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

"דבר מלכות"
מודפס  בדפוס ידיעות תקשורת )2000( בע"מ בכ -47,000 עותקים

מתוכם הודפסו 
14,000 עותקים על ידי - אחים דויטש תעשיות טקסטיל בע"מ

כל המעוניין להשתתף בהדפסת ה"דבר מלכות" מכמות של 5000 חוברות ומעלה יכול לכתוב
USA @DvarMalchus.Org או Israel@DvarMalchus.Org :לפאקס : 03-9606108 או למייל

Store Address
Empire Kosher 529 Empire Boulevard

Post mark it 383 Kingston Avenue

Kol Tuv Grocery 409 Kingston Avenue 

Hamafitz 361 Kingston Avenue

Albany bakery 337 Albany Ave

Store Address
Judaica  world 329 Kingston Avenue

kahan superette 317 Kingston Avenue

Kingston Bake Shop 380 Kingston Avenue 

Merkaz Stam 309 Kingston Avenue 

Dvar Malchus 717 empire blvd

Brooklyn, NY: 

ביאורי פסוקים מתוך פירוש רש"י נדפס בעמוד גכ



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

אללוף אליאביטל

אבן יהודה
מגה בעיר

מייסדים 2

שחר ולנראור הגנוז

אור יהודה
כמעט חינם

המפעל 13

אור יהודה
סעד הרצל

השוק 1

אור עקיבא
עובדיה אילן

דוד המלך 514

אור עקיבא
כמעט חינם

האילן 1 
אזור תעשיה צפוני

אופקים
בוכריס עמוס

הרצל 39

אורנית
אורנית פוד מרקט

מרכז מסחרי

 אזור
נון סטופ מרקט

הרצל 32

אילת
ג. י. ש. א 63 בע"מ

האנפה 1/1

 אלקנה
כמעט חינם

מרכז מסחרי חדש

 אריאל 
יוסי ותמר חסון

כיכר העיר 4

אריאל
חלום מתוק

דרך הציונות 21

אשדוד
ויקטורי מהדרין

חנה סנש 1

אשדוד
מינימרקט כינרת

כינרת 51

אשדוד
כמעט חינם

גיא אוני 1 

אשדוד
יוחננוף

ז'בוטינסקי 27 
סטאר סנטר

אשדוד
פנינת שער לים

שוהם 2/9

אשדוד
מכולת אבזרדל

הסיטי 93/27

אשקלון
ויקטורי

שדרות בן צבי 48 

אשקלון
מינימרקט מינה

הגבורה 7 
)בית העירייה(

באר טוביה
רמי לוי - קסטינה

מתחם ביג 
איזור התעשייה

באר שבע
אורן - על הדרך

נווה נוי

באר שבע
אפנגר רונית

אלעזר שמואלי

 באר שבע 
מפגש ספיר

שד' ירושלים 2

באר שבע
מזנון אביב

החלוץ 106

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

פינחסוב ישראלבית אלעזרי

 ביתר עילית
ספרינט מוטור

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
בורוכוב בלה

הרצל 56

בת ים
פפיסמרוב - הבית של פיס

הרב מימון

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

גבעת שמואל
שמולי משה

ביאליק 26

גבעתיים
יחזקאל דוד

שנקין 62

גדרה
ויקטורי

פינס 3

גוש עציון
רמי לוי

צומת הגוש

צרכניהגן הדרום

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 
בוכניק אבי

הבנים 10

הוד השרון
חצי חינם

הרקון 2 
קניון שרונים

זכרון יעקב
אתגר מורן

הנדיב 26

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

חצור הגלילית 
שערי דלק

דרך הבונים 1

חיפה
יודן ספרים ואמנויות 

חורב 15
מרכז חורב

חיפה
ברגר אורי

הרצל 54

חיפה
רוזנטל צבי

ארלוזורוב 4

חיפה
בן ברוך שולמית ואלברט

דרך העצמאות 51

חיפה
"בר-כל"

מרכז זיו רח' 
טרומפלדור

חיפה
שמידט מיכאלה

אורן 25 רוממה

חיפה
רמי לוי

חלוצי התעשיה 73

טבריה
רמי לוי

מרכז ביג 
צומת פוריה

טבריה
כמעט חינם

יהודה הלוי 113

טירת הכרמל
כמעט חינם

קרן היסוד 2

יבנאל
סיאני יהונתן

בית וגן 

יבנאל
ברכת אסנת

הגולן

 יבנה
כמעט חינם

 המיסב 7
א.ת. יבנה

 יבנה
מזוז אליהו

הדרור 25

 יהוד
בורקס יוון

הורדים 13

ינוב
פרץ אלירן

"סופר המושבים"

יקנעם
יש

מרכז מסחרי 
יקנעם עילית

שופרסלירוחם

בא ליירושלים

ירושלים
אברהמוב דוד

בית הדפוס 12

ירושלים 
גרף אקט

 מאיר גרשון 38
פסגת זאב

ירושלים 
סופר-טי הרובע בע"מ

היהודים 1

ירושלים
חכמי גרי סיימון

שד' משה דיין 1

ירושלים
שיק שק

בית הכרם 29

ירושלים
סופר היובל

אורגואי 3

ירושלים
אלקאים דוד

פייר קניג 2

ירושלים
בן זקרי נתי -פילבוקס

עזה 34

ירושלים
בן חמו סימון

עמק רפאים 28

כתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנות



ה

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
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
יזדי יגאל

שלמה בן יוסף 20

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
רבני יוסף

הנורית 21

ירושלים
מרדכי מאיר

הששה עשר 41

צרכנית כפר טרומןכפר טרומן

כוכב יאיר
כמעט חינם

 מרכז מסחרי 
רח' דרך המרכז 4

כפר יונה
מגה בעיר

מנחם בגין 44

כוכב יעקב
כמעט חינם

הכסף 1

כפר סבא
ויקטורי

נתיב האבות 14, 
מרכז שרונה

כפר סבא
בוסי לוי

פינס 16

כפר סבא
סעיד רבי

ויצמן 128

מישל שלמהכפר תבור

כרמיאל
אמייב דוד

נשיאי ישראל 7

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
זיל וזול

נוף העמק 1

מגדל העמק
כמעט חינם

רמת יזרעאל 11 
מרכז מסחרי

מודיעין
מינימרקט איילון

עמק איילון 18

מודיעין
שופרסל דיל

מתחם ישפרו

מודיעין
כמעט חינם

ישפרו סנטר
שד' המלאכה 121

מודיעין
רמי לוי

צומת שילת

צרכנייהמורשת משגב

מישור אדומים
רמי לוי

איתם 1

מזרחי זכאי יעלמנחמיה

מתן
כמעט חינם

הדר 84

נהריה
מינימרקט מילניום

ההגנה 29

נהריה
כמעט חינם

הגדוד 21

כניסה לרכבתנהריה

נס ציונה
פיצוחי ענת

ויצמן 22

נצרת עילית 
מרכול השלום

הגפן 1/5

נצרת עילית
כמעט חינם

 היצירה 12
אזור תעשיה ג'

נשר
אביסרור שאול

דרך השלום 16

נשר
סופר רמות יצחק

האלון 35

נשר
רמי לוי

דרך השלום 13

נתיבות
מסס שושנה

ירושלים 47

נתיבות
כמעט חינם

בעלי מלאכה 11
צים סנטר

נתניה
ר. ג. סופרמרקטינג

בארי 48

נתניה
שופרסל

סמילנסקי 13

נתניה
פז שמעון ואילנה

הגפן עין התכלת 18

נתניה
מינימרקט רעות

פתח תקווה 42

כפר יהושעסופר האחים

עומר
חטואל שמואל

רותם 15

מינימרקט פטראעין בוקק - ים המלח

סופרמרקט אלהעין הנצי"ב

לויתן שלמהעלי

כניסה לרכבתעכו

עכו
זגורי אורית

מרכז רסקו 17

עפולה
כמעט חינם

קהילת ציון 1

עפולה
גבאי

תחנה מרכזית אגד

עפולה
רמי לוי

יהושע חנקין 14

עקרון
יוחננוף

המלך חסן 1

ערד
מיני מרקט טללים

שמעון 38

ערד
דברים שצריך

חן 34 
מרכז מסחרי

סונולעתלית 

עתלית
כמעט חינם

 רח' הרדוף 
מרכז מסחרי

פרדס חנה
כהן נתן

ככר הנשיא

פרדס חנה
רמי לוי

איזור תעשייה 
הישן

פתח תקווה
מינימרקט יפה חוברה

אחוזה 112

פתח תקווה
כמעט חינם

צומת ירקונים

צפת
כחלון אייל

ירושלים 11

צפת
פישדלו נתן 

כנען 204

צפת 
כהן אהרן

איזור תעשיה חדש

קציר
מינימרקט קציר

דרך האלון 141

קצרין
א.ד. עמר 

מרכז מסחרי איתן

קרית אתא
כהן משה

סוקולוב 40

קרית אתא
כמעט חינם

ההסתדרות 247

קרית ביאליק
ספיר ד. קמעונות בע"מ

 לילך 9 
גבעת הרקפות

קרית ביאליק
בן נעים יעקב

הניצנים 1 סביניה

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



ו

קרית ביאליק
כמעט חינם

שדרות חן 1

קרית גת
הממתקים של שגיב

שד. גת 44

קרית גת
מגידיש אודי

שד. מלכי ישראל 
162

קרית גת
ויקטורי

הרימון 2 
)פינת הגפן(

קרית גת
ביטון יחיא

עתניאל בן קנז 5

קרית גת
ויקטורי

דרך הדרום 3

קרית חיים
הפלוס

אח"י אילת 15/9

כניסה לרכבתקרית חיים

קרית טבעון
נחום רמי

אלכסנדר זייד 1

קרית מוצקין
אוחיון מורן מימון

שד' גושן 55

יחזקאל חנהקרית מוצקין

קרית מוצקין
שופרסל שלי

שד' ויצמן 1

כניסה לרכבתקרית מוצקין

קרית מלאכי
ויקטורי

ז׳בוטינסקי 8

קרית שמונה
אלונית צומת הגומא

ד.נ. גליל עליון

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

ראש פינה
סופר מעיין

מרכז מסחרי

ראשון לציון
גל חיוט

התזמורת 60

ראשון לציון
שביוב שמואל

רוטשילד 15

ראשון לציון
חן מרקט

זלמן שזר 18

ראשון לציון
חצי חינם

לח"י 16

ראשון לציון
מינימרקט אור

רוטשילד 88

 ראשון לציון 
הושיר איציק

 הנחשול 30
נוה ים

 ראשון לציון 
תחנת רכבת

בכניסה

ראשון לציון
פיצוחי כהן ובניו

מורדי הגיטאות 
103

רחובות
אליאס שי שלמה

הרצל 147

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
מימינרקט ההולנדית

הר הצופים 17

 רחובות
תחנת רכבת

משתי הכניסות

רחובות
מגה

דרך ירושלים 15

רחובות
מגה בול  שפע שוק

דרך ירושלים 2

רמלה
כמעט חינם

אריה לוין 1

רמלה
כמעט חינם

קלאוזנר 10

רמלה
ויקטורי

קניון 
קרית הממשלה

רמת גן
סופר רני )לגעת באושר(

ביאליק 21

רמת השרון
מינימרקט אלימלך אשר

אוסישקין 102

רמת ישי 
אביאל מליחי

הארז

רעננה
מגה בול, סניף מרכז גולן

אחוזה 198

רעננה
קולד מיכאל

אוסטרובסקי 41

רעננה
קיוסק בן צור

בורוכוב 87

צרכנית שדה אילןשדה אילן

שדרות
ויקטורי

סמטת הפלדה 3

שדרות
חן מרקט

נאות אשכול 1

לויתן שלמהשילה

יהלום 25שערי תקווה

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
מכלת איזי

בלוך 35

תל אביב
לוזון חיים

קהילת ורשה 27

תל אביב
כמעט חינם

נחלת יצחק 20
מגדלי ת"א

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
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
פיצוחי שלמה

אחימאיר 15

בית אל 15תל אביב

תל אביב
מטייב ניסים

פינס 34

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 
סופר שוק

ברוריה 19

תל אביב
גיגי

 טאגור 55
רמת אביב

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:
  מפתח  כלליכתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנות

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

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

   'תתן לך גו ושוטרים שופטיםה "מאמר ד  )ג

 ח ..................ז"כשת'ה,  אלול'ד ,שופטיםשבת פרשת 

  שופטים רשת פ'יום גשיחת   )ד

 טז...........................מ"דתש' ה,אלולדראש חודש ' א

  דכ ..טירך כ )ק"בלה( שופטיםפרשת לקוטי שיחות   )ה

 ח"ג הרה"ק הרה"כל קוטים מתורת לוי יצחקיל  )ו

 כח................ל "יאורסאהן זצלוי יצחק שנ' המקובל ר

 כט..........שופטים פרשת - ילקוט גאולה ומשיח  )ז

 ל.........שופטיםלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ח

 נא...........שופטיםלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )י

 נב.................................שופטיםלשבוע פרשת  

 בס........שופטיםלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יא

 הס........................ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

  
 :מהדורת וגשל –ם "שיעורי רמב

 חס .......שופטיםלשבוע פרשת  פרקים ליום'  ג–  )יג

  וצ .......שופטיםלשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )יד

  בק..........שופטיםלשבוע פרשת  ותצו ספר המ–  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

  יאק........................ אל פרק יםתהל, י פרק ב-מואלש

 גיק..........................................מסכת שבת עקבעין י  )יז

   עם ביאורים חוליןמסכת   )יח

  דיק......................................... טס עד דף סגף מד

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )יט

 מבק................................................ר הזקן"אדמו

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כ

 מבק................................................ר הזקן"אדמו

    תורהלקוטי   )כא

 מגק.................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כב

 מהק............................................ר האמצעי"אדמו

  ותצוספר המ –תיך צוך מדר  )כג

 ומק......................................."דקצמח צ"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כד

 מזק............................................ש"ר מוהר"אדמו

   עץ החייםס קונטר  )כה

 חמק...........................................ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"שת'ההמאמרים ספר   )כו

 מחק...........................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כז

 מטק...........................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ט"תרצרשימת   )כח

 נק............................................. צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

 נק.......................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 נאק.........................אפרק פרקי אבות ם לביאורי  )ל

 

 נבק................................חומש לקריאה בציבור  )לא

 נחק..................שופטיםלשבוע פרשת לוח זמנים   )לב

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



ז
  מפתח  כללי

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

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

   'תתן לך גו ושוטרים שופטיםה "מאמר ד  )ג

 ח ..................ז"כשת'ה,  אלול'ד ,שופטיםשבת פרשת 

  שופטים רשת פ'יום גשיחת   )ד

 טז...........................מ"דתש' ה,אלולדראש חודש ' א

  דכ ..טירך כ )ק"בלה( שופטיםפרשת לקוטי שיחות   )ה

 ח"ג הרה"ק הרה"כל קוטים מתורת לוי יצחקיל  )ו

 כח................ל "יאורסאהן זצלוי יצחק שנ' המקובל ר

 כט..........שופטים פרשת - ילקוט גאולה ומשיח  )ז

 ל.........שופטיםלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ח

 נא...........שופטיםלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )י

 נב.................................שופטיםלשבוע פרשת  

 בס........שופטיםלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יא

 הס........................ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

  
 :מהדורת וגשל –ם "שיעורי רמב

 חס .......שופטיםלשבוע פרשת  פרקים ליום'  ג–  )יג

  וצ .......שופטיםלשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )יד

  בק..........שופטיםלשבוע פרשת  ותצו ספר המ–  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

  יאק........................ אל פרק יםתהל, י פרק ב-מואלש

 גיק..........................................מסכת שבת עקבעין י  )יז

   עם ביאורים חוליןמסכת   )יח

  דיק......................................... טס עד דף סגף מד

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )יט

 מבק................................................ר הזקן"אדמו

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כ

 מבק................................................ר הזקן"אדמו

    תורהלקוטי   )כא

 מגק.................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כב

 מהק............................................ר האמצעי"אדמו

  ותצוספר המ –תיך צוך מדר  )כג

 ומק......................................."דקצמח צ"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כד

 מזק............................................ש"ר מוהר"אדמו

   עץ החייםס קונטר  )כה

 חמק...........................................ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"שת'ההמאמרים ספר   )כו

 מחק...........................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כז

 מטק...........................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ט"תרצרשימת   )כח

 נק............................................. צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

 נק.......................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 נאק.........................אפרק פרקי אבות ם לביאורי  )ל

 

 נבק................................חומש לקריאה בציבור  )לא

 נחק..................שופטיםלשבוע פרשת לוח זמנים   )לב

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



ח

,lel` 'c ,mihtey zyxt zay .c"qa

f"kyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

ÌÈËÙBLאת וׁשפטּו גֹו' ׁשערי ּבכל ל ּתּתן וׁשֹוטרים ¿ƒְְְְְְְִִֶֶֶָָָ
צדק מׁשּפט רּבה1העם ּבמדרׁש ואיתא .2, ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ

והיה הרּבה, ּבנים לֹו ׁשהיּו למל ּדֹומה, הּדבר ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלמה
והיה אחד ּפרּדס לֹו והיה מּכּלם, יֹותר הּקטן את ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻאֹוהב
אני נֹותן ,הּמל אמר לֹו, ׁשהיה מה מּכל יֹותר ֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹוהבֹו
לבני לי, ׁשּיׁש מה מּכל אֹוהבֹו ׁשאני הּזה הּפרּדס ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאת
מּכל הּקּב"ה, אמר ּכ ּבני. מּכל אֹוהבֹו ׁשאני ֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָהּקטן

ׁשּנאמר ליׂשראל, אּלא אֹוהב איני ׁשּבראתי ּכי3האּמֹות ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ
אּלא אֹוהב איני ׁשּבראתי מה ּומּכל ואהבהּו, יׂשראל ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹנער

ׁשּנאמר (מׁשּפט), הּדין מׁשּפט,4את אֹוהב ה' אני ּכי ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָ
אֹוהב. ׁשאני לעם ּׁשאהבּתי מה אני נֹותן הּקּב"ה, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאמר
מׁשרה אני הּמׁשּפט ּבזכּות הּקּב"ה אמר ּבּמדרׁש, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּומסּים

ּבתֹוכם ׁשּנאמר5ׁשכינתי ּבּמׁשּפט6, צבאֹות ה' וּיגּבּה ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָ
ּגֹואל אני הּמׁשּפט ּובזכּות ּבצדקה, נקּדׁש הּקדֹוׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָוהאֿל

ׁשּנאמר ׁשלמה, ּגאּלה צדקה7אתכם ועׂשּו מׁשּפט ׁשמרּו ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
להבין וצרי גֹו'. לבֹוא יׁשּועתי קרֹובה ּׁשּיי8ּכי מה , ְְְְִִִִַַָָָָָָ

הּמׁשּפט נֹותן ׁשאני הּמׁשּפט, לענין יׂשראל נער ּכי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָענין
הלא הּקטנּות, על ׁשּמֹורה כּו', נער ׁשהּוא לפי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹליׂשראל

צ וגם יֹותר. חׁשּוב הּוא ּגדֹול מהּולכאֹורה להבין רי ְְְִִִֵַַָָָָָ
ּובזכּות כּו' ׁשכינתי מׁשרה אני הּמׁשּפט ׁשּבזכּות ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָהענין
ׁשּיכּות מהי ּדלכאֹורה ׁשלמה, ּבגאּלה נגאלים ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָֻהּמׁשּפט

לזה זה .9הענינים ְִִֶֶָָָ

ּבעבֹודתÔÈ·‰Ïeב) גֹו' ל ּתּתן וׁשֹוטרים ּדׁשֹופטים הענין ּתחּלה לבאר יׁש זה ¿»ƒְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
הּוא גֹו' ל ּתּתן וׁשֹוטרים ּדׁשֹופטים ׁשהענין ׁשאף ּובהקּדים, ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָהאדם.

הּצּבּור על (ׁשּמּטלת ּתֹורה ׁשל עׂשה ּבכל10מצות וׁשֹוטרים ׁשֹופטים למּנֹות ( ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻ
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פרשתנו.1) ז.2)ריש פ"ה, א.3)דב"ר יא, ח.4)הושע סא, ח"א5)ישעי' תער"ב (המשך תער"ב ושוטרים שופטים ברד"ה הוא כן

אותי מגביהין שאתם וע"י במשפט, צבאות ה' ויגבה שנאמר מנין מתגבה, אני הדין את משמרים שאתם "בזכות ובמד"ר: צד). ע'

הצדקה שניהם, את שמרתם ואם בצדקה. נקדש הקדוש והאֿל שנאמר מנין ביניכם, קדושתי ומשרה צדקה עושה אני אף בדין,

כו'". שלימה גאולה אתכם גואל אני מיד טז.6)והדין, ה, א.7)ישעי' נו, הנ"ל.8)שם ושוטרים שופטים רד"ה גם ראה9)ראה

זה). (ממאמר ואילך 95 ע' חכ"ט לקו"ש תצא.10)גם מצוה חינוך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ישראל: בני את מצוה הקב"ה

Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBLתקבע˙‡ eËÙLÂ 'B‚ EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ ¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿¿»¿»∆¿»¿∆
˜„ˆ ËtLÓ ÌÚ‰1‡˙È‡Â ¯a‰[ויש]. L¯„Óa2¯·c‰ ‰ÓÏ , »»ƒ¿«∆∆¿ƒ»¿ƒ¿««»¿««»»

ÔËw‰ ˙‡ ·‰B‡ ‰È‰Â ,‰a¯‰ ÌÈ�a BÏ eÈ‰L CÏÓÏ ,‰ÓBc∆¿∆∆∆»»ƒ«¿≈¿»»≈∆«»»
BÏ ‰È‰Â ,ÌlkÓ ¯˙BÈ≈ƒÀ»¿»»
B·‰B‡ ‰È‰Â „Á‡ Òc¯t«¿≈∆»¿»»¬

היחיד הפרדס ÏkÓאת ¯˙BÈ≈ƒ»
¯Ó‡ ,BÏ ‰È‰L ‰Ó«∆»»»«
˙‡ È�‡ Ô˙B� ,CÏn‰«∆∆≈¬ƒ∆
B·‰B‡ È�‡L ‰f‰ Òc¯t‰««¿≈«∆∆¬ƒ¬
È�·Ï ,ÈÏ LiL ‰Ó ÏkÓƒ»«∆≈ƒƒ¿ƒ
ÏkÓ B·‰B‡ È�‡L ÔËw‰«»»∆¬ƒ¬ƒ»

.È�a»«
ÏkÓ ,‰"aw‰ ¯Ó‡ Ck»»««»»ƒ»
È�È‡ È˙‡¯aL ˙Bn‡‰»À∆»»ƒ≈ƒ
,Ï‡¯NÈÏ ‡l‡ ·‰B‡≈∆»¿ƒ¿»≈

¯Ó‡pL3Ï‡¯NÈ ¯Ú� Èk ∆∆¡«ƒ««ƒ¿»≈
‰Ó ÏkÓe ,e‰·‰‡Â»…¬≈ƒ…«
‡l‡ ·‰B‡ È�È‡ È˙‡¯aL∆»»ƒ≈ƒ≈∆»
,(ËtLÓ) ÔÈc‰ ˙‡∆«ƒƒ¿»

¯Ó‡pL4·‰B‡ '‰ È�‡ Èk ∆∆¡«ƒ¬ƒ≈
,‰"aw‰ ¯Ó‡ ,ËtLÓƒ¿»»««»»
Èz·‰‡M ‰Ó È�‡ Ô˙B�את ≈¬ƒ«∆»«¿ƒ

È�‡Lוהמשפטהדין ÌÚÏ»»∆¬ƒ
·‰B‡ישראלÌiÒÓe . ≈¿«≈

‰"aw‰ ¯Ó‡ ,L¯„na«ƒ¿»»««»»
È�‡ ËtLn‰ ˙eÎÊaƒ¿«ƒ¿»¬ƒ
ÌÎB˙a È˙�ÈÎL ‰¯LÓ5, «¿∆¿ƒ»ƒ¿»

¯Ó‡pL6'‰ da‚iÂ ∆∆¡««ƒ¿«
ËtLna ˙B‡·ˆ,כלומר ¿»«ƒ¿»

עושה הקדושֿברוךֿהוא כאשר

הרי ומתעלה, נגבה שמו משפט,

להשראת גורם והמשפט שהדין

‰LB„wהשכינה Ï-‡‰Â¿»≈«»
,‰˜„ˆa Lc˜�הוא כאשר ƒ¿«ƒ¿»»

צדק ‰ËtLnעושה ˙eÎÊ·eƒ¿«ƒ¿»
‰l‡b ÌÎ˙‡ Ï‡Bb È�‡¬ƒ≈∆¿∆¿À»

¯Ó‡pL ,‰ÓÏL7e¯ÓL ¿≈»∆∆¡«ƒ¿

.'B‚ ‡B·Ï È˙ÚeLÈ ‰·B¯˜ Èk ‰˜„ˆ eNÚÂ ËtLÓƒ¿»«¬¿»»ƒ¿»¿»ƒ»
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ8Ï‡¯NÈ ¯Ú� Èk ÔÈ�Ú CÈiM ‰Ó שהובא, הפסוק ¿»ƒ¿»ƒ««»ƒ¿«ƒ««ƒ¿»≈

ישראל נער "כי הוא ישראל לבני הקדושֿברוךֿהוא לאהבת כהוכחה במדרש

בניו מכל יותר הקטן בנו את שאהב ממלך למשל בהתאם וזאת ואהבהו"

הקשר מה להבין וצריך הרבים,

כנער ישראל בני של הדימוי בין

È�‡Lקטן ,ËtLn‰ ÔÈ�ÚÏ¿ƒ¿««ƒ¿»∆¬ƒ
Ï‡¯NÈÏ ËtLn‰ Ô˙B�≈«ƒ¿»¿ƒ¿»≈
,'eÎ ¯Ú� ‡e‰L ÈÙÏ¿ƒ∆««
,˙e�Ëw‰ ÏÚ ‰¯BnL∆∆«««¿
‡e‰ ÏB„b ‰¯B‡ÎÏ ‡Ï‰¬…ƒ¿»»

¯˙BÈ ·eLÁשנושא ומסתבר »≈
ולא לגדלות יותר קשור המשפט

ÔÈ·‰Ïלקטנות. CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ
˙eÎÊaL ÔÈ�Ú‰ e‰Ó«»ƒ¿»∆ƒ¿

ËtLn‰דווקא‰¯LÓ È�‡ «ƒ¿»¬ƒ«¿∆
˙eÎÊ·e 'eÎ È˙�ÈÎL¿ƒ»ƒƒ¿

ËtLn‰דווקאÌÈÏ‡‚� «ƒ¿»ƒ¿»ƒ
‰¯B‡ÎÏc ,‰ÓÏL ‰l‡‚aƒ¿À»¿≈»¿ƒ¿»

ÌÈ�È�Ú‰ ˙eÎiL È‰Óשל «ƒ«»»ƒ¿»ƒ
השכינה השראת המשפט,

ÊÏ‰והגאולה ‰Ê9. ∆»∆
¯‡·Ï LÈ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ∆≈¿»≈
ÌÈËÙBLc ÔÈ�Ú‰ ‰lÁz¿ƒ»»ƒ¿»¿¿ƒ
'B‚ EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ¿¿ƒƒ∆¿
.Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»
ÔÈ�Ú‰L Û‡L ,ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ∆«∆»ƒ¿»
Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBLc¿¿ƒ¿¿ƒƒ≈
‰NÚ ˙ÂˆÓ ‡e‰ 'B‚ EÏ¿ƒ¿«¬≈
ÏÚ ˙ÏhnL) ‰¯Bz ÏL∆»∆À∆∆«

¯eav‰10˙BpÓÏ ( «ƒ¿«
ÏÎa ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL¿ƒ¿¿ƒ¿»
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'eb jixry lka jl ozz mixheye mihtey

ּופל ּפל ּובכל ּומדינה ועיר11מדינה עיר ּבכל ּובכל12, ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָ
וׁשבט נֹוהגת13ׁשבט זֹו ּומצוה הּסנהדרין, מּנּוי ּגם ּכֹולל , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ּבלבד יׂשראל ּובארץ הּבית, ּגם14ּבזמן מּכלֿמקֹום, , ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
לארץ, ּובחּוץ הּגלּות ּבזמן וגם סנהדרין, ׁשּבטלּו ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלאחרי
ּברּוחנּיּות גֹו' ל ּתּתן וׁשֹוטרים ּדׁשֹופטים הענין ְְְְְְְְִִִִִֶֶָָָיׁשנֹו
ּבמה הּדּיּוק ּגם ׁשּזהּו האדם, ּבעבֹודת ְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָעלּֿכלּֿפנים,
היינּו, יחיד, לׁשֹון ,ל ּתּתן וׁשֹוטרים ׁשֹופטים ְְְְְְִִִִֵֶַָָׁשּכתּוב
ּבזמן (ּגם זמן ּבכל מּיׂשראל, אחד לכל ׁשּי זה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשענין

לארץ). ּבחּוץ (ּגם מקֹום ּובכל ְְֶַַָָָָָהּגלּות)

ּבפרׁשתנּוÔÈ�Ú‰Âג) הּתֹורה' ּב'אֹור ּכּמּובא 15ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְֵֶַַָָָָָָ
.ׁשערי ּבכל ּׁשּכתּוב ּבמה ּפרּוׁשים ב' ְְְִֵֵֶֶֶַָָָׁשּיׁש
הם ׁשערי ׁשּכל איתא הּתֹורה על "הּׁש ּבפרּוׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּדהּנה,
ׁשּמפרׁש ונמצא ורגלים, ידים ּפה והאזנים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהעינים

יצירה ּבספר אבל האברים. ּכל על ׁשבע16ׁשערי איתא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
הראב"ד ּומפרׁש כּו', ּבּנפׁש ּוׁשערים כּו' ,17ּכפּולֹות ְְְֲִֵֶֶַַָָָָ

כּו', לכת ּכֹוכבי ׁשבעה מקּבלים ּכפּולֹות ז' ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָׁשּמּבחינת
ב' עינים ב' ׁשהם ׁשּבאדם, ׁשערים ז' מקּבלים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּומהם
ּבספר אחרּֿכ מפרׁש וכן והּפה, האף נחירי ב' ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאזנים

עצמֹו ראּיה18יצירה הּבחינֹות, ד' הם אּלּו ׁשערים וז' . ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָ
הוי' ׁשם אֹותּיֹות ד' ּכנגד ׁשהם ודּבּור, ריח ,19ׁשמיעה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּובינה, חכמה ּכנגד הם ּוׁשמיעה) (ראּיה ואזנים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָעינים
ׁשהּוא ּתפארת ּכנגד אֹו זעירֿאנּפין ּכנגד (ריח) ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַאף
הּמלכּות. ספירת ּכנגד (ּדּבּור) ּופה הּזעירֿאנּפין, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָּכללּות
ּגם הּנה ּכפּולֹות, מז' מקּבלים הּנ"ל ׁשערים ׁשז' ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָוכיון
האלקית ּבּנפׁש הן היינּו, ּכפּולים, הם הּנ"ל ׁשערים ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָֹז'
הּׁשערים ז' ּכפל יׁשנֹו כן ּוכמֹו הּבהמית. ּבּנפׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָוהן
הענינים מד' אחד ׁשּבכל ׁשּזהּו ּגּופא, האלקית ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּבּנפׁש
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ה"א.11) פ"א סנהדרין הל' ב.12)רמב"ם טז, סנהדרין ספרי13)רש"י

פרשתנו. בית14)ריש ערך תלמודית אנציק' ראה – בזה הדעות פרטי

וש"נ. קנא. ע' שופטים15)דין רד"ה גם וראה תתלב. ע' תתכב. ע'

א'קז). ע' ח"ב תער"ב (המשך העת"ר מ"ד.16)ושוטרים פ"ד

שם.17) יצירה לספר מי"ב.18)בפירושו תקו"ז19)שם ב. רכט, זח"ג

בראשית אוה"ת – אתה יהודה לד"ה הצ"צ הגהות א). (קכב, ע תיקון

שער חיים לעץ ומציין שם), פרשתנו באוה"ת (הובא ב תתקצט, ח"ח

רפ"ח. הקדושה שער חכמה ראשית פ"א. אח"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

CÏÙe CÏt ÏÎ·e ‰�È„Óe ‰�È„Ó11,[ואזור אזור ÈÚ¯[בכל ÏÎa ¿ƒ»¿ƒ»¿»∆∆∆∆¿»ƒ
¯ÈÚÂ12Ë·LÂ Ë·L ÏÎ·e13Ìb ÏÏBk החובה, גם נכללת זה בציווי »ƒ¿»≈∆»≈∆≈«
ı¯‡·eשל ,˙Èa‰ ÔÓÊa ˙‚‰B� BÊ ‰ÂˆÓe ,ÔÈ¯„‰�q‰ ÈepÓƒ««¿∆¿ƒƒ¿»∆∆ƒ¿«««ƒ¿∆∆

„·Ïa Ï‡¯NÈ14,ÔÈ¯„‰�Ò eÏËaL È¯Á‡Ï Ìb ,ÌB˜ÓŒÏkÓ , ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ»»«¿«¬≈∆»¿«¿∆¿ƒ
ıeÁ·e ˙eÏb‰ ÔÓÊa Ì‚Â¿«ƒ¿««»¿

,ı¯‡ÏעדייןÔÈ�Ú‰ B�LÈ »»∆∆¿»ƒ¿»
Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBLc¿¿ƒ¿¿ƒƒ∆
ŒÏkŒÏÚ ˙ei�Áe¯a 'B‚ EÏ¿¿»ƒ«»
,Ì„‡‰ ˙„B·Úa ,ÌÈ�t»ƒ«¬«»»»
‰Óa ˜eic‰ Ìb e‰fL∆∆««ƒ¿«
ÌÈËÙBL ·e˙kL∆»¿ƒ
ÔBLÏ ,EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ¿¿ƒƒ≈¿¿
‰Ê ÔÈ�ÚL ,e�ÈÈ‰ ,„ÈÁÈ»ƒ«¿∆ƒ¿»∆
,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ CiL«»¿»∆»ƒƒ¿»≈
ÔÓÊa Ìb) ÔÓÊ ÏÎa¿»¿««ƒ¿«
Ìb) ÌB˜Ó ÏÎ·e (˙eÏb‰«»¿»»«

.(ı¯‡Ï ıeÁa¿»»∆
,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â ביאור‚) היינו ¿»ƒ¿»»∆

ושוטרים" "שופטים עניין

ובכל זמן בכל אדם, כל בעבודת

הוא aמקום, ‡·enkספר «»¿
'‰¯Bz‰ ¯B‡'לאדמו"ר «»

צדק' e�˙L¯Ùa15ה'צמח ¿»»»≈
שופטים ·'פרשת LiL∆≈

·e˙kM ‰Óa ÌÈLe¯t≈ƒ¿«∆»
,‰p‰c .EÈ¯ÚL ÏÎa¿»¿»∆¿ƒ≈

C"M‰ Le¯Ùa[כהן [שפתי ¿≈««
‡˙È‡ ‰¯Bz‰ ÏÚ[יש] ««»ƒ»

ÌÈ�ÈÚ‰ Ì‰ EÈ¯ÚL ÏkL∆»¿»∆≈»≈«ƒ
ÌÈ„È ‰t ,ÌÈ�Ê‡‰Â¿»»¿«ƒ∆»«ƒ
L¯ÙnL ‡ˆÓ�Â ,ÌÈÏ‚¯Â¿«¿«ƒ¿ƒ¿»∆¿»≈
ÌÈ¯·‡‰ Ïk ÏÚ EÈ¯ÚL¿»∆«»»≈»ƒ
האדם שבהם האברים רק לא

ומובן ואוכל, ומדבר שומע

אלא 'שערים' להם לקרוא שראוי

כולל האברים, לכל הכוונה

והרגליים. ÙÒa¯הידיים Ï·‡¬»¿≈∆
‰¯ÈˆÈ16‡˙È‡[כתוב] ¿ƒ»ƒ»

אלא האברים כל אינם שהשערים

˙BÏeÙk Ú·Lשבע היינו ∆«¿
שנקראות כפר"ת בג"ד האותיות

בשתי מופיעות הן כי 'כפולות'

ורפה דגש – eÎ'צורות
ÌÈ¯ÚLeאלא בגוף לא ¿»ƒ

L¯ÙÓe ,'eÎ LÙpa«∆∆¿»≈
„"·‡¯‰17'Ê ˙�ÈÁanL , »«¬»∆ƒ¿ƒ«

˙ÎÏ È·ÎBk ‰Ú·L ÌÈÏa˜Ó ˙BÏeÙk,חמה מאדים, צדק, (שבתאי, ¿¿«¿ƒƒ¿»¿≈∆∆
לבנה) כוכב, ÌÈ¯ÚLנגה, 'Ê ÌÈÏa˜Ó Ì‰Óe ,'eÎÌ‰L ,Ì„‡aL ≈∆¿«¿ƒ¿»ƒ∆»»»∆≈

CkŒ¯Á‡ L¯ÙÓ ÔÎÂ ,‰t‰Â Û‡‰ È¯ÈÁ� '· ÌÈ�Ê‡ '· ÌÈ�ÈÚ '·≈«ƒ»¿«ƒ¿ƒ≈»«¿«∆¿≈¿…»««»
BÓˆÚ ‰¯ÈˆÈ ¯ÙÒa18. ¿≈∆¿ƒ»«¿

el‡ ÌÈ¯ÚL 'ÊÂשבאדם ¿¿»ƒ≈
שני אוזניים, שתי עיניים, (שתי

כנ"ל) והפה, האף ≈‰Ìנחירי
נמצאים שבהם „'האברים

‰ÚÈÓL ‰i‡¯ ,˙B�ÈÁa‰«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»
Ì‰L ,¯ea„Â ÁÈ¯,הראייה) ≈«¿ƒ∆≈

והדיבור הריח השמיעה,

ארבע) הוא ביחד שמספרם

ÌL ˙Bi˙B‡ '„ „‚�k¿∆∆ƒ≈
'ÈÂ‰19,מארבעת המורכב ¬»»

כנגד ומכוון ה' ו' ה' י' האותיות

היו"ד העליונות. הספירות עשר

הראשונה הה' לחכמה, רומזת

רומזת הו' (ודעת), לבינה רומזת

האחרונה והה' המידות לששת

גם וכך המלכות, לספירת רומזת

- שבאדם השערים ÌÈ�ÈÚ≈«ƒלגבי
(‰ÚÈÓLe ‰i‡¯) ÌÈ�Ê‡Â¿»¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ»
,‰�È·e ‰ÓÎÁ „‚�k Ì‰כי ≈¿∆∆»¿»ƒ»

מאד, ומאיר בהיר השכל בחכמה

בעיניים דבר לראיית בדומה

השכל ותפיסת קליטת ואילו

בהיר פחות באופן שהיא בבינה,

לעומת לשמיעה דומה ומאיר,

k�‚„ראייה (ÁÈ¯) Û‡«≈«¿∆∆
ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊקטנות [פנים ¿≈«¿ƒ
המידות] k�‚„שהם B‡מידת ¿∆∆

eÏÏk˙ה ‡e‰L ˙¯‡Ùzƒ¿∆∆∆¿»
‰Ùe ,ÔÈt�‡Œ¯ÈÚf‰«¿≈«¿ƒ∆
˙¯ÈÙÒ „‚�k (¯eac)ƒ¿∆∆¿ƒ«

.˙eÎÏn‰««¿
Ï"p‰ ÌÈ¯ÚL 'ÊL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿»ƒ««
,˙BÏeÙk 'ÊÓ ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒƒ¿
כנ"ל, כפר"ת, בג"ד האותיות

Ï"p‰ ÌÈ¯ÚL 'Ê Ìb ‰p‰ƒ≈«¿»ƒ««
e�ÈÈ‰ ,ÌÈÏeÙk Ì‰שהם ≈¿ƒ«¿

באדם, LÙpaנמצאים Ô‰≈«∆∆
LÙpa Ô‰Â ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿≈«∆∆
B�LÈ ÔÎ BÓÎe .˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿≈∆¿
LÙpa ÌÈ¯ÚM‰ 'Ê ÏÙk∆∆«¿»ƒ«∆∆
e‰fL ,‡Ùeb ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ»∆∆
ÌÈ�È�Ú‰ '„Ó „Á‡ ÏÎaL∆¿»∆»ƒ»ƒ¿»ƒ
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ט 'eb jixry lka jl ozz mixheye mihtey

ּופל ּפל ּובכל ּומדינה ועיר11מדינה עיר ּבכל ּובכל12, ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָ
וׁשבט נֹוהגת13ׁשבט זֹו ּומצוה הּסנהדרין, מּנּוי ּגם ּכֹולל , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ּבלבד יׂשראל ּובארץ הּבית, ּגם14ּבזמן מּכלֿמקֹום, , ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
לארץ, ּובחּוץ הּגלּות ּבזמן וגם סנהדרין, ׁשּבטלּו ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלאחרי
ּברּוחנּיּות גֹו' ל ּתּתן וׁשֹוטרים ּדׁשֹופטים הענין ְְְְְְְְִִִִִֶֶָָָיׁשנֹו
ּבמה הּדּיּוק ּגם ׁשּזהּו האדם, ּבעבֹודת ְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָעלּֿכלּֿפנים,
היינּו, יחיד, לׁשֹון ,ל ּתּתן וׁשֹוטרים ׁשֹופטים ְְְְְְִִִִֵֶַָָׁשּכתּוב
ּבזמן (ּגם זמן ּבכל מּיׂשראל, אחד לכל ׁשּי זה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשענין

לארץ). ּבחּוץ (ּגם מקֹום ּובכל ְְֶַַָָָָָהּגלּות)

ּבפרׁשתנּוÔÈ�Ú‰Âג) הּתֹורה' ּב'אֹור ּכּמּובא 15ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְֵֶַַָָָָָָ
.ׁשערי ּבכל ּׁשּכתּוב ּבמה ּפרּוׁשים ב' ְְְִֵֵֶֶֶַָָָׁשּיׁש
הם ׁשערי ׁשּכל איתא הּתֹורה על "הּׁש ּבפרּוׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּדהּנה,
ׁשּמפרׁש ונמצא ורגלים, ידים ּפה והאזנים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהעינים

יצירה ּבספר אבל האברים. ּכל על ׁשבע16ׁשערי איתא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
הראב"ד ּומפרׁש כּו', ּבּנפׁש ּוׁשערים כּו' ,17ּכפּולֹות ְְְֲִֵֶֶַַָָָָ

כּו', לכת ּכֹוכבי ׁשבעה מקּבלים ּכפּולֹות ז' ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָׁשּמּבחינת
ב' עינים ב' ׁשהם ׁשּבאדם, ׁשערים ז' מקּבלים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּומהם
ּבספר אחרּֿכ מפרׁש וכן והּפה, האף נחירי ב' ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאזנים

עצמֹו ראּיה18יצירה הּבחינֹות, ד' הם אּלּו ׁשערים וז' . ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָ
הוי' ׁשם אֹותּיֹות ד' ּכנגד ׁשהם ודּבּור, ריח ,19ׁשמיעה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּובינה, חכמה ּכנגד הם ּוׁשמיעה) (ראּיה ואזנים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָעינים
ׁשהּוא ּתפארת ּכנגד אֹו זעירֿאנּפין ּכנגד (ריח) ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַאף
הּמלכּות. ספירת ּכנגד (ּדּבּור) ּופה הּזעירֿאנּפין, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָּכללּות
ּגם הּנה ּכפּולֹות, מז' מקּבלים הּנ"ל ׁשערים ׁשז' ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָוכיון
האלקית ּבּנפׁש הן היינּו, ּכפּולים, הם הּנ"ל ׁשערים ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָֹז'
הּׁשערים ז' ּכפל יׁשנֹו כן ּוכמֹו הּבהמית. ּבּנפׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָוהן
הענינים מד' אחד ׁשּבכל ׁשּזהּו ּגּופא, האלקית ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּבּנפׁש
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f"kyz'dי ,lel` 'c ,mihtey zyxt zay

ּכדאיתא וׁשֹוב, רצֹוא יׁש ודּבּור ריח ׁשמיעה ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָראּיה
זהר' ּכפּולֹות20ּב'ּתּקּוני ׁשבע אינּון לכת ּכֹוכבי ׁשבעה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹ

וׁשֹוב רצֹוא והחּיֹות ּובהֹון וׁשֹוב21כּו' ּבדגׁש רצֹוא , ְְְֵַַָָָָָ
ׁשּבקדּׁשה אּלא הּקדּׁשה, מּצד ׁשּׁשניהם והינּו, כּו', ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻּברפה
ׁשּבית הּלל, ּובית ׁשּמאי ּבית ּוכמֹו קּוין, ב' הם ְִִֵֵֵֵֵֶַַַָּגּופא
החסד ּבקו הם הּלל ּובית הּגבּורה, ּבקו הם ,22ׁשּמאי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ

לאחרי ּגם הּנה ׁשּלכן, ּבקדּׁשה, הם ׁשניהם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֻוהרי
הלכה ׁשּבהם ּדברים יׁש הּלל, ּכבית הלכה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָׁשּנפסקה

עדּיֹות ּבמּסכת ּבּמׁשנה ּכדאיתא ׁשּמאי, הּוא23ּכבית וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
הע ד' ׁשהם הּׁשערים, ּבז' ריחּגם ׁשמיעה ראּיה נינים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ענין ׁשּזהּו ּוגבּורה, ּדחסד האֹופּנים ב' ּבהם ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָודּבּור,
ורפה הּגבּורה, על מֹורה ׁשּדגׁש ורפה, ּדגׁש וׁשֹוב, ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָָרצֹוא

החסד על .24מֹורה ֶֶֶַַ

e‰ÊÂׁשֹופטים ,ׁשערי ּבכל ל ּתּתן וׁשֹוטרים ׁשֹופטים ¿∆ְְְְְְְִִִִֶֶָָ
עצמֹו את לׁשּפט האדם ׁשּצרי הּמׁשּפט ענין ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹהּוא
ד' ׁשהם הּׁשערים ּבז' ,ׁשערי ּבכל הנהגתֹו ּתהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכיצד
רמ"ח ּבכל וכן ודּבּור, ריח ׁשמיעה ּדראּיה ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָהענינים

הּגּוף אמן25אברי הּוא ׁשהּיצרֿהרע ּדכיון והינּו, , ְְְֳֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
העליֹון26ּבמלאכּתֹו רצֹון הפ לעׂשֹות האדם את לפּתֹות ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָ

צדק' ה'צמח ּפתּגם וכּידּוע ׁשּלפעמים27חסֿוׁשלֹום, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ
זייּדענע א אין קדּׁשה, ׁשל ּבאצטלא הּיצרֿהרע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻמתלּבׁש
ּדבר ּכל ּולברר לבחן לׁשּפט האדם צרי ולכן, ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָָָֹֹזּוּפיצע,
להיֹות צרי ואחרּֿכ .להפ אֹו הּקדּׁשה מּצד הּוא ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻאם
ּכפׁשּוטֹו הּמׁשּפט ׁשּבענין ּדכׁשם ּדׁשֹוטרים, הענין ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּגם
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'eb jixry lka jl ozz mixheye mihtey

הּדין, את הּפֹוסקים הּדּינים ׁשהם הּׁשֹופטים ּתחּלה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָיׁשנם
עד כּו' העם את הרֹודין הּׁשֹוטרים ּגם יׁשנם ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָואחרּֿכ

הּׁשֹופט ּדין את עליו ּבעבֹודת28ׁשּיקּבל ּגם כן ּכמֹו , ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ענין ׁשהּוא הּׁשֹופטים ּפעּלת על נֹוסף הּנה ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻהאדם,
ּגם להיֹות צריכה חכמהּֿבינהּֿדעת, ּבחינֹות ג' ְְְְִִִִִַַַַָָָָהּמֹוחין,
נמׁש ׁשעלֿידם הּמּדֹות, ז' ענין ׁשהּוא הּׁשֹוטרים, ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֻּפעּלת
הענין ׁשּכללּות ונמצא, ּבפעל. ּומעׂשה ּדּבּור ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹּבמחׁשבה
הּמֹוחין המׁשכת ענין הּוא ל ּתּתן וׁשֹוטרים ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָּדׁשֹופטים
ועלּֿדר ּבפעל. ּבמעׂשה להמׁשכה ועד ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָֹלּמּדֹות,
הּמֹוחין המׁשכת הּוא ׁשענינּה העמר, ּדספירת ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹהעבֹודה

הּמּדֹות,29ּבּמּדֹות ז' ּכנגד ׁשבּועֹות ז' סֹופרים ׁשּלכן , ְְִִִֵֶֶֶַַָָ
ב' ּגם וזהּו ּתֹורה. למּתן ההכנה נעׂשית ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָועלֿידיֿזה
הענינים ב' עלּֿדר ׁשהם וׁשֹוטרים, ּדׁשֹופטים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָהענינים
הּׁשֹופטים ׁשענין והינּו, ּתֹורה, ׁשּבמּתן ונׁשמע ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָּדנעׂשה
נעׂשה, הּוא הּׁשֹוטרים וענין והּׂשגה, הבנה נׁשמע, ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָהּוא

ּכפּיה מּלׁשֹון מעׂשה ּגם ּכֹולל ּבפעל, (ּבדגמת30עׂשּיה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹֻ
ּכפׁשּוטם). ְְִִַָהּׁשֹוטרים

לאÓÚ·e˜ד) הּוא (נׁשמע) ּדׁשֹופטים הענין הּנה יֹותר ¿…∆ְְְְִִִִֵֵַָָֹ
(נעׂשה), ּבפעל לעבֹודה והכנה הקּדמה ְְֲֲֲֶַַַַַַָָָָָֹרק
ׁשהּקּב"ה ועד עצמֹו, מּצד הּמׁשּפט מעלת ּגם יׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָאּלא
הּמׁשּפט, את אּלא אֹוהב איני ּׁשּבראתי מה מּכל ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹומר
ענין ּדהּנה, ּבזה, והענין מׁשּפט. אֹוהב ה' אני ּכי ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר
(נׁשמע), ּבּׂשכל וההּׂשגה ההבנה ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּמׁשּפט,
הּמׁשּפט ּבענין ּוכמֹו ּדוקא, ּפרטים התחּלקּות עם ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָקׁשּור

לאמּתֹו אמת ּדין לדּון ׁשּכדי הּדּין31ּכפׁשּוטֹו, צרי , ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
ׁשל טענֹות ּגם ּכֹולל כּו', הּטענֹות ּפרטי ּכל את ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹלׁשמע
ׁשל ּומּצב הּמעמד ּבפרטי עצמֹו את להכניס וצרי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשקר,

ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר הּדין, חבר32ּבעלי את ּתדין אל ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָ
עצמֹו את מכניס ׁשּכאׁשר והינּו, למקֹומֹו, ׁשּתּגיע ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַעד
אמת ּדין לדּון יכֹול אזי חברֹו, ׁשל ּומּצבֹו ְֱֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָּבמעמדֹו
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פרשתנו.28) ריש רש"י נה29)לשון ע' הר"פ הנחות אדה"ז מאמרי

ואילך. שנז ע' תרצ"ב סה"מ ואילך. תקפד ע' ח"ב אמור אוה"ת ואילך.

ואילך.30)וש"נ. תשסא ע' ח"ב ויקרא האמצעי אדמו"ר מאמרי ראה

ובכ"מ. ואילך. קכד ע' קכא. ע' תרע"ח א.31)סה"מ יו"ד, שבת ראה

רפ"ל.32) תניא וראה מ"ד. פ"ב אבות
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,ÔÈc‰ ˙‡ ÌÈ˜ÒBt‰ ÌÈ�ic‰ Ì‰L ÌÈËÙBM‰ ‰lÁz Ì�LÈ∆¿»¿ƒ»«¿ƒ∆≈««»ƒ«¿ƒ∆«ƒ
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יי 'eb jixry lka jl ozz mixheye mihtey

הּדין, את הּפֹוסקים הּדּינים ׁשהם הּׁשֹופטים ּתחּלה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָיׁשנם
עד כּו' העם את הרֹודין הּׁשֹוטרים ּגם יׁשנם ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָואחרּֿכ

הּׁשֹופט ּדין את עליו ּבעבֹודת28ׁשּיקּבל ּגם כן ּכמֹו , ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ענין ׁשהּוא הּׁשֹופטים ּפעּלת על נֹוסף הּנה ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻהאדם,
ּגם להיֹות צריכה חכמהּֿבינהּֿדעת, ּבחינֹות ג' ְְְְִִִִִַַַַָָָָהּמֹוחין,
נמׁש ׁשעלֿידם הּמּדֹות, ז' ענין ׁשהּוא הּׁשֹוטרים, ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֻּפעּלת
הענין ׁשּכללּות ונמצא, ּבפעל. ּומעׂשה ּדּבּור ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹּבמחׁשבה
הּמֹוחין המׁשכת ענין הּוא ל ּתּתן וׁשֹוטרים ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָּדׁשֹופטים
ועלּֿדר ּבפעל. ּבמעׂשה להמׁשכה ועד ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָֹלּמּדֹות,
הּמֹוחין המׁשכת הּוא ׁשענינּה העמר, ּדספירת ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹהעבֹודה

הּמּדֹות,29ּבּמּדֹות ז' ּכנגד ׁשבּועֹות ז' סֹופרים ׁשּלכן , ְְִִִֵֶֶֶַַָָ
ב' ּגם וזהּו ּתֹורה. למּתן ההכנה נעׂשית ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָועלֿידיֿזה
הענינים ב' עלּֿדר ׁשהם וׁשֹוטרים, ּדׁשֹופטים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָהענינים
הּׁשֹופטים ׁשענין והינּו, ּתֹורה, ׁשּבמּתן ונׁשמע ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָּדנעׂשה
נעׂשה, הּוא הּׁשֹוטרים וענין והּׂשגה, הבנה נׁשמע, ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָהּוא

ּכפּיה מּלׁשֹון מעׂשה ּגם ּכֹולל ּבפעל, (ּבדגמת30עׂשּיה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹֻ
ּכפׁשּוטם). ְְִִַָהּׁשֹוטרים

לאÓÚ·e˜ד) הּוא (נׁשמע) ּדׁשֹופטים הענין הּנה יֹותר ¿…∆ְְְְִִִִֵֵַָָֹ
(נעׂשה), ּבפעל לעבֹודה והכנה הקּדמה ְְֲֲֲֶַַַַַַָָָָָֹרק
ׁשהּקּב"ה ועד עצמֹו, מּצד הּמׁשּפט מעלת ּגם יׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָאּלא
הּמׁשּפט, את אּלא אֹוהב איני ּׁשּבראתי מה מּכל ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹומר
ענין ּדהּנה, ּבזה, והענין מׁשּפט. אֹוהב ה' אני ּכי ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר
(נׁשמע), ּבּׂשכל וההּׂשגה ההבנה ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּמׁשּפט,
הּמׁשּפט ּבענין ּוכמֹו ּדוקא, ּפרטים התחּלקּות עם ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָקׁשּור

לאמּתֹו אמת ּדין לדּון ׁשּכדי הּדּין31ּכפׁשּוטֹו, צרי , ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
ׁשל טענֹות ּגם ּכֹולל כּו', הּטענֹות ּפרטי ּכל את ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹלׁשמע
ׁשל ּומּצב הּמעמד ּבפרטי עצמֹו את להכניס וצרי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשקר,

ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר הּדין, חבר32ּבעלי את ּתדין אל ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָ
עצמֹו את מכניס ׁשּכאׁשר והינּו, למקֹומֹו, ׁשּתּגיע ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַעד
אמת ּדין לדּון יכֹול אזי חברֹו, ׁשל ּומּצבֹו ְֱֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָּבמעמדֹו
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פרשתנו.28) ריש רש"י נה29)לשון ע' הר"פ הנחות אדה"ז מאמרי
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ÌÈ�È�Ú‰ '· Ìb e‰ÊÂ¿∆«»ƒ¿»ƒ
,ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBLc¿¿ƒ¿¿ƒ
'· C¯cŒÏÚ Ì‰L∆≈«∆∆
ÚÓL�Â ‰NÚ�c ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ¿«¬∆¿ƒ¿«

,‰¯Bz ÔzÓaLבהתאם ∆¿««»
המשכת של שעבודה לאמור

אל שבמוחין וההחלטה ההבנה

למעשה ומהמידות המידות

תורה למתן כהכנה הנדרשת העבודה גם היא ÔÈ�ÚLבפועל ,e�È‰Â¿«¿∆ƒ¿«
‡e‰ ÌÈ¯ËBM‰ ÔÈ�ÚÂ ,‰‚O‰Â ‰�·‰ ,ÚÓL� ‡e‰ ÌÈËÙBM‰«¿ƒƒ¿«¬»»¿«»»¿ƒ¿««¿ƒ

‰iÙk ÔBLlÓ ‰NÚÓ Ìb ÏÏBk ,ÏÚÙa ‰iNÚ ,‰NÚ�30כמאמר «¬∆¬ƒ»¿…«≈««¬∆ƒ¿¿ƒ»
הצדקה" על ומכריחים) (כופין "מעׂשין ז"ל ‰ÌÈ¯ËBMחכמינו ˙Ó‚„a) ְִַ¿À¿««¿ƒ

ÌËeLÙkביצוע את שכופים ƒ¿»
השופטים). הוראות

‰p‰ ¯˙BÈ ˜ÓÚ·e („¿…∆≈ƒ≈
(ÚÓL�) ÌÈËÙBLc ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿¿ƒƒ¿«
‰Óc˜‰ ˜¯ ‡Ï ‡e‰…««¿»»
ÏÚÙa ‰„B·ÚÏ ‰�Î‰Â«¬»»«¬»¿…«
Ìb LÈ ‡l‡ ,(‰NÚ�)«¬∆∆»≈«
„vÓ ËtLn‰ ˙ÏÚÓ«¬««ƒ¿»ƒ«
‰"aw‰L „ÚÂ ,BÓˆÚ«¿¿«∆«»»

¯ÓB‡בתחילת שהובא במדרש ≈
È˙‡¯aMהמאמר ‰Ó ÏkÓƒ»«∆»»ƒ

˙‡ ‡l‡ ·‰B‡ È�È‡≈ƒ≈∆»∆
È�‡ Èk ¯Ó‡pL ,ËtLn‰«ƒ¿»∆∆¡«ƒ¬ƒ
ÔÈ�Ú‰Â .ËtLÓ ·‰B‡ '‰≈ƒ¿»¿»ƒ¿»
ÔÈ�Ú ,‰p‰c ,‰Êa»∆¿ƒ≈ƒ¿«
ÔÈ�Ú ‡e‰L ,ËtLn‰«ƒ¿»∆ƒ¿«
ÏÎOa ‰‚O‰‰Â ‰�·‰‰«¬»»¿««»»«≈∆
ÌÚ ¯eL˜ ,(ÚÓL�)ƒ¿«»ƒ
,‡˜Âc ÌÈË¯t ˙e˜lÁ˙‰ƒ¿«¿¿»ƒ«¿»
ËtLn‰ ÔÈ�Úa BÓÎe¿¿ƒ¿««ƒ¿»
ÔÈc Ôe„Ï È„kL ,BËeLÙkƒ¿∆¿≈»ƒ

BzÓ‡Ï ˙Ó‡31CÈ¯ˆ , ¡∆«¬ƒ»ƒ
ÈË¯t Ïk ˙‡ ÚÓLÏ Ôic‰««»ƒ¿…«∆»¿»≈
Ìb ÏÏBk ,'eÎ ˙B�Úh‰«¿»≈«

¯˜L ÏL ˙B�ÚËשלעתים ¿»∆∆∆
כדי אך משקרים, הדין בעלי

השופט כראוי הדין את לפסוק

השקר, לדברי גם להקשיב צריך

BÓˆÚ ˙‡ ÒÈ�Î‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿«¿ƒ∆«¿
ÏL ·vÓe „ÓÚn‰ ÈË¯Ùaƒ¿»≈««¬»«»∆

ÔÈc‰ ÈÏÚaיחוש כזו במידה «¬≈«ƒ
והוא במקומם נמצא הוא כאילו

לדין, העומד »¬»¿Ó‡ÓÎe¯זה
Ï"Ê e�È˙Ba¯32ÔÈ„z Ï‡ «≈««»ƒ

ÚÈbzL „Ú E¯·Á ˙‡∆¬≈¿«∆«ƒ«
¯L‡kL ,e�È‰Â ,BÓB˜ÓÏƒ¿¿«¿∆«¬∆
B„ÓÚÓa BÓˆÚ ˙‡ ÒÈ�ÎÓ«¿ƒ∆«¿¿«¬»
ÈÊ‡ ,B¯·Á ÏL B·vÓe«»∆¬≈¬«
˙Ó‡ ÔÈc Ôe„Ï ÏBÎÈ»»ƒ¡∆

BzÓ‡Ïלכל לב ישים לא ואילו «¬ƒ
העומדים של בטענות ופרט פרט

עד לעניין 'להתחבר' ומבלי לדין
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f"kyz'dיב ,lel` 'c ,mihtey zyxt zay

עּמֹו ּדהּוי' ּובאפן ּכמֹותֹו33לאמּתֹו, ׁשהלכה וידּוע34, .35 ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹ
ּבהתחּלק ׁשּבאה ּבעבֹודה מעלה ׁשּזהּוׁשּיׁש ּפרטים, ּות ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

יֹותר למעלה מּגיעים ׁשעלֿידיֿזה ּדוקא, הּפנימּיּות ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָענין
ועצם מּפנימּיּות אפילּו ּולמעלה הּמּקיף, ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָמּבחינת
מה ּגם ׁשּזהּו ,יתּבר עצמּותֹו לבחינת ועד ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָהּמּקיף,
ׁשהם ספירֹות ּבעׂשר היא יתּבר עצמּותֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשהתּגּלּות

ּדוקא התחּלקּות ׁשל ּבענין36ּבאפן ּגם ׁשהּוא ּוכמֹו . ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּצרי הּקּבלתֿעל ענין ּכללּות על ׁשּנֹוסף ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּדנעׂשה,
ּדהקּדמת הענין ּכללּות [ׁשּזהּו העבֹודה ּבהתחלת ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָלהיֹות

ּבּמדרׁש וכדאיתא לנׁשמע, ודם37נעׂשה ּבׂשר למל מׁשל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ
אמר ּגזרֹות, עליהם ּגזר עבדיו, לֹו אמרּו למדינה, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּנכנס
ּוכמֹו ּגזרֹות. עליהם אגזר מלכּותי את ּכׁשּיקּבלּו ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹלהם,
יֹום, ּדכל ּבעבֹודה ּגם הּוא ּכן ּבעבֹודה, ּבכללּות ְְֲֲִֵֶַָָָָָָׁשהּוא

ז"ל רּבֹותינּו לוהיה38ּכמאמר ׁשמע ּפרׁשת קדמה לּמה ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָָָ
ּתחּלה ׁשמים מלכּות על עליו ׁשּיקּבל ּכדי ׁשמֹוע, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹאם
ׁשל הּקּיּום להיֹות צרי מצֹות], על עליו יקּבל ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹואחרּֿכ
הּוא העליֹון ׁשרצֹון ּדאף והינּו, הּמצוֹות, ּפרטי ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָּכל
היא הרצֹון המׁשכת מּכלֿמקֹום, מהּפרטים, ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָלמעלה
ּכל הּמצֹות ּבמעׂשה נֹוגע ולכן ּדוקא, הּפרטים ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָעלֿידי
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יח.33) טז, תלא.34)שמואלֿא ע' תרס"ו המשך רצא. ע' רפב. ע' תרכ"ז סה"מ וראה ב. צג, גו'35)סנהדרין וידבר ד"ה גם ראה

ואילך). שלא ע' סיון סה"מ (תו"מ ס"ח תשכ"ח השבועות דחג ב' דיום הנ"ל.36)אנכי תער"ב ושוטרים שופטים סד"ה גם ראה

ג.37) כ, יתרו רפ"ב.38)מכילתא ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

דין לפסק להגיע השופט יוכל לא עצמו, בו מתרחשים שהדברים שיחוש

BnÚאמיתי, 'Èe‰c ÔÙ‡·e33,איש לפניו להביא המלך שאול ביקש כאשר ¿…∆¿«»»ƒ
יודע המלך]... [=דוד לישי בן ראיתי "הנה הנערים אחד לו אמר לנגן', 'מיטיב

עימו" "וה' השבח של שפירושו ז"ל חכמינו ואמרו עימו" וה' חיל... וגיבור נגן

- B˙BÓkהוא ‰ÎÏ‰L34 ∆¬»»¿
שאמנם בחסידות כך על ומבואר

על להיות צריכה הלכה פסיקת

אבל בתורה, והשגה הבנה ידי

תורה של לאמיתה לכוון כדי

צורך יש כמותו, הלכה ושתהי'

שבאה דשמיא בסייעתא

ההלכה פוסק של מהתקשרות

הוי'. שם עם

Úe„ÈÂ35‰ÏÚÓ LiL ¿»«∆≈«¬»
‰‡aL ‰„B·Úa»¬»∆»»
,ÌÈË¯t ˙e˜lÁ˙‰a¿ƒ¿«¿¿»ƒ
˙eiÓÈ�t‰ ÔÈ�Ú e‰fL∆∆ƒ¿««¿ƒƒ

,‡˜Âcגם בחסידות כמבואר «¿»
משפיע בהם האופנים שני לגבי

– בעולם הקדושֿברוךֿהוא

כל ו"ממלא עלמין" כל "סובב

והמעלה הדרגה מבחינת עלמין".

אכן ה'סובב' אור - האור של

מבחינת אבל יותר, נעלה

יתרון יש בפנימיות, ההתלבשות

האור רק כי ה'ממלא', באור

לכל ומותאם לפרטים שמתחלק

ועצם בכללות מעלה יש שלכאורה ואף בפנימיות. מאיר עניינו, לפי נברא

ושונים רבים לפרטים תתחלק והשפעה שהמשכה כדי כי לפרטים, ביחס הדבר

ומקור בשורש (שהרי וההשפעה ההמשכה את ו'להלביש' לצמצם צורך יש

דווקא וחשובה גדולה מעלה יש שני מצד לפרטים), חלוקה אין הדברים

לפרטים ÈÁaÓ�˙בהתחלקות ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÚÈbÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«ƒƒ¿«¿»≈ƒ¿ƒ«
ÛÈwn‰אור שהוא 'מקיף' בחינת הוא לפרטים מתחלק שאינו אור כלומר, ««ƒ

כוח שהוא למשל, הרצון כוח האדם שבנפש (כשם הפנימי מהאור יותר נעלה

פנימיים) כוחות שהם והמידות השכל כוחות מעל ניצב המשכה'מקיף' ואכן

והנבראים נחותים העולמות לגדרי בהתאם מצומצמת שאינה אלקית והתגלות

מקיפה שהיא שם על 'מקיף' נקראת בפנימיות 'מתלבשת' ואיננה השונים

עבודה דווקא האדם של ה' בעבודת אבל ו'מתלבשת', יורדת ולא מלמעלה

האור מבחינת למעלה ו'נוגעת' 'מגיעה' הפרטים לכל ויגיעה ירידה עם פנימית

‰ÛÈwn,המקיף ÌˆÚÂ ˙eiÓÈ�tÓ eÏÈÙ‡ ‰ÏÚÓÏe'ה'נקודה שהיא ¿«¿»¬ƒƒ¿ƒƒ¿∆∆««ƒ
עצמו ה'מקיף' באור נעלית והכי פנימית ההתעסקותÚÂ„הכי ידי על שדווקא ¿«

לכאורה) ירידה נראית שהיא (למרות ופרט פרט בכל ה' בעבודת והיגיעה

דבר של בסופו Ó‰מגיעים Ìb e‰fL ,C¯a˙È B˙eÓˆÚ ˙�ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««¿ƒ¿»≈∆∆««
ÔÙ‡a Ì‰L ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚa ‡È‰ C¯a˙È B˙eÓˆÚ ˙elb˙‰L∆ƒ¿««¿ƒ¿»≈ƒ¿∆∆¿ƒ∆≈¿…∆

‡˜Âc ˙e˜lÁ˙‰ ÏL36קיימת לא יתברך עצמותו של וההתגלות ∆ƒ¿«¿«¿»
'מקיף' בחינת שהיא בהתגלות

לפרטים. ומתחלקת יורדת ולא

ÔÈ�Úa Ìb ‡e‰L BÓÎe¿∆«¿ƒ¿»
ÏÚ ÛÒBpL ,‰NÚ�c¿«¬∆∆««
ÏÚŒ˙Ïaw‰ ÔÈ�Ú ˙eÏÏk¿»ƒ¿«««»«…
˙ÏÁ˙‰a ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒƒ¿¿«¿»«
˙eÏÏk e‰fL] ‰„B·Ú‰»¬»∆∆¿»
‰NÚ� ˙Óc˜‰c ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿«¿»««¬∆
‡˙È‡„ÎÂ ,ÚÓL�Ï¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»

L¯„na37CÏÓÏ ÏLÓ «ƒ¿»»»¿∆∆
Ò�ÎpL Ì„Â ¯Na»»»»∆ƒ¿«
,ÂÈ„·Ú BÏ e¯Ó‡ ,‰�È„ÓÏƒ¿ƒ»»¿¬»»

Ì‰ÈÏÚ ¯Êbהמדינה בני על ¿…¬≈∆
˙B¯Êbכיצד עליהם ותצווה ¿≈
Ì‰Ï,להתנהג, ¯Ó‡»«»∆

È˙eÎÏÓ ˙‡ eÏa˜iLk¿∆¿«¿∆«¿ƒ
כך אחר …¿∆‡‚Ê¯תחילה,
.˙B¯Êb Ì‰ÈÏÚשקבלת הרי ¬≈∆¿≈

התחלת היא שמים מלכות עול

e‰L‡העבודה BÓÎe¿∆
‡e‰ Ôk ,‰„B·Úa ˙eÏÏÎaƒ¿»»¬»≈

ÏÎc ‰„B·Úa Ìb,בפרט יֹום «»¬»¿»
Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók38 ¿«¬««≈«

ÂÈÏÚ Ïa˜iL È„k ,ÚBÓL Ì‡ ‰È‰ÂÏ ÚÓL ˙L¯t ‰Ó„˜ ‰nÏ»»»¿»»»«¿«ƒ¿»»ƒ»«¿≈∆¿«≈»»
‰lÁz ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚשמע" - שמע פרשת של תוכנה זה והרי …«¿»«ƒ¿ƒ»

שמים מלכות עול קבלת היינו אלוקיך", ה' את ואהבת אחד, ה' ישראל...

˙BˆÓ ÏÚ ÂÈÏÚ Ïa˜È CkŒ¯Á‡Âשמע אם 'והיה פרשת של תוכנה שזה ¿««»¿«≈»»…ƒ¿
וכו'], מצוותי' אל ÈË¯tתשמעו Ïk ÏL Ìeiw‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«ƒ∆»¿»≈

,˙BÂˆn‰כך כדי עד העניין, כללות של החשיבות כל שעם מוכח מזה וגם «ƒ¿ִֶ

הקדושֿ מלכות והיאשקבלת העבודה התחלת היא כללי באופן ברוךֿהוא

של קיום להיות צריך זה עם יחד סוף סוף הפרטיות, המצוות לקיום קודמת

המצוות. פרטי כל

‡e‰ ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯L Û‡c ,e�È‰ÂאכןÌÈË¯t‰Ó ‰ÏÚÓÏוהרצון ¿«¿¿«∆¿»∆¿¿«¿»≈«¿»ƒ
כללי דבר הוא הרצון האדם שבנפש כשם שונים לפרטים מתחלק לא עצמו

פרטי, באופן הגוף מאברי אחד לאף שייך ‰ÎLÓ˙שלא ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿»«
הכללי‰¯ˆÔBוגילוי Âc˜‡,העליון ÌÈË¯t‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰כשם »»ƒ«¿≈«¿»ƒ«¿»

הכללי הרצון כוח את וממשיך מפעיל מסויים פרטי לדבר הרצון הרי שבאדם
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'eb jixry lka jl ozz mixheye mihtey

ּפרט ּכל נֹוגע ׁשּברצֹון מּפני ּופרט, וזהּו39ּפרט , ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּבנֹוגע ועלּֿדרֿזה ּדוקא. ּבּפרטים היא העצם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהמׁשכת
הּכללית הּכּונה רק לא להיֹות ׁשּצריכה הּמצֹות, ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹלכּונת
ׁשּלמעלה העליֹון רצֹון ׁשהם ּבׁשוה הּמצֹות ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבכל
מצוה, ׁשּבכל הּפרטית הּכּונה ּגם אּלא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמהתחּלקּות,
העליֹון ּדרצֹון (הּפנימּיּות הענג ענין מּצד ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּזהּו
יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ּׁשּנתאּוה מה ׁשּזהּו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבּמצֹות),

ּבתחּתֹונים ׁשּנמׁש40ּדירה הּתענּוג, ענין ּדייקא, נתאּוה , ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָ
ּבאפן הּמצֹות מצוהּבפרטי ּבכל ּפרטי ּתענּוג .41ׁשּיׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

מקֹור מּבחינת הארה רק זה הרי (נעׂשה) ׁשּבּמצֹות ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאּלא
ואּלּו מדרגתּה, ּכפי ּבחינה לכל ׁשּנמׁשכת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּתענּוגים
ׁשּזהּו הּתענּוגים, מקֹור ּבחינת נמׁש הּמׁשּפט ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָּבענין

.יתּבר ׁשּבעצמּותֹו ּדנתאּוה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָהענין

e‰ÊÂ'ה אני ּכי ּׁשאהבּתי, מה אני נֹותן הּקּב"ה ׁשאמר ¿∆ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשּנאמר אהב, ׁשאני עם ליׂשראל, מׁשּפט, ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאֹוהב
הּמׁשּפט ׁשּנתינת ּדייקא, נער ואהבהּו, יׂשראל נער ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּכי
ענין ׁשּזהּו ּדוקא, הּקטנּות ענין מּצד היא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָליׂשראל
והינּו, מּיׂשראל, אחד ּבכל ׁשּיׁשנּה הּפׁשּוטה ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהאמּונה
מדרגה ׁשּזֹוהי ּבאלקּות, והּׂשגה הבנה ּכמֹו זה ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאין
ּדאהבה הענין ואפּלּו ּדא, סביל מֹוחא ּכל ׁשּלאו ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָנעלית
הכנה לזה צרי הרי הּמּקיפים, ענין ׁשהּוא ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָויראה,
הענין מהּֿׁשאיןּֿכן לזה, זֹוכה אחד ּכל ולא כּו', ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹויגיעה
ללא מּיׂשראל אחד ּכל אצל יׁשנֹו ּפׁשּוטה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּדאמּונה
לנּו ירּוׁשה ׁשּזהּו ּבאפן אּלא ויגיעה, ְְֲִִֶֶֶֶָָָָָֹעבֹודה

ּבּתניא42מאבֹותינּו הּזקן רּבנּו ּובלׁשֹון ׁשּלא43, עתק הֹון : ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
הּוא קטן ׁשּגם ּבאפן הּוא הּירּוׁשה ענין והרי ּבֹו, ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹעמל
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מבלי היורש אל עוברת הירושה המוריש פטירת שעם כפשוטו ירושה לגבי
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יג 'eb jixry lka jl ozz mixheye mihtey

ּפרט ּכל נֹוגע ׁשּברצֹון מּפני ּופרט, וזהּו39ּפרט , ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּבנֹוגע ועלּֿדרֿזה ּדוקא. ּבּפרטים היא העצם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהמׁשכת
הּכללית הּכּונה רק לא להיֹות ׁשּצריכה הּמצֹות, ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹלכּונת
ׁשּלמעלה העליֹון רצֹון ׁשהם ּבׁשוה הּמצֹות ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבכל
מצוה, ׁשּבכל הּפרטית הּכּונה ּגם אּלא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמהתחּלקּות,
העליֹון ּדרצֹון (הּפנימּיּות הענג ענין מּצד ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּזהּו
יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ּׁשּנתאּוה מה ׁשּזהּו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבּמצֹות),

ּבתחּתֹונים ׁשּנמׁש40ּדירה הּתענּוג, ענין ּדייקא, נתאּוה , ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָ
ּבאפן הּמצֹות מצוהּבפרטי ּבכל ּפרטי ּתענּוג .41ׁשּיׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

מקֹור מּבחינת הארה רק זה הרי (נעׂשה) ׁשּבּמצֹות ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאּלא
ואּלּו מדרגתּה, ּכפי ּבחינה לכל ׁשּנמׁשכת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּתענּוגים
ׁשּזהּו הּתענּוגים, מקֹור ּבחינת נמׁש הּמׁשּפט ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָּבענין

.יתּבר ׁשּבעצמּותֹו ּדנתאּוה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָהענין

e‰ÊÂ'ה אני ּכי ּׁשאהבּתי, מה אני נֹותן הּקּב"ה ׁשאמר ¿∆ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשּנאמר אהב, ׁשאני עם ליׂשראל, מׁשּפט, ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאֹוהב
הּמׁשּפט ׁשּנתינת ּדייקא, נער ואהבהּו, יׂשראל נער ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּכי
ענין ׁשּזהּו ּדוקא, הּקטנּות ענין מּצד היא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָליׂשראל
והינּו, מּיׂשראל, אחד ּבכל ׁשּיׁשנּה הּפׁשּוטה ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהאמּונה
מדרגה ׁשּזֹוהי ּבאלקּות, והּׂשגה הבנה ּכמֹו זה ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאין
ּדאהבה הענין ואפּלּו ּדא, סביל מֹוחא ּכל ׁשּלאו ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָנעלית
הכנה לזה צרי הרי הּמּקיפים, ענין ׁשהּוא ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָויראה,
הענין מהּֿׁשאיןּֿכן לזה, זֹוכה אחד ּכל ולא כּו', ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹויגיעה
ללא מּיׂשראל אחד ּכל אצל יׁשנֹו ּפׁשּוטה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּדאמּונה
לנּו ירּוׁשה ׁשּזהּו ּבאפן אּלא ויגיעה, ְְֲִִֶֶֶֶָָָָָֹעבֹודה

ּבּתניא42מאבֹותינּו הּזקן רּבנּו ּובלׁשֹון ׁשּלא43, עתק הֹון : ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
הּוא קטן ׁשּגם ּבאפן הּוא הּירּוׁשה ענין והרי ּבֹו, ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹעמל
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f"kyz'dיד ,lel` 'c ,mihtey zyxt zay

הּמׁשּפט44יֹורׁש ׁשּנתינת וזהּו העצם. ּכל את ויֹורׁש , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּדוקא ּכיון ּדוקא, הּקטנּות ענין מּצד היא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָליׂשראל
וכּפתּגם ּדלמעלה, הּפׁשיטּות עם מתקּׁשרים ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָעלֿידיֿזה

ּפׁשיטּות45הּידּוע מתּגּלה ּפׁשּוט איׁש ׁשל ׁשּבפׁשיטּות ְְְִִִִִֶֶַַַָָָ
ְַָהעצמּות.

ּתּתןLÈÂה) וׁשֹוטרים ּדׁשֹופטים הענין ּכללּות לקּׁשר ¿≈ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָ
אלּול, חדׁש ׁשל ענינֹו עם גֹו' ׁשערי ּבכל ְְְְֱִִֶֶֶָָָֹל
אלּול ּבחדׁש ׁשֹופטים ּפרׁשת קֹורין לעֹולם ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָֹׁשהרי
חדׁש ּבראׁש אֹו אלּול מברכים ּבׁשּבת היא ראה ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָֹֹ(ּדפרׁשת
חדׁש ּבימי לעֹולם היא ׁשֹופטים ּפרׁשת אבל ְְֱֲִִִֵֶַָָָָֹאלּול,

הּקדֹוׁש הּׁשל"ה ּׁשּכתב מה וידּוע ׁשהּמֹועדים46אלּול), ְְֱֲִֶֶַַַַַַָָָָ
הּפרׁשּיֹות לאֹותן ׁשּיכּות יׁש ּבכּלן כּו' הּׁשנה ּכל ְְִֵֶַַַָָָָָָָָֻׁשל

הּזקן רּבנּו ּפתּגם עלּֿפי ּובפרט ּבהן, מ'דארף47ׁשחּלֹות : ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
הּפרׁשה עם לחיֹות ׁשּצרי היינּו, צייט, ּדער מיט ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָלעּבן
ׁשֹופטים ׁשּפרׁשת מּובן, ּומּזה זה, ּבזמן ׁשּקֹורין ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבּתֹורה
ּבזה והענין אלּול. לחדׁש וׁשּיכּות קׁשר לּה ,48יׁש ְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

על49ּכּידּוע נפׁש לחׁשּבֹון מגּבל זמן הּוא אלּול ׁשחדׁש ְְְְֱֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
הענין הּוא ׁשּכללּותּה ּכּלּה, הּׁשנה ּדכל ְְְֲִֶַָָָָָָָָָָֻהעבֹודה
מז' החל ,ׁשערי ּבכל ל ּתּתן וׁשֹוטרים ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָּדׁשֹופטים
רמ"ח ּפרטי לכל נמׁש ׁשּמהם ׁשּבאדם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּׁשערים

עׂשה מצֹות רמ"ח ׁשּכנגד נעׂשית50אברים, ׁשעלֿידם , ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּכללּות וזֹוהי ּומעׂשה. ּדּבּור ּבמחׁשבה ּבפעל ְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָֹהעבֹודה

לדֹודי ּדאני ּבאפן אלּול ּדחדׁש ׁשעלֿידיֿזה51העבֹודה , ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
מּלמעלה והּגּלּוי ההמׁשכה ענין ׁשהּוא לי, ּדֹודי ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָנעׂשה
ׁשּידע עד ּכּלֹו, העֹולם לכל ּגם ועלֿידם יׂשראל, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻלבני

כּו' ּפעלּתֹו אּתה ּכי ּפעּול ׁשּתחּלת52ּכל ּובאפן , ְְְְִִֶֶַַַָָָֹ
לכל ימׁש ּומּׁשם יׂשראל, ּבארץ הּוא והּגּלּוי ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻההמׁשכה
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ואילך.44) ב מג, נדה משנה (הוצאת45)ראה טוב שם כתר ראה

וש"נ. ואילך. סקנ"ה בהוספות א).46)תשס"ד) (רצז, וישב ר"פ

חשון).47) ב יום" ב"היום (הועתק ואילך 29 ע' תש"ב השיחות ספר

שבחודש48) לתק"ש השייכות – ואילך 102 ע' חכ"ט לקו"ש גם ראה

וש"נ.49)אלול. ואילך. 141 ס"ע תרצ"ו סה"מ מכות50)ראה ראה

ב. קע, זח"א סע"ב. ראה51)כג, פ' לקו"ת וראה ג. ו, השירים שיר

ואילך. א השנה.52)לב, ראש תפלת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

הלכתייםשהיורש ממקורות בחסידות וכמובא כך לשם דבר שום יעשה

עוברת המוריש שמציאות אלא מהמוריש ונפרדת אחרת מציאות איננו שהיורש

מהותו ומה היורש מיהו הבדל כל אין ולכן היורש מציאות אל ו'מועתקת'

שכתוב כמו בשלימות אליו עוברת הירושה יומו בן תינוק הוא אם ואפילו

בניך", יהיו אבותיך "תחת

מקומו ממלא הוא שהבן כלומר

מעצם אותו ויורש אביו של

בן Ïkהיותו ˙‡ L¯BÈÂ¿≈∆»
ÌˆÚ‰ברוחניות גם וכך »∆∆

אחד שכל הרוחנית הירושה

יורש ישראל מבני ואחד

- הפשוטה האמונה – מאבותינו

לא והוא שנולד מיד אליו באה

את אלא ממנה חלק רק מקבל

העניין. עצם È˙pL�˙כל e‰ÊÂ¿∆∆¿ƒ«
‡È‰ Ï‡¯NÈÏ ËtLn‰«ƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ
,‡˜Âc ˙e�Ëw‰ ÔÈ�Ú „vÓƒ«ƒ¿«««¿«¿»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ÔÂÈk– ≈»∆«¿»«¿≈∆

ההבנה ולא הפשוטה, האמונה

והיראה- האהבה או וההשגה

ÌÚ ÌÈ¯M˜˙Ó˙eËÈLt‰ ƒ¿«¿ƒƒ«¿ƒ
,‰ÏÚÓÏc,לא 'פשיטות' ƒ¿«¿»

מעלה חיסרון של במובן חלילה,

'פשיטות' אלא אחרת או כזו

והגדרה הגבלה העדר במובן

הביטוי (כמו שהוא סוג מכל

'פשוט' אור – בחסידות השגור

ומוגדר) 'מצוייר' אור ולא

Úe„i‰ Ìb˙tÎÂ45 ¿«ƒ¿»«»«
LÈ‡ ÏL ˙eËÈLÙaL∆ƒ¿ƒ∆ƒ

ËeLtדווקא‰lb˙Ó »ƒ¿«»
˙eÓˆÚ‰ ˙eËÈLtולא - ¿ƒ»«¿

האנשים של הגדולות במעלות

הדרגות בעלי הנעלים

- .הגבוהות
˙eÏÏk ¯M˜Ï LÈÂ (‰¿≈¿«≈¿»
ÌÈËÙBLc ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿¿ƒ
ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ¿¿ƒƒ∆¿¿»
ÏL B�È�Ú ÌÚ 'B‚ EÈ¯ÚL¿»∆ƒƒ¿»∆
ÌÏBÚÏ È¯‰L ,ÏeÏ‡ L„Á…∆¡∆¬≈¿»

בתורה]˜ÔÈ¯B[תמיד] [קוראים ƒ
L„Áa ÌÈËÙBL ˙L¯t»»«¿ƒ¿…∆
‡È‰ ‰‡¯ ˙L¯Ùc) ÏeÏ‡¡¿»»«¿≈ƒ
B‡ ÏeÏ‡ ÌÈÎ¯·Ó ˙aLa¿«»¿»¿ƒ¡
Ï·‡ ,ÏeÏ‡ L„Á L‡¯a¿……∆¡¬»
‡È‰ ÌÈËÙBL ˙L¯t»»«¿ƒƒ

ÌÏBÚÏ[תמיד]‰"ÏM‰ ·˙kM ‰Ó Úe„ÈÂ ,(ÏeÏ‡ L„Á ÈÓÈa ¿»ƒ≈…∆¡¿»««∆»««¿»
LB„w‰46ÌÈ„ÚBn‰L[החגים]'eÎ ‰�M‰ Ïk ÏLקבועים שהם אף «»∆«¬ƒ∆»«»»

זאת בכל השבוע, פרשיות לפי נקבעו ולא החודש בימי מסויימים בתאריכים

˙BiL¯t‰ Ô˙B‡Ï ˙eÎiL LÈ ÔlÎa[בתורה השבוע BlÁL˙[פרשיות ¿À»≈«»¿»«»»ƒ∆«
Ìb˙t ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·e ,Ô‰a»∆ƒ¿»«ƒƒ¿»

Ô˜f‰ e�a¯47Û¯‡„'Ó : «≈«»≈¿«¿
ËÈÈˆ ¯Úc ËÈÓ ÔaÚÏצריך] ∆¿ƒ∆«¿

הזמן], עם ¿»‰e�ÈÈ,לחיות
ÌÚ ˙BÈÁÏ CÈ¯vL∆»ƒƒ¿ƒ
ÔÈ¯BwL ‰¯Bza ‰L¯t‰«»»»«»∆ƒ
,Ô·eÓ ‰fÓe ,‰Ê ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ∆»
dÏ LÈ ÌÈËÙBL ˙L¯tL∆»»«¿ƒ≈»
L„ÁÏ ˙eÎiLÂ ¯L∆̃∆¿«»¿…∆

.ÏeÏ‡¡
‰Êa ÔÈ�Ú‰Â48Úe„ik ,49 ¿»ƒ¿»»∆«»«

ÔÓÊ ‡e‰ ÏeÏ‡ L„ÁL∆…∆¡¿«
Ïa‚Ó[ומיוחד [קבוע À¿»

ÏÚ LÙ� ÔBaLÁÏ¿∆¿∆∆«
‰�M‰ ÏÎc ‰„B·Ú‰»¬»¿»«»»
‡e‰ d˙eÏÏkL ,dlkÀ»∆¿»»
ËÙBLc ÔÈ�Ú‰ÌÈ »ƒ¿»¿¿ƒ

ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ¿¿ƒƒ∆¿¿»
'ÊÓ ÏÁ‰ ,EÈ¯ÚL¿»∆»≈ƒ
Ì‰nL Ì„‡aL ÌÈ¯ÚM‰«¿»ƒ∆»»»∆≈∆
Á"Ó¯ ÈË¯t ÏÎÏ CLÓ�ƒ¿»¿»¿»≈¿«
Á"Ó¯ „‚�kL ,ÌÈ¯·‡≈»ƒ∆¿∆∆¿«

‰NÚ ˙BˆÓ50Ì„ÈŒÏÚL , ƒ¿¬≈∆«»»
ÏÚÙa ‰„B·Ú‰ ˙ÈNÚ�«¬≈»¬»¿…«
.‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓa¿«¬»»ƒ«¬∆
‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk È‰BÊÂ¿ƒ¿»»¬»
È�‡c ÔÙ‡a ÏeÏ‡ L„Ác¿…∆¡¿…∆«¬ƒ

È„B„Ï51,האדם של התקרבות ¿ƒ
הקדושֿברוךֿהוא »∆ŒÏÚLאל

,ÈÏ È„Bc ‰NÚ� ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬∆ƒƒ
הקדושֿברוךֿהוא של התקרבות

ישראל ÔÈ�Úלבני ‡e‰L∆ƒ¿«
Èelb‰Â ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«ƒ
,Ï‡¯NÈ È�·Ï ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ Ìb Ì„ÈŒÏÚÂ¿«»»«¿»»»
,ÏeÚt Ïk Ú„iL „Ú ,BlkÀ«∆≈«»»
היינו יהודי, לא אפילו נברא כל

כולו העולם הדומם,[=גםכל

וחי] ‡z‰צומח Èkֿהקדוש ƒ«»
אותוBzÏÚtברוךֿהוא ובראת ¿«¿

'eÎ52˙lÁzL ÔÙ‡·e ,¿…∆∆¿ƒ«
‡e‰ Èelb‰Â ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«ƒ
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'eb jixry lka jl ozz mixheye mihtey

נׁשּבע ּכאׁשר ּגבּול את אלקי ה' ירחיב ּכי ּכּלֹו, ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָֹֻהעֹולם
ׁשּכתּוב (ּכמֹו וקדמֹוני ּוקנּזי קיני ארץ ,ל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָלתת

ּבכל53ּבפרׁשתנּו ּתתּפּׁשט יׂשראל ׁשארץ ועד ,( ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבמהרה54הארצֹות ויגאלנּו יבֹוא צדקנּו, מׁשיח עלֿידי , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָ

אמן. ְֵֵָָּבימינּו

1

2

3

4

5

ובפרש"י.53) ח יט, תקג.54)שופטים רמז ישעי' שמעוני ילקוט ג. ור"ח), דשבת (פיסקא פ"א רבתי פסיקתא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÌMÓe ,Ï‡¯NÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»
,Blk ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ CLÓÈÀ¿«¿»»»À
˙‡ EÈ˜Ï‡ '‰ ·ÈÁ¯È Èkƒ«¿ƒ¡…∆∆
˙˙Ï ÚaL� ¯L‡k EÏe·b¿¿«¬∆ƒ¿«»∆
Èf�˜e È�È˜ ı¯‡ ,CÏ»∆∆≈ƒ¿ƒƒ
·e˙kL BÓk) È�BÓ„˜Â¿«¿ƒ¿∆»

e�˙L¯Ùa53ı¯‡L „ÚÂ ,( ¿»»»≈¿«∆∆∆
ÏÎa ËMt˙z Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿«≈¿»

˙Bˆ¯‡‰54È„ÈŒÏÚ , »¬»«¿≈
‡B·È ,e�˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈»
e�ÈÓÈa ‰¯‰Óa e�Ï‡‚ÈÂ¿ƒ¿»≈ƒ¿≈»¿»≈

.ÔÓ‡»≈
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc oileg(oey`x meil)

äaeøî äàîè äîäaL ,íìBòä äéäå øîàL éî éðôì òeãéå éeìb̈§¨©¦§¥¦¤¨©§¨¨¨¨¤§¥¨§¥¨§¨
,úBøBähä ïî,zeige zenda ipin daxd yi ixdydxyr wx mkezne ¦©§

,diga raye dndaa yly ,mixedh mipináeúkä äðî Cëéôì§¦¨¨¨©¨
,äøBäèaok enke .mi`nh x`yd lky mircei ep`eéðôì òeãéå éeìb ¦§¨¨§¨©¦§¥

,ïéàîhä ìò ïéaeøî ïéøBäè úBôBòL íìBòä äéäå øîàL éî¦¤¨©§¨¨¨¨¤§¦§¦©©§¥¦
,ïéàîèa áeúkä äðî Cëéôìmipind x`y lky mircei ep`e §¦¨¨¨©¨¦§¥¦

.mixedh
:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàîixde ,jka epcnll iax `a dn - ©¨©§©¨

dnn ueg mi`nh zeter cer oi`e zexedh zenda cer oi`y heyt
daiyn .mze` dpen dxezd dzid ok `l m`y ,aezkd dpny

eprinydl iax zpeek :`xnbdãkxn`dì éøîàå ,áø øîà àðeä áø ¦§©¨¨©©§¨§¥¨
df xn`ny mixne` yie -,øéàî éaø íeMî áø øîà àðeä áø øîà̈©©¨¨©©¦©¦¥¦

äøö÷ Cøc Bãéîìúì íãà äðLé íìBòìepcnil okle .xvw gqepa - §¨¦§¤¨¨§©§¦¤¤§¨¨
zexedhd z` zendaa ,xvwd ote`d z` dhwp dxezdy iax
micinlzd z` cnll yiy cnlp o`kne ,mi`nhd z` zeterae

.dxvw oeyla
:zxeqn it lr ser zlik` oipra dpc `xnbdóBò ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨

úøBñîa ìëàð øBäèserd z` lk` xyk mc`y xkef mc` m` - ¨¤¡¨§¨¤
el xzen ,xedh `ed df ser oiny mkg ciiv e` eax el xqny e` ,dfd

:wgvi iax siqene .serd z` lek`le z`fd zxeqnd lr jenqlïîàð¤¡¨
àeäå ,ïðçBé éaø øîà .éaø éì øñî øBäè äæ óBò ,øîBì ãéivä©©¨©¤¨¨©¦©¦¨©©¦¨¨§

i`pzaïäa é÷aLzeterd ipin lk z` xikn ciivd ly eaxy - ¤¨¦¨¤
,mi`nhdïäéúBîLáek z` oke -.mi`nhd zeterd lk ly zenyd l ¦§¥¤

:wgvi iax ly eixac xe`iaa wtq d`ian `xnbdéòawtzqd -éaø ¨¥©¦
,àøéædf sery eax mya xnel on`p ciivdy wgvi iax xn`y dn ¥¨

a xaecn m`d ,xedh ser ly oin `edíëç Baø`edy mkg cinlz - ©¨¨
,dxeza ciivd ly eaxãéiö Baø Bàz` cnil `edy dgnen ciiv - ©©¨

.dcivd zk`lna eax `xwp `ed okle ,dcivd zepne` z` ciivd
:`xnbd dgikenïðçBé éaø øîàc ,òîL àz,wgvi iax ixac lr ¨§©§¨©©¦¨¨

àeäåi`pzae -Lciivd ly eaxzøîà éà .ïäéúBîLáe ïäa é÷a §¤¨¦¨¤¦§¥¤¦¨§©§
ãéiö Baø àîìLaciiv eaxa xaecny xn`p m` -øétLoaen - ¦§¨¨©©¨©¦

mdizenyae mi`nhd zeterd ipin lka iwa ciivd ly eaxy xacd
.ezepne` ef ixdy ,mipeyd zeterd lyzøîà éà àlàwgvi iaxy ¤¨¦¨§©§

a xacnBaøcinlz `edyeäì øéîb eäééîL àîìLa ,íëçoaen - ©¨¨¦§¨¨§©§¨¦§
cnl `edy meyn mi`nhd zeterd zenya iwa `edy xacd

,mi`nhd zeterd ipin lk ly zenyd lk z` minkgdneäðéà àlà¤¨¦§
eäì òãé éîn z` mkgd xiki oipn -ji` ok m`e ,mnvr zeterd ipi ¦¨©§

df ser oi`y zrcl ick ,mi`nhd zeterd zxeva iwa didiy okzi
:`xnbd zniiqn .mi`nhd zeterd ipinn cg`l dnecåàì àlà¤¨¨

dpéî òîLlr xaic wgvi iaxy o`kn gken i`ce -.ãéiö Baø §©¦¨©©¨
:`xnbd dwiqndpéî òîL.ok gikedl yi ok` - §©¦¨

:miakek icaern mivia ziipw oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaïéç÷Bì[mipew-],íB÷î ìëa íéáëBk éãáBòä ïî íéöéa §¦¥¦¦¨§¥¨¦§¨¨

,dlik`a zexzen miviadeúBìáð íeMî àì ïéLLBç ïéàå`ny - §¥§¦Ÿ¦§¥
,dliap zlebpxza d`vnp ef dviaúBôøè íeMî àìåoi` oke - §Ÿ¦§¥

ipniqn cg` da yiy zlebpxz ici lr dlhed ef dvia `ny miyyeg
.odl miyyeg oi`e ,herin od el` miviay oeik .dtixhd

:`xnbd dywnå,yeygl yi oiicr ixdeäðéð àîè óBòc àîìéã- ©¦§¨§¨¥¦§
:`xnbd zvxzn .`nh ser ly dvia ef `nyìàeîLc deáà øîà̈©£©¦§¥

`ziixaa xaecn ,l`eny `xen`d ly eia` uxiz ±øîBàaixkpd §¥
`id ef dviay xkend,øBäè éðBìt óBò ìLser eze`y mircei ep`e ¤§¦¨

lr ,epinvra z`f wecal mileki ep`y xac dfe xg`ne ,xedh `ed
mivial minec zn`a md m` d`xpe ,ser eze` ly mivia `iapy ici
lr jenql xyt`e ,xwyl cgtn ixkpd ,ixkpd epl xkny elld

.eixac
xn`i ixkpdy jixvd l`eny ly eia` recn :`xnbd dywn

,xedh ipelt ser ly `id dviadyøBäè óBò ìL àîéìådxe`kl ± §¥¨¤¨
,xedh ser ly `id dviady wx ixkpd xn`iy icoin dfi` hxtl ila

.xedh ser ly
:`xnbd zvxznéëä éà,jk ixkpd xn`i m` -déì úéà ¦¨¦¦¥

éèenzLéàì,xwiyy `vnpy dxwna mb hnzydl `ed leki - §¦§©¥
jpi`y xg` xedh ser ly `ed j` ,xedh ser ly zn`a dfy xn`ie

.xikn
,ixkpl oin`dl jixv recn :`xnbd dywn÷Bcáìåwecaiy-] §¦§

[gweld,ïéðîéñaser ly md mivia dfi` xikdl mipniq yi ixdy §¦¨¦
,xedhàéðúc,`ziixaaíéâc éðîéñ Ck íéöéá éðîéñkmze` - §©§¨§¦¨¥¥¦¨¦¨¥¨¦

ser ly `id dvia dfi` xikdl zeter ly mivial yiy mipniqd
.xedh bc dfi` xikdl mipniqd mb md ,xedh

:`xnbd ddnzCzòc à÷ìñ íéâc éðîéñjzrc lr dler ike - ¦¨¥¨¦©§¨©§¨
ly dxdhd ipniqk md mibc ly dxdhd ipniqy zyxtn `ziixady

,miviadàðîçø øîà úN÷N÷å øétðñxitpqy dxezd dxn` ixd ± §©¦§©§¤¤¨©©£¨¨
.miviaa mikiiy `l el` mipniqe ,mibc ly mipniq md zywywe

:`xnbd zvxznàîéà àlàivia ipniq itk ,`ziixaa jk xen` - ¤¨¥¨
,zeterdCkmdéðîéñ ¨¦¨¥
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טו 'eb jixry lka jl ozz mixheye mihtey

נׁשּבע ּכאׁשר ּגבּול את אלקי ה' ירחיב ּכי ּכּלֹו, ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָֹֻהעֹולם
ׁשּכתּוב (ּכמֹו וקדמֹוני ּוקנּזי קיני ארץ ,ל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָלתת

ּבכל53ּבפרׁשתנּו ּתתּפּׁשט יׂשראל ׁשארץ ועד ,( ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבמהרה54הארצֹות ויגאלנּו יבֹוא צדקנּו, מׁשיח עלֿידי , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָ

אמן. ְֵֵָָּבימינּו

1

2

3

4

5

ובפרש"י.53) ח יט, תקג.54)שופטים רמז ישעי' שמעוני ילקוט ג. ור"ח), דשבת (פיסקא פ"א רבתי פסיקתא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÌMÓe ,Ï‡¯NÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»
,Blk ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ CLÓÈÀ¿«¿»»»À
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc oileg(oey`x meil)

äaeøî äàîè äîäaL ,íìBòä äéäå øîàL éî éðôì òeãéå éeìb̈§¨©¦§¥¦¤¨©§¨¨¨¨¤§¥¨§¥¨§¨
,úBøBähä ïî,zeige zenda ipin daxd yi ixdydxyr wx mkezne ¦©§

,diga raye dndaa yly ,mixedh mipináeúkä äðî Cëéôì§¦¨¨¨©¨
,äøBäèaok enke .mi`nh x`yd lky mircei ep`eéðôì òeãéå éeìb ¦§¨¨§¨©¦§¥

,ïéàîhä ìò ïéaeøî ïéøBäè úBôBòL íìBòä äéäå øîàL éî¦¤¨©§¨¨¨¨¤§¦§¦©©§¥¦
,ïéàîèa áeúkä äðî Cëéôìmipind x`y lky mircei ep`e §¦¨¨¨©¨¦§¥¦

.mixedh
:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàîixde ,jka epcnll iax `a dn - ©¨©§©¨

dnn ueg mi`nh zeter cer oi`e zexedh zenda cer oi`y heyt
daiyn .mze` dpen dxezd dzid ok `l m`y ,aezkd dpny

eprinydl iax zpeek :`xnbdãkxn`dì éøîàå ,áø øîà àðeä áø ¦§©¨¨©©§¨§¥¨
df xn`ny mixne` yie -,øéàî éaø íeMî áø øîà àðeä áø øîà̈©©¨¨©©¦©¦¥¦

äøö÷ Cøc Bãéîìúì íãà äðLé íìBòìepcnil okle .xvw gqepa - §¨¦§¤¨¨§©§¦¤¤§¨¨
zexedhd z` zendaa ,xvwd ote`d z` dhwp dxezdy iax
micinlzd z` cnll yiy cnlp o`kne ,mi`nhd z` zeterae

.dxvw oeyla
:zxeqn it lr ser zlik` oipra dpc `xnbdóBò ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨

úøBñîa ìëàð øBäèserd z` lk` xyk mc`y xkef mc` m` - ¨¤¡¨§¨¤
el xzen ,xedh `ed df ser oiny mkg ciiv e` eax el xqny e` ,dfd

:wgvi iax siqene .serd z` lek`le z`fd zxeqnd lr jenqlïîàð¤¡¨
àeäå ,ïðçBé éaø øîà .éaø éì øñî øBäè äæ óBò ,øîBì ãéivä©©¨©¤¨¨©¦©¦¨©©¦¨¨§

i`pzaïäa é÷aLzeterd ipin lk z` xikn ciivd ly eaxy - ¤¨¦¨¤
,mi`nhdïäéúBîLáek z` oke -.mi`nhd zeterd lk ly zenyd l ¦§¥¤

:wgvi iax ly eixac xe`iaa wtq d`ian `xnbdéòawtzqd -éaø ¨¥©¦
,àøéædf sery eax mya xnel on`p ciivdy wgvi iax xn`y dn ¥¨

a xaecn m`d ,xedh ser ly oin `edíëç Baø`edy mkg cinlz - ©¨¨
,dxeza ciivd ly eaxãéiö Baø Bàz` cnil `edy dgnen ciiv - ©©¨

.dcivd zk`lna eax `xwp `ed okle ,dcivd zepne` z` ciivd
:`xnbd dgikenïðçBé éaø øîàc ,òîL àz,wgvi iax ixac lr ¨§©§¨©©¦¨¨

àeäåi`pzae -Lciivd ly eaxzøîà éà .ïäéúBîLáe ïäa é÷a §¤¨¦¨¤¦§¥¤¦¨§©§
ãéiö Baø àîìLaciiv eaxa xaecny xn`p m` -øétLoaen - ¦§¨¨©©¨©¦

mdizenyae mi`nhd zeterd ipin lka iwa ciivd ly eaxy xacd
.ezepne` ef ixdy ,mipeyd zeterd lyzøîà éà àlàwgvi iaxy ¤¨¦¨§©§

a xacnBaøcinlz `edyeäì øéîb eäééîL àîìLa ,íëçoaen - ©¨¨¦§¨¨§©§¨¦§
cnl `edy meyn mi`nhd zeterd zenya iwa `edy xacd

,mi`nhd zeterd ipin lk ly zenyd lk z` minkgdneäðéà àlà¤¨¦§
eäì òãé éîn z` mkgd xiki oipn -ji` ok m`e ,mnvr zeterd ipi ¦¨©§

df ser oi`y zrcl ick ,mi`nhd zeterd zxeva iwa didiy okzi
:`xnbd zniiqn .mi`nhd zeterd ipinn cg`l dnecåàì àlà¤¨¨

dpéî òîLlr xaic wgvi iaxy o`kn gken i`ce -.ãéiö Baø §©¦¨©©¨
:`xnbd dwiqndpéî òîL.ok gikedl yi ok` - §©¦¨

:miakek icaern mivia ziipw oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaïéç÷Bì[mipew-],íB÷î ìëa íéáëBk éãáBòä ïî íéöéa §¦¥¦¦¨§¥¨¦§¨¨

,dlik`a zexzen miviadeúBìáð íeMî àì ïéLLBç ïéàå`ny - §¥§¦Ÿ¦§¥
,dliap zlebpxza d`vnp ef dviaúBôøè íeMî àìåoi` oke - §Ÿ¦§¥

ipniqn cg` da yiy zlebpxz ici lr dlhed ef dvia `ny miyyeg
.odl miyyeg oi`e ,herin od el` miviay oeik .dtixhd

:`xnbd dywnå,yeygl yi oiicr ixdeäðéð àîè óBòc àîìéã- ©¦§¨§¨¥¦§
:`xnbd zvxzn .`nh ser ly dvia ef `nyìàeîLc deáà øîà̈©£©¦§¥

`ziixaa xaecn ,l`eny `xen`d ly eia` uxiz ±øîBàaixkpd §¥
`id ef dviay xkend,øBäè éðBìt óBò ìLser eze`y mircei ep`e ¤§¦¨

lr ,epinvra z`f wecal mileki ep`y xac dfe xg`ne ,xedh `ed
mivial minec zn`a md m` d`xpe ,ser eze` ly mivia `iapy ici
lr jenql xyt`e ,xwyl cgtn ixkpd ,ixkpd epl xkny elld

.eixac
xn`i ixkpdy jixvd l`eny ly eia` recn :`xnbd dywn

,xedh ipelt ser ly `id dviadyøBäè óBò ìL àîéìådxe`kl ± §¥¨¤¨
,xedh ser ly `id dviady wx ixkpd xn`iy icoin dfi` hxtl ila

.xedh ser ly
:`xnbd zvxznéëä éà,jk ixkpd xn`i m` -déì úéà ¦¨¦¦¥

éèenzLéàì,xwiyy `vnpy dxwna mb hnzydl `ed leki - §¦§©¥
jpi`y xg` xedh ser ly `ed j` ,xedh ser ly zn`a dfy xn`ie

.xikn
,ixkpl oin`dl jixv recn :`xnbd dywn÷Bcáìåwecaiy-] §¦§

[gweld,ïéðîéñaser ly md mivia dfi` xikdl mipniq yi ixdy §¦¨¦
,xedhàéðúc,`ziixaaíéâc éðîéñ Ck íéöéá éðîéñkmze` - §©§¨§¦¨¥¥¦¨¦¨¥¨¦

ser ly `id dvia dfi` xikdl zeter ly mivial yiy mipniqd
.xedh bc dfi` xikdl mipniqd mb md ,xedh

:`xnbd ddnzCzòc à÷ìñ íéâc éðîéñjzrc lr dler ike - ¦¨¥¨¦©§¨©§¨
ly dxdhd ipniqk md mibc ly dxdhd ipniqy zyxtn `ziixady

,miviadàðîçø øîà úN÷N÷å øétðñxitpqy dxezd dxn` ixd ± §©¦§©§¤¤¨©©£¨¨
.miviaa mikiiy `l el` mipniqe ,mibc ly mipniq md zywywe

:`xnbd zvxznàîéà àlàivia ipniq itk ,`ziixaa jk xen` - ¤¨¥¨
,zeterdCkmdéðîéñ ¨¦¨¥
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המשך ביאור למס' חולין ליום ראשון עמ' ב



טז

n"cyz'd lel` yceg y`xc '` ,mihtey zyxt 'b mei zgiy .c"qa

eigiy "dpen`" dpgnc zeclile "l`xyi ob" dpgnc miclil

- dgpn zltz ixg`l ,zqpkd ziaa -

מוגה בלתי

נאו".‡. משיח וואנט "ווי ניגנו ואחרֿכך ז"ל, חכמינו ומאמרי הפסוקים י"ב את אמרו

בלב·. המסורים נשים) (או אנשים נמצאים שבו ב"מחנהֿקיץ" שהיתם שבה זמן מתקופת עתה אתם באים
ישראל. ילדי חינוך עבור אמיתית, מסירתֿנפש מתוך ונפש,

רחל רבקה שרה ובת ויעקב, יצחק אברהם בן מהם ואחת אחד שכל ישראל, ילדי אודות שמדובר ומכיון
בשלימותה, המטרה בהשגת הצלחה שהיתה בוודאי הרי - ולאה

בהקב"ה), (אמונה "אמונה" או ישראל", "גן - הקב"ה של ב"גן" "פירות" שהנכם להקב"ה להראות שיוכלו
שכולם - היא שבהם המשותפת שהנקודה כולו, העולם שבכל הקודש טהרת על "מחנותֿקיץ" בשאר בזה וכיוצא

הקב"ה. של לרצונו המתאימים "פירות" להיות החינוך ברעיון חדורים

ב"מחנהֿקיץ" שהותכם זמן משך לאחרי הבאה הלימודים שנת כל במשך זו ברוח להתנהג תמשיכו ובוודאי
לקראת רוחניים כוחות - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה גשמיים, כוחות לאסוף - "מחנהֿקיץ" של התכלית זוהי שהרי -

המתאים. באופן שתהיה הבאה, הלימודים שנת

החינוך‚. השפעת מדת את לבחון רוצים הדברים מטבע הרי - זו תקופה שמסיימים לאחרי מיד והנה,
לרצונו המתאימה בהנהגה חדורים הנכם כמה עד ולאמת לראות כדי ב"מחנהֿקיץ", שהותכם במשך שהיתה

הקב"ה. של
ובהקדמה:

הוראה כלומר, אור", ו"תורה חיים" "תורת בתורתו, לנו נמסר - הקב"ה של היוםֿיום,1רצונו חיי בחיים,
: עתה זה שאמרתם כפי יעקב", ל"קהלת ששייך מי כל - התורה מקבלי לכל שניתנה ומאירה, ברורה הוראה

יעקב" קהלת מורשה משה לנו צוה ל2"תורה ירושה היא שהתורה היינו, יעקב"., ל"קהלת השייכים כל

וכמה כמה הכוללת (מצוה כלליות ומצוות פרטיות, מצוות - וביניהם מצוות, ריבוי ישנן - עצמה בתורה
גדול". "כלל וישנו סתם, כלל ישנו - גופא כלליות ובמצוות מצוות).

כמוך" לרעך "ואהבת שבכתב: בתורה פסוק זהֿעתה אמרתם הרי - בתורה"? גדול "כלל היא מצוה ,3איזו

בתורה" גדול כלל זה אומר עקיבא "רבי שבעלֿפה: בתורה ז"ל רבותינו במאמר .4וביאורו

להתבטא צריכה - ב"מחנהֿקיץ" שהותכם במשך שקיבלתם החינוך הצלחת מדת בחינת לעניננו: ובנוגע
מצוה" גוררת ש"מצוה ומכיון בתורה", גדול "כלל שהיא במצוה לראש "כלל5לכל שהיא המצוה שקיום מובן, ,

הפרטיות. המצוות לקיום עד סתם], כלל או גדול" ["כלל נוספות כלליות מצוות לקיום תביא גדול",

על לפעול כמוך", לרעך "ואהבת הציווי בקיום להוסיף אתם שצריכים - לפועל בנוגע ההוראה איפוא זוהי
במעשיו" ה' ש"ישמח - הוא בריאתם שתכלית ברעיון חדורים יהיו הם שגם חברותיהן) על - (וילדות ,6חבריכם

כמוך", לרעך "ואהבת הציווי מקיום החל התורה, הוראת עלֿפי מתנהגים שהם כך על הקב"ה של שמחתו
בתורה". גדול "כלל - כאמור - שהוא

זה,„. כנס נערך שבו בשבוע ביום ביותר מודגש - כמוך" לרעך "ואהבת הציווי קיום אודות לעיל האמור
בשבוע: השלישי יום

טוב" כי בו "שהוכפל - הוא השבוע, ימי שאר מכל השלישי יום של ז"ל7יחודו חכמינו ופירשו "טוב8. -
לבריות". וטוב לשמים
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הרד"ק.1) בשם – בראשית ר"פ גו"א ב. נג, זח"ג ראה
ד.2) לג, ברכה
יח.3) יט, קדושים
שם.4) עה"פ ופרש"י תו"כ
מ"ב.5) פ"ד אבות

לא.6) קד, תהלים
ז.7) א, בראשית פרש"י
א'קנז.8) ע' משפטים ב. לג, בראשית אוה"ת וראה א. מ, קידושין
ועוד.

n"cyz'd lel` yceg y`xc '` ,mihtey zyxt 'b mei zgiy

("טוב לעצמו בנוגע הן - ד"טוב" הענינים בשני לעסוק שיוכלו כח ונותן מלמד עצמו זה שיום ונמצא,
לבריות"). ("טוב ישראל ילדי ובפרט לזולת, בנוגע והן לשמים"),

שזכיתם‰. לאושר זכה שלא ילד על לפעול ניתן שבה הדרך מהי - מיוחדת הוראה דרושה זה בענין אמנם,
בענ חדור יהיה הוא שגם הקודש, טהרת על ב"מחנהֿקיץ" שבועות תשעה לשהות שהשגתםאתם, יהדות יני

אלו. שבועות תשעה במשך אתם
הרמב"ם של בדבריו זה בענין הוראה ישנה ואכן,

כל עלֿידי הרמב"ם, של בספריו קבועים שיעורים ללמוד נקבע שלאחרונה אתם ויודעים שמעתם בוודאי -

קטנים ילדים גם מישראל, ואחת -9אחד

כיצד הנ"ל, בענין כולל מסויים, בענין ש"נבוך" מי לכל הדרך את הראה הנבוכים", "מורה בהיותו אשר
הקודש: טהרת על ב"מחנהֿקיץ" ממושכת תקופה לשהות זכה שלא ילד אצל ויהדות תורה עניני להחדיר ניתן

המשניות וזהו10בפירוש תורה ללמדו המלמד אצל הביאוהו קטן נער כי בדעתך "שים הרמב"ם: כותב -

בהכרח ולפיכך . . הטוב אותו מעלת מבין אינו שכלו וחולשת שניו למיעוט שהוא אלא . . לו הגדול הטוב
ויאמר שניו, לקטנות אצלו אהובים שהם בדברים הלימוד על אותו שיזרז ממנו, שלם יותר שהוא המלמד, יצטרך
ובזה חמודים, בגדים או יפים מנעלים לך ואקח קרא . . דבש מעט לך ואתן תאנים או אגוזים לך ואתן קרא לו
אלא תעשו "לא - האמיתית לשלימות יגיע שלבסוף עד כו'", יותר בשכלו שלם יהיה וכאשר . . לקרוא ישתדל

מאהבה".

לפני עוד - מצוות ויקיים תורה ילמד זה יהודי שילד לפעול יש לראש שלכל לעניננו, בנוגע מובן ומזה
ב"גאלדֿסטאר"... שזוכה כזו לדרגא עד הקודש, טהרת על חינוך של שבועות תשעה שלאחרי להבנה שמגיע

מנעלים ממתקים, תאנים, או אגוזים אותו, שמעניין הדבר מהו למצוא יש - בהצלחה זאת לפעול שכדי אלא
שברא זה הוא שהרי הקב"ה, נותן - בהם נפשך שחשקה הטובים הדברים שכל לך דע לו: ולומר בזה, וכיוצא

הארץ" ואת השמים את אלקים ברא "בראשית עתה: זה שאמרתם כפי בלימוד11אותם, לעסוק לך כדאי ולכן, .
בהם! חפץ שאתה הדברים כל את הקב"ה לך יתן זה שבשכר מפני המצוות, וקיום התורה

"שלא זאת עושה שכרגע למרות שכן, ומצוות, בתורה שיעסוק עליו לפעול - הרמב"ם אומר - הדרך זוהי
יהדות, לעניני אהבה של רגש לו שיהיה - השלימות לתכלית יגיע קצר זמן במשך הרי שכר, לקבל כדי לשמה",

שעלֿידיֿזה וירגיש ויבין שידע במעשיו".מכיון ה' "ישמח - הקב"ה אצל שמחה פועל הוא

"יגעתי בכם יקויים אזי - יגיעה של באופן האמור בכל יעסקו מכם ואחת אחד כל שכאשר אתם ומובטחים
כמוך".12ומצאתי" לרעך "ואהבת - בתורה" גדול ה"כלל את ליישם שתצליחו ,

שמחה מתוך - אלו ענינים וכל שלכם, המצוות וקיום התורה בלימוד הקב"ה של בברכותיו יוסיף זה ודבר
לבב. וטוב

***

.Âהבעלֿשםֿטוב תורת אודות רבות פעמים ללמוד13דובר ויש פרטית, בהשגחה הוא שבעולם דבר שכל
לקונו. האדם בעבודת הוראה ממנו

לעניננו: ובנוגע

לשמים "טוב שענינו - בשבוע השלישי ביום הכנס של מקביעותו הוראה ללמוד שיש ד) (סעיף לעיל נתבאר
לבריות". וטוב

עלֿפי – שנערכים הכנסים לכל - ובמילא כולה, השנה בכל בשבוע שלישי יום לכל שייך זה ענין אמנם,
שלישי יום - זה דשבוע שלישי ליום המיוחדת נוספת הוראה ישנה בוודאי ולכן, בשבוע. שלישי ביום - רוב
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אלול. חודש דראש א' יום - החודש בימי זה דכנס מהקביעות נוספת הוראה כן, וכמו

קדוש, במקום שנערך ישראל, ילדי של כנס - ובפרט כולל זה, יום עניני לכל שייכות אלו שהוראות ומובן,
ז"ל) חכמינו ומאמרי פסוקים (י"ב תורה לומדים מנחה), (תפלת מתפללים שבו כנס וביתֿמדרש, ביתֿכנסת

הכנס). של (בסיומו צדקה מצות ומקיימים

ועוד: זאת

יש לכך, ובהתאם ויותר. יותר ומתפשט שהולך דבר - הרמב"ם שיעורי לימוד אודות ה) (סעיף לעיל הוזכר
ובתֿמצוה. ברֿמצוה שלפני לילדים שנחלק כפי ברמב"ם, היומי מהשיעור הנלמדת ההוראה את לבאר

היוםֿיום, בחיי ומאירה ברורה הוראה אור", ו"תורה חיים" "תורת - מתורתנו חלק הם אלו ענינים כל והרי
ג). (סעיף לעיל כמוזכר

.Ê:שופטים דפרשת השלישי יום
ולפעול לעסוק שיש היינו, לבריות", וטוב לשמים "טוב בשבוע, השלישי דיום ההוראה אודות מדברים כאשר
שמספיקה לו, ולומר התורה, חכמת את עדיין ומרגיש מבין שאינו ילד לפתות ה"יצר" יכול - כו' החברים על

חבי על פועל שהוא להתייגעהעובדה מוכרח אינו - לעצמו בנוגע ואילו הקב"ה, של רצונו כפי שיתנהג רו
כך. כל ולדייק

שעריך" בכל לך תתן ושוטרים "שופטים - שופטים דפרשת ההוראה באה זה על :14הנה

שבכל ה"שערים" וכן שלך, אמות וד' הבית "שער" שעריך", ש"בכל ולהשתדל לראות עליך לראש לכל
שלך "בפיך15הגוף ומעשה, דיבור במחשבה הנהגתך את ולשפוט לראות יהיה שתפקידם "שופטים" יעמדו ,

לעשותו" הקב"ה.16ובלבבך של רצונו עלֿפי שתהיה ,

דבריו היהודי, והלב השכל - ה"שופטים" של פעולתם מספיקה לא שתהיה סיבה שמאיזו קורה לפעמים ואם
של שחוותֿדעתו בידעו אשר (כמובן), רוחני שוטר "שוטרים", גם להעמיד צריך - המדריך או המלמד של
עובדו אם ולב כליות ובוחן . . עליו ש"נצב הברכות, כל מקור הקב"ה, של הוראותיו על מיוסדת ה"שופט"

ה"שופט".17כראוי" הוראת קיום אודות פעם ועוד פעם אותו ומעורר מזכיר הוא הרי - זהֿעתה) שאמרתם (כפי

יהדות, עניני בכל להתייגע ההתחייבות את ירגיש בוודאי הרי - עצמו על ושוטרים" "שופטים יעמיד וכאשר
לבב. וטוב שמחה מתוך - וגם

.Á:אלול חודש דראש א' יום
הזקן אדמו"ר ביאור אנשי18ידוע יוצאין לעיר בואו שקודם למלך משל "עלֿפי - אלול חודש מעלת אודות

דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שמוסיף כפי - ["ויכולים" רשאין ואז בשדה, פניו ומקבלין לקראתו ]19העיר

וכך . . לכולם שוחקות פנים ומראה יפות פנים בסבר כולם את מקבל והוא פניו, להקביל לצאת שרוצה מי כל
יאר . . בשדה יתברך פניו אור להקביל יוצאין אלול בחודש עלֿדרךֿמשל כו'".20הענין אליך פניו ה'

הדבר: ביאור

אלול בחודש אףֿעלֿפיֿכן, אבל השנה, ימות בכל אמנם הוא - עליו" נצב ד"ה' מיוחדהענין עילוי ישנו
ומראה יפות, פנים בסבר כולם את ומקבל בשדה, המלך נמצא שאז מפני השנה, ימות בכל מאשר יותר זה בענין
כל את שממלא ובוודאי (הקב"ה), המלך לפני בקשותיהם את להציע כולם יכולים ולכן, לכולם, שוחקות פנים

בקשותיהם.

בשדה: נמצא שהמלך - בזה מיוחדת והדגשה

בשעה רק אינו - כו' שוחקות פנים לו ומראה מישראל, ואחד אחד כל של במקומו נמצא שהמלך - זה ענין
לגשת ראוי שבהם מיוחדים בלבושים לבוש יהודי כאשר - במשל ודוגמתו ומצוותיה, תורה בעניני עוסק שיהודי
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פרשתנו.14) ריש
תתכב.15) ע' פרשתנו אוה"ת פרשתנו. ריש עה"ת ש"ך ראה

.288 .278 ע' חי"ד לקו"ש
יד.16) ל, נצבים

ואילך).17) סע"א (נו, פמ"א תניא
ואילך.18) סע"א לב, ראה לקו"ת
(19.285 ע' ה'שי"ת סה"מ
כה.20) ו, נשא – הכתוב ל'
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אכילה הרשות, בדברי עוסק יהודי כאשר - ובנמשל שדה, בלבושי ולבוש ב"שדה", נמצא כאשר גם אלא
בינו - ה"יצר" טוען - חילוק אין הסעודה) באמצע אוחז כאשר הברכה, אמירת (לאחרי שאז ודומיהן, ושתיה
חודש מגיע כאשר הנה - מושב" "עיר שאינה "שדה", באותה נמצאים שניהם שהרי חסֿושלום, אינוֿיהודי לבין
אלא עוד ולא עמו, יחד הקב"ה נמצא - שדה בלבושי לבוש ב"שדה" בהיותו שגם ליהודי לו אומרים אלול,
בוודאי וכאמור צרכיו, כל את מהקב"ה לבקש שיכול כך שוחקות, פנים לו ומראה יפות, פנים בסבר שמקבלו

יפות. פנים בסבר בקשותיו כל את הקב"ה ממלא

המזמור שאמירת דמכיון - חודש דראש א' מיום החל אלול, חודש בראש מתחיל זה אורי21וענין ה' "לדוד
אלול חודש דראש א' ביום התחלתה פניו22וישעי" דהארת הענין מתחיל חודש דראש א' שביום מוכח, הרי ,

בשדה. דמלך הענין תוכן שזהו יתברך,

.Ë:הרמב"ם בלימוד היומי שיעור
- זה דיום והשיעור המצוות". ב"ספר - הוא ובתֿמצוה ברֿמצוה לפני לילדים גם השייך הרמב"ם לימוד

שעטנז פאה23מצות ומצות ,24.

ובהקדמה:

עתה הנאמרים שהענינים החושבים ביניהם ויש ובתֿמצוה, ברֿמצוה לאחרי מבוגרים, גם נמצאים זה בכנס
יותר, רציניים ענינים על לדבר צריכים - הם חושבים - עמהם זאכן")..., ("קינדערשע ל"ילדים" שייכים

הנאמר אלו שענינים לדעת, הם צריכים לראש לכל אותםהנה הם - לילדים גם המובן וסגנון בנוסח ים
אותם. להבין יוכלו ילדים שגם פשוטה לשפה הם שמתורגמים אלא המבוגרים, עבור בספרים המבוארים הענינים

הילדים!... עם מדברים שאודותם הענינים כל את המבוגרים ידעו הלוואי - ואדרבה

יחדיו" ופשתים צמר שעטנז תלבש "לא שעטנז, באיסור - בנידוןֿדידן דרוש25ולדוגמא וכמה כמה שאצל ,

משונה: טעות ולשלול להבהיר

שהדין מכיון בידם, היא טעות - וכאמור בזכרים. אלא נוהג אינו דשעטנז שהאיסור לחשוב הטועים ישנם
בנקבות וגם בזכרים גם הוא דשעטנז שהאיסור .26הוא

שעטנז: להם להלביש מותר אם שקלאֿוטריא יש לקטנים בנוגע אפילו - מזו ויתירה

ה"מנחתֿחינוך" כותב - שעטנז לדיני ועיין27בביאורו וקטן. שוטה מחרש חוץ ישראל אישי בכל "ונוהג :
בידים, איסור דבר לקטן ליתן דאסור . . וקטן שוטה לחרש להלביש דאסור דידוע שנסתפקתי רס"ג במצוה לעיל
הוא מצוות בן והקטן מלביש, מטעם חייב שוגג, ליה והוה דעת בר אינו דהקטן כיון כאן, אך לוקין. אין אך
שאין כיון מלביש, מטעם הגדול עליו חייב אינו כן אם כלל, מצוות בן דאינו אפשר או דעת. בר דאינו רק

דחייב". הקטן מקיף כמו דהוי "ואפשר שם: ומסיק מצווה". הלובש

דין אלא בלבד, חינוך מצד אינו קטן אצל שעטנז דלבישת שהענין - היא ה"מנחתֿחינוך" מסקנת כלומר:
שעטנז. להלבישו שאסור תורה

ומקיימים תורה שלומדים כך כדי עד דעה, להם שיש קטנים אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
מעיקר הוא שעטנז להלבישם שהאיסור בוודאי הרי - היטב אותם ויודעים משניות בעלֿפה ומשננים מצוות,

הדין.

.È:"יחדיו ופשתים צמר שעטנז תלבש "לא - ד"שעטנז" מהאיסור ללמוד שיש ההוראה ביאור
המצוות טעמי בספרי (כמבואר שטענז לאיסור הטעמים ו"פשתים"28אחד מ"בעלֿחי", בא ש"צמר" - הוא (
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כז.21) מזמור תהלים
(22.53 ע' חב"ד המנהגים ספר
מב.23) מל"ת
רי.24) מל"ת קכ. מ"ע
יא.25) כב, תצא

תקנא.26) מצוה חינוך
שם.27)
זח"ג28) סב. מצוה חינוך גם וראה יט. יט, קדושים ובחיי רמב"ן
ב. פו,
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אכילה הרשות, בדברי עוסק יהודי כאשר - ובנמשל שדה, בלבושי ולבוש ב"שדה", נמצא כאשר גם אלא
בינו - ה"יצר" טוען - חילוק אין הסעודה) באמצע אוחז כאשר הברכה, אמירת (לאחרי שאז ודומיהן, ושתיה
חודש מגיע כאשר הנה - מושב" "עיר שאינה "שדה", באותה נמצאים שניהם שהרי חסֿושלום, אינוֿיהודי לבין
אלא עוד ולא עמו, יחד הקב"ה נמצא - שדה בלבושי לבוש ב"שדה" בהיותו שגם ליהודי לו אומרים אלול,
בוודאי וכאמור צרכיו, כל את מהקב"ה לבקש שיכול כך שוחקות, פנים לו ומראה יפות, פנים בסבר שמקבלו

יפות. פנים בסבר בקשותיו כל את הקב"ה ממלא

המזמור שאמירת דמכיון - חודש דראש א' מיום החל אלול, חודש בראש מתחיל זה אורי21וענין ה' "לדוד
אלול חודש דראש א' ביום התחלתה פניו22וישעי" דהארת הענין מתחיל חודש דראש א' שביום מוכח, הרי ,

בשדה. דמלך הענין תוכן שזהו יתברך,

.Ë:הרמב"ם בלימוד היומי שיעור
- זה דיום והשיעור המצוות". ב"ספר - הוא ובתֿמצוה ברֿמצוה לפני לילדים גם השייך הרמב"ם לימוד

שעטנז פאה23מצות ומצות ,24.

ובהקדמה:

עתה הנאמרים שהענינים החושבים ביניהם ויש ובתֿמצוה, ברֿמצוה לאחרי מבוגרים, גם נמצאים זה בכנס
יותר, רציניים ענינים על לדבר צריכים - הם חושבים - עמהם זאכן")..., ("קינדערשע ל"ילדים" שייכים

הנאמר אלו שענינים לדעת, הם צריכים לראש לכל אותםהנה הם - לילדים גם המובן וסגנון בנוסח ים
אותם. להבין יוכלו ילדים שגם פשוטה לשפה הם שמתורגמים אלא המבוגרים, עבור בספרים המבוארים הענינים

הילדים!... עם מדברים שאודותם הענינים כל את המבוגרים ידעו הלוואי - ואדרבה

יחדיו" ופשתים צמר שעטנז תלבש "לא שעטנז, באיסור - בנידוןֿדידן דרוש25ולדוגמא וכמה כמה שאצל ,

משונה: טעות ולשלול להבהיר

שהדין מכיון בידם, היא טעות - וכאמור בזכרים. אלא נוהג אינו דשעטנז שהאיסור לחשוב הטועים ישנם
בנקבות וגם בזכרים גם הוא דשעטנז שהאיסור .26הוא

שעטנז: להם להלביש מותר אם שקלאֿוטריא יש לקטנים בנוגע אפילו - מזו ויתירה

ה"מנחתֿחינוך" כותב - שעטנז לדיני ועיין27בביאורו וקטן. שוטה מחרש חוץ ישראל אישי בכל "ונוהג :
בידים, איסור דבר לקטן ליתן דאסור . . וקטן שוטה לחרש להלביש דאסור דידוע שנסתפקתי רס"ג במצוה לעיל
הוא מצוות בן והקטן מלביש, מטעם חייב שוגג, ליה והוה דעת בר אינו דהקטן כיון כאן, אך לוקין. אין אך
שאין כיון מלביש, מטעם הגדול עליו חייב אינו כן אם כלל, מצוות בן דאינו אפשר או דעת. בר דאינו רק

דחייב". הקטן מקיף כמו דהוי "ואפשר שם: ומסיק מצווה". הלובש

דין אלא בלבד, חינוך מצד אינו קטן אצל שעטנז דלבישת שהענין - היא ה"מנחתֿחינוך" מסקנת כלומר:
שעטנז. להלבישו שאסור תורה

ומקיימים תורה שלומדים כך כדי עד דעה, להם שיש קטנים אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
מעיקר הוא שעטנז להלבישם שהאיסור בוודאי הרי - היטב אותם ויודעים משניות בעלֿפה ומשננים מצוות,

הדין.

.È:"יחדיו ופשתים צמר שעטנז תלבש "לא - ד"שעטנז" מהאיסור ללמוד שיש ההוראה ביאור
המצוות טעמי בספרי (כמבואר שטענז לאיסור הטעמים ו"פשתים"28אחד מ"בעלֿחי", בא ש"צמר" - הוא (
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כז.21) מזמור תהלים
(22.53 ע' חב"ד המנהגים ספר
מב.23) מל"ת
רי.24) מל"ת קכ. מ"ע
יא.25) כב, תצא

תקנא.26) מצוה חינוך
שם.27)
זח"ג28) סב. מצוה חינוך גם וראה יט. יט, קדושים ובחיי רמב"ן
ב. פו,
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ה"צומח", מן אחדבא ולכל בבריאה, נפרדים סוגים שני הם ו"צומח" ש"חי" מכיון יחדיו, לערבם אין ולכן
כו'*. בפניֿעצמה ומטרה תכלית מהם

האדם: בעבודת מזה וההוראה

וגדל32כתיב שהולך שככל ומובן, "צומח". - השדה" ל"עץ נמשל שיהודי היינו, השדה", עץ האדם "כי
לדרגת "צומח" מדרגת יותר, נעלית לדרגא מתעלה הוא הרי - המתאים החינוך עלֿידי – ויהדות תורה בעניני

אתם" "אדם - שכל בעל ה"מדבר", לדרגת עד אדם"33"חי", קרויין "אתם ,34.

"צומח" שבבחינת יהודי של העבודה אופן בין לערב שאין - דשעטנז מהאיסור הוראה ישנה זה ובענין
ו"מדבר". "חי" שבבחינת יהודי של העבודה לאופן

לדבר: דוגמא

- ב"מחנהֿקיץ" שקיבלתם החינוך את לקבל זכה שלא ילד על ההשפעה אופן אודות ה) (סעיף לעיל דובר
מצוות. ויקיים תורה ילמד זה ובשביל בזה, וכיוצא מתיקה מיני לו להבטיח שצריכים

לקבל זכה שלא מפני "צומח", בבחינת נמוכה, בדרגא לעתֿעתה שנמצא יהודי לילד שייכת זו הנהגה אמנם,
יבטיחו כן אם אלא ומצוות, תורה לקיים עליו לפעול אחרת דרך אין אליו שביחס - אתם שקיבלתם החינוך את

בזה. וכיוצא מתיקה מיני לו

אין - "גאלדֿסטאר" לקבל שראויים כזו לדרגא עד הקודש, טהרת על לחינוך שזכיתם אתם, לגשתאבל לכם
לאחרי כי: תורה, תלמדו אחרֿכך ורק בזה, וכיוצא מתיקה מיני לקבל אתם צריכים שתחילה הנחה מתוך
וקיום התורה לימוד שעלֿידי אתם ומבינים בעלֿשכל, ד"מדבר", לדרגא) ועד (ד"בעלֿחי", לדרגא שהגעתם
תפעלו שמתי כזו, טפשית מחשבה אצלכם שתהיה הייתכן - במעשיו" ה' ד"ישמח הענין את פועלים מצוותיה
להיות צריכים כן לחשוב כדי - מתיקה?! מיני לכם שיתנו לאחרי רק - במעשיו" ה' ד"ישמח הענין את

גדול!... הכי "פראֿאדם"

בבחינת שנמצאים לאלו השייך עבודה אופן שישנו - ד"שעטנז" מהענין ללמוד שיש ההוראה איפוא זוהי
ב' בין לערב אין - וכאמור "מדבר", או "חי" יותר, נעלית בדרגא שנמצאים לאלו עבודה אופן וישנו "צומח",

ומצבו. מעמדו לדרגתו, בהתאם עבודתו את למלא צריך ואחד אחד כל אלא אלו, עבודה אופני

.‡È:פאה מצות גם - כאמור - לומדים להרמב"ם המצוות בספר היומי השיעור בהמשך
הפאה" זכרו אחר אותם, תעזוב יתעלה אמרו והוא להם, והדומה והאילנות מהתבואות פאה להניח "צוונו

אותם" תעזוב ולגר לעני . . לקצור שדך פאת תכלה לא ארצכם קציר את "ובקוצרכם -35.

אלול: חודש עם במיוחד קשור זה שענין ולהעיר,

יהודי שכאשר ומובן, בשדה. ישראל בני כל עם יחד הקב"ה נמצא אלול שבחודש ח) (סעיף לעיל הוזכר
שדהו. בקצה פאה להניח לו שיש פאה, מצות - הוא בו שנזכר הראשון הדבר הרי ל"שדה", נכנס

משלהם. שדה להם שאין אלו עבור עניים, עבור מהתבואה חלק להניח - זו מצוה תוכן והנה,
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(*'ek l`nye zaxwn oini ,oilaza xya zlik` ± zay bper zevn :`nbecle .a"eike ,ige gnev ,mipin 'a aexir zeidl jixv mday mipipr yiy ,xirdl

cg` wepiza29.cere ,

:a"eike f"ka xe`iad zcewpe

.oiprd eze`a elit` ± mdipye ,mziigce mzlily l"vy mihxt k"ek ± df mr cgiae ,edrc jikxc lka

.zigyz laa xaer ,ecinyi m`a ± (cegl) dlik`a xeq`d :zillk `nbec

dpedk icba) ige gnev axrl gxken minrtl :oipre oipr lkl d`xede `nbec yi ± oipre oipr lkl d`xed ± dxeza :okle30gnev axrl xeq` minrtle ,(

.(fphry) ige

l"fgn okezn df mbe31.'izeek ol `xy ± `pngx ol xq`c lk

סי"ז.29) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ב. קז, סנהדרין א. מז, סוטה
בסופן.30) כלאים הל' רמב"ם
ב.31) רטו, זח"ג ח. שמיני תנחומא ב. קט, חולין
א.32) ז, תענית וראה יט. כ, פרשתנו

לא.33) לד, יחזקאל – הכתוב ל'
רע"א.34) סא, יבמות
טֿי.35) יט, קדושים

n"cyz'd lel` yceg y`xc '` ,mihtey zyxt 'b mei zgiy

האדם: בעבודת וענינו

לדרגת) ועד ("חי", לדרגת "צומח" מדרגת להתעלות כיצד אותם וילמדו שיחנכו לכך זכו שלא כאלו ישנם
רחל רבקה שרה ובת ויעקב, יצחק אברהם בן שהוא ואחד אחד כל להיות שצריך כפי אתם", "אדם "מדבר",

כולה. התורה כל ניתנה להם אשר ולאה,

לעניני ולקרבם עליהם להשפיע שיש היינו, עבורם, גם לדאוג שיש - פאה דמצות ההוראה באה זה ועל
אתם". ד"אדם המעלה בגלוי תהיה אצלם שגם עד ומצוותיה, תורה

.·È:ופאה שעטנז - הנ"ל מענינים ללמוד שיש נוספת הוראה
חיובית, פעולה בהם לעשות שיוכלו כדי לקרבם שיש ענינים - עשה מצוות (א) סוגים: לשני נחלקות המצוות
שלא כדי לרחקם שיש ענינים - תעשה לא מצוות (ב) לעני. נתינה ישראל, אהבת - שתוכנה פאה, מצות - כמו

כו'. לרחקו שיש דשעטנז, האיסור - כמו עמהם. במגע יבואו

שהעבודה ענינים ישנם ביניהם: לערב אין אלו, עבודה אופני בשני ההתעסקות עם בבד שבד - היא וההוראה
- ובכללות בזה. וכיוצא פאה צדקה, נתינת ישראל, דאהבת הענין כללות - כמו קירוב, של באופן היא בהם
רבה בחמלה נשמתי בי שהחזרת וקיים חי מלך לפניך אני "מודה מאמירת החל חיובי, באופן עשיה עניני

לפני36אמונתך" היום, בהתחלת - כמו מהם, להתרחק שצריכים ענינים יש - ולאידך היום. בהתחלת מיד -

מאכל בדברי לגעת ולא להתרחק יש - העבודה37נטילתֿידים להיות צריכה וענין ענין בכל ולכן, בזה. וכיוצא ,
אליו. המתאים באופן

להיות צריך זה ענין הרי - מישראל ואחד אחד כל כלפי וההנהגה היחס אודות מדובר כאשר ולדוגמא:
חסֿושלום קשים דברים לדבר שלא האחרון קצה עד להזהר יש ולכן, ישראל, אהבת וחסד, קירוב של באופן

והצלחה. ברכה עניני בכל ולברכו מישראל, ואחד אחד כל על זכות ללמד - אדרבה אלא יהודי, על

יחדיו": ופשתים "צמר לערב שאין ד"שעטנז", מהענין שלמדים בהוראה גם מודגש זה שענין להוסיף, ויש

מקומות בכמה ומבואר ידוע - ו"צומח" ד"חי" הענינים שני הם ו"פשתים" ש"צמר" לעיל האמור על 38נוסף

את לערב שאין - ד"שעטנז" האיסור ותוכן הגבורה, ענין על מורה ו"פשתים" החסד, ענין על מורה ש"צמר"
(גבורות). דוחה" ו"שמאל (חסדים) מקרבת" "ימין וגבורות, דחסדים העבודה אופני ב'

.‚Èלגאולה ממש בקרוב נזכה - לעיל האמורים הענינים בכל המתאימה ההנהגה עלֿידי אשר ויהיֿרצון
צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית

ורחבה" טובה "ארץ הקדושה, לארצנו ישראל בני כל באים בה39שאז אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ ,
אחר ועד השנה שנה"מרשית ,40ית

אחת אמה או אמות ד' - בארץ חלקו את יקבל מישראל ואחד אחד את41וכל לקיים שיוכל כך שלו, שדה ,

התורה מן שהיא כפי - ה"שטורעם" בכל פאה, ממצות החל בארץ, התלויות .42המצוות

ד"בפיך הפרטים בכל חייו, ימי עניני שאר כל ומתברכים שדהו מתברכת אזי - בשדה נמצא שהמלך ומכיון
כולה. השנה כל במשך לעשותו", ובלבבך

***

.„È.הצדקה במצות - כנס כל לסיים נהוג
הכי "צדקה" מאתנו ואחד אחד לכל ונותן בשדה, נמצא המלך כאשר אלול, בחודש נמצאים כאשר ובפרט
סעיף (כנ"ל אליך" פניו ה' יאר . . לכולם שוחקות פנים ומראה יפות פנים בסבר כולם את ש"מקבל - גדולה

עוז וביתר שאת ביתר הצדקה פעולת להיות צריכה זה שבזמן בוודאי הרי - .43ח)
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אדה"ז36) שו"ע או"ח. שו"ע ריש בעט"ז הובא – היום" "סדר
בתחלתו. אדה"ז סידור ס"ו). שם (ובמהדו"ת ס"ה ס"א

ס"ב).37) שם (ובמהדו"ת ס"ו ס"ד שם אדה"ז שו"ע
וש"נ.38) ואילך. תח ע' תרע"ח סה"מ
ח.39) ג, שמות
יב.40) יא, עקב

ברצולני41) לר"י השטרות ס' תקל. סי' ברוך ב"ר מהר"ם שו"ת
.309 ע' ח"כ לקו"ש קמוֿקנא. סי' קידושין הגאונים אוצר .43 ע'

וש"נ.
פ"ב42) עניים מתנות הל' רמב"ם קכ. מ"ע להרמב"ם סהמ"צ
הי"ד.

ובכ"מ.43) ב. כה, ראה לקו"ת ראה



כי n"cyz'd lel` yceg y`xc '` ,mihtey zyxt 'b mei zgiy

האדם: בעבודת וענינו

לדרגת) ועד ("חי", לדרגת "צומח" מדרגת להתעלות כיצד אותם וילמדו שיחנכו לכך זכו שלא כאלו ישנם
רחל רבקה שרה ובת ויעקב, יצחק אברהם בן שהוא ואחד אחד כל להיות שצריך כפי אתם", "אדם "מדבר",

כולה. התורה כל ניתנה להם אשר ולאה,

לעניני ולקרבם עליהם להשפיע שיש היינו, עבורם, גם לדאוג שיש - פאה דמצות ההוראה באה זה ועל
אתם". ד"אדם המעלה בגלוי תהיה אצלם שגם עד ומצוותיה, תורה

.·È:ופאה שעטנז - הנ"ל מענינים ללמוד שיש נוספת הוראה
חיובית, פעולה בהם לעשות שיוכלו כדי לקרבם שיש ענינים - עשה מצוות (א) סוגים: לשני נחלקות המצוות
שלא כדי לרחקם שיש ענינים - תעשה לא מצוות (ב) לעני. נתינה ישראל, אהבת - שתוכנה פאה, מצות - כמו

כו'. לרחקו שיש דשעטנז, האיסור - כמו עמהם. במגע יבואו

שהעבודה ענינים ישנם ביניהם: לערב אין אלו, עבודה אופני בשני ההתעסקות עם בבד שבד - היא וההוראה
- ובכללות בזה. וכיוצא פאה צדקה, נתינת ישראל, דאהבת הענין כללות - כמו קירוב, של באופן היא בהם
רבה בחמלה נשמתי בי שהחזרת וקיים חי מלך לפניך אני "מודה מאמירת החל חיובי, באופן עשיה עניני

לפני36אמונתך" היום, בהתחלת - כמו מהם, להתרחק שצריכים ענינים יש - ולאידך היום. בהתחלת מיד -

מאכל בדברי לגעת ולא להתרחק יש - העבודה37נטילתֿידים להיות צריכה וענין ענין בכל ולכן, בזה. וכיוצא ,
אליו. המתאים באופן

להיות צריך זה ענין הרי - מישראל ואחד אחד כל כלפי וההנהגה היחס אודות מדובר כאשר ולדוגמא:
חסֿושלום קשים דברים לדבר שלא האחרון קצה עד להזהר יש ולכן, ישראל, אהבת וחסד, קירוב של באופן

והצלחה. ברכה עניני בכל ולברכו מישראל, ואחד אחד כל על זכות ללמד - אדרבה אלא יהודי, על

יחדיו": ופשתים "צמר לערב שאין ד"שעטנז", מהענין שלמדים בהוראה גם מודגש זה שענין להוסיף, ויש

מקומות בכמה ומבואר ידוע - ו"צומח" ד"חי" הענינים שני הם ו"פשתים" ש"צמר" לעיל האמור על 38נוסף

את לערב שאין - ד"שעטנז" האיסור ותוכן הגבורה, ענין על מורה ו"פשתים" החסד, ענין על מורה ש"צמר"
(גבורות). דוחה" ו"שמאל (חסדים) מקרבת" "ימין וגבורות, דחסדים העבודה אופני ב'

.‚Èלגאולה ממש בקרוב נזכה - לעיל האמורים הענינים בכל המתאימה ההנהגה עלֿידי אשר ויהיֿרצון
צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית

ורחבה" טובה "ארץ הקדושה, לארצנו ישראל בני כל באים בה39שאז אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ ,
אחר ועד השנה שנה"מרשית ,40ית

אחת אמה או אמות ד' - בארץ חלקו את יקבל מישראל ואחד אחד את41וכל לקיים שיוכל כך שלו, שדה ,

התורה מן שהיא כפי - ה"שטורעם" בכל פאה, ממצות החל בארץ, התלויות .42המצוות

ד"בפיך הפרטים בכל חייו, ימי עניני שאר כל ומתברכים שדהו מתברכת אזי - בשדה נמצא שהמלך ומכיון
כולה. השנה כל במשך לעשותו", ובלבבך

***

.„È.הצדקה במצות - כנס כל לסיים נהוג
הכי "צדקה" מאתנו ואחד אחד לכל ונותן בשדה, נמצא המלך כאשר אלול, בחודש נמצאים כאשר ובפרט
סעיף (כנ"ל אליך" פניו ה' יאר . . לכולם שוחקות פנים ומראה יפות פנים בסבר כולם את ש"מקבל - גדולה

עוז וביתר שאת ביתר הצדקה פעולת להיות צריכה זה שבזמן בוודאי הרי - .43ח)
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אדה"ז36) שו"ע או"ח. שו"ע ריש בעט"ז הובא – היום" "סדר
בתחלתו. אדה"ז סידור ס"ו). שם (ובמהדו"ת ס"ה ס"א

ס"ב).37) שם (ובמהדו"ת ס"ו ס"ד שם אדה"ז שו"ע
וש"נ.38) ואילך. תח ע' תרע"ח סה"מ
ח.39) ג, שמות
יב.40) יא, עקב

ברצולני41) לר"י השטרות ס' תקל. סי' ברוך ב"ר מהר"ם שו"ת
.309 ע' ח"כ לקו"ש קמוֿקנא. סי' קידושין הגאונים אוצר .43 ע'

וש"נ.
פ"ב42) עניים מתנות הל' רמב"ם קכ. מ"ע להרמב"ם סהמ"צ
הי"ד.

ובכ"מ.43) ב. כה, ראה לקו"ת ראה
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והילדות, מהילדים ואחת אחד כל עבור מטבעות ג' אתן - לכך ובהתאם

ומצוותיה, תורה יהדות, עניני בכל ולהעלות להוסיף ל"חינוך", זקוקים הם גם אשר המבוגרים, עבור וכן -
- עתה עד שהיה ממה יותר

מכם, ואחת אחד כל של לבו נדבת כפי בהן לעשות - מטבעות וב' לצדקה, לתת - אחת מטבע

היצרֿטוב משכן מקום שבלבו, הימיני" ל"חלל רק לא - לבו" ב"נדבת שגם44והכוונה בטוח להיות אלא ,

- המתאים בחינוך היגיעה עלֿידי הנה שבלבו, השמאלי" ב"חלל הטוב דהיפך באופן בתחילה שהיה ה"יצר"
לבבך" בכל אלקיך ה' את "ואהבת בקריאתֿשמע: יום בכל שאומרים כפי לטוב, אלא45נתהפך "לבך", רק לא ,

יצריך" "בשני - שפירושו בי"ת'ין), (בב' נתהפך46"לבבך" - הטוב היפך בתחילה שהיה ה"יצר" שגם היינו, ,

אדרבה אלא מבלבל, שאינו בלבד זו שלא כך ה', את התורהלאהבה בלימוד יותר להוסיף מסייע עוד הוא -

הצדקה מצות - הגאולה" את ש"מקרבת המצוה ובפרט כולל המצוות, לארץ47וקיום לבוא זוכים שעלֿידה ,

ממון. נתינת עלֿידי צדקה מצות - אז ועד יג), סעיף (כנ"ל פאה מצות ולקיים ישראל

וקדושה. טוב עניני לכל ישראל ילדי קירוב עם הקשורה לצדקה לתת - טוב ומה

.ÂËגם כנהוג - הכנס את נסיים ולכן, לבב, וטוב שמחה מתוך דבר כל לעשות יש - פעמים כמה כמדובר
שמחה: בניגוני - הכנסים בכל

יבנה צדקנו משיח שבביאת ומכיון נאו", משיח וואנט "ווי - ולאחריו צדיקים", "אך הניגון - לראש לכל
בימינו". במהרה המקדש בית "שיבנה בניגון נסיים - המקדש בית

של ומצב במעמד נמצאים - ישראל מילדי החל - ישראל בני שכל עלֿידיֿזה נעשים אלו ענינים כל והרי
תורה יהדות, עניני עם חדורים יחדיו וכולם העם", "שלימות - ובפשטות ישראל, ואחדות ישראל אהבת אחדות,

התורה", "שלימות - ומצוותיה

הכי בחלק לפגוע יוכלו שלא ישראל ארץ של שלימותה - הארץ" "שלימות את יותר ממהרים ועלֿידיֿזה
- הדבר וטעם גשמיים, בענינים אפילו אלא יהדות, בעניני מבעי לא - וזאת שבה, אחד) פירור (אפילו קטן
ב"ראש רק לא היינו, שנה", אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ שזוהי מכיון
רגע ובכל יום בכל אלא ומועדים, טובים וימים שבתות נוראים, בימים רק לא השנה, ראש ערב או השנה"
כדי ועד בה", אלקיך ה' "עיני אלקות, בגילוי חדורה ישראל ארץ שכל בגלוי רואים - כולה השנה כל במשך
אלא ישראל, בארץ חסֿושלום פוגעים שאינם בלבד זו לא ולכן, בגלוי, זאת רואים אינםֿיהודים שאפילו כך,

בלתיֿרצויים. ענינים מפני ישראל ארץ על מגינים הם - אדרבה

טובה "ארץ ישראל ארץ נעשית אלו בימים כבר אשר - ובפשטות האחרונים, הגלות בימי כבר נפעל זה וכל
והנגלה, הנראה בטוב ורחבה",

ומתוקה טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה ברכת לקבל מתכוננים - בשדה המלך עם ביחד נמצאים וכאשר
והנגלה, הנראה בטוב

התורה לימוד יהדות, עניני בכל מוסיפים - הקב"ה של ברכותיו בהמשכת ובטחון וודאות של רגש ומתוך
ה' ירחיב "כי - הרחבה של באופן לשלימות עד הארץ, לשלימות זוכים ממש בימינו ובמהרה המצוות, וקיום

גבולך" את האחרונים,48אלקיך הגלות בימי עוד - וכאמור ,

העם, שלימות יחדיו, מתאחדים הקודש בארץ הנמצאים היהודים שכל ובאופן

של מציאותו הרי משתייך, רק שהוא "מפלגה" לאיזו שכן, ליהודי, יהודי בין חילוק לעשות אסור שהרי -

ממש" ממעל אלקה "חלק - היא מישראל ואחד אחד -49כל לעמוד! אחד אף יוכל לא - הקב"ה ונגד ,

ונבון" חכם ל"עם ששייכים שלימות50ומכיון הקב"ה, של רצונו את למלא מיד שמשתדלים בוודאי הרי -

לבב. וטוב שמחה מתוך זאת ועושים התורה,
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ב).44) (יג, פ"ט תניא
ה.45) ו, ואתחנן
שם.46) עה"פ בפרש"י) (הובא ספרי במשנה. – א נד, ברכות
ואילך).47) סע"ב (מח, פל"ז תניא וראה א. י, ב"ב

ח.48) יט, פרשתנו פרש"י עה"פ. ספרי וראה כ. יב, ראה
רפ"ב.49) תניא
ו.50) ד, ואתחנן
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לחושך" שם "קץ היעוד קיום את ממהרים וסוף51ועלֿידיֿזה קץ נעשה חדא וברגעא חדא שבשעתא -

הנה" ישובו גדול "קהל - ומיד ותיכף חברים"52לגלות, אחד "כאיש ישראל, בני שכל היינו, יחדיו53, באים ,

רב" מלך "קרית הקודש, עיר לירושלים - גופא ושם אחת, ארץ ישראל, "הר54לארץ הבית, להר - גופא ושם ,
ידיך"55ה'" כוננו אדנֿי "מקדש המקדש, לבית - גופא ושם ממש.56, בימינו במהרה שיבנה ,

***

אמר: אחרֿכך

והמחנות, הגנים ילדי הם בראש העומדים הנה - מסודר בסדר תהיה לצדקה המטבעות שחלוקת כדי

הילדים, בין לחלקם כדי הצדקה מטבעות את לקבל והמחנות הגנים מהנהלת יגשו תחילה ולכן,

כדי לחינוך זקוקים שהם שיודעים המבוגרים בין המטבעות את לחלק כדי ה"טנקיסטים", יגשו - ולאחריהם
בית "שיבנה היעוד את יותר ולמהר לקרב - ועלֿידיֿזה לבב, וטוב בשמחה ה' רצון בקיום ולהוסיף לגדול

ממש, - גופא בימינו" ב"במהרה בימינו" "במהרה בימינו", במהרה המקדש

המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי ניגן שי' השליחֿציבור נאו". משיח וואנט "ווי צדיקים". "אך [ניגנו:
בימינו"]. במהרה

כ"ק ברך - המבוגרים עבור ול"טנקיסטים" הילדים, עבור והמדריכות למדריכים המטבעות נתינת לאחרי
ותחתם". תכתב טובה "לשנה בברכת הנוכחים כל את שליט"א אדמו"ר
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לחושך" שם "קץ היעוד קיום את ממהרים וסוף51ועלֿידיֿזה קץ נעשה חדא וברגעא חדא שבשעתא -

הנה" ישובו גדול "קהל - ומיד ותיכף חברים"52לגלות, אחד "כאיש ישראל, בני שכל היינו, יחדיו53, באים ,

רב" מלך "קרית הקודש, עיר לירושלים - גופא ושם אחת, ארץ ישראל, "הר54לארץ הבית, להר - גופא ושם ,
ידיך"55ה'" כוננו אדנֿי "מקדש המקדש, לבית - גופא ושם ממש.56, בימינו במהרה שיבנה ,

***

אמר: אחרֿכך

והמחנות, הגנים ילדי הם בראש העומדים הנה - מסודר בסדר תהיה לצדקה המטבעות שחלוקת כדי

הילדים, בין לחלקם כדי הצדקה מטבעות את לקבל והמחנות הגנים מהנהלת יגשו תחילה ולכן,

כדי לחינוך זקוקים שהם שיודעים המבוגרים בין המטבעות את לחלק כדי ה"טנקיסטים", יגשו - ולאחריהם
בית "שיבנה היעוד את יותר ולמהר לקרב - ועלֿידיֿזה לבב, וטוב בשמחה ה' רצון בקיום ולהוסיף לגדול

ממש, - גופא בימינו" ב"במהרה בימינו" "במהרה בימינו", במהרה המקדש

המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי ניגן שי' השליחֿציבור נאו". משיח וואנט "ווי צדיקים". "אך [ניגנו:
בימינו"]. במהרה

כ"ק ברך - המבוגרים עבור ול"טנקיסטים" הילדים, עבור והמדריכות למדריכים המטבעות נתינת לאחרי
ותחתם". תכתב טובה "לשנה בברכת הנוכחים כל את שליט"א אדמו"ר
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ג.51) כח, איוב
ז.52) לא, ירמי'
יא.53) כ, שופטים

ג.54) מח, תהלים
ב.55) ד, מיכה ג. ב, ישעי' יד. כב, וירא
יז.56) טו, בשלח

מתוך פירוש רש"י

אתה כהן לעולם. ואיזו מן הכהונות כהונה שהיא  וגו'. שהמלכות תהא שלך עולמית:  נשבע ה'  )ד(  קי 
למעלה מכהונת מלכי צדק וזהו המלכות שהיא למעלה מכהונה גדולה בשלשים מעלות: על דברתי מלכי 

צדק. למעלה מכהונת מלכי צדק שהיה כהן לאל עליון וא"ת אף הוא מלך היה, מלוכת מלכי צדק אינה 

מלוכה חשובה כנגד ישראל: )ה( אדני. יהיה תמיד על ימינך להושיעך: אשר מחץ ביום אפו מלכים. שנלחמו 

עם אברהם ועם יהושע ועם ברק: )ו( ידין בגוים מלא גויות. ועוד בימי יחזקיהו בנך ידין באוכלסי סנחריב 

קבוץ פגרים מתים וימחץ בסנחריב שהוא ראשה של נינוה ואשור שהיא ארץ רבה אשר מנחל בדרך היה 

שותה שנתפאר ששתו אוכלסיו מימי הירדן שנאמר )ישעיה ל"ז( אני קרתי ושתיתי מים ואחריב וגו': )ז( על 

כן ירים ראש. היה משתבח ומתפאר בגודלו:

קיא )א( הללויה וגו'. מזמור זה הוסד באלף בית אות אחד בראש הפסוק ואחד באמצעותיו וכן כולם 
מאל"ף ועד תי"ו, וכמו כן מזמור השני, הראשון מדבר בשבחו של הקב"ה והשני מספר בשבחו של צדיק: 

)ד( זכר עשה. קבע לישראל שבתות ומועדים ומצות שנאמרו בהם וזכרת כי היית במצרים )דברים ט"ו( 

לפי שהוא חנון ורחום על בניו וחפץ להצדיקם: )ה( טרף נתן. מזון: )ו( כח מעשיו הגיד לעמו. כשנתן להם 

נחלת גוים הודיעם כחו וגבורתו, ומדרש תנחומא כתב לישראל מעשה בראשית להודיעם שהארץ שלו ובידו 

להושיב בה כל מי שירצה ולעקור אלו ולהושיב אחרים שלא יוכלו האומות לומר לישראל גזלנים אתם 

והפרשיות  ואזהרות  בעונשין  עז מחוזקין  סמוכים. הם פקודיו על סמך  )ח(  גוים:  שכבשתם ארץ שבעה 

קבועות זו על זו כסדר ולדרוש וזהו שאמר שלמה שוקיו עמודי שש וגו' )שה"ש ה'(:

המשך מעמוד כ
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הקודש ללשון מתורגם
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מלך עליך תשים בתשובות1שום נאמר מלך לגבי .

תלויין2הרשב"א ישראל וכל שהצבור כצבור, ש"המלך ,

בתנחומא נאמר לכך בדומה כל3בו". הוא הדור "שראש :

רש"י בלשון (או כי4הדור" הדור ככל הוא הדור "שנשיא :

הכל"). הוא הנשיא

"שלבו5הרמב"ם מלך על ישראל".alאומר קהל כל

שהמלך לכך הפשוט "6הטעם קהלalהוא כל

הוא תלויה7ישראל", כולו הגוף של שהחיות שכשם ,

(כדברי8בלב במלך תלויים ישראל" קהל "כל כך ,

בו"). תלויין ישראל ש"כל דלעיל, הרשב"א

להבין חיותם9יש את כולו הגוף איברי מקבלים אמנם :

אך הלב, למרותgena10תלויהmzbdpdמן ולפיכך, ,

"מלך" הלב גם מכונה האחרים הגוף איברי אך11שכלפי ,

על "מלך הוא הראש זאת .12איבריו"lkבכל

המלך, את אפוא משווים mrdמדוע bidpnאשר ,

צאנו כלפי כרועה יביאם, ואשר ל"13יוציאם ,alקהל (כל

ישראל)"?

.·
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התורה בלשון שבכתב, גם14בתורה המלך מכונה ,

יחטא" נשיא "אשר – "נשיא" בספרא15בתואר ומוסבר ,

ובמשנה "שאין16שם ובהמשך מלך", זה נשיא, "איזהו :

אלקיו" ה' אלא גביו נשיא17על מכונה המשיח המלך גם .

יחזקאל גדול18בנבואת זאת למרות נוספים. ובמקומות

נשיא התואר מן מלך שבט19התואר נשיא גם המתאר ,

.20וכדומה

שבלשון הדור" ש"נשיא כן, גם מוצאים אנו ובעניננו

" במדרש נקרא .21הדור"y`xרש"י,

ייתכן כיצד יותר: קשה נעשית לעיל שהוצבה והשאלה

" יהי' מנשיא, גדול שהוא ישראל"alשמלך, קהל כל

"ראש" ולא ?22בלבד,

.‚
‡È˘�Ï ÍÏÓ ÔÈ· È˙Â‰Ó Ï„·‰ ˘È ÌÈÓÎÁ ÔÂ˘Ï·
יש חכמים בלשון ולומר: להקדים יש זאת להבין כדי

כפשוטו, – מלך ונשיא: מלך התוארים בין מהותי הבדל

נשיא או סנהדרין נשיא בעיקר – נשיא התורה. כלשון

רוחניים. בענינים
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טו.1) יז, פרשתנו

פ"ד.2) הגלגולים ס' (מהאריז"ל כט ר"ס אגה"ק וראה קמח. סי' ח"א

ועוד). רפ"ב. הנשמות חיוב מס' מ"ח

כח.3) פי"ט, במדב"ר כג. חוקת

כא.4) כא, במדרש.ile`eשם גירסתו זוהי

(5.348 ע' ח"א תשמ"ח סה"ש גם וראה ה"ו. פ"ג מלכים הל'

ה6) לדמות הרמב"ם כוונת אין כ"אjlnבפשטות ישראל, קהל כל ללב

"ealyהסרת "על שלכן – ישראל" קהל כל לב הקפידהealהוא (דמלך)

שם). (רמב"ם תורה"

"שלבו (משום מלך של ללבו בנוגע בעיקר תורה" ש"הקפידה מזה אבל

הוא ישראל קהל לכל המלך שייכות שעיקר מובן, ישראל"), קהל כל לב הוא

ד"הaldבענין המלך בפרשת פרשתנו אברבנאל בשלח. ר"פ בחיי גם וראה .

מ"ה): (פ"ו יצירה ובספר – הפלוסופים). (בשם האחת בנפשalההקדמה

jlnk.רי ע' לוי"צ תורת – הקבלה ע"ד וראה במלחמה.

שם.7) ואברבנאל בחיי גם ראה

(אבל8) עוֿעז סע"ד, צבי חכם שו"ת לא. סי' אגה"ק ב. רכא, זח"ג ראה

בדרכי ונסמן עליו). החולקים כדעת הכריע סוס"מ חיו"ד להצ"צ דינים בפסקי

שם. זהר ובניצוצי תשובה

היותו9) הנפשיות בכחות הגוף הנהגת יכחישו לא שם: אברבנאל גם ראה

מהמוח.

מקבל10) הלב "ואפילו (סע"ב) ושם אֿב). (עא, פנ"א תניא בארוכה וראה

שם וראה החיונית. בנפש גם שזהו מוכח שם הלשון ומפשטות – מהמוח"

ואכ"מ. רפ"ט.

א.11) רלה, סע"א. רלב, (רע"מ) הנ"ל. ח"ג סע"ב. קטז, זח"ב

ס"ו).12) שם מהד"ק ס"ד. ס"ב (מהד"ת או"ח אדה"ז שו"ע א. סא, שבת

א קנג, לזח"ב זהר וניצוצי אורות ניצוצי (ראה מהר"ת מוכח "מלך"p"yeוכן (

–nוחlבkשהרי פי"ב)y`xבד, שעהיוה"א ראה – העיקר (שהוא התיבה

– מ"ם אות .genהוא

יז.13) כז, פינחס

ובסה"מ14) שם. רמב"ן בעמך. ונשיא כז: כב, ממשפטים להעיר

תנד. ס"ק שם תו"ש סשט"ז. מל"ת .p"yeלהרמב"ם

כב.15) ד, ויקרא

ע"ב.16) ריש יא, שם וראה א. י, הוריות

מאדם17) רשות עליו שאין ה"ו): (פט"ו, שגגות הל' ברמב"ם וצ"ע

l`xyinממנו למעלה דרביezeklnaואין קס"ד מתורץ (ועפ"ז אלקיו ה' אלא

סקל"ה. כאן ויקרא תו"ש וראה שם). הוריות בגמרא

(18) כה שם).zehytkלז, וברש"י סע"ב צח, סנהדרין ראה אבל הכתוב.

במהד"ב). שם מהרש"א ראה (אבל שם וברשב"ם א קכב, ב"ב (ע"פ כא מח,

ה"ח). פ"ד מלכים להל' רדב"ז

הקודמת.19) שבהערה ומהרש"א רש"י א. ד, מב"ב להעיר

עליהם20) אברהם את המליכו כו' המלך יז): (יד, לך מפרש"י להעיר

ולקצין. אלקים לנשיא

כו'21) ומוח ראש בחי' הם שנשמותיהם ישראל אלפי ראשי פ"ב: בתניא

דלקמן חכמים, שבלשון לנשיא דשייך וחכמים, בצדיקים דמדבר עיי"ש –

בפנים.

ועוד).22) יז. טו, (ש"א למלך בנוגע גם "ראש" הלשון שמצינו אף
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שהמשנה דין",23כפי בית ואב "נשיא אומרת:

"הלל24ובגמרא ישראל", נשיא אותך שקורין "הלל נאמר:

למרות שנה", מאה הבית בפני נשיאותן נהגו ושמעון...

מלך דיני עליהם שחלו בישראל, כשרים מלכים אז .25שהיו

בהלכה חשוב הבדל יש על26ואף שמחל "נשיא :

כבודו אין כבודו על שמחל מלך מחול, כבודו כבודו

מחול".

לומר, dflויש dnecyומלך נשיא בדרגות ההבדל הוא

עצמו במלך התורה בלשון .27הנמצאות

ישנם חכמים, בלשון לנשיא מלך שבין ההבדלים מן

הבאים: ההבדלים

ומלחמות" משפט "לעשות הוא מלך של ענינו ,28א)

אך יביאם", ואשר יוציאם "אשר דלעיל הפסוק כלשון או

– ("איןd`xedלא לדון בכלל אסור ישראל למלכי .

העם"29דנין") את הם ש"דנים ישראל מלכי ואפילו ,30,

בסנהדרין" אותם מושיבין "אין זאת .31בכל

הכוונה אין מלך לגבי משפט" "לעשות 32[בביטוי

ו ולדרישה, אלאzwiqtlלחקירה ביצועeziiyrlהדין, –

לפי הנקבע התורה, oicמשפט ziaשהמלך למשפט או ,

צריכה" שהשעה מה "כפי ].33קובע

אותו "שקורין נשיא אצל בדיוקminkgdואילו ,"

היותוxwirלהיפך, הוא ובלשוןy`xתפקידו הסנהדרין,

ראש34הרמב"ם אותו מושיבין שבכולן בחכמה "הגדול :

החכמים אותו שקורין והוא הישיבה ראש והוא עליהן

`iypוסנהדרין רבינו". משה תחת העומד והוא מקום בכל

הרמב"ם (כלשון ומשפט35שם חק ומהם ההוראה "עמודי (

ישראל". לכל יוצא

מלך ישראל, רועה משה בהיות לכך שבנוסף אלא

צרכיהם36ישראל בכל גם ישראל כלל את הנהיג ,

ועניניהם.

צריך למלך אתmrdב) כפיlkלספק רצונותיו,

הרמב"ם העם37שמסביר מן "ולוקח המלך, על בהרחבה

לפניו... לרוץ למרכבתו... החיל מן ועושה הגבורים...

מעשר לו ויש השדות... ולוקח האמנויות... בעלי מן לוקח

הזרעים..."; מן

ככל הצבור, מן מתפרנס הוא שגם למרות נשיא, ואילו

את רק הצבור מן לוקח הצבור, על הקצובה,ezqpxtפרנס

את לו מספק שהעם כמלך לא אך עבורם, עבודתו תמורת

lk.בקשותיו

.„
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המלך צרכי כל סיפוק לעיל, שהוזכר השני ההבדל

והיפוכו: דבר על מצביע העם, עלֿידי

שכל המלך, של עוצמתו על הדבר מוכיח אחר מצד

הוא ורכושו רבו"dnecaהעם קנה עבד שקנה ,38ל"מה

יכול כרצונוzgwlוהמלך .39מהם

שהוא המלך, של "חולשתו" על הדבר מוכיח שני מצד

רצונו: במילוי בעם תלוי

באמצעות פרנסתם את מקבלים העם בני mzcearשאר

zinvrd"תעשה אשר "בכל הצבור,40– על פרנס אפילו ,

ואילו שלו; "תעשה" זהו הרי הצבור, מן פרנסתו שמקבל

הוא צרכיו כל את – .41מהעםlawnהמלך

של מהותו כל הנותנת: היא שאכן, הוא, לכך ההסבר
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ועוד.23) מ"ב. פ"ב חגיגה

א.24) טו, שם א. לא, שבת

ואגריפס25) י) מט, ויחי רמב"ן (ראה חשמונאי מלכי מזרובבל, מתחיל

א). מא, (סוטה

ה"ג.26) פ"ב מלכים הל' שם ה"ו. פ"ו ת"ת הל' רמב"ם ב. לב, קידושין

בר"י27) מצינו דרגות, ב' יש שבמלך שע"ד נשיאiypd`ולהעיר, רבי: –

בבבל גלותא ריש דוגמת – וכן הדורות: לכל המשנה מסדר מזו ויתירה ב"ד

הנ"ל. ויקרא תו"ש וראה מלך. (מעין) – שם) (הוריות

כו' ורע"ק וריב"ז הזקן והלל משה ז): (לד, הברכה לזאת מספרי ולהעיר

שנה נשיאqpxteמ' ב)) כח, (ברכות ריב"ז תוארי לפרש יש (ועפ"ז ישראל. את

מלך. – ישראל כל פרנס וגם ב"ד

ה.28) שם, וראה כ. ח, ש"א ע"פ ספ"ד. מלכים הל' רמב"ם

ה"ה.29) פ"ב סנהדרין הל' רמב"ם א. יט, ושם במשנה רפ"ב סנהדרין

ה"ז. פ"ג מלכים הל'

שם.30) סנהדרין) (הל' ורמב"ם סנהדרין

(ה"דֿה).31) שם רמב"ם ב. יח, סנהדרין

יז,3)2 פרשתנו יקר כלי וראה הד'. והדעת ד"ה שם אברבנאל גם ראה

ועוד. א). (שעז, פרשתנו של"ה ח. שם, המור צרור טו.

(סנה' אבל תוד"ה וראה ועוד. שלמה). (גבי ואילך ט ג, ממ"א להעיר אבל

"ונתת במיוחד ביקש ששלמה ולהעיר ע"ב). ריש יד, (מגילה מורד ד"ה א). יט,

(המלוקט) צפע"נ סע"ב. כא, ר"ה וראה שם). (מ"א גו'" עמך את לשפוט גו'

ב. צג, לסנהדרין

שם.33) ושל"ה אברבנאל וראה ספ"ג. מלכים הל' רמב"ם

ה"ג.34) פ"א סנהדרין הל'

ממרים.35) הל' ריש

ח.36) סעיף לקמן ראה

באורך.37) ע"ש ד, פרק מלכים הל'

(38.32 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה ב. כג, קידושין ב. פח, פסחים

ועוד. .450 ע' ח"ט .25 ע' [המתורגם] ח"ח

מה39) אבל הלאו, על עבר – כו' וזהב כסף לו כשהרבה גם – ולכאורה

בענין ויל"ע וש"נ). ב. כ, סנהדרין (משנה כו' גדר פורץ – וכן עשה. שעשה

נביאים תורת ועיין ע"ב). ריש כ, סנה' מלך תוד"ה כא. קאפיטל (מ"א נבות

וצ"ע. ישראל). מלך (דין פ"ז חיות) (למהר"ץ

עה"פ.40) ספרי וראה יח. טו, ראה – הכתוב לשון

ועוד.41) ג. קיג, סידור א. קפה, שמות תו"ח גם ראה
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שהמשנה דין",23כפי בית ואב "נשיא אומרת:

"הלל24ובגמרא ישראל", נשיא אותך שקורין "הלל נאמר:

למרות שנה", מאה הבית בפני נשיאותן נהגו ושמעון...

מלך דיני עליהם שחלו בישראל, כשרים מלכים אז .25שהיו

בהלכה חשוב הבדל יש על26ואף שמחל "נשיא :

כבודו אין כבודו על שמחל מלך מחול, כבודו כבודו

מחול".

לומר, dflויש dnecyומלך נשיא בדרגות ההבדל הוא

עצמו במלך התורה בלשון .27הנמצאות

ישנם חכמים, בלשון לנשיא מלך שבין ההבדלים מן

הבאים: ההבדלים

ומלחמות" משפט "לעשות הוא מלך של ענינו ,28א)

אך יביאם", ואשר יוציאם "אשר דלעיל הפסוק כלשון או

– ("איןd`xedלא לדון בכלל אסור ישראל למלכי .

העם"29דנין") את הם ש"דנים ישראל מלכי ואפילו ,30,

בסנהדרין" אותם מושיבין "אין זאת .31בכל

הכוונה אין מלך לגבי משפט" "לעשות 32[בביטוי

ו ולדרישה, אלאzwiqtlלחקירה ביצועeziiyrlהדין, –

לפי הנקבע התורה, oicמשפט ziaשהמלך למשפט או ,

צריכה" שהשעה מה "כפי ].33קובע

אותו "שקורין נשיא אצל בדיוקminkgdואילו ,"

היותוxwirלהיפך, הוא ובלשוןy`xתפקידו הסנהדרין,

ראש34הרמב"ם אותו מושיבין שבכולן בחכמה "הגדול :

החכמים אותו שקורין והוא הישיבה ראש והוא עליהן

`iypוסנהדרין רבינו". משה תחת העומד והוא מקום בכל

הרמב"ם (כלשון ומשפט35שם חק ומהם ההוראה "עמודי (

ישראל". לכל יוצא

מלך ישראל, רועה משה בהיות לכך שבנוסף אלא

צרכיהם36ישראל בכל גם ישראל כלל את הנהיג ,

ועניניהם.

צריך למלך אתmrdב) כפיlkלספק רצונותיו,

הרמב"ם העם37שמסביר מן "ולוקח המלך, על בהרחבה

לפניו... לרוץ למרכבתו... החיל מן ועושה הגבורים...

מעשר לו ויש השדות... ולוקח האמנויות... בעלי מן לוקח

הזרעים..."; מן

ככל הצבור, מן מתפרנס הוא שגם למרות נשיא, ואילו

את רק הצבור מן לוקח הצבור, על הקצובה,ezqpxtפרנס

את לו מספק שהעם כמלך לא אך עבורם, עבודתו תמורת

lk.בקשותיו

.„
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המלך צרכי כל סיפוק לעיל, שהוזכר השני ההבדל

והיפוכו: דבר על מצביע העם, עלֿידי

שכל המלך, של עוצמתו על הדבר מוכיח אחר מצד

הוא ורכושו רבו"dnecaהעם קנה עבד שקנה ,38ל"מה

יכול כרצונוzgwlוהמלך .39מהם

שהוא המלך, של "חולשתו" על הדבר מוכיח שני מצד

רצונו: במילוי בעם תלוי

באמצעות פרנסתם את מקבלים העם בני mzcearשאר

zinvrd"תעשה אשר "בכל הצבור,40– על פרנס אפילו ,

ואילו שלו; "תעשה" זהו הרי הצבור, מן פרנסתו שמקבל
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ועוד.23) מ"ב. פ"ב חגיגה

א.24) טו, שם א. לא, שבת

ואגריפס25) י) מט, ויחי רמב"ן (ראה חשמונאי מלכי מזרובבל, מתחיל

א). מא, (סוטה

ה"ג.26) פ"ב מלכים הל' שם ה"ו. פ"ו ת"ת הל' רמב"ם ב. לב, קידושין

בר"י27) מצינו דרגות, ב' יש שבמלך שע"ד נשיאiypd`ולהעיר, רבי: –

בבבל גלותא ריש דוגמת – וכן הדורות: לכל המשנה מסדר מזו ויתירה ב"ד

הנ"ל. ויקרא תו"ש וראה מלך. (מעין) – שם) (הוריות

כו' ורע"ק וריב"ז הזקן והלל משה ז): (לד, הברכה לזאת מספרי ולהעיר

שנה נשיאqpxteמ' ב)) כח, (ברכות ריב"ז תוארי לפרש יש (ועפ"ז ישראל. את

מלך. – ישראל כל פרנס וגם ב"ד

ה.28) שם, וראה כ. ח, ש"א ע"פ ספ"ד. מלכים הל' רמב"ם

ה"ה.29) פ"ב סנהדרין הל' רמב"ם א. יט, ושם במשנה רפ"ב סנהדרין

ה"ז. פ"ג מלכים הל'

שם.30) סנהדרין) (הל' ורמב"ם סנהדרין

(ה"דֿה).31) שם רמב"ם ב. יח, סנהדרין

יז,3)2 פרשתנו יקר כלי וראה הד'. והדעת ד"ה שם אברבנאל גם ראה

ועוד. א). (שעז, פרשתנו של"ה ח. שם, המור צרור טו.

(סנה' אבל תוד"ה וראה ועוד. שלמה). (גבי ואילך ט ג, ממ"א להעיר אבל

"ונתת במיוחד ביקש ששלמה ולהעיר ע"ב). ריש יד, (מגילה מורד ד"ה א). יט,

(המלוקט) צפע"נ סע"ב. כא, ר"ה וראה שם). (מ"א גו'" עמך את לשפוט גו'

ב. צג, לסנהדרין

שם.33) ושל"ה אברבנאל וראה ספ"ג. מלכים הל' רמב"ם

ה"ג.34) פ"א סנהדרין הל'

ממרים.35) הל' ריש

ח.36) סעיף לקמן ראה

באורך.37) ע"ש ד, פרק מלכים הל'

(38.32 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה ב. כג, קידושין ב. פח, פסחים

ועוד. .450 ע' ח"ט .25 ע' [המתורגם] ח"ח

מה39) אבל הלאו, על עבר – כו' וזהב כסף לו כשהרבה גם – ולכאורה

בענין ויל"ע וש"נ). ב. כ, סנהדרין (משנה כו' גדר פורץ – וכן עשה. שעשה

נביאים תורת ועיין ע"ב). ריש כ, סנה' מלך תוד"ה כא. קאפיטל (מ"א נבות

וצ"ע. ישראל). מלך (דין פ"ז חיות) (למהר"ץ

עה"פ.40) ספרי וראה יח. טו, ראה – הכתוב לשון

ועוד.41) ג. קיג, סידור א. קפה, שמות תו"ח גם ראה
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מלך) (בתור –42המלך יביאם" ואשר יוציאם "אשר היא

העם ל"שרות" את43לעמוד העם מן מקבל הוא ולפיכך ,

הכל.

.‰
·Ï‰ ˙‡ ˙Â�ÈÈÙ‡Ó‰ ˙Â�ÂÎ˙‰ È˙˘

ללב דוקא המלך של השוואתו תובן לראש44בכך ולא ,

ומוח:

הם: למוח הלב בין ההבדלים מן שניים

קיימת בלב zcnznא) drepzדפיקו" ושוב, רצוא של

ממנו תנועה. כלל אין במוח ואילו הפסקה. ללא דלבא",

כולו לגוף החיות נלקחת שרוי45אמנם עצמו הוא אף ,

במנוחה.

המוח) (כולל הגוף איברי שבכל החלש הוא הלב ב)

בזוהר וחלש".46כנאמר רכיך איהו "לבא :

"רכיך הוא הלב בזו: זו כרוכות אלו תכונות שתי

היא מציאותו שכל מפני האיברים, משאר zeigוחלש"

mixai`d47.הגוף את להחייאתו בנוסף ענין לו ואין ,

בתנועה מצוי הוא (א) כךzcnznולפיכך על המורה ,

היא מציאותו הואcinzשכל (ב) הגוף. איברי החייאת

לצורך קיים שהוא מפני "חלשה", mixai`dמציאות

mixg`d.

אמנם, הגוף. מאיברי "מרוחק" הוא המוח זאת לעומת

מראה וזה מובדל, נשאר הוא אך לגוף, החיות מקור הוא

מציאות שהוא כך החיותzi`nvrעל נובעת שממנו אלא ,

לאיברים.

מאיברי מובדל הוא תנועה, במוח אין (א) ולפיכך

מציאות הוא כי כהלב, וחלש" "רכיך הוא אין (ב) הגוף.

עצמו. בפני

שתי ישנן למלך גם כי ללב, דוקא המלך מושווה לכן

העם כלפי מתמדת בתנועה נמצא הוא הללו: הלב תכונות

היא המלכות מהות כי – יביאם" ואשר יוציאם "אשר –

העם במציאותו48שרות "חולשה" יש זו ומסיבה .47

צרכיו. את מהם מקבל והוא העם), שאר (לעומת

.Â
ÂÏ‡ ˙Â�ÂÎ˙ È˙˘· ÌÈÏ„·‰‰ ÌÈÓÈÈ˜ ÍÎÏ ‰ÓÂ„·

˘‚¯Ï ÏÎ˘‰ ÔÈ·
גם קיימים למוח, הלב בין הללו להבדלים בדומה

(שבמוח) שכל – בהם השוכנים הנפש כוחות בין הבדלים

(שבלב): ומדות

להתבצע יכולה – ענין הבנת – השכל של פעולתו

הוא שאותו הדבר מן מובדל נשאר כשהאדם רק באמת

להבין ומעורה49רוצה קשור שכלו אם אובייקטיבי). (הוא

jezaלא והוא השכל, את המטה שוחד, זהו הרי זה, דבר

לאשורו. הדבר את יבין

היא, המדות מהות זאת mc`dלמרות zeybxדבר כלפי

שמתעורר עד הדבר אל האדם מהתקרבות הנובעים זה,

eaxwn.להיפך או אהבה, קירוב, של רגש

בין הנ"ל התכונות בשתי ההבדלים נובעים מכאן

– היא המדות של מהותן א) למדות: zelrtzdהשכל

ו ומנוחה.("תנועה"), מיושבת התבוננות דורש השכל אילו

הן חזק, קיום בעלת מציאות אינן המדות zelelrב)

ואילו50להשתנות אחרת. ומחר כך, מרגיש הוא היום –

למסקנה מגיע הוא כאשר משתנה, איננו אמיתי שכל

שזאת מפני זה הרי בה`znמסויימת, חלים אין ולכן ,

.51שינויים
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שמלכות42) בזה מהפירושים א' שזהו ואילך) ב (קפד, שם תו"ח ראה

melk dnxbn dl zilממה מקבלת כי –dhnly.באורך ע"ש הימנה,

בחיי43) רפ"ז. והאמונה היחוד (שער עם" בלא מלך "אין הידוע בלשון

ע' הקמח כד בלק. ר"פ שם ל. לח, פ"ב.וישב גאולה ס' החיים ספר (ב). ר"ה

סנהדרין. בנשיא כן ואינו פ"ג). פדר"א וראה רפ"א. המלך שעשועי ש' עמה"מ

– ע"ב) ריש (י, מהוריות ולהעיר הקודמת. הערה –lkaוראה שררה

zecar.לכם נותן אני

(44" גם שיש וראהdpiaלהעיר תקו"ז). בהקדמת – אלי' (פתח לבא"

ב). מד, (שלח הלב ענין להבין ד"ה לקו"ת ועוד. בערכו מאו"א

(45.10 הערה לעיל המצויין ראה

ואילך.46) לו אות ב' מאמר כוזרי עד"ז וראה ב. רכא, ח"ג

וחלש47) רכיך "דאיהו שם מזהר neiwe`להעיר `klne."

ומעלהexcbyואף48) "משכמו הוא ב)deabדמלך ט, (ש"א העם" מכל

אפילו למעלה –my`xnכרך) שה"ש שם .1528 ע' ד') (כרך בראשית (אוה"ת

במלוכה כשנמשך אבל בעצמותו: שהוא כמו זהו הרי – ועוד) תידֿתטו. ע' ב)

lretaהנהגת ענינו הרי ,mrd.מימך לשואב ועד

ועוד.49) ואילך. קיא ע' אעת"ר סה"מ בארוכה ראה
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הוא יביאם", ואשר יוציאם "אשר היא מלך של מהותו

הלב כמו העם, צרכי בסיפוק ו"מתלבש" עצמו, את משקיע

תפקידו אין ולכן האיברים, את מוח)zexedlהמחיה (שכל,

דהלכתא". אליבא שמעתתא ולאסוקי וטריא "שקלא

העיקרי תפקידו הרי העם, מן המובדל הנשיא, דוקא

של דין פסקי קביעת הצבור, של ומוח "ראש" היותו הוא

dxezd.העם לעניני בקשר ה') (חכמת

הוא שבמלך) הנשיא דרגת (וכן הנשיא כיlkd52ולכן ,

הזרמת הוא ותפקידו כדלעיל, המוח, מן מקבל הלב גם

עלֿידי מתבצע שהדבר כפי האיברים, אל המוח מן החיות

ביצוע העםze`xeddxezdהמלך: כך53עלֿידי כדי עד ,

לפניו54ש"מצוה וכשיכנסו התורה, לומדי לכבד המלך על

לפניהם...". יעמוד ישראל וחכמי סנהדרין

.Á
ÌÈ�È�Ú‰ È�˘ Ì�˘È ÁÈ˘Ó‰ Ïˆ‡Â Â�È·¯ ‰˘Ó Ïˆ‡
למדים שממנו רבינו, משה אצל ישנה לכך בנוסף

שני היו אצלו מיוחדת. הדגשה הכל", הוא ש"הנשיא

כדלהלן מוח, והן לב הן ההשפעה, :55אופני

היה אחד כנאמרjln56מצד מלך",57, בישורון "ויהי

גשמיים צרכים (גם ישראל עם צרכי בכל –58והתעסק (

oalוראש הנשיא היה הוא זאת עם יחד ישראל. של

עניני כל יתרֿעלֿכן: הםdxezdהסנהדרין. הדורות, לכל ,

עבדי" משה "תורת מסיני59עניני תורה קיבל הוא .60

– ישראל לכל .genולימדה

ראשון גואל הוא שמשה – משיח לגבי גם מוצאים כן

אחרון גואל הענינים61והוא שני יהיו אצלו שגם מצד62– :

אצלוjlnאחד יהיה המלכות ענין –zenlya63עם ויחד ,

כולו העם כל את תורה שילמד רב, הוא .64זאת
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תורה),52) בלשון (גם "נשיא" מתואר יותר גדול הוא "מלך" שתואר ומה

לגבי הוא – בֿג סעיף רישmrdעלezhilyכנ"ל (יא, שם מהוריות ולהעיר .

שבבבל) גולה (ראש התם חכמים): (בלשון נשיא לגבי א) ה, סנהדרין ע"ב.

שבא"י) (נשיא הכא שרודהwwegn)mkgשבט, שבבבל גולה ראש רש"י).. –

לעיל וראה ברבים. לישראל תורה שמלמדים הלל של בניו בני ישראל.. את

.27 הערה

ומחשבתו53) מגמתו "ותהי' ספ"ד מלכים הל' רמב"ם zcראה mixdl

zn`d"'גו לשמור גו' ילמד למען חייו ימי כל בו וקרא "עמו ס"ת וצ"ל כו'".

לעיל הנסמן וראה ה"בֿג). פ"ז ס"ת הל' רפ"ג. שם רמב"ם יט. יז, (פרשתנו

ואילך. 300 ע' חי"ח [המתורגם] לקו"ש וראה .32 הערה

ה"ה.54) פ"ב מלכים הל' רמב"ם

ואילך.55) 193 ע' חכ"ג לקו"ש גם ראה לקמן בהבא

ורש"י56) ר"ח מ"ב. פ"ב שבועות פיה"מ הי"א. פ"ו ביהב"ח הל' רמב"ם

הבאה. בהערה הנסמן ועוד. א. קב, זבחים וראה רע"א. טו, שם

ד.57) פמ"ח, שמו"ר בתחלתו. תהלים (מדרש חז"ל וכפי' ה. לג, ברכה

עה"פ. ברמב"ן שהובא ועוד)

ד"ה58) ב. לג, ד. לא, בהעלותך לקו"ת ואילך. יא יא, בהעלותך ראה

"אשר מש"נ והרי – ועוד. ב. שלג, ח"ב קונטרסים סה"מ תר"ס. וראינה צאינה

העדה על איש ה' שיפקוד משה בקשת הוא יביאם" ואשר .enewnaיוציאם

ועוד.59) ב. א, תהלים מדרש א. פט, שבת כב. ג, מלאכי

בתחלתה.60) אבות

(61.8 ע' חי"א בלקו"ש ונתבאר נסמן

(62207 ע' חל"ה לקו"ש וראה פ"ג. מלך מינוי מצות להצ"צ סהמ"צ

ואילך.

(63307 ע' חי"ח [המתורגם] לקו"ש בארוכה וראה שם. להצ"צ סהמ"צ

ואילך.

ועוד.64) שם. להצ"צ סהמ"צ ואילך. פנ"ו האמונה שער א. יז, צו לקו"ת
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ועוד.59) ב. א, תהלים מדרש א. פט, שבת כב. ג, מלאכי

בתחלתה.60) אבות

(61.8 ע' חי"א בלקו"ש ונתבאר נסמן

(62207 ע' חל"ה לקו"ש וראה פ"ג. מלך מינוי מצות להצ"צ סהמ"צ

ואילך.

(63307 ע' חי"ח [המתורגם] לקו"ש בארוכה וראה שם. להצ"צ סהמ"צ

ואילך.

ועוד.64) שם. להצ"צ סהמ"צ ואילך. פנ"ו האמונה שער א. יז, צו לקו"ת

אגרות קודש
 ב"ה,  י"ט אלול, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! 

...לפלא גדול שאינו מזכיר דבר ע"ד פעולתו בהפצת המעינות באה"ק ת"ו, כי תקותי שלדכוותי' 

אין צורך ביאור ארוך במ"ש מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ, שאחד הפירושים בזה שהדרך הוא כמ"ש 

ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט, ויחפץ דוקא, חפץ שהוא פנימיות הרצון, שמזה מובן שתלוי הענין 

בפנימיות הענינים, סתים דנשמתא וסתים דאורייתא, ובפרט בימים אלו, דאחת שאלתי וגו' בקשו פני את 

פניך ה' אבקש, ויהי רצון שעכ"פ עתה יתעסק בזה במרץ הדרוש ובאופן למלאות מה שלא נעשה עד עתה, 

והרי אוירא דארץ ישראל והתעוררות ימים אלה, מסייע.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

להם  ויציע  אגו"ח  צעירי  עם  שיתקשר  כדאי  יותר,  פעילי  באופן  דהפצה  הענין  להביא  אולי  נ.ב. 

שמוכן הוא לבקר במקומות המתאימים וכו'.



כח

רבי עוירא

שמזונותיו  אדם  רואה  אם   .  . עוירא  רבי  דרש 
מצומצמין, יעשה מהן צדקה1.

עוירא — מלשון עור, רומז על גבורה. והוא על דרך 
בחינת יצחק, גבורה, שכהו עיניו מראות2.

והנה, גבורה היא ענף הבינה, כמו שכתוב3 אני בינה 
לי גבורה, ומזונות הם מבינה, כמאמר4 הרוצה שיעשיר 
יצפין, וסימניך שלחן )שהיה עליו לחם הפנים תמיד( 

בצפון.
אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים — מצד מדת 

הגבורה והדין, אך הוא רואה עדיין, שלא נעשה עור,
יעשה מהן צדקה — השפעת חסד ורחמים, שימתיק 
את המזונות, גבורה, בחסדים. וכמו שהוא עשה מהן 
בינה, שמשם  כן  כמו  ורחמים,  חסד  צדקה, שמשפיע 

הוא המזון, משפעת לו בריבוי ועושר.
אך אם נעשה עור, מצד התגברות מדת הדין, כבר 
גברה עליו מדת הגבורה ביותר, כי סומא חשוב כמת5 

ר"ל, וקשה לתקן זה.
)תורת לוי יצחק עמ' קעז(

רבי עקיבא

רבי עקיבא אומר, לכך ולכך הוזכרו6.

רבי עקיבא דוקא אמר הלשון לכך ולכך,
כי על מיתתו איתמר7 שתוק כך עלה במחשבה,

וכן על תורתו איתמר8 שתוק כך עלה המחשבה.

1( גיטין ז, א.
2( תולדות כז, א.
3( משלי ח, יד. 

4( בבא בתרא כה, ב.
5( נדרים סד, ב.

6( כלים פי"ז מ"ה.
7( מנחות כט, ב.

8( שם. ועיין זח"ב רנד, ב ובמקדש מלך שם. פרי עץ חיים שער נפילת 
אפים פ"ד — פ"ו. עץ חיים שער מ"ן ומ"ד דרוש א'. 

אולם,  של  כפתחו  רחב  היה  ראשונים  של  ולבם 
והוא רבי עקיבא9, ופתחו של אולם היה גובהו ארבעים 

אמה, מספר כ"ך10.
משה  שאמר  זהו  כז"ה.  אד"ם  מספרו   — אול"ם 

עליו אד"ם כז"ה11.
והיינו מה ששמו עקיבא, לשון עקב, שעל זה כתיב12 
ועקבותיך לא נודעו, כי על תורתו ועל מיתתו איתמר 
שתוק כך עלה במחשבה, שאינו מושג וידוע מפני מה 

זה.
)תורת לוי יצחק עמ' שטז(

רב פפא

שערי  כמשלם  אינשי  דאמרי  היינו  פפא,  רב  אמר 
מכדא, נקיש ואתי תיגרא בביתא13.

שעושים  משכר14,  ועשירותו  עסקו  היה  פפא,  רב 
משעורים. והוא סבירא ליה מכי רמו שערי באסינתא, 

לצורך החופה15.
)ליקוטים ואגרות עמ' שסב(

רב

רב . . מספקא ליה, אי כאביי אי כרבא16.

רב — הוא כמו האמצע והממוצע בין אביי לרבא, 
אב,  אביי, מלשון  דרך  על  אבא,  הוא  כי שמו העצמי 
ונקרא רב, על דרך רבא. אם כן, הוא שייך לאביי ורבא 

גם יחד.
)תורת לוי יצחק עמ' קמה(

9( עירובין נג, א.
10( ועיין לקוטי תורה שיר השירים לה, ג.

11( מנחות שם.
12( תהלים עז, כ.

13( בבא מציעא נט, א.
14( פסחים קיג, א.
15( כתובות ח, א.

16( קידושין נב, א.

ליקוטים מתורת לוי יצחק

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eq sc oileg(iriax meil)

okle .milka mivwy xizdl xzein 'elk`z' xn`py dn z` jixv
xzid ltkpy dnn ,zexeaa mivxy zlik` xzid yexcl jixv

.llke hxte llkn `le ,dxdh ipniq mda yiy mibc zlik`
:`xnbd daiyn,àðéáø øîà,llke hxte llk o`k yexcl ozip oiicr ¨©¨¦¨

àáøòîa éøîàãky ,l`xyi ux`a daiyid ipa exn`y itk ±ìk ¦§¨§¥§©£¨¨¨
äæì äæ ïéëeîqä úBììk éðL àöBî äzàL íB÷îdxezd xy`k ± ¨¤©¨¥§¥§¨©§¦¤¨¤

ipy xg`l azkp hxtde ,ipyd xg`l cg` millk ipy zazek
,millkd
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כט

בכל  לך  תתן  ושוטרים  שופטים   – יח  טז, 
שעריך אשר ה' אלקיך נותן לך לשבטיך ושפטו 

את העם משפט צדק

בפרשה  שקוראים  הפרשה  של  הציווי  עם  בשייכות  א. 
היעוד  ישנו  שעריך",  בכל  לך  תתן  ושוטרים  "שופטים  זו1 
ויועציך  כבראשונה  שופטיך  "ואשיבה  הגאולה2:  נביא  של 
כבתחלה", וכפי שאומרים גם בתפלה בכל יום )מימי החול3(: 

"השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחלה".
לבאר דיוק בלשון היעוד:

לך",  תתן  ושוטרים  "שופטים  נאמר  פרשתנו  בציווי 
ולא  שופטיך",  “ואשיבה  רק  נאמר  היעוד  בלשון  משא"כ 

מוזכר שוטרים4.
ויש לומר הביאור בזה:

רש"י:  בלשון   – הוא  ושוטרים  שופטים  בין  החילוק 
"שופטים – דיינין הפוסקים את הדין, ושוטרים – הרודין את 
העם אחר מצותן שמכין וכופתין במקל וברצועה עד שיקבל 
ענינם  שהשוטרים  אומרת,  זאת  השופט"5.  דין  את  עליו 

לכפות ולהכריח את אנשי העם שיקבלו את הדין ומשפט.
“ואשיבה  רק  נאמר  הגאולה  ביעוד  מדוע  מובן  עפ"ז 
מתבטלים  לבוא  שלעתיד  כיון   – “שוטרים"  ולא  שופטיך" 
בשוטרים  צורך  יהי'  ולא  הרע8,  והיצר7  הרע6  מציאות 
כיון  השופטים,  להוראות  להשמע  העם  אנשי  את  שיכריחו 
רק  יצטרכו  ההוראות9.  את  מעצמם  יקיימו  האנשים  שכל 
הוראות  את  ויורו  תורה  וילמדו  דינים  שיפסקו  "שופטים", 
חיל"11  אל  מחיל  )"ילכו  ישראל10  לבני  והמצוות  התורה 

בקדושה גופא12(.
שהוא  כיון  הוא  "שוטרים",  גם  כולל  בתורה  שהציווי  וזה 
ציווי לדורות המדבר אודות כל הזמנים וכל המצבים, במילא 
הדין  את  שיקבלו  שנדרש  במצב  שוטרים,  על  ציווי  צריכים 

1( בתחילתה.

2( ישעי' א, כו.

3( ברכה הי"א דתפילת העמידה.

4( עיין בפנים השיחות וביאור עוד דיוקים.

5( וראה רמב"ם ריש הלכות סנהדרין: שופטים – אלו הדיינים הקבועין בבית דין ובעלי 

דינים באים לפניהם, שוטרים – אלו בעלי מקל ורצועה כו'. וברש"י סנהדרין טז, ב )ד"ה 

שוטרים(: חובטין במקלות ע"פ השופטים לכל מי שאינו שומע.

6( כמו שנאמר “ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ" )זכרי' יג, ב(.

7( ראה סוכה נב, א.

8( ראה אור התורה פרשתנו עמוד תתכא: ועל פי זה יובן ענין ושוטרים . . והיינו להכות 

נפש הבהמית בשבט ע"ד לעולם ירגיז )ברכות ה, ריש עמוד א(.

בימות  יהי'  זה  כבראשונה:  שופטיך  ואשיבה  הפסוק  על  הרד"ק  מפירוש  ולהעיר   )9

)צפני'  כזב  ידברו  ולא  עולה  יעשו  לא  ישראל  ושארית  כולם  הרשעים  שיכלו  המשיח 

ג, יג(.

10( ראה רמב"ם ריש הלכות ממרים: בית דין הגדול שבירושלים ]העיקר והיסוד של כל 

השופטים ש"בכל שעריך"*[ הם עיקר תורה שבעל פה והם עמודי ההוראה ומהן חק 

ומשפט יוצא לכל ישראל. וראה לקוטי שיחות חלק כט עמוד 97.

*( ראה פרשתנו יז, ח )ובפירוש רש"י ד"ה דברי ריבות(. ולהעיר גם מספרי ריש פרשתנו 

)על הפסוק בכל שעריך(. רמב"ם הלכות סנהדרין פרק א הלכה ג. ועוד.

11( לשון הכתוב – תהלים פד, ח.

12( ראה תניא אגרת הקודש סוף סימן כו )קמה, א(.

אין  שוטר  אין  "אם  במדרש  גם  נאמר  ]ולכן  כפי'13  בדרך 
שופט", לא לדינא, רק לתועלת קיום הדבר, שייתכן שאם אין 

שוטרים המשפט לא יצא לפועל[.
תורת מנחם התוועדויות ש"פ שופטים ה'תנש"א

טז, כ – צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת 
את הארץ אשר ה' אלקיך נותן לך

זוכה  הצדקה  בזכות  כי  למשיח,  בגימטריא  צדק  צדק  ב. 
לימות המשיח14 שנאמר )ישעי' א, כז( ושבי' בצדקה, כלומר 
שאעפ"י ששב האדם מעבירות שבידו צריך ליתן צדקה כמו 

שאמרו רז"ל15 אגרא דתעניתא צדקתא.
מכתיבת רבינו אפרים ז"ל )מבעלי התוס'(

* * *

צדק צדק תרדוף למען תחי'. למען בגימטריא קץ.
רמזי רבינו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

יבחר  יז, טו – שום תשים עליך מלך אשר 
ה' אלקיך בו מקרב אחיך תשים עליך מלך לא 
תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא

ג. שום תשים עליך בגימטריא שלשים מעלות16. בו מקרב 
בגימטריא  אחיך  מקרב  ישי.  בן  בדוד  בגימטריא17  אחיך 

משבט יהודה.
לבלתי רום לבבו הפסוק מתחיל ומסיים בל', רמז דוד יצא 
)שמואל-ב  במלכו  דוד  שנה  ל'  ובן  ל'.  בגימטריא  מיהוד"ה 
וכן רמז בסופי פסוק  יהודה במילוי בגימטריא18 מלכות,  ה(, 
וכן מן עוד עד  ירבה מאד הרי דוד,  ולא  ובתחלתו דו"ד עוד 
מאוד דו"ד תיבות, לבלתי רום לבבו אמר דוד ה' לא גבה לבי 
ולא רמו עיני )תהלים קלא( אעפ"י שהמלכות בל' מעלות19. 
לבלתי רום לבבו מאחיו בגימטריא ולא משל הקדוש20. ובניו 
מקרב בגימטריא ]ב[שלום21. למען יאריך ימים על ממלכתו 
הוא ובניו דוד ובניו ימלכו עוד משיח, ודוד עבדי נשיא להם 

לעולם )יחזקאל לז(.
פירוש הרוקח )מבעלי התוס'(

יהי' הענין  13( אלא דיש לומר, דכיון שכל עניני התורה הם נצחיים – גם לעתיד לבא 

ד"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך", אלא שאז יהיו שוטרים אך ורק למעליותא 

– להכריז ולהודיע ע"ד מציאותו של השופט. או בכדי לסייע לבני ישראל בקיום עניני 

בית דין ]לדוגמא: ליישר הדרך עבור עדי ראי' בקידוש הלבנה בכדי שיוכלו להגיע לבית 

דין בנקל ובזריזות )ע"ד תוספתא שקלים פ"א(. ראה גם התוועדויות תשמ"ט חלק ד 

עמוד 207[.

14( עיין בבא בתרא י, ב.

15( ברכות ו, ב.

16( אבות פ"ו.

17( הכוונה: עם הכולל.

18( פירוש יהודה במילוי: יו"ד, הי, וו, דלת, הי.

19( אבות פ"ו.

20( ספרי.

21( הוריות יא, ב.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת שופטים
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mihteyל zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"k oey`x meil inei xeriy

ß a`Îmgpn g"k oey`x mei ß
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הּׁשֹופט ּדין את עליו ׁשּיקּבל עד ּוברצּועה ּבמקל וכֹופתין טז)∑EÈ¯ÚLŒÏÎa.ׁשּמּכין עיר(סנהדרין .ועירּבכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ¿»¿»∆ְִִָָ

EÈË·LÏ∑ל נתן אלהי ה' אׁשר ׁשערי ּבכל ,לׁשבטי ל ּתּתן וׁשֹוטרים ׁשֹופטים ,"ל "ּתּתן על: .מּוסב ƒ¿»∆ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ
EÈË·LÏ∑,וׁשבט ׁשבט לכל ּדּינין ׁשּמֹוׁשיבין ועירמלּמד עיר B‚Â'.ּובכל ÌÚ‰Œ˙‡ eËÙLÂ∑ממחים ּדּינין מּנה ƒ¿»∆ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ¿»¿∆»»¿ְִִֵַַָֻ

צדק לׁשּפט .וצּדיקים ְְִִִֶֶַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(666 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

ׁשעריָך ּבכל לָך ּתּתן וׁשֹוטרים יח)ׁשֹופטים יעׂשּון.ׁשֹופט(טז, אׁשר הּמעׂשה את ליּדע ּכדי הּתֹורה לּמּוד הינּו הינּוׁשֹוטר- - ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ּפי על וימּתק הּמּדֹות. את ּומנהיגים ׁשּׁשֹופטים חב"ד, הם ׁשּׁשֹופטים ּבחסידּות, מבאר זה ּדרְך ועל ּתֹורה. ּפי על ּבפעל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹֻמעׂשה

ׁשעל והּפה), נחירים ׁשּתי אזנים, ׁשּתי עינים, (ׁשּתי הּגּוף' 'ׁשערי ׁשבעה על קאי ׁשעריָך' ׁש'ּבכל הּתֹורה, על ּבש"ך ּׁשאיתא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָמה

ּפי על ׁשּתהיינה אּלּו, ּבׁשערים והּיציאה הּכניסה על ׁשּיפּקחּו וׁשֹוטר ׁשֹופט למּנֹות יׁש מּסביבֹו. העֹולם עם אדם מתקּׁשר ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָידם

הּתֹורה. החייםהֹוראֹות אור ַָָ
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למצותÌÈËÙL.'B‚Âיח) זֹו מצוה סמ …¿ƒ¿ְְְִִַַָָ
להעיר ׁשּלפניה, וגֹו' ּפעמים ְְְְִִֶֶָָָָג'
ּפעמים ׁשלׁשה לעלֹות ׁשּמצּו ְְְְֲֲִֶֶַַַָָֹׁשהגם
היא וׁשם ה' ּפני את לראֹות ְְִֵֵֶַָָָָּבּׁשנה
על אף קבּועה ּגדֹולה סנהדרי' ְְְְִֶֶֶַַַָָעֹומדת
ולא וכּו' ׁשֹופטים למּנֹות צרי כן ְְְְִִִֵַָֹּפי
ּבלׁשּכת ה' ׁשּלפני ּדין ּבית על ְְְְְִִִִֵֵֶַַיסמכּו
ּתעּנה ׁשּלא ּכדי והּטעם לבד, ְְְְִֵֶֶַַַַַַָֹהּגזית
וטעם הּמקֹום, אל עלֹות עד ְִֶַַַַַָָהּדין
אלעזר ר' ּבּפסיקתא אמרּו ְְְְְִִֶַַָָָָהּׁשֹוטרים
יׁש ׁשֹוטרים יׁש אם אֹומר ׁשּמּוע ְִִֵֵֵֶַַּבן
ׁשֹופטים אין ׁשֹוטרים אין אם ְְְִִִִֵֵׁשֹופטים
אין ׁשאם מֹוכיחים הּדברים ְִִִִֵֶַָע"כ,
ׁשֹופטים, מצות חּיּוב אין ְְְִִִִֵַׁשֹוטרים
ׁשהעם יׂשראל ׁשּיֹודעים ּכל ְְִִֵֵֶֶַָָָָָּומעּתה
והּׁשֹופטים לּׁשֹופטים נׁשמעים ְְְְִִִִֵַַָָאינם
ּבמּנּוי חּיּוב אין לכפם יכֹולים ְְְִִִֵֵָָֹאינם
נׁשמעים ׁשהעם וכל ְְְִִִֶַָָָָהּׁשֹופטים,
למּנֹות חּיבין ׁשֹוטרים ּבלא ְְְְִִֵֶַַַָָֹלדּיניהם
ׁשֹופט זה ּבׁשֹופט אנּו וקֹוראים ְְְְִִֵֵֶָׁשֹופטים

ְֵוׁשֹוטר:
Ôzz.EÏלא עצמן ׁשהממּנים ּפרּוׁש ƒ∆¿ְְִֵֶַַַָֹ

עליהם ּתׁשלט ׁשּלא ּבדעּתן ְְְְֲִֵֶֶַָֹֹֹיאמרּו
ּכיון וׁשֹוטר ׁשֹופט ׁשל מרּדּותֹו ְְֵֵֵֵֶַַָמּקל
ׁשּימּנּום אּלא אֹותֹו הממּנים ְְִֵֶֶֶַַַָׁשהם

אֹומרֹו והּוא אֹותם, ולרּדֹות Ôzzלׁשּפט ְְְְְִִָֹƒ∆
EÏ:עלי ּפרּוׁש ¿ֵֶָ

ÏÎa.EÈ¯ÚLאֹומרֹו ׁשּצריÏÎa,טעם ¿»¿»∆ְַַ¿»ִֶָ
ּפל ּובכל ועיר עיר ּבכל ְְְְִִֶֶַָָלמּנֹות

ּובבריתא יׂשראל, ּבארץ (ילקּוט)ּופל ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

הּכתּוב ּבא ׁשערי ּבכל וז"ל ְְְְֶַָָָָָאמרּו
ּגדֹולה לסנהדרי קטּנה סנהדרי ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָלהּקיׁש
ּדנה קטּנה אף והֹורגת ּדנה ּגדֹולה ְְְֶֶַַַָָָָָָמה
היא ׁשּדרׁשתם ונראה ע"כ, ְְְְִִֶֶֶֶָָָוהֹורגת
הּסנהדרין ּכל הּכתּוב ׁשּכלל ּבכל ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָמּתבת

אחד: ּבכח ׁשּׁשוים לֹומר ְִֶֶַַַַָָֹיחד
B¯ÓB‡ÂEÈ‰Ï‡ '‰ ¯L‡.ל אמרּונתן ¿¿¬∆¡…∆ְְֵָֹ

ז'.)ז"ל ׁשאין(מּכֹות לֹומר ׁשּבא ֵֶֶַַָ
ה' אׁשר ּבארץ אּלא ּבענין האמּור ְֲִִֶֶֶָָָָָָָחּיּוב
לארץ: ּבחּוץ ולא ל נֹותן ְְְֱֵֶֶָָֹֹאלהי

B¯ÓB‡ÂEÈË·LÏז"ל (ספרי)רּבֹותינּו ¿¿ƒ¿»∆ְִִֵַ

למעלה, ׁשּמּוסב ְְְֵֶַָָּפרׁשּוהּו
זה על ּבמקֹומֹו ּכתבֹו לא לּמה ְְְִֶֶַָָָָֹוקׁשה
ׁשערי ּבכל לׁשבטי ל ּתּתן ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָהּדר
להסמיכּה ׁשּנתּכּון ואּולי וגֹו', ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָאׁשר
צדק מׁשּפט העם את וׁשפטּו ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָלּמאמר
לתת ׁשּמצּוה טעם זה הּוא ּכי ְְִִֵֶֶֶַַַָָלהעיר
ב' ׁשּיׁש ּובעיר עיר, ּבכל ְְְִִִֵֶָׁשֹופטים
ׁשּיׁשּפטּו ּכדי ׁשֹופטים ב' ְְְְְִִִֵֶָׁשבטים
העם את לֹומר ודקּדק צדק, ְְְִִֵֶֶֶַַָָמׁשּפט
ויהיּו ּביניהם הפרׁש יהיה ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֹּפרּוׁש
ׁשּכל ּכיון ּבהׁשואה זה את זה ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָנּדֹונים
אנּו ּובזה ּדינֹו, ּבית לפני נּדֹון ְִִִֵֵֵֶֶָָׁשבט
ּבא ׁשאם וׁשפטּו מאמר יּׁשּוב ְְְֲִִִִֶַַַָָמרויחים
נֹוכח לדּבר לֹו היה לּדּינים ְְְִִֵֵַַַַַָָָלהזהיר
תּכיר לא תּטה לא ּבסמּו ׁשּדּבר ְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹּכסדר
אזהרה ׁשהּוא ּפירׁש ז"ל ורׁש"י ְְְִִֵֶַַָָוגֹו',
היה ולדבריו צּדיקים, למּנֹות ְְְְִִִִַַַַָָָָלממּנים

ׁשֹופטים הּדר זה על לֹומר ְִֶֶֶַַַלֹו
וגֹו' ל ּתּתן וגֹו' ּבצדק ְְְְְִִֶֶֶֶׁשּׁשֹופטים

נכֹון: על יבֹוא ְְֵַַָָּולדרּכנּו
È˙È‡¯Âז"ל פ"א)לרמּב"ם סנהדרין (הל' ¿»ƒƒְְְְִִֶַַָָ

לכל ׁשּצרי זה ּדין ְְִִִִֶֶֶָָׁשהׁשמיט
עיר ׁשּלכל אּלא ּכתב ולא וׁשבט ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשבט
ׁשּכּונת הרמּב"ם ׁשּסֹובר ואּולי ְְִֵֶֶַַַַָָָָועיר,
ׁשּצרי לׁשבטי ׁשּדרׁשּו ז"ל ְְִִֵֶֶֶַָָָרּבֹותינּו
ׁשּדרׁשּו קדם הּוא ׁשבט לכל ּדין ְְִֵֵֶֶֶָָֹּבית
ׁשּצרי אחר אבל עיר, ּבכל ְֲִִִֶֶַַָָָָׁשּצרי
לכל למּנֹות צר עֹוד אין עיר ְְְִֵֶַָָֹלכל
ּבסנהדרין הּבריתא לׁשֹון וזה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָׁשבט,

ע"ב) ט"ז ׁשּמעמידין(ּדף מּנין רּבנן ּתנּו ֲִִִִֶַַַַָָָ
ׁשפטים לֹומר ּתלמּוד ליׂשראל ְְְְְִִִֵַַָֹׁשֹופטים
ּתלמּוד מּנין וׁשבט ׁשבט לכל וגֹו', ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָּתּתן
ועיר עיר לכל ,לׁשבטי ׁשפטים ְְְְִִִִֶַָָֹלֹומר
לׁשערי ׁשפטים לֹומר ּתלמּוד ְְְִִִִֶַַַָֹמּנין
ּתבת הּתּנא ּדרׁש לּמה וקׁשה ְֵֶַַַַָָָָָע"כ,
ּתבת קדם ּפסּוק ּבסֹוף ׁשהּוא ְְִֵֶֶֶַָָֹלׁשבטי
הראּוי ׁשּמן לּה ׁשּקדּומה ׁשערי ְְְִֶֶֶָָָָָָּבכל
,ׁשערי ּבכל ּדרׁשת להקּדים לּתּנא ְְְְְִֶַַַַָָָָָָהיה
חּיּוב ּבא ׁשּלא מּגיד זה הרי ֲִִֵֶֶֶַָָֹאּלא
ׁשערי ּכל חּיּוב קדם אּלא ְְִִֶֶֶֶָָָָֹלׁשבטי
מקֹום אין ׁשערי ּבכל ׁשּצּוה אחר ְְֲִֵֶֶַַָָָָָאבל
הרמּב"ם ולזה לּׁשבטים, ְְְְְִִֶַַַָָָָלהצרי
לֹומר מקֹום אין עיר ּבכל חיּוב ְִִֵֶַַָָָׁשּכתב
הּתּנא ּדרׁשת זה ּולדר ׁשבט, ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָּבכל
הּכתּוב ׁשּמחּיב הּדר זה על ְְֶֶֶֶֶַַַַָהּוא
יהיה ּבין ׁשבט לכל ׁשֹופטים ְְְִִֵֵֵֶֶָָלתת
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i"yx£ËtLÓ ‰h˙Œ‡Ï∑ּכמׁשמעֹו.ÌÈ�t ¯Èk˙ ‡Ï∑וקׁשה לזה ר יהא ׁשּלא לּדּין אזהרה הּטענֹות, ּבׁשעת אף …«∆ƒ¿»ְְַָ…«ƒ»ƒְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
טענֹותיולזה, מסּתּתמין חברֹו, את מכּבד ׁשהּדּין זה ׁשּכׁשרֹואה לפי יֹוׁשב, ואחד עֹומד ÁL„.אחד Áw˙Œ‡ÏÂ∑ ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ¿…ƒ«…«
צדקאפּלּו(ספרי) eÚÈ¯.לׁשּפט „ÁM‰ Èk∑(קה להּפ(כתובות אצלֹו לבבֹו את יּטה ׁשּלא אפׁשר אי מּמּנּו, ׁשחד מּׁשּקּבל ְֲִִֶֶֹƒ«…«¿«≈ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ˆÌ˜Èc.ּבזכּותֹו È¯·c∑,הּמצּדקים אמתּדברים החיים.מׁשּפטי אור ְִƒ¿≈«ƒƒְְְְֱִִִֵֶַָָֻ

(ë)õøàä-úà zLøéå äéçz ïòîì ócøz ÷ãö ÷ãö¤¬¤¤−¤¦§®Ÿ§©³©¦«§¤Æ§¨«©§¨´¤¨½̈¤
éäìà äåäé-øLàñ :Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£Ûc¯z ˜„ˆ לב)∑ˆ„˜ סנהדרין ּביתּֿדין(ספרי. אחר יפההּל.zL¯ÈÂ ‰ÈÁz ÔÚÓÏ∑הּדּינין מּנּוי הּוא ּכדאי ∆∆∆∆ƒ¿…ִֵֵֶַַַָ¿««ƒ¿∆¿»«¿»ְִִַַַָ
אדמתןהּכׁשרים על ּולהֹוׁשיבן יׂשראל את החיים.להחיֹות אור ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ

(àë)éäìà äåäé çaæî ìöà õò-ìk äøLà Eì òhú-àìE «Ÿ¦©¬§²£¥−̈¨¥®¥À¤¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:Cl-äNòz øLà£¤¬©«£¤¨«

i"yx£‰¯L‡ EÏ Úh˙Œ‡Ï∑,נטיעתּה מּׁשעת עליה נטיעתּהלחּיבֹו על תעׂשה' ּב'לא עֹובר עבדּה, לא .ואפּלּו …ƒ«¿¬≈»ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
EÈ‰Ï‡ '‰ ÁaÊÓ Ïˆ‡ ıÚ Ïk ‰¯L‡ EÏ Úh˙Œ‡Ï∑ּבית ּולבֹונה אילן לנֹוטע הּביתאזהרה החיים.ּבהר אור …ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«¡…∆ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָ

ÏÂ‡יט ÔÈt‡ Ú„BÓzL˙ ‡Ï ÔÈ„ ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒ»ƒ¿¿««ƒ¿»
È�ÈÚ ¯eÚÓ ‡„ÁL È¯‡ ‡„ÁL Ïa˜¿̇«≈…¬»¬≈…¬»¿«≈≈≈

:ÔÈˆÈ¯˙ ÈÓb˙t Ï˜Ï˜Óe ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ

ÈÁÈ˙cכ ÏÈ„a ÛÈ„¯ È‰z ‡ËL˜ ‡ËLÀ̃¿»À¿»¿≈»ƒ¿ƒ¿≈≈
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ˙È ˙¯È˙Â¿≈«»«¿»«¿»¡»»»≈»

ËÒa¯כא ÔÏÈ‡ Ïk ˙¯L‡ CÏ ·Bv˙ ‡Ï»ƒ»¬≈«»ƒ»ƒ¿«
:CÏ „aÚ˙ Èc C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»ƒ«¿∆»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אחת, ּבעיר יהיה ּבין עירֹות ְְֲֲִִֵֶַַַָָָּבעׂשרה
עירֹות ּבהרּבה יהיה ׁשאם ואמר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָוחזר

ועיר: עיר לכל ְִִִֵָָיּתן
Ì‡Âהצר לּמה עיר ּבכל יּתן אם ּתאמר ¿ƒְְִִִֵַַָָָֹֻ

ׁשּזּולת מּׁשּום ,לׁשבטי ְִִֶֶַַָלֹומר
ׁשערי ּבכל מפרׁש הייתי לא ְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹלׁשבטי
ׁשרֹוצה אֹומר ׁשהייתי ועיר עיר ְִִִִֵֶֶֶָָָּבכל
ּבין יׂשראל ּכללּות ׁשל ׁשערי ְְְִֵֵֶֶַָָָלֹומר
לא הּירּדן ׁשּבעבר ּבין יׂשראל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּבארץ
אֹומרֹו ואחר ׁשּבארץ, ועיר עיר ּכל ְְִִֶֶֶַַָָָָׁשל
ׁשבט לכל הּוא ׁשּפרּוׁשֹו ְְִֵֵֶֶֶָָלׁשבטי
עיר, ּבכל ׁשערי ּבכל לֹומר ְְְְְִִֶַַַָָָנתחּיבנּו
אין עיר ּבכל הרמּב"ם ּכׁשּפסק ְְְְִֵֶֶַַָָָָָולזה
ּתפרׁש ׁשאז לׁשבטי לֹומר ְְִֵֶֶַָָָָמקֹום
ּבסנהדרין ׁשם הּתֹוס' ּכדברי ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָּבדבריו
ּבּתי ב' צרי ׁשבטים ב' ּבעיר יׁש ְְִִִִֵֵֶָָָׁשאם

ִִּדינים:
ËtLÓ.˜„ˆּכאֹומרֹו ּבצדק אמר ולא ƒ¿«∆∆ְְְְֶֶַָֹ

ט"ו) י"ט ּתׁשּפט(וּיקרא ּבצדק ְְְִִֶֶַָֹ
לחפץ ּגדֹולה הערה העיר ּכאן ,ְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָעמית
לעמד ּכׁשּירצה ּכי והּוא ּבצדק, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַֹֹלׁשּפט

אׁשר האנׁשים מׁשּפט על להםהּדּין ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָ
מּבין ׁשּיעביר זה ּבסדר יהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָהריב
מּׂשא ילּביׁש ולא הּנֹוׂשאים ב' ְְְִִֵַַַָָֹעיניו
אׁשר ּבאנׁשים ׁשּיעׂשה ההלכֹות ֲֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָּומּתן
ּפלֹוני יתחּיב זה ּכפי לֹומר הריב ְְְִִִִֵֶֶַַָָלהם

עּיּונֹו יעׂשה אּלא להפ יהיה זה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָּוכפי
ׁשּצרי אדם אין ּכאּלּו ההלכה ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָּוצדדי
הּדין על לעמד אּלא עּתה זֹו ְֲִֶַַַַָָָָֹלהֹוראה
ׁשּיעמד ואחר הּתֹורה, הלכֹות ְְֲִֶַַַַַַָָֹלדעת
ּבמצּדתֹו ּׁשּיעלה מה זה ּבדר ְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָֻעליו
הּזּכאי יזּכה ּדינים לבעלי ּבֹו ְְֲִִִִֵֶַַַַָידין

אֹומרֹו והּוא החּיב, ‡˙ויתחּיב eËÙLÂ ְְְְִֵַַַָ¿»¿∆
ËtLÓ ÌÚ‰מׁשּפט הּוא ּכבר ּפרּוׁש »»ƒ¿«ְְִֵָָ

זּולת אבל צדק, יהיה זה עצמֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָּבפני
ׁשּמזּקק ּבעת ּבדעּתֹו ּכׁשּיערי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַזה
ּפנים ּכל על ּדינים לבעלי הּדין ְְֲִִִִֵֵַַַָָָּומצרף
אליו ּדעּתֹו מתקרבת יֹותר א' ְְְִִֵֵֶֶֶַָָיהיה
ּובפרט צדק, הּמׁשּפט יצא ְְְִִֵֵֶֶַָָֹולא
הּדעת ּבׁשּקּול ׁשּתלּויים ְְְְִִִִֶַַַָּבמׁשּפטים
ּדעּתֹו: יּטה ּבנקל מּועטת ְְְֵֶֶֶַַַָָָּובהּטיה

C¯„·eאֹומרֹו ּדר על ירמז (ּתהּליםרמז ¿∆∆ְְְִִִֶֶֶֶַֹ

ואמרּוצ"ו) ּבצדק, ּתבל ְְְְִֵֵֶֶָֹיׁשּפט
אמת קצ"ח)אנׁשי ח"ג עליֹון(זהר ב"ד ּכי ְְֱִֵֶֶַַֹ

ז"ל ואמרּו צדק, ט"ז.)יּקרא ּכי(ּביצה ְְִִֵֵֶֶָָָ
אדם ׁשל מזֹונֹותיו הּׁשנה ְְֶַָָָָָֹּבראׁש
ההפרׁש ּכׁשּיּפל והּנה וכּו', ְְְְְִִִֵֵֶֶַֹקבּועים
ועמדּו לחברֹו אדם ּבין הּממֹון ְְֲֵֵַַַָָָָעל
הּתֹורה ּפי על יׁשּפט אם הּׁשֹופט ְְִִִִֵֵַַַָֹלפני

צּוה וגֹו'אׁשר לזּכֹות הראּוי ּכׁשּיזּכּו ה' ְְְְֲִִֶֶַָָָ
ׁשּׁשפט עצמֹו הּמׁשּפט ׁשֹופטים הם ְְְִִִֵֵֶַַַָָהּנה
אֹומרֹו והּוא צדק, הּנקרא עליֹון ְְְְִֶֶֶַָב"ד

˜„ˆ ËtLÓ ÌÚ‰ ˙‡ eËÙLÂּפרּוׁש ¿»¿∆»»ƒ¿«∆∆ֵ
צדק: ׁשּנקרא העליֹון ּדין ּבית ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּׁשפט

Ï.'B‚Â‡יט) ËtLÓ ‰h˙יחד לא …«∆ƒ¿»¿ִֵֹ
לנֹוכח, וצּוה לּׁשֹופטים ְְְְִִֵַַַָָָָהאזהרה
ּכן ּגם יׁשנם יׂשראל ּכללּות ּכי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָלהעיר
הּׁשֹופטים ימּנּו לא אם אזהרֹות ְְְְִִֵַַַָֹּבאּלּו
הם מׁשּפט הּמּטים הם ׁשּנצטּוּו, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָּכדר

האמּור: ּכל על ְִַָָָָהעֹוברים
B‚Â'.ˆ„˜כ) Ûc¯z להזהירˆ„˜ ּבא ∆∆∆∆ƒ¿…¿ְְִַָ

מפלגים אנׁשים ב' ּבעיר ְְֲִִִֵֶָָָֻּכׁשּיׁש
חכמים ּכן ּגם אחרים ּוׁשנים ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָּבחכמה
יאמר אל הראׁשֹון ּבּסּוג ׁשאינם ִֵֶֶַַַָָָֹאּלא
יכֹולין האנׁשים ׁשּׁשני ּכיון ְְֲִִֵֵֶָָָָָאדם
את אטריח לא ּבצדק ולׁשּפט ְְְְְִִֶֶֶַַֹֹלהֹורֹות
אֹו הּדּינּות, מּנּוי ּבעֹול לּׂשא ְְִִִַַַָָָֻהּמפלגים
יּמנע ּבּמּנּויים טרח להם ׁשּצרי ְִִִִֶֶַַַַָָָֹלצד
צדק לֹומר ּתלמּוד ּבּקטּנים, ְְְְִִֵֶֶַַַַַויסּתּפק
ׁשהם לדּינים ׁשהּׂשגּת הגם ּפרּוׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָצדק

הּיֹות אחר לחזר עלי ראּוייםראּויים, ר ְְֲִִֵֶַַַַָֹ
ֵֶמהם:

Ï.'B‚Â‡כא) ‰¯L‡ EÏ Úh˙רּבֹותינּו …ƒ«¿¬≈»¿ֵַ
אמרּו ז':)ז"ל הּמעמיד(סנהדרין ּכל ְְְֲִִֶַַַָָ

אׁשרה נֹוטע ּכאּלּו הגּון ׁשאינֹו ְֲִֵֵֵֶַַָָָּדּין
ּתבת אמר ּולדבריהם לֹומרEÏע"כ, ְְִֵֵֶַַָ¿ַ

אם אּלא וכּו' ּכאּלּו עליו מעלה ְְֲִִֵֶֶֶַָָָׁשאינֹו
סּבה לאיזֹו ּכּונתֹו ּתהיה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּכׁשּיעמידּנּו



לי mihtey zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"k oey`x meil inei xeriy

(èé)ék ãçL çwú-àìå íéðt øékú àì ètLî ähú-àì«Ÿ©¤´¦§½̈¬Ÿ©¦−¨¦®§«Ÿ¦©´½Ÿ©¦´
:í÷écö éøác ólñéå íéîëç éðéò øeòé ãçMä©ÀŸ©§©¥Æ¥¥´£¨¦½¦«©¥−¦§¥¬©¦¦«

i"yx£ËtLÓ ‰h˙Œ‡Ï∑ּכמׁשמעֹו.ÌÈ�t ¯Èk˙ ‡Ï∑וקׁשה לזה ר יהא ׁשּלא לּדּין אזהרה הּטענֹות, ּבׁשעת אף …«∆ƒ¿»ְְַָ…«ƒ»ƒְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
טענֹותיולזה, מסּתּתמין חברֹו, את מכּבד ׁשהּדּין זה ׁשּכׁשרֹואה לפי יֹוׁשב, ואחד עֹומד ÁL„.אחד Áw˙Œ‡ÏÂ∑ ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ¿…ƒ«…«
צדקאפּלּו(ספרי) eÚÈ¯.לׁשּפט „ÁM‰ Èk∑(קה להּפ(כתובות אצלֹו לבבֹו את יּטה ׁשּלא אפׁשר אי מּמּנּו, ׁשחד מּׁשּקּבל ְֲִִֶֶֹƒ«…«¿«≈ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ˆÌ˜Èc.ּבזכּותֹו È¯·c∑,הּמצּדקים אמתּדברים החיים.מׁשּפטי אור ְִƒ¿≈«ƒƒְְְְֱִִִֵֶַָָֻ

(ë)õøàä-úà zLøéå äéçz ïòîì ócøz ÷ãö ÷ãö¤¬¤¤−¤¦§®Ÿ§©³©¦«§¤Æ§¨«©§¨´¤¨½̈¤
éäìà äåäé-øLàñ :Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£Ûc¯z ˜„ˆ לב)∑ˆ„˜ סנהדרין ּביתּֿדין(ספרי. אחר יפההּל.zL¯ÈÂ ‰ÈÁz ÔÚÓÏ∑הּדּינין מּנּוי הּוא ּכדאי ∆∆∆∆ƒ¿…ִֵֵֶַַַָ¿««ƒ¿∆¿»«¿»ְִִַַַָ
אדמתןהּכׁשרים על ּולהֹוׁשיבן יׂשראל את החיים.להחיֹות אור ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ

(àë)éäìà äåäé çaæî ìöà õò-ìk äøLà Eì òhú-àìE «Ÿ¦©¬§²£¥−̈¨¥®¥À¤¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:Cl-äNòz øLà£¤¬©«£¤¨«

i"yx£‰¯L‡ EÏ Úh˙Œ‡Ï∑,נטיעתּה מּׁשעת עליה נטיעתּהלחּיבֹו על תעׂשה' ּב'לא עֹובר עבדּה, לא .ואפּלּו …ƒ«¿¬≈»ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
EÈ‰Ï‡ '‰ ÁaÊÓ Ïˆ‡ ıÚ Ïk ‰¯L‡ EÏ Úh˙Œ‡Ï∑ּבית ּולבֹונה אילן לנֹוטע הּביתאזהרה החיים.ּבהר אור …ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«¡…∆ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָ

ÏÂ‡יט ÔÈt‡ Ú„BÓzL˙ ‡Ï ÔÈ„ ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒ»ƒ¿¿««ƒ¿»
È�ÈÚ ¯eÚÓ ‡„ÁL È¯‡ ‡„ÁL Ïa˜¿̇«≈…¬»¬≈…¬»¿«≈≈≈

:ÔÈˆÈ¯˙ ÈÓb˙t Ï˜Ï˜Óe ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ

ÈÁÈ˙cכ ÏÈ„a ÛÈ„¯ È‰z ‡ËL˜ ‡ËLÀ̃¿»À¿»¿≈»ƒ¿ƒ¿≈≈
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ˙È ˙¯È˙Â¿≈«»«¿»«¿»¡»»»≈»

ËÒa¯כא ÔÏÈ‡ Ïk ˙¯L‡ CÏ ·Bv˙ ‡Ï»ƒ»¬≈«»ƒ»ƒ¿«
:CÏ „aÚ˙ Èc C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»ƒ«¿∆»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אחת, ּבעיר יהיה ּבין עירֹות ְְֲֲִִֵֶַַַָָָּבעׂשרה
עירֹות ּבהרּבה יהיה ׁשאם ואמר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָוחזר

ועיר: עיר לכל ְִִִֵָָיּתן
Ì‡Âהצר לּמה עיר ּבכל יּתן אם ּתאמר ¿ƒְְִִִֵַַָָָֹֻ

ׁשּזּולת מּׁשּום ,לׁשבטי ְִִֶֶַַָלֹומר
ׁשערי ּבכל מפרׁש הייתי לא ְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹלׁשבטי
ׁשרֹוצה אֹומר ׁשהייתי ועיר עיר ְִִִִֵֶֶֶָָָּבכל
ּבין יׂשראל ּכללּות ׁשל ׁשערי ְְְִֵֵֶֶַָָָלֹומר
לא הּירּדן ׁשּבעבר ּבין יׂשראל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּבארץ
אֹומרֹו ואחר ׁשּבארץ, ועיר עיר ּכל ְְִִֶֶֶַַָָָָׁשל
ׁשבט לכל הּוא ׁשּפרּוׁשֹו ְְִֵֵֶֶֶָָלׁשבטי
עיר, ּבכל ׁשערי ּבכל לֹומר ְְְְְִִֶַַַָָָנתחּיבנּו
אין עיר ּבכל הרמּב"ם ּכׁשּפסק ְְְְִֵֶֶַַָָָָָולזה
ּתפרׁש ׁשאז לׁשבטי לֹומר ְְִֵֶֶַָָָָמקֹום
ּבסנהדרין ׁשם הּתֹוס' ּכדברי ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָּבדבריו
ּבּתי ב' צרי ׁשבטים ב' ּבעיר יׁש ְְִִִִֵֵֶָָָׁשאם

ִִּדינים:
ËtLÓ.˜„ˆּכאֹומרֹו ּבצדק אמר ולא ƒ¿«∆∆ְְְְֶֶַָֹ

ט"ו) י"ט ּתׁשּפט(וּיקרא ּבצדק ְְְִִֶֶַָֹ
לחפץ ּגדֹולה הערה העיר ּכאן ,ְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָעמית
לעמד ּכׁשּירצה ּכי והּוא ּבצדק, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַֹֹלׁשּפט

אׁשר האנׁשים מׁשּפט על להםהּדּין ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָ
מּבין ׁשּיעביר זה ּבסדר יהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָהריב
מּׂשא ילּביׁש ולא הּנֹוׂשאים ב' ְְְִִֵַַַָָֹעיניו
אׁשר ּבאנׁשים ׁשּיעׂשה ההלכֹות ֲֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָּומּתן
ּפלֹוני יתחּיב זה ּכפי לֹומר הריב ְְְִִִִֵֶֶַַָָלהם

עּיּונֹו יעׂשה אּלא להפ יהיה זה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָּוכפי
ׁשּצרי אדם אין ּכאּלּו ההלכה ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָּוצדדי
הּדין על לעמד אּלא עּתה זֹו ְֲִֶַַַַָָָָֹלהֹוראה
ׁשּיעמד ואחר הּתֹורה, הלכֹות ְְֲִֶַַַַַַָָֹלדעת
ּבמצּדתֹו ּׁשּיעלה מה זה ּבדר ְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָֻעליו
הּזּכאי יזּכה ּדינים לבעלי ּבֹו ְְֲִִִִֵֶַַַַָידין

אֹומרֹו והּוא החּיב, ‡˙ויתחּיב eËÙLÂ ְְְְִֵַַַָ¿»¿∆
ËtLÓ ÌÚ‰מׁשּפט הּוא ּכבר ּפרּוׁש »»ƒ¿«ְְִֵָָ

זּולת אבל צדק, יהיה זה עצמֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָּבפני
ׁשּמזּקק ּבעת ּבדעּתֹו ּכׁשּיערי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַזה
ּפנים ּכל על ּדינים לבעלי הּדין ְְֲִִִִֵֵַַַָָָּומצרף
אליו ּדעּתֹו מתקרבת יֹותר א' ְְְִִֵֵֶֶֶַָָיהיה
ּובפרט צדק, הּמׁשּפט יצא ְְְִִֵֵֶֶַָָֹולא
הּדעת ּבׁשּקּול ׁשּתלּויים ְְְְִִִִֶַַַָּבמׁשּפטים
ּדעּתֹו: יּטה ּבנקל מּועטת ְְְֵֶֶֶַַַָָָּובהּטיה

C¯„·eאֹומרֹו ּדר על ירמז (ּתהּליםרמז ¿∆∆ְְְִִִֶֶֶֶַֹ

ואמרּוצ"ו) ּבצדק, ּתבל ְְְְִֵֵֶֶָֹיׁשּפט
אמת קצ"ח)אנׁשי ח"ג עליֹון(זהר ב"ד ּכי ְְֱִֵֶֶַַֹ

ז"ל ואמרּו צדק, ט"ז.)יּקרא ּכי(ּביצה ְְִִֵֵֶֶָָָ
אדם ׁשל מזֹונֹותיו הּׁשנה ְְֶַָָָָָֹּבראׁש
ההפרׁש ּכׁשּיּפל והּנה וכּו', ְְְְְִִִֵֵֶֶַֹקבּועים
ועמדּו לחברֹו אדם ּבין הּממֹון ְְֲֵֵַַַָָָָעל
הּתֹורה ּפי על יׁשּפט אם הּׁשֹופט ְְִִִִֵֵַַַָֹלפני

צּוה וגֹו'אׁשר לזּכֹות הראּוי ּכׁשּיזּכּו ה' ְְְְֲִִֶֶַָָָ
ׁשּׁשפט עצמֹו הּמׁשּפט ׁשֹופטים הם ְְְִִִֵֵֶַַַָָהּנה
אֹומרֹו והּוא צדק, הּנקרא עליֹון ְְְְִֶֶֶַָב"ד

˜„ˆ ËtLÓ ÌÚ‰ ˙‡ eËÙLÂּפרּוׁש ¿»¿∆»»ƒ¿«∆∆ֵ
צדק: ׁשּנקרא העליֹון ּדין ּבית ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּׁשפט

Ï.'B‚Â‡יט) ËtLÓ ‰h˙יחד לא …«∆ƒ¿»¿ִֵֹ
לנֹוכח, וצּוה לּׁשֹופטים ְְְְִִֵַַַָָָָהאזהרה
ּכן ּגם יׁשנם יׂשראל ּכללּות ּכי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָלהעיר
הּׁשֹופטים ימּנּו לא אם אזהרֹות ְְְְִִֵַַַָֹּבאּלּו
הם מׁשּפט הּמּטים הם ׁשּנצטּוּו, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָּכדר

האמּור: ּכל על ְִַָָָָהעֹוברים
B‚Â'.ˆ„˜כ) Ûc¯z להזהירˆ„˜ ּבא ∆∆∆∆ƒ¿…¿ְְִַָ

מפלגים אנׁשים ב' ּבעיר ְְֲִִִֵֶָָָֻּכׁשּיׁש
חכמים ּכן ּגם אחרים ּוׁשנים ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָּבחכמה
יאמר אל הראׁשֹון ּבּסּוג ׁשאינם ִֵֶֶַַַָָָֹאּלא
יכֹולין האנׁשים ׁשּׁשני ּכיון ְְֲִִֵֵֶָָָָָאדם
את אטריח לא ּבצדק ולׁשּפט ְְְְְִִֶֶֶַַֹֹלהֹורֹות
אֹו הּדּינּות, מּנּוי ּבעֹול לּׂשא ְְִִִַַַָָָֻהּמפלגים
יּמנע ּבּמּנּויים טרח להם ׁשּצרי ְִִִִֶֶַַַַָָָֹלצד
צדק לֹומר ּתלמּוד ּבּקטּנים, ְְְְִִֵֶֶַַַַַויסּתּפק
ׁשהם לדּינים ׁשהּׂשגּת הגם ּפרּוׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָצדק

הּיֹות אחר לחזר עלי ראּוייםראּויים, ר ְְֲִִֵֶַַַַָֹ
ֵֶמהם:

Ï.'B‚Â‡כא) ‰¯L‡ EÏ Úh˙רּבֹותינּו …ƒ«¿¬≈»¿ֵַ
אמרּו ז':)ז"ל הּמעמיד(סנהדרין ּכל ְְְֲִִֶַַַָָ

אׁשרה נֹוטע ּכאּלּו הגּון ׁשאינֹו ְֲִֵֵֵֶַַָָָּדּין
ּתבת אמר ּולדבריהם לֹומרEÏע"כ, ְְִֵֵֶַַָ¿ַ

אם אּלא וכּו' ּכאּלּו עליו מעלה ְְֲִִֵֶֶֶַָָָׁשאינֹו
סּבה לאיזֹו ּכּונתֹו ּתהיה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּכׁשּיעמידּנּו
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(áë)éäìà äåäé àðN øLà äávî Eì íé÷ú-àìåñ :E §«Ÿ¨¦¬§−©¥¨®£¤¬¨¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£‰·vÓ EÏ ÌÈ˜˙Œ‡ÏÂ∑להקריב אחת, אבן לּׁשמיםמּצבת אפּלּו N�‡.עליה ¯L‡∑ּומזּבח אבנים מזּבח ¿…»ƒ¿«≈»ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ¬∆»≈ְְֲִִִַַָ
לּכנענים. היתה חק ּכי ׂשנא, זֹו ואת לעׂשֹות, צּוה ׂשנאּה,אדמה עכׁשו האבֹות, ּבימי לֹו אהּובה ׁשהיתה ּפי על ואף ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ּכֹוכבים לעבֹודת חק אּלּו ׁשעׂשאּוה .מאחר ֲֲִֵֵֶַַַַָָָֹ

æé(à)éäìà äåäéì çaæú-àìBá äéäé øLà äNå øBL E «Ÿ¦§©Á©«Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´¨¤À£¤̧¦«§¤¬Æ
éäìà äåäé úáòBú ék òø øác ìk íeîñ :àeä E ½−Ÿ¨¨´¨®¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

i"yx£Ú¯ ¯·c Ïk 'B‚Â ÁaÊ˙Œ‡Ï∑(ספרי)ידי על ּבּקדׁשים למפּגל ּדרׁשֹותאזהרה ׁשאר ּבֹו נדרׁשּו ועֹוד רע, ּדּבּור …ƒ¿«¿…»»»ְְְְְְְְֳִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
קדׁשים ב)ּבׁשחיטת לו החיים.(זבחים אור ְִִִַָָ

(á)éøòL ãçàa Eaø÷á àöné-ékéäìà äåäé-øLà EE ¦«¦¨¥³§¦§§Æ§©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
éðéòa òøä-úà äNòé øLà äMà-Bà Léà Cì ïúðŸ¥´¨®¦´«¦À̈£¤̧©«£¤¯¤¨©²§¥¥¬

éäìà-äåäé:Búéøa øáòì E §Ÿ̈«¡Ÿ¤−©«£¬Ÿ§¦«
i"yx£B˙È¯a ¯·ÚÏ∑ּכֹוכבים עבֹודת לעבד ׁשּלא אּתכם ה' ּכרת החיים.אׁשר אור «¬…¿ƒְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָֹֹ

(â)LîMìå íäì eçzLiå íéøçà íéäìà ãáòiå Cìiå|Bà ©¥À¤©©«£ŸÆ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©−¨¤®§©¤´¤´
:éúéeö-àì øLà íéîMä àáö-ìëì Bà çøiì©¨¥À©²§¨§¨¬©¨©−¦£¤¬«Ÿ¦¦«¦

i"yx£È˙ÈeˆŒ‡Ï ¯L‡∑ח)לעבדם .(מגילה ¬∆…ƒƒƒְְָָ

(ã)ïBëð úîà äpäå áèéä zLøãå zòîLå Eì-ãbäå§ª©§−§¨¨®§¨§¨«©§¨´¥¥½§¦¥³¡¤Æ¨´
:ìàøNéa úàfä äáòBzä äúNòð øácä©¨½̈¤«¤§¨²©«¥¨¬©−Ÿ§¦§¨¥«

i"yx£ÔBÎ�∑העדּות .מכּון »ְֵָָֻ

(ä)øLà àåää äMàä-úà Bà àeää Léàä-úà úàöBäå§«¥¨´¤¨¦´©¿Á¤¨«¦¨̧©¦¹£¤´
éøòL-ìà äfä òøä øácä-úà eNòBà Léàä-úà E Â¨Â¤©¨¨̧¨©³©¤Æ¤§¨¤½¤¨¦¾−

:eúîå íéðáàa ízì÷ñe äMàä-úà¤¨«¦¨®§©§¨¬¨«£¨¦−¨¥«
i"yx£'B‚Â EÈ¯ÚL Ï‡ 'B‚Â ‡e‰‰ LÈ‡‰Œ˙‡ ˙‡ˆB‰Â∑ׁשערי "אל ׁשּכן":הּמתרּגם טֹועה, ,'ּדינ ּבית 'לתרע ¿≈»∆»ƒ«¿∆¿»∆¿ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

"ׁשערי"(ספרי)ׁשנינּו: ונאמר למּטה "ׁשערי" נאמר ּבֹו? ׁשּנּדֹון ׁשער אּלא אינֹו אֹו ּבֹו, ׁשעבד ׁשער זה ,"ׁשערי "אל ְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ותרּגּומֹו:למעלה, ּבֹו, ׁשעבד ׁשער למּטה, האמּור "ׁשערי" אף ּבֹו, ׁשעבד ׁשער למעלה, האמּור "ּׁשערי" מה ְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

'לקרוי'. ְְִָ

‡C‰Ï:כב ÈÈ È�Ò Èc ‡Ó˜ CÏ ÌÈ˜˙ ‡ÏÂ¿»¿ƒ»»»ƒ»≈¿»¡»»

È‰Èא Èc ¯n‡Â ¯Bz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ√»¿»¡»»¿ƒ»ƒ¿≈
Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡ LÈa ÌÚcÓ Ïk ‡ÓeÓ d·≈»…ƒ««ƒ¬≈¿»»√»

:‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

ÈÈcב CÈÂ¯wÓ ‡„Áa C�Èa ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«≈»«¬»ƒƒ¿»«¿»
˙È „aÚÈ Èc ‡˙z‡ B‡ ¯·b CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿«ƒ¿»ƒ«¿≈»
:dÓÈ˜ ÏÚ ¯aÚÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ LÈ·c¿ƒ√»¿»¡»»¿∆¿««¿»≈

ÔB‰Ïג „È‚Òe ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÁÏÙe ÏÊ‡Â«¬«¿«¿«¬««¿«»¿ƒ¿
‡iÓL ÈÏÈÁ ÏÎÏ B‡ ‡¯‰ÈÒÏ B‡ ‡LÓLÏe¿ƒ¿»¿ƒ¬»¿»≈≈¿«»

:˙È„wÙ ‡Ï Ècƒ»«≈ƒ

Â‰‡ד ˙e‡È Úa˙˙Â ÚÓL˙Â CÏ ÔeeÁÈÂƒ«»¿ƒ¿»¿ƒ¿«»¿»
‡„‰ ‡z·ÚBz ˙„È·Ú˙‡ ‡Ób˙t ÔÂk ‡ËLÀ̃¿»≈«ƒ¿»»ƒ¿¬ƒ«∆¿»»»

:Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈

‰‰È‡ה ‡˙z‡ ˙È B‡ ‡e‰‰ ‡¯·b ˙È ˜t˙Â¿«≈»«¿»«»ƒ¿»«ƒ
˙Èa Ú¯˙Ï ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙t ˙È e„·Ú Ècƒ¬»»ƒ¿»»ƒ»»≈ƒ¿«≈
‡˙z‡ ˙È B‡ ‡¯·b ˙È (CÈÂ¯˜Ï) C�Ècƒ»¿ƒ¿»»«¿»»ƒ¿»

:Ôe˙eÓÈÂ ‡i�·‡a ÔepÓb¯˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿«¿«»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

טעה אם זה זּולת אבל מּמּנה, ֲִִֶֶֶַַַָָָָׁשּנֹוגעת
הגּון ׁשהּוא וחׁשב הגּון ׁשאינֹו ְְֵֶֶַַָָָָּבדּין
ּכהעמדת עליו נחׁשב אינֹו ְְְֱֲִֵֶֶַַָָָָוהעמידֹו

ֲֵָאׁשרה:
Ï.ÌeÓ‡א) B· ‰È‰È ¯L‡ 'B‚Â ÁaÊ˙ …ƒ¿«¿¬∆ƒ¿∆

מה ּכפי מּום, ּבֹו אׁשר אמר ְְֲִֶַַָֹולא
ז"ל לאסר(ספרי)ּׁשּדרׁשּו הּכתּוב ׁשּבא ְְֱִִֶֶֶַָָָֹ

ּבתבת רמזֹו עֹובר, ּכלÈ‰È‰מּום לֹומר ְְֵֵַָƒ¿∆ַָ
ואפׁשר עֹובר. ּבין קבּוע ּבין מּום ְְֲֵֵֵֶַַָָָהוית
ׁשּנעׂשה אבר ּבּה החלט ׁשאם לֹומר ְֲִֵֶֶַַַָָָֻעֹוד
ׁשעל הרֹופאים ואמרּו מּום ּבעלת ְְְֲִֶַַַָָּבֹו
לא ׁשעדין הגם לחתכֹו צרי ּפנים ְְֲֲִִִֶַַָָָָֹּכל

אֹומרֹו והּוא ּפסּולה, זה הרי Ï‡חתכֹו ְְְֲֲֵֶָָ…
ÁaÊ˙'וגֹוÌeÓ B· ‰È‰È ¯L‡ּפרּוׁש ƒ¿«ְ¬∆ƒ¿∆ֵ

ׁשעֹומד ּכיון מּום אינֹו ׁשעּתה ֲֵֵֵֶֶַַָָהגם
ּתזּבחּנּו: לא מּום ְְְִִֶֹלהיֹות

·˜¯Èk.Eaב) ‡ˆnÈאֹומרֹו,Ea¯˜a ƒƒ»≈¿ƒ¿¿ְ¿ƒ¿¿
ׁשּׁשם הּמקֹום לבני הּדבר על ְְִֵֵֶַַַַָָָָלחּיב
ואחריהם הרע עֹוׂשה האיׁש ְֲִִֵֵֶֶַַָָָיּמצא
מה והּוא הארץ, יֹוׁשבי ּכל ְְְְִֵֶַַָָָיתחּיבּו

אמר EÈ¯ÚL,ּׁשּגמר „Á‡aורּבֹותינּו ֶֶַָֹ¿««¿»∆ְֵַ

mihtey zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"k oey`x meil inei xeriy

(å)ét-ìò|ìL Bà íéãò íéðLàì únä úîeé íéãò äL ©¦´§©¦́¥¦À²§¨¬¥¦−©´©¥®´Ÿ
:ãçà ãò ét-ìò úîeé©½©¦−¥¬¤¨«

i"yx£‰LÏL B‡ ÌÈ„Ú ÌÈ�L∑מ מהאם לׁשנים, ׁשלׁשה להּקיׁש ּבׁשלׁשה? ל ּפרט לּמה ּבׁשנים, עדּות תקּימת ¿«ƒ≈ƒ¿…»ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
עדּות ׁשלׁשה אף אחת, עדּות ּכּלםּׁשנים ׁשּיּזּמּו עד זֹוממין נעׂשין ואין ו)אחת, החיים.(מכות אור ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹֻ

(æ)íòä-ìk ãéå Búéîäì äðLàøá Ba-äéäz íéãòä ãé©´¨«¥¦º¦«§¤³¨¦«Ÿ¨Æ©«£¦½§©¬¨¨−̈
ô :Eaøwî òøä zøòáe äðøçàä©«£Ÿ¨®¦«©§¨¬¨¨−¦¦§¤«

(ç)íc-ïéa ètLnì øáã Enî àìté ék|ïéc-ïéa íãì ¦´¦¨¥Á¦§¸¨¹̈©¦§À̈¥«¨¸§¹̈¥«¦´
éøòLa úáéø éøác òâðì òâð ïéáe ïéãìúéìòå zî÷å E §¦À¥¬¤̧©Æ¨¤½©¦§¥¬¦−Ÿ¦§¨¤®§©§¨´§¨¦½¨

éäìà äåäé øçáé øLà íB÷nä-ìà:Ba E ¤©̧¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

i"yx£‡ÏtÈ Èk∑מּמ ּומכּסה נבּדל ׁשהּדבר ּופריׁשה, הבדלה לׁשֹון 'הפלאה' Ì„Ï.ּכל ÌcŒÔÈa∑(פד סנהדרין ּבין(ספרי. ƒƒ»≈ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֻ≈»¿»ֵ
טהֹור לדם טמא ÔÈ„Ï.ּדם ÔÈcŒÔÈa∑חּיב לדין זּכאי ּדין Ú‚�Ï.ּבין Ú‚� ÔÈ·e∑טהֹור לנגע טמא נגע È¯·c.ּבין ְֵָָָָ≈ƒ¿ƒְִִֵַַַָ≈∆«»∆«ְֵֵֶֶַַָָƒ¿≈

˙·È¯∑מזּכה וזה מחּיב זה מטהר, וזה מטּמא זה ּבּדבר: חֹולקים העיר חכמי ÈÏÚÂ˙.ׁשּיהיּו zÓ˜Â∑(פו (סנהדרין ƒ…ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ¿«¿»¿»ƒ»
הּמקּדׁש ׁשּבית הּמקֹומֹותמלּמד מּכל החיים.ּגבּה אור ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ

(è)äéäé øLà èôMä-ìàå íiåìä íéðäkä-ìà úàáe¨À̈¤©«Ÿ£¦Æ©«§¦¦½§¤©̧Ÿ¥½£¤¬¦«§¤−
:ètLnä øác úà Eì eãébäå zLøãå íää íéîia©¨¦´¨¥®§¨«©§¨Æ§¦¦´§½¥−§©¬©¦§¨«

i"yx£ÌiÂÏ‰ ÌÈ�‰k‰∑לוי מּׁשבט ׁשּיצאּו ‰‰Ì.הּכהנים ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡ ËÙM‰ŒÏ‡Â∑(ספרי)ּכׁשאר אינֹו אפּלּו «…¬ƒ«¿ƒƒְֲִִִֵֵֶֶַָֹ¿∆«…≈¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈ְֲִִֵָ
ׁשּבימי ׁשֹופט אּלא ל אין לֹו, לׁשמע צרי אּתה לפניו, ׁשהיּו החיים.ׁשֹופטים אור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ÔÈ„‰Òו ‡˙Ïz B‡ ÔÈ„‰Ò ÔÈ¯z ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈«¿≈«¬ƒ¿»»«¬ƒ
¯ÓÈÓ ÏÚ ÏË˜˙È ‡Ï ÏBË˜ ·iÁc ÏË˜˙Èƒ¿¿≈¿««¿»ƒ¿¿≈«≈«

:„Á „È‰Ò»ƒ»

dÏË˜ÓÏז ‡˙ÈÓ„˜a d· È‰z ‡i„‰Ò„ ‡„È¿»¿«¬«»¿≈≈¿«¿≈»¿ƒ¿¿≈
LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡˙È¯˙·a ‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂƒ»¿»«»¿«¿≈»¿«≈»≈¿ƒ

:C�ÈaÓƒ≈»

Óc‡ח ÔÈa ‡�È„Ï ‡Ób˙t CpÓ ÈÒÎzÈ È¯‡¬≈ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿»»¿ƒ»≈¿»
e¯È‚Ò LzÎÓ ÔÈ·e ‡�È„Ï ‡�È„ ÔÈa ‡Ó„Ïƒ¿»≈ƒ»¿ƒ»≈«¿«¿ƒ
CÈÂ¯˜a ‡�È„ ‡z‚ÏÙ ÈÓb˙t e¯È‚Ò LzÎÓÏ¿«¿«¿ƒƒ¿»≈¿À¿»ƒ»¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï ˜q˙Â Ìe˜˙e¿¿ƒ«¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»

:da≈

È‰Èט Èc ‡�ic ˙ÂÏe È‡ÂÏ ‡i�‰k ˙ÂÏ È˙È˙Â¿≈≈¿»»¬«»≈»≈¿»«»»ƒ¿≈
‡Ób˙t ˙È CÏ ÔeeÁÈÂ Úa˙˙Â Ôep‡‰ ‡iÓBÈa¿«»»ƒ¿ƒ¿«ƒ«»»ƒ¿»»

:‡�È„„¿ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מ"ה:)ז"ל לגזרה(ּכתּבֹות ׁשערי ּדרׁשּו ְְְְִֵֶָָָֻ
ׁשּנּדֹונּו ׁשער ולא ּבֹו ׁשּנמצאּו ׁשער ְְְִִֶֶַַַַָָֹׁשוה

ואֹומרֹו CÏ,ּבֹו, Ô˙� EÈ‰Ï‡ '‰ ¯L‡ ְְ¬∆¡…∆…≈»
:ל נתנּה ה' ּכן מנת ׁשעל לֹומר ְְְְִֵֵֶַַַָָָנתּכּון

¯·ÚÏ.B˙È¯aׁשהּוא ׁשּידע צרי ּפרּוׁש «¬…¿ƒִֵֵֶֶַָ
ׁשּיתרּו צרי ולזה ה', ּברית ְְְִִֵֶֶַָָעֹובר
הרעים, מעׂשיו ּגדלּו מה ויֹודיעּוהּו ְְֲִִַַָָָָּבֹו
נׁשּבע ׁשהּוא לּמתרים אמר ׁשאם רמז ְְִִִֶֶַַַַַַָָּגם
ׁשּקדמה ׁשּיֹודיעּוהּו זרה עבֹודה ְֲֲִֶֶַָָָָָֹלעבד
חלה ׁשבּועתֹו ואין זה על ּברית ְְְִֵֶַָָָלֹו
ּברית עֹובר הּוא והרי הראׁשֹונה ְְֲִִֵֵֵַַָָלבּטל

ויהרג: ְֵֵָה'
להעיר‰ÓeÈ.˙n˙ו) הּמת, לֹומר ּכפל ««≈ְִֵַַַָָ

והתראה עדים לֹו נמצאּו לא אם ְְְְִִִִֵַָָֹּכי
ׁשּבעדים אּלא לּׁשמים הּוא מות ְִִֵֶֶֶֶַַָָָּבן
ׁשהיה הּמת אדם ּבידי יּומת ְְִֵֵֶַַַָָָָָָוהתראה

ׁשמים: ּבידי למיתה ְִִִֵֵַָָעֹומד
Èk.ËtLnÏח) 'B‚Â ‡ÏtÈלֹומר הצר ƒƒ»≈¿«ƒ¿»ְַַֻ

ּדינים נאמרּו ׁשּלא להעיר ְְְִִִִֶֶֶַָָֹלּמׁשּפט,

להֹורֹות ראּוי ׁשהּוא ּבמֹורה אּלא ְְֵֶֶֶָָאּלּו
ּבּמׁשנה אמרּו וכן פ"ו:)מׁשּפט, (סנהדרין ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

ּפטּור, להֹוראה ראּוי ׁשאינֹו ְְִֵֶַָָָָּתלמיד
ּבּבריתא ׁשראיתי פ"ז.)אּלא ׁשּדרׁשּו(ׁשם ְְִִֶֶֶַַָָָָָָ

להֹוראה ראּוי ׁשאינֹו ּתלמיד ְְְִֵֶַָָָפטּור
ׁשּבב"ד, ּבּמפלא יּפלא ּכי ְְְִִֵֵֶַָָֻמאֹומרֹו
ׁשּפרּוׁשֹו ּבהּנחנקין ותֹוס' רׁש"י ְְְְְִִֵֶֶַַָָָוכתבּו
אּלא ּתלמיד, ולמעּוטי ממחה ְְְְְִִֵֶֶַָָֻֻמפלא
ׁשאינֹו ּתלמיד מעּוט ּדרׁשּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָׁשּבסנהדרין
יּפלא ּכי מאמרֹו להֹוראה ְְִִֵֵָָָָָראּוי

ּבי"ד ּפרׁש פ"גוהרמּב"ם ממרים (הלכֹות ְְְְְִִֵֵַַָָ

מיה"ה) הּדר זה על הּוא ִֶֶֶֶַַַַָָׁשהּכּונה
מפלא, ּדבר אּלא מּמּנּו יּפלא ְִִֵֶֶֶָָָָָֹֻׁשּלא

אֹומרֹו זה לפי לֹומרËtLnÏּומעּתה ְְִֵֶַָ«ƒ¿»ַ
אּלא זה ּבזקן האמּור הּדין ְִֵֵֶֶֶַָָָָׁשאין
ּבּמׁשנה ׁשאמרּו ּוכמֹו למעׂשה, ְְְְְֲִֶֶַַָָָָּבהֹוראה
לעׂשֹות ׁשּיֹורה עד חּיב אינֹו וז"ל ְֲֵֶֶַַַָָׁשם
ע"כ, בזדֹון יעׂשה אׁשר והאיׁש ְְֱֲֲִֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר
על אּלא הֹוכחה אין זה מּפסּוק ְִִֵֵֶֶַָָָָוהּנה

הֹורה אם ולא הֹוראתֹו ּפי על ְֲִִֵַַָָָֹמעׂשהּו
מאֹומרֹו לּה ּולמדין לעׂשֹות, ְְֲֲִִֵֵֵַַָלאחרים
חּיב: לאחרים הֹורה ׁשאם ְֲִִִֵֶַַַָָָלּמׁשּפט

B‡הּדר זה על ÏtÈ‡ירצה Èk'וגֹו ְִֶֶֶֶַַƒƒ»≈ְ
ËtLnÏלמעׂשה הלכה ׁשהיה הגם «ƒ¿»ְֲֲֲֶֶַַָָָָ

החֹולקים ּכּונת הפ לעׂשֹות ְְֲִֵֶַַַַָָוהֹורה
ּפי על אף הּוא כן לא הּדין ְְִִִֵַַַָֹונמצא
ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיב ּבדבר ְְֵֶֶַַָָָָָׁשהֹורה
ׁשהֹורה הגם ּפרּוׁש יּומת לא ְֲֵֶַַָֹוכּו'
עליו החֹולקים הרּבים הפ ְֲִִֵֶַַַָָָלעׂשֹות
אׁשר הפ לעׂשֹות ׁשּיֹורה עד יּומת ֲֲֵֶֶֶֶַַַֹלא
ׁשּבלׁשּכת הּגדֹול ּדין ּבית עליו ְְִִִֵֶַַַָָָיּגידּו
הּדברים מֹוכיחים וכן ְְִִִִֵַַָָהּגזית,

ְְְִֶַּבסנהדרין:
zL¯„Â.EÏט) e„Èb‰Âאּתה עלי ּפרּוׁש ¿»«¿»¿ƒƒ¿ֵֶַָָ

והם הּדין, טעם ל ׁשּיאמרּו ְְְְִִֵֶַַַֹלדרׁש
ּדבריהם, טעם ל להּגיד חּיבים ּכן ְְְִִִֵֵֶַַַַַָּגם
עליהם חּיּוב אין ּדרׁש לא אם ֲֲִִֵֵֶַָָֹאבל

לֹו: ְִַלהּגיד



לג mihtey zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"k oey`x meil inei xeriy

(å)ét-ìò|ìL Bà íéãò íéðLàì únä úîeé íéãò äL ©¦´§©¦́¥¦À²§¨¬¥¦−©´©¥®´Ÿ
:ãçà ãò ét-ìò úîeé©½©¦−¥¬¤¨«

i"yx£‰LÏL B‡ ÌÈ„Ú ÌÈ�L∑מ מהאם לׁשנים, ׁשלׁשה להּקיׁש ּבׁשלׁשה? ל ּפרט לּמה ּבׁשנים, עדּות תקּימת ¿«ƒ≈ƒ¿…»ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
עדּות ׁשלׁשה אף אחת, עדּות ּכּלםּׁשנים ׁשּיּזּמּו עד זֹוממין נעׂשין ואין ו)אחת, החיים.(מכות אור ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹֻ

(æ)íòä-ìk ãéå Búéîäì äðLàøá Ba-äéäz íéãòä ãé©´¨«¥¦º¦«§¤³¨¦«Ÿ¨Æ©«£¦½§©¬¨¨−̈
ô :Eaøwî òøä zøòáe äðøçàä©«£Ÿ¨®¦«©§¨¬¨¨−¦¦§¤«

(ç)íc-ïéa ètLnì øáã Enî àìté ék|ïéc-ïéa íãì ¦´¦¨¥Á¦§¸¨¹̈©¦§À̈¥«¨¸§¹̈¥«¦´
éøòLa úáéø éøác òâðì òâð ïéáe ïéãìúéìòå zî÷å E §¦À¥¬¤̧©Æ¨¤½©¦§¥¬¦−Ÿ¦§¨¤®§©§¨´§¨¦½¨

éäìà äåäé øçáé øLà íB÷nä-ìà:Ba E ¤©̧¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

i"yx£‡ÏtÈ Èk∑מּמ ּומכּסה נבּדל ׁשהּדבר ּופריׁשה, הבדלה לׁשֹון 'הפלאה' Ì„Ï.ּכל ÌcŒÔÈa∑(פד סנהדרין ּבין(ספרי. ƒƒ»≈ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֻ≈»¿»ֵ
טהֹור לדם טמא ÔÈ„Ï.ּדם ÔÈcŒÔÈa∑חּיב לדין זּכאי ּדין Ú‚�Ï.ּבין Ú‚� ÔÈ·e∑טהֹור לנגע טמא נגע È¯·c.ּבין ְֵָָָָ≈ƒ¿ƒְִִֵַַַָ≈∆«»∆«ְֵֵֶֶַַָָƒ¿≈

˙·È¯∑מזּכה וזה מחּיב זה מטהר, וזה מטּמא זה ּבּדבר: חֹולקים העיר חכמי ÈÏÚÂ˙.ׁשּיהיּו zÓ˜Â∑(פו (סנהדרין ƒ…ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ¿«¿»¿»ƒ»
הּמקּדׁש ׁשּבית הּמקֹומֹותמלּמד מּכל החיים.ּגבּה אור ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ

(è)äéäé øLà èôMä-ìàå íiåìä íéðäkä-ìà úàáe¨À̈¤©«Ÿ£¦Æ©«§¦¦½§¤©̧Ÿ¥½£¤¬¦«§¤−
:ètLnä øác úà Eì eãébäå zLøãå íää íéîia©¨¦´¨¥®§¨«©§¨Æ§¦¦´§½¥−§©¬©¦§¨«

i"yx£ÌiÂÏ‰ ÌÈ�‰k‰∑לוי מּׁשבט ׁשּיצאּו ‰‰Ì.הּכהנים ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡ ËÙM‰ŒÏ‡Â∑(ספרי)ּכׁשאר אינֹו אפּלּו «…¬ƒ«¿ƒƒְֲִִִֵֵֶֶַָֹ¿∆«…≈¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈ְֲִִֵָ
ׁשּבימי ׁשֹופט אּלא ל אין לֹו, לׁשמע צרי אּתה לפניו, ׁשהיּו החיים.ׁשֹופטים אור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ÔÈ„‰Òו ‡˙Ïz B‡ ÔÈ„‰Ò ÔÈ¯z ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈«¿≈«¬ƒ¿»»«¬ƒ
¯ÓÈÓ ÏÚ ÏË˜˙È ‡Ï ÏBË˜ ·iÁc ÏË˜˙Èƒ¿¿≈¿««¿»ƒ¿¿≈«≈«

:„Á „È‰Ò»ƒ»

dÏË˜ÓÏז ‡˙ÈÓ„˜a d· È‰z ‡i„‰Ò„ ‡„È¿»¿«¬«»¿≈≈¿«¿≈»¿ƒ¿¿≈
LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡˙È¯˙·a ‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂƒ»¿»«»¿«¿≈»¿«≈»≈¿ƒ

:C�ÈaÓƒ≈»

Óc‡ח ÔÈa ‡�È„Ï ‡Ób˙t CpÓ ÈÒÎzÈ È¯‡¬≈ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿»»¿ƒ»≈¿»
e¯È‚Ò LzÎÓ ÔÈ·e ‡�È„Ï ‡�È„ ÔÈa ‡Ó„Ïƒ¿»≈ƒ»¿ƒ»≈«¿«¿ƒ
CÈÂ¯˜a ‡�È„ ‡z‚ÏÙ ÈÓb˙t e¯È‚Ò LzÎÓÏ¿«¿«¿ƒƒ¿»≈¿À¿»ƒ»¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï ˜q˙Â Ìe˜˙e¿¿ƒ«¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»

:da≈

È‰Èט Èc ‡�ic ˙ÂÏe È‡ÂÏ ‡i�‰k ˙ÂÏ È˙È˙Â¿≈≈¿»»¬«»≈»≈¿»«»»ƒ¿≈
‡Ób˙t ˙È CÏ ÔeeÁÈÂ Úa˙˙Â Ôep‡‰ ‡iÓBÈa¿«»»ƒ¿ƒ¿«ƒ«»»ƒ¿»»

:‡�È„„¿ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מ"ה:)ז"ל לגזרה(ּכתּבֹות ׁשערי ּדרׁשּו ְְְְִֵֶָָָֻ
ׁשּנּדֹונּו ׁשער ולא ּבֹו ׁשּנמצאּו ׁשער ְְְִִֶֶַַַַָָֹׁשוה

ואֹומרֹו CÏ,ּבֹו, Ô˙� EÈ‰Ï‡ '‰ ¯L‡ ְְ¬∆¡…∆…≈»
:ל נתנּה ה' ּכן מנת ׁשעל לֹומר ְְְְִֵֵֶַַַָָָנתּכּון

¯·ÚÏ.B˙È¯aׁשהּוא ׁשּידע צרי ּפרּוׁש «¬…¿ƒִֵֵֶֶַָ
ׁשּיתרּו צרי ולזה ה', ּברית ְְְִִֵֶֶַָָעֹובר
הרעים, מעׂשיו ּגדלּו מה ויֹודיעּוהּו ְְֲִִַַָָָָּבֹו
נׁשּבע ׁשהּוא לּמתרים אמר ׁשאם רמז ְְִִִֶֶַַַַַַָָּגם
ׁשּקדמה ׁשּיֹודיעּוהּו זרה עבֹודה ְֲֲִֶֶַָָָָָֹלעבד
חלה ׁשבּועתֹו ואין זה על ּברית ְְְִֵֶַָָָלֹו
ּברית עֹובר הּוא והרי הראׁשֹונה ְְֲִִֵֵֵַַָָלבּטל

ויהרג: ְֵֵָה'
להעיר‰ÓeÈ.˙n˙ו) הּמת, לֹומר ּכפל ««≈ְִֵַַַָָ

והתראה עדים לֹו נמצאּו לא אם ְְְְִִִִֵַָָֹּכי
ׁשּבעדים אּלא לּׁשמים הּוא מות ְִִֵֶֶֶֶַַָָָּבן
ׁשהיה הּמת אדם ּבידי יּומת ְְִֵֵֶַַַָָָָָָוהתראה

ׁשמים: ּבידי למיתה ְִִִֵֵַָָעֹומד
Èk.ËtLnÏח) 'B‚Â ‡ÏtÈלֹומר הצר ƒƒ»≈¿«ƒ¿»ְַַֻ

ּדינים נאמרּו ׁשּלא להעיר ְְְִִִִֶֶֶַָָֹלּמׁשּפט,

להֹורֹות ראּוי ׁשהּוא ּבמֹורה אּלא ְְֵֶֶֶָָאּלּו
ּבּמׁשנה אמרּו וכן פ"ו:)מׁשּפט, (סנהדרין ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

ּפטּור, להֹוראה ראּוי ׁשאינֹו ְְִֵֶַָָָָּתלמיד
ּבּבריתא ׁשראיתי פ"ז.)אּלא ׁשּדרׁשּו(ׁשם ְְִִֶֶֶַַָָָָָָ

להֹוראה ראּוי ׁשאינֹו ּתלמיד ְְְִֵֶַָָָפטּור
ׁשּבב"ד, ּבּמפלא יּפלא ּכי ְְְִִֵֵֶַָָֻמאֹומרֹו
ׁשּפרּוׁשֹו ּבהּנחנקין ותֹוס' רׁש"י ְְְְְִִֵֶֶַַָָָוכתבּו
אּלא ּתלמיד, ולמעּוטי ממחה ְְְְְִִֵֶֶַָָֻֻמפלא
ׁשאינֹו ּתלמיד מעּוט ּדרׁשּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָׁשּבסנהדרין
יּפלא ּכי מאמרֹו להֹוראה ְְִִֵֵָָָָָראּוי

ּבי"ד ּפרׁש פ"גוהרמּב"ם ממרים (הלכֹות ְְְְְִִֵֵַַָָ

מיה"ה) הּדר זה על הּוא ִֶֶֶֶַַַַָָׁשהּכּונה
מפלא, ּדבר אּלא מּמּנּו יּפלא ְִִֵֶֶֶָָָָָֹֻׁשּלא

אֹומרֹו זה לפי לֹומרËtLnÏּומעּתה ְְִֵֶַָ«ƒ¿»ַ
אּלא זה ּבזקן האמּור הּדין ְִֵֵֶֶֶַָָָָׁשאין
ּבּמׁשנה ׁשאמרּו ּוכמֹו למעׂשה, ְְְְְֲִֶֶַַָָָָּבהֹוראה
לעׂשֹות ׁשּיֹורה עד חּיב אינֹו וז"ל ְֲֵֶֶַַַָָׁשם
ע"כ, בזדֹון יעׂשה אׁשר והאיׁש ְְֱֲֲִֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר
על אּלא הֹוכחה אין זה מּפסּוק ְִִֵֵֶֶַָָָָוהּנה

הֹורה אם ולא הֹוראתֹו ּפי על ְֲִִֵַַָָָֹמעׂשהּו
מאֹומרֹו לּה ּולמדין לעׂשֹות, ְְֲֲִִֵֵֵַַָלאחרים
חּיב: לאחרים הֹורה ׁשאם ְֲִִִֵֶַַַָָָלּמׁשּפט

B‡הּדר זה על ÏtÈ‡ירצה Èk'וגֹו ְִֶֶֶֶַַƒƒ»≈ְ
ËtLnÏלמעׂשה הלכה ׁשהיה הגם «ƒ¿»ְֲֲֲֶֶַַָָָָ

החֹולקים ּכּונת הפ לעׂשֹות ְְֲִֵֶַַַַָָוהֹורה
ּפי על אף הּוא כן לא הּדין ְְִִִֵַַַָֹונמצא
ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיב ּבדבר ְְֵֶֶַַָָָָָׁשהֹורה
ׁשהֹורה הגם ּפרּוׁש יּומת לא ְֲֵֶַַָֹוכּו'
עליו החֹולקים הרּבים הפ ְֲִִֵֶַַַָָָלעׂשֹות
אׁשר הפ לעׂשֹות ׁשּיֹורה עד יּומת ֲֲֵֶֶֶֶַַַֹלא
ׁשּבלׁשּכת הּגדֹול ּדין ּבית עליו ְְִִִֵֶַַַָָָיּגידּו
הּדברים מֹוכיחים וכן ְְִִִִֵַַָָהּגזית,

ְְְִֶַּבסנהדרין:
zL¯„Â.EÏט) e„Èb‰Âאּתה עלי ּפרּוׁש ¿»«¿»¿ƒƒ¿ֵֶַָָ

והם הּדין, טעם ל ׁשּיאמרּו ְְְְִִֵֶַַַֹלדרׁש
ּדבריהם, טעם ל להּגיד חּיבים ּכן ְְְִִִֵֵֶַַַַַָּגם
עליהם חּיּוב אין ּדרׁש לא אם ֲֲִִֵֵֶַָָֹאבל

לֹו: ְִַלהּגיד



mihteyלד zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k ipy meil inei xeriy

(é)àeää íB÷nä-ïî Eì eãébé øLà øácä ét-ìò úéNòå§¨¦À¨©¦³©¨¨Æ£¤´©¦´§½¦©¨´©½
øLà ìëk úBNòì zøîLå äåäé øçáé øLà£¤−¦§©´§Ÿ̈®§¨«©§¨´©«£½§−Ÿ£¤¬

:EeøBéהחיים אור «

(àé)eøîàé-øLà ètLnä-ìòå EeøBé øLà äøBzä ét-ìò©¦̧©¹̈£¤´À§©©¦§¨²£¤«Ÿ§¬
ïéîé Eì eãébé-øLà øácä-ïî øeñú àì äNòz Eì§−©«£¤®´Ÿ¨À¦©¨¨²£¤©¦¬§−¨¦¬

:ìàîNe§«Ÿ

i"yx£Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ∑(ספרי)על ל ׁשאֹומר ׁשּכן וכל ימין, ׁשהּוא ׂשמאל ועל ׂשמאל, ׁשהּוא ימין על ל אֹומר אפּלּו »ƒ¿…ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׂשמאל ׂשמאל, ועל ימין, .ימין, ְְְִִַָָֹֹ

(áé)ïäkä-ìà òîL ézìáì ïBãæá äNòé-øLà Léàäå§¨¦º£¤©«£¤´§¨À§¦§¦̧§³Ÿ©¤©Ÿ¥Æ
ì ãîòäéäìà äåäé-úà íL úøLúîe èôMä-ìà Bà E ¨«Ÿ¥º§¨³¤¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½−¤©Ÿ¥®¥Æ

:ìàøNiî òøä zøòáe àeää Léàä̈¦´©½¦«©§¨¬¨¨−¦¦§¨¥«

(âé)ñ :ãBò ïeãéæé àìå eàøéå eòîLé íòä-ìëå§¨¨¨−¦§§´§¦¨®§¬Ÿ§¦−«
i"yx£eÚÓLÈ ÌÚ‰ŒÏÎÂ∑(פט הרגל,(סנהדרין עד לֹו ׁשּממּתינים ּברגלּומממּכאן אֹותֹו .יתין ¿»»»ƒ¿¿ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

ß a`Îmgpn h"k ipy mei ß

(ãé)éäìà äåäé øLà õøàä-ìà àáú-ékCì ïúð E ¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´½̈
-ìëk Cìî éìò äîéNà zøîàå da äzáLéå dzLøéå¦«¦§−̈§¨©´§¨¨®§¨«©§À̈¨¦³¨¨©Æ¤½¤§¨

:éúáéáñ øLà íéBbäהחיים אור ©¦−£¤¬§¦«Ÿ¨«

ÔÓי CÏ ÔeeÁÈ Èc ‡Ób˙t ¯ÓÈÓ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«≈«ƒ¿»»ƒ¿«»ƒ
ÏÎk „aÚÓÏ ¯h˙Â ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡e‰‰ ‡¯˙‡«¿»«ƒƒƒ¿≈¿»¿ƒ«¿∆¿«¿…

:CpÙlÈ Ècƒ«¿À»

Ècיא ‡�Èc ÏÚÂ CpÙlÈ Èc ‡˙È¯B‡ ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈««¿»ƒ«¿À»¿«ƒ»ƒ
Èc ‡Ób˙t ÔÓ ÈËÒ˙ ‡Ï „aÚz CÏ Ôe¯ÓÈÈ≈¿»«¿≈»ƒ¿≈ƒƒ¿»»ƒ

:‡Ï‡ÓNe ‡�ÈnÈ CÏ ÔeeÁÈ¿«»«ƒ»¿»»

Ïa˜Ï‡יב ‡Ïc ÏÈ„a ÚL¯a „aÚÈ Èc ¯·‚e¿«ƒ«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«»»
ÈÈ Ì„˜ Ôn˙ ‡LnLÏ Ì‡˜c ‡�‰k ÔÓƒ«¬»¿»≈¿«»»«»√»¿»
‡e‰‰ ‡¯·b ÏË˜˙ÈÂ ‡�ic ÔÓ B‡ C‰Ï‡¡»»ƒ«»»¿ƒ¿¿≈«¿»«

:Ï‡¯NiÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒƒ¿»≈

ÔeÚÈL¯Èיג ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ ‡nÚ ÏÎÂ¿»«»ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»«¿ƒ
:„BÚ

CÏיד ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ÏBÚ˙ È¯‡¬≈≈¿«¿»«¿»¡»»»≈»
‡kÏÓ ÈÏÚ ÈpÓ‡ ¯ÓÈ˙Â da ·˙È˙Â d˙¯È˙Â¿≈¿«¿≈≈«¿≈«¡«ƒ¬««¿»

:È�¯ÁÒ· È„ ‡iÓÓÚ ÏÎk¿»«¿«»ƒ¿«¬»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰ÈNÚÂ.¯·c˙י) Èt ÏÚמּבעיא לא ּפרּוׁש ¿»ƒ»«ƒ«»»ְִֵָָֹ
אּלא ל ׁשהּגידּו עצמֹו ְְְִִִֶֶַַָָהּמׁשּפט
ּפי על הּנבנים אחרים מׁשּפטים ְְֲֲִִִִִִִֵַַָאפּלּו
יסּתעפּו מׁשּפטים ּכּמה ּכי זֹו, ְְְֲִִִִַַָָָׁשמּועה

אחד: מׁשּפט ְְִִֶַָָמּפרט
ÈkÌÈNzיד) ÌBN 'B‚Â z¯Ó‡Â 'B‚Â ‡·˙ ƒ»…¿¿»«¿»¿»ƒ

.'B‚Âמאֹומרֹו‡·˙ Èk'וגֹוz¯Ó‡Â ¿ְֵƒ»…ְ¿»«¿»
למל עליהם ה' מצות לא ּכי ְְְֲִִִֵֶַַַֹֹמׁשמע
ּבידם, הרׁשּות יאמרּו אם אּלא ְְְִֶֶֶָָָָֹמל

אמר ּׁשּגמר ÌÈNzּומּמה ÌBNׁשעּור ִֶֶַַָֹ»ƒִ
להמלי היא ה' ׁשּמצות מֹוכיח ְְְִִִִֶַַַַָהּלׁשֹון

:מל ֲֵֶֶֶעליהם
‰‡¯�Âזה על היא הּכתּובים ׁשּכּונת ¿ƒ¿∆ְִִֶֶַַַַָ

הּמל ּבמּנּוי ׁשּיׁש לפי ְְִִֵֶֶֶֶֶַַהּדר
ּבֹו הּמבטח ׁשּיהיה א' ּגדרים, ְְְִִִֶֶַָָב'
חכמתֹו ּבעצם הּמלחמֹות ְְְְְִִֶַַָָָֹלהנהיג
מלכי ּכסדר קרב ּביֹום ּכגּבֹור ְְְְְְִֵֵֵֶַָָולצאת
ּבעיני ׂשנאּוי ּדבר הּוא וזה ְְְֵֵֶָָָָֻהאּמֹות,
ּבהם ילכּו לא האּמֹות מלכי סדר ּכי ְְִֵֵֵֶֶַָָֹֻה'

אחרי אּלא הּמעׂשה ּכׁשרֹון ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָאחרי
יּמצא ׁשּלא הגם החּוׁשּיֹות ֲִִִֵֶַַָָֹּתֹועלּיֹות
ּבֹו יׂשימּו ּגם מהּמׂשּכל, טֹוב ּדבר ְִֵַַָָָָֻּבֹו
לבבם, יסּור ה' ּומן ותקותם ְְְְִִִָָָָָָּכסלם
יׂשראל ּולתפארת לכבֹוד הּוא ב' ְְְְְִִֵֵֶֶָָָוגדר
ׁשהיה ּכדר ּבזכּותֹו יעׂשה ׁשה' ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָּוכדי
ּוביד הּׁשֹופטים ּביד יׂשראל מֹוׁשיע ְְְְִִִֵַַַַָה'
מּדוד ּולמד וצא הּכׁשרים, יׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָמלכי
וׂשכל חן הּוא זה ודבר וכּו', ְְְֵֵֶֶֶֶַָָהּמל

ואדם: אלהים ּבעיני ְְֱִֵֵָָֹטֹוב
‰ÊÏÂואמר ּכאן הּטֹוב ּדברֹו Èkּבא ¿»∆ְְַַָָָָƒ

ÈÏÚוגֹו'˙·‡ ‰ÓÈN‡ z¯Ó‡Â »…ְ¿»«¿»»ƒ»»«
ÌÈBb‰ ÏÎk CÏÓראׁשֹון ּגדר וזה וגֹו' ∆∆¿»«ƒְְִֵֶָ

אמר וגמר ÌÈNzׁשּזכרנּו, ÌBN'וגֹו ְְֶֶַַָָֹ»ƒְ
אּלא הּזה, הרע הּדבר יקּום לא ֵֶֶַַַָָָָָֹּפרּוׁש
הּדר זה על הּוא ׁשּתׂשים ְִִֶֶֶֶַַַָהּמׂשימֹות
ואמרּו ּבֹו, אלהי ה' יבחר ְְְֱֲִֶֶַָֹאׁשר

ז"ל פ"ג)רּבֹותינּו סנהדרין וז"ל(ּבתֹוספּתא ְְְְְִֵֶֶַַָ
על אּלא ּבתחּלה מל מעמידין ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָאין

נביא ּפי ועל זקנים ע' ׁשל ב"ד ְְִִִִֵֶַָּפי
זה ּבסדר הּמתמּנה ּומל ע"כ, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַוכּו'
הּגֹוים על הּמתמּנה מל ּכסדר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַאינֹו
ּוכפי הּגֹוים. ּככל ּבדבריהם ׁשּבא ְְְְְִִִֵֶֶַָָּכמֹו

מאמר ÌÈNzזה ÌBNמצוה היא ֲֶַַ»ƒְִִָ
ולזה ּתנאיה, ׁשּכנגד ּגדר ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָּוׁשלילת

מאמר להקּדים ה' z¯Ó‡Âנתחּכם ְְְֲִִֵַַַַ¿»«¿»
‰ÓÈN‡יכּון אׁשר את להעיר וגֹו' »ƒ»ְְְֲֲִֵֶֶַַ

ּתׂשים ׂשֹום ּבּמאמר אֹותֹו לׁשלל ְֲִִֵַַַָָֹאליו
ׁשאֹוסר מבין הייתי לא זה ׁשּזּולת ְִִִֵֵֶֶֶַָֹוגֹו',
ׁשּיאמר והגם הּגֹוים, ּככל מל ְֲִֶֶֶַַַַָָֹלׂשּום
ּככל לאסר ׁשּבא מּובן אין יבחר ְְֱֲִֵֶֶֶַָָָֹאׁשר
להבין חׁש ולא וזה, זה ויהיה ְְְְְִִִֶֶֶַָָֹהּגֹוים
מּכפל רׁשּות ׁשהּוא ּתׂשים ׂשֹום ְֲִִֶֶֶַַַָּבּמאמר

ּתׂשים: ִָׂשֹום
‡ˆÓ˙Âיׂשראל על הקּפיד ׁשה' ¿ƒ¿»ְְִִִֵֶַָ

לתת ׁשמּואל ּבימי ְְֲִֵֵֵֶָָּכׁשּׁשאלּו
מל ח')להם לּמה(ש"א קׁשה והענין , ְְִֶֶֶֶָָָָָָ

ׁשּכּונת יהיה לּו והלא עליהם ה' ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָֹיקּפיד

mihtey zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k ipy meil inei xeriy

(åè)éìò íéNz íBNéäìà äåäé øçáé øLà Cìî EBa E ´¨¦³¨¤̧Æ¤½¤£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®
éçà áøwîéìò íéNz Eéìò úúì ìëeú àì Cìî EE ¦¤´¤©¤À¨¦³¨¤̧Æ¤½¤´Ÿ©À¨¥³¨¤̧Æ

éçà-àì øLà éøëð Léà:àeä E ¦´¨§¦½£¤¬«Ÿ¨¦−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr ck zegiy ihewl)

מלְך עליָך ּתׂשים טו)ׂשֹום אמרּו(יז, א)רז"ל סב, אם(ּגיטין מּובן וגו'. ימלכּו מלכים ּבי ּדכתיב . . מלכים איקרּו ּדרּבנן לְך מנא ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ

הּמׁשנה צּוּוי קּיּום הינּו הּזה ּבּזמן מלְך מּנּוי ׁשּמצות ו)ּכן, א, לעצמֹו(אבֹות למצא מצליח ׁשאינֹו ׁשאֹומר מי יׁש והּנה, רב. לָך עׂשה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹ

מּמּנּו, יֹותר ה' ויראת ה' אהבת לֹו ׁשּיׁש אחד יהּודי ׁשאין יּתכן ולא יׂשראל, אלמן לא ׁשּכן הּיצר, עצת ׁשּזהּו לדעת, עליו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹרב.

