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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 -44,500 עותקים

מתוכם הודפסו 
13,500 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: 



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
סופר שוק חגולי

התנאים 5

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

כתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנות



ה

ירושלים
בן חמו סימון

עמק רפאים 28

ירושלים
בני יעקב מלאייב למסחר

פרנקפורטר 14

ירושלים
קיוסק גול

דהומי בלוק 34

ירושלים
דבוש רן

מאיר גרשון 30

ירושלים
שלגיה

דרך חברון 103

ירושלים
ועקנין משה

דרך בית לחם 17

ירושלים
סופרדיל

דרך בית לחם 74

ירושלים
סופר דיל

דרך חברון 28

ירושלים
יעקב עמוס

עין גדי 22

ירושלים
מינמרקט גילה

בן אליעזר אריה 62

ירושלים
לוי גדעון

אגריפס 131

ירושלים
סופרמיני

ליכטנשטין 1

ירושלים
מאיר חמני

שלום יהודה 30

ירושלים
מעלומי נוריאל

הצפירה 12

ירושלים
מפגש הגבעה

שחל 58

ירושלים
מצלאוי דוד

בן זכאי 7

ירושלים
ניסן ובניו

קק"ל 13

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

כוכב יאיר
כמעט חינם

 מרכז מסחרי 
רח' דרך המרכז 4

צרכנית כפר טרומןכפר טרומן

סופר האחיםכפר יהושוע

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

בעלי המלאכה 30נתיבות

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

צומת שמשון
קיוסק צומת 

שמשון

צפת
כחלון אייל

ירושלים 11

צפת
פישדלו נתן 

כנען 204

צפת 
כהן אהרן

איזור תעשיה חדש

קציר
מינימרקט קציר

דרך האלון 141

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

מרכז מסחרי איתן

מינימרקט דקלקרית ארבע

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

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
בן סימון אברהם

יהודה הלוי

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
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
צרכניית אלטרנט

מחל 20

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"קלים מזמורי תה  )ב

   לא תחרוש בשור ובחמור יחדיוה "מאמר ד  )ג

 ח .................ז"כשת'ה,  אלולא"י, י תצאכשבת פרשת 

  כי תצא רשתפשבת שיחת   )ד

 וט.........................................ז"כתש' ה,אלולא "י

  בכ ...טירך כ )ק"בלה( כי תצאפרשת לקוטי שיחות   )ה

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

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

 ל.............כי תצא פרשת - ילקוט גאולה ומשיח  )ז

 אל.......כי תצאלשבוע פרשת ש חומשיעור יומי   )ח

 דנ............כי תצאלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )י

 הנ..................................כי תצאלשבוע פרשת  

 גס..........כי תצאלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יא

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

  
 :מהדורת וגשל –ם "שיעורי רמב

 טס .......כי תצאלשבוע פרשת  פרקים ליום'  ג–  )יג

  קג ........כי תצאלשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )יד

  טק..........כי תצאלשבוע פרשת  ותצו ספר המ–  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

  טוק...................... אל פרק יםתהל, אי פרק ב-מואלש

 זיק..........................................מסכת שבת עקבעין י  )יז

   עם ביאורים חוליןמסכת   )יח

  חיק............................................ עו עד דף עף מד

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםתשבשולחן ערוך הלכות   )יט

 חמק................................................ר הזקן"אדמו

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כ

 טמק................................................ר הזקן"אדמו

    תורהלקוטי   )כא

 טמק................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כב

 נבק.............................................ר האמצעי"אדמו

  ותצוספר המ –תיך צוך מדר  )כג

 נגק........................................"צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כד

 נהק.............................................ש"ר מוהר"אדמו

   עץ החייםס קונטר  )כה

 נהק............................................ב"ר מוהרש"ואדמ

  ט"שת'ההמאמרים ספר   )כו

 נוק.............................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כז

 נזק.............................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ט"תרצרשימת   )כח

 חנק........................................... צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

 חנק....................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 טנק.........................בפרק פרקי אבות ביאורים ל  )ל

 

 סק.................................חומש לקריאה בציבור  )לא

 וסק...................כי תצאפרשת לשבוע לוח זמנים   )לב

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



ז
  מפתח  כללי

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

 ג.............................א"קי י"קלים מזמורי תה  )ב

   לא תחרוש בשור ובחמור יחדיוה "מאמר ד  )ג

 ח .................ז"כשת'ה,  אלולא"י, י תצאכשבת פרשת 

  כי תצא רשתפשבת שיחת   )ד

 וט.........................................ז"כתש' ה,אלולא "י

  בכ ...טירך כ )ק"בלה( כי תצאפרשת לקוטי שיחות   )ה

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

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

 ל.............כי תצא פרשת - ילקוט גאולה ומשיח  )ז

 אל.......כי תצאלשבוע פרשת ש חומשיעור יומי   )ח

 דנ............כי תצאלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )י

 הנ..................................כי תצאלשבוע פרשת  

 גס..........כי תצאלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יא

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

  
 :מהדורת וגשל –ם "שיעורי רמב

 טס .......כי תצאלשבוע פרשת  פרקים ליום'  ג–  )יג

  קג ........כי תצאלשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )יד

  טק..........כי תצאלשבוע פרשת  ותצו ספר המ–  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

  טוק...................... אל פרק יםתהל, אי פרק ב-מואלש

 זיק..........................................מסכת שבת עקבעין י  )יז

   עם ביאורים חוליןמסכת   )יח

  חיק............................................ עו עד דף עף מד

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםתשבשולחן ערוך הלכות   )יט

 חמק................................................ר הזקן"אדמו

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כ

 טמק................................................ר הזקן"אדמו

    תורהלקוטי   )כא

 טמק................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כב

 נבק.............................................ר האמצעי"אדמו

  ותצוספר המ –תיך צוך מדר  )כג

 נגק........................................"צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כד

 נהק.............................................ש"ר מוהר"אדמו

   עץ החייםס קונטר  )כה

 נהק............................................ב"ר מוהרש"ואדמ

  ט"שת'ההמאמרים ספר   )כו

 נוק.............................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כז

 נזק.............................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ט"תרצרשימת   )כח

 חנק........................................... צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

 חנק....................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 טנק.........................בפרק פרקי אבות ביאורים ל  )ל

 

 סק.................................חומש לקריאה בציבור  )לא

 וסק...................כי תצאפרשת לשבוע לוח זמנים   )לב

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



ח

,lel` `"i ,`vz zyxt zay .c"qa

f"kyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

‡Ïיחּדיו ּובחמֹור ּבׁשֹור אדמּו"ר1תחרׁש ּומביא , …ְְְֲֲִֵַַַַָֹ
תרכ"ז ּדׁשנת זה הּמתחיל' (ּב'דּבּור ּכּמה2מהר"ש ( ְְְֲִִִֶַַַַַָָ

ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי הא', ּפרּוׁש זה. ּבפסּוק ְִִֵֵֶֶַַָָָּפרּוׁשים
לֹו,3ּבּמדרׁש אמר מּיעקב, ּדינה את לבּקׁש חמֹור ּכׁשּבא , ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

נׂשיא, ּכן ּגם ואני נׂשיא, היה אברהם ׁשּזקנ אני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָיֹודע
ׁשּנאמר ׁשֹור, אּלא נקרא נׂשיא לא לֹו, הּבקר4אמר ואל ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּוכתיב אברהם, ואּתה5רץ ׁשֹור, ּבכח ּתבּואֹות ורב ְְְְְְִַַַַָָָָֹ
והינּו, יחּדיו. ּובחמֹור ּבׁשֹור לחרׁש אפׁשר ואי ְְְְְְֲֲֲִֶַַַַָָֹחמֹור,
חסד ּבחינת והּוא הּקדּׁשה, ּבבחינת הּוא הּׁשֹור ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֻׁשענין

הּימין,6ׁשּבגבּורה לבחינת ׁשּמנּגדת קלּפה הּוא וחמֹור , ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
החסדים לּדבק7ּפסלת חמֹור ּבן ׁשכם רצה ׁשּלכן , ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

יחּדיו ּובחמֹור ּבׁשֹור תחרׁש ּדלא הּלאו וענין ְְְְְְֲֲִִַַַַָָָָֹֹּבדינה.
מּבחינת ּתקּבל ׁשּלא החמֹור קלּפת להרחיק ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַֹהיינּו
יעקב ּבני ׁשאמרּו ׁשּזהּו ּבּמאמר, ּומבאר ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻהּקדּׁשה.
נעׂשה הּמילה עלֿידי ּכי עצמֹו, את ׁשּימּול ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָלחמֹור
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יו"ד.1) כב, ואילך.2)תצא שצח ע' תרכ"ז נשיאות.3)סה"מ ערך קטן ראובני בילקוט הובא – ז וישלח ז.4)תנחומא יח, וירא

ד.5) יד, יט.6)משלי ש, פח.7)מאו"א ח, מאו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ישראל: בני את מצווה התורה

ÂÈcÁÈ ¯BÓÁ·e ¯BLa L¯Á˙ ‡Ï1,כאשר השדה את לחרוש אסור …«¬…¿«¬«¿»
יחדיו חמור וגם שור גם רתומים Ó‰¯"˘למחרשה ¯"eÓ„‡ ‡È·Óe≈ƒ«¿«¬»

‰Ê 'ÏÈÁ˙n‰ ¯ea„'a)זה בפסוק הפותח חסידות Lc�˙במאמר ¿ƒ««¿ƒ∆ƒ¿«
Ê"Î¯˙2,תרכ"ז בשנת שנאמר

המאמר אמירת לפני שנה מאה

תשכ"ז] [=שנת השנה הנוכחי

.‰Ê ˜eÒÙa ÌÈLe¯t ‰nk«»≈ƒ¿»∆
‰Ó ÈtŒÏÚ ,'‡‰ Le¯t≈»«ƒ«

L¯„na ·e˙kM3‡aLk , ∆»«ƒ¿»¿∆»
¯BÓÁשכם ‡˙אבי Lw·Ï ¬¿«≈∆

·˜ÚiÓ ‰�Ècשתינשא אבינו ƒ»ƒ«¬…
בנו, BÏלשכם ¯Ó‡אבי חמור »«

ליעקב, ‡�Èשכם Ú„BÈ≈«¬ƒ
E�˜fLשלך ‡·¯‰Ìהסבא ∆ƒ¿¿«¿»»

Ôk Ìb È�‡Â ,‡ÈN� ‰È‰»»»ƒ«¬ƒ«≈
‡ÈN�בתך שדינה ראוי ולכן »ƒ

בני, לשכם BÏתינשא ¯Ó‡»«
שכם, אבי לחמור אבינו יעקב

‡¯˜� ‡ÈN� ‡Ïאברהם …»ƒƒ¿»
Ó‡pL¯אבינו ,¯BL ‡l‡4 ∆»∆∆¡«

וישלח בפרשת ∆¿Ï‡Âבתורה,
,Ì‰¯·‡ ı¯ ¯˜a‰הרי «»»»«¿»»

מיוחד קשר יש אבינו שלאברהם

'שור' È˙Îe5·¯Â·עם ¿ƒ¿«
¯BL ÁÎa ˙B‡e·zבפסוק ¿¿…«

אלפים "באין נאמר (במשלי)

שוורים אין שכאשר הכוונה פשוטו לפי שור". בכוח תבואות ורב בר, אבוס

ומלא נקי שלהם האבּוס נשאר בעבודה, ומורגלים כיווןהמאולפים במאכל, ֵָ

תבואות ש"ורב היא האמת אבל בהוצאות חיסכון זה ולכאורה עובדים שאינם

את מגדיל כוחם לעבוד, ומורגלים מאולפים שכן שוורים כשיש – שור" בכוח

הכוונה וכאן ובמזון. בניקיון מהחיסכון יותר גדול והריווח התבואה כמות

של אבינושמעלתו רב.אברהם שכוחו שור כמו אביz‡Â‰גדולה [=חמור ¿«»
ÂÈcÁÈשכם] ¯BÓÁ·e ¯BLa L¯ÁÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,¯BÓÁלא לכן ¬¿ƒ∆¿»«¬…¿«¬«¿»

חמור. בן שכם ובין 'שור' שהוא אברהם של זרעו בין נישואין שיהיו ראוי

,e�È‰Âלכך הסיבה שלLכלומר וזרעו (שור) אברהם של זרעו בין החיבור ¿«¿∆
היא ראוי איננו e‰Â‡כיחמור ,‰M„w‰ ˙�ÈÁ·a ‡e‰ ¯BM‰ ÔÈ�Úƒ¿»«ƒ¿ƒ««¿À»¿

‰¯e·‚aL „ÒÁ ˙�ÈÁa6העליונות שהספירות וחסידות בקבלה מבואר ¿ƒ«∆∆∆ƒ¿»
ובמידה שונות, מידות שתי הם והגבורה שהחסד למרות כלומר, בזו. זו כלולות

יש ולכן מזו זו כלולות גם הן אך לזו, זו וסותרות מנוגדות אפילו מסוימת

הדבר משמעות שבחסד). גבורה בחינת שיש (כשם שבגבורה חסד בחינת

של בשילוב ופועלת ביטוי לידי באה הגבורה מידת שלעיתים היא בקצרה

באוזניו ומשמיע רצויה לא הנהגה על בנו את מוכיח אב כאשר למשל, חסד.

נאמרת לא בנו את האב שהוכחת כיוון אך גבורה, של פעולה זו מוסר דברי

מעשה זה הרי לחינוכו, ּכנה ודאגה אהבה מתוך אלא חלילה הבן את לצער ְֵֵַָכדי

ככתוב כביכול, הקדושֿברוךֿהוא, כלפי גם מצינו וכך שבחסד בגבורה של

יאהב אשר את "כי משלי) (בספר

כאן יש בגלוי כלומר, יוכיח". ה'

רחמנא ייסורים אפילו או תוכחה

מידת של פעולה וזו ליצלן

לטובתו נועד הדבר אבל הגבורה

אליו ה' מאהבת ונובע האדם של

שבחסד. גבורה זהו ולכן

‰tÏ˜ ‡e‰ ¯BÓÁÂ«¬¿ƒ»
,ÔÈÓi‰ ˙�ÈÁ·Ï ˙„b�nL∆¿«∆∆ƒ¿ƒ««»ƒ
מתחלקות העליונות הספירות

'קוים': לשלושה כללי באופן

שמאל נצח), חסד, (חכמה, ימין

ואמצע הוד) גבורה, (בינה,

הוא וחמור יסוד) תפארת, (דעת,

וזאת הימין לקו שמנגדת קליפה

היותו ∆…¿ÏÒt˙משום
ÌÈ„ÒÁ‰7,בחסידות מבואר «¬»ƒ

קיימות הקליפות גם שבעצם

בצד שמקורה חיות מכוח

בהשפעה שמדובר אלא הקדושה

שהיא כך כדי עד מצומצמת מאד

עצם לעומת פסולת כמו נחשבת

שכם אבי שחמור וכיוון הדבר,

היא לקדושה הקליפה של שההתנגדות כיוון הרי החסדים, פסולת מבחינת היה

"את (ככתוב קדושה של לחסד מנגד קליפה של שחסד כך מקבילים ְֵַבקווים

אלוקים") עשה זה לעומת cÏ·˜זה ¯BÓÁ Ôa ÌÎL ‰ˆ¯ ÔÎlL∆»≈»»¿∆∆¬ƒ»≈
‰�È„aשל שהחסד צדכדי של לחסד יתחבר הקליפה כדבריצד הקדושה, ¿ƒ»

מידת שעניינו אברהם של לזרעו בנו את להשיא מבקש שהוא שכם אבי חמור

שהדבר אבינו יעקב לו ענה כך ועל לקליפה מקדושה חיות להעביר כדי החסד,

דקליפה) (חסד וחמור דקדושה) (חסד שור בין לחּבר אסור כי אפשרי ְֵַבלתי

˜ÈÁ¯‰Ï e�ÈÈ‰ ÂÈcÁÈ ¯BÓÁ·e ¯BLa L¯Á˙ ‡Ïc Â‡l‰ ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿»«»¿…«¬…¿«¬«¿»«¿¿«¿ƒ
¯BÓÁ‰ ˙tÏ˜הקדושה צד של החסד ממידת הקליפה צד של חסד שהיא ¿ƒ««¬

‰M„w‰ ˙�ÈÁaÓ Ïa˜z ‡lLהטומאה שכוחות לכך הסיבה (אגב: ∆…¿«≈ƒ¿ƒ««¿À»
מכסים שהם משום היא "קליפות" בשם נקראים הקדושה לכוחות המנגדים

הפרי). על ומסתירה מכסה שהקליפה כשם והקדושה האלוקות על ומסתירים

,¯Ó‡na ¯‡·Óe,מהר"ש אדמו"ר של È�aהנ"ל e¯Ó‡L e‰fL ¿…»««¬»∆∆∆»¿¿≈
,BÓˆÚ ˙‡ ÏeÓiL ¯BÓÁÏ ·˜ÚÈסירב אבינו שיעקב האמור לפי «¬…«¬∆»≈«¿

כדי חמור בן לשכם דינה את דקדושהלהשיא מחסד חיות השפעת למנוע
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לּדבק אז יּוכל ולכן הּקלּפה, ׁשהיא הערלה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהעברת
הּמאמר ּובהמׁש החסדים. יעקב8ּבבחינת ׁשּבני מבאר, ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

(ּכּידּוע אֹותֹו עלֿי9רּמּו הּוא הּקלּפה מרמהׁשּברּור די ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּתנאי ׁשהּטילּו רק הענין, עצם על לֹו ׁשהבטיחּו ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָכּו'),
את ימּול ׁשּכאׁשר ידע לא והּוא עצמֹו, את ׁשּימּול ְְֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּדבר
מעל הּקלּפה נפרדת הערלה העברת עלֿידי הּנה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעצמֹו,
וחמֹור ׁשּׁשֹור הּב', ּופרּוׁש ּבדינה. ידּבק ולא ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻהּקדּׁשה,

קלּפֹות ב' (ּדכׁשם10הם ּבקלּפֹות הּוא ׁשֹור ׁשּגם והינּו, , ְְְְְִִִִֵֵֶַַ
מהּׂשמאל ׁשֹור ּפני ׁשֹור, ּבחינת יׁש כן11ׁשּבקדּׁשה ּכמֹו , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָֹֻ

וחמֹור ּדקליּפה, ּגבּורה ׁשֹור), ּבחינת יׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֻּב'לעּמתֿזה'
ה'ּלעּומתֿזה' ׁשהם (ּכּנ"ל), ּדקליּפה חסד ּבחינת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָהּוא
ּוגבּורה חסד ּבחינת ׁשּמּצד ויראה אהבה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָלבחינת
היינּו יחּדיו, ּובחמֹור ּבׁשֹור תחרׁש לא והּצּוּוי ְְְְְֲֲִִַַַַַָָֹֹֻּדקדּׁשה.
ב' יחּוד עלֿידי ּכי אּלּו, קלּפֹות ב' יחּוד יהיה ְְְִִִִִֵֵֶֶַֹׁשּלא
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תג.8) ע' שם ס"ע9)סה"מ ח"א תרל"ג סה"מ א'שמג. ע' מטות אוה"ת תולדות. ס"פ תו"ח גֿד. כב, לאדה"א המלות פירוש ראה

ואילך. נז ע' תרס"ח ואילך. תשנח.10)מד ע' ח"ב נ"ך אוה"ת גם יו"ד.11)ראה א, יחזקאל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

בנו שכם של שהנישואין לחמור יעקב בני אמרו מדוע מובן דקליפה, לחסד

נימולים יהיו אנשיו וכל הוא אם רק אפשריים דינה ‰ÏÈn‰עם È„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈«ƒ»
Ê‡ ÏÎeÈ ÔÎÏÂ ,‰tÏw‰ ‡È‰L ‰Ï¯Ú‰ ˙¯·Ú‰ ‰NÚ�לאחר - «¬∆«¬»«»»¿»∆ƒ«¿ƒ»¿»≈«»

נימ -שיהיה לקדושה המנגדת מהקליפה וישתחרר ÈÁ·a�˙ול ˜·cÏƒ»≈ƒ¿ƒ«
ÌÈ„ÒÁ‰.הקדושה צד של «¬»ƒ

¯Ó‡n‰ CLÓ‰·e8 ¿∆¿≈««¬»
en¯ ·˜ÚÈ È�aL ,¯‡·Ó¿…»∆¿≈«¬…ƒ

B˙B‡יעקב בני דבר של בסופו

חמור בן לשכם אפשרו לא

לאחר גם אחותם לדינה להינשא

אותו. רימו ולמעשה שנימול

Úe„ik)9‰tÏw‰ ¯e¯aL «»«∆≈«¿ƒ»
'eÎ ‰Ó¯Ó È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈ƒ¿»
היינו הבירורים, עבודת לגבי

הטוב תערובת מתוך הטוב בירור

הקדושה ניצוצות והעלאת והרע

הגשמיים, בדברים שנמצאים

דברים שישנם בחסידות מבואר

ידי על ולהעלות לברר שניתן

שמים, לשם בהם ישיר עיסוק

יש כלל שבדרך דברים וישנם

מלבוא ולהימנע מהם להתרחק

בהם שקוע מלהיות להיזהר שיש מותרים דברים גם זה (ובכלל במגע אתם

ואדרבה, אותם) לברר מנת על אחריהם לרדוף צריך לא והאדם המידה על יתר

והעלאה בירור שבמקום כך שבהם הרע עם האדם את לקשר עלול איתם המגע

כאשר ואולם, ובטומאה. ברע ו'ייתפס' ייפול האדם הקדושה, ניצוצות של

בדרך אלא במודע שלו בחירה באמצעות לא לאדם באים הללו הדברים

מרמה. בדרך היא דברים אותם לבירור נוספת ודרך אותם, לברר ניתן ְִָממילא,

ושתייה אכילה כמו הגשמיים בדברים רוצה שהוא נראה לכאורה כלומר,

כי 'רמאות' אלא זו אין דבר של לאמיתו אך עצמם, מצד וכד' במסחר ועיסוק

את בערמה מהקליפות להשיג כוונתו אלא כשלעצמה בגשמיות עניין לו אין

בדרך הוא שהבירור לכך שהסיבה בחסידות מבואר ועוד הקדושה. ניצוצות

אל הקדושה ניצוצות של והירידה הנפילה שגם משום היא וערמה ְְְִָָָמרמה

הנחש) ערמת ידי על הייתה הדעת עץ בחטא BÏלכןLהקליפות eÁÈË·‰ ְַָ∆ƒ¿ƒ
חמור בן לשכם יעקב ‰ÔÈ�Úבני ÌˆÚ ÏÚ,דינה עם נישואין ¯˜של «∆∆»ƒ¿»«

Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ,BÓˆÚ ˙‡ ÏeÓiL ¯·ca È‡�z eÏÈh‰L∆ƒƒ¿««»»∆»∆«¿¿…»«
˙„¯Ù� ‰Ï¯Ú‰ ˙¯·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,BÓˆÚ ˙‡ ÏeÓÈ ¯L‡kL∆«¬∆»∆«¿ƒ≈«¿≈«¬»«»»¿»ƒ¿∆∆

,‰M„w‰ ÏÚÓ ‰tÏw‰משמעות למשל, תבואה, גרגירי מבררים כאשר «¿ƒ»≈««¿À»
בבירור כך והפסולת, מהמוץ עצמם הגרעינים את שמפרידים הוא התהליך

היא הדבר משמעות הקדושההקליפות, ניצוצות ובין הקליפות בין הפרדה

להינשא לו מאפשרת לא שהמילה נמצא שכך, וכיוון בהן ומסתתרים הנעלמים

לקדושה הקליפה בין הפרדה גרמה הערלה העברת אדרבה אלא כיווןÂלדינה ¿

- לקדושה שייכות שום לו È„a�‰,שאין ˜a„È ‡Ïהקליפה שבירור נמצא …ƒ¿«¿ƒ»
מרמה. בדרך היה חמור בן שכם של

חסד הוא שור יחדיו: וחמור בשור חרישה באיסור הראשון הפירוש סיכום

שלא כדי הדברים שני מחיבור להימנע ויש דקליפה חסד הוא וחמור דקדושה

מצד בקליפה חיות תוספת תהיה

הקדושה.

'a‰ Le¯Ùeהשני הפירוש ≈«
יחד וחמור בשור חרישה באיסור

לאדמו"ר הנ"ל במאמר המובא

הוא, BÓÁÂ¯מהר"ש ¯BML∆«¬
˙BtÏ˜ '· Ì‰10,e�È‰Â , ≈¿ƒ¿«¿

¯BL ÌbLזה בכתוב האמור ∆«
ÌLÎc) ˙BtÏ˜a ‡e‰ƒ¿ƒƒ¿≈
˙�ÈÁa LÈ ‰M„˜aL∆ƒ¿À»≈¿ƒ«

,¯BLבתיאור שנאמר כפי

יחזקאל שראה העליונה המרכבה

BL¯הנביא È�t¿≈
Ï‡ÓO‰Ó11ÔÎ BÓk , ≈«¿…¿≈

˙�ÈÁa LÈ '‰ÊŒ˙nÚÏ'aƒ¿À«∆≈¿ƒ«
,(¯BLצד) זה' ב'לעומת והשור

של זה' 'לעומת הנקרא הקליפה

(בקהלת) ככתוב הקדושה, צד

הטובה. בעושי הי' טובה לעשות בידך שיש [=ביום בטוב היה טובה ֱֵ"ביום

הרואים. מן תהי' אתה הרשעים על הרעה [=כשתבוא ראה רעה וביום ְֵרש"י]

ושכר הרעה לעומת פעולתה ושכר [=הטובה זה לעומת זה את גם רש"י],

הכול, את ברא שהקדושֿברוךֿהוא כלומר האלוקים", עשה רש"י] פעולתה.

הכתוב את מפרשים וחסידות ובקבלה הטוב. היפך את וגם הטובה את גם

שיש מה וכל מקבילות כמערכות הם והקליפות שהקדושה לכך כמתייחס

דקדושה גבורה בחינת שהוא השור ולעומת בקליפה זה' ב'לעומת יש בקדושה

שהוא שור בחינת ÒÁ„יש ˙�ÈÁa ‡e‰ ¯BÓÁÂ ,‰tÈÏ˜c ‰¯e·b¿»ƒ¿ƒ»«¬¿ƒ«∆∆
‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡ ˙�ÈÁ·Ï '‰ÊŒ˙ÓeÚl'‰ Ì‰L ,(Ï"pk) ‰tÈÏ˜cƒ¿ƒ»««∆≈«¿«∆ƒ¿ƒ««¬»¿ƒ¿»

‰M„˜c ‰¯e·‚e „ÒÁ ˙�ÈÁa „vnLהאהבה מידת היא החסד מידת ∆ƒ«¿ƒ«∆∆¿»ƒ¿À»
חס ולעומת היראה. מידת היא הגבורה צדומידת של ויראה, אהבה וגבורה, ד

הקליפה. בצד (שור) וגבורה (חמור) חסד יש הקדושה,

‰È‰È ‡lL e�ÈÈ‰ ,ÂÈcÁÈ ¯BÓÁ·e ¯BLa L¯Á˙ ‡Ï Èeev‰Â¿«ƒ…«¬…¿«¬«¿»«¿∆…ƒ¿∆
,el‡ ˙BtÏ˜ '· „eÁÈכל (כמו המידות כלל שבדרך בחסידות מבואר ƒ¿ƒ≈

התחתונה שהדרגה כזו בצורה לזו זו משפיעות השתלשלות') ב'סדר הדרגות

העליונה הדרגה להיות ונמשכת יורדת יותר עליונה בחינה של והחיצונית

שונות דרגות בין 'יחוד' יש לעיתים אבל מתחתה, אשר הדרגה של והפנימית

מביא ואם אב שיחוד וכשם השתיים בין פנימית והשפעה התחברות שמשמעו

זה כך חדשות. המשכות ּומחדש 'מוליד' דרגות שתי בין יחוד כך ְֵַלהולדה,

מידות שתי בין 'יחוד' יש שכאשר הקליפה בצד להבדיל, וגם, הקדושה בצד
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לּדבק אז יּוכל ולכן הּקלּפה, ׁשהיא הערלה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהעברת
הּמאמר ּובהמׁש החסדים. יעקב8ּבבחינת ׁשּבני מבאר, ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

(ּכּידּוע אֹותֹו עלֿי9רּמּו הּוא הּקלּפה מרמהׁשּברּור די ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּתנאי ׁשהּטילּו רק הענין, עצם על לֹו ׁשהבטיחּו ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָכּו'),
את ימּול ׁשּכאׁשר ידע לא והּוא עצמֹו, את ׁשּימּול ְְֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּדבר
מעל הּקלּפה נפרדת הערלה העברת עלֿידי הּנה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעצמֹו,
וחמֹור ׁשּׁשֹור הּב', ּופרּוׁש ּבדינה. ידּבק ולא ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻהּקדּׁשה,

קלּפֹות ב' (ּדכׁשם10הם ּבקלּפֹות הּוא ׁשֹור ׁשּגם והינּו, , ְְְְְִִִִֵֵֶַַ
מהּׂשמאל ׁשֹור ּפני ׁשֹור, ּבחינת יׁש כן11ׁשּבקדּׁשה ּכמֹו , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָֹֻ

וחמֹור ּדקליּפה, ּגבּורה ׁשֹור), ּבחינת יׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֻּב'לעּמתֿזה'
ה'ּלעּומתֿזה' ׁשהם (ּכּנ"ל), ּדקליּפה חסד ּבחינת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָהּוא
ּוגבּורה חסד ּבחינת ׁשּמּצד ויראה אהבה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָלבחינת
היינּו יחּדיו, ּובחמֹור ּבׁשֹור תחרׁש לא והּצּוּוי ְְְְְֲֲִִַַַַַָָֹֹֻּדקדּׁשה.
ב' יחּוד עלֿידי ּכי אּלּו, קלּפֹות ב' יחּוד יהיה ְְְִִִִִֵֵֶֶַֹׁשּלא
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תג.8) ע' שם ס"ע9)סה"מ ח"א תרל"ג סה"מ א'שמג. ע' מטות אוה"ת תולדות. ס"פ תו"ח גֿד. כב, לאדה"א המלות פירוש ראה

ואילך. נז ע' תרס"ח ואילך. תשנח.10)מד ע' ח"ב נ"ך אוה"ת גם יו"ד.11)ראה א, יחזקאל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

בנו שכם של שהנישואין לחמור יעקב בני אמרו מדוע מובן דקליפה, לחסד

נימולים יהיו אנשיו וכל הוא אם רק אפשריים דינה ‰ÏÈn‰עם È„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈«ƒ»
Ê‡ ÏÎeÈ ÔÎÏÂ ,‰tÏw‰ ‡È‰L ‰Ï¯Ú‰ ˙¯·Ú‰ ‰NÚ�לאחר - «¬∆«¬»«»»¿»∆ƒ«¿ƒ»¿»≈«»

נימ -שיהיה לקדושה המנגדת מהקליפה וישתחרר ÈÁ·a�˙ול ˜·cÏƒ»≈ƒ¿ƒ«
ÌÈ„ÒÁ‰.הקדושה צד של «¬»ƒ

¯Ó‡n‰ CLÓ‰·e8 ¿∆¿≈««¬»
en¯ ·˜ÚÈ È�aL ,¯‡·Ó¿…»∆¿≈«¬…ƒ

B˙B‡יעקב בני דבר של בסופו

חמור בן לשכם אפשרו לא

לאחר גם אחותם לדינה להינשא

אותו. רימו ולמעשה שנימול

Úe„ik)9‰tÏw‰ ¯e¯aL «»«∆≈«¿ƒ»
'eÎ ‰Ó¯Ó È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈ƒ¿»
היינו הבירורים, עבודת לגבי

הטוב תערובת מתוך הטוב בירור

הקדושה ניצוצות והעלאת והרע

הגשמיים, בדברים שנמצאים

דברים שישנם בחסידות מבואר

ידי על ולהעלות לברר שניתן

שמים, לשם בהם ישיר עיסוק

יש כלל שבדרך דברים וישנם

מלבוא ולהימנע מהם להתרחק

בהם שקוע מלהיות להיזהר שיש מותרים דברים גם זה (ובכלל במגע אתם

ואדרבה, אותם) לברר מנת על אחריהם לרדוף צריך לא והאדם המידה על יתר

והעלאה בירור שבמקום כך שבהם הרע עם האדם את לקשר עלול איתם המגע

כאשר ואולם, ובטומאה. ברע ו'ייתפס' ייפול האדם הקדושה, ניצוצות של

בדרך אלא במודע שלו בחירה באמצעות לא לאדם באים הללו הדברים

מרמה. בדרך היא דברים אותם לבירור נוספת ודרך אותם, לברר ניתן ְִָממילא,

ושתייה אכילה כמו הגשמיים בדברים רוצה שהוא נראה לכאורה כלומר,

כי 'רמאות' אלא זו אין דבר של לאמיתו אך עצמם, מצד וכד' במסחר ועיסוק

את בערמה מהקליפות להשיג כוונתו אלא כשלעצמה בגשמיות עניין לו אין

בדרך הוא שהבירור לכך שהסיבה בחסידות מבואר ועוד הקדושה. ניצוצות

אל הקדושה ניצוצות של והירידה הנפילה שגם משום היא וערמה ְְְִָָָמרמה

הנחש) ערמת ידי על הייתה הדעת עץ בחטא BÏלכןLהקליפות eÁÈË·‰ ְַָ∆ƒ¿ƒ
חמור בן לשכם יעקב ‰ÔÈ�Úבני ÌˆÚ ÏÚ,דינה עם נישואין ¯˜של «∆∆»ƒ¿»«

Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ,BÓˆÚ ˙‡ ÏeÓiL ¯·ca È‡�z eÏÈh‰L∆ƒƒ¿««»»∆»∆«¿¿…»«
˙„¯Ù� ‰Ï¯Ú‰ ˙¯·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,BÓˆÚ ˙‡ ÏeÓÈ ¯L‡kL∆«¬∆»∆«¿ƒ≈«¿≈«¬»«»»¿»ƒ¿∆∆

,‰M„w‰ ÏÚÓ ‰tÏw‰משמעות למשל, תבואה, גרגירי מבררים כאשר «¿ƒ»≈««¿À»
בבירור כך והפסולת, מהמוץ עצמם הגרעינים את שמפרידים הוא התהליך

היא הדבר משמעות הקדושההקליפות, ניצוצות ובין הקליפות בין הפרדה

להינשא לו מאפשרת לא שהמילה נמצא שכך, וכיוון בהן ומסתתרים הנעלמים

לקדושה הקליפה בין הפרדה גרמה הערלה העברת אדרבה אלא כיווןÂלדינה ¿

- לקדושה שייכות שום לו È„a�‰,שאין ˜a„È ‡Ïהקליפה שבירור נמצא …ƒ¿«¿ƒ»
מרמה. בדרך היה חמור בן שכם של

חסד הוא שור יחדיו: וחמור בשור חרישה באיסור הראשון הפירוש סיכום

שלא כדי הדברים שני מחיבור להימנע ויש דקליפה חסד הוא וחמור דקדושה

מצד בקליפה חיות תוספת תהיה

הקדושה.

'a‰ Le¯Ùeהשני הפירוש ≈«
יחד וחמור בשור חרישה באיסור

לאדמו"ר הנ"ל במאמר המובא

הוא, BÓÁÂ¯מהר"ש ¯BML∆«¬
˙BtÏ˜ '· Ì‰10,e�È‰Â , ≈¿ƒ¿«¿

¯BL ÌbLזה בכתוב האמור ∆«
ÌLÎc) ˙BtÏ˜a ‡e‰ƒ¿ƒƒ¿≈
˙�ÈÁa LÈ ‰M„˜aL∆ƒ¿À»≈¿ƒ«

,¯BLבתיאור שנאמר כפי

יחזקאל שראה העליונה המרכבה

BL¯הנביא È�t¿≈
Ï‡ÓO‰Ó11ÔÎ BÓk , ≈«¿…¿≈

˙�ÈÁa LÈ '‰ÊŒ˙nÚÏ'aƒ¿À«∆≈¿ƒ«
,(¯BLצד) זה' ב'לעומת והשור

של זה' 'לעומת הנקרא הקליפה

(בקהלת) ככתוב הקדושה, צד

הטובה. בעושי הי' טובה לעשות בידך שיש [=ביום בטוב היה טובה ֱֵ"ביום

הרואים. מן תהי' אתה הרשעים על הרעה [=כשתבוא ראה רעה וביום ְֵרש"י]

ושכר הרעה לעומת פעולתה ושכר [=הטובה זה לעומת זה את גם רש"י],

הכול, את ברא שהקדושֿברוךֿהוא כלומר האלוקים", עשה רש"י] פעולתה.

הכתוב את מפרשים וחסידות ובקבלה הטוב. היפך את וגם הטובה את גם

שיש מה וכל מקבילות כמערכות הם והקליפות שהקדושה לכך כמתייחס

דקדושה גבורה בחינת שהוא השור ולעומת בקליפה זה' ב'לעומת יש בקדושה

שהוא שור בחינת ÒÁ„יש ˙�ÈÁa ‡e‰ ¯BÓÁÂ ,‰tÈÏ˜c ‰¯e·b¿»ƒ¿ƒ»«¬¿ƒ«∆∆
‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡ ˙�ÈÁ·Ï '‰ÊŒ˙ÓeÚl'‰ Ì‰L ,(Ï"pk) ‰tÈÏ˜cƒ¿ƒ»««∆≈«¿«∆ƒ¿ƒ««¬»¿ƒ¿»

‰M„˜c ‰¯e·‚e „ÒÁ ˙�ÈÁa „vnLהאהבה מידת היא החסד מידת ∆ƒ«¿ƒ«∆∆¿»ƒ¿À»
חס ולעומת היראה. מידת היא הגבורה צדומידת של ויראה, אהבה וגבורה, ד

הקליפה. בצד (שור) וגבורה (חמור) חסד יש הקדושה,

‰È‰È ‡lL e�ÈÈ‰ ,ÂÈcÁÈ ¯BÓÁ·e ¯BLa L¯Á˙ ‡Ï Èeev‰Â¿«ƒ…«¬…¿«¬«¿»«¿∆…ƒ¿∆
,el‡ ˙BtÏ˜ '· „eÁÈכל (כמו המידות כלל שבדרך בחסידות מבואר ƒ¿ƒ≈

התחתונה שהדרגה כזו בצורה לזו זו משפיעות השתלשלות') ב'סדר הדרגות

העליונה הדרגה להיות ונמשכת יורדת יותר עליונה בחינה של והחיצונית

שונות דרגות בין 'יחוד' יש לעיתים אבל מתחתה, אשר הדרגה של והפנימית

מביא ואם אב שיחוד וכשם השתיים בין פנימית והשפעה התחברות שמשמעו

זה כך חדשות. המשכות ּומחדש 'מוליד' דרגות שתי בין יחוד כך ְֵַלהולדה,

מידות שתי בין 'יחוד' יש שכאשר הקליפה בצד להבדיל, וגם, הקדושה בצד
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f"kyz'dי ,lel` `"i ,`vz zyxt zay

מּבינייהּו ּכלּבא נפיק אּלּו עמלק12קלּפֹות ׁשהּוא ,12, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ּפרׁשתנּו ּבסֹוף ׁשּכתּוב (ּכמֹו כּו' להחרימֹו ).13ׁשּנצטּוינּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

ואֹות מ"ו, ׁשהם דחמֹור, האמצעּיֹות ׁשאֹותּיֹות ּגם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָוזהּו
ּכמסּפר נ"ב, מסּפר עֹולים ו', ׁשהּוא ׁשּבׁשֹור, ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָהאמצעית

חׁש14ּכלב הּוא ּכלב ׁשֹור חמֹור ׁשל והראׁשיּֿתבֹות .15, ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹ
ּבּמאמר ּומבאר הּקלּפֹות. על ׁשּמֹורה האֹור, 16הפ, ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ׁשהּוא יׁשמעאל, את אברהם ילד הּמילה ׁשּקדם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלפי
לחמֹור יעקב ּבני אמרּו לכן החמֹור, קלּפת ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָֹּבחינת
את יבררּו ועלֿידיֿזה עצמם את ׁשּימּולּו ּבנֹו ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָולׁשכם
ׁשאיֿאפׁשר יעקב ּבני ׁשאמרּו וזהּו החמֹור. ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹקלּפת
אם לכם נאֹות ּבזאת א יחּדיו, ּובחמֹור ּבׁשֹור ְְְֲֲִֵֶַַַַָָֹֹלחרׁש
הערלה העברת עלֿידי ּכי, ּכמֹונּו, נּמֹולים ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָּתהיּו

החמֹור. קלּפת מעליהם ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַמעבירים

רּבֹותינּוהעe‡·e¯ב) אמרּו ּדהּנה האדם, ּבעבֹודת נין ≈ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָ
ּבגמרא ׁשֹורי17ז"ל לׁשֹורי קראתי לא מּימי ְְִִִִִַַָָָָָֹ

ׂשדה, ׁשל עּקר ׁשהּוא רׁש"י ּופרׁש ׂשדי, לׁשֹורי ְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאּלא
קאי5ּדכּתיב ּדׁשֹור ּבזה, והענין ׁשֹור. ּבכח ּתבּואֹות ורב ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ

מהּׂשמאל, ׁשֹור ּפני מּבחינת ׁשּׁשרׁשֹו הּבהמית, נפׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹעל
ּכמׁשל ׁשהּוא האלקית, נפׁש נזרע ׁשּבֹו לפי ׂשדה, ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹונקרא

(וכּידּוע ּבּׂשדה ׁשּזֹורעין הּכתּוב18הּגרעין 19ּבפרּוׁש ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
ׁשּתּוכל ּכדי א יׂשראל). ּופרח יציץ יעקב יׁשרׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּבאים
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א.12) סה, יט.13)זח"ב שם.14)כה, לזח"ב מלך ומקדש מהרח"ו סא.15)הגהות ח, מאו"א שם. מלך ע'16)מקדש שם סה"מ

ב.17)תד. קיח, ואילך.18)שבת ג נג, שמות תו"א ו.19)ראה כז, ישעי'
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לא היינו יחדיו, וחמור בשור לחרוש לא מצווה התורה – ובענייננו הולדה. ְַָיש

פנימי ויחוד בחיבור דקליפה הגבורה עם דקליפה החסד את ולאחד Èkלחּבר ְֵַƒ
el‡ ˙BtÏ˜ '· „eÁÈ È„ÈŒÏÚוגבורה בזוהרחסד �ÈÙ˜שכתוב «¿≈ƒ¿ƒ≈»≈

e‰ÈÈ�ÈaÓ ‡aÏk12כלב בחינת את 'מוליד' דקליפה וגבורה חסד יחוד «¿»ƒ≈«¿
e�ÈeËˆpL ,˜ÏÓÚ ‡e‰L∆¬»≈∆ƒ¿«ƒ

BÓÈ¯Á‰Ïאותו eÎ'להרוג ¿«¬ƒ
ÛBÒa ·e˙kL BÓk)¿∆»¿

e�˙L¯t13,- תצא כי פרשת »»»≈
עמלק"). זכר את ּתמחה "ְִֶ

Ìb e‰ÊÂהפנימית המשמעות ¿∆«
‰‡BiÚˆÓ˙בכך ˙Bi˙B‡L∆ƒ»∆¿»ƒ

Â"Ó Ì‰L ,¯BÓÁ„(46), ¿¬∆≈
,¯BLaL ˙ÈÚˆÓ‡‰ ˙B‡Â¿»∆¿»ƒ∆¿

'Â ‡e‰L,(6)ÌÈÏBÚ ∆ƒ
�"·בגימטריא ¯tÒÓ,(52) ƒ¿»

·Ïk ¯tÒÓk14ŒÈL‡¯‰Â . ¿ƒ¿«∆∆¿»»≈
¯BÓÁ ÏL ˙B·z)חסד ≈∆¬

דקליפה)BL¯דקליפה) (גבורה

·Ïkהאיחוד של (התוצאה ∆∆
CLÁביניהם) ‡e‰15CÙ‰ , …∆≈∆

ÏÚ ‰¯BnL ,¯B‡‰»∆∆«
.˙BtÏw‰«¿ƒ
¯Ó‡na ¯‡·Óe16ÈÙlL , ¿…»««¬»∆¿ƒ

„ÏÈ ‰ÏÈn‰ Ì„wL∆…∆«ƒ»»«
,Ï‡ÚÓLÈ ˙‡ Ì‰¯·‡«¿»»∆ƒ¿»≈
˙tÏ˜ ˙�ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ«¿ƒ«
È�a e¯Ó‡ ÔÎÏ ,¯BÓÁ‰«¬»≈»¿¿≈
B�a ÌÎLÏÂ ¯BÓÁÏ ·˜ÚÈ«¬…«¬¿ƒ¿∆¿
ŒÏÚÂ ÌÓˆÚ ˙‡ eÏeÓiL∆»∆«¿»¿«
˙tÏ˜ ˙‡ e¯¯·È ‰ÊŒÈ„È¿≈∆¿»¿∆¿ƒ«

.¯BÓÁ‰המלא לבירור וההקדמה ההכנה שלצורך לכך הפנימי הטעם וזהו «¬
שישמעאל כיוון – עצמם את למול יעקב בני מהם דרשו ושכם חמור של

אבינו, אברהם שנימול קודם לעולם בא החמור קליפת הוא הרוחני שעניינו

זו. קליפה לבירור הדרך היא המילה ÚÈ˜·הרי È�a e¯Ó‡L e‰ÊÂ¿∆∆»¿¿≈«¬…
˙B‡� ˙‡Êa C‡ ,ÂÈcÁÈ ¯BÓÁ·e ¯BLa L¯ÁÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡L∆ƒ∆¿»«¬…¿«¬«¿»«¿…≈

,e�BÓk ÌÈÏBn� eÈ‰z Ì‡ ÌÎÏהדברים בין קשר כל אין שלכאורה »∆ƒƒ¿ƒƒ»
בצד וגבורה חסד בין חיבור לאפשר לא היא האיסור משמעות אם שכן

המילה? תועיל מה ‰Ï¯Ú‰אלאהקליפה, ˙¯·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ,Èkƒ«¿≈«¬»«»»¿»
¯BÓÁ‰ ˙tÏ˜ Ì‰ÈÏÚÓ ÌÈ¯È·ÚÓבצד שהיה ה'חמור' ומעתה «¬ƒƒ≈¬≈∆¿ƒ««¬

(של רצויות לא תוצאות שיגרום לחשוש ואין סכנה מהווה לא כבר הקליפה

במאמר כי לציין (ויש הקליפה את ממנו שהעבירו כיוון כנ"ל), וחושך, כלב

הקליפה את המילה העבירה אמנם ומבאר: מוסיף מהר"ש לאדמו"ר הנ"ל

כל העלו זה ידי שעל לגמרי אותם [הרגו] "החרימו דבר של בסופו מהם,

בהם"). שהי' הניצוצות

Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰c ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e (·≈»ƒ¿»«¬«»»»¿ƒ≈»¿«≈«
‡¯Ó‚a17יוסי רבי ‡l‡אמר È¯BL È¯BLÏ È˙‡¯˜ ‡Ï ÈÓiÓ ƒ¿»»ƒ»«…»»ƒ¿ƒƒ∆»

È"L¯ L¯Ùe ,È„N È¯BLÏ¿ƒ»ƒ≈≈«ƒ
‡e‰LהשורÏL ¯wÚ ∆ƒ»∆

·ÈzÎc ,‰„N5·¯Â »∆ƒ¿ƒ¿«
z¯BL ÁÎa ˙B‡e·לפי) ¿¿…«

רבי התכוון דברים של פשוטם

שגם לכך דוגמא לתת יוסי

ללמוד ניתן שלו חולין משיחת

לשדהו שקרא ומכך חכמה דברי

הוא שהשור ללמוד יש "שורי"

השדה). עיקר

‰Êa ÔÈ�Ú‰Âהרוחנית בעבודה ¿»ƒ¿»»∆
האדם, ÏÚשל È‡˜ ¯BLc¿»≈«

BL¯ML ,˙ÈÓ‰a‰ LÙ�∆∆««¬ƒ∆»¿
¯BL È�t ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿≈

,Ï‡ÓO‰Óשור פני ≈«¿…
מושג הוא העליונה שבמרכבה

ירידה אחרי אבל הקדושה בצד

נוצרה רבים בצמצומים גדולה

שבאדם הבהמית נפש ממנו

התניא בספר בהרחבה (כמבואר

– נפשות שתי יש יהודי שלכל

בהמית ונפש אלוקית נפש

ומקור ששורש בחסידות ומובא

שור', מ'פני הוא הבהמית הנפש

הבהמיתÂ�˜¯‡כנ"ל) הנפש , ¿ƒ¿»
BaLנקראת ÈÙÏ ,‰„N»∆¿ƒ∆

,˙È˜Ï‡‰ LÙ� Ú¯Ê�הנפש של התלבשות ידי על היא האדם עבודת ƒ¿»∆∆»¡…ƒ
כיוון "זריעה" נקראת זו והתלבשות הבהמית והנפש הגוף בתוך האלוקית

