàicinc Ð

.ixnbl dizrcn yipi` dvwn qi`nc
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íúä`nrhc dil zil axe ,opiniiw axc `ail` `kdc :il `iyw Ð 'eke `nrh ipzwck

oizipznl `zil :xn`wc ,(a,el oiaexir) "oiaxrn lka" wxta ,cepd zriwa meyn

oeyny epiaxe !dxixa oi`c meyn dcedi iaxc `nrhc dil zi`e ,oii gwelde ei` inwn

lka" wxta `d ?gweldc `idd dgecy xg` ei`c `edd `kd iziin ikidc :dywd ivewn

gweldc `idd e`l i`c rnyn (my) "oiaxrn

jixtc .oizipzn inwn ei`cl `zilc `pin` ded

!oizipzn inwn ei`cl `zil ,daxc` :axl mzd

iaxl dil opirnyc ,jzrc `wlq `l :ipyne

!'ek oii gweld :`ipzc ,dxixa dil zilc dcedi

:xn`wc `ed `nlra `iegic `kdc il d`xpe

oi`c .ei`c` jinq xwire ,`nrh ipzwck mzd

lk dxixa dil zilc gweldc `iddn gikedl

oizipzn inwn dizilc ,ei`cl iziin `lc dnk

`zil `zydc ,ei`cl iziin ikdl .oiaexirc

.ediieexz inwn oizipzn

äãåî:dniz Ð miapre mizf ilqa dcedi iax

miwynl dncn `l i`n` ,ikd e`la

xefbl dnda iab inp `kd ,hegqi `ny opixfbc

xninl `ixag oiaqp i`n` ,cere !hegyi `ny

ixfbc ,opaxk `iz`c oky lk ?`id dcedi iaxc

ikidc ,cere !zexit x`ya elit` hegqi `ny

daxd lwy ?hegyi `nyl hegqi `ny dncn

.inc `l i`cec :xnel yie !hegyln hegql

`ny dncn la` ,oiwynl dl dncn `l ikdle

hegqi `nyl dhigyl zcnerd dndac hegyi

`l opaxk la` .dlik`l zecnerd zexitc

`l` hegqi `ny opixfbc ogky` `lc ,`iz`

meyn Ð edlekl ixq`c `de ,oiwynl micnera

.oiwynl oicner eh` dlik`l oicner opixfbc

oicnerd zexit x`ya ixyc dcedi iaxl la`

ab lr s`e miapre mizifa xq`e ,dlik`l

`ede ,higqe jlninc meyn dlik`l micnerc

.opixfbc dndaa oicd

øîéàdvwena dcedi iaxl dil zrnyc

`nlra `iegic Ð 'ek qe`in zngn

dvwenn xeng xzei xeqi` zngn dvwenc ,`ed

ixy `l o`k cr :xn` onwl `dc .qe`in zngn

ie`x epi`c hgey la` ,lyana `l` xi`n iax

wxta xi`n iaxl dil opirny `icdae .`l qekl

zngn dvwen dil zilc (`,cn zay) "dxik"

xp elit` oilhlhn zexpd lk :xn`wc ,qe`in

iwene .zay dze`a da ewilcdy xpn ueg ,oyi

`lc meyn ,lyanc dcedi iaxk oizipzn

,xeqi` zngn dvwen meyn oizipzn `nwezin

elit` mixetkd meic `inec zay dil rnync

.jenqa yxt`y enk ,`ixade dleg el did
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חולין. פרק ראשון - הכל שוחטין דף יד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc oileg(oey`x meil)

y :`xnbd dgec,íúä`l` ,'dxixa oi`'y meyn mixqe`d mrh oi` ¨¨
àîòè éðz÷ãky ,`ziixad jynda my epipyy enk -Bì eøîàiax ¦§¨¨¥©§¨¨§

oerny iaxe iqei iaxe dcedi,øéàî éaøìikeéà[oi`-]äãBî äzà §©¦¥¦¦©¨¤
yeygl yiyãBpä ò÷aé ànLwitqiy mcew ekezay oiid jtyie ¤¨¦¨©©

,zexyrnde dnexzd z` yixtdlàöîðå`edyíéìáè äúBL §¦§¨¤§¨¦
,òøôîì`l ixdy xenb lah did dzyy dny rxtnl xxazdy §©§¥©

.zexyrne zenexz epnn yixtdïäì øîà,xi`n iaxò÷aiLëì ¨©¨¤¦§¤¦¨©
xacd oi`y meyn ,jkl yeygl oi`y epiide ,zeyrl dn d`xp cepd
`ny yygd meyn `ed mixqe`d mrhy x`eane .cepd rwaiy ievn

.'dxixa oi`'y meyn `le cepd rwai
:'dxixa oi`'y xaeq dcedi iaxy zxg` dgkedàlàgikedl yi ¤¨

,z`féðúcîdpyy `ziixadn -Bià,[mkg my-]Bià éðúcdn lr ¦§¨¥©§¨¥©
oiaexira dpynd dxn`y(:el)cv dfi`l zay axra wteqnd mc`y

mkg cizry oebk ,dn` mitl`n xzei zaya zkll dvxi xird ly
dvexe ,axrna e` gxfna ,xird iccvn cg`a zaya yexcle `eal
leki epi`e] mkgd `eai cv dfi`l rcei epi` j` ,dyxcd z` renyl
mc` zeayiy zexyt` oi` ixdy ,xird icv ipya dziay zepwl
,jk dpzie xird icv ipya aexir gipi ,[zenewn ipya zayd zqipka
legi axrnl `eai m`e ,gxfnly iaexir legi gxfnl mkgd `eai m`
o`kl cg` minkg ipy e`eai m`y zepzdl leki oke .axrnl iaexir
zayay xnelk ,jli zaya zkll dvxiy mewnl ,o`kl cg`e
ei` dpey jk lre .aexird legiy epevx okidl rxtnl ezrc xxazz

,`ziixaaãçàk íéøác éðL ìò äðúî íãà ïéà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¥¨¨©§¤©§¥§¨¦§¤¨
,jk xg` hilgiy dn it lr zeiexyt` izyn cg`a legiy -àlà¤¨

wx zepzdl lekiáøòîì ,çøæîì Báeøéò çøæîì íëç àa íà¦¨¨¨§¦§¨¥§¦§¨§©£¨
,áøòîì Báeøéòote`a ,my dpyna x`eand oey`xd ote`dk epiide ¥§©£¨

df ote`ay ,xird icvn cv dfi`l rcei epi`y `l` cg` mkg `ay
.oldl `xnbd x`azy itk ,dxixa oicl jixv oi`eléàåe`ay ote`a §¦

minkg ipyïàëìe ïàëì,àìmewnl xnele zepzdl leki epi` - §¨§¨Ÿ
.jl` ,zaya zkll dvx`yda ïðéeäålr daiyid ipa eywde - §©¦¨¨

,dcedi iax ixacàðL éàîminkg ipy e`ay ote`a,ïàëìe ïàëì ©§¨§¨§¨
àìcmeyn ,zepzdl leki,äøéøa ïéàcoey`xd ote`a s` ok m` §Ÿ§¥§¥¨

legiy dpzne ,`eai cv dfi`l reci oi`y `l` cg` mkg wx `ay
cvl aexirdáøòîe çøæî,[axrn e`-]énðxnel dcedi iaxl did ¦§¨©£¨©¦

y meyn aexird legi `ly,äøéøa ïéàzayd zqipk zrya ixdy ¥§¥¨
i cv dfi`l reci did `llgy xacd xxaedy `vnpe ,mkgd `ea

.zaya mkgd `ay cv eze`l aexirdïðçBé éaø øîàå,jk lr uxzl §¨©©¦¨¨
,xird icvn cg`l zayd zqipka mkgd `a `l oiicry ote`a ok`

,dxixa oi`y itl aexird lg oi`eiaxl s` i`pzd lireny dn
y ote`a xaecny meyn df ,dcediàa øáëdíëçzqipk iptl §¨¨¨¨

cv dfi`l oiicr rci `l aexird z` gipndy `l` ,cv eze`l zayd
`vnp mkgdy cv eze`a aexird legiy zepzdl leki df ote`ae ,`a
xacd ixdy ,rxtnl xacd xxaedy meyn lg aexird oi`y itl ,ea
`vnp okid zaya el rceeiyke ,rcei epi` `edy `l` ,cnere xxean

.eaexir dpw df cvay cala '`zlin ielib' `l` o`k oi` ,mkgd
mrha xnel gxkdae ,'dxixa oi`' xaeq dcedi iaxy `eti` gken
,dlik`l i`ce zcner dndady meyn aeh meia dnda zhigy xzid
dndad z` xeq`l oi` ok m`e ,rxtnl xacd xxaedy meyn `le
diiga dndad ixdy ,mc`l dpken dpi`y meyn zaya dhgypy
ok x`iay `a` iax ixack `lye ,xyad zlik`le dhigyl zcner

.ax ly ezrca
dnda dcedi iax itly ax xn`y dnl xg` xewn `ian sqei ax

:mei eze`a dlik`a dxeq` zaya dhgypy,óñBé áø øîà àlà¤¨¨©©¥
iax zrcl dnvr zaya dlik`a xeq` xyady ax xn`y dn

,dcediàéä íéìëc äãeäé éaødcedi iax ixacn ok `ed cnel - ©¦§¨§¥¦¦
,exaypy milk oiprlïðúczay zkqna(:ckw),ïéìhépä íéìkä ìk ¦§©¨©¥¦©¦¨¦
lehlha mixzend -,úaLas` ,zaya exayp m`ïéìhéð ïäéøáL §©¨¦§¥¤¦¨¦
,lehlha mixzen -äëàìî ïéòî ïéNBò eäiL ãáìáeeidiy - ¦§¨¤§¦¥¥§¨¨

,ilk my oiicr mdilr x`yp jk ici lry ,`edy lk yeniyl miie`x
eid m` oebkäáéøò éøáLmiie`x eidiy jixv ,[wva ea miyly ilk-] ¦§¥£¥¨

,úéáç ét ïäa úBqëìeid m`eéøáLilkúéëeëæeidiy jixv §©¨¤¦¨¦¦§¥§¦
miie`xCtä ét ïäa úBqëì.[ohw ck-]ãáìáe ,øîBà äãeäé éaø §©¨¤¦©©©¦§¨¥¦§¨

,ïzëàìî ïéòî ïéNBò eäiLmixayd miie`xy dna ic oi` xnelk ¤§¦¥¥§©§¨
dk`ln mda zeyrl miie`x eidiy jixv `l` ,`edy lk yeniyl

okle ,dligzn mda miynzyn eidy dnl dnecdäáéøò éøáL¦§¥£¥¨
miie`x eidiy mikixvät÷î ïëBúì ÷Bvìe ,[jinq liyaz-]éøáL ¦§¨¦§¨¦§¥

ilkúéëeëæmiie`x eidiy mikixv ,milfepl mzligzn eyniyy §¦
,ïîL ïëBúì ÷Bvìmixac mkeza lawl eyniy mzligzny myk ¦§¨¤¤

m` j` ,dvwen mpi`e mdilr oey`xd mny x`yp df ote`ay ,el`
`idy ieqikl `l` miie`x mpi` eiykre ,dlawl miie`x eid dligzn
meyn lehlha mixeq`e ,clepk md ixd ,ixnbl zxg` dk`ln

.dvwen
miie`x mixayd m` wxy ,dcedi iax ixaca x`ean :`xnbd zwiicn

mda zeyrlïéà ,ïzëàìî ïéòî` j` ,lehlha md mixzen -md m ¥¥§©§¨¥
wx mda zeyrl miie`xúøçà äëàìî ïéòîdl miie`x eid `ly ¥¥§¨¨©¤¤

,zay axrnàì.lehlha md mixeq` -àîìàiax xaeqy ixd - Ÿ©§¨
y dcediäëàìî Cäì ìBîúàî ïëzéà àìc ïåékepked `ly oeik - ¥¨§Ÿ¦§©¥¤§§©§¨¨

,dzr dl miie`xy ef dk`lnl zay axrn el` mixayéøéñà£¦¥
micner dzr s`e mc` yeniyl micner eid dligzny s`e ,lehlha
beq eze`l mzligzn mipken eidiy jixve jka ic oi` ,jkl md

e ,dzr el micnery yeniyénð àëädhgypy epizpyn oecipa s` - ¨¨©¦
,zaya dndadìBîúàî ïëzéà àìc ïåékdpked `ly oeik - ¥¨§Ÿ¦§©¥¤§

lr zaya da ycgzp df yeniye ,zaya dlik`l lenz`n dndad
jka ic oi` ,illk ote`a dlik`l zcner dzidy s` ,dhgypy ici

e dvwen `id ixdeäøeñà.lehlhae dlik`a £¨
:sqei ax ixac z` dgec iia`éiaà déì øîà,sqei axléîc éî- ¨©¥©©¥¦¨¥

,dhgypy dndal xaypy ilk zencl ozip m`díúäilka - ¨¨
yeniyl oked `ly meyn epi` lehlha xeq`y dn ,zaya xaypy

n dfy meyn `l` ,zay axràøwéòîdid ,xaypy iptl -,éìk ¥¦¨¨§¦
àzLäå`ed ixd ,xaypy xg` -,éìk øáLxenb iepiy df ixde §©§¨¤¤§¦

,ilkd zednaãìBð déì äåäå,zaya clepy ycg xac `ed ixde - §£¨¥¨
dvwen `ed jkleøeñàåla` ,lehlhaàëädhgypy dndaa - §¨¨¨

y `vnp ,dlik`l zcner diiga s`y oeik ,zayaàøwéòîzqipka - ¥¦¨¨
`id zaygp ,dhgypy iptl s` ,zaydàìëeà,[lke`-]åmbóBqáì §¨§§©

z`xwpy ,my eze`a `id ixd ,dhgypy xg`l -,ìëBàs`e ¤
aygp df oi` ,dhegy `id eiykre dig dndad dzid dligzay

`l` ,iepiyàeä úøôéàc àìëeà,xaype yxtpy lke`k df ixd - §¨§¦§©
dhigyd ici lre ,dlik`l die`x dndad dzid `l dligzny s`e
xac lky ,clepl dze` aiygn df oi` ,dlik`l die`x dzyrp

.clep aygp epi` lecb iepiy dpzyn `ed m` s` 'lke`'
`lke`'y ef `xaq mixne` dcedi iax zrcl s`y giken iia`

:'`ed zxti`cúøôéàc àìëeà ,øîàc äãeäé éaøì déì ïðéòîLå§©§¦¨¥§©¦§¨§¨©§¨§¦§©
,ezxev dzpzypy s` zaya xaype yxtpy lke` -éîc øétL- ©¦¨¥

,clep aygp epi`ïðúczay zkqna(:bnw),úBøétä úà ïéèçBñ ïéà ¦§©¥£¦¤©¥
ick ,zayaeàöé íàå ,ïé÷Lî ïäî àéöBäìoiwynd,ïîöòîixd §¦¥¤©§¦§¦¨§¥©§¨

mdïéøeñà.dligzkl micia hegql `eai `ny dxifb ,dizyaéaø £¦©¦
íà ,øîBà äãeäémicner zexitd eidïéìëBàìdwynd ,dlik`l - §¨¥¦§¨¦
øzeî ïäî àöBiä,mhgeql `eai `ny mda xefbl oi`y itl ,dizya ©¥¥¤¨

,dhigql micner mpi` ixdyíàåmicner zexitdïé÷Lîì- §¦§©§¦
dwynd ,dhigqløeñà ïäî àöBiä,mhgeql `eai `ny ,dizya ©¥¥¤¨

`veid dwyn zezyl dcedi iax xizdy ixd .jkl md micner ixdy
z` xqe` epi`e ,hegqi `ny xefbl oi`y ote`a ,zaya zexitdn
didy zenkn ezxev dzpzypy s` ,clep meyn `veid dwynd
,dwyn `ed eiykre lke` did zayd zqipkay ,zayd zqipka
cinz aygp dpzype yxtpy lke`y dcedi iax xaeqy gxkdae
,zaya dhgypy dndaa oicd `ede .clep xeqi` ea jiiy oi`e ,lke`

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
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y :`xnbd dgec,íúä`l` ,'dxixa oi`'y meyn mixqe`d mrh oi` ¨¨
àîòè éðz÷ãky ,`ziixad jynda my epipyy enk -Bì eøîàiax ¦§¨¨¥©§¨¨§

oerny iaxe iqei iaxe dcedi,øéàî éaøìikeéà[oi`-]äãBî äzà §©¦¥¦¦©¨¤
yeygl yiyãBpä ò÷aé ànLwitqiy mcew ekezay oiid jtyie ¤¨¦¨©©

,zexyrnde dnexzd z` yixtdlàöîðå`edyíéìáè äúBL §¦§¨¤§¨¦
,òøôîì`l ixdy xenb lah did dzyy dny rxtnl xxazdy §©§¥©

.zexyrne zenexz epnn yixtdïäì øîà,xi`n iaxò÷aiLëì ¨©¨¤¦§¤¦¨©
xacd oi`y meyn ,jkl yeygl oi`y epiide ,zeyrl dn d`xp cepd
`ny yygd meyn `ed mixqe`d mrhy x`eane .cepd rwaiy ievn

.'dxixa oi`'y meyn `le cepd rwai
:'dxixa oi`'y xaeq dcedi iaxy zxg` dgkedàlàgikedl yi ¤¨

,z`féðúcîdpyy `ziixadn -Bià,[mkg my-]Bià éðúcdn lr ¦§¨¥©§¨¥©
oiaexira dpynd dxn`y(:el)cv dfi`l zay axra wteqnd mc`y

mkg cizry oebk ,dn` mitl`n xzei zaya zkll dvxi xird ly
dvexe ,axrna e` gxfna ,xird iccvn cg`a zaya yexcle `eal
leki epi`e] mkgd `eai cv dfi`l rcei epi` j` ,dyxcd z` renyl
mc` zeayiy zexyt` oi` ixdy ,xird icv ipya dziay zepwl
,jk dpzie xird icv ipya aexir gipi ,[zenewn ipya zayd zqipka
legi axrnl `eai m`e ,gxfnly iaexir legi gxfnl mkgd `eai m`
o`kl cg` minkg ipy e`eai m`y zepzdl leki oke .axrnl iaexir
zayay xnelk ,jli zaya zkll dvxiy mewnl ,o`kl cg`e
ei` dpey jk lre .aexird legiy epevx okidl rxtnl ezrc xxazz

,`ziixaaãçàk íéøác éðL ìò äðúî íãà ïéà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¥¨¨©§¤©§¥§¨¦§¤¨
,jk xg` hilgiy dn it lr zeiexyt` izyn cg`a legiy -àlà¤¨

wx zepzdl lekiáøòîì ,çøæîì Báeøéò çøæîì íëç àa íà¦¨¨¨§¦§¨¥§¦§¨§©£¨
,áøòîì Báeøéòote`a ,my dpyna x`eand oey`xd ote`dk epiide ¥§©£¨

df ote`ay ,xird icvn cv dfi`l rcei epi`y `l` cg` mkg `ay
.oldl `xnbd x`azy itk ,dxixa oicl jixv oi`eléàåe`ay ote`a §¦

minkg ipyïàëìe ïàëì,àìmewnl xnele zepzdl leki epi` - §¨§¨Ÿ
.jl` ,zaya zkll dvx`yda ïðéeäålr daiyid ipa eywde - §©¦¨¨

,dcedi iax ixacàðL éàîminkg ipy e`ay ote`a,ïàëìe ïàëì ©§¨§¨§¨
àìcmeyn ,zepzdl leki,äøéøa ïéàcoey`xd ote`a s` ok m` §Ÿ§¥§¥¨

legiy dpzne ,`eai cv dfi`l reci oi`y `l` cg` mkg wx `ay
cvl aexirdáøòîe çøæî,[axrn e`-]énðxnel dcedi iaxl did ¦§¨©£¨©¦

y meyn aexird legi `ly,äøéøa ïéàzayd zqipk zrya ixdy ¥§¥¨
i cv dfi`l reci did `llgy xacd xxaedy `vnpe ,mkgd `ea

.zaya mkgd `ay cv eze`l aexirdïðçBé éaø øîàå,jk lr uxzl §¨©©¦¨¨
,xird icvn cg`l zayd zqipka mkgd `a `l oiicry ote`a ok`

,dxixa oi`y itl aexird lg oi`eiaxl s` i`pzd lireny dn
y ote`a xaecny meyn df ,dcediàa øáëdíëçzqipk iptl §¨¨¨¨

cv dfi`l oiicr rci `l aexird z` gipndy `l` ,cv eze`l zayd
`vnp mkgdy cv eze`a aexird legiy zepzdl leki df ote`ae ,`a
xacd ixdy ,rxtnl xacd xxaedy meyn lg aexird oi`y itl ,ea
`vnp okid zaya el rceeiyke ,rcei epi` `edy `l` ,cnere xxean

.eaexir dpw df cvay cala '`zlin ielib' `l` o`k oi` ,mkgd
mrha xnel gxkdae ,'dxixa oi`' xaeq dcedi iaxy `eti` gken
,dlik`l i`ce zcner dndady meyn aeh meia dnda zhigy xzid
dndad z` xeq`l oi` ok m`e ,rxtnl xacd xxaedy meyn `le
diiga dndad ixdy ,mc`l dpken dpi`y meyn zaya dhgypy
ok x`iay `a` iax ixack `lye ,xyad zlik`le dhigyl zcner

.ax ly ezrca
dnda dcedi iax itly ax xn`y dnl xg` xewn `ian sqei ax

:mei eze`a dlik`a dxeq` zaya dhgypy,óñBé áø øîà àlà¤¨¨©©¥
iax zrcl dnvr zaya dlik`a xeq` xyady ax xn`y dn

,dcediàéä íéìëc äãeäé éaødcedi iax ixacn ok `ed cnel - ©¦§¨§¥¦¦
,exaypy milk oiprlïðúczay zkqna(:ckw),ïéìhépä íéìkä ìk ¦§©¨©¥¦©¦¨¦
lehlha mixzend -,úaLas` ,zaya exayp m`ïéìhéð ïäéøáL §©¨¦§¥¤¦¨¦
,lehlha mixzen -äëàìî ïéòî ïéNBò eäiL ãáìáeeidiy - ¦§¨¤§¦¥¥§¨¨

,ilk my oiicr mdilr x`yp jk ici lry ,`edy lk yeniyl miie`x
eid m` oebkäáéøò éøáLmiie`x eidiy jixv ,[wva ea miyly ilk-] ¦§¥£¥¨

,úéáç ét ïäa úBqëìeid m`eéøáLilkúéëeëæeidiy jixv §©¨¤¦¨¦¦§¥§¦
miie`xCtä ét ïäa úBqëì.[ohw ck-]ãáìáe ,øîBà äãeäé éaø §©¨¤¦©©©¦§¨¥¦§¨

,ïzëàìî ïéòî ïéNBò eäiLmixayd miie`xy dna ic oi` xnelk ¤§¦¥¥§©§¨
dk`ln mda zeyrl miie`x eidiy jixv `l` ,`edy lk yeniyl

okle ,dligzn mda miynzyn eidy dnl dnecdäáéøò éøáL¦§¥£¥¨
miie`x eidiy mikixvät÷î ïëBúì ÷Bvìe ,[jinq liyaz-]éøáL ¦§¨¦§¨¦§¥

ilkúéëeëæmiie`x eidiy mikixv ,milfepl mzligzn eyniyy §¦
,ïîL ïëBúì ÷Bvìmixac mkeza lawl eyniy mzligzny myk ¦§¨¤¤

m` j` ,dvwen mpi`e mdilr oey`xd mny x`yp df ote`ay ,el`
`idy ieqikl `l` miie`x mpi` eiykre ,dlawl miie`x eid dligzn
meyn lehlha mixeq`e ,clepk md ixd ,ixnbl zxg` dk`ln

.dvwen
miie`x mixayd m` wxy ,dcedi iax ixaca x`ean :`xnbd zwiicn

mda zeyrlïéà ,ïzëàìî ïéòî` j` ,lehlha md mixzen -md m ¥¥§©§¨¥
wx mda zeyrl miie`xúøçà äëàìî ïéòîdl miie`x eid `ly ¥¥§¨¨©¤¤

,zay axrnàì.lehlha md mixeq` -àîìàiax xaeqy ixd - Ÿ©§¨
y dcediäëàìî Cäì ìBîúàî ïëzéà àìc ïåékepked `ly oeik - ¥¨§Ÿ¦§©¥¤§§©§¨¨

,dzr dl miie`xy ef dk`lnl zay axrn el` mixayéøéñà£¦¥
micner dzr s`e mc` yeniyl micner eid dligzny s`e ,lehlha
beq eze`l mzligzn mipken eidiy jixve jka ic oi` ,jkl md

e ,dzr el micnery yeniyénð àëädhgypy epizpyn oecipa s` - ¨¨©¦
,zaya dndadìBîúàî ïëzéà àìc ïåékdpked `ly oeik - ¥¨§Ÿ¦§©¥¤§

lr zaya da ycgzp df yeniye ,zaya dlik`l lenz`n dndad
jka ic oi` ,illk ote`a dlik`l zcner dzidy s` ,dhgypy ici

e dvwen `id ixdeäøeñà.lehlhae dlik`a £¨
:sqei ax ixac z` dgec iia`éiaà déì øîà,sqei axléîc éî- ¨©¥©©¥¦¨¥

,dhgypy dndal xaypy ilk zencl ozip m`díúäilka - ¨¨
yeniyl oked `ly meyn epi` lehlha xeq`y dn ,zaya xaypy

n dfy meyn `l` ,zay axràøwéòîdid ,xaypy iptl -,éìk ¥¦¨¨§¦
àzLäå`ed ixd ,xaypy xg` -,éìk øáLxenb iepiy df ixde §©§¨¤¤§¦

,ilkd zednaãìBð déì äåäå,zaya clepy ycg xac `ed ixde - §£¨¥¨
dvwen `ed jkleøeñàåla` ,lehlhaàëädhgypy dndaa - §¨¨¨

y `vnp ,dlik`l zcner diiga s`y oeik ,zayaàøwéòîzqipka - ¥¦¨¨
`id zaygp ,dhgypy iptl s` ,zaydàìëeà,[lke`-]åmbóBqáì §¨§§©

z`xwpy ,my eze`a `id ixd ,dhgypy xg`l -,ìëBàs`e ¤
aygp df oi` ,dhegy `id eiykre dig dndad dzid dligzay

`l` ,iepiyàeä úøôéàc àìëeà,xaype yxtpy lke`k df ixd - §¨§¦§©
dhigyd ici lre ,dlik`l die`x dndad dzid `l dligzny s`e
xac lky ,clepl dze` aiygn df oi` ,dlik`l die`x dzyrp

.clep aygp epi` lecb iepiy dpzyn `ed m` s` 'lke`'
`lke`'y ef `xaq mixne` dcedi iax zrcl s`y giken iia`

:'`ed zxti`cúøôéàc àìëeà ,øîàc äãeäé éaøì déì ïðéòîLå§©§¦¨¥§©¦§¨§¨©§¨§¦§©
,ezxev dzpzypy s` zaya xaype yxtpy lke` -éîc øétL- ©¦¨¥

,clep aygp epi`ïðúczay zkqna(:bnw),úBøétä úà ïéèçBñ ïéà ¦§©¥£¦¤©¥
ick ,zayaeàöé íàå ,ïé÷Lî ïäî àéöBäìoiwynd,ïîöòîixd §¦¥¤©§¦§¦¨§¥©§¨

mdïéøeñà.dligzkl micia hegql `eai `ny dxifb ,dizyaéaø £¦©¦
íà ,øîBà äãeäémicner zexitd eidïéìëBàìdwynd ,dlik`l - §¨¥¦§¨¦
øzeî ïäî àöBiä,mhgeql `eai `ny mda xefbl oi`y itl ,dizya ©¥¥¤¨

,dhigql micner mpi` ixdyíàåmicner zexitdïé÷Lîì- §¦§©§¦
dwynd ,dhigqløeñà ïäî àöBiä,mhgeql `eai `ny ,dizya ©¥¥¤¨

`veid dwyn zezyl dcedi iax xizdy ixd .jkl md micner ixdy
z` xqe` epi`e ,hegqi `ny xefbl oi`y ote`a ,zaya zexitdn
didy zenkn ezxev dzpzypy s` ,clep meyn `veid dwynd
,dwyn `ed eiykre lke` did zayd zqipkay ,zayd zqipka
cinz aygp dpzype yxtpy lke`y dcedi iax xaeqy gxkdae
,zaya dhgypy dndaa oicd `ede .clep xeqi` ea jiiy oi`e ,lke`
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xcde"קמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc oileg(ipy meil)

,úëzî ìL úBøð ìk,mda ewilcde eynzyd xak m` s`ïéìèìèî ¨¥¤©¤¤§©§§¦
,mda ewilcdy dna miq`np mpi`y itl ,zaya mze`øpä ïî õeç¦©¥

úaL dúBàa Ba e÷éìãäLoeiky ,wlec did zayd zqipkay - ¤¦§¦§¨©¨
`ed ixd ,ieaik xeqi` zngn yeniyn zayd zqipka dvwedy
dcedi iaxy ixd .daky xg`l s`e zayd lkl xeqi` zngn dvwen
oeik ,zaya dhgypy dnda oicd `ede ,'xeqi` zngn dvwen' xaeq
die`x dzid `le igd on xa` meyn dxeq` dzid zayd zqipkay
iax zrcly ax xn` jkle ,xeqi` zngn dvwen `id ixd ,yeniyl

.mei eze`l dlik`a dxeq` dcedi
:`xnbd dgecíúä éðàL àîìãå,zayd zqipka wlcy xpa - §¦§¨©¦¨¨

íéãéa déì éçc àeäc,zay axra ewilcdy ici lr ,zaya yeniyn §¨¥¥§¨©¦
dvex epi`e epnn ezrc giqn `edy ezrc dlib df dyrnae
,zayd lkl dvwen `ed jkle ,zaya mixg` miyeniy ea ynzydl
,yeniyl die`x dpi`y s` ,zayd zqipka dig dzidy dnda j`
`l` ,dpnn ezrc giqny gikend dyrn da dyr `l mewn lkn
iax xaeq df ote`ay xnel xyt`e ,dil`n zcnere dxeq` `id
dzyrp zayd jyna m`e ,xeqi` zngn dvwen dpi`y dcedi

.dlik`a zxzen ,dhgypy oebk ,die`x
zaya dhgypy dnda dcedi iax itly ax xn`y dnl xg` xewn

:mei eze`a dlk`l xeq`,éMà áø øîà àlàìMáîc äãeäé éaø ¤¨¨©©©¦©¦§¨¦§©¥
àéä,zaya lyand oiprl dcedi iax ixacn ok cnl ax -,ïðúc ¦¦§©

úaLa ìMáîäok dyr m` ,dxez xeqi` lr jka xare,ââBLa`ly ©§©¥§©¨§¥
,dxeq` ef dk`lny rci `ly e` meid zayy rciìëàéliyazdn Ÿ©

z`f dyr m`e ,zay dze`a s`ìëàé àì ,ãéæîacg` s` §¥¦ŸŸ©
zeyrl ie`xy onf xeriy xeariy xg` zay i`ven cr ,liyazdn

,xeqi` zk`lnn epdi `ly ick ,xzida dk`lnd z`éaø éøác¦§¥©¦
úaL éàöBîì ìëàé ,ââBLa ,øîBà äãeäé éaø .øéàîxary xg`l ¥¦©¦§¨¥§¥Ÿ©§¨¥©¨

s`l xeq` dnvr zaya j` ,mixg` oiae `ed oia ,eyriy icka onf
lyia m`e ,xeqi` zk`lnn dpdi `ly ick ,liyazdn lek`l cg`

ìëàé àì ,ãéæîaliyazd on envr lyand,úéîìBòedeqpwy §¥¦ŸŸ©¨¦
.zay i`vena liyazdn lek`l mixzen mixg` mpn` ,minkgéaø©¦

,øîBà øìcðqä ïðçBélyia m`úaL éàöBîì ìëàé ,ââBLawx ¨¨©©§§¨¥§¥¥¨¥§¨¥©¨
,Bì àìå íéøçàì,mlerl dlik`a liyazd xeq` envr lyanly ©£¥¦§Ÿ

lyia m`e ,cifn meyn bbeya s` edeqpwyìëàé àì ,ãéæîa§¥¦Ÿ¥¨¥
íéøçàì àìå Bì àì ,úéîìBò.zaya dhgypy dnda oicd `ede ¨¦Ÿ§Ÿ©£¥¦

dxizn dpynd oi`y ax xn` jkle ,zay dze`a dlik`a dxeq`
yxity daiyid ipa ex`iay enke ,meid eze`l dlik`a xyad z`

.dcedi iax ixack ok
:`xnbd dywn .iy` ax ixaca dpc `xnbdéaøå ãéæîa dî÷Bðå§§¨§¥¦§©¦

øéàîdilry ax ixac z`e dpynd z` cinrdl lkep `l recn ± ¥¦
dxeq` xi`n iax zrcl s` df ote`ay ,cifna dndad z` hgyyk

:`xnbd zvxzn .mixg`l oiae el oia meia ea dndadà÷ìñ àìŸ¨§¨
Czòc,ok xneléðz÷czaya hgeyd oicy rnyn dpyndn ixdy - ©§¨§¨¨¥
`edíéøetkä íBéc àéîecm`e ,mixetkd meia hgeyd oicl dnec - §¨§©¦¦
okäîa hgeydàðL àì ,íéøetkä íBihgy m`àðL àìå ,ââBLa ©©¦¦Ÿ§¨§¥§Ÿ§¨

ìéëà àì ,ãéæîa,meia ea xyad z`xeq`e `ed mev mei ixdy §¥¦Ÿ¨¦
,dlik`aàëä óàzaya hgeyd -àðL àìå ,ââBLa àðL àì ,énð ©¨¨©¦Ÿ§¨§¥§Ÿ§¨

ìéëà àì ,ãéæîadpynd ixacy gxkda ok m`e .zay dyrn meyn §¥¦Ÿ¨¦
dxeq` dhigyd bbeya s` ezrcly dcedi iax zrck wx mix`azn

.meid eze`l
:`xnbd dywnàäå ,äãeäé éaøå ââBLa dì zî÷Bî úéöî éîe¦¨¦§©§¨§¥§©¦§¨§¨

dxiyk dhigydy'BLôða áéiçúnL ét ìò óà'éðz÷ixd ,dpyna ©©¦¤¦§©¥§©§¨¨¥
zvxzn .cifna epiide ,dzin dilr aiigy dhigya zxacn dpyndy

:`xnbdàeä BLôða áéiçúî ãéæîác ét ìò óà ,øîà÷ éëälr ¨¦¨¨©©©¦¦§¥¦¦§©¥§©§
mewn lkn ,jkââBLác àëä,hgyäøLk BúèéçL,dpynd zpeeke ¨¨¦§¥§¦¨§¥¨

dilr aiigy mixwn yi ixdy `id dxeng ef dk`lny s`y xnel
.dxiyk dhigyd mewn lkn ,dzin

z` cinrdl daiyid ipa ekxved recn oiicre :`xnbd cer dywn

,dcedi iax zrck dpyndàì øîàc ,øìcðqä ïðçBé éaøk dî÷Bðå§§¨§©¦¨¨©©§§¨§¨©Ÿ
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קמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc oileg(ipy meil)

,úëzî ìL úBøð ìk,mda ewilcde eynzyd xak m` s`ïéìèìèî ¨¥¤©¤¤§©§§¦
,mda ewilcdy dna miq`np mpi`y itl ,zaya mze`øpä ïî õeç¦©¥

úaL dúBàa Ba e÷éìãäLoeiky ,wlec did zayd zqipkay - ¤¦§¦§¨©¨
`ed ixd ,ieaik xeqi` zngn yeniyn zayd zqipka dvwedy
dcedi iaxy ixd .daky xg`l s`e zayd lkl xeqi` zngn dvwen
oeik ,zaya dhgypy dnda oicd `ede ,'xeqi` zngn dvwen' xaeq
die`x dzid `le igd on xa` meyn dxeq` dzid zayd zqipkay
iax zrcly ax xn` jkle ,xeqi` zngn dvwen `id ixd ,yeniyl

.mei eze`l dlik`a dxeq` dcedi
:`xnbd dgecíúä éðàL àîìãå,zayd zqipka wlcy xpa - §¦§¨©¦¨¨
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,yeniyl die`x dpi`y s` ,zayd zqipka dig dzidy dnda j`
`l` ,dpnn ezrc giqny gikend dyrn da dyr `l mewn lkn
iax xaeq df ote`ay xnel xyt`e ,dil`n zcnere dxeq` `id
dzyrp zayd jyna m`e ,xeqi` zngn dvwen dpi`y dcedi

.dlik`a zxzen ,dhgypy oebk ,die`x
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,dxeq` ef dk`lny rci `ly e` meid zayy rciìëàéliyazdn Ÿ©

z`f dyr m`e ,zay dze`a s`ìëàé àì ,ãéæîacg` s` §¥¦ŸŸ©
zeyrl ie`xy onf xeriy xeariy xg` zay i`ven cr ,liyazdn

,xeqi` zk`lnn epdi `ly ick ,xzida dk`lnd z`éaø éøác¦§¥©¦
úaL éàöBîì ìëàé ,ââBLa ,øîBà äãeäé éaø .øéàîxary xg`l ¥¦©¦§¨¥§¥Ÿ©§¨¥©¨

s`l xeq` dnvr zaya j` ,mixg` oiae `ed oia ,eyriy icka onf
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yxity daiyid ipa ex`iay enke ,meid eze`l dlik`a xyad z`

.dcedi iax ixack ok
:`xnbd dywn .iy` ax ixaca dpc `xnbdéaøå ãéæîa dî÷Bðå§§¨§¥¦§©¦

øéàîdilry ax ixac z`e dpynd z` cinrdl lkep `l recn ± ¥¦
dxeq` xi`n iax zrcl s` df ote`ay ,cifna dndad z` hgyyk
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dxiyk dhigydy'BLôða áéiçúnL ét ìò óà'éðz÷ixd ,dpyna ©©¦¤¦§©¥§©§¨¨¥
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`ly meyn `l` dvwen meyn dlik`a xyad z` xeq`l oecl oi`
oi` bbeyay xi`n iax xaeq dfae ,zaya dxiar zk`lnn dpdi

,zaya elke`l xzene dxiar zk`ln aygp leyiadìáàdèçBL £¨¥
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íéìèìèî úëúî ìù úåøðä ìëly oebk ,mipyi elit` iqi`n `l zekzn lyc Ð

.oda `veike zyegpúáùá ÷ìåãädvwenc ,zeynyd oia ea wlec xp didy Ð

oial dvwedy oeike ,lhlhl `ed mb xq`p Ð xpd zeakl xeq`y xeqi` zngn

.meid lkl dvwed zeynydíéãéá`linnc dnda la` ,xpd ea ewilcdy Ð

.`ifg xcdc xni` `igcinìëàé`ed Ð

axrd cr oizndl jixv oi`e ,meia eae ,envr

axrl `nlra opixn`c `dc .eyriy icka

`l` xi`n iaxl dil zil Ð eyriy icka

`ki`c ,cifnae `xeqi` l`xyi carc `kid

la` ,`xeqi`n d`pd diihnp `lc ,`aeig

.`l bbeyaãéæîá.`xeqi` `ki`c Ðàì
ìëàé.eyriy ickae jygzy cr meia ea Ð

ea dilkinl xeq`c ,inp mixg`l oicd `ede

d`pd diihnp `lc meyn `nrhc ,meia

icka `zxe`l idy ike ,`ed `xeqi`n

`pzc icii`e .dipin d`pd el ihn `l eyriy

Ð `xizdl `zeax opirny`c dicica `yix

.dicica `tiq inp `pzøîåà äãåäé éáø
úáù éàöåîá ìëàé ââåùá,zaya `le Ð

aeig bbeyac ab lr s`c .ipixg`l oicd `ede

opirae ,`ki` `din dxiar ,`kil dliwq

.dxiarn d`pd dihnip `lc eyriy icka

zinler lk`i `l `tiq ipznl irac icii`eŸ©

carc edi`c ,ixy ipixg`l la` ,dicica

`pz Ð `l ipixg` la` opax edeqpw `xeqi`

ipzwc inp oizipzne .dicica inp `yix

Ð ipixg`le dicicl ,dineil dlik`a dxeq`

bbeyaonwle .`id dcedi iaxe ,`nwezn

`kil `de !ipzw eytpa aiigzn `de :jixt

ipixg` la` ,edi` `wec inp `yix :xninl

bbey eqpwc meyn xeq` edi`e ,meia ea exy

elit` dineil dil xq`c oizipzne ,cifn eh`

dcedi iax e`l ipixg`l,ok m`c .`id

ixzyin i`n` ,`ed cifn eh` `yixc `qpwc

`zxe`l `ed?lk`i `l cifn iab ipzw `dŸ©

ipdzil `lc meyn `nrh `l` !zinler

`py `le `ed `py `le ,`ed dxiarn

.ipixg`ââåùá øîåà øìãðñä ïðçåé éáø
úáù éàöåîì ìëàéiaxk ,eyriy icka Ð

`ticre .bbeya s` dxiar dil ieync dcedi

dil ixy dcedi iax eli`c ,dcedi iaxcn

eh` bbey qipw `lc ,dicicl elit` `zxe`l

,jkld .cifn eh` bbey qipw opgei iaxe ,cifn

ipixg` ,opax eqpw Ð `xeqi` carc edi`

icka `l` ,eqpw `l Ð `xeqi` icar `lc

.dxiarn ipdzip `lc ,epizni eyriyãéæîá
'åë úéîìåò ìëàé àì`qpw meyn e`l Ð

`l` .`xeqi` cear `l ipixg` `dc ,`ed

el`"a zeaezka opgei iax dl sili i`xwn

"daexn" wxta `nw `aaae (a,cl) "zexrp

,'ebe "ycw ik zayd z` mzxnye" :(a,`r)

bbeya elit` leki .dlik`a mixeq` zay dyrn s` Ð dlik`a xeq` ycw dn?.bbeya `le izxn` cifna Ð "znei zen dillgn" xnel cenlzéáøå ãéæîá äî÷åðå
àéä øéàî.`neil dxeq` xn`c Ð'åë íéøåôëä íåé äî.`ed iepir mei `dc ,meia ea lk`i `l Ð'ek xn`c xlcpqd opgei iaxk dnwepe`l ,meia ea lk`i `l Ð¥¨¥

"dineil dlik`a dxeq`" i`de ,ixy mixg`l la` ,`ed lk`i `l Ð dcedi iaxc lk`i `l bbeyae ,xi`n iaxc lk`i `l cifna i`dc iyxtnc zi`e .mixg` `le `edŸ©

dlik`a dxeq`" ,cere .xeq` mixg`l `py `le el `py `lc ,ipzw mixetkd meic `inec `dc ,`zlin e`le .ixy ipixg`l la` ,xn`w dicicl Ð inp ax xn`wc

.rnyn ixnbl "`neiläéãéîìúì áø åäì éøåî éë.lwinc xi`n iaxk edl ixen ,cigia d`xed zaya lyana Ðà÷øéôá.miaxa zayd meia Ðàðú àîéú éëå
äéî÷ àðú äé÷øéôá.elew ernyi `ly ux`d inrl ax yiige ,dyxcd meia ef dpyn dpey did miaxa Ðåèà.yxec ax didy dn renyl mi`ad zqpkd ipa Ð

éúééö àðúìenvrl ezpyn yi` oipeye my miayeid micinlzd on renyl ofe` oihn md ,xnelk Ðàøåîàì ?y`xy dn miaxl rinyne ax ipta cner didy Ð

!oirney eid ,eil` el ygel dyxcdøéàî éáø éøù÷ àì ïàë ãò`xwirnc ,`kil inp dvwen xeqi` Ð `ed bbeyc ,`kil zay xeqi`c oeikc .bbeya lyana `l` Ð

.dig qekl ifg iedââåùá èçåù ìáà,"qqek" ixw dkxck `ly dlik` lk .qekl `ifg `ied `l zeynyd oiac ,dxeq` `din dvwen meyn ,`kil zay xeqi`c idp Ð

zekxa) enk.(a,el my) "ixetkc `neia iltlit qk" ,"fxe`d z` qqekd" "oihigd z` qqekd" (`,fléøù øéàî éáø àällkn ,dcedi iaxk dnwe`l jixhvi`cn Ð

!ixy xi`n iaxc ax xaqwc
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ìùáîä,cifn eh` bbey llk qipw `l xi`n iaxc ,meia ea elit` Ð lk`i bbeya zaya

(`,gl zay) "dxik" wxtae .(a,bp oihib) "oiwfipd"a gkenckixyc rnyn inp

lk`i `l cifna .'ek dxik iab lr dxicw gky :`a` xa `iig iaxn irac `d iab ,meia ea

inwe`l iracn ,dicicl elit` ixy zay i`vena la` ,meia ea mixg` `le `ed `l Ð

meic `inec oizipzne ,cifnae xi`n iax oizipzn

oia el oia meia ea xeq`c ,ipzw mixetkd

el `py `l ,ipzw "dxyk ezhigy"e ,mixg`l

i` ,cere .jenqa opixn`ck ,mixg`l `py `le

epiid ok m` ,xi`n iaxl zinler lk`i `l cifna

iaxc bbey oke .yxt`y enk dcedi iaxc cifn

,dcedi iaxe bbeya oizipzn iwen `dc ,dcedi

mixg` la` ,`ed zinler lk`i `l cifnae

Ð zinler elk`i `l i`c ,zay i`venl milke`

,cere .xlcpqd opgei iaxc cifn epiid ok m`

exhtc opaxc iwen (`,`r `nw `aa) "daexn"ac

iaxk dynge drax` inelyzn zaya gaha

irae .dcedi iaxk dl iwen `le ,xlcpqd opgei

`le ,xlcpqd opgei iaxc `nrh i`n mzd inp

:`zlinc `llk .dcedi iaxc `nrh i`n ira

iaxc cifn ,dcedi iaxc bbey Ð xi`n iaxc cifn

.xlcpqd opgei iaxc bbey Ð dcediéøåîedl

`ax yxc oke .dkld oky rnyn Ð xi`n iaxk

.xi`n iaxk (my oiir `,gl zay) "dxik" wxta

"oicv oi`" yixac qxhpewd yexitl o`kn dywe

m` ,l`xyil oexec `iady ieb iab (a,ck dvia)

inp axrle ,oixeq` Ð xaegna oind eze`n yi

`nrhc qxhpewd yxite .eyriy icka oixeq`

dpdi `ly ick Ð eyriy icka oixeq`c

bbeyac ,zaya lyan ixde .aeh mei zk`lnn

yi edine !zay zk`lnn dpdpc ab lr s` lk`i

ie`x leyia e`lac oeik ,jk lk dpdp oi`c :xnel

lk`ic ,bbeya zaya hgeyn dyw la` .qekl

mei ceran dleg el didc `kid xi`n iaxl

ied `lc meyn ,jenqa opixn`ck `ixade

!zay zk`lnn dpdpy mrhn xq` `le ,dvwen

.exfb `l giky `lc `zlinac :xnel yie

éëceran dleg el didy oebk xi`n iax ixy

iaxe bbeya oizipzn iwepe :xn`z m`e Ð mei

`inecc :xnel yie !llk dleg el did `le ,xi`n

el didc ab lr s` xeq`c ,ipzw mixetkd meic

ixnbl ded `l jigxk lr `de :xn`z m`e .dleg

`ixad `l m` zayac ,mixetkd meic `inec

mewnac :xnel yie !dcedi iaxl elit` xzen

,mixetkd meil zay dncn `w aeig jiiyy

."eytpa aiigzny it lr s`" ipzck
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`oifgeקמח mipya cenr eh sc ± oey`x wxtzereay

äìåç åì äéäùÐ zay xeqi` `kile ,opinwe`ck `ed bbeyc oeikc .zay axrn Ð

,zaya elit`e ,zeynyd oia dzid dhigyl zcnerc ,`kil inp dvwen xeqi`

.zayd z` dgec ytp gewitc ilegc meynäãåäé éáøã àîòè éàîelit` `d Ð

!bbeya oky lke ,`kil zay xeqi` cifnaàéøáäådvwen xeqi` .zaya meid Ð

jkld ,did dleg zeynyd oia `dc ,`kil

Ð zay xeqi`c bbey ieyn e`lc xi`n iaxl

bbeyc zay xeqi`c ,xeq` dcedi iaxle ,ixy

.`ixad `dc ,`ki`àä éëå`d ,xnelk Ð

ax diwzy dvwen xeqi` meync `pniwe`c

,ded bbey zay xeqi`ac ab lr s`e ,`pzl

.ax xn`c `d ik epiidäìåçì èçåùäÐ

.zayd meia dlgpyøåñà`ixa lek`l Ð

xeqi`c ab lr s`c .meia ea dnda dze`n

,zayd z` dgec ytp gewitc ,`kil zay

zeynyd oiac ,`ki` `din dvwen xeqi`

hgyil die`x dzid `le ,i`ed dvwen

.dleg did `l oiicr `dc ,zayaìùáîäÐ

meid dlyae ,lenz`n dhegy dzidy xya

.`ixal xzen Ð meid dlgpy dlegléàî
éàä àîòèoia `ixa i`dl ifg ded xya Ð

xeqi` o`k oi` jklid ,ig qekl zeynyd

`dc ,o`k oi` inp zay xeqi`e .dvwen

.dlya dlegléàäåoia did `l hgey Ð

,dvwen xeqi` `ki`e ,qekl ie`x zeynyd

b lr s`.`kil zay xeqi`c aíéîòô
èçåùäùoebk ,qekl `ixal xzen dlegl Ð

`l o`k oi`c ,mei ceran dleg el didy

.zay xeqi` `le dvwen xeqi`ìùáîäåÐ

.`ixal xeq` ,meid dlgpy dleglïåâë
úòìã õö÷ùyic .el dlyae xaegnd on Ð

oia dzid zxaegnc ,dvwen xeqi` o`k

,dyelz zrlca iyxtnc zi`e .zeynyd

,`id `le .`id dywc meyn dcic dvwene

.xyad on xzei `id dkx zrlcc Ð `cg

i`c ,rnyn xaegnd on Ð "uvw" ,cere

oebk ,jezig `l` dvivw jiiy `l dyelza

iptl oirelicd z` oikzgn" (a,epw zay)

."dndadúáùá äìåçì èçåùä àúëìäÐ

.mei ceran dleglàöîåàá.qekl Ð

èéçù à÷ äìåçã àúòãàxfbnl `kile Ð

`dc ,`ixa liaya dhigya daxi `ny

.dlek hgynl ira dlegc zif `edd meyn

äðùîãé ìâîádl yie ,frla `"ytx* Ð

da yi zg`de oikqk dwlg zg`d ,zeit izy

.zenibtïéèçåù ìëáå ïéèçåù ìëädlek Ð

.`xnba yxtnøéö÷ ìâîda oixvewy Ð

dizenibty ,frla `"livlt** ,d`eazd

.retiya cg` cvl olek zehepäøéâîoikq Ð

xivw lbn lyk zerteyn oi`e ,zenibt `ln

o`kn `yxen dnibtl yiy ,zepeekn `l`

frla dxibne zxbe` .zenibt mzqk o`kne

.`"biiqíéðéù.dnda ly igla miaegzd Ð

ïøåôöäå.zxaegn Ðïé÷ðåç íäùoi`y Ð

i`de .zenibtd zngn oirxew `l` ,oikzeg

`nrhc ,oxetv` e`le i`w `x`y` Ð oiwpeg

.xaegn meyn `xnba yxtn oxetvc`xnb

`qib jci`a carnl iz` `nlcmewna Ð

xeq` Ð oldle mbtd on hegyl ick da yie dnebt oikqc `dn opirnye .zenibtd

`iddac `kd oky lke ,`qib jci` meyn opixfb `kd `dc ,dlgzkl da hegyl

.dnebt dteb `qibúéîåø÷.dpw ly rlv =ìñåô éáøz` gwie"n ol `wtp onwl Ð

."zlk`ndøéùëî àééç éáøå.'ek o`k crc oizipzn opireny`e ,opihgy `l zdin dlgzkle ,`iig iaxk `l` iaxk `nwezn `l dxyk ezhigy ipzwc oizipzne Ðïéá
äìòîì ïéëñäù.zehigyd lk oirk Ðäìòîì äîäá øàåöå äèîì ïéëñäù ïéáå.`iaie jileiy mcew zg` zaa fizie oikqd lr x`evd caki `ny opiyiig `le Ðíìåòì

äìçúëì åìéôàå àééç éáø.xykn inp Ðéáøãà éáøã àéù÷.caric rnync ,lqet iax `ziixaa ipzw `dc Ðåø÷éòî øáåçî.carica elit`e lqet Ðéðëåîálblb Ð

.hgye lblbe ,dlrnl eceg oikqd ea aikyde ,x"eh* oixewyìúåëá ïéëñ õòð.dilr dnda x`ev `iade jilede Ð ¦¥
ïééù÷

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

ïåâëiaxl ixy i`n` ,zay ivgl dvwen yi m` :xn`z m`e Ð `ixade dleg el didy

`lc ?dvwen meyn xq` `l i`n` ,inp dcedi iaxe ?`ixade dlegl hgeya xi`n

`id `irac .(a,bp oihib) "oiwfipd"a opixn`ck ,cifn eh` bbey qipwc meyn `l` xq`

zelibxy oeik :xnel yie !e`l m` zay ivgl dvwen yi m` (a,ek dvia) oicv oi` idliya

exnb enk ,dvwen ied `l Ð eilegl xfegy `ed

`wtqn diteb ax ,inp i` .mzd ixyc mc` icia

`l ikdle .zay ivgl dvwen oi` `nyc dil

xq`c ,dcedi iaxk `l` xi`n iaxk dinwe`

.cifn eh` bbey qipwc meynïåâëel uvwy

rnyn "uvw" hwpcn :qxhpewa yxit Ð zrlc

`ixi` i`n ok m`c :dywe .xaegnd on ixii`c

xne`e !xeq` inp lyazp `l ik elit` ?lyan

dyelza inp jiiye ,ixii` dyelzac :mz epiax

iqenxez i`fr oa uviw o`k" enk ,dvivw oeyl

.(`,cl zay) "oiwilcn dna" wxta "dnexz

wxt yixae:(a,bl oixcdpq) "zepenn ipic cg`

.ixii` dyelzac ,"ilve jxw uew cewi jcwenc`"

:(a,epw zay) opzck ,dkizg oeyl hwp `lc `de

ovvewl jxcy itl Ð "oirelicd z` oikzgn"

oeyl ea jiiy lyal oi`ayk zelecb zekizga

`ifg `l zrlcc meyn Ð xeq` lyane .dvivw

icin lk :(a,fk) cinz zkqna opixn`ck ,qekl

dliztkc ,`iig `xwn xa jax inw hltz `l

,dndal `ifg `de :xn`z m`e .`inc xa` ly

wxta wiqnck ,mc`l oken ied mialkl okene

!aeh meia dclepy gext` iab (a,e) dviac `nw

dpi`e mc`l zcner zrlcc oeik :xnel yie

`ifgc ab lr s` ,dvwen ied Ð mc`l die`x

.dndalàìàm`e Ð `l dlgzkl dpwe xev

,ci lbn meyn caric oeyl hwp `nlce :xn`z

(`,al migaf) "oileqtd lk" yixa ogky`ck

mixfc ab lr s` ,`nh meyn "hgyy" hwpc

:xnel yie !dlgzkl oihgey micare miype

dceara oileqtd lk hwpinl dil `gip mzdc

zepyl el dn Ð o`k la` ,dxyk dhigyc ,cgi

m`e ?carica mixyk mr dlgzkl mixyk cgi

:ipzw (`,fnw zay) "ziag" wxtac :xn`z

ab lr s` ,dxrn in meyn ,caric "ugexd"

meync :xnel yie !dlgzkl elit` `ixah ingc

wcinl Ð dxrn in icda `ixah ing ipzw ikd

xn`ck ,`ixah inc `inec oing dxrn inc inp

.mzd

éäðéîøåivn ded Ð xeva oia oihgey lka

`l dpw` dpw `nlya :xninl

enk ,dpw x`ya `d `nb`c `ipeniqa `d ,`iyw

.`iyw xev` xev `l` .(a,fh) onwl wlgny

êòéãåäìopireny`l yiig `le Ð iaxc egk

opireny` xakc ,`iig iaxc `xizidc gk

.xaegna oia yelza oia oihgey lkac `ziixaa

ïàë`l `iig iax iab lirl Ð exwirn xaegna

xaegnc oeikc .ikd iiepyl ivn ded

i`c ?dlgzkl xeq`i dnl ,carica xyk exwirn

exaig seqale yelz ok m` ,qexci `ny meyn

!inpåàihernl e`l Ð eil`n cner dpw didy

xaegn aiyg inp `eddc ,iz`w mc` erhp

zial degzynd xn`c o`nl elit`c .exwirn

`l` ,exq` `l oli`l degzynd Ð exq`

ixii`c ,lzekd on `veid xev lr zelbl `l` eil`n dler `kd hwp `le .`wec ztqez

.eil`n cnerd dpwc `inec ,dxrn lzeka
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חולין. פרק ראשון - הכל שוחטין דף טו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc oileg(ipy meil)

eBì äéäL ïBâkzaya hgyy df hgeyl -äìBçdpkq ea yiy §¤¨¨¤
dleg did xake ,eziaa,íBé ãBòaîdvwen dndad oi` df ote`ay ¦§

okle ,jxhvi m` dlegd jxevl zaya dhigyl zcnery meyn
.dlik`a xyad z` xi`n iax xizn

:`xnbd dywnøñàc äãeäé éaøc àîòè éàî ,éëä éàxyad z` ¦¨¦©©§¨§©¦§¨§¨©
dhigyd ixd ,xeqi`a dndad dhgypy meyn meid eze`a dlik`a
oi`e ,ytp gewit meyn zaya dxzed dpkq ea yiy dleg jxevl
dpynd :`xnbd zvxzn .xzida dyrpy xac d`pda xeq`l

zxacnäìBç Bì äéäL ïBâk,zayd zqipkaàéøáäå,okn xg`l §¤¨¨¤§¦§¦
dzid zayd zqipkay meyn ,dvwen xyad dyrp `l df ote`ae
`ixad xaky zaya j` ,dlegd jxevl dhigyl zcner dndad
dk`ln dyer lkk xyad xq`p jkle ,xeqi` hgeyd dyr dlegd
mewn lkne .dcedi iax zrcl meid eze`l xacd xq`py zaya
dndad dxq`p ,zayd zqipka eziaa dleg el did `ly ote`a
`ziixa ax iptl dpyy `pzd .xi`n iaxl elit`e dvwen meyn
`l m` s` ok oicd ote` lkay rnyn ,lk`i bbeya zaya hgeydy
xyad df ote`ay meyn ax ewizyd okle ,eziaa dleg el did

.dlik`a xeq`e dvwen
:dvwen meyn xeq` xyad zaya hgeyd ax zrcly dgkedéëå§¦

øîàc àä[xn`y ep`vny enke-]àçà áø,áø øîà àcà øa ¨§¨©©©¨©©¨¨©©
dì éøîàådf oicy mixne` yie -øîà àcà øa ÷çöé éaø øîà §¨§¥¨¨©©¦¦§¨©©¨¨©

èçBMä ,áøser e` dndaìjxeväìBçdpkq ea yiy,úaLa ©©¥§¤§©¨
,okn xg`l dlgpy `l` `ixa did zayd zqipkay ote`a xaecne

àéøaì øeñàj` ,dvwen meyn zay dze`a df xyan lek`l ¨©¨¦
äìBçì ìMáîädpkq ea yiyàéøaì øzeî ,úaLazaya lek`l ©§©¥§¤§©¨¨©¨¦

e .liyazdnàîòè éàîmeyn ,lyanl hgey oia weligd mrh dn - ©©§¨
yéàädid leyiad mcew s` ,zaya lyazdy xyad -ñBëì éeàø ©¨¨

,dvwen epi` jkle ,ig elk`le eqrell -éàäåhgypy xyad - §©
,zayañBëì éeàø Bðéàzayd zqipkay oeike ,ezhigy mcew eze` ¥¨¨

.dvwen `ed ixd llk ie`x did `l
:ax ixac z` x`an `tt axL íéîòt ,àtt áø øîàs`èçBMä ¨©©¨¨§¨¦¤©¥

,dlegl zaya dndaøzeî,dvwen epi`e xyad on lek`l `ixal ¨
Bì äéäL ïBâkeziaaäìBçdpkq ea yiy,íBé ãBòaî`vnpe §¤¨¨¤¦§

dl jxhvi m` zaya dhigyl dndad zcner zayd zqipkay
meyn xyad z` xeq`l oi` ok enke ,dvwen dpi` jkle ,dlegd
s`y minrt .ytp gewit meyn xzida hgey ixdy ,zay dyrn

dìMáî,dlegl zayaøeñà`ixalmeyn liyazdn lek`l §©¥¨
,dvwenBì õöwL ïBâkdlegl -zaya dlgyúòìcxaegnd on §¤¨©§©©

`l ,rwxwl zxaegn zrlcd dzid zayd zqipkay oeiky ,dlyiae
.dlik`l die`x dzid

:dleg xear zaya lyane hgeya dklddéîéc áø øîà̈©©¦¦
äìBçì èçBMä ,àúëìä ,àòcøäpîdleg didy ,dpkq ea yiy ¦§©§§¨¦§§¨©¥§¤

,mei ceranàéøaì øzeî ,úaLa,xyad on lek`làöîeàa- §©¨¨©¨¦§§¨
oi` mei ceran dleg didy oeiky ,leyia `ll ig `edy zenk

.lirl x`azpy enke ,dvwen dndadøLôà éàc ïåék ,àîòè éàî©©§¨¥¨§¦¤§¨
ìzlik`äèéçL àìa øNa úéækxya lk xzip ef dhigyae §©©¦¨¨§Ÿ§¦¨

y `vnp ,dndadèéçL à÷ ék,dndad z` hgey `edyk - ¦¨¨¦
èéçL à÷ äìBçc àzòcàsiqen epi`e ,dlegd xear hgey `ed - ©©§¨§¤¨¨¦

lek`l `ixad s` xzen jkle ,`ixad xear melk ezhigya
la` .ef dhigynì ìMáîäjxevàéøaì øeñà ,úaLa äìBç ©§©¥§¤§©¨¨©¨¦

liyazd z` xeq`l oi`y ote`a s`e ,zaya df liyazn lek`l
meyn xeq`l oi` oke ,mei ceran dleg didy oebke dvwen meyn

,dlegd jxevl xzida lyia ixdy zaya ziyrpy dk`lnäøéæb§¥¨
BìéáLa äaøé ànLdlegd liaya lyaiyk `ny yeygl yi - ¤¨©§¤¦§¦

,`ixad xear dlegl jxevd ickn xzei dxicwa daxie cer siqei
dlik`a edexq` jkitl ,dxez xeqi` lr xaer `ed ef ztqezae

.jkl yeygl oi` dzre

äðùî

:dhigya mitqep mipic zx`an dpynd,ãé ìbîa èçBMäel yiy ©¥§©©¨
cva hgeye ,zenibt da yi zg`de oikqk dwlg zg`d ,zeit izy

e` ,wlgdøBöa,ccegn rlq -äð÷áeäøLk BúèéçL ,,carica §§¨¤§¦¨§¥¨
.mda hegyi `l dligzkl la`

,ïéèçBL ìkäz` el wcea xyk l`xyiy `l` ,xnen l`xyi elit`e ©Ÿ£¦
.hegyl el ozepe ,oikqd,ïéèçBL íìBòìexe`l dlila oiae ,meia oia §¨£¦

.dpitqd y`xa oiae ,bbd y`xa oia ,dwea`d,ïéèçBL ìkáeoia ©Ÿ£¦
,dpw ly zinexwa oiae ,zikekfa oia ,xevaøéö÷ ìbnî õeç-lbn ¦©©¨¦

,ce`n mitetk eizenibte ,d`eazd z` ea mixvewyäøéânäåoikq - §©§¥¨
,o`kne o`kn dhila dnibt lkl yie ,zexyi zenibt `ln eleky

íépéMäådnda ly igla miaegzd,ïøBtéväå.zxaegn `idyk §©¦©¦§©¦¤
,`ed dl` lka mihgey oi`y mrhdeïé÷ðBç íäL éðtîmirxew - ¦§¥¤¥§¦

.mze` mikzeg `le ,zenibtd zngn mipniqd z`

àøîâ

`xnbd .dxyk ezhigy dpwae xeva ci lbna hgeyd :dpyna epipy
dpynd oeyln :`xnbd zwiicn .dpynd ixac z` zx`anèçBMä©¥

rnyn ,dxyk ezhigy 'ekeïéà ãáòéc,dxiyk ezhigy -älçzëì ¦£©¥§©§¦¨
àì:`xnbd zl`ey .mda hegyiãé ìbîa àîìLarecn oaen Ÿ¦§¨¨§©©¨

miyyegy meyn ,oikqk wlgy cva elit` ea hegyi `l dligzkl
àñéb Cãéàa ãaòîì éúà àîìc`edy cva hegyl `eai `ny - ¦§¨¨¥§¤§©§¦¨¦¨

,zenibt `lnäð÷å øBö àlàikeàì älçzëì,mda hegyiéäðéîøe ¤¨§¨¤§©§¦¨Ÿ§¦§¦
,`ziixaa epipyy dnn zeywdl yi -ïéa øBöa ïéa ,ïéèçBL ìka©Ÿ£¦¥§¥

úéîeø÷a ïéa úéëeëæa[rlv-],äð÷ ìLdligzkl xyt`y rnyne ¦§¦¥¦§¦¤¨¤
:`xnbd zvxzn .mda hegylïàk ,àéL÷ àì`ziixad - Ÿ©§¨¨

zxacn ,dligzkl elit` mda hegyl dxiyknyLeìúahgeyy - §¨
e ,miyelz mdyk dpwe xevaïàk,carica wx dxiykny dpynd - ¨

zxacnøaeçîa.rwxwl mixaegn mdyk dpwe xeva hgeyy - ¦§¨
,àðäk áø øîàca èçBMäd xacìñBt éaø ,ò÷øwì øaeçîéaøå , §¨©©©£¨©¥§§¨©©§©©¦¥§©¦

,øéLëî àéiç,dpynd zxne`e ,dpynd dzpyp `iig iax zrckeãò ¦¨©§¦©
àéiç éaø øéLëî à÷ àì ïàkmda hegylìáà ,ãáòéãa àlà ¨Ÿ¨©§¦©¦¦¨¤¨§¦£©£¨

.àì älçzëì§©§¦¨Ÿ
.carica `l` xiykd `l `iig iaxy ,el` mixaca dpc `xnbd

:`xnbd zl`eyàzîé÷Bà éàîa,dpynd z` zcnrd in enk - §©¦§¨
e ,àéiç éaøka wx df mda hegyl dpynd dxiykdy dn,ãáòéã §©¦¦¨¦£©

àéðúc àä àlà,`ziixaaa ïéa ,ïéèçBL ìkaxacLeìzeïéa ¤¨¨§©§¨©Ÿ£¦¥§¨¥
axacøàeöå äìòîì ïékqäL ïéa ,øaeçîd,ähîì äîäaenk §§¨¥¤©©¦§©§¨§©©§¥¨§©¨

e ,hegyl milibxyøàeöå ähîì ïékqäL ïéadäìòîì äîäa- ¥¤©©¦§©¨§©©§¥¨§©§¨
.dlrn itlk dhnln oikqd mr hgeye ,oikqd lrnépîin zhiyk - ©¦

,`ziixad dxn`p,àéiç éaø àìå éaø àìixdy,àéiç éaø éà Ÿ©¦§Ÿ©¦¦¨¦©¦¦¨
,àì älçzëì ,ïéà ãáòécxaegna mihgeyy rnyn `ziixaae ¦£©¥§©§¦¨Ÿ

e ,dligzkl elit`,éaø éàelit`àì énð ãáòéciax ixdy ,xyk ¦©¦¦£©©¦Ÿ
rnyny 'oihgey lka' da aezky `ziixad ok m`e ,ixnbl lqt
.dxn`p in enk ,dligzkl elit` xaegna hegyl dxiykny

:`xnbd zvxznàéiç éaø íìBòìxaegna hegyl xyt`y xaeq §¨©¦¦¨
älçzëì eléôàåéaøc Bçk EòéãBäì ãáòéãa éâìôéî÷c éàäå , ©£¦§©§¦¨§©§¨¦§§¥§¦£©§¦£Ÿ§©¦

dpexg`d `ziixad ok m`e .carica elit` xaegna hegyl lqety
.`iig iax zrck `id dligzkl elit` xaegna hegyl dxizny

:dpynd z` x`al day `xnbd,èçBMä éðz÷c ïéúéðúî àlàå§¤¨©§¦¦§¨¨¥©¥
,àì älçzëì ïéà ãáòécxaegna hgeya xaecny dze` epcnrde ¦£©¥§©§¦¨Ÿ

,rwxwlépî-,dxn`p in zhiyk,àéiç éaø àìå éaø àìixdyéà ©¦Ÿ©¦§Ÿ©¦¦¨¦
älçzëì eléôà ,àéiç éaøe ,xaegna hegyl xykéàdpynd ©¦¦¨£¦§©§¦¨¦

zhiykàì énð ãáòéc ,éaø:`xnbd zvxzn .xaegna hegyl xyk ©¦¦£©©¦Ÿ
àéiç éaø íìBòìxaegna hegyl xyt`y xaeq,älçzëì eléôàå §¨©¦¦¨©£¦§©§¦¨

,èçBMä éðz÷c ïéúéðúîehegyl xyk carica wxy rnyny ©§¦¦§¨¨¥©¥
,xaegna.àéä éaøok m` :`xnbd dywn,éaøcà éaøc àéL÷ixdy ©¦¦©§¨§©¦©§©¦
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קמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc oileg(ipy meil)

eBì äéäL ïBâkzaya hgyy df hgeyl -äìBçdpkq ea yiy §¤¨¨¤
dleg did xake ,eziaa,íBé ãBòaîdvwen dndad oi` df ote`ay ¦§

okle ,jxhvi m` dlegd jxevl zaya dhigyl zcnery meyn
.dlik`a xyad z` xi`n iax xizn

:`xnbd dywnøñàc äãeäé éaøc àîòè éàî ,éëä éàxyad z` ¦¨¦©©§¨§©¦§¨§¨©
dhigyd ixd ,xeqi`a dndad dhgypy meyn meid eze`a dlik`a
oi`e ,ytp gewit meyn zaya dxzed dpkq ea yiy dleg jxevl
dpynd :`xnbd zvxzn .xzida dyrpy xac d`pda xeq`l

zxacnäìBç Bì äéäL ïBâk,zayd zqipkaàéøáäå,okn xg`l §¤¨¨¤§¦§¦
dzid zayd zqipkay meyn ,dvwen xyad dyrp `l df ote`ae
`ixad xaky zaya j` ,dlegd jxevl dhigyl zcner dndad
dk`ln dyer lkk xyad xq`p jkle ,xeqi` hgeyd dyr dlegd
mewn lkne .dcedi iax zrcl meid eze`l xacd xq`py zaya
dndad dxq`p ,zayd zqipka eziaa dleg el did `ly ote`a
`ziixa ax iptl dpyy `pzd .xi`n iaxl elit`e dvwen meyn
`l m` s` ok oicd ote` lkay rnyn ,lk`i bbeya zaya hgeydy
xyad df ote`ay meyn ax ewizyd okle ,eziaa dleg el did

.dlik`a xeq`e dvwen
:dvwen meyn xeq` xyad zaya hgeyd ax zrcly dgkedéëå§¦

øîàc àä[xn`y ep`vny enke-]àçà áø,áø øîà àcà øa ¨§¨©©©¨©©¨¨©©
dì éøîàådf oicy mixne` yie -øîà àcà øa ÷çöé éaø øîà §¨§¥¨¨©©¦¦§¨©©¨¨©

èçBMä ,áøser e` dndaìjxeväìBçdpkq ea yiy,úaLa ©©¥§¤§©¨
,okn xg`l dlgpy `l` `ixa did zayd zqipkay ote`a xaecne

àéøaì øeñàj` ,dvwen meyn zay dze`a df xyan lek`l ¨©¨¦
äìBçì ìMáîädpkq ea yiyàéøaì øzeî ,úaLazaya lek`l ©§©¥§¤§©¨¨©¨¦

e .liyazdnàîòè éàîmeyn ,lyanl hgey oia weligd mrh dn - ©©§¨
yéàädid leyiad mcew s` ,zaya lyazdy xyad -ñBëì éeàø ©¨¨

,dvwen epi` jkle ,ig elk`le eqrell -éàäåhgypy xyad - §©
,zayañBëì éeàø Bðéàzayd zqipkay oeike ,ezhigy mcew eze` ¥¨¨

.dvwen `ed ixd llk ie`x did `l
:ax ixac z` x`an `tt axL íéîòt ,àtt áø øîàs`èçBMä ¨©©¨¨§¨¦¤©¥

,dlegl zaya dndaøzeî,dvwen epi`e xyad on lek`l `ixal ¨
Bì äéäL ïBâkeziaaäìBçdpkq ea yiy,íBé ãBòaî`vnpe §¤¨¨¤¦§

dl jxhvi m` zaya dhigyl dndad zcner zayd zqipkay
meyn xyad z` xeq`l oi` ok enke ,dvwen dpi` jkle ,dlegd
s`y minrt .ytp gewit meyn xzida hgey ixdy ,zay dyrn

dìMáî,dlegl zayaøeñà`ixalmeyn liyazdn lek`l §©¥¨
,dvwenBì õöwL ïBâkdlegl -zaya dlgyúòìcxaegnd on §¤¨©§©©

`l ,rwxwl zxaegn zrlcd dzid zayd zqipkay oeiky ,dlyiae
.dlik`l die`x dzid

:dleg xear zaya lyane hgeya dklddéîéc áø øîà̈©©¦¦
äìBçì èçBMä ,àúëìä ,àòcøäpîdleg didy ,dpkq ea yiy ¦§©§§¨¦§§¨©¥§¤

,mei ceranàéøaì øzeî ,úaLa,xyad on lek`làöîeàa- §©¨¨©¨¦§§¨
oi` mei ceran dleg didy oeiky ,leyia `ll ig `edy zenk

.lirl x`azpy enke ,dvwen dndadøLôà éàc ïåék ,àîòè éàî©©§¨¥¨§¦¤§¨
ìzlik`äèéçL àìa øNa úéækxya lk xzip ef dhigyae §©©¦¨¨§Ÿ§¦¨

y `vnp ,dndadèéçL à÷ ék,dndad z` hgey `edyk - ¦¨¨¦
èéçL à÷ äìBçc àzòcàsiqen epi`e ,dlegd xear hgey `ed - ©©§¨§¤¨¨¦

lek`l `ixad s` xzen jkle ,`ixad xear melk ezhigya
la` .ef dhigynì ìMáîäjxevàéøaì øeñà ,úaLa äìBç ©§©¥§¤§©¨¨©¨¦

liyazd z` xeq`l oi`y ote`a s`e ,zaya df liyazn lek`l
meyn xeq`l oi` oke ,mei ceran dleg didy oebke dvwen meyn

,dlegd jxevl xzida lyia ixdy zaya ziyrpy dk`lnäøéæb§¥¨
BìéáLa äaøé ànLdlegd liaya lyaiyk `ny yeygl yi - ¤¨©§¤¦§¦

,`ixad xear dlegl jxevd ickn xzei dxicwa daxie cer siqei
dlik`a edexq` jkitl ,dxez xeqi` lr xaer `ed ef ztqezae

.jkl yeygl oi` dzre

äðùî

:dhigya mitqep mipic zx`an dpynd,ãé ìbîa èçBMäel yiy ©¥§©©¨
cva hgeye ,zenibt da yi zg`de oikqk dwlg zg`d ,zeit izy

e` ,wlgdøBöa,ccegn rlq -äð÷áeäøLk BúèéçL ,,carica §§¨¤§¦¨§¥¨
.mda hegyi `l dligzkl la`

,ïéèçBL ìkäz` el wcea xyk l`xyiy `l` ,xnen l`xyi elit`e ©Ÿ£¦
.hegyl el ozepe ,oikqd,ïéèçBL íìBòìexe`l dlila oiae ,meia oia §¨£¦

.dpitqd y`xa oiae ,bbd y`xa oia ,dwea`d,ïéèçBL ìkáeoia ©Ÿ£¦
,dpw ly zinexwa oiae ,zikekfa oia ,xevaøéö÷ ìbnî õeç-lbn ¦©©¨¦

,ce`n mitetk eizenibte ,d`eazd z` ea mixvewyäøéânäåoikq - §©§¥¨
,o`kne o`kn dhila dnibt lkl yie ,zexyi zenibt `ln eleky

íépéMäådnda ly igla miaegzd,ïøBtéväå.zxaegn `idyk §©¦©¦§©¦¤
,`ed dl` lka mihgey oi`y mrhdeïé÷ðBç íäL éðtîmirxew - ¦§¥¤¥§¦

.mze` mikzeg `le ,zenibtd zngn mipniqd z`

àøîâ

`xnbd .dxyk ezhigy dpwae xeva ci lbna hgeyd :dpyna epipy
dpynd oeyln :`xnbd zwiicn .dpynd ixac z` zx`anèçBMä©¥

rnyn ,dxyk ezhigy 'ekeïéà ãáòéc,dxiyk ezhigy -älçzëì ¦£©¥§©§¦¨
àì:`xnbd zl`ey .mda hegyiãé ìbîa àîìLarecn oaen Ÿ¦§¨¨§©©¨

miyyegy meyn ,oikqk wlgy cva elit` ea hegyi `l dligzkl
àñéb Cãéàa ãaòîì éúà àîìc`edy cva hegyl `eai `ny - ¦§¨¨¥§¤§©§¦¨¦¨

,zenibt `lnäð÷å øBö àlàikeàì älçzëì,mda hegyiéäðéîøe ¤¨§¨¤§©§¦¨Ÿ§¦§¦
,`ziixaa epipyy dnn zeywdl yi -ïéa øBöa ïéa ,ïéèçBL ìka©Ÿ£¦¥§¥

úéîeø÷a ïéa úéëeëæa[rlv-],äð÷ ìLdligzkl xyt`y rnyne ¦§¦¥¦§¦¤¨¤
:`xnbd zvxzn .mda hegylïàk ,àéL÷ àì`ziixad - Ÿ©§¨¨

zxacn ,dligzkl elit` mda hegyl dxiyknyLeìúahgeyy - §¨
e ,miyelz mdyk dpwe xevaïàk,carica wx dxiykny dpynd - ¨

zxacnøaeçîa.rwxwl mixaegn mdyk dpwe xeva hgeyy - ¦§¨
,àðäk áø øîàca èçBMäd xacìñBt éaø ,ò÷øwì øaeçîéaøå , §¨©©©£¨©¥§§¨©©§©©¦¥§©¦

,øéLëî àéiç,dpynd zxne`e ,dpynd dzpyp `iig iax zrckeãò ¦¨©§¦©
àéiç éaø øéLëî à÷ àì ïàkmda hegylìáà ,ãáòéãa àlà ¨Ÿ¨©§¦©¦¦¨¤¨§¦£©£¨

.àì älçzëì§©§¦¨Ÿ
.carica `l` xiykd `l `iig iaxy ,el` mixaca dpc `xnbd

:`xnbd zl`eyàzîé÷Bà éàîa,dpynd z` zcnrd in enk - §©¦§¨
e ,àéiç éaøka wx df mda hegyl dpynd dxiykdy dn,ãáòéã §©¦¦¨¦£©

àéðúc àä àlà,`ziixaaa ïéa ,ïéèçBL ìkaxacLeìzeïéa ¤¨¨§©§¨©Ÿ£¦¥§¨¥
axacøàeöå äìòîì ïékqäL ïéa ,øaeçîd,ähîì äîäaenk §§¨¥¤©©¦§©§¨§©©§¥¨§©¨

e ,hegyl milibxyøàeöå ähîì ïékqäL ïéadäìòîì äîäa- ¥¤©©¦§©¨§©©§¥¨§©§¨
.dlrn itlk dhnln oikqd mr hgeye ,oikqd lrnépîin zhiyk - ©¦

,`ziixad dxn`p,àéiç éaø àìå éaø àìixdy,àéiç éaø éà Ÿ©¦§Ÿ©¦¦¨¦©¦¦¨
,àì älçzëì ,ïéà ãáòécxaegna mihgeyy rnyn `ziixaae ¦£©¥§©§¦¨Ÿ

e ,dligzkl elit`,éaø éàelit`àì énð ãáòéciax ixdy ,xyk ¦©¦¦£©©¦Ÿ
rnyny 'oihgey lka' da aezky `ziixad ok m`e ,ixnbl lqt
.dxn`p in enk ,dligzkl elit` xaegna hegyl dxiykny

:`xnbd zvxznàéiç éaø íìBòìxaegna hegyl xyt`y xaeq §¨©¦¦¨
älçzëì eléôàåéaøc Bçk EòéãBäì ãáòéãa éâìôéî÷c éàäå , ©£¦§©§¦¨§©§¨¦§§¥§¦£©§¦£Ÿ§©¦

dpexg`d `ziixad ok m`e .carica elit` xaegna hegyl lqety
.`iig iax zrck `id dligzkl elit` xaegna hegyl dxizny

:dpynd z` x`al day `xnbd,èçBMä éðz÷c ïéúéðúî àlàå§¤¨©§¦¦§¨¨¥©¥
,àì älçzëì ïéà ãáòécxaegna hgeya xaecny dze` epcnrde ¦£©¥§©§¦¨Ÿ

,rwxwlépî-,dxn`p in zhiyk,àéiç éaø àìå éaø àìixdyéà ©¦Ÿ©¦§Ÿ©¦¦¨¦
älçzëì eléôà ,àéiç éaøe ,xaegna hegyl xykéàdpynd ©¦¦¨£¦§©§¦¨¦

zhiykàì énð ãáòéc ,éaø:`xnbd zvxzn .xaegna hegyl xyk ©¦¦£©©¦Ÿ
àéiç éaø íìBòìxaegna hegyl xyt`y xaeq,älçzëì eléôàå §¨©¦¦¨©£¦§©§¦¨

,èçBMä éðz÷c ïéúéðúîehegyl xyk carica wxy rnyny ©§¦¦§¨¨¥©¥
,xaegna.àéä éaøok m` :`xnbd dywn,éaøcà éaøc àéL÷ixdy ©¦¦©§¨§©¦©§©¦
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xcde"קנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc oileg(iyily meil)

`ziixad ipic dxe`kleéããäà ïééL÷,mnvr z` mixzeq - ©§¨©£¨¥
`tiqae ,rwxwl xaegna hegyl xyky aezk `ziixad ly `yixay

,mixaegn dpwe xeva hgy m` `ziixad dlqtòîL åàì àlà¤¨¨§©
,dpéîcéðàLwlgl yi -ïéadidy xaca hgey,Bøwéòî øaeçî ¦¨©¦¥§¨¥¦¨

ìdidy xaca hgey,Bøaç óBqáìe Leìzezhigy exwirn xaegnae §¨§©¦§
ok` :`xnbd zxne` .dxiyk ezhigy exaig seqale yelzae ,dleqt

.dpéî òîL§©¦¨
:dxiyk `idy `ziixaa epipyy ipkena dhigya dpc `xnbdøîà̈©

,øî,`ziixaa epipyéðëeîa èçBMä,ur ly e` oa` ly lblb - ©©¥§§¦
lblbd z` aaiqe ,ecbpk dndad x`ev z` mye ,ea dreaw oikqdy

,dndad dhgyp df ici lre.äøLk BúèéçL:`xnbd dywn §¦¨§¥¨
àéðúäåipkena hgeydy ,zxg` `ziixaa.äìeñt BúèéçL §¨©§¨§¦¨§¨

:`xnbd zayiinàä ,àéL÷ àìzhigy dxiykny `ziixad - Ÿ©§¨¨
zxacn ,ipkenàøçôc àðøña,qxg ixvei ly lblb ici lr hgyy - §©§¨§©§¨

e ,mc` zlert ici lr eaeaiqyàäzhigy zlqety `ziixad - ¨
zxacn ,ipkenàiîc àðøñamxf ici lr eaeaiqy lblba hgyy - §©§¨§©¨

.egkn `le ,mind
:sqep uexizàîéà úéòaéàåc ,xen` dvxz m` -àäå àäizy - §¦¨¥¥¨¨§¨

zexacn zeziixadàä ,àéL÷ àìå ,àiîc àðøña`ziixad - §©§¨§©¨§Ÿ©§¨¨
zxacn ,ipkena hegyl dxiyknyïBLàø çëa,mc`d zlert ly §Ÿ©¦

,mind z`ivi z` akrnd scd z` mc`d lhpyk ciny xnelk
oikqd dhgy leblbd zligza cin ,oa`d z` lblbl mind eligzde

e ,oa`a dreawdàäzxacn ,ipkena hegyl zlqety `ziixad - ¨
éðL çëaly oey`xd leblba cin `ly xnelk ,mc`d zlert ly §Ÿ©¥¦

dhigyd f`e ,dhgyp ipyd leblba wx `l` ,dndad dhgyp oa`d
.mc`d gkn aygp `l dfy oeik dleqtàä éëå[enke-]áø øîàc §¦¨§¨©©

déøáçì dézôëc ïàî éàä ,àtt,exiag z` xywy in -ìé÷Làå ¨¨©©§©§¥§©§¥§©§¦
úéîe àiîc à÷ãéa déìòdptd df ici lre mind xkq z` gzte - £¥¦§¨§©¨¦

,zne mind edexripe ,eilr mind zvexn z`áéiç.dzinéàî ©¨©
déa éðäàc àeä déãéc éøéb ,àîòèixd `l` `nxbl aygp df oi` - ©§¨¦¥¦¥§©£¥¥

,ebxde ug wxfy enk dféléî éðäå`weec ,aiigy,ïBLàø çëa §¨¥¦¥§Ÿ©¦
,eilr e`a cin mind z` gztyke mind ztyl jenq ynn exywy

,egkl ynn aygp df ixde,éðL çëa ìáà,mindn wegx exywy £¨§Ÿ©¥¦
c meyn ,xeht ,eil` mind eribd jk xg`e.àeä àîìòa àîøb§¨¨§¨§¨

:zxaegn oikqa dhigy xeqi`l cenil d`ian `xnbdáø áéúé̈¦©
àéiç éaøc déøBçà,`iig iax ixeg`n ax ayi -dén÷ àéiç éaøå £¥§©¦¦¨§©¦¦¨©¥