מעׂשין מּלׁשֹון ּכפּיה, לׁשֹון (עׂשה ׁשּלֹו הּיׁשּות ּכפּית ּכדי ּתֹוְך ּבאמת, ויחּפׂש יתיּגע אם - ּומצאת ויגעּת רב. לֹו להיֹות יכֹול ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּומּמילא

ימצא. ּבוּדאי הּצדקה), ְְְִַַַַָָָעל

(æè)äîéøöî íòä-úà áéLé-àìå íéñeñ Bl-äaøé-àì ÷ø©»«Ÿ©§¤´¦¼§«Ÿ¨¦³¤¨¨Æ¦§©½§¨
ì ïeôñú àì íëì øîà äåäéå ñeñ úBaøä ïòîìáeL §©−©©§´®©«Ÿ̈Æ¨©´¨¤½´Ÿ«Ÿ¦À¨²

:ãBò äfä Cøca©¤¬¤©¤−«
i"yx£ÌÈÒeÒ BlŒ‰a¯ÈŒ‡Ï∑(כא ּכמֹו(סנהדרין מּׁשם, ּבאים ׁשהּסּוסים מצרימה, העם את יׁשיב ׁשּלא מרּכבּתֹו, ּכדי אּלא …«¿∆ƒְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּבׁשלמה י)ׁשּנאמר ּומאה(מלכים-א ּבחמּׁשים וסּוס ּכסף מאֹות ּבׁשׁש מּמצרים מרּכבה וּתצא "וּתעלה :". ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

(æé)àì áäæå óñëå Bááì øeñé àìå íéLð Bl-äaøé àìå§³Ÿ©§¤Æ¨¦½§¬Ÿ¨−§¨®§¤´¤§¨½̈¬Ÿ
:ãàî Bl-äaøé©§¤−§«Ÿ

i"yx£ÌÈL� BlŒ‰a¯È ‡ÏÂ∑לֹו ונאמר נׁשים, ׁשׁש לדוד לֹו ׁשהיּו ׁשּמצינּו י"ח, יב)אּלא ו(ש"ב מעט, "ואם אספה: ¿…«¿∆»ƒְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
וכהנה" ּכהנה ּל.„‡Ó BlŒ‰a¯È ‡Ï ·‰ÊÂ ÛÒÎÂ∑(כא ליּתן(סנהדרין ּכדי לאפסניא)לאכסניאאּלא אחרים: .(ספרים ְְֵֵָָָָ¿∆∆¿»»…«¿∆¿…ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

(çé)äðLî-úà Bì áúëå Bzëìîî àqk ìò BzáLë äéäå§¨¨´§¦§½©−¦¥´©§©§®§¨̧©¹¤¦§¥̧
:íiåìä íéðäkä éðôlî øôñ-ìò úàfä äøBzä©¨³©ŸÆ©¥½¤¦¦§¥−©«Ÿ£¦¬©«§¦¦«

i"yx£Bz·LÎ ‰È‰Â∑ּכדאי ּכן, עׂשה מלכּותֹואם ׁשּתתקּים ‰Bz¯‰.הּוא ‰�LÓŒ˙‡∑(שם ּתֹורה:(סנהדרין ספרי ׁשּתי ¿»»¿ƒ¿ְְְִִֵֵֶַַַָָ∆ƒ¿≈«»ְְִֵֵָ
ׁשּנּון לׁשֹון מׁשנה, ּפתר 'ּפתׁשגן' ּתרּגם: ואּונקלֹוס עּמֹו. ויֹוצאת ׁשּנכנסת ואחת ּגנזיו, ּבבית מּנחת ׁשהיא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֻאחת

.ודּבּור ְִ

(èé)äàøéì ãîìé ïòîì åéiç éîé-ìk Bá àø÷å Bnò äúéäå§¨«§¨´¦½§¨¬¨−¨§¥´©¨®§©´©¦§©À§¦§¨Æ
ì åéäìà äåäé-úàúàfä äøBzä éøác-ìk-úà øîL ¤§Ÿ̈´¡Ÿ½̈Â¦§ÂŸ¤¨¦§¥º©¨¬©²Ÿ

:íúNòì älàä íéwçä-úàå§¤©«ª¦¬¨¥−¤©«£¨«
i"yx£‰¯Bz‰ È¯·c∑ּכמׁשמעֹו. ƒ¿≈«»ְְַָ

ÈÈטו ÈÚ¯zÈ Èc ‡kÏÓ CÏÚ ÈpÓ˙ ‰‡pÓ«»»¿«≈¬»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
˙ÈÏ ‡kÏÓ CÏÚ ÈpÓz CÈÁ‡ BbÓ da C‰Ï‡¡»»≈ƒ«»¿«≈¬»«¿»≈
‡Ï Èc È¯Îe� ¯·b CÏÚ ‰‡pÓÏ eL¯ CÏ»¿¿«»»¬»¿«¿«ƒ»

:‡e‰ CeÁ‡¬

È˙טז ·˙È ‡ÏÂ ÔÂÒeÒ dÏ ÈbÒÈ ‡Ï „BÁÏ¿»«¿≈≈»»¿»»≈»
ÈÈÂ ÔÂÒeÒ dÏ ‰‡bÒ‡Ï ÏÈ„a ÌÈ¯ˆÓÏ ‡nÚ«»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿»»≈»»«»
‡„‰ Á¯‡a ·ezÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï ÔBÎÏ ¯Ó‡¬«¿»¿¿ƒ¿…«»»

:„BÚ

tÒÎÂ‡יז daÏ ÈÚËÈ ‡ÏÂ ÔÈL� dÏ ÈbÒÈ ‡ÏÂ¿»«¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ≈¿«¿»
:‡„ÁÏ dÏ ÈbÒÈ ‡Ï ‡·‰„Â¿«¬»»«¿≈≈«¬»

BzÎÈÂ·יח d˙eÎÏÓ ‡Ò¯k ÏÚ d·zÓÎ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿≈«»¿»«¿≈¿ƒ¿
ÔÓ ‡¯ÙÒ ÏÚ ‡„‰ ‡˙È¯B‡ Ô‚L˙t ˙È dÏ≈»«¿∆∆«¿»»»«ƒ¿»ƒ

:È‡ÂÏ ‡i�‰k Ì„√̃»»¬«»≈»≈

È‰BiÁיט ÈÓBÈ Ïk d· È¯˜ È‰ÈÂ dnÚ È‰˙e¿≈ƒ≈ƒ≈»≈≈»≈«ƒ
˙È ¯hÓÏ d‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ ÛÏÈc ÏÈ„a¿ƒ¿≈«¿ƒ¿«√»¿»∆»≈¿ƒ«»
ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ ˙ÈÂ ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t Ïk»ƒ¿»≈«¿»»»¿»¿»«»»ƒ≈

:ÔB‰„aÚÓÏ¿∆¿»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

סֹוף למצוה ולא לרׁשּות זה ּבפסּוק ְְְְְִִֶָָֹה'
ּׁשּכתבנּו מה ּוכפי נתּונה, הרׁשּות ְְְְִֶַַָָָסֹוף
ּכיון הּדבר על להקּפיד לה' מקֹום ְְִֵֵַַַַָָָָיׁש
לׁשּום יאמרּו לבל עליהם ה' ְְֲִֵֶֶַָָֹׁשּצּוה
וׁשאלּו ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו הּגֹוים ּככל ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָמל

ואמרּו ה')הּמל ח' ּככל(ש"א לׁשפטנּו ְְְְְֵֶֶַָָָ
היּו אם אבל ה', הקּפיד לזה ְֲִִִִֶַָָָהּגֹוים

לא יתּבר ּכרצֹונֹו מל להם ְְֲִִִֶֶֶַָָֹׁשֹואלים
מקּימין היּו הּגֹוים ּכדר ולגבּורה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָֹלכח

עׂשה: ְֲִֵַמצות
È˙È‡¯Âּגדֹול ּכהן ּפרק (כ':)ּבסנהדרין ¿»ƒƒְְְִֵֶֶֶַָֹ

רּבי וז"ל ז"ל רּבֹותינּו ְְְִֵֶֶַַׁשּנחלקּו
יׂשראל נצטּוּו מצוֹות ג' אֹומר ְְְְִִִֵֵַָָיהּודה
מל להם להעמיד לארץ ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָּבכניסתן

ּבית ולבנֹות עמלק ׁשל זרעֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַָּולהכרית
נאמרה לא אֹומר נהֹוראי רּבי ְְְִִֵֶֶַַַָָֹהּבחירה
ׁשּנאמר ּתרעּומתן ּכנגד אּלא זֹו ְְְֱֶֶֶֶֶַַָָָָָּפרׁשה
ע"כ, וגֹו' מל עלי אׂשימה ְְְִֶֶַַָָָָָואמרּת
ולא יהּודה ר' לדברי עֹולין ְְְְְִִֵֵָָֹּודברנּו

ׁשהלכה והגם נהֹוראי, ר' ּכרּבילדברי ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָ
מהלכֹות ּבפ"א רמּב"ם ּפסק וכן ְְְְְִֵֵַַָָָיהּודה



לה mihtey zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k ipy meil inei xeriy

(åè)éìò íéNz íBNéäìà äåäé øçáé øLà Cìî EBa E ´¨¦³¨¤̧Æ¤½¤£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®
éçà áøwîéìò íéNz Eéìò úúì ìëeú àì Cìî EE ¦¤´¤©¤À¨¦³¨¤̧Æ¤½¤´Ÿ©À¨¥³¨¤̧Æ

éçà-àì øLà éøëð Léà:àeä E ¦´¨§¦½£¤¬«Ÿ¨¦−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr ck zegiy ihewl)

מלְך עליָך ּתׂשים טו)ׂשֹום אמרּו(יז, א)רז"ל סב, אם(ּגיטין מּובן וגו'. ימלכּו מלכים ּבי ּדכתיב . . מלכים איקרּו ּדרּבנן לְך מנא ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ

הּמׁשנה צּוּוי קּיּום הינּו הּזה ּבּזמן מלְך מּנּוי ׁשּמצות ו)ּכן, א, לעצמֹו(אבֹות למצא מצליח ׁשאינֹו ׁשאֹומר מי יׁש והּנה, רב. לָך עׂשה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹ

מּמּנּו, יֹותר ה' ויראת ה' אהבת לֹו ׁשּיׁש אחד יהּודי ׁשאין יּתכן ולא יׂשראל, אלמן לא ׁשּכן הּיצר, עצת ׁשּזהּו לדעת, עליו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹרב.

מעׂשין מּלׁשֹון ּכפּיה, לׁשֹון (עׂשה ׁשּלֹו הּיׁשּות ּכפּית ּכדי ּתֹוְך ּבאמת, ויחּפׂש יתיּגע אם - ּומצאת ויגעּת רב. לֹו להיֹות יכֹול ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּומּמילא

ימצא. ּבוּדאי הּצדקה), ְְְִַַַַָָָעל

(æè)äîéøöî íòä-úà áéLé-àìå íéñeñ Bl-äaøé-àì ÷ø©»«Ÿ©§¤´¦¼§«Ÿ¨¦³¤¨¨Æ¦§©½§¨
ì ïeôñú àì íëì øîà äåäéå ñeñ úBaøä ïòîìáeL §©−©©§´®©«Ÿ̈Æ¨©´¨¤½´Ÿ«Ÿ¦À¨²

:ãBò äfä Cøca©¤¬¤©¤−«
i"yx£ÌÈÒeÒ BlŒ‰a¯ÈŒ‡Ï∑(כא ּכמֹו(סנהדרין מּׁשם, ּבאים ׁשהּסּוסים מצרימה, העם את יׁשיב ׁשּלא מרּכבּתֹו, ּכדי אּלא …«¿∆ƒְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּבׁשלמה י)ׁשּנאמר ּומאה(מלכים-א ּבחמּׁשים וסּוס ּכסף מאֹות ּבׁשׁש מּמצרים מרּכבה וּתצא "וּתעלה :". ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

(æé)àì áäæå óñëå Bááì øeñé àìå íéLð Bl-äaøé àìå§³Ÿ©§¤Æ¨¦½§¬Ÿ¨−§¨®§¤´¤§¨½̈¬Ÿ
:ãàî Bl-äaøé©§¤−§«Ÿ

i"yx£ÌÈL� BlŒ‰a¯È ‡ÏÂ∑לֹו ונאמר נׁשים, ׁשׁש לדוד לֹו ׁשהיּו ׁשּמצינּו י"ח, יב)אּלא ו(ש"ב מעט, "ואם אספה: ¿…«¿∆»ƒְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
וכהנה" ּכהנה ּל.„‡Ó BlŒ‰a¯È ‡Ï ·‰ÊÂ ÛÒÎÂ∑(כא ליּתן(סנהדרין ּכדי לאפסניא)לאכסניאאּלא אחרים: .(ספרים ְְֵֵָָָָ¿∆∆¿»»…«¿∆¿…ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

(çé)äðLî-úà Bì áúëå Bzëìîî àqk ìò BzáLë äéäå§¨¨´§¦§½©−¦¥´©§©§®§¨̧©¹¤¦§¥̧
:íiåìä íéðäkä éðôlî øôñ-ìò úàfä äøBzä©¨³©ŸÆ©¥½¤¦¦§¥−©«Ÿ£¦¬©«§¦¦«

i"yx£Bz·LÎ ‰È‰Â∑ּכדאי ּכן, עׂשה מלכּותֹואם ׁשּתתקּים ‰Bz¯‰.הּוא ‰�LÓŒ˙‡∑(שם ּתֹורה:(סנהדרין ספרי ׁשּתי ¿»»¿ƒ¿ְְְִִֵֵֶַַַָָ∆ƒ¿≈«»ְְִֵֵָ
ׁשּנּון לׁשֹון מׁשנה, ּפתר 'ּפתׁשגן' ּתרּגם: ואּונקלֹוס עּמֹו. ויֹוצאת ׁשּנכנסת ואחת ּגנזיו, ּבבית מּנחת ׁשהיא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֻאחת

.ודּבּור ְִ

(èé)äàøéì ãîìé ïòîì åéiç éîé-ìk Bá àø÷å Bnò äúéäå§¨«§¨´¦½§¨¬¨−¨§¥´©¨®§©´©¦§©À§¦§¨Æ
ì åéäìà äåäé-úàúàfä äøBzä éøác-ìk-úà øîL ¤§Ÿ̈´¡Ÿ½̈Â¦§ÂŸ¤¨¦§¥º©¨¬©²Ÿ

:íúNòì älàä íéwçä-úàå§¤©«ª¦¬¨¥−¤©«£¨«
i"yx£‰¯Bz‰ È¯·c∑ּכמׁשמעֹו. ƒ¿≈«»ְְַָ

ÈÈטו ÈÚ¯zÈ Èc ‡kÏÓ CÏÚ ÈpÓ˙ ‰‡pÓ«»»¿«≈¬»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
˙ÈÏ ‡kÏÓ CÏÚ ÈpÓz CÈÁ‡ BbÓ da C‰Ï‡¡»»≈ƒ«»¿«≈¬»«¿»≈
‡Ï Èc È¯Îe� ¯·b CÏÚ ‰‡pÓÏ eL¯ CÏ»¿¿«»»¬»¿«¿«ƒ»

:‡e‰ CeÁ‡¬

È˙טז ·˙È ‡ÏÂ ÔÂÒeÒ dÏ ÈbÒÈ ‡Ï „BÁÏ¿»«¿≈≈»»¿»»≈»
ÈÈÂ ÔÂÒeÒ dÏ ‰‡bÒ‡Ï ÏÈ„a ÌÈ¯ˆÓÏ ‡nÚ«»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿»»≈»»«»
‡„‰ Á¯‡a ·ezÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï ÔBÎÏ ¯Ó‡¬«¿»¿¿ƒ¿…«»»

:„BÚ

tÒÎÂ‡יז daÏ ÈÚËÈ ‡ÏÂ ÔÈL� dÏ ÈbÒÈ ‡ÏÂ¿»«¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ≈¿«¿»
:‡„ÁÏ dÏ ÈbÒÈ ‡Ï ‡·‰„Â¿«¬»»«¿≈≈«¬»

BzÎÈÂ·יח d˙eÎÏÓ ‡Ò¯k ÏÚ d·zÓÎ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿≈«»¿»«¿≈¿ƒ¿
ÔÓ ‡¯ÙÒ ÏÚ ‡„‰ ‡˙È¯B‡ Ô‚L˙t ˙È dÏ≈»«¿∆∆«¿»»»«ƒ¿»ƒ

:È‡ÂÏ ‡i�‰k Ì„√̃»»¬«»≈»≈

È‰BiÁיט ÈÓBÈ Ïk d· È¯˜ È‰ÈÂ dnÚ È‰˙e¿≈ƒ≈ƒ≈»≈≈»≈«ƒ
˙È ¯hÓÏ d‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ ÛÏÈc ÏÈ„a¿ƒ¿≈«¿ƒ¿«√»¿»∆»≈¿ƒ«»
ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ ˙ÈÂ ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t Ïk»ƒ¿»≈«¿»»»¿»¿»«»»ƒ≈

:ÔB‰„aÚÓÏ¿∆¿»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

סֹוף למצוה ולא לרׁשּות זה ּבפסּוק ְְְְְִִֶָָֹה'
ּׁשּכתבנּו מה ּוכפי נתּונה, הרׁשּות ְְְְִֶַַָָָסֹוף
ּכיון הּדבר על להקּפיד לה' מקֹום ְְִֵֵַַַַָָָָיׁש
לׁשּום יאמרּו לבל עליהם ה' ְְֲִֵֶֶַָָֹׁשּצּוה
וׁשאלּו ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו הּגֹוים ּככל ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָמל

ואמרּו ה')הּמל ח' ּככל(ש"א לׁשפטנּו ְְְְְֵֶֶַָָָ
היּו אם אבל ה', הקּפיד לזה ְֲִִִִֶַָָָהּגֹוים

לא יתּבר ּכרצֹונֹו מל להם ְְֲִִִֶֶֶַָָֹׁשֹואלים
מקּימין היּו הּגֹוים ּכדר ולגבּורה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָֹלכח

עׂשה: ְֲִֵַמצות
È˙È‡¯Âּגדֹול ּכהן ּפרק (כ':)ּבסנהדרין ¿»ƒƒְְְִֵֶֶֶַָֹ

רּבי וז"ל ז"ל רּבֹותינּו ְְְִֵֶֶַַׁשּנחלקּו
יׂשראל נצטּוּו מצוֹות ג' אֹומר ְְְְִִִֵֵַָָיהּודה
מל להם להעמיד לארץ ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָּבכניסתן

ּבית ולבנֹות עמלק ׁשל זרעֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַָּולהכרית
נאמרה לא אֹומר נהֹוראי רּבי ְְְִִֵֶֶַַַָָֹהּבחירה
ׁשּנאמר ּתרעּומתן ּכנגד אּלא זֹו ְְְֱֶֶֶֶֶַַָָָָָּפרׁשה
ע"כ, וגֹו' מל עלי אׂשימה ְְְִֶֶַַָָָָָואמרּת
ולא יהּודה ר' לדברי עֹולין ְְְְְִִֵֵָָֹּודברנּו

ׁשהלכה והגם נהֹוראי, ר' ּכרּבילדברי ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָ
מהלכֹות ּבפ"א רמּב"ם ּפסק וכן ְְְְְִֵֵַַָָָיהּודה
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(ë)ïéîé äåönä-ïî øeñ ézìáìe åéçàî Bááì-íeø ézìáì§¦§¦³«§¨Æ¥«¤½̈§¦§¦²¬¦©¦§¨−¨¦´
éøàé ïòîì ìåàîNeåéðáe àeä Bzëìîî-ìò íéîé C §®Ÿ§©Á©Á©«£¦¸¨¦¯©©§©§²¬¨−̈

ñ :ìàøNé áø÷a§¤¬¤¦§¨¥«
i"yx£Âˆn‰ŒÔÓ ¯eÒ ÈzÏ·Ïe‰∑נביא ׁשל קּלה מצוה ÌÈÓÈ.אפּלּו CÈ¯‡È ÔÚÓÏ∑,לאו ׁשֹומע אּתה הן וכןמּכלל ¿ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ְֲִִִֶַָָָ¿«««¬ƒ»ƒְְִֵֵֵַַַָָ

ׁשמּואל: לֹו ׁשאמר ּבׁשאּול, י)מצינּו ּוכתיב(שמואל-א עֹולֹות", להעלֹות אלי ּבֹואי עד ּתֹוחל ימים יג)"ׁשבעת :(שם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
לֹו: ואמר ׁשמּואל ׁשּבא עד העלה, להעלֹות הסּפיק ולא הּיֹום, ּכל לׁשמר הבטחתֹו ׁשמר ולא ימים", ׁשבעת ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ"וּיֹוחל

לאֿתקּום"(ּכאׁשר)"נסּכלּת ממלכּת ועּתה וגֹו' ׁשמרּת נענׁש(שם)לא נביא, ׁשל קּלה מצוה ׁשּבׁשביל למדּת, הא ,. ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ÂÈ�·e ‡e‰∑(יא אדם(הוריות לכל קֹודם הּוא למלכּות, הגּון ּבנֹו ׁשאם החיים.מּגיד אור »»ְְְְִִֵֶַַָָָָ

ß a`Îmgpn 'l iyily mei ß

çé(à)äìçðå ÷ìç éåì èáL-ìk íiåìä íéðäkì äéäé-àìŸÂ¦«§¤Â©«Ÿ£¦̧©«§¦¦¹¨¥¯¤¥¦²¥¬¤§©«£−̈
:ïeìëàé Búìçðå äåäé éMà ìàøNé-íòהחיים אור ¦¦§¨¥®¦¥¯§Ÿ̈²§©«£¨−«Ÿ¥«

(á)Búìçð àeä äåäé åéçà áø÷a Bl-äéäé-àì äìçðå§©«£¨¬Ÿ¦«§¤−§¤´¤¤¨®§Ÿ̈Æ´©«£¨½
ñ :Bì-øac øLàk©«£¤−¦¤«

[`] i"yx£ÈÂÏ Ë·LŒÏk∑ּבין ּתמימין מּומיןּבין ‰'.ּבארץ∑ÏÁ�Â‰.ּבּבּזה∑ÏÁ˜.ּבעלי ÈM‡∑הּמקּדׁש קדׁשי »≈∆≈ƒְֲִִִֵֵֵַ≈∆ִַָ¿«¬»ֶָָƒ≈ְְִֵַָָ
הּקדׁשים) קדׁשי אחרים: הּגבּול:∑B˙ÏÁ�Â.(ספרים קדׁשי אחיו".אּלּו ּבקרב לֹו יהיה "לא ּגמּורה נחלה אבל ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות ְְֲֳִִִֵֵַָָָ¿«¬»ְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

[a]£ׁשאר נחלת זֹו – לאֿיהיהּֿלֹו" "ונחלה ּדרׁשּו: ‡ÂÈÁ.ּובּספרי ·¯˜a∑.היא מה יֹודע ואיני חמּׁשה. נחלת זֹו ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹ¿∆∆∆»ְֲֲִִִֵֵַַַַָ
אמֹורי עממים: ׁשני ועֹוג, סיחֹון וׁשל עממים, חמּׁשה ארץ נקראת ,ואיל הּירּדן ׁשּמעבר ּכנען ׁשארץ לי ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָונראה
ללוי היה לא ּכן "על לאהרן: ׁשּנאמרּו מּתנֹות ּבפרׁשת ּדֹורׁש וכן וקדמֹוני, ּוקנּזי קיני לרּבֹות ׁשאר, ונחלת ְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּוכנעני,

הכ קלֹונימּוס, רּבי ּבדברי נמצא ׁשּוב וקדמֹוני; ּוקנּזי קיני על להזהיר לאֿיהיהּֿלֹו,וגֹו'", ונחלה ּבּספרי: ּגרסינן י ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
ׁשּמׁשה ּומּתֹו ׁשבטים, ׁשבעה ונחלת ׁשבטים חמּׁשה נחלת ׁשבעה, נחלת אּלּו אחיו, ּבקרב חמּׁשה. נחלת ְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹאּלּו
ויהֹוׁשע מנּׁשה, ׁשבט וחצי וגד לראּובן הנחיל מׁשה ׁשּכן ּבלבד, ׁשבטים לחמּׁשה אּלא נחלה חּלקּו לא ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻֻויהֹוׁשע
הזּכיר ּכ מּתֹו יהֹוׁשע; מֹות אחרי מאליהן נטלּו האחרים וׁשבעה מנּׁשה, ׁשבט ולחצי ואפרים ליהּודה ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהנחיל

לבד וׁשבעה לבד BÏŒ¯ac.חמּׁשה ¯L‡k∑(יח חלק"(במדבר אני וגֹו', תנחל לא ."ּבארצם ְְְְֲִִַַָָ«¬∆ƒ∆ְְְְְְֲִִֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(163 'nr `l zegiy ihewl)

נחלתֹו הּוא ב)ה' הרמּב"ם(יח, ויֹובל)ּכתב ׁשמיטה הלכֹות והבינּו(סֹוף אֹותֹו רּוחֹו נדבה אׁשר . . איׁש ּכל אּלא ּבלבד, לוי ׁשבט ולא : ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

החׁשּבֹונֹות על צּוארֹו מעל ּופרק האלקים ׁשעׂשהּו ּכמֹו יׁשר והלְך ה', את לדעה ּולעבדֹו לׁשרתֹו ה' לפני לעמד להּבדל ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹמדעֹו

לֹו, הּמסּפיק ּדבר הּזה ּבעֹולם לֹו ויזּכה . . ונחלתֹו חלקֹו ה' ויהיה קדׁשים, קדׁש נתקּדׁש זה הרי - האדם ּבני ּבּקׁשּו אׁשר ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהרּבים

גדֹולה, ּכהּנה למעלת ּגם אּלא הּכהנים, למעלת אֹו לוי ׁשבט למעלת רק לא ׁשּמּגיע להעיר, ויׁש עכ"ל. ללוּים, לּכהנים ׁשּזכה ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻּכמֹו

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדוקא, ּגדֹול ּבכהן נאמר קדׁשים' 'קדׁש הּתאר יג)ׁשהרי כג, קדׁשים.(דה"א קדׁש להקּדיׁשֹו אהרן וּיבּדל ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹֹ

„Ï‡כ ÏÈ„·e È‰BÁ‡Ó daÏ ÌÈ¯È ‡Ï„ ÏÈ„a¿ƒ¿»¿ƒƒ≈≈¬ƒ¿ƒ¿»
ÏÈ„a ‡Ï‡ÓNe ‡�ÈnÈ ‡z„˜Ùz ÔÓ ÈËÒÈƒ¿≈ƒ«¿∆¿»«ƒ»¿»»¿ƒ
B‚a È‰B�·e ‡e‰ d˙eÎÏÓ ÏÚ ÔÈÓBÈ C¯BÈc¿≈ƒ««¿≈¿ƒ¿

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

„ÈÂÏא ‡Ë·L ÏÎ È‡ÂÏ ‡i�‰ÎÏ È‰È ‡Ï»¿≈¿»¬«»≈»≈»ƒ¿»¿≈ƒ
ÈÈ„ ‡i�a¯˜ Ï‡¯NÈ ÌÚ ‡�ÒÁ‡Â ˜ÏÁ√»¿«¬»»ƒƒ¿»≈À¿»«»«¿»

:ÔeÏÎÈÈ dz�ÒÁ‡Â¿«¬«¿≈≈¿

Ô�zÓב È‰BÁ‡ B‚a dÏ È‰È ‡Ï ‡�ÒÁ‡Â¿«¬»»»¿≈≈¿¬ƒ«¿»
ÏÈlÓ È„ ‡Ók dz�ÒÁ‡ Ôep‡ ÈÈ dÏ ·‰Ècƒ«≈¿»ƒ«¬«¿≈¿»ƒ«ƒ

:dÏ≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ליּׁשב צרי כן ּפי על אף ְְִִִֵֵַַַָָמלכים
ׁשּפׁשט נהֹוראי רּבי לסברת ְְְִִֶַַַַַָָהּכתּוב
ה' ׁשּמצות יּגיד ּתׂשים ׂשֹום ְְִִִֶַַָאֹומרֹו

:מל ֶֶָלׂשּום
¯LÙ‡Âּכׁשרים יהיּו יׂשראל אם ּכי לֹומר ¿∆¿»ְְְִִִִִֵֵַָ

למל ה' והיה מל יׁשאלּו ְְְְֲִֶֶֶֶָָֹולא
אֹומרֹו ּכדר י"ב)עליהם וה'(ש"א ְְֲֵֶֶֶַ

להיֹות יחּפץ ה' ּגם מלּככם, ְְְְֱִֵֶֶַַַֹֹאלהיכם
אם אבל לבּדֹו, הּוא יׂשראל ְְֲִִֵֶֶַָָמל

ׁשחפצים ׁשאלה ּבגדר יּכנסּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָיׂשראל
עליהם הּמל מצות אז עליהם ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּבמל
לא ולזה ּתׂשים, ׂשֹום ּכאֹומרֹו ְְְֲִֶַָָֹלעׂשֹותֹו

הּכתּוב ÌÈNzאמר ÌBNאחר אּלא ַַָָ»ƒֶַַָ
‡ÓÈN‰מאמר z¯Ó‡Âזה ּוכפי וגֹו', ֲַַ¿»«¿»»ƒ»ְְִֶ

יפרׁש נהֹוראי ּדרּבי אלּבא ÌBNאפּלּו ְְְֲֲִִִֵַַָָ
ÌÈNzאׂשימה ׁשּיאמרּו אחר מצוה »ƒְְִִֶַַָָָֹ

ְוגֹו':
ÈzÏ·Ï.B··Ïכ) Ìe¯ּדר על ּפרּוׁש ¿ƒ¿ƒ¿»ֵֶֶַ

ז"ל מ"א)אֹומרם פ"ו ּומלּבׁשּתֹו(אבֹות ְְְַַָָ
ּבאמצעּות ּכי אֹומרֹו והּוא ויראה, ְְְְְְֲִִֶָָָָענוה
וגֹו', לבבֹו ירּום לא הּתֹורה ְְְִַַָָָֹקריאת
ילמד למען זה לפני אמר הּיראה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּוכנגד

ְְִָליראה:
Ï‡Ï‡א) ‰ÏÁ�Â 'B‚Â ÌÈ�‰kÏ ‰È‰È …ƒ¿∆«…¬ƒ¿¿«¬»…

.'B‚Â ‰È‰Èהענין הּכתּוב ּכפל ƒ¿∆¿ְִַַָָָָ
נחלה להם ונתנּו ׁשעברּו ׁשהגם ְְְֲֲֶֶֶַַַָָָָלֹומר
והּוא לזכּותם, ּתקּום לא נחלה ְְֲִַָָָָֹאֹותּה

mihtey zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` '` iriax meil inei xeriy

(â)çáfä éçáæ úàî íòä úàî íéðäkä ètLî äéäé äæå§¤¿¦«§¤Á¦§©̧©«Ÿ£¦¹¥¥´¨À̈¥¥²«Ÿ§¥¬©¤−©
:äáwäå íééçläå òøfä ïäkì ïúðå äN-íà øBL-íà¦´¦¤®§¨©Æ©Ÿ¥½©§¬Ÿ©§©§¨©−¦§©¥¨«

i"yx£ÌÚ‰ ˙‡Ó∑מאת ‡NŒÌ‰.הּכהניםולא ¯BLŒÌ‡∑לחּיה ׁשל∑‰Ú¯f.ּפרט ּכף עד ארּכּבה ׁשל הּפרק מן ≈≈»»ְֲִֵֵַֹֹƒƒ∆ְְַָָ«¿…«ְִֶֶֶֶַַַַָֻ
אשפלדו"ן ׁשּקֹורין קלג)∑ÌÈÈÁl‰Â.יד, רׁשּומֹות(חולין ּדֹורׁשי הּלׁשֹון; ׁשּנאמרעם יד', ּתחת 'זרֹוע אֹומרים: (במדברהיּו ִֶָ¿«¿»«ƒְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָ

בידֹו"כה) רמח "וּיּקח :.ÌÈÈÁÏ∑ׁשּנאמר ּתפּלה, קו)ּתחת ויפּלל"(תהלים ּפינחס "וּיעמד :.‰·w‰Â∑כה)ּתחת :(במדבר ְִַַַָֹ¿»«ƒְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ¿«≈»ַַ
אלֿקבתּה .""האּׁשה ֳִֶָָָָ

(ã)ðâc úéLàøðàö æb úéLàøå Eøäöéå ELøéz EE ¥¦̧§¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À§¥¦²¥¬«Ÿ§−
:Bì-ïzz¦¤«

i"yx£E�‚c ˙ÈL‡¯∑רּבֹותינּו אבל ׁשעּור, ּבּה ּפרׁש ולא ּתרּומה. פ"ד)זֹו אחד(תרומות יפה עין ׁשעּור: ּבּה נתנּו ≈ƒ¿»¿ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר מּׁשּׁשים, מאחד לפחת ׁשּלא הּמקרא על וסמכּו מחמּׁשים, אחד ּבינֹונית מּׁשּׁשים, אחד רעה עין ְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹמארּבעים,

מה) "וׁשּׁשיתם(יחזקאל מחמר: סאה,האיפה חצי האיפה, ׁשּׁשית אחדהּׂשערים". הרי לכֹור, סאה חצי נֹותן ּכׁשאּתה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
סאין ׁשלׁשים ׁשהּכֹור ˆ‡�E.מּׁשּׁשים, Êb ˙ÈL‡¯Â∑ראׁשית מּמּנה ּתן ׁשנה, ּבכל צאנ ּגֹוזז ולאּכׁשאּתה לּכהן, ְְִִִִִֶַֹ¿≈ƒ≈…¿ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ

מּׁשּׁשים אחד ׁשעּור ּבּה נתנּו ורּבֹותינּו ׁשעּור, ּבּה קלז)ּפרׁש רחלֹות,(חולין חמׁש הּגז? ּבראׁשית חּיבֹות צאן וכּמה . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
כה)ׁשּנאמר עׂשּויֹות",(ש"א צאן "וחמׁש חמּׁשה: הרי לֹו, ּתּתן ארּבעה. ,צאנ ׁשּתים. ּגז, ראׁשית אֹומר: עקיבא .רּבי ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

(ä)éäìà äåäé øça Bá ékéèáL-ìkî EEì ãîòìúøL ¦´À¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¨§¨¤®©«£¸Ÿ§¨¥¯
ñ :íéîiä-ìk åéðáe àeä äåäé-íLa§¥«§Ÿ̈²¬¨−̈¨©¨¦«

i"yx£˙¯LÏ „ÓÚÏ∑מעּמד אּלא ׁשרּות ׁשאין .מּכאן «¬…¿»≈ְִֵֵֶֶָָָֻ

ß lel` '` iriax mei ß

(å)éøòL ãçàî éålä àáé-éëåàeä-øLà ìàøNé-ìkî E §¦«¨¸Ÿ©¥¦¹¥«©©³§¨¤¸Æ¦¨¦§¨¥½£¤−
øçáé-øLà íB÷nä-ìà BLôð úeà-ìëa àáe íL øb̈´¨®¨Æ§¨©©´©§½¤©¨−£¤¦§©¬

:äåäé§Ÿ̈«

(æ)íéãîòä íiåìä åéçà-ìëk åéäìà äåäé íLa úøLå§¥¥¾§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®§¨¤¨Æ©«§¦¦½¨«Ÿ§¦¬
:äåäé éðôì íL̈−¦§¥¬§Ÿ̈«

[e] i"yx£ÈÂl‰ ‡·ÈŒÈÎÂ∑(ספרי),וּדאי לוי ּבבן ראּוייןיכל ׁשאין לוּים יצאּו "וׁשרת", לֹומר: ּתלמּוד מדּבר? הּכתּוב ¿ƒ»…«≈ƒְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
.לׁשרּות ְֵ

[f-e]£'B‚Â BLÙ� ˙e‡ŒÏÎa ‡·e˙¯LÂ∑ּבמׁשמר ואפּלּו חֹובתֹו, אֹו נדבתֹו קרּבנֹות ּומקריב ׁשּבא הּכהן על לּמד »¿»«««¿¿¿≈≈ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ּבמׁשמר ׁשּמקריבין לרגל, הּבאים הּכהנים על לּמד עֹוד אחר: ּדבר ׁשּלֹו. ּבקרּבנֹותׁשאינֹו מחמתועֹובדין הּבאֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּלהם הּמׁשמר ׁשאין ּפי על ואף הרגל, מּוספי ּכגֹון .הרגל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(ç)ñ :úBáàä-ìò åéøkîî ãáì eìëàé ÷ìçk ÷ìç¥¬¤§¥−¤Ÿ¥®§©¬¦§¨¨−©¨«¨«

�ÈÒÎג ÔÓ ‡nÚ ÔÓ ‡i�‰ÎÏ ÈÊÁ„ È‰È ÔÈ„Â¿≈¿≈¿»≈¿»¬«»ƒ«»ƒ»¿≈
‡�‰ÎÏ ÔzÈÂ ¯n‡ Ì‡ ¯Bz Ì‡ ‡˙ÒÎ�ƒ¿»»ƒƒƒ»¿ƒ≈¿«¬»

:‡˙·˜Â ‡ÚBÏÂ ‡ÚB¯c¿»¿»¿À¿»

fb‡ד LÈ¯Â CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Ú LÈ≈̄ƒ»«¿»ƒ¿»¿≈ƒ»
:dÏ Ôzz C�Ú„¿»»ƒ∆≈

CÈË·Lה ÏkÓ C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ d· È¯‡¬≈≈ƒƒ¿≈¿»¡»»ƒ»ƒ¿»
Ïk È‰B�·e ‡e‰ ÈÈ„ ‡ÓL· ‡LnLÏ Ì˜ÓÏ¿≈«¿«»»ƒ¿»«¿»¿ƒ»

:‡iÓBÈ«»

ÏkÓו CÈÂ¯wÓ ‡„ÁÓ ‰‡ÂÏ È˙ÈÈ È¯‡Â«¬≈≈≈≈»»≈¬»ƒƒ¿»ƒ»
˙eÚ¯ ÏÎa È˙ÈÈÂ Ônz ¯„ ‡e‰ Èc Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»«»¿≈≈¿»¿

:ÈÈ ÈÚ¯zÈ È„ ‡¯˙‡Ï dLÙ�«¿≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

‡È‰BÁז ÏÎk d‰Ï‡ ÈÈc ‡ÓLa LnLÈÂƒ««ƒ¿»«¿»¡»≈¿»¬ƒ
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa Ônz ÔÈLnLÓc È‡ÂÏ≈»≈ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿√»¿»

È˙ÈÈcח ‡z¯hnÓ ¯a ÔeÏÎÈÈ ˜ÏÁk ˜ÏÁ√»»√»≈¿«ƒ««¿»¿≈≈
:‡˙‰·‡ e�È˜˙‡ ÔÎa ‡zaL·¿««»¿≈«¿ƒ¬»»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

È‰È‰אֹומרֹו ‡Ï ‰ÏÁ�Âוטעם וגֹו'. ְ¿«¬»…ƒ¿∆ְְַַ
לֹומר ,הּמל למצות זֹו מצוה ְְְְִִִֶֶַַַָסמיכּות

האמּוריםׁש ּבּמצוֹות לעם ׁשוה הּמל ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָ
ירּום ולא מּתנֹותיהם להם לתת ְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹּבענין

הּמצוה מן סּור לבלּתי מאחיו ְְְְִִִִֵֶַָָָלבבֹו
יׂשראל: לכללּות ה' ְְְִִֵֶֶַָָׁשּמצּוה



לז mihtey zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` '` iriax meil inei xeriy

(â)çáfä éçáæ úàî íòä úàî íéðäkä ètLî äéäé äæå§¤¿¦«§¤Á¦§©̧©«Ÿ£¦¹¥¥´¨À̈¥¥²«Ÿ§¥¬©¤−©
:äáwäå íééçläå òøfä ïäkì ïúðå äN-íà øBL-íà¦´¦¤®§¨©Æ©Ÿ¥½©§¬Ÿ©§©§¨©−¦§©¥¨«

i"yx£ÌÚ‰ ˙‡Ó∑מאת ‡NŒÌ‰.הּכהניםולא ¯BLŒÌ‡∑לחּיה ׁשל∑‰Ú¯f.ּפרט ּכף עד ארּכּבה ׁשל הּפרק מן ≈≈»»ְֲִֵֵַֹֹƒƒ∆ְְַָָ«¿…«ְִֶֶֶֶַַַַָֻ
אשפלדו"ן ׁשּקֹורין קלג)∑ÌÈÈÁl‰Â.יד, רׁשּומֹות(חולין ּדֹורׁשי הּלׁשֹון; ׁשּנאמרעם יד', ּתחת 'זרֹוע אֹומרים: (במדברהיּו ִֶָ¿«¿»«ƒְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָ

בידֹו"כה) רמח "וּיּקח :.ÌÈÈÁÏ∑ׁשּנאמר ּתפּלה, קו)ּתחת ויפּלל"(תהלים ּפינחס "וּיעמד :.‰·w‰Â∑כה)ּתחת :(במדבר ְִַַַָֹ¿»«ƒְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ¿«≈»ַַ
אלֿקבתּה .""האּׁשה ֳִֶָָָָ

(ã)ðâc úéLàøðàö æb úéLàøå Eøäöéå ELøéz EE ¥¦̧§¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À§¥¦²¥¬«Ÿ§−
:Bì-ïzz¦¤«

i"yx£E�‚c ˙ÈL‡¯∑רּבֹותינּו אבל ׁשעּור, ּבּה ּפרׁש ולא ּתרּומה. פ"ד)זֹו אחד(תרומות יפה עין ׁשעּור: ּבּה נתנּו ≈ƒ¿»¿ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר מּׁשּׁשים, מאחד לפחת ׁשּלא הּמקרא על וסמכּו מחמּׁשים, אחד ּבינֹונית מּׁשּׁשים, אחד רעה עין ְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹמארּבעים,

מה) "וׁשּׁשיתם(יחזקאל מחמר: סאה,האיפה חצי האיפה, ׁשּׁשית אחדהּׂשערים". הרי לכֹור, סאה חצי נֹותן ּכׁשאּתה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
סאין ׁשלׁשים ׁשהּכֹור ˆ‡�E.מּׁשּׁשים, Êb ˙ÈL‡¯Â∑ראׁשית מּמּנה ּתן ׁשנה, ּבכל צאנ ּגֹוזז ולאּכׁשאּתה לּכהן, ְְִִִִִֶַֹ¿≈ƒ≈…¿ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ

מּׁשּׁשים אחד ׁשעּור ּבּה נתנּו ורּבֹותינּו ׁשעּור, ּבּה קלז)ּפרׁש רחלֹות,(חולין חמׁש הּגז? ּבראׁשית חּיבֹות צאן וכּמה . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
כה)ׁשּנאמר עׂשּויֹות",(ש"א צאן "וחמׁש חמּׁשה: הרי לֹו, ּתּתן ארּבעה. ,צאנ ׁשּתים. ּגז, ראׁשית אֹומר: עקיבא .רּבי ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

(ä)éäìà äåäé øça Bá ékéèáL-ìkî EEì ãîòìúøL ¦´À¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¨§¨¤®©«£¸Ÿ§¨¥¯
ñ :íéîiä-ìk åéðáe àeä äåäé-íLa§¥«§Ÿ̈²¬¨−̈¨©¨¦«

i"yx£˙¯LÏ „ÓÚÏ∑מעּמד אּלא ׁשרּות ׁשאין .מּכאן «¬…¿»≈ְִֵֵֶֶָָָֻ

ß lel` '` iriax mei ß

(å)éøòL ãçàî éålä àáé-éëåàeä-øLà ìàøNé-ìkî E §¦«¨¸Ÿ©¥¦¹¥«©©³§¨¤¸Æ¦¨¦§¨¥½£¤−
øçáé-øLà íB÷nä-ìà BLôð úeà-ìëa àáe íL øb̈´¨®¨Æ§¨©©´©§½¤©¨−£¤¦§©¬

:äåäé§Ÿ̈«

(æ)íéãîòä íiåìä åéçà-ìëk åéäìà äåäé íLa úøLå§¥¥¾§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®§¨¤¨Æ©«§¦¦½¨«Ÿ§¦¬
:äåäé éðôì íL̈−¦§¥¬§Ÿ̈«

[e] i"yx£ÈÂl‰ ‡·ÈŒÈÎÂ∑(ספרי),וּדאי לוי ּבבן ראּוייןיכל ׁשאין לוּים יצאּו "וׁשרת", לֹומר: ּתלמּוד מדּבר? הּכתּוב ¿ƒ»…«≈ƒְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
.לׁשרּות ְֵ

[f-e]£'B‚Â BLÙ� ˙e‡ŒÏÎa ‡·e˙¯LÂ∑ּבמׁשמר ואפּלּו חֹובתֹו, אֹו נדבתֹו קרּבנֹות ּומקריב ׁשּבא הּכהן על לּמד »¿»«««¿¿¿≈≈ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ּבמׁשמר ׁשּמקריבין לרגל, הּבאים הּכהנים על לּמד עֹוד אחר: ּדבר ׁשּלֹו. ּבקרּבנֹותׁשאינֹו מחמתועֹובדין הּבאֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּלהם הּמׁשמר ׁשאין ּפי על ואף הרגל, מּוספי ּכגֹון .הרגל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(ç)ñ :úBáàä-ìò åéøkîî ãáì eìëàé ÷ìçk ÷ìç¥¬¤§¥−¤Ÿ¥®§©¬¦§¨¨−©¨«¨«

�ÈÒÎג ÔÓ ‡nÚ ÔÓ ‡i�‰ÎÏ ÈÊÁ„ È‰È ÔÈ„Â¿≈¿≈¿»≈¿»¬«»ƒ«»ƒ»¿≈
‡�‰ÎÏ ÔzÈÂ ¯n‡ Ì‡ ¯Bz Ì‡ ‡˙ÒÎ�ƒ¿»»ƒƒƒ»¿ƒ≈¿«¬»

:‡˙·˜Â ‡ÚBÏÂ ‡ÚB¯c¿»¿»¿À¿»

fb‡ד LÈ¯Â CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Ú LÈ≈̄ƒ»«¿»ƒ¿»¿≈ƒ»
:dÏ Ôzz C�Ú„¿»»ƒ∆≈

CÈË·Lה ÏkÓ C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ d· È¯‡¬≈≈ƒƒ¿≈¿»¡»»ƒ»ƒ¿»
Ïk È‰B�·e ‡e‰ ÈÈ„ ‡ÓL· ‡LnLÏ Ì˜ÓÏ¿≈«¿«»»ƒ¿»«¿»¿ƒ»

:‡iÓBÈ«»

ÏkÓו CÈÂ¯wÓ ‡„ÁÓ ‰‡ÂÏ È˙ÈÈ È¯‡Â«¬≈≈≈≈»»≈¬»ƒƒ¿»ƒ»
˙eÚ¯ ÏÎa È˙ÈÈÂ Ônz ¯„ ‡e‰ Èc Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»«»¿≈≈¿»¿

:ÈÈ ÈÚ¯zÈ È„ ‡¯˙‡Ï dLÙ�«¿≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

‡È‰BÁז ÏÎk d‰Ï‡ ÈÈc ‡ÓLa LnLÈÂƒ««ƒ¿»«¿»¡»≈¿»¬ƒ
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa Ônz ÔÈLnLÓc È‡ÂÏ≈»≈ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿√»¿»

È˙ÈÈcח ‡z¯hnÓ ¯a ÔeÏÎÈÈ ˜ÏÁk ˜ÏÁ√»»√»≈¿«ƒ««¿»¿≈≈
:‡˙‰·‡ e�È˜˙‡ ÔÎa ‡zaL·¿««»¿≈«¿ƒ¬»»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

È‰È‰אֹומרֹו ‡Ï ‰ÏÁ�Âוטעם וגֹו'. ְ¿«¬»…ƒ¿∆ְְַַ
לֹומר ,הּמל למצות זֹו מצוה ְְְְִִִֶֶַַַָסמיכּות

האמּוריםׁש ּבּמצוֹות לעם ׁשוה הּמל ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָ
ירּום ולא מּתנֹותיהם להם לתת ְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹּבענין

הּמצוה מן סּור לבלּתי מאחיו ְְְְִִִִֵֶַָָָלבבֹו
יׂשראל: לכללּות ה' ְְְִִֵֶֶַָָׁשּמצּוה



mihteyלח zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` '` iriax meil inei xeriy

i"yx£eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ∑מחמת ׁשּלא הּבאים ּבדברים אף יכל חּטאֹות. ׂשעירי ּובבׂשר ּבעֹורֹות ׁשחֹולקין מלּמד ≈∆¿≈∆…≈ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
ּׁשּמכרּו מּמה חּוץ האבֹות", על ממּכריו "לבד לֹומר: ּתלמּוד ּונדבֹות? ּונדרים ׁשּבת, ּומּוספי ּתמידין, ּכגֹון ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהרגל,

ׁשּבּתי אּטל ואני ,ׁשּבּת אּתה טל לזה: זה ּומכרּו הּמׁשמרֹות ׁשּנקּבעּו ּוׁשמּואל, ּדוד ּבימי .האבֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

(è)éäìà äåäé-øLà õøàä-ìà àa äzà ékCì ïúð E ¦³©¨Æ¨´¤¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®
:íää íéBbä úáòBúk úBNòì ãîìú-àì«Ÿ¦§©´©«£½§«£−Ÿ©¦¬¨¥«

i"yx£˙BNÚÏ „ÓÏ˙Œ‡Ï∑(סח מקלקלים,(סנהדרין הם ּכּמה מעׂשיהם להבין ּכלֹומר ּולהֹורֹות, להבין למד אּתה אבל …ƒ¿««¬ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ּכֹוכבים' העֹובדי חק ׁשזהּו וכ ּכ ּתעׂשה 'לא :לבני .ּולהֹורֹות ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

(é)íéîñ÷ íñ÷ Làa Bzáe-Bða øéáòî Eá àöné-àì«Ÿ¦¨¥´§½©«£¦¬§«¦−¨¥®Ÿ¥´§¨¦½
:óMëîe Lçðîe ïðBòî§¥¬§©¥−§©¥«

i"yx£L‡a Bz·eŒB�a ¯È·ÚÓ∑ׁשּתיהם ּבין ּומעבירֹו ּומּכאן מּכאן אׁש מדּורֹות עֹוׂשה :הּמל עבֹודת ˜ÌÒ.הּוא «¬ƒ¿ƒ»≈ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ…≈
ÌÈÓÒ˜∑אֹומר הּוא וכן ?'אל לא אם ,אל 'אם ואֹומר: מקלֹו את האֹוחז קֹוסם? ד)איזהּו יׁשאל,(הושע ּבעצֹו "עּמי : ¿»ƒְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

לֹו" יּגיד סה)∑Ô�BÚÓ.ּומקלֹו להתחיל'.(סנהדרין יפה ּפלֹונית 'עֹונה ׁשאֹומרים: עֹונֹות, נֹותני אּלּו אֹומר: עקיבא רּבי ְִַַ¿≈ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
אֹוחזי 'אּלּו אֹומרים: מּידֹו(ספרי)∑LÁ�Ó.העינים'וחכמים נפל מקלֹו ,ּבּדר הפסיקֹו צבי מּפיו, נפלה .ּפּתֹו ְֲֲִִִֵֵֵַַָָ¿«≈ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָ

(àé):íéúnä-ìà Løãå éðòcéå áBà ìàLå øáç øáçå§Ÿ¥−¨®¤§Ÿ¥¬Æ§¦§Ÿ¦½§Ÿ¥−¤©¥¦«
i"yx£¯·Á ¯·ÁÂ∑(שם אחד(סנהדרין למקֹום חּיֹות ׁשאר אֹו עקרּבים אֹו נחׁשים ‡B·.ׁשּמצרף Ï‡LÂ∑מכּׁשפּות זה ¿…≈»∆ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ¿…≈ְֵֶַ

ׁשּלֹו הּׁשחי ּבבית הּמת את ּומעלה מּׁשחיֹו, ּומדּבר ּפיתם, לתֹוÈ�ÚcÈÂ∑.ׁשּׁשמֹו יּדּוע ׁשּׁשמּה חּיה עצם מכניס ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹ¿ƒ¿…ƒְְְִִֶֶֶַַַָָ
מכּׁשפּות ידי על העצם ּומדּבר ‡ÌÈ˙n‰ŒÏ.ּפיו L¯B„Â∑הּמעלה והּנׁשאלּכגֹון .ּבגלּגלתּבזכרּותֹו, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָ¿≈∆«≈ƒְְְְְְְֲִֶֶַַַַָֹֻ

(áé)úáòBzä ììâáe älà äNò-ìk äåäé úáòBú-ék¦«£©¬§Ÿ̈−¨´Ÿ¥¥®¤¦§©Æ©«¥´Ÿ
éäìà äåäé älàäéðtî íúBà LéøBî E:E ¨¥½¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¬−̈¦¨¤«

i"yx£‰l‡ ‰NÚŒÏk∑(ספרי כד. מהן(מכות אחת אפּלּו אּלה", עֹוׂשה "ּכל אּלא נאמר, לא אּלה' ּכל .'עֹוׂשה »…≈≈∆ֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

(âé)éäìà äåäé íò äéäz íéîz:E ¨¦´¦«§¤½¦−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz∑מה ּכל אּלא העתידֹות, אחר ּתחקר ולא לֹו, ּותצּפה ּבתמימּות עּמֹו התהּל »ƒƒ¿∆ƒ¡…∆ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ּתהיה ואז ּבתמימּות, קּבל ,עלי ּולחלקֹוּׁשּיבא .עּמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(cq 'nr eh ycew zexb`)

אלקיָך ה' עם ּתהיה יג)ּתמים ׂשרטּוטיׁשאלה(יח, חכמת אֹודֹות ּׁשאֹומרים מה וכן כו', להתאים צריְך ׁשּבזּוּוגים ּׁשאֹומרים מה : ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

אלקיָך? ה' עם ּתהיה ּתמים לּצּוּוי סֹותר זה האם - ְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּיד

ערּוְךמענה ּבׁשלחן כן ּגם ויעּין ּבזה. וכּיֹוצא ּבדּוקֹות ּוסגּלֹות רפּואה עניני והּנפׁש, הּגּוף ׁשמירת עניני ּדרְך ועל הּצּוּוי, הפְך זה אין : ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻֻֻ

ׂשרטּוטי הּנׁשמֹות ׁשרׁשי ּברים, על הנ"ל הענינים ּכׁשּיֹודעים אמּורים, ּדברים ּבּמה אבל ּבהנ"ל. ּפרטים ּכּמה קע"ט סי' ּדעה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻיֹורה

אּלּו. ּבענינים הּוא ׁשּבקי ויפרסם ּׁשּיאמר מי ּבדֹורנּו יׁש אם אני ותמּה . . החייםהּיד אור ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

CÏט ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ÏÏÚ z‡ È¯‡¬≈«¿»≈¿«¿»«¿»¡»»»≈»
:Ôep‡‰ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËk „aÚÓÏ ÛÏÈ˙ ‡Ï»≈«¿∆¿«¿«¬««¿«»»ƒ

e�a¯‡י dz¯·e d¯a ¯·ÚÓ Ca ÁÎzLÈ ‡Ï»ƒ¿¿«»«¬«¿≈¿«≈¿»
:L¯ÁÂ LÁ�Óe Ô�ÚÓ ÔÈÓÒ˜ ÌÒ»̃≈À¿ƒ¿»≈¿«≈¿»»

ÔÓיא Ú·˙Â e¯eÎÊe ÔÈca Ï‡LÂ ÔË¯ ÔÈË¯Â¿»ƒ¿»¿»≈ƒƒ¿¿»«ƒ
:‡i˙Ó≈«»

ÏÈ„·eיב ÔÈl‡ „aÚÈc Ïk ÈÈ ˜Á¯Ó È¯‡¬≈¿»»¿»»¿«¿≈ƒ≈¿ƒ
ÔB‰˙È C¯˙Ó C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz∆¿»»ƒ≈¿»√»»¿»«»¿

:CÓ„wÓƒ√»»

‡C‰Ï:יג ÈÈc ‡zÏÁ„a È‰z ÌÈÏL¿ƒ¿≈¿««¿»«¿»¡»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰'.ÌÈÓzיג) ÌÚ ‰È‰zׁשּצּוה לפי ּפרּוׁש »ƒƒ¿∆ƒְִִֵֶָ
ּולבל ויכּׁשף יעֹונן לבל ּבסמּו ְְְְִֵֵַַַָָָעליו

אמר וגֹו' ּבאֹוב ּפרּוׁשÌÈÓzיׁשאל וגֹו', ְְְִַַָ»ƒְֵ
לדעת הּוא הּדברים ּכל טעם ְְִַַַַַַָָָּכלֹומר
ּולתּקן יֹורּו אׁשר על ּולהתנהג ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָהעתידֹות

ּתהיה אם עׂשֹות, יּוכל ּכאׁשר ְֲִִִֶֶַַַָָהחּסרֹון
ּדבר ל יחסר לא ּתהיה ּתמים ה', ְְְִִִֶֶַָָָֹעם
ּתתקּים עלי הּמּזל ּׁשּיּגיד מה ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָואין
ׁשהתהּל אברהם האֹות ל וזה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָלרעה,
ׁשּלא עליו הּמּזל ׁשהראה הגם ה' ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹלפני

וילד נתהּפ קנ"ו:)יֹוליד ּוכפי(ׁשּבת , ְְְִִִֵַַַָָ
ּתבת ּולמּטהÈ‰z‰זה למעלה נמׁשכת ֵֶַƒ¿∆ְְְְִֶֶַַָָ

ּתהיה אם ּתהיה ּתמים הּדר זה ְְִִִִֶֶֶֶֶַַָעל
ּתהיה ּתמים הּדר זה על אֹו ה', ְִִִֶֶֶֶַַָעם

:אלהי עם ְֱִֶֶַָֹּכׁשאּתה

mihtey zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'a iying meil inei xeriy

ß lel` 'a iying mei ß

ãé)(ék|íéððòî-ìà íúBà LøBé äzà øLà älàä íéBbä ¦´©¦´¨¥À¤£¤³©¨Æ¥´½̈¤§«Ÿ§¦¬
éäìà äåäé Eì ïúð ïë àì äzàå eòîLé íéîñ÷-ìàå:E §¤«Ÿ§¦−¦§¨®§©¾̈´Ÿ¥½¨¬©§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ EÏ Ô˙� ÔÎ ‡Ï∑ואּורים הּנביאים על ׁשכינה הׁשרה ׁשהרי קֹוסמים, ואל מעֹוננים אל לׁשמע …≈»«¿¡…∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
החיים.ותּמים אור ְִֻ

(åè)éçàî Eaøwî àéáðéäìà äåäé Eì íé÷é éðîk EE ¨¦̧¦¦§§³¥«©¤̧Æ¨½Ÿ¦¨¦¬§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
:ïeòîLz åéìà¥¨−¦§¨«

i"yx£È�Ók EÈÁ‡Ó Ea¯wÓ∑וכן ּתחּתי, ל יקים ,מאחי מּקרּב ׁשאני לנביאּכמֹו .מּנביא ƒƒ¿¿≈«∆»…ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(72 'nr ci zegiy ihewl)

אלקיָך ה' לָך יקים . . מּקרּבָך טו)נביא מּיׂשראל(יח, הּקדׁש רּוח נסּתּלקה . . אחרֹונים נביאים ב)מּׁשּמתּו ט, מׁשמע(יומא ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

(ראה האחרֹונים הּנביאים לאחר ּגם הּקדׁש רּוח ׁשהיתה ּבחז"ל, מקֹומֹות ּבכּמה מפרׁש ואּולם הּזה. ּבּזמן נבּואה ׁשאין ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹלכאֹורה,

ּגּלּו אבלּפרקי ּכמּקדם, מצּויה הּנבּואה ׁשאין היא ׁשהּכונה לֹומר, צריְך ּכרחָך ועל הּׁשמים). מן לשו"ת ּבפתיחתֹו מרּגלית להרב יים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

הּלׁשֹון ּדּיּוק וזהּו לגמרי. ׁשּבטלה להּגיענסּתּלקהלא יֹותר קׁשה אּלא ּפסקה, ולא הּנבּואה ּבטלה לא ׁשּכן ּפסקה), אֹו ּבטלה (ולא ְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ּתימן, ּבאּגרת איתא מּכן ויתר ליׂשראלאליה. הּנבּואה ׁשהיהׁשּתחזר אדם אֹודֹות ׁשם ּכֹותב והרמב"ם תתקע"ו. אלפים ד' ּבׁשנת ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ספק. ּבאין נביא ׁשהּוא ּכל לעיני הֹוכיח הּזה הּמֹופת לזמּנֹו: ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹקרֹוב

(æè)éäìà äåäé íòî zìàL-øLà ìëkíBéa áøça E §¸Ÿ£¤¨©¹§¨¥¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§Ÿ¥½§¬
ì óñà àì øîàì ìäwäéäìà äåäé ìB÷-úà òîL ©¨−̈¥®Ÿ´ŸŸ¥À¦§¸Ÿ©Æ¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

àìå ãBò äàøà-àì úàfä äìãbä Làä-úàå§¤¨¥̧©§Ÿ¨¬©²Ÿ«Ÿ¤§¤¬−§¬Ÿ
:úeîàהחיים אור ¨«

(æé):eøac øLà eáéèéä éìà äåäé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥¨®¥¦−£¤¬¦¥«

(çé)éøáã ézúðå EBîk íäéçà áøwî íäì íé÷à àéáð̈¦̧¨¦¬¨¤²¦¤¬¤£¥¤−¨®§¨«©¦³§¨©Æ
:epeöà øLà-ìk úà íäéìà øaãå åéôa§¦½§¦¤´£¥¤½¥−¨£¤¬£©¤«

(èé)øaãé øLà éøác-ìà òîLé-àì øLà Léàä äéäå§¨À̈¨¦Æ£¤³«Ÿ¦§©Æ¤§¨©½£¤¬§©¥−
:Bnòî Løãà éëðà éîLa¦§¦®¨«Ÿ¦−¤§¬¥«¦«

ÔÓיד ÔB‰˙È ˙¯È z‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ È¯‡¬≈«¿«»»ƒ≈ƒ«¿»≈»¿ƒ
·‰È ÔÎ ‡Ï z‡Â ÔÈÚÓL ‡iÓq˜ ÔÓe ‡i��ÚÓ¿»¿«»ƒ«»«»»¿ƒ¿«¿»≈¿«

:C‰Ï‡ ÈÈ CÏ»¿»¡»»

ÈÈטו CÏ ÌÈ˜È È˙Âk CÈÁ‡Ó C�ÈaÓ ‡i·�¿ƒ»ƒ≈»≈«»¿»ƒ¿ƒ»¿»
:ÔeÏa˜z dpÓ C‰Ï‡¡»»ƒ≈¿«¿

Áa¯·טז C‰Ï‡ ÈÈ Ì„wÓ ‡zÏ‡L Èc ÏÎk¿…ƒ¿∆¿»ƒ√»¿»¡»»¿…≈
ÚÓLÓÏ ÛÒB‡ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‡Ï‰˜„ ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»»¿≈»»≈¿ƒ¿«
‡˙a¯ ‡˙M‡ ˙ÈÂ È‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï˜ ˙È»»≈¿»«¿»¡»«¿»∆»»«¿»

:˙eÓ‡ ‡ÏÂ „BÚ ÈÊÁ‡ ‡Ï ‡„‰»»»∆¡≈¿»≈

eÏÈlÓ:יז Èc e·ÈËB‡ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒƒ«ƒ

Ôz‡Âיח C˙Âk ÔB‰ÈÁ‡ BbÓ ÔB‰Ï ÌÈ˜‡ ‡i·�¿ƒ»¬ƒ¿ƒ¬≈¿»»¿∆≈
Ïk ˙È ÔB‰nÚ ÏlÓÈÂ dÓeÙa È˙‡e·� ÈÓb˙tƒ¿»≈¿»ƒ¿≈ƒ«≈ƒ¿»»

:dp„wÙ‡ Ècƒ¬«¿ƒ≈

ÏlÓÈיט Èc ÈÓb˙ÙÏ Ïa˜È ‡Ï Èc ‡¯·b È‰ÈÂƒ≈«¿»ƒ»¿«≈¿ƒ¿»«ƒ¿«≈
:dpÓ Úa˙È È¯ÓÈÓ ÈÓLaƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿«ƒ≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Èk.eÚÓLÈיד) 'B‚Â ÌÈBb‰יׁש ּפרּוׁש ƒ«ƒ¿ƒ¿¿ֵֵ
יּגידּו אׁשר את ּולקּבל לׁשמע ְְֲִִֵֶֶֶַַָֹלהם
המעֹוננים יֹודיעּום ּכי המעֹוננים ְְְְִִִִֶַַָלהם

ּבּמּזל, ּׁשרׁשּום ÔÎמה ‡Ï ‰z‡Âּפירּוׁש ֶַַַָָ¿«»…≈ֵ
אּלא ּכן ל העתידֹות הֹודעת תהא ְְֲִֵֵֶַָָָֹלא

וגֹו': אקים ְִִָָנביא
B‡הּדר זה על ÔÎירמז ‡Ï,'וגֹו ְִֶֶֶַַֹ…≈ְ

אּלא ּכמֹותם זה ּבמּצב אינ ְְְֵֵֶֶַָָָּפרּוׁש
ממׁשלּת ּתחת אלהי ה' ל ְְְְְֱֶֶַַַָָֹנתנם
ּכאֹומרֹו הּׁשמים צבא וכל הּמּזלֹות ְְְְִַַַַָָָָָּכל

ח') ּוכמֹו(ּתהּלים רגליו, ּתחת ׁשּתה ּכל ְְְִִַַַַָָָ
ז"ל קנ"ו:)ׁשּדרׁשּו צדק(ׁשּבת ּבּפסּוק ְֶֶֶַַָָָ

ואֹומרֹו לרגלֹו, ‡˜ÌÈיקראהּו ‡È·� ְְְְְִֵַָ»ƒ»ƒ
זה ּכפי סֹוף ּכל סֹוף להׁשיב ּבא ְְְִִֶָָָוגֹו'
ׁשּידעּו ּגדֹולה ּבהדרגה הּגֹוים ְְְְְִִֵֶַַָָָיהיּו
לזה יׂשראל, ּכן ּׁשאין מה ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָהעתידֹות
ׁשּכן ואּולי וגֹו', אקים נביא ְְִִֵֶַַָָָאמר

אֹוב ּבבעלת ּכׁשּׁשאל ׁשאּול (ש"אהבין ְְֲִֵֶַַַָָ
אֹוכ"ח) אֹוב לׁשאל ה' אסר לא ּכי ,ְִִַָֹֹ

אבל נביא ׁשּיקים ּבּמקֹום אּלא ְֲִִִִֶֶַָָָָָידעֹוני

ׁשאֹול לדעת יצטרכּו אם זה ְְִִֶַַַָָָזּולת
ּבהם: ְֲִֶָיׁשאלּו

ÏÎk.'B‚Âטז) zÏ‡L ¯L‡ׁשּבא אּולי ¿…¬∆»«¿»¿ֶַָ
ׁשאין לעצמם ּגרמּו ׁשהם ְְְֵֵֶֶַַָָלֹומר
הקהל ּביֹום ׁשאמרּו ּכמֹו נביאים ְְְְִִֶַָָָָֻּכּלם
הּנסּבב מּצער ּופחדּו ּוׁשמע אּתה ְְֲִִַַַַַַָָָָקרב
נביא להם יּתן ה' ּגם לזה ְִִֵֵֶֶַַָָָָמהּנבּואה
ויּגידּנּו, יבֹוא אליו לדּבר ְְְִִֵֵֶַַַָָָוהצרי
האמּור ּכל הּכתּוב אמר זה ְֶַַַַָָָָָּולטעם

ְִָָּבענין:
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ß lel` 'a iying mei ß

ãé)(ék|íéððòî-ìà íúBà LøBé äzà øLà älàä íéBbä ¦´©¦´¨¥À¤£¤³©¨Æ¥´½̈¤§«Ÿ§¦¬
éäìà äåäé Eì ïúð ïë àì äzàå eòîLé íéîñ÷-ìàå:E §¤«Ÿ§¦−¦§¨®§©¾̈´Ÿ¥½¨¬©§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ EÏ Ô˙� ÔÎ ‡Ï∑ואּורים הּנביאים על ׁשכינה הׁשרה ׁשהרי קֹוסמים, ואל מעֹוננים אל לׁשמע …≈»«¿¡…∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
החיים.ותּמים אור ְִֻ

(åè)éçàî Eaøwî àéáðéäìà äåäé Eì íé÷é éðîk EE ¨¦̧¦¦§§³¥«©¤̧Æ¨½Ÿ¦¨¦¬§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
:ïeòîLz åéìà¥¨−¦§¨«

i"yx£È�Ók EÈÁ‡Ó Ea¯wÓ∑וכן ּתחּתי, ל יקים ,מאחי מּקרּב ׁשאני לנביאּכמֹו .מּנביא ƒƒ¿¿≈«∆»…ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(72 'nr ci zegiy ihewl)

אלקיָך ה' לָך יקים . . מּקרּבָך טו)נביא מּיׂשראל(יח, הּקדׁש רּוח נסּתּלקה . . אחרֹונים נביאים ב)מּׁשּמתּו ט, מׁשמע(יומא ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

(ראה האחרֹונים הּנביאים לאחר ּגם הּקדׁש רּוח ׁשהיתה ּבחז"ל, מקֹומֹות ּבכּמה מפרׁש ואּולם הּזה. ּבּזמן נבּואה ׁשאין ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹלכאֹורה,

ּגּלּו אבלּפרקי ּכמּקדם, מצּויה הּנבּואה ׁשאין היא ׁשהּכונה לֹומר, צריְך ּכרחָך ועל הּׁשמים). מן לשו"ת ּבפתיחתֹו מרּגלית להרב יים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

הּלׁשֹון ּדּיּוק וזהּו לגמרי. ׁשּבטלה להּגיענסּתּלקהלא יֹותר קׁשה אּלא ּפסקה, ולא הּנבּואה ּבטלה לא ׁשּכן ּפסקה), אֹו ּבטלה (ולא ְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ּתימן, ּבאּגרת איתא מּכן ויתר ליׂשראלאליה. הּנבּואה ׁשהיהׁשּתחזר אדם אֹודֹות ׁשם ּכֹותב והרמב"ם תתקע"ו. אלפים ד' ּבׁשנת ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ספק. ּבאין נביא ׁשהּוא ּכל לעיני הֹוכיח הּזה הּמֹופת לזמּנֹו: ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹקרֹוב

(æè)éäìà äåäé íòî zìàL-øLà ìëkíBéa áøça E §¸Ÿ£¤¨©¹§¨¥¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§Ÿ¥½§¬
ì óñà àì øîàì ìäwäéäìà äåäé ìB÷-úà òîL ©¨−̈¥®Ÿ´ŸŸ¥À¦§¸Ÿ©Æ¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

àìå ãBò äàøà-àì úàfä äìãbä Làä-úàå§¤¨¥̧©§Ÿ¨¬©²Ÿ«Ÿ¤§¤¬−§¬Ÿ
:úeîàהחיים אור ¨«

(æé):eøac øLà eáéèéä éìà äåäé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥¨®¥¦−£¤¬¦¥«

(çé)éøáã ézúðå EBîk íäéçà áøwî íäì íé÷à àéáð̈¦̧¨¦¬¨¤²¦¤¬¤£¥¤−¨®§¨«©¦³§¨©Æ
:epeöà øLà-ìk úà íäéìà øaãå åéôa§¦½§¦¤´£¥¤½¥−¨£¤¬£©¤«

(èé)øaãé øLà éøác-ìà òîLé-àì øLà Léàä äéäå§¨À̈¨¦Æ£¤³«Ÿ¦§©Æ¤§¨©½£¤¬§©¥−
:Bnòî Løãà éëðà éîLa¦§¦®¨«Ÿ¦−¤§¬¥«¦«

ÔÓיד ÔB‰˙È ˙¯È z‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ È¯‡¬≈«¿«»»ƒ≈ƒ«¿»≈»¿ƒ
·‰È ÔÎ ‡Ï z‡Â ÔÈÚÓL ‡iÓq˜ ÔÓe ‡i��ÚÓ¿»¿«»ƒ«»«»»¿ƒ¿«¿»≈¿«

:C‰Ï‡ ÈÈ CÏ»¿»¡»»

ÈÈטו CÏ ÌÈ˜È È˙Âk CÈÁ‡Ó C�ÈaÓ ‡i·�¿ƒ»ƒ≈»≈«»¿»ƒ¿ƒ»¿»
:ÔeÏa˜z dpÓ C‰Ï‡¡»»ƒ≈¿«¿

Áa¯·טז C‰Ï‡ ÈÈ Ì„wÓ ‡zÏ‡L Èc ÏÎk¿…ƒ¿∆¿»ƒ√»¿»¡»»¿…≈
ÚÓLÓÏ ÛÒB‡ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‡Ï‰˜„ ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»»¿≈»»≈¿ƒ¿«
‡˙a¯ ‡˙M‡ ˙ÈÂ È‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï˜ ˙È»»≈¿»«¿»¡»«¿»∆»»«¿»

:˙eÓ‡ ‡ÏÂ „BÚ ÈÊÁ‡ ‡Ï ‡„‰»»»∆¡≈¿»≈

eÏÈlÓ:יז Èc e·ÈËB‡ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒƒ«ƒ

Ôz‡Âיח C˙Âk ÔB‰ÈÁ‡ BbÓ ÔB‰Ï ÌÈ˜‡ ‡i·�¿ƒ»¬ƒ¿ƒ¬≈¿»»¿∆≈
Ïk ˙È ÔB‰nÚ ÏlÓÈÂ dÓeÙa È˙‡e·� ÈÓb˙tƒ¿»≈¿»ƒ¿≈ƒ«≈ƒ¿»»

:dp„wÙ‡ Ècƒ¬«¿ƒ≈

ÏlÓÈיט Èc ÈÓb˙ÙÏ Ïa˜È ‡Ï Èc ‡¯·b È‰ÈÂƒ≈«¿»ƒ»¿«≈¿ƒ¿»«ƒ¿«≈
:dpÓ Úa˙È È¯ÓÈÓ ÈÓLaƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿«ƒ≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Èk.eÚÓLÈיד) 'B‚Â ÌÈBb‰יׁש ּפרּוׁש ƒ«ƒ¿ƒ¿¿ֵֵ
יּגידּו אׁשר את ּולקּבל לׁשמע ְְֲִִֵֶֶֶַַָֹלהם
המעֹוננים יֹודיעּום ּכי המעֹוננים ְְְְִִִִֶַַָלהם

ּבּמּזל, ּׁשרׁשּום ÔÎמה ‡Ï ‰z‡Âּפירּוׁש ֶַַַָָ¿«»…≈ֵ
אּלא ּכן ל העתידֹות הֹודעת תהא ְְֲִֵֵֶַָָָֹלא

וגֹו': אקים ְִִָָנביא
B‡הּדר זה על ÔÎירמז ‡Ï,'וגֹו ְִֶֶֶַַֹ…≈ְ

אּלא ּכמֹותם זה ּבמּצב אינ ְְְֵֵֶֶַָָָּפרּוׁש
ממׁשלּת ּתחת אלהי ה' ל ְְְְְֱֶֶַַַָָֹנתנם
ּכאֹומרֹו הּׁשמים צבא וכל הּמּזלֹות ְְְְִַַַַָָָָָּכל

ח') ּוכמֹו(ּתהּלים רגליו, ּתחת ׁשּתה ּכל ְְְִִַַַַָָָ
ז"ל קנ"ו:)ׁשּדרׁשּו צדק(ׁשּבת ּבּפסּוק ְֶֶֶַַָָָ

ואֹומרֹו לרגלֹו, ‡˜ÌÈיקראהּו ‡È·� ְְְְְִֵַָ»ƒ»ƒ
זה ּכפי סֹוף ּכל סֹוף להׁשיב ּבא ְְְִִֶָָָוגֹו'
ׁשּידעּו ּגדֹולה ּבהדרגה הּגֹוים ְְְְְִִֵֶַַָָָיהיּו
לזה יׂשראל, ּכן ּׁשאין מה ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָהעתידֹות
ׁשּכן ואּולי וגֹו', אקים נביא ְְִִֵֶַַָָָאמר

אֹוב ּבבעלת ּכׁשּׁשאל ׁשאּול (ש"אהבין ְְֲִֵֶַַַָָ
אֹוכ"ח) אֹוב לׁשאל ה' אסר לא ּכי ,ְִִַָֹֹ

אבל נביא ׁשּיקים ּבּמקֹום אּלא ְֲִִִִֶֶַָָָָָידעֹוני

ׁשאֹול לדעת יצטרכּו אם זה ְְִִֶַַַָָָזּולת
ּבהם: ְֲִֶָיׁשאלּו

ÏÎk.'B‚Âטז) zÏ‡L ¯L‡ׁשּבא אּולי ¿…¬∆»«¿»¿ֶַָ
ׁשאין לעצמם ּגרמּו ׁשהם ְְְֵֵֶֶַַָָלֹומר
הקהל ּביֹום ׁשאמרּו ּכמֹו נביאים ְְְְִִֶַָָָָֻּכּלם
הּנסּבב מּצער ּופחדּו ּוׁשמע אּתה ְְֲִִַַַַַַָָָָקרב
נביא להם יּתן ה' ּגם לזה ְִִֵֵֶֶַַָָָָמהּנבּואה
ויּגידּנּו, יבֹוא אליו לדּבר ְְְִִֵֵֶַַַָָָוהצרי
האמּור ּכל הּכתּוב אמר זה ְֶַַַַָָָָָּולטעם

ְִָָּבענין:
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(ë)øLà úà éîLa øác øaãì ãéæé øLà àéápä Cà©´©¨¦¿£¤´¨¦Á§©¥̧¨¹̈¦§¦À¥´£¤³
úîe íéøçà íéäìà íLa øaãé øLàå øaãì åéúéeö-àì«Ÿ¦¦¦Æ§©¥½©«£¤´§©¥½§¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥−

:àeää àéápä©¨¦¬©«
i"yx£¯a„Ï ÂÈ˙ÈeˆŒ‡Ï ¯L‡∑צ לחברֹואבל ‡ÌÈ¯Á.ּויתיו ÌÈ‰Ï‡ ÌLa ¯a„È ¯L‡Â∑ההלכה את ּכּון אפּלּו ¬∆…ƒƒƒ¿«≈ֲֲִִִֵַָ«¬∆¿«≈¿≈¡…ƒ¬≈ƒֲֲִִֵֶַָָ

הּמּתר את ּולהּתיר האסּור את אדם∑Óe˙.לאסר ּבידי מיתתן ׁשלׁשה פט)ּבחנק. סנהדרין ׁשמע,(ספרי. ּׁשּלא מה הּמתנּבא : ְֱִֶֶֶַַָָָֹֻ≈ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
נבּואתֹו את הּכֹובׁש אבל ּכֹוכבים. עבֹודת ּבׁשם והּמתנּבא לחברֹו, ונאמר לֹו נאמר ׁשּלא נביא,ּומה ּדברי על והעֹובר ְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
מעּמֹו אדרׁש "אנכי ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתתן עצמֹו, ּדברי על החיים."והעֹובר אור ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

(àë)øLà øácä-úà òãð äëéà Eááìa øîàú éëå§¦¬Ÿ©−¦§¨¤®¥¨Æ¥©´¤©¨½̈£¤¬
:äåäé Bøaã-àì«Ÿ¦§−§Ÿ̈«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡˙ ÈÎÂ∑ּומתנּבא עּזּור ּבן חנניה ּכׁשּיבא לֹומר אּתם כז)עתידין מּוׁשבים(ירמיה ה' ּבית ּכלי "הּנה : ¿ƒ…«ƒ¿»∆ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
עֹומד וירמיה מהרה", עּתה הּיםמּבבלה ועל העּמּודים [אל] על "ּבבלהוצֹווח יכניה עם ּגלּו ׁשּלא הּכלים יתר ועל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

צדקּיהּו ּגלּות עם .יּובאּו", ְִִִָָָ

(áë)àìå øácä äéäé-àìå äåäé íLa àéápä øaãé øLà£¤Á§©¥̧©¨¦¹§¥´§Ÿ̈À§Ÿ¦«§¤³©¨¨Æ§´Ÿ
àéápä Bøac ïBãæa äåäé Bøaã-àì øLà øácä àeä àáé̈½Ÿ´©¨½̈£¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈®§¨Æ¦§´©¨¦½

ñ :epnî øeâú àì¬Ÿ¨−¦¤«
i"yx£‡È·p‰ ¯a„È ¯L‡∑(ספרי)לאּֿדּברֹו אׁשר הּדבר "הּוא יבא, ׁשּלא ותראּו עליכם', לבא עתיד זה 'ּדבר ויאמר: ¬∆¿«≈«»ƒְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ

העתידֹות, על ּבּמתנּבא זֹו ּתאמר, ואם אֹותֹו. והרג הּואה'", ּברּו הּקדֹוׁש ּומּפי ,וכ ּכ 'עׂשּו ואמר: ׁשּבא הרי ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּכן אם אּלא לֹו, ּתׁשמע לא הּמצות, מּכל מאחת להּדיח ּבא ׁשאם נצטּוּו ּכבר אֹומר', ׁשהּואאני ל הּוא ממחה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻ

צר לפי הּכל יׂשראל, את לגּדר ּכדי הּבמֹות אּסּור ּבׁשעת ּבבמה ׁשהקריב הּכרמל ּבהר אלּיהּו ּכגֹון ּגמּור, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹצּדיק
ּתׁשמעּון" "אליו נאמר: לכ הּפרצה, ּוסיג epnÓ.ׁשעה ¯e‚˙ ‡Ï∑(שם)ולא חֹובה, עליו מּללּמד עצמ ּתמנע לא ְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָָ…»ƒ∆ְְְְְִִֵַַַָָָֹֹ

עליו ליענׁש .ּתירא ִֵֵָָָָ

ÈÓLaכ ‡Ób˙Ù ‡ÏlÓÏ ÚL¯È Èc ‡i·� Ì¯a¿«¿ƒ»ƒ«¿«¿«»»ƒ¿»»ƒ¿ƒ
ÌeLa ÏlÓÈ È„Â ‡ÏlÓÏ dz„wÙ ‡Ï Èc ˙È»ƒ»«≈ƒ≈¿«»»¿ƒ¿«≈¿

:‡e‰‰ ‡i·� ÏË˜˙ÈÂ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»¿ƒ¿¿≈¿ƒ»«

Ób˙t‡כא ˙È Úc� ÔÈcÎ‡ CaÏa ¯ÓÈ˙ È¯‡Â«¬≈≈«¿ƒ»∆¿≈ƒ«»ƒ¿»»
:ÈÈ dÏlÓ ‡Ï Ècƒ»«¿≈¿»

È‰Èכב ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡ÓLa ‡i·� ÏlÓÈ Ècƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿»«¿»¿»¿≈
‡Ï Èc ‡Ób˙Ù ‡e‰ Ìi˜˙È ‡ÏÂ ‡Ób˙Ùƒ¿»»¿»ƒ¿««ƒ¿»»ƒ»
ÏÁ„˙ ‡Ï ‡i·� dÏlÓ ÚL¯a ÈÈ dÏlÓ«¿≈¿»ƒ¿««¿≈¿ƒ»»ƒ¿«

:dpÓƒ≈
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C‡.'B‚Âכֿכב) „ÈÊÈ ¯L‡ ‡È·p‰צרי ««»ƒ¬∆»ƒ¿ִָ
אֹומרֹו א' אֹומרֹו‡C,לדעת ּגם ְַַָ«ְַ

„ÈÊÈ ¯L‡ידּבר אׁשר לֹומר הסּפיק ולא ¬∆»ƒְְְֲִִֵֶַַֹ
אֹומרֹו ב' E··Ïaוגֹו', ¯Ó‡˙ ÈÎÂ'וגֹו ְְ¿ƒ…«ƒ¿»¿ְ

¯a„È ¯L‡'וגֹו¯·c‰ ‰È‰È ‡ÏÂ'וגֹו ¬∆¿«≈ְ¿…ƒ¿∆«»»ְ
ׁשּלא ּׁשּצּוה מה יהיה לא ׁשאם ְְִִִִֶֶֶֶַָָֹֹּפׁשיטא

אֹומרֹו ג' ההּוא, הּדבר ה' ‡L¯ּדּבר ְִֵַַָָ¬∆
ÌLa ¯a„Èׁשּלפניו ּבּפסּוק לּמה ה' ¿«≈¿≈ְֶַָָָָָ

ה', ּבׁשם אמר זה ּובפסּוק ּבׁשמי ְְְִִֵֶַַָָָאמר
אֹומרֹו ‰c·¯ד' ‡e‰לֹו היה ׁשּלא ְ«»»ֶָָֹ

יֹודע ואני ה' דּברֹו לא אּלא ְֲִִֵֶַַַָֹלֹומר
ההּוא: להּדבר ְֵֶַַָָׁשחֹוזר

ÔÎ‡ּׁשאמר מה ּפי על הענין יתּבאר »≈ְְִִִֵֶַַַָָָָ
ואחאב יהֹוׁשפט ּבמעׂשה ְְְְֲִֵַַַָָָָהּנביא

ּגלעד רמֹות כ"ב)ּבמלחמת ׁשּכל(מ"א ְְְִִֶֶֶָָָ
עלה לאחאב ּדּברּו אחד ּפה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָהּנביאים
נתּגּלה ימלה ּבן מיכיהּו ּומּדברי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָוהצלח,

מּלפ יצא ׁשרּוח לפּתֹותהּדברים ה' ני ְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּובחּדּוׁשי ּבּמלחמה, ולּפל לעלֹות ְְְְֲִִִַַַַָָָֹאחאב
ּבתחּלה לּמה ּדקּדקּתי נביאים ּדברי ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָעל
ונתנּבא נבֹות רּוח מיכיהּו על ְְְִִֵַַַַָָָעבר
והצלח עלה ואמר הראׁשֹונים ְְְְֲִִִִֵַַַַָָּכּנביאים
ה' נבּואת ּדּבר אחרֹונה ּבנבּואה ְְְֲִִֵַַָָואח"כ
הרּוח ועל נבֹות, רּוח לפניו הֹועיל ְְְִַַַָָָָֹולא
ׁשליחּותֹו קּים לא אי אני ּתמּה ּכן ְֲִִִֵֵֵֵַַָֹּגם
למיכיהּו קׁשה עֹוד לעׂשֹות, יצא ְְֲֲִֶֶַָָָָאׁשר
ּומחׁשבֹותיו ח"ו ה' עצת ּבּטל ְְֲִֵַַָָָלּמה
רמֹות ּבמלחמת אחאב להּפיל ְְְְִִֶֶֶַַַָָָׁשחׁשב
לאחאב סֹודֹו וגּלה ּבא והּוא ְְְְְִִַָָָָּגלעד

ְַעצמֹו:
ÔÎ‡'ה העיר אׁשר הּדברים הנה הן »≈ְֲִִֵֵֵֶַָָ

ּגלּוי ׁשהּכל לפי ּדבריו, ְְְִֶַַָָָֹֹּבנעם
ׁשּתצא זמן יבֹוא ּכי הּבֹורא לפני ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָוצפּוי
והגם הּנביאים ותטעה מּלפניו ְְְְֲִִִֶַַַַַָָרּוח
הם, אנּוסים זה ּכל עם ּדּברּו ְֲִִִֵֶֶֶֶָׁשּׁשקר
הקּדים הּנביא ענׁש לצּוֹות ּכׁשּבא ְְְִִִֶֶֶַַָָָֹלזה

‰È·p‡ואמר C‡ּכּיֹוצא נביא מעט א ְַָ««»ƒִִֵֵַַָ
ימּות, ולא יקּום ולא ּדבר ׁשּידּבר ְְְֵֶֶַָָָָָֹֹּבזה

לֹומר ÈÊÈ„ודקּדק ¯L‡ׁשּלא להעיר ְְִֵַ¬∆»ƒְֲִֶַֹ
וגֹו' לדּבר יזיד אׁשר נביא אּלא ְְֲִִֵֶֶַָָָָימּות
הזיד ולא ׁשקר ׁשּדּבר נביא אבל ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹלֹומר
אין ׁשּזה נבֹות רּוח ׁשהטעהּו ְְִֵֶֶֶַָָּוכגֹון
ּבהסּכמת הרּוח ּכי ּדבר אׁשמת ְְְִַַַַַָָָָָָעליו
הם נקּיים מּצּדֹו והּמתנּבאים יצא ְְְְִִִִִִֵַַָָה'

ׁשּבסנהדרין והגם אמרּו(פ"ט.)מהעֹון. ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָ
ׁשרּוחׁשּצדקיהּו הגם חּיב ּכנענה ּבן ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָ

ׁשם ׁשאמרּו מּטעם הּוא הטעּתּו, ְְִִֶַַַָָָנבֹות
נביאים ב' אין למדן ליה ְְְִִֵֵֵֵַָּדהּוה
זה זּולת אבל אחד ּבסגנֹון ְְְְֲִִִֶֶַַָָמתנּבאים
נביאים מאֹות ׁשּד' והגם היה, ְֲִִֵֶַַָָָּפטּור
ּכן ּגם ימלה ּבן מיכיהּו וגם ּכן ְְְְִִֵֵֶַַָָָאמרּו
זה ּכל עם וגֹומר, והצלח עלה ְְְֲִֵֵֶַַַָָאמר
והרּוח להתנּבאֹות ּפיהם ּפתחּו ְְְְְִִֶַַָָָֻּכּלם
ׁשּנּבאּו ּוכׁשהרּגיׁשּו ּבפיהם ְְְְְִִִִִֶֶֶָּדּברה

mihtey zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'a iying meil inei xeriy

èé(à)éäìà äåäé úéøëé-ékäåäé øLà íéBbä-úà E ¦«©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤©¦½£¤Æ§Ÿ̈´
éäìàíäéøòá záLéå ízLøéå íöøà-úà Eì ïúð E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−¤©§¨®¦«¦§¾̈§¨«©§¨¬§¨«¥¤−

:íäézááe§¨«¥¤«

(á)äåäé øLà Eöøà CBúa Cì ìécáz íéøò LBìL̈¬¨¦−©§¦´¨®§´©§§½£¤Æ§Ÿ̈´
éäìà:dzLøì Eì ïúð E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−§¦§¨«

(â)lLå Cøcä Eì ïéëzEìéçðé øLà Eöøà ìeáb-úà zL ¨¦´§»©¤¼¤¼§¦©§¨Æ¤§´©§§½£¤¬©§¦«§−
éäìà äåäé:çöø-ìk änL ñeðì äéäå E §Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¾̈¨¬¨−¨¨Ÿ¥«©

i"yx£C¯c‰ EÏ ÔÈÎz∑ּפרׁשת על ּכתּוב היה מקלט ‡¯ˆE.ּדרכיםמקלט Ïe·bŒ˙‡ zLlLÂ∑מּתחּלת ׁשּיהא »ƒ¿«∆∆ְְְִִִַַָָָָָָָָ¿ƒ«¿»∆¿«¿¿ְְִִֵֶַ
מן וכן לׁשליׁשית, מּׁשנּיה וכן הּׁשנּיה, עד מּמּנה ׁשּיׁש מהל ּכׁשעּור מקלט, עיר ׁשל הראׁשֹונה העיר עד ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּגבּול

יׂשראל ארץ ׁשל הּׁשני הּגבּול עד .הּׁשליׁשית ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

(ã)äké øLà éçå änL ñeðé-øLà çöøä øác äæå§¤Æ§©´¨«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨¨®£¤̧©¤³
ìáa eäòø-úàìL ìîzî Bì àðN-àì àeäå úòã-é:íL ¤¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−¦§¬Ÿ¦§«Ÿ

(ä)Bãé äçcðå íéöò áèçì øòiá eäòø-úà àáé øLàå©«£¤Á¨¸Ÿ¤¥¥¬©©»©»©§´Ÿ¥¦¼§¦§¨̧¨³
eäòø-úà àöîe õòä-ïî ìæøaä ìLðå õòä úøëì ïæøbá©©§¤Æ¦§´Ÿ¨¥½§¨©³©©§¤Æ¦¨¥½¨¨¬¤¥¥−

:éçå älàä-íéøòä úçà-ìà ñeðé àeä úîå̈¥®À¨²¤©©¬¤«¨¦«¨¥−¤¨¨«

i"yx£B„È ‰Ác�Â∑מּכת להּפיל ידֹו", "ונׁשמטה לׁשֹון ידּה', 'ותתמרג ותרּגּומֹו: העץ, על הּגרזן להּפיל ּכׁשּבא ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
העץ, על ו)הּגרזן ּתֹוריא'(שמואל-ב מרגֹוהי 'ארי יֹונתן: ּתרּגם הּבקר", ׁשמטּו ıÚ‰ŒÔÓ."ּכי ÏÊ¯a‰ ÏL�Â∑(ז (מכות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ¿»«««¿∆ƒ»≈

והיא הּמתּבּקע, העץ מן לחתיכה הּברזל ׁשּיּׁשל אֹומרים מהם ויׁש מּקתֹו, הּברזל נׁשמט אֹומרים: מרּבֹותינּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָיׁש
והרגֹו .נּתזה ְֲִַָָ

‡C‰Ïא ÈÈ Èc ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈˆLÈ È¯‡¬≈¿≈≈¿»¡»»»«¿«»ƒ¿»¡»»
·˙È˙Â Ôep˙¯È˙Â ÔB‰Ú¯‡ ˙È CÏ ·‰È»≈»»«¿¬¿≈¿ƒ¿≈≈

:ÔB‰Èz··e ÔB‰ÈÂ¯˜a¿ƒ¿≈¿»≈

ÈÈב Èc CÚ¯‡ B‚a CÏ L¯Ùz ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿«¿»ƒ¿»
:d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿≈¿«

Ècג CÚ¯‡ ÌeÁz ˙È ˙l˙˙e ‡Á¯‡ CÏ Ôw˙z¿«≈»»¿»¿««»¿«¿»ƒ
Ïk Ônz ˜B¯ÈÚÓÏ È‰ÈÂ C‰Ï‡ ÈÈ Cp�ÒÁÈ«¿¿ƒ»¿»¡»»ƒ≈¿≈ƒ«»»

:‡ÏBË»̃»

Ècד Ìi˜˙ÈÂ Ônz ˜B¯ÚÈc ‡ÏBË˜ Ìb˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿«»»¿≈ƒ«»¿ƒ¿««ƒ
È�Ò ‡Ï ‡e‰Â dÚc�Ó ‡Ïa d¯·Á ˙È ÏeË˜Èƒ¿»«¿≈¿»«¿¿≈¿»»≈

:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓ˙‡Ó dÏ≈≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ

‡ÔÈÚה ıwÓÏ ‡L¯Áa d¯·Á ÌÚ ÏeÚÈ È„Â¿ƒ≈ƒ«¿≈¿À¿»¿ƒ«»ƒ
ÛÏzLÈÂ ÔÈÚ‡ ıwÓÏ ‡ÏÊ¯Ùa d„È ‚¯Ó˙˙Â¿ƒ¿¿≈¿≈¿«¿¿»¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿¿≈
˙eÓÈÂ d¯·Á ˙È ÁkLÈÂ ‡Ú‡ ÔÓ ‡ÏÊ¯t«¿¿»ƒ»»¿«¿«»«¿≈ƒ
ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ÔÓ ‡„ÁÏ ˜B¯ÚÈ ‡e‰≈ƒ«¬»ƒƒ¿«»»ƒ≈

:Ìi˜˙ÈÂ¿ƒ¿««
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ּבּדבר עֹוד לדּבר הֹוסיפּו לא א' ְְְִִֵַַָָֹּבסגנֹון
זה ועל צדקיהּו, ּכן ּׁשאין מה ְְְִֵֵֶֶֶַַַָהּזה
וגֹו': ּומת וגֹו' יזיד אׁשר ְְֲִֵֵֵֶָָיאמר

‰zÚÓeהּדבר ּנדע ּבּמה ׁשֹואל הּבן ּכאן ≈«»ֵֵֵֶַַַַָָָ
הּדבר יהיה ּׁשּלא מּמה ואם ְְְִִִֶֶַַָָֹוגֹו',
וכּיֹוצא הּמטעה נבֹות לרּוח ְְְְִֵֶַַַַַָָחיׁשינן
ּכיון הּנביא האיׁש יּומת ולּמה ְִִֵַַָָָָָָּבּה
וכּיֹוצא הטעּתֹו, ה' ּבדבר ׁשּיצא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשהרּוח
ּבא היה לא רמֹות ּבמעׂשה אם ְֲִֵַַָָָָָָֹּבּדבר
מיתה מתחּיבים היּו הּסֹוד וגּלה ְְְְִִִִִַַָָָָמיכיהּו
עׂשּו חמס לא על נביאים מאֹות ד' ְִִֵַָָָָֹּכל

אֹומרֹו והּוא מׁשּפט, אֹוהב ÈÎÂוה' ְְְִֵַָ¿ƒ
¯Ó‡˙'וגֹו‡Ï ¯L‡ ¯·c‰ Ú„� ‰ÎÈ‡ …«ְ≈»≈««»»¬∆…

,'‰ B¯acלּנביא ה' ּדבר ּכלל ּכאן ƒ¿ְִַַַָָָ
ועׂשה צא לרּוח ה' ּדבר ּכן ּגם ְְֲֵֵֵַַַַַָָוכלל

ֵּכן:
¯Ó‡Â‡È·p‰ ¯a„È ¯L‡אם ּפרּוׁש וגֹו' ¿»«¬∆¿«≈«»ƒְִֵ

ה' ּבׁשם נבּואתֹו יאמר ְְִֵַַָָֹהּנביא

ה', ּבׁשם לֹומר ּׁשּדקּדק מה ÏÂ‡והּוא ְְְִֵֵֶַַ¿…
¯·c‰ ‰È‰Èּבזדֹון ּכי ּתדע אז וגֹו' ƒ¿∆«»»ְְִֵַָָ

מּצד ּדּברֹו ּבא ולא ּפרּוׁש הּנביא ְְְִִִֵַַַָָֹּדּברֹו
רּוח ינּוח לא ּכי והּטעם ׁשהטעּתּו, ְְִִֶַַַַַַַָֹרּוח
אלהים ה' ּכי הּנכּבד ה' ּבׁשם ְְֱִִִֵֶֶַָֹׁשקר

אֹומרֹו והּוא ‡L¯אמת, ¯·c‰ ‡e‰ ְְֱֶ«»»¬∆
'‰ B¯a„ ‡Ïאֹומר ׁשאני הּוא ּפרּוׁש …ƒ¿ֲִֵֵֶ

ּבא לא וגם ה', ּדּברֹו ׁשּלא עליו ְְְִֶַָָָֹֹל
אֹומרֹו והּוא ּבזדֹון, אּלא ÔB„Êaּברּוח ְְְְֶַָָ¿»

B¯acׁשהגם אחר ּדבר יׁש אבל הּנביא, ƒ¿ֲֲִֵֵֶַַַָָָָ
לֹומר יכֹולה הּתֹורה ואין ׁשקר ְְֵֶֶֶַַָָׁשהּוא
הּנביא ּדּברֹו ּבזדֹון ה' ּדּברֹו לא ְְְְִִִַָָֹל
ה' ּבׁשם הּנביא ידּבר ּכׁשּלא ְְְְִֵֵֶַַָֹוהּוא
לרּוח לחּוׁש יׁש ׁשקר ׁשּיהיה ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָׁשהגם

נבֹות: ְַָּכרּוח
‰Ê·eּכי מיכיהּו ענין אדם לנפׁש יערב »∆ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָ

ולזה ה' ׁשם הזּכיר לא ְְְִִִִֵֶָָֹּבתחּלה
עד הרּוח ּדברי אּלא אֹומר היה ְִֵֵֶַַָָָָֹלא

אליו ואמר יהֹוׁשפט (דה"בׁשּנתחּכם ְְְִֵֵֶַַָָָָ
ט"ו) תדּברי"ח לא אׁשר מׁשּביע ְְֲֲֲִִֵֶַַֹאני

נתחּכם ּפרּוׁש ה', ּבׁשם אמת רק ְְֱִֵֵֵֵֶַַַאלי
ואמר ּכאן ה' ׁשהתנה הּתנאי לֹו ְְְִֶַַַַָָָלֹומר
מה לפי ה' ּבׁשם הּנביא ידּבר ְְְֲִִֵֵֶַַַָאׁשר
אם ּובזה ה', ּבׁשם ׁשּידּבר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָּׁשּפרׁשנּו
היה וכן מקֹום, ּתפּנה מטעה רּוח ְְְֵֵֶַַַָָָָיׁש
הּנביא ואמר ה' ׁשם אליו ְְְִִִֵֵֶַַָָָּכׁשהזּכיר
הּנביא ואמר נבֹות לֹו ּברח ה' ְְִֵַַַָָָָּבׁשם

ּׁשהּוא: ּבּמה ֱֶֶֶַָהאמת
‰Ê·eׁשּדקּדקנּו הּדקּדּוקים ּכל נתיּׁשבּו »∆ְְְְְִִִִֶַַַָ

והגם ּגלעד רמֹות נבּואת ְְְְֲִִַַַַָָּבענין
ה', ׁשם מיכיהּו ׁשהזּכיר מצינּו ְְִִִִֵֶֶָָֹׁשּלא
ׁשהזּכירֹו ּכיון הּוא קצר ּומקרא ְְְִִִִִֵֶָָָָהזּכירֹו
ׁשהזּכיר לּׁשם מיכיהּו וכּון ְְְְִִִִֵֵֶַָָָיהֹוׁשפט
מאֹומרֹו ּתקׁשה ולא אליו, ְְְְֵֵֶַָָָֹיהֹוׁשפט
וגֹו' מׁשּביע אני ּפעמים ּכּמה ְְְֲֲִִִַַָָָׁשם
ּכּמה ׁשהׁשּביעֹו ׁשּיראה ה' ְְְִִִֵֶֶֶַָּבׁשם
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èé(à)éäìà äåäé úéøëé-ékäåäé øLà íéBbä-úà E ¦«©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤©¦½£¤Æ§Ÿ̈´
éäìàíäéøòá záLéå ízLøéå íöøà-úà Eì ïúð E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−¤©§¨®¦«¦§¾̈§¨«©§¨¬§¨«¥¤−

:íäézááe§¨«¥¤«

(á)äåäé øLà Eöøà CBúa Cì ìécáz íéøò LBìL̈¬¨¦−©§¦´¨®§´©§§½£¤Æ§Ÿ̈´
éäìà:dzLøì Eì ïúð E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−§¦§¨«

(â)lLå Cøcä Eì ïéëzEìéçðé øLà Eöøà ìeáb-úà zL ¨¦´§»©¤¼¤¼§¦©§¨Æ¤§´©§§½£¤¬©§¦«§−
éäìà äåäé:çöø-ìk änL ñeðì äéäå E §Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¾̈¨¬¨−¨¨Ÿ¥«©

i"yx£C¯c‰ EÏ ÔÈÎz∑ּפרׁשת על ּכתּוב היה מקלט ‡¯ˆE.ּדרכיםמקלט Ïe·bŒ˙‡ zLlLÂ∑מּתחּלת ׁשּיהא »ƒ¿«∆∆ְְְִִִַַָָָָָָָָ¿ƒ«¿»∆¿«¿¿ְְִִֵֶַ
מן וכן לׁשליׁשית, מּׁשנּיה וכן הּׁשנּיה, עד מּמּנה ׁשּיׁש מהל ּכׁשעּור מקלט, עיר ׁשל הראׁשֹונה העיר עד ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּגבּול

יׂשראל ארץ ׁשל הּׁשני הּגבּול עד .הּׁשליׁשית ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

(ã)äké øLà éçå änL ñeðé-øLà çöøä øác äæå§¤Æ§©´¨«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨¨®£¤̧©¤³
ìáa eäòø-úàìL ìîzî Bì àðN-àì àeäå úòã-é:íL ¤¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−¦§¬Ÿ¦§«Ÿ

(ä)Bãé äçcðå íéöò áèçì øòiá eäòø-úà àáé øLàå©«£¤Á¨¸Ÿ¤¥¥¬©©»©»©§´Ÿ¥¦¼§¦§¨̧¨³
eäòø-úà àöîe õòä-ïî ìæøaä ìLðå õòä úøëì ïæøbá©©§¤Æ¦§´Ÿ¨¥½§¨©³©©§¤Æ¦¨¥½¨¨¬¤¥¥−

:éçå älàä-íéøòä úçà-ìà ñeðé àeä úîå̈¥®À¨²¤©©¬¤«¨¦«¨¥−¤¨¨«

i"yx£B„È ‰Ác�Â∑מּכת להּפיל ידֹו", "ונׁשמטה לׁשֹון ידּה', 'ותתמרג ותרּגּומֹו: העץ, על הּגרזן להּפיל ּכׁשּבא ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
העץ, על ו)הּגרזן ּתֹוריא'(שמואל-ב מרגֹוהי 'ארי יֹונתן: ּתרּגם הּבקר", ׁשמטּו ıÚ‰ŒÔÓ."ּכי ÏÊ¯a‰ ÏL�Â∑(ז (מכות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ¿»«««¿∆ƒ»≈

והיא הּמתּבּקע, העץ מן לחתיכה הּברזל ׁשּיּׁשל אֹומרים מהם ויׁש מּקתֹו, הּברזל נׁשמט אֹומרים: מרּבֹותינּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָיׁש
והרגֹו .נּתזה ְֲִַָָ

‡C‰Ïא ÈÈ Èc ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈˆLÈ È¯‡¬≈¿≈≈¿»¡»»»«¿«»ƒ¿»¡»»
·˙È˙Â Ôep˙¯È˙Â ÔB‰Ú¯‡ ˙È CÏ ·‰È»≈»»«¿¬¿≈¿ƒ¿≈≈

:ÔB‰Èz··e ÔB‰ÈÂ¯˜a¿ƒ¿≈¿»≈

ÈÈב Èc CÚ¯‡ B‚a CÏ L¯Ùz ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿«¿»ƒ¿»
:d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿≈¿«

Ècג CÚ¯‡ ÌeÁz ˙È ˙l˙˙e ‡Á¯‡ CÏ Ôw˙z¿«≈»»¿»¿««»¿«¿»ƒ
Ïk Ônz ˜B¯ÈÚÓÏ È‰ÈÂ C‰Ï‡ ÈÈ Cp�ÒÁÈ«¿¿ƒ»¿»¡»»ƒ≈¿≈ƒ«»»

:‡ÏBË»̃»

Ècד Ìi˜˙ÈÂ Ônz ˜B¯ÚÈc ‡ÏBË˜ Ìb˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿«»»¿≈ƒ«»¿ƒ¿««ƒ
È�Ò ‡Ï ‡e‰Â dÚc�Ó ‡Ïa d¯·Á ˙È ÏeË˜Èƒ¿»«¿≈¿»«¿¿≈¿»»≈

:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓ˙‡Ó dÏ≈≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ

‡ÔÈÚה ıwÓÏ ‡L¯Áa d¯·Á ÌÚ ÏeÚÈ È„Â¿ƒ≈ƒ«¿≈¿À¿»¿ƒ«»ƒ
ÛÏzLÈÂ ÔÈÚ‡ ıwÓÏ ‡ÏÊ¯Ùa d„È ‚¯Ó˙˙Â¿ƒ¿¿≈¿≈¿«¿¿»¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿¿≈
˙eÓÈÂ d¯·Á ˙È ÁkLÈÂ ‡Ú‡ ÔÓ ‡ÏÊ¯t«¿¿»ƒ»»¿«¿«»«¿≈ƒ
ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ÔÓ ‡„ÁÏ ˜B¯ÚÈ ‡e‰≈ƒ«¬»ƒƒ¿«»»ƒ≈

:Ìi˜˙ÈÂ¿ƒ¿««

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבּדבר עֹוד לדּבר הֹוסיפּו לא א' ְְְִִֵַַָָֹּבסגנֹון
זה ועל צדקיהּו, ּכן ּׁשאין מה ְְְִֵֵֶֶֶַַַָהּזה
וגֹו': ּומת וגֹו' יזיד אׁשר ְְֲִֵֵֵֶָָיאמר

‰zÚÓeהּדבר ּנדע ּבּמה ׁשֹואל הּבן ּכאן ≈«»ֵֵֵֶַַַַָָָ
הּדבר יהיה ּׁשּלא מּמה ואם ְְְִִִֶֶַַָָֹוגֹו',
וכּיֹוצא הּמטעה נבֹות לרּוח ְְְְִֵֶַַַַַָָחיׁשינן
ּכיון הּנביא האיׁש יּומת ולּמה ְִִֵַַָָָָָָּבּה
וכּיֹוצא הטעּתֹו, ה' ּבדבר ׁשּיצא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשהרּוח
ּבא היה לא רמֹות ּבמעׂשה אם ְֲִֵַַָָָָָָֹּבּדבר
מיתה מתחּיבים היּו הּסֹוד וגּלה ְְְְִִִִִַַָָָָמיכיהּו
עׂשּו חמס לא על נביאים מאֹות ד' ְִִֵַָָָָֹּכל

אֹומרֹו והּוא מׁשּפט, אֹוהב ÈÎÂוה' ְְְִֵַָ¿ƒ
¯Ó‡˙'וגֹו‡Ï ¯L‡ ¯·c‰ Ú„� ‰ÎÈ‡ …«ְ≈»≈««»»¬∆…

,'‰ B¯acלּנביא ה' ּדבר ּכלל ּכאן ƒ¿ְִַַַָָָ
ועׂשה צא לרּוח ה' ּדבר ּכן ּגם ְְֲֵֵֵַַַַַָָוכלל

ֵּכן:
¯Ó‡Â‡È·p‰ ¯a„È ¯L‡אם ּפרּוׁש וגֹו' ¿»«¬∆¿«≈«»ƒְִֵ

ה' ּבׁשם נבּואתֹו יאמר ְְִֵַַָָֹהּנביא

ה', ּבׁשם לֹומר ּׁשּדקּדק מה ÏÂ‡והּוא ְְְִֵֵֶַַ¿…
¯·c‰ ‰È‰Èּבזדֹון ּכי ּתדע אז וגֹו' ƒ¿∆«»»ְְִֵַָָ

מּצד ּדּברֹו ּבא ולא ּפרּוׁש הּנביא ְְְִִִֵַַַָָֹּדּברֹו
רּוח ינּוח לא ּכי והּטעם ׁשהטעּתּו, ְְִִֶַַַַַַַָֹרּוח
אלהים ה' ּכי הּנכּבד ה' ּבׁשם ְְֱִִִֵֶֶַָֹׁשקר

אֹומרֹו והּוא ‡L¯אמת, ¯·c‰ ‡e‰ ְְֱֶ«»»¬∆
'‰ B¯a„ ‡Ïאֹומר ׁשאני הּוא ּפרּוׁש …ƒ¿ֲִֵֵֶ

ּבא לא וגם ה', ּדּברֹו ׁשּלא עליו ְְְִֶַָָָֹֹל
אֹומרֹו והּוא ּבזדֹון, אּלא ÔB„Êaּברּוח ְְְְֶַָָ¿»

B¯acׁשהגם אחר ּדבר יׁש אבל הּנביא, ƒ¿ֲֲִֵֵֶַַַָָָָ
לֹומר יכֹולה הּתֹורה ואין ׁשקר ְְֵֶֶֶַַָָׁשהּוא
הּנביא ּדּברֹו ּבזדֹון ה' ּדּברֹו לא ְְְְִִִַָָֹל
ה' ּבׁשם הּנביא ידּבר ּכׁשּלא ְְְְִֵֵֶַַָֹוהּוא
לרּוח לחּוׁש יׁש ׁשקר ׁשּיהיה ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָׁשהגם

נבֹות: ְַָּכרּוח
‰Ê·eּכי מיכיהּו ענין אדם לנפׁש יערב »∆ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָ

ולזה ה' ׁשם הזּכיר לא ְְְִִִִֵֶָָֹּבתחּלה
עד הרּוח ּדברי אּלא אֹומר היה ְִֵֵֶַַָָָָֹלא

אליו ואמר יהֹוׁשפט (דה"בׁשּנתחּכם ְְְִֵֵֶַַָָָָ
ט"ו) תדּברי"ח לא אׁשר מׁשּביע ְְֲֲֲִִֵֶַַֹאני

נתחּכם ּפרּוׁש ה', ּבׁשם אמת רק ְְֱִֵֵֵֵֶַַַאלי
ואמר ּכאן ה' ׁשהתנה הּתנאי לֹו ְְְִֶַַַַָָָלֹומר
מה לפי ה' ּבׁשם הּנביא ידּבר ְְְֲִִֵֵֶַַַָאׁשר
אם ּובזה ה', ּבׁשם ׁשּידּבר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָּׁשּפרׁשנּו
היה וכן מקֹום, ּתפּנה מטעה רּוח ְְְֵֵֶַַַָָָָיׁש
הּנביא ואמר ה' ׁשם אליו ְְְִִִֵֵֶַַָָָּכׁשהזּכיר
הּנביא ואמר נבֹות לֹו ּברח ה' ְְִֵַַַָָָָּבׁשם

ּׁשהּוא: ּבּמה ֱֶֶֶַָהאמת
‰Ê·eׁשּדקּדקנּו הּדקּדּוקים ּכל נתיּׁשבּו »∆ְְְְְִִִִֶַַַָ

והגם ּגלעד רמֹות נבּואת ְְְְֲִִַַַַָָּבענין
ה', ׁשם מיכיהּו ׁשהזּכיר מצינּו ְְִִִִֵֶֶָָֹׁשּלא
ׁשהזּכירֹו ּכיון הּוא קצר ּומקרא ְְְִִִִִֵֶָָָָהזּכירֹו
ׁשהזּכיר לּׁשם מיכיהּו וכּון ְְְְִִִִֵֵֶַָָָיהֹוׁשפט
מאֹומרֹו ּתקׁשה ולא אליו, ְְְְֵֵֶַָָָֹיהֹוׁשפט
וגֹו' מׁשּביע אני ּפעמים ּכּמה ְְְֲֲִִִַַָָָׁשם
ּכּמה ׁשהׁשּביעֹו ׁשּיראה ה' ְְְִִִֵֶֶֶַָּבׁשם



mihteyמב zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'a iying meil inei xeriy

(å)BâéOäå Bááì íçé ék çöøä éøçà ícä ìàb ócøé-ït¤¦§ŸÁŸ¥̧©¹̈©«£¥´¨«Ÿ¥À©¦´¥©»§¨¼§¦¦²
àì ék úåî-ètLî ïéà Bìå Lôð eäkäå Cøcä äaøé-ék¦«¦§¤¬©¤−¤§¦¨´¨®¤§Æ¥´¦§©½̈¤Â¦´Ÿ

ìL ìBîzî Bì àeä àðN:íBL ¥¬²−¦§¬¦§«
i"yx£Ìc‰ Ï‡b Ûc¯ÈŒÔt∑רּבים מקלט וערי ּדר ל להכין אֹומר אני לכ. ∆ƒ¿……≈«»ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

(æ)ìL øîàì Eeöî éëðà ïk-ìò:Cì ìécáz íéøò L ©¥²¨«Ÿ¦¬§©§−¥®Ÿ¨¬¨¦−©§¦¬¨«

(ç)éäìà äåäé áéçøé-íàåòaLð øLàk Eìáb-úà E §¦©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§ª´§½©«£¤¬¦§©−
éúáàìúúì øac øLà õøàä-ìk-úà Eì ïúðå E ©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ¤¨¨½̈¤£¤¬¦¤−¨¥¬

éúáàì:E ©«£Ÿ¤«
i"yx£·ÈÁ¯ÈŒÌ‡Â∑ארץ ל לתת נׁשּבע וקדמֹוניּכאׁשר ּוקנּזי החיים.קיני אור ¿ƒ«¿ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

(è)éëðà øLà dúNòì úàfä äåönä-ìk-úà øîLú-ék¦«¦§ŸÁ¤¨©¦§¨̧©¹Ÿ©«£À̈£¤̧¨«Ÿ¦´
éäìà äåäé-úà äáäàì íBiä Eeöîåéëøãa úëììå E §©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤¬¤¦§¨−̈

ìL ãBò Eì zôñéå íéîiä-ìkìMä ìò íéøò LL ¨©¨¦®§¨«©§¨Æ§¬Æ¨´¨¦½©−©¨¬
:älàä̈¥«¤

i"yx£ÂLÏL „BÚ EÏ zÙÒÈ∑לבא לעתיד וׁשלׁש ּכנען ׁשּבארץ וׁשלׁש הּירּדן, ׁשּבעבר ׁשלׁש ּתׁשע: .הרי ¿»«¿»¿»…ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

(é)éäìà äåäé øLà Eöøà áø÷a é÷ð íc CôMé àìåE §³Ÿ¦¨¥Æ©´¨¦½§¤´¤©§§½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
éìò äéäå äìçð Eì ïúðô :íéîc E Ÿ¥¬§−©«£¨®§¨¨¬¨¤−¨¦«

(àé)eäkäå åéìò í÷å Bì áøàå eäòøì àðN Léà äéäé-éëå§¦¦«§¤¬¦Æ¥´§¥¥½§¨³©Æ§¨´¨½̈§¦¨¬
:ìàä íéøòä úçà-ìà ñðå úîå Lôð¤−¤¨¥®§¾̈¤©©−¤«¨¦¬¨¥«

i"yx£e‰Ú¯Ï ‡�N LÈ‡ ‰È‰ÈŒÈÎÂ∑מצוה על אדם עבר אמרּו: מּכאן לֹו". "וארב לידי: ּבא הּוא ׂשנאתֹו ידי על ¿ƒƒ¿∆ƒ≈¿≈≈ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָ
על ׁשעבר לפי חמּורה. מצוה על לעבר סֹופֹו יט)קּלה, נאמר:(ויקרא לכ ּדמים, ׁשפיכּות לידי לבא סֹופֹו תׂשנא", "לא ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

נפׁש' והּכהּו לרעהּו וארב איׁש יקּום 'וכי לכּתב: לֹו ׁשהיה וגֹו'", לרעהּו ׂשנא איׁש יהיה החיים."ּכי אור ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

‡¯Èו ‡ÏBË˜ ¯˙a ‡Óc Ï‡b ÛBc¯È ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿»≈¿»»«»»¬≈
‡Á¯‡ ÈbÒ˙ È¯‡ dp˜a„ÈÂ daÏ ÌÁÈ≈«ƒ≈¿«¿¿ƒ≈¬≈ƒ¿≈»¿»
ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ˙ÈÏ dÏÂ LÙ� dpÏË˜ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿≈≈«ƒƒ¿
:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓzÓ dÏ ‡e‰ È�Ò ‡Ï È¯‡¬≈»»≈≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ

˜¯ÔÈÂז ˙Ïz ¯ÓÈÓÏ C„wÙÓ ‡�‡ Ôk ÏÚ«≈¬»¿«¿»¿≈»¿«ƒ¿ƒ
:CÏ L¯Ùz«¿«»

„Èח ‡Ók CÓeÁz ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈzÙÈ Ì‡Â¿ƒ«¿≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ
Èc ‡Ú¯‡ Ïk ˙È CÏ ÔzÈÂ C˙‰·‡Ï ÌÈi«̃ƒ«¬»»»¿ƒ∆»»»«¿»ƒ

:C˙‰·‡Ï ÔzÓÏ ÏÈlÓ«ƒ¿ƒ««¬»»»

d„aÚÓÏט ‡„‰ ‡z„˜Ùz Ïk ˙È ¯h˙ È¯‡¬≈ƒ«»»«¿∆¿»»»¿∆¿¿«
ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈¿ƒ¿«»¿»
Ïk È‰BÓ„˜ Ô�w˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏÂ C‰Ï‡¡»»¿ƒ¿«¿»¿»¿«¿»√»ƒ»
˙Ïz ÏÚ ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz „BÚ CÏ ÛÒB˙Â ‡iÓBÈ«»¿≈»¿«ƒ¿ƒ«¿«

:ÔÈl‡ƒ≈

‡C‰Ïי ÈÈ Èc CÚ¯‡ B‚a ÈkÊ Ìc CÙzLÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿≈»««¿«¿»ƒ¿»¡»»
ÔÈc ˙·BÁ CÏÚ È‰ÈÂ ‡�ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»ƒ≈¬»«ƒ

:ÏBË˜cƒ¿

dÏיא ÔÓÎÈÂ d¯·ÁÏ È�Ò ¯·‚ È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈¿«»≈¿«¿≈¿ƒ¿«≈
˜B¯ÚÈÂ ˙eÓÈÂ LÙ� dpÁÓÈÂ È‰BÏÚ Ìe˜ÈÂƒ¬ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿≈ƒ

:ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ÔÓ ‡„ÁÏ«¬»ƒƒ¿«»»ƒ≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּלא אּולי ּכי ה', ּבׁשם לדּבר ְְְִִֵֵֶַַָֹּפעמים
יהֹוׁשפט ׁשל זה ּבדקּדּוק מיכיהּו ְְְְְִִִִֶֶָָָהרּגיׁש

אחרֹונה: ּבפעם ְֲֶַַַָָאּלא
B‡אינֹו ה' ּבׁשם מאמר ּכי ְְֲִֵֵֶַַָאפׁשר

אּלא מׁשּביע אני לּמאמר ְְֲֲֲִִִֶַַַַָָנסמ
ּבאחרֹונה, ׁשחּדׁש עצמֹו ּבפני ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָמאמר
מיכיהּו ּגּלה לּמה קׁשה לא זה ְְִִִֶֶָָָָָֹּולפי
יׁשּתּנה ולא העֹולם יחרב ּכי ה', ְְֱִִֶֶַַָָֹסֹוד
ׁשקר ּדבר על ׁשמֹו ליחד האמת ְְְְֱֵֶֶֶַַַָמקֹור
עׂשה ּפנים ּכל על ּכי ּגם ּומה ִִַַַָָָָח"ו,
אחאב אליו האמין לא ּכי ּפעּלתֹו ְְֱִִֵֶַַָָָָֹֻהרּוח
קּימת ה' מחׁשבת ונמצאת ונפל ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָועלה

אלהים ה' לׁשם הּׁשקר מתיחס ְְְֱִִֵֵֶֶַַֹֹולא
ֱֶאמת:

Ì‡Â.EÈ˙·‡Ïח) 'B‚Â ·ÈÁ¯Èּפרּוׁש ¿ƒ«¿ƒ¿«¬…∆ֵ
לעתיד הארץ ינחלּו הם ּכי ְְְֲִִִֵֶַָָָָעצמן
יׁשמרּו אם להם יּׂשג זה ואמר ְְְִִֶֶַַָָָֻלבֹוא,
ותהיה ויעׂשּוה הּתֹורה ּכל ְְְֲִֶֶַַָָָאת
ולא ה' מאהבת והעׂשּיה ְְְֲֲִִֵַַַָָָֹהּׁשמירה
ּבזה, יעמד אׁשר ההּוא הּדֹור ְֲֲִִֶֶַַַָָֹמּיראה,
ּכל לתת הּטֹוב ּדברֹו ה' יקים ְְִֵַָָָָָָּבימיו
יׂשראל ּביד ויעמיד עממין ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָהעׂשרה
לאבֹות לעׂשֹות ׁשהבטיח הּטֹוב ְֲִִֶַַַָָָּכל
ז"ל ורּבֹותינּו ּבתחּיה, עמדם ְְְְִִֵַָָָּביֹום

צ"ט:) העתידה(סנהדרין ׁשּגאּולה העירּו ְְְֲִִִֵֶֶַָָָ
ּדוקא: מאהבה ה' ּבעבֹודת ְְֲֲֵַַַַָָָּתלּויה

ÈÎÂ.'B‚Âיא) ‡�N LÈ‡ ‰È‰Èזֹו ּפרׁשה ¿ƒƒ¿∆ƒ≈¿ָָָ
ּדף מּכֹות ּבגמ' ּׁשאמרּו מה ְְִֶֶֶַַַָָרֹומזת
ׁשל ׂשרֹו עתיד טעּיֹות ׁשלׁשה ְִֶָָָָֹֻי"ב
מהם ואחד לבֹוא, לעתיד לטעֹות ְְְֱִִֵֶֶָָָאדֹום
ההֹורג קֹולטֹות מקלט ׁשערי ְְִֵֵֶַָָהּוא
ׁשל ׂשרֹו ּכי וידּוע מזיד, והּוא ְְְִִֵֵֶַָָּבׁשֹוגג

ׂשטן הּוא ס"מ הּוא ט"ז.)אדֹום (ב"ב ֱָָ
ּכאן, הּכתּוב העיד ועליו הרע יצר ְִֵֵֶַַָָָָָהּוא

N�‡ואמר LÈ‡ ‰È‰È Èkׂשֹונא אין ּכי ְַָƒƒ¿∆ƒ≈ִֵֵ
הּׂשנאה, מקֹור והּוא הרע ּכיצרֹו ְְְְְִִַַָָָָָלאדם
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(áé)ãéa Búà eðúðå íMî Búà eç÷ìå Bøéò éð÷æ eçìLå§¨«§Æ¦§¥´¦½§¨«§¬Ÿ−¦¨®§¨«§´ŸÀ§©²
:úîå ícä ìàbŸ¥¬©¨−¨¥«

(âé)ðéò ñBçú-àìáBèå ìàøNiî é÷pä-íã zøòáe åéìò E «Ÿ¨¬¥«§−¨¨®¦«©§¨¯©©¨¦²¦¦§¨¥−§¬
ñ :Cì̈«

i"yx£E�ÈÚ ÒBÁ˙Œ‡Ï∑(ספרי)יׂשראלים ׁשני ונמצאּו זה, את הֹורגים אנּו למה נהרג, ּכבר 'הראׁשֹון ּתאמרּו: ׁשּלא …»≈¿ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
.הרּוגים'? ֲִ

ß lel` 'b iyiy mei ß

(ãé)Eúìçða íéðLàø eìáb øLà Eòø ìeáb âéqú àì³Ÿ©¦Æ§´¥«£½£¤¬¨«§−¦«Ÿ¦®§©«£¨«§Æ
éäìà äåäé øLà õøàa ìçðz øLàEì ïúð E £¤´¦§©½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−

ñ :dzLøì§¦§¨«
i"yx£Ïe·b ‚Èq˙ ‡Ï∑מב)לׁשֹון למען(ישעיה חברֹו ׂשדה לתֹו לאחֹור הּקרקע חלּקת סימן ׁשּמחזיר אחֹור", "נסֹוגּו …«ƒ¿ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ

ׁשעֹובר חברֹו, ּתחּום העֹוקר על לּמד תּסיג"? "לא לֹומר: ּתלמּוד מה תגזל", "לא נאמר: ּכבר והלא ׁשּלֹו, את ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹֹהרחיב
לאוין, ּבׁשני עֹובר יׂשראל ּבארץ וגֹו'", ּתנחל אׁשר ּבנחלת" לֹומר: ּתלמּוד לארץ? ּבחּוץ אף יכל לאוין, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבׁשני

תגזל "לא מּׁשּום: אּלא עֹובר אינֹו לארץ ."ּבחּוץ ְְִִֵֵֶֶָָָֹֹ

(åè)úàhç-ìëìe ïåò-ìëì Léàa ãçà ãò íe÷é-àì«Ÿ¨Á¥̧¤¹̈§¦À§¨¨ŸÆ§¨©½̈
ét-ìò àèçé øLà àèç-ìëa|ét-ìò Bà íéãò éðL §¨¥−§£¤´¤«¡¨®©¦´§¥´¥¦À²©¦¬

ìL:øác íe÷é íéãò-äL §¨«¥¦−¨¬¨¨«
i"yx£„Á‡ „Ú∑(ב ׁשנים,(סוטה ׁשּבּתֹורה, עד ּכל אב: ּבנה אחדזה ּבֹו ל ּפרט ּכן אם hÁŒÏÎÏe‡˙.אּלא ÔÂÚŒÏÎÏ∑ ≈∆»ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ¿»»…¿»«»

עדּותֹו, על נענׁש חברֹו לׁשבּועהלהיֹות הּוא קם אבל ממֹון, ענׁש ולא ּגּוף ענׁש מנה(ספרי)לא לי 'ּתן לחברֹו: אמר . ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹֹ
לֹו ליּׁשבע חּיב לֹו, ׁשּיׁש מעידֹו אחד ועד ּכלּום', ּבידי ל 'אין לֹו: אמר ,'ׁשהלויתי.ÌÈ„Ú È�L ÈtŒÏÚ∑(עא (גיטין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ«ƒ¿≈≈ƒ

עדּותם ׁשּיכּתבּו הּדּיניםולא ּובין העדים ּבין ּתרּגמן ׁשּיעמד ולא ּדין, לבית ויׁשלחּו .ּבאּגרת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ

ÔnzÓיב d˙È Ôe¯a„ÈÂ dz¯˜ È·Ò ÔeÁlLÈÂƒ«¿»≈«¿≈¿ƒ¿¿»≈ƒ«»
:˙eÓÈÂ ‡Óc Ï‡b „Èa d˙È Ôe�zÈÂ¿ƒ¿»≈¿«»≈¿»ƒ

„Ìיג ÈcL‡ ÈlÙ˙e È‰BÏÚ C�ÈÚ ÒeÁ˙ ‡Ï»¿≈»¬ƒ¿«≈«¿ƒ»
:CÏ ·ËÈÈÂ Ï‡¯NiÓ ÈkÊ««ƒƒ¿»≈¿≈«»

˙eÓÈÁיד Èc C¯·Á„ ‡ÓeÁz È�L˙ ‡Ï»«¿≈¿»¿«¿»ƒ¿ƒ
ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ÔÒÁ˙ Èc Cz�ÒÁ‡a È‡Ó„«̃¿»≈¿«¬«¿»ƒ«¿≈¿«¿»ƒ¿»

:d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿≈¿«

ÏÎÏeטו ÔÈeÚ ÏÎÏ ¯·‚a „Á „È‰Ò Ìe˜È ‡Ï»¿»ƒ«ƒ¿«¿»«»»¿»
ÔÈ¯z ¯ÓÈÓ ÏÚ ‡ËÁÈ Èc ËÁ ÏÎa ÔÈ·BÁƒ¿»≈ƒ∆¿»«≈«¿≈
Ìi˜˙È ÔÈ„‰Ò ‡˙Ïz ¯ÓÈÓ ÏÚ B‡ ÔÈ„‰Ò»¬ƒ«≈«¿»»»¬ƒƒ¿««

:‡Ób˙tƒ¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

e‰Ú¯Ïּכי לּכל רעּות מראה הּוא ּכי ¿≈≈ְִִֵֶַַֹ
לֹו ׂשֹונא והּוא מיעצם, ְְְֲֵַָָָלטֹובתם
ורעּות, אהבה ּבדר רעתֹו ְְְֲֵֵֶֶַַָָָּומבּקׁש

·¯‡Âל יׁש ּכי להחטיאֹו לֹו ׁשאֹורב ¿»«ְְֲִִֵֵֶַ
האדם ׁשעֹוׂשה ראׁשֹונה ׁשעברה ֲִֵֶֶֶַַָָָָָָלדעת
מֹוצא ּובזה ּכׁשגגה אּלא עֹוׂשה ְִֵֵֶֶֶָָָָאינֹו
מקּדים ּגם לּנפׁש, לּכנס הּצר ְִִֵֶֶַַַַַַַָׁשער

ּכאֹומרֹו ד')להאדם לּפתח(ּבראׁשית ְְְְִֵֶַַָָָ
ּבאדם, המנגדֹו ּבא קדם רבץ ְְֵֶַַַַָָָָָֹֹחּטאת
הרע מעׂשה על ּפנים לֹו מסּביר ְֲִִֶַַַַַָָּגם
ּגדֹול אֹורב ל ואין טֹוב לרע ְְְֵֵַַָָֹויאמר
אֹומרֹו והּוא עליו, מתּגּבר ּובזה ְְְִִֵֶֶַָָָמּזה,

ÂÈÏÚ Ì˜Âׁשהיה לכן קדם ּכן ּׁשאין מה ¿»»»ֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
האדם ּבתֹו הל הּׂשערה (סּכהּכחּוט ְְֲֵֶַַָָָָָֻ

ויקּוםנ"ב:) יתּגּבר החטא ידי ְְְְְִֵֵֵַַַָועל
ָָעליו:

B¯ÓB‡ÂLÙ� e‰k‰Âׁשהּוא העיר ּכאן ¿¿¿ƒ»∆∆ִֵֶָ
אמר ולזה ס"מ על ְְֵֶַַַָָמדּבר
ּכי ּבנפׁשֹו ׁשחֹובל ּפרּוׁש נפׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַָוהּכהּו

הּנפׁש, ּתמּות החטא ידי ‡Ïעל Ò�Â ְְֵֵֶֶַַַָ¿»∆
˙Á‡הערים אחת אל ינּוס אם ּפרּוׁש ««ִִֵֶֶַַָָ

הּמקלט, מערי ׁשהיא עצמּה לּבצר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהאל
B¯ÈÚ È�˜Ê eÁÏLÂׁשל ּדין ּבית הם ¿»¿ƒ¿≈ƒִֵֵֶ

אדֹום, ׁשל הּׂשר ׁשל עיר ׁשהיא ְֱִִֶֶֶַַַָמעלה
B˙B‡ eÁ˜ÏÂיתנּוהּו הּמׁשּפט ּפי ועל ¿»¿ְְְִִִַַָ

ׁשּבּׁשמים: אבינּו הּוא הּדם ּגֹואל ְִִֵֶַַַַָָָּביד
B¯ÓB‡Â˙ÓÂז"ל אֹומרם סֹוד רמז ּכאן ¿¿»≈ְַָָָ

לח:) אצּבעֹו(סנהדרין מֹוׁשיט ְְְִִֶֶַָ

והּוא וׂשֹורפם, Ï‡bאֹומרֹוּבהם „Èa ְְְְֶָָ¿«…≈
˙ÓÂ Ìc‰ּבֹו ה' יד ּבנגיעת ּפרּוׁש «»»≈ְִִֵַַ

ׁשאמרּו ּולפי מעצמֹו, מת הּוא ְְְִֵֵֶֶַָָּבזה
על ּכן ּגם ּתהיה ס"מ הריגת ּכי ְֲִִִֵֶַַַז"ל
להמיתֹו ּבֹו ּתהיה ׁשּידם יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָידי

אמר לזה הּוא, ּברּו ה' ˙ÒBÁעם ‡Ï ֶַַָָָ…»
,ÂÈÏÚהרויחּו ׁשהּצּדיקים והגם »»ְֲִִִִֶַַַַ

ּדם אל להּביט להם יׁש ְְְִֵֶֶֶַָָָּבאמצעּותֹו,
ּבארבֹו, ׁשּׁשפ רּבים ּדמים ּכּמה ְְִִִֶַַַָָָָָנקי
ּבחינת נחלטת ּתהיה ל וטֹוב ְְְְֱִִֶֶֶֶַָָואז
הּטמאה רּוח ּבהּבטל ּכי ,ל ְְִִֵַַַָָָֻהּטֹוב
ּבמקֹומּה הּטֹוב ּבחינת נׁשלמת ְְְְִִִִֶֶֶַַָּתהיה

יׂשראל: ּבני ְְִֵֵֵֶָׁשהם



מג mihtey zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'b iyiy meil inei xeriy

(áé)ãéa Búà eðúðå íMî Búà eç÷ìå Bøéò éð÷æ eçìLå§¨«§Æ¦§¥´¦½§¨«§¬Ÿ−¦¨®§¨«§´ŸÀ§©²
:úîå ícä ìàbŸ¥¬©¨−¨¥«

(âé)ðéò ñBçú-àìáBèå ìàøNiî é÷pä-íã zøòáe åéìò E «Ÿ¨¬¥«§−¨¨®¦«©§¨¯©©¨¦²¦¦§¨¥−§¬
ñ :Cì̈«

i"yx£E�ÈÚ ÒBÁ˙Œ‡Ï∑(ספרי)יׂשראלים ׁשני ונמצאּו זה, את הֹורגים אנּו למה נהרג, ּכבר 'הראׁשֹון ּתאמרּו: ׁשּלא …»≈¿ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
.הרּוגים'? ֲִ

ß lel` 'b iyiy mei ß

(ãé)Eúìçða íéðLàø eìáb øLà Eòø ìeáb âéqú àì³Ÿ©¦Æ§´¥«£½£¤¬¨«§−¦«Ÿ¦®§©«£¨«§Æ
éäìà äåäé øLà õøàa ìçðz øLàEì ïúð E £¤´¦§©½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−

ñ :dzLøì§¦§¨«
i"yx£Ïe·b ‚Èq˙ ‡Ï∑מב)לׁשֹון למען(ישעיה חברֹו ׂשדה לתֹו לאחֹור הּקרקע חלּקת סימן ׁשּמחזיר אחֹור", "נסֹוגּו …«ƒ¿ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ

ׁשעֹובר חברֹו, ּתחּום העֹוקר על לּמד תּסיג"? "לא לֹומר: ּתלמּוד מה תגזל", "לא נאמר: ּכבר והלא ׁשּלֹו, את ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹֹהרחיב
לאוין, ּבׁשני עֹובר יׂשראל ּבארץ וגֹו'", ּתנחל אׁשר ּבנחלת" לֹומר: ּתלמּוד לארץ? ּבחּוץ אף יכל לאוין, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבׁשני

תגזל "לא מּׁשּום: אּלא עֹובר אינֹו לארץ ."ּבחּוץ ְְִִֵֵֶֶָָָֹֹ

(åè)úàhç-ìëìe ïåò-ìëì Léàa ãçà ãò íe÷é-àì«Ÿ¨Á¥̧¤¹̈§¦À§¨¨ŸÆ§¨©½̈
ét-ìò àèçé øLà àèç-ìëa|ét-ìò Bà íéãò éðL §¨¥−§£¤´¤«¡¨®©¦´§¥´¥¦À²©¦¬

ìL:øác íe÷é íéãò-äL §¨«¥¦−¨¬¨¨«
i"yx£„Á‡ „Ú∑(ב ׁשנים,(סוטה ׁשּבּתֹורה, עד ּכל אב: ּבנה אחדזה ּבֹו ל ּפרט ּכן אם hÁŒÏÎÏe‡˙.אּלא ÔÂÚŒÏÎÏ∑ ≈∆»ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ¿»»…¿»«»

עדּותֹו, על נענׁש חברֹו לׁשבּועהלהיֹות הּוא קם אבל ממֹון, ענׁש ולא ּגּוף ענׁש מנה(ספרי)לא לי 'ּתן לחברֹו: אמר . ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹֹ
לֹו ליּׁשבע חּיב לֹו, ׁשּיׁש מעידֹו אחד ועד ּכלּום', ּבידי ל 'אין לֹו: אמר ,'ׁשהלויתי.ÌÈ„Ú È�L ÈtŒÏÚ∑(עא (גיטין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ«ƒ¿≈≈ƒ

עדּותם ׁשּיכּתבּו הּדּיניםולא ּובין העדים ּבין ּתרּגמן ׁשּיעמד ולא ּדין, לבית ויׁשלחּו .ּבאּגרת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ

ÔnzÓיב d˙È Ôe¯a„ÈÂ dz¯˜ È·Ò ÔeÁlLÈÂƒ«¿»≈«¿≈¿ƒ¿¿»≈ƒ«»
:˙eÓÈÂ ‡Óc Ï‡b „Èa d˙È Ôe�zÈÂ¿ƒ¿»≈¿«»≈¿»ƒ

„Ìיג ÈcL‡ ÈlÙ˙e È‰BÏÚ C�ÈÚ ÒeÁ˙ ‡Ï»¿≈»¬ƒ¿«≈«¿ƒ»
:CÏ ·ËÈÈÂ Ï‡¯NiÓ ÈkÊ««ƒƒ¿»≈¿≈«»

˙eÓÈÁיד Èc C¯·Á„ ‡ÓeÁz È�L˙ ‡Ï»«¿≈¿»¿«¿»ƒ¿ƒ
ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ÔÒÁ˙ Èc Cz�ÒÁ‡a È‡Ó„«̃¿»≈¿«¬«¿»ƒ«¿≈¿«¿»ƒ¿»

:d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿≈¿«

ÏÎÏeטו ÔÈeÚ ÏÎÏ ¯·‚a „Á „È‰Ò Ìe˜È ‡Ï»¿»ƒ«ƒ¿«¿»«»»¿»
ÔÈ¯z ¯ÓÈÓ ÏÚ ‡ËÁÈ Èc ËÁ ÏÎa ÔÈ·BÁƒ¿»≈ƒ∆¿»«≈«¿≈
Ìi˜˙È ÔÈ„‰Ò ‡˙Ïz ¯ÓÈÓ ÏÚ B‡ ÔÈ„‰Ò»¬ƒ«≈«¿»»»¬ƒƒ¿««

:‡Ób˙tƒ¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

e‰Ú¯Ïּכי לּכל רעּות מראה הּוא ּכי ¿≈≈ְִִֵֶַַֹ
לֹו ׂשֹונא והּוא מיעצם, ְְְֲֵַָָָלטֹובתם
ורעּות, אהבה ּבדר רעתֹו ְְְֲֵֵֶֶַַָָָּומבּקׁש

·¯‡Âל יׁש ּכי להחטיאֹו לֹו ׁשאֹורב ¿»«ְְֲִִֵֵֶַ
האדם ׁשעֹוׂשה ראׁשֹונה ׁשעברה ֲִֵֶֶֶַַָָָָָָלדעת
מֹוצא ּובזה ּכׁשגגה אּלא עֹוׂשה ְִֵֵֶֶֶָָָָאינֹו
מקּדים ּגם לּנפׁש, לּכנס הּצר ְִִֵֶֶַַַַַַַָׁשער

ּכאֹומרֹו ד')להאדם לּפתח(ּבראׁשית ְְְְִֵֶַַָָָ
ּבאדם, המנגדֹו ּבא קדם רבץ ְְֵֶַַַַָָָָָֹֹחּטאת
הרע מעׂשה על ּפנים לֹו מסּביר ְֲִִֶַַַַַָָּגם
ּגדֹול אֹורב ל ואין טֹוב לרע ְְְֵֵַַָָֹויאמר
אֹומרֹו והּוא עליו, מתּגּבר ּובזה ְְְִִֵֶֶַָָָמּזה,

ÂÈÏÚ Ì˜Âׁשהיה לכן קדם ּכן ּׁשאין מה ¿»»»ֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
האדם ּבתֹו הל הּׂשערה (סּכהּכחּוט ְְֲֵֶַַָָָָָֻ

ויקּוםנ"ב:) יתּגּבר החטא ידי ְְְְְִֵֵֵַַַָועל
ָָעליו:

B¯ÓB‡ÂLÙ� e‰k‰Âׁשהּוא העיר ּכאן ¿¿¿ƒ»∆∆ִֵֶָ
אמר ולזה ס"מ על ְְֵֶַַַָָמדּבר
ּכי ּבנפׁשֹו ׁשחֹובל ּפרּוׁש נפׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַָוהּכהּו

הּנפׁש, ּתמּות החטא ידי ‡Ïעל Ò�Â ְְֵֵֶֶַַַָ¿»∆
˙Á‡הערים אחת אל ינּוס אם ּפרּוׁש ««ִִֵֶֶַַָָ

הּמקלט, מערי ׁשהיא עצמּה לּבצר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהאל
B¯ÈÚ È�˜Ê eÁÏLÂׁשל ּדין ּבית הם ¿»¿ƒ¿≈ƒִֵֵֶ

אדֹום, ׁשל הּׂשר ׁשל עיר ׁשהיא ְֱִִֶֶֶַַַָמעלה
B˙B‡ eÁ˜ÏÂיתנּוהּו הּמׁשּפט ּפי ועל ¿»¿ְְְִִִַַָ

ׁשּבּׁשמים: אבינּו הּוא הּדם ּגֹואל ְִִֵֶַַַַָָָּביד
B¯ÓB‡Â˙ÓÂז"ל אֹומרם סֹוד רמז ּכאן ¿¿»≈ְַָָָ

לח:) אצּבעֹו(סנהדרין מֹוׁשיט ְְְִִֶֶַָ

והּוא וׂשֹורפם, Ï‡bאֹומרֹוּבהם „Èa ְְְְֶָָ¿«…≈
˙ÓÂ Ìc‰ּבֹו ה' יד ּבנגיעת ּפרּוׁש «»»≈ְִִֵַַ

ׁשאמרּו ּולפי מעצמֹו, מת הּוא ְְְִֵֵֶֶַָָּבזה
על ּכן ּגם ּתהיה ס"מ הריגת ּכי ְֲִִִֵֶַַַז"ל
להמיתֹו ּבֹו ּתהיה ׁשּידם יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָידי

אמר לזה הּוא, ּברּו ה' ˙ÒBÁעם ‡Ï ֶַַָָָ…»
,ÂÈÏÚהרויחּו ׁשהּצּדיקים והגם »»ְֲִִִִֶַַַַ

ּדם אל להּביט להם יׁש ְְְִֵֶֶֶַָָָּבאמצעּותֹו,
ּבארבֹו, ׁשּׁשפ רּבים ּדמים ּכּמה ְְִִִֶַַַָָָָָנקי
ּבחינת נחלטת ּתהיה ל וטֹוב ְְְְֱִִֶֶֶֶַָָואז
הּטמאה רּוח ּבהּבטל ּכי ,ל ְְִִֵַַַָָָֻהּטֹוב
ּבמקֹומּה הּטֹוב ּבחינת נׁשלמת ְְְְִִִִֶֶֶַַָּתהיה

יׂשראל: ּבני ְְִֵֵֵֶָׁשהם
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ã ycew zegiyn zecewp ã(195 'nr hi zegiy ihewl)

ּדבר יקּום . . עדים ׁשני ּפי טו)על י)ּכתיב(יט, מג, ּבעֹולם.(יׁשעיה ה' את ּומגּלים 'מעידים' יׂשראל ׁשּבני הינּו ה', נאּום עדי אּתם ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

היא ועדּות ּגמּורה; עדּות צריכים לא לאגלּויי ּדעבידא מּלתא על ּגם עדּות; צריכים לא הּנגלה ּדבר ׁשעל ּבחסידּות, מבאר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹוהּנה

האדם. ּבעבֹודת אּלה ּבחינֹות ׁשלׁש לבאר ויׁש לגמרי. הּנעלם ּדבר על הּנגלהּדוקא ׁשּברּורּדבר ודעת, טעם ּפי על עבֹודה הינּו - ְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

לעׂשֹותּה. להתּגּלֹותׁשּצריכים העׂשּוי ּכלּדבר על ּבּׂשכל: ּתלּויה היא אְך ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה נפׁש, מסירּות ׁשל עבֹודה הינּו - ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ההלכה. לפי ּכְך על נפׁשֹו את למסר חּיב אם חּׁשּוב האדם עֹורְך לגמריּפרט הּנעלם הגּבלֹותּדבר ׁשּום ללא נפׁש מסירּות הינּו - ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

עבֹודה ּבעֹולם.זֹווחּׁשּובים. יתּברְך עצמּותֹו את מגּלה יתּברְך, עצמּותֹו עם הּנׁשמה עצם ׁשל העצמי הּקׁשר מּצד ׁשּבאה , ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

(æè):äøñ Ba úBðòì Léàa ñîç-ãò íe÷é-ék¦«¨¬¥«¨¨−§¦®©«£¬−¨¨«
i"yx£‰¯Ò Ba ˙B�ÚÏ∑העדּות מּכל הּזה העד ׁשהּוסר ׁשאינֹו, הייתםּדבר עּמנּו 'והלא להם: ׁשאמרּו ּכיצד? הּזאת. «¬»»ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ּפלֹוני' ּבמקֹום הּיֹום .(ספרי)ּבאֹותֹו ְְְִַָ

(æé)éðôì äåäé éðôì áéøä íäì-øLà íéLðàä-éðL eãîòå§¨«§¯§¥¨«£¨¦²£¤¨¤¬¨¦−¦§¥´§Ÿ̈®¦§¥³
:íää íéîia eéäé øLà íéèôMäå íéðäkä©«Ÿ£¦Æ§©´Ÿ§¦½£¤¬¦«§−©¨¦¬¨¥«

i"yx£ÌÈL�‡‰ŒÈ�L e„ÓÚÂ∑(ל עדּותן(שבועות להעיד ׁשּצריכין ולּמד ּבנׁשים, עדּות ׁשאין ולּמד מדּבר, הּכתּוב ּבעדים ¿»¿¿≈»¬»ƒְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
‰¯È·.מעּמד Ì‰ÏŒ¯L‡∑ּבעלי ‰'.הּדיןאּלּו È�ÙÏ∑ׁשּנאמר הּמקֹום, לפני עֹומדין ּכאּלּו להם ּדֹומה (תהליםיהיה ְָֻ¬∆»∆»ƒֲִֵֵַַƒ¿≈ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

יׁשּפט"פב) אלהים "ּבקרב :.Ì‰‰ ÌÈÓia eÈ‰È ¯L‡∑(כה ּבֹו(ר"ה לנהג אּתה צרי ּבדֹורֹו, ּכׁשמּואל ּבדֹורֹו יפּתח ְְֱִִֶֶֹֹ¬∆ƒ¿«»ƒ»≈ְְְְְִִִִֵַָָָֹ
.ּכבֹוד ָ

(çé)ø÷L ãòä ø÷L-ãò äpäå áèéä íéèôMä eLøãå§¨«§¬©«Ÿ§¦−¥¥®§¦¥³¥«¤̧¤Æ¨¥½¤−¤
:åéçàá äðò̈¨¬§¨¦«

i"yx£·ËÈ‰ ÌÈËÙM‰ eL¯„Â∑ּובחקירה ּבדריׁשה להזּמם הּבאים את וחֹוקרים ׁשּבֹודקים אֹותם, הּמזּמין ּפי .על ¿»¿«…¿ƒ≈≈ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָ
¯˜LŒ„Ú ‰p‰Â∑עד" ׁשּנאמר מקֹום ּבׁשניםּכל מדּבר", .הּכתּוב ¿ƒ≈≈∆∆ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָ

(èé)òøä zøòáe åéçàì úBNòì íîæ øLàk Bì íúéNòå©«£¦´¤½©«£¤¬¨©−©«£´§¨¦®¦«©§¨¬¨¨−
:Eaøwî¦¦§¤«

i"yx£ÌÓÊ ¯L‡k∑הרגּו אמרּו: מּכאן עׂשה, ּכאׁשר נהרגיןולא ה)אין ÂÈÁ‡Ï.(מכות ˙BNÚÏ∑לֹומר ּתלמּוד מה «¬∆»«ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ«¬¿»ƒְַַַ
ׁשּנאמר ּבחנק, ׁשהיא הּבֹועל ּכמיתת אּלא ּבׂשרפה, ׁשאינן נׂשּואה, ּכהן ּבת זֹוממי על לּמד כא)"לאחיו"? "היא(ויקרא : ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

לעׂשֹות זמם ּכאׁשר ולא לאחיו, לעׂשֹות זמם ּכאׁשר "לאחיו", ּכאן: נאמר לכ ּבֹועלּה, ולא היא ּתּׂשרף", ְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבאׁש
ׁשהרגה ׁשהעידּוה ּכגֹון איׁש, ּכזֹוממי נהרגין אּׁשה וזֹוממי לאיׁש, אּׁשה הּכתּוב הׁשוה מיתֹות ׁשאר ּבכל אבל ְְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָלאחֹותֹו,
ּבמיתת הזמה ּבהן לקּים ׁשּיׁש ּבמקֹום אּלא אחֹותֹו ּכאן מעט ׁשּלא ּבמיתתּה, נהרגין הּׁשּבת, את ׁשחּללה הּנפׁש, ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹאת

החיים.הּבֹועל אור ֵַ

·dטז ‡„‰Ò‡Ï ¯·‚a ¯˜L „È‰Ò Ìe˜È È¯‡¬≈¿»ƒ¿«ƒ¿»¿«¿»»≈
:‡ÈËÒ«¿»

ÈÈיז Ì„˜ ‡�Èc ÔB‰Ï Èc ÔÈ¯·b ÔÈ¯z ÔeÓe˜ÈÂƒ¿≈À¿ƒƒ¿ƒ»√»¿»
:Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ÔB‰È Èc ‡i�i„Â ‡i�‰k Ì„√̃»»¬«»¿«»«»ƒ¿¿«»»ƒ

L˜¯יח „È‰Ò ‡‰Â ˙e‡È ‡i�ic ÔeÚa˙ÈÂ¿ƒ¿¿«»«»»¿»»ƒ¿«
:È‰BÁ‡a „‰Ò‡ ‡¯˜L ‡„‰Ò»¬»ƒ¿»«¿««¬ƒ

aÚÓÏ„יט ·ÈMÁ È„ ‡Ók dÏ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿≈¿»ƒ«ƒ¿∆¿«
:C�ÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e È‰BÁ‡Ï«¬ƒ¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ì˙ÈNÚÂ.ÌÓÊיט) ¯L‡k BÏרּבֹותינּו «¬ƒ∆«¬∆»«ֵַ
אמרּו ה':)ז"ל הרגּו(מּכֹות מּכאן ְְִַָָָ

ּכאׁשר ולא זמם ּכאׁשר נהרגים ְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹאין
ּכאׁשר הּכתּוב אמר ּדלמא וקׁשה ְְֲִֶֶַַַָָָָָָעׂשה,
אּלא עׂשה לא אפּלּו להתחּיב ְְֲִִֵֶַַָָָָֹזמם
רעה לעׂשֹות וזמם סרה ענה אׁשר ְֲֲֵֵֶַַָָָָָָָמעת
על מעׂשה ּוכׁשּנעׂשה נתחּיב, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָלאחיו
וקֹורא ועׂשה זמם ּכאן יׁש ונהרג ְְְֱֵֵֶַַָָָָָידֹו

ואין ׁשעׂשה ונֹוסף זמם ּכן ּגם ּבֹו ְְֲִֵֵֶַַָָָָאני
הּדין: מן עֹונׁשין אין טענת ְֲִִִֵַַַָּכאן

ÔÎ‡לֹו ּׁשהיה מּמה היא הּדרׁשה עּקר »≈ְִִִֶַַַָָָָ
וחֹוזר אחיו על ענה ּכאׁשר ְֲִֵֶַַַָָָלֹומר
לֹו יעׂשּו ּבאחיו ענה ׁשקר ּׁשאמר ְְֲִֶֶֶַַַָָָָלמה
לחּיּוב יׁשנֹו זה ּובמאמר ענה, ְְְֲֲִֶֶֶַַָָָּכאׁשר
נכללים ׁשניהם נהרג לא ּבין נהרג ְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָֹּבין
אמר ּׁשּלא ּומה ענה, אׁשר ְְֲֶֶַַַָָָָֹּבמׁשמעּות

אׁשר זה לׁשֹון לבּקׁש והל הּכֹולל ְְֲֵֵֶֶַַַָָָלׁשֹון
ולא זמם ּדוקא לֹומר ּבא, לדּיּוק ְְְִַַַַָָָָֹזמם
אמרּו ּבּבריתא וז"ל ז"ל ּכדבריהם ְְְְְִֵֶַַָָָָָעׂשה

הּוא ק"ו לאו אביו לֹו לֹואמר אמר ִַַָָָָ
וכּו', הּדין מן עֹונׁשין אין רּבנּו ְְְִִִִֵֵַַַָלּמדּתנּו
ּבלא ּכי לדבריהם, מּזה להקׁשֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַֹאין
הּק"ו היה הּדין מן עֹונׁשין אין ְִִִֵַַַַָָטעם
לפטרן הּכתּוב ּבא ׁשּלא לֹומר ְְְִֶַַַַָָָָֹמכריח
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(ë)øáck ãBò úBNòì eôñé-àìå eàøéå eòîLé íéøàLpäå§©¦§¨¦−¦§§´§¦¨®§«ŸŸ¦̧©«£¹À©¨¨¬
:Eaø÷a äfä òøä̈¨²©¤−§¦§¤«

i"yx£e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ∑:הכרזה ׁשּצריכין ּדין'מּכאן ּבבית ׁשהזמּו על נהרגין ּופלֹוני ּפלֹוני .'איׁש ƒ¿¿¿ƒ»ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ

(àë)ðéò ñBçú àìåãé ïLa ïL ïéòa ïéò Lôða Lôð E §¬Ÿ¨−¥¤®¤´¤§¤À¤©³¦§©̧¦Æ¥´§¥½¨¬
ñ :ìâøa ìâø ãéa§¨−¤¬¤§¨«¤

i"yx£ÔÈÚa ÔÈÚ∑(פד וגֹו'(ב"ק ּבׁשן "ׁשן וכן ."ממֹון, «ƒ¿«ƒְְְֵֵֵָ

ë(à)íò áëøå ñeñ úéàøå Eáéà-ìò äîçìnì àöú-ék¦«¥¥̧©¦§¨¹̈©«Ÿ§¤À§¨¦¹¨³¨¤̧¤Æ©µ
éäìà äåäé-ék íäî àøéú àì Enî áøEìònä Cnò E ©´¦§½¬Ÿ¦−̈¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈©©«©§−

:íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk∑,לכאן מלחמה יציאת הּכתּוב ּדברסמ לּמלחמה. יֹוצא אבר מחּסר ׁשאין ל לֹומר ƒ≈≈«ƒ¿»»ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

אֹומר הּוא ּדוד וכן נֹוצח, אּתה למלחמה, ּתצא ׁשאם מבטח אּתה צדק, מׁשּפט עׂשית אם :ל לֹומר (תהליםאחר: ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
לעׁשקי"קיט) ּבלּֿתּניחני וצדק מׁשּפט "עׂשיתי :.E·È‡ ÏÚ∑ירחמּו לא ּכי עליהם ּתרחם אל ּכאֹויבים, ּבעיני יהיּו ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ«…¿∆ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַֹ

עלי.·Î¯Â ÒeÒ∑אֹומר הּוא וכן אחד, ּכסּוס ּכּלם חׁשּובים ו)ּבעיני, וכן:(שופטים אחד", ּכאיׁש מדין את "והּכית ֶָ»∆∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
אֹומר טו)הּוא ּפרעה"(שמות סּוס בא "ּכי :.EnÓ ·¯ ÌÚ∑רב אינֹו ּבעיני אבל רב, הּוא החיים.ּבעיני אור ְִֵַָֹ««ƒ¿ְְֲֵֵֵֶַַַָ

(á)-ìà øaãå ïäkä Lbðå äîçìnä-ìà íëáø÷k äéäå§¨¾̈§¨«¨§¤−¤©¦§¨¨®§¦©¬©Ÿ¥−§¦¤¬¤
:íòä̈¨«

i"yx£‰ÓÁÏn‰ŒÏ‡ ÌÎ·¯˜k∑ארצכם מּגבּול הּספר מן לצאתכם סמּו.Ô‰k‰ Lb�Â∑(מב לכ,(סוטה הּמׁשּוח ¿»»¿∆∆«ƒ¿»»ְְְְְְִִֵֶֶַַָָ¿ƒ««…≈ְַַָָ
מלחמה' 'מׁשּוח הנקרא ‡ÌÚ‰ŒÏ.והּוא ¯a„Â∑(שם)הּקדׁשּבלׁשֹון. ְְְְִִַַָָָ¿ƒ∆∆»»ְִֶַֹ

ÔeÙÒBÈכ ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ Ôe¯‡zLÈ„e¿ƒ¿»¬ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»¿
:C�Èa ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙Ùk „BÚ „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»»ƒ»»≈≈»

ÈÚ�‡כא ‡LÙ� ÛÏÁ ‡LÙ� C�ÈÚ ÒeÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿≈»«¿»√««¿»≈»
‡„È ÛÏÁ ‡„È ‡pL ÛÏÁ ‡pL ‡�ÈÚ ÛÏÁ√«≈»ƒ»√«ƒ»¿»√«¿»

:‡Ï‚¯ ÛÏÁ ‡Ï‚«̄¿»√««¿»

„··Cא ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¬»»¿»»««¬≈¿»»
ÏÁ„˙ ‡Ï CpÓ ÈbÒ ÌÚ ÔÈk˙¯e ÔÂÒeÒ ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈»»¿ƒƒ««ƒƒ»»ƒ¿«
C˜q‡c CcÚÒa d¯ÓÈÓ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔB‰pÓƒ¿¬≈¿»¡»»≈¿≈¿«¿»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

È¯˜˙ÈÂ·ב ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ÔBÎ·¯˜Ók È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿»¿«¬»»¿»»¿ƒ¿¿ƒ
:‡nÚ ÌÚ ÏlÓÈÂ ‡�‰k«¬»ƒ«≈ƒ«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכח ואין הּדברים ק"ו ׁשהרי הרגּו ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹאם
ׁשּלא קרא ּולאֹוקמי הּק"ו לדחֹות ְְְְְִִֵֶַָֹּבדּיּוק
אין רּבי ׁשּדחה מּטעם לא אם ְִִִִֵֶַַַָָֹּבדּיּוק,

הּדין: מן ְִִִַעֹונׁשין
Èk.'B‚Âא) ‰ÓÁÏnÏ ׁשרמז˙ˆ‡ אּולי ƒ≈≈«ƒ¿»»¿ֶַַָ

ּובא יצרֹו, עם האדם מלחמת ְְִִִֶֶַָָָָָהּכתּוב
ואמר ,מר מּלבבֹו ˙ˆ‡להסיר Èk ְְְִִֶַָָָֹƒ≈≈

‰ÓÁÏnÏ,מּמּנה ּגדֹולה ׁשאין הידּועה «ƒ¿»»ְְִֵֶֶַָָָ
קׁשים ּדברים ב' יׁש זֹו ּבמלחמה ְְְְִִִִֵֵָָָָוהּנה
ׁשאינֹו הּוא א' ּכחֹו, ׁשּמּתיׁשים ִִֵֶֶַָָָֹלאדם
ורגיל מלּמד ׁשהּוא ּכמֹו ּבמלחמה ְְְְְְִִֶָָָָָֻֻמלּמד
ׁשהרּכבת ב' הרע, יצרֹו זֹו מלחמה ְְְְִִִֶַַַָָָָּבמין
אׁשר ּבכל הּיצר ּדברי חֹובקת ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָהאדם
ולגזל לגנב האּסּור ּבעניני אליו ְְְְְְִִִִֵֵַָָֹֹֹיאמר
נפׁשֹו, ּתאּוה אׁשר ּכל ולאכל ְְְְְֱֲִֶֶֶַַָֹולגאֹות
הּתֹורה ּדברי אל מּלׁשמע ימנעהּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹוזה
ּבעברֹות ׁשּנכׁשל אחר ּגם ּומה ְְְֲִִֵֶַַַַַַָוהּמצוֹות,
ׁשּנֹולדּו הרע ּכחֹות ׁשּיתוּספּו ְְְִֶֶַַַָֹרּבֹות
ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הרעים ְְֲִִִֵֶַַָָָמּמעׂשיו

ּביניהם הּוא והרי אחרים ְֲֲִִֵֵֵֵֶַּבמקֹומֹות
הֹופכין: לּה ׁשאין ְֲִֵֶַָָָּכחררה

‰ÊÏואמר ּכאן ה' ּדבר ˙ˆ‡ּבא Èk »∆ְְַַָָָƒ≈≈
‰ÓÁÏnÏׂשכל ּבעיני ÒeÒוראית «ƒ¿»»ְְְְִִֵֵָָ

,·Î¯Âסּוס הּיצר ּׁשהּוא מה ּכנגד סּוס ¿∆∆ְֵֶֶֶֶַַ
האדם, ּכן ּׁשאינֹו מה לּמלחמה ְִֵֵֶַַָָָָָָמּוכן
ׁשּנֹוטה האדם הרּכבת ּכנגד ְְֶֶֶֶֶַַָָָָָרכב

ואֹומרֹו לּדברים, EnÓוחֹוׁשקת ·¯ ÌÚ ְְְְִֶֶַָ««ƒ¿
מּצד מּמּנּו ׁשּנתוּספּו הרע ּכחֹות ְְְִִִֶֶֶֶַַַָֹּכנגד
ּפי על אף ׁשאמרנּו, ּכמֹו הרעים ְְֲִִֶַַַַָָָָמעׂשיו

ואמר הּטֹוב ּדברֹו ּבא Ì‰Ó,כן ‡¯È˙ ‡Ï ְְֵַַָָָ…ƒ»≈∆
הּוא CnÚוהּטעם EÈ‰Ï‡ '‰ Èkּפרּוׁש ְַַַƒ¡…∆ƒ»ֵ

ּבכח לּמלחמה ּבא היית אם אמת ְְֱֲִִִֵֶַָָָָָֹהן
ּכיון אבל זֹו ּבמלחמה לעמד ּכח ּב ְְְֲֲִֵֵַַָָָָֹֹאין

ּכחֹו עּמ אלהי להציל,ׁשה' ּגדֹול ְֱֲִִֶֶַָָֹֹ
יתּבר ימינֹו לּטהר אדם ּכׁשּבא ְְְִִִִֵֶַָָָָָּכי
מצריו: יכניע והּוא לה' ונדּבק ְְְְְְְִִֵַַַַַָָמקּבלּתֹו

¯Ó‚ÂאמרÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÏÚn‰ּכי ¿»«ֶֹ«««¿≈∆∆ƒ¿«ƒִ
מפרק ה' ּכי חֹות מֹופת ְִֵֵֵֶָזה

והּוא ּומבררּה, הּקדּׁשה מן ְְְְְִִַַָָָָֻהּקלּפה
ּכּידּוע מּמצרים יׂשראל העלאת ְְֲִִִִֵַַַַַָָָסֹוד
ׁשּתתחּזק ּכדי האֹות ל וזה חן, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָליֹודעי

אֹומר הּוא וכן ל"ז)ּבּמלחמה, (ּתהּלים ְְְִִִֵֵַָָ

יעזבּנּו לא ה' וגֹו' לּצּדיק רׁשע ְְִֶֶַַַַָָֹצֹופה
ז"ל ואמרּו ל':)בידֹו, ׁשהּכתּוב(קּדּוׁשין ְְְִִֶַָָָ

על מתּגּבר ׁשהּוא הרע יצר על ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָמדּבר
מּידֹו: ּומּצילֹו עֹוזרֹו וה' ְִִַַָָָָהאדם

ÌÁl‰Ï.'B‚Â ÚÈLB‰Ï 'B‚Âלהּלחם ּפרּוׁש ¿ƒ»≈¿¿ƒ«¿ְִֵֵָ
ואֹומרֹו אֹויביכם, לאּבד ְְְְְֵֵֶַוגֹו'

ÚÈLB‰Ïמּבני ימּות ׁשּלא ּפרּוׁש וגֹו' ¿ƒ«ְְִֵֵֶָֹ
עּקר הּוא וזה ּבּמלחמה, אחד ְְְִִִֵֶֶַַָָָָיׂשראל
ּכבדה הּמלחמה ׁשּתהיה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָהּנס
מּבני אחד יּפקד ולא ְְְְִִֵֵֵֶֶָָֹּבאֹויביהם
ּבּמה נתּכּון לזה ּכי ואּולי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָיׂשראל,

הּכתּוב ּבתחּלת ‡ÌÎÈ‰Ïּׁשאמר '‰ ְִִֶַַַָָ¡…≈∆
להֹוׁשיע רחמים והּדין, הרחמים ְְְֲֲִִִִִִַַַַָהזּכיר
זה וזּולת אֹויביהם, לאּבד ּדין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָיׂשראל,
:הֹול אלהיכם ּכי ּבאֹומרֹו ּדי ְְֱִֵֵֶַָָֹהיה
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(ë)øáck ãBò úBNòì eôñé-àìå eàøéå eòîLé íéøàLpäå§©¦§¨¦−¦§§´§¦¨®§«ŸŸ¦̧©«£¹À©¨¨¬
:Eaø÷a äfä òøä̈¨²©¤−§¦§¤«

i"yx£e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ∑:הכרזה ׁשּצריכין ּדין'מּכאן ּבבית ׁשהזמּו על נהרגין ּופלֹוני ּפלֹוני .'איׁש ƒ¿¿¿ƒ»ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ

(àë)ðéò ñBçú àìåãé ïLa ïL ïéòa ïéò Lôða Lôð E §¬Ÿ¨−¥¤®¤´¤§¤À¤©³¦§©̧¦Æ¥´§¥½¨¬
ñ :ìâøa ìâø ãéa§¨−¤¬¤§¨«¤

i"yx£ÔÈÚa ÔÈÚ∑(פד וגֹו'(ב"ק ּבׁשן "ׁשן וכן ."ממֹון, «ƒ¿«ƒְְְֵֵֵָ

ë(à)íò áëøå ñeñ úéàøå Eáéà-ìò äîçìnì àöú-ék¦«¥¥̧©¦§¨¹̈©«Ÿ§¤À§¨¦¹¨³¨¤̧¤Æ©µ
éäìà äåäé-ék íäî àøéú àì Enî áøEìònä Cnò E ©´¦§½¬Ÿ¦−̈¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈©©«©§−

:íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk∑,לכאן מלחמה יציאת הּכתּוב ּדברסמ לּמלחמה. יֹוצא אבר מחּסר ׁשאין ל לֹומר ƒ≈≈«ƒ¿»»ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

אֹומר הּוא ּדוד וכן נֹוצח, אּתה למלחמה, ּתצא ׁשאם מבטח אּתה צדק, מׁשּפט עׂשית אם :ל לֹומר (תהליםאחר: ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
לעׁשקי"קיט) ּבלּֿתּניחני וצדק מׁשּפט "עׂשיתי :.E·È‡ ÏÚ∑ירחמּו לא ּכי עליהם ּתרחם אל ּכאֹויבים, ּבעיני יהיּו ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ«…¿∆ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַֹ

עלי.·Î¯Â ÒeÒ∑אֹומר הּוא וכן אחד, ּכסּוס ּכּלם חׁשּובים ו)ּבעיני, וכן:(שופטים אחד", ּכאיׁש מדין את "והּכית ֶָ»∆∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
אֹומר טו)הּוא ּפרעה"(שמות סּוס בא "ּכי :.EnÓ ·¯ ÌÚ∑רב אינֹו ּבעיני אבל רב, הּוא החיים.ּבעיני אור ְִֵַָֹ««ƒ¿ְְֲֵֵֵֶַַַָ

(á)-ìà øaãå ïäkä Lbðå äîçìnä-ìà íëáø÷k äéäå§¨¾̈§¨«¨§¤−¤©¦§¨¨®§¦©¬©Ÿ¥−§¦¤¬¤
:íòä̈¨«

i"yx£‰ÓÁÏn‰ŒÏ‡ ÌÎ·¯˜k∑ארצכם מּגבּול הּספר מן לצאתכם סמּו.Ô‰k‰ Lb�Â∑(מב לכ,(סוטה הּמׁשּוח ¿»»¿∆∆«ƒ¿»»ְְְְְְִִֵֶֶַַָָ¿ƒ««…≈ְַַָָ
מלחמה' 'מׁשּוח הנקרא ‡ÌÚ‰ŒÏ.והּוא ¯a„Â∑(שם)הּקדׁשּבלׁשֹון. ְְְְִִַַָָָ¿ƒ∆∆»»ְִֶַֹ

ÔeÙÒBÈכ ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ Ôe¯‡zLÈ„e¿ƒ¿»¬ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»¿
:C�Èa ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙Ùk „BÚ „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»»ƒ»»≈≈»

ÈÚ�‡כא ‡LÙ� ÛÏÁ ‡LÙ� C�ÈÚ ÒeÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿≈»«¿»√««¿»≈»
‡„È ÛÏÁ ‡„È ‡pL ÛÏÁ ‡pL ‡�ÈÚ ÛÏÁ√«≈»ƒ»√«ƒ»¿»√«¿»

:‡Ï‚¯ ÛÏÁ ‡Ï‚«̄¿»√««¿»

„··Cא ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¬»»¿»»««¬≈¿»»
ÏÁ„˙ ‡Ï CpÓ ÈbÒ ÌÚ ÔÈk˙¯e ÔÂÒeÒ ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈»»¿ƒƒ««ƒƒ»»ƒ¿«
C˜q‡c CcÚÒa d¯ÓÈÓ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔB‰pÓƒ¿¬≈¿»¡»»≈¿≈¿«¿»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

È¯˜˙ÈÂ·ב ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ÔBÎ·¯˜Ók È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿»¿«¬»»¿»»¿ƒ¿¿ƒ
:‡nÚ ÌÚ ÏlÓÈÂ ‡�‰k«¬»ƒ«≈ƒ«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכח ואין הּדברים ק"ו ׁשהרי הרגּו ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹאם
ׁשּלא קרא ּולאֹוקמי הּק"ו לדחֹות ְְְְְִִֵֶַָֹּבדּיּוק
אין רּבי ׁשּדחה מּטעם לא אם ְִִִִֵֶַַַָָֹּבדּיּוק,

הּדין: מן ְִִִַעֹונׁשין
Èk.'B‚Âא) ‰ÓÁÏnÏ ׁשרמז˙ˆ‡ אּולי ƒ≈≈«ƒ¿»»¿ֶַַָ

ּובא יצרֹו, עם האדם מלחמת ְְִִִֶֶַָָָָָהּכתּוב
ואמר ,מר מּלבבֹו ˙ˆ‡להסיר Èk ְְְִִֶַָָָֹƒ≈≈

‰ÓÁÏnÏ,מּמּנה ּגדֹולה ׁשאין הידּועה «ƒ¿»»ְְִֵֶֶַָָָ
קׁשים ּדברים ב' יׁש זֹו ּבמלחמה ְְְְִִִִֵֵָָָָוהּנה
ׁשאינֹו הּוא א' ּכחֹו, ׁשּמּתיׁשים ִִֵֶֶַָָָֹלאדם
ורגיל מלּמד ׁשהּוא ּכמֹו ּבמלחמה ְְְְְְִִֶָָָָָֻֻמלּמד
ׁשהרּכבת ב' הרע, יצרֹו זֹו מלחמה ְְְְִִִֶַַַָָָָּבמין
אׁשר ּבכל הּיצר ּדברי חֹובקת ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָהאדם
ולגזל לגנב האּסּור ּבעניני אליו ְְְְְְִִִִֵֵַָָֹֹֹיאמר
נפׁשֹו, ּתאּוה אׁשר ּכל ולאכל ְְְְְֱֲִֶֶֶַַָֹולגאֹות
הּתֹורה ּדברי אל מּלׁשמע ימנעהּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹוזה
ּבעברֹות ׁשּנכׁשל אחר ּגם ּומה ְְְֲִִֵֶַַַַַַָוהּמצוֹות,
ׁשּנֹולדּו הרע ּכחֹות ׁשּיתוּספּו ְְְִֶֶַַַָֹרּבֹות
ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הרעים ְְֲִִִֵֶַַָָָמּמעׂשיו

ּביניהם הּוא והרי אחרים ְֲֲִִֵֵֵֵֶַּבמקֹומֹות
הֹופכין: לּה ׁשאין ְֲִֵֶַָָָּכחררה

‰ÊÏואמר ּכאן ה' ּדבר ˙ˆ‡ּבא Èk »∆ְְַַָָָƒ≈≈
‰ÓÁÏnÏׂשכל ּבעיני ÒeÒוראית «ƒ¿»»ְְְְִִֵֵָָ

,·Î¯Âסּוס הּיצר ּׁשהּוא מה ּכנגד סּוס ¿∆∆ְֵֶֶֶֶַַ
האדם, ּכן ּׁשאינֹו מה לּמלחמה ְִֵֵֶַַָָָָָָמּוכן
ׁשּנֹוטה האדם הרּכבת ּכנגד ְְֶֶֶֶֶַַָָָָָרכב

ואֹומרֹו לּדברים, EnÓוחֹוׁשקת ·¯ ÌÚ ְְְְִֶֶַָ««ƒ¿
מּצד מּמּנּו ׁשּנתוּספּו הרע ּכחֹות ְְְִִִֶֶֶֶַַַָֹּכנגד
ּפי על אף ׁשאמרנּו, ּכמֹו הרעים ְְֲִִֶַַַַָָָָמעׂשיו

ואמר הּטֹוב ּדברֹו ּבא Ì‰Ó,כן ‡¯È˙ ‡Ï ְְֵַַָָָ…ƒ»≈∆
הּוא CnÚוהּטעם EÈ‰Ï‡ '‰ Èkּפרּוׁש ְַַַƒ¡…∆ƒ»ֵ

ּבכח לּמלחמה ּבא היית אם אמת ְְֱֲִִִֵֶַָָָָָֹהן
ּכיון אבל זֹו ּבמלחמה לעמד ּכח ּב ְְְֲֲִֵֵַַָָָָֹֹאין

ּכחֹו עּמ אלהי להציל,ׁשה' ּגדֹול ְֱֲִִֶֶַָָֹֹ
יתּבר ימינֹו לּטהר אדם ּכׁשּבא ְְְִִִִֵֶַָָָָָּכי
מצריו: יכניע והּוא לה' ונדּבק ְְְְְְְִִֵַַַַַָָמקּבלּתֹו

¯Ó‚ÂאמרÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÏÚn‰ּכי ¿»«ֶֹ«««¿≈∆∆ƒ¿«ƒִ
מפרק ה' ּכי חֹות מֹופת ְִֵֵֵֶָזה

והּוא ּומבררּה, הּקדּׁשה מן ְְְְְִִַַָָָָֻהּקלּפה
ּכּידּוע מּמצרים יׂשראל העלאת ְְֲִִִִֵַַַַַָָָסֹוד
ׁשּתתחּזק ּכדי האֹות ל וזה חן, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָליֹודעי

אֹומר הּוא וכן ל"ז)ּבּמלחמה, (ּתהּלים ְְְִִִֵֵַָָ

יעזבּנּו לא ה' וגֹו' לּצּדיק רׁשע ְְִֶֶַַַַָָֹצֹופה
ז"ל ואמרּו ל':)בידֹו, ׁשהּכתּוב(קּדּוׁשין ְְְִִֶַָָָ

על מתּגּבר ׁשהּוא הרע יצר על ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָמדּבר
מּידֹו: ּומּצילֹו עֹוזרֹו וה' ְִִַַָָָָהאדם

ÌÁl‰Ï.'B‚Â ÚÈLB‰Ï 'B‚Âלהּלחם ּפרּוׁש ¿ƒ»≈¿¿ƒ«¿ְִֵֵָ
ואֹומרֹו אֹויביכם, לאּבד ְְְְְֵֵֶַוגֹו'

ÚÈLB‰Ïמּבני ימּות ׁשּלא ּפרּוׁש וגֹו' ¿ƒ«ְְִֵֵֶָֹ
עּקר הּוא וזה ּבּמלחמה, אחד ְְְִִִֵֶֶַַָָָָיׂשראל
ּכבדה הּמלחמה ׁשּתהיה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָהּנס
מּבני אחד יּפקד ולא ְְְְִִֵֵֵֶֶָָֹּבאֹויביהם
ּבּמה נתּכּון לזה ּכי ואּולי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָיׂשראל,

הּכתּוב ּבתחּלת ‡ÌÎÈ‰Ïּׁשאמר '‰ ְִִֶַַַָָ¡…≈∆
להֹוׁשיע רחמים והּדין, הרחמים ְְְֲֲִִִִִִַַַַָהזּכיר
זה וזּולת אֹויביהם, לאּבד ּדין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָיׂשראל,
:הֹול אלהיכם ּכי ּבאֹומרֹו ּדי ְְֱִֵֵֶַָָֹהיה
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(â)íBiä íéáø÷ ízà ìàøNé òîL íäìà øîàå§¨©³£¥¤Æ§©´¦§¨¥½©¤̧§¥¦¬©²
-ìàå eàøéz-ìà íëááì Cøé-ìà íëéáéà-ìò äîçìnì©¦§¨−̈©«Ÿ§¥¤®©¥©´§©§¤À©¦«§¯§©

:íäéðtî eöøòz-ìàå eætçz©§§²§©©«©§−¦§¥¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÚÓL∑(שם)ׁשמע קריאת אּלא זכּות ּבכם אין אתכםאפּלּו ׁשּיֹוׁשיע אּתם ּכדאי ‡ÌÎÈ·È.ּבלבד, ÏÚ∑ ¿«ƒ¿»≈ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ«…¿≈∆

ׁשּנאמר יׂשראל, עם יהּודה ּכמלחמת זֹו אין עליכם; מרחמים אינם ּבידם, ּתּפלּו ׁשאם אחיכם, אּלּו כח)אין ב :(ד"ה ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
וּינעילּום וּילּביׁשּום מןֿהּׁשלל, הלּביׁשּו וכלֿמערּמיהם ּבּׁשביה, וּיחזיקּו בׁשמֹות אׁשרֿנּקבּו האנׁשים ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻ"וּיקמּו
ׁשמרֹון", וּיׁשּובּו אחיהם אצל עירֿהּתמרים יריחֹו ויביאּום לכלּֿכֹוׁשל, ּבחמרים וינהלּום ויסכּום וּיׁשקּום ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹֻוּיאכילּום

למלחמהאּל התחּזקּו לפיכ הֹולכים, אּתם אֹויביכם על eˆ¯ÚzŒÏ‡Â.א eÊtÁzŒÏ‡Â e‡¯ÈzŒÏ‡ ÌÎ··Ï C¯ÈŒÏ‡∑ ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ«≈«¿«¿∆«ƒ¿¿««¿¿¿«««¿
מב) ּבתריסיהם(סוטה מגיפין עֹוׂשין, העֹולם אּומֹות ׁשּמלכי ּדברים ארּבעה ּכנגד אזהרֹות לזהארּבע זה להּקיׁשן ּכדי ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ּפרסֹות ׁשעטת קֹול להׁשמיע אֹותם ּומצהילין ּבסּוסיהם ורֹומסים וינּוסּו, ׁשּכנגּדן אּלּו ׁשּיחפזּו קֹול, להׁשמיע ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּכדי
קֹול מׁשמיעי ּומיני ּבׁשֹופרֹות ותֹוקעין ּבקֹולם, וצֹווחין ÌÎ··Ï.סּוסיהם, C¯ÈŒÏ‡∑סּוסיםמּצהלֹות.e‡¯ÈzŒÏ‡∑ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ«≈«¿«¿∆ֲִִַ«ƒ¿

הּתריסין הּקרנֹות∑eÊtÁzŒÏ‡Â.מהגפת הּצוחה∑eˆ¯ÚzŒÏ‡Â.מּקֹול .מּקֹול ְֲִִֵַַָ¿««¿¿ְִַָ¿«««¿ְִַָָ

(ã)-íò íëì íçläì íënò Cìää íëéäìà äåäé ék¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½©«Ÿ¥−¦¨¤®§¦¨¥¬¨¤²¦
:íëúà òéLBäì íëéáéà«Ÿ§¥¤−§¦¬©¤§¤«

i"yx£'‰ Èk'B‚Â ÌÎÈ‰Ï‡∑ּבנצחֹונֹו ּבאּו ּפלׁשּתים מקֹום, ׁשל ּבנצחֹונֹו ּבאים ואּתם ודם, ּבׂשר ׁשל ּבנצחֹונֹו ּבאים הם ƒ¡…≈∆¿ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ
עּמֹו ונפלּו נפל סֹופֹו? היה מה ּגלית, ÌÎnÚ.ׁשל CÏ‰‰∑הארֹוןזה .מחנה ְְְִֶֶַָָָָָָ«…≈ƒ»∆ֲֵֶַָָ

(ä)äða øLà Léàä-éî øîàì íòä-ìà íéøèMä eøaãå§¦§´©«Ÿ§¦»¤¨¨´¥Ÿ¼¦«¨¦º£¤̧¨¨³
äîçìna úeîé-ït Búéáì áLéå Cìé Bëðç àìå Lãç-úéá©«¦¨¨Æ§´Ÿ£¨½¥¥−§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈

:epëðçé øçà Léàå§¦¬©¥−©§§¤«
i"yx£BÎ�Á ‡ÏÂ∑התחלה לׁשֹון ,חּנּו ּבֹו. ּדר epÎ�ÁÈ.לא ¯Á‡ LÈ‡Â∑זה הּוא נפׁש עגמת ׁשל .ודבר ¿…¬»ְְִַָָָֹ¿ƒ«≈«¿¿∆ְְֶֶֶֶַָָָ

(å)Búéáì áLéå Cìé Bìlç àìå íøk òèð øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¨©¬¤̧¤Æ§´Ÿ¦§½¥¥−§¨´Ÿ§¥®
:epìlçé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−§©§¤«

i"yx£BÏlÁ ‡ÏÂ∑הּדמים ולאכל ּבדמים, לחּללן אֹו ּבירּוׁשלים, לאכלן טעּונין ׁשהּפרֹות הרביעית, ּבּׁשנה ּפדאֹו לא ¿…ƒ¿ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
.ּבירּוׁשלים ִִַָ

(æ)áLéå Cìé dç÷ì àìå äMà Nøà øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¥©³¦¨Æ§´Ÿ§¨½̈¥¥−§¨´Ÿ
:äpçwé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−¦¨¤«¨

i"yx£‰ÓÁÏna ˙eÓÈŒÔt∑ׁשּימּות הּוא ּכדאי הּכהן, לדברי יׁשמע לא ׁשאם ימּות, ּפן .יׁשּוב ∆»«ƒ¿»»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

(ç)Léàä-éî eøîàå íòä-ìà øaãì íéøèMä eôñéå§¨«§´©«Ÿ§¦»§©¥´¤¨¨¼§¨«§À¦«¨¦³
ááì-úà ñné àìå Búéáì áLéå Cìé áálä Cøå àøiä©¨¥Æ§©´©¥½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®§¬Ÿ¦©²¤§©¬

:Bááìk åéçà¤−̈¦§¨«
i"yx£ÌÈ¯ËM‰ eÙÒÈÂ∑(מג מן(סוטה ּומׁשמיע מדּבר ׁשהּכהן הּכהן, ּדברי על זה מֹוסיפין "ויספּו"? ּכאן נאמר לּמה ¿»¿«…¿ƒְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

מדּבר ׁשֹוטר וזה, מׁשמיע; וׁשֹוטר מדּבר ּכהן ּוׁשליׁשי, וׁשני האיׁש", ּו"מי אתכם". "להֹוׁשיע עד יׂשראל", ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ"ׁשמע
מׁשמיע C¯Â.וׁשֹוטר ‡¯i‰··l‰∑חרב ולראֹות הּמלחמה ּבקׁשרי לעמד יכל ׁשאינֹו ּכמׁשמעֹו, אֹומר: עקיבא רּבי ְְִֵַַ«»≈¿««≈»ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

˜¯ÔÈ·Èג Ôez‡ Ï‡¯NÈ ÚÓL ÔB‰Ï ¯ÓÈÈÂ¿≈«¿¿«ƒ¿»≈«¿ƒƒ
ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«¬»»¿»»««¬≈¿»≈
Ôez‰a˙˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ÔBÎaÏ ÚeÊÈ ‡Ï»¿«ƒ¿»ƒ¿¬¿»ƒ¿««

:ÔB‰ÈÓ„wÓ Ôe¯·z˙ ‡ÏÂ¿»ƒ»¿ƒ√»≈

Á‚‡Ï‡ד ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Óc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»¬ƒ¿««√»≈«¬»»
:ÔBÎ˙È ˜¯ÙÓÏ ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ÌÚ ·¯˜ ÔBÎÏ¿¿»ƒ«¬≈¿»≈¿ƒ¿«»¿

ÔÓה ¯ÓÈÓÏ ‡nÚ Ì„˜ ‡iÎ¯Ò ÔeÏlÓÈÂƒ«¿»¿«»√»«»¿≈«»
C‰È dÎ�Á ‡ÏÂ ‡z„Á ‡˙È· ‡�· È„ ‡¯·b«¿»ƒ¿»≈»«¿»¿»»¿≈¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈ„ d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dpÎ�ÁÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»«¿¿ƒ≈

C‰Èו dÏÁ‡ ‡ÏÂ ‡Ó¯k ·Èˆ� Èc ‡¯·b ÔÓe»«¿»ƒ¿ƒ«¿»¿»«¬≈¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈc d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dplÁÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»¿«ƒ≈

C‰Èז d·Ò� ‡ÏÂ ‡˙z‡ Ò¯‡ Èc ‡¯·‚ ÔÓe»«¿»ƒ≈«ƒ¿»¿»»¿«¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈc d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dp·qÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»ƒ¿ƒ«

Ôe¯ÓÈÈÂח ‡nÚ ÌÚ ‡ÏlÓÏ ‡iÎ¯Ò ÔeÙÒBÈÂ¿¿»¿«»¿«»»ƒ«»¿≈¿
·e˙ÈÂ C‰È ‡aÏ ¯È·˙e ÏÁ„„ ‡¯·b ÔÓ»«¿»¿»≈¿ƒƒ»¿«ƒ
:daÏk È‰BÁ‡„ ‡aÏ ˙È ¯·zÈ ‡ÏÂ d˙È·Ï¿≈≈¿»ƒ¿«»ƒ»«¬ƒ¿ƒ≈
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על לכּסֹות ואּׁשה, וכרם ּבית על לחזר ּתֹורה לֹו ּתלתה ּולכ ׁשּבידֹו, מעברֹות הּירא אֹומר: הּגלילי יֹוסי רּבי ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשלּופה.
ּכרם, נטע אֹו ּבית, ּבנה 'ׁשּמא אֹומר: חֹוזר, והרֹואהּו עברה, ּבעלי ׁשהם יבינּו ׁשּלא ׁשּבידם, עברֹות ּבׁשביל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהחֹוזרים

אּׁשה' ארׂש החיים.אֹו אור ִֵַָ

(è)éøN eã÷ôe íòä-ìà øaãì íéøèMä úlëk äéäå§¨¨²§©¬Ÿ©«Ÿ§¦−§©¥´¤¨¨®¨«§²¨¥¬
ñ :íòä Làøa úBàáö§¨−§¬Ÿ¨¨«

i"yx£˙B‡·ˆ È¯N∑לחזר ׁשרֹוצה מי וכל ּבידיהם, ּברזל ׁשל וכּׁשילים ּומלאחריהם, מּלפניהם זקפין ׁשּמעמידין »≈¿»ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
'ׁשּובּו ּבדברים: ּולחּזקם הּנֹופלים את לזקף הּמערכה ּבקצה עֹומדים אדם ּבני זקפין, ׁשֹוקיו. את לקּפח ּבידן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹהרׁשּות

ניסה' נפילה, ׁשּתחּלת ּתנּוסּו, ולא הּמלחמה .אל ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ

ß lel` 'c ycew zay ß

(é)ì äéìà úàø÷å äéìò íçläì øéò-ìà áø÷ú-ék:íBìL ¦«¦§©´¤¦½§¦¨¥−¨¤®¨§¨¨¬¨¥¤−¨§¨«
i"yx£¯ÈÚŒÏ‡ ·¯˜˙ŒÈk∑הרחקת לכלֿהערים ּתעׂשה "ּכן ּבענין: ׁשּמפרׁש ּכמֹו מדּבר, הּכתּוב הרׁשּות ּבמלחמת ƒƒ¿«∆ƒְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ

החיים."וגֹו' אור ְ

nÚ‡ט ÌÚ ‡ÏlÓÏ ‡iÎ¯Ò ÔeˆLÈ „k È‰ÈÂƒ≈«¿≈»¿«»¿«»»ƒ«»
:‡nÚ LÈ¯a ‡ÏÈÁ È�a¯ ÔepÓÈÂƒ««»≈≈»¿≈«»

dÏÚי (‡·¯˜) ‡Á‚‡Ï ‡z¯˜Ï ·¯˜˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«¿»«¬»»¿»»¬«
:ÌÏLc ÔÈlÓ dÏ È¯˜˙Â¿ƒ¿≈«ƒƒƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÈÓ.'B‚Âח) ‡¯i‰ LÈ‡‰ז"ל רּבֹותינּו ƒ»ƒ«»≈¿ֵַ
מ"ד.)אמרּו מעברֹות(סֹוטה הּירא זה ְֲֵֵֵֶַָָָ

אֹומרֹו ּדר על ּפרּוׁש (יׁשעי'ׁשּבידֹו, ְְְְֵֶֶֶַַָָ

ׁשּיׁשל"ג) מי ׁשּכל חּטאים, בצּיֹון ְֲִִִֵֶֶַָָָּפחדּו
מעצמֹו, וחרד ירא לּבֹו עברֹות ְְְֲִֵֵֵֵַָָָּבידֹו
עברֹות ּבידֹו ׁשּיׁש יֹודע אינֹו ְֲֲִֵֵֵֵֶַַָואפּלּו
ּבּמלחמה ּבלבבֹו הּנכנס ְְְִִִַַַַַָָָָהּפחד
ורּבֹותינּו עברֹות, ּבידֹו יׁש ּכי ְְֲִִֵֵֵֵַָּתֹודיעהּו

הּירּוׁשלמי)ז"ל ּבׁשם נ"ד סי' ׁשערּו(או"ח ְְְֲִִִֵַַ
מּיֹוצרֹו הּפחד ּבלּבֹו ׁשּיּכנס ְְִִִֵֶֶַַַָָהעֹון
ּבין ׁשּדּבר אּלא ּבידֹו אין ְֲִִֵֵֵֶֶֶָָׁשאפּלּו
הּנכנס ּכי והּטעם ליֹוצר, ְְְְִִִֵַַַַַַָיׁשּתּבח
להּנצל נס לֹו לעׂשֹות צרי ְְֲִִִֵֵַַָָָָלּמלחמה
הרע מּבחינת ׁשּבידֹו וכל אֹויב ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָמחרב

יפחידֹו: ּומּזלֹו לּנס ראּוי ְִֵֵַַַָָאינֹו
Èk.'B‚Âי) תרמז˙˜¯· זֹו ּפרׁשה אּולי ƒƒ¿«¿ְִַָָָֹ

הּזהר ּבספר הרׁשּב"י ּׁשאמר ּפי ְְִִֵֶֶַַַַַָָֹעל
ס"ב.) נׁשמה(ח"ב ׁשֹולח ב"ה האדֹון ְִֵַָָָָּכי

להדריכֹו העליֹון מעֹולם להאדם ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָיתרה
האדם יּמלט ּובאמצעּותּה יׁשר ְְְִֵֶֶֶָָָָָָָָּבדר
ואמר לּנׁשמה ה' וצּוה Èkמהּמחטיאֹו, ְְְֲִִֵַַַַָָָָƒ

¯ÈÚ Ï‡ האדם˙˜¯· ּגּוף הּוא זה ƒ¿«∆ƒֶָָָ
הּזהר ּבספר ּכאֹומרם עיר (ז"חׁשּנקרא ְְְְִִֵֶֶַַָָֹ

צ"ז) עיררּות וז"ל קטּנה עיר ְְִִַַָָּבּפסּוק
לּמלחמה ע"כ, נׁש ּדבר ּגּופא ּדא ְְְִַַַָָָָָָקטּנה
מּיד האדם להּציל ּכח צרי ְִִִִַַַָָָָֹּכי

ְִַמרׁשיעֹו:
˜c˜„Âלֹומר‰ÈÏÚהעיר ּבׁשביל ּפרּוׁש ¿ƒ¿≈ַ»∆»ְִִִֵָ

ּדר על הרע מּיצר ְְִֵֶֶֶַַַָָלמּלטּה

ט')אֹומרֹו ּומּלט(קהלת וגֹו' אליה ּובא ְְִֵֶֶֶַָָֹ
ּבחכמתֹו ל"ב:)העיר Â˜¯‡˙,(נדרים ְְְִִָָָָ¿»»»
ÌBÏLÏ ‰ÈÏ‡אליה ּתבֹוא ׁשּלא ּפרּוׁש ≈∆»¿»ֵֵֶֶָָֹ

מן הּטֹוב לדר להּטֹותֹו ְְְִִִֶֶֶַַּבפסיעֹותי
ּבקרּב ּבתחּלה אּלא הּקצה, אל ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָהּקצה
ּגם יעׂשה ׁשעׂשה לׁשלֹום אליה ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָּתקרא
ויּתן ּובּבא ּבּזה ויהנה העליֹון ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָלעֹולם
ּגם ּכי לרּוחנּיּות וחלק לּגּופניּות ְִִִֵֵֶֶַַָָָחלק
למזֹונֹות האדם צרי העליֹון ְְִִֶָָָָָָָלעֹולם
עֹולם ּבעד הּזה ּבעֹולם יטריח לא ְְְִִֶַַַַָָָֹואם
ויאבד יּגיעֹו ׁשּלא נמצא ּכן, ּגם ְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹהּבא
ׁשלֹום ּדברי יּקרא זה ודר ועד ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָלעֹולם

הּבּצּוע: ִֶַַׁשהּוא
B¯ÓB‡Â.ÌBÏL Ì‡ ‰È‰Âוהיה ּפרּוׁש ¿¿¿»»ƒ»ְֵָָ

ׁשלֹום אם היא ׂשמחה ְְִִִָָלׁשֹון
ואמר ,ּתענ‰Á˙Ùeצר אין ּפרּוׁש ְְַַַָ»¿»ֵֵֶֹ

ּכפתחֹו יפּתח ואם לבד ּפתיחה ְְְְְְִִִִֶַַָָאּלא
ׁשל ּכפתחֹו לֹו יפּתח הקב"ה מחט ְְְִִֶֶַַַׁשל

אמר ּׁשּגמר מה והּוא Ïkאּולם, ‰È‰Â ְֶֶַַָָֹ¿»»»
d· ‡ˆÓp‰ ÌÚ‰ושס"ה אברים רמ"ח »»«ƒ¿»»ְִֵָ

יׁשּתעּבד הּכל ּביןּגידים לּנׁשמה, ְְְִִִֵֵַַַָָֹ
לעׂשֹות למס יהיּו עׂשה מצוֹות ְְְְֲֲִִִִֵַַַּבבחינת
ּבבחינת ּבין וכּו', ּובממֹונם ְְְְִִֵַָָָּבגּופם

ּתעׂשה לא ּכעבדEe„·ÚÂמצוֹות ּפרּוׁש ְֲִֶַֹ«¬»ְֵֶֶ
ימין מּדבריו נטֹות לבל מרּבֹו ְְְִִֵֵַַַָָָָהּירא

ְֹּוׂשמאל:
B¯ÓB‡Â.'B‚Â ÌÈÏL˙ ‡Ï Ì‡Âאם ּפרּוׁש ¿¿¿ƒ…«¿ƒ¿ִֵ

ונטתה העיר הׁשלימה ְְְִִִָָָָֹלא
מקרה יקר ולפעמים ,ּדר מּני ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶָָאׁשּוריה

מעׂשיו להטיב האדם ׁשהתחיל ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשאחר
להאדם זה ּוכׁשארע אחֹורנית, ְְֲִֵֶֶַָָָָָיׁשּוב
יֹותר עליו יצרֹו ויתחּזק רׁשע ְְְְִִִֵֵֶַַַָָיגּדיל
והּוא הּנׁשמה, עם להּלחם ְְְִִִִֵַָָָָָמּבראׁשֹונה

ÓÁÏÓ‰אֹומרֹו EnÚ ‰˙NÚÂ'ה יצו ְ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»»ְַ
ּוכמאמרם ּבסּגּופים העיר על ְְֲִִִַַָָָָלצּור

ה'.)ז"ל יצר(ּברכֹות אדם ירּגיז לעֹולם ְְְִֵֶַָָָָ
לסּגף הּוא והרּגזתֹו הרע יצר על ְְְֵֵֶַַַַָָָטֹוב
ּגם לֹו, הּמּתרים ּבּדברים ְְִִַַַַָָֻעצמֹו
ּכח להּתיׁש ּובכי ּומלקּיֹות ְְְְֲִִִַַַַֹֻּבתענּיֹות
ּבידֹו לּתנּה ה' ּומבטיחֹו ׁשּבעיר, ְְְִִִֶַַָָָָהרע

,ּביד אלהי ה' ּונתנּה Èk‰Â˙ּכאֹומרֹו ְְְְְֱֶָָָֹ¿ƒƒ»
d¯eÎÊ Ïk:וחילֹותיו ס"מ ּכח הּוא »¿»ְֵַָֹ

B¯ÓB‡Â·¯Á ÈÙÏאֹומרֹו ּדר (ּתהּליםעל ¿¿¿ƒ»∆ְְִִֶֶַ

וחרבקמ"ט) ּבגרֹונם אל ְְְִֵֶֶָרֹוממֹות
ּבידם: ְִִָָּפיפּיֹות

B¯ÓB‡ÂÛh‰Â ÌÈLp‰ נׁשים¯˜ ּפרּוׁש ¿¿««»ƒ¿««ִֵָ
נׁשים ונקראּו ורּוח נפׁש ְְְְִִֵֶֶַָהם
והּטף חן, ליֹודעי ּכּידּוע הּנׁשמה ְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָּבער
ׁשעׂשה טֹובים ּומעׂשים מצוֹות ְֲִִִֵֶַָָהם
ּבסֹוד ה' ּבעיני מתעב ׁשהיה קדם ְְְֵֵֶֶָָָָָֹֹאדם

נ') ּל(ּתהּלים מה אלהים אמר ולרׁשע ְְְֱִִִַַָָָָֹ
יחׁשבּו ּבֹו חֹוזר ּוכׁשאדם חּקי, ְְְֵֵֵֶַָָָָֻלסּפר

ְִלזכּות:
Ìbׁשאמרּו ז"ל ּדבריהם ּפי (יֹומאעל «ְְִִֵֶֶַָָ

ּכזכּיֹותפ"ו:) לֹו נעׂשֹות ְְֲִַָֻׁשגגֹות
טף: יּקרא ְִֵֶַָָולהם

B¯ÓB‡Â‰Ó‰·‰Âהחמר ּתאות הּוא ¿¿¿«¿≈»ֲֶַַַֹ
ּבהמה, ÈÚa¯ׁשּיּקרא ¯L‡ ÏÎÂ ְִֵֵֶָָ¿»¬∆»ƒ
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על לכּסֹות ואּׁשה, וכרם ּבית על לחזר ּתֹורה לֹו ּתלתה ּולכ ׁשּבידֹו, מעברֹות הּירא אֹומר: הּגלילי יֹוסי רּבי ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשלּופה.
ּכרם, נטע אֹו ּבית, ּבנה 'ׁשּמא אֹומר: חֹוזר, והרֹואהּו עברה, ּבעלי ׁשהם יבינּו ׁשּלא ׁשּבידם, עברֹות ּבׁשביל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהחֹוזרים

אּׁשה' ארׂש החיים.אֹו אור ִֵַָ

(è)éøN eã÷ôe íòä-ìà øaãì íéøèMä úlëk äéäå§¨¨²§©¬Ÿ©«Ÿ§¦−§©¥´¤¨¨®¨«§²¨¥¬
ñ :íòä Làøa úBàáö§¨−§¬Ÿ¨¨«

i"yx£˙B‡·ˆ È¯N∑לחזר ׁשרֹוצה מי וכל ּבידיהם, ּברזל ׁשל וכּׁשילים ּומלאחריהם, מּלפניהם זקפין ׁשּמעמידין »≈¿»ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
'ׁשּובּו ּבדברים: ּולחּזקם הּנֹופלים את לזקף הּמערכה ּבקצה עֹומדים אדם ּבני זקפין, ׁשֹוקיו. את לקּפח ּבידן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹהרׁשּות

ניסה' נפילה, ׁשּתחּלת ּתנּוסּו, ולא הּמלחמה .אל ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ

ß lel` 'c ycew zay ß

(é)ì äéìà úàø÷å äéìò íçläì øéò-ìà áø÷ú-ék:íBìL ¦«¦§©´¤¦½§¦¨¥−¨¤®¨§¨¨¬¨¥¤−¨§¨«
i"yx£¯ÈÚŒÏ‡ ·¯˜˙ŒÈk∑הרחקת לכלֿהערים ּתעׂשה "ּכן ּבענין: ׁשּמפרׁש ּכמֹו מדּבר, הּכתּוב הרׁשּות ּבמלחמת ƒƒ¿«∆ƒְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ

החיים."וגֹו' אור ְ

nÚ‡ט ÌÚ ‡ÏlÓÏ ‡iÎ¯Ò ÔeˆLÈ „k È‰ÈÂƒ≈«¿≈»¿«»¿«»»ƒ«»
:‡nÚ LÈ¯a ‡ÏÈÁ È�a¯ ÔepÓÈÂƒ««»≈≈»¿≈«»

dÏÚי (‡·¯˜) ‡Á‚‡Ï ‡z¯˜Ï ·¯˜˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«¿»«¬»»¿»»¬«
:ÌÏLc ÔÈlÓ dÏ È¯˜˙Â¿ƒ¿≈«ƒƒƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÈÓ.'B‚Âח) ‡¯i‰ LÈ‡‰ז"ל רּבֹותינּו ƒ»ƒ«»≈¿ֵַ
מ"ד.)אמרּו מעברֹות(סֹוטה הּירא זה ְֲֵֵֵֶַָָָ

אֹומרֹו ּדר על ּפרּוׁש (יׁשעי'ׁשּבידֹו, ְְְְֵֶֶֶַַָָ

ׁשּיׁשל"ג) מי ׁשּכל חּטאים, בצּיֹון ְֲִִִֵֶֶַָָָּפחדּו
מעצמֹו, וחרד ירא לּבֹו עברֹות ְְְֲִֵֵֵֵַָָָּבידֹו
עברֹות ּבידֹו ׁשּיׁש יֹודע אינֹו ְֲֲִֵֵֵֵֶַַָואפּלּו
ּבּמלחמה ּבלבבֹו הּנכנס ְְְִִִַַַַַָָָָהּפחד
ורּבֹותינּו עברֹות, ּבידֹו יׁש ּכי ְְֲִִֵֵֵֵַָּתֹודיעהּו

הּירּוׁשלמי)ז"ל ּבׁשם נ"ד סי' ׁשערּו(או"ח ְְְֲִִִֵַַ
מּיֹוצרֹו הּפחד ּבלּבֹו ׁשּיּכנס ְְִִִֵֶֶַַַָָהעֹון
ּבין ׁשּדּבר אּלא ּבידֹו אין ְֲִִֵֵֵֶֶֶָָׁשאפּלּו
הּנכנס ּכי והּטעם ליֹוצר, ְְְְִִִֵַַַַַַָיׁשּתּבח
להּנצל נס לֹו לעׂשֹות צרי ְְֲִִִֵֵַַָָָָלּמלחמה
הרע מּבחינת ׁשּבידֹו וכל אֹויב ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָמחרב

יפחידֹו: ּומּזלֹו לּנס ראּוי ְִֵֵַַַָָאינֹו
Èk.'B‚Âי) תרמז˙˜¯· זֹו ּפרׁשה אּולי ƒƒ¿«¿ְִַָָָֹ

הּזהר ּבספר הרׁשּב"י ּׁשאמר ּפי ְְִִֵֶֶַַַַַָָֹעל
ס"ב.) נׁשמה(ח"ב ׁשֹולח ב"ה האדֹון ְִֵַָָָָּכי

להדריכֹו העליֹון מעֹולם להאדם ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָיתרה
האדם יּמלט ּובאמצעּותּה יׁשר ְְְִֵֶֶֶָָָָָָָָּבדר
ואמר לּנׁשמה ה' וצּוה Èkמהּמחטיאֹו, ְְְֲִִֵַַַַָָָָƒ

¯ÈÚ Ï‡ האדם˙˜¯· ּגּוף הּוא זה ƒ¿«∆ƒֶָָָ
הּזהר ּבספר ּכאֹומרם עיר (ז"חׁשּנקרא ְְְְִִֵֶֶַַָָֹ

צ"ז) עיררּות וז"ל קטּנה עיר ְְִִַַָָּבּפסּוק
לּמלחמה ע"כ, נׁש ּדבר ּגּופא ּדא ְְְִַַַָָָָָָקטּנה
מּיד האדם להּציל ּכח צרי ְִִִִַַַָָָָֹּכי

ְִַמרׁשיעֹו:
˜c˜„Âלֹומר‰ÈÏÚהעיר ּבׁשביל ּפרּוׁש ¿ƒ¿≈ַ»∆»ְִִִֵָ

ּדר על הרע מּיצר ְְִֵֶֶֶַַַָָלמּלטּה

ט')אֹומרֹו ּומּלט(קהלת וגֹו' אליה ּובא ְְִֵֶֶֶַָָֹ
ּבחכמתֹו ל"ב:)העיר Â˜¯‡˙,(נדרים ְְְִִָָָָ¿»»»
ÌBÏLÏ ‰ÈÏ‡אליה ּתבֹוא ׁשּלא ּפרּוׁש ≈∆»¿»ֵֵֶֶָָֹ

מן הּטֹוב לדר להּטֹותֹו ְְְִִִֶֶֶַַּבפסיעֹותי
ּבקרּב ּבתחּלה אּלא הּקצה, אל ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָהּקצה
ּגם יעׂשה ׁשעׂשה לׁשלֹום אליה ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָּתקרא
ויּתן ּובּבא ּבּזה ויהנה העליֹון ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָלעֹולם
ּגם ּכי לרּוחנּיּות וחלק לּגּופניּות ְִִִֵֵֶֶַַָָָחלק
למזֹונֹות האדם צרי העליֹון ְְִִֶָָָָָָָלעֹולם
עֹולם ּבעד הּזה ּבעֹולם יטריח לא ְְְִִֶַַַַָָָֹואם
ויאבד יּגיעֹו ׁשּלא נמצא ּכן, ּגם ְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹהּבא
ׁשלֹום ּדברי יּקרא זה ודר ועד ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָלעֹולם

הּבּצּוע: ִֶַַׁשהּוא
B¯ÓB‡Â.ÌBÏL Ì‡ ‰È‰Âוהיה ּפרּוׁש ¿¿¿»»ƒ»ְֵָָ

ׁשלֹום אם היא ׂשמחה ְְִִִָָלׁשֹון
ואמר ,ּתענ‰Á˙Ùeצר אין ּפרּוׁש ְְַַַָ»¿»ֵֵֶֹ

ּכפתחֹו יפּתח ואם לבד ּפתיחה ְְְְְְִִִִֶַַָָאּלא
ׁשל ּכפתחֹו לֹו יפּתח הקב"ה מחט ְְְִִֶֶַַַׁשל

אמר ּׁשּגמר מה והּוא Ïkאּולם, ‰È‰Â ְֶֶַַָָֹ¿»»»
d· ‡ˆÓp‰ ÌÚ‰ושס"ה אברים רמ"ח »»«ƒ¿»»ְִֵָ

יׁשּתעּבד הּכל ּביןּגידים לּנׁשמה, ְְְִִִֵֵַַַָָֹ
לעׂשֹות למס יהיּו עׂשה מצוֹות ְְְְֲֲִִִִֵַַַּבבחינת
ּבבחינת ּבין וכּו', ּובממֹונם ְְְְִִֵַָָָּבגּופם

ּתעׂשה לא ּכעבדEe„·ÚÂמצוֹות ּפרּוׁש ְֲִֶַֹ«¬»ְֵֶֶ
ימין מּדבריו נטֹות לבל מרּבֹו ְְְִִֵֵַַַָָָָהּירא

ְֹּוׂשמאל:
B¯ÓB‡Â.'B‚Â ÌÈÏL˙ ‡Ï Ì‡Âאם ּפרּוׁש ¿¿¿ƒ…«¿ƒ¿ִֵ

ונטתה העיר הׁשלימה ְְְִִִָָָָֹלא
מקרה יקר ולפעמים ,ּדר מּני ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶָָאׁשּוריה

מעׂשיו להטיב האדם ׁשהתחיל ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשאחר
להאדם זה ּוכׁשארע אחֹורנית, ְְֲִֵֶֶַָָָָָיׁשּוב
יֹותר עליו יצרֹו ויתחּזק רׁשע ְְְְִִִֵֵֶַַַָָיגּדיל
והּוא הּנׁשמה, עם להּלחם ְְְִִִִֵַָָָָָמּבראׁשֹונה

ÓÁÏÓ‰אֹומרֹו EnÚ ‰˙NÚÂ'ה יצו ְ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»»ְַ
ּוכמאמרם ּבסּגּופים העיר על ְְֲִִִַַָָָָלצּור

ה'.)ז"ל יצר(ּברכֹות אדם ירּגיז לעֹולם ְְְִֵֶַָָָָ
לסּגף הּוא והרּגזתֹו הרע יצר על ְְְֵֵֶַַַַָָָטֹוב
ּגם לֹו, הּמּתרים ּבּדברים ְְִִַַַַָָֻעצמֹו
ּכח להּתיׁש ּובכי ּומלקּיֹות ְְְְֲִִִַַַַֹֻּבתענּיֹות
ּבידֹו לּתנּה ה' ּומבטיחֹו ׁשּבעיר, ְְְִִִֶַַָָָָהרע

,ּביד אלהי ה' ּונתנּה Èk‰Â˙ּכאֹומרֹו ְְְְְֱֶָָָֹ¿ƒƒ»
d¯eÎÊ Ïk:וחילֹותיו ס"מ ּכח הּוא »¿»ְֵַָֹ

B¯ÓB‡Â·¯Á ÈÙÏאֹומרֹו ּדר (ּתהּליםעל ¿¿¿ƒ»∆ְְִִֶֶַ

וחרבקמ"ט) ּבגרֹונם אל ְְְִֵֶֶָרֹוממֹות
ּבידם: ְִִָָּפיפּיֹות

B¯ÓB‡ÂÛh‰Â ÌÈLp‰ נׁשים¯˜ ּפרּוׁש ¿¿««»ƒ¿««ִֵָ
נׁשים ונקראּו ורּוח נפׁש ְְְְִִֵֶֶַָהם
והּטף חן, ליֹודעי ּכּידּוע הּנׁשמה ְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָּבער
ׁשעׂשה טֹובים ּומעׂשים מצוֹות ְֲִִִֵֶַָָהם
ּבסֹוד ה' ּבעיני מתעב ׁשהיה קדם ְְְֵֵֶֶָָָָָֹֹאדם

נ') ּל(ּתהּלים מה אלהים אמר ולרׁשע ְְְֱִִִַַָָָָֹ
יחׁשבּו ּבֹו חֹוזר ּוכׁשאדם חּקי, ְְְֵֵֵֶַָָָָֻלסּפר

ְִלזכּות:
Ìbׁשאמרּו ז"ל ּדבריהם ּפי (יֹומאעל «ְְִִֵֶֶַָָ

ּכזכּיֹותפ"ו:) לֹו נעׂשֹות ְְֲִַָֻׁשגגֹות
טף: יּקרא ְִֵֶַָָולהם

B¯ÓB‡Â‰Ó‰·‰Âהחמר ּתאות הּוא ¿¿¿«¿≈»ֲֶַַַֹ
ּבהמה, ÈÚa¯ׁשּיּקרא ¯L‡ ÏÎÂ ְִֵֵֶָָ¿»¬∆»ƒ
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(àé)ðòz íBìL-íà äéäåíòä-ìk äéäå Cì äçúôe E §¨¨Æ¦¨´©«©§½¨«§−̈¨®§¨º̈¨¨¨´
:Eeãáòå ñîì Eì eéäé dá-àöîpä©¦§¨À̈¦«§¬§²¨©−©«£¨«

i"yx£d·Œ‡ˆÓp‰ ÌÚ‰ŒÏk∑(ספרי)לקּימם רּׁשאי אּתה להחרימם, ׁשּנצטּוית אּומֹות מּׁשבעה ּבּה מֹוצא אּתה .אפּלּו »»»«ƒ¿»»ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
Ee„·ÚÂ ÒÓÏ∑(ספרי)וׁשעּבּוד מּסים עליהם ׁשּיקּבלּו .עד »««¬»ְְְְֲִִִֵֶֶַַ

(áé)zøöå äîçìî Enò äúNòå Cnò íéìLú àì-íàå§¦³Ÿ©§¦Æ¦½̈§¨«§¨¬¦§−¦§¨¨®§©§−̈
:äéìò̈¤«¨

i"yx£‰ÓÁÏÓ EnÚ ‰˙NÚÂ CnÚ ÌÈÏL˙ ‡ÏŒÌ‡Â∑,ּב להּלחם סֹופּה ,עּמ ּתׁשלים לא ׁשאם מבּׂשר אםהּכתּוב ¿ƒ…«¿ƒƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ¿»»ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ותל ÈÏÚ‰.ּתּניחּנה z¯ˆÂ∑ּולהצמיאּה להרעיבּה ּתחלּואיםאף מיתת .ולהמיתּה ְִֵֵֶַָ¿«¿»»∆»ְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַָָָ

(âé)éäìà äåäé dðúðe-éôì døeëæ-ìk-úà úékäå Eãéa E §¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¦¦¨¬¤¨§¨−§¦
:áøç̈«¤

i"yx£E„Èa EÈ‰Ï‡ '‰ d�˙�e∑ּביד נֹותנּה ׁשה' סֹוף ּבענין, האמּור ּכל עׂשית .אם ¿»»¡…∆¿»∆ְְְְִִִֶָָָָָָָָָ

(ãé)øéòá äéäé øLà ìëå äîäaäå óhäå íéLpä ÷ø©´Â©¨¦Â§©©̧§©§¥¹̈§ŸÁ£¤̧¦«§¤¬¨¦²
éáéà ììL-úà zìëàå Cì æáz dììL-ìkïúð øLà E ¨§¨−̈¨´Ÿ¨®§¨«©§¨Æ¤§©´«Ÿ§¤½£¤¬¨©²

éäìà äåäé:Cì E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«
i"yx£Ûh‰Â∑ּבגדֹולים אתּֿכלֿזכּורּה"? "והּכית מקּים: אני ּומה זכרים, ׁשל טף .אף ¿««ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

(åè)øLà ãàî Enî ú÷çøä íéøòä-ìëì äNòz ïk¥³©«£¤Æ§¨¤´¨¦½¨«§Ÿ¬Ÿ¦§−§®Ÿ£¤²
:äpä älàä-íéBbä éøòî-àìŸ¥«¨¥¬©¦«¨¥−¤¥«¨

(æè)éäìà äåäé øLà älàä íénòä éøòî ÷øEì ïúð E ©À¥«¨¥³¨«©¦Æ¨¥½¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−
:äîLð-ìk äiçú àì äìçð©«£¨®¬Ÿ§©¤−¨§¨¨«

(æé)éføtäå éðòðkä éøîàäå ézçä íîéøçz íøçä-ék¦©«£¥´©«£¦¥À©«¦¦³§¨«¡Ÿ¦Æ©§©«£¦´§©§¦¦½
éäìà äåäé Eeö øLàk éñeáéäå éeçä:E ©«¦¦−§©§¦®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£Eeˆ ¯L‡k∑את .הּגרּגׁשילרּבֹות «¬∆ƒ¿ְְִִֶַַָ

ÏÎיא È‰ÈÂ CÏ ÁzÙ˙Â Cp�Úz ÌÏL Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ¿««¬ƒ»¿ƒ¿«»ƒ≈»
ÔÈqÓ È˜qÓ CÏ ÔB‰È da ÁÎzLÈ„ ‡nÚ«»¿ƒ¿¿««¿»«¿≈ƒƒ

:CpÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿À»

˜¯·יב CnÚ „aÚ˙Â CnÚ ÌÏL˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿≈ƒ»¿«¿≈ƒ»¿»
:dÏÚ ¯eˆ˙e¿¬«

Ïkיג ˙È ÈÁÓ˙Â C„Èa C‰Ï‡ ÈÈ dp¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ«¿»¡»»ƒ»¿ƒ¿≈»»
:·¯Ác Ìb˙ÙÏ d¯eÎc¿«¿ƒ¿«¿»∆

È‰Èיד Èc ÏÎÂ ‡¯ÈÚ·e ‡ÏÙËÂ ‡iL� „BÁÏ¿¿«»¿«¿»¿ƒ»¿…ƒ¿≈
˙È ÏeÎÈ˙Â CÏ ÊB·z d‡„Ú Ïk ‡z¯˜·¿«¿»»¬»«≈»¿≈»

:CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ·‰È Èc C‡�Ò„ ‰‡„Ú¬»»¿»¿»ƒ¿«¿»¡»»»

CpÓטו ÔÈ˜ÈÁ¯ Èc ‡iÂ¯˜ ÏÎÏ „aÚz Ôk≈«¿≈¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒƒ»
:Ôep‡ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÈÂ¯wÓ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ«¬»ƒ»ƒƒ¿≈«¿«»»ƒ≈ƒ

‡C‰Ïטז ÈÈ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÈÂ¯wÓ „BÁÏ¿ƒƒ¿≈«¿«»»ƒ≈ƒ¿»¡»»
:‡˙ÓL� Ïk Ìi˜˙ ‡Ï ‡�ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»»¿««»ƒ¿»»

È‡¯Ó‡Âיז È‡zÁ Ôep¯n‚˙ ‡¯n‚ È¯‡¬≈«»»¿«¿ƒƒ»≈∆¡…»≈
È„ ‡Ók È‡Òe·ÈÂ È‡eÁ È‡f¯Ùe È‡�Ú�k¿«¬»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ»≈¿»ƒ

:C‰Ï‡ ÈÈ C„wÙ«¿»¿»¡»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

CÏ Ê·zהּנׁשמה לתֹועלת יהיה ׁשהּכל »…»ְְְִֶֶֶֶַַָָֹ
הּמׂשּכלֹות, להּׂשגת לתּקן הּצרי ְְְְִֵֵַַַַַַָָָֻלתּקן
הּטֹוב סגל ּתסּגל הּבהמי ּתאות ּגם ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַּכי

לּה: ּׁשּנֹוגע ֵֶֶַַָּבּמה
B¯ÓB‡Â.'B‚Â ÌÈ¯Ú‰ ÏÎÏ ‰NÚz Ôk ¿¿≈«¬∆¿»∆»ƒ¿

האמּורֹות מצוֹות ּכל ְֲִֵָָּפרּוׁש
הּגּופֹות ׁשהם לערים אּלא אינם ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָּבענין

אֹומרֹו ּדר על נ"ז)ׁשּנתרחקּו, (יׁשעיה ְְְְֲִֶֶֶַַַָ

יּקרא עברֹות ׁשּבעל ולּקרֹוב, ְֲִֵֵֶַַַָָָָלרחֹוק

הּקדּׁשה מקֹור ׁשהיא מהּׁשכינה ְְְִִֵֶַַָָָֻרחֹוק
העליֹונה, הּנׁשמה מחצב היא ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמּמּנה
ּפרּוׁש הּגֹוים מערי ׁשהיא עיר ֲִִִֵֵֵֶַָָאבל
ויצאתה הּקדּׁשה עם קׁשר לּה ְְְִֵֶֶֶַָָָָָֻׁשאין
הּגֹוים ּככל ּפׁשעיה ּברב ְְְְִִֶַָָָָֹמּמקֹורה
ּתקוה ולא עּמּה חלק לּנׁשמה ְְְִִֵֵֶַָָָָֹאין

אֹומרֹו והּוא להׁשיבּה, Ï‡ּבּה ¯L‡ ְְֲִַָָ¬∆…
ÌÈBb‰ È¯ÚÓּכי ההםוגֹו', ּבחינֹות ≈»≈«ƒְְִִֵַ

היתה וזֹו להחרימם, אּלא להם ְְְֲִֵֶֶַָָָָָאין

רב ערב ּבקּבלת מׁשה (שמו"רׁשגגת ְְִֵֶֶַַַַָ
רעפמ"ב) ׁשּׁשרׁשם אליו אמר וה' ,ְֵֶַַַָָָָ

הּקדּׁשה ּבגדר עֹומדים ְְְְִֵֶֶַָָֻואינם
מחּיה ּוכׁשהיה רע, לחלק ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֻּומבּדלים
אינֹו לּקדׁש לקרבם ּפרּוׁש ְְֵֵֶַָָָֹאֹותם
לֹומר ּדקּדק נׁשמה, ּכל ּבם ְְְִֵֶַַָָָָמחּיה
עם ראׁשֹונה ׁשּזֹוכה הרּוח היא ִִִֶַָָָָּכל

ְַָָהּנׁשמה:
ÌÈËÙBL ˙L¯t ˙ÏÒÁ¬»«»»«¿ƒ

mihtey zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c ycew zayl inei xeriy

(çé)íúáòBz ìëk úBNòì íëúà eãnìé-àì øLà ïòîì§©À©£¤̧«Ÿ§©§³¤§¤Æ©«£½§ŸÆ«£Ÿ½̈
ñ :íëéäìà äåäéì íúàèçå íäéäìàì eNò øLà£¤¬¨−¥«Ÿ¥¤®©«£¨¤−©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£e„nÏÈŒ‡Ï ¯L‡ ÔÚÓÏ∑לקּבלם רּׁשאי אּתה ּומתּגּירין, ּתׁשּובה עׂשּו אם .הא ¿««¬∆…¿«¿ְְְְְִִִַַַַַָָָָָ

(èé)dNôúì äéìò íçläì íéaø íéîé øéò-ìà øeöú-ék¦«¨´¤¦Á¨¦̧©¦¹§¦¨¥¯¨¤´¨§¨§À̈
ìëàú epnî ék ïæøb åéìò çcðì döò-úà úéçLú-àì«Ÿ©§¦³¤¥¨Æ¦§³Ÿ©¨¨Æ©§¤½¦µ¦¤´Ÿ¥½
éðtî àáì äãOä õò íãàä ék úøëú àì BúàåE §Ÿ−´Ÿ¦§®Ÿ¦³¨«¨¨Æ¥´©¨¤½¨¬Ÿ¦¨¤−

:øBöna©¨«
i"yx£ÌÈÓÈ∑ׁשנים.ÌÈa¯∑,יט)ׁשלׁשה ימים(שבת מּׁשלׁשה ּפחֹות ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל עירֹות על צרין אין אמרּו: מּכאן »ƒְִַ«ƒְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹֹ

אֹומר הּוא וכן ימים, ׁשלׁשה אֹו ׁשנים ּבׁשלֹום ׁשּפֹותח ולּמד לׁשּבת, א)קדם ׁשנים",(שמואל-ב ימים ּבצקלג ּדוד "וּיׁשב : ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
מדּבר הּכתּוב הרׁשּות ‰O„‰.(ספרי)ּובמלחמת ıÚ Ì„‡‰ Èk∑עץ האדם ׁשּמא 'ּדלמא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ְְְְִֵֶֶַַָָƒ»»»≈«»∆ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ

מּפני הּמצֹור ּבתֹו להּכנס העיהּׂשדה ּכאנׁשי וצמא רעב ּביּסּורי ּתׁשחיתּנּולהתיּסר לּמה .ר, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(118 'nr ck zegiy ihewl)

הּׂשדה עץ האדם יט)ּכי הרש"ב(כ, הרּבי 39)ּכתב עמ' לנער חנוך וחי.(קונטרס צֹומח מּדֹומם, ּכלּול האדם הּמחׁשבהּדֹומם: אֹותּיֹות - ֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

לגדלּות.צֹומחוהּדּבּור. מּקטנּות ׁשּצֹומחים הּמּדֹות, תחּיה.חי- והחכמה חכמה, ּבחינת הּׂשדה- עץ הינּוהאדם האדם, עּקר : ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

לּׁשמים טֹוב ויהיה לאלקּות, הּבהמּיֹות מּדֹותיו להפְך הינּו ּומזּככים, מבררים מּדֹותיו ׁשּיהיּו הּמּדֹות, ּבׁשביל הּוא וׂשכלֹו, ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻחכמתֹו

טֹוב ׁשם ּכתר ּבספר וכדאיתא הּמּדֹות, וזּכּוְך ּברּור הּוא האדם עבֹודת עּקר ואכן, עכ"ל. לּברּיֹות, ּגאֹון,(סכ"ד)וטֹוב סעדיה רב ּבׁשם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

החסידּות ענין ּכל הּזקן: אדמו"ר ּפתּגם וידּוע והּטבעּיֹות. הרעֹות מּדֹותיו את לׁשּבר ּכדי היא, הּזה ּבעֹולם האדם ּבריאת ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשעּקר

מּדֹותיו. טבע לׁשּנֹות ְִֶַַָהּוא

(ë)úéçLú Búà àeä ìëàî õò-àì ék òãz-øLà õò ÷ø©º¥´£¤¥©À¦´Ÿ¥³©«£¨Æ½Ÿ¬©§¦−
Enò äNò àåä-øLà øéòä-ìò øBöî úéðáe zøëå§¨¨®¨¨¦´¨¨À©¨¦Æ£¤¦ÆŸ¨¯¦§²

ô :dzãø ãò äîçìî¦§¨¨−©¬¦§¨«
i"yx£dz„¯ „Ú∑,רּדּוי ללׁשֹון ּכפּופה .ׁשּתהא «ƒ¿»ְְְְִֵֶָ

àë(à)éäìà äåäé øLà äîãàa ììç àöné-ékEì ïúð E ¦«¦¨¥´¨À̈©«£¨¨Æ£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥³§Æ
:eäkä éî òãBð àì äãOa ìôð dzLøì§¦§½̈Ÿ¥−©¨¤®¬Ÿ©−¦¬¦¨«

(á)éð÷æ eàöéåéèôLå Eúáéáñ øLà íéøòä-ìà eããîe E §¨«§¬§¥¤−§«Ÿ§¤®¨«§Æ¤¤´¨¦½£¤−§¦¬Ÿ
:ììçä¤«¨¨«

i"yx£EÈ�˜Ê e‡ˆÈÂ∑(יד סנהדרין מד. ּגדֹולה(סוטה סנהדרי אּלּו ,ׁשּבזקני מה)∑e„„Óe.מיחדים ׁשֹוכבמּמקֹום(סוטה .ׁשהחלל ¿»¿¿≈∆ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֻ»¿ִֵֶֶָָָ
ÏÏÁ‰ ˙·È·Ò ¯L‡ ÌÈ¯Ú‰ŒÏ‡∑קרֹובה איזֹו לידע וצד, צד .לכל ∆∆»ƒ¬∆¿ƒ…∆»»ְְְֵֵַַַָָ

(â)àåää øéòä éð÷æ eç÷ìå ììçä-ìà äáøwä øéòä äéäå§¨¨´¨¦½©§Ÿ−̈¤¤«¨¨®§¨«§¿¦§¥Á¨¦̧©¦¹
:ìòa äëLî-àì øLà da ãaò-àì øLà ø÷a úìâò¤§©´¨À̈£¤³«Ÿª©Æ½̈£¤¬Ÿ¨«§¨−§«Ÿ

(ã)ïúéà ìçð-ìà äìâòä-úà àåää øéòä éð÷æ eãøBäå§¦¿¦§¥Á¨¦̧©¦³¤¨«¤§¨Æ¤©´©¥½̈
äìâòä-úà íL-eôøòå òøfé àìå Ba ãáòé-àì øLà£¤²Ÿ¥«¨¥¬−§¬Ÿ¦¨¥®©§¨«§¨¬¤¨«¤§−̈

:ìçpa©¨«©

ÏÎkיח „aÚÓÏ ÔBÎ˙È ÔeÙlÈ ‡Ï Èc ÏÈ„a¿ƒƒ»«¿»¿¿∆¿«¿»
Ôe·BÁ˙e ÔB‰˙ÂÚËÏ e„·Ú Èc ÔB‰˙·ÚBz¬»¿ƒ¬»¿«¬»¿¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»¬

Á‚‡Ï‡יט ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ ‡z¯˜Ï ¯eˆ˙ È¯‡¬≈¿¿«¿»ƒ«ƒƒ«¬»»
‡Ó¯‡Ï d�ÏÈ‡ ˙È ÏaÁ˙ ‡Ï dLaÎÓÏ dÏÚ¬«¿ƒ¿¿«»¿««»ƒ»««¬»»
‡Ï d˙ÈÂ ÏeÎÈz dpÓ È¯‡ ‡�Ê¯b È‰BÏÚ¬ƒ«¿¿»¬≈ƒ≈≈¿»≈»
ÏÚÓÏ ‡Ï˜Á ÔÏÈ‡ ‡L�‡Î ‡Ï È¯‡ ıe˜¿̇¬≈»«¬»»ƒ««¿»¿≈«

:‡¯Èˆa CÓ„wÓƒ√»»ƒ¿»»

ÏÎ‡Ócכ ÔÏÈ‡ ‡Ï È¯‡ Úc˙c ÔÏÈ‡ „BÁÏ¿ƒ»¿ƒ«¬≈»ƒ«¿«¬»
ÏÚ ÔÈÓB˜¯Î È�·˙Â ıe˜˙e ÏaÁz d˙È ‡e‰»≈¿««¿¿ƒ¿≈«¿ƒ«
„Ú ‡·¯˜ CnÚ ‡„·Ú ‡È‰ Èc ‡z¯«̃¿»ƒƒ»¿»ƒ»¿»»«

:dLaÎ˙c¿ƒ¿¿«

‡C‰Ïא ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ‡ÏÈË˜ ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»¡»»
ÔÓ Ú„È˙‡ ‡Ï ‡Ï˜Áa ÈÓ¯ d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È»≈»¿≈¿«»≈¿«¿»»ƒ¿¿««

:dÏË»̃¿≈

Ècב ‡iÂ¯˜Ï ÔeÁLÓÈÂ CÈ�i„Â CÈ·Ò Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿»»¿«»»¿ƒ¿¿¿ƒ¿«»ƒ
:‡ÏÈË˜ ˙e�¯ÁÒ«¬»¿ƒ»

È·Òג Ôe¯a„ÈÂ ‡ÏÈË˜Ï ‡·È¯˜c ‡z¯˜ È‰˙e¿≈«¿»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿»≈
da ÁÏt˙‡ ‡Ï Èc È¯Bz ˙Ï‚Ú ‡È‰‰ ‡z¯«̃¿»«ƒ∆¿«≈ƒ»ƒ¿¿««

:¯È�a ˙„È‚� ‡Ï Ècƒ»¿ƒ«¿ƒ

zÏ‚Ú‡ד ˙È ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò Ôe˙ÁÈÂ¿∆¡»≈«¿»«ƒ»¬«¿»
Ú¯cÊÈ ‡ÏÂ da ÁÏt˙‡ ‡Ï Èc ¯i· ‡ÏÁ�Ï¿«¬»«»ƒ»ƒ¿¿«≈¿»ƒ¿¿«

:‡ÏÁ�a ‡zÏ‚Ú ˙È Ônz ÔeÙ˜�ÈÂ¿ƒ¿¿«»»¬«¿»¿«¬»



מט mihtey zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c ycew zayl inei xeriy

(çé)íúáòBz ìëk úBNòì íëúà eãnìé-àì øLà ïòîì§©À©£¤̧«Ÿ§©§³¤§¤Æ©«£½§ŸÆ«£Ÿ½̈
ñ :íëéäìà äåäéì íúàèçå íäéäìàì eNò øLà£¤¬¨−¥«Ÿ¥¤®©«£¨¤−©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£e„nÏÈŒ‡Ï ¯L‡ ÔÚÓÏ∑לקּבלם רּׁשאי אּתה ּומתּגּירין, ּתׁשּובה עׂשּו אם .הא ¿««¬∆…¿«¿ְְְְְִִִַַַַַָָָָָ

(èé)dNôúì äéìò íçläì íéaø íéîé øéò-ìà øeöú-ék¦«¨´¤¦Á¨¦̧©¦¹§¦¨¥¯¨¤´¨§¨§À̈
ìëàú epnî ék ïæøb åéìò çcðì döò-úà úéçLú-àì«Ÿ©§¦³¤¥¨Æ¦§³Ÿ©¨¨Æ©§¤½¦µ¦¤´Ÿ¥½
éðtî àáì äãOä õò íãàä ék úøëú àì BúàåE §Ÿ−´Ÿ¦§®Ÿ¦³¨«¨¨Æ¥´©¨¤½¨¬Ÿ¦¨¤−

:øBöna©¨«
i"yx£ÌÈÓÈ∑ׁשנים.ÌÈa¯∑,יט)ׁשלׁשה ימים(שבת מּׁשלׁשה ּפחֹות ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל עירֹות על צרין אין אמרּו: מּכאן »ƒְִַ«ƒְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹֹ

אֹומר הּוא וכן ימים, ׁשלׁשה אֹו ׁשנים ּבׁשלֹום ׁשּפֹותח ולּמד לׁשּבת, א)קדם ׁשנים",(שמואל-ב ימים ּבצקלג ּדוד "וּיׁשב : ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
מדּבר הּכתּוב הרׁשּות ‰O„‰.(ספרי)ּובמלחמת ıÚ Ì„‡‰ Èk∑עץ האדם ׁשּמא 'ּדלמא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ְְְְִֵֶֶַַָָƒ»»»≈«»∆ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ

מּפני הּמצֹור ּבתֹו להּכנס העיהּׂשדה ּכאנׁשי וצמא רעב ּביּסּורי ּתׁשחיתּנּולהתיּסר לּמה .ר, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(118 'nr ck zegiy ihewl)

הּׂשדה עץ האדם יט)ּכי הרש"ב(כ, הרּבי 39)ּכתב עמ' לנער חנוך וחי.(קונטרס צֹומח מּדֹומם, ּכלּול האדם הּמחׁשבהּדֹומם: אֹותּיֹות - ֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

לגדלּות.צֹומחוהּדּבּור. מּקטנּות ׁשּצֹומחים הּמּדֹות, תחּיה.חי- והחכמה חכמה, ּבחינת הּׂשדה- עץ הינּוהאדם האדם, עּקר : ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

לּׁשמים טֹוב ויהיה לאלקּות, הּבהמּיֹות מּדֹותיו להפְך הינּו ּומזּככים, מבררים מּדֹותיו ׁשּיהיּו הּמּדֹות, ּבׁשביל הּוא וׂשכלֹו, ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻחכמתֹו

טֹוב ׁשם ּכתר ּבספר וכדאיתא הּמּדֹות, וזּכּוְך ּברּור הּוא האדם עבֹודת עּקר ואכן, עכ"ל. לּברּיֹות, ּגאֹון,(סכ"ד)וטֹוב סעדיה רב ּבׁשם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

החסידּות ענין ּכל הּזקן: אדמו"ר ּפתּגם וידּוע והּטבעּיֹות. הרעֹות מּדֹותיו את לׁשּבר ּכדי היא, הּזה ּבעֹולם האדם ּבריאת ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשעּקר

מּדֹותיו. טבע לׁשּנֹות ְִֶַַָהּוא

(ë)úéçLú Búà àeä ìëàî õò-àì ék òãz-øLà õò ÷ø©º¥´£¤¥©À¦´Ÿ¥³©«£¨Æ½Ÿ¬©§¦−
Enò äNò àåä-øLà øéòä-ìò øBöî úéðáe zøëå§¨¨®¨¨¦´¨¨À©¨¦Æ£¤¦ÆŸ¨¯¦§²

ô :dzãø ãò äîçìî¦§¨¨−©¬¦§¨«
i"yx£dz„¯ „Ú∑,רּדּוי ללׁשֹון ּכפּופה .ׁשּתהא «ƒ¿»ְְְְִֵֶָ

àë(à)éäìà äåäé øLà äîãàa ììç àöné-ékEì ïúð E ¦«¦¨¥´¨À̈©«£¨¨Æ£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥³§Æ
:eäkä éî òãBð àì äãOa ìôð dzLøì§¦§½̈Ÿ¥−©¨¤®¬Ÿ©−¦¬¦¨«

(á)éð÷æ eàöéåéèôLå Eúáéáñ øLà íéøòä-ìà eããîe E §¨«§¬§¥¤−§«Ÿ§¤®¨«§Æ¤¤´¨¦½£¤−§¦¬Ÿ
:ììçä¤«¨¨«

i"yx£EÈ�˜Ê e‡ˆÈÂ∑(יד סנהדרין מד. ּגדֹולה(סוטה סנהדרי אּלּו ,ׁשּבזקני מה)∑e„„Óe.מיחדים ׁשֹוכבמּמקֹום(סוטה .ׁשהחלל ¿»¿¿≈∆ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֻ»¿ִֵֶֶָָָ
ÏÏÁ‰ ˙·È·Ò ¯L‡ ÌÈ¯Ú‰ŒÏ‡∑קרֹובה איזֹו לידע וצד, צד .לכל ∆∆»ƒ¬∆¿ƒ…∆»»ְְְֵֵַַַָָ

(â)àåää øéòä éð÷æ eç÷ìå ììçä-ìà äáøwä øéòä äéäå§¨¨´¨¦½©§Ÿ−̈¤¤«¨¨®§¨«§¿¦§¥Á¨¦̧©¦¹
:ìòa äëLî-àì øLà da ãaò-àì øLà ø÷a úìâò¤§©´¨À̈£¤³«Ÿª©Æ½̈£¤¬Ÿ¨«§¨−§«Ÿ

(ã)ïúéà ìçð-ìà äìâòä-úà àåää øéòä éð÷æ eãøBäå§¦¿¦§¥Á¨¦̧©¦³¤¨«¤§¨Æ¤©´©¥½̈
äìâòä-úà íL-eôøòå òøfé àìå Ba ãáòé-àì øLà£¤²Ÿ¥«¨¥¬−§¬Ÿ¦¨¥®©§¨«§¨¬¤¨«¤§−̈

:ìçpa©¨«©

ÏÎkיח „aÚÓÏ ÔBÎ˙È ÔeÙlÈ ‡Ï Èc ÏÈ„a¿ƒƒ»«¿»¿¿∆¿«¿»
Ôe·BÁ˙e ÔB‰˙ÂÚËÏ e„·Ú Èc ÔB‰˙·ÚBz¬»¿ƒ¬»¿«¬»¿¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»¬

Á‚‡Ï‡יט ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ ‡z¯˜Ï ¯eˆ˙ È¯‡¬≈¿¿«¿»ƒ«ƒƒ«¬»»
‡Ó¯‡Ï d�ÏÈ‡ ˙È ÏaÁ˙ ‡Ï dLaÎÓÏ dÏÚ¬«¿ƒ¿¿«»¿««»ƒ»««¬»»
‡Ï d˙ÈÂ ÏeÎÈz dpÓ È¯‡ ‡�Ê¯b È‰BÏÚ¬ƒ«¿¿»¬≈ƒ≈≈¿»≈»
ÏÚÓÏ ‡Ï˜Á ÔÏÈ‡ ‡L�‡Î ‡Ï È¯‡ ıe˜¿̇¬≈»«¬»»ƒ««¿»¿≈«

:‡¯Èˆa CÓ„wÓƒ√»»ƒ¿»»

ÏÎ‡Ócכ ÔÏÈ‡ ‡Ï È¯‡ Úc˙c ÔÏÈ‡ „BÁÏ¿ƒ»¿ƒ«¬≈»ƒ«¿«¬»
ÏÚ ÔÈÓB˜¯Î È�·˙Â ıe˜˙e ÏaÁz d˙È ‡e‰»≈¿««¿¿ƒ¿≈«¿ƒ«
„Ú ‡·¯˜ CnÚ ‡„·Ú ‡È‰ Èc ‡z¯«̃¿»ƒƒ»¿»ƒ»¿»»«

:dLaÎ˙c¿ƒ¿¿«

‡C‰Ïא ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ‡ÏÈË˜ ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»¡»»
ÔÓ Ú„È˙‡ ‡Ï ‡Ï˜Áa ÈÓ¯ d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È»≈»¿≈¿«»≈¿«¿»»ƒ¿¿««

:dÏË»̃¿≈

Ècב ‡iÂ¯˜Ï ÔeÁLÓÈÂ CÈ�i„Â CÈ·Ò Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿»»¿«»»¿ƒ¿¿¿ƒ¿«»ƒ
:‡ÏÈË˜ ˙e�¯ÁÒ«¬»¿ƒ»

È·Òג Ôe¯a„ÈÂ ‡ÏÈË˜Ï ‡·È¯˜c ‡z¯˜ È‰˙e¿≈«¿»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿»≈
da ÁÏt˙‡ ‡Ï Èc È¯Bz ˙Ï‚Ú ‡È‰‰ ‡z¯«̃¿»«ƒ∆¿«≈ƒ»ƒ¿¿««

:¯È�a ˙„È‚� ‡Ï Ècƒ»¿ƒ«¿ƒ

zÏ‚Ú‡ד ˙È ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò Ôe˙ÁÈÂ¿∆¡»≈«¿»«ƒ»¬«¿»
Ú¯cÊÈ ‡ÏÂ da ÁÏt˙‡ ‡Ï Èc ¯i· ‡ÏÁ�Ï¿«¬»«»ƒ»ƒ¿¿«≈¿»ƒ¿¿«

:‡ÏÁ�a ‡zÏ‚Ú ˙È Ônz ÔeÙ˜�ÈÂ¿ƒ¿¿«»»¬«¿»¿«¬»



mihteyנ zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c ycew zayl inei xeriy

i"yx£Ô˙È‡ ÏÁ�ŒÏ‡∑,נעבדקׁשה ּבת∑eÙ¯ÚÂ.ׁשּלא עגלה 'ּתבא הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר ּבקֹופיץ. ערּפּה קֹוצץ ∆««≈»ֱֶֶֶָָֹ¿»¿ְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹ
לעׂש הּניחּוהּו ׁשּלא זה, ׁשל הריגתֹו על לכּפר ּפרֹות, עֹוׂשה ׁשאינֹו ּבמקֹום ותערף ּפרֹות עׂשתה ׁשּלא .ּפרֹות'ֹותׁשנתּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

(ä)éäìà äåäé øça íá ék éåì éða íéðäkä eLbðåE §¦§´©«Ÿ£¦»§¥´¥¦¼¦´À̈¨©º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
ìáéø-ìk äéäé íäét-ìòå äåäé íLa Cøáìe BúøL §¨´§½§¨¥−§¥´§Ÿ̈®§©¦¤¬¦«§¤−¨¦¬

:òâð-ìëå§¨¨«©

(å)-úà eöçøé ììçä-ìà íéáøwä àåää øéòä éð÷æ ìëå§ÀŸ¦§¥Æ¨¦´©¦½©§Ÿ¦−¤¤«¨¨®¦§£Æ¤
:ìçpá äôeøòä äìâòä-ìò íäéãé§¥¤½©¨«¤§¨−¨«£¨¬©¨«©

(æ)àì eðéãé eøîàå eðòåàì eðéðéòå äfä ícä-úà eëôL §¨−§¨«§®¨¥À³Ÿ¨«§Æ¤©¨´©¤½§¥¥−¬Ÿ
:eàø̈«

i"yx£‰ÎÙL ‡Ï e�È„È∑מזֹונֹות ּבלא ּופטרנּוהּו ראינּוהּו לא אּלא הם? ּדמים ׁשֹופכי ּדין ּבית ׁשּזקני לב על עלתה וכי »≈…»¿Àְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
יׂשראל לעּמ "ּכּפר אֹומרים: והּכהנים לויה. ."ּובלא ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹ

(ç)é÷ð íc ïzz-ìàå äåäé úéãt-øLà ìàøNé Enòì øtk©¥Á§©§Æ¦§¨¥³£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½§©¦¥Æ¨´¨¦½
:ícä íäì øtkðå ìàøNé Enò áø÷a§¤−¤©§´¦§¨¥®§¦©¥¬¨¤−©¨«

i"yx£Ìc‰ Ì‰Ï ¯tk�Â∑העון להם יכּפר ּכן ׁשּמּׁשעׂשּו מבּׂשרם, .הּכתּוב ¿ƒ«≈»∆«»ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

(è)iä äNòú-ék Eaøwî é÷pä ícä øòáz äzàåøL §©À̈§©¥²©¨¬©¨¦−¦¦§¤®¦©«£¤¬©¨−̈
:äåäé éðéòa§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£¯Ú·z ‰z‡Â∑(לז ה':(כתובות ּבעיני הּיׁשר והּוא יהרג, זה הרי העגלה, ׁשּנתערפה אחר ההֹורג נמצא ׁשאם מּגיד ¿«»¿«≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

סימן. סלו"א פסוקים, שופטיםצ"ז פרשת חסלת

ÈÚ¯zÈה ÔB‰· È¯‡ ÈÂÏ È�a ‡i�‰k Ôe·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿»¬«»¿≈≈ƒ¬≈¿ƒƒ¿≈
ÈÈ„ ‡ÓLa ‡Î¯·Ïe d˙eLnLÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«»≈¿»»»ƒ¿»«¿»
LzÎÓ ÏÎÂ ÔÈc Ïk È‰È ÔB‰¯ÓÈÓ ÏÚÂ¿«≈¿≈¿≈»ƒ¿»«¿«

:e¯È‚Ò¿ƒ

ÏÈË˜Ï‡ו ÔÈ·È¯˜c ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò ÏÎÂ¿…»≈«¿»«ƒƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»
‡zÙ˜�c ‡zÏ‚Ú ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ÔeÁÒÈ«¿»¿≈«¬«¿»ƒ¿∆¿»

:‡ÏÁ�·¿«¬»

Óc‡ז ˙È BcL‡ ‡Ï ‡�„È Ôe¯ÓÈÈÂ Ôe·È˙ÈÂƒƒ¿≈¿¿»»»«¿»¿»
:‰‡ÊÁ ‡Ï ‡��ÈÚÂ ÔÈ„‰»≈¿≈»»»¬»»

Ècח Ï‡¯NÈ CnÚÏ ¯tk Ôe¯ÓÈÈ ‡i�‰k»¬«»≈¿««¿«»ƒ¿»≈ƒ
CnÚ B‚a ÈkÊ Ìc ˙·BÁ Ôz˙ ‡ÏÂ ÈÈ ‡z˜¯Ù¿«¿»¿»¿»ƒ≈««««¿«»

:‡Óc ÏÚ ÔB‰Ï ¯tk˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿««¿«¿»

‡¯Èט C�ÈaÓ ÈkÊ Ì„ ÈcL‡ ÈlÙz z‡Â¿«¿¿«≈«¿ƒ«««ƒ≈»¬≈
Ò Ò Ò :ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚ«̇¿≈¿»»√»¿»

åð÷ 'îò ïî÷ì äñôãð íéèôåù úùøôì äøèôä

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hq sc oileg(ycew zay meil)

ïéîìLa ïéøaeòå,[dnily dndaa-]ïäa ïéîìL àìåe` mixa`a-] §¨¦¦§¥¦§Ÿ§¥¦¨¤
.dnda miiexw mpi`y itl ,[mixaer

,`xnbd zvxzn,dnda epi` xaer ok`àlà,`ed cenildøîà ¤¨¨©
äîäa ìëå' àø÷d`a 'lk' dlinde ,'Elk`Y Dz` dndAA 'ebe §¨§¨§¥¨©§¥¨Ÿ¨Ÿ¥
,ãìeä úà úBaøìdndaa e`vnzy dn lky weqtd zernyny §©¤©¨¨

.dnda iexw epi`yk s`e ,elk`z
:`xnbd dywnéëä éà,xzed dirnay dn lkyïî CúBç eléôà ¦¨¦£¦¥¦

úBéìkä ïîe ìBçhä,dirna mxi`yne m`d lyénðexzei ©§¦©§¨¥©¦
,dzhigyaïðz äîlà(.gq)øzeî äéòîaL øaeòä ïî CúBç ©¨¨§©¥¦¨¨¤§¥¤¨¨
,äìéëàajzeg la`úBéìkä ïîe ìBçhä ïîm`d lyøeñà ©£¦¨¦©§¦©§¨¥¨

.äìéëàa:`xnbd zvxznàø÷ øîà''dúBàwxy rnyne ,Elk`Y ©£¦¨¨©§¨¨Ÿ¥
dndadykäîìL,[xaer oebke] dkezay lk lek`,äøñç àìåm`y §¥¨§Ÿ£¥¨

`vnpd z` lk`z `l ,dxqg `ide dpnn ekzgpy mixa` dkeza yi
.da

:dywne `xnbd dayäzòî àlàmb xzen dteb epi`y lky ¤¨¥©¨
ok m` ,'dnda' iexw epi`ykda àöîe ,äîäaä úà èçBMäxaer ©¥¤©§¥¨¨¨¨

k ezencyäðBé úeîc,dndak zeqxt dl oi`yéøzLz,xzen didi ± §¨¦§§¥
,äðBé úeîc da àöîe äîäaä úà èçBMä ,ïðçBé éaø øîà äîlà©¨¨¨©©¦¨¨©¥¤©§¥¨¨¨¨§¨

à.äìéëàa øeñ ¨©£¦¨
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המשך ביאור למס' חולין ליום שבת קודש עמ' א



ני

לשבוע פרשת שופטים תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ח מנחם-אב
מפרק קלה 

עד סוף פרק קלט

יום רביעי - א' אלול
פרק כ 

מפרק א עד סוף פרק ט  
ופרקים א-ג

יום שני - כ"ט מנחם-אב
מפרק קמ 

עד סוף פרק קמד

יום חמישי - ב' אלול
פרק כ 

מפרק י עד סוף פרק יז
ופרקים ד-ו

יום שלישי - ל' מנחם-אב
פרק כ 

מפרק קמה
עד סוף פרק קנ

יום שישי - ג' אלול
פרק כ 

מפרק יח עד סוף פרק כב
ופרקים ז-ט

שבת קודש - ד' אלול
פרק כ

מפרק כג עד סוף פרק כח
ופרקים י-יב

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 



a`Îmgpnנב g"k oey`x mei Ð h zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב כ"ח ראשון יום
אגרתט ,226 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ééáåäà .è,ciw 'nr cr.äøåúä éô ìò

.èowfd epax oc ,ef ycew zxb`a mb jk ,o`k cry ycewd zexb`a enk

`ly ,icedi lv` zeidl dkixv `idy itk didz dwcvy ick .dwcvd oipra

- dwcvl ozep `ed el x`ypy dnne eiptl oken lkd xy`k ozep `edy

itk ote`a didz dwcvdy `l`mixne` eid owfd epax iciqgy20zqexta" :

,jly wlgd yi ily mgld

,"izervn`a jl ozep d"awd

wlgzdl daeg yibxdl ,xnelk

dwcv zzle ,el yiy dna

ikxvl ozep `edy dcn dze`a

zeidl leki df - eiclie ezy`

dyer mc`y dn lkyk wx

,envr jxevl ,"'inxbl" epi`

myl z`f dyer `ed `l`

z` qpxtn `edyk mb .miny

iptn df ixd eicli z`e ezy`

dnypy ,zeicedi zenyp mdy

lrnn dwel` wlg `id21,

zenypl didiy be`cl eilre

.odl jxvpd el`

ok mb md dwcvl wwcfdl mikixvy dl` mb ixd ,dfk ote`a bdpzn mc`yk

lk didi mdl mby be`cl eilre ,lrnn dwel` wlg ,zenyp ilra

,mvra ,j` ,mincew eiclie ezy` - dxezd it lry `l` z`f oi` .mzekxhvd

yg `edy dcn dze`a ,dwcvl miwewfd dl`l mb zeaiigzd yg `ed

.ezgtyn itlk ezeaiigzda

,'eke ezqpxta dyer icediy mipiprdy ,ef ycew zxb`a owfd epax xxern z`f

.oekpd ote`a didz ely dwcvd mb f`y ,miny myl eidi

éáeäà .è1,éLôðk øLà éòøå éçàipal azek owfd epax - £©©©§¥©£¤§©§¦
v"iixd iaxd .eytpk el miaeygd ,eirxe eig` ,eiaed` l`k ,l`xyi

zad`a yxzydl erazay ,zeyecwd eizegiyn zg`a xiaqn r"p

ici lr ,oky ,"iicici iiaed`" oeyla owfd epax ynzyn ,mirx

m`zda .owfd epax ly "iicici iiaed`" miyrp mirx zad` zyikx

raez owfd epaxy dna diyrd ici lry ,o`k mb xnel xyt` ,jkl

.owfd epax ly "iig` iiaed`" miyrp - dwcvd oipraéúàa- ¨¦
,df iazkna,íéìáä éìáä úîcøúa íéðLé øøBòîe øékæîk- §©§¦§¥§¥¦§©§¥©©§¥£¨¦

mdl oi` mnvr cvn ,oky ,"lad" mi`xwp llka miinybd mipiprd

(miny myl) zilrp dpeek miinybd mipiprl oi`yke ,ze`ivn mey

,"milad ilad" f` md - dpeekde zilkzd mnvr md `l` -ç÷ôìå§¦§Ÿ©
íéøåòä éðéòzeidl dyxne ixneg seba z`vnp dnypd ,oky - ¥¥¨¦§¦

e` eipir z` mixyewy mc`l `id dleyne - sebd ici lr zbdpen

idkne ztfa oze` miwiacnmiaaeqne ,ze`xl elkei `ly oze` m

mc` eze`y zexnly ,dvex ea bdepdy okid dhey mrk ez`

`ed oi`e zexeyw eipiry z`tn j` ,oeape mkg `ed envrlyk

wlg `idy zexnl ,dnypa mb jk ,dheyk aygp `ed - d`ex

zcxei `idy drya j` ,dyecw ly mewnn d`ae ,lrnn dwel`

xevrl dnypd geka oi`e dnypd lr xizqnd xneg `edy seba

z` xeern sebdy oexeeird cvn - dvex `edy dn zeyrl sebd z`

gnv"dy itk - dnypd

df ienica ynzyn "wcv

zyxt seq "dxezd xe`"a

xda2z` xiqdl yiy ixd -

ipir z` geztle oexeeird

.dnypd,úBàøì eèéaé©¦¦§
úBéäì,didiy -íòLé ìk ¦§¨¦§¨

ìëì íúnâîe íöôçå§¤§¨§©¨¨§¨
íçeø éiç íäa3dl` lk - ¨¤©¥¨

micge`ne milelk eidiy

"íéiç íéî øB÷î"a- ¦§©¦©¦
xewn" z`xwpd ,zewl`a

,"miig min,íéiçä éiç- ©¥©©¦
iig `idy zewl`a dpigad

,mnvr miigdéîé ìk̈§¥
.øNa ãòå Lôpî ,íäéiçeidi miixyade miiytpd mdipipr lk - ©¥¤¦¤¤§©¨¨

zrya e` dxezd cenil ,dltzd zrya wx `l ,zewl`a mixeyw

ok mb eidi ,miinyb mipipr mziiyra mb `l` ,zeevnd ziiyr

.miigd iige miig min xewn `idy zewl`a mixeywélî ìk ,eðéäc§©§¨¦¥
äñðøt é÷ñòå àîìòc,dqpxt iwqre mlerd ipipr lk -äéäé àì §©§¨§¦§¥©§¨¨Ÿ¦§¤

,eäéîøâì ïéãáòc elàkz`f miyery dl`a enk eidi `l - §¥§¨§¦§©§©§
invrd myeniyl `l` miny myl `ly ,cala mnvr ikxvl

,mzia ipa oevxe mpevx ielinleìëk ìàøNé úéa äéäé àìå§Ÿ¦§¤¥¦§¨¥§¨
íéBbä4,äáäàî eäéðáe eäéLðì ïéø÷Bîe ïéñðøôîe ïéðæc ,- ©¦§¨¦§©§§¦§¦§¨©§¨©§¥©£¨

y,zinvr dad` jezn mdipae mdiyp mixiwene miqpxtn ,mipf

mzeida eiclie ezy` z` ade` `ed ,envr z` ade` `edy iptny

,zizyecw didz dad`dy `l` - epnn wlgEnòk éî" ék¦¦§©§
áéúk "õøàa ãçà éBb ìàøNé5õøà éðéðòa íbL eðéäc ,- ¦§¨¥¤¨¨¨¤§¦§©§¤©§¦§§¥¨¤

,miinyb mipipraeãéøôé àì,mipiprd z` -[eãøté :øçà çqð] Ÿ©§¦ª¨©¥¦¨§
cg`"n micxtp eidi `l mlerd ipipra miwqerd micedidy -

,"zn`dúîàä ãçàîzewl` icrlay ,zizin`d zecg`dn - ¥¤¨¨¡¤
,xac mey miiw `l,íBìLå ñç ø÷L úeãò ãéòäì ,íBìLå ñç©§¨§¨¦¥¤¤©§¨

,ø÷áå áøò òîL úàéø÷af` xne` `edy -,úBøeâñ íéðéòa ¦§¦©§©¤¤¨Ÿ¤§¥©¦§
,úçzî õøàáe ìònî íéîMáe úBçeø 'ãa ãçà 'ädfy - ¤¨§©¨©¦¦©©¨¨¤¦©©

"cg`" dlnd yexit6miriwx dray mdy ,'ga cg` `ed 'dy ,

mr micge`ne milha mlek md ,mlerd zegex rax`a 'cae ,ux`e

"dsl`mby cirn `edy ixd ,mler ly etel` seqÎoi` mr ,"ux`a,

."cg`" 'd - ux`d ipipraíéøåòä éðéò ç÷ôáe-mdipiry ¦§Ÿ©¥¥¨¦§¦
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ùã÷ä úøâà
ééáåäà èéúàá éùôðë øùà ééòøå ééçà

úîãøúá íéðùé øøåòîå øéëæîë
úåéäì úåàøì åèéáé íéøåòä éðéò çå÷ôìå íéìáä éìáä
øå÷îá íçåø ééç íäá ìëì íúîâîå íöôçå íòùé ìë
øùá ãòå ùôðî íäééç éîé ìë íééçä ééç íééç íéî
åìàë äéäé àì äñðøô é÷ñòå àîìòã éìéî ìë åðééäã
ïéðæã â"òåòë ìàøùé úéá äéäé àìå åäééîøâì ïéãáòã
êîòë éî éë äáäàî åäééðáå åäééùðì ïéø÷åîå ïéñðøôîå
õøà éðéðòá íâù åðééäã áéúë õøàá ãçà éåâ ìàøùé

] åãéøôé àìà"ðúåãò ãéòäì å"ç úîàä ãçàî [åãøôé
ãçà 'ä úåøåâñ íéðéòá ø÷åáå áøò ù"÷á å"ç ø÷ù
éðéò çå÷ôáå úçúî õøàáå ìòîî íéîùáå úåçåø 'ãá
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וש"נ.20. תרו. ע' ח' כרך הריי"צ אדמו"ר קודש אגרות רפ"ב.21.ראה ˘ËÈÏ"‡:1.תניא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,טז אגה"ק לגבי מהשינוי "להעיר

כד". (ב"פ), קצא.אוה"ת2.כב ע' א כרך ˘ËÈÏ"‡:3.ויקרא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספל"א ח"א ב"לוח4."ראה אבל "כעוע"ג", לפנינו: בתניא

כבפנים. תוקן כא.5.התיקון" יז, הסמ"ק).6.דה"א (בשם סס"א או"ח ב"י ראה

a`Îmgpn h"k ipy mei Ð h zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב כ"ט שני יום

,ciw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà ë"ò,228 'nr cr:'åë ïåéö 'ä

,sebd ipiprn zexeepeqnéòúä""éðéò ó.íBìLå ñç "epðéàå Ba E £¨¦¥¤§¥¤©§¨
ipipr z`e mlerd z` d`ex `ed ,eipir z` egzta cin ,xnelk -

.miny myl `ly mlerd ipipra wqere - mnvrl ze`ivnk mlerd

,eðì úBàé úàæa Cà,epl dni`zn ef dbdpd -:øçà çqð] úBéäì ©§Ÿ¥¨¦§ª¨©¥
élîa eðé÷ñò ìk [úBéäa¦§¨¦§¥§¦¥
,eäéîøâì àì àîìòc- §©§¨Ÿ§©§©§

diy:ipyd gqepd itl e`) di

ipipra epwqr lk (didiyk

,cala epnvrl `l mlerék¦
é÷ìç úBLôð úBéçäì íà¦§©£©§¤§¥

,úe÷ìàipa zeigdl - ¡Ÿ
od mdizenypy l`xyi

,"lrnn dwel` wlg"

íäéøBñçî úàlîìe§©Ÿ©§¥¤
äøevä ïénãî eðà äæaL ,ípç ãñça,ytpd -'ä ,døöBéì §¤¤¦¨¤¨¤¨§©¦©¨§§¨

,úîà ìL ãñç ,"íBiä ìk ìà ãñç" øLà ,ãçàzxfgd ila - ¤¨£¤¤¤¥¨©¤¤¤¡¤
,jk lr xky,òâøå òâø ìëa Bàìîe íìBòä úBéçäìmyk ixd - §©£¨¨§Ÿ§¨¤©¨¤©

ok mb mc`d lr jk ,mi`xapd z` digne cqg dyer d"awdy

zilkz dfy ,mixg` miyp` qpxtle zeigdle cqg zeyrl

zenyp qpxtl ecia didiy ick - dqpxt ipipra ezceare ezewqrzd

mixg`l dwcv zzle qpxtl eilr did jkl m`zda .zeicedi

m` ,`l` ,ezgtyn ipa mr cqg dyere qpxtn `edy dcn dze`a

xne` - ?mixg`l ozep `edy iptl ezgtynl ozep `ed recn ,jk

:owfd epax jk lrìò ìkì ïéîãB÷ íãà ìL åéðáe BzLàL ÷ø©¤¦§¨¨¤¨¨§¦©Ÿ©
äøBzä ét7.eiclile ezy`l dligza zzl eilr deevn dxezd - ¦©¨

dwcv zzl okn xg`le

.mixg` micedi qpxtle

o`k dpyi "oewizd gel"a)

azk ixd owfd epax) dtqed

xywa el` ycewÎzexb`

lcprn mgpn iax miwicvl

mdxa` iax ,wqahien

"`ixag"de wqil`wn

f` eidy ,mdly micinlzde

o`k siqed - l`xyi ux`a

:(owfd epax,åéðáì ïéîãB÷ ïäL øBcaL íé÷écvî õeçdpizpd - ¦©¦¦¤©¤¥§¦§¨¨
,eiclil dpizpd iptl ,dxezd it lr ,d`a xecd wicvlíé÷écöå§©¦¦

úàfî ãáì ,õøàì õeçaL íé÷écöì ïéîãB÷ ìàøNé õøàaL¤§¤¤¦§¨¥§¦©©¦¦¤§¨¨¤§©¦Ÿ
õøàì õeça ïúBîk eçépä àlLmiwicvd lr xne` owfd epax - ¤Ÿ¦¦§¨§¨¨¤

nk exi`yd `ly ,l`xyi ux`l erqpy mixen`d,ux`l uega mze

mzeid zpigane mdly zewcvd zpigan ,zepiga izyn miticr mde

,l`xyi ux`a.ïéáîì éãå.("oewizd gel"a dtqedd o`k cr - §©©¥¦

íéøîàpä íéøácä älàì íëááì àð eîéN ,éçà éáeäà ïk ìò©¥£©©©¦¨§©§¤§¥¤©§¨¦©¤¡¨¦
éà ,(äkøàa ía øaãà ô"àô 'ä äöøé íàå) ãàî äøö÷aC ¦§¨¨§Ÿ§¦¦§¤£©¥¨¨£ª¨¥
àçéLî úBáwòa eìlä íézòa 'ä úãBáò øwò ìk úBéä- ¡¨¦©£©¨¦¦©¨§¦§§¦¨

,giyn "zeawr" ly ,dl` mipnfa dceard xwirúãBáò àéä¦£©
eøîàL Bîk ,ä÷ãvä©§¨¨§¤¨§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø8: ©¥¦§¨¦§¨¨

àlà ïéìàâð ìàøNé ïéà"¥¦§¨¥¦§¨¦¤¨
eøîà àìå ."ä÷ãöa¦§¨¨§Ÿ¨§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨¦§¨¨
ãâðk ìe÷L äøBz ãeîìz"©§¨¨§¤¤

,"íéãñç úeìéîbitk - §¦£¨¦
zkqna zxne` dpyndy

d`t9cbpk dxez cenlze" :

`ed dxez cenlzy ,"mlek

mipnpd mixacd lk cbpk

,micqg zlinb mb llek ,my

z`f exn` `l md ixdàlà¤¨

ïk ìòå ,íìöà äãBáòä øwò äéä äøBz ãeîìzL ,íäéîéa¦¥¤¤©§¨¨¨¦©¨£¨¤§¨§©¥
úBá÷òa ïk ïéàM äî .íéàøBîàå íéàpz íéìBãb íéîëç eéä̈£¨¦§¦©¨¦§¨¨¦©¤¥¥§¦§

,àçéLî,giynd z`ia inia -äìôpLzpiga -ãò "ãåc úkñ" §¦¨¤¨§¨ª©¨¦©
äiNò úðéça àéäL ,íéá÷òå íéìâø úðéçazekln" - §¦©©§©¦©£¥©¦¤¦§¦©£¦¨

zpiga `idy "zeliv`c

zyalznd "dpiky"d

,dxivi ,d`ixa zenlera

ok mb z`xwpd - diyr

`ed cec oky ,"cec zkeq"

ixdjlndakxn ,l`xyi

dcxi - "zeliv`c zekln"l

dbixcnl cr dltpe

,"diyr" ly dpezgzdïéà¥
úîàa da ä÷áãì Cøc¤¤§¨§¨¨¤¡¤

àëBLç àëtäìe- §©§¨£¨
,mlerd jyeg jetdle

dìéc àøBäðìxe`l - ¦§¨¦¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

éòúä íéøåòäåðì úåàé úàæá êà å"ç åððéàå åá êéðéò ó
] úåéäìà"ðàì àîìòã éìéîá åðé÷ñò ìë [úåéäá

úåàìîìå úå÷ìà é÷ìç úåùôð úåéçäì íà éë åäééîøâì
äøöåéì äøåöä ïéîãî åðà äæáù íðç ãñçá íäéøåñçî
úîà ìù ãñç íåéä ìë ìà ãñç øùà ãçà 'ä

òâø ìëá åàåìîå íìåòä úåéçäìåúùàù ÷ø òâøå
.äøåúä éô ìò ìëì ïéîãå÷ íãà ìù åéðáå

ééáåäà ë"ò
äøö÷á íéøîàðä íéøáãä äìàì íëááì àð åîéù ééçà
ìë úåéä êéà (äëåøàá íá øáãà ô"àô ä"éàå) ãàî
àéä àçéùî úåá÷òá åììä íéúòá 'ä úãåáò ø÷éò
àìà ïéìàâð ìàøùé ïéà ì"æø ù"îë ä÷ãöä úãåáò
íäéîéá àìà ç"îâ ãâðë ìå÷ù ú"ú ì"æøà àìå ä÷ãöá
íéìåãâ íéîëç åéä ë"òå íìöà äãåáòä ø÷éò äéä ú"úù
äìôðù àçéùî úåá÷òá ë"àùî .íéàøåîàå íéàðú
äéùò 'éçá àéäù íééá÷òå íéìâø 'éçá ãò ãåã úëåñ
àøåäðì àëåùç àëôäìå úîàá äá ä÷áãì êøã ïéà
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וש"נ.7. סרנ"א. יו"ד שו"ע בש"ס8.ראה למ"ש הכוונה ואין רמז. ר"ס בטיו"ד הועתק - רפ"י מ"ע הל' "רמב"ם שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת

כתוב שם דהרי - א) צח, סנה' א. קלט, מהמימרא�Ù„‰(שבת הרמב"ם דברי מקור שמציינים הטור) על וההגהות והכס"מ [(הרדב"ז והמפרשים .

(שם)] בש"ס להלשון‡ÔÈדעולא - מקומות בכו"כ - להתוכן.·„ÂÈ˜כוונתם כ"א -ÌÒ¯ÂÙÓÎÂברמב"ם שלאחרי' בהלכה תיכף שם וראה .

"ישראל", תיבת רק מזכירים ה"ה - בגמ' "ירושלים") (במקום "ישראל" גורס הי' שהרמב"ם שמביאים וכו' הש"ס במסורת וגם הנ"ל. ובמפרשים

- "נגאלין" הגירסא משא"כ בע"י, נמצאת "ישראל" שלאÚ"ÚÏוהגירסא גירסא היתה שלהרמב"ם לומר יותר וקשה ויל"ש. בש"ס מצאתי' לא

כצ"ל)". - (ואדרבא "נגאלין" כותב ולכך בש"ס מאשר יותר מפרש שהרמב"ם לומר מאשר אצלנו מקום בשום א'.9.נמצאת משנה א' פרק



נג a`Îmgpn h"k ipy mei Ð h zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב כ"ט שני יום

,ciw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà ë"ò,228 'nr cr:'åë ïåéö 'ä

,sebd ipiprn zexeepeqnéòúä""éðéò ó.íBìLå ñç "epðéàå Ba E £¨¦¥¤§¥¤©§¨
ipipr z`e mlerd z` d`ex `ed ,eipir z` egzta cin ,xnelk -

.miny myl `ly mlerd ipipra wqere - mnvrl ze`ivnk mlerd

,eðì úBàé úàæa Cà,epl dni`zn ef dbdpd -:øçà çqð] úBéäì ©§Ÿ¥¨¦§ª¨©¥
élîa eðé÷ñò ìk [úBéäa¦§¨¦§¥§¦¥
,eäéîøâì àì àîìòc- §©§¨Ÿ§©§©§

diy:ipyd gqepd itl e`) di

ipipra epwqr lk (didiyk

,cala epnvrl `l mlerék¦
é÷ìç úBLôð úBéçäì íà¦§©£©§¤§¥

,úe÷ìàipa zeigdl - ¡Ÿ
od mdizenypy l`xyi

,"lrnn dwel` wlg"

íäéøBñçî úàlîìe§©Ÿ©§¥¤
äøevä ïénãî eðà äæaL ,ípç ãñça,ytpd -'ä ,døöBéì §¤¤¦¨¤¨¤¨§©¦©¨§§¨

,úîà ìL ãñç ,"íBiä ìk ìà ãñç" øLà ,ãçàzxfgd ila - ¤¨£¤¤¤¥¨©¤¤¤¡¤
,jk lr xky,òâøå òâø ìëa Bàìîe íìBòä úBéçäìmyk ixd - §©£¨¨§Ÿ§¨¤©¨¤©

ok mb mc`d lr jk ,mi`xapd z` digne cqg dyer d"awdy

zilkz dfy ,mixg` miyp` qpxtle zeigdle cqg zeyrl

zenyp qpxtl ecia didiy ick - dqpxt ipipra ezceare ezewqrzd

mixg`l dwcv zzle qpxtl eilr did jkl m`zda .zeicedi

m` ,`l` ,ezgtyn ipa mr cqg dyere qpxtn `edy dcn dze`a

xne` - ?mixg`l ozep `edy iptl ezgtynl ozep `ed recn ,jk

:owfd epax jk lrìò ìkì ïéîãB÷ íãà ìL åéðáe BzLàL ÷ø©¤¦§¨¨¤¨¨§¦©Ÿ©
äøBzä ét7.eiclile ezy`l dligza zzl eilr deevn dxezd - ¦©¨

dwcv zzl okn xg`le

.mixg` micedi qpxtle

o`k dpyi "oewizd gel"a)

azk ixd owfd epax) dtqed

xywa el` ycewÎzexb`

lcprn mgpn iax miwicvl

mdxa` iax ,wqahien

"`ixag"de wqil`wn

f` eidy ,mdly micinlzde

o`k siqed - l`xyi ux`a

:(owfd epax,åéðáì ïéîãB÷ ïäL øBcaL íé÷écvî õeçdpizpd - ¦©¦¦¤©¤¥§¦§¨¨
,eiclil dpizpd iptl ,dxezd it lr ,d`a xecd wicvlíé÷écöå§©¦¦

úàfî ãáì ,õøàì õeçaL íé÷écöì ïéîãB÷ ìàøNé õøàaL¤§¤¤¦§¨¥§¦©©¦¦¤§¨¨¤§©¦Ÿ
õøàì õeça ïúBîk eçépä àlLmiwicvd lr xne` owfd epax - ¤Ÿ¦¦§¨§¨¨¤

nk exi`yd `ly ,l`xyi ux`l erqpy mixen`d,ux`l uega mze

mzeid zpigane mdly zewcvd zpigan ,zepiga izyn miticr mde

,l`xyi ux`a.ïéáîì éãå.("oewizd gel"a dtqedd o`k cr - §©©¥¦

íéøîàpä íéøácä älàì íëááì àð eîéN ,éçà éáeäà ïk ìò©¥£©©©¦¨§©§¤§¥¤©§¨¦©¤¡¨¦
éà ,(äkøàa ía øaãà ô"àô 'ä äöøé íàå) ãàî äøö÷aC ¦§¨¨§Ÿ§¦¦§¤£©¥¨¨£ª¨¥
àçéLî úBáwòa eìlä íézòa 'ä úãBáò øwò ìk úBéä- ¡¨¦©£©¨¦¦©¨§¦§§¦¨

,giyn "zeawr" ly ,dl` mipnfa dceard xwirúãBáò àéä¦£©
eøîàL Bîk ,ä÷ãvä©§¨¨§¤¨§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø8: ©¥¦§¨¦§¨¨

àlà ïéìàâð ìàøNé ïéà"¥¦§¨¥¦§¨¦¤¨
eøîà àìå ."ä÷ãöa¦§¨¨§Ÿ¨§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨¦§¨¨
ãâðk ìe÷L äøBz ãeîìz"©§¨¨§¤¤

,"íéãñç úeìéîbitk - §¦£¨¦
zkqna zxne` dpyndy

d`t9cbpk dxez cenlze" :

`ed dxez cenlzy ,"mlek

mipnpd mixacd lk cbpk

,micqg zlinb mb llek ,my

z`f exn` `l md ixdàlà¤¨

ïk ìòå ,íìöà äãBáòä øwò äéä äøBz ãeîìzL ,íäéîéa¦¥¤¤©§¨¨¨¦©¨£¨¤§¨§©¥
úBá÷òa ïk ïéàM äî .íéàøBîàå íéàpz íéìBãb íéîëç eéä̈£¨¦§¦©¨¦§¨¨¦©¤¥¥§¦§

,àçéLî,giynd z`ia inia -äìôpLzpiga -ãò "ãåc úkñ" §¦¨¤¨§¨ª©¨¦©
äiNò úðéça àéäL ,íéá÷òå íéìâø úðéçazekln" - §¦©©§©¦©£¥©¦¤¦§¦©£¦¨

zpiga `idy "zeliv`c

zyalznd "dpiky"d

,dxivi ,d`ixa zenlera

ok mb z`xwpd - diyr

`ed cec oky ,"cec zkeq"

ixdjlndakxn ,l`xyi

dcxi - "zeliv`c zekln"l

dbixcnl cr dltpe

,"diyr" ly dpezgzdïéà¥
úîàa da ä÷áãì Cøc¤¤§¨§¨¨¤¡¤

àëBLç àëtäìe- §©§¨£¨
,mlerd jyeg jetdle

dìéc àøBäðìxe`l - ¦§¨¦¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

éòúä íéøåòäåðì úåàé úàæá êà å"ç åððéàå åá êéðéò ó
] úåéäìà"ðàì àîìòã éìéîá åðé÷ñò ìë [úåéäá

úåàìîìå úå÷ìà é÷ìç úåùôð úåéçäì íà éë åäééîøâì
äøöåéì äøåöä ïéîãî åðà äæáù íðç ãñçá íäéøåñçî
úîà ìù ãñç íåéä ìë ìà ãñç øùà ãçà 'ä

òâø ìëá åàåìîå íìåòä úåéçäìåúùàù ÷ø òâøå
.äøåúä éô ìò ìëì ïéîãå÷ íãà ìù åéðáå

ééáåäà ë"ò
äøö÷á íéøîàðä íéøáãä äìàì íëááì àð åîéù ééçà
ìë úåéä êéà (äëåøàá íá øáãà ô"àô ä"éàå) ãàî
àéä àçéùî úåá÷òá åììä íéúòá 'ä úãåáò ø÷éò
àìà ïéìàâð ìàøùé ïéà ì"æø ù"îë ä÷ãöä úãåáò
íäéîéá àìà ç"îâ ãâðë ìå÷ù ú"ú ì"æøà àìå ä÷ãöá
íéìåãâ íéîëç åéä ë"òå íìöà äãåáòä ø÷éò äéä ú"úù
äìôðù àçéùî úåá÷òá ë"àùî .íéàøåîàå íéàðú
äéùò 'éçá àéäù íééá÷òå íéìâø 'éçá ãò ãåã úëåñ
àøåäðì àëåùç àëôäìå úîàá äá ä÷áãì êøã ïéà
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וש"נ.7. סרנ"א. יו"ד שו"ע בש"ס8.ראה למ"ש הכוונה ואין רמז. ר"ס בטיו"ד הועתק - רפ"י מ"ע הל' "רמב"ם שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת

כתוב שם דהרי - א) צח, סנה' א. קלט, מהמימרא�Ù„‰(שבת הרמב"ם דברי מקור שמציינים הטור) על וההגהות והכס"מ [(הרדב"ז והמפרשים .

(שם)] בש"ס להלשון‡ÔÈדעולא - מקומות בכו"כ - להתוכן.·„ÂÈ˜כוונתם כ"א -ÌÒ¯ÂÙÓÎÂברמב"ם שלאחרי' בהלכה תיכף שם וראה .

"ישראל", תיבת רק מזכירים ה"ה - בגמ' "ירושלים") (במקום "ישראל" גורס הי' שהרמב"ם שמביאים וכו' הש"ס במסורת וגם הנ"ל. ובמפרשים

- "נגאלין" הגירסא משא"כ בע"י, נמצאת "ישראל" שלאÚ"ÚÏוהגירסא גירסא היתה שלהרמב"ם לומר יותר וקשה ויל"ש. בש"ס מצאתי' לא

כצ"ל)". - (ואדרבא "נגאלין" כותב ולכך בש"ס מאשר יותר מפרש שהרמב"ם לומר מאשר אצלנו מקום בשום א'.9.נמצאת משנה א' פרק



a`Îmgpnנד 'l iyily mei Ð i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב ל' שלישי יום
אגרתי ,228 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íééçå ù"ãà .é,ehw 'nr cr:'åë ïúîùð

,dly[déìéc :øçà çqð],ely xe`l -äiNò úðéçáa íà ék ª¨©¥¦¥¦¦¦§¦©£¦¨
,ïk íbxeaice lky ly oipr wx `l ,diyr - dyrn ly oipr - ©¥

,dxezd cenila enk,ä÷ãvä äNòî àéäL`wec recn ,j` - ¤¦©£¥©§¨¨
zexg`d zeiyrnd zeevnd lk ixd - dwcv ly dyrnd zpiga

xne` - ?diyr ly oipr od

:owfd epax jk lròeãik©¨©
úðéçaL ,íéìékNnì©©§¦¦¤§¦©

úe÷ìàa äiNòefi` - £¦¨¨¡Ÿ
zpiievn ziwl` drtyd

?diyr ly dpigaaàéä¦
úëLîäå úòtLä úðéça§¦©©§¨©§©§¨©
ïàîì ähî ähîì úeiçä©©§©¨©¨§©
.íeìk déîøbî déì úéìc§¥¥¦©§¥§
envr lyn el oi`y inl -

mya zpiievnd zenlera ziwl` drtyd dpyi .melk"daygn",

mya zpiievnd drtyd dpyiexeaic"zpiievn drtyd efi` j` ,

mya"diyr"mewnl ,dhn dhnl zkynpd drtyd dze` ef ixd -

,ziwl` zelbzd mey llk ea oi`ymler dfediyrdixd ,

dyrny,zewl`a diyr ly dpigad cbp ynn oeekn dwcvd

.melk elyn el oi`y iprl ritydl ,dwcvd oipr ixd df ,oky

äæa Bøöé úà çáBfä ìëå,dwcvd oipra -Bááìe Bãé çúBôe §¨©¥©¤¦§¨¤¥©¨§¨
,agx al ly ybxae dgezt cia dwcv zzl -àøèñ àéôkúà¦§©§¨¦§¨
àøçàjk ici lr zitkp - ¨¢¨

(zetilw) "`xg` `xhq"d

,dyecwlàëBLç Ctäîe§©¥£¨
jyegd z` jtdne -øBàì§

ïëBMä ,Cøaúé íMä©¥¦§¨¥©¥
äiNò úðéçáa eðéìò̈¥¦§¦©£¦¨

,àçéLî úBá÷òaonfa - §¦§§¦¨
,"giyn zeawr" lyäkæéå§¦§¤

áeLa ïéòa ïéò úBàøì¦§©¦§©¦§
:'eë ïBiö 'äd`xz f`y - ¦

di`x ef didze ,d`ex dlrnly oirdy itk ,zewl` zinybd oird

ly ote`a zewl` dlbzz eay diyr ly oipr - zinyb oir ly

di`xoipr ici lr xy`n dlrn dlrnl `id day zezn`zddy ,

.dpade lky ly

úòîBL ïæà øéòé éøác çút ,íéiçå íBìL úLéøc øçà .é©©§¦©¨§©¦¤©§¨©¨¦Ÿ¤©©
íéiç 'ä çéëBä øLà ,íéiç úçëBz,igd 'd -Bàéáð éãé ìò1,- ©©©¦£¤¦©©¦©§¥§¦

,dinxi"'Bâå eðîú àì ék 'ä éãñç" :øîàå2,heytd yexitd - §¨©©§¥¦Ÿ¨§§
dxe`kly `l` .micqgd lr aqen "epnz `l ik"y `eddéì éåäå©£¥¥

Bîk ,"enú àì ék" øîéîì§¥©¦Ÿ©§
íéøîBàL3:drya - ¤§¦

micqgdy xnel mivexy

ep` ,eniizqd `l jly

:mixne`enú àì ék"¦Ÿ©
éãñç."'eëå E,recn - £¨¤§

`l ik" o`k aezk ,`eti`

ezernyny ,o"epa ,"epnz

xiaqi ?epnz `l epgp`y

dpeekdy ,oldl owfd epax

,"epgp`" lr mb ok` `id

mrh zpizp `id "ik" dlnde

ep` oi`y iptn ,"epnz `l"y iptn "'d icqg"l wwcfdl yiy -

:owfd epax oeylae .minlye mininzøäfa áeúkM äî ét ìò ïáeéå§¨©¦©¤¨©Ÿ©
LBãwä4,ãñç úéàå ãñç úéà" :,cqga zebixcn izy opyi -úéà ©¨¦¤¤§¦¤¤¦

."'eë ãñç áø àeäc äàlò ãñç úéàå 'eë íìBò ãñçepyi - ¤¤¨§¦¤¤¦¨¨§©¤¤

cqg ,"cqg ax" zpiga ,xzei dlrp cqg epyie ,mler zpiga ly cqg

ixd dfy ,laben cqg ixd `ed "mler cqg" ,oky .leab ilae ieaixa

ila cqg `ed "cqg ax" eli`e ,dlabd ly oipr ,"mlerd" oipr

r ici lr mikynp ixd dlrnly mipiprd lky oeeike .dlabdezcea

epax xiaqi ,dhnl icedi ly

dcear efi` ,oldl owfd

cqg" zpiga dkiynn

efi`e ,labend cqgd ,"mler

ax" zpiga dkiynn dcear

:laben izlad cqgd ,"cqg

,úàæ úòãeî äpä ék- ¦¦¥©©Ÿ
,reci ixdäøBzä5úàø÷ð ©¨¦§¥

,"æò"`xnbdy itk - Ÿ
migaf zkqna zxne`6lr

weqtd7,"ozi enrl fer 'd" :

,dxezl dpeekd "fer"y

ì àeäLäëøáì íðBøëæ eðéîëç eøîàL Bîëe ,äøeáb ïBL8: ¤§§¨§¤¨§£¨¥¦§¨¦§¨¨
â"éøz",613 -;"äøeábä étî éðéqî äLîì eøîàð úBöî- ©§©¦§¤¤§§Ÿ¤¦¦©¦¦©§¨

`xwp `ed okl xy`e ,dxeab zpigaa dlbzn `edy itk d"awdn

,"dxeab":áéúëãëeaezky enke -9:,"Bîì úc Là Bðéîéî"- §¦§¦¦¦¥¨¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

] äìéãà"ðäùòî àéäù ë"â äéùò 'éçáá à"ë [äéìéã
àéä úå÷ìàá äéùò 'éçáù íéìéëùîì òåãéë ä÷ãöä
ïàîì äèî äèîì úåéçä úëùîäå úòôùä 'éçá
äæá åøöé úà çáåæä ìëå íåìë äéîøâî äéì úéìã
øåàì àëåùç êôäîå à"ñ àéôëúà åááìå åãé çúåôå
àçéùî úåá÷òá äéùò 'éçáá åðéìò ïëåùä ú"éùä

:'åë ïåéö 'ä áåùá ïéòá ïéò úåàøì äëæéå

ù"ãà éúòîåù ïæà øéòé éøáã çúô íééçå
íééç 'ä çéëåä øùà íééç úçëåú
éë ì"ìäå 'åâå åðîú àì éë 'ä éãñç øîàå åàéáð é"ò
é"ôò ïáåéå .'åâå êéãñç åîú àì éë ù"îë åîú àì
'åë íìåò ãñç úéà ãñç úéàå ãñç úéà ÷"äåæá ù"î
úòãåî äðä éë .'åë ãñç áø àåäã äàìéò ãñç úéàå
åøîàù åîëå äøåáâ ïåùì àåäù æåò úàø÷ð äøåúä úàæ
äøåáâä éôî éðéñî äùîì åøîàð úåöî â"éøú ì"æç
äøå÷î äøåúäù 'éô åîì úã ùà åðéîéî áéúëãëå
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בסופו "וכן :˘È‚„Óוז"ש""‡È·�‰בוודאות אמרו להסביר -ÈÎ- בספק תמנו".‡Ì(ולא לא כב.2.) ג, איכה

שמו"ע.3. תפלת ב.4.נוסח קלג, ˘ËÈÏ"‡:5.ח"ג ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰גבורה הם שהתומ"צ הענין (שנוגע לכאן שייך אינו כ"ז "לכאורה

קושיא זו בהקדמה מתרץ ואולי וצמצום)? הרי‚„ÏÂ‰ואש הצדקה) מצות - (כולל והצמצום הגבורה מפי שניתנה כיון ההקדמה: לולא -

של בציצית - (וכמו המצוה על הוספה אין המצומצם על (È‚בההוספה עוז שנק' מקדים ולכן כו')ÁÎÂ-ÔÈÈÚגודלין). לבוש שום בלי פל"ו:

לקמן".ÔÂ˘Ïשהוא ראה - כו' בקרבנות משא"כ (וכח), העז מתגלה ובצדקה - כו' (וצמצום) גבורה דעוז) ענינו כל שזהו א.6.(ולא 7.קטז,

יא. כט, סע"ב.8.תהלים כג, ב.9.מכות לג, האזינו

lel` '` iriax mei Ð i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול א' רביעי יום

,ehw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éôì äðäå,230 'nr cr.'åëå ïéãîåò

oipr ixd `id y`e ,y`a dazkpy dxezd mdl dpzip zipnid ecin
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סל"ט.15. סל"ב או"ח שו"ע לג. סעיף לב סי' ˘ËÈÏ"‡:16.או"ח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מסוג אינו כ"א˘ÔÈ¯ÂÚÈ"לכאורה - (לא‰‚·Ï‰כלל

בציצית וגם וכיו"ב). שש˘È�ÙÏ'עגולה (ובעל מחומש דממעט וי"ל הגבלות. כו"כ עוד ישנם בתפילין וגם מזכירן. ואינו ישנן הגבלות כו"כ -

) בכללו דיש קצוות) איזוÂÏ„‚Âויותר דלכאורה "דוקא", ההוספה תומתק ועפ"ז - רס"י). אדה"ז (שו"ע בציצית משא"כ שולל".˜Ò"„מ)מרובע,

תרנ.17. ר"ס תרלד.18.שם ר"ס ס"ט.19.שם סתקפ"ו סר"א.20.שם יו"ד הי"ד.21.שו"ע פ"א מעה"ק הל' שם.22.רמב"ם 23.רמב"ם

מ"ב. פ"א פרה משנה שם. רמב"ם מ"ב.24.ראה פ"א ג.25.אבות פט, ס"א.26.תהלים סרמ"ט יו"ד ג.27.שו"ע נב, יג,28.תהלים חגיגה

א.29.א. לא, ר"ה
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ï÷úîå úåîìåòä êåú èùôúîå øéàî äæ ïåéìò øåà éæà
ùãçîå ïåéìòä ùã÷á åðúéðù úåòøâî ìëå úååòî ìë
ùîî ùãç øåà 'éçáá æò øúéå úàù øúéá ïáåèå ïøåà
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ñ"ç 'éô ãñç áø òéôùî íãàäù åîëã äãîå ìåáâ
åðéàå íåìë 'éîøâî äéì úéìã ïåéáàå ìãì åðééäã ú"éìã
òéôùî ä"á÷ä êë .åúòôùäå åúðéúðì äãîå ìåáâ ïúåð
øéàîä ãñç áø '÷ðä äàìéò ãñç 'éçáá åáåèå åøåà
íéðåéìò úåîìåòä êåú äãîå ìåáâ éìá ñ"à 'éçáá
úéìã êøáúé åìöà ú"éìã 'éçáá íä íìåëù íéðåúçúå
æ"éòå éáéùç àìë äéî÷ àìåëå íåìë ïåäéîøâî ïåäì
äìòîì åéúåðåòá íãàä íâôù íéîâôä ìë åð÷úð
èôùîå ä÷ãö äùò ù"æå .íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòá
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ב.30. לד, עומדין.31.ברכות אין שם: בברכות כמובא ודלא - ה"ד. פ"ז תשובה הל' ד.32.רמב"ם טו, ראה עה"ת ג.33.פרש"י כא, משלי

.34:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰עפ"ז"ËÙ˘Óהשווה צדקה דלכאורה מזבח. נבחר צדקה למה מובן עי"ז דוקא דאדרבא וי"ל הכא? בעי מאי

הכתוב פי' ולכן מזבח?! נבחר זה ואיך לעיל, כמפורש עולם חסד ה"ז עליהם עומד שהעולם מהעמודים הצדקה, מצות צדקה, סתם נפש, לכל

אבל ב) (סג, בתו"א הבי' עם זה לקשר ויש עוונותיו. ותיקון משפט שהיא צדקה היינו משפט עם ובחבור ביחד הבאה בצדקה כאן שהמדובר

א. צט, וירא אוה"ת רפל"ג. אדר"נ ראה - וצדקה משפט או ומשפט צדקה השינוי - הענין אותו אינו
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ï÷úîå úåîìåòä êåú èùôúîå øéàî äæ ïåéìò øåà éæà
ùãçîå ïåéìòä ùã÷á åðúéðù úåòøâî ìëå úååòî ìë
ùîî ùãç øåà 'éçáá æò øúéå úàù øúéá ïáåèå ïøåà

.'åëå ïéãîåò ú"òáù íå÷îá åøîà ïëì
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ñ"ç 'éô ãñç áø òéôùî íãàäù åîëã äãîå ìåáâ
åðéàå íåìë 'éîøâî äéì úéìã ïåéáàå ìãì åðééäã ú"éìã
òéôùî ä"á÷ä êë .åúòôùäå åúðéúðì äãîå ìåáâ ïúåð
øéàîä ãñç áø '÷ðä äàìéò ãñç 'éçáá åáåèå åøåà
íéðåéìò úåîìåòä êåú äãîå ìåáâ éìá ñ"à 'éçáá
úéìã êøáúé åìöà ú"éìã 'éçáá íä íìåëù íéðåúçúå
æ"éòå éáéùç àìë äéî÷ àìåëå íåìë ïåäéîøâî ïåäì
äìòîì åéúåðåòá íãàä íâôù íéîâôä ìë åð÷úð
èôùîå ä÷ãö äùò ù"æå .íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòá
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ב.30. לד, עומדין.31.ברכות אין שם: בברכות כמובא ודלא - ה"ד. פ"ז תשובה הל' ד.32.רמב"ם טו, ראה עה"ת ג.33.פרש"י כא, משלי

.34:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰עפ"ז"ËÙ˘Óהשווה צדקה דלכאורה מזבח. נבחר צדקה למה מובן עי"ז דוקא דאדרבא וי"ל הכא? בעי מאי

הכתוב פי' ולכן מזבח?! נבחר זה ואיך לעיל, כמפורש עולם חסד ה"ז עליהם עומד שהעולם מהעמודים הצדקה, מצות צדקה, סתם נפש, לכל

אבל ב) (סג, בתו"א הבי' עם זה לקשר ויש עוונותיו. ותיקון משפט שהיא צדקה היינו משפט עם ובחבור ביחד הבאה בצדקה כאן שהמדובר

א. צט, וירא אוה"ת רפל"ג. אדר"נ ראה - וצדקה משפט או ומשפט צדקה השינוי - הענין אותו אינו
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אלול ג' שישי יום
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א.35. נ, ד.36.כתובות ב, יז.37.איוב קג, כב.38.תהלים ג, 39.1.איכה הערה לעיל ˘ËÈÏ"‡:40.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- "והראי'

וגלות". פ"ג.41.החורבן באגה"ת לעיל כמשנ"ת

lel` 'c ycew zay mei Ð `i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול ד' קודש שבת יום
אגרתיא ,fhw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...êìéëùäì .àé,fiw 'nr cr:æåðâä ïåéìòä

eøîàLäëøáì íðBøëæ eðéúBaø42ìàøNé ïéà" :àlà ïéìàâð ¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨¥¦§¨¥¦§¨¦¤¨
eNòiL ,"ä÷ãöa,dwcvd -,àðécî íéøeèt eéäé íà íb- ¦§¨¨¤©£©¦¦§§¦¦¦¨

,dwcv zzln mixeht md oicd cvn m` mbékepizeaxy itk - ¦
mixne` l"f43:ãåc ïa ïéà"¥¤¨¦
:"'eë àadlkzy cr - ¨

`ly ,"qikd on dhext

,olvil `pngx ,didz

lkae ,qika dhext elit`

izla ote`a didz dwcvd zpizpy ,xnelk ,dwcv epzi z`f

zepeerd ly zhlgend dxtkd z` d`ian efk dwcv ixd ,laben

"oil`bp od cin"d z` d`ian `id oke44owfd epax oi`y dn .

z`f fnxn `l` ,"qikd on dhext dlkzy cr" xn`nd z` `ian

oi`y iptn dfy xnel xyt`y ,`"hily iaxd xiaqn - "'eke"a

`hal dvex owfd epax

df l"fg xn`ne ,el` milin

ici lr rvazdl leki

mnvr z` eaygi micediy

zeipgexa.milcke miyxk

" xne` owfd epax oi`y dn mb dfy xnel yieeidiyk"mixeht

.zeipgexa rvazdl leki df oipr ,oky - "m`" `l` ,oicd cvn

.àé"dpia jlikydl" ,cigi oeyla owfd epax ligzn ef ycewd zxb`

weqtd oeylk)1,oky ,"llk"l dglyp `idy zexnl ,(l`ipcl xn`py

,dlebq icigil wx jiiy dxe`kly dcear ote` owfd epax raez ef zxb`a

ze`ixal migxkeny dl`l `l mb ,miinyb mipipra llk oevx didi `ly

.'d zcearl yeniyÎixae

didi `l oevxdy ,xnelk

`l` ,mipiprd "zeinyb"a

zeigae "zeipgexa" zevxl

;miinybd mipipray ziwl`d

qg m` s`y ,jk ick cre

miinybd mipipra xqg melye

mc`l migxkendxrhvi la -

cvn dgnya didi `l` ,jkn

df xac ly ezin`ly dpen`daehdcear ote` - (ef zxb`a xiaqiy itk)

.dlebq icigil wx ,dxe`kl ,jiiy ,dfkezxb` owfd epax ligzn ,okl

likydl" ,cigi oeyla ef dyecwdjjiiy xac ly ezin`ly ,zexedl ,"dpia

,zizin`d dpen`d cvn xwira `a df ,oky ,l`xyin cg` lkl xacd

ick dze` zelbl wx eilr ,icedi lkl yi ixd dpen`ezeigl.ef dpen`a

Cøcä Bæ àì ék ,"äðéa EìékNäì"2'ä øBà ïkLé3,icedia - , §©§¦§¦¨¦Ÿ©¤¤¦§Ÿ
õôç úBéäì,zevxl -íéøNa éiçaly oevx `edy "utg"a - ¦§¨¥§©¥§¨¦

llba) ea migxkeny iptn xacd z` mivexy oevx `l ,beprz

`l ixd ,ea beprz el yiy iptn envr xacd z` mivex `l` ,(zilkz

"utg"a evxiye ,miiptebÎmiixyad miiga evxi "iig"d oipry ,jxcd ef
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.42.9 הערה ס"ט לעיל א.43.ראה צז, ה.44.סנהדרין הלכה שם תשובה הל' כב.1.רמב"ם ט, ˘ËÈÏ"‡:2.דניאל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

מובן אינו וצ"לÏÏÎ"לכאורה בשרים?! בחיי חפץ להיות כו' ישכון הדרך שזו אפ"ל איך :‰ÏÎ˘‰‰�È··דקס"ד (בקיצור) ויל"פ זה! לשלול

ע"י קדושה„ÈÙÎ˙‡‡˜Â‡דאדרבה ונמשכת כו' יקרא אסתלק דעי"ז - פכ"ז פט"ו, (עיין ה' אור אחז"לÂÙÓÂ¯˘כו'),‰‡„ÂÈÏÚÏÚÌ�‰ישכון

אדם יאמר שלא הה"מ), בשם ד) (ט, ואתחנן לקו"ת להרמב"ם. מח"פ מ"ו וראה שם. עה"ת פרש"י קדושים. ס"פ יאמר‡"‡(ספרא אבל כו'

È˘Ù‡ומה‰˘Ú‡בנוגע רק (היינו הדרךÚÓÏ˘‰כו' זו לא אבל שם) (כמבואר נמי הכי דאין כו' ולהשכילך ,(ÔÂÎ˘È."(3 (הע' וכדלקמן כו'.

.3:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰רצונך (בטל שזהו משמע זה דישכוןÂÎÂ'"מל' הדרגא ומהו דוקא ה"' אור ד"ישכון העבודה לדרגת נוגע (

עכ"פ הבטל בדבר רק אפשרי - ה' ישכון ואואפ"ל: וכו'. בתניא רגיל אינו ל' ה' ש"ישכון·ÁÎאור הביטוי‡Â¯(פ"ו); גם צ"ל - ה'" (גילוי)

ÈÂÏÈ‚·."'כו רצון שום לו יהי' שלא בקביעות, הגלוי הביטול גם צ"ל - ובקביעות ומתלבשת ששוכנת - ד"ישכון" באופן יהי' ושזה (בפועל);

מ"ד.אבו4. פ"ב ˘ËÈÏ"‡:5.ת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰משמע"˘È˘ ËÂ˘Ù„."(פמ"ט) כו' בטבעו בהן דקשור בתומ"צ, והיינו - הזה הרצון לו

מכ"ב.6. פ"ד אבות



נט lel` 'c ycew zay mei Ð `i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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,dwcv zzln mixeht md oicd cvn m` mbékepizeaxy itk - ¦
mixne` l"f43:ãåc ïa ïéà"¥¤¨¦
:"'eë àadlkzy cr - ¨

`ly ,"qikd on dhext

,olvil `pngx ,didz

lkae ,qika dhext elit`

izla ote`a didz dwcvd zpizpy ,xnelk ,dwcv epzi z`f

zepeerd ly zhlgend dxtkd z` d`ian efk dwcv ixd ,laben

"oil`bp od cin"d z` d`ian `id oke44owfd epax oi`y dn .

z`f fnxn `l` ,"qikd on dhext dlkzy cr" xn`nd z` `ian

oi`y iptn dfy xnel xyt`y ,`"hily iaxd xiaqn - "'eke"a

`hal dvex owfd epax

df l"fg xn`ne ,el` milin

ici lr rvazdl leki

mnvr z` eaygi micediy

zeipgexa.milcke miyxk

" xne` owfd epax oi`y dn mb dfy xnel yieeidiyk"mixeht

.zeipgexa rvazdl leki df oipr ,oky - "m`" `l` ,oicd cvn

.àé"dpia jlikydl" ,cigi oeyla owfd epax ligzn ef ycewd zxb`

weqtd oeylk)1,oky ,"llk"l dglyp `idy zexnl ,(l`ipcl xn`py

,dlebq icigil wx jiiy dxe`kly dcear ote` owfd epax raez ef zxb`a

ze`ixal migxkeny dl`l `l mb ,miinyb mipipra llk oevx didi `ly

.'d zcearl yeniyÎixae

didi `l oevxdy ,xnelk

`l` ,mipiprd "zeinyb"a

zeigae "zeipgexa" zevxl

;miinybd mipipray ziwl`d

qg m` s`y ,jk ick cre

miinybd mipipra xqg melye

mc`l migxkendxrhvi la -

cvn dgnya didi `l` ,jkn

df xac ly ezin`ly dpen`daehdcear ote` - (ef zxb`a xiaqiy itk)
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dligzklny ,oldl yxtn `edy itk ,`l` ,oeilrd oevxd `ed oi`y
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oevx mey el didi `l z`f lka ,d"awd z` ezcearl mirbepmixaca

mnvr dl``l` ,'d zcearayexit df .dl` mixac ici lr d`ay

`l ,(ze`ivna lha) lehia ly ote`a didi oevxdy - "jpevx lha"

`ed ,mpn` ody ,lecb mkg itlk ohw mkg ly ezelhazd lynl enk

lehia" `l` ,ze`ivn zpigaa `ed mb z`f lka j` ,eitlk lha ok`
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df oi` m` epevx lhan `ed `l` ,dl` mixacl oevx el yiy dpeekd
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`lelס 'c ycew zay mei Ð `i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

cvik ,`l` ."ipefn"le "ipa"l rbepa xacd jky oky lke ,llk miig el

llk oevx mey el didi `ly ekeza lerti icediy ,xacd ixyt`

owfd epax z`f xiaqi ?xzeia migxkena `l elit` ,miinybd mipipra

mipipra beprze oevx mey el oi`y cala ef `ly ,`vi exe`iane .oldl

mb `l` ,miinybd

dl` mipipr el mixqgyk

,melye qg jkn laeq `ede

xac ,xrv el mxeb df oi`

zizin` di`x meyn ea yiy

beprz mey el oi` ok`y

el yi xy`k dl` mipipra

minrtl yi ,oky .mze`

beprza yg epi` mc`y

miniieqn mixaca7ef oi` j` ,

zeiniptae mlrday dgked

;mda beprz el oi` ok`

wenry xacd ixyt`

.mda beprz el yi ezeinipta

mixqg xy`ky - jkl di`x

ixd - beprzn jtidd `ed xrve .jkn xrhvn `ed ,mixac mze` el

el yi xy`ky giken ,dl` mixac el mixqgyk xrhvn `edy dn

;(beprz eze`ayg`ed oi`yzexnl) jkn bprzn `ed - mixac mze`

xqgyk xrhvn `ed oi` m` ,eli`edf ixd - mixac mze` el mi

.mixac mze` el yi xy`k beprz mey el oi` ok`y zizin` dgked

:owfd epax oeylae

,ïéðòä øeàáeoevxe utg el eidi `ly lertl mc` leki cvik - ¥¨¦§¨
- xzeia el migxkena `l mb ,dfd mlerd ipipraäðeîà ÷ø àeä©¡¨

,"úéLàøa øöBé"a úézîàlkd xveiy `ed jexa yecwda - £¦¦§¥§¥¦
,("ziy`x" ly dpigaa) "ziy`xa","ïéà"î "Lé" äàéøaäL eðéäc§©§¤©§¦¨¥¥©¦

úàø÷pä`xwp "oi`"d -,"äîëç úéLàø""oi`" dlnd yexit - ©¦§¥¥¦¨§¨
xacdy eppi` o`kepi`xyt` i` oky ,byen epi` - "oi`" `l` ,miiw

"lkd jnn" ixdy ,qt`n ,"oi`"n `id d`ixady xnel ixd8lkd ,

`l - `ed "oi`" yexit `l` ,izin`d "yi"d `edy ,zewl`n `a

,"yi" el `xew `ed eze` oian `xapdy xac ,oky ,byen `le oaen

,"oi`" `xew `ed ,ixnbl ezpade ezbydn dlrnl `edy xacl eli`e

"yi" ,"oi`n yi" yexit df .miiw xacd oi` ely dpadd mlera oky

aezky enk ,"ziy`x" z`xwp "dnkg"e .dnkg ly "oi`"dn `ad9:

,oky ,zelylzyd ly dpey`xd dxitqd `id ,"dnkg ziy`x"

ixnbl dlrnle zelylzydn dlrnl `ed "dnkg"n dlrnl

zelylzydd ziy`x `id "dnkg" `l` - "yi"l xewn zeidln

."yi"l xewn zeidlBúîëç àéäåzxitq zbixcne zpiga - §¦¨§¨
,dnkgdúâOî äðéàL,dpada -ìàøáð íeLxvei" edf - ¤¥¨ª¤¤§¦§¨

Îe ,"dnkg" ly "ziy`x"a lkd xvei `ed ,"ziy`xaúàfä äàéøaä©§¦¨©Ÿ
úò ìëa àéä10íéàeøaä ìk íéeäúnL ,òâøå,cinz -"Lé" ¦§¨¥¨¤©¤¦§©¦¨©§¦¥

ìkä úà äiçîä Cøaúé Búîëçî "ïéà"î11z` dign `ed - . ¥©¦¥¨§¨¦§¨¥©§©¨¤©Ÿ

ly ote`a mb m` ik ,zeig ly ote`a wx `l lkdzeedzdxacdy ,

didz zeedzddy gxkdd on ,"oi`n yi" dfy oeeike ,xvepzicinz.

xacdyk ,"lelre dlir" oipray ,zeciqgd zxeza xaqeny itk

(aaeqnd) "lelr"d leki ,ipyd xacl cala daiqk ynyn oey`xd

ixg` mb miiw zeidl

`l xak (daiqd) "dlir"dy

yi"a eli`e .ea z`vnp

`ly zeycgzd dfy ,"oi`n

,ixnbl df iptl zniiw dzid

oiprd miiw `l "oi`"a ixdy

`l df - zxg`) "yi" ly

on ,("yi" m` ik ,"oi`" did

ycgnd gekdy gxkdd

,ycgzpy xaca cinz didi

z`e yecigd z` ea lertl

xaqedy itke) zeedzdd

"dpen`de cegid xry"a12

mi zrixwn "oky lkn"a

z`ixay - jk ,(seq

mei lka ycgn eaehae" ,zicinz `id xac lk zeedzde"cinz13,
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˘È˘‡¯·.".21:‡"ËÈÏ˙ביוצר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שיש אף דמרמז שוניםÁÎ"י"ל ברישÌÈÎÙ‰Âעתים לעיל וכן ואילך) ב ג, (קהלת זמ"ז
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כג.29. לז, ˘ËÈÏ"‡:30.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"‰¯Â‡ÎÏדפסוק השייכות השגח"פÊ‰צע"ק ע"ד כו"כ שבתנ"ך לכאן, ומובן˜Ì„Âדוקא לזה.

נר' בזה וגם כו'. נוקף סע"ב) ז, (חולין דוקא בו חז"ל פי' ‰„ÂÈ˜ע"פ Ï„Â‚."לכאורה "במליצות" אפילו ד.31.דאדה"ז קלט, Î"˜32.תהלים ˙¯Ú‰
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נר' בזה וגם כו'. נוקף סע"ב) ז, (חולין דוקא בו חז"ל פי' ‰„ÂÈ˜ע"פ Ï„Â‚."לכאורה "במליצות" אפילו ד.31.דאדה"ז קלט, Î"˜32.תהלים ˙¯Ú‰
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.34:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב לד, ברכות "וכמחז"ל

ה'תש"גכח מנחם אביום ראשון

חומש: שופטים, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ט. אהוביי . . . קיד פי התורה.

ַנִים ֵהם: ְכָלל – ׁשְ ֳחִלי ַהּגּוף ּבִ ְרֵכי ָהְרפּוָאה ּבָ ּדַ
ֻקְלָקל חֹוֶלה ְוָחלּוׁש. א( ְלַרּפֹאת ֶאת ָהֵאֶבר אֹו ַהּכַֹח ַהּמְ

רּו ַעל ָהֵאֶבר ְוֹכַח ַהחֹוֶלה, ְלַרּפֹאתֹו. ּבְ ר ֵהם ִיְתּגַ ִריִאים, ֲאׁשֶ ק ֶאת ָהֵאָבִרים ְוַהּכֹחֹות ַהּבְ ב( ְלַחּזֵ
ים טֹוִבים. ׁשּוָבה ּוַמֲעׂשִ ְרֵכי ָהֲעבֹוָדה: ּתְ ֵני ּדַ ֶפׁש ֵהם ׁשְ ֳחִלי ַהּנֶ ה ּבָ ְגָמא ִמּזֶ ַהּדֻ

יום 
ראשון

היום יום . . . 



סג היום יום . . . 

ה'תש"גכט מנחם אביום שני

חומש: שופטים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: ע"כ אהוביי . . . ציון כו'.

עס דארף זיין עבודה בכח עצמו. העכער איז אז מ'נעהמט פאר'ן הַאנט און מ'פירט. 
טייערער איז אז עס איז בכח עצמו.

יֹוֵתר  ָיָקר  ּומֹוִביִלים.  ד  ּיָ ּבַ ּנֹוְטִלים  ׁשֶ יֹוֵתר הּוא –  ַנֲעֶלה  ֹכַח ַעְצמֹו.  ּבְ ִלְהיֹות ֲעבֹוָדה  ְצִריָכה 
ֹכַח ַעְצמֹו. ר ֶזה ּבְ ֲאׁשֶ הּוא – ּכַ

ה'תש"גל מנחם אב, ר"חיום שלישי
ד, ּוַמְתִחיִלים ִלְתקֹוַע ַאַחר  ְך ַהּיֹום ּתֹוְקִעים ְלִהְתַלּמֵ ֶמׁשֶ ּבְ ינּו, ׁשֶ ֵבית ַרּבֵ ְנָהג ּבְ ַמְתִחיִלים לֹוַמר ְלָדִוד ה' אֹוִרי. ַהּמִ

ֹראׁש ֹחֶדׁש.  ה ִמּיֹום ב' ּדְ ִפּלָ ַהּתְ
חומש: שופטים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קמה־קנ.
תניא: י. אד"ש וחיים . . . נשמתן כו'.

ְתִחיל "ֶזֶכר ַרב טּוְבָך"  ּבּור ַהּמַ ה ַמֲאָמִרים ְקָצִרים. ּוְלֻדְגָמא: ּדִ ְתִחּלָ ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָהָיה אֹוֵמר ּבִ
ס. ְדּפָ ֲאִריכּות יֹוֵתר ְקָצת ֵמַהּנִ ִכים – ּבַ ה ֶהְמׁשֵ ּשָׁ ׁשִ ּדּור, ֶנֶאְמרּו ּבְ ּסִ ּבַ – ּוֵבאּורֹו – ׁשֶ

ה'תש"גא אלול, ר"חיום רביעי

חומש: שופטים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט. א־ג.

תניא: והנה . . . 230 עומדין וכו'.

ל  ּבֵ ּקִ יד( ׁשֶ ּגִ י ִמּמֹוִרי )ָהַרב ַהּמַ ְלּתִ ֵקן: ִקּבַ נּו ַהּזָ ִנים, ָאַמר לֹו ַרּבֵ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ַמח ֶצֶדק" ּבֶ ָהָיה ַה"ּצֶ ׁשֶ ּכְ
ּפּוִרים,  ֹראׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול ַעד יֹום ַהּכִ ִני ּדְ ר ִמּיֹום ׁשֵ דּוַע, ֲאׁשֶ ם מֹורֹו ַהּיָ ׁשֵ ם טֹוב( ּבְ ַעל ׁשֵ ִמּמֹורֹו )ַהּבַ
ָרִקים:  ה ּפְ ּשָׁ ים ְוׁשִ ֹלׁשִ ּפּוִרים ׁשְ ים, ּוְביֹום ַהּכִ ִהּלִ ְרֵקי ּתְ ה ּפִ ֹלׁשָ ְך ַהּיֹום ׁשְ ֶמׁשֶ ָכל יֹום ָויֹום ּבְ ֹיאְמרּו ּבְ
ֹראׁש  יֹום ב ּדְ ּלֹא ִהְתִחיל ּבְ ָנה, ט ַאַחר מּוָסף, ט ַאַחר ְנִעיָלה. ּוִמי ׁשֶ ל ִנְדֵרי, ט ֹקֶדם ַהּשֵׁ ט ֹקֶדם ּכָ

ִלים. ר ֶהֱחִסיר ַיׁשְ הּוא עֹוֵמד ּבֹו, ְוֶאת ֲאׁשֶ אֹותֹו יֹום ׁשֶ ֹחֶדׁש, ַיְתִחיל ּבְ

ה'תש"גב אלוליום חמישי

חומש: שופטים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז. ד־ו.

תניא: והנה . . . קטז נפשו כתיב.

ֵרְך ְוִיְרָאתֹו  ַאֲהַבת ה' ִיְתּבָ ה ֲחָפִצים ְיָקִרים ּבְ ּמָ ֶהם ּכַ ׁש ּבָ ּיֵ ָרֵאל ִנְקְראּו "ֶאֶרץ ֵחֶפץ", ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ּבְ
ָכל  ר ּבְ רּור הּוא, ֲאׁשֶ ָבר ּבָ עֹוֵרר. ּדָ ּמְ א ּבַ לּוי ֶאּלָ ּדֹות ַהּטֹובֹות ּתָ ּלּוי ַהּמִ ַבר ּגִ ּוִמּדֹות טֹובֹות, ְוֵאין ּדְ
ן ֲהֹלא ַהּכֹל  ֵקרּוב ְוִרחּוק, ְוִאם ּכֵ ל הּוא ַרק ּבְ ים, ְוַהֶהְבּדֵ ֶחְלֵקי ָהֲאָדָמה ִנְמָצִאים ַמְעְינֹות ַמִים ַחּיִ

ַהחֹוֵפר ְוֹכַח ַסְבָלנּותֹו ּוְמִתינּותֹו. לּוי ּבְ ּתָ
ִפי  ל ַהּכֹחֹות, ּוַמְכִריָחם ַלֲעׂשֹות ְוִלְפֹעל ּכְ ד ַעל ּכָ ָהָרצֹון הּוא ּכַֹח ֶעְליֹון ַהּגֹוֵזר ּוְמַפּקֵ ְוֵכיָון ׁשֶ
ַעְצמֹו ֵהן  ר ָהֲעבֹוָדה הּוא ְלעֹוֵרר ֶאת ָהָרצֹון ִלְפֹעל ְוַלֲעׂשֹות ֵהן ּבְ ן ֵאפֹוא ִעּקַ ּלֹו, ִאם ּכֵ ֻקּדֹות ׁשֶ ַהּפְ

זּוָלתֹו. ּבְ
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היום יום . . . סד

ה'תש"גג אלוליום ששי

חומש: שופטים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב. ז־ט.

תניא: והנה מדת . . . בא כו'.

ָמה זֹו ְצִריָכה ְלָבֵרר  ר ְנׁשָ י "ֵמה' ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננּו", ֲאׁשֶ ָרִטית יֹוֵדַע ּכִ ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ ּבְ ֲאִמין  ַהּמַ
ָבר  ה ַהּדָ ִריַאת ָהעֹוָלם, ִהּנֵ ַעת ּבְ ם ִמּשְׁ ִנים, אֹו ּגַ ּשָׁ לֹוִני. ּוֵמאֹות ּבַ ָמקֹום ּפְ רּור ְוִתּקּון ּבְ ן ֵאיֶזה ּבֵ ּוְלַתּקֵ
ה  זּו ִהּנֵ ָמה ַהּלֵ נֹו, ְוַגם ְנׁשָ בֹוא ְלָבְררֹו ּוְלַתּקְ ּתָ ָמה ׁשֶ ׁשָ ה ְלאֹוָתּה ַהּנְ ן ְמַחּכֶ ּקֵ ֵרר אֹו ְלִהְתּתַ ִריְך ְלִהְתּבָ ּצָ ׁשֶ

ל ָעֶליָה. ר ֻהּטַ ן ֶאת ֲאׁשֶ ה ִלְזַמן ְיִריָדָתּה ְלָבֵרר ּוְלַתּקֵ ֵמָאז ֶנֱאְצָלה ְוִנְבְרָאה, ִהיא ְמַחּכָ

ה'תש"גד אלולשבת

חומש: שופטים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח. י־יב.

תניא: יא. להשכילך . . . הגנוז.

ַגע  ּנָ ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ ית  ּלִ ַהּטַ ק  נֹוׁשֵ ּוְבסֹוָפּה,  ִריָאה  ַהּקְ ת  ְתִחּלַ ּבִ יתֹו  ַטּלִ ּבְ נֹוֵגַע  ַהּתֹוָרה:  ְרכֹות  ּבִ ֵסֶדר 
ֶפר ּתֹוָרה ְוקֹוֵרא. ָניו, ְקָצת, ְלָיִמין, ּוְמָבֵרְך. ּפֹוֵתַח ַהּסֵ ֶפר ּתֹוָרה, ַמְפֶנה ּפָ ֶפר ּתֹוָרה, ּגֹוֵלל ַהּסֵ ּסֵ ּבַ

ַמֲעַלת  ִאיׁש –  ֶכל,  ְוַהּשֵׂ ַהּמִֹחין  ַמֲעַלת  ָאָדם –  ָאִרים:  ּתְ ָעה  ַאְרּבָ ָנם  ֶיׁשְ י,  ָהֱאנֹוׁשִ ִמין  ַמֲעַלת  ּבְ
ר ַעל  ּבֵ ֶבר – ִמְתּגַ יֶהם, ּגֶ ּתֵ ׁשְ ִמּדֹות, אֹו ּבִ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֶאָחד ֵמֶהם ּבְ ּדֹות, ֱאנֹוׁש – ַהֲחִליׁשּות ּבְ ב ְוַהּמִ ַהּלֵ
ֶגֶבר עֹוֵסק  ִמּדֹות, ַהְינּו ּדְ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֲעלֹות אֹו ּבְ יג ַאַחת ַהּמַ ִניעֹות ְוִעּכּוִבים ְלַהּשִׂ ַעְצמֹו ְלָהִסיר ַהּמְ

יהֹו ְלַמֲעַלת ִאיׁש אֹו ָאָדם. ִעם ָהֱאנֹוׁש ְלַהְגּבִ
אֹוָתם  ל  ּכָ ָנם  ֶיׁשְ ֱאנֹוׁש  ּבֶ ַגם  ּדְ ֶהְכֵרַח  ּבְ ֲהֵרי  ָאָדם,  אֹו  ִאיׁש  ֵמֱאנֹוׁש  ַלֲעׂשֹות  ר  ֶאְפׁשָ ּדְ ּוֵמַאַחר 

ָאָדם. ִאיׁש ְוַגם ּבְ ָנם ּבְ ׁשְ ּיֶ ֲעלֹות ׁשֶ ַהּמַ

יום 
ששי

שבת 
קודש

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"א מנ"א כ"ח ראשון יום מותרת השחתה

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ìò ïLéL éî ìëå§¨¦¤¨¥©

.Búeñk úà óøBOå Bì÷îa BúBà ä÷ìî Z BøîLî¦§¨©§¤§©§§¥¤§

הבגד? בשריפת תשחית' 'בל איסור אין ומדוע

מדין הישן של כסותו את הפקירו חכמים מתרצים: יש

תשחית' 'בל איסור בזה אין ושוב הפקר', דין בית הרא"ש'הפקר )

מ"ב) פ"א .מדות

בהפקר גם קיים תשחית בל איסור הרי קשה: (שו"עועדיין

הל' סי"ד)אדה"ז גו"נ !שמירת

השומרים, את לזרז כדי נעשה והדבר מאחר מתרצים: יש

בזה שאין ביתו אנשי על אימה להטיל כדי כלים כמשבר זה הרי

תשחית שם)בל מדות ישראל .(תפארת

שפסק הזקן אדמו"ר לדעת מתאים אינו זה תירוץ (שם)אך

אסור. ביתו אנשי על אימה להטיל כדי שאף

הזקן אדמו"ר דברי לפי לבאר הט"ו)ויש דברים(שם "במה :

לתקן מנת על אבל וקלקול, השחתה דרך כשעושה אמורים

ומאחר זה". קלקול ע"י אלא לתקן א"א אם לקלקל, מותר

דרך היתה לא כאשר נעשתה הממונה ידי על הכסות ושריפת

מנת על כמקלקל זה הרי בתפקידו, המתרשל את לזרז אחרת

לתקן.

המובא באופן רק הוא לקלקל שההיתר לחלק יש לכאורה אך

באפרו, דם לכסות מנת על בגד ששורף שם, אדה"ז בדברי

פעולה אלא השחתה נחשבת השריפה אין לאפר וזקוק ומאחר

איבוד של פעולה היא הכסות שריפת אבל אפר) (יצירת חיובית

נובעת שוב) יישן לא (שהשומר ידה על הבאה התועלת כי

הבגד! מאיבוד דווקא

הזקן אדמו"ר מדברי כמובן השחתה זו אין למעשה אמנם,

כן(שם) לקלקלו... ולא לאבדו שלא בגופו להזהר שצריך "כשם :

לצער ובאיסור לקלקלו", ולא לאבדו שלא במאודו להזהר צריך

אדה"ז פסק גופו ס"ד)את גו"נ נזקי לתשובה(הל' להתענות שמותר

– בענייננו גם וכך נפשו", להציל לו היא טובה זה "צער כי

בל משום כאן אין השומר, לטובת הוא הכסות שאיבוד מאחר

תשחית.

(465 'r g"i zediy ihewl)

ה'תשע"א מנ"א כ"ט שני יום כפיים נשיאת קודם 'משקה' שתיית

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰øàMî øBkL äéä̈¨¦¦§¨

àeäå ãáòå ñðëð íàå .Lc÷nì ñðkäì øeñà Z ïéøkLîä ïé÷Lî©§¦©§©§¦¨§¦¨¥©¦§¨§¦¦§©§¨©§

Z äìácä ïî Bà áìçä ïî elôà ,ïéøkLîä ïé÷Lî øàMî øBkL¦¦§¨©§¦©§©§¦£¦¦¤¨¨¦©§¥¨

ïéiä ìò àlà äúéî ïéáiç ïéàL .äøLk BúãBáòå ,ä÷Bì äæ éøä£¥¤¤©£¨§¥¨¤¥©¨¦¦¨¤¨©©©¦

.äãBáò úòLa¦§©£¨

בבת חי יין רביעית ששתה "מי כפיים: בנשיאת מצינו וכן

לעבודה" ברכה שהוקשה לפי .. כפיו נושא אינו תפילהאחת (הל'

ה"ד) משנה'פט"ו ה'כסף וביאר ולברך(שם). "לשרתו שנאמר

א)בשמו" ו, כפיים(דברים נשיאת אף ברביעית, עבודה "מה –

ברביעית".

אברהם' ה'מגן נ"ה)ולדעת ס"ק קכח סי' שאר(או"ח ששתיית אף

כפיים נשיאת במקדש, ועבודה כניסה אוסרת המשכרים משקים

ששתה ל"מי רק oiiנאסרה ziriaxלישא לשיכור האיסור כי ,"

כהן פרשת שנסמכה למה זה איסור "שסמכו מפני הוא כפיו

ק מברך כהן על ונתנו ... נזיר לפרשת נזירמברך מה .. נזיר ולי

יעשה אשר מכל אלא אסור ואינו המשכרין, משקין בשאר מותר

מונעים המשכרין משקין שאר אין .. מברך כהן אף .. היין מגפן

כפים" מנשיאת נא)אותו סעי' שם אדה"ז .(שו"ע

בנשיאת נחמיר אם גם אברהם', ה'מגן מוסיף מזו, ויתירה

יוסף' ה'בית כתב כבר – המקדש לעבודת אותה ונשווה כפים

חייב למקדש נכנס שאם "במקום רק הוא כפים לשאת שהאיסור

השותה ולכן מיתה חיוב אין המשכרין משקין ובשאר מיתה",

אם אלא ..." לכתחילה כפיו לשאת מותר המשכרין משקין שאר

המצוות" מכל פטור שאז לוט של לשכרותו הגיע שם)כן .(אדה"ז

הט"ז לדעת ל"ה)אך ס"ק בעבודת(שם מיתה חיוב אין אם גם ,

הוא העבודה איסור המשכרים, משקין שאר שתה אם המקדש

התורה ב)מן יג, כריתות כפיו.(ראה לשאת לו אסור וכן

נאמר לא המשכרים משקים שבשאר כיוון הט"ז: והוסיף

משאר שהוא כל השותה גם (רביעית), ביין כמו מפורש שיעור

אדה"ז כתב וכן כפיו. ישא לא המשכרים ,(שם)משקים

לשתות אסור נשיאתllkש"לכתחילה קודם המשכר משקה

המנהגים בספר ואכן, 69)כפיים". דברי(עמ' על בהסתמך כתב

הוא תורה בשמחת כפים שנשיאת דינים', ב'פסקי צדק' ה'צמח

שחרית. בתפילת רק

ה'תשע"א מנ"א ל' שלישי יום במקדש שעבד כפרה מחוסר כהן

:Ê ‰ÎÏ‰ ‚ ˜¯Ù ,˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰ìàøOé úøæòî¥¤§©¦§¨¥

ì ñðké àì íéøetk øqçî elôà Z íéðôìåøäè àì ïéãòL ,íL §¦§¦£¦§ª©¦¦Ÿ¦¨¥§¨¤£©¦Ÿ¨©

àì ïéãòL ììkî ,äøäèå ïäkä äéìò øtëå :øîàpL ;äøeîâ äøäè̈¢¨§¨¤¤¡©§¦¤¨¤¨©Ÿ¥§¨¥¨¦§¨¤£©¦Ÿ

.dúøäè äøîâð¦§§¨¨¢¨¨

וטהרה" הכהן עליה "וכפר ח)מהפסוק יב, (יבמותלמדו(ויקרא

ב) אבלעד, שמשו והעריב שטבל היינו כפרה", "מחוסר שכהן

במקדש. ולעבוד קדשים לאכול אסור - קרבנו הביא לא עדיין

במקדש עבד או קדשים שאכל כפרה מחוסר הרמב"ם, ולפי

מיתה. חייב הראב"ד לפי ואילו כרת) (או מיתה חייב אינו

מחלוקתם: ביאור וזה

הביא לא עוד כל האם – כפרה" "מחוסר בגדר לחקור יש

הטומאה שמא או המקורית; הטומאה ממנו נפקעה לא קרבנו

אסור – הקורבן את הביא לא עוד שכל אלא פקעה כבר ההיא

אחר. מאיסור ובעבודה בקדשים

הגמרא מלשון משמעותי שינוי ומשנה מדייק הרמב"ם והנה,

כאן, פעמים: כפרה)(כמה מחוסרי הל' ובריש ה"ה, "מכללבפ"ד נאמר בגמרא :

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc oileg(oey`x meil)

zvxzn .xeq`d ,axer mzq `ed in rcpy ,eipniq z` yxtl jxved
:`xnbdàîéà àlà,`ziixaa qexbl jixv jk -áøBò äæ ,'áøBò' ¤¨¥¨¥¤¥
àîëeà,xegy eleky axer -øîBà àeä ïëå(`i d y"diy)mzM FW`x' §¨§¥¥Ÿ¤¤

fR,'áøBòk úBøçL íélzìz åéúBvå÷axer mzqy weqta x`eane ¨§ª¨©§©¦§Ÿ¨¥
.xegyd `ed ,weqta xen`d axer s`e ,xegyd axerd `ed

axer' :`ziixad z` x`al `xnbd dkiynn,'é÷îòädaxzdy ¨¦§¦
`ed df ,'axerd lk z`' oeyln xeqi`làøåeéç'wenr'e .oal axer - ¦¨¨

,`xnbd z`f dgikene ,oal oeyln `edøîBà àeä ïëårbp iabl §¥¥
dPde rbPd z` odMd d`xe' ,xyad xer lr dpal zxda ly zrxv§¨¨©Ÿ¥¤©¤©§¦¥

'øBòä ïî ÷îò eäàøî(e)(l bi `xwie)d`xp rbpd ly oaeld d`xny , ©§¥¨Ÿ¦¨
,xzei ddk `edy ,aiaqny xerd on wenr xzei `ed eli`käàøîk§©§¥

ìvä ïî äweîòä änçd`xp ea zgxef ynydy mewndy enk - ©¨¨£¨¦©¥
'wenr' erav d`xp oald axerd oke ,lv ea yiy mewnn xzei wenr

.'iwnr' dpekn `ed okle ,xegyd axerd itlk
:`ziixad meiq z` `xnbd zx`an,'íéðBé éLàøa àaä áøBò'å§¥©¨§¨¥¦

,'epinl' oeyln xeqi`l daxzdyéúàc àîéz àì ,àtt áø øîà̈©©¨¨Ÿ¥¨§¨¥
éðBé Léøa,mipeid iptl ribny axerd dfy xn`z l` -éîãc àlà §¥¥¤¨§¨¥

äðBéãì déLéø.dpeid y`xl dnec ey`xy axerd df `l` - ¥¥¦§¨
:mi`nhd mipind xe`iaa dkiynn `xnbd,ïðaø eðzdxeza xn`p ¨©¨¨

mi`nhd zeterd zyxta(fh `i `xwie)yexcl yie ,'Edpinl uPd z`e'§¤©¥§¦¥
,jkä äæ ,'õpä'iexwd oin.õp' dxeza xn`py dne,'eäðéîìxn`p ©¥¤©¥§¦¥

úà àéáäìiexwy serd oin,àéøéç øa.upd xeqi` llka `ed mby §¨¦¤©¦§¨
:`xnbd zx`anéàîedn -,éiaà øîà ,àéøéç øaiexwd ser edf ©©¦§¨¨©©©¥

.à÷ðéøeL¦§¨
:ok e`xwp recne ,'dic' oinn od dtp`de dciqgdy zx`an `xnbd

'äãéñçä' ,äãeäé áø øîàdxeza dxen`d(hi `i `xwie),Bæoinäic ¨©©§¨©£¦¨©¨
.äðáìe,äãéñç dîL àø÷ð änìitlíò úeãéñç äNBòL §¨¨¨¨¦§¨§¨£¦¨¤¨£¦¦

,äéúBøáç.dizepefn z` odl zwlgny'äôðàä'dxeza dxen`d ©§¤¨¨£¨¨

(my),Bæoin.úéðæâø äice,äôðà dîL àø÷ð änìitlúôàðîL- ©¨©§¨¦¨¨¦§¨§¨£¨¨¤§¨¤¤
zfbxzn.äéúBøáç íò¦©§¤¨

:mi`nhd zeterd oipn z` zxxan `xnbdáø øa ïðç áø øîà̈©©¨¨©©
déøa ïðç áø øîà ,àcñç áø øîà ,àcñç[epa-],áø øîà ,àáøc ¦§¨¨©©¦§¨¨©©¨¨§¥§¨¨¨©©

,ïä ïéàîè úBôBò äòaøàå íéøNò.dxez dzpny ¤§¦§©§¨¨§¥¦¥
:`xnbd dywnàëéäc ,àcñç áøì àcñç áø øa ïðç áø déì øîà̈©¥©¨¨©©¦§¨§©¦§¨§¥¨

z` dxezd dzpn zenewn ipya ixde ,df llk xn`p dyxt efi` lr -
,mixac xtqae `xwie xtqa ,mi`nhd zeterdéàmze`l ax zpeek ¦

cxtqeåä íéøNò ,àø÷iåe .cala zeter mixyr my epnp ixd -éà §©¦§¨¤§¦¨¦
mze`l ezpeek,äøBz äðLîcwx ixdàîéz éëå .eåä ãçå íéøNò §¦§¥¨¤§¦§©¨§¦¥¨

dpyna miiepnd mze`l dpeekdy yxtz m`e -serde ,dxez'äàc'¨¨
àáéúëcdxezd ezazky -àáéúk àìå ,àø÷iåaezazk `le - ¦§¦¨§©¦§¨§Ÿ§¦¨

dxezeäééìò dééãL ,äøBz äðLîamiiepnd mze` lr siqedl yi - §¦§¥¨©§¨£©§
ixd ,dxez dpynaeåä ïéøúe ïéøNò ézkàmixyr wx epl yi oiicr - ©©¥¤§¦§¥¨

.mi`nh zeter drax`e mixyr yiy xn` ax eli`e ,zeter mipye
:`xnbd zvxzndéì øîà,`cqg axCnàc äeáà øîà éëä ¨©¥¨¦¨©£¨§¦¨

áøc déîMî,ax mya `ax xa opg ax `edy jn` ia` xn` jk - ¦§¥§©
dtp`d' dxeza xn`p,'dðéîìdI`d','dðéîìaxr lM','BðéîìuPd'e ¨£¨¨§¦¨¨©¨§¦¨¨Ÿ¥§¦©¥
ïàk éøä ,'eäðéîìceròaøàmixyrd mr cgie ,mi`nh zeter §¦¥£¥¨©§©

.rax`e mixyr el` ixd ,yexita miiepnd
exn`p cgi zeiyxtd izyay epxn` dligzn ixd :`xnbd dywn

e ,yexita mi`nh zeter mizye mixyréëä éàepl etqepy jk m` - ¦¨¦
,mi`nh mipin drax` cereåä úéLå ïéøNòzeter yye mixyr - ¤§¦§¦¨

:`xnbd zvxzn .rax`e mixyr wx `le ,md mi`nh,éiaà øîà̈©©©¥
'äàc',dxez dpyna `le `xwie xtqa dxen`d'äàø'ådxen`d ¨¨§¨¨

ser oin ,`xwie xtqa `le dxez dpyna.àéä úçàiia` siqene ©©¦
,xne`eïepéà ézøz Czòc à÷ìñ éàcxnel jzrca dlrz m`y - §¦©§¨©§¨©§¥¦

,md mipey zeter ipin ipyy
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סה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"א מנ"א כ"ח ראשון יום מותרת השחתה

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ìò ïLéL éî ìëå§¨¦¤¨¥©

.Búeñk úà óøBOå Bì÷îa BúBà ä÷ìî Z BøîLî¦§¨©§¤§©§§¥¤§

הבגד? בשריפת תשחית' 'בל איסור אין ומדוע

מדין הישן של כסותו את הפקירו חכמים מתרצים: יש

תשחית' 'בל איסור בזה אין ושוב הפקר', דין בית הרא"ש'הפקר )

מ"ב) פ"א .מדות

בהפקר גם קיים תשחית בל איסור הרי קשה: (שו"עועדיין

הל' סי"ד)אדה"ז גו"נ !שמירת

השומרים, את לזרז כדי נעשה והדבר מאחר מתרצים: יש

בזה שאין ביתו אנשי על אימה להטיל כדי כלים כמשבר זה הרי

תשחית שם)בל מדות ישראל .(תפארת

שפסק הזקן אדמו"ר לדעת מתאים אינו זה תירוץ (שם)אך

אסור. ביתו אנשי על אימה להטיל כדי שאף

הזקן אדמו"ר דברי לפי לבאר הט"ו)ויש דברים(שם "במה :

לתקן מנת על אבל וקלקול, השחתה דרך כשעושה אמורים

ומאחר זה". קלקול ע"י אלא לתקן א"א אם לקלקל, מותר

דרך היתה לא כאשר נעשתה הממונה ידי על הכסות ושריפת

מנת על כמקלקל זה הרי בתפקידו, המתרשל את לזרז אחרת

לתקן.

המובא באופן רק הוא לקלקל שההיתר לחלק יש לכאורה אך

באפרו, דם לכסות מנת על בגד ששורף שם, אדה"ז בדברי

פעולה אלא השחתה נחשבת השריפה אין לאפר וזקוק ומאחר

איבוד של פעולה היא הכסות שריפת אבל אפר) (יצירת חיובית

נובעת שוב) יישן לא (שהשומר ידה על הבאה התועלת כי

הבגד! מאיבוד דווקא

הזקן אדמו"ר מדברי כמובן השחתה זו אין למעשה אמנם,

כן(שם) לקלקלו... ולא לאבדו שלא בגופו להזהר שצריך "כשם :

לצער ובאיסור לקלקלו", ולא לאבדו שלא במאודו להזהר צריך

אדה"ז פסק גופו ס"ד)את גו"נ נזקי לתשובה(הל' להתענות שמותר

– בענייננו גם וכך נפשו", להציל לו היא טובה זה "צער כי

בל משום כאן אין השומר, לטובת הוא הכסות שאיבוד מאחר

תשחית.

(465 'r g"i zediy ihewl)

ה'תשע"א מנ"א כ"ט שני יום כפיים נשיאת קודם 'משקה' שתיית

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰øàMî øBkL äéä̈¨¦¦§¨

àeäå ãáòå ñðëð íàå .Lc÷nì ñðkäì øeñà Z ïéøkLîä ïé÷Lî©§¦©§©§¦¨§¦¨¥©¦§¨§¦¦§©§¨©§

Z äìácä ïî Bà áìçä ïî elôà ,ïéøkLîä ïé÷Lî øàMî øBkL¦¦§¨©§¦©§©§¦£¦¦¤¨¨¦©§¥¨

ïéiä ìò àlà äúéî ïéáiç ïéàL .äøLk BúãBáòå ,ä÷Bì äæ éøä£¥¤¤©£¨§¥¨¤¥©¨¦¦¨¤¨©©©¦

.äãBáò úòLa¦§©£¨

בבת חי יין רביעית ששתה "מי כפיים: בנשיאת מצינו וכן

לעבודה" ברכה שהוקשה לפי .. כפיו נושא אינו תפילהאחת (הל'

ה"ד) משנה'פט"ו ה'כסף וביאר ולברך(שם). "לשרתו שנאמר

א)בשמו" ו, כפיים(דברים נשיאת אף ברביעית, עבודה "מה –

ברביעית".

אברהם' ה'מגן נ"ה)ולדעת ס"ק קכח סי' שאר(או"ח ששתיית אף

כפיים נשיאת במקדש, ועבודה כניסה אוסרת המשכרים משקים

ששתה ל"מי רק oiiנאסרה ziriaxלישא לשיכור האיסור כי ,"

כהן פרשת שנסמכה למה זה איסור "שסמכו מפני הוא כפיו

ק מברך כהן על ונתנו ... נזיר לפרשת נזירמברך מה .. נזיר ולי

יעשה אשר מכל אלא אסור ואינו המשכרין, משקין בשאר מותר

מונעים המשכרין משקין שאר אין .. מברך כהן אף .. היין מגפן

כפים" מנשיאת נא)אותו סעי' שם אדה"ז .(שו"ע

בנשיאת נחמיר אם גם אברהם', ה'מגן מוסיף מזו, ויתירה

יוסף' ה'בית כתב כבר – המקדש לעבודת אותה ונשווה כפים

חייב למקדש נכנס שאם "במקום רק הוא כפים לשאת שהאיסור

השותה ולכן מיתה חיוב אין המשכרין משקין ובשאר מיתה",

אם אלא ..." לכתחילה כפיו לשאת מותר המשכרין משקין שאר

המצוות" מכל פטור שאז לוט של לשכרותו הגיע שם)כן .(אדה"ז

הט"ז לדעת ל"ה)אך ס"ק בעבודת(שם מיתה חיוב אין אם גם ,

הוא העבודה איסור המשכרים, משקין שאר שתה אם המקדש

התורה ב)מן יג, כריתות כפיו.(ראה לשאת לו אסור וכן

נאמר לא המשכרים משקים שבשאר כיוון הט"ז: והוסיף

משאר שהוא כל השותה גם (רביעית), ביין כמו מפורש שיעור

אדה"ז כתב וכן כפיו. ישא לא המשכרים ,(שם)משקים

לשתות אסור נשיאתllkש"לכתחילה קודם המשכר משקה

המנהגים בספר ואכן, 69)כפיים". דברי(עמ' על בהסתמך כתב

הוא תורה בשמחת כפים שנשיאת דינים', ב'פסקי צדק' ה'צמח

שחרית. בתפילת רק

ה'תשע"א מנ"א ל' שלישי יום במקדש שעבד כפרה מחוסר כהן

:Ê ‰ÎÏ‰ ‚ ˜¯Ù ,˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰ìàøOé úøæòî¥¤§©¦§¨¥

ì ñðké àì íéøetk øqçî elôà Z íéðôìåøäè àì ïéãòL ,íL §¦§¦£¦§ª©¦¦Ÿ¦¨¥§¨¤£©¦Ÿ¨©

àì ïéãòL ììkî ,äøäèå ïäkä äéìò øtëå :øîàpL ;äøeîâ äøäè̈¢¨§¨¤¤¡©§¦¤¨¤¨©Ÿ¥§¨¥¨¦§¨¤£©¦Ÿ

.dúøäè äøîâð¦§§¨¨¢¨¨

וטהרה" הכהן עליה "וכפר ח)מהפסוק יב, (יבמותלמדו(ויקרא

ב) אבלעד, שמשו והעריב שטבל היינו כפרה", "מחוסר שכהן

במקדש. ולעבוד קדשים לאכול אסור - קרבנו הביא לא עדיין

במקדש עבד או קדשים שאכל כפרה מחוסר הרמב"ם, ולפי

מיתה. חייב הראב"ד לפי ואילו כרת) (או מיתה חייב אינו

מחלוקתם: ביאור וזה

הביא לא עוד כל האם – כפרה" "מחוסר בגדר לחקור יש

הטומאה שמא או המקורית; הטומאה ממנו נפקעה לא קרבנו

אסור – הקורבן את הביא לא עוד שכל אלא פקעה כבר ההיא

אחר. מאיסור ובעבודה בקדשים

הגמרא מלשון משמעותי שינוי ומשנה מדייק הרמב"ם והנה,

כאן, פעמים: כפרה)(כמה מחוסרי הל' ובריש ה"ה, "מכללבפ"ד נאמר בגמרא :

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc oileg(oey`x meil)

zvxzn .xeq`d ,axer mzq `ed in rcpy ,eipniq z` yxtl jxved
:`xnbdàîéà àlà,`ziixaa qexbl jixv jk -áøBò äæ ,'áøBò' ¤¨¥¨¥¤¥
àîëeà,xegy eleky axer -øîBà àeä ïëå(`i d y"diy)mzM FW`x' §¨§¥¥Ÿ¤¤

fR,'áøBòk úBøçL íélzìz åéúBvå÷axer mzqy weqta x`eane ¨§ª¨©§©¦§Ÿ¨¥
.xegyd `ed ,weqta xen`d axer s`e ,xegyd axerd `ed

axer' :`ziixad z` x`al `xnbd dkiynn,'é÷îòädaxzdy ¨¦§¦
`ed df ,'axerd lk z`' oeyln xeqi`làøåeéç'wenr'e .oal axer - ¦¨¨

,`xnbd z`f dgikene ,oal oeyln `edøîBà àeä ïëårbp iabl §¥¥
dPde rbPd z` odMd d`xe' ,xyad xer lr dpal zxda ly zrxv§¨¨©Ÿ¥¤©¤©§¦¥

'øBòä ïî ÷îò eäàøî(e)(l bi `xwie)d`xp rbpd ly oaeld d`xny , ©§¥¨Ÿ¦¨
,xzei ddk `edy ,aiaqny xerd on wenr xzei `ed eli`käàøîk§©§¥

ìvä ïî äweîòä änçd`xp ea zgxef ynydy mewndy enk - ©¨¨£¨¦©¥
'wenr' erav d`xp oald axerd oke ,lv ea yiy mewnn xzei wenr

.'iwnr' dpekn `ed okle ,xegyd axerd itlk
:`ziixad meiq z` `xnbd zx`an,'íéðBé éLàøa àaä áøBò'å§¥©¨§¨¥¦

,'epinl' oeyln xeqi`l daxzdyéúàc àîéz àì ,àtt áø øîà̈©©¨¨Ÿ¥¨§¨¥
éðBé Léøa,mipeid iptl ribny axerd dfy xn`z l` -éîãc àlà §¥¥¤¨§¨¥

äðBéãì déLéø.dpeid y`xl dnec ey`xy axerd df `l` - ¥¥¦§¨
:mi`nhd mipind xe`iaa dkiynn `xnbd,ïðaø eðzdxeza xn`p ¨©¨¨

mi`nhd zeterd zyxta(fh `i `xwie)yexcl yie ,'Edpinl uPd z`e'§¤©¥§¦¥
,jkä äæ ,'õpä'iexwd oin.õp' dxeza xn`py dne,'eäðéîìxn`p ©¥¤©¥§¦¥

úà àéáäìiexwy serd oin,àéøéç øa.upd xeqi` llka `ed mby §¨¦¤©¦§¨
:`xnbd zx`anéàîedn -,éiaà øîà ,àéøéç øaiexwd ser edf ©©¦§¨¨©©©¥

.à÷ðéøeL¦§¨
:ok e`xwp recne ,'dic' oinn od dtp`de dciqgdy zx`an `xnbd

'äãéñçä' ,äãeäé áø øîàdxeza dxen`d(hi `i `xwie),Bæoinäic ¨©©§¨©£¦¨©¨
.äðáìe,äãéñç dîL àø÷ð änìitlíò úeãéñç äNBòL §¨¨¨¨¦§¨§¨£¦¨¤¨£¦¦

,äéúBøáç.dizepefn z` odl zwlgny'äôðàä'dxeza dxen`d ©§¤¨¨£¨¨

(my),Bæoin.úéðæâø äice,äôðà dîL àø÷ð änìitlúôàðîL- ©¨©§¨¦¨¨¦§¨§¨£¨¨¤§¨¤¤
zfbxzn.äéúBøáç íò¦©§¤¨

:mi`nhd zeterd oipn z` zxxan `xnbdáø øa ïðç áø øîà̈©©¨¨©©
déøa ïðç áø øîà ,àcñç áø øîà ,àcñç[epa-],áø øîà ,àáøc ¦§¨¨©©¦§¨¨©©¨¨§¥§¨¨¨©©

,ïä ïéàîè úBôBò äòaøàå íéøNò.dxez dzpny ¤§¦§©§¨¨§¥¦¥
:`xnbd dywnàëéäc ,àcñç áøì àcñç áø øa ïðç áø déì øîà̈©¥©¨¨©©¦§¨§©¦§¨§¥¨

z` dxezd dzpn zenewn ipya ixde ,df llk xn`p dyxt efi` lr -
,mixac xtqae `xwie xtqa ,mi`nhd zeterdéàmze`l ax zpeek ¦

cxtqeåä íéøNò ,àø÷iåe .cala zeter mixyr my epnp ixd -éà §©¦§¨¤§¦¨¦
mze`l ezpeek,äøBz äðLîcwx ixdàîéz éëå .eåä ãçå íéøNò §¦§¥¨¤§¦§©¨§¦¥¨

dpyna miiepnd mze`l dpeekdy yxtz m`e -serde ,dxez'äàc'¨¨
àáéúëcdxezd ezazky -àáéúk àìå ,àø÷iåaezazk `le - ¦§¦¨§©¦§¨§Ÿ§¦¨

dxezeäééìò dééãL ,äøBz äðLîamiiepnd mze` lr siqedl yi - §¦§¥¨©§¨£©§
ixd ,dxez dpynaeåä ïéøúe ïéøNò ézkàmixyr wx epl yi oiicr - ©©¥¤§¦§¥¨

.mi`nh zeter drax`e mixyr yiy xn` ax eli`e ,zeter mipye
:`xnbd zvxzndéì øîà,`cqg axCnàc äeáà øîà éëä ¨©¥¨¦¨©£¨§¦¨

áøc déîMî,ax mya `ax xa opg ax `edy jn` ia` xn` jk - ¦§¥§©
dtp`d' dxeza xn`p,'dðéîìdI`d','dðéîìaxr lM','BðéîìuPd'e ¨£¨¨§¦¨¨©¨§¦¨¨Ÿ¥§¦©¥
ïàk éøä ,'eäðéîìceròaøàmixyrd mr cgie ,mi`nh zeter §¦¥£¥¨©§©

.rax`e mixyr el` ixd ,yexita miiepnd
exn`p cgi zeiyxtd izyay epxn` dligzn ixd :`xnbd dywn

e ,yexita mi`nh zeter mizye mixyréëä éàepl etqepy jk m` - ¦¨¦
,mi`nh mipin drax` cereåä úéLå ïéøNòzeter yye mixyr - ¤§¦§¦¨

:`xnbd zvxzn .rax`e mixyr wx `le ,md mi`nh,éiaà øîà̈©©©¥
'äàc',dxez dpyna `le `xwie xtqa dxen`d'äàø'ådxen`d ¨¨§¨¨

ser oin ,`xwie xtqa `le dxez dpyna.àéä úçàiia` siqene ©©¦
,xne`eïepéà ézøz Czòc à÷ìñ éàcxnel jzrca dlrz m`y - §¦©§¨©§¨©§¥¦
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גמרה לא שעדיין "מכלל כותב: הרמב"ם אבל טמאה". שהיא

טהרתה".

הראשונה טומאתו נפקעה כפרה מחוסר הרמב"ם שלפי מכאן

בקדשים איסורו אחרת, לשון טהרתו. בגמר חסר שעדיין רק

דין כאן אין ולכן פקעה) (שכבר טומאתו מצד אינו ובעבודה

אכל. או שעבד טמא על שחלה מיתה

"...מכלל הגמרא לשון כפשטות למד זאת, לעומת הראב"ד,

המקורית הטומאה טהרה, גמר היה לא עוד כל טמאה", שהיא

טבל. שלא טמא ככהן מיתה חייב קדשים אכל או עבד ואם נשארת,

(80 ,fk ,zegiy ihewl)

ה'תשע"א אלול א' רביעי יום בפרסום תלוי הפסול

:È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰÷cáðå ãáòL ïäkŸ¥¤¨©§¦§©

ì äøLk BúãBáò Z ììç àöîðåàå .àaäì ãáBò Bðéàå ,øáòLí §¦§¨¨¨£¨§¥¨§¤¨©§¥¥§©¨§¦

óà Z äöøz åéãé ìòôe Bìéç éé Cøa :øîàpL ;ìlç àì Z ãáò̈©Ÿ¦¥¤¤¡©¨¥§¨¥Ÿ©¨¨¦§¤©

.äöøz BaL ïélçª¦¤¦§¤

נישא שאביו התברר זמן ולאחר בכורים, שפדה בכהן מעשה

אצל ולהפדות לשוב הבכורים על האם חלל. הוא והרי לגרושה

כשר? כהן

האם כשרה: חלל כהן שעבודת הדין בגדר תלויה זו שאלה

דיני שאר לגבי מכאן ללמוד ואין הקרבנות בעבודת דין זהו

הכהונה בקדושת דין שהוא או פסול, פדיונו כן ואם הכהונה,

חל. פדיונו וגם כשר, הוא הרי פסולו נודע שלא זמן שכל

מהכתוב נלמד הוא אם הדין: במקור תלוי שהדבר לומר ויש

תרצה, שבו חולין אפילו תרצה", ידיו ופועל חילו ה' "ברך

נלמד הוא אם אך ידיו"), ("פועל המקדש עבודת על רק מדובר

תעלה וכי – ההם" בימים יהיה אשר הכהן אל "ובאת מהכתוב

כשר זה אלא בימיו? היה שלא כהן אצל הולך שאדם דעתך על

ב)ונתחלל סו, הכהונה.(קידושין דיני בכל מדובר ,

חילו ה' "ברך מהכתוב הלימוד את הביא והרמב"ם ומאחר

חל לא פדיונו אבל כשרה עבודתו רק כן אם תרצה", ידיו ופעל

סזֿסח) סי' דברים אשר מנחת וראה מ"ז. סי' ח"א מישרים .(דובב

לאחר שאף כתב שכאן הרמב"ם על הקשו האחרונים אמנם,

תרומות ובהלכות חילל, לא עבד אם הוא שחלל הי"ב)שנודע (פ"י

אינו חלל, שהיה לו נודע מכן ולאחר תרומה שאכל שכהן כתב

פסולו נודע שלא זמן כל כי תרומה האוכל כזר חומש משלם

פסול! פסולו שנודע שלאחר הרי כשר. הוא הרי

חילו ה' "ברך מהכתוב נלמד עבודה לגבי מתרצים: ויש

פסולו שנודע לאחר אף כשרה חלל שעבודת תרצה" ידיו ופועל

לומדים ההם" בימים יהיה אשר הכהן אל "ובאת מהכתוב ואילו

זמן כל מתחללת הכהן קדושת אין הכהונה דיני שאר לגבי שאף

אם כי פסולו, שנודע קודם רק נאמר זה ודין פסולו, נודע שלא
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מקריבין "שאין משום אלא העוף", "מן הפסוק מן הלימוד מפני
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מום? בעל השולל "תמים" בדין נכלל

"בעל – נפרדים גדרים שני אין הרמב"ם שלשיטת לומר ויש

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

אבר) (מחוסר אחד גדר רק קיים ובעוף אבר", ו"מחוסר מום"

התמימות שגדר אלא התמימות, והוא אחד עניין כאן יש אלא

מום. סתם ולא אבר מחוסר רק שולל בעוף

והביאור:

קרבן (כדין עוף קרבן לגבי עשיר קרבן הוא בהמה קרבן

רק אינו העשירות וגדר עוף) קרבן מביא שהדל ויורד, עולה

oexqgd ielinאלא דבר) חסר אינו ztqep(שהעשיר zenily

ב)כמחז"ל סז, עליו(כתובות מצווה אתה מחסורו "די צדקה: לגבי

שחייבים הגם כלומר, לעשרו". עליו מצווה אתה ואי לפרנסו,

חיוב אין העני, של מחסורו כל שעשירותexiyrdlלמלא הרי

נוספת, שלימות החיסרון.xzeiהיא ממילוי

סותר אבר מחוסר רק עני קרבן שהוא עוף בקרבן ולכן,

בקרבן ורק חיסרון נחשב לא יותר קטן פגם ואילו לתמימות,

"תמים". מכלל מוציאו קטן פגם גם עשיר, קרבן בהמה,

(24 'nr d"l zegiy ihewl)

ה'תשע"א אלול ד' קודש שבת משובח וקרבן נאה מצוה

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù Á·ÊÓ È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰úBkæì äöBøä̈¤§©

çaLîä ,äôiä ïî Bðaø÷ àéáéå Bãé áéçøéå òøä Bøöé óëé Z Bîöò©§¨Ÿ¦§¨©§©§¦¨§¨¦¨§¨¦©¨¤©§ª¨

ì àeäL øác ìëa ïécä àeäå ...øúBéaälôz úéa äða íà ...ìàä íL §¥§©¦§¨¨¨¤§¥¨¥¦¨¨¥§¦¨

áBhä ïî ìéëàé Z áòø ìéëàä .BúáéLé úéaî äàð äéäé Z¦§¤¨¤¦¥§¦¨¤¡¦¨¥©£¦¦©

.BúeñëaL äôiä ïî äqëé Z íøò äqk .BðçìLaL ÷Búnäå§©¨¤§ª§¨¦¨¨Ÿ§©¤¦©¨¤¤¦§

ב)בגמרא קלג, –(שבת ואנוהו" אֿלי "זה הפסוק נדרש

סוכה לפניו "עשה - הדוגמאות והובאו במצוות", לפניו "התנאה

נאה...". ושופר נאה ולולב נאה

יהיה תפילה "בית – אחרות דוגמאות הרמב"ם הביא ומדוע

הטוב..."? מן יאכיל רעב האכיל נאה...

והביאור:

המשובח היפה "מן הקרבן את להביא החיוב לכאורה

"כל שלכן עצמו") ("לזכות ה'גברא' מצד הידור הוא ביותר"

אך והטוב", הנאה "מן לעשותו יש האֿל" לשם שהוא דבר

ה'חפצא'. עצמו, לקרבן גם נוגע שה'הידור' מחדש הרמב"ם

המצוהוזה קיום לקורבנות: המצוות קיום בין החילוק ו

המצוה לקיום האמצעי אמנם כי ה'גברא' ידי על בעיקרו נעשה

המוטל ה' מצוות קיום היא המטרה אבל המצוה, תשמישי הוא

הקרבתן. – ב'חפצא' הוא ענינם עיקר קרבנות, ואילו האדם, על

ואנוהו" אֿלי "זה הפסוק מן הנלמד מצוה הידור כך משום

היינו במצוות", לפניו "התנאה הלשון כדיוק ב'גברא', מתבטא

"מהיפה הקרבנות הבאת ואילו הקב"ה, לפני 'מתנאה' שהאדם

הקרבן. מגדרי היא ביותר" והמשובח

– בגמרא המובאות הדוגמאות את הרמב"ם הביא לא ולכן

(ה'חפצא'), לה' הניתן הדבר לשלימות מתייחס הרמב"ם כי

הטוב" האֿל לשם שהוא דבר "כל לה' הנקרב קרבן כמו אשר

והטוב. הנאה מן יהיה

לכך: בהתאם הן והדוגמאות

הקרבנות. כדוגמת האֿל" "לשם נתינה - תפילה" בית "בנה

כפרה" "בגדר גם שהיא צדקה - ערום" "כיסה או רעב" "האכיל

כאן) הנביא(צפע"נ וכדברי ז, נח, לצורך(ישעיה לעשותן שיש (

הקרבנות. דוגמת וכפרה, תשובה
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meil miwxt dyly m"anx ixeriy`"ryz'd lel` 'cÎa`Îmgpn g"k -

ה'תשע"א מנחםֿאב כ"ח ראשון יום

WCwOd ilM zFkld¦§§¥©¦§¨
FA micaFrde§¨§¦

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

עֹומד‡. אינֹו והּוא קרב אדם ׁשל קרּבנֹו ׁשּיהיה אפׁשר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאי
ּגּביו ואי2על יּׂשראל, ּכל ׁשל קרּבן הן הּצּבּור וקרּבנֹות ; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

קרּבן. ּבׁשעת ּבעזרה עֹומדין ּכּלן יּׂשראל ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻאפׁשר
הראׁשֹונים נביאים ּתּקנּו ּכׁשרים3לפיכ מּיּׂשראל ׁשּיבררּו , ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶָָָ

הּקרּבנֹות. על לעמד יּׂשראל ּכל ׁשלּוחי ויהיּו חטא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹויראי
ועּׂשרים ארּבעה אֹותם וחּלקּו מעמד. אנׁשי הּנקראים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוהם
מעמד ּכל ועל ּולוּיה. ּכהּנה מׁשמרֹות ּכמנין ְְְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֻמעמדֹות,
הּמעמד. ראׁש נקרא והּוא ּכּלם, על ממּנה מהן אחד ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻֻּומעמד

וׁשּבת·. ׁשּבת אֹותּה4ּבכל ׁשל מעמד אנׁשי מתקּבצין ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ
נכנסין - לּה קרֹוב אֹו ּבירּוׁשלים מהן ׁשהיה מי ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּבת.
והרחֹוקים ׁשּבת; אֹותּה ׁשל ּולוּיה ּכהּנה מׁשמר עם ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֻלּמקּדׁש
מתקּבצין הן ׁשּלהן מעמד ׁשהּגיע ּכיון - מעמד ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבאֹותֹו

ׁשּבמקֹומן הּכנסת .5לבית ְְְִֵֶֶֶַָ
ּבבּתי‚. ּבין ּבירּוׁשלים ּבין הּמתקּבצין אּלּו עֹוּׂשין הן ְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָּומה

ּוברביעי ּובּׁשליׁשי ׁשּלהן ּבּׁשּבת ּבׁשני מתעּנין ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכנסּיֹות?
ּכבֹודּובחמי מּפני מתעּנין, היּו לא ׁשּבת ּבערב אבל ׁשי. ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

מענג6ׁשּבת יצאּו ׁשּלא ּכדי מתעּנים, אינם ּבּׁשּבת ּובאחד ; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
לצֹום .7ׁשּבת ְַָ

ארּבע„. מתּפללין מעמדן ׁשהיה מּׁשּבת ויֹום יֹום ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָּובכל
ּונעילה ּומנחה ׁשחרית אחרת8ּתפּלֹות: ּתפּלה מֹוסיפין ועֹוד , ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָ

להן יתרה והיא ּומנחה, ׁשחרית ּכּפיהן9ּבין ונֹוּׂשאין . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּובתפּלה ּבׁשחרית, יֹום: ּבכל ּפעמים ׁשלׁש ּבּמעמד ְְְְֲֲֲִִִִִַַַַָָָָָֹהּכהנים

ּובנעילה היתרה, אנׁשים10זֹו ׁשלׁשה ּתֹורה ּבספר וקֹורין . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
הּׁשנּיה ּובּתפּלה ּבׁשחרית יֹום: ּבכל ּפעמים ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָׁשּתי

אּלא11ׁשּמֹוסיפין ּתֹורה, ּבספר קֹורין היּו לא ּבמנחה אבל ; ְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָֹ
ׁשמע את ּכקֹוראין ּפה, לתפּלת12על מתקּבצין היּו ולא . ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹ

לּׁשּבת. טרּודין ׁשהן מּפני ׁשּבת, ּבערב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמנחה
ׁשם‰. ועמידתן אּלּו ּתפּלֹות מארּבע ּתפּלה לכל ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוקּבּוצן

ּולבּקׁשה ולתחּנה מעמד.13לתפּלה נקרא ּבּתֹורה ולקרֹות ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָ
.Âּבראׁשית ּבמעּׂשה קֹוראין? היּו הראׁשֹון14ּובּמה ּבּיֹום . ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

'ּבראׁשית' רקיע'15קֹוראין רקיע'16ו'יהי 'יהי - ּבּׁשני . ְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָ
'יהי17ו'יּקוּו' - ּברביעי מאֹורֹות'. ו'יהי 'יּקוּו' - ּבּׁשליׁשי . ְְְְְִִִִִִִִִַָָָ

'יׁשרצּו' - ּבחמיׁשי ו'יׁשרצּו'. הארץ'18מאֹורֹות' .19ו'תֹוצא ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָ
הארץ' 'ּתֹוצא - '.21'ויכּלּו20ּבּׁשּׁשי ְִִֵֶַַָָֻ

.Êּבׁשנים אֹותּה קֹוראין גדֹולה אֹותּה22ּפרׁשה קֹורא ּוקטּנה , ְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
וקֹורין ׁשחֹוזרין הם - ׁשחרית ׁשּקֹוראין ּפרׁשּיֹות ּוׁשּתי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָאחד.
ּבמנחה אֹותן וקֹוראין וחֹוזרין ּבּספר, הּׁשנּיה ּבּתפּלה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָאֹותן

ּפה. ֶַעל
.Áמעמד עֹוּׂשין מעמד אנׁשי היּו לא חנּכה ימי ְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָֹֹֻׁשמנת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מעמד.1) אנשי הנקראים והם הקרבנות, על לעמוד חטא ויראי כשרים מישראל לברר תקנו הראשונים הנביאים כי בו יבואר
שנ2) ממה ולמדו במשנה. כו. עומדיםתענית וישראלים ולויים כהנים "שיהו - במועדו" לי להקריב "תשמרו ב) כח, (במדבר אמר

את הכהנים ועשו השער מזוזת על ועמד וגו' הנשיא "ובא ב מו, ביחזקאל נאמר ממה ללמוד יש וכן שם). במדבר (ספרי עליהם"
ויצא". וגו' והשתחווה שלמיו ואת ודוד.3)עולתו ושבוע.4)שמואל שבוע "כהנים5)בכל ג: פרק תענית בתוספתא הוא כן

וכו'". בעריהם מתכנסין לירושלים לעלות יכולין שאינן משמר שבאותה וישראל לירושלים עולין להכין6)ולויים פנויים שיהיו
שבת. חולי".7)צרכי תחילת וסת "ושינוי לגוף מזיק ווסת שינוי בעד8)שכל שמים שערי ננעלו כלומר, נעילה תפילת ו"נקראת

החמה". לשקיעת סמוך אלא אותה מתפללין שאין לפי ונסתרה, שמתענין9)השמש מינה "שמע שם: בירושלמי מפורש [וכן
במעמד קוראים שהיו שם, שאמרו ממה לשיטתו הוכחה ד) משנה (שם המשניות בפירוש רבינו והביא ארבע". ומתפללין במעמדות
על אלא במוסף, בו שאין שכן וכל במנחה, מעמד בו אין מוסף קרבן בו שיש שיום שם, שאמרו למה סותר וזה ובמוסף, בשחרית
כו: שם ובבבלי היתירה. לתפילה אלא חודש, ראש של למוסף הכוונה אין ובמוסף בשחרית במעמד שקוראים שאמרו שמה כרחנו
בפירוש הוא וכן משנה הכסף כתב וכן מוסף", איכא מי "תעניות רבינו: שגירסת נראה מוסף"? איכא מי ומעמדות "תעניות שאמרו:
בהם יש וכו' חדשים ראשי כגון מוסף בהם שיש בימים שאף להלן וראה ראב"ד. ועיין מוסף, תפילת במעמדות יש זה ולפי ר"ח.

היתירה]. התפילה אותה שם.10)גם יוסי רבי כדעת כפיים נשיאות אין במנחה במשנה:11)אבל שם שאמרו מה רבינו מפרש כן
[ו]במוסף". בשחרית וכו' בראשית במעשה וקוראין לעריהן רשאי12)"מתכנסין אתה אי שבכתב "דברים יד:) (תמורה שאמרו ומה

חובתן. ידי אחרים להוציא אלא זה אין פה", בעל על13)לאומרן בשבת בשני מתענין שהיו כז:) (שם שאמרו למה רבינו כוונת
כל על ובקשות תחינות להם שהיה ובוודאי וכו', תיפול שלא אסכרה על וברביעי מדבריות הולכי על בשבת ובשלישי הים יורדי

האלו. נתקיימו14)הדברים לא מעמדות אלמלא אמרו וכן הקרבנות עם אלא עבודה אצלנו ואין בעבודה, המציאות ששלימות "לפי
וארץ". וקורא15)שמים חוזר והשני שלושה אחד קורא פסוקים, חמישה אלא בה שאין ולפי ו. פסוק עד בראשית מהתחלת היינו,

ד). הלכה תפילה מהלכות י"ג בפרק חדשים בראשי כמו כז: (שם וחמישי רביעי ומוסיף שלישי ט.16)פסוק פסוק עד ו מפסוק
ראשון. בה למעלה.17)וקורא כמבואר שניים, בה וקוראים פסוקים אחד.18)חמישה בה וקורא פסוקים בה19)ארבעה יש

שניים. בה וקוראים פסוקים שניים.20)שמונה בה אחד.21)וקוראים בה בשניים22)וקורא בראשית מקשה: שם ובגמרא

ycwnd ilk zekld - a`Îmgpn g"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מעמד23ּבׁשחרית ּבֹו היה לא מּוסף קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש יֹום וכל . ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹ
ּבמנחה ולא ׁשּלהם ׁשנּיה ּבתפּלה ּבׁשחרית24לא אּלא , ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּבֹו היה לא העצים קרּבן ּבֹו ׁשהיה יֹום וכל ּבלבד. ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹּובנעילה
ּובמנחה. ׁשנּיה ּובתפּלה ּבׁשחרית אּלא ּבנעילה, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָָָמעמד

.Ëלמׁשּפחֹות היה קבּוע זמן העצים? קרּבן ְְְְִִֵַַַַָָָָָָּומהּו
ויֹום25מׁשּפחֹות לּמערכה. עצים להביא לּיערים לצאת ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ

עֹולֹות מקריבין היּו העצים, להביא זֹו מׁשּפחה לבני ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּיּגיע
טֹוב יֹום ּכמֹו להם והיה העצים. קרּבן וזהּו ואסּורין26נדבה, , ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ּובתענית ּבהסּפד מנהג27ּבֹו זה ודבר מלאכה. .28ּובעּׂשּית ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ
.Èׁשהתנּדב יחיד אסּור29אפּלּו - ּבּמערכה גזרים אֹו עצים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

הּיֹום זה30ּבאֹותֹו ודבר מלאכה. ּובעּׂשּית ּובתענית ּבהסּפד ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
ְִָמנהג.

.‡È.ׁשּלהן ׁשּבת ּכל ּומּלכּבס מּלסּפר אסּורין מעמד ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאנׁשי
הּׁשּבת ּכבֹוד מּפני מּתרין, אסרּו31ּובחמיׁשי מה ּומּפני . ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֻ

ּכׁשהם למעמדם יּכנסּו ׁשּלא ּכדי ּולכּבס? לסּפר ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעליהם
מּקדם. ויכּבסּו יסּפרּו אּלא ְְְְִִִֶֶַַָָֹֻמנּולין,
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על‡. לעֹולם ממּנים וכן ּבּמקּדׁש, היּו ממּנין עּׂשר ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻחמּׁשה
הן: ואּלּו אחד. ממּנה אּלּו דברים עּׂשר מחמּׁשה ּדבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָֻּכל
ד) הּׁשֹומרים. על ג) ׁשערים. נעילת על ב) הּזמּנים. על ְְְְִִִִַַַַַַַָא)
על ו) ׁשיר. ּכלי ׁשאר עם הּצלצל על ה) המׁשֹוררים. ְְְְְִִִִֵַַַַַָָעל
הּנסכים. על ט) החֹותמֹות. על ח) הּקּנים. על ז) ְְִִִַַַַַַַָָָהּפיסֹות.
הּפנים. לחם מעּׂשה על יב) הּמים. על יא) החֹולין. על ֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָי)
על טו) הּפרכת. מעּׂשה על יד) הּקטרת. מעּׂשה על ְֲֲֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹיג)

כהּנה. ּבגדי ְְֲִֵֵַָֻמעּׂשה
הרּבה,·. אנׁשים ידֹו ּתחת - אּלּו מּממּנים ואחד אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל

ׁשהּו הּמלאכה להכין -ּכדי הּזמּנים ׁשעל זה עליה. ממּנה א ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
הּקרּבן עת ׁשּיּגיע ּכיון הּזמּנים. את מׁשּמרים ואנׁשיו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּוא
ּכהנים עמדּו ואֹומר: ּברׁשּותֹו מאנׁשיו אחד אֹו הּוא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָֹמכריז
קֹולֹו ׁשּיּׁשמע וכיון לּמעמד. ויּׂשראל לּדּוכן, ּולוּים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָלעבֹודה,

למלאכּתֹו. אחד ּכל ְְִֶַָָָיבֹוא
ּפֹותחין,‚. ּפיו ועל נֹועלין ּפיו על - ׁשערים נעילת ׁשעל ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָזה

אּלא הּׁשערים לפתיחת יֹום ּבכל ּתֹוקעין הּתֹוקעין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָואין
לפתיחת ּתקיעֹות ׁשלׁש ּבּמקּדׁש ּתֹוקעין יֹום ּובכל ְְְְְְִִִִִִַַָָָּברׁשּותֹו.

ּותקיעה. ּתרּועה ּתקיעה ְְְְִִִַָָָָהּׁשערים:
על„. ׁשּמסּבב הּבית הר איׁש הּוא - הּׁשֹומרים ׁשעל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַזה

אֹותֹו מלקה - מׁשמרֹו על ׁשיׁשן מי וכל לילה, ּבכל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהלוּים
ּכסּותֹו. את וּׂשֹורף ְְְְֵֶַּבמקלֹו

המׁשֹוררים‰. יֹום ּבכל ּבֹורר הּוא - המׁשֹוררים ׁשעל ְְְְְִִֵֶֶַַַָזה
על ּתֹוקעין ּפיו ועל ּבּפה, ׁשירה לֹומר הּדּוכן על ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָׁשעֹומדים
ּבכל ּתקיעה ועּׂשרים מאחת ּבּמקּדׁש ּפֹוחתין אין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּקרּבנֹות.
ותׁשע ׁשחר, ׁשל לתמיד ותׁשע ׁשערים, לפתיחת ׁשלׁש ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָיֹום:
- מּוסף קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש ויֹום הערּבים. ּבין ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָלתמיד
יֹום אֹו חדׁש ראׁש חל ואם מּוסף. קרּבן על ּתׁשע ְְִִִֵֶַַַָָָֹֹמֹוסיפין
ׁשּיׁש ּבׁשּבת להיֹות הּׁשנה ראׁש ׁשחל אֹו ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹטֹוב
ּבפני ּומּוסף מּוסף לכל ּתֹוקעין אין - מּוספין ׁשלׁשה ְְְְִִִֵֵָָָָָָׁשם

הּמּוספין. לכל ּבלבד ּתׁשע ּתֹוקעין אּלא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָעצמֹו,
.Âמן העם את להבטיל ׁשלׁש ׁשׁש: מֹוסיפין ׁשּבת ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבערב

מֹוסיפין ּוברגל לחל. קדׁש ּבין להבּדיל וׁשלׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּמלאכה,
וׁשלׁש נׁשים, עזרת ׁשער והּוא הּתחּתֹון, ׁשער לפתיחת ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָׁשלׁש
ׁשער נקרא ולּמה נּקנֹור. ׁשער הּוא העליֹון, ׁשער ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָלפתיחת

מעז למעלה ׁשהּוא לפי ׁשלׁשעליֹון? ּתֹוקעין וכן נׁשים. רת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
הּמים למּלּוי ּתֹוקעים ואין ּבחג. ׁשּמנּסכין הּמים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָלמּלּוי
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ממה אחד פסוק על חוזר השני כלומר, דולג, אמר רב - פסוקים משלושה פחות בתורה קורין ואין פסוקים חמישה אלא בה אין הא
הראשון. צריכים23)שקרא שהרי מעמד, לעשות פנאי להם שאין לפי בשחרית". מעמד אין הלל בו שיש יום "כל שם: במשנה

שלו שההלל חודש ובראש מוסף. קרבן בו ואין הלל בו שיש חנוכה והיינו הלל, מעמדלקרוא בו היה מנהג, משום אלא אינו
טרודין24)בשחרית. מעמד של שהכהנים כלל פנאי להם היה ולא בהמות שתי בלא מוסף לך ואין במוסף, טרודין שהיו לפי

המוסף. בתפילת מעמד בו שאין שכן וכל מים. ולשאוב עצים לחטוב טרודין היו שבהם וישראל שלכל25)במוסף מדבריו נראה
שאמר צדוק, ב"ר אלעזר ר' של הברייתא על מבני) המתחיל (דיבור מא. בעירובין התוספות כתבו וכן ליוםֿטוב, היום היה המשפחה

זה. יום חגגו משפחות אותן של חתניהן שגם הרי כבנו, וחתנו חתנו שהיה - סנאה בנימין של בניו מבני טוב26)אני יום כמו
פי על אף קרבנו, הבאת ביום לקצור אף מותר נפש אוכל שלצורך ד) הלכה א פרק (מגילה בירושלמי נראה וכן ממש. טוב יום ולא

י. הלכה א פרק ביצה בירושלמי כמפורש נפש, אוכל לצורך אף לקצור אסור טוב ב"ר27)שביום אלעזר רבי "אמר שם: בעירובין
תשעהֿבאב חל אחת ופעם שם) בתענית משנה - באב בעשרה שלהם העצים קרבן (שזמן בנימין בן סנרב של בניו מבני אני צדוק
עצים המתנדב יחיד שאפילו י' הלכה להלן וראה הוא". שלנו טוב שיום מפני השלמנוהו ולא והתענינו השבת לאחר ודחינוהו בשבת
הטובים, הימים אותם כל בטלו כלומר תענית, מגילת שבטלה יט:) השנה (ראש שאמרו פי על [ואף ביום. בו ותענית בהספד אסור
מתאים זה באב, בתשעה מתענים שהיו שהזכיר ומה הבית, בזמן היה צדוק ב"ר אלעזר שר' לומר צריך - המקדש בית חורבן לאחר

באב]. בתשעה מתענים היו השני הבית בזמן שגם ג, משנה א פרק השנה בראש המשנה בפירוש רבינו שכתב [לדעת28)למה
שם המובא והפסוק מדרבנן, איסור אלא אינו שם הר"ן ולדעת דאורייתא איסור בזה יש מקום) המתחיל דיבור נ. (פסחים התוספות
באב עשרה של התענית את זה טוב יום דחה מנהג אלא שאינו פי על ואף מנהג. משום אלא אינו רבינו ולדעת אסמכתא, אלא אינו

מנהג]. משום אלא היה לא התענית גם כן ואם הבית, בזמן היה זה שהרי שבת) מיום הרי29)(שנדחה "האומר שם: בירושלמי
יום הוא שהביאם כיוון - למזבח" אלו "הרי שאמר או עלי" "הרי אמר אם בין זה בעניין הבדל שאין וברור וכו'". למזבח עצים עלי

שלו. למקדש.30)טוב בשישי.31)שמביאם שמותר שכן שכל אומרים יש דווקא. לאו שחמשה1)בחמישי רבינו יבאר בו
ממונים. היו מה ועל במקדש, היו ממונים עשר
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מעמד23ּבׁשחרית ּבֹו היה לא מּוסף קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש יֹום וכל . ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹ
ּבמנחה ולא ׁשּלהם ׁשנּיה ּבתפּלה ּבׁשחרית24לא אּלא , ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּבֹו היה לא העצים קרּבן ּבֹו ׁשהיה יֹום וכל ּבלבד. ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹּובנעילה
ּובמנחה. ׁשנּיה ּובתפּלה ּבׁשחרית אּלא ּבנעילה, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָָָמעמד

.Ëלמׁשּפחֹות היה קבּוע זמן העצים? קרּבן ְְְְִִֵַַַַָָָָָָּומהּו
ויֹום25מׁשּפחֹות לּמערכה. עצים להביא לּיערים לצאת ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ

עֹולֹות מקריבין היּו העצים, להביא זֹו מׁשּפחה לבני ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּיּגיע
טֹוב יֹום ּכמֹו להם והיה העצים. קרּבן וזהּו ואסּורין26נדבה, , ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ּובתענית ּבהסּפד מנהג27ּבֹו זה ודבר מלאכה. .28ּובעּׂשּית ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ
.Èׁשהתנּדב יחיד אסּור29אפּלּו - ּבּמערכה גזרים אֹו עצים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

הּיֹום זה30ּבאֹותֹו ודבר מלאכה. ּובעּׂשּית ּובתענית ּבהסּפד ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
ְִָמנהג.

.‡È.ׁשּלהן ׁשּבת ּכל ּומּלכּבס מּלסּפר אסּורין מעמד ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאנׁשי
הּׁשּבת ּכבֹוד מּפני מּתרין, אסרּו31ּובחמיׁשי מה ּומּפני . ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֻ

ּכׁשהם למעמדם יּכנסּו ׁשּלא ּכדי ּולכּבס? לסּפר ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעליהם
מּקדם. ויכּבסּו יסּפרּו אּלא ְְְְִִִֶֶַַָָֹֻמנּולין,
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על‡. לעֹולם ממּנים וכן ּבּמקּדׁש, היּו ממּנין עּׂשר ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻחמּׁשה
הן: ואּלּו אחד. ממּנה אּלּו דברים עּׂשר מחמּׁשה ּדבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָֻּכל
ד) הּׁשֹומרים. על ג) ׁשערים. נעילת על ב) הּזמּנים. על ְְְְִִִִַַַַַַַָא)
על ו) ׁשיר. ּכלי ׁשאר עם הּצלצל על ה) המׁשֹוררים. ְְְְְִִִִֵַַַַַָָעל
הּנסכים. על ט) החֹותמֹות. על ח) הּקּנים. על ז) ְְִִִַַַַַַַָָָהּפיסֹות.
הּפנים. לחם מעּׂשה על יב) הּמים. על יא) החֹולין. על ֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָי)
על טו) הּפרכת. מעּׂשה על יד) הּקטרת. מעּׂשה על ְֲֲֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹיג)

כהּנה. ּבגדי ְְֲִֵֵַָֻמעּׂשה
הרּבה,·. אנׁשים ידֹו ּתחת - אּלּו מּממּנים ואחד אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל

ׁשהּו הּמלאכה להכין -ּכדי הּזמּנים ׁשעל זה עליה. ממּנה א ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
הּקרּבן עת ׁשּיּגיע ּכיון הּזמּנים. את מׁשּמרים ואנׁשיו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּוא
ּכהנים עמדּו ואֹומר: ּברׁשּותֹו מאנׁשיו אחד אֹו הּוא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָֹמכריז
קֹולֹו ׁשּיּׁשמע וכיון לּמעמד. ויּׂשראל לּדּוכן, ּולוּים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָלעבֹודה,

למלאכּתֹו. אחד ּכל ְְִֶַָָָיבֹוא
ּפֹותחין,‚. ּפיו ועל נֹועלין ּפיו על - ׁשערים נעילת ׁשעל ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָזה

אּלא הּׁשערים לפתיחת יֹום ּבכל ּתֹוקעין הּתֹוקעין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָואין
לפתיחת ּתקיעֹות ׁשלׁש ּבּמקּדׁש ּתֹוקעין יֹום ּובכל ְְְְְְִִִִִִַַָָָּברׁשּותֹו.

ּותקיעה. ּתרּועה ּתקיעה ְְְְִִִַָָָָהּׁשערים:
על„. ׁשּמסּבב הּבית הר איׁש הּוא - הּׁשֹומרים ׁשעל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַזה

אֹותֹו מלקה - מׁשמרֹו על ׁשיׁשן מי וכל לילה, ּבכל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהלוּים
ּכסּותֹו. את וּׂשֹורף ְְְְֵֶַּבמקלֹו

המׁשֹוררים‰. יֹום ּבכל ּבֹורר הּוא - המׁשֹוררים ׁשעל ְְְְְִִֵֶֶַַַָזה
על ּתֹוקעין ּפיו ועל ּבּפה, ׁשירה לֹומר הּדּוכן על ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָׁשעֹומדים
ּבכל ּתקיעה ועּׂשרים מאחת ּבּמקּדׁש ּפֹוחתין אין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּקרּבנֹות.
ותׁשע ׁשחר, ׁשל לתמיד ותׁשע ׁשערים, לפתיחת ׁשלׁש ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָיֹום:
- מּוסף קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש ויֹום הערּבים. ּבין ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָלתמיד
יֹום אֹו חדׁש ראׁש חל ואם מּוסף. קרּבן על ּתׁשע ְְִִִֵֶַַַָָָֹֹמֹוסיפין
ׁשּיׁש ּבׁשּבת להיֹות הּׁשנה ראׁש ׁשחל אֹו ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹטֹוב
ּבפני ּומּוסף מּוסף לכל ּתֹוקעין אין - מּוספין ׁשלׁשה ְְְְִִִֵֵָָָָָָׁשם

הּמּוספין. לכל ּבלבד ּתׁשע ּתֹוקעין אּלא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָעצמֹו,
.Âמן העם את להבטיל ׁשלׁש ׁשׁש: מֹוסיפין ׁשּבת ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבערב

מֹוסיפין ּוברגל לחל. קדׁש ּבין להבּדיל וׁשלׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּמלאכה,
וׁשלׁש נׁשים, עזרת ׁשער והּוא הּתחּתֹון, ׁשער לפתיחת ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָׁשלׁש
ׁשער נקרא ולּמה נּקנֹור. ׁשער הּוא העליֹון, ׁשער ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָלפתיחת

מעז למעלה ׁשהּוא לפי ׁשלׁשעליֹון? ּתֹוקעין וכן נׁשים. רת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
הּמים למּלּוי ּתֹוקעים ואין ּבחג. ׁשּמנּסכין הּמים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָלמּלּוי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ממה אחד פסוק על חוזר השני כלומר, דולג, אמר רב - פסוקים משלושה פחות בתורה קורין ואין פסוקים חמישה אלא בה אין הא
הראשון. צריכים23)שקרא שהרי מעמד, לעשות פנאי להם שאין לפי בשחרית". מעמד אין הלל בו שיש יום "כל שם: במשנה

שלו שההלל חודש ובראש מוסף. קרבן בו ואין הלל בו שיש חנוכה והיינו הלל, מעמדלקרוא בו היה מנהג, משום אלא אינו
טרודין24)בשחרית. מעמד של שהכהנים כלל פנאי להם היה ולא בהמות שתי בלא מוסף לך ואין במוסף, טרודין שהיו לפי

המוסף. בתפילת מעמד בו שאין שכן וכל מים. ולשאוב עצים לחטוב טרודין היו שבהם וישראל שלכל25)במוסף מדבריו נראה
שאמר צדוק, ב"ר אלעזר ר' של הברייתא על מבני) המתחיל (דיבור מא. בעירובין התוספות כתבו וכן ליוםֿטוב, היום היה המשפחה

זה. יום חגגו משפחות אותן של חתניהן שגם הרי כבנו, וחתנו חתנו שהיה - סנאה בנימין של בניו מבני טוב26)אני יום כמו
פי על אף קרבנו, הבאת ביום לקצור אף מותר נפש אוכל שלצורך ד) הלכה א פרק (מגילה בירושלמי נראה וכן ממש. טוב יום ולא

י. הלכה א פרק ביצה בירושלמי כמפורש נפש, אוכל לצורך אף לקצור אסור טוב ב"ר27)שביום אלעזר רבי "אמר שם: בעירובין
תשעהֿבאב חל אחת ופעם שם) בתענית משנה - באב בעשרה שלהם העצים קרבן (שזמן בנימין בן סנרב של בניו מבני אני צדוק
עצים המתנדב יחיד שאפילו י' הלכה להלן וראה הוא". שלנו טוב שיום מפני השלמנוהו ולא והתענינו השבת לאחר ודחינוהו בשבת
הטובים, הימים אותם כל בטלו כלומר תענית, מגילת שבטלה יט:) השנה (ראש שאמרו פי על [ואף ביום. בו ותענית בהספד אסור
מתאים זה באב, בתשעה מתענים שהיו שהזכיר ומה הבית, בזמן היה צדוק ב"ר אלעזר שר' לומר צריך - המקדש בית חורבן לאחר

באב]. בתשעה מתענים היו השני הבית בזמן שגם ג, משנה א פרק השנה בראש המשנה בפירוש רבינו שכתב [לדעת28)למה
שם המובא והפסוק מדרבנן, איסור אלא אינו שם הר"ן ולדעת דאורייתא איסור בזה יש מקום) המתחיל דיבור נ. (פסחים התוספות
באב עשרה של התענית את זה טוב יום דחה מנהג אלא שאינו פי על ואף מנהג. משום אלא אינו רבינו ולדעת אסמכתא, אלא אינו

מנהג]. משום אלא היה לא התענית גם כן ואם הבית, בזמן היה זה שהרי שבת) מיום הרי29)(שנדחה "האומר שם: בירושלמי
יום הוא שהביאם כיוון - למזבח" אלו "הרי שאמר או עלי" "הרי אמר אם בין זה בעניין הבדל שאין וברור וכו'". למזבח עצים עלי

שלו. למקדש.30)טוב בשישי.31)שמביאם שמותר שכן שכל אומרים יש דווקא. לאו שחמשה1)בחמישי רבינו יבאר בו
ממונים. היו מה ועל במקדש, היו ממונים עשר



ycwndע ilk zekld - a`Îmgpn g"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּמנּסכין ּבׁשעה הּמזּבח ּגּבי על ׁשלׁש ותֹוקעין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבׁשּבת.
יד מּתחת - הּקרּבנֹות על ׁשּתֹוקעים הּתֹוקעים וכל ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָהּמים.
הּתקיעֹות אּלּו וכל ּוברׁשּותֹו. המׁשֹוררים ׁשעל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָזה

הן. ְֲֵַּבחצֹוצרֹות
.Êּפי על המׁשֹוררים ּכל הּמעמיד הּוא - הּצלצל ׁשעל ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָזה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הלוּים, עם ׁשּסֹועדין ׁשיר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַּכלי
.Áעד יֹום, ּבכל הּכהנים ּבין מפיס הּוא - הּפיסֹות ׁשעל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹזה

ּבּפיס. ּבּה ׁשּזכה מלאכּתֹו עֹוּׂשה ואיׁש איׁש ּכל ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה
אבאר ּתמידין ּובהלכֹות יֹום. ּבכל מפיסין היּו ּפעמים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָוארּבע

מפיסין. היּו ְִִֵַָּכיצד
.Ëהּקּנים ׁשּימּכר עּמֹו ׁשּפֹוסקין הּוא - הּקּנים ׁשעל ְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַֹֻהממּנה

ׁשני אֹו ּתֹורים חּיב ׁשהּוא מי וכל ּבסלע. וכ ּכ ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָלּקרּבנֹות
הּקּנים נֹותן הממּנה וזה לּמקּדׁש, דמיהם יביא - יֹונה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבני
לֹו. ונֹותנין הּגזּברין עם חׁשּבֹון ועֹוּׂשה הּקרּבנֹות, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָלבעלי
הּוזלּו ואם הּׁשער. עּמֹו ּפֹוסקין יֹום לׁשלׁשים יֹום ְְְְְִִִִִִִַַַמּׁשלׁשים
ּכמֹו מסּפיק - הּוקרּו ואם הּזֹול, ּכׁשער מסּפיק - ְְְְְְִִִִִַַַַַַהּקּנים
ּפסּול ׁשּנמצא קן וכן העליֹונה. על הקּדׁש ׁשּיד עּמֹו; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּפסקּו

ּתחּתיו. אחר נֹותן - ׁשּיקרב קדם ׁשּנפסל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹאֹו
.Èמּמחּיבי הּנסכים ּדמי ׁשּמקּבל הּוא - החֹותמֹות ׁשעל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻזה

ׁשּמֹוכר הּוא - הּנסכים ׁשעל וזה חֹותמֹות. להם ונֹותן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָנסכים
ְִַָהּנסכים.

.‡Èעליו ּכתּוב האחד ּבּמקּדׁש: היּו חֹותמֹות ארּבעה ְְִֵֶַַַָָָָָָָָָָּכיצד?
ּגדי. עליו ּכתּוב והּׁשליׁשי זכר. עליו ּכתּוב והּׁשני ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָעגל.

חֹוטא. עליו ּכתּוב ְְִִֵָָָָוהרביעי
.·Èלזה הּנסכים ּדמי נֹותן לּמקּדׁש קרּבנֹותיו ׁשּיביא מי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכל

הּקרּבנֹות ּכמנין חֹותמֹות לֹו ונֹותן החֹותמֹות, על ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻהממּנה
ׁשּכתּוב אחד חֹותם לֹו נֹותן - עׁשיר מצרע היה ואם ְְִִֵֶֶֶָָָָָָָֹׁשּלֹו.
על הממּנה לזה ׁשּבידֹו ּבחֹותמֹות הֹול והּלה חֹוטא. ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻעליו
ּבהן. ׁשּכתּוב ּוכמֹו החֹותמֹות ּכמנין נסכים לֹו ונֹותן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּנסכים,
ּומקּבל החֹותמֹות את מֹוציא זה, אצל זה ּבאים ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָולערב
ואם להקּדׁש, הֹותירּו - הּמעֹות הֹותירּו אם מעֹות. ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּכנגּדן
ׁשאבד מי מּביתֹו. החֹותמֹות ׁשעל זה יׁשּלם - הּמעֹות ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּפחתּו
ּכדי יתר בּמעֹות מצאּו אם הערב. עד לֹו ממּתינין - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחֹותמֹו
וׁשם לֹו. נֹותנין אין - לאו ואם לֹו, נֹותנין - ׁשּטֹוען ְְְְִִִֵֵֵֶַָחֹותם
יׁשהא ׁשּלא הרּמאים, מּפני החֹותם, על ּכתּוב הּיֹום ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּכל

הּנסכים. ׁשּיּוקרּו עד אצלֹו ְְְִֶֶַַַָָהחֹותם
.‚Èוהּסלת הּיין ׁשער ּפֹוסקין יֹום לׁשלׁשים יֹום ְְְְִִִִִִֶַַַַַֹמּׁשלׁשים

ּכמֹו להן מסּפק - נסכים הּוקרּו אם הּנסכים. על הממּנה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻעם
והּׂשכר הּזֹול. ּכּׁשער להן מסּפק - הּוזלּו ואם עּמֹו, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּפסקּו
נסכים, מֹותר הּנקרא הּוא - אּלּו ּבׁשערים ההקּדׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּמּׂשּתּכר
הּמזּבח את מקּיצין ואין הּמזּבח. לקיץ עֹולֹות ּבֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַולֹוקחין

עֹוף. הּצּבּור ּבקרּבנֹות ׁשאין עֹוף, ְְְְִֵֶַָּבעֹולֹות
.„Èואֹוכלין ּתמיד, הרצּפה על עֹומדין ׁשהן מּפני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹהּכהנים,

חלּוק אּלא העבֹודה ּבׁשעת ּבגדים עליהן ואין הרּבה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבּׂשר
מע לפיכ ּבמעיהן. חֹולין הם - אחד,אחד ממּנה מידין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻ

ּתמיד ּבהן ועֹוסק ּתחלּואיהן, ּכל ּומרּפא אֹותן מבּקר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיהיה
ידֹו. ׁשּתחת ואנׁשיו ֲֶַַַָָָהּוא

.ÂËּומתּקן וׁשיחין ּבֹורֹות חֹופר להיֹות אחד ממּנין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָוכן
לכל ּבירּוׁשלים מצּויין הּמים ׁשּיהיּו ּכדי רּבים, ׁשל ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָהּבֹורֹות
אּמני ּכל על ממּנה ואחד הרגלים. עֹולי ּולכל מּיֹוׁשביה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻֻאחד
ּכל על ממּנה ואחד מלאכּתֹו. ּכל מתּקן והּוא הּפנים, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻלחם

מלאכּתּה. מתּקן והּוא הּקטרת, ְְְְְֵֵֶַַַָָֹֻאּמני
.ÊËהּפרֹוכֹות אֹורגי ּכל על ממּנה הּפרכת ׁשעל ְְֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻזה

ּוׁשּתי ולּׁשערים. להיכל מּוכנֹות ׁשּיהיּו ּבהן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהרֹוקמין
לקדׁש הּקדׁש ּבין להבּדיל ׁשנה ּבכל עֹוּׂשין היּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּפרֹוכֹות
מינין וארּבעה ׁשּׁשה. ׁשּׁשה ּכפּולין הּפרכת וחּוטי ְְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהּקדׁשים.
מהן אחד וכל ׁשני. ותֹולעת וארּגמן ּותכלת ׁשׁש ּבּה: ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהיּו
עביּה. היה וטפח חּוטין. ועּׂשרים ארּבעה הרי ׁשּׁשה. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּכפּול
אּמה, ארּבעים ארּכּה נארגת. היתה נירין וׁשבעים ׁשנים ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָועל

אּמה. עּׂשרים ְְְִֶַָָָורחבּה
.ÊÈׁשבעה על ׁשבע ׁשני: ּבמקּדׁש היּו ּפרֹוכֹות עּׂשרה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּוׁשלׁש

ההיכל, ּפתח על ואחת האּולם, ּפתח על ואחת העזרה, ְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָׁשערי
ּבעלּיה. ּכנגּדן ּוׁשּתים הּקדׁש, ּובין ּבינֹו לּדביר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּוׁשּתים

.ÁÈּבפנים אֹותּה מטּבילין - הּטמאה ּבולד ׁשּנטמאת ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֻּפרכת
ׁשמׁש. הערב צריכה ׁשאינּה לפי מּיד, אֹותּה ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּומכניסין
וׁשֹוטח מּבחּוץ אֹותּה מטּבילין - הּטמאה ּבאב יןוׁשּנטמאת ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֻ

היתה ואם ׁשמׁש. הערב צריכה ׁשהיא מּפני ּבחיל, ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאֹותּה
העם ׁשּיראה ּכדי האצטּבא, ּגב על אֹותּה ׁשֹוטחין - ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָחדׁשה

נאה. ׁשהיא מלאכּתּה ְְִֶֶַָָָאת
.ËÈ,ּוׁשליׁשים ׁשנּיים להם היּו ּבּמקּדׁש ׁשהיּו הּכלים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָוכל

ּתחּתיהם. הּׁשנּיים יביאּו - הראׁשֹונים יּטמאּו ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָׁשאם
.Îּבגדי ּבהכנת עֹוסק ּכהּנה ּבגדי מעּׂשה על הממּנה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻֻזה

ידֹו ּומּתחת ּובאריגתן, ּגדֹול ּכהן ּובגדי הדיֹוטים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּכהנים
ּבּמקּדׁש. לֹו היתה ולׁשּכה הּכל. ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹנעּׂשה

ׁשמיני 1ּפרק
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זהב,‡. ּובגדי הדיֹוט, ּכהן ּבגדי מינים: ׁשלׁשה ּכהּנה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹֻּבגדי
ּכּתנת, ּכלים: ארּבעה הם הדיֹוט ּכהן ּבגדי לבן. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻּובגדי
לבנים, ּפׁשּתן ׁשל וארּבעּתן ואבנט. ּומגּבעת, ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּומכנסים,

ּבצמר. רקּום לבּדֹו והאבנט ׁשּׁשה. ּכפּול ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָוחּוטן
ּכלים:·. ׁשמנה והם ּגדֹול, ּכהן ּבגדי הן זהב ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵָָָָֹֹּבגדי

ואבנטֹו וציץ. וחׁשן, ואפֹוד, ּומעיל, ּכהן, ּכל ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהארּבעה
ּבמעּׂשיו דֹומה והּוא הּוא, רֹוקם מעּׂשה ּגדֹול ּכהן ְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָֹׁשל
הּמגּבעת היא ּבאהרן האמּורה ּומצנפת הדיֹוט. ּכהן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלאבנט
על ׁשּלֹופף ּכמי ּבּה צֹונף ּגדֹול ׁשּכהן אּלא ּבבניו, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהאמּורה
מגּבעת. נקראת ּולפיכ ּככֹובע, ּבּה צֹונפין ּובניו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשבר,

ּגדֹול‚. ּכהן ּבהן ׁשּמׁשּמׁש ּכלים ארּבעה הם לבן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבגדי
וארּבעּתן ּומצנפת. ואבנט, ּומכנסים, ּכּתנת, הּכּפּורים: ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּביֹום

ּומ ׁשּׁשה, ּכפּול וחּוטן ּוׁשּתילבנים, הם. לבּדֹו הּפׁשּתן ן ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
אחת הּכּפּורים: ּביֹום ּגדֹול לכהן לֹו היּו אחרֹות ְְֲֳִִֵֵַַַָָֹֻּכּתנֹות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

משוחקים.1) או מטושטשים היו אם דינם ומה היו, בגדים מיני ששלשה בו יתבארו

ycwnd ilk zekld - a`Îmgpn h"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מנה ּבׁשלׁשים ּוׁשּתיהם הערּבים. ּבין ואחת ּבּׁשחר, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָלֹובׁשּה
ּומקּדיׁש מּׁשּלֹו. מֹוסיף - להֹוסיף רצה ואם הקּדׁש. ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָמּׁשל

הּכּתנת. ּבּה עֹוּׂשה ּכ ואחר ְֶֶֶֶַַַַָָֹֻהּתֹוספת
ּומׁשּלׁשים,„. נאים חדׁשים, ׁשּיהיּו מצותן ּכהּנה ְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָֻֻּבגדי

היּו ּולתפארת. לכבֹוד ׁשּנאמר: הּגדֹולים; ּבגדי ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּכדר
קצרים אֹו מּדתֹו על יתר ארּכין אֹו מקרעין אֹו ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָֹֻֻמטׁשטׁשין
ּפסּולה. עבֹודתֹו - ועבד ּבאבנט ׁשּסּלקן אֹו מּמּדתֹו ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּפחּות
ׁשּנעּׂשּו עד ּבאבנט וסּלקן ארּכים ׁשהיּו אֹו מׁשחקין ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻהיּו

כׁשרה. עבֹודתֹו - ועבד ְְְֲִֵַָָָָּכמּדתֹו
אֹותן‰. מלּבנין אין - צֹואין ׁשּנעּׂשּו ּכהּנה מּבגדי ּבגד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּכל

חדׁשים. ולֹובׁש לּפתילֹות מּניחן אּלא אֹותן, מכּבסין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָואין
ׁשעֹובד לבן ּובגדי אֹותן. ּגֹונזין - ׁשּבלּו ּגדֹול ּכהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹּובגדי
אּלא לעֹולם, ׁשנּיה ּפעם ּבהם עֹובד אינֹו - הּצֹום ּביֹום ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבהם
ׁשם. והּניחם ׁשּנאמר: ׁשם; אֹותם ׁשּיפׁשט ּבמקֹום ְְְְֱִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹנגנזין

ּבהנאה. אסּורין ְֲֲִֵַָָוהם
.Âעֹוּׂשין היּו - ואבנטיהם ׁשּבלּו הדיֹוטים ּכהנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמכנסי

הּׁשֹואבה. ּבית ּבּׂשמחת ּבּמקּדׁש ּבהן ּומדליקין ּפתילֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמהן
ּפתילֹות מהן עֹוּׂשין היּו - ׁשּבלּו הדיֹוטים ּכהנים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָֹוכתנֹות

ּתמיד. ְִִַָלמנֹורת
.Êויחיד צּבּור. מּׁשל אּלא ּבאים אינן הּכהנים ּבגדי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּכל

ּכל וכן ּומּתר. לּצּבּור מֹוסרֹו - כהּנה מּבגדי ּבגד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻׁשהתנּדב
הן הרי - לּצּבּור יחיד ׁשּמסרן הּמערכה ועצי הּׁשרת ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּכלי
מּׁשּלֹו יחיד אֹותן ׁשהתנּדב הּצּבּור קרּבנֹות ּכל אף ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכׁשרין.

לּצּבּור. ׁשּימסרם ּובלבד ּכׁשרים, -ְְְְִִִִֵֵֶַַ
.Á.רּבֹות מחלצֹות מהן עֹוּׂשין היּו הדיֹוטים ּכהנים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבגדי

הּבגדים, ּבהן להּניח ּבּמקּדׁש היּו חּלֹון ותׁשעים ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָוׁשּׁשה
על ּכתּוב מׁשמר ּכל וׁשם מׁשמר, לכל חּלֹונֹות ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָארּבעה
לעבֹודה מׁשמר אנׁשי ּוכׁשּיּכנסּו סתּומֹות. וכּלן ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻחּלֹונֹותיו,
ונֹוטלין ׁשּבתן ימי ּכל חּלֹונֹותיהן ּפֹותחין - ׁשּלהן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּׁשּבת
וסֹותמן. לחּלֹונֹותיהן הּבגדים מחזירין - ּוכׁשּיצאּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּכלים;

.Ëיהיּו ׁשּלא לפי מׁשמר? לכל חּלֹונֹות ארּבעה עּׂשּו ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹולמה
עליו וכתּוב אחד, ּבחּלֹון הּמכנסים ּכל אּלא מערבין. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּכלים
וכן אבנט. עליו וכתּוב אחד, ּבחּלֹון האבנטים וכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָמכנסים.
אחד. ּבחּלֹון ּכּלן והּכּתנֹות אחד, ּבחּלֹון ּכּלן ְְְְֳִֶֶַַַַָָָָָֻֻֻהּמצנפֹות

.Èּבעת אֹו ּבּלילה ׁשּלֹו ּבּלׁשּכה זהב ּבגדי מּניח ּגדֹול ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכהן
הּמקּדׁש. מן ְִִֵֵֶַָׁשּיצא

.‡Èּביֹום לֹובׁשם לפיכ ּבהן. להנֹות מּתר ּכהּנה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָֻֻּבגדי
מּפני האבנט, מן חּוץ עבֹודה; ּבׁשעת ׁשּלא ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹעבֹודתֹו
עבֹודה. ּבׁשעת אּלא ללבׁשֹו הדיֹוט לכהן אסּור ׁשעטנז, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּוא

.·È.ּבלבד ּופׁשּתים צמר אּלא לעבֹודה לֹובׁשין הּכהנים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאין
.‚Èׁשּנאמ מקֹום הּואוכל - 'ּבד' אֹו 'ׁשׁש' ּבּתֹורה ר ְֱֵֶֶַַַָָָ

היא - מקֹום ּבכל האמּורה ּותכלת הּבּוץ. והּוא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָהּפׁשּתים
הארּגמן הּכחל. מן ּפתּו ׁשהּוא ׁשמים, ּכעצם הּצבּוע ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּצמר
הּצבּוע הּצמר הּוא הּׁשני ותֹולעת אדם, הּצבּוע הּצמר ְִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹהּוא

ְַַּבתֹולעת.
.„Èצרי - מׁשזר' 'ׁשׁש אֹו 'ׁשׁש' ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

היה אם 'ּבד', ׁשּנאמר ּומקֹום ׁשּׁשה. ּכפּול החּוט ְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה
ּכפּול ׁשּיהיה הּמבחר מן ּומצוה ּכׁשר; - לבּדֹו אחד ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻחּוט
חּוטן ׁשּיהיה צרי - ּבלבד 'מׁשזר' ּבֹו ׁשּנאמר ּומקֹום ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּׁשה.

ׁשמנה. ְָָֹּכפּול
.ÂËׁשּתהיינה הּוא - רקם' 'מעּׂשה ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכל

האריג. ּבפני אחד מּצד נראֹות ּבאריגה הּנעּׂשֹות ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּצּורֹות
ּפנים צדדין מּׁשני נראית הּצּורה ׁשּתהיה הּוא חׁשב' ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּו'מעּׂשה

ְָואחֹור.
.ÊËּבין ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין הּכּתנת, הּבגדים? מעּׂשה ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻוכיצד

ּבּתים ּבּתים ׁשהיא היתה, מׁשּבצת - הדיֹוט ּכהן ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻׁשל
האֹורגין ׁשעֹוּׂשין ּכדר הּכֹוסֹות, ּבית ּכמֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּבאריגתּה,
ּומחּברין עצמֹו, ּבפני נארג ׁשּלּה יד ּובית הּקׁשים. ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּבגדים

ּבתפירה. הּכּתנת ּגּוף עם ְִִִֶַָֹֻאֹותֹו
.ÊÈׁשּלּה יד ּבית ואר העקב. מן למעלה עד - הּכּתנת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻאר

הּיד. ּכרחב - ורחּבֹו ידֹו. ּפס עד -ְְְַַַַָָָֹ
.ÁÈהם הדיֹוט, ּכהן ׁשל ּבין ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהּמכנסים,

הּלב, מן קרֹוב הּטּבּור מן למעלה ׁשהּוא ירכים; עד ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָמּמתנים
להםעד ואין להם, יׁש ּוׁשנצים הארכּבה. ׁשהּוא ,הּיר סֹוף ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ּכיס. ּכמין מּקפין אּלא הערוה, ּבית ולא הּנקב ּבית ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻלא
.ËÈעּׂשרה ׁשׁש ארּכֹו - הדיֹוט אֹו ּגדֹול ּכהן ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹהּמצנפת

ׁשּתים וארּכֹו אצּבעֹות, ׁשלׁש ּכמֹו רחּבֹו - והאבנט ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָאּמֹות.
ּובגדי .ּכר ּגּבי על ּכר ּומחזירֹו מּקיפֹו אּמה, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּוׁשלׁשים
מעּׂשה אּלא מחט, מעּׂשה אֹותן עֹוּׂשין אין - ּכּלן ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֻֻּכהּנה

ארג. מעּׂשה ׁשּנאמר: ֱֲֵֵֵֶֶַַֹאֹורג;

ה'תשע"א מנחםֿאב כ"ט שני יום

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשּתי‡. רחב זהב ׁשל טס עֹוּׂשה הּציץ? מעּׂשה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד
קדׁש2אצּבעֹות ׁשיטין: ׁשני עליו וכֹותב לאזן, מאזן ּומּקיף ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

מלמעלה 'לה'' מּלמּטה, 'קדׁש' ּבׁשיטה3לה'. ּכתבֹו ואם . ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹ
אחת4אחת ּבׁשיטה ּכתבּוהּו ּופעמים ּכׁשר. -5. ְְְִִֵַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המעיל.1) פי הקורע ודין המעיל, ומעשה הציץ מעשה כיצד דיבור2)יבאר (שם בסוכה התוספות וכתבו סג: ושבת ה. סוכה
מדרבנן אלא זה אין אצבעות שתי של מדה שנתנו מה - כלל" מדה תורה בו נתנה "שלא שם שאמרו מה שלפי ואל) המתחיל

אצבעות. שתי רחב מצח וסתם מצחו. כשיעור רחבו שיהיה - מצחו" על "והיה לח) כח, (שמות שכתוב מה על כתב3)וסמכוהו
הגירסא בגמרא לפנינו אולם שבגליון). בהגהה שם (עיין הלוי רבו בשם שם רש"י כתב וכן שם בשבת הגירסא שכן הכסףֿמשנה
שם (סוכה התוספות וכתבו ט. הלכה א פרק מגילה בירושלמי הוא וכן מלמטה". ל' וקדש מלמעלה ה' "י' שם:) בסוכה (כמו שם
בתחילת קודש זה כנגד שלא זה אלא קריאתו, דרך זה שאין - מזה למעלה זה ממש, למטה לפרש אין קדש): המתחיל דיבור

עליונה. שיטה בסוף והשם תחתונה [=שורה] התיבות.4)שיטה ושבת5)שתי שם (סוכה יוסי ב"ר אליעזר ר' של כעדותו



עי ycwnd ilk zekld - a`Îmgpn h"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מנה ּבׁשלׁשים ּוׁשּתיהם הערּבים. ּבין ואחת ּבּׁשחר, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָלֹובׁשּה
ּומקּדיׁש מּׁשּלֹו. מֹוסיף - להֹוסיף רצה ואם הקּדׁש. ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָמּׁשל

הּכּתנת. ּבּה עֹוּׂשה ּכ ואחר ְֶֶֶֶַַַַָָֹֻהּתֹוספת
ּומׁשּלׁשים,„. נאים חדׁשים, ׁשּיהיּו מצותן ּכהּנה ְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָֻֻּבגדי

היּו ּולתפארת. לכבֹוד ׁשּנאמר: הּגדֹולים; ּבגדי ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּכדר
קצרים אֹו מּדתֹו על יתר ארּכין אֹו מקרעין אֹו ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָֹֻֻמטׁשטׁשין
ּפסּולה. עבֹודתֹו - ועבד ּבאבנט ׁשּסּלקן אֹו מּמּדתֹו ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּפחּות
ׁשּנעּׂשּו עד ּבאבנט וסּלקן ארּכים ׁשהיּו אֹו מׁשחקין ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻהיּו

כׁשרה. עבֹודתֹו - ועבד ְְְֲִֵַָָָָּכמּדתֹו
אֹותן‰. מלּבנין אין - צֹואין ׁשּנעּׂשּו ּכהּנה מּבגדי ּבגד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּכל

חדׁשים. ולֹובׁש לּפתילֹות מּניחן אּלא אֹותן, מכּבסין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָואין
ׁשעֹובד לבן ּובגדי אֹותן. ּגֹונזין - ׁשּבלּו ּגדֹול ּכהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹּובגדי
אּלא לעֹולם, ׁשנּיה ּפעם ּבהם עֹובד אינֹו - הּצֹום ּביֹום ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבהם
ׁשם. והּניחם ׁשּנאמר: ׁשם; אֹותם ׁשּיפׁשט ּבמקֹום ְְְְֱִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹנגנזין

ּבהנאה. אסּורין ְֲֲִֵַָָוהם
.Âעֹוּׂשין היּו - ואבנטיהם ׁשּבלּו הדיֹוטים ּכהנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמכנסי

הּׁשֹואבה. ּבית ּבּׂשמחת ּבּמקּדׁש ּבהן ּומדליקין ּפתילֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמהן
ּפתילֹות מהן עֹוּׂשין היּו - ׁשּבלּו הדיֹוטים ּכהנים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָֹוכתנֹות

ּתמיד. ְִִַָלמנֹורת
.Êויחיד צּבּור. מּׁשל אּלא ּבאים אינן הּכהנים ּבגדי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּכל

ּכל וכן ּומּתר. לּצּבּור מֹוסרֹו - כהּנה מּבגדי ּבגד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻׁשהתנּדב
הן הרי - לּצּבּור יחיד ׁשּמסרן הּמערכה ועצי הּׁשרת ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּכלי
מּׁשּלֹו יחיד אֹותן ׁשהתנּדב הּצּבּור קרּבנֹות ּכל אף ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכׁשרין.

לּצּבּור. ׁשּימסרם ּובלבד ּכׁשרים, -ְְְְִִִִֵֵֶַַ
.Á.רּבֹות מחלצֹות מהן עֹוּׂשין היּו הדיֹוטים ּכהנים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבגדי

הּבגדים, ּבהן להּניח ּבּמקּדׁש היּו חּלֹון ותׁשעים ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָוׁשּׁשה
על ּכתּוב מׁשמר ּכל וׁשם מׁשמר, לכל חּלֹונֹות ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָארּבעה
לעבֹודה מׁשמר אנׁשי ּוכׁשּיּכנסּו סתּומֹות. וכּלן ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻחּלֹונֹותיו,
ונֹוטלין ׁשּבתן ימי ּכל חּלֹונֹותיהן ּפֹותחין - ׁשּלהן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּׁשּבת
וסֹותמן. לחּלֹונֹותיהן הּבגדים מחזירין - ּוכׁשּיצאּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּכלים;

.Ëיהיּו ׁשּלא לפי מׁשמר? לכל חּלֹונֹות ארּבעה עּׂשּו ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹולמה
עליו וכתּוב אחד, ּבחּלֹון הּמכנסים ּכל אּלא מערבין. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּכלים
וכן אבנט. עליו וכתּוב אחד, ּבחּלֹון האבנטים וכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָמכנסים.
אחד. ּבחּלֹון ּכּלן והּכּתנֹות אחד, ּבחּלֹון ּכּלן ְְְְֳִֶֶַַַַָָָָָֻֻֻהּמצנפֹות

.Èּבעת אֹו ּבּלילה ׁשּלֹו ּבּלׁשּכה זהב ּבגדי מּניח ּגדֹול ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכהן
הּמקּדׁש. מן ְִִֵֵֶַָׁשּיצא

.‡Èּביֹום לֹובׁשם לפיכ ּבהן. להנֹות מּתר ּכהּנה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָֻֻּבגדי
מּפני האבנט, מן חּוץ עבֹודה; ּבׁשעת ׁשּלא ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹעבֹודתֹו
עבֹודה. ּבׁשעת אּלא ללבׁשֹו הדיֹוט לכהן אסּור ׁשעטנז, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּוא

.·È.ּבלבד ּופׁשּתים צמר אּלא לעבֹודה לֹובׁשין הּכהנים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאין
.‚Èׁשּנאמ מקֹום הּואוכל - 'ּבד' אֹו 'ׁשׁש' ּבּתֹורה ר ְֱֵֶֶַַַָָָ

היא - מקֹום ּבכל האמּורה ּותכלת הּבּוץ. והּוא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָהּפׁשּתים
הארּגמן הּכחל. מן ּפתּו ׁשהּוא ׁשמים, ּכעצם הּצבּוע ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּצמר
הּצבּוע הּצמר הּוא הּׁשני ותֹולעת אדם, הּצבּוע הּצמר ְִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹהּוא

ְַַּבתֹולעת.
.„Èצרי - מׁשזר' 'ׁשׁש אֹו 'ׁשׁש' ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

היה אם 'ּבד', ׁשּנאמר ּומקֹום ׁשּׁשה. ּכפּול החּוט ְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה
ּכפּול ׁשּיהיה הּמבחר מן ּומצוה ּכׁשר; - לבּדֹו אחד ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻחּוט
חּוטן ׁשּיהיה צרי - ּבלבד 'מׁשזר' ּבֹו ׁשּנאמר ּומקֹום ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּׁשה.

ׁשמנה. ְָָֹּכפּול
.ÂËׁשּתהיינה הּוא - רקם' 'מעּׂשה ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכל

האריג. ּבפני אחד מּצד נראֹות ּבאריגה הּנעּׂשֹות ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּצּורֹות
ּפנים צדדין מּׁשני נראית הּצּורה ׁשּתהיה הּוא חׁשב' ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּו'מעּׂשה

ְָואחֹור.
.ÊËּבין ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין הּכּתנת, הּבגדים? מעּׂשה ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻוכיצד

ּבּתים ּבּתים ׁשהיא היתה, מׁשּבצת - הדיֹוט ּכהן ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻׁשל
האֹורגין ׁשעֹוּׂשין ּכדר הּכֹוסֹות, ּבית ּכמֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּבאריגתּה,
ּומחּברין עצמֹו, ּבפני נארג ׁשּלּה יד ּובית הּקׁשים. ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּבגדים

ּבתפירה. הּכּתנת ּגּוף עם ְִִִֶַָֹֻאֹותֹו
.ÊÈׁשּלּה יד ּבית ואר העקב. מן למעלה עד - הּכּתנת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻאר

הּיד. ּכרחב - ורחּבֹו ידֹו. ּפס עד -ְְְַַַַָָָֹ
.ÁÈהם הדיֹוט, ּכהן ׁשל ּבין ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהּמכנסים,

הּלב, מן קרֹוב הּטּבּור מן למעלה ׁשהּוא ירכים; עד ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָמּמתנים
להםעד ואין להם, יׁש ּוׁשנצים הארכּבה. ׁשהּוא ,הּיר סֹוף ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ּכיס. ּכמין מּקפין אּלא הערוה, ּבית ולא הּנקב ּבית ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻלא
.ËÈעּׂשרה ׁשׁש ארּכֹו - הדיֹוט אֹו ּגדֹול ּכהן ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹהּמצנפת

ׁשּתים וארּכֹו אצּבעֹות, ׁשלׁש ּכמֹו רחּבֹו - והאבנט ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָאּמֹות.
ּובגדי .ּכר ּגּבי על ּכר ּומחזירֹו מּקיפֹו אּמה, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּוׁשלׁשים
מעּׂשה אּלא מחט, מעּׂשה אֹותן עֹוּׂשין אין - ּכּלן ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֻֻּכהּנה

ארג. מעּׂשה ׁשּנאמר: ֱֲֵֵֵֶֶַַֹאֹורג;

ה'תשע"א מנחםֿאב כ"ט שני יום

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשּתי‡. רחב זהב ׁשל טס עֹוּׂשה הּציץ? מעּׂשה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד
קדׁש2אצּבעֹות ׁשיטין: ׁשני עליו וכֹותב לאזן, מאזן ּומּקיף ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

מלמעלה 'לה'' מּלמּטה, 'קדׁש' ּבׁשיטה3לה'. ּכתבֹו ואם . ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹ
אחת4אחת ּבׁשיטה ּכתבּוהּו ּופעמים ּכׁשר. -5. ְְְִִֵַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המעיל.1) פי הקורע ודין המעיל, ומעשה הציץ מעשה כיצד דיבור2)יבאר (שם בסוכה התוספות וכתבו סג: ושבת ה. סוכה
מדרבנן אלא זה אין אצבעות שתי של מדה שנתנו מה - כלל" מדה תורה בו נתנה "שלא שם שאמרו מה שלפי ואל) המתחיל

אצבעות. שתי רחב מצח וסתם מצחו. כשיעור רחבו שיהיה - מצחו" על "והיה לח) כח, (שמות שכתוב מה על כתב3)וסמכוהו
הגירסא בגמרא לפנינו אולם שבגליון). בהגהה שם (עיין הלוי רבו בשם שם רש"י כתב וכן שם בשבת הגירסא שכן הכסףֿמשנה
שם (סוכה התוספות וכתבו ט. הלכה א פרק מגילה בירושלמי הוא וכן מלמטה". ל' וקדש מלמעלה ה' "י' שם:) בסוכה (כמו שם
בתחילת קודש זה כנגד שלא זה אלא קריאתו, דרך זה שאין - מזה למעלה זה ממש, למטה לפרש אין קדש): המתחיל דיבור

עליונה. שיטה בסוף והשם תחתונה [=שורה] התיבות.4)שיטה ושבת5)שתי שם (סוכה יוסי ב"ר אליעזר ר' של כעדותו



ycwndעב ilk zekld - a`Îmgpn h"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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ּבפניו·. ּבֹולטֹות האֹותּיֹות6והאֹותּיֹות את חֹופר [ּכיצד?] . ְְְִִֵֵֶַָָָָ
הּׁשעוה7מאחריו על מדּבק נקּוב8והּוא והּוא ׁשּבֹולט. עד ְְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָֻ

קצֹותיו מּמּנּו9ּבׁשּתי למּטה ּתכלת ּופתיל מּנקב10, נכנס ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
הערף. ּכנגד ּבּפתיל נקׁשר ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹלנקב,

ּתכל‚. ּכּלֹו עּׂשר11תהּמעיל ׁשנים ּכפּולין וחּוטיו ּופיו12, , ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֻ
אריגתֹו ּבתחילת יד13ארּוג ּבית לֹו ואין נחלק14. אּלא , ְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּכנפים הּמעילים,15לׁשּתי ּכל ּכדר למּטה, עד הּגרֹון מּסֹוף ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ּפי והּקֹורע ּבלבד. הּגרֹון ּכל ּכנגד אּלא מחּבר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻואינֹו

ּבגדי16הּמעיל לכל הּדין והּוא יּקרע. לא ׁשּנאמר: לֹוקה; - ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
לֹוקה - הׁשחתה ּדר ׁשהּקֹורען .17ּכהּנה, ְְְֶֶֶֶַַָָָָֻ

מּׁשלׁשּתן„. מין ּכל ׁשני, ותֹולעת וארּגמן ּתכלת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּומביא
'מׁשזר' ּבׁשּוליו ׁשּנאמר לפי ׁשמֹונה, חּוטי18ׁשזּור נמצאּו . ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָ

ועּׂשרים ארּבעה ׁשּלא19הּׁשּולים רּמֹונים ּכמין אֹותן ועֹוּׂשה . ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹ
ּפיהן וׁשבעים20פתחּו ׁשנים ּומביא ּבּמעיל. אֹותן ותֹולה , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָ

ענּבֹולים וׁשבעים ׁשנים ּובהם זהב21זּוגים, הּכל ּבֹו22, ותֹולה , ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹ
זה. ּכנף ּבׁשּולי ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה זה ּכנף ּבׁשּולי ּוׁשלׁשים ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשּׁשה

ּכאחד ׁשניהם ּבין הּתלּוי הענּבֹול עם ּפעמֹון.23והּזֹוג נקרא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ורּמֹון ּפעמֹון ורּמֹון ּפעמֹון צדדיו מּׁשני ׁשּוליו ׁשּיהיּו .24עד ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָ

ּככההּזה‰. ּבּתֹורה, האמּור והחׁשן האפֹוד ׁשּבאריגת ב ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

טהֹור זהב אחד חּוט לֹוקח מעּׂשהּו: ׁשּׁשה25הּוא עם ונֹותנֹו ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ
הּוא וכן ּכאחת. חּוטין הּׁשבעה וכֹופל ּתכלת ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָחּוטין
ׁשּׁשה עם אחד וחּוט ארּגמן, ׁשל ׁשּׁשה עם זהב חּוט ְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָעֹוּׂשה
נמצאּו ּפׁשּתים. ׁשל ׁשּׁשה עם אחד וחּוט ׁשני, ּתֹולעת ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָׁשל
ועּׂשרים. ׁשמנה החּוטים ּכל ונמצאּו זהב, חּוטי ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹארּבעה
הּתכלת ּבתֹו לעּׂשֹות וגֹומר הּזהב ּפחי את וירּקעּו ְְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנאמר:
מלּמד, - הּׁשׁש ּובתֹו הּׁשני ּתֹולעת ּובתֹו הארּגמן ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָּובתֹו

ּבתֹוכן. ּכפּול הּזהב ְֶַָָָָׁשחּוט
.Âהּזהב מן חֹוׁשב מעּׂשה ּבגד אֹורג החׁשן? מעּׂשה ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּכיצד

ועּׂשרים ׁשמנה על והּׁשׁש הּׁשני ותֹולעת והארּגמן ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹוהּתכלת
לׁשנים. וכֹופלֹו זרת, ורחּבֹו אּמה ארּכֹו ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָחּוטין,
אבן ׁשל טּורים ארּבעה ּבֹו וקֹובע מרּבע. זרת על זרת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻנמצא

מרּבע מהן אבן ּכל ּבּתֹורה, ׁשל26המפרׁשים ּבבית ּומׁשּקע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻ
רּוחֹותיו ּומארּבע מלמּטה ׁשּמּקיפֹו .27זהב, ְְִִֵֶַַַַָָָָ

.Êונמצא ּכתֹולדֹותם. הּׁשבטים ׁשמֹות האבנים על ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָּומפּתח
'ראּובן' האדם על וכֹותב28ּכֹותב 'ּבנימין'. - יׁשפה ועל ,29 ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

וכֹותב ויעקב', יצחק 'אברהם מראּובן למעלה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּבּתחּלה
יּה' 'ׁשבטי מּבנימין האֹותּיֹות30למּטה ּכל ׁשּיהיּו ּכדי ,31 ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אחת. בשיטה לה' קדש עליו כתוב והיה רומי בעיר אותו שראה בולט".6)שם) אלא שוקע ציץ] [של כתבו היה "לא כ. גיטין
פעולת7) שיעשה צריך כתב ובכל חותם" פתוחי "מכתב ל) לט, (שמות נאמר שהרי בולטות, לפניו, שקוע בדפוס עושה ואינו

מאליהן. יוצאות שהן באופן להן מסביב ולא האותיות בגוף מעכב8)הכתיבה דבר אותו היה קשה, דבר על מונח היה שאם
לחוץ. בולטות להיות הפתיל.9)לאותיות את הנקבים ידי על צריך10)להעביר הראב"ד לדעת אחד. בפתיל שדי סובר רבינו

המצנפת. על וכורכו תכלת פתיל בו שמכניס באמצע, נקב עוד בו כליל11)היה - האפוד מעיל את "ויעש כב) לט, (שם שנאמר
אף12)תכלת". ששה להלן מה מפרוכת, תכלת תכלת ולמדים תכלת", כליל - האפוד מעיל את "ועשית לא) כח, (שם שנאמר

שניים. דהיינו גדיל, אלא כליל ואין ששה, אורג"13)כאן מעשה סביב לפיו יהיה שפה בתוכו ראשו פי "והיה לב) (שם, שנאמר
במחט. ולא אורג מעשה והיה לגוויה כפיל כתרגומו בתוכו הצוואר בית פתיחת רש"י: שם)14)ופירש (שמות הרמב"ן כתב כן

מעשה אותן עושין אין כהונה שבגדי שאמרו עב:) (יומא הגמרא מן סמך לזה ויש משנה). (כסף כן מצאו ברייתא שבאיזו ואפשר
ולט, לא כח, (שם במעיל אלא נאמר לא אורג" "מעשה כי לראות ויש במחט. מתחבר שלהם הביתֿיד ורק אורג, מעשה אלא מחט

יד. בית לו היה שלא כרחנו על כן ואם כלל, מחט מעשה שום בלי אורג, מעשה כולו היה המעיל כי להורות כתב15)כב) כן
שני לו שהיו הרי המעיל", שולי על ורמון זהב פעמון ורמון זהב "פעמון לד) כח, (שם שנאמר ממה ללמוד יש וכן שם. הרמב"ן

המעיל16)שוליים. שכל שכתב, שם חינוך במנחת ועיין המעיל. פי רק משמע - המעיל פי וכתב רבינו דקדק למה לעיין יש
השחתה. דרך אלא לוקה שאינו כהונה, בגדי ככל דינו מפיו לא17)חוץ שנאמר לוקה, כהונה בגדי "המקרע אמרו עב. ביומא

דרך שאינו אף מלקות חייב המעיל שבפי נראה המעיל, בפי ולא כהונה בבגדי אלא השחתה" "דרך רבינו כתב שלא ומזה יקרע".
משלש בפחות מכניסו שנטמא "מעיל צה.) (זבחים שאמרו ממה לדבריו וראיה השחתה. דרך דווקא כהונה בגדי שאר אבל השחתה,
אסור שבמעיל הרי צד:), (שם בפנים ומכניסו בחוץ קורע אחרים כהונה בגדי ואילו יקרע", לא שנאמר משום ומכבסו, שלש על

מותר. להשחתה מכווין אינו אם כהונה, בגדי בשאר ואילו להשחתה, מכווין שאינו אף משזר18)לקרוע בו שנאמר "ומקום
יד). הלכה ח פרק (למעלה שמונה" כפול חוטן שיהיו צריך שמונה".19)לבד, כפול אחד וכל מינים, שלושה הם שהרי

החיצונות".20) אגוזים קליפי שעושים כדרך מאליהן מתפתחים בישולם גמר אחר באילן השוהין רימונים ש"דרך פח: זבחים
לקשקש.21) בתוכן שתלוי זהב".22)מה "ופעמוני לג) כח, (שמות בפסוק הוא "בתוך23)כן כה) לט, (שם שנאמר ומה

שניהם" "בין שכתב ומה שם), בזבחים (רש"י ביניהם אלא עצמם), הרימונים בתוך (=כלומר, קאמר החלל בתוך לא הרמונים",
רימונים". שני בין אחד "פעמון שפירש שם כרש"י דלא מפורש24)זהו וכן הפעמונים כמספר הרימונים מספר היה זה ולפי

רימונין. [72=] ובע"ב זוגין [72=] בע"ב אמרי רבנן ו): אות כא פרשה (ויקרא רבה מזוקק.25)במדרש נמצא26)זהב לא
למלך). (משנה זה לדין המתוקנות27)מקור המשבצות גומות ממלאות שהאבנים שם "שעל שכתב: יז) כח, (שמות רש"י דעת כן

מלואים". בלשון אותן קורא ראובן,28)להן ויעקב יצחק אברהם כתוב היה אודם "על תצוה): פרשת (סוף רבה במדרש הוא כן
היה יהלום על יששכר, כתוב היה ספיר על יהודה, כתוב היה נופך על כו', לוי כתוב היה ברקת על שמעון, כתוב היה פטדה על

אשר,כ כתוב היה תרשיש על וכו', גד כתוב היה אחלמה על נפתלי, כתוב היה שבו על דן, כתוב היה לשם על וכו', זבולן תוב
ישורון". שבטי בנימין כתוב היה ישפה על יוסף, כתוב היה שוהם ורבינו29)על כותב, היה שבשמיר מבואר מח: בסוטה

למלך). (משנה עיון וצריך ישורון".30)השמיטה, "שבטי שם: ובמדרש שם ביתא.31)ובגמרא האלפא בשמות32)של כי

ycwnd ilk zekld - a`Îmgpn h"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Á.זהב טּבעֹות ארּבע חׁשן ׁשל זוּיֹות ארּבע על ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָועֹוּׂשה
ׁשּתי ּבהן, נתלה ׁשהחׁשן מעלה, ׁשל הּטּבעֹות ּבׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָונֹותן

הּנקראים והם הּזהב, ּבׁשּתי33עבֹותֹות ונֹותן ׁשרׁשרֹות; ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ
הּדּדים ּכנגד ׁשהן מּטה, ׁשל ּתכלת.34טּבעֹות ּפתילי ׁשני , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

.Ëוארּכֹו לכתף, מּכתף אדם ׁשל ּגּבֹו ּכרחב רחּבֹו - ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹהאפֹוד
ׁשּתי ּכמֹו לֹו ויׁש הרגלים. עד מאחֹוריו הּידים אּצילי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמּכנגד

ּבאריג מּמּנּו יֹוצאֹות אֹותֹו35ידֹות ׁשחֹוגרין ּולכאן, לכאן ְְְְִִִֶֶָָָָָ
ּתכלת זהב ארּוג והּכל האפֹוד. חׁשב הּנקראין והם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבהם,
חּוטין, ועּׂשרים ׁשמנה על וׁשׁש ׁשני ותֹולעת ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹוארּגמן

עליו ותֹופר החׁשן. על36ּכמעּׂשה ׁשּיהיּו ּכדי ּכתפֹות, ׁשּתי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
מרּבע ׁשהם אבן וכתף ּכתף ּכל על וקֹובע הּכהן. 37ּכתפֹות ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻ

ׁשמֹות האבנים ׁשּתי על ּומפּתח זהב, ׁשל ּבבית ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻמׁשּקע
ּכתֹולדֹותם. זֹו, אבן על וׁשּׁשה זֹו אבן על ׁשּׁשה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשבטים,
אֹות וחמׁש עּׂשרים ונמצאּו 'יהֹוסף', יֹוסף ׁשם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָוכֹותבין
ּכתּובין היּו וכ זֹו. ּבאבן אֹות וחמׁש ועּׂשרים זֹו, :38ּבאבן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָ
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-והאבן ראּובן ּבּה והאבןׁשּכתּוב הימנית, ּכתפֹו על ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ּכתף ּבכל ועֹוּׂשה הּׂשמאלית. ּכתפֹו על - ׁשמעֹון ּבּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּכתּוב
מּלמּטה ואחת הּכתף, ּבראׁש מלמעלה אחת טּבעֹות: ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָָֹׁשּתי
ּבׁשּתי זהב עבֹותֹות ׁשּתי ונֹותן החׁשב. מן למעלה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָלּכתף

ׁשרׁשרֹות. הּנקראים והם ׁשּלמעלה, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָטּבעֹות
.Èׁשל ּבּטּבעֹות חׁשן ׁשל העבֹותֹות קצֹות מכניס ּכ ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָואחר

ׁשּבׁשּולי הּתכלת ּפתילי ׁשני ּומכניס האפֹוד, ּבכתפֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמעלה
ּומֹורידין האפֹוד, מחׁשב מעלה ׁשל הּטּבעֹות ּבׁשּתי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהחׁשן
החׁשן טּבעֹות עד האפֹוד ּכתפֹות ׁשּבטּבעֹות הּׁשרׁשרֹות ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָאת

יּזח ולא ּבזה זה ׁשּידּבקּו ּכדי מעל39העליֹונֹות, החׁשן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ּדר חּבּורן ּומפרק האפֹוד מעל חׁשן הּמּזיח וכל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהאפֹוד.

לֹוקה - .40קלקּול ְִֶ
.‡Èעל החׁשן יהיה - החׁשן עם האפֹוד ּכׁשּלֹובׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָנמצא

לּבֹו על קׁשּור האפֹוד וחׁשב מאחריו. והאפֹוד ּבׁשוה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלּבֹו
ּוׁשּתי ּכתפיו. ׁשּתי על האפֹוד ּכתפֹות ּוׁשּתי החׁשן. ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּתחת
מּכתפֹות ּומּכאן מּכאן ּכתפיו מעל יֹורדֹות זהב ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָעבֹותֹות
מּתחת מרּכסין ּתכלת חּוטי ּוׁשני החׁשן. טּבעֹות עד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהאפֹוד

טּבעֹות ׁשּתי עד הּתחּתֹונֹות החׁשן טּבעֹות מּׁשתי ידיו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָאּצילי
החׁשב. מן למעלה ׁשהם הּתחּתֹונֹות, האפֹוד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכתפֹות

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ּתחּלה,‡. הּמכנסים לֹובׁש הּבגדים? לביׁשת סדר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד
ּכ ואחר מתניו. מעל מּטּבּורֹו למעלה הּמכנסים את ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוחֹוגר
ידיו, אּצילי ּכנגד האבנט את חֹוגר ּכ ואחר הּכּתנת. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻלֹובׁש

וקֹוׁשר. ׁשּגֹומר עד ּכר על ּכר ְִֵֵֶַַַָָָָּומּקיפֹו
ּבמקֹום·. - ּבּיזע יחּגרּו ולא ּבּקּבלה: מפרׁש האבנט ְְְְְְְֵַַַַַַַָָָָָָֹֹועל

ותרּגם: הּנביאים מּפי עּזיאל ּבן יֹונתן קּבל וכ ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשּמּזיעין.
ּכֹובע. ּכמין ּבּמצנפת צֹונף ּכ ואחר יסרּון. לבביהֹון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָעל

הּמעיל‚. ועל הּמעיל. לֹובׁש ּבאבנט ׁשחֹוגר אחר ּגדֹול ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹּכהן
מּתחת הּמעיל על האפֹוד ּבחׁשב וחֹוגר והחׁשן, האפֹוד -ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ואחר ּבאפֹוד. ׁשחֹוגרֹו האפֹוד, מעיל נקרא ּולפיכ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהחׁשן.
ּוּׂשערֹו הּמצנפת. מן למעלה הּציץ וקֹוׁשר ּבּמצנפת, צֹונף ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכ
ציץ ּבין ּתפּלין מּניח היה וׁשם למצנפת, ציץ ּבין נראה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהיה

ְְִֶֶלמצנפת.
ּבהן;„. עֹובד הּכהן ולהיֹות אּלּו ּבגדים לעּׂשֹות עּׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹמצות

והלּבׁשּתם ּתקריב ּבניו ואת קדׁש, בגדי ועּׂשית ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
אֹו אּלּו, ּבגדים מּׁשמנה ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש ּגדֹול וכהן ְְְְֳִִִֵֵֵֶָָָָֹֹֹֻּכּתנת.
הּוא - אּלּו ּבגדים מארּבעה ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש הדיֹוט ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכהן
ּבידי מיתה וחּיב ּפסּולה, ועבֹודתֹו ּבגדים, מחּסר ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֻהּנקרא
והיתה אבנט אתם וחגרּת ׁשּנאמר: ׁשּׁשּמׁש. ּכזר ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשמים,
אין עליהן, ּכהּנתן - עליהן ׁשּבגדיהם ּבזמן ּכהּנה; ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻֻלהם
ּכזרים, הם הרי אּלא עליהן, ּכהּנתם אין - עליהן ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻּבגדיהן

יּומת. הּקרב והּזר ְְֱֵֶַַַָָָונאמר:
.‰ּכ העבֹודה, ּופֹוסל מיתה חּיב ּבגדים ׁשהמחּסר ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֻּכׁשם

אֹו אבנטים, ׁשני אֹו ּכּתנֹות ׁשּתי ׁשּלבׁש ּכגֹון ּבגדים. ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻהּיתר
מחּלל זה הרי - ועבד ּגדֹול ּכהן ּבגדי ׁשּלבׁש הדיֹוט ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכהן

ׁשמים. ּבידי מיתה וחּיב ְֲִִִֵַַָָָָָהעבֹודה,
.Âׁשּלא מלּמד, - ּולבׁשם ּבּׂשרֹו על ּכהּנה: ּבבגדי ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻנאמר

אֹו אחת נימא אפּלּו לּבגדים. ּבּׂשרֹו ּבין חֹוצץ דבר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָיהיה
זֹו הרי - לּבגד ּבּׂשר ּבין היתה אם מתה, ּכּנה אֹו ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָעפר
לעבד יכֹול הּכהן אין לפיכ ּפסּולה. ועבֹודתֹו ְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹחציצה
חֹוצצת, אינּה ראׁש ׁשל אבל חֹוצצת. ׁשהרי יד, ׁשל ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹּבתפּלין

מּניח. - העבֹודה ּבׁשעת להּניחם רצה ְְְֲִִִִַַַַָָָָָואם
.Êּבגדֹו ּבין אבק יהיה ׁשּלא ׁשּלֹובׁש, ּבׁשעה להּזהר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹוצרי

ּתּכנס וׁשּלא ּבחּיים. ׁשהיא ּפי על אף ּכּנה ולא ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹלבּׂשרֹו,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וטי"ת. קו"ף צדי, האותיות: חסרות היו ועיין34)בתורה.33)השבטים אהרן", לב על "והיו ל) (שם, שנאמר הלב, הוא ששם
סופדים". שדים כנגד שנאמר הלב, על "הספד כז: ממנו35)במועדֿקטן כמעשהו עליו אשר אפודתו "וחשב ח) (שם, שנאמר כמו

שם. רש"י פירש וכן מתוכו ארוג כלומר, יהיה, שממנו הרי שני36)יהיה". אל לו יהיו חוברות כתפות "שתי ז) (שם, שנאמר כמו
שם. רש"י פירש וכן במחט, מחוברים אלא ממנו ארוגים להיות צריכים שאינם הרי וחובר". אפשר,37)קצותיו אי ממש מרובע

ספר). (קרית רחבו על יותר ארכו כן ואם עליו, השבטים שמות כתיבתם.38)שהרי סדר היה איך רבינו בדברי נתבאר לא חושן וגבי
כתובים השבטים שמות היו איך אודיעך בחושן, כתוב שהיה מה שזכרנו "וכיוון שכתב ז פרק יומא המשנה בפירוש רבינו ומדברי

הזה. הסדר היה האפוד באבני שרק נראה - האפוד" אבני כח).39)על שם, (רש"י הוא ערבי ולשון ניתוק עב.40)לשון יומא
מותר. - לתקן אבל קלקול". "דרך הוסיף אותם.1)ורבינו לעשות עשה ושמצות הבגדים, לבישת סדר יתבאר
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.Á.זהב טּבעֹות ארּבע חׁשן ׁשל זוּיֹות ארּבע על ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָועֹוּׂשה
ׁשּתי ּבהן, נתלה ׁשהחׁשן מעלה, ׁשל הּטּבעֹות ּבׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָונֹותן

הּנקראים והם הּזהב, ּבׁשּתי33עבֹותֹות ונֹותן ׁשרׁשרֹות; ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ
הּדּדים ּכנגד ׁשהן מּטה, ׁשל ּתכלת.34טּבעֹות ּפתילי ׁשני , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

.Ëוארּכֹו לכתף, מּכתף אדם ׁשל ּגּבֹו ּכרחב רחּבֹו - ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹהאפֹוד
ׁשּתי ּכמֹו לֹו ויׁש הרגלים. עד מאחֹוריו הּידים אּצילי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמּכנגד

ּבאריג מּמּנּו יֹוצאֹות אֹותֹו35ידֹות ׁשחֹוגרין ּולכאן, לכאן ְְְְִִִֶֶָָָָָ
ּתכלת זהב ארּוג והּכל האפֹוד. חׁשב הּנקראין והם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבהם,
חּוטין, ועּׂשרים ׁשמנה על וׁשׁש ׁשני ותֹולעת ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹוארּגמן

עליו ותֹופר החׁשן. על36ּכמעּׂשה ׁשּיהיּו ּכדי ּכתפֹות, ׁשּתי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
מרּבע ׁשהם אבן וכתף ּכתף ּכל על וקֹובע הּכהן. 37ּכתפֹות ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻ

ׁשמֹות האבנים ׁשּתי על ּומפּתח זהב, ׁשל ּבבית ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻמׁשּקע
ּכתֹולדֹותם. זֹו, אבן על וׁשּׁשה זֹו אבן על ׁשּׁשה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשבטים,
אֹות וחמׁש עּׂשרים ונמצאּו 'יהֹוסף', יֹוסף ׁשם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָוכֹותבין
ּכתּובין היּו וכ זֹו. ּבאבן אֹות וחמׁש ועּׂשרים זֹו, :38ּבאבן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָ
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-והאבן ראּובן ּבּה והאבןׁשּכתּוב הימנית, ּכתפֹו על ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ּכתף ּבכל ועֹוּׂשה הּׂשמאלית. ּכתפֹו על - ׁשמעֹון ּבּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּכתּוב
מּלמּטה ואחת הּכתף, ּבראׁש מלמעלה אחת טּבעֹות: ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָָֹׁשּתי
ּבׁשּתי זהב עבֹותֹות ׁשּתי ונֹותן החׁשב. מן למעלה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָלּכתף

ׁשרׁשרֹות. הּנקראים והם ׁשּלמעלה, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָטּבעֹות
.Èׁשל ּבּטּבעֹות חׁשן ׁשל העבֹותֹות קצֹות מכניס ּכ ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָואחר

ׁשּבׁשּולי הּתכלת ּפתילי ׁשני ּומכניס האפֹוד, ּבכתפֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמעלה
ּומֹורידין האפֹוד, מחׁשב מעלה ׁשל הּטּבעֹות ּבׁשּתי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהחׁשן
החׁשן טּבעֹות עד האפֹוד ּכתפֹות ׁשּבטּבעֹות הּׁשרׁשרֹות ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָאת

יּזח ולא ּבזה זה ׁשּידּבקּו ּכדי מעל39העליֹונֹות, החׁשן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ּדר חּבּורן ּומפרק האפֹוד מעל חׁשן הּמּזיח וכל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהאפֹוד.

לֹוקה - .40קלקּול ְִֶ
.‡Èעל החׁשן יהיה - החׁשן עם האפֹוד ּכׁשּלֹובׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָנמצא

לּבֹו על קׁשּור האפֹוד וחׁשב מאחריו. והאפֹוד ּבׁשוה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלּבֹו
ּוׁשּתי ּכתפיו. ׁשּתי על האפֹוד ּכתפֹות ּוׁשּתי החׁשן. ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּתחת
מּכתפֹות ּומּכאן מּכאן ּכתפיו מעל יֹורדֹות זהב ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָעבֹותֹות
מּתחת מרּכסין ּתכלת חּוטי ּוׁשני החׁשן. טּבעֹות עד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהאפֹוד

טּבעֹות ׁשּתי עד הּתחּתֹונֹות החׁשן טּבעֹות מּׁשתי ידיו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָאּצילי
החׁשב. מן למעלה ׁשהם הּתחּתֹונֹות, האפֹוד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכתפֹות

עּׂשירי 1ּפרק
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ּתחּלה,‡. הּמכנסים לֹובׁש הּבגדים? לביׁשת סדר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד
ּכ ואחר מתניו. מעל מּטּבּורֹו למעלה הּמכנסים את ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוחֹוגר
ידיו, אּצילי ּכנגד האבנט את חֹוגר ּכ ואחר הּכּתנת. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻלֹובׁש

וקֹוׁשר. ׁשּגֹומר עד ּכר על ּכר ְִֵֵֶַַַָָָָּומּקיפֹו
ּבמקֹום·. - ּבּיזע יחּגרּו ולא ּבּקּבלה: מפרׁש האבנט ְְְְְְְֵַַַַַַַָָָָָָֹֹועל

ותרּגם: הּנביאים מּפי עּזיאל ּבן יֹונתן קּבל וכ ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשּמּזיעין.
ּכֹובע. ּכמין ּבּמצנפת צֹונף ּכ ואחר יסרּון. לבביהֹון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָעל

הּמעיל‚. ועל הּמעיל. לֹובׁש ּבאבנט ׁשחֹוגר אחר ּגדֹול ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹּכהן
מּתחת הּמעיל על האפֹוד ּבחׁשב וחֹוגר והחׁשן, האפֹוד -ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ואחר ּבאפֹוד. ׁשחֹוגרֹו האפֹוד, מעיל נקרא ּולפיכ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהחׁשן.
ּוּׂשערֹו הּמצנפת. מן למעלה הּציץ וקֹוׁשר ּבּמצנפת, צֹונף ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכ
ציץ ּבין ּתפּלין מּניח היה וׁשם למצנפת, ציץ ּבין נראה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהיה

ְְִֶֶלמצנפת.
ּבהן;„. עֹובד הּכהן ולהיֹות אּלּו ּבגדים לעּׂשֹות עּׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹמצות

והלּבׁשּתם ּתקריב ּבניו ואת קדׁש, בגדי ועּׂשית ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
אֹו אּלּו, ּבגדים מּׁשמנה ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש ּגדֹול וכהן ְְְְֳִִִֵֵֵֶָָָָֹֹֹֻּכּתנת.
הּוא - אּלּו ּבגדים מארּבעה ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש הדיֹוט ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכהן
ּבידי מיתה וחּיב ּפסּולה, ועבֹודתֹו ּבגדים, מחּסר ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֻהּנקרא
והיתה אבנט אתם וחגרּת ׁשּנאמר: ׁשּׁשּמׁש. ּכזר ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשמים,
אין עליהן, ּכהּנתן - עליהן ׁשּבגדיהם ּבזמן ּכהּנה; ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻֻלהם
ּכזרים, הם הרי אּלא עליהן, ּכהּנתם אין - עליהן ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻּבגדיהן

יּומת. הּקרב והּזר ְְֱֵֶַַַָָָונאמר:
.‰ּכ העבֹודה, ּופֹוסל מיתה חּיב ּבגדים ׁשהמחּסר ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֻּכׁשם

אֹו אבנטים, ׁשני אֹו ּכּתנֹות ׁשּתי ׁשּלבׁש ּכגֹון ּבגדים. ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻהּיתר
מחּלל זה הרי - ועבד ּגדֹול ּכהן ּבגדי ׁשּלבׁש הדיֹוט ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכהן

ׁשמים. ּבידי מיתה וחּיב ְֲִִִֵַַָָָָָהעבֹודה,
.Âׁשּלא מלּמד, - ּולבׁשם ּבּׂשרֹו על ּכהּנה: ּבבגדי ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻנאמר

אֹו אחת נימא אפּלּו לּבגדים. ּבּׂשרֹו ּבין חֹוצץ דבר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָיהיה
זֹו הרי - לּבגד ּבּׂשר ּבין היתה אם מתה, ּכּנה אֹו ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָעפר
לעבד יכֹול הּכהן אין לפיכ ּפסּולה. ועבֹודתֹו ְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹחציצה
חֹוצצת, אינּה ראׁש ׁשל אבל חֹוצצת. ׁשהרי יד, ׁשל ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹּבתפּלין

מּניח. - העבֹודה ּבׁשעת להּניחם רצה ְְְֲִִִִַַַַָָָָָואם
.Êּבגדֹו ּבין אבק יהיה ׁשּלא ׁשּלֹובׁש, ּבׁשעה להּזהר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹוצרי

ּתּכנס וׁשּלא ּבחּיים. ׁשהיא ּפי על אף ּכּנה ולא ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹלבּׂשרֹו,

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וטי"ת. קו"ף צדי, האותיות: חסרות היו ועיין34)בתורה.33)השבטים אהרן", לב על "והיו ל) (שם, שנאמר הלב, הוא ששם
סופדים". שדים כנגד שנאמר הלב, על "הספד כז: ממנו35)במועדֿקטן כמעשהו עליו אשר אפודתו "וחשב ח) (שם, שנאמר כמו

שם. רש"י פירש וכן מתוכו ארוג כלומר, יהיה, שממנו הרי שני36)יהיה". אל לו יהיו חוברות כתפות "שתי ז) (שם, שנאמר כמו
שם. רש"י פירש וכן במחט, מחוברים אלא ממנו ארוגים להיות צריכים שאינם הרי וחובר". אפשר,37)קצותיו אי ממש מרובע

ספר). (קרית רחבו על יותר ארכו כן ואם עליו, השבטים שמות כתיבתם.38)שהרי סדר היה איך רבינו בדברי נתבאר לא חושן וגבי
כתובים השבטים שמות היו איך אודיעך בחושן, כתוב שהיה מה שזכרנו "וכיוון שכתב ז פרק יומא המשנה בפירוש רבינו ומדברי

הזה. הסדר היה האפוד באבני שרק נראה - האפוד" אבני כח).39)על שם, (רש"י הוא ערבי ולשון ניתוק עב.40)לשון יומא
מותר. - לתקן אבל קלקול". "דרך הוסיף אותם.1)ורבינו לעשות עשה ושמצות הבגדים, לבישת סדר יתבאר
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הּבגד ׁשּיתרחק עד לבגדֹו, ּבּׂשרֹו ּבין העבֹודה ּבׁשעת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהרּוח
ּׂשערֹו יצא ולא לחיק. חלּוקֹו ּתחת ידֹו יכניס ולא ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹמעליו.
ׁשם היה ואם מדלּדלת. נימא ּבּבגד יהיה ולא הּבגד. ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻמן

ּכׁשרה. עבֹודתֹו - אּלּו מּכל ְֲִֵֵֶָָָָאחד
.Áׁשּכרכֹו ּכגֹון ּבגדים, ּבמקֹום ׁשּלא ּבגד ּבּׂשרֹו על ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכר

על אצּבעֹות ׁשלׁש ּבֹו היה אם עקבֹו: על אֹו אצּבעֹו ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָעל
אינֹו - מּכן ּפחֹות ּופֹוסל; חֹוצץ זה הרי - אצּבעֹות ְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָׁשלׁש
ּבפני ּבגד חׁשּוב והּוא הֹואיל קטן, צלצּול היה ואם ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָחֹוצץ.
ׁשלׁש. על ׁשלׁש ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף ּפֹוסל זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָעצמֹו

.Ëאֹו ּבּׁשּבת, גמי עליה לכר מּתר - ּבאצּבעֹו ׁשּלקה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻּכהן
להֹוציא נתּכּון ואם ועֹובד. ׁשלׁש, על ׁשלׁש ּבֹו ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבגד
לּכלי ּבּׂשרֹו ּבין הּבגד אֹו הּגמי יחּוץ ׁשּלא והּוא אסּור. - ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹדם

עבֹודה. ְֲִַָּבׁשעת
.Èׁשמנה להׁשלים ּכדי ותּמים, אּורים ׁשני ּבבית ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹֻעּׂשּו

לאּבגדים, מה ּומּפני ּבהן. נׁשאלין היּו ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
וכל הּקדׁש, רּוח ׁשם היתה ׁשּלא מּפני ּבהן? ׁשֹואלין ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהיּו
- עליו ׁשֹורה ׁשכינה ואין הּקדׁש ּברּוח מדּבר ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּכהן

ּבֹו. נׁשאלין ְִִֵָאין
.‡Èוהּׁשֹואל הארֹון, לפני ּופניו הּכהן עֹומד ׁשֹואלין? ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹוכיצד

לא אֹו אעלה הּׁשֹואל: ואֹומר הּכהן, לאחרי ּפניו ְְֱֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמאחריו,
ּבקֹול אּלא ּבלּבֹו, מהרהר ולא רם ּבקֹול ׁשֹואל ואינֹו ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָֹאעלה?
לֹובׁש הּקדׁש רּוח ּומּיד עצמֹו. לבין ּבינֹו ׁשּמתּפּלל ּכמי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹנמּו
'עלה' הּנבּואה ּבמראה ּבֹו ורֹואה ּבחׁשן ּומּביט הּכהן, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹאת
ּפניו. ּכנגד החׁשן מן ׁשּבֹולטֹות ּבאֹותּיֹות ּתעלה' 'לא ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֹאֹו

ּתעלה'. 'לא אֹו 'עלה' לֹו: ואֹומר מׁשיבֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶַַֹֹוהּכהן
.·Èמׁשיבין - ׁשאל ואם ּכאחד. דברים ׁשני על ׁשֹואלין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָואין

אֹו אּלא להדיֹוט, ּבהן נׁשאלין ואין ּבלבד. הראׁשֹון ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָעל
ולפני ׁשּנאמר: ּבֹו. הּצּבּור ׁשּצר למי אֹו ּדין לבית אֹו ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹלמל
יּׂשראל ּבני וכל ,הּמל זה - הּוא וגֹומר; יעמד הּכהן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאלעזר
וכל ּבׁשאלתֹו, הּצּבּור ׁשּצר מי אֹו מלחמה מׁשּוח הּוא זה -ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

הּגדֹול. ּדין ּבית אּלּו - ִֵֵֵַָָָהעדה
.‚Èחֹוגרין היּו ׁשהּכהנים נביאים ּבדברי מֹוצא ׁשאּתה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹזה

ּכהן ׁשל האפֹוד ׁשאין ּגדֹולים, ּכהנים היּו לא - ּבד ְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹאפֹוד
ׁשמּואל ׁשהרי אֹותֹו; חֹוגרין היּו הלוּים ואף ּבד. אפֹוד ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָּגדֹול
אפֹוד אּלא ּבד. אפֹוד חגּור נער ּבֹו: ונאמר היה, לוי ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּנביא
ׁשּתׁשרה ראּוי ׁשהּוא ּומי הּנביאים ּבני אֹותֹו חֹוגרים היּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָזה
ּגדֹול ּכהן למעלת זה הּגיע ּכי להֹודיע הּקדׁש, רּוח ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹעליו

הּקדׁש.ׁש ּברּוח והחׁשן האפֹוד ּפי על ּמדּבר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
הּמקּדׁש ּכלי הלכֹות להֹו ְְְְְִִִֵַָסלקּו
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ּוׁשלׁש עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. עּׂשרה חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָיׁש
ּכהן יּכנס ׁשּלא א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, לא מצֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹעּׂשרה
ׁשּלא ג) ראׁש. ּפרּוע ּכהן ּבֹו יּכנס ׁשּלא ב) לּמקּדׁש. ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹׁשּכֹור
עת ּבכל ּכהן יּכנס ׁשּלא ד) ּבגדים. קרּוע ּכהן ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹֹיּכנס

ו) העבֹודה. ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ּכהן יצא ׁשּלא ה) ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹלהיכל.
לּמקּדׁש. טמא יּכנס ׁשּלא ז) הּמקּדׁש. מן טמאים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹלׁשּלח
י) טמא. יׁשּמׁש ׁשּלא ט) הּבית. להר טמא יּכנס ׁשּלא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹח)
יב) ורגליו. ידיו העֹובד לקּדׁש יא) יֹום. טבּול יׁשּמׁש ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשּלא
ּבעל לעבד ׁשּלא יג) ולּמזּבח. להיכל מּום ּבעל יּכנס ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹׁשּלא
זר. יעבד ׁשּלא טו) עֹובר. מּום ּבעל יעבד ׁשּלא יד) ֲֲֵֶֶַַַַָֹֹֹֹמּום.

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
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להּכנס‡. לֹו אסּור - יין ׁשתה אם לעבֹודה, הּכׁשר ּכהן ְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹּכל
וחּיב ּפסּולה, עבֹודתֹו - ועבד נכנס ואם ולפנים. הּמזּבח ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָמן
ׁשּׁשתה והּוא תמתּו. ולא ׁשּנאמר: ׁשמים; ּבידי ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמיתה
יֹום; ארּבעים עליו ׁשעברּו מּיין אחת ּבבת חי יין ְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָרביעית
והפסיק רביעית ׁשתה אֹו יין, מרביעית ּפחֹות ׁשתה אם ְְְְֲִִִִִִִִֵַָָָָָָאבל
ארּבעים ּבתֹו מּגּתֹו יין ׁשּׁשתה אֹו ּבמים, מזגּה אֹו ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָּבּה,
יתר ׁשתה עבֹודה. מחּלל ואינֹו ּפטּור, - מרביעית יתר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָאפּלּו
ּפי על ואף מזּוג ׁשהיה ּפי על אף הּיין, מן ְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָמרביעית
העבֹודה. ּופֹוסל מיתה, חּיב - מעט מעט וׁשתה ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהפסיק

להּכנס·. אסּור - המׁשּכרין מׁשקין מּׁשאר ׁשּכֹור ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָהיה
נכנ ואם מׁשקיןלּמקּדׁש. מּׁשאר ׁשּכֹור והּוא ועבד ס ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָ

לֹוקה, זה הרי - הּדבלה מן אֹו החלב מן אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהמׁשּכרין,
ּבׁשעת הּיין על אּלא מיתה חּיבין ׁשאין ּכׁשרה. ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָועבֹודתֹו

הּיין. מן ׁשּכֹור אּלא עבֹודה מחּלל ואין ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָעבֹודה,
.‚ּכ הּׁשכרּות, מּפני לּמקּדׁש להּכנס לכהן ׁשאסּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּוכׁשם

ׁשתּוי. ּכׁשהּוא להֹורֹות יּׂשראל, ּבין ּכהן ּבין אדם, לכל ְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָָֹאסּור
- מעט דעּתֹו ונׁשּתּבׁשה חלב ׁשתה אֹו ּתמרים אכל ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָאפּלּו
ּבדבר הֹורה ואם יּׂשראל. ּבני את ּולהֹורת ׁשּנאמר: יֹורה. ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאל
ּכגֹון מּתר. - הּצדֹוקים ׁשּידעּוהּו עד ּבּתֹורה מפרׁש ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשהּוא
וכּיֹוצא אסּור, והּדם טהֹור, והּצפרּדע טמא, ׁשהּׁשרץ ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשהֹורה

ֶָּבזה.
ּומדרׁשֹות,„. הלכֹות ואפּלּו ּתֹורה, ללּמד לּׁשּכֹור ְְֲֲִִִֵַַַָָָָֻּומּתר

ילּמד, לא - להֹוראה קבּוע חכם היה ואם יֹורה. ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹוהּוא
היא. הֹוראה ִִֶָָׁשּלּמּודֹו

אֹו‰. ׁשהּוא, ּכל מים ּבּה והיה ּבלבד רביעית ּכדי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָׁשתה
לעבד. ּומּתר הּיין עבר ּכבר - מיל ּכדי הל אֹו מעט, ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֹֻיׁשן
אֹו מעט ׁשנת - מזּוג אפּלּו מרביעית, יֹותר ׁשתה אם ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָאבל
ׁשּלא עד הּׁשכרּות לפי יׁשהא אּלא ּבׁשכרּותֹו. מֹוסיפין ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹהּדר

ׁשּבעֹולם. ּדבר ׁשּום מּׁשכרּותֹו ְִִִֵֶָָָָָיּׁשאר
.Âּבימי לא אבל ּבּלילֹות, יין לׁשּתֹות מּתרין מׁשמר ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻאנׁשי

עבֹודתן ׁשאין מׁשמר ׁשל אבֹות ּבּתי ׁשאר ואפּלּו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּבּתן.
יֹום, ׁשל אב ּבית אנׁשי על העבֹודה ּתכּבד ׁשּמא ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָהּיֹום;
אב ּבית ואנׁשי לסּיען. מׁשמרּתן מאנׁשי לאחרים ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָויצטרכּו
ׁשּמא ּבּלילה; ּבין ּבּיֹום ּבין לׁשּתֹות אסּורים הּיֹום אֹותֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָׁשל
מעליו. יינֹו סר לא ועדין לעבֹודתֹו ויׁשּכים ּבּלילה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹיׁשּתה

.Êאב ּבית זה ּומאי הּוא מׁשמר זה מאי ׁשּיֹודע ּכהן ְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המשכרים.1) משקים משאר שיכור אם דינו ומה ולפנים, המזבח מן יכנס לא יין ששתה לעבודה הכשר שכהן יבאר
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אסּור - [הּיֹום] ּבעבֹודה קבּועים אבֹותיו ׁשּבּתי ויֹודע ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָהּוא,
הּוא, מׁשמר זה מאי יֹודע היה הּיֹום. אֹותֹו ּכל יין לׁשּתֹות ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָלֹו
ׁשּבת אֹותּה ּכל לׁשּתֹות לֹו אסּור - ׁשּלֹו אב ּבית מּכיר ְְִִֵֵֶַַָָָָָואינֹו
ּבית ולא מׁשמרּתֹו מּכיר היה לא ּבּה. עֹובדין ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹׁשּמׁשמרּתֹו
ּתּקנתֹו אבל לעֹולם; יין לׁשּתֹות ׁשאסּור נֹותן הּדין - ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָאבֹותיו
לעבד יכֹול ׁשאינֹו ּתמיד, לׁשּתֹות מּתר הּוא והרי ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻקלקלתֹו,

ּובמׁשמרּתֹו. ׁשּלֹו אב ּבבית ׁשּיּקבע ְְְְִִֵֶֶַַַָָעד
.Á.ולפנים הּמזּבח מן להּכנס לֹו אסּור - ּׂשערֹו ׁשּגדל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּכהן

ׁשעבד. ּכׁשּכֹור ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - ועבד נכנס ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָואם
לא ּופרע יגּלחּו לא וראׁשם ּכהן, ּכל יׁשּתּו לא ויין ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹֹׁשּנאמר:
ּבמיתה. ּפרע מגּדלי אף ּבמיתה, יין ּׁשתּויי מה - ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻיׁשּלחּו

.Ëׁשהּוא ּפי על אף עבֹודה. מחּללין הראׁש ּפרּועי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹואין
ּכׁשרה. עבֹודתֹו - ְְֲִֵָָָּבמיתה

.Èּביאה ּבׁשעת אּלא הּיין על מזהרין הּכהנים ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּכׁשם
ּביאה ּבׁשעת אּלא ּפרע לגּדל אסּורין אין ּכ ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלּמקּדׁש,
ּכהן אבל הדיֹוט; ּבכהן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלּמקּדׁש.
ּתמיד ׁשהרי לעֹולם, ּבגדיו ולקרע ּפרע לגּדל אסּור ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּגדֹול
ּובגדיו יפרע לא ראׁשֹו את ּבֹו: נאמר ּולכ ּבּמקּדׁש. ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹֹהּוא

יפרם. ְִֹֹלא
.‡Èּגּדל ּבֹו: ׁשּנאמר ּכנזיר, יֹום. ׁשלׁשים ּפרע? גּדּול הּוא ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָּכּמה

,לפיכ יֹום. מּׁשלׁשים ּפחּותה נזירּות ואין ראׁשֹו, ּׂשער ְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹּפרע
יֹום. לׁשלׁשים יֹום מּׁשלׁשים מגּלח - העֹובד הדיֹוט ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹּכהן

.·Èׁשּלא ּכדי ּבׁשּבּתן, ּולכּבס לסּפר אסּורין מׁשמר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹואנׁשי
ורֹוחצין מגּלחין אּלא מנּולין, ּכׁשהן למׁשמרּתן ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻיעלּו

ׁשּיעלּו. קדם ְְֲִֶֶַַֹּומכּבסין
.‚È.ּברגל לגּלח מּתר - הרגל ּבתֹו מׁשמרּתֹו ׁשּׁשלמה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻמי

הרגל. ּבערב אּלא מגּלח אינֹו - הרגל ּבערב ׁשלמה אם ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאבל
.„È:ׁשּנאמר הּוא. אחד ראׁש ּפרּועי ודין ּבגדים קרּועי ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֹּדין

הא תמתּו; ולא תפרמּו לא ּובגדיכם תפרעּו לא ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹֹֹֹֻראׁשיכם
אף ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - ּבגדים קרּוע והּוא עבד ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָאם

חּללּה. ולא ּכׁשרה ׁשעבֹודתֹו ּפי ְְְֲִִֵֶַָָָֹעל
.ÂËמן נכנס אם לעבֹודה, הּכׁשר ּכהן ׁשּכל לי, ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹיראה

המׁשּכרין, מּׁשאר ׁשּכֹור אֹו יין ׁשתּוי והּוא ולפנים ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָהּמזּבח
הּמתים, על ׁשּקֹורעין ּכדר ּבגדים קרּוע אֹו ראׁש, ּפרּוע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹאֹו

והּוא הֹואיל לֹוקה; זה הרי - עבֹודה עבד ׁשּלא ּפי על ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹאף
הּוא והרי ּככה, מנּול העבֹודה ּבׁשעת ונכנס לעבֹודה ְְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָָָֻראּוי

יּכנס. ׁשּלא ְִֵֶָָֹֻמזהר
.ÊËמּׁשם הּיֹוצא ודין ולפנים הּמזּבח מן ּככה הּנכנס ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָודין

האּולם ּבין יין רביעית ׁשּׁשתה ּכגֹון ּכיצד? הּוא. ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָאחד
ּב קרע אֹו עבדולּמזּבח אם וכן לֹוקה. - ויצא ׁשם גדיו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

מיתה. חּיב - ִִִַָָָּביציאתֹו
.ÊÈלהּכנס יּׂשראל, ּבין ּכהן ּבין אדם, לכל אסּור ְְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָֹוכן

ׁשתּוי ּכׁשהּוא ולפנים, יּׂשראל עזרת מּתחּלת ּכּלֹו, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֻלּמקּדׁש
אף ּבגדים, קרּוע אֹו נּוּול ּדר ראׁש ּפרּוע אֹו ׁשּכֹור אֹו ְְְִִִִֶֶַַַַָֹיין
הּגדֹול לּבית ּומֹורא ּכבֹוד זה ׁשאין באזהרה; ׁשאינֹו ּפי ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעל
עד ּׂשערֹו ׁשּגדל יּׂשראל אבל מנּול. ּבֹו ׁשּיּכנס ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻוהּקדֹוׁש
להּכנס מּתר זה הרי - נּוּול דר היה ולא מחלפת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּנעּׂשה

יּׂשראל. ְְְִֵֶַָלעזרת

ה'תשע"א מנחםֿאב ל' שלישי יום

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

הּכּפּורים‡. מּיֹום אּלא הּקדׁשים לקדׁש נכנס ּגדֹול ּכהן ְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאין
הּכּפּורים לּקדׁש2ליֹום נכנס הדיֹוט וכהן יֹום3. ּבכל .4לעבֹודה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

הּכהנים·. ּכל לקדׁש5והזהרּו אֹו לּקדׁש יּכנסּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָֹֹֹֹֻ
עבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא עת6הּקדׁשים בכל יבא ואל ׁשּנאמר: . ְְְֱֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

הּקדׁש להזהיר7אל - לּפרכת מּבית הּקדׁשים; קדׁש זה -8 ְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
הּבית ּכל .9על ִַַַָ

הּקדׁשים‚. לקדׁש ׁשּנכנס הּׁשנה10ּכהן ימֹות ּבין11ּבׁשאר , ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּביֹוםּכ לֹו ׁשּנכנס ּגדֹול ּכהן אֹו ּגדֹול, ּכהן ּבין הדיֹוט ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹהן

ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב - העבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא ְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּכּפּורים
ּביֹום לׁשם נכנס הּוא ּפעמים וכּמה ימּות. ולא ְְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
נכנס ואם ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ארּבע, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָהּכּפּורים?