‰„Oa ÔÈÚ¯BfL ÔÈÚ¯b‰ ÏLÓk ‡e‰Lתהיה מכן שלאחר מנת על ∆ƒ¿«««¿ƒ∆¿ƒ«»∆
גדולה צמיחה הזו ‰Úe„iÎÂ)18·e˙kמהזריעה Le¯Ùa19ÌÈ‡a‰ ¿«»«¿≈«»«»ƒ

Ï‡¯NÈ Á¯Ùe ıÈˆÈ ·˜ÚÈ L¯LÈעל היא שהכוונה בחסידות מוסבר «¿≈«¬…»ƒ»«ƒ¿»≈
הקדושֿברוךֿהוא, של העליון ברצון גבוה במקור למעלה, הנמצאות המצוות

עקב, יו"ד אותיות "יעקב" (בבחינת גשמיים בדברים ונתלבשו למטה וירדו

הזו הירידה ידי ועל הגוף) בתחתית נמצא שהעקב כשם נחותים דברים היינו

גבוהות, לדרגות וצמיחה גידול היינו ופרח", "יציץ דבר של בסופו יהיה

הנפש על פועלת האלוקית הנפש וכאשר ראש) לי אותיות ישראל, בחינת

עליה תהיה דבר של שבסופו היא הכוונה אבל ירידה אמנם כאן יש הבהמית,

הראשון שבשלב הזרעים, של (לכאורה) איבוד אמנם היא שהזריעה כשם
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eicgi xengae xeya yexgz `l

החריׁשה ּתחּלה להיֹות צריכה והּצמיחה, הּזריעה ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָלהיֹות
ׁשּזהּו הּבהמית, ּבּנפׁש ּבּׂשדה) הּׁשֹור עבֹודת עּקר ֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ(ׁשּזֹוהי

ז"ל רּבֹותינּו מאמר יצר20עלּֿדר אדם ירּגיז לעֹולם ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ׁשֹור, עלֿידי היא ׁשהחריׁשה וזהּו הרע, יצר על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָטֹוב
ׂשמאל נמׁש ׁשּמּׁשם מהּׂשמאל, ׁשֹור ּפני ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹּבחינת

ׁשּכתּוב21ּדֹוחה ּכמֹו כּו', עצמֹו את להׁשּפיל ׂשמאלֹו22, ְְְְְִֶֶַַָָֹ
את לׁשּבר ׁשענינּה החריׁשה, ּבדגמת ׁשּזהּו לראׁשי, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻּתחת
ּתחּלה לׁשּבר צרי כן ּוכמֹו קטּנים, לחלקים הארץ ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹקׁשי
ונֹוסף ּכּנ"ל. הּׂשדה ענין ׁשּזהּו הּבהמית, ונפׁשֹו ּגּופֹו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָאת
האלקית נפׁש על ׁשּקאי ּכפי הּׂשדה ענין ּגם יׁשנֹו 23לזה, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

חפץ ארץ ּבׁשם נקראת ׁשּכנסתֿיׂשראל ׁשּגם24(וכּידּוע ,( ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
ּבחינת הּוא זה וכל כּו'. הּבּטּול ענין לפעל צרי ְְְְִִִִִֶַַַָָָֹּבּה
אבל כּו'. ּבקדּׁשה העבֹודה ענין לכללּות ׁשּׁשּי ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָֻׁשֹור,

הּקלּפה, על מֹורה חמֹור ּבהמהּבחינת הּוא חמֹור ׁשהרי ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָ
והּוא טהֹורה), ּבהמה ׁשהּוא ׁשֹור ּכמֹו (ולא ְְְְְְֵֵֶָָָֹטמאה

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר הּקרירּות, אפּלּו25ּבטבע חמרא ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָ
ּתקף ּבֹו ׁשּיׁש ׁשֹור ּכמֹו (ולא ליּה קרירא ּתּמּוז ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹּבתקּופת
חּיּות ׁשענינּה הּקדּׁשה הפ היא ּוקרירּות כּו'), .26החּיּות ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻ

תחרׁש ּדלא הּלאו ׁשענין הא', ּפרּוׁש לפי הּוא זה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹוכל
ׁשּלא החמֹור קלּפת להרחיק הּוא יחּדיו ּובחמֹור ְְְְְֲֲִִֶַַַַַָֹּבׁשֹור
ׁשּי ׁשֹור ׁשּבחינת והינּו, הּקדּׁשה, מּבחינת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֻּתקּבל
נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ועד ּבקדּׁשה, העבֹודה ענין ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻלכללּות

כּו'. החמֹור ּדקלּפת והּזּכּו הּברּור ְְֲִִִֵַַַַַּגם

ÈÙÏeּובחמֹור ּבׁשֹור תחרׁש לא ׁשהּצּוּוי הּב', ּפרּוׁש ¿ƒְֲֲִֵֶַַַַֹֹ
ּדׁשֹור הּקלּפֹות ב' יחּוד יהיה ׁשּלא הּוא ְְְְִִִֶֶַַָֹיחּדיו
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א.20) ה, א.21)ברכות מז, סוטה ו.22)ראה ב, אוה"ת23)שה"ש גם וראה ואילך). תא (ס"ע שם תרכ"ז סה"מ בארוכה ראה

תקצט. ע' ח"א וש"נ.24)נ"ך נז. סימן בהוספות תשס"ד) (הוצאת טוב שם כתר וראה יב. ג, לקו"ת25)מלאכי וראה א. נג, שבת

ג. פז, ואילך.26)שמע"צ סע"ב תשפט, ח"ד לקו"ד גם ראה
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גדולה. צמיחה מהזריעה כתוצאה יש כך אחר אבל באדמה, נרקבים

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,‰ÁÈÓv‰Â ‰ÚÈ¯f‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎezL È„k C‡«¿≈∆«ƒ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿
‰LÈ¯Á‰ ‰lÁzÈ‰BfL),החרישה(‰„Oa ¯BM‰ ˙„B·Ú ¯wÚ ¿ƒ»«¬ƒ»∆ƒƒ«¬«««»∆
,˙ÈÓ‰a‰ LÙpa?הבהמית בנפש רוחנית 'חרישה' ŒÏÚומהי e‰fL «∆∆««¬ƒ∆∆«

e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯c∆∆«¬««≈
Ï"Ê20Ì„‡ ÊÈb¯È ÌÏBÚÏ «¿»«¿ƒ»»

,Ú¯‰ ¯ˆÈ ÏÚ ·BË ¯ˆÈ≈∆«≈∆»«
הטוב יצרו את יעורר כלומר,

שמובן (כפי הרע ביצר להילחם

על שהובא בתהלים מהפסוק גם

ואל "ריגזו – בגמרא כך

הכרוכה זו ומלחמה תחטאו")

רבים כוחות ודורשת במאמץ

בכוח האדמה לחרישת נמשלה

הרוחניתe‰ÊÂהשור משמעותם ¿∆
היא הדברים «LÈ¯Á‰L∆«¬ƒ‰של

˙�ÈÁa ,¯BL È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈¿ƒ«
,Ï‡ÓO‰Ó ¯BL È�t¿≈≈«¿…
הנפש של והמקור השורש

�CLÓהבהמית ÌMnL∆ƒ»ƒ¿»
‰ÁBc Ï‡ÓN21ÏÈtL‰Ï , ¿…»¿«¿ƒ

,'eÎ BÓˆÚ ה'‡˙ עבודת ∆«¿
התרוממות תוך להיות יכולה

לקדושֿברוךֿ מקירוב שנובעת

"ימין נקראת הזו והבחינה הוא

גבוהה דרגה שזו אלא מקרבת"

נדרש העבודה ובתחילת יחסית

של בדרך ה' את לעבוד האדם

יראת כלומר דוחה", "שמאל

הריחוק מתחושת שנובעת שמים

מאלוקות האדם של ¿BÓkהגדול
·e˙kL22˙Áz BÏ‡ÓN ∆»¿…««
,ÈL‡¯Ïמתבונן האדם וכאשר ¿…ƒ

מהקדושֿ רחוק הוא כמה עד

ומכניע משפיל הוא ברוךֿהוא,

שלו המציאות ואת הישּות את ‰LÈ¯Á‰,ו'שובר' ˙Ó‚„a e‰fL ֶַ∆∆¿À¿««¬ƒ»
ÔÎ BÓÎe ,ÌÈpË˜ ÌÈ˜ÏÁÏ ı¯‡‰ ÈL˜ ˙‡ ¯aLÏ d�È�ÚL∆ƒ¿»»ƒ¿…∆…ƒ»»∆«¬»ƒ¿«ƒ¿≈

¯aLÏ CÈ¯ˆלהכניעe‰fL ,˙ÈÓ‰a‰ BLÙ�Â BÙeb ˙‡ ‰lÁz »ƒƒ¿…¿ƒ»∆¿«¿««¬ƒ∆∆
‰ ÔÈ�Úהנקרא Ï"pk.שור ‰„O ƒ¿««»∆««

,‰ÊÏ ÛÒB�Âהנפש ואת הגשמי הגוף את ולהכניע להשפיל הצורך מלבד ¿»»∆
È‡wLהבהמית ÈÙk ‰„O‰ ÔÈ�Ú Ìb B�LÈשמתייחסÏÚבLÙ� ∆¿«ƒ¿««»∆¿ƒ∆»≈«∆∆

˙È˜Ï‡‰23ı¯‡ ÌLa ˙‡¯˜� Ï‡¯NÈŒ˙Ò�kL Úe„iÎÂ) »¡…ƒ¿«»«∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈¿≈∆∆

ıÙÁ24,(ושדה ל"ארץ" נמשלה האלוקית הנפש שגם ˆ¯CÈהרי da ÌbL ≈∆∆«»»ƒ
'eÎ Ïeha‰ ÔÈ�Ú ÏÚÙÏיש כמה עד בהרחבה בחסידות שמבואר כפי ƒ¿…ƒ¿««ƒ

והכנעה. התבטלות מתוך דווקא ה' את ולעבוד העצמית הישות את להרחיק

‰„B·Ú‰ ÔÈ�Ú ˙eÏÏÎÏ CiML ,¯BL ˙�ÈÁa ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆¿ƒ«∆«»ƒ¿»ƒ¿«»¬»
.'eÎ ‰M„˜aƒ¿À»

‰¯BÓ ¯BÓÁ ˙�ÈÁa Ï·‡¬»¿ƒ«¬∆
¯BÓÁ È¯‰L ,‰tÏw‰ ÏÚ««¿ƒ»∆¬≈¬
‡ÏÂ) ‰‡ÓË ‰Ó‰a ‡e‰¿≈»¿≈»¿…
‰Ó‰a ‡e‰L ¯BL BÓk¿∆¿≈»
Ú·Ëa ‡e‰Â ,(‰¯B‰Ë¿»¿¿∆«

,˙e¯È¯w‰חמור של טבעֹו «¿ƒְִ

לו ׁשקר Ó‡Ók¯הוא ֶַ¿«¬«
Ï"Ê e�È˙Ba¯25‡¯ÓÁ «≈««¿»

Êenz ˙Ùe˜˙a elÙ‡¬ƒƒ¿««
dÈÏ ‡¯È¯˜אפילו – [לחמור ¿ƒ»≈
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החריׁשה ּתחּלה להיֹות צריכה והּצמיחה, הּזריעה ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָלהיֹות
ׁשּזהּו הּבהמית, ּבּנפׁש ּבּׂשדה) הּׁשֹור עבֹודת עּקר ֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ(ׁשּזֹוהי

ז"ל רּבֹותינּו מאמר יצר20עלּֿדר אדם ירּגיז לעֹולם ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ׁשֹור, עלֿידי היא ׁשהחריׁשה וזהּו הרע, יצר על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָטֹוב
ׂשמאל נמׁש ׁשּמּׁשם מהּׂשמאל, ׁשֹור ּפני ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹּבחינת

ׁשּכתּוב21ּדֹוחה ּכמֹו כּו', עצמֹו את להׁשּפיל ׂשמאלֹו22, ְְְְְִֶֶַַָָֹ
את לׁשּבר ׁשענינּה החריׁשה, ּבדגמת ׁשּזהּו לראׁשי, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻּתחת
ּתחּלה לׁשּבר צרי כן ּוכמֹו קטּנים, לחלקים הארץ ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹקׁשי
ונֹוסף ּכּנ"ל. הּׂשדה ענין ׁשּזהּו הּבהמית, ונפׁשֹו ּגּופֹו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָאת
האלקית נפׁש על ׁשּקאי ּכפי הּׂשדה ענין ּגם יׁשנֹו 23לזה, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

חפץ ארץ ּבׁשם נקראת ׁשּכנסתֿיׂשראל ׁשּגם24(וכּידּוע ,( ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
ּבחינת הּוא זה וכל כּו'. הּבּטּול ענין לפעל צרי ְְְְִִִִִֶַַַָָָֹּבּה
אבל כּו'. ּבקדּׁשה העבֹודה ענין לכללּות ׁשּׁשּי ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָֻׁשֹור,

הּקלּפה, על מֹורה חמֹור ּבהמהּבחינת הּוא חמֹור ׁשהרי ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָ
והּוא טהֹורה), ּבהמה ׁשהּוא ׁשֹור ּכמֹו (ולא ְְְְְְֵֵֶָָָֹטמאה

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר הּקרירּות, אפּלּו25ּבטבע חמרא ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָ
ּתקף ּבֹו ׁשּיׁש ׁשֹור ּכמֹו (ולא ליּה קרירא ּתּמּוז ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹּבתקּופת
חּיּות ׁשענינּה הּקדּׁשה הפ היא ּוקרירּות כּו'), .26החּיּות ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻ

תחרׁש ּדלא הּלאו ׁשענין הא', ּפרּוׁש לפי הּוא זה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹוכל
ׁשּלא החמֹור קלּפת להרחיק הּוא יחּדיו ּובחמֹור ְְְְְֲֲִִֶַַַַַָֹּבׁשֹור
ׁשּי ׁשֹור ׁשּבחינת והינּו, הּקדּׁשה, מּבחינת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֻּתקּבל
נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ועד ּבקדּׁשה, העבֹודה ענין ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻלכללּות

כּו'. החמֹור ּדקלּפת והּזּכּו הּברּור ְְֲִִִֵַַַַַּגם

ÈÙÏeּובחמֹור ּבׁשֹור תחרׁש לא ׁשהּצּוּוי הּב', ּפרּוׁש ¿ƒְֲֲִֵֶַַַַֹֹ
ּדׁשֹור הּקלּפֹות ב' יחּוד יהיה ׁשּלא הּוא ְְְְִִִֶֶַַָֹיחּדיו
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גדולה. צמיחה מהזריעה כתוצאה יש כך אחר אבל באדמה, נרקבים

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,‰ÁÈÓv‰Â ‰ÚÈ¯f‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎezL È„k C‡«¿≈∆«ƒ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿
‰LÈ¯Á‰ ‰lÁzÈ‰BfL),החרישה(‰„Oa ¯BM‰ ˙„B·Ú ¯wÚ ¿ƒ»«¬ƒ»∆ƒƒ«¬«««»∆
,˙ÈÓ‰a‰ LÙpa?הבהמית בנפש רוחנית 'חרישה' ŒÏÚומהי e‰fL «∆∆««¬ƒ∆∆«

e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯c∆∆«¬««≈
Ï"Ê20Ì„‡ ÊÈb¯È ÌÏBÚÏ «¿»«¿ƒ»»

,Ú¯‰ ¯ˆÈ ÏÚ ·BË ¯ˆÈ≈∆«≈∆»«
הטוב יצרו את יעורר כלומר,

שמובן (כפי הרע ביצר להילחם

על שהובא בתהלים מהפסוק גם

ואל "ריגזו – בגמרא כך

הכרוכה זו ומלחמה תחטאו")

רבים כוחות ודורשת במאמץ

בכוח האדמה לחרישת נמשלה

הרוחניתe‰ÊÂהשור משמעותם ¿∆
היא הדברים «LÈ¯Á‰L∆«¬ƒ‰של

˙�ÈÁa ,¯BL È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈¿ƒ«
,Ï‡ÓO‰Ó ¯BL È�t¿≈≈«¿…
הנפש של והמקור השורש

�CLÓהבהמית ÌMnL∆ƒ»ƒ¿»
‰ÁBc Ï‡ÓN21ÏÈtL‰Ï , ¿…»¿«¿ƒ

,'eÎ BÓˆÚ ה'‡˙ עבודת ∆«¿
התרוממות תוך להיות יכולה

לקדושֿברוךֿ מקירוב שנובעת

"ימין נקראת הזו והבחינה הוא

גבוהה דרגה שזו אלא מקרבת"

נדרש העבודה ובתחילת יחסית

של בדרך ה' את לעבוד האדם

יראת כלומר דוחה", "שמאל

הריחוק מתחושת שנובעת שמים

מאלוקות האדם של ¿BÓkהגדול
·e˙kL22˙Áz BÏ‡ÓN ∆»¿…««
,ÈL‡¯Ïמתבונן האדם וכאשר ¿…ƒ

מהקדושֿ רחוק הוא כמה עד

ומכניע משפיל הוא ברוךֿהוא,

שלו המציאות ואת הישּות את ‰LÈ¯Á‰,ו'שובר' ˙Ó‚„a e‰fL ֶַ∆∆¿À¿««¬ƒ»
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¯aLÏ CÈ¯ˆלהכניעe‰fL ,˙ÈÓ‰a‰ BLÙ�Â BÙeb ˙‡ ‰lÁz »ƒƒ¿…¿ƒ»∆¿«¿««¬ƒ∆∆
‰ ÔÈ�Úהנקרא Ï"pk.שור ‰„O ƒ¿««»∆««
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˙È˜Ï‡‰23ı¯‡ ÌLa ˙‡¯˜� Ï‡¯NÈŒ˙Ò�kL Úe„iÎÂ) »¡…ƒ¿«»«∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈¿≈∆∆
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על מֹורה ׁשֹור ּגם הּנה ּדקלּפה, ּוגבּורה חסד ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָוחמֹור,
מּמּנּו ׁשּמתרחקין הּמּועד ׁשֹור ּבחינת והּוא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָהּקלּפה,

עיניו ואין27ּכמלא להּזיק, ׁשּכּונתֹו נּגח ׁשֹור להיֹותֹו , ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
להּזקֹו אּלא28הּנאה לתאבֹון, זאת עֹוׂשה ׁשאינֹו והינּו, , ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

אינֹו זה ׁשענין ּולהעיר, כּו'. מהּותֹו ּבעצם מּזיק ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָהּוא
אּלא עצמֹו, מּצד הּיׂשראלי איׁש ׁשל לּטבע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּי
חסֿ עצמֹו את ׁשּירּגיל להיֹות יכֹול ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָׁשאףֿעלּֿפיֿכן
ולכן מּועד, ׁשֹור ּבבחינת ׁשּנעׂשה ועד זה, ּבענין ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָוׁשלֹום
הּׁשּיכּות ּגם וזהּו כּו'. וזּכּו ּברּור ּבֹו לפעל ְְְְִִִִֵֶַַַָֹצריכים
וחמֹור, ּדׁשֹור הּקלּפֹות ב' מּיחּוד ׁשּיֹוצא הּכלב ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָלעמלק,
יׁשנם עמלק ּבקלּפת ׁשּגם (ּכּנ"ל), ּדקלּפה ּוגבּורה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָחסד
אׁשר הּוא עמלק ׁשל ׁשענינֹו אף ּכי, אּלּו, ענינים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָב'

הּקרירּות29קר ענין לפעל30, עמלק ׁשל ּפעּלתֹו הרי , ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹֻ
ׁשּמּכ (עלֿידיֿזה להּלחםזאת יראים ׁשהיּו האּמֹות ל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

ּביׂשראל להּלחם ׁשּבא זה הּוא היה היא31ּביׂשראל ,( ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
ׁשל ענין ׁשּזהּו כּו', להתּפעל ׁשּלא החּיּות ּתקף ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹמּצד

כּו'. ֲִחמימּות

זֹוe‰ÊÂג) ׁשּלא (ּכּנ"ל), ׁשֹור ׁשּנקרא אברהם ׁשל ענינֹו ¿∆ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשֹור ּדבחינת העבֹודה נעׂשית ׁשעלֿידֹו ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָּבלבד
הּברּור ּגם נעׂשה ׁשעלֿידֹו זאת, עֹוד אּלא ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּדקדּׁשה,
חמֹור ּדבחינת להּברּור ועד ּדקלּפה, ׁשֹור ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָּדבחינת
ּגרם חמֹור יּׂשכר ּבבחינת להיֹות ׁשּמתהּפ ועד ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּדקלּפה,

ׁשאברהם32גֹו' וזהּו הּמילה. עלֿידי נעׂשה זה וענין .ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּגרם, ּכמנין רמ"ג, ׁשעֹולה אברם, ׁשמֹו היה הּמילה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹקדם

רמ"ח עֹולה ה', לֹו ׁשהֹוסיפּו הּמילה ּכמנין33ועלֿידי , ְְְְִִִֵֶֶַַַָ
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דקליפה וגבורה (חמור) דקליפה
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Ì¯b ¯BÓÁ ¯ÎOÈ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ»»¬»∆
'B‚32,הנ"ל במאמר כמבואר

שזהו לסבול שכמו ויט להיות התורה עסק לבחינת "לבוא מהר"ש: ֵַלאדמו"ר

זה היטה כן כמו כתפיו, על המשא נושא שהחמור שכמו גרם חמור ֶָעניין

החמור". והיפוך בירור ידי על וזהו התורה למשא ְִשכמֹו

‰Ê ÔÈ�ÚÂלקדושה להפיכתו ועד דקליפה החמור È„ÈŒÏÚבירור ‰NÚ� ¿ƒ¿»∆«¬∆«¿≈
‰ÏÈn‰.(תחילה שנימולו ידי על היה בנו ושכם חמור של שהבירור (כשם «ƒ»

‰ÏBÚL ,Ì¯·‡ BÓL ‰È‰ ‰ÏÈn‰ Ì„˜ Ì‰¯·‡L e‰ÊÂ¿∆∆«¿»»…∆«ƒ»»»¿«¿»∆∆
Ó¯,(243)eÙÈÒB‰L"‚בגימטריא ‰ÏÈn‰ È„ÈŒÏÚÂ ,Ì¯b ÔÈ�Ók¿ƒ¿«»∆¿«¿≈«ƒ»∆ƒ
,'‰ BÏ"אברהם" אלא "אברם" לא שמו ¯Á"Óונקרא ‰ÏBÚ33,(248) ∆

Â"‡Â ‡Ïa ¯ÓÁ ÔÈ�Ókחמור בחינת לבירור הדרך היא שהמילה נמצא ¿ƒ¿«¬…¿…»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

eicgi xengae xeya yexgz `l

ׁשֹור לי ויהי יעקב ּׁשאמר מה ּגם וזהּו וא"ו. ּבלא ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָֹֹֹחמר
מהּול34וחמֹור נֹולד ּכי אּלּו.35, קלּפֹות ב' ּברר ולכן , ְְֲִִֵֵֵֵַַָָ

ּדהּנה,LÈÂד) אלּול. חדׁש ׁשל ענינֹו עם הנ"ל ּכל לקּׁשר ¿≈ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָֹ
הּוא החריׁשה ׁשענין ב) (סעיף לעיל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָנתּבאר
נמׁש ׁשּמּׁשם מהּׂשמאל, ׁשֹור ּפני ּבחינת ׁשֹור, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹעלֿידי
ׁשּכתּוב ּכמֹו כּו', עצמֹו את להׁשּפיל ּדֹוחה, ְְְְְִֶֶַַָָֹׂשמאל
מתחיל הּׁשנה ׁשּבראׁש וידּוע לראׁשי. ּתחת ְְְְְִִֶַַַַַָָָֹֹֹׂשמאלֹו
יֹום עד הּׁשנה מראׁש ּכי, לראׁשי, ּתחת ׂשמאלֹו ְְְִִִֵַַַַַָָֹֹֹּבחינת
ּומתּגּלה נמׁש ׁשאז ׂשמאלֹו, ּבחינת הּוא ְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹהּכּפּורים

כּו' יראה ּבחינת אלּול,36מּלמעלה לחדׁש ּגם וׁשּי , ְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָֹ
ל ּבתבת ּדאלּול,ּכמרּמז יֹום ל' הּוא ל' ׁשאֹות ראׁשי, ְְְֱִֵֶֶַַָֹֻ

הּׁשני ּבּפסּוק וגם הּׁשנה. ראׁש הּוא נאמר37וראׁשי ׁשּבֹו ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
ׁשראׁש יּו"ד, ראׁש ּדהינּו, ל'), (ללא ראׁשי ּתחת ְְְְִֶַַַֹֹֹֹֹׂשמאלֹו
הרי ּתׁשּובה, ימי עׂשרת הּוא והּיּו"ד הּׁשנה, ראׁש ְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָֹהּוא
ימי ועׂשרת הּׁשנה ּבראׁש לי) (ּדֹודי מּלמעלה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹההמׁשכה
(אני למעלה מּלמּטה העבֹודה עלֿידי נעׂשית ְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָּתׁשּובה,
ּבראׁשיֿ נכלל לי ּדֹודי ּגם ׁשּלכן אלּול, ּבחדׁש ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָֹלדֹודי)

ּדאלּול ד'38ּתבֹות לי, ודֹודי לדֹודי ּדאני וסֹופיּֿתבֹות , ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַ
יֹום עד אלּול חדׁש ׁשּמראׁש יֹום הארּבעים הם ְֱִִֵֵֶֶַַָָֹֹיּו"דין,

(ׁשעלֿידּה38הּכּפּורים הּמילה ענין ׁשּגם זאת, ועֹוד . ְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹ
אלּול, לחדׁש קׁשּור וחמֹור) ּדׁשֹור הּקלּפֹות ב' ְְְְְֱֲִִֶַַָָֹמבררים
מה הּוא ּבאלּול הּנרמזים מהראׁשיּֿתבֹות אחד ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהרי

זרע39ּׁשּכתּוב לבב ואת לבב את אלקי הוי' ,40ּומל ְְְְְֱֲֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
הּגּסה הערלה הסרת רק לא ּגּופא, ּובזה הּמילה, ְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹענין

נאמר אּתם41(ׁשעלֿזה לבבכם, ערלת את ּומלּתם ְְְְֱֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ
הּתׁשּובה ענין ׁשהּוא הסרת42ּבעצמכם, ּגם אּלא ,( ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָ

את אלקי הוי' ּומל נאמר (ׁשעלֿזה הּדּקה ְֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּקלּפה
האדם) על הּקׁשה ּדבר ׁשּזהּו ּכיון ,ענין43לבב ּוכללּות . ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
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יג eicgi xengae xeya yexgz `l

ׁשֹור לי ויהי יעקב ּׁשאמר מה ּגם וזהּו וא"ו. ּבלא ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָֹֹֹחמר
מהּול34וחמֹור נֹולד ּכי אּלּו.35, קלּפֹות ב' ּברר ולכן , ְְֲִִֵֵֵֵַַָָ

ּדהּנה,LÈÂד) אלּול. חדׁש ׁשל ענינֹו עם הנ"ל ּכל לקּׁשר ¿≈ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָֹ
הּוא החריׁשה ׁשענין ב) (סעיף לעיל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָנתּבאר
נמׁש ׁשּמּׁשם מהּׂשמאל, ׁשֹור ּפני ּבחינת ׁשֹור, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹעלֿידי
ׁשּכתּוב ּכמֹו כּו', עצמֹו את להׁשּפיל ּדֹוחה, ְְְְְִֶֶַַָָֹׂשמאל
מתחיל הּׁשנה ׁשּבראׁש וידּוע לראׁשי. ּתחת ְְְְְִִֶַַַַַָָָֹֹֹׂשמאלֹו
יֹום עד הּׁשנה מראׁש ּכי, לראׁשי, ּתחת ׂשמאלֹו ְְְִִִֵַַַַַָָֹֹֹּבחינת
ּומתּגּלה נמׁש ׁשאז ׂשמאלֹו, ּבחינת הּוא ְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹהּכּפּורים

כּו' יראה ּבחינת אלּול,36מּלמעלה לחדׁש ּגם וׁשּי , ְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָֹ
ל ּבתבת ּדאלּול,ּכמרּמז יֹום ל' הּוא ל' ׁשאֹות ראׁשי, ְְְֱִֵֶֶַַָֹֻ

הּׁשני ּבּפסּוק וגם הּׁשנה. ראׁש הּוא נאמר37וראׁשי ׁשּבֹו ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
ׁשראׁש יּו"ד, ראׁש ּדהינּו, ל'), (ללא ראׁשי ּתחת ְְְְִֶַַַֹֹֹֹֹׂשמאלֹו
הרי ּתׁשּובה, ימי עׂשרת הּוא והּיּו"ד הּׁשנה, ראׁש ְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָֹהּוא
ימי ועׂשרת הּׁשנה ּבראׁש לי) (ּדֹודי מּלמעלה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹההמׁשכה
(אני למעלה מּלמּטה העבֹודה עלֿידי נעׂשית ְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָּתׁשּובה,
ּבראׁשיֿ נכלל לי ּדֹודי ּגם ׁשּלכן אלּול, ּבחדׁש ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָֹלדֹודי)

ּדאלּול ד'38ּתבֹות לי, ודֹודי לדֹודי ּדאני וסֹופיּֿתבֹות , ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַ
יֹום עד אלּול חדׁש ׁשּמראׁש יֹום הארּבעים הם ְֱִִֵֵֶֶַַָָֹֹיּו"דין,

(ׁשעלֿידּה38הּכּפּורים הּמילה ענין ׁשּגם זאת, ועֹוד . ְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹ
אלּול, לחדׁש קׁשּור וחמֹור) ּדׁשֹור הּקלּפֹות ב' ְְְְְֱֲִִֶַַָָֹמבררים
מה הּוא ּבאלּול הּנרמזים מהראׁשיּֿתבֹות אחד ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהרי

זרע39ּׁשּכתּוב לבב ואת לבב את אלקי הוי' ,40ּומל ְְְְְֱֲֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
הּגּסה הערלה הסרת רק לא ּגּופא, ּובזה הּמילה, ְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹענין

נאמר אּתם41(ׁשעלֿזה לבבכם, ערלת את ּומלּתם ְְְְֱֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ
הּתׁשּובה ענין ׁשהּוא הסרת42ּבעצמכם, ּגם אּלא ,( ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָ

את אלקי הוי' ּומל נאמר (ׁשעלֿזה הּדּקה ְֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּקלּפה
האדם) על הּקׁשה ּדבר ׁשּזהּו ּכיון ,ענין43לבב ּוכללּות . ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
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˙�ÈÁa ‰ÏÚÓlÓ ‰lb˙Óeƒ¿«∆ƒ¿«¿»¿ƒ«

'eÎ ‰‡¯È36Ìb CiLÂ , ƒ¿»¿«»«
Ên¯Ók ,ÏeÏ‡ L„ÁÏ¿…∆¡«¿À»
'Ï ˙B‡L ,ÈL‡¯Ï ˙·˙a¿≈«¿…ƒ∆
,ÏeÏ‡c ÌBÈ 'Ï ‡e‰∆¡
‰�M‰ L‡¯ ‡e‰ ÈL‡¯Â¿…ƒ…«»»
והביטול ההכנעה שעבודת נמצא

בחינת את מבררים שבאמצעותה

הנדרשת העבודה היא היא שור

אלול חודש של אלה בימים

השנה. לראש וההכנה

È�M‰ ˜eÒta Ì‚Â37BaL ¿««»«≈ƒ∆
ÈL‡¯ ˙Áz BÏ‡ÓN ¯Ó‡�∆¡«¿…««…ƒ

'Ï ‡ÏÏ)לשלושים הרומזת ¿…
יש עדיין כנ"ל), אלול, חודש ימי

של המיוחדת לעבודה רמז בו

אלול חודש ימי אלו, ימים

,„"eÈ L‡¯ ,e�È‰c¿«¿…
,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ ‡e‰ „"ei‰Â ,‰�M‰ L‡¯ ‡e‰ L‡¯L∆……«»»¿«¬∆∆¿≈¿»
ÈÓÈ ˙¯NÚÂ ‰�M‰ L‡¯a (ÈÏ È„Bc) ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰ È¯‰¬≈««¿»»ƒ¿«¿»ƒƒ¿…«»»«¬∆∆¿≈
È�‡) ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ� ,‰·eLz¿»«¬≈«¿≈»¬»ƒ¿«»¿«¿»¬ƒ

˙B·zŒÈL‡¯a ÏÏÎ� ÈÏ È„Bc Ìb ÔÎlL ,ÏeÏ‡ L„Áa (È„B„Ï¿ƒ¿…∆¡∆»≈«ƒƒƒ¿»¿»≈≈
ÏeÏ‡c38,ודרשו לי" ודודי לדודי "אני השירים) (בשיר בכתוב נאמר ∆¡

להתעורר האדם על אלה שבימים להורות אלול, ראשיֿתיבות – בספרים

שהקב"ה יזכה זה ידי ועל לדודי" "אני – הקב"ה אל להתקרב למעלה מלמטה

לי". "ודודי – אליו יתקרב מצידו

È„B„Ï È�‡c ˙B·zŒÈÙBÒÂ¿≈≈«¬ƒ¿ƒ
,ÔÈ„"eÈ '„ ,ÈÏ È„B„Âשכן ¿ƒƒƒ

מסתיימות המילים ארבעת כל

10 בגימטריא שהיא יו"ד באות

- 40 ‰‡¯ÌÈÚaוביחד Ì‰≈»«¿»ƒ
ÏeÏ‡ L„Á L‡¯nL ÌBÈ∆≈……∆¡

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ „Ú38שבהם ««ƒƒ
של זה באופן ה' עבודת היא

לי". ו"דודי לדודי" "אני

ÔÈ�Ú ÌbL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«ƒ¿«
d„ÈŒÏÚL) ‰ÏÈn‰«ƒ»∆«»»
˙BtÏw‰ '· ÌÈ¯¯·Ó¿»¿ƒ«¿ƒ
¯eL˜ (¯BÓÁÂ ¯BLc¿«¬»

,ÏeÏ‡ L„ÁÏעניינה כי ¿…∆¡
את למול הוא המילה של הרוחני

את להסיר היינו הלב, ערלת

הלב על שמכסים הדברים

כראוי להתעורר ממנו ומונעים

ה' וביראת ה' ≈¬∆È¯‰Lבאהבת
˙B·zŒÈL‡¯‰Ó „Á‡∆»≈»»≈≈
‰Ó ‡e‰ ÏeÏ‡a ÌÈÊÓ¯p‰«ƒ¿»ƒ∆¡«

·e˙kM39'ÈÂ‰ ÏÓe ∆»»¬»»
˙‡Â E··Ï ˙‡ EÈ˜Ï‡¡…∆∆¿»¿¿∆

EÚ¯Ê ··Ï40ÔÈ�Ú , ¿««¿∆ƒ¿«
‰ÏÈn‰והכיסוי הערלה והסרת «ƒ»

הלב, Ï‡מעל ,‡Ùeb ‰Ê·e»∆»…
‰qb‰ ‰Ï¯Ú‰ ˙¯Ò‰ ˜«̄¬»«»»¿»««»

¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚL)41ÌzÏÓe ∆«∆∆¡««¿∆
Ìz‡ ,ÌÎ··Ï ˙Ï¯Ú ˙‡∆»¿«¿«¿∆«∆
ÔÈ�Ú ‡e‰L ,ÌÎÓˆÚa¿«¿¿∆∆ƒ¿«

‰·eLz‰42Ìb ‡l‡ ,( «¿»∆»«
‰wc‰ ‰tÏw‰ ˙¯Ò‰¬»««¿ƒ»««»
'ÈÂ‰ ÏÓe ¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚL)∆«∆∆¡«»¬»»
(Ì„‡‰ ÏÚ ‰Lw‰ ¯·c e‰fL ÔÂÈk ,E··Ï ˙‡ EÈ˜Ï‡43, ¡…∆∆¿»¿≈»∆∆»»«»∆«»»»

וכן דקה וקליפה גסה ערלה יש... במילה הקודש): (באגרת בתניא כמבואר

הלב (ערלת הערלה מילת על ודקות... גסות תאוות כן גם יש הלב בערלת
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התּגּלּות לׁשֹון (מל הּגּלּוי הּוא אלּול ׁשּבחדׁש )44הּמילה ְְְֱִִִֶֶַַַָָֹ
ּבתחּלת ּׁשּכתּוב מה עלּֿדר) מּלמעלה ּכח ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹּונתינת
ּביד אלקי הוי' ּונתנֹו גֹו' לּמלחמה תצא ּכי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹּפרׁשתנּו
ּכללּות על מּלמעלה) ּכח נתינת ׁשל ענין ׁשּזהּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹגֹו',
ׁשעלֿידיֿזה לדֹודי, ּדאני ּבאפן אלּול ּדחדׁש ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהעבֹודה

ה ויֹום הּׁשנה ּבראׁש לי ּדֹודי ׁשּבזהנעׂשה ּכּפּורים, ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹ
ועד ּכּלּה, הּׁשנה ּכל על ההמׁשכֹות ּכל ּגם ְְְִִַַַַַַָָָָָָָֻנכללים

כּו' ּומזֹוני חּיי ּבבני ּבגׁשמּיּות, .45להמׁשכה ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָ

∑

1
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5

6

7

8

ב.44) יב, שם (המו"ל).45)תו"א הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

הקליפה להסיר אך בעצמכם, אתם לבבכם ערלת את ומלתם כתיב ממש הגסה)

על הקשה דבר זהו ונרגשת) ניכרת ופחות יותר דקה שהיא הלב (ערלת הדקה

את לאהבה כו' לבבך את אלוקיך ה' ומל המשיח בביאת נאמר זה ועל האדם

זה שדבר למרות (אבל ממש... פנימית מנקודה דליבא מעומקא אלוקיך... ה'

(- המשיח בימות בעיקר יהיה

בעצמו לעשות האדם צריך

ערלת להסיר זו מילה תחילת

ודקה הגסה וקליפה הלב

בחינת על ומכסות המלבישות

גם וזו הלב". פנימית נקודת

להסיר אלול חודש של העבודה

אלא הגסה הלב ערלת את רק לא

הדקה. הלב ערלת את גם

‰ÏÈn‰ ÔÈ�Ú ˙eÏÏÎe¿»ƒ¿««ƒ»
‡e‰ ÏeÏ‡ L„ÁaL∆¿…∆¡
ÔBLÏ ÏÓ) Èelb‰«ƒ»¿

˙elb˙‰44שהדיבור וכשם דיבור היינו "ממללא", מלשון גם הוא "מל" כי ƒ¿«
הערלה את המסירה המילה כך הגילוי, אל מההעלם השכלי הרעיון את מביא

התגלות) לשון היא Ó‰והכיסוי C¯cŒÏÚ) ‰ÏÚÓlÓ Ák ˙�È˙�e¿ƒ«…«ƒ¿«¿»«∆∆«
'ÈÂ‰ B�˙�e 'B‚ ‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ Èk e�˙L¯t ˙lÁ˙a ·e˙kM∆»ƒ¿ƒ«»»»≈ƒ≈≈«ƒ¿»»¿»¬»»

e‰fL ,'B‚ E„Èa EÈ˜Ï‡,במלחמה ניצחון יהיה שבודאי הפסוק הבטחת ¡…∆¿»∆∆∆
היא ‰B·Ú„‰"ּונתנֹו", ˙eÏÏk ÏÚ (‰ÏÚÓlÓ Ák ˙�È˙� ÏL ÔÈ�Ú ְָƒ¿»∆¿ƒ«…«ƒ¿«¿»«¿»»¬»

È�‡c ÔÙ‡a ÏeÏ‡ L„Ác¿…∆¡¿…∆«¬ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,È„B„Ï¿ƒ∆«¿≈∆
L‡¯a ÈÏ È„Bc ‰NÚ�«¬∆ƒƒ¿…
,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰�M‰«»»¿«ƒƒ

‰ÊaL"לי "דודי המשכת ∆»∆
לבני הקב"ה של ההתקרבות

ויום השנה בראש ישראל

של מהעבודה כתוצאה הכיפורים

אלול חודש בימי לדודי" "אני

אלו לימים המשכה רק לא היא

בזה אלא Ìbעצמם ÌÈÏÏÎ�ƒ¿»ƒ«
Ïk ÏÚ ˙BÎLÓ‰‰ Ïk»««¿»«»

È�BÊÓe ÈiÁ È�·a ,˙eiÓL‚a ‰ÎLÓ‰Ï „ÚÂ ,dlk ‰�M‰,בנים] «»»À»¿«¿«¿»»¿«¿ƒ¿»≈«≈¿≈
פרנסה] – ומזונות .eÎ45'חיים
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אגרות קודש

 ב"ה, כ"ה אלול, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוד שי' שו"ב

שלום וברכה! 

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מכ"ג אלול עם המצורף אליו, בו שואל דעתי אם מותר 

להתפלל בבית הכנסת שמשתמשים שם במיקראפאן בשבת ויום טוב.

ולפלא גדול הספק בענין מבהיל כהאמור, שהרי שמוש במיקראפאן בשבת ויום טוב, הוא חילול 

ימי השבת ויום טוב ובפרהסיא, ונוסף על זה, גם ע"ד לכבוש את המלכה עמי בבית, ז.א. בבית תפלה לנותן 

התורה ומצותי', אשר מצות שבת שקולה היא כנגד כל המצות, וכמרז"ל ירושלמי נדרים )ספ"ג(.

וכיון שחילול שבת נעשה בשם כל חברי ביהכ"נ זה, שהרי הגבאים המחליטים בהאמור הם באי 

כחם, יש מקום ספק לכל עניני תפלה וקריאת התורה אשר בו, ולא רק בחלקם הנמסר ע"י המיקראפאן, 

אלא גם שלפניהם ושלאחריהם.

אבל  השם,  דחילול  ענין  בזה  כלל  הי'  לא  באם  שבת,  דהלכות  הדין  משורת  הוא  הנ"ל  כל  והנה 

בשים לב גם לנקודה זו, הרי חמור הדבר פי כמה וכמה, ולדעתי פשוט בתכלית, שאפילו בראש השנה ויום 

הכפורים יש להתפלל ביחידות, אבל ח"ו בבית הכנסת האמור.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל 

אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

.f"kyz'd ,lel` `"i ,`vz zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה בלתי

אלול‡ חודש על שנאמרו הראשיֿתיבות בין ד"1. הראשיֿתיבות גם ,3אביונים"lמתנותeרעהו2lיש`ישנו

סתם מצוה בשם נקראת ש"צדקה" כידוע המצוות, כללות על גם וקאי הצדקה, ענין המצוות4שזהו וכללות ,
צדקה בשם .5נקראות

בזה: והענין

מרבים אלול בחודש ולכן כולה, השנה כל לעבודת בנוגע חשבון לעשות צריך שבו הזמן הוא אלול חודש
כו' וסליחות ותחנונים תורה'6בתפלה ב'לקוטי –7[וכמובא ואילך" אלול חודש מראש סליחות.. ש"אומרים

השנה לראש הסמוכים בימים היא מנהגנו לפי בפועל הסליחות שאמירת המבואר8אףֿעלֿפי עלֿפי ובפרט ,[
תורה' והוא9ב'לקוטי לקראתו, העיר אנשי יוצאין לעיר בואו שקודם למלך משל "עלֿפי אלול חודש של ענינו

לכולם". שוחקות פנים ומראה יפות פנים בסבר כולם את מקבל

המצוות, בקו העבודה על הפרטי החשבון עם קשור לאביונים" ומתנות לרעהו ד"איש והראשיֿתיבות
הצדקה. ענין הוא שכללותם

יותר:· ובפרטיות .
ומצוות בתורה לו בשוה – "רעהו" (א) קצוות: ב' ישנם לאביונים" ומתנות לרעהו דרגא10ב"איש שזוהי ,

רש"י כפירוש תחתונה, הכי דרגא זו הרי גופא שבעניות – "אביונים" (ב) "התאב11נעלית, הוא lklש"אביון"

xac.מאומה לו אין עצמו שמצד כיון אליו, "תאב" הוא הרי שיהיה, איזה דבר", ש"כל היינו, ,"

"איש ראשיֿתיבות ש"אלול" לאלוmipeia`lומתנותedrxlוזהו הן נתינתֿכח נמשכת אלול שבחודש – "

ד"אביונים". ומצב במעמד שנמצאים לאלו והן ד"רעהו", ומצב במעמד שנמצאים

שוחקות פנים ומראה יפות פנים בסבר כולם את ו"מקבל בשדה המלך נמצא אלול שבחודש לעיל וכאמור
המלך. אל להתקשר הרצון אצלו יש רק אם "אביון", בדרגת שהוא מי גם דייקא, "כולם" – לכולם"

ממעל אלקה חלק היא בישראל השנית ש"נפש לפי והיינו מישראל, ואחד אחד כל אצל ישנו זה רצון והרי
בתניא כמבואר לפניֿזה12ממש", שם וכמבואר נשמות..13, שתי יש רשע ואחד צדיק אחד ישראל איש ש"לכל ,

"נפשות" של לדרגא רק אלא "נשמות", של לדרגא שייכים שאינם אלו שגם והיינו, נפשות", שתי הנה14שהן ,

הכתוב (כלשון ממעל אלקה חלק היא השנית.. "נפש אצלם כ"ק15גם וכדברי ממש", מוסיף) הזקן ורבינו ,
אדמו"ר מלשון16מוריֿוחמי (ב) ממש, אלקות הוא שה"חלק" – כפשוטו (א) פירושים: ב' יש "ממש" שבתיבת

בגשמיות למטה, האדם בגוף נמשך ממעל) אלקה חלק היא השנית (שהנפש זה שענין והיינו, ומישוש, ממשות
כו'. ובחומריות

"אביונים":‚ בדרגת שהם לאלו היא אלול דחודש ההמשכה שעיקר – מזה ויתירה .
לאדם17מגילהבהלכות ש"מוטב הרמב"ם `mipeiaפוסק zepzna zeaxdlמנות ובשלוח בסעודתו מלהרבות
כו'". לרעיו

צדקה בהלכות זה דין כותב לא שהרמב"ם דוקא18ולהעיר, אלא כך, כל גדול חידוש זה היה לא שאז –

ענינו מצד גם אלא הצדקה, ענין מצד רק לא הוא לאביונים במתנות להרבות שהחיוב והיינו, פורים, בהלכות
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מוגה בלתי

אלול‡ חודש על שנאמרו הראשיֿתיבות בין ד"1. הראשיֿתיבות גם ,3אביונים"lמתנותeרעהו2lיש`ישנו

סתם מצוה בשם נקראת ש"צדקה" כידוע המצוות, כללות על גם וקאי הצדקה, ענין המצוות4שזהו וכללות ,
צדקה בשם .5נקראות

בזה: והענין

מרבים אלול בחודש ולכן כולה, השנה כל לעבודת בנוגע חשבון לעשות צריך שבו הזמן הוא אלול חודש
כו' וסליחות ותחנונים תורה'6בתפלה ב'לקוטי –7[וכמובא ואילך" אלול חודש מראש סליחות.. ש"אומרים

השנה לראש הסמוכים בימים היא מנהגנו לפי בפועל הסליחות שאמירת המבואר8אףֿעלֿפי עלֿפי ובפרט ,[
תורה' והוא9ב'לקוטי לקראתו, העיר אנשי יוצאין לעיר בואו שקודם למלך משל "עלֿפי אלול חודש של ענינו

לכולם". שוחקות פנים ומראה יפות פנים בסבר כולם את מקבל

המצוות, בקו העבודה על הפרטי החשבון עם קשור לאביונים" ומתנות לרעהו ד"איש והראשיֿתיבות
הצדקה. ענין הוא שכללותם

יותר:· ובפרטיות .
ומצוות בתורה לו בשוה – "רעהו" (א) קצוות: ב' ישנם לאביונים" ומתנות לרעהו דרגא10ב"איש שזוהי ,

רש"י כפירוש תחתונה, הכי דרגא זו הרי גופא שבעניות – "אביונים" (ב) "התאב11נעלית, הוא lklש"אביון"

xac.מאומה לו אין עצמו שמצד כיון אליו, "תאב" הוא הרי שיהיה, איזה דבר", ש"כל היינו, ,"

"איש ראשיֿתיבות ש"אלול" לאלוmipeia`lומתנותedrxlוזהו הן נתינתֿכח נמשכת אלול שבחודש – "

ד"אביונים". ומצב במעמד שנמצאים לאלו והן ד"רעהו", ומצב במעמד שנמצאים

שוחקות פנים ומראה יפות פנים בסבר כולם את ו"מקבל בשדה המלך נמצא אלול שבחודש לעיל וכאמור
המלך. אל להתקשר הרצון אצלו יש רק אם "אביון", בדרגת שהוא מי גם דייקא, "כולם" – לכולם"

ממעל אלקה חלק היא בישראל השנית ש"נפש לפי והיינו מישראל, ואחד אחד כל אצל ישנו זה רצון והרי
בתניא כמבואר לפניֿזה12ממש", שם וכמבואר נשמות..13, שתי יש רשע ואחד צדיק אחד ישראל איש ש"לכל ,

"נפשות" של לדרגא רק אלא "נשמות", של לדרגא שייכים שאינם אלו שגם והיינו, נפשות", שתי הנה14שהן ,

הכתוב (כלשון ממעל אלקה חלק היא השנית.. "נפש אצלם כ"ק15גם וכדברי ממש", מוסיף) הזקן ורבינו ,
אדמו"ר מלשון16מוריֿוחמי (ב) ממש, אלקות הוא שה"חלק" – כפשוטו (א) פירושים: ב' יש "ממש" שבתיבת

בגשמיות למטה, האדם בגוף נמשך ממעל) אלקה חלק היא השנית (שהנפש זה שענין והיינו, ומישוש, ממשות
כו'. ובחומריות

"אביונים":‚ בדרגת שהם לאלו היא אלול דחודש ההמשכה שעיקר – מזה ויתירה .
לאדם17מגילהבהלכות ש"מוטב הרמב"ם `mipeiaפוסק zepzna zeaxdlמנות ובשלוח בסעודתו מלהרבות
כו'". לרעיו

צדקה בהלכות זה דין כותב לא שהרמב"ם דוקא18ולהעיר, אלא כך, כל גדול חידוש זה היה לא שאז –

ענינו מצד גם אלא הצדקה, ענין מצד רק לא הוא לאביונים במתנות להרבות שהחיוב והיינו, פורים, בהלכות
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צריך לאביונים דמתנות הענין גם כך והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן היא פורים ששמחת דכשם פורים, של
והגבלה. ממדידה למעלה – "להרבות" – ריבוי של באופן להיות

לאביונים" ל"מתנות בנוגע והגבלה המדידה דהעדר הענין נמשך שבפורים ל"משלוחxzeiוכשם בנוגע מאשר
אלול דחודש להמשכה בנוגע גם הוא כן – לרעהו" איש .19מנות

השבוע,„ בפרשת גם זאת שמצינו – ו"אביונים" ד"רעהו" הקצוות לב' להתייחסות בנוגע להוסיף ויש .
אלול: בחודש לעולם שקורין תצא, פרשת

ביותר, נעלית דרגא שזוהי – גו'" בידך אלקיך ה' ונתנו אויביך על למלחמה תצא "כי היא: הפרשה התחלת

של ענין שזהו – למלחמה היציאה מעצם הרמב"םytpÎzxiqnהחל שכתב וכמו ולא20, בכפו.. נפשו ש"ישים
בתניא כמבואר דקריאתֿשמע, המסירותֿנפש עלֿדרך – כו'" בבניו ולא באשתו לא "להפקיר21יחשוב שצריך

שאמרו כמו בטבעו, בהן קשורה אדם של שלבבו וילדיה, האשה הן "לבבך, גם כולל ה'", אהבת בשביל הכל
ז"ל הפסוק22רבותינו בעת23על ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בנים"; אלו ויעמוד, צוה הוא אשה, זו ויהי, אמר הוא

נפש מסירות של ענין שזהו למלחמה להיפךlretaהיציאה או להרוג עלֿמנת היא למלחמה היציאה שהרי ,

עשו עם יעקב של הכללית במלחמה שמצינו (כפי ),24חסֿושלום

" רק שכאשר באופן גופא המלחמה נעשית הנעלית, דרגתו שמצד זאת, הנהvz`ועוד cineלמלחמה", skiz

בידך", אלקיך ה' "ונתנו

מתנה נתינת של באופן רק ויגיעהdlrnlnולא עבודה של המעלה גם בזה יש אלא ,envr gkaשזהו –

גו' "ונתנו עלֿידיjciaהדיוק שנעשה ענין כמו זאת מחשיבה שהתורה ,"eici,היגיעה ענין על מורה שזה ,

הכתוב זה25כלשון הרי למלחמה", תצא "כי – זוטא מעשה של ענין אצלו שהיה שכיון והיינו, כפיך", "יגיע
ויגיעתו. עבודתו עלֿידי שנעשה לענין נחשב

הפסוק בהמשך שכתוב כמו – התחתון הקצה גם ישנו גיסא, רש"י:26ולאידך ומפרש לאשה", לך "ולקחת
ביותר, תחתונה מדריגה שזוהי באיסור", ישאנה מתירה, הקב"ה אין שאם הרע, יצר כנגד אלא תורה דברה "לא
ואינו מיד.. דעתו ומסיח ידים בשתי "דוחהו רע, הרהור במוחו עולה שכאשר הבינוני, ממדריגת למטה רק לא

כו'" חסֿושלום לעשותו הדעת על להעלותו וכלֿשכן ברצון.. שמהרהר27מקבלו בלבד זו לא הנה כאן, ואילו ,
ישאנה מתירה, הקב"ה אין "שאם מזה, יתירה אלא ".xeqi`aבדבר,

שישנם ועד התורה, פועלת כזו תחתונה במדריגה שגם היינו, הרע", יצר כנגד תורה.. "דברה ואףֿעלֿפיֿכן,
זה. בענין הקשורות מצוות כמה

הנ"ל:‰ הקצוות לב' בנוגע ענין ועוד .
שיש גו'", בידך אלקיך ה' ונתנו אויבך על למלחמה תצא ד"כי נעלה היותר ומצב במעמד שנמצא מי גם
הרע יצר כנגד אלא תורה דברה ש"לא ומצב ממעמד להזהר צריך הוא גם הנה כו', המסירותֿנפש ענין אצלו

כו'".