éaøc,iax iptl `iig iax ayie -ì ïépî ,øîà÷å éaø áéúéåäèéçL §©¦§¨¦©¦§¨¨©¦©¦¦§¦¨
àéäL`weecaxacLeìz,xaegna `leøîàpL(i ak ziy`xa)çwiå' ¤¦§¨¤¤¡©©¦©

ì úìëànä úààéiç éaøì áø déì øîà .'èçL,,øîà÷ éàîxnelk ¤©©£¤¤¦§Ÿ¨©¥©§©¦¦¨©¨¨©
.xaegna hegyl oi`y df weqtn iax cnl ji`déì øîà,`iig iax ¨©¥

,øîà÷ àzôeàà áéúëc å"éåzrwa lr e"ie ze` miazekyky enk ¨¦§¦©§¨¨¨©
dwelg `l` dzenilya zi`xp dpi` `id uray miwcqd zngn ,ur

:`xnbd zl`ey .oekp epi` iax xn`y mrhd ok ,miwxt miwxtlàäå§¨
øîà÷ àø÷zayiin .mipekp mpi` eixacy xnel jiiy ji`e ,iax §¨¨¨©

:`xnbdïì òîLî à÷ íäøáàc déúeæéøæ ,àø÷`a weqtd - §¨§¦¥§©§¨¨¨©§©¨
`iade mdxa` xdfp ,xaegna hegyl xyky it lr s`y rinydl
hegyl ccegn rlq my `vni `l `ny yygy meyn zlk`n ez`

.ea
,miakek zcear iabl ,exaig seqale yelz ly epic dn x`an `ax

:mirxf xykdeéì àèéLt ,àáø øîàdidy xacyóBqáìe Leìz ¨©¨¨§¦¨¦¨§©
íéáëBk úãBáò ïéðòì ,Bøaçyelz xacl caerd wxy `ed oicdy ¦§§¦§©£©¨¦

yelz ,jka xq`p epi` xaegn xacl caerd la` ,d`pda xq`p
exaig seqaleéåäkLeìúxq`p `linne.d`pda,øî øîàc ¨¥¨§¨©©

BlL úéáì äåçzLnäCzòc à÷ìñ éàå ,Bøñà ,seqale yelzy ©¦§©£¤§©¦¤£¨§¦©§¨©§¨
exaig,øaeçî éåäyelz xac `ed ziad ixd ,ziad xq`p recn ¨¥§¨

weqtdn micnle ,exaigymixac)(a ai,'íéøää ìò íäéäìà'wxy ¡Ÿ¥¤©¤¨¦
,mixq`p mixdd lr mi`vnpy mdidl`àìåz` eyr m`íéøää §Ÿ¤¨¦

mnvr,íäéäìà,yelzl aygp exaig seqale yelzy gxkda `l` ¡Ÿ¥¤
.exq` zial degzynd okle

exaig seqale yelzíéòøæ øLëä ïéðòì,e` yelzk aygp m` §¦§©¤§¥§¨¦
,xaegnkàéä éàpz,mi`pz zwelgn df ixd -ïðúczkqna ©¨¥¦¦§©
oixiykn(b"n c"t),äôBkä[jtedd-]ìéáLa ìúBkä ìò äøò÷ ©¤§¨¨©©¤¦§¦
çãezLlr el`d mind jk xg` eltpe ,dilr ecxiy minybd ici lr ¤©
,zexit'ïzeé éë'a äæ éøäweqtd mda miiwzp -(gl `i `xwie)oYi ike' £¥¤§¦©§¦ª©

aiygdy iptn ,d`neh lawl el` zexit mixiykn md ixde ,'ebe 'min©¦
nd z`m` la` .yelz xac `idy dxrwd gcezy dvxy dfa mi

dxrwd z` dtkä÷ìé àlL ìéáLa[lwlwzi-]ìúBkä,mindn ¦§¦¤Ÿ¦§¤©¤
,'ïzeé éë'a Bðéàmixiykn mpi` zexitd lr mind jk xg` eltp m`e ¥§¦©

,dywe .jxev meyl mind z` aiygd `ly oeikn ,mze`àôeb àä̈¨
àéL÷`yixay ,`tiql `yixdn dnvr z` zxzeq dpynd ixd - ©§¨
,zøîà`weecyçãezL ìéáLadxrwd,'ïzeé éë'a äæ éøärnyne ¨§©§¦§¦¤©£¥¤§¦©

yàälzekl jenq dxrwd z` ozp m`L ìéáLamind eilr e`eai ¨¦§¦¤
eìúBkä çcei,envr,'ïzeé éë'a äæ ïéàxac jxevl aygy oeikn ©©¤¥¤§¦©

.xaegn xack aygp lzeky ,xaegnéðz øãäåm` `weecy ,`tiqa ©£©¨¥
dxrwd z` dtk,'ïzeé éë'a Bðéà ìúBkä ä÷ìé àlL ìéáLa¦§¦¤Ÿ¦§¤©¤¥§¦©

,mixiykn mpi` mina jxev mey el oi` m` `weecy rnyneàäm` ¨
dxrwd z` ozpìúBkä çceiL ìéáLa,envr'ïzeé éë'a äæ éøä ¦§¦¤©©¤£¥¤§¦©

xack aygp lzeky ,yelz xac jxevl aygy oeikn ,mixiykne
.yelzàøáz ,øæòìà éaø øîàdf mixayne miywn ef dpyn ipic - ¨©©¦¤§¨¨©§¨
e ,dflBæ äðML éî`yixd z` -Bæ äðL àìipy `l` ,`tiqd z` - ¦¤¨¨Ÿ¨¨

xykd iabl yelzl aygp lzeky xaq `tiqa `pzd ,de`py mi`pz
zeyelz mipa` gwl `l` exwirn xaegn epi` `edy meyn ,mirxf
idefe .xaegnl aygp lzeky xaq `yixa `pzde .rwxwa oxage

.`ax xn`y mi`pzd zwelgn
:`tiql `yixdn dxizqd z` xg` ote`a ayiin `tt axàtt áø©¨¨

àeä àpz ãç dlek ,øîàeze` mze` dpy `tiqd oiae `yixd oia - ¨©¨©©¨
ygp exaig seqale yelzy xaqe ,`pze ,yelzl aàä`yixd - ¨

gcezy liaya dxrwd z` dtk m` `weecy dpnn wiecny
envr lzekd gceiy liaya dze` dtk m` la` ,mind mixiykn

zxacn ,mixiykn mpi`,äøòî ìúBëaici lr dyrpy xnelk §¤§¨¨
m` okle ,exwirn xaegn `ede ,lzekd cnr `linne rwxwa extgy

e .mixiykn mpi` df lzek gceiy aygàädpnn wiecny `tiqd - ¨
m` la` ,mixiykn mind oi` lzekd dwli `ly liaya `weecy

zxacn ,mixiykn lzekd gceiy liaya,ïéða ìúBëalzek xnelk §¤¦§¨
gciy ayg m` okle ,exaig seqale yelz `edy mc` icia dpapy

.mixiykn md ixd ,yelzk aygpy df lzekøîà÷ éëäå,dpynd §¨¦¨¨©
çcezL ìéáLa ìúBkä ìò äøò÷ äôBkä,dxrwdéëa äæ éøä ©¤§¨¨©©¤¦§¦¤©£¥¤§¦

,ïzeéwiecneäna ,'ïzeé éë'a äæ ïéà ìúBkä çceiL ìéáLa àä ©¨¦§¦¤©©¤¥¤§¦©©¤
äøòî ìúBëa íéøeîà íéøácayg m` jkle ,exwirn xaegn `edy §¨¦£¦§¤§¨¨

,mixiykn mpi` gceiyïéða ìúBëa ìáàseqaly yelz `edy £¨§¤¦§¨
wx egipn m` ,yelzl aygpe exaigàeä ìúBkä ä÷ìé àlL ìéáLa¦§¦¤Ÿ¦§¤©¤

àä ,'ïzeé éë'a Bðéàcegipn m`éëa äæ éøä ,ìúBkä çceiL ìéáLa §¥§¦©¨¦§¦¤©©¤£¥¤§¦
.ïzeé©
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קני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc oileg(iyily meil)

`ziixad ipic dxe`kleéããäà ïééL÷,mnvr z` mixzeq - ©§¨©£¨¥
`tiqae ,rwxwl xaegna hegyl xyky aezk `ziixad ly `yixay

,mixaegn dpwe xeva hgy m` `ziixad dlqtòîL åàì àlà¤¨¨§©
,dpéîcéðàLwlgl yi -ïéadidy xaca hgey,Bøwéòî øaeçî ¦¨©¦¥§¨¥¦¨

ìdidy xaca hgey,Bøaç óBqáìe Leìzezhigy exwirn xaegnae §¨§©¦§
ok` :`xnbd zxne` .dxiyk ezhigy exaig seqale yelzae ,dleqt

.dpéî òîL§©¦¨
:dxiyk `idy `ziixaa epipyy ipkena dhigya dpc `xnbdøîà̈©

,øî,`ziixaa epipyéðëeîa èçBMä,ur ly e` oa` ly lblb - ©©¥§§¦
lblbd z` aaiqe ,ecbpk dndad x`ev z` mye ,ea dreaw oikqdy

,dndad dhgyp df ici lre.äøLk BúèéçL:`xnbd dywn §¦¨§¥¨
àéðúäåipkena hgeydy ,zxg` `ziixaa.äìeñt BúèéçL §¨©§¨§¦¨§¨

:`xnbd zayiinàä ,àéL÷ àìzhigy dxiykny `ziixad - Ÿ©§¨¨
zxacn ,ipkenàøçôc àðøña,qxg ixvei ly lblb ici lr hgyy - §©§¨§©§¨

e ,mc` zlert ici lr eaeaiqyàäzhigy zlqety `ziixad - ¨
zxacn ,ipkenàiîc àðøñamxf ici lr eaeaiqy lblba hgyy - §©§¨§©¨

.egkn `le ,mind
:sqep uexizàîéà úéòaéàåc ,xen` dvxz m` -àäå àäizy - §¦¨¥¥¨¨§¨

zexacn zeziixadàä ,àéL÷ àìå ,àiîc àðøña`ziixad - §©§¨§©¨§Ÿ©§¨¨
zxacn ,ipkena hegyl dxiyknyïBLàø çëa,mc`d zlert ly §Ÿ©¦

,mind z`ivi z` akrnd scd z` mc`d lhpyk ciny xnelk
oikqd dhgy leblbd zligza cin ,oa`d z` lblbl mind eligzde

e ,oa`a dreawdàäzxacn ,ipkena hegyl zlqety `ziixad - ¨
éðL çëaly oey`xd leblba cin `ly xnelk ,mc`d zlert ly §Ÿ©¥¦

dhigyd f`e ,dhgyp ipyd leblba wx `l` ,dndad dhgyp oa`d
.mc`d gkn aygp `l dfy oeik dleqtàä éëå[enke-]áø øîàc §¦¨§¨©©

déøáçì dézôëc ïàî éàä ,àtt,exiag z` xywy in -ìé÷Làå ¨¨©©§©§¥§©§¥§©§¦
úéîe àiîc à÷ãéa déìòdptd df ici lre mind xkq z` gzte - £¥¦§¨§©¨¦

,zne mind edexripe ,eilr mind zvexn z`áéiç.dzinéàî ©¨©
déa éðäàc àeä déãéc éøéb ,àîòèixd `l` `nxbl aygp df oi` - ©§¨¦¥¦¥§©£¥¥

,ebxde ug wxfy enk dféléî éðäå`weec ,aiigy,ïBLàø çëa §¨¥¦¥§Ÿ©¦
,eilr e`a cin mind z` gztyke mind ztyl jenq ynn exywy

,egkl ynn aygp df ixde,éðL çëa ìáà,mindn wegx exywy £¨§Ÿ©¥¦
c meyn ,xeht ,eil` mind eribd jk xg`e.àeä àîìòa àîøb§¨¨§¨§¨

:zxaegn oikqa dhigy xeqi`l cenil d`ian `xnbdáø áéúé̈¦©
àéiç éaøc déøBçà,`iig iax ixeg`n ax ayi -dén÷ àéiç éaøå £¥§©¦¦¨§©¦¦¨©¥

éaøc,iax iptl `iig iax ayie -ì ïépî ,øîà÷å éaø áéúéåäèéçL §©¦§¨¦©¦§¨¨©¦©¦¦§¦¨
àéäL`weecaxacLeìz,xaegna `leøîàpL(i ak ziy`xa)çwiå' ¤¦§¨¤¤¡©©¦©

ì úìëànä úààéiç éaøì áø déì øîà .'èçL,,øîà÷ éàîxnelk ¤©©£¤¤¦§Ÿ¨©¥©§©¦¦¨©¨¨©
.xaegna hegyl oi`y df weqtn iax cnl ji`déì øîà,`iig iax ¨©¥

,øîà÷ àzôeàà áéúëc å"éåzrwa lr e"ie ze` miazekyky enk ¨¦§¦©§¨¨¨©
dwelg `l` dzenilya zi`xp dpi` `id uray miwcqd zngn ,ur

:`xnbd zl`ey .oekp epi` iax xn`y mrhd ok ,miwxt miwxtlàäå§¨
øîà÷ àø÷zayiin .mipekp mpi` eixacy xnel jiiy ji`e ,iax §¨¨¨©

:`xnbdïì òîLî à÷ íäøáàc déúeæéøæ ,àø÷`a weqtd - §¨§¦¥§©§¨¨¨©§©¨
`iade mdxa` xdfp ,xaegna hegyl xyky it lr s`y rinydl
hegyl ccegn rlq my `vni `l `ny yygy meyn zlk`n ez`

.ea
,miakek zcear iabl ,exaig seqale yelz ly epic dn x`an `ax

:mirxf xykdeéì àèéLt ,àáø øîàdidy xacyóBqáìe Leìz ¨©¨¨§¦¨¦¨§©
íéáëBk úãBáò ïéðòì ,Bøaçyelz xacl caerd wxy `ed oicdy ¦§§¦§©£©¨¦

yelz ,jka xq`p epi` xaegn xacl caerd la` ,d`pda xq`p
exaig seqaleéåäkLeìúxq`p `linne.d`pda,øî øîàc ¨¥¨§¨©©

BlL úéáì äåçzLnäCzòc à÷ìñ éàå ,Bøñà ,seqale yelzy ©¦§©£¤§©¦¤£¨§¦©§¨©§¨
exaig,øaeçî éåäyelz xac `ed ziad ixd ,ziad xq`p recn ¨¥§¨

weqtdn micnle ,exaigymixac)(a ai,'íéøää ìò íäéäìà'wxy ¡Ÿ¥¤©¤¨¦
,mixq`p mixdd lr mi`vnpy mdidl`àìåz` eyr m`íéøää §Ÿ¤¨¦

mnvr,íäéäìà,yelzl aygp exaig seqale yelzy gxkda `l` ¡Ÿ¥¤
.exq` zial degzynd okle

exaig seqale yelzíéòøæ øLëä ïéðòì,e` yelzk aygp m` §¦§©¤§¥§¨¦
,xaegnkàéä éàpz,mi`pz zwelgn df ixd -ïðúczkqna ©¨¥¦¦§©
oixiykn(b"n c"t),äôBkä[jtedd-]ìéáLa ìúBkä ìò äøò÷ ©¤§¨¨©©¤¦§¦
çãezLlr el`d mind jk xg` eltpe ,dilr ecxiy minybd ici lr ¤©
,zexit'ïzeé éë'a äæ éøäweqtd mda miiwzp -(gl `i `xwie)oYi ike' £¥¤§¦©§¦ª©

aiygdy iptn ,d`neh lawl el` zexit mixiykn md ixde ,'ebe 'min©¦
nd z`m` la` .yelz xac `idy dxrwd gcezy dvxy dfa mi

dxrwd z` dtkä÷ìé àlL ìéáLa[lwlwzi-]ìúBkä,mindn ¦§¦¤Ÿ¦§¤©¤
,'ïzeé éë'a Bðéàmixiykn mpi` zexitd lr mind jk xg` eltp m`e ¥§¦©

,dywe .jxev meyl mind z` aiygd `ly oeikn ,mze`àôeb àä̈¨
àéL÷`yixay ,`tiql `yixdn dnvr z` zxzeq dpynd ixd - ©§¨
,zøîà`weecyçãezL ìéáLadxrwd,'ïzeé éë'a äæ éøärnyne ¨§©§¦§¦¤©£¥¤§¦©

yàälzekl jenq dxrwd z` ozp m`L ìéáLamind eilr e`eai ¨¦§¦¤
eìúBkä çcei,envr,'ïzeé éë'a äæ ïéàxac jxevl aygy oeikn ©©¤¥¤§¦©

.xaegn xack aygp lzeky ,xaegnéðz øãäåm` `weecy ,`tiqa ©£©¨¥
dxrwd z` dtk,'ïzeé éë'a Bðéà ìúBkä ä÷ìé àlL ìéáLa¦§¦¤Ÿ¦§¤©¤¥§¦©

,mixiykn mpi` mina jxev mey el oi` m` `weecy rnyneàäm` ¨
dxrwd z` ozpìúBkä çceiL ìéáLa,envr'ïzeé éë'a äæ éøä ¦§¦¤©©¤£¥¤§¦©

xack aygp lzeky ,yelz xac jxevl aygy oeikn ,mixiykne
.yelzàøáz ,øæòìà éaø øîàdf mixayne miywn ef dpyn ipic - ¨©©¦¤§¨¨©§¨
e ,dflBæ äðML éî`yixd z` -Bæ äðL àìipy `l` ,`tiqd z` - ¦¤¨¨Ÿ¨¨

xykd iabl yelzl aygp lzeky xaq `tiqa `pzd ,de`py mi`pz
zeyelz mipa` gwl `l` exwirn xaegn epi` `edy meyn ,mirxf
idefe .xaegnl aygp lzeky xaq `yixa `pzde .rwxwa oxage

.`ax xn`y mi`pzd zwelgn
:`tiql `yixdn dxizqd z` xg` ote`a ayiin `tt axàtt áø©¨¨

àeä àpz ãç dlek ,øîàeze` mze` dpy `tiqd oiae `yixd oia - ¨©¨©©¨
ygp exaig seqale yelzy xaqe ,`pze ,yelzl aàä`yixd - ¨

gcezy liaya dxrwd z` dtk m` `weecy dpnn wiecny
envr lzekd gceiy liaya dze` dtk m` la` ,mind mixiykn

zxacn ,mixiykn mpi`,äøòî ìúBëaici lr dyrpy xnelk §¤§¨¨
m` okle ,exwirn xaegn `ede ,lzekd cnr `linne rwxwa extgy

e .mixiykn mpi` df lzek gceiy aygàädpnn wiecny `tiqd - ¨
m` la` ,mixiykn mind oi` lzekd dwli `ly liaya `weecy

zxacn ,mixiykn lzekd gceiy liaya,ïéða ìúBëalzek xnelk §¤¦§¨
gciy ayg m` okle ,exaig seqale yelz `edy mc` icia dpapy

.mixiykn md ixd ,yelzk aygpy df lzekøîà÷ éëäå,dpynd §¨¦¨¨©
çcezL ìéáLa ìúBkä ìò äøò÷ äôBkä,dxrwdéëa äæ éøä ©¤§¨¨©©¤¦§¦¤©£¥¤§¦

,ïzeéwiecneäna ,'ïzeé éë'a äæ ïéà ìúBkä çceiL ìéáLa àä ©¨¦§¦¤©©¤¥¤§¦©©¤
äøòî ìúBëa íéøeîà íéøácayg m` jkle ,exwirn xaegn `edy §¨¦£¦§¤§¨¨

,mixiykn mpi` gceiyïéða ìúBëa ìáàseqaly yelz `edy £¨§¤¦§¨
wx egipn m` ,yelzl aygpe exaigàeä ìúBkä ä÷ìé àlL ìéáLa¦§¦¤Ÿ¦§¤©¤

àä ,'ïzeé éë'a Bðéàcegipn m`éëa äæ éøä ,ìúBkä çceiL ìéáLa §¥§¦©¨¦§¦¤©©¤£¥¤§¦
.ïzeé©
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oifge` mipy` cenr fh sc ± oey`x wxtzereay

éããäà ïééù÷xity carica `nl` ,dxyk ezhigy rwxwl xaegna :`yix ipzwc Ð

.'ek "`vei xev did" :ipz xcde .inc'åë äðéî òîù åàì àìà,`id iax oizipzn `de Ð

.xiykn dlgzkl elit`Ð`iig iax i`cìúåëä ïî àöåé øåö,exwirn xaegn epiidÐ

rwxwa wweg `l` ,mc` ici lr lzekd dpap `ly ,dxrn lzeka onwl dil opinwenc

seqale yelza `yixe .eil`n cner lzekde

,lzeka oikq urp :`pz xcdc i`de .exag

lhan `lc ab lr s`c opireny`l jixhvi`

dpw .hegyi `l dlgzkl ikd elit` ,dil

`l` ,my mc` erhp `ly Ð eil`n cner

.dlr envrnàøçôã àðøñály lblb Ð

ea oilblbny ipken mdl yie ,qxg ly mixvei

.ilkd z` oiwwegykàøçôexiage ,qxg =

ap ly enelga (a) l`ipcaic sqg" xvpcke

."xgtàøçôã àðøñmc`y ,dxyk ezhigyÐ

.elblbnàéîãmindy ,dleqt ezhigy Ð

opze ,mc` gkn ef dhigy oi`e eze` oilblbn

ezhigy Ð dhgye dltp :(`,`l oileg) onwl

dz`y dn Ð "zlk`e zgafe" aizkc ,dleqt

.'ek lke` dz` gaefïåùàø çëácin Ð

,lblbl ligzde mindz` akrnd scd lhpyk

.scd lhpy mc` gkn hgy eleblb zlgzae

éðù çëálblbd z` mind elblby xg`l Ð

.dipye dpey`x mrtäéúôëã.exyw Ð

àéîã à÷ãéá äéìò ìé÷ùàãmind dptdy Ð

.edexripe eilr xearláééçynn ebxdc Ð

.`nxb ied `le ,epiif ilk od ode ,mind oze`a

ïåùàø çëá,mind ztyl jenq exywy Ð

mind e`a cin mind ztya awp awpy oeike

.eitléðù çëá ìáàminde wegxa exywy Ð

tde awpd awp `edy it lr s` ,my ekldek ¨©

.`ed`nlra`nxbc ,xehtÐmyløîà÷ éàî
`kdn `nrh sili ikid Ðå"éå äéì øîà ?

øîà÷ àúôåàà áéúëãepi`y mrh ,xnelkÐ

dleke ,zrwad lr e"ie azeky enk ,xn`w oekp

ody zrwad ipiy iptn miwxtl zgzepn

:xg` oeyl .dwlg dpi`e oivixg oivixg oiieyr

,dinrhl `iig iax .e"ie ixw oivixg oze`

.xaegna dhigy lirl xiyknc:`xnb jixtwe

à÷ íäøáàã äéúåæéøæ àø÷ .øîà÷ àø÷ àäå
ïì òîùîxev `vni `l `ny xdfpe ygy Ð

:xg` oeyl .zlk`n enr `iade ,xaegn elit`

rny `xwn `l` ,iax ly eixac rny `l ax

iaxl ax dil xn`e ,dn lr rci `le eitn `vei

`iad mrh :dil xn` ?iax xn`w i`n :`iig

la` ,`xwnd one xaegna dlqtpy dhigyl

.'ek xn`w`xw`de :dil xn` .xwir epi`ïéðòì
äøæ äãåáò(a,dn dxf dcear) ol `niiwc Ð

`le Ð "mixdd lr mdidl` z`" aizkc ,jka mixdd mixq`p opi` mixdd z` caery

exagyne ,exag seqale yelz la` .exwirn xaegnc xd ilin ipd Ð mdidl` mixdd

."jcia waci `l" meynxq`pÐ ecaråìù úéáì äåçúùîäleki epi` exag lyla`Ð

.xeq`làéä éàðú íéòøæ øùëä ïéðòìedpiayg` i`c .yelz ded i` xaegn ied i` Ð

rci `ly it lr s` ,dkezl zexit eltp ok xg`e xac mey jxevl ozcixia minybl

zlgza opzc ,oixyken eed Ð xykd `edda dil `gip `le ,zexit oze` exykedyk

Ð oevxl eteq oi`y it lr s` ,oevxl ezlgzy dwyn lk :(` dpyn) oixiykn zkqn

,'eke min `l` il oi` Ð "min eilr `ai xy`" :mipdk zxeza `ipz ikdc .ixykn `l xaegn jxevl edpiayg` i` la` ,yelz xac jxevl ozcixia edpiayg` ik ilin ipde .xiykn

oixiykn edi zexrne oigiyzexeaa od elit`leki?milkdz` odaqakle hihdz` odalabl oipn ,zezyl ilka o`lny`l` il oi` ."ilk"xnel cenlz?."`nhi lka" xnelcenlz

zexrne oigiy zexeaa elit` leki `nhi lka i`?zexrne oigiye zexeaa ecxiy mdilr ayig elit` leki .'ek lk s` Ð rwxwd on yelz `edy cgein ilk dn ,"ilk" xnel cenlz

oixiykn edi?mipa`e mivr gicdl odilr ayig m`y oipn ,dizyl o`lny `l` il oi` ."dzyi xy`" xnel cenlz?Ðyelz jxevl edpiayg` ,`nl` .'ek "min" xnel cenlz

`gipc epiidÐ oixiykn oixaegn (`,fh) migqta opixn`c`de .yelzl edpiayg` xcd epiidc ,okezl zexitd zlitpadil `gip ok m``l` ,oixiykn`lÐxaegn jxevl ,oixiykn

.mind onzexitd `iveiyk ogicdl eici hiyedl e` ,okezlzexit eltiydilçãåúù ìéáùájk xg` eltp m` ,ozei ika od ixdÐdxrwdÐ,exykedÐ onf xg`l elit` zexitdlr

.dlitp jda dil `gipc ,dia `pixw "ozei ik" Ð zexit jpd jxevl edpiayg` `l elit` .dlitp jda dil `gipe ,dxrw zgcdl oiwyn jpdl edpiayg`cìúåëä ä÷ìé àìù ìéáùá
.ozlitpae minybjpdadil`gip `lc ,exyked`lÐzexitl epnnedxrwdlr eltpeÐìúåëä çãåéù ìéáùá àä.lzeklm`iazydxrwmy ozpe ,lzekljenq oiltep eidy oebkÐ

ïúåé éëá åðéà.oxn`ck ,yelzxac jxevl edpiaygilc cr`edzeaiyg e`lxaegnczeaiyg ,lzekdjxevl edpiayg`cab lr s`eÐàøáúi`pz ixze ,`tiql`yix jd`iywÐ

.xaegn dil aiyg xne ,oipaa mxage zeyelz eipa` eid xaky ,`ed exwirn xaegn e`le li`ed ,yelz dil aiyg xn .xaegn dil aiyg xne lzek i`dl yelz dil aiyg xn ,edpip

.lirl xn`c i`pz epiideàåä àðú ãç.yelz ied exag seqale yelz `nlr ilekce Ðäøòî ìúåëáexwirn xaegne eil`n cner lzekde rwxwd wwegy ,eil`n ieyr `edyÐ

.d`nehl mirxf ixyknÐ lzek jxevl edpiayg`c ,gceiy liaya la` ,ozei ika epi`Ð eda dil `gip `lc ,lzekd dwli `ly liaya ;yelz `edy oipa lzeka la` .`ed
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ìáàmy cner did `irain `lc .aiigin `l dzitk`e Ð `ed `nlra `nxb ipy gka

mvnvn `pngx diax `lc .eilr `al min seq did elit` ,xehtc enewna eztke

opzck ,mind jezl e` y`d jezl eilr yak oebk ,xak wfidd ligzdy mewna `l`

mewna eztk elit` ,xeht Ð `al min seqe `al meg seq la` ,(`,fr oixcdpq) "oitxypd"a

seq did m`c ab lr s` .xeht my e`iade xg`

meyn ey` xn`c o`nl aiig did eilr `al min

welig oi`c ?dievn gexa ey`n `py i`nc ,eivg

lv` xacd axwnl xacd lv` y`d axwn oia

dwilcd iptl exiag ly eznew stek `dc ,y`d

yixa xn`ck ,aiig dievn gexa `al dlekiy

,xeht `kd mewn lkn ,(`,ep `nw `aa) "qpekd"

i` `al min seq did `l my e`iady dryay

`l liwy`c dn`e ,jk xg` liwy`c e`l

ecia qixze ug wxfl dnece .ipy gka aiigin

.xehtc ,qixzd z` wliqe envra mcwe

ïéðîz` gwie xn`py yelza `idy dhigyl

`xw i`d `de :xn`z m`e Ð zlk`nd

(a,at zegpn) "dcezd" wxtac ,aizk miycwa

ol `wtp (a,fv migaf) "z`hg mc" wxt seqae

:mz epiax xne`e !ilk oiperh miycwc `kdn

aizkcn ,oileg` inp opixnb yelz oiprlc

z` hegyl" aizk `le ,"epa z` hegyl"

`l` oilega slinl jiiy `l ilk la` ."dlerd

.zxy ilk erac zecear x`yk ,miycwa

yelz opiyxc "oikie" aizk `le "gwie" aizkcne

"jzgnd" aizk `le "zlk`n" aizkcne ,oilega

iax igc `kdc ab lr s`e .miycwa ilk opiyxc

`l mzd ,ol rnyn `w mdxa`c dizefixfc `iig

.ikd xninl jiiyïéðòìyelz ied dxf dcear

iiez`l ira `l Ð 'ek zial degzynd ax xn`c

degzyna ibiltc opaxe iqei iaxc `zbelt `kd

.(`,gn dxf dcear) "minlvd lk" wxta oli`l

oli` `wec epiid Ð mzd exyc opax elit`c

xaegnk aiyge rwxwd on `veie yxypy

lk"c oizipzne .zial inc `le ,exwirn

jenq elzek didy inc (`,fn my) "minlvd

oi`nhn extre eivre eipa` 'ek ltpe dxf dcearl

e`payk mzdc ,iiez`l inp ivn `l ,uxyk

mcewn degzyd e` dxf dcear myl dlgzn

.oa`e oa` lkløîàÐ 'ek `xaz xfrl` iax

lzekd gceiy liaya `d :`kd iiepyl jiiy `l

el oi`c oeik .lzekd dwli `ly ink dyrp Ð

`lc `dc ,oiey minrhd oi`c ,dfa df zelzl

aiygc meyn epiid Ð gceiy liaya ozei ika ied

`lc meyn ied dwli `ly liayae ,xaegnk

wxtac `id dxn`e `ed ozpl inc `le .dil `gip

ink dyrp :mzd ipync ,(a,d) oiyecwc `nw

"dy` yi` gwi ik" (ck mixac) aizkc meyn ,`ed `nrh cgc ,`id dxn`e ,`id dpzpy

exag seqale yelza i`pz ibiltc rnyn `kdc :xn`z m`e .dnvr z` gwzy `le Ð

axl dil `iran `w i`n ok m`e ,yelzk `nlr ilekl ied `tt axle ,mirxf xykd oiprl

z` gicdl mdilr aygy minyb in :(a,eq `xza `aa) "ziad z` xkend" wxta sqei

o`nl ,`xaz xn`c xfrl` iaxlc :xnel yie ?mirxfd z` oda xiykdl edn laexhvi`d

.zia enk xaegn ied `l laexhvi` `nyc ,dil `iran ied xaegn xn`c
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`oifgeקנב mipya cenr fh sc ± oey`x wxtzereay

éàî äèéçù ïéðòì.lif`e yxtnck ,`axl dil rnyn `l lirlc `eddne Ðàú
'åë ò÷ø÷ì øáåçîá òîù.exag seqale yelza lirl `pniwe`e Ðéùåøô àîìã

äì ùøôî à÷oikq urp oebk Ð dxyk jl `pin`c rwxwl xaegn i`n :`tiqa Ð

,lirl edl ipzw iccd iab `dc .mzd dil lhan `l i`cec ,`ed xeag e`lc ,lzeka

xaegnc `eddc `tiq lzeka oikq urpe

`yixc `yexitc xninl `ki`e ,`ed rwxwl

.`edåðù àì.dxyk lzeka oikq urpc Ð

äìòîì ïéëñäù àìà.rwxw itlk eit Ð

äèîì äîäá øàåöåx`ev `iane jilene Ð

.dndañåøãé àîù ïðéùééçjezn Ð

.oikqd lr ciakn x`evdyéðú÷ àäåÐ

oikqdy oia :xaegn iab (a,eh oileg) lirl

.'ek dlrnléðú÷ ïéããöì`yix `dc Ð

lka :ipzwck ,xaegne yelz `pz `ziixac

xcd ike ,xaegna oia yelza oia oihgey

e`l Ð 'ek dlrnl oikqdy oia :`tiq miiqe

,iniiw xaegn` ediieexze yelz` ediieexz

.xaegn` `cge yelz` `cg `l`ïéëñ
ùåìúà äìòîì äîäá øàåöå äèîìÐ

dndade ,hgeye dhnl oikqa fge` mc`c

`de .oikqd `iane jilen dfe ,xie`a dielz

Ð dhnl dnda x`eve dlrnl oikq ipzwc

.xaegn` s` ,xnelk ,xaegn`øîà àôô áø
iieexz `l` .`wigc `iepiya `nwez `l Ðed

`l ikd elit`e ,iniiw xaegn`e yelz`

dhnl oikq ipzwc `dc ,opr axl iywz

,lilwc `tera Ð xaegna dlrnl x`eve

.`wec e`l ipzwc dndae'åë íéøáã äùîç
oinqiw mze` oiwgecyky meyn edlek Ð

dlina `zpkq `ki`e .dpnid miyxtne oifzip

,dkty zexk dil ieyne cibd aewpz `ly Ð

,oipniql edl `awpn `nlc Ð dhigy iabe

.diykxkl `awpn `nlc Ð gepiw iabl oke

`nb`c `peniqamin inb`a lcbd ayr Ð

jzege cecg yai `edyke ,`"wyil* ixwe

.epnid milcap oinqiw oi`eéâéæã,milelv Ð

.d`xp mqiw mda qpki m`eâéæx"ilw** Ð

.x"iiecxin*** oixewy d`xn oirk ,frla

êéëøãoi`e ,ezkizga ewgecl jixv oi`e Ð

.oilcap oinqwúåøùåð åéðéù,wxtd ipiy Ð

oda zxaegn `idy `ykxkd ipiye

.xya ilezlz oirk ,odizenvrlìëä
äèéçùájixv lkd z` :rnyn ikde Ð

aizk `lc ab lr s`e ,ser elit`e ,hegyl

.`icda dhigy diaïéèçåù íìåòìÐ

.lek`le hegyl xzen mlerlàðú ïàîÐ

l`xyic xninl dil jixhvi`c ,oizipznc

lek`le hegyl oixzen?dil `pz `dc

jpd lk iiez`l [`,a] "oihgey lkd" `yix

izek oebk ,hegyl oie`xy iiez`l ekixhv`c

.oilega `nhe cneyneøùá íäì øéúäì
äåàúxya lek`l elkei ux`l e`eaiyk Ð

.daxwd mey `la oze`zläìçúîùÐ

.okynd mwedyn xacna eidykäåàú øùá íäì øñàðl`e" :(fi `xwie) aizkck ,zxk miyepr eid oaxw `la oihgey eid m`e ,minly xya `l` lek`l oileki oi`y Ð

.'ebe "e`iad `l cren ld` gztõøàì åñðëð.gafnd on ewgxzp Ðíäì øúåä.elk`ie oze`zl xya egafiy dfd `xwnd on Ð'åë åìâù åéùëòål`rnyi iax e`l Ð

eqpkpy mcew eidy enk oxeqi`l exfgi elby eiykr `niz `lc ,"oihgey mlerl" `pz ikdle ,xnelk .`id l`rnyi iaxc oizipznc inwe`l dil xn`w dax `l` ,dil xn`w

.'ek epipy jkl ,ux`läéì éòáî ïéìëåàå ïéèçåù íìåòì,oilke`e oihgey mlerl :ipzil ,ux`l dveg xya zlik` xizdl `l` ,iiexe`l iz` dhigy zekldl e`lc oeik Ð

dcegl dhigy hwpe `zlin xwirl way ikide?`d opireny`l dil dnl ,cere .dhigyc icin `l` ol iiexe`l jixhvi` `l dpin rny Ð dlik`l waycne?okidn ike

!oey`xd oxeqi`l exfgi xninl oizrc` wqizàø÷éòî.xacna Ðïëùîì éáø÷éî éåäã íåùî øñúéà àîòè éàîeaixwie ,oze`z xya lkn zepaxw aixwdl oileki eide Ð

.mei lka milyexia `al mileki eid `l miwegxde dagx mvx` dzide ,ux`l eqpkpyk Ð seqale .xyad oilke`e ecal algde mcd
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ùåìúlirl `pwiq` `d ?dil `irainw i`n :dniz Ð i`n dhigy oiprl exag seqale

edpd rci `l i`e !dlgzkl inp xyk `iig iaxle ,xyk caric iaxlc (a,eh)

xyk carica exag seqale yelzc oizipznn gikedl yi jgxk lr mewn lkn ,zeziixa

ikd Ð qexci `ny dlgzkl xeq`e ,exwirn xaegna oizipzn iwen elit`c .dlgzkl `le

i`dn dlgzkl xq`i exag seqale yelz inp

,dil `iran iaxc `ail`c :xnel yie !`nrh

e` ,lirl opixn`ck dxyke yelzk ied `nlcc

exag seqale yelz oia welig oi` iaxl `ny

xiyknc oizipzne .dleqte ,exwirn xaegnl

.qexci `ny ,`l dlgzkle ,`iig iaxk Ð caric

lilwc `tera Ð dlgzkl xyknc `ziixae

i` .dnda da ipzwc ab lr s` ,onwl ipynck

x`evae ,ipzw oiccvl xn`c ciaf axk ,inp

xaegna elit` dlgzkl ixy dhnl dnda

xeq` dlrnl dnda x`evyke ,exwirn

`we .ixii` xaegn lkae ,qexci `ny dlgzkl

lzekd on `vei xev didc `ziixan hytinl ira

:dyw la` .`id iax jgxk lr ,dleqt dzhigyc

`d ?`iig iaxk oizipzn inewe`l ivn ikidc

!caric elit` oizipzna zxaegna oxetv leqt

iaxk oizipzn lirl inewe`l ira dedc i`n`e

.ikd `pwqn `niiw `lc ,`iyw `l `iigøîà
Ð 'ek dlrnl oikqdy `l` epy `l l`eny

`l` xykn `l `peeb i`d ika elit`c rnyn

`idd` `le ,i`w oikq urpc `ziixa`c .carica

ok m`e ,xaegna oia yelza oia oihgey lkac

leqt `w dhnl oikqe dlrnl dnda x`eva

:xninl dil ded ok m`c ,dywe .carica elit`

yie !caric leqtl `z`c oeik ,qxc `ny opiyiig

Ð izqxc `ly il ixa xn` elit`c :xnel

`peeb i`dke .zxg` mrt qexci `ny ,dleqt

,dzkild jxc xivw lbna hgeyd iab opixn`

lld zia s` :opgei iax xn`e ,oixiykn lld zia

la` ,dlap icin dxdhl `l` exiykd `l

jxc `l` hgy `lc ab lr s` ,dxeq` dlik`a

jilei `ny izixg` `pnif opixfbc ,dzkild

.`iaie

äìçúáùyxit Ð de`z xya mdl xq`p

(fi `xwie) aizkcn :qxhpewa

cren ld` gzt l`e dpgnl uegn hgyi xy`"

`l` ixii` `l `xw `eddc :dywe "e`iad `l

`l` :xn`wc inp onwle !ueg ihegyae miycwa

,edl xqzi` de`z xya xn`c l`rnyi iaxl

,`hiyt `d ?ixy ied in ediiteb li`e iav

d`xpe !dnda oaxwa `l` ixii` `l `xw `eddc

de`z xya mdl xizdl `xw jixhvi`cn :yxtl

`nrh i`dne .xeq` `xwirnc llkn Ð wiic

xya mdl xzed dlgzay `aiwr iax inp wiic

.xeq`l `xw jixhvi`cn ,dxigp
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øàeöå äìòîì ïékqäL àlà eðL àì :ìàeîL øîà ïðò̈¨¨©§¥Ÿ¨¤¨¤©©¦§©§¨§©©
äìòîì äîäa øàeöå ähîì ïékñ ìáà ,ähîì äîäa¯ §¥¨§©¨£¨©¦§©¨§©©§¥¨§©§¨

.ñBøãé ànL ïðéLééç¯ähîì ïékqäL ïéa :éðú÷ àäå ¨§¦©¤¨¦§§¨¨¨¥¥¤©©¦§©¨
äîäa øàeöå äìòîì ïékqäL ïéa ,äìòîì äîäa øàeöå§©©§¥¨§©§¨¥¤©©¦§©§¨§©©§¥¨
øàeöå ähîì ïékñ :éðú÷ ïéããöì ,ãéáæ áø øîà !ähîì§©¨£©©§¦¦§¨¦¨¨¥©¦§©¨§©©

äìòîì äîäa¯äîäa øàeöå äìòîì ïékñ ,Leìúa §¥¨§©§¨§¨©¦§©§¨§©©§¥¨
ähîì¯áø øîà .ìél÷c àôBòa :øîà àtt áø .øaeçîa §©¨¦§¨©©¨£©§¨§©¦¨©©

äMîç ,àðz àúéðúîa dì éøîàå ,÷çöé éaø øîà àcñç¦§¨¨©©¦¦§¨§¨§¦¨§©§¦¨¨¨£¦¨
úéîeø÷a eøîàð íéøácïéàå ,da ïéèçBL ïéà :äð÷ ìL §¨¦¤¤§¦§¦¤¨¤¥£¦¨§¥

,íépéL da ïéövçî ïéàå ,øNa da ïéëzçî ïéàå ,da ïéìî̈¦¨§¥§©§¦¨¨¨§¥§©§¦¨¦©¦
:ïéèçBL ìka ,àéðúäå .da ïéèçBL ïéà .da íéçp÷î ïéàå§¥§©§¦¨¥£¦¨§¨©§¨©Ÿ£¦
áø øîà !äð÷ ìL úéîeø÷a ïéa ,úéëeëæa ïéa ,øBöa ïéa¥§¥¦§¦¥¦§¦¤¨¤£©©
àtt áø ."øNa da ïéëzçî ïéàå" .àîâàc àðBîéña :àtt©¨§¦¨§©§¨§¥§©§¦¨¨¨©©¨
da Czçî àðeä áø øa äaø ,éâéæc íéâã éáø÷ da Czçî§©¥¨¦§¥¨¦§¦¦©¨©©¨§©¥¨

ékøc àôBòøîàc íeMî déì ÷Btéz ."da ïéçp÷î ïéàå" .C ¨§©¦§¥§©§¦¨¥¥¦§¨©
Ba úèìBL øeàäL øáãa çp÷îä :øî¯!úBøLBð åépéL ¨©§©¥©§¨¨¤¨¤¤¦¨§

,ïéèçBL ìkä" .ïðéøîà÷ äkî ét çepé÷ :àtt áø øîà£©©©¨¦©¦©¨¨¨§¦©©Ÿ£¦
ïéèçBL ìkä ."ïéèçBL íìBòìe¯eléôàå ,äèéçLa ìkä §¨£¦©Ÿ£¦©Ÿ¦§¦¨©£¦

ïéèçBL íìBòì .óBò¯éaø :äaø øîà ?àpz ïàî §¨£¦©©¨£©©¨©¦
éäìà 'ä áéçøé ék" :àéðúc ,àéä ìàòîLéEìeáb úà E ¦§¨¥¦§©§¨¦©§¦¡Ÿ¤¤§§
'åâå "øNá äìëà zøîàå Cì øac øLàk¯ìàòîLé éaø ©£¤¦¤¨§¨©§¨Ÿ§¨¨¨©¦¦§¨¥

,äåàz øNa íäì øézäì àlà áeúkä àa àì :øîBà¥Ÿ¨©¨¤¨§©¦¨¤§©©£¨
øzeä õøàì eñðëpMî ,äåàz øNa íäì øñàð älçzaL¤©§¦¨¤¡©¨¤§©©£¨¦¤¦§§¨¨¤©
ïøeqéàì eøæçé ìBëé eìbL åéLëòå ;äåàz øNa íäì̈¤§©©£¨§©§¨¤¨¨©§§§¦¨

é÷úî .ïéèçBL íìBòì :eðéðL Cëì ?ïBLàøäáø dì ó ¨¦§¨¨¦§¨£¦©§¦¨©
"ïéìëBàå ïéèçBL íìBòì" ,"ïéèçBL íìBòì" éàä :óñBé¥©§¨£¦§¨£¦§§¦

øñúéà àîòè éàî àøwéòî ,ãBòå !déì éòaî¯íeMî ¦¨¥¥§¥¦¨¨©©§¨¦§©¦
eøzLéà àîòè éàî óBqáìe ,ïkLnì éáø÷î eåäc¯,ïkLnî é÷çøî eåäc §¨§¨§¦©¦§¨§©©©§¨¦§©§¨§©£¦¦¦§¨
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חולין. פרק ראשון - הכל שוחטין דף טז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc oileg(iyily meil)

didy xac,éàî äèéçL ïéðòì ,Bøaç óBqáìe Leìzaygp m`d ¨§©¦§§¦§©§¦¨©
zk e` ,dhigyl leqte xaegnk.xyke yel

:`ax ly ewitq z` heytl dqpn `xnbdàöBé øBö äéä ,òîL àz̈§©¨¨¥
BúèéçL ,Ba èçLå ,åéìàî äìBò äð÷ äéäL Bà ,ìúBkä ïî¦©¤¤¨¨¨¤¤¥¥¨§¨©§¦¨

.äìeñtici lr dpap xevd epnn `veiy lzekdy `xnbd dxaqe §¨
ezhigyy aezke ,exaig seqaly yelz xac `ed xevd ok m`e ,mc`

:`xnbd dgec .dleqt,äøòî ìúBëa ,ïðé÷ñò éàîa àëä`ly ¨¨§©©§¦¨§¤§¨¨
lzekd cnre rwxwa wwgy ici lr dyrp `l` ,mc` ici lr dpap

.exwirn xaegn `edy ,eil`nénð à÷écixaca ok wiecn - ©§¨©¦
,`ziixadéðz÷cjenqa lzekd on `vei xev ly oicd z` `ziixaa §¨¨¥

xaecn xeva mby rnyne ,eil`n dlerd dpw oicläð÷c àéîec§¨§¨¤
dåéìàî äìBò,exwirn xaegn `edydpéî òîLon `veid xevay ¤¥¥¨§©¦¨

z` heytl oi`e .exwirn xaegn `edy dxrn lzeka xaecn lzekd
.exaig seqale yelz ly oicd

:`ziixad ly irvn`d oicdn di`x d`ian `xnbdõòð ,òîL àz̈§©¨©
.äøLk BúèéçL ,da èçLå ìúBka ïékñoikqa dhigyy x`ean ©¦©¤§¨©¨§¦¨§¥¨

dgec .yelzk epicy ,dxiyk ,lzeka exaig seqale yelz `edy
:`xnbddéì ìháî àìc ïékñ éðàLyelz m` elit`e ,lzeka ©¦©¦§Ÿ§©¥¥

.my elhiae exaigyk wx df ,xaegnk epic exaig seqale
:`ziixad ixac zligzn di`x d`ian `xnbd,òîL àzhgeyd ¨§©

BúèéçL ,ò÷øwì øaeçîa,äøLklirle(`"r)ixac z` epcnrd ¦§¨©©§©§¦¨§¥¨
gkene ,dxiyk ezhigyy aezke ,exaig seqale yelza `ziixad

:`xnbd dgec .yelzk epicydì Løôî à÷ éLeøt àîìc`ny - ¦§¨¨¥¨§¨¥¨
z` zyxtn `tiqa `ziixad `l` ,envr ipta oic `l `id `yixd
ezhigy rwxwl xaegna hgeyd `ziixad dazk dligzay ,`yixd

`ziixad zx`an jk xg`e ,dxiykò÷øwì øaeçî éàîezhigyy ©§¨©©§©
urpy oebk ,dxiykïékñoeik xaegnk epic oi`e ,da hgye lzeka ©¦
déì ìháî àìc,my.dxyk ezhigye yelzk epic f` wxe §Ÿ§©¥¥

:lzeka oikq urp zece` `ziixad ixaca weqrl day `xnbdøîà̈©
ïðò áø øîà .äøLk BúèéçL ,da èçLå ìúBka ïékñ õòð ,øî©¨©©¦©¤§¨©¨§¦¨§¥¨¨©©¨¨

eðL àì ,ìàeîL øîà,dxiyk ezhigyyäìòîì ïékqäL àlà ¨©§¥Ÿ¨¤¨¤©©¦§©§¨
,dhn itlk dcegeøàeöåd,ähîì äîäax`ev z` `iane jilene §©©§¥¨§©¨

,dhnln oikqd lr dndadìáàd m`ähîì ïékñitlk dcege £¨©¦§©¨
,dlrnøàeöåd,äìòîì äîäalr dndad x`ev z` `iane jilene §©©§¥¨§©§¨

y meyn ,dleqt ezhigy ,dlrnln oikqdànL ïðéLééçjezn ©§¦¨¤¨
oikqd lr ciakn dndad x`evyñBøãéz` jezgie wegci - ¦§

dndad hgyiz `le ,oikqd z`ade zkled ici lr `ly mipniqd
.ie`xk

:`xnbd dywn .opr ax ixaca dpc `xnbdéðz÷ àäålirl `ziixaa §¨¨¨¥
(:eh),xaegna oia yelza oia ,oihgey lka'øàeöå ähîì ïékqäL ïéa¥¤©©¦§©¨§©©

.'ähîì äîäa øàeöå äìòîì ïékqäL ïéa ,äìòîì äîäaixd §¥¨§©§¨¥¤©©¦§©§¨§©©§¥¨§©¨
.dlrnln dndad x`evyk elit` hegyl dxizn `ziixadyøîà̈©

,éðz÷ ïéããöì ,ãéáæ áødixac zligza `ziixad mpn` xnelk ©§¦¦§¨¦¨¨¥
'eke 'dhnl oikqdy oia' `tiqd j` ,xaegna oiae yelza oia dxaic
,xg` [ote`-] cva xacn oic lk `l` ,mipte`d lka zyxtzn dpi`

ly oicde,äìòîì äîäa øàeöå dhîì ïékñ`weec xaecnaoikq ©¦§©¨§©©§¥¨§©§¨§
,Leìzoi` ,oikqd z` `iane jilen `ede yelz oikqdy oeikny ¨

ly oicde ,qexci `ny yyg,ähîì äîäa øàeöå äìòîì ïékñ©¦§©§¨§©©§¥¨§©¨
elit` xaecnøaeçîa,øîà àtt áø .mixen` `ziixad ixac lk ¦§¨©¨¨¨©

mb hegyl `ziixad dxizdy dne ,xaegna oiae yelza oia
wx edf ,dlrnl dndade dhnl oikqdyk,ìéì÷c àôBòadne §¨§¨¦

xeq` dndaa j` .`weec e`l df ,'dnda' x`ev `ziixaa aezky
.dlrnln dndad x`evyk hegyl

:dpw ly zinexw zece` mixac d`ian `xnbdøîà àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©
îàå ,÷çöé éaøàðz àúéðúîa dì éøel` mipicy mixne` yie - ©¦¦§¨§¨§¥¨§©§¦¨¨¨
,`ziixaa epypúéîeø÷a eøîàð íéøác äMîçrlv -,äð÷ ìL £¦¨§¨¦¤¤§¦§¦¤¨¤

minqiw mifzipe miyxtp dze` miwgecyky meyn mnrh mleke
.dpnn,da ïéèçBL ïéàzrya mipniqd z` eawpi minqiwd `ny ¥£¦¨

.dhigy,da ïéìî ïéàåzrya cibd z` aewpz `ly dpkq meyn §¥¨¦¨
.ciledl ie`x epi`y dkty zexk dyrie dlindda ïéëzçî ïéàå§¥§©§¦¨

,øNaicil elke`d `eaie ,d`xi `le xyaa minqiwd eqpki `ny ¨¨
.dpkq,íépéL da ïéööçî ïéàåervtie eitl minqiw efzpi `ny §¥§©§¦¨¦©¦
.eze`da íéçp÷î ïéàå.`zykxkd ipiy eawpi `ly ,`qkd ziaa §¥§©§¦¨

,dpw ly zinexw zece` `cqg ax xn` :el` mixaca dpc `xnbd
.da ïéèçBL ïéà:`xnbd dywnàéðúäålirl(:eh),,ïéèçBL ìka ¥£¦¨§¨©§¨©Ÿ£¦

.äð÷ ìL úéîeø÷a ïéa úéëeëæa ïéa øBöa ïéa:`xnbd zvxzn ¥§¥¦§¦¥¦§¦¤¨¤
,àtt áø øîàzxacn dpwa hegyl dxizny `ziixadàðBîéña ¨©©¨¨§¦¨

àîâàcjzege cecg `ed yai `edyky ,mind inb`a lcbd ayr - §©§¨
.hegyl xeq` xg` dpwa j` ,epnn miyxtp minqiw oi`e

,xn` cer.øNa da ïéëzçî ïéàå:`xnbd zxne`Czçî àtt áø §¥§©§¦¨¨¨©¨¨§©¥
éâéæc ,íéâc éáø÷ dae`xi minqiw mda eqpki m`e ,mitewy mdy - ¨¦§¥¨¦§¦¥

.mze`ékøc ,àôBò da Czçî àðeä áø øa äaøC,jx exyay - ©¨©©¨§©¥¨¨§©¦
.minqiw epnn miyxtp oi` ,jzegyk dpwd wegcl jixv oi`y meyne

,xn` cer.da ïéçð÷î ïéàåoi`y xnel jixv recn :`xnbd zl`ey §¥§©§¦¨
da oigpwn,dpkq iede dpnn miyxtpy minqiwd llbadéì ÷etéz¥¥

df oic cenll xyt` ixd -çp÷îä ,øî øîàc íeMî`qkd ziaa ¦§¨©©©§©¥©
Ba úèìBL øeàäL øáãadxdna,åépéL`zykxkd lye dtd ly - §¨¨¤¨¤¤¦¨

úBøLBð.:`xnbd zvxzn,àtt áø øîàdpwa migpwn oi`y dn §¨©©¨¨
a ,minqiwd iptnïðéøîà÷ äkî ét çepé÷gpwl xeq`y dpeekd - ¦©¦©¨¨©§¦¨

.dpnn efzpiy minqiwn wfpdl lekiy meyn dpwa rvt
:dpyna epipy.ïéèçBL íìBòìe ïéèçBL ìkä©Ÿ£¦§¨£¦

,epipy :dpynd ixac z` zx`an `xnbd,ïéèçBL ìkäzpeek ©Ÿ£¦
y xnel dpyndìkämpicóBò eléôàå ,äèéçLaea yxetn `ly ©Ÿ¦§¦¨©£¦
.dxeza dhigy

,epipy cer.ïéèçBL íìBòì:`xnbd zl`eyàpz ïàî`ed in - §¨£¦©©¨
xzen mlerly epl rinydl dkxved dpyndy xaeqy `pzd

,lek`le hegyl l`xyil,àéðúc ,àéä ìàòîLé éaø ,äaø øîà̈©©¨©¦¦§¨¥¦§©§¨
dxeza xn`p(k ai mixac)éäìà 'ä áéçøé ék'øac øLàk Eìáb úà E ¦©§¦¡Ÿ¤¤§ª§©£¤¦¤

'Bâå øNá äìëà zøîàå ,CìzE` lkA ,xUA lk`l LWtp dE`z iM ¨§¨©§¨Ÿ§¨¨¨§¦§©¤©§§¤¡Ÿ¨¨§¨©©
,'xUA lk`Y LWtpàlà áeúkä àa àì ,øîBà ìàòîLé éaø ©§§Ÿ©¨¨©¦¦§¨¥¥Ÿ¨©¨¤¨

íäì øézäìlek`läåàz øNaxg`l ,daxwd `ll oileg xya - §©¦¨¤§©©£¨
.ux`l eqpkiyälçzaLdpgn lke xacna okynd mwedyk - ¤©§¦¨

,okynl aiaq did l`xyiíäì øñàðlek`läåàz øNa,eide ¤¡©¨¤§©©£¨
gafnd lr mcd z` ewxfy xg`l minly xya wx lek`l mixzen

e ,mixeni`d z` eaixwdeõøàì eñðëpMî,gafnd on ewgxzpeøzeä ¦¤¦§§¨¨¤©
íäìzlik` df weqta.äåàz øNazxaeq epizpyny ,dax x`ane ¨¤§©©£¨

,l`rnyi iaxkåokl,eìbL åéLëòeìBëéy xnel iziid -eøæçé §©§¨¤¨¨©§§
ïBLàøä ïøeqéàìxya mdl xq`py ,ux`l eqpkpy iptl didy §¦¨¨¦

,de`zeðéðL Cëìepizpyna,ïéèçBL íìBòìeqpkpy xg`ly §¨¨¦§¨£¦
lek`le hegyl mlerl xzed ux`l.elby xg`l elit`e

:dax lr dywn `xnbdé÷úî,óñBé áø dì ó,jixacléàäoic - ©§¦¨©¥©
epi`y s` dlik`a xzen oileg xyay cnll d`a dpyndy df

milna dpyna eazkl did m`d ,oaxwl eaixwn,'ïéèçBL íìBòì'§¨£¦
ixddéì éòaî 'ïéìëBàå ïéèçBL íìBòì',dpyna aezklxwir ixdy §¨£¦§§¦¦¨¥¥

`le ,elby xg`l s` de`z xya lek`l milekiy `ed yecigd
z` dpynd dazk `l recn ok m`e ,elby xg`l hegyl milekiy
dhigya oic cnll d`a dpyndy gxkda `l` .yecigd xwir

.dnvrãBòåelby xg`ly xnel xyt` did recn ,jixacl dyw §
ixd ,oey`xd oxeqi`l exfgiàøwéòîux`l eqpkpy iptl -éàî ¥¦¨¨©

øñzéà àîòè,de`z xya mdl xq`p recn -éáøwî eåäc íeMî ©§¨¦§©¦©£¦¨§¥
ïkLîìxya lk z` aixwdl mileki eide ,okynl aiaq mipeg eidy - §¦§¨

lek`l gafnd iab lr algde mcd zaxwd xg`le ,oaxwl mzee`z
,daxwd `la lek`l exq`p okle ,xyad z`óBqáìeeqpkpyk - §©

dagx mvx` dzide ux`leøzLéà àîòè éàîexzed recn - ©©§¨¦§§
meyn ,de`z xya zlik`aïkLnî é÷çøî eåäcmileki eid `le ©£§©£¥¦¦§¨

,aixwdl mei lka milyexil `eal
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קנג oifge` mipya cenr fh sc ± oey`x wxtzereay

éàî äèéçù ïéðòì.lif`e yxtnck ,`axl dil rnyn `l lirlc `eddne Ðàú
'åë ò÷ø÷ì øáåçîá òîù.exag seqale yelza lirl `pniwe`e Ðéùåøô àîìã

äì ùøôî à÷oikq urp oebk Ð dxyk jl `pin`c rwxwl xaegn i`n :`tiqa Ð

,lirl edl ipzw iccd iab `dc .mzd dil lhan `l i`cec ,`ed xeag e`lc ,lzeka

xaegnc `eddc `tiq lzeka oikq urpe

`yixc `yexitc xninl `ki`e ,`ed rwxwl

.`edåðù àì.dxyk lzeka oikq urpc Ð

äìòîì ïéëñäù àìà.rwxw itlk eit Ð

äèîì äîäá øàåöåx`ev `iane jilene Ð

.dndañåøãé àîù ïðéùééçjezn Ð

.oikqd lr ciakn x`evdyéðú÷ àäåÐ

oikqdy oia :xaegn iab (a,eh oileg) lirl

.'ek dlrnléðú÷ ïéããöì`yix `dc Ð

lka :ipzwck ,xaegne yelz `pz `ziixac

xcd ike ,xaegna oia yelza oia oihgey

e`l Ð 'ek dlrnl oikqdy oia :`tiq miiqe

,iniiw xaegn` ediieexze yelz` ediieexz

.xaegn` `cge yelz` `cg `l`ïéëñ
ùåìúà äìòîì äîäá øàåöå äèîìÐ

dndade ,hgeye dhnl oikqa fge` mc`c

`de .oikqd `iane jilen dfe ,xie`a dielz

Ð dhnl dnda x`eve dlrnl oikq ipzwc

.xaegn` s` ,xnelk ,xaegn`øîà àôô áø
iieexz `l` .`wigc `iepiya `nwez `l Ðed

`l ikd elit`e ,iniiw xaegn`e yelz`

dhnl oikq ipzwc `dc ,opr axl iywz

,lilwc `tera Ð xaegna dlrnl x`eve

.`wec e`l ipzwc dndae'åë íéøáã äùîç
oinqiw mze` oiwgecyky meyn edlek Ð

dlina `zpkq `ki`e .dpnid miyxtne oifzip

,dkty zexk dil ieyne cibd aewpz `ly Ð

,oipniql edl `awpn `nlc Ð dhigy iabe

.diykxkl `awpn `nlc Ð gepiw iabl oke

`nb`c `peniqamin inb`a lcbd ayr Ð

jzege cecg yai `edyke ,`"wyil* ixwe

.epnid milcap oinqiw oi`eéâéæã,milelv Ð

.d`xp mqiw mda qpki m`eâéæx"ilw** Ð

.x"iiecxin*** oixewy d`xn oirk ,frla

êéëøãoi`e ,ezkizga ewgecl jixv oi`e Ð

.oilcap oinqwúåøùåð åéðéù,wxtd ipiy Ð

oda zxaegn `idy `ykxkd ipiye

.xya ilezlz oirk ,odizenvrlìëä
äèéçùájixv lkd z` :rnyn ikde Ð

aizk `lc ab lr s`e ,ser elit`e ,hegyl

.`icda dhigy diaïéèçåù íìåòìÐ

.lek`le hegyl xzen mlerlàðú ïàîÐ

l`xyic xninl dil jixhvi`c ,oizipznc

lek`le hegyl oixzen?dil `pz `dc

jpd lk iiez`l [`,a] "oihgey lkd" `yix

izek oebk ,hegyl oie`xy iiez`l ekixhv`c

.oilega `nhe cneyneøùá íäì øéúäì
äåàúxya lek`l elkei ux`l e`eaiyk Ð

.daxwd mey `la oze`zläìçúîùÐ

.okynd mwedyn xacna eidykäåàú øùá íäì øñàðl`e" :(fi `xwie) aizkck ,zxk miyepr eid oaxw `la oihgey eid m`e ,minly xya `l` lek`l oileki oi`y Ð

.'ebe "e`iad `l cren ld` gztõøàì åñðëð.gafnd on ewgxzp Ðíäì øúåä.elk`ie oze`zl xya egafiy dfd `xwnd on Ð'åë åìâù åéùëòål`rnyi iax e`l Ð

eqpkpy mcew eidy enk oxeqi`l exfgi elby eiykr `niz `lc ,"oihgey mlerl" `pz ikdle ,xnelk .`id l`rnyi iaxc oizipznc inwe`l dil xn`w dax `l` ,dil xn`w

.'ek epipy jkl ,ux`läéì éòáî ïéìëåàå ïéèçåù íìåòì,oilke`e oihgey mlerl :ipzil ,ux`l dveg xya zlik` xizdl `l` ,iiexe`l iz` dhigy zekldl e`lc oeik Ð

dcegl dhigy hwpe `zlin xwirl way ikide?`d opireny`l dil dnl ,cere .dhigyc icin `l` ol iiexe`l jixhvi` `l dpin rny Ð dlik`l waycne?okidn ike

!oey`xd oxeqi`l exfgi xninl oizrc` wqizàø÷éòî.xacna Ðïëùîì éáø÷éî éåäã íåùî øñúéà àîòè éàîeaixwie ,oze`z xya lkn zepaxw aixwdl oileki eide Ð

.mei lka milyexia `al mileki eid `l miwegxde dagx mvx` dzide ,ux`l eqpkpyk Ð seqale .xyad oilke`e ecal algde mcd
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ùåìúlirl `pwiq` `d ?dil `irainw i`n :dniz Ð i`n dhigy oiprl exag seqale

edpd rci `l i`e !dlgzkl inp xyk `iig iaxle ,xyk caric iaxlc (a,eh)

xyk carica exag seqale yelzc oizipznn gikedl yi jgxk lr mewn lkn ,zeziixa

ikd Ð qexci `ny dlgzkl xeq`e ,exwirn xaegna oizipzn iwen elit`c .dlgzkl `le

i`dn dlgzkl xq`i exag seqale yelz inp

,dil `iran iaxc `ail`c :xnel yie !`nrh

e` ,lirl opixn`ck dxyke yelzk ied `nlcc

exag seqale yelz oia welig oi` iaxl `ny

xiyknc oizipzne .dleqte ,exwirn xaegnl

.qexci `ny ,`l dlgzkle ,`iig iaxk Ð caric

lilwc `tera Ð dlgzkl xyknc `ziixae

i` .dnda da ipzwc ab lr s` ,onwl ipynck

x`evae ,ipzw oiccvl xn`c ciaf axk ,inp

xaegna elit` dlgzkl ixy dhnl dnda

xeq` dlrnl dnda x`evyke ,exwirn

`we .ixii` xaegn lkae ,qexci `ny dlgzkl

lzekd on `vei xev didc `ziixan hytinl ira

:dyw la` .`id iax jgxk lr ,dleqt dzhigyc

`d ?`iig iaxk oizipzn inewe`l ivn ikidc

!caric elit` oizipzna zxaegna oxetv leqt

iaxk oizipzn lirl inewe`l ira dedc i`n`e

.ikd `pwqn `niiw `lc ,`iyw `l `iigøîà
Ð 'ek dlrnl oikqdy `l` epy `l l`eny

`l` xykn `l `peeb i`d ika elit`c rnyn

`idd` `le ,i`w oikq urpc `ziixa`c .carica

ok m`e ,xaegna oia yelza oia oihgey lkac

leqt `w dhnl oikqe dlrnl dnda x`eva

:xninl dil ded ok m`c ,dywe .carica elit`

yie !caric leqtl `z`c oeik ,qxc `ny opiyiig

Ð izqxc `ly il ixa xn` elit`c :xnel

`peeb i`dke .zxg` mrt qexci `ny ,dleqt

,dzkild jxc xivw lbna hgeyd iab opixn`

lld zia s` :opgei iax xn`e ,oixiykn lld zia

la` ,dlap icin dxdhl `l` exiykd `l

jxc `l` hgy `lc ab lr s` ,dxeq` dlik`a

jilei `ny izixg` `pnif opixfbc ,dzkild

.`iaie

äìçúáùyxit Ð de`z xya mdl xq`p

(fi `xwie) aizkcn :qxhpewa

cren ld` gzt l`e dpgnl uegn hgyi xy`"

`l` ixii` `l `xw `eddc :dywe "e`iad `l

`l` :xn`wc inp onwle !ueg ihegyae miycwa

,edl xqzi` de`z xya xn`c l`rnyi iaxl

,`hiyt `d ?ixy ied in ediiteb li`e iav

d`xpe !dnda oaxwa `l` ixii` `l `xw `eddc

de`z xya mdl xizdl `xw jixhvi`cn :yxtl

`nrh i`dne .xeq` `xwirnc llkn Ð wiic

xya mdl xzed dlgzay `aiwr iax inp wiic

.xeq`l `xw jixhvi`cn ,dxigp
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äéä :òîL àz ?éàî äèéçL ïéðòì Bøaç óBqáìe Leìz̈§©¦§§¦§©§¦¨©¨§©¨¨
èçLå åéìàî äìBò äð÷ äéäL Bà ,ìúBkä ïî àöBé øBö¥¦©¤¤¨¨¨¤¤¥¥¨§¨©

Ba¯.äìeñt BúèéçL¯ïðé÷ñò éàîa àëä¯ìúBëa §¦¨§¨¨¨§©¨§¦©§¤
òîL ,åéìàî äìBò äð÷c àéîec éðú÷c ,éîð à÷éc .äøòî§¨¨©§¨©¦§¨¨¥§¨§¨¤¤¥¥¨§©

da èçLå ìúBka ïékñ õòð :òîL àz .dpéî¯BúèéçL ¦¨¨§©¨©©¦©¤§¨©¨§¦¨
.äøLk¯øaeçîa :òîL àz .déì ìháî àìc ,ïékñ éðàL §¥¨¨¥©¦§¨§©¥¥¨§©¦§¨
ò÷øwì¯.äøLk BúèéçL¯:dì Løôî à÷ éLeøt àîìc ©©§©§¦¨§¥¨¦§¨¥¥¨§¨¥¨

ò÷øwì øaeçî éàî¯:øî øîà .déì ìháî àìc ,ïékñ ©§¨©©§©©¦§¨§©¥¥¨©¨
da èçLå ìúBka ïékñ õòð¯áø øîà .äøLk BúèéçL ¨©©¦©¤§¨©¨§¦¨§¥¨¨©©

øàeöå äìòîì ïékqäL àlà eðL àì :ìàeîL øîà ïðò̈¨¨©§¥Ÿ¨¤¨¤©©¦§©§¨§©©
äìòîì äîäa øàeöå ähîì ïékñ ìáà ,ähîì äîäa¯ §¥¨§©¨£¨©¦§©¨§©©§¥¨§©§¨

.ñBøãé ànL ïðéLééç¯ähîì ïékqäL ïéa :éðú÷ àäå ¨§¦©¤¨¦§§¨¨¨¥¥¤©©¦§©¨
äîäa øàeöå äìòîì ïékqäL ïéa ,äìòîì äîäa øàeöå§©©§¥¨§©§¨¥¤©©¦§©§¨§©©§¥¨
øàeöå ähîì ïékñ :éðú÷ ïéããöì ,ãéáæ áø øîà !ähîì§©¨£©©§¦¦§¨¦¨¨¥©¦§©¨§©©

äìòîì äîäa¯äîäa øàeöå äìòîì ïékñ ,Leìúa §¥¨§©§¨§¨©¦§©§¨§©©§¥¨
ähîì¯áø øîà .ìél÷c àôBòa :øîà àtt áø .øaeçîa §©¨¦§¨©©¨£©§¨§©¦¨©©

äMîç ,àðz àúéðúîa dì éøîàå ,÷çöé éaø øîà àcñç¦§¨¨©©¦¦§¨§¨§¦¨§©§¦¨¨¨£¦¨
úéîeø÷a eøîàð íéøácïéàå ,da ïéèçBL ïéà :äð÷ ìL §¨¦¤¤§¦§¦¤¨¤¥£¦¨§¥

,íépéL da ïéövçî ïéàå ,øNa da ïéëzçî ïéàå ,da ïéìî̈¦¨§¥§©§¦¨¨¨§¥§©§¦¨¦©¦
:ïéèçBL ìka ,àéðúäå .da ïéèçBL ïéà .da íéçp÷î ïéàå§¥§©§¦¨¥£¦¨§¨©§¨©Ÿ£¦
áø øîà !äð÷ ìL úéîeø÷a ïéa ,úéëeëæa ïéa ,øBöa ïéa¥§¥¦§¦¥¦§¦¤¨¤£©©
àtt áø ."øNa da ïéëzçî ïéàå" .àîâàc àðBîéña :àtt©¨§¦¨§©§¨§¥§©§¦¨¨¨©©¨
da Czçî àðeä áø øa äaø ,éâéæc íéâã éáø÷ da Czçî§©¥¨¦§¥¨¦§¦¦©¨©©¨§©¥¨

ékøc àôBòøîàc íeMî déì ÷Btéz ."da ïéçp÷î ïéàå" .C ¨§©¦§¥§©§¦¨¥¥¦§¨©
Ba úèìBL øeàäL øáãa çp÷îä :øî¯!úBøLBð åépéL ¨©§©¥©§¨¨¤¨¤¤¦¨§

,ïéèçBL ìkä" .ïðéøîà÷ äkî ét çepé÷ :àtt áø øîà£©©©¨¦©¦©¨¨¨§¦©©Ÿ£¦
ïéèçBL ìkä ."ïéèçBL íìBòìe¯eléôàå ,äèéçLa ìkä §¨£¦©Ÿ£¦©Ÿ¦§¦¨©£¦

ïéèçBL íìBòì .óBò¯éaø :äaø øîà ?àpz ïàî §¨£¦©©¨£©©¨©¦
éäìà 'ä áéçøé ék" :àéðúc ,àéä ìàòîLéEìeáb úà E ¦§¨¥¦§©§¨¦©§¦¡Ÿ¤¤§§
'åâå "øNá äìëà zøîàå Cì øac øLàk¯ìàòîLé éaø ©£¤¦¤¨§¨©§¨Ÿ§¨¨¨©¦¦§¨¥

,äåàz øNa íäì øézäì àlà áeúkä àa àì :øîBà¥Ÿ¨©¨¤¨§©¦¨¤§©©£¨
øzeä õøàì eñðëpMî ,äåàz øNa íäì øñàð älçzaL¤©§¦¨¤¡©¨¤§©©£¨¦¤¦§§¨¨¤©
ïøeqéàì eøæçé ìBëé eìbL åéLëòå ;äåàz øNa íäì̈¤§©©£¨§©§¨¤¨¨©§§§¦¨

é÷úî .ïéèçBL íìBòì :eðéðL Cëì ?ïBLàøäáø dì ó ¨¦§¨¨¦§¨£¦©§¦¨©
"ïéìëBàå ïéèçBL íìBòì" ,"ïéèçBL íìBòì" éàä :óñBé¥©§¨£¦§¨£¦§§¦

øñúéà àîòè éàî àøwéòî ,ãBòå !déì éòaî¯íeMî ¦¨¥¥§¥¦¨¨©©§¨¦§©¦
eøzLéà àîòè éàî óBqáìe ,ïkLnì éáø÷î eåäc¯,ïkLnî é÷çøî eåäc §¨§¨§¦©¦§¨§©©©§¨¦§©§¨§©£¦¦¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc oileg(iyily meil)

didy xac,éàî äèéçL ïéðòì ,Bøaç óBqáìe Leìzaygp m`d ¨§©¦§§¦§©§¦¨©
zk e` ,dhigyl leqte xaegnk.xyke yel

:`ax ly ewitq z` heytl dqpn `xnbdàöBé øBö äéä ,òîL àz̈§©¨¨¥
BúèéçL ,Ba èçLå ,åéìàî äìBò äð÷ äéäL Bà ,ìúBkä ïî¦©¤¤¨¨¨¤¤¥¥¨§¨©§¦¨

.äìeñtici lr dpap xevd epnn `veiy lzekdy `xnbd dxaqe §¨
ezhigyy aezke ,exaig seqaly yelz xac `ed xevd ok m`e ,mc`

:`xnbd dgec .dleqt,äøòî ìúBëa ,ïðé÷ñò éàîa àëä`ly ¨¨§©©§¦¨§¤§¨¨
lzekd cnre rwxwa wwgy ici lr dyrp `l` ,mc` ici lr dpap

.exwirn xaegn `edy ,eil`nénð à÷écixaca ok wiecn - ©§¨©¦
,`ziixadéðz÷cjenqa lzekd on `vei xev ly oicd z` `ziixaa §¨¨¥

xaecn xeva mby rnyne ,eil`n dlerd dpw oicläð÷c àéîec§¨§¨¤
dåéìàî äìBò,exwirn xaegn `edydpéî òîLon `veid xevay ¤¥¥¨§©¦¨

z` heytl oi`e .exwirn xaegn `edy dxrn lzeka xaecn lzekd
.exaig seqale yelz ly oicd

:`ziixad ly irvn`d oicdn di`x d`ian `xnbdõòð ,òîL àz̈§©¨©
.äøLk BúèéçL ,da èçLå ìúBka ïékñoikqa dhigyy x`ean ©¦©¤§¨©¨§¦¨§¥¨

dgec .yelzk epicy ,dxiyk ,lzeka exaig seqale yelz `edy
:`xnbddéì ìháî àìc ïékñ éðàLyelz m` elit`e ,lzeka ©¦©¦§Ÿ§©¥¥

.my elhiae exaigyk wx df ,xaegnk epic exaig seqale
:`ziixad ixac zligzn di`x d`ian `xnbd,òîL àzhgeyd ¨§©

BúèéçL ,ò÷øwì øaeçîa,äøLklirle(`"r)ixac z` epcnrd ¦§¨©©§©§¦¨§¥¨
gkene ,dxiyk ezhigyy aezke ,exaig seqale yelza `ziixad

:`xnbd dgec .yelzk epicydì Løôî à÷ éLeøt àîìc`ny - ¦§¨¨¥¨§¨¥¨
z` zyxtn `tiqa `ziixad `l` ,envr ipta oic `l `id `yixd
ezhigy rwxwl xaegna hgeyd `ziixad dazk dligzay ,`yixd

`ziixad zx`an jk xg`e ,dxiykò÷øwì øaeçî éàîezhigyy ©§¨©©§©
urpy oebk ,dxiykïékñoeik xaegnk epic oi`e ,da hgye lzeka ©¦
déì ìháî àìc,my.dxyk ezhigye yelzk epic f` wxe §Ÿ§©¥¥

:lzeka oikq urp zece` `ziixad ixaca weqrl day `xnbdøîà̈©
ïðò áø øîà .äøLk BúèéçL ,da èçLå ìúBka ïékñ õòð ,øî©¨©©¦©¤§¨©¨§¦¨§¥¨¨©©¨¨

eðL àì ,ìàeîL øîà,dxiyk ezhigyyäìòîì ïékqäL àlà ¨©§¥Ÿ¨¤¨¤©©¦§©§¨
,dhn itlk dcegeøàeöåd,ähîì äîäax`ev z` `iane jilene §©©§¥¨§©¨

,dhnln oikqd lr dndadìáàd m`ähîì ïékñitlk dcege £¨©¦§©¨
,dlrnøàeöåd,äìòîì äîäalr dndad x`ev z` `iane jilene §©©§¥¨§©§¨

y meyn ,dleqt ezhigy ,dlrnln oikqdànL ïðéLééçjezn ©§¦¨¤¨
oikqd lr ciakn dndad x`evyñBøãéz` jezgie wegci - ¦§

dndad hgyiz `le ,oikqd z`ade zkled ici lr `ly mipniqd
.ie`xk

:`xnbd dywn .opr ax ixaca dpc `xnbdéðz÷ àäålirl `ziixaa §¨¨¨¥
(:eh),xaegna oia yelza oia ,oihgey lka'øàeöå ähîì ïékqäL ïéa¥¤©©¦§©¨§©©

.'ähîì äîäa øàeöå äìòîì ïékqäL ïéa ,äìòîì äîäaixd §¥¨§©§¨¥¤©©¦§©§¨§©©§¥¨§©¨
.dlrnln dndad x`evyk elit` hegyl dxizn `ziixadyøîà̈©

,éðz÷ ïéããöì ,ãéáæ áødixac zligza `ziixad mpn` xnelk ©§¦¦§¨¦¨¨¥
'eke 'dhnl oikqdy oia' `tiqd j` ,xaegna oiae yelza oia dxaic
,xg` [ote`-] cva xacn oic lk `l` ,mipte`d lka zyxtzn dpi`

ly oicde,äìòîì äîäa øàeöå dhîì ïékñ`weec xaecnaoikq ©¦§©¨§©©§¥¨§©§¨§
,Leìzoi` ,oikqd z` `iane jilen `ede yelz oikqdy oeikny ¨

ly oicde ,qexci `ny yyg,ähîì äîäa øàeöå äìòîì ïékñ©¦§©§¨§©©§¥¨§©¨
elit` xaecnøaeçîa,øîà àtt áø .mixen` `ziixad ixac lk ¦§¨©¨¨¨©

mb hegyl `ziixad dxizdy dne ,xaegna oiae yelza oia
wx edf ,dlrnl dndade dhnl oikqdyk,ìéì÷c àôBòadne §¨§¨¦

xeq` dndaa j` .`weec e`l df ,'dnda' x`ev `ziixaa aezky
.dlrnln dndad x`evyk hegyl

:dpw ly zinexw zece` mixac d`ian `xnbdøîà àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©
îàå ,÷çöé éaøàðz àúéðúîa dì éøel` mipicy mixne` yie - ©¦¦§¨§¨§¥¨§©§¦¨¨¨
,`ziixaa epypúéîeø÷a eøîàð íéøác äMîçrlv -,äð÷ ìL £¦¨§¨¦¤¤§¦§¦¤¨¤

minqiw mifzipe miyxtp dze` miwgecyky meyn mnrh mleke
.dpnn,da ïéèçBL ïéàzrya mipniqd z` eawpi minqiwd `ny ¥£¦¨

.dhigy,da ïéìî ïéàåzrya cibd z` aewpz `ly dpkq meyn §¥¨¦¨
.ciledl ie`x epi`y dkty zexk dyrie dlindda ïéëzçî ïéàå§¥§©§¦¨

,øNaicil elke`d `eaie ,d`xi `le xyaa minqiwd eqpki `ny ¨¨
.dpkq,íépéL da ïéööçî ïéàåervtie eitl minqiw efzpi `ny §¥§©§¦¨¦©¦
.eze`da íéçp÷î ïéàå.`zykxkd ipiy eawpi `ly ,`qkd ziaa §¥§©§¦¨

,dpw ly zinexw zece` `cqg ax xn` :el` mixaca dpc `xnbd
.da ïéèçBL ïéà:`xnbd dywnàéðúäålirl(:eh),,ïéèçBL ìka ¥£¦¨§¨©§¨©Ÿ£¦

.äð÷ ìL úéîeø÷a ïéa úéëeëæa ïéa øBöa ïéa:`xnbd zvxzn ¥§¥¦§¦¥¦§¦¤¨¤
,àtt áø øîàzxacn dpwa hegyl dxizny `ziixadàðBîéña ¨©©¨¨§¦¨

àîâàcjzege cecg `ed yai `edyky ,mind inb`a lcbd ayr - §©§¨
.hegyl xeq` xg` dpwa j` ,epnn miyxtp minqiw oi`e

,xn` cer.øNa da ïéëzçî ïéàå:`xnbd zxne`Czçî àtt áø §¥§©§¦¨¨¨©¨¨§©¥
éâéæc ,íéâc éáø÷ dae`xi minqiw mda eqpki m`e ,mitewy mdy - ¨¦§¥¨¦§¦¥

.mze`ékøc ,àôBò da Czçî àðeä áø øa äaøC,jx exyay - ©¨©©¨§©¥¨¨§©¦
.minqiw epnn miyxtp oi` ,jzegyk dpwd wegcl jixv oi`y meyne

,xn` cer.da ïéçð÷î ïéàåoi`y xnel jixv recn :`xnbd zl`ey §¥§©§¦¨
da oigpwn,dpkq iede dpnn miyxtpy minqiwd llbadéì ÷etéz¥¥

df oic cenll xyt` ixd -çp÷îä ,øî øîàc íeMî`qkd ziaa ¦§¨©©©§©¥©
Ba úèìBL øeàäL øáãadxdna,åépéL`zykxkd lye dtd ly - §¨¨¤¨¤¤¦¨

úBøLBð.:`xnbd zvxzn,àtt áø øîàdpwa migpwn oi`y dn §¨©©¨¨
a ,minqiwd iptnïðéøîà÷ äkî ét çepé÷gpwl xeq`y dpeekd - ¦©¦©¨¨©§¦¨

.dpnn efzpiy minqiwn wfpdl lekiy meyn dpwa rvt
:dpyna epipy.ïéèçBL íìBòìe ïéèçBL ìkä©Ÿ£¦§¨£¦

,epipy :dpynd ixac z` zx`an `xnbd,ïéèçBL ìkäzpeek ©Ÿ£¦
y xnel dpyndìkämpicóBò eléôàå ,äèéçLaea yxetn `ly ©Ÿ¦§¦¨©£¦
.dxeza dhigy

,epipy cer.ïéèçBL íìBòì:`xnbd zl`eyàpz ïàî`ed in - §¨£¦©©¨
xzen mlerly epl rinydl dkxved dpyndy xaeqy `pzd

,lek`le hegyl l`xyil,àéðúc ,àéä ìàòîLé éaø ,äaø øîà̈©©¨©¦¦§¨¥¦§©§¨
dxeza xn`p(k ai mixac)éäìà 'ä áéçøé ék'øac øLàk Eìáb úà E ¦©§¦¡Ÿ¤¤§ª§©£¤¦¤

'Bâå øNá äìëà zøîàå ,CìzE` lkA ,xUA lk`l LWtp dE`z iM ¨§¨©§¨Ÿ§¨¨¨§¦§©¤©§§¤¡Ÿ¨¨§¨©©
,'xUA lk`Y LWtpàlà áeúkä àa àì ,øîBà ìàòîLé éaø ©§§Ÿ©¨¨©¦¦§¨¥¥Ÿ¨©¨¤¨

íäì øézäìlek`läåàz øNaxg`l ,daxwd `ll oileg xya - §©¦¨¤§©©£¨
.ux`l eqpkiyälçzaLdpgn lke xacna okynd mwedyk - ¤©§¦¨

,okynl aiaq did l`xyiíäì øñàðlek`läåàz øNa,eide ¤¡©¨¤§©©£¨
gafnd lr mcd z` ewxfy xg`l minly xya wx lek`l mixzen

e ,mixeni`d z` eaixwdeõøàì eñðëpMî,gafnd on ewgxzpeøzeä ¦¤¦§§¨¨¤©
íäìzlik` df weqta.äåàz øNazxaeq epizpyny ,dax x`ane ¨¤§©©£¨

,l`rnyi iaxkåokl,eìbL åéLëòeìBëéy xnel iziid -eøæçé §©§¨¤¨¨©§§
ïBLàøä ïøeqéàìxya mdl xq`py ,ux`l eqpkpy iptl didy §¦¨¨¦

,de`zeðéðL Cëìepizpyna,ïéèçBL íìBòìeqpkpy xg`ly §¨¨¦§¨£¦
lek`le hegyl mlerl xzed ux`l.elby xg`l elit`e

:dax lr dywn `xnbdé÷úî,óñBé áø dì ó,jixacléàäoic - ©§¦¨©¥©
epi`y s` dlik`a xzen oileg xyay cnll d`a dpyndy df

milna dpyna eazkl did m`d ,oaxwl eaixwn,'ïéèçBL íìBòì'§¨£¦
ixddéì éòaî 'ïéìëBàå ïéèçBL íìBòì',dpyna aezklxwir ixdy §¨£¦§§¦¦¨¥¥