ׁשמים ּבידי מיתה חּיב - .12חמיׁשית ֲִִִִִֵַַָָָ
הּקדׁשים„. לקדׁש חּוץ לּקדׁש אֹו13והּנכנס לעבֹודה ׁשּלא ְְְֲֳִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

חּיב14להׁשּתחוֹות ואינֹו לֹוקה, - ּגדֹול ּבין הדיֹוט ּבין , ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ
הּכּפרת ּפני אל ׁשּנאמר: קדׁש15מיתה. על - ימּות ולא ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

ולֹוקה. ּבלאו הּבית ׁשאר ועל ּבמיתה, ְְְְְֳִִִֶַַַַַָָָהּקדׁשים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עבודה.1) בשעת שלא לקודש הנכנס כהן ודין הכפורים, ביום אלא הקדשים לקודש נכנס גדול כהן שאין בו בשעת2)יבואר
הפנימי,4)להיכל.3)עבודה. מזבח ולדישון המנורה, להדליק וכן משנה). (כסף בהיכל שהוא הזהב מזבח על הקטורת להקטיר

להשתחוות. להיכל נכנסים שהיו יא הלכה המקדש כלי מהלכות ה בפרק למעלה וראה הנרות, אחרי5)ולהטבת (פרשת בספרא
ומה אחיך, לומר תלמוד שאין אהרן, אל דבר לומר תלמוד - יבוא בלא הבנים ואין יבוא בבל אחיך "או וֿז): הלכה א פרשה מות
אחיו". בן לוט והוא אחיו, נשבה כי אברם וישמע אומר הוא "וכן נוסף: שם טוב ובלקח הבנים". את לרבות אחיך לומר תלמוד

סח).6) תעשה לא המצוות (ספר השכינה לפני ויראה למקדש כבוד קדש7)משום זה [וגו'] הקדש "אל להיות: שצריך [נראה
לפרוכת]. מבפנים הבית כל של דינו מה ידענו לא ועדיין הארון, ליד והיינו הכפרת". פני "אל הפסוק: לסוף והכוונה הקדשים",

מיתה.8) ולא מלקות כולו9)לחייב ההיכל "כל שעל כז: במנחות יהודה ר' וכדעת הקדשים), קודש (=בית הפנימי הבית [היינו
במיתה"]. הארון) (=ליד הכפורת פני ואל במיתה), ולא ארבעים (=במלקות בארבעים לפרוכת הארון.10)ומבית ליד כלומר,

השנה".11) ימות שאר לרבות הקדש אל הכיפורים יום זה עת בכל יבא "ואל ח): הלכה (שם "ואל12)בספרא (שם): בספרא
פי על שאף הכתוב, הקפיד היום בעתות מינה שמע עת, בכל אלא יום, בכל כתיב מדלא "פירוש הכיפורים" יום זה עת בכל יבא

לבא". לו ראויים היום עיתות כל לא לבוא, רשאי שהוא עת הוא13)שיש הרי הארון אל קרב שלא שכל ב, הלכה למעלה ראה
הקדשים". לקדש "חוץ היא.14)בכלל עבודה בכלל שהשתחוויה מותר, להשתחוות שהרי להשתחוות, שלא מכיוון15)כלומר,



עה ycwnd z`ia zekld - a`Îmgpn 'l iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אסּור - [הּיֹום] ּבעבֹודה קבּועים אבֹותיו ׁשּבּתי ויֹודע ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָהּוא,
הּוא, מׁשמר זה מאי יֹודע היה הּיֹום. אֹותֹו ּכל יין לׁשּתֹות ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָלֹו
ׁשּבת אֹותּה ּכל לׁשּתֹות לֹו אסּור - ׁשּלֹו אב ּבית מּכיר ְְִִֵֵֶַַָָָָָואינֹו
ּבית ולא מׁשמרּתֹו מּכיר היה לא ּבּה. עֹובדין ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹׁשּמׁשמרּתֹו
ּתּקנתֹו אבל לעֹולם; יין לׁשּתֹות ׁשאסּור נֹותן הּדין - ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָאבֹותיו
לעבד יכֹול ׁשאינֹו ּתמיד, לׁשּתֹות מּתר הּוא והרי ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻקלקלתֹו,

ּובמׁשמרּתֹו. ׁשּלֹו אב ּבבית ׁשּיּקבע ְְְְִִֵֶֶַַַָָעד
.Á.ולפנים הּמזּבח מן להּכנס לֹו אסּור - ּׂשערֹו ׁשּגדל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּכהן

ׁשעבד. ּכׁשּכֹור ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - ועבד נכנס ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָואם
לא ּופרע יגּלחּו לא וראׁשם ּכהן, ּכל יׁשּתּו לא ויין ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹֹׁשּנאמר:
ּבמיתה. ּפרע מגּדלי אף ּבמיתה, יין ּׁשתּויי מה - ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻיׁשּלחּו

.Ëׁשהּוא ּפי על אף עבֹודה. מחּללין הראׁש ּפרּועי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹואין
ּכׁשרה. עבֹודתֹו - ְְֲִֵָָָּבמיתה

.Èּביאה ּבׁשעת אּלא הּיין על מזהרין הּכהנים ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּכׁשם
ּביאה ּבׁשעת אּלא ּפרע לגּדל אסּורין אין ּכ ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלּמקּדׁש,
ּכהן אבל הדיֹוט; ּבכהן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלּמקּדׁש.
ּתמיד ׁשהרי לעֹולם, ּבגדיו ולקרע ּפרע לגּדל אסּור ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּגדֹול
ּובגדיו יפרע לא ראׁשֹו את ּבֹו: נאמר ּולכ ּבּמקּדׁש. ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹֹהּוא

יפרם. ְִֹֹלא
.‡Èּגּדל ּבֹו: ׁשּנאמר ּכנזיר, יֹום. ׁשלׁשים ּפרע? גּדּול הּוא ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָּכּמה

,לפיכ יֹום. מּׁשלׁשים ּפחּותה נזירּות ואין ראׁשֹו, ּׂשער ְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹּפרע
יֹום. לׁשלׁשים יֹום מּׁשלׁשים מגּלח - העֹובד הדיֹוט ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹּכהן

.·Èׁשּלא ּכדי ּבׁשּבּתן, ּולכּבס לסּפר אסּורין מׁשמר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹואנׁשי
ורֹוחצין מגּלחין אּלא מנּולין, ּכׁשהן למׁשמרּתן ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻיעלּו

ׁשּיעלּו. קדם ְְֲִֶֶַַֹּומכּבסין
.‚È.ּברגל לגּלח מּתר - הרגל ּבתֹו מׁשמרּתֹו ׁשּׁשלמה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻמי

הרגל. ּבערב אּלא מגּלח אינֹו - הרגל ּבערב ׁשלמה אם ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאבל
.„È:ׁשּנאמר הּוא. אחד ראׁש ּפרּועי ודין ּבגדים קרּועי ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֹּדין

הא תמתּו; ולא תפרמּו לא ּובגדיכם תפרעּו לא ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹֹֹֹֻראׁשיכם
אף ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - ּבגדים קרּוע והּוא עבד ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָאם

חּללּה. ולא ּכׁשרה ׁשעבֹודתֹו ּפי ְְְֲִִֵֶַָָָֹעל
.ÂËמן נכנס אם לעבֹודה, הּכׁשר ּכהן ׁשּכל לי, ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹיראה

המׁשּכרין, מּׁשאר ׁשּכֹור אֹו יין ׁשתּוי והּוא ולפנים ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָהּמזּבח
הּמתים, על ׁשּקֹורעין ּכדר ּבגדים קרּוע אֹו ראׁש, ּפרּוע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹאֹו

והּוא הֹואיל לֹוקה; זה הרי - עבֹודה עבד ׁשּלא ּפי על ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹאף
הּוא והרי ּככה, מנּול העבֹודה ּבׁשעת ונכנס לעבֹודה ְְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָָָֻראּוי

יּכנס. ׁשּלא ְִֵֶָָֹֻמזהר
.ÊËמּׁשם הּיֹוצא ודין ולפנים הּמזּבח מן ּככה הּנכנס ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָודין

האּולם ּבין יין רביעית ׁשּׁשתה ּכגֹון ּכיצד? הּוא. ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָאחד
ּב קרע אֹו עבדולּמזּבח אם וכן לֹוקה. - ויצא ׁשם גדיו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

מיתה. חּיב - ִִִַָָָּביציאתֹו
.ÊÈלהּכנס יּׂשראל, ּבין ּכהן ּבין אדם, לכל אסּור ְְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָֹוכן

ׁשתּוי ּכׁשהּוא ולפנים, יּׂשראל עזרת מּתחּלת ּכּלֹו, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֻלּמקּדׁש
אף ּבגדים, קרּוע אֹו נּוּול ּדר ראׁש ּפרּוע אֹו ׁשּכֹור אֹו ְְְִִִִֶֶַַַַָֹיין
הּגדֹול לּבית ּומֹורא ּכבֹוד זה ׁשאין באזהרה; ׁשאינֹו ּפי ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעל
עד ּׂשערֹו ׁשּגדל יּׂשראל אבל מנּול. ּבֹו ׁשּיּכנס ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻוהּקדֹוׁש
להּכנס מּתר זה הרי - נּוּול דר היה ולא מחלפת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּנעּׂשה

יּׂשראל. ְְְִֵֶַָלעזרת

ה'תשע"א מנחםֿאב ל' שלישי יום

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

הּכּפּורים‡. מּיֹום אּלא הּקדׁשים לקדׁש נכנס ּגדֹול ּכהן ְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאין
הּכּפּורים לּקדׁש2ליֹום נכנס הדיֹוט וכהן יֹום3. ּבכל .4לעבֹודה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

הּכהנים·. ּכל לקדׁש5והזהרּו אֹו לּקדׁש יּכנסּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָֹֹֹֹֻ
עבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא עת6הּקדׁשים בכל יבא ואל ׁשּנאמר: . ְְְֱֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

הּקדׁש להזהיר7אל - לּפרכת מּבית הּקדׁשים; קדׁש זה -8 ְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
הּבית ּכל .9על ִַַַָ

הּקדׁשים‚. לקדׁש ׁשּנכנס הּׁשנה10ּכהן ימֹות ּבין11ּבׁשאר , ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּביֹוםּכ לֹו ׁשּנכנס ּגדֹול ּכהן אֹו ּגדֹול, ּכהן ּבין הדיֹוט ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹהן

ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב - העבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא ְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּכּפּורים
ּביֹום לׁשם נכנס הּוא ּפעמים וכּמה ימּות. ולא ְְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
נכנס ואם ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ארּבע, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָהּכּפּורים?

ׁשמים ּבידי מיתה חּיב - .12חמיׁשית ֲִִִִִֵַַָָָ
הּקדׁשים„. לקדׁש חּוץ לּקדׁש אֹו13והּנכנס לעבֹודה ׁשּלא ְְְֲֳִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

חּיב14להׁשּתחוֹות ואינֹו לֹוקה, - ּגדֹול ּבין הדיֹוט ּבין , ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ
הּכּפרת ּפני אל ׁשּנאמר: קדׁש15מיתה. על - ימּות ולא ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

ולֹוקה. ּבלאו הּבית ׁשאר ועל ּבמיתה, ְְְְְֳִִִֶַַַַַָָָהּקדׁשים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עבודה.1) בשעת שלא לקודש הנכנס כהן ודין הכפורים, ביום אלא הקדשים לקודש נכנס גדול כהן שאין בו בשעת2)יבואר
הפנימי,4)להיכל.3)עבודה. מזבח ולדישון המנורה, להדליק וכן משנה). (כסף בהיכל שהוא הזהב מזבח על הקטורת להקטיר

להשתחוות. להיכל נכנסים שהיו יא הלכה המקדש כלי מהלכות ה בפרק למעלה וראה הנרות, אחרי5)ולהטבת (פרשת בספרא
ומה אחיך, לומר תלמוד שאין אהרן, אל דבר לומר תלמוד - יבוא בלא הבנים ואין יבוא בבל אחיך "או וֿז): הלכה א פרשה מות
אחיו". בן לוט והוא אחיו, נשבה כי אברם וישמע אומר הוא "וכן נוסף: שם טוב ובלקח הבנים". את לרבות אחיך לומר תלמוד

סח).6) תעשה לא המצוות (ספר השכינה לפני ויראה למקדש כבוד קדש7)משום זה [וגו'] הקדש "אל להיות: שצריך [נראה
לפרוכת]. מבפנים הבית כל של דינו מה ידענו לא ועדיין הארון, ליד והיינו הכפרת". פני "אל הפסוק: לסוף והכוונה הקדשים",

מיתה.8) ולא מלקות כולו9)לחייב ההיכל "כל שעל כז: במנחות יהודה ר' וכדעת הקדשים), קודש (=בית הפנימי הבית [היינו
במיתה"]. הארון) (=ליד הכפורת פני ואל במיתה), ולא ארבעים (=במלקות בארבעים לפרוכת הארון.10)ומבית ליד כלומר,

השנה".11) ימות שאר לרבות הקדש אל הכיפורים יום זה עת בכל יבא "ואל ח): הלכה (שם "ואל12)בספרא (שם): בספרא
פי על שאף הכתוב, הקפיד היום בעתות מינה שמע עת, בכל אלא יום, בכל כתיב מדלא "פירוש הכיפורים" יום זה עת בכל יבא

לבא". לו ראויים היום עיתות כל לא לבוא, רשאי שהוא עת הוא13)שיש הרי הארון אל קרב שלא שכל ב, הלכה למעלה ראה
הקדשים". לקדש "חוץ היא.14)בכלל עבודה בכלל שהשתחוויה מותר, להשתחוות שהרי להשתחוות, שלא מכיוון15)כלומר,
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חּיב‰. - ּבלבד העבֹודה ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ׁשּיצא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכהן
הדיֹוט ּכהן ּבין ּגדֹול ּכהן ּבין ּומּפתח16מיתה. ׁשּנאמר: . ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

עבֹודה ּתּניחּו לא ּכלֹומר, ּתמתּו. ּפן תצאּו לא מֹועד ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֹֹֻאהל
ׁשּנאמר זה וכן זֹו. גזרה מּפני ּודחּופים מבהלים ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹותצאּו
ּבׁשעת אּלא אינֹו - יצא לא הּמקּדׁש ּומן ּגדֹול: ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּבכהן

ויצא. עבֹודתֹו יּניח ׁשּלא ּבלבד, ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹהעבֹודה
.Âזֹו אזהרה נׁשנת מה מּפני ּכן, ׁשּכהן17אם ּגדֹול? ּבכהן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ

ׁשהּוא מת לֹו ׁשּמת וׁשמע ּבעבֹודתֹו ּבּמקּדׁש ׁשהיה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהדיֹוט
הּמקּדׁש מן יֹוצא ׁשאינֹו ּפי על אף עליו, להתאּבל -18חּיב ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּתֹורה ׁשל אֹונן והּוא עבד ואם אֹונן; ׁשהּוא מּפני עֹובד, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָאינֹו
ּכהן אבל צּבּור. ּבקרּבן ּבין יחיד ּבקרּבן ּבין עבֹודתֹו, חּלל -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹ

אֹונן ּכׁשהּוא עֹובד יצא19ּגדֹול לא הּמקּדׁש ּומן ׁשּנאמר: , ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּבּה עֹוסק ׁשהיה עבֹודה ויעבד יׁשב ּכלֹומר, יחּלל. 20ולא ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ

מתחּללת. ְְִֵֶֶַָואינּה
.Ê,מּום ּבעל אם וחמר: מּקל ּפסּולה? האֹונן ׁשעבֹודת ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּומּנין

אסּור ׁשהּוא אֹונן, חּלל; - עבד אם ּבקדׁשים, ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשאֹוכל
הּוא ּדין - מּמּנּו באני אכלּתי לא ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹּבקדׁשים,

.21ׁשּיחּלל ְֵֶַ
.Áלאכל אסּור - אֹונן עֹובד ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על 22ואף ְֱִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

ׁשּנאמר ואכלּתי23ּבקדׁשים; יי.24: ּבעיני הּייטב הּיֹום חּטאת ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבערב לאכל חֹולק אינֹו לֹוקה25וכן אינֹו - ׁשעבד אֹונן .26. ְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

ּבקדׁשים לּגע עּׂשּו27ּומּתר ׁשּלא טבל; ׁשּלא ּפי על אף ְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
ּבאכילה אּלא ּכמֹו28מעלה טהֹור, זה הרי - ּבנגיעה אבל , ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר
.Ëחּיב ׁשהּוא הּקרֹובים מן מת לֹו ׁשּמת זה אֹונן? זהּו ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָאי

עליהן אֹונן29להתאּבל הּנקרא הּוא - ּבלבד הּמיתה ּביֹום , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּתֹורה מּדברי30ּדין אֹונן הּוא ולילה .31סֹופרים, ְְְְִִִִֵֵַָָ

.Èהּימים אֹותם ּכל - נקּבר ּכ ואחר ימים ׁשּׁשהה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּומת
הּקבּורה, יֹום וכן מּדבריהם, אֹונן הּוא הּמיתה יֹום ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשאחר

לילֹו ּתֹופּׂש לאחר32ואינֹו ּוקברֹו מת לֹו ׁשּמת מי ,לפיכ . ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָ
אֹוכל ואינֹו מקריב אינֹו הּקבּורה יֹום ּכל - הּמיתה ְְְִִֵֵֵַַַָָָיֹום
ׁשמּועה ויֹום לערב. ואֹוכל וטֹובל מּדבריהם, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבקדׁשים

עצמֹות33קרֹובה לּקּוט ׁשאינֹו34ויֹום קבּורה, ּכיֹום הּוא הרי - ְְְְֲֲִֵֵֶָָָ
ּבקדׁשים ואֹוכל טֹובל לפיכ מּדבריהם. ואפּלּו לילֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּתֹופּׂש
מן קדׁשים ּבֹו לאכל ׁשאסּור ּכׁשם - הּמיתה יֹום אבל ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלערב.
הּפסח מן חּוץ מּדבריהם; ּבלילֹו לאכל אסּור ּכ ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּתֹורה,

לערב אֹוכל ׁשהּוא ּבמקֹומֹו.35ּבלבד, ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
.‡Èׁשבעה ּכל קרּבנֹותיו מׁשּלח אינֹו אֹו36האבל יין אפּלּו , ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
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פני על אלא מיתה חייב שאינו יהודה, ר' כדעת שדעתו נראה הפסוק, סוף אלא לפרוכת", מבית "אל הפסוק תחילת הביא שלא
הארון. ליד היינו אימתי16)הכפורת, יחלל, ולא יצא לא המקדש "ומן מבֿמג): הלכה דמילואים (מכילתא שמיני פרשת בספרא

כל של לכהנים מניין וכו', המשחה בשמן שנתרבו ובניו אהרן אלא לי אין וכו', עבודה בשעת אומר הוי יחלל ולא יוצא אינו
שנאמר פי על שאף הדורות, שבכל הדיוטים לכהנים אף שהכוונה רבינו, וסובר עליכם". ה' משחת שמן כי לומר תלמוד הדורות?
נאמר שלא מכיוון המשחה. בשמן נמשח הוא רק לדורות שהרי גדול, בכהן אלא אינו וזה עליכם" ה' משחת שמן "כי ז) י, (ויקרא
נמשחים, שאינם הדיוטים לכהנים אף אלא בשמן, הנמשחים גדולים לכהנים הכוונה שאין כרחנו על נמשחתם", הקדש בשמן "כי
אותם ומשחת וגו' תקריב בניו "ואת ידֿטו) מ, (שמות שנאמר כמו לדורות, עליהם היא אהרן, בני בו שנמשחו ה', משחת אבל
צו). פרשת סוף התורה על ובפירוש המצוות בספר הרמב"ן בשם משנה (כסף עולם" לכהונת משחתם להם להיות והיתה וגו'

יצא".17) לא המקדש "ומן בשעת18)של שהיציאה אחר, כהן ידי על שתיגמר עד שם עומד אלא העבודה בשעת כלומר,
"ומפתח הדיוטים: כהנים שהיו אהרן בבני שם) (ויקרא המפורש מהפסוק לכך וראיה משנה). (כסף לקדשים בזיון היא העבודה

תצאו". לא מועד עבודתו.19)אהל מחלל אינו דרבנן אונן אבל תורה (יומא20)של הברייתא ומקריבכלשון עומד "היה יג:)
עוסק שהיה עבודה רק משמע יגמור". אומר יוסי ר' וכו' המזבח גבי על היה) המתחיל דיבור שם תוספות - גדול כהן (פירוש:

אסור. - בעבודה להתחיל אבל (ויקרא21)בה, יחלל" ולא יצא לא המקדש "ומן מהפסוק רבינו הביא קסה עשה המצוות בספר
חילל". יצא שלא אחר "הא - יב) אוכל".22)כא, ולא אונן מקריב גדול "כהן יב: הגדול.23)הוריות הכהן באהרן

(דברים24) בו שנאמר שני, ממעשר וחומר בקל למדו דורות וקדשי שעה. לקדשי אלא זה מפסוק ללמוד שאין אמרו קא. בזבחים
ממנו". באוני אכלתי "לא כמה25)שם): נוטל אלא לחלוקה, זקוק אינו אונן, שאינו גדול שכהן פי על [שאף צט. צח: זבחים

נוטל אינו אונן, כשהוא - יח) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י פרק ולהלן יב הלכה המקדש כלי מהלכות ה פרק (למעלה שרוצה
בחלוקה]. אחר26)אפילו "הא - יחלל" ולא יצא "לא הכתוב מדקדוק או וחומר בקל נלמד אלא מפורש, לאו בו שאין משום

משנה. בכסף וראה הדין, מן עונשים ואין ז. הלכה למעלה ראה חילל", יצא שלפנינו.27)שלא הנוסחא לפי במשנה צח: שם
ארץ נוסחת המשנה בפירוש אבל נוגע". אינו "אונן שם המשנה ובפירוש טו. הלכה הטומאות אבות מהלכות י"ב בפרק כתב וכן

שם). טוב יום (תוספות בקדש לאכול אסור שאונן הוגה אבות28)ישראל והלכות כא. וחגיגה צא: (פסחים האכילה לפני שטובל
שם). שם).29)הטומאות עיין א, הלכה אבל מהלכות ב (פרק מאחיו" ואחותו ואחיו ובתו, בנו ואביו, עבודתו30)"אמו ומחלל

ו). הלכה וכרבי.31)(למעלה שמעון כרבי עבודתו. מחלל ואינו שיום32)מדרבנן, (שם) רבי כדעת ולא ק: שם חכמים כדעת
לילו. תופס למיתתו.33)הקבורה יום שלושים עצמות34)בתוך ליקוט יום וגם קרובה שמועה יום שגם ק: בזבחים ברייתא

מדרבנן. אלא אינם אלו שימים הרי מדרבנן, אפילו לילותיהם תופשים אלא35)אינם אינה לילה שאנינות שכיוון שם. פסחים
דבריהם. חכמים ביטלו בכרת, שהוא בפסח אבל דבריהם, חכמים ביטלו לא עשה, מצוות אלא שאינה קדשים באכילת - מדרבנן

אבל36) המיתה, ביום אלא אינו ואונן אונן" שהוא בזמן ולא שלם שהוא "בזמן שם) קטן ומועד (זבחים שמעון ר' של בברייתא
קרבנות מביא האונן שאין י"א פרק תחילת זבחים בתוספתא מפורש וכן לאבל גם הנ"ל מהברייתא למדו שם קטן מועד בגמרא

שבעה. כל

ycwnd z`ia zekld - a`Îmgpn 'l iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לבֹונה אֹו מצרע37עצים וכן ּכל38. קרּבנֹותיו. מׁשּלח אינֹו ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָֹ
הּמחנה אל לביאה ראּוי ׁשאינֹו להקרבה.39זמן ראּוי אינֹו - ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ספק ּבֹו יׁש המנּדה מׁשּלח.40אבל אינֹו אם מׁשּלח אם ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻ
נרצה - עליו הקריבּו אם ,41לפיכ. ְְְִִִִִָָָָ

.·Èבֹו וכּיֹוצא ׁשרץ את42טמא מׁשּלחין והערל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
מּפסח43קרּבנֹותיהם חּוץ עליהן; ׁשֹוחטין44ּומקריבין ׁשאין , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

ׁשרץ טמא על ּכמֹו45אֹותֹו ּפסח, הערל על ׁשֹוחטין ואין , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
מת טמא אבל ּכלל46ׁשּיתּבאר. קרּבן עליו מקריבין אין -47 ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

ׁשּיטהר .48עד ְִֶַָ

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשּנאמר:‡. הּמקּדׁש, מן הּטמאים ּכל לׁשּלח עּׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמצות
לנפׁש. טמא וכל זב וכל צרּוע ּכל הּמחנה מן ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹויׁשּלחּו

מּפתח·. ׁשהּוא ׁשכינה, מחנה הּוא ּכאן האמּור הּמחנה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָזה
מת ּוטמא והּזב ׁשהּמצרע אני, ׁשֹומע ולפנים. יּׂשראל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעזרת
יׁשב, ּבדד ּבמצרע: לֹומר ּתלמּוד אחד. ּבמקֹום ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשלׁשּתן
מּפתח ׁשהּוא יּׂשראל, מחנה זה - מֹוׁשבֹו לּמחנה ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמחּוץ
חמּור חמּורה, ׁשּטמאתֹו ּמצרע, מה ולפנים. ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֻירּוׁשלים
חמּור חמּורה, ׁשּטמאתֹו ּכל אף חברֹו; מּׁשּלּוח ְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֻׁשּלּוחֹו
חּוץ הּמצרע את מׁשּלחין לפיכ חברֹו. מּׁשּלּוח ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹׁשּלּוחֹו
מטּמא ׁשהּוא מּפני לירּוׁשלים, חּוץ ׁשהּוא מחנֹות, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָלׁשלׁש

מטּמא. הּזב ּׁשאין מה ְְִֵֵֶַַַָָּבביאה
מחנֹות,‚. לׁשּתי חּוץ ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות זבין ְְְְְְֲִִִִֵַַָָּומׁשּלחין

והּמֹוׁשב הּמׁשּכב מטּמאין ׁשהן מּפני הּבית, להר חּוץ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהּוא
מטּמא. הּמת ּׁשאין מה האבן מּתחת ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָאפּלּו

הּבית;„. להר להּכנס מּתר - עצמֹו הּמת אפּלּו מת, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָֻטמא

ּבמחנה עּמֹו - עּמֹו יֹוסף עצמֹות את מׁשה וּיּקח ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַׁשּנאמר:
ְִַָהלוּיה.

ּובֹועלי‰. מת ּוטמאי ּכֹוכבים עֹובדי מּמּנּו מׁשּלחין - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָהחיל
טבל. ׁשּכבר לׁשם, נכנס יֹום טבּול אבל ְְְְֲִִֶַָָָָָנּדֹות;

.Âמחּסר לא אבל יֹום, טבּול מּמּנּו מׁשּלחין - הּנׁשים ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֻעזרת
יֹום טבּול ואּסּור ׁשמׁשֹו. העריב ּכּפּורים ׁשּמחּסר ְְְְֱִִִִִִִֶֶַֻּכּפּורים;

סֹופרים. מּדברי לוּיה ְְְְֲִִִִֵֵַָּבמחנה
.Êיּכנס לא ּכּפּורים מחּסר אפּלּו - ולפנים יּׂשראל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻמעזרת

עליה וכּפר ׁשּנאמר: גמּורה; טהרה טהר לא ׁשעדין ְְְֱֲֳִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלׁשם,
טהרתּה. נגמרה לא ׁשעדין מּכלל וטהרה, ְְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹהּכהן

.Áּבלא עֹובר - נכנס אם הּבית, מהר המׁשּלח ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֻהּטמא
ׁשכינה, מחנה זה - לּמחנה מחּוץ ויצא ׁשּנאמר: ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָתעּׂשה;
מצרע וכן לוּיה. מחנה זה - הּמחנה ּתֹו אל יבא ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹולא
הערים לׁשאר נכנס אם אבל לֹוקה. - לירּוׁשלים ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּנכנס
ּבדד ׁשּנאמר: לפי רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף חֹומה, ְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּמּקפֹות

לֹוקה. אינֹו - ֵֵֵֶיׁשב
.Ëמת טמא אבל ׁשמֹונים. לֹוקה - הּבית להר הּמצרע ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹנכנס

ׁשּנכנס ּכּפּורים מחּסר אֹו נׁשים, לעזרת ׁשּנכנס יֹום טבּול ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָֻאֹו
מּכת אֹותֹו מּכין - לֹוקה ׁשאינֹו ּפי על אף יּׂשראל, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָלעזרת

ְַמרּדּות.
.Èנכנסּו אם ּכ ּבעּׂשה, הּמקּדׁש מן טמאים ׁשּׁשּלּוח ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָּוכׁשם

- מחניהם את יטּמאּו ולא ׁשּנאמר: תעּׂשה; ּבלא עֹוברים -ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
ׁשכינה. מחנה ְֲִֵֶַָזה

.‡Èנגע אם אבל נכנס, ּכן אם אּלא עֹובר ׁשאינֹו ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּומּנין
הּמקּדׁש ואל ּביֹולדת: ׁשּנאמר ּפטּור? - מאחֹוריה ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבעזרה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מביאן,37) עליו) מיושבת (שדעתו שלם כשהוא קרבנו") שלמים זבח "ואם א ג, (ויקרא שלמים אומר שמעון "ר' שם: בזבחים
והיין והמנחות העופות וכו' ואשם חטאת וכו' ופסח מעשר בכור וכו' העולה וכו' התודה את לרבות מניין אונן, כשהוא מביא ואינו

אונן". כשהוא מביא ואינו מביא שלם כשהוא מביא, שהוא קרבנות כל קרבנו שלמים לומר תלמוד והלבונה, במועד38)והעצים
להקרבה, ראוי לביאה שראוי "בזמן חטאתו" יקריב וגו' בואו "וביום כז) מד, (יחזקאל שנאמר ממה שמעון ר' כן למד טז. קטן

להקרבה". ראוי אינו לביאה ראוי שאינו בואו".39)בזמן "וביום בו נאמר שכן ממנה, גם נשלח שהמצורע לויה, מחנה היא [זו
זה ולפי לויה. מחנה שהוא ב) הלכה כפרה מחוסרי מהלכות ד (פרק ניקנור לשער נשים לעזרת השמיני ביום בא כשהוא היינו

שמותר בו, וכיוצא שרץ טמא אבל קרבנותיו. משלח שאינו לויה, למחנה מחוץ נשלח הוא שאף לזב, הדין שהוא להיכנספשוט לו
קרבנותיו]. הוא משלח לויה, קרבנותיהם",40)למחנה ושלחו (=לשמים) היו מנודין במדבר ישראל שהיו שנים אותם ש"כל

שאסור העם, עם לבוא רשאי שאינו פי על ואף טו:). קטן (מועד לשמים ממנודה חמור לבריות מנודה שמא בזה חז"ל והסתפקו
יחידי. לבוא ראוי מנודה ואילו יחידי, אפילו כלל לבוא ראוי שאינו למצורע, דומה שאינו ייתכן - אמותיו בארבע לעמוד

שבקרבנות.41) הבעיות בכל רבינו דעת וכן מספק. לפוסלו לנו אין הבעיא נפשטה שלא לעזרת42)שמכיוון לבוא [שראויים
קרבן עליו שוחטין אין ולפיכך טבל שלא שרץ בטמא והמדובר זה. בכלל אינו - נשים לעזרת לבוא ראוי שאינו זב אבל נשים.

א]. הלכה פסח קרבן מהלכות ו בפרק כמפורש פסח, קרבן גם עליו שוחטין - טבל אם אבל כדלהלן, סב.43)פסח, בפסחים
כב: בזבחים הוא וכן קרבנותיהם". משלחין וטמא ערל הזבחים לאכול.44)"בכל שראוי מי על אלא אותו שוחטין כל45)שאין

טבל. שלא פסח46)זמן ועשה וגו' לנפש טמא יהיה כי איש "איש יֿיא) ט, (במדבר בפסח שנאמר ממה כן ולמדו שם. זבחים
אין בלילה לאכול ראוי שהוא טבל, וגם כדין עליו והוזה פסח בערב להיות שלו שביעי חל אם ואפילו וגו'", השני בחודש לה'

אחר. לקרבן הדין והוא שם. פסח קרבן מהלכות ו בפרק כמפורש עליו, וזורקין לקיש47)שוחטין ריש בזה נחלקו שם בזבחים
(כסף בדיעבד אפילו פסול - המחמיר לקיש לריש כן ואם לכתחילה, עליו שוחטין אין דרום לזקני שגם שם, ואמרו דרום, וזקני

למעלה.48)משנה). ראה שלו, השמיני וביום וטבילה, הזאות אחר המקדש,1)היינו מן טמאים לשלח המצוה בו תתבאר
ממנו. שילוחו חמור - מחבירו חמורה שטומאתו ושכל



עז ycwnd z`ia zekld - a`Îmgpn 'l iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לבֹונה אֹו מצרע37עצים וכן ּכל38. קרּבנֹותיו. מׁשּלח אינֹו ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָֹ
הּמחנה אל לביאה ראּוי ׁשאינֹו להקרבה.39זמן ראּוי אינֹו - ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ספק ּבֹו יׁש המנּדה מׁשּלח.40אבל אינֹו אם מׁשּלח אם ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻ
נרצה - עליו הקריבּו אם ,41לפיכ. ְְְִִִִִָָָָ

.·Èבֹו וכּיֹוצא ׁשרץ את42טמא מׁשּלחין והערל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
מּפסח43קרּבנֹותיהם חּוץ עליהן; ׁשֹוחטין44ּומקריבין ׁשאין , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

ׁשרץ טמא על ּכמֹו45אֹותֹו ּפסח, הערל על ׁשֹוחטין ואין , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
מת טמא אבל ּכלל46ׁשּיתּבאר. קרּבן עליו מקריבין אין -47 ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

ׁשּיטהר .48עד ְִֶַָ

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשּנאמר:‡. הּמקּדׁש, מן הּטמאים ּכל לׁשּלח עּׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמצות
לנפׁש. טמא וכל זב וכל צרּוע ּכל הּמחנה מן ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹויׁשּלחּו

מּפתח·. ׁשהּוא ׁשכינה, מחנה הּוא ּכאן האמּור הּמחנה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָזה
מת ּוטמא והּזב ׁשהּמצרע אני, ׁשֹומע ולפנים. יּׂשראל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעזרת
יׁשב, ּבדד ּבמצרע: לֹומר ּתלמּוד אחד. ּבמקֹום ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשלׁשּתן
מּפתח ׁשהּוא יּׂשראל, מחנה זה - מֹוׁשבֹו לּמחנה ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמחּוץ
חמּור חמּורה, ׁשּטמאתֹו ּמצרע, מה ולפנים. ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֻירּוׁשלים
חמּור חמּורה, ׁשּטמאתֹו ּכל אף חברֹו; מּׁשּלּוח ְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֻׁשּלּוחֹו
חּוץ הּמצרע את מׁשּלחין לפיכ חברֹו. מּׁשּלּוח ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹׁשּלּוחֹו
מטּמא ׁשהּוא מּפני לירּוׁשלים, חּוץ ׁשהּוא מחנֹות, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָלׁשלׁש

מטּמא. הּזב ּׁשאין מה ְְִֵֵֶַַַָָּבביאה
מחנֹות,‚. לׁשּתי חּוץ ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות זבין ְְְְְְֲִִִִֵַַָָּומׁשּלחין

והּמֹוׁשב הּמׁשּכב מטּמאין ׁשהן מּפני הּבית, להר חּוץ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהּוא
מטּמא. הּמת ּׁשאין מה האבן מּתחת ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָאפּלּו

הּבית;„. להר להּכנס מּתר - עצמֹו הּמת אפּלּו מת, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָֻטמא

ּבמחנה עּמֹו - עּמֹו יֹוסף עצמֹות את מׁשה וּיּקח ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַׁשּנאמר:
ְִַָהלוּיה.

ּובֹועלי‰. מת ּוטמאי ּכֹוכבים עֹובדי מּמּנּו מׁשּלחין - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָהחיל
טבל. ׁשּכבר לׁשם, נכנס יֹום טבּול אבל ְְְְֲִִֶַָָָָָנּדֹות;

.Âמחּסר לא אבל יֹום, טבּול מּמּנּו מׁשּלחין - הּנׁשים ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֻעזרת
יֹום טבּול ואּסּור ׁשמׁשֹו. העריב ּכּפּורים ׁשּמחּסר ְְְְֱִִִִִִִֶֶַֻּכּפּורים;

סֹופרים. מּדברי לוּיה ְְְְֲִִִִֵֵַָּבמחנה
.Êיּכנס לא ּכּפּורים מחּסר אפּלּו - ולפנים יּׂשראל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻמעזרת

עליה וכּפר ׁשּנאמר: גמּורה; טהרה טהר לא ׁשעדין ְְְֱֲֳִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלׁשם,
טהרתּה. נגמרה לא ׁשעדין מּכלל וטהרה, ְְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹהּכהן

.Áּבלא עֹובר - נכנס אם הּבית, מהר המׁשּלח ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֻהּטמא
ׁשכינה, מחנה זה - לּמחנה מחּוץ ויצא ׁשּנאמר: ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָתעּׂשה;
מצרע וכן לוּיה. מחנה זה - הּמחנה ּתֹו אל יבא ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹולא
הערים לׁשאר נכנס אם אבל לֹוקה. - לירּוׁשלים ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּנכנס
ּבדד ׁשּנאמר: לפי רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף חֹומה, ְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּמּקפֹות

לֹוקה. אינֹו - ֵֵֵֶיׁשב
.Ëמת טמא אבל ׁשמֹונים. לֹוקה - הּבית להר הּמצרע ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹנכנס

ׁשּנכנס ּכּפּורים מחּסר אֹו נׁשים, לעזרת ׁשּנכנס יֹום טבּול ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָֻאֹו
מּכת אֹותֹו מּכין - לֹוקה ׁשאינֹו ּפי על אף יּׂשראל, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָלעזרת

ְַמרּדּות.
.Èנכנסּו אם ּכ ּבעּׂשה, הּמקּדׁש מן טמאים ׁשּׁשּלּוח ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָּוכׁשם

- מחניהם את יטּמאּו ולא ׁשּנאמר: תעּׂשה; ּבלא עֹוברים -ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
ׁשכינה. מחנה ְֲִֵֶַָזה

.‡Èנגע אם אבל נכנס, ּכן אם אּלא עֹובר ׁשאינֹו ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּומּנין
הּמקּדׁש ואל ּביֹולדת: ׁשּנאמר ּפטּור? - מאחֹוריה ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבעזרה
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מביאן,37) עליו) מיושבת (שדעתו שלם כשהוא קרבנו") שלמים זבח "ואם א ג, (ויקרא שלמים אומר שמעון "ר' שם: בזבחים
והיין והמנחות העופות וכו' ואשם חטאת וכו' ופסח מעשר בכור וכו' העולה וכו' התודה את לרבות מניין אונן, כשהוא מביא ואינו

אונן". כשהוא מביא ואינו מביא שלם כשהוא מביא, שהוא קרבנות כל קרבנו שלמים לומר תלמוד והלבונה, במועד38)והעצים
להקרבה, ראוי לביאה שראוי "בזמן חטאתו" יקריב וגו' בואו "וביום כז) מד, (יחזקאל שנאמר ממה שמעון ר' כן למד טז. קטן

להקרבה". ראוי אינו לביאה ראוי שאינו בואו".39)בזמן "וביום בו נאמר שכן ממנה, גם נשלח שהמצורע לויה, מחנה היא [זו
זה ולפי לויה. מחנה שהוא ב) הלכה כפרה מחוסרי מהלכות ד (פרק ניקנור לשער נשים לעזרת השמיני ביום בא כשהוא היינו

שמותר בו, וכיוצא שרץ טמא אבל קרבנותיו. משלח שאינו לויה, למחנה מחוץ נשלח הוא שאף לזב, הדין שהוא להיכנספשוט לו
קרבנותיו]. הוא משלח לויה, קרבנותיהם",40)למחנה ושלחו (=לשמים) היו מנודין במדבר ישראל שהיו שנים אותם ש"כל

שאסור העם, עם לבוא רשאי שאינו פי על ואף טו:). קטן (מועד לשמים ממנודה חמור לבריות מנודה שמא בזה חז"ל והסתפקו
יחידי. לבוא ראוי מנודה ואילו יחידי, אפילו כלל לבוא ראוי שאינו למצורע, דומה שאינו ייתכן - אמותיו בארבע לעמוד

שבקרבנות.41) הבעיות בכל רבינו דעת וכן מספק. לפוסלו לנו אין הבעיא נפשטה שלא לעזרת42)שמכיוון לבוא [שראויים
קרבן עליו שוחטין אין ולפיכך טבל שלא שרץ בטמא והמדובר זה. בכלל אינו - נשים לעזרת לבוא ראוי שאינו זב אבל נשים.

א]. הלכה פסח קרבן מהלכות ו בפרק כמפורש פסח, קרבן גם עליו שוחטין - טבל אם אבל כדלהלן, סב.43)פסח, בפסחים
כב: בזבחים הוא וכן קרבנותיהם". משלחין וטמא ערל הזבחים לאכול.44)"בכל שראוי מי על אלא אותו שוחטין כל45)שאין

טבל. שלא פסח46)זמן ועשה וגו' לנפש טמא יהיה כי איש "איש יֿיא) ט, (במדבר בפסח שנאמר ממה כן ולמדו שם. זבחים
אין בלילה לאכול ראוי שהוא טבל, וגם כדין עליו והוזה פסח בערב להיות שלו שביעי חל אם ואפילו וגו'", השני בחודש לה'

אחר. לקרבן הדין והוא שם. פסח קרבן מהלכות ו בפרק כמפורש עליו, וזורקין לקיש47)שוחטין ריש בזה נחלקו שם בזבחים
(כסף בדיעבד אפילו פסול - המחמיר לקיש לריש כן ואם לכתחילה, עליו שוחטין אין דרום לזקני שגם שם, ואמרו דרום, וזקני

למעלה.48)משנה). ראה שלו, השמיני וביום וטבילה, הזאות אחר המקדש,1)היינו מן טמאים לשלח המצוה בו תתבאר
ממנו. שילוחו חמור - מחבירו חמורה שטומאתו ושכל
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.·Èואם ׁשּנאמר: ּכרת; ענּוׁש - ּבמזיד לּמקּדׁש ׁשּנכנס ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָטמא
קרּבן מביא - ּבׁשֹוגג עֹונֹו. ונּׂשא ירחץ לא ּובּׂשרֹו יכּבס ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָֹֹלא
טמא. ּדבר ּבכל ּתּגע אׁשר נפׁש אֹו ׁשּנאמר: ויֹורד; ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָעֹולה
אֹו ולפנים, יּׂשראל מעזרת אּלא קרּבן אֹו ּכרת חּיבין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָואין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו גמּורה, קדּׁשה ׁשּנתקּדׁשה העזרה ּתֹוספת ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻעל

.‚Èׁשּנטמא ּכל הּמקּדׁש? על ּכרת ׁשחּיב הּטמא זהּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹואי
נתּפרׁש ׁשּכבר עליה, מגּלח ׁשהּנזיר הּמת מן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּבטמאה
ּבאֹותן ׁשּנטמאּו ּבכלים אֹו ּבאדם ׁשּיּגע אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָּבנזירּות;
לראׁשֹון ׁשני הּוא ׁשהרי עליהם, מגּלח ׁשהּנזיר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻהּטמאֹות
ּתֹורה ׁשל הּטמאֹות אבֹות ּבׁשאר ׁשּנטמא אֹו ּבמת; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּנגע

ּבמקֹומן. ְְְִִֶָָׁשּיתּפרׁשּו
.„Èחּיב - הּתֹורה מן מים ּביאת הּטעּון ּכל ּדבר: ׁשל ְִִִֶַַַַַָָָָָָָּכללֹו

ׁשּיעריב עד ׁשּטבל, אחר ואפּלּו הּמקּדׁש, ּביאת על ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָּכרת
מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת מן ּבטמאֹות הּמתטּמא אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֻׁשמׁשֹו.
ּפטּור זה הרי - ׁשבעה טמאת טמא ׁשהּוא ּפי על אף ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻעליהן,

הּמקּדׁש. ּביאת ְִִַַַָעל
.ÂËׁשּנגע אֹו ּבמת, ׁשּנגע ּבאדם ׁשּנגעּו ּבכלים הּנֹוגע ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוכן

טמא ׁשהּוא ּפי על אף ּבמת, הּנֹוגעים ּבכלים ׁשּנגע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבאדם
ּפטּור זה הרי - קדׁשים ּבּׂשר ּולטּמא ּתרּומה לענין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָראׁשֹון
ואף הּקּבלה. מּפי הלכה אּלּו ׁשּדברים הּמקּדׁש; ּביאת ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָעל

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּפטּור, ׁשהּוא ּפי ְִִֶַַַַַָעל
.ÊËאדם ׁשהכניס אֹו ּבּמקּדׁש ּבֹו וכּיֹוצא ׁשרץ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמכניס

יי. מקּדׁש טּמא ׁשהרי ּכרת, חּיב זה הרי - לּמקּדׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָטמא
ׁשּנגעּו ּכלים היּו אפּלּו לּמקּדׁש, טמאים ּכלים הּזֹורק ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאבל
לא ואם ׁשּנאמר: מלקּות. חּיב אבל הּכרת, מן ּפטּור - ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבמת
ענּוׁש ּגּופֹו רחיצת על למדּו: הּׁשמּועה מּפי וגֹומר. ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָיכּבס

ארּבעים. לֹוקה ּבגדיו ּכּבּוס ועל ְְְִִֵֶַַָָָָּכרת,
.ÊÈ,טמאה אב ׁשהן ּבגדים על אּלא לֹוקה ׁשאינֹו לי, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻיראה

הּטמאה, אב ׁשהן למת, הּטמא זה ּבהן ׁשּנגע ּבגדים ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכגֹון
לּמקּדׁש הכניסֹו אם ראׁשֹון, ׁשהּוא ּבגד אבל ׁשּיתּבאר; ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּכמֹו

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל עליו, לֹוקה אינֹו -ְֲִֵֶַַַַָָָ
.ÁÈמּכת אֹותֹו מּכין - לּמקּדׁש ידֹו ׁשהכניס טמא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוכן

ּדבריהם, ׁשל הּטמאֹות מאבֹות ּבאב טמא ּכל וכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמרּדּות.
ונכנס טמאין, מׁשקין וׁשתה טמאים אכלין ׁשאכל ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָאֹו
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ׁשּיטּבל קדם ּבמזיד ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹלּמקּדׁש

.ËÈואל ׁשּנאמר: ּפטּור; - ּגּגֹות ּדר לּמקּדׁש ׁשּנכנס ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָטמא
ּפי על ואף ּתֹורה. חּיבה ּביאה ּדר - תבא לא ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹהּמקּדׁש
נכנס [ואפּלּו מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין מּכרת, ּפטּור ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָׁשהּוא
ּדר [ּבמגּדל] לּמקּדׁש ׁשּנכנס ּבין - ּבאויר] הּפֹורח ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבמגּדל

ּפתחים. דר ּבֹו ׁשּנכנס ּבין ְְִִֵֶֶֶַַָּגּגֹות
.Îאם קרּבן, ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים מקֹום ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָּכל

ּוׁשאר אֹותּה; מֹוציאין - ּבׁשּבת טמאה ׁשם ְְְְִִִֵַָָָָָֻנמצאת
מֹוציאין ּוכׁשהן ׁשּבת. אחר עד ּכלי עליו ּכֹופין - ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּמקֹומֹות
מקּבל ׁשאין עץ ּכלי ּבפׁשּוטי אּלא אֹותּה מֹוציאין אין -ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ

הּטמאה. את לרּבֹות ׁשּלא ְְְֶֶַַָָֹֻֻטמאה,

.‡Îׁשּנכנס טהֹור אֹו טהֹור, למקּדׁש ׁשּנכנס טמא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָאחד
ּבּמקּדׁש אהל ּתחת מת ׁשהיה ּכגֹון טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻלמקּדׁש
ּביאתֹו ׁשהרי ּכרת, חּיב זה הרי - האהל ּתחת הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹונכנס
ׁשּנכנס, אחר ׁשם ונטמא לּמקּדׁש נכנס ּכאחת. ּבאין ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֻוטמאה
קצרה. ּבדר ויצא ויּבהל ימהר - ּבמזיד עצמֹו טּמא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאפּלּו

.·Îּבדר לצאת אֹו להׁשּתחוֹות אֹו לׁשהֹות לֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָואסּור
ׁשהה, ׁשּלא ּפי על אף בארּכה ׁשּיצא אֹו ׁשהה, ואם ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻארּכה.
- ׁשהה ׁשּלא ּפי על אף והׁשּתחוה להיכל ּפניו ׁשהחזיר ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאֹו

קרּבן. מביא - ׁשֹוגג היה ואם ּכרת. ְְִִֵֵֵַָָָָָָחּיב
.‚Îחּוץ ּכלּפי יציאתֹו דר הׁשּתחוה אּלא ּפניו, החזיר ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלא

ׁשהּיתֹו? ׁשעּור וכּמה ּכּׁשעּור. ׁשהה ּכן אם אּלא חּיב, אינֹו -ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
וּיׁשּתחוּו הרצפה על ארצה אּפים וּיכרעּו לקרֹות: ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָּכדי
הׁשּתחויה. ׁשעּור וזהּו חסּדֹו. לעֹולם ּכי טֹוב ּכי ליי ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָוהֹודֹות

.„Îׁשאפׁשר ּכל ארּכה? דר היא זֹו מןואי לצאת לֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֻ
ׁשּלא ּפי על אף ּבּקצרה, יצא מּמּנה. קצרה ּבדר ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּמקּדׁש
יצא ּפטּור. - הּיֹום ּכל אפּלּו ּגּודל, ּבצד עקב הל אּלא ְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָרץ
ׁשעּור ונמצא ּכחֹו, ּבכל עצמֹו ודחק ׁשרץ ּפי על אף ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹֻּבארּכה,
אדם ּכל ׁשּמהּל הּזמן מּׁשעּור ּפחֹות הארּכה ּבֹו ׁשהל ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻזמן
מעט והל ּבּקצרה יצא חּיב. - ּבארּכה ויצא הֹואיל ְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּבּקצרה,
ּכדי הּׁשהּיֹות מּכל ׁשּנצטרף עד מעט, וׁשהה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָועמד
קרּבן, מביא אינֹו - ּבׁשֹוגג לֹוקה, אינֹו - ּבמזיד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָהׁשּתחויה:

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל ספק; ׁשהּדבר ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמּפני

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּבידי‡. מיתה וחּיב עבֹודתֹו, חּלל - ּבּמקּדׁש ׁשעבד ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָטמא
ׁשּנאמר: ׁשם. ׁשהה ׁשּלא ּפי על אף עבֹודתֹו, על ֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשמים
הרי - קדׁשי ׁשם את יחּללּו ולא יּׂשראל, בני מּקדׁשי ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹויּנזרּו
ּכי בֹו ּומתּו אֹומר: הּוא ּולהּלן ּבטמאה. לעֹובד אזהרה ְְְְְִֵֵֵַַָָָָֻזֹו
ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - [ׁשם] האמּור חּלּול מה ְְִִִִֵַַַַָָָָָָֻיחּללהּו;
מיתה עליו ׁשחּיבין לאו וכל ׁשמים. ּבידי מיתה - ּכאן ְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָאף

עליו. לֹוקין - ׁשמים ִִִֵַָָָּבידי
אּלא·. ּדין ּבבית חּיב אינֹו - ּבטמאה עבד ׁשאם ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻאף

אּלא ּדין, לבית אֹותֹו מביאין היּו לא הּכהנים אחיו ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹמלקּות,
עליהן ממחין ואין מֹוחֹו, את ּופֹוצעין לחּוץ אֹותֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַמֹוציאין

.ְָּבכ
ּכרת‚. יתחּיב ׁשּלא עד יׁשהה, ולא לעבד לֹו אפׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹוהיא

ּבלבד ׁשמים ּבידי מיתה ויצאאּלא ּבעזרה ׁשּנטמא ּכגֹון ? ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
האׁש על אבר ּבֹו והפ ּבידֹו צּנֹור היה ּוביציאתֹו ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָָּבּקצרה,
ּכעבֹודה. הּוא הרי - עבֹודה קרּוב ׁשּכל ּׂשרפתֹו; וקרב ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבּמזּבח

עבֹודתֹו„. - ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב קדם ועבד ׁשּטבל טמא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכן
ׁשם יחּללּו ולא ׁשּנאמר: ׁשמים. ּבידי מיתה וחּיב ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּפסּולה,
יֹום לטבּול אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָֹאלהיהם.
וטהר, הּׁשמׁש ּובא ׁשּנאמר: הּוא; טמא ׁשעדין ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשעבד,
על אף ׁשעבד, ּכּפּורים מחּסר אבל טהר. לא ׁשעדין ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻמּכלל

ּפטּור. זה הרי - וחּלל ּפסּולה ׁשעבֹודתֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָּפי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בצבור.1) טומאה ודיני במקדש, עבודה שעבד טמא דין רבינו בו יבאר

ycwnd z`ia zekld - lel` '` iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּכהן‰. עליה וכּפר ׁשּנאמר: ּפסּולה? ׁשעבֹודתֹו ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּומּנין
לכל הּדין והּוא טהרתּה. נגמרה לא ׁשעדין מּכלל ְְְְְְֲֳִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹוטהרה,

ּכּפּורים. ְְִִֵֻמחּסרי
.Âטמאה היא אם טמא: ׁשהיה נֹודע ּכ ואחר ׁשעבד ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻּכהן

חּלין; עבֹודתֹו ׁשהרי ּפסּולין, ׁשהקריב הּקרּבנֹות ּכל - ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻידּועה
הּקרּבנֹות וכל מרּצה, הּציץ - הּתהֹום טמאת היא ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָֻואם
הּדם ׁשּיזרק קדם טמא ׁשהּוא לֹו נֹודע ואפּלּו נרצּו. ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשהקריב
ּפי על אף הּתהֹום טמאת על מרּצה ׁשהּציץ הרצה; - ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָֻוזרק

ּבנזירּות. הּתהֹום טמאת ּבארנּו ּוכבר מזיד. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֻׁשהּוא
.Ê:ׁשּנאמר הּקרבין; ּדברים טמאת על מרּצה הּציץ ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֻוכן

אבל הּקדׁשים. עֹון את אהרן ונּׂשא אהרן מצח על ְְֲֲֲֲֳִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹוהיה
האדם טמאת על ולא הּנאכלין, טמאת על מרּצה ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻֻאינֹו
הּדחּויה הּטמאה היתה ּכן אם אּלא ידּועה; ּבטמאה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻׁשּנטמא

עליה. מרּצה ׁשהּציץ ְְִִֶֶֶַַָָּבצּבּור,
.Á;מצחֹו על ׁשהּוא ּבזמן אּלא מרּצה הּציץ ׁשּנאמר:ואין ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

יי. לפני להם לרצֹון ּתמיד מצחֹו על ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָוהיה
.Ëהּׁשּבת את לא דֹוחה אינֹו - זמן לֹו קבּוע ׁשאין קרּבן ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכל

למחר יקרב - הּיֹום יקרב לא ׁשאם הּטמאה; את ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹֻולא
צּבּור קרּבן ּבין זמן, לֹו ׁשּקבּוע קרּבן וכל מחר. ְְְְְֳִֵֶַַַַָָָָָָָָּולמחרת
ולא הּטמאה. את ודֹוחה הּׁשּבת את ּדֹוחה - יחיד קרּבן ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבין

לבּדּה. הּמת טמאת אּלא דֹוחה, הּוא הּטמאֹות ְְְֵֶֶַַַַָָָֻֻּכל
.Èאת ּדֹוחין ּכּלן לפיכ זמּנם. קבּוע הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻּכל

הּמת. טמאת ואת ְְֵֶַַַַָֻהּׁשּבת
.‡Èאּלא נאכל, אינֹו - ּבטמאה ׁשּקרב מהן קרּבן ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻוכל

הראּוי והּׁשאר להקטרה, הראּויין דברים מּמּנּו ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָמקטירין
ׁשּנטמאּו. קדׁשים ּכׁשאר נּׂשרף, ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָלאכילה

.·Èקרּבן אֹותֹו ׁשל זמּנֹו הּגיע הּטמאה? את ּדֹוחה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּכיצד
ׁשהיּו אֹו למת, טמאין אֹותֹו ׁשּמקריבין הּקהל רב ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוהיּו
אֹו למת, טמאים הּמקריבין הּכהנים והיּו טהֹורים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּקהל
הרי - למת טמאים הּׁשרת ּכלי והיּו טהֹורין ואּלּו אּלּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָׁשהיּו
ּכאחד, והּטהֹורים הּטמאים ּבֹו ויתעּסקּו ּבטמאה, יעּׂשה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻזה
זבין ּכגֹון אחרת, ּבטמאה הּטמאים אבל לעזרה. ּכּלן ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻויּכנסּו
- ּבהן וכּיֹוצא ּונבלה ׁשרץ ּוטמאי [ויֹולדֹות] ונּדֹות ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָוזבֹות
ּבטמאה. ׁשּנעּׂשה ּפי על ואף לעזרה, יּכנסּו ולא יתעּסקּו ְְְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָֹֹֻלא
הּביאה על ּכרת חּיבין - לעזרה נכנסּו אֹו ועּׂשּו עברּו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָואם
ּבלבד. הּמת טמאת אּלא נדחית ׁשּלא העבֹודה; על ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻּומיתה

.‚È- להיכל ונכנסּו מת טמאי ודחקּו ּבטמאה, ׁשּבא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻּופסח
אני ואין הֹואיל לעזרה, אּלא הּתרּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּפטּורין.
ּפטּורין. אּלּו הרי - ּתׁשּלחּום לּמחנה מחּוץ אל ּבהם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָקֹורא

.„Èּפי על אף טהֹורים, ּומקצתם טמאים אב ּבית מקצת ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָהיּו
ּבית ּכל היה הּטהֹורים. אּלא יקריבּו לא - מת טמאי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשרּבן

הּמׁשמרה ּכל היתה אחר. אב ּבית יביאּו - מת טמאי ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָָהאב
הּכהנים רב היּו אם אחרת. מׁשמרה על מחזירין - מת ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹטמאי
ּבטמאה. יעּׂשּו - טמאין הּקבּוע ּבּזמן ּבירּוׁשלים ׁשם ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָָֻהּנכנסין

.ÂËמּפני אחר? אב מּבית הּטהֹור על מחזירין מה ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּומּפני
ּודחּויה עֹומדת, ּבאּסּורּה אּלא ּבצּבּור, הּתרה לא ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻׁשהּטמאה
אּלא הּנדחה ּדבר ּכל ּדֹוחין ואין הּדחק, מּפני עּתה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהיא
עליה. לרּצֹות ציץ צריכה זה ּומּפני אפׁשר. ׁשאי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבמקֹום

.ÊËויהי ׁשּנאמר: ּבצּבּור? ּדחּויה מת ׁשּטמאת ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָֻּומּנין
מּפי למדּו ּכ אדם. לנפׁש טמאים היּו אׁשר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָאנׁשים
היּו אם ׁשני לפסח ׁשּיּדחּו הם יחידים ׁשאנׁשים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּׁשמּועה,
אּלא נּדחין, אינן - מת טמאי ׁשהיּו צּבּור אבל ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָטמאים;
קרּבן לכל הּדין והּוא ּבטמאה. ּפסח ויעּׂשּו ּתּדחה ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֻֻהּטמאה

הּטמאה. את דֹוחה ׁשהּוא ּכפסח, זמן לֹו ְְְֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּקבּוע
.ÊÈרּבת ּכי ׁשם: ׁשּנאמר ּבּכתּובים. מפרׁש הּדבר ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהרי

לכל הּפסחים ׁשחיטת על והלוּים התקּדׁשּו, לא אׁשר ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹּבּקהל
לה [להקּדיׁש טהֹור מאפריםלא רּבת העם מרּבית ּכי .[' ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

ּכי ׁשּנאמר: זה ּומהּו הּטהרּו. לא ּוזבלּון יּׂששכר ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּומנּׁשה
הּׁשנה אֹותּה ׁשעּברּו מּפני כּכתּוב? ּבלא הּפסח את ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאכלּו
הּקהל וכל וּׂשריו הּמל וּיּועץ ׁשּנאמר: הּטמאה. ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻמּפני
לעּׂשתֹו יכלּו לא ּכי הּׁשני. ּבחדׁש הּפסח לעּׂשֹות ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּבירּוׁשלים
ּבארנּו ּוכבר למּדי. התקּדׁשּו לא הּכהנים ּכי ההיא, ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹֹּבעת
מּפני לכּתחּלה הּׁשנה את מעּברין ׁשאין החדׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבקּדּוׁש

ְַָֻהּטמאה.
.ÁÈחזקּיה ׁשעּבר הּׁשנה: ּבאֹותּה ׁשם היתה אחרת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָועֹוד

ראׁש להיֹות ׁשראּוי אדר, ׁשל ׁשלׁשים ּביֹום הּׁשנה את ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּמל
לֹו הֹודּו ולא ׁשני. אדר החדׁש אֹותֹו ועּׂשה ניסן, ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹֹחדׁש
ּבקּדּוׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו זה, ּביֹום מעּברין ׁשאין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָחכמים,
ּכי נאמר: ּכהלכה ׁשּלא ׁשעּׂשה אּלּו דברים ּומּפני ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהחדׁש.
ועל עצמֹו על רחמים ּובּקׁש כּכתּוב. ּבלא הּפסח את ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹאכלּו
יחזקּיהּו התּפּלל ּכי ׁשּנאמר: מעּׂשיו. על ׁשהסּכימּו ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהחכמים
אל ה' וּיׁשמע ונאמר: ּבעד. יכּפר הּטֹוב ה' לאמר ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹעליהם

קרּבנם. ׁשּנרצה - העם את וּירּפא ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָיחזקּיהּו

ה'תשע"א אלול א' רביעי יום

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

העֹובד‡. ּכהן לקּדׁש עּׂשה ורגליו2מצות ּכ3ידיו ואחר ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹ
ואת ידיהם את מּמּנּו ּובניו אהרן ורחצּו ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹיעבד;

ׁשחרית ורגליו ידיו קּדׁש ולא ׁשעבד וכהן חּיב4רגליהם. - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ימתּו.5מיתה ולא מים ירחצּו ׁשּנאמר: ׁשמים; ּבידי ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ

הדיֹוט ּכהן ּבין ּגדֹול ּכהן ּבין ּפסּולה. .6ועבֹודתֹו ְְֲֵֵֵֵֶַָָָֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לעבודה.1) עבודה בין לקדש צריך ואם עבודתם, לפני לכהנים ורגלים ידים קידוש מצות בו כהן2)תתבאר וכתב רבינו דקדק
ורגלים. ידים קידוש צריכה אינה בזר, שכשירה ששחיטה לנו להורות הכיור.3)העובד, ורגלים4)מן ידים קידושי למעט ובא

כשירה. עבודתו - לבגד בגד בין קידש לא שאם ז, הלכה להלן ראה לבגדים, בגדים שבין הכיפורים ביום גדול כהן ראה5)של
כאן. אין שמלקות ג, הלכה סנהדרין מהלכות י"ט לדורותם".6)בפרק ולזרעו לו עולם חק להם "והייתה כא) ל, (שמות שנאמר
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הּכהן‰. עליה וכּפר ׁשּנאמר: ּפסּולה? ׁשעבֹודתֹו ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּומּנין
לכל הּדין והּוא טהרתּה. נגמרה לא ׁשעדין מּכלל ְְְְְְֲֳִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹוטהרה,

ּכּפּורים. ְְִִֵֻמחּסרי
.Âטמאה היא אם טמא: ׁשהיה נֹודע ּכ ואחר ׁשעבד ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻּכהן

חּלין; עבֹודתֹו ׁשהרי ּפסּולין, ׁשהקריב הּקרּבנֹות ּכל - ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻידּועה
הּקרּבנֹות וכל מרּצה, הּציץ - הּתהֹום טמאת היא ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָֻואם
הּדם ׁשּיזרק קדם טמא ׁשהּוא לֹו נֹודע ואפּלּו נרצּו. ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשהקריב
ּפי על אף הּתהֹום טמאת על מרּצה ׁשהּציץ הרצה; - ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָֻוזרק

ּבנזירּות. הּתהֹום טמאת ּבארנּו ּוכבר מזיד. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֻׁשהּוא
.Ê:ׁשּנאמר הּקרבין; ּדברים טמאת על מרּצה הּציץ ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֻוכן

אבל הּקדׁשים. עֹון את אהרן ונּׂשא אהרן מצח על ְְֲֲֲֲֳִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹוהיה
האדם טמאת על ולא הּנאכלין, טמאת על מרּצה ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻֻאינֹו
הּדחּויה הּטמאה היתה ּכן אם אּלא ידּועה; ּבטמאה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻׁשּנטמא

עליה. מרּצה ׁשהּציץ ְְִִֶֶֶַַָָּבצּבּור,
.Á;מצחֹו על ׁשהּוא ּבזמן אּלא מרּצה הּציץ ׁשּנאמר:ואין ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

יי. לפני להם לרצֹון ּתמיד מצחֹו על ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָוהיה
.Ëהּׁשּבת את לא דֹוחה אינֹו - זמן לֹו קבּוע ׁשאין קרּבן ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכל

למחר יקרב - הּיֹום יקרב לא ׁשאם הּטמאה; את ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹֻולא
צּבּור קרּבן ּבין זמן, לֹו ׁשּקבּוע קרּבן וכל מחר. ְְְְְֳִֵֶַַַַָָָָָָָָּולמחרת
ולא הּטמאה. את ודֹוחה הּׁשּבת את ּדֹוחה - יחיד קרּבן ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבין

לבּדּה. הּמת טמאת אּלא דֹוחה, הּוא הּטמאֹות ְְְֵֶֶַַַַָָָֻֻּכל
.Èאת ּדֹוחין ּכּלן לפיכ זמּנם. קבּוע הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻּכל

הּמת. טמאת ואת ְְֵֶַַַַָֻהּׁשּבת
.‡Èאּלא נאכל, אינֹו - ּבטמאה ׁשּקרב מהן קרּבן ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻוכל

הראּוי והּׁשאר להקטרה, הראּויין דברים מּמּנּו ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָמקטירין
ׁשּנטמאּו. קדׁשים ּכׁשאר נּׂשרף, ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָלאכילה

.·Èקרּבן אֹותֹו ׁשל זמּנֹו הּגיע הּטמאה? את ּדֹוחה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּכיצד
ׁשהיּו אֹו למת, טמאין אֹותֹו ׁשּמקריבין הּקהל רב ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוהיּו
אֹו למת, טמאים הּמקריבין הּכהנים והיּו טהֹורים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּקהל
הרי - למת טמאים הּׁשרת ּכלי והיּו טהֹורין ואּלּו אּלּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָׁשהיּו
ּכאחד, והּטהֹורים הּטמאים ּבֹו ויתעּסקּו ּבטמאה, יעּׂשה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻזה
זבין ּכגֹון אחרת, ּבטמאה הּטמאים אבל לעזרה. ּכּלן ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻויּכנסּו
- ּבהן וכּיֹוצא ּונבלה ׁשרץ ּוטמאי [ויֹולדֹות] ונּדֹות ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָוזבֹות
ּבטמאה. ׁשּנעּׂשה ּפי על ואף לעזרה, יּכנסּו ולא יתעּסקּו ְְְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָֹֹֻלא
הּביאה על ּכרת חּיבין - לעזרה נכנסּו אֹו ועּׂשּו עברּו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָואם
ּבלבד. הּמת טמאת אּלא נדחית ׁשּלא העבֹודה; על ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻּומיתה

.‚È- להיכל ונכנסּו מת טמאי ודחקּו ּבטמאה, ׁשּבא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻּופסח
אני ואין הֹואיל לעזרה, אּלא הּתרּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּפטּורין.
ּפטּורין. אּלּו הרי - ּתׁשּלחּום לּמחנה מחּוץ אל ּבהם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָקֹורא

.„Èּפי על אף טהֹורים, ּומקצתם טמאים אב ּבית מקצת ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָהיּו
ּבית ּכל היה הּטהֹורים. אּלא יקריבּו לא - מת טמאי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשרּבן

הּמׁשמרה ּכל היתה אחר. אב ּבית יביאּו - מת טמאי ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָָהאב
הּכהנים רב היּו אם אחרת. מׁשמרה על מחזירין - מת ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹטמאי
ּבטמאה. יעּׂשּו - טמאין הּקבּוע ּבּזמן ּבירּוׁשלים ׁשם ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָָֻהּנכנסין

.ÂËמּפני אחר? אב מּבית הּטהֹור על מחזירין מה ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּומּפני
ּודחּויה עֹומדת, ּבאּסּורּה אּלא ּבצּבּור, הּתרה לא ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻׁשהּטמאה
אּלא הּנדחה ּדבר ּכל ּדֹוחין ואין הּדחק, מּפני עּתה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהיא
עליה. לרּצֹות ציץ צריכה זה ּומּפני אפׁשר. ׁשאי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבמקֹום

.ÊËויהי ׁשּנאמר: ּבצּבּור? ּדחּויה מת ׁשּטמאת ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָֻּומּנין
מּפי למדּו ּכ אדם. לנפׁש טמאים היּו אׁשר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָאנׁשים
היּו אם ׁשני לפסח ׁשּיּדחּו הם יחידים ׁשאנׁשים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּׁשמּועה,
אּלא נּדחין, אינן - מת טמאי ׁשהיּו צּבּור אבל ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָטמאים;
קרּבן לכל הּדין והּוא ּבטמאה. ּפסח ויעּׂשּו ּתּדחה ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֻֻהּטמאה

הּטמאה. את דֹוחה ׁשהּוא ּכפסח, זמן לֹו ְְְֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּקבּוע
.ÊÈרּבת ּכי ׁשם: ׁשּנאמר ּבּכתּובים. מפרׁש הּדבר ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהרי

לכל הּפסחים ׁשחיטת על והלוּים התקּדׁשּו, לא אׁשר ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹּבּקהל
לה [להקּדיׁש טהֹור מאפריםלא רּבת העם מרּבית ּכי .[' ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

ּכי ׁשּנאמר: זה ּומהּו הּטהרּו. לא ּוזבלּון יּׂששכר ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּומנּׁשה
הּׁשנה אֹותּה ׁשעּברּו מּפני כּכתּוב? ּבלא הּפסח את ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאכלּו
הּקהל וכל וּׂשריו הּמל וּיּועץ ׁשּנאמר: הּטמאה. ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻמּפני
לעּׂשתֹו יכלּו לא ּכי הּׁשני. ּבחדׁש הּפסח לעּׂשֹות ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּבירּוׁשלים
ּבארנּו ּוכבר למּדי. התקּדׁשּו לא הּכהנים ּכי ההיא, ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹֹּבעת
מּפני לכּתחּלה הּׁשנה את מעּברין ׁשאין החדׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבקּדּוׁש

ְַָֻהּטמאה.
.ÁÈחזקּיה ׁשעּבר הּׁשנה: ּבאֹותּה ׁשם היתה אחרת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָועֹוד

ראׁש להיֹות ׁשראּוי אדר, ׁשל ׁשלׁשים ּביֹום הּׁשנה את ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּמל
לֹו הֹודּו ולא ׁשני. אדר החדׁש אֹותֹו ועּׂשה ניסן, ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹֹחדׁש
ּבקּדּוׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו זה, ּביֹום מעּברין ׁשאין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָחכמים,
ּכי נאמר: ּכהלכה ׁשּלא ׁשעּׂשה אּלּו דברים ּומּפני ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהחדׁש.
ועל עצמֹו על רחמים ּובּקׁש כּכתּוב. ּבלא הּפסח את ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹאכלּו
יחזקּיהּו התּפּלל ּכי ׁשּנאמר: מעּׂשיו. על ׁשהסּכימּו ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהחכמים
אל ה' וּיׁשמע ונאמר: ּבעד. יכּפר הּטֹוב ה' לאמר ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹעליהם

קרּבנם. ׁשּנרצה - העם את וּירּפא ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָיחזקּיהּו

ה'תשע"א אלול א' רביעי יום

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

העֹובד‡. ּכהן לקּדׁש עּׂשה ורגליו2מצות ּכ3ידיו ואחר ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹ
ואת ידיהם את מּמּנּו ּובניו אהרן ורחצּו ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹיעבד;

ׁשחרית ורגליו ידיו קּדׁש ולא ׁשעבד וכהן חּיב4רגליהם. - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ימתּו.5מיתה ולא מים ירחצּו ׁשּנאמר: ׁשמים; ּבידי ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ

הדיֹוט ּכהן ּבין ּגדֹול ּכהן ּבין ּפסּולה. .6ועבֹודתֹו ְְֲֵֵֵֵֶַָָָֹֹ
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לעבודה.1) עבודה בין לקדש צריך ואם עבודתם, לפני לכהנים ורגלים ידים קידוש מצות בו כהן2)תתבאר וכתב רבינו דקדק
ורגלים. ידים קידוש צריכה אינה בזר, שכשירה ששחיטה לנו להורות הכיור.3)העובד, ורגלים4)מן ידים קידושי למעט ובא

כשירה. עבודתו - לבגד בגד בין קידש לא שאם ז, הלכה להלן ראה לבגדים, בגדים שבין הכיפורים ביום גדול כהן ראה5)של
כאן. אין שמלקות ג, הלכה סנהדרין מהלכות י"ט לדורותם".6)בפרק ולזרעו לו עולם חק להם "והייתה כא) ל, (שמות שנאמר



ycwndפ z`ia zekld - lel` '` iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חּקת·. ׁשּנאמר: ּפסּולה? ׁשעבֹודתֹו לֹו7ּומּנין עֹולם ְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֻ
ּמחּסר מה עֹולם; חּקת אֹומר: הּוא ּכהּנה ּובבגדי ְְְְְְִֵֵַַַַָָֻֻֻּולזרעֹו,
ידיו רחץ ׁשּלא מי אף ׁשּבארנּו, ּכמֹו עבֹודה, מחּלל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבגדים

עבֹודה. מחּלל ְְְֲֵַַָָורגליו
ּפעם‚. אּלא ועבֹודה, עבֹודה ּכל ּבין לקּדׁש צרי הּכהן ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹאין

הּלילה וכל ּכּלֹו הּיֹום ּכל והֹול ועֹובד ּבּבקר מקּדׁש .8אחת ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֻ
הּמקּדׁש מן יצא ׁשּלא ולא9והּוא מים, יטיל ולא ייׁשן, ולא , ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹֹ

ּדעּתֹו לחזר10יּסיח צרי - מארּבעּתן אחד עּׂשה ואם . ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
.11ּולקּדׁש ְֵַ

הּסיח„. לא אם קּדׁש, ולא ועבד וחזר הּמקּדׁש מן ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹיצא
ּכׁשרה עבֹודתֹו - ּבּמקּדׁש12ּדעּתֹו היה הּכלל וזה אין13. : ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָ

לעבֹודה לעזרה נכנס עד14אדם טהֹור, ׁשהּוא ּפי על אף , ְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָ
טֹובל .15ׁשהּוא ֵֶ

רגליו‰16 את הּמסי וכל טבילה17. טעּון הּמטיל18- וכל ; ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ורגלים ידים קּדּוׁש טעּון - יצא19מים לחֹומת20. חּוץ ְְְִִִִַַַַַָָָָ

טבילה,21העזרה טעּון [ּכׁשחֹוזר - יצא ּבחּוץ לׁשהֹות אם : ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָ
יצא מּיד לחזר ורגלים22ואם ידים קּדּוׁש טעּון ּכׁשחֹוזר - [ ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

קּדׁש ולא טבל לא ואם הּסיח23ּבלבד. ולא הֹואיל ועבד, ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָֹֹֹ

ּכׁשרה עבֹודתֹו - מים הטיל ולא רגליו הסי ולא .24ּדעּתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹֹ
ּולקּדׁש. לחזר צרי אינֹו - העזרה לחֹומת חּוץ ידיו ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֹהֹוציא

.Âידיו מטּבילן25נטמאּו לחזר26- צרי ואינֹו טהֹורֹות, והן ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ
מׁשקין ׁשתּית אֹו טמאין אכלין ּבאכילת גּופֹו נטמא ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵַַַַַָָּולקּדׁש.

צ27טמאין ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשמׁשוטבל, הערב חֹוזר28רי - ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
טבילה אחר טֹובל29ּומקּדׁש ׁשּכל ורגליו30; ידיו מקּדׁש ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

- ּדעּתֹו הּסיח ולא הֹואיל קּדׁש, לא ואם עֹובד. ּכ ְְְְִִִִִֵֵַַַַָֹֹואחר
חּלל .31לא ִֵֹ

.Êּבגדים ּבין ורגליו ידיו קּדׁש ולא טבל ׁשּלא ּגדֹול ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹּכהן
לעבֹודה32לבגדים עבֹודה -33ּוּבין ועבד הּכּפּורים ּביֹום ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָ

ּכׁשרה אינן34עבֹודתֹו והּקּדּוׁשין הּטבילֹות ואֹותן הֹואיל . ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ
ּדבר - מּמּנּו ּובניו אהרן ורחצּו ונאמר: ּובניו, ּבאהרן ְְְֱֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשוים

ראׁשֹון. קּדּוׁש ׁשהּוא מעּכב, הּכהנים ּבכל ְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹהּׁשוה
.Áּפי על אף למחר, ּולקּדׁש לחזר צרי - הּיֹום ידיו ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹקּדׁש

ּבּלילה קּדׁש ּבלינה. נפסלֹות ׁשהּידים הּלילה; ּכל יׁשן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשּלא
ּולקּדש לחזר צרי - הּלילה ּכל החלבים ּבּיֹום35והקטיר ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָֹ

הּיֹום. ֲַַַלעבֹודת
.Ëׁשהּוא ּפי על אף הּדׁשן, לתרּומת ורגליו ידיו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָקּדׁש
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חק.7) להיות: ולקדש.8)צריך לחזור צריך למחר על9)אבל שמא נפשטה, שלא בעיא והיא העזרה. מן גופו כל יציאת היינו
דעתו. הסיח הקודש מן שיצא זה דעתו10)ידי מסיח ישן שסתם לשינה גם רבינו למד ומזה הנ"ל, בגמרא מבואר הדעת היסח דין

ורגלים". ידים קידוש טעון נתנמנם טבילה טעון "ישן ב: הלכה ג פרק יומא ובירושלמי משנה). ועבד11)(כסף קידש לא ואם
כשרה. עבודתו - עבד אם ולפיכך מספק. אלא ולקדש לחזור צריך שאינו מהמקדש מהיוצא חוץ פסולה. למעלה12)עבודתו ראה

משנה). (כסף כשרה עבודתו שבדיעבד רבינו פסק ולפיכך נפשטה, ולא שם בזבחים היא שבעיא ג. ל.13)הלכה - כח. [ביומא
בשינויי הוא (כן ואין ורגלים ידים קידוש טעון מים המטיל וכל טבילה טעון רגליו את המיסך כל במקדש, היה הכלל "זה במשנה:

שם) במשניות וכו'נוסחאות לעזרה נכנס אדם ואין שגם רבינו מדברי ונראה שיטבול". עד טהור אפילו לעבודה לעזרה נכנס אדם
חוץ"]. "יצא מהמלים להלן אלא המסיך", "וכל מהמלים אינה ה הלכה שהתחלת נראה זה ולפי במקדש. שהיה הכלל מאותו הוא

דבר14) סוף "לא ג הלכה ג פרק יומא בירושלמי הוא וכן בגמרא. שם מוכח וכן דווקא. לאו שלעבודה כתבו שם ותוספות רש"י
לעבודה". שלא אפילו אלא שבידו15)לעבודה ישנה טומאה שיזכור כדי זו היא טבילה סרך אומר יהודה "ר' שם: בגמרא

ג. הלכה הכיפורים יום עבודת מהלכות ב בפרק רבינו כתב וכן יצא16)ויפרוש". המלים לפני להלן להיות צריך ההלכה [סימן
למעלה]. ראה לנקבים17)חוץ, שהצריך לפי נד:), (נזיר הארץ על המיסך אילן כמו מיסך ולשון גדולים, נקבים הם כח. יומא

שם). (רש"י רגליו את להסך שאול ויבוא ג) כד, (שמואלֿא נאמר בשאול וכן רגליו, ואת גופו את ומכסה ברכיו על כורע גדולים,
ורגלים].18) ידים קידוש גם צריך ניצוצות, ישנם שאם רגליו, על רגלים מי של ניצוצות שם שאין קבוע, כסא בבית [המדובר
לקדש19) צריך רגליו, בהן ששפשף ידיו שעל ניצוצות ומשום רגליו, לקדש צריך - רגליו גבי על שנפלו רגלים מי ניצוצות משום
ה].20)ידיו. הלכה מתחילה ישראל.21)[כאן משנה.22)עזרת הכסף פי על הוגה המוקף לחומת23)כל חוץ שיצא זה

משנה.24)העזרה. בכסף ראה מספק, לפסול אין ולפיכך נפשטה, ולא היא שבעיא למעלה כתבנו דרבנן25)כבר בטומאה
הגוף. את ולא הידים את אלא מטמאה להטביל.26)שאינה החמירו שבקודש כ: בחגיגה מהו27)ראה "טומאה שם: בזבחים

שהוא ומפני החמה". לשקיעת סמוך שנטמא כגון דעתו, מסיח שמש, הערב שצריך כיוון ליה תיפוק ורגלים, ידים לקידוש שתועיל
סובר רבינו הרי כן: על ויתר משנה). (כסף שמש הערב צריך שאינו טמאין, באוכלין גופו שנטמא רבינו כתב לכן שכיח, שאינו דבר
בדעת רסא סימן חיים אורח יוסף הבית כתב וכן ד, הלכה שבת מהלכות ה (פרק מיל רבעי שלושת הוא השמשות בין ששיעור

כלל. שמש הערב צריך שאינו באופן רבינו כתב ולכן הדעת, היסח כאן יש כן אם מדרבנן.28)רבינו), - אלו טומאות שעיקר מפני
לעבודה.29) ראוי אינו שעכשיו מאחר דעתו, הסיח ידים30)שמא קידוש צריך ודאי שבזה שמש הערב הצריכה טבילה [כלומר,

היה לא אם - הקודמת) בהלכה (למעלה טבילה שצריך פי על אף רגליו שהמסיך ונראה כ: בזבחים הגמרא בלשון ראה ורגלים,
טומאה]. מחמת אינה זו שטבילה כיוון ורגלים, ידים קידוש צריך אינו דֿה) הלכה למעלה (ראה רגליו גבי על ניצוצות של חשש

הערב31) (שצריך טובל כל על גם מוסב שזה [ונראה משנה). (כסף עבודתו פוסלין אין ומספק שם, בזבחים היא נפשטה ולא בעיא
מעבודה]. אז שנפסל כיון דעת היסח של דין אלא ממש, הדעת היסח כאן שאין לפי ורגלים, ידים קידוש הצריך [הם32)שמש)

זהב]. ובגדי לבן בגדי כשפושט שמקדש הקידושים חוץ,33)חמשת לעבודות הזהב בגדי בלבישת שמקדש הקידושים חמשת [הם
פנים]. לעבודות הלבן בעשה.34)ובגדי עבר בלילה35)אבל וכו' ורגליו ידיו "קידש שם: בזבחים ברייתות בשתי רבי כדעת

ורגלים". ידים קידוש טעון לאורה הלילה, כל מזבח גבי על ומקריב עומד היה ביום. לקדש צריך

ycwnd z`ia zekld - lel` '` iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אחר ּולקּדׁש לחזר צרי אינֹו - הּׁשמׁש ׁשּתעלה קדם ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹמקּדׁש
הּיֹום קּדׁש36ׁשהאיר עבֹודה בתחּלת ׁשהרי ;37. ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָ

.Èהּׁשרת מּכלי מאחד קּדׁש ואם הּכּיֹור. מּמי לקּדׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָמצוה
ּכׁשר זה הרי מקּדׁשין38- אינם החל ּכלי אבל ּבכלי39. קּדׁש . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּבחּוץ ּפסּולה.40ׁשרת עבֹודתֹו - ועבד ּבפנים חל ּבכלי אֹו ְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹ

מהן; אּלא הּׁשרת, ּכלי ּבתֹו אֹו הּכּיֹור ּבתֹו מקּדׁשין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָואין
ּבתֹוכֹו ולא - מּמּנּו ּובניו אהרן ורחצּו קּדׁש41ׁשּנאמר: ואם . ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

חּלל. לא - ועבד ְְִֵַָֹּבתֹוכֹו
.‡Èּבמעין אפּלּו מקוה, ּבמי ורגליו ידיו זה42הטּביל אין - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

מקּדׁשין הּקדׁש ּכלי ּובכל ּבכלי. ׁשּירחץ עד ּכלל, ,43קּדּוׁש ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
רביעית. ּבהן ׁשאין ּבין רביעית ּבהן ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָּבין

.·Èמי ּבין חּיים מים ּבין לקּדּוׁש, ּכׁשרים הּמימֹות ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָּכל
ּכּמים יהיּו אּלא מראיהן, יׁשּתּנה ׁשּלא ּובלבד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמקוה;

הּנרֹוק טיט לטבילה. וׁשֹותה44הּכׁשרים ׁשֹוחה ׁשהּפרה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ
למי45מּמּנּו הּמׁשלים ּכל הּכלל: זה ּכּיֹור. למי מׁשלים - ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּכּיֹור. למי מׁשלים - ְְְִִִֵֶַמקוה
.‚Èלקּדׁש מּכדי ּפחֹות אין ּבּכּיֹור? להיֹות צריכין מים ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָּכּמה

אלעזר והיּו ּובניו. אהרן ׁשּנאמר: ּכהנים. ארּבעה ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹמּמּנּו
ארּבעה הרי - עּמהם ּופינחס .46ואיתמר, ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ

.„Èהיּו וכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלינה, נפסלין ּכּיֹור ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמי
מעלין ּולמחר ּבמעין אֹו מקוה ּבמי אֹותֹו מׁשּקעים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָעֹוּׂשין?

ּבּבקר. יֹום ּבכל אֹותֹו ממּלאין אֹו ְְְִֶַַָֹאֹותֹו,

.ÂËהיה ּכמקוה - ׁשלמה ׁשעּׂשה ׁשל47הּים ׁשאּמה מּפני , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
מימיו היּו לא לפיכ עיטם, מעין ּבתֹוכֹו עֹוברת היתה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמים
הּכּיֹור. ממלאין היּו ּומּמּנּו הּכּיֹור, ּכמי ּבלינה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָנפסלין

.ÊËרגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו מּניח קּדּוׁש? מצות ְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָּכיצד
וׁשֹוחה הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית וידֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָהימנית,

ידים ּבקּדּוׁש חֹוצץ - ּבטבילה החֹוצץ וכל ואינֹו48ּומקּדׁש. . ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
ּכעבֹודה ׁשהּוא מפני יֹוׁשב, ּכׁשהּוא עבֹודה49מקּדׁש ואין , ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָ

לׁשרת. לעמד ׁשּנאמר: מעמד, ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאּלא
.ÊÈיֹוׁשב והּוא העֹובד ואינֹו50וכל ּפסּולה. ועבֹודתֹו חּלל, - ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָ

העֹוסק ּכל וכן היא. עּׂשה מּכלל ׁשּלֹו ׁשאזהרה מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלֹוקה,
על עֹומד ׁשּיהיה צרי - הּמקּדׁש מעבֹודת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבעבֹודה

חֹוצץ51הרצּפה דבר היה ואם ּכגֹון52. הּקרקע, ּובין ּבינֹו ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָ
חברֹו רגלי על אֹו ּבהמה אֹו ּכלים ּגּבי על -53ׁשעמד ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ

ּוב ידֹו ּבין חֹוצץ דבר היה אם וכן הּכליּפסּולה. ׁשעֹובד54ין ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
ּפסל. - ַָּבֹו

.ÁÈּבימין אּלא עבֹודה ּפסּולה,55ואין - ּבּׂשמאל עבד ואם . ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ
לֹוקה הרצּפה,56ואינֹו על אחת ורגלֹו הּכלי על אחת רגלֹו . ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָ

הרצּפה על אחת ורגלֹו האבן על אחת ּכל57רגלֹו רֹואין: - ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָֹ
- אחת רגלֹו על לעמד יכֹול האבן אֹו הּכלי יּנטל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשאּלּו

ּכׁשרה ּבימין58עבֹודתֹו קּבל ּפסּולה. עבֹודתֹו - לאו ואם , ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָ
מׁשּגיחין אין ׁשהמסּיע ּכׁשרה, עבֹודתֹו - מסּיעּתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּוּׂשמאל

ָָעליו.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

החמה.36) הנץ אחר ומכאן37)כלומר, יוחנן. ר' של הנ"ל המימרא על רבא דברי שם זבחים היא. היום עבודת תחילת שזו
הנ"ל מהסוגיא שהוכחנו יב, הלכה ומוספין תמידין מהלכת ב פרק להלן [וראה בלינה. פוסל החמה הנץ היה הנ"ל הסברא שלולא

השחר]. עלות אחרי הייתה הדשן לב)38)שתרומת מ, (שמות בתורה נאמר כלומר, שרת. כלי לרבות ירחצו אמרו: כב. בזבחים
מועד אהל אל "בבואם לו וסמוך ממנו", "ורחצו לא) (שם, למעלה נאמר כבר שהרי הוא ומיותר ירחצו", המזבח אל "ובקרבתם

שם). (רש"י המזבח" אל חול".39)ובקרבתם כלי למעוטי ממנו, מקום,40)"[ורחצו] לו הוקבע שהרי בפנים, לקדש שצריך
לרחצה". מים שמה ויתן המזבח ובין מועד אהל בין הכיור את "וישם "ממנו41)שנאמר נפשטה שלא בעיא היא כא. בזבחים

ועבד בתוכו קידש ואם ממנו, אלא לכתחילה יקדש לא נפשטה, שלא ומכיוון מתוכו". אפילו דילמא או בתוכו, ולא רחמנא אמר
ה). הלכה למעלה וראה משנה (כסף מספק עבודה מחלל אינו לטבילה42)מספק כשרים (שהן מערה במי "טבל כ: בזבחים

פסולה". עבודתו ועבד רש"י) - מכונסים במים טבילות, שרוב אלא חיים, למים הדין הכלים43)והוא "בכל כא: שם הוא כן
שיש הכיור מן שנוטל היינו מתוכו, בקודח שהמדובר שם בגמרא וביארו רביעית" בהם שאין בין רביעית בהם שיש בין מקדשים
עדיף אחר שרת כלי יהא שלא ממנו, מקדשים אין כן, לא שאם גדול, מכלי שבא כיוון ומקדש כהנים, ארבעה ממנו לקדש כדי בו

עצמו. כלי.44)מהכיור אל מכלי להוריקו שראוי דק למקוה.45)שהוא להשלים וכשר ממנו שותה והפרה עב. שאינו
נאמר46) שלא יט, ל, בשמות אחר פסוק הביא ורבינו לב, מ, שבשמות ובניו" ואהרן משה ממנו "ורחצו הפסוק הביאו שם בגמרא

זו פרשה שנאמרה בזמן שהרי קשה, הדבר אבל ארבעה. שיהיו כדי עמהם פינחס את לכלול הוצרך ולפיכך ובניו, אהרן אלא בו
כהנים? ששה או חמשה לקדש כדי מים יצטרכו לא למה כן ואם בחיים, ואביהו נדב היו עדיין שם) בירושלמי47)(בשמות

מעיטם". לו מושכת המים אמת הוא? כלי ולא ו) ד, הימיםֿב (דברי בו לכהנים לרחצה "והים ח: הלכה ג פרק בחולין48)יומא
במקדש". ורגלים ידים ובקידוש ידים בנטילת חוצץ בגוף בטבילה שחוצץ "דבר (או49)קו: לשרת" קרא "אמר שם: בזבחים

רש"י). - לשירות קידוש הוקש הרי לשרת, המזבח אל בחרתי50)בגשתם לעמידה - לשרת לעמוד קרא "אמר אמרו: כג: שם
לישיבה". הרצפה.51)ולא לבין רגליו בין חציצה, שום תהיה שלא הרצפה על וגם לעמוד, "הואיל52)שצריך אמרו: כד. שם

הנכנס תקדש "העזרה כי חוצץ". דבר יהא לא רצפה אף כו' חוצץ דבר יהא לא שרת כלי מה מקדשין, שרת וכלי מקדשת ורצפה
בהן". הנכנס הדבר שרת כלי שמקדשין כמו שאין53)בתוכה חבירו, רגל גבי על בעמידה - חוצץ אינו במינו שמין פי על ואף

חוצץ. במינו מין גם בכך, ה)54)דרכו ד, (ויקרא שנאמר שרת", כלי לבין הכהן) (=בין בינו חוצץ דבר יהא לא שרת "כלי שם
כהן. של בעצמו לקיחה שתהא - הכהן" באצבעו55)"ולקח החטאת מדם הכהן "ולקח כה) (שם, שנאמר ממה כן למדו שם.

שכלונת מכאן כד:), (שם הימנית" אצבעו את הכהן "וטבל טז) יד, (שם שנאמר בימין, אלא אינו אצבע שנאמר מקום וכל ן",
דווקא. בימין נתינה וכל בתורה.56)לקיחה מפורשת אזהרה בזה שאין בברייתא57)כיוון הוא וכן משנה. הכסף פי על נוסף

חוצץ. הוא הרי בה, שנתקל משום מבטלו שאינו כיוון הרצפה, עם במינו מין הוא שהאבן פי על ואף בו58)שם. אין שמסייע
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אחר ּולקּדׁש לחזר צרי אינֹו - הּׁשמׁש ׁשּתעלה קדם ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹמקּדׁש
הּיֹום קּדׁש36ׁשהאיר עבֹודה בתחּלת ׁשהרי ;37. ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָ

.Èהּׁשרת מּכלי מאחד קּדׁש ואם הּכּיֹור. מּמי לקּדׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָמצוה
ּכׁשר זה הרי מקּדׁשין38- אינם החל ּכלי אבל ּבכלי39. קּדׁש . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּבחּוץ ּפסּולה.40ׁשרת עבֹודתֹו - ועבד ּבפנים חל ּבכלי אֹו ְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹ

מהן; אּלא הּׁשרת, ּכלי ּבתֹו אֹו הּכּיֹור ּבתֹו מקּדׁשין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָואין
ּבתֹוכֹו ולא - מּמּנּו ּובניו אהרן ורחצּו קּדׁש41ׁשּנאמר: ואם . ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

חּלל. לא - ועבד ְְִֵַָֹּבתֹוכֹו
.‡Èּבמעין אפּלּו מקוה, ּבמי ורגליו ידיו זה42הטּביל אין - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

מקּדׁשין הּקדׁש ּכלי ּובכל ּבכלי. ׁשּירחץ עד ּכלל, ,43קּדּוׁש ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
רביעית. ּבהן ׁשאין ּבין רביעית ּבהן ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָּבין

.·Èמי ּבין חּיים מים ּבין לקּדּוׁש, ּכׁשרים הּמימֹות ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָּכל
ּכּמים יהיּו אּלא מראיהן, יׁשּתּנה ׁשּלא ּובלבד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמקוה;

הּנרֹוק טיט לטבילה. וׁשֹותה44הּכׁשרים ׁשֹוחה ׁשהּפרה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ
למי45מּמּנּו הּמׁשלים ּכל הּכלל: זה ּכּיֹור. למי מׁשלים - ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּכּיֹור. למי מׁשלים - ְְְִִִֵֶַמקוה
.‚Èלקּדׁש מּכדי ּפחֹות אין ּבּכּיֹור? להיֹות צריכין מים ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָּכּמה

אלעזר והיּו ּובניו. אהרן ׁשּנאמר: ּכהנים. ארּבעה ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹמּמּנּו
ארּבעה הרי - עּמהם ּופינחס .46ואיתמר, ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ

.„Èהיּו וכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלינה, נפסלין ּכּיֹור ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמי
מעלין ּולמחר ּבמעין אֹו מקוה ּבמי אֹותֹו מׁשּקעים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָעֹוּׂשין?

ּבּבקר. יֹום ּבכל אֹותֹו ממּלאין אֹו ְְְִֶַַָֹאֹותֹו,

.ÂËהיה ּכמקוה - ׁשלמה ׁשעּׂשה ׁשל47הּים ׁשאּמה מּפני , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
מימיו היּו לא לפיכ עיטם, מעין ּבתֹוכֹו עֹוברת היתה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמים
הּכּיֹור. ממלאין היּו ּומּמּנּו הּכּיֹור, ּכמי ּבלינה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָנפסלין

.ÊËרגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו מּניח קּדּוׁש? מצות ְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָּכיצד
וׁשֹוחה הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית וידֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָהימנית,

ידים ּבקּדּוׁש חֹוצץ - ּבטבילה החֹוצץ וכל ואינֹו48ּומקּדׁש. . ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
ּכעבֹודה ׁשהּוא מפני יֹוׁשב, ּכׁשהּוא עבֹודה49מקּדׁש ואין , ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָ

לׁשרת. לעמד ׁשּנאמר: מעמד, ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאּלא
.ÊÈיֹוׁשב והּוא העֹובד ואינֹו50וכל ּפסּולה. ועבֹודתֹו חּלל, - ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָ

העֹוסק ּכל וכן היא. עּׂשה מּכלל ׁשּלֹו ׁשאזהרה מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלֹוקה,
על עֹומד ׁשּיהיה צרי - הּמקּדׁש מעבֹודת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבעבֹודה

חֹוצץ51הרצּפה דבר היה ואם ּכגֹון52. הּקרקע, ּובין ּבינֹו ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָ
חברֹו רגלי על אֹו ּבהמה אֹו ּכלים ּגּבי על -53ׁשעמד ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ

ּוב ידֹו ּבין חֹוצץ דבר היה אם וכן הּכליּפסּולה. ׁשעֹובד54ין ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
ּפסל. - ַָּבֹו

.ÁÈּבימין אּלא עבֹודה ּפסּולה,55ואין - ּבּׂשמאל עבד ואם . ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ
לֹוקה הרצּפה,56ואינֹו על אחת ורגלֹו הּכלי על אחת רגלֹו . ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָ

הרצּפה על אחת ורגלֹו האבן על אחת ּכל57רגלֹו רֹואין: - ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָֹ
- אחת רגלֹו על לעמד יכֹול האבן אֹו הּכלי יּנטל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשאּלּו

ּכׁשרה ּבימין58עבֹודתֹו קּבל ּפסּולה. עבֹודתֹו - לאו ואם , ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָ
מׁשּגיחין אין ׁשהמסּיע ּכׁשרה, עבֹודתֹו - מסּיעּתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּוּׂשמאל

ָָעליו.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

החמה.36) הנץ אחר ומכאן37)כלומר, יוחנן. ר' של הנ"ל המימרא על רבא דברי שם זבחים היא. היום עבודת תחילת שזו
הנ"ל מהסוגיא שהוכחנו יב, הלכה ומוספין תמידין מהלכת ב פרק להלן [וראה בלינה. פוסל החמה הנץ היה הנ"ל הסברא שלולא

השחר]. עלות אחרי הייתה הדשן לב)38)שתרומת מ, (שמות בתורה נאמר כלומר, שרת. כלי לרבות ירחצו אמרו: כב. בזבחים
מועד אהל אל "בבואם לו וסמוך ממנו", "ורחצו לא) (שם, למעלה נאמר כבר שהרי הוא ומיותר ירחצו", המזבח אל "ובקרבתם

שם). (רש"י המזבח" אל חול".39)ובקרבתם כלי למעוטי ממנו, מקום,40)"[ורחצו] לו הוקבע שהרי בפנים, לקדש שצריך
לרחצה". מים שמה ויתן המזבח ובין מועד אהל בין הכיור את "וישם "ממנו41)שנאמר נפשטה שלא בעיא היא כא. בזבחים

ועבד בתוכו קידש ואם ממנו, אלא לכתחילה יקדש לא נפשטה, שלא ומכיוון מתוכו". אפילו דילמא או בתוכו, ולא רחמנא אמר
ה). הלכה למעלה וראה משנה (כסף מספק עבודה מחלל אינו לטבילה42)מספק כשרים (שהן מערה במי "טבל כ: בזבחים

פסולה". עבודתו ועבד רש"י) - מכונסים במים טבילות, שרוב אלא חיים, למים הדין הכלים43)והוא "בכל כא: שם הוא כן
שיש הכיור מן שנוטל היינו מתוכו, בקודח שהמדובר שם בגמרא וביארו רביעית" בהם שאין בין רביעית בהם שיש בין מקדשים
עדיף אחר שרת כלי יהא שלא ממנו, מקדשים אין כן, לא שאם גדול, מכלי שבא כיוון ומקדש כהנים, ארבעה ממנו לקדש כדי בו

עצמו. כלי.44)מהכיור אל מכלי להוריקו שראוי דק למקוה.45)שהוא להשלים וכשר ממנו שותה והפרה עב. שאינו
נאמר46) שלא יט, ל, בשמות אחר פסוק הביא ורבינו לב, מ, שבשמות ובניו" ואהרן משה ממנו "ורחצו הפסוק הביאו שם בגמרא

זו פרשה שנאמרה בזמן שהרי קשה, הדבר אבל ארבעה. שיהיו כדי עמהם פינחס את לכלול הוצרך ולפיכך ובניו, אהרן אלא בו
כהנים? ששה או חמשה לקדש כדי מים יצטרכו לא למה כן ואם בחיים, ואביהו נדב היו עדיין שם) בירושלמי47)(בשמות

מעיטם". לו מושכת המים אמת הוא? כלי ולא ו) ד, הימיםֿב (דברי בו לכהנים לרחצה "והים ח: הלכה ג פרק בחולין48)יומא
במקדש". ורגלים ידים ובקידוש ידים בנטילת חוצץ בגוף בטבילה שחוצץ "דבר (או49)קו: לשרת" קרא "אמר שם: בזבחים

רש"י). - לשירות קידוש הוקש הרי לשרת, המזבח אל בחרתי50)בגשתם לעמידה - לשרת לעמוד קרא "אמר אמרו: כג: שם
לישיבה". הרצפה.51)ולא לבין רגליו בין חציצה, שום תהיה שלא הרצפה על וגם לעמוד, "הואיל52)שצריך אמרו: כד. שם

הנכנס תקדש "העזרה כי חוצץ". דבר יהא לא רצפה אף כו' חוצץ דבר יהא לא שרת כלי מה מקדשין, שרת וכלי מקדשת ורצפה
בהן". הנכנס הדבר שרת כלי שמקדשין כמו שאין53)בתוכה חבירו, רגל גבי על בעמידה - חוצץ אינו במינו שמין פי על ואף

חוצץ. במינו מין גם בכך, ה)54)דרכו ד, (ויקרא שנאמר שרת", כלי לבין הכהן) (=בין בינו חוצץ דבר יהא לא שרת "כלי שם
כהן. של בעצמו לקיחה שתהא - הכהן" באצבעו55)"ולקח החטאת מדם הכהן "ולקח כה) (שם, שנאמר ממה כן למדו שם.

שכלונת מכאן כד:), (שם הימנית" אצבעו את הכהן "וטבל טז) יד, (שם שנאמר בימין, אלא אינו אצבע שנאמר מקום וכל ן",
דווקא. בימין נתינה וכל בתורה.56)לקיחה מפורשת אזהרה בזה שאין בברייתא57)כיוון הוא וכן משנה. הכסף פי על נוסף

חוצץ. הוא הרי בה, שנתקל משום מבטלו שאינו כיוון הרצפה, עם במינו מין הוא שהאבן פי על ואף בו58)שם. אין שמסייע
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.ËÈהעזרה מאבני אבן ּבׁשעת59נתנּדדה עליה יעמד לא - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּכׁשרה, עבֹודתֹו - עבד ואם ּבארץ. ׁשּתחּבר עד ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻעבֹודה

עֹומדת. ּובמקֹומּה ְִִֶֶָהֹואיל

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

עֹובר,‡. מּום ּבין קבּוע מּום ּבין מּום, ּבֹו ׁשּיׁש ּכהן ֵֵֵֵֵֶַָָֹּכל
הּפרכת אל ׁשּנאמר: ולפנים; הּמזּבח מן לּמקּדׁש יּכנס ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹלא
אף לֹוקה, - ונכנס עבר ואם יּגׁש. לא הּמזּבח ואל יבא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹלא
עבֹודה, וחּלל ּפסל - ּבּמקּדׁש עבד ואם עבד. ׁשּלא ּפי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹעל
לא מּום בֹו יהיה אׁשר ׁשּנאמר: העבֹודה. על אף ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָֹולֹוקה
לעבֹודה. יקרב ׁשּלא זֹו ׁשאזהרה למדּו, הּׁשמּועה מּפי ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹיקרב.

ּכל·. ׁשּנאמר: ולֹוקה. ּפסל, - ׁשעבד עֹובר מּום ּבעל ְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכן
ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי יקרב. לא מּום ּבֹו אׁשר ְְְֲִִִִֶֶַָָָֹאיׁש

ל ּבמיתה,אזהרה ׁשעבדּו מּומין ּבעלי ואין עֹובר. מּום בעל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבלבד. ּבמלקּות ְְְִֶַַָאּלא

ואחד‚. ּברּיתֹו מּתחּלת ּבֹו ׁשהיּו אחד ּכּלן, הּמּומין ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻּכל
זה הרי - עֹוברין ׁשאינן ּבין עֹוברין ּבין ּכן, אחר ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשּנֹולדּו

ׁשּיעברּו. עד ֲֶַַָֹּפסּול
.„- עֹובר ּומּום יד; ׁשבר אֹו רגל ׁשבר ּכגֹון - קבּוע ְֵֶֶֶֶֶֶַָָמּום

הּכתּובין הּמּומין ולא החזזית. והיא יּלפת, אֹו ּגרב ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹּכגֹון
הּנראין הּמּומין ּכל אּלא ּבּכהנים, ׁשּפֹוסלין הן ּבלבד ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבּתֹורה
ואּלּו מקֹום. מּכל - מּום ּבֹו אׁשר ּכל ׁשּנאמר: ְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹּבּגּוף;

הן. ּדגמא ּבּתֹורה ְְִֵַַָָֻהּכתּובים
הּכהן‰. ּפֹוסלין ׁשהן מּומין יׁש הם: מּומין מיני ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָֹׁשלׁשה

ּבלבד ּבאדם ׁשּפֹוסלין מּומין [ויׁש מּלקרב. והּבהמה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמּלעבד
העין מראית מּפני אבל ּפֹוסלין, ׁשאין מּומין ויׁש ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּלעבד.]

עֹובד. אינֹו - מהן אחד ּבֹו ׁשּיׁש ּכהן ׁשּכל ְֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאמרּו:
.Âּבין ועבד, ּובבהמה ּבאדם ׁשּפֹוסל מּום ּבֹו ׁשּיׁש מי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכל

לֹוקה. - מזיד היה ואם ּפסּולה. עבֹודתֹו - ּבמזיד ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָּבׁשֹוגג
אף ועבד, לאדם המיחדין הּמּומין מן מּום ּבֹו ׁשּיׁש מי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻוכל
דבר ּבֹו היה ואם עבֹודתֹו. חּלל לא - לֹוקה ׁשהּוא ּפי ְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹעל
ועבֹודתֹו לֹוקה, אינֹו - העין מראית מּפני ׁשהם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמּדברים

ְֵָּכׁשרה.
.Êמּומין אבל ׁשּבּגלּוי; מּומין אּלא ּבאדם ּפֹוסל ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָאין

ׁשּלֹו טחֹול אֹו אדם ׁשל ּכליתֹו ׁשּנּטל ּכגֹון הּגּוף, ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּבחלל
ּכׁשרה. עבֹודתֹו - טרפה ׁשּנעּׂשה ּפי על אף מעיו, ׁשּנּקבּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו
ּכל אף ּבּגלּוי, אּלּו מה - יד ׁשבר אֹו רגל ׁשבר ֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:

ַָּבּגלּוי.
.Áלב ערל נכר ּבן ּכל ׁשּנאמר: נכר, ּכבן הּוא הרי - ְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָהערל

ּכזר ולֹוקה, עבֹודתֹו חּלל - ׁשעבד ערל ,לפיכ ּבּׂשר. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָוערל
מיתה. חּיב אינֹו אבל ֲִֵֶַַָָָָׁשעבד;

.Ëעד עֹובד, אינֹו - ּבעברה נׁשים נֹוּׂשא ׁשהיה ֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹּכהן
הפרה, לֹו יהיה ׁשּלא ּכדי רּבים, ּדעת על ּדין ּבית ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּיּדירּוהּו
מּטּמא היה אם וכן ּומגרׁש. ויֹורד ועֹובד לחטא; יֹוסיף ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹׁשּלא
ואם יּטּמא. ׁשּלא ּדין ּבבית עליו ׁשּיקּבל עד ּפסּול, - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלמתים
נּׂשּוי ׁשהּוא ּפי על אף ׁשּיקּבל, אֹו ׁשּיּדיר קדם ועבד ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעבר

עבֹודה. חּלל לא - ֲֲִֵֵַָָֹּבעברה
.È,לׁשעבר ּכׁשרה עבֹודתֹו - חלל ונמצא ונבּדק ׁשעבד ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכהן

יי ּבר ׁשּנאמר: חּלל; לא - עבד ואם להּבא. עֹובד ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואינֹו
ּתרצה. ׁשּבֹו חּלין אף - ּתרצה ידיו ּופעל ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֻחילֹו

.‡Èועּקר הּגזית, ּבלׁשּכת יֹוׁשבין היּו הּגדֹול ּדין ְְְְִִִִִֵַַַַָָָּבית
ּובֹודקין הּכהּנה, את ודנין יֹוׁשבין ׁשהיּו - הּתדיר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻמעּׂשיהם
- ּביחּוסֹו ּפסּול ׁשּנמצא ּכהן ּכל ּובמּומין. ּביֹוחסין ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָֹֹהּכהנים
מי וכל העזרה; מן ויֹוצא ׁשחֹורים ּומתעּטף ׁשחֹורים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָלֹובׁש
אחיו עם ּומׁשּמׁש ונכנס לבנים לֹובׁש - וכׁשר ׁשלם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשּנמצא

ֲִַֹהּכהנים.
.·Èּבלׁשּכת יֹוׁשב - מּום ּבֹו ונמצא ּביחּוסֹו ּכׁשר ׁשּנמצא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָמי

ּבּקד וחֹולק לּמערכה. עצים ּומתּלע אנׁשיהעצים עם ׁשים ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָ
הּקדׁשים מּקדׁש אלהיו לחם ׁשּנאמר: ואֹוכל, ׁשּלֹו אב ְֱֱֳִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּבית

יאכל. הּקדׁשים ֳִִֵַָֹּומן

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

וזהּו‡. חמּׁשים. - ּובבהמה ּבאדם הּפֹוסלים הּמּומין ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּכל
ְָָפרטן:

ּכדי·. אזנֹו סחּוס ׁשּנפּגם מי הן: ואּלּו ּבאזן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹחמּׁשה
אין - האזן לסחּוס הּמּקף העֹור אבל ּבּפגם. הּצּפרן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּתחּגר

נסּדק. ּבין נּקב ּבין מּום, ְִִֵֵַַּבֹו
חסר.‚. ׁשּלא ּפי על אף ׁשהּוא, ּבכל אזנֹו סחּוס ׁשּנסּדק ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹמי

,אר נקב ּבין עגל נקב ּבין ּככרׁשינה. אזנֹו סחּוס ׁשּנּקב ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹמי
ּכדי אזנֹו ׁשּיבׁשה מי מּום. זה הרי - לכרׁשינה מצטרף ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאם
לׁשּתים. ּכפּולה אזנֹו ׁשהיתה מי דם. ּתֹוציא ולא ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשּתּנקב
ּובלבד ּוכפּולֹות. נֹוטֹות להיֹותן אזניו ׁשּדר הּגדי, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָאפּלּו
אחד סחּוס אּלא לּה אין אם אבל סחּוסין; ׁשני לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָׁשּיהיּו

ּכׁשר. - ׁשּנכּפל אחד ּכגּוף הּוא ְְֲִֵֵֶֶַַָָוהרי
מריסי„. ריס ׁשּנּקב מי הן: ואּלּו עין, ׁשל ּבריס ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשלׁשה

ׁשהּוא. ּבכל עיניו מריסי ריס ׁשּנסּדק מי ׁשהּוא. ּבכל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעיניו
ׁשהּוא.] ּבכל עיניו מריסי ריס ׁשּנפּגם מּומין[מי ּוׁשלׁשה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּבּתֹורה. האמּור חרּוץ ּבכלל ְִֵַַָָָָאּלּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כי59)ממש. חייצא, דוודאי לך תיבעי לא לחברה דעתו דאין היכא מהו, עליה ועמד האבן נדלדלה אמי רבי "בעי שם בזבחים
דברי ומסתימת תלישא"? הא מיהא השתא דילמא או דמייא, דמחברה כמה לחברה דדעתו כיוון מאי, לחברה, דדעתו לך תיבעי
בנדלדלה אמי רבי הסתפק לא (שם) זוטי רבה דעת שלפי משום בדיעבד, חציצה זו אין לחברה, דעתו אין אם שאפילו נראה רבינו
שתי בין רבינו הכריע ולא לחברה, דעתו שאין פי על אף חציצה. אינה לעולם בנדלדלה כי מזה ונראה האבן, בנעקרה אלא האבן,

הספיקות. בכל כדרכו כשר, עמד ואם יעמוד, לא שלכתחילה פסק ולכן הללו, המקדש1)הלשונות בבית עבודה איסור בו יתבאר
קבוע. מום הוא ומה עובר. מום הוא ומום מום, בעל ובבהמה.1)לכהן באדם הפוסלים המומים יפרש

ycwnd z`ia zekld - lel` 'a iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבין‰. מעיניו ּבאחת ּבין העּור, הן: ואּלּו ּבעין, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָׁשמֹונה
אף מהן, ּבאחת אֹו עיניו ּבׁשּתי רֹואה ׁשאינֹו מי ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָמּׁשתיהן.
מים ׁשּירדּו מחמת ּכלל, ׁשּנּוי ּבהן נראה ׁשאין ּפי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעל
מהן ּבאחת אֹו ּבעיניו רֹואה ׁשאינֹו מי ראֹותיו. ּכנגד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָקבּועים
ׁשּבעינֹו מי קבּועים. סנורים ּבּה ׁשהיה מחמת ּברּורה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָראּיה
ּבעינֹו יתר ּבּׂשר ׁשּיצא מי רֹואה. ׁשהּוא ּפי על אף ענב, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכמֹו
ׁשל הּלבן ׁשּנמׁש מי עין. ׁשל הּׁשחֹור מן מעט ׁשחּפה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹעד
מערב הּׁשחֹור ׁשּנמצא עד ּבּׁשחֹור, מעט מּמּנּו ונכנס ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹעין
הּׁשחֹור מן יצא אם אבל ּבּתֹורה. האמּור ּתבּלּול והּוא ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹּבּלבן.
ׁשהיתה מי ּבּלבן. מּומין ׁשאין מּום; אינֹו - הּלבן ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָלתֹו
והּוא ּבּתֹורה. האמּור דק וזהּו הּׁשחֹור. ּבתֹו לבנה ְְְְְְֶַַַָָָָָָֻנקּדה
אֹו צפה היתה לא אם אבל הּׁשחֹור; ּגּבי על צפה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּתהיה
נקּדה היתה אם וכן מּום. אינֹו - ּבּׁשחֹור מׁשּקעת ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻֻׁשהיתה
מּומים ׁשאין מּום; אינֹו - צפה אפּלּו הּלבן, ּבתֹו ְְֲִִֵֵֶַָָָָָׁשחֹורה
זה אף - הּׁשחֹור ּבתֹו ׁשֹוקעת ׁשחֹורה נקּדה היתה ְְְְְֶַַַַַָָָָָָֻּבּלבן.
ּבּׁשחֹור ׁשחֹורה והיא הֹואיל צפה, היתה אם אבל דק. ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָנקרא

מּום. אינֹו -ֵ
.Âמּצד אפּלּו חטמֹו, ׁשּנּקב מי הן: ואּלּו ּבחטם, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשלׁשה

חטמֹו. ׁשּנפּגם מי חטמֹו. ׁשּנסּדק מי ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָאחד.
.Ê.מהן אחת אפּלּו ּׂשפתֹו, ׁשּנּקבה מי הן: ואּלּו ּבּפה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּׁשה

מּזר ׁשּתּסדק והּוא ּׂשפתֹו. ׁשּנסּדקה מי ּׂשפתֹו. ׁשּנפּגמה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָמי
הּתחּתֹון לחיֹו ׁשעצם מי ראׁשים. לׁשני ׁשּתחלק עד ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּלּה
ּגּופֹו מחמת נבלם ׁשּפיו מי ׁשהּוא. ּכל העליֹון על ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָעֹודף
ׁשּנּטל מי מּום. אינֹו - הרּוח מחמת נבלם אם אבל ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּוברּיתֹו.

לׁשֹונֹו. ׁשל המדּבר ְְֵֶַַֹרב
.Áהּגיד ׁשּנמע מי הן: ואּלּו הּזרע, ּבאיברי עּׂשר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשנים
ׁשּלֹוׁש הּביצים ׁשּנמעכּו מי נכרת. אֹו נּתק, אֹו נכּתת, אֹו ּלֹו, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַ

אחת אֹו נּתקּו אֹו מהן, אחת אֹו נכּתתּו אֹו מהן, אחת ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַאֹו
אחת, ּביצה אּלא לֹו ׁשאין מי מהן. אחת אֹו נכרתּו אֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמהן,
אחד. ּבכיס ּביציו ׁשּׁשתי מי ּכיסין. ׁשני לֹו ׁשּיׁש ּפי על ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאף

האנּדרֹוגינֹוס. ְְְִַַָֻהּטמטּום.
.Ëׁשּנׁשמטה ּומי הּפּסח. הן: ואּלּו ּוברגלים, ּבּידים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּׁשה

ּגבֹוהה מּירכֹותיו ׁשאחת מי ּבּתֹורה. האמּור ּׂשרּוע הּוא ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָירכֹו.
מי נּכר. ׁשּיהיה והּוא ידֹו. עצם ׁשּנׁשּבר מי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָמחברּתּה.
נּכר ׁשאינֹו ּפי על אף נּכר. ׁשּיהיה והּוא רגלֹו. עצם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּנׁשּבר
ׁשרגליו מי מּום. זה הרי - ּכׁשּיהּל נּכר אם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכׁשעֹומד,
מחמת מבּלמֹות היּו אם אבל ּוברּיתן. עצמן מחמת ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָֻֻמבּלמֹות

מּום. אינֹו - ֵַָהרּוח
.Èּבֹו ׁשּיׁש מי הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל להיֹות ראּויין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָארּבעה

ּבֹו ׁשּיׁש מי ּבּתֹורה. האמּור הּגרב וזהּו ׁשהּוא. ּכל יבׁש ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּגרב
מי ּבּתֹורה. האמּורה יּבלת הּוא וזה עצם. ּבּה ׁשּיׁש ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָיּבלת

ּוכעּורה. קׁשה חזזית והיא ׁשהיא, ּכל מצרית חזזית ּבֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶָָָָָָׁשּיׁש
ּבּתֹורה. האמּורה יּלפת היא ְֲִֶֶַַָָָוזֹו

.‡Èוהּוא מּום, זה הרי - חריץ ּבֹו ׁשּנחרץ ׁשּבּגלּוי עצם ְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכל
עצמֹות ּבכלל הּצלעֹות ואין ּבּתֹורה. האמּור חרּוץ ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבכלל

ֶַָׁשּבּגלּוי.
.·Èהּזקן הן: ואּלּו אחרים, מּומין ׁשלׁשה ׁשם יׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָועֹוד

ּכׁשהּוא החֹולה עֹומד. ּכׁשהּוא ורֹועד רֹותת להיֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַׁשהּגיע
ּבאדם ּכׁשר - הּטרפה אבל ּכחֹו. וכׁשלֹון חליֹו מּפני ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָֹרֹועד
ּבבהמה. ּופסּול ּבאדם ּכׁשר - דפן יֹוצא וכן ּבבהמה. ְְְְִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָֹּופסּול

.‚Èּגּופֹו ּכל וׁשף רֹוחץ - ּבזעתֹו מזהם ׁשהּוא וכהן ְְְְְֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹהמזהם.
זנּגביל אֹו ּפלּפל ּבפיו נֹותן - רע ּפיו ריח היה ועֹובד. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּבבּׂשם
- ּפיו ּבזהּום אֹו זעתֹו ּבזהּום עבד ואם ועֹובד. ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָוכּיֹוצא

ּכּלם. מּומין הּבעלי אּלּו ּכׁשאר עבֹודתֹו, חּלל ְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָֻהרי

ה'תשע"א אלול ב' חמישי יום
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ּפרטן:‡. וזהּו ּתׁשעים. - ּבאדם המיחדין הּמּומין ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֻּכל
למּטה ׁשֹוקע קדקדֹו ׁשאמצע מי הן: ואּלּו ּבראׁש, ְְְְְֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשמֹונה
ּכמֹו למעלה עֹולה קדקדֹו ׁשאמצע מי ּבידֹו. ׁשּדחקֹו ְְְְְְְְֳִֶֶֶֶַַָָָָּכמֹו
מי מּקבת. ּכמֹו ּפניו ּכנגד יֹוצא ראׁשֹו ׁשּפאת מי ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּביצה.
ויֹוצא רחב ׁשראׁשֹו מי ערּפֹו. ּכנגד מאחֹוריו יֹוצא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹׁשראׁשֹו
הּלפת ראׁש ּכמֹו צּוארֹו על ראׁשֹו ׁשּתמצא עד ּומּכאן, ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹמּכאן
ואם עּקר. ּכל ּׂשער ראׁשֹו ּבכל ׁשאין הּקרח ׁשּלֹו. העלין ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעל
ּכׁשר. - לאזן מאזן מאחֹוריו מּקפת ּׂשער ׁשל ׁשיטה ּבֹו ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹֻיׁש
ּוׁשאר ּבלבד, מּלפניו לאזן מאזן מּקיף הּׂשער ׁשהיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמי
ׁשּלֹו הּׂשער ׁשהיה מי ּפסּול. הּוא הרי - הּוא קרח ֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהראׁש
ּׂשער ׁשם ואין ּומאחריו מּלפניו סביב הראׁש ּכל את ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹמּקיף

ּופסּול. קרח זה ּגם - ְֵֵֶֶַַַָָּבאמצע
עד·. הרּבה ׁשֹוקע ׁשּצּוארֹו מי הם: ואּלּו ּבּצּואר, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָׁשנים

אר ׁשּצּוארֹו מי ּכתפיו. על מּנח הּוא ּכאּלּו ראׁשֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשּנמצא
ּכתפיו. מּבין ּכׁשמּוט ׁשּנראה עד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָהרּבה

הרּבה.‚. קטּנֹות אזניו ׁשּׁשתי מי הן: ואּלּו ּבאזן, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹארּבעה
ׁשאזניו מי לספֹוג. ּדֹומֹות נפּוחֹות, אזניו ׁשּׁשתי מדלּדלֹותמי ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻ

ּבמראה מחברּתּה מׁשּנה מאזניו ׁשאחת מי .2למּטה. ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
ּבּגבינים„. ּבגביניו.3חמּׁשה ּׂשער לֹו ׁשאין מי הן: ואּלּו , ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

לֹו ׁשאין מי ׁשֹוכבין. ׁשּגביניו מי ּבּתֹורה. האמּור גּבן ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָוהּוא
אחד גבין ׁשאחד4אּלא מי ׁשנים. על יתר גבינין לֹו ׁשּיׁש מי . ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשל ּוּׂשערֹו אר זה ׁשל ׁשּׂשערֹו ּבין מחברֹו. מׁשּנה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻמּגביניו
לבן הּׁשני ׁשל ּוּׂשערֹו ׁשחֹור אחד ׁשל ׁשּׂשערֹו ּבין קצר, ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָזה

ּפסּול זה הרי - זה ׁשּנּוי ּביניהם ויׁש הֹואיל אדם, .5אֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לבדו.1) באדם המיוחדים המומים בו כגון2)מפרש לזה זה שדומים אברים בגוף שיש "וידוע לשונו: וזה שם המשנה ובפירוש
הוא האיש הרי וכו', כגון שינוי אותו שיהא דבר באיזה שינוי לחבירו אחד בין וכשיהיה וזולתן העיניים וגבות והאזניים העיניים
שניים, דוס: שניים, זוג: ו"פירוש שינוי" בהן שיהא ראויין שאין הדברים בשני שינוי בעל עניינו זגדס ויקרא זוגדס מום בעל

עניינים. בשני - הזוג העיניים.3)כלומר, אחד.4)בגבות כגבין ונראים לחוטם ממעל יחד מתחברים הגבינים שני כלומר,
אהרן.5) של בזרעו שווה שאינו מטעם אלא מום, מטעם ואינם בתורה, מפורשים אינם שהרי מדרבנן, אלא אינו זה פסול כי ייתכן
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ּבין‰. מעיניו ּבאחת ּבין העּור, הן: ואּלּו ּבעין, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָׁשמֹונה
אף מהן, ּבאחת אֹו עיניו ּבׁשּתי רֹואה ׁשאינֹו מי ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָמּׁשתיהן.
מים ׁשּירדּו מחמת ּכלל, ׁשּנּוי ּבהן נראה ׁשאין ּפי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעל
מהן ּבאחת אֹו ּבעיניו רֹואה ׁשאינֹו מי ראֹותיו. ּכנגד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָקבּועים
ׁשּבעינֹו מי קבּועים. סנורים ּבּה ׁשהיה מחמת ּברּורה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָראּיה
ּבעינֹו יתר ּבּׂשר ׁשּיצא מי רֹואה. ׁשהּוא ּפי על אף ענב, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכמֹו
ׁשל הּלבן ׁשּנמׁש מי עין. ׁשל הּׁשחֹור מן מעט ׁשחּפה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹעד
מערב הּׁשחֹור ׁשּנמצא עד ּבּׁשחֹור, מעט מּמּנּו ונכנס ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹעין
הּׁשחֹור מן יצא אם אבל ּבּתֹורה. האמּור ּתבּלּול והּוא ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹּבּלבן.
ׁשהיתה מי ּבּלבן. מּומין ׁשאין מּום; אינֹו - הּלבן ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָלתֹו
והּוא ּבּתֹורה. האמּור דק וזהּו הּׁשחֹור. ּבתֹו לבנה ְְְְְְֶַַַָָָָָָֻנקּדה
אֹו צפה היתה לא אם אבל הּׁשחֹור; ּגּבי על צפה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּתהיה
נקּדה היתה אם וכן מּום. אינֹו - ּבּׁשחֹור מׁשּקעת ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻֻׁשהיתה
מּומים ׁשאין מּום; אינֹו - צפה אפּלּו הּלבן, ּבתֹו ְְֲִִֵֵֶַָָָָָׁשחֹורה
זה אף - הּׁשחֹור ּבתֹו ׁשֹוקעת ׁשחֹורה נקּדה היתה ְְְְְֶַַַַַָָָָָָֻּבּלבן.
ּבּׁשחֹור ׁשחֹורה והיא הֹואיל צפה, היתה אם אבל דק. ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָנקרא

מּום. אינֹו -ֵ
.Âמּצד אפּלּו חטמֹו, ׁשּנּקב מי הן: ואּלּו ּבחטם, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשלׁשה

חטמֹו. ׁשּנפּגם מי חטמֹו. ׁשּנסּדק מי ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָאחד.
.Ê.מהן אחת אפּלּו ּׂשפתֹו, ׁשּנּקבה מי הן: ואּלּו ּבּפה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּׁשה

מּזר ׁשּתּסדק והּוא ּׂשפתֹו. ׁשּנסּדקה מי ּׂשפתֹו. ׁשּנפּגמה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָמי
הּתחּתֹון לחיֹו ׁשעצם מי ראׁשים. לׁשני ׁשּתחלק עד ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּלּה
ּגּופֹו מחמת נבלם ׁשּפיו מי ׁשהּוא. ּכל העליֹון על ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָעֹודף
ׁשּנּטל מי מּום. אינֹו - הרּוח מחמת נבלם אם אבל ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּוברּיתֹו.

לׁשֹונֹו. ׁשל המדּבר ְְֵֶַַֹרב
.Áהּגיד ׁשּנמע מי הן: ואּלּו הּזרע, ּבאיברי עּׂשר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשנים
ׁשּלֹוׁש הּביצים ׁשּנמעכּו מי נכרת. אֹו נּתק, אֹו נכּתת, אֹו ּלֹו, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַ

אחת אֹו נּתקּו אֹו מהן, אחת אֹו נכּתתּו אֹו מהן, אחת ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַאֹו
אחת, ּביצה אּלא לֹו ׁשאין מי מהן. אחת אֹו נכרתּו אֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמהן,
אחד. ּבכיס ּביציו ׁשּׁשתי מי ּכיסין. ׁשני לֹו ׁשּיׁש ּפי על ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאף

האנּדרֹוגינֹוס. ְְְִַַָֻהּטמטּום.
.Ëׁשּנׁשמטה ּומי הּפּסח. הן: ואּלּו ּוברגלים, ּבּידים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּׁשה

ּגבֹוהה מּירכֹותיו ׁשאחת מי ּבּתֹורה. האמּור ּׂשרּוע הּוא ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָירכֹו.
מי נּכר. ׁשּיהיה והּוא ידֹו. עצם ׁשּנׁשּבר מי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָמחברּתּה.
נּכר ׁשאינֹו ּפי על אף נּכר. ׁשּיהיה והּוא רגלֹו. עצם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּנׁשּבר
ׁשרגליו מי מּום. זה הרי - ּכׁשּיהּל נּכר אם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכׁשעֹומד,
מחמת מבּלמֹות היּו אם אבל ּוברּיתן. עצמן מחמת ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָֻֻמבּלמֹות

מּום. אינֹו - ֵַָהרּוח
.Èּבֹו ׁשּיׁש מי הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל להיֹות ראּויין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָארּבעה

ּבֹו ׁשּיׁש מי ּבּתֹורה. האמּור הּגרב וזהּו ׁשהּוא. ּכל יבׁש ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּגרב
מי ּבּתֹורה. האמּורה יּבלת הּוא וזה עצם. ּבּה ׁשּיׁש ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָיּבלת

ּוכעּורה. קׁשה חזזית והיא ׁשהיא, ּכל מצרית חזזית ּבֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶָָָָָָׁשּיׁש
ּבּתֹורה. האמּורה יּלפת היא ְֲִֶֶַַָָָוזֹו

.‡Èוהּוא מּום, זה הרי - חריץ ּבֹו ׁשּנחרץ ׁשּבּגלּוי עצם ְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכל
עצמֹות ּבכלל הּצלעֹות ואין ּבּתֹורה. האמּור חרּוץ ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבכלל

ֶַָׁשּבּגלּוי.
.·Èהּזקן הן: ואּלּו אחרים, מּומין ׁשלׁשה ׁשם יׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָועֹוד

ּכׁשהּוא החֹולה עֹומד. ּכׁשהּוא ורֹועד רֹותת להיֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַׁשהּגיע
ּבאדם ּכׁשר - הּטרפה אבל ּכחֹו. וכׁשלֹון חליֹו מּפני ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָֹרֹועד
ּבבהמה. ּופסּול ּבאדם ּכׁשר - דפן יֹוצא וכן ּבבהמה. ְְְְִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָֹּופסּול

.‚Èּגּופֹו ּכל וׁשף רֹוחץ - ּבזעתֹו מזהם ׁשהּוא וכהן ְְְְְֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹהמזהם.
זנּגביל אֹו ּפלּפל ּבפיו נֹותן - רע ּפיו ריח היה ועֹובד. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּבבּׂשם
- ּפיו ּבזהּום אֹו זעתֹו ּבזהּום עבד ואם ועֹובד. ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָוכּיֹוצא

ּכּלם. מּומין הּבעלי אּלּו ּכׁשאר עבֹודתֹו, חּלל ְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָֻהרי

ה'תשע"א אלול ב' חמישי יום

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּפרטן:‡. וזהּו ּתׁשעים. - ּבאדם המיחדין הּמּומין ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֻּכל
למּטה ׁשֹוקע קדקדֹו ׁשאמצע מי הן: ואּלּו ּבראׁש, ְְְְְֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשמֹונה
ּכמֹו למעלה עֹולה קדקדֹו ׁשאמצע מי ּבידֹו. ׁשּדחקֹו ְְְְְְְְֳִֶֶֶֶַַָָָָּכמֹו
מי מּקבת. ּכמֹו ּפניו ּכנגד יֹוצא ראׁשֹו ׁשּפאת מי ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּביצה.
ויֹוצא רחב ׁשראׁשֹו מי ערּפֹו. ּכנגד מאחֹוריו יֹוצא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹׁשראׁשֹו
הּלפת ראׁש ּכמֹו צּוארֹו על ראׁשֹו ׁשּתמצא עד ּומּכאן, ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹמּכאן
ואם עּקר. ּכל ּׂשער ראׁשֹו ּבכל ׁשאין הּקרח ׁשּלֹו. העלין ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעל
ּכׁשר. - לאזן מאזן מאחֹוריו מּקפת ּׂשער ׁשל ׁשיטה ּבֹו ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹֻיׁש
ּוׁשאר ּבלבד, מּלפניו לאזן מאזן מּקיף הּׂשער ׁשהיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמי
ׁשּלֹו הּׂשער ׁשהיה מי ּפסּול. הּוא הרי - הּוא קרח ֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהראׁש
ּׂשער ׁשם ואין ּומאחריו מּלפניו סביב הראׁש ּכל את ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹמּקיף

ּופסּול. קרח זה ּגם - ְֵֵֶֶַַַָָּבאמצע
עד·. הרּבה ׁשֹוקע ׁשּצּוארֹו מי הם: ואּלּו ּבּצּואר, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָׁשנים

אר ׁשּצּוארֹו מי ּכתפיו. על מּנח הּוא ּכאּלּו ראׁשֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשּנמצא
ּכתפיו. מּבין ּכׁשמּוט ׁשּנראה עד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָהרּבה

הרּבה.‚. קטּנֹות אזניו ׁשּׁשתי מי הן: ואּלּו ּבאזן, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹארּבעה
ׁשאזניו מי לספֹוג. ּדֹומֹות נפּוחֹות, אזניו ׁשּׁשתי מדלּדלֹותמי ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻ

ּבמראה מחברּתּה מׁשּנה מאזניו ׁשאחת מי .2למּטה. ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
ּבּגבינים„. ּבגביניו.3חמּׁשה ּׂשער לֹו ׁשאין מי הן: ואּלּו , ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

לֹו ׁשאין מי ׁשֹוכבין. ׁשּגביניו מי ּבּתֹורה. האמּור גּבן ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָוהּוא
אחד גבין ׁשאחד4אּלא מי ׁשנים. על יתר גבינין לֹו ׁשּיׁש מי . ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשל ּוּׂשערֹו אר זה ׁשל ׁשּׂשערֹו ּבין מחברֹו. מׁשּנה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻמּגביניו
לבן הּׁשני ׁשל ּוּׂשערֹו ׁשחֹור אחד ׁשל ׁשּׂשערֹו ּבין קצר, ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָזה

ּפסּול זה הרי - זה ׁשּנּוי ּביניהם ויׁש הֹואיל אדם, .5אֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לבדו.1) באדם המיוחדים המומים בו כגון2)מפרש לזה זה שדומים אברים בגוף שיש "וידוע לשונו: וזה שם המשנה ובפירוש
הוא האיש הרי וכו', כגון שינוי אותו שיהא דבר באיזה שינוי לחבירו אחד בין וכשיהיה וזולתן העיניים וגבות והאזניים העיניים
שניים, דוס: שניים, זוג: ו"פירוש שינוי" בהן שיהא ראויין שאין הדברים בשני שינוי בעל עניינו זגדס ויקרא זוגדס מום בעל

עניינים. בשני - הזוג העיניים.3)כלומר, אחד.4)בגבות כגבין ונראים לחוטם ממעל יחד מתחברים הגבינים שני כלומר,
אהרן.5) של בזרעו שווה שאינו מטעם אלא מום, מטעם ואינם בתורה, מפורשים אינם שהרי מדרבנן, אלא אינו זה פסול כי ייתכן



ycwndפד z`ia zekld - lel` 'a iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכלל‰. ּׂשער לֹו ׁשאין מי הן: ואּלּו העין, ּבריס ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָארּבעה
עיניו מעּבה6ּבריסי מרּבה עיניו ריסי ׁשּׂשער מי מי7. הרּבה. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻֻ

ּכגֹון אחר. ריס מּׂשער מׁשּנה עיניו מריסי אחד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשּׂשער
נֹוׁשר ׁשאחד אֹו לבן, ואחד ׁשחֹור מי8ׁשאחד מעּבה. והּׁשני ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ּכל ּכׁשאר הרּבה נפּתחֹות ואינן מעט סגּורֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשעפעּפיו
ָָָהאדם.

.Âלמעלה עיניו ׁשּתי ׁשהיּו מי הן: ואּלּו ּבעינים, עּׂשר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָאחד
ׁשּתי ׁשהיּו מי מּפּדחּתֹו. קרֹובֹות להם, הראּוי הּמקֹום ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָמן
עגּלֹות עיניו ׁשּתי ׁשהיּו מי להם. הראּוי מּמקֹום למּטה ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֻעיניו
ׁשעיניו מי העינים. ּכׁשאר מעט ּבאר נמׁשכֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹואינם
ּבעת מסּתּכל ׁשהּוא ּוכמי הּנמר ּכעיני יֹוצאֹות והן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָמּוזרֹות
מי עגל. ּכׁשל הרּבה ּגדֹולֹות ׁשעיניו מי הרּבה. ּכעס ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּכֹועס
מי ּתמיד. זֹולפֹות ׁשּדמעיו מי אּוז. ּכׁשל קטּנֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשעיניו
עינֹו מּזנב אֹו החטם, מּכנגד עינֹו מראׁש נמׁשכת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹׁשּלחלּוחית
ּבׁשעה מעט ועֹוצמן עיניו ריסי ׁשּמקּבץ מי צדעיו. ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמּצד
מי ּבראּיה. לדקּדק רֹוצה ׁשהּוא ּבׁשעה אֹו אֹור ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשרֹואה
העלּיה ואת החדר את ׁשרֹואה עד מערּבבת עינֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשראּית
ּכאּלּו ונראה חברֹו עם ׁשּידּבר ּבעת זה ּדבר ויּודע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכאחת.
מחברּתּה, מׁשּנה מעיניו ׁשאחת מי אחר. ּבאיׁש מסּתּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּוא
ואחת ׁשחֹורה אחת ׁשהיתה ּכגֹון ּבמראה. ּבין ּבמקֹומּה ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבין
ׁשּתיהן ּבין ויׁש הֹואיל ּגדֹולה, ואחת קטּנה אחת אֹו ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָּפתּוכה,

ּפסּול. - מקֹום מּכל ִִָָָׁשּנּוי
.Êעל אף ׁשֹוקע, חטמֹו ׁשעּקר מי הן: ואּלּו ּבחטם, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּׁשה

ּבּתֹורה. האמּור חרּום וזה ּכאחת. עיניו ׁשּתי ּכֹוחל ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּפי
נֹוטף חטמֹו ׁשעקץ מי למעלה. ּבֹולט חטמֹו ׁשאמצע ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמי
גדֹול ׁשחטמֹו מי אחד. לצד עקם ׁשחטמֹו מי ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹלמּטה.
אֹותֹו? מׁשערין וכיצד מאיבריו. קטן ׁשחטמֹו מי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָמאיבריו.
קטן אֹו מּמּנה גדֹול חטמֹו היה אם ידֹו. ׁשעל קטּנה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבאצּבע

מּום. זה הרי - ֲִֵֶֶָמּמּנה
.Áעֹודפת העליֹונה ׁשּׂשפתֹו מי הן: ואּלּו ּבּׂשפתים, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשלׁשה

העליֹונה. על עֹודפת הּתחּתֹונה ׁשּׂשפתֹו מי הּתחּתֹונה. ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעל
מּפיו. יֹורד ורירֹו רפּוי ׁשּפיו ְִִִִִֵֶָמי

.Ëׁשּטּבּורֹו מי צבה. ׁשּכרסֹו מי הן: ואּלּו ּבּבטן, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשלׁשה
על ׁשֹוכבין ׁשּדּדיו מי אדם. ּבני ּכׁשאר ׁשֹוקע ואינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָיֹוצא

אּׁשה. ּכדּדי ְְִִֵַָּבטנֹו
.Èׁשּיצאתה מי עקּמה. ׁשּׁשדרתֹו מי הן: ואּלּו ּבּגב, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשלׁשה

אֹו לּפנים נכנסה אֹו לחּוץ ׁשּבלטה ּבין מּׁשדרתֹו. ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻחליא
ּבגּבֹו ּבּׂשר ׁשּתפח מי חטֹוטרת. ּבעל וזהּו לּצדדין. ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָנטתה
- מּמקֹומּה חליא זזה ׁשּלא ּפי על אף ּכחטֹוטרת, ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻונעּׂשה

מּום. זה ֲֵֶהרי
.‡Èיתרה אצּבע ּבידֹו ׁשּיׁש מי הן: ואּלּו ּבּידים, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּׁשה

היתרה את חת ואם וׁשׁש. ׁשׁש היּו אפּלּו ידיו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבאצּבעֹות
ׁשחסר מי ּפסּול. - חתכּה אפּלּו עצם, ּבּה היה ואם ּכׁשר. -ְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָ
מן למּטה עד קלּוטֹות ידיו אצּבעֹות ׁשּׁשתי מי מּידֹו. ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָאצּבע
ּפרק זה ּבאי ּכׁשר. - הּפרק עד והפריׁשן חתכן ואם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּפרק.
ׁשאצּבעֹותיו מי הּיד. לכף הּסמּו ראׁשֹון ּבפרק ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָאמרּו?
ׁשהּוא מי מּגּודלֹו. יֹוצאת ׁשּפּקה מי זֹו. ּגּבי על זֹו ְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻמרּכבֹות

ימינֹו יד ּכׁשר9אּטר - ידיו ּבׁשּתי ׁשֹולט היה ואם .10. ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָ
.·Èּגדֹול הּביצים ׁשּכיס מי הן: ואּלּו הּזרע, ּבאיברי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָארּבעה

עד אר ׁשּלֹו ׁשהּגיד מי לארכּבֹותיו. ׁשּמּגיע עד ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻואר
ׁשל הּכיס והם אׁשכיו, ׁשּנמרחּו מי לארכּבֹותיו. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּמּגיע
האמּור אׁש מרֹוח והּוא ּבאׁשכיו. ׁשהרּוח מי ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָּביצים.

ַָּבּתֹורה.
.‚Èׁשּׁשֹוקיו מי הן: ואּלּו ּוברגלים, ּבּׁשֹוקים עּׂשר ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָחמּׁשה

ארכּבֹותיו ואין לרגל רגל ׁשּמחּבר עד זֹו11עקּמֹות, נֹוגעֹות ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻֻ
ׁשּלמעלה העגל העצם היא והּפּקה יֹוצאת. ׁשּפּקתֹו מי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבזֹו.
הּנׁשים. ּבּה ׁשּטוֹות לּפּקה דֹומה והּוא ּפנים, מּצד העקב ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמן
הּוא ּכאּלּו הּׁשֹוק ׁשּנמצא עד לאחֹוריו, יֹוצא ׁשעקבֹו ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָמי
על אף אּוז, ּכׁשל רחבֹות ׁשּפרסֹותיו מי עֹומד. רגלֹו ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָּבאמצע
מי מּגּודלֹו. יֹוצאה ׁשּפּקה מי אּוז. ּכׁשל קלּוטֹות ׁשאינן ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּפי
- חתכּה ואם וׁשׁש. ׁשׁש אפּלּו יתרה, אצּבע ּברגלֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּיׁש
מאצּבעֹות אחת ׁשחסר מי עצם. בּה יהיה ׁשּלא והּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּכׁשר.
ׁשהיּו מי זֹו. ּגּבי על זֹו מרּכבֹות ׁשאצּבעֹותיו מי ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻרגליו.
עד היּו ואם הּפרק. מן למּטה עד קלּוטֹות רגליו ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָאצּבעֹות
ׁשוה, כּלּה ׁשרגלֹו מי ּכׁשר. - והפריׁשן ׁשחתכן אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻהּפרק,
חתיכה היא ּוכאּלּו עקבֹו ּכרחב אצּבעֹותיו ּפס רחב ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּנמצא
ׁשּיׁש רגלֹו ּפס ׁשּנמצא למּגל, ּדֹומה עקּמה, ׁשרגלֹו מי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשוה.
מי הּקׁשת. ראׁשי ׁשני הם ּכאּלּו עקבֹו עם האצּבעֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו
הארץ, מעל ּגבֹוּה אמצעּה ׁשּיהיה והּוא חלּולה. ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשרגלֹו
רגליו. אצּבעֹות ועל עקבֹו על עֹומד - ּכׁשעֹומד ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָונמצא
ּבארכּבֹותיו ׁשּמּקיׁש מי .ׁשּמהּל ּבעת ּבקרסּליו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻהּמּקיׁש

ימינֹו ּברגל אּטר ׁשהּוא מי .ׁשּמהּל .12ּבעת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַ
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ראה6) עין, מראית משום אלא זה אין השרשים נשתיירו אם אבל שבברייתא, "תמיר" והוא השרשים, אפילו נשתיירו לא כלומר,
עין". מראית מפני פסול עיניו ריסי "ושנשרו במשנה: מג: מעובה.7)שם או אין8)כלומר, כלומר, ל"דליל", שהכוונה כנראה

שערות. כמה נשרו כאילו ונראה "סמיך", פסול".9)השער ברגל בין ביד בין "איטר מה: שם ברייתא ימינו. רגל איטר כן וכמו
דבריו, ולפי כד.)". (זבחים ימין אלא אינו וכהן אצבע שנאמר מקום כל אצבעו, וטבל דכתיב פסול ביד "איטר שם: רש"י וכתב
פסול שאינו נראה מיומנת), (שהיא שמאלו ביד עבד אם אבל שמאלית). (שהיא ימינו ביד עבד אם רק וזהו עבודתו, חילל עבד אם
אבל עבודתו. מחלל אינו אהרן, של בזרעו שווה שאינו ומכיוון מום, משום לוקה אלא שלו, ידֿימינו זוהי שהרי "שמאל", משום
הרי אלא ימין, ביד עבד סוף סוף שהרי "שמאל", מטעם פסול אינו שמאלית), (שהיא ימינו ביד עבד אם שאף נראה, רבינו מדברי

חילל. לא עבד שאם לאדם, המיוחד מום בעל ...10)הוא מכשירין", וחכמים פוסל רבי ידיו בשתי "השולט במשנה: מה. שם
(התחילה בשמאל אתחלא בריותא (=חכמים) סבר ומר ימין) ביד חולשה (=התחילה בימין אתחלא כחישותא (=רבי) סבר מר

כחכמים. ופסק שמאל)", ביד וחוזק ברגל12)ברכיו.11)הבראה ואיטר שם: רש"י ופירש פסול" ברגל בין ביד בין "איטר
בימין. שעיקרה עמידה שאר כדרך כתיב, ולשרת לעמוד כו'

ycwnd z`ia zekld - lel` 'a iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.„Èּגדֹול ׁשּגּופֹו מי הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל ְְְִֵֵֶַַָָָָארּבעה
הּנּנס,13מאיבריו ּביֹותר. האר מאיבריו. קטן ׁשּגּופֹו מי . ְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹ

העם. מּׁשאר מפלגין ׁשּיהיּו עד ּביֹותר. הּקצר ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻוהּוא
.ÂËּביֹותר הּלבן הּכּוׁשי. הן: ואּלּו הּבּׂשר, ּבעֹור ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָׁשמֹונה

ׁשּנׁשּתּנה טהֹורים. נגעים ּבעלי ּכּׁשני. האדם גבינה. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכמֹו
ּדבר מחמת העֹור ׁשּנׁשּתּנה הּבהק; ּכמֹו עצמֹו, מחמת ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהעֹור
מי טהֹורין. נגעים ּבכלל וזה הּמכוה. צרבת ּכגֹון ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָאחר,
ׁשאינּה ּפי על אף ּׂשער, ּבּה ׁשּיׁש ׁשּומא ּפניו ּבעֹור ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהיתה

ּפניו ּבעֹור ׁשהיתה מי ׁשהּוא. ּכל אּלא ּכאיסרּכאיסר ׁשּומא ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָָ
אֹו והּבּׂשר, העֹור ׁשּיּדלּדל והּוא הּדלּדּולין. ּבעלי יֹותר. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָאֹו
מּכל ׁשּיהיה מקֹום זה ּבאי ׁשּנּדלּדל ּבעֹור ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּלחלּוחית

מּום. זה הרי - ֲֵֶַהּגּוף
.ÊË:הן ואּלּו אחרים, מּומין ארּבעה ּבאדם ׁשם יׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָועֹוד

רעה ׁשרּוח מי רּבים. לימים אפּלּו והּנכּפה, הּׁשֹוטה. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהחרׁש.
ידּועים. ּבעּתים אֹו ּתמיד ְְְֲִִִִַַָמבעתּתּו

.ÊÈ.וארּבעים מאה ּבּכהנים הּפֹוסלים הּמּומין ּכל ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹנמצאּו
ּבאזנים. ותׁשעה ּבּצּואר. ּוׁשנים ּבראׁש. ׁשמֹונה ּכללם: ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֹוזהּו
ּבעינים. עּׂשר ותׁשעה העין. ּבריס וׁשבעה ּבּגבינים. ְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָוחמּׁשה
ּבּגב. ּוׁשלׁשה ּבּבטן. ּוׁשלׁשה ּבּפה. ותׁשעה ּבחטם. ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹותׁשעה
ּברגלים. ועּׂשרים הּזרע. ּבאיברי עּׂשר וׁשּׁשה ּבּידים. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָוׁשבעה
ּבכח וׁשבעה הּבּׂשר. ּבעֹור ּוׁשמֹונה הּגּוף. ּבכל ְְְְְְְִַַַָָָָָָֹּוׁשמֹונה
מּפני ּפסלּו ואּלּו אחד. אחד ּכּלן נפרטּו ּוכבר וריחֹו. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻהּגּוף
ׁשּנׁשאר ּפי על אף עיניו, ריסי ׁשּנׁשרּו מי העין: ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמראית

ׁשּניו. ׁשּנּטלּו ּומי ּבעּקרן. ְְִִִִֵֶַָָָָהּׂשער

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּבידי‡. מיתה וחּיב ּפסּולה, עבֹודתֹו - ּבּמקּדׁש ׁשעבד ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָזר
למדּו, הּׁשמּועה מּפי יּומת. הּקרב והּזר ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשמים.
וזר עליו: הזהיר והיכן לעבֹודה. לּקרב אּלא זה חּיּוב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשאין
הּזכרים. אהרן מּזרע ׁשאינֹו ּכל זר? זהּו אי אליכם. יקרב ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹלא
אהר ּבני אהרן; ּבני והקטירּו אהרן, ּבני וערכּו -ׁשּנאמר: ן ְְְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ

אהרן. ּבנֹות ְְֲַֹֹולא
ּבעבֹודה·. יתעּסקּו ׁשּלא מזהרין ׁשהּזרים ּפי על ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻאף

עבֹודה על אּלא מיתה חּיבין אין - הּקרּבנֹות ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָמעבֹודֹות
חּיב הּזר ואין עבֹודה. אחריה ׁשּיׁש עבֹודה על לא ְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּתּמה,
ועל הּזריקה, על ּבלבד: עבֹודֹות ארּבע על אּלא ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָמיתה
ּתמיד. הּיין נּסּו ועל ּבחג, הּמים נּסּו ועל ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָההקטרה,

ּבחּוץ,‚. ׁשּזרק ּבין ּבפנים, ׁשּזרק ּבין הּזריקה? על ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד
הּזאה ׁשהּזה ּבין הּדם, הּזיֹות מּכל אחת הּזאה ׁשהּזה ִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּבין
מיתה. חּיב זה הרי - הּמצרע קרּבנֹות הּזיֹות מּכל ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹאחת

לבֹונה„. אֹו קמץ אֹו איברים הקטיר הקטרה? על ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּכיצד
ּׂשרפתן וקרב נתעּכלּו ׁשּלא ּבאיברים הפ אפּלּו הּמזּבח, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹעל

קטרת הקטיר אם וכן ּכּזית. ׁשהקטיר והּוא מיתה. חּיב -ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
קטרת הּמקטיר אבל חּיב. ּכזית מּׁשּיקטיר - הּזהב מזּבח ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָֹעל
עד עליה מיתה חּיב אינֹו - הּקדׁשים ּבקדׁש הּכּפּורים ְְֳִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּביֹום

ּבּתֹורה. המפרׁש ׁשעּור חפניו, מלא ְְְְִִֶַַַָָָָֹֹׁשּיקטיר
הּוא‰. הרי - הּמערכה על עצים גזרי ׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָוהמסּדר

אבל הּוא. קרּבן ׁשהעצים מיתה; וחּיב איברים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכמקטיר
ּומסּדר והּמּגיׁש, והּמניף והּמֹולח, והּפֹותת והּבֹולל, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַהּיֹוצק
את והּמטיב הּׁשלחן, על הּבזיכין את אֹו הּפנים לחם ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻאת
אף ּדמים, והמקּבל והּקֹומץ ּבּמזּבח, אׁש והּמּצית ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָהּנרֹות,
אינֹו - ולֹוקה אּלּו ּכל על מזהר הּוא והרי ׁשּנפסלּו ּפי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻעל
עבֹודה, ׁשאחריה עבֹודה מהן אחת ׁשּכל מּפני מיתה; ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחּיב

עבֹודה. ּגמר ְְֲֵַָָואינּה
.Âהּקד ּביןׁשחיטת קדׁשים, קדׁשי אפּלּו ּבזרים, ּכׁשרה ׁשים ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵַַָָָָָָ

הּבקר ּבן את וׁשחט ׁשּנאמר: צּבּור; קדׁשי ּבין יחיד ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָקדׁשי
ּכהּנה. מצות ואיל מּקּבלה - אהרן ּבני והקריבּו יי, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻלפני
ּבזרים. ּכׁשרה - לּמזּבח עצים והֹולכת והּנּתּוח ההפׁשט ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָוכן
זֹו - הּמזּבחה הּכל את הּכהן והקטיר ּבאיברים: ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר
ּכהּנה, ׁשּצריכה היא איברים הֹולכת לּכבׁש; איברים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהֹולכת

עצים. הֹולכת ְִֵַָֹולא
.Êהּכהן הטיב אם ,לפיכ ּבזרים. ּכׁשרה הּנרֹות הדלקת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹוכן

להדליקן. לזר מּתר - לחּוץ והֹוציאן הּנרֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻאת
.Áבד מּדֹו הּכהן ולבׁש ׁשּנאמר: ּכהן, צריכה הּדׁשן ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהרמת

על אף מיתה, חּיב ואינֹו לֹוקה, - יּׂשראל הרים ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוגֹומר.
עבֹודת מּתנה. עבדת ׁשּנאמר: עבֹודה. אחריה ׁשאין ֱֲֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּפי
חּיב - הּזר לּה קרב ואם לבּדֹו, ּבכהן ׁשּתהיה הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמּתנה
אם [וכן מיתה. עליה חּיבין אין - סּלּוק עבֹודת אבל ְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמיתה;

מיתה.] חּיב אינֹו - והּמנֹורה הּפנימי מזּבח ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָּדּׁשן
.Ëמּפני וסֹודרּה, הּכהן וחֹוזר ּפֹורקּה, - הּמערכה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹסּדר

ּפסּול. ִֶָָׁשּסּדּורּה
.Èׁשּׁשּמׁש ורגלים ידים רחּוץ וׁשּלא מּום ּובעל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּטמא

עליהן חּיב ׁשהּזר עבֹודֹות על אּלא חּיבין אינן - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּבאזהרה. - העבֹודֹות ׁשאר ועל ְְְְֲִַַָָָָָמיתה,

.‡Èמחּסר הּוא והרי ׁשּנטמא, ּכּפּורים ּומחּסר יֹום טבּול ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֻֻּכהן
אחד ּכל על חּיב - ועבד ורגלים, ידים רחּוץ וׁשּלא ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבגדים
זרּות. מּׁשּום אחת, אּלא לֹוקה אינֹו - זר היה ואם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָואחד.

.·Èוכן זרּות. ּומּׁשּום ׁשּבת מּׁשּום חּיב - ּבׁשּבת ׁשּׁשּמׁש ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָזר
ּבעל ּומּׁשּום טמאה מּׁשּום חּיב - ּבטמאה ׁשּׁשּמׁש מּום ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻֻּבעל

מּום.
.‚Èאף ּבׁשֹוגג, ּבין ּבמזיד ּבין זרה, עבֹודה ׁשעבד ּכהן ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּכל

ּבּמקּדׁש יׁשּמׁש לא זה הרי - גמּורה ּבתׁשּובה ׁשחזר ּפי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעל
אֹותּה העֹובד אחד לי. לכהן אלי יּגׁשּו ולא ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלעֹולם;
לּה, הּמׁשּתחוה אֹו זרה, לעבֹודה ּכמר ׁשּנעּׂשה ּכגֹון ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבׁשרּות,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אברי13) להיות שצריך מזה בידינו "העולה המשנה: בפירוש ראה מאבריו", קטן או מאבריו גדול "גופו במשנה: מד. שם ראה
קצתם". אל קצתם גופו, לשיעור הראוי כשיעור משוערים והוא1)גופו פסולה, עבודתו במקדש, שעבד זר כי רבינו בו יבאר

הוא. חייב עבודה איזו ועל שמים, בידי מיתה חייב



פה ycwnd z`ia zekld - lel` 'a iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.„Èּגדֹול ׁשּגּופֹו מי הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל ְְְִֵֵֶַַָָָָארּבעה
הּנּנס,13מאיבריו ּביֹותר. האר מאיבריו. קטן ׁשּגּופֹו מי . ְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹ

העם. מּׁשאר מפלגין ׁשּיהיּו עד ּביֹותר. הּקצר ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻוהּוא
.ÂËּביֹותר הּלבן הּכּוׁשי. הן: ואּלּו הּבּׂשר, ּבעֹור ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָׁשמֹונה

ׁשּנׁשּתּנה טהֹורים. נגעים ּבעלי ּכּׁשני. האדם גבינה. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכמֹו
ּדבר מחמת העֹור ׁשּנׁשּתּנה הּבהק; ּכמֹו עצמֹו, מחמת ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהעֹור
מי טהֹורין. נגעים ּבכלל וזה הּמכוה. צרבת ּכגֹון ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָאחר,
ׁשאינּה ּפי על אף ּׂשער, ּבּה ׁשּיׁש ׁשּומא ּפניו ּבעֹור ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהיתה

ּפניו ּבעֹור ׁשהיתה מי ׁשהּוא. ּכל אּלא ּכאיסרּכאיסר ׁשּומא ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָָ
אֹו והּבּׂשר, העֹור ׁשּיּדלּדל והּוא הּדלּדּולין. ּבעלי יֹותר. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָאֹו
מּכל ׁשּיהיה מקֹום זה ּבאי ׁשּנּדלּדל ּבעֹור ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּלחלּוחית

מּום. זה הרי - ֲֵֶַהּגּוף
.ÊË:הן ואּלּו אחרים, מּומין ארּבעה ּבאדם ׁשם יׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָועֹוד

רעה ׁשרּוח מי רּבים. לימים אפּלּו והּנכּפה, הּׁשֹוטה. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהחרׁש.
ידּועים. ּבעּתים אֹו ּתמיד ְְְֲִִִִַַָמבעתּתּו

.ÊÈ.וארּבעים מאה ּבּכהנים הּפֹוסלים הּמּומין ּכל ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹנמצאּו
ּבאזנים. ותׁשעה ּבּצּואר. ּוׁשנים ּבראׁש. ׁשמֹונה ּכללם: ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֹוזהּו
ּבעינים. עּׂשר ותׁשעה העין. ּבריס וׁשבעה ּבּגבינים. ְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָוחמּׁשה
ּבּגב. ּוׁשלׁשה ּבּבטן. ּוׁשלׁשה ּבּפה. ותׁשעה ּבחטם. ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹותׁשעה
ּברגלים. ועּׂשרים הּזרע. ּבאיברי עּׂשר וׁשּׁשה ּבּידים. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָוׁשבעה
ּבכח וׁשבעה הּבּׂשר. ּבעֹור ּוׁשמֹונה הּגּוף. ּבכל ְְְְְְְִַַַָָָָָָֹּוׁשמֹונה
מּפני ּפסלּו ואּלּו אחד. אחד ּכּלן נפרטּו ּוכבר וריחֹו. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻהּגּוף
ׁשּנׁשאר ּפי על אף עיניו, ריסי ׁשּנׁשרּו מי העין: ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמראית

ׁשּניו. ׁשּנּטלּו ּומי ּבעּקרן. ְְִִִִֵֶַָָָָהּׂשער

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּבידי‡. מיתה וחּיב ּפסּולה, עבֹודתֹו - ּבּמקּדׁש ׁשעבד ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָזר
למדּו, הּׁשמּועה מּפי יּומת. הּקרב והּזר ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשמים.
וזר עליו: הזהיר והיכן לעבֹודה. לּקרב אּלא זה חּיּוב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשאין
הּזכרים. אהרן מּזרע ׁשאינֹו ּכל זר? זהּו אי אליכם. יקרב ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹלא
אהר ּבני אהרן; ּבני והקטירּו אהרן, ּבני וערכּו -ׁשּנאמר: ן ְְְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ

אהרן. ּבנֹות ְְֲַֹֹולא
ּבעבֹודה·. יתעּסקּו ׁשּלא מזהרין ׁשהּזרים ּפי על ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻאף

עבֹודה על אּלא מיתה חּיבין אין - הּקרּבנֹות ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָמעבֹודֹות
חּיב הּזר ואין עבֹודה. אחריה ׁשּיׁש עבֹודה על לא ְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּתּמה,
ועל הּזריקה, על ּבלבד: עבֹודֹות ארּבע על אּלא ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָמיתה
ּתמיד. הּיין נּסּו ועל ּבחג, הּמים נּסּו ועל ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָההקטרה,

ּבחּוץ,‚. ׁשּזרק ּבין ּבפנים, ׁשּזרק ּבין הּזריקה? על ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד
הּזאה ׁשהּזה ּבין הּדם, הּזיֹות מּכל אחת הּזאה ׁשהּזה ִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּבין
מיתה. חּיב זה הרי - הּמצרע קרּבנֹות הּזיֹות מּכל ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹאחת

לבֹונה„. אֹו קמץ אֹו איברים הקטיר הקטרה? על ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּכיצד
ּׂשרפתן וקרב נתעּכלּו ׁשּלא ּבאיברים הפ אפּלּו הּמזּבח, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹעל

קטרת הקטיר אם וכן ּכּזית. ׁשהקטיר והּוא מיתה. חּיב -ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
קטרת הּמקטיר אבל חּיב. ּכזית מּׁשּיקטיר - הּזהב מזּבח ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָֹעל
עד עליה מיתה חּיב אינֹו - הּקדׁשים ּבקדׁש הּכּפּורים ְְֳִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּביֹום

ּבּתֹורה. המפרׁש ׁשעּור חפניו, מלא ְְְְִִֶַַַָָָָֹֹׁשּיקטיר
הּוא‰. הרי - הּמערכה על עצים גזרי ׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָוהמסּדר

אבל הּוא. קרּבן ׁשהעצים מיתה; וחּיב איברים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכמקטיר
ּומסּדר והּמּגיׁש, והּמניף והּמֹולח, והּפֹותת והּבֹולל, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַהּיֹוצק
את והּמטיב הּׁשלחן, על הּבזיכין את אֹו הּפנים לחם ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻאת
אף ּדמים, והמקּבל והּקֹומץ ּבּמזּבח, אׁש והּמּצית ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָהּנרֹות,
אינֹו - ולֹוקה אּלּו ּכל על מזהר הּוא והרי ׁשּנפסלּו ּפי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻעל
עבֹודה, ׁשאחריה עבֹודה מהן אחת ׁשּכל מּפני מיתה; ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחּיב

עבֹודה. ּגמר ְְֲֵַָָואינּה
.Âהּקד ּביןׁשחיטת קדׁשים, קדׁשי אפּלּו ּבזרים, ּכׁשרה ׁשים ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵַַָָָָָָ

הּבקר ּבן את וׁשחט ׁשּנאמר: צּבּור; קדׁשי ּבין יחיד ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָקדׁשי
ּכהּנה. מצות ואיל מּקּבלה - אהרן ּבני והקריבּו יי, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻלפני
ּבזרים. ּכׁשרה - לּמזּבח עצים והֹולכת והּנּתּוח ההפׁשט ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָוכן
זֹו - הּמזּבחה הּכל את הּכהן והקטיר ּבאיברים: ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר
ּכהּנה, ׁשּצריכה היא איברים הֹולכת לּכבׁש; איברים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהֹולכת

עצים. הֹולכת ְִֵַָֹולא
.Êהּכהן הטיב אם ,לפיכ ּבזרים. ּכׁשרה הּנרֹות הדלקת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹוכן

להדליקן. לזר מּתר - לחּוץ והֹוציאן הּנרֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻאת
.Áבד מּדֹו הּכהן ולבׁש ׁשּנאמר: ּכהן, צריכה הּדׁשן ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהרמת

על אף מיתה, חּיב ואינֹו לֹוקה, - יּׂשראל הרים ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוגֹומר.
עבֹודת מּתנה. עבדת ׁשּנאמר: עבֹודה. אחריה ׁשאין ֱֲֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּפי
חּיב - הּזר לּה קרב ואם לבּדֹו, ּבכהן ׁשּתהיה הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמּתנה
אם [וכן מיתה. עליה חּיבין אין - סּלּוק עבֹודת אבל ְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמיתה;

מיתה.] חּיב אינֹו - והּמנֹורה הּפנימי מזּבח ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָּדּׁשן
.Ëמּפני וסֹודרּה, הּכהן וחֹוזר ּפֹורקּה, - הּמערכה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹסּדר

ּפסּול. ִֶָָׁשּסּדּורּה
.Èׁשּׁשּמׁש ורגלים ידים רחּוץ וׁשּלא מּום ּובעל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּטמא

עליהן חּיב ׁשהּזר עבֹודֹות על אּלא חּיבין אינן - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּבאזהרה. - העבֹודֹות ׁשאר ועל ְְְְֲִַַָָָָָמיתה,

.‡Èמחּסר הּוא והרי ׁשּנטמא, ּכּפּורים ּומחּסר יֹום טבּול ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֻֻּכהן
אחד ּכל על חּיב - ועבד ורגלים, ידים רחּוץ וׁשּלא ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבגדים
זרּות. מּׁשּום אחת, אּלא לֹוקה אינֹו - זר היה ואם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָואחד.

.·Èוכן זרּות. ּומּׁשּום ׁשּבת מּׁשּום חּיב - ּבׁשּבת ׁשּׁשּמׁש ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָזר
ּבעל ּומּׁשּום טמאה מּׁשּום חּיב - ּבטמאה ׁשּׁשּמׁש מּום ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻֻּבעל

מּום.
.‚Èאף ּבׁשֹוגג, ּבין ּבמזיד ּבין זרה, עבֹודה ׁשעבד ּכהן ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּכל

ּבּמקּדׁש יׁשּמׁש לא זה הרי - גמּורה ּבתׁשּובה ׁשחזר ּפי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעל
אֹותּה העֹובד אחד לי. לכהן אלי יּגׁשּו ולא ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלעֹולם;
לּה, הּמׁשּתחוה אֹו זרה, לעבֹודה ּכמר ׁשּנעּׂשה ּכגֹון ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבׁשרּות,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אברי13) להיות שצריך מזה בידינו "העולה המשנה: בפירוש ראה מאבריו", קטן או מאבריו גדול "גופו במשנה: מד. שם ראה
קצתם". אל קצתם גופו, לשיעור הראוי כשיעור משוערים והוא1)גופו פסולה, עבודתו במקדש, שעבד זר כי רבינו בו יבאר

הוא. חייב עבודה איזו ועל שמים, בידי מיתה חייב
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לעֹולם. ּפסּול זה הרי - ּבאלֹוּה עליו וקּבלּה ּבּה הּמֹודה ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָאֹו
ׁשֹוגג ׁשהיה ּפי על אף ניחֹוח, ריח קרּבנֹו אין - והקריב ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָעבר
הּׁשֹוחט אבל ׁשהֹודה. אֹו ׁשהׁשּתחוה אֹו ׁשּׁשרת ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבעת
ניחֹוח ריח קרּבנֹו - והקריב עבר אם ּבׁשֹוגג, זרה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָלעבֹודה
ּבלבד, ׁשחט אּלא כמר, נעּׂשה ולא ׁשרת לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹונתקּבל;

יעבד. לא לכּתחּלה כן ּפי על ואף ׁשֹוגג. ְְְְֲִִֵֵַַַַָֹֹוהּוא
.„Èקרּבנֹות ּבֹו להקריב לּמקּדׁש חּוץ ּבית ועּׂשה ׁשעבר ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָמי

ׁשּׁשּמׁש ּכהן ּכל כן, ּפי על ואף זרה; עבֹודה ּכבית אינֹו - ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹלּׁשם
ׁשּנׁשּתּמׁשּו ּכלים וכן לעֹולם. ּבּמקּדׁש יׁשּמׁש לא - ּכזה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבבית
יּגנזּו. אּלא לעֹולם, ּבּמקּדׁש ּבהן יׁשּתּמׁשּו לא - ׁשם ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹּבהן
ּפסל. לא - ּבּמקּדׁש ׁשם ׁשּׁשּמׁש ּכהן עבד ׁשאם לי, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹויראה

.ÂË:הן ואּלּו עּׂשר, ׁשמֹונה לעבֹודה הּפסּולין ּכל ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָנמצאּו
טבּול הּטמא. הערל. מּום. ּבעל הּזר. זרה. עבֹודה ְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהעֹובד

מחּסר יתריֹום. ּבגדים. מחּסר הּׁשּכֹור. האֹונן. ּכּפּורים. ְְְִִִִֵֵַַַָָָֻֻ
ורגלים. ידים רחץ ׁשּלא ראׁש. ּפרּוע ּבגדים. ּפרּום ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֹּבגדים.
ּבין ׁשּיׁש מי חֹוצץ. ּדבר הּכלי ּובין ידֹו ּבין ׁשּיׁש מי ְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהּיֹוׁשב.

ּבּׂשמאלֹו. ׁשעבד מי חֹוצץ. ּדבר הארץ ּובין ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹרגלֹו
מּפרּוע חּוץ חּללּו; - עבדּו ואם לעבֹודה, ּפסּולין אּלּו ְְְְְֲִִִִֵַָָָָּכל
ׁשאם ּבׁשֹוגג, זרה לעבֹודה והּׁשֹוחט ּבגדים ּוקרּוע ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹראׁש

ּכׁשרה. עבֹודתן - ְְֲֵָָָָעבדּו
הּמקּדׁש ּביאת הלכֹות להֹו ְְְְִִִִַַָסלקּו
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ועּׂשר עּׂשה, מצֹות ארּבע מצֹות. עּׂשרה ארּבע ּבכללן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָיׁש
הּקרּבנֹות ּכל להקריב א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, לא ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹמצֹות
ׁשּלא ג) [לּמזּבח]. מּום ּבעל להקּדיׁש ׁשּלא ב) ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹֹּתמימים.
יקטיר ׁשּלא ה) ּדמֹו. יזרק ׁשּלא ד) מּום]. [ּבעל ְְְִִִֶֶַַַָֹֹֹיׁשחֹוט
ּבעל יקריב ׁשּלא ז) עֹובר. מּום ּבעל יקריב ׁשּלא ו) ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹחלּבֹו.
מּום יּטיל ׁשּלא ח) ּכֹוכבים. העֹובדי ּבקרּבנֹות אפּלּו ְְְְֲִִִֵֶַָָָֹמּום
מּיֹום להקריב י) הּמקּדׁשין. ּפסּולי לפּדֹות ט) ְְְְְֳִִִִִֵַַַָָֻבקדׁשים.
ואין זמן מחּסר נקרא הּוא זה זמן וקדם והלאה, ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהּׁשמיני
ׁשּלא יב) ּומחיר. אתנן להקריב ׁשּלא יא) אֹותֹו. ְְְְְִִִִֶֶֶַַָֹֹמקריבין
ׁשּלא יד) הּקרּבנֹות. ּכל למלח יג) ּודבׁש. ּׂשאֹור ְְְְְְִִֶַַַַָָָֹֹלהקטיר

הּקרּבנֹות. מעל מלח להׁשּבית
gafnixeqìzekld

ְְְִֵֶַַַַָָ
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
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ּומבחרין.‡. ּתמימין הּקרּבנֹות ּכל להיֹות עּׂשה ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֻמצות
עּׂשה. מצות זֹו - לרצֹון יהיה ּתמים ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָׁשּנאמר:

עֹובר·. - הּמזּבח לגּבי מּום ּבּה ׁשּיׁש ּבהמה הּמקּדיׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָוכל
מּום ּבֹו אׁשר ּכל ׁשּנאמר: הקּדׁשֹו. על ולֹוקה תעּׂשה, ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַֹֹּבלא
למקּדיׁש אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי תקריבּו. ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹלא
ׁשּבזיֹון לֹוקה, - [נסכים] לדמי הקּדיׁשֹו אפּלּו מּומין. ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַָּבעלי

הּוא. ִָָקדׁשים
ואמר‚. 'עֹולה' 'עֹולה', ואמר 'ׁשלמים' לֹומר ְְְְִִֵַַַַַָָָָָהּמתּכּון

ׁשוים. ולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד ּכלּום, אמר לא - ְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹ'ׁשלמים'
והקּדיׁשֹו 'עֹולה' מּום ּבעל על לֹומר הּמתּכּון ,ְְְְִִִִֵַַַַַַָָלפיכ
ׁשּנתּכּון ּפי על אף 'עֹולה', ואמר 'ׁשלמים' אֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָׁשלמים,
מּום ּבעל להקּדיׁש ׁשּמּתר ׁשּדּמה מי לֹוקה. אינֹו - ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֻלאּסּור

לֹוקה. ואינֹו קדֹוׁש, זה הרי - והקּדיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָלּמזּבח
נאמר„. ׁשהרי לֹוקה. - קרּבן לׁשם מּום ּבעל ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּׁשֹוחט

למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי לה'; אּלה תקריבּו לא מּומין: ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹּבבעלי
הּמזּבח על מּומין ּבעלי ּדם הּזֹורק וכן לּׁשֹוחט. אזהרה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָׁשּזֹו
מּפי לה'; (אּלה) תקריבּו לא ּבהן: נאמר ׁשהרי לֹוקה. -ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
אמּורי הּמקטיר וכן לּזֹורק. אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשמּועה
תּתנּו לא ואּׁשה ׁשּנאמר: לֹוקה; - הּמזּבח על מּומין ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹּבעלי
הקּדיׁש ׁשאם למד, נמצאת החלבים. אּלּו - הּמזּבח על ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמהם
ארּבע לֹוקה - אמּוריו והקטיר ּדמֹו וזרק ּוׁשחטֹו מּום ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּבעל

ְַֻמלקּיֹות.
א‰. עֹובר, מּום ּבעל אֹו קבּוע מּום ּבעל -אחד הקריבֹו ם ְִִִֵֶַַַַַָָ

וּׂשה ׁשֹור אלהי לה' תזּבח לא ׁשּנאמר: אּלּו. ּבכל ְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹעֹובר
לבעל אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי מּום; בֹו יהיה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָאׁשר
אם חזזית, אֹו לח גרב ּבּבהמה ׁשהיה ּכגֹון עֹובר. ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָמּום

לֹוקה. - ְִִֶָהקריבּה
.Âעֹובדי קרּבנֹות אף אּלא ּבלבד, יּׂשראל קרּבנֹות ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹולא

ׁשּנאמר: לֹוקה; - מּומין ּבעלי והן הקריבן אם ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּכֹוכבים,
אּלה. מּכל אלהיכם לחם את תקריבּו לא נכר ּבן ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּומּיד

.Ê- ידֹו קּטע אֹו עינֹו ׁשּסּמא ּכגֹון ּבקדׁשים, מּום ְְִִִִֵֵֶַַַָָָהּמּטיל
מּפי ּבֹו; יהיה לא מּום ּכל ּבקרּבן: נאמר ׁשהרי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹלֹוקה.
לֹוקה ואינֹו מּום. ּבֹו יּתן ׁשּלא אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּׁשמּועה
לקרּבן ראּוי היה ׁשהרי קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית בזמן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאּלא
- תעּׂשה ּבלא ׁשעבר ּפי על אף הּזה, ּבּזמן אבל ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּופסלֹו;

לֹוקה. ֵֶאינֹו
.Á- אחר מּום ּבּה והּטיל אחר ּובא ּבקדׁשים מּום ְְִִִִִֵֵַַָָָָהּטיל

לֹוקה. אינֹו ִֵֵֶַהּׁשני
.Ëמן חּוץ ּבתמּורתן. אֹו עצמן ּבּקדׁשים מּום הּמּטיל ְְֳִִִִֶַַַַָָָָָאחד

לֹוקה, אינֹו - ּבתמּורתן מּום ׁשהּמּטיל הּמעּׂשר, ּומן ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּבכֹור
וכן ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו לקרּבן, ראּויין ׁשאינן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָלפי
לֹוקה. אינֹו - עּׂשירי טעּות ׁשל ּבתׁשיעי מּום ְֲִִִִִִֵֶֶַַָהּמּטיל

.Èהרי - ׁשּלֹוקה ּפי על אף לּמזּבח, מּום ּבעלת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַהּמקּדיׁש
ּבדמיה ויביא לחּלין, ותצא הּכהן ּבער ותּפדה נתקּדׁשה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻזֹו
עּׂשה ּומצות מּום. ּבּה ׁשּנפל קדׁשים ּבבהמת הּדין וכן ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָקרּבן.
ויאכלּו. לחּלין ויצאּו מּום ּבהן ׁשּנֹולד קדׁשים לפּדֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻהּוא
מּפי בּׂשר; ואכלּת ּתזּבח נפׁש אּות ּבכל רק ְְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּנאמר:
ׁשּיּפדּו. הּמקּדׁשין ּבפסּולי מדּבר ׁשהּכתּוב למדּו, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּׁשמּועה
טמאה ּבהמה ּכל ואם ׁשּנאמר: ׁשּזה ּבערכין, ּבארנּו ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּוכבר
מּומין ּבבעלי מדּבר ׁשהּוא ליי, קרּבן מּמּנה יקריבּו לא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאׁשר

ְִֶׁשּנפּדּו.
.‡Èׁשּבעלת עֹובר? מּום לבעלת קבּוע מּום ּבעלת ּבין ְֲֲֲֵֵֶַַַַַַַַָמה

לחּלין, ויצא הּולד יּפדה - קדׁש והיא ילדה אם קבּוע, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻמּום

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בקרבנות.1) שוים ולבו פיו שיהא צריך אם ודין ומובחרים, תמימים הקרבנות כל שיהיו עשה מצות כי בו יבאר

gafn ixeqi` zekld - lel` 'b iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מן חמּור טפל יהיה ׁשּלא ּכדי ּתמים, ׁשהּוא ּפי על ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאף
- ּפדיֹון אחר וילדה ׁשּתּפדה קדם נתעּברה ואם ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהעּקר.
ׁשּתמּות; אחר נפּדית - ׁשּתּפדה קדם מתה ואם חּלין. ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּולד
ּדמיה, על אּלא ּגּופּה, על גמּורה קדּׁשה חלה לא ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשהרי
מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל קבּוע. מּום ּבעלת ׁשהיתה ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָמּפני
קבּוע, מּום לּה נֹולד ׁשהקּדיׁשּה ואחר תמימה אֹו ְְְִִִֵֶַַַַָָָָעֹובר,
הּתמימים, הּקדׁשים ּכׁשאר ּתּקבר - ׁשּתּפדה קדם מתה ְְֳִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאם
ּבערכין. ׁשּבארנּו ּכמֹו והערכה, העמדה צריכה ׁשהיא ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּפני
ׁשהיא זמן ּכל נפּדית זֹו הרי - ׁשּתּפדה קדם נׁשחטה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹואם
ולדּה. יקרב - ילדה ואם ּתאכל. ּכ ואחר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמפרּכסת
אסּור, הּולד - ׁשּנפּדת אחר וילדה ׁשּתּפדה קדם ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹנתעּברה
מתּפיס אּמֹו לפדיֹון סמּו יעּׂשה? ּכיצד אּלא נפּדה. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָואינֹו
להקריבֹו יכֹול ׁשאינֹו לפי הּזבח. אֹותֹו לׁשם הּולד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָזה

דחּויה. קדּׁשה מּכח ׁשּבא מּפני אּמֹו], ְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹֻ[מּכח
.·Èׁשל ּבּׁשּוק לׁשחטן מּתר ּכׁשּיּפדּו הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְְְֳִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻּכל

ּכׁשאר ּבליטרא, ּבּׂשרם ולׁשקל ׁשם, ּולמכרן ְְְְְְְְִִִִַָָָָָָָָֹטּבחים,
ׁשּמכירתם מּפני הּמעּׂשר, ּומן הּבכֹור מן חּוץ ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֻהחּלין;

ּבדמיהן מֹוסיף חֹוזריןּבּׁשּוק ׁשּדמיהן הּקדׁשים, ׁשאר . ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
אֹותן מֹוכרין - אחרת ּבהמה ּבדמיהם מביא ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָלהקּדׁש,
להקּדׁש, ּדמיהם ׁשאין והּמעּׂשר, הּבכֹור אבל ּכחּלין; ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻּבּׁשּוק
אֹותם ׁשֹוחטין אין - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבמּומן, נאכלין ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָאּלא
התּפיס אפּלּו ׁשם. אֹותם מֹוכרין ואין טּבחים, ׁשל ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָּבּׁשּוק
ּבּׁשּוק; יּמכר ולא ּבליטרא, נׁשקל אינֹו - הּבית לבדק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבכֹור
ּגמּור. קנין לֹו הּקנּוי דבר אּלא להתּפיס יכֹול ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשאינֹו

ה'תשע"א אלול ג' שישי יום
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ּובבהמה‡. ּבאדם הּפֹוסלין הּמּומין ּוכבר2ּכל חמּׁשים. - ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָ
ְִנמנּו.

להיֹות·. ראּויין ואינן ּבבהמה מיחדין אחרים מּומין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵָָָֻויׁש
היה אם הן: ואּלּו הם, ּוׁשלׁשה ועּׂשרים ּוׁשלׁשה ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָּבאדם,

אדם ּכׁשל עגל עינּה עגל3גלּגל ּכׁשל ּגדֹולה אחת עינּה . ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
אּוז ּכׁשל קטּנה ואזן4והּׁשנּיה ּגדֹולה אזן היתה אם אבל . ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

עינּה ּבלבן יׁש אם ּכׁשר. - ּכפֹול עד קטּנה אפּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹקטּנה,
חֹוטמיה ׁשני ׁשּבין העֹור נּקב אם ּׂשער. ּבּה ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָיּבלת

ּפרּוס חזיר, לׁשל דֹומה ּפיה הּנראה. ּפי5ּבמקֹום על אף ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָ
ּכׁשּפּוד. מחּדד ְְֵֶַָֻׁשאינֹו

ׁשּנׁשאר‚. ּפי על אף ׁשּנפּגמּו, אֹו ׁשּנּקבּו החיצֹונֹות ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָחּטיה
נע אם ׁשּנגממּו. אֹו ּבעתמקצתן, ׁשהרי הּפנימּיֹות, חּטיה קרּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

חסרין. נראין הן וצֹווחת ּפיה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָׁשּפֹותחת
ּכלּום.„. מהן נׁשאר ולא עּמהן וזכרּותן קרניה נּטלּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאם

ּכׁשרה - קרנים לּה ׁשּיׁש נקבה העֹור6אבל נפּגם אם . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
אם נקבה. ׁשל הערוה נפּגמה אם הּבהמה. ּגיד את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשחֹופה

הּפרק מן לא אבל העצם, מן הּזנב ראׁש7נפּגם היתה אם . ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
לחליא חליא ּבין היה אם עצמים. ּבׁשני לׁשנים מפּצל ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָָֻֻֻהּזנב
ּבגדי: ּכּמה? ועד קצר. הּזנב היה אם ּבּׂשר. אצּבע ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָֹמלא
חליֹות ׁשּתי אר ּובטלה: ּכׁשר. - ׁשּתים מּום, - אחת ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֻֻחליא
ּומדלּדל ר ׁשהיה הּגדי זנב ּכׁשר. - ׁשלׁש היתה מּום, -ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻ
נׁשּבר אם אבל הּזנב. מן עצם נׁשּבר אם חזיר. לׁשל ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָּדֹומה

ּבּגלּוי ׁשאינֹו מּפני ּכׁשר, - מּצלעֹותיו .8עצם ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
רגלים‰. ׁשלׁש אּלא לּה אין אֹו רגלים, חמׁש אם9ּבעלת . ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

על אף חמֹור, ּכׁשל עגּלה ּפרסתּה וידיו מרגליו אחת ְְְְְֲֲֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻהיתה
קלּוטה רגלֹו אֹו ידֹו היתה אם ּופרּוסה. סדּוקה ׁשהיא ְְְְְִִִֶַָָָָָָּפי
טלפיה נגממּו אם ּבּתֹורה. האמּור קלּוט וזהּו חמֹור. ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָּכׁשל
קרֹוב מעט מּזכרּותן ׁשּנׁשאר ּפי על אף עּמהן, ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָוזכרּותן

.10לּבּׂשר ַָָ
.Âּבבהמה הּמנּויין מּום וׁשבעים מּׁשלׁשה מּום ּפֹוסלין11ּכל ְְְְְְִִִִִִֵַָָָ

קדׁש ׁשהיא ּבתמימה מהם אחד נפל ואם הּקרּבן. מן ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאֹותּה
לחּלין ותצא ּתּפדה מּזקן12- חּוץ ׁשאף15ּומזהם14וחֹולה13. , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חסר.1) הפנימיים מאיבריה שאחד או טריפה, שנמצאה בהמה ודין בבהמה, המיוחדים המומים רבינו בו מומים2)יפרש כלומר,
בהמה. אצל וגם אדם אצל גם להיות שראויים אלא3)כאלו זה אין כג.) ונדה מ. (בכורות יוחנן ר' בשם חנה בר בר רבה לדעת

פסק ורבינו להיות. הדרך כן כי מום, זה אין שבעין, בשחור הדמיון היה אם אבל כן, הדרך שאין שבעין בלובן הדמיון היה אם
בשחור לאדם הדמיון היה אם אפילו אלא לחלק, הכרח אין שלדבריהם יוחנן, ר' אמר אבא בר חייא ור' שמואל אמר יהודה כרב

מום. זה הרי ולפיכך4)שבעין, ג:). (שם בבהמה כשר קטנות שתיהן או גדולות שתיהן אבל קטנה, ואחת גדולה אחת ודווקא
מהלכות ה בפרק כמפורש מום, זה הרי קטנות, שתיהן או גדולות שתיהן אם גם שבאדם לפי בהמה, מומי בין זה מום רבינו כתב

ו. הלכה מקדש התחתונות.5)ביאת על עודפות העליונות והלחיים כלל.6)שהשפה מום זה שאין עצם7)למזבח, יש בזנב
חוליה של החיבור מקום שהוא הפרק קצת נחתך אם אבל מום, זה הרי העצם, במקצת נחתך ואם חוליות, וכמה מכמה המורכב

ומתרפא. חוזר הוא לגמרי, נחתך שלא זמן שכל משום מום זה אין השנייה, עם שבר8)אחת מרבה שאני "יכול שם: ספרא
ובתוספתא בגלוי" מומן שאין צלע שבר יצא חוזרים, ואין בגלוי שמומן מיוחדין אלו מה רגל, שבר או יד שבר לומר תלמוד צלע,
מה פסח, או עור יח) כא, שם אדם, (במומי שנאמר מום, אינו מבפנים מום בו שהיה או צלעותיו רוב "נשתברו ד פרק בכורות

וכו'". שבגלוי מום המיוחדים ופסח בידים,9)עור היו והחיסרון שהיתרון המדובר כי הונא רב שם ומפרש מ. בכורות משנה
אחת, ויד רגלים שתי לה שהיו היינו, רגלים" שלש אלא לה "אין רגלים, ושתי ידים שלש לה שהיו היא רגלים" חמש "בעלת
היא שהרי להקריבן, אין זה בלא ברגלים, היו והיתרון החיסרון אם אבל מום, מטעם אלא אסורה אינה הנ"ל האופנים שבשני

למום.10)טרפה. נחשב זה זאת ובכל לגמרי, נעקרו ועשרים11)ולא מקדש, ביאת מהלכות ז בפרק שנמנו חמישים והם
כאן. שנמנו ויצאו12)ושלושה לפדותן מצוה כלומר, עליהן". נפדין המוקדשים ופסולי וכו' מומין אלו "על מא. בכורות משנה

ועבודה. בגיזה אסורים אבל באכילה, להתירם עומד.13)לחולין כשהוא ורועד רותת להיות מפני14)"שהגיע רועד "כשהוא
כוחו". וכשלון רע".15)חליו שריחו "הוא



פז gafn ixeqi` zekld - lel` 'b iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מן חמּור טפל יהיה ׁשּלא ּכדי ּתמים, ׁשהּוא ּפי על ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאף
- ּפדיֹון אחר וילדה ׁשּתּפדה קדם נתעּברה ואם ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהעּקר.
ׁשּתמּות; אחר נפּדית - ׁשּתּפדה קדם מתה ואם חּלין. ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּולד
ּדמיה, על אּלא ּגּופּה, על גמּורה קדּׁשה חלה לא ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשהרי
מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל קבּוע. מּום ּבעלת ׁשהיתה ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָמּפני
קבּוע, מּום לּה נֹולד ׁשהקּדיׁשּה ואחר תמימה אֹו ְְְִִִֵֶַַַַָָָָעֹובר,
הּתמימים, הּקדׁשים ּכׁשאר ּתּקבר - ׁשּתּפדה קדם מתה ְְֳִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאם
ּבערכין. ׁשּבארנּו ּכמֹו והערכה, העמדה צריכה ׁשהיא ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּפני
ׁשהיא זמן ּכל נפּדית זֹו הרי - ׁשּתּפדה קדם נׁשחטה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹואם
ולדּה. יקרב - ילדה ואם ּתאכל. ּכ ואחר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמפרּכסת
אסּור, הּולד - ׁשּנפּדת אחר וילדה ׁשּתּפדה קדם ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹנתעּברה
מתּפיס אּמֹו לפדיֹון סמּו יעּׂשה? ּכיצד אּלא נפּדה. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָואינֹו
להקריבֹו יכֹול ׁשאינֹו לפי הּזבח. אֹותֹו לׁשם הּולד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָזה

דחּויה. קדּׁשה מּכח ׁשּבא מּפני אּמֹו], ְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹֻ[מּכח
.·Èׁשל ּבּׁשּוק לׁשחטן מּתר ּכׁשּיּפדּו הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְְְֳִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻּכל

ּכׁשאר ּבליטרא, ּבּׂשרם ולׁשקל ׁשם, ּולמכרן ְְְְְְְְִִִִַָָָָָָָָֹטּבחים,
ׁשּמכירתם מּפני הּמעּׂשר, ּומן הּבכֹור מן חּוץ ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֻהחּלין;

ּבדמיהן מֹוסיף חֹוזריןּבּׁשּוק ׁשּדמיהן הּקדׁשים, ׁשאר . ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
אֹותן מֹוכרין - אחרת ּבהמה ּבדמיהם מביא ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָלהקּדׁש,
להקּדׁש, ּדמיהם ׁשאין והּמעּׂשר, הּבכֹור אבל ּכחּלין; ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻּבּׁשּוק
אֹותם ׁשֹוחטין אין - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבמּומן, נאכלין ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָאּלא
התּפיס אפּלּו ׁשם. אֹותם מֹוכרין ואין טּבחים, ׁשל ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָּבּׁשּוק
ּבּׁשּוק; יּמכר ולא ּבליטרא, נׁשקל אינֹו - הּבית לבדק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבכֹור
ּגמּור. קנין לֹו הּקנּוי דבר אּלא להתּפיס יכֹול ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשאינֹו

ה'תשע"א אלול ג' שישי יום

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

ּובבהמה‡. ּבאדם הּפֹוסלין הּמּומין ּוכבר2ּכל חמּׁשים. - ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָ
ְִנמנּו.

להיֹות·. ראּויין ואינן ּבבהמה מיחדין אחרים מּומין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵָָָֻויׁש
היה אם הן: ואּלּו הם, ּוׁשלׁשה ועּׂשרים ּוׁשלׁשה ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָּבאדם,

אדם ּכׁשל עגל עינּה עגל3גלּגל ּכׁשל ּגדֹולה אחת עינּה . ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
אּוז ּכׁשל קטּנה ואזן4והּׁשנּיה ּגדֹולה אזן היתה אם אבל . ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

עינּה ּבלבן יׁש אם ּכׁשר. - ּכפֹול עד קטּנה אפּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹקטּנה,
חֹוטמיה ׁשני ׁשּבין העֹור נּקב אם ּׂשער. ּבּה ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָיּבלת

ּפרּוס חזיר, לׁשל דֹומה ּפיה הּנראה. ּפי5ּבמקֹום על אף ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָ
ּכׁשּפּוד. מחּדד ְְֵֶַָֻׁשאינֹו

ׁשּנׁשאר‚. ּפי על אף ׁשּנפּגמּו, אֹו ׁשּנּקבּו החיצֹונֹות ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָחּטיה
נע אם ׁשּנגממּו. אֹו ּבעתמקצתן, ׁשהרי הּפנימּיֹות, חּטיה קרּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

חסרין. נראין הן וצֹווחת ּפיה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָׁשּפֹותחת
ּכלּום.„. מהן נׁשאר ולא עּמהן וזכרּותן קרניה נּטלּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאם

ּכׁשרה - קרנים לּה ׁשּיׁש נקבה העֹור6אבל נפּגם אם . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
אם נקבה. ׁשל הערוה נפּגמה אם הּבהמה. ּגיד את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשחֹופה

הּפרק מן לא אבל העצם, מן הּזנב ראׁש7נפּגם היתה אם . ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
לחליא חליא ּבין היה אם עצמים. ּבׁשני לׁשנים מפּצל ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָָֻֻֻהּזנב
ּבגדי: ּכּמה? ועד קצר. הּזנב היה אם ּבּׂשר. אצּבע ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָֹמלא
חליֹות ׁשּתי אר ּובטלה: ּכׁשר. - ׁשּתים מּום, - אחת ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֻֻחליא
ּומדלּדל ר ׁשהיה הּגדי זנב ּכׁשר. - ׁשלׁש היתה מּום, -ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻ
נׁשּבר אם אבל הּזנב. מן עצם נׁשּבר אם חזיר. לׁשל ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָּדֹומה

ּבּגלּוי ׁשאינֹו מּפני ּכׁשר, - מּצלעֹותיו .8עצם ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
רגלים‰. ׁשלׁש אּלא לּה אין אֹו רגלים, חמׁש אם9ּבעלת . ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

על אף חמֹור, ּכׁשל עגּלה ּפרסתּה וידיו מרגליו אחת ְְְְְֲֲֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻהיתה
קלּוטה רגלֹו אֹו ידֹו היתה אם ּופרּוסה. סדּוקה ׁשהיא ְְְְְִִִֶַָָָָָָּפי
טלפיה נגממּו אם ּבּתֹורה. האמּור קלּוט וזהּו חמֹור. ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָּכׁשל
קרֹוב מעט מּזכרּותן ׁשּנׁשאר ּפי על אף עּמהן, ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָוזכרּותן

.10לּבּׂשר ַָָ
.Âּבבהמה הּמנּויין מּום וׁשבעים מּׁשלׁשה מּום ּפֹוסלין11ּכל ְְְְְְִִִִִִֵַָָָ

קדׁש ׁשהיא ּבתמימה מהם אחד נפל ואם הּקרּבן. מן ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאֹותּה
לחּלין ותצא ּתּפדה מּזקן12- חּוץ ׁשאף15ּומזהם14וחֹולה13. , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ
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חסר.1) הפנימיים מאיבריה שאחד או טריפה, שנמצאה בהמה ודין בבהמה, המיוחדים המומים רבינו בו מומים2)יפרש כלומר,
בהמה. אצל וגם אדם אצל גם להיות שראויים אלא3)כאלו זה אין כג.) ונדה מ. (בכורות יוחנן ר' בשם חנה בר בר רבה לדעת

פסק ורבינו להיות. הדרך כן כי מום, זה אין שבעין, בשחור הדמיון היה אם אבל כן, הדרך שאין שבעין בלובן הדמיון היה אם
בשחור לאדם הדמיון היה אם אפילו אלא לחלק, הכרח אין שלדבריהם יוחנן, ר' אמר אבא בר חייא ור' שמואל אמר יהודה כרב

מום. זה הרי ולפיכך4)שבעין, ג:). (שם בבהמה כשר קטנות שתיהן או גדולות שתיהן אבל קטנה, ואחת גדולה אחת ודווקא
מהלכות ה בפרק כמפורש מום, זה הרי קטנות, שתיהן או גדולות שתיהן אם גם שבאדם לפי בהמה, מומי בין זה מום רבינו כתב

ו. הלכה מקדש התחתונות.5)ביאת על עודפות העליונות והלחיים כלל.6)שהשפה מום זה שאין עצם7)למזבח, יש בזנב
חוליה של החיבור מקום שהוא הפרק קצת נחתך אם אבל מום, זה הרי העצם, במקצת נחתך ואם חוליות, וכמה מכמה המורכב

ומתרפא. חוזר הוא לגמרי, נחתך שלא זמן שכל משום מום זה אין השנייה, עם שבר8)אחת מרבה שאני "יכול שם: ספרא
ובתוספתא בגלוי" מומן שאין צלע שבר יצא חוזרים, ואין בגלוי שמומן מיוחדין אלו מה רגל, שבר או יד שבר לומר תלמוד צלע,
מה פסח, או עור יח) כא, שם אדם, (במומי שנאמר מום, אינו מבפנים מום בו שהיה או צלעותיו רוב "נשתברו ד פרק בכורות

וכו'". שבגלוי מום המיוחדים ופסח בידים,9)עור היו והחיסרון שהיתרון המדובר כי הונא רב שם ומפרש מ. בכורות משנה
אחת, ויד רגלים שתי לה שהיו היינו, רגלים" שלש אלא לה "אין רגלים, ושתי ידים שלש לה שהיו היא רגלים" חמש "בעלת
היא שהרי להקריבן, אין זה בלא ברגלים, היו והיתרון החיסרון אם אבל מום, מטעם אלא אסורה אינה הנ"ל האופנים שבשני

למום.10)טרפה. נחשב זה זאת ובכל לגמרי, נעקרו ועשרים11)ולא מקדש, ביאת מהלכות ז בפרק שנמנו חמישים והם
כאן. שנמנו ויצאו12)ושלושה לפדותן מצוה כלומר, עליהן". נפדין המוקדשים ופסולי וכו' מומין אלו "על מא. בכורות משנה

ועבודה. בגיזה אסורים אבל באכילה, להתירם עומד.13)לחולין כשהוא ורועד רותת להיות מפני14)"שהגיע רועד "כשהוא
כוחו". וכשלון רע".15)חליו שריחו "הוא



gafnפח ixeqi` zekld - lel` 'b iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לקרּבן ּכׁשר ׁשאינֹו ּפי נפּדה16על אינֹו קּים17- יהי אּלא , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
קבּוע אחר מּום ּבֹו ׁשּיּולד עד הּמּומין18ורֹועה מּׁשאר ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

אינּה - עֹובר מּום ּבּה ׁשּנֹולד קדׁשים ּבהמת וכן ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָויּפדה.
נפּדית ולא .19קרבה ְְְִֵֵָֹ

.Êעֹוברים מּומין הן:20ארּבעה ואּלּו ּובבהמה, ּבאדם יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָ
לח חזזית21ּגרב מצרית22. ּבעין23ׁשאינּה ׁשּיֹורדין מים .24 ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

קבּועין קבּועין25ואינן ׁשאינן סנורין .26. ְְְְִִִֵֵֵֶַָָ
.Áׁשם אחרים27יׁש חליים מהם28ארּבעה אחד נמצא אם , ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

אֹותּה מקריבין אין - הּמבחר,29ּבבהמה מן ׁשאינּה לפי , ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ
נדרי מבחר אֹומר: עינֹו30והּכתּוב ׁשּבלבן מי הן: ואּלּו . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּׂשער ּבֹו ׁשאין ׁשּנׁשאר31יּבלת ּפי על אף קרניו נגממּו אם . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
לּבּׂשר סמּו מעט הּפנימּיֹות32מּזכרּותן חּטיו נפּגמּו אם .33. ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָ

נפּדין ולא קרבין לא - ּבּקדׁשים מאּלּו אחד היה אּלא34אם , ְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
מּום ּבהן ׁשּיּפל עד לי35ירעּו יראה - הקריבן ואם . ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

.36ׁשהרצּו ְֶֻ
.Ëעברה ּבּה ׁשּנעבדה קדׁשים ּבהמת ׁשהמיתה37וכן אֹו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

הּבעלים ּפי על אֹו אחד ּבעד האדם ולא38את קרבה לא - ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
קבּוע. מּום לּה ׁשּיּולד עד ְִִֵֵֶַַָָָנפּדית

.Èהּטרפּיֹות מן אחת ּבּה ׁשּנֹולד אֹותּה39ּבהמה האֹוסרֹות ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
הקריבהּו אֹומר: הּוא הרי הּמזּבח. לגּבי אסּורה - ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָּבאכילה

ׁשאינּה ּפי על ואף .פני היּׂשא אֹו הירצ לפחת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָנא
את ּפֹודין ׁשאין אֹותּה, ּפֹודין אין - לקרּבן ְְְִִֵֵֶֶָָָָראּויה

לּכלבים להאכילן ׁשּימּותּו40הּקדׁשים עד ירעּו אּלא , ְְְֲֳִִִִֶֶַַַַָָָָָ
ְְִָויּקברּו.

.‡Èטרפה ונמצאת הּׂשרפה.41נׁשחטה לבית ּתצא זֹו הרי - ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָ
ּפי על אף חסר, הּפנימּיין מאיבריה אחד נמצא אם ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוכן

אחת ּבכליא ׁשּנמצאת ּכגֹון טרפה, ׁשּנּטל42ׁשאינּה אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
ותּׂשרף43הּטחֹול לּמזּבח אסּורה זֹו הרי ׁשהיא44- מּפני לא . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

ׁשּבפנים חּסרֹון ׁשאין מּום, ׁשאיןּבעלת מּפני אּלא מּום, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
הּיתר וכל לכם. יהיּו ּתמימם ׁשּנאמר: ּכלל, חסר ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמקריבין

ּכחסר ׁשני45- אֹו ּכליֹות ׁשלׁש ׁשם נמצא אם ,לפיכ . ְְְְְִִִֵֵָָָָָֻ
ּפסּולה. - ְְִָטחֹולים

.·Èולא יֹום ׁשמֹונים ׁשּׁשהה ּכל קבּועים? סנורין היא זֹו ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹאי
ּפעמים ׁשלׁש אֹותֹו ּובֹודקין ועּׂשרים46ראה. ׁשבעה ּביֹום : ְְְְְְִִִִֶָָָָָ

ׁשמֹונים. ּוביֹום וחמּׁשים, ארּבעה ּוביֹום ּבֹו, ׁשהרּגיׁשּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָמעת
ראה הראּיה.47אם ׁשּפסקה מעת ׁשמֹונים לֹו מֹונים - ְְְִִִִֵֵֶָָָָָָ

.‚Èּכׁשאכלה קבּועים? ׁשהּמים יּודע לחים48ּובּמה 49עּׂשבים ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
יבׁשים עּׂשבים כן אחרי ואכלה ניסן, חצי עד אדר 50מראׁש ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹ

קבּועים51אלּול מים אּלּו הרי - נתרּפאה ולא ּתׁשרי, .52וחצי ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵַַַָֹ
.„Èוהיבׁשים הּלח ּבזמן הּלחים אּלּו מעּׂשבים ּתאכל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹוכּמה
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ומזוהם16) חולה לזקן פרט העזים, מן או הכשבים מן - הצאן "מן י) א, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו שם בגמרא הדברים ומקור
כולם). וכן הצאן כל ולא הצאן מן ולא17)(דרשו המזבח") מן ("שנפסל במקדש לא עליהן שוחטין שאין "ואלו במשנה: שם

גמורים. מומים שאינם לפי וקבוע.18)במדינה" גמור מום עובר,19)כלומר, מום על יפדו "יכול לג. ותמורה לז: בכורות
היום קריבה שאינה זו יצתה (=נפדית) עיקר כל קריבה שאינה מי לה', קרבן ממנה יקריבו לא אשר יא) כז, (ויקרא לומר תלמוד

נפדית). (=שאינה למחר" קבועים.20)אלא בפנים21)אינם יבש היה אם אבל מבחוץ, ובין מבפנים בין לח שהוא שחין מין
קבועים. מומים הם הרי מחוץ, ולח מבפנים יבש או (=שחין).22)ובחוץ ילפת מינים:23)מין שני יש ילפת בכלל כלומר,

והיא שם בויקרא בתורה האמורה ילפת היא וזו וכעורה קשה חזזית והיא מצרים על שבאה שחין מכת שהיא מצרית" "חזזית א)
לחה והיא במצרים) שחין במכת הייתה (=שלא מצרית שאינה חזזית ב) קבוע. מום וזהו שם), (בכורות בחוץ ולחה בפנים יבשה
שם). (בכורות חזזית" ובעל וכו' שוחטין שאין "ואלו במשנה בבכורות שם הנזכר עובר מום והוא בפנים, ובין בחוץ בין

בראיה.24) לקות לו גמור.25)הגורמים מום הוא הקבועים אבל יעמדו, ולא ויתפזרו המים יסורו שלפעמים מא. שם משנה
עולה26) קבועים" ("שאינם קבועים" שאינם והמים חוורור במדינה ולא במקדש לא עליהן שוחטין שאין "ואלו מא. שם משנה

שיש הוא חולי "חוורור שם: וברש"י האלו". מהעצבים הראות שיטרד שיעור הוא "חוורור "חוורור"), על וגם "המים" על גם
בעין". לבנות רבינו.27)טיפין בפי שגורה "שם" מומין.28)מלת גמורים.29)ואינם מומים אינם כי להיות:30)אף צריך
נדריכם". גמור.31)"מבחר מום הוא שיער בו יש אם זאת32)אבל ובכל כלום, נשאר ולא נעקר אם אלא למום נחשב שאין

מובחר. זה שאין הנ"ל, מטעם אותה, מקריבין חיטיו33)אין נעקרו אם אלא גמור מום נחשב שאינו ג, הלכה למעלה ראה
גמור. מום זה אין לגמרי, נעקרו ולא נגממו, או נפגמו אם אבל לגמרי, ולא34)הפנימיות במקדש לא עליהן שוחטין "אין

הו36)ויפדנו.35)במדינה". שכתוב, [נדריכם] נדריך לפסול"."דמבחר ולא למצוה והנעבד37)א והנרבע הרובע כגון
זרה. לעבודה והמוקצה זרה נסקלת.38)לעבודה הבהמה - עדים שני פי על היה מום.39)שאם בכלל כן40)שאינן למדו

לכלביך. ולא "ואכלת" טו) יב, (דברים שנאמר הפנימיים.41)ממה שבאברים הטרפיות מן אחת אחת,42)כלומר, כלייה בעלת
באכילה. מותרת שהיא כה, הלכה שחיטה מהלכות ח בפרק באכילה.43)ראה ומותרת טריפה, שפסולו44)שאינה ש"כל משום

בשריפה". דמי".45)בקדש כנטול יתר "כל נח: בחולין אמר46)ראה לט.) (שם ובגמרא שם, במשנה אנטיגנוס בן חנינא כר'
(שבודק שם התוספות כשיטת ולא ופ, נד כז, בימים שבודקים שם רש"י וכפירוש משולשים", שיהיו "ובלבד יצחק בר נחמן רב

מ). יום שהוא שמונים ובאמצע שמונים ובסוף שמונים ראייתו.47)בתחילת פסקה ושוב השמונים להלן48)באמצע ראה
אלו. מעשבים לאכול צריכה היא כמה יד החורף.49)הלכה חדשי במשך שגדלו וחציר הקיץ.50)תבן חדשי במשך שגדלו

קבועים. מים זה אין כי ויתכן בכך, מתרפאת אינה לח, כך ואחר יבש קודם אכל חודש51)אבל מום52)אלול.כל והוא
גשמים) במי רק שמסתפקת בעל (=שדה גשמים של ויבש לח אכל הקבועים מים הן "ואלו לח: בכורות ובגמרא במשנה קבוע,
אינו בהשקייה) וגם גשמים במי גם שמסתפקת (=שדה השלחין בית מרפאה), הזאת האכילה הייתה כן, לא (שאם מום זה הרי
נמי ודגשמים קבועים). מים שזה משום ולא לעוורונה שגרמה אחרת, סיבה יש כי וייתכן מרפאים, אינם האלו העשבים (כי מום
ויש יבש". תשרי וחצי אלול לח, ניסן וחצי אדר וכו' חדשים ג' וישנו הלח אחר יבש שיאכל עד מום אינו לח, כך ואחר יבש אכל

gafn ixeqi` zekld - lel` 'b iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכגרֹוגרת הּיבׁש? יֹותר53ּבזמן ראׁשֹונה54אֹו סעּדה 55קדם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
אֹותן ׁשּתאכל וצרי אּלּו. חדׁשים ּבׁשלׁשה ימים ּכל ְְֳִִִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשל

ׁשתּיה אחר יֹום מּתרת56ּבכל ותהיה ּבעת58ּבּׂשדה57, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
לצֹות אחרת ּובהמה היא אּלא לבּדּה, ּתהיה ולא 59אכילה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

קבּועין אּלּו הרי - נתרּפאת ולא אּלּו ּכל לּה נעּׂשה אם ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹעּמּה.
ספק זה הרי - אּלּו מּכל אחד חסר ואם ואינּה60וּדאי; , ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

נפּדית61קרבה .62ולא ְְְִֵֵָֹ
.ÂË,ניסן וחצי ּכּלֹו ּבאדר ּכמׁשּפטֹו הּלח אכלה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֻּכיצד?

ׁשּנמצא ואּיר, ניסן ּבחצי ּכמׁשּפטֹו הּיבׁש אחריו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָואכלה
הּסדר על חדׁשים ּבׁשלׁשה ּכגרֹוגרת63ׁשאכלה ׁשאכלה אֹו , ְְְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשהיתה אֹו קׁשּורה, ׁשהיתה אֹו ׁשתּיה, קדם אֹו אכילה ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹאחר
- נתרּפאת ולא לעיר, הּסמּוכה ּבגינה ׁשהיתה אֹו ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹלבּדּה,

עֹוברים אֹו קבּועין ספק אּלּו ּבּה64מּכל הּטיל אם ,לפיכ . ְְְִִִִִִִֵֵָָָָ
לֹוקה אינֹו - אחר האכילה65מּום ּבזמּני ּכמׁשּפטּה אכלה . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

קבּוע. מּום ּבעלת היא הרי - נתרּפאה ְְְֲֲִִֵַַַַָָֹולא
.ÊËספק ּבּדבר קבּוע66יׁש מּום ּבעלת היא למפרע אם , ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

מרפּואתּה. ׁשּנתיאׁשּו מעת אֹו הּמּומים לּה ׁשּבאּו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָמעת
ונהנה מרפּואתּה ׁשּנתיאׁשּו קדם אֹותּה הּפֹודה ,ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלפיכ

מרפּואתּה ׁשּנתיאׁשּו אחר הּפדיֹון ספק67ּבאֹותֹו זה הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו מעילה, קרּבן מביא ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָמֹועל,

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

הּנקבה‡. ואחד הּזכר אחד וכן ּבעֹוף. ּפֹוסלין הּמּומין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאין
ּבּמה ּבלבד. ּבבהמה אּלא זכר' 'ּתמים נאמר ׁשּלא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבעֹוף.
אֹו ּגּפֹו ׁשּיבׁש עֹוף אבל קטּנים; ּבמּומין אמּורים? ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָּדברים
ׁשאין הּמזּבח, לגּבי אסּור - רגלֹו נקטעה אֹו עינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָנסמית
הּטרפֹות מן אחת ּבֹו נֹולד אם וכן ּכלל. חסר ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָמקריבין

לקרּבן. נפסל זה הרי - ּבאכילה אֹותּה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָׁשאֹוסרין
ּפסּולין;·. - גדֹולים יֹונה ּובני ּפסּולין, - קטּנים ְְְְְִִִִִֵַָּתֹורים

ּבזה הּצהּוב ּתחּלת הּיֹונה. ּבני מן אֹו הּתרים מן ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:
זמן ּכל ּכׁשרים? יֹונה בני יהיּו מתי ועד ּפסּול. - ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּובזה
ּכׁשרים והּתֹורים ּדם. עּקרֹו מקֹום ּומתמּלא ּכנף ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשעֹוקר

ְִִֶָמּׁשּיזהבּו.
ּגדֹול‚. מּום ל ׁשאין ּפי על אף והאנּדרֹוגינֹוס, ְְְְְִִֵֶַַַַָָֻהּטמטּום

ספק ׁשהן לפי אחרת: מּדר לּמזּבח ּפסּולין הן הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַמהן
זכר נאמר: ּובּקרּבנֹות אחר. ּכמין הן הרי - נקבה ספק ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָזכר
נקבה אֹו וּדאי זכר ׁשּיהיה עד - תמימה ּונקבה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתמים
ּפסּול אנּדרֹוגינֹוס אֹו טמטּום ׁשהּוא העֹוף אף לפיכ ְְְְִִִֶַַַָָָָֻוּדאית.

ְִֵַַלּמזּבח.
ּפי„. על אף ּפסּולים, זמן ּומחּסר דפן ויֹוצא הּכלאים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַֹֻוכן

ׁשּיהיה עד - עז אֹו כּׂשב אֹו ׁשֹור ׁשּנאמר: מּום. ּבהם ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשאין
ּכי ועז. מּכבּׂש מערב ׁשּיהיה לא עצמֹו, ּבפני ומין מין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּכל
למחּסר ּפרט - ימים ׁשבעת והיה דפן. ליֹוצא ּפרט - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻיּולד
אּמֹו. ׁשּנׁשחטה אחר ׁשּנֹולד ליתֹום, ּפרט - אּמֹו ּתחת ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָזמן.

ּפסּול‰. הּוא הרי - ּכלאים ׁשאינֹו ּפי על אף ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָהּנדמה,
ּכמין ׁשּילדה ועז עז, ּכמין ׁשּילדה רחל ּכיצד? ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלּמזּבח.
דֹומה והּוא הֹואיל סימנין, מקצת ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּכבּׂש,
קבּוע מּום ל ׁשאין קבּוע; מּום ּכבעל ּפסּול - אחר ְְְִֵֵֶַַַַַָָָלמין

הּׁשּנּוי. מן ִִַָּגדֹול
.Âאף והּנעבד, זרה לעבֹודה והּמקצה והּנרּבע הרֹובע ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻוכן

הּמזּבח. לגּבי ּפסּולין הן הרי - ּבאכילה מּתרין ׁשהן ּפי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻעל

ּפסּול. הׁשחתה ּבֹו ׁשּיׁש ּכל - ּבהם מׁשחתם ּכי ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּנאמר:
זרה ּובעבֹודה ּבּׂשר. ּכל הׁשחית ּכי אֹומר: הּוא ְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָּובעברה
- האדם את ׁשהרגּו ועֹוף ּבהמה וכן .עּמ ׁשחת ּכי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּכתיב:

לּמזּבח. ּופסּולין נרּבע אֹו ּכרֹובע הן ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָהרי
.Êראּויין האּלּו הּפסּולין ּכל ׁשאין ּפי על ׁשאף לי, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָויראה

הּתֹורה, מן לֹוקה אינֹו - והקריבן עבר אם לקרּבן, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלּמזּבח
ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן אבל אזהרתן. נתּפרׁשה ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלפי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שלחין? של ויבש לח ולא רפואה, היא (=בעל) גשמים של ויבש לח רק כי כאן רבינו הזכיר לא למה יבשה.53)להבין כתאנה
כגרוגרת54) "אפילו גרשום רבינו ובפירוש כגרוגרת" ערובא בן פינחס רבי משום יוחנן רבי אמר אותו? מאכילין "וכמה בגמרא שם

לבדיקה". דיו לומר55)וכו' תמצי אם וסעודה, סעודה בכל דלמא או ראשונה בסעודה כגרוגרת במערבא "בעי שם: בגמרא
בכל שפוסק ורבינו מאי". אכילה לאחר כסמא, ליה מעלי וודאי אכילה קודם אכילה, לאחר או אכילה קודם ראשונה, בסעודה
כדברי אכילה, קודם שצריך ופוסק משנה) לחם (ראה ראשונה בסעודה רק שמספיק כאן פסק שבגמרא לומר" תמצי כ"אם מקום

שם. האיבעיא נפשט לא כי הוא, ספק אכילה לאחר אבל מרפא, בוודאי יש שבזה לאחר56)הגמרא או שתייה "קודם לט. שם
מאי". שתייה לאחר כשערי, ליה מעליא ודאי שתייה קודם קשורה.57)שתייה, בשדה,58)לא אלא מועלת זו רפואה שאין

בספק. הדבר לעיר הסמוכה בגינה ורק וכלל. כלל זו רפואה מועילה לא בעיר הייתה אם זה59)אבל וגם עמה, בצוותא כלומר,
מאי". לבדו ליה, מעלי וודאי חברו "עם לעוורו60)שם והסיבה קבועים, מים זה אין נתרפאהשמא שלא ומה אחרת היא נה

הנכון. הטיפול את לה עשו שלא בעלת61)משום בהמה מקריבים ואין עובר מום הוא אופן בכל קבועים אינם המים אם אף כי
עובר. נפדית.62)מום אינה עובר ובמום קבועים, המים שאין ייתכן שאמרנו63)כי כמו ולא רצופים. חדשים שלושה כלומר,

תשרי. חצי עד ומאלול ניסן, חצי עד מאדר לא,64)למעלה: או מרפאין הם אם האלו הדברים בכל נסתפקו שם בגמרא שהרי
לזה. רפואה אינם אלו ודברים לעוורונה. אחרת סיבה כאן שיש שייתכן עוברים, או קבועים ספק הוא כך משום הספק. נפשט ולא

לוקה.65) אינו אחר מום בה והמטיל קבוע מום בעלת היא משמואל,66)שמא שמואל דמר אחוה פינחס מיניה "בעי לט. שם
ואי מעיל, מומא הוא למפרע אמרת אי בפדיונו. למימעל מינה נפקא מומא, הוי ולהבא מכאן או מומא הוי למפרע איתסי, ולא אכל

הבעיא. נפשטה ולא מעיל", לא מומא הוי ולהבא כיון67)מכאן ספק, זה הרי מרפואתה, שנתייאשו אחר נהנה אפילו כלומר,
שם). רש"ש ראה מעל, ודאי בדיקתן שלאחר שם רש"י מדברי שנראה כמו (ולא מרפואתה שנתייאשו לפני בו1)שנפדה יבאר

המקדישם. ודין והנעבד, זרה לעבודה ומוקצה ונרבע רובע ודין יונה, ובני תורים ודין בעוף, הפוסלים המומים



פט gafn ixeqi` zekld - lel` 'b iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכגרֹוגרת הּיבׁש? יֹותר53ּבזמן ראׁשֹונה54אֹו סעּדה 55קדם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
אֹותן ׁשּתאכל וצרי אּלּו. חדׁשים ּבׁשלׁשה ימים ּכל ְְֳִִִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשל

ׁשתּיה אחר יֹום מּתרת56ּבכל ותהיה ּבעת58ּבּׂשדה57, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
לצֹות אחרת ּובהמה היא אּלא לבּדּה, ּתהיה ולא 59אכילה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

קבּועין אּלּו הרי - נתרּפאת ולא אּלּו ּכל לּה נעּׂשה אם ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹעּמּה.
ספק זה הרי - אּלּו מּכל אחד חסר ואם ואינּה60וּדאי; , ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

נפּדית61קרבה .62ולא ְְְִֵֵָֹ
.ÂË,ניסן וחצי ּכּלֹו ּבאדר ּכמׁשּפטֹו הּלח אכלה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֻּכיצד?

ׁשּנמצא ואּיר, ניסן ּבחצי ּכמׁשּפטֹו הּיבׁש אחריו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָואכלה
הּסדר על חדׁשים ּבׁשלׁשה ּכגרֹוגרת63ׁשאכלה ׁשאכלה אֹו , ְְְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשהיתה אֹו קׁשּורה, ׁשהיתה אֹו ׁשתּיה, קדם אֹו אכילה ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹאחר
- נתרּפאת ולא לעיר, הּסמּוכה ּבגינה ׁשהיתה אֹו ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹלבּדּה,

עֹוברים אֹו קבּועין ספק אּלּו ּבּה64מּכל הּטיל אם ,לפיכ . ְְְִִִִִִִֵֵָָָָ
לֹוקה אינֹו - אחר האכילה65מּום ּבזמּני ּכמׁשּפטּה אכלה . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

קבּוע. מּום ּבעלת היא הרי - נתרּפאה ְְְֲֲִִֵַַַַָָֹולא
.ÊËספק ּבּדבר קבּוע66יׁש מּום ּבעלת היא למפרע אם , ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

מרפּואתּה. ׁשּנתיאׁשּו מעת אֹו הּמּומים לּה ׁשּבאּו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָמעת
ונהנה מרפּואתּה ׁשּנתיאׁשּו קדם אֹותּה הּפֹודה ,ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלפיכ

מרפּואתּה ׁשּנתיאׁשּו אחר הּפדיֹון ספק67ּבאֹותֹו זה הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו מעילה, קרּבן מביא ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָמֹועל,

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

הּנקבה‡. ואחד הּזכר אחד וכן ּבעֹוף. ּפֹוסלין הּמּומין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאין
ּבּמה ּבלבד. ּבבהמה אּלא זכר' 'ּתמים נאמר ׁשּלא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבעֹוף.
אֹו ּגּפֹו ׁשּיבׁש עֹוף אבל קטּנים; ּבמּומין אמּורים? ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָּדברים
ׁשאין הּמזּבח, לגּבי אסּור - רגלֹו נקטעה אֹו עינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָנסמית
הּטרפֹות מן אחת ּבֹו נֹולד אם וכן ּכלל. חסר ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָמקריבין

לקרּבן. נפסל זה הרי - ּבאכילה אֹותּה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָׁשאֹוסרין
ּפסּולין;·. - גדֹולים יֹונה ּובני ּפסּולין, - קטּנים ְְְְְִִִִִֵַָּתֹורים

ּבזה הּצהּוב ּתחּלת הּיֹונה. ּבני מן אֹו הּתרים מן ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:
זמן ּכל ּכׁשרים? יֹונה בני יהיּו מתי ועד ּפסּול. - ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּובזה
ּכׁשרים והּתֹורים ּדם. עּקרֹו מקֹום ּומתמּלא ּכנף ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשעֹוקר

ְִִֶָמּׁשּיזהבּו.
ּגדֹול‚. מּום ל ׁשאין ּפי על אף והאנּדרֹוגינֹוס, ְְְְְִִֵֶַַַַָָֻהּטמטּום

ספק ׁשהן לפי אחרת: מּדר לּמזּבח ּפסּולין הן הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַמהן
זכר נאמר: ּובּקרּבנֹות אחר. ּכמין הן הרי - נקבה ספק ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָזכר
נקבה אֹו וּדאי זכר ׁשּיהיה עד - תמימה ּונקבה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתמים
ּפסּול אנּדרֹוגינֹוס אֹו טמטּום ׁשהּוא העֹוף אף לפיכ ְְְְִִִֶַַַָָָָֻוּדאית.

ְִֵַַלּמזּבח.
ּפי„. על אף ּפסּולים, זמן ּומחּסר דפן ויֹוצא הּכלאים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַֹֻוכן

ׁשּיהיה עד - עז אֹו כּׂשב אֹו ׁשֹור ׁשּנאמר: מּום. ּבהם ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשאין
ּכי ועז. מּכבּׂש מערב ׁשּיהיה לא עצמֹו, ּבפני ומין מין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּכל
למחּסר ּפרט - ימים ׁשבעת והיה דפן. ליֹוצא ּפרט - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻיּולד
אּמֹו. ׁשּנׁשחטה אחר ׁשּנֹולד ליתֹום, ּפרט - אּמֹו ּתחת ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָזמן.

ּפסּול‰. הּוא הרי - ּכלאים ׁשאינֹו ּפי על אף ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָהּנדמה,
ּכמין ׁשּילדה ועז עז, ּכמין ׁשּילדה רחל ּכיצד? ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלּמזּבח.
דֹומה והּוא הֹואיל סימנין, מקצת ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּכבּׂש,
קבּוע מּום ל ׁשאין קבּוע; מּום ּכבעל ּפסּול - אחר ְְְִֵֵֶַַַַַָָָלמין

הּׁשּנּוי. מן ִִַָּגדֹול
.Âאף והּנעבד, זרה לעבֹודה והּמקצה והּנרּבע הרֹובע ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻוכן

הּמזּבח. לגּבי ּפסּולין הן הרי - ּבאכילה מּתרין ׁשהן ּפי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻעל

ּפסּול. הׁשחתה ּבֹו ׁשּיׁש ּכל - ּבהם מׁשחתם ּכי ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּנאמר:
זרה ּובעבֹודה ּבּׂשר. ּכל הׁשחית ּכי אֹומר: הּוא ְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָּובעברה
- האדם את ׁשהרגּו ועֹוף ּבהמה וכן .עּמ ׁשחת ּכי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּכתיב:

לּמזּבח. ּופסּולין נרּבע אֹו ּכרֹובע הן ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָהרי
.Êראּויין האּלּו הּפסּולין ּכל ׁשאין ּפי על ׁשאף לי, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָויראה

הּתֹורה, מן לֹוקה אינֹו - והקריבן עבר אם לקרּבן, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלּמזּבח
ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן אבל אזהרתן. נתּפרׁשה ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלפי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שלחין? של ויבש לח ולא רפואה, היא (=בעל) גשמים של ויבש לח רק כי כאן רבינו הזכיר לא למה יבשה.53)להבין כתאנה
כגרוגרת54) "אפילו גרשום רבינו ובפירוש כגרוגרת" ערובא בן פינחס רבי משום יוחנן רבי אמר אותו? מאכילין "וכמה בגמרא שם

לבדיקה". דיו לומר55)וכו' תמצי אם וסעודה, סעודה בכל דלמא או ראשונה בסעודה כגרוגרת במערבא "בעי שם: בגמרא
בכל שפוסק ורבינו מאי". אכילה לאחר כסמא, ליה מעלי וודאי אכילה קודם אכילה, לאחר או אכילה קודם ראשונה, בסעודה
כדברי אכילה, קודם שצריך ופוסק משנה) לחם (ראה ראשונה בסעודה רק שמספיק כאן פסק שבגמרא לומר" תמצי כ"אם מקום

שם. האיבעיא נפשט לא כי הוא, ספק אכילה לאחר אבל מרפא, בוודאי יש שבזה לאחר56)הגמרא או שתייה "קודם לט. שם
מאי". שתייה לאחר כשערי, ליה מעליא ודאי שתייה קודם קשורה.57)שתייה, בשדה,58)לא אלא מועלת זו רפואה שאין

בספק. הדבר לעיר הסמוכה בגינה ורק וכלל. כלל זו רפואה מועילה לא בעיר הייתה אם זה59)אבל וגם עמה, בצוותא כלומר,
מאי". לבדו ליה, מעלי וודאי חברו "עם לעוורו60)שם והסיבה קבועים, מים זה אין נתרפאהשמא שלא ומה אחרת היא נה

הנכון. הטיפול את לה עשו שלא בעלת61)משום בהמה מקריבים ואין עובר מום הוא אופן בכל קבועים אינם המים אם אף כי
עובר. נפדית.62)מום אינה עובר ובמום קבועים, המים שאין ייתכן שאמרנו63)כי כמו ולא רצופים. חדשים שלושה כלומר,

תשרי. חצי עד ומאלול ניסן, חצי עד מאדר לא,64)למעלה: או מרפאין הם אם האלו הדברים בכל נסתפקו שם בגמרא שהרי
לזה. רפואה אינם אלו ודברים לעוורונה. אחרת סיבה כאן שיש שייתכן עוברים, או קבועים ספק הוא כך משום הספק. נפשט ולא

לוקה.65) אינו אחר מום בה והמטיל קבוע מום בעלת היא משמואל,66)שמא שמואל דמר אחוה פינחס מיניה "בעי לט. שם
ואי מעיל, מומא הוא למפרע אמרת אי בפדיונו. למימעל מינה נפקא מומא, הוי ולהבא מכאן או מומא הוי למפרע איתסי, ולא אכל

הבעיא. נפשטה ולא מעיל", לא מומא הוי ולהבא כיון67)מכאן ספק, זה הרי מרפואתה, שנתייאשו אחר נהנה אפילו כלומר,
שם). רש"ש ראה מעל, ודאי בדיקתן שלאחר שם רש"י מדברי שנראה כמו (ולא מרפואתה שנתייאשו לפני בו1)שנפדה יבאר

המקדישם. ודין והנעבד, זרה לעבודה ומוקצה ונרבע רובע ודין יונה, ובני תורים ודין בעוף, הפוסלים המומים
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ּכאחד ׁשניהן אֹו מהן אחד והּמקריב הּמזּבח, לגּבי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאסּורין
ּכלב. ּומחיר זֹונה אתנן תביא לא ׁשּנאמר: אחת; לֹוקה -ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
אחד. ּבלאו ׁשּנאמרּו מּפני ׁשניהן? על אחת לֹוקה מה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּומּפני

.Á,והלאה הּׁשמיני מּיֹום הּקרּבנֹות ּכל להקריב עּׂשה ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָמצות
והלאה הּׁשמיני ּומּיֹום אּמֹו ּתחת ימים ׁשבעת והיה ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנאמר:
ּפי על ואף זמן. מחּסר נקרא הּימים ׁשבעת וכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻירצה.
מּפני לֹוקה, אינֹו - והקריבֹו עבר אם ּפסּול, זמן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻׁשּמחּסר

הּקרּבן. נרצה ולא עּׂשה, מּכלל הּבא לאו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹׁשהּוא
.Ëּובני ּבּבהמה, זמן ּכמחּסר ׁשהן זמּנן, הּגיע ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻּתֹורים

לֹוקה, אינֹו - והּמקריבן מּום; ּכבעל הּכל - זמּנן ׁשעבר ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹיֹונה
נרצה. ולא ּפסּול ׁשהּקרּבן ּפי על ְְְִִֶַַַָָָָֹאף

.Èדפן ויֹוצא וכלאים ּוטרפה ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹֻהּמקּדיׁש
קדּׁשה ׁשאין לפי ואבנים, עצים ּכמקּדיׁש זה הרי - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻלּמזּבח
ויביא ויּמכרּו ּדבר, לכל חּלין הן והרי ּגּופן, על ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָֻחלה
יׁש מּום ׁשּבעל מּום, ּכבעל ואינן ׁשּירצה. קרּבן ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבדמיהם
ונעבד ּומקצה ונרּבע רֹובע הּמקּדיׁש אבל קרּבן. ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻּבמינֹו
עד וירעּו עֹובר, מּום ּבעל ּכמקּדיׁש זה הרי - ּומחיר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָואתנן
זמן מחּסר הּמקּדיׁש וכן עליו. ויּפדּו קבּוע מּום ּבהן ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻׁשּיּפל
ּכמֹו לֹוקה, ואינֹו עֹובר, מּום ּבעל ּכמקּדיׁש זה הרי -ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.‡Èואּלּו עּׂשר, ארּבעה הן הרי לּמזּבח האסּורין ּכל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָנמצאּו

מּבפנים. אבר ּומחּסר הּמבחר. מן וׁשאינֹו מּום. ּבעל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻֻהן:

האדם. וׁשהמית ונרּבע. ורבע. דפן. ויֹוצא וכלאים. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּוטרפה.
זמן. מחּסר הּמחיר. האתנן. הּמקצה. ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָֻֻהּנעבד.

.·Èאפּלּו ׁשהן. ּבכל אֹוסרין הּמזּבח לגּבי האסּורין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכל
וכּלן לּמזּבח. ונפסל הּכל נפסד - ּברּבֹוא אחד ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻנתערב
ּומקצית ונעבדת נרּבעת מּולד חּוץ לּמזּבח; מּתרין ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻֻולדֹותיהן

ּכמֹותן. לּמזּבח אסּורין ׁשּולדן האדם, את ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוׁשהמיתה
.‚Èּכׁשּנ אמּורים? ּדברים ׁשהמיתהּבּמה אֹו עברה ּבּה עבדה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּנפסלה ּבעת עּמּה מצּוי הּולד ׁשהרי מעּברת, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻּכׁשהיתה
ּבּה ׁשּנעבדה אחר נתעּברה אם אבל מאיבריה; ּכאבר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָוהיה
אפּלּו לּמזּבח. ּכׁשר ולדּה הרי - ׁשהמיתה אחר אֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָעברה
לֹומר, צרי ואין נתעּברה. ּכ ואחר מקּדׁשת ּכׁשהיא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻנרּבעה
ׁשּולדּה ונתעּברה, הקּדיׁשּה ּכ ואחר חּלין והיא נרּבעה ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָֻאם

לּמזּבח. מּתר טרפה ּביצת אפרֹוח וכן ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻֻמּתר.
.„Èׁשהרי למנחֹות, מּתרין חּטיה - לקמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻהּמׁשּתחוה

וכן מּתרין. ׁשהן מזּבח אּסּורי ׁשל לולדֹות ונדמּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻנׁשּתּנּו,
ׁשהרי לּמזּבח, מּתרת - זרה עבֹודה ּבכרׁשיני ׁשּפטמּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבהמה

ְִַנׁשּתּנּו.
.ÂËחֹוׁשׁשין ואין ּכֹוכבים, העֹובדי מן הּקרּבנֹות ּכל ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָלֹוקחין

עד ונעבד, מקצה מּׁשּום ולא ונרּבע רֹובע מּׁשּום לא ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻלהם
הביאּום מעמלקי אֹומר: הּוא הרי נפסל. ׁשּזה ּבוּדאי ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיּודע
ליי זבח למען והּבקר הּצאן מיטב על העם חמל ְְְֲֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹאׁשר

.ֱֶֹאלהי

רביעי 1ּפרק
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האדם‡. את ׁשהמית אֹו ׁשּנרּבע העֹוף ואחד הּבהמה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאחד
הּמזּבח. לגּבי ּפסּול הּכל - נעבד אֹו הקצה ְְְֱִֵֵֶַַַַַָָֹֻאֹו

ׁשני·. ׁשם היּו אם האדם, את וׁשהמית והּנרּבע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהרֹובע
ּבהנאה, אסּור ּובּׂשרן נסקלין העֹוף אֹו הּבהמה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָעדים
ׁשהן אמרּו ּובּמה לּגבֹוּה. אסּורין ׁשהן ּבאּלּו לֹומר צרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָואין
עד ׁשם ׁשהיה ּכגֹון להדיֹוט. מּתרין ּכׁשהיּו לּמזּבח? ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאסּורין
על אף הּבעלים ּפי על אֹו ׁשֹותקין, והּבעלים ּבלבד ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָאחד

עד ׁשאין מכחיׁשיןּפי והּבעלים אחד עד ׁשם היה ּכלל. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
לּמזּבח. אף מּתרין אּלּו הרי - ְֲִִֵֵֵַַַָֻאֹותֹו

.‚- האדם את ׁשהמיתה עד והּגיחּוה ּבּה ׁשּׂשחקּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה
הּבהמה אין ּכאנּוסה. ׁשהיא מּפני לּמזּבח, ּכׁשרה זֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהרי
ּבן ׁשרבעּה האדם ׁשּיהיה עד נרּבע אֹו רֹובע מּׁשּום ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָנפסלת
[ּבין] ּכֹוכבים עֹובד ּבין יּׂשראל ּבין אחד. ויֹום ׁשנים ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָּתׁשע
ׁשּנרּבע הּוא האדם ואם נפסלה. אדם ּורבעּה הֹואיל ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָעבד,
ּבת הּנרּבעת האּׁשה ׁשּתהיה עד נפסלת אינּה - הּבהמה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמן
ׁשנים ּתׁשע ּבן הּנרּבע האיׁש יהא אֹו אחד, ויֹום ׁשנים ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשלׁש

אחד. ְֶָויֹום
מקצה?„. מּׁשּום העֹוף אֹו הּבהמה ּתּפסל ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻמאימתי

יעבדּו אֹו אֹותּה ׁשּיגזזּו ּכגֹון מעּׂשה, הּכמרים ּבהן ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָמּׁשּיעּׂשּו
מקצה, נעּׂשה אינֹו ּבדברים אבל זרה. עבֹודה לׁשם ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּבּה

זרה. לעבֹודה הקּדׁש ְֲֵֵֶֶַָָָׁשאין
ׁשהיתה‰. ּבין ׁשּלֹו הּבהמה ׁשהיתה ּבין והּנרּבע, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהרֹובע

ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ּברצֹון, ּבין ּבאנס ּבין חברֹו, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹׁשל
לּמזּבח. אסּורה זֹו הרי - הקּדׁשּה לאחר ּבין הקּדׁשּה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלפני
נפסל; - ׁשּיקּדיׁש קדם והקצה ׁשּלֹו היה אם הּמקצה, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻאבל
זה הרי - ׁשהקּדיׁשֹו אחר ׁשּלֹו ׁשהקצה אֹו חברֹו ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָהקצה

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו דבר מקצה אדם ׁשאין ְֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻמּתר;
.Âּבין ּבאנס ּבין חברֹו, ׁשל ּבין ׁשּלֹו ׁשעבד ּבין ְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹהּנעבד,

לאחר ּבין הקּדׁש לפני ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָּברצֹון,
קבּוע מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד וירעה אסּור; זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהקּדׁש
ּׁשעליו מה וכל הּוא - והּנעבד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו, ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹויּפדה
אבל ּבהנאה. אסּורין נעבד צּפּוי ׁשּכל לּמזּבח; ְֱֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאסּורין

לּמזּבח. מּתר ּׁשעליו ּומה אסּור, הּוא - ְְִֵֶֶַַַַָָָָֻֻהּמקצה
.Êהרי - ּבהנאה מּתר ׁשהּוא ּפי על אף להר, ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֻהּמׁשּתחוה

ּבארצֹו הּנֹובע למעין הּמׁשּתחוה וכן לּמזּבח. אסּורין ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָאבניו
מביאין אין - ׁשּבטלה אׁשרה .לנּס ּפסּולין מימיו הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ
ּכׁשם - לבהמה הּמׁשּתחוה וכן לּמערכה. גזרים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּמּנה
וקרניה ּכהּנה, לבגדי ּפסּול ׁשּלּה צמר ּכ לּמזּבח, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּנפסלה
לנימין, מעיה ּובני לחלילין, וׁשֹוקיה לחצֹוצרֹות, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּפסּולין

ּפסּול. ַָֹהּכל
.Áלמלאכת יעּׂשה לא - זרה לעבֹודה ׁשם ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּכל

האֹומר אתנן? זהּו אי ּבהנאה. מּתר ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻהּקדׁש,
ׁשפחה אֹו ּכּותית זֹונה אחד .ּבּׂשכר זה ּדבר לי הא ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָלזֹונה:
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כלב.1) ומחיר זונה אתנן ודין ומוקצה, ונרבע רובע משום נפסל ומתי עדים, שם והיו אדם והמית ונרבע רובע דין בו יבאר

gafn ixeqi` zekld - lel` 'c ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אבל לאוין. מחּיבי אֹו עליו ערוה ׁשהיא יּׂשראלית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאֹו
- נּדה אׁשּתֹו וכן מּתר. אתנּנּה - ּכהן היה אפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻהּפנּויה,

ערוה. ׁשהיא ּפי על אף מּתר, ְְִִֶֶֶַַַָָָֻאתנּנּה
.Ëּבעילה מחמת לּה ׁשּיּתן ּכל - לאוין מחּיבי אחת ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹנּׂשא

האּׁשה נתנה אסּור. אתנּנֹו - והּזכּור ואסּור. אתנן זה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָהרי
אתנן. מּׁשּום מּתר זה הרי - לּבֹועל ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֻאתנן

.Èעבּדי אצל ׁשפחת ותלין זה דבר ל הא לחברֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהאֹומר
אבל ּובנים; אּׁשה לֹו ׁשאין והּוא אתנן. זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָהעברי
ּכמֹו ּכנענית, ּבׁשפחה מּתר זה הרי - ּובנים אּׁשה לֹו יׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻאם

ּבא הּדין והּוא והּבעליׁשּיתּבאר. זה ּדבר לי הא לזֹונה: ֹומר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
אתנן. זה הרי - הּיּׂשראלי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָלפלֹוני

.‡È,הרּבה לּה ונתן אחד טלה לּה לּתן הּזֹונה עם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּפסק
אתנּנּה לּה נתן לּמזּבח. ואסּורין אתנן ּכּלן - אלף נתן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻאפּלּו
עלי ׁשאבֹוא עד אצל יהי לּה: אמר אּלא עליה, ּבא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹולא
עליה ׁשּיבֹוא קדם והקריבּתּו קדמה יאסר. עליה ּכׁשּיבֹוא -ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹ
והּוא חֹובתּה.] ידי יצאה - קרּבן חּיבת היתה [ואם ּכׁשר. -ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ
אֹותֹו קני לי ׁשּתרצי אימתי ׁשּנתן: ּבעת לּה ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיאמר
להקריב יכֹולה אינּה - ּכן לּה אמר לא אם אבל ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָֹמעכׁשיו;

ׁשּלּה. ׁשאינֹו ֵֶֶָָָּדבר
.·Èעליה ּבא ּכ ואחר עליה ׁשּיבֹוא קדם והקּדיׁשּתּו ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹקדמה

קדם עליה ּובא הֹואיל אתנן, הּוא אם ספק זה הרי -ְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ
ּביאה. קדם הקּדיׁשּתּו ׁשהרי אתנן, אינֹו אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּתקריבּנּו,

נרצה. - קרב ואם יקרב, לא ְְְְִִִִַַָָָֹלפיכ
.‚Èאפּלּו לּה, נתן זמן ּולאחר לּה, נתן ולא עליה ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָֹּבא

אמּורים? ּדברים ּבּמה אתנן. זה הרי - ׁשנים ּכּמה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאחר
צריכה ׁשאינּה זה, ּבטלה לי הּבעלי לּה: ׁשאמר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּבכּותית
לּה: ואמר ּבחצרּה הּטלה ׁשהיה ּביּׂשראלית אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמׁשיכה,
;ׁשּל הּוא הרי - ּפלֹוני ּביֹום מעֹות ל אּתן לא ְְֲִִֵֵֶֶָָָֹאם
עליה, ּובא סתם, ּבטלה' לי 'הּבעלי לּה אמר אם ְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָָָָאבל
אתנן. מּׁשּום מּתר זה הרי - טלה לּה ׁשלח זמן ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּולאחר

.„Èאינֹו לפיכ גּופן, אּלא ּומחיר אתנן מּׁשּום אסּור ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָאין
ּבהמה ּכגֹון הּמזּבח, ּגּבי על לקרב הראּוי ּדבר על אּלא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָחל
מעֹות לּה נתן וסלת. וׁשמן ויין יֹונה ּובני ותֹורין ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹטהֹורה

ּכׁשר. זה הרי - קרּבן ּבהן ְְְֲֵֵֶֶָָָָָָולקחה

.ÂË,ׁשמן ועּׂשאתן זיתים סלת, ועּׂשאתן חּטים לּה ֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹנתן
נתן נׁשּתּנּו. ׁשּכבר ּכׁשרים, אּלּו הרי - יין ועּׂשאתן ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָענבים
מּנה ואפּלּו לּמזּבח. נאסרה לא - ּבאתנּנּה קדׁשים ּבהמת ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלּה
הּמקּדׁשין, נפסלּו לא - ּבאתנּנּה חגיגתֹו ועל ּפסחֹו על ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹֻאֹותּה
לּה נתן אם וכן ׁשהקּדיׁשן. מּׁשעה ּגבֹוּה ּבהן זכה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָׁשּכבר
ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר אדם ׁשאין ּפסלֹו, לא - ׁשּלֹו ׁשאינֹו ְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹּדבר
עֹופֹות, לּה נתן אם אבל הּבעלים. נתיאׁשּו ּכן אם אּלא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּלֹו,
ואסּורים. עליהם חל אתנן - מקּדׁשין ׁשהן ּפי על ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻאף

זה. דבר הּוא קּבלה ְִִֵֶַָָָָּומּדברי
.ÊËטלה ל הא לחברֹו: האֹומר זה ּכלב? מחיר הּוא זה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָאי

אֹו ּבהמֹות ּבכּמה ּכלב החליף אם וכן זה. ּכלב ּתחת ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָזה
לּמזּבח. אסּורֹות ּכּלן - ּבהן וכּיֹוצא ְְֲִֵֵֶַַַָָֻעֹופֹות

.ÊÈוזה טלאים עּׂשרה לקח זה ׁשחלקּו, ׁשּתפין ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשני
אבל מּתרין; הּכלב ׁשעם - אחד וכלב ּתׁשעה ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻלקח
הּכלב ּכדמי ּדמֹו מהם אחד יׁש אם ׁשּכנגּדֹו: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהעּׂשרה
ּכנגד העּׂשרה מן מֹוציאֹו - הּכלב ּדמי על יתר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאֹו
ואחד אחד ּכל ואם מּתרים; ּוׁשארן מחירֹו, ויהיה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֻהּכלב
ּכּלן העּׂשרה הרי - הּכלב מּדמי ּפחּותין ּדמיו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻמהן

ֲִאסּורים.
.ÁÈסלת ונעּׂשּו ּבחּטים ּכלב ׁשהחליף ּכגֹון הּמחיר, ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹנׁשּתּנה

זֹונה אתנן מּתרין. - זֹונה ּומחיר ּכלב אתנן מּתר. זה הרי -ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻ
אבלּו מׁשּתּנין. הן ׁשהרי הּבית, לבדק מּתרין - ּכלב ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻמחיר

נדר לכל ׁשּנאמר: לּבית; רּקּועין יעּׂשה לא אתנן ׁשל ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּגּופן
הרּקּועים. את להביא -ְִִִֶָָ

ה'תשע"א אלול ד' קודש שבת יום

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

הּמזּבח3ּודבׁש2ּׂשאֹור‡. לגּבי ּבכל4אסּורין ואּסּורן , ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָ
וגֹומר.5ׁשהן תקטירּו לא ּדבׁש וכל ּׂשאר כל ּכי ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

קרּבן לׁשם אֹו הּקרּבן עם הקטירן אם אּלא חּיב .6ואינֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
לֹוקה - ׁשּלהן ּתערבת הּמקטיר אֹו עצמן הּמקטיר ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹואחד

עצמֹו ּבפני מהן אחד ּכל ּכאחד7על ׁשניהן הקטיר ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
אחד ּבלאו נאמרּו ׁשּׁשניהם לפי אחת, אּלא לֹוקה אינֹו -8. ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
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שהוא.1) במה ושאיסורם למזבח, שפסולים ודבש שאור דין בו על2)יתבאר (=שנחמץ לחמץ הדין והוא אחרים. המחמיץ דבר
אחרים). הדבש3)ידי סתם שהוא תמרים דבש וכן דבורים), (=דבש הידוע לדבש כולל שם ו"הוא דבש" קרוייה פרי מתיקת "כל

וגו', תקטירו לא דבש וכל שאור "כל התורה שאמרה מפני כן, לפרש והוכרח המתוקים". הפירות מן היוצא מוהל וכן תורה, של
לה'". אותם תקריבו (=ביכורים) ראשית אותם",קרבן תקריבו ראשית "קרבן שנאמר זה מהו דבורים דבש הוא הנאמר הדבש ואם

דבורים. דבש ולא המינים שבעת מפירות אלא אינם ביכורים הפנימי.4)והלא במזבח אלא חייב אינו פרשת5)בקטורת בספרא
הוא וכן דבש". וכל וכו' שאור כל לומר תלמוד מניין? המועט המרובה, אלא לי "אין ד): הלכה יב פרשה דנדבה (דבורא ויקרא
בפסחים וכזעירי להקטרה, המותר דבר גם הזה הכלֿשהוא עם ביחד שהקטירו כגון בכזית, הייתה כשההקטרה והמדובר נח. במנחות
שאם עצמם, בפני ואחד אחד כל ניכרים וההיתר שהאיסור וכגון מכזית פחותה הקטרה שאין ב, הלכה להלן רבינו פסק שהרי מג:

תערובת. היינו כן שיתכוון6)לא ובלבד עצמן בפני שהקטירן או עצים, לשם נתכוון ואפילו הקרבן עם שהקטירן או כלומר,
שם. משנה ובכסף ג הלכה להלן ראה עצים. לשם ולא הקרבן אם7)לשם עצמו, בפני שאור ועל עצמו בפני דבש על כלומר,

בנפרד. משום8)הקטירן ולוקה שאור משום לוקה אביי אמר המזבח גבי על ודבש שאור המעלה "איתמר שם: במנחות כרבא
כאיכא ופוסק וכו'", לקי לא נמי חדא דאמרי ואיכא לקי מיהא חדא דאמרי איכא שבכללות, לאו על לוקין אין אמר רבא וכו', דבש

רבינו. על השיג והראב"ד הראשון. דאמרי
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אבל לאוין. מחּיבי אֹו עליו ערוה ׁשהיא יּׂשראלית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאֹו
- נּדה אׁשּתֹו וכן מּתר. אתנּנּה - ּכהן היה אפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻהּפנּויה,

ערוה. ׁשהיא ּפי על אף מּתר, ְְִִֶֶֶַַַָָָֻאתנּנּה
.Ëּבעילה מחמת לּה ׁשּיּתן ּכל - לאוין מחּיבי אחת ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹנּׂשא

האּׁשה נתנה אסּור. אתנּנֹו - והּזכּור ואסּור. אתנן זה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָהרי
אתנן. מּׁשּום מּתר זה הרי - לּבֹועל ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֻאתנן

.Èעבּדי אצל ׁשפחת ותלין זה דבר ל הא לחברֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהאֹומר
אבל ּובנים; אּׁשה לֹו ׁשאין והּוא אתנן. זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָהעברי
ּכמֹו ּכנענית, ּבׁשפחה מּתר זה הרי - ּובנים אּׁשה לֹו יׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻאם

ּבא הּדין והּוא והּבעליׁשּיתּבאר. זה ּדבר לי הא לזֹונה: ֹומר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
אתנן. זה הרי - הּיּׂשראלי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָלפלֹוני

.‡È,הרּבה לּה ונתן אחד טלה לּה לּתן הּזֹונה עם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּפסק
אתנּנּה לּה נתן לּמזּבח. ואסּורין אתנן ּכּלן - אלף נתן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻאפּלּו
עלי ׁשאבֹוא עד אצל יהי לּה: אמר אּלא עליה, ּבא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹולא
עליה ׁשּיבֹוא קדם והקריבּתּו קדמה יאסר. עליה ּכׁשּיבֹוא -ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹ
והּוא חֹובתּה.] ידי יצאה - קרּבן חּיבת היתה [ואם ּכׁשר. -ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ
אֹותֹו קני לי ׁשּתרצי אימתי ׁשּנתן: ּבעת לּה ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיאמר
להקריב יכֹולה אינּה - ּכן לּה אמר לא אם אבל ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָֹמעכׁשיו;

ׁשּלּה. ׁשאינֹו ֵֶֶָָָּדבר
.·Èעליה ּבא ּכ ואחר עליה ׁשּיבֹוא קדם והקּדיׁשּתּו ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹקדמה

קדם עליה ּובא הֹואיל אתנן, הּוא אם ספק זה הרי -ְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ
ּביאה. קדם הקּדיׁשּתּו ׁשהרי אתנן, אינֹו אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּתקריבּנּו,

נרצה. - קרב ואם יקרב, לא ְְְְִִִִַַָָָֹלפיכ
.‚Èאפּלּו לּה, נתן זמן ּולאחר לּה, נתן ולא עליה ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָֹּבא

אמּורים? ּדברים ּבּמה אתנן. זה הרי - ׁשנים ּכּמה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאחר
צריכה ׁשאינּה זה, ּבטלה לי הּבעלי לּה: ׁשאמר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּבכּותית
לּה: ואמר ּבחצרּה הּטלה ׁשהיה ּביּׂשראלית אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמׁשיכה,
;ׁשּל הּוא הרי - ּפלֹוני ּביֹום מעֹות ל אּתן לא ְְֲִִֵֵֶֶָָָֹאם
עליה, ּובא סתם, ּבטלה' לי 'הּבעלי לּה אמר אם ְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָָָָאבל
אתנן. מּׁשּום מּתר זה הרי - טלה לּה ׁשלח זמן ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּולאחר

.„Èאינֹו לפיכ גּופן, אּלא ּומחיר אתנן מּׁשּום אסּור ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָאין
ּבהמה ּכגֹון הּמזּבח, ּגּבי על לקרב הראּוי ּדבר על אּלא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָחל
מעֹות לּה נתן וסלת. וׁשמן ויין יֹונה ּובני ותֹורין ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹטהֹורה

ּכׁשר. זה הרי - קרּבן ּבהן ְְְֲֵֵֶֶָָָָָָולקחה

.ÂË,ׁשמן ועּׂשאתן זיתים סלת, ועּׂשאתן חּטים לּה ֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹנתן
נתן נׁשּתּנּו. ׁשּכבר ּכׁשרים, אּלּו הרי - יין ועּׂשאתן ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָענבים
מּנה ואפּלּו לּמזּבח. נאסרה לא - ּבאתנּנּה קדׁשים ּבהמת ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלּה
הּמקּדׁשין, נפסלּו לא - ּבאתנּנּה חגיגתֹו ועל ּפסחֹו על ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹֻאֹותּה
לּה נתן אם וכן ׁשהקּדיׁשן. מּׁשעה ּגבֹוּה ּבהן זכה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָׁשּכבר
ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר אדם ׁשאין ּפסלֹו, לא - ׁשּלֹו ׁשאינֹו ְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹּדבר
עֹופֹות, לּה נתן אם אבל הּבעלים. נתיאׁשּו ּכן אם אּלא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּלֹו,
ואסּורים. עליהם חל אתנן - מקּדׁשין ׁשהן ּפי על ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻאף

זה. דבר הּוא קּבלה ְִִֵֶַָָָָּומּדברי
.ÊËטלה ל הא לחברֹו: האֹומר זה ּכלב? מחיר הּוא זה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָאי

אֹו ּבהמֹות ּבכּמה ּכלב החליף אם וכן זה. ּכלב ּתחת ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָזה
לּמזּבח. אסּורֹות ּכּלן - ּבהן וכּיֹוצא ְְֲִֵֵֶַַַָָֻעֹופֹות

.ÊÈוזה טלאים עּׂשרה לקח זה ׁשחלקּו, ׁשּתפין ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשני
אבל מּתרין; הּכלב ׁשעם - אחד וכלב ּתׁשעה ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻלקח
הּכלב ּכדמי ּדמֹו מהם אחד יׁש אם ׁשּכנגּדֹו: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהעּׂשרה
ּכנגד העּׂשרה מן מֹוציאֹו - הּכלב ּדמי על יתר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאֹו
ואחד אחד ּכל ואם מּתרים; ּוׁשארן מחירֹו, ויהיה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֻהּכלב
ּכּלן העּׂשרה הרי - הּכלב מּדמי ּפחּותין ּדמיו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻמהן

ֲִאסּורים.
.ÁÈסלת ונעּׂשּו ּבחּטים ּכלב ׁשהחליף ּכגֹון הּמחיר, ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹנׁשּתּנה

זֹונה אתנן מּתרין. - זֹונה ּומחיר ּכלב אתנן מּתר. זה הרי -ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻ
אבלּו מׁשּתּנין. הן ׁשהרי הּבית, לבדק מּתרין - ּכלב ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻמחיר

נדר לכל ׁשּנאמר: לּבית; רּקּועין יעּׂשה לא אתנן ׁשל ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּגּופן
הרּקּועים. את להביא -ְִִִֶָָ

ה'תשע"א אלול ד' קודש שבת יום

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

הּמזּבח3ּודבׁש2ּׂשאֹור‡. לגּבי ּבכל4אסּורין ואּסּורן , ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָ
וגֹומר.5ׁשהן תקטירּו לא ּדבׁש וכל ּׂשאר כל ּכי ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

קרּבן לׁשם אֹו הּקרּבן עם הקטירן אם אּלא חּיב .6ואינֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
לֹוקה - ׁשּלהן ּתערבת הּמקטיר אֹו עצמן הּמקטיר ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹואחד

עצמֹו ּבפני מהן אחד ּכל ּכאחד7על ׁשניהן הקטיר ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
אחד ּבלאו נאמרּו ׁשּׁשניהם לפי אחת, אּלא לֹוקה אינֹו -8. ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שהוא.1) במה ושאיסורם למזבח, שפסולים ודבש שאור דין בו על2)יתבאר (=שנחמץ לחמץ הדין והוא אחרים. המחמיץ דבר
אחרים). הדבש3)ידי סתם שהוא תמרים דבש וכן דבורים), (=דבש הידוע לדבש כולל שם ו"הוא דבש" קרוייה פרי מתיקת "כל

וגו', תקטירו לא דבש וכל שאור "כל התורה שאמרה מפני כן, לפרש והוכרח המתוקים". הפירות מן היוצא מוהל וכן תורה, של
לה'". אותם תקריבו (=ביכורים) ראשית אותם",קרבן תקריבו ראשית "קרבן שנאמר זה מהו דבורים דבש הוא הנאמר הדבש ואם

דבורים. דבש ולא המינים שבעת מפירות אלא אינם ביכורים הפנימי.4)והלא במזבח אלא חייב אינו פרשת5)בקטורת בספרא
הוא וכן דבש". וכל וכו' שאור כל לומר תלמוד מניין? המועט המרובה, אלא לי "אין ד): הלכה יב פרשה דנדבה (דבורא ויקרא
בפסחים וכזעירי להקטרה, המותר דבר גם הזה הכלֿשהוא עם ביחד שהקטירו כגון בכזית, הייתה כשההקטרה והמדובר נח. במנחות
שאם עצמם, בפני ואחד אחד כל ניכרים וההיתר שהאיסור וכגון מכזית פחותה הקטרה שאין ב, הלכה להלן רבינו פסק שהרי מג:

תערובת. היינו כן שיתכוון6)לא ובלבד עצמן בפני שהקטירן או עצים, לשם נתכוון ואפילו הקרבן עם שהקטירן או כלומר,
שם. משנה ובכסף ג הלכה להלן ראה עצים. לשם ולא הקרבן אם7)לשם עצמו, בפני שאור ועל עצמו בפני דבש על כלומר,

בנפרד. משום8)הקטירן ולוקה שאור משום לוקה אביי אמר המזבח גבי על ודבש שאור המעלה "איתמר שם: במנחות כרבא
כאיכא ופוסק וכו'", לקי לא נמי חדא דאמרי ואיכא לקי מיהא חדא דאמרי איכא שבכללות, לאו על לוקין אין אמר רבא וכו', דבש

רבינו. על השיג והראב"ד הראשון. דאמרי
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נפסלה·. - ּבּקטרת ׁשהּוא ּכל מהם הקטיר9נפל ואם . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבהיכל לֹוקה10מּמּנה מּכזית.11- ּפחּותה הקטרה ואין . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

עצמן‚. ּבפני דבׁש אֹו ּׂשאֹור עצים12העלה לׁשם לּמזּבח ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
לריח - ניחח לריח יעלּו לא הּמזּבח ואל ׁשּנאמר: ּפטּור; -ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹ
אפּלּו עצים. לׁשם מעלה אּתה אבל מעלה, אּתה אי ְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָניחֹוח

להקטרה ראּוי ׁשאינֹו ּדבר ּבּׂשאֹור,13הקטיר אֹו ּבדבׁש ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
לֹוקה - הּקרּבן מן והּוא .14הֹואיל ְְִִֶַָָ

ואׁשם„. חּטאת מּבּׂשר הּמעלה קדׁשים15ּכיצד? מּבּׂשר אֹו ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
הּמנחֹות16קּלים מּׁשירי העמר17אֹו מּמֹותר מחּטאת18אֹו אֹו ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
הּפנים19העֹוף מּלחם הּלחם20אֹו ׁשל21ּוׁשּתי ׁשמן מּלג אֹו ְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּבין22מצרע ּבדבׁש, אֹו ּבחמץ מאּלּו מאחת ּכזית הּמעלה , ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

לּכבׁש ּבין ראּויין23לּמזּבח אּלּו ּכל ׁשאין ּפי על אף לֹוקה. - ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

עליהן חּיב - קרּבן קרּויין והן הֹואיל ׁשּנאמר:24להקטרה, ; ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
וגֹומר ליי אתם ּתקריבּו ראׁשית .25קרּבן ְְְִִֵֵַַַָָָֹ

אסּור‰. הּמזּבח26וכן על אּלּו27להקטיר ּדברים מּכל ּדבר ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ
ּוׁשירי ואׁשמֹות חּטאֹות ּבּׂשר ּכגֹון להקטרה, ראּויין ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשאינן
ּדבר ׁשּכל למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָמנחֹות

ּתקטירּו ּבבל ׁשאריתֹו הרי - לאּׁשים .28ׁשּמקצתֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָ
.Âטמאה ּבהמה איברי לֹוקה.29הּמקטיר - הּמזּבח ּגּבי על ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

מן נאמר: ׁשהרי עּׂשה, מּכלל הקרבתּה ׁשאּסּור ּפי על ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָואף
אכל הקרב30הּטהֹורה הּטהֹורה ּתאכל31ּומן לא טמאה הא , ְְְְֱִֵֵַַַַָָָָֹֹֹ

מּכלל הּבא הּטמאה אכילת על ׁשּלֹוקה ּכׁשם - ּתקריב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹולא
הקרבתּה על לֹוקה ּכ ּבמקֹומֹו, ׁשּבארנּו ּכמֹו אבל32עּׂשה, . ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

לֹוקה ואינֹו ּבעּׂשה, עֹובר - טהֹורה חּיה איברי .33הּמקריב ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שהטעם9) "ומשמע ח. הלכה המקדש כלי מהלכות ד פרק יומא בירושלמי אבל פסלה", דבש בה נתן "ואם בברייתא: ו. בכריתות
שאמרו כמו לקטורת. יפה שהוא מפני אלא דבש תנא נקט ולא לדבש, שאור בין חילוק אין כן ואם תקטירו לא שנאמר משום הוא

משנה). (כסף בריחה" לעמוד יכול כולו העולם כל היה לא דבש מעט לתוכה נותן היה אילו שם המזבח10)בירושלמי על
יום. בכל הקטורת מקטירין שעליו שבהיכל, אפילו11)הפנימי (שהוא שאור או דבש שהקטיר על לוקה שהוא מה מלבד כלומר,

זר קטורת עליו תעלו "לא ט) ל, (שמות שנאמר זרה, קטורת הזהב מזבח על שהקטיר על גם לוקה הוא החיצון), מזבח ועולהעל ה
חייב.12)ומנחה". עצים, לשם אפילו הקרבן, עם דבש או שאור העלה אם13)אבל אלא חייב שאינו א הלכה למעלה ראה

חטאת. בשר עם ביחד עצים, לשם הדבש כשהבעיר המדובר וכאן קרבן, לשם או הקרבן עם בספרא14)הקטירן רבינו דברי מקור
בלאֿתעשה, עובר הדבש ומן השאור מן והקטירם וכו' חטאת מבשר המעלה "ומנין ו): הלכה יב פרשה דנדבה (דבורא ויקרא פרשת

וכו'. דבש וכל שאור כל כי לומר לכהנים.15)תלמוד נאכלין שנאכלים16)שהם ופסח, בהמה מעשר תודה, יחיד, שלמי
לכהנים. הנאכל ובכור והשאר17)לבעלים, המזבח על כולו הקומץ ומקטיר נקמצות המזבח לגבי הקריבות המנחות "כל כי

לכהנים". המנחות.18)נאכל כל כשיירי לכהנים חמא19)הנאכל בר רמי "בעי נח. במנחות זה דבר ומקור לכהנים. הנאכלת
אין (שהרי לאישים ממנו אין והאי רחמנא אמר לאישים שממנו כל מהו, מזבח גבי על העוף חטאת מבשר המעלה חסדא, מרב
רבי לאישים, שממנו כל אומר אליעזר ר' כתנאי, קרבן. שמו נמי והאי קרבן ששמו כל דלמא או לכהנים), וכולה דמה, אלא למזבח
חטאת בשר כשמעלה כאן המדובר כי רבינו וסובר בינייהו". איכא העוף חטאת בשר - בינייהו מאי קרבן, ששמו כל אומר עקיבא

עקיבא. כרבי ופסק כנ"ל. דבש, או שאור עם המזבח.20)העוף לגבי קרב ואינו לכהנים כולו נאכל הפנים לחם הן21)כי כי
לכהנים. חטאת22)נאכלות בשר וכו' "כתנאי הנ"ל מנחות בגמרא זה דבר ומקור כהונה. לזכרי נאכלים השמן לוג שיירי כי

רבינו ופסק מצורע". של שמן לוג לרבות קרבנם" "כל לוי דתני בינייהו, איכא מצורע של שמן לוג אמר רב בינייהו, איכא העוף
כנ"ל. עקיבא, כבש.23)כרבי ואחד מזבח אחד - יעלו" לא המזבח "ואל שנאמר ממה כן למדו24)ולמדו שם בספרא כי אף

אליעזר לרבי אלא זה אין - תקטירו בבל הוא הרי לאישים ממנו שיש כל לה'", אשה ממנו תקטירו "לא יא) (שם, שנאמר ממה זאת
חייב". - לאישים ממנו אין ואפילו קרבן, ששמו "כל נח.) (מנחות עקיבא לרבי תקטירו25)אבל "לא יא) (שם, נאמר זה ולפני

ממנו. תקטירו לא קרבן ששמו כל לה'", אשה אבל26)ממנו בלבד, איסור אלא כאן אין ג) הלכה (למעלה משנה הכסף לדעת
ודבש. שאור במעלה הוא הכתוב שעיקר לפי כאן, אין נתרבה27)מלקות ודבש לשאור רק כי הכבש, על ולא המזבח על דווקא

פטור", אומר אלעזר ר' חייב אמר יוחנן ר' הכבש גבי על מכולם "המעלה נז: במנחות שאמרו ומה אחר. לדבר ולא כמזבח, כבש
שאור בלא לחוד אלו דברים במעלה אבל יוחנן, כרבי ופסק עצים. לשם ודבש שאור עם אותם במעלה שהמדובר רבינו מפרש

כמזבח. כבש אין כי מודים הכל ש"כל28)ודבש, עקיבא כרבי ד) הלכה (למעלה רבינו פסק ודבש שאור שלעניין פי על אף
כן. הדבר אין לחוד, חטאת בבשר - עליהן" חייב קרבן וכו'.29)שהוא וגמל סוס בהמה30)חמור, "וכל ו) יד, (דברים שנאמר

תאכלו". אותה בבהמה גרה מעלת פרסות שתי שסע ושוסעת פרסה תקריבו31)מפרסת הצאן ומן הבקר מן הבהמה "מן שנאמר
קרבנכם". רי32)את המזבח, גבי על טמאה בהמה אברי המעלה "איתמר אמרו: שם אמרבזבחים יוחנן רבי לוקה, אמר לקיש ש

לאו עליו, לוקין אין אמר יוחנן ורבי עליו, לוקין עשה מכלל הבא ולאו לא, טמאה אין טהורה לוקה, אמר לקיש ריש לוקה. אינו
רבי ליה אמר עשה, עשה מכלל הבא ולאו טמאה, בהמה ולא תאכלו אותה ירמיה, רבי מותיב עליו. לוקין אין עשה מכלל הבא
שקושיית רש"י ומפרש וכו'". בחיה פליגי כי פליגי, לא עלמא דכולי טמאה בהמה באברי לך אסברא תחליפא, בר ירמיה לרבי יעקב
תעשה בלא ומסקינן וכו' שנוייה היא "כך עשה: עשה מכלל הבא ולאו המתחיל בדיבור לשונו וזה לקיש, ריש על היא ירמיה ר'
עלמא דכולי המתחיל ובדיבור היא", אזהרה לאו אחריה, תעשה לא מדאיצטריך אלמא תאכלו לא זה את אך לומר תלמוד מנלן,
משמע תאכלו, אותה שנאמר שכיוון יוחנן, ר' על היא ירמיה ר' קושיית רבינו לדעת אבל לא", ותו דאיכא הוא "דעשה פליגי: לא
ומתרץ: להקרבה, הדין הוא - תעשה בלא שהאכילה כיוון ממילא כן אם לגבוה, אסור להדיוט שאסר שכל תקריבו, אתה נמי

מאכילה. הקרבה שלמדים בלאו, שהוא פליגי לא עלמא כולי טמאה בהמה איתמר33)באברי והכי בחיה, פליגי "כי שם: בזבחים
ומן הבקר מן הבהמה (=מן בהמה בעשה, עובר אמר יוחנן ר' כלום, בלא עובר אינו אמר לקיש ריש בעשה, עובר אמר יוחנן רבי

יוחנן. כרבי רבינו ופסק בעלמא". למצוה ההוא וכו' אמר לקיש ריש לא, חיה אין, קרבנכם") את תקריבו הצאן

gafn ixeqi` zekld - lel` 'c ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּומן הּבקר מן הּבהמה מן ׁשּנאמר: ּבעּׂשה? ׁשהּוא ְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּומּנין
ּתקריבּו לא החּיה מן הא קרּבנכם, את ּתקריבּו ;34הּצאן ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹ

עּׂשה. - עּׂשה מּכלל הּבא ְְֲֲִֵֵַַַָולאו
.Êּפסּול - הּקרּבן והקריב הּגֹוזל אֹו ּברּו35הּגֹונב והּקדֹוׁש , ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

לֹומר צרי ואין ּבעֹולה. גזל ּׂשנא ׁשּנאמר: ּׂשֹונאֹו; ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָהּוא
ּכׁשר הּקרּבן - הּבעלים נתיאׁשּו ואם מתקּבל. .36ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּבּׂשרּה את אֹוכלין ׁשהּכהנים חּטאת, היה ּומּפני37ואפּלּו . ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
- לרּבים נֹודעה אם הּגזּולה, ׁשהחּטאת אמרּו: מזּבח ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָּתּקנת
ׁשּלא ּכדי הּבעלים, ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף מכּפרת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאינּה

העֹולה וכן ּגזלֹות. אֹוכל מזּבח .38יאמרּו: ְְְְִֵֵֵֵַָָֹ
.Áסתם והקריבּה חברֹו עֹולת ּבּה39הּגֹונב נתּכּפרּו - ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ

הראׁשֹונים. ְִִִַָָהּבעלים
.Ëּונסכים מנחֹות מביאין הּטבל40אין מן מן41לא ולא ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹ

לעמר קדם המדּמע42החדׁש מן לֹומר43ולא צרי ואין , ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֻ
ּבעברה הּבאה מצוה ׁשהיא מּפני הּכרם; וכלאי ,44מערלה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

נתקּדׁשּו לא - הביא ואם ּׂשֹונאּה. הּוא ּברּו ְְְְִִִֵֶַַָָָֹׁשהּקדֹוׁש
ּכקדׁשים ויהיּו להּפסל, נתקּדׁשּו אבל לקרּבן, ראּויין ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָלהיֹותן

.45ׁשּנפסלּו ְְִֶ
.Èהּלחם ׁשּתי קדם החדׁש מן אֹותן מביאין אין הּמנחֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכל

ּבהן נאמר ׁשהרי ליי46לכּתחּלה, ּבּכּורים :47- הביא ואם ; ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּמקצה48ּכׁשר מן נסכים ּומביאים טֹוב49. .50ּביֹום ְְְְִִִִֵֶַָָֻ

.‡È,לּמזּבח ׁשּיעלּו קדם הּקרּבנֹות ּכל למלח עּׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמצות
ׁשּקרב דבר ל ואין מלח. ּתקריב קרּבנ ּכל על ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנאמר:

הּנסכים מּיין חּוץ מלח, ּבלא והעצים51לּמזּבח .52והּדם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
קּבלה זה למלח53ודבר ּומצוה עליו. לסמ מקרא לֹו ואין , ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹ

ּכמֹו יפה, יפה האברהּבּׂשר את ׁשּמהּפ לצלי ּבּׂשר לח ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
אחד מלח ּבגרּגיר אפּלּו ׁשהּוא, ּכל מלח ואם -54ּומֹולח. ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

.55ּכׁשר ֵָ
.·Èלֹוקה - ּכלל מלח ּבלא תׁשּבית56הקריב ולא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹ

ּכׁשר הּקרּבן - ׁשּלֹוקה ּפי על ואף .אלהי ּברית ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמלח
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בקר34) לומר תלמוד וכו' שנאמר בהמה, קרוייה שהיא החיה אף יכול "בהמה ו): הלכה ב פרשה דנדבה (דבורא ויקרא ספרא
אלא בבהמה לך ואין תקריבו, וצאן בקר לומר תלמוד וכו', כשר הביא ואם יביא לא יכול וצאן, בקר אלא בבהמה לך אין וצאן
על עובר זה הרי החטים, על זה הוסיף אם הא חטים, אלא לי תביא אל רבו לו שאמר למי דומה זה למה הא בלבד, וצאן בקר

הגזול".35)דבריו". ולא "קרבנו - סז) סו: קמא (בבא מזה ולמדו קרבנו" עולה "אם בגיטין36)שנאמר יהודה רב כדעת
ברשותיה, רבנן אוקמוה כאן - בגזילה קניין אינו שיאוש א) הלכה ואבידה גזילה מהלכות ב (פרק רבינו שדעת פי על ואף נה.