בכחו יש כו'", הרע יצר כנגד אלא תורה דברה ש"לא ירוד היותר ומצב במעמד שנמצא מי גם גיסא, ולאידך
הענינים את מהפך הוא התשובה שעלֿידי ועד גו'", בידך אלקיך ה' ש"נתנו באופן למלחמה לצאת וביכלתו

כו'. הבלתיֿרצויים

בגמרא תמוה מאמר לבאר יש –28[ועלֿפיֿזה היו" תואר יפת בני וכולן לדוד לו היו ילדים מאות "ארבע :
לאשתו" כריתות גט כותב דוד בית למלחמת היוצא "כל הרי מובן: אינו כו',29דלכאורה מנותקים שהם כך, ,
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תורה שעלֿפי תואר", יפת "בני אצלם שיהיו יתכן איך כן, ואם נעלית, בדרגא בלתיֿרצוי,30ועומדים ענין הוא
כו']. התשובה עלֿידי שנעשה דאתהפכא הענין מצד שזהו – הוא הענין אך קלקול?! ממנו ובא

Â:מזה וההוראה .
בחודש ימים וכמה אלול, חודש ראש אלול, חודש מברכים שבת עבר שכבר בראותו נואש, אדם יאמר אל

הרמב"ם הכרזת עלֿפי אשר, שופר, דתקיעת הענין כבר וישנו תשובה:31אלול, התעוררות עם קשור זה הרי
תורה דברה "לא כי, – הרע היצר עם בהתמודדות קשיים לו יש ואףֿעלֿפיֿכן וכו'", משנתכם ישנים "עורו
הרע. היצר כנגד פעולתה את התורה תפעל אזי תורה, עלֿפי וילך יתנהג רק אם ולכן, הרע", יצר כנגד אלא

ישנים "עורו שופר, תקיעת שעלֿידי מההתעוררות החל – כדבעי אלול חודש עניני כל אצלו יהיו ואז
וכו'", משנתכם

לי" ודודי לדודי ד"אני הענין שיהיה תפעל זו זה32והתעוררות שענין – ד"אלול" בראשיֿתיבות המרומז ,

קבלהאינו עלֿפי באבודרהם33רק גם הובא שהרי לפני34, ואפילו הבעלֿשםֿטוב, התגלות לפני עוד שהיה ,

ש"אלול" כבר כתב ואףֿעלֿפיֿכן כו'], בהתגלות היו שלא זמן היה תורה שעלֿפי [והיינו, האריז"ל התגלות
לכל ששייך ענין שזהו מובן הרי כו', המלות פירוש לפרש שענינו וכיון לי", ודודי לדודי "אני ראשיֿתיבות

מישראל. ואחד אחד

ימים" ירח אמה ואת אביה את ד"ובכתה הענין גם כולל אלול, חודש עניני לכל בנוגע דקאי35ועלֿדרךֿזה ,
אלול חודש תורה'36על ב'לקוטי גם ).37(כמובא

מהפירוש משתלשל הפשט בדרך הפירוש הרי – פשט עלֿפי ולא הסוד, עלֿפי הוא זה שפירוש [ואףֿעלֿפי
הדרוש בדרך הרמז, היצירה,38בדרך מעולם משתלשל העשיה שעולם בעולמות, כמו הסוד, בדרך לפירוש עד ,

האצילות מעולם הבריאה ועולם הבריאה, מעולם היצירה שכן39ועולם לפי בגשמיות, הוא שכן הדבר וטעם ,
מהן" ש"נשתלשלו ברוחניות, וכמאמר40הוא הסוד41, עלֿפי שהפירוש ונמצא, עלמא", וברא באורייתא "אסתכל

הפשט]. עלֿפי הפירוש עם גם קשור

לשניאה" הבכור הבן ד"והיה להענין באים גו'" ד"ובכתה העבודה צדק'42ועלֿידי ה'צמח שמבאר כפי –43

שכתוב כמו היינו השנואה ובני כו'.. נפרדו לא שמעולם הצדיקים.. הם האהובה אחר,44ש"בני בן לי ה' יוסף
לשניאה אלא לשנואה, נאמר לא וכאן לשניאה, הבכור הבן והיה וזהו כו', אחר מבחינת הנמשך בן פירוש

כו'",45(ביו"ד (

שגרמו הענינים את לשנוא בעצמו שפועל באופן היא שעבודתו תשובה, בעל על שקאי בעברוהיינו, לו
המגיד כתורת צדיק, מאשר יותר עוד לגמרי, מהם פורש הוא הרי עתה ואילו שנאוי, מאמר46להיות בפירוש

ז"ל זו47רבותינו שהנהגה עלי", גזר שבשמים שאבי אעשה ומה אפשי, אלא כו' אפשי אי אדם יאמר "לא
אפשי", "אי לומר צריך בעלֿתשובה אבל לצדיק, שייכת

שנים" פי לו לתת יכיר השנואה בן הבכור "את – הענין48ועלֿידיֿזה נעשה התשובה עבודת שעלֿידי כיון ,
לתושיה" הכיפורים,49ד"כפלים יום עד אלול חודש שמראש יום הארבעים בסוף שניתנו שניות לוחות כמו ,
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ומורה".30) סורר בן ממנה להוליד "סופו שם: עה"פ פרש"י ראה
ה"ד.31) פ"ג תשובה הל'
ג.32) ו, שה"ש
רמה.33) ע' אלול סה"מ בתו"מ בהנסמן וראה עה"פ. שעה"פ
פ"א.34) ופירושה ר"ה תפלת סדר
יג.35) שם, פרשתנו
סע"ד).36) (נח, עה"פ זו"ח וראה עה"פ. להאריז"ל ל"ת
סד"ה37) [לקו"ת] עוד "וע' א'נ: ס"ע ח"ב נ"ך באוה"ת גם כ"ה

דקאי ימים, ירח אמה ואת אבי' את ובכתה בענין השני דרוש תצא כי
בלקו"ת. "עיי"ש שליט"א: אדמו"ר כ"ק ובהערת אלול", חודש על

וצע"ק".
(דברים38) הכתוב ע"פ י"ל ומקורו שצז: ע' חי"ב אג"ק גם ראה

ע"ז על תשובה של ימים ירח ב) מח, (יבמות דרז"ל וע"פ יג) כב,

וכו'.
(39.57 הערה 36 ע' חכ"א בלקו"ש בהנסמן גם ראה
רפ"ג.40) – התניא לשון
רע"ב.41) קסא, זח"ב
טו.42) שם, פרשתנו
ואילך.43) תתקב ס"ע פרשתנו אוה"ת
כד.44) ל, ויצא
רע"ג.45) לח, פרשתנו לקו"ת גם ראה
ד.46) ט, ואתחנן בלקו"ת הובא
כו.47) כ, קדושים ופרש"י תו"כ
יז.48) שם, פרשתנו
ו.49) יא, איוב
רפמ"ו.50) שמו"ר
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תורה שעלֿפי תואר", יפת "בני אצלם שיהיו יתכן איך כן, ואם נעלית, בדרגא בלתיֿרצוי,30ועומדים ענין הוא
כו']. התשובה עלֿידי שנעשה דאתהפכא הענין מצד שזהו – הוא הענין אך קלקול?! ממנו ובא

Â:מזה וההוראה .
בחודש ימים וכמה אלול, חודש ראש אלול, חודש מברכים שבת עבר שכבר בראותו נואש, אדם יאמר אל

הרמב"ם הכרזת עלֿפי אשר, שופר, דתקיעת הענין כבר וישנו תשובה:31אלול, התעוררות עם קשור זה הרי
תורה דברה "לא כי, – הרע היצר עם בהתמודדות קשיים לו יש ואףֿעלֿפיֿכן וכו'", משנתכם ישנים "עורו
הרע. היצר כנגד פעולתה את התורה תפעל אזי תורה, עלֿפי וילך יתנהג רק אם ולכן, הרע", יצר כנגד אלא

ישנים "עורו שופר, תקיעת שעלֿידי מההתעוררות החל – כדבעי אלול חודש עניני כל אצלו יהיו ואז
וכו'", משנתכם

לי" ודודי לדודי ד"אני הענין שיהיה תפעל זו זה32והתעוררות שענין – ד"אלול" בראשיֿתיבות המרומז ,

קבלהאינו עלֿפי באבודרהם33רק גם הובא שהרי לפני34, ואפילו הבעלֿשםֿטוב, התגלות לפני עוד שהיה ,

ש"אלול" כבר כתב ואףֿעלֿפיֿכן כו'], בהתגלות היו שלא זמן היה תורה שעלֿפי [והיינו, האריז"ל התגלות
לכל ששייך ענין שזהו מובן הרי כו', המלות פירוש לפרש שענינו וכיון לי", ודודי לדודי "אני ראשיֿתיבות

מישראל. ואחד אחד

ימים" ירח אמה ואת אביה את ד"ובכתה הענין גם כולל אלול, חודש עניני לכל בנוגע דקאי35ועלֿדרךֿזה ,
אלול חודש תורה'36על ב'לקוטי גם ).37(כמובא

מהפירוש משתלשל הפשט בדרך הפירוש הרי – פשט עלֿפי ולא הסוד, עלֿפי הוא זה שפירוש [ואףֿעלֿפי
הדרוש בדרך הרמז, היצירה,38בדרך מעולם משתלשל העשיה שעולם בעולמות, כמו הסוד, בדרך לפירוש עד ,

האצילות מעולם הבריאה ועולם הבריאה, מעולם היצירה שכן39ועולם לפי בגשמיות, הוא שכן הדבר וטעם ,
מהן" ש"נשתלשלו ברוחניות, וכמאמר40הוא הסוד41, עלֿפי שהפירוש ונמצא, עלמא", וברא באורייתא "אסתכל

הפשט]. עלֿפי הפירוש עם גם קשור

לשניאה" הבכור הבן ד"והיה להענין באים גו'" ד"ובכתה העבודה צדק'42ועלֿידי ה'צמח שמבאר כפי –43

שכתוב כמו היינו השנואה ובני כו'.. נפרדו לא שמעולם הצדיקים.. הם האהובה אחר,44ש"בני בן לי ה' יוסף
לשניאה אלא לשנואה, נאמר לא וכאן לשניאה, הבכור הבן והיה וזהו כו', אחר מבחינת הנמשך בן פירוש

כו'",45(ביו"ד (

שגרמו הענינים את לשנוא בעצמו שפועל באופן היא שעבודתו תשובה, בעל על שקאי בעברוהיינו, לו
המגיד כתורת צדיק, מאשר יותר עוד לגמרי, מהם פורש הוא הרי עתה ואילו שנאוי, מאמר46להיות בפירוש

ז"ל זו47רבותינו שהנהגה עלי", גזר שבשמים שאבי אעשה ומה אפשי, אלא כו' אפשי אי אדם יאמר "לא
אפשי", "אי לומר צריך בעלֿתשובה אבל לצדיק, שייכת

שנים" פי לו לתת יכיר השנואה בן הבכור "את – הענין48ועלֿידיֿזה נעשה התשובה עבודת שעלֿידי כיון ,
לתושיה" הכיפורים,49ד"כפלים יום עד אלול חודש שמראש יום הארבעים בסוף שניתנו שניות לוחות כמו ,
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כמו ממצרים, הגאולה מאשר יותר נעלה באופן שתהיה והשלימה, האמיתית לגאולה באים שעלֿידיֿזה ועד
קוממיות51שכתוב ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח עלֿידי נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי

ממש. בקרוב לארצנו,

***

Êשהתורה הידוע עלֿפי הנה – לאביונים" ומתנות לרעהו "איש בענין ב) (סעיף לעיל להמדובר בהמשך .

נאמרה ופרטות מישראל:52כללות אחד כל של הפרטית בעבודתו גם ו"אביונים" ד"רעהו" הענינים ב' ישנם ,
למקום" ורעים ד"אחים הענין כללות שזהו – ד"רעהו" כמבואר53הענין "בנים", לגבי אפילו מעלה בזה שיש , ִֵ

ונאוה אני שחורה המתחיל' 'דיבור נעשה54במאמר אזי תורה לומד יהודי כאשר כי, התורה, לימוד על קאי –

ז"ל רבותינו וכמאמר להקב"ה, ושונה55רע קורא הקב"ה ושונה הקורא רעּות.ecbpk"כל של ענין שזהו ," ֵֵַ

שכתוב כמו ישראל, לבני בנוגע הן התורה, עלֿידי נעשה ההתאחדות ענין שאמיתית – בזה "ויחן56והענין
אחד" בלב אחד "כאיש יחיד, לשון "ויחן" ההר", נגד ישראל התורה;57שם ניתנה שבו ההר" "נגד שעמדו כיון ,

הרמב"ם שכתב כמו העולם, לכללות בנוגע שגם58והן והיינו, בעולם", שלום לעשות ניתנה התורה ש"כל
העלם מלשון אחדות.59ב"עולם" – השלום ענין התורה פועלת (והסתר)

ז"ל רבותינו כמאמר התחלקות, של ענין ישנו גופא שבתורה לשון60[ואף חיים", אלקים דברי ואלו "אלו
במרומיו" שלום ד"עושה באופן זה הרי – מתירים וביתֿהלל אוסרים ביתֿשמאי שהרי ].61רבים,

תענוג לא בזה לו שאין היינו, דקבלתֿעול, הענין הוא – מישראל ואחד אחד כל בעבודת ד"אביונים" והענין
למעמד (ועד עול קבלת מתוך רק זאת ועושה דבר"), לכל "תאב הוא (שלכן כו' והשגה הבנה ולא רצון, ולא

גו'" עקב ד"והיה בעקביו"62ומצב ש"דש עול).63, קבלת מצד להיות שצריכים הענינים אפילו

בנוגע הן היא אלול דחודש שהפעולה – לאביונים" ומתנות לרעהו "איש ראשיֿתיבות ש"אלול" וזהו
"אביונים". עול, קבלת שמצד לעבודה בנוגע והן "רעהו", התורה, דלימוד לעבודה

Á:התשובה ענין – אלול חודש של המיוחד ענינו מצד זה וכל .
הכתוב כלשון – הוא אלול חודש של "וקבצך"64ענינו עלֿידי והיינו התשובה, ענין – "ושב" וקבצך": "ושב

חשבון רק ולא עליהם, חשבון ולערוך כולה, השנה כל של והמעשים הדיבורים המחשבות כל את לקבץ –

יומא במסכת הגמרא (וכדברי עליהם בתשובה לשוב עלֿמנת אלא "באותה65סתם, להיות צריך התשובה שענין
כו'). הפגם היה שבו מקום באותו והיינו, מקום", באותו פרק באותו אשה

יום שבארבעים רבינו, משה אצל שמצינו וכפי א), סעיף (כנ"ל כו' בתפלה מרבים אלול שבחודש גם וזהו
שהיה הראשונים יום בארבעים כמו (ולא התפילה ענין בעיקר היה אלול) חודש מראש (שמתחילים האחרונים

התורה) ענין בענין66בעיקר אלול בחודש מישראל ואחד אחד כל עבודת עיקר להיות צריך לזה ובהתאם ,
התפילה.

בנוגע הכוונה שאין התורהzenklומובן, בלימוד אחת ושעה שעות, כ"ג במשך יהיה בתפילה שהעסק הזמן,
ענין להיות צריך שבקדושה הסדר, ענין גודל [וכידוע בישיבה הלימוד סדרי על להקפיד יש בוודאי שהרי –

בשאול" גו' חשבון גו' ש"אין בקליפה כמו ולא דוקא, בנוגע67הסדר היא הכוונה אלא ,[zeki`lשהעסק והיינו, ,
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טו.51) ז, מיכה
וש"נ.52) ואילך. סע"א ו, חגיגה ראה
ועוד.53) ב. ז, ח"ג ב. נה, ח"ב זהר
אוה"ת54) גם וראה ואילך. סע"ב יט, ג. ח, שה"ש לקו"ת ראה

קלא. ע' עזר"ת סה"מ ואילך. א תתשצז, ז) (כרך שרה חיי
תתרלד.55) רמז איכה יל"ש רפי"ח. תדבא"ר
ב.56) יט, יתרו
שם.57) מכילתא וראה עה"פ. פרש"י
חנוכה.58) הל' סוף
ובכ"מ.59) ד. לז, שלח לקו"ת

וש"נ.60) ב. יג, עירובין
ובכ"מ.61) רסי"ב. אגה"ק תניא וראה ב. כה, איוב
עקב.62) ר"פ
עה"פ.63) פרש"י
ג.64) ל, נצבים
ב.65) פו,
ס"ח66) זו שנה נצביםֿוילך ש"פ שיחת ראה – הענין לשלימות

.( ע' (לקמן ואילך
וש"נ.67) .102 ע' ריש חל"ז תו"מ וראה יו"ד. ט, קהלת
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ועלֿאחתֿכמהֿוכמה וכו', ושתיה אכילה גם כולל כולו, היום עניני בכל שחודר עיקרי ענין להיות צריך בתפילה
ומצוות. התורה לעניני בנוגע

קבע" תורתך "עשה מישראל ואחד אחד לכל ציווי שישנו לתורה, בנוגע שמצינו שגם68ועלֿדרך והיינו, ,
ערבית" אחד ופרק שחרית אחד "פרק רק תורה שלומד באופן69בעלֿעסק אצלו להיות צריך זה לימוד הנה ,

העיקר. זה הרי האיכות שמצד כיון "קבע", של

שכל והיינו, התפילה, בענין באיכות העבודה עיקר להיות צריך אלול שבחודש – דידן בנידון ועלֿדרךֿזה
בכמה מהמבואר כמובן התפילה, ענין ישנו בהם גם (שהרי התפילה בענין חדורים נעשים העבודה עניני

המצוות).70מקומות שאר כל גם כלולות מצוה שבכל

אדמו"ר מו"ח כ"ק מפתגם גם ווינט"),71ולהעיר ("תשובה תשובה של ורוח אלול חודש של האויר אודות
שבחודש התפילה לענין בנוגע גם הוא וכן ופינה, פינה בכל שמתפשט באופן הוא והרוח האויר ענין והרי

וענין. ענין בכל שחודר אלול,

שנעשו העבודה בעניני והן אצלו, חסרים שהיו העבודה בעניני הן הענינים, בכל התיקון נפעל ועלֿידיֿזה
עלֿדרך התשובה, עלֿידי עילוי ניתוסף בשלימות, שהיו העבודה לעניני בנוגע ואפילו כו', והתעוררות חיּות ללא

בתיובתא" צדיקייא ד"לאתבא .72הענין

Ë"העיקר ש"הוא – למעשה בנוגע אלא קאתינא, לדרשה ולא ממש:73. בפועל –

שמיה יהא אמן עניית על ההקפדה גם כולל התפילה, בעבודת להוסיף וגם הלימוד, סדרי כל על להקפיד יש
שמו וברוך הוא וברוך ,74רבא,

בחשבם עלי... מסתכלים – שמו וברוך הוא ברוך רבא, שמיה יהא אמן לענות שבמקום אלו כמו [ולא
'התורה ומצוות, התורה עניני כל על להקפיד צריכים אליהם... השייך ענין אינו רבא שמיה יהא אמן שאמירת
השולחןֿערוך עלֿפי בפועל ולהתנהג מצוות"), אלטע די און תורה אלטע ("די העתיקות' והמצוות ַַהעתיקה
ואם החיים, ונתיב החיים בדרך או המדינה), בשפת גם (כולל ערוך' שולחן ב'קיצור מהמבואר החל ה'מיושן',

הזקן...]. רבינו של ערוך בשולחן – יותר נעלית בדרגא הוא

גבול, מהשגת ולהזהר לתורה, עתים ולקבוע התפילה זמני על להקפיד – לבעליֿעסקים בנוגע ועלֿדרךֿזה
בזה. וכיוצא הרע לשון אבק

אצלו, שהונח מה על דוקא להתעקש שלא והיינו, הנחות"), אייגענע ("די שלו ההנחות כל את לבטל יש וכן
ולרצות דעתו, את לבטל אלא לשנים, ועד חדשים שבועות, ימים, שעות, כמה במשך זה על שהתייגע אףֿעלֿפי

התורה. לדעת לכוון

יותר במצוות להדר אלול בחודש ישראל שמנהג שרואים כפי – המצוות בקיום בהידור להוסיף יש כן וכמו
אין ומצוות תורה בעניני הרי במצוות, מהדרים השנה כל במשך שגם שאף והיינו, השנה, כל במשך מאשר

תוסיף" "בל של בגדר זה ואין דרבנן,75הגבלות, מצוות של הענינים לכל בנוגע כמו למנהג, עד סופרים, דברי
הוא (תורה מצוות.76ישראל בתרי"ג שנכללים ,(

לעיל כמוזכר – בזה הענין אדמו"ר77וכללות מו"ח כ"ק א78פתגם זיין דארף "מען אלול: לחודש ַַבנוגע
מצוות ושס"ה מצוותֿעשה רמ"ח בקיום השלימות עלֿידי גידים, ושס"ה אברים ברמ"ח השלם, אדם – מענטש"
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וש"נ.68) ה"ב. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה מט"ו. פ"א אבות
וש"נ.69) ה"ג. שם ת"ת הל' וראה ב. צט, מנחות
וש"נ.70) .53 ע' ריש ח"מ תו"מ ראה
אלול71) מבה"ח ראה, ש"פ שיחת וראה ב. קטו, ח"א לקו"ד

וש"נ. .(... ע' (לעיל בתחלתה
ובכ"מ.72) ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה
מי"ז.73) פ"א אבות
(74.191 ע' חל"ט תו"מ גם ראה

ואילך).75) שכו ע' ג (כרך תוסיף בל ערך תלמודית אנציק' ראה
וש"נ.

ברמ"א76) הובא – מהרי"ל ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה ראה
או"ח אדה"ז שו"ע .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד

ועוד. סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ.
ח'. סעיף (77

א.78) קטז, ח"א לקו"ד
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תורה' ב'לקוטי כמבואר בגשמיות, השלימות נעשית שעלֿידיֿזה ברוחניות, שלימות בפירוש79לאֿתעשה,
אלקיך".80הפסוק ה' עם תהיה "תמים

È,הרע היצר על מאומה פעל ולא העבודה בעניני עתה עד עסק שכבר שכיון לטענה מקום שאין ומובן, .
הרי מאומה, לעשות צריך שאינו היא המסקנא אם לישון... ללכת ויכול העבודה, בעניני לעסוק מה לו אין שוב
משי" של ב"איצטלא לפעמים מתעטף כאשר גם בקולו, לשמוע שאין היצר, טענת אלא זו ואין האמת, היפך זה

זוּפיצע"...) זיידענע א .81("אין ַ
התשובה, עבודת עלֿידי הענינים, כל את לתקן כח נתינת יש שבו אלול, חודש ישנו זה בשביל אדרבה:

שמחה של בכיה שזוהי אלא ימים", ירח גו' "ובכתה נאמר שעלֿזה ו) (סעיף מכל82וכנ"ל במכלֿשכן ,

הרי המצוות, כל את שמתקנת התשובה, מצות ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בשמחה, להיות צריך שקיומם המצוות
בשמחה להיות שצריכה ,83בוודאי

חדש" בית תבנה ד"כי הענין פועלים ובאופן84ועלֿידיֿזה חדשים, ומעשה דיבור מחשבה אצלו שנבנה –

ממנו" הנופל יפול ולא.. לגגך מעקה ימי81ד"ועשית מששת ליפול זה ש"ראוי בגלל "נופל", שנקרא זה אפילו ,

.85בראשית"

‡Èגם נעשית – לדודי" "אני להקב"ה, ההתקשרות ענין הוא שכללותה אלול, דחודש העבודה ועלֿידי .
ניסן בחודש מאשר יותר נעלה באופן לי", "דודי מלמעלה, .86ההמשכה

בוודאי הרי – לאביונים" ומתנות לרעהו "איש ד"אלול" להראשיֿתיבות בנוגע א) (סעיף לעיל האמור ועלֿפי
להם, המצטרך כל ישראל בני לכל ונותן לאביונים", ד"מתנות הענין את מקיים בעצמו הקב"ה שגם

ומתוקה, טובה לשנה טובה וחתימה לכתיבה ועד

טובה וחתימה בכתיבה רעהו את איש מברכים אלול שבחודש ישראל מנהג ועלֿפי כבר87– זאת פועלים ,

– אלול בחודש

דרויחי. באופן – הענינים וכל ומזוני, חיי בבני

***

·È.יחדיו ובחמור בשור תחרוש לא המתחיל' 'דיבור שיחה) (כעין מאמר .

***

‚Èהפסוק על רש"י בפירוש הביאור לך88. ייטב אמרה89"למען כיס חסרון בה שאין קלה מצוה "אם וגו'",
כלל, כיס" חסרון בה "אין – חמורות" מצוות של שכרן למתן קלֿוחומר ימים, והארכת לך ייטב למען תורה

ובגמרא כבספרי חיוב90ולא אין שוב שילוחה, לאחרי חוזרת האם כאשר הפשט, בדרך כי, כאיסר", "שהיא
פעמים" מאה "אפילו הוא שהחיוב ההלכה דרך על (מהֿשאיןֿכן לא91לשלחה (גם כלל חסרון שאין ונמצא ,(

ברשותו; נשארת שהאם כיון הריוח), מניעת
כלל קושי בה שאין קלה", שיכול92ו"מצוה שמע), קריאת כמו שבדיבור, מצוות (אפילו מצוות כשאר דלא ,
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ג.79) מה, נצבים
יג.80) יח, שופטים פ'
ע'81) תרפ"ה סה"ש שצד. ע' ח"י מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

.83

ג.82) לו, פרשתנו לקו"ת ראה
וש"נ.83) .47 ע' חמ"א תו"מ ראה
ח.84) כב, פרשתנו
(85208 ע' חי"ט בלקו"ש נת' עה"פ. בפרש"י הובא א. לב, שבת
ואילך.
וש"נ.86) .(... ע' (לעיל ס" אלול מבה"ח ראה, ש"פ שיחת ראה
ימים87) הל' מהרי"ל (מלקוטי ס"ט סתקפ"א או"ח אפרים מטה

הנוראים).
ז.88) כב, פרשתנו

תמיד89) שמחפשים (בבתֿשחוק), הקדים שליט"א אדמו"ר כ"ק
"למען הפסוק על רש"י פירוש ישנו שבפרשתנו וכיון רש"י", גוטע ַ"א
רש"י"!... גוטע "א בודאי זה הרי – לבנ"י מטיב שהקב"ה לך", ַייטב

א.90) קמב, חולין
א.91) קמא, שם
בה92) ש"אין נאמר אם כי, כיס", חסרון בה ש"אין לכך נוסף

א): ג, (ע"ז בגמרא [כמו קלה" ד"מצוה הפירוש הוא כיס" חסרון
משום קלה, מצוה לי' קרי ואמאי .. שמה וסוכה לי יש קלה "מצוה
רש"י הי' ויקב], גורן מפסולת שנעשית לפי כיס", חסרון בי' דלית

בקיצור: לכתוב שהפירושיכול ועכצ"ל, כיס", חסרון בה שאין "מצוה
כיס" חסרון בה (ו"אין כבפנים קושי, בה שאין הוא קלה" ד"מצוה

.(21 הערה שבפנים לקו"ש גם ראה – נוסף הו"ע
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בזה וכיוצא כבודו), לפי ואינו (זקן כבוד או טירחא אחר, בענין הטירדא מצד קושי בהם החיוב93להיות כי, ,

הבני את ליקח כשרוצה רק הוא הקן שתמנעדשילוח סיבה שום אין אזי הבנים, בלקיחת כבר מתעסק וכאשר ם,
חמורות". מצוות של שכרן למתן "קלֿוחומר למדים זו ממצוה דוקא ולכן האם. דשילוח המצוה לקיים ממנו

"סופך שלכן מצוה", גוררת ד"מצוה הענין ישנו כיס", חסרון בה שאין קלה ב"מצוה שגם רש"י, וממשיך
נאים ולבגדים ושדה לכרם ותגיע חדש.. בית הללו"94לבנות הפרשיות נסמכו לכך כ"ק85, עלֿידי הוגה –

ואילך. 133 עמוד ט חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

ה' ברכת העשיה בעולם בגלוי נמשכת – הפשט דרך הוא פוסק) שאינו (אף רש"י של שענינו לכך ובהתאם
ובאופן מצוה", גוררת ד"מצוה הענין אצלם שיש מישראל, ואחד אחד לכל הענינים, בכל לך") ייטב ("למען

כרימון" מצוות מלאים ישראל פושעי הידור95ש"אפילו להוסיף ישראל כל נהגו שבו אלול, בחודש ובפרט ,
ט) סעיף (כנ"ל המצוות .96בקיום
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גו'93) היום "וידעת למצוות בנוגע האריך שליט"א אדמו"ר כ"ק
"ולא אלקיך", ה' עם תהי' "תמים או לט), ד, (ואתחנן עוד" אין
שלפעמים – ובפרש"י) יג יח, שופטים (פ' העתידות" אחר תחקור
בזמן כמו כו', ונסיונות קשיים ישנם לפעמים אבל לקיימם, נקל אמנם
טו), ח, (עקב גו'" ועקרב שרף נחש והנורא הגדול "במדבר בנ"י שהיו

לה). שם, (ואתחנן מלבדו" עוד ש"אין לידע צריכים היו אז וגם
גם אלא ברוסיא, שהי' כמו קשים, נסיונות ישנם כאשר רק ולא
וכיו"ב כיס חסרון ללא ממש, בהם שאין ענינים אודות מדובר כאשר
כאלו), בענינים אלא אותו מנסה אינו הטוב, עצם הוא שהקב"ה (דכיון
שמכבדים ממה יותר פלוני* את שמכבדים לו נראה כאשר ולדוגמא:
מקבל הוא שדוקא הסבורים ישנם דבר של לאמיתו כאשר (גם אותו
מפריע כזה שדבר בכך מתבייש לא והוא יותר)!... הגדול הכבוד את

חדשים! כמה כבר זה מעבודתו אותו ומבלבל לו
שכל הבעש"ט תורת ובידעו פלוני. את שכיבדו לו נודע במקרה –
(הוצאת כש"ט (ראה פרטית בהשגחה אלא) במקרה, (לא הוא דבר
על קושיא אצלו מתעוררת וש"נ), ואילך. סקע"ט בהוספות תשנ"ט)
בה לפלוני, כבוד להעניק ית' מלפניו כזאת שהיתה היתכן הקב"ה:
מסקנא, לידי אותו מביאה זו וקושיא לו?!... מגיע שהכבוד בשעה

מעלה!... של מב"ד אלא מהקב"ה, זה שאין
מכ"ק חסידות מאמרי שמע וגם חסידות, למד הוא עצמך: והגע
יודע וגם מלבדו", עוד ד"אין הענין ויודע נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר
ואלקים כאחד, ויהי' הוה הי' שהוי' האלקים", הוא ד"הוי' הפירוש
הכי בדבר נסיון לידי כשבא ואעפ"כ, חד; וכולא הטבע, בגימטריא

זיך פארלירט ("ער מציאותו כל את מאבד אזי הכבוד, בענין כמו ַקל,
לבוא בכלל שייך איך הקב"ה!... על טענות לו שיש עד ַאינגאנצן"),
כלל, זל"ז בערך אינם ובורא שנברא בשעה בה הקב"ה, על בטענות
וק"ו במכ"ש הבורא, שכל את ולהכיל להבין נברא יוכל איך וא"כ,

דמחטא"!... ל"קופא "פילא" שבין הערך מריחוק
סז, (שבת הם" מלכים בני ישראל ש"כל שכיון היא, האמת ובכן:

מ אזי וש"נ), "מידוא. הענינים כל לו שיהיו מישראל לכאו"א גיע
כו'; קושיות לו יהיו שלא כך, והרחבה", הקדושה הפתוחה המלאה
שזהו לדעת עליו כו', קושיות לו ויש כן, אינו המצב כאשר גם אבל,
אוהבים הישכם לדעת אתכם אלקיכם ה' מנסה "כי – נסיון של ענין
היו ואעפ"כ צדיק, שהי' באיוב, שמצינו ע"ד – ד) יג, ראה (פ' גו'"
ח"ו, יסורים אודות מדובר לא שכאן אלא לנסותו, כדי כו', יסורים לו
בושה לא (אפילו בלבד הכבוד מניעת כמו קטנות, עניני רק אלא
רבות שנים לאחרי ומצבו, מעמדו את ולבחון לנסותו כדי ברבים...),
עד הדבר לו יפריע שלא כזו לדרגא הגיע האם וכו', חסידות שלומד

להקב"ה!... בטענות לבוא כדי
יותר94) לך", ייטב "למען נאמר שהרי – דייקא נאים" "בגדים

תלבש "לא – הללו בפרשיות והרמז המוכרח. דבר שזהו סתם מבגדים
למד למקרא חמש הבן והרי יא), כב, (פרשתנו ופשתים" צמר שעטנז
"לכבוד – הכהנים עבור שנעשו ופשתים צמר בגדי אודות כבר

בֿמ). כח, (תצוה ולתפארת"
וש"נ.95) בסופה. חגיגה
(המו"ל).96) הסיום חסר

!ipelt z` micakny dn el rixtn la` ,eze` ecakiy jkl wewf `l ecvn `ed ...!ipelt z` micakny ± el rbepy dn xwirde (*

;mixace xne` `ll serd z` jilyn if` ± sxh serdy wqet axde ,ser zece` ax l`ey icedi xy`k :(p"ye .175 'r a"lg n"ez mb d`x) xacl `nbec

xacd mrhe .ecbp yirxne axd lr mrxzn if` ,exiag zaehl wqet axd xy`k ,(serd ly eieeyn zegt) dhext dey lr exiag mr "dxez oic"a eli`e

...!exiag ly geixd (`l` ,ely cqtdd `l) el ztki`y llba ±

f"kyz'd ,lel` `"i ,`vz zyxt zay zgiy

בזה וכיוצא כבודו), לפי ואינו (זקן כבוד או טירחא אחר, בענין הטירדא מצד קושי בהם החיוב93להיות כי, ,

הבני את ליקח כשרוצה רק הוא הקן שתמנעדשילוח סיבה שום אין אזי הבנים, בלקיחת כבר מתעסק וכאשר ם,
חמורות". מצוות של שכרן למתן "קלֿוחומר למדים זו ממצוה דוקא ולכן האם. דשילוח המצוה לקיים ממנו

"סופך שלכן מצוה", גוררת ד"מצוה הענין ישנו כיס", חסרון בה שאין קלה ב"מצוה שגם רש"י, וממשיך
נאים ולבגדים ושדה לכרם ותגיע חדש.. בית הללו"94לבנות הפרשיות נסמכו לכך כ"ק85, עלֿידי הוגה –

ואילך. 133 עמוד ט חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

ה' ברכת העשיה בעולם בגלוי נמשכת – הפשט דרך הוא פוסק) שאינו (אף רש"י של שענינו לכך ובהתאם
ובאופן מצוה", גוררת ד"מצוה הענין אצלם שיש מישראל, ואחד אחד לכל הענינים, בכל לך") ייטב ("למען

כרימון" מצוות מלאים ישראל פושעי הידור95ש"אפילו להוסיף ישראל כל נהגו שבו אלול, בחודש ובפרט ,
ט) סעיף (כנ"ל המצוות .96בקיום
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גו'93) היום "וידעת למצוות בנוגע האריך שליט"א אדמו"ר כ"ק
"ולא אלקיך", ה' עם תהי' "תמים או לט), ד, (ואתחנן עוד" אין
שלפעמים – ובפרש"י) יג יח, שופטים (פ' העתידות" אחר תחקור
בזמן כמו כו', ונסיונות קשיים ישנם לפעמים אבל לקיימם, נקל אמנם
טו), ח, (עקב גו'" ועקרב שרף נחש והנורא הגדול "במדבר בנ"י שהיו

לה). שם, (ואתחנן מלבדו" עוד ש"אין לידע צריכים היו אז וגם
גם אלא ברוסיא, שהי' כמו קשים, נסיונות ישנם כאשר רק ולא
וכיו"ב כיס חסרון ללא ממש, בהם שאין ענינים אודות מדובר כאשר
כאלו), בענינים אלא אותו מנסה אינו הטוב, עצם הוא שהקב"ה (דכיון
שמכבדים ממה יותר פלוני* את שמכבדים לו נראה כאשר ולדוגמא:
מקבל הוא שדוקא הסבורים ישנם דבר של לאמיתו כאשר (גם אותו
מפריע כזה שדבר בכך מתבייש לא והוא יותר)!... הגדול הכבוד את

חדשים! כמה כבר זה מעבודתו אותו ומבלבל לו
שכל הבעש"ט תורת ובידעו פלוני. את שכיבדו לו נודע במקרה –
(הוצאת כש"ט (ראה פרטית בהשגחה אלא) במקרה, (לא הוא דבר
על קושיא אצלו מתעוררת וש"נ), ואילך. סקע"ט בהוספות תשנ"ט)
בה לפלוני, כבוד להעניק ית' מלפניו כזאת שהיתה היתכן הקב"ה:
מסקנא, לידי אותו מביאה זו וקושיא לו?!... מגיע שהכבוד בשעה

מעלה!... של מב"ד אלא מהקב"ה, זה שאין
מכ"ק חסידות מאמרי שמע וגם חסידות, למד הוא עצמך: והגע
יודע וגם מלבדו", עוד ד"אין הענין ויודע נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר
ואלקים כאחד, ויהי' הוה הי' שהוי' האלקים", הוא ד"הוי' הפירוש
הכי בדבר נסיון לידי כשבא ואעפ"כ, חד; וכולא הטבע, בגימטריא

זיך פארלירט ("ער מציאותו כל את מאבד אזי הכבוד, בענין כמו ַקל,
לבוא בכלל שייך איך הקב"ה!... על טענות לו שיש עד ַאינגאנצן"),
כלל, זל"ז בערך אינם ובורא שנברא בשעה בה הקב"ה, על בטענות
וק"ו במכ"ש הבורא, שכל את ולהכיל להבין נברא יוכל איך וא"כ,

דמחטא"!... ל"קופא "פילא" שבין הערך מריחוק
סז, (שבת הם" מלכים בני ישראל ש"כל שכיון היא, האמת ובכן:

מ אזי וש"נ), "מידוא. הענינים כל לו שיהיו מישראל לכאו"א גיע
כו'; קושיות לו יהיו שלא כך, והרחבה", הקדושה הפתוחה המלאה
שזהו לדעת עליו כו', קושיות לו ויש כן, אינו המצב כאשר גם אבל,
אוהבים הישכם לדעת אתכם אלקיכם ה' מנסה "כי – נסיון של ענין
היו ואעפ"כ צדיק, שהי' באיוב, שמצינו ע"ד – ד) יג, ראה (פ' גו'"
ח"ו, יסורים אודות מדובר לא שכאן אלא לנסותו, כדי כו', יסורים לו
בושה לא (אפילו בלבד הכבוד מניעת כמו קטנות, עניני רק אלא
רבות שנים לאחרי ומצבו, מעמדו את ולבחון לנסותו כדי ברבים...),
עד הדבר לו יפריע שלא כזו לדרגא הגיע האם וכו', חסידות שלומד

להקב"ה!... בטענות לבוא כדי
יותר94) לך", ייטב "למען נאמר שהרי – דייקא נאים" "בגדים

תלבש "לא – הללו בפרשיות והרמז המוכרח. דבר שזהו סתם מבגדים
למד למקרא חמש הבן והרי יא), כב, (פרשתנו ופשתים" צמר שעטנז
"לכבוד – הכהנים עבור שנעשו ופשתים צמר בגדי אודות כבר

בֿמ). כח, (תצוה ולתפארת"
וש"נ.95) בסופה. חגיגה
(המו"ל).96) הסיום חסר

!ipelt z` micakny dn el rixtn la` ,eze` ecakiy jkl wewf `l ecvn `ed ...!ipelt z` micakny ± el rbepy dn xwirde (*

;mixace xne` `ll serd z` jilyn if` ± sxh serdy wqet axde ,ser zece` ax l`ey icedi xy`k :(p"ye .175 'r a"lg n"ez mb d`x) xacl `nbec

xacd mrhe .ecbp yirxne axd lr mrxzn if` ,exiag zaehl wqet axd xy`k ,(serd ly eieeyn zegt) dhext dey lr exiag mr "dxez oic"a eli`e

...!exiag ly geixd (`l` ,ely cqtdd `l) el ztki`y llba ±



כי f"kyz'd ,lel` `"i ,`vz zyxt zay zgiy

בזה וכיוצא כבודו), לפי ואינו (זקן כבוד או טירחא אחר, בענין הטירדא מצד קושי בהם החיוב93להיות כי, ,

הבני את ליקח כשרוצה רק הוא הקן שתמנעדשילוח סיבה שום אין אזי הבנים, בלקיחת כבר מתעסק וכאשר ם,
חמורות". מצוות של שכרן למתן "קלֿוחומר למדים זו ממצוה דוקא ולכן האם. דשילוח המצוה לקיים ממנו

"סופך שלכן מצוה", גוררת ד"מצוה הענין ישנו כיס", חסרון בה שאין קלה ב"מצוה שגם רש"י, וממשיך
נאים ולבגדים ושדה לכרם ותגיע חדש.. בית הללו"94לבנות הפרשיות נסמכו לכך כ"ק85, עלֿידי הוגה –

ואילך. 133 עמוד ט חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

ה' ברכת העשיה בעולם בגלוי נמשכת – הפשט דרך הוא פוסק) שאינו (אף רש"י של שענינו לכך ובהתאם
ובאופן מצוה", גוררת ד"מצוה הענין אצלם שיש מישראל, ואחד אחד לכל הענינים, בכל לך") ייטב ("למען

כרימון" מצוות מלאים ישראל פושעי הידור95ש"אפילו להוסיף ישראל כל נהגו שבו אלול, בחודש ובפרט ,
ט) סעיף (כנ"ל המצוות .96בקיום
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גו'93) היום "וידעת למצוות בנוגע האריך שליט"א אדמו"ר כ"ק
"ולא אלקיך", ה' עם תהי' "תמים או לט), ד, (ואתחנן עוד" אין
שלפעמים – ובפרש"י) יג יח, שופטים (פ' העתידות" אחר תחקור
בזמן כמו כו', ונסיונות קשיים ישנם לפעמים אבל לקיימם, נקל אמנם
טו), ח, (עקב גו'" ועקרב שרף נחש והנורא הגדול "במדבר בנ"י שהיו

לה). שם, (ואתחנן מלבדו" עוד ש"אין לידע צריכים היו אז וגם
גם אלא ברוסיא, שהי' כמו קשים, נסיונות ישנם כאשר רק ולא
וכיו"ב כיס חסרון ללא ממש, בהם שאין ענינים אודות מדובר כאשר
כאלו), בענינים אלא אותו מנסה אינו הטוב, עצם הוא שהקב"ה (דכיון
שמכבדים ממה יותר פלוני* את שמכבדים לו נראה כאשר ולדוגמא:
מקבל הוא שדוקא הסבורים ישנם דבר של לאמיתו כאשר (גם אותו
מפריע כזה שדבר בכך מתבייש לא והוא יותר)!... הגדול הכבוד את

חדשים! כמה כבר זה מעבודתו אותו ומבלבל לו
שכל הבעש"ט תורת ובידעו פלוני. את שכיבדו לו נודע במקרה –
(הוצאת כש"ט (ראה פרטית בהשגחה אלא) במקרה, (לא הוא דבר
על קושיא אצלו מתעוררת וש"נ), ואילך. סקע"ט בהוספות תשנ"ט)
בה לפלוני, כבוד להעניק ית' מלפניו כזאת שהיתה היתכן הקב"ה:
מסקנא, לידי אותו מביאה זו וקושיא לו?!... מגיע שהכבוד בשעה