`le ,elby xg`l s` de`z xya lek`l milekiy `ed yecigd
z` dpynd dazk `l recn ok m`e ,elby xg`l hegyl milekiy
dhigya oic cnll d`a dpyndy gxkda `l` .yecigd xwir

.dnvrãBòåelby xg`ly xnel xyt` did recn ,jixacl dyw §
ixd ,oey`xd oxeqi`l exfgiàøwéòîux`l eqpkpy iptl -éàî ¥¦¨¨©

øñzéà àîòè,de`z xya mdl xq`p recn -éáøwî eåäc íeMî ©§¨¦§©¦©£¦¨§¥
ïkLîìxya lk z` aixwdl mileki eide ,okynl aiaq mipeg eidy - §¦§¨

lek`l gafnd iab lr algde mcd zaxwd xg`le ,oaxwl mzee`z
,daxwd `la lek`l exq`p okle ,xyad z`óBqáìeeqpkpyk - §©

dagx mvx` dzide ux`leøzLéà àîòè éàîexzed recn - ©©§¨¦§§
meyn ,de`z xya zlik`aïkLnî é÷çøî eåäcmileki eid `le ©£§©£¥¦¦§¨

,aixwdl mei lka milyexil `eal
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xcde"קנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc oileg(iriax meil)

àzLä ïkL ìëåelby xg`léôè eäì e÷éçøàc,xzei ewgxzdy - §¨¤¥©§¨§©§¦§§¥
.jka mixzen eidiy i`ce ,gafn llk oi`y

:dpyna xg` xe`ia,óñBé áø øîà àlàepizpyn.àéä àáé÷ò éaø ¤¨¨©©¥©¦£¦¨¦
,àéðúcdxeza xn`p(`k ai mixac)øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé ék' §©§¨¦¦§©¦§©¨£¤¦§©
éäìà 'äðàvîe Eø÷aî zçáæå ,íL BîL íeNì Eàáé÷ò éaø ,'E ¡Ÿ¤¨§¨§¨©§¨¦§¨§¦Ÿ§©¦£¦¨

äøéçð øNa ïäì øBñàì àlà áeúkä àa àì ,øîBà`ly xya - ¥Ÿ¨©¨¤¨¤¡¨¤§©§¦¨
,dfgd cr eixigp jxc eze` erxw `l` hgypälçzaLmcew ¤©§¦¨

ux`l eqpkpyäøéçð øNa ïäì øzeäïäì øñàð õøàì eñðëpMî , ©¨¤§©§¦¨¦¤¦§§¨¨¤¤¡©¨¤
äøéçð øNa,sqei ax x`ane .'jp`vne jxwan zgafe' aezkyåokl §©§¦¨§

íìBòì' eðéðL Cëì ,ïBLàøä ïøézäì eøæçé ìBëé ,eìbL åéLëò©§¨¤¨¨©§§§¤¥¨¨¦§¨¨¦§¨
,'ïéèçBLdhigya miaiigy.elby xg`l elit`e mlerl £¦

:`xnbd zxne` .`aiwr iaxe l`rnyi iax zwelgna zx`an `xnbd
ììk øñzéà àì äåàz øNa ,øáñ àáé÷ò éaø ,éâìôéî÷ éàîamb §©¨¦§§¥©¦£¦¨¨©§©©£¨Ÿ¦§©§¨

aeig `ed ux`l mz`iaa ycgzpy dne ,ux`l eqpkpy mcew
,dhigyéøzLéà àì äøéçð øNa ,øáñ ìàòîLé éaø[xzed-]ììk ©¦¦§¨¥¨©§©§¦¨Ÿ¦§§¥§¨

xzid `ed ux`l mz`iaa ycgzpy dne ,ux`l eqpkpy mcew mb
.de`z xya

iaxe l`rnyi iax ixac lr mipice miweqt dnkn dywn `xnbd
:`xnbd dywn .`aiwrìàòîLé éaøì àîìLalr eehvpy ¦§¨¨§©¦¦§¨¥

,ux`l eqpkpy iptl mb dhigydáéúëc eðééä(d ` `xwie)úà èçLå' ©§¦§¦§¨©¤
,èçLå éàî àáé÷ò éaøì àlà ,'ø÷aä ïadhigy aeig did `l ixd ¤©¨¨¤¨§©¦£¦¨©§¨©

:`xnbd zvxzn .ux`l eqpkpy mcew,éðàL íéLã÷oic did mday ¨¨¦©¦
.ux`l eqpkpy mcew mb dhigy

:`xnbd dywnáéúëc eðééä ìàòîLé éaøì àîìLa(ak `i xacna) ¦§¨¨§©¦¦§¨¥©§¦§¦
'íäì èçMé ø÷áe ïàöä',.dhigyd lr eehvp xacna mby ixdàlà £Ÿ¨¨¦¨¥¨¤¤¨

,àáé÷ò éaøì,dhigy oic xacna did `lyèçMé ø÷áe ïàöä éàî §©¦£¦¨©£Ÿ¨¨¦¨¥
déì éòaéî íäì øçpé ,íäìweqta aezkl [did jixv-]zvxzn . ¨¤¦¨¥¨¤¦¨¥¥

zr dze`a :`xnbd,ïúèéçL àéä Bæ ïälL äøéçðdxezdyky §¦¨¤¨¤¦§¦¨¨
.zxzip dndad eay ote` lkl dzpeek ,dhigy oeyl dazk

:`xnbd dywnïðúc eðééä ìàòîLé éaøì àîìLaoldl(.dt) ¦§¨¨§©¦¦§¨¥©§¦§©
èçBMädigBãéa äìaðúðå,zrcn `lyoebk ,ie`xk dhgyp `ly ©¥§¦§©§¨§¨

e` diidya dhigya xg` leqt ici lr dyrpy e` ,dnebt oikqa
,dqxc,øçBpäå,dfgd cr dixigpn drxewyøwòîäåz` xwer - §©¥§©§©¥

,ohgey epi`e oxeag mewnn mipniqdúBqëlî øeèt.mcd z`iaxle ¨¦§©
.dhigy dpi` dxigpe ,die`x dhigy jixvy oeikn ,oaen l`rnyi

éànà ,àáé÷ò éaøì àlàxgep,úBqëlî øeètmcd ieqk lr ixd ¤¨§©¦£¦¨©©¨¦§©
mcd z` miqkn eide dhigyk dzid dxigp xacnae ,xacna eehvp

.enc z` dqkiy dfd onfa xgepd mb ok m`e ,dxigpd xg`lzvxzn
:`xnbdøñzéà øñzéàå ìéàBä±dxq`p ux`l eqpkpyny xg`n ¦§¦§©¦§©

.dliapk `l` dhigyk zaygp dpi` aeye ,dxq`p ixd ,dxigp
:`xnbd dywnøîàc àáé÷ò éaøì àîìLayàì äåàz øNa ¦§¨¨§©¦£¦¨§¨©§©©£¨Ÿ

áéúëc eðééä ,ììk øñzéà(ak ai mixac)éávä úà ìëàé øLàk Cà' ¦§©§¨©§¦§¦©©£¤¥¨¥¤©§¦
,'epìëàz ïk ìiàä úàåxwa lek`l miaiig mpi` ux`l eqpkiyky §¤¨©¨¥Ÿ§¤

li`e iavk d`neha mlke`l xyt` `l` ,miycwk dxdha o`ve
xya zlik`a exzed xacna s`y ixd .d`neha mb eiykr milk`pd

.[gafnd iab lr miaxw mpi` li`e iav ixdy] de`zéaøì àlà¤¨§©¦
ìàòîLé,de`z xyaa exq`p xacnaydéôeb ìiàå éáö[mnvr]éî ¦§¨¥§¦§©¨¥¦
éøL éåämpi`e md dig oin ixdy dlik`a mixzen eid m`d - £¥¨¥

zvxzn .li`e iavk melk`iy xnel aezkd zpeek dne ,llk miaixw
:`xnbdàðîçø øñà ék,daxwd `la xya xacna lek`läîäa ¦¨©©£¨¨§¥¨
àéæçc[die`xy-]àì ,äáø÷äì àéæç àìc äiç ìáà ,äáø÷äì §©§¨§©§¨¨£¨©¨§Ÿ©§¨§©§¨¨Ÿ

.àðîçø øñà̈©©£¨¨
:`aiwr iax zrca wtqäøéçð øNa éøáà ,äéîøé éaø éòaeidy ¨¥©¦¦§§¨¤§¥§©§¦¨

,xacna dlik`a mixzen.eäî ,õøàì ïänò ìàøNé eñéðëäL`ny ¤¦§¦¦§¨¥¦¨¤¨¨¤©
xyade xg`n `ny e` ,xacna wx did mlke`l xziddy xn`p

'dliap lk elk`z `l' meyn xeq`(`k ci mixac)`l dxigp zryae
z` driwtd dxigpdy oicd did xacna ixdy ,dndad dxq`p
,dndad dxq`p `l ux`l eqpkpyk mb ok m` ,dliap ly xeqi`d

:`xnbd zxxan .dliap xeqi` dndad lr lg `leúîéàdfi` lr - ¥©
.wtqd onfòáLa àîéìéàmipyeLákL,ux`d z` l`xyi ipa ¦¥¨§¤©¤¨§

eäì éøzLéà àîè øác àzLä,lek`l [mdl xzed-]áéúëcmixac) ©§¨¨¨¨¥¦§§¥§¦§¦
(`i e,'ebe zlcB mixr Kl zzl 'ebe ux`d l` Lidl` 'd L`iai iM dide'§¨¨¦§¦£¡Ÿ¤¤¨¨¤¨¤¨¨¦§ŸŸ

áeè ìk íéàìî íézáe,'YraUe Ylk`e 'ebeøa äéîøé éaø øîàå ¨¦§¥¦¨§¨©§¨§¨¨§¨§¨©©¦¦§§¨©
,áø øîà àaàlkn reayle lek`l dnglna dxezd dxizdy ©¨¨©©

n elit`e ,mizaa `vnpdéøéæçc éìúkok m`e .miyai mixifg xya - ¨§¥©£¦¥
àéòaî äøéçð øNadlik`a xzen `ed m` wtzqdl yi m`d - §©§¦¨¦©§¨

.f` xzed xifg xya elit` ixd ,el` mipya l`xyi ux`aàlà¤¨
lr `ed wtqdcr xacndn edexnyy dxigp xya,ïàkî øçàì§©©¦¨

,zexeq` zelk`n exzed `l df onfay ,ux`d zwelg zepy raya
.dliap xeqi` eilr lg m`díìBòì ,àîéà úéòaéàå`ed wtqd §¦¨¥¥¨§¨

elit`,eLákL òáLaeeäì éøzLà éklek`l mdl xzedy dne - §¤©¤¨§¦¦§§¥§
n wx `ed ,mi`nh mixacíéáëBk éãáBò ìL ììLizaa e`vny ¨¨¤§¥¨¦

la` ,ux`d z` eyakyk miprpkdéøzLéà àì eäãéczelk`n - ¦§Ÿ¦§§¥
:`xnbd dwiqn .exzed `l mnvr mdly zexeq`e÷ézx`yz - ¥

.wtqa cenrl dkldd
:zeaxl dpynd d`a dn x`al dkiynn `xnbdúépL ,äaø øîà̈©©¨©¥

a ycgl dpynd d`a dn zvxz -,'ïéèçBL ìkä'jixv ig lra lky ©Ÿ£¦
a dpynd dycig dn zvxiz oke ,zeter elit` ,dhigyíìBòìe'§¨

,'ïéèçBL,dhigy ila zxzip dnda oi` ,elb l`xyiy xg`l mby £¦
ila zenda lek`l ux`l mzqipk mcew mdl didy xzidl exfg `le

.dhigydéì úépLî éàî ,'íéèçBL ìka'`ay uxzn jpd dn - ©Ÿ£¦©§©¥¥
.zeaxlàîéz éëåhegyl xzeny zeaxl `ayøeöa ïéaoa` - §¦¥¨¥§
,dcgúéëeëæa ïéa,dcgäð÷ ìL úéîeø÷a ïéa,dcg dpw zkizg - ¥¦§¦¥¦§¦¤¨¤

ðäc àéîec àäéðz÷ Cmr cgi dpyp 'oihgey lka' ieaixd ixd - ¨§¨§¨¨¨¨¥
dpyndy xazqn okle ,'oihgey mlerle oihgey lkd' miieaixd

ok m`e ,oipr eze`a miieaix dyly dzpnðä éàClkd' [el`-] ¦¨¨
miwqer 'oihgey mlerle oihgeyïéèçBLa énð éàä ,ïéèçBLaoaen - §£¦©©¦§£¦

.mihgey mday mitqep mixac zeaxl d`a dpynd ly `tiqd mby
ðä éàåïéèçLða Cénð éàä ,`tiqd z` mb cinrdl jixv - §¦¨¨§¦§¨¦©©¦

,ïéèçLðahegyl xyt`y 'oihgey lka'n zeaxl xyt` i` ok m`e §¦§¨¦
.oihgeya oic dfy dpw ly zinexwae zikekfae xeva

:dpynd ixaca xg` xe`ia,àáø øîà àlàzeaxl d`a dpynd ¤¨¨©¨¨
miinrt dpyna xn`py dne ,mihgypa `le mihgeya mipicìkä'©Ÿ

'ïéèçBLééeúàì àãç ,[zeaxl-]éúek,hegyl xyk `ed mby £¦£¨§¥¥¦
lirl x`eank dhigydn izekd lk`y i`pzae(:b),ééeúàì àãçå©£¨§¥¥

øîeî ìàøNé,mcew oikqd z` el ewcay i`pzae ,hegyl xyky ¦§¨¥¨
lirl x`eank(my).,'ïéèçBL íìBòì'mihgeyy zeaxlíBia ïéa §¨£¦¥©
,äìéla ïéáelirl x`eank ,ecbpk dwea` yiy i`pzae(:bi),ïéa ¥©©§¨¥
,âbä Làøaiptn bba hegyl dlr `edy exn`iy miyyeg oi`e §Ÿ©©

yy,minyd `avl dxf dcearl hge,äðéôqä Làøa ïéazexnle ¥§Ÿ©§¦¨
dxf dcearl hgey `edy exn`i `ny mid jezl hegyl xeq`y
hgeyy dny gkeny iptn ,xzen dpitqd y`xa ,mid ly exyl

onwl x`eank ,ezpitq jlklzi `ly ick `ed ,mid jezl(:`n).ìka'©Ÿ
,'ïéèçBLmihgeyy zeaxlúéîeø÷a ïéa úéëeëæa ïéa øeöa ïéa £¦¥§¥¦§¦¥¦§¦
.äð÷ ìL¤¨¤

mihgey lka :dpyna epipy,äøéânäå øéö÷ ìbnî õeçx`ye ¦©©¨¦§©§¥¨
mdy xnelk ,miwpeg mdy meyn mrhde .zenibt oda yiy mipikq

.mze` mikzeg mpi`e ,zenibtd zngn mipniqd z` mirxew
:`xnbd zxtqnäeáà[eia`-]øãLå íât øãLå íât ,ìàeîLc- £¨¦§¥¨©§¨©¨©§¨©

dyr okle ,zxqe` dpi` efi`e zxqe` dnibt efi` xikdl cenll dvx
l`xyi ux` inkgl glye ,efl ef zenec opi`y zenibt daxd oikqa

.ylye miinrt ok dyre xfge ,opic dn le`yldéì eçìLux` inkg ¨§¥
lk ly dpic dn zrcl lkez epnny jcia didi df oniq ,l`xyi

,dnibteðéðL äøéâîkzlqet zenibt dayiy oikq xnelk ,epizpyna ¦§¥¨¨¦
zepeekn dizenibty dpyna diepyd dxibnk `id m` dhigyd z`
seqn jpxtv jilen dz`yky ,[zeief] mivwer ipy mbtl yie ,ownerl
y`xd cv ly uwera [zakrzn-] zxbeg jpxtv ,dy`xl oikqd
zxbeg jpxtv ,dteql dy`xn wcea dz`yke ,dnibtd jezl zqpkpe

.dteq ly uwera.mrhd z` jynda `xnbd zx`any itke
:zenibt da yiy oikq zece` `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
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oifge` mipy` cenr fi sc ± oey`x wxtzereay

àúùä ïëù ìëå.elbyk Ðäøéçð øùá íäì øåñàìik"c `xw `edda aizkck Ð

.'ebe "jp`vne jxwan zgafe" :'ebe "mewnd jnn wgxiäìçúáù.xacna Ðøúåä
äøéçð øùá íäìcrc llkn Ð "zgafe wgxi ik" :aizkc ,dil `wtp `xw i`dn Ð

.dgiafd lr eehvp `l `zydåìâù åéùëòå.dil xn`w sqei ax Ðàì äåàú øùá
ììë øñúéàcren ld` gzt l`e" `xwe Ð

i`de .aizk miycwa (fi `xwie) "e`iad `l

lk`z jytp ze` lka" (ai mixac) aizkc

de`z xyaa `xizid iiexe`l e`l "xya

dixfr oa xfrl` iax dil yixcck `l` ,`z`

dxez dcnil :(`,ct oileg) "mcd ieqk" wxta

`l` xya mc` lk`i `ly ,ux` jxc

lr xidfdl `a "zgafe ...wgxi ike" .oea`izl

`xwc ab lr s`e .ux`l eqpkiyk dhigyd

oinen ici lr ectpy oiycwend ileqta

elit` ,(`,al) zexekaa opinwenck ,irzyn

wxta opixn`ck ,ediipin oileg opixnb ikd

ileqtl li`e iav yiwn :(`,gk oileg) ipy

dhigya miycwend ileqt dn ,miycwend

oileg li`e iave ,dhigya li`e iav s` Ð

.edpipììë éøúùéà àì äøéçð øùáÐ

`l` ux`d z`iaa aezkd dlz `l jklid

`xw i`da aizkc dgiafe .de`z xya xzid

`gxe` `l` ,zilzp ux`d z`iaa e`l Ð

,inp i` .xya zlik`a dgiaf azknl `xwc

zgafe" :(`,eh) zexekaa opiyxcc i`nl

ectpy oiycwend ileqta oi` Ð "zlk`e

.dceare dfib `le ,dlik`e dgiaf xzid `l`

,dxfra oileg zhigy xeq`l ,inp i`

...wgxi ik" :(a,fp) oiyecwa dil opiyxcck

dz` i`e ,gaef dz` mewn wegixa Ð "zgafe

.mewn aexiwa gaefèçùåeehvp `nl` Ð

!xacnay cren ld`a dhigyd lräìáðúðå
e` diidy e` oikq znibt ici lr oebk Ð

.dqxcøçåðäåÐ dxigp oeyle .zrcn Ð

.dfgd cre dixigpn ,dkxe`l drxewy

ø÷òîäådperhc ,i`w digae .oipniq Ð

.li`e iav oebk ,ieqkúåñëìî øåèôÐ

ie`xa Ð "dqke jtye ...lk`i xy`" :aizkc

aiignc o`n elit`e .xacn aezkd dlik`l

,dcen `kd Ð dtxh z`vnpe hgeya ieqk

dkity dkity xnbc ,opira `din dhigyc

wxta ,aizk dhigy mzde ,ueg ihegyn

.(`,dt oileg) "mcd ieqk"éáøì àìà
àáé÷ò,eehvp xacna mcd ieqk lr Ð

!ieqk irap inp dfd onfa xgepde ,ozhigy dzid ozxigpeìëàé øùàë êàip`y it lr s`y .ux`l eqpkzyn o`ve xwal eplk`z ok Ð d`neha li`e iav eiykr Ð

.zg` dxrwa oilke` xedhde `nhdy ,eiykr ly li`e iavk `l` ,ycewd zxdha lk`il oikixv oi` Ð eiykr ly miycwk ,ux`l eqpkzyn oilegl dhigy opirhn

.'ek l`rnyi iaxl `l`àðîçø øñà éë.xacna de`z xya Ðìàøùé åñéðëäùozqipk xg` olke`l edn ,`aiwr iaxc `ail` Ð?dxigp xya `pngx xq` ik :opixn` in

xky lawe yexce .`py `l `nlc e` .ixqzn `l ez Ð dzid xzid ozxigp zryae li`ed ,xacnd on ze`ae zexegpd la` ,lek`l ok ixg` xegpl ilin ipd Ð d`ia xg`l

xar xaky it lr s`e zn`d lr cenrl ep` oikixvy ,`edéøéæçã éìúë ?.y"piwa* oixewy miyai mixifg ='åâå áåè ìë íéàìî íéúáå."zraye zlk`e" `xwc ditiq Ð

ïàëî øçàì àìàmipy raye eyak mipy ray .'ebe "jiaie` lly z` zlk`e" :(k mixac) aizkck ,lly zrya `l` d`neh `pngx edl `xy `lc .ewlgy raya epiidc Ð

.(`,bi oikxr) "oikxrp oi`" wxta opixn`ck Ð ewlgíéåâ ìù ììù."jiaie` lly z`" :inp aizke ,"z`ln `l xy`" :(e mixac my) aizkck Ðïéèçåù ìëä úéðùznwene Ð

.ser elit`e dhigy miperh lkd :oxn`ck ,oihgypa dlïéèçåù íìåòìålk`p xya oi`e ,oey`xd oxizidl exfg `l elby it lr s`c opirny`c ,oxn`ck dil znwen inp Ð

.dhigya `l`'åë øåöá ïéá àîéú éëå.oihgeya `l` ,iiexe`l `z` oihgypa e`lc Ðàáø øîà àìà.oizipzna ipzc izxz "oihgey lkd"e .oihgeya dlek Ðéúåëì àãç
ãîåùîì àãçå.(`,b oileg) oiwxit yixa oxn`ck Ðäìéìá ïéá.(`,bi oileg) `pniwe`ck ,ecbpk dwea`yk Ðââä ùàøá ïéádler minyd `avl :exnilc opiyiig `le Ð

.hegyläðéôñä ùàøá ïéá.jixv `ed ezpitq xwplc `zlin `gkenc ,ixy dpitqd y`xa ,mini jezl oihgey oi` :(`,`n oileg) onwl opzc ab lr s`e Ðíâô øãùå íâô
øãùå.ylye minrt dyr ok ,dxyk efi`e dxeq` efi` rcil l`xyi ux`l xcye ,efl ef zenec opi`y daxd zenibt oikqa dyr Ðäéì åçìù.zenibta jl `di df oniq Ð

åðéðù äøéâîëdy`xn wcea dz`yke ,y`xd cv ly uwera zxbeg jpxtv dy`xl oikqd seqn jpxtv jilen dz`yk ,mivwer ipy mbtl yie ownerl zepeekn dizenibty Ð

.dteq ly uwera zxbeg jpxtv dteql
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ìëå:(`,hi zekn) "oiweld od el`"a iqxbc mixtql Ð `aeh edl ewigx`c `zyd oky

m`c ,dywe .zenad exzed l`rnyi iaxl ok m` ,"`al cizrl dyciw `l mlerl"

oeik ,ith edl eaixw` ,daxc` ?ith edl ewigx`c l`rnyi iaxl :`kd xn`w i`n ok

!zenad exzedc

éáøÐ llk xqzi` `l de`z xya xaq `aiwr

`cg xn` xn `nlc ?`d dil `pn :dniz

iaxl i` :xnel yie !ibilt `le ,`cg xn` xne

dxzed ikid ok m` ,de`z xya xqzin `aiwr

`irac dcen miycwac ?dxigp xya mdl

`d Ð li`e iava i`e .jenqa rnynck ,dhigy

xwa aizk dxigp xzid dipin opiyxcc `xwa

jxwan zgafe jnn wgxi ik" aizkck ,o`ve

edine .dgiaf era `l `xwirnc llkn ,"jp`vne

dxigp xzidc `xw inewe`l dil dedc ,dyw

.daxwdl efg `lc ,oinen ilraaéëixzyi`

opiqxb `l Ð ixzyi` `l edcic mieb ly lly

didy rnyn did oeyldc ."`py `l `nlc e`"

.`l i` edcic ixifgc ilzk ixzyi` i` wtzqn

ixifgc ilzkn wtzqp `l dlgznc ,epi` dfe

exgpy dna `l` ,e`ayk exgpy dna e` edcic

xac elit`c el dywd cenlzde .xzida xacna

dlgza xegpl elit`c ,xnelk ,edl ixzy` `nh

:ipyne .mcew exgpy dn oky lk Ð mixzen md

,edcic `le edl ixzyi` mieb ly lly `nlc

dna ol `irain xity `zyde .xegpl xeq` jkle

.xzida exgpy
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eäì éøzLà ék ,eLákL¯ìkä" úépL :äaø øîà .e÷éz .éøzLéà àì eäãéc ,íéBb ìL ììL ¤¨§¦¦§§¥§¨¨¤¦¦§¨¦§§¥¥¨©©¨©¥©Ÿ
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קנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc oileg(iriax meil)

àzLä ïkL ìëåelby xg`léôè eäì e÷éçøàc,xzei ewgxzdy - §¨¤¥©§¨§©§¦§§¥
.jka mixzen eidiy i`ce ,gafn llk oi`y

:dpyna xg` xe`ia,óñBé áø øîà àlàepizpyn.àéä àáé÷ò éaø ¤¨¨©©¥©¦£¦¨¦
,àéðúcdxeza xn`p(`k ai mixac)øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé ék' §©§¨¦¦§©¦§©¨£¤¦§©
éäìà 'äðàvîe Eø÷aî zçáæå ,íL BîL íeNì Eàáé÷ò éaø ,'E ¡Ÿ¤¨§¨§¨©§¨¦§¨§¦Ÿ§©¦£¦¨

äøéçð øNa ïäì øBñàì àlà áeúkä àa àì ,øîBà`ly xya - ¥Ÿ¨©¨¤¨¤¡¨¤§©§¦¨
,dfgd cr eixigp jxc eze` erxw `l` hgypälçzaLmcew ¤©§¦¨

ux`l eqpkpyäøéçð øNa ïäì øzeäïäì øñàð õøàì eñðëpMî , ©¨¤§©§¦¨¦¤¦§§¨¨¤¤¡©¨¤
äøéçð øNa,sqei ax x`ane .'jp`vne jxwan zgafe' aezkyåokl §©§¦¨§

íìBòì' eðéðL Cëì ,ïBLàøä ïøézäì eøæçé ìBëé ,eìbL åéLëò©§¨¤¨¨©§§§¤¥¨¨¦§¨¨¦§¨
,'ïéèçBLdhigya miaiigy.elby xg`l elit`e mlerl £¦

:`xnbd zxne` .`aiwr iaxe l`rnyi iax zwelgna zx`an `xnbd
ììk øñzéà àì äåàz øNa ,øáñ àáé÷ò éaø ,éâìôéî÷ éàîamb §©¨¦§§¥©¦£¦¨¨©§©©£¨Ÿ¦§©§¨

aeig `ed ux`l mz`iaa ycgzpy dne ,ux`l eqpkpy mcew
,dhigyéøzLéà àì äøéçð øNa ,øáñ ìàòîLé éaø[xzed-]ììk ©¦¦§¨¥¨©§©§¦¨Ÿ¦§§¥§¨

xzid `ed ux`l mz`iaa ycgzpy dne ,ux`l eqpkpy mcew mb
.de`z xya

iaxe l`rnyi iax ixac lr mipice miweqt dnkn dywn `xnbd
:`xnbd dywn .`aiwrìàòîLé éaøì àîìLalr eehvpy ¦§¨¨§©¦¦§¨¥

,ux`l eqpkpy iptl mb dhigydáéúëc eðééä(d ` `xwie)úà èçLå' ©§¦§¦§¨©¤
,èçLå éàî àáé÷ò éaøì àlà ,'ø÷aä ïadhigy aeig did `l ixd ¤©¨¨¤¨§©¦£¦¨©§¨©

:`xnbd zvxzn .ux`l eqpkpy mcew,éðàL íéLã÷oic did mday ¨¨¦©¦
.ux`l eqpkpy mcew mb dhigy

:`xnbd dywnáéúëc eðééä ìàòîLé éaøì àîìLa(ak `i xacna) ¦§¨¨§©¦¦§¨¥©§¦§¦
'íäì èçMé ø÷áe ïàöä',.dhigyd lr eehvp xacna mby ixdàlà £Ÿ¨¨¦¨¥¨¤¤¨

,àáé÷ò éaøì,dhigy oic xacna did `lyèçMé ø÷áe ïàöä éàî §©¦£¦¨©£Ÿ¨¨¦¨¥
déì éòaéî íäì øçpé ,íäìweqta aezkl [did jixv-]zvxzn . ¨¤¦¨¥¨¤¦¨¥¥

zr dze`a :`xnbd,ïúèéçL àéä Bæ ïälL äøéçðdxezdyky §¦¨¤¨¤¦§¦¨¨
.zxzip dndad eay ote` lkl dzpeek ,dhigy oeyl dazk

:`xnbd dywnïðúc eðééä ìàòîLé éaøì àîìLaoldl(.dt) ¦§¨¨§©¦¦§¨¥©§¦§©
èçBMädigBãéa äìaðúðå,zrcn `lyoebk ,ie`xk dhgyp `ly ©¥§¦§©§¨§¨

e` diidya dhigya xg` leqt ici lr dyrpy e` ,dnebt oikqa
,dqxc,øçBpäå,dfgd cr dixigpn drxewyøwòîäåz` xwer - §©¥§©§©¥

,ohgey epi`e oxeag mewnn mipniqdúBqëlî øeèt.mcd z`iaxle ¨¦§©
.dhigy dpi` dxigpe ,die`x dhigy jixvy oeikn ,oaen l`rnyi

éànà ,àáé÷ò éaøì àlàxgep,úBqëlî øeètmcd ieqk lr ixd ¤¨§©¦£¦¨©©¨¦§©
mcd z` miqkn eide dhigyk dzid dxigp xacnae ,xacna eehvp

.enc z` dqkiy dfd onfa xgepd mb ok m`e ,dxigpd xg`lzvxzn
:`xnbdøñzéà øñzéàå ìéàBä±dxq`p ux`l eqpkpyny xg`n ¦§¦§©¦§©

.dliapk `l` dhigyk zaygp dpi` aeye ,dxq`p ixd ,dxigp
:`xnbd dywnøîàc àáé÷ò éaøì àîìLayàì äåàz øNa ¦§¨¨§©¦£¦¨§¨©§©©£¨Ÿ

áéúëc eðééä ,ììk øñzéà(ak ai mixac)éávä úà ìëàé øLàk Cà' ¦§©§¨©§¦§¦©©£¤¥¨¥¤©§¦
,'epìëàz ïk ìiàä úàåxwa lek`l miaiig mpi` ux`l eqpkiyky §¤¨©¨¥Ÿ§¤

li`e iavk d`neha mlke`l xyt` `l` ,miycwk dxdha o`ve
xya zlik`a exzed xacna s`y ixd .d`neha mb eiykr milk`pd

.[gafnd iab lr miaxw mpi` li`e iav ixdy] de`zéaøì àlà¤¨§©¦
ìàòîLé,de`z xyaa exq`p xacnaydéôeb ìiàå éáö[mnvr]éî ¦§¨¥§¦§©¨¥¦
éøL éåämpi`e md dig oin ixdy dlik`a mixzen eid m`d - £¥¨¥

zvxzn .li`e iavk melk`iy xnel aezkd zpeek dne ,llk miaixw
:`xnbdàðîçø øñà ék,daxwd `la xya xacna lek`läîäa ¦¨©©£¨¨§¥¨
àéæçc[die`xy-]àì ,äáø÷äì àéæç àìc äiç ìáà ,äáø÷äì §©§¨§©§¨¨£¨©¨§Ÿ©§¨§©§¨¨Ÿ

.àðîçø øñà̈©©£¨¨
:`aiwr iax zrca wtqäøéçð øNa éøáà ,äéîøé éaø éòaeidy ¨¥©¦¦§§¨¤§¥§©§¦¨

,xacna dlik`a mixzen.eäî ,õøàì ïänò ìàøNé eñéðëäL`ny ¤¦§¦¦§¨¥¦¨¤¨¨¤©
xyade xg`n `ny e` ,xacna wx did mlke`l xziddy xn`p

'dliap lk elk`z `l' meyn xeq`(`k ci mixac)`l dxigp zryae
z` driwtd dxigpdy oicd did xacna ixdy ,dndad dxq`p
,dndad dxq`p `l ux`l eqpkpyk mb ok m` ,dliap ly xeqi`d

:`xnbd zxxan .dliap xeqi` dndad lr lg `leúîéàdfi` lr - ¥©
.wtqd onfòáLa àîéìéàmipyeLákL,ux`d z` l`xyi ipa ¦¥¨§¤©¤¨§

eäì éøzLéà àîè øác àzLä,lek`l [mdl xzed-]áéúëcmixac) ©§¨¨¨¨¥¦§§¥§¦§¦
(`i e,'ebe zlcB mixr Kl zzl 'ebe ux`d l` Lidl` 'd L`iai iM dide'§¨¨¦§¦£¡Ÿ¤¤¨¨¤¨¤¨¨¦§ŸŸ

áeè ìk íéàìî íézáe,'YraUe Ylk`e 'ebeøa äéîøé éaø øîàå ¨¦§¥¦¨§¨©§¨§¨¨§¨§¨©©¦¦§§¨©
,áø øîà àaàlkn reayle lek`l dnglna dxezd dxizdy ©¨¨©©

n elit`e ,mizaa `vnpdéøéæçc éìúkok m`e .miyai mixifg xya - ¨§¥©£¦¥
àéòaî äøéçð øNadlik`a xzen `ed m` wtzqdl yi m`d - §©§¦¨¦©§¨

.f` xzed xifg xya elit` ixd ,el` mipya l`xyi ux`aàlà¤¨
lr `ed wtqdcr xacndn edexnyy dxigp xya,ïàkî øçàì§©©¦¨

,zexeq` zelk`n exzed `l df onfay ,ux`d zwelg zepy raya
.dliap xeqi` eilr lg m`díìBòì ,àîéà úéòaéàå`ed wtqd §¦¨¥¥¨§¨

elit`,eLákL òáLaeeäì éøzLà éklek`l mdl xzedy dne - §¤©¤¨§¦¦§§¥§
n wx `ed ,mi`nh mixacíéáëBk éãáBò ìL ììLizaa e`vny ¨¨¤§¥¨¦

la` ,ux`d z` eyakyk miprpkdéøzLéà àì eäãéczelk`n - ¦§Ÿ¦§§¥
:`xnbd dwiqn .exzed `l mnvr mdly zexeq`e÷ézx`yz - ¥

.wtqa cenrl dkldd
:zeaxl dpynd d`a dn x`al dkiynn `xnbdúépL ,äaø øîà̈©©¨©¥

a ycgl dpynd d`a dn zvxz -,'ïéèçBL ìkä'jixv ig lra lky ©Ÿ£¦
a dpynd dycig dn zvxiz oke ,zeter elit` ,dhigyíìBòìe'§¨

,'ïéèçBL,dhigy ila zxzip dnda oi` ,elb l`xyiy xg`l mby £¦
ila zenda lek`l ux`l mzqipk mcew mdl didy xzidl exfg `le

.dhigydéì úépLî éàî ,'íéèçBL ìka'`ay uxzn jpd dn - ©Ÿ£¦©§©¥¥
.zeaxlàîéz éëåhegyl xzeny zeaxl `ayøeöa ïéaoa` - §¦¥¨¥§
,dcgúéëeëæa ïéa,dcgäð÷ ìL úéîeø÷a ïéa,dcg dpw zkizg - ¥¦§¦¥¦§¦¤¨¤

ðäc àéîec àäéðz÷ Cmr cgi dpyp 'oihgey lka' ieaixd ixd - ¨§¨§¨¨¨¨¥
dpyndy xazqn okle ,'oihgey mlerle oihgey lkd' miieaixd

ok m`e ,oipr eze`a miieaix dyly dzpnðä éàClkd' [el`-] ¦¨¨
miwqer 'oihgey mlerle oihgeyïéèçBLa énð éàä ,ïéèçBLaoaen - §£¦©©¦§£¦

.mihgey mday mitqep mixac zeaxl d`a dpynd ly `tiqd mby
ðä éàåïéèçLða Cénð éàä ,`tiqd z` mb cinrdl jixv - §¦¨¨§¦§¨¦©©¦

,ïéèçLðahegyl xyt`y 'oihgey lka'n zeaxl xyt` i` ok m`e §¦§¨¦
.oihgeya oic dfy dpw ly zinexwae zikekfae xeva

:dpynd ixaca xg` xe`ia,àáø øîà àlàzeaxl d`a dpynd ¤¨¨©¨¨
miinrt dpyna xn`py dne ,mihgypa `le mihgeya mipicìkä'©Ÿ

'ïéèçBLééeúàì àãç ,[zeaxl-]éúek,hegyl xyk `ed mby £¦£¨§¥¥¦
lirl x`eank dhigydn izekd lk`y i`pzae(:b),ééeúàì àãçå©£¨§¥¥

øîeî ìàøNé,mcew oikqd z` el ewcay i`pzae ,hegyl xyky ¦§¨¥¨
lirl x`eank(my).,'ïéèçBL íìBòì'mihgeyy zeaxlíBia ïéa §¨£¦¥©
,äìéla ïéáelirl x`eank ,ecbpk dwea` yiy i`pzae(:bi),ïéa ¥©©§¨¥
,âbä Làøaiptn bba hegyl dlr `edy exn`iy miyyeg oi`e §Ÿ©©

yy,minyd `avl dxf dcearl hge,äðéôqä Làøa ïéazexnle ¥§Ÿ©§¦¨
dxf dcearl hgey `edy exn`i `ny mid jezl hegyl xeq`y
hgeyy dny gkeny iptn ,xzen dpitqd y`xa ,mid ly exyl

onwl x`eank ,ezpitq jlklzi `ly ick `ed ,mid jezl(:`n).ìka'©Ÿ
,'ïéèçBLmihgeyy zeaxlúéîeø÷a ïéa úéëeëæa ïéa øeöa ïéa £¦¥§¥¦§¦¥¦§¦
.äð÷ ìL¤¨¤

mihgey lka :dpyna epipy,äøéânäå øéö÷ ìbnî õeçx`ye ¦©©¨¦§©§¥¨
mdy xnelk ,miwpeg mdy meyn mrhde .zenibt oda yiy mipikq

.mze` mikzeg mpi`e ,zenibtd zngn mipniqd z` mirxew
:`xnbd zxtqnäeáà[eia`-]øãLå íât øãLå íât ,ìàeîLc- £¨¦§¥¨©§¨©¨©§¨©

dyr okle ,zxqe` dpi` efi`e zxqe` dnibt efi` xikdl cenll dvx
l`xyi ux` inkgl glye ,efl ef zenec opi`y zenibt daxd oikqa

.ylye miinrt ok dyre xfge ,opic dn le`yldéì eçìLux` inkg ¨§¥
lk ly dpic dn zrcl lkez epnny jcia didi df oniq ,l`xyi

,dnibteðéðL äøéâîkzlqet zenibt dayiy oikq xnelk ,epizpyna ¦§¥¨¨¦
zepeekn dizenibty dpyna diepyd dxibnk `id m` dhigyd z`
seqn jpxtv jilen dz`yky ,[zeief] mivwer ipy mbtl yie ,ownerl
y`xd cv ly uwera [zakrzn-] zxbeg jpxtv ,dy`xl oikqd
zxbeg jpxtv ,dteql dy`xn wcea dz`yke ,dnibtd jezl zqpkpe

.dteq ly uwera.mrhd z` jynda `xnbd zx`any itke
:zenibt da yiy oikq zece` `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
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oifge` mipy` cenr fi sc ± oey`x wxtzereay

àúùä ïëù ìëå.elbyk Ðäøéçð øùá íäì øåñàìik"c `xw `edda aizkck Ð

.'ebe "jp`vne jxwan zgafe" :'ebe "mewnd jnn wgxiäìçúáù.xacna Ðøúåä
äøéçð øùá íäìcrc llkn Ð "zgafe wgxi ik" :aizkc ,dil `wtp `xw i`dn Ð

.dgiafd lr eehvp `l `zydåìâù åéùëòå.dil xn`w sqei ax Ðàì äåàú øùá
ììë øñúéàcren ld` gzt l`e" `xwe Ð

i`de .aizk miycwa (fi `xwie) "e`iad `l

lk`z jytp ze` lka" (ai mixac) aizkc

de`z xyaa `xizid iiexe`l e`l "xya

dixfr oa xfrl` iax dil yixcck `l` ,`z`

dxez dcnil :(`,ct oileg) "mcd ieqk" wxta

`l` xya mc` lk`i `ly ,ux` jxc

lr xidfdl `a "zgafe ...wgxi ike" .oea`izl

`xwc ab lr s`e .ux`l eqpkiyk dhigyd

oinen ici lr ectpy oiycwend ileqta

elit` ,(`,al) zexekaa opinwenck ,irzyn

wxta opixn`ck ,ediipin oileg opixnb ikd

ileqtl li`e iav yiwn :(`,gk oileg) ipy

dhigya miycwend ileqt dn ,miycwend

oileg li`e iave ,dhigya li`e iav s` Ð

.edpipììë éøúùéà àì äøéçð øùáÐ

`l` ux`d z`iaa aezkd dlz `l jklid

`xw i`da aizkc dgiafe .de`z xya xzid

`gxe` `l` ,zilzp ux`d z`iaa e`l Ð

,inp i` .xya zlik`a dgiaf azknl `xwc

zgafe" :(`,eh) zexekaa opiyxcc i`nl

ectpy oiycwend ileqta oi` Ð "zlk`e

.dceare dfib `le ,dlik`e dgiaf xzid `l`

,dxfra oileg zhigy xeq`l ,inp i`

...wgxi ik" :(a,fp) oiyecwa dil opiyxcck

dz` i`e ,gaef dz` mewn wegixa Ð "zgafe

.mewn aexiwa gaefèçùåeehvp `nl` Ð

!xacnay cren ld`a dhigyd lräìáðúðå
e` diidy e` oikq znibt ici lr oebk Ð

.dqxcøçåðäåÐ dxigp oeyle .zrcn Ð

.dfgd cre dixigpn ,dkxe`l drxewy

ø÷òîäådperhc ,i`w digae .oipniq Ð

.li`e iav oebk ,ieqkúåñëìî øåèôÐ

ie`xa Ð "dqke jtye ...lk`i xy`" :aizkc

aiignc o`n elit`e .xacn aezkd dlik`l

,dcen `kd Ð dtxh z`vnpe hgeya ieqk

dkity dkity xnbc ,opira `din dhigyc

wxta ,aizk dhigy mzde ,ueg ihegyn

.(`,dt oileg) "mcd ieqk"éáøì àìà
àáé÷ò,eehvp xacna mcd ieqk lr Ð

!ieqk irap inp dfd onfa xgepde ,ozhigy dzid ozxigpeìëàé øùàë êàip`y it lr s`y .ux`l eqpkzyn o`ve xwal eplk`z ok Ð d`neha li`e iav eiykr Ð

.zg` dxrwa oilke` xedhde `nhdy ,eiykr ly li`e iavk `l` ,ycewd zxdha lk`il oikixv oi` Ð eiykr ly miycwk ,ux`l eqpkzyn oilegl dhigy opirhn

.'ek l`rnyi iaxl `l`àðîçø øñà éë.xacna de`z xya Ðìàøùé åñéðëäùozqipk xg` olke`l edn ,`aiwr iaxc `ail` Ð?dxigp xya `pngx xq` ik :opixn` in

xky lawe yexce .`py `l `nlc e` .ixqzn `l ez Ð dzid xzid ozxigp zryae li`ed ,xacnd on ze`ae zexegpd la` ,lek`l ok ixg` xegpl ilin ipd Ð d`ia xg`l

xar xaky it lr s`e zn`d lr cenrl ep` oikixvy ,`edéøéæçã éìúë ?.y"piwa* oixewy miyai mixifg ='åâå áåè ìë íéàìî íéúáå."zraye zlk`e" `xwc ditiq Ð

ïàëî øçàì àìàmipy raye eyak mipy ray .'ebe "jiaie` lly z` zlk`e" :(k mixac) aizkck ,lly zrya `l` d`neh `pngx edl `xy `lc .ewlgy raya epiidc Ð

.(`,bi oikxr) "oikxrp oi`" wxta opixn`ck Ð ewlgíéåâ ìù ììù."jiaie` lly z`" :inp aizke ,"z`ln `l xy`" :(e mixac my) aizkck Ðïéèçåù ìëä úéðùznwene Ð

.ser elit`e dhigy miperh lkd :oxn`ck ,oihgypa dlïéèçåù íìåòìålk`p xya oi`e ,oey`xd oxizidl exfg `l elby it lr s`c opirny`c ,oxn`ck dil znwen inp Ð

.dhigya `l`'åë øåöá ïéá àîéú éëå.oihgeya `l` ,iiexe`l `z` oihgypa e`lc Ðàáø øîà àìà.oizipzna ipzc izxz "oihgey lkd"e .oihgeya dlek Ðéúåëì àãç
ãîåùîì àãçå.(`,b oileg) oiwxit yixa oxn`ck Ðäìéìá ïéá.(`,bi oileg) `pniwe`ck ,ecbpk dwea`yk Ðââä ùàøá ïéádler minyd `avl :exnilc opiyiig `le Ð

.hegyläðéôñä ùàøá ïéá.jixv `ed ezpitq xwplc `zlin `gkenc ,ixy dpitqd y`xa ,mini jezl oihgey oi` :(`,`n oileg) onwl opzc ab lr s`e Ðíâô øãùå íâô
øãùå.ylye minrt dyr ok ,dxyk efi`e dxeq` efi` rcil l`xyi ux`l xcye ,efl ef zenec opi`y daxd zenibt oikqa dyr Ðäéì åçìù.zenibta jl `di df oniq Ð

åðéðù äøéâîëdy`xn wcea dz`yke ,y`xd cv ly uwera zxbeg jpxtv dy`xl oikqd seqn jpxtv jilen dz`yk ,mivwer ipy mbtl yie ownerl zepeekn dizenibty Ð

.dteq ly uwera zxbeg jpxtv dteql
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ìëå:(`,hi zekn) "oiweld od el`"a iqxbc mixtql Ð `aeh edl ewigx`c `zyd oky

m`c ,dywe .zenad exzed l`rnyi iaxl ok m` ,"`al cizrl dyciw `l mlerl"

oeik ,ith edl eaixw` ,daxc` ?ith edl ewigx`c l`rnyi iaxl :`kd xn`w i`n ok

!zenad exzedc

éáøÐ llk xqzi` `l de`z xya xaq `aiwr

`cg xn` xn `nlc ?`d dil `pn :dniz

iaxl i` :xnel yie !ibilt `le ,`cg xn` xne

dxzed ikid ok m` ,de`z xya xqzin `aiwr

`irac dcen miycwac ?dxigp xya mdl

`d Ð li`e iava i`e .jenqa rnynck ,dhigy

xwa aizk dxigp xzid dipin opiyxcc `xwa

jxwan zgafe jnn wgxi ik" aizkck ,o`ve

edine .dgiaf era `l `xwirnc llkn ,"jp`vne

dxigp xzidc `xw inewe`l dil dedc ,dyw

.daxwdl efg `lc ,oinen ilraaéëixzyi`

opiqxb `l Ð ixzyi` `l edcic mieb ly lly

didy rnyn did oeyldc ."`py `l `nlc e`"

.`l i` edcic ixifgc ilzk ixzyi` i` wtzqn

ixifgc ilzkn wtzqp `l dlgznc ,epi` dfe

exgpy dna `l` ,e`ayk exgpy dna e` edcic

xac elit`c el dywd cenlzde .xzida xacna

dlgza xegpl elit`c ,xnelk ,edl ixzy` `nh

:ipyne .mcew exgpy dn oky lk Ð mixzen md

,edcic `le edl ixzyi` mieb ly lly `nlc

dna ol `irain xity `zyde .xegpl xeq` jkle

.xzida exgpy
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`oifgeקנו mipya cenr fi sc ± oey`x wxtzereay

äøéâîë ïåãéú äáøä úåîéâô äá ùéù ïéëñ,zkqkeqnl zxbe` oia welig da oi`e Ð

,cg` uwer `l` dnibtl oi`y epiid zkqkeqnc .dleqt zekqkeqn mlek elit`y

`le jiledya dnibt `cg `ki` ik onwl dl opixykne ,zfgyna wlged ipyd uwere

.oipniql ribdyn uwera dhigyd drbt `ly ,`iadàðéëñã àùéøà àîéé÷ã àåäå
xerd ekzgp `l oiicr uwerl ribdyky Ð

.ezcixia oniqd z` uwerd rxwiy ,xyade

olek elit` ,daxd zenibt yiy o`k la`

yilgn oey`xd mbt ly uwer Ð zekqkeqn

.erxewe oniql `a ipyd mbtde ,xyade xerd

xivw lbna hgeyd :(`,gi oileg) opzc `de

iptn Ð oixiykn lld zia dzkild jxc

c`n mitetk zenibtd ivwer xivw lbny

la` ,llk mzkild jxc mirxew oi`e c`n

,ezcixia elit` rxew setk epi`y uwer

.mbtd jezl qpkpe epnn cxei oniqdy

äøùë úëñëåñî.lif`e yxtncke Ðéðùî
úåçåøcg` ,mbtl mivwer ipy yiy Ð

(e ilyn) oeyl "zxbe`" .eteql cg`e ey`xl

,dtiq` oeyl ,"dlk`n xivwa dxb`"

.divwer ipy oia dkezl oxetivd zxbe`y

úçà çåøî,cg` uwer `l` dnibtl oi`y Ð

`l` zxbe` dpi`e ,zfgyna wlged ipyde

jeqkq oeyle .xyade oikqd zkqkeqn

*1:(hi ediryi) enk ,frla x"ilynp`

."mixvna mixvn izkqkqe"àî÷ àùøåî
ùéìçî`a ipyde ,ipyd iptl xyae xer Ð

.erxewe oniqa rbeteàðéëñã àôøåçmcew Ð

.mbtl ribiyùéìçî* Ð2,frla h"yfapih`

:enke "icec ilyg" :(`,fr zeaezk) enk

wxta "oiif ilk ediipin ilygc""odici` iptl"

oirxew mbtd ivwer lke .(`,fh dxf dcear)

`edyk oiae ea erbeta oia ,oikzeg oi`e od

:epipy ixdy ,`id oke .izrny jk .epnn cxei

.dxibnk oeciz daxd zenibt da yiy oikq

`cga biltnwcn ,xn`w zekqkeqn elit`e

,biltn `l `aehae zkqkeqnl zxbe` oia

cvl cg` cvl divwer lk elit` rnyne

`nl` ,`iad `le jilede oikqd y`x

.rxew inp ezcixiaàðéëñã àùéøà àîéé÷ã
Ðoikql gk did `l jiledl ligzdyky

wtq o`k oi`e ,mbtd xary cr yilgdl

.oniqa uwerd rbp `nyäøéùë åúèéçùÐ

`le jiledyke ,`pikqc `yixa `nwe`cke

.`iaie jilei `ny ,dlgzkl hegyi `l ikd elit`e .`iadãøåéå äìåò.my jenp oikqd iede zfgyna mivwerd ewlgede lecb mbt dnbtpy oebk Ðäìåñô úëñëåñîÐ

.caric elit`äàñàñì àéîã* Ð3* ,dl oi` mbt la` wlg dit oi`y oikq jk .wlg epi`y milayd owf ,`"hyix`4.frla `"xty`äæá íúèçùå,aizk le`ya Ð

.mdl wca oikq dpin rny "dfa" xn`wcneá÷ð éàã ïåéëã!aiwp mbt `ki` i` `dc ,dwica opirac `hiyt Ð `txhin hyeel Ð'åë åøîà àìopitli `xwn op`e Ð

.dlàùîéùáxkip oikqa mbt yi m`e ,oikq ly dliva lkzqne ,dlrnl dceg ,ynya dcinrne jled :`pixg` `pyil .iax itn .dcega oi`exe ynya dze` mipzep Ð

.mbta dqpkp dngdy ,lva `edàéîájted Ðjted :`pixg` `pyil .dzkilda mina uixg oink dyer uwer mbt yi m`e ,hrn drbepe mind ipt lr dkilene dhnl dceg

.ixen oeyl .dy`x cr jlil mileki oi`e my miltep mbt my yi m` ,erav`a dceg lr sihne ,dhnl dy`x ,retiya ecia dfge`e dlrnl dcegäìëà àøùéád`a `id Ð

xac `ny ,dwica `ied `l xg` xaca la` .oniqd xya ea rbti ok Ð mbta rbet df xya m` ,erav` xyaa e` `pyil yixa e` ,xyaa dzwica xwir jkitl ,xya jezgl

.oniqd lwlwl mbt oi`y it lr s` ,ohw mbt jezl qpkp i`cn xzei jx `edy xac e` ,xbeg epi`e ohw mbt lr xaer dywàøùéáà.rav`d xya Ðàúçåø àúìúàåÐ

.rxwpe uwera oniqd fg`pe ,dciva dceg iaer mbtp `ny ,oiccvae eceg rvn`aøùéé.ziyr dti Ðàðäë áø øîà ïëåipeltc dinyn xn`c `kid lk .dkixv jkc Ð

.iy` ax clep `ax zny mei :(a,ar oiyecw) "oiqgei dxyr"a xn`ck ,mlern `ax z` d`x `l iy` axc `d ik .epnn delawy rny mixg`n `l` ,epnn drny `làúìúà
éëéøö àì àúçåø.o`kle o`kl geexzn `ed oikq ly dceg ekzgy oeikn oniqa ,oirbep oikqd iciv oi`c ,ol ztki` `l dciva mbt my yi m`e Ðäðåáéìì íãå÷ äãåãéçù

.ceciga jzgp `ed oeaila oniqd dpiekiy mcew Ðïéããö àëéà àäiclep zetxh ipniq ixde .dhigy xnbzy mcew oikqd iciva eekpy Ðelit`e !sxyp hyeedy oeik da o

.dhigy xg`l wcea Ð dhigy mcew wca `le gky m`e ,`zgex zlz`e `xteh`e `xyia` `kixv :ixn`c ,i`xen` edleke iy` axe `pdk axe `g` axk ol `niiw ikd

ïä úåîéâô ùìù.cg` xeriyl Ðçñôá íöò úîéâô.[ai zeny] "ea exayz `l mvr"c e`la dilr xearl Ðøåëáá ïæåà úîéâô,dpicna eilr hgyil men ea zeidl Ð

.hwp `ziinwe ,my mixkfpd dnibt ly oinen x`yl oicd `ede .qegqd on epf` dnbtp :(`,fl zexeka) opzcíéùã÷á íåî úîéâômda yiy ,minlye z`hg oebk ,zeawp Ð

s`c opireny`l `kd hwpnl jixhvi`e .oiycwena Ð dawp ly mgxd zia zty Ð dexrd e` ,xekaa oaefd mbtp :(a,hl) zexekaa mzd opzcke ,xekaa zebdep opi`y zenibt

miycwd lk llka xeka `dc ,llka oleke miycwa men znibt hwpil :`iyw i`e .oxetv da xebgzy icka dixeriy ikd elit` ,i`d ilek dnibt dia `xkpin `lc ab lr

hgyp xekad oi`e dndaa oilqet daxd oinenc .dpicna eilr hgyil ied `l xenb men la` ,`lqtin oxetv zxibg icka `ed daxwdn lqtil :`pin` ded ,ikd `pz i` !`ed

.dpicna hgyil oiprl zexekaa dxkfedy ,xekaa ofe` znibt `pz ikdle ,'ek dpicna `le ycwna `l mdilr oihgey oi`y el`e :(`,`n zexeka) opzck ,odilrçáæîÐ

gaef dz` eilr ike ,'ebe "jinly z`e jizeler z` eilr zgafe" :(`,hp migaf) "miycw iycw" wxta miycw zhigya opitlick ,leqt mbtpy?onfa `le mly `edy onfa `l`

.ezwfga `edyk xnelk ,`ed eliaya Ð "eilr" i`de .xqg `edy
øåâçúù
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ïàë`niiwc `de ,`pikqc `yix` `niiwc `d :iiepyl ivn ded Ð `iade jiledy

.rvn`aàøùéáà.dpw meyn `xteh`e ,hye meyn `xyia` Ð `xteh`e

úîéâôÐ xekaa ofe` znibt ,ediiexz jixhvi` Ð miycwa men znibt xekaa ofe`

i` .xeka llka `ied `lc dawp ly dexr meyn jixhvi` miycwe ,dpicna eilr hegyl

men znibt `nip `lc Ð miycw jixhvi` ,inp

zxibgn zegt `ied gafnd iab lrn leqtil

,gafn znibt ediicda aiyg `lc `de .oxetvd

meyn :xninl epivn Ð od zenibt rax` `nile

mipa`" (fk mixac) aizk `icda gafn znibtc

"minz" aizk inp miycwac ab lr s` ."zenly

zenewn dnkac ,dnibt `la ynn rnyn `l Ð

.mvrd e` xyad epnn jzgp m` opiyiig `l
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חולין. פרק ראשון - הכל שוחטין דף יז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc oileg(iriax meil)

ïBcéz ,äaøä úBîéât da LiL ïékñ[zaygp±äøéâîkxeqnk - ©¦¤¥¨§¦©§¥¦¦§¥¨
.'zkqkeqn' `id m` oia 'zxbe`' `id m` oia ,da hegyl xeq`y

åoikq,úçà äîéât àlà da ïéàLdnibtd m`úøâBàxyad z` §¤¥¨¤¨§¦¨©©¤¤
,dkezl.äìeñt`id m`eúëñëeñî,da jqkzqn xyady -.äøLk §¨§§¤¤§¥¨

:`xnbd zxxan .`ziixad ixac z` zx`an `xnbdàéîc éëéä¥¦¨§¨
[idn-]úøâBàe,úøâBà ,øæòéìà éaø øîà .úëñëeñî àéîc éëéä ¤¤¥¦¨§¨§§¤¤¨©©¦¡¦¤¤¤¤

úBçeø ézLî,dnibtd iciv ipya mivwer ipy dnibtl yiy - ¦§¥
z`vnpe ,zxvrp `id ,dnibtd mewn lr oxetiv mixiarn xy`ke

.mivwerd ipy oia [zxb`p]úçà çeøî ,úëñëeñîdpid dnibtdy - §§¤¤¥©©©
,zfgyn ici lr fgyedy wlg oikqd ly ipyd ecive ,cg` cvn wx
z`vl lekie ,dkeza xb`p epi` ,dnibtl qpkp xyad xy`ke

.oikqa 'jqkzqn'y `l` ,jiyndle
:`xnbd dywn,úBçeø ézLî àðL éàîmeyn ,dleqtyàLøBîc ©§¨¦§¥§§¨

òæa àøúa àLøBîe Léìçî àn÷yilgn oey`xd uwerdy - ©¨©£¦§¨©§¨¨©
mipniqd jk xg` xy`k jkle xyade xerd z` [wc dyere ccxn-]

ok m` ,mirxwp md ipyd uwerd jxc mixaerçeøîénð úçà`dz ¥©©©©¦
,dleqtixdyLéìçî àðékñc àôøeçxerd lr xaerd oikqd ceg - §¨§©¦¨©£¦

,oikqa dnibtd mewnl ribnyk f`e ,mze` rxew xyadeòæa àLøBî§¨¨©
:`xnbd zvxzn .oniqd z` zrxew dnibtd -àLéøà íéà÷c§¨¦©¥¨

àðékñcokle ,oikqd zligza zcner dnibtdy ote`a xaecn - §©¦¨
oi`e ,minly oiicr xyade xerd ,dndad x`eeva zrbet dnibtdyk

.mipniql dribn dnibtd
:`xnbd dywnìçî àìæà ék óBñ óBñàLz` jilen `edyk - ¦©§¨©§§¨

[wc dyrp] ylgp x`eevde mirxwp xyade xerd ,x`eevd lr oikqd
,oikqd ceg ici lrokn xg`leòæa àúà ékjiynn `ed xy`k - ¦¨¨¨©

ici lr mirxwp mipniqd ,ezligzl eteqn oikqd z` xifgne hegyl
xaecn :`xnbd zvxzn .dnibtdéìBäL ïBâkC,oikqd z`àìå §¤¦§Ÿ

àéáä.eil` dxfg dze` ¥¦
ìL ,àáø øîàèBçLé àì ,úøâBà .ïékña úBcî L,daèçL íàå ¨©¨¨¨Ÿ¦§©¦¤¤Ÿ¦§§¦¨©

úëñëeñî .äìeñt BúèéçLwx uwer dl yiy dnibt da yiy - §¦¨§¨§§¤¤
ezhigy `iad `le oikqd z` jiled m` oicd xwirne ,cg` cvn

z`f lka ,dxykälçzëì da èBçLé àì,`iaie jilei `nyíàå Ÿ¦§¨§©§¦¨§¦
èçL,`iadl `le jiledl xdfpe daäøLk BúèéçLãøBéå äìBò ¨©§¦¨§¥¨¤§¥
ïékñaj` ,dwlgedy cr dze` efigyde ,dnibt da dzidy oikq - §©¦

,oikqd x`yn jenp dnibtd mewndlbrzd oikqd dfgydd ici lre
,dnipt hrnälçzëì da èçBL. ¥¨§©§¦¨

déîMî ïì zøîà ,éMà áøì äéîçð áøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©§¤§¨§©©¦¨§©§¨¦§¥
àéðz] (àáø øîà) àäå ,äìeñt úëñëeñî ,àáøcepipy - §¨¨§§¤¤§¨§¨©§¨

`ziixaa.äøLk úëñëeñî [:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì- §§¤¤§¥¨Ÿ©§¨¨
ote`a md `ax ixacéìBäLàéáäå Cdhigyd okle ,oikqd z` ¤¦§¥¦

eli`e .dleqtïàk,`ziixaa ±éìBäL,àéáä àìå C.dxyk okle ¨¤¦§Ÿ¥¦
,éMà áøì àéåà áøc déøa àçà áø déì øîàoikqd m`àéîc ¨©¥©©¨§¥§©©§¨§©©¦¨§¨

äàñàñì,dnibt da oi` la` ,dwlg oikqd oi`y ,mileaiyd owfl - §©§¨
éàî.da hegyldéì øîà,iy` axïðéìëàå ,déøNaî ïì áéäé ïàî ©¨©¥©¨¦¨¦¦§¥§©§¦¨

,epnn lke`e ,ef dnda xyan epl ozi in -dligzkl xzeny xnelk
.da hegyl

:oikq zwica aeig zece`ì ïépî ,àcñç áø øîàaeigïékñ ú÷éãa ¨©©¦§¨¦©¦§§¦©©¦
dnibt da oi`yøîàpL ,äøBzä ïî(cl ci '` l`eny)mrl le`y xn`y ¦©¨¤¤¡©

EdiU Wi`e FxFW Wi` il` EWiBd'.'ízìëàå äæa ízèçLe'dfa'e ©¦¥©¦§¦§¥§©§¤¨¤©£©§¤
okle ,dweca oikqa `l` hegyl xeq`y ,mdl ozpy oikqa epiid
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קנז oifge` mipya cenr fi sc ± oey`x wxtzereay

äøéâîë ïåãéú äáøä úåîéâô äá ùéù ïéëñ,zkqkeqnl zxbe` oia welig da oi`e Ð

,cg` uwer `l` dnibtl oi`y epiid zkqkeqnc .dleqt zekqkeqn mlek elit`y

`le jiledya dnibt `cg `ki` ik onwl dl opixykne ,zfgyna wlged ipyd uwere

.oipniql ribdyn uwera dhigyd drbt `ly ,`iadàðéëñã àùéøà àîéé÷ã àåäå
xerd ekzgp `l oiicr uwerl ribdyky Ð

.ezcixia oniqd z` uwerd rxwiy ,xyade

olek elit` ,daxd zenibt yiy o`k la`

yilgn oey`xd mbt ly uwer Ð zekqkeqn

.erxewe oniql `a ipyd mbtde ,xyade xerd

xivw lbna hgeyd :(`,gi oileg) opzc `de

iptn Ð oixiykn lld zia dzkild jxc

c`n mitetk zenibtd ivwer xivw lbny

la` ,llk mzkild jxc mirxew oi`e c`n

,ezcixia elit` rxew setk epi`y uwer

.mbtd jezl qpkpe epnn cxei oniqdy

äøùë úëñëåñî.lif`e yxtncke Ðéðùî
úåçåøcg` ,mbtl mivwer ipy yiy Ð

(e ilyn) oeyl "zxbe`" .eteql cg`e ey`xl

,dtiq` oeyl ,"dlk`n xivwa dxb`"

.divwer ipy oia dkezl oxetivd zxbe`y

úçà çåøî,cg` uwer `l` dnibtl oi`y Ð

`l` zxbe` dpi`e ,zfgyna wlged ipyde

jeqkq oeyle .xyade oikqd zkqkeqn

*1:(hi ediryi) enk ,frla x"ilynp`

."mixvna mixvn izkqkqe"àî÷ àùøåî
ùéìçî`a ipyde ,ipyd iptl xyae xer Ð

.erxewe oniqa rbeteàðéëñã àôøåçmcew Ð

.mbtl ribiyùéìçî* Ð2,frla h"yfapih`

:enke "icec ilyg" :(`,fr zeaezk) enk

wxta "oiif ilk ediipin ilygc""odici` iptl"

oirxew mbtd ivwer lke .(`,fh dxf dcear)

`edyk oiae ea erbeta oia ,oikzeg oi`e od

:epipy ixdy ,`id oke .izrny jk .epnn cxei

.dxibnk oeciz daxd zenibt da yiy oikq

`cga biltnwcn ,xn`w zekqkeqn elit`e

,biltn `l `aehae zkqkeqnl zxbe` oia

cvl cg` cvl divwer lk elit` rnyne

`nl` ,`iad `le jilede oikqd y`x

.rxew inp ezcixiaàðéëñã àùéøà àîéé÷ã
Ðoikql gk did `l jiledl ligzdyky

wtq o`k oi`e ,mbtd xary cr yilgdl

.oniqa uwerd rbp `nyäøéùë åúèéçùÐ

`le jiledyke ,`pikqc `yixa `nwe`cke

.`iaie jilei `ny ,dlgzkl hegyi `l ikd elit`e .`iadãøåéå äìåò.my jenp oikqd iede zfgyna mivwerd ewlgede lecb mbt dnbtpy oebk Ðäìåñô úëñëåñîÐ

.caric elit`äàñàñì àéîã* Ð3* ,dl oi` mbt la` wlg dit oi`y oikq jk .wlg epi`y milayd owf ,`"hyix`4.frla `"xty`äæá íúèçùå,aizk le`ya Ð

.mdl wca oikq dpin rny "dfa" xn`wcneá÷ð éàã ïåéëã!aiwp mbt `ki` i` `dc ,dwica opirac `hiyt Ð `txhin hyeel Ð'åë åøîà àìopitli `xwn op`e Ð

.dlàùîéùáxkip oikqa mbt yi m`e ,oikq ly dliva lkzqne ,dlrnl dceg ,ynya dcinrne jled :`pixg` `pyil .iax itn .dcega oi`exe ynya dze` mipzep Ð

.mbta dqpkp dngdy ,lva `edàéîájted Ðjted :`pixg` `pyil .dzkilda mina uixg oink dyer uwer mbt yi m`e ,hrn drbepe mind ipt lr dkilene dhnl dceg

.ixen oeyl .dy`x cr jlil mileki oi`e my miltep mbt my yi m` ,erav`a dceg lr sihne ,dhnl dy`x ,retiya ecia dfge`e dlrnl dcegäìëà àøùéád`a `id Ð

xac `ny ,dwica `ied `l xg` xaca la` .oniqd xya ea rbti ok Ð mbta rbet df xya m` ,erav` xyaa e` `pyil yixa e` ,xyaa dzwica xwir jkitl ,xya jezgl

.oniqd lwlwl mbt oi`y it lr s` ,ohw mbt jezl qpkp i`cn xzei jx `edy xac e` ,xbeg epi`e ohw mbt lr xaer dywàøùéáà.rav`d xya Ðàúçåø àúìúàåÐ

.rxwpe uwera oniqd fg`pe ,dciva dceg iaer mbtp `ny ,oiccvae eceg rvn`aøùéé.ziyr dti Ðàðäë áø øîà ïëåipeltc dinyn xn`c `kid lk .dkixv jkc Ð

.iy` ax clep `ax zny mei :(a,ar oiyecw) "oiqgei dxyr"a xn`ck ,mlern `ax z` d`x `l iy` axc `d ik .epnn delawy rny mixg`n `l` ,epnn drny `làúìúà
éëéøö àì àúçåø.o`kle o`kl geexzn `ed oikq ly dceg ekzgy oeikn oniqa ,oirbep oikqd iciv oi`c ,ol ztki` `l dciva mbt my yi m`e Ðäðåáéìì íãå÷ äãåãéçù

.ceciga jzgp `ed oeaila oniqd dpiekiy mcew Ðïéããö àëéà àäiclep zetxh ipniq ixde .dhigy xnbzy mcew oikqd iciva eekpy Ðelit`e !sxyp hyeedy oeik da o

.dhigy xg`l wcea Ð dhigy mcew wca `le gky m`e ,`zgex zlz`e `xteh`e `xyia` `kixv :ixn`c ,i`xen` edleke iy` axe `pdk axe `g` axk ol `niiw ikd

ïä úåîéâô ùìù.cg` xeriyl Ðçñôá íöò úîéâô.[ai zeny] "ea exayz `l mvr"c e`la dilr xearl Ðøåëáá ïæåà úîéâô,dpicna eilr hgyil men ea zeidl Ð

.hwp `ziinwe ,my mixkfpd dnibt ly oinen x`yl oicd `ede .qegqd on epf` dnbtp :(`,fl zexeka) opzcíéùã÷á íåî úîéâômda yiy ,minlye z`hg oebk ,zeawp Ð

s`c opireny`l `kd hwpnl jixhvi`e .oiycwena Ð dawp ly mgxd zia zty Ð dexrd e` ,xekaa oaefd mbtp :(a,hl) zexekaa mzd opzcke ,xekaa zebdep opi`y zenibt

miycwd lk llka xeka `dc ,llka oleke miycwa men znibt hwpil :`iyw i`e .oxetv da xebgzy icka dixeriy ikd elit` ,i`d ilek dnibt dia `xkpin `lc ab lr

hgyp xekad oi`e dndaa oilqet daxd oinenc .dpicna eilr hgyil ied `l xenb men la` ,`lqtin oxetv zxibg icka `ed daxwdn lqtil :`pin` ded ,ikd `pz i` !`ed

.dpicna hgyil oiprl zexekaa dxkfedy ,xekaa ofe` znibt `pz ikdle ,'ek dpicna `le ycwna `l mdilr oihgey oi`y el`e :(`,`n zexeka) opzck ,odilrçáæîÐ

gaef dz` eilr ike ,'ebe "jinly z`e jizeler z` eilr zgafe" :(`,hp migaf) "miycw iycw" wxta miycw zhigya opitlick ,leqt mbtpy?onfa `le mly `edy onfa `l`

.ezwfga `edyk xnelk ,`ed eliaya Ð "eilr" i`de .xqg `edy
øåâçúù
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ïàë`niiwc `de ,`pikqc `yix` `niiwc `d :iiepyl ivn ded Ð `iade jiledy

.rvn`aàøùéáà.dpw meyn `xteh`e ,hye meyn `xyia` Ð `xteh`e

úîéâôÐ xekaa ofe` znibt ,ediiexz jixhvi` Ð miycwa men znibt xekaa ofe`

i` .xeka llka `ied `lc dawp ly dexr meyn jixhvi` miycwe ,dpicna eilr hegyl

men znibt `nip `lc Ð miycw jixhvi` ,inp

zxibgn zegt `ied gafnd iab lrn leqtil

,gafn znibt ediicda aiyg `lc `de .oxetvd

meyn :xninl epivn Ð od zenibt rax` `nile

mipa`" (fk mixac) aizk `icda gafn znibtc

"minz" aizk inp miycwac ab lr s` ."zenly

zenewn dnkac ,dnibt `la ynn rnyn `l Ð

.mvrd e` xyad epnn jzgp m` opiyiig `l
dnke
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!íëç ìL BãBák éðtî àlà íëçì ïékñ úBàøäì eøîà àì :ïðçBé éaø øîàäå¯àø÷e ,ïðaøcî §¨¨©©¦¨¨Ÿ¨§§©§©¦¤¨¨¤¨¦§¥§¤¨¨¦§©¨©§¨
.àLîéLa dì é÷ãa àáøòîa .àeä àîìòa àzëîñà÷ãa úLL áø .àiîa dì e÷ãa àòcøäða ©§©§¨§¨§¨§©§§¨¨§¦¨§¦§¨¦§©§§¨¨§¨§©¨©¥¤¨©

,äìëà àøNéa :éøîà àøeña .äøòOä èeça dì ÷ãa á÷òé øa àçà áø .déðMéì Léøa dì̈§¥¦¨¥©©¨©©£Ÿ¨©¨§©©£¨§¨¨§¦¦§¨¨§¨
déì øîà .àúçeø àúìzàå àøôehàå àøNéaà ä÷éãa àëéøö :àtt áø øîà .d÷cáì àøNéa¦§¨¦§§¨£©©©¨§¦¨§¦¨©¦§¨§©§¨§©§¨¨¨¨£©¥
:àáøc déîMî déì zøîàc ,CîMî àiLøLî áøc déøa ànñ áø ïì øîà ,éLà áøì àðéáø̈¦¨§©©¦£©¨©©¨§¥§©§¨§¦¨¦§¨©£©§§¥¦§¥§¨¨
,éøîà àøôehàå àøNéaà :déì øîà .àúçeø àúìzàå àøôehàå àøNéaà ä÷éãa àëéøö§¦¨§¦¨©¦§¨§©§¨§©§¨¨¨¨£©¥©¦§¨§©§¨£©¦
déîMî ,éøîà àúçeø àúìzàå àøôehàå àøNéaà :éøîàc àkéà .éøîà àì àúçeø àúìzàå§©§¨¨¨¨¨£©¦¦¨§¨§¦©¦§¨§©§¨§©§¨¨¨¨£©¦¦§¥
dén÷ì ïékñ eúééà .éLà áøc dén÷ éáúé eåä àáøc déøa àçà áøå àðéáø .éøîà àì àáøc§¨¨¨£©¦¨¦¨§©©¨§¥§¨¨£¨§¦©¥§©©¦©§©¦§©¥
àúìzàå àøNéaàå àøôehà d÷ãa !à÷ãéa :àáøc déøa àçà áøì déì øîà ,d÷cáì éLà áøc§©©¦¦§§¨£©¥§©©¨§¥§¨¨¦§¨§©¨©§¨§©¦§¨§©§¨¨
àúìzà ,àëéøö àøNéaàå àøôehà :øîà øîéé áø .àðäk áø øîà ïëå ,øLéé :déì øîà .àúçeø¨¨£©¥¦©§¥£©©¨£¨©¥¨£©©§¨§©¦§¨§¦¨©§¨¨

da èçLå ïékñ ïaéì :ìàeîL øîà àøéæ éaø øîà àì éî .àëéøö àì àúçeø¯,äøLk BúèéçL ¨¨¨§¦¨¦¨¨©©¦¥¨¨©§¥¦¥©¦§¨©¨§¦¨§¥¨
àëä ,çååø çååøî äèéçMä úéa :ïðéøîàå !ïéããö àkéàä :ïì àéL÷å ;dðeaéìì íãB÷ dãecéçL¤¦¨¥§¦¨§©§¨¨¨¦¨§¨¦§¨§¦©¥©§¦¨¦§¨¨©¨¨

éîð¯ìL ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà àðéè÷ áø øa àðeä áø øîà !çååø çååøî äèéçMä úéaL ©¦¥©§¦¨¦§¨¨©¨©©¨©©§¦¨¨©©¦¦§¤¨¦¨Ÿ

:øîà àcñç áøå ;íéLã÷a íeî úîéât ,øBëáa ïæBà úîéât ,çñta íöò úîéât :ïä úBîéât§¦¥§¦©¤¤©¤©§¦©¤¦§§¦©§¨¨¦§©¦§¨¨©
.çaænä úîéât éãk ïúîéât ,ïleëå .éøééî à÷ àì ïéleça ?Cãéàå .ïékñ úîéât óà©§¦©©¦§¦¨§¦¨¨©§¥§¨§¦¨¨§¥§¦©©¦§¥©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc oileg(iriax meil)

ïBcéz ,äaøä úBîéât da LiL ïékñ[zaygp±äøéâîkxeqnk - ©¦¤¥¨§¦©§¥¦¦§¥¨
.'zkqkeqn' `id m` oia 'zxbe`' `id m` oia ,da hegyl xeq`y

åoikq,úçà äîéât àlà da ïéàLdnibtd m`úøâBàxyad z` §¤¥¨¤¨§¦¨©©¤¤
,dkezl.äìeñt`id m`eúëñëeñî,da jqkzqn xyady -.äøLk §¨§§¤¤§¥¨

:`xnbd zxxan .`ziixad ixac z` zx`an `xnbdàéîc éëéä¥¦¨§¨
[idn-]úøâBàe,úøâBà ,øæòéìà éaø øîà .úëñëeñî àéîc éëéä ¤¤¥¦¨§¨§§¤¤¨©©¦¡¦¤¤¤¤

úBçeø ézLî,dnibtd iciv ipya mivwer ipy dnibtl yiy - ¦§¥
z`vnpe ,zxvrp `id ,dnibtd mewn lr oxetiv mixiarn xy`ke

.mivwerd ipy oia [zxb`p]úçà çeøî ,úëñëeñîdpid dnibtdy - §§¤¤¥©©©
,zfgyn ici lr fgyedy wlg oikqd ly ipyd ecive ,cg` cvn wx
z`vl lekie ,dkeza xb`p epi` ,dnibtl qpkp xyad xy`ke

.oikqa 'jqkzqn'y `l` ,jiyndle
:`xnbd dywn,úBçeø ézLî àðL éàîmeyn ,dleqtyàLøBîc ©§¨¦§¥§§¨

òæa àøúa àLøBîe Léìçî àn÷yilgn oey`xd uwerdy - ©¨©£¦§¨©§¨¨©
mipniqd jk xg` xy`k jkle xyade xerd z` [wc dyere ccxn-]

ok m` ,mirxwp md ipyd uwerd jxc mixaerçeøîénð úçà`dz ¥©©©©¦
,dleqtixdyLéìçî àðékñc àôøeçxerd lr xaerd oikqd ceg - §¨§©¦¨©£¦

,oikqa dnibtd mewnl ribnyk f`e ,mze` rxew xyadeòæa àLøBî§¨¨©
:`xnbd zvxzn .oniqd z` zrxew dnibtd -àLéøà íéà÷c§¨¦©¥¨

àðékñcokle ,oikqd zligza zcner dnibtdy ote`a xaecn - §©¦¨
oi`e ,minly oiicr xyade xerd ,dndad x`eeva zrbet dnibtdyk

.mipniql dribn dnibtd
:`xnbd dywnìçî àìæà ék óBñ óBñàLz` jilen `edyk - ¦©§¨©§§¨

[wc dyrp] ylgp x`eevde mirxwp xyade xerd ,x`eevd lr oikqd
,oikqd ceg ici lrokn xg`leòæa àúà ékjiynn `ed xy`k - ¦¨¨¨©

ici lr mirxwp mipniqd ,ezligzl eteqn oikqd z` xifgne hegyl
xaecn :`xnbd zvxzn .dnibtdéìBäL ïBâkC,oikqd z`àìå §¤¦§Ÿ

àéáä.eil` dxfg dze` ¥¦
ìL ,àáø øîàèBçLé àì ,úøâBà .ïékña úBcî L,daèçL íàå ¨©¨¨¨Ÿ¦§©¦¤¤Ÿ¦§§¦¨©

úëñëeñî .äìeñt BúèéçLwx uwer dl yiy dnibt da yiy - §¦¨§¨§§¤¤
ezhigy `iad `le oikqd z` jiled m` oicd xwirne ,cg` cvn

z`f lka ,dxykälçzëì da èBçLé àì,`iaie jilei `nyíàå Ÿ¦§¨§©§¦¨§¦
èçL,`iadl `le jiledl xdfpe daäøLk BúèéçLãøBéå äìBò ¨©§¦¨§¥¨¤§¥
ïékñaj` ,dwlgedy cr dze` efigyde ,dnibt da dzidy oikq - §©¦

,oikqd x`yn jenp dnibtd mewndlbrzd oikqd dfgydd ici lre
,dnipt hrnälçzëì da èçBL. ¥¨§©§¦¨

déîMî ïì zøîà ,éMà áøì äéîçð áøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©§¤§¨§©©¦¨§©§¨¦§¥
àéðz] (àáø øîà) àäå ,äìeñt úëñëeñî ,àáøcepipy - §¨¨§§¤¤§¨§¨©§¨

`ziixaa.äøLk úëñëeñî [:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì- §§¤¤§¥¨Ÿ©§¨¨
ote`a md `ax ixacéìBäLàéáäå Cdhigyd okle ,oikqd z` ¤¦§¥¦

eli`e .dleqtïàk,`ziixaa ±éìBäL,àéáä àìå C.dxyk okle ¨¤¦§Ÿ¥¦
,éMà áøì àéåà áøc déøa àçà áø déì øîàoikqd m`àéîc ¨©¥©©¨§¥§©©§¨§©©¦¨§¨

äàñàñì,dnibt da oi` la` ,dwlg oikqd oi`y ,mileaiyd owfl - §©§¨
éàî.da hegyldéì øîà,iy` axïðéìëàå ,déøNaî ïì áéäé ïàî ©¨©¥©¨¦¨¦¦§¥§©§¦¨

,epnn lke`e ,ef dnda xyan epl ozi in -dligzkl xzeny xnelk
.da hegyl

:oikq zwica aeig zece`ì ïépî ,àcñç áø øîàaeigïékñ ú÷éãa ¨©©¦§¨¦©¦§§¦©©¦
dnibt da oi`yøîàpL ,äøBzä ïî(cl ci '` l`eny)mrl le`y xn`y ¦©¨¤¤¡©

EdiU Wi`e FxFW Wi` il` EWiBd'.'ízìëàå äæa ízèçLe'dfa'e ©¦¥©¦§¦§¥§©§¤¨¤©£©§¤
okle ,dweca oikqa `l` hegyl xeq`y ,mdl ozpy oikqa epiid

.wcay oikqa wx hegyl ekxved
:`xnbd dywná÷ð éëc ïåék ,àèéLtdndad ,mipniqd z` oikqd §¦¨¥¨§¦¨©

ä÷éãa àéòa ,äôéøè:`xnbd zvxzn .zawepd dnibt da oi`y §¥¨¨£¨§¦¨
dwica dkixvy,ïðéøîà÷ íëçì.'dfa mzhgye' weqtdn cnlp dfe §¨¨¨©§¦¨
:`xnbd dywníëçì ïékñ úBàøäì eøîà àì ,ïðçBé éaø øîàäå§¨¨©©¦¨¨Ÿ¨§§©§©¦¤¨¨

,íëç ìL BãBák éðtî àlà.weqtn z`f cnl `cqg ax eli`e ¤¨¦§¥§¤¨¨
dpwz wx `id mkg zwica ok` :`xnbd zvxznàø÷e ,ïðaøcî¦§©¨¨§¨

[weqtde-].àeä àîìòa àzëîñà©§©§¨§¨§¨
:oikq miwcea cvik zx`an `xnbdàLîéLa dì é÷ãa àáøòîa- §©£¨¨¨§¥¨§¦§¨

da yi m` ze`xl ynyd xe` len oikqd z` ewca l`xyi ux`a
.dnibtàiîa dì e÷ãa àòcøäðaoikqd z` ewca ,`rcxdp xira - ¦§©§§¨¨§¨§©¨

.uixg oirk mda d`xi dnibt da yi m`y ,mina dekiledy ici lr
déðMéì Léøa dì ÷ãa úLL áøyi m`e ,epeyl y`x lr exiard - ©¥¤¨©¨§¥¦§¥

.da yibxd dnibtäøòOä èeça dì ÷ãa á÷òé øa àçà áø©©¨©©£Ÿ¨©¨§©©£¨
.da xvrp dnibt da yi m`e ,oikqd lr exiardyàøeña,éøîà §¨¨§¥

d÷ãáì àøNéa äìëà àøNéajixv ,xya da hegyl `ay oeik ± ¦§¨¨§¨¦§¨¦§§¨
yi okle ,dnibt da zybxen xya lr dze` mixiarnyk m` wecal
wecal oi` j` .dnecke ,epeyl y`x lr e` ,erav` xya lr wecal
zeie`xd zewcd zenibtd z` ea yibxn epi`y ,dyw xzei xaca
`edy itl ,jx xzei xaca wecal oi` oke ,mipniqd xya z` rexwl
ixdy ,daiq ila oikqd z` lqet `ede ,c`n zewc zenibt ea yibxn

.mipniqd xya z` rexwl dgeka oi` ,jk lk dwc dnibt
àøNéaà ä÷éãa àëéøö ,àtt áø øîàxya lr exiarny ici lr - ¨©©¨¨§¦¨§¦¨©¦§¨

,erav`àøôehàå,epxetv lre -àúçåø àúìúàå)zegex ylya - §©§¨
eceg lre eiccv ipya ,oikqdéðñéb éøzàå] (oikqd iciv ipyn -.[ §©§¥©§¨¥

ïì øîà ,éMà áøì àðéáø déì øîà[epl-]áøc déøa ànñ áø ¨©¥¨¦¨§©©¦¨©¨©©¨§¥§©
ä÷éãa àëéøö ,àáøc déîMî déì zøîàc ,CîMî àiLøLî§©§¦¨¦§¨§¨§©§¥¦§¥§¨¨§¦¨§¦¨

déì øîà .àúçeø àúìzàå àøôehàå àøNéaà,iy` axàøNéaà ©¦§¨§©§¨§©§¨¨¨¨¨©¥©¦§¨
àøôehàåok`å ,éøîàmle`àúçeø àúìzààkéà .éøîà àì §©§¨¨§¥§©§¨¨¨¨Ÿ¨§¥¦¨
éøîàc,iy` ax aiydy mixne` yie -ok`àøôehàå àøNéaà §¨§¥©¦§¨§©§¨

,éøîà àúçeø àúìzàåj`.éøîà àì àáøc déîMî §©§¨¨¨¨¨§¥¦§¥§¨¨Ÿ¨§¥
dén÷ éáúé eåä àáøc déøa àçà áøå àðéáø[eiptl miayei eid-] ¨¦¨§©©¨§¥§¨¨£¨§¥©¥

d÷ãáì éMà áøc dén÷ì ïékñ eúéià ,éMà áøciptl oikq e`iad - §©©¦©§©¦§©¥§©©¦¦§§¨
,ewceal iy` axdéì øîàiy` axä÷ãéa ,àáøc déøa àçà áøì ¨©¥§©©¨§¥§¨¨¦§¨