להקדש. מחולין השם שינוי גם כאן שיש ועוד משנה). (כסף נה: שם רבא שאמר אלא37)כמו שאינה בעולה, רק לא כלומר,
לכהנים. אכילה גם בה שיש בחטאת, אפילו אלא הכשירו, המזבח, על כולה38)לריצוי שהיא העולה, שכן וכל להיות צריך

אפילו אלא היא, דכליל עולה מיבעיא לא קאמר מיבעיא לא נמי, עולה אפילו חטאת איריא "מאי שם: בגיטין הוא וכן למזבח,
גזלות". אוכל מזבח יאמרו שלא גזור הכי אפילו לה, אוכלים כהנים ואידך מזבח, לגבי דסליק היא ודם דחלב נמי חטאת

אחר.39) לשם להקריבה נתכוון לא לפני40)כלומר, האסורה א) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ב בפרק (ראה הסולת [היינו
חדש]. מטעם מביאין41)העומר אין אמרו מכאן לישראל, המותר מן טו) מה, (יחזקאל ישראל "ממשקה מח. פסחים גם ראה

הטבל". מן העומר.42)נסכים שהקריבו לפני חדשה לכהנים43)תבואה מותרים שהם פי על ואף התרומה. עם שנתערבו חולין
לישראל. המותר מן ישראל ממשקה שנאמר ישראל, לכל מותרים שאינם מכיוון ונסכים, מנחות מהם מביאין אין ה'שאגת44)-

המותר מן ישראל, ממשקה זה אין הלא בעבירה, הבאה מצוה שהוא משום הטעם לומר לרבינו לו למה העיר צט סימן אריה'
קדש,45)לישראל? לא הביא ואם הכרם, וכלאי מערלה לומר צריך ואין המדומע מן וכו' ונסכים מנחות מביאין "אין פח. זבחים

הכלי". שקדשם וישרפו לחול נפקי "דלא רש"י ומפרש ליפסל". קדש אבל ליקרב, קדש לא אסי רב ואיתימא רב בשתי46)אמר
ביכורים".47)הלחם. דאיקרו "משום אחד נוסח לפי ה: שם בגמרא אמרו יביא", לא הלחם לשתי "קודם סח: מנחות במשנה
הביא48) אם בדיעבד כשר כך משום העומר הקרבת לאחר להדיוט שהותר כיוון נחמיה בר יהודה אמר שם ובגמרא במשנה. שם

הלחם. שתי תרנגולת49)קודם לגיזתה רחל טז: בשבת (ראה בחנות למכירה אלא לשתייה עומדות שאינן יין של חביות היינו
לא). או מוקצה איסור יש אם שמעון ור' יהודה דר' פלוגתא - דעיסקא ותמרי דרידיא ותורי לפי50)לביצתה טוב" "יום נקט

שכל משום המוקצה מן נסכים מביאים אסור, שמוקצה פי על ואף יז). הלכה טוב יום מהלכות א (פרק מוקצה איסור אין שבשבת
מח.). (פסחים בזמן התלוי איסור אלא בעצם, איסור ואינו מדרבנן, אלא אינו הנסכים,51)איסורו עם הבא ביין אלא אינו זה וכל

לאשים עולה שאינו מפני הוא מלח, צריך היין שאין דבר של שטעמו פי על [ואף מלח. עליו נותן עצמו בפני יין נדב אם אבל
ועיין שם. הקרבנות מעשה (הלכות לאשים עולה אינו הוא גם שהרי מלח, יצטרך לא עצמו בפני הבא יין גם כן ואם כא.), (מנחות
היה שמעיקרו עצמו, בפני הבא יין לבין לאישים, אינו הדין שמעיקר הנסכים, עם הבא יין בין יסודי הבדל יש - משנה) בלחם שם

האישים]. גבי על יבוא שלא לו גרם המזבח על האש כיבוי שאיסור אלא לאישים, לבוא ממה52)לו כ. במנחות איתמעט דם
דמך. מעל ולא - מנחתך" "מעל יג) ב, (ויקרא ראה53)שנאמר קבלה, מדברי הוא מלח בלא קרבים שהעצים זה דבר כלומר,

בלא אפשר אי לשרפה המזבח גבי על שנקרב כל "וכן לשונו: וזה יח. למנחות המשנה בפירוש רבינו כתב וכן כאן, משנה לחם
עצים. לעניין רק היא שהקבלה הרי דמך", מעל ולא מנחתך מעל אמר הדם וכן קבלה, וזה בלבד, העצים אלא שם54)מלח

מצוות לקיים בכדי שהוא, כל מליחה צריך שדם לטעות מקום היה (כלומר, בעלמא" למצוה משהו בה מישדא דתימא "מהו
שהוא. כל מספיק שלמצוה הרי לא55)מליחה). אם גם כשר הקרבן אבל מליחה, מצוות ידי שיצא כשרה, המליחה לומר רוצה

כלום. בלא56)מלח ההקרבה שעצם - עליו לוקין שאין מעשה, בו שאין לאו זה ואין צט. תעשה לא המצוות בספר גם הוא כן
פסוק הלא משנה: בלחם והקשה שם. המצוות בספר מפורש וכן לוקה, - קרבן שבכל מכאן ונראה איסור. של מעשה הוא מלח
מנין כן ואם וגו', מלח תשבית ולא שנאמר המנחה בקמיצת אלא קרבן, בשום מעכב אינו שהמלח כדלהלן, במנחה, אלא אינו זה



צג gafn ixeqi` zekld - lel` 'c ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּומן הּבקר מן הּבהמה מן ׁשּנאמר: ּבעּׂשה? ׁשהּוא ְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּומּנין
ּתקריבּו לא החּיה מן הא קרּבנכם, את ּתקריבּו ;34הּצאן ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹ

עּׂשה. - עּׂשה מּכלל הּבא ְְֲֲִֵֵַַַָולאו
.Êּפסּול - הּקרּבן והקריב הּגֹוזל אֹו ּברּו35הּגֹונב והּקדֹוׁש , ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

לֹומר צרי ואין ּבעֹולה. גזל ּׂשנא ׁשּנאמר: ּׂשֹונאֹו; ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָהּוא
ּכׁשר הּקרּבן - הּבעלים נתיאׁשּו ואם מתקּבל. .36ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּבּׂשרּה את אֹוכלין ׁשהּכהנים חּטאת, היה ּומּפני37ואפּלּו . ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
- לרּבים נֹודעה אם הּגזּולה, ׁשהחּטאת אמרּו: מזּבח ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָּתּקנת
ׁשּלא ּכדי הּבעלים, ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף מכּפרת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאינּה

העֹולה וכן ּגזלֹות. אֹוכל מזּבח .38יאמרּו: ְְְְִֵֵֵֵַָָֹ
.Áסתם והקריבּה חברֹו עֹולת ּבּה39הּגֹונב נתּכּפרּו - ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ

הראׁשֹונים. ְִִִַָָהּבעלים
.Ëּונסכים מנחֹות מביאין הּטבל40אין מן מן41לא ולא ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹ

לעמר קדם המדּמע42החדׁש מן לֹומר43ולא צרי ואין , ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֻ
ּבעברה הּבאה מצוה ׁשהיא מּפני הּכרם; וכלאי ,44מערלה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

נתקּדׁשּו לא - הביא ואם ּׂשֹונאּה. הּוא ּברּו ְְְְִִִֵֶַַָָָֹׁשהּקדֹוׁש
ּכקדׁשים ויהיּו להּפסל, נתקּדׁשּו אבל לקרּבן, ראּויין ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָלהיֹותן

.45ׁשּנפסלּו ְְִֶ
.Èהּלחם ׁשּתי קדם החדׁש מן אֹותן מביאין אין הּמנחֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכל

ּבהן נאמר ׁשהרי ליי46לכּתחּלה, ּבּכּורים :47- הביא ואם ; ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּמקצה48ּכׁשר מן נסכים ּומביאים טֹוב49. .50ּביֹום ְְְְִִִִֵֶַָָֻ

.‡È,לּמזּבח ׁשּיעלּו קדם הּקרּבנֹות ּכל למלח עּׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמצות
ׁשּקרב דבר ל ואין מלח. ּתקריב קרּבנ ּכל על ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנאמר:

הּנסכים מּיין חּוץ מלח, ּבלא והעצים51לּמזּבח .52והּדם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
קּבלה זה למלח53ודבר ּומצוה עליו. לסמ מקרא לֹו ואין , ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹ

ּכמֹו יפה, יפה האברהּבּׂשר את ׁשּמהּפ לצלי ּבּׂשר לח ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
אחד מלח ּבגרּגיר אפּלּו ׁשהּוא, ּכל מלח ואם -54ּומֹולח. ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

.55ּכׁשר ֵָ
.·Èלֹוקה - ּכלל מלח ּבלא תׁשּבית56הקריב ולא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹ

ּכׁשר הּקרּבן - ׁשּלֹוקה ּפי על ואף .אלהי ּברית ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמלח
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בקר34) לומר תלמוד וכו' שנאמר בהמה, קרוייה שהיא החיה אף יכול "בהמה ו): הלכה ב פרשה דנדבה (דבורא ויקרא ספרא
אלא בבהמה לך ואין תקריבו, וצאן בקר לומר תלמוד וכו', כשר הביא ואם יביא לא יכול וצאן, בקר אלא בבהמה לך אין וצאן
על עובר זה הרי החטים, על זה הוסיף אם הא חטים, אלא לי תביא אל רבו לו שאמר למי דומה זה למה הא בלבד, וצאן בקר

הגזול".35)דבריו". ולא "קרבנו - סז) סו: קמא (בבא מזה ולמדו קרבנו" עולה "אם בגיטין36)שנאמר יהודה רב כדעת
ברשותיה, רבנן אוקמוה כאן - בגזילה קניין אינו שיאוש א) הלכה ואבידה גזילה מהלכות ב (פרק רבינו שדעת פי על ואף נה.

להקדש. מחולין השם שינוי גם כאן שיש ועוד משנה). (כסף נה: שם רבא שאמר אלא37)כמו שאינה בעולה, רק לא כלומר,
לכהנים. אכילה גם בה שיש בחטאת, אפילו אלא הכשירו, המזבח, על כולה38)לריצוי שהיא העולה, שכן וכל להיות צריך

אפילו אלא היא, דכליל עולה מיבעיא לא קאמר מיבעיא לא נמי, עולה אפילו חטאת איריא "מאי שם: בגיטין הוא וכן למזבח,
גזלות". אוכל מזבח יאמרו שלא גזור הכי אפילו לה, אוכלים כהנים ואידך מזבח, לגבי דסליק היא ודם דחלב נמי חטאת

אחר.39) לשם להקריבה נתכוון לא לפני40)כלומר, האסורה א) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ב בפרק (ראה הסולת [היינו
חדש]. מטעם מביאין41)העומר אין אמרו מכאן לישראל, המותר מן טו) מה, (יחזקאל ישראל "ממשקה מח. פסחים גם ראה

הטבל". מן העומר.42)נסכים שהקריבו לפני חדשה לכהנים43)תבואה מותרים שהם פי על ואף התרומה. עם שנתערבו חולין
לישראל. המותר מן ישראל ממשקה שנאמר ישראל, לכל מותרים שאינם מכיוון ונסכים, מנחות מהם מביאין אין ה'שאגת44)-

המותר מן ישראל, ממשקה זה אין הלא בעבירה, הבאה מצוה שהוא משום הטעם לומר לרבינו לו למה העיר צט סימן אריה'
קדש,45)לישראל? לא הביא ואם הכרם, וכלאי מערלה לומר צריך ואין המדומע מן וכו' ונסכים מנחות מביאין "אין פח. זבחים

הכלי". שקדשם וישרפו לחול נפקי "דלא רש"י ומפרש ליפסל". קדש אבל ליקרב, קדש לא אסי רב ואיתימא רב בשתי46)אמר
ביכורים".47)הלחם. דאיקרו "משום אחד נוסח לפי ה: שם בגמרא אמרו יביא", לא הלחם לשתי "קודם סח: מנחות במשנה
הביא48) אם בדיעבד כשר כך משום העומר הקרבת לאחר להדיוט שהותר כיוון נחמיה בר יהודה אמר שם ובגמרא במשנה. שם

הלחם. שתי תרנגולת49)קודם לגיזתה רחל טז: בשבת (ראה בחנות למכירה אלא לשתייה עומדות שאינן יין של חביות היינו
לא). או מוקצה איסור יש אם שמעון ור' יהודה דר' פלוגתא - דעיסקא ותמרי דרידיא ותורי לפי50)לביצתה טוב" "יום נקט

שכל משום המוקצה מן נסכים מביאים אסור, שמוקצה פי על ואף יז). הלכה טוב יום מהלכות א (פרק מוקצה איסור אין שבשבת
מח.). (פסחים בזמן התלוי איסור אלא בעצם, איסור ואינו מדרבנן, אלא אינו הנסכים,51)איסורו עם הבא ביין אלא אינו זה וכל

לאשים עולה שאינו מפני הוא מלח, צריך היין שאין דבר של שטעמו פי על [ואף מלח. עליו נותן עצמו בפני יין נדב אם אבל
ועיין שם. הקרבנות מעשה (הלכות לאשים עולה אינו הוא גם שהרי מלח, יצטרך לא עצמו בפני הבא יין גם כן ואם כא.), (מנחות
היה שמעיקרו עצמו, בפני הבא יין לבין לאישים, אינו הדין שמעיקר הנסכים, עם הבא יין בין יסודי הבדל יש - משנה) בלחם שם

האישים]. גבי על יבוא שלא לו גרם המזבח על האש כיבוי שאיסור אלא לאישים, לבוא ממה52)לו כ. במנחות איתמעט דם
דמך. מעל ולא - מנחתך" "מעל יג) ב, (ויקרא ראה53)שנאמר קבלה, מדברי הוא מלח בלא קרבים שהעצים זה דבר כלומר,

בלא אפשר אי לשרפה המזבח גבי על שנקרב כל "וכן לשונו: וזה יח. למנחות המשנה בפירוש רבינו כתב וכן כאן, משנה לחם
עצים. לעניין רק היא שהקבלה הרי דמך", מעל ולא מנחתך מעל אמר הדם וכן קבלה, וזה בלבד, העצים אלא שם54)מלח

מצוות לקיים בכדי שהוא, כל מליחה צריך שדם לטעות מקום היה (כלומר, בעלמא" למצוה משהו בה מישדא דתימא "מהו
שהוא. כל מספיק שלמצוה הרי לא55)מליחה). אם גם כשר הקרבן אבל מליחה, מצוות ידי שיצא כשרה, המליחה לומר רוצה

כלום. בלא56)מלח ההקרבה שעצם - עליו לוקין שאין מעשה, בו שאין לאו זה ואין צט. תעשה לא המצוות בספר גם הוא כן
פסוק הלא משנה: בלחם והקשה שם. המצוות בספר מפורש וכן לוקה, - קרבן שבכל מכאן ונראה איסור. של מעשה הוא מלח
מנין כן ואם וגו', מלח תשבית ולא שנאמר המנחה בקמיצת אלא קרבן, בשום מעכב אינו שהמלח כדלהלן, במנחה, אלא אינו זה
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ּבּקמיצה57והרצה מעּכב ׁשהּמלח הּמנחה, מן חּוץ .58; ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
מנחת מעל אלהי ּברית מלח תׁשּבית ולא .59ׁשּנאמר: ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

.‚Èּכמֹו צּבּור, מּׁשל - הּקרּבנֹות ּכל ּבֹו ׁשּמֹולחין ְְְִִִֶֶֶַַַָָָהּמלח
לקרּבנֹו עצים אֹו מלח מביא הּיחיד ואין מּביתֹו.60העצים; ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

הּמלח ּבלׁשּכת הּמלח: נֹותנין היּו מקֹומֹות ועל61ּובׁשלׁשה , ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָ
הּכבׁש מֹולחין62ּגּבי היּו הּמלח ּבלׁשּכת מזּבח. ׁשל ּובראׁשֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

הּקדׁשים האיברים.63עֹורֹות מֹולחין הּכבׁש ּגּבי ועל . ְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּומנחֹות והּלבֹונה הּקמץ מֹולחין מזּבח ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹּובראׁשֹו

העֹוף. ועֹולת ְְִַַָָהּנּׂשרפֹות

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

קרּב‡. ּכל להיֹות ׁשּמצוה הּנסכיןּכׁשם ּכ ונבחר, ּתמים ן ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָ
ונסּכיהם לכם יהיּו ּתמימם ׁשּנאמר: ונבחרים; ּתמימים ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָיהיּו
מעּׁשן, מּיין לא נסכים יביא ׁשּלא ּתמימים. הּנסכים ׁשּיהיּו -ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָֹֹֻ
רע. טעמֹו אֹו ׁשריחֹו ּבׁשמן יבלל ולא ׁשהתליעה, סלת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹולא

ּבהם·. יהיה ולא נבחרים, אּלא יהיּו לא הּמערכה עצי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹוכן
לּמזּבח. ּפסּול - לח ּכׁשהּוא ׁשהתליע עץ וכל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּתֹולעת.
סתירה ועצי ׁשהתליע. הּמקֹום את ּגֹורר - יבׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהתליע

חדׁשים. אּלא יביאּו לא לעֹולם, ְְֲִִִֶָָָָֹּפסּולין
עצים‚. אֹו ּפסּול ׁשמן אֹו סלת אֹו ּפסּול יין ְִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּמקּדיׁש

מּום לבעל ּדֹומים אם ספק, הּדבר הרי - לּמזּבח ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָּפסּולים
לֹוקה, אינֹו לפיכ מּום. ּכבעל אינן אֹו ולֹוקה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּכבהמה

מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַּומּכין
ּוכלי„. והעצים והעֹופֹות והּלבֹונה והּׁשמן והּיין ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּסלת

ׁשּנאמר: אֹותן; ּפֹודין אין - ׁשּנטמאּו אֹו ׁשּנפסלּו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשרת
אינן ואּלּו ,נער ּבהעמדה ׁשּיׁשנֹו ּכל - והערי ְְְְְֱֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹוהעמיד

לעֹולם. נפּדין אין לפיכ העמדה, ְְְְֲִִִִֵַַָָָָּבכלל
אחר‰. ׁשּנטמאּו אֹו ּבׁשּנפסלּו אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָּבּמה

אם ּבכלי, ׁשּיתקּדׁשּו קדם אבל ׁשרת; ּבכלי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּנתקּדׁשּו
ּפי על אף טהֹורין, אבל אֹותן. ּפֹודין - נפסלּו אֹו ְְְְְֲִִִִִַַָָנטמאּו
מּמנחת חּוץ אֹותן. ּפֹודין אין - ּבכלי קדׁשּו לא ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹׁשעדין
ׁשּמביא לֹומר, - חּטאתֹו על מחּטאתֹו, ּבּה: ׁשּנאמר ֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָחֹוטא,
- ׁשרת ּבכלי ׁשּתתקּדׁש קדם ,לפיכ חּטאתֹו. מּדמי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹחּטאתֹו
ׁשהיא ּפי על אף אֹותּה ּופֹודין ּדמים, ּכקדּׁשת היא ְֲִִִִִִֵֶַַַָָֻהרי
ּבפני מערכה להם עֹוּׂשה - ׁשּנטמאּו הּנסכים וכל ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָטהֹורה.

ּבּמזּבח. וּׂשֹורפן ְְְְִֵַַַָָעצמן
.Âׁשּיתּבאר [ּכמֹו וטהרן והּׁשיקן ׁשּנטמאּו החג ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָמי

מתנּסכין; אּלּו הרי - הקּדיׁשן ּכ ואחר טהרן אם ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָּבטהרֹות]:
יּדחּו. ונדחּו הֹואיל - נטמאּו ּכ ואחר הקּדיׁשן ְְְְְְְִִִִִִִַַָָָואם

.Êוהּמׁשקין מּכביצה, ּפחֹות ּדֹורכן - ׁשּנטמאּו וענבים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָזיתים
ּבאכל, הּוא מפקד ׁשהּמׁשקה לנסכים; ּכׁשרים מהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻהּיֹוצאין

מּגּופֹו. אינֹו ְִִֵּוכאּלּו
.Á,ׁשּנטמאּו ׁשּזרעים ּבקדׁשים: חכמים עּׂשּו יתרה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָמעלה

זריעה ׁשאין לנסכים; ּפסּולין מהן הּיֹוצא - זרען ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאפּלּו
ׁשאינן ּפי על אף והּלבֹונה, העצים וכן ּבקדׁשים. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמֹועלת
ויּפסלּו הּקרּבנֹות, לענין ּכאכל מתטּמאין הן הרי - ְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאכלין
אֹותן. מקריבין ואין לּמזּבח זֹו ּבטמאה והּלבֹונה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻהעצים

.Ë,הּמתֹוק הּמזּבח: לגּבי הּפסּולין הּיינֹות הן ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַָואּלּו
טעמֹו ׁשּנׁשּתּנה אֹו ּבּׁשמׁש אֹו ּבאׁש והמבּׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻוהמעּׁשן,
טעם ּבֹו נתנה ולא ּבּׁשמׁש אֹותֹו ׁשּמחּממין יין אבל ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּבּבּׁשּול.
יֹום, ארּבעים ׁשהה ׁשּלא מּגּתֹו ויין צּמּוקין, יין וכן ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹּבּׁשּול,
ּבבית אֹו הּׁשלחין ּבבית הּנטּוע ּכרם ויין הּדלּיֹות, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָויין
ׁשּלא ּכרם יין אֹו ּביניהן, זרע ׁשּנזרע ּגפנים יין אֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּזבלים,
ּכׁשר. - הביא ואם לכּתחּלה, יביא לא הּיינֹות אּלּו ּכל - ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹנעבד

.Èתאנה ּגּבי על גפן הדלה הּמזּבח. לגּבי ּפסּול - ׁשּנתּגּלה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָיין
אֹומר: הּוא הרי ריחֹו. ׁשּנׁשּתּנה מּפני לנסכים, ּפסּול יינּה -ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ
נׁשּתּנּו. ׁשּלא נסכים אף נׁשּתּנה, ׁשּלא ּזבח מה - ּונסכים ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹזבח

.‡Èׁשּנעּׂשית החּטים רב התליעּו אֹו רּבּה ׁשהתליעה ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֻסלת
וכל ספק. זה הרי - אחת חּטה רב התליע ּפסּולה. - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמהן

ּפסּולה. - קמח ּבּה ׁשּנׁשאר ְְִֶֶֶַַָָֹסלת
.·Èעלה אם הּסלת, לתֹו ידֹו הּגזּבר מכניס ּבֹודקים? ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹּכיצד

חּטים סלת אבל אֹותּה. וינּפה ׁשּיחזר עד ּפסּולה - אבק ְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבּה
אֹו האילן ּבבית אֹו הּזבלים ּבבית אֹו הּׁשלחין ּבבית ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשּנזרעּו
הביא ואם לכּתחּלה, יביא לא - עּבדּה ולא נרּה ׁשּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹּבארץ

ּכׁשרה. -ְֵָ
.‚Èאם ספק, אּלּו הרי - ּוזרעם הּבקר מּגללי ׁשּלּקטן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָחּטים

יביא לא לפיכ מאּוסין. הן עדין אֹו ּבּזריעה מאּוסן ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָֹעברה
ּכׁשר. - הביא ואם מנחֹות, ְְִִֵֵֵֶָָמהן

.„Èׁשּנּׁשרּו ּגרּגרים ׁשל ׁשמן הּפסּולין: הּׁשמנים הן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָואּלּו
ׁשל ׁשמן אֹו ׁשלּוקים, אֹו ּכבּוׁשין זיתים ׁשל אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַּבמים,
ׁשמן אבל ּפסּולין. אּלּו ּכל - רע ׁשריחֹו ׁשמן אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשמרים,
זרע ׁשּנזרע אֹו הּׁשלחין ּבבית אֹו הּזבלים ּבבית ׁשּנטעֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָזית
עדין אּלא ּבׁשלּו, ׁשּלא מּזיתים ׁשהֹוציאֹו ׁשמן אֹו ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּביניהן,

ּכׁשר. - הביא ואם יביא, לא אּלּו ּכל - ּפּגין ְִִִִֵֵֵֵַָָָֹהם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קרבן? בכל מלקות לחייב לעכב".57)לו ולא למצוה מלח, תקריב קרבנך כל על הכתוב מפשט משמע קמיצה58)"כן נקט
בלבד. הקומץ את אלא מולח שאינו מקום59)משום כל רב "אמר יט. שם ובמנחות משנה). (כסף לעכב" ודאי "שמשמע

כשרה", וכו' מלח ולא פתת ולא בלל לא יצק "לא יח, שם במשנה שאמרו ומה לעכב", אלא אינו המנחה בתורת הכתוב שהחזיר
כ. שם ובגמרא שם המשנה פירוש ראה הזר, מלחה אבל הכהן, מלח שלא אלא כלל, מלח שלא הכוונה לכתוב60)אין דקדק

עצים. מביא היחיד אשר יש אבל בו, שנתחייב קרבן היינו "לשכת61)לקרבנו, מהן ואחת ישראל בעזרת היו לשכות שמונה כי
למזבח.62)המלח". עליו לעלות כדי מזבח, של לדרומו בנוי היה "כבש" המלח,63)כי מונח היה המלח בלשכת כלומר,

הפרוה. בלשכת אלא המלח, בלשכת היה לא העורות, מליחת מקום אבל הקדשים, עורות מולחים נסכים1)שבהם דין בו יבואר
המערכה. עצי וכן ומובחרים, תמימים להיות שצריכים

gafn ixeqi` zekld - lel` 'c ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÂËמן לארץ, ּומחּוצה מהארץ ּכׁשרים והּנסכים הּמנחֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכל
העמר מן חּוץ הּמבחר; מן ׁשּיביאּו ּובלבד הּיׁשן, ּומן ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻהחדׁש
יּׂשראל. ּומארץ החדׁש מן אּלא ּבאין ׁשאינן הּלחם, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּוׁשּתי

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּכיצד?‡. לכּתחּלה. אֹותֹו מביא ּפסּול ׁשאינֹו ּדבר ּכל ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹלא
הרי ויאמר: וכעּור ּכחּוׁש ּׂשה יביא לא - עֹולה חּיב ְְֲִֵֶַַָָָָָָָֹֹהיה
ּכל אּלא וגֹומר. נֹוכל וארּור נאמר: זה ועל מּום. ּבֹו ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָֹאין

הּמבחר. מן יביא - לקרּבן ְְְִִִֶַָָָָָֻׁשּיביא
מּמֹואב,·. אילים מביאין הּמקּדׁש: ּבזמן עֹוּׂשין היּו ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָוכ

עגלים ּומביאין מחברֹון, רחבים ׁשּגּביהן ּכבּׂשים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּומביאין
מּקרחין יין ּומביאין ,הּמל מהר וגֹוזלֹות הּׁשרֹון, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמן
מּתקֹוע. ׁשמן ּומביאין ויֹוחנה, מּמכמׁש וסלת ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָֹוהלּוטין,

מביאין‚. היּו ולא לּמערכה. ּכׁשרים החדׁשים העצים ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹּכל
ּובאּלּו יּׂשראל. ארץ יּׁשּוב מּׁשּום ּגפן, מּׁשל ולא זית ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹמּׁשל
ּביּׁשּוב, ׁשאינן חרׁשים ׁשל ּתאנה ׁשל ּבמרּבּיֹות רגילין: ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֻהיּו
אּמה - מׁשה ׁשעּׂשה והּגזרין ׁשמן. עץ ּובׁשל אגֹוז ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּובׁשל
ּוכמֹותן סאה. ׁשל ּגדיׁש ּכמחק ועבין רחּבן, ואּמה ְְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָָארּכן

לדֹורֹות. ְִעֹוּׂשין
נר„. והּנסכים? הּמנחֹות חּטי ּבזריעת עֹוּׂשין היּו ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָוכיצד

נר ׁשנּיה ּובׁשנה חציּה, וזרע ראׁשֹונה ּבׁשנה הּׂשדה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָחצי
ׁשבעים לּפסח קדם האחר החצי וזרע ּבראׁשֹונה ׁשּזרע ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהחצי
ּכ ואחר וׁשֹונה חֹורׁש - עבּודה הּׂשדה היתה לא ואם ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹיֹום.
החּטים את ׁשף ּכ ואחר יפה, יפה החּטים ּובֹורר ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָזֹורע.

הרּבה ּבהן ׁשּיתקּלפּו.ּובֹועט עד ְְְִֵֵֶֶַַַָ
וחמׁש‰. ׁשיפה מאֹות ׁשלׁש טעּונֹות מנחֹות ׁשל החּטים ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּכל

ּובֹועט ׁשּתים ׁשף ׁשּתים, ּובֹועט אחת ׁשף ּבעיטה. ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָמאֹות
חלילה, וחֹוזר ּבעיטֹות. וחמׁש ׁשיפֹות ׁשלׁש נמצאּו ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָׁשלׁש.
ּכדי ּבעיטה, מאֹות וחמׁש ׁשיפה מאֹות ׁשלׁש ׁשּיגמר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹעד
אחת ּבׁשיפה וההֹולכה ההֹובאה וחֹוׁשב הרּבה. ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשּיתקּלפּו

יפה. יפה ּומרּקד טֹוחן ּכ ואחר ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָלהחמיר.
.Âהעבּודים הּכרמים מן הרגלּיֹות, מן ענבים מביא - ְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָהּיין

ואין קטּנֹות. ּבחבּיֹות אֹותֹו וכֹונסין .ודֹור ּבׁשנה, ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָּפעמים
ׁשלׁש. ׁשלׁש אּלא ׁשּתים, ׁשּתים ולא אחת אחת אֹותן ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָֹמּניחין
נֹודף. ריחֹו ׁשּיהיה ּכדי ּפיה, עד החבית את ממּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָואינֹו
ּפני על העֹולה הקמחין מּפני החבית, מּפי לא מביא ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹואינֹו
מּׁשליׁשּה אּלא הּׁשמרים; מּפני מּׁשּוליה, ולא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּיין;

אמצעית. ׁשל ְְִֵֶֶֶָָָּומאמצעּה

.Ê,החבית ׁשּבצד הּנקב מן יֹוצא והּיין יֹוׁשב הּגזּבר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהיה
ואינֹו ּפֹוסק - לצאת מתחיל הּׁשמרים ׁשּנּוי ׁשּיראה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיון
עד לדריכתֹו יֹום ארּבעים מאחר מביא? ּומאימתי ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָלֹוקח.
- ׁשנים מּכּמה יׁשן יין הביא ואם מעט. יתר אֹו ׁשנים ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָׁשּתי

טעמֹו. יּפסד ׁשּלא והּוא ּכׁשר. זה ְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹהרי
.Áזית ּכיצד? מעּׂשיו. ׁשּנּוי מּפני ּבׁשמן מינין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּתׁשעה

- לּסל ּונתנֹו ּוכתׁשֹו אחת אחת ּובררֹו הּזית ּבראׁש ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָֹׁשּגרּגרֹו
ּבקֹורה ּוטענֹו ּכ אחר חזר הראׁשֹון. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשמן
ׁשּטענֹו אחר חזר ואם הּׁשני. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן -ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הּׁשליׁשי. הּוא מּמּנּו ׁשיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ּוטענֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּוטחנֹו
ּגרּגר ּוברר וחזר לּגג, והעלן ּבערּבּוביא ּכּלן ׁשּמסקן ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻזיתים

ה - לּסל ּונתנן ּוכתׁשן הרביעי.ּגרּגר הּוא מּמּנּו ׁשּיצא ּׁשמן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
החמיׁשי. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ּכ אחר ּבקֹורה טענֹו ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָואם
הּׁשּׁשי. הּוא ׁשיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ּפעם וטען וטחן ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָחזר
ונּגבן, והעלן ׁשּילקּו עד הּבית ּבתֹו ּוטענן ׁשּמסקן ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָזיתים
חזר הּׁשביעי. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - לּסל ונתן ּכתׁש ּכ ְְְִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָואחר
וטען וטחן חזר הּׁשמיני. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ּבקֹורה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוטען

הּתׁשיעי. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ְְִִִֶֶֶַַַַָָָּפעם
.Ëלמעלה אין הראׁשֹון למנחֹות, ּכׁשרין ׁשּכּלן ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻאף

ואחריהם ׁשוין. ּוׁשניהן והרביעי, הּׁשני ואחריו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּמּנּו.
ואחריהם ׁשוין. ּוׁשלׁשּתן והּׁשביעי, והחמיׁשי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָהּׁשליׁשי
מּמּנּו. למּטה אין והּתׁשיעי ׁשוין. ּוׁשניהם והּׁשמיני, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּׁשּׁשי

.È;ּבלבד ּוׁשביעי ּורביעי ראׁשֹון אּלא לּמנֹורה ּכׁשר ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָאין
מן הּיֹוצא אּלא לּמנֹורה ּכׁשר אין - לּמאֹור ּכתית ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:

ּכׁשרין. ּכּלן למנחֹות אבל ּבלבד. ְְְֲִִִֵַַָָָָֻהּכתּוׁש
.‡Èלידע ּכדי נמנּו? לּמה למנחֹות, ּכׁשרין ׁשּכּלן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּומאחר

לזּכֹות ׁשהרֹוצה והּפחּות. והּׁשוה, מּמּנּו, למעלה ׁשאין ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָיפה
הּיפה, מן קרּבנֹו ויביא ידֹו וירחיב הרע יצרֹו יכף - ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָֹעצמֹו
נאמר הרי מּמּנּו. ׁשּיביא הּמין ׁשּבאֹותֹו ּביֹותר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻהמׁשּבח
וּיׁשע ּומחלבהן, צאנֹו מּבכרֹות הּוא גם הביא והבל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּבּתֹורה:
לׁשם ׁשהּוא ּדבר ּבכל הּדין והּוא מנחתֹו. ואל הבל אל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָיי
- ּתפּלה ּבית ּבנה אם והּטֹוב. הּנאה מן ׁשּיהיה הּטֹוב, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהאל
הּטֹוב מן יאכיל - רעב האכיל יׁשיבתֹו. מּבית נאה ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָיהיה
ׁשּבכסּותֹו. הּיפה מן יכּסה - ערם ּכּסה ׁשּבׁשלחנֹו. ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻוהּמתֹוק

יק - ּדבר אֹומר:הקּדיׁש הּוא וכן ׁשּבנכסיו. הּיפה מן ּדיׁש ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
וגֹומר. ליי חלב ְֵֵֶַָָּכל

הּמזּבח אּסּורי הלכֹות להֹו ְְְְִִִִֵֵַַסלקּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לכתחילה.1) להקריבו ואסור לקרבן בדיעבד פסול שאינו דבר בו יבואר



צה gafn ixeqi` zekld - lel` 'c ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÂËמן לארץ, ּומחּוצה מהארץ ּכׁשרים והּנסכים הּמנחֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכל
העמר מן חּוץ הּמבחר; מן ׁשּיביאּו ּובלבד הּיׁשן, ּומן ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻהחדׁש
יּׂשראל. ּומארץ החדׁש מן אּלא ּבאין ׁשאינן הּלחם, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּוׁשּתי

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּכיצד?‡. לכּתחּלה. אֹותֹו מביא ּפסּול ׁשאינֹו ּדבר ּכל ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹלא
הרי ויאמר: וכעּור ּכחּוׁש ּׂשה יביא לא - עֹולה חּיב ְְֲִֵֶַַָָָָָָָֹֹהיה
ּכל אּלא וגֹומר. נֹוכל וארּור נאמר: זה ועל מּום. ּבֹו ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָֹאין

הּמבחר. מן יביא - לקרּבן ְְְִִִֶַָָָָָֻׁשּיביא
מּמֹואב,·. אילים מביאין הּמקּדׁש: ּבזמן עֹוּׂשין היּו ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָוכ

עגלים ּומביאין מחברֹון, רחבים ׁשּגּביהן ּכבּׂשים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּומביאין
מּקרחין יין ּומביאין ,הּמל מהר וגֹוזלֹות הּׁשרֹון, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמן
מּתקֹוע. ׁשמן ּומביאין ויֹוחנה, מּמכמׁש וסלת ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָֹוהלּוטין,

מביאין‚. היּו ולא לּמערכה. ּכׁשרים החדׁשים העצים ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹּכל
ּובאּלּו יּׂשראל. ארץ יּׁשּוב מּׁשּום ּגפן, מּׁשל ולא זית ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹמּׁשל
ּביּׁשּוב, ׁשאינן חרׁשים ׁשל ּתאנה ׁשל ּבמרּבּיֹות רגילין: ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֻהיּו
אּמה - מׁשה ׁשעּׂשה והּגזרין ׁשמן. עץ ּובׁשל אגֹוז ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּובׁשל
ּוכמֹותן סאה. ׁשל ּגדיׁש ּכמחק ועבין רחּבן, ואּמה ְְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָָארּכן

לדֹורֹות. ְִעֹוּׂשין
נר„. והּנסכים? הּמנחֹות חּטי ּבזריעת עֹוּׂשין היּו ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָוכיצד

נר ׁשנּיה ּובׁשנה חציּה, וזרע ראׁשֹונה ּבׁשנה הּׂשדה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָחצי
ׁשבעים לּפסח קדם האחר החצי וזרע ּבראׁשֹונה ׁשּזרע ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהחצי
ּכ ואחר וׁשֹונה חֹורׁש - עבּודה הּׂשדה היתה לא ואם ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹיֹום.
החּטים את ׁשף ּכ ואחר יפה, יפה החּטים ּובֹורר ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָזֹורע.

הרּבה ּבהן ׁשּיתקּלפּו.ּובֹועט עד ְְְִֵֵֶֶַַַָ
וחמׁש‰. ׁשיפה מאֹות ׁשלׁש טעּונֹות מנחֹות ׁשל החּטים ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּכל

ּובֹועט ׁשּתים ׁשף ׁשּתים, ּובֹועט אחת ׁשף ּבעיטה. ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָמאֹות
חלילה, וחֹוזר ּבעיטֹות. וחמׁש ׁשיפֹות ׁשלׁש נמצאּו ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָׁשלׁש.
ּכדי ּבעיטה, מאֹות וחמׁש ׁשיפה מאֹות ׁשלׁש ׁשּיגמר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹעד
אחת ּבׁשיפה וההֹולכה ההֹובאה וחֹוׁשב הרּבה. ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשּיתקּלפּו

יפה. יפה ּומרּקד טֹוחן ּכ ואחר ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָלהחמיר.
.Âהעבּודים הּכרמים מן הרגלּיֹות, מן ענבים מביא - ְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָהּיין

ואין קטּנֹות. ּבחבּיֹות אֹותֹו וכֹונסין .ודֹור ּבׁשנה, ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָּפעמים
ׁשלׁש. ׁשלׁש אּלא ׁשּתים, ׁשּתים ולא אחת אחת אֹותן ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָֹמּניחין
נֹודף. ריחֹו ׁשּיהיה ּכדי ּפיה, עד החבית את ממּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָואינֹו
ּפני על העֹולה הקמחין מּפני החבית, מּפי לא מביא ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹואינֹו
מּׁשליׁשּה אּלא הּׁשמרים; מּפני מּׁשּוליה, ולא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּיין;

אמצעית. ׁשל ְְִֵֶֶֶָָָּומאמצעּה

.Ê,החבית ׁשּבצד הּנקב מן יֹוצא והּיין יֹוׁשב הּגזּבר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהיה
ואינֹו ּפֹוסק - לצאת מתחיל הּׁשמרים ׁשּנּוי ׁשּיראה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיון
עד לדריכתֹו יֹום ארּבעים מאחר מביא? ּומאימתי ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָלֹוקח.
- ׁשנים מּכּמה יׁשן יין הביא ואם מעט. יתר אֹו ׁשנים ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָׁשּתי

טעמֹו. יּפסד ׁשּלא והּוא ּכׁשר. זה ְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹהרי
.Áזית ּכיצד? מעּׂשיו. ׁשּנּוי מּפני ּבׁשמן מינין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּתׁשעה

- לּסל ּונתנֹו ּוכתׁשֹו אחת אחת ּובררֹו הּזית ּבראׁש ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָֹׁשּגרּגרֹו
ּבקֹורה ּוטענֹו ּכ אחר חזר הראׁשֹון. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשמן
ׁשּטענֹו אחר חזר ואם הּׁשני. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן -ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הּׁשליׁשי. הּוא מּמּנּו ׁשיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ּוטענֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּוטחנֹו
ּגרּגר ּוברר וחזר לּגג, והעלן ּבערּבּוביא ּכּלן ׁשּמסקן ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻזיתים

ה - לּסל ּונתנן ּוכתׁשן הרביעי.ּגרּגר הּוא מּמּנּו ׁשּיצא ּׁשמן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
החמיׁשי. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ּכ אחר ּבקֹורה טענֹו ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָואם
הּׁשּׁשי. הּוא ׁשיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ּפעם וטען וטחן ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָחזר
ונּגבן, והעלן ׁשּילקּו עד הּבית ּבתֹו ּוטענן ׁשּמסקן ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָזיתים
חזר הּׁשביעי. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - לּסל ונתן ּכתׁש ּכ ְְְִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָואחר
וטען וטחן חזר הּׁשמיני. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ּבקֹורה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוטען

הּתׁשיעי. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ְְִִִֶֶֶַַַַָָָּפעם
.Ëלמעלה אין הראׁשֹון למנחֹות, ּכׁשרין ׁשּכּלן ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻאף

ואחריהם ׁשוין. ּוׁשניהן והרביעי, הּׁשני ואחריו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּמּנּו.
ואחריהם ׁשוין. ּוׁשלׁשּתן והּׁשביעי, והחמיׁשי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָהּׁשליׁשי
מּמּנּו. למּטה אין והּתׁשיעי ׁשוין. ּוׁשניהם והּׁשמיני, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּׁשּׁשי

.È;ּבלבד ּוׁשביעי ּורביעי ראׁשֹון אּלא לּמנֹורה ּכׁשר ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָאין
מן הּיֹוצא אּלא לּמנֹורה ּכׁשר אין - לּמאֹור ּכתית ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:

ּכׁשרין. ּכּלן למנחֹות אבל ּבלבד. ְְְֲִִִֵַַָָָָֻהּכתּוׁש
.‡Èלידע ּכדי נמנּו? לּמה למנחֹות, ּכׁשרין ׁשּכּלן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּומאחר

לזּכֹות ׁשהרֹוצה והּפחּות. והּׁשוה, מּמּנּו, למעלה ׁשאין ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָיפה
הּיפה, מן קרּבנֹו ויביא ידֹו וירחיב הרע יצרֹו יכף - ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָֹעצמֹו
נאמר הרי מּמּנּו. ׁשּיביא הּמין ׁשּבאֹותֹו ּביֹותר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻהמׁשּבח
וּיׁשע ּומחלבהן, צאנֹו מּבכרֹות הּוא גם הביא והבל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּבּתֹורה:
לׁשם ׁשהּוא ּדבר ּבכל הּדין והּוא מנחתֹו. ואל הבל אל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָיי
- ּתפּלה ּבית ּבנה אם והּטֹוב. הּנאה מן ׁשּיהיה הּטֹוב, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהאל
הּטֹוב מן יאכיל - רעב האכיל יׁשיבתֹו. מּבית נאה ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָיהיה
ׁשּבכסּותֹו. הּיפה מן יכּסה - ערם ּכּסה ׁשּבׁשלחנֹו. ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻוהּמתֹוק

יק - ּדבר אֹומר:הקּדיׁש הּוא וכן ׁשּבנכסיו. הּיפה מן ּדיׁש ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
וגֹומר. ליי חלב ְֵֵֶַָָּכל

הּמזּבח אּסּורי הלכֹות להֹו ְְְְִִִִֵֵַַסלקּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לכתחילה.1) להקריבו ואסור לקרבן בדיעבד פסול שאינו דבר בו יבואר
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ונמצאת‡. ּבית לֹו ּבֹונה ואחד אחד ׁשּכל הּכפרים, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָחצרֹות
יׁש הרי - הּבּתים ּבני לכל מׁשּתפת הּבּתים ׁשני ׁשּבין ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהחצר
הּפתח; ּכל ּברחב לפניו אּמֹות ארּבע ופתח ּפתח ְְְְֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹלכל
אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו יׁש אם החצר: מן ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָוהּנׁשאר
חֹולקין אין - לאו ואם אֹותּה; חֹולקין - וׁשּתף ׁשּתף ְְְְְִִִֵָָָָָֻֻלכל
- אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע לּה ׁשאין חצר ׁשּכל ְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאֹותּה.
לזה ׁשּתפין, ׁשני היּו ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו חצר, קרּויה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻאינּה
מֹודדין - ּבּתים ׁשני לֹו ׁשּיׁש זה אחד: ּבית ולזה ּבּתים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשני
הּפתח, רחב ּכל על ובית ּבית לכל אּמֹות ארּבע החצר מן ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹלֹו
לֹו נֹותנין - אחד ּבית לֹו ׁשּיׁש וזה אּמֹות; עּׂשר היה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאפּלּו
החצר: מן והּנׁשאר ּפתחֹו; לפני ּפתחֹו ּברחב אּמֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹארּבע
על אּמֹות ארּבע לזה ׁשּיהא ּכדי אּמֹות, ׁשמֹונה ּבּה יׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאם
מן חּוץ אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ולזה אּמֹות ְְְְִֶַַַַַַַַַַָארּבע
אין - מּזה ּפחֹות וחֹולקין; חלּקה, ּדין ּבּה יׁש - ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֻהּפתחים

חלּקה. ּדין ֲִָָֻּבּה
ארּבע·. לֹו יׁש - רּוחֹותיו מּכל רּבים ּפתחים לֹו ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּבית

ארּבע אּלא לֹו אין - ּפתח לֹו יחד ואם רּוח. לכל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָאּמֹות
ּפתחֹו. ּכנגד ְְִֶֶַאּמֹות

אין‚. - ּבמּׂשאֹו לתֹוכּה להּכנס לֹו אפׁשר אם ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאכסדרה:
ׁשּלא אּמֹות. ארּבע לּה יׁש - לאו ואם אּמֹות; ארּבע ְְְִֵֶַַַַַַָָָֹלּה
ׁשם לפרק אּלא אּמֹות, ארּבע ופתח ּפתח לכל ׁשּיׁש ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאמרּו

ַָמּׂשאֹו.
חמּׁשה„. היּו אּמֹות. ארּבע להם יׁש - מרּפסת אֹו ׁשער ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבית

לּה אין - לחצר ּפתּוחה והּמרּפסת לּמרּפסת, ּפתּוחים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבּתים
אּמֹות. ארּבע ְֶַַַָאּלא

אּמֹות.‰. ארּבע לֹו אין - ּתרנגֹולים ׁשל ְְְִֵֶַַַַלּול
.Âּכלּפי ׁשּקרּויֹו ּבין מקרה, ׁשאינֹו וחציֹו מקרה חציֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֻֻּבית,

אּמֹות. ארּבע לֹו אין - חּוץ ּכלּפי ׁשּקרּויֹו ּבין ְְְִֵֵֵֵֶַַַַּפנים
.Êאין - ּפּצימיו את ּפרץ אּמֹות. ארּבע לֹו יׁש - סתּום ְְִִֵֵֶַַַַַָָָּבית

אּמֹות. ארּבע ְַַַלֹו
.Áלֹו אין - אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֶַַַַַַַַּבית

לזה אּמֹות ארּבע ּבחצר יׁש אם אּלא ּבחצר. אּמֹות ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָארּבע
ׁשל והּזבל חֹולקין. - הּזה הּבית ּפתח עד לזה אּמֹות ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָוארּבע
לפי - מל ׁשל אכסניא אבל הּפתחים. לפי מתחּלק ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָחצר

אדם. ְֵָָּבני
.Ëעל אף חלּקה ּדין ּבֹו ׁשאין ּדבר לחלק ׁשרצּו ֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻֻהּׁשּתפין

אף הּקדׁש, ּובכתבי חֹולקין. - ׁשמֹו את מפסידין ׁשהן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹּפי
ּבכר אמּורים? ּדברים ּבּמה יחלקּו. לא - ׁשרצּו ּפי ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹעל

חֹולקין. - ּכריכֹות ּבׁשּתי אבל ְְְֲִִִֵֶָָאחד;

.Èעל אף לחלקֹו, ׁשּתפין ׁשרצּו חלּקה דין ּבֹו ׁשאין ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻֻמקֹום
קנין ׁשּזה ּבֹו; לחזר יכֹול מהן אחד ּכל - מּידם ׁשּקנּו ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּפי
רצה ׁשּזה מּידם קנּו אם אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּוא, ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּדברים
ּבהם. לחזר יכֹולים אינן - ּפלֹוני ּברּוח רצה וזה ּפלֹוני ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּברּוח
והחזיק ּבעצמֹו וזה ּבחלקֹו, והחזיק ּבעצמֹו זה הל אם ְְְְְְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָוכן
יכֹול מהם אחד אין - מּידם קנּו ׁשּלא ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבחלקֹו,

ּבחברֹו. ֲֲֵַַֹלחזר
.‡Èגֹורל ׁשעלה ּכיון - ּגֹורל ּביניהם ועּׂשּו ׁשחלקּו, ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהאחין

מּזה זה ׁשּׁשמעּו להם, ׁשּנעּׂשית ּבהניה ּכּלן. קנּו מהן ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻלאחד
לחברֹו. ּומקנה מהן אחד ּכל ּגמר עליו, ׁשהסּכימּו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלּדבר

.·Èלהם ואין מּזה, זה ּכלקֹוחֹות הן הרי - ׁשחלקּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאחין
על זה חּלֹונֹות ולא זה, על זה סּלמֹות ולא זה, על זה ְְֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֻּדר
נׁשאר לא ׁשחלקּו, ׁשּכיון זה; על זה הּמים אּמת ולא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹזה,
לאחין: לֹומר יׁש לפיכ חברֹו. ּבחלק זכּות מהן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלאחד
הּמים אּמת ּבּה מעביר היה - לאחד ּכּלּה הּׂשדה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה
יׁש - חלקי זה ׁשּנעּׂשית עּתה, אבל למקֹום; מּמקֹום ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּזאת
על הּמׁשקיף החּלֹון סֹותם וכן מעלי. הּמים אּמת להסיר ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָלי
ּתׁשמיׁשֹו. מבּטל ׁשהּוא ּפי על אף הּסּלם, ּבצד ּובֹונה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֻחלקֹו,
נׁשאר לא - וחלקּו מאחד, ּׂשדה ׁשּקנּו ּבׁשנים הּדין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹוהּוא
מחלקֹו הּמים אּמת ּומפסיק חברֹו, ּבחלק זכּות מהם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָלאחד

החּלֹונֹות. ְֵַַוסֹותם
.‚È- אחין מּׁשני אֹו אנׁשים מּׁשני ּׂשדה ׁשּקנּו ׁשנים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאבל

מן ּדבר לׁשּנֹות ולא הּמים, אּמת להפסיק מהן לאחד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאין
הּמֹוכרין. ּבהן ׁשהחזיקּו ְְֱִִִֶֶֶַַָָהּנזקים

.„Èּברצֹונם ׁשחלקּוה אֹו חלּקה, ּדין ּבּה ׁשּיׁש הּׁשּתפין ְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻחצר
את לכף מהן אחד לכל יׁש - חלּקה ּבּה ׁשאין ּפי על ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻאף
ּבׁשעה חברֹו יראהּו ׁשּלא ּכדי ּבאמצע, הּכתל לבנֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹחברֹו
חזקה לֹו ואין הּוא. הּזק - ראּיה ׁשהּזק ּבחלקֹו; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּמׁשּתּמׁש
מחיצה ּבלא רּבֹות ׁשנים ּכ ׁשעמדּו ּפי על אף אּלא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבחצר,

ׁשּירצה. עת ּבכל מחיצה לעּׂשֹות ּכֹופהּו -ְְְֲִִֵֵֶֶַָָ
.ÂË?רחּבֹו יהיה וכּמה ׁשניהם. מּׁשל - הּכתל מקֹום ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹרחב

ּביניהם מחיצה לעּׂשֹות נהגּו ואפּלּו הּמדינה. ּכמנהג ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּכל
ויראה ּבֹו ׁשּיסּתּכל אויר יהיה ׁשּלא ּובלבד ּובהּוצין. ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹּבקנים

חברֹו. ֲֵֶאת
.ÊË,ּבגּנה וכן אּמֹות. מארּבע ּפחֹות אין הּכתל? גבּה ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּכּמה

עּׂשרה גבֹוהה ּבמחיצה חברֹו מּגּנת ּגּנתֹו להבּדיל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָּכֹופהּו
מּבקעת ּבקעתֹו להבּדיל צרי אין - ּבבקעה אבל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָטפחים.
מּבקעת ּבקעתֹו להבּדיל רצה ׁשּנהגּו. ּבמקֹום אּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָחברֹו,
ּבסיד אּמה ּכמֹו חזית ועֹוּׂשה ּובֹונה. ׁשּלֹו לתֹו ּכֹונס - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָחברֹו
הּכתל נפל אם ,לפיכ ׁשּלֹו. ׁשהּכתל להֹודיע ּכדי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמּבחּוץ,
ּבֹונים - ׁשניהם מּדעת עּׂשּו ואם ׁשּלֹו. והאבנים הּמקֹום -ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ
נפל אם ,לפיכ ּומּכאן. מּכאן חזית ועֹוּׂשין ּבאמצע, ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹהּכתל

ׁשניהן. ׁשל והאבנים הּמקֹום - ְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹהּכתל
.ÊÈּגּנֹות עם מערבת והיתה סתם, לחברֹו ּגּנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּמֹוכר
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ואפּלּו ּביניהם, הּכתל את לבנֹות הּלֹוקח את ּכֹופין - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹאחרֹות
סתם ּבקעה מכר אם אבל ּבּגּנֹות. לגּדר ׁשּלא ׁשּנהגּו ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹּבמקֹום

ׁשּנהגּו. ּבמקֹום אּלא לגּדר, אֹותֹו מחּיבים אין -ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ
.ÁÈאֹו ּבחצרֹות הּמבּדילין ּכתלים לבנֹות ׁשּנהגּו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָמקֹום

וזה טפחים, ׁשלׁשה נֹותן זה - ּגזית ׁשאינן ּבאבנים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבּגּנֹות
וזה ּומחצה, טפחים נֹותן זה - ּבגזית טפחים. ׁשלׁשה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָנֹותן
נֹותן וזה טפחים, נֹותן זה - ּבכפיסין ּומחצה. טפחים ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָנֹותן
טפח נֹותן וזה ּומחצה, טפח נֹותן זה - ּבלבנים ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָטפחים.

הּׁשע וכל והֹואילּומחצה. הּסיד. עם הּכתל עבי - האּלּו ּורין ְְֱֳִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
הּמקֹום הרי - הּכתל נפל אם ׁשניהם, מּׁשל הּכתל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּומקֹום
אֹו מהן, אחד לרׁשּות נפל ואפּלּו ׁשניהם. ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוהאבנים
לֹו ׁשּמכר וטען לרׁשּותֹו, האבנים ּכל את מהן אחד ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּפּנה
הן הרי אּלא נאמן, אינֹו - ּבמּתנה לֹו נתנֹו אֹו חלקֹו ְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָחברֹו

ראיה. ׁשּיביא עד ׁשניהם ׁשל ְְְִִֵֶֶֶַָָָּברׁשּות

ה'תש מנחםֿאב כ"ט שני ע"איום
יוםשנֿישלישיכ"טֿל'מנחֿםאב

ׁשליׁשי ¦¦§¤¤ּפרק

לכל‡. יׁש - ׁשּנפל ׁשּתפין, ׁשני ּבין הּמבּדיל חצר, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּכתל
אּמֹות, ארּבע ּגבּה עד לבנֹותֹו חברֹו על לכף מּׁשניהם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹאחד
אין - אּמֹות ארּבע על יתר אבל זה; את זה יראּו ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכדי
ארּבע על יֹותר הּכתל והגּביּה האחד רצה אֹותֹו. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹמחּיבין
הּכתל ּכנגד ּגבֹוּה אחד ּכתל ּובנה חברֹו ּבא אם ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאּמֹות,
ּכתלֹו. ׁשּכנגד ּבּגבּה חלקֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּביניהן
ּובא אּמֹות, עּׂשר והגּביהֹו ׁשּביניהן ּכתל אחד ּבנה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכיצד?
ּבית, לֹו לעּׂשֹות ּבצּדֹו אֹו ּכנגּדֹו אחד ּכתל ּובנה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹחברֹו
חלקֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין - אּמֹות ׁשׁש האחר הּכתל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹוהגּביּה
מּמעּׂשיו נראה ׁשהרי אּמֹות; ארּבע על ׁשּמֹוסיף אּמֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּבׁשּתי
מקֹום ׁשּביניהן הּכתל ּבראׁש חקק אם וכן ּבהן. רֹוצה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשהּוא
ׁשהּקֹורֹות גדֹולה קֹורה עליו ׁשּבנה אֹו הּקֹורֹות, ּבֹו ְְִֶֶַַַַָָָָָָלהּניח
ּכּלן האּמֹות ּבׁשׁש חלקֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין - עליה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻנׁשענין
ּכל ּבנה ׁשּלא ּפי על אף אּמֹות, הארּבע על חברֹו ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשהֹוסיף
הּזה. הּגבּה ּבכל רֹוצה ׁשהּוא דעּתֹו גּלה ׁשהרי ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּכתל;

חברֹו·. ּובין ּבינֹו ׁשּמבּדיל הּכתל ׁשּבנה הּׁשּתפין מן ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאחד
ואמר ּבהֹוצאה, חלקֹו לּתן חברֹו ותבע אּמֹות, ארּבע ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָעד
ׁשּנתן הּסת ונׁשּבע ׁשּנתן, ּבחזקת זה הרי - חלקי' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ'נתּתי
ּב אם אבל נתן. ׁשּלא הּתֹובע ראיה ׁשּיביא עד אונפטר, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
על ׁשהֹוסיף הּגבּה ׁשאר ּבהֹוצאת חלקֹו לּתן אֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹלתּבע
אינֹו - 'נתּתי' ואמר ּכנגּדֹו, אֹו לֹו ׁשּסמ מּפני אּמֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָארּבע
ונֹוטל לֹו נתן ׁשּלא חפץ ּבנקיטת נׁשּבע חברֹו אּלא ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹנאמן;
ׁשּנתן זה ראיה ׁשּיביא עד ונֹוטלין, הּנׁשּבעין ּכל ּכדין ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָמּמּנּו,

לֹו.
וגדר‚. חברֹו ועמד חברֹו, חרבֹות ּבין חרּבה לֹו ׁשהיה ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָמי

זֹו חרּבה ׁשּנמצאת עד ּוׁשליׁשית, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָרּוח
ההֹוצאה לֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין אין - גדּורה רּוחֹותיה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָמּׁשלׁש
לרׁשּות ּפתּוחה חרּבתֹו והרי לֹו, הֹועיל לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָֹּכלּום;
עד רביעית, רּוח לֹו ּגדר אם ,לפיכ ּכׁשהיתה. ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָהרּבים

ונֹותן הּכל, את עליו מגלּגלין - ּגדר מּקפת חרּבתֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּנמצאת
אּמֹות. ארּבע עד רּוחֹות ּבארּבע זה ׁשהֹוציא ההֹוצאה ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָחצי

ׁשניהם. ׁשל הּכתל מקֹום ׁשּיהיה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַֹּובלבד
יראה„. - ּבנה ּובחלקֹו ׁשּבנה, זה ׁשל הּכתל היה אם ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאבל

הּדּינין; ׁשּיראּו ּכמֹו מּועט דבר אּלא עליו מגלּגלין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלי,
עצמֹו הּנּקף אם וכן ּבּכתלים. להׁשּתּמׁש יכֹול אינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשהרי
חצי ונֹותן דעּתֹו, גּלה הרי - רביעית רּוח ׁשּגדר ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָהּוא
וכן ׁשניהם. ׁשל הּכתלים היּו אם רּוחֹות, ׁשלׁש ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָההֹוצאה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
לדירה,‰. עּׂשּויין גּגיהן והיּו זה, ּבצד זה ּבּתים ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוכן

לחצי מעקה עֹוּׂשה זה - הרּבים רׁשּות צּדי ּבׁשני היּו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאפּלּו
ׁשּלא וזה גּגֹו, לחצי מעקה עֹוּׂשה וזה ּבֹו, דר ׁשהּוא ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹגּגֹו
ּפי על ואף זה. את זה יראּו ׁשּלא ּכדי ּומעּדיף, זה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹּכנגד
לחברֹו: לֹומר אחד ּכל יכֹול אֹותֹו, רֹואין הרּבים רׁשּות ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבני
ואּתה ּגּגי, על ׁשאעמד ּבעת ּבּיֹום אּלא אֹותי רֹואין אין ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאּלּו

ּתמיד. אֹותי ִִֶָרֹואה
.Âארּבע גבֹוּה מעקה לֹו עֹוּׂשה - חברֹו לחצר הּסמּו ְֲֲֲֵֶֶַַַַַַַַָָּגג

לארּבע זקּוק אינֹו - הּגּגין מּׁשאר לגג ּגג ּבין אבל ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָאּמֹות.
הּזק ּבּגּגֹות אין לפיכ ּבּגּגֹות, ּדרין אדם ּבני ׁשאין ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאּמֹות;
ּגבֹוהה הּגּגין ׁשני ּבין מחיצה לעּׂשֹות צרי אבל ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָראּיה.
לרׁשּותֹו. נכנס אם ּכגּנב אֹותֹו ׁשּיתּפס ּכדי טפחים, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹעּׂשרה

.Êהריני העליֹון: יאמר לא - מּזֹו למעלה זֹו חצרֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹׁשּתי
ועֹולה, מּלמּטה ׁשניהם ּבֹונים אּלא ועֹולה; מּכנגּדי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָּבֹונה
חצרֹו היתה ואם ומעלה. מּכנגּדֹו לבּדֹו העליֹון ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּובֹונה
ּכלל. לּתחּתֹון זקּוק העליֹון אין - חברֹו ׁשל מּגּגֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָלמעלה

.Áאֹותֹו ּכֹופין - ונפל חברֹו, לגּנת סמּו ּכתלֹו ׁשהיה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָמי
ׁשֹומעין אין - ׁשּל הן והרי ,הּגיעּו לֹו: אמר אבניו. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָלפּנֹות
אֹותם ּפּנה אם 'הן': לֹו ואמר הּגּנה, ּבעל בהן רצה ואם ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָלֹו.
יציאֹותי היל אמר: ואפּלּו ּבֹו; לחזר יכֹול ואינֹו קנה, -ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
קנה; לא - ּפּנה לא אם אבל לֹו. ׁשֹומעין אין - אבני ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָֹֹֹואּטל

לדחֹותֹו. אּלא לֹו אמר ְִֶֶַָָֹׁשּלא
.Ëהּמעין ונתקלקל אחד, מּמעין מים המסּפקֹות ּגּנֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָחמׁש

עם מתּקנת הּתחּתֹונה נמצאת העליֹונה. עם מתּקנֹות ּכּלן -ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
הּׁשנּיה, עם מתּקנת אינּה והראׁשֹונה לעצמּה; ּומתּקנת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכּלן,
לביב מים ׁשּׁשֹופכין חצרֹות חמׁש וכן ּולמּטה. מהּׁשנּיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹולא
נמצאת הּתחּתֹונה. עם מתּקנֹות ּכּלן - הּביב ונתקלקל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאחד,

אינּההעליֹונה והּתחּתֹונה לעצמּה; ּומתּקנת ּכּלן, עם מתּקנת ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
ּולמעלה. מהּׁשנּיה ולא הּׁשנּיה, עם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹמתּקנת

.Èּכדי לסּכר, מהן אחד רצה הּסדר. על מׁשקין - הּנהר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבני
רֹוצה ואחר יפּתח, ּכ ואחר ּתחּלה ויׁשקה הּמים, לֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹׁשּיחזר
- לאּמה הּקרֹוב ּובֹור זכה. הּמתּגּבר ּכל - ּתחּלה ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָלהׁשקֹות

ׁשלֹום. ּדרכי מּפני ראׁשֹון, ְְְִִִֵֵֵַַָמתמּלא

ה'תשע"א מנחםֿאב ל' שלישי יום
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ּכתל‡. ונפל חברֹו, ׁשל מּביתֹו למעלה עלּיה לֹו ׁשהיתה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמי
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ואפּלּו ּביניהם, הּכתל את לבנֹות הּלֹוקח את ּכֹופין - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹאחרֹות
סתם ּבקעה מכר אם אבל ּבּגּנֹות. לגּדר ׁשּלא ׁשּנהגּו ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹּבמקֹום

ׁשּנהגּו. ּבמקֹום אּלא לגּדר, אֹותֹו מחּיבים אין -ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ
.ÁÈאֹו ּבחצרֹות הּמבּדילין ּכתלים לבנֹות ׁשּנהגּו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָמקֹום

וזה טפחים, ׁשלׁשה נֹותן זה - ּגזית ׁשאינן ּבאבנים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבּגּנֹות
וזה ּומחצה, טפחים נֹותן זה - ּבגזית טפחים. ׁשלׁשה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָנֹותן
נֹותן וזה טפחים, נֹותן זה - ּבכפיסין ּומחצה. טפחים ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָנֹותן
טפח נֹותן וזה ּומחצה, טפח נֹותן זה - ּבלבנים ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָטפחים.

הּׁשע וכל והֹואילּומחצה. הּסיד. עם הּכתל עבי - האּלּו ּורין ְְֱֳִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
הּמקֹום הרי - הּכתל נפל אם ׁשניהם, מּׁשל הּכתל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּומקֹום
אֹו מהן, אחד לרׁשּות נפל ואפּלּו ׁשניהם. ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוהאבנים
לֹו ׁשּמכר וטען לרׁשּותֹו, האבנים ּכל את מהן אחד ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּפּנה
הן הרי אּלא נאמן, אינֹו - ּבמּתנה לֹו נתנֹו אֹו חלקֹו ְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָחברֹו

ראיה. ׁשּיביא עד ׁשניהם ׁשל ְְְִִֵֶֶֶַָָָּברׁשּות

ה'תש מנחםֿאב כ"ט שני ע"איום
יוםשנֿישלישיכ"טֿל'מנחֿםאב

ׁשליׁשי ¦¦§¤¤ּפרק

לכל‡. יׁש - ׁשּנפל ׁשּתפין, ׁשני ּבין הּמבּדיל חצר, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּכתל
אּמֹות, ארּבע ּגבּה עד לבנֹותֹו חברֹו על לכף מּׁשניהם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹאחד
אין - אּמֹות ארּבע על יתר אבל זה; את זה יראּו ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכדי
ארּבע על יֹותר הּכתל והגּביּה האחד רצה אֹותֹו. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹמחּיבין
הּכתל ּכנגד ּגבֹוּה אחד ּכתל ּובנה חברֹו ּבא אם ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאּמֹות,
ּכתלֹו. ׁשּכנגד ּבּגבּה חלקֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּביניהן
ּובא אּמֹות, עּׂשר והגּביהֹו ׁשּביניהן ּכתל אחד ּבנה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכיצד?
ּבית, לֹו לעּׂשֹות ּבצּדֹו אֹו ּכנגּדֹו אחד ּכתל ּובנה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹחברֹו
חלקֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין - אּמֹות ׁשׁש האחר הּכתל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹוהגּביּה
מּמעּׂשיו נראה ׁשהרי אּמֹות; ארּבע על ׁשּמֹוסיף אּמֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּבׁשּתי
מקֹום ׁשּביניהן הּכתל ּבראׁש חקק אם וכן ּבהן. רֹוצה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשהּוא
ׁשהּקֹורֹות גדֹולה קֹורה עליו ׁשּבנה אֹו הּקֹורֹות, ּבֹו ְְִֶֶַַַַָָָָָָלהּניח
ּכּלן האּמֹות ּבׁשׁש חלקֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין - עליה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻנׁשענין
ּכל ּבנה ׁשּלא ּפי על אף אּמֹות, הארּבע על חברֹו ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשהֹוסיף
הּזה. הּגבּה ּבכל רֹוצה ׁשהּוא דעּתֹו גּלה ׁשהרי ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּכתל;

חברֹו·. ּובין ּבינֹו ׁשּמבּדיל הּכתל ׁשּבנה הּׁשּתפין מן ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאחד
ואמר ּבהֹוצאה, חלקֹו לּתן חברֹו ותבע אּמֹות, ארּבע ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָעד
ׁשּנתן הּסת ונׁשּבע ׁשּנתן, ּבחזקת זה הרי - חלקי' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ'נתּתי
ּב אם אבל נתן. ׁשּלא הּתֹובע ראיה ׁשּיביא עד אונפטר, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
על ׁשהֹוסיף הּגבּה ׁשאר ּבהֹוצאת חלקֹו לּתן אֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹלתּבע
אינֹו - 'נתּתי' ואמר ּכנגּדֹו, אֹו לֹו ׁשּסמ מּפני אּמֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָארּבע
ונֹוטל לֹו נתן ׁשּלא חפץ ּבנקיטת נׁשּבע חברֹו אּלא ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹנאמן;
ׁשּנתן זה ראיה ׁשּיביא עד ונֹוטלין, הּנׁשּבעין ּכל ּכדין ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָמּמּנּו,

לֹו.
וגדר‚. חברֹו ועמד חברֹו, חרבֹות ּבין חרּבה לֹו ׁשהיה ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָמי

זֹו חרּבה ׁשּנמצאת עד ּוׁשליׁשית, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָרּוח
ההֹוצאה לֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין אין - גדּורה רּוחֹותיה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָמּׁשלׁש
לרׁשּות ּפתּוחה חרּבתֹו והרי לֹו, הֹועיל לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָֹּכלּום;
עד רביעית, רּוח לֹו ּגדר אם ,לפיכ ּכׁשהיתה. ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָהרּבים

ונֹותן הּכל, את עליו מגלּגלין - ּגדר מּקפת חרּבתֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּנמצאת
אּמֹות. ארּבע עד רּוחֹות ּבארּבע זה ׁשהֹוציא ההֹוצאה ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָחצי

ׁשניהם. ׁשל הּכתל מקֹום ׁשּיהיה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַֹּובלבד
יראה„. - ּבנה ּובחלקֹו ׁשּבנה, זה ׁשל הּכתל היה אם ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאבל

הּדּינין; ׁשּיראּו ּכמֹו מּועט דבר אּלא עליו מגלּגלין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלי,
עצמֹו הּנּקף אם וכן ּבּכתלים. להׁשּתּמׁש יכֹול אינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשהרי
חצי ונֹותן דעּתֹו, גּלה הרי - רביעית רּוח ׁשּגדר ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָהּוא
וכן ׁשניהם. ׁשל הּכתלים היּו אם רּוחֹות, ׁשלׁש ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָההֹוצאה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
לדירה,‰. עּׂשּויין גּגיהן והיּו זה, ּבצד זה ּבּתים ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוכן

לחצי מעקה עֹוּׂשה זה - הרּבים רׁשּות צּדי ּבׁשני היּו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאפּלּו
ׁשּלא וזה גּגֹו, לחצי מעקה עֹוּׂשה וזה ּבֹו, דר ׁשהּוא ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹגּגֹו
ּפי על ואף זה. את זה יראּו ׁשּלא ּכדי ּומעּדיף, זה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹּכנגד
לחברֹו: לֹומר אחד ּכל יכֹול אֹותֹו, רֹואין הרּבים רׁשּות ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבני
ואּתה ּגּגי, על ׁשאעמד ּבעת ּבּיֹום אּלא אֹותי רֹואין אין ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאּלּו

ּתמיד. אֹותי ִִֶָרֹואה
.Âארּבע גבֹוּה מעקה לֹו עֹוּׂשה - חברֹו לחצר הּסמּו ְֲֲֲֵֶֶַַַַַַַַָָּגג

לארּבע זקּוק אינֹו - הּגּגין מּׁשאר לגג ּגג ּבין אבל ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָאּמֹות.
הּזק ּבּגּגֹות אין לפיכ ּבּגּגֹות, ּדרין אדם ּבני ׁשאין ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאּמֹות;
ּגבֹוהה הּגּגין ׁשני ּבין מחיצה לעּׂשֹות צרי אבל ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָראּיה.
לרׁשּותֹו. נכנס אם ּכגּנב אֹותֹו ׁשּיתּפס ּכדי טפחים, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹעּׂשרה

.Êהריני העליֹון: יאמר לא - מּזֹו למעלה זֹו חצרֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹׁשּתי
ועֹולה, מּלמּטה ׁשניהם ּבֹונים אּלא ועֹולה; מּכנגּדי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָּבֹונה
חצרֹו היתה ואם ומעלה. מּכנגּדֹו לבּדֹו העליֹון ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּובֹונה
ּכלל. לּתחּתֹון זקּוק העליֹון אין - חברֹו ׁשל מּגּגֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָלמעלה

.Áאֹותֹו ּכֹופין - ונפל חברֹו, לגּנת סמּו ּכתלֹו ׁשהיה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָמי
ׁשֹומעין אין - ׁשּל הן והרי ,הּגיעּו לֹו: אמר אבניו. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָלפּנֹות
אֹותם ּפּנה אם 'הן': לֹו ואמר הּגּנה, ּבעל בהן רצה ואם ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָלֹו.
יציאֹותי היל אמר: ואפּלּו ּבֹו; לחזר יכֹול ואינֹו קנה, -ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
קנה; לא - ּפּנה לא אם אבל לֹו. ׁשֹומעין אין - אבני ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָֹֹֹואּטל

לדחֹותֹו. אּלא לֹו אמר ְִֶֶַָָֹׁשּלא
.Ëהּמעין ונתקלקל אחד, מּמעין מים המסּפקֹות ּגּנֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָחמׁש

עם מתּקנת הּתחּתֹונה נמצאת העליֹונה. עם מתּקנֹות ּכּלן -ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
הּׁשנּיה, עם מתּקנת אינּה והראׁשֹונה לעצמּה; ּומתּקנת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכּלן,
לביב מים ׁשּׁשֹופכין חצרֹות חמׁש וכן ּולמּטה. מהּׁשנּיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹולא
נמצאת הּתחּתֹונה. עם מתּקנֹות ּכּלן - הּביב ונתקלקל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאחד,

אינּההעליֹונה והּתחּתֹונה לעצמּה; ּומתּקנת ּכּלן, עם מתּקנת ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
ּולמעלה. מהּׁשנּיה ולא הּׁשנּיה, עם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹמתּקנת

.Èּכדי לסּכר, מהן אחד רצה הּסדר. על מׁשקין - הּנהר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבני
רֹוצה ואחר יפּתח, ּכ ואחר ּתחּלה ויׁשקה הּמים, לֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹׁשּיחזר
- לאּמה הּקרֹוב ּובֹור זכה. הּמתּגּבר ּכל - ּתחּלה ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָלהׁשקֹות

ׁשלֹום. ּדרכי מּפני ראׁשֹון, ְְְִִִֵֵֵַַָמתמּלא

ה'תשע"א מנחםֿאב ל' שלישי יום

רביעי ¦¦§¤¤ּפרק

ּכתל‡. ונפל חברֹו, ׁשל מּביתֹו למעלה עלּיה לֹו ׁשהיתה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמי
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ּביציאֹותיו, ּכלּום לֹו נֹותן העלּיה ּבעל אין - הּבית ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָמּכתלי
הּבית ּבעל אין אבל ּכׁשהיה. לבנֹותֹו הּבית ּבעל את ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָוכֹופה
ׁשל והּתקרה ׁשּנפל. עלּיה ּכתל לבנֹות העלּיה לבעל ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּכֹופה
- הּתקרה ׁשעל והּמעזיבה הּבית, ּבעל ׁשל היא הרי - ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָּבית

העלּיה. ּבעל ׁשל היא ֲֲִִֵֶַַָָהרי
ּבעצים·. חֹולקין ׁשניהם הרי - והעלּיה הּבית ׁשניהם, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָנפלּו

אי רֹואין - האבנים מקצת נׁשּתּברּו ואם ּובעפר. ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָּובאבנים
ודבר העלּיה. אבני אֹו הּבית אבני אם להׁשּתּבר, ראּויה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָזֹו
והרסֹו, הּתחּתֹון על העליֹון נפל אם הּנפילה: מּדר ידּוע ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָזה
יֹודעין אינן ואם ונהרס. העליֹון ונפל הּתחּתֹון נׁשמט ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָאֹו

והּׁשבּורֹות. הּׁשלמֹות האבנים חֹולקין - נפל ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָּכיצד
עלּיתֹו‚. ׁשּיבנה ּכדי לבנֹות, הּבית לבעל העלּיה ּבעל ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָאמר

הּבית את ּבֹונה העלּיה ּבעל הרי - רֹוצה אינֹו והּוא ּגּביו, ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעל
ואחר יציאֹותיו, ּכל יּתן אׁשר עד ּבתֹוכֹו ודר ויֹוׁשב ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכׁשהיה,

רֹוצה. אם עלּיתֹו ויבנה יצא ְְֲִִִֵֵֶֶָָּכ
נֹוטל„. העלּיה ּבעל - לבנֹות יכֹול מהן אחד אין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָואם

ׁשליׁשים. ׁשני הּבית ּובעל הּקרקע, ְְְְִִִִֵַַַַַַַׁשליׁש
ּבא‰. ואם ּכׁשהיה. ּבֹונה - ּביתֹו לבנֹות הּבית ּבעל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָרצה

מּמה יֹותר ּברחּבן והרּבה אֹותן חּזק אם ּבּכתלים: ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָלׁשּנֹות
מחזקן, לפחת אֹו ּברחּבן למעט רצה לֹו; ׁשֹומעין - ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹּׁשהיּו
אין - ּבהן וכּיֹוצא לבנים להחזיר ּובּקׁש אבנים ׁשהיּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכגֹון
- וחזקין ּכבדין לקֹורֹות הּתקרה את לׁשּנֹות ּבא לֹו. ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָׁשֹומעין
ׁשֹומעין אין - ּׁשהיּו מּמה ּפחֹות ּברחּבן לפחת לֹו; ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹׁשֹומעין
ׁשֹומעין אין - הּבית ּבגבּה ׁשהֹוסיף אֹו ּבחּלֹונֹות הרּבה ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹלֹו.
וכן לֹו. ׁשֹומעין - הּבית ּבגבּה ׁשּמעט אֹו ּבחּלֹונֹות מעט ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַֹלֹו;
ּבא ואם ּכׁשהיתה. רצה, אם אֹותּה, ּבֹונה העלּיה ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָּבעל
מּפני לֹו, ׁשֹומעין אין - ּולהחזיק להרחיב הּכתלים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָלׁשּנֹות
לֹו. ׁשֹומעין - למעט אבל הּתחּתֹון; ּכתל על מכּביד ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹׁשהּוא
מּמה לקּלים אֹותם ׁשּנה אם העליֹונה: ּתקרה ּבקֹורֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָוכן
הרּבה לֹו. ׁשֹומעים אין - מהן לכבדים לֹו; ׁשֹומעין - ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָּׁשהיּו
אם אבל לֹו; ׁשֹומעין - העלּיה ּבגבּה ׁשּמעט אֹו ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹּבחּלֹונֹות

לֹו. ׁשֹומעין אין - ּבגבהּה הרּבה אֹו ּבחּלֹונֹות ְְְְִִִֵֵַַָָָמעט
.Âהּגיעּו אם הּבית: לאויר וירדּו הּבית קֹורֹות ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַַָנתּדלּדלּו

יכֹול - הּגיעּו לא ואם ּובֹונה; סֹותר - טפחים עּׂשרה ְְְֲִִִִֵֶָָָָֹלתֹו
אני הּבית: ּבעל לֹו אמר ואפּלּו עליו. לעּכב העלּיה ְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָּבעל
אין - הּתקרה ׁשאתּקן עד ּבֹו ׁשּתדּור ּכדי מקֹום ל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאּׂשּכר
מּמקֹום ׁשאטרח רֹוצה איני לֹו: אֹומר ׁשהרי לֹו; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָׁשֹומעין

ׁשּתתּקן ּכדי ּבית.למקֹום את ְְְְֵֵֵֶֶַָ
.Êׁשּיּקח ּכדי הּבית ּבגבּה נׁשאר אם זה: ּדבר ּביניהם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהתנּו

אּלּו קֹורֹות ּתחת ּבּה ויּכנס ראׁשֹו על ּבינֹונית חבילה ְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹאדם
ׁשּיכף עד ּבּה להּכנס יכֹול אינֹו ואם סֹותר; אינֹו - ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּנעקמּו
יכֹול העלּיה ּבעל ואין ּובֹונה, ּומתּקן סֹותר - ראׁשֹו ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאת

ּתחּלה. ּביניהם התנּו ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָלעּכב,
.Á,ּגּביו על אחת וגּנה ההר ּבעבי ּבנּוי ׁשהּוא הּבד ְֳִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבית

ּבעל הרי - יֹותר אֹו טפחים ּכארּבעה הּבד ּבית ׁשמי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָונפחתּו
ּכּפין, ּבּדֹו לבית זה ׁשּיעּׂשה עד למּטה, וזֹורע יֹורד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּגּנה

ּגּנתֹו. ּכל ויזרע ּגּנתֹו קרקע העליֹון ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָויתּקן

.Ëהארץ עבי ּבגבּה ּבינתים והּירק זֹו, ּגב על זֹו גּנֹות ְְְְֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשּתי
אֹותֹו ולּטל ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהעליֹון ּכל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֹׁשּביניהם:
עצמֹו; את יאנס ׁשּלא ּובלבד ׁשּלֹו, הּוא הרי - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹמעּקרֹו
לעּקרֹו מּגיע ואינֹו לנֹופֹו, מּגיע היה ּתחּתֹון. ׁשל - ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָוהּׁשאר
אבל מּידֹו. אֹותֹו מֹוציאין אין - נטל ואם העליֹון; יּטל לא -ְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹֹ
ּׂשדה לתֹו נֹוטה ׁשהּוא ּפי על אף הּמצר, על העֹומד ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהאילן

ּבפרֹותיו. חֹולקין ׁשניהם הרי - מהן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָאחד
.Èואמר חברֹו, ּׂשדה ּבתֹו ּוׁשתלם זיתיו את נהר ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשטף

הארץ, יּׁשּוב מּׁשּום לֹו, ׁשֹומעין אין - נֹוטל אני זיתי ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָהּלה:
ּכׁשּׁשתלן ּבגּוׁשיהן, הּנהר עקרן ואם ּבמקֹומן. יעמדּו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאּלא
ׁשלׁש ּכל הּזיתים ּבעל עם הּׂשדה ּבעל הּפרֹות יחלקּו -ְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ
נעקרּו לא ואם הּׂשדה. לבעל הּכל - ׁשלׁש ּולאחר ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשנים,

מּיד. הּקרקע לבעל הּכל - ְְְִֵֶַַַַַַָֹּבגּוׁשיהן
.‡Èלקץ עּמֹו ּפסק אם לעצים: זיתיו הּמֹוכר ּבֹו, ְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹּכּיֹוצא

התנה ואם הּקרקע; לבעל הן הרי ׁשּיעּׂשּו הּפרֹות ּכל - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָמּיד
לבעל ׁשּיֹוציאּו הּפרֹות ּכל - ׁשּירצה זמן ּכל לקץ ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹעּמֹו
מן חּוץ לסאה מרביעית ּפחֹות עּׂשּו אם סתם: מכר ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָהעצים.
לסאה רביעית עּׂשּו הּזיתים; ּבעל ׁשל אּלּו הרי - ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָההֹוצאה

יחלקּו. אּלּו הרי - ההֹוצאה מן ֲֲִֵֵַַָָֹחּוץ
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לעּׂשֹות‡. חברֹו את ּכֹופה מהן אחד ּכל - הּׁשּתפין ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻחצר
להם צריכה ׁשהחצר הּדברים ּכל וכן ודלת, ׁשער ּבית ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּה
אבל לעּׂשֹותם; הּמדינה ּבני ׁשּנהגּו דברים אֹו ּגדֹול, ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹצר
ּכֹופהּו. אינֹו - ּבֹו וכּיֹוצא וכּיּור צּיּור ּכגֹון הּדברים, ְְְְְִִִֵֵֵַַָָׁשאר
ּבּמה לֹו ׁשּנֹוח דעּתֹו הּׁשני ּגּלה אם מעצמֹו, מהן אחד ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעּׂשה
חלקֹו ונֹותן הּכל, את עליו מגלּגלין - חברֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשעּׂשה

ַָָּבהֹוצאה.
מׁשעּבדין·. החצר ּבני - אחרת ּבחצר ּבית לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמי

הּדברים ּבׁשאר אבל ּומנעּול; ונגר ּדלת עּמהם לעּׂשֹות ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָאֹותֹו
חצר ּבאֹותּה עּמהם ׁשרּוי היה ואם אֹותֹו. מׁשעּבדין אין -ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ

הּכל. על אֹותֹו מׁשעּבדין -ְְְִַַַֹ
אֹו‚. ּבהמה ּבּה להעמיד ׁשּבּקׁש ּבחצר הּׁשּתפין מן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאחד

ׁשאר וכן עליו. מעּכב חברֹו - ּתרנגֹולין ּבּה לגּדל אֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָרחים,
- ּבחצרֹותיהן לעּׂשֹותן הּמקֹום אנׁשי ּדר ׁשאין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּדברים
לפי הּכביסה, מן חּוץ זה, על זה מעּכבין הּׁשּתפין ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֻֻּבכּלן
הּנהר. ּגב על להתּבּזֹות יּׂשראל ּבנֹות ׁשל ּדרּכן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשאין

ּבני„. ּכל - מפּלׁש ׁשאינֹו מבֹוי ואחד הּׁשּתפין חצר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻאחד
אּלא ּבּמבֹוי להׁשּתּמׁש ׁשּלא זה על זה מעּכבין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמבֹוי
ּבּמבֹואֹות. ּבהן להׁשּתּמׁש הּמדינה ּבני ׁשּדר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבדברים

רחים‰. אֹו ּבהמה ׁשהעמיד ּבחצר הּׁשּתפין מן ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
מעּכב זה הרי - ׁשּתפֹו ּבֹו מחה ולא ּבחצר, ּבהן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻוכּיֹוצא
וכּיֹוצא זֹו ּבהמה ּבפני העמיד ואם ׁשּירצה. זמן ּכל ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעליו
ׁשהּׁשּתפין החזיק. - טפחים עּׂשרה גבֹוהה מחיצה ְְְֱֲִִִִֶֶַָָָָָָָֻּבּה
ּדברים ּבּמה מחל. - והּניחֹו והֹואיל הּמחיצה, על ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָמקּפידין
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העמיד אפּלּו חברֹו, ּבחצר אבל הּׁשּתפין; ּבחצר ֱֲֲֲֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֻאמּורים?
ׁשאין ידּוע, ׁשהּדבר החזיק. לא - מחיצה לֹו ועּׂשה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבהמּתֹו
וכירים ּתּנּור מעמיד לכל הּדין והּוא ׁשאלה. דר אּלא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָזה
ל אין - החזיק ּתאמר: ׁשאם ּבהן. וכּיֹוצא ּתרנגֹולין ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּומגּדל

לחברֹו. מקֹום ׁשּמׁשאיל ְֲִֵֶַַָָָאדם
.Âּביתֹו ּבתֹו חּלֹון לֹו לפּתח ׁשּבּקׁש הּׁשּתפין מן ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻאחד

ואם מּמּנּו. ּבֹו ׁשּמסּתּכל מּפני עליו, מעּכב חברֹו - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלחצר
ּכנגד ּבית ּפתח ּבחצר, הּׁשּתפין יפּתחּו לא וכן יסּתם. - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻּפתח
לרׁשּות אדם ּפֹותח אבל חּלֹון. ּכנגד חּלֹון אֹו ּבית ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָּפתח
לֹו: ׁשאֹומר מּפני חּלֹון; ּכנגד וחּלֹון ּפתח ּכנגד ּפתח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָהרּבים

.אֹות ׁשרֹואין הרּבים רׁשּות מּבני ּכאחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָהריני
.Êחצר ּפתח ּכנגד חנּות אדם יפּתח לא כן ּפי על ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹואף

הרּבים רׁשּות ּבני ׁשהרי ּתמיד; קבּוע הּזק ׁשּזה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחברֹו,
ּבפתח ּומּביט הּיֹום ּכל ּבחנּותֹו יֹוׁשב וזה וׁשבים, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָעֹוברים

ֲֵחברֹו.
.Áאינֹו - אחרת ּבחצר ּבית ׁשּלקח ּבחצר הּׁשּתפין מן ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻאחד

על עלּיה ּבנה אפּלּו ׁשּלֹו. הּׁשּתפין לחצר ּפתחֹו לפּתח ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻיכֹול
ׁשּמרּבה לפי החצר, לתֹו ּפתח לּה יעּׂשה לא - ּביתֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּגּבי
ונעּׂשּו אחד, ׁשכן לזה ׁשהיה ּכמי נעּׂשה .הּדר את ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעליהן
ּביתֹו. לתֹו עלּיה ּפתח הּוא ּפֹותח אבל הרּבה. ׁשכנים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָלֹו

חֹולק. - לׁשנים חדרֹו לחלק רצה ְְְֲִִִֵַַַָָֹואם
.Ëאצלֹו ׁשהביא הּׁשּתפין מן ׁשאחד למד: אּתה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמּכאן

מּפני עליו, לעּכב לחברֹו יׁש - אחרת ּבית אנׁשי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלביתֹו
אחד, ּבית לבעל ּביתֹו הּמּׂשּכיר וכן .הּדר את עליו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּמרּבה
ּכאחד עּמֹו לׁשּכן מיּדעיו אֹו קרֹוביו עּמֹו הביא ּכ ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹֻואחר

עליו. מעּכב הּמּׂשּכיר הרי - זה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָּבבית
.Èיכֹול אינֹו - קטן הּׁשּתפין מן אחד ׁשל ּפתח ִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהיה

יכֹול אני קטן ּבפתח לֹו: אֹומר ׁשּתפֹו ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻלהרחיבֹו;
ּבפתח מּמ להּסתר יכֹול ואיני ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת מּמ ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָלהּסתר
אֹומר ׁשהרי ׁשנים; יעּׂשּנּו לא - ּגדֹול הּפתח היה ואם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּגדֹול.
יכֹול. איני - ּבׁשנים להּסתר, יכֹול אני אחד ּבפתח ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלֹו:

.‡Èורצה הרּבים לרׁשּות קטן ּפתח לֹו ׁשהיה מי ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָאבל
חברֹו אין - ׁשנים לעּׂשֹותֹו ורצה רחב היה אֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָלהרחיבֹו,
הרּבים רׁשּות ּבני לֹומר צרי ואין עליו; מעּכב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּכנגּדֹו

עליו. לעּכב יכֹולין ְְִֵֵֶַָָָׁשאינן
.·Èקֹורה אֹו לחי להן לעּׂשֹות זה את זה מבֹוי ּבני ְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָּכֹופין

י.לּמבֹו ַָ
.‚Èאֹותֹו ּכֹופין מבֹוי ּבני אין - לּמבֹוי ּפתח לֹו ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֶֶַַָָמי

ּבחבילתי ׁשאּכנס רצֹוני לֹומר: ׁשּיכֹול לּמבֹוי; ּדלת ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלעּׂשֹות
הּמבֹוי ּבני ּובקׁשּו הרּבים, לרׁשּות המפּלׁש ּומבֹוי ּפתחי. ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֻעד
עליהם, מעּכבין הרּבים רׁשּות ּבני - ּדלתֹות להם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלהעמיד

ּבֹו. ונכנסין הרּבים ּדֹוחקין ׁשּפעמים ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָמּפני
.„Èמבֹוי ּבני - מפּלׁש ׁשאינֹו ּבמבֹוי ּפתח לפּתח ׁשּבּקׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻמי

היה ואם .הּדר את עליהם ׁשּמרּבה מּפני עליו, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמעּכבין
לכּתחּלה. ׁשּירצה ּפתח ּכל ּפֹותח - מפּלׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻמבֹוי

.ÂËזה הרי - מפּלׁש ׁשאינֹו ּבמבֹוי סתּום ּפתח לֹו ְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָֻהיה
מבֹוי ּבני - ּפּצימיו את ּפרץ ואם ׁשּירצה; עת ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּפֹותחֹו

ּפתחֹו לסּתם ׁשּבּקׁש מבֹוי מּבני אחד וכן עליו. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹמעּכבין
יבֹוא ׁשּמא עליו; מעּכבין מבֹוי ּבני - אחר למבֹוי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּולהחזירֹו
ּבני על הּקצּוב הּמס מן מחלקן ּומתמעט מס, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָעליהם
הרי - הּמבֹוי ּבני על קצּוב הּמס ׁשאין מקֹום ,לפיכ ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּמבֹוי.

ׁשּירצה. עת ּבכל ּפתחֹו סֹותם ְְְִִֵֵֶֶֶָזה
.ÊËּכּלן - מפּלׁש ׁשאינֹו למבֹוי הּפתּוחֹות חצרֹות ְְְֲֵֵֵֶַָָָָֻֻחמׁש

וכן לעצמּה. מׁשּתּמׁשת והחיצֹונה החיצֹונה, עם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמׁשּתּמׁשֹות
ואינּה החיצֹונה, עם ּומׁשּתּמׁשת לעצמּה, מׁשּתּמׁשת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשנּיה
ּכּלן עם מׁשּתּמׁשת הּפנימית נמצאת הּׁשאר. עם ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻמׁשּתּמׁשת
אצטּבא ּבנה הּׁשנּיה ּבעל אם ,לפיכ לעצמּה. ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָּומׁשּתּמׁשת
אבל עליו; לעּכב יכֹולה החיצֹונה אין - ּוסתמֹו ּפתחֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכנגד
הּדר את עליהן ׁשּמרּבה מּפני עליו, מעּכבין הּפנימּיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכל

ׁשּפתחּבאר הּׁשנּיה ּבעל וכן האצטּבא. מּקיפין ׁשהרי , ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
מעּכבת החיצֹונה אין - החיצֹונה ּובין ּבינֹו ׁשני ּפתח ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלחצרֹו
אם אבל ולחּוץ. מּפתחֹו אּלא להׁשּתּמׁש לֹו ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָעליו,
מעּכבת הּפנימית - הּׁשליׁשי ּובין ּבינֹו הּׁשני הּפתח ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּפתח
הראׁשֹון חצרֹו מּפתח אּלא ּבּמבֹוי להׁשּתּמׁש לֹו ׁשאין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליו,

ּבכּלן. הּדין וכן ְְְִֵַַָֻולחּוץ.

ה'תשע"א אלול ב' חמישי יום

ׁשּׁשי ¦¦¤¤ּפרק

ּובריח‡. ּדלתים חֹומה לעּׂשֹות זה את זה העיר ּבני ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּכֹופין
ּונביאים ּתֹורה ספר ולקנֹות הּכנסת, ּבית להן ולבנֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלעיר,
הּצּבּור. מן לקרֹות ׁשּירצה מי ּכל ּבהן ׁשּיקרא ּכדי ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּוכתּובים,

לּקח·. ּדין ּבית אֹותֹו ּכֹופין - יּׂשראל ּבארץ עיר ׁשּלקח ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָמי
וכֹופין יּׂשראל. ארץ יּׁשּוב מּׁשּום רּוחֹותיה, מארּבע דר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָלֹו
חריץ. ּובן חריץ ּביניהם לעּׂשֹות זה את זה ּבקעה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבני

אֹותֹו‚. מׁשעּבדין העיר ּבני - אחרת ּבעיר חצר לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
אבל הּמים; ואּמת ּומערֹות ׁשיחין ּבֹורֹות עּמהם ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹלחּפר
ׁשרּוי היה ואם אֹותֹו. מׁשעּבדין אין - הּדברים ּכל ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָּבׁשאר

הּכל. על אֹותֹו מׁשעּבדין - העיר ּבאֹותּה ְְְְִִִֶַַַָָָֹעּמהם
לפי„. ּגֹובין - החֹומה לבנֹות העיר מאנׁשי ּגֹובין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָּכׁשהן

יֹותר. נֹותן לחֹומה הּסמּו ּכל החֹומה. מן הּבּתים ְִִִֵֵַַַַַָָָָָקריבת
ּדירה‰. ּבית ּבּה ׁשּקנה אֹו חדׁש, עּׂשר ׁשנים ּבעיר הּדר ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹוכל

נֹות החֹומה- לתּקּון הּצריכין הּדברים ּבכל העיר ּבני עם ן ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ
ּכּיֹוצא וכל הּמדינה, את הּׁשֹומרין הּפרׁשין ּוּׂשכר ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹוהּדלתֹות,

העיר. את ׁשּׁשֹומרין אּלּו ְְִִִִֵֶֶָָּבדברים
.Âאנׁשי מּכל לֹוקחין - העיר לׁשמירת ׁשּצריכין הּדברים ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָּכל

ׁשאין חכמים; מּתלמידי חּוץ היתֹומים, מן ואפּלּו ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָהעיר,
אבל ׁשֹומרּתן. ׁשהּתֹורה ׁשמירה, צריכין חכמים ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּתלמידי
ּכל ואם החכמים. מן אפּלּו - והרחֹובֹות הּדרכים ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָלתּקּון
חכמים ּתלמידי יצאּו לא - ּבעצמן ּומתּקנין יֹוצאין ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹהעם
הארץ. עם לפני להזּדלזל חכמים ּתלמידי ּדר ׁשאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעּמהן,

.Êמן אף ּגֹובין - לּמדינה מים ּבֹו להביא נהר חֹופרין ְְְִִִִִִַַַָָָָָהיּו
ּׂשדֹותיהם מּמּנּו ׁשּיׁשקּו ּכדי להם, זכּות ׁשּזֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָהיתֹומים;
- הּמים ּבאּו ׁשּלא ּדבר להם ארע אם ,לפיכ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכרמיהם.
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העמיד אפּלּו חברֹו, ּבחצר אבל הּׁשּתפין; ּבחצר ֱֲֲֲֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֻאמּורים?
ׁשאין ידּוע, ׁשהּדבר החזיק. לא - מחיצה לֹו ועּׂשה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבהמּתֹו
וכירים ּתּנּור מעמיד לכל הּדין והּוא ׁשאלה. דר אּלא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָזה
ל אין - החזיק ּתאמר: ׁשאם ּבהן. וכּיֹוצא ּתרנגֹולין ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּומגּדל

לחברֹו. מקֹום ׁשּמׁשאיל ְֲִֵֶַַָָָאדם
.Âּביתֹו ּבתֹו חּלֹון לֹו לפּתח ׁשּבּקׁש הּׁשּתפין מן ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻאחד

ואם מּמּנּו. ּבֹו ׁשּמסּתּכל מּפני עליו, מעּכב חברֹו - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלחצר
ּכנגד ּבית ּפתח ּבחצר, הּׁשּתפין יפּתחּו לא וכן יסּתם. - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻּפתח
לרׁשּות אדם ּפֹותח אבל חּלֹון. ּכנגד חּלֹון אֹו ּבית ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָּפתח
לֹו: ׁשאֹומר מּפני חּלֹון; ּכנגד וחּלֹון ּפתח ּכנגד ּפתח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָהרּבים

.אֹות ׁשרֹואין הרּבים רׁשּות מּבני ּכאחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָהריני
.Êחצר ּפתח ּכנגד חנּות אדם יפּתח לא כן ּפי על ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹואף

הרּבים רׁשּות ּבני ׁשהרי ּתמיד; קבּוע הּזק ׁשּזה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחברֹו,
ּבפתח ּומּביט הּיֹום ּכל ּבחנּותֹו יֹוׁשב וזה וׁשבים, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָעֹוברים

ֲֵחברֹו.
.Áאינֹו - אחרת ּבחצר ּבית ׁשּלקח ּבחצר הּׁשּתפין מן ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻאחד

על עלּיה ּבנה אפּלּו ׁשּלֹו. הּׁשּתפין לחצר ּפתחֹו לפּתח ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻיכֹול
ׁשּמרּבה לפי החצר, לתֹו ּפתח לּה יעּׂשה לא - ּביתֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּגּבי
ונעּׂשּו אחד, ׁשכן לזה ׁשהיה ּכמי נעּׂשה .הּדר את ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעליהן
ּביתֹו. לתֹו עלּיה ּפתח הּוא ּפֹותח אבל הרּבה. ׁשכנים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָלֹו

חֹולק. - לׁשנים חדרֹו לחלק רצה ְְְֲִִִֵַַַָָֹואם
.Ëאצלֹו ׁשהביא הּׁשּתפין מן ׁשאחד למד: אּתה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמּכאן

מּפני עליו, לעּכב לחברֹו יׁש - אחרת ּבית אנׁשי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלביתֹו
אחד, ּבית לבעל ּביתֹו הּמּׂשּכיר וכן .הּדר את עליו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּמרּבה
ּכאחד עּמֹו לׁשּכן מיּדעיו אֹו קרֹוביו עּמֹו הביא ּכ ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹֻואחר

עליו. מעּכב הּמּׂשּכיר הרי - זה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָּבבית
.Èיכֹול אינֹו - קטן הּׁשּתפין מן אחד ׁשל ּפתח ִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהיה

יכֹול אני קטן ּבפתח לֹו: אֹומר ׁשּתפֹו ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻלהרחיבֹו;
ּבפתח מּמ להּסתר יכֹול ואיני ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת מּמ ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָלהּסתר
אֹומר ׁשהרי ׁשנים; יעּׂשּנּו לא - ּגדֹול הּפתח היה ואם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּגדֹול.
יכֹול. איני - ּבׁשנים להּסתר, יכֹול אני אחד ּבפתח ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלֹו:

.‡Èורצה הרּבים לרׁשּות קטן ּפתח לֹו ׁשהיה מי ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָאבל
חברֹו אין - ׁשנים לעּׂשֹותֹו ורצה רחב היה אֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָלהרחיבֹו,
הרּבים רׁשּות ּבני לֹומר צרי ואין עליו; מעּכב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּכנגּדֹו

עליו. לעּכב יכֹולין ְְִֵֵֶַָָָׁשאינן
.·Èקֹורה אֹו לחי להן לעּׂשֹות זה את זה מבֹוי ּבני ְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָּכֹופין

י.לּמבֹו ַָ
.‚Èאֹותֹו ּכֹופין מבֹוי ּבני אין - לּמבֹוי ּפתח לֹו ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֶֶַַָָמי

ּבחבילתי ׁשאּכנס רצֹוני לֹומר: ׁשּיכֹול לּמבֹוי; ּדלת ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלעּׂשֹות
הּמבֹוי ּבני ּובקׁשּו הרּבים, לרׁשּות המפּלׁש ּומבֹוי ּפתחי. ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֻעד
עליהם, מעּכבין הרּבים רׁשּות ּבני - ּדלתֹות להם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלהעמיד

ּבֹו. ונכנסין הרּבים ּדֹוחקין ׁשּפעמים ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָמּפני
.„Èמבֹוי ּבני - מפּלׁש ׁשאינֹו ּבמבֹוי ּפתח לפּתח ׁשּבּקׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻמי

היה ואם .הּדר את עליהם ׁשּמרּבה מּפני עליו, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמעּכבין
לכּתחּלה. ׁשּירצה ּפתח ּכל ּפֹותח - מפּלׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻמבֹוי

.ÂËזה הרי - מפּלׁש ׁשאינֹו ּבמבֹוי סתּום ּפתח לֹו ְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָֻהיה
מבֹוי ּבני - ּפּצימיו את ּפרץ ואם ׁשּירצה; עת ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּפֹותחֹו

ּפתחֹו לסּתם ׁשּבּקׁש מבֹוי מּבני אחד וכן עליו. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹמעּכבין
יבֹוא ׁשּמא עליו; מעּכבין מבֹוי ּבני - אחר למבֹוי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּולהחזירֹו
ּבני על הּקצּוב הּמס מן מחלקן ּומתמעט מס, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָעליהם
הרי - הּמבֹוי ּבני על קצּוב הּמס ׁשאין מקֹום ,לפיכ ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּמבֹוי.

ׁשּירצה. עת ּבכל ּפתחֹו סֹותם ְְְִִֵֵֶֶֶָזה
.ÊËּכּלן - מפּלׁש ׁשאינֹו למבֹוי הּפתּוחֹות חצרֹות ְְְֲֵֵֵֶַָָָָֻֻחמׁש

וכן לעצמּה. מׁשּתּמׁשת והחיצֹונה החיצֹונה, עם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמׁשּתּמׁשֹות
ואינּה החיצֹונה, עם ּומׁשּתּמׁשת לעצמּה, מׁשּתּמׁשת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשנּיה
ּכּלן עם מׁשּתּמׁשת הּפנימית נמצאת הּׁשאר. עם ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻמׁשּתּמׁשת
אצטּבא ּבנה הּׁשנּיה ּבעל אם ,לפיכ לעצמּה. ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָּומׁשּתּמׁשת
אבל עליו; לעּכב יכֹולה החיצֹונה אין - ּוסתמֹו ּפתחֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכנגד
הּדר את עליהן ׁשּמרּבה מּפני עליו, מעּכבין הּפנימּיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכל

ׁשּפתחּבאר הּׁשנּיה ּבעל וכן האצטּבא. מּקיפין ׁשהרי , ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
מעּכבת החיצֹונה אין - החיצֹונה ּובין ּבינֹו ׁשני ּפתח ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלחצרֹו
אם אבל ולחּוץ. מּפתחֹו אּלא להׁשּתּמׁש לֹו ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָעליו,
מעּכבת הּפנימית - הּׁשליׁשי ּובין ּבינֹו הּׁשני הּפתח ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּפתח
הראׁשֹון חצרֹו מּפתח אּלא ּבּמבֹוי להׁשּתּמׁש לֹו ׁשאין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליו,

ּבכּלן. הּדין וכן ְְְִֵַַָֻולחּוץ.

ה'תשע"א אלול ב' חמישי יום

ׁשּׁשי ¦¦¤¤ּפרק

ּובריח‡. ּדלתים חֹומה לעּׂשֹות זה את זה העיר ּבני ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּכֹופין
ּונביאים ּתֹורה ספר ולקנֹות הּכנסת, ּבית להן ולבנֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלעיר,
הּצּבּור. מן לקרֹות ׁשּירצה מי ּכל ּבהן ׁשּיקרא ּכדי ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּוכתּובים,

לּקח·. ּדין ּבית אֹותֹו ּכֹופין - יּׂשראל ּבארץ עיר ׁשּלקח ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָמי
וכֹופין יּׂשראל. ארץ יּׁשּוב מּׁשּום רּוחֹותיה, מארּבע דר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָלֹו
חריץ. ּובן חריץ ּביניהם לעּׂשֹות זה את זה ּבקעה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבני

אֹותֹו‚. מׁשעּבדין העיר ּבני - אחרת ּבעיר חצר לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
אבל הּמים; ואּמת ּומערֹות ׁשיחין ּבֹורֹות עּמהם ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹלחּפר
ׁשרּוי היה ואם אֹותֹו. מׁשעּבדין אין - הּדברים ּכל ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָּבׁשאר

הּכל. על אֹותֹו מׁשעּבדין - העיר ּבאֹותּה ְְְְִִִֶַַַָָָֹעּמהם
לפי„. ּגֹובין - החֹומה לבנֹות העיר מאנׁשי ּגֹובין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָּכׁשהן

יֹותר. נֹותן לחֹומה הּסמּו ּכל החֹומה. מן הּבּתים ְִִִֵֵַַַַַָָָָָקריבת
ּדירה‰. ּבית ּבּה ׁשּקנה אֹו חדׁש, עּׂשר ׁשנים ּבעיר הּדר ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹוכל

נֹות החֹומה- לתּקּון הּצריכין הּדברים ּבכל העיר ּבני עם ן ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ
ּכּיֹוצא וכל הּמדינה, את הּׁשֹומרין הּפרׁשין ּוּׂשכר ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹוהּדלתֹות,

העיר. את ׁשּׁשֹומרין אּלּו ְְִִִִֵֶֶָָּבדברים
.Âאנׁשי מּכל לֹוקחין - העיר לׁשמירת ׁשּצריכין הּדברים ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָּכל

ׁשאין חכמים; מּתלמידי חּוץ היתֹומים, מן ואפּלּו ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָהעיר,
אבל ׁשֹומרּתן. ׁשהּתֹורה ׁשמירה, צריכין חכמים ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּתלמידי
ּכל ואם החכמים. מן אפּלּו - והרחֹובֹות הּדרכים ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָלתּקּון
חכמים ּתלמידי יצאּו לא - ּבעצמן ּומתּקנין יֹוצאין ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹהעם
הארץ. עם לפני להזּדלזל חכמים ּתלמידי ּדר ׁשאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעּמהן,

.Êמן אף ּגֹובין - לּמדינה מים ּבֹו להביא נהר חֹופרין ְְְִִִִִִַַַָָָָָהיּו
ּׂשדֹותיהם מּמּנּו ׁשּיׁשקּו ּכדי להם, זכּות ׁשּזֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָהיתֹומים;
- הּמים ּבאּו ׁשּלא ּדבר להם ארע אם ,לפיכ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכרמיהם.
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מה ּכל להם מחזירין היתֹומים, מהן נהנּו ולא ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהֹואיל
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מהן. ְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹּׁשּנלקח

.Áחּיט לא ּביניהן להֹוׁשיב ׁשּלא זה את זה מבֹוי ּבני ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹּכֹופין
אחד ּבּמבֹוי ׁשם היה אּמנּיֹות. מּבעלי אחד ולא ּברסי, ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֻֻֻולא
אֹו מרחץ ׁשם ׁשהיתה אֹו ּבֹו, מחּו ולא אּמן, מבֹוי ְְְְִִֵֶֶָָָָָָֹֻמּבני
אֹו ּכנגּדֹו אחרת מרחץ ועּׂשה חברֹו ּובא רחים, אֹו ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָחנּות
חּיי. ּפֹוסק אּתה לֹו: ולֹומר למנעֹו יכֹול אינֹו - אחרת ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָטחֹון
יׁש ׁשהרי למנעֹו, יכֹולין אינן - אחר מבֹוי מּבני היה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָואפּלּו
לעּׂשֹות ׁשּבא אחרת מּמדינה ּגר אבל אּמנּות. אֹותּה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּביניהם
- זה ׁשל מרחץ מּצד מרחץ אֹו זה, ׁשל חנּותֹו ּבצד ְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַָָחנּות
אינֹו - הּמל מנת עּמהם נֹותן היה ואם למנעֹו. להן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיׁש

למנעֹו. ְְָָיכֹול
.Ëיכֹולין הּמדינה ּבני אין - ּבעירֹות הּמחזירין ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָרֹוכלין

ׁשּיהיּו ּכדי מחזירין, ׁשּיהיּו היא עזרא ׁשּתּקנת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָלעּכבן;
מקֹום קֹובעין אינן אבל יּׂשראל. לבנֹות מצּויין ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָהּבּׂשמים
- הּוא חכם ּתלמיד ואם העיר. ּבני מּדעת אּלא ּבֹו, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָויֹוׁשבין

ׁשּירצה. מקֹום ּבכל מקֹום ְְִֵֶֶַָָָקֹובע
.Èּבני - העירֹות ּבתֹו למּכר סחֹורתם ׁשּמביאין ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹהּסֹוחרים

אין - ּבלבד הּׁשּוק ּביֹום מכרּו ואם עליהם. מעּכבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָהעיר
על יחּזרּו לא אבל ּבּׁשּוק; ׁשּימּכרּו והּוא אֹותם. ְְְְְְֲִִֶַַַָָֹמֹונעין
- ּבעיר מלוה להן יׁש ואם הּׁשּוק. ּביֹום אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָהּפתחים
ׁשּיפרעּו עד הּׁשּוק, יֹום ּבלא אפּלּו ּפרנסתם ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹמֹוכרין

להן. וילכּו ְְֵֶָָחֹובן
.‡È,רֹופא להעּׂשֹות ׁשּבּקׁש מפּלׁש ׁשאינֹו מבֹוי מּבני ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻאחד

ּבני - ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ּתינֹוקֹות מלּמד אֹו גרּדי, אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֻאּמן,
והּיֹוצאין. הּנכנסין עליהם ׁשּמרּבה מּפני עליו, מעּכבין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמבֹוי
לא יּׂשּכירּנּו לא - הּׁשּתפין ּבחצר ּבית לֹו ׁשּיׁש מי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹֻוכן
ׁשּכֹותב יהּודי לסֹופר ולא לגרּדי, ולא לאּמן, ולא ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַָֹֹֹֻלרֹופא,

ּכֹוכבים. עֹובדי ׁשל ּתינֹוקֹות למלּמדי ולא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹהּׁשטרֹות,
.·È:לֹו ולֹומר ּבידֹו למחֹות הּׁשכנים יכֹולין - ׁשּבחצר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָחנּות

עֹוּׂשה אּלא והּיֹוצאין; הּנכנסים מּקֹול ליׁשן יכֹולין אנּו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹאין
למחֹות יכֹולין אינן אבל ּבּׁשּוק. ּומֹוכר ּבחנּותֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָמלאכּתֹו
מּקֹול אֹו הּפּטיׁש מּקֹול ליׁשן יכֹולין אנּו אין לֹו: ולֹומר ְְְִִִִִֵַַַָָֹּבידֹו
ּתינֹוקֹות ללּמד לֹו יׁש וכן ּכן. לעּׂשֹות החזיק ׁשהרי ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָהרחים;

ּב ּתֹורה יּׂשראל למחֹותׁשל יכֹולין הּׁשּתפין ואין ּביתֹו, תֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֻ
ׁשל הּתינֹוקֹות מּקֹול ליׁשן יכֹולין אנּו אין לֹו: ולֹומר ְְְִִִִֵֶַַָָֹּבידֹו

רּבן. ֵַָּבית
.‚Èּבׁשעה נכנס - חברֹו ׁשל מּביתֹו לפנים ּבֹור לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָמי

אדם ּבני ׁשּדר ּבׁשעה ויֹוצא נכנסין, אדם ּבני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשּדר
ממּלא אּלא מּבֹורֹו, ּומׁשקה ּבהמּתֹו מכניס ואינֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָיֹוצאין.
ּבעל הּבֹור. על ּפֹותחת עֹוּׂשין ּוׁשניהם מּבחּוץ. ְְִִֵֶֶַַַַַַַַּומׁשקה
חׁשד מּׁשּום - חצר ּובעל מימיו; את לׁשמר ּכדי - ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּבֹור

מּדעּתֹו. אּלא לׁשם ּתּכנס ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶַָָָֹאׁשּתֹו,
.„Èּבׁשעה נכנס - חברֹו ׁשל מּגּנתֹו לפנים גּנה לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָמי

אדם ּבני ׁשּדר ּבׁשעה ויֹוצא נכנסין, אדם ּבני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשּדר
לּׂשדה מּתֹוכּה יּכנס ולא ּתּגרים. לתֹוכּה מכניס ואין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹיֹוצאין.
הּצד מן הּדר את החזירּו .הּדר את זֹורע והחיצֹון ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַאחרת.

רֹוצה, ׁשהּוא ּבׁשעה ויֹוצא נכנס זה הרי - ׁשניהם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּדעת
וכל אחרת. לּׂשדה מּתֹוכּה יּכנס ולא ּתּגרים; לתֹוכּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּומכניס
מן ׁשּנתנּו הּדר ּבזריעת חברֹו על לעּכב לֹו יׁש מהן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאחד

ַַהּצד.

ה'תשע"א אלול ג' שישי יום

ׁשביעי ¦¦§¤¤ּפרק

ּבצּדֹו‡. חצר ועּׂשה חברֹו ּובא ּבכתלֹו, חּלֹון לֹו ׁשהיתה ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָמי
ׁשּלא ּכדי זה, חּלֹון סתם החּלֹון: לבעל לֹומר יכֹול אינֹו -ְְְֵֵֶֶַַַַַַָֹֹ

ל חברֹו ּבא ואם זה. ּבהּזק החזיק ׁשהרי ּבי; בנֹותּתּביט ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
להרחיק צרי - ראּיתֹו הּזק ׁשּיסּור ּכדי החּלֹון ּכנגד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכתלֹו
עליו. יאפיל ׁשּלא ּכדי אּמֹות, ארּבע החּלֹון מּכנגד ּכתלֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאת

לבנֹות·. חברֹו את ּכֹופה - ּבּכתל למּטה החּלֹון ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹהיתה
אּמֹות, ארּבע הּבנין ּולהגּביּה אּמֹות ארּבע ּברחּוק ְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָּכנגּדּה

החּלֹון. מן ּבֹו יּביט ׁשּלא ְִִֵֶַַַֹּכדי
ּכנגד‚. ּכתל חברֹו ּובנה ּבּכתל, למעלה החּלֹון ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהיתה

החּלֹון עד ׁשּבנה הּכתל מראׁש היה אם מּלמּטה: ְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹהחּלֹון
ּפי על אף למנעֹו יכֹול אינֹו - יֹותר אֹו אּמֹות ארּבע ְְְִֵֵַַַַַַָָֹּגבּה
עליו, האפיל לא ׁשהרי ּכלּום; החּלֹון מּכתל הרחיק ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא
עד הּכתל מראׁש ּגבּה נׁשאר אם אבל ּבראּיה. מּזיקֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹֹואינֹו
ׁשּלא ּכדי הּכתל, למעט ּכֹופהּו - אּמֹות מארּבע ּפחֹות ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹהחּלֹון
הּכתל יגּביּה אֹו החּלֹון; מן ויׁשקיף הּכתל ראׁש על ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַֹֹֹֹיעמד
ארּבע החּלֹון מן רחֹוק הּכתל ויהיה אּמֹות, ארּבע החּלֹון ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָֹעל

ויראה. יציץ ולא יאפיל ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָֹֹאּמֹות,
החּלֹון„. מן להרחיק צרי - החּלֹון ּבצד אחד ּכתל ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּבנה

ראׁש ּכֹונס אֹו החּלֹון, על אּמֹות ארּבע הּכתל ּומגּביּה ְְִֵֶֶַַַַַַַַַַֹֹטפח,
ויראה. ויציץ עליו יׁשב ׁשּלא ּכדי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹהּכתל,

ּביניהן‰. להיֹות צרי - החּלֹון צּדי מּׁשני ּכתלין ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבנה
על יסּכ ולא הארּבע. ּבאמצע והחּלֹון אּמֹות, ארּבע ְְְְְְְֵֶַַַַַַַַַַַָֹֹרחב
החּלֹון ּבֹו ׁשּיׁש הּכתל מן הּסּכּו הרחיק ּכן אם אּלא ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּגּביהן,
לפּתח ׁשּבא מי ,לפיכ עליו. יאפיל ׁשּלא ּכדי אּמֹות, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹארּבע
ּבין קטּנה, חּלֹון ּבין ּגדֹולה חּלֹון ּבין חברֹו, לחצר ְְֲֲֵֵֵֵַַַַַַָָחּלֹון
אֹומר ׁשהרי עליו. מעּכב החצר ּבעל - למּטה ּבין ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלמעלה
ּבסּלם ּתעלה גבֹוהה, ׁשהיא ּפי על ואף ּבראּיה; לי ּתּזיק ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֻלֹו:

ְְִֶותראה.
.Âאֹו החצר; ּבעל לֹו ּומחל חברֹו, לחצר חּלֹון ׁשּפתח ֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהרי

הּנזק ׁשּידע אֹו עּמֹו; וסּיע ׁשּבא ּכגֹון ׁשהּניחֹו, דעּתֹו ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּגּלה
לחזר ּכ אחר יכֹול ואינֹו ּבחּלֹון, החזיק זה הרי - ערער ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹולא
ׁשהּניחּה זה, חּלֹון ׁשל ּדינּה וכיצד לסּתם. עליו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּולערער
ׁשהיתה אֹו מּמּנה, לּכנס יכֹול אדם ׁשל ראׁשֹו אם ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֹלפתחּה?
- מּמּנה נכנס ראׁשֹו ׁשאין ּפי על אף אּמֹות מארּבע ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלמּטה
ּכן אם אּלא מּצּדיה, אֹו ּכנגּדּה לבנֹות יכֹול החצר ּבעל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אּמֹות, ארּבע ְְְְִִֵֶַַַַהרחיק
.Ê,מּמּנה נכנס אדם ׁשל ראׁשֹו ׁשאין קטּנה חּלֹון ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהיתה

לבנֹות יכֹול החצר ּבעל - אּמֹות מארּבע למעלה ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָוהיתה
לפּתח, הּנחּתי לא ואֹומר: טֹוען ׁשהרי ּובצדדיה. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּכנגּדּה

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

mipky zekld - lel` 'c ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עד עלי ׁשּתחזיק אבל ּוגבֹוהה; קטּנה ׁשהיא מּפני ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנחּתי. לא - הּבנין ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָֹׁשארחיק
אם אבל הרּוח; ּבּה ׁשּיּכנס ּכדי אֹו לתׁשמיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבׁשּפתחּה
ּביֹותר, ּוגבֹוהה ּביֹותר קטּנה היתה אפּלּו לאֹורה, ְְְְְְְֲִֵֵַָָָָָָָּפתחּה
לבנֹות יכֹול החצר ּבעל ואין החזיק, - ערער ולא ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהֹואיל
ׁשּלא ּכדי אּמֹות, ארּבע ׁשּירחיק עד מּצדדיה אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכנגּדּה
לֹו ׁשהיתה מי וכן האֹורה. על לֹו מחל ׁשהרי עליו, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיאפיל
ּבלא מּצדדיה אֹו ּכנגּדּה ּובנה חברֹו ּובא מחזקת, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻחּלֹון
לחזר יכֹול אינֹו - החּלֹון ּבעל וׁשתק סתמּה, אֹו ְְְֲֵַַַַַַַָָָָָָֹהרחקה,
- ׁשּׁשתק ׁשּכיון הּבנין; להרחיק אֹו החּלֹון לפּתח ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּולערער
אּלא וׁשֹותק, ּבפניו אֹורֹו ׁשּסֹותמין עּׂשּוי אדם ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָמחל.

מחל. ּכן ִֵַָאם
.Áלבנֹות חברֹו ּובא ּבכתלֹו, למּטה חּלֹונֹות לֹו ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָמי

זה ּבכתל אחרֹות חּלֹונֹות ל אפּתח אני לֹו: ואמר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבפניהן,
ּבעת לֹו: ואֹומר עליו, מעּכב זה הרי - מאּלּו למעלה ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָעצמֹו

ּותקלק הּכתל את ּתרעיד החּלֹונֹות ואפּלּוׁשּתפּתח אֹותֹו. ל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹ
ואעּׂשה חדׁש, ל אֹותֹו ואבנה הּכתל, ּכל אסּתר אני ְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹאמר:
ׁשאבנה עד ּבֹו ׁשּתדּור ּבית ל ואּׂשּכר למעלה, חּלֹונֹות ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבֹו
מּמקֹום ׁשאטרח רצֹוני אין לֹו: ואֹומר עליו, לעּכב יכֹול -ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
צרי ואין ּכלל, טרח ׁשם היה לא אם ,לפיכ ְְְְִִִֵַָָָָָָָֹֹלמקֹום.
חברֹו ׁשּיהיה אֹותֹו וכֹופין עליו, לעּכב יכֹול אינֹו - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָלּפנֹות
מלמעלה; חּלֹון לֹו ועֹוּׂשה מּמּנּו, ׁשּלמּטה זה חּלֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָסֹותם
חברֹו ואין ּבֹו, נהנה ׁשּזה ּדבר ּכל וכן סדם. מּדת ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּזֹו

עליו. ּכֹופין - ּכלּום חסר ואין ְְְִִֵֵַָָָמפסיד
.Ëּבין חּלֹונֹו, מקֹום לׁשּנֹות ׁשרצה החּלֹונֹות ּבעל ְְֲֵֶַַַַַַָָָאבל

אפּתח ואמר: גדֹולה, היתה אפּלּו למּטה; ּבין ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָלמעלה
אינֹו וכן עליו. מעּכב החצר ּבעל - זֹו ואסּתם קטּנה, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאחרת

ׁשהּוא. ּכל ּבחּלֹון להרחיב ְְִֶַַַָָיכֹול
.Èזה והעצים הּבנין וׁשמּו מּדעּתן, חצר ׁשחלקּו אחין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשני

מהן לאחד והּגיע האויר, ׁשּומת על הׁשּגיחּו ולא זה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכנגד
החצר ּבעל רצה אם האכסדרה, ולּׁשני החצר, ּתרּבץ ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבחלקֹו
ּפי על ואף האכסדרה, ּבפני ּבֹונה - חלקֹו ּבסֹוף ּכתל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹלבנֹות

האויר. ׁשמּו לא ׁשהרי עליו, ֲֲֲִִֵֶֶַָָָָֹׁשּמאפיל
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ּכל‡. חברֹו חצר אויר על מּכתלֹו זיז להֹוציא ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָהמבּקׁש
ּבעת ּבראּיה מּזיקֹו ׁשהרי עליו; מעּכב החצר ּבעל - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
ּבֹו מחה ולא הּזיז את הֹוציא ּבֹו. ּומׁשּתּמׁש ּבֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַָֹׁשּתֹולה

הּזיז. ּבעל החזיק הרי - החצר ּבעל ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָלאלּתר
רצה·. ואם ּכנגּדֹו; החצר ּבאויר החזיק - טפח הּזיז ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיה

הּזיז ּבעל - ּתׁשמיׁשֹו ּולבּטל הּזיז ּתחת לבנֹות החצר ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָּבעל
החצר; ּבאויר החזיק לא - טפח ּבּזיז אין ואם עליו. ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמעּכב
ּתׁשמיׁשֹו ּולבּטל ּתחּתיו לבנֹות החצר ּבעל ׁשּירצה עת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכל

עליו. לעּכב יכֹול הּזיז ּבעל אין - זיז ְִִֵֵֶַַַַָָָׁשל
ׁשל‚. חצרֹו ּבאויר ּומׁשּו טפח, רחב ׁשהֹוציא הּזיז ֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיה

ּבארּבעה ּבֹו החזיק - ּבֹו מחה ולא טפחים, ארּבעה ְְְְְֱֲִִִֵֶַַָָָָָָֹחברֹו
ארּבעה ׁשּיעּׂשה עד הּזיז את להרחיב רצה ואם ארּבעה; ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָעל
לבנֹות יכֹול החצר ּבעל ואין מרחיב. זה הרי - ארּבעה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעל
ּתחּתיו לֹו הּניח ּכן אם אּלא ּכלּום, הּזיז ּתחת חצרֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבאויר

ּבּזיז. ׁשּיׁשּתּמׁש ּכדי טפחים, עּׂשרה אויר ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹּגבּה
[חֹוזקין],„. (חוקין) ארּבעה לֹו ׁשאין קטן, סּלם ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻהּמעמיד

החזיק לא - ּׂשדהּו ּבתֹו אֹו חברֹו ׁשל חצר ּבתֹו ּכתלֹו ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָֹּבצד
סּלם ּבצד ּבֹונה - החצר ּבעל ׁשּירצה זמן וכל זה; ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבנזק
ארּבעה לֹו ׁשּיׁש ּגדֹול, סּלם היה ואם ּתׁשמיׁשֹו. ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּומבּטל
ּולבּטלֹו לבנֹות ּבא ואם החזיק; - יתר אֹו [חֹוזקין] ְְְְֱֲִִִִִֵֶַָָָָ(חוקין)
מחל ׁשהרי ּכּׁשעּור, ׁשּירחיק עד עליו מעּכב הּסּלם ּבעל -ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ
להעמיד הּגג ּבעל ּכׁשּיבֹוא ,לפיכ ּגדֹול. סּלם להעמיד ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָֻלֹו
עליו. יחזיק ׁשּלא ּכדי למחֹות, יכֹול החצר ּבעל - ּגדֹול ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻסּלם
אֹומרין ׁשהרי למנעֹו; יכֹול אינֹו - קטן סּלם העמיד אם ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֻאבל

ּתּטלּנּו. - ׁשּתרצה זמן ּכל ּבזה, הפסד עלי אין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָלֹו:
ׁשם‰. ׁשּיקּלח ּכדי חברֹו, חצר על צּנֹור להֹוציא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָהרֹוצה

הּמים ׁשּיהיּו ּכדי ּכתלֹו, על מזחילה ׁשעּׂשה אֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמים,
ואם עליו. מעּכב החצר ּבעל - חברֹו לחצר ויֹורדין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָנזחלין
הּצּנֹור לסּתם ּכ אחר רצה ּבּצּנֹור. זה החזיק - ּבֹו מחה ְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹלא
לׁשּפ הּגג ּבעל ׁשהחזיק ׁשּכׁשם עליו; מעּכב החצר ּבעל -ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
גּגֹו מימי ׁשּיהיּו החצר ּבעל החזיק ּכ חברֹו, לחצר ְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמימיו
הּצּנֹור לעקר הּגג ּבעל רצה לרׁשּותֹו. אצלֹו ּבאין חברֹו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשל
- לקּצרֹו ורצה אר ׁשהיה אֹו אחר, ּבצד ּולהחזירֹו זה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמּצד
ּבמימי אּלא החזיק ׁשּלא עליו; לעּכב יכֹול החצר ּבעל ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאין
ּבעל רצה אם וכן מקֹום. מּכל אצלֹו ּבאים הם והרי ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּגג,
עליו; לעּכב יכֹול הּגג ּבעל אין - הּצּנֹור ּתחת לבנֹות ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָהחצר
החצר, ּבאויר ׁשּיחזיק ּכדי ּכזיז, לתׁשמיׁש עּׂשּוי הּצּנֹור ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשאין

הּמים. לקּלּוח אּלא עּׂשּוי ְִִֵֶֶַַַָָׁשאינֹו
.Âוהחזיק ּבֹו, מחה ולא חברֹו, חצר על גּגֹו מי ׁשהֹוריד ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹמי

אחד למקֹום לקּבצם ורצה מנּטפין, הּמים אם זה: ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָּבדבר
מּמקֹום צּנֹור ּדר ּבאין היּו אם וכן עֹוּׂשה. - צּנֹור ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָולעּׂשֹותם
ואפּלּו עֹוּׂשה. - נֹוטפין והחזירן הּכתל רחב על וחּלקן ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאחר,
לחצר ּבמהרה הּמים ׁשּירדּו עד צריף, ּכמין ּגּגֹו על ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָלבנֹות
חברֹו. לחצר לירד זה ׁשל מימיו החזקּו ׁשהרי ּבֹונה; - ְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֻחברֹו

.Êׁשניהם - ּבּה ׁשּתפין היּו אם וׁשמעֹון: ראּובן ׁשּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻּכתל
ׁשהן, ּכל קֹורֹותיו ּומכניס זה מּצד חֹופר זה ּבֹו; ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמׁשּתּמׁשין
ראּובן ׁשל הּכתל היה קֹורֹותיו. ּומכניס זה מּצד חֹופר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹוזה
ּבכתל ׁשמעֹון חפר ּבֹו. להׁשּתּמׁש יכֹול ׁשמעֹון אין - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹלבּדֹו
- ּבֹו מחה ולא ראּובן וׁשתק אחת, קֹורה ּבּה והכניס ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹזה,
ׁשמע ורצה קטּנה, היתה אפּלּו הּקֹורה. ּבמקֹום ֹוןהחזיק ְְְְְֱֲִִִִֶַַָָָָָָ

סּכת הּקֹורה היתה מחליף. - ועבה גדֹולה ּבקֹורה ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָָֻלהחליפּה
ראּובן ׁשהרי סתם, ּבּה החזיק לא - יֹום ׁשלׁשים ּכל ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹעראי:
לאחר עראי; ׁשהּוא מּפני אּלא ,והּנחּתי מחלּתי לא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאֹומר:
החג ימי סּכת ואם עראי. זה ׁשאין החזיק, - יֹום ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻׁשלׁשים
- ׁשבעה לאחר החזיק; לא - החג ימי ׁשבעת ּכל ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹהיא:
החזיק. מּיד - ּבטיט ּבּכתל הּקֹורה ראׁש חּבר ואם ְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹהחזיק.
מחה. ולא ראה אֹו עּמֹו, סּיע ׁשראּובן ראיה ׁשּיביא ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹוהּוא
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עד עלי ׁשּתחזיק אבל ּוגבֹוהה; קטּנה ׁשהיא מּפני ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנחּתי. לא - הּבנין ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָֹׁשארחיק
אם אבל הרּוח; ּבּה ׁשּיּכנס ּכדי אֹו לתׁשמיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבׁשּפתחּה
ּביֹותר, ּוגבֹוהה ּביֹותר קטּנה היתה אפּלּו לאֹורה, ְְְְְְְֲִֵֵַָָָָָָָּפתחּה
לבנֹות יכֹול החצר ּבעל ואין החזיק, - ערער ולא ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהֹואיל
ׁשּלא ּכדי אּמֹות, ארּבע ׁשּירחיק עד מּצדדיה אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכנגּדּה
לֹו ׁשהיתה מי וכן האֹורה. על לֹו מחל ׁשהרי עליו, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיאפיל
ּבלא מּצדדיה אֹו ּכנגּדּה ּובנה חברֹו ּובא מחזקת, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻחּלֹון
לחזר יכֹול אינֹו - החּלֹון ּבעל וׁשתק סתמּה, אֹו ְְְֲֵַַַַַַַָָָָָָֹהרחקה,
- ׁשּׁשתק ׁשּכיון הּבנין; להרחיק אֹו החּלֹון לפּתח ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּולערער
אּלא וׁשֹותק, ּבפניו אֹורֹו ׁשּסֹותמין עּׂשּוי אדם ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָמחל.

מחל. ּכן ִֵַָאם
.Áלבנֹות חברֹו ּובא ּבכתלֹו, למּטה חּלֹונֹות לֹו ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָמי

זה ּבכתל אחרֹות חּלֹונֹות ל אפּתח אני לֹו: ואמר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבפניהן,
ּבעת לֹו: ואֹומר עליו, מעּכב זה הרי - מאּלּו למעלה ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָעצמֹו

ּותקלק הּכתל את ּתרעיד החּלֹונֹות ואפּלּוׁשּתפּתח אֹותֹו. ל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹ
ואעּׂשה חדׁש, ל אֹותֹו ואבנה הּכתל, ּכל אסּתר אני ְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹאמר:
ׁשאבנה עד ּבֹו ׁשּתדּור ּבית ל ואּׂשּכר למעלה, חּלֹונֹות ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבֹו
מּמקֹום ׁשאטרח רצֹוני אין לֹו: ואֹומר עליו, לעּכב יכֹול -ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
צרי ואין ּכלל, טרח ׁשם היה לא אם ,לפיכ ְְְְִִִֵַָָָָָָָֹֹלמקֹום.
חברֹו ׁשּיהיה אֹותֹו וכֹופין עליו, לעּכב יכֹול אינֹו - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָלּפנֹות
מלמעלה; חּלֹון לֹו ועֹוּׂשה מּמּנּו, ׁשּלמּטה זה חּלֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָסֹותם
חברֹו ואין ּבֹו, נהנה ׁשּזה ּדבר ּכל וכן סדם. מּדת ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּזֹו

עליו. ּכֹופין - ּכלּום חסר ואין ְְְִִֵֵַָָָמפסיד
.Ëּבין חּלֹונֹו, מקֹום לׁשּנֹות ׁשרצה החּלֹונֹות ּבעל ְְֲֵֶַַַַַַָָָאבל

אפּתח ואמר: גדֹולה, היתה אפּלּו למּטה; ּבין ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָלמעלה
אינֹו וכן עליו. מעּכב החצר ּבעל - זֹו ואסּתם קטּנה, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאחרת

ׁשהּוא. ּכל ּבחּלֹון להרחיב ְְִֶַַַָָיכֹול
.Èזה והעצים הּבנין וׁשמּו מּדעּתן, חצר ׁשחלקּו אחין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשני

מהן לאחד והּגיע האויר, ׁשּומת על הׁשּגיחּו ולא זה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכנגד
החצר ּבעל רצה אם האכסדרה, ולּׁשני החצר, ּתרּבץ ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבחלקֹו
ּפי על ואף האכסדרה, ּבפני ּבֹונה - חלקֹו ּבסֹוף ּכתל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹלבנֹות

האויר. ׁשמּו לא ׁשהרי עליו, ֲֲֲִִֵֶֶַָָָָֹׁשּמאפיל
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ּכל‡. חברֹו חצר אויר על מּכתלֹו זיז להֹוציא ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָהמבּקׁש
ּבעת ּבראּיה מּזיקֹו ׁשהרי עליו; מעּכב החצר ּבעל - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
ּבֹו מחה ולא הּזיז את הֹוציא ּבֹו. ּומׁשּתּמׁש ּבֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַָֹׁשּתֹולה

הּזיז. ּבעל החזיק הרי - החצר ּבעל ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָלאלּתר
רצה·. ואם ּכנגּדֹו; החצר ּבאויר החזיק - טפח הּזיז ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיה

הּזיז ּבעל - ּתׁשמיׁשֹו ּולבּטל הּזיז ּתחת לבנֹות החצר ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָּבעל
החצר; ּבאויר החזיק לא - טפח ּבּזיז אין ואם עליו. ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמעּכב
ּתׁשמיׁשֹו ּולבּטל ּתחּתיו לבנֹות החצר ּבעל ׁשּירצה עת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכל

עליו. לעּכב יכֹול הּזיז ּבעל אין - זיז ְִִֵֵֶַַַַָָָׁשל
ׁשל‚. חצרֹו ּבאויר ּומׁשּו טפח, רחב ׁשהֹוציא הּזיז ֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיה

ּבארּבעה ּבֹו החזיק - ּבֹו מחה ולא טפחים, ארּבעה ְְְְְֱֲִִִֵֶַַָָָָָָֹחברֹו
ארּבעה ׁשּיעּׂשה עד הּזיז את להרחיב רצה ואם ארּבעה; ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָעל
לבנֹות יכֹול החצר ּבעל ואין מרחיב. זה הרי - ארּבעה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעל
ּתחּתיו לֹו הּניח ּכן אם אּלא ּכלּום, הּזיז ּתחת חצרֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבאויר

ּבּזיז. ׁשּיׁשּתּמׁש ּכדי טפחים, עּׂשרה אויר ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹּגבּה
[חֹוזקין],„. (חוקין) ארּבעה לֹו ׁשאין קטן, סּלם ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻהּמעמיד

החזיק לא - ּׂשדהּו ּבתֹו אֹו חברֹו ׁשל חצר ּבתֹו ּכתלֹו ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָֹּבצד
סּלם ּבצד ּבֹונה - החצר ּבעל ׁשּירצה זמן וכל זה; ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבנזק
ארּבעה לֹו ׁשּיׁש ּגדֹול, סּלם היה ואם ּתׁשמיׁשֹו. ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּומבּטל
ּולבּטלֹו לבנֹות ּבא ואם החזיק; - יתר אֹו [חֹוזקין] ְְְְֱֲִִִִִֵֶַָָָָ(חוקין)
מחל ׁשהרי ּכּׁשעּור, ׁשּירחיק עד עליו מעּכב הּסּלם ּבעל -ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ
להעמיד הּגג ּבעל ּכׁשּיבֹוא ,לפיכ ּגדֹול. סּלם להעמיד ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָֻלֹו
עליו. יחזיק ׁשּלא ּכדי למחֹות, יכֹול החצר ּבעל - ּגדֹול ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻסּלם
אֹומרין ׁשהרי למנעֹו; יכֹול אינֹו - קטן סּלם העמיד אם ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֻאבל

ּתּטלּנּו. - ׁשּתרצה זמן ּכל ּבזה, הפסד עלי אין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָלֹו:
ׁשם‰. ׁשּיקּלח ּכדי חברֹו, חצר על צּנֹור להֹוציא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָהרֹוצה

הּמים ׁשּיהיּו ּכדי ּכתלֹו, על מזחילה ׁשעּׂשה אֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמים,
ואם עליו. מעּכב החצר ּבעל - חברֹו לחצר ויֹורדין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָנזחלין
הּצּנֹור לסּתם ּכ אחר רצה ּבּצּנֹור. זה החזיק - ּבֹו מחה ְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹלא
לׁשּפ הּגג ּבעל ׁשהחזיק ׁשּכׁשם עליו; מעּכב החצר ּבעל -ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
גּגֹו מימי ׁשּיהיּו החצר ּבעל החזיק ּכ חברֹו, לחצר ְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמימיו
הּצּנֹור לעקר הּגג ּבעל רצה לרׁשּותֹו. אצלֹו ּבאין חברֹו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשל
- לקּצרֹו ורצה אר ׁשהיה אֹו אחר, ּבצד ּולהחזירֹו זה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמּצד
ּבמימי אּלא החזיק ׁשּלא עליו; לעּכב יכֹול החצר ּבעל ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאין
ּבעל רצה אם וכן מקֹום. מּכל אצלֹו ּבאים הם והרי ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּגג,
עליו; לעּכב יכֹול הּגג ּבעל אין - הּצּנֹור ּתחת לבנֹות ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָהחצר
החצר, ּבאויר ׁשּיחזיק ּכדי ּכזיז, לתׁשמיׁש עּׂשּוי הּצּנֹור ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשאין

הּמים. לקּלּוח אּלא עּׂשּוי ְִִֵֶֶַַַָָׁשאינֹו
.Âוהחזיק ּבֹו, מחה ולא חברֹו, חצר על גּגֹו מי ׁשהֹוריד ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹמי

אחד למקֹום לקּבצם ורצה מנּטפין, הּמים אם זה: ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָּבדבר
מּמקֹום צּנֹור ּדר ּבאין היּו אם וכן עֹוּׂשה. - צּנֹור ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָולעּׂשֹותם
ואפּלּו עֹוּׂשה. - נֹוטפין והחזירן הּכתל רחב על וחּלקן ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאחר,
לחצר ּבמהרה הּמים ׁשּירדּו עד צריף, ּכמין ּגּגֹו על ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָלבנֹות
חברֹו. לחצר לירד זה ׁשל מימיו החזקּו ׁשהרי ּבֹונה; - ְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֻחברֹו

.Êׁשניהם - ּבּה ׁשּתפין היּו אם וׁשמעֹון: ראּובן ׁשּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻּכתל
ׁשהן, ּכל קֹורֹותיו ּומכניס זה מּצד חֹופר זה ּבֹו; ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמׁשּתּמׁשין
ראּובן ׁשל הּכתל היה קֹורֹותיו. ּומכניס זה מּצד חֹופר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹוזה
ּבכתל ׁשמעֹון חפר ּבֹו. להׁשּתּמׁש יכֹול ׁשמעֹון אין - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹלבּדֹו
- ּבֹו מחה ולא ראּובן וׁשתק אחת, קֹורה ּבּה והכניס ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹזה,
ׁשמע ורצה קטּנה, היתה אפּלּו הּקֹורה. ּבמקֹום ֹוןהחזיק ְְְְְֱֲִִִִֶַַָָָָָָ

סּכת הּקֹורה היתה מחליף. - ועבה גדֹולה ּבקֹורה ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָָֻלהחליפּה
ראּובן ׁשהרי סתם, ּבּה החזיק לא - יֹום ׁשלׁשים ּכל ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹעראי:
לאחר עראי; ׁשהּוא מּפני אּלא ,והּנחּתי מחלּתי לא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאֹומר:
החג ימי סּכת ואם עראי. זה ׁשאין החזיק, - יֹום ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻׁשלׁשים
- ׁשבעה לאחר החזיק; לא - החג ימי ׁשבעת ּכל ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹהיא:
החזיק. מּיד - ּבטיט ּבּכתל הּקֹורה ראׁש חּבר ואם ְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹהחזיק.
מחה. ולא ראה אֹו עּמֹו, סּיע ׁשראּובן ראיה ׁשּיביא ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹוהּוא
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.Áלהחזיק יכֹול אינֹו - אחת ּבקֹורה זה ּבכתל ׁשהחזיק ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹמי
ּבּמה האחת. על אּלא לֹו מחל לא ׁשהרי ׁשנּיה; ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבקֹורה
חברֹו אּלא ׁשּלֹו, זה הּכתל ׁשאין ּכׁשהֹודה אמּורים? ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹּדברים
ׁשּתף זה ׁשּכתל טען: אם אבל זֹו; קֹורה הכנסת על לֹו ְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻמחל
נאמן, - אחת ּבקֹורה ּבּה והׁשּתּמׁש הֹואיל ּבּה, ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָאני
ׁשּתף ׁשהּוא הּסת ׁשבּועת ׁשּיּׁשבע אחר ּבכּלן, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻּומׁשּתּמׁש

הּכתל. ְֶַָֹּבכל

.Ëׁשמעֹון ּובצד הּכתל, ּבתֹו ראּובן ׁשל קֹורֹותיו ְְְְִֵֶֶַַָָֹהיּו
החזיק לא - הּקֹורֹות ראׁשי ּבהן להכניס חפּורין ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָֹמקֹומֹות
ׁשהּוא לטען יכֹול ואינֹו קֹורֹות, ּבּה להכניס ׁשמעֹון ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹּבהן
לטען: ראּובן ויכֹול ּתׁשמיׁש, ּבֹו לֹו אין ׁשהרי ּבֹו. ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹֻׁשּתף
עד מּוכנים ׁשּיהיּו ּכדי ,ּבצּד אּלּו מקֹומֹות חפרּתי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשאני
הּקֹורֹות ותכניס ,ל ואמחל מּמּני ׁשּתבּקׁש אֹו מּמּני ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּתקנה
חפירה. ּבעת ּכתלי יתמטמט ׁשּלא ּכדי ּבּכתל, חפירה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּבלא
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― הכ"ג ּבלבד,הּמצוה הלוּים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָ
נעילת ּכגֹון: ידּועֹות, ּבעבֹודֹות ּבּמקּדׁש ְְְְֲֲִִַַַַָֹלעבד

הּקרּבן(ozgizte)ׁשערים ּבעת הּׁשיר ואמירת , ְְְֲִִִֵַַַַָָָ
(miniieqn zepaxw)הּוא הּלוי "ועבד אמרֹו: והּוא ,ְְְִֵַַָָ

מֹועד" אהל bk)אתֿעבדת ,gi xacna)ספרי ּולׁשֹון . ְְֲִֵֵֶֶַֹֹ
(my)רצה לא ואם ―יעבד; רצה אם אני "ׁשֹומע :ְֲֲִִִֵַַָָָָֹֹ

― הּוא הּלוי ועבד לֹומר: ּתלמּוד יעבד, לא ―ְְֲִֵַַַַַָֹֹ
מּטלת ּומצוה עליו חֹובה ׁשּזה ּכלֹומר: ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָֻעלּֿכרחֹו",
הלוּים עבֹודת מהֿהיא נתּבאר ּוכבר ּבהכרח. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָעליו

ּבתמיד מקֹומֹות ּבכּמה eהּזאת wxt .e dpyn d wxt) ְְְִַַָָֹ
(f dpynּומּדֹות(` dpyn ` wxt)ּגםּֿכן ונתּבאר . ְְִִֵֵַָ

מערכים ב' אּלא(i`.)ּבפרק ׁשיר אֹומרים ׁשאין ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָ
אחר: ּבלׁשֹון זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָהלוּים

הלוּים" ּככלֿאחיו אלהיו ה' ּבׁשם (mixac"וׁשרת ְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָֹ
(f ,giמערכים ב' ּבפרק ואמרּו ,(my)איזהּו" : ְְְֲִֵֵֶֶֶָָ

ׁשירה". זֹו אֹומר: הוי ה'? ּבׁשם ְֱִֵֵֵֵָׁשרּות

― הע"ב הּלוּיםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻ
המיחדֹות מןֿהעבֹודֹות עבֹודה ּבׁשּום ְְְְֲֲִִִֵַַָָָֻמּלהתעּסק
עבֹודה ּבׁשּום מּלהתעּסק ― והּכהנים ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָֹֹלּכהנים,
ׁשּׁשּתי לפי ללוּים, המיחדֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֻמןֿהעבֹודֹות
לכלֿ והלוּים, הּכהנים ּכלֹומר: האּלה, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹהּמׁשּפחֹות
ּבאה לפיכ ּבּמקּדׁש. מיחדת עבֹודה מהן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻמׁשּפחה
ּתעבֹוד ׁשּלא יחד, לׁשּתיהן יתעּלה מאּתֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהאזהרה
ּבמה ּכלֿקבּוצה אּלא ― האחרת ּבעבֹודת ְְֲֶֶֶַַַַַַָָָָאחת
עלֿעבדתֹו איׁש "איׁש ׁשאמר: ּכמֹו ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹּׁשּנצטותּה,

hi)ואלֿמּׂשאֹו" ,c xacna)ּבהן ׁשּבא הּלאו ּולׁשֹון ְְֶֶֶַַָָָָ
הּקדׁש אלּֿכלי א" הלוּים: על יתעּלה אמרֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהּוא

ולאֿימתּו" יקרבּו לא b)ואלֿהּמזּבח ,gi my) ְְְְִִֵֶַַָָֹֹֻ
ימתּו "ולא ואמר: הּכהנים אל לדּבר חזר ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹֹֻאחרּֿכ

ּגםֿאּתם" ּכֹולל(my)ּגםֿהם ׁשּגםֿאּתם, ּכלֹומר: , ְֵֵֶֶֶַַַַַַ
מּלהתעּסק ׁשהזהרּתים ׁשּכמֹו הּזה. הּלאו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָאתכם
אּתם ּכ והּמזּבח, הּמקּדׁש ּכלי והיא: ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבעבֹודתכם.

ספרי ּולׁשֹון ּבעבֹודתם. מּלהתעּסק (zyxtמזהרים ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֻ
(my gxwלא ואלֿהּמזּבח הּקדׁש "אלּֿכלי :ְְְִֵֵֶֶֶַַַֹֹ

לי אין ענׁש. ― ימתּו" "ולא אזהרה: ― ְְְִִֵֶַָָָָֹֹֻיקרבּו"
הּכהנים; עבֹודת על ּומזהרין ׁשענּוׁשין לוּים ְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָֹֻאּלא

ה עבֹודת על לֹומר:ּכהנים ּתלמּוד ― מּנין? לוּים ְְֲֲִִִִִַַַַַַֹ
לחברּתּה מעבֹודה dcearּגםֿהם lr cwtend) ְֲֲֵֵֶַַָָ

`id mby Ð zxg`l ezcear dpyne ,zniieqn

(hay eze` ipa lr zcwtenּתלמּוד ― ְִִַַמּנין?
חנניה ּבן יהֹוׁשע רּבי ּבּקׁש ּוכבר ּגםֿאּתם. ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֻלֹומר:
חזֹור לֹו: אמר ּבןֿגדּגדה, יֹוחנן רּבי את ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻלסּיע
ׁשאני ,ּבנפׁש מתחּיב אּתה ׁשּכבר !ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָלאחֹורי
נתּבאר הּנה מןֿהמׁשֹוררים. ואּתה ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָמןֿהּׁשֹוערים
עבֹודתֹו ׁשאינּה ּבעבֹודה הּמתעּסק ׁשּכלֿלוי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָל
וכן ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב ― לֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻהמיחדת
עברּו אם אּלא הלוּים, לעבֹודת יּגׁשּו לא ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָֹֹהּכהנים
א" ּובּמכלּתא: ּבמלקּות. אם ּכי ּבמיתה ְְְְְִִִִֵַַַָָָאינם
אם יכֹול יקרבּו" לא ואלֿהּמזּבח הּקדׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹאלּֿכלי
מּׁשּום ― "א" לֹומר: ּתלמּוד חּיבין? יהיּו ְְְִִִַַַַָָנגעּו
ידי על הלוּים אּלא לי אין חּיבין. הם ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָעבֹודה
ּתלמּוד מּנין? הלוּים עלֿידי הּכהנים ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַֹֹהּכהנים,
"הלוּים נאמר: וׁשם ּגםֿאּתם", "ּגםֿהם ְְֱִִֵֶֶַַַַַַָלֹומר:
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a`Îmgpn h"k ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לוּים ׁשל על הּכהנים ואין ּבמיתה, ּכהנים ׁשל ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָֹֹעל
ּבלאֿתעׂשה". ְֲֶֶַָֹאּלא

― הל"ב זרעהּמצוה לגּדל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָ
מעלת להם ּוליחס ּולרֹוממם, ּולכּבדם ְְְְְֲֲֵֶַַַַַָָָֹאהרן

וראׁשֹונה קֹודמת ו]כבֹוד Îoic[קדּׁשה mdl zzl) ְְְִֶֶָָָֻ
(dnicw.להם נׁשמע לא ― לכ יסרבּו ְְְְֲִִֶַַָָָֹואפּלּו

ׁשּלקחם ּכיון יתעּלה, לה' ּכבֹוד לׁשם ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכלֿזה
אמרֹו: והּוא קרּבנֹותיו, והקרבת ְְְְְְֲַַַָָָָָלעבֹודתֹו
קדׁש מקריב הּוא אלהי אתֿלחם ּכי ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָֹֹ"וקּדׁשּתֹו

"יהיהֿל(g ,`k `xwie)הּפרּוׁש ּובא .(:hp oihib): ְִֵֶַָָ
ראׁשֹון לפּתח ׁשּבקדּׁשה: "לכלּֿדבר ְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֻ"וקּדׁשּתֹו"

(dxeza)."ראׁשֹון יפה מנה ולּטֹול ראׁשֹון, ּולבר ,ְְִִִֵֶֶָָָ
ספרא לׁשֹון my)וגם xen`)על" ― "וקּדׁשּתֹו" : ְְְְְִִַַַָ

אנחנּו ּבּה נצטּוינּו זֹו ׁשּמצוה ּכלֹומר, ְְְְְֲִִִֶַַַָָָּכרחֹו";
"קדׁשים אמרּו: וכ הּכהן, ּברצֹון ּתלּויה ְְְְְְִִֵֵַָָָָֹֹואינה

לאלהיהם" e)יהיּו ,my)והיּו" ּכרחם"; "על ― ְְְִֵֵֶַָָָֹ
ּכיון נאמר, ׁשּלא מּומין"; ּבעלי לרּבֹות ― ְֲִֵֵֶֶַַַָֹֹֹקדׁש"
מּדּוע אלהיו, לחם להקריב ראּוי אינֹו ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּזה
אמר: לפיכ ּוגדּלה? ּכבֹוד לֹו ּונחּלק ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻנעּדיפּנּו
ּתמים ― ּכּלֹו המכּבד הּזרע ― קדׁש" ְְִֶֶַַַָָָֹֻֻ"והיּו
להם, הראּויים הּתנאים נתּבארּו ּוכבר מּום. ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָּובעל
ּבמקֹומֹות זה, מנהג עּמהם לנהג צרי ְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹואי

וחּלין מּכֹות ּבגמרא (dn:)ּובכֹורֹות(alw:)מפּזרים ְְְְִִִַָָָֻֻ
וזּולתן.(dp:)וׁשּבת ְְַָָָ

― הל"ו הּכהניםהּמצוה ׁשּיהיּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָֹ
ּבמׁשמרֹות dpydעֹובדים inia ycwnd zcear) ְְְִִָ

(zeveawl wlgzzולא ּבכלֿׁשבּוע, מׁשמרת ּתעבד :ְְְֲִֶֶַַָָֹֹ
ׁשאז ּבלבד, ּברגלים אּלא מערבת, הּכל יד ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּתהיה
מקריב. ׁשּבא וכלֿמי ּבׁשוה עֹובדֹות ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָּכלֿהּמׁשמרֹות

ּבדבריֿהּימים נתּבאר ak)ּוכבר ,h ׁשּדוד(` . ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ
ונתּבאר מׁשמרֹות. כ"ד ועׂשאּום חּלקּום ְְְְְֲִִִֵֵַָָָּוׁשמּואל

והּכתּוב(dp.)ּבסּכה ׁשוה. ּכּלן יד ׁשּברגלים , ְְְִֶַַָָָָָָָֻֻ
הּלוי "וכיֿיבא אמרֹו: הּוא זֹו ּבמצוה ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹׁשּנאמר

(odkd)'ה ּבׁשם וׁשרת וגֹו' נפׁשֹו ּבכלֿאּות ּובא ְְְְְְֵֵֵַַַָָוגֹו'
חלק ה' לפני ׁשם העמדים הלוּים ּככלֿאחיו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹאלהיו

יאכלּו" gÎe)ּכחלק ,gi mixac)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִֵֵֵֶֹ
(my mihteyיכֹול ― נפׁשֹו ּבכלֿאּות "ּובא :ְְַַַָָָ

ּבׁשעה ― ׁשערי מאחד לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֵֶַַַַָָָָלעֹולם?
ּבׁשער מכּנסין milyexia)אחד(xir)ׁשּיׂשראל edfe) ְְְִִֵֶֶַַָָָֻ

ׁשוֹות ּכלֿהּמׁשמרֹות יכֹול רגלים. ְְְִִִַָָָָָָֹּבׁשלׁשה
הרגל מחמת ׁשּלא הּבאים הרגל nk)eּבקרּבנֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

(lbxd jezay zayd zepaxwלבד לֹומר: ּתלמּוד ?ְְַַַ
(ueg)זה אבֹות מהּֿמכרּו האבֹות. על ְְִֶַַָָָָָָממּכריו

ּכלֹומר: ּבׁשּבּתי"; ואני ּבׁשּבּת אּתה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָלזה?
ּכלֿׁשבּוע העבֹודה: מׁשמרֹות סּדּור על ְְְֲִִַַַָָָָָָָהסּכמתם

הּתרגּום ּפרׁשֹו וכ מׁשמרה. ―(qelwpe`)ּבר : ְְְְִֵַַַָָָ
אבהתא אתקינּו ּדכן ּבׁשּבתא, ּדייתי (uegמּמּטרּתא ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָ

(reay eze` ly zxnynnמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ
סּכה ּגמרא ּבסֹוף .(dp.)זֹו ְְָָָֻ

ה'תשע"א מנחםֿאב כ"ט שני יום

.ÁÙ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Ò˜ .‚Ò˜ .‚Ú .ÊÙ

― הל"ג ללּבׁשהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ
יעבדּו ואחרּֿכ ּולתפארת, לכבֹוד מיחדים ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻּבגדים
בגדיֿקדׁש "ועׂשית יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹּבּמקּדׁש,

ּולתפארת" לכבֹוד אחי a)לאהרן ,gk zeny); ְְְְֲִִֶַָָָֹ
ּכּתנת" והלּבׁשּתם ּתקריב g)"ואתּֿבניו ,hk my), ְְְְְֳִִֶַַָָָֹֻ
ּבגדים ׁשמנה ּכהּנה: ּבגדי הם miqpkn,ואּלּו ,zpzk) ְְְְְִִֵֵֵָָָֹֻ

(uive lirn ,cet` ,oyg ,hpa` ,ztpvnּגדֹול ְֵָֹלכהן
הדיֹוט לכהן zrabn,וארּבעה ,miqpkn ,zpzk) ְְְְֵֶַָָֹ

(hpa`מןֿהּבגדים ּבפחֹות ּכהן ׁשעֹובד וכלּֿפעם .ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ
עבֹודתֹו ― ּביֹותר אֹו העבֹודה לאֹותּה ְְְֲֲִֵַָָָָָֻהמיחדים
ׁשמים, ּבידי מיתה ּכ על חּיב לכ ונֹוסף ְְְִִִֵַַַָָָָָָָּפסּולה;
אֹותֹו מנּו וכ ׁשעבד. ּבגדים מחּסר לֹומר ְְְְִִֶַַַָָָָֻרצֹוני

סנהדרין ּבידי(bt.)ּבגמרא מיתה מחּיבי מּכלל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻ
ּבּכתּוב: נאמר אּלא ּפסּוק, ּבא לא זה ועל ְֱִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשמים.

וג אבנט אתם ּכהּנה""וחגרּת להם והיתה (my,ֹו' ְְְְְְְֵֶַַָָָָָָָֹֻ
(hּבפרּוׁשֹו ּובא ,(:bt oixcdpq)ׁשּבגדיהם "ּבזמן : ְְְִִֵֵֶֶַָ

― עליהם ּבגדיהם אין עליהם; ―ּכהּנתם ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֻעליהם
לקּמן ויתּבאר זרים". להֹו והוֹו עליהם ּכהּנתם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאין

(cr dyrz `l)ואמרּו ּבמיתה. ― ׁשּׁשּמׁש ְְְִִֵֶֶָָָׁשּזר
g)ּבספרא ,g `xwie)― אתֿהחׁשן" עליו "וּיׂשם : ְְִֶֶֶַַָָָָֹ

לּמדּה לדֹורֹות; ולּמדּה לׁשעּתּה לּמדּה זֹו ְְְְְְְִִִַָָָָָָָ"ּפרׁשה
ּבכלֿיֹום הּכּפּורים. יֹום ּולׁשרּות יֹום יֹום ְְְִִֵֵַָלׁשרּות

זהב ּבבגדי yiyמׁשּמׁש meiÎmei ly micba dpeny) ְְְִֵֵַָָ
(adfn odipia"לבן ּבבגדי מׁשּמׁש הּכּפּורים ּוביֹום ,ְְְְִִִֵֵַַָָ

(hpa`e ztpvn ,miqpkn ,zpzk :drax`)ּוכבר .ְָ
מצות אּלּו ּבגדים ׁשּלביׁשת ספרא, ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָנתּבאר
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לוּים ׁשל על הּכהנים ואין ּבמיתה, ּכהנים ׁשל ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָֹֹעל
ּבלאֿתעׂשה". ְֲֶֶַָֹאּלא

― הל"ב זרעהּמצוה לגּדל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָ
מעלת להם ּוליחס ּולרֹוממם, ּולכּבדם ְְְְְֲֲֵֶַַַַַָָָֹאהרן

וראׁשֹונה קֹודמת ו]כבֹוד Îoic[קדּׁשה mdl zzl) ְְְִֶֶָָָֻ
(dnicw.להם נׁשמע לא ― לכ יסרבּו ְְְְֲִִֶַַָָָֹואפּלּו

ׁשּלקחם ּכיון יתעּלה, לה' ּכבֹוד לׁשם ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכלֿזה
אמרֹו: והּוא קרּבנֹותיו, והקרבת ְְְְְְֲַַַָָָָָלעבֹודתֹו
קדׁש מקריב הּוא אלהי אתֿלחם ּכי ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָֹֹ"וקּדׁשּתֹו

"יהיהֿל(g ,`k `xwie)הּפרּוׁש ּובא .(:hp oihib): ְִֵֶַָָ
ראׁשֹון לפּתח ׁשּבקדּׁשה: "לכלּֿדבר ְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֻ"וקּדׁשּתֹו"

(dxeza)."ראׁשֹון יפה מנה ולּטֹול ראׁשֹון, ּולבר ,ְְִִִֵֶֶָָָ
ספרא לׁשֹון my)וגם xen`)על" ― "וקּדׁשּתֹו" : ְְְְְִִַַַָ

אנחנּו ּבּה נצטּוינּו זֹו ׁשּמצוה ּכלֹומר, ְְְְְֲִִִֶַַַָָָּכרחֹו";
"קדׁשים אמרּו: וכ הּכהן, ּברצֹון ּתלּויה ְְְְְְִִֵֵַָָָָֹֹואינה

לאלהיהם" e)יהיּו ,my)והיּו" ּכרחם"; "על ― ְְְִֵֵֶַָָָֹ
ּכיון נאמר, ׁשּלא מּומין"; ּבעלי לרּבֹות ― ְֲִֵֵֶֶַַַָֹֹֹקדׁש"
מּדּוע אלהיו, לחם להקריב ראּוי אינֹו ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּזה
אמר: לפיכ ּוגדּלה? ּכבֹוד לֹו ּונחּלק ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻנעּדיפּנּו
ּתמים ― ּכּלֹו המכּבד הּזרע ― קדׁש" ְְִֶֶַַַָָָֹֻֻ"והיּו
להם, הראּויים הּתנאים נתּבארּו ּוכבר מּום. ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָּובעל
ּבמקֹומֹות זה, מנהג עּמהם לנהג צרי ְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹואי

וחּלין מּכֹות ּבגמרא (dn:)ּובכֹורֹות(alw:)מפּזרים ְְְְִִִַָָָֻֻ
וזּולתן.(dp:)וׁשּבת ְְַָָָ

― הל"ו הּכהניםהּמצוה ׁשּיהיּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָֹ
ּבמׁשמרֹות dpydעֹובדים inia ycwnd zcear) ְְְִִָ

(zeveawl wlgzzולא ּבכלֿׁשבּוע, מׁשמרת ּתעבד :ְְְֲִֶֶַַָָֹֹ
ׁשאז ּבלבד, ּברגלים אּלא מערבת, הּכל יד ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּתהיה
מקריב. ׁשּבא וכלֿמי ּבׁשוה עֹובדֹות ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָּכלֿהּמׁשמרֹות

ּבדבריֿהּימים נתּבאר ak)ּוכבר ,h ׁשּדוד(` . ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ
ונתּבאר מׁשמרֹות. כ"ד ועׂשאּום חּלקּום ְְְְְֲִִִֵֵַָָָּוׁשמּואל

והּכתּוב(dp.)ּבסּכה ׁשוה. ּכּלן יד ׁשּברגלים , ְְְִֶַַָָָָָָָֻֻ
הּלוי "וכיֿיבא אמרֹו: הּוא זֹו ּבמצוה ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹׁשּנאמר

(odkd)'ה ּבׁשם וׁשרת וגֹו' נפׁשֹו ּבכלֿאּות ּובא ְְְְְְֵֵֵַַַָָוגֹו'
חלק ה' לפני ׁשם העמדים הלוּים ּככלֿאחיו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹאלהיו

יאכלּו" gÎe)ּכחלק ,gi mixac)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִֵֵֵֶֹ
(my mihteyיכֹול ― נפׁשֹו ּבכלֿאּות "ּובא :ְְַַַָָָ

ּבׁשעה ― ׁשערי מאחד לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֵֶַַַַָָָָלעֹולם?
ּבׁשער מכּנסין milyexia)אחד(xir)ׁשּיׂשראל edfe) ְְְִִֵֶֶַַָָָֻ

ׁשוֹות ּכלֿהּמׁשמרֹות יכֹול רגלים. ְְְִִִַָָָָָָֹּבׁשלׁשה
הרגל מחמת ׁשּלא הּבאים הרגל nk)eּבקרּבנֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

(lbxd jezay zayd zepaxwלבד לֹומר: ּתלמּוד ?ְְַַַ
(ueg)זה אבֹות מהּֿמכרּו האבֹות. על ְְִֶַַָָָָָָממּכריו

ּכלֹומר: ּבׁשּבּתי"; ואני ּבׁשּבּת אּתה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָלזה?
ּכלֿׁשבּוע העבֹודה: מׁשמרֹות סּדּור על ְְְֲִִַַַָָָָָָָהסּכמתם

הּתרגּום ּפרׁשֹו וכ מׁשמרה. ―(qelwpe`)ּבר : ְְְְִֵַַַָָָ
אבהתא אתקינּו ּדכן ּבׁשּבתא, ּדייתי (uegמּמּטרּתא ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָ

(reay eze` ly zxnynnמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ
סּכה ּגמרא ּבסֹוף .(dp.)זֹו ְְָָָֻ

ה'תשע"א מנחםֿאב כ"ט שני יום

.ÁÙ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Ò˜ .‚Ò˜ .‚Ú .ÊÙ

― הל"ג ללּבׁשהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ
יעבדּו ואחרּֿכ ּולתפארת, לכבֹוד מיחדים ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻּבגדים
בגדיֿקדׁש "ועׂשית יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹּבּמקּדׁש,

ּולתפארת" לכבֹוד אחי a)לאהרן ,gk zeny); ְְְְֲִִֶַָָָֹ
ּכּתנת" והלּבׁשּתם ּתקריב g)"ואתּֿבניו ,hk my), ְְְְְֳִִֶַַָָָֹֻ
ּבגדים ׁשמנה ּכהּנה: ּבגדי הם miqpkn,ואּלּו ,zpzk) ְְְְְִִֵֵֵָָָֹֻ

(uive lirn ,cet` ,oyg ,hpa` ,ztpvnּגדֹול ְֵָֹלכהן
הדיֹוט לכהן zrabn,וארּבעה ,miqpkn ,zpzk) ְְְְֵֶַָָֹ

(hpa`מןֿהּבגדים ּבפחֹות ּכהן ׁשעֹובד וכלּֿפעם .ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ
עבֹודתֹו ― ּביֹותר אֹו העבֹודה לאֹותּה ְְְֲֲִֵַָָָָָֻהמיחדים
ׁשמים, ּבידי מיתה ּכ על חּיב לכ ונֹוסף ְְְִִִֵַַַָָָָָָָּפסּולה;
אֹותֹו מנּו וכ ׁשעבד. ּבגדים מחּסר לֹומר ְְְְִִֶַַַָָָָֻרצֹוני

סנהדרין ּבידי(bt.)ּבגמרא מיתה מחּיבי מּכלל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻ
ּבּכתּוב: נאמר אּלא ּפסּוק, ּבא לא זה ועל ְֱִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשמים.

וג אבנט אתם ּכהּנה""וחגרּת להם והיתה (my,ֹו' ְְְְְְְֵֶַַָָָָָָָֹֻ
(hּבפרּוׁשֹו ּובא ,(:bt oixcdpq)ׁשּבגדיהם "ּבזמן : ְְְִִֵֵֶֶַָ

― עליהם ּבגדיהם אין עליהם; ―ּכהּנתם ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֻעליהם
לקּמן ויתּבאר זרים". להֹו והוֹו עליהם ּכהּנתם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאין

(cr dyrz `l)ואמרּו ּבמיתה. ― ׁשּׁשּמׁש ְְְִִֵֶֶָָָׁשּזר
g)ּבספרא ,g `xwie)― אתֿהחׁשן" עליו "וּיׂשם : ְְִֶֶֶַַָָָָֹ

לּמדּה לדֹורֹות; ולּמדּה לׁשעּתּה לּמדּה זֹו ְְְְְְְִִִַָָָָָָָ"ּפרׁשה
ּבכלֿיֹום הּכּפּורים. יֹום ּולׁשרּות יֹום יֹום ְְְִִֵֵַָלׁשרּות

זהב ּבבגדי yiyמׁשּמׁש meiÎmei ly micba dpeny) ְְְִֵֵַָָ
(adfn odipia"לבן ּבבגדי מׁשּמׁש הּכּפּורים ּוביֹום ,ְְְְִִִֵֵַַָָ

(hpa`e ztpvn ,miqpkn ,zpzk :drax`)ּוכבר .ְָ
מצות אּלּו ּבגדים ׁשּלביׁשת ספרא, ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָנתּבאר
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אמרם והּוא `zenÎixg)עׂשה, `xtq)ׁשאין "ּומּנין : ְְֲִִֵֵֶַָָ
ּגזרת ּכמקּים אּלא לגדּלתֹו ּבגדים לֹובׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻאהרן
אתֿ ה' צּוה ּכאׁשר וּיעׂש לֹומר: ּתלמּוד ?ְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָהּמל

cl)מׁשה" ,fh `xwie)ֿאף אּלּו, ׁשּבגדים ּכלֹומר, . ְְִֵֶֶַַָֹ
ואבני זהב ׁשהם ― הּיפי ּבתכלית ׁשהם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹעלּֿפי
לא ― היקרֹות מןֿהאבנים וזּולתן ויׁשפה ְְְְֲִִֵַַָָָָָָֹֹׁשהם
ׁשּצּוה הּמצוה, לקּיּום אּלא ּבהם, להתנאֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָיתּכּון
אּלּו ּבגדים ׁשּילּבׁש והיא, ּבלבד; אתֿמׁשה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹה'
ּכּלם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּמקּדׁש. ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֻּתמיד

מּזבחים ב' ּכּפּורים(gi.)ּבפרק ּבמּסכת ּובמקֹומֹות ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָ
(.ar :`r)וסּכה(.d). ְָֻ

― הפ"ח ּפיהּמצוה מּלקרֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֻ
(zty)סֹוף ּכמֹו ארּוג יהיה אּלא ּגדֹול, ּכהן ְְְִִֵֶֶָָָֹמעיל
eiccv)ּוגבּול ipyn ,bx`d ztyk)אמרֹו והּוא , ְְְָ

יּקרע" לא יהיהּֿלֹו תחרא "ּכפי (zenyיתעּלה: ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹ
(al ,gkחּיב ― ּבהן וכּיֹוצא ּבּמסּפרים והּקֹורעֹו ,ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָ

ְַמלקּות.

― הפ"ז מהסירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
(cixtdl):יתעּלה אמרֹו והּוא האפֹוד, מעל ְְְִֵֵֶֶַַַָָֹהחׁשן

האפֹוד" מעל החׁשן gk)"ולאֿיּזח ,my)אּלא , ְִֵֵֶֶַַַָָֹֹ
מּכֹות ּובסֹוף לֹו. מחּבר ּגםּֿכן,(k`.)יהיה אמרּו ְְְְִֵֶַַָָֻ

אתֿ מזח איּכא והא מלקּות: מחּיבי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֻּכׁשהזּכירּו
הּנה החׁשן" מ"ּלאֿיּזח מהכא ואזהרּתיּה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהחׁשן?

לֹוקה. ― ׁשהּמזח ל ְְִֵֵֵֶֶַַָנתּבאר

― הע"ג מּלהּכנסהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻ
הּתֹורה מּדיני ּדבר ּבׁשּום להֹורֹות אֹו ְְְִִִֵַַָָָָלּמקּדׁש
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשכרּות, ׁשל ּבמּצב ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָּכׁשאנחנּו
מֹועד אלֿאהל ּבבאכם וגֹו' אלּֿתׁשּת וׁשכר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ"יין

וגֹו'" יׂשראל אתּֿבני ּולהֹורת iÎh`)וגֹו' ,i `xwie). ְְְְְִֵֵֶָֹ
הּתלמּוד gl.)ּולׁשֹון xifp)רביעית "ׁשתה :(oii)אל ְְְִִַַַָָ

והּוא: חּלּוק, הּזה הּלאו ּבענׁש ויׁש ְְְִֵֶֶֶַַָֹיֹורה".
האּולם מּבין להּכנס להם אסּור יין ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּׁשתּויי
חּיב ― נכנס ואם ּכלֿההיכל, עם ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָולּמזּבח
מיתה חּיב ― ׁשתּוי ּכׁשהּוא עבד ואם ְְְִִֶַַַָָָָמלקּות;

מן ּדבר ׁשתה ואם ׁשמים; המׁשּכרים(x`W)ּבידי ְִִִִֵָָָָָָ§¨ְְִַַ
מיתה; לא ּבלבד, מלקּות חּיב ― ועבד לּיין ְְְְִִִַַַַַָָָָָֹּפרט
אֹו ּכהן ׁשהּוא ּבין ׁשתּוי, ּכׁשהּוא ׁשּמֹורה ְְִֵֵֶֶֶֶָָֹוכלֿמי
ׁשהּוא ּבין לאו, על עֹובר הּוא הרי ― ְֲִֵֵֵֵֶַָָיׂשראל

ספרא ּולׁשֹון המׁשּכרין. ׁשאר אֹו יין (zyxtׁשתּוי ְְְְְְִִִַַַָָ
(ipinyמּנין יין. אּלא לי אין אלּֿתׁשּת", "יין :ְְִִִִִֵֵֶַַַַָ

אם "וׁשכר". לֹומר: ּתלמּוד מׁשּכרין? ׁשאר ְְְְְְִִֵַַַַָָלרּבֹות
ׁשאר ועל ּבמיתה הּיין על יין? נאמר לּמה ְְְֱִִִֵֶַַַַַַָָָָּכן

ּבאזהרה" אמרּו:(zewlna)ּכלֿהמׁשּכרין וׁשם . ְְְְְְִַַַָָָָָ
ּתלמּוד עבֹודה? ּבׁשעת אּלא חּיב ׁשאינֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ"מּנין
מֹועד". אלֿאהל ּבבאכם אּת ּובני אּתה ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלֹומר:
על מיתה חּיבין יׂשראל יהיּו "יכֹול אמרּו: ְְְְִִִִֵַַָָָָָָוׁשם
ולא וגֹו' אּת ּובני "אּתה לֹומר: ּתלמּוד ְְְִֶַַַַָָָָָֹההֹוריה
חּיבין יׂשראל ואין ּבמיתה, ּובני אּתה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֻתמתּו",
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ההֹוריה". על ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָמיתה

מּכרתֹות ד' .(bi:)ּבפרק ְְִֵֶֶ

― הקס"ג הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
ּבׂשערם מנּולים ּכׁשהם לּמקּדׁש (ilcebnמּלהּכנס ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֻ

(xryמקּבצים ׁשאינם האבלים ׁשעֹוׂשים ּכדר ,ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא אתֿׂשערם, ְְְְְְִִֶֶַַָָָּומסּדרים

אלּֿתפרעּו" e)"ראׁשיכם ,my)לא הּתרגּום: אמר , ְְִֵֶַַַַָָָָ
ּוביחזקאל ּפרּוע. k)תרּבּון ,cn):ואמר ּבאר ְְְִֵֵֵֵֶַַַָ

ּבּמצרע: יתעּלה אמרֹו וכן יׁשּלחּו". לא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ"ּופרע
פרּוע" יהיה dn)"וראׁשֹו ,bi `xwie):ּבספרא אמרּו ְְְְְִִֶַָָָֹ

אלֿ "ראׁשיכם ספרא: לׁשֹון ועֹוד ּפרע". ְְְְִֵֵֶֶַַַָָ"יגּדל
ּבכהן זה לאו נכּפל ּוכבר ּתגּדלּו. אל ― ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹּתפרעּו"

יפרע" לא "אתֿראׁשֹו ואמר: i)ּגדֹול ,`k my). ְְִֶַָָָֹֹ
לאלעזר ׁשאמר ׁשּזה ּתחׁשֹוב ׁשּלא אֹותֹו, ְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוכפל
מחמת ׁשהּוא אלּֿתפרעּו", "ראׁשיכם ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּולאיתמר
אבלּות ּדר ׁשּלא ּכן עׂשה אם אבל ּבלבד, ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּמת
מחמת ׁשהּוא ּגדֹול ּבכהן ּבאר לפיכ מּתר; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻיהיה
זה לאו על והעֹובר נאה. ׁשּיהא ּכדי ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָהעבֹודה
ראׁש. ּפרּוע ּכׁשהּוא ׁשּמׁש אם ּכלֹומר: ְְְְִִִֵֶַַָֹּבמיתה,

ׁשּבמיתה אּלּו bt.)ּובכלל oixcdpq ,`ztqez)ּפרּועי ְְְִִֵֵֶַָ
תמתּו" "ולא ׁשּנאמר: e)ראׁש, ,i my)אם אבל ; ְֱֲִֶֶַָָֹֹֻ

הרי ― עבד ּדלא ראׁש ּפרּוע והּוא לּמקּדׁש ְְְְְֲִִֵַַַַָָֹֹנכנס
ּבמיתה. לא ּבאזהרה, ְְְִֶַָָָֹזה

― הקס"ד הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו: והּוא ּבגדים, קרּועי לּמקּדׁש ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָמּלהּכנס

ו לאֿתפרמּו תמתּו""ּובגדיכם ּולׁשֹון(my)לא . ְְְְִִֵֶָֹֹֹֻ
ּתקרעּו אל ― לאֿתפרמּו "ּבגדיכם ְְְְְִִִִֵֶַָֹֹספרא:
"ּובגדיו ּגדֹול: ּבכהן נכּפל זה לאו וגם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבגדיכם".

יפרם" i)לא ,`k my)ׁשּלא אפּלּו ּגדֹול ׁשּכהן ודע . ְְֲִִֵֶֶַָֹֹֹֹ
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מת על ּבגדיו לקרֹוע לֹו אסּור העבֹודה ְְְֲִִֵַַַָָָָָּבׁשעת
הּזה. אתֿהּלאו ּכפל זֹו ּתֹוספת ּובגלל לֹו, ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּמת

`xen)ּובספרא zyxt)ּובגדיו יפרע לא "ראׁשֹו : ְְְְִִָָָָֹֹ
ּפֹורעין אדם ׁשּבני ּכדר מתֹו, על ― יפרם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹלא
ּפֹורם ּגדֹול ּכהן ּכיצד? מתיהן. על ְִֵֵֵֵֵֶַַָֹּופֹורמין

jkÎlk)מּלמּטן d`xp epi`y mewna)וההדיֹוט ְְְִֶַַָ
ּגם ― קרּועים ּובגדיו ׁשעבד וכלֿמי ְְְְְִִִֶַַַָָָָָמלמעלן".
ּוקרּועי ראׁש ּפרּועי ׁשּדין לפי מיתה, חּיב ְְְִִִֵֵֶַָָֹהּוא
הרי זה ּבמּצב לּמקּדׁש הּכניסה אבל אחד. ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבגדים
לעֹולם לֹו אסּור ּבלבד ּגדֹול וכהן ּבלאו. ְְְְִִֵָָָָָֹהיא
וזהּו לּמקּדׁש, נכנס לא אפּלּו ולפרֹום ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָֹלפרֹוע

ּבזה. הדיֹוט ּכהן ּובין ׁשּבינֹו ְִֵֵֵֶֶֶַָֹהחּלּוק

ה'תשע"א מנחםֿאב ל' שלישי יום

.‰Ò˜ .ÁÒ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÁÚ .ÊÚ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‡Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הס"ח ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
הּמקּדׁש, ּכבֹוד מּפני ּבכלֿעת, לּמקּדׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָמּלהּכנס
"ואלֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא הּׁשכינה. לפני ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָויראה

אלֿהּקדׁש" ּבכלֿעת a)יבא ,fh `xwie)ּבלאו ויׁש . ְְְֵֵֶֶַָָָֹֹ
הזהר ּגדֹול ׁשּכהן והּוא: ּגבּולֹות, חּלּוק ְְְִֵֶֶַָֹֻזה
הּכּפּורים ּביֹום אפּלּו הּקדׁשים לקדׁש ְְְֲֳִִִִִִֵֶַַָָֹמּלהּכנס

הּידּוע ּבּזמן מזהראּלא ּכלּֿכהן וכן לעבֹודה. ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ
ּבזמן זּולתי הּׁשנה ּבכלֿימֹות להיכל ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָמּלהּכנס
לא ׁשּכלּֿכהן הּוא: הּלאו ענין וקּצּור ְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹהעבֹודה.
ּבׁשעת אּלא לׁשם להּכנס ׁשרּׁשאי לּמקֹום ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיּכנס
ּבחּוץ. הדיֹוט ּכהן ּבין ּבפנים ּגדֹול ּכהן ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹֹעבֹודה
העבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ונכנס זה לאו על עבר ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹואם
מיתה; חּיב זה הרי ― הּקדׁשים לקדׁש נכנס ְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָֹאם
ּולׁשֹון מלקּות. חּיב זה הרי ― להיכל נכנס ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָואם

`ixg)ספרא zyxt)זה ― ּבכלֿעת" "ואלֿיבא : ְְְִֵֶַָָָֹ
ׁשאר לרּבֹות ― "אלֿהּקדׁש" הּכּפּורים; ְְִִֶֶַַַָֹיֹום
על להזהיר ― לּפרכת" "מּבית הּׁשנה; ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹּכלֿימֹות
ּתלמּוד ― ּבמיתה ּכלֿהּבית על יכֹול ְְִִִַַַַַַָָָָּכלֿהּבית.
ולא עלֿהארן אׁשר הּכּפרת "אלּֿפני ְְֲֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹלֹומר:
ועל ּבמיתה, הּכּפרת אלּֿפני ּכיצד? הא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹימּות".

מנחֹות ּובגמרא ּבאזהרה". ּכלֿהּבית (fk:)ׁשאר ְְְְְִִַַַָָָָָָָ
ּבארּבעים". ההיכל "על ּבפרּוׁש: ְְְְִֵֵַַַָָָאמרּו

― הקס"ה הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ

אמרֹו: והּוא העבֹודה, ּבׁשעת מןֿהּמקּדׁש ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָמּלצאת
תצאּו" לא מֹועד אהל f)"ּומּפתח ,i my)ונכּפל . ְְְִִֵֵֶֶַַֹֹ

לא "ּומןֿהּמקּדׁש ואמר: ּגדֹול ּבכהן זה לאו ְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹּגם
ai)יצא" ,`k my)ספרא ּולׁשֹון .ipiny zyxt) ְְִֵֵָ
(myהעבֹודה ּבׁשעת יכֹול מֹועד" אהל "ּומּפתח :ְֲִִֵֶֶַַָָָֹ

"ּומןֿ לֹומר: ּתלמּוד העבֹודה, ּבׁשעת ְְְֲִִֶַַַָָֹוׁשּלא
ּבׁשעת אֹומר הוי ― יחּלל", ולא יצא לא ְְְְֱִִֵֵֵֵֵַַַָֹֹהּמקּדׁש

עליכם" ה' מׁשחת "ּכיֿׁשמן f)העבֹודה. ,i my) ְֲֲִִֵֶֶֶַָָ
הּמׁשחה ּבׁשמן ׁשּנמׁשחּו ּובניו אהרן אּלא לי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹאין
מּנין מיתה, חּיבין עבֹודה ּבׁשעת יצאּו ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָׁשאם
"ּכיֿ לֹומר: ּתלמּוד ׁשּבכלֿהּדֹורֹות? ְְְֲִִֶַַַַָָֹלכלֿהּכהנים
ּגדֹול ּבכהן ׁשּיׁש ודע עליכם". ה' מׁשחת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשמן

אתֿהּמּטה ילּוה ׁשּלא znd)ּתֹוספת z`)וזהּו . ְְִֶֶֶֶֶֶַַָֹ
וכ יצא", לא "ּומןֿהּמקּדׁש ּבאמרֹו: הּכתּוב ְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹּפׁשט

מּסנהדרין ב' ּבפרק מת(gi.)נתּבאר לֹו מת ׁשאם , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
מּמה לכ ולמדּו הּמּטה. אחר יֹוצא אינֹו ―ְְְִִֵֵַַַַָָָ
מּזה, ונלמד יצא". לא "ּומןֿהּמקּדׁש ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּׁשּנאמר:
הּוא וכ מת. לֹו ׁשּמת ּביֹום לעבֹוד לֹו ְְֲֵֵֶֶַָָֻׁשּמּתר

ּבסנהד לא(ct.)ריןלׁשֹונם "ּומןֿהּמקּדׁש אמרֹו: , ְְְְְְִִִֶַַָָָֹ
אחר הא יחּלל", ולא heicd)יצא odk)יצא ׁשּלא ְְֵֵֵֵֵֵֶַַָֹֹ

(en` e` eia` eznyk)ּכהן ּכלֹומר: חּלל"; ―ְִֵֵַֹ
הּוא והרי אֹונן. ּכׁשהּוא לעבֹוד לֹו ׁשאסּור ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָהדיֹוט,
מןֿהּלּמּוד אֹונן, יעבֹוד ׁשּלא ּכלֹומר ,ּכ על ְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻמזהר

הֹוריֹות ּבסֹוף הּזה הּכלל נתּבאר ּוכבר (ai:)הּזה. ְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
עֹובד ּגדֹול וכהן יעבֹוד, לא אֹונן הדיֹוט ְְֲֵֵֵֵֶֶַָֹֹֹׁשּכהן
"ולא ּכאן ׁשאמרֹו ל נתּבאר הּנה אֹונן. ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹּכׁשהּוא
ׁשאין ― אזהרה לא ׁשלילה, עׂשאהּו ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹיחּלל",
אֹונן. ׁשהּוא אףֿעלּֿפי חּלין נעׂשית ֲֲִִֵֵֶַַַָֻעבֹודתֹו
לּלאו טעם יחּלל" "ולא ׁשאמרֹו הּכתּוב ְְְְֵֶַַַַַַָָָֹּופׁשט

ׁשהּוא lecbd)הּקֹודם odkd)ׁשּלא ּכדי יצא", "לא ְֵֵֵֵֶֶַֹֹ
הענינים ּבׁשּתי א (`)יחּלל. :weqtdn miyxcpd) ְְְִִִֵֵַַָָ

ואינו אביו מטת אחר הגדול הכהן יצא" ש"לא
אונן. שהוא העבודה "לא(a)מחלל הדיוט שכהן

אתֿ למנֹות ראּוי אין אונן) מקריב ולא ְִֵֶָיחלל"
הּזה gknהּלאו `idylk dxdf` cgiil oi` ,xnelk) ֶַַָ

(epnn micnlpd el` mipiprl "llgi `le" oeyld

אתֿ ׁשהבין למי ׁשּמתּבאר ּכמֹו עצמֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָּבפני
g)הּכללים llk)נתּבאר ּוכבר זה. למאמר ׁשּקדמּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ

ּובגדיו יפרע, לא ראׁשֹו ׁשהם: אּלּו לאוין ְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹֹֹׁשּׁשלׁשה
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מת על ּבגדיו לקרֹוע לֹו אסּור העבֹודה ְְְֲִִֵַַַָָָָָּבׁשעת
הּזה. אתֿהּלאו ּכפל זֹו ּתֹוספת ּובגלל לֹו, ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּמת

`xen)ּובספרא zyxt)ּובגדיו יפרע לא "ראׁשֹו : ְְְְִִָָָָֹֹ
ּפֹורעין אדם ׁשּבני ּכדר מתֹו, על ― יפרם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹלא
ּפֹורם ּגדֹול ּכהן ּכיצד? מתיהן. על ְִֵֵֵֵֵֶַַָֹּופֹורמין

jkÎlk)מּלמּטן d`xp epi`y mewna)וההדיֹוט ְְְִֶַַָ
ּגם ― קרּועים ּובגדיו ׁשעבד וכלֿמי ְְְְְִִִֶַַַָָָָָמלמעלן".
ּוקרּועי ראׁש ּפרּועי ׁשּדין לפי מיתה, חּיב ְְְִִִֵֵֶַָָֹהּוא
הרי זה ּבמּצב לּמקּדׁש הּכניסה אבל אחד. ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבגדים
לעֹולם לֹו אסּור ּבלבד ּגדֹול וכהן ּבלאו. ְְְְִִֵָָָָָֹהיא
וזהּו לּמקּדׁש, נכנס לא אפּלּו ולפרֹום ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָֹלפרֹוע

ּבזה. הדיֹוט ּכהן ּובין ׁשּבינֹו ְִֵֵֵֶֶֶַָֹהחּלּוק

ה'תשע"א מנחםֿאב ל' שלישי יום

.‰Ò˜ .ÁÒ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÁÚ .ÊÚ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‡Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הס"ח ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
הּמקּדׁש, ּכבֹוד מּפני ּבכלֿעת, לּמקּדׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָמּלהּכנס
"ואלֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא הּׁשכינה. לפני ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָויראה

אלֿהּקדׁש" ּבכלֿעת a)יבא ,fh `xwie)ּבלאו ויׁש . ְְְֵֵֶֶַָָָֹֹ
הזהר ּגדֹול ׁשּכהן והּוא: ּגבּולֹות, חּלּוק ְְְִֵֶֶַָֹֻזה
הּכּפּורים ּביֹום אפּלּו הּקדׁשים לקדׁש ְְְֲֳִִִִִִֵֶַַָָֹמּלהּכנס

הּידּוע ּבּזמן מזהראּלא ּכלּֿכהן וכן לעבֹודה. ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ
ּבזמן זּולתי הּׁשנה ּבכלֿימֹות להיכל ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָמּלהּכנס
לא ׁשּכלּֿכהן הּוא: הּלאו ענין וקּצּור ְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹהעבֹודה.
ּבׁשעת אּלא לׁשם להּכנס ׁשרּׁשאי לּמקֹום ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיּכנס
ּבחּוץ. הדיֹוט ּכהן ּבין ּבפנים ּגדֹול ּכהן ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹֹעבֹודה
העבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ונכנס זה לאו על עבר ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹואם
מיתה; חּיב זה הרי ― הּקדׁשים לקדׁש נכנס ְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָֹאם
ּולׁשֹון מלקּות. חּיב זה הרי ― להיכל נכנס ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָואם

`ixg)ספרא zyxt)זה ― ּבכלֿעת" "ואלֿיבא : ְְְִֵֶַָָָֹ
ׁשאר לרּבֹות ― "אלֿהּקדׁש" הּכּפּורים; ְְִִֶֶַַַָֹיֹום
על להזהיר ― לּפרכת" "מּבית הּׁשנה; ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹּכלֿימֹות
ּתלמּוד ― ּבמיתה ּכלֿהּבית על יכֹול ְְִִִַַַַַַָָָָּכלֿהּבית.
ולא עלֿהארן אׁשר הּכּפרת "אלּֿפני ְְֲֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹלֹומר:
ועל ּבמיתה, הּכּפרת אלּֿפני ּכיצד? הא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹימּות".

מנחֹות ּובגמרא ּבאזהרה". ּכלֿהּבית (fk:)ׁשאר ְְְְְִִַַַָָָָָָָ
ּבארּבעים". ההיכל "על ּבפרּוׁש: ְְְְִֵֵַַַָָָאמרּו

― הקס"ה הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ

אמרֹו: והּוא העבֹודה, ּבׁשעת מןֿהּמקּדׁש ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָמּלצאת
תצאּו" לא מֹועד אהל f)"ּומּפתח ,i my)ונכּפל . ְְְִִֵֵֶֶַַֹֹ

לא "ּומןֿהּמקּדׁש ואמר: ּגדֹול ּבכהן זה לאו ְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹּגם
ai)יצא" ,`k my)ספרא ּולׁשֹון .ipiny zyxt) ְְִֵֵָ
(myהעבֹודה ּבׁשעת יכֹול מֹועד" אהל "ּומּפתח :ְֲִִֵֶֶַַָָָֹ

"ּומןֿ לֹומר: ּתלמּוד העבֹודה, ּבׁשעת ְְְֲִִֶַַַָָֹוׁשּלא
ּבׁשעת אֹומר הוי ― יחּלל", ולא יצא לא ְְְְֱִִֵֵֵֵֵַַַָֹֹהּמקּדׁש

עליכם" ה' מׁשחת "ּכיֿׁשמן f)העבֹודה. ,i my) ְֲֲִִֵֶֶֶַָָ
הּמׁשחה ּבׁשמן ׁשּנמׁשחּו ּובניו אהרן אּלא לי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹאין
מּנין מיתה, חּיבין עבֹודה ּבׁשעת יצאּו ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָׁשאם
"ּכיֿ לֹומר: ּתלמּוד ׁשּבכלֿהּדֹורֹות? ְְְֲִִֶַַַַָָֹלכלֿהּכהנים
ּגדֹול ּבכהן ׁשּיׁש ודע עליכם". ה' מׁשחת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשמן

אתֿהּמּטה ילּוה ׁשּלא znd)ּתֹוספת z`)וזהּו . ְְִֶֶֶֶֶֶַַָֹ
וכ יצא", לא "ּומןֿהּמקּדׁש ּבאמרֹו: הּכתּוב ְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹּפׁשט

מּסנהדרין ב' ּבפרק מת(gi.)נתּבאר לֹו מת ׁשאם , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
מּמה לכ ולמדּו הּמּטה. אחר יֹוצא אינֹו ―ְְְִִֵֵַַַַָָָ
מּזה, ונלמד יצא". לא "ּומןֿהּמקּדׁש ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּׁשּנאמר:
הּוא וכ מת. לֹו ׁשּמת ּביֹום לעבֹוד לֹו ְְֲֵֵֶֶַָָֻׁשּמּתר

ּבסנהד לא(ct.)ריןלׁשֹונם "ּומןֿהּמקּדׁש אמרֹו: , ְְְְְְִִִֶַַָָָֹ
אחר הא יחּלל", ולא heicd)יצא odk)יצא ׁשּלא ְְֵֵֵֵֵֵֶַַָֹֹ

(en` e` eia` eznyk)ּכהן ּכלֹומר: חּלל"; ―ְִֵֵַֹ
הּוא והרי אֹונן. ּכׁשהּוא לעבֹוד לֹו ׁשאסּור ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָהדיֹוט,
מןֿהּלּמּוד אֹונן, יעבֹוד ׁשּלא ּכלֹומר ,ּכ על ְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻמזהר

הֹוריֹות ּבסֹוף הּזה הּכלל נתּבאר ּוכבר (ai:)הּזה. ְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
עֹובד ּגדֹול וכהן יעבֹוד, לא אֹונן הדיֹוט ְְֲֵֵֵֵֶֶַָֹֹֹׁשּכהן
"ולא ּכאן ׁשאמרֹו ל נתּבאר הּנה אֹונן. ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹּכׁשהּוא
ׁשאין ― אזהרה לא ׁשלילה, עׂשאהּו ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹיחּלל",
אֹונן. ׁשהּוא אףֿעלּֿפי חּלין נעׂשית ֲֲִִֵֵֶַַַָֻעבֹודתֹו
לּלאו טעם יחּלל" "ולא ׁשאמרֹו הּכתּוב ְְְְֵֶַַַַַַָָָֹּופׁשט

ׁשהּוא lecbd)הּקֹודם odkd)ׁשּלא ּכדי יצא", "לא ְֵֵֵֵֶֶַֹֹ
הענינים ּבׁשּתי א (`)יחּלל. :weqtdn miyxcpd) ְְְִִִֵֵַַָָ

ואינו אביו מטת אחר הגדול הכהן יצא" ש"לא
אונן. שהוא העבודה "לא(a)מחלל הדיוט שכהן

אתֿ למנֹות ראּוי אין אונן) מקריב ולא ְִֵֶָיחלל"
הּזה gknהּלאו `idylk dxdf` cgiil oi` ,xnelk) ֶַַָ

(epnn micnlpd el` mipiprl "llgi `le" oeyld

אתֿ ׁשהבין למי ׁשּמתּבאר ּכמֹו עצמֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָּבפני
g)הּכללים llk)נתּבאר ּוכבר זה. למאמר ׁשּקדמּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ

ּובגדיו יפרע, לא ראׁשֹו ׁשהם: אּלּו לאוין ְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹֹֹׁשּׁשלׁשה
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ּבכהן נכּפלּו ― יצא לא ּומןֿהּמקּדׁש יפרם, ְְְְְִִִִֵֵֵַָֹֹֹֹלא
על אזהרתֹו ׁשּנכּפלה ּכמֹו מסּים, ענין לבאר ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻּגדֹול
וׁשּׁשלׁשת מסּים, ענין לבאר וזֹונה וחללה ְְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֹֻּגרּוׁשה
הם אּלּו לאוין ּבׁשלׁשה עליהם ׁשהזהיר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹהענינים
אל ראׁשיכם ּבאמרֹו עליהם ׁשהזהיר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּבעצמם
מֹועד אהל ּומּפתח תפרמּו, לא ּובגדיכם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹּתפרעּו,
הֹודיעם, הּׁשלֹום עליו רּבנּו וׁשּמׁשה תצאּו; ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹלא
לצרה ׁשּבחרּדתכם ואיתמר: לאלעזר ְְְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָּכלֹומר
עליכם, האסּורים ּדברים לכם הּתרּו לא זֹו ְְְֲֲִִֵֶֶָָָָֹֻּגדֹולה
על ׁשהייתם, ּכמֹו מזהרים נׁשארים אּתם ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֻאּלא
מןֿהּמקּדׁש ויציאה ּבגדים ּוקריעת ראׁש ְְְְִִִִִִִַַַָָָֹּפריעת
לבאר ּגדֹול ּבכהן הּלאו ונכּפל העבֹודה. ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹּבׁשעת
העבֹודה ׁשעת ועל העבֹודה, ּבׁשעת זה ׁשּלאו ְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָלנּו
ׁשּלמדּו רֹואה ׁשאּתה ּכמֹו מיתה, חּיבין ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָּבלבד
תצאּו" לא מֹועד אהל "ּומּפתח אמרּו ענין ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹֹלבאּור
ואףֿעלֿ יצא"; לא "ּומןֿהּמקּדׁש ּׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמּמה
ׁשּנכּפלּו האּלה הּלאוין מן ּבכלֿלאו ׁשחּיבּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָּפי
לא הרי ― ׁשּבארנּו ּכמֹו נֹוסף, ענין ּגדֹול ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָֹֹּבכהן
מהֿ ׁשהבין למי הּמצות מסּפר ּבכ ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹיתרּבה

h)ּׁשהקּדמנּו llk)ׁשּלא הּוא ּדקרא ׁשּגּופיּה לפי , ְְְְִִִֵֶֶֶַָֹ
זאת. והבן העבֹודה. ּבׁשעת מּכלֿאּלּו ּדבר ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹיעׂשה

― הל"א להֹוציאהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא מןֿהּמקּדׁש, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָהּטמאים
טמא וכל וכלֿזב ּכלֿצרּוע מןֿהּמחנה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹ"ויׁשּלחּו

a)לנפׁש" ,d xacna)הּוא ּכאן האמּור זה ּומחנה . ֲֶֶֶַָָָָָ
ּכמֹו העזרה, לדֹורֹות ׁשּכמֹוהּו ׁשכינה ְְְֲֲִֵֶַָָָָָמחנה

טהרֹות סדר ּבריׁש g)ׁשּבארנּו dpyn ` wxt milk) ְְְֵֵֵֶֶַָ
ספרי ּולׁשֹון הּמׁשנה. my)ּבפרּוׁש `yp zyxt): ְְְְִִֵֵַָ

ׁשּלא לּטמאים אזהרה ― מןֿהּמחנה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹ"ויׁשּלחּו
זה צּוּוי נכּפל ּוכבר ּבטמאה". לּמקּדׁש ְְְְְְִִִִֶַַָָָָֻיּכנסּו
ב "ּכיֿיהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא אחר, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָּבלׁשֹון
אלֿ ויצא מּקרהֿלילה טהֹור לאֿיהיה אׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹאיׁש

לּמחנה" i`)מחּוץ ,bk mixac)ּבאמרֹו ּכאן רצה . ְְֲִֶַַָָָָ
ׁשאמר ּכמֹו ׁשכינה, מחנה לּמחנה": ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָ"מחּוץ
ּתׁשּלחּום" לּמחנה "אלֿמחּוץ עצמּה: זֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָּבמצוה

(b ,d xacna)ּפסחים אלֿ(gq.)ּובגמרא "ויצא : ְְְִִֶָָָָָ
ּולׁשֹון ׁשכינה. מחנה זה ― לּמחנה" ְְֲֲִִֶֶֶַַַָמחּוץ
מןֿהּמחנה ויׁשּלחּו יׂשראל אתּֿבני "צו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמכלּתא:

ּב ּומּנין ּבעׂשה"; לֹומר:― ּתלמּוד לאֿתעׂשה? ְְֲֲִִֵֶַַַַַֹ

ּובספרי אתֿמחניהם". יטּמאּו vz`"ולא zyxt) ְְְְְֲִֵֵֶֶַַֹ
(my.עׂשה מצות ― לּמחנה אלֿמחּוץ ויצא :ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָ

― הע"ז ּכלֿטמאהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻ
לכלֿהּמקּדׁש ּכמֹוהּו(okynd)מּלהּכנס אׁשר , ְְְֲִִִֵֶַָָָָ

ycwnd)לּדֹורֹות ziaa)ניקנֹור מּׁשער ּכלֿהעזרה : ֲִִַַַָָָָָ
אמרֹו והּוא יׂשראל, עזרת ּתחּלת ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָולפנים,

אתֿמחניהם" יטּמאּו "ולא ּכלֹומר:(my)יתעּלה: ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַֹ
מּכֹות ּובגמרא ׁשכינה. "הּבא(ci:)מחנה אמרּו: ְְְֲִִֶַַַָָָָָ

ענׁש אזהרה: ּוכתיב ענׁש ּכתיב טמא הּמקּדׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹאל
ונכרתה" טּמא ה' "אתֿמקּדׁש ―(kÎbi ,hi my); ְְְְִִִֵֶַָ

אתֿמחניהם". יטּמאּו "ולא ― ְְְְֲֵֶֶַַַָָֹאזהרה
מןֿ ויׁשּלחּו יׂשראל אתּֿבני "צו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּובּמכלּתא:

a)הּמחנה" ,d my)?ּבלאֿתעׂשה ּומּנין ―ּבעׂשה. ְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַֹ
נכּפל ּוכבר אתֿמחניהם". יטּמאּו "ולא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹאמר:
ּבּיֹולדת: אמרֹו והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ּבענין ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָהּלאו

תבא" לא c)"ואלֿהּמקּדׁש ,ai `xwie)ּובספרא ְְְְִִֶַָָָֹֹ
אתּֿבניֿיׂשראל "והּזרּתם ׁשּנאמר: "לפי ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאמרּו:

ימתּו" ולא l`)מּטמאתם ,eh my)ּבין אני ׁשֹומע ְְֲִִֵֵַָָָֹֻֻ
הּנֹוגע ּגם ּכלֹומר: ― מאחֹוריו" ּבין ְֲִֵֵֵַַַַָמּתֹוכֹו
― ּכרת מתחּיב טמא ּכׁשהּוא מאחֹוריו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבּמקּדׁש
תבא". לא "ואלֿהּמקּדׁש ּבּיֹולדת: לֹומר ְְְִֶֶֶַַַַָָֹֹּתלמּוד
ׁשוה טמאים ׁשאר ודין הּיֹולדת ׁשּדין נתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָוׁשם

ּבספרא אמרּו ועֹוד `zenÎixg)ּבזה. zyxt)על , ְְְְִֶַָָָ
ירחץ לא ּובׂשרֹו יכּבס לא "ואם יתעּלה: ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹאמרֹו

עונֹו" fh)ונׂשא ,fi my)רחיצת על ּכיצד? "הא : ְְֲִֵַַַָָָֹ
ugx)ּגּופֹו `l m`)ּבגדיו ּכּבּוס ועל ּכרת, ענּוׁש ―ְְִֵַָָָָ

ּבטמאת אּלא מדּבר ׁשאינֹו ּומּנין ּבארּבעים. ―ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻ
נתּבאר ּוכבר וכּו'". וענׁש הזהיר וקדׁשיו, ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָמקּדׁש
ּכרת: חּיב ― מזיד הּוא אם זה, לאו על ִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהעֹובר
ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ְְְְִֵֵֶַַָָואם
נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מּמצות ע"ב ּבמצוה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָֹׁשּבארנּו

ּובהֹוריֹות ׁשבּועֹות ּבריׁש זֹו מצוה (h.)ּדיני ְְְְִִֵֵָָ
ּבזבחים.(a.)ּוכרתֹות מקֹומֹות ּובכּמה ְְְְִִֵַָָ

― הע"ח ּכלֿטמאהּמצוה ׁשהזהר (aexהאזהרה ְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻ
(mi`nhdּכמֹוהּו אׁשר לוּיה למחנה מּלהּכנס ,ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָ

מּסכת ּבריׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו הּבית, הר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַלּדֹורֹות:
g)ּכלים dpyn ` wxt)ּכניסת אּסּור נתּבאר וׁשם , ְְְִִִִֵֵַָָ

הּוא זה ּבלאו ׁשּבא והּכתּוב הּבית להר ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָהּטמאים
אלּֿתֹו יבא "לא מקרהֿלילה: טמא על ְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹאמרֹו
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i`)הּמחנה" ,bk mixac)ּפסחים ,(gq.)ּובגמרא ְְֲִִֶַַָָָ
לּמחנה" אלֿמחּוץ "ויצא ּגםּֿכן: ―(my)אמרּו ְְֲִֵֶֶַַַָָָ

ל"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשכינה, מחנה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָזה
זה ― הּמחנה" אלּֿתֹו יבא "ולא עׂשה; ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָֹֹֹמּמצות

מתקיף לוּיה, ואימא(dywn)מחנה רבינא: ליּה ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָ
ואידי (weqt)אידי od ik ,ile` ,xen`)(זה והן זה ְִִֵֵ

ולאֿתעׂשה? ּבעׂשה עליו ולעבֹור ׁשכינה, ְְְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָֹּבמחנה
היה ּכלֹומר: ,אלּֿתֹו יבֹוא ולא קרא נכּתב ּכן ְְְְִִֵֶַָָָָֹֹאם
לּמה "הּמחנה" ― ּתֹוכֹו אל יבֹוא ולא לֹומר: ְֲֶֶַַַָָָֹלֹו
לוּיה. מחנה והיא אחרת, מחנה לֹו לּתן ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָלי?
ּולׁשֹון הּמחנה. ּתֹו אל יבֹוא לא ּבּה ׁשּגם ְְֲֶֶֶַַַַָָֹּכלֹומר

זֹו(my)ספרי ― הּמחנה" אלּֿתֹו יבא "לא : ְֲִֵֶֶַַָֹֹ
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר לאֿתעׂשה. ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹמצות

ּבפרּוׁשנּו. ּכלים מּסכת ְְִֵֵֵֵֶֶַּבריׁש

ה'תשע"א אלול א' רביעי יום

.ÂÚ .‰Ú ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‡Ú .Ú .ËÒ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Î ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הע"ה טמאהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ
יתעּלה אמרֹו והּוא טמא, ּכׁשהּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָמּלעבֹוד,
יחּללּו ולא בניֿיׂשראל מּקדׁשי "ויּנזרּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹֹלּכהנים:

קדׁשי" a)אתֿׁשם ,ak `xwie)מּסנהדרין ט' ּובפרק ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָ
(:bt)?ּבמיתה ׁשהּוא ׁשּׁשּמׁש לטמא "מּנין ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָאמרּו:

ולא וגֹו' ויּנזרּו ואלּֿבניו אלֿאהרן ּדּבר ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹּדכתיב:
יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו אחר: ּבמקֹום ואמר ְְְְְְִֵֵַַַַָָֻיחּללּו".

(h ,my)ּכ ׁשמים, ּבידי מיתה החּלּול ׁשאֹותֹו ְִִִִֵֵֶַַָָָּכׁשם
חּללּו אם קדׁשי" אתֿׁשם יחּללּו "ולא אמרֹו: ְְְְְְִִִֵֶַָָָֹּכאן
ׁשמים. ּבידי מיתה חּיבין ― ּבטמאה ְְְְִִִִֵַָָָָָָֻועבדּו

― הע"ו יֹוםהּמצוה טבּול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻ
(ynyd drwy `l oiicr j` ez`nehn lah)

ׁשּיעריב עד טהר, ׁשּכבר אףֿעלּֿפי ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָמּלעבֹוד,
"ולא הּכהנים: על יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִֶַַַָֹֹׁשמׁשֹו,

אלהיהם" ׁשם e)יחּללּו ,`k my)לאו על והעֹובר ְְְֱֵֵֵֶַַָָֹ
טבּול ּכלֹומר: ― ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― ְְִִִֵֶַַַָָָזה
מפרׁש ּפסּוק ּבֹו נאמר לא וזה ׁשּׁשּמׁש: ְְֱִֵֶֶֶַָָֹֹיֹום
ט' ּובפרק מקּבל. ּפרּוׁש הּוא אּלא ְְֵֶֶֶַָָָֻּבּתֹורה,

יתעּלה:(bt:)מּסנהדרין אמרֹו ּבפרּוׁש אמרּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָ
אלהיהם" ׁשם יחּללּו ולא לאלהיהם יהיּו ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַֹֹֹֹ"קדׁשים

(my)ׁשּכבר לפי ― לטמא ענין אינֹו "אם אמרּו: ,ְְְְְִִִֵֵֶָָָָ
ויליף ׁשּׁשּמׁש. יֹום לטבּול ענין ּתנהּו ― ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָנתּבאר

("deey dxfb"a cnlp)חּלּול myחּלּול dn :dnexzn) ִִ
(o`k s` dzina.מיתה מחּיבי מכלל ׁשם ּומנּוהּו ."ְְְִִֵַָָָֻ

― הכ"ד ּבלבדהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
להּכנס ׁשּיצטרכּו ּכלּֿפעם ורגליהם ידיהם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלרחץ
קּדּוׁש מצות היא וזֹו ― לעבֹודה לקרב אֹו ְְְֲִִִִֵַַָָָֹלהיכל
אהרן "ורחצּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ורגלים, ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָֹידים
אלֿ ּבבאם ואתֿרגליהם אתֿידיהם מּמּנּו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹּובניו

מֹועד" kÎhi)אהל ,l zeny)זֹו עׂשה ּומצות . ְֲִֵֵֶַֹ
ּכלֹומר: ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב עליה ְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהעֹובר
ורגלים ידים רחץ לא אם ּבּמקּדׁש ׁשּׁשּמׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּכהן
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב ―ְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

ימתּו" ולא מים ּדיני(my)"ירחצּו נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲֲִִִִֵַָָָֹֻ
מּזבחים ב' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו jli`e)מצוה :hi). ְְְְִִִִֵֶֶָָ

― הס"ט מּוםהּמצוה ּבעל ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹֻ
ּובין הּמזּבח, ּכלֹומר: ּבכללּותֹו, להיכל ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמּלהּכנס
אמרֹו והּוא וההיכל, והאּולם ולּמזּבח, ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָהאּולם
לא ואלֿהּמזּבח יבא לא אלֿהּפרכת א" ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹיתעּלה:

וגֹו'" bk)יּגׁש ,`k `xwie)ּבריׁש נתּבאר ּוכבר , ְְְְִִֵֵַָָ
h)טהרֹות dpyn ` wxt milk)האּולם ׁשּמּבין ְִֵֶָָָ

ּופרּועי מּומין לבעלי אסּור ּכלֿההיכל עם ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָולּמזּבח
ּבספרא ּגם ונתּבאר לׁשם. להּכנס (zyxtראׁש ְְְְְְִִִֵֵַָָָָֹ

(my xen`אלֿהּפרכת" והם: אּלּו, לאוין ְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּׁשני
אחד יסּפיק לא יּגׁש", לא ואלֿהּמזּבח יבא ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹלא
להׁשלמת צריכים ּוׁשניהם האחר מּבלעדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמהן
ׁשאסּור הּמקֹום הגּבלת והּוא אחד, ּבענין ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָהּדין
מןֿהּמזּבח ונכנס ׁשהּזיד ּומי אליו. להּכנס ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלהם
לֹוקה. ― עבֹודה לׁשם ׁשּלא אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֶֶָֹולפנים,

― ׁשבעים הּמׁשלימה ׁשהזהרהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
מּום "אׁשר(reaw)ּבעל אמרֹו: והּוא מּלעבֹוד, ְְֲֲִֶַַַָ

יקרב" לא מּום בֹו fi)יהיה ,my)הּכּונה לא, ּבזה: ְְִִֶֶַַַָָָֹֹ
וכ לֹוקה. ― מּום ּבעל ּוכׁשעֹובד לעבֹודה; ְְְֲִֵֶֶַַַָָָיקרב

ּבספרא `xen)אמרּו zyxt)מּום ּבעל "אין : ְְְִֵַַָָ
ּבאזהרה". אּלא ְְְִֶַָָָָּבמיתה

― הע"א מּוםהּמצוה ּבעל ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָֻ
הּמּום אֹותֹו ּבֹו ׁשּיׁש ּכלֿזמן מּלעבֹוד (enkעֹובר ְֲִֵֵֶַַַָ

(mixaerd minendn mdl dnecde ztlide axbd,

לא מּום אׁשרּֿבֹו "ּכלֿאיׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְֲִִֶֶַָָֹוהּוא
gi)יקרב" ,my)ספרא ּולׁשֹון ,(my)יהיה "אׁשר : ְְְְֲִִִֶֶָָ

מּנין? עֹובר מּום קבּוע, מּום אּלא לי אין מּום", ִִִֵֵֶַַָָבֹו
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i`)הּמחנה" ,bk mixac)ּפסחים ,(gq.)ּובגמרא ְְֲִִֶַַָָָ
לּמחנה" אלֿמחּוץ "ויצא ּגםּֿכן: ―(my)אמרּו ְְֲִֵֶֶַַַָָָ

ל"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשכינה, מחנה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָזה
זה ― הּמחנה" אלּֿתֹו יבא "ולא עׂשה; ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָֹֹֹמּמצות

מתקיף לוּיה, ואימא(dywn)מחנה רבינא: ליּה ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָ
ואידי (weqt)אידי od ik ,ile` ,xen`)(זה והן זה ְִִֵֵ

ולאֿתעׂשה? ּבעׂשה עליו ולעבֹור ׁשכינה, ְְְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָֹּבמחנה
היה ּכלֹומר: ,אלּֿתֹו יבֹוא ולא קרא נכּתב ּכן ְְְְִִֵֶַָָָָֹֹאם
לּמה "הּמחנה" ― ּתֹוכֹו אל יבֹוא ולא לֹומר: ְֲֶֶַַַָָָֹלֹו
לוּיה. מחנה והיא אחרת, מחנה לֹו לּתן ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָלי?
ּולׁשֹון הּמחנה. ּתֹו אל יבֹוא לא ּבּה ׁשּגם ְְֲֶֶֶַַַַָָֹּכלֹומר

זֹו(my)ספרי ― הּמחנה" אלּֿתֹו יבא "לא : ְֲִֵֶֶַַָֹֹ
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר לאֿתעׂשה. ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹמצות

ּבפרּוׁשנּו. ּכלים מּסכת ְְִֵֵֵֵֶֶַּבריׁש

ה'תשע"א אלול א' רביעי יום

.ÂÚ .‰Ú ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‡Ú .Ú .ËÒ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Î ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הע"ה טמאהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ
יתעּלה אמרֹו והּוא טמא, ּכׁשהּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָמּלעבֹוד,
יחּללּו ולא בניֿיׂשראל מּקדׁשי "ויּנזרּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹֹלּכהנים:

קדׁשי" a)אתֿׁשם ,ak `xwie)מּסנהדרין ט' ּובפרק ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָ
(:bt)?ּבמיתה ׁשהּוא ׁשּׁשּמׁש לטמא "מּנין ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָאמרּו:

ולא וגֹו' ויּנזרּו ואלּֿבניו אלֿאהרן ּדּבר ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹּדכתיב:
יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו אחר: ּבמקֹום ואמר ְְְְְְִֵֵַַַַָָֻיחּללּו".

(h ,my)ּכ ׁשמים, ּבידי מיתה החּלּול ׁשאֹותֹו ְִִִִֵֵֶַַָָָּכׁשם
חּללּו אם קדׁשי" אתֿׁשם יחּללּו "ולא אמרֹו: ְְְְְְִִִֵֶַָָָֹּכאן
ׁשמים. ּבידי מיתה חּיבין ― ּבטמאה ְְְְִִִִֵַָָָָָָֻועבדּו

― הע"ו יֹוםהּמצוה טבּול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻ
(ynyd drwy `l oiicr j` ez`nehn lah)

ׁשּיעריב עד טהר, ׁשּכבר אףֿעלּֿפי ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָמּלעבֹוד,
"ולא הּכהנים: על יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִֶַַַָֹֹׁשמׁשֹו,

אלהיהם" ׁשם e)יחּללּו ,`k my)לאו על והעֹובר ְְְֱֵֵֵֶַַָָֹ
טבּול ּכלֹומר: ― ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― ְְִִִֵֶַַַָָָזה
מפרׁש ּפסּוק ּבֹו נאמר לא וזה ׁשּׁשּמׁש: ְְֱִֵֶֶֶַָָֹֹיֹום
ט' ּובפרק מקּבל. ּפרּוׁש הּוא אּלא ְְֵֶֶֶַָָָֻּבּתֹורה,

יתעּלה:(bt:)מּסנהדרין אמרֹו ּבפרּוׁש אמרּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָ
אלהיהם" ׁשם יחּללּו ולא לאלהיהם יהיּו ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַֹֹֹֹ"קדׁשים

(my)ׁשּכבר לפי ― לטמא ענין אינֹו "אם אמרּו: ,ְְְְְִִִֵֵֶָָָָ
ויליף ׁשּׁשּמׁש. יֹום לטבּול ענין ּתנהּו ― ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָנתּבאר

("deey dxfb"a cnlp)חּלּול myחּלּול dn :dnexzn) ִִ
(o`k s` dzina.מיתה מחּיבי מכלל ׁשם ּומנּוהּו ."ְְְִִֵַָָָֻ

― הכ"ד ּבלבדהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
להּכנס ׁשּיצטרכּו ּכלּֿפעם ורגליהם ידיהם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלרחץ
קּדּוׁש מצות היא וזֹו ― לעבֹודה לקרב אֹו ְְְֲִִִִֵַַָָָֹלהיכל
אהרן "ורחצּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ורגלים, ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָֹידים
אלֿ ּבבאם ואתֿרגליהם אתֿידיהם מּמּנּו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹּובניו

מֹועד" kÎhi)אהל ,l zeny)זֹו עׂשה ּומצות . ְֲִֵֵֶַֹ
ּכלֹומר: ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב עליה ְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהעֹובר
ורגלים ידים רחץ לא אם ּבּמקּדׁש ׁשּׁשּמׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּכהן
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב ―ְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

ימתּו" ולא מים ּדיני(my)"ירחצּו נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲֲִִִִֵַָָָֹֻ
מּזבחים ב' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו jli`e)מצוה :hi). ְְְְִִִִֵֶֶָָ

― הס"ט מּוםהּמצוה ּבעל ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹֻ
ּובין הּמזּבח, ּכלֹומר: ּבכללּותֹו, להיכל ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמּלהּכנס
אמרֹו והּוא וההיכל, והאּולם ולּמזּבח, ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָהאּולם
לא ואלֿהּמזּבח יבא לא אלֿהּפרכת א" ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹיתעּלה:

וגֹו'" bk)יּגׁש ,`k `xwie)ּבריׁש נתּבאר ּוכבר , ְְְְִִֵֵַָָ
h)טהרֹות dpyn ` wxt milk)האּולם ׁשּמּבין ְִֵֶָָָ

ּופרּועי מּומין לבעלי אסּור ּכלֿההיכל עם ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָולּמזּבח
ּבספרא ּגם ונתּבאר לׁשם. להּכנס (zyxtראׁש ְְְְְְִִִֵֵַָָָָֹ

(my xen`אלֿהּפרכת" והם: אּלּו, לאוין ְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּׁשני
אחד יסּפיק לא יּגׁש", לא ואלֿהּמזּבח יבא ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹלא
להׁשלמת צריכים ּוׁשניהם האחר מּבלעדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמהן
ׁשאסּור הּמקֹום הגּבלת והּוא אחד, ּבענין ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָהּדין
מןֿהּמזּבח ונכנס ׁשהּזיד ּומי אליו. להּכנס ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלהם
לֹוקה. ― עבֹודה לׁשם ׁשּלא אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֶֶָֹולפנים,

― ׁשבעים הּמׁשלימה ׁשהזהרהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
מּום "אׁשר(reaw)ּבעל אמרֹו: והּוא מּלעבֹוד, ְְֲֲִֶַַַָ

יקרב" לא מּום בֹו fi)יהיה ,my)הּכּונה לא, ּבזה: ְְִִֶֶַַַָָָֹֹ
וכ לֹוקה. ― מּום ּבעל ּוכׁשעֹובד לעבֹודה; ְְְֲִֵֶֶַַַָָָיקרב

ּבספרא `xen)אמרּו zyxt)מּום ּבעל "אין : ְְְִֵַַָָ
ּבאזהרה". אּלא ְְְִֶַָָָָּבמיתה

― הע"א מּוםהּמצוה ּבעל ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָֻ
הּמּום אֹותֹו ּבֹו ׁשּיׁש ּכלֿזמן מּלעבֹוד (enkעֹובר ְֲִֵֵֶַַַָ

(mixaerd minendn mdl dnecde ztlide axbd,

לא מּום אׁשרּֿבֹו "ּכלֿאיׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְֲִִֶֶַָָֹוהּוא
gi)יקרב" ,my)ספרא ּולׁשֹון ,(my)יהיה "אׁשר : ְְְְֲִִִֶֶָָ

מּנין? עֹובר מּום קבּוע, מּום אּלא לי אין מּום", ִִִֵֵֶַַָָבֹו
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לא מּום אׁשרּֿבֹו "ּכלֿאיׁש לֹומר: ּתלמּוד ―ְֲִֶַַָֹ
― עֹובר ּבמּום ועבד עבר אם הּוא וגם ְְְְִִֵַַַָָָיקרב".
עֹוברין מּומין זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִִֵֶָָָלֹוקה.

מּבכֹורֹות ז' ּבפרק קבּועין, ּומּומין אדם .(bn.)ׁשל ְְְִִִֶֶֶָָ

ה'תשע"א אלול ב' חמישי יום
יוםחמישֿישישיב'ֿג'אלול

.‡Ò ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .„Ú ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚ˆ .·ˆ .‡ˆ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הע"ד מּלעבֹוד.הּמצוה הּזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
אהרן, מּזרע ׁשאינֹו לכלֿמי "זר" ּבאמרי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכּונתי
אליכם" לאֿיקרב "וזר יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹוהּוא

(c ,gi xacna)זה לאו על ׁשהעֹובר הּכתּוב ּופרׁש .ֵֵֵֶֶַַָָָ
הּקרב "והּזר אמרֹו: והּוא ׁשמים. ּבידי מיתה ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָחּיב

f)יּומת" my)ספרי ּולׁשֹון ,(my gxw zyxt): ְְִֵָ
ׁשמענּו, ענׁש לעבֹודה. ― יּומת" הּקרב ְְֲֵֶַַַָָָָָָֹ"והּזר

לֹומר ּתלמּוד ׁשמענּו? לא יקרבאזהרה לא "וזר : ְְְְְִַַַַַָָָָֹֹ
זה, ּבענין והענׁש האזהרה נכּפלה ּוכבר ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאליכם".
אלֿאהל יׂשראל ּבני עֹוד "ולאֿיקרבּו אמרֹו: ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָֹֹוהּוא

למּות" חטא לׂשאת ak)מֹועד ,my)נתּבאר ּוכבר ְְְִֵֵֵֵָָָָ
יֹומא מיתה(ck.)ּבגמרא הּזר חּיב עבֹודֹות אּלּו ְֲִִֵַַָָָָָָ

עליהן חּיב זר עבֹודֹות "ארּבע ואמרּו: ְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַָָָעליהן
הּיין, ונּסּו והקטרה, זריקה, הן: ואּלּו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָמיתה

וׁשם הּמים". ונּסּו(`nei zkqna)האחרֹון ּובפרק ְְְֲִִֶֶַַַָָ
זבחים זֹו.(biw:)מּמּסכת מצוה ּדיני התּבארּו ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ

― הס"א ּכלֿהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
מןֿהּמּומים ּתמים ּבמינֹו, ׁשלם ׁשּנקריב ְְְִִִִִֵֶַַָָָָקרּבן
מּומים. ׁשהם ּובּמסרת ּבּכתּוב נאמר ֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשעליהם

לרצֹון" יהיה "ּתמים יתעּלה: אמרֹו (xwie`והּוא ְְְְְִִִֶֶַָָָ
(`k ,akספרא `xen)ּולׁשֹון zyxt)יהיה "ּתמים : ְְְִִִֶָָ

ׁשּיינֹות ראיה, הביאּו ּוכבר עׂשה" מצות ― ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָלרצֹון
הּטּוב ּבתכלית יהיּו וסלּתם וׁשמנם ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָהּנסכים
"ּתמימם יתעּלה: מאמרֹו מּכלֿקלקּול, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָוהּׁשלמּות

ונסּכיהם" l`)יהיּוֿלכם ,gk xacna)ּוכבר ְְְְִִֵֶֶָָ
מּמנחֹות ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(ft.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

― הצ"א מּלהקּדיׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא מזּבח, לגּבי מּומין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹּבעלי

תקריבּו" לא מּום k`)אׁשרּֿבֹו ,ak `xwie)ּולׁשֹון , ְְֲִֶַֹ
my)ספרא xen` zyxt)לא מּום אׁשרּֿבֹו "ּכל : ְֲִֶָֹֹ

ּתקּדיׁש. ּבל מּׁשּום ― ְְִִִַַַתקריבּו"

― הצ"ב מּלׁשחֹוטהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
יתעּלה אמרֹו והּוא קרּבן, לׁשם מּומין ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָּבעלי

לה'" אּלה "לאֿתקריבּו מּומין: ak)ּבבעלי my), ְְֲִִֵֵֶַַַֹ
מּׁשּום ― לה'" אּלה "לאֿתקריבּו ספרא: ְְְִִִֵֶַַָֹּולׁשֹון

ּתׁשחֹוט. ְִַּבל

― הצ"ג ּדםהּמצוה מּלזרֹוק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
הּמז ּגּבי על מּומין יתעּלהּבעלי אמרֹו והּוא ּבח, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָ

לה'" "לאֿתקריבּו ּגם: מּומין ck)ּבבעלי ,my), ְְֲִִֵַַַַֹ
ּבעלי ּדם זריקת על מזהיר זה ׁשּלאו ּבּקּבלה ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּובא
ורּבי הלכה. וכן קּמא, ּתּנא ּדעת וזהּו ― ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָמּומין
מזהיר אינֹו זה ׁשּלאו אֹומר, יהּודה ּברּבי ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָיֹוסי

ּבספרא אמרם והּוא ּדם. קּבלת על (zyxtאּלא ְְְְִֶַַַָָָָָָ
(xen`ּתקּבל ּבל מּׁשּום ― לה'" "לאֿתקריבּו :ְְִִֵַַַַֹ

ּתמּורה ּובגמרא קּמא(f.)אתֿהּדם. לתּנא אמרּו: ְְְְִֶַַַָָָָָָָ
ליּה מּבעי לי? למה לה'", "לאֿתקריבּו (`mהאי ְְְִִִֵֵַַַָֹ

(cgein weqt mikixvy iptnוהא ― ּדמים ְְִִִַָָלזריקת
ליּה iehiadn)נפקא z`f cenll yi ixd)מ"על ְֵֵַָָ

לאֿ "ואּׁשה עֹוד: מּמהּֿׁשאמר ּכלֹומר: ְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹהּמזּבח"?
לה'" עלֿהּמזּבח מהם ak)תּתנּו ,my)ׁשּמׁשמע , ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַ

מהם? יהיה לא הּמזּבח ּגּבי על ּׁשּיּנתן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּכלֿמה
מׁשּתעי הכי ּדקרא ארחיּה aezkdוהׁשיב: jxc jk) ְְְְִִִֵֵֵֵָָָֹ

(`hazdlֿלא "ואּׁשה ׁשהּוא זה ׁשּלאו ּכלֹומר: ,ְְִֶֶֶֶַָֹ
ּבהקטר אּלא ּבא לא עלֿהּמזּבח" מהם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹתּתנּו

ּתלמד ואל mcd)אּסּורין, zwixf xeqi`)ּבאמרֹו ְְְְִִִַַָ
ּכי ,ּבכ אּלא הּלׁשֹון יסּתּדר ׁשּלא לפי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ"הּמזּבח",
― ּבלבד תּתנּו" לא "ואּׁשה לֹומר: לֹו היה ְְְִִִֵֶַַַָָֹהיא
מּכלֿמה נתּבאר הּנה הּדּבּור! יׁשלם לא ּבזה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻהרי
על אזהרה ― לה' לאֿתקריבּו ׁשאמרֹו: ְְְִֶֶַַַַַָָָָֹּׁשּקדם

הּדם. ְִַַָזריקת

ה'תשע"א אלול ג' שישי יום

.‰ˆ .„ˆ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
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― הצ"ד מּלהקטירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
"ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא מּומין, ּבעלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָאמּורי

עלֿהּמזּבח" מהם ak)לאֿתּתנּו ,ak `xwie)ּולׁשֹון ְְְִִֵֵֶַַַֹ
`xen)ספרא zyxt)― מהם" לאֿתּתנּו "ואּׁשה : ְְְִִִֵֶֶָֹ

מּנין ּכּלם, אּלא לי אין "לאֿתּתנּו", החלבים; ְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹֻאּלּו
אף "מהם", לֹומר: ּתלמּוד ― מקצתם ְְִֵֶַַַַָָאף
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― מּום ּבעל ׁשהּמקריב ל נתּבאר הּנה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָמקצתם.
אם אמּורים? ּדברים ּבּמה לאוין, ארּבעה על ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָעֹובר
נעׂשה אם אבל אחד: לאו אמּורין הקטר ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָנעׂשה
ּכאן המדּבר זה ּתּנא ׁשעֹוׂשה ּכמֹו לאוין ׁשני ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹותם
ׁשהּוא לפי לאוין, ּבחמּׁשה עֹובר יהיה הרי ―ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָ

ענין האמּורין מקצת envr)עֹוׂשה ipta)וכּלם ְְְִִִֵֶָָָָֻ
אףֿעלּֿפי מקצתן, אף "מהם" ׁשאמר ּכמֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָענין,
על לֹוקין סֹובר הּזה ׁשהּתּנא הרי אחד. לאו ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

ּבספרא אמר לפיכ ׁשּבכללּות :(my)לאו ְְְְִִִֶַָָָָָ
מּׁשּום עֹובר ― לּמזּבח מּום ּבעל ְְִִִֵֵַַַַַַ"הּמקּדיׁש
ּבל ּתׁשחֹוט, ּבל ּתקּדיׁש, ּבל מּׁשּום ּדברים: ְְְֲִִִִִַַַַָָחמּׁשה
ּתקטיר ּבל אתֿהחלב, ּתקטיר ּבל אתֿהּדם, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּתזרֹוק

ּתמּורה ּובגמרא "הּמעלה(f:)מקצתֹו". אמרּו: ְְְְֲִִֶַַָָָָָ
אּבּיי: אמר ― הּמזּבח לגּבי מּומין ּבעלי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָאיברי
ּתקטיר ּבל ּומּׁשּום ּכּלֹו, ּתקטיר ּבל מּׁשּום ְְִִִִֶַַַַֻלֹוקה
ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין אמר: רבא .מקצתֹו; ְְִִִֵֶַַָָָָָָ

ax`)מתיבי zhiy lr zeywdl yi)הּמקּדיׁש" : ְִִֵֵַַ
חמּׁשה מּׁשּום עֹובר ― הּמזּבח לגּבי מּומין ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָּבעלי

אלמא epi`x)ׁשמֹות". dpd)לאו על לֹוקין ְִֵַַַָ
ׁשּזה ל נתּבאר הּנה ּדרבא". ּתיּובּתא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשּבכללּות?
חמּׁשה, נעׂשּו ׁשהם ― ּבחמּׁשה עֹובר ֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָהאֹומר:
ּולפיכ ׁשּבכללּות, לאו על ׁשּלֹוקין סברתֹו ְְְְִִִִֶֶַָָָָָלפי
וזהּו ׁשמֹות, ּבׁשני ּומקצתן ּכּלן הּכֹולל הּלאו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻמֹונה
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבכלֿמקֹום אּבּיי ּבדעת ְְְְְְֵֵֶַַַַַַָָָֻהמפרסם
זה. למאמר ׁשּקדמּו מןֿהּכללים הּתׁשיעי ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָּבּכלל
ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין ׁשאֹומר: לרבא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָאבל
ּכמֹו ההקטר על אחת מלקּות אּלא חּיב אינֹו ―ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָ
אין הּנכֹון: ׁשהּכלל אצלנּו נתּברר ּוכבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנזּכר.
ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּבכללּות. לאו על ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָלֹוקין

הּתׁשיעי,(bq.)סנהדרין ּבּכלל ׁשהדּגמנּו ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָ
ׁשּבאר ּכמֹו ּבלבד לאוין ארּבעה יהיּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּולפיכ
מּום ּבעל והקריב ׁשהקּדיׁש ׁשּמי נמצא ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָהּכתּוב,
אּלּו, לאוין ארּבעה על מלקּיֹות ארּבע לֹוקה ―ְְְִִֵֶַַַַַָָָ
ּבבעל אמּורים הּללּו וכלֿהּלאוין ׁשּבארנּו. ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָּכמֹו
וקלּוט, "ׂשרּוע, ואמר: ׁשהדּגים ּכמֹו קבּוע, ְְְְִִֶַַַָָָָמּום

וכרּות" ונתּוק, וכתּות, ,ּומעּו(ckÎbk ,my)ֿׁשּכל . ְְְֶָָָָָ
ּכלֿמּומי נתּבארּו ּוכבר קבּועין. מּומין ְְְֲִִִֵֵָָָאּלּו
וכן מּבכֹורֹות. ו' ּבפרק והעֹובר, הּקבּוע ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָּבהמה,
המיחדֹות אּלּו לאוין ארּבעת הלכֹות ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֻנתּבארּו

ּבמּסכת מפּזרים ּבמקֹומֹות מּום, ּבעל ְְְְְִִֶֶַַַַַָָֻּבהקרבת
ּתמּורה. ּומּסכת ְְִֶֶַָָזבחים

― הצ"ה מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
תֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא עֹובר, מּום ְְְְִֵֵַַָָּבעל
בֹו יהיה אׁשר וׂשה ׁשֹור אלהי לה' ְְֱֲִִֶֶֶֶַַָֹֹ"לאֿתזּבח

וגֹו'" `)מּום ,fi mixac)ׁשּבבעלי ּבספרי ונתּבאר , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָ
אם לֹוקה, זה על וגם מדּבר. הּכתּוב עֹוברין ְְְִִִֵֶֶַַַַָמּומין

והקריבֹו. ְְִִַָעבר

ה ―הּמצוה מּלהקריבצ"ו ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
נאמר ולא מּומין, ּבעלי הם אם הּגֹוים ְְְֲִִִֵֵַַַָֹֹקרּבנֹות
אמרֹו והּוא מּום, ּבעל ּבעדֹו יקרב ּגֹוי ׁשהּוא ְְְֲֵֶַַַַָָֻּכיון
אתֿלחם תקריבּו לא ּבןֿנכר "ּומּיד ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹיתעּלה:

מּכלֿאּלה" dk)אלהיכם ,ak `xwie)ׁשעבר ּומי . ֱִִֵֵֶֶֶַָָֹ
ּכן. ּגם לֹוקה ― ְְִִֵֶַוהקריבֹו

― הצ"ז מּוםהּמצוה מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
ּבּקדׁשים. מּום מּטיל הּנקרא: וזהּו ְְֳֳִִִִֶַַַַָָָּבּקדׁשים,
ּובתנאי לֹוקה, ― ּבּקדׁשים מּום ְְֳִִִֶַַַַָָוכלֿהּמּטיל

ּדחזי קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן זה (lqtyׁשּיהא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
(ie`x didy xacּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְִִֵֶָָָָָלקרּבן,

זרה ּבּקרּבן:(bi:)עבֹודה ּבאמרֹו ּכ על הּלאו ּובא . ְְְֲַַַָָָָָָָָָ
יהיהּֿבֹו" לא k`)"ּכלֿמּום ,my):ספרא ּולׁשֹון , ְְְִִֶָָֹ

מּום. ּבֹו ּתּתן אל ― יהיהּֿבֹו" לא ְִִֵֶַָֹ"ּכלֿמּום

― הפ"ו מןֿהּמצוה לפּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַָ
ּומּתר לחּלין ויצא מּום ּבֹו ּׁשּנֹולד מה ְְֳִִֵֵֶַַַָָֻֻהּקדׁשים
ּבכלֿ "רק יתעּלה: אמרֹו והּוא ּולאכלֹו, ְְְְְְְֲִֶַַָָָָלׁשחטֹו
"אלהי ה' ּכברּכת בׂשר ואכלּת ּתזּבח נפׁש ְְְְְְְֱִִֶַַַַַַָָָָֹאּות

(eh ,ai mixac)ספרי d`x)ּולׁשֹון zyxt)רק" : ְְִֵַ
אּלא מדּבר אינֹו ― ּתזּבח נפׁש ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָּבכלֿאּות
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּיּפדּו". הּמקּדׁשין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻּבפסּולי
ּבכֹורֹות ּבמּסכת הּקדׁשים, ּפדיֹון ּכלֹומר: זֹו, ְְְְְֳִִִֶֶַַַָָמצוה

(.eh)ּותמּורה(.al)מחּלין מקֹומֹות (lw.)ּובכּמה ְְְִֵַָָֻ
.(hi:)ּומעילה(dÎc)וערכים ְֲִִַָָ

ה'תשע"א אלול ד' קודש שבת יום
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― מּום ּבעל ׁשהּמקריב ל נתּבאר הּנה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָמקצתם.
אם אמּורים? ּדברים ּבּמה לאוין, ארּבעה על ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָעֹובר
נעׂשה אם אבל אחד: לאו אמּורין הקטר ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָנעׂשה
ּכאן המדּבר זה ּתּנא ׁשעֹוׂשה ּכמֹו לאוין ׁשני ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹותם
ׁשהּוא לפי לאוין, ּבחמּׁשה עֹובר יהיה הרי ―ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָ

ענין האמּורין מקצת envr)עֹוׂשה ipta)וכּלם ְְְִִִֵֶָָָָֻ
אףֿעלּֿפי מקצתן, אף "מהם" ׁשאמר ּכמֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָענין,
על לֹוקין סֹובר הּזה ׁשהּתּנא הרי אחד. לאו ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

ּבספרא אמר לפיכ ׁשּבכללּות :(my)לאו ְְְְִִִֶַָָָָָ
מּׁשּום עֹובר ― לּמזּבח מּום ּבעל ְְִִִֵֵַַַַַַ"הּמקּדיׁש
ּבל ּתׁשחֹוט, ּבל ּתקּדיׁש, ּבל מּׁשּום ּדברים: ְְְֲִִִִִַַַַָָחמּׁשה
ּתקטיר ּבל אתֿהחלב, ּתקטיר ּבל אתֿהּדם, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּתזרֹוק

ּתמּורה ּובגמרא "הּמעלה(f:)מקצתֹו". אמרּו: ְְְְֲִִֶַַָָָָָ
אּבּיי: אמר ― הּמזּבח לגּבי מּומין ּבעלי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָאיברי
ּתקטיר ּבל ּומּׁשּום ּכּלֹו, ּתקטיר ּבל מּׁשּום ְְִִִִֶַַַַֻלֹוקה
ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין אמר: רבא .מקצתֹו; ְְִִִֵֶַַָָָָָָ

ax`)מתיבי zhiy lr zeywdl yi)הּמקּדיׁש" : ְִִֵֵַַ
חמּׁשה מּׁשּום עֹובר ― הּמזּבח לגּבי מּומין ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָּבעלי

אלמא epi`x)ׁשמֹות". dpd)לאו על לֹוקין ְִֵַַַָ
ׁשּזה ל נתּבאר הּנה ּדרבא". ּתיּובּתא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשּבכללּות?
חמּׁשה, נעׂשּו ׁשהם ― ּבחמּׁשה עֹובר ֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָהאֹומר:
ּולפיכ ׁשּבכללּות, לאו על ׁשּלֹוקין סברתֹו ְְְְִִִִֶֶַָָָָָלפי
וזהּו ׁשמֹות, ּבׁשני ּומקצתן ּכּלן הּכֹולל הּלאו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻמֹונה
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבכלֿמקֹום אּבּיי ּבדעת ְְְְְְֵֵֶַַַַַַָָָֻהמפרסם
זה. למאמר ׁשּקדמּו מןֿהּכללים הּתׁשיעי ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָּבּכלל
ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין ׁשאֹומר: לרבא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָאבל
ּכמֹו ההקטר על אחת מלקּות אּלא חּיב אינֹו ―ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָ
אין הּנכֹון: ׁשהּכלל אצלנּו נתּברר ּוכבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנזּכר.
ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּבכללּות. לאו על ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָלֹוקין

הּתׁשיעי,(bq.)סנהדרין ּבּכלל ׁשהדּגמנּו ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָ
ׁשּבאר ּכמֹו ּבלבד לאוין ארּבעה יהיּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּולפיכ
מּום ּבעל והקריב ׁשהקּדיׁש ׁשּמי נמצא ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָהּכתּוב,
אּלּו, לאוין ארּבעה על מלקּיֹות ארּבע לֹוקה ―ְְְִִֵֶַַַַַָָָ
ּבבעל אמּורים הּללּו וכלֿהּלאוין ׁשּבארנּו. ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָּכמֹו
וקלּוט, "ׂשרּוע, ואמר: ׁשהדּגים ּכמֹו קבּוע, ְְְְִִֶַַַָָָָמּום

וכרּות" ונתּוק, וכתּות, ,ּומעּו(ckÎbk ,my)ֿׁשּכל . ְְְֶָָָָָ
ּכלֿמּומי נתּבארּו ּוכבר קבּועין. מּומין ְְְֲִִִֵֵָָָאּלּו
וכן מּבכֹורֹות. ו' ּבפרק והעֹובר, הּקבּוע ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָּבהמה,
המיחדֹות אּלּו לאוין ארּבעת הלכֹות ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֻנתּבארּו

ּבמּסכת מפּזרים ּבמקֹומֹות מּום, ּבעל ְְְְְִִֶֶַַַַַָָֻּבהקרבת
ּתמּורה. ּומּסכת ְְִֶֶַָָזבחים

― הצ"ה מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
תֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא עֹובר, מּום ְְְְִֵֵַַָָּבעל
בֹו יהיה אׁשר וׂשה ׁשֹור אלהי לה' ְְֱֲִִֶֶֶֶַַָֹֹ"לאֿתזּבח

וגֹו'" `)מּום ,fi mixac)ׁשּבבעלי ּבספרי ונתּבאר , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָ
אם לֹוקה, זה על וגם מדּבר. הּכתּוב עֹוברין ְְְִִִֵֶֶַַַַָמּומין

והקריבֹו. ְְִִַָעבר

ה ―הּמצוה מּלהקריבצ"ו ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
נאמר ולא מּומין, ּבעלי הם אם הּגֹוים ְְְֲִִִֵֵַַַָֹֹקרּבנֹות
אמרֹו והּוא מּום, ּבעל ּבעדֹו יקרב ּגֹוי ׁשהּוא ְְְֲֵֶַַַַָָֻּכיון
אתֿלחם תקריבּו לא ּבןֿנכר "ּומּיד ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹיתעּלה:

מּכלֿאּלה" dk)אלהיכם ,ak `xwie)ׁשעבר ּומי . ֱִִֵֵֶֶֶַָָֹ
ּכן. ּגם לֹוקה ― ְְִִֵֶַוהקריבֹו

― הצ"ז מּוםהּמצוה מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
ּבּקדׁשים. מּום מּטיל הּנקרא: וזהּו ְְֳֳִִִִֶַַַַָָָּבּקדׁשים,
ּובתנאי לֹוקה, ― ּבּקדׁשים מּום ְְֳִִִֶַַַַָָוכלֿהּמּטיל

ּדחזי קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן זה (lqtyׁשּיהא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
(ie`x didy xacּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְִִֵֶָָָָָלקרּבן,

זרה ּבּקרּבן:(bi:)עבֹודה ּבאמרֹו ּכ על הּלאו ּובא . ְְְֲַַַָָָָָָָָָ
יהיהּֿבֹו" לא k`)"ּכלֿמּום ,my):ספרא ּולׁשֹון , ְְְִִֶָָֹ

מּום. ּבֹו ּתּתן אל ― יהיהּֿבֹו" לא ְִִֵֶַָֹ"ּכלֿמּום

― הפ"ו מןֿהּמצוה לפּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַָ
ּומּתר לחּלין ויצא מּום ּבֹו ּׁשּנֹולד מה ְְֳִִֵֵֶַַַָָֻֻהּקדׁשים
ּבכלֿ "רק יתעּלה: אמרֹו והּוא ּולאכלֹו, ְְְְְְְֲִֶַַָָָָלׁשחטֹו
"אלהי ה' ּכברּכת בׂשר ואכלּת ּתזּבח נפׁש ְְְְְְְֱִִֶַַַַַַָָָָֹאּות

(eh ,ai mixac)ספרי d`x)ּולׁשֹון zyxt)רק" : ְְִֵַ
אּלא מדּבר אינֹו ― ּתזּבח נפׁש ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָּבכלֿאּות
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּיּפדּו". הּמקּדׁשין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻּבפסּולי
ּבכֹורֹות ּבמּסכת הּקדׁשים, ּפדיֹון ּכלֹומר: זֹו, ְְְְְֳִִִֶֶַַַָָמצוה

(.eh)ּותמּורה(.al)מחּלין מקֹומֹות (lw.)ּובכּמה ְְְִֵַָָֻ
.(hi:)ּומעילה(dÎc)וערכים ְֲִִַָָ
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ּבגּופֹו זמן מחּסר מצות היא וזֹו מּזה, (lyּפחֹות ְְְְְִִִֶַַַָֻ
oic `edy "eilraa onf xqegn"n licadl .oaxwd

(xg`ימים ׁשבעת "והיה יתעּלה: אמרֹו והּוא .ְְְְְִִִֶַַָָָָ
לקרּבן" ירצה והלאה הּׁשמיני ּומּיֹום אּמֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּתחת

(fk ,ak `xwie),אחר ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְִִֵֶַַָָ
עםֿאּמֹו" יהיה ימים "ׁשבעת אמרֹו: (zenyוהּוא ְְְְִִִִִֶַָָ

(hk ,akקרּבן ּכלֿהּקרּבנֹות, את ּכֹוללת זֹו ּומצוה .ְְְִֶֶֶַַָָָָָ
ּומּמהֿ הּׁשֹונים. סּוגיהם על צּבּור, וקרּבן ְְִִִִֵֶַַַַָָיחיד
מׁשמע ― ירצה" והלאה הּׁשמיני "ּומּיֹום ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּׁשאמר:
האזהרה נתּבררה הּנה ירצה. לא לכן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּקדם
מּכלל הּבא לאו ׁשהּוא אּלא זמן; מחּסר ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻמּלהקריב
ׁשהקריב מי ׁשּכן עליו, לֹוקין אין ּולפיכ ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָעׂשה,
'אֹותֹו ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו לֹוקה, אינֹו זמן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֻמחּסר

t:)ואתּֿבנֹו' oileg)זמן למחּסר "הּנח נאמר: וׁשם , ְְְְְֱִֶֶַַַַַָֻ
נּתקֹו ed`yre)ׁשהּכתּוב ,e`ldn)ּוכבר לעׂשה". ְְֲִֵֶַַָָ

ּבספרא זֹו מצוה ּדיני `xen)נתּבארּו zyxt)ּובסֹוף ְְְְְֲִִִִֵָָָ
.(aiw:)זבחים ְִָ

― מאה הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
הּמזּבח, לגּבי ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמּלהקריב
ּומחיר זֹונה אתנן "לאֿתביא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹוהּוא

hi)ּכלב" ,bk mixac)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִֵֶֶָָָ
מּׁשהּו ׁשּמקריב ּומי ּתמּורה. מּמּסכת ו' ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָּבפרק
לֹוקה, זה הרי ― ּפסּול ׁשהּקרּבן אףֿעלּֿפי ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמהם

מּום. ּבעל ְִַַּכדין

― הצ"ח מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ

ּודבׁש zewizn)ׂשאר ea yiy e` ung ly xac) ְְַֹ
כלֿׂשאר "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמזּבח, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹלגּבי

לה'" אּׁשה מּמּנּו לאֿתקטירּו a,וכלּֿדבׁש `xwie) ְְְִִִֶֶַַַָֹ
(`iאחר ּבלׁשֹון זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר .ְְְְְִִֵֶַַַָָָָ

תעׂשה לא לה' ּתקריבּו אׁשר "ּכלֿהּמנחה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹואמר:
הּתׁשיעי(my)חמץ" ּבּכלל ּבארנּו ּוכבר . ְְְְִִֵֵַַַָָָ

ואינֹו אחת לֹוקה ― ּודבׁש ׂשאֹור ְְְְִֵֶֶַַַַַׁשהּמקריב
ּכמֹו ׁשּבכללּות לאו ׁשהּוא מּפני ׁשּתים, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָלֹוקה
ׁשּלאו לנּו נתּברר ׁשּכבר לפי ׁשם, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּבארנּו
ּבזה הּמׁשל אחת, עליו לֹוקין ְִִֶֶַַַָָָָָָׁשּבכללּות
ּדבׁש, הּמקריב וכן אחת, לֹוקה חמץ ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָׁשהּמקריב

ּכאחת. ּודבׁש חמץ הּמקריב ְְְְִֵֵֶַַַָָוכן

― הס"ב מלחהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָ
ּכלֿקרּבנ "על יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿקרּבן, ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָעם

מלח" bi)ּתקריב ,my)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ
ּבספרא xwie`)זֹו zyxt)ּבמנחֹות מקֹומֹות ּובכּמה ְְְְְִִַָָָ

(.`k).

― הצ"ט מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
תׁשּבית "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא מלח, ּבלי ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹקרּבן

"אלהי ּברית מּלהׁשּבית(my)מלח מּׁשהזהיר ּכי , ְְְְֱִִִִִִִֶֶֶַַֹ
ּתפל להקריב ׁשאסּור מׁשמע elהּמלח oi`y) ְְְִֵֶֶַַַַַָָ

(mrhקרּבן ּכלֹומר ― ּתפל ּדבר איזה והּמקריב ,ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. חּיב ― מנחה ְְְְֲִִִֵַַָָָָאֹו

מּזבחים ז' ּבפרק זֹו .(kÎk`)מצוה ְְְִִִֶֶָָ
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i"yx

(·).„ÒÁ È„ÓÚ ÂÈ·‡ ‰˘Ú ¯˘‡Îכשהיה החסד, ומהו

ואחיו ואמו אביו אליו באו שאול, מפני בורח דוד

ד) כב ישב(שמואלֿא לו ויאמר מואב, מלך פני את וינחם :

שברח מהם מאחד חוץ והרגם, עמך, ואמי אבי נא

נחש, אצל עמון בני לארץ בויראונמלט תנחומא רבי (במדרש

·ÍÈ�ÈÚ.(‚):אליו) ÍÈ·‡ ˙‡ „Â„ „·ÎÓ‰בעיניך הנראה

שלומם, תדרוש לא מוזהרים הם אביך, את מכבד שדוד

שלומך: ידרוש חלוקיהם:Ì‰ÈÂ„Ó.(„)והוא

.Ì‰È˙Â˙˘:העגבות(ÊË).¯ÊÚ„„‰ ‡·ˆ ¯˘ Í·Â˘Â
בשמו: הזכירו מאוד ועריץ גבור שהיה שם על

cec zcevn
(·).'Â‚Â ‰˘Ú ¯˘‡Îז"ל רבותינו א)אמרו יד רבה :(במדבר

מלך מאת אליו ברח אשר אחיו את שהחיה היה שהחסד
מערת מן אליו שהוליכם אחר וביתו אביו את כשהמית מואב,

א בשמואל שכתוב כמו א)עדולם, Â‚Â'(‚):(כב „Â„ „·ÎÓ‰
.ÍÈ�ÈÚ·כי על בעיניך אביך את מכבד שדוד אתה סבור וכי

מנחמים: לך את‰ÂÏ‡.שלח לרגל אם כי שלח לא הנה
שתותיהם:·ÈˆÁ.(„)הארץ: עד והוא ארכם, במחצית
(‰).Ì˙‡¯˜Ï ÁÏ˘ÈÂבסוף האמור ביריחו לשבת להם לאמר

כי ואמר למלך, באו לא למה הסיבה לומר והפסיק המקרא,
לקראתם: שלח ולכן נכלמים, Á˙Ù(Á)לביתכם:Ì˙·˘Â.היו

.¯Ú˘‰:עירם שער פתח ‰ÓÁÏÓ‰.(Ë)מול È�Ù:המלחמה אנשי ÊÁ˙�Â˜.(È·)פני ˜ÊÁאנו וגם עמך, אשר והעם אתה חזק
Â�ÓÚ.נתחזק: „Ú·:בשבי ילכו Â‚Â'.שלא È¯Ú „Ú·Â:האויב יכבשום Â‚Â'.שלא ·ÂË‰ ‰˘ÚÈ '‰Âבכל ואם לומר: רצה

באהבה: ונקבל בעיניו, הטוב ה' יעשה נועיל, לא ÁÈ„.(ÂË)ההתחזקות ÂÙÒ‡ÈÂ:הם ינצחו עם שברבת È„·Ú(ËÈ)בחשבם
.¯ÊÚ„„‰:למשמעתו הסרים לומר: רוצה

oeiv zcevn
(‚).‰Ï‚¯ÏÂ:ומחפש מרגל יונתן:ÎÙ‰ÏÂ‰.מלשון תרגם

צד: אל מצד מהפכה מה, דבר הבודק כי ולבדקה,
(„).Ì‰ÈÂ„Óכמו לחמלבושיהם, יז שאול)(שמואלֿא וילבש :

מדיו: המלבוש,˘˙Ì‰È˙Â.וגו' בחצי שהוא העגבות, הם
ד)ודוגמתו כ שת:(ישעיהו חשופי :(‰).ÁÓˆÈ:יגדל

(Â).Â˘‡·�:הנבאש כדבר ÂË·.נמאסו ˘È‡Â,טוב איש אנשי
וכן הארץ, אדון שם ג)והוא יא טוב:(שופטים בארץ וישב :

(Ê).ÌÈ¯Â·‚‰:והגבורים מקום:ÌÏÈÁ.(ÊË)כמו שם
(ÊÈ).‰Ó‡ÏÁ:לחילם(ËÈ).ÂÓÈÏ˘ÈÂ:שלום עשו
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:Léà óìà øNò-íéðL áBè Léàå Léà óìà äëòîæ:íéøabä àávä-ìk úàå áàBé-úà çìLiå ãåc òîLiå ©£¨Æ¤´¤¦½§¦´½§¥¨¨¬¤−¤¦«©¦§©−¨¦®©¦§©Æ¤½̈§¥¬¨©¨−̈©¦Ÿ¦«
ç:äãOa ícáì äëòîe áBè-Léàå áBçøe àáBö íøàå øòMä çút äîçìî eëøòiå ïBnò éða eàöiåèàøiå ©¥§Æ§¥´©½©©©§¬¦§¨−̈¤´©©¨®©©£©¸¨³§Æ§¦´©£½̈§©−̈©¨¤«©©´§

ìàøNéá éøeça ìkî øçáiå øBçàîe íéðtî äîçìnä éðt åéìà äúéä-ék áàBé(éø÷ ìàøNé)úàø÷ì Cøòiå À̈¦¨§¨³¥¨Æ§¥´©¦§¨½̈¦¨¦−¥¨®©¦§©À¦ŸÆ§¥´¦§¨¥½¦§¨¥½©©£−Ÿ¦§©¬
:íøàé:ïBnò éða úàø÷ì Cøòiå åéçà éLáà ãéa ïúð íòä øúé úàåàéépnî íøà ÷æçz-íà øîàiå £¨«§¥Æ¤¤́¨½̈¨©¾§©−©§©´¨¦®©©£¾Ÿ¦§©−§¥¬©«©ÀŸ¤¦¤¡©³£¨Æ¦¤½¦

:Cì òéLBäì ézëìäå Enî e÷æçé ïBnò éða-íàå äòeLéì él äúéäåáééøò ãòáe eðnò-ãòa ÷fçúðå ÷æç §¨¦¬¨¦−¦¨®§¦§¥³©Æ¤¡§´¦§½§¨©§¦−§¦¬©¨«£©³§¦§©©Æ§©©¥½§©−¨¥´
:åéðéòa áBhä äNòé ýåýéå eðéäìàâé:åéðtî eñðiå íøàa äîçìnì Bnò øLà íòäå áàBé Lbiåãééðáe ¡Ÿ¥®©Ÿ̈½©£¤¬©−§¥¨«©¦©´À̈§¨¨Æ£¤´¦½©¦§¨−̈©£¨®©¨ª−¦¨¨«§¥̧

:íìLeøé àáiå ïBnò éða ìòî áàBé áLiå øéòä eàáiå éLéáà éðtî eñðiå íøà ñð-ék eàø ïBnòåèàøiå ©³¨Æ¦¨´£½̈©¨ªÆÆ¦§¥´£¦©½©¨−Ÿ¨¦®©¨´¨À̈¥©Æ§¥´©½©¨−Ÿ§¨¨«¦©©´§
bð ék íøà:ãçé eôñàiå ìàøNé éðôì óæèíìéç eàáiå øäpä øáòî øLà íøà-úà àöiå øæòããä çìLiå £½̈¦¬¦©−¦§¥´¦§¨¥®©¥¨§−¨«©©¦§©´£©§¤À¤©Ÿ¥³¤£¨Æ£¤Æ¥¥´¤©¨½̈©¨−Ÿ¥¨®

:íäéðôì øæòããä àáö-øN CáBLåæék-úà óñàiå ãåãì ãbiåäîàìç àáiå ïcøiä-úà øáòiå ìàøNé-ì §©²©§¨¬£©§¤−¤¦§¥¤«©ª©´§¨¦À©¤¡³Ÿ¤¨¦§¨¥Æ©©£´Ÿ¤©©§¥½©¨−Ÿ¥¨®¨
:Bnò eîçliå ãåc úàø÷ì íøà eëøòiåçéáëø úBàî òáL íøàî ãåc âøäiå ìàøNé éðtî íøà ñðiå ©©©§³£¨Æ¦§©´¨¦½©¦¨£−¦«©¨´̈£¨»¦§¥´¦§¨¥¼©©£¸Ÿ¨¦¹¥£À̈§©³¥Æ¤½¤

:íL úîiå äkä Bàáö-øN CáBL úàå íéLøt óìà íéòaøàåèéék øæòããä éãáò íéëìnä-ìë eàøiå §©§¨¦¬¤−¤¨¨¦®§¥̧©¯©§¨²¦−̈©¨¬¨¨«©¦§¸¨©§¨¦¹©§¥´£©§¤À¤¦³
ô:ïBnò éða-úà ãBò òéLBäì íøà eàøiå íeãáòiå ìàøNé-úà eîìLiå ìàøNé éðôì eôbð¦§Æ¦§¥´¦§¨¥½©©§¦¬¤¦§¨¥−©©©§®©¦§´£½̈§¦¬©−¤§¥¬©«

i"yx

(·).„ÒÁ È„ÓÚ ÂÈ·‡ ‰˘Ú ¯˘‡Îכשהיה החסד, ומהו

ואחיו ואמו אביו אליו באו שאול, מפני בורח דוד

ד) כב ישב(שמואלֿא לו ויאמר מואב, מלך פני את וינחם :

שברח מהם מאחד חוץ והרגם, עמך, ואמי אבי נא

נחש, אצל עמון בני לארץ בויראונמלט תנחומא רבי (במדרש

·ÍÈ�ÈÚ.(‚):אליו) ÍÈ·‡ ˙‡ „Â„ „·ÎÓ‰בעיניך הנראה

שלומם, תדרוש לא מוזהרים הם אביך, את מכבד שדוד

שלומך: ידרוש חלוקיהם:Ì‰ÈÂ„Ó.(„)והוא

.Ì‰È˙Â˙˘:העגבות(ÊË).¯ÊÚ„„‰ ‡·ˆ ¯˘ Í·Â˘Â
בשמו: הזכירו מאוד ועריץ גבור שהיה שם על

cec zcevn
(·).'Â‚Â ‰˘Ú ¯˘‡Îז"ל רבותינו א)אמרו יד רבה :(במדבר

מלך מאת אליו ברח אשר אחיו את שהחיה היה שהחסד
מערת מן אליו שהוליכם אחר וביתו אביו את כשהמית מואב,

א בשמואל שכתוב כמו א)עדולם, Â‚Â'(‚):(כב „Â„ „·ÎÓ‰
.ÍÈ�ÈÚ·כי על בעיניך אביך את מכבד שדוד אתה סבור וכי

מנחמים: לך את‰ÂÏ‡.שלח לרגל אם כי שלח לא הנה
שתותיהם:·ÈˆÁ.(„)הארץ: עד והוא ארכם, במחצית
(‰).Ì˙‡¯˜Ï ÁÏ˘ÈÂבסוף האמור ביריחו לשבת להם לאמר

כי ואמר למלך, באו לא למה הסיבה לומר והפסיק המקרא,
לקראתם: שלח ולכן נכלמים, Á˙Ù(Á)לביתכם:Ì˙·˘Â.היו

.¯Ú˘‰:עירם שער פתח ‰ÓÁÏÓ‰.(Ë)מול È�Ù:המלחמה אנשי ÊÁ˙�Â˜.(È·)פני ˜ÊÁאנו וגם עמך, אשר והעם אתה חזק
Â�ÓÚ.נתחזק: „Ú·:בשבי ילכו Â‚Â'.שלא È¯Ú „Ú·Â:האויב יכבשום Â‚Â'.שלא ·ÂË‰ ‰˘ÚÈ '‰Âבכל ואם לומר: רצה

באהבה: ונקבל בעיניו, הטוב ה' יעשה נועיל, לא ÁÈ„.(ÂË)ההתחזקות ÂÙÒ‡ÈÂ:הם ינצחו עם שברבת È„·Ú(ËÈ)בחשבם
.¯ÊÚ„„‰:למשמעתו הסרים לומר: רוצה

oeiv zcevn
(‚).‰Ï‚¯ÏÂ:ומחפש מרגל יונתן:ÎÙ‰ÏÂ‰.מלשון תרגם

צד: אל מצד מהפכה מה, דבר הבודק כי ולבדקה,
(„).Ì‰ÈÂ„Óכמו לחמלבושיהם, יז שאול)(שמואלֿא וילבש :

מדיו: המלבוש,˘˙Ì‰È˙Â.וגו' בחצי שהוא העגבות, הם
ד)ודוגמתו כ שת:(ישעיהו חשופי :(‰).ÁÓˆÈ:יגדל

(Â).Â˘‡·�:הנבאש כדבר ÂË·.נמאסו ˘È‡Â,טוב איש אנשי
וכן הארץ, אדון שם ג)והוא יא טוב:(שופטים בארץ וישב :

(Ê).ÌÈ¯Â·‚‰:והגבורים מקום:ÌÏÈÁ.(ÊË)כמו שם
(ÊÈ).‰Ó‡ÏÁ:לחילם(ËÈ).ÂÓÈÏ˘ÈÂ:שלום עשו



l`קיב wxt mildz - miaezk

mildz`lciÎ`

àìà:ãåãì øBîæî çvðîìá:éðèlô Eú÷ãöa íìBòì äLBáà-ìà éúéñç ýåýé-Eaâðæà | éìà ähäE ©«§©¥À©¦§¬§¨¦«§§Ÿ̈´−¨¦¦©¥´¨§¨®§¦§¨«§¬©§¥«¦©¥³¥©̧¨§§»
:éðòéLBäì úBãeöî úéáì æBòî øeöì | éì äéä éðìévä äøäîãEîL ïòîìe äzà éúãeöîe éòìñ-ék §¥¨¶©¦Å¥¬¦¡¥³¦̧§´−¨§¥¬§¹À§«¦¥«¦¦«©§¦´§«¨¦´¨®¨§©¬©¦¹§À

:éðìäðúe éðçðzä:éfeòî äzà-ék éì eðîè eæ úLøî éðàéöBzåäåäé éúBà äúéãt éçeø ãé÷ôà Eãéa ©§¥¬¦§©«£¥«¦«¦¥À¦¥¤´¤−¨´§¦®¦«©¹À̈¨«¦«§¨«§»©§¦¶Å¦¬¨¦−¨¦¬§¹Ÿ̈À
:úîà ìàæ:ézçèa ýåýé-ìà éðàå àåL-éìáä íéøîMä éúàðNçúéàø øLà Ecñça äçîNàå äìéâà ¥´¡¤«¨¥À¦©«Ÿ§¦¬©§¥¨®§©«¹£¦À¤§Ÿ̈¬¨¨«§¦¨¦¬¨§¤§§À̈§©Å§¤¬£¤´−¨¦¨

:éLôð úBøöa zòãé ééðò-úàè:éìâø áçøná zãîòä áéBà-ãéa éðzøbñä àìåééì øö ék ýåýé éðpç ¤¨§¦®¹̈©À§¨§¨¬©§¦«§´Ÿ−¦§©§©¦§©¥®¤«¡©−§¨©¤§¨´©§¨«¨¥¬¦§Ÿ̈»¦³©Å¦¬
:éðèáe éLôð éðéò ñòëá äLLòàé:eLLò éîöòå éçë éðåòa ìLk äçðàa éúBðLe éiç ïBâéá eìë ék ¨«§−̈§©¬©¥¹¦À©§¦¬¦§¦«¦³¨¶§¨¿©¨»§©¶¨«£Å̈¨¬¨©´©«£Ÿ¦´Ÿ¦®©«£¨©¬¨¥«

áéìå ätøç éúééä éøøö-ìkî:épnî eããð õeça éàø éòcéîì ãçôe ãàî | éðëLâéálî úîk ézçkLð ¦¨«Ÿ§©¸¨¦¶¦¤§¿̈§¦§¥©̧§Ÿ»©¶©¦«§ªÅ̈¨¬Ÿ©¬©®¨«§¬¦¤«¦−¦§©§¦§¥´¦¥®
:ãáà éìëk éúééäãé:eîîæ éLôð úç÷ì éìò ãçé íãñeäa áéáqî øBâî íéaø úac | ézòîL ék ¹¨¦À¦¦§¦¬Ÿ¥«¦³¨©̧§¦¦©¬©¦»¨¶¦Å̈¦¬§¦¨«§¨´©´©¨¨®¨©−©©§¦´¨¨«

i"yx

(‚).˙Â„ÂˆÓ:בלע"ז ˙�È�Á.(„)פלי"ישיץ
כמו בלע"ז ל"ב)מונאראש"מוי העם(שמות את נחה לך

¯ÈÁÂ.(Â)וגו': „È˜Ù‡ Í„È·,בלע"ז קומנ"דריה

מצרה: אותי פדיתה שאתה לפי תמיד רוחי אפקיד

(Ê).‡Â˘ ÈÏ·‰ ÌÈ¯ÓÂ˘‰:ע"א לתשועת המצפים

(Ë).È�˙¯‚Ò‰לשון אותו חבר ומנחם ליבראש"מווי.

סגר: לשון כל וכן לשוןÚ˘˘‰.(È)סגירה כהתה

לעבר לראות עיניו לנגד זכוכית נותן שאדם עששית

ברורה: מראה אותה אין דבר, ÈÓˆÚÂ(È‡)הזכוכית
.Â˘˘Ú:עש אכלם כאלו רקב ˆÈ¯¯Â.(È·)לשון ÏÎÓ

לגדוף: חרפה הייתי צוררי, כל אניÈ�Î˘ÏÂ.מאת

מאד: ÈÚ„ÂÈÓÏ.חרפה „ÁÙÂ.אמישקטיישנ"ץ

קורותי: על ‡Â·„.(È‚)מתפחדים ÈÏÎÎ,לאבד ההולך

לומר אבידה בעל על נופל הלשון אין אבידה לשון כל

אשר כד"א ממנו אובדת האבידה אלא אותה אבד הוא

ממנו כ"ב)תאבד בקשתם(דברים לא (יחזקאלהאובדת

¯·ÌÈ.(È„):ל"ד) דובב„·˙ לשון דבת רבים, עצת

ישנים ז')שפתי פרלר"(שיר שבמקרא דבה כל יץוכן

È·ÒÓ·.בלע"ז: ¯Â‚Ó:אותי ומפחדין שמייראין

Ì„ÒÂ‰·:בהתיעצם ..ÂÓÓÊ:מחשבה לשון

cec zcevn
(·).‰˘Â·‡ Ï‡בי שאין אף לעולם אבוש שלא מהראוי לזה

בצדקתך: והצילני ‡ÈÏ.(‚)זכות ‰Ë‰:תפלתי ÂˆÏ¯.לשמוע
חזק: מבצר והוא מצודות ולבית חזק לסלע ÔÚÓÏ(„)דומה

.ÍÓ˘:הרחמים על ישרה:˙�È�Á.המורה Â�ÓË(‰)בדרך
.ÈÏ:בה שאפול עלי רוחי·Í„È.(Â)הסתירו אתן בפקדון

לשמרו: ועליך ידעתיÈ„Ù˙‰.בידך הן ור"ל עתיד במקום עבר
הפקדון: להחזיר אמת אל אתה כי ממות אותי שתפדה

(Ê).ÌÈ¯ÓÂ˘‰:גלולים לתשועת ¯‡È˙.(Á)המצפים ¯˘‡
נפשי: צרות וידעת עניי לראות לב ‰È�˙¯‚Ò.(Ë)נתת ‡ÏÂ

שלא מרחב במקום רגלי והעמדת האויב ביד אותי מסרת לא
וגו':Ú˘˘‰.(È)אמעד: עיני נרקבו כאלו הצרות מתוגיון כעס וכן·ÔÂ‚È.(È‡)בעבור חיי ימי ונשלמו כלו היגון בעבור

במ"ש: הדבר וכפל באנחה עצמי:·È�ÂÚ.ושנותי ונדבקו כוחי כשל עוני ˆÈ¯¯Â.(È·)בעבור ÏÎÓצוררי לי שעושים מה מכל
עלי: מלעיגים כי בי להרואים לחרפה לחרפה:È�Î˘ÏÂ.הייתי מאד אני להם צוררי לי שעושים ממה יותר ÁÙÂ„היודעים

.ÈÚ„ÂÈÓÏ:כמקרי להם יקרא שלא לנפשם יפחדו צרתי בראותם כי להם לפחד ·ıÂÁ.אני È‡Â¯נדדו בחוצות אותי הרואים
ונמאס: מגונה ודבר קשה חלי מראות לברוח אדם דרך כן כי להם והלכו ÏÓ·.(È‚)מפני ˙ÓÎ:מהלב הנשכח המת ÈÏÎÎ.כמו

זוכרו: אדם אין נאבד כשהוא אשר שהוא כל ככלי ¯·ÌÈ.(È„)ר"ל מסביב:„·˙ אותי המפחדים מרבים רע ·‰Ì„ÒÂ.דברי
אני לזה פיו יפתח לא כאלם ואני כ"ז שומע שאני ובעבור ור"ל נפשי לקחת וחושבים יחד כולם עלי מתייעצים שהם במה

תקותי: שכלה חושבים כי כל בעיני שכוח

oeiv zcevn
(„).È�Ï‰�˙Â:ותנהגני(Ê).ÌÈ¯ÓÂ˘‰ואביו כמו המצפים

הדבר את ל"ז)שמר כמו‰È�˙¯‚Ò.(Ë):(בראשית מסרתני
לאדום א')להסגיר וכןÚ˘˘‰.(È):(עמוס ורקבון בליה ענין

יאכלם עש מלשון הוא וקרוב עששו ועצמי נ')למטה (ישעיה

ומפסידה: הבגד האוכל התולעת הנפש�È˘Ù.שהוא הוא
לבינהÈÚ„ÂÈÓÏ.(È·)המתאוה: ומודע כמו ואוהבי למכירי

ז')תקרא ויבא„·˙.(È„):(משלי כמו הרע דבת אמירת ענין
דבתם ל"ז)את מואבÂ‚Ó¯.:(בראשית ויגר כמו כ"ב)פחד :(במדבר

.Ì„ÒÂ‰·:להבנין כיסוד שהיא עצה חשבו:ÂÓÓÊ.ענין

xe` ldi
בלקבידךו מד"ר ע"א. תחלת ה' דף ברכות רוחי. אפקיד

א' דקי"ט במדבר פ' ח"ג דמשפטים. בסבא זח"ב ג'. רע"ט
רוחי. שמרה ופקודתך ופסוק זה מפסוק ע"א דרכ"ב פינחס פ'
ארץ פקדת מענין להעיר ויש ע"א. דפ"ה קדושים פ'
ועמ"ש בנ"י. מספר והי' בד"ה במדבר פ' בלק"ת ותשוקקיה
רוחי אפקיד בידך ע"י ואולי המשכן. פקודי אלה ע"פ
דרוש השמים האזינו בד"ה בלק"ת וכמ"ש זו. בחי' ממשיכים

בי נפחת ואתה לבחי' חוזרת היא לילה שבכל רפ"ג הראשון
וז"ל יו"ד ר"פ שעהמ"ט ק"ש שער בפע"ח משמע וכן כו'
אנו אין לכן ז"א מצד הוא הרוח כי הענין רוחי אפקיד בידך
כדי להם שצריכה הרוחין אלא מ"ן בסוד להם מפקידין
פרדס וע' באריכות. וע"ש עכ"ל. כו' ידן על ז"א עם להזדווג
והיה מענין ג"כ ושם י"ג סעי' פ"א אות ובמא"א פקודה ערך

לארץ: לפקדון האוכל

zay zkqn ± awri oir

awri oir

ב עמ' לג ïðaøדף eðz1øNònä ìò íìBòì äàa äøkñà :2. ¨©¨¨©§¨¨¨¨¨¨©©©£¥

ì ìò :øîBà éñBé éaøa øæòìà éaøòøä-ïBL3øîà (רבה). ©¦¤§¨¨§©¦¥¥©¨¨¨¨©

àîéz éàå ,[àáø]4éåì ïa òLBäé éaø5àø÷ éàî (תהלים?6: ¨¨§¦¥¨©¦§ª©¤¥¦©§¨

Cìnäå"7Baסג) òaLpä ìk ìläúé ,íéäìàa çîNé8ék , §©¤¤¦§©¥Ÿ¦¦§©¥¨©¦§¨¦

øëqé9"ø÷L éøáBc ét10eäì àéòaéà .11éaøa øæòìà éaø : ¦¨¥¦§¥¨¤¦¨§¨§©¦¤§¨¨§©¦

éñBé12ì ìò ,òøä ïBL13àîìéc Bà ,øîà÷14ì ìò óà ,ïBL ¥©¨¨©¨¨©¦§¨©©¨
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ּדרכי1) את הּסֹותמת מחלה ּביֹותר. הּקׁשה הּמיתה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהיא
' מּלׁשֹון ּכְך, נקראת היא למחנק, וגֹורמת ',øëñהּנׁשימה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ¤¤

אינּה אְך הּפה, את וסֹותמת הּגרֹון את סֹוכרת היא ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּכי
אחדים, רגעים ּתֹוְך ימּות מּמּנה ׁשהּסֹובל לגמרי, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָחֹונקת
וגֹורמת ּוקלּוׁשים, ּדּקים נׁשימה ּפתחי מׁשאירה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָאּלא

אּטי. ּולמות רב מהּתבּואה,2)לסבל מּלהפריׁש ׁשּנמנעים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ולּלוּי לּכהנים נֹותנים לא ּגם האסּכרה,3)ים.ּומּמילא ּבאה ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹ

ּבׁשם4) זה מאמר לצּטט אּתה יכֹול ׁשאֹומר:5)ואּולי ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָ
הרע6) לׁשֹון ּדֹוברי ׁשל ׁשּסֹופם ּבּמקרא, הֹוכחה יׁש ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ=היכן

להֹוכיח אפׁשר זאת הּנֹוראה? אסּכרה ּבמיתת ְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹלמּות
ׁשל ריחֹו את להבאיׁש ׁשרצה האדֹומי, ּדֹואג על ְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמהּנאמר
לעֹורר ּכדי הרע, לׁשֹון עליו ודּבר הּמלְך, ׁשאּול ּבעיני ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּדוד
צעדיו. את ויצר ּדוד את ׁשּירּדף ׁשאּול, ּבלב וׂשנאה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכעס
רּות מּצאצאי ׁשהּוא היה, ּדוד על ּדֹואג ׁשל הרעה ֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהּלׁשֹון
יבא "לא ּכּכתּוב: ּבּקהל, לבֹוא ראּוי אינֹו ולכן ְֲִֵֵַַַָָָָָָָָֹֹהּמֹואבּיה,

הּׁשם" ּבקהל ּומֹואבי עו/ב)עּמֹוני יבמות כג/ד. .(דברים ְִִִֵַַַָ
ה', אל הּנרּדף ּדוד התּפּלל זֹו, ּדּבה הֹוצאת על ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּבתגּובה
מּבית הּמסרת את יברר אּלא לדֹואג, יאמין לא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּׁשאּול
עּמֹונית, ולא "עּמֹוני הּקֹובע: הרמתי, ׁשמּואל ׁשל ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּדינֹו

מֹואבּיה" ולא עז/א)מֹואבי אּנא(יבמות ּדוד: ּבּקׁש ּכְך . ְֲִִִִֵָָָָָָֹ
עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו ּדברי7)מּמָך, את יקּבל לא [ׁשאּול, ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ

הּמלְך] ׁשאּול אּלא נגּדי, העם8)הּׁשקר ׁשּכל =ּבּמלְך, ְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

להּׁשבע: אז, מנהגם היה ּכְך החזק. למלּכם הערצה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָָיּביע
העם יכֹול ּבראׁשם, עֹומד איתן מלְך ּכאׁשר הּמלְך". ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ"חי
ׁשהרי לכּלם, חזקה מׁשענת הּוא ּכי ּבבּטחֹון, ּבֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻלהּׁשבע

הרע לׁשֹון מקּבל ואינֹו אמת, איׁש אם(מהרש"א)הּוא . ְְֱִִֵֵֶַַָָ
יתּברר ּכְך ידי על מחלט, אמת איׁש יהיה אכן ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהּמלְך

מי?9) אסּכרה! ׁשּדּבר10)=יקּבל האדֹומי, ּדֹואג ׁשל ּפיו ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
הרע ולׁשֹון סג/יב)ׁשקר ּכׁש(תהילים האדֹומי. ּדֹואג ְְֱִֵֶֶֶַָָָ

את והכּפיׁש ּבפיו, ׁשקר ׁשאְך ּכּלם יבינּו אסּכרה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻיקּבל
על ּבאה ׁשאסּכרה הרי הרע. ולׁשֹון רכילּות ּבדברי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּדוד

הרע. היׁשיבה,11)לׁשֹון ּבני ׁשאסּכרה12)ׁשאלּו הּסֹובר ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּבלבד13)ּבאה הרע לׁשֹון על ּולדעּתֹו15)ׁשּמא,14)האם ְְְִִֶַַַַַָָָָָ

מעׂשרֹות עֹון על וגם הרע, לׁשֹון על ּגם ּבא זה ְְֲֶֶַַַַַַַָָָֹענׁש
טבל? התּכּון17)ּבא16)ואכילת למה לברר נּגׁשּו החכמים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ארּכה, ּבריתא הביאּו ּדעּתֹו, את להֹוכיח ּכדי אלעזר. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻרּבי
הּׁשאלה ּגם ּתתּבאר ׁשּבסֹופּה אחדים, נֹוׂשאים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהמבארת
מסּפרת ּכְך האסּכרה. מחלת ּבאה עברה איזֹו ּבגלל –ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

להּבריתא: יׁשרֹות18) ׁשּורֹות ּבֹו ׁשּיׁשבּו הּמדרׁש בית ְְְְְְִֵֶַַַָָָָ
ּכ מסּדרת, מסּדרíøë)ּבצּורה ּבאפן אֹותֹו ׁשּנֹוטעים ְְְֶֶָֻ¤¤ְְְִֶֶָֹֻ

הּגפנים ּבין ׁשוה ּבמרחק היה(רש"י)ּומדּיק, מקֹומם . ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֻ
האסּכרה,20)עיר19) מחלת ׁשל צּורתּה ּפי ׁשעל יֹוחאי, ּבר ְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָ

סּבֹותיה. את לברר נּגׁשּו אסּכרה,21)הם ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
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ּדרכי1) את הּסֹותמת מחלה ּביֹותר. הּקׁשה הּמיתה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהיא
' מּלׁשֹון ּכְך, נקראת היא למחנק, וגֹורמת ',øëñהּנׁשימה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ¤¤

אינּה אְך הּפה, את וסֹותמת הּגרֹון את סֹוכרת היא ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּכי
אחדים, רגעים ּתֹוְך ימּות מּמּנה ׁשהּסֹובל לגמרי, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָחֹונקת
וגֹורמת ּוקלּוׁשים, ּדּקים נׁשימה ּפתחי מׁשאירה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָאּלא

אּטי. ּולמות רב מהּתבּואה,2)לסבל מּלהפריׁש ׁשּנמנעים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ולּלוּי לּכהנים נֹותנים לא ּגם האסּכרה,3)ים.ּומּמילא ּבאה ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹ

ּבׁשם4) זה מאמר לצּטט אּתה יכֹול ׁשאֹומר:5)ואּולי ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָ
הרע6) לׁשֹון ּדֹוברי ׁשל ׁשּסֹופם ּבּמקרא, הֹוכחה יׁש ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ=היכן

להֹוכיח אפׁשר זאת הּנֹוראה? אסּכרה ּבמיתת ְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹלמּות
ׁשל ריחֹו את להבאיׁש ׁשרצה האדֹומי, ּדֹואג על ְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמהּנאמר
לעֹורר ּכדי הרע, לׁשֹון עליו ודּבר הּמלְך, ׁשאּול ּבעיני ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּדוד
צעדיו. את ויצר ּדוד את ׁשּירּדף ׁשאּול, ּבלב וׂשנאה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכעס
רּות מּצאצאי ׁשהּוא היה, ּדוד על ּדֹואג ׁשל הרעה ֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהּלׁשֹון
יבא "לא ּכּכתּוב: ּבּקהל, לבֹוא ראּוי אינֹו ולכן ְֲִֵֵַַַָָָָָָָָֹֹהּמֹואבּיה,

הּׁשם" ּבקהל ּומֹואבי עו/ב)עּמֹוני יבמות כג/ד. .(דברים ְִִִֵַַַָ
ה', אל הּנרּדף ּדוד התּפּלל זֹו, ּדּבה הֹוצאת על ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּבתגּובה
מּבית הּמסרת את יברר אּלא לדֹואג, יאמין לא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּׁשאּול
עּמֹונית, ולא "עּמֹוני הּקֹובע: הרמתי, ׁשמּואל ׁשל ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּדינֹו

מֹואבּיה" ולא עז/א)מֹואבי אּנא(יבמות ּדוד: ּבּקׁש ּכְך . ְֲִִִִֵָָָָָָֹ
עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו ּדברי7)מּמָך, את יקּבל לא [ׁשאּול, ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ

הּמלְך] ׁשאּול אּלא נגּדי, העם8)הּׁשקר ׁשּכל =ּבּמלְך, ְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

להּׁשבע: אז, מנהגם היה ּכְך החזק. למלּכם הערצה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָָיּביע
העם יכֹול ּבראׁשם, עֹומד איתן מלְך ּכאׁשר הּמלְך". ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ"חי
ׁשהרי לכּלם, חזקה מׁשענת הּוא ּכי ּבבּטחֹון, ּבֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻלהּׁשבע

הרע לׁשֹון מקּבל ואינֹו אמת, איׁש אם(מהרש"א)הּוא . ְְֱִִֵֵֶַַָָ
יתּברר ּכְך ידי על מחלט, אמת איׁש יהיה אכן ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהּמלְך

מי?9) אסּכרה! ׁשּדּבר10)=יקּבל האדֹומי, ּדֹואג ׁשל ּפיו ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
הרע ולׁשֹון סג/יב)ׁשקר ּכׁש(תהילים האדֹומי. ּדֹואג ְְֱִֵֶֶֶַָָָ

את והכּפיׁש ּבפיו, ׁשקר ׁשאְך ּכּלם יבינּו אסּכרה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻיקּבל
על ּבאה ׁשאסּכרה הרי הרע. ולׁשֹון רכילּות ּבדברי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּדוד

הרע. היׁשיבה,11)לׁשֹון ּבני ׁשאסּכרה12)ׁשאלּו הּסֹובר ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּבלבד13)ּבאה הרע לׁשֹון על ּולדעּתֹו15)ׁשּמא,14)האם ְְְִִֶַַַַַָָָָָ

מעׂשרֹות עֹון על וגם הרע, לׁשֹון על ּגם ּבא זה ְְֲֶֶַַַַַַַָָָֹענׁש
טבל? התּכּון17)ּבא16)ואכילת למה לברר נּגׁשּו החכמים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ארּכה, ּבריתא הביאּו ּדעּתֹו, את להֹוכיח ּכדי אלעזר. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻרּבי
הּׁשאלה ּגם ּתתּבאר ׁשּבסֹופּה אחדים, נֹוׂשאים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהמבארת
מסּפרת ּכְך האסּכרה. מחלת ּבאה עברה איזֹו ּבגלל –ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

להּבריתא: יׁשרֹות18) ׁשּורֹות ּבֹו ׁשּיׁשבּו הּמדרׁש בית ְְְְְְִֵֶַַַָָָָ
ּכ מסּדרת, מסּדרíøë)ּבצּורה ּבאפן אֹותֹו ׁשּנֹוטעים ְְְֶֶָֻ¤¤ְְְִֶֶָֹֻ

הּגפנים ּבין ׁשוה ּבמרחק היה(רש"י)ּומדּיק, מקֹומם . ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֻ
האסּכרה,20)עיר19) מחלת ׁשל צּורתּה ּפי ׁשעל יֹוחאי, ּבר ְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָ

סּבֹותיה. את לברר נּגׁשּו אסּכרה,21)הם ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
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המשך בעמוד סד
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éîéáà éðz .ïä äià ïéî ïleëå ,çøæna Lé ïéàîè úBôBò§¥¦¥©¦§¨§¨¦©¨¥¨¥£¦¦
äðBîLe ,ïä íéâã éðéî úBàî òáL :eäaà éaøc déøa§¥§©¦©¨§©¥¦¥¨¦¥§¤

,íéáâç éðéî úBàîúBôBòìe,úBôBò .øtñî ïéà¯ïéøNò ¥¦¥£¨¦§¥¦§¨¤§¦
,àéðz .øtñî ïéà íéøBäè úBôBòìe :àlà !eåä äòaøàå§©§¨¨¨¤¨§§¦¥¦§¨©§¨

äîäaL íìBòä äéäå øîàL éî éðôì òeãéå éeìb :øîBà éaøúBøBähä ïî äaeøî äàîè¯ ©¦¥¨§¨©¦§¥¦¤¨©§¨¨¨¨¤§¥¨§¥¨§¨¦©§
áeúkä äðî CëéôìúBôBòL íìBòä äéäå øîàL éî éðôì òeãéå éeìb ;äøBäèaïéaeøî ïéøBäè §¦¨¨¨©¨©§¨¨§¨©¦§¥¦¤¨©§¨¨¨¨¤§¦§¦

ïéàîhä ìò¯áeúkä äðî Cëéôìïéàîhaéøîàå ,áø øîà àðeä áøãk ?ïì òîLî à÷ éàî . ©©§¥¦§¦¨¨¨©¨©§¥¦©¨©§©¨¦§©¨¨©©§¨§¦
íãà äðLé íìBòì :øéàî éaø íeMî áø øîà àðeä áø øîà dìBãéîìúìøîà .äøö÷ Cøã ¨¨©©¨¨©©¦©¦¥¦§¨¦§¤¨¨§©§¦¤¤§¨¨¨©

ìëàð øBäè óBò :÷çöé éaøéaø øîà .éaø éì øñî øBäè äæ óBò :øîBì ãéivä ïîàð .úøBñîa ©¦¦§¨¨¤¡¨§¨¤¤¡¨©©¨©¤¨¨©¦©¦£©©¦
é÷aL àeäå :ïðçBéøîàc ,òîL àz ?ãéiö Baø Bà ,íëç Baø :àøéæ éaø éòa .ïäéúBîLáe ïäa ¨¨§¤¨¦¨¤¦§¥¤¨¥©¦¥¨©¨¨©©¨¨§©§¨©

ãéiö Baø àîìLa zøîà éà ;ïäéúBîLáe ïäa é÷aL àeäå :ïðçBé éaø¯zøîà éà àlà .øétL ©¦¨¨§¤¨¦¨¤¦§¥¤¦¨§©§¦§¨¨©©¨©¦¤¨¦¨§©§
eäééîL àîìLa ,íëç Baø¯eäðéà àlà ,eäì øéîb¯:dpéî òîL ,åàì àlà ?eäì òãé éî ©¨¨¦§¨¨§©§§¦§¤¨¦§¦¨©§¤¨¨§©¦¨

.dpéî òîL ,ãéiö Baøàì ïéLLBç ïéàå ,íB÷î ìëa íéBbä ïî íéöéa ïéç÷Bì :ïðaø eðz ©©¨§©¦¨¨©¨©§¦¥¦¦©¦§¨¨§¥§¦Ÿ
.úBôøè íeMî àìå úBìáð íeMî¯,ìàeîLc deáà øîà !eäðéð àîè óBòc àîìéãå ¦§¥§Ÿ¦§¥§¦§¨§¨¥¦§£©£¦§¥
."øBäè éðBìt óBò ìL" :øîBàa¯!"øBäè óBò ìL" :àîéìå¯.éèeîzLéàì déì úéà ,éëä éà¯÷Bcáìå!ïéðîéña §¥¤§¦¨§¥¨¤¨¦¨¦¦¥§¦§©¥§¦§§¦¨¦

éðîéñk :àéðúcíéöéá¯éðîéñ Ck :àîéà àlà !àðîçø øîà úN÷N÷å øétðñ ?Czòc à÷ìñ íéâã éðîéñ .íéâã éðîéñ Ck §©§¨§¦¨¥¥¦¨¦¨¥¨¦¦¨¥¨¦¨§¨©§¨§©¦§©§¤¤£©©£¨¨¤¨¥¨¨¦¨¥
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חולין. פרק שלישי - אלו טריפות דף סג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc oileg(oey`x meil)

,dyw ok m`àúàc àeä éôeñBàì äøBz äðLî éãkîxtq ixde - ¦§¦¦§¥¨§¥§¨¨
miynega exn`py mixacd lr xfeg 'dxez dpyn' dpeknd mixac

ok m`e ,my exn`p `ly mipic siqedl ick ,mincewdàëä àðL éàî©§¨¨¨
`xwie xtqa dxezd dzpiy recn -áéúëcmyàðL éàîe ,'äàc' ¦§¦¨¨©§¨

àëä,mixac xtqa dxezd dzpiy recne -áéúk àìå 'äàø' áéúëc ¨¨¦§¦¨¨§Ÿ§¦
,'äàc'`l ,'d`x'd z` siqedl dxez dpyna dxezd d`a m` ixde ¨¨

.'d`c'd z` hinydl dl diddpéî òîL àlàcenll yi i`ce - ¤¨§©¦¨
y jkne äàø ïéîoin,àéä úçà ,äàã`l dxez dpyn xtqae ¦¨¨¨¨©©¦

xtqa dxen`d 'd`c' dze`y dyxit `l` ,sqep oin dxezd dtiqed
.'d`x' mb dpekn ,`xwie

:`xnbd dywneåä àLîçå ïéøNò ézkàåepl yi oiicr ixde - §©©¥¤§¦§©§¨£
mixyr exn`p `xwie xtqa ixdy ,mi`nh zeter dynge mixyr
zeterd zrax` jkl sqepae ,'dic' dtqep dxez dpynae ,zeter

:`xnbd zvxzn .minrt rax` azkpy 'dpinl' oeyln ecnlpyøîà̈©
'äàã'å 'äàø'L íLk éiaàoin'äià' Ck ,àéä úçàmb dxkfedy ©©¥§¥¤¨¨§¨¨©©¦¨©¨

mixac xtqa mbe `xwie xtqa'äiã'åoin ,mixaca wx dxkfpyúçà §©¨©©
.àéä¦

:iia` z`f gikenïepéà ézøz Czòc à÷ìñ éàcdlrz m`y - §¦©§¨©§¨©§¥¦
,mipey mipin ipy md di`e dicy xnel jzrca,äøBz äðLî éãkî¦§¦¦§¥¨

àúàc àeä éôeñBàìzenieqn zeevn dxezd dltky mrhd ixd - §¥§¨¨
miynega exn`py mixacd lr jka siqedl ick `ed mixac xtqa
enyy sqep `nh oin siqedl dxezd zpeeky xn`p m` ,mincewd

,dicàëä àðL éàî,`xwie xtqa dpeyl z` dxezd dzpiy recn - ©§¨¨¨
íúä àðL éàîe ,'äià'à 'dðéîì' áéúëcz` dxezd dzpiy recne - ¦§¦§¦¨©©¨©§¨¨¨

,mixac xtqa dpeyl,'äic'à 'dðéîì' áéúëc'dpinl' z` dhinyde ¦§¦§¦¨©©¨
,di`d oin z` daxnddpéî òîL àlày'äiã'å 'äià'oin,àéä úçà ¤¨§©¦¨©¨§©¨©©¦

.dic lr zg` mrte di` lr 'dpinl' dxezd dazk zg` mrt jkle
:`xnbd dywn'äiã'å 'äià'L øçàî éëåoindéì änì ,àéä úçà §¦¥©©¤©¨§©¨©©¦¨¨¥

ázëéîìaezkl dxezd dkxved recn -,äiãå äiàwx dazk `le §¦§©©¨§©¨
:`xnbd zvxzn .df ser ly cg` myàéðúãk,`ziixaa,øîBà éaø ¦§©§¨©¦¥

äià éðà àø÷àwx dxeza `xew iziid eli` il did ic dxe`kl - ¤§¨£¦©¨
e ,di`,äøîàð änì äicedf `l` .'di`' dpeknd `id `id ixdéãk ©¨¨¨¤¤§¨§¥

ïéc ìòáì ät ïBçút ïzz àlL,df oin xizdl dvxiy÷åìçìxnele ¤Ÿ¦¥¦§¤§©©¦©£Ÿ
,dxez ezxq` `lyàøB÷ äzà àäz àlLoind xq`py dxeza ¤Ÿ§¥©¨¥

iexwd,äià,dxez dxq` di` wxy jl xne` `edeàøB÷ àeäåoinl ©¨§¥
dfd,äicser eze`y dxezd dhxit okl ,dxez dzxq` `ly xn`ie ©¨

,dic wx aezk did eli`e .xeq` ok mb dic dpekndàøB÷ äzà©¨¥
dxq`py dxezaàøB÷ àeäå ,äicdf oinl,äià`l di` jl xne`e ©¨§¥©¨

,dxez dxq`äøBz äðLîa áúk Cëì(bi ci mixac)äiàä úàå äàøäå' §¨¨©§¦§¥¨§¨¨¨§¤¨©¨
,'dðéîì äicäå.dfd oinl yiy zenyd ipy z` dxezd dhxite §©©¨§¦¨

'd`c'd `id mixaca dxen`d 'd`x'dy ,df uexiz lr dywn `xnbd
:`xnbd dywn .`xwiea daezkd,éáéúéîzeiyxtd ,`ziixaa epipy ¥¦¥

,mi`nhe mixedh miig ilra ipina zewqerdeðLð änìdxfg recn - ¨¨¦§
,`xwie xtqa eazkpy xg`l ,mixac xtqa mb mze` dazke dxezd

,`ziixad zx`aneäîäáajk lr dxfg ,ze`nh zenda iabl - ¦§¥¨
dxezdéðtîly dpic mixac xtqa sqepy,äòeñMädixa `ide ¦§¥©§¨

zqxtne dxb dlrn `idy s`y ,ze`xcy ipye oiab ipy dl yiy
lirl x`eank ,d`nh `id ,dqxt(:q).úBôBòáeef dyxt dzpyp §

,aeyäàøä éðtîz` `xnbd zx`an .mixac xtqa dtqepy ¦§¥¨¨¨
:dziiyewåàì éàî,xnel oi` m`d -,éôeñBàì íúäc äîäácî ©©¦¦§¥¨§¨¨§¥

éôeñBàì énð úBôBòdazke dxezd dxfg zenda iably jkn - ©¦§¥
`ede ,`xwiea llk azkp `ly ycg oin siqedl ick ef dyxt
`ede ,ycg oin siqedl dxezd d`a zeter iabl jk ,dreqyd

.`xwiea dazkp xaky 'd`c'd df oi`y gken ok m`e ,'d`x'd
:`xnbd zvxznàì`l` ,mixacd z` zencl gxkd oi` -íúä- Ÿ¨¨

ick ef dyxt dxezd dzpy ,zenda iabléôeñBàìoin z` siqedl - §¥
eli`e ,`xwiea llk azkp `ly ,dreqydàëäd`a ,zeter iabl - ¨¨

dxezdéLeøôì.'d`c'd ly dizeny lk z` yxtl - ¦§¥

.ax mya `cqg ax zhiy lr wlegd `xen` dzr d`ian `xnbd
:`xnbd zxne`å,mi`nh zeter rax`e mixyr yiy xne`d ,ax §

eäaà éaøc àâéìt,eda` iax lr wleg -,'äàø' ,eäaà éaø øîàc §¦¨§©¦©¨§¨©©¦©¨¨¨
dîL àø÷ð änìå ,'äià' Bæmya di`d ly,äàømeynäàBøL ©¨§¨¨¦§¨§¨¨¨¤¨

øúBéa.wegxnl d`ex -øîBà àeä ïëåmecqa dzidy delyd iabl §¥§¥¥
,da lbxl e`a `l milbxne ,mvx`a mihqil exar `ly ,dxenre

'äià ïéò ezôæL àìå ,èéò Bòãé àì áéúð'(f gk aei`),`ed lyne , ¨¦Ÿ§¨¨¦§Ÿ§¨©¥©¨
sxeh ser `edy hird elit`y aizpl dleyn mvx` dzidy ,xnelk

epi`dii`x dl yiy di`d elit`e .mihqild dexikd `l jke ,xikn
elbix `l jke ,eze` dz`x `l ,wegxnl d`ex `ide ,xzeia dagx
`ed wegxnl daeh dii`xl lyndy weqta x`eane .milbxn my

oke .'di`'aàðzdi`d ,`ziixaaõøàa äìáð äàBøå ,ìááa úãîBò ¨¨¤¤§¨¤§¨§¥¨§¤¤
.ìàøNé¦§¨¥

`ed dna x`azy mcew ,eda` iax ixac xe`ia z` `xnbd zniiqn
,dxe`kle :ax lr wlegîjkììkî ,'äià' eðééä 'äàø'c,gken - ¦§¨¨©§©¨¦§¨

eðééä åàì 'äàã'cdpi` -,'äàø'ipin drax`e mixyr yi ixdy §¨¨©©§¨¨
wx yiy `vnp ,cg` oin md di`e d`x d`c m`e ,mi`nh zeter
,ok xnel xyt` i` ixd :`xnbd dgec .mi`nh zeter dylye mixyr

okyàúàc àeä éôeñBàì äøBz äðLî éãkîmixac xtqa ixd - ¦§¦¦§¥¨§¥§¨¨
ok m`e ,mincewd miynega xen`d lr siqedl dxezd d`aéàî©

,àëä àðL,`xwiea,íúä àðL éàîe ,äàc áéúëc,mixacaàìc §¨¨¨¦§¦¨¨©§¨¨¨§Ÿ
,äàc áéúk,envr ipta oin `ed 'd`c' eda` iax ixac itl ixde §¦¨¨

jxc ixde ,mixaca dxezd eze` dazk `l recne ,'d`x' dpi`e
,rexbl `le ,dxez dpyna mipic siqedl dxezdòîL åàì àlà¤¨¨§©

dpéîoiny xaeq eda` iaxy o`kn gken i`ce `l` -äàøå äàc ¦¨¨¨§¨¨
äiàåoin,àéä úçàitl ,d`cd z` mixaca dxezd dxikfd `l okle §©¨©©¦

.'d`x' `id ,`xwiea dxen`d 'd`c'y eprinydl dxezd zpeeky
:eda` iax ixac xe`iaa dkiynn `xnbdîejk,'äià' eðééä 'äàø'c ¦§¨¨©§©¨

,äià eðééä åàì äiãc ììkîok m` ,di` `id dicy xn`p m` oky ¦§¨§©¨¨©§©¨
ipin dylye mixyr wx yie ,od cg` oin olek di`e dic ,d`x ,d`c
zeter ipin drax`e mixyr yiy xn` ax eli`e ,mi`nh zeter

,dyw ok m`e .mi`nh,íúä àðL éàî,`xwieaeäðéîì áéúëc ©§¨¨¨¦§¦§¦¥
,àëä àðL éàîe ,äiàà,mixacaàlà äiàà eäðéîì áéúk àìc ©©¨©§¨¨¨§Ÿ§¦§¦¥©©¨¤¨

,äicàmbe ,di`d oin z` mb daxn dxezd zn`ay xnel xyt` i`e ©©¨
cg` z` dhinyn mixaca dxezd ok m`y meyn ,dicd oin z`
wx dxezd mixacay llk epl yi ixde ,`xwiea exkfedy mipind
.miynegd x`ya xn`py dn lr xe`ia ztqez e` mipic dtiqen

dpéî òîL àlàmipind lky xaeq eda` iaxy o`kn gken -äàc ¤¨§©¦¨¨¨
äàøåeäiàå äicoin mlek,àéä úçàmixaca xn`py dn jkitle §¨¨©¨§©¨©©¦

itl ,di`d lr 'edpinl' `xwiea xn`py dn epiid ,dicd lr 'edpinl'
zeter drax` lky oeike .cg` oin md dicd oin mbe di`d oin mby
wx yiy xaeq eda` iaxy xnel jixv gxkda ,cg` oin md el`
yiy xaeqy ax lr wleg `ede ,mi`nh zeter ipin dylye mixyr

.drax`e mixyr
:di`d ipin oipra `ziixa d`ian `xnbdàéðz,`ziixaaïa éñéà ©§¨¦¦¤

çøæîa Lé ïéàîè úBôBò äàî ,øîBà äãeäé,mlerdäià ïéî ïleëå §¨¥¥¨§¥¦¥§¦§©§¨¦©¨
ïä. ¥

miigd ilra ipin xtqn oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbd
:mlerayéðzefd `ziixad z` dpy -,eäaà éaøc déøa éîéáà ¨¥£¦¦§¥§©¦©¨

íéâc éðéî úBàî òáLmi`nhïä,mleraíéáâç éðéî úBàî äðBîLe §©§¦¥¨¦¥§¤¥¦¥£¨¦
,mlera yi mi`nhøtñî ïéà úBôBòìeipiny itl ,yi mipin dnk §¥¦§¨

.jk lk miax zeterd
.jk lk miax mi`nhd zeterd ipiny dpeekdy `xnbd dpiad

ixd :dywn jkitleúBôBòwx mi`nh.eåä òaøàå íéøNòzvxzn ¤§¦§©§©£
:`xnbdàlà`ziixad zpeek,øtñî ïéà íéøBäè úBôBòìeitl ¤¨§§¦¥¦§¨

.drax`e mixyr wx yi mi`nh zeter la` ,jk lk miaexn mdy
wx dxezd dzpn zendaa recn zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:mi`nhd z` wx zeterae ,zexedhd z`àéðz,`ziixaa,øîBà éaø ©§¨©¦¥

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



קיז oifge` mipya cenr bq sc ± oey`x wxtzereay

éúà÷ éôåñåàì äøåú äðùî éãëîiptn Ð dndaa epyp dnl :onwl opixn`ck Ð

ogky` `l zeterae .oiab ipy dl yiy dixa `ide ,`xwiea dxn`p `ly dreqyd

.`xwiea diixw d`c `l` ,ikd `xwiea aizk` `lc d`x aizk `l` ,iteqe`l icin

dxez dxq` d`c :xn`ie ,d`x dze` oixewy mewna dxiykdl mc` `ai `ly icke

`ide ,d`x azke dxfg jkld Ð d`x `le

.`idåäðéð éøú êúòã à÷ìñ éàãikid ike Ð

Ð siqen inp zetera ,`z` iteqe`l dndac

drxb dnle ,ediiexz `kd azkinl dil ded

d`cl?.iyextl dpin rny `l`äéà êë
äéãå,`id zg` dxez dpyna `aizkc Ð

dt oegzt ozz `ly ick `l` dazkp `le

`dz `ly ,ziyixtck ,welgl oic lral

,dic dze` `xew `ede di` `xew dz`

.di` `l` dxez dxq` ef `l :xn`ieéàîå
äéãà äðéîì àáéúëã íúä àðùdrxbe Ð

.di`c "dpinl"äéà éðà àø÷àil did ic Ð

dnle ,dic dnvr `id ixdy ,di` z`ixwa

dic dxn`pïéãä ìòáì ?dvexy inl Ð

.dxiykdle oecle ,jilr welglàäú àìù
äéà àøå÷ äúàdxq` di` :xne` `ede Ð

hxt jkitl .dny `id dic Ð ef la` ,dxez

.mdizeny lka aezkdéáéúéî,axl Ð

mi`nh zeter drax`e mixyr :lirl xn`c

.cga dice di`e ,cga d`xe d`c aiygwe ,od

êðäãî.dndac Ðéôåñåàì éîð êðäÐ

!edl ethe ,edpip ixz d`xe d`c :dpin rnye

éùåøôìira dedc oicd `ede .dizeny lk Ð

ediipin `cg `l` ,dice di`d iptn :ipznl

.hwpåäáà éáøãà àãñç áøã àä àâéìôåÐ

op`e ,di` `id d`x :eda` iax xn`c oeikc

dice di`e d`xe d`cc ogky` jigxk lr

,dxez dpyna dazk xcd `lcn ,`id zg`

di`e dice d`xe d`c eda` iaxl `nl`

:opiqxb ikd .edl ixvae ,`id `cgúãîåò
.ìàøùé õøàá äìáð äàåøå ìáááopikxte

llkn Ð di` `id d`c xn`wcn :eda` iaxl

oizrc `wlq `wc .d`x epiid e`l d`cc

zeter drax`e mixyr inp eda` iaxc

.dil zi` oi`nh'åëå äðéî òîùiaxce Ð

`kxit `de .oxn`ck axc` `bilt eda`

iaa eda` iaxc xnz` ik jixtin `nlra

"`bilte" i`d ol ewizc inwne ,`yxcn

.lirl oxn`cíéâã éðéî.mi`nh Ðäðî
äøåäèá áåúëä.'ebe iave li` Ðêøã äðùé

äøö÷oi` zeterae ,dxedh cer jl oi`e Ð

.d`nh cer jlïì òîùî à÷ éàî`d Ð

!edl ipn ded Ð ith eed i`c ,`hiyt i`ce

úøåñîáxyk mc`a `ed xekf m` Ð

`edy mkg ciiv e` eax el xqny e` ,elk`y

.xedhïäá é÷áù.mkg eze` Ðåäðéà àìà
åäá òãé éîcg` `di `ly oxikn melk Ð

`nh `ede dfl dnecúåìáð íåùî ?`ny Ð

.dlap zlebpxza `vnpøåäè éðåìô óåò ìù
xace .`ed xedh ser eze`y mircei ep`e Ð

ser eze` ivia `iadle oigadl oileki ep`y

.xwyn `l Ð el`l oinec m` ze`xlúéà
éèåîúùéàì äéìxg` ser ly :xnele Ð

.xedh `ede ,exikn dz` i`y jl izxn`
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äîì.hwp `cg `l` ,d`ce d`xn hwpnl ivn ded inp ikd Ð dice di` azkinl dil

aizk `le ,d`x aizk dxez dpynae d`c `xwiea aizkc `py i`ne :wcwcl jixve

?dice di` ,ediiexz aizk dxez dpynae ,di` `xwiea aizk di` iabe .`zkec cga ediiexz

s` ,dxez dpyna mdipy aezkl dvx `l d`xe d`c `nlyac ,`nrh epiidc :xnel yie

lk dxez dpyna aezkl el did oicd ony it lr

m`c meyn Ð iyextle iteqe`l `z`c ,zenyd

iteqe`le ,edpip izxz d`xe d`cc `pin` ded ok

it lr s` zerhl oi` dice di`a la` .iz` `w

,di`` "edpinl" aizkcnc ,mdipy aezky

rny Ð dic` "edpinl" aizk dxez dpynae

.`id `cg dpin

úåôåò,yi mipin dnk Ð oiied rax`e mixyr

[dn d"c `,`q] lirl izyxitck

did o`ke .`ziixa ly dheytk ,xypn opitlic

ze`n rayc ,ipzw `yixc `inecc dywnd xaeq

,`nha ixiin miabg ipin ze`n dpenye mibc ipin

`nh zetera `kd inp oicd `edei`ce `yixc .mi

aizk `lc mixtq itl elit` ,ixii` mi`nha

witp `l mixedha eli`c .`ziixaa "mi`nha"

`w mi`nha la` ,`payeg i`dl icin dipin

s` ,zywyw `la bc lek`l dvexdy ol rnyn

e` onf xg` lcbl cizr m` iwa oi`y it lr

xikn m` ,e`l m` mind on dlery drya oxiyn

mdn df oi`y rceie mi`nh mibc ipin ze`n ray

rayn xzei mi`nha oi` ik ,exizdl leki Ð

Ð miabg iab eprinydl `a ok enke .oipin ze`n

cizry xxazi jka ik ,mileqxw `la xizdl

mby dywnd xeaq did jkitle .onf xg`l lcbl

miazkpd oze` lk xiki m`y xnel `a zetera

mi`ad zeter x`y xizdl leki `l Ð dyxta

el`y oeik ,dylya e` mipya e` cg` oniqa

oze`l xtqn oi`e ,mi`nha ok enk oiievn mipniq

`d :jixt jkle .x`yd xizdl ick xikdl jixvy

ep` mdici lry ,`l eze oiieed drax`e mixyr

Ð xtqn oi` xn`w ik :ipyne !mixg`d mixikn

ixiinc `yix oirk ied `le ,i`w zexedh`

.mi`nha

àîìéãåoeik :xn`z m`e Ð edpip `nh serc

xza lifp ,`aex eed mixedh zeterc

daxnc ,[zeter d"c] izyxity dn itle !`aex

`lc qxhpewd yexitl s`e .`gip Ð mipin dnk

`d mewn lkn :xnel yi ,xyp oin `l` opiaxn

gxfna ody mi`nh zeter d`n :lirl opixn`

mi`nha yic xyt` jkld ,od di` oin oleke

.daxd oipin
zxcek
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äøBz äðLî éãkîéôeñBàìàëä àðL éàî ,àúàc àeä ¦§¥¦§¥¨§¥§¨¨©§¨¨¨
áéúk àìå äàø áéúëc àëä àðL éàîe ,äàc áéúëc¦§¦¨¨©§¨¨¨¦§¦¨¨§¨§¦

äàãå äàø ïéî :dpéî òîL àlà ?äàc¯.àéä úçà ¨¨¤¨§©¦¨¦¨¨§¨¨©©¦
¯äàøL íLk :ééaà øîà !eåä äMîçå ïéøNò ézkàå§©©¦¤§¦©£¦¨¨£©©©¥§¥¤¨¨

äià Ck ,àéä úçà äàãåäiãå¯à÷ìñ éàc ;àéä úçà §¨¨©©¦¨©¨§©¨©©¦§¦¨§¨
àeä éôeñBàì äøBz äðLî éãkî ,ïepéà ézøz Czòc©§¨©§¥¦¦§¥¦§¥¨§¥

"dðéîì" áéúëc àëä àðL éàî ,àúàcäiààéàîe , §¨¨©§¨¨¨¦§¦§¦¨©©¨©
"dðéîì" áéúëc íúä àðLäicà:dpéî òîL àlà ? §¨¨¨¦§¦§¦¨©©¨¤¨§©¦¨

äiàL øçàî éëå .àéä úçà äiãå äià,àéä úçà äiãå ©¨§©¨©©¦§¦¥©©¤©¨§©¨©©¦
?äiãå äià ázëéîì déì änì¯:øîBà éaø ,àéðúãk ¨¨¥§¦§©©¨§©¨¦§©§¨©¦¥

ïzz àlL éãk ?äøîàð änì äic ,äià éðà àø÷à¤§¨£¦©¨©¨¨¨¤¤§¨§¥¤Ÿ¦¥
äià àøB÷ äzà àäz àlL ,÷Bìçì ïéc ìòáì ät ïBçút¦§¤§©©¦©£¤Ÿ§¥©¨¥©¨
Cëì ,äià àøB÷ àeäå äic àøB÷ äzà ,äic àøB÷ àeäå§¥©¨©¨¥©¨§¥©¨§¨

" :äøBz äðLîa áúkäàøäåúàåäiàääicäå."dðéîì ¨©§¦§¥¨§¨¨¨§¤¨©¨§©©¨§¦¨
äîäáa ?eðLð änì :éáéúéî¯úBôBòáe ,äòeñMä éðtî ¥¦¥¨¨¦§¦§¥¨¦§¥©§¨§

¯éðtîäàøä,åàì éàî ;äîäácî,éôeñBàì íúäc ¦§¥¨¨¨©¨¦¦§¥¨§¨¨§¥
?éôeñBàì éîð úBôBò¯íúä ,àì¯àëä ,éôeñBàì¯ ©¦§¥¨¨¨§¥¨¨

äàø :eäaà éaø øîàc ,eäaà éaøc àâéìôe .éLeøôì¯Bæ §¨¥§¦¨§©¦©¨§¨©©¦©¨¨¨
äàø dîL àø÷ð änìå ,äià¯àeä ïëå ,øúBéa äàBøL ©¨§¨¨¦§¨§¨¨¨¤¨§¥§¥

:àðz ."äià ïéò ezôæL àìå èéò Bòãé àì áéúð" :øîBà¥¨¦Ÿ§¨¨¦§Ÿ§¨©¥©¨¨¨
.ìàøNé õøàa äìáð äàBøå ìááa úãîBòäàøcîeðééä ¤¤§¨¤§¨§¥¨§¤¤¦§¨¥¦§¨¨©§

äià¯ììkîäàãcäøBz äðLî éãkî ;äàø eðééä åàì ©¨¦§¨§¨¨¨©§¨¨¦§¥¦§¥¨
éàîe ,äàc áéúëc àëä àðL éàî ,àúàc àeä éôeñBàì§¥§¨¨©§¨¨¨¦§¦¨¨©
:dpéî òîL åàì àlà ?äàc áéúk àìc íúä àðL§¨¨¨§¨§¦¨¨¤¨¨§©¦¨

äàøå äàcäiàå¯úçà.àéääàøcîeäià eðééä¯ ¨¨§¨¨§©¨©©¦¦§¨¨©§©¨
áéúëc íúä àðL éàî ,äià eðééä åàì äiãc ììkî¦§¨§©¨¨©§©¨©§¨¨¨¦§¦
"eäðéîì" áéúk àìc àëä àðL éàîe ,äiàà "eäðéîì"§¦¥©©¨©§¨¨¨§¨§¦§¦¥
dic ,äàøå äàc :dpéî òîL àlà ?äicà àlà äiàà©©¨¤¨©©¨¤¨§©¦¨¨¨§¨¨©¨

äiàå¯.àéä úçàäàî :øîBà äãeäé ïa éñéà ,àéðz §©¨©©¦©§¨¦¦¤§¨¥¥¨
éîéáà éðz .ïä äià ïéî ïleëå ,çøæna Lé ïéàîè úBôBò§¥¦¥©¦§¨§¨¦©¨¥¨¥£¦¦
äðBîLe ,ïä íéâã éðéî úBàî òáL :eäaà éaøc déøa§¥§©¦©¨§©¥¦¥¨¦¥§¤

,íéáâç éðéî úBàîúBôBòìe,úBôBò .øtñî ïéà¯ïéøNò ¥¦¥£¨¦§¥¦§¨¤§¦
,àéðz .øtñî ïéà íéøBäè úBôBòìe :àlà !eåä äòaøàå§©§¨¨¨¤¨§§¦¥¦§¨©§¨

äîäaL íìBòä äéäå øîàL éî éðôì òeãéå éeìb :øîBà éaøúBøBähä ïî äaeøî äàîè¯ ©¦¥¨§¨©¦§¥¦¤¨©§¨¨¨¨¤§¥¨§¥¨§¨¦©§
áeúkä äðî CëéôìúBôBòL íìBòä äéäå øîàL éî éðôì òeãéå éeìb ;äøBäèaïéaeøî ïéøBäè §¦¨¨¨©¨©§¨¨§¨©¦§¥¦¤¨©§¨¨¨¨¤§¦§¦

ïéàîhä ìò¯áeúkä äðî Cëéôìïéàîhaéøîàå ,áø øîà àðeä áøãk ?ïì òîLî à÷ éàî . ©©§¥¦§¦¨¨¨©¨©§¥¦©¨©§©¨¦§©¨¨©©§¨§¦
íãà äðLé íìBòì :øéàî éaø íeMî áø øîà àðeä áø øîà dìBãéîìúìøîà .äøö÷ Cøã ¨¨©©¨¨©©¦©¦¥¦§¨¦§¤¨¨§©§¦¤¤§¨¨¨©

ìëàð øBäè óBò :÷çöé éaøéaø øîà .éaø éì øñî øBäè äæ óBò :øîBì ãéivä ïîàð .úøBñîa ©¦¦§¨¨¤¡¨§¨¤¤¡¨©©¨©¤¨¨©¦©¦£©©¦
é÷aL àeäå :ïðçBéøîàc ,òîL àz ?ãéiö Baø Bà ,íëç Baø :àøéæ éaø éòa .ïäéúBîLáe ïäa ¨¨§¤¨¦¨¤¦§¥¤¨¥©¦¥¨©¨¨©©¨¨§©§¨©

ãéiö Baø àîìLa zøîà éà ;ïäéúBîLáe ïäa é÷aL àeäå :ïðçBé éaø¯zøîà éà àlà .øétL ©¦¨¨§¤¨¦¨¤¦§¥¤¦¨§©§¦§¨¨©©¨©¦¤¨¦¨§©§
eäééîL àîìLa ,íëç Baø¯eäðéà àlà ,eäì øéîb¯:dpéî òîL ,åàì àlà ?eäì òãé éî ©¨¨¦§¨¨§©§§¦§¤¨¦§¦¨©§¤¨¨§©¦¨

.dpéî òîL ,ãéiö Baøàì ïéLLBç ïéàå ,íB÷î ìëa íéBbä ïî íéöéa ïéç÷Bì :ïðaø eðz ©©¨§©¦¨¨©¨©§¦¥¦¦©¦§¨¨§¥§¦Ÿ
.úBôøè íeMî àìå úBìáð íeMî¯,ìàeîLc deáà øîà !eäðéð àîè óBòc àîìéãå ¦§¥§Ÿ¦§¥§¦§¨§¨¥¦§£©£¦§¥
."øBäè éðBìt óBò ìL" :øîBàa¯!"øBäè óBò ìL" :àîéìå¯.éèeîzLéàì déì úéà ,éëä éà¯÷Bcáìå!ïéðîéña §¥¤§¦¨§¥¨¤¨¦¨¦¦¥§¦§©¥§¦§§¦¨¦

éðîéñk :àéðúcíéöéá¯éðîéñ Ck :àîéà àlà !àðîçø øîà úN÷N÷å øétðñ ?Czòc à÷ìñ íéâã éðîéñ .íéâã éðîéñ Ck §©§¨§¦¨¥¥¦¨¦¨¥¨¦¦¨¥¨¦¨§¨©§¨§©¦§©§¤¤£©©£¨¨¤¨¥¨¨¦¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc oileg(oey`x meil)

,dyw ok m`àúàc àeä éôeñBàì äøBz äðLî éãkîxtq ixde - ¦§¦¦§¥¨§¥§¨¨
miynega exn`py mixacd lr xfeg 'dxez dpyn' dpeknd mixac

ok m`e ,my exn`p `ly mipic siqedl ick ,mincewdàëä àðL éàî©§¨¨¨
`xwie xtqa dxezd dzpiy recn -áéúëcmyàðL éàîe ,'äàc' ¦§¦¨¨©§¨

àëä,mixac xtqa dxezd dzpiy recne -áéúk àìå 'äàø' áéúëc ¨¨¦§¦¨¨§Ÿ§¦
,'äàc'`l ,'d`x'd z` siqedl dxez dpyna dxezd d`a m` ixde ¨¨

.'d`c'd z` hinydl dl diddpéî òîL àlàcenll yi i`ce - ¤¨§©¦¨
y jkne äàø ïéîoin,àéä úçà ,äàã`l dxez dpyn xtqae ¦¨¨¨¨©©¦

xtqa dxen`d 'd`c' dze`y dyxit `l` ,sqep oin dxezd dtiqed
.'d`x' mb dpekn ,`xwie

:`xnbd dywneåä àLîçå ïéøNò ézkàåepl yi oiicr ixde - §©©¥¤§¦§©§¨£
mixyr exn`p `xwie xtqa ixdy ,mi`nh zeter dynge mixyr
zeterd zrax` jkl sqepae ,'dic' dtqep dxez dpynae ,zeter

:`xnbd zvxzn .minrt rax` azkpy 'dpinl' oeyln ecnlpyøîà̈©
'äàã'å 'äàø'L íLk éiaàoin'äià' Ck ,àéä úçàmb dxkfedy ©©¥§¥¤¨¨§¨¨©©¦¨©¨

mixac xtqa mbe `xwie xtqa'äiã'åoin ,mixaca wx dxkfpyúçà §©¨©©
.àéä¦

:iia` z`f gikenïepéà ézøz Czòc à÷ìñ éàcdlrz m`y - §¦©§¨©§¨©§¥¦
,mipey mipin ipy md di`e dicy xnel jzrca,äøBz äðLî éãkî¦§¦¦§¥¨

àúàc àeä éôeñBàìzenieqn zeevn dxezd dltky mrhd ixd - §¥§¨¨
miynega exn`py mixacd lr jka siqedl ick `ed mixac xtqa
enyy sqep `nh oin siqedl dxezd zpeeky xn`p m` ,mincewd

,dicàëä àðL éàî,`xwie xtqa dpeyl z` dxezd dzpiy recn - ©§¨¨¨
íúä àðL éàîe ,'äià'à 'dðéîì' áéúëcz` dxezd dzpiy recne - ¦§¦§¦¨©©¨©§¨¨¨

,mixac xtqa dpeyl,'äic'à 'dðéîì' áéúëc'dpinl' z` dhinyde ¦§¦§¦¨©©¨
,di`d oin z` daxnddpéî òîL àlày'äiã'å 'äià'oin,àéä úçà ¤¨§©¦¨©¨§©¨©©¦

.dic lr zg` mrte di` lr 'dpinl' dxezd dazk zg` mrt jkle
:`xnbd dywn'äiã'å 'äià'L øçàî éëåoindéì änì ,àéä úçà §¦¥©©¤©¨§©¨©©¦¨¨¥

ázëéîìaezkl dxezd dkxved recn -,äiãå äiàwx dazk `le §¦§©©¨§©¨
:`xnbd zvxzn .df ser ly cg` myàéðúãk,`ziixaa,øîBà éaø ¦§©§¨©¦¥

äià éðà àø÷àwx dxeza `xew iziid eli` il did ic dxe`kl - ¤§¨£¦©¨
e ,di`,äøîàð änì äicedf `l` .'di`' dpeknd `id `id ixdéãk ©¨¨¨¤¤§¨§¥

ïéc ìòáì ät ïBçút ïzz àlL,df oin xizdl dvxiy÷åìçìxnele ¤Ÿ¦¥¦§¤§©©¦©£Ÿ
,dxez ezxq` `lyàøB÷ äzà àäz àlLoind xq`py dxeza ¤Ÿ§¥©¨¥

iexwd,äià,dxez dxq` di` wxy jl xne` `edeàøB÷ àeäåoinl ©¨§¥
dfd,äicser eze`y dxezd dhxit okl ,dxez dzxq` `ly xn`ie ©¨

,dic wx aezk did eli`e .xeq` ok mb dic dpekndàøB÷ äzà©¨¥
dxq`py dxezaàøB÷ àeäå ,äicdf oinl,äià`l di` jl xne`e ©¨§¥©¨

,dxez dxq`äøBz äðLîa áúk Cëì(bi ci mixac)äiàä úàå äàøäå' §¨¨©§¦§¥¨§¨¨¨§¤¨©¨
,'dðéîì äicäå.dfd oinl yiy zenyd ipy z` dxezd dhxite §©©¨§¦¨

'd`c'd `id mixaca dxen`d 'd`x'dy ,df uexiz lr dywn `xnbd
:`xnbd dywn .`xwiea daezkd,éáéúéîzeiyxtd ,`ziixaa epipy ¥¦¥

,mi`nhe mixedh miig ilra ipina zewqerdeðLð änìdxfg recn - ¨¨¦§
,`xwie xtqa eazkpy xg`l ,mixac xtqa mb mze` dazke dxezd

,`ziixad zx`aneäîäáajk lr dxfg ,ze`nh zenda iabl - ¦§¥¨
dxezdéðtîly dpic mixac xtqa sqepy,äòeñMädixa `ide ¦§¥©§¨

zqxtne dxb dlrn `idy s`y ,ze`xcy ipye oiab ipy dl yiy
lirl x`eank ,d`nh `id ,dqxt(:q).úBôBòáeef dyxt dzpyp §

,aeyäàøä éðtîz` `xnbd zx`an .mixac xtqa dtqepy ¦§¥¨¨¨
:dziiyewåàì éàî,xnel oi` m`d -,éôeñBàì íúäc äîäácî ©©¦¦§¥¨§¨¨§¥

éôeñBàì énð úBôBòdazke dxezd dxfg zenda iably jkn - ©¦§¥
`ede ,`xwiea llk azkp `ly ycg oin siqedl ick ef dyxt
`ede ,ycg oin siqedl dxezd d`a zeter iabl jk ,dreqyd

.`xwiea dazkp xaky 'd`c'd df oi`y gken ok m`e ,'d`x'd
:`xnbd zvxznàì`l` ,mixacd z` zencl gxkd oi` -íúä- Ÿ¨¨

ick ef dyxt dxezd dzpy ,zenda iabléôeñBàìoin z` siqedl - §¥
eli`e ,`xwiea llk azkp `ly ,dreqydàëäd`a ,zeter iabl - ¨¨

dxezdéLeøôì.'d`c'd ly dizeny lk z` yxtl - ¦§¥

.ax mya `cqg ax zhiy lr wlegd `xen` dzr d`ian `xnbd
:`xnbd zxne`å,mi`nh zeter rax`e mixyr yiy xne`d ,ax §

eäaà éaøc àâéìt,eda` iax lr wleg -,'äàø' ,eäaà éaø øîàc §¦¨§©¦©¨§¨©©¦©¨¨¨
dîL àø÷ð änìå ,'äià' Bæmya di`d ly,äàømeynäàBøL ©¨§¨¨¦§¨§¨¨¨¤¨

øúBéa.wegxnl d`ex -øîBà àeä ïëåmecqa dzidy delyd iabl §¥§¥¥
,da lbxl e`a `l milbxne ,mvx`a mihqil exar `ly ,dxenre

'äià ïéò ezôæL àìå ,èéò Bòãé àì áéúð'(f gk aei`),`ed lyne , ¨¦Ÿ§¨¨¦§Ÿ§¨©¥©¨
sxeh ser `edy hird elit`y aizpl dleyn mvx` dzidy ,xnelk

epi`dii`x dl yiy di`d elit`e .mihqild dexikd `l jke ,xikn
elbix `l jke ,eze` dz`x `l ,wegxnl d`ex `ide ,xzeia dagx
`ed wegxnl daeh dii`xl lyndy weqta x`eane .milbxn my

oke .'di`'aàðzdi`d ,`ziixaaõøàa äìáð äàBøå ,ìááa úãîBò ¨¨¤¤§¨¤§¨§¥¨§¤¤
.ìàøNé¦§¨¥

`ed dna x`azy mcew ,eda` iax ixac xe`ia z` `xnbd zniiqn
,dxe`kle :ax lr wlegîjkììkî ,'äià' eðééä 'äàø'c,gken - ¦§¨¨©§©¨¦§¨

eðééä åàì 'äàã'cdpi` -,'äàø'ipin drax`e mixyr yi ixdy §¨¨©©§¨¨
wx yiy `vnp ,cg` oin md di`e d`x d`c m`e ,mi`nh zeter
,ok xnel xyt` i` ixd :`xnbd dgec .mi`nh zeter dylye mixyr

okyàúàc àeä éôeñBàì äøBz äðLî éãkîmixac xtqa ixd - ¦§¦¦§¥¨§¥§¨¨
ok m`e ,mincewd miynega xen`d lr siqedl dxezd d`aéàî©

,àëä àðL,`xwiea,íúä àðL éàîe ,äàc áéúëc,mixacaàìc §¨¨¨¦§¦¨¨©§¨¨¨§Ÿ
,äàc áéúk,envr ipta oin `ed 'd`c' eda` iax ixac itl ixde §¦¨¨

jxc ixde ,mixaca dxezd eze` dazk `l recne ,'d`x' dpi`e
,rexbl `le ,dxez dpyna mipic siqedl dxezdòîL åàì àlà¤¨¨§©

dpéîoiny xaeq eda` iaxy o`kn gken i`ce `l` -äàøå äàc ¦¨¨¨§¨¨
äiàåoin,àéä úçàitl ,d`cd z` mixaca dxezd dxikfd `l okle §©¨©©¦

.'d`x' `id ,`xwiea dxen`d 'd`c'y eprinydl dxezd zpeeky
:eda` iax ixac xe`iaa dkiynn `xnbdîejk,'äià' eðééä 'äàø'c ¦§¨¨©§©¨

,äià eðééä åàì äiãc ììkîok m` ,di` `id dicy xn`p m` oky ¦§¨§©¨¨©§©¨
ipin dylye mixyr wx yie ,od cg` oin olek di`e dic ,d`x ,d`c
zeter ipin drax`e mixyr yiy xn` ax eli`e ,mi`nh zeter

,dyw ok m`e .mi`nh,íúä àðL éàî,`xwieaeäðéîì áéúëc ©§¨¨¨¦§¦§¦¥
,àëä àðL éàîe ,äiàà,mixacaàlà äiàà eäðéîì áéúk àìc ©©¨©§¨¨¨§Ÿ§¦§¦¥©©¨¤¨

,äicàmbe ,di`d oin z` mb daxn dxezd zn`ay xnel xyt` i`e ©©¨
cg` z` dhinyn mixaca dxezd ok m`y meyn ,dicd oin z`
wx dxezd mixacay llk epl yi ixde ,`xwiea exkfedy mipind
.miynegd x`ya xn`py dn lr xe`ia ztqez e` mipic dtiqen

dpéî òîL àlàmipind lky xaeq eda` iaxy o`kn gken -äàc ¤¨§©¦¨¨¨
äàøåeäiàå äicoin mlek,àéä úçàmixaca xn`py dn jkitle §¨¨©¨§©¨©©¦

itl ,di`d lr 'edpinl' `xwiea xn`py dn epiid ,dicd lr 'edpinl'
zeter drax` lky oeike .cg` oin md dicd oin mbe di`d oin mby
wx yiy xaeq eda` iaxy xnel jixv gxkda ,cg` oin md el`
yiy xaeqy ax lr wleg `ede ,mi`nh zeter ipin dylye mixyr

.drax`e mixyr
:di`d ipin oipra `ziixa d`ian `xnbdàéðz,`ziixaaïa éñéà ©§¨¦¦¤

çøæîa Lé ïéàîè úBôBò äàî ,øîBà äãeäé,mlerdäià ïéî ïleëå §¨¥¥¨§¥¦¥§¦§©§¨¦©¨
ïä. ¥

miigd ilra ipin xtqn oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbd
:mlerayéðzefd `ziixad z` dpy -,eäaà éaøc déøa éîéáà ¨¥£¦¦§¥§©¦©¨

íéâc éðéî úBàî òáLmi`nhïä,mleraíéáâç éðéî úBàî äðBîLe §©§¦¥¨¦¥§¤¥¦¥£¨¦
,mlera yi mi`nhøtñî ïéà úBôBòìeipiny itl ,yi mipin dnk §¥¦§¨

.jk lk miax zeterd
.jk lk miax mi`nhd zeterd ipiny dpeekdy `xnbd dpiad

ixd :dywn jkitleúBôBòwx mi`nh.eåä òaøàå íéøNòzvxzn ¤§¦§©§©£
:`xnbdàlà`ziixad zpeek,øtñî ïéà íéøBäè úBôBòìeitl ¤¨§§¦¥¦§¨

.drax`e mixyr wx yi mi`nh zeter la` ,jk lk miaexn mdy
wx dxezd dzpn zendaa recn zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:mi`nhd z` wx zeterae ,zexedhd z`àéðz,`ziixaa,øîBà éaø ©§¨©¦¥
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xcde"קיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cq sc oileg(ipy meil)

íéâc éøaeòmipniqd ici lre ,cgi mixaegn ,ody zenk mibcd ivia - §¥¨¦
.mixedh mibcn e`a mivia dfi` xikdl lkep elld

:mixedh zeter ly mivia ipniq md dn `xnbd zyxtnàéðúå§©§¨
`ziixaaíéöéá éab,zeter lyìk ,íéöéá éðîéñ ïä elàdvia ©¥¥¦¥¥¦¨¥¥¦¨

úìBbìeâòå úøãBkLenk ynn dpi` j` ,xeckk dlebr `idy - ¤¤¤©£§¤
`l` ,xeckãk ãçà dLàø,lebr -ãç ãçà dLàøåcvd eli`e - Ÿ¨¤¨©§Ÿ¨¤¨©

dviady oniq df ixd ,ccegn xzei dviad ly ipyd.äøBäèm` j` §¨
ïéck äéLàø éðL,milebr -.ïéàîè ,ïécç äéLàø éðL Bà:sqep oniq §¥¨¤¨©¦§¥¨¤¨©¦§¥¦

m`ïBaìç`vnp ,dviaay oald wlgd -õeçaîipevigd wlga - ¤§¦©
,dviad lyïBîìçå`vnp aedvd wlgd -íéðôaî,oealga swen - §¤§¦¦§¦

dviad.äøBäèd m` j`,íéðôaî ïBaìçå õeçaî ïBîìçdviad §¨¤§¦©§¤§¦¦§¦
.äàîèm`e :`ziixad dtiqen,äæá äæ ïéáøBòî ïBaìçå ïBîìçoi`e §¥¨¤§§¤§§¨¦¤¨¤

ipyd z` siwn mdn cg`,,õøMä úöéa àéäL òeãéaav ly oebk §¨©¤¦¥©©¤¤
x`ean mipt lk lre .mivia milihnd mivxy mdy ,d`hl e`
gweld recn ,dyw ok m`e ,serd ivial dxdh ipniq yiy `ziixaa
ipniqa wecal `ed leki ixd ,ezecr z` jixv ixkpd on mivia

.miviad
:`xnbd zvxznàëéøö àìxnel lirl `ziixad dkxved `l - Ÿ§¦¨

ote`a `l` ,miviad lr on`p ixkpyúBëeúçcmiviady - ©£
.cg y`xe ck y`x mdl yi m` wecal ozip `le ,zekezge zelyean

:`xnbd dywn÷Bãáéìåwecal `ed leki oiicr ixd -ïBîìça §¦§§¤§
,ïBaìçålr jenql `ed jixv recne ,mipta dne uega dn d`xie §¤§

xaecn :`xnbd zvxzn .ixkpd zecramiviaúBôeøèzeaaxern - §§
,äøò÷a.mipta e` uega did oealgd m` zrcl xyt` i`e ¦§¨¨

:`xnbd dywneäéépéî ïðéðáæ éî àðååb éàä éëå,dfk ote`a ike - §¦©©§¨¦©§¦¨¦©§
,mivia ixkpdn zepwl xzen ,dxrwa zetexh miviadyàéðz àäå§¨©§¨

,`ziixaaäôøè úöéa ïéøëBî ïéàe`vnpy zlebpxz ly dvia - ¥§¦¥©§¥¨
dtxh ipniq daì,íéáëBk ãáBòdviad z` ixkpd xekni `ny §¥¨¦

,l`xyilïk íà àlà`id,äøò÷a äôeøèdxkenl xzen f`y ¤¨¦¥§¨¦§¨¨
e ,ixkpl,äøò÷a úBôeøè íéöéa íäî ïéç÷Bì ïéà Cëéôìyi oky §¦¨¥§¦¥¤¥¦§¦§¨¨

i` ok m`e .l`xyin iebd oze` dpwe ,od dtixh el` miviay yeygl
zetexh mivia ixkpdn l`xyid gwly `ziixad z` cinrdl xyt`
iebdn dpew l`xyid m` `xnbd ziiyew zxfeg ok m`e .dxrwa
wecal dpewd leki ixd ,ixkpd zecr z` jixv recn ,zenly mivia

:`xnbd zvxzn .miviad ipniqaïéðîéñ ,àøéæ éaø øîà àlàly ¤¨¨©©¦¥¨¦¨¦
miviaàúééøBàc åàìxyt` i`e ,ipiqn dynl dkldk exn`p `l - ¨§©§¨

:`xif iax z`f gikene .miviad z` xizdle mdilr jenqlàì éàc§¦Ÿ
éëä àîéz,zeywdl yi ,jk xn`z `l m`y -éqà áø øîàc àä ¥¨¨¦¨§¨©©©¦

(:aq lirl)yiyäðîLy zeter ipin,ïä úB÷éôñe` mixedh md m` §Ÿ¤§¥¥
,mi`nheäãéc íéöéáa ÷Bcáéìly mivial yi m` wecap `l recn - ¦§§¥¦¦§

,mixedh onvr zeterd m` rcp jke ,dxdh ipniq el` zeteràlà¤¨
dpéî òîLy,àúééøBàc åàì ïéðîéñmdilr jenql ozip `le §©¦¨¦¨¦©§©§¨

.melihdy zeterd z` e` mnvr miviad z` xiykdl
,mipniqd lr jenql xyt` i`e xg`n :`xnbd ddnzàlàéàîì ¤¨§©

dì éðz÷ àúëìä.el` mipniq `ziixad dxn` dkld efi` oiprl - ¦§§¨¨¨¥¨
:`xnbd zvxznøîà÷ éëäm` ,`ziixad zpeek `id jk -éðL ¨¦¨¨©§¥

äéLàødviad lyïéck,milebr -Bàm`Bà ,ïécç äéLàø éðL ¨¤¨©¦§¥¨¤¨©¦
y,íéðôaî ïBaìçå õeçaî ïBîìçdviad,äàîè éàcåm` elit`e ¤§¦©§¤§¦¦§¦©©§¥¨

j` .epin`dl oi` ,xedh ipelt ser ly `idy miakek caer jl xn`i
m`ãç ãç déLéøeå ,ãk ãç déLéømbïBîìçå õeçaî ïBaìç ¥¥©©¥¥©©§¤§¦©§¤§

Eì øîàå ,íéðôaî`id ef dviay miakek caerdéðBìt óBò ìL ¦¦§¦§¨©§¤§¦
íäéìò CBîñ ,àeä øBäèåcaerd zecrl sexiva dxdhd ipniq lr - §¨§£¥¤

la` .miakekàîúñaly `id dviady miakek caerd zecr `ll - ¦§¨¨
,`ed xedhe ipelt seríäéìò CBîñz àì,cala mipniqd lr - Ÿ¦§£¥¤

äðBéãì éîãc àáøeòc àkéàcdnecd axer zvia yiy meyn - §¦¨§§¨§¨¥¦§¨
m` cegl mipniqd it lr xikdl xyt` i` okle ,dpei zvial dipniqa

ser ly dvia ef.xedh
:uxy zvia oipra lirl d`aedy `ziixad ixaca dpc `xnbdøîà̈©

øîm` ,`ziixaaàéäL òeãéa ,äæá äæ ïéáøBòî ïBîìçå ïBaìç ©¤§§¤§§¨¦¤¨¤§¨©¤¦
.õøMä úöéa:`xnbd zl`eyàúëìä éàîìef m` weligd dn - ¥©©¤¤§©¦§§¨

`nzqa `pzd azk `l recne ,uxy zvia e` `nh ser zvia
:`xnbd daiyn .d`nh dviady,àîç øa àá÷eò áø øîà̈©©§¨©¨¨
ick ,ok aezkl `ziixad dkxvedíàL ,øîBìef dviaäîwéø- ©¤¦¦§¨

,dkeza uxyd xvepäáwéðå,`edy lk awp da didpe ±äùãòëá) §¦§¨
äànèî] (àîèî`ed dkezay uxyd m` ,dviadaxeriy §©§¨§

.[äLãòë©£¨¨
:`xnbd dgecé÷úî,àðéáø dì ódvia lky xnel xyt` ji` ©§¦¨¨¦¨

,`nhn dkezay gext`d dfa df miaxern dly oealgde oenlgdy
àéä Lçðc àîìãåzvial dipniqa dnecd ,ygp ly dvia ef `ny - §¦§¨§¨¨¦

.d`nhn dpi` ygpd zlape ,uxy
:xg` ote`a `ziixad z` `xnbd zvxzn,àáø øîà àlàmrhd ¤¨¨©¨¨

,epcnll ,uxyd zvia efy jkl oniq dazk `ziixadyäîwéø íàL¤¦¦§¨
,dkeza uxyd xvep -ìò õøBMä õøL íeMî äéìò ä÷Bì ,dìëàå©£¨¨¤¨¤¨¦¤¤©¥©

,õøàäm`e ,ygp lke`d lr oiae uxy lke`d lr oia `ed df e`le ¨¨¤
meyn ea exzd m` j` ,dwel ux`d lr uxeyd uxy meyn ea exzd

.dwel epi` serd uxy
:`xnbd dywnéëä éàm`y eprinydl d`a `ziixady ,jk m` - ¦¨¦

meyn eilr dwele ,uxy ly xaer df ixd dviad jeza gext` yi
,ux`d lr uxeyd uxyénð äøBäèc eléôà ,äàîèc àéøéà éàî©¦§¨¦§¥¨£¦¦§¨©¦

,`nh uxy zvia ly oniqd edn eprinydl `ziixad dkixv recn -
,dfd e`ld z` yi xedh ser ly gext`a s` ixdàéðúc,`ziixaa §©§¨

mivxy zlik` xeqi` iabl weqta xn`py dn(hk `i `xwie)õøMä ìk'¨©¤¤
,'õøàä ìò õøBMä©¥©¨¨¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fq sc oileg(iying meil)

dfy meyn zxzen ilkd otecl dyxity zrlezy dgiken `xnbd
:`xnbd zxxan .dlecib jxcàøîéz àðîe,df welig xn`z oipne ± §¨¥§¨

:`xnbd daiynàéðúc,`ziixaaBaøì ïépîïéçéL úBøBa ú §©§¨¦©¦§©¦¦
ïäî äúBLå äçBOL úBøòîe,mday mirlezd mr cgiòðîð Bðéàå §¨¤¤§¤¥¤§¥¦§¨

,mirlez zlik`a yiy xeqi`d zngnìkî eìëàz' øîBì ãeîìz©§©Ÿ§¦¨
,'íéna øLàlirl `xnbd d`iady `ziixaa x`eany itke(:eq). £¤©¨¦

,zexeaay mindn zezyl dxizd ji` ,`ziixad lr dyweLeçéìå§¥
ìéôð øãäå àðôãì Léøt àîìczrlezd `ny yeygl dl did ± ¦§¨¨¦§©§¨§¨©¨¦

xead jezl dltpe dxfge ,xead otecl xeaay mindn dyxit
.dxq`peàlà,zxq`p dpi` ,xead otecl dyxity zrlezy ,gken ¤¨
y meyndéúéáø eðééä,jk dlecib jxc -énð àëäo`k mb - ©§§¦¥¨¨©¦

y meyn ,xq`z `l ilkd otecl ilkdn dyxity zrlezaeðééä©§

déúéáø.dlecib jxc - §¦¥
:`ziixan reiq d`ian `xnbd,àðeä áøì àcñç áø déì øîà̈©¥©¦§¨§©¨

Cì òéiñîc àéðz`ziixaa epipy ,jl zriiqn `ziixa -,aezkdy ©§¨¦§©©¨
'õøàä ìò õøBMä õøMä ìk'(`n `i `xwie),`aúBaøìyïéLeçáé ¨©¤¤©¥©¨¨¤§©©§¦

[oii ly mitzxna mi`vnpd oiwc oiyezi oin-],ïðpéqLmeyn mixeq` ¤¦§¨
.ux`d lr uxeyd uxy,`cqg ax wiicneïðpéñc àîòèmrhd ± ©§¨§¦§¨

,oiid on oiyegaid z` opiqy meyn `ed mixeq` mdyïðpéñ àì àä̈Ÿ¦§¨
,oiid onéøLoiyegaid ±xvepy mind uxy oick ,dlik`a mixzen ¨¥

,ilkd otecl oiidn e`vi `ny miyyeg `le ,milkay dwyna
.ux`d lr uxeyd uxy meyn exq`pe

:rwxwl xaegnyk rilzdy ixt oicúeMé÷ ,ìàeîL øîà[`eyiw-] ¨©§¥¦
äòéìúäL¤¦§¦¨
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oifge` mipy` cenr cq sc ± oey`x wxtzereay

íéâã éøáåò.cgi mixaegn ody zenk mibcd ivia Ðúøãåëù,xeckk dar Ð

*1.`"heltúìåâìåâòå úøãåërnyn ded dcegl zleblebr `pz i`c .`id `cg Ð

dpi`y ,xeck ly dlebirk Ð zleblebre zxcek `pz ikdl ,dpiabke dycrk dlebr

`lc Ð cg cg` dy`xe ck cg` dy`x :yxtn xcde .iaera dlebr `l` ,dyelw

dlebre dkx`l dkeyn `l` ,ynn xeckk

.dagxlãë* Ð2cg epi`y ,frla `"helt

.xeckk `l`ïåáìç* Ð3.o"eal`ïåîìçÐ

*4.l"ienõøùä úöéáoilihn d`hlde av Ð

opirny` `zkld i`nl yxtn onwle .mivia

.`nzq "d`nh" ipzil ,uxyd zvia `idy

úåëåúçázxcek` mwinl `kilc Ð

.zleblebreäøò÷á úåôåøèálkdy Ð

.axernúöéá ïéøëåî ïéàzlebpxz ly Ð

,l`xyil dl oiafne xcd `nlic ,iebl dtxh

dl oiaf `l ezc ,dxrwa dtexh ok m` `l`

xeknl xzene li`ed ,jkitl .dipin l`xyi

oigwel oi` Ð dxrwa dtexh dvia mdl

dpafe ,i`ed dtxhc `nlc ,zetexh mivia

.dildip l`xyi:ïðéñøâ éëäéáø øîà àìà
àúééøåàã åàì íéðîéñ àøéæipniq jpd Ð

`le ,edpip ipiqn dynl dkld e`l mivia

.ediilr opiknqïä úå÷éôñ äðåîùÐ

!`zrnya [a,aq] lirl oxn`ck ,zetera

åäãéã íéöéáá ÷åãáéìm` xkip `ed mdne Ð

.`ed xedh seräàîè éàãåjl xn` i`e Ð

.xwyn i`ce Ð `ed xedh ipelt ser ly :ieb

'åë ãë ãçà ùàø ìáàjpd eed `zriiq Ð

ser ly :jl xn` i` .eixacl iebl mipnq

dil iriiqn `wc dilr jenq Ð xedh ipelt

ikd .dilr jenqz `l Ð `l i`e ,ipniq

:opiqxbäî÷éø .äðåéãì éîãã àáøåòã àëéàã
.dkeza uxyd xvep Ðäá÷éðålkeiy Ð

,uxy lyl dnec ygp ly .mewixa rbil

.da oi` d`neheõøàä ìò õøåùä`l i`e Ð

d`nh `l` uxyd zvia `idy opirny`

`ed `nh ser meyn :`pin` ded ,mzq

uxy meyn dia iiexz`l irae ,`xiq`c

Ð ux`d uxy meyn dia exz` i`e ,serd

[a cenrl jiiy] .iwl `lïðáøãîiaxc `d Ð

xq`wc `ed opaxcn Ð awri oa xfril`

Ð dnwix `l ike .lkd ixacl dwele ,`ed xenb uxy Ð oi`nh la` ,oixedha

.`ed uxy e`lc ,`kil zewln ,`ki` `xeqi`
éìåòéâ
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úøãåëxeckc ,y"ixa "zxcek" qxbc rnyn .frla `"helt ,xeck :qxhpewd yxit Ð

"zepeaxck minkg ixac" :(`,b) dbibga xn`ck ,y"ixa dpexg` ,`"helt `edy

zagx ux` l` xeck [dtpv] jtpvi sepv" (ak diryi) aizkc `dne .zepa ly xeckk Ð

."xeckk" xninl dil ded ok m`c ,myn di`x oi` Ð `"helt qxhpewa my yxite ,"mici

xbk ,`ed yeniy skc mz epiax xne` `l`

oi`y mewna mici zagx ux` l` dlebe jledy

(xb) (ct mildz) enk Ð "xec" ,eze` mixikn

"oicinrn oi`" wxt seqae ."ryx ild`a xecn"

,z"lca "zccek" qxhpewa qixb (`,n dxf dcear)

.ckk dlebr :yxite

ïéðîéñ:mz epiax xne` Ð `ziixe`c e`l

`ki`c meyn ,mivia ipniq `wecc

mibc ixaer ipniq la` .dpeicl encc axerc

seq xn`ck ,mdilr jenql yi `ziixe`c Ð

:ax xn`c (`,n dxf dcear) "oicinrn oi`" wxt

:jixte .dgnend on `l` oigwp oi` mibc iaxw

ipniqk :`ipzc ,oipniqa wecal ?dgnen il dnl

mipniq :ipyn `le ,egenipy :ipyne !'ek mivia

dil rnync meyn ,`niz ike .`ziixe`c e`l

elit` ,dgnend on `l` oigwip oi` oipr lkac

jenql ie`x did f`c ,xedhe ipelt bc ly xn`

xne`ac ,oipr lka ixii` `l jgxk lrc .eilr

df lre .dgnend on `ly s` migwp "mizgln"

`"haxa oixewy mibc oze` lek`l mikneq ep`

oiywywd exyp m` opirci `l elit`e .frla

ixaer ipniq` opiknq Ð mind on dlery drya

lr jenql oi`c rnyn inlyexia edine .mibc

`a` xa ozp :mzd opiqxbc .mibc ixaer ipniq

oia `yxtn `prci :xn` ,l`enyc dinw mw

ixaer ,mi`nh mibc ixaerl mixedh mibc ixaer

mixedh mibc ixaer ,milebr Ð mi`nh mibc

`cd] (dztilwa xcdc) dil ifg` .mikex` Ð

.`nh :dil xn` ?edn dfk :dil xn` ,[`zetly

,`nh xedh lr zxn`c il yia `l :dil xn`

oi` `nl` .xedh `nh lr xnel jteq `l`

xa ozpl l`eny dil xcdck ,oipniqa oiwcea

oi` `ziixad ipniq lr elit` rnyne .`a`

.`ziixad ipniqa wecaiy el xn` `lcn ,jenql

.`ziixad ipniq od `a` xa ozp xn`y dn mbe

xityc `l` ,ikd iiepyl ivn ded ocic cenlzde

lt ser ly" mixne` mpi`y it lr s` ,mivia miebd on oigwel ep`y dne .ipyn `wipe

dne .md mixedh zeter lyc epipia oiievny mivia aex lr mikneq ep` Ð "md mixedhe

`kd opixq`c ab lr s` ,miviaa eyelipy y"`ihpwe y"`ilae` miebd on migwel ep`y

dqir la` .dtxh ly eidy itl ,el mxkn l`xyic `zlin `gkenc dpin rny ,dxrwa zetexh ieb edl oiafcn ,`zerix `ki` `kdc ,`inc `l Ð dxrwa zetexh mivia mdn gwil

s` zelblebn mivia oilke` ep`y mei lka miyrne .mc mda oi` mivia aexc ,mc mda did `ny opiyiig `le .zetixh ly opi`y mivia aex xza opilf`e ,opiyiig `l miviaa dyelpy

edexizde eilr epnp ztc [c"d `"t zay] inlyexia xn`c ab lr s` .mieb ileya meyn y"`ihpwe y"`ilae` miebd on gwil xqe` did mz epiax ,edine .wcail zeleki oi`y it lr

dncw zewlyc dxfb la` ,llde i`ny icinlz xefbc xac xyr dpenyn ztc dxfbc ,eid zexifb izyc .xzidd llka did `ly zewly mrhn exq`pe ,miviaa eyelipy `kd ip`y Ð

epzyp `ly min dn ,"izizye il ozz sqka mine izlk`e ipxiayz sqka lke`" aizkcn ,`ziixe`cn `iedc (a,fl dxf dcear) "oicinrn oi`" wxt seqa xninl iracn ,rcz .daxd

"oicinrn oi`" wxta xn`ck ,eid lkl zereciy ,cenlzd da dreh did `l Ð dzid mixac xyr dpenyn i`e .`ed `nlra `zknq` `xwc wiqn seqale ,dpzyp `ly lke` s` Ð

dyelpy dqir mewn lkn ,dizeek `ipzc ,"oicinrn oi`" wxta mieb ileyia meyn mivia xq`c o`nk dkld :opixn`c ab lr s`c ,d`xp edine .l`xyi lka oxeqi` hyty (`,el my)

(mibc iaxw) iab (`,gl my) "oicinrn oi`" wxta opixn`e .ztc inlyexic xzid lr oikneq ep`e ,"ux`d on mgl `ivend" dilr oikxanc oeik ,xwir `gnwc meyn ,xeq`l oi` miviaa

`gniw ol rnyn `w ,xwir `pqxd `nizc edn :ipyne !`hiyt :jixte .mieb ileyia meyn mda yi Ð `pqxdc `qk ieb edpicar i`e :mieb ileyia meyn mda oi` [miphw migeln mibc]

ezligzn mbe ,dqird lr oira `ed zipepnydy ,ieb e`t`y `"cihyt ly dqir xizdl oi` df mrhne .ea axern gnwdy it lr s`e ,xzen did Ð xwir `pqxd ded i`c rnyn .xwir

.mlern xq`p `le dlgzn dlhazp dviady ,miviaa dyelpy dqirl inc `le .mieb ileyia meyn xq`p `edm`yxerd" wxta opzck ,dawip `weec Ð dycrka `nhn dawipe dnwix

.d`nh Ð `edy lk dawip ,dxedh Ð znwexnd uxy zvia :(a,ekw oileg) "ahexdeíàù?dnwix il dnl zewlnle dlik`l :xn`z m`e Ð 'ek uxy meyn dilr dwel dlk`e dnwix

z`e" aizkcn `xiq`c d`nh zvia yixcc jenqa oke !xeng ly milbx in mzd opixq` `nrh i`dne ,(a,d) zexekac `nw wxta `ipzck ,`nh Ð `nhd on `veid lk :ol `niiw `d

jzrc `wlqc .`ixy xedh serc `d :dipn wcinl `l` ,ditebl jixhvi` `l dprid zac `xwc "dypd cib" wxta rnyn [zelecb zekldae] (`peeb i`d ike) ?il dnl ,"dprid za

oipn :xn`wc ,ok rnyn oeyld oi`e .ixynl `xw mzd irac ,dxedh dnda ly alg iab (a,e) zexekac `nw wxta xn`ck ,`ixye ign iz`c icin gky` `lc meyn ,`xiq`c `pin`

,jialkl `le Ð "jl gwz" :owd gely iab (`,nw oileg) onwl opiyxccn ixyc ol `wtp xedh ser zviac :yxtl d`xpe !zxzeny dxedh zvial oipn :xn`w `le ?dxeq`y d`nh zvial

dvia jde ,`pngx dixye ign iz`c icin `kilc meyn ,exyc jzrc `wlqc ,`nh ser ivia xeq`l dprid za jixhv` ikdle .`nh ser ivia lr uaex xedh ser dipin opihrnnc

wxta xn`w `peb i`dkc .exzyil mivia la` ,mi`nh migext`` opinwe` ded jialkl `le "jl"c `weice .`nh sera elit` `ixy `ied jkld ,`pngx dixye `id igd on xa` ik

`xw azkc ,`ed zeteray xedh serc enk ,yecig mrhn `ixy Ð dnwix `l i`e ,`xiq` dnwix `wec uxy zvia hwpc `d `gip `zyde .d`nh dnda alg iab (a,e) zexekac `nw

`xaqnc :xnel yie !`ziixe`cn `xiq`c rnyn (a,b) dvia zkqn yixae .dtxh zvia oky lk Ð `nh ser zvian itli `l uxyd zviac oeik :dyw edine .uxya `le dprid zac
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קיט oifge` mipy` cenr cq sc ± oey`x wxtzereay

íéâã éøáåò.cgi mixaegn ody zenk mibcd ivia Ðúøãåëù,xeckk dar Ð

*1.`"heltúìåâìåâòå úøãåërnyn ded dcegl zleblebr `pz i`c .`id `cg Ð

dpi`y ,xeck ly dlebirk Ð zleblebre zxcek `pz ikdl ,dpiabke dycrk dlebr

`lc Ð cg cg` dy`xe ck cg` dy`x :yxtn xcde .iaera dlebr `l` ,dyelw

dlebre dkx`l dkeyn `l` ,ynn xeckk

.dagxlãë* Ð2cg epi`y ,frla `"helt

.xeckk `l`ïåáìç* Ð3.o"eal`ïåîìçÐ

*4.l"ienõøùä úöéáoilihn d`hlde av Ð

opirny` `zkld i`nl yxtn onwle .mivia

.`nzq "d`nh" ipzil ,uxyd zvia `idy

úåëåúçázxcek` mwinl `kilc Ð

.zleblebreäøò÷á úåôåøèálkdy Ð

.axernúöéá ïéøëåî ïéàzlebpxz ly Ð

,l`xyil dl oiafne xcd `nlic ,iebl dtxh

dl oiaf `l ezc ,dxrwa dtexh ok m` `l`

xeknl xzene li`ed ,jkitl .dipin l`xyi

oigwel oi` Ð dxrwa dtexh dvia mdl

dpafe ,i`ed dtxhc `nlc ,zetexh mivia

.dildip l`xyi:ïðéñøâ éëäéáø øîà àìà
àúééøåàã åàì íéðîéñ àøéæipniq jpd Ð

`le ,edpip ipiqn dynl dkld e`l mivia

.ediilr opiknqïä úå÷éôñ äðåîùÐ

!`zrnya [a,aq] lirl oxn`ck ,zetera

åäãéã íéöéáá ÷åãáéìm` xkip `ed mdne Ð

.`ed xedh seräàîè éàãåjl xn` i`e Ð

.xwyn i`ce Ð `ed xedh ipelt ser ly :ieb

'åë ãë ãçà ùàø ìáàjpd eed `zriiq Ð

ser ly :jl xn` i` .eixacl iebl mipnq

dil iriiqn `wc dilr jenq Ð xedh ipelt

ikd .dilr jenqz `l Ð `l i`e ,ipniq

:opiqxbäî÷éø .äðåéãì éîãã àáøåòã àëéàã
.dkeza uxyd xvep Ðäá÷éðålkeiy Ð

,uxy lyl dnec ygp ly .mewixa rbil

.da oi` d`neheõøàä ìò õøåùä`l i`e Ð

d`nh `l` uxyd zvia `idy opirny`

`ed `nh ser meyn :`pin` ded ,mzq

uxy meyn dia iiexz`l irae ,`xiq`c

Ð ux`d uxy meyn dia exz` i`e ,serd

[a cenrl jiiy] .iwl `lïðáøãîiaxc `d Ð

xq`wc `ed opaxcn Ð awri oa xfril`

Ð dnwix `l ike .lkd ixacl dwele ,`ed xenb uxy Ð oi`nh la` ,oixedha

.`ed uxy e`lc ,`kil zewln ,`ki` `xeqi`
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úøãåëxeckc ,y"ixa "zxcek" qxbc rnyn .frla `"helt ,xeck :qxhpewd yxit Ð

"zepeaxck minkg ixac" :(`,b) dbibga xn`ck ,y"ixa dpexg` ,`"helt `edy

zagx ux` l` xeck [dtpv] jtpvi sepv" (ak diryi) aizkc `dne .zepa ly xeckk Ð

."xeckk" xninl dil ded ok m`c ,myn di`x oi` Ð `"helt qxhpewa my yxite ,"mici

xbk ,`ed yeniy skc mz epiax xne` `l`

oi`y mewna mici zagx ux` l` dlebe jledy

(xb) (ct mildz) enk Ð "xec" ,eze` mixikn

"oicinrn oi`" wxt seqae ."ryx ild`a xecn"

,z"lca "zccek" qxhpewa qixb (`,n dxf dcear)

.ckk dlebr :yxite

ïéðîéñ:mz epiax xne` Ð `ziixe`c e`l

`ki`c meyn ,mivia ipniq `wecc

mibc ixaer ipniq la` .dpeicl encc axerc

seq xn`ck ,mdilr jenql yi `ziixe`c Ð

:ax xn`c (`,n dxf dcear) "oicinrn oi`" wxt

:jixte .dgnend on `l` oigwp oi` mibc iaxw

ipniqk :`ipzc ,oipniqa wecal ?dgnen il dnl

mipniq :ipyn `le ,egenipy :ipyne !'ek mivia

dil rnync meyn ,`niz ike .`ziixe`c e`l

elit` ,dgnend on `l` oigwip oi` oipr lkac

jenql ie`x did f`c ,xedhe ipelt bc ly xn`

xne`ac ,oipr lka ixii` `l jgxk lrc .eilr

df lre .dgnend on `ly s` migwp "mizgln"

`"haxa oixewy mibc oze` lek`l mikneq ep`

oiywywd exyp m` opirci `l elit`e .frla

ixaer ipniq` opiknq Ð mind on dlery drya

lr jenql oi`c rnyn inlyexia edine .mibc

`a` xa ozp :mzd opiqxbc .mibc ixaer ipniq

oia `yxtn `prci :xn` ,l`enyc dinw mw

ixaer ,mi`nh mibc ixaerl mixedh mibc ixaer

mixedh mibc ixaer ,milebr Ð mi`nh mibc

`cd] (dztilwa xcdc) dil ifg` .mikex` Ð

.`nh :dil xn` ?edn dfk :dil xn` ,[`zetly

,`nh xedh lr zxn`c il yia `l :dil xn`

oi` `nl` .xedh `nh lr xnel jteq `l`

xa ozpl l`eny dil xcdck ,oipniqa oiwcea

oi` `ziixad ipniq lr elit` rnyne .`a`

.`ziixad ipniqa wecaiy el xn` `lcn ,jenql

.`ziixad ipniq od `a` xa ozp xn`y dn mbe

xityc `l` ,ikd iiepyl ivn ded ocic cenlzde

lt ser ly" mixne` mpi`y it lr s` ,mivia miebd on oigwel ep`y dne .ipyn `wipe

dne .md mixedh zeter lyc epipia oiievny mivia aex lr mikneq ep` Ð "md mixedhe

`kd opixq`c ab lr s` ,miviaa eyelipy y"`ihpwe y"`ilae` miebd on migwel ep`y

dqir la` .dtxh ly eidy itl ,el mxkn l`xyic `zlin `gkenc dpin rny ,dxrwa zetexh ieb edl oiafcn ,`zerix `ki` `kdc ,`inc `l Ð dxrwa zetexh mivia mdn gwil

s` zelblebn mivia oilke` ep`y mei lka miyrne .mc mda oi` mivia aexc ,mc mda did `ny opiyiig `le .zetixh ly opi`y mivia aex xza opilf`e ,opiyiig `l miviaa dyelpy

edexizde eilr epnp ztc [c"d `"t zay] inlyexia xn`c ab lr s` .mieb ileya meyn y"`ihpwe y"`ilae` miebd on gwil xqe` did mz epiax ,edine .wcail zeleki oi`y it lr

dncw zewlyc dxfb la` ,llde i`ny icinlz xefbc xac xyr dpenyn ztc dxfbc ,eid zexifb izyc .xzidd llka did `ly zewly mrhn exq`pe ,miviaa eyelipy `kd ip`y Ð

epzyp `ly min dn ,"izizye il ozz sqka mine izlk`e ipxiayz sqka lke`" aizkcn ,`ziixe`cn `iedc (a,fl dxf dcear) "oicinrn oi`" wxt seqa xninl iracn ,rcz .daxd

"oicinrn oi`" wxta xn`ck ,eid lkl zereciy ,cenlzd da dreh did `l Ð dzid mixac xyr dpenyn i`e .`ed `nlra `zknq` `xwc wiqn seqale ,dpzyp `ly lke` s` Ð

dyelpy dqir mewn lkn ,dizeek `ipzc ,"oicinrn oi`" wxta mieb ileyia meyn mivia xq`c o`nk dkld :opixn`c ab lr s`c ,d`xp edine .l`xyi lka oxeqi` hyty (`,el my)

(mibc iaxw) iab (`,gl my) "oicinrn oi`" wxta opixn`e .ztc inlyexic xzid lr oikneq ep`e ,"ux`d on mgl `ivend" dilr oikxanc oeik ,xwir `gnwc meyn ,xeq`l oi` miviaa

`gniw ol rnyn `w ,xwir `pqxd `nizc edn :ipyne !`hiyt :jixte .mieb ileyia meyn mda yi Ð `pqxdc `qk ieb edpicar i`e :mieb ileyia meyn mda oi` [miphw migeln mibc]

ezligzn mbe ,dqird lr oira `ed zipepnydy ,ieb e`t`y `"cihyt ly dqir xizdl oi` df mrhne .ea axern gnwdy it lr s`e ,xzen did Ð xwir `pqxd ded i`c rnyn .xwir

.mlern xq`p `le dlgzn dlhazp dviady ,miviaa dyelpy dqirl inc `le .mieb ileyia meyn xq`p `edm`yxerd" wxta opzck ,dawip `weec Ð dycrka `nhn dawipe dnwix

.d`nh Ð `edy lk dawip ,dxedh Ð znwexnd uxy zvia :(a,ekw oileg) "ahexdeíàù?dnwix il dnl zewlnle dlik`l :xn`z m`e Ð 'ek uxy meyn dilr dwel dlk`e dnwix

z`e" aizkcn `xiq`c d`nh zvia yixcc jenqa oke !xeng ly milbx in mzd opixq` `nrh i`dne ,(a,d) zexekac `nw wxta `ipzck ,`nh Ð `nhd on `veid lk :ol `niiw `d

jzrc `wlqc .`ixy xedh serc `d :dipn wcinl `l` ,ditebl jixhvi` `l dprid zac `xwc "dypd cib" wxta rnyn [zelecb zekldae] (`peeb i`d ike) ?il dnl ,"dprid za

oipn :xn`wc ,ok rnyn oeyld oi`e .ixynl `xw mzd irac ,dxedh dnda ly alg iab (a,e) zexekac `nw wxta xn`ck ,`ixye ign iz`c icin gky` `lc meyn ,`xiq`c `pin`

,jialkl `le Ð "jl gwz" :owd gely iab (`,nw oileg) onwl opiyxccn ixyc ol `wtp xedh ser zviac :yxtl d`xpe !zxzeny dxedh zvial oipn :xn`w `le ?dxeq`y d`nh zvial

dvia jde ,`pngx dixye ign iz`c icin `kilc meyn ,exyc jzrc `wlqc ,`nh ser ivia xeq`l dprid za jixhv` ikdle .`nh ser ivia lr uaex xedh ser dipin opihrnnc

wxta xn`w `peb i`dkc .exzyil mivia la` ,mi`nh migext`` opinwe` ded jialkl `le "jl"c `weice .`nh sera elit` `ixy `ied jkld ,`pngx dixye `id igd on xa` ik

`xw azkc ,`ed zeteray xedh serc enk ,yecig mrhn `ixy Ð dnwix `l i`e ,`xiq` dnwix `wec uxy zvia hwpc `d `gip `zyde .d`nh dnda alg iab (a,e) zexekac `nw

`xaqnc :xnel yie !`ziixe`cn `xiq`c rnyn (a,b) dvia zkqn yixae .dtxh zvia oky lk Ð `nh ser zvian itli `l uxyd zviac oeik :dyw edine .uxya `le dprid zac
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`oifgeקכ mipya cenr cq sc ± oey`x wxtzereay

íéöéá éìåòéâ.dxedhd mr dlyazpy d`nh dvia Ðúåøúåî`inc ,oixedhd Ð

.`ziipxg`a `nrh iadi `le ,`ed `nlraúåøæåî íéöéáoi`e ,xkf ly opi`y Ð

.mlerl mda helw gext`íìëàú äôé ùôðmda dvw ezrc oi`e qiphq` epi`y Ð

.miax mini zlebpxz mdilr dayiy it lr s`e ,mlk`z Ðìò íãä àöîðù àåäå
äìù øù÷älebpxz ly rxf `ed Ð

zxivi myne ,dvia ly ckd y`xa xeywd

Ð my `ed oiicrc oeike .zlgzn gext`d

zp `llke` jkld ,dviad x`ya xft

dlek Ð dly oenlg lr `vnp la` .x`yd

`lkiz `cyc :onwl yxtnck ,dxeq`

.dleka lewlwd hytzp Ð dlekaìò
ïåáìç.oxn`ck ,xywd lr ÐàìëúÐ

.`zerixe lekiy oeylàðú éðú àëôéà
ééáàã äéî÷dze` dpey did cg` `pz Ð

lr `vnpy `l` epy `l :`kti` eiptl

.dly oenlgéëä äöøúã àåä ééáàåÐ

.oealg lr `l` epy `l :opixn`ckíéðòéë
.dprid za `le ,dny dpri `nl` Ðìáàå

äðòé úåðáëyi melk ,edpip mivia i`e Ð

dt dl'åë åæ äðòéë ?:rnyn ikde Ð

.dpri ipa lr ieyrd la`k'åâå éðãáëúÐ

carnl irci ceak i`n ,mivia i`e?
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opitlic `xazqn ,daxc` Ð uxyd zvia la` .xzid oin dfy it lr s` ,opitli sern serc

aizkck ,mewix opira d`nehl :(a,ekw oileg) "ahexde xerd" wxt opiyxcck ,d`nehn

oeik ,d`nehn xeqi` opitli xitye .mwixy uxy zvia s` Ð mwix uxy dn ,"uxyd"

ab lr s`e .dycrka oiprl edl eeync (a,fh) "gafn iycw" wxt dlirn zkqna ogky`c

alg enk ,exye ign iz`c izxz `ki`c `zydc

,xity yecig edl aiyg mewn lkn ,miviae

yi oke .cg` oipra igd on oi`a odipy oi`c meyn

wxta `xwn yixcc ,mixeac ly yac iab yxtl

i` .algl inc `lc ,ixyc (a,f) zexekac `nw

jpd ixwn ,xeq` igd on xa` x`y lkc oeik ,inp

mivia lkc ,xnel mileki epiid cere .yecig

`nrh `iddn ,xedhc oia `nhc oia ,zexzen

il`i ipd opixyc (a,f) zexekac `nw wxtac

xer oke .yxwpy li`d rxf `edy itl `zxengic

epiidc `xazqnc ,xeng ly mipt cbpk `ad

ly rxf zakyn iz`c meyn Ð ixyc `nrh

`le ,xzene xer dyrpe envrn yxwpe ,xeng

oeik ,xzen jkle .icin cled zxevl jiiy

dlapk `iedc ,rxf zakyd zngn `a ezlgznc

dyrpe yxwpy it lr s` ,seqale .ixye zgxqen

zvia gext` enk ,`ed xzen mewn lkn ,xer

`nlra `yxit Ð licb ikc ,xzen `edy dtxh

exye ,ez`w rxf zakyn inp iria edleke .`ed

,aezkd xq`y d`nh zvian ueg ,`nrh i`dn

dipin opitli dtixh zviae .`xw jixhvi` ikdl

,mivia iab df mrh ayiizn oi` ,edine .epyxitck

.xyak miaeyge oiciba zexern ozlgzn edlekc

úåáøì`l Ð mdipir egztp `ly migext`

dlrc ,"awri oa xfril` iax ixac" dia opiqxb

oa xfril` iax ipn :(a,e) dviac `nw wxta xn`

.`id awriéìåòéâyxit Ð zexzen mivia

mbe .ikda my ixii` i`ce (`,gv oileg) "dypd cib" wxta onwle .`ziipxg`a llk `nrh iadi `le `ed `nlra `inc ,mixedhd oixzen Ð dxedhd mr dlyazpy d`nh dvia :qxhpewa

z epiaxl `xazqn `l `kd la` .mi`nhd mr ewlyl ,gext` my yiy mivia mr ewly oia my wlgnekdy ,jexra yxity enk il d`xpe .`kd `pic i`d jiiy `lc ,ikda inwe`l m

ixiinc ,zexfend mivia oirn `zyd iede ."lirbi `le xair exey" (`k aei`) enk ,dilr jiiy lerib oeyle .leyiaa icin ixii` `le ,exnbp `ly mivia zltne dngx zia lr zlebpxzd

ixii`c gext` oda `vnpe owlyy mivia oiprl [e"d i"t] zenexz zkqnc inlyexiae .ixnbl exnbp `ly it lr s` ,igd on xa` aiyg `lc opireny`l `z`e .ediiteb mivia xzida `zyd

`iig iax xn`e .ynge mirax`a `pixen `p`e ,raye mirax`a dxed `a` :xn`e ,iaxa l`ilnb oax iptl `a dyrn :`pipg iax xn` `a` xa oerny :`zlin `dn lirl opiqxb ,mzd eda

opi`y e` ,zetelw opi`ya zetelw mivia wly i` la` .zetelwa zetelw e` ,oditilwa owlyy `ed `nizc `cd .xzidd z` oilrn xeqi` itilw :xn`e ,`ped ax iptl `a dyrn :`pipg xa

oeyl o`k cr .mcd mewn slew Ð mc mda `vn ,mlk`z dti ytp zexfen mivia .zexeq` eniwxdy mivia .lirbi `le xair exey ,mivia ilerib iptn xg` xeriy jixv Ð zetelwa zetelw

`ztqezae .edibd cinlz meye ,inlyexid zibeqn epi`y dnece !"lirbi `le xair exey"c `xw mzd iziinc :dniz la` .zewely miviaa ixii`c ,qxhpewd yexitk rnyn .inlyexid

.zexzen Ð e`l m`e ,oixeq` Ð mrh ozepa oda yi m` ,mi`nh mivia mr owlyy [zexedh] mivia :mzd `ipz ikde .jexrd yxity enk rnyn "`nh bc" wxta [d h"t] dnexz zkqna

odn zg`a `vn m`e ,mlk`z dtid ytp Ð zexfen mivia .zexzen Ð e`l m`e ,zexeq` Ð mrh ozepa oda yi m` ,gext` mdn cg`a `vne owlyy mivia .dlik`a mixzen mivia ilerib

.edpip ilin ixz owlyy miviae mivia ileribc `icda rnyn .yyeg epi`e ,mizn oia miig oia ,miabg e` mibc mc lke` .x`yd z` lke`e mcd wxef Ð mcàåäåÐ dly xywa `vnpy

lka xftzp `le my `ed oiicrc oeike ,ligzn gext`d zxivi myne ,mivia ly ckd y`xa xeywd lebpxz rxf `ede .xywd lr `vnpc oeik ,x`yd lke` `peb i`dkc :qxhpewd yxit

`l" oeyla hwp `lc `de .dleka lewlwd hytzp :yexit ,dleka `lkiz `cyc :onwl yxtnck ,dxeq` dlek dviad Ð dly oenlg lr `vnp m` la` .x`yd lke` jkld Ð dviad

.cg` oipra oiey minkg lk oeyl oi`c xninl opivn ,dleka `lkiz `cy Ð xywl ueg `vi la` ,dly xywd lr `vnpy `l` epy `l :ikd `nile ,iwixeht` iaxc dea` hwpck "epy

tl dyw edinemibce miabg mc ixyc ikid ikc rnyne .xzid eleky miabg mc `vi ,xya oin opi`y mivia mc `vi :`ziixaa ipzwc (`,`k) zezixka "dhigy mc" wxta xn`cn ,eyexi

gext`dy it lr s` ixy `ziixe`cne .epnn `a dviady ,ser mc eh` dxifb ,mivia mca exingd opaxcnc :xnel yie !mivia mc inp oicd `ed Ð odn `edy xkipe mdilr epyiy onf lk

oin aiygc ,dxezd on xeq` xywd lry mcc :xnel yi cere .llk xya oiicr o`k oi`y ,xya oin eed `l `din `zyd ,seqal gext` iedc ab lr s`e .dly xyw lr epiidc ,myn xvep

`ed ievne .xya oin aiyg `le ,xvep gext`d oi` mc eze`ny ,xg` mewna `l` xywa mc oi`yk epiid Ð mivia mc (my) zezixk zkqna ixyc `dc .epnn xvep gext`dy oeik ,xya

xywa epyiyk edf Ð dxeq` lkd xywl ueg `edy mc :qxhpewa yxity dne .zlebpxzl lebpxz zkiyp zngn [`l`] `a epi` mc eze`e ,dviad zcill jenq xzl`l elit` ,zeax minrt

Ð oenlgl oealg oia iwixeht` iaxc dea` biltnc ,ikd xza :df itl zeywdl oi`e .ziyixtck ,xzen Ð xg` mewna `l` xywd lr llk mc oi`yk la` .xywl ueg `edy cr xftzpe

:xnel yi cere .oenlg ly xywd lr `vnpl oealg ly xywd lr `vnp oia biltn `dc ,`id `kxit e`lc !dinxi iax enk ,xywd lr oi`yl xywd lr oia diteb oealga ibelt`l dil ded

`l` xywd lr mcd oi` m` la` .x`yd z` lke`e mcd z` wxef f` Ð dly xywd lr `vnpy `ede :xn`w ikde ,(my) zezixkc `idd ik ,ixnbl mivia mc ixy `kdc `zrny jd

inlyexiae .mcd slew Ð mc mda `vn :zexfen mivian lirl iz`ady `idd xza xn`wc ,[e"d i"t] zenexzc inlyexia rnyn oke .ewxefl jixv oi`e ,mcd elit` xzen Ð xg` mewna

dixa `iig iaxl `xwanl wilq `xif iax :oizrnya yxitck ,envr mcd lr Ð ok ixg` mi`xen` mixne`y weligd lkc rnyn ,mcd zwixfn `l` miviad x`y zlik`n llk xikfn epi`

`ztlg iax ipz .xeq` oenlga oia oealga oia :opgei iax mya eda` iax `z` .dizda`c on xinb `edc xaq `ede .xzen oealg la` oenlg `l` epy `l :xn`we aizic digky` ,wgvi iaxc

oeyl o`k cr .clep epnny egen ly ezexkf mewna `vnpy `ede Ð oealg elit`e .oenlg ly ezexkf mewna `vnpya Ð xeq` oenlg xn`c `d :`xirf iax xn` .xzen oenlg :le`y iaxa

:xn`c opgei iaxc iziin ikd xzae .selwl jixv oi`e xzen :rnyne ,xzen oealg la` oenlg `l` `py `l :ikd xza xn`w ,mcd mewn slew :`ziixaa ipzwc i`n`c rnyn .inlyexid

xn`w diteb mcae .xzen oealge xeq` oenlg :qexbl yie ,xteq zerh `edy dfa dnece .xzen oenlg :xne`c le`y iaxa `ztlg iaxc `ziixa iziin ikd xzae .xeq` oenlg oiae oealg oia

xywd mewna `ly la` ,xywd epyi oenlga mb ik ,ely xyw Ð ezexkf :yexit ,oenlg ly ezexkf mewna `vnpyk xeq` oenlg xn`c `d :xn`c `xirf iaxc i`w dlre .ziyixtck ,ikd

xzen mivia mc Ð xg` mewna (mb) ik .ezexkf mewna `wec edf Ð xeq`y oenlg mby xnele ,xzen oealg xeq` oenlg :`ziixaa xn`y dn xezql `xirf iax `ae .mcd elit` xzen

.wgvi iaxa `iig iaxc dizhiyk Ð le`y iaxa `ztlg iaxc `ziixae ,dipin lirlc opgei iaxc dizhiya `xirf iax dil mwe .mcd xeq` oealga elit` `peb i`dke ,oenlga elit`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc oileg(ipy meil)

`aíéçBøôà úBaøìonfa mixedh zeter lyLc`n miphw md §©¤§¦¤
oiicre,íäéðéò eçzôð àlm` ,dywe .uxy meyn mixeq` md mby Ÿ¦§§¥¥¤

,eipir egztp `l oiicry ,dviad jezay gext`a zwqer `ziixad
,eipir egztp `l oiicr dviad jezay gext` lk ixdy dyw ok m`
dkxved recne ,uxy meyn xeq` `ed xedh oin ly `ed m` elit`e

.uxyd zvia efy eprinydl `ziixad
wx `ed eipir egztp `ly gext` lek`l xeqi`d :`xnbd zvxzn

àø÷e ,ïðaøcî`ed d`ian `ziixady weqtde -àzëîñà ¦§©¨¨§¨©§©§¨
.àîìòa,uxyd zvia ipniq z` eprinydl `ziixad dkxved okle §¨§¨

.dxezd on dxeq` `idy
:mivial mirbepd dlik` ixeqi` ipica dpc `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

,`ziixaaíéöéá éìeòébmivia mr elyazpy ze`nh mivia - ¦¥¥¦
,zexedhzexedhdúBøzeî`veid mrhdy meyn ,dlik`a ¨

mivial mrh zzl egeka oi`e ,cala mink oecip ze`nhd miviadn
.oxqe`le dxicw dze`a elyazdy zexg`d

:sqep oicúBøæeî íéöéa`ly zlebpxzd mda dxarzpy mivia - ¥¦¨
,mlerl odn `vei gext` oi`e ,xkf ici lríìëàz äôé Lôðmc` - ¤¤¨¨Ÿ§¥

cvn xeqi` jka oi`e xg`n ,mze` lk`i wpetne qiphqi` epi`y
.miqe`n mdy `l` ,dkldd

:mc mda `vnpe xkf ici lr exvepy mivia oic z` zx`an `ziixad
y xkfn dxarzpy zlebpxz ly dviaèøB÷ äéìò àöîð[xibxb-] ¦§¨¨¤¨¤
.øàMä úà ìëBàå ,ícä úà ÷øBæ ,íc̈¥¤©¨§¥¤©§¨

,äéîøé éaø øîà,dlek z` xqe` dviaay mcd oi`y ,df oicàeäå ¨©©¦¦§§¨§
i`pzae -àöîpLmcd,dlL øL÷ ìòy`xa ,oealga `vnpy epiide ¤¦§¨©¤¤¤¨

myne lebpxzd ly rxfd `vnp myy ,dviad ly agxd wlgd
x`ya xftzp `le my oiicr mcdy oeike ,gext`d zxivi dligzn

z` lek`l xzen ,dviadlr mcd `vnp xy`k la` .dviad x`y
.dlek dxq`pe ,dviad lka mcd hytzdy oniq df ixd ,oenlgd

éðzef `ziixa dpy -eðL àì ,é÷éøBèôà éaøc deáà éàzñBc ¨¥§©£©§©¦©§¦¦Ÿ¨
,mc da `vnpy dviad x`y z` lek`l xzenyàlàote`aàöîpL ¤¨¤¦§¨

mcdìòd ly xywdàöîð ìáà ,dlL ïBaìçmcdìòdïBîìç ©¤§¤¨£¨¦§¨©¤§
,dlL`l` xeq` mcd wx `leléôàd x`y.äøeñà äöéazxxan ¤¨£¦¥¨£¨

:`xnbdàîòè éàîlk oenlgd lr mcd `vnp m`y mrhd dn - ©©§¨
,dxeq` dviaddleëa àìëz àãLclewlwd hytzpy meyn - §¨¨¦§¨§¨

.dviad lka hytzd xak mcd xnelk ,dviad lka
î ääéáb áø déì øîàiexwd mewndàëtéà ,éMà áøì ìéúk éa ¨©¥©§¦¨¥¥¨¦§©©¦¦§¨

ðzéiaàc dén÷ àpz é[zeziixa zepyl libx didy] minkgd cg` - ¨¥©¨©¥§©©¥
x`y z` lek`l xzeny epy `l ,jtidl iia` iptl ef `ziixa dpy
lr mcd `vnpyk la` ,oenlgd lr mcd `vnpyk `l` ,dviad

,dxeq` dviad lk oealgdéëä déìäéð döøúc àeä éiaàåiia`e - §©©¥§¨§¨¦£¥¨¦
x`yy epy `l ,jk `id dpekpd `qxibdy `pzd z` owizy df `ed
mc `vnpyk la` ,oealgd lr mcd `vnpyk `l` zxzen dviad

.dxeq` dviad lk oenlgd lr
:dlik`a xeq` `nh ser ly dviay oicd xewna dpc `xnbdøîà̈©

úöéáì ïépî ,äi÷æçserøîàpL ,äøBzä ïî äøeñà àéäL äàîè ¦§¦¨¦©¦§¥©§¥¨¤¦£¨¦©¨¤¤¡©
(fh `i `xwie)mi`nhd zeterd oipna,'äðòiä úa úàå'yi dxe`kle §¤©©©£¨
,le`yl,äðòiì dì Lé úa éëåmilihn zeterde xg`n xnelk §¦©¥¨©©£¨

zae oa ly oeyl mda xnel xyt` i` ,mixaer micilen `le mivia
,o`ve xwaa e` mc` ipaa mixne`y itkBæéà àlàdprid za `id ¤¨¥

,dxq`py,äàîè äöéa Bæza z`e' dazke dxezd dzpiy okly ¥¨§¥¨
,dxeq` dnvr dprid wx `ly epcnll ,'dprid z`e' `le 'dprid

.dxeq` dpnn z`veid dviad mb `l`
,weqtd z` ok yexcl gxkdd dn :`xnbd dywneðééä àîìãå§¦§¨©§

eäééîLmyn wlg `ed zay epiide ,df oin ipa ly mny edf `ny - §©§
:`xnbd zvxzn .oind ly mvrdCzòc à÷ìñ àìzelrdl oi` - Ÿ©§¨©§¨

,ok xnel zrcd lráéúëc(b c dki`)odixEB Ewipid cW Evlg miPY mB' ¦§¦©©¦¨§©¥¦¥¤
,'øaãna íéðòék øæëàì énò úa,'mipri' `ed mvrd myy gkene ©©¦§©§¨©§¥¦©¦§¨

cnll ick 'dpri za' dazke ,'dpri' aezkl dkixv dxezd dzide
.diviaa xeqi` yiy

:`xnbd dywnàìå,oind my `ed dpri zay xn`p `l ike -àäå §Ÿ§¨
áéúkaezk ixde -(g ` dkin)llFW dkli` dlili`e dcRq` z`f lr' §¦©Ÿ¤§§¨§¥¦¨¥§¨¨
mFxre,'äðòé úBðák ìáàå íépzk ãtñî äNòàokzi `l o`ke §¨¤¡¤¦§¥©©¦§¥¤¦§©£¨

mvrd myy gkene ,lewe dt mdl oi` ixdy ,mivial weqtd zpeeky
cizr `edy `iapd zpeek :`xnbd zvxzn .'dpri za' `ed df oin ly

,la` zeyrl,äéða ìò úìaàúnL Bæ äðòékmiviad lr epiide §©£¨¤¦§©¤¤©¨¤¨
mdilr zla`zn `idy ,milwlwzn e` mixayp md xy`k ,dly

.zeter x`yn xzei
:`xnbd dywnáéúk àäålaa lr diryi z`eapa(`k bi diryi)Evaxe' §¨§¦§¨§

mig` mdiYa E`lnE miIv mWäðòé úBða íL eðëLåEcTxi mixirUE ¨¦¦¨§¨¥¤Ÿ¦§¨§¨§©£¨§¦¦§©§
:`xnbd zvxzn .dpri zepa iexw oindy weqtdn x`eane ,'mẄ

aezkd zpeeke ,'dpri' `ed oind myy okzi zn`aúðëBML Bæ äðòék§©£¨¤¤¤
,äéða íò.dipa mr laaa dprid oekyz jk ¦¨¤¨

:`xnbd dywnáéúëäå(k bn diryi)íépz äãOä úiç éðãaëz' , §¨§¦§©§¥¦©©©¨¤©¦
äðòé úBðáe,'ixiga iOr zFwWdl oniWiA zFxdp min xAcOa iYzp iM §©£¨¦¨©¦©¦§¨©¦§¨¦¦Ÿ§©§©¦§¦¦

ipa z` `ed jexa yecwd uawiy onfa `eal cizrl ik weqtd yexite
zexdpe ,xacna jxc dlebd iayl zeyrl cizr ,zelbd on l`xyi
miigd ilra f`e ,oeivl maeya mzewydl ick minneyd zenewna
z` ecaki ,dprid zepae mipzd dcyd zig mde ,my mi`vnpy
.minneyd zenewna zexdpe xacna min ozpy lr ,`ed jexa yecwd

Czòc à÷ìñ éàåepiid 'dpri zepa'yäöéadenzl yi ,dpri ly, §¦©§¨©§¨¥¨
àéä äøéL øîéî úa äöéajexa yecwd z` cakl dleki dvia ike ± ¥¨©¥©¦¨¦

.dxiy zxin`a `ed
:`xnbd zvxzn,'äðòiä úa' áéúëe 'äðòiä' áéúk ,àlà,xnelk ¤¨§¦©©£¨§¦©©©£¨

.dpri za oind `xwp minrtle ,dpri oind `xwp minrtledn
,mi`nh zeter ivial dpeekdy dprid zan miyxec recn ziywdy

,oind my df ixde,uxzl yiì àøôñ ÷ñôc àëä éðàLúBáz ézL ©¦¨¨§¨©©§¨¦§¥¥
,zeaiz izyk eazek df weqt azekd xteqdy ,o`k xacd dpey -

,zg` daizk `leàøôñ eäì ÷éñtãîe¦§¨¦§©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc oileg(iyiy meil)

exifgde xa`Baeøì BîéìLäL ãò,xaerd lyàä ïðéøîà éî .eäî ©¤¦§¦§©¦©§¦¨¨
àaeø déì ÷ôðixd opgei iaxe ,xaerd aex `vi `ld mixne` m`d - ¨©¥¨

,en` zhigya xzip epi`e celik `ed xaerd aex `viyky dcenBà
øãä øãäc ïåék àîìc`l eli`ke dxenb dxfg `id xa`d zxfg - ¦§¨¥¨§¨©¨©

o`k oi`y `vnpe ,xfg xak oey`xd ,ipyd xa`d `viy dryae ,`vi
.clepk epi`e eaex z`ivi
:`xnbd zwtzqn cerøîBì éöîz íàoey`xd wtqaøãäc ïåék ¦¦§¥©¥¨§¨©

,øãäa wtzqdl yi oiicröBäøæçå ,dëúçå Bãé úà øaeò àé ¨©¦¨¤¨§£¨¨§¨©
Bãé úà àéöBäåzxg`d,dëúçåxa` xa` `ivedl jiynd oke §¦¤¨©£¨¨

ekzgeàaeø déì ÷éôð àä ïðéøîà éî .eäî ,Baeøì BîéìLäL ãò©¤¦§¦§©¦©§¦¨¨¨¦¥¨

mixa`d mitxhvn i`ce dfae ,xaerd aex `vi ixd mixne` m`d ±
oi`e ,['`vei' oic mdn lha `l ixdy] xaerl dcil aygdl e`viy

,en` zhigya xzip miptay herindúçà úáa àaeø àîìc Bà¦§¨¨§©©©
ïðéòa,celik `diy ick zg` zaa xaerd aex `viy jixv `ny e` - §¦¨

mixa`d wxe ,xzen miptay dn jkle ,cxtpa xa` lk `vi o`ke
,mixa`l dcil yiy xaeqd axl s` `ed df wtqe .mixeq` uegay
mixa`d jkle ,xaerd iabl dcil o`k oi` ,zg` zaa aex jixv m`y
mitxhvn ,zg` zaa aex jixv oi` m`e .mixzen llk e`vi `ly

.mixeq` e`vi `ly mixa`d mb jkle ,celik xaerde mixa`d
:wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àz̈§©
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קכי oifge` mipya cenr cq sc ± oey`x wxtzereay

íéöéá éìåòéâ.dxedhd mr dlyazpy d`nh dvia Ðúåøúåî`inc ,oixedhd Ð

.`ziipxg`a `nrh iadi `le ,`ed `nlraúåøæåî íéöéáoi`e ,xkf ly opi`y Ð

.mlerl mda helw gext`íìëàú äôé ùôðmda dvw ezrc oi`e qiphq` epi`y Ð

.miax mini zlebpxz mdilr dayiy it lr s`e ,mlk`z Ðìò íãä àöîðù àåäå
äìù øù÷älebpxz ly rxf `ed Ð

zxivi myne ,dvia ly ckd y`xa xeywd

Ð my `ed oiicrc oeike .zlgzn gext`d

zp `llke` jkld ,dviad x`ya xft

dlek Ð dly oenlg lr `vnp la` .x`yd

`lkiz `cyc :onwl yxtnck ,dxeq`

.dleka lewlwd hytzp Ð dlekaìò
ïåáìç.oxn`ck ,xywd lr ÐàìëúÐ

.`zerixe lekiy oeylàðú éðú àëôéà
ééáàã äéî÷dze` dpey did cg` `pz Ð

lr `vnpy `l` epy `l :`kti` eiptl

.dly oenlgéëä äöøúã àåä ééáàåÐ

.oealg lr `l` epy `l :opixn`ckíéðòéë
.dprid za `le ,dny dpri `nl` Ðìáàå

äðòé úåðáëyi melk ,edpip mivia i`e Ð

dt dl'åë åæ äðòéë ?:rnyn ikde Ð

.dpri ipa lr ieyrd la`k'åâå éðãáëúÐ

carnl irci ceak i`n ,mivia i`e?
éúøúá
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opitlic `xazqn ,daxc` Ð uxyd zvia la` .xzid oin dfy it lr s` ,opitli sern serc

aizkck ,mewix opira d`nehl :(a,ekw oileg) "ahexde xerd" wxt opiyxcck ,d`nehn

oeik ,d`nehn xeqi` opitli xitye .mwixy uxy zvia s` Ð mwix uxy dn ,"uxyd"

ab lr s`e .dycrka oiprl edl eeync (a,fh) "gafn iycw" wxt dlirn zkqna ogky`c

alg enk ,exye ign iz`c izxz `ki`c `zydc

,xity yecig edl aiyg mewn lkn ,miviae

yi oke .cg` oipra igd on oi`a odipy oi`c meyn

wxta `xwn yixcc ,mixeac ly yac iab yxtl

i` .algl inc `lc ,ixyc (a,f) zexekac `nw

jpd ixwn ,xeq` igd on xa` x`y lkc oeik ,inp

mivia lkc ,xnel mileki epiid cere .yecig

`nrh `iddn ,xedhc oia `nhc oia ,zexzen

il`i ipd opixyc (a,f) zexekac `nw wxtac

xer oke .yxwpy li`d rxf `edy itl `zxengic

epiidc `xazqnc ,xeng ly mipt cbpk `ad

ly rxf zakyn iz`c meyn Ð ixyc `nrh

`le ,xzene xer dyrpe envrn yxwpe ,xeng

oeik ,xzen jkle .icin cled zxevl jiiy

dlapk `iedc ,rxf zakyd zngn `a ezlgznc

dyrpe yxwpy it lr s` ,seqale .ixye zgxqen

zvia gext` enk ,`ed xzen mewn lkn ,xer

`nlra `yxit Ð licb ikc ,xzen `edy dtxh

exye ,ez`w rxf zakyn inp iria edleke .`ed

,aezkd xq`y d`nh zvian ueg ,`nrh i`dn

dipin opitli dtixh zviae .`xw jixhvi` ikdl

,mivia iab df mrh ayiizn oi` ,edine .epyxitck

.xyak miaeyge oiciba zexern ozlgzn edlekc

úåáøì`l Ð mdipir egztp `ly migext`

dlrc ,"awri oa xfril` iax ixac" dia opiqxb

oa xfril` iax ipn :(a,e) dviac `nw wxta xn`

.`id awriéìåòéâyxit Ð zexzen mivia

mbe .ikda my ixii` i`ce (`,gv oileg) "dypd cib" wxta onwle .`ziipxg`a llk `nrh iadi `le `ed `nlra `inc ,mixedhd oixzen Ð dxedhd mr dlyazpy d`nh dvia :qxhpewa

z epiaxl `xazqn `l `kd la` .mi`nhd mr ewlyl ,gext` my yiy mivia mr ewly oia my wlgnekdy ,jexra yxity enk il d`xpe .`kd `pic i`d jiiy `lc ,ikda inwe`l m

ixiinc ,zexfend mivia oirn `zyd iede ."lirbi `le xair exey" (`k aei`) enk ,dilr jiiy lerib oeyle .leyiaa icin ixii` `le ,exnbp `ly mivia zltne dngx zia lr zlebpxzd

ixii`c gext` oda `vnpe owlyy mivia oiprl [e"d i"t] zenexz zkqnc inlyexiae .ixnbl exnbp `ly it lr s` ,igd on xa` aiyg `lc opireny`l `z`e .ediiteb mivia xzida `zyd

`iig iax xn`e .ynge mirax`a `pixen `p`e ,raye mirax`a dxed `a` :xn`e ,iaxa l`ilnb oax iptl `a dyrn :`pipg iax xn` `a` xa oerny :`zlin `dn lirl opiqxb ,mzd eda

opi`y e` ,zetelw opi`ya zetelw mivia wly i` la` .zetelwa zetelw e` ,oditilwa owlyy `ed `nizc `cd .xzidd z` oilrn xeqi` itilw :xn`e ,`ped ax iptl `a dyrn :`pipg xa

oeyl o`k cr .mcd mewn slew Ð mc mda `vn ,mlk`z dti ytp zexfen mivia .zexeq` eniwxdy mivia .lirbi `le xair exey ,mivia ilerib iptn xg` xeriy jixv Ð zetelwa zetelw

`ztqezae .edibd cinlz meye ,inlyexid zibeqn epi`y dnece !"lirbi `le xair exey"c `xw mzd iziinc :dniz la` .zewely miviaa ixii`c ,qxhpewd yexitk rnyn .inlyexid

.zexzen Ð e`l m`e ,oixeq` Ð mrh ozepa oda yi m` ,mi`nh mivia mr owlyy [zexedh] mivia :mzd `ipz ikde .jexrd yxity enk rnyn "`nh bc" wxta [d h"t] dnexz zkqna

odn zg`a `vn m`e ,mlk`z dtid ytp Ð zexfen mivia .zexzen Ð e`l m`e ,zexeq` Ð mrh ozepa oda yi m` ,gext` mdn cg`a `vne owlyy mivia .dlik`a mixzen mivia ilerib

.edpip ilin ixz owlyy miviae mivia ileribc `icda rnyn .yyeg epi`e ,mizn oia miig oia ,miabg e` mibc mc lke` .x`yd z` lke`e mcd wxef Ð mcàåäåÐ dly xywa `vnpy

lka xftzp `le my `ed oiicrc oeike ,ligzn gext`d zxivi myne ,mivia ly ckd y`xa xeywd lebpxz rxf `ede .xywd lr `vnpc oeik ,x`yd lke` `peb i`dkc :qxhpewd yxit

`l" oeyla hwp `lc `de .dleka lewlwd hytzp :yexit ,dleka `lkiz `cyc :onwl yxtnck ,dxeq` dlek dviad Ð dly oenlg lr `vnp m` la` .x`yd lke` jkld Ð dviad

.cg` oipra oiey minkg lk oeyl oi`c xninl opivn ,dleka `lkiz `cy Ð xywl ueg `vi la` ,dly xywd lr `vnpy `l` epy `l :ikd `nile ,iwixeht` iaxc dea` hwpck "epy

tl dyw edinemibce miabg mc ixyc ikid ikc rnyne .xzid eleky miabg mc `vi ,xya oin opi`y mivia mc `vi :`ziixaa ipzwc (`,`k) zezixka "dhigy mc" wxta xn`cn ,eyexi

gext`dy it lr s` ixy `ziixe`cne .epnn `a dviady ,ser mc eh` dxifb ,mivia mca exingd opaxcnc :xnel yie !mivia mc inp oicd `ed Ð odn `edy xkipe mdilr epyiy onf lk

oin aiygc ,dxezd on xeq` xywd lry mcc :xnel yi cere .llk xya oiicr o`k oi`y ,xya oin eed `l `din `zyd ,seqal gext` iedc ab lr s`e .dly xyw lr epiidc ,myn xvep

`ed ievne .xya oin aiyg `le ,xvep gext`d oi` mc eze`ny ,xg` mewna `l` xywa mc oi`yk epiid Ð mivia mc (my) zezixk zkqna ixyc `dc .epnn xvep gext`dy oeik ,xya

xywa epyiyk edf Ð dxeq` lkd xywl ueg `edy mc :qxhpewa yxity dne .zlebpxzl lebpxz zkiyp zngn [`l`] `a epi` mc eze`e ,dviad zcill jenq xzl`l elit` ,zeax minrt

Ð oenlgl oealg oia iwixeht` iaxc dea` biltnc ,ikd xza :df itl zeywdl oi`e .ziyixtck ,xzen Ð xg` mewna `l` xywd lr llk mc oi`yk la` .xywl ueg `edy cr xftzpe

:xnel yi cere .oenlg ly xywd lr `vnpl oealg ly xywd lr `vnp oia biltn `dc ,`id `kxit e`lc !dinxi iax enk ,xywd lr oi`yl xywd lr oia diteb oealga ibelt`l dil ded

`l` xywd lr mcd oi` m` la` .x`yd z` lke`e mcd z` wxef f` Ð dly xywd lr `vnpy `ede :xn`w ikde ,(my) zezixkc `idd ik ,ixnbl mivia mc ixy `kdc `zrny jd

inlyexiae .mcd slew Ð mc mda `vn :zexfen mivian lirl iz`ady `idd xza xn`wc ,[e"d i"t] zenexzc inlyexia rnyn oke .ewxefl jixv oi`e ,mcd elit` xzen Ð xg` mewna

dixa `iig iaxl `xwanl wilq `xif iax :oizrnya yxitck ,envr mcd lr Ð ok ixg` mi`xen` mixne`y weligd lkc rnyn ,mcd zwixfn `l` miviad x`y zlik`n llk xikfn epi`

`ztlg iax ipz .xeq` oenlga oia oealga oia :opgei iax mya eda` iax `z` .dizda`c on xinb `edc xaq `ede .xzen oealg la` oenlg `l` epy `l :xn`we aizic digky` ,wgvi iaxc

oeyl o`k cr .clep epnny egen ly ezexkf mewna `vnpy `ede Ð oealg elit`e .oenlg ly ezexkf mewna `vnpya Ð xeq` oenlg xn`c `d :`xirf iax xn` .xzen oenlg :le`y iaxa

:xn`c opgei iaxc iziin ikd xzae .selwl jixv oi`e xzen :rnyne ,xzen oealg la` oenlg `l` `py `l :ikd xza xn`w ,mcd mewn slew :`ziixaa ipzwc i`n`c rnyn .inlyexid

xn`w diteb mcae .xzen oealge xeq` oenlg :qexbl yie ,xteq zerh `edy dfa dnece .xzen oenlg :xne`c le`y iaxa `ztlg iaxc `ziixa iziin ikd xzae .xeq` oenlg oiae oealg oia

xywd mewna `ly la` ,xywd epyi oenlga mb ik ,ely xyw Ð ezexkf :yexit ,oenlg ly ezexkf mewna `vnpyk xeq` oenlg xn`c `d :xn`c `xirf iaxc i`w dlre .ziyixtck ,ikd

xzen mivia mc Ð xg` mewna (mb) ik .ezexkf mewna `wec edf Ð xeq`y oenlg mby xnele ,xzen oealg xeq` oenlg :`ziixaa xn`y dn xezql `xirf iax `ae .mcd elit` xzen

.wgvi iaxa `iig iaxc dizhiyk Ð le`y iaxa `ztlg iaxc `ziixae ,dipin lirlc opgei iaxc dizhiya `xirf iax dil mwe .mcd xeq` oealga elit` `peb i`dke ,oenlga elit`
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!íäéðéò eçzôð àlL íéçBøôà úBaøì¯àø÷e ,ïðaøcî §©¤§¦¤Ÿ¦§§¥¥¤¦§©¨©§¨
íéöéá éìeòéb :ïðaø eðz .àîìòa àzëîñà¯;úBøzeî ©§©§¨§¨§¨¨©¨©¥¥¥¦¨

úBøæeî íéöéa¯èøB÷ äéìò àöîð .íìëàz äôé Lôð ¥¦¨¤¤¨¨Ÿ§¥¦§¨¨¤¨¤
íc¯.øàMä úà ìëBàå ícä úà ÷øBæ:äéîøé éaø øîà ¨¥¤©¨§¥¤©§¨£©©¦¦§§¨

éaøc deáà éàzñBc éðz .dlL øL÷ ìò àöîpL àeäå§¤¦§¨©¤¤¤¨¨¥§©£§©¦
ìáà ,dlL ïBaìç ìò àöîpL àlà eðL àì :é÷éøBètà©§¦¦Ÿ¨¤¨¤¦§¨©¤§¤¨£¨

dlL ïBîìç ìò àöîð¯éàî ,äøeñà äöéa eléôà ¦§¨©¤§¤¨£¦¥¨£¨©
éaî ääéáb áø déì øîà .dleëa àìëz àãLc ?àîòè©§¨¦§¨¦§¨§¨£©¥©§¦¨¦¥
ééaàå ,ééaàc dén÷ àpz éðz àëtéà :éLà áøì ìéúk̈¦§©©¦¦§¨¨¥©¨©¥§©©¥§©©¥

àeädöøúc.éëä déìäéðïépî :äi÷æç øîàúöéáì §©§¨¦£¥¨¦¨©¦§¦¨¦©¦§¥©
úa úàå" :øîàpL ?äøBzä ïî äøeñà àéäL äàîè§¥¨¤¦£¨¦©¨¤¤¡©§¥©

éëå ,"äðòiäúadì LéäðòiìBæéà àlà ?¯Bæ ©©£¨§¦©¥¨©©£¨¤¨¥
?eäééîL eðééä àîìãå .äàîè äöéa¯à÷ìñ àì ¥¨§¥¨§¦§¨©§§©§¨¨§¨

énò úa" :áéúëc ,Czòcøæëàìíéðòék."øaãna ©§¨¦§¦©©¦§©§¨©§¥¦©¦§¨
¯ãtñî äNòà" :áéúk àäå ?àìåíépzkìáàå §¨§¨§¦¤¡¤¦§¥©©¦§¥¤

!"äðòé úBðák¯äðòékúìaàúnL Bæ.äéða ìò¯" :áéúk àäåeðëLåúBða íL ¦§©£¨§©£¨¤¦§©¤¤©¨¤¨§¨§¦§¨§¨§
!"äðòé¯.äéða íò úðëBML Bæ äðòék¯" :áéúëäåéðãaëzäãOä úiçíépzúBðáe ©£¨§©£¨¤¤¤¦¨¤¨§¨§¦§©§¥¦©©©¨¤©¦§

áéúk ,àlà ?àéä äøéL øîéî úa äöéa ,äöéa Czòc à÷ìñ éàå ,"äðòé,"äðòiä" ©£¨§¦¨§¨©§¨¥¨¥¨©¥©¦¨¦¤¨§¦©©£¨
÷ñôc àëä éðàLå ,"äðòiä úa" áéúëeàøôñì,úBáéz ézL÷éñôcîeàøôñ eäì §¦©©©£¨§¨¥¨¨¦§©¨§¨¦§¥¥¦§¨¥§¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc oileg(ipy meil)

`aíéçBøôà úBaøìonfa mixedh zeter lyLc`n miphw md §©¤§¦¤
oiicre,íäéðéò eçzôð àlm` ,dywe .uxy meyn mixeq` md mby Ÿ¦§§¥¥¤

,eipir egztp `l oiicry ,dviad jezay gext`a zwqer `ziixad
,eipir egztp `l oiicr dviad jezay gext` lk ixdy dyw ok m`
dkxved recne ,uxy meyn xeq` `ed xedh oin ly `ed m` elit`e

.uxyd zvia efy eprinydl `ziixad
wx `ed eipir egztp `ly gext` lek`l xeqi`d :`xnbd zvxzn

àø÷e ,ïðaøcî`ed d`ian `ziixady weqtde -àzëîñà ¦§©¨¨§¨©§©§¨
.àîìòa,uxyd zvia ipniq z` eprinydl `ziixad dkxved okle §¨§¨

.dxezd on dxeq` `idy
:mivial mirbepd dlik` ixeqi` ipica dpc `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

,`ziixaaíéöéá éìeòébmivia mr elyazpy ze`nh mivia - ¦¥¥¦
,zexedhzexedhdúBøzeî`veid mrhdy meyn ,dlik`a ¨

mivial mrh zzl egeka oi`e ,cala mink oecip ze`nhd miviadn
.oxqe`le dxicw dze`a elyazdy zexg`d

:sqep oicúBøæeî íéöéa`ly zlebpxzd mda dxarzpy mivia - ¥¦¨
,mlerl odn `vei gext` oi`e ,xkf ici lríìëàz äôé Lôðmc` - ¤¤¨¨Ÿ§¥

cvn xeqi` jka oi`e xg`n ,mze` lk`i wpetne qiphqi` epi`y
.miqe`n mdy `l` ,dkldd

:mc mda `vnpe xkf ici lr exvepy mivia oic z` zx`an `ziixad
y xkfn dxarzpy zlebpxz ly dviaèøB÷ äéìò àöîð[xibxb-] ¦§¨¨¤¨¤
.øàMä úà ìëBàå ,ícä úà ÷øBæ ,íc̈¥¤©¨§¥¤©§¨

,äéîøé éaø øîà,dlek z` xqe` dviaay mcd oi`y ,df oicàeäå ¨©©¦¦§§¨§
i`pzae -àöîpLmcd,dlL øL÷ ìòy`xa ,oealga `vnpy epiide ¤¦§¨©¤¤¤¨

myne lebpxzd ly rxfd `vnp myy ,dviad ly agxd wlgd
x`ya xftzp `le my oiicr mcdy oeike ,gext`d zxivi dligzn

z` lek`l xzen ,dviadlr mcd `vnp xy`k la` .dviad x`y
.dlek dxq`pe ,dviad lka mcd hytzdy oniq df ixd ,oenlgd

éðzef `ziixa dpy -eðL àì ,é÷éøBèôà éaøc deáà éàzñBc ¨¥§©£©§©¦©§¦¦Ÿ¨
,mc da `vnpy dviad x`y z` lek`l xzenyàlàote`aàöîpL ¤¨¤¦§¨

mcdìòd ly xywdàöîð ìáà ,dlL ïBaìçmcdìòdïBîìç ©¤§¤¨£¨¦§¨©¤§
,dlL`l` xeq` mcd wx `leléôàd x`y.äøeñà äöéazxxan ¤¨£¦¥¨£¨

:`xnbdàîòè éàîlk oenlgd lr mcd `vnp m`y mrhd dn - ©©§¨
,dxeq` dviaddleëa àìëz àãLclewlwd hytzpy meyn - §¨¨¦§¨§¨

.dviad lka hytzd xak mcd xnelk ,dviad lka
î ääéáb áø déì øîàiexwd mewndàëtéà ,éMà áøì ìéúk éa ¨©¥©§¦¨¥¥¨¦§©©¦¦§¨

ðzéiaàc dén÷ àpz é[zeziixa zepyl libx didy] minkgd cg` - ¨¥©¨©¥§©©¥
x`y z` lek`l xzeny epy `l ,jtidl iia` iptl ef `ziixa dpy
lr mcd `vnpyk la` ,oenlgd lr mcd `vnpyk `l` ,dviad

,dxeq` dviad lk oealgdéëä déìäéð döøúc àeä éiaàåiia`e - §©©¥§¨§¨¦£¥¨¦
x`yy epy `l ,jk `id dpekpd `qxibdy `pzd z` owizy df `ed
mc `vnpyk la` ,oealgd lr mcd `vnpyk `l` zxzen dviad

.dxeq` dviad lk oenlgd lr
:dlik`a xeq` `nh ser ly dviay oicd xewna dpc `xnbdøîà̈©

úöéáì ïépî ,äi÷æçserøîàpL ,äøBzä ïî äøeñà àéäL äàîè ¦§¦¨¦©¦§¥©§¥¨¤¦£¨¦©¨¤¤¡©
(fh `i `xwie)mi`nhd zeterd oipna,'äðòiä úa úàå'yi dxe`kle §¤©©©£¨
,le`yl,äðòiì dì Lé úa éëåmilihn zeterde xg`n xnelk §¦©¥¨©©£¨

zae oa ly oeyl mda xnel xyt` i` ,mixaer micilen `le mivia
,o`ve xwaa e` mc` ipaa mixne`y itkBæéà àlàdprid za `id ¤¨¥

,dxq`py,äàîè äöéa Bæza z`e' dazke dxezd dzpiy okly ¥¨§¥¨
,dxeq` dnvr dprid wx `ly epcnll ,'dprid z`e' `le 'dprid

.dxeq` dpnn z`veid dviad mb `l`
,weqtd z` ok yexcl gxkdd dn :`xnbd dywneðééä àîìãå§¦§¨©§

eäééîLmyn wlg `ed zay epiide ,df oin ipa ly mny edf `ny - §©§
:`xnbd zvxzn .oind ly mvrdCzòc à÷ìñ àìzelrdl oi` - Ÿ©§¨©§¨

,ok xnel zrcd lráéúëc(b c dki`)odixEB Ewipid cW Evlg miPY mB' ¦§¦©©¦¨§©¥¦¥¤
,'øaãna íéðòék øæëàì énò úa,'mipri' `ed mvrd myy gkene ©©¦§©§¨©§¥¦©¦§¨

cnll ick 'dpri za' dazke ,'dpri' aezkl dkixv dxezd dzide
.diviaa xeqi` yiy

:`xnbd dywnàìå,oind my `ed dpri zay xn`p `l ike -àäå §Ÿ§¨
áéúkaezk ixde -(g ` dkin)llFW dkli` dlili`e dcRq` z`f lr' §¦©Ÿ¤§§¨§¥¦¨¥§¨¨
mFxre,'äðòé úBðák ìáàå íépzk ãtñî äNòàokzi `l o`ke §¨¤¡¤¦§¥©©¦§¥¤¦§©£¨

mvrd myy gkene ,lewe dt mdl oi` ixdy ,mivial weqtd zpeeky
cizr `edy `iapd zpeek :`xnbd zvxzn .'dpri za' `ed df oin ly

,la` zeyrl,äéða ìò úìaàúnL Bæ äðòékmiviad lr epiide §©£¨¤¦§©¤¤©¨¤¨
mdilr zla`zn `idy ,milwlwzn e` mixayp md xy`k ,dly

.zeter x`yn xzei
:`xnbd dywnáéúk àäålaa lr diryi z`eapa(`k bi diryi)Evaxe' §¨§¦§¨§

mig` mdiYa E`lnE miIv mWäðòé úBða íL eðëLåEcTxi mixirUE ¨¦¦¨§¨¥¤Ÿ¦§¨§¨§©£¨§¦¦§©§
:`xnbd zvxzn .dpri zepa iexw oindy weqtdn x`eane ,'mẄ

aezkd zpeeke ,'dpri' `ed oind myy okzi zn`aúðëBML Bæ äðòék§©£¨¤¤¤
,äéða íò.dipa mr laaa dprid oekyz jk ¦¨¤¨

:`xnbd dywnáéúëäå(k bn diryi)íépz äãOä úiç éðãaëz' , §¨§¦§©§¥¦©©©¨¤©¦
äðòé úBðáe,'ixiga iOr zFwWdl oniWiA zFxdp min xAcOa iYzp iM §©£¨¦¨©¦©¦§¨©¦§¨¦¦Ÿ§©§©¦§¦¦

ipa z` `ed jexa yecwd uawiy onfa `eal cizrl ik weqtd yexite
zexdpe ,xacna jxc dlebd iayl zeyrl cizr ,zelbd on l`xyi
miigd ilra f`e ,oeivl maeya mzewydl ick minneyd zenewna
z` ecaki ,dprid zepae mipzd dcyd zig mde ,my mi`vnpy
.minneyd zenewna zexdpe xacna min ozpy lr ,`ed jexa yecwd

Czòc à÷ìñ éàåepiid 'dpri zepa'yäöéadenzl yi ,dpri ly, §¦©§¨©§¨¥¨
àéä äøéL øîéî úa äöéajexa yecwd z` cakl dleki dvia ike ± ¥¨©¥©¦¨¦

.dxiy zxin`a `ed
:`xnbd zvxzn,'äðòiä úa' áéúëe 'äðòiä' áéúk ,àlà,xnelk ¤¨§¦©©£¨§¦©©©£¨

.dpri za oind `xwp minrtle ,dpri oind `xwp minrtledn
,mi`nh zeter ivial dpeekdy dprid zan miyxec recn ziywdy

,oind my df ixde,uxzl yiì àøôñ ÷ñôc àëä éðàLúBáz ézL ©¦¨¨§¨©©§¨¦§¥¥
,zeaiz izyk eazek df weqt azekd xteqdy ,o`k xacd dpey -

,zg` daizk `leàøôñ eäì ÷éñtãîe¦§¨¦§©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc oileg(iyiy meil)

exifgde xa`Baeøì BîéìLäL ãò,xaerd lyàä ïðéøîà éî .eäî ©¤¦§¦§©¦©§¦¨¨
àaeø déì ÷ôðixd opgei iaxe ,xaerd aex `vi `ld mixne` m`d - ¨©¥¨

,en` zhigya xzip epi`e celik `ed xaerd aex `viyky dcenBà
øãä øãäc ïåék àîìc`l eli`ke dxenb dxfg `id xa`d zxfg - ¦§¨¥¨§¨©¨©

o`k oi`y `vnpe ,xfg xak oey`xd ,ipyd xa`d `viy dryae ,`vi
.clepk epi`e eaex z`ivi
:`xnbd zwtzqn cerøîBì éöîz íàoey`xd wtqaøãäc ïåék ¦¦§¥©¥¨§¨©

,øãäa wtzqdl yi oiicröBäøæçå ,dëúçå Bãé úà øaeò àé ¨©¦¨¤¨§£¨¨§¨©
Bãé úà àéöBäåzxg`d,dëúçåxa` xa` `ivedl jiynd oke §¦¤¨©£¨¨

ekzgeàaeø déì ÷éôð àä ïðéøîà éî .eäî ,Baeøì BîéìLäL ãò©¤¦§¦§©¦©§¦¨¨¨¦¥¨

mixa`d mitxhvn i`ce dfae ,xaerd aex `vi ixd mixne` m`d ±
oi`e ,['`vei' oic mdn lha `l ixdy] xaerl dcil aygdl e`viy

,en` zhigya xzip miptay herindúçà úáa àaeø àîìc Bà¦§¨¨§©©©
ïðéòa,celik `diy ick zg` zaa xaerd aex `viy jixv `ny e` - §¦¨

mixa`d wxe ,xzen miptay dn jkle ,cxtpa xa` lk `vi o`ke
,mixa`l dcil yiy xaeqd axl s` `ed df wtqe .mixeq` uegay
mixa`d jkle ,xaerd iabl dcil o`k oi` ,zg` zaa aex jixv m`y
mitxhvn ,zg` zaa aex jixv oi` m`e .mixzen llk e`vi `ly

.mixeq` e`vi `ly mixa`d mb jkle ,celik xaerde mixa`d
:wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àz̈§©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

המשך ביאור למס' חולין ליום שישי עמ' ב



xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc oileg(iyily meil)

eäðéð úBîL éøz dpéî òîL ,úBáéz ézøúa,zeny ipy mdy - §©§¥¥§©¦¨§¥¥¦§
mvrd my z` o`k aezkl dxezd zpeek oi`y o`kn gken ,xnelk
s`y cnll d`a 'za' ly ztqezde ,cala 'dpri' `l` ,'dpri za'k

.dxeq` dzvia
:`xnbd dywnäzòî àlàzwlgn dxezd xy`ky ,jixac itl - ¤¨¥©¨

zeywdl yi ,micxtp mipipr ipy mdy dzpeek ,zeaiz izyl cg` my
dxeza xn`py dnn(c ci ziy`xa)Ecar dpW dxUr miYW'øãk úà §¥¤§¥¨¨¨§¤§¨§

øîòì,'Ecxn dpW dxUr WlWEéøúa àøôñ eäì ÷ñôcxteqdy - ¨Ÿ¤§Ÿ¤§¥¨¨¨¨§¨©§©§¨¦§¥
,zeaiz izya 'xnrl xcM' azekeäðéð éîL ézøúc énð éëäm`d - §¨¨Ÿ¤¨¦©¦§©§¥§¥¦§

eny edf ixdy ,ok xnel xyt` i`e ,zeny ipy mdy xn`p o`k mb
.mlir jln didy cg` mc` ly

:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -,íúä,xnrlxck iabl ¨§¥¨¨
eäì ÷éñt úBáéz ézLaj` ,zeaiz izyk z`f miazek mpn` -éðLa ¦§¥¥¨¦§¦§¥
eäì ÷éñt àì ïéhéL'xnrl'e dxey seqa 'xck' miazek oi` - ¦¦Ÿ¨¦§

,dixg`y dxeyd zligza,àëä ìáà,dprid za iabléðLa eléôà £¨¨¨£¦¦§¥
,eäì ÷éñt énð ïéhéLdi`x efe ,zexey izya mazekl xyt`e ¦¦©¦¨¦§

,dprid ly dviad lr zcnln `l` ,mvrd myn wlg dpi` 'za'dy
.dxeq` `id s`y

:dpyna epipy['eëå] óBò ìk ,íéîëç eøîà ìáàlk ,`nh qxecd £¨¨§£¨¦¨§
.'xedh slwp epawxewe wtfe dxizi rav` el yiy

:mixedh zeter xikdl mipey mipniq dpend `ziixa d`ian `xnbd
àéðz,`ziixaa,øîBà ìàéìîb ïaøy ser lkòeãéa ,ìëBàå ñøBc ©§¨©¨©§¦¥¥¥§¥§¨©

wdaen oniq df ixd -àeäLser.àîècalne ,qxec epi` serd m`e ¤¨¥
y ,dxdh ipniq el yi z`få ,äøéúé òaöà Bì Léel yi,÷ôæ ¥¤§©§¥¨§¤¤
àeäL òeãéa ,óì÷ð Bðá÷ø÷åser÷Bãö éaøa øæòìà éaø .øBäè §ª§§¨¦§¨§¨©¤¨©¦¤§¨¨§©¦¨

,øîBà,qxec ser dfi` xikdl oniq yiBì ïéçúBîxie`aìL èeç ¥§¦¤
äçéLî,wc lag -,hegd lr serd z` micinrneíàserd÷ìBç §¦¨¦¥

åéìâø úàgipne ,hegd iciv ipyl eilbxay zerav`d z` -íézL ¤©§¨§©¦
,ïàëì íézLe ïàëìe ,qxec serdy di`x ef,àîègipn `ed m` j` §¨§©¦§¨¨¥

ìLLzerav`å ,ïàëìrav`ïàëì úçà,hegd ly ipyd cva - ¨Ÿ§¨§©©§¨
øBäè.mipniqd x`y z` ea wecal yie ,xedh `edy okzi -éaø ¨©¦

,øîBà øæòìà ïa ïBòîL,`nh serd m` xikdl oniq cer yiìk ¦§¤¤§¨¨¥¨
øéåàä ïî èìBwä óBòeita ehlew `ed ,lk`n el miwxef m`y - ©¥¦¨£¦

,xie`a ecera.àîè̈¥
ixde :dywne `xnbd dwiqtn ,`ziixad ixac jynd `aeiy iptl

iexwd serd,àzøtéö,xedh ser `edy epicia laewnyèì÷î énð ¦©§¨©¦¦§©
äèì÷:`xnbd zvxzn .xie`d on dlk`n z` zhlew ok mb -øîà ¨§¨¨©

ïðéøîà÷ ìëBàå èìB÷ ,éiaàhlewd sera wx `ed d`nehd oniq - ©©¥¥§¥¨©§¦¨
,xie`a eqtez wx `zxtivd eli`e ,cin elke`e ,xie`a lk`nd z`
.d`neh oniq df oi`e ,elke` jk xg`e ,ux`d lr dligz egipn j`

:`ziixad ixac jynd z` `xnbd d`ian,íéøîBà íéøçàoniq yi £¥¦§¦
,xedh e` `nh serd m` wecal sqepïëLokeyd ser -íòzeter ¨¥¦

,íéàîè`edy oniq df ixd,àîèokeyd ser eli`eíòzeter §¥¦¨¥¦
,íéøBäè`edy oniq df ixd.øBäè §¦¨

:`xnbd zl`eyïàîkixd ,'mixg`' ixac exn`p `pz dfi`k - §©
`wec edf dxe`klkixacàéðúc ,øæòéìà éaø,`ziixaaéaø §©¦¡¦¤¤§©§¨©¦

Cìä ípçì àì ,øîBà øæòéìàdøéæøæoekylìöàdàlà ,áøBò ¡¦¤¤¥Ÿ§¦¨¨©©§¦¥¤¥¤¨
Bðéî àeäL éðtîef oi`y exn`y minkg ixack `lye .axerd ly ¦§¥¤¦

:`xnbd daiyn .`nh xifxfdy di`xàîéz eléôàdvxz m` - £¦¥¨
k mixaeq mixg`y xnel elit` lkez,ïðaøexn`y dny meyn ©¨¨

,`nh mi`nhd mr okeydy mixg`ïðéøîà÷ äîãðå ïëLmzpeek - ¨¥§¦§¤¨©§¦¨
df ixd ,ed`xna mdl dnec mbe mi`nhd mr okey mb serd m`y
zwelgne .xfril` iaxl minkg mb micen dfae ,cg` oin mdy di`x

sera `id xfril` iaxe minkgdfae ,el dnec epi`e `nhd mr okeyd
.d`neh oniq dfy exn` `l mixg` s`

:dpyna epipy'eë Bì LiL ìk íéáâçáemitpk rax`e milbx rax` ©£¨¦¨¤¥
:`xnbd zxxan .eaex z` oiteg eitpke milevxwe'Baeø' éàîdn - ©

z` m`d ,eaex z` miqkn xedhd abgd itpky jka dpynd zpeek
.eagexa ,abgd ly etwid aex z` e` e` ,eteb jxe` aexzx`an

:`xnbd,áø øîà ,äãeäé áø øîàz` zeqkn eitpk eidiy jixv ¨©©§¨¨©©
dì éøîàå .Bkøà áBøz` eqkiy jixvy mixne` yie -..Bôéwä áBø ¨§§¨§¥¨¤¥
Ckìä ,àtt áø øîàick okl ,jixvy aexd edn ewlgpe xg`n - ¨©©¨¨¦§¨

abg xiykdlïðéòaz` eqki mitpkdy mb ep` mikixv ±,Bkøà áBø §¦¨¨§
ïðéòáez` eqkiy.Bôéwä áBø §¦¨¤¥

dxeza xn`p(ak-`k `i `xwie)Kldd sFrd uxW lMn Elk`Y df z` K`'©¤¤Ÿ§¦Ÿ¤¤¨©Ÿ¥
.'ux`d lr odA xYpl eilbxl lrOn mirxk Fl xW` rAx` lr©©§©£¤§¨©¦¦©©§©§¨§©¥¨¥©¨¨¤
zekex` milbx mde ,'milevxw' dpynd oeyla mipeknd md 'mirxk'e

.utew abgd mday
:mirxk oica `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðzy abg ,`ziixaaïéà ¨©¨¨¥

åéLëò Bì,mirxkìcâì ãéúòåmirxk,ìçfä ïBâk ,ïîæ øçàì`edy ©§¨§¨¦§©¥§©©§©§©©©
,abg oin,øîBà éñBé éaøa øæòìà éaø .øzeîdnn cnlp df oic ¨©¦¤§¨¨§©¦¥¥

dxeza azkpy(`k `i `xwie)Kldd sFrd uxW lMn Elk`Y df z` K`'©¤¤Ÿ§¦Ÿ¤¤¨©Ÿ¥
rAx` lríéòøë àì øLà,'ux`d lr odA xYpl eilbxl lrOn ©©§©£¤Ÿ§¨©¦¦©©§©§¨§©¥¨¥©¨¨¤

ixwdy it lr s` ,'mirxk `l xy`' `ed weqtd ly aizkdy mrhde
yexcl ,'mirxk el xy`' `edyåéLëò Bì ïéàL ét ìò óà,mirxk ©©¦¤¥©§¨

ìcâì ãéúòåmirxkïîæ øçàì.dlik`a xzen abgd z`f lka §¨¦§©¥§©©§©
:`xnbd zxxanéàîiexwd oin eze` edn -,ìçæeze` dxizdy ©©©

:`xnbd zx`an .`ziixad,éiaà øîàiexwd oind `ed,àø÷ñà ¨©©©¥©§§¨
.onf xg`l milcbe ,ezephwa mirxk el oi`y

oipra miwqerd miweqtd z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd
:miabgd,ïðaø eðzdxeza xn`p(ak `i `xwie),eìëàz íäî älà úà' ¨©¨¨¤¥¤¥¤Ÿ¥

'Bâå äaøàä úàz`e Edpinl lBxgd z`e Edpinl mrlQd z`e Fpinl ¤¨©§¤§§¦§¤©¨§¨§¦¥§¤©©§Ÿ§¦¥§¤
:`ziixad zyxtne .'Edpinl abgdäæ 'äaøà'iexwd oind.éàáBb ¤¨¨§¦¥©§¤¤©

ç' .ïBLø äæ 'íòìñ'.ïàéãb äæ 'áâç' .ìBtéð äæ 'ìBbø ¨§¨¤¨©§¤¦¨¨¤©§¨
:`ziixad zxxanøîBì ãeîìz äîdnn aezkd epcnln dn - ©©§©

xn`pydAx`d z`','BðéîìmrlQd z`e','eäðéîìlBxgd z`e' ¤¨©§¤§¦§¤©¨§¨§¦¥§¤©©§Ÿ
,'eäðéîìabgd z`e'.íéîòt òaøà ,'eäðéîìoeyl :`ziixad daiyn §¦¥§¤¤¨¨§¦¥©§©§¨¦

ick dazkp efàéáäìz` mdl yiy miabg drax` cer zeaxl - §¨¦
,mde ,mixedh mde ,dpyna mixen`d dxdhd ipniq zrax`úøBtéö¦¤

,íéîøk,zexryn hexn my`x oi` mdipyy ,dax`l dnec `edy §¨¦
,úéîìLeøé àðçBéåhexn mdipy y`xy ,mrlqd oinn `edy §¨¨§©§¦

.zexryn,àéáeöøòäå.apf yi mdipyly ,lebxg oinn `edy §¨©§§¨
,úéðáæøäåepnipy mixg`d miabgdn ed`xna dpeye ,abg oin `ede §©§§Ÿ¦

.o`k
:dpey ote`a weqtd z` zyxecd `ziixa d`ian `xnbdéaø éác§¥©¦

àðz ìàòîLédf weqt ,jk epy l`rnyi iax ly eyxcn ziaa - ¦§¨¥¨¨
ixd minrt rax` 'edpinl' xn`py dne ,llke hxte llk jxca xn`p

úBììk éììk elàmda oi`y ,mixg` millk xg`l mi`ad millk - ¥§¨¥§¨
,mixg` mixac zeaxl e`a `l` ,'llke hxte llk' ly dyxcl jxev

edn,elld mipind zrax` epnpyúBèøt éèøt elàmihxt - ¥§¨¥§¨
llk ly dyxcl mikxvp mpi` md s`y ,mixg` mihxt xg`l mi`ad
.oldl `xnbd zhxtny itk ,zxg` dyxcl e`a md s`e ,llke hxte
dazk dligza :llke hxte llk o`k miyxec cvik `ziixad zyxtn
ipin lk z` daxn dxezdy ,llk epiide ,'mirxk Fl xW`' dxezd£¤§¨©¦

d z`' xn`p jk xg`e .mirxk mdl yiy miabgd,'äaøà,hxt epiide ¤¨©§¤
eäæiexwd oind.éàáBbdxezd dazk aeyeàéáäì ,'Bðéîì' ¤©§¦§¨¦
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oifge` mipy` cenr dq sc ± oey`x wxtzereay

éúøúá.zeaiz izya Ðïéèéù éðùá.o`kn "dpri"e o`kn "za" Ð:opiqxb ikdùé
øåäè àåäù òåãéá óì÷ð åðá÷øå÷å ÷ôæå äøéúé òáöà åì`pzc ,jinq `yix`e Ð

drax` edl eedc ,oipniq dyly cer el yie qxec epi` m`e .`nh qxecd ser lk :dil

.xedh `edy recia Ðåéìâø úà.eizerav` Ðøéåàä ïî èìå÷äel oiwxefyky Ð

.xie`d on elawne eit jezl ehlew ,lk`n

àúøôéödfe dxedh `idy eid oixikn Ð

.dnyìëåàå èìå÷cr ux`l egipn epi`y Ð

.eprlai `lyïëù.okey :enk ÐäîãðåÐ

.ezi`xna mdl dnecêëìäli`ed Ð

.ediiexz opira ,ikd opixn`elgfabg oin Ð

.inx` oeylaàø÷ñéàmilevxw el oi`e Ð

.onf xg`l milcbe ,ezephwaíéòøë àì øùà
.ixw "el xy`"e ,aizk Ðïàéãâ ìåôéð ïåùø

úéîìùåøé àðçåé.mny jk Ðíéîøë úøåôö
dax`l oke .zgab el oi`c dax` oin Ð

.onwlckàðçåé.zgab el yic mrlq oin Ð

àéáåöøòmipyle .apf el yic lebxg oin Ð

.apf oi` mipey`xdúéðáæøä,abg oin Ð

.d`xna el`l dnec epi`eìàòîùé éáø éáã
àðúedpip ihxt e`l "edpinl" jpd Ð

.cg lkc `pin `l` iaxn `lc ,zxn`ck

ihxte zellk illk o`k yie ,edpip illk `l`

zellk xg` oi`ad zellk ,xnelk ,zehxt

oi`ad oihxte ,dyxcl ez`e ,jxevl `ly

lr e`a dyxcle ,zehxt xg` jxevl `ly

abge mrlqc ,lif`e edl yxtn onwle .jgxk

oiaezkd "edpinl"e ,ekxved `ly zehxtd od

.ekxved `ly zellkd md mdnr
úøåôéö
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éáøyxtn iqei iaxc ,xi`n iaxa wgvi epiax axd did xne` Ð abg enye xne` iqei

yixcc l`rnyi iax iac `pzc ,`xnba gkenck .bilt `le ,`nw `pzc `zlin

enyl "abg" yixce ,oipniq drax` dil zi`c lk hxtd oirk daxne ,llke hxte llk

`le ,o`icb df Ð "abg" :xn`w `l` ,abg enyl "abg" yixc `l ax iac `pze .abg

:oipniq dyng irae .hxtd oirkn icin daxn

.jex` ey`x liqte ,jex` ey`x oi`e ,rax` jpd

ipzw `le ,oipniq drax` ipzwc ,oizipznc `pze

`pzk xaqc dpin rny Ð jex` ey`x oi`

.jex` ey`x elit` xiyknc l`rnyi iax iac

enyl "abg" `pngx azkc il dnl :xn`z m`e

drax` jpd enk ,hxtd oirkn il wetiz ?abg

abg enyc df oniq oi`y itl :xnel yie !oipniq

.dil opikxvn ded `le ,oipniq x`yk aeyg

opiaxne ,jex` ey`x oi` opira `lc ikid ik

inp `nrh i`dne .jex` ey`xc it lr s`

i` .`icda mirxk `xwa opireny`l jixhvi`

el oi` :`xnba opiyxcckl jixhvi` mirxk ,inp

,hxte llkl ,inp i` .onf xg` lcbl cizre eiykr

la` .llk Ð "mirxk el xy`" :`xnba xn`wck

ipinn e` dax` ipinn cg`a yiy yxtl oi`

,mirxk mdl oi`e abg eny oi`y lebxge mrlq

opixykn ded `icda `xw edpiazkc e`l i`e

m`c .edpip lebxge mrlqe dax` llkac ,edl

l`rnyi iax iac `pzc `xnba xn`w ik ,ok

`nil Ð jex` ey`x ediipia `ki` ax iac `pze

ax iac `pzlc ,abg eny oi`c ediipia `ki`c

mirxkn oke .xeq` l`rnyi iax iac `pzle ixy

,llk Ð "mirxk el xy`" :`xnba xn`wc ,dyw

ihxt ipd ,daxc` .hxt Ð "lebxge mrlq dax`"

dax` lk hrnn `llkc ,llkd on xzei daxn

.daxn ihxte ,mirxk mdl oi`y lebxge mrlq

.hxte llk ciarc ogky` `l `peeb i`d ike

óàlrxg` lcbl cizre eiykr el oi`y it

`le .yixcw sl`a "`l" aizkcn Ð onf

.xn`w llk mirxk el oi`y Ð "`l" :xninl ivn

,milevxw mdl yi lebxge dax` mrlq ,daxc`c

oke .'eke oday deyd cvda `icda ipzwck

s` :yixc dneg ixr iabc "dneg (el oi`) xy`"

wxta ,okl mcew el dzide eiykr el oi`y it lr

el oi`y :xninl ivn `le ,(a,b) dlibnc `nw

wxta dil opiyxc `xw i`dne .zncew dciri zevnc ,dcrile dniiwl el didy :yexit ,dil iniiwc :opinbxzne ,"dctde dcri `l xy`" oke .`xw irzyin dneg ixrac ,xn`w llk

dvex epi`e dcril el didy xnelk ,e"iea aizk eli`k opiyxc s"l`a aizkc ab lr s`e ,"dctde dcri `l xy`" xn`py ,diict zevnl zncew dciri zevnc (`,bi) zexekac `nw

ceary rwt cerii zryay ,a` ziict dkixv dzid `l mbe ,hb dkixv dzid dcri m`c ,`xw irzyin dcri `lac ,`hiyt ?"dcri `l xy`" azknl dil dnlc ,`nrh epiide .dctde

lkn iziin `l i`n`e !"mriyed eipt j`lne xv `l mzxv lka" aizk `de ?`ed ynn s"l`a "`l" aizkc `kid lke :jixtc (`,`l dheq) "myk" wxta :xn`z m`e .dpin zegty

yia Ð dneg ixre ,milevxw mdl yi lebxge mrlq daxc`c .s"l`a aizkc ab lr s` ,e"iea "el xy`" xnel dvexy `xwc ditebn `gked `ki` ipd lkac :xnel yie ?i`xw jpd

xg` `xwn `l` ,l`xyi ly mzxva xvin lekiak `ed jexa yecwdy `xwc ditebn gken `l Ð "xv `l mzxv" la` .llk aizkcn ,ziyixtck Ð dcri iabe ,ixiin dneg mdl

s"l`c (my) "myk" wxta opiwqn `de ?eiykr el oi`y it lr s` `xw xninl irac ,sl`a "`l" aizkcn dneg ixr iabe `kd opiyxc ikide :xn`z m`e ."dxva ikp` enr" aizkc

opiyxc inp "xv `le" .dyxcl dpin rny ,e"iea oiaezky od xnel mivexy "el" mze` lkn xzei ,s"l`a azknl ipycn opiyxc mewn lknc :xnel yie !e`l e` od ,ikde ikd rnyn

.dxv dpi` Ð zene`n l`xyil dpi`y dxv lkc ,s"l`a aizkc yxcnaåìà"lebxge mrlq dax`" ,llk Ð "mirxk el xy`"c ,jenqa opiyxcck Ð zehxt ihxte zellk illk

yxtn mrlqc "edpinl"e .jenqa opiwqnck jex` ey`x ixyinl `xizi `xw mrlqc ,llke hxte llkl mrlq l`rnyi iax iac `pz hwp `wec e`le .llke xfg Ð "edpinl" ,hxt Ð

,inp i` .edleka iieaxl Ð "edpinl" aizk ikdl ,`l x`ya la` ,jex` ey`x ixy mrlq oina `wec :`pin` ded "edpinl" aizk `l i`c ,jixhvi`c xi`n iaxa wgvi epiax axd

,zellk xg` oi`ad zellk el` :xn`w ikd `l` .llke hxte llka mpecl oiie`x el` lkc xninl "zellk illk" xn`w `le .ol rnyn `w ,epin xeq`l `z` mrlqc `pin` ded

jixvdl Ð abge ,opiwqnck jex` ey`x ixyinl Ð mrlqe ,`zrnya gkenck hxte llka mi`ac md cala lebxge dax`e .ie`xd itk mlek myxecl jixve ,zehxt xg` oi`ad zehxte

dnl :xn`z m`e .ziyixtck diytpc `xaqn dil yxtnck Ð mrlqc "edpinl"e ,`ziixaa `icda yxtnck jixvdl Ð abgc "edpinl"e ,abg enyy,cg` lka "edpinl" aezkl jxved

df azkil eid oiie`xe ,ziyixtck llke hxte llka oi`ay mcal md md lebxge dax`c meyn :xnel yie !seqa ozylyl cg` lka ic didie "odipinl" aezkl ?lebxge mrlqe dax`a

leki epi` aey ,dyxc mey liaya rvn`a eazekl jxvedy oeike .enewna `ly eazky `ed mpg lr `lc ,dyxc meyl lebxge dax` oia rvn`a eazke ,mrlqa wiqtde .df lv`

ep`y enk ,zxg` dyxcl `l` llkl cner `di `l mrlq lre ,mnvr ipta oexg` llk odl zeidl lebxge dax` lr cner didi "odipinl"y okzi `l df ik ,seqal "odipinl" aezkl

oecip cg`e cg` lky ,mipya `l` ,llke hxte llk ly cg` oica cgi mipecip mdipy oi`e ,envr ipta llk cg` lkl lebxge dax`l yiy itle .mrlqc "edpinl" eiykr miyxec

oiicr yxit `ly itl df Ð "ozylyn a` oipa oc dz` ixd" xne`y dne .mdipya deyd cvda mdipyn cnlle ,lebxge dax`n ,mdipyn a` oipa zeyrl jixv Ð hxte llka ecal

xity dia zpiirn ikc .oipniq drax` wx jixvn `l Ð `ed oke li`ede .deyd cvda ozylyn a` oipa oc dz` ixd :`pwqnd itl `ziixac `yexit ikde .`ed `xizi `xw mrlqc

,oipniq drax` jpdn cg dil zilc ab lr s`e opiaxnc opixn` `le ,jex` ey`x opiaxnc `de .jex` ey`x iieaxl mrlq dil xzii`e ,mdipyn a` oipa zeyrl ibq Ð lebxge dax`a
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.eäðéð úBîL éøz :dpéî òîL ,úBáéz ézøúa¯àlà §©§¥¥§©¦¨§¥¥¦§¤¨
úà" ,äzòîøãkéëä ,éøúa àøôñ eäì ÷ñôc ,"øîòì ¥©¨¤§¨¨Ÿ¤¦§©§¨§¨¦§¥¨¦

íúä :éøîà ?eäðéð éîL ézøúc éîð¯úBáéú ézLa ©¦§©§¥§¥¦§¨§¦¨¨¦§¥¥
àëä ìáà ,eäì ÷éñt àì ïéhéL éðLa ,eäì ÷éñt¯ ¨¥§¦§¥¦¦¨¨¥§£¨¨¨

íéîëç eøîà ìáà" .eäì ÷éñt éîð ïéhéL éðLa eléôà£¦¦§¥¦¦©¦¨¥§£¨¨§£¨¦
ìëBàå ñøBc :øîBà ìàéìîb ïaø ,àéðz ."óBò ìk¯òeãéa ¨©§¨©¨©§¦¥¥¥§¥§¨©

÷ôæå äøéúé òaöà Bì Lé ,àîè àeäLBðá÷ø÷åóì÷ð ¤¨¥¥¤§©§¥¨§¤¤§ª§§¨¦§¨
¯:øîBà ÷Bãö éaøa øæòìà éaø .øBäè àeäL òeãéa§¨©¤¨©¦¤§¨¨§©¦¨¥

íézL åéìâø úà ÷ìBç íà ,äçéLî ìL èeç Bì ïéçúBî§¦¤§¦¨¦¥¤©§¨§©¦
ïàëì íézLe ïàëì¯ìL ,àîèïàëì úçàå ïàëì L¯ §¨§©¦§¨¨¥¨§¨§©©§¨

óBò ìk :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .øBäèèìBwäïî ¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¨©¥¦
øéåàä¯.àîè¯àzøtéö:ééaà øîà !äèì÷ èì÷î éîð ¨£¦¨¥¦©§¨©¦¦§¨¨§¨£©©©¥

íéàîè íò ïëL :íéøîBà íéøçà .éøîà÷ ìëBàå èìB÷¥§¥¨¨§¦£¥¦§¦¨¥¦§¥¦
¯íéøBäè íò ,àîè¯ïàîk .øBäè¯;øæòéìà éaøk ¨¥¦§¦¨§©§©¦¡¦¤¤

ìöà øéæøæ Cìä ípçì àì :øîBà øæòéìà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¡¦¤¤¥Ÿ§¦¨¨©©§¦¥¤
?Bðéî àeäL éðtî àlà ,áøBò¯,ïðaø àîéz eléôà ¥¤¨¦§¥¤¦£¦¥¨©¨©

.ïðéøîà÷ äîãðå ïëL"Bì LiL ìk íéáâçáe"åëéàî .' ¨¥§¦§¤¨¨§¦©©£¨¦¨¤¥©
éøîàå ,Bkøà áBø :áø øîà äãeäé áø øîà ?Baeø£©©§¨¨©©¨§§¨§¦
áBø ïðéòa ,Ckìä :àtt áø øîà .Bôéwä áBø :dì̈¤¥£©©©¨¦§¨¨¥©

:ïðaø eðz .Bôéwä áBø ïðéòáe ,Bkøàãéúòå åéLëò Bì ïéà ¨§¨¥©¤¥¨©¨©¥©§¨§¨¦
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קכג oifge` mipy` cenr dq sc ± oey`x wxtzereay

éúøúá.zeaiz izya Ðïéèéù éðùá.o`kn "dpri"e o`kn "za" Ð:opiqxb ikdùé
øåäè àåäù òåãéá óì÷ð åðá÷øå÷å ÷ôæå äøéúé òáöà åì`pzc ,jinq `yix`e Ð

drax` edl eedc ,oipniq dyly cer el yie qxec epi` m`e .`nh qxecd ser lk :dil

.xedh `edy recia Ðåéìâø úà.eizerav` Ðøéåàä ïî èìå÷äel oiwxefyky Ð

.xie`d on elawne eit jezl ehlew ,lk`n

àúøôéödfe dxedh `idy eid oixikn Ð

.dnyìëåàå èìå÷cr ux`l egipn epi`y Ð

.eprlai `lyïëù.okey :enk ÐäîãðåÐ

.ezi`xna mdl dnecêëìäli`ed Ð

.ediiexz opira ,ikd opixn`elgfabg oin Ð

.inx` oeylaàø÷ñéàmilevxw el oi`e Ð

.onf xg`l milcbe ,ezephwaíéòøë àì øùà
.ixw "el xy`"e ,aizk Ðïàéãâ ìåôéð ïåùø

úéîìùåøé àðçåé.mny jk Ðíéîøë úøåôö
dax`l oke .zgab el oi`c dax` oin Ð

.onwlckàðçåé.zgab el yic mrlq oin Ð

àéáåöøòmipyle .apf el yic lebxg oin Ð

.apf oi` mipey`xdúéðáæøä,abg oin Ð

.d`xna el`l dnec epi`eìàòîùé éáø éáã
àðúedpip ihxt e`l "edpinl" jpd Ð

.cg lkc `pin `l` iaxn `lc ,zxn`ck

ihxte zellk illk o`k yie ,edpip illk `l`

zellk xg` oi`ad zellk ,xnelk ,zehxt

oi`ad oihxte ,dyxcl ez`e ,jxevl `ly

lr e`a dyxcle ,zehxt xg` jxevl `ly

abge mrlqc ,lif`e edl yxtn onwle .jgxk

oiaezkd "edpinl"e ,ekxved `ly zehxtd od

.ekxved `ly zellkd md mdnr
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éáøyxtn iqei iaxc ,xi`n iaxa wgvi epiax axd did xne` Ð abg enye xne` iqei

yixcc l`rnyi iax iac `pzc ,`xnba gkenck .bilt `le ,`nw `pzc `zlin

enyl "abg" yixce ,oipniq drax` dil zi`c lk hxtd oirk daxne ,llke hxte llk

`le ,o`icb df Ð "abg" :xn`w `l` ,abg enyl "abg" yixc `l ax iac `pze .abg

:oipniq dyng irae .hxtd oirkn icin daxn

.jex` ey`x liqte ,jex` ey`x oi`e ,rax` jpd

ipzw `le ,oipniq drax` ipzwc ,oizipznc `pze

`pzk xaqc dpin rny Ð jex` ey`x oi`

.jex` ey`x elit` xiyknc l`rnyi iax iac

enyl "abg" `pngx azkc il dnl :xn`z m`e

drax` jpd enk ,hxtd oirkn il wetiz ?abg

abg enyc df oniq oi`y itl :xnel yie !oipniq

.dil opikxvn ded `le ,oipniq x`yk aeyg

opiaxne ,jex` ey`x oi` opira `lc ikid ik

inp `nrh i`dne .jex` ey`xc it lr s`

i` .`icda mirxk `xwa opireny`l jixhvi`

el oi` :`xnba opiyxcckl jixhvi` mirxk ,inp

,hxte llkl ,inp i` .onf xg` lcbl cizre eiykr

la` .llk Ð "mirxk el xy`" :`xnba xn`wck

ipinn e` dax` ipinn cg`a yiy yxtl oi`

,mirxk mdl oi`e abg eny oi`y lebxge mrlq

opixykn ded `icda `xw edpiazkc e`l i`e

m`c .edpip lebxge mrlqe dax` llkac ,edl

l`rnyi iax iac `pzc `xnba xn`w ik ,ok

`nil Ð jex` ey`x ediipia `ki` ax iac `pze

ax iac `pzlc ,abg eny oi`c ediipia `ki`c

mirxkn oke .xeq` l`rnyi iax iac `pzle ixy

,llk Ð "mirxk el xy`" :`xnba xn`wc ,dyw

ihxt ipd ,daxc` .hxt Ð "lebxge mrlq dax`"

dax` lk hrnn `llkc ,llkd on xzei daxn

.daxn ihxte ,mirxk mdl oi`y lebxge mrlq

.hxte llk ciarc ogky` `l `peeb i`d ike

óàlrxg` lcbl cizre eiykr el oi`y it

`le .yixcw sl`a "`l" aizkcn Ð onf

.xn`w llk mirxk el oi`y Ð "`l" :xninl ivn

,milevxw mdl yi lebxge dax` mrlq ,daxc`c

oke .'eke oday deyd cvda `icda ipzwck

s` :yixc dneg ixr iabc "dneg (el oi`) xy`"

wxta ,okl mcew el dzide eiykr el oi`y it lr

el oi`y :xninl ivn `le ,(a,b) dlibnc `nw

wxta dil opiyxc `xw i`dne .zncew dciri zevnc ,dcrile dniiwl el didy :yexit ,dil iniiwc :opinbxzne ,"dctde dcri `l xy`" oke .`xw irzyin dneg ixrac ,xn`w llk

dvex epi`e dcril el didy xnelk ,e"iea aizk eli`k opiyxc s"l`a aizkc ab lr s`e ,"dctde dcri `l xy`" xn`py ,diict zevnl zncew dciri zevnc (`,bi) zexekac `nw

ceary rwt cerii zryay ,a` ziict dkixv dzid `l mbe ,hb dkixv dzid dcri m`c ,`xw irzyin dcri `lac ,`hiyt ?"dcri `l xy`" azknl dil dnlc ,`nrh epiide .dctde

lkn iziin `l i`n`e !"mriyed eipt j`lne xv `l mzxv lka" aizk `de ?`ed ynn s"l`a "`l" aizkc `kid lke :jixtc (`,`l dheq) "myk" wxta :xn`z m`e .dpin zegty

yia Ð dneg ixre ,milevxw mdl yi lebxge mrlq daxc`c .s"l`a aizkc ab lr s` ,e"iea "el xy`" xnel dvexy `xwc ditebn `gked `ki` ipd lkac :xnel yie ?i`xw jpd

xg` `xwn `l` ,l`xyi ly mzxva xvin lekiak `ed jexa yecwdy `xwc ditebn gken `l Ð "xv `l mzxv" la` .llk aizkcn ,ziyixtck Ð dcri iabe ,ixiin dneg mdl

s"l`c (my) "myk" wxta opiwqn `de ?eiykr el oi`y it lr s` `xw xninl irac ,sl`a "`l" aizkcn dneg ixr iabe `kd opiyxc ikide :xn`z m`e ."dxva ikp` enr" aizkc

opiyxc inp "xv `le" .dyxcl dpin rny ,e"iea oiaezky od xnel mivexy "el" mze` lkn xzei ,s"l`a azknl ipycn opiyxc mewn lknc :xnel yie !e`l e` od ,ikde ikd rnyn

.dxv dpi` Ð zene`n l`xyil dpi`y dxv lkc ,s"l`a aizkc yxcnaåìà"lebxge mrlq dax`" ,llk Ð "mirxk el xy`"c ,jenqa opiyxcck Ð zehxt ihxte zellk illk

yxtn mrlqc "edpinl"e .jenqa opiwqnck jex` ey`x ixyinl `xizi `xw mrlqc ,llke hxte llkl mrlq l`rnyi iax iac `pz hwp `wec e`le .llke xfg Ð "edpinl" ,hxt Ð

,inp i` .edleka iieaxl Ð "edpinl" aizk ikdl ,`l x`ya la` ,jex` ey`x ixy mrlq oina `wec :`pin` ded "edpinl" aizk `l i`c ,jixhvi`c xi`n iaxa wgvi epiax axd

,zellk xg` oi`ad zellk el` :xn`w ikd `l` .llke hxte llka mpecl oiie`x el` lkc xninl "zellk illk" xn`w `le .ol rnyn `w ,epin xeq`l `z` mrlqc `pin` ded

jixvdl Ð abge ,opiwqnck jex` ey`x ixyinl Ð mrlqe ,`zrnya gkenck hxte llka mi`ac md cala lebxge dax`e .ie`xd itk mlek myxecl jixve ,zehxt xg` oi`ad zehxte

dnl :xn`z m`e .ziyixtck diytpc `xaqn dil yxtnck Ð mrlqc "edpinl"e ,`ziixaa `icda yxtnck jixvdl Ð abgc "edpinl"e ,abg enyy,cg` lka "edpinl" aezkl jxved

df azkil eid oiie`xe ,ziyixtck llke hxte llka oi`ay mcal md md lebxge dax`c meyn :xnel yie !seqa ozylyl cg` lka ic didie "odipinl" aezkl ?lebxge mrlqe dax`a

leki epi` aey ,dyxc mey liaya rvn`a eazekl jxvedy oeike .enewna `ly eazky `ed mpg lr `lc ,dyxc meyl lebxge dax` oia rvn`a eazke ,mrlqa wiqtde .df lv`

ep`y enk ,zxg` dyxcl `l` llkl cner `di `l mrlq lre ,mnvr ipta oexg` llk odl zeidl lebxge dax` lr cner didi "odipinl"y okzi `l df ik ,seqal "odipinl" aezkl

oecip cg`e cg` lky ,mipya `l` ,llke hxte llk ly cg` oica cgi mipecip mdipy oi`e ,envr ipta llk cg` lkl lebxge dax`l yiy itle .mrlqc "edpinl" eiykr miyxec

oiicr yxit `ly itl df Ð "ozylyn a` oipa oc dz` ixd" xne`y dne .mdipya deyd cvda mdipyn cnlle ,lebxge dax`n ,mdipyn a` oipa zeyrl jixv Ð hxte llka ecal

xity dia zpiirn ikc .oipniq drax` wx jixvn `l Ð `ed oke li`ede .deyd cvda ozylyn a` oipa oc dz` ixd :`pwqnd itl `ziixac `yexit ikde .`ed `xizi `xw mrlqc

,oipniq drax` jpdn cg dil zilc ab lr s`e opiaxnc opixn` `le ,jex` ey`x opiaxnc `de .jex` ey`x iieaxl mrlq dil xzii`e ,mdipyn a` oipa zeyrl ibq Ð lebxge dax`a
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`oifgeקכד mipya cenr dq sc ± oey`x wxtzereay

íéîøë úøåôéö.zgab oi` mdipyly ,dax` oin Ðàìà éì ïéàå`ad miabg oin Ð

yxtnck ,llke hxte llk o`k yiy ,dax`n o`iadl epl yi Ð zgab el oi`e epiptl

jl yie ,llke xfg Ð edpinl ,hxt Ð dax` ,llk Ð "elk`z mirxk el xy`" :dinwl

cere ,oizipznc oipniq rax` el yiy ,oipniq lka el oinecd hxtd oirka zeaxl

.iyingúçáâ åì ïéàù.hexn ey`x oi`y Ð

úçáâ åì ùéå åðéðôì àáädnec epi`y Ð

oixen`d oipniq drax`a `l` dax`l

.epzpynaìåôéð äæ íòìñ øîåì ãåîìúÐ

azk xcde ,aezkd exiykde zgab yi dfle

el xy`" mr oecile ,llk zeidl "edpinl"

hxtd oirka `iane ,llke hxte llka "mirxk

oicd `ede .skye` epiidc ,el dnecd z`

el yic hwp ediipin `cge ,zinlyexi `pgeil

mrlq :lirl oxn` `d ,jixt dinwle .zgab

!letip df :dil yxtn `kde ,oeyx `edéì ïéàå
.elld hxte llk ly oipic ipya xiykdl Ð

úçáâ åì ïéàå åðéðôì àáä àìàiaxzi`c Ð

.dax`c "epinl"núçáâ åì ùéå àáäåÐ

.mrlqc "edpinl"n iaxzi`cåì ïéàå àáäå
áðæd`xpe epiptl `aiy calae ,xnelk Ð

izk`e .apf oi` mrlqe dax`lc ,apf el oi`y

.edpip oipniq dyngïéðî áðæ åì ùéå àáäÐ

zrax` xg` `l` xefgl jixv epi`y

oipniqdìåâøç øîåì ãåîìú ?,apf el yic Ð

oirk oecil Ð ikdl llke xfg "edpinl"e

`ede .ziplgyde ztqxkd `iadle ,hxtd

ixw xn ,`id `id ,inp i`e .`iaevxrl oicd

.ikd xne ikd dilåðéðôì àáä àìà éì ïéàå
el oi`y oiae ,el yi oiae zgab el oi` oia Ð

.eaxzi` edlek `dc ,el yiy oiae apfàáäå
êåøà åùàø ïéàå`a `diy calae ,xnelk Ð

,oipniq dyng epiidc .jex` ey`x oi`e epiptl

.jex` oy`x oi` edlek jpdcåùàøå àáä
ïéðî êåøàzrax`a dnciy calae Ð

.oipniqd'åë éàø àì 'åë ïã äúà éøäyiy Ð

ipniq oi` jgxk lre .dfa oi`y dn dfa

`le el yia `l ,zgabae apfa ielz dxdhd

el yie ,xyke el oi` o`k yi ixdy ,el oi`a

.xyke'åë ìë óà 'åë ïäáù äåùä ãöäÐ

cvdl dn :jixt dinwle .jex` ey`x elit`e

"oilevxwe" .jex` oy`x oi` oky oday deyd

`l` `kil lirlc `pzl `pz i`d oiae .opiqxb

`pze ,jex` ey`x daxn i`dc ,dyxc jd

.dil zil lirlc `ziixacøåöøöäabg oin Ð

.`nháâç øîåì ãåîìú,jixhvi` `lc Ð

.oipniq drax`a edl oieyd lk eaxzi` `dc

áâç åîùù.miabg mny dlrnl oixen`d lke Ðåììä ïéðîéñä ìë åá ïéà ìåëéÐ

iziz `pn :jixt onwle?!iaizk lebxge dax` `deåäðéîì øîåì ãåîìú,abgc Ð

ixizi Ð "edpinl"e "abg" i`dc ,lirl opixn`c "zehxt ihxt"e "zellk illk" epiide

ikd .onwl dil opixziin inp mrlqe .dyxcl edpipedpz :cr ,i`g` ax jixt :opiqxb

:qxb xcde .`kdn `peeb i`d ik :cr ,ibltinw i`na :opiqxb xcde .jex` ey`xl oipr

.'eke abg eny i` xn xn`'åëå ïäáù äåùä ãöäì äîincc cr jgxk lr `dc Ð

.l`rnyi iax iac `pzl opira oiccv lka hxtl dilàîéú éëåoeikc ,dil `xiaq Ð

hxte llk lka `nlra i`pz ibiltck ,hxtd oirka dil opiaxn Ð zvwna dil incc

`l` llka oi`e hxte llk dil dede ,`wec `nw `llk :xn`c o`nl `ki`c ,llke

lka hxtl dil incc icin hxtd lr siqen `edy `xza `llk ipd`e ,hxtay dn

lk eaxzi`e ,hxtd lr siqen llk dil dede ,`wec `xza :xn`c o`nl `ki`e .oiccv

o`nk l`rnyi iax iac `pze .`wec `xza `dc ,ihernl ivn `l zvwna dil incc icin la` ,ixnbl dil `inc `lc icin ihernl hxte llka iednl `nw `llk `ipd`e ,ilin

.dil `xiaq `wec `xza xn`céëä éà.apf yi ele apf oi` odlc ab lr s`e ,mrlqe dax`n iz`c ,aezkil `l lebxg Ðàìà`ki`c meyn Ð ediipin izii` `l `nrh i`n Ð

.jxtnl `ki` inp ikde ,'ek jxtinlìåâøçå äáøàî éúéúå.oipniq drax`c oday deyd cvda Ðúëøô éàîãdeyd cvdl Ð?xn`z zgab el oi` oky dax`l dn :zkxt i`

.jex` oy`x oi`e oipniq zrax`a oieyy ,oday deyd cvd oicd xfge .apf el oi`c dax` ixd Ð apf el yic lebxgl dne ,gikei lebxg ixd Ð mrlqaïéðò åäðúdcn ef Ð

.xg` xacl oipr edpz Ð etebl oipr epi`y xac ,dxeza
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rexbc oniq iieaxl `ed `xaqc meyn Ð mipniq dyly jpd icda iraip jex` ey`x oi`e

mipniq drax` jpdn xqg `edy abg oin mey oi`y ,yxtn xy` oa wgvi epiaxe .edlekn

xqgy xyt` la` .dicda xg` oniq e` jex` ey`x e` ok enk xqg `di `ly ,oizipznc

rnyn `zydc :xn`z m`e .oizipznc mipniq drax` el didie ,jex` ey`x ly oniq

ixy oizipznc `pzle l`rnyi iax iac `pzlc

iax" wxt idlya zay zkqnae .jex` ey`x

xarn `pdk axc opixn` inp (a,v) "`aiwr

ikid ik ,dilwy :ax dil xn` .`net` `tiyey

meyn xar `we ,dil lik` `w lkin :exnip `lc

`kilc rnyn ."mkizeytp z` evwyz l`"

iptn `l` dil xq` `le ,`nh abg meyn xeqi`

`zi`ck ,jex` ey`x `ed `tiyeye .ig `edy

cird iab (`,fl dxf dcear) "oicinrn oi`" wxt

`tt ax yxtny ,okc `vnw li` lr xfrei oa iqei

xfrei oa iqei ibilte ,`tiyey `ed `vnw li`c

:xn` in` xa `iig axe .jex` ey`xa opaxe

`pira i` eaex z` oiteg eitpka ibilte ,laqeq

`l `nlr ilekc jex` ey`xa la` ,xkpnc `aex

ey`xc ol `niiwc oeikc :dniz edfe .xeq`c ibilt

in` xa `iig ax mzd xn`w i`n` ,ixy jex`

qxbc mz epiaxl d`xpe ?`nlr ilekl xeq`c

`vn oke ,"ixyc ibilt `l `nlr ilekc" mzd

.oyi xtqaàìi`x `le lebxg i`xk dax` i`x

mrlq i`xk mdipy i`x `le dax` i`xk lebxg

dlgz gwely dn Ð mdipy i`xk mrlq i`x `le

lebxge dax`it lr s` ,seqal cr mrlq gipne

edf Ð lebxg mcew `xwna dlgz aezk `edy

dnn xzei dfn df miwelg lebxge dax`y itl

mdn cg` lk ik .mrlqn mdn cg` lk welgy

e` zgabn e` ,cg` xacn `l` mrlqn welg oi`

ipya dfn df miwelg lebxge dax` la` ,apfn

lebxge ,apf el oi`e zgab el oi` dax`y ,mixac

mb el yi lebxgc `ibeqa gkenck ,mdipy el yi

.`ed `xizi `xw mrlqc yxtl `aiyk ,zgab

itl Ð lebxge dax` qtz jklc :xnel yi cere

wiqnc ,jenqa gkenck ,dyxcd xwir mdy

ey`xc ixynl `z`e ,`ed `xizi `xw mrlqc

.jex`éëåoipniq rax`a eeyc oeik `niz

`xza `llk dil `xiaqc Ð opikxt `le opiziin

jixhvi` `l ikdle ,qxhpewa yxity enk ,`wec

"oiaxrn lka" wxta xn`ck .oiccv edlekl edl

`xza `llk dil zi`c o`nlc (`,gk oiaexir)

la` ,oiccv ipya dil incc lk opiaxn Ð `wec

opiaxn `l Ð `wec `nw `llk dil zi`c o`n

zi`c lebxg ,ikd i` .oiccv ylyn dil incc cr

,jgxk lr `l` !'ek aezkil `l inp apf dil

m` ,apf el yiy itl ,mrlqe dax`n dil opitli ded `lc meyn lebxg azknl jixhvi`cn

[oke] (eae) li`ed ,oiccvd lka dnec `diy jixvn ikdle ,`wec `nw `llkc dil `xiaq ok

Ð `wec `nw `llkc xeaqi elit`e :xn`z m`e !ea `diy jixvp jex` ey`x oi`y cv mb

wx `l` opikxvn `l (`,gk my) "oiaxrn lka" wxta `dc ,oipniq dylyn xzei jixvi `l

`l inp `kdc ,iiepyl ivn dede .`wec `nw `llkc dil zi`c o`nl elit` oiccv dyly

oniq la` .eaex z` oiteg eitpke ,mitpk drax`c Ð mipniq ipy `l` hxtn opitli

,jkld .`hxtn ez` `le ,"eilbxl lrnn mirxk el xy`" `icda aizk Ð milbxe milevxwc

on opitli `l `zyde ,jex` ey`x oi` e` apf e` inp ikixvn `wec `nw `llk xn` i`

elit` `l` ,ikd iiepyl opikixv `l ,edine .(my) oiaexira enk oiccv dyly wx zehxtd

siqedl ick eazkp `ly xn`pe ,oiccv dylyd oeayga o`k oilevxw eidi

dyly
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àaä ,úçaâ Bì ïéàå àaä àlà éì ïéà .íéîøk úøBtéö¦¤§¨¦¥¦¤¨©¨§¥©©©©¨
"íòìñ" :øîBì ãeîìz ?ïépî úçaâ Bì Léå¯äæ §¥©©©¦©¦©§©¨§¨¤

"eäðéîì" ,ìetéð¯úà àéáäìókLeàäàlà éì ïéàå . ¦§¦¥§¨¦¤¨§¨§¥¦¤¨
ïéàå àaä ,úçaâ Bì Léå àaä ,úçaâ Bì ïéàå àaä©¨§¥©©©©¨§¥©©©©¨§¥

" :øîBì ãeîìz ?ïépî ,áðæ Bì Léå àaä ;áðæ Bììbøç" ¨¨©¨§¥¨¨¦©¦©§©©§Ÿ
¯"eäðéîì" ,ïBLø äæ¯úà àéáäìúôñøkäúàå ¤¨§¦¥§¨¦¤©©§¤¤§¤

úéðìçMäLéå àaä ,úçaâ Bì ïéàå àaä àlà éì ïéàå . ©©§¨¦§¥¦¤¨©¨§¥©©©©¨§¥
àaä ,áðæ Bì Léå àaä ,áðæ Bì ïéàå àaä ,úçaâ Bì©©©©¨§¥¨¨©¨§¥¨¨©¨

;CBøà BLàø ïéàåàaäBLàøå,zøîà ?ïépî ,CBøà §¥Ÿ¨©¨§Ÿ¨¦©¦¨©§¨
ìMî áà ïéða ïc äzà éøääaøà éàø àì :ïzL £¥©¨¨¦§©¨¦§¨§¨Ÿ§¦©§¤

éàø àìå ,äaøà éàøk ìBbøç éàø àìå ,ìBbøç éàøk¦§¦©§§Ÿ§¦©§¦§¦©§¤§Ÿ§¦
;íäéðL éàøk íòìñ éàø àìå ,íòìñ éàøk íäéðL§¥¤¦§¦¨§¨§Ÿ§¦¨§¨¦§¦§¥¤

ïäaL äåMä ãvä¯òaøàå ,íéìâø òaøà Bì LiL ©©©¨¤¤¨¤¤¥©§©©§©¦§©§©
LiL ìk óà ;Baeø úà ïéôBç åéôðëe ,íéleöø÷å ,íéôðk§¨©¦§©§©¦§¨¨¦¤©¨¤¥

,íéìeöø÷å ,íéôðk òaøàå ,íéìâø òaøà BìïéôBç åéôðëe ©§©©§©¦§©§©§¨©¦§©§©¦§¨¨¦
àìäå .Baeø úàøeöøvä,íéìâø òaøà Bì Lé äfä ¤©£Ÿ©©§©¤¥©§©©§©¦

ìBëé ,Baeø úà ïéôBç åéôðëe ,íéleöø÷å ,íéôðk òaøàå§©§©§¨©¦§©§©¦§¨¨¦¤¨
"áâç" :øîBì ãeîìz ?øzeî àäé¯BîMLéà .áâç §¥¨©§©¨¨¤§¨¨¦

ìk Ba ïéà ìBëé ,áâç BîLïéðîéqäãeîìz ?eìlä §¨¨¨¥¨©¦¨¦©¨©§
"eäðéîì" :øîBì¯.eìlä ïéðîéqä ìk Ba àäiL ãò ©§¦¥©¤§¥¨©¦¨¦©¨

éøtäî :éàçà áø CðälCéëå !CBøà ïLàø ïéà ïkL ¨¥©©©©§¨¨¤¥¥Ÿ¨¨§¦
ïéðîéñ òaøàa eåLc ïåék ,àîéz¯;ïðéëøt àìå ïðéúééî ¥¨¥¨§¨§©§©¦¨¦©§¦©§¨¨§¦©
eäì eåLc éîð ìBbøç ,éëä éà¯éúéúå ,áBzëéì àì ¦¨¦©§©¦§¨§¨¦§§¥¥

äaøàîíòìñåðäl äî :Cøôéîì àkéà ,àlà !ïkL C ¥©§¤§¨§¨¤¨¦¨§¦§©©§¨¨¤¥
áðæ ïäì ïéà¯ðäl äî :Cøôéîì àkéà éîð éëäC ¥¨¤¨¨¨¦©¦¦¨§¦§©©§¨¨

íòìñ :éàçà áø øîà àlà !CBøà ïLàø ïéà ïkL¤¥¥Ÿ¨¨¤¨£©©©©¨§¨
äaøàî éúéúå íòìñ àðîçø áBzëéì àì ;àeä àøéúé§¥¨¨¦§©£¨¨¨§¨§¥¥¥©§¤

ìBbøçîeéàîc ;zëøtäî :äaøàlúçaâ Bì ïéàc¯ ¥©§§©¨§©§©§©§¤§¥©©©
äî !úçaâ Bì Léc ìBbøç éøäìBâøçláðæ Bì Léc £¥©§§¥©©©©§©§§¥¨¨

¯änì àðîçø áúëc íòìñ !áðæ Bì ïéàc äaøà éøä£¥©§¤§¥¨¨¨§¨¦§©©£¨¨¨¨
Bôeâì ïéðò Bðéà íà ?él¯ïéðò eäðzBLàøì.CBøà ¦¦¥¦§¨§§¥¦§¨§Ÿ¨

éàîá

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

חולין. פרק שלישי - אלו טריפות דף סה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc oileg(iyily meil)

iexwd abg oin,íéîøk úøBtéödaxny llk `ed 'Fpinl'y epiide ¦¤§¨¦§¦
llke hxte llk yi ok m`e ,dax`l minecd mipind lk z` dxezd
z` mb miaxn ep` okle ,dax`l dnecd oin lk zeaxl leki ip`e
lk z` yi mdipyay itl ,dax`d oinl dnecd minxkd zxetiv
.hexn y`x oi` mdipyl oke ,dpyna miiepnd dxdhd ipniq zrax`

:`ziixad zxxanéì ïéàxizdl df llke hxte llkn cenllàlà ¥¦¤¨
abgàaädxdhd ipniq zrax` lk z` el yie epiptlåokBì ïéà ©¨§¥

úçaâabg j` ,hexn ey`x oi` -àaä,dxdhd ipniq zrax` mr ©©©©¨
úçaâ Bì Léå,hexn ey`x -ïépî:`ziixad zx`an .xzen `ed mby §¥©©©¦©¦
øîBì ãeîìzz`e' aezkd epcnln -díòìq,'Edpinleäæoind ©§©§¤©¨§¨§¦¥¤

iexwd,ìBtéðxzen mrlqd mby cnl ip` o`kne ,hexn ey`xy ¦
' dxezd dazke .hexn y`x el yiy it lr s` dlik`a'eäðéîì§¦¥

,ókLeàä úà àéáäìdnec `ede hexn ey`xy abg oin `edy §¨¦¤¨§¨
,llke hxte llk o`k yiy zexedl `a 'edpinl'y meyn ,mrlql
z` daxny ,llk epiide ,'mirxk Fl xW`' dxezd dazk dligzay£¤§¨©¦
z`e' dxezd dazk jk xg`e ,mirxk mdl yiy miabgd ipin lk§¤
,'Edpinl' dxezd dazk aeye ,xedh mrlq wxy ,hxt edfe ,'mrlQd©¨§¨§¦¥
micnel ep` jkne ,mrlql minecd mipind lk z` daxny llk edfe
ly zeyxc izy epl yi ok m`e .mixzen mrlql minecd mipind lky
cg`e ,mixzen dax`l minecdy zeaxl cg` ,'llke hxte llk'

.mixzen mrlql minecdy zeaxl
:`ziixad zxxanåoiicréì ïéàxzidàlàabgaàaäepiptlïéàå §¥¦¤¨©¨§¥

,úçaâ Bìabg okeàaäepiptl,úçaâ Bì Léåabg `edy i`pzae ©©©©¨§¥©©©
àaäepiptl,áðæ Bì ïéàålla` ,apf oi` mrlql mbe dax`l mby it ©¨§¥¨¨
abgàaä,dxdhd ipniq zrax` mr epiptlïépî ,áðæ Bì Léå`edy ©¨§¥¨¨¦©¦

:`ziixad daiyn .xzenøîBì ãeîìzd z`e'ìBbøç,'Edpinleäæ ©§©§¤©©§§¦¥¤
iexwd oind,ïBLøxzen lebxgd mby cnl ip` o`kne ,apf el yiy ¨

dxezd dazke .apf el yiy it lr s` dlik`aúà àéáäì 'eäðéîì'§¦¥§¨¦¤
,úéðìçLä úàå úôñøkäipniq zrax` z` mdl yiy miabg mde ©©§¤¤§¤©©§¨¦

`a 'edpinl'y meyn ,lebxgl minec mde apf mdl yi oke ,dxdhd
dxezd dazk dligzay epiide ,llke hxte llk o`k yiy zexedl
mdl yiy miabgd ipin lk z` daxny ,llk epiide ,'mirxk Fl xW`'£¤§¨©¦
wxy hxt epiide ,'lFBxgd z`e' dxezd dazk jk xg`e ,mirxk§¤©©§
z` daxny llk epiide ,'Edpinl' dxezd dazk aeye ,xedh lebxgd§¦¥
minecd mipind lky micnel ep` jkne ,lebxgl minecd mipind lk

.mixzen mb lebxgl
:`ziixad zxxanéì ïéàåxzid cenllàlàabgaBì ïéàå àaä §¥¦¤¨©¨§¥

,áðæ Bì Léå àaä ,áðæ Bì ïéàå àaä ,úçaâ Bì Léå àaä ,úçaâ©©©©¨§¥©©©©¨§¥¨¨©¨§¥¨¨
abg `edy i`pzaeàaäepiptl,CBøà BLàø ïéàålkly meyn ©¨§¥Ÿ¨

abg j` .jex` y`x oi` ,lebxge mrlq dax` ,elld mipindàaämr ©¨
dxdhd ipniq zrax`àøåïépî ,CBøà BLdaiyn .xedh `edy §Ÿ¨¦©¦

:`ziixadìMî áà ïéða ïc äzà éøä ,zøîà,ïzLz` xxal epilre ¨©§¨£¥©¨¨¦§©¨¦§¨§¨
miabgd x`y s`y cenll ,mipind lka mi`vnpy dxdhd ipniq

,mixedh md dxdh ipniq mze` z` mda yiyéàøk äaøà éàø àìŸ§¦©§¤¦§¦
ìBbøç,lebxgd ipniql minec dax`d ipniq oi` -ìBbøç éàø àìå ©§§Ÿ§¦©§

,äaøà éàøkoi` dax`e ,apf yi lebxgle ,apf oi` dax`l ixdy ¦§¦©§¤
.hexn ey`x lebxgde ,hexn ey`x,íòìñ éàøk íäéðL éàø àìå§Ÿ§¦§¥¤¦§¦¨§¨

,íäéðL éàøk íòìñ éàø àìåy`xy jka mrlqdn dpey dax`dy §Ÿ§¦¨§¨¦§¦§¥¤
mrlqdn dpey lebxgd eli`e ,dax`a ok oi`y dn ,hexn mrlqd
xyt` i` gxkda okle .apf oi` mrlql eli`e ,apf el yiy jka
`l ,hexn y`xa e` apfa miielz dxdhd ipniqy a` oipa zeyrl
cg` z` el oi`y jka `le ,elld mipniqdn cg` z` abgl yiy jka
oin yie ,eze` el yiy xedh oin yi oniq lka ixdy ,elld mipniqdn

,jk yexcl yi gxkda okle .eze` el oi`y xedhïäaL äåMä ãvä©©©¨¤¤¨¤
mipniqd xnelk ,mda miey mixedhd miabgd lky mipniqd -

md ,dxezd dzpny miabgd lka mi`vnpy,íéìâø òaøà Bì LiL¤¥©§©©§©¦
íéleöø÷å ,íéôðk òaøàå,[mirxk-]ïéôBç åéôðëe[miqkn-]úà §©§©§¨©¦§©§¦§¨¨¦¤

óà ,Baeødax` ip`ìkabg oin,íéìâø òaøà Bì LiLòaøàå ©¨¤¥©§©©§©¦§©§©
,Baeø úà ïéôBç åéôðëe ,íéleöø÷å ,íéôðks` ,xedh `ed mby §¨©¦§©§¦§¨¨¦¤

.jex` ey`xy

:`ziixad zl`ey,äfä øeöøvä àìäåminkg erciy oin `edy ©£Ÿ©©§©¤
,`nh `edyíéleöø÷å ,íéôðk òaøàå ,íéìâø òaøà Bì Lé¥©§©©§©¦§©§©§¨©¦§©§¦

,[mirxk-]ïéôBç åéôðëe[miqkn-]øzeî àäé ìBëé ,Baeø úà §¨¨¦¤¨§¥¨
:`ziixad daiyn .dlik`aøîBì ãeîìzd z`e'áâçweqte ,'Edpinl ©§©§¤¤¨¨§¦¥

yiy oin lky epcnly dnn daxzd xak abgd oin ixdy ,xzein df
okle ,mipniq drax` yi abgl mbe ,xedh `ed ixd mipniq drax` el

sqep i`pz jixvy epcnll `aBîML`ed oind ly,áâçoin la` ¤§¨¨
.`nh `ed ixd ,xevxvd oebk ,abg eny oi`y

:`ziixad zl`eyéày oin xizn dz` m` -ìBëé ,áâç BîLziid ¦§¨¨¨
m` s` exizpy xnelBa ïéàz`.eìlä ïéðîéqä ìkdaiyn ¥¨©¦¨¦©¨

:`ziixadøîBì ãeîìzabgd z`e','eäðéîìenyy jka ic `ly ©§©§¦¥
xzen epi` `l` ,abgeìlä ïéðîéqä ìk Ba àäiL ãòmleky ©¤§¥¨©¦¨¦©¨

.abg oina mi`vnp
z` miaxn deyd cvdny dxn`y `ziixad ixac lr dywn `xnbd
ey`xy oin s`e ,abg mnye ,mipniq drax` mdl yiy mipind lk

:jex`éøtC[dywd-],éàçà áøs` deyd cvdn zeaxl ozip cvik ¨¦©©©
jextl yi ixd ,jex` ey`xy oinðäì äîCdax`] elld mipinl ± ©§¨¨

[lebxge mrlq,CBøà ïLàø ïéà ïkL`ny jex` my`xy mipin la` ¤¥¥Ÿ¨¨
.mi`nh md

:eziyew z` i`g` ax x`aneïéðîéñ òaøàa eåLc ïåék àîéz éëå§¦¥¨¥¨§¨§©§©¦¨¦
ïðéëøt àìå ïðéúééîelld mipindy oeikny xnel dvxz m`e - ©§¦¨§Ÿ©§¦¨

mdy zeaxl yi ,mipniq drax`a dxeza miaezkd mipinl minec
.ixnbl mdl minec mpi`y s` ,mixedhixdy ,ok xnel xyt` i`éà¦

éëä,ok m` -áBzëéì àì eäì eåLc énð ìBbøçdnecy lebxg mb - ¨¦©§©¦§¨§Ÿ¦§
,aezkl dkixv `l dxezd ,dxdhd ipniq zrax`a mrlqe dax`l

éúéúåxedh lebxgy cnlpe -,íòìñå äaøàîdpey `edy s` oky §¥¥¥©§¤§¨§¨
dnec `edy ic jixacl ixd ,apf yi ele apf oi` mdly jka mdn

,mipniqd zrax`aàlà`ed ,lebxg dxezd dazky mrhd i`ce ¤¨
c meynCøôéîì àkéàxnele ,ef dyxc jextl xyt` ±ðäì äîC± ¦¨§¦§©©§¨¨

[mrlqe dax`] elld mipinl dn,áðæ ïäì ïéà ïkLgkene ¤¥¥¨¤¨¨
mipinl ixnbl dnec epi`y abg zeaxl xyt` i`y `ziixadn

ok m`e ,mipniqd zrax` z` el yi m` s` ,dxeza miaezkdàëä̈¨
énðipniq zrax` z` el yiy oind z` miaxn ep` xy`k o`k mb - ©¦

,jex` ey`x la` dxdhdðäì äî ,Cøôéîì àkéàCmipinl dn ± ¦¨§¦§©©§¨¨
[lebxge mrlq dax`] elld,CBøà ïLàø ïéà ïkL,mixedh md okle ¤¥¥Ÿ¨¨

.mi`nh mdy okzi jex` my`xy mipind la`
:`xnbd zvxzn,éàçà áø øîà àlàz`e' dxeza xn`py dn ¤¨¨©©©©§¤

díòìq,'Edpinlàeä àøéúéixdy ,xzein df weqt -áBzëéì àì ©¨§¨§¦¥§¥¨Ÿ¦§
'íòìñ' àðîçø,'mrlq' aezkl `ly dlki dxezd -éúéúådaxpe - ©£¨¨¨§¨§¥¥

mrlqd z`ìBbøçîe äaøàîmdl yi lebxge dax` dn ,deyd cva ¥©§¤¥©§
el mby mrlq cnl` ip` s` ,dpyna miiepnd mipniqd zrax` z`

.dpynay mipniqd zrax` z` yizëøt éàîccviky meyn - §©¨§©§
jextz m` ,efd dyxcd z` jextl lkez,úçaâ Bì ïéàc äaøàì äî©§©§¤§¥©©©
y ,zegcl yi ,zgab el yi mrlq eli`e,úçaâ Bì Léc ìBbøç éøä£¥©§§¥©©©

jextz m`e .xedh `ede,áðæ Bì Léc ìBbøçì äîel oi` mrlq eli`e ©§©§§¥¨¨
y zegcl yi ,apf,áðæ Bì ïéàc äaøà éøäcvd `l` .xedh `ede £¥©§¤§¥¨¨

miiepnd mipniqd zrax` z` yi mdipyay ,lebxge dax` ly deyd
mb cenll xyt` ok m`e ,jex` ey`x oi`y oniqd z` oke ,dpyna

ok m`e .jex` ey`x oi`e mipniqd zrax` z` el yiy ,mrlqíòìñ̈§¨
,éì änì àðîçø áúëci`ce `l`Bôeâì ïéðò Bðéà íàoeik - §¨©©£¨¨¨¨¦¦¥¦§¨§

,xedh mrlqy oicd seb z` epcnll zkxvp dpi` mrlq daizdy
ò eäðzCBøà BLàøì ïéðoin s`y cnll ,xg` oiprl ef daiz yexcz ± §¥¦§¨§Ÿ¨

mipniqd zrax` z` el yi m` ,dlik`a xzen jex` ey`xy abg
hxte llk' ly zeyxc izy yi `ziixad zrcly `vnp .dpynay
md 'lBxgd z`e' 'dAx`d z`' ,llk epiid 'mirxk Fl xW`' ,'llke£¤§¨©¦¤¨©§¤§¤©©§Ÿ
.mipexg`d millkd md ,'Edpinl' 'Fpinl' mda azkpy dne ,mihxtd§¦§¦¥
zeaiz izy epl yie .zellk illk el` ,`ziixad dxn`y dn edfe
oin mby miyxec dfne ,'abgd z`e' 'mrlQd z`e' epiide ,zexzein§¤©¨§¨§¤¤¨¨
,abg eny didiy `ede ,sqep i`pz jixvy oke ,xedh jex` ey`xy
.zehxt ihxt el` ,l`rnyi iax iac `pzy`ziixaddxn`ydn edfe
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קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc oileg(iyily meil)

iexwd abg oin,íéîøk úøBtéödaxny llk `ed 'Fpinl'y epiide ¦¤§¨¦§¦
llke hxte llk yi ok m`e ,dax`l minecd mipind lk z` dxezd
z` mb miaxn ep` okle ,dax`l dnecd oin lk zeaxl leki ip`e
lk z` yi mdipyay itl ,dax`d oinl dnecd minxkd zxetiv
.hexn y`x oi` mdipyl oke ,dpyna miiepnd dxdhd ipniq zrax`

:`ziixad zxxanéì ïéàxizdl df llke hxte llkn cenllàlà ¥¦¤¨
abgàaädxdhd ipniq zrax` lk z` el yie epiptlåokBì ïéà ©¨§¥

úçaâabg j` ,hexn ey`x oi` -àaä,dxdhd ipniq zrax` mr ©©©©¨
úçaâ Bì Léå,hexn ey`x -ïépî:`ziixad zx`an .xzen `ed mby §¥©©©¦©¦
øîBì ãeîìzz`e' aezkd epcnln -díòìq,'Edpinleäæoind ©§©§¤©¨§¨§¦¥¤

iexwd,ìBtéðxzen mrlqd mby cnl ip` o`kne ,hexn ey`xy ¦
' dxezd dazke .hexn y`x el yiy it lr s` dlik`a'eäðéîì§¦¥

,ókLeàä úà àéáäìdnec `ede hexn ey`xy abg oin `edy §¨¦¤¨§¨
,llke hxte llk o`k yiy zexedl `a 'edpinl'y meyn ,mrlql
z` daxny ,llk epiide ,'mirxk Fl xW`' dxezd dazk dligzay£¤§¨©¦
z`e' dxezd dazk jk xg`e ,mirxk mdl yiy miabgd ipin lk§¤
,'Edpinl' dxezd dazk aeye ,xedh mrlq wxy ,hxt edfe ,'mrlQd©¨§¨§¦¥
micnel ep` jkne ,mrlql minecd mipind lk z` daxny llk edfe
ly zeyxc izy epl yi ok m`e .mixzen mrlql minecd mipind lky
cg`e ,mixzen dax`l minecdy zeaxl cg` ,'llke hxte llk'

.mixzen mrlql minecdy zeaxl
:`ziixad zxxanåoiicréì ïéàxzidàlàabgaàaäepiptlïéàå §¥¦¤¨©¨§¥

,úçaâ Bìabg okeàaäepiptl,úçaâ Bì Léåabg `edy i`pzae ©©©©¨§¥©©©
àaäepiptl,áðæ Bì ïéàålla` ,apf oi` mrlql mbe dax`l mby it ©¨§¥¨¨
abgàaä,dxdhd ipniq zrax` mr epiptlïépî ,áðæ Bì Léå`edy ©¨§¥¨¨¦©¦