מעלה!... של מב"ד אלא מהקב"ה, זה שאין
מכ"ק חסידות מאמרי שמע וגם חסידות, למד הוא עצמך: והגע
יודע וגם מלבדו", עוד ד"אין הענין ויודע נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר
ואלקים כאחד, ויהי' הוה הי' שהוי' האלקים", הוא ד"הוי' הפירוש
הכי בדבר נסיון לידי כשבא ואעפ"כ, חד; וכולא הטבע, בגימטריא

זיך פארלירט ("ער מציאותו כל את מאבד אזי הכבוד, בענין כמו ַקל,
לבוא בכלל שייך איך הקב"ה!... על טענות לו שיש עד ַאינגאנצן"),
כלל, זל"ז בערך אינם ובורא שנברא בשעה בה הקב"ה, על בטענות
וק"ו במכ"ש הבורא, שכל את ולהכיל להבין נברא יוכל איך וא"כ,

דמחטא"!... ל"קופא "פילא" שבין הערך מריחוק
סז, (שבת הם" מלכים בני ישראל ש"כל שכיון היא, האמת ובכן:

מ אזי וש"נ), "מידוא. הענינים כל לו שיהיו מישראל לכאו"א גיע
כו'; קושיות לו יהיו שלא כך, והרחבה", הקדושה הפתוחה המלאה
שזהו לדעת עליו כו', קושיות לו ויש כן, אינו המצב כאשר גם אבל,
אוהבים הישכם לדעת אתכם אלקיכם ה' מנסה "כי – נסיון של ענין
היו ואעפ"כ צדיק, שהי' באיוב, שמצינו ע"ד – ד) יג, ראה (פ' גו'"
ח"ו, יסורים אודות מדובר לא שכאן אלא לנסותו, כדי כו', יסורים לו
בושה לא (אפילו בלבד הכבוד מניעת כמו קטנות, עניני רק אלא
רבות שנים לאחרי ומצבו, מעמדו את ולבחון לנסותו כדי ברבים...),
עד הדבר לו יפריע שלא כזו לדרגא הגיע האם וכו', חסידות שלומד

להקב"ה!... בטענות לבוא כדי
יותר94) לך", ייטב "למען נאמר שהרי – דייקא נאים" "בגדים

תלבש "לא – הללו בפרשיות והרמז המוכרח. דבר שזהו סתם מבגדים
למד למקרא חמש הבן והרי יא), כב, (פרשתנו ופשתים" צמר שעטנז
"לכבוד – הכהנים עבור שנעשו ופשתים צמר בגדי אודות כבר

בֿמ). כח, (תצוה ולתפארת"
וש"נ.95) בסופה. חגיגה
(המו"ל).96) הסיום חסר

!ipelt z` micakny dn el rixtn la` ,eze` ecakiy jkl wewf `l ecvn `ed ...!ipelt z` micakny ± el rbepy dn xwirde (*

;mixace xne` `ll serd z` jilyn if` ± sxh serdy wqet axde ,ser zece` ax l`ey icedi xy`k :(p"ye .175 'r a"lg n"ez mb d`x) xacl `nbec

xacd mrhe .ecbp yirxne axd lr mrxzn if` ,exiag zaehl wqet axd xy`k ,(serd ly eieeyn zegt) dhext dey lr exiag mr "dxez oic"a eli`e

...!exiag ly geixd (`l` ,ely cqtdd `l) el ztki`y llba ±

f"kyz'd ,lel` `"i ,`vz zyxt zay zgiy

בזה וכיוצא כבודו), לפי ואינו (זקן כבוד או טירחא אחר, בענין הטירדא מצד קושי בהם החיוב93להיות כי, ,

הבני את ליקח כשרוצה רק הוא הקן שתמנעדשילוח סיבה שום אין אזי הבנים, בלקיחת כבר מתעסק וכאשר ם,
חמורות". מצוות של שכרן למתן "קלֿוחומר למדים זו ממצוה דוקא ולכן האם. דשילוח המצוה לקיים ממנו

"סופך שלכן מצוה", גוררת ד"מצוה הענין ישנו כיס", חסרון בה שאין קלה ב"מצוה שגם רש"י, וממשיך
נאים ולבגדים ושדה לכרם ותגיע חדש.. בית הללו"94לבנות הפרשיות נסמכו לכך כ"ק85, עלֿידי הוגה –

ואילך. 133 עמוד ט חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

ה' ברכת העשיה בעולם בגלוי נמשכת – הפשט דרך הוא פוסק) שאינו (אף רש"י של שענינו לכך ובהתאם
ובאופן מצוה", גוררת ד"מצוה הענין אצלם שיש מישראל, ואחד אחד לכל הענינים, בכל לך") ייטב ("למען

כרימון" מצוות מלאים ישראל פושעי הידור95ש"אפילו להוסיף ישראל כל נהגו שבו אלול, בחודש ובפרט ,
ט) סעיף (כנ"ל המצוות .96בקיום
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גו'93) היום "וידעת למצוות בנוגע האריך שליט"א אדמו"ר כ"ק
"ולא אלקיך", ה' עם תהי' "תמים או לט), ד, (ואתחנן עוד" אין
שלפעמים – ובפרש"י) יג יח, שופטים (פ' העתידות" אחר תחקור
בזמן כמו כו', ונסיונות קשיים ישנם לפעמים אבל לקיימם, נקל אמנם
טו), ח, (עקב גו'" ועקרב שרף נחש והנורא הגדול "במדבר בנ"י שהיו

לה). שם, (ואתחנן מלבדו" עוד ש"אין לידע צריכים היו אז וגם
גם אלא ברוסיא, שהי' כמו קשים, נסיונות ישנם כאשר רק ולא
וכיו"ב כיס חסרון ללא ממש, בהם שאין ענינים אודות מדובר כאשר
כאלו), בענינים אלא אותו מנסה אינו הטוב, עצם הוא שהקב"ה (דכיון
שמכבדים ממה יותר פלוני* את שמכבדים לו נראה כאשר ולדוגמא:
מקבל הוא שדוקא הסבורים ישנם דבר של לאמיתו כאשר (גם אותו
מפריע כזה שדבר בכך מתבייש לא והוא יותר)!... הגדול הכבוד את

חדשים! כמה כבר זה מעבודתו אותו ומבלבל לו
שכל הבעש"ט תורת ובידעו פלוני. את שכיבדו לו נודע במקרה –
(הוצאת כש"ט (ראה פרטית בהשגחה אלא) במקרה, (לא הוא דבר
על קושיא אצלו מתעוררת וש"נ), ואילך. סקע"ט בהוספות תשנ"ט)
בה לפלוני, כבוד להעניק ית' מלפניו כזאת שהיתה היתכן הקב"ה:
מסקנא, לידי אותו מביאה זו וקושיא לו?!... מגיע שהכבוד בשעה

מעלה!... של מב"ד אלא מהקב"ה, זה שאין
מכ"ק חסידות מאמרי שמע וגם חסידות, למד הוא עצמך: והגע
יודע וגם מלבדו", עוד ד"אין הענין ויודע נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר
ואלקים כאחד, ויהי' הוה הי' שהוי' האלקים", הוא ד"הוי' הפירוש
הכי בדבר נסיון לידי כשבא ואעפ"כ, חד; וכולא הטבע, בגימטריא

זיך פארלירט ("ער מציאותו כל את מאבד אזי הכבוד, בענין כמו ַקל,
לבוא בכלל שייך איך הקב"ה!... על טענות לו שיש עד ַאינגאנצן"),
כלל, זל"ז בערך אינם ובורא שנברא בשעה בה הקב"ה, על בטענות
וק"ו במכ"ש הבורא, שכל את ולהכיל להבין נברא יוכל איך וא"כ,

דמחטא"!... ל"קופא "פילא" שבין הערך מריחוק
סז, (שבת הם" מלכים בני ישראל ש"כל שכיון היא, האמת ובכן:

מ אזי וש"נ), "מידוא. הענינים כל לו שיהיו מישראל לכאו"א גיע
כו'; קושיות לו יהיו שלא כך, והרחבה", הקדושה הפתוחה המלאה
שזהו לדעת עליו כו', קושיות לו ויש כן, אינו המצב כאשר גם אבל,
אוהבים הישכם לדעת אתכם אלקיכם ה' מנסה "כי – נסיון של ענין
היו ואעפ"כ צדיק, שהי' באיוב, שמצינו ע"ד – ד) יג, ראה (פ' גו'"
ח"ו, יסורים אודות מדובר לא שכאן אלא לנסותו, כדי כו', יסורים לו
בושה לא (אפילו בלבד הכבוד מניעת כמו קטנות, עניני רק אלא
רבות שנים לאחרי ומצבו, מעמדו את ולבחון לנסותו כדי ברבים...),
עד הדבר לו יפריע שלא כזו לדרגא הגיע האם וכו', חסידות שלומד

להקב"ה!... בטענות לבוא כדי
יותר94) לך", ייטב "למען נאמר שהרי – דייקא נאים" "בגדים

תלבש "לא – הללו בפרשיות והרמז המוכרח. דבר שזהו סתם מבגדים
למד למקרא חמש הבן והרי יא), כב, (פרשתנו ופשתים" צמר שעטנז
"לכבוד – הכהנים עבור שנעשו ופשתים צמר בגדי אודות כבר

בֿמ). כח, (תצוה ולתפארת"
וש"נ.95) בסופה. חגיגה
(המו"ל).96) הסיום חסר

!ipelt z` micakny dn el rixtn la` ,eze` ecakiy jkl wewf `l ecvn `ed ...!ipelt z` micakny ± el rbepy dn xwirde (*

;mixace xne` `ll serd z` jilyn if` ± sxh serdy wqet axde ,ser zece` ax l`ey icedi xy`k :(p"ye .175 'r a"lg n"ez mb d`x) xacl `nbec

xacd mrhe .ecbp yirxne axd lr mrxzn if` ,exiag zaehl wqet axd xy`k ,(serd ly eieeyn zegt) dhext dey lr exiag mr "dxez oic"a eli`e

...!exiag ly geixd (`l` ,ely cqtdd `l) el ztki`y llba ±

ולעתיד שכל המשפחות תשובנה לקדמותן אף עמון ומואב 
בימות  דלעתיד  נמצא  ע"ש.  עולם,  איסור  לאיסורן  ישובו 
המשיח יוחזר הדין דלא יבוא מואבי בקהל ה' וזהו "עד עולם", 

דמרמז לימות המשיח, ומדוייק כל הפסוק.
המשיח,  לימות  גרים  בכלל  מקבלין  דאין  תקשה  )ואל 

דין  מביא  אינו  דהרמב"ם  כד:  יבמות  למשפט  בעינים  דעיין 
זה, ולשיטת הרמב"ם יקבלו גרים לע"ל, והחידוש בפ', דדוקא 

מואבי לא יבוא לע"ל בקהל ה'(.
באר יצחק

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת כי תצא
המשך מעמוד ל
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הקודש ללשון מתורגם
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‰Ê ÔÈ�Ú· Ì"·Ó¯‰ ˜ÒÙÂ
חולין מסכת יעקב1בסוף רבי דבי "תניא בגמרא: נאמר

בצדה שכרה שמתן שבתורה ומצוה מצוה כל לך אין אומר

כתיב ואם אב בכבוד בה, תלויה המתים תחיית :2שאין

כתיב הקן בשילוח לך, ייטב ולמען ימיך יאריכון :3למען

עלה אביו לו שאמר הרי ימים, והארכת לך ייטב למען

את ולקח האם את ושלח ועלה גוזלות לי והבא לבירה

והיכן זה, של ימיו אריכות היכן ומת, נפל ובחזרתו הבנים

שכולו בעולם – ימיך יאריכון למען אלא, זה? של טובתו

ודלמא טוב, שכולו לעולם – לך ייטב ולמען לא4ארוך,

מעשה יעקב רבי כזה)? מקרה קרה לא (=ואולי הכי הוי

ליכא" עלמא בהאי מצוות שכר אלא (=ראה), חזא...

הזה). בעולם (=אין

דעת על חולק יעקב שרבי נראה, פשטני בלימוד

כאיסר שהיא קלה מצוה אם "מה שם האומרת המשנה

על וחומר קל ימים, והארכת לך ייטב למען תורה אמרה

היא בפשטות הדברים שכוונת שבתורה", חמורות מצוות

הזה בעולם ימים אריכות זוהי ימים" והארכת לך .5ש"ייטב

פאה מסכת בתחילת משנה" ב"סתם מפורש גם וכך

פירותיהן אוכל שאדם דברים dfd"אלו mleraוהקרן

חסדים וגמילות ואם אב כיבוד הבא: לעולם לו קיימת

לחבירו...". אדם בין שלום והבאת

פוסק שהרמב"ם מוצאים, אנו שני מצד "הטובה6אך :

שאין החיים והיא הבא העולם חיי היא לצדיקים הצפונה

עמ התורהמות שכתוב הוא רעה. עמה שאין והטובה הן

וכפי ארוך". שכולו לעולם – ימים והארכת לך ייטב למען

מכן שלאחר בפרק גם אומר של7שהוא שכרן "שמתן

הכתוב ה' דרך שמרנו אם לה שנזכה והטובה מצוות

לך ייטב למען שנאמר הבא העולם חיי היא בתורה

יעקב רבי דעת שזוהי – ימים" איפוא8והארכת צריך .

כ"סתם ולא יעקב, כרבי הרמב"ם פוסק מדוע להבין:

ומפאה מחולין לעיל המובאת ?9משנה"

.·
‡·‰ ÌÏÂÚ· ÌÈ„ÂÚÈÈ‰ ÏÚ Ì"·Ó¯‰ È¯·„ Í˘Ó‰

ואומר ממשיך הרמב"ם מכך: שנדע10יותר "מאחר

זה מהו הבא... העולם חיי היא מצוות... של שכרן מתן

ואם כך, לכם יגיע תשמעו אם כולה התורה בכל שכתוב

הזה, בעולם הדברים אותן וכל כך, אתכם יקרה תשמעו לא

וישיבת ושפלות ומלכות ושלום ומלחמה ורעב שובע כגון

דברי כל ושאר והפסדו מעשה והצלחת וגלות הארץ

שאנו ובזמן ויהיו, היו אמת הדברים אותן כל הברית.

הזה העולם טובות אלינו יגיעו התורה מצוות כל עושים

הרעות אותנו תקראנה עליהן עוברין שאנו ובזמן כולן,

מתן סוף הם הטובות אותן אין כן פי על ואף הכתובות,

שנוקמין הנקמה סוף הם הרעות אותן ולא מצות של שכרן

הדברים. כל הכרע הוא כך אלא המצוות, כל על מעובר

וכל היא חיים עץ זו תורה לנו נתן הקדושֿברוךֿהוא

בה זוכה נכונה גמורה דעה ויודעו בה הכתוב כל העושה

הוא חכמתו ורוב מעשיו גודל ולפי הבא. העולם לחיי

ובטובת בשמחה אותה נעשה שאם בתורה והבטיחנו זוכה,

הדברים כל ממנו שיסיר תמיד, בחכמתה ונהגה הנפש

וכיוצא ורעב ומלחמה חולי כגון מלעשותה אותנו המונעים

לעשות ידינו את המחזיקות הטובות כל לנו וישפיע בהן,
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חולין. מס' וסיום (*

ב.1) לט, וקדושין

טז.2) ה, ואתחנן

ז.3) כב, פרשתנו

לא4) מודלמא סוגיא הך דכל נראה שמפרש"י שם ובחדא"ג פרש"י. ראה

דקדושין. קמא בפרק אלא שייכא לא כו' הכי הווה

(5133 ע' ח"ט לקו"ש ראה – שם* בפרשתנו עה"ת פרש"י ע"פ וכ"ה

מת"י ולהעיר מז. לב, האזינו ספרי וראה כאן. מבעה"ת זקנים דעת .2 הערה

משא"כ דאתי", בעלמא יומין ותוריך הדין בעלמא לך "דיוטב שמחלק עה"פ

ואתחנן. בפ' או"א בכיבוד

תשובה.6) מהל' רפ"ח

שם.7) רפ"ט

שם.8) רפ"ח בכס"מ כמ"ש
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שם. הפנ"י וכפי' רבא, של

שם.10) בפ"ט

"mxky lehil" i"yx wiicny ,(jli`e 44 'r) h"kg y"ewl dkex`a d`x ,(awr t"x jxcl dcve dxe`d yeal d`xe) "mxky lehil a"derl xgnle" opgz`e t"qa i"yx y"ne (*

.n"k`e (` ,ak oiaexira 'ldk) "mxky lawl" `le (` ,b f"rak)
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שלא כדי וזהב, כסף וריבוי ושלום שובע כגון התורה

פנויים נשב אלא להן צריך שהגוף בדברים ימינו כל נעסוק

העולם לחיי שנזכה כדי המצוה ולעשות בחכמה ללמוד

הבא".

שכל להסביר בלאוֿהכי שצריך כיון השאלה: נשאלת

הזה בעולם שכר מתן על מדברות בתורה הללו ההבטחות

ייטב "למען ההבטחה את כך מסביר הרמב"ם אין מדוע –

ימים"? והארכת לך

היעודים11המהרש"א מכל לך תקשי "ולא אומר

תשמעו שאם הזה, בעולם רק לפרש דאיֿאפשר שבתורה,

אדמתם, על וישבו והטובות הברכות כל עליכם יבואו

מן ואבדתם הקללות כל יבואו תשמעו לא אם – ובהיפך

הרבים דזכות דמודה יעקב, לרבי לומר דיש הארץ,

והטובות הברכות כל להם מביאים הטובים ומעשיהם

אמר לא יעקב רבי אבל הזה.. בעולם גם בתורה שנזכרו

ביחיד...". אלא כן

לבין רבים בין הבחנה מוצאים אנו אין ברמב"ם ברם,

יחיד.

הרמב"ם מצטט מדוע להבין: יש הפסוק12עוד את רק

הקן, שילוח בענין הנאמר ימים" והארכת לך ייטב "למען

ייטב ולמען ימיך יאריכון "למען הפסוק את גם מביא ואינו

שנכתב okלך" iptlולא – ואם אב כיבוד בענין בתורה,

שני את המצטטת – יעקב רבי דברי – הברייתא כמו

?13הפסוקים

.‚
"‡ÊÁ ‰˘ÚÓ"Ó ‰ÁÎÂ‰‰ ÏÚ ‰Ï‡˘‰

השאלה את ולציין להקדים יש זאת להבין :14כדי

מצוות ש"שכר לכך הוכחה להביא יעקב רבי צריך מדוע

לגבי והן ואם אב כיבוד מצות לגבי הן ליכא" עלמא בהאי

מעשה יעקב "רבי אמנם מהן? באחת די ואין הקן, שילוח

את קיימו בו אשר ניתןizyחזא", כך על גם אך המצוות,

כאשר ארע שהדבר במעשה, להדגיש נחוץ מדוע לשאול:

את קיים מצותizyהאדם כאן הוזכרה אילו גם המצוות?

בלבד הקן מצוות15שילוח ש"שכר לכך הוכחה זו היתה ,

ליכא" עלמא .16בהאי

בקיום חזא" "מעשה של ההוכחה לאחר גם שני, מצד

ש"שכר ההוכחה מנין לשאול: ניתן המצוות, devnשתי

את לקיים התכוון לא שהבן ייתכן – ליכא" עלמא בהאי

ולכן שכר?המצוות, כך על היה לא

הפוסקים לדעת כוונה",17ואפילו צריכות אין ש"מצוות

כוונה הכרחית אין המצוות שבקיום הוא, הפירוש הרי

כוונה לו היתה אם אך מצוה, שהתכווןdketdלשם ,`l

יוצא הוא אין אז הרי בפעולתו, המצוה את ידי18לקיים

המצוה –19חובה להיפך התכוון שהבן ייתכן שכאן וכיון ,

– הקן שילוח ומצות ואם אב כיבוד מצות את לקיים לא

המעשה. מן ההוכחה התבטלה

.„
"Ì„‡ ÏÂËÈ ‡Ï" ‰�˘Ó‰ ÏÚ ‰Ï‡˘‰

יטול "לא נאמר: חולין מסכת של האחרונה במשנה

מצוה אם ומה המצורע. את לטהר אפילו בנים על אם אדם

והארכת לך ייטב למען תורה אמרה כאיסר שהיא קלה

שבתורה". חמורות מצוות על וחומר קל ימים,

השאלה חלקי20ידועה שני בין הקשר מהו כך: על

לגבי הלכה שונים: עינינם שני הם אלה הרי המשנה?

המצוות. שכר גודל אודות ואמירה הקן, שילוח

לסיים כדי רק זאת מביאה שהמשנה לומר איֿאפשר

את "לטהר במילים ולא טוב, אםrxevnd"21בדבר שהרי ,

משנה באותה דוקא זאת לכתוב צורך אין וב"וא"ו"22כך, ,

" – .23מה"eהחיבור
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הז'".11) "התשובה בחוקותי ר"פ אברבנאל וראה שם. קדושין חדא"ג

ד"ה12) חלק פ' בסנהדרין המשניות בפירוש וכן שם. וברפ"ט ברפ"ח

ספכ"ז. ח"ג ובמו"נ אחל. ועתה

הקן.13) בשילוח דפרשתנו הכתוב רק הביא חולין סוף בתוספתא אבל

דק"ס. וראה

כאן.14) וחולין לקדושין מפרשים ובכמה שם. קדושין המקנה ראה

למה15) להקשות שיש מה יתורץ – הקן בשילוח הי' שהמאורע עי"ז

בהאי מצוה דשכר להוכיח בש"ס) רגיל (שבלתי חזא" ל"מעשה ר"י הוצרך

צדיק שיש מזה הוא מוכח הרי ליכא, רשעrxeעלמא ברכותaeheלו (ראה לו

א), ז,

בקיום חזא כשמעשה אבל א), יא, (חולין רובא" בתר "זיל י"ל שבזה אלא

ספרי א. קלט, (שם למזומן פרט יקרא" "כי נאמר שבה הקן שילוח מצות

ומיעוט. רוב לומר שייך אין רגיל) בלתי (דבר מקרה של ובענין עה"פ), ופרש"י

מע' כללים שד"ח (ראה רגיל בלתי בדבר מנהג תוקף שאין וק"ו ובמכש"כ –

לז). כלל מנהג

הקן.16) בשילוח רק ר"י מאמר הובא שם שבתוספתא להעיר

ס"ס17) אדה"ז ובשו"ע ואילך. סא כלל מ' מערכת שד"ח בארוכה ראה

בדאורייתא. כוונה צריכות שמצוות הראשונה" כסברא "והלכה ס"ה

סוכה18) עובר תוד"ה תקפט. סו"ס או"ח בב"י הובאו ור"י שמואל רבינו

שם שד"ח וראה סי"ב. סתפ"ט או"ח אדה"ז שו"ע סל"ג. שם רא"ש א. לט,

סח. כלל

בפנים.19) לקמן ראה בלא"ה, נעשית שהמצוה י"ל שלכאורה אף בנדו"ד,

ובכ"מ.20) כאן. ארי' לב חת"ס. צל"ח. ראה

ולב21) בסופו צל"ח ארי'.ראה

פעמים22) כמה כמדובר לדינא ונוגע בדיוק, היא המשניות חלוקת שהרי

משנה שהוא כ' שבמאירי ולהעיר .(155 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש (ראה

הששית". "המשנה בפ"ע

וא"ו).23) (בלא "מה" אי' וכת"י דפוסים באיזה
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ולכן שכר?המצוות, כך על היה לא

הפוסקים לדעת כוונה",17ואפילו צריכות אין ש"מצוות

כוונה הכרחית אין המצוות שבקיום הוא, הפירוש הרי

כוונה לו היתה אם אך מצוה, שהתכווןdketdלשם ,`l

יוצא הוא אין אז הרי בפעולתו, המצוה את ידי18לקיים

המצוה –19חובה להיפך התכוון שהבן ייתכן שכאן וכיון ,
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מצוה אם ומה המצורע. את לטהר אפילו בנים על אם אדם

והארכת לך ייטב למען תורה אמרה כאיסר שהיא קלה

שבתורה". חמורות מצוות על וחומר קל ימים,

השאלה חלקי20ידועה שני בין הקשר מהו כך: על

לגבי הלכה שונים: עינינם שני הם אלה הרי המשנה?

המצוות. שכר גודל אודות ואמירה הקן, שילוח

לסיים כדי רק זאת מביאה שהמשנה לומר איֿאפשר

את "לטהר במילים ולא טוב, אםrxevnd"21בדבר שהרי ,

משנה באותה דוקא זאת לכתוב צורך אין וב"וא"ו"22כך, ,

" – .23מה"eהחיבור
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ממצות וחומר קל לומדים המשנה לפי להבין: יש כן

במצות כתוב מדוע כך, ואם המצוות, לשאר הקן שילוח

החמורות מהמצוות שהיא ואם, אב שבתורה,24כיבוד

ימיך" יאריכון ?25"למען

.‰
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"לא ההלכה את הוא: זה לכל שההסבר לומר, ויש

לומדת המצורע" את לטהר אפילו בנים על אם אדם יטול

אלא26הגמרא לי "אין – תשלח" "שלח הלשון מכפילות

מכל תשלח לומר תלמוד מנין, מצוה לדבר הרשות, לדבר

מנת על "נטלה כאשר שמדובר בגמרא ומוסבר מקום".

אין, – (=דלאו דאיכא" הוא עשה ליכא, דלאו לשלח,

ואמר הואיל סובר) (=היית דעתך "סלקא – יש) – ועשה

מטהר דלא דכמה כיון מצורע והאי השלום... גדול מר

עשה ולידחי דידיה עשה ליתי המטה בתשמיש אסור

משמע קא הקן, דשילוח עשה) וידחה שלו, עשה (=יבוא

שלומדים למרות אך כך)". ההלכה שאין ללמדנו (=בא לן

המעטות המצוות מן שזה לומר הכרחי אין הפסוק, מן זאת

לכך טעם שיש אלא הכתוב, וגזירת חוקה :27שהן

במשנה רחמיך...28נאמר יגיעו צפור קן על "האומר :

מובן מכך אותו". לפי29משתקין נדרש הקן ששילוח ,

של העיקרי הטעם שזהו לומר אסור אך והשכל, הרחמים

של מדותיו שעושה "מפני בגמרא כנאמר – המצוה

גזירות" אלא ואינן רחמים כפי30הקדושֿברוךֿהוא –

ספרים במספר הקן31שמוצאים שילוח של טעמים כמה

הרחמים לענין היא32הקשורים המצורע טיהור שגם וכיון .

שבין שלום "גדול – האדם על לרחמים הקשורה מצוה

הקדושֿברוךֿהוא של שמו תורה אמרה שהרי לאשתו איש

אסור מצורע... והאי המים על ימחה בקדושה שנכתב

אלו מצוות שתי כאשר הרי – המטה..." בתשמיש

את דוחים האדם על שהרחמים היא ההלכה מתנגשות,

מדיני וחומר בקל גם הנלמד דבר בעלֿהחיים, על הרחמים

חיים בעלי "אין33צער – לאדם" "תועלת יש שכאשר ,

לצערם" לצער34חוששים חוששין שאין לומר צריך "ואין ,

או חכם שהוא כגון אדם של כבודו משום חיים בעלי

מצות35זקן" את גם יקיים הוא מכן לאחר כאשר ובמיוחד ,

הקן .36שילוח

מצות את לקיים שצריך הפסוק, מן לומדים וזאת

הקן הגמראcinשילוח לדבר בדומה הוא לכך והטעם ,37

ושונא לפרוק "אוהב – עמו" תעזוב "עזב המצוה לגבי

יצרו" את לכוף כדי – בשונא מצוה jkl.38לטעון, dnece

הסוברים לדעת (במיוחד כששונאו39בעניננו שאפילו

– יצרו" את לכוף "כדי מקדימו) – אותו לשנוא שמצוה

מצות את לקיים צריך הוא שלו, הרחמים מדת את כלומר,

מיד הקן .40שילוח

מצוה היא הקן ששילוח מכך, מובן עלֿכלֿפנים
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ב.24) פ"ו, פרשתנו דב"ר ה"א. פ"א פאה ירושלמי – שבחמורות חמורה

פכ"ג. רבתי פסיקתא ב. עקב תנחומא

אלו25) מצות בב' נאמרו שבפירוש כו' ותנחומא דב"ר מירושלמי ולהעיר

ר'ly`בכדי דעת לאידך: שם. במפרשים ראה – מצות של שכרן מתן תדע

מכבוד דלמדין רבתי) ובפסיקתא בתנחומא כהנא בר (ר"א בירושלמי אבון

לתנחומא, יוסף עץ שם, פ"מ ראה – כו' חוב פריעת שהוא דבר אם ומה או"א

ועוד.

א.26) קמא, חולין

הלכות27) וברמב"ם עבירה". בה שנעבדה "מפני חולין סוף בתוספתא

אבל שם). נו"כ (וראה ועשה" ל"ת דוחה עשה "שאין הי"ט פי"ג שחיטה

הוי דמצורע "דעשה הר"ף) סד"ה ב נח, בנזיר ועד"ז ב. ל, (ב"מ הא בתוד"ה

דגדול (משום תשלח" דשלח יתורא לאו אי הקן דשילוח ועשה לאו דחי

ואכ"מ. השלום),

ב.28) לג, ברכות

כו'29) צפור קן על אלא כו' מודים "בשלמא הגמרא מקושיית וכדמוכח

.31 בהערה לקמן בהמצויין וראה מ"ט".

כו'30) בתפלה "דוקא – בתפלתו" "האומר רש"י דל' שם תויו"ט ראה

פשט". או דרש דרך משא"כ

מצוה31) פרשתנו חינוך וראה כאן. עה"ת רמב"ן פמ"ח. ח"ג מו"נ ראה

מהמשנה המו"נ בדברי שתירץ מה פ"ו להמהר"ל ישראל תפארת וראה תקמה.

כו'. צפור קן על דהאומר

ובכ"מ.32) ה. שם, כו'". רחמים נתמלא "כך פרשתנו ריש דב"ר וראה

בשו"ע33) וכ"ה .76 הערה לקמן (ראה מדאורייתא שהוא למ"ד דגם

נדחית סכ"וֿכט) שה סי' או"ח ס"גֿד. בע"ח וצער דרכים עוברי הל' אדה"ז

בפנים. כדלקמן וכבודו האדם תועלת מפני

(34.76 שבהערה שד"ח וראה וש"נ, ס"ד. שם אדה"ז שו"ע

ה"ג.35) פי"ג רוצח הלכות רמב"ם ב. ל, מב"מ ס"ה. שם אדה"ז שו"ע

ס"ג. ערב סי' ח"מ טושו"ע

לשלוח36) אח"כ דעתידין להאי דאפילו (ועוד) המסכת בסוף יש"ש ראה

חת"ס. וראה בשעתה. הקן שילוח מצות מבטלינן לא השדה ע"פ

ב.37) לב, ב"מ

ואח"כ38) בע"ח צער משום בתחלה לפרוק מצוה שוים) ד(כששניהם אף

ס"י. שם אדה"ז שו"ע ס"י. שם טושו"ע הי"ג. שם רמב"ם – טוען

ד"ה39) שם חו"מ (לטור ובב"ח רע"ב. קיג פסחים שראה, תוד"ה ראה

נקטינן "והכי ממשיך אבל כו'". רוצח הלכות סוף הרמב"ם "וכ"כ כתב הפוגע)

כו'" עליהם לרחם תורה הזהירה אעפ"כ כו' לשנאותו שמצוה בשונאו דאפילו

שם הרמ"א דברי (על סק"ב שם בש"ך (אבל להקדימו דמצוה מפרש ואינו

"והב"ח כתב) ליצרו" לכוף כדי עמו לטעון א"צ ושונאו איסורא עביד ד"אם

ברמב"ם כן משמע לא לכאורה וגם וע"ש"). איסורא דעבד בשונאו אף פסק

הנאמר "השונא וכ' (הי"ד). בפ"ע בהלכה כתבו כתבdxezaשהרי לא וגם ,"

דמצוה י"ד סקט"ו.micwdlבהלכה שם הגר"א בביאורי וכ"כ זה. בשונא

זה שדין מפורש ס"י בע"ח וצער דרכים עוברי הל' אדה"ז בשו"ע אבל

כו' כנגדו שחטא מחמת שונאו "אם רק zckהוא `ly `id d`pydyאבל כו'

zckאם e`peyע"פ והוא קודם". האוהב הרי כו' עבירה עובר שראהו מפני

רמ"א הרמב"ן. בשם שם בנמוק"י ומפורש סע"ב. לב, שם ב"מ לכוף תוד"ה

ואכ"מ. ס"י. ער"ב סי' חו"מ שו"ע

על40) "האומר שם בברכות המשנה מאמר על זה) (בפרט ומהחידושים

הכוונה דשם כו'", הקב"ה של מדותיו "שעושה כו'" רחמיך יגיעו צפור קן

לומר שםmrhyשאין התויו"ט פירוש ע"פ (ובפרט רחמים מפני הוא המצוה

תפלה מהלכות פ"ט הרמב"ם ל' הוא ועד"ז בתפלתו. רק הוא שם דהאיסור

`vz zyxt - zegiyÎihewl

האדם שכל לפי הקלֿוחומר41המחוייבת מובן זה ולפי ,

מצוה (היותה כאיסר שהיא קלה מצוה אם אינוdlw"ומה

"כאיסר" היא הריוח שמניעת בכך רק ובפרט42מתבטא ,

יותר אף זולות מצוות יש עולות43כאשר שאינן או ,

לקיימה מסייע שההגיון משום גם אלא אמרה44מאומה, ,(

מצוות על וחומר קל ימים, והארכת לך ייטב למען תורה

טעם להן שאין המצוות לגבי ובפרט שבתורה", חמורות

בודאי הרי קיומן, את מחייב אינו האדם רגש ואשר שכלי,

ימים". והארכת לך "ייטב של שכר עבורן נותנים

.Â
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יטו "לא ההלכה ממסקנת שני, אתמצד לטהר ל...

אינה הקן שילוח שמצות מובן, למצוהdnecהמצורע"

לחבירו אדם ישנה45שבין חבירו טובת שבמקום אלא –

כזו מצוה ממש אינה שלכן – "האם" שהרי46טובת –

אלא לכוונה, חשיבות אין לחבירו אדם שבין במצוה

בפועל החבר שמקבל הטובה כלומר, ולכן,47למעשה. .

"האם" טובת למען רק מצוה היתה הקן שילוח ,48אילו

טהרת מכריעה היתה המצורע" את "לטהר של במקרה הרי

איש בין שלום הבאת כי לחבירו, אדם שבין המצורע,

דוחה עוף49לאשתו של האם טובת .50את

ה"קלֿוחומר" שבין הסמיכות שעלֿידי מובן, זה לפי

והארכת לך ייטב למען תורה אמרה קלה... מצוה אם "ומה

המשנה, מבארת לטהר..." יטול... "לא הדין לבין ימים"

אינו כאן המוזכר ימים" והארכת לך ייטב "למען שהשכר

פירותיהן אוכל "אדם של שכר dfdאותו mleraוהקרן

רק שהוא פאה, במסכת המוזכר הבא", לעולם לו קיימת

בעולם נהנה שחבירו שכיון לחבירו, אדם שבין במצוות

הזה בעולם פירותיהן שכר מקבל הוא גם לכן .51הזה,

מן הנובעת הטובה העיקר אין הקן שבשילוח כיון אך

"לא ההלכה מן שמובן כפי הפעולה, עצם אלא הפעולה,

שבין מצוה זו הרי לטהר...", אפילו בנים על אם אדם יטול

ימים" והארכת לך ייטב "למען השכר ולכן למקום, אדם

הבא לעולם .52הוא

ולמען ימיך יאריכון "למען השכר לכאן שייך אין לכן

ואם אב כיבוד כי ואם, אב כיבוד לגבי הנאמר לך" ייטב

פירותיהן אוכל שאדם לחבירו, אדם שבין מהמצוות הוא

הזה .53בעולם

.Ê
‡˜Â„ "‡ÎÈÏ ‡ÓÏÚ È‡‰· ‰ÂˆÓ ¯Î˘"˘ ‰ÁÎÂ‰‰

Ì‡Â ·‡ „Â·ÈÎÓ
רבי דבי "תניא ואומרת: הגמרא ממשיכה לכך בקשר

ששכר לכך הוכחה מביא הוא שם אשר אומר...", יעקב

ארע אשר דבר ומת", ש"נפל מכך ליכא עלמא בהאי מצוה

אב כיבוד מצות בקיום גם אלא הקן, שילוח במצות רק לא

ואדרבה: שביןwec`ואם, מצוה שהיא ואם, אב מכיבוד

ליכא": עלמא בהאי מצוה ש"שכר מוכח לחבירו, אדם

ועיקרה למקום, אדם שבין מצוה היא הקן שילוח מצות

עצם כוונהzlertהוא – הפוכה כוונה יכולה ולכן המצוה,

`lyתהיה לא שהפעולה לכך, לגרום – המצוה את לקיים

אינה בלבד זו במצוה ומת" "נפל ולפיכך המצוה, קיום

שהפעולה כיון ארע שהדבר להסביר ניתן כי הוכחה,

הפוכה בכוונה .54התבצעה
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שאמר "מי בעיקרmipepgzaה"ז צ"ל בפועל עשייתו שגם החידוש וכאן ,("

הקב"ה. מצות לקיים כדי

רחמים41) הקב"ה של מדותיו שעושה המ"ד לדעת גם סתירה אין עפ"ז

שאי"ז מבואר בהנ"ל כי – שם ברכות ופיהמ"ש תפלה, הל' ולהרמב"ם כו',

mrhפרש"י וראה מסייע. האדם שרגש מצוה שזהו פשיטא אבל המצוה,

מדותיו. ד"ה שם ברכות

"איסר"42) פי' רסז ע' מ"א) פ"ח ערכין מס' (על יצחק לוי תורת ראה

דשכל. הבחינות לכל בשייכות הקבלה ע"ד

רצה).43) (פיסקא פרשתנו סוף ספרי ראה

כפריעת44) שהוא המ"ד לדעת אב כבוד ממצות גם קלה הרי"ז זה ומצד

רגש מצד מוכרחת אינה עצמה הכבוד פעולת דהרי (25 הערה (כנ"ל חוב

הקן. בשילוח משא"כ הרחמנות,

א.45) מ, קדושין

בני46) "יחסי פעמים וכמה שכותב בתחלתה פאה פיהמ"ש ",`mcראה

mc`.(48"בני הערה לקמן (הובא פמ"ח ח"ג מו"נ ראה אבל – וכיו"ב. זע"ז"

(47.59 ,56 הערות לקמן ראה

(48– בהנפעל או בהפועל הוא הקן שילוח מצות (אם שתלוי י"ל ואולי

לא לה ותלך האם כשישלח (שם): המורה לטעם הטעמים: בב' האם) טובת

האדם צער בין ההפרש "אין לפנ"ז שם (ראה כו' הבנים לקיחת בראות תצטער

אותנו ללמד (שם): הרמב"ן לטעם בהנפעל: – כו'") בע"ח שאר וצער עליו

בנו גזירות אלא עליהם רחמנות אינן כו' נתאכזר ושלא הרחמנות מדת

בהפועל. – לפנ"ז) שם בארוכה (וראה הטובות המדות אותנו וללמד להדריכנו

שם. חינוך וראה

אותנו49) למנוע הנפש בבעלי מגיעין רחמיו "שאין עה"פ רמב"ן ראה

כו'". צרכנו בהם מלעשות

ועשה.50) ל"ת דדחי דהו"א (27 הערה (הנ"ל התוס' פירוש ע"פ ובפרט

להרמב"ם51) המשניות פירוש אידי. רב ד"ה שם פרש"י שם. קדושין ראה

פאה. ריש

(52.54 הערה לקמן ראה אבל

ייטב53) למען בגמרא לה "מפרשינן המשנה בפי' כ' המס' בסוף בר"ן

לשון שמביא ארוך" שכולו לעולם ימיך יאריכון ולמען טוב שכולו לעולם לך

בגמרא), וכ"ה הפוך, בסדר (אבל אב בכבוד דנאמר הכתוב – הגמרא סיום

מעדני ביש"ש. וכ"פ כר"י. הוא המשנה דפי' מפרש ואולי הקן. בשילוח ולא

ועוד. המס'. בסוף לרא"ש יו"ט

מצד54) הוא המצוה שמטעמי (31 הערה (הנ"ל הסוברים לדעת ויל"ע

– מצוה. קיום נחשב ג"כ המצוה לקיים ולא האם לרחמי כוון שבאם רחמנות

במתכוון שלא הפריחה אפילו כלל כיון לא שאפילו מזו יתרה י"ל שעפ"ז אלא

חידוש ולכאורה בצדקה. כו' סלע מאבד וע"ד המצוה, קיים – מזה יודע ואינו

זה. לומר (שראיתי) מקום בשום אשתמיט ולא הוא גדול



כה `vz zyxt - zegiyÎihewl

האדם שכל לפי הקלֿוחומר41המחוייבת מובן זה ולפי ,

מצוה (היותה כאיסר שהיא קלה מצוה אם אינוdlw"ומה

"כאיסר" היא הריוח שמניעת בכך רק ובפרט42מתבטא ,

יותר אף זולות מצוות יש עולות43כאשר שאינן או ,

לקיימה מסייע שההגיון משום גם אלא אמרה44מאומה, ,(

מצוות על וחומר קל ימים, והארכת לך ייטב למען תורה

טעם להן שאין המצוות לגבי ובפרט שבתורה", חמורות

בודאי הרי קיומן, את מחייב אינו האדם רגש ואשר שכלי,

ימים". והארכת לך "ייטב של שכר עבורן נותנים

.Â
Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ‰ÂˆÓÎ ‰�È‡ Ô˜‰ ÁÂÏÈ˘ ˙ÂˆÓ

יטו "לא ההלכה ממסקנת שני, אתמצד לטהר ל...

אינה הקן שילוח שמצות מובן, למצוהdnecהמצורע"

לחבירו אדם ישנה45שבין חבירו טובת שבמקום אלא –

כזו מצוה ממש אינה שלכן – "האם" שהרי46טובת –

אלא לכוונה, חשיבות אין לחבירו אדם שבין במצוה

בפועל החבר שמקבל הטובה כלומר, ולכן,47למעשה. .

"האם" טובת למען רק מצוה היתה הקן שילוח ,48אילו

טהרת מכריעה היתה המצורע" את "לטהר של במקרה הרי

איש בין שלום הבאת כי לחבירו, אדם שבין המצורע,

דוחה עוף49לאשתו של האם טובת .50את

ה"קלֿוחומר" שבין הסמיכות שעלֿידי מובן, זה לפי

והארכת לך ייטב למען תורה אמרה קלה... מצוה אם "ומה

המשנה, מבארת לטהר..." יטול... "לא הדין לבין ימים"

אינו כאן המוזכר ימים" והארכת לך ייטב "למען שהשכר

פירותיהן אוכל "אדם של שכר dfdאותו mleraוהקרן

רק שהוא פאה, במסכת המוזכר הבא", לעולם לו קיימת

בעולם נהנה שחבירו שכיון לחבירו, אדם שבין במצוות

הזה בעולם פירותיהן שכר מקבל הוא גם לכן .51הזה,

מן הנובעת הטובה העיקר אין הקן שבשילוח כיון אך

"לא ההלכה מן שמובן כפי הפעולה, עצם אלא הפעולה,

שבין מצוה זו הרי לטהר...", אפילו בנים על אם אדם יטול

ימים" והארכת לך ייטב "למען השכר ולכן למקום, אדם

הבא לעולם .52הוא

ולמען ימיך יאריכון "למען השכר לכאן שייך אין לכן

ואם אב כיבוד כי ואם, אב כיבוד לגבי הנאמר לך" ייטב

פירותיהן אוכל שאדם לחבירו, אדם שבין מהמצוות הוא

הזה .53בעולם

.Ê
‡˜Â„ "‡ÎÈÏ ‡ÓÏÚ È‡‰· ‰ÂˆÓ ¯Î˘"˘ ‰ÁÎÂ‰‰

Ì‡Â ·‡ „Â·ÈÎÓ
רבי דבי "תניא ואומרת: הגמרא ממשיכה לכך בקשר

ששכר לכך הוכחה מביא הוא שם אשר אומר...", יעקב

ארע אשר דבר ומת", ש"נפל מכך ליכא עלמא בהאי מצוה

אב כיבוד מצות בקיום גם אלא הקן, שילוח במצות רק לא

ואדרבה: שביןwec`ואם, מצוה שהיא ואם, אב מכיבוד

ליכא": עלמא בהאי מצוה ש"שכר מוכח לחבירו, אדם

ועיקרה למקום, אדם שבין מצוה היא הקן שילוח מצות

עצם כוונהzlertהוא – הפוכה כוונה יכולה ולכן המצוה,

`lyתהיה לא שהפעולה לכך, לגרום – המצוה את לקיים

אינה בלבד זו במצוה ומת" "נפל ולפיכך המצוה, קיום

שהפעולה כיון ארע שהדבר להסביר ניתן כי הוכחה,

הפוכה בכוונה .54התבצעה
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שאמר "מי בעיקרmipepgzaה"ז צ"ל בפועל עשייתו שגם החידוש וכאן ,("

הקב"ה. מצות לקיים כדי

רחמים41) הקב"ה של מדותיו שעושה המ"ד לדעת גם סתירה אין עפ"ז

שאי"ז מבואר בהנ"ל כי – שם ברכות ופיהמ"ש תפלה, הל' ולהרמב"ם כו',

mrhפרש"י וראה מסייע. האדם שרגש מצוה שזהו פשיטא אבל המצוה,

מדותיו. ד"ה שם ברכות

"איסר"42) פי' רסז ע' מ"א) פ"ח ערכין מס' (על יצחק לוי תורת ראה

דשכל. הבחינות לכל בשייכות הקבלה ע"ד

רצה).43) (פיסקא פרשתנו סוף ספרי ראה

כפריעת44) שהוא המ"ד לדעת אב כבוד ממצות גם קלה הרי"ז זה ומצד

רגש מצד מוכרחת אינה עצמה הכבוד פעולת דהרי (25 הערה (כנ"ל חוב

הקן. בשילוח משא"כ הרחמנות,

א.45) מ, קדושין

בני46) "יחסי פעמים וכמה שכותב בתחלתה פאה פיהמ"ש ",`mcראה

mc`.(48"בני הערה לקמן (הובא פמ"ח ח"ג מו"נ ראה אבל – וכיו"ב. זע"ז"

(47.59 ,56 הערות לקמן ראה

(48– בהנפעל או בהפועל הוא הקן שילוח מצות (אם שתלוי י"ל ואולי

לא לה ותלך האם כשישלח (שם): המורה לטעם הטעמים: בב' האם) טובת

האדם צער בין ההפרש "אין לפנ"ז שם (ראה כו' הבנים לקיחת בראות תצטער

אותנו ללמד (שם): הרמב"ן לטעם בהנפעל: – כו'") בע"ח שאר וצער עליו

בנו גזירות אלא עליהם רחמנות אינן כו' נתאכזר ושלא הרחמנות מדת

בהפועל. – לפנ"ז) שם בארוכה (וראה הטובות המדות אותנו וללמד להדריכנו

שם. חינוך וראה

אותנו49) למנוע הנפש בבעלי מגיעין רחמיו "שאין עה"פ רמב"ן ראה

כו'". צרכנו בהם מלעשות

ועשה.50) ל"ת דדחי דהו"א (27 הערה (הנ"ל התוס' פירוש ע"פ ובפרט

להרמב"ם51) המשניות פירוש אידי. רב ד"ה שם פרש"י שם. קדושין ראה

פאה. ריש

(52.54 הערה לקמן ראה אבל

ייטב53) למען בגמרא לה "מפרשינן המשנה בפי' כ' המס' בסוף בר"ן

לשון שמביא ארוך" שכולו לעולם ימיך יאריכון ולמען טוב שכולו לעולם לך

בגמרא), וכ"ה הפוך, בסדר (אבל אב בכבוד דנאמר הכתוב – הגמרא סיום

מעדני ביש"ש. וכ"פ כר"י. הוא המשנה דפי' מפרש ואולי הקן. בשילוח ולא

ועוד. המס'. בסוף לרא"ש יו"ט

מצד54) הוא המצוה שמטעמי (31 הערה (הנ"ל הסוברים לדעת ויל"ע

– מצוה. קיום נחשב ג"כ המצוה לקיים ולא האם לרחמי כוון שבאם רחמנות

במתכוון שלא הפריחה אפילו כלל כיון לא שאפילו מזו יתרה י"ל שעפ"ז אלא

חידוש ולכאורה בצדקה. כו' סלע מאבד וע"ד המצוה, קיים – מזה יודע ואינו

זה. לומר (שראיתי) מקום בשום אשתמיט ולא הוא גדול
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אדם שבין מצוה היא ואם אב כיבוד מצות אך

מן55לחבירו הנובעת התועלת בעיקר מכריעה שבה ,

חשיבות כאן ואין הגוזלות, את יקבל שהאב 56הפעולה,

בפרשתנו57לכוונה (ב"ספרי" שמוצאים כפי לגבי58. (

והלך עני ומצאה ידו מתוך סלע למאבד "מנין צדקה מצות

לומר... תלמוד זכה כאילו הכתוב עליו מעלה בה ונתפרנס

עליו מעלה לזכות נתכוון שלא מי וחומר: קל דברים והרי

עלֿאחתֿכמהֿ לזכות שנתכוון מי זכה, כאילו הכתוב

וכמה".