.oikqd z` weca -.àúçeø àúìzàå àøNéaàå àøôehà d÷ãa§¨¨©§¨§©¦§¨§©§¨¨¨¨
déì øîà,iy` axøLéé.zwca dtiy ,un`e wfg -áø øîà ïëå ¨©¥¦©§¥¨©©
,àðäk.oikqd z` wecal mikixv jky ©£¨

àëéøö àøNéaàå àøôehà ,øîà øîéé áø,dwicala`àúìzà ©¥©¨©©§¨§©¦§¨§¦¨©§¨¨
.àëéøö àì àúçeø,diciva dwica dkixv oikqd oi`y jkl di`xe ¨¨Ÿ§¦¨

ïékñ ïaéì ,ìàeîL øîà àøéæ éaø øîà àì éîcr y`a etxy - ¦Ÿ¨©©¦¥¨¨©§¥¦¥©¦
,mic`dy,äøLk BúèéçL ,da èçLåoikqd megy miyyeg oi`e §¨©¨§¦¨§¥¨

itl ,dhigyd iptl mipniqd z` sxydãecéçLjzeg ,oikqd ceg - ¤¦¨
mipniqd z`dðeaéìì íãB÷zpaelnd oikqd ly megdy iptl - ¤§¦¨

.mipniqd z` sexyl witqnïì àéL÷å(.g lirl)ïéããö àkéàäixde - §©§¨¨¨¦¨§¨¦
dndady `vnpe ,dhigyd seq iptl mitxyp dhigyd mewn iccv

dhigyd xnb mcew ztxhp.ïðéøîàåy ,epvxize -äèéçMä úéa §©§¦¨¥©§¦¨
çååø çååøîmikzeg xy`ke ,migezn dhigyd mewna mipniqd - ¦§©¨©

xzei mirbep mpi` jzgd mewn iccv okle ,agxzn jzgd mewn mze`
okle .zpaelnd oikqd megn mitxyp mpi`e ,oikqaúéa énð àëä̈¨©¦¥

çååø çååøî äèéçMäiciva dnibt yi m` epl ztki` `l o`k mb - ©§¦¨¦§©¨©
z` jzg oikqd cegy xg`l agxzn dhigyd mewn ixdy ,oikqd
yi m` mb okle ,oikqd iciva xzei rbep epi` jzgd mewne ,mipniqd

.mipniqd z` rexwl dleki dnibtd oi` ,oikqd ly eciva dnibt
ìL ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà ,àðéè÷ áø øa àðeä áø øîàL ¨©©¨©©§¦¨¨©©¦¦§¤¨¦¨Ÿ

ïä úBîéât,cg` oxeriye ,dxezd ipicaçñôa íöò úîéâtoaxwa - §¦¥§¦©¤¤§¤©
mvra dnibt dyer m`e ,oaxwdn mvr xeayl `ly xeqi` yi gqt

.xeqi`d lr xaerøBëáa ïæBà úîéâtdxedh dndan xkf xeka - §¦©¤¦§
,milyexia mipdkl lk`p exyae ,oaxwl eaixwdl aiige yecw epid
lk`pe hgyp `ede ,epenn `ede ,odkl eze` mipzep men ea yi m` j`
oicd `ede ,men lra `ed ixd ,dnibt epfe`a yi m`e ,mewn lka

.zepaxw x`ya e` ,mixai` x`yaíéLã÷a íeî úîéâtxqg m` - §¦©§¨¨¦
daixwdl xeq`e ,men zlra `id ixd ,miycw znda ixai`n cg`a
zeaxl `ae .oilegl z`vei `id f`e ,dzectl jixve ,gafnd iab lr
zia ztya dnibt oebk ,xekaa mikiiy mpi`y minend z` elit`
wx bdep xeka eli`e ,zeawp zepaxwa wx zkiiy `idy ,mgxd
iziid ,xkip epi`y mewn `ede xg`ny ,df oica yecigde .mixkfa

dze` zlqet dphw dnibt oi`y xne`.úîéât óà ,øîà àcñç áøå§©¦§¨¨©©§¦©
Cãéàå .ïékñitl ,oikq znibt dpn `l `pihw xa `ped axe - ©¦§¦¨

yéøééî à÷ àì ïéleça,miycwa zebdepd zenibtd lr xaic `ed - §¦Ÿ¨©§¥
.oilega zebdepd zenibta `leïleëåxeriy,ïúîéât`edéãk- §¨§¦¨¨§¥

ly xeriyaçaænä úîéâtmbtp m`e ,mly zeidl gafnd jixvy - §¦©©¦§¥©
.eilr aixwdl xeq`e leqt `ed
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:`xnbd zxxanänëåxeriy `edçaænä úîéât.lqtp dci lry §©¨§¦©©¦§¥©
:`xnbd zvxznïøBtö da øBbçzL éãklr oxetv xiari m`y - §¥¤©§¨¦¤

.dnibtd ici lr oxetvd akrzz gafna dnibtd mewn
:jk lr dywn `xnbd,éáéúéîepipy,`ziixaaúîéât änk ¥¦¥©¨§¦©

,øîBà éàçBé ïa ïBòîL éaø ,çaænäxeriya dnibtéaø .çôè ©¦§¥©©¦¦§¤©¥¤©©¦
,øîBà á÷òé ïa øæòìàly xeriya.úéæk.lirl xen`k `lye ¤§¨¨¤©£Ÿ¥©©¦

:`xnbd zvxznàãéña àä ,àéL÷ àìlr zxacn `ziixad - Ÿ©§¨¨§¦¨
ly xeriya dnibt wx zlqet mye ,gafnd oipaa lqetd xeriyd

.zifk e` gthàðáàa àäzxibg icka `ed xeriydy epxn`y dn - ¨§©§¨
mdilr xn`py ,mnvr gafnd ipa` iabl xaecn oxetvd(e fk mixac)

mnvr mipa`a okle ,'Lidl` 'd gAfn z` dpaY zFnlW mipa`'£¨¦§¥¦§¤¤¦§©¡Ÿ¤
.zlqet oxetvd z` zakrny dlw dnibt elit`

oikqd z` ze`xdl jixvy lirl epcnly dna oecl zxfeg `xnbd
:dhigyd iptl mkglàðékñ øñ àìc àçaè éàä ,àðeä áø øîà̈©©¨©©§¨§Ÿ¨©¦¨

íëç én÷ea oi`y wecaiy epikq z` mkgl d`xn epi`y hgey - ©¥¨¨
,zenibtdéì ïðézîLî.eze` micpn -déì ïðéøaòî ,øîà àáøå- §©§¦¨¥§¨¨¨©§©§¦¨¥

,xya xeknle hegyl el xeq`e ,ezk`lnn eze` mixiarnïðéæøëîe©§§¦¨
déøNaàmeid cr hgyy xyad lk lr mifixkne -àéä äôøèc. ©¦§¥¦§¥¨¦

:`xnbd zxne`éâéìt àìå,`axe `ped axïàkax xn`y dn - §Ÿ§¦¥¨
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äãeäé éaøa éñBé éaøk äëìä ,eäééåøz éøîàc ìàeîLe áøxaeqd ©§¥§¨§¥©§©§£¨¨§©¦¥§©¦§¨
,zrahl uegn aexd xg` hgy m` s`e ,elekk oniqd ly eaexy

.dxyk ezhigyøîà àì äãeäé éaøa éñBé éaø óàådhigydy §©©¦¥§©¦§¨Ÿ¨©
,dxykäìBãbä úòaha àlà,dpeilrdìk úà úôwîe ìéàBä ¤¨©©©©©§¨¦©¤¤¤¨
äðwädaiygdl yi jkle ,dpwd lk z` dtiwn ef zrahy itl - ©¨¤

,da dxyk dhigyde dpwkúBòaè øàLa ìáàopi`e zenily opi`y £¨¦§¨©¨
ly ekx`l oda zxaer xya zrevx `l` ,dpwd lk z` zetiwn

,ozxagne dpwdàìzeaygp opi`y itl llk oda dxyk dpi` - Ÿ
`ed hgey myy ,zrahl zrah oia wx hegyiy jixv jkle ,dpwl

.envr dpwd mexwa
:`xnbd dywnàì úBòaè øàLáez` dcedi iaxa iqei iax xiykd ¦§¨©¨Ÿ
,oda dhigydàéðúäåiaxa iqei iax zrc zx`and `ziixaa - §¨©§¨

,dcedi,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦§¨¥
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oifge` mipy` cenr gi sc ± oey`x wxtzereay

øåâçúù.x"ihyic`* Ðàðáàá."zenly mipa`" aizkck ,edc lk Ðøñ àìã
àðéëñ.mkgl epikq d`xd `ly Ðäéì ïðéøáòîxya xekni `ly ,ezepne`n Ð

.ceräôé åðéëñ úàöîð`niiwck ,eipt sivgdy ,`zexiwt` meyn dil opiznyn Ð

.(`,hi) "ezny in" wxta zekxaa ,axd ceak lr oicpn :olàúøôá`zxt ,WxR Ð¤¤

."yxt" ly mebxzïáãæî àì íéåâì åìéôàã
dilr opifxkn dti epikq z`vnpc `kide Ð

`din mieble ,`qpw meyn ,`id dtixhc

.dpeafl dil opiwayäéøáòå äéúîùÐ

elit` ,dil opixarn `ax xn` ik :xaqwc

.xn`w dti epikq z`vnpäéáâìxa `axc Ð

.`ppigäéúìéîáe`vnz ile` ,df gah ly Ð

.zekf eléìôèeilr miielz miphw mipa Ð

."sh" ly mebxz `lth .xkzydl jixve ,oefl

äéøùëàåopixarn `ax xn`c `d :xaqwc Ð

.xn`w dti epikq z`vnp `lya Ð dil

àáñìdz`e exiardy ,`ppig xa `axl Ð

.exiyknïðéãáò÷ äéúåçéìùepeiv ixdy Ð

ep` oi` epivny eiykre ,zekf el `evnl

.ea jlnidle xefgl oikixväùåìú ïùÐ

,dndad on e` mc`d on igld ylzpy

.miig ilrac zxaegn iwet`léúøúá àäÐ

eed igla zereawe igd on zeyelz elit`c

.efl ef oia yxtd yiy ,dnebt oikqkàãçá
`d ,agex da oi`c ab lr s`e .dxyk Ð

lk oikq elit` `iade jiledc `kid ol `niiw

.dxyk `edyúøáåçî,iaxk .miig ilral Ð

.xaegna oihgey oi` :xn`cäðùîìâî
øéö÷zial zrxew dpi` dzkild jxc Ð

.c`n mitetk diy`xy iptn ,lldàøîâ
äøåñà äìéëàá ìáàeh` dkled dxifb Ð

.d`aed.dlik` oiprl jiiy xzide xeqi`

'åë ïéøéùëîå ïéìñåô àìàleqt oeyle Ð

dleqt i`ny zial ,i`w dhigy` xykde

ezhigy lld ziale ,`id dlape ezhigy

`zriiq dpin weciz `le ,dlik`a s` dxyk

`xnbc ,`zi` opgei iaxc ,edine .opgei iaxl

.eaxn dil xinbäðùîêåúî èçåùä
úòáèädpeilr `idy dlecb zraha Ð

.dpnid dlrnl zrah oi`y ,xn`w olekl

äìåë éðô ìò èåçä àìî äá øééùåcvl Ð

zrahd on z`vl oikql dhd `ly ,y`xd

Ð dlek zrahd lk xnby cr y`xd cvl

.dxykèåçä àìîla` .edc lk ,xnelk Ð

oikqd z` mixbd dlek z` xnby mcew m`

z` xnbe ,zrahd on `vie y`xd cvl

mewn epi`y ,zrahd on dlrnl dhigyd

dynl dxn`py dnxbd `idy ,dhigy

mewna dpwd aex hgypy it lr s` ,ipiqn

.leqta exnbe li`ed ,opax ilqt Ð dhigy

ìò èåçä àìî øîåà äãåäé éáøá éñåé éáø
äáåø éðôdxryd heg `ln da xiiy m` Ð

,zrahd jeza dpwd aex jzgy ,xnelk .zrahd aex ipt lr y`xd cvl zrahd on

.dxyk Ð dpnid dlrnl dhigyd xnbe ,y`xd cvl epnn `vie mixbd dherinae

zi`e .`ed `nlra xya jzgn Ð higyw ik jci`e ,dhigy dl zxykzi` `aexac

jeza hegyl ligzdy oeikc ,iqei iaxle opaxl dnxbd aiyg zerahd lkac iyxtnc

zrah oiay xie`l zrahd jez oia dpwd jeza mewn welig oi`c `ztqeza `ipz `icdac ,ok epi`e .iqei iaxl `aex e` ,opaxl dkezl dhigyd lk xenbiy jixv zrahd

myn 'ek dleqt znxbene ,d`ixd cre zrahd on dhigy zevn :(` wxt) `ztqeza `ipz ikdc .dpnid dlrnl dhigy mewn oi`y itl ,dlecbd zraha ediizbelte ,zrahl

ipzwcne .dxyk Ð dpalk swen daex did m` :xne` dcedi iaxa iqei iaxe .dxyk Ð dlek z` swen y`xl jenq hegk da xiiy .xiykn qepbihp` oa `pipg iaxe ,dlrnle

,zenly opi`y ,`id `l` dxenb zrah dpwd lka oi`c meyn Ð `nzq zrah dil ixwc `de .xn`w dpey`x `idy dlecb zraha dpin rny "d`ixd cre zrahd on"

e`lc meyn ,dlrnle dpnn `l` ,dhnle dpin witp i` yiig `lc dpin rny "y`xl jenq" ipzwcn .zerahd iy`x mixagne dpw ly ekx`l zekldn xya zerevx `l`

.`ed dhigy mewnàøîâäãåäé éáøá éñåé éáøë äëìä.dlekk `aexc Ðøîà àì äãåäé éáøá éñåé éáø óàån` `l ,dlekk `aex iqei iaxlc ab lr s` ,xnelk Ðx

.zrahd jeza dxyk ezhigy `dzyäð÷ä ìë úà úô÷îù äìåãâ úòáèá àìà.dpw `aiyg jkld Ðúåòáè øàùá ìáàoia `l` ,llk okeza dxyk ezhigy oi` Ð

ipd ,elekk eaex iqei iaxl dil zi` ikc .`aex oitiwnc ab lr s`e ,edpip dpw e`l Ð ozxagn xyad zrevxy ,ziyixtck dpwd lk z` oitiwn oi`y oeikc .zrahl zrah

,dpw ixwi` `l zrah .dlekk `aex opixn` `l ,`nrh i`d meyn dhigyl xyk mewn dieeyl la` .dlekk `aex opixn` `zlin `dl ,`aex hgye dhigy mewna ilin

.dpw ixwin miptan eze` dqknd zrahd jezay mexw dpin rny "dpwd lk z` oitiwn oi`y" xn`wcn
èçåùä
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äîëådp`c ?gafnd epa j`ide :xn`z m`e Ð oxetv da xebgzy ick gafnd znibt

odilr sipz `l"c `xeqi` `ki` Ð lfxaa ewilgi m`e ?dnibt `la mipa` e`vni

`ly zewlg eidi `l inp xiny ici lr jgxk lrc ,xiny ici lr inp xninl `kile !"lfxa

gafn ipa` iab (a,ap) "l`rnyi iax" wxt dxf dcear zkqna xn`cn .oxetvd oda xebgz

ikid :i`penyg zia mefpbe oei iyp` mevwyy

.`pngx xn` zenily mipa` Ð edpixazp ?ciarp

`l" Ð dnibt `la zeyrl :yexit ,edpixqpip

`zyde !`pngx xn` "lfxa odilr sipz

oi` xiny i`ce `l` !xiny ici lr edpicaril

!oxetvd oda xebgz `ly zewlg mze` dyer

(`,cp migaf) "onewn edfi`" wxtac :xnel yie

`ly zewlg zephw mipa`a mze` epay rnyn

ly mipa` iwelg oebk ,dnibt mey mda did

(inp) aizk ycwnd zia iabc ,dyw `dine .lgp

wxta dcedi iax xn`we ,"dpap rqn dnly oa`"

dpap ycwnd ziac (a,gn dheq) "dtexr dlbr"

!xiny ici lràäiab Ð zxaegna `d dyelza

oizipznac meyn `l` .ikd iiepyl ivn ded oy

inp ikd meyn Ð ixz rnync ,"mipiyde" ipz

.miwpeg mdy iptn oileqte ,miyelza dl iwen

àìåipzw izkec dnka Ð oixizne oixqe` ipzw

`ki`c ,ip`y `kd `l` .dlik`a `ixye "xyk"

.irhinlìáàyxit Ð `l zerah x`ya

oia `l` ,llk oda dxiyk dhigy oi`c :qxhpewa

`l` elekk eaex iqei iax xn` `le .zerahd

`l dhigy mewn iieeyl la` ,dhigy mewna

oi`y opaxl oky lk ,`zyde .elekk eaex opixn`

dne .eyexitl zerahd x`ya dxyk dhigyd

Ð zerahd jeza hegyl eiykr oixdfp ep` oi`y

a cenr] qxhpewa yxitck ,ok dkld oi`c meyn

,qxhpewa `iady `ztqezc `ziixae .[ikd d"c

,d`ixd cr zrahd on dhigy zevn :ipzwc

opiwqnc ,dcedi iaxa iqei iaxk inewe`l jixv

zrahn ,inp i` .xiykn inp x`yac jenqa

,xn`w dpw mewna Ð d`ixd itpk cr dlecbd

yxitck dpw ixwi` `l zerah x`y jezae

jenq hegk da xiiy :ipzwc `tiqne .qxhpewa

,qxhpewa wcwcne .dxyk dlek z` swen y`xl

yiig `lc dpin rny Ð y`xl jenq :ipzwcn

.dlrnle dpnn `l` ,dhnle dpin witp i`

aiyg zerah lkac yxtnd ixac xzq jk jezne

ligzdy oeiknc ,iqei iaxle opaxl dnxbd

lk xenbiy jixv zrahd jeza dhigyd

oi` qxhpewd yexitl ,edine .dkeza dhigyd

cvl inp lqtic xyt`c ab lr s`c ,myn dyw

qpkp dide dlecbd zrahn `vei did m` ,dhn

`ln xiiyl jixv oi` mewn lkn ,zerah x`ya

did `ly `ed aeh ,daxc`c ,dhn itlk hegd

.zrahl zrah oia `l` zerahd jeza llk

d`xpe .qxhpewd yexitl `ed wegc mewn lkne

`l dcedi iaxa iqei iax s`c :xn`w ikdc yxtl

`dc ,dpw aex yi daexac ,dlecbd zraha `l` daex ipt lr hegd `ln xeiy ipdnc xn`

ixdy ,dpwd aex mdly aexa oi`c ,daex ipdn `l zerah x`ya la` .dpwd lk ztwn

.dpwd lk oitiwn oi`
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`oifgeקס mipya cenr gi sc ± oey`x wxtzereay

úåòáèä øàùá èçåùä.ellg aex e` dpwd lk Ðáåøä úà úåôé÷îå ìéàåäÐ

.dhigyl xyk mewne dpw edpiieeyl ,dlekk `aex opixn` inp `zlin `dlúîøâåîå
itp`a `zline .dlecbd zrahn dlrnl `herine zrahd jeza `aex elit` Ð

.dl ixn`w opaxe ,`id `nzqe ,`id dytpäøùë àéäù úîøâåî ìòdlek elit`e Ð

dixnb` ike .dlecbd zrahd on dlrnl

Ð ipiqn dynl dkld dnxbd `pngx

onwlck ,dixnb` dlrnle raek retiyn

zecr lkc ,`zkld ikde .(`,hi oileg)

.`id `zkldøîà éúøúzkizg oiprl Ð

jzegc oeikc ,dlekk `aex dil zi` dpwd

x`yl iieeyl oiprle .dxyk Ð xykda aexd

,aexd ztwd meyn dhigy mewn zerahd

.dlekk `aex inp opixn`éøáñ ìàåîùå áøå
àãçá äéúååë äìmewna `aex zkizgc Ð

.dlek zkizgk dhigyàãçá äéìò éâéìôå
dhigy mewn zerahd x`y diieeylc Ð

.opieyn `l dlekk `aexc `nrh meynàäå
éøîà÷ øîà àìax ixn`w ikd `de Ð

`nl` ,"xn` `l iqei iax s`e" :l`enye

!edcic `nrh e`le ,ixn`w dicic `nrhéëä
'åë äëìä éøîà÷`l" ixn`wc i`de Ð

oi`y ,melk `le xn` `l :rnyn ikd "xn`

`pyille .dlecb zraha `l` ezenk dkld

zrahn `veidc ,lirl `pyixtc `pixg`

cr ,dnxbd aiyg da hegyl ligzdy

,iqei iaxl `aex e` opaxl dlek jezgiy

zerah x`ya la` :ikd l`enye axl yxtn

jeza eaex jzg m`y Ð iqei iax xn` `l

n `vie mixbde zrahdaexc ,leqtc dce

oitiwn oi` `dc ,dpwd aex ied `l zrahd

i`n ok m`c ,ikd xninl `kile .dlek z`

dl aizenw?`ziixae ,ixn`w xity i`ce `d

:`niz ike !mixbd ipzw `l dpin aizenwc

`l m`c ,ipzinl dil jixhvi` `l mixbd

ol rnyn `w i`n mixbd?ivn ikid mixbdae

ixeyk`l?ike !`aex higy `l i`ce `d

x`yc d`ivic ol rnyn `wc meyn :`niz

xn`w i`n ok m` ,dnxbd aiyg `l zerah

"dpwd aex z` oitiwne li`ed"?`nrh i`d

meyn `l` ,`ed `herine `aex meyn e`l

la` :iyily oeyl !dnxbd zxez o`k oi`c

x`ya hgy m`y Ð xn`w `l zerah x`ya

dcen mixbde dpwd llg lk aex zerah

aex eh` dpwd aex dxifb ,dleqt `idy

Ð `cg ,`id `le .dpwd aex epi`y zerahd

jdn ,cere .dl iyxtn eed `icda ok m`c

dl aizenw i`n?dnxbd da ipzw `l `dc

dpwd aex z` oitiwne li`eda `nrh ilz i`n` ,dl znwen mixbdya i`e !llk?`ipd` i`n edcic dtwd?oi`e .il d`xp oey`x oeyle !opilf` dpwd aex zkizg xza `d

.qepbihp` oa `pipg iaxk `l` edlekk `zkld zil `dc ,dkldd silgdl leykn o`kìàåîùå áøã úîøâåî,dnxbd edpi` dil iaygc ,zerahd x`y jeza dhegy Ð

`idy dhigy zlgz `nl` ,yily hgye yily mixbd :(`,hi oileg) onwl opixn`ck ,dnxbd ixw dhigy mewna `ly lke .edpip dhigy mewn e`l zerahd x`y :ixn`c

.dihd o`k oi` oiicre ,dnxbd ixw dnewna `lyäøîà ïàîl`enye axc dinyn `zlin `dl Ð?edl ixaq l`enye axc lirl uixzc ,dxn` `iig xa sqei :el exn`

.cenlzd dlekc sqei ax epiidc ,'ek `cga dizeekøéîâ àîìò éìåëî.exn`py enk mixaca wcwc `ly xg` itn xac rny `nye Ðñéøâ éøáâã é÷éôñ åìéôàãeidyk Ð

:dcedi ax xn`c .dlaw ipeltn e` dlaw ipeltn i` ecia did wtqe ipelt itn dizlaw :ezrenya dcedi ax dpey did ,drny inn gky el dxne`de dreny el mixne`

dinxi iax il xn`.'ek wtq axc dinyn wtqäùìù.zeheicd Ðøåëáä úà ïéøéúî(`,gk) zexekaa ol `niiwc .men `edy lkl ielbe x`ean mena ,dpicna hgyil Ð

oinena `pniwe`e .xeq` dgnen it lr `ly hgype li`ed :xne` xi`n iax ,enen z` d`xd jk xg`e xekad z` hgeyd :opzck ,mkgl ze`xdl jixv ielbd men elit`c

.(`,fk) "oicv oi`"a dvia zkqna oipzyn oi`y it lr s`e ,sebay'åë äéì úéì!(`,p) "ebdpy mewn"a migqta `id oizipzn `de ,dinza Ðìááì ìááîdpicnd my Ð

.daxd zenewn dae ,laaåäì ïðéôééë ïðàã ïåéëãdkinq oi`y ,zeqpw ipicle ,(a,`i) zeixedc `xza `zrnya opixn`ck ,dpy xeairle ycgd yeciwl l`xyi ux` ipal Ð

.laaaåäééúååë ïðéãáò.dil ilk` eed l`xyi ux`ae ,epinewnl ceak welgl oikixv ep` oi`e ,ediiab opilf` ik Ðäéîùî àøéæ éáø øîà éøîà àæåçîî åúàã ïðáø àä
úîøâåî ïîçð áøã.`xeqi` dia oibidp laan ep`e ,dxyk l`enye axc Ðäéèùôå àøäð àøäðxg` jled mewn lk ,xnelk .my libx `edy mewna hytzn xdp lk Ð

.ediizeek ebidp `lc `zkec zi`e ,l`enye axk ebidpc laaa `zkec zi` ,ebdpnàòáåëã àãåçáxya eze` df oi`e .y`xd lr raekk dpwd on dlrnl yi raek oink Ð

`xwp ietiy eze`e ,m"ld* oixewy qenlew oink cecg dyrpe dlke jled dlrnle ezirvn`ne ,ieyr `ed ynn raek oink `l` ,lewd z` akrl dpwd it lr ltepy ohw

.ebba ,raek ly epeilra Ð `cega .raek ietiyàñéâ àñéâ.zelrl ligzn ececigy mewnn `l` `pipg iaxl elit` xyk oi`c ,zxykd i`cn xzei ,xnelk .qbd qbd Ðéèéç
.raekd lv` dpwd lr oigpene oihigl oinec ,u"p`lb** Ðòâð àìå òâô.jzg c`n mdl jenq la` Ðéèéçá øééùgipd Ðoebk ,dpwd cvl zvwne y`xd cvl zvwn

:opiqxb ikd .rbpe rbt epiidc ,ekzgyøîà éùà áø øá øî.dtxh ihiga xiiy ,dxyk ihiga rbt Ð
àúëìäå
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óñåéoi`y dne .l`enye axn drny `l ,xnelk Ð xinb `nlr ilekn `iig iax xa

zile :jixte .l`enye ax it lr `le ,`id `nlra `xneg Ð enewna eze` oilke`

enewna ebdpy oeik ,xeq` did mewn lkn ,l`enye ax xn` `lc idpc ,'ek `xif iaxl dil

.xeqi`

ïåéë`nw wxta Ð 'ek edl opitiik op`c

oiprl `kti` rnyn (`,d) oixcdpqc

:xn`wc .mlyln xeht zeidl ,oecl zeyx lehil

xne`e ?i`n `kdl mzdn ,ipdn mzdl `kdn

l`xyi ux` ipa xzide xeqi` oiprlc :mz epiax

Ð oenn zrwtd oiprl la` .ith inikgc ,iticr

hay `kdc mzd opixn`ck ,sicr dlebd y`x

hay xeqi `l" :inp opixn`e .wwegn mzde

micexy laaay zeilb iy`x el` Ð "dcedin

ipa el` Ð "eilbx oian wwegne" ,lwna mrd z`

opixn`e .miaxa dxez micnlny lld ly eipa

l`xyi ux`ay `iyp :(a,`i) zeixedc ipy wxta

dleb y`x laaa `ki`c meyn ,xiry `ian oi`

.epnn xiyreéðäÐ xefgl ezrcc `kid ilin

jldy mewn ixnegc rnyn `iepiy i`d itl

i`e .xefgl ezrcc ab lr s` eilr oipzep myl

,`kd ipync diteb iy` axc ,ok xnel xyt`

oi`a (`,`p migqt) "ebdpy mewn" wxta dl iwen

lk`c dpg xa xa dax iab ,xefgl ezrc

,oiccvl ipzwc i`na yegl oi`e .`xzii`c

zeidl ezrcy mewn ixneg eilr oipzep mlerlc

oi`l xefgl ezrc oia wlgny dn ,inp i` .my

ux`ne l`xyi ux`l laan ilin ipd Ð ezrc

ezrcy mewn xg` mikledy ,laal l`xyi

l`xyi ux`ne laal laan la` .my x`yil

`viy mewn ixneg eilr oipzep Ð l`xyi ux`l

xefgl ezrc oia ,myl jldy mewn ixnege myn

.xefgl ezrc oi` oia

åàhgy :qxhpewa yxit Ð rbp `le rbt `nlc

dil ded ok m`c :dywe .ihigd on dhnl

ihiga xiiy xn`c `tt ax `dc ."ewiz" xninl

elit` `dc ,itt axc` bilt jytp dnn ,dxyk

oeik ,cere !rbp `le rbt oky lke xiykn rbpe rbt

`l` ,"xnzi`" xninl dil ded `l ibeltl `z`c

ax"
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úà úBôéwî ïéàL ét ìò óà ,úBòaè øàLa èçBMä©¥¦§¨©¨©©¦¤¥©¦¤
äðwä áBø úà úBôéwîe ìéàBä ,äðwä ìk¯BúèéçL ¨©¨¤¦©¦¤©¨¤§¦¨

ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø ãéòä ;äìeñt úîøâeîe .äøLk§¥¨§¤¤§¨¥¦©¦£¦¨¤©§¦§
øa éñBé éaø :óñBé áø øîà !äøLk àéäL úîøâeî ìò©§¤¤¤¦§¥¨£©©¥©¦¥©
,àãça déúååk éøáñ ìàeîLe áø ,øîà÷ ézøz äãeäé§¨©§¥¨¨©©§¥¨§¦§¨¥©£¨

.àãça déìò éâéìôe¯!éøîà÷ "øîà àì" àäå¯éëä §¦¦£¥©£¨§¨Ÿ¨©¨¨§¦¨¦
äëìä ïéàå ,äìBãbä úòaha BúBîk äëìä :øîà÷̈¨©£¨¨§©©©©©§¨§¥£¨¨
úîøâeî ìëà àøéæ éaø ÷éìñ ék .úBòaè øàLa BúBîk§¦§¨©¨¦¨¥©¦¥¨£©§¤¤
ìàeîLe áøc déøúàî åàì :déì éøîà ,ìàeîLe áøc§©§¥¨§¦¥¨¥©§¥§©§¥

døîà ïàî :eäì øîà ?zà¯øa óñBé ,àéiç øa óñBé ©§£©§©£¨¨¥©¦¨¥©
:øîà ,ãt÷éà ,óñBé áø òîL !øéîb àîìò élekî àéiç¦¨¦¥¨§¨¨¥§©©¥¦§©£©
,àðøéîâ äãeäé áøî àðà ?àðøéîâ àîìò élekî àðà£¨¦¥¨§¨¨¥§¨£¨¥©§¨¨¥§¨
éaø øîà äãeäé áø øîàã ;ñéøb éøáâc é÷éôñ eléôàc©£¦§¥¥§©§¥¨¥§¨©©§¨¨©©¦
déîMî ÷ôñ áøc déîMî ÷ôñ ,àaà øa äéîøé¦§§¨©©¨¨¥¦§¥§©¨¥¦§¥

ìL :ìàeîLcïéàL íB÷îa øBëaä úà ïéøézî äL ¦§¥§¨©¦¦¤©§§¨¤¥
déì úéì ,àøéæ éaøå .äçîeîíB÷nä éøîeç åéìò ïéðúBð §¤§©¦¥¨¥¥§¦¨¨§¥©¨

ì CìäL íB÷nä éøîeçå íMî àöiL:ééaà øîà ?íL ¤¨¨¦¨§§¥©¨¤¨©§¨£©©©¥
éà ,ìàøNé õøàì ìàøNé õøàîe ìááì ìáaî éléî éðä̈¥¦¥¦¨¤§¨¤¥¤¤¦§¨¥§¤¤¦§¨¥¦
ïåék ,ìàøNé õøàì ìáaî ìáà ,ìááì ìàøNé õøàî éîð©¦¥¤¤¦§¨¥§¨¤£¨¦¨¤§¤¤¦§¨¥¥¨
eléôà :øîà éLà áø .eäééúååk ïðéãáò eäì ïðéôéék ïðàc©£©¨§¦©§¨§¦©§¨©§©©¦£©£¦
Bzòãc àëéä éléî éðä ,ìàøNé õøàì ìáaî àîéz¥¨¦¨¤§¤¤¦§¨¥¨¥¦¥¥¨§©§
ééaà déì øîà .äåä øBæçì Bzòc ïéà àøéæ éaø ,øBæçì©£©¦¥¨¥©§©££¨£©¥©©¥
éaø øîà ,éøîà àæBçnî eúàc ïðaø àäå :óñBé áøì§©¥§¨©¨©©£¦§¨¨§¦¨©©¦
:déì øîà !äøLk úîøâeî :ïîçð áøc déîMî àøéæ¥¨¦§¥§©©§¨§¤¤§¥¨£©¥
øLëà Lé÷ì ïa ïBòîL éaø .déèLôe àøäð àøäð©£¨©£¨§¨¥©¦¦§¤¨¦©§©
øîà !àqéb àqéb :ïðçBé éaø déìò éø÷ ,àòáBëc àceça§¨§¨¨¨¥£¥©¦¨¨¦¨¦¨£©

éhéça òât :àáøc déîMî étt áø¯àéòaéà .äôøè ©©¦¦§¥§¨¨¨©§¦¥§¥¨¦©£¨
Bá eòbôiå" :áéúëãk ,òâð àìå òât àîìc Bà ,"úîiå Ba òbôiå" :áéúëc ,ïäa òâðå òât :eäì§¨©§¨©¨¤¦§¦©¦§©©¨Ÿ¦§¨¨©§Ÿ¨©§¦§¦©¦§§

éhéça øéiL :àáøc déîMî àtt áø øîà ,øîzéà ?"íéäìà éëàìî¯øîéîà áø øîà .äøLk ©§£¥¡Ÿ¦¦§©£©©©¨¦§¥§¨¨¦¥§¦¥§¥¨£©©©¥¨
éhéça øéiL :éì øîàå ,àéåà áøc déøa àéiç éaøc dén÷ àðîéà÷ äåä :à÷eðé øî øa¯.äøLk ©¨§¨£¨¨¥§¨©¥§©¦¦¨§¥§©¨§¨©£©¦¦¥§¦¥§¥¨

øéiL :Løãå ïéøúàì àøèeæ øî òì÷éà ,àøáeqî ïîL áø éì øîà :éLà áøì àðéáø déì øîà£©¥¨¦¨§©©¦£©¦©¤¤¦¨¨¦§©¨§¨§©§¦§¨©¦¥
éhéça¯éhéça òât :øîà éLà áø øa øî .äøLk¯éhéça øéiL ,äøLk¯.äôøè §¦¥§¥¨¨©©©¦£©¨©§¦¥§¥¨¦¥§¦¥§¥¨
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חולין. פרק ראשון - הכל שוחטין דף יח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc oileg(iying meil)

úBòaè øàLa èçBMä,eaex e` dpwd lk z`ïéàL ét ìò óà ©¥¦§¨©¨©©¦¤¥
äðwä ìk úà úBôéwî,dlecbd zrahd enkúà úBôéwîe ìéàBä ©¦¤¨©¨¤¦©¦¤

.äøLk BúèéçL äðwä áBø,`ziixad dkiynneúîøâeîem` - ©¨¤§¦¨§¥¨§¤¤
,zrahd jeza oniqd aex z` hgyy xg`l mixbd,äìeñtzrcke §¨

.zlqet dnxbdd oniqd aex z` hgyy xg`l s`y dpyna opax
,äøLk àéäL úîøâeî ìò ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø ãéòämeyn ¥¦©¦£¦¨¤©§¦§©§¤¤¤¦§¥¨

cr ,dlecbd zrahd lrn s` `ed dhigyl ie`xd mewnd ezrcly
'raek ietiy'hgey m` `l` dnxbd meyn leqtl oi` ezrcle ,

xiykn dcedi iaxa iqei iaxy x`eane .dlrnle raek ietiyn
.l`enye ax ixack `lye ,elekk eaex meyn zerahd x`ya dhigy

:`xnbd zvxznézøz äãeäé éaøa éñBé éaø ,óñBé áø øîàipy - ¨©©¥©¦¥§©¦§¨©§¥
mipic,øîà÷it lr s` dxyk `id ixd dpwd aex z` hgy m`y ¨¨©

zeaygp zerahd x`yy cere .elekk eaexy meyn ,seqal mixbdy
j` .elekk eaexe dpwd aex z` zetiwny meyn dpwkìàeîLe áø©§¥

àãça déìò éâéìôe àãça déúååk éøáñxaca ezrck mixaeq - ¨§¥§¨¥©£¨§¦¥£¥©£¨
,mixbd eaex jzgy xg`le dlecbd zraha hgey m`y ,cg`
oica ezrck mixaeq mpi` j` ,elekk eaexy meyn dxyk ezhigy

.dxyk zerahd x`ya dhigyd s`y ipyd
:`xnbd dywnàäådcedi iaxa iqei iax s`e' [ixde-]'øîà àì §¨Ÿ¨©

éøîà÷iqei iax ixac z` md mix`an jkay rnyne ,l`enye ax ¨¨§¥
:`xnbd zvxzn .dcedi iaxaéøîà÷ éëä,mzpeek dzid jk -äëìä ¨¦¨¨§¦£¨¨

,úBòaè øàLa BúBîk äëìä ïéàå äìBãbä úòaha BúBîkdne §©©©©©§¨§¥£¨¨§¦§¨©¨
oi`y epiidc ,'melk `le xn` `l' enk dpeekd 'xn` `l' exn`y
oi` j` ,ezenk dkld day dlecbd zraha `l` eixacl yeygl
.ezenk dkld oi` oday ,zerahd x`ya xn`y eixacl llk yeygl

:df oipra dyrn÷éìñ ék[dlryk-]àøéæ éaø,l`xyi ux`l laan ¦¨¦©¦¥¨
ìàeîLe áøc úîøâeî ìëàdnxbda dhgypy dndan lk` - ¨©§¤¤§©§¥

.zerahd x`ya dhgypy epiide ,lirl l`enye ax zrcl dleqtd
déì éøîàike ,lke` ede`xy l`xyi ux` iyp`áøc déøúàî åàì ¨§¥¥¨¥©§¥§©

zà ìàeîLedz` oi` recne ,l`enye ax ly mnewn oa jpi` m`d - §¥©§
.mzenk bdepdøîà ïàî ,eäì øîàmya dfd oicd z` xn` in - ¨©§©£¨¨

,el exn` .l`enye axàéiç øa óñBéaxy lirl `aedy enke ,dxn` ¥©¦¨
df xaca dcedi iaxa iqei iax lr miwleg l`enye axy xn` sqei

,`xif iax mdl xn` .dleqt mzrcl zerahd x`ya dhigydeóñBé¥
øéîb àîìò élekî àéiç øaz`f dkld `nye ,mlekn cnel did - ©¦¨¦¥¨§¨¨¦

.exn`py enk eixaca wcwc `ly inn rny
óñBé áø òîL,`xif iax eilr xn`y el` mixac,øîà ,ãt÷éàike ¨©©¥¦§©¨©

àðøéîb äãeäé áøî àðà ,àðøéîb àîìò élekî àðàwcwcn didy £¨¦¥¨§¨¨¦§¨£¨¥©§¨¨¦§¨
,eixaca c`nñéøb éøáâc é÷éôñ eléôàcel mixne` eid xy`ky - ©£¦§¥¥§©§¥¨¦

dcedi ax didyk ,dxn`p in mya gkey el xne`d dide dkld
mya dxn`p m` wtqe ipeltn drnyy xne` did ,ef `xnin xne`

ep`vny enke ,xg` e` df `xen`äéîøé éaø øîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©©¦¦§§¨
áøc déîMî ÷ôñ ,àaà øa,ef dreny rny÷ôñdrny m` ©©¨¨¥¦§¥§©¨¥

ìL ,ìàeîLc déîMîäL,oignen mpi`y zeheicdúà ïéøézî ¦§¥¦§¥§Ÿ¨©¦¦¤
øBëaä,dpicna hgyidl men lraäçîeî ïéàL íB÷îa. ©§¦§¤¥§¤

:`xnbd zl`ey .df dyrna dpc `xnbd,àøéæ éaøå`ed m` s` §©¦¥¨
ebdp xak ixd mewn lkn ,ef dhigy milqet mpi` l`enye axy xaeq

ike ,enewna xeqi` dadéì úéìdpyna x`eand oicd `xif iaxl ¥¥
(.p migqt)oi`y mewnl migqt iaxra dk`ln miyery mewnn jledd'

,miyery mewnl miyer oi`y mewnn e` ,miyeréøîeç åéìò ïéðúBð§¦¨¨§¥
ì CìäL íB÷nä éøîeçå íMî àöiL íB÷nä,'íLiax bdp recne ©¨¤¨¨¦¨§§¥©¨¤¨©§¨

:`xnbd zvxzn .ef dhigya xzid `xiféléî éðä ,éiaà øîà`l ± ¨©©©¥¨¥¦¥
`vei m` `l` df oic xn`põøàì ìàøNé õøàîe ìáaì ìáaî¦¨¤§¨¤¥¤¤¦§¨¥§¤¤

,ìàøNé,dpicn dze`a mewnl mewnn xnelkénð éà`vei m` s` ¦§¨¥¦©¦
ìáà ,ìáaì ìàøNé õøàîdler m`ïåék ,ìàøNé õøàì ìáaî ¥¤¤¦§¨¥§¨¤£¨¦¨¤§¤¤¦§¨¥¥¨

eäì ïðéôéék ïðàc,l`xyi ux` ipal mitetk laa ipa ep`y -ïðéãáò ©£©¨§¦©§©§¦¨
eäééúååkl`xyi ux`l dlerde ,mdibdpn xg` s` ep` mikled - §¨©§

ebdpy bdpnk epiidc ,myn `viy mewnd ixnegk bedpl jixv epi`
.laaaàîéz eléôà ,øîà éMà áødlera s`,ìàøNé õøàì ìáaî ©©¦¨©£¦¥¨¦¨¤§¤¤¦§¨¥

øBæçì Bzòãc àëéä éléî éðäxefgl ezrcy ote`a `l` df oi` ± ¨¥¦¥¥¨§©§©£
,enewnleli`eøBæçì Bzòc ïéà ,àøéæ éaølaal,äåä`l jkle ©¦¥¨¥©§©££¨

.myn `viy enewn bdpn ixnegk bedpl jixv did
x`ya dhigyn lek`l xeq`y sqei ax ly epicl zxfeg `xnbd

:zeraheúàc ïðaø àäå ,óñBé áøì éiaà déì øîà[e`ay-] ¨©¥©©¥§©¥§¨©¨¨§¨
àæBçnî,laaa mewn my -áøc déîMî àøéæ éaø øîà ,éøîà ¦§¨¨§¥¨©©¦¥¨¦§¥§©

déì øîà .äøLk úîøâeî ,ïîçð,sqei axdéèLôe àøäð àøäð- ©§¨§¤¤§¥¨¨©¥©£¨©£¨©§¥
xg` jled mewn lky epiide ,my libxy mewna hytzn xdp lk
ebdp `ly zenewn yie l`enye axk ebdpy zenewn yi jkle ,ebdpn

.`fegna enk ok
'znxben'y qepbihp` oa `pipg iax ly ezecr d`aed lirl `ziixaa
dxn`p `l ,dleqt 'dnxbd'y ipiqn dynl dkldd ezrcly ,dxyk
epiidc dlecbd zrahd lrn s`y oeik ,dlecbd zrahdn mixbna
okid cr zwelgn d`ian `xnbd .`ed dhigy mewn oiicr 'raek'a

:raeka dhigyd mewnøLëà Lé÷ì ïa ïBòîL éaødhgypy dnda ©¦¦§¤¨¦©§©
àòáBëc àãeça.dpwd it lr `vnpy raekd ly ebba -déìò éø÷ §¨§§¨¨¥£¥

'àñéb àñéb' ïðçBé éaøs`e ,icn xzei jka xiykdy ,qbd qbd - ©¦¨¨¦¨¦¨
mewnd cr epiidc ,'raek ietiy' cr `l` xyk epi` `pipg iaxl

gznyepi`y i`ce raek ly ebba la` ,zelrle rtyl raekd li
.dhigy mewn

:raekd ietiya dhigya sqep oic,àáøc déîMî étt áø øîàm` ¨©©©¦¦§¥§¨¨
ezhigyaéhéça òâtmilet oink miieyrd xya ly mipirxb ipy - ¨©§¦¥

,raekd jeza dpwd lr migpene ,oihigl minece.äôøè§¥¨
:itt ax ixac xe`iaa dpc `xnbd,eäì àéòaéàax xn`y dn m`d ¦©§¨§

dpeekd ,'rbt' ittïäa òâðå òâtmnvr ihigd z` s` jzgy - ¨©§¨©¨¤
enke ,mipyl mwligeáéúëc(dk a '` mikln),'úîiå Ba òbôiå' ¦§¦©¦§©©¨Ÿ

,ynn ea rbpe rbt eyexityàîìc Bàdpeekd `ny e` -àìå òât ¦§¨¨©§Ÿ
òâðrbp `l j` ,c`n mdl jenqa sebd cvl ihigdn dhnl jzgy - ¨©

,mda,weqta df oirk ep`vneáéúëãk(a al ziy`xa)Bá eòbôiå' §¦§¦©¦§§
,'íéäìà éëàìî.ea erbp `l j` edeybty epiideáø øîà ,øîzéà ©§£¥¡Ÿ¦¦§©¨©©

éhéça øéiL ,àáøc déîMî àttjzg s`e ihigd mewna jzg m` - ¨¨¦§¥§¨¨¦¥§¦¥
mwlige mnvr ihigd z`mzvwne y`xd cvl mzvwn xiiye ,mipyl

,dpwd cvl.äøLkokeáø øîàäåä ,à÷eðé øî øa øîéîà §¥¨¨©©£¥©©©§¨£¨
dén÷ àðîéà÷[iptl cner iziid-],àéåà áøc déøa àéiç éaøc ¨¦§¨©¥§©¦¦¨§¥§©©§¨

.äøLk éhéça øéiL ,éì øîàåokeøîà ,éMà áøì àðéáø déì øîà §¨©¦¦¥§¦¥§¥¨¨©¥¨¦¨§©©¦¨©
ïéøúàì àøèeæ øî òìwéà ,àøáeqî ïnL áø éì-xny rxi` ¦©¦¨¦§¨¦§©©§¨§©§¦

,epnewnl rlwp `xhef.äøLk éhéça øéiL ,Løãåj`áø øa øî §¨©¦¥§¦¥§¥¨©©©
,øîà éMàm` mpn`éhéça òât,mnvr ihigd z` jzg `le cala ©¦¨©¨©§¦¥

,äøLkm` j`éhéça øéiL,mipyl mwlige ihigd z` s` jzgy - §¥¨¦¥§¦¥
.äôøèitt ax etixhdy 'rbt' eze`y ,iy` ax xa xn ixacn x`eane §¥¨

`id ixd rbp `le rbt m` j` ,'ihiga xiiy' `edy rbpe rbt epiid
.dxiyk
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc oileg(iyiy meil)

÷ìBîene dxcy `la mcal mze`.zwxt ¥
:mzrc xe`iaa zwelgnéøîàc àkéàmzpeekyøéæçî óà,mipniq ¦¨§¨§¥©©£¦

z` jezgl dzevny i`ce j` ,df ote`a mb dwiln zeyrl lekiy
.mkzegle mdil` ribdl jkae zwxtnde dxcydéøîàc àkéàå§¦¨§¨§¥

exn`yøéæçîmipniq,à÷åcick zwxtne dxcy jzge micwd m`y ©£¦©§¨

:`xnbd zxne` .dleqt ezwiln ,mipniql ribdlïàîk àøazñîe¦§©§¨§©
øîàcmzpeekyéànî .øéæçî óà,ok xnel oipn -éðz÷cî §¨©©©£¦¦©¦§¨¨¥

epizpynaóøBòä ïî ÷ìBnä ,äìeñt BúèéçL óøBòä ïî èçBMä©¥¦¨¤§¦¨§¨©¥¦¨¤
,äøLk Bú÷éìî§¦¨§¥¨
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קסי oifge` mipya cenr gi sc ± oey`x wxtzereay

úåòáèä øàùá èçåùä.ellg aex e` dpwd lk Ðáåøä úà úåôé÷îå ìéàåäÐ

.dhigyl xyk mewne dpw edpiieeyl ,dlekk `aex opixn` inp `zlin `dlúîøâåîå
itp`a `zline .dlecbd zrahn dlrnl `herine zrahd jeza `aex elit` Ð

.dl ixn`w opaxe ,`id `nzqe ,`id dytpäøùë àéäù úîøâåî ìòdlek elit`e Ð

dixnb` ike .dlecbd zrahd on dlrnl

Ð ipiqn dynl dkld dnxbd `pngx

onwlck ,dixnb` dlrnle raek retiyn

zecr lkc ,`zkld ikde .(`,hi oileg)

.`id `zkldøîà éúøúzkizg oiprl Ð

jzegc oeikc ,dlekk `aex dil zi` dpwd

x`yl iieeyl oiprle .dxyk Ð xykda aexd

,aexd ztwd meyn dhigy mewn zerahd

.dlekk `aex inp opixn`éøáñ ìàåîùå áøå
àãçá äéúååë äìmewna `aex zkizgc Ð

.dlek zkizgk dhigyàãçá äéìò éâéìôå
dhigy mewn zerahd x`y diieeylc Ð

.opieyn `l dlekk `aexc `nrh meynàäå
éøîà÷ øîà àìax ixn`w ikd `de Ð

`nl` ,"xn` `l iqei iax s`e" :l`enye

!edcic `nrh e`le ,ixn`w dicic `nrhéëä
'åë äëìä éøîà÷`l" ixn`wc i`de Ð

oi`y ,melk `le xn` `l :rnyn ikd "xn`

`pyille .dlecb zraha `l` ezenk dkld

zrahn `veidc ,lirl `pyixtc `pixg`

cr ,dnxbd aiyg da hegyl ligzdy

,iqei iaxl `aex e` opaxl dlek jezgiy

zerah x`ya la` :ikd l`enye axl yxtn

jeza eaex jzg m`y Ð iqei iax xn` `l

n `vie mixbde zrahdaexc ,leqtc dce

oitiwn oi` `dc ,dpwd aex ied `l zrahd

i`n ok m`c ,ikd xninl `kile .dlek z`

dl aizenw?`ziixae ,ixn`w xity i`ce `d

:`niz ike !mixbd ipzw `l dpin aizenwc

`l m`c ,ipzinl dil jixhvi` `l mixbd

ol rnyn `w i`n mixbd?ivn ikid mixbdae

ixeyk`l?ike !`aex higy `l i`ce `d

x`yc d`ivic ol rnyn `wc meyn :`niz

xn`w i`n ok m` ,dnxbd aiyg `l zerah

"dpwd aex z` oitiwne li`ed"?`nrh i`d

meyn `l` ,`ed `herine `aex meyn e`l

la` :iyily oeyl !dnxbd zxez o`k oi`c

x`ya hgy m`y Ð xn`w `l zerah x`ya

dcen mixbde dpwd llg lk aex zerah

aex eh` dpwd aex dxifb ,dleqt `idy

Ð `cg ,`id `le .dpwd aex epi`y zerahd

jdn ,cere .dl iyxtn eed `icda ok m`c

dl aizenw i`n?dnxbd da ipzw `l `dc

dpwd aex z` oitiwne li`eda `nrh ilz i`n` ,dl znwen mixbdya i`e !llk?`ipd` i`n edcic dtwd?oi`e .il d`xp oey`x oeyle !opilf` dpwd aex zkizg xza `d

.qepbihp` oa `pipg iaxk `l` edlekk `zkld zil `dc ,dkldd silgdl leykn o`kìàåîùå áøã úîøâåî,dnxbd edpi` dil iaygc ,zerahd x`y jeza dhegy Ð

`idy dhigy zlgz `nl` ,yily hgye yily mixbd :(`,hi oileg) onwl opixn`ck ,dnxbd ixw dhigy mewna `ly lke .edpip dhigy mewn e`l zerahd x`y :ixn`c

.dihd o`k oi` oiicre ,dnxbd ixw dnewna `lyäøîà ïàîl`enye axc dinyn `zlin `dl Ð?edl ixaq l`enye axc lirl uixzc ,dxn` `iig xa sqei :el exn`

.cenlzd dlekc sqei ax epiidc ,'ek `cga dizeekøéîâ àîìò éìåëî.exn`py enk mixaca wcwc `ly xg` itn xac rny `nye Ðñéøâ éøáâã é÷éôñ åìéôàãeidyk Ð

:dcedi ax xn`c .dlaw ipeltn e` dlaw ipeltn i` ecia did wtqe ipelt itn dizlaw :ezrenya dcedi ax dpey did ,drny inn gky el dxne`de dreny el mixne`

dinxi iax il xn`.'ek wtq axc dinyn wtqäùìù.zeheicd Ðøåëáä úà ïéøéúî(`,gk) zexekaa ol `niiwc .men `edy lkl ielbe x`ean mena ,dpicna hgyil Ð

oinena `pniwe`e .xeq` dgnen it lr `ly hgype li`ed :xne` xi`n iax ,enen z` d`xd jk xg`e xekad z` hgeyd :opzck ,mkgl ze`xdl jixv ielbd men elit`c

.(`,fk) "oicv oi`"a dvia zkqna oipzyn oi`y it lr s`e ,sebay'åë äéì úéì!(`,p) "ebdpy mewn"a migqta `id oizipzn `de ,dinza Ðìááì ìááîdpicnd my Ð

.daxd zenewn dae ,laaåäì ïðéôééë ïðàã ïåéëãdkinq oi`y ,zeqpw ipicle ,(a,`i) zeixedc `xza `zrnya opixn`ck ,dpy xeairle ycgd yeciwl l`xyi ux` ipal Ð

.laaaåäééúååë ïðéãáò.dil ilk` eed l`xyi ux`ae ,epinewnl ceak welgl oikixv ep` oi`e ,ediiab opilf` ik Ðäéîùî àøéæ éáø øîà éøîà àæåçîî åúàã ïðáø àä
úîøâåî ïîçð áøã.`xeqi` dia oibidp laan ep`e ,dxyk l`enye axc Ðäéèùôå àøäð àøäðxg` jled mewn lk ,xnelk .my libx `edy mewna hytzn xdp lk Ð

.ediizeek ebidp `lc `zkec zi`e ,l`enye axk ebidpc laaa `zkec zi` ,ebdpnàòáåëã àãåçáxya eze` df oi`e .y`xd lr raekk dpwd on dlrnl yi raek oink Ð

`xwp ietiy eze`e ,m"ld* oixewy qenlew oink cecg dyrpe dlke jled dlrnle ezirvn`ne ,ieyr `ed ynn raek oink `l` ,lewd z` akrl dpwd it lr ltepy ohw

.ebba ,raek ly epeilra Ð `cega .raek ietiyàñéâ àñéâ.zelrl ligzn ececigy mewnn `l` `pipg iaxl elit` xyk oi`c ,zxykd i`cn xzei ,xnelk .qbd qbd Ðéèéç
.raekd lv` dpwd lr oigpene oihigl oinec ,u"p`lb** Ðòâð àìå òâô.jzg c`n mdl jenq la` Ðéèéçá øééùgipd Ðoebk ,dpwd cvl zvwne y`xd cvl zvwn

:opiqxb ikd .rbpe rbt epiidc ,ekzgyøîà éùà áø øá øî.dtxh ihiga xiiy ,dxyk ihiga rbt Ð
àúëìäå
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óñåéoi`y dne .l`enye axn drny `l ,xnelk Ð xinb `nlr ilekn `iig iax xa

zile :jixte .l`enye ax it lr `le ,`id `nlra `xneg Ð enewna eze` oilke`

enewna ebdpy oeik ,xeq` did mewn lkn ,l`enye ax xn` `lc idpc ,'ek `xif iaxl dil

.xeqi`

ïåéë`nw wxta Ð 'ek edl opitiik op`c

oiprl `kti` rnyn (`,d) oixcdpqc

:xn`wc .mlyln xeht zeidl ,oecl zeyx lehil

xne`e ?i`n `kdl mzdn ,ipdn mzdl `kdn

l`xyi ux` ipa xzide xeqi` oiprlc :mz epiax

Ð oenn zrwtd oiprl la` .ith inikgc ,iticr

hay `kdc mzd opixn`ck ,sicr dlebd y`x

hay xeqi `l" :inp opixn`e .wwegn mzde

micexy laaay zeilb iy`x el` Ð "dcedin

ipa el` Ð "eilbx oian wwegne" ,lwna mrd z`

opixn`e .miaxa dxez micnlny lld ly eipa

l`xyi ux`ay `iyp :(a,`i) zeixedc ipy wxta

dleb y`x laaa `ki`c meyn ,xiry `ian oi`

.epnn xiyreéðäÐ xefgl ezrcc `kid ilin

jldy mewn ixnegc rnyn `iepiy i`d itl

i`e .xefgl ezrcc ab lr s` eilr oipzep myl

,`kd ipync diteb iy` axc ,ok xnel xyt`

oi`a (`,`p migqt) "ebdpy mewn" wxta dl iwen

lk`c dpg xa xa dax iab ,xefgl ezrc

,oiccvl ipzwc i`na yegl oi`e .`xzii`c

zeidl ezrcy mewn ixneg eilr oipzep mlerlc

oi`l xefgl ezrc oia wlgny dn ,inp i` .my

ux`ne l`xyi ux`l laan ilin ipd Ð ezrc

ezrcy mewn xg` mikledy ,laal l`xyi

l`xyi ux`ne laal laan la` .my x`yil

`viy mewn ixneg eilr oipzep Ð l`xyi ux`l

xefgl ezrc oia ,myl jldy mewn ixnege myn

.xefgl ezrc oi` oia

åàhgy :qxhpewa yxit Ð rbp `le rbt `nlc

dil ded ok m`c :dywe .ihigd on dhnl

ihiga xiiy xn`c `tt ax `dc ."ewiz" xninl

elit` `dc ,itt axc` bilt jytp dnn ,dxyk

oeik ,cere !rbp `le rbt oky lke xiykn rbpe rbt

`l` ,"xnzi`" xninl dil ded `l ibeltl `z`c

ax"

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

úà úBôéwî ïéàL ét ìò óà ,úBòaè øàLa èçBMä©¥¦§¨©¨©©¦¤¥©¦¤
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.àãça déìò éâéìôe¯!éøîà÷ "øîà àì" àäå¯éëä §¦¦£¥©£¨§¨Ÿ¨©¨¨§¦¨¦
äëìä ïéàå ,äìBãbä úòaha BúBîk äëìä :øîà÷̈¨©£¨¨§©©©©©§¨§¥£¨¨
úîøâeî ìëà àøéæ éaø ÷éìñ ék .úBòaè øàLa BúBîk§¦§¨©¨¦¨¥©¦¥¨£©§¤¤
ìàeîLe áøc déøúàî åàì :déì éøîà ,ìàeîLe áøc§©§¥¨§¦¥¨¥©§¥§©§¥

døîà ïàî :eäì øîà ?zà¯øa óñBé ,àéiç øa óñBé ©§£©§©£¨¨¥©¦¨¥©
:øîà ,ãt÷éà ,óñBé áø òîL !øéîb àîìò élekî àéiç¦¨¦¥¨§¨¨¥§©©¥¦§©£©
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déîMî ÷ôñ áøc déîMî ÷ôñ ,àaà øa äéîøé¦§§¨©©¨¨¥¦§¥§©¨¥¦§¥

ìL :ìàeîLcïéàL íB÷îa øBëaä úà ïéøézî äL ¦§¥§¨©¦¦¤©§§¨¤¥
déì úéì ,àøéæ éaøå .äçîeîíB÷nä éøîeç åéìò ïéðúBð §¤§©¦¥¨¥¥§¦¨¨§¥©¨

ì CìäL íB÷nä éøîeçå íMî àöiL:ééaà øîà ?íL ¤¨¨¦¨§§¥©¨¤¨©§¨£©©©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc oileg(iying meil)

úBòaè øàLa èçBMä,eaex e` dpwd lk z`ïéàL ét ìò óà ©¥¦§¨©¨©©¦¤¥
äðwä ìk úà úBôéwî,dlecbd zrahd enkúà úBôéwîe ìéàBä ©¦¤¨©¨¤¦©¦¤

.äøLk BúèéçL äðwä áBø,`ziixad dkiynneúîøâeîem` - ©¨¤§¦¨§¥¨§¤¤
,zrahd jeza oniqd aex z` hgyy xg`l mixbd,äìeñtzrcke §¨

.zlqet dnxbdd oniqd aex z` hgyy xg`l s`y dpyna opax
,äøLk àéäL úîøâeî ìò ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø ãéòämeyn ¥¦©¦£¦¨¤©§¦§©§¤¤¤¦§¥¨

cr ,dlecbd zrahd lrn s` `ed dhigyl ie`xd mewnd ezrcly
'raek ietiy'hgey m` `l` dnxbd meyn leqtl oi` ezrcle ,

xiykn dcedi iaxa iqei iaxy x`eane .dlrnle raek ietiyn
.l`enye ax ixack `lye ,elekk eaex meyn zerahd x`ya dhigy

:`xnbd zvxznézøz äãeäé éaøa éñBé éaø ,óñBé áø øîàipy - ¨©©¥©¦¥§©¦§¨©§¥
mipic,øîà÷it lr s` dxyk `id ixd dpwd aex z` hgy m`y ¨¨©

zeaygp zerahd x`yy cere .elekk eaexy meyn ,seqal mixbdy
j` .elekk eaexe dpwd aex z` zetiwny meyn dpwkìàeîLe áø©§¥

àãça déìò éâéìôe àãça déúååk éøáñxaca ezrck mixaeq - ¨§¥§¨¥©£¨§¦¥£¥©£¨
,mixbd eaex jzgy xg`le dlecbd zraha hgey m`y ,cg`
oica ezrck mixaeq mpi` j` ,elekk eaexy meyn dxyk ezhigy

.dxyk zerahd x`ya dhigyd s`y ipyd
:`xnbd dywnàäådcedi iaxa iqei iax s`e' [ixde-]'øîà àì §¨Ÿ¨©

éøîà÷iqei iax ixac z` md mix`an jkay rnyne ,l`enye ax ¨¨§¥
:`xnbd zvxzn .dcedi iaxaéøîà÷ éëä,mzpeek dzid jk -äëìä ¨¦¨¨§¦£¨¨

,úBòaè øàLa BúBîk äëìä ïéàå äìBãbä úòaha BúBîkdne §©©©©©§¨§¥£¨¨§¦§¨©¨
oi`y epiidc ,'melk `le xn` `l' enk dpeekd 'xn` `l' exn`y
oi` j` ,ezenk dkld day dlecbd zraha `l` eixacl yeygl
.ezenk dkld oi` oday ,zerahd x`ya xn`y eixacl llk yeygl

:df oipra dyrn÷éìñ ék[dlryk-]àøéæ éaø,l`xyi ux`l laan ¦¨¦©¦¥¨
ìàeîLe áøc úîøâeî ìëàdnxbda dhgypy dndan lk` - ¨©§¤¤§©§¥

.zerahd x`ya dhgypy epiide ,lirl l`enye ax zrcl dleqtd
déì éøîàike ,lke` ede`xy l`xyi ux` iyp`áøc déøúàî åàì ¨§¥¥¨¥©§¥§©

zà ìàeîLedz` oi` recne ,l`enye ax ly mnewn oa jpi` m`d - §¥©§
.mzenk bdepdøîà ïàî ,eäì øîàmya dfd oicd z` xn` in - ¨©§©£¨¨

,el exn` .l`enye axàéiç øa óñBéaxy lirl `aedy enke ,dxn` ¥©¦¨
df xaca dcedi iaxa iqei iax lr miwleg l`enye axy xn` sqei

,`xif iax mdl xn` .dleqt mzrcl zerahd x`ya dhigydeóñBé¥
øéîb àîìò élekî àéiç øaz`f dkld `nye ,mlekn cnel did - ©¦¨¦¥¨§¨¨¦

.exn`py enk eixaca wcwc `ly inn rny
óñBé áø òîL,`xif iax eilr xn`y el` mixac,øîà ,ãt÷éàike ¨©©¥¦§©¨©

àðøéîb äãeäé áøî àðà ,àðøéîb àîìò élekî àðàwcwcn didy £¨¦¥¨§¨¨¦§¨£¨¥©§¨¨¦§¨
,eixaca c`nñéøb éøáâc é÷éôñ eléôàcel mixne` eid xy`ky - ©£¦§¥¥§©§¥¨¦

dcedi ax didyk ,dxn`p in mya gkey el xne`d dide dkld
mya dxn`p m` wtqe ipeltn drnyy xne` did ,ef `xnin xne`

ep`vny enke ,xg` e` df `xen`äéîøé éaø øîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©©¦¦§§¨
áøc déîMî ÷ôñ ,àaà øa,ef dreny rny÷ôñdrny m` ©©¨¨¥¦§¥§©¨¥

ìL ,ìàeîLc déîMîäL,oignen mpi`y zeheicdúà ïéøézî ¦§¥¦§¥§Ÿ¨©¦¦¤
øBëaä,dpicna hgyidl men lraäçîeî ïéàL íB÷îa. ©§¦§¤¥§¤

:`xnbd zl`ey .df dyrna dpc `xnbd,àøéæ éaøå`ed m` s` §©¦¥¨
ebdp xak ixd mewn lkn ,ef dhigy milqet mpi` l`enye axy xaeq

ike ,enewna xeqi` dadéì úéìdpyna x`eand oicd `xif iaxl ¥¥
(.p migqt)oi`y mewnl migqt iaxra dk`ln miyery mewnn jledd'

,miyery mewnl miyer oi`y mewnn e` ,miyeréøîeç åéìò ïéðúBð§¦¨¨§¥
ì CìäL íB÷nä éøîeçå íMî àöiL íB÷nä,'íLiax bdp recne ©¨¤¨¨¦¨§§¥©¨¤¨©§¨

:`xnbd zvxzn .ef dhigya xzid `xiféléî éðä ,éiaà øîà`l ± ¨©©©¥¨¥¦¥
`vei m` `l` df oic xn`põøàì ìàøNé õøàîe ìáaì ìáaî¦¨¤§¨¤¥¤¤¦§¨¥§¤¤

,ìàøNé,dpicn dze`a mewnl mewnn xnelkénð éà`vei m` s` ¦§¨¥¦©¦
ìáà ,ìáaì ìàøNé õøàîdler m`ïåék ,ìàøNé õøàì ìáaî ¥¤¤¦§¨¥§¨¤£¨¦¨¤§¤¤¦§¨¥¥¨

eäì ïðéôéék ïðàc,l`xyi ux` ipal mitetk laa ipa ep`y -ïðéãáò ©£©¨§¦©§©§¦¨
eäééúååkl`xyi ux`l dlerde ,mdibdpn xg` s` ep` mikled - §¨©§

ebdpy bdpnk epiidc ,myn `viy mewnd ixnegk bedpl jixv epi`
.laaaàîéz eléôà ,øîà éMà áødlera s`,ìàøNé õøàì ìáaî ©©¦¨©£¦¥¨¦¨¤§¤¤¦§¨¥

øBæçì Bzòãc àëéä éléî éðäxefgl ezrcy ote`a `l` df oi` ± ¨¥¦¥¥¨§©§©£
,enewnleli`eøBæçì Bzòc ïéà ,àøéæ éaølaal,äåä`l jkle ©¦¥¨¥©§©££¨

.myn `viy enewn bdpn ixnegk bedpl jixv did
x`ya dhigyn lek`l xeq`y sqei ax ly epicl zxfeg `xnbd

:zeraheúàc ïðaø àäå ,óñBé áøì éiaà déì øîà[e`ay-] ¨©¥©©¥§©¥§¨©¨¨§¨
àæBçnî,laaa mewn my -áøc déîMî àøéæ éaø øîà ,éøîà ¦§¨¨§¥¨©©¦¥¨¦§¥§©

déì øîà .äøLk úîøâeî ,ïîçð,sqei axdéèLôe àøäð àøäð- ©§¨§¤¤§¥¨¨©¥©£¨©£¨©§¥
xg` jled mewn lky epiide ,my libxy mewna hytzn xdp lk
ebdp `ly zenewn yie l`enye axk ebdpy zenewn yi jkle ,ebdpn

.`fegna enk ok
'znxben'y qepbihp` oa `pipg iax ly ezecr d`aed lirl `ziixaa
dxn`p `l ,dleqt 'dnxbd'y ipiqn dynl dkldd ezrcly ,dxyk
epiidc dlecbd zrahd lrn s`y oeik ,dlecbd zrahdn mixbna
okid cr zwelgn d`ian `xnbd .`ed dhigy mewn oiicr 'raek'a

:raeka dhigyd mewnøLëà Lé÷ì ïa ïBòîL éaødhgypy dnda ©¦¦§¤¨¦©§©
àòáBëc àãeça.dpwd it lr `vnpy raekd ly ebba -déìò éø÷ §¨§§¨¨¥£¥

'àñéb àñéb' ïðçBé éaøs`e ,icn xzei jka xiykdy ,qbd qbd - ©¦¨¨¦¨¦¨
mewnd cr epiidc ,'raek ietiy' cr `l` xyk epi` `pipg iaxl

gznyepi`y i`ce raek ly ebba la` ,zelrle rtyl raekd li
.dhigy mewn

:raekd ietiya dhigya sqep oic,àáøc déîMî étt áø øîàm` ¨©©©¦¦§¥§¨¨
ezhigyaéhéça òâtmilet oink miieyrd xya ly mipirxb ipy - ¨©§¦¥

,raekd jeza dpwd lr migpene ,oihigl minece.äôøè§¥¨
:itt ax ixac xe`iaa dpc `xnbd,eäì àéòaéàax xn`y dn m`d ¦©§¨§

dpeekd ,'rbt' ittïäa òâðå òâtmnvr ihigd z` s` jzgy - ¨©§¨©¨¤
enke ,mipyl mwligeáéúëc(dk a '` mikln),'úîiå Ba òbôiå' ¦§¦©¦§©©¨Ÿ

,ynn ea rbpe rbt eyexityàîìc Bàdpeekd `ny e` -àìå òât ¦§¨¨©§Ÿ
òâðrbp `l j` ,c`n mdl jenqa sebd cvl ihigdn dhnl jzgy - ¨©

,mda,weqta df oirk ep`vneáéúëãk(a al ziy`xa)Bá eòbôiå' §¦§¦©¦§§
,'íéäìà éëàìî.ea erbp `l j` edeybty epiideáø øîà ,øîzéà ©§£¥¡Ÿ¦¦§©¨©©

éhéça øéiL ,àáøc déîMî àttjzg s`e ihigd mewna jzg m` - ¨¨¦§¥§¨¨¦¥§¦¥
mwlige mnvr ihigd z`mzvwne y`xd cvl mzvwn xiiye ,mipyl

,dpwd cvl.äøLkokeáø øîàäåä ,à÷eðé øî øa øîéîà §¥¨¨©©£¥©©©§¨£¨
dén÷ àðîéà÷[iptl cner iziid-],àéåà áøc déøa àéiç éaøc ¨¦§¨©¥§©¦¦¨§¥§©©§¨

.äøLk éhéça øéiL ,éì øîàåokeøîà ,éMà áøì àðéáø déì øîà §¨©¦¦¥§¦¥§¥¨¨©¥¨¦¨§©©¦¨©
ïéøúàì àøèeæ øî òìwéà ,àøáeqî ïnL áø éì-xny rxi` ¦©¦¨¦§¨¦§©©§¨§©§¦

,epnewnl rlwp `xhef.äøLk éhéça øéiL ,Løãåj`áø øa øî §¨©¦¥§¦¥§¥¨©©©
,øîà éMàm` mpn`éhéça òât,mnvr ihigd z` jzg `le cala ©¦¨©¨©§¦¥

,äøLkm` j`éhéça øéiL,mipyl mwlige ihigd z` s` jzgy - §¥¨¦¥§¦¥
.äôøèitt ax etixhdy 'rbt' eze`y ,iy` ax xa xn ixacn x`eane §¥¨

`id ixd rbp `le rbt m` j` ,'ihiga xiiy' `edy rbpe rbt epiid
.dxiyk
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc oileg(iyiy meil)

÷ìBîene dxcy `la mcal mze`.zwxt ¥
:mzrc xe`iaa zwelgnéøîàc àkéàmzpeekyøéæçî óà,mipniq ¦¨§¨§¥©©£¦

z` jezgl dzevny i`ce j` ,df ote`a mb dwiln zeyrl lekiy
.mkzegle mdil` ribdl jkae zwxtnde dxcydéøîàc àkéàå§¦¨§¨§¥

exn`yøéæçîmipniq,à÷åcick zwxtne dxcy jzge micwd m`y ©£¦©§¨

:`xnbd zxne` .dleqt ezwiln ,mipniql ribdlïàîk àøazñîe¦§©§¨§©
øîàcmzpeekyéànî .øéæçî óà,ok xnel oipn -éðz÷cî §¨©©©£¦¦©¦§¨¨¥

epizpynaóøBòä ïî ÷ìBnä ,äìeñt BúèéçL óøBòä ïî èçBMä©¥¦¨¤§¦¨§¨©¥¦¨¤
,äøLk Bú÷éìî§¦¨§¥¨
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xcde"קסב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc oileg(iyiy meil)

àúëìäå,hgeydähîìe òáBk éetéMîdyrpe jledy mewndn - §¦§§¨¦¦©§©¨
ezhigy ,sebd itlk dhnle raeka xveðééäå ,äøLkzrck edfe - §¥¨§©§

mixne`déhéça øéiLcietiyny mewnd `ed ihigd mewny ,dxyk §©¥§¦¥
.dhnle raek

øLëà ïîçð áø,dhigy mewnl xiykd -.ähîìe òáBk éetéMî ©©§¨©§©¦¦©§©¨
ïàîk ,ïîçð áøì àðéè÷ áø øa ïðç áø déì øîàdz` in zrck - ¨©¥©¨¨©©§¦¨§©©§¨§©

df oi` ixd ,df mewnn xiykdl xaeqéaøa éñBé éaøk àìå ïðaøk àìŸ§©¨¨§Ÿ§©¦¥§©¦
,äãeäém` ewlgpe ,dlecbd zraha hgeya `l` exiykd `l ixdy §¨

oi` mzrcly x`eane ,zrahd jeza aex hgyy xg`l mixbd
dlrnly raeka `le ,dlecbd zrahd jeza `l` dxyk dhigyd

.dpnndéì øîà,ongp axàðòãé ÷léç àì àðàzrcn rcei ipi` - ¨©¥£¨Ÿ¦¨¨©§¨
itlk zrahdn zvw xiiyle zrahd lk z` wlgl ekixvdy opax

,dlek ipt lr y`xdàðòãé ÷léa àìåiax zrcn rcei ipi` s`e - §Ÿ¦¨¨©§¨
epiidc ,mipniqd wlany ote`a s` xiykdy dcedi iaxa iqei
,zrahl uegn x`yde zrahd jeza zvw hgeyy ,oniqd aixgny

`l`àðòãé àzòîL àðàmi`xen`d zreny ip` rcei - £¨§©§¨¨©§¨
enke ,jkn xzei s` mixiykndéaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàc§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦

éøîàå ,àðéðç éaø øîà àcáæ øa àaà éaø øîà dì éøîàå ,ïðçBé¨¨§¨§¥¨¨©©¦©¨©©§¨¨©©¦£¦¨§¨§¥
òáBk éetéMî ,éåì ïa òLBäé éaø øîà éãéà øa á÷òé éaø øîà dì̈¨©©¦©£Ÿ©¦¦¨©©¦§ª©¤¥¦¦¦©

.äøLk ähîìe§©¨§¥¨
:df oica ztqep `xninïðaøc úîøâeî ,éåì ïa òLBäé éaø øîàå- §¨©©¦§ª©¤¥¦§¤¤§©¨¨

igy dze`xg`ly epiidc ,opax zrcl 'dnxbd' meyn dleqtd dh
,zrahl uegn l` mixbd dlecbd zrahd aex hgyyäøLk`id §¥¨

,äãeäé éaøa éñBé éaøìoi` oniqd aex z` hgyy xg`l ezrcly §©¦¥§©¦§¨
,dnxbd meyn xeq`läãeäé éaøa éñBé éaøãedhigy dze`e - §©¦¥§©¦§¨

hgyy epiidc ,dcedi iaxa iqei iax zrcl 'dnxbd' meyn dleqtd
,dlecbd zrahdn dlrnl dlek e` daexäøLk`idàðéðç éaøì §¥¨§©¦£¦¨

,ñBðâéèðà ïa,`id dhigy mewn dlecbd zrahd lrn s` ezrcly ¤©§¦§
.lirl x`azpy enke

:`xnbd zl`ey .iel oa ryedi iax ixaca dpc `xnbdàèéLt`ed §¦¨
:`xnbd daiyn .jka ycgl iel oa ryedi iax `a dne ,df xaceäî©

àîéúcy xnel mewn did -ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøcirdy §¥¨©¦£¦¨¤©§¦§
lirl `ziixaa(:gi),dxyk `idy znxben lréà÷ ïðaøcàdler - ©§©¨¨¨¥

hgyy xg`l mixbdy epiidc ,opax elqty znxben dze` lr `ed
dxyky `pipg iax cird df ote` lre ,dlecbd zrahd jeza aex
e` ,zrahd jeza aexd z` hgyy iptl mixbdy ote`a j` ,`id

,xiykn epi` dlecbd zrahd lrn hgeyy ote`aïì òîLî à÷iax ¨©§©¨
iaxa iqei iax zrcl dleqtd znxben dze` lr s`y iel oa ryedi
mewn ezrcly ,dxiykdl dilr cirde `pipg iax dler dcedi

.raekd ietiy cr `id dhigyd
:`xnbd zl`eyénð éëä àîéàåzpeek dzid ef `ly zn`a oipne - §¥¨¨¦©¦

opax zrcl znxbend dze` lr xaic ok`y xn`p ile` ,`pipg iax
lrn dhigyd z` xiykn epi` mlerl j` ,ezrcl `id dxiyky

:`xnbd daiyn .dlecbd zrahddéì éòaéî 'déìò ãéòä' ,ïk íà¦¥¥¦£¥¦¨¥¥
,dxyk `idy znxben lr cird' xnel `ziixad dkixv dzid `l -
dxkfed ok iptl ixdy ,'dilr cird' xnel dkixv dzid `l`
.`pipg iax dler df lre ,dleqt znxbendy opax zrc `ziixaa
'dxyk `idy znxben lr cird' xnel `ziixad dkix`dy dnne
dcedi iaxa iqei iax ly znxbend lr s`y xnel dpeekd gxkda

.xiykne `pipg iax wleg
:`xnbd zwqetñBðâéèðà ïa àðéðç éaøk àúëìäåz` xiyknd §¦§§¨§©¦£¦¨¤©§¦§

meyn ,raek ietiy cr dhigyddéúååk ïîçð áø éà÷cax s`y - §¨¥©©§¨§¨¥
.lirl `aedy enke ,ezenk wqet ongp

dpyna epipy :iqei iaxe opax zwelgn xe`iaa `xnbd dpc dzr(.gi)

wxe dpeilrd zraha dpwd aex hgy elit` `nw `pz zrcly
iaxle ,zlqetd dnxbd ef ixd dhigy mewnl ueg mixbd eherina
,dhigyl ie`xd mewna dpwd aex hgyy lk dcedi iaxa iqei

.dxyk ezhigyú÷Bìçî ,éqà áø øîà àðeä áø øîàiaxe opax ¨©©¨¨©©©¦©£¤
`weec dxn`p iqeiaote`LdligzaLéìL éðL èçMdpwd ly §¤¨©§¥§¦

xg`e ,dhigyl xykd mewnd seq `idy dlecbd zrahd jeza
dhigyd mewnn `vi ,dpwd aex zhigyLéìL íéøâäåzrahl uegn §¦§¦§¦

,y`xd cvlïðéòa äèéçL dlek ,éøáñ ïðaøcdhigyd lk - §©¨¨¨§¥¨§¦¨§¦¨
didzy mikixväìBãb úòaèaøáñ äãeäé éaøa éñBé éaøå ,Baeø , §©©©§¨§©¦¥§©¦§¨¨©
aygp oniqd ly,Bleëkxak aygp ,oick dpwd aex z` hgyy oeike §

ixd ,zrahl uegn dhigya jiyndy dne ,dhigyd z` xnb eli`k
.dhegy dnda xyaa jzeg eli`k dfLéìL íéøâä ìáàzligza £¨¦§¦§¦

,dhigydèçLåjk xg`LéìL éðL,ie`xd mewnaìkä éøác §¨©§¥§¦¦§¥©Ÿ
.äìeñtmeynàúeiç à÷ôð éëcly zeigd `veiy drya - §¨§¦©§¨©¨

,oniqd aex jezig zra `edy ,dndadäèéçLa àaeø ïðéòajixv - §¦¨¨¦§¦¨
,dxyk dhigy ici lr aexd eze` lk jzgp didiyàkéìåaex oi`e - §¥¨

.zexykaie`xd mewna `ly jzgp oey`xd yilyd xy`ky
hgypy dryay `vnp ,dhigy mewna milyn jk xg`e dhigyl
aex zhigy milyde xykd mewna hrn hgyy epiidc ,oniqd aex
mewna did daexy dhigy ici lr dndad zeig zwlzqn ,dpwd
,xyk mewna aex `diy hegyl cer jiynny dn liren `le .leqt

.dleqt ezhigy lkd ixacle .leqta dzeig dwlzqp xaky oeik
ote`a mzwelgn cinrdl ywane ,`ped ax ixac lr wleg `cqg ax

:jetdàcñç áø déì øîà,`ped axlàëtéà øî àîéì ,äaøcà- ¨©¥©¦§¨©§©¨¥¨©¦§¨
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zexyka dhigyd dxnbpy oeiky ,dfd oick didi o`k s`y dcedi
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dligzayèçLzexykaå ,LéìL éðLjk xg`éøác ,LéìL íéøâä ¨©§¥§¦§¦§¦§¦¦§¥
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קסג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc oileg(iyiy meil)

àúëìäå,hgeydähîìe òáBk éetéMîdyrpe jledy mewndn - §¦§§¨¦¦©§©¨
ezhigy ,sebd itlk dhnle raeka xveðééäå ,äøLkzrck edfe - §¥¨§©§

mixne`déhéça øéiLcietiyny mewnd `ed ihigd mewny ,dxyk §©¥§¦¥
.dhnle raek

øLëà ïîçð áø,dhigy mewnl xiykd -.ähîìe òáBk éetéMî ©©§¨©§©¦¦©§©¨
ïàîk ,ïîçð áøì àðéè÷ áø øa ïðç áø déì øîàdz` in zrck - ¨©¥©¨¨©©§¦¨§©©§¨§©

df oi` ixd ,df mewnn xiykdl xaeqéaøa éñBé éaøk àìå ïðaøk àìŸ§©¨¨§Ÿ§©¦¥§©¦
,äãeäém` ewlgpe ,dlecbd zraha hgeya `l` exiykd `l ixdy §¨

oi` mzrcly x`eane ,zrahd jeza aex hgyy xg`l mixbd
dlrnly raeka `le ,dlecbd zrahd jeza `l` dxyk dhigyd

.dpnndéì øîà,ongp axàðòãé ÷léç àì àðàzrcn rcei ipi` - ¨©¥£¨Ÿ¦¨¨©§¨
itlk zrahdn zvw xiiyle zrahd lk z` wlgl ekixvdy opax

,dlek ipt lr y`xdàðòãé ÷léa àìåiax zrcn rcei ipi` s`e - §Ÿ¦¨¨©§¨
epiidc ,mipniqd wlany ote`a s` xiykdy dcedi iaxa iqei
,zrahl uegn x`yde zrahd jeza zvw hgeyy ,oniqd aixgny

`l`àðòãé àzòîL àðàmi`xen`d zreny ip` rcei - £¨§©§¨¨©§¨
enke ,jkn xzei s` mixiykndéaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàc§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦

éøîàå ,àðéðç éaø øîà àcáæ øa àaà éaø øîà dì éøîàå ,ïðçBé¨¨§¨§¥¨¨©©¦©¨©©§¨¨©©¦£¦¨§¨§¥
òáBk éetéMî ,éåì ïa òLBäé éaø øîà éãéà øa á÷òé éaø øîà dì̈¨©©¦©£Ÿ©¦¦¨©©¦§ª©¤¥¦¦¦©

.äøLk ähîìe§©¨§¥¨
:df oica ztqep `xninïðaøc úîøâeî ,éåì ïa òLBäé éaø øîàå- §¨©©¦§ª©¤¥¦§¤¤§©¨¨

igy dze`xg`ly epiidc ,opax zrcl 'dnxbd' meyn dleqtd dh
,zrahl uegn l` mixbd dlecbd zrahd aex hgyyäøLk`id §¥¨

,äãeäé éaøa éñBé éaøìoi` oniqd aex z` hgyy xg`l ezrcly §©¦¥§©¦§¨
,dnxbd meyn xeq`läãeäé éaøa éñBé éaøãedhigy dze`e - §©¦¥§©¦§¨

hgyy epiidc ,dcedi iaxa iqei iax zrcl 'dnxbd' meyn dleqtd
,dlecbd zrahdn dlrnl dlek e` daexäøLk`idàðéðç éaøì §¥¨§©¦£¦¨

,ñBðâéèðà ïa,`id dhigy mewn dlecbd zrahd lrn s` ezrcly ¤©§¦§
.lirl x`azpy enke

:`xnbd zl`ey .iel oa ryedi iax ixaca dpc `xnbdàèéLt`ed §¦¨
:`xnbd daiyn .jka ycgl iel oa ryedi iax `a dne ,df xaceäî©

àîéúcy xnel mewn did -ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøcirdy §¥¨©¦£¦¨¤©§¦§
lirl `ziixaa(:gi),dxyk `idy znxben lréà÷ ïðaøcàdler - ©§©¨¨¨¥

hgyy xg`l mixbdy epiidc ,opax elqty znxben dze` lr `ed
dxyky `pipg iax cird df ote` lre ,dlecbd zrahd jeza aex
e` ,zrahd jeza aexd z` hgyy iptl mixbdy ote`a j` ,`id