:`ziixad daiyn .xzenøîBì ãeîìzd z`e'ìBbøç,'Edpinleäæ ©§©§¤©©§§¦¥¤
iexwd oind,ïBLøxzen lebxgd mby cnl ip` o`kne ,apf el yiy ¨

dxezd dazke .apf el yiy it lr s` dlik`aúà àéáäì 'eäðéîì'§¦¥§¨¦¤
,úéðìçLä úàå úôñøkäipniq zrax` z` mdl yiy miabg mde ©©§¤¤§¤©©§¨¦

`a 'edpinl'y meyn ,lebxgl minec mde apf mdl yi oke ,dxdhd
dxezd dazk dligzay epiide ,llke hxte llk o`k yiy zexedl
mdl yiy miabgd ipin lk z` daxny ,llk epiide ,'mirxk Fl xW`'£¤§¨©¦
wxy hxt epiide ,'lFBxgd z`e' dxezd dazk jk xg`e ,mirxk§¤©©§
z` daxny llk epiide ,'Edpinl' dxezd dazk aeye ,xedh lebxgd§¦¥
minecd mipind lky micnel ep` jkne ,lebxgl minecd mipind lk

.mixzen mb lebxgl
:`ziixad zxxanéì ïéàåxzid cenllàlàabgaBì ïéàå àaä §¥¦¤¨©¨§¥

,áðæ Bì Léå àaä ,áðæ Bì ïéàå àaä ,úçaâ Bì Léå àaä ,úçaâ©©©©¨§¥©©©©¨§¥¨¨©¨§¥¨¨
abg `edy i`pzaeàaäepiptl,CBøà BLàø ïéàålkly meyn ©¨§¥Ÿ¨

abg j` .jex` y`x oi` ,lebxge mrlq dax` ,elld mipindàaämr ©¨
dxdhd ipniq zrax`àøåïépî ,CBøà BLdaiyn .xedh `edy §Ÿ¨¦©¦

:`ziixadìMî áà ïéða ïc äzà éøä ,zøîà,ïzLz` xxal epilre ¨©§¨£¥©¨¨¦§©¨¦§¨§¨
miabgd x`y s`y cenll ,mipind lka mi`vnpy dxdhd ipniq

,mixedh md dxdh ipniq mze` z` mda yiyéàøk äaøà éàø àìŸ§¦©§¤¦§¦
ìBbøç,lebxgd ipniql minec dax`d ipniq oi` -ìBbøç éàø àìå ©§§Ÿ§¦©§

,äaøà éàøkoi` dax`e ,apf yi lebxgle ,apf oi` dax`l ixdy ¦§¦©§¤
.hexn ey`x lebxgde ,hexn ey`x,íòìñ éàøk íäéðL éàø àìå§Ÿ§¦§¥¤¦§¦¨§¨

,íäéðL éàøk íòìñ éàø àìåy`xy jka mrlqdn dpey dax`dy §Ÿ§¦¨§¨¦§¦§¥¤
mrlqdn dpey lebxgd eli`e ,dax`a ok oi`y dn ,hexn mrlqd
xyt` i` gxkda okle .apf oi` mrlql eli`e ,apf el yiy jka
`l ,hexn y`xa e` apfa miielz dxdhd ipniqy a` oipa zeyrl
cg` z` el oi`y jka `le ,elld mipniqdn cg` z` abgl yiy jka
oin yie ,eze` el yiy xedh oin yi oniq lka ixdy ,elld mipniqdn

,jk yexcl yi gxkda okle .eze` el oi`y xedhïäaL äåMä ãvä©©©¨¤¤¨¤
mipniqd xnelk ,mda miey mixedhd miabgd lky mipniqd -

md ,dxezd dzpny miabgd lka mi`vnpy,íéìâø òaøà Bì LiL¤¥©§©©§©¦
íéleöø÷å ,íéôðk òaøàå,[mirxk-]ïéôBç åéôðëe[miqkn-]úà §©§©§¨©¦§©§¦§¨¨¦¤

óà ,Baeødax` ip`ìkabg oin,íéìâø òaøà Bì LiLòaøàå ©¨¤¥©§©©§©¦§©§©
,Baeø úà ïéôBç åéôðëe ,íéleöø÷å ,íéôðks` ,xedh `ed mby §¨©¦§©§¦§¨¨¦¤

.jex` ey`xy

:`ziixad zl`ey,äfä øeöøvä àìäåminkg erciy oin `edy ©£Ÿ©©§©¤
,`nh `edyíéleöø÷å ,íéôðk òaøàå ,íéìâø òaøà Bì Lé¥©§©©§©¦§©§©§¨©¦§©§¦

,[mirxk-]ïéôBç åéôðëe[miqkn-]øzeî àäé ìBëé ,Baeø úà §¨¨¦¤¨§¥¨
:`ziixad daiyn .dlik`aøîBì ãeîìzd z`e'áâçweqte ,'Edpinl ©§©§¤¤¨¨§¦¥

yiy oin lky epcnly dnn daxzd xak abgd oin ixdy ,xzein df
okle ,mipniq drax` yi abgl mbe ,xedh `ed ixd mipniq drax` el

sqep i`pz jixvy epcnll `aBîML`ed oind ly,áâçoin la` ¤§¨¨
.`nh `ed ixd ,xevxvd oebk ,abg eny oi`y

:`ziixad zl`eyéày oin xizn dz` m` -ìBëé ,áâç BîLziid ¦§¨¨¨
m` s` exizpy xnelBa ïéàz`.eìlä ïéðîéqä ìkdaiyn ¥¨©¦¨¦©¨

:`ziixadøîBì ãeîìzabgd z`e','eäðéîìenyy jka ic `ly ©§©§¦¥
xzen epi` `l` ,abgeìlä ïéðîéqä ìk Ba àäiL ãòmleky ©¤§¥¨©¦¨¦©¨

.abg oina mi`vnp
z` miaxn deyd cvdny dxn`y `ziixad ixac lr dywn `xnbd
ey`xy oin s`e ,abg mnye ,mipniq drax` mdl yiy mipind lk

:jex`éøtC[dywd-],éàçà áøs` deyd cvdn zeaxl ozip cvik ¨¦©©©
jextl yi ixd ,jex` ey`xy oinðäì äîCdax`] elld mipinl ± ©§¨¨

[lebxge mrlq,CBøà ïLàø ïéà ïkL`ny jex` my`xy mipin la` ¤¥¥Ÿ¨¨
.mi`nh md

:eziyew z` i`g` ax x`aneïéðîéñ òaøàa eåLc ïåék àîéz éëå§¦¥¨¥¨§¨§©§©¦¨¦
ïðéëøt àìå ïðéúééîelld mipindy oeikny xnel dvxz m`e - ©§¦¨§Ÿ©§¦¨

mdy zeaxl yi ,mipniq drax`a dxeza miaezkd mipinl minec
.ixnbl mdl minec mpi`y s` ,mixedhixdy ,ok xnel xyt` i`éà¦

éëä,ok m` -áBzëéì àì eäì eåLc énð ìBbøçdnecy lebxg mb - ¨¦©§©¦§¨§Ÿ¦§
,aezkl dkixv `l dxezd ,dxdhd ipniq zrax`a mrlqe dax`l

éúéúåxedh lebxgy cnlpe -,íòìñå äaøàîdpey `edy s` oky §¥¥¥©§¤§¨§¨
dnec `edy ic jixacl ixd ,apf yi ele apf oi` mdly jka mdn

,mipniqd zrax`aàlà`ed ,lebxg dxezd dazky mrhd i`ce ¤¨
c meynCøôéîì àkéàxnele ,ef dyxc jextl xyt` ±ðäì äîC± ¦¨§¦§©©§¨¨

[mrlqe dax`] elld mipinl dn,áðæ ïäì ïéà ïkLgkene ¤¥¥¨¤¨¨
mipinl ixnbl dnec epi`y abg zeaxl xyt` i`y `ziixadn

ok m`e ,mipniqd zrax` z` el yi m` s` ,dxeza miaezkdàëä̈¨
énðipniq zrax` z` el yiy oind z` miaxn ep` xy`k o`k mb - ©¦

,jex` ey`x la` dxdhdðäì äî ,Cøôéîì àkéàCmipinl dn ± ¦¨§¦§©©§¨¨
[lebxge mrlq dax`] elld,CBøà ïLàø ïéà ïkL,mixedh md okle ¤¥¥Ÿ¨¨

.mi`nh mdy okzi jex` my`xy mipind la`
:`xnbd zvxzn,éàçà áø øîà àlàz`e' dxeza xn`py dn ¤¨¨©©©©§¤

díòìq,'Edpinlàeä àøéúéixdy ,xzein df weqt -áBzëéì àì ©¨§¨§¦¥§¥¨Ÿ¦§
'íòìñ' àðîçø,'mrlq' aezkl `ly dlki dxezd -éúéúådaxpe - ©£¨¨¨§¨§¥¥

mrlqd z`ìBbøçîe äaøàîmdl yi lebxge dax` dn ,deyd cva ¥©§¤¥©§
el mby mrlq cnl` ip` s` ,dpyna miiepnd mipniqd zrax` z`

.dpynay mipniqd zrax` z` yizëøt éàîccviky meyn - §©¨§©§
jextz m` ,efd dyxcd z` jextl lkez,úçaâ Bì ïéàc äaøàì äî©§©§¤§¥©©©
y ,zegcl yi ,zgab el yi mrlq eli`e,úçaâ Bì Léc ìBbøç éøä£¥©§§¥©©©

jextz m`e .xedh `ede,áðæ Bì Léc ìBbøçì äîel oi` mrlq eli`e ©§©§§¥¨¨
y zegcl yi ,apf,áðæ Bì ïéàc äaøà éøäcvd `l` .xedh `ede £¥©§¤§¥¨¨

miiepnd mipniqd zrax` z` yi mdipyay ,lebxge dax` ly deyd
mb cenll xyt` ok m`e ,jex` ey`x oi`y oniqd z` oke ,dpyna

ok m`e .jex` ey`x oi`e mipniqd zrax` z` el yiy ,mrlqíòìñ̈§¨
,éì änì àðîçø áúëci`ce `l`Bôeâì ïéðò Bðéà íàoeik - §¨©©£¨¨¨¨¦¦¥¦§¨§

,xedh mrlqy oicd seb z` epcnll zkxvp dpi` mrlq daizdy
ò eäðzCBøà BLàøì ïéðoin s`y cnll ,xg` oiprl ef daiz yexcz ± §¥¦§¨§Ÿ¨

mipniqd zrax` z` el yi m` ,dlik`a xzen jex` ey`xy abg
hxte llk' ly zeyxc izy yi `ziixad zrcly `vnp .dpynay
md 'lBxgd z`e' 'dAx`d z`' ,llk epiid 'mirxk Fl xW`' ,'llke£¤§¨©¦¤¨©§¤§¤©©§Ÿ
.mipexg`d millkd md ,'Edpinl' 'Fpinl' mda azkpy dne ,mihxtd§¦§¦¥
zeaiz izy epl yie .zellk illk el` ,`ziixad dxn`y dn edfe
oin mby miyxec dfne ,'abgd z`e' 'mrlQd z`e' epiide ,zexzein§¤©¨§¨§¤¤¨¨
,abg eny didiy `ede ,sqep i`pz jixvy oke ,xedh jex` ey`xy
.zehxt ihxt el` ,l`rnyi iax iac `pzy`ziixaddxn`ydn edfe
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eq sc oileg(iriax meil)

`pz ly `ziixade ,dpey`xd `ziixad ewlgp dna zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey .l`rnyi iax iacáø éác àpz éâìôéî÷ éàîa§©¨¦§§¥©¨§¥©

ìàòîLé éaø éác àpúådpey`xd `ziixad ly `pzd ewlgp dna - §©¨§¥©¦¦§¨¥
lirl d`aedy(.dq)xn`py minrtd zrax`n miaxny xaeqd ,

,mixyk md mby ,dxeza exn`p `ly mitqep mipin drax` 'edpinl'
mipind lk daxne llke hxte llk yxecd l`rnyi iax iac `pz mr

.dxdh ipniq drax` mdl yiy
:`xnbd daiynay abg oin,éâìôéî÷ CBøà BLàøax iac `pzy §Ÿ¨¨¦§§¥

oniq mbe ,dpynay mipniqd zrax` z` el yiy abg wxy xaeq
oi`y xaeq l`rnyi iax iac `pze ,xyk jex` ey`x oi`y iying

:`xnbd zx`an .jex` ey`x oi`y iyingd oniqd z` jixvàpz©¨
,øáñ áø éácxn`py dn'íéòøë Bì øLà'edf,ììk`ed ixdy §¥©¨©£¤§¨©¦§¨

okn xg`l azkpy dne .mirxk mdl yiy miabgd ipin lk z` llek
'áâç' 'ìBbøç' 'íòìñ' 'äaøà'xn`p oin lk xg`le,'eäðéîì'edf ©§¤©§¨©§¨¨§¦¥

,èøtyiyke ,mixzen el` wxy dxezd dhxit ixdy,èøôe ììk §¨§¨§¨
,jk yxcp `ed,èøtaM äî àlà ììka ïéàzpeek oi`y epiide ¥©§¨¤¨©¤©§¨

dhxity eppipra okle ,hxta yxtzpy dnl wx `l` llka dxezd
cenll yi ,edpinl xn`p cg` lk iable mipin drax` dxezd

ïéà dépéîcmiabgdn cg` ly oin eze`n `edy abg wxy ± §¦¥¥
,xzen dxeza mixen`dàì dépéîc åàìcllka epi`y abg j` - §¨§¦¥Ÿ

dxezd dzid `l eli` jkitle ,dlik`a xeq` el` mipinn cg`
mipindn ecnell mileki epiid `l miabgd zrax`n cg` zazek
,azkidl mikixv miabgd zrax` lk `linne ,deyd cva mixg`d

ïéããö éðMî déì éîãc éaøîednecd xac wx `pzd daxn jkitle ± §©¥§¨¥¥¦§¥§¨¦
drax` lka mb dnecy epiide ,oiccv ipya dxeza xn`py oinl

.jex` ey`x oi`y jka mbe ,dpyna epypy mipniqd
e,øáñ ìàòîLé éaø éác àpzweqta xn`py dn'íéòøk Bì øLà' ©¨§¥©¦¦§¨¥¨©£¤§¨©¦

edf,ììk.mirxk mdl yiy miabgd ipin lk z` llek `ed ixdy §¨
okn xg`l xn`py dne,'áâç' 'ìBbøç' 'íòìñ' 'äaøà'edf,èøt ©§¤©§¨©§¨¨§¨

oin lk xg`l aezkd xn`y dne,'eäðéîì'`ed ixdììëå øæçmipin §¦¥¨©§¨©
df ixde ,hxta mihxetnd caln mitqep,'ììëe èøôe ììk'lkae §¨§¨§¨

,llke hxte llk yiy dxeza mewnïc äzà éàllkaïéòk àlà ¦©¨¨¤¨§¥
,èøtä,hxtl minec mixac `l` llka mipc ep` oi`y epiide ©§¨

micnel epiid 'mrlq' z` zazek dzid `l dxezd eli` s` `linne
zeaxl ick xzein 'mrlq'y `vnpe ,deyd cvda lebxge dax`n z`f

,jex` ey`xì éîãc ìk éaøîeãö ãça dé`pzd daxn jkitle - §©¥¨§¨¥¥§©©
epiide ,cg` cva wx hxtl dnec `ed m` elit` hxtl dnecd oin lk

.jex` ey`xy s`e ,dpyna exn`py mipniqd drax`a
,oey`xd llkl dnec epi` 'edpinl' ly llkdy dywn `xnbd

:llke hxte llk yxec l`rnyi iax iac `pz cvikeéîc àì àäå§¨Ÿ¨¥
àøúa àììëì àn÷ àììkllkl dnec epi` oey`xd llkd ixde - §¨¨©¨¦§¨¨©§¨

c ,oexg`dàn÷ àììkoey`xd llka -øîà 'íéòøk Bì øLà' §¨¨©¨£¤§¨©¦¨©
,àðîçøoin lky rnynedéì úéàcmirxk el yiy -ìBëà,eze` ©£¨¨§¦¥¡
oin lkedéì úéìcmirxk el oi`y -ìeëéz àì,eze` lk`z `l - §¥¥Ÿ¥

ly oniq wx mdl yiy mipin mby rnyn oey`xd llkdny `vnpe
n eli`e ,dlik`a mixzen md ,mirxkàøúa àììkllkdn - §¨¨©§¨

mixyk mpi`y cnlp oexg`deåLc ãòdzpny mze`l miey eidiy - ©§¨
dxezdalkïéðîéñ äòaøà.dpyna epypy §©§¨¨¦¨¦

:`xnbd zvxznàðååb éàä ék éèøôe éììëa ìàòîLé éaø éác àpz©¨§¥©¦¦§¨¥¦§¨¥§¨¥¦©©§¨
ïéàcepi` oexg`d llkdy ote`a elit` llke hxte llk yxec `ed - ¨¦

:`xnbd dtiqene .oey`xd llkl dnecàîìòa énð ïðéøîàãembe - §©§¦¨©¦§¨§¨
q"yd lka epxn`y dnéèøôe éììëa ìàòîLé éaø éác àpz ïéàãc§¨¦©¨§¥©¦¦§¨¥¦§¨¥§¨¥

àðååb éàä ékmb llke hxte llk yxec l`rnyi iax iac `pzy ± ¦©©§¨
,dfl df minec mpi` oexg`de oey`xd llkdy ote`aàëäîxacd - ¥¨¨

.o`kn cnlp
:l`rnyi iax iac `pzc `ziixad ixaca dpc `xnbdøî øîà- ¨©©

'abgd z`e'n epcnly ,l`rnyi iax iac `pzc `ziixaa lirl `aed
,`ziixad zxxane ,abg eny didiy jixvyïéà ìBëé ,áâç BîL éà¦§¨¨¨¥

eìlä ïéðîéqä ìk Baxg`n xedh didi z`f lkae dpyna epnpy ¨©¦¨¦©¨
,abg enyeøîBì ãeîìzaezkd epcnln -'abgd z`eãò ,'eäðéîì ©§©§¦¥©

.eìlä ïéðîéqä ìk Ba eäiLji` :`ziixad ixac lr `xnbd dywn ¤§¨©¦¨¦©¨
it lr s` xedh `edy xne` iziid ,sqep 'edpinl' ilay xnel xyt`

yéúéz àëéäî ,eìlä ïéðîéqä ìk Ba ïéàxac cenll ozip okidn - ¥¨©¦¨¦©¨¥¥¨¥¥
ixde ,df,áéúk 'ìBbøç'å 'äaøà'llk mdn cnlpy dyxc `ziixade ©§¤§©§§¦

el yiy epiide ,hxtd oirk `edy xac `l` xizdl oi`y llke hxte
.dpyna epnpy dxdhd ipniq drax` lk z`

:`xnbd zvxznúøîà÷ãk ,'íòìñ' áéúk àì éàitk xne` iziid - ¦Ÿ§¦¨§¨¦§¨¨§©
m` `l` mitqep mipin xizdl oi`y cnlp lebxge dax`ny zxn`y

,dxdhd ipniq drax` lk z` mdl yiáéúëc àzLäeiykr j` ± ©§¨¦§¦
azkpy'íòìñ'jkne ,dxdhd ipniq lk z` mdl oi`y mipin zeaxl ¨§¨

`ziixad dyxcééeaøìy jka lebxge dax`n dpeyd abg oinBLàø §©¥Ÿ
eäc ìk énð éaøéì àîéà ,CBøàlk daxn 'mrlq'y xnel lkez ± ¨¥¨¦©¥©¦¨§

,cg` dxdh oniqa elit` epiide ,edyna lebxgle dax`l dnecd oin
ïì òîLî à÷z` jixve ,ok xacd oi`y 'edpinl' weqtd epcnln - ¨©§©¨

.dpyna epypy dxdhd ipniq zrax` lk
:`xnbd dywn .lebxg edne mrlq edn dxizq d`ian `xnbdéàî©

íúä àðL,ax iac `pzy `ziixaa my dpey dn -zøîàcyíòìñ §¨¨¨§¨§©§¨§¨
,ïBLø äæeàëä àðL éàîe ,ìBtéð äæ ìBbøço`k dpey dne - ¤¨©§¤¦©§¨¨¨

,l`rnyi iax iac `pzy `ziixaazøîàcy,ìBtéð äæ íòìñ §¨§©§¨§¨¤¦
e.ïBLø äæ ìBbøç©§¤¨

:`xnbd zvxzndéøúà ék øîe déøúà ék øî`xw `pz lk - ©¦©§¥©¦©§¥
mrlqd edn micen mdipye ,enewna iexw didy itk elld mipinl
`l` ,apf yi lebxgl eli`e apf oi` mrlqly epiidc ,lebxgde
yiy oinle ,'oeyx' apf el oi`y oinl e`xw ax iac `pz ly enewnay
eze`l e`xw l`rnyi iax iac `pz ly enewna eli`e ,'letip' apf el

.'oeyx' apf el yiy oinle ,'letip' apf el oi`y
,dpyna epipyúN÷N÷å øétðñ Bì LiL ìk íéâãáe.xedh `ed ixd §¨¦¨¤¥§©¦§©§¤¤

`al micizry mibc ly dxdh ipniqa dpcd `ziixa d`ian `xnbd
:onf xg`l xeypl micizry e` onf xg`l,ïðaø eðzy bc oinBì ïéà ¨©¨¨¥

åéLëò,dxdh ipniq [ohw `ed xy`k-]ïBâk ,ïîæ øçàì ìcâì ãéúòå ©§¨§¨¦§©¥§©©§©§
miiexwd mibcd ipinúéðzìeqäf"rla miiexwd ,miphw mibc oin - ©§¨¦

,'`pipeh'ïàéôòäåonf xg`le ,dxdh ipniq ila miclep mdy mrahy §¨©§¨
,dxdh ipniq mteba lcb.øzeî äæ éøä£¥¤¨

m` okeåéLëò Bì Lé,dxdh ipniq [mina ezeida-]å`edãéúò ¥©§¨§¨¦
ïBâk ,íénä ïî äìBòL äòLa ïøéMäì§©¦¨§¨¨¤¤¦©©¦§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc oileg(iying meil)

ìk,'milbx dAxnäîBcä úà úBaøì,lcplúàålkì äîBcäoin ¨©§¥©§©¦§©¤©¤§¤©¤©
yäîBc.xeq`y ,lcpl ¤

:xedh bc `ed oziely dgiken `xnbdúé÷ñîøec ïa éñBé éaø ,àéðz©§¨©¦¥¤§©§¦
àeä øBäè âc ïúéåì ,øîBàøîàpL ,(f `n aei`).'íépâî é÷éôà äåàb' ¥¦§¨¨¨¨¤¤¡©©£¨£¦¥¨¦¦

xn`p jyndae(ak `n my),'Nøç éãecç åézçz'mix`zn el` miweqt ©§¨©¥¨¤
:`xnbd zyxece .ewfg z`e ozield z`'íépâî é÷éôà',elà £¦¥¨¦¦¥

BaL íéO÷N÷.wfega eilr mipibne ,wgeca ea minezge mixebq mdy ©§©¦¤
,ïäa çøBtL ïéøétðñ elà 'Nøç éãecç åézçz'micecgn mdy ©§¨©¥¨¤¥§©¦¦¤¥©¨¤

xy`k edeakri `ly ick ,cg qxgk mdly cega mind z` mikzgne
.hy `ed

úåôøè åìà êìò ïøãä
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המשך ביאור למס' חולין ליום חמישי עמ' ב

oifge` mipy` cenr eq sc ± oey`x wxtzereay

éâìôéî à÷ éàîáey`x iieaxl mrlq dil iziinc ,l`rnyi iax iac `pz Ð

edlek dil irainc `ziinw `ziixac `pze ,xevxv ihernl abg dil xzii`e jex`

.ediitebláø éáã àðúixwnc mipdk zxeza diepyy `ziinw `ziixal ixw Ð

`pzc `ziixa la` .mlek ita yxcnd ziaa xeby didy itl ,"ax iac `xtq"

`l` dxeby dzid `l l`rnyi iax iac

.eicinlz itaøáñ áø éáã àðúÐ

,`llk rnzyn `l cg lkc "edpinl"

abge mrlq iaxzlc ,llke hxte llk iednl

meyn .ixizi i`xw iedipc ,hxtd oirka

ok m` `l` illk ixza opipiic `lc xaqwc

`l `kde .`nw `llkl `xza `llk inc

,mirxk` `l` citw `l `nw `llkc ,inc

citw Ð dil opixw `llk i` ,"edpinl"e

drax` dil zi`c dax`l inc iedlc

.oipniqàì äéðéîã åàìãcg ,jkld Ð

.iz` `l dixagnäéì åîãã ìë,jkld Ð

`xzii`e ,oxn`ck lebxge dax`n iz` mrlq

.jex` ey`xl diléë ìàòîùé éáø éáã àðú
ïéàã àðååâ éàä`dc ,dil opirny `kdne Ð

.edl yixcc opifgwáéúë ìåâøçå äáøàÐ

.opira hxtd oirkeåäã ìëenc `l elit`e Ð

`lc mrlq opirny `dc ,oniq cga `l` dil

iaxzi`cn ,oiccv lka hxtl inc opira

.jex` ey`xäéøúà éë øîå`pzc oeyx Ð

,l`rnyi iax iac `pzc letip `ed ax iac

letip `ed l`rnyi iax iac `pzc oeyxe

oi` mrlq xnl oiae xnl oiae .ax iac `pzc

oi` elld miabge .apf el yi lebxge apf el

oxikfd mibc xg` ixdy ,dhigy oiperh

,ernynk Ð "dndad zxez z`f" .aezkd

,serd uxy `le ser ,ernynk Ð "serde"

digd ytp lke" .miphw mipin epiidc

ytp lkle" ,mibc el` Ð "mina zynexd

zeklda .miabg el` Ð "ux`d lr zvxeyd

.zelecbïäá çøåôäipt lr oda hy Ð

.mindåá ïéòåá÷ä,oixitpqd on xzei Ð

lk la` ,micia `l` odil`n oiff oi`y

.oykykl leki `ed oixitpqdúéðúìåñäÐ

.`"pipeh* frla ,miphw mibc oin
ñðå÷à

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

lrc ,melk dywi `l Ð onf xg` lcbl cizrd zeaxl `l` ,odiccv lkn oiccv dyly

oiccv ylye ,`wec `xza `llkc xn`c o`nl (`,gk) oiaexira oikixvnc oiccv ipy jgxk

xn`c o`nlc ,dylye mipy xn` `wec e`l Ð `wec `nw `llk xn`c o`nl jixvny

oiaexirc `iddc dlr iywiz ok m`c .zencl jixv oiccv dynga elit` `wec `nw `llk

lkc (a,dl) "oipin dyly" wxt xifpa xn`c `d

incc lk opiaxn Ð ihxte illk ixz `ki`c `kid

illke ihxt ixz `ki`c `kid lke ,cv cgn dil

i`ce `l` .oiccv ipyn dil incc lk opiaxn Ð

Ð xifpc cv cge oiaexirc oiccv ipyc `xazqn

el yiy oebk oiaexira ixiine ,`id `zlin `cg

aeyg epi`y iyily cve oiey oiaeyg oiccv ipy

xwac hxte llk iab `ki` `peb i`dkc .jk lk

xifpae .(`,gk) oiaexirc `zrnya xkye oiie o`ve

oebk ,aeyg cv cg `l` `kilc oebk ixiin (a,dl)

cv inp `ki`e ,`zrny `iddc llke hxte llk

xifpa xn` df oiprke .jk lk aeyg epi`y ipy

aeygd cvd epiid Ð cv cg `l` opikxvn `lc

eid m` oicd `ede ,ozenk aeyg oi`y cg`d

aeyg epi`y iyily cve oieye oiaeyg mdipy

oeik ,cg` cvk oiaeygd oiccv ipy eed Ð ozenk

hxtl dnec hxtd oirk `diy jixvpe ,oiey ody

.zwtn ediipin idc ,oiaeygd oiccv ipy mze`a

ipyn hxtl dnec oiaexira jixvny dn edfe

,`wec `xza `llk xn`c o`nl elit` ,oiccv

dne .epyxitck xifpc cg` cvk ediiexz edl eedc

`nw `llk xn`c o`nl oiccv dyly jixvny

ipya dil ibq `lc xnel `ay xnel yi ,`wec

`llk xn`c o`nl enk ,oieye miaeygd oiccv

jixv rexbd iyilyd cva mb `l` ,`wec `xza

dyng yi m` oicd `ede ,olekl dnec `diy

ik xity iz` `zyde .olekl dnciy jixv oiccv

ik ,hxtd oirka oiccv dylyn ith inp opikxvn

enk daxd oirexbd oia oiaeygd oia oiccvd lka

xn`c o`nl hxtl dnec `diy jixv ,iyilyd

`xza `llk xn`c o`nle .`wec `nw `llk

ipyn xzei jixvpyk melk dywi `l inp `wec

itle .oiey oiccv ipyn xzei eidiy mewna oiccv

o`nl oiccv dylyn xzei o`ka jixvp dl` ixac

ipy `l` o`k oi` elit` ,`wec `nw `llk xn`c

mirexb mixg` oiccv yie el oiey oiaeyg oiccv

`llk xn`c o`nle .jixvdl yi mlek ik ,odn

xvdl epl did `l jkle .oiaeygd mipy `l` jixvp `l `wec `xzaoi`e apf el oi`c xnel jxhvp df itle .my i"yx yxity enk `wec `xza `llk dil zi`c o`nl jex` ey`x oi` ji

ey`x miaxn ep`y dn mb ayiizn jkae .`wec `xza `llk mixne` epiid m` mze` oikixvn epiid `l jkle ,deyd cvda `ziixaa oikixvn ep`y oze`n xzei oirexb miccv md jex` ey`x

yxity enk ,`gip `nrh i`d e`la ,edine .jex` ey`x oi`n xzei miaeyg mipniq md mze` ik ,eaex z` miteg eitpk oi`y e` mitpk rax` el oi`y eze` miaxn ep` oi`e ,mrlqn jex`

.oizipznc rax`d on cg` oniq e` jex` ey`x oi`c cg` oniq e` ,oniq xqg cer `di `ly ,eaex z` miteg eitpk e` mitpk rax`c ,cg` oniq xqg abg mey jl oi`c ,xy` oa wgvi epiax

`nw `aa) "`xza lfebd" wxt xninl jixhvi` i`n` :`iyw ,xifpe oiaexirc edpd epyxity dn itle .cala jex` ey`x oi`c oniq `l` xqg epi`y ,dil zgkyn jex` ey`xa `kd la`

`veik aeyg xg` cv oi`y x`yd on aeygd cva :yexit ,cv cga ibqe ,`wec `xza `llk xn`c o`nk xaqe ,xity iz` ihxte illk yixc elit`c ?iherine iieaix yixc xfril` iaxc (a,fiw

dil yixc ik `dc ,xzei rexb cv `edy rcz .xzei rexb cv edf ik ,zerwxw herni` `le ,jixv `l lhlhind xac la` .zexhy e`vi ,oenn eteb lk s` oenn eteb yxetn hxtd dn ,ea

xfril` iaxc (`,dl) xifpc "mipin dyly" wxtc `idde (a,dn oixcdpq) "oicd xnbp" wxtc `zrnyc `zln `gkenc meync :xnel yie !zexhy `l` zerwxw hrnn epi` daixe hrine daixa

lhlhind xac yxetn hxtd dn :xn`y mewna cenlzd lkae ,(`,fl) zexekac "xer e` gqt e`"e ,(a,ck) oiyecwa oire oyc `zrnya oeir jixve .ikd mzd inp xn`w ,iherine iieaix yixc

Ð zeidl oiaexwy oeik ,ixnbl oiey oiaeygd oiccv ipyd eidi `l elit` ,`wec `xza `llk xn`c o`nl mb ik xn`p `ny e` .`wec `nw `llk xn`c o`nl `wec df didi m` ,oenn etebe

lhlhind xac cenlzd lka jixvny dna lkd ixac `diy ick ,xzei d`xp ok ik .epnn xzei daxd rexb ipydyk edf Ð cv cg `l` jixvp `ly dne .enc cv cgke ,oieyk oiaeyg oiey

eze`k wgeca uxzl jxhvp `le ,iherine iieaix yixc xfril` iaxc (a,fiw `nw `aa) "`xza lfebd"a xnel jixvy dn jka ayiizi mbe .oiey zeidl oiaexw el`d oiccv ipy ik ,oenn etebe

.izazky uexizéàîá,jex` ey`x oi`e ,oizipzna miaezkd mipniq drax` mdl yiy ,miaezkd mze` oinn opi`y miabg x`y ediipia `ki`c yxtn `l i`n` :xn`z m`e Ð ibltinw

mey `kil `nyc :xnel yie ?hxtay dn `l` llka oi`c ,oizipznc mipniq drax` mdl yiy it lr s` ixiq` ax iac `pzlcmiaezkd mze` oinn `di `ly mipniq dyng ea `diy abg

z`fe" :aezkd oxikfd mibc xg` ixdy ,dhigy oiperh oi` elld miabgc qxhpewa yxit `zrny seqa .l`rnyi iax iac `pz ixy jex` ey`xa elit`c ,hwp `zeax inp i` .oizipzna

miabg el` Ð "ux`d lr zvxeyd ytp lkle" .mibc el` Ð "mina zynexd digd ytp lke" .miphw mipin epiidc serd uxy `le ,ernynk Ð "serde" .ernynk Ð "dndad zxez.

iax" wxt seqa ,dhigy `la exyc gken cenlza zenewn dnkac ,`xwn dil yixcc meyn `l` ,zelecb zekldn qxhpewa `iadl jxved `le .qxhpewa yxit jk .zelecb zeklda

,xzid mleky miabge mibc mc `ive` :xn`w (`,`k zezixk) "dhigy mc" wxt yixae .yegl oi` xedh abg la` ,dil lik`e ziin `nlc ,ohwl oiripvn oi` `nh abg (a,v zay) "`aiwr

la` ,xedh ide `nh id rici `lc :`nrh yxtne .mixeq` miabgd lk Ð mb`a xe`d z` ezivdy mieb :ax xn`c (`,gl dxf dcear) "oicinrn oi`" wxtae .dhigy oiperh oi`c yxtne

slfny iptn oixeq` ipepg iptle ,dlelqd on oi`ad oke ,iebd on gwil mixzen Ð xve`d one wztdd on mi`ad miabg :[a,hl dxf dcear] `wxit seqa mzd cere .opiyiig `l dhigyl

,`wec e`l lke`c ab lr s`e .yyeg epi`e mizn oiae miig oia miabge mibc mc` lke` :ipzwc ,[d h"t zenexz] `ztqezc `ziixa iz`ad [mivia ilerib d"c a,cq] lirle .oii mdilr

.dhigy ira `lc ,igd on xa` xeqi` `kilc xninl lke` hwp mewn lkn ,(a,v) zaya "`aiwr iax" wxta gkenck "evwyz la" meyn `ki` miigac
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?ìàòîLé éaø éác àpúå áø éác àpz éâìtéî÷ éàîa§©¨¦©§¦©¨§¥©§©¨§¥©¦¦§¨¥
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"íéòøë Bì¯"áâç" "ìbøç" "íòìñ" "äaøà" ,ììk §¨©¦§¨©§¤¨§¨©§Ÿ¨¨
"eäðéîì"¯èøôe ììk ;èøt¯äî àlà ììka ïéà §¦¥§¨§¨§¨¥©§¨¤¨©

déðéîc ,èøtaM¯déðéîc åàìc ,ïéà¯,àìéaøîeéîãc ¤©§¨§¦¥¦§¨§¦¥¨§©¥§¨¥
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קכז oifge` mipy` cenr eq sc ± oey`x wxtzereay

éâìôéî à÷ éàîáey`x iieaxl mrlq dil iziinc ,l`rnyi iax iac `pz Ð

edlek dil irainc `ziinw `ziixac `pze ,xevxv ihernl abg dil xzii`e jex`

.ediitebláø éáã àðúixwnc mipdk zxeza diepyy `ziinw `ziixal ixw Ð

`pzc `ziixa la` .mlek ita yxcnd ziaa xeby didy itl ,"ax iac `xtq"

`l` dxeby dzid `l l`rnyi iax iac

.eicinlz itaøáñ áø éáã àðúÐ

,`llk rnzyn `l cg lkc "edpinl"

abge mrlq iaxzlc ,llke hxte llk iednl

meyn .ixizi i`xw iedipc ,hxtd oirka

ok m` `l` illk ixza opipiic `lc xaqwc

`l `kde .`nw `llkl `xza `llk inc

,mirxk` `l` citw `l `nw `llkc ,inc

citw Ð dil opixw `llk i` ,"edpinl"e

drax` dil zi`c dax`l inc iedlc

.oipniqàì äéðéîã åàìãcg ,jkld Ð

.iz` `l dixagnäéì åîãã ìë,jkld Ð

`xzii`e ,oxn`ck lebxge dax`n iz` mrlq

.jex` ey`xl diléë ìàòîùé éáø éáã àðú
ïéàã àðååâ éàä`dc ,dil opirny `kdne Ð

.edl yixcc opifgwáéúë ìåâøçå äáøàÐ

.opira hxtd oirkeåäã ìëenc `l elit`e Ð

`lc mrlq opirny `dc ,oniq cga `l` dil

iaxzi`cn ,oiccv lka hxtl inc opira

.jex` ey`xäéøúà éë øîå`pzc oeyx Ð

,l`rnyi iax iac `pzc letip `ed ax iac

letip `ed l`rnyi iax iac `pzc oeyxe

oi` mrlq xnl oiae xnl oiae .ax iac `pzc

oi` elld miabge .apf el yi lebxge apf el

oxikfd mibc xg` ixdy ,dhigy oiperh

,ernynk Ð "dndad zxez z`f" .aezkd

,serd uxy `le ser ,ernynk Ð "serde"

digd ytp lke" .miphw mipin epiidc

ytp lkle" ,mibc el` Ð "mina zynexd

zeklda .miabg el` Ð "ux`d lr zvxeyd

.zelecbïäá çøåôäipt lr oda hy Ð

.mindåá ïéòåá÷ä,oixitpqd on xzei Ð

lk la` ,micia `l` odil`n oiff oi`y

.oykykl leki `ed oixitpqdúéðúìåñäÐ

.`"pipeh* frla ,miphw mibc oin
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lrc ,melk dywi `l Ð onf xg` lcbl cizrd zeaxl `l` ,odiccv lkn oiccv dyly

oiccv ylye ,`wec `xza `llkc xn`c o`nl (`,gk) oiaexira oikixvnc oiccv ipy jgxk

xn`c o`nlc ,dylye mipy xn` `wec e`l Ð `wec `nw `llk xn`c o`nl jixvny

oiaexirc `iddc dlr iywiz ok m`c .zencl jixv oiccv dynga elit` `wec `nw `llk

lkc (a,dl) "oipin dyly" wxt xifpa xn`c `d

incc lk opiaxn Ð ihxte illk ixz `ki`c `kid

illke ihxt ixz `ki`c `kid lke ,cv cgn dil

i`ce `l` .oiccv ipyn dil incc lk opiaxn Ð

Ð xifpc cv cge oiaexirc oiccv ipyc `xazqn

el yiy oebk oiaexira ixiine ,`id `zlin `cg

aeyg epi`y iyily cve oiey oiaeyg oiccv ipy

xwac hxte llk iab `ki` `peb i`dkc .jk lk

xifpae .(`,gk) oiaexirc `zrnya xkye oiie o`ve

oebk ,aeyg cv cg `l` `kilc oebk ixiin (a,dl)

cv inp `ki`e ,`zrny `iddc llke hxte llk

xifpa xn` df oiprke .jk lk aeyg epi`y ipy

aeygd cvd epiid Ð cv cg `l` opikxvn `lc

eid m` oicd `ede ,ozenk aeyg oi`y cg`d

aeyg epi`y iyily cve oieye oiaeyg mdipy

oeik ,cg` cvk oiaeygd oiccv ipy eed Ð ozenk

hxtl dnec hxtd oirk `diy jixvpe ,oiey ody

.zwtn ediipin idc ,oiaeygd oiccv ipy mze`a

ipyn hxtl dnec oiaexira jixvny dn edfe

,`wec `xza `llk xn`c o`nl elit` ,oiccv

dne .epyxitck xifpc cg` cvk ediiexz edl eedc

`nw `llk xn`c o`nl oiccv dyly jixvny

ipya dil ibq `lc xnel `ay xnel yi ,`wec

`llk xn`c o`nl enk ,oieye miaeygd oiccv

jixv rexbd iyilyd cva mb `l` ,`wec `xza

dyng yi m` oicd `ede ,olekl dnec `diy

ik xity iz` `zyde .olekl dnciy jixv oiccv

ik ,hxtd oirka oiccv dylyn ith inp opikxvn

enk daxd oirexbd oia oiaeygd oia oiccvd lka

xn`c o`nl hxtl dnec `diy jixv ,iyilyd

`xza `llk xn`c o`nle .`wec `nw `llk

ipyn xzei jixvpyk melk dywi `l inp `wec

itle .oiey oiccv ipyn xzei eidiy mewna oiccv

o`nl oiccv dylyn xzei o`ka jixvp dl` ixac

ipy `l` o`k oi` elit` ,`wec `nw `llk xn`c

mirexb mixg` oiccv yie el oiey oiaeyg oiccv

`llk xn`c o`nle .jixvdl yi mlek ik ,odn

xvdl epl did `l jkle .oiaeygd mipy `l` jixvp `l `wec `xzaoi`e apf el oi`c xnel jxhvp df itle .my i"yx yxity enk `wec `xza `llk dil zi`c o`nl jex` ey`x oi` ji

ey`x miaxn ep`y dn mb ayiizn jkae .`wec `xza `llk mixne` epiid m` mze` oikixvn epiid `l jkle ,deyd cvda `ziixaa oikixvn ep`y oze`n xzei oirexb miccv md jex` ey`x

yxity enk ,`gip `nrh i`d e`la ,edine .jex` ey`x oi`n xzei miaeyg mipniq md mze` ik ,eaex z` miteg eitpk oi`y e` mitpk rax` el oi`y eze` miaxn ep` oi`e ,mrlqn jex`

.oizipznc rax`d on cg` oniq e` jex` ey`x oi`c cg` oniq e` ,oniq xqg cer `di `ly ,eaex z` miteg eitpk e` mitpk rax`c ,cg` oniq xqg abg mey jl oi`c ,xy` oa wgvi epiax

`nw `aa) "`xza lfebd" wxt xninl jixhvi` i`n` :`iyw ,xifpe oiaexirc edpd epyxity dn itle .cala jex` ey`x oi`c oniq `l` xqg epi`y ,dil zgkyn jex` ey`xa `kd la`

`veik aeyg xg` cv oi`y x`yd on aeygd cva :yexit ,cv cga ibqe ,`wec `xza `llk xn`c o`nk xaqe ,xity iz` ihxte illk yixc elit`c ?iherine iieaix yixc xfril` iaxc (a,fiw

dil yixc ik `dc ,xzei rexb cv `edy rcz .xzei rexb cv edf ik ,zerwxw herni` `le ,jixv `l lhlhind xac la` .zexhy e`vi ,oenn eteb lk s` oenn eteb yxetn hxtd dn ,ea

xfril` iaxc (`,dl) xifpc "mipin dyly" wxtc `idde (a,dn oixcdpq) "oicd xnbp" wxtc `zrnyc `zln `gkenc meync :xnel yie !zexhy `l` zerwxw hrnn epi` daixe hrine daixa

lhlhind xac yxetn hxtd dn :xn`y mewna cenlzd lkae ,(`,fl) zexekac "xer e` gqt e`"e ,(a,ck) oiyecwa oire oyc `zrnya oeir jixve .ikd mzd inp xn`w ,iherine iieaix yixc

Ð zeidl oiaexwy oeik ,ixnbl oiey oiaeygd oiccv ipyd eidi `l elit` ,`wec `xza `llk xn`c o`nl mb ik xn`p `ny e` .`wec `nw `llk xn`c o`nl `wec df didi m` ,oenn etebe

lhlhind xac cenlzd lka jixvny dna lkd ixac `diy ick ,xzei d`xp ok ik .epnn xzei daxd rexb ipydyk edf Ð cv cg `l` jixvp `ly dne .enc cv cgke ,oieyk oiaeyg oiey

eze`k wgeca uxzl jxhvp `le ,iherine iieaix yixc xfril` iaxc (a,fiw `nw `aa) "`xza lfebd"a xnel jixvy dn jka ayiizi mbe .oiey zeidl oiaexw el`d oiccv ipy ik ,oenn etebe

.izazky uexizéàîá,jex` ey`x oi`e ,oizipzna miaezkd mipniq drax` mdl yiy ,miaezkd mze` oinn opi`y miabg x`y ediipia `ki`c yxtn `l i`n` :xn`z m`e Ð ibltinw

mey `kil `nyc :xnel yie ?hxtay dn `l` llka oi`c ,oizipznc mipniq drax` mdl yiy it lr s` ixiq` ax iac `pzlcmiaezkd mze` oinn `di `ly mipniq dyng ea `diy abg

z`fe" :aezkd oxikfd mibc xg` ixdy ,dhigy oiperh oi` elld miabgc qxhpewa yxit `zrny seqa .l`rnyi iax iac `pz ixy jex` ey`xa elit`c ,hwp `zeax inp i` .oizipzna

miabg el` Ð "ux`d lr zvxeyd ytp lkle" .mibc el` Ð "mina zynexd digd ytp lke" .miphw mipin epiidc serd uxy `le ,ernynk Ð "serde" .ernynk Ð "dndad zxez.

iax" wxt seqa ,dhigy `la exyc gken cenlza zenewn dnkac ,`xwn dil yixcc meyn `l` ,zelecb zekldn qxhpewa `iadl jxved `le .qxhpewa yxit jk .zelecb zeklda

,xzid mleky miabge mibc mc `ive` :xn`w (`,`k zezixk) "dhigy mc" wxt yixae .yegl oi` xedh abg la` ,dil lik`e ziin `nlc ,ohwl oiripvn oi` `nh abg (a,v zay) "`aiwr

la` ,xedh ide `nh id rici `lc :`nrh yxtne .mixeq` miabgd lk Ð mb`a xe`d z` ezivdy mieb :ax xn`c (`,gl dxf dcear) "oicinrn oi`" wxtae .dhigy oiperh oi`c yxtne

slfny iptn oixeq` ipepg iptle ,dlelqd on oi`ad oke ,iebd on gwil mixzen Ð xve`d one wztdd on mi`ad miabg :[a,hl dxf dcear] `wxit seqa mzd cere .opiyiig `l dhigyl

,`wec e`l lke`c ab lr s`e .yyeg epi`e mizn oiae miig oia miabge mibc mc` lke` :ipzwc ,[d h"t zenexz] `ztqezc `ziixa iz`ad [mivia ilerib d"c a,cq] lirle .oii mdilr

.dhigy ira `lc ,igd on xa` xeqi` `kilc xninl lke` hwp mewn lkn ,(a,v) zaya "`aiwr iax" wxta gkenck "evwyz la" meyn `ki` miigac
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`oifgeקכח mipya cenr eq sc ± oey`x wxtzereay

ñàéèôñëàå ñàéúôñë ñðåôàå ñðå÷à.od iqxt oeyl olek Ðíúä ïðúzkqna Ð

.[a,`p] dcpïðéëîñ úù÷ù÷à`l xitpq`e .`pz ipzck ,xitpq `la dpi` `dc Ð

.xitpq el yi inp `nh bc `dc ,opiknqàðéîà äåä,oda gxetd `ed zywyw Ð

ediipin cg jgxk lrc `xninl ,ediiexz [`pngx] azk Ð `nh bc ixeyk`l iz`e

:opikxte .ea oireawc jpd iedéáéúëã àúùäå
àåä àùåáì úù÷ù÷ã ïìðî åäééåøúÐ

oireawd el` oiywyw :oizipznc `pz yxtnc

oeixye" :rnzyin `xw i`dn jgxk lr Ð ea

zywywc ol `hiytc oeike .'ebe "miywyw

`dc ,`cegl zywyw aezkil Ð `yeal `ed

ded :xninl `kil `zyde .opiknq dlr

!xitpq zywyw i`n `pin`åì øùà ìë
åìëàú íúåà íéîá úù÷ù÷å øéôðñÐ

Ð el oi` m` `d ,`herin rnyn ,"mze`"

.dyr Ð dyr llkn `ad e`le .elk`z `l

øîåì ãåîìú äî íéîá øùà ìëî åìëàúÐ

ol `wtp `xwc ditiqc "elk`z mze`"n `de

,el oi`a dyr xeqi`e ,el yia `xizd

`z` i`nl `nw "elk`z"e?lkn :aezkil

!'ebe el xy` lk mina xy`'åëå ìåëéùÐ

dil ded `yixc "elk`z" :`iyw i`e

lkc ,`yxcl `xzae ,ditebl wayinl

`l ez ok m` !`ed ikd `yxcc `gxe`

,`tiqc "elk`z"n yxcinl icin zgkyn

`l jenqa i`dn opiyxcc `yxc `dc

.dipin `rnzynøéúäå ìéàåäuxy Ð

cg` ,ze`xwn ipya dxdh ipniq `la mind

,dinwl edl yxtnck ,yxetn cg`e mezq

.yxetnd on mezq cnli `pin` dedeäî
øéúä àì ùøåôîá øéúäùëxitpq `la Ð

mina milcbd mivwy `l` ,zywywe

yxtn onwle .oday mirlez oebk ,milkay

.exzyinc ol `pnøéúä àì 'åë øéúäùë óà
íéìëá àìàoebk ,zenin x`y lk la` Ð

minil oinece ,oiraep ody oivirpe oivixg

oigiy zexea e` ,dyxta oixen`d milgpe

Ð oiraep opi`y ,mdl oinec opi`y zexrne

.zywywe xitpq `la oda xizd `lïéðî
úåøòîå ïéçéù úåøåá øéúäìrpnp epi`y Ð

oi`e li`ed ,mday mirlezd mr zezyl

oda oixen` oipniqdy milgpe minil oinec?
íéîá øùà ìëî åìëàú øîåì ãåîìúÐ

`xizd yxcnl ivn `l `tiqc "elk`z"ne

,aizk "elk`z mze`" `dc ,`xeqi` `l`

`nw "elk`z"n la` .zywywe xitpq` i`we

zywywe xitpqe ,diytp itp`a yxcinl ivn

:xn`w ikde .i`w `tiqc milgpe mini`

,oipniq `la elit` mina xy` lkn elk`z

lk ;milgpe mini opi`y zenin x`ya oebke

minia Ð [mina] zywywe xitpq el xy`

xitpq `la `le ,elk`z mze` milgpae

.oipniq ira milgpe miniac ,zywyweíéìëá øéúä ïëéädz` `xwn dfi`n Ð

cnlàåä íéìçðáå íéîéá ?milka `d ,el oi`y in ihernl "mze`" jl izazkc Ð

.lek` dil zilc ab lr s` Ðìåëéú àì äéì úéàã áâ ìò óà íéìëá àîéàåÐ

milgpae minia :rnyn ikdc ,edl hrnn `xizdnc rnyne ,aizk `xizd iab `dc

!mlk`z `l milka la` ,mlk`zc `edêúòã à÷ìñ àì`xeqi`n jgxk lr `kde ,milk ihernl milgpe mini inp aizk Ð el oi` xy` z` elk`z l`c `xeqi` iab `dc Ð

milgpe mini :xn`w ikde ,i`w el oi`y in` Ð hrnnc "elk`z mze`"e ,edl hrnn `xeqi`n Ð milk `le milgpe mini aizk ik ,inp `yix jgxk lr ,jkld .edl hrnn

.yxetn ixw ide mezq ixw id ira onwle .milk mda exzedy ,lirlc yxetne mezq ze`xwn ipy epiide .lek` el oi` elit` Ð milk la` ,el oi`y in `le ,elk`z mze`c `ed

ììë íéîá àîéàå.oipniq opira mind uxy lkc Ðàì ïéöéòðå ïéöéøç`xzidl zexea iiez`l "mina xy` lkn elk`z" il dnle ,zexea oky lke Ðììëå øæç íéîá ?Ð

."mina zywywe xitpq el xy` lk" "mina xy` lkn" :iccd iab iaizk "mina" ixz
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ìëlirl oke ?minkgl df mdl did oipn :xn`z m`e Ð xitpq el yi zywyw el yiy

(a,bq oileg),mdl did oipn Ð ze`n ray `l` mi`nh mibc ipina oi`y `ipzc

xqny ,ikd edl miw zeny mdl `xwy mc`n :xninl `kile ?x`yd z` jka exizdy

zeny `xwy `xwna rnyn `l `dc .mlek z` xikd `ed oky ,oi`nh mdy jk zexecl

eny rciy it lr s`y .zeterle zendal `l`

dax yxcna) opiyxcck `ed jexa yecwd ly

mc` il `xwy (`ed) 'd ip` :(f"it ziy`xa

:xnel yie !ogky` `l `din mibca ,oey`xd

elit` zeaxl yi "mc`d el `xwi xy` lk"n

m`e .edl miw mc`nc xninl `ki`e ,mibc

xnel yi ,zeny mdl `xw `ly xnel `vnz

.ipiqn dynl dkld edl miw ikdc

äåä`nw wxta Ð xitpq zywyw i`n `pin`

(jixhvi` ligznd xeac seq a,ak oileg)

jixhvi` ike :iieyw`l o`k jiiy `lc izyxit

iab mzd jixtck ?drhp `ly ick aezkl `xw

."`witq ihernl `xw jixhvi`"ìéãâédxez

edn rcil minrh epl xn` daxd Ð xic`ie

.zywywàîéàdil zi`c ab lr s` milka

"elk`z df z`" ,ok m` :xn`z m`e Ð lekiz `l

ipd` i`nhxtd dn :xn`z `ly ,xnel yi ?dil

,zexrne oigiy zexea xeq`pe ,oiraep min yxetn

,"elk`z" `pngx azk Ð `xeqi`l opiyxcc

,rwxw iab lr milcb yxetn hxtd dn :xninl

minik ,zexrne oigiy zexeaa el yi xizdl

i`nl epiid ,`kti` jenqa xn`wc `de .milgpke

.`xizdl opiyxccàìlk aizkc jzrc `wlq

di`x i`n :dniz Ð zywywe xitpq el oi` xy`

`weic` i`w `xza `xw i`dc `ni` ?ef `id

zi` `d ,lekiz `l dil zil ik milgpae miniac

dil zi`c ab lr s` Ð milka la` ,lek` dil

,dihytk `nw `xw `zyd iedze .lekiz `l

`xwe ,`weic` `nw `xw `nizc zi`x dnc

oi` `nw `xwac :xnel yie ?dihytk `xza

mze`" dia aizkc meyn ,`weic` i`w i` yegl

`ed ixde ,mixg` `le mze` :rnync ,"elk`z

:xn`z m`e .mixg` `le `icda aezky enk

:`ni` ?milka ixyc `xw i`dn rnyn ikide

,e`l `kil milka :xnelk ,`z` e`ln ihernl

`nw `xw gkenck ,`ki` `din dyr la`

`l `xza `xw i`dac :xnel yie !el yia elit`

xitpq el oi` xy` lke" :aizk ikde .e`l aizk

lkne mind uxy lkn milgpae minia zywywe

jci`ae ,"mkl md uwy mina xy` digd ytp

mkl eidi uwye" :e`ld aizkc `ed dixzac `xw

`diy `xaq df oi`c ,cere ."elk`z `l mxyan

xitpq mdl yiac ,milgpe minin mixeng milka

zywywe xitpq mdl oi`ae ,ixiq` inp zywywe

`iepiy i`de .dyr `l` eda `kilc ,ith iliw

`xwn milka xizdl dil dnlc ,ith `gip `xza

`prci `p`e ,milgpe minin dia wezyil ?el yic

e`ln ilk ihernl `z` el oi`c `xwc `pin` dedc ,xnel jixve .el oi`c `xwn ilk xzid

milk ixynl ,`nw `xw jixhvi` ikdl .exy inp milka elit` Ð el yie ,`ki` dyr la`

.el oi`c ab lr s` ixnbl
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ñðeèàå ,ñàéèôñëàå ,ñàézôñk ,ñðeôàå ,ñðe÷à¯éøä ¨¨§¨¨§©§¦¨§©§©§¦¨§¨¨£¥
úN÷N÷ Bì LiL ìk :íúä ïðz .øzeî äæ¯Bì Lé ¤¨§©¨¨¨¤¥©§¤¤¥

Bì Lé ;úN÷N÷ Bì ïéàå øétðñ Bì LiL Léå ,øétðñ§©¦§¥¤¥§©¦§¥©§¤¤¥
øétðñ Bì Léå úN÷N÷¯øétðñ Bì Lé ,øBäè âc ©§¤¤§¥§©¦¨¨¥§©¦

úN÷N÷ Bì ïéàå¯à÷ úN÷Nwà éãkî .àîè âc §¥©§¤¤¨¨¥¦§¥©©§¤¤¨
!øétðñ áBzëéì àìå úN÷N÷ àðîçø áBzëéì ,ïðéëîñ̈§¦©¦§©£¨¨©§¤¤§¨¦§§©¦

¯äåä ,øétðñ áúk àìå úN÷N÷ àðîçø áúk éà¦§©©£¨¨©§¤¤§¨§©§©¦£¨
úN÷N÷ éàî :àðéîà¯áúk ,àîè âc eléôàå ,øétðñ ¨¦¨©©§¤¤§©¦©£¦¨¨¥§©

øétðñ àðîçø áúëc àzLäå .úN÷N÷å øétðñ àðîçø©£¨¨§©¦§©§¤¤§¨§¨¦§©©£¨¨§©¦
:áéúëc ?àeä àLeáì úN÷N÷c éànî ,úN÷N÷å§©§¤¤¦©§©§¤¤§¨¦§¦
àðîçø áBzëéìå ;"Leáì àeä íéO÷N÷ ïBéøLå"§¦§©§©¦¨§¦§©£¨¨
àpz ïëå ,eäaà éaø øîà !øétðñ áBzëéì àìå úN÷N÷©§¤¤§¨¦§§©¦£©©¦©¨§¥©¨

."øécàéå äøBz ìécâé" :ìàòîLé éaø éác,ïðaø eðz §¥©¦¦§¨¥©§¦¨§©§¦¨©¨©
Bì LiL úà ìBëà :øîàpL òîLnî¯ìà :éðà òîBL ¦©§©¤¤¡©¡¤¤¥¥©£¦©

úà ìëàz ìà :øîàpL òîLnîe ;Bì ïéàL úà ìëàzŸ©¤¤¥¦©§©¤¤¡©©Ÿ©¤
Bì ïéàL¯?ïàðL änìå ,Bì LiL úà ìBëà :éðà òîBL ¤¥¥©¨¦¡¤¤¥§¨¨§¨¨

øLà ìkî eìëàz" .äNòz àìå äNòa åéìò øBáòì©£¨¨©£¥§Ÿ©£¤Ÿ§¦Ÿ£¤
LøBôîa øézäå ìéàBä ,ìBëiL ?øîBì ãeîìz äî "íéna©¨¦©©§©¤¨¦§¦¦¦§¨

LøBôîa øézäLk äî ;íúña øézäå¯àlà øézä àì §¦¦¦§¨©§¤¦¦¦§¨Ÿ¦¦¤¨
íúña øézäLk óà ,íéìëa¯;íéìëa àlà øézä àì §¥¦©§¤¦¦¦§¨Ÿ¦¦¤¨§¥¦

ïäî äúBLå äçBML ,úBøòîe ïéçéL úBøBa úBaøì ïépî¦©¦§©¦¦§¨¤¤§¤¥¤
."íéna øLà ìkî eìëàz" :øîBì ãeîìz ?òðîð Bðéàå§¥¦§©©§©Ÿ§¦Ÿ£¤©¨¦
øLà ìkî eìëàz äæ úà" :áéúëc ?íéìëa øézä ïëéä¥¨¦¦§¥¦¦§¦¤¤Ÿ§¦Ÿ£¤

'åâå "íéna¯,ìBëà déì úéà éëc àeä íéìçpáe íénia ©¨¦§©©¦©§¨¦§¦¦¥¡
íéìëa àä ;ìeëéz àì déì úéìc¯úéìc áb ìò óà §¥¥¨¥¨§¥¦©©©§¥

.ìBëà déì¯íéìëa :àîéà¯óàdéì úéàc áb ìò ¥¡¥¨§¥¦©©©§¦¥
!ìeëéz àì¯øLà ìëå" :áéúëc ,Czòc à÷ìñ àì ¨¥¨¨§¨©§¨¦§¦§Ÿ£¤

õøL ìkî íéìçpáe íénia úN÷N÷å øétðñ Bì ïéà¥§©¦§©§¤¤©©¦©§¨¦¦Ÿ¤¤
íéìçpáe íénia ,"íénä¯àä ,ìeëéz àì déì úéìc ©©¦©©¦©§¨¦§¥¥¨¥¨

íéìëa¯.ìBëà déì úéìc áb ìò óà¯:àîéàå §¥¦©©©§¥¥¡§¥¨
"íéna"¯"íéìçpáe íénia" ,ììk¯èøôe ììk ,èøt¯ ©¨¦§¨©©¦©§¨¦§¨§¨§¨

íéné :èøtaM äî àlà ììka ïéàíéìçðe¯ïéöéòð ,ïéà ¥©§¨¤¨©¤©§¨©¦§¨¦¦§¦¦
ïéöéøçå¯!àì¯"íéna"¯.ììëå øæç¯éììk éøz éðä ©£¦¦¨©©¦¨©§¨©¨¥§¥§¨¥

ìk :àáøòîa éøîàãk àðéáø øîà !eäðéð éããäì éëéîñc¦§¦¦©£¨¥¦§£©¨¦¨¦§¨§¦§©©§¨¨
äæì äæ ïéëeîqä úBììë éðL àöBî äzàL íB÷î¯ ¨¤©¨¥§¥§¨©§¦¤¨¤
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חולין. פרק שלישי - אלו טריפות דף סו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eq sc oileg(iriax meil)

iqxt oeyla miiexwd mibcd,ñàéztñk ,ñðetàå ,ñðewà ,©¨§©¨©§©¦¨
,ñðehàå ,ñàéèôñëàå,mindn miler xy`k mixyep mdiywywy §©§©§¦¨§©¨

øzeî äæ éøä. £¥¤¨
:zywyw mbe xitpq mb dazk dxezd recn zxxan `xnbdíúä ïðz§©¨¨

dcp zkqna(:`p),ìkbcBì Lé úN÷N÷ Bì LiLmbLéå ,øétðñbc ¨¤¥©§¤¤¥§©¦§¥
.úN÷N÷ Bì ïéàå øétðñ Bì LiLinyBì Léå úN÷N÷ Bì Lé ¤¥§©¦§¥©§¤¤¥©§¤¤§¥

,øétðñ`ed.øBäè âcy ine,úN÷N÷ Bì ïéàå øétðñ Bì Lé`ed §©¦¨¨¥§©¦§¥©§¤¤
.àîè âc̈¨¥

:`xnbd dywnïðéëîñ à÷ úN÷Nwà éãkîmiwcea xy`k ixd - ¦§¦©©§¤¤¨©§¦©
wecal jixv epi` zywyw `vn m`e ,zywywd lr wx mikneq bc
xitpqd lr eli`e ,xitpq el yi zywyw el yiy lky ,xitpq yi m`
ok m`e ,zywyw el oi`e xitpq el yiy bc yiy oeik ,mikneq oi`

àðîçø áBzëéìwx,'øétðñ' áBzëéì àìå ,'úN÷N÷'oi` ixdy ¦§©£¨¨©§¤¤§Ÿ¦§§©¦
.xitpq jixvy azkpy dnn dpin `wtp

:`xnbd zvxznäåä ,'øétðñ' áúk àìå 'úN÷N÷' àðîçø áúk éà¦¨©©£¨¨©§¤¤§Ÿ¨©§©¦£¨
àðéîàxne` iziid -éàî`idúN÷N÷,dxeza dazkpy,øétðñ £¦¨©©§¤¤§©¦

åxiykn iziidàîè âc eléôàokl ,xitpq wx el yiyàðîçø áúk §£¦¨¨¥¨©©£¨¨
,úN÷N÷å øétðñ.zywyw el yiy xedh bc wx xiykp jkay §©¦§©§¤¤
:`xnbd zxxanàðîçø áúëc àzLäåmbå øétðñmb,úN÷N÷ §©§¨§¨©©£¨¨§©¦§©§¤¤

àeä àLeáì úN÷N÷c éànîlirl dpynl oipn -(.hp)zywywy ¦©§©§¤¤§¨
.xitpq mi`xew ep`y dn `le ,bcd xer z` dqknd yeald `ed

:`xnbd daiynáéúëc(d fi '` l`eny),'Leáì àeä íéO÷N÷ ïBéøLå' ¦§¦§¦§©§©¦¨
md mibcay miywyw mb okle ,yeal `ed zywywy o`kn cnlpe

.bcd xer z` dqknd yeald
,bcd xer lry yeald `ed zywywy mirceiy dzr :`xnbd dywn

,`iyewd zxfeg,øétðñ áBzëéì àìå úN÷N÷ àðîçø áBzëéìå§¦§©£¨¨©§¤¤§Ÿ¦§§©¦
zvxzn .xitpq `xwpy dn `ed zywywy yxtl drhp `l ixdy

:`xnbd,ìàòîLé éaø éác àðz ïëå eäaà éaø øîàzn`ay ¨©©¦©¨§¥¨¨§¥©¦¦§¨¥
ick azkp j` ,xzein weqtdyøécàéå äøBz ìécâédazk dxezd - ©§¦¨§©§¦

dnn z`f zrcl ozipy s` ,zywyw `ed dn rcpy ick 'xitpq'
.l`enya xn`py

:mi`nh mibc zlik`a dyre dyrz `l xeqi` yiy zyxec `xnbd
,ïðaø eðzweqta xn`p(h `i `xwie)lM miOA xW` lMn Elk`Y df z`' ¨©¨¨¤¤Ÿ§¦Ÿ£¤©¨¦Ÿ

xn`p cere .'ebe 'zUwUwe xiRpq Fl xW`(ai-i `i my)Fl oi` xW` lke' £¤§©¦§©§¤¤§Ÿ£¤¥
:`ziixad zxxan .'Elk`z `l 'ebe zUwUwe xiRpqøîàpL òîLnî §©¦§©§¤¤ŸŸ¥¦©§©¤¤¡©

Bì LiL úà ìBëà,'elk`z mz`' oey`xd weqta xn`py dnn ± ¡¤¤¥
,zywywe xitpq el yiy eze`éðà òîBLyBì ïéàL úà ìëàz ìà ¥©£¦©Ÿ©¤¤¥

,zywywe xitpq.dyr xeqi` lr xeari ,lk`i m`eåokòîLnî §¦©§©
Bì ïéàL úà ìëàz ìà øîàpL`l' `ad weqta xn`py dnne - ¤¤¡©©Ÿ©¤¤¥

,dlik`a `ed xeq` zywywe xitpq el oi`y lky ,'elk`zòîBL¥©
éðàm` j` ,dlik`a xq`p zywywe xitpq el oi`y eze` wxy £¦

,dvxzBì LiL úà ìBëà:`ziixad zl`ey .zywywe xitpqänìå ¡¤¤¥§¨¨
ïàðMcenll ozip ixdy ,miweqtd ipy z` dxezd epl dazk dnl ± §¨¨

dazk dxezd :`ziixad daiyn .cg` weqtn xzidde xeqi`d z`
miweqt ipyåéìò øBáòìmb xaer mixeq` mibc lke`dy zexedl - ©£¨¨
å äNòaa mb.äNòz àì ©£¥§Ÿ©£¤

.` :zenewn rax`a mivxy zlik` ly xeqi`e xzida oecz `xnbd
zexeaa .b .miraep zepirn mde ,oivirpe oivixga .a .milgpe minia

.milkay mina .c .etq`py minyb in mde ,zexrne oigiy
mdl yiy mibc lek`l xzidd dxeza ltkp recn zxxan `xnbd

weqta xn`p :`ziixad zxne` .dxdh ipniq(h `i `xwie)df z`'¤¤
íéna øLà ìkî eìëàzmiOIA miOA zUwUwe xiRpq Fl xW` lM Ÿ§¦Ÿ£¤©¨¦Ÿ£¤§©¦§©§¤¤©©¦©©¦

mz`' weqtd seqa xn`p xak ixdy dywe .'Elk`Y mz` milgPaE©§¨¦Ÿ¨Ÿ¥
e ,'elk`zøîBì ãeîìz äîxn`py weqtd zligz epicnln dn - ©©§©

.'elk`z df z`'
lek`l xzid mda yxcpy miweqt ipy d`iane `ziixad dnicwn

:`ziixad zxne` .ilka lcbd mind uxyìBëiLxnel iziidìéàBä ¤¨¦
øézäådxdh ipniq `la mind uxy aezkdad weqtôîå ,LøBok §¦¦§§¨§

øézäaezkd,íúña,yxetnd xzidd on mezqd xzidd cnli ¦¦¦§¨
xn`peøézä àì LøBôîa øézäLk äî`la mind uxy lek`l ©§¤¦¦¦§¨Ÿ¦¦

,zywywe xitpqàlày mina lcb m` wxad jezíéìkx`eaiy enk ¤¨§¥¦
,oldløézä àì ,íúña øézäLk óà,mind uxy lek`làlàm` ©§¤¦¦¦§¨Ÿ¦¦¤¨
lcbad jez,íéìkm` oky lke ,zexrne oigiy zexeaa lcb m` la` §¥¦

.xeq` `ed ,oivirpe oivixga lcb
:`ziixad zxxanúBøBa úBaøì ïépî,milebrïéçéLdxitg ± ¦©¦§©¦¦

,dxvwe dkex`úBøòîe,äçBOLmc`òðîð Bðéàå ïäî äúBLå §¨¤¤§¤¥¤§¥¦§¨
.mivwy mkezay mina yiy s` ,zezylnøîBì ãeîìzepicnln - ©§©

xzeind aezkd,'íéna øLà ìkî eìëàz'mdinin zezyl i`yxy Ÿ§¦Ÿ£¤©¨¦
.mda milcbd mivwyd mr

lka `l` xizd `l yxetna xizdyk dn' ,`ziixaa epipy.'mi
:exq`p `l milkay mina mivwyy oipn `xnbd zxxanøézä ïëéä¥¨¦¦

y mivwy aezkd.íéìëa:`xnbd daiyneìëàz äæ úà' áéúëc §¥¦¦§¦¤¤Ÿ§
,'Bâå íéna øLà ìkîminIA miOA zUwUwe xiRpq Fl xW` lM ¦¨£¤©¨¦§Ÿ£¤§©¦§©§¤¤©©¦©¨¦
.'Elk`Y mz` milgPaE`xnbd zwiicneàeä 'íéìçpáe íénia' ©§¨¦Ÿ¨Ÿ¥©©¦©§¨¦

cnll 'elk`z mz`' dxezd dazkyìBëà déì úéà éëcwxy - §¦¦¥¡
,lek`l xzen dxdh ipniq el yi xy`kìeëéz àì déì úéìcla` - §¥¥Ÿ¥

minia iabl wx xn`p df lke .lk`z `l dxdh ipniq el oi` m`
,milgpaeàäy mivwy la` -déì úéìc áb ìò óà íéìëaipniq - ¨§¥¦©©©§¥¥

dxdh.ìBëà¡
:`xnbd dywnàîéàlek`l xizdy weqtdy jtidl xn`z `ny - ¥¨

la` ,milgpe minia lcba wx `l` xn`p `l dxdh ipniq ea yiy bc
lcbd bcdéì úéàc áb ìò óà ,íéìëazywywe xitpq.ìeëéz àì §¥¦©©©§¦¥Ÿ¥

:`xnbd zvxznCzòc à÷ìñ àì,ok xnel jzrca dlri `l - Ÿ©§¨©§¨
,jtidl gken `ad weqtdn ixdyøétðñ Bì ïéà øLà ìëå' áéúëc¦§¦§Ÿ£¤¥§©¦

íénä õøL ìkî íéìçpáe íénia úN÷N÷å.'mkl md uwW 'ebe §©§¤¤©©¦©§¨¦¦Ÿ¤¤©©¦¤¤¥¨¤
y eze` `weec ,`xnbd zwiicndéì úéìc 'íéìçpáe íénia'xitpq ©©¦©§¨¦§¥¥

zywyweàä ,ìeëéz àìy eze` la` -úéìc áb ìò óà ,íéìëa Ÿ¥¨§¥¦©©©§¥
déìzywywe xitpq,ìBëàyxcp oey`xd weqtd mby gken okle ¥¡

.milkay mina mivxy zlik` xizdl
zl`ey .llke hxte llk o`k yexcl xyt` m` zxxan `xnbd

:`xnbdY àîéàåzlik` xzid ltkpy dnn cenild z` jixv recn §¥¨
`lde ,zexeaa mivxy zlik` xizdl ,dxdh ipniq mda yiy mibc

xW` lMn' xn`p ixdy ,'hxte llk'n df cenll ozip'íénaedfe ¦Ÿ£¤©©¦
,ììkxn`pe ,dxdh ipniq mda jixvy zenind lk z` lleky meyn §¨

weqtd seqa'íéìçpáe íénia'edfe,èøtlka `ly dxezd dhxity ©©¦©§¨¦§¨
xn`py mewn lkae ,milgpae minia wx `l` ,dxdh ipniq jixv min

dxezaïéà 'èøôe ììk'cenll eplM äî àlà ììkayxetn,èøta §¨§¨¥©§¨¤¨©¤©§¨
milcbd mivwy wxy xnele yexcl epl yi okleaïéà 'íéìçðe íéné'©¦§¨¦¥

milcbd mivwy j` ,dxdh ipniq mdl oi`y oeik xeqi`d llka md ±
aïéöéòð,miraep min mda yiy zexve zekex` zexitga ±ïéöéøçå± §¦¦©£¦¦

,miraep min mda yiy zeagx zexitgàì,exq`p`ly oky lke Ÿ
`l` ,dnc`dn miraep mpi`y minyb ina milcbd mivwy exq`p
milcbd mivwy xizdl cgein cenil jixv dnle ,zexeaa etq`p

.zexeaa,'llke hxte llk' `l` 'hxte llk' o`k oi` :`xnbd daiyn
Fl xW` lM' ztqep mrt dxezd dazk oey`xd llkd xg`l ikŸ£¤

zUwUwe xiRpq,ììëå øæç ,'íénaep` ,llke hxte llk yiyke §©¦§©§¤¤©©¦¨©§¨©
mivwy mby jkn daxzne ,hxtl dnec `edy llkay dn lk miaxn
mivwy la` ,mixeq` oivirpe oivixga oebk ,miraep mina milcbd

.xzen zexeaay
ixdy ,jk llke hxte llk yexcl ozip cvik :`xnbd dywnéøz éðä̈¥§¥

eäðéð éããäì éëéîñc éììkwxe ,dfl df mikenq md millkd ipy - §¨¥¦§¦¥©£¨¥¦§
xg`e ,'mina' minrt ipy exn`p dligz ixdy ,hxtd xn`p jk xg`
hxte llk yexcl xyt` i` dfk ote`ae ,'milgpae minia' azkp jk
dn `l` llka oi`e 'hxte llk' yexcpy dyw aey ok m`e ,llke
mivwy la` ,mixeq` milgpae miniay mivwy wxe ,hxtay
dnle ,mixzen zexeaa mivwyy oky lke ,mixzen oivixge oivirpay
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קכט oifge` mipya cenr eq sc ± oey`x wxtzereay

ñàéèôñëàå ñàéúôñë ñðåôàå ñðå÷à.od iqxt oeyl olek Ðíúä ïðúzkqna Ð

.[a,`p] dcpïðéëîñ úù÷ù÷à`l xitpq`e .`pz ipzck ,xitpq `la dpi` `dc Ð

.xitpq el yi inp `nh bc `dc ,opiknqàðéîà äåä,oda gxetd `ed zywyw Ð

ediipin cg jgxk lrc `xninl ,ediiexz [`pngx] azk Ð `nh bc ixeyk`l iz`e

:opikxte .ea oireawc jpd iedéáéúëã àúùäå
àåä àùåáì úù÷ù÷ã ïìðî åäééåøúÐ

oireawd el` oiywyw :oizipznc `pz yxtnc

oeixye" :rnzyin `xw i`dn jgxk lr Ð ea

zywywc ol `hiytc oeike .'ebe "miywyw

`dc ,`cegl zywyw aezkil Ð `yeal `ed

ded :xninl `kil `zyde .opiknq dlr

!xitpq zywyw i`n `pin`åì øùà ìë
åìëàú íúåà íéîá úù÷ù÷å øéôðñÐ

Ð el oi` m` `d ,`herin rnyn ,"mze`"

.dyr Ð dyr llkn `ad e`le .elk`z `l

øîåì ãåîìú äî íéîá øùà ìëî åìëàúÐ

ol `wtp `xwc ditiqc "elk`z mze`"n `de

,el oi`a dyr xeqi`e ,el yia `xizd

`z` i`nl `nw "elk`z"e?lkn :aezkil

!'ebe el xy` lk mina xy`'åëå ìåëéùÐ

dil ded `yixc "elk`z" :`iyw i`e

lkc ,`yxcl `xzae ,ditebl wayinl

`l ez ok m` !`ed ikd `yxcc `gxe`

,`tiqc "elk`z"n yxcinl icin zgkyn

`l jenqa i`dn opiyxcc `yxc `dc

.dipin `rnzynøéúäå ìéàåäuxy Ð

cg` ,ze`xwn ipya dxdh ipniq `la mind

,dinwl edl yxtnck ,yxetn cg`e mezq

.yxetnd on mezq cnli `pin` dedeäî
øéúä àì ùøåôîá øéúäùëxitpq `la Ð

mina milcbd mivwy `l` ,zywywe

yxtn onwle .oday mirlez oebk ,milkay

.exzyinc ol `pnøéúä àì 'åë øéúäùë óà
íéìëá àìàoebk ,zenin x`y lk la` Ð

minil oinece ,oiraep ody oivirpe oivixg

oigiy zexea e` ,dyxta oixen`d milgpe

Ð oiraep opi`y ,mdl oinec opi`y zexrne

.zywywe xitpq `la oda xizd `lïéðî
úåøòîå ïéçéù úåøåá øéúäìrpnp epi`y Ð

oi`e li`ed ,mday mirlezd mr zezyl

oda oixen` oipniqdy milgpe minil oinec?
íéîá øùà ìëî åìëàú øîåì ãåîìúÐ

`xizd yxcnl ivn `l `tiqc "elk`z"ne

,aizk "elk`z mze`" `dc ,`xeqi` `l`

`nw "elk`z"n la` .zywywe xitpq` i`we

zywywe xitpqe ,diytp itp`a yxcinl ivn

:xn`w ikde .i`w `tiqc milgpe mini`

,oipniq `la elit` mina xy` lkn elk`z

lk ;milgpe mini opi`y zenin x`ya oebke

minia Ð [mina] zywywe xitpq el xy`

xitpq `la `le ,elk`z mze` milgpae

.oipniq ira milgpe miniac ,zywyweíéìëá øéúä ïëéädz` `xwn dfi`n Ð

cnlàåä íéìçðáå íéîéá ?milka `d ,el oi`y in ihernl "mze`" jl izazkc Ð

.lek` dil zilc ab lr s` Ðìåëéú àì äéì úéàã áâ ìò óà íéìëá àîéàåÐ

milgpae minia :rnyn ikdc ,edl hrnn `xizdnc rnyne ,aizk `xizd iab `dc

!mlk`z `l milka la` ,mlk`zc `edêúòã à÷ìñ àì`xeqi`n jgxk lr `kde ,milk ihernl milgpe mini inp aizk Ð el oi` xy` z` elk`z l`c `xeqi` iab `dc Ð

milgpe mini :xn`w ikde ,i`w el oi`y in` Ð hrnnc "elk`z mze`"e ,edl hrnn `xeqi`n Ð milk `le milgpe mini aizk ik ,inp `yix jgxk lr ,jkld .edl hrnn

.yxetn ixw ide mezq ixw id ira onwle .milk mda exzedy ,lirlc yxetne mezq ze`xwn ipy epiide .lek` el oi` elit` Ð milk la` ,el oi`y in `le ,elk`z mze`c `ed

ììë íéîá àîéàå.oipniq opira mind uxy lkc Ðàì ïéöéòðå ïéöéøç`xzidl zexea iiez`l "mina xy` lkn elk`z" il dnle ,zexea oky lke Ðììëå øæç íéîá ?Ð

."mina zywywe xitpq el xy` lk" "mina xy` lkn" :iccd iab iaizk "mina" ixz
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ìëlirl oke ?minkgl df mdl did oipn :xn`z m`e Ð xitpq el yi zywyw el yiy

(a,bq oileg),mdl did oipn Ð ze`n ray `l` mi`nh mibc ipina oi`y `ipzc

xqny ,ikd edl miw zeny mdl `xwy mc`n :xninl `kile ?x`yd z` jka exizdy

zeny `xwy `xwna rnyn `l `dc .mlek z` xikd `ed oky ,oi`nh mdy jk zexecl

eny rciy it lr s`y .zeterle zendal `l`

dax yxcna) opiyxcck `ed jexa yecwd ly

mc` il `xwy (`ed) 'd ip` :(f"it ziy`xa

:xnel yie !ogky` `l `din mibca ,oey`xd

elit` zeaxl yi "mc`d el `xwi xy` lk"n

m`e .edl miw mc`nc xninl `ki`e ,mibc

xnel yi ,zeny mdl `xw `ly xnel `vnz

.ipiqn dynl dkld edl miw ikdc

äåä`nw wxta Ð xitpq zywyw i`n `pin`

(jixhvi` ligznd xeac seq a,ak oileg)

jixhvi` ike :iieyw`l o`k jiiy `lc izyxit

iab mzd jixtck ?drhp `ly ick aezkl `xw

."`witq ihernl `xw jixhvi`"ìéãâédxez

edn rcil minrh epl xn` daxd Ð xic`ie

.zywywàîéàdil zi`c ab lr s` milka

"elk`z df z`" ,ok m` :xn`z m`e Ð lekiz `l

ipd` i`nhxtd dn :xn`z `ly ,xnel yi ?dil

,zexrne oigiy zexea xeq`pe ,oiraep min yxetn

,"elk`z" `pngx azk Ð `xeqi`l opiyxcc

,rwxw iab lr milcb yxetn hxtd dn :xninl

minik ,zexrne oigiy zexeaa el yi xizdl

i`nl epiid ,`kti` jenqa xn`wc `de .milgpke

.`xizdl opiyxccàìlk aizkc jzrc `wlq

di`x i`n :dniz Ð zywywe xitpq el oi` xy`

`weic` i`w `xza `xw i`dc `ni` ?ef `id

zi` `d ,lekiz `l dil zil ik milgpae miniac

dil zi`c ab lr s` Ð milka la` ,lek` dil

,dihytk `nw `xw `zyd iedze .lekiz `l

`xwe ,`weic` `nw `xw `nizc zi`x dnc

oi` `nw `xwac :xnel yie ?dihytk `xza

mze`" dia aizkc meyn ,`weic` i`w i` yegl

`ed ixde ,mixg` `le mze` :rnync ,"elk`z

:xn`z m`e .mixg` `le `icda aezky enk

:`ni` ?milka ixyc `xw i`dn rnyn ikide

,e`l `kil milka :xnelk ,`z` e`ln ihernl

`nw `xw gkenck ,`ki` `din dyr la`

`l `xza `xw i`dac :xnel yie !el yia elit`

xitpq el oi` xy` lke" :aizk ikde .e`l aizk

lkne mind uxy lkn milgpae minia zywywe

jci`ae ,"mkl md uwy mina xy` digd ytp

mkl eidi uwye" :e`ld aizkc `ed dixzac `xw

`diy `xaq df oi`c ,cere ."elk`z `l mxyan

xitpq mdl yiac ,milgpe minin mixeng milka

zywywe xitpq mdl oi`ae ,ixiq` inp zywywe

`iepiy i`de .dyr `l` eda `kilc ,ith iliw

`xwn milka xizdl dil dnlc ,ith `gip `xza

`prci `p`e ,milgpe minin dia wezyil ?el yic

e`ln ilk ihernl `z` el oi`c `xwc `pin` dedc ,xnel jixve .el oi`c `xwn ilk xzid

milk ixynl ,`nw `xw jixhvi` ikdl .exy inp milka elit` Ð el yie ,`ki` dyr la`

.el oi`c ab lr s` ixnbl
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ñðeèàå ,ñàéèôñëàå ,ñàézôñk ,ñðeôàå ,ñðe÷à¯éøä ¨¨§¨¨§©§¦¨§©§©§¦¨§¨¨£¥
úN÷N÷ Bì LiL ìk :íúä ïðz .øzeî äæ¯Bì Lé ¤¨§©¨¨¨¤¥©§¤¤¥

Bì Lé ;úN÷N÷ Bì ïéàå øétðñ Bì LiL Léå ,øétðñ§©¦§¥¤¥§©¦§¥©§¤¤¥
øétðñ Bì Léå úN÷N÷¯øétðñ Bì Lé ,øBäè âc ©§¤¤§¥§©¦¨¨¥§©¦

úN÷N÷ Bì ïéàå¯à÷ úN÷Nwà éãkî .àîè âc §¥©§¤¤¨¨¥¦§¥©©§¤¤¨
!øétðñ áBzëéì àìå úN÷N÷ àðîçø áBzëéì ,ïðéëîñ̈§¦©¦§©£¨¨©§¤¤§¨¦§§©¦

¯äåä ,øétðñ áúk àìå úN÷N÷ àðîçø áúk éà¦§©©£¨¨©§¤¤§¨§©§©¦£¨
úN÷N÷ éàî :àðéîà¯áúk ,àîè âc eléôàå ,øétðñ ¨¦¨©©§¤¤§©¦©£¦¨¨¥§©

øétðñ àðîçø áúëc àzLäå .úN÷N÷å øétðñ àðîçø©£¨¨§©¦§©§¤¤§¨§¨¦§©©£¨¨§©¦
:áéúëc ?àeä àLeáì úN÷N÷c éànî ,úN÷N÷å§©§¤¤¦©§©§¤¤§¨¦§¦
àðîçø áBzëéìå ;"Leáì àeä íéO÷N÷ ïBéøLå"§¦§©§©¦¨§¦§©£¨¨
àpz ïëå ,eäaà éaø øîà !øétðñ áBzëéì àìå úN÷N÷©§¤¤§¨¦§§©¦£©©¦©¨§¥©¨

."øécàéå äøBz ìécâé" :ìàòîLé éaø éác,ïðaø eðz §¥©¦¦§¨¥©§¦¨§©§¦¨©¨©
Bì LiL úà ìBëà :øîàpL òîLnî¯ìà :éðà òîBL ¦©§©¤¤¡©¡¤¤¥¥©£¦©

úà ìëàz ìà :øîàpL òîLnîe ;Bì ïéàL úà ìëàzŸ©¤¤¥¦©§©¤¤¡©©Ÿ©¤
Bì ïéàL¯?ïàðL änìå ,Bì LiL úà ìBëà :éðà òîBL ¤¥¥©¨¦¡¤¤¥§¨¨§¨¨

øLà ìkî eìëàz" .äNòz àìå äNòa åéìò øBáòì©£¨¨©£¥§Ÿ©£¤Ÿ§¦Ÿ£¤
LøBôîa øézäå ìéàBä ,ìBëiL ?øîBì ãeîìz äî "íéna©¨¦©©§©¤¨¦§¦¦¦§¨

LøBôîa øézäLk äî ;íúña øézäå¯àlà øézä àì §¦¦¦§¨©§¤¦¦¦§¨Ÿ¦¦¤¨
íúña øézäLk óà ,íéìëa¯;íéìëa àlà øézä àì §¥¦©§¤¦¦¦§¨Ÿ¦¦¤¨§¥¦

ïäî äúBLå äçBML ,úBøòîe ïéçéL úBøBa úBaøì ïépî¦©¦§©¦¦§¨¤¤§¤¥¤
."íéna øLà ìkî eìëàz" :øîBì ãeîìz ?òðîð Bðéàå§¥¦§©©§©Ÿ§¦Ÿ£¤©¨¦
øLà ìkî eìëàz äæ úà" :áéúëc ?íéìëa øézä ïëéä¥¨¦¦§¥¦¦§¦¤¤Ÿ§¦Ÿ£¤

'åâå "íéna¯,ìBëà déì úéà éëc àeä íéìçpáe íénia ©¨¦§©©¦©§¨¦§¦¦¥¡
íéìëa àä ;ìeëéz àì déì úéìc¯úéìc áb ìò óà §¥¥¨¥¨§¥¦©©©§¥

.ìBëà déì¯íéìëa :àîéà¯óàdéì úéàc áb ìò ¥¡¥¨§¥¦©©©§¦¥
!ìeëéz àì¯øLà ìëå" :áéúëc ,Czòc à÷ìñ àì ¨¥¨¨§¨©§¨¦§¦§Ÿ£¤

õøL ìkî íéìçpáe íénia úN÷N÷å øétðñ Bì ïéà¥§©¦§©§¤¤©©¦©§¨¦¦Ÿ¤¤
íéìçpáe íénia ,"íénä¯àä ,ìeëéz àì déì úéìc ©©¦©©¦©§¨¦§¥¥¨¥¨

íéìëa¯.ìBëà déì úéìc áb ìò óà¯:àîéàå §¥¦©©©§¥¥¡§¥¨
"íéna"¯"íéìçpáe íénia" ,ììk¯èøôe ììk ,èøt¯ ©¨¦§¨©©¦©§¨¦§¨§¨§¨

íéné :èøtaM äî àlà ììka ïéàíéìçðe¯ïéöéòð ,ïéà ¥©§¨¤¨©¤©§¨©¦§¨¦¦§¦¦
ïéöéøçå¯!àì¯"íéna"¯.ììëå øæç¯éììk éøz éðä ©£¦¦¨©©¦¨©§¨©¨¥§¥§¨¥

ìk :àáøòîa éøîàãk àðéáø øîà !eäðéð éããäì éëéîñc¦§¦¦©£¨¥¦§£©¨¦¨¦§¨§¦§©©§¨¨
äæì äæ ïéëeîqä úBììë éðL àöBî äzàL íB÷î¯ ¨¤©¨¥§¥§¨©§¦¤¨¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eq sc oileg(iriax meil)

iqxt oeyla miiexwd mibcd,ñàéztñk ,ñðetàå ,ñðewà ,©¨§©¨©§©¦¨
,ñðehàå ,ñàéèôñëàå,mindn miler xy`k mixyep mdiywywy §©§©§¦¨§©¨

øzeî äæ éøä. £¥¤¨
:zywyw mbe xitpq mb dazk dxezd recn zxxan `xnbdíúä ïðz§©¨¨

dcp zkqna(:`p),ìkbcBì Lé úN÷N÷ Bì LiLmbLéå ,øétðñbc ¨¤¥©§¤¤¥§©¦§¥
.úN÷N÷ Bì ïéàå øétðñ Bì LiLinyBì Léå úN÷N÷ Bì Lé ¤¥§©¦§¥©§¤¤¥©§¤¤§¥

,øétðñ`ed.øBäè âcy ine,úN÷N÷ Bì ïéàå øétðñ Bì Lé`ed §©¦¨¨¥§©¦§¥©§¤¤
.àîè âc̈¨¥

:`xnbd dywnïðéëîñ à÷ úN÷Nwà éãkîmiwcea xy`k ixd - ¦§¦©©§¤¤¨©§¦©
wecal jixv epi` zywyw `vn m`e ,zywywd lr wx mikneq bc
xitpqd lr eli`e ,xitpq el yi zywyw el yiy lky ,xitpq yi m`
ok m`e ,zywyw el oi`e xitpq el yiy bc yiy oeik ,mikneq oi`

àðîçø áBzëéìwx,'øétðñ' áBzëéì àìå ,'úN÷N÷'oi` ixdy ¦§©£¨¨©§¤¤§Ÿ¦§§©¦
.xitpq jixvy azkpy dnn dpin `wtp

:`xnbd zvxznäåä ,'øétðñ' áúk àìå 'úN÷N÷' àðîçø áúk éà¦¨©©£¨¨©§¤¤§Ÿ¨©§©¦£¨
àðéîàxne` iziid -éàî`idúN÷N÷,dxeza dazkpy,øétðñ £¦¨©©§¤¤§©¦

åxiykn iziidàîè âc eléôàokl ,xitpq wx el yiyàðîçø áúk §£¦¨¨¥¨©©£¨¨
,úN÷N÷å øétðñ.zywyw el yiy xedh bc wx xiykp jkay §©¦§©§¤¤
:`xnbd zxxanàðîçø áúëc àzLäåmbå øétðñmb,úN÷N÷ §©§¨§¨©©£¨¨§©¦§©§¤¤

àeä àLeáì úN÷N÷c éànîlirl dpynl oipn -(.hp)zywywy ¦©§©§¤¤§¨
.xitpq mi`xew ep`y dn `le ,bcd xer z` dqknd yeald `ed

:`xnbd daiynáéúëc(d fi '` l`eny),'Leáì àeä íéO÷N÷ ïBéøLå' ¦§¦§¦§©§©¦¨
md mibcay miywyw mb okle ,yeal `ed zywywy o`kn cnlpe

.bcd xer z` dqknd yeald
,bcd xer lry yeald `ed zywywy mirceiy dzr :`xnbd dywn

,`iyewd zxfeg,øétðñ áBzëéì àìå úN÷N÷ àðîçø áBzëéìå§¦§©£¨¨©§¤¤§Ÿ¦§§©¦
zvxzn .xitpq `xwpy dn `ed zywywy yxtl drhp `l ixdy

:`xnbd,ìàòîLé éaø éác àðz ïëå eäaà éaø øîàzn`ay ¨©©¦©¨§¥¨¨§¥©¦¦§¨¥
ick azkp j` ,xzein weqtdyøécàéå äøBz ìécâédazk dxezd - ©§¦¨§©§¦

dnn z`f zrcl ozipy s` ,zywyw `ed dn rcpy ick 'xitpq'
.l`enya xn`py

:mi`nh mibc zlik`a dyre dyrz `l xeqi` yiy zyxec `xnbd
,ïðaø eðzweqta xn`p(h `i `xwie)lM miOA xW` lMn Elk`Y df z`' ¨©¨¨¤¤Ÿ§¦Ÿ£¤©¨¦Ÿ

xn`p cere .'ebe 'zUwUwe xiRpq Fl xW`(ai-i `i my)Fl oi` xW` lke' £¤§©¦§©§¤¤§Ÿ£¤¥
:`ziixad zxxan .'Elk`z `l 'ebe zUwUwe xiRpqøîàpL òîLnî §©¦§©§¤¤ŸŸ¥¦©§©¤¤¡©

Bì LiL úà ìBëà,'elk`z mz`' oey`xd weqta xn`py dnn ± ¡¤¤¥
,zywywe xitpq el yiy eze`éðà òîBLyBì ïéàL úà ìëàz ìà ¥©£¦©Ÿ©¤¤¥

,zywywe xitpq.dyr xeqi` lr xeari ,lk`i m`eåokòîLnî §¦©§©
Bì ïéàL úà ìëàz ìà øîàpL`l' `ad weqta xn`py dnne - ¤¤¡©©Ÿ©¤¤¥

,dlik`a `ed xeq` zywywe xitpq el oi`y lky ,'elk`zòîBL¥©
éðàm` j` ,dlik`a xq`p zywywe xitpq el oi`y eze` wxy £¦

,dvxzBì LiL úà ìBëà:`ziixad zl`ey .zywywe xitpqänìå ¡¤¤¥§¨¨
ïàðMcenll ozip ixdy ,miweqtd ipy z` dxezd epl dazk dnl ± §¨¨

dazk dxezd :`ziixad daiyn .cg` weqtn xzidde xeqi`d z`
miweqt ipyåéìò øBáòìmb xaer mixeq` mibc lke`dy zexedl - ©£¨¨
å äNòaa mb.äNòz àì ©£¥§Ÿ©£¤

.` :zenewn rax`a mivxy zlik` ly xeqi`e xzida oecz `xnbd
zexeaa .b .miraep zepirn mde ,oivirpe oivixga .a .milgpe minia

.milkay mina .c .etq`py minyb in mde ,zexrne oigiy
mdl yiy mibc lek`l xzidd dxeza ltkp recn zxxan `xnbd

weqta xn`p :`ziixad zxne` .dxdh ipniq(h `i `xwie)df z`'¤¤
íéna øLà ìkî eìëàzmiOIA miOA zUwUwe xiRpq Fl xW` lM Ÿ§¦Ÿ£¤©¨¦Ÿ£¤§©¦§©§¤¤©©¦©©¦

mz`' weqtd seqa xn`p xak ixdy dywe .'Elk`Y mz` milgPaE©§¨¦Ÿ¨Ÿ¥
e ,'elk`zøîBì ãeîìz äîxn`py weqtd zligz epicnln dn - ©©§©

.'elk`z df z`'
lek`l xzid mda yxcpy miweqt ipy d`iane `ziixad dnicwn

:`ziixad zxne` .ilka lcbd mind uxyìBëiLxnel iziidìéàBä ¤¨¦
øézäådxdh ipniq `la mind uxy aezkdad weqtôîå ,LøBok §¦¦§§¨§

øézäaezkd,íúña,yxetnd xzidd on mezqd xzidd cnli ¦¦¦§¨
xn`peøézä àì LøBôîa øézäLk äî`la mind uxy lek`l ©§¤¦¦¦§¨Ÿ¦¦

,zywywe xitpqàlày mina lcb m` wxad jezíéìkx`eaiy enk ¤¨§¥¦
,oldløézä àì ,íúña øézäLk óà,mind uxy lek`làlàm` ©§¤¦¦¦§¨Ÿ¦¦¤¨
lcbad jez,íéìkm` oky lke ,zexrne oigiy zexeaa lcb m` la` §¥¦

.xeq` `ed ,oivirpe oivixga lcb
:`ziixad zxxanúBøBa úBaøì ïépî,milebrïéçéLdxitg ± ¦©¦§©¦¦

,dxvwe dkex`úBøòîe,äçBOLmc`òðîð Bðéàå ïäî äúBLå §¨¤¤§¤¥¤§¥¦§¨
.mivwy mkezay mina yiy s` ,zezylnøîBì ãeîìzepicnln - ©§©

xzeind aezkd,'íéna øLà ìkî eìëàz'mdinin zezyl i`yxy Ÿ§¦Ÿ£¤©¨¦
.mda milcbd mivwyd mr

lka `l` xizd `l yxetna xizdyk dn' ,`ziixaa epipy.'mi
:exq`p `l milkay mina mivwyy oipn `xnbd zxxanøézä ïëéä¥¨¦¦

y mivwy aezkd.íéìëa:`xnbd daiyneìëàz äæ úà' áéúëc §¥¦¦§¦¤¤Ÿ§
,'Bâå íéna øLà ìkîminIA miOA zUwUwe xiRpq Fl xW` lM ¦¨£¤©¨¦§Ÿ£¤§©¦§©§¤¤©©¦©¨¦
.'Elk`Y mz` milgPaE`xnbd zwiicneàeä 'íéìçpáe íénia' ©§¨¦Ÿ¨Ÿ¥©©¦©§¨¦

cnll 'elk`z mz`' dxezd dazkyìBëà déì úéà éëcwxy - §¦¦¥¡
,lek`l xzen dxdh ipniq el yi xy`kìeëéz àì déì úéìcla` - §¥¥Ÿ¥

minia iabl wx xn`p df lke .lk`z `l dxdh ipniq el oi` m`
,milgpaeàäy mivwy la` -déì úéìc áb ìò óà íéìëaipniq - ¨§¥¦©©©§¥¥

dxdh.ìBëà¡
:`xnbd dywnàîéàlek`l xizdy weqtdy jtidl xn`z `ny - ¥¨

la` ,milgpe minia lcba wx `l` xn`p `l dxdh ipniq ea yiy bc
lcbd bcdéì úéàc áb ìò óà ,íéìëazywywe xitpq.ìeëéz àì §¥¦©©©§¦¥Ÿ¥

:`xnbd zvxznCzòc à÷ìñ àì,ok xnel jzrca dlri `l - Ÿ©§¨©§¨
,jtidl gken `ad weqtdn ixdyøétðñ Bì ïéà øLà ìëå' áéúëc¦§¦§Ÿ£¤¥§©¦

íénä õøL ìkî íéìçpáe íénia úN÷N÷å.'mkl md uwW 'ebe §©§¤¤©©¦©§¨¦¦Ÿ¤¤©©¦¤¤¥¨¤
y eze` `weec ,`xnbd zwiicndéì úéìc 'íéìçpáe íénia'xitpq ©©¦©§¨¦§¥¥

zywyweàä ,ìeëéz àìy eze` la` -úéìc áb ìò óà ,íéìëa Ÿ¥¨§¥¦©©©§¥
déìzywywe xitpq,ìBëàyxcp oey`xd weqtd mby gken okle ¥¡

.milkay mina mivxy zlik` xizdl
zl`ey .llke hxte llk o`k yexcl xyt` m` zxxan `xnbd

:`xnbdY àîéàåzlik` xzid ltkpy dnn cenild z` jixv recn §¥¨
`lde ,zexeaa mivxy zlik` xizdl ,dxdh ipniq mda yiy mibc

xW` lMn' xn`p ixdy ,'hxte llk'n df cenll ozip'íénaedfe ¦Ÿ£¤©©¦
,ììkxn`pe ,dxdh ipniq mda jixvy zenind lk z` lleky meyn §¨

weqtd seqa'íéìçpáe íénia'edfe,èøtlka `ly dxezd dhxity ©©¦©§¨¦§¨
xn`py mewn lkae ,milgpae minia wx `l` ,dxdh ipniq jixv min

dxezaïéà 'èøôe ììk'cenll eplM äî àlà ììkayxetn,èøta §¨§¨¥©§¨¤¨©¤©§¨
milcbd mivwy wxy xnele yexcl epl yi okleaïéà 'íéìçðe íéné'©¦§¨¦¥

milcbd mivwy j` ,dxdh ipniq mdl oi`y oeik xeqi`d llka md ±
aïéöéòð,miraep min mda yiy zexve zekex` zexitga ±ïéöéøçå± §¦¦©£¦¦

,miraep min mda yiy zeagx zexitgàì,exq`p`ly oky lke Ÿ
`l` ,dnc`dn miraep mpi`y minyb ina milcbd mivwy exq`p
milcbd mivwy xizdl cgein cenil jixv dnle ,zexeaa etq`p

.zexeaa,'llke hxte llk' `l` 'hxte llk' o`k oi` :`xnbd daiyn
Fl xW` lM' ztqep mrt dxezd dazk oey`xd llkd xg`l ikŸ£¤

zUwUwe xiRpq,ììëå øæç ,'íénaep` ,llke hxte llk yiyke §©¦§©§¤¤©©¦¨©§¨©
mivwy mby jkn daxzne ,hxtl dnec `edy llkay dn lk miaxn
mivwy la` ,mixeq` oivirpe oivixga oebk ,miraep mina milcbd

.xzen zexeaay
ixdy ,jk llke hxte llk yexcl ozip cvik :`xnbd dywnéøz éðä̈¥§¥

eäðéð éããäì éëéîñc éììkwxe ,dfl df mikenq md millkd ipy - §¨¥¦§¦¥©£¨¥¦§
xg`e ,'mina' minrt ipy exn`p dligz ixdy ,hxtd xn`p jk xg`
hxte llk yexcl xyt` i` dfk ote`ae ,'milgpae minia' azkp jk
dn `l` llka oi`e 'hxte llk' yexcpy dyw aey ok m`e ,llke
mivwy la` ,mixeq` milgpae miniay mivwy wxe ,hxtay
dnle ,mixzen zexeaa mivwyy oky lke ,mixzen oivixge oivirpay
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fq sc oileg(iying meil)

èøt ìhämillkd ixg` azkpyíäéðéa,millkd ipy oia ±íðeãå ©¥§¨¥¥¤§¨
,ììëe èøôe ììëa' ,jk yexce'íénadf'íéìçpáe íénia' ,ììkdf ¦§¨§¨§¨©©¦§¨©©¦©§¨¦

,ììëå øæç 'íéna' ,èøtyiykeïc äzà éà ,ììëe èøôe ììk §¨©©¦¨©§¨©§¨§¨§¨¦©¨¨
llkdn daxneèøtä äî ,èøtä ïéòk àlà['milgpae minia'-] ¤¨§¥©§¨©©§¨

óà ,íéòáBð íéî LøBôîa elcby mivxy daxn llkdìkipiníéî §¨©¦§¦©¨©¦
íéòáBð.mixeq` md s`y §¦

e :`xnbd zxxanéaø éàîllke hxte llk zyxcn daxzp dn ± ©©¦
mivxy :`xnbd daiyn .hxtl minec mdy mixac cer daxnd

a milcbdïéöéøç[zexvwe zekex` zexitg-]ïéöéòðezexitg-] £¦¦§¦¦
eaxzpe miraep min mda yiy [zeagx.àøeqéàì:`xnbd zxxan §¦¨

èòéî éàîemilcbd mivxy :`xnbd daiyn .hxtd azkpy dnn ©¦¥
aúBøòîe ïéçéL úBøBaehrnzp,àøézäìipniq mda oi` m` mby ¦¦§¨§¤¥¨

hxte llkdn cnlpd xeqi`d llka mpi`e xg`n ,mixzen md dxdh
.llke

dywn .mixeq` zexea mby cenll xyt` i` recn zxxan `xnbd
:`xnbdàîéàå,jk yexcl yiy xn`p `l recn ±èøtä äî §¥¨¨©§¨

íéî LøBôîdbìk óà ,ò÷ø÷ éab ìò ïéìãa milcbd mivwyíéî §¨©¦§¥¦©©¥©§©©¨©¦
dò÷ø÷ éab ìò ïéìãb:`xnbd zxxan .mixeq`éaø éàîedne ± §¥¦©©¥©§©©©¦

y :`xnbd daiyn .ef dyxc itl daxzieléôàmina milcbd mivwy £¦
ayúBøòîe ïéçéL úBøBaeaxzi,àøeqéàìminil md minecy ¦¦§¨§¦¨

:`xnbd zxxan .rwxw iab lr milcb eininy milgpeèòéî éàîe± ©¦¥
:`xnbd daiyn .'milgpae minia' hxtdn ef dyxc itl hrnzi dne

èòéîay mina milcbd mivwy,íéìkminil llk minec mpi`y ¦¥¥¦
miraep mpi` milkay min eli`e ,rwxw iab lr miraep mdy milgpe
xeq`le jk yexcl xyt` i` :`xnbd zvxzn .rwxw iab lr mpi`e

y meyn ,zexeaa milcbd mivwy,ïk íàaezkd'eìëàz'`edy ¦¥Ÿ§
lirl epnn eyxce ,xzein(:eq),zexeaa milcbd mivwy xizdléàî©

déì éðäàmivwy xizdl epnn cnlpy xnel oi`e .epnn cnlp dn - ©£¥¥
milky llke hxte llka cnlp xak dfy meyn ,milka milcbd
weqtdy gxkdae .mixeq` mpi` milgpe minil llk minec mpi`y
miraepd oivirpe oivixg `l` xeq`l yexcp `ly ,dlbn 'elk`z'

.zexea `le ,milgpe minil ixnbl minecy
:ieaixe herin ieaix o`k miyxecy mixaeq l`rnyi iax iac `pzéác§¥

ìàòîLé éaøl`rnyi iax ly eyxcn ziaa -àðzy -eyxce ep ©¦¦§¨¥¨¨
xn`pe xg`n ,jkíéîòt ézL 'íéna' 'íéna'oi`e dfl df mikenq ©©¦©©¦§¥§¨¦

,mdipia hxtäæ ïéàly dcndèøôe ììkzyxcp dxezdy llke ¥¤§¨§¨
,eaàlàly `id zxg` dcnèòéîe äaéø,weqtd yxcp jke ,daixe ¤¨¦¨¦¥

'íéna'oey`xd'íéna' ,èòéî 'íéìçpáe íénia' ,äaéøipydøæç ©©¦¦¨©©¦©§¨¦¦¥©©¦¨©
,äaéøåyiyke,äaéøå èòéîe äaéøy xne`e oc dz`,ìkä äaéø §¦¨¦¨¦¥§¦¨¦¨©Ÿ

.herinl llk dnec epi`y cg` mieqn xacn ueg
:`xnbd zxxanéaø éàîdaiyn ,ipyd 'mina'n daxzp dn ± ©©¦

ay mina milcbd mivwy :`xnbdïéöéòðå ïéöéøçmin mda yiy £¦¦§§¦¦
eaxzp ,miraepàøeqéàì.mind uxy ly xeqi`d llka md mb ± §¦¨
:`xnbd zxxanèòéî éàîe:`xnbd daiyn .'milgpae minia' hxtd ©¦¥

ay mina milcbd mivwyúBøòîe ïéçéL úBøBaehrnzpàøézäì± ¦¦§¨§¤¥¨
k`a mixzen mde xeqi`d llka mpi`.dli

:`xnbd dywn .xeqi`l zexea miaxn oi` recn zxxan `xnbd
àîéà,jk yexcp `l recn ±,äaéø éàîdaixïéçéL úBøBa ¥¨©¦¨¦¦

èòéî ,èòéî éàîe ,àøeqéàì úBøòîemina milcby mivwy §¨§¦¨©¦¥¦¥
ay,íéìk:`xnbd zvxzn .dlik`a mixzene xeqi`d llka mpi`y ¥¦

y ,ok yexcl xyt` i`'eìëàz' ïk íàxzeinddéì éðäà éàî- ¦¥Ÿ§©©£¥¥
herind on hrnzp dfy ,jixv oi` milk xizdly ,epnn cnlp dn
herine ieaixde ,milk hrnn 'elk`z'y gxkda `l` ,'milgpe mini'

.zexea hrnne ,oivixge oivirp daxn
:`xnbd dywn .jtidl xn`p `l recn zxxan `xnbdàðà Cetéàå§¥£¨

zexrne oigiy zexea daxi ieaixdy jtidl yexcp `l recn ±
:`xnbd zvxzn .oivirpe oivixg xeqi`d on hrni herinde ,xeqi`l

äéúzî éðúãk,ef dyxc mrhúéàø éàî ,äãeäé øa äéúzî éðúc ¦§¨¥©¦§¨§¨¥©¦§¨©§¨©¨¦¨

úBaøìay mivwyàéöBäìe ,àøézäì úBøòîe ïéçéL úBøBamivwy §©¦¦§¨§¤¥¨§¦
ayïäL úBøòîe ïéçéL úBøBa éðà äaøî .àøeqéàì ïéöéòðe ïéöéøç£¦¦§¦¦§¦¨§©¤£¦¦¦§¨¤¥

íéøeöò[`eane `ven mdl oi`-],íéìëkmilgpe minil minec mpi`e £¦§¥¦
.mxizn ip` okle ,exq`pyïéøeöò ïéàL ïéöéòðe ïéöéøç éðà àéöBîe¦£¦£¦¦§¦¦¤¥£¦

,íéìëk.mxqe` ip` okle ,exq`py milgpe minil hrn minece §¥¦
zxfeg `xnbdlirl `ziixad z` x`al(:eq)yxetna xizde li`ed'

:`xnbd zl`ey .'mzqa xizdeéäd `ed weqt dfi` ±éäå ,íeúñ± ¥¨§¥
d `ed weqt dfi`e.LøBôî:`xnbd zxne`àçà áø da éâéìt §¨§¦¥¨©©¨

ãç ,àðéáøå[cg`-]øîàdlik` xzid ea xn`py oey`xd weqtd §¨¦¨©¨©
y bcaBì Léd aezkd `ed zywywe xitpqå ,LøBôîxn`py weqtd ¥§¨§

xW` lke' eaBì ïéàd aezkd `ed ,'zUwUwe xiRpq,íeúñ`ly §Ÿ£¤¥§©¦§©§¤¤¨
.milkay minay mivwy oic dn ea yxtzpøîà ãçå,jtidl §©¨©

y bc xq`py ea xn`py ipyd weqtdyBì ïéà`ed zywywe xitpq ¥
d weqtdå ,LøBôîy bc xizny weqtd eli`Bì Lézywywe xitpq §¨§¥

d weqtd `ed,íeúñmilcbd mivwy ly mpic yxtzp `l epnny ¨
.milkd jeza

:`xnbd zxxan .mzwelgn z` zx`an `xnbdïàîc àîòè éàî©©§¨§©
øîàcy bc xizny oey`xd weqtdyBì Lézywywe xitpq`ed §¨©¥

d weqtd.LøBôî:`xnbd daiyneøzLî à÷c àeä dépéî ,Eì øîà §¨¨©§¦¥§¨¦§§
íéìkdf weqta ixdy ,milkay mivwy dxezd dxizd df weqta ± ¥¦

,'elk`z mze`' milgpae minia `ede dxdh ipniq el yiy lky xn`p
ok oi`y dn .xzen `ed dxdh ipniq el oi` m` mb milkay rnyn
digd ytp lkne' llkl dlik` xeqi`d z` aezkd jnq ipyd weqta
mind lk lr xn`p dlik` xeqi`dy rnyn dfne ,'mina xy`
weqtdn mby it lr s`e .yxetn oicd oi` df weqta okle ,mleray
yie llke hxte llk ea xn`p ixdy ,xeqi` oi` milkay x`ean ipyd
df oi` mewn lkn ,xeq` milgpe minil dnecd wxy jkn yexcl

.yxetnl aygp
.yxetnd `ed ipyd weqtdy xaeqd ly mrhd z` zx`an `xnbd

:`xnbd zxxanøîàc ïàîc àîòè éàîbc xqe`y ipyd weqtdy ©©§¨§©§¨©
yBì ïéàzywywe xitpqd `ed.LøBôî:`xnbd daiynàeä éàäc ¥§¨§©

éàäà çëBî÷cC`a oey`xd weqtdy giken df weqty meyn - §¨©©©§
.milky mivwy xizdléàäî éàcC,ecal oey`xd weqtdny -äåä §¦¥©§£¨

àðéîàyiyk dlik` xzid yi milgpae minia wxy xne` iziid ± £¦¨
la` ,zywywe xitpq mdldéì úéàc áb ìò óà íéìëaxitpq §¥¦©©©§¦¥

zywyweìeëéz àì énðxizdl `a weligdy epiide ,lk`z `l mb ± ©¦Ÿ¥
x`yd lk la` ,zywywe xitpq mdl yiy mze` z` milgpae minia

.xeq`
:dlila mixnz lyxky opql xqe``ped axì àì ,àðeä áø øîàétL ¨©©¨Ÿ¦§¥

àzøeàa àúééáöa àøëéL Lðéàxkyziaglziagnmc`wixei `l ± ¦¦¦§¨§¦§¨¨§§¨
,dlila miwc miywe mivra eppql ,mirlez mda miievny mixnz ly

yeygl yiy meynàqëì ìéôð øãäå àúééávî ìéòì Léøt àîìéc¦§¨¨¦§¥¦¦§¨¨§¨©¨¦§©¨
±letz jk xg`e ,xkyd z` mippqny miywl zrlez letz `ny

zrlezd cer lky s`y .z`f d`xi `l dlilae ,qekl miywdn
j` ,mina exvepy mivwy lr xeqi` oi`y meyn ,dxeq` dpi` ,xkya
uxy ziyrp `id ,miywd lr zvw dygxe xkydn d`viy xg`l

,ux`déåäå[`ed ixde-]õøàä ìò õøBMä õøL íeMî øáBò. §¨¥¥¦¤¤©¥©¨¨¤
dywn .milkay mind uxya mb ok yegp `l recn zxxan `xnbd

:`xnbdéëä éàlr yegxze zrlezd `vz `ny miyyeg ep`y ¦¨¦
,ux`d uxy meyn xq`ze ,ux`dénð àðîaz` mb xeq`p ± §¨¨©¦

yeygpy meyn ,ilka z`vnpy zrlezdàðîc àðôãì Léøt àîìc¦§¨¨¦§©§¨§¨¨
àðîì ìéôð øãäåilkd otec lr dygxe mindn d`vi `ny ± §¨©¨¦§¨¨

:`xnbd zvxzn .ilkl dxfg jk xg`e ,dxq`peíúä[ilka-]eðééä ¨¨©§
déúéáøotecl hrn z`vl ,mind uxy ly dlecib jxc `id jk - §¦¥

oiicr dyxit `ly ink zaygp `id jkle ,ekezl xefgle ,ilkd
miywl mixnz xkyn dyxity zrlez la` .zxzene mindn
meyn zxq`p `id okle ,dlecib jxc aygp epi` ,xkyd z` mippqny
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המשך בעמוד קיח

oifge` mipy` cenr fq sc ± oey`x wxtzereay

èøô ìèälk dia iaxze ,llke hxte llka mpece ,mdipia edpze ,mdl jenqd Ð

,zexea elit` hxtd oirka opiaxn ded `nw "elk`z" e`l i` ,jkld .hxtd oirk

`nw "elk`z" aizkc `zyd la` .rwxw iab lr oilcb min ody ikda hxtl encc

eaxzi`e .miraep min lk s` Ð oiraep min yxetn hxtd dn :ikd dil opiyxc Ð

eaxzi` `le ,el`k `xeqi`l oivirpe oivixg

.zexeaéáø éàîå."lk s`"c hxtd oirka Ð

èòéî éàîå.`z` ihernl hxt lkc Ð

'åëå ùøåôî èøôä äî àîéàålr s`c Ð

Ð cv cga `l` `hxtl dil inc `lc ab

.`wec `xza `llkc ,opiaxnåìëàú ïë íà
äéì éðäà éàî`l milk inp edi` e`la Ð

`l` .icina hxtl enc `l `dc ,ixqzin

`xninle ,`z` zexea ixynl "elk`z" ,e`l

oivirpe oivixg `l` hxtd oirka iaxz `lc

.oiccv ipya dil enccïéöéøçoikex` Ð

.mixvweïéöéòðoiyery oze` oebk ,oiagx Ð

.mibc ixaialàëôéà àîéàåopiqxb `l Ð

`pzc `zln xza `zrnyc `tiqa cr ,`kd

ax iac `pz iab `kd la` .l`rnyi iax iac

`dc ,diaze`l `kil ihxte illk yixcc

eda zi` hxtd oirk i`ne ,opira hxtd oirk

oivirpe oivixg witze `xeqi`l edpiaxzc?
íéîòô éúù íéîá íéîáipye li`ed Ð

mdixg`y hxt lihzyk ,oikenq zellkd

mpecz `ly `id dxeza dcn Ð mdipia

ikdlc ,herine ieaxa `l` hxte llka

`lc Ð `llkn `hxtl `pngx edpiblt

hrine daix oia `ki`e .hxte llka diyxcz

ied Ð hxte llk opiyxc ikc ,hxte llkl

dn `l` llka oi`e ,`llk ly eyexit hxt

jl oi` el dnecd xac elit`e ,hxtay

,hxtd xg` ipy llk jl llkyke .`iadl

ik la` .hxtl dil incc icin iiez`l ipd`

z` herind yxit `l Ð hrine daix opiyxc

lkd epnn rnyz `ly ,hrin `l` ,ieaxd

ded ipy ieax e`lae .el minecde df `l`

ieax ipd`e .`herinl dil incc lk opiaxn

ihernl `herin ipd`e ,ilin lk iiez`l ipy

wxta opiyxtn ikde .llk dil inc `lc icin

a,dn oixcdpq) "oicd xnbp"oilwqpd lk iab (

incc lk iziin dicegl herine ieaxc ,oilzp

,yixcin herine ieaxc meyne .ilin lka dil

iz`c ,zexea ixynl `nw "elk`z" jixhvi`

llka eli`c .`xeqi`l ieaixe herine ieaxa

,zexea eaxzn eed `l Ð dil opiyxc hxte

`pz xaqwc .`xizi "elk`z" jixhvi` `le

`lc ,`wec `nw `llk :l`rnyi iax iac

hxtl incc icin `l` `xza `llk iaxn

lirl oxn` inp ikde .oiraep epiidc ,cv lka

iax iac `pzl miabgc hxte llk iab [a,dq]

.iieaxl `xizi mrlq jixhvi`e ,cv lka inc `lc meyn ,hxte llkn jex` ey`x iaxzn `lc ,l`rnyiúåøòîå ïéçéù úåøåá èòéî èòéî éàîå`xizi "elk`z"` Ð

.dil ipd` i`n "elk`z" ok m` :`pwqna opixn`ck ,jinqàðà êåôéàå`ieaixe ,oivixg ixyinl "elk`z" `ni` ,hxtd oirk x`yk dizlinl aidi `nrh e`lc oeikc Ð

!zexea iieaxlïéøåöò ïäùmini `dc ,icina `xeqi`l enc `le .milkk oixevr `l` ,`eane `ven mdl oi`y Ð.aizk milgpeùøåôî éäå íåúñ éä:[a,eq] lirl opixn`c Ð

.yxetna xizde mezqa xizde li`edùøåôî åì ùémilgpe mini :lirl yixcck ,dxdh ipniq `la milk xizdl ,yxetn ixw zywywe xitpq el yia irzync `xw `edda Ð

.elk`z el oi` elit` Ð milka `d ,mixg` `le elk`z mze`c `edíéìë åøúùéî à÷ã àåä äéðéî,milgpe mini iab el oi` hrnnc ,"mze`"c herin` i`wc ,ziyixtck Ð

el oi` xy` lk :oxn`ck ,dipin exzyinc inp lirl oxn`c ,el oi`a irzyinc i`xw la` .hirni` `l milkac `linne ,el oi`y `le Ð "elk`z mze` milgpae" aizkck

xy` digd ytp lkc llkl `l` ,`hxtl `kinq `l "elk`z `l" zxdf`c meyn ,i`d ilek milk xzidl yxetn ied `l Ð elk`z milka `d ,elk`z `l milgpae minia

xg` dfl df oikenq zellk ipy `ki` inp dicicac ,llke hxte llka dil opiyxcc `ed op` `l` .xdf` milka elit` mleray zenin lkac ith rnyne ,elk`z `l mina

.'ebe "digd ytp lkne mind uxy lkn milgpae minia" aizkc ,hxtdêéàäà çëåîã àåä éàäã.`z` milk ixynlc ,el yic `xw Ðàðéîà äåä êéàäî éàãmilgpa Ð

.`xzidn `le edpihrn `xeqi`n Ð milkl edpihrn ikc dilr ilbe ,el oi`c milgpae minia `z`e .elk`z `l mze` elit` Ð milka `d ,elk`z mze`éôùìoeyl Ð

.ilk l` ilkn wixen oeyl ,(`,q `rivn `aa) [exiagl :zeidl jixv] `xngl oii dteydàøëéù.mirlez oda oiievne ,`ed mixnz ly Ðàúééáöáeze` oippqny ,iaiv Ð

.miwc miywe mivr jxcàúøåàámind zrleze .miywl xkyd on dzvi `ly xaq `di dp`xiyk xgnle ,ilkl letz myne ,dp`xi `l miywd lr zrlez letz m`y Ð

.oxn`ck zxzenõøàä ìò õøåùä õøù íåùî øáò÷å.ux`d uxy ziyrp oiywd lr zvw dklde dygxc oeikc Ðäéúéáø åðééä.`id mind on dyxit `ly inke Ð

ïéùåçáé.oii ly zetzxna ze`vnpd oiwc oiyezi oink Ð
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íéîámeyn :qxhpewa yxit Ð hrine daix `l` hxte llk df oi` minrt ipy mina

,zexrne oigiy zexea ixyinl `nw "elk`z" jixhvi` ,yixcn herine ieaxac

`le ,zexea iaxzn ded `l Ð opiyxc hxte llk eli`c .xeq`c ieaxe herine ieaxa ez`c

opiaxn `le ,`wec `nw `llk :l`rnyi iax iac `pz xaqwc .`xizi "elk`z" jixhvi`

,hxtl cv lka dil incc icin `l` `xza llka

lirlc `ibeqc ,xnel jixve .oiraep epiidc

jixhvi` ikd elit`e ,llke hxte llk yixcc

,zexrne oigiy zexea xizdl "elk`z"l dil

zexea eaxzn eede ,`wec `xza `llk :xaqw

,cv cga `l` enc `lc ab lr s` zexrne oigiy

i` :jixt ike .rwxw iab lr milcbd min mdy

,rwxw iab lr milcbd min yxetn hxtd dn

Ð `xeqi`l zexrne oigiy zexea elit` iaxe

opirae ,`wec `nw `llk xaqw :iiepyl ivn ded

,uxznw zn`d `l` .cv lka dil incc cr

,`zyde .`ziixaa lirl edl yixcw "elk`z"nc

`ibeq `zln jda icin ibilt `l df yexitl

yie .`kdc l`rnyi iax iac `pze lirlc

jeti`e :jenqa jixt ikc ,denzl:ipyne !`p`

mdy `xizdl zexrne oigiy zexea ip` daxn

?oixevr llk xikfdl il dnl ,milkk oixevr

oivixg iieaxl dil irai`c xninl dil dedc

minik miraep mdy itl `xeqi`l ith oivirpe

`kdc oivirpe oivixg jpdc ,d`xp jkl !milgpke

,oiraep oi`c oeik :jixt ikdle .oiraep oi`a ixii`

oivixg il dn zexrne oigiy zexea il dn

oi`y ab lr s` ,oivirpe oivixgc ,ipyne ?oivirpe

mixevr oi`y ,milgpe minil ith enc Ð oiraep

mixevr zexrne oigiy zexea la` .milkk

o`nl ,`zyde .`xizdl `xaq ikdle ,milkk

oivirpe oivixg daxn Ð hrine daix yixcc

iwen "elk`z"c `xizde ,`xeqi`l oiraep oi`y

yixcc o`nl la` .zexrne oigiy zexeaa dl

`xizdl "elk`z"n daxn ,ihxte illk lirl

oeik ,milkk mixevr oi`y oivirpe oivixg elit`

.miraep opi`c
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קלי oifge` mipy` cenr fq sc ± oey`x wxtzereay

èøô ìèälk dia iaxze ,llke hxte llka mpece ,mdipia edpze ,mdl jenqd Ð

,zexea elit` hxtd oirka opiaxn ded `nw "elk`z" e`l i` ,jkld .hxtd oirk

`nw "elk`z" aizkc `zyd la` .rwxw iab lr oilcb min ody ikda hxtl encc

eaxzi`e .miraep min lk s` Ð oiraep min yxetn hxtd dn :ikd dil opiyxc Ð

eaxzi` `le ,el`k `xeqi`l oivirpe oivixg

.zexeaéáø éàîå."lk s`"c hxtd oirka Ð

èòéî éàîå.`z` ihernl hxt lkc Ð

'åëå ùøåôî èøôä äî àîéàålr s`c Ð

Ð cv cga `l` `hxtl dil inc `lc ab

.`wec `xza `llkc ,opiaxnåìëàú ïë íà
äéì éðäà éàî`l milk inp edi` e`la Ð

`l` .icina hxtl enc `l `dc ,ixqzin

`xninle ,`z` zexea ixynl "elk`z" ,e`l

oivirpe oivixg `l` hxtd oirka iaxz `lc

.oiccv ipya dil enccïéöéøçoikex` Ð

.mixvweïéöéòðoiyery oze` oebk ,oiagx Ð

.mibc ixaialàëôéà àîéàåopiqxb `l Ð

`pzc `zln xza `zrnyc `tiqa cr ,`kd

ax iac `pz iab `kd la` .l`rnyi iax iac

`dc ,diaze`l `kil ihxte illk yixcc

eda zi` hxtd oirk i`ne ,opira hxtd oirk

oivirpe oivixg witze `xeqi`l edpiaxzc?
íéîòô éúù íéîá íéîáipye li`ed Ð

mdixg`y hxt lihzyk ,oikenq zellkd

mpecz `ly `id dxeza dcn Ð mdipia

ikdlc ,herine ieaxa `l` hxte llka

`lc Ð `llkn `hxtl `pngx edpiblt

hrine daix oia `ki`e .hxte llka diyxcz

ied Ð hxte llk opiyxc ikc ,hxte llkl

dn `l` llka oi`e ,`llk ly eyexit hxt

jl oi` el dnecd xac elit`e ,hxtay

,hxtd xg` ipy llk jl llkyke .`iadl

ik la` .hxtl dil incc icin iiez`l ipd`

z` herind yxit `l Ð hrine daix opiyxc

lkd epnn rnyz `ly ,hrin `l` ,ieaxd

ded ipy ieax e`lae .el minecde df `l`

ieax ipd`e .`herinl dil incc lk opiaxn

ihernl `herin ipd`e ,ilin lk iiez`l ipy

wxta opiyxtn ikde .llk dil inc `lc icin

a,dn oixcdpq) "oicd xnbp"oilwqpd lk iab (

incc lk iziin dicegl herine ieaxc ,oilzp

,yixcin herine ieaxc meyne .ilin lka dil

iz`c ,zexea ixynl `nw "elk`z" jixhvi`

llka eli`c .`xeqi`l ieaixe herine ieaxa

,zexea eaxzn eed `l Ð dil opiyxc hxte

`pz xaqwc .`xizi "elk`z" jixhvi` `le

`lc ,`wec `nw `llk :l`rnyi iax iac

hxtl incc icin `l` `xza `llk iaxn

lirl oxn` inp ikde .oiraep epiidc ,cv lka

iax iac `pzl miabgc hxte llk iab [a,dq]

.iieaxl `xizi mrlq jixhvi`e ,cv lka inc `lc meyn ,hxte llkn jex` ey`x iaxzn `lc ,l`rnyiúåøòîå ïéçéù úåøåá èòéî èòéî éàîå`xizi "elk`z"` Ð

.dil ipd` i`n "elk`z" ok m` :`pwqna opixn`ck ,jinqàðà êåôéàå`ieaixe ,oivixg ixyinl "elk`z" `ni` ,hxtd oirk x`yk dizlinl aidi `nrh e`lc oeikc Ð

!zexea iieaxlïéøåöò ïäùmini `dc ,icina `xeqi`l enc `le .milkk oixevr `l` ,`eane `ven mdl oi`y Ð.aizk milgpeùøåôî éäå íåúñ éä:[a,eq] lirl opixn`c Ð

.yxetna xizde mezqa xizde li`edùøåôî åì ùémilgpe mini :lirl yixcck ,dxdh ipniq `la milk xizdl ,yxetn ixw zywywe xitpq el yia irzync `xw `edda Ð

.elk`z el oi` elit` Ð milka `d ,mixg` `le elk`z mze`c `edíéìë åøúùéî à÷ã àåä äéðéî,milgpe mini iab el oi` hrnnc ,"mze`"c herin` i`wc ,ziyixtck Ð

el oi` xy` lk :oxn`ck ,dipin exzyinc inp lirl oxn`c ,el oi`a irzyinc i`xw la` .hirni` `l milkac `linne ,el oi`y `le Ð "elk`z mze` milgpae" aizkck

xy` digd ytp lkc llkl `l` ,`hxtl `kinq `l "elk`z `l" zxdf`c meyn ,i`d ilek milk xzidl yxetn ied `l Ð elk`z milka `d ,elk`z `l milgpae minia

xg` dfl df oikenq zellk ipy `ki` inp dicicac ,llke hxte llka dil opiyxcc `ed op` `l` .xdf` milka elit` mleray zenin lkac ith rnyne ,elk`z `l mina

.'ebe "digd ytp lkne mind uxy lkn milgpae minia" aizkc ,hxtdêéàäà çëåîã àåä éàäã.`z` milk ixynlc ,el yic `xw Ðàðéîà äåä êéàäî éàãmilgpa Ð

.`xzidn `le edpihrn `xeqi`n Ð milkl edpihrn ikc dilr ilbe ,el oi`c milgpae minia `z`e .elk`z `l mze` elit` Ð milka `d ,elk`z mze`éôùìoeyl Ð

.ilk l` ilkn wixen oeyl ,(`,q `rivn `aa) [exiagl :zeidl jixv] `xngl oii dteydàøëéù.mirlez oda oiievne ,`ed mixnz ly Ðàúééáöáeze` oippqny ,iaiv Ð

.miwc miywe mivr jxcàúøåàámind zrleze .miywl xkyd on dzvi `ly xaq `di dp`xiyk xgnle ,ilkl letz myne ,dp`xi `l miywd lr zrlez letz m`y Ð

.oxn`ck zxzenõøàä ìò õøåùä õøù íåùî øáò÷å.ux`d uxy ziyrp oiywd lr zvw dklde dygxc oeikc Ðäéúéáø åðééä.`id mind on dyxit `ly inke Ð

ïéùåçáé.oii ly zetzxna ze`vnpd oiwc oiyezi oink Ð
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íéîámeyn :qxhpewa yxit Ð hrine daix `l` hxte llk df oi` minrt ipy mina

,zexrne oigiy zexea ixyinl `nw "elk`z" jixhvi` ,yixcn herine ieaxac

`le ,zexea iaxzn ded `l Ð opiyxc hxte llk eli`c .xeq`c ieaxe herine ieaxa ez`c

opiaxn `le ,`wec `nw `llk :l`rnyi iax iac `pz xaqwc .`xizi "elk`z" jixhvi`

,hxtl cv lka dil incc icin `l` `xza llka

lirlc `ibeqc ,xnel jixve .oiraep epiidc

jixhvi` ikd elit`e ,llke hxte llk yixcc

,zexrne oigiy zexea xizdl "elk`z"l dil

zexea eaxzn eede ,`wec `xza `llk :xaqw

,cv cga `l` enc `lc ab lr s` zexrne oigiy

i` :jixt ike .rwxw iab lr milcbd min mdy

,rwxw iab lr milcbd min yxetn hxtd dn

Ð `xeqi`l zexrne oigiy zexea elit` iaxe

opirae ,`wec `nw `llk xaqw :iiepyl ivn ded

,uxznw zn`d `l` .cv lka dil incc cr

,`zyde .`ziixaa lirl edl yixcw "elk`z"nc

`ibeq `zln jda icin ibilt `l df yexitl

yie .`kdc l`rnyi iax iac `pze lirlc

jeti`e :jenqa jixt ikc ,denzl:ipyne !`p`

mdy `xizdl zexrne oigiy zexea ip` daxn

?oixevr llk xikfdl il dnl ,milkk oixevr

oivixg iieaxl dil irai`c xninl dil dedc

minik miraep mdy itl `xeqi`l ith oivirpe

`kdc oivirpe oivixg jpdc ,d`xp jkl !milgpke

,oiraep oi`c oeik :jixt ikdle .oiraep oi`a ixii`

oivixg il dn zexrne oigiy zexea il dn

oi`y ab lr s` ,oivirpe oivixgc ,ipyne ?oivirpe

mixevr oi`y ,milgpe minil ith enc Ð oiraep

mixevr zexrne oigiy zexea la` .milkk

o`nl ,`zyde .`xizdl `xaq ikdle ,milkk

oivirpe oivixg daxn Ð hrine daix yixcc

iwen "elk`z"c `xizde ,`xeqi`l oiraep oi`y

yixcc o`nl la` .zexrne oigiy zexeaa dl

`xizdl "elk`z"n daxn ,ihxte illk lirl

oeik ,milkk mixevr oi`y oivirpe oivixg elit`

.miraep opi`c
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`oifgeקלב mipya cenr fq sc ± oey`x wxtzereay

äéáàáoeikc .lek`l zrlezd dxeq`e ,`id ux`d uxy ,zxaegn dcera Ð

.rwxw iab lr zkldnk ied Ð rwxwa zxaegn `ide zeyiwd jeza zkldnc

.xie`l `vzy cr ,zxzen Ð o`kn xg`l drilzd la`íéùãòáù ïéæéæ àéöåäì
.dycrd jeza `l` ,oivxey ux`d lr e`lc ,mixzenc Ðïéæéæ.y"pevek* Ð

.ony oifif miycray `l` ,od oiyezi oinke

ïéñéìë.frla y"`xciv** ziphw oin Ð

úåáøì ìë êãéà àéðúå.ixiq`c Ðàøéôá
.onvr mixnz erilzdy Ðäéáàá àäåÐ

.l`enyc `zriqe ,ixiq`éãéàå éãéà
äéáàá,dia`a inp Ð ixyc `d ,xnelk Ð

uxy e`l xie`l `wtp `lc dnk lkc

.diriiqz `le ,`id ux`däúîå äùøéôÐ

ixacl `ixyc ,dzyilz xg`l zrlznd

`le ux`l ixtd jezn dyxit ,lkd

.dzlitpa cin dzny ,dygixåäîin Ð

lr uxey" e`l Ð dkld `lc oeik :opixn`

dvixy opira `l `nlc e` ,`ed "ux`d?
.rprpne ygex epiid "uxey"åäî äúö÷î

dlek opira `nlc e` ,dlekk `ied in Ð?
íìåòä øéåàìyxit Ðyelz ixtd on d

eita dhlw ux`l ribdy mcewe ,xie`l

dzne dyxit :xnel ivniz m` .drleal

la` ,yegxl die`x dpi`c meyn Ð zxzen

.`l Ð yegxl die`xc digåäî äøîú ââì
epiid :opixn` in .dbbl dyxit dkezn Ð

xg` xac iab lr uxeyk `nlc e` ,diziax

incåäî äúðéòøâ ââì ?xnel ivnz m` Ð

dzpirxb bb ,`ed xg` xack dxnz bbl

edn?.milcb od ixtd ipirxbn mirlez lk

åäî äøîúì äøîúî,dab lr uxy `le Ð

epiid e`lc oeik :opixn` in .ef lr efn `l`

xie` `nlc e` ,dia `pixw uxey Ð DO ¦̀¨

opira mlerd?.edl ira oiyelza edleke

éðàé÷å÷.d`ixaye cakay mirlez Ð

åúà àîìòîmr dndad ozrlay Ð

.ux`d lr evxy ozlgze ,milke`däðéî
éìáâod dnvr dndad on .ilcb oeyl Ð

.edpip ux`d uxy e`le ,oilcbíééð íðéî
äééñåàá äéì éìééòådpyi dndadyk Ð

,cake d`ix dpwl myne ,dnhega miqpkp

.irxd zia jxc igkzyn `l jkldéðøãÐ

oihiytnyk xyal xer oia mi`vnpd mirlez

.y"iiliaxb* frlae ,dndadéøéñàÐ

.dinwl yxtn `nrheéøù éøååëã`nrhe Ð

.`piax yxtnckéì òìáàjeza ,ixeekc Ð

.ma uew`e d`x` `ly ,mze` ipz mibcd

àéøúùî äèéçùácr dkeza elcby el`e Ð

,igd on xa` xeqi`n e`a dhgyp `ly

ixdy ,edcicl `ipd` `l dndad zhigye

lilyc ab lr s`e .onvrl zeig mdl yi

"elk`z dndaa lkn" Ð en` zhigya xzen

.iniiw ediixeqi`a `kd la` ,[`,hq oileg] onwl ol `wtpìåùìéù.dty`a oi`vnpd ode ,od ygpk dkex` zrlez Ðúéùåôç.i"heaxwyi`** Ðìãð"milbx d`n" Ðoixew

.elàåä øåäè âã.yxtnck ,zywywe xitpq el yi ixdy Ðíéðâî é÷éôà.mipibn wfeg Ðíéù÷ù÷ åìà.wgeca ea minezge mixebqd Ðùøç éãåãç åéúçúmicecig Ð

.miyxg lyíéøéôðñ åìàenewna Ð "qxg icecg eizgz" :ixen oeyl `xwc dihyt .ezgixta edeakri `ly ocega mind z` rwea `ed odae ,oiqxgk oikzgne micecgy Ð

.yny ixexdf
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à÷éãepiaxe l`pzp epiaxe mz epiax wcwcn o`kn Ð mizif ixwiray zrlez ipzwc inp

.dxeq` dia`a drilzdy zeyiw :xn`c l`enyk dkld oi`c ,xy` oa wgvi

oiwxita lirl `tt ax xn`cn ,l`enyk wqet i`g` axc zezl`yae zelecb zekldae

,dxeq` dia`a drilzdy zeyiw :l`eny xn`c `d ,`ped axcn dpin rny :(`,gp oileg)

it lr s` .ixy igxi xqixz xza `ckc ixnz ipd

`lc `ziixad on weic o`k dyer cenlzdy

yi inp l`enyl la` .dxe`kl epiid Ð l`enyk

epiid Ð mizif ixwiray zrlezc ,yxtle ayiil

elit` ,edine .oxwira oixaegn ocera mizifay

y"i`et oixewy oilet oze` xeq`l oi` ,l`enyl

okeza oi`vnpyk ,m"iee`y oixewy ivnige ,frla

oiyegai ly zeclez zlgzae ,oiyegai oebk

dtilwd oixiqnyke ,uegan zxgyn dtilwd

`le ,oxqe`l oi` Ð dizgz oiyegaid mix`yp

onf lk "ux`d lr uxeyd uxyd" meyn ixqzn

[`,gp] lirl yxit qxhpewa mbe .dygix `ly

oeik :dxeq` dia`a drilzdy zeyiw iab

zxaegn `ide zeyiwd jeza zrlezd zkldnc

.rwxw iab lr zkldnk `ied Ð rwxwa

éðàé÷å÷mirlez :qxhpewd yxit Ð ixiq`

epiaxl `iywe .d`ixaye cakay

dil iywz Ð ixyc `pyil jci`lc ,mz

zeaxl "evwyz mzlap z`e"c jenqac `ziixan

`l` !ilcb `w dpinc ab lr s` ,dndaay mipxc

:xn`c `de .`kd ixii` mibcac ,mz epiax xne`

ik mibca ogky` Ð `iqe`a dil liir miip ik

`aa) "dpitqd z` xkend" wxta `peeb i`d

`edd `pifg :dpg xa xa dax xn`c (a,br `xza

.diiqe`a `pih dil `liire dazic `xeek

úåáøìwetize :xn`z m`e Ð dndaay mipxc

`vne dndad hgey` dedc icin ,ixiq`c dil

`l dizilc meyn `xiq`c ,dpei zenc da

xaer ip`yc :xnel yie !zeqxta `le dqxta

dil zile ,ixzyi` "dnda lke"c `xwnc meyn

lke"c `xwac ,zeqxt `ki`c `kid `l` ixynl

Ð dndaay mipxc la` .dqxt aizk "dnda

iaiygc opixn` dede ,dnvr xyad on oi`xap

,zeilkd one leghd on jzegl inc `le .xyak

(`,hq) onwl ixiq`e ,oexqg `ki` mzdc

xqgp `l `kd la` .dxqg `le dnly "dze`"n

.xac
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äéaàa¯àîéì ."õøàä ìò õøMä õøMä" íeMî äøeñà §¦¤¨£¨¦©¤¤©Ÿ¥©¨¨¤¥¨
"õøàä ìò" :àãç éðúc ,déì òéiñî¯ïéæéfä úà àéöBäì §©©¥§¨¥£¨©¨¨¤§¦¤©¦¦

úòìBúå ,íéñéìkaL íéLeziä úàå ,íéLãòaL¤¨£¨¦§¤©©¦¤©§¦¦§©©
õøMä õøMä ìk" :Cãéà àéðúå ;úBøâBøbaLå íéøîzaL¤©§¨¦§¤©§¨§©§¨¦¨¨©¤¤©Ÿ¥

"õøàä ìò¯éøwéòaLå íéúéæ éøwéòaL úòìBz úBaøì ©¨¨¤§©©©¤§¦§¥¥¦§¤§¦§¥
àäå ,àøéôa éãéàå éãéà ,åàì éàî .íéðôâ¯àäå ,äéaàa §¨¦©¨¦¦§¦¦§¥¨§¨§¦¤¨§¨

¯?äéaàa àlL¯,àéL÷ àìå ,äéaàa éãéàå éãéà ,àì ¤Ÿ§¦¤¨¨¦¦§¦¦§¦¤¨§¨©§¨
àä¯àä ,àøéôa¯:éðú÷c ,éîð à÷éc .àôeb àðìéàa ¨§¥¨¨§¦¨¨¨©§¨©¦§¨¨¥

.dpéî òîL ,íéðôâ éøwéòaLå íéúéæ éøwéòaL úòìBz©©¤§¦§¥¥¦§¤§¦§¥§¨¦§©¦¨
øéåàì ?eäî ,dúö÷î ?eäî ,äúîe äLøt :óñBé áø éòä¥©¥¨§¨¥¨©¦§¨¨©©£¦
ââì ?eäî ,äøîz ââì :éLà áø éòa .e÷éz ?eäî ,íìBòä̈¨©¥¨¥©©¦§©§¨¨©§©

.e÷éz ?eäî ,äøîúì äøîzî ?eäî ,dúðéòøbáø øîà ©§¦¨¨©¦§¨¨¦§¨¨©¥¨©©
àîòè éàî ,éøéñà éðàé÷e÷ :éãéà áøc déøa úLL¯ ¥¤§¥§©¦¦§©¥£¦¦©©§¨

é÷úî .eúà àîìòî,eúà àîìòî éà :éLà áø dì ó ¥¨§¨¨©§¦¨©©¦¦¥¨§¨¨
àLéL áø øîà ,éøîàc àkéà !éòéøä úéa Cøc eçkzLéì¦§©§¤¤¥¨¥¦¦¨§¨§¦¨©©¥¨

àîòè éàî ,eøL éðàé÷e÷ :éãéà áøc déøa¯.éìáb dépéî §¥§©¦¦§©¥¨©©§¨¦¥¨§¦
eúà à÷ àîìòî éàc ,àèéLt :éLà áø øîà¯eçkzLéì £©©©¦§¦¨§¦¥¨§¨¨¨¦§©§

?àîòè éàî ,éøéñà éðàé÷e÷ :àúëìäå !éòéøä úéa Cøc¤¤¥¨¥¦§¦§§¨§©¥£¦¦©©§¨
àøNác éðøc .íéòìBz dééñeàa déì éìééòå ,íééð íðéî¯ ¥¨¨¥§¨§¦¥§§¥¨¦©§¥§¦§¨

éøååëc ,éøéñà¯òìáà :dénéàì àðéáø dì øîà .ïééøL £¦¦§©§¥©§¨£©¨¨¦¨§¦¥©§©
àçà áøc déøa àiLøLî áø déì øîà .ìeëéà àðàå éì¦©£¨¥£©¥©§¨§¦¨§¥§©©¨
"eöwLz íúìáð úàå" :àéðúc àäî àðL éàî :àðéáøì§¨¦¨©§¨¥¨§©§¨§¤¦§¨¨§©¥

¯éëä :déì øîà ?äîäaaL íéðøcä úà úBaøì§©¤©§¨¦¤©§¥¨£©¥¨¦
äîäa !?àzLä¯àìcî ,éðäå ;àéøzLîc àeä äèéçLa ¨§¨§¥¨¦§¦¨§¦§©§¨§¨¥¦§¨

äèéçL eäì àépäî à÷¯íéâc ìáà .ïîéi÷ eäééøeqéàa ¨§©§¨§§¦¨§¦©§©§¨£¨¨¦
¯ïìáb à÷ ék éðäå ,éøzLéî àîìòa äôéñàa¯àøzéäa ©£¦¨§¨§¨¦§§¦§¨¥¦¨¨§¨§¥¥¨

.ïìáb à÷"ïBçb ìò CìBä" :ïðaø eðz¯"ìk" ,Lçð äæ ¨¨§¨¨©¨©¥©¨¤¨¨Ÿ
¯ìéMä úBaøìì äîBcä úàå ìeLìéL"òaøà ìò" ,ìeL §©©¦§§¤©¤§¦§©©§©
¯"CìBä ìk" ,áø÷ò äæ¯úàå úéLetéçä úà úBaøì ¤©§¨Ÿ¥§©¤©¦¦§¤

"íéìâø äaøî" ,úéLetéçì äîBcä¯"ìk ãò" ,ìãð äæ ©¤§¦¦©§¥©§©¦¤¨¨©¨
¯éaø ,àéðz .äîBcì äîBcä úàå äîBcä úà úBaøì§©¤©¤§¤©¤©¤©§¨©¦

ïúéåì :øîBà úé÷ñîøec ïa éñBé¯éãecç åézçz" ,"íépâî é÷éôà äåàâ" :øîàpL ,àeä øBäè âc ¥¤§©§¦¥¦§¨¨¨¨¤¤¡©©£¨£¦¥¨¦¦©§¨©¥
"íépâî é÷éôà" ,"Nøç¯"Nøç éãecç åézçz" ,BaL íéO÷N÷ elà¯.ïäa çøBtL ïéøétðñ elà ¨¤£¦¥¨¦¦¥©§©¦¤©§¨©¥¨¤¥§©¦¦¤¥©¨¤
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חולין. פרק שלישי - אלו טריפות דף סז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc oileg(iying meil)

äéáàazrlezd ,zxaegn dcera -äøeñà,dlik`aíeMîxeqi` §¨¦¨£¨¦
weqtdn cnlpd mivxy zlik`(`n `i `xwie)lke'ìò õøMä õøMä §¨©¤¤©Ÿ¥©

õøàä,'lk`i `l `Ed uwWlr dvxyd dkixvd dxezdy s`e ¨¨¤¤¤Ÿ¥¨¥
xaegnd `eyiwa dvxyy oeikn j` ,zeyiwa dvxy `ide ,ux`d
rilzd `eyiwd m` la` .ux`d lr dvxy eli`k df ixd ,ux`l
.xie`l `vzy cr dlik`a zxzen zrlezd ,ux`dn ylzpy xg`l

:l`eny ly epicl di`x `iadl dvex `xnbddéì òéiñî àîéì- ¥¨§©©¥
,l`eny ly epicl `ziixan di`x yiy xn`p m`dàãç éðúc- §¨¥£¨

weqta xn`p ,zg` `ziixaa epipyy(my)uxXd uxXd lke'ìò §¨©¤¤©Ÿ¥©
õøàä`l `Ed uwW,xeq` ux`d lr uxeyd wxy rnyne ,'lk`i ¨¨¤¤¤Ÿ¥¨¥

àéöBäì[xeqi`d on hrnl-]íéLãòaL ïéféfä úàmiyezi oin - §¦¤©¦¦¤©£¨¦
,miycra miievndíéñéìëaL íéLeziä úàå,ziphw oin -úòìBúå §¤©©¦¤¦§¥¦§©©

úBøâBøâaLå íéøîúaLel` mivxy ipiny ,[zeyaid mip`zay±] ¤¦§¨¦§¤¦§§
.ux`d lr evxy `ly meyn ,mixzenCãéà àéðúå`ziixaae - §©§¨¦¨

weqta xn`p ,epipy zxg`(my)e'õøàä ìò õøMä õøMä ìkuwW §¨©¤¤©Ÿ¥©¨¨¤¤¤
yi 'lk' xn`py dnne ,'lk`i `l `EdúBaøìmbyéøwéòaL úòìBz Ÿ¥¨¥§©©©¤§¦§¥

íéðôâ éøwéòaLå íéúéæ.dxeq` ¥¦§¤§¦§¥§¨¦
`ziixady ,el` mirlez ipin ipy oia lcadd dn `xnbd zxxan

:zxqe` dipyd `ziixade ,zxzn dpey`xdåàì éàîoi` m`d ± ©¨
c ,jk weligdàøéôa éãéàå éãéàxaecn zeziixad ipyay ± ¦¦§¦¦§¥¨

,mnvr zexitd e` zeiphwd erilzdaäéaàa àäå`ziixad - §¨§¦¤¨
mixaegn mdyk erilzdy miapre mizifa zxacn dxq`y dipyd
zexity l`eny ixacke ,dxq` jkle ,ux`l xaegnd oli`l

,mixeq` erilzdy mixaegnäéaàa àlL àäåixade -`zi §¨¤Ÿ§¦¤¨
.rwxwdn eylzpy xg`l erilzda zxacn dxizdy dpey`xd

:`xnbd dgecàìxnel xyt`y meyn ,l`enyl di`x oi` o`kn - Ÿ
cäéaàa éãéàå éãéàz`vnpy zrleza mixacn zeziixad ipy ± ¦¦§¦¦§¦¤¨

epi` rilzdy xaegn ixty micen mdipye ,rwxwl xaegnd ixta
.l`eny lr zwleg `ziixade ,xzene uxeyd uxy llkaàéL÷ àìå§Ÿ©§¨

c meyn ,zeziixad ipy oiay zexizqdàøéôa àä`ziixad ± ¨§¥¨
,erilzdy zexita zxacn dxizdyàôeb àðìéàa àä`ziixade ± ¨§¦¨¨¨

.rilzdy envr oli`a zxacn dxq`y
:`xnbd dgikenénð à÷éc,`ziixad oeyln wiecn mb jk ±,éðz÷c ©§¨©¦§¨¨¥

,íéðôâ éøwéòaLå íéúéæ éøwéòaL úòìBzzrlezdy rnyne ©©¤§¦§¥¥¦§¤§¦§¥§¨¦
:`xnbd dwiqn ,ixta `le envr oli`a z`vnpdpéî òîLok` - §©¦¨

mirleza `le zepli`ay mirleza zxacn `ziixady gken
.zexitay

:sqei ax wtzqdy zewitq dyly d`ian `xnbd,óñBé áø éòä¥©¥
y zrlezäLøtyelz ixtnäúîemcew ,ux`d lr dzlitpa cin ¥§¨¥¨

,zkll dwitqdy,eäîllka dpi` ,ux`d lr dkld `ly oeik m`d ©
,yegxl die`x dzide ux`l dltpy oeik e` ,zxzene ux`d uxy
dzne ux`l dlek dltpay xnel ivnz m` ,wtzqd cere .dxeq`

wx la` ,ixtn dyxita oicd dn ,dvxy `ly s` zxq`pdúö÷î¦§¨¨
,dzne ux`l ribd,eäîe` ,ux`l ribd dlek eli`k dxq`p m`d ©

m` ,wtzqd cere .dxq`p `l dzvwn `l` ux`l ribd `ly oeik
vwn ribd m` mby xnel ivnzdyxita oicd dn ,dxeq` ux`l dz

ixtníìBòä øéåàìmc` dhlw xie`a dcerae ,ux`l llk ribd `le ©£¦¨¨
,dig dcera drleal,eäî`l ,ux`l llk ribd `ly oeikn `ny ©

:sqei ax ly zewitqd lk lr `xnbd dwiqn .dxq`p.e÷éz¥
:iy` ax wtzqdy zewitq dyly d`ian `xnbd,éMà áø éòä¥©©¦

xnzd ixtn dyxity zrlez,eäî ,äøîz ââìdlecib jxc df m`d §©§¨¨©
cere .dxq`pe xg` xac iab lr dvixy aygp dfy e` ,dxq`p `le
lr dvixyk df ixd ,xnzd bbl dyxity xn`z m` elit` ,wtzqd

ixtd oirxbn dyxit ,dxeq`e xg` xac iab,eäî ,dúðéòøb ââì§©©§¦¨¨©
`l dfy e` ,dxq`pe xg` xac iab lr dvixyk aygp df mb m`d
d`viy zrlez ,wtzqd cere .dlik`a zxzene ,dvixyk aygp

äøîzîda dxvepy efäøîúì,zxg`,eäî`ly oeikn m`d ¦§¨¨¦§¨¨©
`ny e` ,dxeq`e dvixyk df ixd da dxvepy xnzd jeza z`vnp

,ipyl cg` micenv mixnzd ipyyke ,mlerd xie`l `vzy jixv
dvxyy aygp df oi` mlerd xie`a xearl ilan ipyl cg`n dxare

:iy` ax ly zewitqd lk lr `xnbd dwiqn .ux`d lr.e÷éz¥
:dnda ly d`ixae caka mi`vnpd mirlez ipic zxxan `xnbd

c déøa úLL áø øîàéðàé÷e÷ éãéà áøcakay mirlez - ¨©©¥¤§¥§©¦¦§¨¥
dnda ly d`ixayeéøéñà:`xnbd zxxan .dlik`aàîòè éàî £¦¥©©§¨

c meyn :`xnbd daiyn ,ux`d lr evxy `l ixde mixeq`àîìòî¥¨§¨
eúàxg`l uegan eribd `l` dndaa exvep `l elld mirlez - ¨

dywn .exq`pe ,dlk`n mr mze` drla dndade ,ux`d lr evxyy
:`xnbdé÷úîéMà áø dì ó,zyy ax lreúà àîìòî éàm` - ©§¦¨©©¦¦¥¨§¨¨

,dlk`y lke`d mr dl e`a el` mirlezéòéøä úéa Cøc eçkzLéì¦§©§¤¤¥¨¥¦
dgked df ixd ,my mpi`e xg`ne ,dndad illba mze` `evnl did ±

.mixzene ,da exvep `l` dlk`y lke`dn e`a `ly
éðàé÷e÷ ,éãéà áøc déøa àLéL áø øîà ,éøîàc àkéàmirlez - ¦¨§¨§¥¨©©¦¨§¥§©¦¦§¨¥

d`ixaye cakayeøL:`xnbd zxxan .dlik`l mixzen -éàî ¨©
àîòèc meyn :`xnbd daiyn ,dlik`l mixzenéìáb dépéî± ©§¨¦¥¨§¥

zl`ey .ux`d lr evxy `l mlerne ,da exvep elld mirlezd
:`xnbdàèéLt éMà áø øîà`yiy ax did `le heyt df oic ± ¨©©©¦§¦¨

meyn ,exne`l jixvúéa Cøc eçkzLéì ,eúà à÷ àîìòî éàc§¦¥¨§¨¨¨¦§©§¤¤¥
,éòéøälke`dn e`a `ly dgked df ixd ,my mpi`e xg`ne ¨¥¦

.mixzen mdy heyte ,da exvep `l` ,zlke` dndady
:`xnbd dwiqnéøéñà éðàé÷e÷ àúëìäå:`xnbd zxxan .dlik`a §¦§§¨§¨¥£¦¦
àîòè éàî`le da exvepy giked iy` ax ixde ,dlik`a mixeq` ©©§¨

:`xnbd daiyn .mxizdl yie ,ux`d lr evxydéì éìééòå íééð íðéî¥©¨¥§¨§¥¥
dééñeàaexar myne ,dnhega eqpkp dpyi dndadyk `ny - §§¥

illba mpi` ,ux`d lr evxye uegan e`ay s` okle ,cakle d`ixl
.dndad

zxne` .mibce zendaa mi`vnpd mirlez ly mpic zxxan `xnbd
:`xnbdéðøc íéòìBz,xyal xerd oia mi`vnpd mirlez -àøNác ¨¦©§¥§¦§¨

dndaa ±éøéñà,dlik`aY éøååëcmibcaïééøLmixzen - £¦¥§©§¥©§¨
.oldl x`eai mdipia weligd ,dlik`a

:`xnbd zxne`dénéàì àðéáø dì øîàeni`l -Y éì òìáàipzz ¨©¨¨¦¨§¦¥©§©¦
,ma uew`e m`x` `ly ick mibca el` mirlezìeëéà àðàåbcd z` ©£¨¥

bcd xyal xerd oia mi`vnpd mirlezy itl ,eay mirlezd mr
.mixzen

:`xnbd zxxan,àðéáøì àçà áøc déøa àiLøLî áø déì øîà̈©¥©§©§¦¨§¥§©©¨§¨¦¨
àðL éàî,mixzeny mibcay mirlez oia lcadd edn ±àäî ©§¨¥¨
,àéðúcxn`p(`i `i `xwie)'Elk`z `l mxUAn mkl Eidi uwWeúàå §©§¨§¤¤¦§¨¤¦§¨¨ŸŸ¥§¤

,'eöwLz íúìáðweqtd `aúà úBaøìmi`xwpd mirlezdíéðøcä ¦§¨¨§©¥§©¤©§¨¦
äîäáaL:`xnbd daiyn .dlik`a mixeq`ydéì øîà,`piaxéëä ¤¦§¥¨¨©¥¨¦

àéøzLîc àeä äèéçLa äîäa ,àzLäzxzn dzhigy dnda ± ©§¨§¥¨¦§¦¨§¦§©§¨
,day igdn xa` xeqi` z`éðäå-iptl da elcby mirleze §¨¥

e ,igd on xa` xeqi`n e`a ,dhgypyeäì àéðäî à÷ àìcî¦§Ÿ¨§©§¨§
[mirlezl-]äèéçLipta zeig mdl yiy oeik ,df xeqi` riwtdl §¦¨

,mnvrïîéé÷ eäééøeqéàa.mxeqi`a micner ±äôéñàa íéâc ìáà §¦©§©§¨£¨¨¦©£¦¨
éøzLéî àîìòamde mtqe` ik ,igd on xa` xeqi` mda oi` ± §¨§¨¦§§¥

,cin mixzenïìáb à÷ ék éðäå,milcb md xy`k el` mirleze ± §¨¥¦¨©§¨
ïìáb à÷ àøzéäa`le ,xzeny envr bcd enk ,xzida milcb md - §¤¥¨¨©§¨

.ux`d lr evxy m` `l` exq`p
:mipey mirlez ly xeqi`d xewn zxxan `xnbd,ïðaø eðzxn`p ¨©¨¨

(an `i `xwie)daxn lk cr ,rax` lr jled lke oegb lr jled lk'
.'md uwy ik melk`z `l ux`d lr uxyd uxyd lkl ,milbx

,weqtd z` `ziixad zyxtneLçð äæ 'ïBçb ìò CìBä'lr lgefy ¥©¨¤¨¨
.epegbìk'`a 'oFgB lr KlFdìéMä úBaøì,ìeLzrlez `idy ¨¥©¨§©©¦§

,dty`a z`vnpd ygpk dkex`úàålkì äîBcäìéLìò' .ìeL §¤©¤§¦§©
áø÷ò äæ 'òaøà.rax` lr jledde'CìBä ìk`a ,'rAx` lr ©§©¤©§¨§¨¥©©§©

,úéLetéçä úà úBaøì,rax` lr zkledyúàålkäîBcä §©¤©¦¦§¤©¤
,ìãð äæ 'íéìâø äaøî' .úéLetéçì.milbx d`n el mi`xewyãò' §¦¦©§¥©§©¦¤¨¨©
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קלג oifge` mipya cenr fq sc ± oey`x wxtzereay

äéáàáoeikc .lek`l zrlezd dxeq`e ,`id ux`d uxy ,zxaegn dcera Ð

.rwxw iab lr zkldnk ied Ð rwxwa zxaegn `ide zeyiwd jeza zkldnc

.xie`l `vzy cr ,zxzen Ð o`kn xg`l drilzd la`íéùãòáù ïéæéæ àéöåäì
.dycrd jeza `l` ,oivxey ux`d lr e`lc ,mixzenc Ðïéæéæ.y"pevek* Ð

.ony oifif miycray `l` ,od oiyezi oinke

ïéñéìë.frla y"`xciv** ziphw oin Ð

úåáøì ìë êãéà àéðúå.ixiq`c Ðàøéôá
.onvr mixnz erilzdy Ðäéáàá àäåÐ

.l`enyc `zriqe ,ixiq`éãéàå éãéà
äéáàá,dia`a inp Ð ixyc `d ,xnelk Ð

uxy e`l xie`l `wtp `lc dnk lkc

.diriiqz `le ,`id ux`däúîå äùøéôÐ

ixacl `ixyc ,dzyilz xg`l zrlznd

`le ux`l ixtd jezn dyxit ,lkd

.dzlitpa cin dzny ,dygixåäîin Ð

lr uxey" e`l Ð dkld `lc oeik :opixn`

dvixy opira `l `nlc e` ,`ed "ux`d?
.rprpne ygex epiid "uxey"åäî äúö÷î

dlek opira `nlc e` ,dlekk `ied in Ð?
íìåòä øéåàìyxit Ðyelz ixtd on d

eita dhlw ux`l ribdy mcewe ,xie`l

dzne dyxit :xnel ivniz m` .drleal

la` ,yegxl die`x dpi`c meyn Ð zxzen

.`l Ð yegxl die`xc digåäî äøîú ââì
epiid :opixn` in .dbbl dyxit dkezn Ð

xg` xac iab lr uxeyk `nlc e` ,diziax

incåäî äúðéòøâ ââì ?xnel ivnz m` Ð

dzpirxb bb ,`ed xg` xack dxnz bbl

edn?.milcb od ixtd ipirxbn mirlez lk

åäî äøîúì äøîúî,dab lr uxy `le Ð

epiid e`lc oeik :opixn` in .ef lr efn `l`

xie` `nlc e` ,dia `pixw uxey Ð DO ¦̀¨

opira mlerd?.edl ira oiyelza edleke

éðàé÷å÷.d`ixaye cakay mirlez Ð

åúà àîìòîmr dndad ozrlay Ð

.ux`d lr evxy ozlgze ,milke`däðéî
éìáâod dnvr dndad on .ilcb oeyl Ð

.edpip ux`d uxy e`le ,oilcbíééð íðéî
äééñåàá äéì éìééòådpyi dndadyk Ð

,cake d`ix dpwl myne ,dnhega miqpkp

.irxd zia jxc igkzyn `l jkldéðøãÐ

oihiytnyk xyal xer oia mi`vnpd mirlez

.y"iiliaxb* frlae ,dndadéøéñàÐ

.dinwl yxtn `nrheéøù éøååëã`nrhe Ð

.`piax yxtnckéì òìáàjeza ,ixeekc Ð

.ma uew`e d`x` `ly ,mze` ipz mibcd

àéøúùî äèéçùácr dkeza elcby el`e Ð

,igd on xa` xeqi`n e`a dhgyp `ly

ixdy ,edcicl `ipd` `l dndad zhigye

lilyc ab lr s`e .onvrl zeig mdl yi

"elk`z dndaa lkn" Ð en` zhigya xzen

.iniiw ediixeqi`a `kd la` ,[`,hq oileg] onwl ol `wtpìåùìéù.dty`a oi`vnpd ode ,od ygpk dkex` zrlez Ðúéùåôç.i"heaxwyi`** Ðìãð"milbx d`n" Ðoixew

.elàåä øåäè âã.yxtnck ,zywywe xitpq el yi ixdy Ðíéðâî é÷éôà.mipibn wfeg Ðíéù÷ù÷ åìà.wgeca ea minezge mixebqd Ðùøç éãåãç åéúçúmicecig Ð

.miyxg lyíéøéôðñ åìàenewna Ð "qxg icecg eizgz" :ixen oeyl `xwc dihyt .ezgixta edeakri `ly ocega mind z` rwea `ed odae ,oiqxgk oikzgne micecgy Ð

.yny ixexdf
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à÷éãepiaxe l`pzp epiaxe mz epiax wcwcn o`kn Ð mizif ixwiray zrlez ipzwc inp

.dxeq` dia`a drilzdy zeyiw :xn`c l`enyk dkld oi`c ,xy` oa wgvi

oiwxita lirl `tt ax xn`cn ,l`enyk wqet i`g` axc zezl`yae zelecb zekldae

,dxeq` dia`a drilzdy zeyiw :l`eny xn`c `d ,`ped axcn dpin rny :(`,gp oileg)

it lr s` .ixy igxi xqixz xza `ckc ixnz ipd

`lc `ziixad on weic o`k dyer cenlzdy

yi inp l`enyl la` .dxe`kl epiid Ð l`enyk

epiid Ð mizif ixwiray zrlezc ,yxtle ayiil

elit` ,edine .oxwira oixaegn ocera mizifay

y"i`et oixewy oilet oze` xeq`l oi` ,l`enyl

okeza oi`vnpyk ,m"iee`y oixewy ivnige ,frla

oiyegai ly zeclez zlgzae ,oiyegai oebk

dtilwd oixiqnyke ,uegan zxgyn dtilwd

`le ,oxqe`l oi` Ð dizgz oiyegaid mix`yp

onf lk "ux`d lr uxeyd uxyd" meyn ixqzn

[`,gp] lirl yxit qxhpewa mbe .dygix `ly

oeik :dxeq` dia`a drilzdy zeyiw iab

zxaegn `ide zeyiwd jeza zrlezd zkldnc

.rwxw iab lr zkldnk `ied Ð rwxwa

éðàé÷å÷mirlez :qxhpewd yxit Ð ixiq`

epiaxl `iywe .d`ixaye cakay

dil iywz Ð ixyc `pyil jci`lc ,mz

zeaxl "evwyz mzlap z`e"c jenqac `ziixan

`l` !ilcb `w dpinc ab lr s` ,dndaay mipxc

:xn`c `de .`kd ixii` mibcac ,mz epiax xne`

ik mibca ogky` Ð `iqe`a dil liir miip ik

`aa) "dpitqd z` xkend" wxta `peeb i`d

`edd `pifg :dpg xa xa dax xn`c (a,br `xza

.diiqe`a `pih dil `liire dazic `xeek

úåáøìwetize :xn`z m`e Ð dndaay mipxc

`vne dndad hgey` dedc icin ,ixiq`c dil

`l dizilc meyn `xiq`c ,dpei zenc da

xaer ip`yc :xnel yie !zeqxta `le dqxta

dil zile ,ixzyi` "dnda lke"c `xwnc meyn

lke"c `xwac ,zeqxt `ki`c `kid `l` ixynl

Ð dndaay mipxc la` .dqxt aizk "dnda

iaiygc opixn` dede ,dnvr xyad on oi`xap

,zeilkd one leghd on jzegl inc `le .xyak

(`,hq) onwl ixiq`e ,oexqg `ki` mzdc

xqgp `l `kd la` .dxqg `le dnly "dze`"n

.xac
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äéaàa¯àîéì ."õøàä ìò õøMä õøMä" íeMî äøeñà §¦¤¨£¨¦©¤¤©Ÿ¥©¨¨¤¥¨
"õøàä ìò" :àãç éðúc ,déì òéiñî¯ïéæéfä úà àéöBäì §©©¥§¨¥£¨©¨¨¤§¦¤©¦¦

úòìBúå ,íéñéìkaL íéLeziä úàå ,íéLãòaL¤¨£¨¦§¤©©¦¤©§¦¦§©©
õøMä õøMä ìk" :Cãéà àéðúå ;úBøâBøbaLå íéøîzaL¤©§¨¦§¤©§¨§©§¨¦¨¨©¤¤©Ÿ¥

"õøàä ìò¯éøwéòaLå íéúéæ éøwéòaL úòìBz úBaøì ©¨¨¤§©©©¤§¦§¥¥¦§¤§¦§¥
àäå ,àøéôa éãéàå éãéà ,åàì éàî .íéðôâ¯àäå ,äéaàa §¨¦©¨¦¦§¦¦§¥¨§¨§¦¤¨§¨

¯?äéaàa àlL¯,àéL÷ àìå ,äéaàa éãéàå éãéà ,àì ¤Ÿ§¦¤¨¨¦¦§¦¦§¦¤¨§¨©§¨
àä¯àä ,àøéôa¯:éðú÷c ,éîð à÷éc .àôeb àðìéàa ¨§¥¨¨§¦¨¨¨©§¨©¦§¨¨¥

.dpéî òîL ,íéðôâ éøwéòaLå íéúéæ éøwéòaL úòìBz©©¤§¦§¥¥¦§¤§¦§¥§¨¦§©¦¨
øéåàì ?eäî ,dúö÷î ?eäî ,äúîe äLøt :óñBé áø éòä¥©¥¨§¨¥¨©¦§¨¨©©£¦
ââì ?eäî ,äøîz ââì :éLà áø éòa .e÷éz ?eäî ,íìBòä̈¨©¥¨¥©©¦§©§¨¨©§©

.e÷éz ?eäî ,äøîúì äøîzî ?eäî ,dúðéòøbáø øîà ©§¦¨¨©¦§¨¨¦§¨¨©¥¨©©
àîòè éàî ,éøéñà éðàé÷e÷ :éãéà áøc déøa úLL¯ ¥¤§¥§©¦¦§©¥£¦¦©©§¨

é÷úî .eúà àîìòî,eúà àîìòî éà :éLà áø dì ó ¥¨§¨¨©§¦¨©©¦¦¥¨§¨¨
àLéL áø øîà ,éøîàc àkéà !éòéøä úéa Cøc eçkzLéì¦§©§¤¤¥¨¥¦¦¨§¨§¦¨©©¥¨

àîòè éàî ,eøL éðàé÷e÷ :éãéà áøc déøa¯.éìáb dépéî §¥§©¦¦§©¥¨©©§¨¦¥¨§¦
eúà à÷ àîìòî éàc ,àèéLt :éLà áø øîà¯eçkzLéì £©©©¦§¦¨§¦¥¨§¨¨¨¦§©§

?àîòè éàî ,éøéñà éðàé÷e÷ :àúëìäå !éòéøä úéa Cøc¤¤¥¨¥¦§¦§§¨§©¥£¦¦©©§¨
àøNác éðøc .íéòìBz dééñeàa déì éìééòå ,íééð íðéî¯ ¥¨¨¥§¨§¦¥§§¥¨¦©§¥§¦§¨

éøååëc ,éøéñà¯òìáà :dénéàì àðéáø dì øîà .ïééøL £¦¦§©§¥©§¨£©¨¨¦¨§¦¥©§©
àçà áøc déøa àiLøLî áø déì øîà .ìeëéà àðàå éì¦©£¨¥£©¥©§¨§¦¨§¥§©©¨
"eöwLz íúìáð úàå" :àéðúc àäî àðL éàî :àðéáøì§¨¦¨©§¨¥¨§©§¨§¤¦§¨¨§©¥

¯éëä :déì øîà ?äîäaaL íéðøcä úà úBaøì§©¤©§¨¦¤©§¥¨£©¥¨¦
äîäa !?àzLä¯àìcî ,éðäå ;àéøzLîc àeä äèéçLa ¨§¨§¥¨¦§¦¨§¦§©§¨§¨¥¦§¨

äèéçL eäì àépäî à÷¯íéâc ìáà .ïîéi÷ eäééøeqéàa ¨§©§¨§§¦¨§¦©§©§¨£¨¨¦
¯ïìáb à÷ ék éðäå ,éøzLéî àîìòa äôéñàa¯àøzéäa ©£¦¨§¨§¨¦§§¦§¨¥¦¨¨§¨§¥¥¨

.ïìáb à÷"ïBçb ìò CìBä" :ïðaø eðz¯"ìk" ,Lçð äæ ¨¨§¨¨©¨©¥©¨¤¨¨Ÿ
¯ìéMä úBaøìì äîBcä úàå ìeLìéL"òaøà ìò" ,ìeL §©©¦§§¤©¤§¦§©©§©
¯"CìBä ìk" ,áø÷ò äæ¯úàå úéLetéçä úà úBaøì ¤©§¨Ÿ¥§©¤©¦¦§¤

"íéìâø äaøî" ,úéLetéçì äîBcä¯"ìk ãò" ,ìãð äæ ©¤§¦¦©§¥©§©¦¤¨¨©¨
¯éaø ,àéðz .äîBcì äîBcä úàå äîBcä úà úBaøì§©¤©¤§¤©¤©¤©§¨©¦

ïúéåì :øîBà úé÷ñîøec ïa éñBé¯éãecç åézçz" ,"íépâî é÷éôà äåàâ" :øîàpL ,àeä øBäè âc ¥¤§©§¦¥¦§¨¨¨¨¤¤¡©©£¨£¦¥¨¦¦©§¨©¥
"íépâî é÷éôà" ,"Nøç¯"Nøç éãecç åézçz" ,BaL íéO÷N÷ elà¯.ïäa çøBtL ïéøétðñ elà ¨¤£¦¥¨¦¦¥©§©¦¤©§¨©¥¨¤¥§©¦¦¤¥©¨¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc oileg(iying meil)

äéáàazrlezd ,zxaegn dcera -äøeñà,dlik`aíeMîxeqi` §¨¦¨£¨¦
weqtdn cnlpd mivxy zlik`(`n `i `xwie)lke'ìò õøMä õøMä §¨©¤¤©Ÿ¥©

õøàä,'lk`i `l `Ed uwWlr dvxyd dkixvd dxezdy s`e ¨¨¤¤¤Ÿ¥¨¥
xaegnd `eyiwa dvxyy oeikn j` ,zeyiwa dvxy `ide ,ux`d
rilzd `eyiwd m` la` .ux`d lr dvxy eli`k df ixd ,ux`l
.xie`l `vzy cr dlik`a zxzen zrlezd ,ux`dn ylzpy xg`l

:l`eny ly epicl di`x `iadl dvex `xnbddéì òéiñî àîéì- ¥¨§©©¥
,l`eny ly epicl `ziixan di`x yiy xn`p m`dàãç éðúc- §¨¥£¨

weqta xn`p ,zg` `ziixaa epipyy(my)uxXd uxXd lke'ìò §¨©¤¤©Ÿ¥©
õøàä`l `Ed uwW,xeq` ux`d lr uxeyd wxy rnyne ,'lk`i ¨¨¤¤¤Ÿ¥¨¥

àéöBäì[xeqi`d on hrnl-]íéLãòaL ïéféfä úàmiyezi oin - §¦¤©¦¦¤©£¨¦
,miycra miievndíéñéìëaL íéLeziä úàå,ziphw oin -úòìBúå §¤©©¦¤¦§¥¦§©©

úBøâBøâaLå íéøîúaLel` mivxy ipiny ,[zeyaid mip`zay±] ¤¦§¨¦§¤¦§§
.ux`d lr evxy `ly meyn ,mixzenCãéà àéðúå`ziixaae - §©§¨¦¨

weqta xn`p ,epipy zxg`(my)e'õøàä ìò õøMä õøMä ìkuwW §¨©¤¤©Ÿ¥©¨¨¤¤¤
yi 'lk' xn`py dnne ,'lk`i `l `EdúBaøìmbyéøwéòaL úòìBz Ÿ¥¨¥§©©©¤§¦§¥

íéðôâ éøwéòaLå íéúéæ.dxeq` ¥¦§¤§¦§¥§¨¦
`ziixady ,el` mirlez ipin ipy oia lcadd dn `xnbd zxxan

:zxqe` dipyd `ziixade ,zxzn dpey`xdåàì éàîoi` m`d ± ©¨
c ,jk weligdàøéôa éãéàå éãéàxaecn zeziixad ipyay ± ¦¦§¦¦§¥¨

,mnvr zexitd e` zeiphwd erilzdaäéaàa àäå`ziixad - §¨§¦¤¨
mixaegn mdyk erilzdy miapre mizifa zxacn dxq`y dipyd
zexity l`eny ixacke ,dxq` jkle ,ux`l xaegnd oli`l

,mixeq` erilzdy mixaegnäéaàa àlL àäåixade -`zi §¨¤Ÿ§¦¤¨
.rwxwdn eylzpy xg`l erilzda zxacn dxizdy dpey`xd

:`xnbd dgecàìxnel xyt`y meyn ,l`enyl di`x oi` o`kn - Ÿ
cäéaàa éãéàå éãéàz`vnpy zrleza mixacn zeziixad ipy ± ¦¦§¦¦§¦¤¨

epi` rilzdy xaegn ixty micen mdipye ,rwxwl xaegnd ixta
.l`eny lr zwleg `ziixade ,xzene uxeyd uxy llkaàéL÷ àìå§Ÿ©§¨

c meyn ,zeziixad ipy oiay zexizqdàøéôa àä`ziixad ± ¨§¥¨
,erilzdy zexita zxacn dxizdyàôeb àðìéàa àä`ziixade ± ¨§¦¨¨¨

.rilzdy envr oli`a zxacn dxq`y
:`xnbd dgikenénð à÷éc,`ziixad oeyln wiecn mb jk ±,éðz÷c ©§¨©¦§¨¨¥

,íéðôâ éøwéòaLå íéúéæ éøwéòaL úòìBzzrlezdy rnyne ©©¤§¦§¥¥¦§¤§¦§¥§¨¦
:`xnbd dwiqn ,ixta `le envr oli`a z`vnpdpéî òîLok` - §©¦¨

mirleza `le zepli`ay mirleza zxacn `ziixady gken
.zexitay

:sqei ax wtzqdy zewitq dyly d`ian `xnbd,óñBé áø éòä¥©¥
y zrlezäLøtyelz ixtnäúîemcew ,ux`d lr dzlitpa cin ¥§¨¥¨

,zkll dwitqdy,eäîllka dpi` ,ux`d lr dkld `ly oeik m`d ©
,yegxl die`x dzide ux`l dltpy oeik e` ,zxzene ux`d uxy
dzne ux`l dlek dltpay xnel ivnz m` ,wtzqd cere .dxeq`

wx la` ,ixtn dyxita oicd dn ,dvxy `ly s` zxq`pdúö÷î¦§¨¨
,dzne ux`l ribd,eäîe` ,ux`l ribd dlek eli`k dxq`p m`d ©

m` ,wtzqd cere .dxq`p `l dzvwn `l` ux`l ribd `ly oeik
vwn ribd m` mby xnel ivnzdyxita oicd dn ,dxeq` ux`l dz

ixtníìBòä øéåàìmc` dhlw xie`a dcerae ,ux`l llk ribd `le ©£¦¨¨
,dig dcera drleal,eäî`l ,ux`l llk ribd `ly oeikn `ny ©

:sqei ax ly zewitqd lk lr `xnbd dwiqn .dxq`p.e÷éz¥
:iy` ax wtzqdy zewitq dyly d`ian `xnbd,éMà áø éòä¥©©¦

xnzd ixtn dyxity zrlez,eäî ,äøîz ââìdlecib jxc df m`d §©§¨¨©
cere .dxq`pe xg` xac iab lr dvixy aygp dfy e` ,dxq`p `le
lr dvixyk df ixd ,xnzd bbl dyxity xn`z m` elit` ,wtzqd

ixtd oirxbn dyxit ,dxeq`e xg` xac iab,eäî ,dúðéòøb ââì§©©§¦¨¨©
`l dfy e` ,dxq`pe xg` xac iab lr dvixyk aygp df mb m`d
d`viy zrlez ,wtzqd cere .dlik`a zxzene ,dvixyk aygp

äøîzîda dxvepy efäøîúì,zxg`,eäî`ly oeikn m`d ¦§¨¨¦§¨¨©
`ny e` ,dxeq`e dvixyk df ixd da dxvepy xnzd jeza z`vnp

,ipyl cg` micenv mixnzd ipyyke ,mlerd xie`l `vzy jixv
dvxyy aygp df oi` mlerd xie`a xearl ilan ipyl cg`n dxare

:iy` ax ly zewitqd lk lr `xnbd dwiqn .ux`d lr.e÷éz¥
:dnda ly d`ixae caka mi`vnpd mirlez ipic zxxan `xnbd

c déøa úLL áø øîàéðàé÷e÷ éãéà áøcakay mirlez - ¨©©¥¤§¥§©¦¦§¨¥
dnda ly d`ixayeéøéñà:`xnbd zxxan .dlik`aàîòè éàî £¦¥©©§¨

c meyn :`xnbd daiyn ,ux`d lr evxy `l ixde mixeq`àîìòî¥¨§¨
eúàxg`l uegan eribd `l` dndaa exvep `l elld mirlez - ¨

dywn .exq`pe ,dlk`n mr mze` drla dndade ,ux`d lr evxyy
:`xnbdé÷úîéMà áø dì ó,zyy ax lreúà àîìòî éàm` - ©§¦¨©©¦¦¥¨§¨¨

,dlk`y lke`d mr dl e`a el` mirlezéòéøä úéa Cøc eçkzLéì¦§©§¤¤¥¨¥¦
dgked df ixd ,my mpi`e xg`ne ,dndad illba mze` `evnl did ±

.mixzene ,da exvep `l` dlk`y lke`dn e`a `ly
éðàé÷e÷ ,éãéà áøc déøa àLéL áø øîà ,éøîàc àkéàmirlez - ¦¨§¨§¥¨©©¦¨§¥§©¦¦§¨¥

d`ixaye cakayeøL:`xnbd zxxan .dlik`l mixzen -éàî ¨©
àîòèc meyn :`xnbd daiyn ,dlik`l mixzenéìáb dépéî± ©§¨¦¥¨§¥

zl`ey .ux`d lr evxy `l mlerne ,da exvep elld mirlezd
:`xnbdàèéLt éMà áø øîà`yiy ax did `le heyt df oic ± ¨©©©¦§¦¨

meyn ,exne`l jixvúéa Cøc eçkzLéì ,eúà à÷ àîìòî éàc§¦¥¨§¨¨¨¦§©§¤¤¥
,éòéøälke`dn e`a `ly dgked df ixd ,my mpi`e xg`ne ¨¥¦

.mixzen mdy heyte ,da exvep `l` ,zlke` dndady
:`xnbd dwiqnéøéñà éðàé÷e÷ àúëìäå:`xnbd zxxan .dlik`a §¦§§¨§¨¥£¦¦
àîòè éàî`le da exvepy giked iy` ax ixde ,dlik`a mixeq` ©©§¨

:`xnbd daiyn .mxizdl yie ,ux`d lr evxydéì éìééòå íééð íðéî¥©¨¥§¨§¥¥
dééñeàaexar myne ,dnhega eqpkp dpyi dndadyk `ny - §§¥

illba mpi` ,ux`d lr evxye uegan e`ay s` okle ,cakle d`ixl
.dndad

zxne` .mibce zendaa mi`vnpd mirlez ly mpic zxxan `xnbd
:`xnbdéðøc íéòìBz,xyal xerd oia mi`vnpd mirlez -àøNác ¨¦©§¥§¦§¨

dndaa ±éøéñà,dlik`aY éøååëcmibcaïééøLmixzen - £¦¥§©§¥©§¨
.oldl x`eai mdipia weligd ,dlik`a

:`xnbd zxne`dénéàì àðéáø dì øîàeni`l -Y éì òìáàipzz ¨©¨¨¦¨§¦¥©§©¦
,ma uew`e m`x` `ly ick mibca el` mirlezìeëéà àðàåbcd z` ©£¨¥

bcd xyal xerd oia mi`vnpd mirlezy itl ,eay mirlezd mr
.mixzen

:`xnbd zxxan,àðéáøì àçà áøc déøa àiLøLî áø déì øîà̈©¥©§©§¦¨§¥§©©¨§¨¦¨
àðL éàî,mixzeny mibcay mirlez oia lcadd edn ±àäî ©§¨¥¨
,àéðúcxn`p(`i `i `xwie)'Elk`z `l mxUAn mkl Eidi uwWeúàå §©§¨§¤¤¦§¨¤¦§¨¨ŸŸ¥§¤

,'eöwLz íúìáðweqtd `aúà úBaøìmi`xwpd mirlezdíéðøcä ¦§¨¨§©¥§©¤©§¨¦
äîäáaL:`xnbd daiyn .dlik`a mixeq`ydéì øîà,`piaxéëä ¤¦§¥¨¨©¥¨¦

àéøzLîc àeä äèéçLa äîäa ,àzLäzxzn dzhigy dnda ± ©§¨§¥¨¦§¦¨§¦§©§¨
,day igdn xa` xeqi` z`éðäå-iptl da elcby mirleze §¨¥

e ,igd on xa` xeqi`n e`a ,dhgypyeäì àéðäî à÷ àìcî¦§Ÿ¨§©§¨§
[mirlezl-]äèéçLipta zeig mdl yiy oeik ,df xeqi` riwtdl §¦¨

,mnvrïîéé÷ eäééøeqéàa.mxeqi`a micner ±äôéñàa íéâc ìáà §¦©§©§¨£¨¨¦©£¦¨
éøzLéî àîìòamde mtqe` ik ,igd on xa` xeqi` mda oi` ± §¨§¨¦§§¥

,cin mixzenïìáb à÷ ék éðäå,milcb md xy`k el` mirleze ± §¨¥¦¨©§¨
ïìáb à÷ àøzéäa`le ,xzeny envr bcd enk ,xzida milcb md - §¤¥¨¨©§¨

.ux`d lr evxy m` `l` exq`p
:mipey mirlez ly xeqi`d xewn zxxan `xnbd,ïðaø eðzxn`p ¨©¨¨

(an `i `xwie)daxn lk cr ,rax` lr jled lke oegb lr jled lk'
.'md uwy ik melk`z `l ux`d lr uxyd uxyd lkl ,milbx

,weqtd z` `ziixad zyxtneLçð äæ 'ïBçb ìò CìBä'lr lgefy ¥©¨¤¨¨
.epegbìk'`a 'oFgB lr KlFdìéMä úBaøì,ìeLzrlez `idy ¨¥©¨§©©¦§

,dty`a z`vnpd ygpk dkex`úàålkì äîBcäìéLìò' .ìeL §¤©¤§¦§©
áø÷ò äæ 'òaøà.rax` lr jledde'CìBä ìk`a ,'rAx` lr ©§©¤©§¨§¨¥©©§©

,úéLetéçä úà úBaøì,rax` lr zkledyúàålkäîBcä §©¤©¦¦§¤©¤
,ìãð äæ 'íéìâø äaøî' .úéLetéçì.milbx d`n el mi`xewyãò' §¦¦©§¥©§©¦¤¨¨©

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

המשך בעמוד קגו



xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc oileg(iyiy meil)

äù÷îä äîäá ¯ éòéáø ÷øô
.dy`ae dndaa en` irna xaer ipica wqer wxtd ly exwir

en` irna `vnpd dnda cle `edy ,'drewt oa' oic ycgzp dndaa
dipniqa dhgeyl jixv dnda lky s`y ,oick m`d dhgypy xg`
xzen df cle ,mincewd miwxta x`eank ,dlik`a dxizdl icka

envr zhigy `la dlik`ajzgp oiae zn `vnp e` ig `vnp m` oia ,
mixa`l(.cr)ewlgp ,en` irna `vnpd ig miyceg dryz oaae .

.en` zhigya xzen minkgle dhigy jixv xi`n iaxly ,mi`pzd
weqtdn cnlp df oice(e ci mixac)zrqWe dqxR zqxtn dndA lke'§¨§¥¨©§¤¤©§¨§Ÿ©©

l''fg eyxce ,'Elk`Y Dz` dndAA dxB zlrn zFqxt iYW rqWoldl) ¤©§¥§¨©£©¥¨©§¥¨Ÿ¨Ÿ¥
(.hq'dnda' zaiz lr xfeg oexg`d 'dndaa'y .` :mipte` ipya

eyexity ,'elk`z dndaa dnda' azkp eli`ke ,weqtd ly oey`xd
oexg`d 'dndaa'y .a .dlik`a zxzen dnda jeza z`vnpy dnda
lk xnelk ,'elk`z dndaa lk' azkp eli`ke ,'lk' zaiz lr xfeg

.dlik`a xzen dndad jeza `vnz xy`
ezvignl ueg `veid xa` oic ,drewt oaa ycgzd cer(.gq)m`y ,

.dlik`a xa`d xq`p en` zhigy mcew eixa`n cg` xaerd `ived
mi`xen`d ewlgpe(a"rae my)dirn jezl xa`d z` xifgd xy`k

e` ey`x `iveda la` .xzen xa`d mb m` ,en` dhgyp jk xg`e
elit` ezxizn en` zhigy oi`e ,clepk epic xaerd lk i`ce ,eaex
dywny drya `veid xa` oic ab`e .dirn jezl ey`x xifgdy
xzen m` ,clil dywn en`y dxedh dnda xeka oic `aed ,clil

dxeka zyecwa miyecw md m`e eixa` jezgl(:hq)xeka ltp oicae ,
(.fr).

,dirn jeza `ede znyk drewt oa ly ez`neh ipica wxtd oc cer
ea rbpe eci mc` qipkde(:r)dcle zny dy` oic `aed dnda ab`e .

`nhn m` dirna(.`r)drela d`neh oicae ,z`neh oic `aed oke .
xi`n iax ewlgpy ,dhigy xg` e` dhigy mcew jzgpa ,`veid xa`

minkge(.ar)xeq`y it lr s` e` ,`nhne igd on xa`k epic m`
dnda ly `ilyd oic `aed cere .`nhln xedh mewn lkn dlik`a

dhgypy(.fr).
,mcewd wxtd ly dtixh ipic z` dpynd dnilyn wxtd idlyae

micibd znev oicae dilbx ekzgpy dnda oica(.er).

äðùî
oldl epipy(.cr)xaerd z` dxizn ,zxaern dnda zhigyy ,

xaerd `iveda dpc epzpyn .envr zhigy `la dlik`a dirnay
:ezxizn en` zhigy m`d ,dhigyd mcew ey`x e` eciäîäa§¥¨

ãìéì äL÷nä,dhigy zryaedcild iyew zngnøaeòä àéöBä ©©§¨¥¥¦¨¨
Bãé úàmgxl ueg,døéæçäå,dndad z` hgye,äìéëàa øzeî ¤¨§¤¡¦¨¨©£¦¨

`xnbae .envr ipta dhigy jxhviy dcilk dpi` eci z`iviy
e` ,drewt oa oick dlik`a xzeny ,xaerl dpynd zpeek m` x`azi
m` j` .dlik`a xzen `ed s`y ,xfge `viy envr xa`l dzpeeky

àéöBäxaerdBøéæçäL ét ìò óà ,BLàø úà,en` zhigy mcew ¦¤Ÿ©©¦¤¤¡¦
ãeìék äæ éøädcilk `id y`x z`iviy ,ezxizn en` zhigy oi`e £¥¤§¨

dliapk epic zn `vnpae ,envr ipta dhigy jixv ig `vnpae ,dxenb
.dlik`a dxeq`y

dî CúBçd ixa`,äéòîaL øaeò,dehgye ,dndaa mxi`ydeøzeî ¥¥¨¤§¥¤¨¨
jzgpd wlgd s`äìéëàaeyxcy itk ,m`d zhigya(.hq oldl) ©£¦¨

weqtdn(e ci mixac)jezay dn lky ,'Elk`Y Dz` dndAA 'ebe lke'§¨©§¥¨Ÿ¨Ÿ¥
jzegd j` .dlik`a xzen dndadïîe ìBçhä ïî[on e`-]úBéìkä ¦©§¦©§¨
jezgd wlgd ,dnvr m`d ly,äìéëàa øeñàexi`ydy s`e ¨©£¦¨

ztxhp dpi` dnvr dndad j` .ezxizn dpi` dhigyd ,dndaa
.zeilkde leghd oexqga

L øác ,ììkä äæn `eddôeb,jzgpy dndad lydðéàLå ,øeñà ¤©§¨¨¨¤¨¨§¤¥¨
n,dôeb,eixa`e xaerd oebkøzeî.dndad zhigya ¨¨

àøîâ
dpc `xnbd .xzen dxifgde eci xaerd `iveday ,dpyna epipy

:dxzed cid mb e` ,xzed xaerd wxy dpeekd m`däãeäé áø øîà̈©©§¨
øáàå ,áø øîà`veidBîöò,,øeñà`l` ,ezxizn dpi` dhigydy ¨©©§¥¤©§¨

:`xnbd zx`an .cala xaerd z`àø÷ øîàc ,àîòè éàîak zeny) ©©§¨§¨©§¨
(l,'eìëàú àì äôøè äãOa øNáe'`la ielb `edy 'dcy' oeylne ¨¨©¨¤§¥¨ŸŸ¥

dlik`a exizdl ick dvign oerhd xya lky minkg eyxc ,dvign
,[dzhigya en` mgx zevigna xzipy xaer oebk]àöiL ïåékdøNa ¥¨¤¨¨¨¨

øñàð ,Búvéçîì õeçdl oi`y dtixhk epicy ,exifgdy s` dlik`a ¦§¦¨¤¡©
.dpwz

:epzpynn ax lr dywn `xnbdàéöBäå ãìéì äL÷nä äîäa ,ïðz§©§¥¨©©§¨¥¥§¦
øáàà åàì éàî .äìéëàa øzeî døéæçäå Bãé úà øaeòädn ± ¨¨¤¨§¤¡¦¨¨©£¦¨©¨©¥¤

oeiky ,xa`d lr mb dpeekd oi` m`d 'dlik`a xzen' xn`py
.xq`y axk `le ,xzen dhigy mcew exifgdy

:`xnbd dgecàìdpynd zpeek ,øaeòà,xzeny [xaerd lr-] Ÿ©¨
ipta dhigy jxhviy celik epi` eci z`ivi meyny dfa dycige

.ax ixack xeq` `veid xa`d la` .envr
:dywne `xnbd dayéàdpynd zpeek [m`-]àéøéà éàî ,øaeòà ¦©¨©¦§¨

'døéæçä'dirn jezl cid z` xifgd xaerdy `pzd hwp recn - ¤¡¦¨
ixd ,dhigy mcewénð døéæçä àì eléôàxzid ixdy ,xzen xaerd £¦Ÿ¤¡¦¨©¦

cnlp xaerd(.hq oldl)weqtdn(e ci mixac)Dz` dndAA 'ebe dndA'§¥¨©§¥¨Ÿ¨
eci m` s` xzidd llka `ed dndad jeza xaerdy oeike ,'Elk`YŸ¥
meyn 'exifgd' `pzd hwpy oaen ,xa`l dpeekd m` la` .uega oiicr

.xzen xa`d df ote`a wxy
:`xnbd zvxznok`e ,xaerd lr wx `ed dpynd xzidïécä àeä©¦

døéæçä àìc áb ìò óà,xaerd xzenéòa à÷c écéiàålàðúéî- ©©©§Ÿ¤¡¦¨§©§¥§¨¨¥¦§¨
d oic zepyl `pzd dvxy ab`e,àôéñ,'exifgd'a yecig yi eay ¥¨

da epipyyãeìék äæ éøä BøéæçäL ét ìò óà BLàø úà àéöBä¦¤Ÿ©©¦¤¤¡¦£¥¤§¨
,envr ipta dhigy jixveénð àðzd oic z` mb dpy -àLéø ¨¨©¦¥¨

a,døéæçä.yecig ea oi`y s` ¤¡¦¨
,dyw ,`tiqd ab` `yixa azkp 'exifgd'y jixacl :`xnbd dywn

àôéñådnvrïì òîLî÷ éàî,'exifgd' hwpy dnaàöéc ïåéëc §¥¨©¨©§©¨§¥¨§¨¨
BLàøxaer lyäãéì dì àéåäxak ixde ,dxfg dliren oi`e dxenb Ÿ©§¨¨¥¨
àðéðzzexekaa z`f(.en),epipyy .`tiqa yecig mey oi` ok m`e , ¨¦¨

äìçðì øBëa eäæéà,dyexia mipy it lehil,íéðäëì øBëa Bðéàå ¥¤§§©£¨§¥§§Ÿ£¦
miaiig oi`y`niiw oa cle edf ,mirlq 'da ezectlíéìôð øçà àaä©¨©©§¨¦

e ,eiycg elk `ly xaer xg` clepy -BLàø àöiL ét ìò óàly ©©¦¤¨¨Ÿ
dide ltpdéç.`niiw oad eig` `vi jk xg`e ,ey`x xifgdeBàcle ©

xaer xg` `adäòLz ïak la` ,eiyceg elky miycegàöiL ¤¦§¨¤¨¨
BLàødid.úîoeik ,dlgpl xeka ipyd el` mipte` ipyay Ÿ¥

al oi`y itl dxekadn eciqtn epi` `niiw oa did `ly oey`xdy
xht epi`y oeik ,oad oeict oiprl xeka epi` ipyd j` ,eilr dec eia`
:zny 'h oa oica `xnbd zwiicn .mgxd z` xht ltpd ixdy mgx

àîòèmeyn ,dlgpl xekad `ed ipydyBLàøc`vi oey`x ly ©§¨§Ÿ
eceraàä ,úî`ived m`,éç BLàøeig` ,exifgdy s`åéøçà àaä ¥¨Ÿ©©¨©£¨

éåä àì énð äìçðì øBëalr dec eia` aly oeik ,epi` ok mb - §§©£¨©¦Ÿ¨¥
.xekad `ed oey`x ey`x `ivedyke ,`niiw oa didy oey`xd
xak df oicy oeike .dcill zaygp cala y`xd z`vedy rnyn
`yixa 'exifgd'y xn`p cvike ,yecig oi` `tiqa s` ,zexekaa dpyp

.`tiqd ab` dpyp
:zexekaa dpyna oi`y `tiqa yecig `evnl dqpn `xnbdéëå§¦

àîézzexekaa dpyndyïðéòîLàdcilk zaygp y`xd z`vedy ¥¨©§§¦¨
e ,íãàaepizpyn.äîäáa ïì òîLî à÷meyn ,mdipy z` jixve §¨¨¨©§©¨¦§¥¨

ca y`xd z`ivi oicéìé àì äîäaî ,íãàóoeik ,[cenll oi`±]ïéàc §¨¨¦§¥¨Ÿ¨¦§¥
ì øBãæBøtd ly mgxd zia ipt,äîäadielb y`xd z`ivi okle §§¦§¥¨

,miikxid iaer epiidc ,xecfext dl yiy dy`a la` ,dcill zaygpe
`l ey`x z`iviy xnel mewn did ,jk lk zxkip dpi` ey`x z`ivie

.dcil aygzåa y`xd z`ivi oic okàôìé àì íãàî ,äîäadpi`±] §§¥¨¥¨¨Ÿ¨§¨
itl ,[zcnlpáéLçc[aeygy-]déãéc íéðt óeöøt,[mc`d ly-] §¨¦©§¨¦¦¥

miaeyg mpi` dndad ipt la` ,dcil zaygp y`xd z`ivi okle
dndae mc`y oeike .dcil dpi` y`xd z`iviy xnel mewn dide
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המשך בעמוד סס

oifge` mipy` cenr gq sc ± oey`x wxtzereay

äðùîãìéì äù÷îä äîäá.dhigy zrya Ðåøéæçäå.dhigy mcew Ðøúåî
äìéëàá.xzen o`n yxtn `xnbae Ðãåìéë äæ éøädil `ipdn `l eze Ð

.dlapk `ed ixd Ð zn `vnp m`e ,ig `vnp m` envrl dhigy jixve ,en` zhigy

äéòîáù øáåòî êúåç.dkeza dkizgd gipde Ðøúåîsilick ,dzhigya Ð

mixac] "elk`z dndaa lk"n [`,hq] `xnba

.[ciúåéìëä ïîå ìåçèä ïîdnda ly Ð

.dnvräìéëàá øåñàegipdy it lr s`e Ð

hwp ikdl .dzhigya xzed `l Ð dndaa

`txhin `lc icinc meyn ,zeilke legh

.`edàøîâøåñà åîöò øáàå,dlik`a Ð

lr s`e ,dhigy mcew ezvignn `viy xg`n

.okl mcew dxifgdy itäãùá øùáåÐ

,xie`l epiidc Ð ezvignl ueg ,xnelk

,dhigya exizdl dvign dil ded df mgxy

lke .elk`z `le dtxhk `ed ixd `viy oeike

miycw xya oebk ,`vie dvign el yiy in

.(`,gi zekn) ol `wtp `xw i`dn inp ,e`viy

øáåòà àìied `l ci meync opireny`e Ð

.celikéîð åøéæçä àì åìéôà`wtp xaerc Ð

dze` dndaa dnda"n [`,hq] onwl ol

.[ci mixac] "elk`zàôéñå`w i`n dteb Ð

`tiq meyn ipz `yix :zxn`wc ,ol rnyn?
äìçðì øåëá,zeigl ie`x `diy cle opira Ð

`ad z` rwtn `l Ð zeigl ie`x `l i`e

(`k mixac) aizkc ,mipy it lehiln eixg`

cle `vi ,eilr dec ealy in Ð "epe` ziy`x"

lr dec eia` al oi`y ,`niiw ly epi`y

`ad z` `ed xhet xekad oeictn la` .ezen

.mgxd z` xht df ixdy ,eixg`ìôðÐ

.eiycg elk `lyig ey`x `viy it lr s`

oi` Ð eiycg elky eig` `vie ,exifgde Ð

.dlgpl xeka zeidln ezrwtn oey`xd zcil

z` riwtn epi` Ð elek ltpd clep elit`y

m` oky lke ,eilr dec eal oi`y ,eixg` `ad

meyn Ð ey`x hwpc i`de .zn ey`x `vi

,celi ied ey`x z`iviae ,dil hwp odkl xeka

.odkl xekan eig` z` xheteåà`ad Ð

oey`x ly ey`x `vi elit` ,dryz oa xg`

`ad oi`e ,dcil oey`xd zcil `ied Ð zn

dryz oa xg` `ad la` .odkl xeka eixg`

.ied `l inp dlgpl xeka Ð ig ey`x `viy

!dcil `ied y`x ,`nl`àîéú éëå
íãàá ïðéòåîùàied ey`x z`iviac Ð

mc`c .dndaa opireny` xcde ,celik

xecfext dl zil dndac ,sili `l dndan

oeikne ,`ed ielbe ,dly mgxd zia iptl

Ð dy` la` .zxkip ezcil Ð `vei y`xdy

oirk dl eed mikxidy ,ielba dngx oi`

cr dti zxkip cled z`ivi oi`e ,xecfext

.eaex `viyàðéðú éîð àäinp dndaa Ð

ied y`xc [`,fr] oiwxita oizipzna `pipz

mipta didy dn elit` ,dlik`a dxeq` Ð dzvwn dzviy `ily :ipzwc .dcil

`nlc opiyiige ,dndaa cle oniqe dy`a cle oniq `ilydy itl ,dhigy zrya

xza dl opicyc ,dxeq` dlek jkld ,celik iede y`xd `vi witpc zvwn `idda

!jixhv` `l exifgd ipzwc `tiqe ,dcil iedc opz ey`x ,`nl` .`yixúøîà éà
à÷åã àùéøã åøéæçä àîìùáipzc ,`tiq ivexzl `ki` ,diteb xa` ixyinle Ð

,xeq` xa` la` ,i`w xaer` `yixc xzen zxn` i` `l` .`yix meyn exifgd

exifgd hwp i`n` ,ipdn `l dxfgcíìåòì ?,jl `iywce .xaer` Ð ipzwc xzen Ð

ipd` i`n dxfg?miptay dnn gipdl jixv Ð xifgd `l m`c ,`ipdn jzg mewnl

`edy iptn ,xeq` iniptde oevigd zlcad jzgd mewny .ekzegle oevigd cvl

dia `pixwc ,xzen jzg mewne ,jzege mvnvn `l` ,mipt cvl jezgl jixv oi` Ð exifgd la` .`ed dkeza e`lc ,"dndaa dnda" dia `pixw `le ,mgxd zty lr cner

.[a cenr] onwl ongp axc `de .ezvignn `vi `l `dc ,`kil "dcya xya" meyne ."dndaa dnda"àîè õåçáùigd on xa`y (a,gkw oileg) "ahexde xerd"a opitlic Ð

.[`i `xwie] "dndad on zeni ike"n ,dlapd on xa`k `nhnøåäè íéðôáù.oilke` z`neh law `l miigny Ð
øùáä
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äîäádtxhc `inec ,onwl yixcck Ð xq`p ezvignl ueg xya `viy oeik .dywnd

.xzid dl oi`càôéñ`pipz dcil `ied ey`x `viy oeikc ol rnyn `w i`n

`iddnc ,celik ied exifgdc ab lr s` Ð opireny`l jixhvi` `nlice :xn`z m`e Ð

`ied dxfg `lac oeikc ,dil `hiytc :xnel yie !exifgd `la `l` opirny `l zexekac

i` ,edine .`ied melk `l inp exifgd ik Ð dcil

i`n` dil `iyw `ied `l Ð zexekac `edd e`l

jixhv`c oeikc ,exifgd ipzinl dil jixhvi`

Ð dcil `ied y`x z`ivic opireny`l

melk e`l dxfgc digxe` ab` inp opireny`

meyn ipzinl dil zil `aa dilek la` .`ed

`kdc :zeywdl oi` inp dfe .`zxet yecig i`d

.xeq` miptay dn elit`c opireny`l jixhv`

opirny `l `de ,xaer` i`w xeq` dcedi axlc

aiygc oeikc ,`hiyt inp `dc !zexekac `iddn

cledy oeik ,xeq` miptay dn elit`e ,celik

enk ,onwl dil `irainc `ed jzgpae .mly

.l`d zxfra onwl yxt`y

àîòè:dniz Ð 'ek ig ey`x `d zn ey`xc

:ipzwcn ,zehiyta jxtnl dil dedc

!celik ied ey`x `vi ikn ok m` ,odkl xeka oi`e

Ð ey`x i`n :igcnl `ki`c meyn ,xnel yie

,(a,en zexeka) "xeka yi" wxta igcck .eaex

jixte .miltpa xhet y`xd oi` :l`eny xn`c

Ð ey`x i`n :ipyne .odkl xeka oi`c `dn dil

.jk xg` eaex `vi mbe ey`x `vi :yexit .eaex

:wcinl ey`x hwpc ,ipyne !eaex ipzipe :jixte

jkld .ied `l inp dlgpl xeka ig ey`x `d

jxtinl ivn dede .`weic i`dn dikxt xwir

Ð ekxck `vi :(`,gk) opzc dcpc oizipznn `kd

`vzyn Ð ey`x aex efi`e ,ey`x aex `viyn

.ezgctíãàxecfext oi`c sili `l dndan

`edd ik ied `l `kdc xecfext i`d Ð dndal

cle `ived iknc xn`c (a,an dcp) "otec `vei"c

xecfextk i`c .celik ied xecfextl ueg ey`x

akrl xecfextd leki did dn ,`kd ixii` mzdc

xecfext `l` ?el dveg y`xdy oeik dcild

iaer `ed `kdce ,oevigd zia `ed mzdc

,mikxid oiay mgxd z` miqknd mikxid

celik aiyg `l ikd meyne .qxhpewd yxitck

oeyldy lr dniz oi`e .mgxl ueg y`x z`ivia

ogky` `peeb i`d ikc ,dpzyn yexitde dey

iax xn`c (`,k zexeka) "dnda gweld" wxta

sepihd aiygc ,dxekan xhet sepih :[ryedi]

wxtc i`d ik cle sepih `idd ied `le ,cle

.zetphn zeclei aexc (`,hk dcp) "zltnd"

àéìùelit` Ð dlik`a xeq` dzvwn dzviy

:xn`z m`e .dhigy zrya mipta didy dn

`nlc ?celik ied y`xac dipin gken ikid

wxta dl igc inp `dnc !dzvwn opixfbc meyn

iaxc `zlin` xn`wc ,(`,`i) `nw `aac `nw

`ily zvwn oi`c ,ol rnyn `w i`n :xfrl`

`l y`xd z`iviac `zi` m`c :xnel yie !'ek dzvwn dzviy `ily :`pipz ?cle `la

zeaiyg icil `al mrt meya xyt` i` dzvwnac oeik ,xefbl ie`x did `l Ð dcil `ied

y`xd oi`c (a,en zexeka) "xeka yi" wxta xn`c ,l`enyl jxtnl `kil `kdne .dcil

ipzwc `dc .`kdn opirny `l mc`a la` ,dndaa `wec epiid `nlicc .miltpa xhet

.cle oniq iedc `ily oiprl epiid Ð dndaa cle oniq jk dy`a cle oniqk :`tiq

ïîéñë:xnel yie ?dfan dfa xzei heyt i`n :xn`z m`e Ð 'ek cle oniq jk dy`a cle

ab lr s`c xn`w jkl ,cle oniq xity ied dy`ac (`,dk) dcpa opzc meyn

.dy`l dey `ilya mewn lkn ,cle oniq xity ied `l dndaac
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קלה oifge` mipy` cenr gq sc ± oey`x wxtzereay

äðùîãìéì äù÷îä äîäá.dhigy zrya Ðåøéæçäå.dhigy mcew Ðøúåî
äìéëàá.xzen o`n yxtn `xnbae Ðãåìéë äæ éøädil `ipdn `l eze Ð

.dlapk `ed ixd Ð zn `vnp m`e ,ig `vnp m` envrl dhigy jixve ,en` zhigy

äéòîáù øáåòî êúåç.dkeza dkizgd gipde Ðøúåîsilick ,dzhigya Ð

mixac] "elk`z dndaa lk"n [`,hq] `xnba

.[ciúåéìëä ïîå ìåçèä ïîdnda ly Ð

.dnvräìéëàá øåñàegipdy it lr s`e Ð

hwp ikdl .dzhigya xzed `l Ð dndaa

`txhin `lc icinc meyn ,zeilke legh

.`edàøîâøåñà åîöò øáàå,dlik`a Ð

lr s`e ,dhigy mcew ezvignn `viy xg`n

.okl mcew dxifgdy itäãùá øùáåÐ

,xie`l epiidc Ð ezvignl ueg ,xnelk

,dhigya exizdl dvign dil ded df mgxy

lke .elk`z `le dtxhk `ed ixd `viy oeike

miycw xya oebk ,`vie dvign el yiy in

.(`,gi zekn) ol `wtp `xw i`dn inp ,e`viy

øáåòà àìied `l ci meync opireny`e Ð

.celikéîð åøéæçä àì åìéôà`wtp xaerc Ð

dze` dndaa dnda"n [`,hq] onwl ol

.[ci mixac] "elk`zàôéñå`w i`n dteb Ð

`tiq meyn ipz `yix :zxn`wc ,ol rnyn?
äìçðì øåëá,zeigl ie`x `diy cle opira Ð

`ad z` rwtn `l Ð zeigl ie`x `l i`e

(`k mixac) aizkc ,mipy it lehiln eixg`

cle `vi ,eilr dec ealy in Ð "epe` ziy`x"

lr dec eia` al oi`y ,`niiw ly epi`y

`ad z` `ed xhet xekad oeictn la` .ezen

.mgxd z` xht df ixdy ,eixg`ìôðÐ

.eiycg elk `lyig ey`x `viy it lr s`

oi` Ð eiycg elky eig` `vie ,exifgde Ð

.dlgpl xeka zeidln ezrwtn oey`xd zcil

z` riwtn epi` Ð elek ltpd clep elit`y

m` oky lke ,eilr dec eal oi`y ,eixg` `ad

meyn Ð ey`x hwpc i`de .zn ey`x `vi

,celi ied ey`x z`iviae ,dil hwp odkl xeka

.odkl xekan eig` z` xheteåà`ad Ð

oey`x ly ey`x `vi elit` ,dryz oa xg`

`ad oi`e ,dcil oey`xd zcil `ied Ð zn

dryz oa xg` `ad la` .odkl xeka eixg`

.ied `l inp dlgpl xeka Ð ig ey`x `viy

!dcil `ied y`x ,`nl`àîéú éëå
íãàá ïðéòåîùàied ey`x z`iviac Ð

mc`c .dndaa opireny` xcde ,celik

xecfext dl zil dndac ,sili `l dndan

oeikne ,`ed ielbe ,dly mgxd zia iptl

Ð dy` la` .zxkip ezcil Ð `vei y`xdy

oirk dl eed mikxidy ,ielba dngx oi`

cr dti zxkip cled z`ivi oi`e ,xecfext

.eaex `viyàðéðú éîð àäinp dndaa Ð

ied y`xc [`,fr] oiwxita oizipzna `pipz

mipta didy dn elit` ,dlik`a dxeq` Ð dzvwn dzviy `ily :ipzwc .dcil

`nlc opiyiige ,dndaa cle oniqe dy`a cle oniq `ilydy itl ,dhigy zrya

xza dl opicyc ,dxeq` dlek jkld ,celik iede y`xd `vi witpc zvwn `idda

!jixhv` `l exifgd ipzwc `tiqe ,dcil iedc opz ey`x ,`nl` .`yixúøîà éà
à÷åã àùéøã åøéæçä àîìùáipzc ,`tiq ivexzl `ki` ,diteb xa` ixyinle Ð

,xeq` xa` la` ,i`w xaer` `yixc xzen zxn` i` `l` .`yix meyn exifgd

exifgd hwp i`n` ,ipdn `l dxfgcíìåòì ?,jl `iywce .xaer` Ð ipzwc xzen Ð

ipd` i`n dxfg?miptay dnn gipdl jixv Ð xifgd `l m`c ,`ipdn jzg mewnl

`edy iptn ,xeq` iniptde oevigd zlcad jzgd mewny .ekzegle oevigd cvl

dia `pixwc ,xzen jzg mewne ,jzege mvnvn `l` ,mipt cvl jezgl jixv oi` Ð exifgd la` .`ed dkeza e`lc ,"dndaa dnda" dia `pixw `le ,mgxd zty lr cner

.[a cenr] onwl ongp axc `de .ezvignn `vi `l `dc ,`kil "dcya xya" meyne ."dndaa dnda"àîè õåçáùigd on xa`y (a,gkw oileg) "ahexde xerd"a opitlic Ð

.[`i `xwie] "dndad on zeni ike"n ,dlapd on xa`k `nhnøåäè íéðôáù.oilke` z`neh law `l miigny Ð
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Ð ey`x i`n :ipyne .odkl xeka oi`c `dn dil

.jk xg` eaex `vi mbe ey`x `vi :yexit .eaex

:wcinl ey`x hwpc ,ipyne !eaex ipzipe :jixte

jkld .ied `l inp dlgpl xeka ig ey`x `d

jxtinl ivn dede .`weic i`dn dikxt xwir

Ð ekxck `vi :(`,gk) opzc dcpc oizipznn `kd

`vzyn Ð ey`x aex efi`e ,ey`x aex `viyn
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`edd ik ied `l `kdc xecfext i`d Ð dndal
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akrl xecfextd leki did dn ,`kd ixii` mzdc
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iaer `ed `kdce ,oevigd zia `ed mzdc

,mikxid oiay mgxd z` miqknd mikxid

celik aiyg `l ikd meyne .qxhpewd yxitck

oeyldy lr dniz oi`e .mgxl ueg y`x z`ivia

ogky` `peeb i`d ikc ,dpzyn yexitde dey

iax xn`c (`,k zexeka) "dnda gweld" wxta

sepihd aiygc ,dxekan xhet sepih :[ryedi]

wxtc i`d ik cle sepih `idd ied `le ,cle

.zetphn zeclei aexc (`,hk dcp) "zltnd"

àéìùelit` Ð dlik`a xeq` dzvwn dzviy

:xn`z m`e .dhigy zrya mipta didy dn
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wxta dl igc inp `dnc !dzvwn opixfbc meyn

iaxc `zlin` xn`wc ,(`,`i) `nw `aac `nw

`ily zvwn oi`c ,ol rnyn `w i`n :xfrl`

`l y`xd z`iviac `zi` m`c :xnel yie !'ek dzvwn dzviy `ily :`pipz ?cle `la

zeaiyg icil `al mrt meya xyt` i` dzvwnac oeik ,xefbl ie`x did `l Ð dcil `ied

y`xd oi`c (a,en zexeka) "xeka yi" wxta xn`c ,l`enyl jxtnl `kil `kdne .dcil

ipzwc `dc .`kdn opirny `l mc`a la` ,dndaa `wec epiid `nlicc .miltpa xhet

.cle oniq iedc `ily oiprl epiid Ð dndaa cle oniq jk dy`a cle oniqk :`tiq

ïîéñë:xnel yie ?dfan dfa xzei heyt i`n :xn`z m`e Ð 'ek cle oniq jk dy`a cle

ab lr s`c xn`w jkl ,cle oniq xity ied dy`ac (`,dk) dcpa opzc meyn

.dy`l dey `ilya mewn lkn ,cle oniq xity ied `l dndaac
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`oifgeקלו mipya cenr gq sc ± oey`x wxtzereay

øùáä.oi`nh ,xa`a erbp dndade xaerd lk Ðäèåçù äôéøè òâîxa`y Ð

dlik`a dzxizn dhigy oi`y it lr s` .dhigy zrya xaegn `ed oiicr `veid

oizipzna yxtn ediinrhe .dzxdhn dzhigyy dtxhk ,dliap icin dzxdhn Ð

jiiy rbn i`n dhegy dtxha oiwxita yxtn (`,br oileg) onwle .[a,ar oileg]

d`nhn dhegy dtxhy yxtne ,da xninl

.opaxcn miycwend z`ìåëà øéæçä äñøô
ìåëà øéæçä úåñøôaizkc ,i`w `xw` Ð

dqxt zqxtn dnda lk" :(ci mixac)

,'ebe "dxb zlrn zeqxt izy rqy zrqeye

(`,hq oileg) onwl ol `wtp `xw i`dne

"dnda" yixce ,m`d zhigya xzip xaerc

dnda :rnyne ,`tiqc "dnda"` `yixc

iaizkc "zeqxt"e "dqxt"e .elk`z dndaay

dz`y minrt :jl xnel ,ez` ikdl dia

lke` dz` oi`y minrte ,eixa` lk lke`

eici izy `ived Ð xifgd dqxt .ozvwn `l`

mdizy xifgd ,dze` lek` Ð zg`d xifgde

.odizy lek` Ðêúç íå÷îì:xn`w ikde Ð

xifgd ,dly jzg mewn lek` Ð dqxt xifgd

.mdipy ly jzg mewn lek` Ð zeqxtàäå
äì áéñð éàø÷ éøúi`e ,dqxte zeqxt Ð

m`c `cga opireny`cn ,jzg mewnl

oicd `ed Ð lk`z `l e`l m`e lek` exifgd

!ixzlêúç íå÷îì ãçÐ xifgd zeqxt Ð

ixyinl Ð cge ,dxfga jzg mewn ixyinl

irna `vnpe lnbk zehelw eizeqxty xaer

xq`wc ,jixhvi` oerny iaxc `ail`e .dxt

"lnb" "lnb" :(a,e) zexekaa ,dxedh oa helw

on clepy lnb cg` ,minrt izy [ci mixac]

.dxtd on clepy lnb cg`e dlnbd

dcen Ð dkeza `vnp m`c `kd opireny`e

`l` dl oi`y xaer :xn`w ikdc ,ixyc

.lek` Ð zewecq eizeqxt oi`y ,dqxt

axc` bilt `ler .`wec e`l `yixc xifgde

.dcediåéä ìëä,dvign ea xn`pd lk Ð

xyae ,dhigyl xaer oebkmiycw iycw

miycwa ,dxfr zevign zxez mdl dpzpy

olek Ð mdl dvign milyexi znegy milw

dcya xya `viync ,df xeqi` llka eid

jl hxte aezkd `ae .dtxhk `ed ixd

aizkc ,da zlren dxfg oi`y z`hga

ycg y`xc z`hg xirya (i `xwie)

:dyn mdilr svwe ,eipae oxd` edetxyy

`aed `l od ,z`hgd z` mzlk` `l recn

aizkck !jka lqtzy ycwd l` dnc z`

,'ebe "dncn `aei xy` z`hg lke" (e my)

`d ,dzvignn dzvi `ly ,dzid dnipte

opixn` `le ,`id dtixy za Ð dzvi

jxved `le .[`,at migqt d`x] dxcdil

llkn ixzyzc ol iziz `kidnc ,da hextl

dxfg meyn "elk`z `l dtxh"?hxt ikdl

,dxfg da ipdn `lc `id i`dc xninl ,da

.exzed Ð exfgy mi`veid x`y lk la`éàî
øîåì ãåîìúe`xw dnl .i`w dtxh` Ð

jka epcnl dne ,dtxh?azkinl dil ded

!"elk`z `l dcya xya"åðéöîù éôìÐ

.epivn okid yxtn onwlíéøåëáå éðù øùòî
.oixzen Ð exfge e`vie milyexil eqpkpy Ð

ïë äæ óà.xaer Ðéëä åðúî àáøòîáÐ

.opgei iaxe axc ediizbeltlíéøáàì äãéì ùé.dxfg dil `ipdn `l ezc ,celik xa`d ixd Ð `viy xa` Ðäãéì ïéà.dxfg dil `ipdne Ðåäééðéá éàî`pyil oia Ð

.`nw `pyill `axrncøáà èåòéî øñéîì.`veid `l` xq`p `l `nw `pyille ,dilek xqzine celi ied Ð dcil oeyl hwpc `xza `pyill .herin x`ype eaex `vi m` Ð

åãé àéöåäå øæçå äøéæçäå åãé àéöåä íéøáàì äãéì ïéà øîåàä éøáãìÐ celik ied in .xaer ly eaexl milydy cr ,dxifgde ezxcy `ivede xfge ,dxifgde zxg`d Ð

aex z`ivi o`k oi`e ,`nw dil xcd xak Ð jci` witp ike ,dxfg dicic dxfg `ied Ð mixa`l dcil oi`c oeik ,`nlc e` .diaex `wtp `dc?Ð dcil yi xn`c o`nl i`c

.dxfg edl `ipdn `lïðéòá úçà úáá àáåø àîìã åà 'åë äëúçå äàéöåä øãä øãäã ïåéë øîåì éöîéú íàå.`dl irainl `ki` dcil yi xn`c o`nl elit`e Ð
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àáéìàåjixv `l Ð clepyk elit` dxt irna lnb exyc opaxl la` Ð oerny iaxc

`ail`e hwp ikdle .ixyc uegan mipta rxb `lc ,en` zhigya exizdl `xw

zenc xeq`l jixhvi`c xninl `kile .izixg` dyxc meyl jixhvi` opaxle ,oerny iaxc

`xw dil xziin `lc ab lr s` oerny iaxl `dc .`kile zeqxt opira :onwl xn`ck ,dpei

.dpei zenc inp xqe`c onwl rnyn ,ikdl

lk"n :yexit ,ixzyz dpei zenc :jixtc

:jixt xcde .`kile zeqxt opira :ipyne !"dndaa

dndaa dqxt" :ipyne !xqzil dxt irna helw

,oerny iaxl `l` `zil `iyew jde ."elk`z

.ziyixtck ,ixyc uegan mipta rxb `l opaxlc

`kilc ab lr s` ,oerny iaxl dpei zenc ,`nl`

dqxt `l `kilc oeik ,xqzin `linn Ð `xw

,jixhv` zeqxte dqxtc ab lr s` ,zeqxt `le

opaxlc oicd `ed .helwl cge jzg mewnl cg

meyl `l` ,dpei zenc xeq`l `xw jixv `l

`ziixa jd ,mewn lkne .jixhvi` dyxc

iaxk `l` `iz` `l "lek` xifgd dqxt"c

.oernyøîàxyae llka eid lkd opgei iax

dil dywz opgei iaxlc :dniz Ð 'ek dcya

lre ,aiqpw i`xw ixzc ,dqxt xifgdc `ziixa

iaxe ,xa`l cge [jzg] mewnl cg opinwen jgxk

jixtc :xnel yie !`pixg` `xwn dil `wtp opgei

.`ziixa jci`n ith xity dil

ìëälk xeq`c Ð 'ek dcya xyae llka eid

dl oi`c dtxhk ,dvignl ueg `veiy dn

ilin lk `d :wiqnc i`nle .jenqa xn`ck ,xzid

dtxh dil ixwc `d `nwezin ,ixy xecdc oeik

.izixg` `zlnlìåëéxnel cenlz ok df s`

"dnipt" aizkc z`hgc `xwe :xn`z m`e Ð 'ek

Ð dzvi `d ,dzvignl ueg dzvi `ly i`d Ð

xya"c `xwn `d ?il dnl ,`id dtixy za

[jzrc `wlqc] (q"yc) :xnel yie !`wtp "dcya

eywedc ,exyc mixekae ipy xyrnn slinl

opiyxcck "jixrya lek`l lkez `l"c `xwa

dcez ef Ð "jizeacpe" :(`,f) zeknc `nw wxta

"jp`ve jxwa" ,xeka df Ð "zexekae" ,minlye

.dler df Ð "jixcpe" ,my`e z`hg df Ðìáà
,xn`z m`e Ð oixzen exfge ozvignl ueg e`vi

`l` ,lekiz `lc `ed jixrya :xn`w ikd `nlc

.mlern eqpkp `ly ,olke`l milyexil m`iai

yie !e`vie eqpkpy oze`a icin ixiin `l la`

rnyn (a,hi zekn) "oiweld od el`"ac :xnel

oi`c mzd silic ,e`vie eqpkpa ixii`c `icda

.ziad ipt e`xiy cr mdilr oiwelàéöåäeci

eaexl enilydy cr dkzge `ivede xfge dkzge

"zltnd" wxta `id oizipzn :xn`z m`e Ð edn

`viy cr Ð qxeqn e` jzegn `vi :(`,gk dcp)

aexa dcil d`nh dy` i`cec :xnel yie !eaex

miptay herinc mzdn opirny `l la` ,dcle

.celik `ed ixd
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:íéøîBà íéîëçå ,øéàî éaø éøác ,äìáð òbî øNaä©¨¨©©§¥¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦
øaeò àéöBä :àLéø àäéî éðú÷ .äèeçL äôøè òbî©©§¥¨§¨¨¨¥¦¨¥¨¦¨

Bnà úà èçL Ck øçàå ,døéæçäå Bãé úà¯øzeî ¤¨§¤¡¦¨§©©¨¨©¤¦¨
?øáàà åàì éàî ;äìéëàa¯.øaeòà ,àì¯,øaeòà éà ©£¦¨©¨©¥¤¨©¨¦©¨

Bøéæçä Ck øçàå Bnà úà èçL :àôéñ àîéà¯øeñà ¥¨¥¨¨©¤¦§©©¨¤¡¦¨
?øeñà éànà ,øaeò éàå ;äìéëàa¯ïîçð áø øîàãk ©£¦¨§¦¨©©¨§©£©©©§¨

éîð àëä ,Cúç íB÷îì àlà äëøöð àì :÷çöé øa¯ ©¦§¨¨¦§§¨¤¨¦§£¨¨¨©¦
.Cúç íB÷îì àlà äëøöð àì¯àúà ék àäå ?éðéà ¨¦§§¨¤¨¦§£¨¦¦§¨¦£¨

äñøt :déãéa àúéðúî éúééàå àúà ,éàæBç éaî éîéáà£¦¦¦¥©£¨§©§¥©§¦¨¦¥©§¨
øéæçä¯øéæçä úBñøt ,ìBëà¯øéæçä ,åàì éàî ;ìBëà ¤¡¦¡§¨¤¡¦¡©¨¤¡¦
äñøt¯?äñøt ìBëà¯äñøt øéæçä ,àì¯ìBëà ©§¨¡©§¨¨¤¡¦©§¨¡
.øaeò¯øéæçä àì eléôà ,øéæçä àéøéà éàî ,øaeò éà ¨¦¨©¦§¨¤¡¦£¦Ÿ¤¡¦

íB÷îì àlà äëøöð àì :÷çöé øa ïîçð áø øîà !éîð©¦£©©©§¨©¦§¨¨¦§§¨¤¨¦§
.Cúç¯ãç :åàì éàî ,dì áéñð à÷ éàø÷ éøz àäå £¨§¨§¥§¨¥¨¨¥¨©¨©

¯øáàìãçå ,¯?Cúç íB÷îì¯ãç ,àì¯íB÷îì §¥¤§©¦§£¨¨©¦§
ãçå ,Cúç¯;ïBòîL éaøc àaélàå ,äøô éòîa èeì÷ì £¨§©§¨¦§¥¨¨§©¦¨§©¦¦§

øeñà äøt ïa èeì÷ :ïBòîL éaø øîàc¯éléî éðä §¨©©¦¦§¨¥¨¨¨¨¥¦¥
Bnà éòîa ìáà ,íìBòä øéåàì àöéc àëéä¯.éøL ¥¨§¨¨©£¦¨¨£¨¦§¥¦¨¥

øîà .øzeî Bîöò øáàå :ïðçBé éaø øîà àleò¨¨©©¦¨¨§¥¤©§¨£©
éøîàã ìàeîLe áø àäå :àleòì äãeäé áø déì¥©§¨§¨§¨©§¥§¨§¦
áéäé ïàî :déì øîà !øeñà Bîöò øáà eäééåøz©§©§¥¤©§¨£©¥©¨¥

ïìàøôòîéëä àlà !ïéðééò ïðéìîe ìàeîLe áøc ¨¥©§¨§©§¥¨¥©©§¦¤¨¨¦
äãOa øNa" ììëa eéä ìkä :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©Ÿ¨¦§©¨¨©¨¤

äôøèèøtLk ,"eìëàú àìúàhç éab áeúkä Eì §¥¨ŸŸ¥§¤¨©§©¨©¥©¨
õeç äúöiLøeñà äøæçå dúöéçîì¯àeä úàhç ¤¨§¨¦§¦¨¨§¨§¨¨©¨

éléî ìk ìáà ,da àðîçø èøôc¯.éøL øeãäc ïåék ¦§©©£¨¨¨£¨¨¦¥¥¨©£¨¥
ãeîìz äî "eìëàú àì äôøè äãOa øNa" :éáéúéî¥¦¥¨¨©¨¤§¥¨ŸŸ¥©©§
ìò óàL ,íéøekáe éðL øNòîa eðéönL éôì ?øîBì©§¦¤¨¦§©£¥¥¦¦¦¤©©

eøæçå ïúöéçîì õeç eàöiL ét¯óà ìBëé ,ïéøzeî ¦¤¨§¦§¦¨¨§¨§¨¦¨©
øîà ?àãeîìz éàî ."äôøè" :øîBì ãeîìz ?ïk äæ¤¥©§©§¥¨©©§¨£©

:äaøäôøèkäî ,äôøhäôøèpL ïåék ,¯ïéà áeL ©¨¦§¥¨©§¥¨¥¨¤¦§§¨¥
Búvéçîì õeç àöiL ïåék ,øNa óà ,øzéä dì¯áeL ¨¤¥©¨¨¥¨¤¨¨¦§¦¨

éôì :øî øîà .àzáeéz ,àleòc àzáeéz !øzéä Bì ïéà¥¤¥§§¨§¨§§¨¨©¨§¦
:áéúëc ?eðéöî ïëéä ,íéøekáe éðL øNòîa eðéönL¤¨¦§©£¥¥¦¦¦¥¨¨¦¦§¦

éøòLa ìëàì ìëeú àì"ðâc øNòî E,'åâå "EéøòLaE Ÿ©¤¡Ÿ¦§¨¤©§©§¨§§¦§¨¤
eøæçå ïúöéçîì õeç eàöé ìáà ,ìeëéz àìc àeä¯ §¨¥£¨¨§¦§¦¨¨§¨§

.ïéøzeî.íéøáàì äãéì ïéà :øîà ïðçBé éaøå ,íéøáàì äãéì Lé :øîà áø ,éëä eðúî àáøòîa ¨¦§©©§¨©§¨¦©¨©¥¥¨§¥¨¦§©¦¨¨¨©¥¥¨§¥¨¦
?eäééðéa éàî¯ïéà øîBàä éøáãì :eäì àéòaéà .íéðôaL øáà èeòéî øñéîì eäééðéa àkéà ©¥©§¦¨¥©§§¥©¦¥¤¤¦§¦¦©£¨§§¦§¥¨¥¥

ãò ,døéæçäå Bãé úà àéöBäå øæçå ,døéæçäå Bãé úà øaeòä àéöBä ;íéøáàì äãéìBîéìLäL ¥¨§¥¨¦¦¨¨¤¨§¤¡¦¨§¨©§¦¤¨§¤¡¦¨©¤¦§¦
BaeøìøîBì éöîz íà ?øãä øãäc ïåék :àîìc Bà ,àaeø déì ÷ôð àä :ïðéøîà éî ?eäî , §©¦¨§¦©¨§©¥¨¦§¨¥¨©£©£©¦¦§¥©

BîéìLäL ãò ,dëúçå Bãé úà àéöBäå øæçå ,dëúçå Bãé úà øaeò àéöBä ;øãä øãäc ïåék¥¨©£©£©¦¨¤¨©£¨¨§¨©§¦¤¨©£¨¨©¤¦§¦
:òîL àz ?ïðéòa úçà úáa àaeø :àîìc Bà ,àaeø déì ÷éôð àä :ïðéøîà éî ?eäî ,Baeøì§©¦¨§¦©¨¨¥¥¨¦§¨¨§©©©¨¥©¨§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc oileg(iyiy meil)

øNaä`nh xaerde dndad lyäìáð òbîoeik ,dliapa rbepk ± ©¨¨©©§¥¨
xa`dn oilke` z`neh lawl 'lke`' iexw xyad dhigy xg`y

,dliapk `nhny igd on xa`k `nhn xa`de ,`veidéaø éøác¦§¥©¦
,øéàî.d`nehn xa`d z` zxdhn dpi` m`d zhigyy xaeqy ¥¦

,äèeçL äôøè òbî ,íéøîBà íéîëçådtixhk `nh xa`dy xnelk ©£¨¦§¦©©§¥¨§¨
z` zxdhn m`d zhigy mzrcly .xyad z` `nhn erbne ,dhegy
z`nehn dzxdhn dtixh zhigyy myk dliap oicn `veid xa`d

opaxcn drbna miycw d`nhn dhegy dtixh j` .dliap(.br oldl),
.xyad z` ok `nhn xa`d s`e

:`xnbd dgikenàäéî éðz÷a mewn lkn epipy -àéöBä ,àLéø ¨¨¥¦¨¥¨¦
,äìéëàa øzeî ,Bnà úà èçL Ck øçàå ,døéæçäå Bãé úà øaeò¨¤¨§¤¡¦¨§©©¨¨©¤¦¨©£¦¨

,øáàà åàì éàî.xq`y axk `le:`xnbd dgec,àìdpeekd ©¨©¥¤Ÿ
,øaeòà:`xnbd dywn .axk ,xeq` xa`d j` ,xzen `edyéà ©¨¦
[m`-]øeñà Bøéæçä Ck øçàå Bnà úà èçL ,àôéñ àîéà ,øaeòà©¨¥¨¥¨¨©¤¦§©©¨¤¡¦¨

éàå .äìéëàal dpeekd,øeñà éànà ,øaeòdndaa did ixd ©£¦¨§¦¨©©¨
.xaerd zxfgda ielz xaerd xzid oi`e ,llk `vi `le dhgypyk
xzen xaerde ,exifgdyk elit` xeq` xa`d ok` :`xnbd zvxzn
`ed ,xifgd `ll xifgd oia `ziixaa weligde ,exifgd `ly elit`
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xg`l exifgd j` .dndad jeza `ed ixdy ,xzen jzg mewn
enke ,dhigy zrya dkeza epi`y oeik ,xeq` jzg mewn ,dhigy

lirl x`azdy(`"r).
:ax lr dywne `xnbd dayéðéà,oicd `ed jk ike -àúà ék àäå ¥¦§¨¦¨¨

[`ayk-]déãéa àúéðúî ézééàå àúà ,éàæBç éaî éîéáà`a - £¦¦¦¥¨¥¨¨§©§¦©§¦¨¦¥
dxeza xn`py ,`ziixad oipre .ecia `ziixa `iade(e ci mixac)lke'§¨

dndAA dxB zlrn zFqxt iYW rqW zrqWe dqxR zqxtn dndA§¥¨©§¤¤©§¨§©©¤©§¥§¨©£©¥¨©§¥¨
epcnl df weqtne ,'Elk`Y Dz`(.hq),en` irnay xaer xzid ¨Ÿ¥

dnda' azkp eli`ke ,dligzay 'dnda' lr xfeg 'dndaa'y eyxcy
,'zeqxt'e 'dqxt' s` df oiprl zyxec `ziixade .'elk`z dndaa
,cvik .mlek lke` jpi` minrte xaerd ixa` lk z` lek` minrty

e eilbx izy `ivedäñøtzg`,ìBëà ,øéæçäizy m`eúBñøt ©§¨¤¡¦¡§¨
åàì éàî .ìBëà ,øéæçäm`y `id dpeekdäñøt øéæçä,zg`ìBëà ¤¡¦¡©¨¤¡¦©§¨¡
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,Cúç íB÷îìm`e ,dly jzg mewn xzen zg` dqxt xifgd m`y ¦§£¨

xfge `viy wlgd la` ,odizy ly jzgd mewn xzen odizy xifgd
.axk ,xeq`

:`xnbd dywndì áéñð à÷ éàø÷ éøz àäåmiweqt ipy ixde - §¨§¥§¨¥¨¨¦¨
ic jzg mewn xzidle ,'zeqxt'e 'dqxt' mdy ,`ziixad d`iad
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Bnà éòîac oerny iax dcen ,dhgypyk.éøL,'dqxt'n ecnl z`fe ¦§¥¦¨¥

dqxt wx el yiy elit` xn`p 'elk`z dndaa dnda'y rnyny
iaxke helwl d`a 'dqxt' ,axly `vnp .mizyk dwecq dpi`e zg`

.jzg mewnl 'zeqxt'e ,oerny

:ax lr wleg opgei iaxáàå ,ïðçBé éaø øîà àleòBîöò ø`viy ¨¨©©¦¨¨§¥¤©§
,dhigy mcew xfgeøzeîok xaq envr `ler s`e .m`d zhigya ¨
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,ce`n mdixac epilr miaiagy ,epipir ea `lnpe l`enye axàlà¤¨

y meyn ,opgei iaxk xazqn o`kìkä ,ïðçBé éaø øîà éëäin lk ± ¨¦¨©©¦¨¨©Ÿ
md dxfrd zenegy miycw iycw xya oebk ,dvign ea xn`py
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el` lk ,dhigyl ezvign en` mgxyììëa eéä(l ak zeny)øNa' ¨¦§¨¨¨
,'eìëàú àì äôøè äãOazngne .dtixh md mzvignn e`vi m`y ©¨¤§¥¨ŸŸ¥

iabl j` .xzid dl oi`y dtixhk ,exfg elit` mxqe`l epl did ok
svw dyny xn`p ,okynd zkepg meia eipae oxd` etxyy z`hgd
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minkg exn`e ,dze` mztxy recne(.at migqt)ixd ,dyn mdl xn`y

rnyne .dze` mztxy dnle dxfrl uegn d`vi `ly dzid 'dnipt'
jxved recn ,dywe .dtixya dpic dxfg m` s` ,d`viy z`hgy
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,xzen xfge `viy xa`y opgei iax cnl o`kne .mixzen exfgy oeik
.opgei iaxk `ler hwp ef dyxc zngne

:`ler lr dywn `xnbd,éáéúéî,`veid xa` iabl `ziixaa epipy ¥¦¥
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xnel xyt` didy ,aezkd jk e`xw dnle 'dtixh' oeyl cnln
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,xzen xfge `viy,'äôøè' øîBì ãeîìz.xfgyk s` xeq`y xnel ©§©§¥¨
:`xnbd zl`ey,àãeîìz éàîdaiyn .'dtixh'n z`f micnl cvik ©©§¨

:`xnbddì ïéà áeL äôøèpL ïåék äôøh äî ,äôøèk ,äaø øîà̈©©¨¦§¥¨©§¥¨¥¨¤¦§§¨¥¨
óà ,øzéä'aøNa,'dcyaBì ïéà áeL ,Búöéçîì õeç àöiL ïåék ¤¥©¨¨¥¨¤¨¨¦§¦¨¥

øzéäxa`d z` xiznd `lerk `ly `ziixadn gkene .xfgy s` ¤¥
:`xnbd dwiqn .xfgyk.àzáeéz àleòc àzáeéz§§¨§¨§§¨

:`ziixad z` x`al zxfeg `xnbdøNòîa eðéönL éôì ,øî øîà̈©©§¦¤¨¦§©£¥
íéøekáe éðL:`xnbd zl`ey .mixzen ,exfge mzvignl ueg e`viy ¥¦¦¦
.eðéöî ïëéä:`xnbd daiynáéúëc(fi ai mixac)ìëàì ìëeú àì' ¥¨¨¦¦§¦Ÿ©¤¡Ÿ

éøòLaðâc øNòî E'Bâå E,ipy xyrn df 'jpbc xyrn'e ,'Lci znExzE ¦§¨¤©§©§¨§§§©¨¤
`weec rnyne ,mixekia el` 'jci znexz'eéøòLaEmilyexil ueg ± ¦§¨¤

ìeëéz àìc àeä,[lk`z-]ìáày s` ,milyexiaõeç eàöé §Ÿ¥£¨¨§
.ïéøzeî ,eøæçå ïúvéçîì¦§¦¨¨§¨§¨¦

oi`y dtixhk dxezd ez`yr axl ,xfge `viy xa`a o`k cr x`azp
zxg` oeyl d`ian `xnbd .xzen `ed opgei iaxle .dpwz dl

:mzwelgn xe`iaaàáøòîa[l`xyi ux`a-]éëä eðúîz` §©£¨¨©§¨¦
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`ed xa` aex `viyk ,mixa`l dcil yiy `axrn ipaly ,ax zrcle
,celik epi` oey`x oeyll la` .miptay herind s` xeq`e ,celik
la` .xzen miptay dne ,'dcya xya' oicn xeq` `viy dn wx `l`

.dxfga xzen xa`dy ewlgp `l opgei iax zrca
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קלז oifge` mipya cenr gq sc ± oey`x wxtzereay

øùáä.oi`nh ,xa`a erbp dndade xaerd lk Ðäèåçù äôéøè òâîxa`y Ð

dlik`a dzxizn dhigy oi`y it lr s` .dhigy zrya xaegn `ed oiicr `veid

oizipzna yxtn ediinrhe .dzxdhn dzhigyy dtxhk ,dliap icin dzxdhn Ð

jiiy rbn i`n dhegy dtxha oiwxita yxtn (`,br oileg) onwle .[a,ar oileg]

d`nhn dhegy dtxhy yxtne ,da xninl

.opaxcn miycwend z`ìåëà øéæçä äñøô
ìåëà øéæçä úåñøôaizkc ,i`w `xw` Ð

dqxt zqxtn dnda lk" :(ci mixac)

,'ebe "dxb zlrn zeqxt izy rqy zrqeye

(`,hq oileg) onwl ol `wtp `xw i`dne

"dnda" yixce ,m`d zhigya xzip xaerc

dnda :rnyne ,`tiqc "dnda"` `yixc

iaizkc "zeqxt"e "dqxt"e .elk`z dndaay

dz`y minrt :jl xnel ,ez` ikdl dia

lke` dz` oi`y minrte ,eixa` lk lke`

eici izy `ived Ð xifgd dqxt .ozvwn `l`

mdizy xifgd ,dze` lek` Ð zg`d xifgde

.odizy lek` Ðêúç íå÷îì:xn`w ikde Ð

xifgd ,dly jzg mewn lek` Ð dqxt xifgd

.mdipy ly jzg mewn lek` Ð zeqxtàäå
äì áéñð éàø÷ éøúi`e ,dqxte zeqxt Ð

m`c `cga opireny`cn ,jzg mewnl

oicd `ed Ð lk`z `l e`l m`e lek` exifgd

!ixzlêúç íå÷îì ãçÐ xifgd zeqxt Ð

ixyinl Ð cge ,dxfga jzg mewn ixyinl

irna `vnpe lnbk zehelw eizeqxty xaer

xq`wc ,jixhvi` oerny iaxc `ail`e .dxt

"lnb" "lnb" :(a,e) zexekaa ,dxedh oa helw

on clepy lnb cg` ,minrt izy [ci mixac]

.dxtd on clepy lnb cg`e dlnbd

dcen Ð dkeza `vnp m`c `kd opireny`e

`l` dl oi`y xaer :xn`w ikdc ,ixyc

.lek` Ð zewecq eizeqxt oi`y ,dqxt

axc` bilt `ler .`wec e`l `yixc xifgde

.dcediåéä ìëä,dvign ea xn`pd lk Ð

xyae ,dhigyl xaer oebkmiycw iycw

miycwa ,dxfr zevign zxez mdl dpzpy

olek Ð mdl dvign milyexi znegy milw

dcya xya `viync ,df xeqi` llka eid

jl hxte aezkd `ae .dtxhk `ed ixd

aizkc ,da zlren dxfg oi`y z`hga

ycg y`xc z`hg xirya (i `xwie)

:dyn mdilr svwe ,eipae oxd` edetxyy

`aed `l od ,z`hgd z` mzlk` `l recn

aizkck !jka lqtzy ycwd l` dnc z`

,'ebe "dncn `aei xy` z`hg lke" (e my)

`d ,dzvignn dzvi `ly ,dzid dnipte

opixn` `le ,`id dtixy za Ð dzvi

jxved `le .[`,at migqt d`x] dxcdil

llkn ixzyzc ol iziz `kidnc ,da hextl

dxfg meyn "elk`z `l dtxh"?hxt ikdl

,dxfg da ipdn `lc `id i`dc xninl ,da

.exzed Ð exfgy mi`veid x`y lk la`éàî
øîåì ãåîìúe`xw dnl .i`w dtxh` Ð

jka epcnl dne ,dtxh?azkinl dil ded

!"elk`z `l dcya xya"åðéöîù éôìÐ

.epivn okid yxtn onwlíéøåëáå éðù øùòî
.oixzen Ð exfge e`vie milyexil eqpkpy Ð

ïë äæ óà.xaer Ðéëä åðúî àáøòîáÐ

.opgei iaxe axc ediizbeltlíéøáàì äãéì ùé.dxfg dil `ipdn `l ezc ,celik xa`d ixd Ð `viy xa` Ðäãéì ïéà.dxfg dil `ipdne Ðåäééðéá éàî`pyil oia Ð

.`nw `pyill `axrncøáà èåòéî øñéîì.`veid `l` xq`p `l `nw `pyille ,dilek xqzine celi ied Ð dcil oeyl hwpc `xza `pyill .herin x`ype eaex `vi m` Ð

åãé àéöåäå øæçå äøéæçäå åãé àéöåä íéøáàì äãéì ïéà øîåàä éøáãìÐ celik ied in .xaer ly eaexl milydy cr ,dxifgde ezxcy `ivede xfge ,dxifgde zxg`d Ð

aex z`ivi o`k oi`e ,`nw dil xcd xak Ð jci` witp ike ,dxfg dicic dxfg `ied Ð mixa`l dcil oi`c oeik ,`nlc e` .diaex `wtp `dc?Ð dcil yi xn`c o`nl i`c

.dxfg edl `ipdn `lïðéòá úçà úáá àáåø àîìã åà 'åë äëúçå äàéöåä øãä øãäã ïåéë øîåì éöîéú íàå.`dl irainl `ki` dcil yi xn`c o`nl elit`e Ð
äæ
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àáéìàåjixv `l Ð clepyk elit` dxt irna lnb exyc opaxl la` Ð oerny iaxc

`ail`e hwp ikdle .ixyc uegan mipta rxb `lc ,en` zhigya exizdl `xw

zenc xeq`l jixhvi`c xninl `kile .izixg` dyxc meyl jixhvi` opaxle ,oerny iaxc

`xw dil xziin `lc ab lr s` oerny iaxl `dc .`kile zeqxt opira :onwl xn`ck ,dpei

.dpei zenc inp xqe`c onwl rnyn ,ikdl

lk"n :yexit ,ixzyz dpei zenc :jixtc

:jixt xcde .`kile zeqxt opira :ipyne !"dndaa

dndaa dqxt" :ipyne !xqzil dxt irna helw

,oerny iaxl `l` `zil `iyew jde ."elk`z

.ziyixtck ,ixyc uegan mipta rxb `l opaxlc

`kilc ab lr s` ,oerny iaxl dpei zenc ,`nl`

dqxt `l `kilc oeik ,xqzin `linn Ð `xw

,jixhv` zeqxte dqxtc ab lr s` ,zeqxt `le

opaxlc oicd `ed .helwl cge jzg mewnl cg

meyl `l` ,dpei zenc xeq`l `xw jixv `l

`ziixa jd ,mewn lkne .jixhvi` dyxc

iaxk `l` `iz` `l "lek` xifgd dqxt"c

.oernyøîàxyae llka eid lkd opgei iax

dil dywz opgei iaxlc :dniz Ð 'ek dcya

lre ,aiqpw i`xw ixzc ,dqxt xifgdc `ziixa

iaxe ,xa`l cge [jzg] mewnl cg opinwen jgxk

jixtc :xnel yie !`pixg` `xwn dil `wtp opgei

.`ziixa jci`n ith xity dil

ìëälk xeq`c Ð 'ek dcya xyae llka eid

dl oi`c dtxhk ,dvignl ueg `veiy dn

ilin lk `d :wiqnc i`nle .jenqa xn`ck ,xzid

dtxh dil ixwc `d `nwezin ,ixy xecdc oeik

.izixg` `zlnlìåëéxnel cenlz ok df s`

"dnipt" aizkc z`hgc `xwe :xn`z m`e Ð 'ek

Ð dzvi `d ,dzvignl ueg dzvi `ly i`d Ð

xya"c `xwn `d ?il dnl ,`id dtixy za

[jzrc `wlqc] (q"yc) :xnel yie !`wtp "dcya

eywedc ,exyc mixekae ipy xyrnn slinl

opiyxcck "jixrya lek`l lkez `l"c `xwa

dcez ef Ð "jizeacpe" :(`,f) zeknc `nw wxta

"jp`ve jxwa" ,xeka df Ð "zexekae" ,minlye

.dler df Ð "jixcpe" ,my`e z`hg df Ðìáà
,xn`z m`e Ð oixzen exfge ozvignl ueg e`vi

`l` ,lekiz `lc `ed jixrya :xn`w ikd `nlc

.mlern eqpkp `ly ,olke`l milyexil m`iai

yie !e`vie eqpkpy oze`a icin ixiin `l la`

rnyn (a,hi zekn) "oiweld od el`"ac :xnel

oi`c mzd silic ,e`vie eqpkpa ixii`c `icda

.ziad ipt e`xiy cr mdilr oiwelàéöåäeci

eaexl enilydy cr dkzge `ivede xfge dkzge

"zltnd" wxta `id oizipzn :xn`z m`e Ð edn

`viy cr Ð qxeqn e` jzegn `vi :(`,gk dcp)
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¯øáàìãçå ,¯?Cúç íB÷îì¯ãç ,àì¯íB÷îì §¥¤§©¦§£¨¨©¦§
ãçå ,Cúç¯;ïBòîL éaøc àaélàå ,äøô éòîa èeì÷ì £¨§©§¨¦§¥¨¨§©¦¨§©¦¦§

øeñà äøt ïa èeì÷ :ïBòîL éaø øîàc¯éléî éðä §¨©©¦¦§¨¥¨¨¨¨¥¦¥
Bnà éòîa ìáà ,íìBòä øéåàì àöéc àëéä¯.éøL ¥¨§¨¨©£¦¨¨£¨¦§¥¦¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc oileg(iyiy meil)

øNaä`nh xaerde dndad lyäìáð òbîoeik ,dliapa rbepk ± ©¨¨©©§¥¨
xa`dn oilke` z`neh lawl 'lke`' iexw xyad dhigy xg`y

,dliapk `nhny igd on xa`k `nhn xa`de ,`veidéaø éøác¦§¥©¦
,øéàî.d`nehn xa`d z` zxdhn dpi` m`d zhigyy xaeqy ¥¦

,äèeçL äôøè òbî ,íéøîBà íéîëçådtixhk `nh xa`dy xnelk ©£¨¦§¦©©§¥¨§¨
z` zxdhn m`d zhigy mzrcly .xyad z` `nhn erbne ,dhegy
z`nehn dzxdhn dtixh zhigyy myk dliap oicn `veid xa`d

opaxcn drbna miycw d`nhn dhegy dtixh j` .dliap(.br oldl),
.xyad z` ok `nhn xa`d s`e

:`xnbd dgikenàäéî éðz÷a mewn lkn epipy -àéöBä ,àLéø ¨¨¥¦¨¥¨¦
,äìéëàa øzeî ,Bnà úà èçL Ck øçàå ,døéæçäå Bãé úà øaeò¨¤¨§¤¡¦¨§©©¨¨©¤¦¨©£¦¨

,øáàà åàì éàî.xq`y axk `le:`xnbd dgec,àìdpeekd ©¨©¥¤Ÿ
,øaeòà:`xnbd dywn .axk ,xeq` xa`d j` ,xzen `edyéà ©¨¦
[m`-]øeñà Bøéæçä Ck øçàå Bnà úà èçL ,àôéñ àîéà ,øaeòà©¨¥¨¥¨¨©¤¦§©©¨¤¡¦¨

éàå .äìéëàal dpeekd,øeñà éànà ,øaeòdndaa did ixd ©£¦¨§¦¨©©¨
.xaerd zxfgda ielz xaerd xzid oi`e ,llk `vi `le dhgypyk
xzen xaerde ,exifgdyk elit` xeq` xa`d ok` :`xnbd zvxzn
`ed ,xifgd `ll xifgd oia `ziixaa weligde ,exifgd `ly elit`