מצות לקיים מתכוון הוא אין סלע מאבד אדם כאשר

אלא הואxrhvnצדקה, זאת ולמרות הסלע, אבדן על

היא זו מצות מטרת כי צדקה, מצות יקבל59מקיים שהעני ,

הסלע .60את

ו אב כיבוד במצות גם לקבלוכך חפץ שהאב כיון אם:

הבאת לעצם אלא הבן, לכוונת חשיבות אין הגוזלות, את

הגוזלות.

כיבוד מצות בקיום ומת" מ"נפל שדוקא מובן, זה לפי

זוהי כי ליכא", עלמא בהאי מצוה ש"שכר מוכח ואם אב

כדלעיל מנוגדת, כוונה היתה אם אפילו ולכן61מצוה ,

גם אלא למקום, אדם שבין במצוות רק שלא לומר, הכרחי

שכולו בעולם ימיך "יאריכון לחבירו אדם שבין במצוות

ארוך".

.Á
‰Ê‰ ÌÏÂÚ· Y ˙Â¯ÈÙ‰ ,‡·‰ ÌÏÂÚ· Y ¯Î˘‰ ¯˜ÈÚ
בחולין המשנה כמו פוסק שהרמב"ם לומר יש זה לפי

– מסויימות במצוות שרק פאה, במסכת משנה" וכ"סתם

הזה" בעולם פירותיהן אוכל "אדם – לחבירו אדם ,62שבין

שכולו לעולם – לך ייטב "למען אחרות במצוות ואילו

ארוך" שכולו לעולם – ימים והארכת .63טוב,

יאריכון "למען הפסוק את מצטט הרמב"ם אין ולפיכך

לגבי כי ואם, אב כיבוד לגבי הנאמר לך" ייטב ולמען ימיך

ש"פירותיהן הרמב"ם גם סובר לחבירו אדם שבין מצוות

הזה" .64בעולם

והטובה מצוות של שכרן "מתן לדבריו סתירה זו ואין

חיי היא בתורה הכתוב ה' דרך שמרנו אם לה שנזכה

) הבא לעולם הוא השכר עיקר כי הבא", oxwdהעולם

הרמב"ם לדעת גם מתאים ולכן הבא), לעולם קיימת

" הביטוי devnוהמשנה xky"ליכא עלמא .65בהאי

" לגבי רק היא הנובעיםodizexitהמחלוקת הפירות ,"

לך ייטב ולמען ימיך יאריכון "למען על – השכר מעיקר

הפירות קיימים והרמב"ם המשנה לדעת הבא": בעולם

פאה, במסכת מונה שהמשנה לחבירו אדם שבין במצוות

בלשון הזקן, אדמו"ר בדעת גם זאת שרואים (וכפי

רז"ל66החסידות שאמרו kil`"וזה `nlr i`da devn xky

להתלבש אפשר אי גבול... ובעל הגשמי הזה בעולם כי

הצדקה במעשה ברוךֿהוא... איןֿסוף מאור הארה שום

יש הזה בעולם פירותיהן אוכל שאדם חסדים וגמילות

מהם להעיר העליון... בלבוש עלֿדרךֿמשל נקבים

בעולם ימים אורך ימינא דרועא מחסד ושפע אור להשפיע

הגשמי..." ).67הזה

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

לג.55) מצוה סוף ממנ"ח להעיר

אות56) כוונה צריכות מצות (ע' הרועים במלא מ"ש למ"דוע"ד דאף ט')

במילה כמו הנעשית, בפעולה הוא שתכליתה במצוה כוונה, צריכות מצוות

כמו רק דהוי כוונה בלי גם הפעולה כשרה הערלה, דהסרת המצוה דנעשית

להיות ורבו פרו במצות בסופה) א' (מצוה במנ"ח ממ"ש ולהעיר מצוה. הכשר

המצוה. בפעולת כוונה אי"צ ובת, בן לו שיהי' היא דהמצוה

וש"נ.57) ואילך. סע"א (לא, בקדושין להמבואר סתירה שאי"ז פשוט

ויש העולם מן וטורדו פסיוני לאביו מאכיל "יש שם) ותוס' פרש"י וראה

כוונת היינו בנדו"ד הכוונה כי העוה"ב", לחיי ומביאו בריחיים devndמטחינו

הרי עליו" "שקשה – סעודתו" על עין צרות כ"שמראהו משא"כ (במחשבתו),

אביו את .lretaמצער

יט.58) כד,

אתוון59) וראה בהנ"ל. שקו"ט ה' אות כו כה, פרשתנו חמדה כלי ראה

נג. כלל דאורייתא

ב)60) ט, (ב"ב שארז"ל למה (57 הערה הנ"ל (ע"ד שייכות אין בזה וגם

בי"א מתברך בדברים והמפייסו ברכות בו' מתברך לעני פרוטה "הנותן

בסבר לעני צדקה "הנותן ה"ד) פ"י עניים מתנות (הלכות וברמב"ם ברכות".

זכותו אבד זהובים אלף לו נותן אפילו בקרקע כבושות ופניו רעות פנים

משא"כ העני, נפש להחיות הצדקה וכוונת תכלית היפך הרי"ז דשם והפסידה"

וראה הצדקה. למצות מכוון אינו שהנותן או הנותן כוונת יודע אינו העני אם

הבעש"ט. בשם 266 ע' ח"ח לקו"ש

דהא61) מבאר, שם) בשד"ח (הובא בסופו סי"ט או"ח יו"ט עונג בשו"ת

מצוה הוי לא ולכן מצוה לשום שלא בהדיא כוון ודלמא הגמרא מקשה דלא

ושילוח או"א וכיבוד דבתפילין כיון יצא), שלא לצאת שלא בכיון המ"ד (לדעת

מצוה קיום בהן יש אותן שעושה אימת וכל מצותן לקיום שיעור שאין הקן

כח ולבטל לסתור מצוה לשם שלא שהן מעשיו על שחישב במחשבתו כח אין

שם). בשד"ח לקמן (וראה עיי"ש מצוה הוי ומאיליו המצוה

מצוה, כאן נעשה כוונה צריכות אין דמצות דלהמ"ד את"ל דאפילו וצ"ע

וכיו"ב) דתפלין (ובפרט המצוה קיים שהוא עליו לומר אא"פ לכאורה אבל

מצוה בין הוא שחילוק ועכצ"ל מצוה. לשם שלא בפירוש שכוון מאחר

כבפנים. התכלית. או המצוה היא שהפעולה

פרש"י62) ראה – שייכי" בהני נמי "הני ואילך סע"א קכז, שבת וראה

רע"ב. שם,

ובין63) לחבירו אדם בין דמצות חילוק פאה ריש המשניות בפי' וכמ"ש

לידי מביא "שהתלמוד לת"ת בנוגע שם שכ' מה מובן ועפ"ז למקום. אדם

dyrn."

המשנה64) הביא שלא בסדרzeklddaשאף הביאה שבספרzeltzהרי

היד.

ישראל65) תפארת וראה סע"א. קכז, שבת אוכל לתוד"ה בגליון ראה

ורפס"ב. רפי"ג למהר"ל

ס"ג.66) אגה"ק

(מהורש"ב)67) אדמו"ר כ"ק מכתב 18 ע' תש"ט המאמרים ספר וראה

.296 ע' ח"ט לקו"ש נ"ע.
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במצוות גם יעקב רבי "פירותיהן`elולדעת כלל אין

הזה" .68בעולם

.Ë
ÌÈ„ÂÚÈÈ‰ ÔÈ·Ï ˙ÂÂˆÓ‰ ¯Î˘ ÔÈ· Ï„·‰‰

לגבי אמור הנ"ל צדדי)xkyכל (ענין שכר – המצוות

בתורה,xearהניתן הכתובים הייעודים אך המצוות. קיום

אלא צדדי, ענין שכר, אינם הזה, בעולם שמתקיימים

כשם והמצוות, התורה קיום על הציווי עצם עם כרוכים

צרכיו כל את לו לספק חייב לשרתו עבד הקונה ickשאדם

עליו המוטלים התפקידים את לבצע .69שיוכל

את ולשרת להוסיף, העבד רוצה כאשר לכך, ובדומה

כדי ועוד עוד לו ונותן האדון אף מוסיף יותר, טוב אדוניו

בעבודתו. התוספת את לבצע שיוכל

אינו זה העבודהxkyוכל עבור אלאdixg`leהניתן ,

והכשרה הכנה כעין עבודתו.iptlזוהי

תורה לנו נתן "הקדושֿברוךֿהוא ישראל, אצל גם כך

נעשה שאם בתורה "הבטיחנו ובמילא היא...", חיים עץ זו

שיסיר תמיד בחכמתה ונהגה הנפש ובטובת בשמחה אותה

חולי כגון מלעשותה אותנו המונעים הדברים כל ממנו

נשב הטובות... כל לנו וישפיע בזה, וכיוצא ורעב ומלחמה

להיפך.zeyrle70בחכמהcenllפנויים וכן המצוה",

עצם עם הכרוך כביכול, הכרח, אלא צדדי, ענין זה אין

– והמצוות התורה קיום על הציווי

טעמא בתר זיל כי – המצוות כל לגבי שווה באופן וזה

המצוות). בכל זהה זה וטעם הטעם, לפי הולכים (=כי

ההבדל גם הייעודיםdyrnlוזה לבין המצוות שכר בין

לקיים ליהודי העוזרים הגשמיים הייעודים הגשמיים:

ושלום שובע... "כגון – הרמב"ם כדברי הם, ומצוות תורה

היינו מעשה...", והצלחת הארץ... וישיבת ומלכות...

ידינו את "מחזיקות אשר הכרחיים, התורה"zeyrlענינים

– להיפך) (או

כלל יחסי שאינו באופן הוא המצוה שכר ואילו

מעל נוספים, ענינים נותן הקדושֿברוךֿהוא למעשה:

ההכרחיים. לצרכים ומעבר

.È
È·‚Ï ÁÈÎÂÓÂ ,ÌÈ„ÂÚÈÈÏ ¯˙ÂÒ Â�È‡ ,"˙ÓÂ ÏÙ�"

¯Î˘‰
יעקב רבי שראה ומת" "נפל שהמעשה מובן, זה לפי

שבתורה: הגשמיים לייעודים סותר אינו

הוא כאשר ליהודי ניתנים שבתורה הגשמיים היעודים

צריך, שאז המצוות, את ולקיים תורה ללמוד וחייב חי

כדי הייעודים את לו לתת הקדושֿברוךֿהוא, כביכול,

המצוה". ולעשות בחכמה "ללמוד פנוי שיהיה

מלמעלה לו שקבעו ימיך" "מספר מתמלאים כאשר אך

הייעודים מצד הכרח כל אין ומצוות, תורה לקיים

ימים. ויאריך יותר יחיה שהוא הגשמיים,

לייעודים סותר אינו ומת" "נפל של המקרה ולכן

עבודתו זמן את סיים הוא כי .71שבתורה,

ש לכך הוכחה הוא ומת" "נפל של זה ענין xkyאך

אין מפירותיהן) (ואפילו ה)מצוה ידי על הבא צדדי (ענין

עלמ בהאי מצוה ש"שכר מכך לומדים ולכן הזה. אבעולם

הרמב"ם ולפי המצוות, כל לגבי יעקב רבי לפי – 72ליכא"

כדלעיל. למקום, אדם שבין מצוות לגבי רק

.‡È
˙‡ÏÚ‰ :˙ÈÏÎ˙‰ Y ÔÈÏÂÁ ˙ÎÒÓ ÛÂÒÂ ˙ÏÈÁ˙

"ÌÈ˘„˜"Ï "ÔÈÏÂÁ"‰
קדשים, בסדר היא חולין מסכת הרמז: בדרך לומר ויש

היא, מכך הנלמדת ההוראה פעמים, מספר שנאמר וכפי

לעולם. יחסית "קדשים" הם יהודי של ה"חולין" שגם

ובסופה: המסכת בתחילת נרמז בגלוי זה ענין קיום

שחיטה – שוחטין" "הכל בענין פותחת המסכת

מקומות "שחיטת73(ובמספר כולה המסכת נקראת אף
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שם.68) למהר"ל ישראל תפארת למשניות. רוקח מעשה בכהנ"ל ראה

ובכ"מ.

חכ"ט69) לקו"ש וראה – הא'". "התשובה בחוקותי ר"פ אברבנאל ראה

ואילך. 140 ע'

(70– ולעשות" "שאםxg`l"ללמוד.. והתנאי וישפיע". כו' "שיסיר

אותה רוצהdgnyaנעשה שהעבד להוכיח בא שזה עכצ"ל – siqedlכו'"

להוסיף, צריך האדון גם שלכן – מובןceciyבעבודתו ומזה הטבע. הנהגת

הוספה). (בלי סתם לעבודה קודם שצ"ל – ללבוש" ובגד לאכול ל"לחם בנוגע

ואילך.71) לדקדק" יש "והנה ד"ה כאן לחולין מחת"ס להעיר

דר"י72) מזה ליכא עלמא בהאי מצוה דשכר למד דהרמב"ם י"ל כן

דלא י"ל כי או"א, לכבוד הוכחה מהמעשה דאין ס"ל אבל חזא"*, "מעשה

בפנ"י (כמ"ש עצמו** לצורך לקחן רק לאביו הגוזלות להביא בדעתו הי'

שם רוקח ובמעשה עד"ז. חולין סוף ארי' לב וראה התם. ד"ה שם קדושין

הכשר רק הוא גוזלות להביא שהלך דזה אב, כבוד מצות קיים לא דעדיין

סוף שבתוספתא כיון י"ל או ועוד). ואילך. היכן ד"ה שם חת"ס וראה מצוה.

הקן. בשילוח רק ר"י מאמר הובא חולין

ועוד.73) א). ו, (ברכות ובש"ס יב) א, (בראשית עה"ת פרש"י

.`"e` ceaka mb ok l"q ezrcly `l` (my "my iyp` 'qez"a `aed) d`t 'qn yix cecl mipyeya k"ke (*

.jlnp i"nezy xnel oi` ± `nzqae ,eia` l` m`iadl dlry migiken eiyrn eia` ieeiv xg` skiz owdl jldy oeiknc l"q awri 'xe (**
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במצוות גם יעקב רבי "פירותיהן`elולדעת כלל אין

הזה" .68בעולם
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ÌÈ„ÂÚÈÈ‰ ÔÈ·Ï ˙ÂÂˆÓ‰ ¯Î˘ ÔÈ· Ï„·‰‰

לגבי אמור הנ"ל צדדי)xkyכל (ענין שכר – המצוות

בתורה,xearהניתן הכתובים הייעודים אך המצוות. קיום

אלא צדדי, ענין שכר, אינם הזה, בעולם שמתקיימים

כשם והמצוות, התורה קיום על הציווי עצם עם כרוכים

צרכיו כל את לו לספק חייב לשרתו עבד הקונה ickשאדם

עליו המוטלים התפקידים את לבצע .69שיוכל

את ולשרת להוסיף, העבד רוצה כאשר לכך, ובדומה

כדי ועוד עוד לו ונותן האדון אף מוסיף יותר, טוב אדוניו

בעבודתו. התוספת את לבצע שיוכל

אינו זה העבודהxkyוכל עבור אלאdixg`leהניתן ,

והכשרה הכנה כעין עבודתו.iptlזוהי

תורה לנו נתן "הקדושֿברוךֿהוא ישראל, אצל גם כך

נעשה שאם בתורה "הבטיחנו ובמילא היא...", חיים עץ זו

שיסיר תמיד בחכמתה ונהגה הנפש ובטובת בשמחה אותה

חולי כגון מלעשותה אותנו המונעים הדברים כל ממנו

נשב הטובות... כל לנו וישפיע בזה, וכיוצא ורעב ומלחמה

להיפך.zeyrle70בחכמהcenllפנויים וכן המצוה",

עצם עם הכרוך כביכול, הכרח, אלא צדדי, ענין זה אין

– והמצוות התורה קיום על הציווי

טעמא בתר זיל כי – המצוות כל לגבי שווה באופן וזה

המצוות). בכל זהה זה וטעם הטעם, לפי הולכים (=כי

ההבדל גם הייעודיםdyrnlוזה לבין המצוות שכר בין

לקיים ליהודי העוזרים הגשמיים הייעודים הגשמיים:

ושלום שובע... "כגון – הרמב"ם כדברי הם, ומצוות תורה

היינו מעשה...", והצלחת הארץ... וישיבת ומלכות...

ידינו את "מחזיקות אשר הכרחיים, התורה"zeyrlענינים

– להיפך) (או

כלל יחסי שאינו באופן הוא המצוה שכר ואילו

מעל נוספים, ענינים נותן הקדושֿברוךֿהוא למעשה:

ההכרחיים. לצרכים ומעבר

.È
È·‚Ï ÁÈÎÂÓÂ ,ÌÈ„ÂÚÈÈÏ ¯˙ÂÒ Â�È‡ ,"˙ÓÂ ÏÙ�"

¯Î˘‰
יעקב רבי שראה ומת" "נפל שהמעשה מובן, זה לפי

שבתורה: הגשמיים לייעודים סותר אינו

הוא כאשר ליהודי ניתנים שבתורה הגשמיים היעודים

צריך, שאז המצוות, את ולקיים תורה ללמוד וחייב חי

כדי הייעודים את לו לתת הקדושֿברוךֿהוא, כביכול,

המצוה". ולעשות בחכמה "ללמוד פנוי שיהיה

מלמעלה לו שקבעו ימיך" "מספר מתמלאים כאשר אך

הייעודים מצד הכרח כל אין ומצוות, תורה לקיים

ימים. ויאריך יותר יחיה שהוא הגשמיים,

לייעודים סותר אינו ומת" "נפל של המקרה ולכן

עבודתו זמן את סיים הוא כי .71שבתורה,

ש לכך הוכחה הוא ומת" "נפל של זה ענין xkyאך

אין מפירותיהן) (ואפילו ה)מצוה ידי על הבא צדדי (ענין

עלמ בהאי מצוה ש"שכר מכך לומדים ולכן הזה. אבעולם

הרמב"ם ולפי המצוות, כל לגבי יעקב רבי לפי – 72ליכא"

כדלעיל. למקום, אדם שבין מצוות לגבי רק
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קדשים, בסדר היא חולין מסכת הרמז: בדרך לומר ויש

היא, מכך הנלמדת ההוראה פעמים, מספר שנאמר וכפי

לעולם. יחסית "קדשים" הם יהודי של ה"חולין" שגם

ובסופה: המסכת בתחילת נרמז בגלוי זה ענין קיום

שחיטה – שוחטין" "הכל בענין פותחת המסכת

מקומות "שחיטת73(ובמספר כולה המסכת נקראת אף
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שם.68) למהר"ל ישראל תפארת למשניות. רוקח מעשה בכהנ"ל ראה

ובכ"מ.

חכ"ט69) לקו"ש וראה – הא'". "התשובה בחוקותי ר"פ אברבנאל ראה

ואילך. 140 ע'

(70– ולעשות" "שאםxg`l"ללמוד.. והתנאי וישפיע". כו' "שיסיר

אותה רוצהdgnyaנעשה שהעבד להוכיח בא שזה עכצ"ל – siqedlכו'"

להוסיף, צריך האדון גם שלכן – מובןceciyבעבודתו ומזה הטבע. הנהגת

הוספה). (בלי סתם לעבודה קודם שצ"ל – ללבוש" ובגד לאכול ל"לחם בנוגע

ואילך.71) לדקדק" יש "והנה ד"ה כאן לחולין מחת"ס להעיר

דר"י72) מזה ליכא עלמא בהאי מצוה דשכר למד דהרמב"ם י"ל כן

דלא י"ל כי או"א, לכבוד הוכחה מהמעשה דאין ס"ל אבל חזא"*, "מעשה

בפנ"י (כמ"ש עצמו** לצורך לקחן רק לאביו הגוזלות להביא בדעתו הי'

שם רוקח ובמעשה עד"ז. חולין סוף ארי' לב וראה התם. ד"ה שם קדושין

הכשר רק הוא גוזלות להביא שהלך דזה אב, כבוד מצות קיים לא דעדיין

סוף שבתוספתא כיון י"ל או ועוד). ואילך. היכן ד"ה שם חת"ס וראה מצוה.

הקן. בשילוח רק ר"י מאמר הובא חולין

ועוד.73) א). ו, (ברכות ובש"ס יב) א, (בראשית עה"ת פרש"י

.`"e` ceaka mb ok l"q ezrcly `l` (my "my iyp` 'qez"a `aed) d`t 'qn yix cecl mipyeya k"ke (*

.jlnp i"nezy xnel oi` ± `nzqae ,eia` l` m`iadl dlry migiken eiyrn eia` ieeiv xg` skiz owdl jldy oeiknc l"q awri 'xe (**
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בגמרא כנאמר הוא, שענינה אלא74חולין") ושחט "אין

השחיטה: להיתר הענינים בפנימיות ההסבר וזהו – ומשך"

מצערים הרי בהמה, לשחוט מותר כיצד שאלה זו 75הרי

דעות מספר לפי אשר מדאורייתא?76בעלֿחיים, איסור זהו

שהשחיטה כיון "ומשך"77אך את78היא מושכים –

לכן יותר, גבוהה לדרגה לאחרת, אחת מרשות הבהמה

הדבר. מותר

בדרגת היא שהבהמה הוא, ה"משיכה" ועלigענין ,

של כבשרו ובשר לדם ליהפך יכולה היא השחיטה ידי

מדרגת79האדם חלק –xacnd80.

אצל רק קיימת שחיטה כי מספיק, אינו עדיין זה כל אך

בכלל, המדבר מן חלק נעשה שהחי בכך די אין – ישראל

מן חלק להיות צריך הוא "mc`dאלא שם על –dnc`

oeilrl"81.

ב מבואר מצוותוזה מקיים יהודי כאשר המסכת: סוף

ל"ושחט גורם הוא ואז יצרו, את כופה הוא ה', ציווי עקב

ונפשו ביצרו גם ומשך" –zindad82שבו החולין שגם ,

לחלק והופך בקודש מתעלה – ישראל) בני (שבדרגת

מלשוןziwl`dמהנפש אדם", קרויים "אתם לכן אשר ,

לעליון". "אדמה

מתעלה החי, העולם, כללות של החולין גם כך ידי ועל

יהודי. של האלקית הנפש לקדושת

העליה שתכלית המסכת, בסיום נאמר לכך בהתאם

ולמען טוב, שכולו לעולם – לך ייטב ב"למען מתבטאת

היהודי מתקשר שאז ארוך", שכולו לעולם – ימיך יאריכון

הבהמית ונפשו גופו שגם עד הקדושֿברוךֿהוא, עם בגלוי

מאלקות וניזונים בקדושה .83נכללים

.·È
,˙Â¯ÈÙ‰Â ¯Î˘‰ ˙‡ Ì‚ Ï‡¯˘ÈÏ Ô˙Â� ‰"·˜‰

ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ· „ÁÂÈÓ·
ש"ועמך מלאים84צדיקים"mlekוכיון ישראל וכל ,

,85מצוות

את מבצע יהודי כל כאשר אלול, בחודש ובמיוחד

בראשי כנרמז הקוים, שלושת בכל אלול חודש עבודת

אלול: חודש של התיבות

כאן86ך"lשמתיeידוlנה`" נרמז כללי באופן (אשר

התשובה זמן שהוא בכלל אלול באופן87לחודש שרומז ,(

קולטין" שהן תורה "דברי התורה, לענין .88פרטי

תיבות ראשי – שהיאlדודיeדודיlני`"89אלול י",

התפילה .90עבודת

תיבות ראשי – מתנותeרעהוlיש`"91אלול

l– חסדים גמילות של הקו אביונים",

לכל ונותן הבטחתו מקיים הקדושֿברוךֿהוא הרי

ושלום "שובע של הגשמיים הייעודים לכל בנוסף יהודי,

בחכמה "ללמוד להתפנות שיוכלו כדי וזהב" כסף וריבוי

המצוה", ולעשות

"אוכלxkyגם אך הבא, לעולם קיימת שהקרן למצוה,

מצוות גם ישנן המצוות שבין כיון הזה", בעולם פירותיהן

בעולם פירותיהן אוכל אשר חסדים וגמילות תורה תלמוד

הזה.92הזה בעולם כפשוטו טובות ושנים ימים אריכות –

טובה וחתימה לכתיבה זוכים ישראל וכל יהודי וכל

מעשה למטה והנגלה הנראה בטוב ומתוקה טובה לשנה

טפחים.

(e"lyz ,`"pn g"k ,`"pn 'k zegiyn)
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ב.74) ל, חולין

עיקר".75) כל שחיטה לנו מתיר הי' "לא שם תפלה הלכות רמב"ם ראה

עוברי הל' אדה"ז שו"ע עה"פ. בפרשתנו רמב"ן שם. ברכות בפהמ"ש ועד"ז

ספי"ז. שם וראה פמ"ח. ח"ג מו"נ וראה ס"ד. בע"ח וצער דרכים

שד"ח76) שם). אדה"ז לשו"ע (ובמ"מ הקודמת בהערה בהמצויין ראה

ב. כלל שם וראה א. כלל צדיק מערכת הכללים מערכת

"אסיפה77) בהם נאמר שחיטה בהם שאין אף דבדגים mewnaולהעיר

dhigyלהיות אלא ומשך", – "ושחט צ"ל חי דבר בכל כי ב) כז, (חולין "

(במקום אסיפה בדידהו מספיקה לכן גופא), (בחי נעלית במדרי' הם שדגים

וש"נ. ואילך. 1294 ע' ח"ד לקו"ש ראה ברוחניות ענינו – שחיטה)

במו"מ.78) לדון מצות להצ"צ בסהמ"צ – משיכה קנין מביאור להעיר

בכ"מ79) מובא עצמו, ממדרי' למעלה שיעלה נברא כל דתכלית וכידוע

תורת בתחלתו. ומעין בקונטרס הובא פ"א. מ"ג שם ראה – העיקרים בשם

ובכ"מ. פר"ת. כסלו י"ט שיחת שלום

יכול80) שאינו מפני "דהיינו ב) מט, (פסחים בשר לאכול אסור ע"ה ולכן

ובכ"מ). ג. לא, בהעלותך (לקו"ת כו'" הבשר את להעלות

פל"ג.81) ח"ב אכ"ח מאמר עש"מ ב. שא, ב. כ, של"ה

בסופו.82) ממו"נ ולהעיר – שם. ח"ד לקו"ש ראה עד"ז בארוכה

היינו83) עוה"ב, – ארוך שכולו לעולם תשובה) מהל' (רפ"ח ברמב"ם

(בשער הרמב"ן דעת אבל ה"ב). פ"ח שם (כמ"ש גופים בלא נשמות ג"ע,

וחסידות בקבלה ההכרעה כ"ה אשר שם) הרמב"ם במפרשי הובאה הגמול

כפשטות הכוונה ובכ"מ), ציצית מצות להצ"צ המצות ספר ג. טו, צו (לקו"ת

" הגמרא mizndלשון ziigzארוך שכולו טוב... שכולו דלעולם בה" תלוי'

בסוף כאן חדא"ג שם. רפ"ח לח"מ וראה בגוף. נשמה תחה"מ, לאחר היינו

המס'.

כא.84) ס, ישעי'

בסופה.85) חגיגה ראה

פ"א.86) ר"ה שער פע"ח משפטים. פ' להאריז"ל הפסוקים ושער לקו"ת

(קה"ת87) אלול בליקוט בכלל אלול ובעבודת בהנ"ל בארוכה ראה

ועוד. ואילך. 297 ע' ח"ט לקו"ש תש"מ). תשל"ה, תשי"ד,

א.88) י, מכות

שם.89) פרע"ח ר"ה. תפלות סדר אבודרהם

ד90) וג'.פולחנא פ"א העבודה קונטרס ראה (דודי). רחימותא

אמרכל.91) ס' בשם הבושם ערוגת ספר

מהדברים92) הוא תפלה" "עיון הרי כו'", לדודי "אני התפלה קו וגם

וראה רע"ב). שם פרש"י וראה וש"נ. א. קכז, (שבת בעוה"ז פירותיהן שאוכל

דחודש העבודה תוכן – הלב" בכוונת "פי' וש"נ) ב. קיח, (שם עיון תוד"ה

אלול.



כט
רבא

לה,  אמר  לה,  ושדא  מחבריה  זוזי  חטף  גברא  ההוא 
אמר  דרבא.  לקמיה  גברא  ההוא  אתא  לי.  מיקדשת 
גזילה  ליה, לית דחש להא דרבי שמעון, דאמר סתם 

ייאוש בעלים הוי1.

נשמתו של רבא היא משרש נעמה העמונית בת לוט, 
וכאשר הקליפות שבו את לוט, גם את נשמת רבא שבו 
עמו. והיינו דכתיב2 ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי 

אברם וילכו, ראשי תיבות רבא3 .
ושבו  גזלו  גזילה, שהרי  כן, רבא הוא מבחינת  אם 

אותו, כי הוא הוא בחינת רכושו בן אחי.
שחטף  דקליפה,  שמסטרא  גברא,  ההוא  אתא  לכן 
לוט,  כמו  הוא  מחבריה,  רכוש,  כמו  הוא  זוזי,  וגזל 

לרבא דוקא, לשאול ממנו, אם הזוזי נחשבים שלו.
שהושב  וכמו  שלו,  הזוזים  שאין  רבא,  לו  ואמר 

הרכוש של בן אחי אברם.
)תורת לוי יצחק עמ' קמז(

דריש רבא, בשכר שאמר אברהם אבינו4 ואנכי עפר 
ואפר, זכו בניו לשתי מצות, אפר פרה ועפר סוטה5.

אותיות  יש  באברם  כי  אברהם,  מבחינת  הוא  רבא 
רבא6.

ורבא פירושו רב וגדול, ואברהם נקרא האדם הגדול 
בענקים7. 

אחר  כתיב8  ובאברהם  במחוזא,  דר  היה  ורבא 
הדברים האלה היה דבר ה' אל אברם במחזה לאמר. 

לכן דרש רבא דוקא בענין שכרו של אברהם. 
והוא אומר שגר מותר בכהנת9, כי אברהם גייר גרים 

וקירבן.
ואמר שאדם צריך להוקיר את אשתו כדי שיתעשר10, 
רבא  ולכן  בעבורה,  הטיב  ולאברם  כתיב11  באברם  כי 

1( קידושין שם, ב.
2( לך לך יד, יב.

3( לקוטי תורה להאריז"ל פרשת לך.
4( וירא יח, כז.
5( סוטה יז, א.

6( לקוטי תורה להאריז"ל שם.
7( יהושע יד, טו. במדבר רבה פי"ג, ג.

8( לך לך טו, א.
9( קידושין עג, א.

10( בבא מציעא נט, א.
11( לך לך יב, טז.

דוקא יודע זאת.
 )הערות לזהר ב עמ' שצ, תורת לוי יצחק עמ' קס, ליקוטים 
ואגרות עמ' שעז(

רבא, רבה בר מרי

אמר לו רבא לרבה בר מרי, מנא הא מילתא דאמור 
רבנן, כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו 
שב  וה'  דכתיב12  ליה,  אמר  תחלה.  נענה  הוא  דבר, 
את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו. אמר ליה, את 
אברהם  ויתפלל  מהכא,  אמינא  ואנא  מהתם  אמרת 
ואת אשתו  אבימלך  אלקים את  וירפא  האלקים  אל 
כאשר  שרה  את  פקד  וה'  וכתיב14  וגו'13,  ואמהותיו 

אמר וגו', כאשר אמר אברהם על אבימלך15.

רבה בר מרי למד מאיוב, ורבא למד מאברהם.
והוא, כי בקשת רחמים של אברהם היתה מבחינת 
חסד, שהיא מדתו, וכן איוב עבד את הקב"ה מאהבה, 

כמו אברהם שעבד מאהבה16 .
אך איוב היה גלגול תרח17, שהוא הפסולת דאברהם, 
והיו לו יסורים גדולים, כדי לקנח ולתקן את הפגם של 

תרח, ואחר כך בירך אותו הקב"ה והיה למשנה18.
לכן למד רבה בר מרי מאיוב, כי רבה פירושו גדול, 
ורב"ה גימטריא או"ר, שהוא בחינת טוב וחסד. אך הוא 
בר מרי, מרי הוא מרירות, היינו יסורים, וכמו שלאיוב 

היה מתחלה יסורים ומרירות, ואחר כך אור וטוב.
ורבא למד מאברהם, כי הוא מבחינתו - באברם יש 

אותיות רבא19.
בו  יש  וכן  למפרע,  רב"א  אותיות  יש  ובאברהם 

אותיות רב"ה.
אם כן, רבה בר מרי הוא על דרך אברהם בן תרח, 
מאיוב,  מה שלמד  והיינו  מרירות,  בחינת  הוא  שתרח 

שהוא שייך לאברהם והוא גלגול תרח,
ורבא למד מאברהם.

)הערות לזהר א עמ' סא(

12( איוב מב, י. 
13( וירא כ, יז.

14( שם כא, א. 
15( בבא קמא צב, א.
16( ילקוט ריש איוב.

17( לקוטי תורה להאריז"ל איוב.
18( איוב שם.

19( לקוטי תורה להאריז"ל פרשת לך.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



ל

כד, א – כי יקח איש אשה ובעלה וגו'

המדרש2  דברי  בפירוש  חסידות1  בדרושי  מבואר  א. 
 .  . לעולם  לי  וארשתיך  שנאמר3  היו,  אירוסין  הזה  "העולם 
אבל לימות המשיח יהיו נישואין, שנאמר4 כי בועליך עושיך", 
כלומר, שבמתן תורה נעשה הקשר דבני ישראל עם הקב"ה 
באופן של אירוסין בלבד, ולימות המשיח תהי' גם השלימות 
דנישואין. וזהו גם מש"נ5 "והי' ביום ההוא גו' תקראי אישי ולא 
ומורא"6,  תקראי לי עוד בעלי", ש"בעלי" הוא "לשון אדנות 
"ככלה בבית אבי'"7, "דאכתי ארוסה היא ואין לו בה אישות"8, 
ונישואין",  אישות  "לשון  אישי",  "תקראי  לבוא  לעתיד  ורק 
משום   – הדבר  וטעם  נישאת"9.  שכבר  חמי'  בבית  "ככלה 
שבמתן תורה )ועד עכשיו, "העולם הזה"( נתגלה בעיקר נגלה 
דתורה, ולימות המשיח יהי' עיקר ושלימות הגילוי דפנימיות 

התורה.
והענין בזה:

אירוסין  ידי  שעל  הוא,  לנישואין,  אירוסין  בין  החילוק 
)קידושין( "אסר לה אכולי עלמא כהקדש"10, אבל עדיין אין 
ודוקא  בלבד,  מקיף  באופן  אם  כי  בפנימיות,  המשכה  כאן 
ודוגמתו  בפנימיות,  )היחוד( נעשית ההמשכה  ע"י הנישואין 
והגליא  החיצוניות  בעיקר  נתגלה  שבמתן-תורה   – בתורה 
מקיף,  בבחי'  נשאר  והנסתר  הפנימיות  ואילו  שבתורה, 
ולימות המשיח יומשך ויתגלה גם הפנימיות והנסתר באופן 
גם  ומה  דנישואין,  היחוד  בדוגמת  בפנימיות,  המשכה  של 
דאורייתא  בסתים  ודוגמתו  חי,  באבר  להיות  צריך  שהיחוד 

שהיא החיות שבתורה11.
וההמשכה  היחוד  בדוגמת  היא  התורה  שפנימיות  וכיון 
העצם  דהמשכת  הענין  בזה  מודגש   – דנישואין  פנימית 

שנעשה ע"י ההתלבשות למטה דוקא, כמו בנישואין:
ידוע12 החילוק בין השפעת הרב לתלמיד להשפעת האיש 
השפעה  לתלמיד,  הרב  שבהשפעת   – )נישואין(  לאשה 
רוחנית, לא נמשך העצם, והראי', שהרב אינו יכול לחדש אצל 
התלמיד מציאות חדשה של מוח ושכל, וכמאמר העולם "ַא 
ניט ַארויפשטעלן", ורק כאשר התלמיד הוא  קָאּפ קען מען 
הרב,  השפעת  לקבל  יכול  אזי  מעצמו,  שכל  ובר  מוחין  בעל 
משא"כ בהשפעת האיש לאשה, עם היותה השפעה גשמית 

1.( לקוטי תורה שיר השירים מח, א. סידור )עם דא"ח( ברכת נשואין קלח, ג ואילך. אור 

התורה שיר השירים עמוד תז. ועוד.

2.( שמות רבה סוף פט"ו.

3.( הושע ב, כא.

4.( ישעי' נד, ה.

5.( הושע שם, יח. וראה אור התורה ויחי )כרך ה( תתקצח, ב.

6.( פירוש רש"י על הפסוק.

7.( כתובות עא, סוף עמוד ב.

8.( "כ"כ בשט"מ שם בשם רש"י במ"ק, ועיין ברכות נשא ס"פ טי"ת" )אור התורה שם(.

9.( פירוש רש"י כתובות שם.

10.( קדושין ב, ריש עמוד ב.

11.( ראה גם כתר שם טוב סימן טז.

12.( ראה ספר המצוות להצמח-צדק מצות פרו ורבו פרק ב )דרך מצותיך ג, א ואילך(. 

ספר המאמרים תרנ"ט עמוד ג. ועוד.

שנעשית  העצם,  נמשך  דוקא  ידה  על  הרי  גשמית(,  )טיפה 
הולדה של מציאות חדשה, מוח ושכל וגוף שלם.

הזקן  רבינו  של  בחידושו   – התורה  בפנימיות  ודוגמתו 
בהבנה  בהתלבשות  היותה  שעם  חב"ד,  חסידות  בתורת 
והשגה שזהו ענין של ירידה למטה, הרי על ידה דוקא נמשך 
בהשפעה  העצם  המשכת  )דוגמת  התורה  דפנימיות  העצם 

גשמית שבנשואין(.
תורת מנחם התוועדויות תשי"ב, חלק א – משיחות י"ט 

כסלו סעיף יט

כג, ד – לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה' גם 
דור עשירי לא יבא להם בקהל ה' עד עולם

ב. בפסוק )כג, ד( "לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה' גם דור 
עשירי לא יבא להם בקהל ה' עד עולם" יש לתמוה למה נחית 
דיהי'  לומר  תיתי  מהיכי  וגו'",  עשירי  דור  "גם  לומר  התורה 
מוחלפת,  תהי'  לא  זו  התורה  הלא  עשירי,  בדור  שינוי  איזה 
ולמה דוקא בדין עמוני ומואבי צריכים לדייק דגם דור עשירי 

לא יבא בקהל ה', ועוד למה מוסיף התורה "עד עולם".
ויש לומר דרמז גדול יש כאן, דידוע הסוגיא ביבמות )עז.( 
מרות  דבא  המלך  דוד  יחוס  על  וערער  האדומי  דואג  דבא 
המואבי' ולא יבא מואבי בקהל ה', עד שבאו לשמואל הרמתי 
ורות מותרת לבוא  ולא מואבית,  שאמר כך מקובלני מואבי 
בקהל ונשואי' לבועז בהיתר. ע"ש באריכות. ומהם כל מלכות 

בית דוד ומשיח.
הראשונה  הגיורת  היתה  דרות  עה"ת  בש"ך  ומבואר 
ולא  מואבי  הדין  ידוע  הי'  לא  זה  ובגלל  וכו',  מהמואבים 
העשירי,  הדור  היתה  דרות  יראה  חשבון  והעושה  מואבית. 
)דהנה אין לנו ידיעה שמות הדורות מהמואבים, אבל הדורות 

בבנ"י באותו זמן ידוע דהי' עשר דורות בדיוק, והוא(.
א'  לאברהם  באו  מלאכים  דג'  מסופר  וירא  בפ'  דהנה 
לבשר את שרה וכעת חי' והנה בן לשרה, ומשם הלכו להפוך 
עמו  בנותיו  ושתי  בהר  לוט  וישב  זמן  ובאותו  סדום,  את 
ותהרין שתי בנות וגו' ותלד הבכירה ותקרא שמו מואב, נמצא 

דבאותו שנה שנולד יצחק נולד גם אבי מואב.
והעושה חשבון יראה דמיצחק עד בועז הוא בדיוק עשר 
עמינדב,  רם,  חצרון,  פרץ,  יהודה,  יעקב,  יצחק,  והם:  דורות, 

נחשון, שלמה, בועז )עיין סוף מגילת רות(.
ועפ"ז מדוייק הכתוב דהפסוק מדבר בג' תקופות, א. "לא 
יבא עמוני ומואבי בקהל ה'" הי' באותו זמן דבנ"י במדבר וכו'.
להדור  מרמז  ה'"  בקהל  להם  יבא  לא  עשירי  דור  "גם  ב. 
בנ"י  ראו  ופתאום  ובועז,  דרות  הנישואין  הנ"ל,  העשירי 
דמתירים הנשים לבוא בקהל ה', ויהי' קא סלקא דעתך אולי 
גם הזכרים מותרים לבוא בקהל ה', ע"כ נחית התורה לומר 
ורות  דגם בדור העשירי הזכרים אסורים. ורק נשים מותרין 

מותרת לבוא בקהל.
ברמב"ם  דמבואר  לבוא,  לעתיד  על  קאי  עולם"  "עד  ג. 
הל' איסורי ביאה )פי"ב הל' כ"ה( דסנחריב בלבל את העולם 
ע"ש,  פריש  מרובא  דפריש  דכל  גר  כל  מקבלים  הזה  ובזמן 
וז"ל:  ע"ג  פרק  אלם  יונת  במאמר  ז"ל  מפאנו  הרמ"ע  וכתב 

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת כי תצא

המשך בעמוד אכ
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i"yx£‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk∑,"ׁשביֹו "וׁשבית לֹומר: אין יׂשראל ארץ ׁשּבמלחמת מדּבר, הּכתּוב הרׁשּות ּבמלחמת ƒ≈≈«ƒ¿»»ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
נׁשמה" ּכל תחּיה "לא נאמר: ּכבר BÈ·L.ׁשהרי ˙È·LÂ∑,ׁשּבתֹוכּה ּכנענים אּמֹותלרּבֹות מז' ׁשהן ּפי על .ואף ְְְֱֲֵֶֶֶַַָָָָֹ¿»ƒ»ƒ¿ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(159 'nr l zegiy ihewl)

ׁשביֹו וׁשבית . . אֹויבָך על לּמלחמה תצא י)ּכי –(כא, יֹותר ּובכללּות האדם, ׁשל האֹויב הּיצר, מלחמת הינּו זֹו מלחמה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

עֹומדים ׁשּבעצם זֹו, למלחמה הּיציאה ּבעת ּתכף לדעת, יׁש ה'. אֹויבי ּכל נגד אֹויבָךהּמלחמה ליׂשראל,על רק ּכי מּמּנּו, למעלה , ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

לּקדּׁשה. המנּגדים אֹויבָך, ּכן ּׁשאין מה אמּתית, מציאּות יׁש ּבה', ׁשביֹוהּדבּוקים ּבּׁשביהוׁשבית ׁשהיה ּדבר האֹויב מן לֹוקחים - ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

הּקדּׁשה. מּגבּול ּבּׁשביה אצלּה ּׁשּנפל מה רק עצמּה, מּצד ּומציאּות ּתקף אין לּקלּפה ׁשּכן החייםאצלֹו, אור ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

(àé)zç÷ìå dá z÷Lçå øàz-úôé úLà äéáMa úéàøå§¨¦̧¨Æ©¦§½̈¥−¤§©®Ÿ©§¨«©§¨´½̈§¨«©§¨¬
:äMàì Eì§−§¦¨«

i"yx£˙L‡∑איׁש אׁשת M‡Ï‰.אפּלּו EÏ zÁ˜ÏÂ∑ּת ּדּברה ּברּולא הּקדֹוׁש אין ׁשאם הרע, יצר ּכנגד אּלא ֹורה ≈∆ֲִִֵֶ¿»«¿»¿¿ƒ»ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
וסֹופֹו וגֹו'", לאיׁש תהיין "ּכי אחריו: ׁשּנאמר ׂשֹונאּה, להיֹות סֹופֹו נׂשאּה, אם אבל ּבאּסּור, יּׂשאּנה מּתירּה, ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהּוא

הּללּו ּפרׁשּיֹות נסמכּו לכ ּומֹורה, סֹורר ּבן מּמּנה החיים.להֹוליד אור ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

„··Cי ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¬»»¿»»««¬≈¿»»
:ÔB‰È·L ÈaL˙Â C„Èa C‰Ï‡ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»ƒ»¿ƒ¿≈ƒ¿¿

ÈÚ¯z˙Âיא eÊÁ ˙¯ÈtL ‡˙z‡ ‰È·La ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈¿ƒ¿»ƒ¿»«ƒ«≈¿ƒƒ¿≈
:ez�‡Ï CÏ d·q˙Â d·«¿ƒ¿«»¿ƒ¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Èk.'B‚Âי) EÈ·È‡ ÏÚ ‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ ƒ≈≈«ƒ¿»»«…¿∆¿

ּכל לֹומר הצר לּמה לדעת ְִַַַַָָָָָֻצרי
תראה ּכי אּלא צ"ל היה ׁשּלא ְִִֶֶֶֶָָָֹזה
ׁשאמר אחר עֹוד וגֹו', אׁשת ְְִֵֶֶַַַַָָּבּׁשביה
לֹומר צרי היה לא לּמלחמה תצא ְִִִֵֵַַָָָָָֹּכי
הּכתּוב ׁשּבא לפי ּכי ואּולי ,איבי ְְְִִֶֶַַַָָֹעל
ּבׁשעת ׁשּלא ׁשאסּורה ּתאר יפת ְְְֲִִֶֶַַַַָֹֹלהּתיר

ּדחזירי קדלי להּתיר ּגם (חּליןמלחמה, ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֻ

הּכתּובי"ז.) חׁש אּסּורין, ְִִַָָָּוׁשאר
רגליהם לּמלחמה יׂשראל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּביציאת
אּסּור, מּדבר ׁשּיהנּו ּכדי ירּוצּו ְְִִֵֵֶַַָָָלרע

ואמר והתנה הּכתּוב ּבא ˙ˆ‡לזה Èk ְְְִֶַַָָָָָƒ≈≈
להּנקם לּמלחמה יציאת ְְְְְִִִִֵֶַָָָָּתהיה
ּדר על ה', אֹויבי ׁשהם ְְֵֵֵֶֶֶֶַמאֹויבי

קל"ט)אֹומרֹו ה'(ּתהּלים מׂשּנאי הלא ְְְְֲִִֶַֹ
זה לטעם לי, היּו לאיבים וגֹו' ְְְְְִִֶֶַַָָֹאׂשנא
ּונתנֹו ּכן ּתעׂשה ואם ,יציאת ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָּתהיה
ּומּזה ׁשביֹו, וׁשבית ּביד אלהי ְְְֱִִִֶֶֶָָָֹה'
יציאת ּתהיה אם ּכן ׁשּזּולת למד ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָאּתה
ּׁשאמר מּמה מּובן והּטעם אחר ְְִֵֶַַַַַַַַָָלטעם
ּבידֹו: ה' ׁשּיּתנהּו מבטח אינֹו ְְְְִִֵֵֶָָָָֻּבענין,

˙È·LÂ.BÈ·Lיראה ׁשּלא ּכדי מצוה, ¿»ƒ»ƒ¿ְְִֵֵֶֶָָֹ
נתּכּון אֹו ,מל ּבמּתנת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַּכמזלזל
ׁשבּו ׁשּלא עֹוד ּכל ּתאר יפת ְֱֶֶַַָָֹֹֹלאסר
ׁשהּתרה ּכיון אדם יאמר ׁשּלא ְְִֵֶֶַָָָָֹֹֻׁשביֹו,

ואבעלּנה, ואֹוליכּנה אחטפּנה ְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָלי
לֹומר È‡¯Â˙ּתלמּוד BÈ·L ˙È·LÂ ְַַ¿»ƒ»ƒ¿¿»ƒ»

‰È·Maותהיה אֹותּה ּכׁשּתׁשּבה ּפרּוׁש «ƒ¿»ְְְְִִֵֶֶֶָ
וטעם וגֹו', ּבּׁשביה ראית אם ְְְְִִִֶַַַָָָׁשּל

רּבֹותינּוBÈ·Lאֹומרֹו אֹותֹו, אמר ולא ְƒ¿ְֵַַָֹ
אמרּו מדּבר(ספרי)ז"ל ׁשהּכתּוב ְְְִִֵֶַַָָ

לֹומר ודקּדק רׁשּות, BÈ·Lּבמלחמת ְְְְְִִֵֶֶַƒ¿
ּבֹו ׁשּנאמר מהּכנעני הּוא (לעילאפּלּו ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַ

ט"ז) נׁשמה:כ' ּכל תחּיה ְְֶַָָָֹלא
„BÚּונת ׁשּנאמר לפי וגֹו'ירצה ה' נֹו ְְְְֱִִֶֶֶַָ

ּכׁשאמר לזה ,ּביד˙È·LÂּגמר ְְֶֶֶַָָָ¿»ƒ»ַָ
ועֹומדBÈ·Lאמר ּׁשּׁשבּוי מה ּפרּוׁש ֶֹƒ¿ְֵֵֶַָ

אּתה ׁשּתהיה ׁשהגם רמז עֹוד ,ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָלפני
לּלֹוחם הּמׁשּתער ער לפי ׁשביֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַּבגדר
ּומּזה וׁשבית, כן ּפי על אף ְְְִִִִֵֶַַָָָונלחם
לפני הּנֹותנֹו הּוא ה' ּכי ּתחזינה ְְֱִֵֶֶֶֶַָָעיני
חיל: עֹוׂשה יד ועצם ּכח ְְְֲִֶֶַָֹֹֹולא

È‡¯Â.¯‡z˙יא) ˙ÙÈ ˙L‡ ‰È·Maהּנה ¿»ƒ»«ƒ¿»≈∆¿«…«ִֵ
z‡¯מאֹומרֹו ˙ÙÈּדוקא מׁשמע ְֵ¿«…«ְְַַָָ

ּומאֹומרֹו ּתֹואר ·dיפת z˜LÁÂּדרׁשּו ְְֵַַ¿»«¿»»ְָ
הּתימה מן וזה ּכעּורה, אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶַָָּבספרי
לרּבֹות ויצטר ּתאר יפת יאמר ְְְְִֵַַַַָָָֹֹלּמה
ולא אׁשת וראית לֹומר לֹו היה ְְְִֵֶַָָָָָֹּכעּורה
וחׁשקּת: ולא ּתאר יפת לא ְְְְְִַַַָָֹֹֹֹיכּתב

·MÈÏeלּמה ּבענין להעיר צרי הּכתּוב ¿«≈ְְִִִַָָָָָָָ

אדם לטּמא האּלה ּכּדברים ה' ְְְִֵֵֶַַַָָָָיצו
ּבעת ּובפרט נכר, אל ּבבת ְְְְִֵֵֵַַָָעצמֹו
להֹוסיף ׁשּצרי ּבמקֹום הּנס ְְֲִִֵֵֶַַָָמעׂשה
לעׂשֹות יּתיר ּבה' ּודבקּות ְֲֳִֵַַַָָטהרה
,יתּבר אצלֹו הּׂשנאּוי ּכעּור ְְְֲִִֵֶַַַָָמעׂשה
,יתּבר ּבֹו ּדבקּותנּו הרחקת יפעיל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָוזה
מצינּו אּסּור אכילת הּתרת ְֲִִִִַַַָָָָּבׁשלמא

ז"ל מלכים)לרמּב"ם הל' ׁשּנתן(פ"ח ְְְִִֶַַָָָָ
אבל נכֹון, טעם והּוא ירעב אם ְְֲִִַַַַַָָטעם
ורּבֹותינּו עֹוׂשנּו, יתעבּנּו זה ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַמעׂשה

אמרּו כ"א:)ז"ל ּדּברה(קּדּוׁשין לא ְְִִִָָֹ
הראּוי ּומן הרע, יצר ּכנגד אּלא ְִֵֶֶֶֶַָָָָָּתֹורה
קדֹוׁש עם מּלב ּולאּבדֹו להכניעֹו ְְְְִִֵַַַָהּוא
ּבראׁשם מלּכם אׁשר ההּוא ְְְֲֶַַַָָָֹּבּזמן

להם: ְִֵֶָָלהּלחם
ÔÎ‡ּפי על הּוא וסֹודֹו הּדבר יסֹוד »≈ְְִַַָָ

ז"ל נ"ג)ּדבריהם ּבלק ׁשאמרּו(ז"ח ְְִֵֶֶָָָ
ּכּמה נׁשּבּו הראׁשֹון אדם ְְְִִֵֶַָָָָׁשּבחטא
והם אחרא סטרא ּביד יקרֹות ְְְְְְִֵַַָָָָנׁשמֹות
וכּמה ּכּמה ּולמד וצא הּגרים, ְְְְִִֵֵַַַַָָנׁשמֹות
ורּות מהאּמֹות ּבאים עֹולם ְְִֵֵָָָֻּגדֹולי
עֹולם ּגדֹולי וכּמה ּתֹוכיח ְְֲִִֵַַַָָָהּמֹואבּיה
וכאּלה הּגר ואנקלּוס ואבטליֹון ְְְְְְְְְֵֵֶַַַַָָֻׁשמעיה

ַרּבֹות:
„BÚנׁשמה ּתּמצא אחד סֹוד ל ְְֲִֵֶֶַָָָָאגּלה
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àë(é)éáéà-ìò äîçìnì àöú-ékéäìà äåäé Bðúðe EE ¦«¥¥¬©¦§¨¨−©«Ÿ§¤®§¨º§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²
:BéáL úéáLå Eãéa§¨¤−§¨¦¬¨¦§«

i"yx£‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk∑,"ׁשביֹו "וׁשבית לֹומר: אין יׂשראל ארץ ׁשּבמלחמת מדּבר, הּכתּוב הרׁשּות ּבמלחמת ƒ≈≈«ƒ¿»»ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
נׁשמה" ּכל תחּיה "לא נאמר: ּכבר BÈ·L.ׁשהרי ˙È·LÂ∑,ׁשּבתֹוכּה ּכנענים אּמֹותלרּבֹות מז' ׁשהן ּפי על .ואף ְְְֱֲֵֶֶֶַַָָָָֹ¿»ƒ»ƒ¿ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(159 'nr l zegiy ihewl)

ׁשביֹו וׁשבית . . אֹויבָך על לּמלחמה תצא י)ּכי –(כא, יֹותר ּובכללּות האדם, ׁשל האֹויב הּיצר, מלחמת הינּו זֹו מלחמה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

עֹומדים ׁשּבעצם זֹו, למלחמה הּיציאה ּבעת ּתכף לדעת, יׁש ה'. אֹויבי ּכל נגד אֹויבָךהּמלחמה ליׂשראל,על רק ּכי מּמּנּו, למעלה , ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

לּקדּׁשה. המנּגדים אֹויבָך, ּכן ּׁשאין מה אמּתית, מציאּות יׁש ּבה', ׁשביֹוהּדבּוקים ּבּׁשביהוׁשבית ׁשהיה ּדבר האֹויב מן לֹוקחים - ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

הּקדּׁשה. מּגבּול ּבּׁשביה אצלּה ּׁשּנפל מה רק עצמּה, מּצד ּומציאּות ּתקף אין לּקלּפה ׁשּכן החייםאצלֹו, אור ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

(àé)zç÷ìå dá z÷Lçå øàz-úôé úLà äéáMa úéàøå§¨¦̧¨Æ©¦§½̈¥−¤§©®Ÿ©§¨«©§¨´½̈§¨«©§¨¬
:äMàì Eì§−§¦¨«

i"yx£˙L‡∑איׁש אׁשת M‡Ï‰.אפּלּו EÏ zÁ˜ÏÂ∑ּת ּדּברה ּברּולא הּקדֹוׁש אין ׁשאם הרע, יצר ּכנגד אּלא ֹורה ≈∆ֲִִֵֶ¿»«¿»¿¿ƒ»ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
וסֹופֹו וגֹו'", לאיׁש תהיין "ּכי אחריו: ׁשּנאמר ׂשֹונאּה, להיֹות סֹופֹו נׂשאּה, אם אבל ּבאּסּור, יּׂשאּנה מּתירּה, ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהּוא

הּללּו ּפרׁשּיֹות נסמכּו לכ ּומֹורה, סֹורר ּבן מּמּנה החיים.להֹוליד אור ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

„··Cי ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¬»»¿»»««¬≈¿»»
:ÔB‰È·L ÈaL˙Â C„Èa C‰Ï‡ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»ƒ»¿ƒ¿≈ƒ¿¿

ÈÚ¯z˙Âיא eÊÁ ˙¯ÈtL ‡˙z‡ ‰È·La ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈¿ƒ¿»ƒ¿»«ƒ«≈¿ƒƒ¿≈
:ez�‡Ï CÏ d·q˙Â d·«¿ƒ¿«»¿ƒ¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Èk.'B‚Âי) EÈ·È‡ ÏÚ ‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ ƒ≈≈«ƒ¿»»«…¿∆¿

ּכל לֹומר הצר לּמה לדעת ְִַַַַָָָָָֻצרי
תראה ּכי אּלא צ"ל היה ׁשּלא ְִִֶֶֶֶָָָֹזה
ׁשאמר אחר עֹוד וגֹו', אׁשת ְְִֵֶֶַַַַָָּבּׁשביה
לֹומר צרי היה לא לּמלחמה תצא ְִִִֵֵַַָָָָָֹּכי
הּכתּוב ׁשּבא לפי ּכי ואּולי ,איבי ְְְִִֶֶַַַָָֹעל
ּבׁשעת ׁשּלא ׁשאסּורה ּתאר יפת ְְְֲִִֶֶַַַַָֹֹלהּתיר

ּדחזירי קדלי להּתיר ּגם (חּליןמלחמה, ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֻ

הּכתּובי"ז.) חׁש אּסּורין, ְִִַָָָּוׁשאר
רגליהם לּמלחמה יׂשראל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּביציאת
אּסּור, מּדבר ׁשּיהנּו ּכדי ירּוצּו ְְִִֵֵֶַַָָָלרע

ואמר והתנה הּכתּוב ּבא ˙ˆ‡לזה Èk ְְְִֶַַָָָָָƒ≈≈
להּנקם לּמלחמה יציאת ְְְְְִִִִֵֶַָָָָּתהיה
ּדר על ה', אֹויבי ׁשהם ְְֵֵֵֶֶֶֶַמאֹויבי

קל"ט)אֹומרֹו ה'(ּתהּלים מׂשּנאי הלא ְְְְֲִִֶַֹ
זה לטעם לי, היּו לאיבים וגֹו' ְְְְְִִֶֶַַָָֹאׂשנא
ּונתנֹו ּכן ּתעׂשה ואם ,יציאת ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָּתהיה
ּומּזה ׁשביֹו, וׁשבית ּביד אלהי ְְְֱִִִֶֶֶָָָֹה'
יציאת ּתהיה אם ּכן ׁשּזּולת למד ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָאּתה
ּׁשאמר מּמה מּובן והּטעם אחר ְְִֵֶַַַַַַַַָָלטעם
ּבידֹו: ה' ׁשּיּתנהּו מבטח אינֹו ְְְְִִֵֵֶָָָָֻּבענין,

˙È·LÂ.BÈ·Lיראה ׁשּלא ּכדי מצוה, ¿»ƒ»ƒ¿ְְִֵֵֶֶָָֹ
נתּכּון אֹו ,מל ּבמּתנת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַּכמזלזל
ׁשבּו ׁשּלא עֹוד ּכל ּתאר יפת ְֱֶֶַַָָֹֹֹלאסר
ׁשהּתרה ּכיון אדם יאמר ׁשּלא ְְִֵֶֶַָָָָֹֹֻׁשביֹו,

ואבעלּנה, ואֹוליכּנה אחטפּנה ְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָלי
לֹומר È‡¯Â˙ּתלמּוד BÈ·L ˙È·LÂ ְַַ¿»ƒ»ƒ¿¿»ƒ»

‰È·Maותהיה אֹותּה ּכׁשּתׁשּבה ּפרּוׁש «ƒ¿»ְְְְִִֵֶֶֶָ
וטעם וגֹו', ּבּׁשביה ראית אם ְְְְִִִֶַַַָָָׁשּל

רּבֹותינּוBÈ·Lאֹומרֹו אֹותֹו, אמר ולא ְƒ¿ְֵַַָֹ
אמרּו מדּבר(ספרי)ז"ל ׁשהּכתּוב ְְְִִֵֶַַָָ

לֹומר ודקּדק רׁשּות, BÈ·Lּבמלחמת ְְְְְִִֵֶֶַƒ¿
ּבֹו ׁשּנאמר מהּכנעני הּוא (לעילאפּלּו ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַ

ט"ז) נׁשמה:כ' ּכל תחּיה ְְֶַָָָֹלא
„BÚּונת ׁשּנאמר לפי וגֹו'ירצה ה' נֹו ְְְְֱִִֶֶֶַָ

ּכׁשאמר לזה ,ּביד˙È·LÂּגמר ְְֶֶֶַָָָ¿»ƒ»ַָ
ועֹומדBÈ·Lאמר ּׁשּׁשבּוי מה ּפרּוׁש ֶֹƒ¿ְֵֵֶַָ

אּתה ׁשּתהיה ׁשהגם רמז עֹוד ,ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָלפני
לּלֹוחם הּמׁשּתער ער לפי ׁשביֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַּבגדר
ּומּזה וׁשבית, כן ּפי על אף ְְְִִִִֵֶַַָָָונלחם
לפני הּנֹותנֹו הּוא ה' ּכי ּתחזינה ְְֱִֵֶֶֶֶַָָעיני
חיל: עֹוׂשה יד ועצם ּכח ְְְֲִֶֶַָֹֹֹולא

È‡¯Â.¯‡z˙יא) ˙ÙÈ ˙L‡ ‰È·Maהּנה ¿»ƒ»«ƒ¿»≈∆¿«…«ִֵ
z‡¯מאֹומרֹו ˙ÙÈּדוקא מׁשמע ְֵ¿«…«ְְַַָָ

ּומאֹומרֹו ּתֹואר ·dיפת z˜LÁÂּדרׁשּו ְְֵַַ¿»«¿»»ְָ
הּתימה מן וזה ּכעּורה, אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶַָָּבספרי
לרּבֹות ויצטר ּתאר יפת יאמר ְְְְִֵַַַַָָָֹֹלּמה
ולא אׁשת וראית לֹומר לֹו היה ְְְִֵֶַָָָָָֹּכעּורה
וחׁשקּת: ולא ּתאר יפת לא ְְְְְִַַַָָֹֹֹֹיכּתב

·MÈÏeלּמה ּבענין להעיר צרי הּכתּוב ¿«≈ְְִִִַָָָָָָָ

אדם לטּמא האּלה ּכּדברים ה' ְְְִֵֵֶַַַָָָָיצו
ּבעת ּובפרט נכר, אל ּבבת ְְְְִֵֵֵַַָָעצמֹו
להֹוסיף ׁשּצרי ּבמקֹום הּנס ְְֲִִֵֵֶַַָָמעׂשה
לעׂשֹות יּתיר ּבה' ּודבקּות ְֲֳִֵַַַָָטהרה
,יתּבר אצלֹו הּׂשנאּוי ּכעּור ְְְֲִִֵֶַַַָָמעׂשה
,יתּבר ּבֹו ּדבקּותנּו הרחקת יפעיל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָוזה
מצינּו אּסּור אכילת הּתרת ְֲִִִִַַַָָָָּבׁשלמא

ז"ל מלכים)לרמּב"ם הל' ׁשּנתן(פ"ח ְְְִִֶַַָָָָ
אבל נכֹון, טעם והּוא ירעב אם ְְֲִִַַַַַָָטעם
ורּבֹותינּו עֹוׂשנּו, יתעבּנּו זה ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַמעׂשה

אמרּו כ"א:)ז"ל ּדּברה(קּדּוׁשין לא ְְִִִָָֹ
הראּוי ּומן הרע, יצר ּכנגד אּלא ְִֵֶֶֶֶַָָָָָּתֹורה
קדֹוׁש עם מּלב ּולאּבדֹו להכניעֹו ְְְְִִֵַַַָהּוא
ּבראׁשם מלּכם אׁשר ההּוא ְְְֲֶַַַָָָֹּבּזמן

להם: ְִֵֶָָלהּלחם
ÔÎ‡ּפי על הּוא וסֹודֹו הּדבר יסֹוד »≈ְְִַַָָ

ז"ל נ"ג)ּדבריהם ּבלק ׁשאמרּו(ז"ח ְְִֵֶֶָָָ
ּכּמה נׁשּבּו הראׁשֹון אדם ְְְִִֵֶַָָָָׁשּבחטא
והם אחרא סטרא ּביד יקרֹות ְְְְְְִֵַַָָָָנׁשמֹות
וכּמה ּכּמה ּולמד וצא הּגרים, ְְְְִִֵֵַַַַָָנׁשמֹות
ורּות מהאּמֹות ּבאים עֹולם ְְִֵֵָָָֻּגדֹולי
עֹולם ּגדֹולי וכּמה ּתֹוכיח ְְֲִִֵַַַָָָהּמֹואבּיה
וכאּלה הּגר ואנקלּוס ואבטליֹון ְְְְְְְְְֵֵֶַַַַָָֻׁשמעיה

ַרּבֹות:
„BÚנׁשמה ּתּמצא אחד סֹוד ל ְְֲִֵֶֶַָָָָאגּלה
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dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכח ואין טמאה ּבנׁשמה ּדבּוקה ְְְְְִֵֵַָָָָָֹטהֹורה
והיא להטיב הּטמאה להּטֹות ְְְְְִִֵֵַַַָָּבּטהֹורה
ּולמד וצא ּדרֹור, עת עד ׁשם ְְְֵֵַַַַָמּונחת
ּתרדיֹון ּבן חנינא ר' מּנׁשמת ּבזה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָּכּיֹוצא
ּכרמּוז חמֹור ּבן ּבׁשכם ּדבּוקה ְְְֲִֶֶֶָָָָָׁשהיתה

ידים רחב"ת ל"ד)ּבתבת ּכאמּור(ּבראׁשית ְְֲִִֵֵַַַַָָָ
המקּבלים וּיׁשלח)ּבדברי ּתֹורה (לּקּוטי ְְְְִִִִֵֵַַַָָֻ

מפעל עׂשתה לא הּלזֹו ׁשהּנפׁש ְְִִֶֶֶַַָָָָָֹּומצינּו
ּבדינה ּכׁשּדבק ויצתה ּבׁשכם ְְְְְִִֶֶַָָָָטֹוב
ּכאֹומרֹו ּבֹו ונדּבקה מינּה הּנפׁש ְְְְְְִִֶֶַָָָָמצאה

ל(ׁשם) ּוׁשמֹור בדינה, נפׁשֹו וּתדּבק ְְְְְִִַַַָָ
הּקלּפה ּבין קדֹוׁשה נפׁש ויׁש זה, ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָּכלל
הּׁשֹוכנת לב ּתּטה ׁשכּונתּה ְְִֵֶֶֶֶַַָָׁשּבמקֹום
אֹו הרע חלק ויגרׁשּו להטיב ְְְִִֵֵֶַָָּבתֹוכֹו
מן הּמתּגּירים הּגרים והם ְְְְְִִִִֵֵַַַַימּתקּוהּו,
הּמֹואבּיה ּכרּות מעצמן ְְֲִֵַַָָָֻהאּמֹות
ּגרים ּבעינינּו ׁשראינּו ּוכמֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַָָּוכנעמה,

ּומתּגּירים: ּבאים ְְְִִִֵֶַַָָׁשּמעצמם
‰p‰Âּכי ּפעמים ּכּמה ּכתבּתי ּכבר ¿ƒ≈ְְְִִִַַָָָָ

הּמצוה מעׂשה ְְְֲִֵֶַַָָּבאמצעּות
ויגרׁש הּׁשכינה אֹור ּבאדם ְְִִִֵֵַַָָָָָיתלּבׁש

ּכאֹומרֹו הרע חלק ח')מּמּנּו (קהלת ְְִֵֶֶֶֶַָֹ

ּובפרט רע, ּדבר ידע לא מצוה ְְִִֵֵַָָָָָֹׁשֹומר
ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין מצוה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָׁשלּוחי
ּבׁשעת מצוה ׁשּׁשלּוחי ל ׁשלח ְְְְְְִִֵֶַַַָָָּבפרׁשת
מצותם הרע מּיצר אפּלּו ְְֲִִִִֵֶַָָָָׁשליחּותם
ּבעברה העֹוסק כן ּוכמֹו ְֲִֵֵֵַַָָָָמּצילתם,
ּומעּותת הּטמאה רּוח ּבֹו ְְְִֶֶֶֶַַַַָֻמתלּבׁשת

ְַּדרּכֹו:
È¯Á‡Âזאת ּכל את אֹותנּו ה' הֹודיע ¿«¬≈ִֶַָָֹ

ּכּׁשמׁש עליֹון אל מאמרי ְְִֵֵֶֶֶַַַָיאירּו
ׁשהקּדים לפי והּוא זֹו, ּבמצוה ְְְְְֳִִִִִֶַַָָּבּצהרים

‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ Èkהיא ׁשּיציאתֹו וגֹו' ƒ≈≈«ƒ¿»»ְְִִֶָ
למעלה, ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו מצוה ְְְְְְִִֵֶַַַָָלדבר
ּבׁשעת ּפרּוׁש ּבּׁשביה ראה אם עֹוד ְְִִִֵַַַָָָָאמר
ּבפ"ח רמּב"ם ּדקּדק ׁשּכן ּוכמֹו ְְְְְִִֵֵֶַָָׁשביה,
עֹודּנּו ׁשעה ּבאֹותּה ּכי מלכים ְְִִֵֶָָָָמה'
יפת אׁשת יראה אם ּבּמצוה, ְְְִִִֵֵֶֶַַָעֹוסק
ז"ל ורּבֹותינּו ,סמּו אׁשת ּפרּוׁש ְֵֵֵֶַַָֹּתאר

כ"א:)אמרּו ודבריהם(קּדּוׁשין איׁש, אׁשת ְְְִִִִֵֵֶֶָ
יכּון לבד לדבריהם ׁשאם אּלא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָאמת
יפת אׁשת לא איׁש אׁשת לֹומר לֹו ְִֵֵֶֶַַָָֹהיה

ׁשּבאמצעּות להעיר ּבאה אּלא ְְְִֶֶֶַָָָָָֹּתאר,
עיניו את ה' יגּלה ּבּמצוה עֹוסק ְְֱִֵֵֶֶַַָָהיֹותֹו
ׁשהיא ּתאר יפת בה ׁשּיׁש ּבּגֹויה ְְִִֵֶֶַַַַָָֹלהּכיר
ּכי ּתאר, יפת הּנקראת הּקדֹוׁשה ְְְְִִֵַַַַָָָֹנׁשמה
ועצּום מפלא הּקדֹוׁשֹות נׁשמֹות ְְְְַַָָָֹֻזהר
זה חלק ּבּה קנתה האּׁשה וזאת ְְִֵֶֶָָָָָֹהּוא,
יפת אׁשת הּכתּוב קראּה ולזה ְְְֵֶֶַַַָָָָהּטֹוב,
רֹואה ׁשאּתה ידי על היא והּכרתּה ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹּתאר
ּדבּוק ׁשאּתה ּבזמן ּבּה חֹוׁשק ְִֵֶֶַַָָָָָׁשאּתה
עסּוק היֹות ּבאמצעּות ְְְְֱִֶַָָָּבּׁשכינה
יעיר זה ּכאמּור מצוה ְְְְִִִִֶָָָּבׁשליחּות

חׁשקּת: טֹוב ְְֶַָָָָׁשּלדבר
˜c˜„Âלֹומרdaלהעיר אֹותּה, אמר ולא ¿ƒ¿≈ַ»ְְִַָָָֹ

אּלא חֹוׁשק אּתה לאּׁשה לא ִִֵֶַָָָָֹּכי
חלק ׁשהּוא ּתאר יפת ׁשהיא ּׁשּבּה ְְִֵֶֶֶֶַַַָֹלמה
זה ּוכפי הּטהֹורה לּנפׁש הּדֹומה ְְִֶֶֶֶַַַַָהּטֹוב
ּכי ההּתר ּבכלל האּׁשה ׁשּכעּורה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָהגם
אליו ּכי הּנגלה לּגלם יפ"ת חֹוזר ְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹאינֹו
ּכמֹו זה ּבמּצב יׂשראל ּתאות יּמׁש ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹלא

ואמר M‡Ï‰,ׁשאמרנּו, EÏ zÁ˜ÏÂהּנה ְְֶַַָָ¿»«¿»¿¿ƒ»ִֵ
הּכתּוב אמר לּה הּמתּכּנה מאמר ְְֲִֶַַַַַָָָָָּבכל
וגֹו' ּובעלּתּה וגֹו' והבאתּה ּכּנּוי ְְְְְֲִֵַַָָָּבלׁשֹון

אמר וכאן ׁשּנהzÁ˜ÏÂ,וׁשּלחּתּה ְְְִַַָָָ¿»«¿»ִָ
ּבּנעלם היא ׁשהּלקיחה להעיר ְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָהּכתּוב
הענין ׁשּבאמצעּות הּקדֹוׁשה נפׁש ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָׁשהיא
ׁשּיזּכה אחרת לקיחה ּבּה לֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָיהיה
יׂשראל איׁש ּכׁשּיּדבק ּכי ּתאר, ְְִִִִִֵֵֶַַָָֹּביפת
יקנה ּתכף מהּטֹוב חלק ׁשּבּה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּבאּׁשה
ּבֹו ויזּכה ּביׂשראל הּטֹוב חלק ְְְְְִִֵֵֶֶַָמקֹומֹו

ּבנפׁשּכמֹו יעקב ּבת ּדינה ׁשּזכתה ְְְֲִֶֶֶַַָָָֹ
חמֹור: ּבן ׁשכם ּבּה ּבפּגע ְְְֲִֶֶַָָֹקדֹוׁשה

‰p‰Âּבדבקּות ּבחינֹות ב' ׁשּיׁש לפי ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֶ
ׁשּזכרנּו ּכמֹו ּבּקלּפה ְְְְִֶַַַָָָֻהּקדּׁשה
אם ידּוע אין האּׁשה וזאת ְְְִִֵַַָָָָֹלמעלה,
הּיֹוצא ּדבר הּוא ּבּה הּדבּוק ֵֵֶַַָָָָחלק
ונׁשארה ּכּנזּכר ראׁשֹונה ְְְְֲִִִִִַַָָָּבדביקה
ונתרֹוקנה הרע ּבחלק חלּוטה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָהאּׁשה
נחלטת ׁשּכּלּה אפׁשר אֹו הּטֹוב, ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֻמחלק
יצו לזה ּוכנעמה, ּכרּות הּטֹוב ְְְְֲֵֶֶַַַָָּבחלק

E˙Èaה' CBz Ï‡ d˙‡·‰Âוירחיק וגֹו' ««≈»∆≈∆ְְְִַ
ואז הרע, ּבחינת הּדבקּות חלק ְְְִִֵֵֶֶַַַָָמּמּנּו
אם יֹום ׁשלׁשים אחר האּׁשה ְִִִִֵַַָָָֹּתּבדק

ּכרּות היא והרי זֹו אׁשּתֹו ְְְְֲִִִֵַַָנתּגּירה
אֹומרֹו והּוא M‡Ï‰ּוכנעמה, EÏ ‰˙È‰Â ְְְֲַָ¿»¿»¿¿ƒ»

ל זה וגֹו' יחּפץ לא ואם יחּפץ, ְְְְְִִֶַַֹֹֹאם
יצא ּבּה ׁשהיה הּטֹוב חלק ּכי ִֵֶֶַָָָָָָהאֹות
הרע, ונחלק ראׁשֹון מעׂשה ידי ְְֱֲִֵֶֶַַַַָעל
האדם ׁשּיתאּוה מקֹום ׁשּיׁש ְְִֵֶֶֶַַָָָָּולצד
אמרנּו לא ּכי זנּות, ּבדר נכרּיה ְְְְְִִִֶֶַָָָָֹלאּׁשה
ּבּה יׁש אם אּלא לנכרית יתאּוה ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשּלא
עסּוק ׁשהּוא ּבזמן ּדוקא קדֹוׁשה ְְְִֶֶֶַָָָָנפׁש
ּׁשאין מה ׁשּכתבנּו, ּכמֹו מצוה ְְְְִִֵֶֶַַַָָּבדבר

ה' צּוה לזה כן, אחרי ‡˙ּכן ‰Ál‚Â ֲִֵֵֵֶַָָ¿ƒ¿»∆
‰È�¯tˆ ˙‡ ‰˙NÚÂ dL‡¯וכל וגֹו' …»¿»¿»∆ƒ»¿∆»ְְָ

להסיר האּׁשה את המנּולים ְְְְִִִִֶַַַָָָָהּדברים
ּבּה וחפץ נתּגּירה ואם הּטבעית, ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָּתאוה
מּמּנה ונחלט נתמּתקה ּכי האֹות ל ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָזה
ואם לאּׁשה, לֹו והיתה ולזה הרע ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָחלק

לֹומר ּדקּדק ּבּה, יחּפץ להעירdaלא ְְִֵַַָֹֹ»ְִָ
חלק ׁשהּוא ּׁשּבּה ּבּמה הּוא החפץ ִֵֵֶֶֶֶֶַָָּכי

ַהּטֹוב:
B¯ÓB‡Â.dLÙ�Ï dzÁlLÂלֹומר ּדקּדק ¿¿¿ƒ«¿»¿«¿»ְִֵַ

,dLÙ�Ïלּמה טעם לתת ¿«¿»ֵַַָָָ
מּדמיה ויהנה ימּכרּנה ולא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹיׁשּלחּנּה
לֹו ׁשּנתן הּׁשביה מּכלל ׁשהיא ְְִִִֵֶֶַַַָָָּכיון
ּפרּוׁש לנפׁשּה הּוא הּטעם ואמר ְְְֵַַַַַָָה',
ׁשרמז ּתאר יפת ׁשהיא נפׁשּה ְְְִִִֶֶַַַַָָֹּבׁשביל
זה על אֹו מּמּנה, ׁשּנהנה אחר ְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָּבתחּלה

הּדרdLÙ�Ïהּגֹויה ׁשל הּטמאה ּפרּוׁש ֶֶַ¿«¿»ְֵֵֶַַָָ
הּט יפ"ת נפׁש ּכי ּכברלׁשלל הֹורה ְְְְִִֶֶַַָָֹ

נפׁש אּלא ּבּה נׁשאר ולא ּבּה ְְִִֶֶֶַָָָָָֹזכית
ואֹומרֹו ˙p¯kÓ‰הּגֹויה, ‡Ï ¯ÎÓeּכי ְְַָ»……ƒ¿¿∆»ִ

ּבחינת עם יׂשראל ינהגּו ׁשּלא חפץ ְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹה'
אֹומרֹו ּדר על זה, ּבדר (ּתהּליםהרע ְְְִִֶֶֶֶֶַַָ

הּקדׁשס"ט) ׁשרּוח רדפּו הּכית ֲִִֶֶֶַַָָָֹאׁשר
ׁשרֹואים ׁשאחר האּמֹות על ְִִֶֶֶֶַַַַָֻמתרעמת
ּכּיֹוצא וזֹו אֹותם, רֹודפים מּכים ְְְִִִֵֵַָָֻיׂשראל
לא מּפיה ּבלעּה ׁשהֹוציא ׁשאחר ְִִִִֶֶַַָָָֹּבּה

מּכסּפּה: עֹוד ְִֵֶַָָיהנה
¯Ó‚Âּתחת d˙ÈpÚאמר ¯L‡ּפרּוׁש ¿»«ֶַַֹ¬∆ƒƒ»ֵ

וטּובּה עׁשרּה מּמּנה הֹוצאת ְְֲִֵֶֶָָָָָאׁשר
ענּיה אֹותּה ועׂשית ּתאר יפת ְְֲִִִֶַַָָָָֹׁשהיא
עכּורה, אֹותּה עׂשית מעּנה אֹותּה ְֲִִָָָָָָָָֻעׂשית
היּתכן ּכי ּדברנּו, על עֹוד יעיד ְְֲִִִֵֵֶַָָָוזה

`vzÎik zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd oey`x meil inei xeriy

(âé)Eúéáa äáLéå äéìòî déáL úìîN-úà äøéñäå§¥¦Á¨Á¤¦§©̧¦§¹̈¥«¨¤À¨§¨«§¨Æ§¥¤½
àBáz ïk øçàå íéîé çøé dnà-úàå äéáà-úà äúëáe¨«§¨²¤¨¦¬¨§¤¦−̈¤©́¨¦®§©̧©¥¹¨³

:äMàì Eì äúéäå dzìòáe äéìà¥¤̧¨Æ§©§½̈§¨«§¨¬§−§¦¨«
i"yx£dÈ·L ˙ÏÓNŒ˙‡ ‰¯ÈÒ‰Â∑ּכֹוכבים ׁשהעֹובדי נאים, ׁשהם ּבׁשביללפי ּבּמלחמה, מתקּׁשטֹות ּבנֹותיהם ¿≈ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

עּמהם אחרים E˙È·a.להזנֹות ‰·LÈÂ∑,ּבבכּיתּה רֹואה ּבּה, ונתקל יֹוצא ּבּה, ונתקל נכנס ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמׁש ּבבית ְְֲִִֵֶַָ¿»¿»¿≈∆ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
עליו ׁשּתתּגּנה ּכדי ּבנּוּולּה, ‡˙È·‡Œ‰.רֹואה ‰˙Î·e∑ּכ ּכּכל ּבתלּמה? עצבה, וזֹו ׂשמחה יׂשראל ּבת ׁשּתהא די ְְְִִֵֶֶֶַָָָ»¿»∆»ƒ»ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

מתנּולת וזֹו מתקּׁשטת .יׂשראל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ

C˙È·aיג ·˙È˙Â dpÓ dÈ·L ˙eÒk ˙È ÈcÚ˙Â¿∆¿≈»¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿≈»
¯˙·e ÔÈÓBÈ Á¯È dn‡ ˙ÈÂ ‡‰e·‡ ˙È Èk·˙Â¿ƒ¿≈»¬»¿»ƒ«¿«ƒ»«
:ez�‡Ï CÏ È‰˙e dpÏÚ·˙Â d˙ÂÏ ÏeÚz Ôk≈≈¿»«¿ƒ¿¬ƒ«¿≈»¿ƒ¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּגֹויה אּׁשה על הּבא ׁשּיׂשראל ְִִֵֶַַַָָָָָָּבעֹולם
ז"ל אמרּו והלא אֹותּה מעּנה (ע"זהּוא ְְֲֶַַָָֹ

יׂשראלכ"ב:) ׁשל ּבהמּתן עליהם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָחביבה
מהם, יֹותר ּונׁשֹותיהם מּנׁשֹותיהן ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶיֹותר
הּכּונה אּלא לּגֹויה, זה הּוא עּנּוי ִֶֶַַַָָָָָּומה
קדׁש ׁשלל ׁשהּוא הּנעלם עּנּוי ְֱִֶֶֶַַָֹהּוא

ִֶָמּמּנה:
C¯„·eזה על הּפרׁשה ּתתּבאר רמז ¿∆∆ְִֵֶֶֶַַָָָָ

העֹולם ּבנין ּכל הּנה ְִִֵֶֶַַָָָהּדר
יׂשראל ּבני עם ּבמעׂשה ּתלּוי ְְְְֲִִֵֵֵַַָָוקּיּומֹו
ויׂשמחּו קּים העֹולם ּדרכיהם יטיבּו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָאם
אלהינּו ה' ּגם הארץ, ותגל ְֱִֵֵֶַַַָָָָֹהּׁשמים
יׂשראל ׁשל ּדרּכם ויׁשר ּבנּו, ויגל ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָיׂשמח
הּכתּוב ּובא הרע יצר ּבנצחֹון ְְִֵֶַַָָָָּתלּוי
מעֹולם ּביציאתֹו ּכי האדם ְִִִִֵָָָָָָלהעיר
מּוכן יהיה הּזה לעֹולם לבֹוא ְְִֶֶֶַָָָָָהעליֹון
צרי ׁשאין יחׁשב לא ּכי ְֲִִִֵֶַַָָָֹֹלּמלחמה,
לזֹו אדרּבה אּלא זה לנּצחֹון ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹּתגּברת

אֹומרם ּדר על מלחמה (אבֹותיּקרא ְְִִֵֶֶַָָָָָ

ׁשאיןפ"ד) יצרֹו את הּכֹובׁש ּגּבֹור ְִִֵֵֵֶֶֶַאיזהּו
אמר ולזה מּזֹו, ּגדֹולה ÓÁÏnÏ‰ּגבּורה ְְְִֶַָָָָ«ƒ¿»»

הּלמ"ד: ּתחת ְֶַַַַַָּבפּת"ח
B¯ÓB‡Â.EÈ·È‡ ÏÚלא ּכי להעיר ּבא ¿¿«…¿∆ְִִָָֹ

ללּכד הּלֹוחם ּכגּבֹור זֹו ְְְִִִֵַָָֹמלחמה
ויל יפנה ּבּמלחמה ּוכׁשּיקּוץ ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָעיר

עם הּלֹוחם ּכאדם אּלא אֹוּיבֹולעצמֹו ְְְְִֵֶַַָָָ
ּכמֹו והּכהּו, עליו יקּום יתרּׁשל ְְְִִִֵֶַָָָָׁשאם
את מּללחם האדם יתרּׁשל אם ְְִִִִֵֵֶַָָָֹכן
העֹולם, מן ויאּבדהּו עליו יקּום ְִִֵֵַָָָָָָהאֹויב
הּוא ׁשּתּקיף ׁשהגם הּכתּוב ְֲִִֶֶַַַַָּומבטיחֹו
כן ּפי על אף האנֹוׁשי מּכח ֱִִִֵֵֶַַַַָֹהּיצר

ואֹומר ּבידֹו, ה' BÈ·Lיּתנהּו ˙È·LÂ ְְְִֵֵָ¿»ƒ»ƒ¿
ּבֹו ׁשאין אֹותֹו, ולא ׁשביֹו לֹומר ְְְִִֵֵֶַֹּדקּדק
אּלא המקּוה הּוא והעּדרֹו ּבעצמֹו ְְְְְֵֶֶֶַַַָָֻמּמׁש
מּבחינת הּוא ּׁשּׁשבה מה ּפרּוׁש ְְִִִֵֶַַָָׁשביֹו
ּבפּתּוייו ּב ּומּכּיֹוצא מּמ ְְְִִִֵַַָהּטֹוב
ּבני מעם נׁשמֹות ׁשּכּמה ְְְְִֵֵֶַַָָּובנצחֹונֹו

ּבידֹו: ׁשבּויֹות ְְְִֵָָיׂשראל

B¯ÓB‡Â.¯‡z ˙ÙÈ ˙L‡ ‰È·Ma ˙È‡¯Â ¿¿¿»ƒ»«ƒ¿»≈∆¿«…«
נׁשמת ּפרּוׁש סמּו אׁשת ְִֵֵֶַַָָאמר
עד ּבּנפׁש ׁשֹולט הּס"מ אין ּכי ִֵֵֶֶַַַָָאדם,
הּוא מּמּנּו ּבאדם ותּכנס מּטה ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּתרד
אּׁשה, ּתּקרא והּנפׁש ּבּׁשבי, ְְִִִֵֶֶֶַַָָָלֹוקחה
עד יפה הּנפׁש ּכי ּתאר יפת לזֹו ְְִֶֶַַַַָָָָָֹוקרא
הרעים ּבמעׂשיה ׁשּמתנּולת אּלא ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹמאד
ּבנפׁשֹו האדם יׂשּכיל אז הּיצר ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻּוכׁשּינּצח

היא: ּנעימה ּומה ּיפה ְִִַַָָָמה
¯Ó‡Â.d· z˜LÁÂהחׁשק אז ּפרּוׁש ¿»«¿»«¿»»ֵֵֶַָ

ּובפּתּוייו הּיצר ּבדברי לֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָׁשהיה
ועֹולם הּמׂשּכלֹות לּה לתּקן ּבּה ְְְְִֵֵַַַָָָָֻילּביׁשם

ואֹומרֹו טֹוב, ׁשּכּלֹו ‡Ïהּקּים d˙‡·‰Â ְְֶַַָֻ«¬≈»∆
E˙Èa CBzהרע ּפּתּוי ידי ׁשעל לפי ≈∆ְְִִֵֶַַָ

חלק וׁשֹוכן מהּגּוף הּנפׁש ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַמתרחקת
אֹומרֹו ּכדר ּבמקֹומּה, י"ח)רע (אּיֹוב ְְְִִֶֶַָ

ּבית יּקרא והּגּוף ּבאּפֹו, נפׁשֹו ְְְִִֵֵַַַַָטֹורף
אֹומרם ּדר י"א.)על מעיד(ּתענית מי ְֲִִִֵֶֶַַָ

הּגּוף, ׁשהּוא ּביתֹו קֹורֹות ֵֶַָָָּבאדם
ּביתֹו לתֹו נפׁשֹו יביא יצרֹו ְְְְִִֵֵֶַַָּוכׁשּנֹוצח
ׁשהּנפׁש ולהיֹות נפׁש, ּבעל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָויּקרא
לנּקֹותּה צרי טמא מּמקֹום ְִִֵֶַָָָָָָׁשּקנה
ּבחינת ׁשהּוא ּבּה הּנדּבק הרע ְְֲִִִֵֶַַַַַָָמּתחלּואי

אֹומרֹו והּוא הראׁש, ‡˙ׂשער ‰Ál‚Â ְְַַָֹ¿ƒ¿»∆
,dL‡¯הרמּוזה הּקלּפה ּבחינת ּגם …»ְְְִִַַַָָָ

ּכנגּדּה אמר ‡˙ּבּצּפרנים ‰˙NÚÂ ְְְִִֶַַַָָָ¿»¿»∆
‰È�¯tˆמסוה ותסיר ּתּקּון, לׁשֹון ƒ»¿∆»ְְְִִֵַָ

מרּוח הּנפׁש ּבּה הּמתּכּסה ְְִֵֶֶֶַַַַַָָֻהּטמאה
אֹומרֹו והּוא ‡˙הּטמאה, ‰¯ÈÒ‰Â ְְְַָֻ¿≈ƒ»∆
‰ÈÏÚÓ dÈ·L ˙ÏÓNׁשּקנתה ּפרּוׁש ƒ¿«ƒ¿»≈»∆»ְֵֶָָ

על יהיה וזה טמא, ּבמקֹום ְְְְִִִֵֶֶַָָָָמּׁשביתּה
הּתׁשּובה ודרכי החטאים מרּוק ְְְְֲִֵֵֵַַַָָידי
ב"ה, יׂשראל אלהי מּול הּדעת ְֱֲִֵֵַַַַַָָֹוהכנת
המיחד ּבית לּה מֹוׁשב מקֹום ְְְְִִַַַָָָֻויבחר
והּוא הּמדרׁש, ּבית ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶַָָליׂשראל

E˙È·a,אֹומרֹו ‰·LÈÂּבבכי ותתוּדה ְ¿»¿»¿≈∆ְְְִִִֶַ
ועל ואּמּה ּבאביה מעלה אׁשר ְְְֲֲִִֶַַָָָָָעל
אּמה הקב"ה, זה אביה מהם, ְִִֵֵֶֶָָָָָּפרדתּה

יׂשראל ּכנסת ל"ה)היא ירח(ּברכֹות , ְְְִִֵֶֶֶַָָ
ירמז אֹו לּׁשב, הּמסּפיק ׁשעּור זה ְְִִִִֶַַַָָֹימים
חדׁש ׁשהּוא לתׁשּובה המיחד ְְִֶֶֶַַָָֹֹֻלחדׁש

ֱאלּול:
¯Á‡Â‰ÈÏ‡ ‡B·z Ôk.ּתּכנס אּתה ּפרּוׁש ¿««≈»≈∆»ִֵֵַָָ

אֹומרֹו ּבסֹוד מאֹורּה (מׁשלילהנֹות ְְְִֵֵֵָָ

לֹו,ט"ז) עמלה עמלה עמל ְְֲֵֵֶֶָָָנפׁש
ותּקרא הּנאֹות, ּבּדר לעמד ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹּותסּיעהּו
מעׂשי ּבכח אֹותּה ׁשּקנית ּבעליה ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹאּתה

אֹומרֹו הּתחּיהdzÏÚ·e,והּוא ליֹום ּגם ְְ¿«¿»ְְִַַָ
ותעמד לגּופ לחזר ל מיחדת ְְְְְְֲֲִֶֶֶַַֹֹֻּתהיה

אֹומרֹו והּוא M‡Ï‰,ּבּה, EÏ ‰˙È‰Â ְְָ¿»¿»¿¿ƒ»
ׁשאם הּנפׁש על לצּוֹות הּכתּוב ְְִֶֶֶַַַַַָָוחזר
להטיב לקּוֹות לּבֹו נטה לא ְְִִִֵַָָָֹהאיׁש
ּבעֹולם לּה להאיר ּולהתעּצם ְְְְְִִֵַַָָָָלנפׁשֹו
ירע ׁשּלא יּזהר ּפנים ּכל על ְִִִֵֶֶַַָָָָָֹהעליֹון,

ׁשלמה ׁשאמר ּכדר י"ב)לּה (קהלת ְְֶֶֶֶֶַָָֹֹֹ

נתנּה, אׁשר האלהים אל ּתׁשּוב ְְֱֲִֶֶַָָָָָֹוהרּוח
ׁשּבת ּבמּס' ּכמֹו(קנ"ב:)ודרׁשּו לֹו ּתנה ְְְְְֶֶַַָָָ

אֹומרֹו והּוא ,ל zˆÙÁׁשּנתנּה ‡Ï Ì‡ ְְְְֶָָƒ…»«¿»
dLÙ�Ï dzÁlLÂ daׁשּלא ּפרּוׁש »¿ƒ«¿»¿«¿»ֵֶֹ

חֹורין ּבת אּלא ׁשּבאי ּביד ְְְִִֶֶַַַַָָּתמסרּנה
מֹוׁשל: יד עליה ְֵֵֶַָָואין

B‡ּבּזהר ּׁשאמרּו מה ּדר על ְְִֶֶֶֶַַַַָֹירצה
ס"ז) אּויתי(ח"ג נפׁשי ְִִִִַַָּבּפסּוק

נפׁשי, אֹומר הּוא הּׁשכינה ׁשעל ְְְִִֵֶַַַַַָָּבּלילה
ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה dzÁlLÂוהּוא ְְְֶַַָ¿ƒ«¿»

dLÙ�Ïלמקֹום ׁשּתחזר הּׁשכינה ׁשהּוא ¿«¿»ְְֲִֶֶַַָָֹ
ואֹומרֹו מּמּנּו, Ï‡ׁשּיצתה ¯ÎÓe ְְְִֶֶָָ»……

‰p¯kÓ˙ּׁשּדרׁשּו מה ּדר על וגֹו' ƒ¿¿∆»ְְֶֶֶַַָ
הּזהר צ"ז)ּבספר נכרי(ח"ב לעם ּבּפסּוק ְְְִֵֶַַַַָָֹ

ואֹומרֹו למכרּה, ימׁשל לפיÛÒkaלא ְְְְְִָָֹֹ«»∆ְִ
ּבנפׁשֹו אדם ימׁשל אי אדם ְְְִֵֶַַָָָָֹֹׁשּיאמר
ּכסף, לׁשֹון ּבּכסף אמר לזה ְְְֶֶֶַַָָָָָֹלמכרּה
ּבני לּבֹות וכסף ּתאות ּבאמצעּות ְְְְֲִִֵֶֶַַָֹּכי
ורמזנּו אֹויב, ּביד נפׁשם את ימּכרּו ְְְְְְִֵֶַַַָָָָאדם

ּבּפסּוק ל"ז)מּזה כ"ה ּכסּפ(וּיקרא את ְְְִִֶֶַַַָָ
ואֹומרֹו וגֹו', ּבּנׁש לֹו תּתן Ï‡לא ְְְִֵֶֶַֹ…
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(âé)Eúéáa äáLéå äéìòî déáL úìîN-úà äøéñäå§¥¦Á¨Á¤¦§©̧¦§¹̈¥«¨¤À¨§¨«§¨Æ§¥¤½
àBáz ïk øçàå íéîé çøé dnà-úàå äéáà-úà äúëáe¨«§¨²¤¨¦¬¨§¤¦−̈¤©́¨¦®§©̧©¥¹¨³

:äMàì Eì äúéäå dzìòáe äéìà¥¤̧¨Æ§©§½̈§¨«§¨¬§−§¦¨«
i"yx£dÈ·L ˙ÏÓNŒ˙‡ ‰¯ÈÒ‰Â∑ּכֹוכבים ׁשהעֹובדי נאים, ׁשהם ּבׁשביללפי ּבּמלחמה, מתקּׁשטֹות ּבנֹותיהם ¿≈ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

עּמהם אחרים E˙È·a.להזנֹות ‰·LÈÂ∑,ּבבכּיתּה רֹואה ּבּה, ונתקל יֹוצא ּבּה, ונתקל נכנס ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמׁש ּבבית ְְֲִִֵֶַָ¿»¿»¿≈∆ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
עליו ׁשּתתּגּנה ּכדי ּבנּוּולּה, ‡˙È·‡Œ‰.רֹואה ‰˙Î·e∑ּכ ּכּכל ּבתלּמה? עצבה, וזֹו ׂשמחה יׂשראל ּבת ׁשּתהא די ְְְִִֵֶֶֶַָָָ»¿»∆»ƒ»ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