,xiykn epi` dlecbd zrahd lrn hgeyy ote`aïì òîLî à÷iax ¨©§©¨
iaxa iqei iax zrcl dleqtd znxben dze` lr s`y iel oa ryedi
mewn ezrcly ,dxiykdl dilr cirde `pipg iax dler dcedi

.raekd ietiy cr `id dhigyd
:`xnbd zl`eyénð éëä àîéàåzpeek dzid ef `ly zn`a oipne - §¥¨¨¦©¦

opax zrcl znxbend dze` lr xaic ok`y xn`p ile` ,`pipg iax
lrn dhigyd z` xiykn epi` mlerl j` ,ezrcl `id dxiyky

:`xnbd daiyn .dlecbd zrahddéì éòaéî 'déìò ãéòä' ,ïk íà¦¥¥¦£¥¦¨¥¥
,dxyk `idy znxben lr cird' xnel `ziixad dkixv dzid `l -
dxkfed ok iptl ixdy ,'dilr cird' xnel dkixv dzid `l`
.`pipg iax dler df lre ,dleqt znxbendy opax zrc `ziixaa
'dxyk `idy znxben lr cird' xnel `ziixad dkix`dy dnne
dcedi iaxa iqei iax ly znxbend lr s`y xnel dpeekd gxkda

.xiykne `pipg iax wleg
:`xnbd zwqetñBðâéèðà ïa àðéðç éaøk àúëìäåz` xiyknd §¦§§¨§©¦£¦¨¤©§¦§

meyn ,raek ietiy cr dhigyddéúååk ïîçð áø éà÷cax s`y - §¨¥©©§¨§¨¥
.lirl `aedy enke ,ezenk wqet ongp

dpyna epipy :iqei iaxe opax zwelgn xe`iaa `xnbd dpc dzr(.gi)

wxe dpeilrd zraha dpwd aex hgy elit` `nw `pz zrcly
iaxle ,zlqetd dnxbd ef ixd dhigy mewnl ueg mixbd eherina
,dhigyl ie`xd mewna dpwd aex hgyy lk dcedi iaxa iqei

.dxyk ezhigyú÷Bìçî ,éqà áø øîà àðeä áø øîàiaxe opax ¨©©¨¨©©©¦©£¤
`weec dxn`p iqeiaote`LdligzaLéìL éðL èçMdpwd ly §¤¨©§¥§¦

xg`e ,dhigyl xykd mewnd seq `idy dlecbd zrahd jeza
dhigyd mewnn `vi ,dpwd aex zhigyLéìL íéøâäåzrahl uegn §¦§¦§¦

,y`xd cvlïðéòa äèéçL dlek ,éøáñ ïðaøcdhigyd lk - §©¨¨¨§¥¨§¦¨§¦¨
didzy mikixväìBãb úòaèaøáñ äãeäé éaøa éñBé éaøå ,Baeø , §©©©§¨§©¦¥§©¦§¨¨©
aygp oniqd ly,Bleëkxak aygp ,oick dpwd aex z` hgyy oeike §

ixd ,zrahl uegn dhigya jiyndy dne ,dhigyd z` xnb eli`k
.dhegy dnda xyaa jzeg eli`k dfLéìL íéøâä ìáàzligza £¨¦§¦§¦

,dhigydèçLåjk xg`LéìL éðL,ie`xd mewnaìkä éøác §¨©§¥§¦¦§¥©Ÿ
.äìeñtmeynàúeiç à÷ôð éëcly zeigd `veiy drya - §¨§¦©§¨©¨

,oniqd aex jezig zra `edy ,dndadäèéçLa àaeø ïðéòajixv - §¦¨¨¦§¦¨
,dxyk dhigy ici lr aexd eze` lk jzgp didiyàkéìåaex oi`e - §¥¨

.zexykaie`xd mewna `ly jzgp oey`xd yilyd xy`ky
hgypy dryay `vnp ,dhigy mewna milyn jk xg`e dhigyl
aex zhigy milyde xykd mewna hrn hgyy epiidc ,oniqd aex
mewna did daexy dhigy ici lr dndad zeig zwlzqn ,dpwd
,xyk mewna aex `diy hegyl cer jiynny dn liren `le .leqt

.dleqt ezhigy lkd ixacle .leqta dzeig dwlzqp xaky oeik
ote`a mzwelgn cinrdl ywane ,`ped ax ixac lr wleg `cqg ax

:jetdàcñç áø déì øîà,`ped axlàëtéà øî àîéì ,äaøcà- ¨©¥©¦§¨©§©¨¥¨©¦§¨
,jtidl axd xn`iú÷Bìçî`weec dxn`p ,iqei iaxe opaxíéøâäLa ©£¤§¤¦§¦

LéìL,dhigyd zligzaèçLåjk xg`LéìL éðL,xyk mewna §¦§¨©§¥§¦
íeât äð÷ éöçà äåäc éãéî ,øáñ äãeäé éaøa éñBé éaøcote`y - §©¦¥§©¦§¨¨©¦¦©£¨©£¦¨¤¨
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eäBîko`k s`e .elek hgy eli`k df ixd oniq ly eaex hgy m` - ¨

dhigyd xak dniizqp ,xykd mewna oniqd aex z` hgyy oeik
.mixbdy mcew zexyka

:`ped ax ixac z` uxzne ,`cqg ax zii`x z` dgec sqei axøîà̈©
óñBé áø déìg axl,`cqïì àîéð ïàîepl xn`i in -àaeø àeääc ¥©¥©¥¨¨§©¨

íúäc,oniqd aex zhigya dxiykdy onwl dpyn dze`y -åàì §¨¨¨
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àîìòc`weec ,aexd xg` zkll yiy epipyy zenewnd lk ike - §¨§¨
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,iia`l sqei ax,àðàecal dcedi iaxa iqei iax `ny iziywdy dn £¨
,eilr miwleg minkg eli`e elekk eaexy oicd z` dpyàaeø¨

àðéîà÷ äèéçLc,izxn` dhigy ipicay aexa -eäì àðòîLc ¦§¦¨¨£¦¨¦§©§¨§
éâéìôc`l minkgly ,df oipra ewlgpy epizpyna eprny ixdy - ¦§¦¥

ic `le ,zrahd swid lka heg agex ick x`yp m` `l` xyk
.swid aex x`ypyk

`cqg axe `ped ax ly ef zwelgn ecnly yiy d`ian `xnbd
:xg` gqepadì éøîà àðéøçà àðMéìzwelgn dxn`p jky ¦§¨©£¦¨¨§¥¨

iaxa iqei iaxe opax zwelgn z` cinrdl yi cvik mi`xen`d
,dcediú÷Bìçî ,éqà áø øîà àðeä áø øîàiqei iaxe opax ¨©©¨¨©©©¦©£¤

ote`a `weec dxn`pLéìL íéøâäL,dhigyd zligzaèçLåxg` ¤¦§¦§¦§¨©
jkLéìL éðL,xyk mewnaéãéî ,øáñ äãeäé éaø øa éñBé éaøc §¥§¦§©¦¥©©¦§¨¨©¦¦
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oifge` mipy` cenr hi sc ± oey`x wxtzereay

äøùë äèîìå òáåë éåôéùî àúëìäåÐ zelrle rtyl raekd ligziy mcew Ð

.dtxh oldle myn ,dxykéèéçá øééùã åðééäåihiga xiiy xn`c o`nk ,xnelk Ð

.dxykéñåé éáøë àìå ïðáøë àìi`edc `kid `l` xykn `l iqei iax elit`c Ð

.dleqtc dcen dlecbd zrahn dlrnl dlek la` ,zrahd jeza dhigyc `aex

!`id zrahd on dlrnl dlek `de÷ìéç àì
àðòãé ÷ìéá àìå àðòãéizrny opaxk `l Ð

iqei iaxk `le ,mipyl zrah wlgna ixiinc

x"iipxwc* ,oipniqd wlana ixiinc izrny

.izrny jk .[a megp] "dwlean" oeyl ,frla

micizr :(a,gv oixcdpq) "wlg"a izi`x la`

,`hiyt :opikxte .giyn ipy ilk`c l`xyi

ilk` wliae wlig eh` ,edl lik` o`n `l`

dil?.`ed `nlra `pyil mixacd itle

àúòîùixyknc ,`prci i`xen`c Ð

ietiyn `diy calae zrahd on dlrnl

iaxc` iknq i`xen` ipde .dhnle raek

iqei iaxe opax lr wlgy ,qepbihp` oa `pipg

.edcic znxben xykneïðáøã úîøâåîÐ

.daex hgyy xg`l dpwd herin mixbdy

éñåé éáøã úîøâåîdlrnl daex hgyy Ð

.dlek e` zrahd onàðéðç éáø àîéúã åäî
.xiyknc Ðéà÷ ïðáøã úîøâåîàla` Ð

`w ,dleqt Ð zrah on dlrnl dlekc `kid

.ol rnynäéì àéòáéî äéìò ãéòä ïë íà
,i`w dipin lirlc `nzq`c rnync Ð

cird Ð `id opaxe ,dleqt znxben :ipzwc

lr" hwpe xcdncne .'ek `pipg iax dilr

znxben ediiexz` :dpin rny ,"znxben

`irain `l :xn`w ikde ,i`w dipin lirlc

`l` ,dxyk zraha daexc opaxc znxben

on dlrnl dlekc iqei iaxc znxben s`

.dxyk zrahdäéúååë ïîçð áø éà÷ãÐ

.oxn`ck ,dhnle raek ietiyn xyk`c

ú÷åìçî.iqei iaxe opaxc ÐèçùùáÐ

,zxbxbd yily ipy zrahd jeza dlgz

mixbd jk xg` ,daex ly hegd `ln epiidc

.oexg`d yilyúòáèá ïðéòá äèéçù äìåë
äìåãâä,dhigyl ie`xd mewna ,xnelk Ð

dhnl oky lke.dpnidåìåëë åáåøÐ

dl dxnbejli`e o`kne ,daexa dhigy

.`ed `nlra dhegy xyaa jzgnìáà
ùéìù íéøâähegyl ligzdy ,dlgz Ð

oexg` aex hgye zrahd on dlrnl

.dhigy mewnaäìåñô,iqei iaxl elit` Ð

,`ed oniq aexa dnda ly `zeig z`ivic

aexd eze` jzgp `l oniqd aex jzgpyke

.dhigyaäèéçùá àáåø ïðéòá,xnelk Ð

opira dia `zeig witnc `aex `edd

.dhigyaíåâô äð÷ éöçà äåäã éãéîÐ

ivg didy ixd :(`,hk oileg) onwl xn`c

`edy lk eilr siqede ,eil`n mebt dpw

b lr s`e ,dxyk ezhigy Ð exnbeikc a

i`de .dhigya `aex e`l `zeig `wtp

,`ed `nlra dnibtk inp `herinc dnxbd

.`ed dhigy mewn e`le li`ed ,dhigyl ixeyk`l dnxbd `txhvn `lc ,dil ibq `l edy lk ztqeza `kd ,edine .`lqtin `l `aex hgye dilr siqen ike

ïðáøålr s`e .dnbtp `ly ink dl oiied ,(`,cn oileg) "zetxh el`"a opixn`ck `aex wqtzy cr dpwa zetxh oi`c oeike ,`ed dhigy mewna mbt `edd mzd Ð

,`ed dhigy mewn e`le ,`ed dhigy e`l Ð dnxbd la` .`zeig dilek `wtp `din dhigy mewna edin ,wtp dhigya `aex dilek e`l `zeig dil `wtp ikc ab

.`zeig wtinc `blt i`ed dhigy mewna `lyc ,wtp `leqta Ð oniq ly oey`xd aexa `zeig `wtp ikeïðú àäã.(`,fk oileg) ipy wxta Ðåäåîë ãçà ìù åáåø
mixbd ihernl Ð dlek ipt lr hegd `ln ipzwc oizipzne .eaexa xykz` `d ,inp dnxbd oiprle .dlekk `aex `nl` ,dxyk Ð el jlde oniqd aex `l` hgy `l m`e Ð

.seqa dnxbdc `kid ihernl `le ,iz`w dlgz yilyäèéçùã àáåø àðààðéîà÷Ð,opax e`le `id dcedi iaxa iqei iaxc ,`pin`w `aex xza dhigya lif`c `pz lk

.`aex xza dhigya opilf` `lc ixn`e da ibiltc edl opirny `dcàúåéç ÷ôéî:opiqxb ikd .`ed oniq aexa irvn` yily Ðàáåø ïðéòá äôøè áø øîà äãåäé áø
äèéçùá,dxyk yily hgye yily mixbde yily hgy :`tiqa xn`wc ,`nrh ilz `zeig wtina e`l dcedi ax `dc ,"dhigya `aex opira `zeig `wtp ik" opiqxb `le Ð

.`ed dhigya e`l `zeig wtin `edc `nw `aexc ab lr s`e ,dhigya `aexe li`edäôøè åäì øîà àðåä áøì äåìééù åúàdinyn e`le ,dxn` diytpc `xaqn Ð

.axc dinyn dxn` dcedi axe ,"dtxh ax xn`w ikd" edl xn`w `lcn .axc
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xiiy ,dxyk ihiga rbt xn` iy` ax xa xn" :qxhpewa qixb onwlc ,cere ."xn` `tt ax"

m` .rbpe rbt epiid ihiga xiiyc ,rbp `le rbt epiid "rbt" `edd jgxk lre ."dtxh ihiga

dtxh xaq xnc ,ibiltc ab lr s`c !rbp `le rbt epiid `kdc "rbt" i`dc dpin heytz ok

`le rbt inp i`d rbp `le rbt i`dc ikid ikc ,ibilt `l `din oeyla ,dxyk xaq xne

hgyy epiid rbp `le rbtc :il d`xpe !rbp

`tt axc iziin `zyde .ihigd on dlrnl

xiiy `axc dinyn xn`wc `dc ,`irad heytl

`d ok m` ,rbpe rbt epiidc ,dxyk ihiga

dtxh ihiga rbt :`axc dinyn itt ax xn`wc

.ihign dlrnl hgyy ,`ed rbp `le rbt Ð

,dtxh ihiga rbt :opiqxb iy` ax xa xncae

xa xn" oeylc ,zvw dyw j` .dxyk ihiga xiiy

`piax lr welgl `ay rnyn "xn` iy` ax

ihiga rbt siqedl `ay itl ,`nye !eiptly

.ikd xn`w ,`piax xikfd `lyøîà`ped ax

,`pdk ax ly exag iq` ax epiid Ð iq` ax xn`

oikixv eid `l axc dixaqlc ,milecb eidy

ax epiid e`l iq` iax la` .[a,fl oixcdpq],iq`

oihib) "oiwfipd"a opixn`ck ,did `ped axn ohwc

`rx`c iaiyg ipdk iq` axe in` iax :(a,hp

.`ped axl dil itiik skin l`xyic

àîìéã,dniz Ð `id dcedi iaxa iqei iax

,hyee epiid cg` ly eaex :ipyn `lc

xa `c` axk ,mipniqay cgein Ð cg` i`ne

iaxc opax `nye !(`,gk) ipy wxta onwlc dad`

.dpwa enk hyeea ibilt dcedi iaxa iqei

íéøâäxn` `ped ax 'ek yily hgye yily

`ped ax liqtc `de Ð dxyk ax

mzd Ð yily ipy hgye yily mixbd lirl

.axc dinyn `kde ,iq` axc dinyn

hgy
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`oifgeקסד mipya cenr hi sc ± oey`x wxtzereay

àúééî÷ì úãñôî ïë íàãyily hgye yily mixbd :axc dinyn zxn`c Ð

`zeig wetipc `l` ,`ilz dhigyc `aexa e`l `nl` Ð dxyk yily mixbde

.rvn`d yily epiidc ,dhigyaéîð àëä,ilzinl ira `zeig wtina Ð

e`l ,`kd dcedi axe `ped ax ixn`wc "mixbd" jpd lke .`wtp dnxbdae

`le ,ixn`w iqei iaxe opaxc dnxbda

`ped axc `iyw ok m`c ,iniiw ediizbelt`

hgye yily mixbda elit`c ,`ped axc`

ixacl lirl `ped ax sixh iyily ipy

yily hgye yily mixbda oky lke ,lkd

opaxc `zbelt` `idd `l` .yily mixbde

iq` axc dinyn `ped axe ,`niiw iqei iaxe

raek ietiyc znxben` `de .dl xn`w

axc dinyn `ped axe ,`pipg iaxk ,iniiw

.dl xn`w'åë øæòìà éáøã åðééä åàìÐ

.wxqnk mipiy dl yi ef dhigycàîìãå
äèéçù íå÷îá,dl xykn `wc `ed Ð

iax xykn `l dhigy mewnl ueg dnxbda

.ineipn xa xfrl`úòøåôîdlebn Ð

y`x z` rxte" :(d xacna) enk ,zxkpe

."dy`d'åë øîà÷å áéúéå`w `pdk ax Ð

.dcedi axn dl iraäøùë åúèéçùÐ

e`l dcedi axe .dhigya `aexc meyn

.lirl xn`ck ,`nrh ilz `zeig wtina

á÷ð íå÷îá èçùmebt dpw ivg didy Ð

.oevigd ecvaá÷ð åá òâôå èçùdidy Ð

.zwxtnd cvl iniptd ecva mebt dpw ivg

á÷ð íå÷îá èçùieb hgyy ink dyrp Ð

`zeig `wtp `wc ,l`xyi xnbe dpw ivg

`l `ziinw `bltae ,l`xyic `cia

.`aexa dixeriy zxbxbd zweqtc ,`txhin

èçùù éîë äùòð á÷ð åá òâôå èçù
éåâ øîâå ìàøùéciar `l `dc ,leqtc Ð

.`yixa dhigy xeriy l`xyiäéìò éø÷
.xfrl` iax lr opgei iax Ðéåâ éåâ`l Ð

ieb" :eilr blbil `l` ,ieb el `xew didy

,jnrh dlez dz` ieb zhigya ,xnelk ."ieb

oi`e ,ieb ieb xnel leki dz` meid lke

.`ax yxtnck minec minrhdàîìùáÐ

.dleqt ieb xnbe l`xyi hgyäéì äåäãî
àáåø èçùîì ìàøùéìdpwd didy Ð

.eiptl mlyèçù àìåe`l ,eivg `l` Ð

,`wtp `l dpw ivga `zeigc ,car icin

dixza ieb `z` ike .mly dpwk dil dede

dicia `zeig `dc ,dlek ciarc o`nk inc

.`wtpàëä àìà.awpa rbte hgyc Ðèéçù èçùî éãëîdn ,epiptl hegy ixde ,dnly dpwk dligz dl `iede ,ied `l dpw ivga zetxhe ,da `vnpd lk Ð

.'ek awp mewna iläðùîïéããöä ïî èçåùä.x`evd cvl Ðäøùë åúèéçù"hgeyd" inp `pz Ð oiccvd on wlend ipznl irac icii`e ,inp dlgzkl elit`e Ð

.caricaäìåñô åú÷éìî ïéããöä ïî ÷ìåîä.eixeg`n epiidc ,"etxr lenn" aizk dwilnac Ðóøåòä ïî èçåùä.x`evd ixeg`n ,xnelk ,`xnba dl iwen sxerd lenn Ð

äìåñô åúèéçùs`e .zwxtnd zxiaya dtxhp oipniql ribdy mcewe ,oipniql ribdy cr zwxtnd jzg `l` ,sxerd ixeg` oipniqd xifgd `lya dl opinwen `xnbae Ð

,sxerd on hgey la` .dzhigy zxneby cr hrn hrn hyeed z` awepy ,hgey x`yk iede ,dwilnd on ied seq cre dligzn dlekc `ed mzd Ð dxyk dwilnac ab lr

mcew xity oipniq ihgyin `dc ,xcd` `lca elit` Ð `yix ipzwc oiccvd on hgeyde .dl `txhi`e ,dhigyd on zwxtnd zxiay ied `l Ð ixinb ikd e`l dhigyc oeik

.zwxtn zkizgóøåòä ïî ÷ìåîä.oipniql ribdy cr zwxtne xya jzge Ðäøùë åú÷éìî:`ziixaa (`,`k oileg) onwl `ipzcke ,dlgzkl ezwiln zevn `id efc Ð

.carica "wlend" inp `pz Ð carica elit`c ,dleqt sxerd on hgeyd `pzc icii`e .'ek dpwl e` hyeel ribny cr xya aex `la zwxtne dxcy jzegøàåöä ïî èçåùä
.zehigyd aex jxc `ide ,x`ev ixw oexbd zgz Ðóøåòä ìëå.sxerd len lk Ðàøîâóøåò àîéð éàùîîsilick ,sxer ixw sevxtd ixeg` sxerd on yiy dn Ð

.mipt cbpk ,mipt icdl :jenqa onwlàôéñ éðú÷ãë"sxerd lk" i`n ,ynn sxera i`e .dwilnl xyk sxerd lke Ð?,xn`w sxer len dpin rny `l` !`ed hren xac ixde

.jex` `edyéìåîî áùåé àåäåd`ex wla didy ezii`xa `l` ,miayei eid ynn eilr e`l `dc ,ezii`xa `l` ,`ed ynn eilr e`l Ð "len" aizkc `kid lk ,`nl` Ð

.mze`íéðô àìå óøåò,miptd cbpk `l` ,`ed oexbd cbpk e`l `xwc sxer :dpin rny ,oexb epiidc "x`ev `le sxer il` ept ik" aizk `le ,"mipt `le sxer" aizkcn Ð

.oexbd cbpk ied sxerd z` d`exd leneøîåàå éàî,`ed ynn sxer e`l `xwc sxer lenc rnzyn `l `xza `xw i`dne ."ilenn ayei `ede"n xity dil `wtp `d Ð

:ipyne .`kid sxer mewn `l` ol rnyn `l `xw i`dcàîéú éëå øîà÷ éëäsxer opirci `l izk` ,sxerd z` d`ex epiid `xwc zxn`c `zyd :xn`z m` ,xnelk Ð

.`kid dicic len rcpc ,edip i`n'åë ïéðîéñ øéæçî.oizipznn dl aizen dinwle .ocal oipniqd jzege Ðøéæçî óàribny cr dlgz dlek zwxtne dxcy welnl ezevn Ð

.dzevn `id ef s` Ð ocal owlne oipniqd xifgd m`e ,oipniqløéæçî à÷åã éøîàã àëéàå.dleqt Ð dxcyd jzg `l` ,xifgd `l m`e Ðøîàã ïàîë àøáúñîåipac Ð

.'ek sxerd on hgeyd :ipzwc ,ediizaeiz oizipzn `ied exn` xifgn `wec i`c ,exn` xifgn s` `iig iax
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èçùyie !exnbe mebt dpw ivg` dedc icin ,dxykc `hiyt :dniz Ð edn awp mewna

.izixg` irainl irac meyn `l` dihwp `lc :xnelèçùxn` edn awp ea rbte

.diteb dcedi axl dxykc ,yily hgye yily mixbde yily hgyl inc `le Ð dtxh dil

dhigy mewna `edy itl ,ith sicr awp mewna hgy la` ,dhigy mewna `ly mzdc

oa wgvi epiax axd .yily hgye yily mixbdn

.xy`èçåùäxninl opivn Ð oiccvd on

eh` dxifb ,oipniq xifgd elit`e ,caric `wec

.ok yxit `l qxhpewae .xifgd `l

àøáúñî:dniz Ð xifgn s` xn`c o`nk

,"`xazqn" xninl dil ded `lc

xn`c o`nl oizipznn `id dxenb `zaeiz `dc

la` ,ibilt dlgzklc :xnel yie !`wec xifgn

ikdle .oipr lka dxyk carica `nlr ilekl

rnyn "sxerd on wlend"c ,"`xazqn" xn`w

.sxerd on `idy dlgzkl dwiln oick
`l
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à÷ àîòè éàî íúä ;àúéén÷ì dì zãñôî ïk íàc§¦¥©§©§§¨§©¨§¨¨¨©©§¨¨
àúeiç à÷ôð éëc ?zøLëî¯àëä ,à÷ôð à÷ äøéLëäa ©§©§§§¦©§¨¦¨§¤§¥¨¨©§¨¨¨

àúeiç à÷ôð ék éîð¯áø òì÷éà .à÷ôð à÷ äîøâäa ©¦¦©§¨¦¨§©§¨¨¨©§¨¦§©©
LéìL íéøâäå LéìL èçL :dépéî eòa ,àøeñì ïîçð©§¨§¨§¦¥¨©§¦§¦§¦§¦
øæòìà éaøc eðééä åàì :eäì øîà ?eäî ,LéìL èçLå§¨©§¦©£©§¨©§§©¦¤§¨¨
äèéçL :éîeéðî øa øæòìà éaø øîàc ,éîeéðî øa©©§¥§¨©©¦¤§¨¨©©§¥§¦¨

÷øñîk äéeNòä¯?äøLk¯!äèéçL íB÷îa àîìãå ¨£¨§©§¥§¥¨§¦§¨¦§§¦¨
¯?àøîéîì éàî äèéçL íB÷îa¯ïðéòa àîéúc eäî ¦§§¦¨©§¥§¨©§¥¨¨¥©

(ã"ëá ïîéñ) .ïì òîLî à÷ ,àkéìå úòøBôî äèéçL§¦¨§©©§¥¨¨©§©¨¦¨
èçL :øîà÷å áéúéå ,äãeäé áøc dén÷ àðäk áø áéúéå àðäk áøc déøBçà àaà éaø áéúé§¥©¦©¨£¥§©¨£¨¦¥©¨£¨©¥§©§¨§¨¥§¨¨©¨©
èçLå LéìL íéøâä .äøLk BúèéçL :déì øîà ?eäî ,LéìL èçLå LéìL íéøâäå LéìL§¦§¦§¦§¦§¨©§¦©£©¥§¦¨§¥¨¦§¦§¦§¨©
:déì øîà ?eäî ,á÷ð íB÷îa èçL .äìeñt BúèéçL :déì øîà ?eäî ,LéìL íéøâäå LéìL§¦§¦§¦§¦©£©¥§¦¨§¨¨©¦§¤¤©£©¥
døîà àaà éaø ìæà .äìeñt BúèéçL :déì øîà ?eäî ,á÷ð Ba òâôe èçL .äøLk BúèéçL§¦¨§¥¨¨©¨©¤¤©£©¥§¦¨§¨£©©¦©¨£©¨
øîà ?àðL éàî :déì øîà ,ïðçBé éaøc dén÷ døîà øæòìà éaø ìæà ,øæòìà éaøc dén÷©¥§©¦¤§¨¨£©©¦¤§¨¨£©¨©¥§©¦¨¨£©¥©§¨£©

á÷ð íB÷îa èçL :déì¯á÷ð Ba òâôe èçL ;ìàøNé øîâå éBb èçML éîk äNòð¯äNòð ¥¨©¦§¤¤©£¨§¦¤¨©§¨©¦§¨¥¨©¨©¤¤©£¨
;"éBb éBb" déìò éø÷ øétL :àáø øîà ."éBb ,éBb" :déìò éø÷ .éBb øîâå ìàøNé èçML éîk§¦¤¨©¦§¨¥§¨©¨¥£¥£©¨¨©¦¨¥£¥

àúeiç à÷ôð ék ,èçL àìå àaeø èçLîì ìàøNéì déì äåäcî ,íúä àîìLa¯éBâc àãéa ¦§¨¨¨¨¦©£¨¥§¦§¨¥§¦§©¨§¨¨©¦©§¨¦¨¦¨§
?á÷ð Ba òât él äî ,á÷ð íB÷îa él äî ,èéçL èçLî éãkî ,àëä àlà .à÷ôð à÷äðùî ¨©§¨¤¨¨¨¦§¥¦§©¨¥©¦¦§¤¤©¦¨©¤¤

ïéããvä ïî èçBMä¯ïéããvä ïî ÷ìBnä ,äøLk BúèéçL¯ïî èçBMä .äìeñt Bú÷éìî ©¥¦©§¨¦§¦¨§¥¨©¥¦©§¨¦§¦¨§¨©¥¦
óøBòä¯óøBòä ïî ÷ìBnä ,äìeñt BúèéçL¯øàevä ïî èçBMä .äøéLk Bú÷éìî¯BúèéçL ¨¤§¦¨§¨©¥¦¨¤§¦¨§¥¨©¥¦©©¨§¦¨

øàevä ïî ÷ìBnä ,äøLk¯øLk øàevä ìëå ,ä÷éìîì øLk óøBòä ìkL ;äìeñt Bú÷éìî §¥¨©¥¦©©¨§¦¨§¨¤¨¨¤¨¥¦§¦¨§¨©©¨¨¥
ìäèéçLa øLk àöîð .äèéçL¯ä÷éìîa øLk ,ä÷éìîa ìeñt¯.äèéçLa ìeñtàøîâ ¦§¦¨¦§¨¨¥¦§¦¨¨¦§¦¨¨¥¦§¦¨¨¦§¦¨

øîà "Btøò ìenî" ,éîð ÷ìBî eléôà ?èçBL àéøà éàî ,Lnî óøBò àîéìéà ?óøBò éàî©¤¦¥¨¤©¨©¦§¨¥£¦¥©¦¦¨§¨©
àðîçø¯.ä÷éìîì øLk óøBòä ìk :àôéñ éðú÷ãk ,óøBò ìenî ?óøBò éàî àlà !Btøò àìå ©£¨¨§Ÿ¨§¤¨©¤¦¤¦§¨¨¥¥¨¨¨¤¨¥¦§¦¨

"Btøò ìenî" :ïðaø eðúc ?éléî éðäðî¯àeäå" :øîBà àeä ïëå ,óøBòä úà äàBøä ìeî §¨¨¥¦¥§¨©¨©¦¨§¨¤¤¨¤§¥¥§
àì déôeb óøBò :àîéz éëå ?øîBàå éàî ."íéðô àìå óøò éìà eðô ék" :øîBàå ,"éìnî áLé¥¦ª¦§¥¦¨¥¨Ÿ¤§Ÿ¨¦©§¥§¦¥¨¤¥¨

àëéä déãéc ìeî òãðc ,àëéä ïðéòãé¯óøBòc ììkî ,"íéðô àìå óøò éìà eðô ék" :òîL àz ¨§¦©¥¨§¥©¦¥¥¨¨§©¦¨¥¨Ÿ¤§Ÿ¨¦¦§¨§¤
àkéà .÷ìBîe óøBòä éøBçàì íéðîéñ øéæçî ,ä÷éìî úåöî :àéiç éaø éða éøîà .íéðt éãäì©£¥¨¦¨§¦§¥©¦¦¨¦§©§¦¨©£¦¦¨¦©£¥¨¤¥¦¨
?éànî ,øéæçî óà øîàc ïàîk àøazñîe .à÷åc øéæçî :éøîàc àkéàå ,øéæçî óà :éøîàc§¨§¦©©£¦§¦¨§¨§¦©£¦©§¨¦§©§¨§©§¨©©©£¦¦©

óøBòä ïî èçBMä :éðú÷cî¯óøBòä ïî ÷ìBnä ,äìeñt BúèéçL¯;äøLk Bú÷éìî ¦§¨¨¥©¥¦¨¤§¦¨§¨©¥¦¨¤§¦¨§¥¨
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חולין. פרק ראשון - הכל שוחטין דף יט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc oileg(iyiy meil)

ïk íàã,ja xefgzy -àúéén÷ì dì zãñôîlwlwn dz` ixd - §¦¥©§©§§¨§©©§¨
yilya mixbdy ,ax mya zxn`y dpey`xd d`xedd z` jka

,dxiyk ezhigy irvn`d yily hgye oexg`de oey`xdixdy
zøLëî à÷ àîòè éàî íúä,[zxykd-]àúeiç à÷ôð éëc ¨¨©©§¨¨©§©§§§¦©§¨©¨

à÷ôð à÷ äøéLëäajezig znlyd zrya ,dzeig d`vi xy`ky - §¤§¥¨¨©§¨
dhgyp `ly it lr s`e ,dxiyk dhigy ici lr d`vi ,oniqd aex

,zexyka daex,àúeiç à÷ôð ék énð àëä,aexd jezigaäîøâäa ¨¨©¦¦©§¨©¨§©§¨¨
à÷ôð à÷oi`y dxen df ixd ,o`k xiykz m`e .dleqte [d`vi-] ¨©§¨

dyrn aex xg` `l` ,aexd jezig znlyd zry xg` mikled
,lqtz zexyka hgyp irvn`d yilyd wxyk ok m`e ,dhigyd

.zexyka `ly dyrp aexdy
:df oecipa mitqep mi`xen` ixacòìwéà[oncfp-],àøeñì ïîçð áø ¦§©©©§¨§¨

øîà .eäî ,LéìL èçLå LéìL íéøâäå LéìL èçL ,dépéî eòä¦¥¨©§¦§¦§¦§¦§¨©§¦©¨©
eðééä åàì ,eäì[eixac el` oi` m`d-],éîeéðî øa øæòìà éaøc §¨©§§©¦¤§¨¨©©§¥

÷øñîk äéeNòä äèéçL ,éîeéðî øa øæòìà éaø øîàcdieyry - §¨©©¦¤§¨¨©©§¥§¦¨¨£¨§©§¥
zehlea mdy ,wxqn ipiyk d`xp jzgde ,aeye jeld oeqkl`a

,mirewy migeex mdipiae.äøLkdhigyl ezpeeky `xnbd dpiade §¥¨
ixde ,dkezl xfg aeye dl dvegn mixbde zrahd jeza dzligzy

:`xnbd dgec .hgye mixbde hgya xiykdyàîìãå`weec xiykd §¦§¨
`ed jzgd lkyk,äèéçL íB÷îa`la zerahd jeza epiidc ¦§§¦¨

:`xnbd daiyn .irvn`d yilya mixbd xy`k `le ,llk dnxbd
m`àøîéîì éàî ,äèéçL íB÷îadn-]lqtiz `ly [jka yecigd ¦§§¦¨©§¥§¨

:digcd z` zniiwn `xnbd .wxqn ipiyk dieyry iptn dhigyd
úòøBôî äèéçL ïðéòa àîéúc eäî[oirl zxkipe dielb-]àkéìå- ©§¥¨§¦¨§¦¨§©©§¥¨
,ok dpi` wxqnk dieyr `id xy`keïì òîLî à÷s`y xfrl` iax ¨©§©¨

gikedl oi`e ,ie`xd mewna dlekyk xaecn mpn` .dxiyk ok it lr
.irvn`d yilya mixbda dxiyky

:mi`xen` cere opgei iaxe dcedi ax ixacã"ëá ïîéñ)áéúé ([ayi-] ¦¨¨¦
déøBçà ,àaà éaø[eixeg`-]dén÷ àðäk áø áéúéå ,àðäk áøc ©¦©¨£¥§©©£¨§¨¦©©£¨©¥

[iptl-]äãeäé áøc,maxøîà÷å áéúéådcedi iaxn l`ye `pdk ax §©§¨§¨¦§¨¨©
.el` zel`yøîà .eäî ,LéìL èçLå LéìL íéøâäå LéìL èçL̈©§¦§¦§¦§¦§¨©§¦©¨©

déì,dcedi ax.äøLk BúèéçLlirl ezhiyk(`"r).LéìL íéøâä ¥§¦¨§¥¨¦§¦§¦
.äìeñt BúèéçL ,déì øîà .eäî ,LéìL íéøâäå LéìL èçLå§¨©§¦§¦§¦§¦©¨©¥§¦¨§¨

.my ezhiyke,á÷ð íB÷îa èçLecva mebt dpwd ivg didy oebk ¨©¦§¤¤
milyde myn jzge hgeyd jiynde ,[mlerd xie`l dpetd] oevigd

,dpwd aexl jzgdBa òâôe èçL .äøLk BúèéçL ,déì øîà .eäî©¨©¥§¦¨§¥¨¨©¨©
,á÷ð,[zwxtnl dpetd] iniptd ecva mebt dpwd ivg didy oebk ¤¤

,awpl ribdy cr mlyd oevigd ecvn hegyl ligzdeøîà .eäî©¨©
äìeñt BúèéçL ,déì.onf xg`lìæà[jld-]døîà ,àaà éaøz`] ¥§¦¨§¨¨©©¦©¨£¨¨

yz[dcedi ax zeaedén÷[iptl-]øæòìà éaø ìæà ,øæòìà éaøc ©¥§©¦¤§¨¨¨©©¦¤§¨¨
déì øîà ,ïðçBé éaøc dén÷ døîà,opgei iaxàðL éàîhgy m` £¨¨©¥§©¦¨¨¨©¥©§¨

.xiykdy awp mewna hgyn ,sixhdy awpa rbt jk xg`edéì øîà̈©¥
,xfrl` iaxíéáëBk ãáBò èçML éîk äNòð ,á÷ð íB÷îa èçL̈©¦§¤¤©£¨§¦¤¨©¥¨¦

dpw ivgìàøNé øîâåz`iviy oeik ,dxiyk ezhigyy dhigyd z` §¨©¦§¨¥
mebt dpw ivg didy o`k oicd `ede ,l`xyi icia dzyrp zeigd
ici lr dzyrp zeigd z`iviy ,d`lde awpdn dhigyd milyde

xy`k la` .dxiyke ezhigyéîk äNòð ,á÷ð Ba òâôe èçL̈©¨©¤¤©£¨§¦
ìàøNé èçMLdpwd ivgíéáëBk ãáBò øîâå,dhigyd z` ¤¨©¦§¨¥§¨©¥¨¦

dxnbpe ,dhigy xeriyk hgy `l l`xyidy oeik ,dleqt dndady
.leqta dhigydxg` dpwd rvn`a awp didy o`k oicd `ede

.hgeyd ici lr dhigyd dnlyed `ly `vnp ,eivg zhigy
,xfrl` iax zaeyz opgei iax rnyyndéìò éø÷,eilr `xw - ¨¥£¥

,belbila eixac lr xfg xnelk,íéáëBk ãáBò ,íéáëBk ãáBòxne`k ¥¨¦¥¨¦
dz` meid lke ,miakek caer zhigya jnrh dlez dz` lkd lr ,el

.ezhigyl ienicd oekp oi`y ,el` zeaiz lr xefgl leki
:dfa `ax ixacãáBò íéáëBk ãáBò déìò éø÷ øétL ,àáø øîà̈©¨¨©¦¨¥£¥¥¨¦¥

,íéáëBkcíúä àîìLa,miakek caer xnbe l`xyi hgyyk ¨¦¦§¨¨¨¨
,dleqtàaeø èçLîì ìàøNéì déì äåäcîxeriy edfy ,dpw ly ¦©£¨¥§¦§¨¥§¦§©¨

,dhigyèçL àìåoi` ixdy ,melk dyr `ly `vnp ,xeriyk §Ÿ¨©
,mlyk `ed oiicre dpwd ivg zhigya zwlzqn zeigdà÷ôð ék¦©§¨

,à÷ôð à÷ íéáëBk ãáBòc àãéa ,àúeiçmiakek caerd `ayky ©¨§¨¨§¥¨¦¨©§¨
lry oeik dhigyd lk z` dyr eli`k aygp ,eixg` jezgl siqede

.dndad zeig dwlzqp eciàëä àlà,awpa rbte hgyykéãkî ¤¨¨¨¦§¥
[ixd-]èéçL èçLîzeig z` `ived `ede ,dpwa mly didy dn lk ¦§©¨¦

did hegyl `ayke sixhn epi` dpwd ivga mbty oeik ,dndad
,mlyk dpwd aygpél äîdhigyd ligzd m`äî ,á÷ð íB÷îa ©¦¦§¤¤©

éljk xg`e mlyd cvd on ligzd m`,á÷ð Ba òât`ed mdipya ¦¨©¤¤
.dxiyk ezhigye ,dndad zeig z` wliq

äðùî

:dwilnl dhigy oia miwelig zx`an dpyndèçBMämipniqd z` ©¥
ïéããvä ïî,mihgeyd jxck envr x`evdn `le ,x`evd ly ¦©§¨¦

÷ìBnä .äøLk BúèéçLopicy serd zepaxw,dwilna,ïéããvä ïî §¦¨§¥¨©¥¦©§¨¦
.äìeñt Bú÷éìîdwilna xn`py(g d `xwie)eixeg`n ,'etxr lenn' §¦¨§¨

.`weecóøBòä ïî èçBMä,x`evd ixeg`n xnelk ,sxerl zgzn - ©¥¦¨¤
,äìeñt BúèéçLmcew zwxtnd zxiaya dndad ztxhpy §¦¨§¨
.mipniqd mihgypy,óøBòä ïî ÷ìBnäzwxtnde xyad z` jzgy ©¥¦¨¤
,mipniql ribd jkeäøéLk Bú÷éìî.dwiln zevn jky ,dligzkl §¦¨§¥¨
øàevä ïî èçBMä,dhigy jxck oexbd zgz.äøLk BúèéçL ©¥¦©©¨§¦¨§¥¨

,äìeñt Bú÷éìî ,øàevä ïî ÷ìBnä`edy ,'etxr lenn' df oi`y ©¥¦©©¨§¦¨§¨
.eixeg`n `weecøLk øàevä ìëå ,ä÷éìîì øLk óøBòä ìkL¤¨¨¤¨¥¦§¦¨§¨©©¨¨¥

ìàöîð .äèéçLmewndy,ä÷éìîa ìeñt äèéçLa øLkdeøLk ¦§¦¨¦§¨¨¥¦§¦¨¨¦§¦¨¨¥
.äèéçLa ìeñt ä÷éìîa¦§¦¨¨¦§¦¨

àøîâ

:dpyna epipy:`xnbd zxxan .'sxerd on hgeyd',óøBò éàî©¤
,Lnî óøBò àîéìéàcbpky y`xd ly oeilrd ixeg`d wlgd ¦¥¨¤©¨

,miptdàéøà éàîd `weec dnl -èçBLsxera,leqt÷ìBî eléôà ©¦§¨¥£¦¥
myénðdwilna ixdy ,leqtàðîçø øîà 'Btøò ìenî'(my `xwie), ©¦¦¨§¨©©£¨¨
àìåa,óøBò ìenî ,óøBò éàî àlà .Btøò,x`evd ixeg`y mewnd §Ÿ¨§¤¨©¤¦¤

,sxerd [cbpk-] lenn `edyéðz÷ãkaøLk óøBòä ìk' ,àôéñ ¦§¨¨¥¥¨¨¨¤¨¥
,'ä÷éìîìcbp y`xd ixeg`n epiidc ,ynn sxerl dpeekd m`e ¦§¦¨

gkene ,hren mewn `l` df oi` ixd ,'sxerd lk' oeyld idn ,miptd
.dwilnl xyk eleke jex` mewn `edy ,'sxerd len'l dpeekdy

:dwilnd mewnl xewnéléî épäðî.x`evd ixeg` `id dwilndy §¨©¥¦¥
,ïðaø eðúcxn`p(g d `xwie)FW`x z` wlnE'ìeî ,'Btøò ìenî §¨©¨¨¨©¤Ÿ¦¨§

óøBòä úà äàBøä`edy sxerd z` d`exy mewna sxerd cbpk - ¨¤¤¨¤
.x`evd cbpky ixeg`d wlgdøîBà àeä ïëå(d ak xacna)àeäå' , §¥¥§

,'éìnî áLémewnd z` d`exd jenq mewna cbpk `ed 'len'y ixd Ÿ¥¦ª¦
.`eddøîBàåsqep weqt(fk a dinxi)'íéðô àìå óøò éìà eðô ék', §¥¦¨¥©Ÿ¤§Ÿ¨¦

ixeg`d cvd `ed 'sxer'y ixd 'x`ev `le sxer' xn`p `ly dnne
sxerd z` d`exd mewnl dpeekd sxerd lenn ok m`e ,miptd ly

.oexbd cbpk epiide
:`xnbd zl`ey .`ziixad ixac z` zx`an `xnbdøîBàå éàî- ©§¥

ic oi`e 'ilenn ayei `ede' weqtd z` `iadl `ziixad dkixv recn
epi` sxerd leny rnyn `l ipyd weqtdny ,cere .oey`xd weqta
:`xnbd zx`an .sxerd mewn okid `l` x`an epi`y ,ynn sxera

,xnel `ziixad zpeekàîéz éëå'mipt `le sxer' weqtdn mpn`y §¦¥¨
la` ,sxerd z` d`exd mewnl dpeekd 'etxr len'y micnl ep`

àëéä ïðéòãé àì déôeb óøBò,`edàëéä déãéc ìeî òãðcrcpy - ¤¥Ÿ©§¦¨¥¨§¥©¦¥¥¨
,sxerd 'len' `xwpy mewnd okidòîL àzdf xac cnle `ea - ¨§©

weqtdnóøBòc ììkî ,'íéðô àìå óøò éìà eðô ék'`edíéðt éãäì ¦¨¥©Ÿ¤§Ÿ¨¦¦§¨§¤©£¥¨¦
`ed sxerd lenn ok m`e ,miptd cbpky mewna y`xd ixeg`n -

.sxerd z` d`exy mewna x`evd cbpk
:dwilnd zevn `id cvik zx`an `xnbdàéiç éaø éða éøîà, ¨§¥§¥©¦¦¨

ä÷éìî úåöî,cvikøéæçî[jyen-],óøBòä éøBçàì íéðîéñ ¦§©§¦¨©£¦¦¨¦©£¥¨¤
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קסה oifge` mipya cenr hi sc ± oey`x wxtzereay

àúééî÷ì úãñôî ïë íàãyily hgye yily mixbd :axc dinyn zxn`c Ð

`zeig wetipc `l` ,`ilz dhigyc `aexa e`l `nl` Ð dxyk yily mixbde

.rvn`d yily epiidc ,dhigyaéîð àëä,ilzinl ira `zeig wtina Ð

e`l ,`kd dcedi axe `ped ax ixn`wc "mixbd" jpd lke .`wtp dnxbdae

`le ,ixn`w iqei iaxe opaxc dnxbda

`ped axc `iyw ok m`c ,iniiw ediizbelt`

hgye yily mixbda elit`c ,`ped axc`

ixacl lirl `ped ax sixh iyily ipy

yily hgye yily mixbda oky lke ,lkd

opaxc `zbelt` `idd `l` .yily mixbde

iq` axc dinyn `ped axe ,`niiw iqei iaxe

raek ietiyc znxben` `de .dl xn`w

axc dinyn `ped axe ,`pipg iaxk ,iniiw

.dl xn`w'åë øæòìà éáøã åðééä åàìÐ

.wxqnk mipiy dl yi ef dhigycàîìãå
äèéçù íå÷îá,dl xykn `wc `ed Ð

iax xykn `l dhigy mewnl ueg dnxbda

.ineipn xa xfrl`úòøåôîdlebn Ð

y`x z` rxte" :(d xacna) enk ,zxkpe

."dy`d'åë øîà÷å áéúéå`w `pdk ax Ð

.dcedi axn dl iraäøùë åúèéçùÐ

e`l dcedi axe .dhigya `aexc meyn

.lirl xn`ck ,`nrh ilz `zeig wtina

á÷ð íå÷îá èçùmebt dpw ivg didy Ð

.oevigd ecvaá÷ð åá òâôå èçùdidy Ð

.zwxtnd cvl iniptd ecva mebt dpw ivg

á÷ð íå÷îá èçùieb hgyy ink dyrp Ð

`zeig `wtp `wc ,l`xyi xnbe dpw ivg

`l `ziinw `bltae ,l`xyic `cia

.`aexa dixeriy zxbxbd zweqtc ,`txhin

èçùù éîë äùòð á÷ð åá òâôå èçù
éåâ øîâå ìàøùéciar `l `dc ,leqtc Ð

.`yixa dhigy xeriy l`xyiäéìò éø÷
.xfrl` iax lr opgei iax Ðéåâ éåâ`l Ð

ieb" :eilr blbil `l` ,ieb el `xew didy

,jnrh dlez dz` ieb zhigya ,xnelk ."ieb

oi`e ,ieb ieb xnel leki dz` meid lke

.`ax yxtnck minec minrhdàîìùáÐ

.dleqt ieb xnbe l`xyi hgyäéì äåäãî
àáåø èçùîì ìàøùéìdpwd didy Ð

.eiptl mlyèçù àìåe`l ,eivg `l` Ð

,`wtp `l dpw ivga `zeigc ,car icin

dixza ieb `z` ike .mly dpwk dil dede

dicia `zeig `dc ,dlek ciarc o`nk inc

.`wtpàëä àìà.awpa rbte hgyc Ðèéçù èçùî éãëîdn ,epiptl hegy ixde ,dnly dpwk dligz dl `iede ,ied `l dpw ivga zetxhe ,da `vnpd lk Ð

.'ek awp mewna iläðùîïéããöä ïî èçåùä.x`evd cvl Ðäøùë åúèéçù"hgeyd" inp `pz Ð oiccvd on wlend ipznl irac icii`e ,inp dlgzkl elit`e Ð

.caricaäìåñô åú÷éìî ïéããöä ïî ÷ìåîä.eixeg`n epiidc ,"etxr lenn" aizk dwilnac Ðóøåòä ïî èçåùä.x`evd ixeg`n ,xnelk ,`xnba dl iwen sxerd lenn Ð

äìåñô åúèéçùs`e .zwxtnd zxiaya dtxhp oipniql ribdy mcewe ,oipniql ribdy cr zwxtnd jzg `l` ,sxerd ixeg` oipniqd xifgd `lya dl opinwen `xnbae Ð

,sxerd on hgey la` .dzhigy zxneby cr hrn hrn hyeed z` awepy ,hgey x`yk iede ,dwilnd on ied seq cre dligzn dlekc `ed mzd Ð dxyk dwilnac ab lr

mcew xity oipniq ihgyin `dc ,xcd` `lca elit` Ð `yix ipzwc oiccvd on hgeyde .dl `txhi`e ,dhigyd on zwxtnd zxiay ied `l Ð ixinb ikd e`l dhigyc oeik

.zwxtn zkizgóøåòä ïî ÷ìåîä.oipniql ribdy cr zwxtne xya jzge Ðäøùë åú÷éìî:`ziixaa (`,`k oileg) onwl `ipzcke ,dlgzkl ezwiln zevn `id efc Ð

.carica "wlend" inp `pz Ð carica elit`c ,dleqt sxerd on hgeyd `pzc icii`e .'ek dpwl e` hyeel ribny cr xya aex `la zwxtne dxcy jzegøàåöä ïî èçåùä
.zehigyd aex jxc `ide ,x`ev ixw oexbd zgz Ðóøåòä ìëå.sxerd len lk Ðàøîâóøåò àîéð éàùîîsilick ,sxer ixw sevxtd ixeg` sxerd on yiy dn Ð

.mipt cbpk ,mipt icdl :jenqa onwlàôéñ éðú÷ãë"sxerd lk" i`n ,ynn sxera i`e .dwilnl xyk sxerd lke Ð?,xn`w sxer len dpin rny `l` !`ed hren xac ixde

.jex` `edyéìåîî áùåé àåäåd`ex wla didy ezii`xa `l` ,miayei eid ynn eilr e`l `dc ,ezii`xa `l` ,`ed ynn eilr e`l Ð "len" aizkc `kid lk ,`nl` Ð

.mze`íéðô àìå óøåò,miptd cbpk `l` ,`ed oexbd cbpk e`l `xwc sxer :dpin rny ,oexb epiidc "x`ev `le sxer il` ept ik" aizk `le ,"mipt `le sxer" aizkcn Ð

.oexbd cbpk ied sxerd z` d`exd leneøîåàå éàî,`ed ynn sxer e`l `xwc sxer lenc rnzyn `l `xza `xw i`dne ."ilenn ayei `ede"n xity dil `wtp `d Ð

:ipyne .`kid sxer mewn `l` ol rnyn `l `xw i`dcàîéú éëå øîà÷ éëäsxer opirci `l izk` ,sxerd z` d`ex epiid `xwc zxn`c `zyd :xn`z m` ,xnelk Ð

.`kid dicic len rcpc ,edip i`n'åë ïéðîéñ øéæçî.oizipznn dl aizen dinwle .ocal oipniqd jzege Ðøéæçî óàribny cr dlgz dlek zwxtne dxcy welnl ezevn Ð

.dzevn `id ef s` Ð ocal owlne oipniqd xifgd m`e ,oipniqløéæçî à÷åã éøîàã àëéàå.dleqt Ð dxcyd jzg `l` ,xifgd `l m`e Ðøîàã ïàîë àøáúñîåipac Ð

.'ek sxerd on hgeyd :ipzwc ,ediizaeiz oizipzn `ied exn` xifgn `wec i`c ,exn` xifgn s` `iig iax
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èçùyie !exnbe mebt dpw ivg` dedc icin ,dxykc `hiyt :dniz Ð edn awp mewna

.izixg` irainl irac meyn `l` dihwp `lc :xnelèçùxn` edn awp ea rbte

.diteb dcedi axl dxykc ,yily hgye yily mixbde yily hgyl inc `le Ð dtxh dil

dhigy mewna `edy itl ,ith sicr awp mewna hgy la` ,dhigy mewna `ly mzdc

oa wgvi epiax axd .yily hgye yily mixbdn

.xy`èçåùäxninl opivn Ð oiccvd on

eh` dxifb ,oipniq xifgd elit`e ,caric `wec

.ok yxit `l qxhpewae .xifgd `l

àøáúñî:dniz Ð xifgn s` xn`c o`nk

,"`xazqn" xninl dil ded `lc

xn`c o`nl oizipznn `id dxenb `zaeiz `dc

la` ,ibilt dlgzklc :xnel yie !`wec xifgn

ikdle .oipr lka dxyk carica `nlr ilekl

rnyn "sxerd on wlend"c ,"`xazqn" xn`w

.sxerd on `idy dlgzkl dwiln oick
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à÷ àîòè éàî íúä ;àúéén÷ì dì zãñôî ïk íàc§¦¥©§©§§¨§©¨§¨¨¨©©§¨¨
àúeiç à÷ôð éëc ?zøLëî¯àëä ,à÷ôð à÷ äøéLëäa ©§©§§§¦©§¨¦¨§¤§¥¨¨©§¨¨¨

àúeiç à÷ôð ék éîð¯áø òì÷éà .à÷ôð à÷ äîøâäa ©¦¦©§¨¦¨§©§¨¨¨©§¨¦§©©
LéìL íéøâäå LéìL èçL :dépéî eòa ,àøeñì ïîçð©§¨§¨§¦¥¨©§¦§¦§¦§¦
øæòìà éaøc eðééä åàì :eäì øîà ?eäî ,LéìL èçLå§¨©§¦©£©§¨©§§©¦¤§¨¨
äèéçL :éîeéðî øa øæòìà éaø øîàc ,éîeéðî øa©©§¥§¨©©¦¤§¨¨©©§¥§¦¨

÷øñîk äéeNòä¯?äøLk¯!äèéçL íB÷îa àîìãå ¨£¨§©§¥§¥¨§¦§¨¦§§¦¨
¯?àøîéîì éàî äèéçL íB÷îa¯ïðéòa àîéúc eäî ¦§§¦¨©§¥§¨©§¥¨¨¥©

(ã"ëá ïîéñ) .ïì òîLî à÷ ,àkéìå úòøBôî äèéçL§¦¨§©©§¥¨¨©§©¨¦¨
èçL :øîà÷å áéúéå ,äãeäé áøc dén÷ àðäk áø áéúéå àðäk áøc déøBçà àaà éaø áéúé§¥©¦©¨£¥§©¨£¨¦¥©¨£¨©¥§©§¨§¨¥§¨¨©¨©
èçLå LéìL íéøâä .äøLk BúèéçL :déì øîà ?eäî ,LéìL èçLå LéìL íéøâäå LéìL§¦§¦§¦§¦§¨©§¦©£©¥§¦¨§¥¨¦§¦§¦§¨©
:déì øîà ?eäî ,á÷ð íB÷îa èçL .äìeñt BúèéçL :déì øîà ?eäî ,LéìL íéøâäå LéìL§¦§¦§¦§¦©£©¥§¦¨§¨¨©¦§¤¤©£©¥
døîà àaà éaø ìæà .äìeñt BúèéçL :déì øîà ?eäî ,á÷ð Ba òâôe èçL .äøLk BúèéçL§¦¨§¥¨¨©¨©¤¤©£©¥§¦¨§¨£©©¦©¨£©¨
øîà ?àðL éàî :déì øîà ,ïðçBé éaøc dén÷ døîà øæòìà éaø ìæà ,øæòìà éaøc dén÷©¥§©¦¤§¨¨£©©¦¤§¨¨£©¨©¥§©¦¨¨£©¥©§¨£©

á÷ð íB÷îa èçL :déì¯á÷ð Ba òâôe èçL ;ìàøNé øîâå éBb èçML éîk äNòð¯äNòð ¥¨©¦§¤¤©£¨§¦¤¨©§¨©¦§¨¥¨©¨©¤¤©£¨
;"éBb éBb" déìò éø÷ øétL :àáø øîà ."éBb ,éBb" :déìò éø÷ .éBb øîâå ìàøNé èçML éîk§¦¤¨©¦§¨¥§¨©¨¥£¥£©¨¨©¦¨¥£¥

àúeiç à÷ôð ék ,èçL àìå àaeø èçLîì ìàøNéì déì äåäcî ,íúä àîìLa¯éBâc àãéa ¦§¨¨¨¨¦©£¨¥§¦§¨¥§¦§©¨§¨¨©¦©§¨¦¨¦¨§
?á÷ð Ba òât él äî ,á÷ð íB÷îa él äî ,èéçL èçLî éãkî ,àëä àlà .à÷ôð à÷äðùî ¨©§¨¤¨¨¨¦§¥¦§©¨¥©¦¦§¤¤©¦¨©¤¤

ïéããvä ïî èçBMä¯ïéããvä ïî ÷ìBnä ,äøLk BúèéçL¯ïî èçBMä .äìeñt Bú÷éìî ©¥¦©§¨¦§¦¨§¥¨©¥¦©§¨¦§¦¨§¨©¥¦
óøBòä¯óøBòä ïî ÷ìBnä ,äìeñt BúèéçL¯øàevä ïî èçBMä .äøéLk Bú÷éìî¯BúèéçL ¨¤§¦¨§¨©¥¦¨¤§¦¨§¥¨©¥¦©©¨§¦¨

øàevä ïî ÷ìBnä ,äøLk¯øLk øàevä ìëå ,ä÷éìîì øLk óøBòä ìkL ;äìeñt Bú÷éìî §¥¨©¥¦©©¨§¦¨§¨¤¨¨¤¨¥¦§¦¨§¨©©¨¨¥
ìäèéçLa øLk àöîð .äèéçL¯ä÷éìîa øLk ,ä÷éìîa ìeñt¯.äèéçLa ìeñtàøîâ ¦§¦¨¦§¨¨¥¦§¦¨¨¦§¦¨¨¥¦§¦¨¨¦§¦¨

øîà "Btøò ìenî" ,éîð ÷ìBî eléôà ?èçBL àéøà éàî ,Lnî óøBò àîéìéà ?óøBò éàî©¤¦¥¨¤©¨©¦§¨¥£¦¥©¦¦¨§¨©
àðîçø¯.ä÷éìîì øLk óøBòä ìk :àôéñ éðú÷ãk ,óøBò ìenî ?óøBò éàî àlà !Btøò àìå ©£¨¨§Ÿ¨§¤¨©¤¦¤¦§¨¨¥¥¨¨¨¤¨¥¦§¦¨

"Btøò ìenî" :ïðaø eðúc ?éléî éðäðî¯àeäå" :øîBà àeä ïëå ,óøBòä úà äàBøä ìeî §¨¨¥¦¥§¨©¨©¦¨§¨¤¤¨¤§¥¥§
àì déôeb óøBò :àîéz éëå ?øîBàå éàî ."íéðô àìå óøò éìà eðô ék" :øîBàå ,"éìnî áLé¥¦ª¦§¥¦¨¥¨Ÿ¤§Ÿ¨¦©§¥§¦¥¨¤¥¨

àëéä déãéc ìeî òãðc ,àëéä ïðéòãé¯óøBòc ììkî ,"íéðô àìå óøò éìà eðô ék" :òîL àz ¨§¦©¥¨§¥©¦¥¥¨¨§©¦¨¥¨Ÿ¤§Ÿ¨¦¦§¨§¤
àkéà .÷ìBîe óøBòä éøBçàì íéðîéñ øéæçî ,ä÷éìî úåöî :àéiç éaø éða éøîà .íéðt éãäì©£¥¨¦¨§¦§¥©¦¦¨¦§©§¦¨©£¦¦¨¦©£¥¨¤¥¦¨
?éànî ,øéæçî óà øîàc ïàîk àøazñîe .à÷åc øéæçî :éøîàc àkéàå ,øéæçî óà :éøîàc§¨§¦©©£¦§¦¨§¨§¦©£¦©§¨¦§©§¨§©§¨©©©£¦¦©

óøBòä ïî èçBMä :éðú÷cî¯óøBòä ïî ÷ìBnä ,äìeñt BúèéçL¯;äøLk Bú÷éìî ¦§¨¨¥©¥¦¨¤§¦¨§¨©¥¦¨¤§¦¨§¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc oileg(iyiy meil)

ïk íàã,ja xefgzy -àúéén÷ì dì zãñôîlwlwn dz` ixd - §¦¥©§©§§¨§©©§¨
yilya mixbdy ,ax mya zxn`y dpey`xd d`xedd z` jka

,dxiyk ezhigy irvn`d yily hgye oexg`de oey`xdixdy
zøLëî à÷ àîòè éàî íúä,[zxykd-]àúeiç à÷ôð éëc ¨¨©©§¨¨©§©§§§¦©§¨©¨

à÷ôð à÷ äøéLëäajezig znlyd zrya ,dzeig d`vi xy`ky - §¤§¥¨¨©§¨
dhgyp `ly it lr s`e ,dxiyk dhigy ici lr d`vi ,oniqd aex

,zexyka daex,àúeiç à÷ôð ék énð àëä,aexd jezigaäîøâäa ¨¨©¦¦©§¨©¨§©§¨¨
à÷ôð à÷oi`y dxen df ixd ,o`k xiykz m`e .dleqte [d`vi-] ¨©§¨

dyrn aex xg` `l` ,aexd jezig znlyd zry xg` mikled
,lqtz zexyka hgyp irvn`d yilyd wxyk ok m`e ,dhigyd

.zexyka `ly dyrp aexdy
:df oecipa mitqep mi`xen` ixacòìwéà[oncfp-],àøeñì ïîçð áø ¦§©©©§¨§¨

øîà .eäî ,LéìL èçLå LéìL íéøâäå LéìL èçL ,dépéî eòä¦¥¨©§¦§¦§¦§¦§¨©§¦©¨©
eðééä åàì ,eäì[eixac el` oi` m`d-],éîeéðî øa øæòìà éaøc §¨©§§©¦¤§¨¨©©§¥

÷øñîk äéeNòä äèéçL ,éîeéðî øa øæòìà éaø øîàcdieyry - §¨©©¦¤§¨¨©©§¥§¦¨¨£¨§©§¥
zehlea mdy ,wxqn ipiyk d`xp jzgde ,aeye jeld oeqkl`a

,mirewy migeex mdipiae.äøLkdhigyl ezpeeky `xnbd dpiade §¥¨
ixde ,dkezl xfg aeye dl dvegn mixbde zrahd jeza dzligzy

:`xnbd dgec .hgye mixbde hgya xiykdyàîìãå`weec xiykd §¦§¨
`ed jzgd lkyk,äèéçL íB÷îa`la zerahd jeza epiidc ¦§§¦¨

:`xnbd daiyn .irvn`d yilya mixbd xy`k `le ,llk dnxbd
m`àøîéîì éàî ,äèéçL íB÷îadn-]lqtiz `ly [jka yecigd ¦§§¦¨©§¥§¨

:digcd z` zniiwn `xnbd .wxqn ipiyk dieyry iptn dhigyd
úòøBôî äèéçL ïðéòa àîéúc eäî[oirl zxkipe dielb-]àkéìå- ©§¥¨§¦¨§¦¨§©©§¥¨
,ok dpi` wxqnk dieyr `id xy`keïì òîLî à÷s`y xfrl` iax ¨©§©¨

gikedl oi`e ,ie`xd mewna dlekyk xaecn mpn` .dxiyk ok it lr
.irvn`d yilya mixbda dxiyky

:mi`xen` cere opgei iaxe dcedi ax ixacã"ëá ïîéñ)áéúé ([ayi-] ¦¨¨¦
déøBçà ,àaà éaø[eixeg`-]dén÷ àðäk áø áéúéå ,àðäk áøc ©¦©¨£¥§©©£¨§¨¦©©£¨©¥

[iptl-]äãeäé áøc,maxøîà÷å áéúéådcedi iaxn l`ye `pdk ax §©§¨§¨¦§¨¨©
.el` zel`yøîà .eäî ,LéìL èçLå LéìL íéøâäå LéìL èçL̈©§¦§¦§¦§¦§¨©§¦©¨©

déì,dcedi ax.äøLk BúèéçLlirl ezhiyk(`"r).LéìL íéøâä ¥§¦¨§¥¨¦§¦§¦
.äìeñt BúèéçL ,déì øîà .eäî ,LéìL íéøâäå LéìL èçLå§¨©§¦§¦§¦§¦©¨©¥§¦¨§¨

.my ezhiyke,á÷ð íB÷îa èçLecva mebt dpwd ivg didy oebk ¨©¦§¤¤
milyde myn jzge hgeyd jiynde ,[mlerd xie`l dpetd] oevigd

,dpwd aexl jzgdBa òâôe èçL .äøLk BúèéçL ,déì øîà .eäî©¨©¥§¦¨§¥¨¨©¨©
,á÷ð,[zwxtnl dpetd] iniptd ecva mebt dpwd ivg didy oebk ¤¤

,awpl ribdy cr mlyd oevigd ecvn hegyl ligzdeøîà .eäî©¨©
äìeñt BúèéçL ,déì.onf xg`lìæà[jld-]døîà ,àaà éaøz`] ¥§¦¨§¨¨©©¦©¨£¨¨

yz[dcedi ax zeaedén÷[iptl-]øæòìà éaø ìæà ,øæòìà éaøc ©¥§©¦¤§¨¨¨©©¦¤§¨¨
déì øîà ,ïðçBé éaøc dén÷ døîà,opgei iaxàðL éàîhgy m` £¨¨©¥§©¦¨¨¨©¥©§¨

.xiykdy awp mewna hgyn ,sixhdy awpa rbt jk xg`edéì øîà̈©¥
,xfrl` iaxíéáëBk ãáBò èçML éîk äNòð ,á÷ð íB÷îa èçL̈©¦§¤¤©£¨§¦¤¨©¥¨¦

dpw ivgìàøNé øîâåz`iviy oeik ,dxiyk ezhigyy dhigyd z` §¨©¦§¨¥
mebt dpw ivg didy o`k oicd `ede ,l`xyi icia dzyrp zeigd
ici lr dzyrp zeigd z`iviy ,d`lde awpdn dhigyd milyde

xy`k la` .dxiyke ezhigyéîk äNòð ,á÷ð Ba òâôe èçL̈©¨©¤¤©£¨§¦
ìàøNé èçMLdpwd ivgíéáëBk ãáBò øîâå,dhigyd z` ¤¨©¦§¨¥§¨©¥¨¦

dxnbpe ,dhigy xeriyk hgy `l l`xyidy oeik ,dleqt dndady
.leqta dhigydxg` dpwd rvn`a awp didy o`k oicd `ede

.hgeyd ici lr dhigyd dnlyed `ly `vnp ,eivg zhigy
,xfrl` iax zaeyz opgei iax rnyyndéìò éø÷,eilr `xw - ¨¥£¥

,belbila eixac lr xfg xnelk,íéáëBk ãáBò ,íéáëBk ãáBòxne`k ¥¨¦¥¨¦
dz` meid lke ,miakek caer zhigya jnrh dlez dz` lkd lr ,el

.ezhigyl ienicd oekp oi`y ,el` zeaiz lr xefgl leki
:dfa `ax ixacãáBò íéáëBk ãáBò déìò éø÷ øétL ,àáø øîà̈©¨¨©¦¨¥£¥¥¨¦¥

,íéáëBkcíúä àîìLa,miakek caer xnbe l`xyi hgyyk ¨¦¦§¨¨¨¨
,dleqtàaeø èçLîì ìàøNéì déì äåäcîxeriy edfy ,dpw ly ¦©£¨¥§¦§¨¥§¦§©¨

,dhigyèçL àìåoi` ixdy ,melk dyr `ly `vnp ,xeriyk §Ÿ¨©
,mlyk `ed oiicre dpwd ivg zhigya zwlzqn zeigdà÷ôð ék¦©§¨

,à÷ôð à÷ íéáëBk ãáBòc àãéa ,àúeiçmiakek caerd `ayky ©¨§¨¨§¥¨¦¨©§¨
lry oeik dhigyd lk z` dyr eli`k aygp ,eixg` jezgl siqede

.dndad zeig dwlzqp eciàëä àlà,awpa rbte hgyykéãkî ¤¨¨¨¦§¥
[ixd-]èéçL èçLîzeig z` `ived `ede ,dpwa mly didy dn lk ¦§©¨¦

did hegyl `ayke sixhn epi` dpwd ivga mbty oeik ,dndad
,mlyk dpwd aygpél äîdhigyd ligzd m`äî ,á÷ð íB÷îa ©¦¦§¤¤©

éljk xg`e mlyd cvd on ligzd m`,á÷ð Ba òât`ed mdipya ¦¨©¤¤
.dxiyk ezhigye ,dndad zeig z` wliq

äðùî

:dwilnl dhigy oia miwelig zx`an dpyndèçBMämipniqd z` ©¥
ïéããvä ïî,mihgeyd jxck envr x`evdn `le ,x`evd ly ¦©§¨¦

÷ìBnä .äøLk BúèéçLopicy serd zepaxw,dwilna,ïéããvä ïî §¦¨§¥¨©¥¦©§¨¦
.äìeñt Bú÷éìîdwilna xn`py(g d `xwie)eixeg`n ,'etxr lenn' §¦¨§¨

.`weecóøBòä ïî èçBMä,x`evd ixeg`n xnelk ,sxerl zgzn - ©¥¦¨¤
,äìeñt BúèéçLmcew zwxtnd zxiaya dndad ztxhpy §¦¨§¨
.mipniqd mihgypy,óøBòä ïî ÷ìBnäzwxtnde xyad z` jzgy ©¥¦¨¤
,mipniql ribd jkeäøéLk Bú÷éìî.dwiln zevn jky ,dligzkl §¦¨§¥¨
øàevä ïî èçBMä,dhigy jxck oexbd zgz.äøLk BúèéçL ©¥¦©©¨§¦¨§¥¨

,äìeñt Bú÷éìî ,øàevä ïî ÷ìBnä`edy ,'etxr lenn' df oi`y ©¥¦©©¨§¦¨§¨
.eixeg`n `weecøLk øàevä ìëå ,ä÷éìîì øLk óøBòä ìkL¤¨¨¤¨¥¦§¦¨§¨©©¨¨¥

ìàöîð .äèéçLmewndy,ä÷éìîa ìeñt äèéçLa øLkdeøLk ¦§¦¨¦§¨¨¥¦§¦¨¨¦§¦¨¨¥
.äèéçLa ìeñt ä÷éìîa¦§¦¨¨¦§¦¨

àøîâ

:dpyna epipy:`xnbd zxxan .'sxerd on hgeyd',óøBò éàî©¤
,Lnî óøBò àîéìéàcbpky y`xd ly oeilrd ixeg`d wlgd ¦¥¨¤©¨

,miptdàéøà éàîd `weec dnl -èçBLsxera,leqt÷ìBî eléôà ©¦§¨¥£¦¥
myénðdwilna ixdy ,leqtàðîçø øîà 'Btøò ìenî'(my `xwie), ©¦¦¨§¨©©£¨¨
àìåa,óøBò ìenî ,óøBò éàî àlà .Btøò,x`evd ixeg`y mewnd §Ÿ¨§¤¨©¤¦¤

,sxerd [cbpk-] lenn `edyéðz÷ãkaøLk óøBòä ìk' ,àôéñ ¦§¨¨¥¥¨¨¨¤¨¥
,'ä÷éìîìcbp y`xd ixeg`n epiidc ,ynn sxerl dpeekd m`e ¦§¦¨

gkene ,hren mewn `l` df oi` ixd ,'sxerd lk' oeyld idn ,miptd
.dwilnl xyk eleke jex` mewn `edy ,'sxerd len'l dpeekdy

:dwilnd mewnl xewnéléî épäðî.x`evd ixeg` `id dwilndy §¨©¥¦¥
,ïðaø eðúcxn`p(g d `xwie)FW`x z` wlnE'ìeî ,'Btøò ìenî §¨©¨¨¨©¤Ÿ¦¨§

óøBòä úà äàBøä`edy sxerd z` d`exy mewna sxerd cbpk - ¨¤¤¨¤
.x`evd cbpky ixeg`d wlgdøîBà àeä ïëå(d ak xacna)àeäå' , §¥¥§

,'éìnî áLémewnd z` d`exd jenq mewna cbpk `ed 'len'y ixd Ÿ¥¦ª¦
.`eddøîBàåsqep weqt(fk a dinxi)'íéðô àìå óøò éìà eðô ék', §¥¦¨¥©Ÿ¤§Ÿ¨¦

ixeg`d cvd `ed 'sxer'y ixd 'x`ev `le sxer' xn`p `ly dnne
sxerd z` d`exd mewnl dpeekd sxerd lenn ok m`e ,miptd ly

.oexbd cbpk epiide
:`xnbd zl`ey .`ziixad ixac z` zx`an `xnbdøîBàå éàî- ©§¥

ic oi`e 'ilenn ayei `ede' weqtd z` `iadl `ziixad dkixv recn
epi` sxerd leny rnyn `l ipyd weqtdny ,cere .oey`xd weqta
:`xnbd zx`an .sxerd mewn okid `l` x`an epi`y ,ynn sxera

,xnel `ziixad zpeekàîéz éëå'mipt `le sxer' weqtdn mpn`y §¦¥¨
la` ,sxerd z` d`exd mewnl dpeekd 'etxr len'y micnl ep`

àëéä ïðéòãé àì déôeb óøBò,`edàëéä déãéc ìeî òãðcrcpy - ¤¥Ÿ©§¦¨¥¨§¥©¦¥¥¨
,sxerd 'len' `xwpy mewnd okidòîL àzdf xac cnle `ea - ¨§©

weqtdnóøBòc ììkî ,'íéðô àìå óøò éìà eðô ék'`edíéðt éãäì ¦¨¥©Ÿ¤§Ÿ¨¦¦§¨§¤©£¥¨¦
`ed sxerd lenn ok m`e ,miptd cbpky mewna y`xd ixeg`n -

.sxerd z` d`exy mewna x`evd cbpk
:dwilnd zevn `id cvik zx`an `xnbdàéiç éaø éða éøîà, ¨§¥§¥©¦¦¨

ä÷éìî úåöî,cvikøéæçî[jyen-],óøBòä éøBçàì íéðîéñ ¦§©§¦¨©£¦¦¨¦©£¥¨¤
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xcde"קסו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc oileg(ycew zay meil)

Czòc à÷ìñ éàåexizd `iig iax ipay xnel jzrc lr dlri m`e - §¦¨§¨©§¨
dwilnaykøéæçîmcew mkzege sxerd ixeg`l mipniqd z` ©£¦

zwxtnd mvre dxcyd,à÷åcsxerd on wlend' zxne`y dpynde ©§¨
ok m` ,sxerd ixeg`l mipniq xifgdyk xaecn 'dxyk ezwilnéàî©

àéøéà`weecy dpynd dhwp recn -d÷ìBîezwiln sxerd on ¦§¨¥
,dxykeléôàdèçBLsxerd onénðxifgd ixdy ,dxyk ezhigy £¦¥©¦

on hgeydy enke ,dhigy mcew dtxhp `le ,mhgye mipniqd z`
sxerd on hgeydy xnel `pzl did jk ,dxyk ezhigy oiccvd

.dxyk ezhigydpéî òîL åàì àlàexn` `iig iax ipayóà ¤¨¨§©¦¨©
,øéæçîzwxtnde dxcyd z` jzge mipniqd z` xifgd `l m`e ©£¦

,dxyk ezwilny oky lk dligzïéúéðúîedxn`yon wlend ©§¦¦
xaecn ,dxyk ezwiln sxerdøcäà àìãaz` xifgd `lyk - ¦§Ÿ©§©

,mipniqdezhigy sxerd on hgeyd la` ,dxyk dwiln wx okle
.mipniqd z` xifgd `ly oeik dleqt

mipniqd z` xifgd m` `iig iax ipa ixaca lirl zehiyd izyl
iax ipa ixac z` dgec i`pi iaxe ,dxyk ezwiln ,wlne eixeg`l

:`iigïéáBøä eìa÷é ,éàpé éaø øîà,`iig iax ipa xnelk ,mixrpd - ¨©©¦©©§©§¨¦
ïúáeLz úà.dpynd seqn ,mdixacl `kxit -éðz÷c,epizpyna ¤§¨¨§¨¨¥

àöîðdy,ä÷éìîa ìeñt äèéçLa øLkdeìeñt ä÷éìîa øLk ¦§¨¨¥¦§¦¨¨¦§¦¨¨¥¦§¦¨¨
,äèéçLaleqte dwilnl xyk sxerdy dpyna azkp xak ixde ¦§¦¨

gxkda `l` ,dwilnl leqte dhigyl xyk x`evde ,dhigyl
dyw ok m`e ,dfa leqte dfa xyky sqep oic hrnl d`a dpynd

éàî éèeòîì`l` .dfa hrnl dpynd d`a oic dfi` -éèeòîì åàì §©¥©¨§©¥
àìc ,óøBòä éøBçàì ïéðîéñ øéæçîxyky t"r` ,dwilna xyk ©£¦¦¨¦©£¥¨¤§Ÿ

.dhigya
:`iig iax ipa ixac z` ayiin dpg xa xa daxøa øa äaø øîà̈©©¨©©

àì ,äðçd`a `id `l` ,mipniq xifgn hrnl d`a `l dpynd - ¨¨Ÿ
,ïøBtöå ïL éèeòîìjke oxetivd mr welnl xyt` dwilna wxy §©¥¥§¦¤

xyk' dpynd zpeek dfe .dleqt oxetiva dhigy la` ,dzevn `id
dgec .'dhigya leqt' ,zxaegnd oxetiv ici lr oebk 'dwilna

:`xnbdeäì éðz÷ àéãäa ïøBtöå ïLlirl dpyna(:eh)lbnn ueg' ¥§¦¤§¤§¨¨¨¥§
`xnbde ,oxetive oya dleqt dhigyy ,'oxetivde miipiyde xivw

lirl(.gi)jixv dne ,xaegn meyn `ed oxetiv leqty dcinrd
.ztqep mrt df oic o`k epirnydl

:xg` ote`a `iig iax ipa ixac z` ayiin dinxi iaxéaø øîà àlà¤¨¨©©¦
,äéîøéd`a ,'dwilna leqt dhigya xyk' dxn`e dxfgy dpynd ¦§§¨

éìBî éèeòîì,àéáîe C,d`ade dkleda hegyl jixv dhigya wxy §©¥¦¥¦
dkled `la geka `weec oxetivd mr welnl jixv dwilna la`

.dleqt ezwiln ,epxtv z` `iade jiled m`e ,d`ade
:`xnbd zl`ey .el` mixaca dpc `xnbdøîàc ïàîì àçéðä̈¦¨§©§¨©

éìBî,ìeñt ä÷éìîa àéáîe C`iig iax ipa ixac z` uxzl yi ¦¥¦¦§¦¨¨
,dinxi iax ixackøîàc ïàîì àlà`iade jiled m` dwilna mby ¤¨§©§¨©

øLk,øîéîì àkéà éàî ,dxfg dpynd recn `iyewd zxfegy ¨¥©¦¨§¥©
leqt dwilna xyk dwilna leqt dhigya xyk `vnp' dzpye

:`xnbd zvxzn .'dhigyaøîàc ïàîk dì éøáñ àéiç éaø éða§¥©¦¦¨¨§¥¨§©§¨©
éìBî,ìeñt ä÷éìîa àéáîe C.`iane jilen hrnl d`a dpynde ¦¥¦¦§¦¨¨

:d`ade dkleda e` ,gka ,dwiln zevn cvik x`an `pdk axøîà̈©
ä÷éìî úåöî ,àðäk áøy ici lr zniiwznõöB÷epxtvaãøBéå ©©£¨¦§©§¦¨¥§¥

,mipniqde zwxtnd z` jzege ,d`ade dkled `la gkaàéä Bæå§¦

øîéîì ïéáà éaø øáñ .dúåöîefe' xn` `pdk axy dnn ,[xnel-] ¦§¨¨¨©©¦¨¦§¥©
m`y rnyn 'dzevn `idïéà ãøBéå õöB÷la` ,xyk didi ok` - ¥§¥¦

éìBîàì àéáîe C.dwilna xykäéîøé éaø déì øîà,oia` iaxl ¦¥¦Ÿ¨©¥©¦¦§§¨
,gka oxetivd zqixc ici lr dxyk dwilnd m`éìBîc ïkL ìkC ¨¤¥§¦

,øLk ä÷éìîa àéáîedhigyk dwilna zeyrl xyt`y dny oeik ¥¦¦§¦¨¨¥
,x`eva welnl `ly oebk yexita dhrin dxezdy dnn ueg ,sicr

ikq ici lr e`.oéàîe`pdk ax ixaca oeyld'dúåöî àéä Bæ' ©¦¦§¨¨
,dzevn `id jk wxy rnynyàîéàici lr dwilny [xen`-] ¥¨

gka dqixc,dúåöî àéä Bæ óàoky lk `iane jilen m` la` ©¦¦§¨¨
.dxyk dwilndy

:dwilna ztqep dkld zx`an `xnbdøîà äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨¨©
ìk ,ìàeîLx`eva mewn,äèéçLa øLkäy mewndBãâðk §¥¨©¨¥¦§¦¨§¤§

eixeg`nä÷éìîa øLk ,óøBòaepipy df oic ixd :`xnbd dywn . §¤¨¥¦§¦¨
jgxk lre ,dwilnl xyk sxerd cbpky mewnd lky dpyna yexita

eixacn wiicpy ick epic z` xn` l`enyy xnel yiàämewn lk ¨
yìeñt ,äèéçLa ìeñtmb,ä÷éìîadyw ok m`e,éàî éèeòîì ¨¦§¦¨¨¦§¦¨§©¥©

.dhigya enk dwilna leqty ycgl l`eny `a mewn dfi`
àîéìéà`a l`enyy xn`p m` -ïéðîéñ øewéò éèeòîìm`y - ¦¥¨§©¥¦¦¨¦

dhigyd dxnbpy mcew xyadne igldn mipniqdn cg` xwrp
yi .dwilna oicd `edy xnel l`eny `ae ,dleqt ezhigyy

,zeywdlìà÷æçé øa éîø éðz àäådpy l`wfgi xa inx ixde - §¨¨¥¨¦©§¤§¥
,`ziixayïéàly leqtïéðîéñ øewéòbdepóBòallkelit`e , ¥¦¦¨¦§

`a l`enyy xnel oi` ok m`e ,dxyk dwilny oky lke ,dhigyl
.mipniqd exwrpyk mdipy z` leqtl

:l`eny ixac z` uxzn `tt ax,àtt áø øîà`a l`enyéèeòîì ¨©©¨¨§©¥
BLàøy`xa wln mb jk ,dleqt ezhigy y`xa hgyy enky - Ÿ

zl`ey .dleqt ezwiln,`tt ax ixac lr `xnbda wlnBLàøŸ
àèéLtFW`x z` wlnE' ixdy ,leqtyàðîçø øîà 'Btøò ìenî §¦¨¨©¤Ÿ¦¨§¨©©£¨¨

dxezd dxn` -(g d `xwie)`weec zeidl dkixv dwilndy xnelk ,
,sxerd z` d`exy mewna x`evd ixeg`n.BLàøa àìå§Ÿ§Ÿ

:`tt ax ixac z` zx`an `xnbdéàîdpeekdBLàøax xn`y ©Ÿ
,`tt.BLàø éetéL:`xnbd zx`aneBLàø éetéMî è÷ðc ïBâk- ¦Ÿ§§¨©¦¦Ÿ

,x`evd itlk rtyl y`xd ligzny okid sxera welnl ligzdy
íéøâäå,epxtv z` dhde -ìæàåwelnl jiynd xnelk ,jlde -ãò §¦§¦§¨©©

éàzz àèîcaex xnbe ,dhigyd mewn cbpky mipniql ribdy cr - §¨¨§¨¥
m`y myky xnel l`eny `a df lre .xykd mewna my dwilnd
did dhigyd aexy it lr s` dhigya leqt didi hegyie mixbi

,xyk mewnaåxaeqàðeä áø øîàc ,éqà áø øîà àðeä áøãk §¦§©¨¨©©©¦§¨©©¨
LéìL íéøâä ,éqà áø øîàie`x epi`y mewna yily hgy - ¨©©©¦¦§¦§¦

oikqd z` dhd jk xg`e ,dhigylLéìL éðL èçLåxykd mewna §¨©§¥§¦
ezhigy ,dhigyl,äìeñt`ly ey`xa yily wln m` mb jk §¨

xykd mewna dwilnd yily ipy milyd jk xg`e ,dwiln mewna
.dleqt ezwiln ,dwilnl

xewir oi`y l`wfgi xa inx dpyy `ziixad ixaca dpc `xnbd
:sera mipniqéðúc àä ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦¨§¨¥

ìà÷æçé øa éîøyïéàly leqtïéðîéñ øewéòbdepïøîà àì ,óBòa ¨¦©§¤§¥¥¦¦¨¦§Ÿ£¨¨
df oic,äøBzä ïî óBòì äèéçL ïéà øîàc ïàîì àlàopaxcn wxe ¤¨§©§¨©¥§¦¨§¦©¨

mzpwz dzid jky xnel jiiy okle ,dndak dhigy serl epwiz
,mipniq xewir da lqet oi`y sera
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc oileg(ycew zay meil)

miiwl ick serd zlera mlicadl yi jkl ,mipniqd ipy z` hegyl
:`xnbd dywn .dlcad zevnèeòéî àäådnïéðîéñxg`l ex`ypy §¨¦¦¨¦
,mipniqd ipy aex z` hgyyïðaøìoldl `ziixaa mixaeqd(:`k) §©¨¨

,mze` s` welnl jixvy,äèéçLa éákòî àìcwx hgy m` ixdy §Ÿ§©§¥¦§¦¨
,dxiyk ezhigy mipniqd aex z`.äìcáäa éákòîezvxzn §©§¥§©§¨¨