øîàãkoldlCúç íB÷îì àlà äëøöð àì ,÷çöé øa ïîçð áø± ¦§¨©©©§¨©¦§¨Ÿ¦§§¨¤¨¦§£¨
,mgxd ztya `vnpd oevigdn iniptd wlgd zlcad mewnàëä̈¨

,Cúç íB÷îì àlà äëøöð àì énðdhigy mcew eci xifgd m`y ©¦Ÿ¦§§¨¤¨¦§£¨
xg`l exifgd j` .dndad jeza `ed ixdy ,xzen jzg mewn
enke ,dhigy zrya dkeza epi`y oeik ,xeq` jzg mewn ,dhigy

lirl x`azdy(`"r).
:ax lr dywne `xnbd dayéðéà,oicd `ed jk ike -àúà ék àäå ¥¦§¨¦¨¨

[`ayk-]déãéa àúéðúî ézééàå àúà ,éàæBç éaî éîéáà`a - £¦¦¦¥¨¥¨¨§©§¦©§¦¨¦¥
dxeza xn`py ,`ziixad oipre .ecia `ziixa `iade(e ci mixac)lke'§¨

dndAA dxB zlrn zFqxt iYW rqW zrqWe dqxR zqxtn dndA§¥¨©§¤¤©§¨§©©¤©§¥§¨©£©¥¨©§¥¨
epcnl df weqtne ,'Elk`Y Dz`(.hq),en` irnay xaer xzid ¨Ÿ¥

dnda' azkp eli`ke ,dligzay 'dnda' lr xfeg 'dndaa'y eyxcy
,'zeqxt'e 'dqxt' s` df oiprl zyxec `ziixade .'elk`z dndaa
,cvik .mlek lke` jpi` minrte xaerd ixa` lk z` lek` minrty

e eilbx izy `ivedäñøtzg`,ìBëà ,øéæçäizy m`eúBñøt ©§¨¤¡¦¡§¨
åàì éàî .ìBëà ,øéæçäm`y `id dpeekdäñøt øéæçä,zg`ìBëà ¤¡¦¡©¨¤¡¦©§¨¡

äñøt`viy xa`y gkene .odizy lek` zeqxt izy xifgd m`e ,ef ©§¨
.axk `le ,xzen xfge

:`xnbd zvxzn,àìm`y `id dpeekdìBëà äñøt øéæçädøaeò Ÿ¤¡¦©§¨¡¨
:`xnbd dywn .xeq` `viy xa`d la` ,`vi `lyéàî ,øaeò éà¦¨©

àéøéà`ziixad dhwp recn -,'øéæçä'ixdénð øéæçä àì eléôà ¦§¨¤¡¦£¦Ÿ¤¡¦©¦
:`xnbd zvxzn .xzen xaerd,÷çöé øa ïîçð áø øîàoi` ok` ¨©©©§¨©¦§¨

e ,xaerl dpeekdäëøöð àì,mixzeny 'zeqxt'e 'dqxt' yexclàlà Ÿ¦§§¨¤¨
,Cúç íB÷îìm`e ,dly jzg mewn xzen zg` dqxt xifgd m`y ¦§£¨

xfge `viy wlgd la` ,odizy ly jzgd mewn xzen odizy xifgd
.axk ,xeq`

:`xnbd dywndì áéñð à÷ éàø÷ éøz àäåmiweqt ipy ixde - §¨§¥§¨¥¨¨¦¨
ic jzg mewn xzidle ,'zeqxt'e 'dqxt' mdy ,`ziixad d`iad
oicd `ed ,dxifgdyk xzen zg` dqxta jzg mewny myke ,cg`a

.'zeqxt' `a dnle ,mizyaîì ãç ,åàì éàxizdøáà,exifgdyk ©¨©§¥¤
.Cúç íB÷îì ãçå:`xnbd dgec .axk `le,Cúç íB÷îì ãç ,àì §©¦§£¨Ÿ©¦§£¨

èeì÷ì ãçåopi`e ,lnbk [zeweac-] zehelw eizeqxty xaer - §©§¨
`vnpe ,dxyk dndak zewecqäøt éòîaxzeny ,dhgypy ¦§¥¨¨

.dlik`aåjxvp df yecig,ïBòîL éaøc àaélàmeynéaø øîàc §©¦¨§©¦¦§§¨©©¦
ïBòîL(:e zexeka),øeñà äøt ïa èeì÷mle` ,miaezkdn z`f yxce ¦§¨¤¨¨¨

íìBòä øéåàì àöéc àëéä ,éléî éðä,dhigy mcewìáà`vnpyk ¨¥¦¥¥¨§¨¨©£¦¨¨£¨
Bnà éòîac oerny iax dcen ,dhgypyk.éøL,'dqxt'n ecnl z`fe ¦§¥¦¨¥

dqxt wx el yiy elit` xn`p 'elk`z dndaa dnda'y rnyny
iaxke helwl d`a 'dqxt' ,axly `vnp .mizyk dwecq dpi`e zg`

.jzg mewnl 'zeqxt'e ,oerny

:ax lr wleg opgei iaxáàå ,ïðçBé éaø øîà àleòBîöò ø`viy ¨¨©©¦¨¨§¥¤©§
,dhigy mcew xfgeøzeîok xaq envr `ler s`e .m`d zhigya ¨

.dkldléøîàc ìàeîLe áø àäå ,àleòì äãeäé áø déì øîà̈©¥©§¨§¨§¨©§¥§¨§¥
déì øîà .øeñà Bîöò øáà ,eäééåøz,dcedi axl `leráéäé ïàî ©§©§¥¤©§¨¨©¥©¨¦

ïéðééò ïðélîe ìàeîLe áøc àøôòî ïìzexawn xtr epl ozi in - ¨¥©§¨§©§¥©¦¨©§¦
,ce`n mdixac epilr miaiagy ,epipir ea `lnpe l`enye axàlà¤¨

y meyn ,opgei iaxk xazqn o`kìkä ,ïðçBé éaø øîà éëäin lk ± ¨¦¨©©¦¨¨©Ÿ
md dxfrd zenegy miycw iycw xya oebk ,dvign ea xn`py
xaer e` ,mzvign milyexi zenegy milw miycw e` ,mzvign

el` lk ,dhigyl ezvign en` mgxyììëa eéä(l ak zeny)øNa' ¨¦§¨¨¨
,'eìëàú àì äôøè äãOazngne .dtixh md mzvignn e`vi m`y ©¨¤§¥¨ŸŸ¥

iabl j` .xzid dl oi`y dtixhk ,exfg elit` mxqe`l epl did ok
svw dyny xn`p ,okynd zkepg meia eipae oxd` etxyy z`hgd

xn`e mdilr(gi i `xwie),'dnipR WcTd l` DnC z` `aEd `l od'¥Ÿ¨¤¨¨¤©Ÿ¤§¦¨
minkg exn`e ,dze` mztxy recne(.at migqt)ixd ,dyn mdl xn`y

rnyne .dze` mztxy dnle dxfrl uegn d`vi `ly dzid 'dnipt'
jxved recn ,dywe .dtixya dpic dxfg m` s` ,d`viy z`hgy
xen`d 'dtixh' oeyln `ld ,dxfge d`viy z`hg xeq`l aezkd

,`l` .z`f eprci mzvignn mi`veid lkaáeúkä Eì èøtLkléab §¤¨©§©¨©¥
äøæçå dúvéçîì õeç äúöiL úàhçy,äøeñàxnel aezkd `a ©¨¤¨§¨¦§¦¨¨§¨§¨£¨

`weecyda àðîçø èøôc àeä úàhç,dxfgyk dxeq`yìk ìáà ©¨§¨©©£¨¨¨£¨¨
éøL øeãäc ïåék ,éléî,mzvignl ueg mi`veid mixacd x`y lk - ¦¥¥¨§¨¨¥

,xzen xfge `viy xa`y opgei iax cnl o`kne .mixzen exfgy oeik
.opgei iaxk `ler hwp ef dyxc zngne

:`ler lr dywn `xnbd,éáéúéî,`veid xa` iabl `ziixaa epipy ¥¦¥
''eìëàú àì äôøè äãOa øNa(l ak zeny),øîBì ãeîìz äîdn - Ç¨¨©¨¤§¥¨ŸŸ¥©©§©

xnel xyt` didy ,aezkd jk e`xw dnle 'dtixh' oeyl cnln
`l` .'elk`z `l dcya xyae'íéøekáe éðL øNòîa eðéönL éôì§¦¤¨¦§©£¥¥¦¦¦

,milyexia lk`dl mpicyL ét ìò óàLe milyexil eqpkpõeç eàöi ¤©©¦¤¨§
ïéøzeî eøæçå ïúvéçîì,dlik`aäæ óà ìBëé[xaer-],ïkxa`y ¦§¦¨¨§¨§¨¦¨©¤¥

,xzen xfge `viy,'äôøè' øîBì ãeîìz.xfgyk s` xeq`y xnel ©§©§¥¨
:`xnbd zl`ey,àãeîìz éàîdaiyn .'dtixh'n z`f micnl cvik ©©§¨

:`xnbddì ïéà áeL äôøèpL ïåék äôøh äî ,äôøèk ,äaø øîà̈©©¨¦§¥¨©§¥¨¥¨¤¦§§¨¥¨
óà ,øzéä'aøNa,'dcyaBì ïéà áeL ,Búöéçîì õeç àöiL ïåék ¤¥©¨¨¥¨¤¨¨¦§¦¨¥

øzéäxa`d z` xiznd `lerk `ly `ziixadn gkene .xfgy s` ¤¥
:`xnbd dwiqn .xfgyk.àzáeéz àleòc àzáeéz§§¨§¨§§¨

:`ziixad z` x`al zxfeg `xnbdøNòîa eðéönL éôì ,øî øîà̈©©§¦¤¨¦§©£¥
íéøekáe éðL:`xnbd zl`ey .mixzen ,exfge mzvignl ueg e`viy ¥¦¦¦
.eðéöî ïëéä:`xnbd daiynáéúëc(fi ai mixac)ìëàì ìëeú àì' ¥¨¨¦¦§¦Ÿ©¤¡Ÿ

éøòLaðâc øNòî E'Bâå E,ipy xyrn df 'jpbc xyrn'e ,'Lci znExzE ¦§¨¤©§©§¨§§§©¨¤
`weec rnyne ,mixekia el` 'jci znexz'eéøòLaEmilyexil ueg ± ¦§¨¤

ìeëéz àìc àeä,[lk`z-]ìáày s` ,milyexiaõeç eàöé §Ÿ¥£¨¨§
.ïéøzeî ,eøæçå ïúvéçîì¦§¦¨¨§¨§¨¦

oi`y dtixhk dxezd ez`yr axl ,xfge `viy xa`a o`k cr x`azp
zxg` oeyl d`ian `xnbd .xzen `ed opgei iaxle .dpwz dl

:mzwelgn xe`iaaàáøòîa[l`xyi ux`a-]éëä eðúîz` §©£¨¨©§¨¦
,opgei iaxe ax zwelgn,íéøáàì äãéì Lé ,øîà áø`viy xa`y ©¨©¥¥¨§¥¨¦

,exifgdyk s` xeq`e ,clepk aygpäãéì ïéà ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©¥¥¨
,íéøáàì:`xnbd zl`ey .xzen exifgd m`eéàîeäééðéaoia dn ± §¥¨¦©¥©§

zvxzn .`axrn ipa oial ,opgei iaxe ax zwelgna oey`xd oeyld
:`xnbdøñéîì eäééðéa àkéà[xeq`l-]íéðôaL øáà èeòéî ¦¨¥©§§¥©¦¥¤¤¦§¦

`ed xa` aex `viyk ,mixa`l dcil yiy `axrn ipaly ,ax zrcle
,celik epi` oey`x oeyll la` .miptay herind s` xeq`e ,celik
la` .xzen miptay dne ,'dcya xya' oicn xeq` `viy dn wx `l`

.dxfga xzen xa`dy ewlgp `l opgei iax zrca
:`veid xa` ipica zwtzqn `xnbdøîBàä éøáãì ,eäì àéòaéà¦©§¨§§¦§¥¨¥

[opgei iax-]døéæçäå Bãé úà øaeòä àéöBä ,íéøáàì äãéì ïéà, ¥¥¨§¥¨¦¦¨¨¤¨§¤¡¦¨
Bãé úà àéöBäå øæçåzxg`d,døéæçäåxa` `ivede jiynd jke §¨©§¦¤¨§¤¡¦¨
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המשך בעמוד קגא



xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hq sc oileg(ycew zay meil)

,epizpyn ly `tiqa epipyL øác ,ììkä äæn `eddôebjzgpy ¤©§¨¨¨¤¨
,dhgypyk dkeza x`ypeäðéàLå ,øeñàn,dôebxaerd oebk ¨§¤¥¨¨

,dkeza `vnpe ,eixa`eøzeîdn :`xnbd zxxan .dzhigya ¨
xn`pydôeb ïéàL,xzen,éàî ééezàìxaerdn jzeg ixdy ¤¥¨§©¥©

.ezeaxl jixv oi`e dpyna yxetn dirna exi`ydeééezàì åàì̈§©¥
,àðåb éàäk,xaerd aexl milydy cr ekzge xa` xa` `ivedy §©©§¨

z`ivia wx zaygp 'dcil'y meyn ,dndad irnay herind xzeny
.xzidl ipyd wtqd hytp ok m`e .zg`k xaerd aex

:`xnbd dgec,àì`l` ,jzegn eaex `vi dzaix `l dpynd Ÿ
,èeì÷ ééezàì`vnpd ,zewecq mpi` eizeqxty dxt cle `edy §©¥¨

äøt éòîalkk mly `edyk elit` ezxizn dzhigyy ,dhgypy ¦§¥¨¨
,drewt oaåjxvp df yecigøîàc áb ìò óàc ,ïBòîL éaøc àaélà §©¦¨§©¦¦§§©©©§¨©
ïBòîL éaø(:e zexeka)àöéc àëéä éléî éðä ,øeñà äøt ïa èeì÷ ©¦¦§¨¤¨¨¨¨¥¦¥¥¨§¨¨

Bnà éòîa ìáà ,íìBòä øéåàì,dhgypykéøL`vnp .[xzen±] ©£¦¨¨£¨¦§¥¦¨¥
.zewitqd z` heytl di`x oi`y
:xaerd zvign ixcba dpc `xnbdàéððç áø éòa,øaeò àéöBäly ¨¥©£©§¨¦¨

minly zndaBãé úàdzhigy zrya dirnn.eäî ,äøæòam`d ¤¨©£¨¨©
xn`pBbî[jezn-]cdxfrd zneg,íéLã÷ éaâì ävéçî éåä`idy ¦§¨¥§¦¨§©¥¨¨¦

,mzhigy z` dxiznd dvigndéåädvignéàäc éaâì énðl -iab ¨¥©¦§©¥§©
zevignn `viy s`e ,ezvign jez `vnpk aygiy `veid xa`

,dzhigya xzen ,mgxdéàäc éaâì àîìc Bà[`veid xa`-]åàì ¦§¨§©¥§©¨
àéä ävéçî,úvéçîcdøaeòwx,àéä Bnà.dxfrd zvign `le §¦¨¦¦§¦©¨¦¦

,éiaà déì øîà,dxfrd lr wtzqn dz`y crCì éòaúåaíéLã÷ ¨©¥©©¥§¦¨¥¨¨¨¦
íél÷eci xaerd `ivedy ,minly oebk,íéìLeøéadqipkde ,exifgde ©¦¦¨©¦

yi ,dxfg dliren `le mixa`l dcil yiy axle .my dhgye dxfrl
`dz ,milw miycw zlik`l dlirend milyexi zneg m`d wtzqdl
dxq`y 'dcya xya' llka didi `ly `veid xa`l mb dvign

a ,`l` .dvign dpi`y e` ,dxezdéàî ,íéìLeøéa íél÷ íéLã÷̈¨¦©¦¦¨©¦©
,Cì àéòaéî à÷ àì àîòèheyty meynàeä Bnà øaeò úvéçîc ©§¨Ÿ¨¦©§¨¨¦§¦©¨¦

,dneg `leénð àëäy i`ce dxfrd znegaøaeò úöéçîwxBnà ¨¨©¦§¦©¨¦
.àeä

minkg zrc(.cr)dhigyd j` ,dlik`a xeq` `veid xa`y s`y ,
oipra dpc `xnbd .dliapk ez`nehy igd on xa` z`nehn ezxdhn

:dfïéa Bãé úà øaeò àéöBä ,àôìéà éòazhigy.eäî ,ïîéñì ïîéñ ¨¥¦§¨¦¨¤¨¥¦¨§¦¨©
oey`xd oniqd wxy oeik ,dlik`a xeq` i`ce `veid xa`d ,epiide
,dlik`a exizdl mb did oey`x oniqy `vnpe .dirna ecera hgyp
dzid cidyk hgyp `ed ixdy ,dliapn exdhl wx did ipy oniq j`

,wtzqdl yi jkle .uegaéðL ïîéñì ïBLàø ïîéñ óøèöî éî¦¦§¨¥¦¨¦§¦¨¥¦
,äìáð éãéî déøäèì,miey md dxdhle li`edàì Bàiabl etxhvi §©£¥¦¥§¥¨Ÿ

ipyl did oey`xdy ,mdipia welig yiy meyn ,exdhl elit` xa`d
dhigy o`k oi` mitxhvn mpi`y oeike ,cg`l wx ipyde mixac

.exdhl dnily
:`xnbd zhyetïBLàø ïîéñ Bì ìéòBä íà ,øîBçå ì÷ ,àáø øîà̈©¨¨©¨¤¦¦¦¨¦

Bøézäì éðL ïîéñì[xa`dn ueg] xaerde dndad z` ±,äìéëàa §¦¨¥¦§©¦©£¦¨
dhigy dzid oniq lkly xnel mxeb epi` mipniqd oia lcadde

ike ,zcxtpBì ìéòBé àìxa`l,äìáð éãéî déøäèìdpi` ixdy Ÿ¦§©£¥¦¥§¥¨
.dwelg dhigy

:`veid xa`a cer zwtzqn `xnbdäéîøé éaø éòa,Leçì eäî ¨¥©¦¦§§¨©¨
.Bòøæìoick xzede ,en` dhgypyk eci `ivedy miycg 'h oa ,xnelk §©§

.cilede dnda lr `ae lcbe ,ig ede`ivede ,dxeq` cide drewt oa
:`xnbd zxxan .eia` cik dlik`a dxeq` eci m`d ,cled oic dn

ìæàc àîéìéà ,éîc éëéä`ae drewt oad jldy -äîäaà ¥¦¨¥¦¥¨§¨©©§¥¨
àúééìòî,dhigy dperhyéàä àéøéà éàîwx `ed oecipd recn - §©§§¨©¦§¨©

drewt oa a`dykàc,àöBé øeqéà déa úéixdeléôàaäòe÷t ïa §¦¥¦¥£¦¤§¨
àîìòc,eci `ived `lyénð,erxf z` xeq`l yiáø øîàc §¨§¨©¦§¨©©

éøáãì ,àiLøLî`ippgøîBàä(:gr)áàä òøæì ïéLLBç-zedny §©§¦¨§¦§¥¨¥§¦§¤©¨¨
,eia` itl mb zrawp cledäòe÷t ïa,dhigy `la xzenyìò àaä ¤§¨©¨©

àúééìòî äîäa,dhigy dperhd,äðwz Bì ïéà ãìeäcvny itl §¥¨§©§§¨©¨¨¥©¨¨

miivg eli`k eipniqe ,hegyk `ed eia` cvne ,dhigy jixv `ed en`
wtqd dn ok m`e .ehgyl xyt` i`e ,mipniq miiexw mpi`e mihegy

.xeq` cled jk oia ixd ,dinxi iax ly
:`xnbd zvxznàëéøö àì`l`cdrewt oadäòe÷t ïaà ìæà Ÿ§¦¨§¨©©¤§¨

déúååëcepi` envr cvn cled okle ,ezenky drewt za lr `a ± ¦§¨¥
xzed `l eia` ly `veid xa`d j` .eixed ipyk ,dhigy jixv

,wtqd dfae .dhigy oerh cled df cvne ,dhigya,éàîm`døáà ©¥¤
a`d lyøáà ãéìBîoerh cled ly xa`d wx jkle ,clea ezenca ¦¥¤

,ehgeyl xyt` i`e dhigyejkléúçdéì C,xa`léøLåx`ye - ¨¦¥§¨¥
.xzen cleddéòøæ ìaìáî àîìc Bàaxern a`d rxf -,eixa` lkn ¦§¨§©§¥©§¥

dgec .xeq` eleke cled lka axern a`d ly `veid xa`d jkle
:`xnbdøîà øãä,dxn`e `xnbd dxfg -,déòøæ ìaìáîc àèéLt ¨©¨©§¦¨¦§©§¥©§¥

c,xa` cilen xa` m`,òhé÷ ãìBé òhé÷å ,àîeñ ãìBé àîeñ ïk íà §¦¥¨¥¨§¦¥©¥¦¥©
,ok dpi` ze`ivnd `lde,déòøæ ìaìáîc àèéLt àlàdfa `le ¤¨§¦¨¦§©§¥©§¥

.wtqd
[déì] (ïì) àéòaéî÷ éëäålk ixd .dinxi iaxl,àîìòa äîäaike §¨¦¨¦©§¨¥§¥¨§¨§¨

íãå áìç çkî åàìdixed lyàéúà÷,[d`a `id±]emewn lkn ¨¦Ÿ©¥¤§¨¨¨§¨
àéøL,mcde algd zngn xeq` epi`e ,xzen cled -énð àëäyiyk ¨§¨¨¨©¦

`vei xeqi` mb a`a,àðL àì.xzen cledeàîìc Bàa wxéøz Ÿ§¨¦§¨§¥
ïðéøîà éøeqéàa la` ,xzen cledyàúìzmce alg epiid ,mixeqi` ¦¥©§¦¨§¨¨

,`veieéøîà àìïð:`xnbd zxxan .z`f ycgl oipny ,xzeny Ÿ©§¦¨
ïàîìe.cgi mixeqi` dyly eidiy jiiy in itle -éà[m`-]éaøì §©¦§©¦
,øéàîezrcl `ldàkéà íãå áìç øeqéàj` ,oldlke ,drewt oaa ¥¦¦¥¤§¨¦¨

,àkéì àöBé øeqéàxaqy oeik(.cr)xzip epi` dndaa `vnpd 'h oay ¦¥¥¨
dpi`y ,ezvign dpi` en` ok m`e ,envrl dhigy oerhe dzhigya
ok m`e .dnda x`yk `ed ixde ,`veid xa` ea jiiy `le ,ezxizn

e .cgi mixeqi` dyly oi` ,ciledl ie`xd 'h oaa xi`n iaxléaøì éà¦§©¦
äãeäéen` zhigya xzip 'h oa s`y xaqe xi`n iax lr wlgpy §¨

,ezvign `id en`eok m`,àkéà àöBé øeqéàla`áìç øeqéà ¦¥¦¨¦¥¤
ïðúc .àkéì (íãå)`ziixaa(:av)xeqi` ,,ìéìLa âäBð äLpä ãéb §¨¥¨¦§©¦©¨¤¥¦§¦
,drewt oa epiidcøîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,øeñà Baìçå, §¤§¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥

dypd cib.øzeî Baìçå ,ìéìLa âäBð ïéàdcedi iaxl s` ok m`e ¥¥¦§¦§¤§¨
.dinxi iax wtzqd dfa `le ,cgi mixeqi` dyly oi`

:`xnbd dwiqnìk àlà`ad xacçkî,xeqi`ïðéøîà àì,xq`iy ¤¨¨¦Ÿ©Ÿ©§¦¨
éøLc`veid xa` xeqi`l clea yegl oi` okle ,xzen `ed i`cey ± §¨¥

.a`ay[déì] (ïì) àéòaéî÷ éëäå,dinxi iaxlza `idy daiwp §¨¦¨¦©§¨¥
,`vei xeqi` da yie drewtBáìç úà òBîâì eäîixdy .ef lyáìç ©¦§©¤£¨¨¨

dnda,àîìòcike,éîc éçä ïî øáàk àì,igdn xvep algd ixdy §¨§¨Ÿ§¥¤¦©©¨¥
emewn lknénð éàä ,éøLxeqi` dl yiy ef drewt za alg mb ± ¨¥©©¦

,`vei,àðL àì.`vei xeqi`n mb xvepy s` ,xzene,íúä ,àîìc Bà Ÿ§¨¦§¨¨¨
,dnda lkadéøeqéàì àzðwz déì úéà,day igd on xa` ly ¦¥©©§¨§¦¥
,äèéçLala` ,xzen dalg okle,àëä,`veid xa` xeqi`aúéì ¦§¦¨¨¨¥

,äèéçLa déøeqéàì àzðwz déì.xeq` epnn xvepy dalg jkle ¥©©§¨§¦¥¦§¦¨
:`xnbd dwiqn.e÷éz¥

,dpyna x`ean :drewt oa xzid xewn d`ian `xnbdCúBçxa` ¥
'åëå øaeòîzl`ey .xzen ,dhgye dkeza exi`yde dirnay ¥¨

:`xnbdïìðîexzed ,dhgypyk dirnay mikezgd eixa`e xaerdy §¨¨
:`xnbd daiyn .dhigy `laáéúëc(e ci mixac)úñøôî äîäa ìëå' ¦§¦§¨§¥¨©§¤¤

'åâå äñøtDz` dndAA dxB zlrn zFqxt iYW rqW zrqWe ©§¨§Ÿ©©¤©§¥§¨©£©¥¨©§¥¨Ÿ¨
azkp eli`ke ,oexg`d 'dndaa'l oey`xd 'dnda' mikneqe ,'Elk`YŸ¥

äîäaa äîäa''elk`z,ãìeä úà úBaøì'dnda' `edy cley §¥¨©§¥¨§©¤©¨¨
.edelk`z ,'dndaa' `edyk

:`xnbd dywnäzòî àlàok m` ,dnda iexw xaeryBa eøéîé- ¤¨¥©¨¨¦
ycwzze dxndd legz ,miycw xaera oileg znda xind m`

dxenz iabl xn`py s`y ,oilegd(i fk `xwie)dndA xini xnd m`e'§¦¨¥¨¦§¥¨
.dnda `xwp xaer j` ,'dndaAäîlà[recne-]ïðz(.i dxenz)ïéà ¦§¥¨©¨¨§©¥

ïéøéîî,dxenzd dlg oi` -àìxinnykïéøáàoileg znda ly §¦¦Ÿ¥¨¦
[dlbx oebk]ïéøaeòa,miycw lyïéøáà àìå ,ïéøáàa ïéøaeò àìå §¨¦§Ÿ¨¦§¥¨¦§Ÿ¥¨¦
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המשך בעמוד נ

oifge` mipy` cenr hq sc ± oey`x wxtzereay

ììëä äæ.`id epizpyn Ðäôåâ åðéàù øáãÐ dkeza `vnpe ,xaerd on `l` Ð

.xzenéàî ééåúàì,`peb i`d iiez`l e`l `l` !dil `pz Ð xaerd on jzeg i` Ð

.jzegn `vi eaexe mipta xaerd herin x`ypcèåì÷ ééåúàìmly `vnpd elit` Ð

.dxt irnaøáåò àéöåä.dxfra en` zhigy zrya eci z` minly ly ÐåäîÐ

exizdl ,dvign dxfrd zneg el zeidl

.m`d zhigyaíéì÷ íéùã÷ êì éòáúå
íéìùåøéáz` `ivedy minly xaer oebk Ð

dxfrl deqipkde ,dxifgde milyexia eci

yi xn`c o`nc `ail` jl iraze .dehgye

`ipdn in :dxfg `ipdn `le mixa`l dcil

`dc ?"dcya xya" iedil `lc dneg dil

.milw miycwl dvign `ied xird zneg

milyexia minly hgeya `nwe`l `kile

s` Ð ok m`c ,uegl eci z` xaerd `ivede

.uega miycw hgey meyn dxeq` dndad

àåä åîà.dneg `le Ðïîéñ óøèöî éî
éðù ïîéñì ïåùàø:dil irain ikde .opiqxb Ð

,dkeza df xa` cera dhgypyk oey`x oniq

oi` Ð `viyne ,dlik`a s` xizdl `a did

exdhl `l` df xa` lr `a ipy oniq zkizg

mixne` minkge :lirl oxn`ck ,dlap icin

oey`x oniq sxhvn in .dhegy dtxh rbn

`a epi`y df mr ,xizdle xdhl el `ay

li`ed ,xdhl `din eliredl ,xdhl `l`

jka oiey mdipyeàîìã åà ?yic oeik Ð

`edy oey`x sxhvn `l Ð mdipia welig

`l` epi`y ipyd mr ,mixac ipyl hgyp

dhigy o`k oi`e ,dlap icin exdhldnly

.exdhléðùì ïåùàø ïîéñ óøèöî íà
äìéëàá øéúäì`le ,dndade xaerd lk Ð

`l dhigy oi`e ,`id dwelg dhigy :opixn`

icin exdhl xa`l lirez `l Ð efa `le efa

dlapåòøæì ùåçì åäî ?df xaer ly Ð

,ig ede`ivede ,en` dhgype eci `ivedy

xq`iy edn ,cilede dndad lr `ae lcbe

epnn clepd ea `veik xa`ïá åìéôà ?
àîìòã äòå÷ôlcbe ,eci z` `ived `ly Ð

.cled lk xeq` inp Ð ciledeáø øîàã
áàä òøæì ïéùùåç øîåàä éøáãì àéùøùî
.(a,gr oileg) "epa z`e eze`"a ,`ed `ippg Ð

äð÷ú åì ïéàoerh oi` eia` cvny Ð

:(`,cr oileg) oizipzna opzck ,dhigy

cvne ,ezxdhn en` zhigy mixne` minkge

`dc ,oipniq opi` eipniqe .dhigy oerh en`

xa dil ded ,inp i`e .enc oihegyk diblt

.mipy aex dkixv dndae ,cg` oniqïáà
äéúååëã äòå÷ôdhigy oerh [cled] oi`c Ð

ixzyin `l xa` `edde ,xa` cg meyn `l`

i`d dil jzge] `id dhigy e`lc ,dhigya

.[ixye xa`äéòøæ ìáìáîlk xqzine Ð

iraw `ippgc `ail`e .xa` eze` meyn cled

.dlíãå áìç çëî åàì,iz`w dea` ly Ð

.eciled mcde algd s`yïðéøîà éøåñéà éøú.`l Ð `veie mce alg la` ,ixyc Ðïàîìå`zlz `ki` Ðøéàî éáøì éà ?onwlck ,lilya bdep alg xeqi` :xn`c Ð

,dhigy oerh Ð ig dryz oa da `vne :(`,cr oileg) oizipzn ipzwck ,dhigy oerh miptay dn elit` xi`n iaxl `dc .`kil `vei xeqi` ,`ki` mce alg xeqi` Ð

.dnda x`yk dil ded jkldäãåäé éáøë éàå.`kil alg xeqi` Ð xzid el oi`y `vei xeqi` `ki`e ,miptay dn dhigy oerh oi` :xn`c ,dizbelt xa Ðìéìùá âäåð
.xeq` lily ly ealge ,dypd cib Ðàìà.xeqi` gkn `ay meyn xqzilc opixn` `l Ð gkn lkc ,dil `irainw `l `d Ðåáìç úàixde ,dclie `id dawp m` Ð

.clzy cr `a algd oi`y ,xn`wc "erxfl" epiide ?dlik`a edn dalg Ð zaleg `idäîäáá äîäádnda :ikd yexce ,`tiqc "dnda"` `yixc "dnda" `icy Ð

.elk`z dndaa z`vnpdäúòî àìà.dnda iexw lilye li`ed ÐåøéîéÐ ef ly xaer zxenz ef ixd :xn`e ,zxaern miycw znda lv` oileg znda `iad m` Ð

."dndaa dnda xini xnd m`e" ,(fk `xwie) aizk "dnda" dxenz iab `dc ,dxenz `dzïéøéîî ïéà,`ed caric dxenzc oixinn lkc .xnen oi` Ð xind m` ,xnelk Ð

(`,a oileg) `nw `wxtc `ziinw `zrnya oxn`ck.ïéøáåòá ïéøáà àì.ef miycw znda xaer zgz dxenz ef oileg znda xa` Ðïéøáàá ïéøáåò àìåznda xaer Ð

.ef miycw znda ly dlbxa dxenz ef oilegíéîìùá øáàå øáåò àìå!exwin dnda e`l `nl` Ðàìàlk :yixc ikde ,`wtp "lk"n `l` ,`wtp "dnda"n e`l Ð

.lek` dndaa `vnz xy` lk ,xnelk ,elk`z dndaa dqxt zqxtnäîìù àéäùë åìëàú äúåàdkeza `vnpdy ,dxqg `idyk la` .dkeza `vnpd lk lek` Ð

.`vnpd lk`z `l Ð dpnn xqgpy ,`ed dtebnäúòî àìà."dndaa lk" zyxcc Ð
àðéòá
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éòáúådaiygc meyn dxfra dil irain ded `ippg ax Ð milyexia milw miycw jl

`l Ð dxfra elek clepa ,edine .milw miycw zhigy oiprl elit` ,xzei dvign

.dhigy oerhc `hiytc ,dil irain `wàúàãxeqi` ea yiy Ð dizeekc drewt oa`

.xa` cga `veiåà`ki`c ,opixn` ixeqi` ixz `wec e`l Ð opixn` ixeqi` ixz `nlc

.dypd cib xeqi` inp

àúìú`irainw i`n :dniz Ð opixn` `l

dfc (`,gp oileg) ol `niiw `de ?dil

!xzen Ð mxeb dfe

äîìàda `vne dnda hgeyd opgei iax xn`

zeqxt opira dlik`a xeq` dpei zenc

`edy ,dpei zenc hwp `wec :d`xp Ð `kile

epi`y itl ,mlerd xie`l `viyk mb xeq`

ie`xy dxenb dnda da `vn la` .miiwzn
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קלט oifge` mipy` cenr hq sc ± oey`x wxtzereay

ììëä äæ.`id epizpyn Ðäôåâ åðéàù øáãÐ dkeza `vnpe ,xaerd on `l` Ð

.xzenéàî ééåúàì,`peb i`d iiez`l e`l `l` !dil `pz Ð xaerd on jzeg i` Ð

.jzegn `vi eaexe mipta xaerd herin x`ypcèåì÷ ééåúàìmly `vnpd elit` Ð

.dxt irnaøáåò àéöåä.dxfra en` zhigy zrya eci z` minly ly ÐåäîÐ

exizdl ,dvign dxfrd zneg el zeidl

.m`d zhigyaíéì÷ íéùã÷ êì éòáúå
íéìùåøéáz` `ivedy minly xaer oebk Ð

dxfrl deqipkde ,dxifgde milyexia eci

yi xn`c o`nc `ail` jl iraze .dehgye

`ipdn in :dxfg `ipdn `le mixa`l dcil

`dc ?"dcya xya" iedil `lc dneg dil

.milw miycwl dvign `ied xird zneg

milyexia minly hgeya `nwe`l `kile

s` Ð ok m`c ,uegl eci z` xaerd `ivede

.uega miycw hgey meyn dxeq` dndad

àåä åîà.dneg `le Ðïîéñ óøèöî éî
éðù ïîéñì ïåùàø:dil irain ikde .opiqxb Ð

,dkeza df xa` cera dhgypyk oey`x oniq

oi` Ð `viyne ,dlik`a s` xizdl `a did

exdhl `l` df xa` lr `a ipy oniq zkizg

mixne` minkge :lirl oxn`ck ,dlap icin

oey`x oniq sxhvn in .dhegy dtxh rbn

`a epi`y df mr ,xizdle xdhl el `ay

li`ed ,xdhl `din eliredl ,xdhl `l`

jka oiey mdipyeàîìã åà ?yic oeik Ð

`edy oey`x sxhvn `l Ð mdipia welig

`l` epi`y ipyd mr ,mixac ipyl hgyp

dhigy o`k oi`e ,dlap icin exdhldnly

.exdhléðùì ïåùàø ïîéñ óøèöî íà
äìéëàá øéúäì`le ,dndade xaerd lk Ð

`l dhigy oi`e ,`id dwelg dhigy :opixn`

icin exdhl xa`l lirez `l Ð efa `le efa

dlapåòøæì ùåçì åäî ?df xaer ly Ð

,ig ede`ivede ,en` dhgype eci `ivedy

xq`iy edn ,cilede dndad lr `ae lcbe

epnn clepd ea `veik xa`ïá åìéôà ?
àîìòã äòå÷ôlcbe ,eci z` `ived `ly Ð

.cled lk xeq` inp Ð ciledeáø øîàã
áàä òøæì ïéùùåç øîåàä éøáãì àéùøùî
.(a,gr oileg) "epa z`e eze`"a ,`ed `ippg Ð

äð÷ú åì ïéàoerh oi` eia` cvny Ð

:(`,cr oileg) oizipzna opzck ,dhigy

cvne ,ezxdhn en` zhigy mixne` minkge

`dc ,oipniq opi` eipniqe .dhigy oerh en`

xa dil ded ,inp i`e .enc oihegyk diblt

.mipy aex dkixv dndae ,cg` oniqïáà
äéúååëã äòå÷ôdhigy oerh [cled] oi`c Ð

ixzyin `l xa` `edde ,xa` cg meyn `l`

i`d dil jzge] `id dhigy e`lc ,dhigya

.[ixye xa`äéòøæ ìáìáîlk xqzine Ð

iraw `ippgc `ail`e .xa` eze` meyn cled

.dlíãå áìç çëî åàì,iz`w dea` ly Ð

.eciled mcde algd s`yïðéøîà éøåñéà éøú.`l Ð `veie mce alg la` ,ixyc Ðïàîìå`zlz `ki` Ðøéàî éáøì éà ?onwlck ,lilya bdep alg xeqi` :xn`c Ð

,dhigy oerh Ð ig dryz oa da `vne :(`,cr oileg) oizipzn ipzwck ,dhigy oerh miptay dn elit` xi`n iaxl `dc .`kil `vei xeqi` ,`ki` mce alg xeqi` Ð

.dnda x`yk dil ded jkldäãåäé éáøë éàå.`kil alg xeqi` Ð xzid el oi`y `vei xeqi` `ki`e ,miptay dn dhigy oerh oi` :xn`c ,dizbelt xa Ðìéìùá âäåð
.xeq` lily ly ealge ,dypd cib Ðàìà.xeqi` gkn `ay meyn xqzilc opixn` `l Ð gkn lkc ,dil `irainw `l `d Ðåáìç úàixde ,dclie `id dawp m` Ð

.clzy cr `a algd oi`y ,xn`wc "erxfl" epiide ?dlik`a edn dalg Ð zaleg `idäîäáá äîäádnda :ikd yexce ,`tiqc "dnda"` `yixc "dnda" `icy Ð

.elk`z dndaa z`vnpdäúòî àìà.dnda iexw lilye li`ed ÐåøéîéÐ ef ly xaer zxenz ef ixd :xn`e ,zxaern miycw znda lv` oileg znda `iad m` Ð

."dndaa dnda xini xnd m`e" ,(fk `xwie) aizk "dnda" dxenz iab `dc ,dxenz `dzïéøéîî ïéà,`ed caric dxenzc oixinn lkc .xnen oi` Ð xind m` ,xnelk Ð

(`,a oileg) `nw `wxtc `ziinw `zrnya oxn`ck.ïéøáåòá ïéøáà àì.ef miycw znda xaer zgz dxenz ef oileg znda xa` Ðïéøáàá ïéøáåò àìåznda xaer Ð

.ef miycw znda ly dlbxa dxenz ef oilegíéîìùá øáàå øáåò àìå!exwin dnda e`l `nl` Ðàìàlk :yixc ikde ,`wtp "lk"n `l` ,`wtp "dnda"n e`l Ð

.lek` dndaa `vnz xy` lk ,xnelk ,elk`z dndaa dqxt zqxtnäîìù àéäùë åìëàú äúåàdkeza `vnpdy ,dxqg `idyk la` .dkeza `vnpd lk lek` Ð

.`vnpd lk`z `l Ð dpnn xqgpy ,`ed dtebnäúòî àìà."dndaa lk" zyxcc Ð
àðéòá

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

éòáúådaiygc meyn dxfra dil irain ded `ippg ax Ð milyexia milw miycw jl

`l Ð dxfra elek clepa ,edine .milw miycw zhigy oiprl elit` ,xzei dvign

.dhigy oerhc `hiytc ,dil irain `wàúàãxeqi` ea yiy Ð dizeekc drewt oa`

.xa` cga `veiåà`ki`c ,opixn` ixeqi` ixz `wec e`l Ð opixn` ixeqi` ixz `nlc

.dypd cib xeqi` inp

àúìú`irainw i`n :dniz Ð opixn` `l

dfc (`,gp oileg) ol `niiw `de ?dil

!xzen Ð mxeb dfe

äîìàda `vne dnda hgeyd opgei iax xn`

zeqxt opira dlik`a xeq` dpei zenc

`edy ,dpei zenc hwp `wec :d`xp Ð `kile

epi`y itl ,mlerd xie`l `viyk mb xeq`

ie`xy dxenb dnda da `vn la` .miiwzn

dl oi`y e` ,dpei ilbx dilbxe .xzen Ð zeidl

opgei iax hrnn `lc .zxzen Ð llk milbx

,mlerd xie`l `viyk xzen zeidl ie`xy icin

xzip zeidl dqxt qixtnk aiyg `iddc

dqxt qixtnk aeygy enk ,en` zhigya

iax qtz mpg lr `lc .mlerd xie`l `viyk

zenc eilbxy xaer hwp `le ,dpei zenc opgei

helw :jixt ike .milbx el oi`y xaer e` ,dpei

`wec oerny iaxc `ail` Ð xqzil en` irna

,mlerd xie`l `viyk dil xq`c ,jixt

.[`ail`e d"c a,gq] lirl ziyixtck

xknz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

dôebL øác :ììkä äæ¯dôeb dðéàLå ,øeñà¯.øzeî ¤©§¨¨¨¤¨¨§¤¥¨¨¨
?àðåb éàäk ééeúàì åàì ,éàî ééeúàì dôeb ïéàL¯ ¤¥¨§¨¥©¨§¨¥§©©§¨

;ïBòîL éaøc àaélàå ,äøô éòîa èeì÷ ééeúàì ,àì̈§¨¥¨¦§¥¨¨§©¦¨§©¦¦§
øeñà äøt ïa èeì÷ :ïBòîL éaø øîàc áb ìò óàc¯ §©©©§¨©©¦¦§¨¤¨¨¨
Bnà éòîa ìáà ,íìBòä øéåàì àöéc àëéä éléî éðä¯ ¨¥¦¥¥¨§¨¨©£¦¨¨£¨¦§¥¦

?eäî ,äøæòa Bãé úà øaeò àéöBä :àéððç áø éòa .éøL̈¥¨¥©£©§¨¦¨¤¨¨£¨¨©
íéLã÷ éaâì äöéçî éåäc Bbî¯.éàäc éaâì éîð éåä ¦§¨¥§¦¨§©¥¨¨¦¨¥©¦§©¥§©

éàäc éaâì :àîìc Bà¯úöéçîc ,àéä äöéçî åàì ¦§¨§©¥§©¨§¦¨¦¦§¦©
øaeò¯íéLã÷ Cì éòaúå :ééaà déì øîà ?àéä Bnà ¨¦¦£©¥©©¥§¦¨¥¨¨¨¦

àîòè éàî íéìLeøéa íél÷ íéLã÷ !íéìLeøéa íél÷©¦¦¨©¦¨¨¦©¦¦¨©¦©©§¨
Cì àéòaéî à÷ àì¯àëä ,àeä Bnà øaeò úöéçîc ¨¨¦¨£¨¨¦§¦©¨¦¨¨

éîð¯øaeò àéöBä :àôìéà éòa .àeä Bnà øaeò úöéçî ©¦§¦©¨¦¨¥¦§¨¦¨
ïBLàø ïîéñ óøèöî éî ?eäî ,ïîéñì ïîéñ ïéa Bãé úà¤¨¥¦¨§¦¨©¦¦§¨¥¦¨¦
ì÷ :àáø øîà ?àì Bà ,äìáð éãéî déøäèì éðL ïîéñì§¦¨¥¦§©£¥¦¥§¥¨¨£©¨¨©
Bøézäì éðL ïîéñì ïBLàø ïîéñ Bì ìéòBä íà ,øîBçå̈¤¦¦¦¨¦§¦¨¥¦§©¦

?äìáð éãéî déøäèì Bì ìéòBé àì ,äìéëàaéaø éòa ©£¦¨Ÿ¦§©£¥¦¥§¥¨¨¥©¦
àúéélòî äîäaà ìæàc àîéìéà ,éîc éëéä ?Bòøæì ùeçì eäî :äéîøé¯éàî ¦§§¨©¨§©§¥¦¨¥¦¥¨©£©©§¥¨§©§§¨©

áø øîàc !éîð àîìòc äòe÷t ïa eléôà ?àöBé øeqéà déa úéàc éàä àéøéà¦§¨©§¦¥¦¥£¦¤§¨§¨§¨©¦§¨©©
àúéélòî äîäa ìò àaä äòe÷t ïa ,áàä òøæì ïéLLBç øîBàä éøáãì :àiLøLî§¨§¦¨§¦§¥¨¥§¦§¤©¨¨¤§¨©¨©§¥¨§©§§¨

¯!äðwz Bì ïéà ãìeä¯äòe÷t ïaà ìæàc ,àëéøö àìøáà ?éàî ,déúååëc ©¨¨¥©¨¨¨§¦¨©£©©¤§¨¦§¨¥©¥¤
éúçå ,øáà ãéìBî,déòøæ ìaìaîc àèéLt :øîà øãä ?déòøæ ìaìaî :àîìc Bà ,éøLå déì C ¦¥¤§¨¥¥§¨¥¦§¨¦©§©©§¥£©£©§¦¨§¦©§©©§¥

ïk íàc¯!òhé÷ ãìBé òhé÷å ,àîeñ ãìBé àîeñàéòaéî÷ éëäå .déòøæ ìaìaîc àèéLt ,àlà §¦¥¨¥¨§¦¥©¥¦¥©¤¨§¦¨§¦©§©©§¥§¨¦¨¦¨£¨
éøz :àîìc Bà .àðL àì éîð àëä ?àéøLå ,àéúà÷ íãå áìç çkî åàì ,àîìòa äîäa :ïì̈§¥¨§¨§¨¨¦Ÿ©¥¤§¨¨¨§¨§¨§¨¨¨©¦¨§¨¦§¨§¥

àúìz ,ïðéøîà éøeqéà¯?ïðéøîà àì¯øéàî éaøì éà ?ïàîìe¯,àkéà íãå áìç øeqéà ¦¥¨§¦©§¨¨¨¨§¦©§©¦§©¦¥¦¦¥¤§¨¦¨
äãeäé éaøì éà ;àkéì àöBé øeqéà¯ãéb :ïðúc !àkéì íãå áìç øeqéà ,àkéà àöBé øeqéà ¦¥¥¨¦§©¦§¨¦¥¦¨¦¥¤§¨¥¨¦§©¦

Baìçå ,ìéìMa âäBð ïéà :øîBà äãeäé éaø ;øéàî éaø éøác ,øeñà Baìçå ,ìéìMa âäBð äLpä©¨¤¥©¨¦§¤§¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¥¥©¨¦§¤§
áìç ?Báìç úà òBîâì eäî :ïì àéòaéî÷ éëäå .éøLc ,ïðéøîà àì çkî ìk ,àìà !øzeî¨¤¨¨¦Ÿ©¨¨§¦©§¨¥§¨¦¨¦¨£¨¨©¦§©¤£¨¨¨

?éøLå ,éîc éçä ïî øáàk àì ,àîìòcíúä :àîìc Bà .àðL àì éîð éàä¯àzðwz déì úéà §¨§¨¨§¥¤¦©©¨¥§¨¥©©¦¨§¨¦§¨¨¨¦¥©©§¨
àëä ,äèéçLa déøeqéàì¯.e÷éz ?äèéçLa déøeqéàì àzðwz déì úéì.'åëå "øaeòî CúBç" §¦¥¦§¦¨¨¨¥¥©©§¨§¦¥¦§¦¨¥¥¥¨

"äîäaa äîäa" ,'åâå "äñøt úñøôî äîäa ìëå" :áéúëc ?ïìðî¯.ãìeä úà úBaøì¯ §¨©¦§¦§¨§¥¨©§¤¤©§¨§§¥¨©§¥¨§©¤©¨¨
,ïéøáàa ïéøaeò àìå ,ïéøaeòa ïéøáà àì ïéøéîî ïéà :ïðz änlà !Ba eøéîé äzòî àlà¤¨¥©¨¨¦©¨¨§©¥§¦¦Ÿ¥¨¦§¨¦§Ÿ¨¦§¥¨¦

"äîäa ìëå" :àø÷ øîà ,àlà ?ïäa ïéîìL àìå ,ïéîìLa ïéøaeòå ïéøáà àìå¯úà úBaøì §Ÿ¥¨¦§¨¦¦§¥¦§Ÿ§¥¦¨¤¤¨£©§¨§¨§¥¨§©¤
.ãìeä¯øaeòä ïî CúBç :ïðz änlà !éîð úBéìkä ïîe ìBçhä ïî CúBç eléôà ,éëä éà ©¨¨¦¨¦£¦¥¦©§¦©§¨©¦©¨¨§©¥¦¨¨

äéòîaL¯úBéìkä ïîe ìBçhä ïî ,äìéëàa øzeî¯?äìéëàa øeñà¯"dúBà" :àø÷ øîà ¤§¥¤¨¨©£¦¨¦©§¦©§¨¨©£¦¨£©§¨¨
¯.äøñç àìå ,äîìL¯da àöîe äîäaä úà èçBMä ,äzòî àlà!éøzLz ,äðBé úeîc §¥¨§Ÿ£¥¨¤¨¥©¨©¥¤©§¥¨¨¨¨§¨¦§§¦

úà èçBMä :ïðçBé éaø øîà änlàäðBé úeîc da àöîe äîäaä¯?äìéëàa øeñà¯ ©¨¨¨©©¦¨¨©¥¤©§¥¨¨¨¨§¨¨©£¦¨
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`oifgeקמ mipya cenr hq sc ± oey`x wxtzereay

äîäáá úåñøô àðéòádndaa z`vnpd dxb zlrne zeqxt izy :rnyn ikdc Ð

.elk`zøñúéì äøô éòîá èåì÷elit` ixyc (a,gq oileg) lirl opixn` op`e Ð

!oerny iaxlïåòîù éáøë ìàòîùé éáø éáã àðúiax ly eyxcn zpyn epivn Ð

.igei oa oerny iax ly eicinlzk l`rnyiåìëàú äîäáá äñøôaizk `xw Ð

e` Ð `vnzy dfi` ,zeqxt aizke dqxt

`l dpi` dpei la` ,zeqxt e` dndaa dqxt

.zeqxt `le dqxtàø÷éòî ïøîàãëÐ

.dnda ixwi` xaercàéä ïåòîù éáøÐ

`l` ,dnda e`l xaerc meyn e`l `nrh

zkqna xyrnl dxenz yiwnc meyn

iax xn` ,opzc [`,bi] `nw wxta dxenz

,did miycwd lk llka xyrn `lde :oerny

`vi dnle?'ebe o`ve xwa xyrn lk" aizkc

,[fk `xwie] "epxini `le rxl aeh oia xwai `l

`vi dnle?Ð cigi oaxw xyrn dn :yiwdl

Ð gafn iycw xyrn dne ,xeav oaxw `vi

:inp dpin wec ,jkld .ziad wca iycw e`vi

opirac ,oixa`e oixaera epi` xyrn dn

.(my) "hayd zgz xeari"äøåîú óàÐ

xaerc ,oixinn Ð yiwn `lc o`nl la`

.dnda ixwi`àøîéú àðîåoi`" `dc Ð

`id oerny iax ,"oixinnïðúã ?`tiqa Ð

,oixinn :xn`e dlr iqei iax biltc ,dcic

zlgza ,oiycwena `lde :`nrh yxtne

dlek Ð "dler ef ly dlbx" xne`d ,ycwd

`lde" xn`wcn ,dpin rny .'ek dler

:xcdn oerny iaxlc Ð "oiycwena`lde

"ef ly dlbx" xne`dc dcen dz` oiycwena

`wlq i`c .ilr welg dz` efae ,onwlck 'ek

xi`n iax "mixinn oi`" `nw `pz ,jzrc

.dpyn mzq x`yk ,`idéàä åäì úéà éî
àøáñedl `nipc ,dler dlekc oiycwena Ð

il micen mz` oiycwena `lde :iqei iax?
.'ek `ipzdeïéìåçì äàöåé àäú ìåëéÐ

xa` eze` dctiy ,oeictaøëîú ?dnda Ð

.oileg dince ,zeler ikxvl eféîãî õåç
øáà åúåàitl ,mincd lehi `l epnne Ð

`de :jixt [a,`i] dxenzae .ely epi`y

`ede ,xa` xqegn dler d`pwy eze` iziinw

!dler aiiegn didäìåë úà úåáøì äéäéÐ

'dl epnn ozi xy` lk" azkinl dil dedc

,`ed `ieaix Ð "didi" aizkcne ,"ycw

epiidc ,epnn `l` 'dl ozp `l elit`c

.dlek ycw didi Ð dzvwnåàì àìàÐ

dil zrnyc oeike .`id oerny iax `nw `pz

`da `nrh ,xyrnl dxenz yiwnc `nlra

.`ed `yiwd meyn inpàîòè éñåé éáø àì
øîà÷ äéùôðã`nw `pzc `niz `l `dn Ð

iaxc jl `ni` mlerlc .`id oerny iax

edl opirny `lc ,dcedi iax e` `id xi`n

mixa`c meyn Ð `da ediinrhe .eywnc

`l` .il dcen dz` miycwena `lde :`nipc ,dil `xiaqc meyn e`l Ð 'ek "miycwena `lde" xi`n iaxl xninl iqei iax ivn ikid :jl `iywce .exwin dnda e`l oixaere

,dxenz dlek `dz Ð "dxenz ef ly dlbx" xn`iyk s` ."ycw didi"n dil `wtpc ,dler dlek Ð "dler ef ly dlbx" xne`dc ip` rcei oiycwena `ld :dil xn`w ikd

."dndaa dnda" `pixwe ,dlek dnda xindc gkzyi`eäðùîãìéì äù÷îä úøëáîä.oey`x oey`x `vei `edyk xa` xa` jezgl xzen Ð dly mgx xhta Ðêéìùîå
íéáìëì.yicw `l Ð diaex wtp `lc dnk lkc Ðåáåø àöé.ekzge ,zg`k Ðøá÷é äæ éøä.[eh mixac] "clei xy`" dia `pixwc ,eilr dyecw dlg aexd z`iviac Ð

äøåëáä ïî äøåèôå.`ed mgx xht e`l ipy `dc ,zg`k aex `viy oiae ,xa` xa` oey`x `viy oia ,xeka epi` eixg` `ady Ðàøîâøçà ùéìù àöéå øæçåixde Ð

.aex o`káøùåã÷ øîà àðåä.odkl ozipe ,gafn iabl axwe ,df xeka Ðùåã÷ åðéà.ediinrh iyxtnck ,oileg `ed ixde Ðùåã÷ àåä òøôîìab lr s` Ð

.ea wlg el oi`c ,oiaf melk e`l iebl oiaf ikc `zln i`lb`e ,dlgzn dcil dil ieynÐ `aex witp ik edin ,dcil `iedc `ed `aexae ,`pngx `lz dcilacïàëî
àáäìåded Ð dxikn ezxiknc oeike .dcila ielz ezyecw ixdy ,en` irna `ed eli`k exkenl lekie ,ded oileg ezcil zligzae .yecw `ed jli`e aex z`ivin Ð

.mipexg` iyily ipya yicw `l eze ,rvn`a ieb ci dilïôåã êøã ùéìù àöé.miyily ipy e`vie mgx gztp dcil xnbae ,oikqe mq ici lr dligz Ðòøôîì
ùåã÷ àåä.ycwil jixv `ed dcil zlgzay ,dielz ezyecw oey`xd aexd Ðàáäìå ïàëî.seqa e` dligza e` ,eaex cleiyn Ðêäá ïðéòîùà éàã.`ziinw Ð

àðåä áø øîà÷ àäá.yecw `ed rxtnl Ðàìå÷ìã íåùî.ezyecwn xekal opirwtnc ,`ed `lew Ð `adle o`kn xn` i`c ,xnelk Ð
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øëîúxfge divg yicwde ,mitzey ipy ly dndal inc `l Ð zeler ikxvldgwle

daiygc ,daixw dpi`e dyecwc (`,f) oiyecwc `nw wxta opixn`c ,divg yicwde

dlbx yicwdyk ,`kd la` ,dlgzn dlek dyicwdl ecia ded `l mzdc .`xwirn diegc

.dlek dyicwdl leki did Ðàöéileqt lk" wxta opzc ab lr s` Ð xawi df ixd eaex

oixizn lld ziac (a,al zexeka) "oiycwend

xeknl xeq`c ecen `kd ,xekad lr ieb zepnl

,`aiwr iaxk mzd dl opinwen `dc .iebl

"mei leah" wxta `aiwr iaxl dil opirnye

z` hgeydy epcnl eixacn :xn`c (a,bw migaf)

.exera mipdkd eze`iy ,dtxh `vnpe xekad

`kidc ,`nrh epiide .d`pda xeq` xyac rnyn

ixye ,li`e iavl ywzi`c `ed Ð l`xyil ixyc

.miebl elit`

áøÐ yecw `ed rxtnl xaqw yecw xn` `ped

ileqt lk" wxta dcedi ax xn`c `d

men lihdl xzenc (`,dl zexeka) "oiycwend

`icb :yxtne .mlerd xie`l `viy mcew xekaa

`xni` la` .dizeetiya Ð `xni` ,dipf`a Ð

`ny ,dipf`l dil ifg ik opiyiigc ,`l Ð dipf`a

jeznc ,yegl oi` icba la` .xfge y`xd aex `vi

.y`xd herina z`vl ekxc Ð zelecb eipf`c

rxtnlc oeik diciclc ,`ped axk `lc epiide

lihdl xeq` Ð y`xd aex `vi `l elit` ,yecw

`zlin i`lbi` aexd jk xg` `viykc ,men ea

.dxikn iab `kd opixn`ck ,ded yecwc rxtnl

axc `ail` dcedi axc i`d inwe`l `ki` ,edine

ea lihdl ixy mipta `icbc epf`l ifg ikne .`ped

`ki` Ð `xni` la` .llk `vi `l izk`c ,men

aex `vi xaky ,mipta dipf`l ifg ikn yginl

"oinixrn cvik" yixc `ibeqe .xfge y`xd

`lc ,dfd onfa dcedi axc iwenc (a,ck dxenz)

edn :ipyne ?`xninl i`n :jixte ,daxwdl ifg

`idd Ð y`xd aex witp `nlc eh` xefbp `nizc

ey`x herina `ped axlc ,`ped axk `lc `ibeq

mxnr ax dil xn`c `d oke .xeqi` `ki` inp

`di eaex z`ivi mr" xekad lr xn` :zyy axl

`lc inp `idd ?ied xeka e` `ed dler ,"dler

z`ivi mcewc dil `hiytc rnync ,`ped axk

`l m` .xeka zyecw epnn riwtdl leki eaex

jpdl iebl dxikn oia wlgp
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!àkéìå ,úBñøt àðéòa¯äøô éòîa èeì÷ ,äzòî àlà ¨¥¨§¨§¥¨¤¨¥©¨¨¦§¥¨¨
!øñzéì¯ïBòîL éaøk ìàòîLé éaø éác àpz àä ¦§©¨©¨§¥©¦¦§¨¥§©¦¦§

éLà øa éîéL áø ."eìëàz äîäaa äñøt" :éçBé ïa¤©©§¨©§¥¨Ÿ¥©¦¦©©¦
ïéà :Cì àéL÷ à÷ãe .àøwéòî zøîà÷ãk íìBòì :øîà£©§¨¦§¨¨§©§¥¦¨¨§¨©§¨¨¥

épî àä !ïéøéîî¯äøeîz Léwîc ,àéä ïBòîL éaø §¦¦¨©¦©¦¦§¦§©¦§¨
íéøaeòå íéøáàa âäBð Bðéà øNòn äî ;øNòîì¯óà §©£¥©©£¥¥¥§¥¨¦§¨¦©

?àøîéz àðîe .íéøaeòå íéøáàa úâäBð äðéà äøeîz§¨¥¨¤¤§¥¨¦§¨¦§¨¥§¨
dìâø" :øîBàä ,íéLc÷eîa àìäå :éñBé éaø øîà ,ïðúc¦§©¨©©¦¥©£Ÿ§§¨¦¨¥©§¨

"äìBò Bæ ìL¯óà ,äìBò dlekøîàéLkìL ìâø" : ¤¨¨¨©§¤Ÿ©¤¤¤
"Bæ úçz Bæ¯à÷ ïàîì .äézçz äøeîz dlek àäz ©©§¥¨§¨©§¤¨§©¨

äãeäé éaøå øéàî éaøì àîéìéà ?déì øcäî¯úéà éî §©©¥¦¥¨§©¦¥¦§©¦§¨¦¦
Bæ ìL dìâø" :øîBàä ìBëé ,àéðúäå ?àøáñ éàä eäì§©§¨¨§¨©§¨¨¨¥©§¨¤
ïzé øLà ìk" :øîBì ãeîìz ?äìBò dlek àäz ,"äìBò¨§¥¨¨©§©Ÿ£¤¦¥

"Lãw äéäé 'äì epnî¯;Lã÷ Blek àìå ,Lã÷ epnî ¦¤©¦§¤Ÿ¤¦¤Ÿ¤§ŸŸ¤
"äéäé" :øîBì ãeîìz ?ïéleçì àöz ìBëé¯dúééåäa ¨¥¥§¦©§©¦§¤©£¨¨¨

,ïéleç äéîãå ,úBìBò éëøöì øënz ?ãöék àä ;àäz§¥¨¥©¦¨¥§¨§¥§¨¤¨¦
éaø .äãeäé éaøå øéàî éaø éøác ,daL øáà éîcî õeç¦§¥¥¤¤¨¦§¥©¦¥¦§©¦§¨©¦
Bæ ìL dìâø" :øîBàì ïépî :íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé¥§©¦¦§§¦¦©¦¨¥©§¨¤

"äìBò¯"äéäé" :øîBì ãeîìz ?äìBò dlek àäz¯ ¨§¥¨¨©§©¦§¤
äãeäé éaøå øéàî éaøì éà ?ïàîì .dlek úà úBaøì§©¤¨§©¦§©¦¥¦§©¦§¨

¯.ïBòîL éaøì ,åàì àlà ?àøáñ éàä eäì úéà éî¯ ¦¦§©§¨¨¤¨¨§©¦¦§
.øîà÷ déLôðc àîòè éñBé éaø ,àìäðùîúøkáîä ¨©¦¥©§¨§©§¥¨¨©©§©¤¤

ãìéì äM÷îä¯,øáà øáà CzçîéìLîeCàöé .íéáìkì ©§©¨¥¥§©¥¥¤¥¤©§¦©§¨¦¨¨
Baeø¯,øáwé äæ éøäúøèôðå.äøBëaä ïîàøîâ £¥¤¦¨¥§¦§¤¤¦©§¨

LéìL àöéå øæçå ,éBâì Bøëîe LéìL àöé :øîzà¦§©¨¨§¦§¨§§¨©§¨¨§¦
øçà¯Bðéà :øîà äaø ,LBã÷ :øîà àðeä áø ©¥©¨¨©¨©¨¨©¥

LBã÷ øîà àðeä áø .LBã÷¯òøôîì :øáñ÷ ¨©¨¨©¨¨¨©§©§¥©
déaeø déì ÷ôðc ïåéëå ,LBã÷¯àúléî éàìâéà ¨§¥¨¦§©¥¥¦§©¦§¨

ïéaæc éàîe ,LBã÷ äåä àøwéòîc òøôîì¯àì §©§¥©§¥¦¨¨£¨¨©§©¥¨
ïéaæc éàîe ,LBã÷ àaäìe ïàkî :øáñ÷ ,LBã÷ Bðéà øîà äaø .ïéaæ íeìk¯øétL §©¥©¨¨©¥¨¨¨©¦¨§©¨¨©§©¥©¦

íçø Cøc éLéìL éðLe ,ïôBc Cøc LéìL àöé :øîzàc ,eäééîòèì eãæàå .ïéaæ¯ ©¥§¨§§©§©§§¦§©¨¨§¦¤¤¤§¥§¦¥¤¤¤¤
LBã÷ Bðéà :øîà àðeä áø .LBã÷ :øîà äaø ,LBã÷ Bðéà :øîà àðeä áø¯áø ©¨¨©¥¨©¨¨©¨©¨¨©¥¨©

,LBã÷ òøôîì :øîàc ,déîòèì àðeäàaeøådéúéì àn÷íçøaLBã÷ :øîà äaø .¯ ¨§©§¥§¨©§©§¥©¨§¨©¨¥¥¨¤¤©¨¨©¨
àaäìe ïàkî :øîàc ,déîòèì äaøïðéòîLà éàc ,àëéøöe .÷éôð íçø Cøc àaeøå ,LBã÷ ©¨§©§¥§¨©¦¨§©¨¨§¨¤¤¤¤¨¥§¦¨§¦©§§¦©

àäa¯íeMî ,àðeä áø øîà÷ àäaàìe÷ìcàøîeçìc Cäa ìáà ,¯.äaøì déì éãBî àîéà §¨§¨¨¨©©¨¦¦§¨£¨§©¦§§¨¥¨¥¥§©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc oileg(ycew zay meil)

:`xnbd zvxznàkéìå ,'úBñøt' àðéòaoeylk ,zeqxt izy jixv - §¦¨§¨§¥¨
,'Elk`Y Dz` ,dndAA dxB zlrn zFqxt iYW 'ebe lke' weqtd§¨§¥§¨©£©¥¨©§¥¨Ÿ¨Ÿ¥

:`xnbd dywn .dxeq` zeqxt dl oi`y dpei zenceäzòî àlà¤¨¥©¨
xaer ok m` ,zeqxt izy jixvyèeì÷,zewecq eizeqxt oi`y - ¨

`vnpdäøt éòîa,dhgypyk,øñzéì,zg` dqxt wx el yiy itl ¦§¥¨¨¦§©
lirl epcnl ixde(:gq)oerny iaxl elit` xzen dxt irna helwy

:`xnbd zvxzn .clepy xg`l helw xq`yéaø éác àðz àä̈¨¨§¥©¦
éçBé ïa ïBòîL éaøa ìàòîLé,'eìëàz äîäaa äñøt' ,,xnelk ¦§¨¥§©¦¦§¤©©§¨©§¥¨Ÿ¥

dndaa `vnpd lk jl xnel ,'zeqxt' xn`pe 'dqxt' weqta xn`p
yiy xzen helw jkle .zeqxt el yi oiae dqxt el yi m` oia elk`z

.dxeq`e ,zeqxt `le dqxt oi` dpei zencl j` ,dqxt el
.'elk`z dndaa dnda'n drewt oa xzid `xnbd dyxc lirl

epipy dxenz iable ,dnda iexw xaery `vnp ok m`y ,dzgcedxenz)

(.idxn` dxezde ,dnda miiexw mpi`y itl mixaera mixinn oi`y
(i fk `xwie)drc d`ian `xnbd .'dndaa dnda xini xnd m`e'

:dpey`xd dyxcd z` zniiwndíìBòì ,øîà éMà øa éîéL áø©¦¦©©¦¨©§¨
,àøwéòî zøîà÷ãk,dnda iexw xaere ,'dndaa dnda'n micnely ¦§¨¨§©§¥¦¨¨

Cì àéL÷ à÷ãerecnïéøéîî ïéà,uxzl yi ,mixaeraéaø épî àä §¨©§¨¨¥§¦¦¨©¦©¦
øNòîì äøeîz Léwîc ,àéä ïBòîLepivny enk ,dnda(.bi dxenz) ¦§¦§©¦§¨§©£¥

cnli mb jke ,dxenzl dnda xyrnn ywida mipic dnk cnly
,eppiipraøNòn äîdnda,íéøaeòå íéøáàa âäBð Bðéàjixvy oeik ©©£¥¥¥§¥¨¦§¨¦

,jldl mileki mpi` mixaere mixa`e ,hayd zgz xearl elkeiyóà©
.íéøaeòå íéøáàa úâäBð dðéà äøeîzywed `ly drcl j` §¨¥¨¤¤§¥¨¦§¨¦

.dnda miiexw mdy itl mixaera mixinn ,xyrnl dxenz
:`xnbd dgikenàøîéz àðîemixinn oi` xn`y dxenza `pzdy §¨¥§¨
,oerny iax `edïðúcdpynd jynda(.i dxenz)wleg iqei iaxy ,my ¦§©

,enrh x`iae .dndaa mixa` mixinny xaeqe `nw `pz lrøîà̈©
éñBé éaø,mixa` mixinn oi` xn`y `nw `pzlàìäåil dcen dz` ©¦¥©£Ÿ

íéLc÷eîay ,oileg znda dligza yicwna -Bæ ìL dìâø øîBàä §§¨¦¨¥©§¨¤
`dz,äìBòdndady,äìBò dlekok m` ,lbxd wx `leóà ¨¨¨©

cez dxenzay il ddlek àäz ,Bæ úçz Bæ ìL ìâø øîàiLk§¤Ÿ©¤¤¤©©§¥¨
.äézçz äøeîz§¨©§¤¨
:`xnbd zxxandéì øcäî à÷ ïàîì.iqei iax aiyd inl -àîéìéà §©¨§©¥¥¦¥¨

,äãeäé éaøå øéàî éaøìdcen `nw `pzy iqei iax xn` cvik ok m` §©¦¥¦§©¦§¨
,dlek dycw lbxd z` yicwndy miycwena eleäì úéà éîiaxl ¦¦§

dcedi iaxe xi`nàéðúäå ,àøáñ éàä(:`i dxenz)dìâø øîBàä ìBëé , ©§¨¨§¨©§¨¨¨¥©§¨
Bæ ìL`dzøîBì ãeîìz ,äìBò dlek àäz ,äìBòyicwnd iabl ¤¨§¥¨¨©§©
oaxw(h fk `xwie),'Lãw äéäé 'äì epnî ïzé øLà ìk'minkg eyxce Ÿ£¤¦¥¦¤©¦§¤Ÿ¤

,'Lã÷ epnî',ycwp epnn yicwdy xa`d wxy.Lã÷ Blek àìå ¦¤Ÿ¤§ŸŸ¤
:`ziixad zl`eyàöz ìBëédndadïéleçì,xa`d z` ectiyk ¨¥¥§¦

dnda micety enke ,daxwdl die`x dpi`e oileg daexy oeik
,minc zyecwa dyecwdàäz dúééåäa ,'äéäé' øîBì ãeîìz± ©§©¦§¤©£¨¨¨§¥

.x`yz dilry sebd zyecwãöék àä,dyriúBìBò éëøöì øënz ¨¥©¦¨¥§¨§¥
,dler `iadl dvexy xg` mc`l -éîcî õeç ,ïéleç äéîãådøáà §¨¤¨¦¦§¥¥¤

yecwd,daLixdy ,ely epi`y oeik ,eilr minc lehil lkei `ly ¤¨
,eyicwdéñBé éaø .äãeäé éaøå øéàî éaø éøácïBòîL éaøå ¦§¥©¦¥¦§©¦§¨©¦¥§©¦¦§

Bæ ìL dìâø øîBàì ïépî ,íéøîBà`dz,äìBòy,äìBò dlek àäz §¦¦©¦§¥©§¨¤¨§¥¨¨
,'äéäé' øîBì ãeîìzlk' aezkl xyt` didy ,zxzein ef daizy ©§©¦§¤

`l` ,'ycw 'dl epnn ozi xy`,dlek úà úBaøì'dl ozp m` s`y §©¤¨
.ycew dlek didi ,dzvwn xnelk epnn wx

.yecw yicwdy xa`d wx dcedi iaxe xi`n iaxly ,`ziixaa x`ean
ok m` :dgkedd z` `xnbd zniiqnïàîìmyky iqei iax oreh §©

,dxenza dcez oiycwena il dcen dz`yéaøå øéàî éaøì éà¦§©¦¥¦§©¦
àøáñ éàä eäì úéà éî ,äãeäé`ziixadn epgked `ld ,miycwena §¨¦¦§©§¨¨

.micen mpi`y,ïBòîL éaøì åàì àlàezenk xaeqd `edy ¤¨¨§©¦¦§
ly `nw `pzy iqei iax ixacn dgked yiy `vnpe .`ziixaa
,xyrnl dxenz yiwn oerny iaxy oeike .oerny iax `ed dpynd
ywid meyn mixaere mixa`a oixinn oi`y enrh o`k s`y xnel yi

epi` xaery zngn epi` oixinn oi`y dny oeike .x`azdy enke ,df
.'dndaa dnda'n drewt oa xzid cenll xyt` jkl ,dnda iexw

:`xnbd dgec,àìiax `ed `nw `pzy iqei iaxn gikedl oi` Ÿ
`le ,dcedi iax e` xi`n iax `ed `nw `pzy xnel yiy itl ,oerny
mixaera mixinn oi`y mrhd `l` ,xyrnl dxenz eyiwdy epivn
`lde' iqei iax xn`y dne .dnda miiexw mpi`y meyn mixa`e
`pzy ezpeek oi` ,'dler dlek dler ef ly dlbx xne`d miycwena

`l` ,miwleg dcedi iaxe xi`n iax ixdy ,dfa dcen `nwéñBé éaø©¦¥
,øîà÷ déLôðc àîòèdidi' dyxcdn rcei ip` `ld ,xn` jke ©§¨§©§¥¨¨©

wdndad dler `dz ef ly dlbx xne`d dligza ycwday ,'yc
,dxenz `dz ef ly dlbx xne`d dxenza s` jkle ,dler dlek
iexw epi` xa`y jka oexqig oi` ok m`e ,dxenz dlek dndad
xnd m`e' llka df ixde dxenz ziidp dlek dndad ixdy ,'dnda'§¦¨¥

'dndaA dndA xini(i fk `xwie). ¨¦§¥¨¦§¥¨

äðùî
m`d ,xeka `edy xaer clil dywnd dnda oipra zwqer epizpyn

dnda :mgxd on `viy mcew ekzegl xzenúøkáîäzcnerd ± ©§©¤¤
,dpey`xd mrta zcllCzçî ,ãìéì äL÷näz` jezgl xzen ± ©©§¨¥¥§©¥

xaerdøáà øáàmgxd on mz`ivia cinéìLîe,íéáìkì Clky ¥¤¥¤©§¦©§¨¦
.yecw epi` oiicr ,eaex `vi `ly onf

Baeø àöé,ekzge zg` zaa,øáwé äæ éøä`ed ixd eaex z`iviay ¨¨£¥¤¦¨¥
,d`pda xeq` `ed ixde ,dxeka zyecw eilr dlge ,celi aygp

ådzrn ,zg`k `vi e` ,xa` xa` xaerd `viy ,elld mipte`d ipya §
ef zclei dnda,äøBëaä ïî úøèôðyecw cled oi` ,aey clz m`y ¦§¤¤¦©§¨

.mgx xht epi` ixdy ,oileg `ed ixd `l` ,dxeka zyecwa

àøîâ
:xekad zyecw dlg izni`n zwelgn d`ian `xnbd,øîzàdnda ¦§©

y zxkandLéìL àöé,dcild zrya xaer,íéáëBk ãáBòì Bøëîe ¨¨§¦§¨§¥¨¦
àöéå øæçåcerøçà LéìL`idy ,xaerd aex xak `viy `vnpe §¨©§¨¨§¦©¥

,dxeka zyecw legl die`xd dry,øîà àðeä áødf xaerLBã÷ ©¨¨©¨
.dxekaa.LBã÷ Bðéà ,øîà äaø:`xnbd zx`anøîà àðeä áø ©¨¨©¥¨©¨¨©

òøôîì ,øáñ÷ ,LBã÷`ed,LBã÷xekad zyecwy s` xnelk ¨¨¨©§©§¥©¨
mewn lkn ,celik `ed aygp eaex `viy dryn wxe ,dcila dielz

,dligzn xak yecw `ed ixd ,eaex `viy xg`låok m`÷ôðc ïåék §¥¨§¨©
déaeø déì,xaerd aex `vi xy`k -òøôîì àúléî éàìâéà ¥¥¦§©¦§¨§©§¥©

LBã÷ äåä àøwéòîcdid ez`ivi zligzny rxtnl xacd xxaed - §¥¦¨¨£¨¨
,yecwïéaæ íeìk àì ïéaæc éàîe,dxikn dpi` ixkpl xkny dne - ©§©¦Ÿ§©¦

.ea wlg el oi`e ,mcew xekad zyecw dlg xakyBðéà øîà äaø©¨¨©¥
,LBã÷ àaäìe ïàkî øáñ÷ ,LBã÷,eaex z`ivi xg`l wx epiide ¨¨¨©¦¨§©¨¨

np,exkenl did l`xyid zeyxa oiicr yily `viy dryay `v
ïéaæ øétL ïéaæc éàîeoeike ,dxiknd zniiwzn dti ,xkny dne - ©§©¦©¦©¦

dnda lr dxeka zyecw legl dleki `l aey ,ixkpl jiiy ewlgy
.ixkp da szeyy

zx`ane daxe `ped ax ewlgp eay sqep dxwn d`ian `xnbd
:`xaq dze`a ewlgp zewelgnd izyayeäééîòèì eãæàåxace - §¨§§©§©§

,edexn` mzhiyl ,exn`y dfLéìL àöé ,øîzàcxaerïôBc Cøc §¦§©¨¨§¦¤¤¤
gztp dcil xnbae ,oikqa e` mqa dqixk z` erxwy ici lr ,m`d

dngxåe`viéLéìL éðLmixg`d xaerdCøcdàðeä áø ,íçø §§¥§¦¥¤¤¤¤©¨
.LBã÷ ,øîà äaø .LBã÷ Bðéà ,øîà:`xnbd zx`anàðeä áø ¨©¥¨©¨¨©¨©¨
déîòèì àðeä áø ,LBã÷ Bðéà ,øîàezhiyl -òøôîì øîàc ¨©¥¨©¨§©§¥§¨©§©§¥©

,LBã÷dlge celi aygp df ixd xaer ly eaex `vei xy`k ciny ¨
,ezligzn dyecwdíçøa déúéì àn÷ àaeøåly oey`xd aexe - §¨©¨¥¥§¤¤

,dxekaa aiignd mxebd `edy mgxd jxc `vi `l ,`veid df xaer
,dyecwd dlg rxtnly iptne ,dxekan xhetd otecd jxc `l`
,ycwzn `ed oey`xd eaexa `weec ok m` ,dcild zligzn epiid
dxeka zyecw dlg `l aeye ,xehta `l` aeiga `vi `l df aexe
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc oileg(ycew zay meil)

:`xnbd zvxznàkéìå ,'úBñøt' àðéòaoeylk ,zeqxt izy jixv - §¦¨§¨§¥¨
,'Elk`Y Dz` ,dndAA dxB zlrn zFqxt iYW 'ebe lke' weqtd§¨§¥§¨©£©¥¨©§¥¨Ÿ¨Ÿ¥

:`xnbd dywn .dxeq` zeqxt dl oi`y dpei zenceäzòî àlà¤¨¥©¨
xaer ok m` ,zeqxt izy jixvyèeì÷,zewecq eizeqxt oi`y - ¨

`vnpdäøt éòîa,dhgypyk,øñzéì,zg` dqxt wx el yiy itl ¦§¥¨¨¦§©
lirl epcnl ixde(:gq)oerny iaxl elit` xzen dxt irna helwy

:`xnbd zvxzn .clepy xg`l helw xq`yéaø éác àðz àä̈¨¨§¥©¦
éçBé ïa ïBòîL éaøa ìàòîLé,'eìëàz äîäaa äñøt' ,,xnelk ¦§¨¥§©¦¦§¤©©§¨©§¥¨Ÿ¥

dndaa `vnpd lk jl xnel ,'zeqxt' xn`pe 'dqxt' weqta xn`p
yiy xzen helw jkle .zeqxt el yi oiae dqxt el yi m` oia elk`z

.dxeq`e ,zeqxt `le dqxt oi` dpei zencl j` ,dqxt el
.'elk`z dndaa dnda'n drewt oa xzid `xnbd dyxc lirl

epipy dxenz iable ,dnda iexw xaery `vnp ok m`y ,dzgcedxenz)

(.idxn` dxezde ,dnda miiexw mpi`y itl mixaera mixinn oi`y
(i fk `xwie)drc d`ian `xnbd .'dndaa dnda xini xnd m`e'

:dpey`xd dyxcd z` zniiwndíìBòì ,øîà éMà øa éîéL áø©¦¦©©¦¨©§¨
,àøwéòî zøîà÷ãk,dnda iexw xaere ,'dndaa dnda'n micnely ¦§¨¨§©§¥¦¨¨

Cì àéL÷ à÷ãerecnïéøéîî ïéà,uxzl yi ,mixaeraéaø épî àä §¨©§¨¨¥§¦¦¨©¦©¦
øNòîì äøeîz Léwîc ,àéä ïBòîLepivny enk ,dnda(.bi dxenz) ¦§¦§©¦§¨§©£¥

cnli mb jke ,dxenzl dnda xyrnn ywida mipic dnk cnly
,eppiipraøNòn äîdnda,íéøaeòå íéøáàa âäBð Bðéàjixvy oeik ©©£¥¥¥§¥¨¦§¨¦

,jldl mileki mpi` mixaere mixa`e ,hayd zgz xearl elkeiyóà©
.íéøaeòå íéøáàa úâäBð dðéà äøeîzywed `ly drcl j` §¨¥¨¤¤§¥¨¦§¨¦

.dnda miiexw mdy itl mixaera mixinn ,xyrnl dxenz
:`xnbd dgikenàøîéz àðîemixinn oi` xn`y dxenza `pzdy §¨¥§¨
,oerny iax `edïðúcdpynd jynda(.i dxenz)wleg iqei iaxy ,my ¦§©

,enrh x`iae .dndaa mixa` mixinny xaeqe `nw `pz lrøîà̈©
éñBé éaø,mixa` mixinn oi` xn`y `nw `pzlàìäåil dcen dz` ©¦¥©£Ÿ

íéLc÷eîay ,oileg znda dligza yicwna -Bæ ìL dìâø øîBàä §§¨¦¨¥©§¨¤
`dz,äìBòdndady,äìBò dlekok m` ,lbxd wx `leóà ¨¨¨©

cez dxenzay il ddlek àäz ,Bæ úçz Bæ ìL ìâø øîàiLk§¤Ÿ©¤¤¤©©§¥¨
.äézçz äøeîz§¨©§¤¨
:`xnbd zxxandéì øcäî à÷ ïàîì.iqei iax aiyd inl -àîéìéà §©¨§©¥¥¦¥¨

,äãeäé éaøå øéàî éaøìdcen `nw `pzy iqei iax xn` cvik ok m` §©¦¥¦§©¦§¨
,dlek dycw lbxd z` yicwndy miycwena eleäì úéà éîiaxl ¦¦§

dcedi iaxe xi`nàéðúäå ,àøáñ éàä(:`i dxenz)dìâø øîBàä ìBëé , ©§¨¨§¨©§¨¨¨¥©§¨
Bæ ìL`dzøîBì ãeîìz ,äìBò dlek àäz ,äìBòyicwnd iabl ¤¨§¥¨¨©§©
oaxw(h fk `xwie),'Lãw äéäé 'äì epnî ïzé øLà ìk'minkg eyxce Ÿ£¤¦¥¦¤©¦§¤Ÿ¤

,'Lã÷ epnî',ycwp epnn yicwdy xa`d wxy.Lã÷ Blek àìå ¦¤Ÿ¤§ŸŸ¤
:`ziixad zl`eyàöz ìBëédndadïéleçì,xa`d z` ectiyk ¨¥¥§¦

dnda micety enke ,daxwdl die`x dpi`e oileg daexy oeik
,minc zyecwa dyecwdàäz dúééåäa ,'äéäé' øîBì ãeîìz± ©§©¦§¤©£¨¨¨§¥

.x`yz dilry sebd zyecwãöék àä,dyriúBìBò éëøöì øënz ¨¥©¦¨¥§¨§¥
,dler `iadl dvexy xg` mc`l -éîcî õeç ,ïéleç äéîãådøáà §¨¤¨¦¦§¥¥¤

yecwd,daLixdy ,ely epi`y oeik ,eilr minc lehil lkei `ly ¤¨
,eyicwdéñBé éaø .äãeäé éaøå øéàî éaø éøácïBòîL éaøå ¦§¥©¦¥¦§©¦§¨©¦¥§©¦¦§

Bæ ìL dìâø øîBàì ïépî ,íéøîBà`dz,äìBòy,äìBò dlek àäz §¦¦©¦§¥©§¨¤¨§¥¨¨
,'äéäé' øîBì ãeîìzlk' aezkl xyt` didy ,zxzein ef daizy ©§©¦§¤

`l` ,'ycw 'dl epnn ozi xy`,dlek úà úBaøì'dl ozp m` s`y §©¤¨
.ycew dlek didi ,dzvwn xnelk epnn wx

.yecw yicwdy xa`d wx dcedi iaxe xi`n iaxly ,`ziixaa x`ean
ok m` :dgkedd z` `xnbd zniiqnïàîìmyky iqei iax oreh §©

,dxenza dcez oiycwena il dcen dz`yéaøå øéàî éaøì éà¦§©¦¥¦§©¦
àøáñ éàä eäì úéà éî ,äãeäé`ziixadn epgked `ld ,miycwena §¨¦¦§©§¨¨

.micen mpi`y,ïBòîL éaøì åàì àlàezenk xaeqd `edy ¤¨¨§©¦¦§
ly `nw `pzy iqei iax ixacn dgked yiy `vnpe .`ziixaa
,xyrnl dxenz yiwn oerny iaxy oeike .oerny iax `ed dpynd
ywid meyn mixaere mixa`a oixinn oi`y enrh o`k s`y xnel yi

epi` xaery zngn epi` oixinn oi`y dny oeike .x`azdy enke ,df
.'dndaa dnda'n drewt oa xzid cenll xyt` jkl ,dnda iexw

:`xnbd dgec,àìiax `ed `nw `pzy iqei iaxn gikedl oi` Ÿ
`le ,dcedi iax e` xi`n iax `ed `nw `pzy xnel yiy itl ,oerny
mixaera mixinn oi`y mrhd `l` ,xyrnl dxenz eyiwdy epivn
`lde' iqei iax xn`y dne .dnda miiexw mpi`y meyn mixa`e
`pzy ezpeek oi` ,'dler dlek dler ef ly dlbx xne`d miycwena

`l` ,miwleg dcedi iaxe xi`n iax ixdy ,dfa dcen `nwéñBé éaø©¦¥
,øîà÷ déLôðc àîòèdidi' dyxcdn rcei ip` `ld ,xn` jke ©§¨§©§¥¨¨©

wdndad dler `dz ef ly dlbx xne`d dligza ycwday ,'yc
,dxenz `dz ef ly dlbx xne`d dxenza s` jkle ,dler dlek
iexw epi` xa`y jka oexqig oi` ok m`e ,dxenz dlek dndad
xnd m`e' llka df ixde dxenz ziidp dlek dndad ixdy ,'dnda'§¦¨¥

'dndaA dndA xini(i fk `xwie). ¨¦§¥¨¦§¥¨

äðùî
m`d ,xeka `edy xaer clil dywnd dnda oipra zwqer epizpyn

dnda :mgxd on `viy mcew ekzegl xzenúøkáîäzcnerd ± ©§©¤¤
,dpey`xd mrta zcllCzçî ,ãìéì äL÷näz` jezgl xzen ± ©©§¨¥¥§©¥

xaerdøáà øáàmgxd on mz`ivia cinéìLîe,íéáìkì Clky ¥¤¥¤©§¦©§¨¦
.yecw epi` oiicr ,eaex `vi `ly onf

Baeø àöé,ekzge zg` zaa,øáwé äæ éøä`ed ixd eaex z`iviay ¨¨£¥¤¦¨¥
,d`pda xeq` `ed ixde ,dxeka zyecw eilr dlge ,celi aygp

ådzrn ,zg`k `vi e` ,xa` xa` xaerd `viy ,elld mipte`d ipya §
ef zclei dnda,äøBëaä ïî úøèôðyecw cled oi` ,aey clz m`y ¦§¤¤¦©§¨

.mgx xht epi` ixdy ,oileg `ed ixd `l` ,dxeka zyecwa

àøîâ
:xekad zyecw dlg izni`n zwelgn d`ian `xnbd,øîzàdnda ¦§©

y zxkandLéìL àöé,dcild zrya xaer,íéáëBk ãáBòì Bøëîe ¨¨§¦§¨§¥¨¦
àöéå øæçåcerøçà LéìL`idy ,xaerd aex xak `viy `vnpe §¨©§¨¨§¦©¥

,dxeka zyecw legl die`xd dry,øîà àðeä áødf xaerLBã÷ ©¨¨©¨
.dxekaa.LBã÷ Bðéà ,øîà äaø:`xnbd zx`anøîà àðeä áø ©¨¨©¥¨©¨¨©

òøôîì ,øáñ÷ ,LBã÷`ed,LBã÷xekad zyecwy s` xnelk ¨¨¨©§©§¥©¨
mewn lkn ,celik `ed aygp eaex `viy dryn wxe ,dcila dielz

,dligzn xak yecw `ed ixd ,eaex `viy xg`låok m`÷ôðc ïåék §¥¨§¨©
déaeø déì,xaerd aex `vi xy`k -òøôîì àúléî éàìâéà ¥¥¦§©¦§¨§©§¥©

LBã÷ äåä àøwéòîcdid ez`ivi zligzny rxtnl xacd xxaed - §¥¦¨¨£¨¨
,yecwïéaæ íeìk àì ïéaæc éàîe,dxikn dpi` ixkpl xkny dne - ©§©¦Ÿ§©¦

.ea wlg el oi`e ,mcew xekad zyecw dlg xakyBðéà øîà äaø©¨¨©¥
,LBã÷ àaäìe ïàkî øáñ÷ ,LBã÷,eaex z`ivi xg`l wx epiide ¨¨¨©¦¨§©¨¨

np,exkenl did l`xyid zeyxa oiicr yily `viy dryay `v
ïéaæ øétL ïéaæc éàîeoeike ,dxiknd zniiwzn dti ,xkny dne - ©§©¦©¦©¦

dnda lr dxeka zyecw legl dleki `l aey ,ixkpl jiiy ewlgy
.ixkp da szeyy

zx`ane daxe `ped ax ewlgp eay sqep dxwn d`ian `xnbd
:`xaq dze`a ewlgp zewelgnd izyayeäééîòèì eãæàåxace - §¨§§©§©§

,edexn` mzhiyl ,exn`y dfLéìL àöé ,øîzàcxaerïôBc Cøc §¦§©¨¨§¦¤¤¤
gztp dcil xnbae ,oikqa e` mqa dqixk z` erxwy ici lr ,m`d

dngxåe`viéLéìL éðLmixg`d xaerdCøcdàðeä áø ,íçø §§¥§¦¥¤¤¤¤©¨
.LBã÷ ,øîà äaø .LBã÷ Bðéà ,øîà:`xnbd zx`anàðeä áø ¨©¥¨©¨¨©¨©¨
déîòèì àðeä áø ,LBã÷ Bðéà ,øîàezhiyl -òøôîì øîàc ¨©¥¨©¨§©§¥§¨©§©§¥©

,LBã÷dlge celi aygp df ixd xaer ly eaex `vei xy`k ciny ¨
,ezligzn dyecwdíçøa déúéì àn÷ àaeøåly oey`xd aexe - §¨©¨¥¥§¤¤

,dxekaa aiignd mxebd `edy mgxd jxc `vi `l ,`veid df xaer
,dyecwd dlg rxtnly iptne ,dxekan xhetd otecd jxc `l`
,ycwzn `ed oey`xd eaexa `weec ok m` ,dcild zligzn epiid
dxeka zyecw dlg `l aeye ,xehta `l` aeiga `vi `l df aexe
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‰ceÚÒ ÌB˜Óa ‡e‰ Ì‰Ï ‰Ê LecÈ˜ È¯‰L ‰Ê LecÈ˜ ¯Á‡ „iÓ ÌL ÌÈÏÎB‡Â ˙Ò�k‰ ˙È·Ï ÌÈÎeÓÒ‰ ÌÈ¯„Áa©£¨¦©§¦§¥©§¤¤§§¦¨¦¨©©¦¤¤£¥¦¤¨¤§¨§¨
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א סעיף הכנסת, בבית הקידוש דין רסט, סימן ב חלק

1

2

3

4

`zax `zkld

úñðëä úéáá [àבביתו הקידוש כנוסח הכנסת בבית הקידוש נוסח קידוש1- יעשו לא הכנסת בבית יין אין שאם אלא ,

הפת .2על

zetqede mipeiv

להם1) היה מקומות שבכמה יז ס"ק קעד סי' רבה באלי' ראה
דמסתמא דעתכם, תנו כלומר 'סברי' הכנסת בבית לומר לגנאי
של יין שאינו 'סברי' שאומרים השני הטעם וכן הם, מכוונים
אשכנז בכל המנהג ומ"מ - הכנסת בבית שייך אינו ודאי טירוף
דלא משום והוא 'סברי', אומר הש"ץ הכנסת בבית כשמקדשין

ח). סי' חי"ח צי"א שו"ת עוד (ראה פלוג
יקדש2) דאיך ס: אות ה"י פכ"ט שבת הל' מיימוניות הגהות

ולברך לאלתר לאכול ידיו שנטל אדם שם אין הלא הפת, על
המזון. ברכת

מחמת בביהכנ"ס לקדש שהפסיקו במקום הדין להלן וראה

(בימינו). המנהג שוב יתחילו אם - יין חסרון
Èכדלהלן3) ÛÈÚÒ ‚Ú¯ ÔÓÈÒשכנו ושמע ביתו בתוך קידש אם :

לאכול לפניו ערוך ושלחנו שלו בית בתוך כשהוא ממנו הקידוש
במקום שומע הוא שהרי חובתו ידי בו יוצא מקום באותו מיד
והוא כלום, בכך אין אחר במקום הוא שהמקדש ואע"פ סעודתו
לצאת הוא ויתכוין חובתו ידי להוציאו המקדש שיתכוין

זו. בשמיעה
(4‡"Ò ‚Ú¯ ÔÓÈÒקידש שאם סעודה במקום אלא קידוש אין :

הראשון בקידוש חובתו ידי יצא לא . . אחר בבית ואכל זה בבית
האחר. בבית שיאכל קודם ולקדש לחזור וצריך

•
zay zekld - jexr ogley

Âמצוה סעודת אפילו או הרשות בסעודת אמורים דברים במה
אחר ליום לדחותה שיכול שבת בערב זמנה שאין אלא
סעודת כגון היום זמנה אם אבל יום באותו הסעודה ולעשות
שמא האירוסין לדחות לו שאין ונשואין אירוסין וסעודת מילה
להבטל שלא לדחות לו אין הנשואין וכן לארסה אחר יקדמנו
אפשר אי ללידתו בשמיני אינה אם אף המילה וכן ורביה מפריה
לפיכך אחד יום אפילו ערל להניחו שאסור אחר ליום לדחותה
לקיים יוכל לא אח"כ ואם ביום בו ג"כ הסעודה לעשות מותר
סעודת כן גם שזוהי כיון כלום בכך אין שבלילה שבת סעודת

רע"ד: בסי' כמ"ש סעודות שלש ביום למחר ויאכל מצוה

Êשעה קודם לכתחלה הסעודה להתחיל מצוה מקום ומכל
מלקבוע להמנע מצוה ואילך עשירית משעה שהרי עשירית
הרשות סעודת היא אם בחול בה שרגיל קטנה סעודה אפילו
להקדימה שאפשר כיון מצוה בסעודת גם כן אם שיתבאר כמו

לכתחלה. להקדימה לו יש עשירית שעה קודם

מן לבד מצומצם מנין אלא זו בסעודה לאכול שלא וטוב
נשואין בסעודת והשושבינים הקרובים כגון לסעודה השייכים
מילה: בסעודת והסנדק המוהל דהיינו הברית ובעלי והקרובים

Áדינה ללידתו ל"א ביום דהיינו בזמנו הבן פדיון סעודת
ביום פדאו שלא אונס איזה אירע אם אבל מילה כסעודת

ל אין משתהל"א של סעודה אז ולעשות שבת בערב פדותו

מפני שבת מערב ג"כ ידחנה מזמנה המצוה נדחית שכבר דכיון
שאירס מי וכן משתה) של סעודה בלא יפדנו (אלא השבת כבוד
הסעודה לעשות יכול היה שלא אונס ואירעו שבת ערב קודם
מזמנה נדחית שכבר דכיון שבת בערב יעשנה לא האירוסין ביום
(אבל השבת כבוד מפני ג"כ ידחנה האירוסין יום דהיינו
כמו החופה אחר ימים [ז'] (ג') הסעודה מצות נמשכת בנשואין

תר"מ): בסי' שיתבאר

Ëשאינה קטנה סעודה דהיינו החול בימות בה שרגיל סעודה
סמוך אפילו היום בכל לאכלה מותר הדין מן משתה של
עשירית שעה מתחלת מלקובעה להמנע מצוה אבל לחשכה
שבת סעודת ויאכל לאכול תאב כשהוא לשבת שיכנס כדי ואילך

לתיאבון.

שבת בערב נמנע אינו סעודה קביעות בלי ולשתות לאכול אבל
שיתבאר כמו השמשות בין עד דהיינו שחשיכה עד יו"ט ובערב

תע"א: בסי' שיתבאר כמו פסח מערב חוץ רע"[א] בסי'

Èאפילו שבת עליו שקיבל לאחר או שחשכה לאחר אבל
שחשיכה[)] קודם שבת סעודת להתחיל דעתו (אם יום מבעוד
סעודה קביעות בלא אפילו דבר שום מלאכול להמנע מצוה
שבת סעודת עיקר אכילת קודם הכוס על שקידש לאחר אפילו
שבת סעודת עיקר שהוא המוציא עליו שמברכים מלחם דהיינו
בסי' שיתבאר כמו סעודות ג' חובת ידי יוצא אינו שמבלעדו
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יאכל לא הלחם אכילת קודם אחר ממאכל יאכל שאם לפי רע"ד
שמן כיון המקילין ביד למחות אין מקום (ומכל לתיאבון הלחם
כמו לתיאבון שבת סעודת לאכול גמור חיוב אין הדין

שנתבאר):

‡Èהסעודה קודם מאכל אותו כשאוכל אמורים דברים במה
בתוך ולא הסעודה קודם לאוכלו ומתאוה שחפץ מחמת
שרוצה מחמת הוא הסעודה קודם שאוכלו מה אם אבל הסעודה
אחרונה ברכה גם עליו שמברך ע"י ברכות מאה להשלים
שלאחר המזון בברכת נפטר שאינו הסעודה קודם כשאוכלו
ברכה חיוב לגרום שאסור הדין מן גמור (איסור בזה יש הסעודה
ועוד [ר]ט"ו בסי' שנתבאר כמו אחרת בברכה לפוטרה כשאפשר
הלחם לברכת מאכל אותו ברכת שמקדים במה איסור יש)
רי"א בסי' שנתבאר כמו הברכות לכל קודמת הלחם שברכת
ומתאוה חפץ שאינו מחמת הסעודה קודם כשאוכלו משא"כ
צריך אינו אזי הסעודה קודם אלא הסעודה בתוך כלל לאכלו

רי"א: סי' עיין הלחם ברכת לפניו להקדים כלל

·Èכן אם אלא שבת בערב לכתחלה תענית קובעים אין
לשבת יכנס שלא כדי שבת קבלת קודם מעט שיטעום
אפילו ביום שכשאוכל איסטניס הוא כן אם אלא מעונה כשהוא

לתיאבון. בלילה יאכל לא מעט

שאפשר זמן לו קבוע שאין יחיד בתענית אמורים דברים במה
בערב הוא זמנו אם אבל אחר ביום תענית אותו להתענות לו
שיתבאר הצדיקים מיתת ימי של תעניות המתענה כגון שבת
לדחות צריך אינו חודש ראש בערב המתענה וכן תק"פ בסי'
ימות בכל המתענה (וכן שבת בערב אירע אם אחר ליום התענית
אלו התעניות שכל ואע"פ ג"כ) הוא מתענה יום שבאותו השבוע
כבוד מפני לדחותו צריך אין כלל חובה אינם שבת שבערב

איסור מעונה כשהוא לשבת יכנס שלא זה שאיסור לפי השבת
לכתחלה התענית בו לקבוע שלא אלא לו חששו ולא הוא קל
לקובעו לו אפשר שאי מי אבל אחר ביום לקובעו כשאפשר

כך. בשביל לגמרי התענית לדחות לו אין אחר ביום

ואם הכוכבים צאת עד שבת בערב התענית להשלים ורשאי
המקבל כמו להשלימו הוא חייב במנחה התענית עליו קיבל
צאת עד להשלימו הוא שחייב השבוע ימות בשאר תענית עליו
שבת של ערבית תפלת השלים שאם אומרים ויש הכוכבים
צאת עד להתענות רשאי ואינו מיד לאכול צריך יום מבעוד
עוד להתענות לו אסור בתפלה שבת עליו שקיבל דכיון הכוכבים
תענית לשם כשמתכוין אחת שעה אפילו בשבת מתענין שאין
שחייב במנחה התענית קיבל אם ואף רפ"ח בסי' שיתבאר כמו
את) (הצבור השלמת לאחר מיד יאכל אעפ"כ להשלימו הוא
השלמה ג"כ זהו שבת קבלת אחר עד מתענה שהוא לפי התפלה

השבת. עליו וחל החול יום נשלם שכבר

י בתענית האחרונה כסברא לנהוג יש הלכה שאיןולענין חיד
עד שמתענה וכיון אותו קבלתו מחמת אלא בו ההשלמה חיוב
יפרש לכתחלה מקום ומכל חובתו ידי יוצא שבת קבלת אחר
מבית יציאה לאחר עד אלא מקבלו שאינו התענית קבלת בשעת
צריך חובה הוא בו שההשלמה צבור בתענית אבל הכנסת
התנה אם ואפילו הראשונה כסברא שבת בערב גם להשלים
אין הכנסת מבית יציאה לאחר עד אלא יתענה שלא מאתמול
הוא שהרי בתנאו כלל תלוי התענית שאין כלום מועיל תנאו

צבור. תענית

הכוכבים צאת עד ישלים הכל לדברי חלום תענית הוא ואם
חלום: תענית מתענין עצמה בשבת אף שהרי

וֿיב סעיפים שבת לערב השייכים דינים רמט, סימן ב חלק
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האלקית הנפש של הנפלאה המעלה

÷ìç ,úéäìà ùôð àø÷ð ìàøùéá úéðùä ùôðå
.ìòîî äåìà

ממש" ממעל אלקה חלק היא בישראל השנית ,"נפש

" נקראת אלקיתולפיכך ""נפש היא שמהותה לפי ,"אלקות,

שד"וכמ" ונשמת אדם"ש נשמת ה' נר גו', שגם"י [ואף .

מ שרשה הבהמית גבוה"הנפש ירידתה"מקום מחמת ורק ,

ורע, מטוב כלולה שהיא כך כדי עד ממדריגתה ירדה למטה

הנפש"כנ נשתנתה במה לשאול מקום יש כן ואם ל;

היא זאת ובכל בגוף ונתלבשה ירדה היא שגם האלקית

" – במעלתה ממעלנשארת אלקה ?"חלק

הוא:] ההבדל אלא

àéäå[האלקית íéòöîà[הנפש éìá íãàì äàáä
.ììë

ידי על ש"משתלשלת.. הבהמית הנפש לעומת

רבים ומזלותודרךאמצעים הנפששרים הנה – "

דרך למטה יורדת היא שגם אע"פ האלקית,
נשמה "אלקי, שאומרים (כפי העולמות" "השתלשלות

אתה היא, טהורה בי כו'",יצרתהאתהבראתהשנתת
עולם דרך עוברת היא בגוף להתלבש שבדרכה היינו

מקו מכל וכו'), היצירה ועולם "באההבריאה היא ם
כלללאדם אמצעים באהבלי הנשמה כלומר: ."

האדם גוף לתוך העולמות) כל (דרך ושרשה ממקורה
" בשום להתלבש מבלי ישר, באופן "ממוצעשלמטה

עליונים. בעולמות מזל) או (שר

שום אין למקורה האלקית הנפש שבין ומאחר
למטה יורדת שהנשמה לאחר גם לפיכך "ממוצעים",
ושרשה. במקורה שהיתה כפי במעלתה נשארת היא

.øùé íãàä úà äùò íéäìàäå ù"îë
האדם את עשה "והאלקים בכתוב הפנימי הפירוש
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יאכל לא הלחם אכילת קודם אחר ממאכל יאכל שאם לפי רע"ד
שמן כיון המקילין ביד למחות אין מקום (ומכל לתיאבון הלחם
כמו לתיאבון שבת סעודת לאכול גמור חיוב אין הדין

שנתבאר):

‡Èהסעודה קודם מאכל אותו כשאוכל אמורים דברים במה
בתוך ולא הסעודה קודם לאוכלו ומתאוה שחפץ מחמת
שרוצה מחמת הוא הסעודה קודם שאוכלו מה אם אבל הסעודה
אחרונה ברכה גם עליו שמברך ע"י ברכות מאה להשלים
שלאחר המזון בברכת נפטר שאינו הסעודה קודם כשאוכלו
ברכה חיוב לגרום שאסור הדין מן גמור (איסור בזה יש הסעודה
ועוד [ר]ט"ו בסי' שנתבאר כמו אחרת בברכה לפוטרה כשאפשר
הלחם לברכת מאכל אותו ברכת שמקדים במה איסור יש)
רי"א בסי' שנתבאר כמו הברכות לכל קודמת הלחם שברכת
ומתאוה חפץ שאינו מחמת הסעודה קודם כשאוכלו משא"כ
צריך אינו אזי הסעודה קודם אלא הסעודה בתוך כלל לאכלו

רי"א: סי' עיין הלחם ברכת לפניו להקדים כלל

·Èכן אם אלא שבת בערב לכתחלה תענית קובעים אין
לשבת יכנס שלא כדי שבת קבלת קודם מעט שיטעום
אפילו ביום שכשאוכל איסטניס הוא כן אם אלא מעונה כשהוא

לתיאבון. בלילה יאכל לא מעט

שאפשר זמן לו קבוע שאין יחיד בתענית אמורים דברים במה
בערב הוא זמנו אם אבל אחר ביום תענית אותו להתענות לו
שיתבאר הצדיקים מיתת ימי של תעניות המתענה כגון שבת
לדחות צריך אינו חודש ראש בערב המתענה וכן תק"פ בסי'
ימות בכל המתענה (וכן שבת בערב אירע אם אחר ליום התענית
אלו התעניות שכל ואע"פ ג"כ) הוא מתענה יום שבאותו השבוע
כבוד מפני לדחותו צריך אין כלל חובה אינם שבת שבערב

איסור מעונה כשהוא לשבת יכנס שלא זה שאיסור לפי השבת
לכתחלה התענית בו לקבוע שלא אלא לו חששו ולא הוא קל
לקובעו לו אפשר שאי מי אבל אחר ביום לקובעו כשאפשר

כך. בשביל לגמרי התענית לדחות לו אין אחר ביום

ואם הכוכבים צאת עד שבת בערב התענית להשלים ורשאי
המקבל כמו להשלימו הוא חייב במנחה התענית עליו קיבל
צאת עד להשלימו הוא שחייב השבוע ימות בשאר תענית עליו
שבת של ערבית תפלת השלים שאם אומרים ויש הכוכבים
צאת עד להתענות רשאי ואינו מיד לאכול צריך יום מבעוד
עוד להתענות לו אסור בתפלה שבת עליו שקיבל דכיון הכוכבים
תענית לשם כשמתכוין אחת שעה אפילו בשבת מתענין שאין
שחייב במנחה התענית קיבל אם ואף רפ"ח בסי' שיתבאר כמו
את) (הצבור השלמת לאחר מיד יאכל אעפ"כ להשלימו הוא
השלמה ג"כ זהו שבת קבלת אחר עד מתענה שהוא לפי התפלה

השבת. עליו וחל החול יום נשלם שכבר

י בתענית האחרונה כסברא לנהוג יש הלכה שאיןולענין חיד
עד שמתענה וכיון אותו קבלתו מחמת אלא בו ההשלמה חיוב
יפרש לכתחלה מקום ומכל חובתו ידי יוצא שבת קבלת אחר
מבית יציאה לאחר עד אלא מקבלו שאינו התענית קבלת בשעת
צריך חובה הוא בו שההשלמה צבור בתענית אבל הכנסת
התנה אם ואפילו הראשונה כסברא שבת בערב גם להשלים
אין הכנסת מבית יציאה לאחר עד אלא יתענה שלא מאתמול
הוא שהרי בתנאו כלל תלוי התענית שאין כלום מועיל תנאו

צבור. תענית

הכוכבים צאת עד ישלים הכל לדברי חלום תענית הוא ואם
חלום: תענית מתענין עצמה בשבת אף שהרי

וֿיב סעיפים שבת לערב השייכים דינים רמט, סימן ב חלק
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האלקית הנפש של הנפלאה המעלה

÷ìç ,úéäìà ùôð àø÷ð ìàøùéá úéðùä ùôðå
.ìòîî äåìà

ממש" ממעל אלקה חלק היא בישראל השנית ,"נפש

" נקראת אלקיתולפיכך ""נפש היא שמהותה לפי ,"אלקות,

שד"וכמ" ונשמת אדם"ש נשמת ה' נר גו', שגם"י [ואף .

מ שרשה הבהמית גבוה"הנפש ירידתה"מקום מחמת ורק ,

ורע, מטוב כלולה שהיא כך כדי עד ממדריגתה ירדה למטה

הנפש"כנ נשתנתה במה לשאול מקום יש כן ואם ל;

היא זאת ובכל בגוף ונתלבשה ירדה היא שגם האלקית

" – במעלתה ממעלנשארת אלקה ?"חלק

הוא:] ההבדל אלא

àéäå[האלקית íéòöîà[הנפש éìá íãàì äàáä
.ììë

ידי על ש"משתלשלת.. הבהמית הנפש לעומת

רבים ומזלותודרךאמצעים הנפששרים הנה – "

דרך למטה יורדת היא שגם אע"פ האלקית,
נשמה "אלקי, שאומרים (כפי העולמות" "השתלשלות

אתה היא, טהורה בי כו'",יצרתהאתהבראתהשנתת
עולם דרך עוברת היא בגוף להתלבש שבדרכה היינו

מקו מכל וכו'), היצירה ועולם "באההבריאה היא ם
כלללאדם אמצעים באהבלי הנשמה כלומר: ."

האדם גוף לתוך העולמות) כל (דרך ושרשה ממקורה
" בשום להתלבש מבלי ישר, באופן "ממוצעשלמטה

עליונים. בעולמות מזל) או (שר

שום אין למקורה האלקית הנפש שבין ומאחר
למטה יורדת שהנשמה לאחר גם לפיכך "ממוצעים",
ושרשה. במקורה שהיתה כפי במעלתה נשארת היא

.øùé íãàä úà äùò íéäìàäå ù"îë
האדם את עשה "והאלקים בכתוב הפנימי הפירוש
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ש"ישר הוא והכתובהאדם" האלקית", הנפש הוא
עד ית' ממנו האלקית הנפש המשכת אופן את מתאר
באופן מהקב"ה נמשכת שהיא האדם, בגוף למטה

כךישר" למעלה שהוא שכמו היינו ישר ד"פירוש ,"

ושום השתלשלות שום ידי על שלא למטה.. הוא
כלל". אמצעיים

שינוי שום גורמת אינה למטה ירידתה ולפיכך
במהותה.

éìá ,ùîî äúàå ,éá äúçôð äúàå ù"îëå
.'åâå íééç úîùð åéôàá çôéå ,íéòöåîî

היא ממקורה בגוף הנשמה שירידת זה, פי על
בברכת הלשון יובן ממוצעים, ללא "ישר" באופן

יצרתה אתה בראתה "אתה – נשמה" ואתה"אלקי

בי": נפחתה

"ואתה ובעצמו, בכבודו הקב"ה הוא "ואתה"
"בריאת" רק שלא הוא, הדבר ופירוש ממש",
"נפיחתה" גם אלא מהקב"ה, היא הנשמה ו"יצירת"

הגוף(ונתינתה) כמ"שבתוך ממש", מ"אתה היא
נפח בעצמו שהקב"ה היינו חיים" נשמת באפיו "ויפח
בין "ממוצע" שום הי' ולא הגוף"; "בתוך הנשמה את
הגוף, בתוך שניתנה כפי הנשמה ובין עצמו הקב"ה
הנשמה נשארה הגשמי בגוף כשנתלבשה גם ולפיכך
במהותה. שינוי כל בלי ממעל", אלקה "חלק במעלתה,

àéä ïë éô ìò óàå ,åðîî àöåéù íãàä ìáä ìùîë
.÷ñôä éìá åîò úãçåéî

בגוף הנשמה שנתינת לכך בתורההטעם מתוארת
אךויפחבלשון ח"ו, וכו' הגוף דמות לו שאין "אף ,

אדם" בני כלשון תורה דברה

את ללמדנו בא זה תואר הנשמהאופןכי נתינת
האדם. מתוך האוויר נפיחת כענין שהוא הגוף לתוך
אינו שבגוף האדם לנשמת הקב"ה של היחס כלומר,

ידי על מהאדם היוצא ההבל אלאדיבורבדוגמת
ידי על מהאדם היוצא ההבל וההבדלנפיחה.בדוגמת

"מתלבש" ההבל שבדיבור בעוד כי הוא, ביניהם
באותיות "מצטייר" ההבל כך ידי ועל הפה במוצאות
הרי לאותיות, בהתאם ומשתנה שלה) בצורה אות (כל

ממנו יוצא ההבל החוצה, אויר נופח אדם ישרכאשר

כלל, ו"ציור" שינוי ובלי ממוצע של הפסק" "בלי
שינוי) (ללא האדם עם מאוחד נשאר שההבל ונמצא

החוצה. ממנו שיוצא לאחר גם

.ãåçéä úéìëúá äìéöàîá úãçåéî àéä ãéîú ïëì
ית' ממנו נמשכת שהיא כיון הנשמה: לגבי גם וכך
ב"אמצעי" התלבשות (ללא "ויפח" של באופן
ית' ממנו "יוצאת" שהיא אע"פ לכן, כלשהו),
היא אעפ"כ (כנ"ל), העולמות דרך למטה ומשתלשלת
של (ה"מאציל" הקב"ה עם מאוחדת תמיד נשארת

היחוד. בתכלית הנשמה)

ììë àåèçì íãàä úåéøùôàá äéä àì äãöîå
ãéîú úãçåéî àéäù éøçà ,åðåöø éøáåòî úåéäìå

.äìéöàîá
על ההסתר מחמת רק נובעת לחטא האפשרות כל
יש שהוא לאדם "נראה ממנו שכתוצאה האלקי, האור
אצל חטא של ענין שייך לא ולכן עצמו", בפני ודבר
האלקות עם בתכלית מאוחדת היא שהרי הנשמה,

ממנו. חוץ דבר שום שאין היטב ומרגישה ויודעת

äñëîå äúåà ùéáìî úéîäáä ùôðäù úìåæ
øàåáîë ,ä"á óåñ ïéà øåàá èéáäî íéìòîå

.íéøîà éèå÷ìá
הנפש האדם, בגוף מתלבשת האלקית הנפש כאשר
(כמו האלקית הנפש קדושת אור על מכסה הבהמית
– אמרים בלקוטי כמבואר פרי), על המכסה קליפה
"לבוש כמו היא הבהמית שהנפש – התניא ספר הוא

האלקית. הנפש על ומסתיר המכסה דקליפה" שק

איננה בגוף המלובשת הנשמה הזה הכיסוי ובגלל
את להרגיש היינו ב"ה, סוף אין באור "להביט" יכולה

ולפ – ממנו חוץ דבר שאין שלהאמת בכוחה אין יכך
שבכל (וכדי העבירה מן האדם את למנוע האלקית הנפש

ויגיעה). עבודה דרושה עבירה האדם יעבור לא זאת

או העינים [את] לאדם שמקשרין למשל "כמו
אותו ומנהיגין עיניו], [את שמשחירין או שמזפפין
אף ילך; שם המנהיגים רוח יהי' אשר אל שוטה, כמו
מחמת רק ונבון, חכם איש [הוא] בעצמו שהאיש
הנשמה, וכן שוטה. נעשה רואה ואינו נקשרו שעיניו
אבל קדושה, ממקום ממעל אלקה חלק שהיא אף
ומסתיר, המעלים עב חומר גוף באדם, אותה כשהביא
למחות יכול אינה עושה שהגוף מה שכל שוטה, נעשה

שלה". העורון מחמת בידו

àø÷ð åìà úåùôð éúùå)[ות]åðîìöá áåúëá
íìö úðéçá àéä úéäìàä ùôðäù ,åðúåîãë

.(úåîã úðéçá àéä úéðåéçäå
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אדם "נעשה – האדם בבריאת שנאמר הלשון כפל
שבאדם, הנפשות לשתי מתייחס – כדמותנו" בצלמנו
שגם לפי שלמעלה; בדוגמא הן ששתיהן ללמדנו
אלא באלקות, גבוה" "ממקום מקורה הבהמית הנפש

ב" שהיא האלקית הנפש שלמעלהצלםשלעומת "

ב"דמות" רק היא הבהמית הנפש הרי ("בצלמנו"),
("כדמותנו"). שלמעלה

פירוש:

צורת הוא הואעצם"צלם" "דמות" ואילו הדבר,
המצוירתזרדבר דמות כמו הצורה, באותה שהוא אלא

בזכוכית. הנראית מראה או לוח על

ממעל" אלקה "חלק שהיא האלקית הנפש וכך,
היחוד", "בתכלית במקורה תמיד מאוחדת שהיא לפי
משא"כ כלל", פירוד בלתי ממש, אלקים "בצלם היא
היא עצמו" בפני ודבר "יש שנעשית הבהמית הנפש

"כדמותנו". רק

a wxt oiidz ik d"c
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ביןÔ·ÂÈÂ(נד) שמצינו ההפרש מדמיון ביאור בתוס' זה
ארז"ל דהנה ירושלמי לתלמוד בבלי תלמוד

ה במחשכים נא'ע"פ הלא פלא וזה בבלי תלמוד זה ושיבני
תלמוד דוקא למה וגם כו' מחשכים יקרא האיך אור ותורה
כידוע הוא הענין אך כו' ירושלמי בתלמוד ולא בבלי
וארוך עמוק פלפול בלי פסוקות הלכות לומדים היו שבא"י
היו בוריין על ההלכות טעמי לבאר נצרך מאשר רק כ"כ
בפלפול שעסקו ור"ל ר"י גם איש מפי איש בזה מקובלים
עצמם לבין בינם רק הי' זה אבל דירו' תלמוד שחיברו
תלמידו ואחריו מתרץ ור"י קושיות לו מקשה היה דר"ל
הלכות לומדים היו התלמידים רוב אבל וכה"ג ראב"פ
בקבלה שהי' כפי הלכות של טעמיהן רק בקצרה פסוקות
עיקר התלמידים כל בבל בני אבל גירסא הנק' שהוא
כל על ותירוצים קושיות ברוב בפלפול דוקא הי' עסקיהם
ודין דין כל לאור שהוציאו עד רב בעומק ודין הלכה
לגמרי מחודשים דינין ריבוי זה מפלפול ונתחדשו לאמתתו
כך בבלי בתלמוד ורבא דאביי דהויות פלפול בענין כידוע
זה הושיבני במחשכים א' ולכך התלמידים רוב בלימוד הי'
יראה שלא בחשך ההולך כמו מחשכים שנק' בבלי תלמוד
כי הלכה של הטעם אמתית על לעמוד יוכלו לא כך אור
יעלה לא ודין הלכה דבר שכל הוא הפלפול עיקר הנה
להניח לאמתתו שבה הטעם שמשיג ראשונה בהשקפה
ויהי' הטעם על מיד בעיניו יקשה אדרבה בהסכם הדבר
דהיינו בה המושג עומק להשיג להבין מאד לו קשה
להגיע יוכל לא בעמקות דבר של טעמו על לעמוד כשירצה
טעם טוב וימצא יתייגע אם ואף לעולם המכוון אמתית אל

מופלא הדבר ויהי' רבות בקושיות יסתור הראשון מן יותר
יותר דעתו שיעמיק וכל והטעם השכל מעין יותר ונעלם
לאמתתו הדבר עומק תוכן והעלם הפלאה לכלל יבא יותר
בין מדרגות ריבוי יש ובזה העלם אחר העלם הנק' וזהו
בהשגה שבא מה לסתור רבות שהקושיות יש הפלפולין
השגה ביטול אחר וכן הראשונה השגה ביטול אחר שנית
זה גם יסתור טוב יותר שלישית להשגה יבא שניה
כמו הפלפול שיארך עד העלם אחר העלם וזהו בקושיות
השכל ויגיעת טורח שהוא כו' פרוקי' וכ"ד קושי' כ"ד
יותר בעילוי השכל שיעמיק מה וכל עילוי אחר בעילוי
על ההלכה אמתית אור והעדר בהעלם בא הדבר יותר
ויבא וסתירות הקושיות ריבוי כל שיתרץ לאחר אך בורי'
פלפול הנק' זהו ההלכ' של הטעם אמתית עומק לתכלית
בקושיות רב טורח בלא הדבר לאמתת יבא ואם גדול

ועכ"פ כו' קטן פלפול יקרא כ"כ רואיםותירוצים אנו
הקושיות ע"י המושג עומק הפלאת רק הוא הפלפול שעיק'
עד הקושיא מפני מתבטלת השגה וכל להשיגו יוכלו שלא
אך לגמרי השכל מעין מאד והסתר בהעלם הדבר שנשאר
א"כ לגמרי הידיעה והעדר בהעלם נשאר הדבר הי' אם
אבל כו' האמת תכלית לידע רק שהוא הפלפול תועלת מהו
הקושיו' רוב שע"י והשגה הידיע' העדר שאחר הוא הענין
השגת לכלל יבא הרי כנ"ל העלם אחר בהעלם והעלמות
וכמו עוד וסתירה קושיא שום בלי שהוא כמו הדבר אמתית
בירור שע"י כו' לכסף מצרף כמו או המשמרת ע"י המסנן
היין או בתכלית נקי הכסף נשאר דק היותר גם סיג כל
וד"ל: וכה"ג נפה בי"ג קמח המרקד וכן כו' בתכלית צלול
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קמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

אדם "נעשה – האדם בבריאת שנאמר הלשון כפל
שבאדם, הנפשות לשתי מתייחס – כדמותנו" בצלמנו
שגם לפי שלמעלה; בדוגמא הן ששתיהן ללמדנו
אלא באלקות, גבוה" "ממקום מקורה הבהמית הנפש

ב" שהיא האלקית הנפש שלמעלהצלםשלעומת "

ב"דמות" רק היא הבהמית הנפש הרי ("בצלמנו"),
("כדמותנו"). שלמעלה

פירוש:

צורת הוא הואעצם"צלם" "דמות" ואילו הדבר,
המצוירתזרדבר דמות כמו הצורה, באותה שהוא אלא

בזכוכית. הנראית מראה או לוח על

ממעל" אלקה "חלק שהיא האלקית הנפש וכך,
היחוד", "בתכלית במקורה תמיד מאוחדת שהיא לפי
משא"כ כלל", פירוד בלתי ממש, אלקים "בצלם היא
היא עצמו" בפני ודבר "יש שנעשית הבהמית הנפש

"כדמותנו". רק

a wxt oiidz ik d"c

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

ביןÔ·ÂÈÂ(נד) שמצינו ההפרש מדמיון ביאור בתוס' זה
ארז"ל דהנה ירושלמי לתלמוד בבלי תלמוד

ה במחשכים נא'ע"פ הלא פלא וזה בבלי תלמוד זה ושיבני
תלמוד דוקא למה וגם כו' מחשכים יקרא האיך אור ותורה
כידוע הוא הענין אך כו' ירושלמי בתלמוד ולא בבלי
וארוך עמוק פלפול בלי פסוקות הלכות לומדים היו שבא"י
היו בוריין על ההלכות טעמי לבאר נצרך מאשר רק כ"כ
בפלפול שעסקו ור"ל ר"י גם איש מפי איש בזה מקובלים
עצמם לבין בינם רק הי' זה אבל דירו' תלמוד שחיברו
תלמידו ואחריו מתרץ ור"י קושיות לו מקשה היה דר"ל
הלכות לומדים היו התלמידים רוב אבל וכה"ג ראב"פ
בקבלה שהי' כפי הלכות של טעמיהן רק בקצרה פסוקות
עיקר התלמידים כל בבל בני אבל גירסא הנק' שהוא
כל על ותירוצים קושיות ברוב בפלפול דוקא הי' עסקיהם
ודין דין כל לאור שהוציאו עד רב בעומק ודין הלכה
לגמרי מחודשים דינין ריבוי זה מפלפול ונתחדשו לאמתתו
כך בבלי בתלמוד ורבא דאביי דהויות פלפול בענין כידוע
זה הושיבני במחשכים א' ולכך התלמידים רוב בלימוד הי'
יראה שלא בחשך ההולך כמו מחשכים שנק' בבלי תלמוד
כי הלכה של הטעם אמתית על לעמוד יוכלו לא כך אור
יעלה לא ודין הלכה דבר שכל הוא הפלפול עיקר הנה
להניח לאמתתו שבה הטעם שמשיג ראשונה בהשקפה
ויהי' הטעם על מיד בעיניו יקשה אדרבה בהסכם הדבר
דהיינו בה המושג עומק להשיג להבין מאד לו קשה
להגיע יוכל לא בעמקות דבר של טעמו על לעמוד כשירצה
טעם טוב וימצא יתייגע אם ואף לעולם המכוון אמתית אל

מופלא הדבר ויהי' רבות בקושיות יסתור הראשון מן יותר
יותר דעתו שיעמיק וכל והטעם השכל מעין יותר ונעלם
לאמתתו הדבר עומק תוכן והעלם הפלאה לכלל יבא יותר
בין מדרגות ריבוי יש ובזה העלם אחר העלם הנק' וזהו
בהשגה שבא מה לסתור רבות שהקושיות יש הפלפולין
השגה ביטול אחר וכן הראשונה השגה ביטול אחר שנית
זה גם יסתור טוב יותר שלישית להשגה יבא שניה
כמו הפלפול שיארך עד העלם אחר העלם וזהו בקושיות
השכל ויגיעת טורח שהוא כו' פרוקי' וכ"ד קושי' כ"ד
יותר בעילוי השכל שיעמיק מה וכל עילוי אחר בעילוי
על ההלכה אמתית אור והעדר בהעלם בא הדבר יותר
ויבא וסתירות הקושיות ריבוי כל שיתרץ לאחר אך בורי'
פלפול הנק' זהו ההלכ' של הטעם אמתית עומק לתכלית
בקושיות רב טורח בלא הדבר לאמתת יבא ואם גדול

ועכ"פ כו' קטן פלפול יקרא כ"כ רואיםותירוצים אנו
הקושיות ע"י המושג עומק הפלאת רק הוא הפלפול שעיק'
עד הקושיא מפני מתבטלת השגה וכל להשיגו יוכלו שלא
אך לגמרי השכל מעין מאד והסתר בהעלם הדבר שנשאר
א"כ לגמרי הידיעה והעדר בהעלם נשאר הדבר הי' אם
אבל כו' האמת תכלית לידע רק שהוא הפלפול תועלת מהו
הקושיו' רוב שע"י והשגה הידיע' העדר שאחר הוא הענין
השגת לכלל יבא הרי כנ"ל העלם אחר בהעלם והעלמות
וכמו עוד וסתירה קושיא שום בלי שהוא כמו הדבר אמתית
בירור שע"י כו' לכסף מצרף כמו או המשמרת ע"י המסנן
היין או בתכלית נקי הכסף נשאר דק היותר גם סיג כל
וד"ל: וכה"ג נפה בי"ג קמח המרקד וכן כו' בתכלית צלול
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ÏÚ(ל"ג ל"ב (בראשית הנשה. גיד את בנ"י יאכלו לא כן
מאמר להקדים יש ג"ה, איסור מצות ענין שרש להבין
דא ירכו על צולע הוא פ"א י"ז שער בפרדס הובא הזוהר
רביעאה דרגא דא יריכיו ולא כתיב יריכו ישראל נצח איהו
וע"ד נביאה שמואל דאתא עד נש בר מתמן אתנבי דלא
כדין כ"ט) ט"ו (שמ"א ישקר לא ישראל נצח וגם כתיב
בממנא יעקב אסתכן מכד חלושא דהוה דא דרגא אתתקן
כו' מגופא לבר איהו דירכא בגין כו' ירכו בכף ונגע דעשו
מהימנא ברעיא דאי' ממה הפרדס והקשה לענינינו. עכ"ל
כל שוממה נתנני אתמר דבי' הפגם הי' שבהוד להיפוך
ותוכן בתיקונים וכ"ה עכ"ל י"ג) א' (איכה דוה היום
מאותו השפע הסתלקות הוא הפגם ענין כי הוא שם תירוצו
על אחרים הנק' הצוררים וצעקת קטרוגים מחמת המדה
כו' עע"ז הללו מאלו אלו נשתנו מה ויאמרו ישראל עוונות
והדין החיצונים אל יושפעו הזהב וסיגי הדין כח ומתעורר
כלול הוא מ"מ החסד ענף שעיקרו עם הנצח והנה נגמר,
כלול הוא הגבורה ענף שעיקרו עם ההוד וכן מהגבורה גם
ותקפה בנצח הפגם הי' שמתחלה גם ולזאת מהחסד גם
יונק להיות שחזר במה הנצח נתקן אח"כ הנה בו מדה"ד
האמת לפי נמצאת כדרכו ההוד אל הדין ונתבע מהימין
תי' וישלח פ' להרח"ו מצות ובטעמי כו', בהוד הצליעה
של הימין השוק הז"א עם אב"א המל' בהיות כי בע"א
שהוא שלה השמאל שוק שם הי' הנצח סוד שהוא הז"א
הוא נפגם שהנצח בזהר שפי' ומה כו' בגשמי וכ"ה ההוד
נקבה בבחי' הוא נפגם ההוד כי ומ"ש הזכר של הנצח
הנצח שהוא הזכר של בימין הדבוקים שלה שמאל בירך
החיצונים שלטו לא פב"פ הי' ואילו כו' אב"א כשהיא

עכ"ד:
והיותוÂ‰�‰א) הפרדס בשם כמש"ל הפגם ענין ביאור

המדות ענין תחלה בהקדים יובן דוקא, בנו"ה
אינו ית' שעצמותו פו"ר במצות אצלינו נת' כבר כי למעלה
איהו מדות אינון מכל לאו כמאמר כלל המדות וסוג מערך
כעשי' היא ההשתלשלות ראשית החכמה שאפי' כלל
וקרינן תיקונין עשר דאפיקת אלא ית' אצלו ממש גשמיות
ע"י הוא הזאת וההנהגה כו' עלמין בהון לאנהגא ע"ס להון
חד וגרמוהי וחיוהי איהו בסוד בהם מאיר ית' שהוא
הדיעה והוא הידוע והוא היודע שהוא הרמב"ם וכמ"ש
ועד מעולם לנבראים והחיות אור נמשך ועי"ז כו' עצמה
והנה כלים, הנקראים והם הספירות באמצעות עולם
כל וגם כידוע המל' עם נה"י חג"ת חב"ד י' הם הספירות
ראש בחי' לג' נחלקו כלל ודרך מי' כלולה אלו מי' מדה
תוך בחי' וחג"ת ראש בחי' חב"ד שהם סת"ר סוף תוך

מצד ימצא שהוא החסד מדת עד"מ והוא סוף, בחי' ונה"י
של פנימיותו היא האהבה הרי לזולתו שאוהב האהבה
מוחין ונקראת סיבתו היא כי לזולתו ששופע החסד אותו
האהבה היא החסד למציאת טעם בחי' כלומר החסד של
והחסד שבחסד, חב"ד ונק' שכליית טענה מאיזו הבאה
שבחסד חסד בחי' הוא ההשפעה של הויתור שהוא עצמו
שלא שימצא רואים שאנו וכמו החסד מדת מהות שהוא
היכרות לו ואין אוהבו שאינו גם כי כלל וטענה אהבה מצד
חסדו טבעיות מהות מצד טוב רב לו ישפיע כלל עמו
ורב ממון שנתן באאע"ה שמצינו כמו משלו בטבעו לוותר
כלל, אותם אוהב הי' לא שבודאי הגם לערביים גם טוב
היא השלישית והמדריגה שבמדות, השנית מדריגה וזוהי
הנ"ל החסד בחי' בב' הנה כי והענין החסד, ענף נצח הנק'
שתתענג התענוג והוא הנפש פנימי' הארת בהם ימצא
מצד שימצא בחסד הא' בבחי' אצ"ל זו, משפעה הנפש
הסמוך בשכל הוא התענוג גילוי שעיקר והשכל האהבה
הב' בבחי' גם אלא ההיא, במדה יומשך וע"י לו וקרוב
בהשלימו רב עונג ימצא בלב המוטבע הוויתור מדת בעצם
שמצינו וזה שבלב במדות יתפשט התענוג כי מדתו טבע
מצד זה שאין אורחים לו היו כשלא שנצטער באאע"ה
דל על לחוס ההיא המדה טבע כי בלבד החסד מדת עצם
שזהו אלא רואהו אינו אם יצטער למה אבל אותו כשרואה
לפועל יוצא בהיותו החסד במדת שמתלבש התענוג מצד
שהוא הצער יבא ומחמתו העונג יחסר לפועל תצא וכשלא
חסד בחי' והוא שלישית בחי' יש אבל כו', העונג היפוך
להיות נפשו על ועומד עצמו שמנצח נצחון בדרך הבא
לזולתו אהבה מצד לא לוותר כ"כ בלבו שאין הגם מוותר
אין ובזה לבד ואכפיא ניצוח דרך אלא טבעית וותרנות ולא
בחי' כ"א כלל הנפש פנימי' והארת התענוג התלבשות
מדה בכל בפרט נמצא ועד"ז כלל, טעם בלי לנצח חיצוני'
האהבה הנה אהבה מצד הנמצא בחסד כמו אלו בחי' ג'
נק' זו בשעה בלב המורגש והוויתור והחסד המוחי' היא
בהם שאין בפו"מ בידיו הנתינה וגמר שבחסד חסד
הנצח שבחי' והכלל שבחסד, הנצח הוא התענוג התלבשות

ש בפו"מ העשי' והנמשלהוא ואחוריים. חיצוני' בחי' הוא
הגם ממנו הנאצלות הקב"ה של במדותיו ג"כ למעלה מזה
ומבשרי מ"מ ח') נ"ה (ישעי' מחשבותיכם מחשבותי לא כי
דוגמא ע"ד להשכיל כ"ו) י"ט (איוב כתיב אלוה אחזה
עולמות להחיות הקב"ה של חסדו מדת והנה מזעיר, מעט
והוא הנ"ל בחי' ג' בה יש תכלית לאין רבים ונבראים
שהוא בו המתלבשת החכמה בחי' והוא החסד של המוחי'
כדי שהוא ותכליתה הזאת וההשפעה החסד של הטעם
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

מצות תרי"ג שיקיימו וכיוצא בתחתונים דירה לו להיות
הנבראים שיכירו כדי בכלים האורות התלבשות להמשיך
הזאת החכמה הנה הימים, כל להם לטוב ית' גדולתו
שלו. מוחין נק' וסיבתו וההשפעה החסד פנימי' להיותה
תמצא והמצא שנית, בחי' הוא הזה והטוב החסד ועצם
פגם איזו מחמת המוחי' בחי' הסתלקות שיהי' לפעמים
החכמה חיוב כפי עד"מ מצות תרי"ג ישראל ישלימו כשלא
מדת עצם מצד והטוב החסד השפעת יהי' ואעפ"כ והטעם,
דור וכמשארז"ל ראויים ולשאינם לראויים להטיב החסד
ענף נצח בחי' הוא והג' הקב"ה. של בחסדו ניזונין אנוש
הגם בלבד ניצוח בבחי' הבאה ההשפעה ענין והוא החסד
מונע איזה מחמת פנימי' חשיקה בחפיצה הזה החסד שאין
בו יש החסד בבחי' כי הוא בזה וההפרש המעכבת וטענה
יומין עתיק הנק' התענוגים ממקור העליון תענוג התלבשות
בחי' משא"כ דמלכא גופא מכלל עדיין נק' הוא ולכך
בחי' אלא להשפיע כ"כ התענוג גילוי כשאין הוא הניצוח
כ"ט (מנחות כו' במחשבה עלה כך שתוק וכענין לבד ניצוח
ריח ולא טעם לא בהם שאין נחל ערבי נו"ה שנק' וז"ס ב')
ג' יש בפרט מדה בכל וכמ"כ מגופא, דלבר ירכין ג"כ ונק'

עצמו והחסד החסד של החכמה בחי' כמו אלו בחי'
מגופא דלבר ירכין וז"ס נצח נק' השפע וגמר שבפנימיותו
זו הקדמה ועפ"י לזולתו. להשפיע השפע כלי אלא אינן כי
פני הסתלקות הוא הפגם שענין באומרו הרמ"ק דרך יובן
והי' האחרים וצעקת קטרוגי' מחמת הספי' מאותו הרחמים
אבינו מ"ש עפ"י ידוע כי להיות דוקא הנצח בספירת הפגם
הרחמים ימצאו דוקא דגדלות מוחי' שמבחי' הרחמים אב
מדת בו יש שהגדול וכמו דינים הם דקטנות מוחי' משא"כ
עצם שהוא נצח בבחי' ולזאת הקטן משא"כ הסבלנות

יהי' כנ"ל המוחי' התלבשות בלי והרצון והקצףהמדה הדין
ג"כ יהי' חכמה בבחי' משא"כ ית' רצונו היפך העושה על
כי לו ולהטיב ית' רצונו היפך העושה גם לסבול הסבלנות
כה"ג של הציץ בענין במ"א וכמשנ"ת הרחמים מקור היא
בחי' שהוא דז"א ממצחא הבאים הדינין להמתיק שפעולתו
יהי' שממנו המוחי' הסתלקות אחר הנשאר הרצון הסכם
וכמ"ש רצונו עוברי על מאד בתוקף הדינין התעוררות
יעו"ש, כו' דז"א ממצחא אתערו דינין בתי כ"ד באד"ר
ולפעול לפגום כ"ו) ל"ב (בראשית לו יכול לא כי וירא וז"ש
כנ"ל: הדין פעולת פעל ששם יריכו בכף ויגע למעלה הדין
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

הרוח‡"¯ נמוכי גדולים כמה וראה בא לוי בן יהושע
מקריב אדם קיים שבהמ"ק שבשעה הקב"ה לפני
מי אבל בידו, מנחה שכר מנחה בידו, עולה שכר עולה
שנא' כולם הקרבנות כל הקריב כאילו עליו שפלה שדעתו
נמאסת תפלתו שאין אלא עוד ולא נשברה רוח אלקי' זבחי
מה"ע צ"ל ולכאו' תבזה. לא אלקי' ונדכה נשבר לב שנא'
כנגד תפלות למ"ד נמאסת תפלתו שאין אלא עוד ולא
הקריב כאלו עליו שפילה שדעתו שמאחר תקנו, תמידין
כנגד שהיא תפילתו יקובל לא ואיך כולם הקרבנות כל
הצבור תפלת כמו תפלתו שנעשה וי"ל לבד. התמיד קרבן
קריבין שהיו תמידי' וכמו ימאס, לא כביר אל הן שנא'
כמארז"ל והיינו דשקלים, ברפ"ד כמ"ש צבור משל
ה' דרשו וכתי' אליו קראנו בכל כתי' סע"א דק"ה ביבמות
שלצבור והיינו לצבור, וכאן ליחיד כאן ותירצו בהמצאו.
נחמן א"ר אימת יחיד ארז"ל ושם אליו, קראנו בכל הוא
כי מפני והיינו ליוהכ"פ, ר"ה שבין ימים עשרה אלו
נשמע נמצא, הוא ליחיד גם ולכן יגמה"ר מאיר בעשי"ת
תפלתם ע"י הרבים כי והיינו אליו קראנו בכל שלרבים מזה
נשבר לב בבחי' כשהוא היחיד וכמו"כ יגמה"ר, ממשיכי'

שאינו הצבור תפלת כמו נמאסת אינו ג"כ תפלתו ונדכה
אינו שהקב"ה מנין ע"א ד"ח בברכות כמארז"ל נמאסת

בתפלתם ימאס,מואס לא כביר אל הן שנא' רבים של
ונדכה. נשבר לב בבחי' כשהוא היחיד תפלת הוא וכמו"כ

¯Â‡È·Âאיך צ"ל דהנה הקרבנו' ענין בהקדם יובן הענין
במ"ע, שפגם מה על לו מתכפר בהמה קרבן המביא
האיך ואשם, תעשינה לא אשר ה' ממצות אחת בעשותו או
הענין אך הצאן. ומן הבקר מן לה' קרבן שמקריב ע"י יתכפר
שבמרכבה, שור פני מבחי' הוא הבהמה נפש שרש דהנה הוא
לשרשה מתעלית היא עי"ז המזבח על הבהמה שמקריב וע"י
החיות זה ובירור זו עלי' וע"י מהשמאל, שור פני ומקורה
שעל אדם בחי' עם הכסא את ומגביהים הכסא את נושאות
הסליחה נמשך עי"ז לכן אדם, שלא אוא"ס לבחי' הכסא
כל שורש כי שפגם, הפגם למלאות האור ונמשך והמחילה
וכנודע אדם, התורה זאת כמ"ש אדם מבחי' הם מ"ע הרמ"ח
הם ל"ת ושס"ה דמלכא, אברין רמ"ח הם פקודין שרמ"ח
את שמגביהים וע"י בכלל, אדם בחי' ענין וזהו גידי' שס"ה
נמשך עי"ז הוא אדם לא שכי אוא"ס לבחי' זה אדם בחי'

כו'. הפגמים כל למלאות אור וריבוי תוס'

gexd ikenp milecb 'ek l"aix`
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קמז c"ag i`iyp epizeax zxezn

מצות תרי"ג שיקיימו וכיוצא בתחתונים דירה לו להיות
הנבראים שיכירו כדי בכלים האורות התלבשות להמשיך
הזאת החכמה הנה הימים, כל להם לטוב ית' גדולתו
שלו. מוחין נק' וסיבתו וההשפעה החסד פנימי' להיותה
תמצא והמצא שנית, בחי' הוא הזה והטוב החסד ועצם
פגם איזו מחמת המוחי' בחי' הסתלקות שיהי' לפעמים
החכמה חיוב כפי עד"מ מצות תרי"ג ישראל ישלימו כשלא
מדת עצם מצד והטוב החסד השפעת יהי' ואעפ"כ והטעם,
דור וכמשארז"ל ראויים ולשאינם לראויים להטיב החסד
ענף נצח בחי' הוא והג' הקב"ה. של בחסדו ניזונין אנוש
הגם בלבד ניצוח בבחי' הבאה ההשפעה ענין והוא החסד
מונע איזה מחמת פנימי' חשיקה בחפיצה הזה החסד שאין
בו יש החסד בבחי' כי הוא בזה וההפרש המעכבת וטענה
יומין עתיק הנק' התענוגים ממקור העליון תענוג התלבשות
בחי' משא"כ דמלכא גופא מכלל עדיין נק' הוא ולכך
בחי' אלא להשפיע כ"כ התענוג גילוי כשאין הוא הניצוח
כ"ט (מנחות כו' במחשבה עלה כך שתוק וכענין לבד ניצוח
ריח ולא טעם לא בהם שאין נחל ערבי נו"ה שנק' וז"ס ב')
ג' יש בפרט מדה בכל וכמ"כ מגופא, דלבר ירכין ג"כ ונק'

עצמו והחסד החסד של החכמה בחי' כמו אלו בחי'
מגופא דלבר ירכין וז"ס נצח נק' השפע וגמר שבפנימיותו
זו הקדמה ועפ"י לזולתו. להשפיע השפע כלי אלא אינן כי
פני הסתלקות הוא הפגם שענין באומרו הרמ"ק דרך יובן
והי' האחרים וצעקת קטרוגי' מחמת הספי' מאותו הרחמים
אבינו מ"ש עפ"י ידוע כי להיות דוקא הנצח בספירת הפגם
הרחמים ימצאו דוקא דגדלות מוחי' שמבחי' הרחמים אב
מדת בו יש שהגדול וכמו דינים הם דקטנות מוחי' משא"כ
עצם שהוא נצח בבחי' ולזאת הקטן משא"כ הסבלנות

יהי' כנ"ל המוחי' התלבשות בלי והרצון והקצףהמדה הדין
ג"כ יהי' חכמה בבחי' משא"כ ית' רצונו היפך העושה על
כי לו ולהטיב ית' רצונו היפך העושה גם לסבול הסבלנות
כה"ג של הציץ בענין במ"א וכמשנ"ת הרחמים מקור היא
בחי' שהוא דז"א ממצחא הבאים הדינין להמתיק שפעולתו
יהי' שממנו המוחי' הסתלקות אחר הנשאר הרצון הסכם
וכמ"ש רצונו עוברי על מאד בתוקף הדינין התעוררות
יעו"ש, כו' דז"א ממצחא אתערו דינין בתי כ"ד באד"ר
ולפעול לפגום כ"ו) ל"ב (בראשית לו יכול לא כי וירא וז"ש
כנ"ל: הדין פעולת פעל ששם יריכו בכף ויגע למעלה הדין
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

הרוח‡"¯ נמוכי גדולים כמה וראה בא לוי בן יהושע
מקריב אדם קיים שבהמ"ק שבשעה הקב"ה לפני
מי אבל בידו, מנחה שכר מנחה בידו, עולה שכר עולה
שנא' כולם הקרבנות כל הקריב כאילו עליו שפלה שדעתו
נמאסת תפלתו שאין אלא עוד ולא נשברה רוח אלקי' זבחי
מה"ע צ"ל ולכאו' תבזה. לא אלקי' ונדכה נשבר לב שנא'
כנגד תפלות למ"ד נמאסת תפלתו שאין אלא עוד ולא
הקריב כאלו עליו שפילה שדעתו שמאחר תקנו, תמידין
כנגד שהיא תפילתו יקובל לא ואיך כולם הקרבנות כל
הצבור תפלת כמו תפלתו שנעשה וי"ל לבד. התמיד קרבן
קריבין שהיו תמידי' וכמו ימאס, לא כביר אל הן שנא'
כמארז"ל והיינו דשקלים, ברפ"ד כמ"ש צבור משל
ה' דרשו וכתי' אליו קראנו בכל כתי' סע"א דק"ה ביבמות
שלצבור והיינו לצבור, וכאן ליחיד כאן ותירצו בהמצאו.
נחמן א"ר אימת יחיד ארז"ל ושם אליו, קראנו בכל הוא
כי מפני והיינו ליוהכ"פ, ר"ה שבין ימים עשרה אלו
נשמע נמצא, הוא ליחיד גם ולכן יגמה"ר מאיר בעשי"ת
תפלתם ע"י הרבים כי והיינו אליו קראנו בכל שלרבים מזה
נשבר לב בבחי' כשהוא היחיד וכמו"כ יגמה"ר, ממשיכי'

שאינו הצבור תפלת כמו נמאסת אינו ג"כ תפלתו ונדכה
אינו שהקב"ה מנין ע"א ד"ח בברכות כמארז"ל נמאסת

בתפלתם ימאס,מואס לא כביר אל הן שנא' רבים של
ונדכה. נשבר לב בבחי' כשהוא היחיד תפלת הוא וכמו"כ

¯Â‡È·Âאיך צ"ל דהנה הקרבנו' ענין בהקדם יובן הענין
במ"ע, שפגם מה על לו מתכפר בהמה קרבן המביא
האיך ואשם, תעשינה לא אשר ה' ממצות אחת בעשותו או
הענין אך הצאן. ומן הבקר מן לה' קרבן שמקריב ע"י יתכפר
שבמרכבה, שור פני מבחי' הוא הבהמה נפש שרש דהנה הוא
לשרשה מתעלית היא עי"ז המזבח על הבהמה שמקריב וע"י
החיות זה ובירור זו עלי' וע"י מהשמאל, שור פני ומקורה
שעל אדם בחי' עם הכסא את ומגביהים הכסא את נושאות
הסליחה נמשך עי"ז לכן אדם, שלא אוא"ס לבחי' הכסא
כל שורש כי שפגם, הפגם למלאות האור ונמשך והמחילה
וכנודע אדם, התורה זאת כמ"ש אדם מבחי' הם מ"ע הרמ"ח
הם ל"ת ושס"ה דמלכא, אברין רמ"ח הם פקודין שרמ"ח
את שמגביהים וע"י בכלל, אדם בחי' ענין וזהו גידי' שס"ה
נמשך עי"ז הוא אדם לא שכי אוא"ס לבחי' זה אדם בחי'

כו'. הפגמים כל למלאות אור וריבוי תוס'
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‰�‰Â,אדם כל מדת היא דיחו"ת הנ"ל שהעבודה הגם
הביטול בבחי' הוא עבודתם דעכשיו הנשמות ורוב
זו אמיתית עבודה לעבוד להשתדל צריכים ובזה דיחו"ת
השייכים המה מאד המעט מן ומעט באמת, שתהי'
ובפרט המה מועטים עלי' ובני דיחו"ע העבודה לאמיתית
לקבוע צריך שכאו"א פי"ד בסש"ב אי' ומ"מ אלה, בדורות
כו' ברע מואס להיות בנפשו עצות לשית ג"כ עתים לו
אל דלעולם כ' ובפמ"א כו'. בה' ולשמוח להתענג וההיפך

בו ולדבקה ליחד יתכוון לכן הכלל מן עצמו אדם יוציא
זו כוונה שלהיות ואף כו' ומקור האלקית נפשו מקור ית'
בכוונה עצמו להרגיל אדם לכל יש מ"מ כו' בלבו אמיתית
לייגע צריך מה מפני מובן אינו דלכאורה יעו"ש. כו' זו
דמיון בדרך ואפילו עכ"פ מזעיר מעט לבוא א"ע ולהרגיל
כו' באמת חפץ לבו שיהי' בתכלית אמיתית שאינו (ר"ל
זה שאין מאחר זה, ויחוד בעבודה כו') שוא דמיון לא אך
כו'. מקומו את להכיר צריך אחד כל והלא ממדריגתו
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הּנסירהL˜Óe‰ו) מרּמז היכן ּכן ואם הּנ"ל, ּתֹורה ּבאֹור «¿∆ְְְְִִֵֵַַַָָָָֻ
ּׁשאמרּו20ּבּתֹורה מה ּפי על הּוא הענין א . ְְִִֶַַַַָָָָ

והּוא הּתֹורה, את ּבהן ׁשּדֹורׁשין מהּמּדֹות אחת ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּגמרא,
מּדם כּו' "ולקח ׁשּכתּוב: ּוכמֹו ודֹורׁשין", ּומֹוסיפין ְְְְְִִִִִֶַַָָ"ּגֹורעין
"ּדם א) עּמּוד כה ּדף (זבחים ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו כּו', ְְְִֵַַַַַָָָָהּפר"
ּפסּול" ואספֹו הרצּפה על הּדם נׁשּפ ׁשאם יקּבלּנּו, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָמהּפר

הּמ"ם ׁשּגֹורעין הּפר.יחכּו', ּתיבת על ּומֹוסיפין ּדם מּתיבת ְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ּומֹוסיפין זֹו מּתבה ונֹוסרין ׁשּגֹורעין הּנסירה, ענין זהּו ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָוהּנה

ּוכ אחרת, ּתבה ּומהעל הראׁשֹון. ּבאדם הּנסירה היתה כן מֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
האדם על רֹומז ודֹורׁשין", ּומֹוסיפין "ּגֹורעין ְְְִִִִֵֵֶַָָָּׁשאֹומר
מּמּדֹות ּדאחת וידּוע ּתׁשּובה, ּבעל הּוא אם ּגם ּומה ְְְְִִִַַַַַַַַַָָהּתחּתֹון,
ּודרכיו, מעׂשיו ׁשּיׁשּנה מעׂשיו, ׁשּנּוי הּוא ּתׁשּובה ְְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָהּבעל
להיֹות צרי הּׁשּנּוי ואפן ּבפעל, החטא עזיבת ענין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּזהּו

האחרֹון קצה אל ּבהיֹותֹו21ׁשּיׁשּנה ּתׁשּובה הּבעל ּדהּנה . ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּדאין לּבֹו, ּבׁשרירּות והֹול האבן ּכלב ּדלּבֹו הּוא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָּבסּורֹו,
נֹוגע זה אׁשר יֹודע ּבעצמֹו ׁשהּוא ּבדבר ּגם ּכלל לרּוחֹו ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָמעצֹור
הּוא ּומׁשאלֹותיו, חפצֹו ממּלאין ּׁשאין ּדמה ויֹודע ּבמאד, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹלֹו
וׁשלֹום, חס ענׁש ּבדר ׁשּזהּו (אם טֹובים הּלא עניניו ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבסּבת
ּבזה עצמֹו על להעמיד יכֹול אינֹו זה ּובכל כּו'), מניעה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָאֹו

הארצען פּון ווילדקייט עצם (ּדי לּבֹו, ׁשרירּות ),יטמּפני ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַ

אל ׁשב ּכאׁשר ולזאת וחמרּיּותֹו, עֹולם ּבעניני ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹוהתקּׁשרּותֹו
ּבהם ׁשהיה מהענינים ּבתכלית יתרחק ּכל ראׁשית הּנה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהוי',

כּו' לנזירא אמרינן ל ול עּתה, "ּגֹורעין",כעד ענין וזהּו , ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ויתנהג הּקֹודמים, מּמעׂשיו ּביֹותר ּולהתרחק לגרע ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשּצרי
הרע ּבתקף היה ּתחּלה ּדהּנה מהּקֹודם, לגמרי ההפכי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּבאפן

מיּבעי לא ּדבר, מּׁשּום להתּפעל לבלי לּצלן עניןכארחמנא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹ
מּׁשרירּות לעּכבֹו עליו ּפֹועל אינֹו ׂשכלי ענין ּדגם אּלא ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹאלקי,
טבעי, ּתקף ׁשהּוא ּגדֹול, ּבתקף מּמׁש ּכבהמה והּוא ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹלּבֹו,
ׁשהּוא צּורתֹו, מחליף הרי ּבתׁשּובה, ּכׁשּמתעֹורר ּכ ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָואחר
ּפֹועל אלקי וענין ּתֹורה ּדבר וכל הּקדּׁשה, ּבעניני ּגדֹול ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻּבתקף
עדין הּוא זה ּכל אמנם ּבנפׁשֹו, ּגדֹולה והזזה התעֹוררּות ְְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָּבֹו
מּמהּות להפכּה וצרי לקדּׁשה, ׁשּנתהּפ הּטבעי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻּתקף
ויתר ׂשאת ּביתר ׁשהּוא ּדקדּׁשה, ּתקף הּתקף ׁשּיהיה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֻלמהּות,

כּו', "ּומֹוסיפין" ענין ׁשּזהּו מרחקעז, ׁשהיה ׁשהענינים ּדהינּו ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
ּדבעל כּו', אחר מאדם יֹותר להם מקרב עּתה יהיה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמהם
הרחּוק ּבתכלית מרחק הּוא הרי וקלקּולֹו, ּבסּורֹו ְְְְְְְֲִִִֵַָָָֻּתׁשּובה
לּבֹו, ּבׁשרירּות ׁשהֹול עניניו ּדעּקר אלקי, וענין ְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֶַַָָֹֹמאלקּות
אלץ ּגלּוסט אּון אפען איז הארץ ּדי הּלב, זחּות ,כב(הּנקרא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָ

הענינים ּבכל לּצלן רחמנא ּומקּׁשר החּיים), ּבדר ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻוכמבאר
ניט ּגאר אים קלעּפט אלקי וענין ענינֹו, ּכל וזה ,כגהחמרּיים ְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶַַָָָָֹ
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רש"י20) בפירוש עיין מצלעותיו. אחת ויקח כתיב והא עיון צריך
ניחא, יז פרשה רבה במדרש שמואל ולדעת ח. פרשה רבה ובמדרש
נח תיקון זוהר תיקוני עיין נסירה. כענין זה אין דויקח לומר ויש

עת"ר). חיי, פרשת דשבת (מאמר
פרקים21) שמונה ב. הלכה ב פרק דעות הלכות רמב"ם ראה

ד. פרק להרמב"ם

מ.יח. הלב.יט.האות של הפראות הדרך).כ.עצם את להאריך שיצטרך אף מהכרם, (ותתרחק לך לך אומרים צורךכא.לנזיר אין

הכל.כב.(לומר). וחומד פתוח כלל.כג.הלב אליו נדבק אינו
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ּכלל. ׁשּי אינֹו ּדלזה הּבּטּול, הרּגׁש איזה ׁשּיהיה ׁשּכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּומּכל
ׁשהענינים הּוא, ּדבר ראׁשית הּנה ּתׁשּובה, לכלל ּכׁשּבא ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהּנה
אחר מאדם יֹותר להם מקרב עּתה יהיה מהם מרחק ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשהיה
וזהּו וסּגּופים. הּתעניתים מּכל יֹותר הּתׁשּובה עּקר והיא ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָכּו',
ׁשכבֹו, עד ּבקר, הׁשּכם ּבקּומֹו הּיֹום ּכל ּתׁשּובה הּבעל ְְְְֲֵֶַַַַַַַָָָֹעבֹודת
מּמׁש ּודרכיו עניניו ּבכל להׁשּתּנֹות עצמֹו, על ּולהׁשּגיח ְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָלעּין
הרחּוק, ּבתכלית יהיה ּבתחּלה מקרב ּׁשהיה ּדבמה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמהּקֹודם,
קלעּפ קיין ּגאר האט ער וואס ּבתחּלה, מרחק ּׁשהיה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֻּובמה

אלקּיים ענינים אּון אלקּות אין ּגעהאט, עּתהכדניט יהיה , ְְֱֱִִִִִִִֶֶַַָָֹֹ
ודֹורׁשין", ּומֹוסיפין "ּגֹורעין אמרּו ולזאת הּקרּוב. ְְְְְְְִִִִִֵַַָָֹּבתכלית
נסירה, מּדת ּבמעׂשיו ׁשּיהיה ּתׁשּובה הּבעל ׁשּיראה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּפרּוׁש
הּגׁשמּיים ּומּתאוֹות הּזה עֹולם מעניני לגרע ׁשּיראה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּדהינּו
ההכרח ּבכדי עצמֹו יסּתּפק רק הרׁשּות, צרכי וכל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּומֹותרֹות

אם ּבעצמֹו ידּון ודבר ּדבר ּכל ועל ּובריאּותֹו, ּגּופֹו ְְְְְְִִִַַָָָָָָלקּיּום
ּבדקדּוק ּביֹותר עצמֹו על וידקּדק הּזה, להּדבר הּוא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָצרי
הרצֹון את לׁשּבר הׁשּתּדלּותֹו ּכל יהיה ודבר ּדבר ּובכל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָֹּגדֹול,
זיינע ּברעכען זאל ער אז ּתׁשּובה ּבבעל ּגדֹול ּדעּקר ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבזה,

יֹונהכהרצֹונֹות לרּבנּו ּתׁשּובה ּבׁשערי ׁשּמבאר ּכמֹו ,22, ְְְְְְֲֵֵֶַַָָָֹ
רֹוצה ּׁשהּוא מה ׁשּכל ּתאותֹו, לׁשּבר צרי ּתׁשּובה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּדהּבעל
ּכי להיֹות מהם, יפרׁש הּמּתרים, מּדברים אפּלּו ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָֹֻּומתאּוה,
ּגרמה אׁשר) היא (והיא ּבעֹוכריו, היתה אׁשר היא ְְְְְֲֲֲִִִֶֶַַָָָָָָהּתאוה
הוי', אל ּכׁשּׁשב לזאת הוי', רצֹון על לעבר לנפׁשֹו ְְְְֲֲֲֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹהרעה
כּו'. הרחּוק לֹו ׁשּגרמה הּקֹודמת העּקרית הּסּבה לׁשּבר ְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹצרי

.¯ev˜להתהּפ מעׂשיו, לׁשּנֹות צרי ּתׁשּובה הּבעל ƒְְְְֲִִֵַַַַַַָָָ
העֹולם, מעניני "ּגֹורעין", וזהּו למהּות. ְְְְְִִִֵֵֶַַָָמּמהּות

ּבקדּׁשה. "ּומֹוסיפין" הּתאוה, ְְֲִִִִַַַָָֻׁשבירת
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ט.22) עיקר ראשון שער

אלוקיים.כד. ובענינים באלקות דביקות כלל לו היה רצונותיו.כה.שלא את שישבור

•
mixeaic ihewl

החג את חוגג העולם אמר: שי' יצחק זלמן ר' החסיד

כסלו. כ' ובליל מנחה אחרי כסלו י"ט ביום כסלו, י"ט

שליט"א: אדמו"ר כ"ק לו ענה

בערב. כסלו בי"ט היתה הגאולה צודק, העולם

שמחה של רעש קם מנחה בשעת כסלו שבי"ט מספרים

שוחרר. הרבי בפטרבורג,

נוסף חסידים, הרבה המאסר בימי הגיעו לפטרבורג

ליעפלער מרדכי ר' והחסיד הידועים החסידים על

ומבוקובינה. מוואהלין הרבי חסידי הגיעו כן בראש.

להם שתהיה כדי למנגדים, שהתחפשו חסידים היו

שם בפטרבורג וכן שקלוב בוילנה, שונים למקומות גישה

הטכסיסים ואחד מאד, מאורגן המנגדים מחנה היה

החסידים. את להפחיד היה שלהם ביותר הגדולים

שהתהווה מהמצב ברוחם מאד נפולים היו החסידים

לדבר התכונן לא אחד אף הזקן), רבנו של מאסרו (עם

מעשרים למעלה מזמן, קיימת היתה הרי ההתנגדות כזה,

שנה מעשרים למעלה וזה תקל"ב), (משנת שנים ושבע

עשרות הרבה ב"ה כבר לו והיו כנשיא מכהן שהרבי

ופתאום – מפורסמים גאונים בתוכם חסידים אלפי

הרבי! את שיאסרו כזה, דבר שיקרה

של בעבודתו החסידים: את אז הדאיגו דברים שני

מרירות חסידים הרגישו (ה'תקנ"ט) השנה בראש הרבי

באותה הרגישו תורה בשמחת גם מכן ולאחר עמוקה,

התורה קריאת בשעת וגם ההקפות בשעת גם 1מרירות,

הרבי: אז שאמר החסידות בתוכן וגם

"zrcl z`xd dz`"2,הראתה סוף אין עצמות –

"zrcl"עצמו את לשבר האדם על איך –3,

"ik",בשביל –

"miwl`d `ed 'd""ש יראו שהכל כדי –ecaln cer oi`."

שליח שהגיע נודע מאוחרת, בשעה חג, אסרו בליל

הרבי. את לאסור ומזויין, מיוחד

בי את הרבי אז עזב לאסורכידוע, שבא והגנרל תו,

הרבי שב ימים שני וכעבור שבא, כלעומת הלך אותו,

לביתו.

הרבי את ביקר המאסר, שלפני שבלילה מספרים

דברים חילופי ואחרי מונקעס שמואל ר' הידוע החסיד

– אותו לאסור שוב יבואו שאם הרבי, החליט ביניהם,

מאסרו. את ירשה

אך אותו, לאסור שוב יגיע שהגנרל היטב ידע הרבי

מספר כעבור ואכן יותר, להיחבא שלא החליט הוא

מלווה הסגורה, השחורה בעגלה ישב כבר שעות,

לפטרבורג. בדרכו מזויינים, חיילים בקבוצת
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קורא.1) הבעל בעצמו הזקן רבנו היה הידוע כפי

ד,לה.2) דברים

דגדעון.3) סוכות" אנשי את בהם "ויודע מלשון – לדעת



קמט c"ag i`iyp epizeax zxezn

ּכלל. ׁשּי אינֹו ּדלזה הּבּטּול, הרּגׁש איזה ׁשּיהיה ׁשּכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּומּכל
ׁשהענינים הּוא, ּדבר ראׁשית הּנה ּתׁשּובה, לכלל ּכׁשּבא ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהּנה
אחר מאדם יֹותר להם מקרב עּתה יהיה מהם מרחק ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשהיה
וזהּו וסּגּופים. הּתעניתים מּכל יֹותר הּתׁשּובה עּקר והיא ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָכּו',
ׁשכבֹו, עד ּבקר, הׁשּכם ּבקּומֹו הּיֹום ּכל ּתׁשּובה הּבעל ְְְְֲֵֶַַַַַַַָָָֹעבֹודת
מּמׁש ּודרכיו עניניו ּבכל להׁשּתּנֹות עצמֹו, על ּולהׁשּגיח ְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָלעּין
הרחּוק, ּבתכלית יהיה ּבתחּלה מקרב ּׁשהיה ּדבמה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמהּקֹודם,
קלעּפ קיין ּגאר האט ער וואס ּבתחּלה, מרחק ּׁשהיה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֻּובמה

אלקּיים ענינים אּון אלקּות אין ּגעהאט, עּתהכדניט יהיה , ְְֱֱִִִִִִִֶֶַַָָֹֹ
ודֹורׁשין", ּומֹוסיפין "ּגֹורעין אמרּו ולזאת הּקרּוב. ְְְְְְְִִִִִֵַַָָֹּבתכלית
נסירה, מּדת ּבמעׂשיו ׁשּיהיה ּתׁשּובה הּבעל ׁשּיראה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּפרּוׁש
הּגׁשמּיים ּומּתאוֹות הּזה עֹולם מעניני לגרע ׁשּיראה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּדהינּו
ההכרח ּבכדי עצמֹו יסּתּפק רק הרׁשּות, צרכי וכל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּומֹותרֹות

אם ּבעצמֹו ידּון ודבר ּדבר ּכל ועל ּובריאּותֹו, ּגּופֹו ְְְְְְִִִַַָָָָָָלקּיּום
ּבדקדּוק ּביֹותר עצמֹו על וידקּדק הּזה, להּדבר הּוא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָצרי
הרצֹון את לׁשּבר הׁשּתּדלּותֹו ּכל יהיה ודבר ּדבר ּובכל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָֹּגדֹול,
זיינע ּברעכען זאל ער אז ּתׁשּובה ּבבעל ּגדֹול ּדעּקר ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבזה,

יֹונהכהרצֹונֹות לרּבנּו ּתׁשּובה ּבׁשערי ׁשּמבאר ּכמֹו ,22, ְְְְְְֲֵֵֶַַָָָֹ
רֹוצה ּׁשהּוא מה ׁשּכל ּתאותֹו, לׁשּבר צרי ּתׁשּובה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּדהּבעל
ּכי להיֹות מהם, יפרׁש הּמּתרים, מּדברים אפּלּו ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָֹֻּומתאּוה,
ּגרמה אׁשר) היא (והיא ּבעֹוכריו, היתה אׁשר היא ְְְְְֲֲֲִִִֶֶַַָָָָָָהּתאוה
הוי', אל ּכׁשּׁשב לזאת הוי', רצֹון על לעבר לנפׁשֹו ְְְְֲֲֲֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹהרעה
כּו'. הרחּוק לֹו ׁשּגרמה הּקֹודמת העּקרית הּסּבה לׁשּבר ְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹצרי

.¯ev˜להתהּפ מעׂשיו, לׁשּנֹות צרי ּתׁשּובה הּבעל ƒְְְְֲִִֵַַַַַַָָָ
העֹולם, מעניני "ּגֹורעין", וזהּו למהּות. ְְְְְִִִֵֵֶַַָָמּמהּות

ּבקדּׁשה. "ּומֹוסיפין" הּתאוה, ְְֲִִִִַַַָָֻׁשבירת
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ט.22) עיקר ראשון שער

אלוקיים.כד. ובענינים באלקות דביקות כלל לו היה רצונותיו.כה.שלא את שישבור

•
mixeaic ihewl

החג את חוגג העולם אמר: שי' יצחק זלמן ר' החסיד

כסלו. כ' ובליל מנחה אחרי כסלו י"ט ביום כסלו, י"ט

שליט"א: אדמו"ר כ"ק לו ענה

בערב. כסלו בי"ט היתה הגאולה צודק, העולם

שמחה של רעש קם מנחה בשעת כסלו שבי"ט מספרים

שוחרר. הרבי בפטרבורג,

נוסף חסידים, הרבה המאסר בימי הגיעו לפטרבורג

ליעפלער מרדכי ר' והחסיד הידועים החסידים על

ומבוקובינה. מוואהלין הרבי חסידי הגיעו כן בראש.

להם שתהיה כדי למנגדים, שהתחפשו חסידים היו

שם בפטרבורג וכן שקלוב בוילנה, שונים למקומות גישה

הטכסיסים ואחד מאד, מאורגן המנגדים מחנה היה

החסידים. את להפחיד היה שלהם ביותר הגדולים

שהתהווה מהמצב ברוחם מאד נפולים היו החסידים

לדבר התכונן לא אחד אף הזקן), רבנו של מאסרו (עם

מעשרים למעלה מזמן, קיימת היתה הרי ההתנגדות כזה,

שנה מעשרים למעלה וזה תקל"ב), (משנת שנים ושבע

עשרות הרבה ב"ה כבר לו והיו כנשיא מכהן שהרבי

ופתאום – מפורסמים גאונים בתוכם חסידים אלפי

הרבי! את שיאסרו כזה, דבר שיקרה

של בעבודתו החסידים: את אז הדאיגו דברים שני

מרירות חסידים הרגישו (ה'תקנ"ט) השנה בראש הרבי

באותה הרגישו תורה בשמחת גם מכן ולאחר עמוקה,

התורה קריאת בשעת וגם ההקפות בשעת גם 1מרירות,

הרבי: אז שאמר החסידות בתוכן וגם

"zrcl z`xd dz`"2,הראתה סוף אין עצמות –

"zrcl"עצמו את לשבר האדם על איך –3,

"ik",בשביל –

"miwl`d `ed 'd""ש יראו שהכל כדי –ecaln cer oi`."

שליח שהגיע נודע מאוחרת, בשעה חג, אסרו בליל

הרבי. את לאסור ומזויין, מיוחד

בי את הרבי אז עזב לאסורכידוע, שבא והגנרל תו,

הרבי שב ימים שני וכעבור שבא, כלעומת הלך אותו,

לביתו.

הרבי את ביקר המאסר, שלפני שבלילה מספרים

דברים חילופי ואחרי מונקעס שמואל ר' הידוע החסיד

– אותו לאסור שוב יבואו שאם הרבי, החליט ביניהם,

מאסרו. את ירשה

אך אותו, לאסור שוב יגיע שהגנרל היטב ידע הרבי

מספר כעבור ואכן יותר, להיחבא שלא החליט הוא

מלווה הסגורה, השחורה בעגלה ישב כבר שעות,

לפטרבורג. בדרכו מזויינים, חיילים בקבוצת
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.‡Îעטרת ישימו מי ראש על להתיעץ העיר ראשי ויתאספו מהוראדנא, הראב"ד נפטר ההם ָבימים

בהוראדנא. ָהראב"ד

לפטירת שנה ככלות ואשר הקדש נזר יאה ולא נאה לו כי גדלי', בר' לבחור אחד פה כולם ויחליטו
הראב"ד יורשי את לסדר הקהלה מנהיגי ישתדלו זו שנה ובמשך לראב"ד, גדלי' ר' את יכתירו הראב"ד

כבודם. לפי בפרנסה המנוח

לבלי מועד בעוד נפשו את להציל עליו כי לזוגתו אמר הקהל ראשי החלטת את גדלי' ר' כשמוע

זקנותו לעת אשר המר גורלו על נפשו במר ויבכה הוא, בידה העלובה נפשו וגורל היצה"ר, בפח להלכד

ויתיישב השי"ת יגזור ואם בגולה וללכת העיר את לעזוב לו שתרשה אצלה ויתחנן היצה"ר בידי יפול

אליו. לקחתה אחרי' ישלח אזי בקביעות מקום באיזה

את גדלי' ר' ויעזוב שלמה לבנו שנים עשר מלאו הראב"ד לפטירת שנה כלות לפני ימים כחדש
עמו. לקח שלמה בנו ואת העיר

לעיר בא אשר עד למושב וממושב לעיר מעיר רגליו את ויכתת בגולה גדלי' ר' הלך שנים כשלש
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של למאמרו אנטיגנוס של מאמרו בין הקשר ביאור הרי

עומד": העולם דברים שלשה "על - הצדיק שמעון

ולהדר להוסיף האדם את לזרז היא זה מאמר כוונת

ובהמשך העולם. עמודי שלשה להיותם אלו, דברים בשלשה

יותר נעלית בצורה להיות צריכה ה' שעבודת התנא אומר לזה

העולם. ועמידת קיום של זה "פרס" לקבל מנת על שלא -

של זו נעלית דרגה על מדבר אינו הצדיק שמעון (ואילו

בקו היתה עבודתו כי פרס), לקבל מנת על (שלא עבודה

כל של ידו בהישג שהיא כזו עבודה אודות מדבר ולכן החסד,

לשמה) עבודה לכלל עדיין הגיע שלא מי לרבות .1אחד,

* * *

שכתוב למה בניגוד זה הרי א. במשנתנו: "כבד2השאלות

אמך ואת אביך פרס,ÔÚÓÏאת לקבל מנת על - ימיך" יאריכון

("הוו החיובי בצד התנא התחיל לא למה ב. בזה. כיוצא ועוד

ה' יראת הלא - עליכם" שמים מורא "ויהי ג. כו'"). כעבדים

מדת של הנהגה ולא שבתורה, עשה מצוות מרמ"ח אחת היא

"בכם"). (ולא "עליכם" הדיוק ד. חסידות.

והביאור:

לקבל מנת על ה' את לעבוד אדם רשאי הדין משורת

ז"ל כמאמרם ובמצוות3פרס, בתורה אדם יעסוק "לעולם :

נאמר זה ועל לשמה". בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא

"ÔÚÓÏבמילי כאן, לנו מחדש והתנא ימיך". יאריכון

את המשמשין כעבדים תהיו "אל כן פי על שאף דחסידותא,

פרס" לקבל מנת על .4הרב

" מאומרו ÚÎ·„והנה, ÂÈ‰˙ Ï‡ÌÈבאדם שמדובר מובן "

לי' ניחא שבהפקירא "עבד", בדרגת צריכים5שהוא לזאת, אי .

לקבל מנת על (של כזו עבודה שקיימת בתחלה להודיעו

שלא קונו את לעבוד עליו חסידות מדת שמצד אלא פרס),

כו"', תהיו "אל התנא מקדים זה משום פרס. לקבל מנת על

כו'". הוו "אלא אומר הוא כך אחר ורק

בחסידות מבואר שהן6והנה שתים הן ויראה שאהבה

רבה. ואהבה זוטא אהבה עילאה, ויראה תתאה יראה ארבע:

˙˙‡‰וענינם: ‰‡¯Èמהפגם פנים כל על (או מהעונש שירא -

וירא הרוממות יראת - עילאה יראה החטא). ידי על לו שנגרם

אהבה ה'. רצון נגד שהוא עצמו, מהחטא שירא היינו בושת,

ה אל המגיע הטוב מצד האהבה - עבודתו,‡„Ìזוטא ידי על

ביותר. הרוחני הטוב והן גשמי טוב ¯·‰הן שלא‡‰·‰ -

כלל פרס לקבל מנת תתאה,7על יראה - הוא העבודה וסדר .

עילאה. ויראה רבה אהבה זוטא, אהבה

במשנתנו: מרומזות הבחינות כעבדיםוארבע תהיו -אל

תתאה, פרסיראה לקבל מנת זוטא,על אהבה מנת- על שלא

פרס רבה,לקבל אהבה עליכם- שמים מורא יראהויהי -

מה8עילאה דרגות: שתי יש גופא עילאה שביראה ומאחר .

והבאה דלתתא", ב"אתערותא עצמו על ממשיך שהאדם

היראה" "עיקר שהיא דלעילא", ב"אתערותא לכן9מלמעלה

שמים מורא "ויהי שבאהÌÎÈÏÚאומר זו בחינה גם לכלול - "

האדם על מקיף בבחינת .10מלמעלה,

* * *

סוכו. איש אנטיגנוס - המאמר לבעל הקשר ביאור הרי

התורה, מן ופירשו ש"עמדו תלמידים שני היו לאנטיגנוס

וביתוסין" צדוקין - פרצות שתי מהם אלו11ונפרצו תלמידים .

שמים, יראת ללא תורה שלמדו העובדה בגלל ופירשו שנו

רבותיהם. בדברי ואי-הבנה טעות לכלל באו מכך וכתוצאה

החמורות התוצאות את שלו בתלמידים בראותו ואנטיגנוס,

יראת של הנחיצות את הדגיש שמים, יראת ללא תורה של

עליכם" שמים מורא "ויהי - .12שמים

בלבד.1) השומעים רשימת פי על - תשמ"ב נשא ש"פ ימיכם.2)משיחת ירבו למען כא): יא, (עקב ועד''ז יב. כ, א.3)יתרו מז, סוטה

כאן.4) מפרשים שם. יעקב ובעין א ד, ר''ה - בשביל תוד''ה א. ח, פסחים ר''ן א.5)ראה יג, לקו''ש6)גיטין וראה תולדות. ר''פ אוה''ת

.781 עמ' העבודה7)ח''ג לגבי - פרוסה מלשון - "פרס" רק הוא ביותר המעולה השכר שגם הכרה לידי באים זו, לדרגה מגיעים וכאשר

רבה). זוטא, אהבה ערך חב"ד הערכים ספר (ראה עילאה,8)עצמה יראה הוא "מורא" כי שמים", "מורא מדייק ולכן - יונה. ברבינו וראה

ב). יג, צו (לקו"ת תתאה יראה הוא "יראה" ויתרון9)משא"כ כ"מעלת עילאה יראה על עולה זו שיראה ושם, ג. קנא, עמ' דא"ח עם סדור

ממש". החושך על בלבד.10)האור השומעים רשימת פי על - תשל"ז פנחס ש"פ ב.11)משיחת פ''ה, דר''נ נשא12)אבות ש"פ משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על - תשמ"ב
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עומד": העולם דברים שלשה "על - הצדיק שמעון
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ובהמשך העולם. עמודי שלשה להיותם אלו, דברים בשלשה

יותר נעלית בצורה להיות צריכה ה' שעבודת התנא אומר לזה

העולם. ועמידת קיום של זה "פרס" לקבל מנת על שלא -

של זו נעלית דרגה על מדבר אינו הצדיק שמעון (ואילו

בקו היתה עבודתו כי פרס), לקבל מנת על (שלא עבודה

כל של ידו בהישג שהיא כזו עבודה אודות מדבר ולכן החסד,

לשמה) עבודה לכלל עדיין הגיע שלא מי לרבות .1אחד,

* * *

שכתוב למה בניגוד זה הרי א. במשנתנו: "כבד2השאלות

אמך ואת אביך פרס,ÔÚÓÏאת לקבל מנת על - ימיך" יאריכון

("הוו החיובי בצד התנא התחיל לא למה ב. בזה. כיוצא ועוד

ה' יראת הלא - עליכם" שמים מורא "ויהי ג. כו'"). כעבדים

מדת של הנהגה ולא שבתורה, עשה מצוות מרמ"ח אחת היא

"בכם"). (ולא "עליכם" הדיוק ד. חסידות.

והביאור:

לקבל מנת על ה' את לעבוד אדם רשאי הדין משורת

ז"ל כמאמרם ובמצוות3פרס, בתורה אדם יעסוק "לעולם :

נאמר זה ועל לשמה". בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא
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את המשמשין כעבדים תהיו "אל כן פי על שאף דחסידותא,
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לי' ניחא שבהפקירא "עבד", בדרגת צריכים5שהוא לזאת, אי .

לקבל מנת על (של כזו עבודה שקיימת בתחלה להודיעו

שלא קונו את לעבוד עליו חסידות מדת שמצד אלא פרס),
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בחסידות מבואר שהן6והנה שתים הן ויראה שאהבה

רבה. ואהבה זוטא אהבה עילאה, ויראה תתאה יראה ארבע:
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במשנתנו: מרומזות הבחינות כעבדיםוארבע תהיו -אל
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פרס רבה,לקבל אהבה עליכם- שמים מורא יראהויהי -

מה8עילאה דרגות: שתי יש גופא עילאה שביראה ומאחר .

והבאה דלתתא", ב"אתערותא עצמו על ממשיך שהאדם

היראה" "עיקר שהיא דלעילא", ב"אתערותא לכן9מלמעלה

שמים מורא "ויהי שבאהÌÎÈÏÚאומר זו בחינה גם לכלול - "

האדם על מקיף בבחינת .10מלמעלה,

* * *

סוכו. איש אנטיגנוס - המאמר לבעל הקשר ביאור הרי

התורה, מן ופירשו ש"עמדו תלמידים שני היו לאנטיגנוס

וביתוסין" צדוקין - פרצות שתי מהם אלו11ונפרצו תלמידים .

שמים, יראת ללא תורה שלמדו העובדה בגלל ופירשו שנו

רבותיהם. בדברי ואי-הבנה טעות לכלל באו מכך וכתוצאה

החמורות התוצאות את שלו בתלמידים בראותו ואנטיגנוס,

יראת של הנחיצות את הדגיש שמים, יראת ללא תורה של

עליכם" שמים מורא "ויהי - .12שמים

בלבד.1) השומעים רשימת פי על - תשמ"ב נשא ש"פ ימיכם.2)משיחת ירבו למען כא): יא, (עקב ועד''ז יב. כ, א.3)יתרו מז, סוטה
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ב). יג, צו (לקו"ת תתאה יראה הוא "יראה" ויתרון9)משא"כ כ"מעלת עילאה יראה על עולה זו שיראה ושם, ג. קנא, עמ' דא"ח עם סדור
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éäìà ýåýé úárBú ék:àeä Eñáàöné-ék ¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«¦«¦¨¥³
éørL ãçàa Eaø÷áéäìà ýåýé-øLà ECì ïúð E §¦§§Æ§©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®

-ýåýé éðéra òøä-úà äNré øLà äMà-Bà Léà¦´«¦À̈£¤̧©«£¤¯¤¨©²§¥¥¬§Ÿ̈«
éäìà:Búéøa øárì Eâíéøçà íéäìà ãáriå Cìiå ¡Ÿ¤−©«£¬Ÿ§¦«©¥À¤©©«£ŸÆ¡Ÿ¦´£¥¦½

ìå íäì eçzLiåàáö-ìëì Bà çøiì Bà | LîM ©¦§©−¨¤®§©¤´¤´©¨¥À©²§¨§¨¬
:éúéeö-àì øLà íéîMäãzrîLå Eì-ãbäå ©¨©−¦£¤¬«Ÿ¦¦«¦§ª©§−§¨®̈§¨

äúNrð øácä ïBëð úîà äpäå áèéä zLøãå§¨«©§¨´¥¥½§¦¥³¡¤Æ¨´©¨½̈¤«¤§¨²
:ìàøNéa úàfä äárBzääLéàä-úà úàöBäå ©«¥¨¬©−Ÿ§¦§¨¥«§«¥¨´¤¨¦´

øácä-úà eNr øLà àåää äMàä-úà Bà àeää©¿Á¤¨«¦¨̧©¦¹£¤´Â¨Â¤©¨¨̧
éørL-ìà äfä òøääMàä-úà Bà Léàä-úà E ¨©³©¤Æ¤§¨¤½¤¨¦¾−¤¨«¦¨®

:eúîå íéðáàa ízì÷ñeåBà íéãr íéðL | ét-ìr §©§¨¬¨«£¨¦−¨¥«©¦´§©¦́¥¦À²
ìLãr ét-ìr úîeé àì únä úîeé íéãr äL §¨¬¥¦−©´©¥®´Ÿ©½©¦−¥¬

:ãçàæãéå Búéîäì äðLàøá Ba-äéäz íéãrä ãé ¤¨«©´¨«¥¦º¦«§¤³¨¦«Ÿ¨Æ©«£¦½§©¬
:Eaøwî òøä zøráe äðøçàa írä-ìkôçék ¨¨−̈¨©«£Ÿ¨®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦´

ïéc-ïéa íãì | íc-ïéa ètLnì øáã Enî àìté¦¨¥Á¦§¸¨¹̈©¦§À̈¥«¨¸§¹̈¥«¦´
éørLa úáéø éøác òâðì òâð ïéáe ïéãìzî÷å E §¦À¥¬¤̧©Æ¨¤½©¦§¥¬¦−Ÿ¦§¨¤®§©§¨´

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà úéìrå:Ba E §¨¦½¨¤©̧¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«
èäéäé øLà èôMä-ìàå íiåìä íéðäkä-ìà úàáe¨À̈¤©«Ÿ£¦Æ©«§¦¦½§¤©̧Ÿ¥½£¤¬¦«§¤−

:ètLnä øác úà Eì eãébäå zLøãå íää íéîia©¨¦´¨¥®§¨«©§¨Æ§¦¦´§½¥−§©¬©¦§¨«
éíB÷nä-ïî Eì eãébé øLà øácä ét-ìr úéNrå§¨¦À¨©¦³©¨¨Æ£¤´©¦´§½¦©¨´

øLà ìëk úBNrì zøîLå ýåýé øçáé øLà àeää©½£¤−¦§©´§Ÿ̈®§¨«©§¨´©«£½§−Ÿ£¤¬
:EeøBé(ìàøùé)àé-ìrå EeøBé øLà äøBzä ét-ìr «©¦̧©¹̈£¤´À§©

-ïî øeñú àì äNrz Eì eøîàé-øLà ètLnä©¦§¨²£¤«Ÿ§¬§−©«£¤®´Ÿ¨À¦
:ìàîNe ïéîé Eì eãébé-øLà øácäáéLéàäå ©¨¨²£¤©¦¬§−¨¦¬§«Ÿ§¨¦º

é-øLàãîòä ïäkä-ìà rîL ézìáì ïBãæá äNr £¤©«£¤´§¨À§¦§¦̧§³Ÿ©¤©Ÿ¥Æ¨«Ÿ¥º
ìéäìà ýåýé-úà íL úøLúîe èôMä-ìà Bà E §¨³¤¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½−¤©Ÿ¥®¥Æ

:ìàøNiî òøä zøráe àeää Léàäâéírä-ìëå ¨¦´©½¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«§¨¨−̈
:ãBr ïeãéæé àìå eàøéå eòîLéñ ¦§§´§¦¨®§¬Ÿ§¦−«

ã ycew zegiyn zecewp ã(289 'nr hl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

הּזקן רּבנּו ג)ּפרׁש מה, נצבים תורה נמׁש(לקוטי הוי' "ּכׁשּיהיה : ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבכל וׁשלם ּתמים ּתהיה אזי הּמצֹות, ידי על ּדהינּו ,אלקי ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלהיֹות

הרי ּבּה, ּפגם אֹו אחת, מצוה חּסר אם ּכן ּׁשאין מה הּנפׁש. ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאברי

'אברין ּבהמׁשכת ּתלּוי הּנפׁש אברי ׁשלמּות ּכי אבר, מחּסר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻנעׂשה

אין ּובלעדן הּנפׁש, אברי חּיּות הן ׁשהן הּמצֹות, ׁשהן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדמלּכא',

קסו, זח"ג – ּדאֹורייתא נׁשמתא ּפי על והּוא וחּיּות". קּיּום ְְְְְִִִֶַַַָָָָלהם

א.

éðùãééäìà ýåýé øLà õøàä-ìà àáú-ékCì ïúð E ¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´½̈
Cìî éìr äîéNà zøîàå da äzáLéå dzLøéå¦«¦§−̈§¨©´§¨¨®§¨«©§À̈¨¦³¨¨©Æ¤½¤

:éúáéáñ øLà íéBbä-ìëkåèéìr íéNz íBNE §¨©¦−£¤¬§¦«Ÿ¨«´¨¦³¨¤̧Æ
éäìà ýåýé øçáé øLà Cìîéçà áøwî Ba EE ¤½¤£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®¦¤´¤©¤À

éìr íéNzéìr úúì ìëeú àì Cìî Eéøëð Léà E ¨¦³¨¤̧Æ¤½¤´Ÿ©À¨¥³¨¤̧Æ¦´¨§¦½
éçà-àì øLà:àeä Eæèíéñeñ Bl-äaøé-àì ÷ø £¤¬«Ÿ¨¦−«©»«Ÿ©§¤´¦¼

ñeñ úBaøä ïrîì äîéøöî írä-úà áéLé-àìå§«Ÿ¨¦³¤¨¨Æ¦§©½§¨§©−©©§´®
ì ïeôñú àì íëì øîà ýåýéåäfä Cøca áeL ©«Ÿ̈Æ¨©´¨¤½´Ÿ«Ÿ¦À¨²©¤¬¤©¤−

:ãBræéóñëå Bááì øeñé àìå íéLð Bl-äaøé àìå «§³Ÿ©§¤Æ¨¦½§¬Ÿ¨−§¨®§¤´¤
:ãàî Bl-äaøé àì áäæåçéàqk ìr BzáLë äéäå §¨½̈¬Ÿ©§¤−§«Ÿ§¨¨´§¦§½©−¦¥´

úàfä äøBzä äðLî-úà Bì áúëå Bzëìîî©§©§®§¨̧©¹¤¦§¥̧©¨³©ŸÆ
:íiåìä íéðäkä éðôlî øôñ-ìrèéBnr äúéäå ©¥½¤¦¦§¥−©«Ÿ£¦¬©«§¦¦«§¨«§¨´¦½

ýåýé-úà äàøéì ãîìé ïrîì åéiç éîé-ìk Bá àø÷å§¨¬¨−¨§¥´©¨®§©´©¦§©À§¦§¨Æ¤§Ÿ̈´
ì åéäìà-úàå úàfä äøBzä éøác-ìk-úà øîL ¡Ÿ½̈Â¦§ÂŸ¤¨¦§¥º©¨¬©²Ÿ§¤

:íúNrì älàä íéwçäëî Bááì-íeø ézìáìåéçà ©«ª¦¬¨¥−¤©«£¨«§¦§¦³«§¨Æ¥«¤½̈
éøàé ïrîì ìåàîNe ïéîé äåönä-ïî øeñ ézìáìeC §¦§¦²¬¦©¦§−̈¨¦´§®Ÿ§©Á©Á©«£¦¸
:ìàøNé áø÷a åéðáe àeä Bzëìîî-ìr íéîéñ ¨¦¯©©§©§²¬¨−̈§¤¬¤¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn .447 'nr ck zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

ואל .אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים הּכתּוב, ּדּבר מלא ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמקרא

חׁשּבֹונֹו לחׁשב ענינֹו זהּו ׁשּלא ּופׁשיטא חזיֹונֹות. ּבעניני ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹיתענין

ּכÌM‰ׁשל ּבאפן ּפלֹוני עם ה' הנהגת להיֹות צריכה ׁשּלדעּתֹו , ֶ«≈ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹ

היא ׁשההנהגה היּתכן ּבתמיהה: ולהיֹות ,ּכ ּבאפן ּפלֹוני ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹועם

זה על ׁשּנֹותן רגע ׁשּכל ּובפרט הּוא! ּבׂשכלֹו ׁשהחליט ּכפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּלא

ּכּלם. ּכנגד ׁשהיא ּתֹורה, ּבתלמּוד לנּצלֹו ְְְְְִֶֶֶַַָָָֻיכֹול

iying ,iriax ,iyily - hi ,gi - mihtey - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìùçéàéåì èáL-ìk íiåìä íéðäkì äéäé-àìŸÂ¦«§¤Â©«Ÿ£¦̧©«§¦¦¹¨¥¯¤¥¦²
Búìçðå ýåýé éMà ìàøNé-ír äìçðå ÷ìç¥¬¤§©«£−̈¦¦§¨¥®¦¥¯§Ÿ̈²§©«£¨−

:ïeìëàéáýåýé åéçà áø÷a Bl-äéäé-àì äìçðå «Ÿ¥«§©«£¨¬Ÿ¦«§¤−§¤´¤¤®̈§Ÿ̈Æ
:Bì-øac øLàk Búìçð àeäñâètLî äéäé äæå ´©«£¨½©«£¤−¦¤«§¤¿¦«§¤Á¦§©̧

øBL-íà çáfä éçáæ úàî írä úàî íéðäkä©«Ÿ£¦¹¥¥´¨À̈¥¥²«Ÿ§¥¬©¤−©¦´
:äáwäå íééçläå røfä ïäkì ïúðå äN-íà¦¤®§¨©Æ©Ÿ¥½©§¬Ÿ©§©§¨©−¦§©¥¨«

ãðâc úéLàøðàö æb úéLàøå Eøäöéå ELøéz EE ¥¦̧§¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À§¥¦²¥¬«Ÿ§−
:Bì-ïzzäéäìà ýåýé øça Bá ékéèáL-ìkî EE ¦¤«¦´À¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¨§¨¤®
ì ãîrì:íéîiä-ìk åéðáe àeä ýåýé-íLa úøLñ ©«£¸Ÿ§¨¥¯§¥«§Ÿ̈²¬¨−̈¨©¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(vx 'nr f ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

ּתפסיק זה. מּדר ּכל ׁשחלמּת. החלֹום ּדבר על ּכֹותב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּנ

ּפרטי ׁשּכל ׁשּבאנׁשים ּבּספרים, וכּמבאר ּבחלֹומֹות. מּנח ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻלהיֹות

מׁשמעּות יׁש לחלֹום ּגם הּנה והּמצוה, הּתֹורה ּפי על הם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָחּייהם

ּדּבּורים הרּבה להם ׁשּיׁש ּדֹורנּו, ּבאנׁשי ואּלּו לבּטלה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָואינֹו

הּנני לא. ותּו ּבלבד חלֹום רק זה הרי ּבטלֹות, ּומחׁשבֹות ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹּבטלים

חלֹומֹות. אֹודֹות לחׁשב עצמ את ּתכניס אל הּפעם: עֹוד ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַֹחֹוזר

éòéáøåéørL ãçàî éålä àáé-éëåìàøNé-ìkî E §¦«¨¸Ÿ©¥¦¹¥«©©³§¨¤¸Æ¦¨¦§¨¥½
íB÷nä-ìà BLôð úeà-ìëa àáe íL øb àeä-øLà£¤−¨´¨®¨Æ§¨©©´©§½¤©¨−

:ýåýé øçáé-øLàæåéäìà ýåýé íLa úøLå £¤¦§©¬§Ÿ̈«§¥¥¾§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ®̈
:ýåýé éðôì íL íéãîrä íiåìä åéçà-ìëkç÷ìç §¨¤¨Æ©«§¦¦½¨«Ÿ§¦¬−̈¦§¥¬§Ÿ̈«¥¬¤
úBáàä-ìr åéøkîî ãáì eìëàé ÷ìçk:ñèék §¥−¤Ÿ¥®§©¬¦§¨−̈©¨«¨«¦³
éäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà àa äzàCì ïúð E ©¨Æ¨´¤¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®

:íää íéBbä úárBúk úBNrì ãîìú-àìé-àì «Ÿ¦§©´©«£½§«£−Ÿ©¦¬¨¥««Ÿ
øéárî Eá àönéíéîñ÷ íñ÷ Làa Bzáe-Bða ¦¨¥´§½©«£¦¬§«¦−¨¥®Ÿ¥´§¨¦½

:óMëîe Lçðîe ïðBòîàéáBà ìàLå øáç øáçå §¥¬§©¥−§©¥«§Ÿ¥−¨®¤§Ÿ¥¬Æ
:íéúnä-ìà Løãå éðòcéåáé-ìk ýåýé úárBú-ék §¦§Ÿ¦½§Ÿ¥−¤©¥¦«¦«£©¬§Ÿ̈−¨

éäìà ýåýé älàä úárBzä ììâáe älà äNòE ´Ÿ¥¥®¤¦§©Æ©«¥´Ÿ¨¥½¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
éðtî íúBà LéøBî:Eâéýåýé ír äéäz íéîz ¦¬−̈¦¨¤«¨¦´¦«§¤½¦−§Ÿ̈¬

éäìà:E ¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ctw 'nr ai ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

הּיד חכמת ּדבר על ּכֹותב ּובֹו סגּלֹות ספר ראה אׁשר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכֹותב

יׁשנּה הרי סגּלֹות, ּבספר ּדוקא רצֹונֹו ואם זֹו, מּדר ּכל הּנה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻכּו'.

חכמה ּכן ּגם ויׁשנּה הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו והיא ּומנּוסה, ּבדּוקה ְְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָֻסגּלה

עּמּה להתאחד יכֹולים אׁשר ,יתּבר חכמתֹו והיא ּומנּוסה, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבדּוקה

עם ּתהיה ּתמים נאמר ּוכבר נפלא. ּוביחּוד הּתֹורה, לּמּוד ידי ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָָעל

אֹומרים ויׁש ,אלקי עׂשה.(רמב"ן)ה' מצות ׁשהּוא ְְְֱֲִִֵֵֶֶַֹ

,éòéáø
éùéîçãéíúBà LøBé äzà øLà älàä íéBbä | ék¦´©¦´¨¥À¤£¤³©¨Æ¥´½̈

ïúð ïë àì äzàå eòîLé íéîñ÷-ìàå íéððrî-ìà¤§«Ÿ§¦¬§¤«Ÿ§¦−¦§¨®§©¾̈´Ÿ¥½¨¬©
éäìà ýåýé Eì:Eåèàéáðéçàî Eaøwîéðîk E §−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¨¦̧¦¦§§³¥«©¤̧Æ¨½Ÿ¦

éäìà ýåýé Eì íé÷é:ïerîLz åéìà Eæèìëk ¨¦¬§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥−̈¦§¨«§¸Ÿ
éäìà ýåýé írî zìàL-øLàìäwä íBéa áøça E £¤¨©¹§¨¥¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§Ÿ¥½§¬©¨−̈

ì óñà àì øîàìéäìà ýåýé ìB÷-úà rîL ¥®Ÿ´ŸŸ¥À¦§¸Ÿ©Æ¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈
àìå ãBò äàøà-àì úàfä äìãbä Làä-úàå§¤¨¥̧©§Ÿ¨¬©²Ÿ«Ÿ¤§¤¬−§¬Ÿ

:úeîàæé:eøac øLà eáéèéä éìà ýåýé øîàiå ¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥®̈¥¦−£¤¬¦¥«
çéézúðå EBîk íäéçà áøwî íäì íé÷à àéáð̈¦̧¨¦¬¨¤²¦¤¬¤£¥¤−¨®§¨«©¦³

:epeöà øLà-ìk úà íäéìà øaãå åéôa éøáã§¨©Æ§¦½§¦¤´£¥¤½¥−¨£¤¬£©¤«
èéøLà éøác-ìà òîLé-àì øLà Léàä äéäå§¨À̈¨¦Æ£¤³«Ÿ¦§©Æ¤§¨©½£¤¬

:Bnrî Løãà éëðà éîLa øaãéëøLà àéápä Cà §©¥−¦§¦®¨«Ÿ¦−¤§¬¥«¦«©´©¨¦¿£¤´
øaãì åéúéeö-àì øLà úà éîLa øác øaãì ãéæé̈¦Á§©¥̧¨¹̈¦§¦À¥´£¤³«Ÿ¦¦¦Æ§©¥½
àéápä úîe íéøçà íéäìà íLa øaãé øLàå©«£¤´§©¥½§¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥−©¨¦¬

:àeääàëøácä-úà òãð äëéà Eááìa øîàú éëå ©«§¦¬Ÿ©−¦§¨¤®¥¨Æ¥©´¤©¨½̈
:ýåýé Bøaã-àì øLàáëíLa àéápä øaãé øLà £¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈«£¤Á§©¥̧©¨¦¹§¥´

øLà øácä àeä àáé àìå øácä äéäé-àìå ýåýé§Ÿ̈À§Ÿ¦«§¤³©¨¨Æ§´Ÿ¨½Ÿ´©¨½̈£¤¬
øeâú àì àéápä Bøac ïBãæa ýåýé Bøaã-àì«Ÿ¦§−§Ÿ̈®§¨Æ¦§´©¨¦½¬Ÿ¨−

:epnîñèéàéäìà ýåýé úéøëé-ékíéBbä-úà E ¦¤«¦«©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤©¦½
éäìà ýåýé øLàízLøéå íöøà-úà Eì ïúð E £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−¤©§¨®¦«¦§¾̈

:íäézááe íäéørá záLéåáìécáz íéør LBìL §¨«©§¨¬§¨«¥¤−§¨«¥¤«¨¬¨¦−©§¦´
éäìà ýåýé øLà Eöøà CBúa CìEì ïúð E ¨®§´©§§½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−

:dzLøìâlLå Cøcä Eì ïéëzìeáb-úà zL §¦§¨«¨¦´§»©¤¼¤¼§¦©§¨Æ¤§´
éäìà ýåýé Eìéçðé øLà EöøàänL ñeðì äéäå E ©§§½£¤¬©§¦«§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¾̈¨¬−̈¨

:çöø-ìkãéçå änL ñeðé-øLà çöøä øác äæå ¨Ÿ¥«©§¤Æ§©´¨«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨¨®
Bì àðN-àì àeäå úrã-éìáa eärø-úà äké øLà£¤̧©¤³¤¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−

ìL ìîzî:íLäøriá eärø-úà àáé øLàå ¦§¬Ÿ¦§«Ÿ©«£¤Á¨¸Ÿ¤¥¥¬©©»©»
ìLðå õrä úøëì ïæøbá Bãé äçcðå íéör áèçì©§´Ÿ¥¦¼§¦§¨̧¨³©©§¤Æ¦§´Ÿ¨¥½§¨©³

öîe õrä-ïî ìæøaäñeðé àeä úîå eärø-úà à ©©§¤Æ¦¨¥½¨¨¬¤¥¥−¨¥®À¨²
:éçå älàä-íéørä úçà-ìàåícä ìàb ócøé-ït ¤©©¬¤«¨¦«¨¥−¤¨¨«¤¦§ŸÁŸ¥̧©¹̈

Cøcä äaøé-ék BâéOäå Bááì íçé ék çöøä éøçà©«£¥´¨«Ÿ¥À©¦´¥©»§¨¼§¦¦²¦«¦§¤¬©¤−¤
àeä àðN àì ék úåî-ètLî ïéà Bìå Lôð eäkäå§¦¨´®̈¤§Æ¥´¦§©½̈¤Â¦´Ÿ¥¬²

ìL ìBîzî Bì:íBLæøîàì Eeöî éëðà ïk-ìr −¦§¬¦§«©¥²¨«Ÿ¦¬§©§−¥®Ÿ
ìL:Cì ìécáz íéør Lçéäìà ýåýé áéçøé-íàåE ¨¬¨¦−©§¦¬¨«§¦©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

éúáàì òaLð øLàk Eìáb-úà-ìk-úà Eì ïúðå E ¤§ª´§½©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ¤¨
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éùéìùçéàéåì èáL-ìk íiåìä íéðäkì äéäé-àìŸÂ¦«§¤Â©«Ÿ£¦̧©«§¦¦¹¨¥¯¤¥¦²
Búìçðå ýåýé éMà ìàøNé-ír äìçðå ÷ìç¥¬¤§©«£−̈¦¦§¨¥®¦¥¯§Ÿ̈²§©«£¨−

:ïeìëàéáýåýé åéçà áø÷a Bl-äéäé-àì äìçðå «Ÿ¥«§©«£¨¬Ÿ¦«§¤−§¤´¤¤®̈§Ÿ̈Æ
:Bì-øac øLàk Búìçð àeäñâètLî äéäé äæå ´©«£¨½©«£¤−¦¤«§¤¿¦«§¤Á¦§©̧

øBL-íà çáfä éçáæ úàî írä úàî íéðäkä©«Ÿ£¦¹¥¥´¨À̈¥¥²«Ÿ§¥¬©¤−©¦´
:äáwäå íééçläå røfä ïäkì ïúðå äN-íà¦¤®§¨©Æ©Ÿ¥½©§¬Ÿ©§©§¨©−¦§©¥¨«

ãðâc úéLàøðàö æb úéLàøå Eøäöéå ELøéz EE ¥¦̧§¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À§¥¦²¥¬«Ÿ§−
:Bì-ïzzäéäìà ýåýé øça Bá ékéèáL-ìkî EE ¦¤«¦´À¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¨§¨¤®
ì ãîrì:íéîiä-ìk åéðáe àeä ýåýé-íLa úøLñ ©«£¸Ÿ§¨¥¯§¥«§Ÿ̈²¬¨−̈¨©¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(vx 'nr f ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

ּתפסיק זה. מּדר ּכל ׁשחלמּת. החלֹום ּדבר על ּכֹותב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּנ

ּפרטי ׁשּכל ׁשּבאנׁשים ּבּספרים, וכּמבאר ּבחלֹומֹות. מּנח ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻלהיֹות

מׁשמעּות יׁש לחלֹום ּגם הּנה והּמצוה, הּתֹורה ּפי על הם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָחּייהם

ּדּבּורים הרּבה להם ׁשּיׁש ּדֹורנּו, ּבאנׁשי ואּלּו לבּטלה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָואינֹו

הּנני לא. ותּו ּבלבד חלֹום רק זה הרי ּבטלֹות, ּומחׁשבֹות ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹּבטלים

חלֹומֹות. אֹודֹות לחׁשב עצמ את ּתכניס אל הּפעם: עֹוד ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַֹחֹוזר

éòéáøåéørL ãçàî éålä àáé-éëåìàøNé-ìkî E §¦«¨¸Ÿ©¥¦¹¥«©©³§¨¤¸Æ¦¨¦§¨¥½
íB÷nä-ìà BLôð úeà-ìëa àáe íL øb àeä-øLà£¤−¨´¨®¨Æ§¨©©´©§½¤©¨−

:ýåýé øçáé-øLàæåéäìà ýåýé íLa úøLå £¤¦§©¬§Ÿ̈«§¥¥¾§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ®̈
:ýåýé éðôì íL íéãîrä íiåìä åéçà-ìëkç÷ìç §¨¤¨Æ©«§¦¦½¨«Ÿ§¦¬−̈¦§¥¬§Ÿ̈«¥¬¤
úBáàä-ìr åéøkîî ãáì eìëàé ÷ìçk:ñèék §¥−¤Ÿ¥®§©¬¦§¨−̈©¨«¨«¦³
éäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà àa äzàCì ïúð E ©¨Æ¨´¤¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®

:íää íéBbä úárBúk úBNrì ãîìú-àìé-àì «Ÿ¦§©´©«£½§«£−Ÿ©¦¬¨¥««Ÿ
øéárî Eá àönéíéîñ÷ íñ÷ Làa Bzáe-Bða ¦¨¥´§½©«£¦¬§«¦−¨¥®Ÿ¥´§¨¦½

:óMëîe Lçðîe ïðBòîàéáBà ìàLå øáç øáçå §¥¬§©¥−§©¥«§Ÿ¥−¨®¤§Ÿ¥¬Æ
:íéúnä-ìà Løãå éðòcéåáé-ìk ýåýé úárBú-ék §¦§Ÿ¦½§Ÿ¥−¤©¥¦«¦«£©¬§Ÿ̈−¨

éäìà ýåýé älàä úárBzä ììâáe älà äNòE ´Ÿ¥¥®¤¦§©Æ©«¥´Ÿ¨¥½¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
éðtî íúBà LéøBî:Eâéýåýé ír äéäz íéîz ¦¬−̈¦¨¤«¨¦´¦«§¤½¦−§Ÿ̈¬

éäìà:E ¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ctw 'nr ai ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

הּיד חכמת ּדבר על ּכֹותב ּובֹו סגּלֹות ספר ראה אׁשר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכֹותב

יׁשנּה הרי סגּלֹות, ּבספר ּדוקא רצֹונֹו ואם זֹו, מּדר ּכל הּנה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻכּו'.

חכמה ּכן ּגם ויׁשנּה הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו והיא ּומנּוסה, ּבדּוקה ְְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָֻסגּלה

עּמּה להתאחד יכֹולים אׁשר ,יתּבר חכמתֹו והיא ּומנּוסה, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבדּוקה

עם ּתהיה ּתמים נאמר ּוכבר נפלא. ּוביחּוד הּתֹורה, לּמּוד ידי ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָָעל

אֹומרים ויׁש ,אלקי עׂשה.(רמב"ן)ה' מצות ׁשהּוא ְְְֱֲִִֵֵֶֶַֹ

,éòéáø
éùéîçãéíúBà LøBé äzà øLà älàä íéBbä | ék¦´©¦´¨¥À¤£¤³©¨Æ¥´½̈

ïúð ïë àì äzàå eòîLé íéîñ÷-ìàå íéððrî-ìà¤§«Ÿ§¦¬§¤«Ÿ§¦−¦§¨®§©¾̈´Ÿ¥½¨¬©
éäìà ýåýé Eì:Eåèàéáðéçàî Eaøwîéðîk E §−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¨¦̧¦¦§§³¥«©¤̧Æ¨½Ÿ¦

éäìà ýåýé Eì íé÷é:ïerîLz åéìà Eæèìëk ¨¦¬§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥−̈¦§¨«§¸Ÿ
éäìà ýåýé írî zìàL-øLàìäwä íBéa áøça E £¤¨©¹§¨¥¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§Ÿ¥½§¬©¨−̈

ì óñà àì øîàìéäìà ýåýé ìB÷-úà rîL ¥®Ÿ´ŸŸ¥À¦§¸Ÿ©Æ¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈
àìå ãBò äàøà-àì úàfä äìãbä Làä-úàå§¤¨¥̧©§Ÿ¨¬©²Ÿ«Ÿ¤§¤¬−§¬Ÿ

:úeîàæé:eøac øLà eáéèéä éìà ýåýé øîàiå ¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥®̈¥¦−£¤¬¦¥«
çéézúðå EBîk íäéçà áøwî íäì íé÷à àéáð̈¦̧¨¦¬¨¤²¦¤¬¤£¥¤−¨®§¨«©¦³

:epeöà øLà-ìk úà íäéìà øaãå åéôa éøáã§¨©Æ§¦½§¦¤´£¥¤½¥−¨£¤¬£©¤«
èéøLà éøác-ìà òîLé-àì øLà Léàä äéäå§¨À̈¨¦Æ£¤³«Ÿ¦§©Æ¤§¨©½£¤¬

:Bnrî Løãà éëðà éîLa øaãéëøLà àéápä Cà §©¥−¦§¦®¨«Ÿ¦−¤§¬¥«¦«©´©¨¦¿£¤´
øaãì åéúéeö-àì øLà úà éîLa øác øaãì ãéæé̈¦Á§©¥̧¨¹̈¦§¦À¥´£¤³«Ÿ¦¦¦Æ§©¥½
àéápä úîe íéøçà íéäìà íLa øaãé øLàå©«£¤´§©¥½§¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥−©¨¦¬

:àeääàëøácä-úà òãð äëéà Eááìa øîàú éëå ©«§¦¬Ÿ©−¦§¨¤®¥¨Æ¥©´¤©¨½̈
:ýåýé Bøaã-àì øLàáëíLa àéápä øaãé øLà £¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈«£¤Á§©¥̧©¨¦¹§¥´

øLà øácä àeä àáé àìå øácä äéäé-àìå ýåýé§Ÿ̈À§Ÿ¦«§¤³©¨¨Æ§´Ÿ¨½Ÿ´©¨½̈£¤¬
øeâú àì àéápä Bøac ïBãæa ýåýé Bøaã-àì«Ÿ¦§−§Ÿ̈®§¨Æ¦§´©¨¦½¬Ÿ¨−

:epnîñèéàéäìà ýåýé úéøëé-ékíéBbä-úà E ¦¤«¦«©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤©¦½
éäìà ýåýé øLàízLøéå íöøà-úà Eì ïúð E £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−¤©§¨®¦«¦§¾̈

:íäézááe íäéørá záLéåáìécáz íéør LBìL §¨«©§¨¬§¨«¥¤−§¨«¥¤«¨¬¨¦−©§¦´
éäìà ýåýé øLà Eöøà CBúa CìEì ïúð E ¨®§´©§§½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−

:dzLøìâlLå Cøcä Eì ïéëzìeáb-úà zL §¦§¨«¨¦´§»©¤¼¤¼§¦©§¨Æ¤§´
éäìà ýåýé Eìéçðé øLà EöøàänL ñeðì äéäå E ©§§½£¤¬©§¦«§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¾̈¨¬−̈¨

:çöø-ìkãéçå änL ñeðé-øLà çöøä øác äæå ¨Ÿ¥«©§¤Æ§©´¨«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨¨®
Bì àðN-àì àeäå úrã-éìáa eärø-úà äké øLà£¤̧©¤³¤¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−

ìL ìîzî:íLäøriá eärø-úà àáé øLàå ¦§¬Ÿ¦§«Ÿ©«£¤Á¨¸Ÿ¤¥¥¬©©»©»
ìLðå õrä úøëì ïæøbá Bãé äçcðå íéör áèçì©§´Ÿ¥¦¼§¦§¨̧¨³©©§¤Æ¦§´Ÿ¨¥½§¨©³

öîe õrä-ïî ìæøaäñeðé àeä úîå eärø-úà à ©©§¤Æ¦¨¥½¨¨¬¤¥¥−¨¥®À¨²
:éçå älàä-íéørä úçà-ìàåícä ìàb ócøé-ït ¤©©¬¤«¨¦«¨¥−¤¨¨«¤¦§ŸÁŸ¥̧©¹̈

Cøcä äaøé-ék BâéOäå Bááì íçé ék çöøä éøçà©«£¥´¨«Ÿ¥À©¦´¥©»§¨¼§¦¦²¦«¦§¤¬©¤−¤
àeä àðN àì ék úåî-ètLî ïéà Bìå Lôð eäkäå§¦¨´®̈¤§Æ¥´¦§©½̈¤Â¦´Ÿ¥¬²

ìL ìBîzî Bì:íBLæøîàì Eeöî éëðà ïk-ìr −¦§¬¦§«©¥²¨«Ÿ¦¬§©§−¥®Ÿ
ìL:Cì ìécáz íéør Lçéäìà ýåýé áéçøé-íàåE ¨¬¨¦−©§¦¬¨«§¦©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

éúáàì òaLð øLàk Eìáb-úà-ìk-úà Eì ïúðå E ¤§ª´§½©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ¤¨



iriayקנד ,iyiy - k - mihtey - xeaiva d`ixwl yneg

éúáàì úúì øac øLà õøàä:EèøîLú-ék ¨½̈¤£¤¬¦¤−¨¥¬©«£Ÿ¤«¦«¦§ŸÁ
Eeöî éëðà øLà dúNrì úàfä äåönä-ìk-úà¤¨©¦§¨̧©¹Ÿ©«£À̈£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»

éäìà ýåýé-úà äáäàì íBiäåéëøãa úëììå E ©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤¬¤¦§¨−̈
ìL ãBò Eì zôñéå íéîiä-ìkìMä ìr íéør LL ¨©¨¦®§¨«©§¨Æ§¬Æ¨´¨¦½©−©¨¬

:älàäéøLà Eöøà áø÷a é÷ð íc CôMé àìå ¨¥«¤§³Ÿ¦¨¥Æ©´¨¦½§¤´¤©§§½£¤Æ
éäìà ýåýééìr äéäå äìçð Eì ïúð E:íéîc Eô §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£®̈§¨¨¬¨¤−¨¦«

àéåéìr í÷å Bì áøàå eärøì àðN Léà äéäé-éëå§¦¦«§¤¬¦Æ¥´§¥¥½§¨³©Æ§¨´¨½̈
:ìàä íéørä úçà-ìà ñðå úîå Lôð eäkäå§¦¨¬¤−¤¨¥®§¾̈¤©©−¤«¨¦¬¨¥«

áéBúà eðúðå íMî Búà eç÷ìå Bøér éð÷æ eçìLå§¨«§Æ¦§¥´¦½§¨«§¬Ÿ−¦¨®§¨«§´ŸÀ
:úîå ícä ìàb ãéaâéðér ñBçú-àìEzøráe åéìr §©²Ÿ¥¬©−̈¨¥««Ÿ¨¬¥«§−¨®̈¦«©§¨¯

Cì áBèå ìàøNiî é÷pä-íã:ñ ©©¨¦²¦¦§¨¥−§¬¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(fiw 'nr c ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

ּבקּוי הּפנים, ּבצּורת הּיֹודעים אנׁשים קמיעֹות, ּדבר על ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָחֹוׁשב

וכּו'. וכּו' מלקֹות נֹותני עתידֹות, מּגידי הּכתב, ּובצּורת ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָהּידים

הּקּב"ה ׁשל ׁשליחּותֹו למּלאות קצּוב ימים מסּפר נּתן אחד ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹלכל

הרי ׁשּלֹו ׁשאינם ּבענינים ׁשּמבּלים ויֹום ׁשעה וכל דין, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבעלמא

את יעזב יׁשמע, לקֹולי ואם ׁשליחּותֹו. ּבמּלּוי חּסרֹון ּכן ּגם ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָֹזה

הּנ"ל. וכּו' והּקֹוסמים המנחׁשים העתידֹות מּגידי ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָּכל

éùéùãéíéðLàø eìáb øLà Erø ìeáb âéqú àì³Ÿ©¦Æ§´¥«£½£¤¬¨«§−¦«Ÿ¦®
éäìà ýåýé øLà õøàa ìçðz øLà Eúìçðaïúð E §©«£¨«§Æ£¤´¦§©½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬

:dzLøì Eìñåèïår-ìëì Léàa ãçà ãr íe÷é-àì §−§¦§¨««Ÿ¨Á¥̧¤¹̈§¦À§¨¨ŸÆ
éðL | ét-ìr àèçé øLà àèç-ìëa úàhç-ìëìe§¨©½̈§¨¥−§£¤´¤«¡¨®©¦´§¥´

ìL ét-ìr Bà íéãr:øác íe÷é íéãr-äLæèíe÷é-ék ¥¦À²©¦¬§¨«¥¦−¨¬¨¨«¦«¨¬
:äøñ Ba úBðrì Léàa ñîç-ãræé-éðL eãîrå ¥«¨−̈§¦®©«£¬−¨¨«§¨«§¯§¥

íéðäkä éðôì ýåýé éðôì áéøä íäì-øLà íéLðàä̈«£¨¦²£¤¨¤¬¨¦−¦§¥´§Ÿ̈®¦§¥³©«Ÿ£¦Æ
:íää íéîia eéäé øLà íéèôMäåçéeLøãå §©´Ÿ§¦½£¤¬¦«§−©¨¦¬¨¥«§¨«§¬

äðr ø÷L ãrä ø÷L-ãr äpäå áèéä íéèôMä©«Ÿ§¦−¥¥®§¦¥³¥«¤̧¤Æ¨¥½¤−¤¨¨¬
:åéçàáèéåéçàì úBNrì íîæ øLàk Bì íúéNrå §¨¦«©«£¦´¤½©«£¤¬¨©−©«£´§¨¦®

:Eaøwî òøä zøráeëeàøéå eòîLé íéøàLpäå ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«§©¦§¨¦−¦§§´§¦¨®
:Eaø÷a äfä òøä øáck ãBò úBNrì eôñé-àìå§«ŸŸ¦̧©«£¹À©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«

àëðér ñBçú àìåãé ïLa ïL ïéra ïér Lôða Lôð E §¬Ÿ¨−¥¤®¤´¤§¤À¤©³¦§©̧¦Æ¥´§¥½¨¬
:ìâøa ìâø ãéañëà-ìr äîçìnì àöú-ék §−̈¤¬¤§¨«¤¦«¥¥̧©¦§¨¹̈©

íäî àøéú àì Enî áø ír áëøå ñeñ úéàøå Eáéà«Ÿ§¤À§¨¦¹¨³¨¤̧¤Æ©µ©´¦§½¬Ÿ¦−̈¥¤®
éäìà ýåýé-ékíéøöî õøàî Eìrnä Cnr E:áäéäå ¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈©©«©§−¥¤¬¤¦§¨«¦§¨¾̈

:írä-ìà øaãå ïäkä Lbðå äîçìnä-ìà íëáø÷k§¨«¨§¤−¤©¦§¨®̈§¦©¬©Ÿ¥−§¦¤¬¤¨¨«

âíBiä íéáø÷ ízà ìàøNé òîL íäìà øîàå§¨©³£¥¤Æ§©´¦§¨¥½©¤̧§¥¦¬©²
eàøéz-ìà íëááì Cøé-ìà íëéáéà-ìr äîçìnì©¦§¨−̈©«Ÿ§¥¤®©¥©´§©§¤À©¦«§¯

:íäéðtî eöørz-ìàå eætçz-ìàåãýåýé ék §©©§§²§©©«©§−¦§¥¤«¦µ§Ÿ̈´
íëéáéà-ír íëì íçläì íënr Cìää íëéäìà¡«Ÿ¥¤½©«Ÿ¥−¦¨¤®§¦¨¥¬¨¤²¦«Ÿ§¥¤−

:íëúà réLBäìäøîàì írä-ìà íéøèMä eøaãå §¦¬©¤§¤«§¦§´©«Ÿ§¦»¤¨¨´¥Ÿ¼
Cìé Bëðç àìå Lãç-úéá äða øLà Léàä-éî¦«¨¦º£¤̧¨¨³©«¦¨¨Æ§´Ÿ£¨½¥¥−
:epëðçé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì áLéå§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−©§§¤«

åáLéå Cìé Bìlç àìå íøk òèð øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¨©¬¤̧¤Æ§´Ÿ¦§½¥¥−§¨´Ÿ
:epìlçé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−§©§¤«

æáLéå Cìé dç÷ì àìå äMà Nøà øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¥©³¦¨Æ§´Ÿ§¨½̈¥¥−§¨´Ÿ
:äpçwé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−¦¨¤«¨

çLéàä-éî eøîàå írä-ìà øaãì íéøèMä eôñéå§¨«§´©«Ÿ§¦»§©¥´¤¨¨¼§¨«§À¦«¨¦³
áLéå Cìé áálä Cøå àøiäñné àìå Búéáì ©¨¥Æ§©´©¥½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®§¬Ÿ¦©²

:Bááìk åéçà ááì-úàèíéøèMä úlëk äéäå ¤§©¬¤−̈¦§¨«§¨¨²§©¬Ÿ©«Ÿ§¦−
a úBàáö éøN eã÷ôe írä-ìà øaãì:írä Làøñ §©¥´¤¨®̈¨«§²¨¥¬§¨−§¬Ÿ¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn 285 'nr cl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

מּלׁשֹון (ּגם ּתֹורה אמרה מארעֹות. לתאריכי ּפרּוׁש – ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָֹלׁשאלתּה

(ּבלׁשֹון עֹוׂשה הּׁשם ּובוּדאי .אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהֹוראה):

על ּפרּוׁש חּפּוׂש זמן לבזּבז ּכדאי ולא ּבעּתֹו. יפה הּכל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹהּכתּוב)

מצֹותיה. וקּיּום הּיהדּות להפצת רק אם ּכי ְְֲֲִִִִֶַַַַַַַָָהּנ"ל,

éòéáùéäéìà úàø÷å äéìr íçläì øér-ìà áø÷ú-ék¦«¦§©´¤¦½§¦¨¥−¨¤®¨§¨¨¬¨¥¤−¨
ì:íBìLàéðrz íBìL-íà äéäåäéäå Cì äçúôe E §¨«§¨¨Æ¦¨´©«©§½¨«§−̈®̈§¨º̈

:Eeãárå ñîì Eì eéäé dá-àöîpä írä-ìkáé-íàå ¨¨¨´©¦§¨À̈¦«§¬§²¨©−©«£¨«§¦
zøöå äîçìî Enr äúNrå Cnr íéìLú àì³Ÿ©§¦Æ¦½̈§¨«§¨¬¦§−¦§¨¨®§©§−̈

:äéìrâééäìà ýåýé dðúðe-ìk-úà úékäå Eãéa E ¨¤«¨§¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¦¦¨¬¤¨
:áøç-éôì døeëæãéìëå äîäaäå óhäå íéLpä ÷ø §−̈§¦¨«¤©´Â©¨¦Â§©©̧§©§¥¹̈§ŸÁ

zìëàå Cì æáz dììL-ìk øérá äéäé øLà£¤̧¦«§¤¬¨¦²¨§¨−̈¨´Ÿ®̈§¨«©§¨Æ
éáéà ììL-úàéäìà ýåýé ïúð øLà E:Cì Eåèïk ¤§©´«Ÿ§¤½£¤¬¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«¥³

øLà ãàî Enî ú÷çøä íéørä-ìëì äNrz©«£¤Æ§¨¤´¨¦½¨«§Ÿ¬Ÿ¦§−§®Ÿ£¤²
:äpä älàä-íéBbä éørî-àìæèíénrä éørî ÷ø Ÿ¥«¨¥¬©¦«¨¥−¤¥«¨©À¥«¨¥³¨«©¦Æ

éäìà ýåýé øLà älàääiçú àì äìçð Eì ïúð E ¨¥½¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£®̈¬Ÿ§©¤−
:äîLð-ìkæééøîàäå ézçä íîéøçz íøçä-ék ¨§¨¨«¦©«£¥´©«£¦¥À©«¦¦³§¨«¡Ÿ¦Æ

ýåýé Eeö øLàk éñeáéäå éeçä éføtäå éðrðkä©§©«£¦´§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬
éäìà:EçéúBNrì íëúà eãnìé-àì øLà ïrîì ¡Ÿ¤«§©À©£¤̧«Ÿ§©§³¤§¤Æ©«£½

íúàèçå íäéäìàì eNr øLà íúárBz ìëk§ŸÆ«£Ÿ½̈£¤¬¨−¥«Ÿ¥¤®©«£¨¤−

xihtn - `k - mihtey - xeaiva d`ixwl yneg

:íëéäìà ýåýéìñèéíéaø íéîé øér-ìà øeöú-ék ©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«¦«¨´¤¦Á¨¦̧©¦¹
r-úà úéçLú-àì dNôúì äéìr íçläìdö §¦¨¥¯¨¤´¨§¨§À̈«Ÿ©§¦³¤¥¨Æ

úøëú àì Búàå ìëàú epnî ék ïæøb åéìr çcðì¦§³Ÿ©¨¨Æ©§¤½¦µ¦¤´Ÿ¥½§Ÿ−´Ÿ¦§®Ÿ
éðtî àáì äãOä õr íãàä ék:øBöna Eëõr ÷ø ¦³¨«¨¨Æ¥´©¨¤½¨¬Ÿ¦¨¤−©¨«©º¥´

úéçLú Búà àeä ìëàî õr-àì ék òãz-øLà£¤¥©À¦´Ÿ¥³©«£¨Æ½Ÿ¬©§¦−
Enr äNò àåä-øLà øérä-ìr øBöî úéðáe zøëå§¨®̈¨¨¦´¨¨À©¨¦Æ£¤¦ÆŸ¨¯¦§²

:dzãø ãr äîçìîôàëàììç àöné-ék ¦§¨−̈©¬¦§¨«¦«¦¨¥´¨À̈
éäìà ýåýé øLà äîãàaìôð dzLøì Eì ïúð E ©«£¨¨Æ£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥³§Æ§¦§½̈Ÿ¥−
:eäkä éî òãBð àì äãOaáéð÷æ eàöéåéèôLå EE ©¨¤®¬Ÿ©−¦¬¦¨«§¨«§¬§¥¤−§«Ÿ§¤®

:ììçä úáéáñ øLà íéørä-ìà eããîeâäéäå ¨«§Æ¤¤´¨¦½£¤−§¦¬Ÿ¤«¨¨«§¨¨´
àåää øérä éð÷æ eç÷ìå ììçä-ìà äáøwä øérä̈¦½©§Ÿ−̈¤¤«¨¨®§¨«§¿¦§¥Á¨¦̧©¦¹
äëLî-àì øLà da ãar-àì øLà ø÷a úìâr¤§©´¨À̈£¤³«Ÿª©Æ½̈£¤¬Ÿ¨«§−̈

:ìraãäìârä-úà àåää øérä éð÷æ eãøBäå §«Ÿ§¦¿¦§¥Á¨¦̧©¦³¤¨«¤§¨Æ
røfé àìå Ba ãáré-àì øLà ïúéà ìçð-ìà¤©´©¥½̈£¤²Ÿ¥«¨¥¬−§¬Ÿ¦¨¥®©

:ìçpa äìârä-úà íL-eôøråäéða íéðäkä eLbðå §¨«§¨¬¤¨«¤§−̈©¨«©§¦§´©«Ÿ£¦»§¥´
éäìà ýåýé øça íá ék éåìì EíLa Cøáìe BúøL ¥¦¼¦´À̈¨©º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨´§½§¨¥−§¥´

:òâð-ìëå áéø-ìk äéäé íäét-ìrå ýåýéåéð÷æ ìëå §Ÿ̈®§©¦¤¬¦«§¤−¨¦¬§¨¨«©§ÀŸ¦§¥Æ
íäéãé-úà eöçøé ììçä-ìà íéáøwä àåää øérä̈¦´©¦½©§Ÿ¦−¤¤«¨®̈¦§£Æ¤§¥¤½

:ìçpá äôeørä äìârä-ìræàì eðéãé eøîàå eðrå ©¨«¤§−̈¨«£¨¬©¨«©§¨−§¨«§®¨¥À³Ÿ
áéúëäëôùéø÷:eàø àì eðéðérå äfä ícä-úà eëôL Æ¨«§Æ¤©¨´©¤½§¥¥−¬Ÿ¨«

çåýé úéãt-øLà ìàøNé Enrì øtkïzz-ìàå ý ©¥Á§©§Æ¦§¨¥³£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½§©¦¥Æ

:ícä íäì øtkðå ìàøNé Enr áø÷a é÷ð íć̈¨¦½§¤−¤©§´¦§¨¥®§¦©¥¬¨¤−©¨«
èøLiä äNrú-ék Eaøwî é÷pä ícä øráz äzàå§©À̈§©¥²©¨¬©¨¦−¦¦§¤®¦©«£¤¬©¨−̈

:ýåýé éðéraqqq §¥¥¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn 303 'nr hl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

ּתמים נאמר הרי ּפלֹוני. אצל עתידֹות הלׁשאֹול – ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָלׁשאלתֹו

חלק ערּו ּבׁשלחן והּובא ,אלקי ה' עם Úc‰ּתהיה ‰¯BÈ ְְְְֱִִֵֶֶֶָָָֹֻ∆≈»

ֲַָָלהלכה.

. . ּבגֹורלֹות ולא ּבכֹוכבים ּבחֹוזים ׁשֹואלין אין קעט: ְְְְֲִִִִֵָָָֹ[סימן

.[אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים ׁשּנאמר ְֱֱִִִִֶֶֶֶַָֹמּׁשּום

øéèôîæàì eðéãé eøîàå eðråáéúëäëôùéø÷eëôL §¨−§¨«§®¨¥À³ŸÆ¨«§Æ
:eàø àì eðéðérå äfä ícä-úàçEnrì øtk ¤©¨´©¤½§¥¥−¬Ÿ¨«©¥Á§©§Æ

áø÷a é÷ð íc ïzz-ìàå ýåýé úéãt-øLà ìàøNé¦§¨¥³£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½§©¦¥Æ¨´¨¦½§¤−¤
:ícä íäì øtkðå ìàøNé Enrèøráz äzàå ©§´¦§¨¥®§¦©¥¬¨¤−©¨«§©À̈§©¥²

:ýåýé éðéra øLiä äNrú-ék Eaøwî é÷pä ícä©¨¬©¨¦−¦¦§¤®¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«
qqq
ã ycew zegiyn zecewp ã(fvw 'nr hi ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

הּׁשּייכים ענינים ּדבר על האריכּות ּבמכּתבֹו קראתי ְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָָָָּבתּמהֹון

ּתֹורה לתלמּוד יקּדיׁש זה ּוזמן אּלּו. חקירֹות מּכל ּוכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָלרֹופא.

ׁשּכתּוב מה ּפי על הנהגה ּומּתֹו והחסידּות, הּנגלה ׁשמים ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָּביראת

ÌÈÓz.אלקי ה' עם ּתהיה »ƒְֱִִֶֶֹ

.ïîéñ à"åìñ ,íé÷åñô æ"ö

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily



קנה xihtn - `k - mihtey - xeaiva d`ixwl yneg

:íëéäìà ýåýéìñèéíéaø íéîé øér-ìà øeöú-ék ©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«¦«¨´¤¦Á¨¦̧©¦¹
r-úà úéçLú-àì dNôúì äéìr íçläìdö §¦¨¥¯¨¤´¨§¨§À̈«Ÿ©§¦³¤¥¨Æ

úøëú àì Búàå ìëàú epnî ék ïæøb åéìr çcðì¦§³Ÿ©¨¨Æ©§¤½¦µ¦¤´Ÿ¥½§Ÿ−´Ÿ¦§®Ÿ
éðtî àáì äãOä õr íãàä ék:øBöna Eëõr ÷ø ¦³¨«¨¨Æ¥´©¨¤½¨¬Ÿ¦¨¤−©¨«©º¥´

úéçLú Búà àeä ìëàî õr-àì ék òãz-øLà£¤¥©À¦´Ÿ¥³©«£¨Æ½Ÿ¬©§¦−
Enr äNò àåä-øLà øérä-ìr øBöî úéðáe zøëå§¨®̈¨¨¦´¨¨À©¨¦Æ£¤¦ÆŸ¨¯¦§²

:dzãø ãr äîçìîôàëàììç àöné-ék ¦§¨−̈©¬¦§¨«¦«¦¨¥´¨À̈
éäìà ýåýé øLà äîãàaìôð dzLøì Eì ïúð E ©«£¨¨Æ£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥³§Æ§¦§½̈Ÿ¥−
:eäkä éî òãBð àì äãOaáéð÷æ eàöéåéèôLå EE ©¨¤®¬Ÿ©−¦¬¦¨«§¨«§¬§¥¤−§«Ÿ§¤®

:ììçä úáéáñ øLà íéørä-ìà eããîeâäéäå ¨«§Æ¤¤´¨¦½£¤−§¦¬Ÿ¤«¨¨«§¨¨´
àåää øérä éð÷æ eç÷ìå ììçä-ìà äáøwä øérä̈¦½©§Ÿ−̈¤¤«¨¨®§¨«§¿¦§¥Á¨¦̧©¦¹
äëLî-àì øLà da ãar-àì øLà ø÷a úìâr¤§©´¨À̈£¤³«Ÿª©Æ½̈£¤¬Ÿ¨«§−̈

:ìraãäìârä-úà àåää øérä éð÷æ eãøBäå §«Ÿ§¦¿¦§¥Á¨¦̧©¦³¤¨«¤§¨Æ
røfé àìå Ba ãáré-àì øLà ïúéà ìçð-ìà¤©´©¥½̈£¤²Ÿ¥«¨¥¬−§¬Ÿ¦¨¥®©

:ìçpa äìârä-úà íL-eôøråäéða íéðäkä eLbðå §¨«§¨¬¤¨«¤§−̈©¨«©§¦§´©«Ÿ£¦»§¥´
éäìà ýåýé øça íá ék éåìì EíLa Cøáìe BúøL ¥¦¼¦´À̈¨©º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨´§½§¨¥−§¥´

:òâð-ìëå áéø-ìk äéäé íäét-ìrå ýåýéåéð÷æ ìëå §Ÿ̈®§©¦¤¬¦«§¤−¨¦¬§¨¨«©§ÀŸ¦§¥Æ
íäéãé-úà eöçøé ììçä-ìà íéáøwä àåää øérä̈¦´©¦½©§Ÿ¦−¤¤«¨®̈¦§£Æ¤§¥¤½

:ìçpá äôeørä äìârä-ìræàì eðéãé eøîàå eðrå ©¨«¤§−̈¨«£¨¬©¨«©§¨−§¨«§®¨¥À³Ÿ
áéúëäëôùéø÷:eàø àì eðéðérå äfä ícä-úà eëôL Æ¨«§Æ¤©¨´©¤½§¥¥−¬Ÿ¨«

çåýé úéãt-øLà ìàøNé Enrì øtkïzz-ìàå ý ©¥Á§©§Æ¦§¨¥³£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½§©¦¥Æ

:ícä íäì øtkðå ìàøNé Enr áø÷a é÷ð íć̈¨¦½§¤−¤©§´¦§¨¥®§¦©¥¬¨¤−©¨«
èøLiä äNrú-ék Eaøwî é÷pä ícä øráz äzàå§©À̈§©¥²©¨¬©¨¦−¦¦§¤®¦©«£¤¬©¨−̈

:ýåýé éðéraqqq §¥¥¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn 303 'nr hl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

ּתמים נאמר הרי ּפלֹוני. אצל עתידֹות הלׁשאֹול – ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָלׁשאלתֹו

חלק ערּו ּבׁשלחן והּובא ,אלקי ה' עם Úc‰ּתהיה ‰¯BÈ ְְְְֱִִֵֶֶֶָָָֹֻ∆≈»

ֲַָָלהלכה.

. . ּבגֹורלֹות ולא ּבכֹוכבים ּבחֹוזים ׁשֹואלין אין קעט: ְְְְֲִִִִֵָָָֹ[סימן

.[אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים ׁשּנאמר ְֱֱִִִִֶֶֶֶַָֹמּׁשּום

øéèôîæàì eðéãé eøîàå eðråáéúëäëôùéø÷eëôL §¨−§¨«§®¨¥À³ŸÆ¨«§Æ
:eàø àì eðéðérå äfä ícä-úàçEnrì øtk ¤©¨´©¤½§¥¥−¬Ÿ¨«©¥Á§©§Æ

áø÷a é÷ð íc ïzz-ìàå ýåýé úéãt-øLà ìàøNé¦§¨¥³£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½§©¦¥Æ¨´¨¦½§¤−¤
:ícä íäì øtkðå ìàøNé Enrèøráz äzàå ©§´¦§¨¥®§¦©¥¬¨¤−©¨«§©À̈§©¥²

:ýåýé éðéra øLiä äNrú-ék Eaøwî é÷pä ícä©¨¬©¨¦−¦¦§¤®¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«
qqq
ã ycew zegiyn zecewp ã(fvw 'nr hi ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

הּׁשּייכים ענינים ּדבר על האריכּות ּבמכּתבֹו קראתי ְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָָָָּבתּמהֹון

ּתֹורה לתלמּוד יקּדיׁש זה ּוזמן אּלּו. חקירֹות מּכל ּוכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָלרֹופא.

ׁשּכתּוב מה ּפי על הנהגה ּומּתֹו והחסידּות, הּנגלה ׁשמים ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָּביראת

ÌÈÓz.אלקי ה' עם ּתהיה »ƒְֱִִֶֶֹ

.ïîéñ à"åìñ ,íé÷åñô æ"ö

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily



קנו
daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì íéèôåù úùøôì úøèôäáð-àð ÷øô äéòùéá

àðáé:ïúpé øéöç íãà-ïaîe úeîé LBðàî éàøézå zà-éî íëîçðî àeä éëðà éëðà̈«Ÿ¦¯¨«Ÿ¦²−§©«¤§¤®¦©³§©¦«§¦Æ¥«¡´¨½¦¤¨−̈¨¦¬¦¨¥«
âé÷éönä úîç éðtî íBiä-ìk ãéîz ãçôzå õøà ãñéå íéîL äèBð ENò ýåýé çkLzå©¦§©º§Ÿ̈´Ÿ¤À¤´¨©»¦»§Ÿ¥´¼̈¤¼©§©¥̧¨¦¹¨©À¦§¥Æ£©´©¥¦½
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éôa éøácéúéqk éãé ìöáe E:äzà-énr ïBiöì øîàìå õøà ãñéìå íéîL rèðì E §¨©Æ§¦½§¥¬¨¦−¦¦¦®¦§³Ÿ©¨©̧¦Æ§¦´Ÿ½̈¤§¥¬Ÿ§¦−©¦¨«¨

æéúra÷-úà Búîç ñBk-úà ýåýé ãiî úéúL øLà íìLeøé éîe÷ éøøBrúä éøøBrúä¦§«§¦´¦§«§¦Àµ¦§´¨©½¦£¤¬¨¦²¦©¬§Ÿ̈−¤´£¨®¤ª©¹©
:úéöî úéúL äìrøzä ñBkçédãéa ÷éæçî ïéàå äãìé íéða-ìkî dì ìäðî-ïéà ¯©©§¥¨²¨¦−¨¦¥«§©¥´½̈¦¨¨¦−¨¨®̈§¥³©«£¦Æ§¨½̈

:äìcb íéða-ìkîèééúàø÷ äpä íézLéî áøçäå árøäå øáMäå ãMä Cì ãeðé éî C ¦¨¨¦−¦¥«¨§©³¦¥̧¨Æ«Ÿ§Ÿ©½¦¦−¨´¨®©¯Ÿ§©¤²¤§¨«¨¨¬§©¤−¤¦¬
:Cîçðàëéðaúørb ýåýé-úîç íéàìîä øîëî àBúk úBöeç-ìk Làøa eáëL eôlr C £©«£¥«¨©¹¦ª§¬¨«§²§¬Ÿ¨−§´¦§¨®©«§¥¦¬£©§Ÿ̈−©«£©¬
éäìà:Càë:ïéiî àìå úøëLe äiðr úàæ àð-érîL ïëìáëéðãà øîà-äkéäìàå ýåýé CC ¡Ÿ¨«¦¨¥²¦§¦¨¬−Ÿ£¦¨®§ª©−§¬Ÿ¦¨«¦«Ÿ¨©º£Ÿ©¦́§Ÿ̈À¥«Ÿ©̧¦Æ

k úra÷-úà äìrøzä ñBk-úà Cãiî ézç÷ì äpä Bnr áéøééôéñBú-àì éúîç ñB ¨¦´©½¦¥¬¨©²§¦¦¨¥−¤´©©§¥¨®¤ª©̧©Æ´£¨¦½«Ÿ¦¬¦
ì:ãBr dúBzLâëéâBî-ãéa äézîNåõøàë éîéNzå äøárðå éçL CLôðì eøîà-øLà C ¦§¨−«§©§¦̧¨Æ§©©½¦£¤¨«§¬§©§¥−§¦´§©«£®Ÿ̈©¨¦³¦¨¨̧¤Æ

:íéøárì õeçëå CåbáðàíìLeøé Czøàôú éãâa | éLáì ïBiö Cfr éLáì éøeò éøer ¥¥½§©−©«Ÿ§¦««¦¬¦²¦§¦¬ª¥−¦®¦§¦´¦§¥´¦§©§¥À§«¨©Æ¦Æ
éñBé àì ék Lãwä øér:àîèå ìør ãBò Cá-àáé óáíéìLeøé éáL éîe÷ øôrî éørðúä ¦´©½Ÿ¤¦´¬Ÿ¦²¨«Ÿ¨¬−¨¥¬§¨¥«¦§©«£¦¯¥«¨¨²¬¦§¦−§«¨¨®¦

:ïBiö-úa äiáL Cøàeö éøñBî éçztúäâóñëá àìå ízøkîð ípç ýåýé øîà äë-éë ¦§©§¦Æ«§¥´©¨¥½§¦−̈©¦«¦ŸÆ¨©´§Ÿ̈½¦¨−¦§©§¤®§¬Ÿ§¤−¤
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:õàpî éîL íBiä-ìkå:éðpä øaãîä àeä-éðà-ék àeää íBia ïëì éîL énr òãé ïëì ¨©−§¦¬¦Ÿ¨«¨¥²¥©¬©¦−§¦®¨¥Æ©´©½¦«£¦¬©«§©¥−¦¥«¦
æïBiöì øîà äreLé réîLî áBè øOáî íBìL réîLî øOáî éìâø íéøää-ìr eåàp-äî©¨¸©¤«¨¦¹©§¥´§©¥À©§¦¯©¨²§©¥¬−©§¦´©§¨®Ÿ¥¬§¦−

éäìà Cìî:Cçéôö ìB÷:ïBiö ýåýé áeLa eàøé ïéra ïér ék eðpøé åcçé ìB÷ eàNð Cèeçöt ¨©¬¡Ÿ¨«¦¬Ÿ©²¦¨¬§−©§¨´§©¥®¦´©³¦§©̧¦Æ¦§½§¬§Ÿ̈−¦«¦§³

:íéìLeøé ìàb Bnr ýåýé íçð-ék íéìLeøé úBáøç åcçé eðpøéBLã÷ rBøæ-úà ýåýé óOç ©§Æ©§½̈¨§−§«¨¨®¦¦«¦©³§Ÿ̈Æ©½¨©−§«¨¨«¦¨©³§Ÿ̈Æ¤§´©¨§½
:eðéýìû úreLé úà õøà-éñôà-ìk eàøå íéBbä-ìk éðérìàéàîè íMî eàö eøeñ eøeñ §¥¥−¨©¦®§¨Æ¨©§¥½̈¤¥−§©¬¡Ÿ¥«³¸Æ§´¦½̈¨¥−

:ýåýé éìk éàNð eøaä dëBzî eàö eòbz-ìàáéïeëìú àì äñeðîáe eàöz ïBætçá àì ék ©¦¨®§´¦½̈¦¾̈«Ÿ§¥−§¥¬§Ÿ̈«¦´³Ÿ§¦¨Æ¥¥½¦§−̈´Ÿ¥«¥®
:ìàøNé éýìû íëôqàîe ýåýé íëéðôì Cìä-ék¦«Ÿ¥³¦§¥¤Æ§Ÿ̈½§©¦§¤−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



קנז
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:ýåýé éìk éàNð eøaä dëBzî eàö eòbz-ìàáéïeëìú àì äñeðîáe eàöz ïBætçá àì ék ©¦¨®§´¦½̈¦¾̈«Ÿ§¥−§¥¬§Ÿ̈«¦´³Ÿ§¦¨Æ¥¥½¦§−̈´Ÿ¥«¥®
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥
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éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
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:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc oileg(ycew zay meil)

e ,xaerd aex z`ivia jk xg`déîòèì äaø ,LBã÷ øîà äaø- ©¨¨©¨©¨§©§¥
ezhiyløîàceaex z`ivi zryayàaäìe ïàkî`edLBã÷`le §¨©¦¨§©¨¨

legzy jixv oi`e ,jk xg`y aexa dyecwd legl dlekie ,rxtnl
,dligza cin dyecwd÷éôð íçø Cøc àaeøåipy] xaerd aexe - §¨¤¤¤¤¨¦

.dxekaa yecw okl ,mgxd jxc `vi [mipexg`d miyily
:`xnbd zx`anàëéøöeipya ewlgpy eprinydl `xnbd dkixv - §¦¨

meyn ,el` mixwnàäa ïðéòîLà éàc,cala [ixkpl xkna] dfa - §¦©§§¦¨§¨
c xne` iziidøîà÷ àäaxingd dfa `weec ±àðeä áøxnel §¨¨¨©©¨

,yecw rxtnlyàìe÷ìc íeMî,yecw `adle o`kn xn`p m`y - ¦¦§¨
,yecw `ed rxtnly xingd `ped ax okl ,yecw epi`y `lew df ixd

Cäa ìáà,otec jxc yily `viy df oecipa ±àøîeçìc`edy - £¨§©¦§§¨
`edy oicd didi ok ici lry ,yecw `adle o`kn xn`p m` `xneg

,yecwdéì éãBî àîéà`ped ax dceny xne` iziid -,äaøì ¥¨¥¥§©¨
`ped axy eprinydl jixv okl ,xingdl ick yecw `adle o`kny
`vei eay otec jxc yily `vi ly dxwna s` yecw rxtnl xaeq

.yecw epi`y `lewl oicd
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המשך ביאור למס' חולין ליום שבת קודש עמ' ב



לוח זמנים לשבוע פרשת שופטים בערים שונות בעולם קנח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:116:148:528:539:249:2510:3010:3019:1319:0519:3719:3018:4719:39באר שבע  )ק(

6:086:128:518:529:239:2410:2910:2919:1419:0619:3919:3118:3719:40חיפה )ק( 

6:076:118:508:519:219:2210:2810:2819:1319:0619:3819:3018:2719:38ירושלים )ק( 

6:116:158:528:539:249:2510:3010:3019:1319:0519:3819:3018:4719:40תל אביב )ק(

6:026:108:558:589:279:3010:3610:3819:4919:3720:1920:0719:2120:21אוסטריה וינה )ק(

6:456:378:598:549:329:2610:2810:2417:5818:0318:2418:2917:4518:39אוסטרליה מלבורן )ח(

6:096:168:599:029:319:3410:4010:4119:4719:3620:1720:0519:2020:09אוקראינה אודסה )ק(

5:485:568:408:439:129:1510:2210:2319:3319:2120:0419:5219:0519:56אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

6:116:209:049:079:369:4010:4610:4820:0119:4820:3320:2019:3320:24אוק. ז׳יטומיר )ק(

6:026:118:569:009:289:3210:3810:4019:5519:4220:2720:1419:2720:18אוקראינה קייב )ק(

5:375:458:298:329:019:0410:1110:1219:2219:1019:5319:4018:5419:44אוקראינה דונייצק )ק(

6:366:439:269:299:5810:0111:0711:0820:1220:0120:4120:3019:4520:44איטליה מילאנו )ק(

6:046:038:388:369:089:0610:1010:0818:2618:2418:4718:4518:0618:49אקוואדור קיטו )ח(

7:167:089:319:2610:039:5811:0110:5718:3418:3818:5919:0318:2019:14ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:118:0110:2610:2010:5610:5111:5311:4919:2219:2819:4919:5519:0919:59ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:296:349:139:159:469:4810:5310:5419:4619:3720:1320:0319:2020:07ארה״ב בולטימור )ק(

6:156:219:029:049:349:3610:4210:4219:3919:2920:0619:5619:1320:07ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:166:229:029:049:349:3610:4210:4319:3819:2820:0519:5519:1220:07ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:496:559:379:4010:0910:1111:1711:1820:1720:0720:4520:3519:5120:46ארה״ב דטרויט )ק(

6:536:579:349:3410:0610:0711:1111:1119:5119:4420:1520:0819:2720:18ארה״ב היוסטן )ק(

6:206:249:039:049:359:3610:4110:4119:2819:2019:5319:4519:0319:54ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:576:599:359:3510:0710:0811:1211:1219:4719:4120:1020:0419:2420:13ארה״ב מיאמי )ק(

6:126:188:578:599:309:3210:3810:3819:3319:2420:0119:5119:0720:04ארה״ב ניו הייבן )ק(

6:076:138:568:589:279:2910:3510:3619:3619:2620:0319:5319:0920:04ארה״ב שיקאגו )ק(

6:336:289:028:599:319:2810:3210:2918:3518:3618:5718:5718:1819:01בוליביה לה פאס )ח(

6:466:559:409:4410:1210:1611:2311:2520:4020:2721:1320:5920:1121:16בלגיה אנטוורפן )ק(

6:466:559:419:4410:1310:1611:2311:2520:4120:2821:1321:0020:1221:16בלגיה בריסל )ק(

5:516:028:508:549:229:2610:3310:3620:0319:4820:3820:2319:3220:27בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:176:118:398:359:109:0710:0910:0617:5918:0118:2218:2417:4318:30ברזיל ס. פאולו )ח(

6:025:578:258:218:568:539:569:5217:4617:4818:0918:1017:3018:17ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

6:026:128:589:029:299:3310:4010:4220:0019:4720:3320:1919:3120:35בריטניה לונדון )ק(

6:076:179:049:099:369:4110:4710:5020:1219:5820:4720:3219:4220:50בריטניה מנצ׳סטר )ק(

6:076:179:039:079:359:3910:4610:4820:0719:5420:4120:2719:3820:31גרמניה ברלין )ק(

6:296:389:249:289:559:5911:0611:0720:2320:1020:5520:4219:5420:46גרמניה פרנקפורט )ק(

6:186:128:418:379:129:0810:1110:0818:0018:0318:2318:2617:4418:30דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:216:228:568:559:289:2810:3210:3118:5918:5419:2119:1618:3719:20הודו בומביי )ח(

6:156:178:528:519:249:2310:2810:2718:5618:5119:1819:1318:3419:17הודו פונה )ח(

5:536:018:458:489:179:2010:2610:2819:3619:2420:0619:5419:0819:58הונגריה בודפשט )ק(

6:246:309:109:129:429:4410:5010:5119:4719:3720:1420:0419:2020:08טורקיה איסטנבול )ק(

6:486:539:339:3410:0510:0711:1211:1320:0419:5520:3020:2119:3920:25יוון אתונה )ק(

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

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162)קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn)

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

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¤



קנט לוח זמנים לשבוע פרשת שופטים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:166:249:069:099:399:4210:4810:4919:5519:4320:2520:1319:2720:17מולדובה קישינב )ק(

7:137:149:539:5310:2310:2311:2811:2720:0219:5720:2520:1919:4020:23מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:036:539:129:069:459:3910:4010:3617:5918:0618:2718:3317:4818:37ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:345:378:178:178:488:489:539:5318:3518:2918:5918:5218:1218:56נפאל קטמנדו )ח(

6:596:589:289:2610:019:5911:0211:0119:1319:1019:3419:3218:5219:36סינגפור סינגפור )ח(

5:365:468:328:379:049:0810:1510:1719:3819:2420:1119:5719:0820:01פולין ורשא )ק(

6:126:098:368:339:099:0610:0910:0718:0718:0718:2818:2817:4918:32פרו לימה )ח(

6:527:009:439:4610:1510:1811:2411:2520:3120:1921:0020:4820:0321:02צרפת ליאון )ק(

6:577:069:509:5410:2210:2611:3211:3420:4620:3321:1721:0420:1721:19צרפת פריז )ק(

5:445:438:198:178:498:479:529:5018:1118:0918:3318:3017:5118:34קולומביה בוגוטה )ח(

6:336:399:229:249:539:5611:0211:0320:0419:5420:3220:2219:3720:34קנדה טורונטו )ק(

6:076:148:579:009:299:3210:3810:3919:4319:3220:1220:0119:1620:14קנדה מונטריאול )ק(

6:146:188:558:569:289:2910:3410:3419:1919:1119:4419:3618:5419:40קפריסין לרנקה )ק(

6:206:329:229:279:539:5811:0511:0820:4020:2521:1721:0020:0921:18רוסיה מוסקבה )ק(

6:326:409:229:259:559:5811:0411:0520:1220:0120:4320:3019:4520:34רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

6:346:429:279:309:5810:0111:0811:0920:1920:0820:5020:3719:5220:50שוייץ ציריך )ק(

6:046:048:378:369:099:0910:1310:1218:3518:3118:5718:5218:1318:56תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162)קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn)

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

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¤



êøãä úìôú
akrzny minid x`yae .lwa xyt` m` cnern xnel aehe ,ezian rqepyk oey`x meia xirl ueg jxca wifgdyk dxne`l jixv

:my zxkfd ila dltz rney dz` jexa mezgie oelna elit` xwea lka dze` xn`i ezial eaey cr jxca
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