מתנּולת וזֹו מתקּׁשטת .יׂשראל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ

C˙È·aיג ·˙È˙Â dpÓ dÈ·L ˙eÒk ˙È ÈcÚ˙Â¿∆¿≈»¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿≈»
¯˙·e ÔÈÓBÈ Á¯È dn‡ ˙ÈÂ ‡‰e·‡ ˙È Èk·˙Â¿ƒ¿≈»¬»¿»ƒ«¿«ƒ»«
:ez�‡Ï CÏ È‰˙e dpÏÚ·˙Â d˙ÂÏ ÏeÚz Ôk≈≈¿»«¿ƒ¿¬ƒ«¿≈»¿ƒ¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּגֹויה אּׁשה על הּבא ׁשּיׂשראל ְִִֵֶַַַָָָָָָּבעֹולם
ז"ל אמרּו והלא אֹותּה מעּנה (ע"זהּוא ְְֲֶַַָָֹ

יׂשראלכ"ב:) ׁשל ּבהמּתן עליהם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָחביבה
מהם, יֹותר ּונׁשֹותיהם מּנׁשֹותיהן ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶיֹותר
הּכּונה אּלא לּגֹויה, זה הּוא עּנּוי ִֶֶַַַָָָָָּומה
קדׁש ׁשלל ׁשהּוא הּנעלם עּנּוי ְֱִֶֶֶַַָֹהּוא

ִֶָמּמּנה:
C¯„·eזה על הּפרׁשה ּתתּבאר רמז ¿∆∆ְִֵֶֶֶַַָָָָ

העֹולם ּבנין ּכל הּנה ְִִֵֶֶַַָָָהּדר
יׂשראל ּבני עם ּבמעׂשה ּתלּוי ְְְְֲִִֵֵֵַַָָוקּיּומֹו
ויׂשמחּו קּים העֹולם ּדרכיהם יטיבּו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָאם
אלהינּו ה' ּגם הארץ, ותגל ְֱִֵֵֶַַַָָָָֹהּׁשמים
יׂשראל ׁשל ּדרּכם ויׁשר ּבנּו, ויגל ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָיׂשמח
הּכתּוב ּובא הרע יצר ּבנצחֹון ְְִֵֶַַָָָָּתלּוי
מעֹולם ּביציאתֹו ּכי האדם ְִִִִֵָָָָָָלהעיר
מּוכן יהיה הּזה לעֹולם לבֹוא ְְִֶֶֶַָָָָָהעליֹון
צרי ׁשאין יחׁשב לא ּכי ְֲִִִֵֶַַָָָֹֹלּמלחמה,
לזֹו אדרּבה אּלא זה לנּצחֹון ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹּתגּברת

אֹומרם ּדר על מלחמה (אבֹותיּקרא ְְִִֵֶֶַָָָָָ

ׁשאיןפ"ד) יצרֹו את הּכֹובׁש ּגּבֹור ְִִֵֵֵֶֶֶַאיזהּו
אמר ולזה מּזֹו, ּגדֹולה ÓÁÏnÏ‰ּגבּורה ְְְִֶַָָָָ«ƒ¿»»

הּלמ"ד: ּתחת ְֶַַַַַָּבפּת"ח
B¯ÓB‡Â.EÈ·È‡ ÏÚלא ּכי להעיר ּבא ¿¿«…¿∆ְִִָָֹ

ללּכד הּלֹוחם ּכגּבֹור זֹו ְְְִִִֵַָָֹמלחמה
ויל יפנה ּבּמלחמה ּוכׁשּיקּוץ ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָעיר

עם הּלֹוחם ּכאדם אּלא אֹוּיבֹולעצמֹו ְְְְִֵֶַַָָָ
ּכמֹו והּכהּו, עליו יקּום יתרּׁשל ְְְִִִֵֶַָָָָׁשאם
את מּללחם האדם יתרּׁשל אם ְְִִִִֵֵֶַָָָֹכן
העֹולם, מן ויאּבדהּו עליו יקּום ְִִֵֵַָָָָָָהאֹויב
הּוא ׁשּתּקיף ׁשהגם הּכתּוב ְֲִִֶֶַַַַָּומבטיחֹו
כן ּפי על אף האנֹוׁשי מּכח ֱִִִֵֵֶַַַַָֹהּיצר

ואֹומר ּבידֹו, ה' BÈ·Lיּתנהּו ˙È·LÂ ְְְִֵֵָ¿»ƒ»ƒ¿
ּבֹו ׁשאין אֹותֹו, ולא ׁשביֹו לֹומר ְְְִִֵֵֶַֹּדקּדק
אּלא המקּוה הּוא והעּדרֹו ּבעצמֹו ְְְְְֵֶֶֶַַַָָֻמּמׁש
מּבחינת הּוא ּׁשּׁשבה מה ּפרּוׁש ְְִִִֵֶַַָָׁשביֹו
ּבפּתּוייו ּב ּומּכּיֹוצא מּמ ְְְִִִֵַַָהּטֹוב
ּבני מעם נׁשמֹות ׁשּכּמה ְְְְִֵֵֶַַָָּובנצחֹונֹו

ּבידֹו: ׁשבּויֹות ְְְִֵָָיׂשראל

B¯ÓB‡Â.¯‡z ˙ÙÈ ˙L‡ ‰È·Ma ˙È‡¯Â ¿¿¿»ƒ»«ƒ¿»≈∆¿«…«
נׁשמת ּפרּוׁש סמּו אׁשת ְִֵֵֶַַָָאמר
עד ּבּנפׁש ׁשֹולט הּס"מ אין ּכי ִֵֵֶֶַַַָָאדם,
הּוא מּמּנּו ּבאדם ותּכנס מּטה ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּתרד
אּׁשה, ּתּקרא והּנפׁש ּבּׁשבי, ְְִִִֵֶֶֶַַָָָלֹוקחה
עד יפה הּנפׁש ּכי ּתאר יפת לזֹו ְְִֶֶַַַַָָָָָֹוקרא
הרעים ּבמעׂשיה ׁשּמתנּולת אּלא ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹמאד
ּבנפׁשֹו האדם יׂשּכיל אז הּיצר ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻּוכׁשּינּצח

היא: ּנעימה ּומה ּיפה ְִִַַָָָמה
¯Ó‡Â.d· z˜LÁÂהחׁשק אז ּפרּוׁש ¿»«¿»«¿»»ֵֵֶַָ

ּובפּתּוייו הּיצר ּבדברי לֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָׁשהיה
ועֹולם הּמׂשּכלֹות לּה לתּקן ּבּה ְְְְִֵֵַַַָָָָֻילּביׁשם

ואֹומרֹו טֹוב, ׁשּכּלֹו ‡Ïהּקּים d˙‡·‰Â ְְֶַַָֻ«¬≈»∆
E˙Èa CBzהרע ּפּתּוי ידי ׁשעל לפי ≈∆ְְִִֵֶַַָ

חלק וׁשֹוכן מהּגּוף הּנפׁש ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַמתרחקת
אֹומרֹו ּכדר ּבמקֹומּה, י"ח)רע (אּיֹוב ְְְִִֶֶַָ

ּבית יּקרא והּגּוף ּבאּפֹו, נפׁשֹו ְְְִִֵֵַַַַָטֹורף
אֹומרם ּדר י"א.)על מעיד(ּתענית מי ְֲִִִֵֶֶַַָ

הּגּוף, ׁשהּוא ּביתֹו קֹורֹות ֵֶַָָָּבאדם
ּביתֹו לתֹו נפׁשֹו יביא יצרֹו ְְְְִִֵֵֶַַָּוכׁשּנֹוצח
ׁשהּנפׁש ולהיֹות נפׁש, ּבעל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָויּקרא
לנּקֹותּה צרי טמא מּמקֹום ְִִֵֶַָָָָָָׁשּקנה
ּבחינת ׁשהּוא ּבּה הּנדּבק הרע ְְֲִִִֵֶַַַַַָָמּתחלּואי

אֹומרֹו והּוא הראׁש, ‡˙ׂשער ‰Ál‚Â ְְַַָֹ¿ƒ¿»∆
,dL‡¯הרמּוזה הּקלּפה ּבחינת ּגם …»ְְְִִַַַָָָ

ּכנגּדּה אמר ‡˙ּבּצּפרנים ‰˙NÚÂ ְְְִִֶַַַָָָ¿»¿»∆
‰È�¯tˆמסוה ותסיר ּתּקּון, לׁשֹון ƒ»¿∆»ְְְִִֵַָ

מרּוח הּנפׁש ּבּה הּמתּכּסה ְְִֵֶֶֶַַַַַָָֻהּטמאה
אֹומרֹו והּוא ‡˙הּטמאה, ‰¯ÈÒ‰Â ְְְַָֻ¿≈ƒ»∆
‰ÈÏÚÓ dÈ·L ˙ÏÓNׁשּקנתה ּפרּוׁש ƒ¿«ƒ¿»≈»∆»ְֵֶָָ

על יהיה וזה טמא, ּבמקֹום ְְְְִִִֵֶֶַָָָָמּׁשביתּה
הּתׁשּובה ודרכי החטאים מרּוק ְְְְֲִֵֵֵַַַָָידי
ב"ה, יׂשראל אלהי מּול הּדעת ְֱֲִֵֵַַַַַָָֹוהכנת
המיחד ּבית לּה מֹוׁשב מקֹום ְְְְִִַַַָָָֻויבחר
והּוא הּמדרׁש, ּבית ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶַָָליׂשראל

E˙È·a,אֹומרֹו ‰·LÈÂּבבכי ותתוּדה ְ¿»¿»¿≈∆ְְְִִִֶַ
ועל ואּמּה ּבאביה מעלה אׁשר ְְְֲֲִִֶַַָָָָָעל
אּמה הקב"ה, זה אביה מהם, ְִִֵֵֶֶָָָָָּפרדתּה

יׂשראל ּכנסת ל"ה)היא ירח(ּברכֹות , ְְְִִֵֶֶֶַָָ
ירמז אֹו לּׁשב, הּמסּפיק ׁשעּור זה ְְִִִִֶַַַָָֹימים
חדׁש ׁשהּוא לתׁשּובה המיחד ְְִֶֶֶַַָָֹֹֻלחדׁש

ֱאלּול:
¯Á‡Â‰ÈÏ‡ ‡B·z Ôk.ּתּכנס אּתה ּפרּוׁש ¿««≈»≈∆»ִֵֵַָָ

אֹומרֹו ּבסֹוד מאֹורּה (מׁשלילהנֹות ְְְִֵֵֵָָ

לֹו,ט"ז) עמלה עמלה עמל ְְֲֵֵֶֶָָָנפׁש
ותּקרא הּנאֹות, ּבּדר לעמד ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹּותסּיעהּו
מעׂשי ּבכח אֹותּה ׁשּקנית ּבעליה ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹאּתה

אֹומרֹו הּתחּיהdzÏÚ·e,והּוא ליֹום ּגם ְְ¿«¿»ְְִַַָ
ותעמד לגּופ לחזר ל מיחדת ְְְְְְֲֲִֶֶֶַַֹֹֻּתהיה

אֹומרֹו והּוא M‡Ï‰,ּבּה, EÏ ‰˙È‰Â ְְָ¿»¿»¿¿ƒ»
ׁשאם הּנפׁש על לצּוֹות הּכתּוב ְְִֶֶֶַַַַַָָוחזר
להטיב לקּוֹות לּבֹו נטה לא ְְִִִֵַָָָֹהאיׁש
ּבעֹולם לּה להאיר ּולהתעּצם ְְְְְִִֵַַָָָָלנפׁשֹו
ירע ׁשּלא יּזהר ּפנים ּכל על ְִִִֵֶֶַַָָָָָֹהעליֹון,

ׁשלמה ׁשאמר ּכדר י"ב)לּה (קהלת ְְֶֶֶֶֶַָָֹֹֹ

נתנּה, אׁשר האלהים אל ּתׁשּוב ְְֱֲִֶֶַָָָָָֹוהרּוח
ׁשּבת ּבמּס' ּכמֹו(קנ"ב:)ודרׁשּו לֹו ּתנה ְְְְְֶֶַַָָָ

אֹומרֹו והּוא ,ל zˆÙÁׁשּנתנּה ‡Ï Ì‡ ְְְְֶָָƒ…»«¿»
dLÙ�Ï dzÁlLÂ daׁשּלא ּפרּוׁש »¿ƒ«¿»¿«¿»ֵֶֹ

חֹורין ּבת אּלא ׁשּבאי ּביד ְְְִִֶֶַַַַָָּתמסרּנה
מֹוׁשל: יד עליה ְֵֵֶַָָואין

B‡ּבּזהר ּׁשאמרּו מה ּדר על ְְִֶֶֶֶַַַַָֹירצה
ס"ז) אּויתי(ח"ג נפׁשי ְִִִִַַָּבּפסּוק

נפׁשי, אֹומר הּוא הּׁשכינה ׁשעל ְְְִִֵֶַַַַַָָּבּלילה
ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה dzÁlLÂוהּוא ְְְֶַַָ¿ƒ«¿»

dLÙ�Ïלמקֹום ׁשּתחזר הּׁשכינה ׁשהּוא ¿«¿»ְְֲִֶֶַַָָֹ
ואֹומרֹו מּמּנּו, Ï‡ׁשּיצתה ¯ÎÓe ְְְִֶֶָָ»……

‰p¯kÓ˙ּׁשּדרׁשּו מה ּדר על וגֹו' ƒ¿¿∆»ְְֶֶֶַַָ
הּזהר צ"ז)ּבספר נכרי(ח"ב לעם ּבּפסּוק ְְְִֵֶַַַַָָֹ

ואֹומרֹו למכרּה, ימׁשל לפיÛÒkaלא ְְְְְִָָֹֹ«»∆ְִ
ּבנפׁשֹו אדם ימׁשל אי אדם ְְְִֵֶַַָָָָֹֹׁשּיאמר
ּכסף, לׁשֹון ּבּכסף אמר לזה ְְְֶֶֶַַָָָָָֹלמכרּה
ּבני לּבֹות וכסף ּתאות ּבאמצעּות ְְְְֲִִֵֶֶַַָֹּכי
ורמזנּו אֹויב, ּביד נפׁשם את ימּכרּו ְְְְְְִֵֶַַַָָָָאדם

ּבּפסּוק ל"ז)מּזה כ"ה ּכסּפ(וּיקרא את ְְְִִֶֶַַַָָ
ואֹומרֹו וגֹו', ּבּנׁש לֹו תּתן Ï‡לא ְְְִֵֶֶַֹ…



vzÎik`לד zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd oey`x meil inei xeriy

(ãé)øëîe dLôðì dzçlLå da zöôç àì-íà äéäå§¨º̈¦¯Ÿ¨©´§¨À̈§¦©§¨Æ§©§½̈¨¬Ÿ
-àìøLà úçz da ønòúú-àì óñka äpøkîú «Ÿ¦§§¤−¨©¨®¤«Ÿ¦§©¥´½̈©−©£¤¬

ñ :dúépò¦¦¨«
i"yx£da zˆÙÁ ‡ÏŒÌ‡ ‰È‰Â∑ׁשּסֹופ מבּׂשר da.לׂשנאֹותּההּכתּוב ¯nÚ˙˙Œ‡Ï∑ּבלׁשֹון ּבּה. ּתׁשּתּמׁש לא ¿»»ƒ…»«¿»»ְְְְִֶֶַַָָ…ƒ¿«≈»ְְִֵַָָֹ

ּכן למדּתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו עימראה. וׁשּמּוׁש: לעבדּות קֹורין .ּפרסי ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

(åè)úçàäå äáeäà úçàä íéLð ézL Léàì ïééäú-ék¦¦«§¤̧¨§¦¹§¥´¨¦À¨«©©³£¨Æ§¨«©©´
ïaä äéäå äàeðOäå äáeäàä íéðá Bì-eãìéå äàeðN§½̈§¨«§´¨¦½¨«£¨−§©§¨®§¨¨²©¥¬

:äàéðOì øëaäהחיים אור ©§−Ÿ©§¦¨«

(æè)àì Bì äéäé-øLà úà åéða-úà Bìéçðä íBéa äéäå§¨À̈§Æ©§¦´¤¨½̈¥¬£¤¦«§¤−®´Ÿ
äàeðOä-ïá éðt-ìò äáeäàä-ïa-úà økáì ìëeé©À§©¥Æ¤¤¨´£½̈©§¥¬¤©§−̈

:øëaäהחיים אור ©§«Ÿ

(æé)íéðL ét Bì úúì øéké äàeðOä-ïa øëaä-úà ék¦Á¤©§¸Ÿ¤©§¹̈©¦À¨³¤Æ¦´§©½¦
ètLî Bì Bðà úéLàø àeä-ék Bì àöné-øLà ìëa§¬Ÿ£¤¦¨¥−®¦Æ¥¦´Ÿ½−¦§©¬

ñ :äøëaä©§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈ�L Èt∑(קכג אחיםּכנגד(ב"ב BÏ.ׁשני ‡ˆnÈŒ¯L‡ ÏÎa∑ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ׁשאין לבאמּכאן ּבראּוי ƒ¿«ƒְְִֵֶֶַ¿…¬∆ƒ»≈ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ

ּכבּמחזק האב מיתת .לאחר ְְְִַַַַָָָֻ

(çé)ìB÷a òîL epðéà äøBîe øøBñ ïa Léàì äéäé-ék¦¦«§¤´§¦À¥µ¥´¤½¥¤´Ÿ¥½©§¬
:íäéìà òîLé àìå Búà eøqéå Bnà ìB÷áe åéáà̈¦−§´¦®§¦§´Ÿ½§¬Ÿ¦§©−£¥¤«

i"yx£¯¯BÒ∑הּדר מן ממרים∑BÓe¯‰.סר לׁשֹון אביו, ּבדברי ‡˙B.מסרב e¯qÈÂ∑(עא ּבפני(סנהדרין ּבֹו מתרין ≈ִֶֶַָ∆ְְְְְִִִֵֵַָָ¿ƒ¿…ְְִִֵַ
ּבׂשרׁשלׁשה ּתרטימר ויאכל ׁשּיגנב עד חּיב אינֹו ּומֹורה סֹורר ּבן אֹותֹו. ׁשּנאמר:ּומלקין יין, לֹוג חצי ויׁשּתה ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

ונאמר וסֹובא", כג)"זֹולל ּבזֹוללי(משלי יין ּבסֹובאי ּתהי "אל למֹו": עב)ּבׂשר ׁשם(סנהדרין על נהרג ּומֹורה סֹורר ּובן . ְְְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּדרכים ּבפרׁשת ועֹומד מֹוצא, ואינֹו לּמּודֹו ּומבּקׁש אביו ממֹון ׁשּמכּלה סֹוף ּדעּתֹו: לסֹוף ּתֹורה הּגיעה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָסֹופֹו,

הּברּיֹות, את חּיבּומלסטם ימּות ואל זּכאי ימּות ּתֹורה: החיים.אמרה אור ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָ

dLÙ�Ïיד dp¯ËÙ˙Â d· ÈÚ¯z˙ ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»ƒƒ¿≈«¿ƒ¿¿ƒ«¿«¿«
da ¯‚z˙ ‡Ï ‡tÒÎa dp�aÊ˙ ‡Ï ‡�aÊÂ¿«»»»¿«¿ƒ«¿«¿»»ƒ»««

:d˙ÈpÚ Èc ÛÏÁ¬«ƒƒƒ«

Á„‡טו ÔÈL� ÔÈz¯z ¯·‚Ï ÔÈÂ‰˙ È¯‡¬≈¿∆¿»ƒ¿««¿≈¿ƒ¬»
ÔÈ�a dÏ Ô„ÈÏÈÂ ‡˙‡È�N ‡„ÁÂ ‡zÓÁ¿̄∆¿»«¬»¿ƒ¬»ƒƒ»≈¿ƒ
‡¯Îe· ‡¯a È‰ÈÂ ‡˙‡È�Ne ‡zÓÁ¿̄∆¿»¿ƒ¬»ƒ≈¿»¿»

:‡˙‡È�NÏƒ¿ƒ¬»

dÏטז È‰È Èc ˙È È‰B�·Ï ÔÒÁÈc ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»¿«¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈
Èt‡ ÏÚ ‡zÓÁ¯ ¯a ˙È ‡¯k·Ï eL¯ dÏ ˙ÈÏ≈≈¿¿«»»»«¿∆¿»««≈

:‡¯Îea ‡˙‡È�N ¯·«¿ƒ¬»¿»

ÔzÓÏיז L¯ÙÈ ‡˙‡È�N ¯· ‡¯Îea ˙È È¯‡¬≈»¿»«¿ƒ¬»«¿«¿ƒ«
È¯‡ dÏ ÁÎzLÈ Èc ÏÎa ÔÈ˜ÏÁ ÔÈz¯z dÏ≈«¿≈√»ƒ¿…ƒƒ¿¿«≈¬≈

:‡˙e¯Î· ‡ÈÊÁ dÏ dt˜z LÈ¯ ‡e‰≈»¿≈≈»¿»¿≈»

È‰B˙ÈÏיח È¯Óe ÈËÒ ¯a ¯·‚Ï È‰È È¯‡¬≈¿≈ƒ¿««»≈»≈≈ƒ
ÔÙlÓe dn‡ ¯ÓÈÓÏe È‰e·‡ ¯ÓÈÓÏ Ïa˜Ó¿««¿≈«¬ƒ¿≈«ƒ≈«¿»

:ÔB‰pÓ Ïa˜È ‡ÏÂ d˙È»≈¿»¿««ƒ¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

¯nÚ˙˙ּתתגר לא אנקלּוס ׁשּתרּגם ּכמֹו ƒ¿«≈ְְְְְִִֵֶַֹֻ
הּמתּגרים מחּבלים ּבּה ּתגרה לא ְְְְִִִֵֶַַָָָֹּפרּוׁש
ּכי עּניתּה אׁשר ּתחת החֹוטאת, ֲִִִֵֶֶֶַַַַָּבנפׁש
עּנּוי: הּנפׁש ּבער יּקרא ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָהחטא

È‰Â.'B‚Â‰טו) ¯Îa‰ Ôa‰הּכתּוב אמר ¿»»«≈«¿…¿ַַָָ
אֹומרֹו ּדר על וּדאית, ְְִֶֶֶֶַַָּבדר

כ"ט) לאה,(ּבראׁשית ׂשנּואה ּכי ה' וּירא ְְְִִֵֵַַָָ
לסמכם: לב ּבנׁשּברי יראה ה' ְְְְְְִִִֵֵֶָָּכי

BÏÈÁ�‰.'B‚Âטז) ¯L‡ ˙‡ ÂÈ�a ולא‡˙ «¿ƒ∆»»≈¬∆¿ְֹ
יהיה אׁשר את הנחילֹו ּביֹום ְְְֲִִֵֶֶַַָאמר
הנחילֹו ּתבת להסמי ּבניו, את ְְְִִֵֶַַַָָלֹו
חכמים סברת לרמז ּבניו, את ְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹלּמאמר

ק"ל.)ׁשאמרּו להנחיל(ב"ב האב ׁשּיכֹול ְְְִֶֶַָָָָ
לֹו ּׁשּנֹוגע מּמה יֹותר מּבניו אחד ְִִֵֵֵֶֶַַָָָלבן

החלּקה: ְֲִַָֻּכפי
‡Ï.'B‚Â ¯k·Ï ÏÎeÈעֹובר ּבּכר ואם …«¿«≈¿ְִִֵֵ

ּׁשהקׁשּו מה יתיּׁשב ּובזה ְְְִִֵֶֶַַָָּבלאו,
ּתלמּוד הּמתחיל ּבּדּבּור ׁשם ְְִִַַַַַָָהּתֹוספֹות

רּבנן: לסברת ְִַַַָָָלֹומר
Èk.ÚÓLיח) ep�È‡ 'B‚Â LÈ‡Ï ‰È‰Èצרי ƒƒ¿∆¿ƒ¿≈∆…≈«ִָ

אֹומרֹו לֹומר‡ep�Èלדעת לֹו ׁשהיה ְַַָ≈∆ֶַָָ
ּכי להעיר ׁשּבא ואּולי ׁשֹומע, ְְִִֵֵֶַַָָאינֹו
נׁשללת הרע יצר ּבתֹוכֹו ממלי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָּכׁשאדם
אליו, מהּנאמר והּׁשמיעה הידיעה ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּמּנּו

ּומֹונע הּלב מפּתח על עֹומד הּיצר ְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַּכי
הם ּכי הּנפׁש אל מהּגיע ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָהּדברים
הּדבר והמׁשלּתי מּׁשם, לצאת ְְְְְִִִֵַַַָָָָיחּיבּוהּו
ולסטים ּגּנבים ׁשֹועריו ׁשהיּו ְְְֲִִִֶֶֶַָָָלמל
היּתכן מהם הּמל לפני לקּבל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוהּבאים
רׁשּות להם יֹוציאּו ההם ְֲִִֵֶֶַַָׁשהּׁשֹוערים
הּדבר כן ּכמֹו ,לּמל לחּיבם ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָלּכנס

אֹומרֹו והּוא LÈ‡Ïהּזה, ‰È‰È Èk'וגֹו ְְֶַƒƒ¿∆¿ƒְ
ÚÓL ep�È‡הּוא מׁשלל ּפרּוׁש וגֹו' ≈∆…≈«ְְֵָֻ

הּדברים יּגיעּוהּו לא ּכי הּׁשמיעה ְְְִִִִֵֶַַַָָֹּבער
הּלב מפּתחי על הּיֹוׁשב הּמֹונע ְְִִֵֵֵֵַַַַַַמּצד

ז"ל ס"א.):ּכאֹומרם (ּברכֹות ְְְָָ

`vzÎik zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'e ipy meil inei xeriy

(èé)Bøéò éð÷æ-ìà Búà eàéöBäå Bnàå åéáà Bá eNôúå§¨¬§−¨¦´§¦®§¦¯Ÿ²¤¦§¥¬¦−
:Bî÷î øòL-ìàå§¤©¬©§Ÿ«

(ë)òîL epðéà äøîe øøBñ äæ eðða Bøéò éð÷æ-ìà eøîàå§¨«§º¤¦§¥´¦À§¥³¤Æ¥´Ÿ¤½¥¤¬Ÿ¥−©
:àáñå ììBæ eðì÷a§Ÿ¥®¥−§Ÿ¥«

(àë)òøä zøòáe úîå íéðáàá Bøéò éLðà-ìk eäîâøeÂ§¨ªÂ¨©§¥̧¦³¨«£¨¦Æ¨¥½¦«©§¨¬¨¨−
ñ :eàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå Eaøwî¦¦§¤®§¨¦§¨¥−¦§§¬§¦¨«

i"yx£e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ Ï‡¯NÈŒÏÎÂ∑'ּומֹורה סֹורר ּבן ׁשהיה על נסקל 'ּפלֹוני ּדין: ּבבית הכרזה ׁשּצרי .מּכאן ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ß lel` 'e ipy mei ß

(áë)úéìúå úîeäå úåî-ètLî àèç Léàá äéäé-éëå§¦¦«§¤´§¦À¥²§¦§©¨−¤§¨®§¨¦¬¨
:õò-ìò BúàŸ−©¥«

i"yx£˙ÂÓŒËtLÓ ‡ËÁ LÈ‡· ‰È‰ÈŒÈÎÂ∑ׁשּיצא סֹוף אּמֹו, אֹו אביו עליו חסים ׁשאם מּגיד הּפרׁשּיֹות, סמיכּות ¿ƒƒ¿∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»∆ְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
וי רעה, ּדיןלתרּבּות ּבבית מיתה ויתחּיב עברֹות ıÚŒÏÚ.עבר B˙‡ ˙ÈÏ˙Â∑(מה הּנסקלין(סנהדרין ּכל אמרּו: רּבֹותינּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָֹ¿»ƒ»…«≈ְְִִֵַַָָָ

ּבסקילהנתלין, ה' והּמבר ּתלּוי", אלהים קללת "ּכי החיים.ׁשּנאמר: אור ְְְְְֱֱִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

(âë)íBia epøa÷z øBá÷-ék õòä-ìò Búìáð ïéìú-àì«Ÿ¨¦̧¦§¨¹©¨¥À¦«¨³¦§§¤¸Æ©´
Eúîãà-úà ànèú àìå éeìz íéäìà úìì÷-ék àeää©½¦«¦§©¬¡Ÿ¦−¨®§³Ÿ§©¥Æ¤©§¨´§½

éäìà äåäé øLàñ :äìçð Eì ïúð E £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
i"yx£ÈeÏz ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ŒÈk∑,ּבניו הם ויׂשראל ּדיֹוקנֹו, ּבדמּות עׂשּוי ׁשאדם הּוא, מל ׁשל לׁשניזלזּולֹו מׁשל ƒƒ¿«¡…ƒ»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ

'הּׂשר אֹומר: אֹותֹו הרֹואה ּכל ונתלה, ללסטּיּות נתּפס ואחד ׂשר נעׂשה אחד לזה, זה ּדֹומין ׁשהיּו ּתאֹומים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָאחים
ּכמֹו: וזלזּול, הקל לׁשֹון ׁשּבּמקרא, קללה ּכל ב)ּתלּוי'. נמרצת"והּוא(מ"א קללה ."קללני ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

d˙Èיט Ôe˜tÈÂ dn‡Â È‰e·‡ da Ôe„ÁÈÂ¿∆¡≈¬ƒ¿ƒ≈¿«¿»≈
:d¯˙‡ ÔÈc ˙Èa Ú¯˙ÏÂ dz¯˜ È·Ò Ì„˜Ï»√»»≈«¿≈¿ƒ¿«≈ƒ«¿≈

È¯Óeכ ÈËÒ ÔÈ„ ‡��a dz¯˜ È·ÒÏ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿¿»≈«¿≈¿»»≈»≈»≈
È·ÒÂ ¯Òa ÏÏÊ ‡�¯ÓÈÓÏ Ïa˜Ó È‰B˙ÈÏ≈ƒ¿««¿≈¿»»»≈¿«¿»≈

:¯ÓÁ¬«

eÓÈÂ˙כא ‡i�·‡a dz¯˜ È¯·b Ïk dpÓb¯ÈÂ¿ƒ¿¿À≈»«¿≈«¿≈¿«¿«»ƒ
Ï‡¯NÈ ÏÎÂ C�ÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»¿»ƒ¿»≈

:ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ¿¬

ÏË˜˙ÈÂכב ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ¯·‚· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈ƒ¿««ƒƒ¿¿ƒ¿¿≈
:‡·ÈÏˆ ÏÚ d˙È ·BÏˆ˙Â¿ƒ¿»≈«¿ƒ»

a˜Ó¯כג È¯‡ ‡·ÈÏˆ ÏÚ dzÏ·� ˙È·˙ ‡Ï»¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¬≈ƒ¿«
ÈÈ Ì„˜ ·Ác ÏÚ È¯‡ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa dp¯a˜zƒ¿¿ƒ≈¿»«¬≈«¿»√»¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÚ¯‡ ˙È ·‡Ò˙ ‡ÏÂ ·ÏËˆ‡ƒ¿¿«¿»¿»≈»«¿»ƒ¿»¡»»

:‡�ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÏB˜a.Bn‡ ÏB˜·e ÂÈ·‡ׁשהצר טעם ¿»ƒ¿ƒְֶַַַֻ
לֹומר הסּפיק ולא אביו ְְְְִִִִַַָֹלהזּכיר
,ּבסמּו ׁשאמר לאביו וחֹוזר ְְְְִֵֶַָָָּבקֹולֹו
ליֹולדיו ּומֹורה סֹורר ּבן ּכי הּכתּוב ְְִִֵֵֵֶַָָהעיר
ואּמֹו ּבאביו מֹורד היֹותֹו ּכן ְְְְֱִִֵֵֵָיסֹובבהּו

יׂשראל ּוכנסת הקב"ה ח"בׁשהם (זהר ְְִֵֵֶֶֶַָֹ

אֹומרֹופ"ה) ּדר על א'), ׁשמע(מׁשלי ְְְִֵֶֶַַ
,אּמ ּתֹורת ּתּטׁש ואל אבי מּוסר ְְִִִִֶַַַָּבני
ׁשבטם חֹוׂשכים ׁשּיֹולדיו לפי ְְְְִִִִֶָָּכי
הּטֹוב לעׂשֹות אֹותם ּומּניחים ְֲִִִֵֶַַַָמּבניהם
ּבהם ׁשּגם יסֹובב זה ּבעיניהם, ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוהּיׁשר

הּכתּוב ׁשעּור וזה LÈ‡Ïימרד, ‰È‰È Èk ְְִִֶַָֹƒƒ¿∆¿ƒ
הקב"ה ּבקֹול ׁשֹומע ׁשאינּנּו ּדע ְְֵֵֶֶַַוגֹו'
לא ׁשּיּסרּוהּו הגם ולזה יׂשראל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָֹּוכנסת

ּפ אליהם יקּבליׁשמע ׁשּלא מּלבד רּוׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַֹ
עֹוד הּמקֹום ּובין ׁשּבינֹו מעברֹות ֲֲֵֵֵֵֶַַָֹלחזר

אליהם: יׁשמע ׁשּלא ְֲִֵֶֶַֹלֹו

ÈÎÂ.'B‚Âכב) ‡ËÁ LÈ‡· ‰È‰Èּפרׁשה סמ ¿ƒƒ¿∆¿ƒ≈¿¿ַָָָָ
סדר מסלסל ׁשה' לפי לׁשלפניה, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָזֹו
עצמֹו על העירֹו ּבתחּלה האדם, ְְִִִִֵַַָָָָּתּקּון
תצא, ּכי ּפרׁשת ּברמז ׁשּפרׁשּתי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָּכמֹו
ׁשרמזנּו ּכמֹו הּבן על האב העיר ּכ ְְִֵֵֶַַַַַָָָָאחר
העיר וכאן וגֹו', סֹורר ּבן יהיה ּכי ְְְִִִֵֵֵֶַָָּבּפסּוק
עול, עֹוׂשי על עין לפקח הּדֹור חכמי ְְִִֵֵֶַַַַַַָֹעל

אֹומרֹו ËtLÓוהּוא ‡ËÁ LÈ‡· ‰È‰È Èk ְְƒƒ¿∆¿ƒ≈¿ƒ¿«
˙ÂÓחזר ולא ּבמרּדֹו עֹומד ונׁשאר »∆ְְְְְִִֵַַָֹ

אֹומרֹו והּוא ּבחטאֹו, ׁשּמת עד ְְְְְִֵֶֶַָּבתׁשּובה
,˙Óe‰Âהחכם על חסרֹונֹו ה' ותלה ¿»ְְֶֶַָָָָ
ıÚּכאֹומרֹו ÏÚ B˙‡ ˙ÈÏ˙Âהחכם זה ְְ¿»ƒ»…«≈ֶֶָָ

ה' ּכי ענׁשֹו, יּטל ׁשהּוא ּפרי עֹוׂשה ְְִִִֵֶֶָֹעץ
הּכאה עד ּולהֹוכיח ולחזר להֹוכיח ְְְֲִִִַַַַַָָָֹצּוהּו

ט"ז:) ּבפרׁשת(ערכין ׁשּכתבנּו ּוכמֹו ְְְֲִֶַַָָָָ
מאיׁש עינֹו העלים ּוכׁשהּוא ְְֱִִִֵֵֶֶקדֹוׁשים,

ּבֹו: מתחּיב ׁשּמת עד ְִֵֵֶֶַַזה

B¯ÓB‡Â.'B‚Â ÔÈÏ˙ ‡Ïלהמֹון לצּוֹות ּבא ¿¿…»ƒ¿ְֲַַָ
החכם, אחר יהרהרּו ׁשּלא ְְֲֶֶַַַָָָֹעם

אֹומרם ּדר פ"ג)על ראית(תנדב"א אם ְִִֶֶַָָָ
אל ּבּיֹום עברה ׁשעבר חכם ְֲִֵֶַַַַָָָָּתלמיד
עׂשה ׁשּמא ּבּלילה אחריו ְְְֲֵֶַַַַָָָָָּתהרהר
עׂשה ּבוּדאי והעמידּוה ְְְֱִֶַַָָָָּתׁשּובה

אֹומרֹו והּוא �·B˙Ïּתׁשּובה, ÔÈÏ˙ ‡Ï ְְְָ…»ƒƒ¿»
ּתהרהר לא נבלה ּכן ּגם יּקרא החטא ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָֹּכי
אחת לינה זמן ׁשהּוא ּבּלילה ְְֲִֶַַַַַַָָָאחריו

חכם, ּתלמיד ׁשהּוא העץ ˜·B¯על Èk ְִֵֶַַָָָƒ»
ep¯a˜zּבּיֹום העץ מעל חטא לאֹותֹו ƒ¿¿∆ְְֵֵֵַַָ

והּטעם עצמֹו, ‡ÌÈ‰Ïההּוא ˙ÏÏ˜ Èk ְְַַַַַƒƒ¿«¡…ƒ
ׁשם מחּלל אּתה ּכן עֹוׂשה אינ ְְִֵֵֵֵֶֶַַָׁשאם

ּבכבֹודֹוׁש נֹוגע אּתה ּוכאּלּו מים ְְִִִֵַַַָָ
:ְִַָיתּבר

¯Ó‚Âאמר,E˙Ó„‡ ˙‡ ‡nË˙ ‡ÏÂ ¿»«ֶֹ¿…¿«≈∆«¿»¿
ז"ל אֹומר' ּדר על (ׁשּבתיתּבאר ְְִֵֶֶַַָָָ



לה `vzÎik zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'e ipy meil inei xeriy

(èé)Bøéò éð÷æ-ìà Búà eàéöBäå Bnàå åéáà Bá eNôúå§¨¬§−¨¦´§¦®§¦¯Ÿ²¤¦§¥¬¦−
:Bî÷î øòL-ìàå§¤©¬©§Ÿ«

(ë)òîL epðéà äøîe øøBñ äæ eðða Bøéò éð÷æ-ìà eøîàå§¨«§º¤¦§¥´¦À§¥³¤Æ¥´Ÿ¤½¥¤¬Ÿ¥−©
:àáñå ììBæ eðì÷a§Ÿ¥®¥−§Ÿ¥«

(àë)òøä zøòáe úîå íéðáàá Bøéò éLðà-ìk eäîâøeÂ§¨ªÂ¨©§¥̧¦³¨«£¨¦Æ¨¥½¦«©§¨¬¨¨−
ñ :eàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå Eaøwî¦¦§¤®§¨¦§¨¥−¦§§¬§¦¨«

i"yx£e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ Ï‡¯NÈŒÏÎÂ∑'ּומֹורה סֹורר ּבן ׁשהיה על נסקל 'ּפלֹוני ּדין: ּבבית הכרזה ׁשּצרי .מּכאן ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ß lel` 'e ipy mei ß

(áë)úéìúå úîeäå úåî-ètLî àèç Léàá äéäé-éëå§¦¦«§¤´§¦À¥²§¦§©¨−¤§¨®§¨¦¬¨
:õò-ìò BúàŸ−©¥«

i"yx£˙ÂÓŒËtLÓ ‡ËÁ LÈ‡· ‰È‰ÈŒÈÎÂ∑ׁשּיצא סֹוף אּמֹו, אֹו אביו עליו חסים ׁשאם מּגיד הּפרׁשּיֹות, סמיכּות ¿ƒƒ¿∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»∆ְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
וי רעה, ּדיןלתרּבּות ּבבית מיתה ויתחּיב עברֹות ıÚŒÏÚ.עבר B˙‡ ˙ÈÏ˙Â∑(מה הּנסקלין(סנהדרין ּכל אמרּו: רּבֹותינּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָֹ¿»ƒ»…«≈ְְִִֵַַָָָ

ּבסקילהנתלין, ה' והּמבר ּתלּוי", אלהים קללת "ּכי החיים.ׁשּנאמר: אור ְְְְְֱֱִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

(âë)íBia epøa÷z øBá÷-ék õòä-ìò Búìáð ïéìú-àì«Ÿ¨¦̧¦§¨¹©¨¥À¦«¨³¦§§¤¸Æ©´
Eúîãà-úà ànèú àìå éeìz íéäìà úìì÷-ék àeää©½¦«¦§©¬¡Ÿ¦−¨®§³Ÿ§©¥Æ¤©§¨´§½

éäìà äåäé øLàñ :äìçð Eì ïúð E £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
i"yx£ÈeÏz ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ŒÈk∑,ּבניו הם ויׂשראל ּדיֹוקנֹו, ּבדמּות עׂשּוי ׁשאדם הּוא, מל ׁשל לׁשניזלזּולֹו מׁשל ƒƒ¿«¡…ƒ»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ

'הּׂשר אֹומר: אֹותֹו הרֹואה ּכל ונתלה, ללסטּיּות נתּפס ואחד ׂשר נעׂשה אחד לזה, זה ּדֹומין ׁשהיּו ּתאֹומים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָאחים
ּכמֹו: וזלזּול, הקל לׁשֹון ׁשּבּמקרא, קללה ּכל ב)ּתלּוי'. נמרצת"והּוא(מ"א קללה ."קללני ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

d˙Èיט Ôe˜tÈÂ dn‡Â È‰e·‡ da Ôe„ÁÈÂ¿∆¡≈¬ƒ¿ƒ≈¿«¿»≈
:d¯˙‡ ÔÈc ˙Èa Ú¯˙ÏÂ dz¯˜ È·Ò Ì„˜Ï»√»»≈«¿≈¿ƒ¿«≈ƒ«¿≈

È¯Óeכ ÈËÒ ÔÈ„ ‡��a dz¯˜ È·ÒÏ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿¿»≈«¿≈¿»»≈»≈»≈
È·ÒÂ ¯Òa ÏÏÊ ‡�¯ÓÈÓÏ Ïa˜Ó È‰B˙ÈÏ≈ƒ¿««¿≈¿»»»≈¿«¿»≈

:¯ÓÁ¬«

eÓÈÂ˙כא ‡i�·‡a dz¯˜ È¯·b Ïk dpÓb¯ÈÂ¿ƒ¿¿À≈»«¿≈«¿≈¿«¿«»ƒ
Ï‡¯NÈ ÏÎÂ C�ÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»¿»ƒ¿»≈

:ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ¿¬

ÏË˜˙ÈÂכב ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ¯·‚· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈ƒ¿««ƒƒ¿¿ƒ¿¿≈
:‡·ÈÏˆ ÏÚ d˙È ·BÏˆ˙Â¿ƒ¿»≈«¿ƒ»

a˜Ó¯כג È¯‡ ‡·ÈÏˆ ÏÚ dzÏ·� ˙È·˙ ‡Ï»¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¬≈ƒ¿«
ÈÈ Ì„˜ ·Ác ÏÚ È¯‡ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa dp¯a˜zƒ¿¿ƒ≈¿»«¬≈«¿»√»¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÚ¯‡ ˙È ·‡Ò˙ ‡ÏÂ ·ÏËˆ‡ƒ¿¿«¿»¿»≈»«¿»ƒ¿»¡»»

:‡�ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÏB˜a.Bn‡ ÏB˜·e ÂÈ·‡ׁשהצר טעם ¿»ƒ¿ƒְֶַַַֻ
לֹומר הסּפיק ולא אביו ְְְְִִִִַַָֹלהזּכיר
,ּבסמּו ׁשאמר לאביו וחֹוזר ְְְְִֵֶַָָָּבקֹולֹו
ליֹולדיו ּומֹורה סֹורר ּבן ּכי הּכתּוב ְְִִֵֵֵֶַָָהעיר
ואּמֹו ּבאביו מֹורד היֹותֹו ּכן ְְְְֱִִֵֵֵָיסֹובבהּו

יׂשראל ּוכנסת הקב"ה ח"בׁשהם (זהר ְְִֵֵֶֶֶַָֹ

אֹומרֹופ"ה) ּדר על א'), ׁשמע(מׁשלי ְְְִֵֶֶַַ
,אּמ ּתֹורת ּתּטׁש ואל אבי מּוסר ְְִִִִֶַַַָּבני
ׁשבטם חֹוׂשכים ׁשּיֹולדיו לפי ְְְְִִִִֶָָּכי
הּטֹוב לעׂשֹות אֹותם ּומּניחים ְֲִִִֵֶַַַָמּבניהם
ּבהם ׁשּגם יסֹובב זה ּבעיניהם, ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוהּיׁשר

הּכתּוב ׁשעּור וזה LÈ‡Ïימרד, ‰È‰È Èk ְְִִֶַָֹƒƒ¿∆¿ƒ
הקב"ה ּבקֹול ׁשֹומע ׁשאינּנּו ּדע ְְֵֵֶֶַַוגֹו'
לא ׁשּיּסרּוהּו הגם ולזה יׂשראל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָֹּוכנסת

ּפ אליהם יקּבליׁשמע ׁשּלא מּלבד רּוׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַֹ
עֹוד הּמקֹום ּובין ׁשּבינֹו מעברֹות ֲֲֵֵֵֵֶַַָֹלחזר

אליהם: יׁשמע ׁשּלא ְֲִֵֶֶַֹלֹו

ÈÎÂ.'B‚Âכב) ‡ËÁ LÈ‡· ‰È‰Èּפרׁשה סמ ¿ƒƒ¿∆¿ƒ≈¿¿ַָָָָ
סדר מסלסל ׁשה' לפי לׁשלפניה, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָזֹו
עצמֹו על העירֹו ּבתחּלה האדם, ְְִִִִֵַַָָָָּתּקּון
תצא, ּכי ּפרׁשת ּברמז ׁשּפרׁשּתי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָּכמֹו
ׁשרמזנּו ּכמֹו הּבן על האב העיר ּכ ְְִֵֵֶַַַַַָָָָאחר
העיר וכאן וגֹו', סֹורר ּבן יהיה ּכי ְְְִִִֵֵֵֶַָָּבּפסּוק
עול, עֹוׂשי על עין לפקח הּדֹור חכמי ְְִִֵֵֶַַַַַַָֹעל

אֹומרֹו ËtLÓוהּוא ‡ËÁ LÈ‡· ‰È‰È Èk ְְƒƒ¿∆¿ƒ≈¿ƒ¿«
˙ÂÓחזר ולא ּבמרּדֹו עֹומד ונׁשאר »∆ְְְְְִִֵַַָֹ

אֹומרֹו והּוא ּבחטאֹו, ׁשּמת עד ְְְְְִֵֶֶַָּבתׁשּובה
,˙Óe‰Âהחכם על חסרֹונֹו ה' ותלה ¿»ְְֶֶַָָָָ
ıÚּכאֹומרֹו ÏÚ B˙‡ ˙ÈÏ˙Âהחכם זה ְְ¿»ƒ»…«≈ֶֶָָ

ה' ּכי ענׁשֹו, יּטל ׁשהּוא ּפרי עֹוׂשה ְְִִִֵֶֶָֹעץ
הּכאה עד ּולהֹוכיח ולחזר להֹוכיח ְְְֲִִִַַַַַָָָֹצּוהּו

ט"ז:) ּבפרׁשת(ערכין ׁשּכתבנּו ּוכמֹו ְְְֲִֶַַָָָָ
מאיׁש עינֹו העלים ּוכׁשהּוא ְְֱִִִֵֵֶֶקדֹוׁשים,

ּבֹו: מתחּיב ׁשּמת עד ְִֵֵֶֶַַזה

B¯ÓB‡Â.'B‚Â ÔÈÏ˙ ‡Ïלהמֹון לצּוֹות ּבא ¿¿…»ƒ¿ְֲַַָ
החכם, אחר יהרהרּו ׁשּלא ְְֲֶֶַַַָָָֹעם

אֹומרם ּדר פ"ג)על ראית(תנדב"א אם ְִִֶֶַָָָ
אל ּבּיֹום עברה ׁשעבר חכם ְֲִֵֶַַַַָָָָּתלמיד
עׂשה ׁשּמא ּבּלילה אחריו ְְְֲֵֶַַַַָָָָָּתהרהר
עׂשה ּבוּדאי והעמידּוה ְְְֱִֶַַָָָָּתׁשּובה

אֹומרֹו והּוא �·B˙Ïּתׁשּובה, ÔÈÏ˙ ‡Ï ְְְָ…»ƒƒ¿»
ּתהרהר לא נבלה ּכן ּגם יּקרא החטא ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָֹּכי
אחת לינה זמן ׁשהּוא ּבּלילה ְְֲִֶַַַַַַָָָאחריו

חכם, ּתלמיד ׁשהּוא העץ ˜·B¯על Èk ְִֵֶַַָָָƒ»
ep¯a˜zּבּיֹום העץ מעל חטא לאֹותֹו ƒ¿¿∆ְְֵֵֵַַָ

והּטעם עצמֹו, ‡ÌÈ‰Ïההּוא ˙ÏÏ˜ Èk ְְַַַַַƒƒ¿«¡…ƒ
ׁשם מחּלל אּתה ּכן עֹוׂשה אינ ְְִֵֵֵֵֶֶַַָׁשאם