:`xnbdàîéà àlàoi` recn `iyewd aeyiia xnel jixv jk ok` - ¤¨¥¨

y itl ,x`evd xer z` s` licadl jixväèéçLa BðLiL ìkyiy - ¨¤¤§¦§¦¨
,hgyp `l m` dhigyd z` akrn epi`y s`e ,ehgeyl devnBðLé¤§

,äìcáäaixdy mipniqd herin z` s` licadl jixv jkle §©§¨¨
,dhigyd z` miakrn mpi`y s` mhgeyl devn yi dligzklìëå§¨

äèéçLa BðéàL,ehgeyl devn llk oi`y -,äìcáäa Bðéàjkle ¤¥¦§¦¨¥§©§¨¨
.dlcada akrn epi` ,ehgeyl devn oi`y xerd
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קסז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc oileg(ycew zay meil)

Czòc à÷ìñ éàåexizd `iig iax ipay xnel jzrc lr dlri m`e - §¦¨§¨©§¨
dwilnaykøéæçîmcew mkzege sxerd ixeg`l mipniqd z` ©£¦

zwxtnd mvre dxcyd,à÷åcsxerd on wlend' zxne`y dpynde ©§¨
ok m` ,sxerd ixeg`l mipniq xifgdyk xaecn 'dxyk ezwilnéàî©

àéøéà`weecy dpynd dhwp recn -d÷ìBîezwiln sxerd on ¦§¨¥
,dxykeléôàdèçBLsxerd onénðxifgd ixdy ,dxyk ezhigy £¦¥©¦

on hgeydy enke ,dhigy mcew dtxhp `le ,mhgye mipniqd z`
sxerd on hgeydy xnel `pzl did jk ,dxyk ezhigy oiccvd

.dxyk ezhigydpéî òîL åàì àlàexn` `iig iax ipayóà ¤¨¨§©¦¨©
,øéæçîzwxtnde dxcyd z` jzge mipniqd z` xifgd `l m`e ©£¦

,dxyk ezwilny oky lk dligzïéúéðúîedxn`yon wlend ©§¦¦
xaecn ,dxyk ezwiln sxerdøcäà àìãaz` xifgd `lyk - ¦§Ÿ©§©

,mipniqdezhigy sxerd on hgeyd la` ,dxyk dwiln wx okle
.mipniqd z` xifgd `ly oeik dleqt

mipniqd z` xifgd m` `iig iax ipa ixaca lirl zehiyd izyl
iax ipa ixac z` dgec i`pi iaxe ,dxyk ezwiln ,wlne eixeg`l

:`iigïéáBøä eìa÷é ,éàpé éaø øîà,`iig iax ipa xnelk ,mixrpd - ¨©©¦©©§©§¨¦
ïúáeLz úà.dpynd seqn ,mdixacl `kxit -éðz÷c,epizpyna ¤§¨¨§¨¨¥

àöîðdy,ä÷éìîa ìeñt äèéçLa øLkdeìeñt ä÷éìîa øLk ¦§¨¨¥¦§¦¨¨¦§¦¨¨¥¦§¦¨¨
,äèéçLaleqte dwilnl xyk sxerdy dpyna azkp xak ixde ¦§¦¨

gxkda `l` ,dwilnl leqte dhigyl xyk x`evde ,dhigyl
dyw ok m`e ,dfa leqte dfa xyky sqep oic hrnl d`a dpynd

éàî éèeòîì`l` .dfa hrnl dpynd d`a oic dfi` -éèeòîì åàì §©¥©¨§©¥
àìc ,óøBòä éøBçàì ïéðîéñ øéæçîxyky t"r` ,dwilna xyk ©£¦¦¨¦©£¥¨¤§Ÿ

.dhigya
:`iig iax ipa ixac z` ayiin dpg xa xa daxøa øa äaø øîà̈©©¨©©

àì ,äðçd`a `id `l` ,mipniq xifgn hrnl d`a `l dpynd - ¨¨Ÿ
,ïøBtöå ïL éèeòîìjke oxetivd mr welnl xyt` dwilna wxy §©¥¥§¦¤

xyk' dpynd zpeek dfe .dleqt oxetiva dhigy la` ,dzevn `id
dgec .'dhigya leqt' ,zxaegnd oxetiv ici lr oebk 'dwilna

:`xnbdeäì éðz÷ àéãäa ïøBtöå ïLlirl dpyna(:eh)lbnn ueg' ¥§¦¤§¤§¨¨¨¥§
`xnbde ,oxetive oya dleqt dhigyy ,'oxetivde miipiyde xivw

lirl(.gi)jixv dne ,xaegn meyn `ed oxetiv leqty dcinrd
.ztqep mrt df oic o`k epirnydl

:xg` ote`a `iig iax ipa ixac z` ayiin dinxi iaxéaø øîà àlà¤¨¨©©¦
,äéîøéd`a ,'dwilna leqt dhigya xyk' dxn`e dxfgy dpynd ¦§§¨

éìBî éèeòîì,àéáîe C,d`ade dkleda hegyl jixv dhigya wxy §©¥¦¥¦
dkled `la geka `weec oxetivd mr welnl jixv dwilna la`

.dleqt ezwiln ,epxtv z` `iade jiled m`e ,d`ade
:`xnbd zl`ey .el` mixaca dpc `xnbdøîàc ïàîì àçéðä̈¦¨§©§¨©

éìBî,ìeñt ä÷éìîa àéáîe C`iig iax ipa ixac z` uxzl yi ¦¥¦¦§¦¨¨
,dinxi iax ixackøîàc ïàîì àlà`iade jiled m` dwilna mby ¤¨§©§¨©

øLk,øîéîì àkéà éàî ,dxfg dpynd recn `iyewd zxfegy ¨¥©¦¨§¥©
leqt dwilna xyk dwilna leqt dhigya xyk `vnp' dzpye

:`xnbd zvxzn .'dhigyaøîàc ïàîk dì éøáñ àéiç éaø éða§¥©¦¦¨¨§¥¨§©§¨©
éìBî,ìeñt ä÷éìîa àéáîe C.`iane jilen hrnl d`a dpynde ¦¥¦¦§¦¨¨

:d`ade dkleda e` ,gka ,dwiln zevn cvik x`an `pdk axøîà̈©
ä÷éìî úåöî ,àðäk áøy ici lr zniiwznõöB÷epxtvaãøBéå ©©£¨¦§©§¦¨¥§¥

,mipniqde zwxtnd z` jzege ,d`ade dkled `la gkaàéä Bæå§¦

øîéîì ïéáà éaø øáñ .dúåöîefe' xn` `pdk axy dnn ,[xnel-] ¦§¨¨¨©©¦¨¦§¥©
m`y rnyn 'dzevn `idïéà ãøBéå õöB÷la` ,xyk didi ok` - ¥§¥¦

éìBîàì àéáîe C.dwilna xykäéîøé éaø déì øîà,oia` iaxl ¦¥¦Ÿ¨©¥©¦¦§§¨
,gka oxetivd zqixc ici lr dxyk dwilnd m`éìBîc ïkL ìkC ¨¤¥§¦

,øLk ä÷éìîa àéáîedhigyk dwilna zeyrl xyt`y dny oeik ¥¦¦§¦¨¨¥
,x`eva welnl `ly oebk yexita dhrin dxezdy dnn ueg ,sicr

ikq ici lr e`.oéàîe`pdk ax ixaca oeyld'dúåöî àéä Bæ' ©¦¦§¨¨
,dzevn `id jk wxy rnynyàîéàici lr dwilny [xen`-] ¥¨

gka dqixc,dúåöî àéä Bæ óàoky lk `iane jilen m` la` ©¦¦§¨¨
.dxyk dwilndy

:dwilna ztqep dkld zx`an `xnbdøîà äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨¨©
ìk ,ìàeîLx`eva mewn,äèéçLa øLkäy mewndBãâðk §¥¨©¨¥¦§¦¨§¤§

eixeg`nä÷éìîa øLk ,óøBòaepipy df oic ixd :`xnbd dywn . §¤¨¥¦§¦¨
jgxk lre ,dwilnl xyk sxerd cbpky mewnd lky dpyna yexita

eixacn wiicpy ick epic z` xn` l`enyy xnel yiàämewn lk ¨
yìeñt ,äèéçLa ìeñtmb,ä÷éìîadyw ok m`e,éàî éèeòîì ¨¦§¦¨¨¦§¦¨§©¥©

.dhigya enk dwilna leqty ycgl l`eny `a mewn dfi`
àîéìéà`a l`enyy xn`p m` -ïéðîéñ øewéò éèeòîìm`y - ¦¥¨§©¥¦¦¨¦

dhigyd dxnbpy mcew xyadne igldn mipniqdn cg` xwrp
yi .dwilna oicd `edy xnel l`eny `ae ,dleqt ezhigyy

,zeywdlìà÷æçé øa éîø éðz àäådpy l`wfgi xa inx ixde - §¨¨¥¨¦©§¤§¥
,`ziixayïéàly leqtïéðîéñ øewéòbdepóBòallkelit`e , ¥¦¦¨¦§

`a l`enyy xnel oi` ok m`e ,dxyk dwilny oky lke ,dhigyl
.mipniqd exwrpyk mdipy z` leqtl

:l`eny ixac z` uxzn `tt ax,àtt áø øîà`a l`enyéèeòîì ¨©©¨¨§©¥
BLàøy`xa wln mb jk ,dleqt ezhigy y`xa hgyy enky - Ÿ

zl`ey .dleqt ezwiln,`tt ax ixac lr `xnbda wlnBLàøŸ
àèéLtFW`x z` wlnE' ixdy ,leqtyàðîçø øîà 'Btøò ìenî §¦¨¨©¤Ÿ¦¨§¨©©£¨¨

dxezd dxn` -(g d `xwie)`weec zeidl dkixv dwilndy xnelk ,
,sxerd z` d`exy mewna x`evd ixeg`n.BLàøa àìå§Ÿ§Ÿ

:`tt ax ixac z` zx`an `xnbdéàîdpeekdBLàøax xn`y ©Ÿ
,`tt.BLàø éetéL:`xnbd zx`aneBLàø éetéMî è÷ðc ïBâk- ¦Ÿ§§¨©¦¦Ÿ

,x`evd itlk rtyl y`xd ligzny okid sxera welnl ligzdy
íéøâäå,epxtv z` dhde -ìæàåwelnl jiynd xnelk ,jlde -ãò §¦§¦§¨©©

éàzz àèîcaex xnbe ,dhigyd mewn cbpky mipniql ribdy cr - §¨¨§¨¥
m`y myky xnel l`eny `a df lre .xykd mewna my dwilnd
did dhigyd aexy it lr s` dhigya leqt didi hegyie mixbi

,xyk mewnaåxaeqàðeä áø øîàc ,éqà áø øîà àðeä áøãk §¦§©¨¨©©©¦§¨©©¨
LéìL íéøâä ,éqà áø øîàie`x epi`y mewna yily hgy - ¨©©©¦¦§¦§¦

oikqd z` dhd jk xg`e ,dhigylLéìL éðL èçLåxykd mewna §¨©§¥§¦
ezhigy ,dhigyl,äìeñt`ly ey`xa yily wln m` mb jk §¨

xykd mewna dwilnd yily ipy milyd jk xg`e ,dwiln mewna
.dleqt ezwiln ,dwilnl

xewir oi`y l`wfgi xa inx dpyy `ziixad ixaca dpc `xnbd
:sera mipniqéðúc àä ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦¨§¨¥

ìà÷æçé øa éîøyïéàly leqtïéðîéñ øewéòbdepïøîà àì ,óBòa ¨¦©§¤§¥¥¦¦¨¦§Ÿ£¨¨
df oic,äøBzä ïî óBòì äèéçL ïéà øîàc ïàîì àlàopaxcn wxe ¤¨§©§¨©¥§¦¨§¦©¨

mzpwz dzid jky xnel jiiy okle ,dndak dhigy serl epwiz
,mipniq xewir da lqet oi`y sera
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc oileg(ycew zay meil)

miiwl ick serd zlera mlicadl yi jkl ,mipniqd ipy z` hegyl
:`xnbd dywn .dlcad zevnèeòéî àäådnïéðîéñxg`l ex`ypy §¨¦¦¨¦
,mipniqd ipy aex z` hgyyïðaøìoldl `ziixaa mixaeqd(:`k) §©¨¨

,mze` s` welnl jixvy,äèéçLa éákòî àìcwx hgy m` ixdy §Ÿ§©§¥¦§¦¨
,dxiyk ezhigy mipniqd aex z`.äìcáäa éákòîezvxzn §©§¥§©§¨¨

:`xnbdàîéà àlàoi` recn `iyewd aeyiia xnel jixv jk ok` - ¤¨¥¨

y itl ,x`evd xer z` s` licadl jixväèéçLa BðLiL ìkyiy - ¨¤¤§¦§¦¨
,hgyp `l m` dhigyd z` akrn epi`y s`e ,ehgeyl devnBðLé¤§

,äìcáäaixdy mipniqd herin z` s` licadl jixv jkle §©§¨¨
,dhigyd z` miakrn mpi`y s` mhgeyl devn yi dligzklìëå§¨

äèéçLa BðéàL,ehgeyl devn llk oi`y -,äìcáäa Bðéàjkle ¤¥¦§¦¨¥§©§¨¨
.dlcada akrn epi` ,ehgeyl devn oi`y xerd
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oifge` mipy` cenr k sc ± oey`x wxtzereay

à÷åã øéæçî êúòã à÷ìñ éàå,ixiinw xifgdya dxyk dwiln ipzwc oizipzne Ð

dleqt i`n` hgey ,dleqt xifgd `l i`c?oiccvn sxer `py i`n?rny e`l `l`

ediizaeiz `l oizipzn `ied `le ,xcd` `lca oizipzne ,ixn`w xifgn s` :dpin

.ediizriiq `leïúáåùú úà ïéáåøä åìá÷é.`iig iax ipa ,mixrpd Ðéàî éèåòîì
xyke dhigya leqt sxerc meyn i` Ð

leqte dhigyl xyk x`eve ,dwilnl

!dil `pz `d ,dwilnaúøæç éèåòîì åàì
íéðîéñdwilna leqte dhigya xykc Ð?

,dwilna leqte dhigya xyk `pzc icii`e

.dhigya leqt dwilna xyk inp `pzàì
ïøåôöå ïù éèåòîì,dl hwp `tiq meyne Ð

oy ihernl Ð dhigya leqt dwilna xyk

.dhigya dleqtc zxaegn oxetve zxaegn

oxetv oebk ,dwilna xyk :xn`w ikde

opireny`c oeike .dhigya leqt ,zxaegn

meyn `nrhc ,oyl oicd `ed Ð oxetv

inp `pz `tiq `pzc icii`e .`ed xaegn

.`yixåäì àðú àéãäá ïøåôöå ïùlirl Ð

xivw lbnn ueg :oizipzna (a,eh oileg)

opinwe`e ,oxetvde mipiyde dxibnde

oy hrnn `yixnc :iyxtnc zi`e .zxaegna

dhigya xykc ,dyelz oxetve dyelz

xkfed dnl ok m`c ,`id `le .dwilna leqte

oxetve oy?leqtc yelz ihernl :ikd `nil

`nipc `id `zlin e`l yelz `l` !dwilna

yelza `dc ,dwilna leqte dhigya xyk

`l dleqt dwiln elit`e ,dwiln `ixwin `l

envra dwilnc `xw ol yxit `dc ,`ixwin

,dwiln `ixwin `l ilkae ,dzid odk ly

`pne .dwiln `ixwinc ilka ogky` `lc

odk ly envra dwilnc `xniz?`ipzc

iycw" wxta miycw zhigyamigaf) "miycw

ike ,"gafnd l` odkd eaixwde" :(`,dq

gafn iab axw xfy jzrc lr dlrz?`l`

.odk ly envra `l` dwiln `dz `ly cibn

`icda oxetve oy :opikxt `pyil `eddle

inp `de .ziyixtck mipdk zxeza edl ipzw

`l` "dl ipzw `icda" opikxt `lc ,`zil

zxezay zeziixa aexc ,dpyna diepy ok m`

minkg me`py `ztqezaye mipdk

mzqc `kid `l` ikd opikxt `le ,epizpyna

e` `zkqn cga e` ,ipnf ixz oizipzna

.izxzaàéáîå êéìåî éèåòîìhwp `yix meyne .dwilna leqte dhigya xykc Ð

.`tiq `pz `yix `pzc icii`e ,dl'åë øîàã ïàîì àçéðä`ped axc `zbelt Ð

.[a cenr] oizrnya onwl `id daxeìåñô øîàã ïàîë äì éøáñopinwene Ð

.`iane jilen ihernl oizipznlãøåéå õöå÷.d`aede dkled `la Ð'åë ïëù ìë
dhigya dwiln ciar ik ,x`eve oikq hrnnck `icda `xw hrnn `lc dnk lkc Ð

.sicr ith'åë øùëä ìë ìàåîù øîàm`c ,ixii` dhigy zeklda e`l l`eny Ð

jilen `ki` `d Ð leqt dwilna `iane jilen xaq i`c .`aeh jxtnl `ki` ok

`iane jilen xaqw i`e .yelz `ki`e ,dwilna leqte dhigya xykc ,`iane

leqt `d :opiwiicc `tiq `iyw Ð opixn`ck cxeie uvew oky lke ,xyk dwilna

xykda l`eny `l` !dwilna xyke dhigya leqtc ,cxeie uvew `ki` `de ,leqt

eznerl dwilnl ie`x dhigyl x`eva ie`xd mewn lk ,ixiin `w dhigy mewn

:opikxte .sxer lena eixeg`nìåñô ìåñô àä`weic jd meyn l`eny oigxk lrc Ð

`d Ð dwilnl xyk sxerd len lkc opireny`l ,dteb `id meyn i`c ,dl hwp

oeikc i`n ihernle ,opireny`l `z` leqt l`eny `l` .oizipzna dl ipz `icda

leqt `di dhigya leqtcdwilna?`l dwilna leqtc x`evd on dlrnl ihernl

.etxr `le "etxr lenn" aizk `icdae ,ynn sxer epiidc ,jixhv`éèåòîì àîéìéà
åø÷òðù íéðîéñxyk ecbpk sxer oi` Ð dhigyl xyk x`ev eze` oi`c oeikc Ð

.dwilnléîø éðú àäå.xyk dhigyl elit`c Ðàèéùô åùàø`icda `xw Ð

.aizkåùàø éåôéù.ezwiln rtiy inp [`ede] (i`e) .rtyl y`xd ligzdyn Ð

íéøâäåãò ìæàåéàúú àèîã.my ezwiln xnbe dhigy mewn cbp mipniql Ð

ikid ikc l`eny opireny`e ,mzd carc `ed `herin `l` .aizk `icda len `dc ,l`enyl dil `kixhvi` `l Ð ynn sxer epiidc ,y`xd ietiya `aex car i`c

.dwiln inp `lqtin ,dhigy mewna `aexc ab lr s` 'ek `ped axcke mewn eze` zlgzd meyn dhigy `lqtincäøåúä ïî óåòì äèéçù ïéà øîàã ïàîìÐ

.(`,gk oileg) "hgeyd" wxta dxn` xfrl` iax .mixteq ixacn `l`
ìáà
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àì`l Ð miyelza ixii`c miyxtny oze`l qxhpewa dywdy dn Ð oxetve oy ihernl

`dc ,dyw `lc d`xp Ð dpyna diiepy ok m` `l` `ziixan "`pipz" jxtnl jiiy

micba `nhn oikqa wln :opzc (`,gq) "serd z`hg" wxta migafa oizipznn opirny inp

dil dedc ,dywdy zxg` `iyew dyw edine .dwilna leqt yelz `nl` ,drilad zia`

m`e .llka yelz lk iede ,yelz ihernl :xninl

oy j`id ,oixaegna ixii`c eyexitle :xn`z

l`nya wlnc ,oini ira `d ?dwilna dxyk

yie !(my) "serd z`hg" wxta opzck ,leqt

,dwilnl dxyk oy `diy oy hwp `lc :xnel

hn lqtin `lc xnelk `l`enk xaegn mr

,oyn rxb l`nyc :xnel yi cere .dhigya

zevn" wxta opixn`c ,dvilg oiprl ogky`ck

,dipiya zvleg zncibc (`,dw zenai) "dvilg

opixn`c ,oini ira dvilgc rnyn inlyexiae

oinia ezxizn ?dyer `id cvik :inlyexia

`dzy ick ,oinia ezxxebe l`nya ezqteze

jk lk oi` `nye .oinia dxzde oinia dvilg

`l` ,oinia `aekir `kil `nlcc ,di`x

l`nya dvlg m` oicd `ede ,oini ira dlgzkl

ihernl :xn`w `lc `de .dxiyk dzvilgc

meyn Ð dhigyl leqte dwilnl xykc qxec

oileg) ipy wxta dhigy iab dl ipzw `icdac

zaa y`xd z` fizd m` :opzc ,dleqtc (a,l

m` ,dwilna xykc opirny` i`e .dleqt zg`

xyk dhigya leqt :`kt` ipznl dil ded ok

.dhigya epl heyty rnyn dedc ,dwilna

àîéìéàyexitl Ð mipniq xewir ihernl

,dtxh ied oipniq xewirac [`,h lirl] qxhpewd

ikid ikc opireny`l jixhv` i`n` :dniz

oi`n ?dwilna inp leqt dhigya leqt xewirc

`lde ?dhigyan xzei dwilna xiykdl epl did

`l` ,`nlr ilekl leqt dtxh `vnpe wln

z`hg"] (miycw iycw) wxta migafa ibiltc

zlap z`nehn zxdhn dwiln i` (`,hq) ["serd

iqiw xa `axl dniz oke !e`l e` xedh ser

xewir oi` l`wfgi xa inx xn` `l :xn`wc

i`n ,dhigya `le dwilna `l` serl mipniq

,dniz oke ?zetixh x`y lkn xewir hwpc `py

dhigy oi` xn`c o`nl [`l`] :jenqa xn`wc

yi xn`c o`nl la`) xewir oi` dxezd on serl

ielz j`id ,(xewir yi dxezd on serl dhigy

dnc ,dtxh meyn xeq` `ed mewn lkn ?dfa df

`l` dxigp el liren oi` aey Ð serd sxhpy oeikc ?zxg` dtxh il dne ef dtxh il

"hgeyd" yixa gkenck ,dxezd on serl dhigy oi` xn`c o`nl ,dliap icin `ivedl

ici lr dtxh ied `lc ,xity `ibeq dlek `iz` zelecb zekld ixacl la` !(`,gk oileg)

dl ixinb `zkldc ikid ik ,oipniq xewir ihernl `nili` :xn`w ikdle .oipniq zhigy

wlnp epi` aey dwilna ok enk Ð jka sxhp epi`y it lr s` ,my zlren dhigyd oi`c

,zxbxbd dhnypc `idd` bilte .'ek l`wfgi xa inx ipz `de ,dtxh epi`y it lr s`

epny zetxh lk :[`,ek oileg] iel ipzc jd` la` .[`edd d"c a cenr] qxhpewa yxitck

yexitl la` ,jka dtxh dpi` dndaa elit`c ,bilt `l Ð sera ecbpk dndaa minkg

.`ibeq dleke iqiw xa `axc `zyd `gipe .iel` inp bilt qxhpewd

àìikid ,dicicl :zeywdl oi` Ð dxezd on serl dhigy oi` xn`c o`nl `l` oxn`

dxigp ,dhigy ira `lc idpc ?drilad zia` micba `nhnc xedh ser zlap zgkyn

`nhn oikqa wln :xn`wc (`,gk oileg) ipy wxt yixa onwl gkenck .oipniqa ira `din

zwxtne dxcy xazc oeik ,dxezd on serl dhigy oi` zxn` i`e ,drilad zia` micba

dxcyae ,oixdhn `wec oipniq `nl` .dlap icin dxdhl oikq dl ipdiz Ð dtxh `ied

nexya aexe zwxtne dxcy jzgyk xedh ser zlap zgkyn) `zyde ,dtxh aiyg zwxt

zegpn) "zlkzd"a hwpc `de .dliap icin ixedhl oikq dil ipdiz (oniql ribdy mcew

ixzy`e li`ed :`pin` jzrc `wlq ,jixhv`c "mipdkd elk`i `l dtxhe dlap" iab (`,dn

iz`ady enk onwl gkenck ,ied `l dlapc ,`wec e`l Ð dlap inp ixzy` ediiab dwiln

.dtxh ab` dlap hwp `xwe ,dtxh xnelk `l` .(`,gk oileg) ipy wxtn
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?÷ìBî àéøéà éàî ,à÷åc øéæçî Czòc à÷ìñ éàå§¦¨§¨©§¨©£¦©§¨©¦§¨¥
,øéæçî óà dpéî òîL åàì àlà !éîð èçBL eléôà£¦¥©¦¤¨¨§©¦¨©©£¦
ïéáBøä eìa÷é :éàpé éaø øîà .øãäà àìãa ïéúéðúîe©§¦¦¦§¨©£©¨©©¦©©§©§¨¦

äèéçLa øLk ,àöîð :éðú÷c ,ïúáeLz úà¯ìeñt ¤§¨¨§¨¨¥¦§¨¨¥¦§¦¨¨
ä÷éìîa øLk ,ä÷éìîa¯éèeòîì ;äèéçLa ìeñt ¦§¦¨¨¥¦§¦¨¨¦§¦¨§©¥

?àìc ,óøBòä éøBçàì ïéðîéñ øéæçî éèeòîì åàì ?éàî©¨§©¥©£¦¦¨¦©£¥¨¤§¨
.ïøBtöå ïL éèeòîì ,àì :äðç øa øa äaø øîà¯ïL £©©¨©©¨¨¨§©¥¥§¦¤¥

:äéîøé éaø øîà àlà !eäì éðú÷ àéãäa ïøBtöå§¦¤§¤§¨¨¨¥§¤¨£©©¦¦§§¨
éìBî éèeòîì.àéáîe C¯éìBî :øîàc ïàîì àçéðäC §©¥¦¥¦¨¦¨§©§¨©¦

éàî ,øLk :øîàc ïàîì àlà ,ìeñt ä÷éìîa àéáîe¥¦¦§¦¨¨¤¨§©§¨©¨¥©
?øîéîì àkéà¯:øîàc ïàîk dì éøáñ àéiç éaø éða ¦¨§¥©§¥©¦¦¨¨§¦¨§©§¨©

éìBîúåöî :àðäk áø øîà .ìeñt ä÷éìîa àéáîe C ¦¥¦¦§¦¨¨¨©©¨£¨¦§©
ïéáà éaø øáñ .dúåöî àéä Bæå ,ãøBéå õöB÷ ä÷éìî§¦¨¥§¥§¦¦§¨¨¨©©¦¨¦

ãøBéå õöB÷ :øîéîì¯éìBî ,ïéààéáîe C¯øîà .àì §¥©¥§¥¦¦¥¦¨£©
éìBîc ïkL ìk :äéîøé éaø déì.øLk ä÷éìîa àéáîe C ¥©¦¦§§¨¨¤¥§¦¥¦¦§¦¨¨¥

.dúåöî àéä Bæ óà :àîéà ?"dúåöî àéä Bæ" éàîe©¦¦§¨¨¥¨©¦¦§¨¨
,äèéçLa øLkä ìk :ìàeîL øîà äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨¨©§¥¨©¨¥¦§¦¨

äèéçLa ìeñt àä .ä÷éìîa øLk óøBòa Bcâðk¯ìeñt §¤§¨¤¨¥¦§¦¨¨¨¦§¦¨¨
,ïéðîéñ øewéò éèeòîì àîéìéà ?éàî éèeòîì ,ä÷éìîa¦§¦¨§©¥©¦¥¨§©¥¦¦¨¦
!óBòa ïéðîéñ øewéò ïéà :ìà÷æçé øa éîø éðz àäå§¨¨¥¨¦©§¤§¥¥¦¦¨¦§

.BLàø éèeòîì :àtt áø øîà¯ìenî" ,àèéLt BLàø £©©©¨§©¥ŸŸ§¦¨¦
àðîçø øîà "Btøò¯!BLàøa àìå¯?BLàø éàî ¨§¨©©£¨¨§Ÿ§Ÿ©Ÿ

ìæàå íéøâäå BLàø éetéMî è÷ðc ïBâk ,BLàø éetéL¦Ÿ§¦§©¦¦Ÿ§¦§¦©£©
øîàc ,éñà áø øîà àðeä áøãëå .éàzz àèîc ãò©¦§¨©©§¦§©¨¨©©©¦§¨©
LéìL éðL èçLå LéìL íéøâä :éñà áø øîà àðeä áø©¨¨©©©¦¦§¦§¦§¨©§¥§¦

¯,éLà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîà .äìeñt§¨£©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦
àì ,óBòa ïéðîéñ øewéò ïéà :ìà÷æçé øa éîø éðúc àä̈§¨¥¨¦©§¤§¥¥¦¦¨¦§¨
,äøBzä ïî óBòì äèéçL ïéà :øîàc ïàîì àlà ïøîà£¨¨¤¨§©§¨©¥§¦¨§¦©¨

ìáà

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

חולין. פרק ראשון - הכל שוחטין דף כ עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



`oifgeקסח mipya cenr k sc ± oey`x wxtzereay

äøåúä ïî óåòì äèéçù ùé øîàã ïàîì ìáà,dt lr dynl dxqnpy dxezn Ð

oileg) "hgeyd" wxta xfrl` iaxc` biltc ,dxn` iaxe .ipiqn dynl dkld epiidc

zekld lr dyn deehvpy cnln Ð "jiziev xy`k zgafe" :xne` iax ,`ipzc (`,gk

cg` aex lre dpwd lre hyeed lr ,dxeza eazk `ly it lr s`e ,dt lra dhigy

yi `nl` .dndaa mipy aex lre sera

o`nl `xazqn `kt` daxc` .serl dhigy

`ki` dxezd on serd zhigy [yi] xn`c

.xewir oi`c dixnb` ikdc xninlåìéôàå
øîàã ïàîì`yiwida mzd dil silic Ð

serl xnbe ,"serde dndad zxez z`f"n

dxkfedc oeikc xninl opivn ,dndan

ipiqa `yiwid `dc ,ipiqa serd zhigy

oiprl dt lr dynl `pngx dixnb` ,dxn`p

.dndak iedil `l xewirøîàã ïàîì àìà
éøáãî àìà äøåúä ïî óåòì äèéçù ïéà

äì øîâ ïëéäî íéøôåñ`kid` ,xnelk Ð

Ð dhigy dil oewzc [opax] (op`c) iknq

dndak `zln dlek jklid ,exnb dndan

.oewzéñé÷ øá ïéáø.mkg my Ðïøîà àì
ä÷éìîá àìà`l dclge dqxcc oeikc Ð

.da ilqt `l inp mipniq xewir ,da ilqt

.'ek dhigya la`'åë øùëä ìëlk Ð

dwilnl xyk dhigyl xykd x`evd

.eixeg`nìåñô ìåñô àäx`ev i`e Ð

xykzn ikid ,dhigyl leqt oipniq exwrpy

dwilnaàåää ?`bilt dinxi iaxc Ð

s`c xaq dinxi iaxc ,iqiw xa oiaxc`

`zipznk `zklid zile .xewir oi` dhigyl

onwlc oiwxita `ipz `dc ,l`wfgi xa inxc

jk xg`e hyeed z` hgy :(`,gk oileg)

,dxyk Ð zxbxbd dhnypzxbxbd dhnyp

hgy .dleqt Ð hyeed z` hgy jk xg`e

oi`e ,dheny zxbxbd z`vnpe hyeed z`

xg`l e` dhnyp dhigy mcew m` reci

exykd serc ,dxyk zxbxbd dhnyp jk xg`e hyeed z` hgy :ipzwcn ,ixiinw sera `dc ,sera xewir yi `nl` .dleqt dhigya wtq lk :exn`e ,dyrn did df ,dhigy

`niiw `zklid wiqti` `lc oeike .dxezd on sera dhigy yi xn`c o`nk `d :uixz Ð `id `zipzn l`wfgi xa inxc `dc ,`zipzn` `zipzn jl `iyw i`e .cg` oniqa

.xingnd xg` jld dxez lya oløùá áåøå.enr dwqtp x`evd ixeg`n zwxtnd lry Ðäìáðdhigye ,`id ynn dznc ,zqkxtn `idy it lr s` cin d`nhne Ð

.dlap icin dl dxdhn `l o`kn xg`lc÷ìîmcewy micba `le ,drleay drya yeal `edy micba `nhn xedh ser zlap lke`de ,`id dlap Ð oikqa miycw ser Ð

"da d`nhl lk`i `l dtxhe dlap"n mipdk zxeza dl opitli dleke .dcal ef drila z`neh `l` ,ixnbl rbn z`neh dl oi`e .eirna `idy xg` yaly micba `le okl

dcp] (`,w oileg) `ipzc ,`xw irzyn serae ,"xdhe axrd cr `nhe mina ugxe eicba qake xbae gxf`a dtxhe dlap lk`z xy` ytpde" :(fi my) inp aizke ,(ak `xwie)

drilad zia` d`nhn dnda zlap `dz leki :[a,an?z`neh `inhn `l mixzqd zia z`nehe ,drbna `nhp `ly ,da rbp `l `ede ezrila ziaa exiag el agz oebk

`l" :aizkck ,dzlik` `l` d`neh dl oi`y in Ð `herin rnyn "da" "da d`nhl lk`i `l" :xnel cenlz .drlay cr ff `ly ,`nh epi` inp `yn z`nehae .rbn

leki .irzyn sera jgxk lr jkld .'ebe "dzlapa rbepde" :(`i `xwie) aizkck ,rbna d`nhny dnda zlap z`vi ,zxg`a `le drilaa efa ,xnelk ,"da" aizke ,"lk`i

'ek d`nhny dnda ,drilad ziaa `nhn Ð `ynae rbna `nhn epi`y serd dn :xnege lwn dnda zlape ,`xw i`dn aezkd on `nhz serd zlap?"da" :xnel cenlz

(my) "dzlapn lke`de" dndaa xn`p dnl ok m`e .drilad ziaa dnda zlapa `nhin dz` i`e ,drilad ziaa `nhin dz` da Ð?xeriyk `yeple rbepl xeriy ozil

zlin dleke .zifk epiidc ,dlik`.cala ef `l` xedh ser zlapl d`neh dl oi`c ,mzd yxtn `úøîà éàå`le ded `nlra dtxh dnr xya aexe zwxtn dxayp Ð

:(a,gkw oileg) "ahexde xerd"a ol `niiwe ,dtxhd z` hgeyk ef ixd oikqa okzege oipniql ribnyk ,ezwxtn xaeyk ded Ð `id dwiln e`lc oeik ,oikq zwiln `de ,dlap

zia z`neh la` ,dndae ,`id opaxcn `idd Ð `id miycwc inp ser i`de ,d`nhnc (a,bkw oileg) mzd opixn` miycwen lyac ab lr s`e !d`nhn dpi` dhgyy dtxh

.`ed `nlra opaxcn d`nehc opixn` mzdc ,dl zil `id `ziixe`cnc serc driladäúèéçù àéä åæ äú÷éìî.dhigyl xyke ,did oikqa `dc Ðïéëñ äì éðäúÐ

xninl `ki`e ,`id zwxtn zxiay meyn `nrh !dleqt ezhigy sxerd on hgeyd :oizipzna ipzwc ,oizipznn diazel :`iyw i`e .dlap icin dxdhl oikqa oniqd wlenyk

.dlap `le `id dtxhcãéìçî àåäùoikzegyk dhigyd zia x`y jxck o`kle o`kl hytzn mvrd oi`y itl ,mvrd zgz oikqd urpp mvrd iwxt ewxtzpy xg`l Ð

.dclg dl `ied mvrd zgz oikqd jzegyke ,enewna cner `l` ,eze`ñøåã àåäù éðôî.dzevn `id efe cxeie uvew :(`,k oileg) lirl oxn`ck ,`iane jilen `le ,ynn Ð

øùë ä÷éìîá àéáîå êéìåî.`iane jilen `py `le cxeie uvew `py `l ,ipzw `nzq oikqa wlnc `idde Ðíéúá éø÷éòá.frla h"exw* Ðàéìâéî àäoi`y it lr s`c Ð

.ezkizg onf lk dlebne d`xp oikqd edin ,dhigyd zia zelbl jk lk hytzn mvrdàéù÷ éà.ixirfc `zlin `da Ðéì àéù÷ àädzn `nl` Ð dlap zxn`c oeik Ð

.(`,`k oileg) onwlck oipniq zkizg opirae ,miycwa dxyk dwiln `pngx xn`c `d ,`idéëåaey wlene cner dnl ,xya aexe mvrd zxiaya dznk `idy xg`l Ð

oipniqd?jxc dfy ,xninl `kil dtxhe .dwiln oipniq zwiln `ied ikd meyn Ð da zi` `din `zeig la` ,dwiln `la dxayp i` i`ed `nlra dtxh `nlya zxn` i`

ddy `l m` `xykzin ezhigy xnb ike ,dtxh dyrn o`k yi hyeed awpyn ,oihgeyd lka oke .zetxh o`k oi` dyrn da dyry xg`l dgipde ddy `l m`c ,dxykd

wlene cner `ed dn ,dzn dl aiygc ixirfl `l` .diidy xeriyóåòä úìåò êì éù÷úå ?ipy `irac oizrnya onwl opixn`c Ð.mipniq÷ìåîå ãîåò äúî éëå`dc Ð

ipy akrn i`n`e ,dzn oniq cga ser i`ceíúä ?y`xd dxhwd dn ,"xihwde wlne"n oizrnya onwl opitlick ,dlcad zevn miiwl `l` ,`ed dwiln meyn e`l Ð

.envra sebde envra y`xd dwiln s` Ð envra sebde envraéîð øåò éëä éàiaxl mipy aexe opaxl mipy :(a,`k oileg) onwl `ipz dnl` !y`xd lk jezgie ,lical Ð

.xn`c o`nl `kil xer la` ,oerny iax xa xfrl`äèéçùá áëòîä ìëdhigy Ð oipniq la` .dxyk Ð xerd lk lhip dhigy mcew eli`y ,dhigya akrn epi` xer Ð

.iakrn dlcad iab jkld (`,fk oileg) "hgeyd"a onwl opzck ,ira edlek dlgzkle ,`pngx eda dlzíéðîéñ èåòéî àäåxfrl` iaxc` oizrnya onwl ibiltc opaxl Ð

.dhigya iakrn `lc ab lr s`e ,olek xnb ok m` `l` mipy aexa ibqz `lc ixn`e ,oerny iax xa
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éðôîzgz oikqd urpyk mvrd iwxt ewxtpy xg`l :qxhpewa yxit Ð cilgn `edy

oikzegyk dhigyd zia x`y jxck o`kle o`kl hytzn mvrd oi`y itl ,mvrd

[eyexitle] (jkitle) .dclg `ied mvrd zgz oikqd jzegyke ,enewna cner `l` ,eze`

elit`e ,dlrnl dhnn oipniqd hgeyy itl dclg aiygc d`xpe .dagx oikqa ixii` `l

(a,gq) "serd z`hg" wxt migafae .dagx oikqa

ly ey`x urepy itl cilgnc qxhpewa yxit

mcew xya aex jezgl dvex epi`y meyn ,oikq

dil ixwc ,ok xnel xyt` i` o`ke .mipniqd

aex jzegy oizrc `wlqc ab lr s` cilgn

.xya

éù÷éúåÐ oipniq ipy `irac serd zler jl

,jixt xfrl` iaxl oia opaxl oia

.qxhpewa yxitck
ik
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Lé ,äøBzä ïî óBòì äèéçL Lé :øîàc ïàîì ìáà£¨§©§¨©¥§¦¨§¦©¨¥
ïàîì !àøazñî àëtéà ,äaøcà :déì øîà .øewéò¦£©¥©§©¨¦§¨¦§©§¨§©
éëäc øîéîì àkéà ,äøBzä ïî óBòì äèéçL Lé :øîàc§¨©¥§¦¨§¦©¨¦¨§¥©§¨¦
ïéðòì ,äîäák øîàc ïàîì eléôàå ;øewéò ïéàc ,déøîâà©§§¥§¥¦©£¦§©§¨©¦§¥¨§¦§©
äèéçL ïéà :øîàc ïàîì àlà .äîäák éåäéì àì øewéò¦¨¤¡¥¦§¥¨¤¨§©§¨©¥§¦¨
?dì éøéîb àëéäî ,íéøôBñ éøácî àlà äøBzä ïî óBòì§¦©¨¤¨¦¦§¥§¦¥¥¨§¦¦¨
éì øîà ,àðéáø øîà !äîäák àúléî dlek ,äîäaî¦§¥¨¨¦§¨¦§¥¨£©¨¦¨£©¦

óBòa ïéðîéñ øewéò ïéà :ìà÷æçé øa éîø éðúc àä ,éñé÷ øa ïéáø¯,ä÷éìîa àlà ïøîà àì ¨¦©¦¦¨§¨¥¨¦©§¤§¥¥¦¦¨¦§¨£¨¨¤¨¦§¦¨
.øewéò Lé äèéçLa ìáà¯óøBòa Bcâðk ,äèéçLa øLkä ìk :ìàeîL øîà äéîøé éaø øîàäå £¨¦§¦¨¥¦§¨¨©©¦¦§§¨¨©§¥¨©¨¥¦§¦¨§¤§¨¤
ìeñt àä ;ä÷éìîa øLk¯!ìeñt¯.àâéìt àeääøNa áBøå ú÷øôî äøaLð :éøéòæ øîà ¨¥¦§¦¨¨¨¨©§¦¨¨©§¥¦¦§§¨©§¤¤§¨¨

dnò¯ïékña ÷ìî :àðéðz éîð ïðà óà ,àcñç áø øîà .äìáð¯íéãâa ànèî ¦¨§¥¨£©©¦§¨©£©©¦¨¥¨¨©§©¦§©¥§¨¦
dúèéçL àéä Bæ dú÷éìî ,àéåä äôøè zøîà éàå ;äòéìaä úéaà¯ïékñ dì épäú ©¥©§¦¨§¦¨§©§§¥¨¨§¨§¦¨¨¦§¦¨¨§©¥¨©¦

!äìáð éãéî døäèìàðeä áø ?àîòè éàî .ììk àéä äèéçL åàìc íeMî íúä :éøîà §¨£¨¦¥§¥¨¨§¦¨¨¦§¨§¦¨¦§¨©©§¨©¨
,ãéìçî àeäL éðtî :øîàc ïàî .ñøBc àeäL éðtî :øîà àáø ,ãéìçî àeäL éðtî :øîà̈©¦§¥¤©£¦¨¨¨©¦§¥¤¥©§¨©¦§¥¤©£¦

?ñøBc àeäL éðtî øîà àì àîòè éàî¯éìBî :øáñ÷ä÷éìîa àéáîe C¯ïàîe .øLk ©©§¨¨¨©¦§¥¤¥¨¨©¦¥¦¦§¦¨¨¥©
?ãéìçî àeäL éðtî øîà àì àîòè éàî ,ñøBc àeäL éðtî :øîàc¯äãìç :Cì øîà §¨©¦§¥¤¥©©§¨¨¨©¦§¥¤©£¦¨©¨£¨¨

àëä ,àéñkîc íéza éøwéòa äøcä äcìeçk ?éîc éëéä¯éà :àáø øîà .àéìbéî àä ¥¦¨¥§§¨©¨¨§¦¨¥¨¦§¦©§¨¨¨¨¦©§¨£©¨¨¦
óBòä úìBò Cì éL÷úå :ééaà déì øîà ?÷ìBîe ãîBò äúî éëå ,éì àéL÷ àä éì àéL÷©§¨¦¨©§¨¦§¦¥¨¥¥£©¥©©¥§¦§¥¨©¨
.äìcáä úåöî da íéi÷ì éãk ,íúä :déì øîà ?÷ìBîe ãîBò äúî éëå ,ïéðîéñ éðL àéòác§¨£¨§¥¦¨¦§¦¥¨¥¥£©¥¨¨§¥§©¥¨¦§©©§¨¨

¯!éîð øBò ,éëä éà¯äèéçLa ákòî BðéàL ìëå ,äìcáäa ákòî äèéçLa ákòîä ìk ¦¨¦©¦¨©§©¥¦§¦¨§©¥§©§¨¨§¨¤¥§©¥¦§¦¨
.äìcáäa ákòî Bðéà¯!äìcáäa éákòîe äèéçLa éákòî àìc ,ïðaøì ïéðîéñ èeòéî àäå ¥§©¥§©§¨¨§¨¦¦¨¦§©¨©§¨§©§¦¦§¦¨§©§¦§©§¨¨

¯äèéçLa BðéàL ìëå ,äìcáäa BðLé äèéçLa BðLiL ìk :àîéà àlà.äìcáäa Bðéà ¤¨¥¨¨¤¤§¦§¦¨¤§§©§¨¨§¨¤¥¦§¦¨¥§©§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc oileg(ycew zay meil)

,äøBzä ïî óBòì äèéçL Lé øîàc ïàîì ìáàzekld micnle £¨§©§¨©¥§¦¨§¦©¨
y jgxk lr ,ipiqn dynl dkldn sera dhigyLéleqtøewéò ¥¦

.sera mipniq
déì øîà,iy` axLé øîàc ïàîì ,àøazñî àëtéà ,äaøcà ¨©¥©§©¨¦§¨¦§©§¨§©§¨©¥

déøîâà éëäc øîéîì àkéà ,äøBzä ïî óBòì äèéçLxnel yi - §¦¨§¦©¨¦¨§¥©§¨¦©§§¥
,ipiqn dynl dkldd dxqnp jkyøewéò ïéàc,sera bdep mipniq §¥¦
,sera zebdep zekldd x`y wxeøîàc ïàîì eléôàåoldl(:fk) ©£¦§©§¨©

,äîäákdndAd zxFY z`f' weqtdn `ed sera dhigyl cenildy ¦§¥¨Ÿ©©§¥¨
'sFrde(en `i `xwie)lka ,dhigy oiprl dndal ser dyiwd dxezdy , §¨

y xnel yi ote`ïéðòìleqtøewéòsery ipiqn dynl xqnpàì §¦§©¦Ÿ
äøBzä ïî óBòì äèéçL ïéà øîàc ïàîì àlà .äîäák éåäéì¤¡¥¦§¥¨¤¨§©§¨©¥§¦¨§¦©¨

dì éøéîb àëéäî ,íéøôBñ éøácî àlàz` minkg ecnl okidn - ¤¨¦¦§¥§¦¥¥¨§¦¥¨
mzpwz z` minkg ekinqd oic dfi` lr xnelk ,sera dhigy zekld

ecnl mdy jgxk lr ,sera dhigy ekixvdy,äîäaîxg`ny ¦§¥¨
,sera mb dhigy epwiz jkl ,dndaa dhigy epivneok m`dlek¨

àúléîopax epwiz sera dhigy zekld lk z` -,äîäákiabl mbe ¦§¨¦§¥¨
.wlgl epl oipne ,da lqety dndak `id ixd mipniq xewir

:sera mipniq xewir zece` ztqep drcïéáø éì øîà ,àðéáø øîà̈©¨¦¨¨©¦¨¦
ïéà ,ìà÷æçé øa éîø éðúc àä ,éñé÷ øaleqt,óBòa ïéðîéñ øewéò ©¦¦¨§¨¥¨¦©§¤§¥¥¦¦¨¦§

,ä÷éìîa àlà ïøîà àìjk ,da milqet oi` dclge dqxcy enky Ÿ£¨¨¤¨¦§¦¨
,da lqet epi` mipniq xewir mbøewéò Lé äèéçLa ìáàmipniq £¨¦§¦¨¥¦

:`xnbd zl`ey .sera elit`,ìàeîL øîà äéîøé éaø øîà àäå§¨¨©©¦¦§§¨¨©§¥
ìkx`evd,ä÷éìîa øLk óøBòa Bãâðk ,äèéçLa øLkärnyne ¨©¨¥¦§¦¨§¤§§¤¨¥¦§¦¨
yàäx`evdìeñtsxera ecbpk ,dhigylìeñtm`e ,dwilnl ¨¨¨

,dwilnn mb elqtl yi ,dhigyl leqt mipniqd epnn exwrpy x`ev
xyke dhigya leqt mipniq xewiry iqiw xa oiax xn` recne

:`xnbd zxne` .dwilnaàâéìt àeääoiax lr wleg dinxi iax - ©§¦¨
zhigya mb ,l`wfgi xa inx dpyy `ziixad itly xaeqe ,iqiw xa

.mipniq xewir leqt oi` ser
:dhigy zeklda oic d`ian `xnbd,éøéòæ øîày dndaäøaLð ¨©§¦¦¦§§¨

dú÷øôî,x`evd mvr epiidc ,dlyáBøådøNax`evd ixeg`y ©§¤¤§¨¨
wqtpdnò`id ixd ,zwxtnd mr -äìáðoiicr dndady s`e ,cin ¦¨§¥¨

dhigyd oi` ,zqkxtn dcera dndad z` hegyi m` s`e .zqkxtn
.dliap icin dzxdhn

:dwiln ipicn ixirf ixack dgiken `xnbdïðà óà ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨©£¨
àðéðz énðdwlnl jixvy dwiln iabl epipy ixdy ,eixack ©¦¨¦¨

m`e ,odkd ly epxetivaïékña ÷ìîdleqt ef dwiln ,epick `ly ¨©§©¦
e dliap dyrp serdeäòéìaä úéaà íéãâa ànèîz` `nhn - §©¥§¨¦©¥©§¦¨

,mc`d ly drilad ziaa serdy drya eilry micbad z`e mc`d
z` d`nhn dpi`y ser zliap oicke ,serd z` lke` xy`k epiidc

.dlik`a `l` dribpa mc`dzøîà éàådzwxtn dwqtpy dnday §¦¨§©§
wx ,xyad aex mràéåä äôøèm` ,ixirf ixack `lye ,dliap `le §¥¨©§¨

mewn lkn dpick dwilnd oi`y s` ,oikqa serd z` wlny ote`a ok
dúèéçL àéä Bæ dú÷éìîseq ixdy ,dhigyk dwilnd zaygp - §¦¨¨¦§¦¨¨

mcew dndad dtxhpy s`e ,oick dndad ipniq z` jzg seq
zwxtnd z` jzg dndad ipniq z` jzgy mcew ixdy ,dhigyd

mewn lkn ,x`evd ixeg` cvny xyad aex mrdì épäzlirez - §©¥¨
a dwilnd,äìáð éãéî døäèì ïékñoicke ,eiiga serd hgyp ixdy ©¦§©£¨¦¥§¥¨

dhigydy itl ,dliap meyn d`nhn dpi`y dhgeyy dtixh lk
e .dpnn dliapd xeqi` z` driwtnoeiky ,ixirf ixack xnel gxkda

lirez `l aeye ,dliap `id ixd xyad aex mr dzwxtn dxaypy
.dxdhl dhigyd.z`f ycgl jxved recn ixirf lr dywe

:`xnbd dgecéøîàly epicl ef dpynn gikedl oi` ,daiyid ipa ¨§¥
y xnel xyt`y ,ixirfíúädzidy itl mrhd oi` ,dpyna my - ¨¨

`l` dhigyd mcew dliapììk àéä äèéçL åàìc íeMî`idyk ¦§¨§¦¨¦§¨
dndad zaygp oi` m` s` jkle ,x`evd ixeg`n oikqa ziyrp
ef dhigy mewn lkn ,dtixhk `l` xyad mr zwxtnd zxiaya

e .dliap icin dzxdhnd dhigyk daeyg dpi`àîòè éàîdpi` ©©§¨

,llk dhigyãéìçî àeäL éðtî ,øîà àðeä áødhigyay itl - ©¨¨©¦§¥¤©£¦
itl ,dndad ipniq zkizg zrya dqekn oikqd z`vnp df cvn
xerde xyady enk dkzegy drya zagxzn dpi` zwxtndy
dqkn zwxtndy `vnpe ,dndad x`eva epick hgeyyk miagxzn
epiidc 'dclg'y ,dhigy ipica ipiqn dynl dklde ,oikqd z`

eli`e .dleqt ,dqekn dhigyñøBc àeäL éðtî ,øîà àáøixdy - ¨¨¨©¦§¥¤¥
`le oikqa dze` dyery `l` dpick dwiln dyery xaecn o`k
,mipniqd jzege oxetivd agezy ote`a ziyrp dwilnde ,oxetiva
dndad ipniq lr oikqd agez `ed ok enk ,oikqa wleny o`ke
m`y epiidc 'dqxc'y ,dhigy ipica ipiqn dynl dklde ,hgeye
,oikqd z` `iane jilen epi`e mipniqd lr gka oikqd agez

.dleqt dhigyd
:ef zwelgn zx`an `xnbdøîàc ïàîmrhdy x`iay `ped ax - ©§¨©

øáñ÷ ,ñøBc àeäL éðtî øîà àì àîòè éàî ,ãéìçî àeäL éðtî¦§¥¤©£¦©©§¨Ÿ¨©¦§¥¤¥¨¨©
s`yéìBîàéáîe Cepxetiv z`,øLk ,ä÷éìîaxn`pyk ok m`e ¦¥¦¦§¦¨¨¥

xyt`e ,gka daigza wlny xnel gxkd oi` ,oikqa wlny dpyna
z` jzgy cr x`evd ixeg` lr oikqd z` `iade jiled ok`y xnel

y mzq dazk dpynd ixdy ,mipniqdipte` lka epiide ,oikqa wln
dhigy dpi`y mrhd gxkdae ,`iade jiledy ote`a s`e dwilnd

.cilgn `edy itløîàc ïàîemrhdy x`iay `ax -àeäL éðtî ©§¨©¦§¥¤
Cì øîà ,ãéìçî àeäL éðtî øîà àì àîòè éàî ,ñøBc,`ax ¥©©§¨Ÿ¨©¦§¥¤©£¦¨©¨

'äãìç',dleqt `idy dhigy zeklda dxen`déîc éëéädfi`a - £¨¨¥¦¨¥
,`id ote`éøwéòa äøcä äcìeçkd [ixega-]àéñkîc ,íéza §§¨©¨¨§¦¨¥¨¦§¦©§¨

la` ,ixnbl,àëäxyt` i`e agxzn dhigyd mewn oi`y s` ¨¨
mewn lkn ,dhigyd mewn z` ze`xlàéìbéî àäenvr oikqd - ¨¦©§¨

dhigyd z` leqtl oi` jkle ,dhigyd onf lk `ed d`xpe ielb
.df mrhn

:ixirf ixaca oecl day `xnbdéì àéL÷ éà ,àáø øîàixac lr ¨©¨¨¦©§¨¦
,ixirf,éì àéL÷ àämcewy `vnp ,ser wlen xy`k eixacly ¨©§¨¦

z` jzegy xg`n dliap dndad ziyrp mipniqd z` wleny
,zeywdl yie ,xyad aex mr dzwxtn÷ìBîe ãîBò äúî éëåike - §¦¥¨¥¥

xaky xg`l serd welnl dxezd dzeivy xnel xyt`,dliap didp
.df xaca yi jxev dn ike
:`ax ixac lr dywn iia`å ,éiaà déì øîàjixaclCì éL÷zlr ¨©¥©©¥§¦§¥¨

zwilnàéòác óBòä úìBòz` da welnl [jixvy-]éðLd,ïéðîéñ ©¨§¨£¨§¥¦¨¦
dliap ziyrpy ixirf ixack xn`p `l m` s`e ,hyede dpwd
oniqd da jzgp xaky xg`l ixd mewn lkn ,zwxtnd zkizga
z` s` welnl dxezd dzeiv recne ,znk serd aeyg i`ce oey`xd

,ipyd oniqd.÷ìBîe ãîBò äúî éëå§¦¥¨¥¥
déì øîà,`axíúäsqep oniq welnl jixvy mrhd serd zlera - ¨©¥¨¨

`edäìcáä úåöî da íéi÷ì éãkcalny ,serd zlera dxen`d §¥§©¥¨¦§©©§¨¨
licadl jixv ,serd ly ezeig z` `ivedl ick `idy dwilnd zevn
enke ,cegl sebd z`e cegl y`xd z` xihwdle sebde y`xd oia

oldl x`aziy(.`k)mipniqd ipy z` welnl dxezd dkixvd jkle ,
z`hga j` ,oey`xd oniqd zwiln xg`l znk aygp xaky s`
welniy dxezd dkixvd `l jkle ,dlcad ly df oic oi`y serd
z` `ivedl `l` dpi` df oniq zwilny gxkda ,cg` oniq `l`
mr zwxtnd zkizg xg`l dliap ziyrp xak m`e ,serd ly ezeig

.'wlene cner dzn ike' zeywdl yi ,xyad aex
:`xnbd dywn .`ax ixaca dpc `xnbdøBò éëä éàx`evdénð ¦¨¦©¦

ipniq ipy zwilna ic recne ,dlcad zeevn liaya ekzegl jxhvi
oldl x`eanke ,cala dhigyd(:`k):`xnbd zvxzn .ìkxac ¨

äèéçLa ákòîädhigyd oi` zexyka edehgyi `l m`y - ©§©¥¦§¦¨
df xac ,dxiykákòîs`azevnìëå ,äìcáäxacákòî BðéàL §©¥§©§¨¨§¨¤¥§©¥

,äìcáäa ákòî Bðéà ,äèéçLaakrn epi`y serd x`ev xere ¦§¦¨¥§©¥§©§¨¨
jixv oi` ,`id dxiyk dhigyd iptl elek lhpi m` s`y ,dhigya
m` ixdy ,dhigya miakrnd mipniqd j` ,elicadl serd zlera
yi dligzkle ,dtixh `id ixd dhigyd mcew mipniqd ekzgi
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קסט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc oileg(ycew zay meil)

,äøBzä ïî óBòì äèéçL Lé øîàc ïàîì ìáàzekld micnle £¨§©§¨©¥§¦¨§¦©¨
y jgxk lr ,ipiqn dynl dkldn sera dhigyLéleqtøewéò ¥¦

.sera mipniq
déì øîà,iy` axLé øîàc ïàîì ,àøazñî àëtéà ,äaøcà ¨©¥©§©¨¦§¨¦§©§¨§©§¨©¥

déøîâà éëäc øîéîì àkéà ,äøBzä ïî óBòì äèéçLxnel yi - §¦¨§¦©¨¦¨§¥©§¨¦©§§¥
,ipiqn dynl dkldd dxqnp jkyøewéò ïéàc,sera bdep mipniq §¥¦
,sera zebdep zekldd x`y wxeøîàc ïàîì eléôàåoldl(:fk) ©£¦§©§¨©

,äîäákdndAd zxFY z`f' weqtdn `ed sera dhigyl cenildy ¦§¥¨Ÿ©©§¥¨
'sFrde(en `i `xwie)lka ,dhigy oiprl dndal ser dyiwd dxezdy , §¨

y xnel yi ote`ïéðòìleqtøewéòsery ipiqn dynl xqnpàì §¦§©¦Ÿ
äøBzä ïî óBòì äèéçL ïéà øîàc ïàîì àlà .äîäák éåäéì¤¡¥¦§¥¨¤¨§©§¨©¥§¦¨§¦©¨

dì éøéîb àëéäî ,íéøôBñ éøácî àlàz` minkg ecnl okidn - ¤¨¦¦§¥§¦¥¥¨§¦¥¨
mzpwz z` minkg ekinqd oic dfi` lr xnelk ,sera dhigy zekld

ecnl mdy jgxk lr ,sera dhigy ekixvdy,äîäaîxg`ny ¦§¥¨
,sera mb dhigy epwiz jkl ,dndaa dhigy epivneok m`dlek¨

àúléîopax epwiz sera dhigy zekld lk z` -,äîäákiabl mbe ¦§¨¦§¥¨
.wlgl epl oipne ,da lqety dndak `id ixd mipniq xewir

:sera mipniq xewir zece` ztqep drcïéáø éì øîà ,àðéáø øîà̈©¨¦¨¨©¦¨¦
ïéà ,ìà÷æçé øa éîø éðúc àä ,éñé÷ øaleqt,óBòa ïéðîéñ øewéò ©¦¦¨§¨¥¨¦©§¤§¥¥¦¦¨¦§

,ä÷éìîa àlà ïøîà àìjk ,da milqet oi` dclge dqxcy enky Ÿ£¨¨¤¨¦§¦¨
,da lqet epi` mipniq xewir mbøewéò Lé äèéçLa ìáàmipniq £¨¦§¦¨¥¦

:`xnbd zl`ey .sera elit`,ìàeîL øîà äéîøé éaø øîà àäå§¨¨©©¦¦§§¨¨©§¥
ìkx`evd,ä÷éìîa øLk óøBòa Bãâðk ,äèéçLa øLkärnyne ¨©¨¥¦§¦¨§¤§§¤¨¥¦§¦¨
yàäx`evdìeñtsxera ecbpk ,dhigylìeñtm`e ,dwilnl ¨¨¨

,dwilnn mb elqtl yi ,dhigyl leqt mipniqd epnn exwrpy x`ev
xyke dhigya leqt mipniq xewiry iqiw xa oiax xn` recne

:`xnbd zxne` .dwilnaàâéìt àeääoiax lr wleg dinxi iax - ©§¦¨
zhigya mb ,l`wfgi xa inx dpyy `ziixad itly xaeqe ,iqiw xa

.mipniq xewir leqt oi` ser
:dhigy zeklda oic d`ian `xnbd,éøéòæ øîày dndaäøaLð ¨©§¦¦¦§§¨

dú÷øôî,x`evd mvr epiidc ,dlyáBøådøNax`evd ixeg`y ©§¤¤§¨¨
wqtpdnò`id ixd ,zwxtnd mr -äìáðoiicr dndady s`e ,cin ¦¨§¥¨

dhigyd oi` ,zqkxtn dcera dndad z` hegyi m` s`e .zqkxtn
.dliap icin dzxdhn

:dwiln ipicn ixirf ixack dgiken `xnbdïðà óà ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨©£¨
àðéðz énðdwlnl jixvy dwiln iabl epipy ixdy ,eixack ©¦¨¦¨

m`e ,odkd ly epxetivaïékña ÷ìîdleqt ef dwiln ,epick `ly ¨©§©¦
e dliap dyrp serdeäòéìaä úéaà íéãâa ànèîz` `nhn - §©¥§¨¦©¥©§¦¨

,mc`d ly drilad ziaa serdy drya eilry micbad z`e mc`d
z` d`nhn dpi`y ser zliap oicke ,serd z` lke` xy`k epiidc

.dlik`a `l` dribpa mc`dzøîà éàådzwxtn dwqtpy dnday §¦¨§©§
wx ,xyad aex mràéåä äôøèm` ,ixirf ixack `lye ,dliap `le §¥¨©§¨

mewn lkn dpick dwilnd oi`y s` ,oikqa serd z` wlny ote`a ok
dúèéçL àéä Bæ dú÷éìîseq ixdy ,dhigyk dwilnd zaygp - §¦¨¨¦§¦¨¨

mcew dndad dtxhpy s`e ,oick dndad ipniq z` jzg seq
zwxtnd z` jzg dndad ipniq z` jzgy mcew ixdy ,dhigyd

mewn lkn ,x`evd ixeg` cvny xyad aex mrdì épäzlirez - §©¥¨
a dwilnd,äìáð éãéî døäèì ïékñoicke ,eiiga serd hgyp ixdy ©¦§©£¨¦¥§¥¨

dhigydy itl ,dliap meyn d`nhn dpi`y dhgeyy dtixh lk
e .dpnn dliapd xeqi` z` driwtnoeiky ,ixirf ixack xnel gxkda

lirez `l aeye ,dliap `id ixd xyad aex mr dzwxtn dxaypy
.dxdhl dhigyd.z`f ycgl jxved recn ixirf lr dywe

:`xnbd dgecéøîàly epicl ef dpynn gikedl oi` ,daiyid ipa ¨§¥
y xnel xyt`y ,ixirfíúädzidy itl mrhd oi` ,dpyna my - ¨¨

`l` dhigyd mcew dliapììk àéä äèéçL åàìc íeMî`idyk ¦§¨§¦¨¦§¨
dndad zaygp oi` m` s` jkle ,x`evd ixeg`n oikqa ziyrp
ef dhigy mewn lkn ,dtixhk `l` xyad mr zwxtnd zxiaya

e .dliap icin dzxdhnd dhigyk daeyg dpi`àîòè éàîdpi` ©©§¨

,llk dhigyãéìçî àeäL éðtî ,øîà àðeä áødhigyay itl - ©¨¨©¦§¥¤©£¦
itl ,dndad ipniq zkizg zrya dqekn oikqd z`vnp df cvn
xerde xyady enk dkzegy drya zagxzn dpi` zwxtndy
dqkn zwxtndy `vnpe ,dndad x`eva epick hgeyyk miagxzn
epiidc 'dclg'y ,dhigy ipica ipiqn dynl dklde ,oikqd z`

eli`e .dleqt ,dqekn dhigyñøBc àeäL éðtî ,øîà àáøixdy - ¨¨¨©¦§¥¤¥
`le oikqa dze` dyery `l` dpick dwiln dyery xaecn o`k
,mipniqd jzege oxetivd agezy ote`a ziyrp dwilnde ,oxetiva
dndad ipniq lr oikqd agez `ed ok enk ,oikqa wleny o`ke
m`y epiidc 'dqxc'y ,dhigy ipica ipiqn dynl dklde ,hgeye
,oikqd z` `iane jilen epi`e mipniqd lr gka oikqd agez

.dleqt dhigyd
:ef zwelgn zx`an `xnbdøîàc ïàîmrhdy x`iay `ped ax - ©§¨©

øáñ÷ ,ñøBc àeäL éðtî øîà àì àîòè éàî ,ãéìçî àeäL éðtî¦§¥¤©£¦©©§¨Ÿ¨©¦§¥¤¥¨¨©
s`yéìBîàéáîe Cepxetiv z`,øLk ,ä÷éìîaxn`pyk ok m`e ¦¥¦¦§¦¨¨¥

xyt`e ,gka daigza wlny xnel gxkd oi` ,oikqa wlny dpyna
z` jzgy cr x`evd ixeg` lr oikqd z` `iade jiled ok`y xnel

y mzq dazk dpynd ixdy ,mipniqdipte` lka epiide ,oikqa wln
dhigy dpi`y mrhd gxkdae ,`iade jiledy ote`a s`e dwilnd

.cilgn `edy itløîàc ïàîemrhdy x`iay `ax -àeäL éðtî ©§¨©¦§¥¤
Cì øîà ,ãéìçî àeäL éðtî øîà àì àîòè éàî ,ñøBc,`ax ¥©©§¨Ÿ¨©¦§¥¤©£¦¨©¨

'äãìç',dleqt `idy dhigy zeklda dxen`déîc éëéädfi`a - £¨¨¥¦¨¥
,`id ote`éøwéòa äøcä äcìeçkd [ixega-]àéñkîc ,íéza §§¨©¨¨§¦¨¥¨¦§¦©§¨

la` ,ixnbl,àëäxyt` i`e agxzn dhigyd mewn oi`y s` ¨¨
mewn lkn ,dhigyd mewn z` ze`xlàéìbéî àäenvr oikqd - ¨¦©§¨

dhigyd z` leqtl oi` jkle ,dhigyd onf lk `ed d`xpe ielb
.df mrhn

:ixirf ixaca oecl day `xnbdéì àéL÷ éà ,àáø øîàixac lr ¨©¨¨¦©§¨¦
,ixirf,éì àéL÷ àämcewy `vnp ,ser wlen xy`k eixacly ¨©§¨¦

z` jzegy xg`n dliap dndad ziyrp mipniqd z` wleny
,zeywdl yie ,xyad aex mr dzwxtn÷ìBîe ãîBò äúî éëåike - §¦¥¨¥¥

xaky xg`l serd welnl dxezd dzeivy xnel xyt`,dliap didp
.df xaca yi jxev dn ike
:`ax ixac lr dywn iia`å ,éiaà déì øîàjixaclCì éL÷zlr ¨©¥©©¥§¦§¥¨

zwilnàéòác óBòä úìBòz` da welnl [jixvy-]éðLd,ïéðîéñ ©¨§¨£¨§¥¦¨¦
dliap ziyrpy ixirf ixack xn`p `l m` s`e ,hyede dpwd
oniqd da jzgp xaky xg`l ixd mewn lkn ,zwxtnd zkizga
z` s` welnl dxezd dzeiv recne ,znk serd aeyg i`ce oey`xd

,ipyd oniqd.÷ìBîe ãîBò äúî éëå§¦¥¨¥¥
déì øîà,`axíúäsqep oniq welnl jixvy mrhd serd zlera - ¨©¥¨¨

`edäìcáä úåöî da íéi÷ì éãkcalny ,serd zlera dxen`d §¥§©¥¨¦§©©§¨¨
licadl jixv ,serd ly ezeig z` `ivedl ick `idy dwilnd zevn
enke ,cegl sebd z`e cegl y`xd z` xihwdle sebde y`xd oia

oldl x`aziy(.`k)mipniqd ipy z` welnl dxezd dkixvd jkle ,
z`hga j` ,oey`xd oniqd zwiln xg`l znk aygp xaky s`
welniy dxezd dkixvd `l jkle ,dlcad ly df oic oi`y serd
z` `ivedl `l` dpi` df oniq zwilny gxkda ,cg` oniq `l`
mr zwxtnd zkizg xg`l dliap ziyrp xak m`e ,serd ly ezeig

.'wlene cner dzn ike' zeywdl yi ,xyad aex
:`xnbd dywn .`ax ixaca dpc `xnbdøBò éëä éàx`evdénð ¦¨¦©¦

ipniq ipy zwilna ic recne ,dlcad zeevn liaya ekzegl jxhvi
oldl x`eanke ,cala dhigyd(:`k):`xnbd zvxzn .ìkxac ¨

äèéçLa ákòîädhigyd oi` zexyka edehgyi `l m`y - ©§©¥¦§¦¨
df xac ,dxiykákòîs`azevnìëå ,äìcáäxacákòî BðéàL §©¥§©§¨¨§¨¤¥§©¥

,äìcáäa ákòî Bðéà ,äèéçLaakrn epi`y serd x`ev xere ¦§¦¨¥§©¥§©§¨¨
jixv oi` ,`id dxiyk dhigyd iptl elek lhpi m` s`y ,dhigya
m` ixdy ,dhigya miakrnd mipniqd j` ,elicadl serd zlera
yi dligzkle ,dtixh `id ixd dhigyd mcew mipniqd ekzgi
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.·ÈB˙B‡ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ·BË ÌBÈ ÌeMÓ eÏÎÈÂ ¯ÓBÏÂ ¯BÊÁÏ ÔÈb‰B� ˙È·¯Úa LÁÏ ˙lÈÙz ¯Á‡©©§¦©©©§©§¦£¦©£§©©§ª¦¤¨¦§§©¨¤¥§¦
È¯ˆÂ ‰ÏÙz‰ CB˙aÏ ˙aL ÔÈa ˜ÏÁÏ ‡lL È„Îe ‰ÏÙz‰ ¯Á‡ Ê‡ B¯Ó‡Ï C˙B˙aM‰ ÏÎa B¯Ó‡Ï e‚‰� ˙aL §©§¦¨§¨¦§¨§¨©©©§¦¨§¥¤Ÿ§©¥¥©¨§©¨¨£§¨§§¨©©¨

„ÁÈ Ìlek B¯Ó‡Ï ÔÈb‰B�Â B¯Ó‡Ï Ú„BÈ B�È‡L ÈÓ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï È„k Ì‚Â[ck„neÚÓe Ì¯ ÏB˜a[ekÎdke�‡ ‰ÊaL ÈÙÏ §©§¥§¦¤¦¤¥¥©§¨§§£¦§¨§¨©©§¨§¨§¦¤§¤¨
¯Ó‡iL ·BË ˙Ò�k‰ ˙È·a B¯Ó‡Ï ÁÎL Ì‡Â „neÚÓ „ÈÚ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ„Ú‰Â ˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa ‰"aw‰Ï ÌÈ„ÈÚÓ§¦¦§©¨¨§©£¥§¥¦§¨¥¦§¦¦§¨¦§¨§¦¨©§¨§§¥©§¤¤¤Ÿ©

„neÚÓ LecÈ˜aL B˙B‡34: ¤§¦§¨
ּיב סעיף שבת, בתפילת הטועה דין רסח, סימן ב חלק
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`zax `zkld

ãçé íìåë [ãëוהציבור נצור' 'אלקי באמצע עומד אם -

עם 'ויכולו' ולומר להפסיק יכול 'ויכולו', לומר התחילו
.30הציבור

¯ ãîåòîå [äëלאומרו מקפיד ביחיד המתפלל גם

.31מעומד

¯ ãîåòîå [åëאמירת לאחרי - למקומו חזרה הפסיעות
וארץ'32'ויכולו' שמים 'קונה אמירת השליח33או ע"י
צבור.

zetqede mipeiv

מתחנונים30) גרע ולא הראשון, לרצון' 'יהיו אמר שכבר כיון
סי' שוע"ר וראה תיג) סי' ח"ג יוסף ויען (שו"ת להוסיף שמותר

ס"א. קכב
עלמא.31) נהוג דכן - ב ס"ק קו"א

דלא (והוא בשנים לאמרה שעדיף רבינו מדברי משמע ולא
הליכות בספר וראה כד) ס"ק עז סי' בבדה"ש הובא כמשנ"ב
נשאל רבינו זצ"ל: יציב' ה'דברי מבעל מביא מ) ע' (צאנז חיים
שלאחר ויכולו לומר כשאיחרו הנוהגים שיש זה על קדשו לדעת
מעולם ראיתי לא והשיב בשנים, לאמרו בציבור, הלחש תפלת

כך. על שיהדרו
ומנהגי32) הליכות בקונטרס שהובא אדמו"ר כ"ק מנהג כן

.14 ע' קודש שבת
כ"ק33) מנהג אודות 41 ע' מלך מנהגי בקונטרס הובא כן

אדמו"ר.
Ë"ÈÒעד"ז34) ‡Ú¯ ÔÓÈÒ·הכנסת בבית ויכולו שאמר אע"פ :

לעמוד וטוב . . קידוש קודם הכוס על ולאמרו לחזור צריך
אבל . . רס"ח בסימן שנתבאר מטעם ויכולו אמירת בשעת
פרשת אמירת בשעת אף לישב המנהג נתפשט אלו במדינות
מקפידין אין מעומד הכנסת בבית כבר שאמרוה מאחר כי ויכולו
ומכל ביתו ובני בניו להוציא שאומרה בשעה לעמוד כך כל
ה"שמים ו"יכולו ה"ששי י"ום כשמתחילין קצת עומדים מקום

תיבות. בראשי השם שנרמז

•
zay zekld - jexr ogley

רחיים· כגון מלאכה בהם שעושים שהכלים אומרים יש
רמ"ג בסי' שנתבאר כמו לנכרי להשכירם שמותר במקום
לנכרי להשכירם אסור אומנות כלי משאר בהן וכיוצא ומחרישה
נשכרים שהכלים במה להישראל ריוח שיש דכיון שבת בערב
או לשבוע לו שמשכירם אף הוא ידוע כי השבת ביום גם לנכרי

רשאי היה שלא משבתות חוץ לו משכיר היה אם לעשותלחדש
משכירות מעט לו פוחת הנכרי היה בשבת גם מלאכה בהם
בשבת גם לעשות רשות לו ויש סתם לו כשמשכיר עכשיו שנותן
לו שהשכירם ליום סמוך בשבת מלאכה עושה כשהנכרי לפיכך
הישראל בשליחות עושה כאלו נראה הרי שבת ערב דהיינו
ריוח שיש כיון אתמול לו כשהשכירם בשבת לעשות שצוהו

עיקר: וכן בשבת לעשות רשאי שהוא במה לישראל

אפילו‚ מותר מלאכה בהם שעושים כלים לו להשאיל אבל
במה לישראל ריוח שאין דכיון לחשכה סמוך שבת בערב
עושה כאלו נראה אין בשבת בהם לעשות רשאי שהנכרי
הנכרי שישאילנו מנת על בתנאי משאילו אם ואפילו בשליחותו
שמשאיל במה לישראל ריוח שיש ונמצא השבת לאחר אחר כלי

ממש שכירות נוטל שאינו כיון מקום מכל בשבת גם להנכרי
חכמים: גזרו לא זה בעד

שבת„ בערב ואפילו בשבת לנכרי חפץ שום להשאיל אסור
להוציא לנכרי שהות שאין עד כך כל לחשיכה סמוך הוא אם
אסור יום מבעוד הרבים לרשות הישראל של ביתו מפתח החפץ
מבית יוצא הנכרי את שהרואה העין מראית מפני להשאילו
שולח שהוא הישראל את יחשוד בידו ישראל וחפץ הישראל
לו שהשאיל דעתו על יעלה שלא זה נכרי ע"י בשבת חפציו
הרבים רשות בה שאין בעיר ואפילו עצמו לצורך מוציאו והוא
להוציא לישראל אפילו תורה של איסור שאין כרמלית אלא
אסור סופרים שמדברי כיון אעפ"כ היחיד מרשות לתוכה
בסי' שיתבאר כמו מצוה לצורך שלא נכרי ע"י אפילו להוציא

סופרים: דברי על עובר שהוא יחשדוהו כן אם ש"ז

להשאילו‰ מותר בתוכה לטלטל שמותר המעורבת בעיר אבל
לטלטל שמותר המעורב במקום דר הנכרי אם בשבת אפילו
לחוש שאין בענין אלא מעורב שאינו במקום דר אפילו או בו
(כגון ישראל של מביתו יוצא אותו הרואה של העין למראית
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בענין מעורב שאינו ממקום כך כל רחוק ישראל של שביתו
יוצא כשהוא רואה אינו ישראל של מביתו יוצא אותו שהרואה

מעורב). שאינו למקום

אסור לתחום חוץ היום יוליכנו שהנכרי לו ידוע אם ומ"מ
בבין ברשותו שהיו ישראל של שחפצו לפי בשבת להשאילו
לכל אמה אלפים דהיינו בשביתתו שביתה אצלו קנו השמשות
שאינו כמו כליו תחום על מוזהר אדם שאין ואף יותר ולא רוח
ואין אצלו שביתה שקנו כיון מקום מכל כליו שביתת על מצווה
חוץ שיובאו בידים להם לגרום לו אסור אמה אלפים אלא להם

ע לולתחום ולומר לו להראותם מותר אבל נכרי ביד שמוסרו "י
אפילו מתירין ויש בידים לו מוסרם שאינו כיון מעצמו שיטלם
מדעתו לתחום חוץ המוציאן הוא שהנכרי כיון בידים לו למסור

עיקר. וכן בעלמא גורם אלא אינו והישראל עצמו לצורך

ואפילו המעורבת בעיר שאפילו ואומרים זה כל על חולקין ויש
אפילו או בשבת להשאילו אסור המעורב במקום ג"כ דר הנכרי
שהרואה לפי יום מבעוד ביתו מפתח יוצא שאינו כל שבת בערב
שמכר יאמר בידו ישראל וחפץ בשבת ישראל מבית יוצא אותו
מל' יותר (דהיינו מרובה לזמן לו הלוהו או בשבת זה חפץ לו
שהוא שאלה אלא בשבת התירו ולא הלואה) נקראת שהיא יום
לו שנתנו (הרואה) יאמר או ש"ז בסי' כמ"ש מועט לזמן
שנתנו יאמר או שם כמ"ש בשבת משכון ליתן ואסור למשכון
דבר שום בשבת ליתן ואסור מלאכה בו ולעשות לתקנו לו
מערב עמו קצץ ואפילו בקבלנות אפילו מלאכה בו לעשות

שבת.

הראשונה כסברא הצורך בעת בשאלה להקל יש הלכה ולענין
מרובה לזמן לו שהלוהו או שבת בערב אפילו לו מכר אם אבל
בו לעשות שנתנו או למשכון לו שנתנו או יום משלשים יותר
עיר היא אפילו יום מבעוד ביתו מפתח שיצא צריך מלאכה

מבית יוצא אותו להרואה יודע שמא לחוש שיש לפי המעורבת
לו נתנו או משכנו או הלוהו או לו מכרו שהישראל ישראל
כן שעשה ויחשדהו האמת הוא שכן כיון מלאכה בו לעשות
כלל חשד כאן אין האמת לו כשיודע בשאלה משא"כ בשבת
בשבת: להשאיל מותר שהרי בשבת שהשאילו לו ידמה אם אף

Âשהיו נכרי של חפצים אבל ישראל של בחפצים זה וכל
ואע"פ ליתנו יכול בשבת ליטלו ובא ישראל ביד מופקדים
דינים תשלום ע"ש שכ"ה בסימן כמ"ש הרבים לרשות שיוציאנו

אלו:

Êמפני מלאכה בה לעשות לנכרי בהמתו להשאיל אסור
בהמתו שביתת על מצווה ואדם בשבת גם בה עושה שהנכרי
מן אסור לו להשכירה ואף וחמורך שורך ינוח למען שנאמר
אם ואפילו השבת קודם ימים הרבה שמשכירה אע"פ התורה
מועיל זה אין לו והבטיח בשבת כלום בה יעשה שלא עמו מתנה

ע"ש: ש"ה בסי' שיתבאר מטעם כך על נאמן הנכרי אין כי

Áישראל אבל ישראל של הבהמה כשגוף אמורים דברים במה
להשאילה או ולהשכירה לחזור יכול מנכרי בהמה ששכר
על מצווה אינו שלו הבהמה גוף שאין דכיון אחר לנכרי

שביתתה.

השכירות ע"י שמא להסתפק שיש לפי להשאילה שאוסר מי ויש
רשאי שיהא כדי בעדה להנכרי דמים שנותן הישראל ששכרה
אלו לימים הבהמה כך ידי על לו נקנה מלאכה בה לעשות
בה עושה והנכרי לנכרי ומשאילה וכשחוזר מהנכרי לו ששכרה
משא"כ בהמתו שביתת משום הישראל עובר בשבת מלאכה
גוף נקנה שאם נפשך ממה מותר לנכרי ומשכירה כשחוזר
הישראל ואין ממנו ששכרה לנכרי ג"כ נקנה לישראל הבהמה

לדבריו: לחוש וטוב שביתתה על מצווה

בֿח סעיפים בשבת, לנכרי והשכרה השאלה דיני רמו, סימן ב חלק
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של השורש אם ביאור: צריך זה דבר שלכאורה [אלא

וה הרעים הדברים "דינים"כל טוב רק הוא איך"טהור" ,

של ענין ממנו ונמשך ?רעבא

ממשיך:] זה על

.øäæá øàåáîä êìîä ïá íò äðåæä ìùîë
את מסית הרע שהיצר יתכן איך הקשו: בזהר

– ("האדון") הקב"ה רצון היפך עבירה לדבר האדם

ברבו"? המורד עבד יש "וכי

והמלך יחיד בן לו שהי' ממלך משל פי על ותירצו

שכר כן ועל בנו, מעלת את ביותר ולהגדיל לגלות רצה
שהבן ידי ועל הבן, את לפתות שתשתדל זונה המלך

מעלתו ותגדל תתגלה יתפתה, ולא הנסיון על יתגבר

שהזונה ונמצא – מאד עד ממנו יתענג והמלך ביותר

רצון נגד דבר שום עושה אינה המלך בן את המפתה
זה ידי שעל כדי המלך, רצון זהו אדרבה, כי המלך,

בנו; מעלת ביותר תתגדל

את ברא הקב"ה בנמשל: גם הוא זה דרך ועל
על לעבור האדם את לפתות שישתדל כדי הרע היצר
הרע היצר על מתגבר שהאדם זה ידי ועל הקב"ה, רצון
מעלת ביותר ומתגדלת מתגלה אליו, מתפתה ואינו
שהיצר ונמצא מזה. גדול תענוג להקב"ה ויש האדם
כ"עבד אינו עבירה לדבר האדם את המפתה הרע

הקב רצון זהו אדרבה, כי ברבו", שהיצרהמורד "ה
לו. ישמע לא האדם אך האדם את לפתות ישתדל הרע

âðòúú äæáå ,äúåà úééöì àìù äöôçå äðåöø ìëù
äúôîùë ë"àùî ,êìîì äáåäà àäúù ,øúåé
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בענין מעורב שאינו ממקום כך כל רחוק ישראל של שביתו
יוצא כשהוא רואה אינו ישראל של מביתו יוצא אותו שהרואה

מעורב). שאינו למקום

אסור לתחום חוץ היום יוליכנו שהנכרי לו ידוע אם ומ"מ
בבין ברשותו שהיו ישראל של שחפצו לפי בשבת להשאילו
לכל אמה אלפים דהיינו בשביתתו שביתה אצלו קנו השמשות
שאינו כמו כליו תחום על מוזהר אדם שאין ואף יותר ולא רוח
ואין אצלו שביתה שקנו כיון מקום מכל כליו שביתת על מצווה
חוץ שיובאו בידים להם לגרום לו אסור אמה אלפים אלא להם

ע לולתחום ולומר לו להראותם מותר אבל נכרי ביד שמוסרו "י
אפילו מתירין ויש בידים לו מוסרם שאינו כיון מעצמו שיטלם
מדעתו לתחום חוץ המוציאן הוא שהנכרי כיון בידים לו למסור

עיקר. וכן בעלמא גורם אלא אינו והישראל עצמו לצורך

ואפילו המעורבת בעיר שאפילו ואומרים זה כל על חולקין ויש
אפילו או בשבת להשאילו אסור המעורב במקום ג"כ דר הנכרי
שהרואה לפי יום מבעוד ביתו מפתח יוצא שאינו כל שבת בערב
שמכר יאמר בידו ישראל וחפץ בשבת ישראל מבית יוצא אותו
מל' יותר (דהיינו מרובה לזמן לו הלוהו או בשבת זה חפץ לו
שהוא שאלה אלא בשבת התירו ולא הלואה) נקראת שהיא יום
לו שנתנו (הרואה) יאמר או ש"ז בסי' כמ"ש מועט לזמן
שנתנו יאמר או שם כמ"ש בשבת משכון ליתן ואסור למשכון
דבר שום בשבת ליתן ואסור מלאכה בו ולעשות לתקנו לו
מערב עמו קצץ ואפילו בקבלנות אפילו מלאכה בו לעשות

שבת.

הראשונה כסברא הצורך בעת בשאלה להקל יש הלכה ולענין
מרובה לזמן לו שהלוהו או שבת בערב אפילו לו מכר אם אבל
בו לעשות שנתנו או למשכון לו שנתנו או יום משלשים יותר
עיר היא אפילו יום מבעוד ביתו מפתח שיצא צריך מלאכה

מבית יוצא אותו להרואה יודע שמא לחוש שיש לפי המעורבת
לו נתנו או משכנו או הלוהו או לו מכרו שהישראל ישראל
כן שעשה ויחשדהו האמת הוא שכן כיון מלאכה בו לעשות
כלל חשד כאן אין האמת לו כשיודע בשאלה משא"כ בשבת
בשבת: להשאיל מותר שהרי בשבת שהשאילו לו ידמה אם אף

Âשהיו נכרי של חפצים אבל ישראל של בחפצים זה וכל
ואע"פ ליתנו יכול בשבת ליטלו ובא ישראל ביד מופקדים
דינים תשלום ע"ש שכ"ה בסימן כמ"ש הרבים לרשות שיוציאנו

אלו:

Êמפני מלאכה בה לעשות לנכרי בהמתו להשאיל אסור
בהמתו שביתת על מצווה ואדם בשבת גם בה עושה שהנכרי
מן אסור לו להשכירה ואף וחמורך שורך ינוח למען שנאמר
אם ואפילו השבת קודם ימים הרבה שמשכירה אע"פ התורה
מועיל זה אין לו והבטיח בשבת כלום בה יעשה שלא עמו מתנה

ע"ש: ש"ה בסי' שיתבאר מטעם כך על נאמן הנכרי אין כי

Áישראל אבל ישראל של הבהמה כשגוף אמורים דברים במה
להשאילה או ולהשכירה לחזור יכול מנכרי בהמה ששכר
על מצווה אינו שלו הבהמה גוף שאין דכיון אחר לנכרי

שביתתה.

השכירות ע"י שמא להסתפק שיש לפי להשאילה שאוסר מי ויש
רשאי שיהא כדי בעדה להנכרי דמים שנותן הישראל ששכרה
אלו לימים הבהמה כך ידי על לו נקנה מלאכה בה לעשות
בה עושה והנכרי לנכרי ומשאילה וכשחוזר מהנכרי לו ששכרה
משא"כ בהמתו שביתת משום הישראל עובר בשבת מלאכה
גוף נקנה שאם נפשך ממה מותר לנכרי ומשכירה כשחוזר
הישראל ואין ממנו ששכרה לנכרי ג"כ נקנה לישראל הבהמה

לדבריו: לחוש וטוב שביתתה על מצווה

בֿח סעיפים בשבת, לנכרי והשכרה השאלה דיני רמו, סימן ב חלק
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של השורש אם ביאור: צריך זה דבר שלכאורה [אלא

וה הרעים הדברים "דינים"כל טוב רק הוא איך"טהור" ,

של ענין ממנו ונמשך ?רעבא

ממשיך:] זה על

.øäæá øàåáîä êìîä ïá íò äðåæä ìùîë
את מסית הרע שהיצר יתכן איך הקשו: בזהר

– ("האדון") הקב"ה רצון היפך עבירה לדבר האדם

ברבו"? המורד עבד יש "וכי

והמלך יחיד בן לו שהי' ממלך משל פי על ותירצו

שכר כן ועל בנו, מעלת את ביותר ולהגדיל לגלות רצה
שהבן ידי ועל הבן, את לפתות שתשתדל זונה המלך

מעלתו ותגדל תתגלה יתפתה, ולא הנסיון על יתגבר

שהזונה ונמצא – מאד עד ממנו יתענג והמלך ביותר

רצון נגד דבר שום עושה אינה המלך בן את המפתה
זה ידי שעל כדי המלך, רצון זהו אדרבה, כי המלך,

בנו; מעלת ביותר תתגדל

את ברא הקב"ה בנמשל: גם הוא זה דרך ועל
על לעבור האדם את לפתות שישתדל כדי הרע היצר
הרע היצר על מתגבר שהאדם זה ידי ועל הקב"ה, רצון
מעלת ביותר ומתגדלת מתגלה אליו, מתפתה ואינו
שהיצר ונמצא מזה. גדול תענוג להקב"ה ויש האדם
כ"עבד אינו עבירה לדבר האדם את המפתה הרע

הקב רצון זהו אדרבה, כי ברבו", שהיצרהמורד "ה
לו. ישמע לא האדם אך האדם את לפתות ישתדל הרע

âðòúú äæáå ,äúåà úééöì àìù äöôçå äðåöø ìëù
äúôîùë ë"àùî ,êìîì äáåäà àäúù ,øúåé
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וחפץ שרצון לכך בנוסף הנה הנ"ל, המלךבמשל

שבנו כדי לטוב, רק הוא הזונה) את ששכר (בכך
הזונה גם הנה – ידה על יתפתה ולא בנסיון יעמוד
וחפצה רצונה המלך, בן את לפתות המשתדלת עצמה
לא המלך שבן (– עצמו המלך (כרצון הוא האמיתי
תצליח לא אם דוקא שהרי לה, יציית ולא אלי' יתפתה
מבנו המלך יתענג אז המלך, בן את לפתות במאמצי'
שתהי' מזה, תהנה עצמה היא גם וממילא יחידו,
יצטער אלי' יתפתה הבן אם משא"כ למלך, אהובה

מאד. עד המלך

יש המלך בן את לפתות הזונה שבפעולת נמצא,
באופן שנראה כפי – עצמה הפעולה ענינים: שני

היא – רעהחיצוני אבלפעולה –כוונת; הפעולה
(והיא הזונה מצד גם שבזה האמיתי והחפץ הרצון

טוב.סיבת רק היא – זו) פעולה

בנמשל: גם הוא האלה הדברים וככל

בחיצוניות הנראה פעולתכפי שמסית, הרע היצר
אבל רעה; פעולה היא עבירה, לדבר האדם כוונתואת

– האדם" "לטובת רק היא זו בהסתה הרע היצר של
וינצחנו" עליו "יתגבר אלא לו יציית לא שהאדם כדי
הרע היצר גם זה ידי [ועל נחת רוב להקב"ה יגרום וזה

שכרו]. על יבא עצמו

הוא הרע היצר שבעצם לפי הוא, הדבר עבדוטעם

ולפיכךהקב"ה הזהר), וחיותו(כדברי (שזוהיבשרשו
ישאמיתית שבעצם נרגש הרע) היצר של מציאותו

כוונה זו .לטובבהסתה

האדם את המסית הרע היצר בענין שהוא [וכמו
הקיימים הרעים הדברים בכל גם הוא כן עבירה, לדבר

ששרשם טוב].וחיותםבעולם, רק הוא

."åðååëúð íéîù íùì äðéðôå ïèù" ì"æø øîàî åäæå
פי שניעל יתבארו הרע היצר בענין זה ביאור

זה: את זה כסותרים שנראים רז"ל מאמרי

שמים לשם ופנינה "שטן אמרו אחד במקום
והביא איוב את שהעניש שהשטן היינו – נתכוונו"
– ישראל) (לטובת שמים לשם נתכוון יסורים עליו
השטן) (שהוא הרע שהיצר הנ"ל הזהר כדברי והיינו
לציית שלא "שחפצה המלך בן עם הזונה כמשל הוא

אותה";

חנה את שציערה אלקנה, אשת פנינה זה דרך [ועל
לטובת היתה וכוונתה שמים, לשם זאת עשתה צרתה,

ידי ועל מהקב"ה רחמים ותבקש שתתרעם כדי חנה,
בן]. לה ויוולד תפלתה תתקבל זה

ïåùàø ùã÷îá åéðéò ïúð åøîà øçà íå÷îáå
.åá àð÷úðù òîùî ,åáéøçäå

" שהשטן רז"ל אמרו אחר במקום עיניוואילו נתן

עיניו" "נתן לשון ומשמעות והחריבו", ראשון במקדש
היינו בו", ומתקנא אצלו מקום תופס "שהדבר היא,
ישראל את הסית ולפיכך המקדש בבית שנתקנא
וחפצו שרצונו משמע, ומזה הבית; שיחרב כדי לחטוא

לישראל. רע לעשות הוא האמיתי

.áåè àåä åäééçîä òøä ùøùù ,àåä ïéðòäå
בין סתירה שאין מובן לעיל המבואר ע"פ אך
הרע היצר שכוונת הזהר דברי כי אלו, חז"ל מאמרי
רק הוא – המלך בן עם הזונה כמשל – לטוב רק היא

הרעשרשלענין חפצווחיותו,היצר נרגש שבהם
כל של האמיתית הכוונה שהוא הקב"ה, של ורצונו
הוא הכל אלא רע של מציאות שום שייך לא ושם דבר,

טוב. ורק אך

."äéøàîá ãéøîã àãáò ùé éëå" íù øäæá øàåáîë
בשורש רק שמדבר – הזהר בדברי זה ביאור
בזהר שמקשה מזה גם מובן – למעלה הרע של ומקור
עבד יש וכי -] במארי'" דמריד עבדא יש "וכי שם

באדונו]?! המורד

את יסית הרע שהיצר להבין ניתן כיצד פירוש:
שעבד יתכן וכי הקב"ה, רצון היפך עבירה לדבר האדם

באדונו?! ימרוד

.íäéðåãà úàî íéöøôúîä íéãáò äîë ùéù íâä
אנו שהרי מובנת, אינה הזהר קושיית ולכאורה

באדוניהם. המורדים עבדים הרבה בחוש רואים

ìáà ,äæî äæ íéãøôð íúåéçå íãå øùá íä íðîà
äéçîä àåäå 'úé åðîî íúåéç íéìá÷îù 'ä éãáò

.åãâðëù øáãì úåéç ùé êéà ,ìëä úà
מובן: הנ"ל ביאור לפי אך

בו ומורד אדונו מאת המתפרץ עבד של המציאות
דברים שני הם ואדונו שהוא ודם בשר בעבד רק תתכן
היפך לעשות בחירה בעל הוא והעבד מזה זה נפרדים

ב מדבר הזהר אבל אדונו; הרעשורשרצון היצר
ה בעולמות הוארוחנייםלמעלה, הרע היצר שם ,

ומלאך הואמלאך, ה'הרי שעבד חיותומרגיש, שכל
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שייך לא ודאי כזה ובעבד – מה' רק הם וקיומו
ולכן והמקיימו, המחייהו אדוניו רצון נגד דבר שיעשה
האדם את יסית הרע שהיצר יתכן איך בזהר הקשה
יתכן שלא עבד הוא והרי ה', רצון היפך עבירה לעבור

מאדונו. שיפרד

.êìîä ïá íò äðåæä ìùî êøã ìò àåäù éðùîå
בן עם הזונה כמשל שהוא בזהר תירץ זה ועל

היינו, למעלההמלך, ומקורו היצרשבשרשו פעולת ,

כוונה מתוך היא עבירה לדבר האדם את להסית הרע
שכוונתה המלך בן עם מהזונה הנ"ל כמשל – טובה

לטובה.

äìòîì íùøùå ,úåòøä ìë úà äéçîä øáã åäæå
.áåè àåä

הדברים בכל הוא כך הרע, היצר לענין שהוא כשם
שהשורש הדין, מדת ידי על בעולם המתהווים הרעים
שהכוונה היינו טוב, רק הוא למעלה שלהם והמקור

האדם; לטובת רק היא בהם

שמים לשם שטן באמרם רז"ל כיוונו זה ועל
את ולייסר להעניש באמת כוונתו הי' "שלא נתכוין,

ה בשביל אלא והיינותיקוןאיוב – השטןבשורש"
לטוב. רק שהיא הקב"ה כוונת בו שנרגשת למעלה,

רק הוא זה כל שהואבשורש[אך כפי הרע, ומקור

בעולמות "למעלה כולו שהוא ודאי ששם "טובהעליונים,

ית']. רצונו נגד ענין שום שם שייך לא שהרי –

úîàá äùòð úåìùìúùä êøã ìò äèîì ãøåéùëå
.íéøåîâ íéðéãå øåîâ òø

– למעלה ומקורו משרשו ומשתלשל כשיורד אך
למטה שמגיע עד – העולמות" "השתלשלות דרך

ודינים גמור רע באמת "נעשה הוא הגשמי, הזה בעולם
גמורים".

פירוש:

מתהווים למעשה טוב, דבר זהו שבשרשו אע"פ
טוב, שום בהם נרגש שלא רעים דברים הזה בעולם
למדרגה "ממדרגה יורדת האלקית שהחיות מאחר וזהו
וצמצומים העולמות.. בהשתלשלות מדרגות רבבות
אחר מיעוט והחיות האור כך כל שנתמעט עד רבים
גלות בבחינת ולהתלבש להתצמצם שיכול עד מיעוט
להחיותו [מאלקות] "הנפרד" [הרע] דבר אותו תוך

ולקיימו".

"נעשה אלו וצמצומים "השתלשלות" ידי ועל
גמורבאמת ניכרגמוריםודיניםרע שלא היינו, ,"

והיסורים, הרע אם כי לטוב כוונה שום בהם ונרגש
"רצועה שנעשה הזהר ובלשון ליצלן, רחמנא

לאלקאה".

ראשון במקדש עיניו "נתן שהשטן אמרו זה ועל
שהשטן – רקלמטהוהחריבו" אלא לטובה התכוון לא

המקדש בית ולהחריב בה' למרוד ש"רוצה לרעה,
ה'". את יעבדו שלא ישראל את ולהכאיב

.àéîùã éìéîá ïäå àîìòã éìéîá ïä
הדברים של והמקור שהשורש – לעיל האמור
ידי על למטה כשיורד אבל טוב, הוא הרעים
גמור" רע באמת "נעשה רבים וצמצומים השתלשלות

של לענינים בנוגע הן הוא דעלמא– (יסוריםמילי
של בענינים והן ליצלן), רחמנא דשמיאגשמיים מילי

ליצלן). רחמנא וכדומה הרע היצר (פיתויי
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והןÂ‰�‰(מז) והודאה וברכה הלל מדרגות ג' שיש ידוע
הסדר הוא וכך מזו למעלה זו מדרגות ג'
בויברך בפסד"ז ההלל ואחר בפסד"ז ההלל תחלה בתפלה
הברכה ואחר כו' אור ביוצר שהוא לברכה הכנה מתחיל דוד
וביאור כו' ה' את אודה הפעם כמ"ש בש"ע הוא ההודאה
ניתוסף וההילול השבח שע"י למעלה מבואר הנה הדברי'
נרו בהלו כענין כו' הוי"ה את הללו כמ"ש הוי"ה בשם האור
רק זהו והנה כו' לגילוי ההעלם מן האור שנמשך לפי כו'

העצמות מהעלם שיומשך מעלה למעלה ההתעוררות בחי'
ממקורו ברכה לידי יבוא הנעלם האור שזה אבל גילוי לידי
הוא והענין כו' ההלל שאחר הברכה ענין זהו תחלה בעצמו
והמלך כמו הא' הפירוש פירושים ב' ברוך בפי' שיש כידוע
יהיה ברוך גם וכן ממקורו שנתברך נפעל לשון ברוך שלמה
והשפע הברכה יומשך שממנו מה מפעיל לשון והב' וכה"ג
אתה ברוך בפי' וגם כו' בך ונברכו ברכה והי' כמו למטה
ה' אתה שיהי' נפעל לשון א' הנ"ל פירושים ב' יש כו'
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שייך לא ודאי כזה ובעבד – מה' רק הם וקיומו
ולכן והמקיימו, המחייהו אדוניו רצון נגד דבר שיעשה
האדם את יסית הרע שהיצר יתכן איך בזהר הקשה
יתכן שלא עבד הוא והרי ה', רצון היפך עבירה לעבור

מאדונו. שיפרד

.êìîä ïá íò äðåæä ìùî êøã ìò àåäù éðùîå
בן עם הזונה כמשל שהוא בזהר תירץ זה ועל

היינו, למעלההמלך, ומקורו היצרשבשרשו פעולת ,

כוונה מתוך היא עבירה לדבר האדם את להסית הרע
שכוונתה המלך בן עם מהזונה הנ"ל כמשל – טובה

לטובה.

äìòîì íùøùå ,úåòøä ìë úà äéçîä øáã åäæå
.áåè àåä

הדברים בכל הוא כך הרע, היצר לענין שהוא כשם
שהשורש הדין, מדת ידי על בעולם המתהווים הרעים
שהכוונה היינו טוב, רק הוא למעלה שלהם והמקור

האדם; לטובת רק היא בהם

שמים לשם שטן באמרם רז"ל כיוונו זה ועל
את ולייסר להעניש באמת כוונתו הי' "שלא נתכוין,

ה בשביל אלא והיינותיקוןאיוב – השטןבשורש"
לטוב. רק שהיא הקב"ה כוונת בו שנרגשת למעלה,

רק הוא זה כל שהואבשורש[אך כפי הרע, ומקור

בעולמות "למעלה כולו שהוא ודאי ששם "טובהעליונים,

ית']. רצונו נגד ענין שום שם שייך לא שהרי –

úîàá äùòð úåìùìúùä êøã ìò äèîì ãøåéùëå
.íéøåîâ íéðéãå øåîâ òø

– למעלה ומקורו משרשו ומשתלשל כשיורד אך
למטה שמגיע עד – העולמות" "השתלשלות דרך

ודינים גמור רע באמת "נעשה הוא הגשמי, הזה בעולם
גמורים".

פירוש:

מתהווים למעשה טוב, דבר זהו שבשרשו אע"פ
טוב, שום בהם נרגש שלא רעים דברים הזה בעולם
למדרגה "ממדרגה יורדת האלקית שהחיות מאחר וזהו
וצמצומים העולמות.. בהשתלשלות מדרגות רבבות
אחר מיעוט והחיות האור כך כל שנתמעט עד רבים
גלות בבחינת ולהתלבש להתצמצם שיכול עד מיעוט
להחיותו [מאלקות] "הנפרד" [הרע] דבר אותו תוך

ולקיימו".

"נעשה אלו וצמצומים "השתלשלות" ידי ועל
גמורבאמת ניכרגמוריםודיניםרע שלא היינו, ,"

והיסורים, הרע אם כי לטוב כוונה שום בהם ונרגש
"רצועה שנעשה הזהר ובלשון ליצלן, רחמנא

לאלקאה".

ראשון במקדש עיניו "נתן שהשטן אמרו זה ועל
שהשטן – רקלמטהוהחריבו" אלא לטובה התכוון לא

המקדש בית ולהחריב בה' למרוד ש"רוצה לרעה,
ה'". את יעבדו שלא ישראל את ולהכאיב

.àéîùã éìéîá ïäå àîìòã éìéîá ïä
הדברים של והמקור שהשורש – לעיל האמור
ידי על למטה כשיורד אבל טוב, הוא הרעים
גמור" רע באמת "נעשה רבים וצמצומים השתלשלות

של לענינים בנוגע הן הוא דעלמא– (יסוריםמילי
של בענינים והן ליצלן), רחמנא דשמיאגשמיים מילי

ליצלן). רחמנא וכדומה הרע היצר (פיתויי
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הסדר הוא וכך מזו למעלה זו מדרגות ג'
בויברך בפסד"ז ההלל ואחר בפסד"ז ההלל תחלה בתפלה
הברכה ואחר כו' אור ביוצר שהוא לברכה הכנה מתחיל דוד
וביאור כו' ה' את אודה הפעם כמ"ש בש"ע הוא ההודאה
ניתוסף וההילול השבח שע"י למעלה מבואר הנה הדברי'
נרו בהלו כענין כו' הוי"ה את הללו כמ"ש הוי"ה בשם האור
רק זהו והנה כו' לגילוי ההעלם מן האור שנמשך לפי כו'

העצמות מהעלם שיומשך מעלה למעלה ההתעוררות בחי'
ממקורו ברכה לידי יבוא הנעלם האור שזה אבל גילוי לידי
הוא והענין כו' ההלל שאחר הברכה ענין זהו תחלה בעצמו
והמלך כמו הא' הפירוש פירושים ב' ברוך בפי' שיש כידוע
יהיה ברוך גם וכן ממקורו שנתברך נפעל לשון ברוך שלמה
והשפע הברכה יומשך שממנו מה מפעיל לשון והב' וכה"ג
אתה ברוך בפי' וגם כו' בך ונברכו ברכה והי' כמו למטה
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c"agקעד i`iyp epizeax zxezn

ממקורא מבורך ה' שם יהי כמו מעלה מלמעלה מתברך
שמהללי' בתחלה והשבח ההלל ע"י בא וזהו וכה"ג דכולא
רוב נמשך עי"ז אז כנ"ל הוי"ה בשם גדול אור ומוסיפים
הוא והשבח ההלל כי הוא והטעם ב"ה א"ס מעצמות ברכה
עד כנ"ל אור בתוס' לגילוי מהעלם האור את ומביא מוציא
לאין העיקר על מרובה בתוס' הברכה להיות יוכל שבזה
לנוכח ה' אתה ברוך ופי' כו' הוי"ה את ברכו פי' וזהו שיעור
חייב שאמרו מה ג"כ והיינו כנ"ל נפעל לשון ברוך שזהו
הוי"ה בשם ברכות ח"י וכן יום בכל ברכות ק' לברך אדם

את לברך הוא הכל כו'בש"ע מעל' מלמעלה הוי"ה שם
ע"ס לנגד והיינו שבתחילה ההלל ע"י לגילוי ההעלם מבחי'
כו' ועתה ע"פ במ"א וכמ"ש מאה שהן מי"ס כלול שכאו"א
והברכה השפע שממשיך מפעיל לשון בברוך הב' והפי'
האלקית ושפע אור גילוי בחי' והיינו אמת זה גם למטה
עד בי"ע עולמות בג' מטה למטה דאצילות הוי"ה משם
עלינו בברך גשמי' ורפואה גשמי מזון בשפע הגשמי עוה"ז
ע"י גדול' יריד' בחי' שזהו ואע"פ כו' בא"י כשאו' ורפאינו
ומתברך מבורך הוי"ה ששם מפני אך מאד רבי' צמצומי'
ספי' מכל למעלה שהוא המאציל ממהו"ע תחלה בעצמו
ממילא עי"ז כנ"ל הוי"ה לשם ברכות ק' ענין שזהו כו' ומדה
והא ג"כ מטה למטה עליון צדיק מבחי' והשפע הברכה יבא

לברך יוכל לא תחלה בעצמו מבורך אינו שאם תליא בהא
למקבלים יברך בעצמו מבורך הוא ואם הימנו לשלמטה
צדיק לראש שהברכות צדיק לראש ברכות וכמ"ש הימנו
בראשו יקבל לא שאם הימנו למקבלים שיברך כדי הוא
בעצמך אתה ברוך וזהו לאחרים לברך יכול אינו ברכות
ה' את ברכו פי' והיינו למטה הוי"ה יברך ואח"כ תחלה
שיומשך כדי אך מבורך שכבר אעפ"י מלמעלה שיתברך
ברכה בתוס' יום בכל לברכו צריכים למטה ברכה תוס' ממנו
כבר המבורך ה' ברוך שעונין וזהו וד"ל מבורך כבר מאשר
כלל הפסק בלי ועד לעולם שיברך בשביל ברכה שיתוסף
דלפי ההלל מן למעלה שהברכה בטעם מבואר (ובמ"א וד"ל
משום כו' בלבד לגילוי יוצא שבברכה רק א' הכל הנ"ל
באה המשפיע בעצם שהיא כמו ומקורי' עצמי' דהברכה
מן יוצאין האילן דענפי כו' הגפן את מבריך כמו למטה
יוכל לא כי כו' ידיו שכל מאשר וראי' שהוא כמו השרש
לתוס' רק אינו ההלל אבל כו' השרש מן יותר בענף להיות
החושך להאיר רק שהוא כמו הדבר עצם בבחי' שאינו אור
מודים אלקינו ועתה א' שהרי ההלל מן למטה וההודאה כו'
בברכה פתח הרי כו' ויברכו ואח"כ כו' מהללים ואח"כ כו'
ומהללים מודים ועתה ומסיים כו' אתה ברוך כו' דוד ויברך

כו'): ויברכו בברכה וחותם
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דודÂ‡È·Â¯ג) ומ"ש התורה וחיצוני' פנימי' ענין
המצות הנה כו' זמירות התורה לחיצונית
ומצד התענוג הוא הרצון ופנימית ב"ה העליון רצון נקראי'
התענוג לגבי חיצונית בחי' שהוא שבמצות הרצון בחי'
לי היו זמירות ואמר דהע"ה ששיבח הזה השבח הוא
כמה א' ניגון ולזמר לנגן שיכולים הזמר כמו כי חוקיך,
לו כשערב מ"מ א' ומתיקות עריבות שהכל אע"פ פעמים
תקוץ ולא פעמים כמה אותו ומנגן וחוזר מנגן ניגון איזה
וכך יפיו, מעוצם כמקדם פעם כל תתענג ואדרבה בו הנפש
מושג ודעת טעם בה שאין מצוה נק' חוק חוקיך לי היו
ובאמת עליהם משיבים שאו"ה ושעטנז אדומה פרה כמו
אינן לפנינו הגלוי' הטעמים כי חוקים נק' המצות כל
שהן כמו האמיתיים הטעמים בערך ואינן כלל מספיקים
כלומר מלך גזירת חוקים רק הם שלעינינו ונמצא למעלה,
עליו עריבים שאעפ"כ ואמר מובן, טעם בלי רצונו שכך
שהוא ית' רצונו הוא הזה הרצון בחי' כי להיות למאד, עד
בעולם ואפי' בעולם נברא לשום מושג מהיות למעלה

כ"ח (איוב תמצא מאין והחכמה כמ"ש מושג אינו האצי'
לגן הדעת הוא נהר יוצא שממנו עדן נק' שהחכמה י"ב)
א"ס בגדולת ודעת תבונה ההתגלות שממנה הבינה היא
תענוג ומתענגים שנהנים העליון שבג"ע לנשמות ב"ה
מוטב אמרו געה"ת על גם שהרי זו בהשגתם ונפלא עצום
בשביל גיהנם יסורי המה שכדאי ב') ט"ו (חגיגה דלידייני'
מדריגות עוד ויש העליון בג"ע וק"ו דאתי לעלמא ליתי
בחי'. ב' רק בספרים נז' שלא הגם גבוה מעל גבוה רבות
ההשגה מקור חכמה בחי' הוא הראשון ושרש מקור והנה
עצמו לצמצם שרוצה העליון ית' מרצונו שתמצא והיא
אין מאין וז"ס ועצום רב צמצום ע"י בחכמה חכים להיות
עצמות לגבי בחכמה שמאיר הארתו חשיבי' דכלא ממש
דאריך ממזלא יונק דאבא בע"ח וכמ"ש הבבע"ג ית' רצונו
דקה נימא כעין מהגלגולת נמשכים שהם השערות וכמשל
שבתוך הפנימים המוחי' מן מוחי' מותרי בחי' והם
וא"כ ב"ה. העליון רצון הוא הכתר בחי' שהיא הגלגולת
עצמות שהם המצות שהם ה' מחשבות עמקו מאד מה הרי
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העולמות חיות כל קמייהו חשיבי' דכלא ב"ה העליון רצון
נמשכת והיא החכמה היא הראשון ושורש' מקורם שהרי
עצמות שיתגלה המצות ע"י משא"כ לבד שערות מבחי'
לאין רב בעילוי עי"ז עולי' העולמות כל הרי העליון רצון
ממש בטילים הם וא"כ הראשונה מעלתם על ותכלית קץ
מושג אינו שהרצון ואע"פ התורה מדקדוקי א' דקדוק לגבי
שבתפילין הרצון אל עד"מ שוה שבציצית הרצון וא"כ
שמנגנים כזמירות ה"ז מושג טעם בלי רצון שהכל מאחר
כך בעיניו ויפה לפניו טוב כאשר פעמים כמה א' ניגון
העליון רצונו שהוא שבמצות הרצון תהלת מעלת להפלגת
ממנה דקדוק ובכל ומצוה מצוה בכל דוד בו התענג ב"ה
עם כנ"ל העולמות כל בטילים שלגבי' ה' רצון הוא כי
ומה נעים ומה טוב מה אבל עד"מ א' וצורה ניגון שהוא
קרית זמירות דוד הקב"ה וא"ל ומאד. מאד עד הוא יפה
ומצות שבתורה הרצון מצד רק הוא זו מעלתה כי להו
הוא פנימיותם לגבי וחיצונית אחוריים בחי' רק שהוא כנ"ל
התורה ממצות מצוה בכל שיש ב"ה העליון התענוג בחי'
כי וקיומו וחיותו ותכליתו ופנימיותו הרצון סיבת שהוא
שהוא נעלה מאד גבוה הוא הרצון על התענוג מעלת הנה
מקור נק' ב"ה שא"ס בעצמותו המלך שעשוע בחי'
שהתענוג רואים אנו בגשמיות גם עד"מ זה ויובן התענוגים
במרחב ומתפשט הנפש כחות כל על מאד הגדול הוא
תענוגים רבבות כמה ובו הראי' שבחוש תענוג כמו עצום
הוא השמיעה שבחוש ותענוג שונים, ממינים מינים פרטיי'
עד"ז וכן פרטיי', רבבות כמה בו וגם אחר תענוג מהות
בכל שיש הפנימי' הנפש בכחות ומכ"ש וטעם ודבור בריח
שאין מה שבזולתו, התענוג מן נבדל אחר תענוג מהות א'
נעריך וכאשר כ"כ, במרחב מתפשט הנפש מכחות כח שום
התענוגים מקור ענין על מזה ולהשכיל להבין ונתבונן
נתהוה שבעוה"ז התענוג בחי' שכל נודע הרי למעלה
בחי' אבל שבה"כ ע"י עליון התענוג דפסולת מפסולת
הרבה נעלה בגעה"ת אפי' הרוחניים שבעולמות התענוג
ואין ב"ה א"ס הוא התענוגים כל מקור ואמנם קץ, לאין
בגדר אינו עצמותו כי ח"ו ממש עצמותו על א"ס פי'
התענוגי' מקור הנק' הוא ית' אורו אלא כלל השפעה
בחי' הוא והרצון ממש, א"ס בחי' הוא התענוג כי להיות
(תלים צרתני וקדם אחור וכמ"ש אחוריים ובחי' חיצוניותו
הוא וקדם אחור בו יש וגילוי צורה בחי' שכל ה') קל"ט
עתיק הכתר פרצופי ב' בחי' והם והתענוג הרצון בחי'
ממש שבא"ס תחתונה בחי' הוא עתיק שבחי' ואריך
שרש הרצון הוא אריך ובחי' תשובה במצות וכמ"ש
עצום בצמצום התענוג הארת נמשך ידו ועל ובו הנאצלים
מזיו נהנים ומזה הנ"ל המזלא דרך עדן הנק' להחכמה
שבמצות התענוג בחי' מצד והנה כנ"ל, דאבי"ע הנמצאים
הנפלא א' כניגון ח"ו זמירות לקרותם יתכן לא הרי

הוא זו והפלאה פליאותו מצד פעמים כמה אותו שמנגנים
במעלת הדרך זו לא כי כנ"ל, העולמות כל ביטול מעלת
מיוחדת היא הרי מצוה כל אדרבא כי ב"ה העליון העונג
וסוג ממהות אינו שבה התענוג כי מזולתה בצורתה ונבדלת

האחר שבמצוה סוגיהתענוג מהתחלקות במשל וכנ"ל ת
הוא שרש' ציצית עד"מ שכך כו' ושמיעה בראי' התענוג
התרי"ג כל ועד"ז מיוחד תענוג ותפילין מיוחד תענוג ענין
כתר, כמנין אור עמודי תר"ך שהם דרבנן מצות וז' מצות
עד"מ כי אחור בשם והרצון פנים בשם התענוג נק' ולזה
אחוריים בחי' בכלל שנקראו הגוף ואחורי והצוואר העורף
ואין בשוה לכולן מכסה א' שעור א' בצורה כולן הרי
ושונים מיוחדים איברים כל הפנים אבל ביניהם התחלקות
בעינים ראי' זמ"ז ובתמונתם בפעולתם מובדלים וניכרים
צורה המצות כל הרי הרצון מצד וכך כו' באזנים ושמיעה
למאד, ונכבד נפלא שהרצון עם רצונו שכך לומר להן א'
ניכרים הרי פנימיותם שהוא שבהם התענוג מצד אבל
קץ לאין ביותר ונפלא מיוחד וענין מיוחדת בצורה כאו"א
כל אין ית' שאצלו ממש א"ס בחי' הוא כי ותכלית
דכלא אצלו בביטולם ולשבחו כלל מקום תופסי' העולמות
המלך שעשוע הוא אלא פ"ב כנ"ל חשיבי' ממש ואפס ואין
לכך אחוריים בחי' דוד שתפס ולפי בעצמותו. ב"ה המיוחד
וגם אחוריים מבחי' הבאה בשכחה מדה כנגד מדה נענש
ענין ממנו שנשכח זה בענין ג"כ הוא המצוה בענין השכחה
נצטוו שלכן דוקא הפנים בחי' מצד מעלתה על המורה
בשם כמש"ל הארון אל ופניהם בכתף הארון לשאת
ה' (דברים ה' דבר פב"פ במ"ת שהי' ע"ד שזהו הרמב"ם
שבכל עליון התענוג התגלות הוא העליון פנים פי' ד')
פרחה דיבור כל על ולכן לישראל אז שנתגלה מצוה
ופנים כנ"ל מיוחד תענוג ענין הוא דיבור כל כי נשמתם
כל הי' הם שגם דהיינו זה פנים לעומת ג"כ היו שבישראל
אהבה בחי' הוא בלבד באלקות רק ותענוגם חפצם
זולתי עוה"ז מעניני בדבר תענוג שום לו שאין בתענוגי'
עצמו כשכופה הוא אחוריים בחי' משא"כ ית' אלקותו
ועושה ברוחו ומושל יצרו על ששולט הגם ה' רצון לעשות
וכלות השתוקקות בלתי כפי' דרך הכל אבל כרצונו רצונו
הרמב"ם (וכמ"ש לזה נפשו שתומשך מאיליו פנימי' הנפש
הכובש בין ההפרש שזהו אבות למס' פרקים הח' מן פ"ו
במ"ת אז הי' ולכן יעו"ש) המעולה החסיד ובין יצרו את
שנמשך הארון בנשיאת ג"כ ונצטוו פב"פ נפלא יחוד
כתובים והיו אחור בהם הי' לא שלכן העליון פנימי' מבחי'
להיות הארון אל פניהם ג"כ שיהיו כו' עבריהם משני
יהי' ובזה לאלקות הפנימי' שיהי' הנ"ל לענין רומז פב"פ,
חוץ כלפי ואחוריים ותשוקתו, ומגמתו וישעו חפצו כל
וגופו העולם לקיום המוכרחים בענינים ההשתמשו' להיות
שמוכרח אלא בזה עונג בלתי בהכרח רק ביתו ובני
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העולמות חיות כל קמייהו חשיבי' דכלא ב"ה העליון רצון
נמשכת והיא החכמה היא הראשון ושורש' מקורם שהרי
עצמות שיתגלה המצות ע"י משא"כ לבד שערות מבחי'
לאין רב בעילוי עי"ז עולי' העולמות כל הרי העליון רצון
ממש בטילים הם וא"כ הראשונה מעלתם על ותכלית קץ
מושג אינו שהרצון ואע"פ התורה מדקדוקי א' דקדוק לגבי
שבתפילין הרצון אל עד"מ שוה שבציצית הרצון וא"כ
שמנגנים כזמירות ה"ז מושג טעם בלי רצון שהכל מאחר
כך בעיניו ויפה לפניו טוב כאשר פעמים כמה א' ניגון
העליון רצונו שהוא שבמצות הרצון תהלת מעלת להפלגת
ממנה דקדוק ובכל ומצוה מצוה בכל דוד בו התענג ב"ה
עם כנ"ל העולמות כל בטילים שלגבי' ה' רצון הוא כי
ומה נעים ומה טוב מה אבל עד"מ א' וצורה ניגון שהוא
קרית זמירות דוד הקב"ה וא"ל ומאד. מאד עד הוא יפה
ומצות שבתורה הרצון מצד רק הוא זו מעלתה כי להו
הוא פנימיותם לגבי וחיצונית אחוריים בחי' רק שהוא כנ"ל
התורה ממצות מצוה בכל שיש ב"ה העליון התענוג בחי'
כי וקיומו וחיותו ותכליתו ופנימיותו הרצון סיבת שהוא
שהוא נעלה מאד גבוה הוא הרצון על התענוג מעלת הנה
מקור נק' ב"ה שא"ס בעצמותו המלך שעשוע בחי'
שהתענוג רואים אנו בגשמיות גם עד"מ זה ויובן התענוגים
במרחב ומתפשט הנפש כחות כל על מאד הגדול הוא
תענוגים רבבות כמה ובו הראי' שבחוש תענוג כמו עצום
הוא השמיעה שבחוש ותענוג שונים, ממינים מינים פרטיי'
עד"ז וכן פרטיי', רבבות כמה בו וגם אחר תענוג מהות
בכל שיש הפנימי' הנפש בכחות ומכ"ש וטעם ודבור בריח
שאין מה שבזולתו, התענוג מן נבדל אחר תענוג מהות א'
נעריך וכאשר כ"כ, במרחב מתפשט הנפש מכחות כח שום
התענוגים מקור ענין על מזה ולהשכיל להבין ונתבונן
נתהוה שבעוה"ז התענוג בחי' שכל נודע הרי למעלה
בחי' אבל שבה"כ ע"י עליון התענוג דפסולת מפסולת
הרבה נעלה בגעה"ת אפי' הרוחניים שבעולמות התענוג
ואין ב"ה א"ס הוא התענוגים כל מקור ואמנם קץ, לאין
בגדר אינו עצמותו כי ח"ו ממש עצמותו על א"ס פי'
התענוגי' מקור הנק' הוא ית' אורו אלא כלל השפעה
בחי' הוא והרצון ממש, א"ס בחי' הוא התענוג כי להיות
(תלים צרתני וקדם אחור וכמ"ש אחוריים ובחי' חיצוניותו
הוא וקדם אחור בו יש וגילוי צורה בחי' שכל ה') קל"ט
עתיק הכתר פרצופי ב' בחי' והם והתענוג הרצון בחי'
ממש שבא"ס תחתונה בחי' הוא עתיק שבחי' ואריך
שרש הרצון הוא אריך ובחי' תשובה במצות וכמ"ש
עצום בצמצום התענוג הארת נמשך ידו ועל ובו הנאצלים
מזיו נהנים ומזה הנ"ל המזלא דרך עדן הנק' להחכמה
שבמצות התענוג בחי' מצד והנה כנ"ל, דאבי"ע הנמצאים
הנפלא א' כניגון ח"ו זמירות לקרותם יתכן לא הרי

הוא זו והפלאה פליאותו מצד פעמים כמה אותו שמנגנים
במעלת הדרך זו לא כי כנ"ל, העולמות כל ביטול מעלת
מיוחדת היא הרי מצוה כל אדרבא כי ב"ה העליון העונג
וסוג ממהות אינו שבה התענוג כי מזולתה בצורתה ונבדלת

האחר שבמצוה סוגיהתענוג מהתחלקות במשל וכנ"ל ת
הוא שרש' ציצית עד"מ שכך כו' ושמיעה בראי' התענוג
התרי"ג כל ועד"ז מיוחד תענוג ותפילין מיוחד תענוג ענין
כתר, כמנין אור עמודי תר"ך שהם דרבנן מצות וז' מצות
עד"מ כי אחור בשם והרצון פנים בשם התענוג נק' ולזה
אחוריים בחי' בכלל שנקראו הגוף ואחורי והצוואר העורף
ואין בשוה לכולן מכסה א' שעור א' בצורה כולן הרי
ושונים מיוחדים איברים כל הפנים אבל ביניהם התחלקות
בעינים ראי' זמ"ז ובתמונתם בפעולתם מובדלים וניכרים
צורה המצות כל הרי הרצון מצד וכך כו' באזנים ושמיעה
למאד, ונכבד נפלא שהרצון עם רצונו שכך לומר להן א'
ניכרים הרי פנימיותם שהוא שבהם התענוג מצד אבל
קץ לאין ביותר ונפלא מיוחד וענין מיוחדת בצורה כאו"א
כל אין ית' שאצלו ממש א"ס בחי' הוא כי ותכלית
דכלא אצלו בביטולם ולשבחו כלל מקום תופסי' העולמות
המלך שעשוע הוא אלא פ"ב כנ"ל חשיבי' ממש ואפס ואין
לכך אחוריים בחי' דוד שתפס ולפי בעצמותו. ב"ה המיוחד
וגם אחוריים מבחי' הבאה בשכחה מדה כנגד מדה נענש
ענין ממנו שנשכח זה בענין ג"כ הוא המצוה בענין השכחה
נצטוו שלכן דוקא הפנים בחי' מצד מעלתה על המורה
בשם כמש"ל הארון אל ופניהם בכתף הארון לשאת
ה' (דברים ה' דבר פב"פ במ"ת שהי' ע"ד שזהו הרמב"ם
שבכל עליון התענוג התגלות הוא העליון פנים פי' ד')
פרחה דיבור כל על ולכן לישראל אז שנתגלה מצוה
ופנים כנ"ל מיוחד תענוג ענין הוא דיבור כל כי נשמתם
כל הי' הם שגם דהיינו זה פנים לעומת ג"כ היו שבישראל
אהבה בחי' הוא בלבד באלקות רק ותענוגם חפצם
זולתי עוה"ז מעניני בדבר תענוג שום לו שאין בתענוגי'
עצמו כשכופה הוא אחוריים בחי' משא"כ ית' אלקותו
ועושה ברוחו ומושל יצרו על ששולט הגם ה' רצון לעשות
וכלות השתוקקות בלתי כפי' דרך הכל אבל כרצונו רצונו
הרמב"ם (וכמ"ש לזה נפשו שתומשך מאיליו פנימי' הנפש
הכובש בין ההפרש שזהו אבות למס' פרקים הח' מן פ"ו
במ"ת אז הי' ולכן יעו"ש) המעולה החסיד ובין יצרו את
שנמשך הארון בנשיאת ג"כ ונצטוו פב"פ נפלא יחוד
כתובים והיו אחור בהם הי' לא שלכן העליון פנימי' מבחי'
להיות הארון אל פניהם ג"כ שיהיו כו' עבריהם משני
יהי' ובזה לאלקות הפנימי' שיהי' הנ"ל לענין רומז פב"פ,
חוץ כלפי ואחוריים ותשוקתו, ומגמתו וישעו חפצו כל
וגופו העולם לקיום המוכרחים בענינים ההשתמשו' להיות
שמוכרח אלא בזה עונג בלתי בהכרח רק ביתו ובני
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בכדי התורה כמשפט ב"ב וגוף גופו לקיים כדי לעשותם
תורה ע"י והשגתו ה' עבודת הוא האמיתי לתכלית שיגיע
ותשוקתו וחפצו ומסתכלים מביטים פניו שלשם ומצות
כל עולים ועי"ז ב') כ' (נדרים כו' שכפאו כמי וזשארז"ל
ה' באור מתכללים להיות אחוריים בבחי' שעוש' מעשי'

אויביך בעורף ידך ע"פ במ"א וכמ"ש העליון פנים בבחי'
ולא שלה אחוריים בבחי' התורה לשבח שתפס ודהע"ה כו'
זו מצוה שעה לפי ממנו נעלם לכך פנימיותה באמיתת
עבודת כמ"ש דוקא התורה פנימית מעלת על המורה

וד"ל: כו' עליהם הקדש

szka oex`d `yn zevn
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˙ÂÈ‰ÏÂבס"י מ"ש ע"ד רביעי' מי נט"י להקדים צריך כן
מכוון יחיד וברית אצבעות עשר במספר ע"ס
השממית כי להיות והיינו מעור, ומלת לשון במלת באמצע
לאביו מטעמי' שעשו הידי' מבחי' ויניקתה תתפש בידי'
הפנימי ושפע לבשר, שחוץ מצפרני' הידי' מסוף והיינו
(בד"ה המים לנו לאמר שרבו גרר רועי וכענין ויפוזו, הוא
אשר עד יהי' והמחלוקת בני), ריח ראה ובד"ה בשדה באר
עלי'. רבו שלא רחובות שז"ע לע"ל גבולינו את ה' ירחיב
ומ"ד מ"ן שממשיכין דנט"י ידים רחיצת ע"י אמנם
יניקה. להם אין מחו"ב כי השממית נדחה אזי דקדושה

Ú"ÊÂ'ולכאו ה', נאום אורידך משם וכתי' מריביו יחתו ה'
יחתה שה' שצ"ל עד הוי' ש' עם המריבי' הם מי יפלא

מה צ"ל וגם עלאותם, לחתום צריך למה הוי' נאום שא'
לומר והיתכן לו, שמבטיח מה על לחבירו שחותם כא' הענין
הענין אך כו', יעשה ולא יאמר שהוא דהיתכן למעלה, כן
עליון צדיק יוסף גבי ממ"ש ויובן המריבי', הם מי יובן
ורבו, תי' על ות"י והת"א רש"י בפי' ע' ורבו, וימררוהו
זה רעות רבות צדיק, רעות רבות ע"פ פע"ט וישלח ובמד"ר
יעקב ויבא ה' יצילנו ומכולם יעקב, זה צדיק ואלופיו, עשו
לי, משתחוים כוכבים י"א סוד וז"ל הכנעה ע' וביר"ק שלם,
הוא י"א מנין דעשו, אלופי' י"א להכניע כח יש עי"ז כי דע
וי"א הקטורת, סממני וי"א הם, קליפין י"א כי מפורסם
ל"ז יו"ד (ובמאו"א בנו"ן ומסיימי' בנו"ן מתחילי' פסוקים
י"א לנדה, נדה שבין ימים י"א מחורב, יום י"א עוד חשיב נ"ז

על לאוהל עזים יריעות י"א וכן ארורי') י"א הטומאות חלקי
תתקמ"ה כולל מט"ט האר"י בלימודי ואיתא המשכן.
י"א קליפין י"א הוא תתקמ"ו תתקמ"ו, הרי ועמו רקיעי',
צדיק רעות רבות גדול והסוד תתקמ"ו, הרי אלקי' מנין פעמי'
דקדושה וירח שמש [וע"י תתקמ"ו. ס"ת יצילנו ומכולם
עכ"ל. אלופים י"א להכניע יש דקדושה כוכבים עשר ואחד

¯Â‡È·Âדנוגה ע"ס היינו קליפין י"א ענין הנה כי הענין
שהוא שעליהם המקיף בחי' מסאבותא כתרי הנק'
מזה וע' בהם, מובלע ואינו אותם המחי' דקדושה ניצוץ
מתערב הקדש שאין שלפי י"א פרק יו"ד שער סוף בע"ח
עליהם, מקיף בבחי' רק דקדושה החיות ע"כ בחול
ריח ראה בד"ה תולדות פ' ובת"א הקדישים שער ובפע"ח
משם יניקתם והנה למודי. בניך וכל בד"ה ובלק"ת בני,
מחמת כי והיינו האחרונים, צרופי' ממ"ח ובפרט אלקים,
יוכל מזה לכן ולהעלים, להסתיר ענינו אלקי' ש'
מבחי' יניקתם שעיקר וכמו ג"כ, אליהם החיות להשתלשל
התורה חוקת זאת בד"ה בלק"ת (כמ"ש מהשמאל שור פני
בבחי' השפע דוחה ששמאל מחמת כו') פרה אליך ויקחו
בחי' משא"כ בקליפות גם נמשך ע"כ דחי, אל מדחי דחייה
הביטול במקום רק נמשך אינו אלהות גילוי שהוא הוי' ש'
ואם כו' הוא בן אם וע"פ עמו, איש ויאבק בד"ה (ועמ"ש

היא פעמיםבת י"א כחשבון הם קליפין י"א ולכן כו').
גימ' יוסף בקדושה משא"כ יניקתם, משם כי להיות אלקים
כו'. הוי' ח"פ יצחק הוי', ז"פ יעקב הוי', פעמים ששה
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ÔÈ�Ú‰Âלחמי לכו וכמ"ש לחם נק' התורה דהנה הוא
אנוש לבב ולחם וכתי' התורה על דקאי בלחמי
מכל הלב עקוב וכמ"ש חלישות לשון הוא אנוש יסעד

בו להיות ויחזקנו אנוש לבב יסעד והלחם כו' הוא ואנוש
נק' שהתור' לפי והיינו הבהמית לנפשו גם לכבוש ועוז כח
בנה"א ועוז כח שנותנת יתן לעמו עוז ה' וכמ"ש עוז
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ממסגר לצאת וגסותו ונה"ב הגוף חומריות על להתגבר
ומחבר מקשר שהלחם דכמו לחם התורה נקראת ולכך אסיר.
מהנפש, חיות תוס' שממשיך ומחזקו הגוף באברי הנפש חיי
הגוף באברי המלובש החיות שגם מתחלש אכילה דבהעדר
חיות תוס' נמשך האכילה ידי ועל כו' ומסתלק מתמעט
הוא וכך כו', כחו מתחזק ועי"ז המלובש בהחיות מהנפש
המלובש בהנה"א חיות תוס' נמשך שעי"ז תורה של בלחמה
ונה"ב הגוף חומריות על להתגבר שיוכל ומחזקו בהנה"ב
שורה ובחכמה נפקת מחכ' דאורייתא משום והיינו כו',
דתהו ז"מ שהו"ע מדות מז' רק היא החיצונים ויניקת אוא"ס
משבה"כ למעלה שהוא בחכ' ולא ימותו כתי' בחכ' משא"כ
ושליטה יניקה להם שאין לפי תורה מכבה עבירה אין ולכן
התורה ע"י החכמה המשכת ע"י ומשו"ז כו', זו במדרי'
הנה"ב כח מתשת היא וגם כו' האלקית בנפש הכח נמשך
הוא דהנה"ב לנה"ב, ותושי' לנה"א עוז ותושי', עוז שנק'
בחכ' ולא דימותו חכ' מבחי' שהיא והתורה דתהו משבה"כ
פ' במד"ר שארז"ל וזהו כו', הנה"ב את מתשת היא לכן
ומיתה לישראל חיים יוצא הקול הי' פרצופין דו פ"ה שמות
חיים בהם נמשך החכ' מבחי' דשרשם דנש"י כו', לרשעים
מתבטל ה"ה מזה ההיפך שהוא ונה"ב התורה ע"י כח ותוס'
לבהמ"ד משכהו זה מנול בך פגע אם וכמארז"ל התורה ע"י
ימס המס האבן כלב לבו אם שגם נימוח הוא אבן אם אפי'
הוא האבן כי אם אבן ע"ג טיף טיף שהולכים מים וכמשל
רושם בו עושים הילוכם מהתמדת עכ"ז רכים. והמים קשה

כו', ימס המס האבן כלב לבו אם גם התורה ידי על וכך
הדברים והיו וכמ"ש הכתר מבחי' הוא דשרשה ובפרט
אותיות וכתר כו' אלקיך ה' אנכי כו' מצוך אנכי אשר האלה
והיינו כו' יכרתון אויביך וכל להיות נמשך דמשם כרת
בטל ג"כ שיהי' היינו לטוב ונהפך דנה"ב הרע ונאבד שנכרת
שלום לי שלום יעשה במעוזי יחזיק או וז"ש כו'. לאלקות
בפמליא שלום משים בתורה העוסק כל וארז"ל לי יעשה
בפשמ"ע שלום ופי' מטה של בפמליא ושלום מעלה של
ע"י שזהו דאצילות, בע"ס המאציל אוא"ס התחברות הוא
ומבחי' כו'. הנאצלים אל המאציל בין ממוצע שהוא הכתר
אצי' מבחי' ששרשו בנה"א וכח עוז תוספות נמשך זה שלום
נעשה דאצי' שמל' מה הוא מטה של בפמליא ושלום כו',
שיאיר בי"ע עם דאצי' והתחברות קשר שנעשה לבי"ע כתר
שמאחר הנה"ב, כח תשות נעשה ועי"ז בבי"ע האצי' אור
הביטול נעשה עי"ז הרי בבי"ע האצילות אור שמאיר
לכן נה"ב ומקור שרש הם דבריאה בקר י"ב והנה בבי"ע,
ונה"א דנה"ב ההתחברות והו"ע דנה"ב הביטול נעשה עי"ז
היא שהתורה וזהו כו'. לאלקות בטל יהי' הנה"ב שגם
כו' חיים סם שנקרא דקדושין הנ"ל כמא' למחלה רפואה
פת וכולן וכמא' כו' תבלין תורה לו בראתי יצה"ר בראתי
נמשכים שממנה ק"נ היא המחלה כי כו' שחרית במלח
הנה"ב את מתשת והתורה כנ"ל כו' דנה"ב רעות התאוות
שגם והנה"ב הנה"א בין שלום ועושה שבו הרע את ומאביד

כו'. לאלקות בטל יהי' הנה"ב
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והקב"ה גדול, ובתוקף דחיה בדרך הנסיונות על להתגבר – דמשיחא בעקבתא ישראל כל עבודת
אהבת – ישראל משכנותיך בביהכנ"ס, ברבים לימוד – יעקב אהליך תומ"צ. לקיום כח נותן

טובות. ומדות רעים

האחרֹוןp‰Â‰ה) ּבּגלּות יׂשראל ּכל עבֹודת היא זאת ¿ƒ≈ְֲֲִִֵַַַָָָָֹ
אׁשר הּיהדּות נקּדת את לעֹורר מׁשיחא, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָֻּבעקבֹות
ּגבּורת עּזּוז ּובכח יׂשראל, איׁש ּכל ּבלב עמק עמק ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֹֹנמצא
ּכל ונגד עז ּתקף ּבכל חזק לעמד הּוא יכֹול זֹו, לבבֹו ְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֻנקּדת
הּמצות, את ּולקּים הּתֹורה את מּללמד ּומעּכב ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹמֹונע
מּבלי הּמצות את ויקּים ּתֹורה וילמד הנּסיֹון, על ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹּולהתגּבר
להתחּׁשב ולא והמעּכבים, הּמֹונעים אל ּכלל לב ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹלׂשּום
הּגׁשמי ׁשּבּדבר להּניצֹוץ ּדֹומה אינֹו ׁשהרי ּוכלל, ּכלל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעּמהם
על הּוא הּברּור ּכאן אבל העבֹודה, ידי על לבררֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּצריכים
לנּצח הּנסיֹונֹות ּבענין ּדההתּגּברּות והינּו ּדוקא, ּדחּיה ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָידי
ּותפּלה ּבתֹורה ולב ּדמח העבֹודה ידי על זה אין הרי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹאֹותם

התּגּלּות ענין ׁשהּוא ׁשּבּנפׁש, העצמי ּבכח אם ּכי ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹּבלבד,
ּכל הּנה ולזאת ּבאלקּות, הּנפׁש ׁשל ּודבקּותּה הּיחידה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹעצם
מֹונעים ּכאׁשר ּוכמֹו ּבפעל, ּבּנּסיֹון לעמד הּוא ְְְֲֲֲִִֶַַַַָָָֹֹהעבֹודה
ּבדר ולא ּבפעל, ּבּנּסיֹון לעמד צריכים להתּפּלל אֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹֹמּללמד
ללמד אם ּכי ּומענה, טענה ּבדר לא הינּו ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹמלחמה,
ּבתקף זה וכל ּומצוה, הּתֹורה ּבדרכי ּולהתנהג ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּולהתּפּלל
טענה ׁשּום ּבלי העצמי ּתקף ׁשהּוא ּפנימי ּובחּיּות ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹּגדֹול
ּכל ּדהּנה הּנסיֹונֹות, על מתּגּברים ּדוקא ׁשּבזה ּכלל, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּומענה
יתּבר ּדהּוא ּפׁשּוטה ּבאמּונה מאמינים ּבני מאמינים ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָיׂשראל
ולזאת הּמה, נצחּיים ּומצוֹות והּתֹורה זּולתֹו, ואין הּוא ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹלבּדֹו
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ממסגר לצאת וגסותו ונה"ב הגוף חומריות על להתגבר
ומחבר מקשר שהלחם דכמו לחם התורה נקראת ולכך אסיר.
מהנפש, חיות תוס' שממשיך ומחזקו הגוף באברי הנפש חיי
הגוף באברי המלובש החיות שגם מתחלש אכילה דבהעדר
חיות תוס' נמשך האכילה ידי ועל כו' ומסתלק מתמעט
הוא וכך כו', כחו מתחזק ועי"ז המלובש בהחיות מהנפש
המלובש בהנה"א חיות תוס' נמשך שעי"ז תורה של בלחמה
ונה"ב הגוף חומריות על להתגבר שיוכל ומחזקו בהנה"ב
שורה ובחכמה נפקת מחכ' דאורייתא משום והיינו כו',
דתהו ז"מ שהו"ע מדות מז' רק היא החיצונים ויניקת אוא"ס
משבה"כ למעלה שהוא בחכ' ולא ימותו כתי' בחכ' משא"כ
ושליטה יניקה להם שאין לפי תורה מכבה עבירה אין ולכן
התורה ע"י החכמה המשכת ע"י ומשו"ז כו', זו במדרי'
הנה"ב כח מתשת היא וגם כו' האלקית בנפש הכח נמשך
הוא דהנה"ב לנה"ב, ותושי' לנה"א עוז ותושי', עוז שנק'
בחכ' ולא דימותו חכ' מבחי' שהיא והתורה דתהו משבה"כ
פ' במד"ר שארז"ל וזהו כו', הנה"ב את מתשת היא לכן
ומיתה לישראל חיים יוצא הקול הי' פרצופין דו פ"ה שמות
חיים בהם נמשך החכ' מבחי' דשרשם דנש"י כו', לרשעים
מתבטל ה"ה מזה ההיפך שהוא ונה"ב התורה ע"י כח ותוס'
לבהמ"ד משכהו זה מנול בך פגע אם וכמארז"ל התורה ע"י
ימס המס האבן כלב לבו אם שגם נימוח הוא אבן אם אפי'
הוא האבן כי אם אבן ע"ג טיף טיף שהולכים מים וכמשל
רושם בו עושים הילוכם מהתמדת עכ"ז רכים. והמים קשה

כו', ימס המס האבן כלב לבו אם גם התורה ידי על וכך
הדברים והיו וכמ"ש הכתר מבחי' הוא דשרשה ובפרט
אותיות וכתר כו' אלקיך ה' אנכי כו' מצוך אנכי אשר האלה
והיינו כו' יכרתון אויביך וכל להיות נמשך דמשם כרת
בטל ג"כ שיהי' היינו לטוב ונהפך דנה"ב הרע ונאבד שנכרת
שלום לי שלום יעשה במעוזי יחזיק או וז"ש כו'. לאלקות
בפמליא שלום משים בתורה העוסק כל וארז"ל לי יעשה
בפשמ"ע שלום ופי' מטה של בפמליא ושלום מעלה של
ע"י שזהו דאצילות, בע"ס המאציל אוא"ס התחברות הוא
ומבחי' כו'. הנאצלים אל המאציל בין ממוצע שהוא הכתר
אצי' מבחי' ששרשו בנה"א וכח עוז תוספות נמשך זה שלום
נעשה דאצי' שמל' מה הוא מטה של בפמליא ושלום כו',
שיאיר בי"ע עם דאצי' והתחברות קשר שנעשה לבי"ע כתר
שמאחר הנה"ב, כח תשות נעשה ועי"ז בבי"ע האצי' אור
הביטול נעשה עי"ז הרי בבי"ע האצילות אור שמאיר
לכן נה"ב ומקור שרש הם דבריאה בקר י"ב והנה בבי"ע,
ונה"א דנה"ב ההתחברות והו"ע דנה"ב הביטול נעשה עי"ז
היא שהתורה וזהו כו'. לאלקות בטל יהי' הנה"ב שגם
כו' חיים סם שנקרא דקדושין הנ"ל כמא' למחלה רפואה
פת וכולן וכמא' כו' תבלין תורה לו בראתי יצה"ר בראתי
נמשכים שממנה ק"נ היא המחלה כי כו' שחרית במלח
הנה"ב את מתשת והתורה כנ"ל כו' דנה"ב רעות התאוות
שגם והנה"ב הנה"א בין שלום ועושה שבו הרע את ומאביד

כו'. לאלקות בטל יהי' הנה"ב
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והקב"ה גדול, ובתוקף דחיה בדרך הנסיונות על להתגבר – דמשיחא בעקבתא ישראל כל עבודת
אהבת – ישראל משכנותיך בביהכנ"ס, ברבים לימוד – יעקב אהליך תומ"צ. לקיום כח נותן

טובות. ומדות רעים

האחרֹוןp‰Â‰ה) ּבּגלּות יׂשראל ּכל עבֹודת היא זאת ¿ƒ≈ְֲֲִִֵַַַָָָָֹ
אׁשר הּיהדּות נקּדת את לעֹורר מׁשיחא, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָֻּבעקבֹות
ּגבּורת עּזּוז ּובכח יׂשראל, איׁש ּכל ּבלב עמק עמק ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֹֹנמצא
ּכל ונגד עז ּתקף ּבכל חזק לעמד הּוא יכֹול זֹו, לבבֹו ְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֻנקּדת
הּמצות, את ּולקּים הּתֹורה את מּללמד ּומעּכב ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹמֹונע
מּבלי הּמצות את ויקּים ּתֹורה וילמד הנּסיֹון, על ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹּולהתגּבר
להתחּׁשב ולא והמעּכבים, הּמֹונעים אל ּכלל לב ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹלׂשּום
הּגׁשמי ׁשּבּדבר להּניצֹוץ ּדֹומה אינֹו ׁשהרי ּוכלל, ּכלל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעּמהם
על הּוא הּברּור ּכאן אבל העבֹודה, ידי על לבררֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּצריכים
לנּצח הּנסיֹונֹות ּבענין ּדההתּגּברּות והינּו ּדוקא, ּדחּיה ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָידי
ּותפּלה ּבתֹורה ולב ּדמח העבֹודה ידי על זה אין הרי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹאֹותם

התּגּלּות ענין ׁשהּוא ׁשּבּנפׁש, העצמי ּבכח אם ּכי ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹּבלבד,
ּכל הּנה ולזאת ּבאלקּות, הּנפׁש ׁשל ּודבקּותּה הּיחידה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹעצם
מֹונעים ּכאׁשר ּוכמֹו ּבפעל, ּבּנּסיֹון לעמד הּוא ְְְֲֲֲִִֶַַַַָָָֹֹהעבֹודה
ּבדר ולא ּבפעל, ּבּנּסיֹון לעמד צריכים להתּפּלל אֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹֹמּללמד
ללמד אם ּכי ּומענה, טענה ּבדר לא הינּו ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹמלחמה,
ּבתקף זה וכל ּומצוה, הּתֹורה ּבדרכי ּולהתנהג ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּולהתּפּלל
טענה ׁשּום ּבלי העצמי ּתקף ׁשהּוא ּפנימי ּובחּיּות ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹּגדֹול
ּכל ּדהּנה הּנסיֹונֹות, על מתּגּברים ּדוקא ׁשּבזה ּכלל, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּומענה
יתּבר ּדהּוא ּפׁשּוטה ּבאמּונה מאמינים ּבני מאמינים ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָיׂשראל
ולזאת הּמה, נצחּיים ּומצוֹות והּתֹורה זּולתֹו, ואין הּוא ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹלבּדֹו
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ּדדוקא יתּבר מּלפניו ּכזאת היתה לּמה ּכי ,יתּבר ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָָָָֹמּדֹותיו
ּגדֹולֹות נסיֹונֹות יהיּו נמּוכֹות ּבנׁשמֹות מׁשיחא ְְְְְְְְִִִִִָָּבעקבֹות
ּבזמן נׁשמתֹו להֹוריד הוי' ּבחר ּבֹו ּכי ּברּור יֹודע אּלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכאּלּו,
לעמד ועז ּכח ּבֹו נתן יתּבר והּוא לטֹובתֹו, זה ּובמקֹום ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹזה
אֹור, ּולהֹוסיף ּולזּככֹו לבררֹו עּמֹו אּתֹו ּכחֹו ואּדרּבא ְְְְְְְִִִִַַַַָָָֹּבּנּסיֹון,

ּבטרּוניא35ּוכמאמר ּבא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עםה"אין ְְְֲִִֵַַַָָָָ
ּכחן, ּכפי אּלא מבּקׁש אינֹו מבּקׁש ּוכׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבריֹותיו,

"יתּבר ּכחֹו ּכפי נֹותן הּוא נֹותן ּדכאׁשר36ּוכׁשהּוא הינּו , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ
ּכפי הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו נֹותן אז ּכחֹו, ּכפי עֹוׂשה ְְִִֵֶַָָָָָָֹהאדם
וּדאי הרי לזאת ואי הּטבע, מן ׁשּלמעלה ּבאפן ּכביכֹול ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּכחֹו

ּכל על להתגּבר ּכח לֹו נֹותן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אׁשר ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּדבר
הרי ּכן ואם העליֹונה, הּכּונה ּולהׁשלים ועּכּובים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּמניעֹות
לעֹורר עצמֹו, עם והתעּסקּותֹו ּבעבֹודתֹו אּלא ּתלּוי הּדבר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָאין
הּתֹורה ּבלּמּוד להתקּׁשר ּבּנּסיֹון לעמד נפׁשֹו, נקּדת ּתקף ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָֹֹֹֻּכח
הּבּתי ׁשהם יעקב", אהלי ּטבּו "מה וזהּו הּמצות. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹוקּיּום
הּתֹורה ּבאֹותּיֹות הּׁשקידה ידי ּדעל מדרׁשים, ּובּתי ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָּכנסּיֹות
ׁשהם יׂשראל", ּו"מׁשּכנתי ּדוקא, ּברּבים ובקר ערב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבׁשעּורי
ּפנימּיּות מּלּמּוד הּבא טֹובֹות הּמּדֹות וקנין רעים ְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָהאהבת
לעמד להתנֹוסס", ּנס ּליראי "נתּתה זה ידי על הּנה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּתֹורה,

הּנסיֹונֹות. ּכל על להתגּבר ְְְִִֵַַַָָָחזק
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בא35) הקב"ה אין המתחיל דיבור מאמר וראה א. ג, זרה עבודה
דיבור ואילך). קפו עמוד תרמ"ח המאמרים (ספר תרמ"ח בטרוניא
[נדפס ואילך). רנז עמוד תרפ"ה המאמרים (ספר תרפ"ה הנ"ל המתחיל

ואילך. 120 עמוד תרפ"ט המאמרים ספר וראה ואילך] 169 עמ' לעיל
ג.36) יב, פרשה רבה במדבר ראה

הכוחות).ה. מעל (בתביעה בעלילה

•
mixeaic ihewl

תחי', חנה מ' הבכירה בתנו כשנולדה תרנ"ט, בקיץ

הנ"ל הדרוש נמצא בו כתבים ספר מתנה, אבי לי העניק

אאזמו"ר כ"ק הוד של קדשו יד בכתב בכסלו" "בכ"ה

הסיפור עם זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה מוהר"ש הרה"ק

כ"ק הוד אביו מכ"ק ששמע כפי כ"ק הוד שכותב הנ"ל

צדק". "צמח אדמו"ר

אותו וידעתי פעמים מספר האמור הדרוש את בלמדי

ברורה בשפה פה בעל עליו לחזור שיכולתי באופן היטב

אהיה ההוא שבספר המאמרים כל אשר נצטויתי כן (כי

מאד, התפעלתי המעשה רשימת את ובקראי בהם) בקי

להתפלל יכלו שלא ההם החסידים של מעלתם עוצם על

כי התפעלתי מכך ויותר להתבודד, מוכרחים והיו בעיר,

החסידות. בתורת נחשבת לחסרון כזו ומדריגה בחינה גם

אאמו"ר כ"ק הוד עם ללכת שזכיתי הימים באחד

בנאות אז היינו (כי בטיול זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

שבאותו המאמרים אחד על לפניו לחזור עלי ציווה דשא)

ענינים כמה לי להסביר הואיל לחזור ובסיימי ספר,

מאמר. באותו

הסיפור אודות לדבר והתחלתי להתאפק יכולתי לא

החסידים על הנ"ל בכסלו בכ"ה המאמר אחרי המובא

על חזק רושם עשה הענין שכללות וראיתי הלב, בעלי

וכחצי זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

חזות � מאומה דיבר ולא במחשבותיו שקוע הלך שעה

עיני לנגד חי כמו ניצב שעה באותה קדשו פני מראה

אחת תנועה אף אשכח לא חיי ימי שכל השי"ת ויחנני

הן קדשו ודברי הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד את שראיתי

עבודה בעניני הן הנגלה, תורת בעניני והן דא"ח בעניני

במשך לשמעם שזכיתי דעלמא ומילי הכלל בעניני והן

ואמר השעון על הסתכל מכן לאחר � שנה כארבעים

אי"ה. בזה נדבר הבאה שבפעם

לטייל, פעמים כמה הלך לא שונות סיבות מפני

על לחזור עלי ציווה לטייל, שהלכנו הראשונה ובפעם

כמה לי להסביר הואיל ובסיימי בכסלו, בכ"ה המאמר

הסיפור אודות דיבר כך ואחר מאמר, באותו ענינים

האמור.

האמור בסגנון המוחין, עבודת ענין להסביר הואיל אז

הוד אביו שכ"ק לי ויספר הלב, עבודת וענין אור, מאורי

בסוף הסיפור את שכתב לו סיפר מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק

אדמו"ר כ"ק הוד אביו וכ"ק בקיצור, הנ"ל הדרוש הנחת

האברכים, של כשרונותיהם מהות לו הסביר צדק" "צמח

ואמר עבודתם, והפלאת הגדול, רבנו זקנו כ"ק תלמידי

מיותרת. באיתגליא ההתפעלות רק זו: בלשון

הסבא, את אאמו"ר) כ"ק הוד לי סיפר (כך אבי שאל

משה כמו להיות צריך הסבא: לו ענה להיות? צריך ואיך

במוחש אלקות אז ראו ישראל כל סוף. ים קריעת בשעת

מפאת לגמרי הכלים מגדר יוצאים והיו ממש בגילוי

עם היה ומה אבי: שאל אלקות. על הגדולה ההתפעלות

זה בראנד", "קאלטע היה למשה הסבא: לו ענה משה?

הרבה עוד (והיו קרירה בצורה הכל אבל והתבשל בער

בזה). דברים
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נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק המשיך כעת,

מסירות ידי שעל לחסידות שזכינו הקדושים, דבריו זי"ע

של ביותר הגבוהות למדריגות להגיע בעזה"י יכולים נפש,

עצמו. בכוח המוחין עבודת

הענין הנה הדברים, את להבין וכדי אבי, אמר כך

מה מתנה בדרך באה שהיא יש המוחין שבעבודת הוא

יקותיאל בר' הידוע הסיפור כמו לחסיד, נותן שרבי

בכל עצמו שמסר אלא פשוט, איש שהיה מליעפלע,

שלעצמותו העליה לחדר שטיפס כידוע הרבי, אל ממש

נכנס השמאלי! הצד את לי קיטעו רבי, בזעקה: הזקן רבנו

ריבונו אמר: הגדול ורבנו שדיבר, מה ודיבר ל"יחידות"

כתיב כולם את מחיה ואתה עולם, החל1של יקותיאל ור'

במוחש. אור גילוי ראה הוא ממש, רוחניים חיים לחיות

בדרך היה זה אך, אורה. במקום אותו העמיד הרבי

עצמו, בכוח ולגילוי לאור להגיע צריכים והרי מתנה. של

איך החסידות, לימוד שזה והדרגה, בסדר עבודה ידי על

ללכת שעליו סולם, על שמטפס כמי לדרגא מדרגא ללכת

הסולם. לראש מגיע שהוא עד לשליבה משליבה

חסידות אכן, שכן, מובן, הדבר אין לכאורה אלא,

כמה אחד יתד על ישנם כיצד אך הכללי, המאור היא

הבנה, השכלה, היא שחסידות כאמור כלליים. ענינים

אחד הרחוקים ענינים בהם וכו' הלב עבודת ידיעה,

מישהו כשעל לעצמו רק שהיא השכלה כמו מהשני

בחסידות, והן בנגלה הן בלימוד, עמוק בענין להתעמק

קבלתי הרבה שנאמר מה אותו. מבלבל הזולת הרי

מכולם יותר ומתלמידי מחברי כו' זה2מרבותי הרי

ביסודיות ענין ללמוד אבל הענין, את שיודעים לאחרי

הן טובות מדות ואילו לעצמו, רק זה הרי בו, ולהתעמק

הפכיים. הם אלה ענינים ששני הרי כידוע. לזולתו רק

שחסידות מפני זה אלא הכל? היא חסידות איפוא, כיצד,

לבבכם". ה"שימו היא

שהבין. הענין בלימוד להתמסר משמעו לבבכם שימו

עצמו שהוא הענין, עם וההתעצמות ההתאגדות כלומר,

בו. חי והענין בענין חי הוא הוא, יהיה והענין הענין יהיה

ונחשוב "בואו הוא חשבון" ש"בואו במאמרים דובר

בגוף הנשמה ירידת של החשבון עולם". של חשבונו

הוא זה כל העולמות. והתהוות בריאת של והחשבון

של הפרטי החשבון גם להיות צריך אך הכללי. החשבון

בכל עצמו את לפרר הוא, בתוכו נעשה מה האדם,

אדם לבין בנוגע גם שלו, ומצב המעמד בכל הפרטים,

להתבונן כלומר, לחברו. אדם לבין בנוגע וגם למקום

לא בכך שלטעות בעולמו, הוא היכן ומצבו במעמדו

עוזר. לא וגם יכולים

אתו נעשה מה האמיתי, החשבון את כשעושים הרי,

למאוחר הכל דוחים יום, ירדוף יום עובר, שהזמן ואיך

נכנס חודש יוצא, ושבוע נכנס שבוע ובינתיים יותר

הולך המצב וכך יוצאת, ושנה נכנסת שנה יוצא, וחודש

נחלשים החושים מתבגרים, כלומר ויותר, יותר ורע

אצל כמו נשארים החסרונות כולםואילו צעיר, אדם

נעשה הוא � יותר טוב נעשה האדם אין שאם יודעים

משלמים לא שאם יודעים וסוחרים יותר, רע ממילא

מתמעטים. והבטחונות החוב גדל בזמן,

מחשבון" יצאה אש "כי אש,3זהו יוצא כזה מחשבון ,

בירידת העליונה האמיתית בכוונה היטב כשמתבוננים

על ושעל, צעד כל שעל זמן ושיבוא הזה, בעולם נשמתו

וחשבון. דין למסור יצטרכו ומחשבה, דיבור כל

הענינים מכל ונרעש מבולבל הוא שעה באותה אכן

השבועות חולפים, הימים איך מרגישים לא יומיים, היום

הפרנסה בדאגות עסוקים פורחים, והחדשים

אדם. בני ובהצטרכות

את צריך, אני זה שאת במחשבות וחולף עובר היום

ה"אני את מפתח הרצון רוצה. אני זה ואת מוכרח אני זה

ההר, במורד האדם את מוריד מוכרח" וה"אני צריך",

שהופך עד אותו מקטין הוא למטה, אותו מוריד הוא

אדם". ל"לא חלילה אותו

עם להתראות צריכים צריכים, והכל מוכרחים הכל

נעשה מה לדעת צריכים להתוועד, צריכים אנשים,

במתינות בציבור תפלה על רק זמן, יש הכל על בעולם,

נעשה וכך זמן, אין � יום בכל שיעור ללימוד זמן, אין �

וקר. קפוא האדם

חשבון", ב"בואו ומתעוררים עוזר וכשהשי"ת

צדק חשבון ועושה בעולם, הוא היכן מתבונן כשהאדם

אש. פורצת מהחשבון מחשבון, אש אז יוצאת � בנפשו
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נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק המשיך כעת,

מסירות ידי שעל לחסידות שזכינו הקדושים, דבריו זי"ע

של ביותר הגבוהות למדריגות להגיע בעזה"י יכולים נפש,

עצמו. בכוח המוחין עבודת

הענין הנה הדברים, את להבין וכדי אבי, אמר כך

מה מתנה בדרך באה שהיא יש המוחין שבעבודת הוא

יקותיאל בר' הידוע הסיפור כמו לחסיד, נותן שרבי

בכל עצמו שמסר אלא פשוט, איש שהיה מליעפלע,

שלעצמותו העליה לחדר שטיפס כידוע הרבי, אל ממש

נכנס השמאלי! הצד את לי קיטעו רבי, בזעקה: הזקן רבנו

ריבונו אמר: הגדול ורבנו שדיבר, מה ודיבר ל"יחידות"

כתיב כולם את מחיה ואתה עולם, החל1של יקותיאל ור'

במוחש. אור גילוי ראה הוא ממש, רוחניים חיים לחיות

בדרך היה זה אך, אורה. במקום אותו העמיד הרבי

עצמו, בכוח ולגילוי לאור להגיע צריכים והרי מתנה. של

איך החסידות, לימוד שזה והדרגה, בסדר עבודה ידי על

ללכת שעליו סולם, על שמטפס כמי לדרגא מדרגא ללכת

הסולם. לראש מגיע שהוא עד לשליבה משליבה

חסידות אכן, שכן, מובן, הדבר אין לכאורה אלא,

כמה אחד יתד על ישנם כיצד אך הכללי, המאור היא

הבנה, השכלה, היא שחסידות כאמור כלליים. ענינים

אחד הרחוקים ענינים בהם וכו' הלב עבודת ידיעה,

מישהו כשעל לעצמו רק שהיא השכלה כמו מהשני

בחסידות, והן בנגלה הן בלימוד, עמוק בענין להתעמק

קבלתי הרבה שנאמר מה אותו. מבלבל הזולת הרי

מכולם יותר ומתלמידי מחברי כו' זה2מרבותי הרי

ביסודיות ענין ללמוד אבל הענין, את שיודעים לאחרי

הן טובות מדות ואילו לעצמו, רק זה הרי בו, ולהתעמק

הפכיים. הם אלה ענינים ששני הרי כידוע. לזולתו רק

שחסידות מפני זה אלא הכל? היא חסידות איפוא, כיצד,

לבבכם". ה"שימו היא

שהבין. הענין בלימוד להתמסר משמעו לבבכם שימו

עצמו שהוא הענין, עם וההתעצמות ההתאגדות כלומר,

בו. חי והענין בענין חי הוא הוא, יהיה והענין הענין יהיה

ונחשוב "בואו הוא חשבון" ש"בואו במאמרים דובר

בגוף הנשמה ירידת של החשבון עולם". של חשבונו

הוא זה כל העולמות. והתהוות בריאת של והחשבון

של הפרטי החשבון גם להיות צריך אך הכללי. החשבון

בכל עצמו את לפרר הוא, בתוכו נעשה מה האדם,

אדם לבין בנוגע גם שלו, ומצב המעמד בכל הפרטים,

להתבונן כלומר, לחברו. אדם לבין בנוגע וגם למקום

לא בכך שלטעות בעולמו, הוא היכן ומצבו במעמדו

עוזר. לא וגם יכולים

אתו נעשה מה האמיתי, החשבון את כשעושים הרי,

למאוחר הכל דוחים יום, ירדוף יום עובר, שהזמן ואיך

נכנס חודש יוצא, ושבוע נכנס שבוע ובינתיים יותר

הולך המצב וכך יוצאת, ושנה נכנסת שנה יוצא, וחודש

נחלשים החושים מתבגרים, כלומר ויותר, יותר ורע

אצל כמו נשארים החסרונות כולםואילו צעיר, אדם

נעשה הוא � יותר טוב נעשה האדם אין שאם יודעים

משלמים לא שאם יודעים וסוחרים יותר, רע ממילא

מתמעטים. והבטחונות החוב גדל בזמן,

מחשבון" יצאה אש "כי אש,3זהו יוצא כזה מחשבון ,

בירידת העליונה האמיתית בכוונה היטב כשמתבוננים

על ושעל, צעד כל שעל זמן ושיבוא הזה, בעולם נשמתו

וחשבון. דין למסור יצטרכו ומחשבה, דיבור כל

הענינים מכל ונרעש מבולבל הוא שעה באותה אכן

השבועות חולפים, הימים איך מרגישים לא יומיים, היום

הפרנסה בדאגות עסוקים פורחים, והחדשים

אדם. בני ובהצטרכות

את צריך, אני זה שאת במחשבות וחולף עובר היום

ה"אני את מפתח הרצון רוצה. אני זה ואת מוכרח אני זה

ההר, במורד האדם את מוריד מוכרח" וה"אני צריך",

שהופך עד אותו מקטין הוא למטה, אותו מוריד הוא

אדם". ל"לא חלילה אותו

עם להתראות צריכים צריכים, והכל מוכרחים הכל

נעשה מה לדעת צריכים להתוועד, צריכים אנשים,

במתינות בציבור תפלה על רק זמן, יש הכל על בעולם,

נעשה וכך זמן, אין � יום בכל שיעור ללימוד זמן, אין �

וקר. קפוא האדם

חשבון", ב"בואו ומתעוררים עוזר וכשהשי"ת

צדק חשבון ועושה בעולם, הוא היכן מתבונן כשהאדם

אש. פורצת מהחשבון מחשבון, אש אז יוצאת � בנפשו

`"vxz ,fenz b"ie ai
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א.2) י, מכות א. ז, תענית

מה.3) מח, ירמיה כח. כא, במדבר



קפ

h"vxz - v"iixd x"enc` zyecw ceak zniyx

.Ëוהרא"ש בדאבראמישליא האברך ישב – שבועות איזה פעמים כמה של בהפסקות – שנים ָָשתי

תנ"ך. ופסוקי חז"ל אגדות בביאור מתורתו ליהנות לימוד זמני קבעו וגיסיו

סגנון אחרי נמשך לבם כי במאד, וגיסיו הרא"ש נתעצבו דאבראמישליא את האברך ָָוכשעזב
איזה עליהם עברו וכה געגועיהם, את לכבות בתורה לשקוד ויוסיפו תשוקתם גדלה לזמן ומזמן לימודו,

קץ. אין וגיסיו הרא"ש ולשמחת נפשם משאת האורח בא פתאום הקיץ מימי באחד אשר עד שנים,

מחוץ עד וגיסיו הרא"ש וילווהו לדרכו, ללכת ויתכונן אצלם הזה בפעם האורח נתעכב ימים כחדש

האמת. את לכם לגלות הזמן הגיע האברך, להם ויאמר להפרד זמנם וכשהגיע לעיר

המגיד תלמידי מקטני אחד והנני שמי ישיבה הראש ירוחם בר' ושלמה אנכי ּפאלאצק עיר ָָיליד

ובביתכם בווילנא ממני שמעתם אשר התורה דברי וכל רייסין במדינת חב"ד חסידי של נשיאם ָמליאזנא

את להם ויושט הקדושה, תורתו מזיו ותהנו לליאזנא אליו לכו אמיתים בחיים חפצכם ואם הם, ָתורתו
לו. וילך ויברכם ידו

שחוח וילכו רעהו בפני איש ויביטו הישיבה, ראש ירוחם בר' שלמה ר' דברי להם היו רעם כהלום

המכשלה אדות על דעתו מה עזריאל ר' גיסו את הרא"ש שאל זמן איזה וכעבור דבר. דבר מבלי לביתם

חטאו על להודות לווילנא לשוב שבדעתו עזריאל ר' וישיבהו החסידים, מאחד בפח להלכד נכשלו אשר

לבבו. בכל יקיים לו יעריכו אשר התשובה סדר ואת בשגגה

על ביתו, בני בהסכמת גלות, חובת ע"ע לקבל הוא חושב לעצמו ובהנוגע לגיסו, הסכים הרא"ש

רוחם מהלך את להכיר חפצו למלאות יוכל כזה באופן רק אשר חשב לבבו ובעומק שנים, שלש משך
לפניו. אשר את ידע אז נשיאם את גם ויכיר אופיים על יעמוד וכאשר החסידים, כת של האמיתי

.È.לווילנא הלך וגיסו בגולה הרא"ש הלך הפסח חג אחר

ויב בליאזנא גם הי' ופעמים חסידים של עיירות בכמה הי' השנים שלשת עםבמשך בדברים שם א ָ

הזקן רבינו של החדרים לביתו20תלמידי ויבא במאד, טוב רושם עליו שעשה מה החסידים גדולי ועם

חותנו. בית את לעזוב שיוכל טובה להזדמנות ליום מיום ויחכה הוא, מצבו על לרסיסים שבור

ושמע הרא"ש וכבוא שם קבל אשר התשובה בסדר ויעסוק מווילנא לביתו שב כבר עזריאל ר' גיסו

נפשות, בדיני ובפרט תחלה ולדרוש לחקור צריכים התורה ע"פ אשר הרא"ש אמר גיסו לו ספר אשר את

בינייהו. טורא גבה זה יסוד ועל

הי' אבל תורה, לומדי ומחזקת אורחים מכנסת צדקה, ובעלת ה' יראת אשה היתה הרא"ש אשת

צערם ויגדל זש"ק הי' לא כשנפקדו ואח"כ כלל נפקדו לא הראשונות בשנים בנים. גידול צער להם

במאד.

מארז"ל לקיים שעליהם לאשתו אמר מגלותו הרא"ש ילך21וכשחזר מתא בהאי לי' דביש מאן
במקום עסק איזה להם לעשות כסף סכום להם ויתנו וחותנתו חותנו גם עמדו ויסכימו אחריתא, למתא

מזון. מיני של חנות אשתו שם ותפתח ּפאלאצק לעיר מושבו הרא"ש ויעתיק ָָאחר
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שמחה. אפרים ר' = (19

.400 ע' ה'שי"ת השיחות ספר ראה – החדרים סידור ע"ד (20

וש"נ.

ב. עה, ב"מ ראה (21

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.‡Èבדרכי ללכת ויתחיל החסידות בלימוד וישקוד בּפאלאצק החסידים לעדת התחבר ָָהרא"ש

התכונן חסידות, ולימוד עבודה שנות שנים, שתי וכעבור החסידים, זקני הורוהו אשר כפי החסידים

לה ויאמר מושבו בהעתקת העיקרי טעמו את לאשתו גילה ואז הזקן, רבינו כ"ק להוד לליאזנא ָללכת

וקיימא. חיא בזרעא שיברכנו אליו ללכת חפצו ואשר מופת בעל גם הוא החסידים נשיא אשר

בנם להם נולד ושמה ביעשענקאוויטש לעיר מּפאלאצק מושבו העתיק מליאזנא הרא"ש ָָָָוכשחזר

בביעשענקאוויטש לשבתו שנים וכארבע דבורה, ובתם מנחם ליפא השני בנם ואח"כ זאב ָהראשון

חוזר. בתור נכתר תק"ן ובשנת ליאזנא, לעיר – תקמ"ח בשנת הי' הדבר – מושבו את ָהעתיק

הרבה תלמידים ויעמיד חוזר בכהונת הרא"ש כהן – תקס"א עד תק"ן משנת – שנה עשרה אחת

בעיר החסידים לעדת ומדריך משפיע בתור שקלאוו לעיר מושבו העתיק ואח"כ בחזרה, כשרון ָבעלי

מקרוּפקא. שלום חיים לר' עברה חוזר בתור כהונתו ומשמרת ָשקלאוו,
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ycew zexb`

ת"ש תמוז, כ"ב ב"ה,

נויארק

התלמיד... אל

וברכה! שלום

לרעך ואהבת המאמר פירוש בדבר א) מכתבו. על במענה

הלימוד, ע"י באה הבנה כי הבין, שלא פלא זה אין כמוך,

לעלות אפשר אי זו, מדריגה להשיג והדרך ב) ויבין. ילמוד

את לעזוב לו יעזר והשי"ת לראשונה. קודם השלישית לשליבה

חסיד יר"ש ויהי' ודא"ח נגלה בשקידה ללמוד ולבחור ההזי'

ולמדן.

שליט"א אדמו"ר כ"ק בשם

מזכיר

[ci jxk v"iixden w"b`]
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc oileg(ipy meil)

dpynd z`e ,carica elit`e xaegna hegyl lqet iax `ziixaa
:`xnbd zvxzn .xaegna hegyl xyk caricay iaxk epcnrdàìŸ

ïàk ,àéL÷xaecn ,carica elit` iax lqty `ziixaa -øaeçîa ©§¨¨¦§¨
Bøwéòîe ,rwxwdn eylzp `l mlern dpwd e` xevdy -ïàk- ¥¦¨¨

xaecn ,carica xaegn dxiykde iaxk epcnrdy dpynaLeìúa- §¨
,rwxwdn miyelz eid dpwd e` xevdyBøaéç óBqáìe,rwxwl §©¦§

.xyk hgy m` caricay iax dcen df ote`ae
seqale yelzl exwirn xaegn oia weligl xewn d`ian `xnbd

:exaigïì éðLc àøîéz àðîewelig yiy xn`z oipne -ïéahgey §¨¥§¨§¨¥¨¥

y xacaì ,Bøwéòî øaeçîdidy xaca hgeydligznLeìz §¨¥¦¨§¨
éðëeîa èçBMä ,àéðúc .Bøaéç óBqáìeur ly e` oa` ly lblb - §©¦§§©§¨©¥§§¦

lre lblbd z` aaiqe ,ecbpk dndad x`ev z` mye ,oikq ea rawy
,dndad dhgyp df ici.äøLk BúèéçLhgy m`eaxacyøaeçî §¦¨§¥¨§§¨

da èçLå ìúBka ïékñ õòð .äøLk BúèéçL ,ò÷øwìici lr ©©§©§¦¨§¥¨¨©©¦©¤§¨©¨
,oikql zgzn dndad x`ev z` xiardyøBö äéä .äøLk BúèéçL§¦¨§¥¨¨¨

ccegn rlq -äìBò äð÷ Bà ,ìúBkä ïî àöBérwxwdn,åéìàî ¥¦©¤¨¤¤¥¥¨
.äìeñt BúèéçL ,Ba èçLå§¨©§¦¨§¨
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קפי c"ag i`iyp epizeax zxezn

.‡Èבדרכי ללכת ויתחיל החסידות בלימוד וישקוד בּפאלאצק החסידים לעדת התחבר ָָהרא"ש

התכונן חסידות, ולימוד עבודה שנות שנים, שתי וכעבור החסידים, זקני הורוהו אשר כפי החסידים

לה ויאמר מושבו בהעתקת העיקרי טעמו את לאשתו גילה ואז הזקן, רבינו כ"ק להוד לליאזנא ָללכת

וקיימא. חיא בזרעא שיברכנו אליו ללכת חפצו ואשר מופת בעל גם הוא החסידים נשיא אשר

בנם להם נולד ושמה ביעשענקאוויטש לעיר מּפאלאצק מושבו העתיק מליאזנא הרא"ש ָָָָוכשחזר

בביעשענקאוויטש לשבתו שנים וכארבע דבורה, ובתם מנחם ליפא השני בנם ואח"כ זאב ָהראשון

חוזר. בתור נכתר תק"ן ובשנת ליאזנא, לעיר – תקמ"ח בשנת הי' הדבר – מושבו את ָהעתיק

הרבה תלמידים ויעמיד חוזר בכהונת הרא"ש כהן – תקס"א עד תק"ן משנת – שנה עשרה אחת

בעיר החסידים לעדת ומדריך משפיע בתור שקלאוו לעיר מושבו העתיק ואח"כ בחזרה, כשרון ָבעלי

מקרוּפקא. שלום חיים לר' עברה חוזר בתור כהונתו ומשמרת ָשקלאוו,
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ת"ש תמוז, כ"ב ב"ה,

נויארק

התלמיד... אל

וברכה! שלום

לרעך ואהבת המאמר פירוש בדבר א) מכתבו. על במענה

הלימוד, ע"י באה הבנה כי הבין, שלא פלא זה אין כמוך,

לעלות אפשר אי זו, מדריגה להשיג והדרך ב) ויבין. ילמוד

את לעזוב לו יעזר והשי"ת לראשונה. קודם השלישית לשליבה

חסיד יר"ש ויהי' ודא"ח נגלה בשקידה ללמוד ולבחור ההזי'

ולמדן.

שליט"א אדמו"ר כ"ק בשם

מזכיר

[ci jxk v"iixden w"b`]
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc oileg(ipy meil)

,ef dpynäøeñàdndadøîéîì àiøáç ïéáñðå ,dîBéì äìéëàa- £¨©£¦¨§¨§¨§¦©§©¨§¥©
meyn `ed ,ok ax xn`y xacd mrhy ex`iae daiyid ipa ehwpe

dpyndy ax xaeqy,àéä äãeäé éaø,mnrh lirl x`azpy itke ©¦§¨¦
dhigyd m` s` dlik`a xyad xeq` dcedi iax zrcl `weecy
,dcedi iaxk dpyndy daiyid ipa ex`iay dnne ,bbeya dzid

y rnynàäzrcléøL ,øéàî éaøoi`y ixd ,dlik`a xyad ¨©¦¥¦¨¥
ipa ixacn mpn` :`xnbd zvxzn .dvwen meyn xyad z` xeq`l

j` ,xi`n iax zrcl xzen xyady gken daiyidøéàî éaø éøL ék¦¨¥©¦¥¦
i`n iax xizdy dn -meyn xeq` xyad oi`y ote`a `weec df x

,dvwen
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המשך ביאור למסכת חולין ליום שני עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc oileg(ipy meil)

dpynd z`e ,carica elit`e xaegna hegyl lqet iax `ziixaa
:`xnbd zvxzn .xaegna hegyl xyk caricay iaxk epcnrdàìŸ

ïàk ,àéL÷xaecn ,carica elit` iax lqty `ziixaa -øaeçîa ©§¨¨¦§¨
Bøwéòîe ,rwxwdn eylzp `l mlern dpwd e` xevdy -ïàk- ¥¦¨¨

xaecn ,carica xaegn dxiykde iaxk epcnrdy dpynaLeìúa- §¨
,rwxwdn miyelz eid dpwd e` xevdyBøaéç óBqáìe,rwxwl §©¦§

.xyk hgy m` caricay iax dcen df ote`ae
seqale yelzl exwirn xaegn oia weligl xewn d`ian `xnbd

:exaigïì éðLc àøîéz àðîewelig yiy xn`z oipne -ïéahgey §¨¥§¨§¨¥¨¥

y xacaì ,Bøwéòî øaeçîdidy xaca hgeydligznLeìz §¨¥¦¨§¨
éðëeîa èçBMä ,àéðúc .Bøaéç óBqáìeur ly e` oa` ly lblb - §©¦§§©§¨©¥§§¦

lre lblbd z` aaiqe ,ecbpk dndad x`ev z` mye ,oikq ea rawy
,dndad dhgyp df ici.äøLk BúèéçLhgy m`eaxacyøaeçî §¦¨§¥¨§§¨

da èçLå ìúBka ïékñ õòð .äøLk BúèéçL ,ò÷øwìici lr ©©§©§¦¨§¥¨¨©©¦©¤§¨©¨
,oikql zgzn dndad x`ev z` xiardyøBö äéä .äøLk BúèéçL§¦¨§¥¨¨¨

ccegn rlq -äìBò äð÷ Bà ,ìúBkä ïî àöBérwxwdn,åéìàî ¥¦©¤¨¤¤¥¥¨
.äìeñt BúèéçL ,Ba èçLå§¨©§¦¨§¨
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ב"מילי מזה ההוראה מהי א. במשנתנו: השאלות
"קנין לפרק משנתנו תוכן של הקשר ב. ".˙Â¯‰דחסידותא".

שזהו אמרÌÂÈÒובפרט לא למה ד. "בעולמו". הדיוק ג. הפרק.
מדוע ה. לכבודו". בראו בעולמו הקב"ה שברא מה "כל בקצרה
ההוכחה והרי עשיתיו", אף "יצרתיו – הכתוב סיום גם מביא

בראתיו". ולכבודי בשמי הנקרא "כל שנאמר ממה היא

לתורה היא ב"לכבודו" הכוונה רז"ל1והביאור: כמאמר ,2

רז"ל כמאמר הוא התנא וכוונת תורה". אלא כבוד 3"אין

בכדי היינו ישראל, ובשביל התורה בשביל נברא שהעולם
וזהו התורה. את ישראל לכבודו",‡Ï‡בראוÏ‡שיקיימו

– בעולמו הקב"ה שברא מה "כל –Ï‡כלומר: הי'Ï‡בראו"
הוא שנברא וזה התורה.¯˜נברא; בשביל – "לכבודו"

מהמעלה יותר גדולה היא תורה" אלא כבוד ד"אין והמעלה
קונה˜�ÔÈד"תורה שאדם יתכן דהרי הקודמת, שבמשנה אחד"

ההוספה וזוהי זה; ידי על מתכבד אינו אך ("קנין") מסויים דבר
כביכול. למעלה כבוד מוסיפה שהתורה במשנתנו

תורה קיבל "משה – אבות פרקי תחילת בין הקשר [וזהו
"משה לסיומם: לתחילת˜Ï·Èמסיני", רומז מסיני" תורה

ומתחיל התורה את קבל כשרק התורה, דלימוד העבודה
– התורה בלימוד גבוהה הכי הדרגא נרמז ובמשנתנו ללומדה;

תורה"]. אלא כבוד "אין

שמדבר פסוק בשמי", הנקרא "כל שכתוב ממה ומסתייע
עשי' יצירה בריאה אצילות העולמות שכל4בארבע ללמדך ,

והיצירה הבריאה ועולם האצילות עולם רק לא כולם, העולמות
של "כבודו" משום בו אין (שלכאורה העשי' עולם גם אלא

לכבודו. אלא נבראו לא מקום)

הקליפות "עולם הוא העשי' עולם לשאול: יש לכאורה אך
אחרא" אלא5וסטרא נברא לא זה שעולם לומר אפשר ואיך ,

קיימים שהם דברים רק "בעולמו": מדייק ולזה לכבודו?
נבראו כו') הרשות עניני או קדושה עניני (היינו "לעולם"
לעתיד שיתבטלו אחרא, וסטרא הקליפות לאפוקי לכבודו:

ככתוב לא6לבוא, שהם הארץ", מן אעביר הטומאה רוח "ואת
הקב"ה. של לכבודו (בגילוי) נבראו

כל דחסידותא"): (ב"מילי האדם בעבודת מזה ההוראה
ואפילו האצילות, עולם עד העשי' מעולם כולם, העולמות

הקב"ה) של ("עולמו" סוף האין בשביל‡Ï‡נבראוÏ‡עולמות
להשפיע צריכה זו וידיעה האדם. בעבודת תלויים והם ישראל
– האפשרית ובשלימות למהוי כדבעי עבודתו לעבוד האדם על

הדין משורת לפנים של ובאופן בהידור התורה .7קיום

ãòå íìòì Cìîé éé :øîBàå§¥§¨¦§Ÿ§Ÿ¨¨¤

אינו הרי זה פסוק ב. ואומר. מאי א. במשנתנו: השאלות
הדרש. לתוכן לכאורה כלל שייך

לומר: יש משנתנו בביאור

שברא מה שכל – האחד דברים: שני מלמדנו התנא א.
בראו "לא – והשני בראו; לכבודו לא‡Ï‡הקב"ה – לכבודו"

הכתובים: שני מביא אלו ענינים שני ועל אחרת. כוונה שום לשם
"ול שכתוב ממה מסתייע הראשון ענין ועלÈ„Â·Îעל בראתיו":
ל ימלוך "ה' שנאמר מה מביא השני ÚÂ„ענין ÌÏÂÚ."

העם ביטול – בלבד אחת נקודה הוא המלוכה ענין תוכן דהנה,
המלך). בהכתרת בגילוי המתבטא (דבר עצמותם בכל המלך אל
קיימת יתברך שמלכותו א. ז. ועד", לעולם ימלוך ש"ה' ומאחר

„ÈÓ˙.המלוכה ענין זולת אחר ענין לשום מקום נתינת אין הרי ,

את העם שמכבדים הכבוד הוא הכבוד ענין אמיתית ב.
כל אחד מצד ניגודים: שני ישנם למלך העם ביחס והנה, המלך.

ב הם המדינה‰˘ÂÂ‡‰העם הנהגת לשם – ומאידך המלך; לגבי
של ענין שהוא – כו' מאות ושרי אלפים בשרי גם צורך יש

˙Â˜ÏÁ˙‰במלכותא הוא כן דארעא, במלכותא שהוא וכשם .
בחינת8דרקיע ומצד שוים, וקטן גדול יתברך עצמותו מצד ;

ויצירה בריאה (אצילות עולמות של התחלקות ישנה ה"גילויים"
שבמלוכה ההתחלקות אודות מדובר הראשון ובפסוק כו').
כפי המלוכה בבחינת השני ובפסוק עשיתיו"): יצרתיו ("בראתיו

ועד". לעולם ימלוך "ה' – אחת בהשוואה הכל על שהיא

צריכה האדם עבודת כללות האדם: בעבודת אלו וענינים
לעבודה גם להגיע עליו אבל דוקא: התחלקות של באופן להיות

דביטול ככתובÈÏÏÎבאופן מהתחלקות, ה'9שלמעלה "ויצונו
האלה החקים כל את שכתובÈÏ¯‡‰לעשות מה (שהרי ה'". את

הוא אלא לעתיד, רק יהי' שזה הכוונה אין עתיד לשון "ימלוך"
ברמב"ם המבואר ה10בדוגמת עולם גם·‡בענין קיים שהוא ,

דידן: בנדון זה דרך ועל הזה. העולם אחרי שבא אלא עכשיו,
העבודה ידי ועל לאחרי בא מהתחלקות שלמעלה העבודה

התחלקות) .11בבחינת

לנצל שיש ברורה הוראה לרבותÏÎלפנינו הבריאה, עניני
משנתנו שהרי ומצות. תורה לעניני וכיו"ב, התקשורת כלי

ש" –ÏÎאומרת בעולמו הקב"ה שברא ‡Ï‡בראוÏ‡מה
יתברך. בכבודו להוסיף בכדי לנצלו יש – לכבודו"

דחסידותא" ה"מילי של וחותם הסיום היא זו והוראה
אבות !12דפרקי

ד.1. כה, אחרי ד.3.מ"ג.2.לקו"ת פל"ו, לד,4.ויק"ר אמור לקו"ת

במד"ש. וראה ספ"ד).5.ד. מ"ב שער (מע"ח ספ"ו יג,6.תניא זכרי'

שופטים7.ב. ש"פ תשל"ח, במדבר ש"פ תשכ"ח, נצבים ש"פ משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על – א:8.תשמ"א נח, ברכות ראה

דרקיעא". מלכותא כעין דארעא כד.9."מלכותא ו, ואתחנן

ספ"ח.10. תשובה ש"פ11.הלכות תשכ"ח, נצבים ש"פ משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על – תשל"ח במדבר ש"פ תשל"ה, נצו"י

בלבד.12. השומעים רשימת פי על – תשמ"א בלק ש"פ משיחת
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Ï‡¯NÈ È�a ˙„Ú Ïk L‡¯ ˙‡ e‡N(ב (כו, ¿∆…»¬«¿≈ƒ¿»≈

ׁשּנכנסּו לרֹועה עדרֹו"ÌÈ·‡Ê"מׁשל ּובריׁש(רש"י)לתֹו . ְְְִֶֶָָ¿≈ƒְְְֵֶ

ּבּה ׁשּנפל . . "לצאן נקט העגל, חטא לגּבי ּתּׂשא, ".c·¯ּפרׁשת ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ∆∆

ולכן ּבּתֹוצאֹות, אׁשם היה ולא ּבהר מׁשה היה ׁשּׁשם לֹומר, ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹויׁש

מּמּנּו נתעּלמה ּכאן א ּבזה. אׁשם הרֹועה ׁשאין "ּדבר", ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנקט

יכֹול והיה זמרי, את ּפנחס ּכׁשהרג רק נעצרה והּמּגפה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהלכה,

ׁשהרֹועה ּדבר נקט לכן מעט; הּמּגפה נמׁשכה ׁשּבגללֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלחׁשב

"זאבים". - ּבֹו ְִֵֵָאׁשם
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íéML íäéã÷ôìLîçå óìà:úBàîñçëóñBé éða ¦§ª«¥¤®¦¦¬¤−¤©«£¥¬¥«§¥¬¥−
:íéøôàå äMðî íúçtLîìèëøéëîì äMðî éða §¦§§Ÿ®̈§©¤−§¤§¨«¦§¥´§©¤À§¨¦Æ

ãrìâì ãrìb-úà ãéìBä øéëîe éøéënä úçtLî¦§©´©©¨«¦¦½¨¦−¦´¤¦§®̈§¦§¾̈
:éãrìbä úçtLîìúçtLî øæréà ãrìâ éða älà ¦§©−©©¦§¨¦«¥µ¤§¥´¦§½̈¦¤¾¤¦§©−©



קפג ipy ,oey`x - ek ,dk - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ñçðéô úùøô
äëé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåïåùàøàétéñçð ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¦«§¨̧

ìrî éúîç-úà áéLä ïäkä ïøäà-ïa øærìà-ïa¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¥¦³¤£¨¦Æ¥©´
éúélë-àìå íëBúa éúàð÷-úà Bàð÷a ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥½§©§¬¤¦§¨¦−§®̈§«Ÿ¦¦¬¦

:éúàð÷a ìàøNé-éða-úàáéBì ïúð éððä øîà ïëì ¤§¥«¦§¨¥−§¦§¨¦«¨¥−¡®Ÿ¦«§¦̧Ÿ¥¬²
:íBìL éúéøa-úà(éåì)âéåéøçà Bòøæìe Bl äúéäå ¤§¦¦−¨«§¨³§¨Æ§©§´©«£½̈

øtëéå åéäìàì àp÷ øLà úçz íìBò úpäk úéøa§¦−§ª©´®̈©À©£¤³¦¥Æ¥«Ÿ½̈©§©¥−
:ìàøNé éða-ìrãéøLà äknä ìàøNé Léà íLå ©§¥¬¦§¨¥«§¥Á¦̧¦§¨¥¹©ª¤À£¤³

áà-úéá àéNð àeìñ-ïa éøîæ úéðéãnä-úà äkäª¨Æ¤©¦§¨¦½¦§¦−¤¨®§¦¬¥«−̈
:éðòîMìåèéaæk úéðéãnä äknä äMàä íLå ©¦§Ÿ¦«§¥̧¨«¦¨¯©ª¨²©¦§¨¦−¨§¦´

:àeä ïéãîa áà-úéa úBnà Làø øeö-úáô ©®´Ÿª¬¥«¨²§¦§−̈«
(ìàøùé)æè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæéøBøö ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¨−

:íúBà íúékäå íéðéãnä-úàçéíä íéøøö ék ¤©¦§¨¦®§¦¦¤−¨«¦´«Ÿ§¦¬¥Æ
øBòt øác-ìr íëì eìkð-øLà íäéìëða íëì̈¤½§¦§¥¤²£¤¦§¬¨¤−©§©´§®
äknä íúçà ïéãî àéNð-úá éaæk øác-ìrå§©§©º¨§¦̧©§¦³¦§¨Æ£Ÿ½̈©ª¨²

:øBrt øác-ìr äôbnä-íBéaåëàéøçà éäéå §«©©¥−̈©§©¬§«©§¦−©«£¥´
äôbnäô÷åñô òöîàá à÷ñôäLî-ìà ýåýé øîàiå ©©¥®̈©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½

:øîàì ïäkä ïøäà-ïa øærìà ìàåáeàN §¤¯¤§¨¨²¤©«£¬Ÿ©Ÿ¥−¥«Ÿ§º
úãr-ìk | Làø-úàäðL íéøNr ïaî ìàøNé-éða ¤´Ÿ¨£©´§¥«¦§¨¥À¦¤̧¤§¦¬¨¨²

:ìàøNéa àáö àöé-ìk íúáà úéáì äìrîå̈©−§¨§¥´£Ÿ¨®¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«
âáàBî úáøra íúà ïäkä øærìàå äLî øaãéå©§©¥̧¤¹§¤§¨¨¯©Ÿ¥²Ÿ−̈§©§´Ÿ®̈

:øîàì Bçøé ïcøé-ìrãäìrîå äðL íéøNr ïaî ©©§¥¬§¥−¥«Ÿ¦¤²¤§¦¬¨−̈¨®̈§¨
íéàöiä ìàøNé éðáe äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ§¥´¦§¨¥½©«Ÿ§¦−

:íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(327 'nr gi zegiy ihewl)¦

Ï‡¯NÈ È�a ˙„Ú Ïk L‡¯ ˙‡ e‡N(ב (כו, ¿∆…»¬«¿≈ƒ¿»≈

ׁשּנכנסּו לרֹועה עדרֹו"ÌÈ·‡Ê"מׁשל ּובריׁש(רש"י)לתֹו . ְְְִֶֶָָ¿≈ƒְְְֵֶ

ּבּה ׁשּנפל . . "לצאן נקט העגל, חטא לגּבי ּתּׂשא, ".c·¯ּפרׁשת ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ∆∆

ולכן ּבּתֹוצאֹות, אׁשם היה ולא ּבהר מׁשה היה ׁשּׁשם לֹומר, ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹויׁש

מּמּנּו נתעּלמה ּכאן א ּבזה. אׁשם הרֹועה ׁשאין "ּדבר", ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנקט

יכֹול והיה זמרי, את ּפנחס ּכׁשהרג רק נעצרה והּמּגפה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהלכה,

ׁשהרֹועה ּדבר נקט לכן מעט; הּמּגפה נמׁשכה ׁשּבגללֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלחׁשב

"זאבים". - ּבֹו ְִֵֵָאׁשם

éðùäúçtLî CBðç ïáeàø éða ìàøNé øBëa ïáeàø§¥−§´¦§¨¥®§¥´§¥À£Æ¦§©´©
:éàltä úçtLî àelôì éëðçäåúçtLî ïøöçì ©«£Ÿ¦½§©¾¦§©−©©©ª¦«§¤§¾Ÿ¦§©−©

:éîøkä úçtLî éîøëì éðBøöçäæúçtLî älà ©«¤§¦®§©§¦¾¦§©−©©©§¦«¥−¤¦§§´Ÿ

ìL íäéã÷ô eéäiå éðáeàøäóìà íéraøàå äL ¨«¥¦®©¦«§´§ª«¥¤À§¨³§©§¨¦Æ¤½¤
ìLe úBàî òáLe:íéLç:áàéìà àelô éðáeèéðáe §©¬¥−§¦«§¥¬©−¡¦¨«§¥´

íøéáàå ïúã-àeä íøéáàå ïúãå ìàeîð áàéìà¡¦½̈§¥−§¨¨´©«£¦®̈«¨¨̧©«£¦¹̈
áéúëéàåø÷éø÷äLî-ìr evä øLà äãrä éàéø÷§¦¥´¨«¥À̈£¤̧¦¹©¤³

:ýåýé-ìr íúväa çø÷-úãra ïøäà-ìråéçzôzå §©©«£ŸÆ©«£©½Ÿ©§©Ÿ−̈©§Ÿ̈«©¦§©̧
úBîa çø÷-úàå íúà òìázå äét-úà õøàä̈¹̈¤¤¦À¨©¦§©¬Ÿ¨²§¤−Ÿ©§´
Léà íéúàîe íéMîç úà Làä ìëàa äãrä̈«¥®̈©«£´Ÿ¨¥À¥´£¦¦³¨©̧¦Æ¦½

:ñðì eéäiåàée:eúî-àì çø÷-éðáñáéïBòîL éða ©¦«§−§¥«§¥−Ÿ©Ÿ¥«§¥´¦§»
ïéîéì éìàeîpä úçtLî ìàeîðì íúçtLîì§¦§§Ÿ¨¼¦§¥À¦§©̧©Æ©§´¥¦½§¨¦¾

:éðéëiä úçtLî ïéëéì éðéîiä úçtLîâéçøæì ¦§©−©©¨«¦¦®§¨¦¾¦§©−©©¨«¦¦«§¤¾©
ì éçøfä úçtLî:éìeàMä úçtLî ìeàLãéälà ¦§©−©©©§¦®§¨¾¦§©−©©¨«¦«¥−¤

:íéúàîe óìà íéøNrå íéðL éðòîMä úçtLîñ ¦§§´Ÿ©¦§Ÿ¦®§©¦̄§¤§¦²¤−¤¨¨«¦
åèébçì éðBôvä úçtLî ïBôöì íúçtLîì ãâ éða§¥´¨»§¦§§Ÿ¨¼¦§À¦§©̧©Æ©§¦½§©¦¾

ì ébçä úçtLî:éðeMä úçtLî éðeLæèéðæàì ¦§©−©©«©¦®§¦¾¦§©−©©¦«§¨§¦¾
:éørä úçtLî éørì éðæàä úçtLîæéãBøàì ¦§©−©¨«¨§¦®§¥¦¾¦§©−©¨«¥¦«©«£¾

:éìàøàä úçtLî éìàøàì éãBøàä úçtLî¦§©−©¨«£¦®§©̧§¥¦½¦§©−©¨«©§¥¦«
çéóìà íéraøà íäéã÷ôì ãâ-éða úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ§¥−̈¦§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤

:úBàî Lîçåñèéør úîiå ïðBàå ør äãeäé éða ©«£¥¬¥«§¥¬§−̈¥´§®̈©¨¬¨¥²
:ïrðk õøàa ïðBàåëíúçtLîì äãeäé-éðá eéäiå §−̈§¤¬¤§¨«©©¦«§´§¥«§¨»§¦§§Ÿ¨¼

ìéöøtä úçtLî õøôì éðìMä úçtLî äìL §¥À̈¦§©̧©Æ©¥´¨¦½§¤¾¤¦§©−©©©§¦®
:éçøfä úçtLî çøæìàëïøöçì õøô-éðá eéäiå §¤¾©¦§©−©©©§¦«©¦«§´§¥¤½¤§¤§¾Ÿ
ìeîçì éðøöçä úçtLî:éìeîçä úçtLîáëälà ¦§©−©©«¤§Ÿ¦®§¨¾¦§©−©¤¨«¦«¥²¤

óìà íéráLå äML íäéã÷ôì äãeäé úçtLî¦§§¬Ÿ§−̈¦§ª«¥¤®¦¨¯§¦§¦²¤−¤
:úBàî LîçåñâëðaòìBz íúçtLîì øëùOé é ©«£¥¬¥«§¥³¦¨¨Æ§¦§§Ÿ½̈¾̈

:éðetä úçtLî äeôì érìBzä úçtLîãëáeLéì ¦§©−©©«¨¦®§ª¾̈¦§©−©©¦«§¨¾
ì éáLiä úçtLî:éðøîMä úçtLî ïøîLäëälà ¦§©−©©¨«ª¦®§¦§¾Ÿ¦§©−©©¦§Ÿ¦«¥²¤

óìà íéMLå äraøà íäéã÷ôì øëùOé úçtLî¦§§¬Ÿ¦¨−̈¦§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦¦²¤−¤
ìLe:úBàî Lñåëãøñì íúçtLîì ïìeáæ éða §¬¥«§¥´§ª»§¦§§Ÿ¨¼§¤À¤

ìàìçéì éðìàä úçtLî ïBìàì écøqä úçtLî¦§©̧©Æ©©§¦½§¥¾¦§©−©¨¥«Ÿ¦®§©̧§§¥½
:éìàìçiä úçtLîæëéðìeáfä úçtLî älà ¦§©−©©©§§¥¦«¥²¤¦§§¬Ÿ©§«Ÿ¦−

íéML íäéã÷ôìLîçå óìà:úBàîñçëóñBé éða ¦§ª«¥¤®¦¦¬¤−¤©«£¥¬¥«§¥¬¥−
:íéøôàå äMðî íúçtLîìèëøéëîì äMðî éða §¦§§Ÿ®̈§©¤−§¤§¨«¦§¥´§©¤À§¨¦Æ

ãrìâì ãrìb-úà ãéìBä øéëîe éøéënä úçtLî¦§©´©©¨«¦¦½¨¦−¦´¤¦§®̈§¦§¾̈
:éãrìbä úçtLîìúçtLî øæréà ãrìâ éða älà ¦§©−©©¦§¨¦«¥µ¤§¥´¦§½̈¦¤¾¤¦§©−©



iyilyקפד - fk - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:é÷ìçä úçtLî ÷ìçì éøæréàäàììàéøNàå ¨¦«¤§¦®§¥¾¤¦§©−©©«¤§¦«§©̧§¦¥½
:éîëMä úçtLî íëLå éìàøNàä úçtLî¦§©−©¨«©§¦«¥¦®§¤¾¤¦§©−©©¦§¦«

áìúçtLî øôçå érãéîMä úçtLî òãéîLe§¦¾̈¦§©−©©§¦«¨¦®§¥¾¤¦§©−©
:éøôçäâìék íéða Bì eéä-àì øôç-ïa ãçôìöe ©«¤§¦«§¨§¨´¤¥À¤Ÿ¨¬²¨¦−¦´

äìâç ärðå äìçî ãçôìö úBða íLå úBða-íà¦¨®§¥Æ§´§¨§½̈©§¨´§Ÿ½̈¨§¨¬
:äöøúå äkìîãìíäéã÷ôe äMðî úçtLî älà ¦§−̈§¦§¨«¥−¤¦§§´Ÿ§©¤®§ª´¥¤½

:úBàî òáLe óìà íéMîçå íéðLñäì-éðá älà §©¦̄©«£¦¦²¤−¤§©¬¥«¥´¤§¥«
ì íúçtLîì íéøôàéçìúMä úçtLî çìúeL ¤§©»¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ©ª´©§¦½

:éðçzä úçtLî ïçúì éøëaä úçtLî øëáì§¤¾¤¦§©−©©©§¦®§©¾©¦§©−©©©«£¦«
åì:éðørä úçtLî ïørì çìúeL éða älàåæìälà §¥−¤§¥´®̈©§¥¾̈¦§©−©¨¥«¨¦«¥´¤

ìLe íéðL íäéã÷ôì íéøôà-éða úçtLîóìà íéL ¦§§³Ÿ§¥«¤§©¸¦Æ¦§ª´¥¤½§©¦̄§¦²¤−¤
:íúçtLîì óñBé-éðá älà úBàî Lîçåñçìéða ©«£¥´¥®¥¬¤§¥«¥−§¦§§Ÿ¨«§¥´

ìaLàì érìaä úçtLî òìáì íúçtLîì ïîéðá¦§¨¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ©©§¦½§©§¥¾
:éîøéçàä úçtLî íøéçàì éìaLàä úçtLî¦§©−©¨«©§¥¦®©«£¦¾̈¦§©−©¨«£¦«¨¦«

èììúçtLî íôeçì éîôeMä úçtLî íôeôL ¦§¾̈¦§©−©©«¨¦®§¾̈¦§©−©
:éîôeçäîúçtLî ïîrðå cøà òìá-éðá eéäiå ©«¨¦«©¦«§¬§¥¤−©©´§§§©«£¨®¦§©̧©Æ

:éîrpä úçtLî ïîrðì écøàäàîïîéðá-éðá älà ¨«©§¦½§©´£½̈¦§©−©©©«£¦«¥¬¤§¥«¦§¨¦−
LLå óìà íéraøàå äMîç íäéã÷ôe íúçtLîì§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½£¦¨¯§©§¨¦²¤−¤§¥¬

:úBàîñáîì íúçtLîì ïã-éðá älàíçeL ¥«¥³¤§¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈§¾̈
:íúçtLîì ïc úçtLî älà éîçeMä úçtLî¦§©−©©«¨¦®¥²¤¦§§¬Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨«

âîíéMLå äraøà íäéã÷ôì éîçeMä úçtLî-ìk̈¦§§¬Ÿ©«¨¦−¦§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦¦²
:úBàî òaøàå óìàñãîíúçtLîì øLà éða ¤−¤§©§©¬¥«§¥´¨¥»§¦§§Ÿ¨¼

éåLiä úçtLî éåLéì äðîiä úçtLî äðîéì§¦§À̈¦§©̧©Æ©¦§½̈§¦§¦¾¦§©−©©¦§¦®
:éréøaä úçtLî äréøáìäîøáçì äréøá éðáì ¦§¦¾̈¦§©−©©§¦¦«¦§¥´§¦½̈§¥¾¤

:éìàékìnä úçtLî ìàékìîì éøáçä úçtLî¦§©−©©«¤§¦®§©̧§¦¥½¦§©−©©©§¦«¥¦«
åî:çøN øLà-úa íLåæîälàøLà-éða úçtLî §¥¬©¨¥−¨«©¥²¤¦§§¬Ÿ§¥«¨¥−

ìL íäéã÷ôì:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äLñ ¦§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«
çîúçtLî ìàöçéì íúçtLîì éìzôð éða§¥³©§¨¦Æ§¦§§Ÿ½̈§©̧§§¥½¦§©−©

:éðebä úçtLî éðeâì éìàöçiäèîúçtLî øöéì ©©§§¥¦®§¦¾¦§©−©©¦«§¥¾¤¦§©−©
ì éøöiä:éîlMä úçtLî ílLðúçtLî älà ©¦§¦®§¦¥¾¦§©−©©¦¥¦«¥²¤¦§§¬Ÿ

íéraøàå äMîç íäéã÷ôe íúçtLîì éìzôð©§¨¦−§¦§§Ÿ®̈§ª´¥¤½£¦¨¯§©§¨¦²
:úBàî òaøàå óìààðìàøNé éða éãe÷t älà ¤−¤§©§©¬¥«¥À¤§¥Æ§¥´¦§¨¥½

ìLe úBàî òáL óìàå óìà úBàî-LL:íéLô ¥«¥¬¤−¤¨¨®¤§©¬¥−§¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz qgpt t"y zgiy)

Ì˙B‡ Ì˙Èk‰Â ÌÈ�È„n‰ ˙‡ ¯B¯ˆ(יז (כה, »∆«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆»

ויׁש והּכיתם". צרֹור ּכפל "לּמה הּקדֹוׁש, החּיים ּבאֹור ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָוהקׁשה

היינּו "צרֹור" ׁשּכן זה, ּכפל לבאר צרי אינֹו ׁשרׁש"י ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלֹומר,

אֹותם" ׁשהּכאה,(רש"י)"לאּיב מעצמֹו מבין למקרא' חמׁש ּו'בן , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּובפרט ּבלבד. מּׂשנאה יֹותר חמּורה חרב, לפי הּכאה ּגם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּכֹולל

ׁשל (הּׁשלילה מֹואב את ּתצר "אל ּדברים ּבפרׁשת )ˆ¯B¯ּכׁשּילמד ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ»

ׁשל (הּׁשלילה מלחמה" ּבם ּתתּגר ).Ì˙Èk‰Âואל ְְְְִִִֶַַָָָָָ¿ƒƒ∆

éùéìùáð:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåâðälàì ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¨¥À¤
õøàä ÷ìçz:úBîL øtñîa äìçðaãðáøì ¥«¨¥¬¨¨²¤§©«£−̈§¦§©¬¥«¨©À

éôì Léà Búìçð èérîz èrîìå Búìçð äaøz©§¤Æ©«£¨½§©«§©¾©§¦−©«£¨®¦µ§¦´
:Búìçð ïzé åéã÷ôäðõøàä-úà ÷ìçé ìøBâa-Cà §ª½̈ª©−©«£¨«©§¾̈¥«¨¥−¤¨®̈¤

ì:eìçðé íúáà-úBèî úBîLåðìøBbä ét-ìr ¦§¬©«£Ÿ−̈¦§¨«©¦Æ©½̈
:èrîì áø ïéa Búìçð ÷ìçzñæðéãe÷ô älàå ¥«¨¥−©«£¨®¥¬©−¦§¨«§¥̧¤§¥´

úä÷ì épLøbä úçtLî ïBLøâì íúçtLîì éålä©¥¦»§¦§§Ÿ¨¼§¥«§À¦§©̧©Æ©¥´§ª¦½¦§¾̈
:éøønä úçtLî éøøîì éúäwä úçtLî¦§©−©©§¨¦®¦§¨¦¾¦§©−©©§¨¦«

çðúçtLî éðálä úçtLî éåì úçtLî | älà¥´¤¦§§´Ÿ¥¦À¦§©̧©©¦§¦¹¦§©³©
éLenä úçtLî éìçnä úçtLî éðøáçä©«¤§Ÿ¦Æ¦§©³©©©§¦Æ¦§©´©©¦½

íøîr-úà ãìBä úä÷e éçøwä úçtLî:èð| íLå ¦§©−©©¨§¦®§−̈¦¬¤©§¨«§¥´
éåìì dúà äãìé øLà éåì-úa ãáëBé íøîr úLà¥´¤©§À̈¤̧¤Æ©¥¦½£¤̧¨«§¨¬Ÿ¨²§¥¦−
úàå äLî-úàå ïøäà-úà íøîrì ãìzå íéøöîa§¦§¨®¦©¥´¤§©§À̈¤©«£ŸÆ§¤¤½§¥−

:íúçà íéøîñ-úàå áãð-úà ïøäàì ãìeiå ¦§¨¬£Ÿ¨«©¦¨¥´§©«£½Ÿ¤¨−̈§¤
:øîúéà-úàå øærìà-úà àeäéáààñáãð úîiå £¦®¤¤§¨−̈§¤¦«¨¨«©¨¬¨¨−̈

:ýåýé éðôì äøæ-Là íáéø÷äa àeäéáàåáñeéäiå ©«£¦®§©§¦¨¬¥«¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«©¦«§´
ìL íäéã÷ôLãç-ïaî øëæ-ìk óìà íéøNrå äL §ª«¥¤À§¨³§¤§¦Æ¤½¤¨¨−̈¦¤´Ÿ¤

ék ìàøNé éða CBúa eã÷túä àì | ék äìrîå̈®̈§¨¦´´Ÿ¨§¨«§À§Æ§¥´¦§¨¥½Â¦
:ìàøNé éða CBúa äìçð íäì ïzð-àìâñälà «Ÿ¦©³¨¤Æ©«£½̈§−§¥¬¦§¨¥«¥µ¤

éða-úà eã÷t øLà ïäkä øærìàå äLî éãe÷t§¥´¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®£¤̧¨«§¹¤§¥³
:Bçøé ïcøé ìr áàBî úáøra ìàøNéãñälàáe ¦§¨¥Æ§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«§¥̧¤Æ

øLà ïäkä ïøäàå äLî éãe÷tî Léà äéä-àìŸ¨´¨¦½¦§¥´¤½§©«£−Ÿ©Ÿ¥®£¤¬
:éðéñ øaãîa ìàøNé éða-úà eã÷täñøîà-ék ¨«§²¤§¥¬¦§¨¥−§¦§©¬¦¨«¦«¨©³

íäî øúBð-àìå øaãna eúîé úBî íäì ýåýé§Ÿ̈Æ¨¤½¬¨ª−©¦§¨®§«Ÿ©³¥¤Æ
:ïeð-ïa rLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék Léàñ ¦½¦µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©¦«

æëàãrìb-ïa øôç-ïa ãçôìö úBða äðáø÷zå©¦§©¹§¨§´§¨§À̈¤¥³¤¤¦§¨Æ
óñBé-ïá äMðî úçtLîì äMðî-ïa øéëî-ïa¤¨¦´¤§©¤½§¦§§−Ÿ§©¤´¤¥®
äkìîe äìâçå ärð äìçî åéúða úBîL älàå§¥̧¤Æ§´§Ÿ½̈©§¨´Ÿ½̈§¨§¨¬¦§−̈

:äöøúåáøærìà éðôìå äLî éðôì äðãîrzå §¦§¨«©©«£¹Ÿ§¨¦§¥´¤À§¦§¥Æ¤§¨¨´
käãrBî-ìäà çút äãrä-ìëå íàéNpä éðôìå ïä ©Ÿ¥½§¦§¥¬©§¦¦−§¨¨«¥®̈¤¬©«Ÿ¤¥−

:øîàìâCBúa äéä-àì àeäå øaãna úî eðéáà ¥«Ÿ¨¦»»¥´©¦§¨¼§¸«Ÿ¨¹̈§´

iying ,iriax - gk - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Bàèçá-ék çø÷-úãra ýåýé-ìr íéãrBpä äãrä̈«¥À̈©«¨¦²©§Ÿ̈−©«£©®Ÿ©¦«§¤§´
:Bì eéä-àì íéðáe úîãeðéáà-íL òøbé änì ¥½¨¦−Ÿ¨¬«¨´¨¦¨©³¥«¨¦̧Æ

äfçà eðl-äðz ïa Bì ïéà ék BzçtLî CBzî¦´¦§©§½¦²¥¬−¥®§¨¨´£ª½̈
:eðéáà éçà CBúaäètLî-úà äLî áø÷iåïéðôì §−£¥¬¨¦«©©§¥¬¤²¤¦§¨−̈¦§¥¬

:ýåýéô §Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr bi zegiy ihewl)

ÔËtLÓ ˙‡ ‰LÓ ·¯˜iÂ(ה (כז, ««¿≈…∆∆ƒ¿»»

מּמּנּו" הלכה לפרׁש(רש"י)"נתעּלמה ּמכריחֹו מה לׁשאל, ויׁש . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

יׁש ּדהּנה לֹומר, ויׁש מה'. זֹו הלכה ׁשמע ׁשּלא יּתכן והרי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּכן,

להם יהיה "ּכי (ּכמֹו ל"ּדברן" "מׁשּפטן" ּבין באc·¯הבּדל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ»»ָ

וטריא.c·¯אלי"). וׁשקלא טענֹות -ËtLÓוהקׁשה ּדין. ּפסק - ֵַ»»ְְְְְַַָָָƒ¿»ְְְִַָֻ

"את הקריב אי ההלכה, את ידע ׁשּלא ּכיון לכןÔËtLÓלֹו: ." ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹƒ¿»»ֵָ

מּמּנּו. ׁשּנתעּלמה אּלא ההלכה, את ידע ׁשאכן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמפרׁש

éòéáøå:øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiåæúBða ïk ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¥À§´
CBúa äìçð úfçà íäì ïzz ïúð úøác ãçôìö§¨§¨»«Ÿ§Ÿ¼¨¸Ÿ¦¥³¨¤Æ£ª©´©«£½̈§−
:ïäì ïäéáà úìçð-úà zøáräå íäéáà éçà£¥´£¦¤®§©«£©§¨²¤©«£©¬£¦¤−¨¤«

çïáe úeîé-ék Léà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦´¦«¨À¥Æ
:Bzáì Búìçð-úà ízøáräå Bì ïéàèBì ïéà-íàå ¥´½§©«£©§¤¬¤©«£¨−§¦«§¦¥¬−

:åéçàì Búìçð-úà ízúðe úaéíéçà Bì ïéà-íàå ©®§©¤¬¤©«£¨−§¤¨«§¦¥¬−©¦®
:åéáà éçàì Búìçð-úà ízúðeàéíéçà ïéà-íàå §©¤¬¤©«£¨−©«£¥¬¨¦«§¦¥´©¦»
ì Búìçð-úà ízúðe åéáàìåéìà áøwä BøàL §¨¦¼§©¤´¤©«£¨À¦§¥º©¨¬Ÿ¥¨²

úwçì ìàøNé éðáì äúéäå dúà Løéå BzçtLnî¦¦§©§−§¨©´Ÿ¨®§¨̧§¹̈¦§¥³¦§¨¥Æ§ª©´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ètLîôáéøîàiå ¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©³Ÿ¤

äàøe äfä íéøárä øä-ìà äìr äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½£¥²¤©¬¨«£¨¦−©¤®§¥Æ
àä-úà:ìàøNé éðáì ézúð øLà õøâéäúéàøå ¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥¬¦§¨¥«§¨¦´¨

énr-ìà zôñàðå dúàóñàð øLàk äzà-íb E Ÿ½̈§¤«¡©§¨¬¤©¤−©¨®¨©«£¤¬¤«¡©−
éçà ïøäà:Eãéïö-øaãîa ét íúéøî øLàk ©«£¬Ÿ¨¦«©«£¤Á§¦¤̧¦¹§¦§©¦À

íä íäéðérì íéná éðLéc÷äì äãrä úáéøîa¦§¦©Æ¨«¥½̈§©§¦¥¬¦©©−¦§¥«¥¤®¥²
:ïö-øaãî Lã÷ úáéøî-éîñåèäLî øaãéå ¥«§¦©¬¨¥−¦§©¦«©§©¥´¤½

:øîàì ýåýé-ìàæè-ìëì úçeøä éäìà ýåýé ã÷ôé ¤§Ÿ̈−¥«Ÿ¦§´Ÿ§Ÿ̈½¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ§¨
:äãrä-ìr Léà øNaæéøLàå íäéðôì àöé-øLà ¨®̈¦−©¨«¥¨«£¤¥¥´¦§¥¤À©«£¤³

äéäú àìå íàéáé øLàå íàéöBé øLàå íäéðôì àáé̈ŸÆ¦§¥¤½©«£¤¬«¦¥−©«£¤´§¦¥®§³Ÿ¦«§¤Æ
:ärø íäì-ïéà øLà ïàvk ýåýé úãrçéøîàiå £©´§Ÿ̈½©¾Ÿ£¤¬¥«¨¤−Ÿ¤«©¸Ÿ¤

Léà ïeð-ïa rLBäé-úà Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈¹¤¤À©§Æ¤§ª´©¦½¦−
:åéìr Eãé-úà zëîñå Ba çeø-øLàèézãîräå £¤´©®§¨«©§¨¬¤¨«§−¨¨«§©«£©§¨´

äúéeöå äãrä-ìk éðôìå ïäkä øærìà éðôì BúàŸÀ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥¨®§¦¦¨¬

:íäéðérì BúàëeòîLé ïrîì åéìr EãBäî äzúðå Ÿ−§¥«¥¤«§¨«©¨¬¥«§−¨¨®§©´©¦§§½
:ìàøNé éða úãr-ìkàëøærìà éðôìåãîré ïäkä ¨£©−§¥¬¦§¨¥«§¦§¥̧¤§¨¨³©Ÿ¥Æ©«£½Ÿ

eàöé åét-ìr ýåýé éðôì íéøeàä ètLîa Bì ìàLå§¨¬©²§¦§©¬¨«¦−¦§¥´§Ÿ̈®©¦̧¥«§¹
-ìëå Bzà ìàøNé-éða-ìëå àeä eàáé åét-ìrå§©¦´¨ÀŸ²§¨§¥«¦§¨¥¬¦−§¨

:äãräáëçwiå Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nriå ¨«¥¨«©©´©¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´
éðôìå ïäkä øærìà éðôì eäãîriå rLBäé-úà¤§ªÀ©©©«£¦¥¸Æ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−

:äãrä-ìkâëøLàk eäeöéå åéìr åéãé-úà Cîñiå ¨¨«¥¨«©¦§¯Ÿ¤¨¨²¨−̈©§©¥®©«£¤²
:äLî-ãéa ýåýé øacô ¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

éùéîççëà:øîàl äNî-ìà ýåýé øaãéåáåö ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©µ
éîçì éðaø÷-úà íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¤¨§¨¦̧©§¦¹
:BãrBîa éì áéø÷äì eøîLz éççéð çéø éMàì§¦©À¥µ©¦«Ÿ¦½¦§§¾§©§¦¬¦−§«£«

âýåýéì eáéø÷z øLà äMàä äæ íäì zøîàå§¨«©§¨´¨¤½¤µ¨«¦¤½£¤¬©§¦−©«Ÿ̈®
:ãéîú äìò íBiì íéðL íîéîú äðL-éða íéNák§¨¦̧§¥«¨¨¯§¦¦²§©¬¦©−Ÿ¨¬¨¦«

ãéðMä Nákä úàå ø÷aá äNrz ãçà Nákä-úà¤©¤¬¤¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½
:íéaørä ïéa äNrzäúìñ äôéàä úéøéNrå ©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦©«£¦¦¯¨«¥¨²−Ÿ¤

:ïéää úréáø úéúk ïîLa äìeìa äçðîìåúìò §¦§®̈§¨²§¤¬¤¨¦−§¦¦¬©¦«Ÿ©−
:ýåýéì äMà ççéð çéøì éðéñ øäa äéNrä ãéîz̈¦®¨«£ª¨Æ§©´¦©½§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«

æCñð Cqä Lãwa ãçàä Nákì ïéää úréáø Bkñðå§¦§Æ§¦¦´©¦½©¤−¤¨«¤¨®©ÀŸ¤©¥²¤¬¤
:ýåýéì øëLçúàåïéa äNrz éðMä Nákä ¥−̈©«Ÿ̈«§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´

çéø äMà äNrz Bkñðëe ø÷aä úçðîk íéaørä̈«©§¨®¦§¦§©̧©³Ÿ¤§¦§Æ©«£¤½¦¥²¥¬©
:ýåýéì ççéðôè-éða íéNáë-éðL úaMä íBéáe ¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«

äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe íîéîz äðL̈−̈§¦¦®§¥´¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬
:Bkñðå ïîMáéãéîzä úìò-ìr BzaLa úaL úìò ©¤−¤§¦§«Ÿ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬©¨¦−

:dkñðåôàéýåýéì äìò eáéø÷z íëéLãç éLàøáe §¦§¨«§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®
äðL-éða íéNák ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða íéøẗ¦¸§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦¯§¥«¨¨²

:íîéîz äráLáéìLeäçðî úìñ íéðøNr äL ¦§−̈§¦¦«§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ
äçðî úìñ íéðøNr éðLe ãçàä øtì ïîMá äìeìa§¨´©¤½¤©−̈¨«¤¨®§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ

:ãçàä ìéàì ïîMá äìeìaâéúìñ ïBøOr ïøOrå §¨´©¤½¤¨©−¦¨«¤¨«§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤
ççéð çéø äìò ãçàä Nákì ïîMá äìeìa äçðî¦§¨Æ§¨´©¤½¤©¤−¤¨«¤¨®Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©

:ýåýéì äMàãéøtì äéäé ïéää éöç íäékñðå ¦¤−©«Ÿ̈«§¦§¥¤À£¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈
úàæ ïéé Nákì ïéää úréáøe ìéàì ïéää úLéìLe§¦¦¯©¦´¨©À¦§¦¦¬©¦²©¤−¤¨®¦´Ÿ

:äðMä éLãçì BLãça Lãç úìòåèíéfr øérNe Ÿ©¬¸Ÿ¤Æ§¨§½§¨§¥−©¨¨«§¦̧¦¦¬
äNré ãéîzä úìò-ìr ýåýéì úàhçì ãçà¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®©Ÿ©¯©¨¦²¥«¨¤−

:Bkñðåñ §¦§«



קפה iying ,iriax - gk - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Bàèçá-ék çø÷-úãra ýåýé-ìr íéãrBpä äãrä̈«¥À̈©«¨¦²©§Ÿ̈−©«£©®Ÿ©¦«§¤§´
:Bì eéä-àì íéðáe úîãeðéáà-íL òøbé änì ¥½¨¦−Ÿ¨¬«¨´¨¦¨©³¥«¨¦̧Æ

äfçà eðl-äðz ïa Bì ïéà ék BzçtLî CBzî¦´¦§©§½¦²¥¬−¥®§¨¨´£ª½̈
:eðéáà éçà CBúaäètLî-úà äLî áø÷iåïéðôì §−£¥¬¨¦«©©§¥¬¤²¤¦§¨−̈¦§¥¬

:ýåýéô §Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr bi zegiy ihewl)

ÔËtLÓ ˙‡ ‰LÓ ·¯˜iÂ(ה (כז, ««¿≈…∆∆ƒ¿»»

מּמּנּו" הלכה לפרׁש(רש"י)"נתעּלמה ּמכריחֹו מה לׁשאל, ויׁש . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

יׁש ּדהּנה לֹומר, ויׁש מה'. זֹו הלכה ׁשמע ׁשּלא יּתכן והרי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּכן,

להם יהיה "ּכי (ּכמֹו ל"ּדברן" "מׁשּפטן" ּבין באc·¯הבּדל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ»»ָ

וטריא.c·¯אלי"). וׁשקלא טענֹות -ËtLÓוהקׁשה ּדין. ּפסק - ֵַ»»ְְְְְַַָָָƒ¿»ְְְִַָֻ

"את הקריב אי ההלכה, את ידע ׁשּלא ּכיון לכןÔËtLÓלֹו: ." ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹƒ¿»»ֵָ

מּמּנּו. ׁשּנתעּלמה אּלא ההלכה, את ידע ׁשאכן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמפרׁש

éòéáøå:øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiåæúBða ïk ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¥À§´
CBúa äìçð úfçà íäì ïzz ïúð úøác ãçôìö§¨§¨»«Ÿ§Ÿ¼¨¸Ÿ¦¥³¨¤Æ£ª©´©«£½̈§−
:ïäì ïäéáà úìçð-úà zøáräå íäéáà éçà£¥´£¦¤®§©«£©§¨²¤©«£©¬£¦¤−¨¤«

çïáe úeîé-ék Léà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦´¦«¨À¥Æ
:Bzáì Búìçð-úà ízøáräå Bì ïéàèBì ïéà-íàå ¥´½§©«£©§¤¬¤©«£¨−§¦«§¦¥¬−

:åéçàì Búìçð-úà ízúðe úaéíéçà Bì ïéà-íàå ©®§©¤¬¤©«£¨−§¤¨«§¦¥¬−©¦®
:åéáà éçàì Búìçð-úà ízúðeàéíéçà ïéà-íàå §©¤¬¤©«£¨−©«£¥¬¨¦«§¦¥´©¦»
ì Búìçð-úà ízúðe åéáàìåéìà áøwä BøàL §¨¦¼§©¤´¤©«£¨À¦§¥º©¨¬Ÿ¥¨²

úwçì ìàøNé éðáì äúéäå dúà Løéå BzçtLnî¦¦§©§−§¨©´Ÿ¨®§¨̧§¹̈¦§¥³¦§¨¥Æ§ª©´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ètLîôáéøîàiå ¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©³Ÿ¤

äàøe äfä íéøárä øä-ìà äìr äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½£¥²¤©¬¨«£¨¦−©¤®§¥Æ
àä-úà:ìàøNé éðáì ézúð øLà õøâéäúéàøå ¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥¬¦§¨¥«§¨¦´¨

énr-ìà zôñàðå dúàóñàð øLàk äzà-íb E Ÿ½̈§¤«¡©§¨¬¤©¤−©¨®¨©«£¤¬¤«¡©−
éçà ïøäà:Eãéïö-øaãîa ét íúéøî øLàk ©«£¬Ÿ¨¦«©«£¤Á§¦¤̧¦¹§¦§©¦À

íä íäéðérì íéná éðLéc÷äì äãrä úáéøîa¦§¦©Æ¨«¥½̈§©§¦¥¬¦©©−¦§¥«¥¤®¥²
:ïö-øaãî Lã÷ úáéøî-éîñåèäLî øaãéå ¥«§¦©¬¨¥−¦§©¦«©§©¥´¤½

:øîàì ýåýé-ìàæè-ìëì úçeøä éäìà ýåýé ã÷ôé ¤§Ÿ̈−¥«Ÿ¦§´Ÿ§Ÿ̈½¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ§¨
:äãrä-ìr Léà øNaæéøLàå íäéðôì àöé-øLà ¨®̈¦−©¨«¥¨«£¤¥¥´¦§¥¤À©«£¤³

äéäú àìå íàéáé øLàå íàéöBé øLàå íäéðôì àáé̈ŸÆ¦§¥¤½©«£¤¬«¦¥−©«£¤´§¦¥®§³Ÿ¦«§¤Æ
:ärø íäì-ïéà øLà ïàvk ýåýé úãrçéøîàiå £©´§Ÿ̈½©¾Ÿ£¤¬¥«¨¤−Ÿ¤«©¸Ÿ¤

Léà ïeð-ïa rLBäé-úà Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈¹¤¤À©§Æ¤§ª´©¦½¦−
:åéìr Eãé-úà zëîñå Ba çeø-øLàèézãîräå £¤´©®§¨«©§¨¬¤¨«§−¨¨«§©«£©§¨´

äúéeöå äãrä-ìk éðôìå ïäkä øærìà éðôì BúàŸÀ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥¨®§¦¦¨¬

:íäéðérì BúàëeòîLé ïrîì åéìr EãBäî äzúðå Ÿ−§¥«¥¤«§¨«©¨¬¥«§−¨¨®§©´©¦§§½
:ìàøNé éða úãr-ìkàëøærìà éðôìåãîré ïäkä ¨£©−§¥¬¦§¨¥«§¦§¥̧¤§¨¨³©Ÿ¥Æ©«£½Ÿ

eàöé åét-ìr ýåýé éðôì íéøeàä ètLîa Bì ìàLå§¨¬©²§¦§©¬¨«¦−¦§¥´§Ÿ̈®©¦̧¥«§¹
-ìëå Bzà ìàøNé-éða-ìëå àeä eàáé åét-ìrå§©¦´¨ÀŸ²§¨§¥«¦§¨¥¬¦−§¨

:äãräáëçwiå Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nriå ¨«¥¨«©©´©¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´
éðôìå ïäkä øærìà éðôì eäãîriå rLBäé-úà¤§ªÀ©©©«£¦¥¸Æ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−

:äãrä-ìkâëøLàk eäeöéå åéìr åéãé-úà Cîñiå ¨¨«¥¨«©¦§¯Ÿ¤¨¨²¨−̈©§©¥®©«£¤²
:äLî-ãéa ýåýé øacô ¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

éùéîççëà:øîàl äNî-ìà ýåýé øaãéåáåö ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©µ
éîçì éðaø÷-úà íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¤¨§¨¦̧©§¦¹
:BãrBîa éì áéø÷äì eøîLz éççéð çéø éMàì§¦©À¥µ©¦«Ÿ¦½¦§§¾§©§¦¬¦−§«£«

âýåýéì eáéø÷z øLà äMàä äæ íäì zøîàå§¨«©§¨´¨¤½¤µ¨«¦¤½£¤¬©§¦−©«Ÿ̈®
:ãéîú äìò íBiì íéðL íîéîú äðL-éða íéNák§¨¦̧§¥«¨¨¯§¦¦²§©¬¦©−Ÿ¨¬¨¦«

ãéðMä Nákä úàå ø÷aá äNrz ãçà Nákä-úà¤©¤¬¤¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½
:íéaørä ïéa äNrzäúìñ äôéàä úéøéNrå ©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦©«£¦¦¯¨«¥¨²−Ÿ¤

:ïéää úréáø úéúk ïîLa äìeìa äçðîìåúìò §¦§®̈§¨²§¤¬¤¨¦−§¦¦¬©¦«Ÿ©−
:ýåýéì äMà ççéð çéøì éðéñ øäa äéNrä ãéîz̈¦®¨«£ª¨Æ§©´¦©½§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«

æCñð Cqä Lãwa ãçàä Nákì ïéää úréáø Bkñðå§¦§Æ§¦¦´©¦½©¤−¤¨«¤¨®©ÀŸ¤©¥²¤¬¤
:ýåýéì øëLçúàåïéa äNrz éðMä Nákä ¥−̈©«Ÿ̈«§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´

çéø äMà äNrz Bkñðëe ø÷aä úçðîk íéaørä̈«©§¨®¦§¦§©̧©³Ÿ¤§¦§Æ©«£¤½¦¥²¥¬©
:ýåýéì ççéðôè-éða íéNáë-éðL úaMä íBéáe ¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«

äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe íîéîz äðL̈−̈§¦¦®§¥´¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬
:Bkñðå ïîMáéãéîzä úìò-ìr BzaLa úaL úìò ©¤−¤§¦§«Ÿ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬©¨¦−

:dkñðåôàéýåýéì äìò eáéø÷z íëéLãç éLàøáe §¦§¨«§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®
äðL-éða íéNák ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða íéøẗ¦¸§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦¯§¥«¨¨²

:íîéîz äráLáéìLeäçðî úìñ íéðøNr äL ¦§−̈§¦¦«§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ
äçðî úìñ íéðøNr éðLe ãçàä øtì ïîMá äìeìa§¨´©¤½¤©−̈¨«¤¨®§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ

:ãçàä ìéàì ïîMá äìeìaâéúìñ ïBøOr ïøOrå §¨´©¤½¤¨©−¦¨«¤¨«§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤
ççéð çéø äìò ãçàä Nákì ïîMá äìeìa äçðî¦§¨Æ§¨´©¤½¤©¤−¤¨«¤¨®Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©

:ýåýéì äMàãéøtì äéäé ïéää éöç íäékñðå ¦¤−©«Ÿ̈«§¦§¥¤À£¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈
úàæ ïéé Nákì ïéää úréáøe ìéàì ïéää úLéìLe§¦¦¯©¦´¨©À¦§¦¦¬©¦²©¤−¤¨®¦´Ÿ

:äðMä éLãçì BLãça Lãç úìòåèíéfr øérNe Ÿ©¬¸Ÿ¤Æ§¨§½§¨§¥−©¨¨«§¦̧¦¦¬
äNré ãéîzä úìò-ìr ýåýéì úàhçì ãçà¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®©Ÿ©¯©¨¦²¥«¨¤−

:Bkñðåñ §¦§«



iriayקפו ,iyy - hk - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr ai zegiy ihewl)

Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ Âˆ(ב (כח, «∆¿≈ƒ¿»≈

עלי" ּבני את צּוה ּבני, על מצּוני ׁשאּתה והינּו,(רש"י)"עד . ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ

לפניהם יצא "אׁשר איׁש למּנֹות מׁשה לבּקׁשת מענה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּבתֹור

להם אין אׁשר ּכּצאן ה' עדת תהיה ולא . . לפניהם יבא ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹואׁשר

זה קרּבן ּדהּנה לבאר, ויׁש הּתמיד. ּקרּבן על נצטּוה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָרֹועה",

ו"עֹולם ּבעֹולם רֹועה" ׁש"אין הּטעּות את ׁשֹולל ּבכלל) ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ(וקרּבנֹות

ׁשל הּפרטית ּבהׁשּגחתֹו מתנהג ׁשהעֹולם ּומגּלה נֹוהג", ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכמנהגֹו

לפניהם". יבא ואׁשר לפניהם יצא "אׁשר זה ׁשהּוא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהּקּב"ה,

éùùæèLãçì íBé øNr äraøàa ïBLàøä Lãçáe©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²−©®Ÿ¤
:ýåýéì çñtæéç äfä Lãçì íBé øNr äMîçáeâ ¤−©©«Ÿ̈«©«£¦¨̧¨¨¬²©¬Ÿ¤©¤−®̈

:ìëàé úBvî íéîé úráLçé-àø÷î ïBLàøä íBia ¦§©´¨¦½©−¥«¨¥«©¬¨«¦−¦§¨
:eNrú àì äãár úëàìî-ìk Lã÷èéízáø÷äå ®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«§¦§©§¤̧

ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða íéøt ýåýéì äìò äMà¦¤³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²§©−¦§©´¦¤®̈
:íëì eéäé íîéîz äðL éða íéNáë äráLå§¦§¨³§¨¦Æ§¥´¨½̈§¦¦−¦«§¬¨¤«

ëìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeøtì íéðøNr äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©®̈¤§¨̧¤§Ÿ¦¹©À̈
:eNrz ìéàì íéðøNr éðLeàëäNrz ïBøOr ïBøOr §¥¯¤§Ÿ¦²¨©−¦©«£«¦¨³¦¨Æ©«£¤½

ì ãçàä Nákì:íéNákä úráLáëúàhç øérNe ©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«§¦¬©−̈
:íëéìr øtëì ãçàâëøLà ø÷aä úìò ãálî ¤¨®§©¥−£¥¤«¦§©ÆŸ©´©½Ÿ¤£¤−

:älà-úà eNrz ãéîzä úìòìãëeNrz älàk §Ÿ©´©¨¦®©«£−¤¥«¤¨¥¹¤©«£³
ýåýéì ççéð-çéø äMà íçì íéîé úráL íBiì©Æ¦§©´¨¦½¤²¤¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®

:Bkñðå äNré ãéîzä úìBò-ìräëéréáMä íBiáe ©©¯©¨¦²¥«¨¤−§¦§«©Æ©§¦¦½
àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ

:eNrúñåëäçðî íëáéø÷äa íéøekaä íBéáe ©«£«§´©¦¦À§©§¦¸§¤¹¦§¨³
íëì äéäé Lã÷-àø÷î íëéúòáLa ýåýéì äLãç£¨¨Æ©«Ÿ̈½§¨«ª−Ÿ¥¤®¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½

úëàìî-ìk:eNrú àì äãáræëäìBò ízáø÷äå ¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«§¦§©§¤̧¹̈
ãçà ìéà íéðL ø÷á-éða íéøt ýåýéì ççéð çéøì§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²§©−¦©´¦¤®̈

:äðL éða íéNáë äráLçëäìeìa úìñ íúçðîe ¦§¨¬§¨¦−§¥¬¨¨«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´
ìL ïîMáíéðøNr éðL ãçàä øtì íéðøNr äL ©®̈¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©¨´¨«¤½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½

:ãçàä ìéàìèëãçàä Nákì ïBøOr ïBøOr ¨©−¦¨«¤¨«¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤®̈
ì:íéNákä úráLìøtëì ãçà íéfr øérN §¦§©−©§¨¦«§¦¬¦¦−¤¨®§©¥−

:íëéìràìeNrz Búçðîe ãéîzä úìò ãálî £¥¤«¦§©ºŸ©¯©¨¦²¦§¨−©«£®
:íäékñðå íëì-eéäé íîéîzôèëàLãçáe §¦¦¬¦«§¨¤−§¦§¥¤«©¸Ÿ¤

íëì äéäé Lã÷-àø÷î Lãçì ãçàa éréáMä©§¦¦¹§¤¨´©ÀŸ¤¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½
äéäé äreøz íBé eNrú àì äãár úëàìî-ìk̈§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®¬§−̈¦«§¤¬

:íëìáøt ýåýéì ççéð çéøì äìò íúéNrå ¨¤«©«£¦¤̧Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¯

äráL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà ø÷a-ïa¤¨¨²¤−̈©´¦¤¨®§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈
:íîéîzâìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeäL §¦¦«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³

éðL øtì íéðøNr:ìéàì íéðøNrããçà ïBøOrå ¤§Ÿ¦Æ©½̈§¥¬¤§Ÿ¦−¨¨«¦§¦¨´¤½̈
ì ãçàä Nákì:íéNákä úráLäíéfr-øérNe ©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«§¦«¦¦¬

:íëéìr øtëì úàhç ãçàåLãçä úìò ãálî ¤−̈©®̈§©¥−£¥¤«¦§©ÁŸ©̧©¹Ÿ¤
íäékñðå dúçðîe ãéîzä úìòå dúçðîe¦§¨À̈§Ÿ©³©¨¦Æ¦§¨½̈§¦§¥¤−

:ýåýéì äMà ççéð çéøì íètLîkñæøBNráe §¦§¨®̈§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«¤«¨Á
íëì äéäé Lã÷-àø÷î äfä éréáMä Lãçì©¸Ÿ¤©§¦¦¹©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½
:eNrú àì äëàìî-ìk íëéúLôð-úà íúéprå§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®¨§¨−̈¬Ÿ©«£«

çãçà ø÷a-ïa øt ççéð çéø ýåýéì äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¨³©«Ÿ̈Æ¥´©¦½Ÿ©©¯¤¨¨²¤−̈
eéäé íîéîz äráL äðL-éða íéNák ãçà ìéà©´¦¤®̈§¨¦³§¥«¨¨Æ¦§½̈§¦¦−¦«§¬

:íëìèìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeäL ¨¤«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©®̈¤§¨³
øNr:ãçàä ìéàì íéðøNr éðL øtì íéðéïBøOr ¤§Ÿ¦Æ©½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«¦¨Æ

ì ãçàä Nákì ïBøOr:íéNákä úráLàé-øérN ¦¨½©¤−¤¨«¤®̈§¦§©−©§¨¦«§¦«
úìòå íéøtkä úàhç ãálî úàhç ãçà íéfr¦¦¬¤−̈©¨®¦§©º©©³©¦ª¦Æ§Ÿ©´

:íäékñðå dúçðîe ãéîzäñ ©¨¦½¦§¨−̈§¦§¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(137 'nr al zegiy ihewl)

ÌÈ¯eka‰ ÌBÈ·e(כו (כח, ¿«ƒƒ

הּלחם" ׁשּתי ׁשם על חּטים, קציר ּבּכּורי נקרא הּׁשבּועֹות ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ"חג

והּנה,(רש"י) ּפה. וׁשּבעל ׁשּבכתב לּתֹורה רֹומזים הּלחם ׁשּתי .ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשהרי הּתֹורה, לנֹותן הּבּטּול יֹותר מרּגׁש ׁשּבכתב ּתֹורה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּבלּמּוד

ּבנּגּוד ּתֹורה, ּתלמּוד מצות קּים קאמר מאי ידע ולא ּבּה ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹהּקֹורא

והקרבת ּכלל. לּמּוד נחׁשב ׁשאינֹו ּפה, ׁשּבעל הּלחםÈzLלּתֹורה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ¿≈ֶֶַ

ׁשל להבנה לחּדר צרי ׁשּבכתב ּתֹורה ׁשל ׁשהּבּטּול ּכ על ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמֹורה

ּפה. ׁשּבעל ְֶֶַָּתֹורה

éòéáùáé-àø÷î éréáMä Lãçì íBé øNr äMîçáe©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À¦§¨
eNrú àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷̧Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®

:íéîé úráL ýåýéì âç íúbçåâéäìò ízáø÷äå §©Ÿ¤¬©²©«Ÿ̈−¦§©¬¨¦«§¦§©§¤̧Ÿ¹̈
ìL ø÷á-éða íéøt ýåýéì ççéð çéø äMàøNr äL ¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²§¨¬¨−̈

íîéîz øNr äraøà äðL-éða íéNák íéðL íìéà¥¦´§®̈¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦¬
:eéäéãéìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeäL ¦«§«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧

ì ãçàä øtì íéðøNrìLéðL íéøt øNr äL ¤§Ÿ¦¹©¨´¨«¤À̈¦§¨³¨¨Æ¨¦½§¥³
ì ãçàä ìéàì íéðøNr:íìéàä éðLåèïBøOrå ¤§Ÿ¦Æ¨©´¦¨«¤½̈¦§¥−¨«¥¦«§¦¨Æ

:íéNák øNr äraøàì ãçàä Nákì ïBøOr¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§©§¨¨¬¨−̈§¨¦«
æèãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfr-øérNe§¦«¦¦¬¤−̈©®̈¦§©ÆŸ©´©¨¦½

:dkñðå dúçðîñæéø÷á-éða íéøt éðMä íBiáe ¦§¨−̈§¦§¨«©´©¥¦À¨¦¯§¥«¨¨²

xihtn - l - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äraøà äðL-éða íéNák íéðL íìéà øNr íéðL§¥¬¨−̈¥¦´§®̈¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬
:íîéîz øNrçéíìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe ¨−̈§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯

:ètLnk íøtñîa íéNákìåèéãçà íéfr-øérNe §©§¨¦²§¦§¨−̈©¦§¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:íäékñðå dúçðîe ãéîzä úìò ãálî úàhçñ ©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¥¤«
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˙¯ˆÚּבחג ׁשּנמׁשכּו ההמׁשכֹות ּכל ּוקליטה. עצירה לׁשֹון - ¬∆∆ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

ּבׁשמיני ("לכם") ּבפנימּיּות ּבּנפׁש נקלטֹות מּקיף, ּבדר ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֻהּסּכֹות
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ּבׁשמיני ("לכם") ּבפנימּיּות ּבּנפׁש נקלטֹות מּקיף, ּבדר ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֻהּסּכֹות

תורה)עצרת "ּתהּוּון(לקוטי יֹונתן ּׁשּתרּגם מה לבאר יׁש זה לפי . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הּׂשמחה מהי ּבזה: לדקּדק ׁשּיׁש לבּתיכֹון", מטילכֹון מן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבחדוא

מהמׁשכת היא הּׂשמחה אּלא, לּבית. הּסּכה מן ׁשּיֹוצאים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבכ

ּב'ּבית'. ּבפנימּיּות, הּסּכה ׁשל הּמּקיפים ְִִִִִִֶַַַַַָָֻהאֹורֹות

.ïîéñ ÷"ìçì ,íé÷åñô ç"ñ÷
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לוח זמנים לשבוע פרשת פינחס בערים שונות בעולם קצ
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:415:448:398:419:119:1310:2310:2419:5119:4920:1820:1619:3020:27באר שבע  )ק(

5:365:398:378:399:089:1010:2110:2219:5419:5220:2220:1919:2320:31חיפה )ק( 

5:365:398:378:399:089:1010:2010:2219:5319:5120:2020:1719:1120:27ירושלים )ק( 

5:405:438:388:409:119:1310:2310:2419:5219:5020:1920:1719:3120:29תל אביב )ק(

5:005:068:268:298:589:0110:1810:2120:5920:5521:3621:3120:3721:50אוסטריה וינה )ק(

7:317:299:249:249:569:5610:4610:4617:2017:2317:4717:5117:0518:03אוסטרליה מלבורן )ח(

5:115:178:328:359:059:0810:2410:2620:5320:4921:2821:2320:3221:27אוקראינה אודסה )ק(

4:454:518:118:148:438:4610:0410:0620:4420:4021:2221:1620:2321:20אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

5:035:108:328:369:059:0810:2710:2921:1721:1221:5721:5120:5521:55אוק. ז׳יטומיר )ק(

4:545:008:258:288:569:0010:1810:2121:1221:0721:5221:4620:5021:50אוקראינה קייב )ק(

4:354:418:018:048:338:369:539:5520:3220:2821:0921:0420:1021:08אוקראינה דונייצק )ק(

5:415:469:019:049:329:3510:5110:5321:1621:1221:5021:4620:5522:04איטליה מילאנו )ק(

6:086:098:428:439:129:1210:1410:1518:3118:3118:5318:5318:1318:57אקוואדור קיטו )ח(

7:577:559:549:5310:2610:2511:1711:1718:0018:0418:2718:3017:4518:42ארגנטינה ב. איירס )ח(

9:029:0010:5410:5311:2411:2312:1312:1318:3818:4319:0719:1118:2419:15ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

5:465:508:548:579:279:2910:4210:4420:3720:3421:0721:0420:1721:08ארה״ב בולטימור )ק(

5:305:348:428:449:139:1610:2910:3120:3320:2921:0421:0020:1221:14ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:315:358:428:449:149:1610:3010:3220:3220:2921:0320:5920:1121:14ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:006:059:159:189:479:5011:0411:0621:1421:1121:4621:4220:5421:57ארה״ב דטרויט )ק(

6:256:289:229:249:549:5611:0511:0620:2820:2620:5420:5220:0921:03ארה״ב היוסטן )ק(

5:455:498:488:509:209:2210:3310:3420:1120:0920:3920:3619:5120:47ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:346:379:259:279:5810:0011:0711:0920:1820:1720:4320:4219:5920:52ארה״ב מיאמי )ק(

5:255:308:368:399:099:1210:2510:2720:2820:2520:5920:5620:0821:12ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:195:248:348:379:059:0810:2210:2420:3220:2921:0421:0020:1121:14ארה״ב שיקאגו )ק(

6:526:529:149:149:439:4310:4110:4218:2418:2618:4718:4918:0718:53בוליביה לה פאס )ח(

5:355:429:079:119:399:4311:0211:0521:5921:5422:4022:3321:3722:59בלגיה אנטוורפן )ק(

5:365:439:089:129:409:4311:0211:0521:5921:5422:3922:3321:3722:56בלגיה בריסל )ק(

4:264:348:108:148:428:4610:0810:1121:3521:2822:2322:1521:1222:19בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:446:438:558:549:269:2610:2110:2117:4017:4218:0418:0617:2418:13ברזיל ס. פאולו )ח(

6:296:288:408:409:119:1110:0710:0717:2817:3017:5117:5417:1218:01ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

4:504:578:248:288:568:5910:1910:2121:2121:1522:0221:5620:5822:19בריטניה לונדון )ק(

4:484:558:278:318:599:0310:2410:2721:4021:3322:2522:1721:1722:45בריטניה מנצ׳סטר )ק(

4:524:598:288:318:599:0310:2310:2621:3121:2522:1422:0721:0822:11גרמניה ברלין )ק(

5:215:288:538:569:249:2710:4610:4821:3921:3422:1922:1321:1722:17גרמניה פרנקפורט )ק(

6:486:478:598:589:299:2810:2310:2417:3817:4118:0318:0517:2218:09דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:056:088:508:519:239:2410:3010:3119:2219:2219:4619:4519:0419:49הודו בומביי )ח(

6:006:038:468:489:189:2010:2510:2719:1919:1819:4319:4219:0119:46הודו פונה )ח(

4:534:598:178:208:498:5210:0910:1120:4420:4021:2021:1520:2321:19הונגריה בודפשט )ק(

5:385:428:498:529:219:2410:3710:3920:4120:3821:1221:0820:2021:12טורקיה איסטנבול )ק(

6:086:129:159:179:479:4911:0111:0320:5320:5021:2221:1920:3221:23יוון אתונה )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת פינחס בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:175:238:398:429:119:1410:3110:3321:0220:5821:3821:3320:4121:37מולדובה קישינב )ק(

6:576:599:489:4910:1710:1911:2511:2720:2720:2620:5120:5020:0820:54מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:597:559:429:4110:1510:1311:0111:0117:1117:1617:4117:4616:5717:50ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:095:128:068:088:378:399:479:4919:0919:0819:3519:3318:5019:37נפאל קטמנדו )ח(

7:027:029:319:3210:0410:0411:0611:0619:1819:1919:4019:4119:0119:45סינגפור סינגפור )ח(

4:214:287:588:028:298:339:539:5621:0120:5521:4321:3620:3821:40פולין ורשא )ק(

6:286:288:468:469:199:1910:1710:1717:5918:0118:2218:2317:4318:27פרו לימה )ח(

5:566:029:179:209:499:5211:0811:1021:3521:3122:1022:0521:1422:22צרפת ליאון )ק(

5:535:599:219:249:529:5611:1311:1621:5821:5322:3622:3021:3622:51צרפת פריז )ק(

5:435:448:218:218:508:519:549:5518:2018:2118:4318:4318:0318:47קולומביה בוגוטה )ח(

5:415:468:589:019:309:3310:4710:4921:0421:0021:3721:3320:4321:49קנדה טורונטו )ק(

5:115:178:328:359:039:0610:2210:2420:4720:4321:2121:1720:2621:34קנדה מונטריאול )ק(

5:385:428:398:419:129:1510:2510:2720:0320:0020:3120:2819:4320:32קפריסין לרנקה )ק(

4:515:008:418:459:119:1510:3910:4222:1722:1023:0822:5921:5323:31רוסיה מוסקבה )ק(

5:325:388:558:589:279:3010:4710:4921:2021:1621:5621:5120:5821:55רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

5:345:398:599:029:309:3310:5010:5321:2821:2422:0421:5921:0622:17שוייץ ציריך )ק(

5:545:558:348:359:069:0810:1210:1318:5318:5219:1619:1518:3419:19תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



קצי לוח זמנים לשבוע פרשת פינחס בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:415:448:398:419:119:1310:2310:2419:5119:4920:1820:1619:3020:27באר שבע  )ק(

5:365:398:378:399:089:1010:2110:2219:5419:5220:2220:1919:2320:31חיפה )ק( 

5:365:398:378:399:089:1010:2010:2219:5319:5120:2020:1719:1120:27ירושלים )ק( 

5:405:438:388:409:119:1310:2310:2419:5219:5020:1920:1719:3120:29תל אביב )ק(

5:005:068:268:298:589:0110:1810:2120:5920:5521:3621:3120:3721:50אוסטריה וינה )ק(

7:317:299:249:249:569:5610:4610:4617:2017:2317:4717:5117:0518:03אוסטרליה מלבורן )ח(

5:115:178:328:359:059:0810:2410:2620:5320:4921:2821:2320:3221:27אוקראינה אודסה )ק(

4:454:518:118:148:438:4610:0410:0620:4420:4021:2221:1620:2321:20אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

5:035:108:328:369:059:0810:2710:2921:1721:1221:5721:5120:5521:55אוק. ז׳יטומיר )ק(

4:545:008:258:288:569:0010:1810:2121:1221:0721:5221:4620:5021:50אוקראינה קייב )ק(

4:354:418:018:048:338:369:539:5520:3220:2821:0921:0420:1021:08אוקראינה דונייצק )ק(

5:415:469:019:049:329:3510:5110:5321:1621:1221:5021:4620:5522:04איטליה מילאנו )ק(

6:086:098:428:439:129:1210:1410:1518:3118:3118:5318:5318:1318:57אקוואדור קיטו )ח(

7:577:559:549:5310:2610:2511:1711:1718:0018:0418:2718:3017:4518:42ארגנטינה ב. איירס )ח(

9:029:0010:5410:5311:2411:2312:1312:1318:3818:4319:0719:1118:2419:15ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

5:465:508:548:579:279:2910:4210:4420:3720:3421:0721:0420:1721:08ארה״ב בולטימור )ק(

5:305:348:428:449:139:1610:2910:3120:3320:2921:0421:0020:1221:14ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:315:358:428:449:149:1610:3010:3220:3220:2921:0320:5920:1121:14ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:006:059:159:189:479:5011:0411:0621:1421:1121:4621:4220:5421:57ארה״ב דטרויט )ק(

6:256:289:229:249:549:5611:0511:0620:2820:2620:5420:5220:0921:03ארה״ב היוסטן )ק(

5:455:498:488:509:209:2210:3310:3420:1120:0920:3920:3619:5120:47ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:346:379:259:279:5810:0011:0711:0920:1820:1720:4320:4219:5920:52ארה״ב מיאמי )ק(

5:255:308:368:399:099:1210:2510:2720:2820:2520:5920:5620:0821:12ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:195:248:348:379:059:0810:2210:2420:3220:2921:0421:0020:1121:14ארה״ב שיקאגו )ק(

6:526:529:149:149:439:4310:4110:4218:2418:2618:4718:4918:0718:53בוליביה לה פאס )ח(

5:355:429:079:119:399:4311:0211:0521:5921:5422:4022:3321:3722:59בלגיה אנטוורפן )ק(

5:365:439:089:129:409:4311:0211:0521:5921:5422:3922:3321:3722:56בלגיה בריסל )ק(

4:264:348:108:148:428:4610:0810:1121:3521:2822:2322:1521:1222:19בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:446:438:558:549:269:2610:2110:2117:4017:4218:0418:0617:2418:13ברזיל ס. פאולו )ח(

6:296:288:408:409:119:1110:0710:0717:2817:3017:5117:5417:1218:01ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

4:504:578:248:288:568:5910:1910:2121:2121:1522:0221:5620:5822:19בריטניה לונדון )ק(

4:484:558:278:318:599:0310:2410:2721:4021:3322:2522:1721:1722:45בריטניה מנצ׳סטר )ק(

4:524:598:288:318:599:0310:2310:2621:3121:2522:1422:0721:0822:11גרמניה ברלין )ק(

5:215:288:538:569:249:2710:4610:4821:3921:3422:1922:1321:1722:17גרמניה פרנקפורט )ק(

6:486:478:598:589:299:2810:2310:2417:3817:4118:0318:0517:2218:09דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:056:088:508:519:239:2410:3010:3119:2219:2219:4619:4519:0419:49הודו בומביי )ח(

6:006:038:468:489:189:2010:2510:2719:1919:1819:4319:4219:0119:46הודו פונה )ח(

4:534:598:178:208:498:5210:0910:1120:4420:4021:2021:1520:2321:19הונגריה בודפשט )ק(

5:385:428:498:529:219:2410:3710:3920:4120:3821:1221:0820:2021:12טורקיה איסטנבול )ק(

6:086:129:159:179:479:4911:0111:0320:5320:5021:2221:1920:3221:23יוון אתונה )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת פינחס בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:175:238:398:429:119:1410:3110:3321:0220:5821:3821:3320:4121:37מולדובה קישינב )ק(

6:576:599:489:4910:1710:1911:2511:2720:2720:2620:5120:5020:0820:54מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:597:559:429:4110:1510:1311:0111:0117:1117:1617:4117:4616:5717:50ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:095:128:068:088:378:399:479:4919:0919:0819:3519:3318:5019:37נפאל קטמנדו )ח(

7:027:029:319:3210:0410:0411:0611:0619:1819:1919:4019:4119:0119:45סינגפור סינגפור )ח(

4:214:287:588:028:298:339:539:5621:0120:5521:4321:3620:3821:40פולין ורשא )ק(

6:286:288:468:469:199:1910:1710:1717:5918:0118:2218:2317:4318:27פרו לימה )ח(

5:566:029:179:209:499:5211:0811:1021:3521:3122:1022:0521:1422:22צרפת ליאון )ק(

5:535:599:219:249:529:5611:1311:1621:5821:5322:3622:3021:3622:51צרפת פריז )ק(

5:435:448:218:218:508:519:549:5518:2018:2118:4318:4318:0318:47קולומביה בוגוטה )ח(

5:415:468:589:019:309:3310:4710:4921:0421:0021:3721:3320:4321:49קנדה טורונטו )ק(

5:115:178:328:359:039:0610:2210:2420:4720:4321:2121:1720:2621:34קנדה מונטריאול )ק(

5:385:428:398:419:129:1510:2510:2720:0320:0020:3120:2819:4320:32קפריסין לרנקה )ק(

4:515:008:418:459:119:1510:3910:4222:1722:1023:0822:5921:5323:31רוסיה מוסקבה )ק(

5:325:388:558:589:279:3010:4710:4921:2021:1621:5621:5120:5821:55רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

5:345:398:599:029:309:3310:5010:5321:2821:2422:0421:5921:0622:17שוייץ ציריך )ק(

5:545:558:348:359:069:0810:1210:1318:5318:5219:1619:1518:3419:19תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
ליל שישי, י"ג תמוז
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