ּבכבֹודֹוׁש נֹוגע אּתה ּוכאּלּו מים ְְִִִֵַַַָָ
:ְִַָיתּבר

¯Ó‚Âאמר,E˙Ó„‡ ˙‡ ‡nË˙ ‡ÏÂ ¿»«ֶֹ¿…¿«≈∆«¿»¿
ז"ל אֹומר' ּדר על (ׁשּבתיתּבאר ְְִֵֶֶַַָָָ
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áë(à)éçà øBL-úà äàøú-àìíéçcð BéN-úà Bà E «Ÿ¦§¤Á¤¸¨¦¹³¤¥Æ¦¨¦½
éçàì íáéLz áLä íäî zîlòúäå:E §¦§©©§¨−¥¤®¨¥¬§¦¥−§¨¦«

i"yx£zÓlÚ˙‰Â∑רֹואהּו אינֹו ּכאּלּו עין zÓlÚ˙‰Â.ּכֹובׁש ‰‡¯˙Œ‡Ï∑אֹותֹו ּתראה זהּולא מּמּנּו, ׁשּתתעּלם ¿ƒ¿««¿»ְִִֵֵֵַ…ƒ¿∆¿ƒ¿««¿»ְְִִִֵֶֶֶֶַֹ
ל)ּפׁשּוטֹו. ׁשאּתה(ב"מ ּפעמים אמרּו: וכּו'ורּבֹותינּו החיים.מתעּלם אור ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

(á)éçà áBø÷ àì-íàåéìà EBzôñàå Bzòãé àìå E §¦¸Ÿ¨¬¨¦²¥¤−§´Ÿ§©§®©«£©§Æ
éçà Løc ãò Enò äéäå Eúéa CBz-ìàBúáLäå Búà E ¤´¥¤½§¨¨´¦§À©´§³¨¦̧ÆŸ½©«£¥«Ÿ−

:Bì«
i"yx£EÈÁ‡ L¯c „Ú∑(כז דרׁשהּו(ב"מ אּלא ׁשּידרׁשהּו? קדם לֹו ׁשּיּתנהּו ּבלבב ּתעלה רּמאיוכי יהא B˙·L‰Â.ׁשּלא «¿…»ƒְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ«¬≈…
BÏ∑יעׂשה ואֹוכל, ׁשעֹוׂשה ּדבר ּכל אמרּו: מּכאן מּמּנּו. ותתּבעם ּדמיו ּכדי ּבבית יאכל ׁשּלא הׁשבה, ּבֹו ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹׁשּתהא

ואֹוכל, עֹוׂשה וׁשאינֹו .יּמכרויאכל, ְְְִֵֵֵֶֶַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(284 'nr ck zegiy ihewl)

ידעּתֹו ולא אליָך אחיָך קרֹוב לא ב)ואם אם(כב, אפילּו הּנה ּכדבעי, מתנהג ׁשאינֹו רּוחנית, אבדה ליהּודי ׁשּנאבד ׁשרֹואה מי ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ׁשּיתּקן ּכלֹומר, אבדתֹו, את וידרׁש ׁשּיבֹוא עד לֹו לעזר יׁש אּלא זֹו, מאבדה להתעּלם אסּור - מּכירֹו ואינֹו מּמּנּו רחֹוק זה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹיהּודי

מעֹולם. ראּו ׁשּלא ליהּודי אפילּו יׂשראל, אהבת על הּנפׁש את למסר ׁשּיׁש טֹוב, ׁשם הּבעל ּתֹורת ּדרְך ועל הנהגתֹו. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹאת

(â)äNòz ïëå BúìîNì äNòz ïëå Bøîçì äNòz ïëå§¥¯©«£¤´©«£ŸÀ§¥´©«£¤»§¦§¨¼§¥̧©«£¤¹
éçà úãáà-ìëìàì dúàöîe epnî ãáàz-øLà E §¨£¥©¬¨¦²£¤Ÿ©¬¦¤−§¨¨®¬Ÿ

ñ :ílòúäì ìëeú©−§¦§©¥«
i"yx£ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï∑אֹותֹו רֹואה אינ ּכאּלּו עינ החיים.לכּבׁש אור …«¿ƒ¿«≈ְְְְִִֵֵֶֹ

‡d¯nא ˙È B‡ CeÁ‡„ ‡¯Bz ˙È ÈÊÁ˙ ‡Ï»∆¡≈»»¿»»ƒ¿≈
Ôep·È˙˙ ‡·˙‡ ÔB‰pÓ L·k˙˙Â ÔÚËc¿»»¿ƒ¿¿≈ƒ¿»»»¿≈ƒ

:CeÁ‡Ï¿»

dÏב zÚ„È ‡ÏÂ C˙ÂÏ CeÁ‡ ·¯˜ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»»≈¬¿»»¿»¿««¿≈
Úa˙Èc „Ú CnÚ È‰ÈÂ C˙È· B‚Ï dpL�Î˙Â¿«¿¿ƒ≈¿≈»ƒ≈ƒ»«¿ƒ¿«

:dÏ dp·È˙˙Â d˙È CeÁ‡¬»≈¿»≈ƒ≈≈

ÔÎÂג d˙eÒÎÏ „aÚz ÔÎÂ d¯ÓÁÏ „aÚz ÔÎÂ¿≈«¿≈«¬»≈¿≈«¿≈ƒ¿≈¿≈
dpÓ „·È˙ Èc CeÁ‡ ˙„·‡ ÏÎÏ „aÚz«¿≈¿»¬≈«¬ƒ≈«ƒ≈

:‰‡qk˙‡Ï eL¯ CÏ ˙ÈÏ dpÁkL˙Â¿«¿¿ƒ«≈»¿¿ƒ¿«»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

עלקי"ט:) אּלא ירּוׁשלים חרבה ְְִֶַַָָָָֹלא
חכמים ּתלמידי ּבּה מבּזים ְְֲִִִֵֶַַָָָׁשהיּו

ט"ז)ׁשּנאמר ל"ו מלעיבים(דה"ב וּיהיּו ְְֱִִִֶֶַַַ
ּבבּזּוי יסֹובבּו ׁשּלא ה' צּוה ולזה ְְְְְִִֶֶָָֹוגֹו',
ּגֹויים ּבביאת הארץ טמאת חכם ְְְִִִֶַַַָָָָֻּתלמיד

ויטּמאּוה: ה' ְְֲִַַַָּבנחלת
Ï.'B‚Â‡א) ¯BL ˙‡ זֹו˙¯‡‰ ּפרׁשה …ƒ¿∆∆¿ָָָ

חּיּוב ּבפרטּות לרמז ְְִִִָָָֹּבאה
צּדיקי חי אל ּבני ׁשּצריכין ְְִִִֵֵֵֵֶַַַהּתֹוכחֹות
אּלה והן ה', לעם לעׂשֹות ְְֲֵֵֶַַָעֹולם
אחים, מעלתם לצד יּקראּו ְְֲִִִִַַַַָָָצּדיקים
הּוא זה ׁשּכּנּוי ׁשהעירֹותי ְֲִִִֶֶֶּכמֹו
ּכּנּויים ׁשּבכל מעּלה הּיֹותר ְְְִִֵֵֶַַָָָֻמדרגה

עם, יחידי ּבהם יתּכּנּו (ׁשמֹותאׁשר ְְְֲִִֵֶֶַָָ

נ"ב) תראהרּבה ּכי ה' צּוה ואֹותם ְְִִִֶַָָָ
ׁשּנמׁשלּו אדם ּבני הם אּלה ׁשֹור ְְְִֵֵֵֶֶֶָָאת
ולזה קדׁשים צאן והם ְְְִִֵֵֶָָָֹּכבהמֹות

וׂשה, ׁשֹור הקב"ה,‡EÈÁקראם ׁשהּוא ְְֶָָ»ƒֶ
מי אל להעיר זה ׁשם לֹו ְְִִִֵֵֶֶָויחס
הּצּדיקים ׁשהם מצּוה הּוא ְְִִִֵֶֶַַַָמּקדֹוׁשיו

ׁשּכתבנּו: ְְֶַָּכמֹו

B¯ÓB‡ÂÌÈÁc�אֹומרֹו ּדר ד')על (לעיל ¿¿ƒ»ƒְְֵֶֶַ

וגֹו' להם והׁשּתחוית ְְְְְֲִִֵֶַַָָָונּדחּת
ה' ויצו נּדח, יּקרא ה' ּפי ִִִִֵֵֶַָָָׁשהעֹובר
הּוא לאחיו יׁשיבם אּלא יתעּלם ְְְְִִִֵֵֶַַָָלבל
ּתׁשיבם, הׁשב לֹומר וכפל עֹולם, ְְֱִֵֵֵַַָָָֹאלהי
הּטֹוב לדר יׁשיבם מּתחּלה ּכי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָנתּכּון
ׁשּבּׁשמים, אביהם אל יתקרבּו ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָּובזה

:לאחי ּתׁשיבם אֹומרֹו ְְְְִִֵָוהּוא
B¯ÓB‡Â.'B‚Â EÈÁ‡ ·B¯˜ ‡Ï Ì‡Âּבזה ¿¿¿ƒ…»»ƒ¿ֶָ

זמן על מדּבר הּוא ּכי ְְִִֵֵַַָהעיר
אֹומרֹו ּכדר קרֹוב לא ּכי האחרֹון ְְֲִֶֶַָָָֹּגלּות

כ"ד) קרֹוב,(ּבּמדּבר ולא לֹואׁשרּנּו עֹוד ְְֲִֶַָָֹֻ
יֹודע ואין הּקץ ׁשּנסּתם ידעּתֹו ְְְְְִֵֵֵֶַַַָֹולא
הרחקת יסֹובב וזה הּפלאֹות, קץ ְְְְֵֵֶַַַַָָָמתי
ּכאׁשר רגל ּונטּויי מהאמּונה ְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָהּלבבֹות
ּכל עם הּללּו, ּבּדֹורֹות רֹואֹות ִֵֵַַָָעינינּו

ה' יצו E˙Èaזה CBz Ï‡ BzÙÒ‡Âזה ְֶַ«¬«¿∆≈∆ֶ
חּיים ארחֹות וילּמדהּו הּמדרׁש ְְְִִִֵֵַַַָָּבית
ארח מּני יּטה לבל אֹור יׁשּכן ְְְִִִִֶֶֶַַֹֹודר
ּוטענֹות ּבמחׁשבֹות אֹויבֹו ימצאהּו ְְְְְְְִֵַָָֹולא
וזה ּתּצילהּו, ּתֹורה אֹור ּכי ְְִִֵֶַָּכֹוזבֹות

והּוא וידרׁשהּו, ה' ׁשּיתרּצה עד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַיהיה
B˙·L‰Âאֹומרֹו ,B˙‡ EÈÁ‡ L¯c „Ú ְ«¿»ƒ…«¬≈…

BÏּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה ְֲִֵֶַַָָָּפרּוׁש
אֹובד: מּני מׁשיבֹו ְִִִֵהּוא

B‡עם להׁשּתּדל החכם ׁשּצרי ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָירצה
והּמּוסר הּתֹורה ּבכח יׂשראל ְְְְִֵֵַַַָָָֹּבני
ואז נׁשמתֹו ה' ׁשּידרׁש ּפקּדה יֹום ְְְְִִֶַָָָֻעד
לֹומר ודקּדק האלהים, אל ּתׁשּוב ְְֱִִֵֶַַָָָֹהרּוח

BÏ B˙·L‰Âלא קרסּליו ימעדּו ׁשאם «¬≈…ְְֲִִֶַָֹֻ
ותל האלהים אל הּנפׁש ְֱִֵֵֶֶֶַָָֹּתׁשּוב

ֲַָלחרפֹות:
B¯ÓB‡Â.‰NÚzג) ÔÎÂׁשּיׁש לפי ¿¿¿≈«¬∆ְִֵֶ

הא' ּדברים, ג' האדם ְְְִֶָָָָָָּבאמצעּות
ׁשּבאדם, הרּוחני חלק ב' הּגּוף, ְִֵֶֶַַַָָָָָָהרּכבת
א' לכל המארסת הּתֹורה חלק ְְֵֶֶֶַַָָֹג'

אמר הּגּוף הרּכבת ּכנגד Ôkמּיׂשראל, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ≈
,B¯BÓÁÏ ‰NÚzהרּוחני חלק ּכנגד «¬∆«¬ְִֵֶֶֶָָ

B˙ÏÓNÏאמר ‰NÚz Ôkזֹו ּבחינה ּכי ַָ≈«¬∆¿ƒ¿»ְִִָ
ׁשּבת ּבמּס' ּכאֹומרם ׂשמלה ְְְְִִֵֶַַָָָָּתּקרא

מלכּות,(קנ"ב:) ּבגדי ׁשחּלק למל ְְְִִֵֵֶֶֶַָָמׁשל
אמר הּתֹורה חלק NÚz‰ּוכנגד ÔÎÂ ְֵֶֶֶַַָָ¿≈«¬∆

`vzÎik zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy

(ã)éçà øBîç-úà äàøú-àìCøca íéìôð BøBL Bà E «Ÿ¦§¤Á¤£¸¨¦¹³Æ«Ÿ§¦´©¤½¤
ñ :Bnò íé÷z í÷ä íäî zîlòúäå§¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬¨¦−¦«

i"yx£ÌÈ˜z Ì˜‰∑(לב מעליו(ב"מ ׁשּנפל מּׂשאֹו להטעין טעינה, ואמר:∑BnÚ.זֹו לֹו ויׁשב הל אם אבל ּבעליו, עם »≈»ƒְְְִִֵֶַַַָָָָָƒְְְֲִִַַַָָָָָָ
ּפטּור טען", לטעֹון רצית אם מצוה, ועלי החיים.'הֹואיל אור ְְְְִִִִִֶָָָָָֹ

(ä)úìîN øáb Laìé-àìå äMà-ìò øáâ-éìë äéäé-àìŸ¦«§¤³§¦¤̧¤Æ©¦½̈§«Ÿ¦§©¬¤−¤¦§©´
éäìà äåäé úáòBú ék äMàô :älà äNò-ìk E ¦¨®¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¬Ÿ¥¥«¤

i"yx£‰M‡ŒÏÚ ¯·‚ŒÈÏÎ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑(פ"א נזיר לׁשם(ספרי. אּלא זֹו ׁשאין האנׁשים, ּבין ׁשּתל ּכדי לאיׁש, ּדֹומה ׁשּתהא …ƒ¿∆¿ƒ∆∆«ƒ»ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
‡M‰.נאּוף ˙ÏÓN ¯·b LaÏÈŒ‡ÏÂ∑.הּנׁשים ּבין ליׁשב ׁשלליל וׂשער הערוה ׂשער יׂשיר ׁשּלא אחר: ּדבר ִ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿«ƒ»ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

הּׁשחי ˙ÚB·˙.ּבית Èk∑אס ּתֹועבהלא לידי הּמביא לבּוׁש אּלא ּתֹורה .רה ִֵֶַƒ¬«ְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

(å)øBtö-ï÷ àøwé ék|éðôìõò-ìëa Cøca E|Bà ¦´¦¨¥´©¦´§¨¤¿©¤¹¤§¨¥´´
-ìò úöáø íàäå íéöéá Bà íéçøôà õøàä-ìò©¨À̈¤¤§Ÿ¦Æ´¥¦½§¨¥³Ÿ¤̧¤Æ©
:íéðaä-ìò íàä çwú-àì íéöéaä-ìò Bà íéçøôàä̈«¤§Ÿ¦½−©©¥¦®«Ÿ¦©¬¨¥−©©¨¦«

i"yx£‡¯wÈ Èk∑לּמזּמן ‰‡Ì.ּפרט Áw˙Œ‡Ï∑(קמ ּבניהּבעֹודּה(חולין .על ƒƒ»≈ְְַָָֻ…ƒ«»≈ְֶַָָָ

(æ)ïòîì Cì-çwz íéðaä-úàå íàä-úà çlLz çlL©¥³©§©©Æ¤¨¥½§¤©¨¦−¦©¨®§©̧©Æ
ñ :íéîé zëøàäå Cì áèéé¦´©½̈§©«£©§¨−¨¦«

i"yx£ÚÓÏ'B‚Â CÏ ·ËÈÈ Ô∑(קמב והארכּת(שם ל ייטב "למען ּתֹורה: אמרה ּכיס, חסרֹון ּבּה ׁשאין קּלה מצוה אם ¿««ƒ«»¿ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
חמּורֹות מצוֹות ׁשל ׂשכרן למּתן וחמר קל .ימים", ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ

ß lel` 'f iyily mei ß

(ç)íéNú-àìå Ebâì ä÷òî úéNòå Lãç úéa äðáú ék¦³¦§¤Æ©´¦¨½̈§¨¦¬¨©«£¤−§©¤®§«Ÿ¨¦³
:epnî ìôpä ìté-ék Eúéáa íéîc̈¦Æ§¥¤½¦«¦¬Ÿ©Ÿ¥−¦¤«

i"yx£L„Á ˙Èa ‰�·˙ Èk∑ׁשּמצוה מעקה, מצות ּותקּים חדׁש ּבית לבנֹות סֹופ הּקן, ׁשּלּוח מצות קּימּת אם ƒƒ¿∆«ƒ»»ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
הּללּו ּפרׁשּיֹות נסמכּו לכ נאים, ולבגדים וׂשדה לכרם ותּגיע מצוה, ואּונקלֹוס∑ÚÓ˜‰.ּגֹוררת לּגג, סביב ּגדר ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ«¬∆ְְְִֵַַָָ

ּׁשּבתֹוכֹו מה ׁשּמׁשּמר ּתיק ּכגֹון 'ּתיקא', ‰ÏÙp.ּתרּגם: ÏtÈŒÈk∑,ליּפל זה ּתתּגלּגלראּוי לא כן ּפי על ואף ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָƒƒ…«…≈ְְְִִִֵֵֶַַַָֹֹ
חּיב ידי על וחֹוב זּכאי, ידי על זכּות ׁשּמגלּגלין ,יד על .מיתתֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(37 'nr `k .210 'nr hi zegiy ihewl)

חדׁש ּבית תבנה ח)ּכי ּבית(כב, ׁשּקנה ּבמי ּגם הּוא מעקה חּיּוב הרי לׁשאל, זֹויׁשןיׁש – ּביתֹו ּדהּנה לֹומר, ויׁש מעקה. ּבלי ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ּבמציאת להתעּסק ּומתחיל צּוארֹו על רחים לֹוקח אדם ּכאׁשר נּׂשּואין, חּיי התחלת אפֹוא, מׁשמעּותּה, חדׁש ּבית ּובנּית ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָאׁשּתֹו,

ּבית הּכתּוב נקט לכן ּבמעׂשה. והן ּבדּבּור הן ּבמחׁשבה הן חדׁשים, ּובסייגים ּבהגּבלֹות הינּו ּבמעקה, צרְך יׁש זה ּבמּצב ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּפרנסה.

¯ÔÓד d¯B˙ B‡ CeÁ‡„ ‡¯ÓÁ ˙È ÈÊÁ˙ ‡Ï»∆¡≈»¬»»¿»≈»»
:dnÚ ÌÈ˜˙ ‡Ó˜‡ ÔB‰pÓ L·k˙˙Â ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿¬»»¿ƒƒ≈

ÏÂ‡ה ‡˙z‡ ÏÚ ¯·‚c ÔÈÊ Ôew˙ È‰È ‡Ï»¿≈ƒ≈ƒ¿««ƒ¿»¿»
ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡ ‡˙z‡ È�ew˙a ¯·b Ôw˙È¿««¿«¿ƒ≈ƒ¿»¬≈¿»»√»¿»

:ÔÈl‡ „·Ú Ïk C‰Ï‡¡»»»»≈ƒ≈

ÏÎaו ‡Á¯‡a CÓ„˜ ‡¯tˆ„ ‡p˜ Ú¯ÚÈ È‡≈¿»«ƒ»¿ƒ¿»√»»¿»¿»¿»
‡Ó‡Â ÔÈÚ· B‡ ÔÈÁ¯Ù‡ ‡Ú¯‡ ÏÚ B‡ ÔÏÈ‡ƒ»««¿»∆¿…ƒ≈ƒ¿ƒ»
·q˙ ‡Ï ÔÈÚa ÏÚ B‡ ÔÈÁ¯Ù‡ ÏÚ ‡Ú·¿̄≈»«∆¿…ƒ«≈ƒ»ƒ«

:‡i�a ÏÚ ‡n‡ƒ»«¿«»

CÏז ·qz ‡i�a ˙ÈÂ ‡n‡ ˙È ÁlL˙ ‡ÁlL«»»¿««»ƒ»¿»¿«»ƒ«»
:ÔÈÓBÈ CÈ¯B˙Â CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a¿ƒ¿≈«»¿ƒƒ

Èz˜‡ח „aÚ˙Â ‡z„Á ‡˙Èa È�·˙ È¯‡¬≈ƒ¿≈≈»«¿»¿«¿≈¿»»
C˙È·a ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ÈeL˙ ‡ÏÂ C¯b‡Ï¿ƒ¿»¿»¿«ƒ«ƒƒ¿¿≈»

:dpÓ ÏÙ�c ÏtÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿»≈ƒ≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

,EÈÁ‡ ˙„·‡ ÏÎÏאבדה הּכתּוב ּוקראה ¿»¬≈«»ƒְֲֵַָָָָ
רׁשּב"י ׁשרמז ב':)ּכמֹו מׁשל(קּדּוׁשין ְְִִִֶַַָָָ

על מחּזר מי אבדה לֹו ׁשּנאבדה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָלמי
זה לאיׁש העֹולה חלק ּכי וכּו', ְְִִִֵֶֶֶָמי

ׁשאין ּכיון מהעֹולם אבּוד הּוא ִֵֵֵֵֶָָָָהּנה
ּבדברי ּכאמּור להּׂשיגֹו יכֹול ְְְִִֵַָָָָזּולתֹו
הׁשבתֹו ּובאמצעּות ְְְֲִֶַָָָָֻהמקּבלים,
אֹותּה: מֹוצא הּוא הּנה ְִִֵֵָָּבתׁשּובה

‡Ó‡ÂEÈÁ¯ד) ¯BÓÁ ˙‡ ‰‡¯˙ ‡Ï „BÚ ¿»«…ƒ¿∆∆¬»ƒ

.'B‚Âהּצּדיק יאמר ׁשּלא ּבזה נתּכּון ¿ְִִֵֶֶַַַַָֹֹ
ׁשּנּדח איׁש על אּלא נצטּוה ְִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
אם אבל ּבהׁשב יׁשנֹו אבל ְְֲֲֲִֵֵֶַָָָּבעברֹות



לז `vzÎik zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy

(ã)éçà øBîç-úà äàøú-àìCøca íéìôð BøBL Bà E «Ÿ¦§¤Á¤£¸¨¦¹³Æ«Ÿ§¦´©¤½¤
ñ :Bnò íé÷z í÷ä íäî zîlòúäå§¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬¨¦−¦«

i"yx£ÌÈ˜z Ì˜‰∑(לב מעליו(ב"מ ׁשּנפל מּׂשאֹו להטעין טעינה, ואמר:∑BnÚ.זֹו לֹו ויׁשב הל אם אבל ּבעליו, עם »≈»ƒְְְִִֵֶַַַָָָָָƒְְְֲִִַַַָָָָָָ
ּפטּור טען", לטעֹון רצית אם מצוה, ועלי החיים.'הֹואיל אור ְְְְִִִִִֶָָָָָֹ

(ä)úìîN øáb Laìé-àìå äMà-ìò øáâ-éìë äéäé-àìŸ¦«§¤³§¦¤̧¤Æ©¦½̈§«Ÿ¦§©¬¤−¤¦§©´
éäìà äåäé úáòBú ék äMàô :älà äNò-ìk E ¦¨®¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¬Ÿ¥¥«¤

i"yx£‰M‡ŒÏÚ ¯·‚ŒÈÏÎ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑(פ"א נזיר לׁשם(ספרי. אּלא זֹו ׁשאין האנׁשים, ּבין ׁשּתל ּכדי לאיׁש, ּדֹומה ׁשּתהא …ƒ¿∆¿ƒ∆∆«ƒ»ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
‡M‰.נאּוף ˙ÏÓN ¯·b LaÏÈŒ‡ÏÂ∑.הּנׁשים ּבין ליׁשב ׁשלליל וׂשער הערוה ׂשער יׂשיר ׁשּלא אחר: ּדבר ִ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿«ƒ»ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

הּׁשחי ˙ÚB·˙.ּבית Èk∑אס ּתֹועבהלא לידי הּמביא לבּוׁש אּלא ּתֹורה .רה ִֵֶַƒ¬«ְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

(å)øBtö-ï÷ àøwé ék|éðôìõò-ìëa Cøca E|Bà ¦´¦¨¥´©¦´§¨¤¿©¤¹¤§¨¥´´
-ìò úöáø íàäå íéöéá Bà íéçøôà õøàä-ìò©¨À̈¤¤§Ÿ¦Æ´¥¦½§¨¥³Ÿ¤̧¤Æ©
:íéðaä-ìò íàä çwú-àì íéöéaä-ìò Bà íéçøôàä̈«¤§Ÿ¦½−©©¥¦®«Ÿ¦©¬¨¥−©©¨¦«

i"yx£‡¯wÈ Èk∑לּמזּמן ‰‡Ì.ּפרט Áw˙Œ‡Ï∑(קמ ּבניהּבעֹודּה(חולין .על ƒƒ»≈ְְַָָֻ…ƒ«»≈ְֶַָָָ

(æ)ïòîì Cì-çwz íéðaä-úàå íàä-úà çlLz çlL©¥³©§©©Æ¤¨¥½§¤©¨¦−¦©¨®§©̧©Æ
ñ :íéîé zëøàäå Cì áèéé¦´©½̈§©«£©§¨−¨¦«

i"yx£ÚÓÏ'B‚Â CÏ ·ËÈÈ Ô∑(קמב והארכּת(שם ל ייטב "למען ּתֹורה: אמרה ּכיס, חסרֹון ּבּה ׁשאין קּלה מצוה אם ¿««ƒ«»¿ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
חמּורֹות מצוֹות ׁשל ׂשכרן למּתן וחמר קל .ימים", ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ

ß lel` 'f iyily mei ß

(ç)íéNú-àìå Ebâì ä÷òî úéNòå Lãç úéa äðáú ék¦³¦§¤Æ©´¦¨½̈§¨¦¬¨©«£¤−§©¤®§«Ÿ¨¦³
:epnî ìôpä ìté-ék Eúéáa íéîc̈¦Æ§¥¤½¦«¦¬Ÿ©Ÿ¥−¦¤«

i"yx£L„Á ˙Èa ‰�·˙ Èk∑ׁשּמצוה מעקה, מצות ּותקּים חדׁש ּבית לבנֹות סֹופ הּקן, ׁשּלּוח מצות קּימּת אם ƒƒ¿∆«ƒ»»ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
הּללּו ּפרׁשּיֹות נסמכּו לכ נאים, ולבגדים וׂשדה לכרם ותּגיע מצוה, ואּונקלֹוס∑ÚÓ˜‰.ּגֹוררת לּגג, סביב ּגדר ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ«¬∆ְְְִֵַַָָ

ּׁשּבתֹוכֹו מה ׁשּמׁשּמר ּתיק ּכגֹון 'ּתיקא', ‰ÏÙp.ּתרּגם: ÏtÈŒÈk∑,ליּפל זה ּתתּגלּגלראּוי לא כן ּפי על ואף ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָƒƒ…«…≈ְְְִִִֵֵֶַַַָֹֹ
חּיב ידי על וחֹוב זּכאי, ידי על זכּות ׁשּמגלּגלין ,יד על .מיתתֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(37 'nr `k .210 'nr hi zegiy ihewl)

חדׁש ּבית תבנה ח)ּכי ּבית(כב, ׁשּקנה ּבמי ּגם הּוא מעקה חּיּוב הרי לׁשאל, זֹויׁשןיׁש – ּביתֹו ּדהּנה לֹומר, ויׁש מעקה. ּבלי ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ּבמציאת להתעּסק ּומתחיל צּוארֹו על רחים לֹוקח אדם ּכאׁשר נּׂשּואין, חּיי התחלת אפֹוא, מׁשמעּותּה, חדׁש ּבית ּובנּית ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָאׁשּתֹו,

ּבית הּכתּוב נקט לכן ּבמעׂשה. והן ּבדּבּור הן ּבמחׁשבה הן חדׁשים, ּובסייגים ּבהגּבלֹות הינּו ּבמעקה, צרְך יׁש זה ּבמּצב ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּפרנסה.

¯ÔÓד d¯B˙ B‡ CeÁ‡„ ‡¯ÓÁ ˙È ÈÊÁ˙ ‡Ï»∆¡≈»¬»»¿»≈»»
:dnÚ ÌÈ˜˙ ‡Ó˜‡ ÔB‰pÓ L·k˙˙Â ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿¬»»¿ƒƒ≈

ÏÂ‡ה ‡˙z‡ ÏÚ ¯·‚c ÔÈÊ Ôew˙ È‰È ‡Ï»¿≈ƒ≈ƒ¿««ƒ¿»¿»
ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡ ‡˙z‡ È�ew˙a ¯·b Ôw˙È¿««¿«¿ƒ≈ƒ¿»¬≈¿»»√»¿»

:ÔÈl‡ „·Ú Ïk C‰Ï‡¡»»»»≈ƒ≈

ÏÎaו ‡Á¯‡a CÓ„˜ ‡¯tˆ„ ‡p˜ Ú¯ÚÈ È‡≈¿»«ƒ»¿ƒ¿»√»»¿»¿»¿»
‡Ó‡Â ÔÈÚ· B‡ ÔÈÁ¯Ù‡ ‡Ú¯‡ ÏÚ B‡ ÔÏÈ‡ƒ»««¿»∆¿…ƒ≈ƒ¿ƒ»
·q˙ ‡Ï ÔÈÚa ÏÚ B‡ ÔÈÁ¯Ù‡ ÏÚ ‡Ú·¿̄≈»«∆¿…ƒ«≈ƒ»ƒ«

:‡i�a ÏÚ ‡n‡ƒ»«¿«»

CÏז ·qz ‡i�a ˙ÈÂ ‡n‡ ˙È ÁlL˙ ‡ÁlL«»»¿««»ƒ»¿»¿«»ƒ«»
:ÔÈÓBÈ CÈ¯B˙Â CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a¿ƒ¿≈«»¿ƒƒ

Èz˜‡ח „aÚ˙Â ‡z„Á ‡˙Èa È�·˙ È¯‡¬≈ƒ¿≈≈»«¿»¿«¿≈¿»»
C˙È·a ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ÈeL˙ ‡ÏÂ C¯b‡Ï¿ƒ¿»¿»¿«ƒ«ƒƒ¿¿≈»

:dpÓ ÏÙ�c ÏtÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿»≈ƒ≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

,EÈÁ‡ ˙„·‡ ÏÎÏאבדה הּכתּוב ּוקראה ¿»¬≈«»ƒְֲֵַָָָָ
רׁשּב"י ׁשרמז ב':)ּכמֹו מׁשל(קּדּוׁשין ְְִִִֶַַָָָ

על מחּזר מי אבדה לֹו ׁשּנאבדה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָלמי
זה לאיׁש העֹולה חלק ּכי וכּו', ְְִִִֵֶֶֶָמי

ׁשאין ּכיון מהעֹולם אבּוד הּוא ִֵֵֵֵֶָָָָהּנה
ּבדברי ּכאמּור להּׂשיגֹו יכֹול ְְְִִֵַָָָָזּולתֹו
הׁשבתֹו ּובאמצעּות ְְְֲִֶַָָָָֻהמקּבלים,
אֹותּה: מֹוצא הּוא הּנה ְִִֵֵָָּבתׁשּובה

‡Ó‡ÂEÈÁ¯ד) ¯BÓÁ ˙‡ ‰‡¯˙ ‡Ï „BÚ ¿»«…ƒ¿∆∆¬»ƒ

.'B‚Âהּצּדיק יאמר ׁשּלא ּבזה נתּכּון ¿ְִִֵֶֶַַַַָֹֹ
ׁשּנּדח איׁש על אּלא נצטּוה ְִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
אם אבל ּבהׁשב יׁשנֹו אבל ְְֲֲֲִֵֵֶַָָָּבעברֹות



vzÎik`לח zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy

הענין ׁש"אין מקֹומֹות, ּבכּמה ׁשּמצינּו למה ּדגמא לנּו והרי חדׁש. ּבית ּבנּית ּבעת ּבעּקר ׁשּייְך רּוחנית ּבעבֹודה מעקה ׁשּכן ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻחדׁש,

ּפנימי). ּפרּוׁש ׁשּיׁש מכריח ּגּופא ּדתֹורה (נגלה הּתֹורה" ּבפנימּיּות ּדרׁשני אּלא אֹומר ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּנגלה

(è)òøfä äàìîä Lc÷z-ït íéàìk Eîøk òøæú-àì«Ÿ¦§©¬©§§−¦§¨®¦¤¦§©À©«§¥¨³©¤̧©Æ
ñ :íøkä úàeáúe òøæz øLà£¤´¦§½̈§©−©¨«¤

i"yx£ÌÈ‡Ïk∑)(פב חולין לט. ידקידושין ּבמּפלת וחרצן ּוׂשעֹורה הּנתעב∑Lc˜zŒÔt.חּטה ּדבר ּכל 'תסּתאב', ּכתרּגּומֹו: ƒ¿»ƒְְְְִֶַַָָָָֹ∆ƒ¿«ְְְְִִַַַָָָָָ
ּכמֹו: קדׁש, לׁשֹון ּבֹו נֹופל אּסּור, ּכגֹון לגנאי ּבין הקּדׁש, ּכגֹון לׁשבח ּבין האדם, סה)על ּכי(ישעיה ּבי ּתּגע "אל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

"קּדׁשּתי.‰‡ÏÓ‰∑מֹוסיף ׁשהּזרע ותֹוספת מּלּוי .זה ְִִַ«¿≈»ְִִֶֶֶֶֶַַ

(é)ñ :åcçé øîçáe-øBLa Løçú-àìŸ©«£¬§«©«£−Ÿ©§¨«
i"yx£¯BÓÁ·e ¯BLa L¯Á˙Œ‡Ï∑(נד קׁשּורים(ב"ק יחד להנהיגם הּדין והּוא ׁשּבעֹולם, מינים ׁשני לכל הּדין הּוא …«¬…¿«¬ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מּׂשא ׁשּום ּבהֹולכת .זּוגים ְִַַָָ

(àé):åcçé íézLôe øîö æðèòL Laìú àì³Ÿ¦§©Æ©«©§¥½¤¬¤¦§¦−©§¨«
i"yx£Ê�ËÚL∑:ּפרׁשּו ורּבֹותינּו ערּוב, ונּוזלׁשֹון טוּוי .ׁשּוע, ««¿≈ְְְְֵֵֵַַָ

(áé)øLà Eúeñk úBôðk òaøà-ìò Cl-äNòz íéìãb§¦¦−©«£¤¨®©©§©²©§¬§«§−£¤¬
ñ :da-äqëz§©¤¨«

i"yx£ClŒ‰NÚz ÌÈÏ„b∑(ספרי ד. לכ(יבמות הּכלאים, מן הּכתּובאף סמכן . ¿ƒƒ«¬∆»ְְְִִִַַַַָָָָ

(âé):dàðNe äéìà àáe äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦−¦¨®¨¬¥¤−¨§¥¨«
i"yx£d‡�Ne ‰ÈÏ‡ ‡·e∑החיים.סֹופֹו אור »≈∆»¿≈»

˙zÒ‡·ט ‡ÓÏÈc ÔÈ·e¯Ú CÓ¯k Ú¯Ê˙ ‡Ï»ƒ¿««¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿»«
:‡Ó¯k ˙ÏÏÚÂ Ú¯Ê˙ Èc ‡Ú¯Ê ˙ÚÓcƒ¿««¿»ƒƒ¿««¬»««¿»

Ák„‡:י ‡¯ÓÁ·e ‡¯B˙· Èc¯˙ ‡Ï»ƒ¿≈¿»«¬»»«¬»

aÁÓ¯יא ÔzÎÂ ¯ÓÚ ‡Ê�ËÚL LaÏ˙ ‡Ï»ƒ¿«««¿≈»¬«¿ƒ»¿À«
:‡„Ák«¬»

ÈÙ�kיב Úa¯‡ ÏÚ CÏ „aÚz ÔÈ„tÒ¯k¿À¿¿ƒ«¿∆»««¿««¿≈
:d· ÈqÎ˙ Èc C˙eÒÎ¿»ƒ¿«≈«

dp�ÒÈÂ:יג d˙ÂÏ ÏeÚÈÂ ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¿≈¿»«¿ƒ¿ƒ«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הלנֹופלים להרׁשיע והרּבה ְְְְְְִִִַַַַָָנפל
כן לא מּמּנּו, ּתקוה ואבדה ְְְְִִֵֶָָָָֹּתקּומה?
וצרי ותתעּלם ּתראהּו לא אּלא ְְְְִִִֵֵֶַָָֹהּוא

לֹומר ּדקּדק עּמֹו, ּדוקאBnÚלהקים ְְִִִֵַָƒְַָ
לׁשּוב, ׁשרֹוצה ּבּדבר מסּיע הּוא ְִֵֶֶַַַָָָאם
חפץ ואינֹו נֹופל הּוא אם ְֲִֵֵֵָָאבל
ּבגדר נכנס ׁשּזה אּתה ּפטּור ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָּבהקמת

ּוכתיב ט')לץ ּפן(מׁשלי לץ ּתֹוכח אל ְְִִֵֵֵֶַַ
ְִֶָָיׂשנאּך:

Èk.'B‚Âיג) ‰M‡ LÈ‡ ÁwÈּתֹורה ּדּברה ƒƒ«ƒƒ»¿ְִָָ
אׁשר איׁש ּבני ּגם אדם ּבני ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָּכנגד
ּכי ּכאֹומרם הּתֹורה מן ּפניהם ְְְְִִִֵֶַָָחֹוזרים
על להׁשּתּדל ּׁשּצרי למה קצר ְְְִִֵֶַַַַָָָהּיֹום

הּכתּוב אמר ועליהם ÁwÈהּמחיה, Èk ְֲִֵֶַַַַָָָƒƒ«
‰M‡ LÈ‡,המארסה הּתֹורה e·‡זאת ƒƒ»ְַַָָָֹֹ»

‰ÈÏ‡ׁשל אֹורּה עליהם זרחה ׁשּכבר ≈∆»ְְֲֵֶֶֶָָָָ
הּלּוחֹות, וקּבלּו סיני ּבהר d‡�Neּתֹורה ְְְִִַַַָ¿≈»

עֹונתּה לּה לתת חפץ לּבם ׁשאין ִֵֵֵֵֶָָָָָָּפרּוׁש
אליו לדּבר מֹוכיח ּוכׁשּבא ְְְִִֵֵֶַַַָָָּבּמׁשּפט,

ּכי מׁשיב נעּורים אׁשת ּתמאס ְְִִִִֵֵֶָָָלּמה
צרי והּוא ּומפרנסת זנה הּתֹורה ְְְִֵֶֶַַָָָָאין
ּברכה סימן רֹואה אינֹו ּגם ְְְִִֵֶַַָָָלמחיה,
ּבּה יעסק ּכי הגם לּמּודּה ְֲֲִִֵֶַַָָָֹמאמצעּות
טֹובה, ּפרנסה ׁשערי לֹו נפּתחין ְְֲִִֵֵַַָָָָאין
ׁשרחקּוה האנׁשים ּכל ּכי רֹואה ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָואדרּבא
ּבּתיהם עּקר ּכל ּבּה חֹוׁשבים ְְִִֵֵֶָָָָָואינם

אֹומרֹו והּוא טּוב, ּכל dÏמלאים ÌNÂ ְְְִֵָ¿»»
,ÌÈ¯·c ˙ÏÈÏÚרע ׁשם עליה והֹוציא ¬ƒ…¿»ƒְִֵֶָָָ

ÈzÁ˜Ïּבאֹומרֹו ˙‡f‰ ‰M‡‰ ּפרּוׁש‡˙ ְְ∆»ƒ»«…»«¿ƒֵ
ׁשאֹומר אּלא ּבלּקּוחיה, ּכֹופר ְִֵֵֵֶֶֶֶָָׁשאינֹו
ּבתּולים לּה מצאתי ולא אליה ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹואקרב
יחנּו סביב עֹוסקיה ּכי חזק לׁשֹון ְְֲִִֵֶֶַָָֹּפרּוׁש
טרף, למצא אחרים ּדלתי על ְְְֲִִִֵֵֶֶַַֹֹלדּפק
הּנקרא ׁשהּוא הקב"ה ּכי הּכתּוב ְִִִֶַַַָָמֹודיע
יתּבעּו יׂשראל ּוכנסת הּנערה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָאבי
הּגדֹול, ּדין ּבית לפני ּתֹורה ׁשל ְְִִֵֵֶֶַָָָעלּבֹונּה

אֹומרֹו dn‡Â,והּוא ‰¯Úp‰ È·‡ Á˜ÏÂ ְְ¿»«¬ƒ««¬»¿ƒ»
חזק רמז הּנערה ּבתּולי את ְְֲִֵֶֶֶֶַַָֹוהֹוציאּו

ּבאמצעּותּה יּׂשגּו רמֹות והּׂשגֹות ְְְְֲִֶַַָָָָָֻועלּיה
הּׁשערה, ּכאֹומרֹו ּבב"ד עלּבֹונּה ְְְְְְְְִֶַָָָויתּבעּו

ּבּזהר ּׁשאמרּו מה פ')והּוא ּכי(ח"ג ְְִֶַַַָֹ
ּתֹורה, ׁשל עלּבֹונּה לתּבע הקב"ה ְְִִֶֶַָָָֹעתיד

ּבּמׁשנה פ"ו)ּוכאֹומרם להם(אבֹות אֹוי ְְְִֶַָָָָ
ּתֹורה: ׁשל מעלּבֹונּה ְְִֵֶֶַָָלּברּיֹות

‰p‰Âעלּבֹונה לתּבע העֹומד טענת ¿ƒ≈ְְֲִֵֶַַַָָֹ
ּכאֹומרֹו לפנינּו Ó‡Â¯ּכתּובה ְְְְֵָָ¿»«

Èz˙� Èza ˙‡ ÌÈ�˜f‰ Ï‡ ‰¯Úp‰ È·‡¬ƒ««¬»∆«¿≈ƒ∆ƒƒ»«ƒ
‰M‡Ï ‰f‰ LÈ‡Ïנתּתיה לא ּפרּוׁש »ƒ«∆¿ƒ»ְִֵַָֹ

עּמּה להתנהג אּלא זוּיֹות ּבקרן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָלעּגנּה
ּכסּותּה ׁשארּה יגרע לבל אּׁשה ְְְְְְִִִֵַַַָָָּבמנהג
ׁשלׁשת ׁשּמפרׁשים ּכמֹו ְְְְִֶֶָָָֹֹועֹונתּה,

הּזהר ּבס' ו')הּדברים ׁשּכּלם(ּתּקּונים ְְִִִֵֶַַַָָֹֻ
לּתֹורה, סּבתNÈÂ�‡‰צריכין רמז ּכאן ְִִַָ«ƒ¿»∆»ִַַָָ

ּבחינה מאֹותּה ׁשּבא מּמּנה ְְִִֵֶֶַַָָָָָָההרחקה
ההרחקה טעם ונֹותן ׂשנאה, ְְְְִִֵֵַַַַַָָָהּנקראת
והּוא וחזק, ּתקף ּבּה מצא ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶָָָֹֹֹמּפני

ÏÈÏÚ˙אֹומרֹו ÌN ‡e‰ ‰p‰Â,'וגֹו ְ¿ƒ≈»¬ƒ…ְ

`vzÎik zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy

(ãé)øîàå òø íL äéìò àöBäå íéøác úìéìò dì íNå§¨¬¨Æ£¦´Ÿ§¨¦½§¦¬¨¤−¨¥´¨®§¨©À
éúàöî-àìå äéìà áø÷àå ézç÷ì úàfä äMàä-úà¤¨«¦¨³©ŸÆ¨©½§¦¨«¤§©´¥¤½¨§«Ÿ¨¨¬¦

:íéìeúa dì̈−§¦«
i"yx£ÌÈ¯·c ˙ÏÈÏÚ dÏ ÌNÂ∑על עבר עברה: ּגֹוררת יט)עברה הרע(ויקרא לׁשֹון לידי לבא סֹופֹו תׂשנא", ."לא ¿»»¬ƒ…¿»ƒְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

˙‡f‰ ‰M‡‰Œ˙‡∑(ספרי),ּדבר אֹומר ׁשאין ּדיןמּכאן ּבעל ּבפני .אּלא ∆»ƒ»«…ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

(åè)äøòpä éìeúa-úà eàéöBäå dnàå äøòpä éáà ç÷ìå§¨©²£¦¬©©«£−̈§¦¨®§¦¹¤§¥¯©©«£¨²
:äøòMä øéòä éð÷æ-ìà¤¦§¥¬¨¦−©¨«§¨

i"yx£dn‡Â ‰¯Úp‰ È·‡∑(שם),הרעים ּגּדּולים ׁשּגּדלּו עליה:מי יתּבּזּו ¬ƒ««¬»¿ƒ»ְְִִִִִִֶֶַָָָָ

(æè)Léàì ézúð éza-úà íéð÷fä-ìà äøòpä éáà øîàå§¨©²£¦¬©©«£−̈¤©§¥¦®¤¦¦À¨©¹¦¨¦¬
:äàðNiå äMàì äfä©¤²§¦−̈©¦§¨¤«¨

i"yx£‰¯Úp‰ È·‡ ¯Ó‡Â∑(שם)לאּׁשה רׁשּות ׁשאין האיׁשמלּמד ּבפני .לדּבר ¿»«¬ƒ««¬»ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

(æé)éúàöî-àì øîàì íéøác úìéìò íN àeä-äpäå§¦¥¿¨Á£¦¸Ÿ§¨¦¹¥ÀŸ«Ÿ¨¨³¦
éðôì äìîOä eNøôe ézá éìeúa älàå íéìeúa Ezáì§¦§Æ§¦½§¥−¤§¥´¦¦®¨«§Æ©¦§½̈¦§¥−

:øéòä éð÷æ¦§¥¬¨¦«
i"yx£‰ÏÓO‰ eN¯Ùe∑(שם)ּכּׂשמלה הּדברים מחּורין מׁשל: זה .הרי »¿«ƒ¿»ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֻ

ÌeLיד dÏÚ ˜tÈÂ ÔÈlÓ ÈÙB˜Òz dÏ ÈeLÈÂƒ«ƒ««¿≈ƒƒ¿«≈¬«
˙ÈlÚÂ ˙È·Ò� ‡„‰ ‡˙z‡ ˙È ¯ÓÈÈÂ LÈaƒ¿≈«»ƒ¿»»»¿≈ƒ¿«ƒ

:ÔÈÏe˙a dÏ ˙ÈÁkL‡ ‡ÏÂ d˙ÂÏ¿»«¿»«¿»ƒ«¿ƒ

„zÓÏeÚ‡טו (È‰e·‡ ‡"�) ‡‰e·‡ ·qÈÂ¿ƒ«¬»¬ƒ¿∆¿»
È·Ò Ì„˜Ï ‡zÓÏeÚ ÈÏe˙a ˙È Ôe˜tÈÂ dn‡Â¿ƒ«¿«¿»¿≈∆¿»»√»»≈

:‡¯˙‡ ÔÈc ˙Èa Ú¯˙Ï ‡z¯«̃¿»ƒ¿«≈ƒ«¿»

Èz¯aטז ˙È ‡i·ÒÏ ‡zÓÏeÚ„ ‡‰e·‡ ¯ÓÈÈÂ¿≈«¬»¿∆¿»¿»«»»¿«ƒ
:dp�Òe ez�‡Ï ÔÈ„‰ ‡¯·‚Ï ˙È·‰È¿»ƒ¿«¿»»≈¿ƒ¿¿ƒ«

Ï‡יז ¯ÓÈÓÏ ÔÈlÓ ÈÙB˜Òz ÈeL ‡e‰ ‡‰Â¿»«ƒ«¿≈ƒƒ¿≈«»
Èz¯· ÈÏe˙a ÔÈl‡Â ÔÈÏe˙a Cz¯·Ï ˙ÈÁkL‡«¿»ƒƒ¿«»¿ƒ¿ƒ≈¿≈¿«ƒ

:‡z¯˜ È·Ò Ì„˜ ‡ÙÈLBL ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ»√»»≈«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּוא והּנה לֹומר איןּדקּדק ּכי להעיר ְְְִִִִֵֵֵַָ
הּׂשֹונא אּלא לֹו ּגרם ׁשּלא אמת, ֱֵֶֶֶֶַַָָֹזה

ּבקרּבֹו, Èzaהּׁשֹוכן ÈÏe˙a ‰l‡Â'וגֹו ְְִֵַ¿≈∆¿≈ƒƒְ
ּכּמה ּכׂשמלה ּברּורים הּדברים ְְְְְִִִַַָָָָוהיּו
ּדבר ּכל ׁשּתחּלת הּתֹורה, וחזק ְְֲִֶֶַַַָָָָֹמעלֹות
ּבׁשבילּה נברא, ּבּה ּכּלֹו העֹולם ְְִִִָָָָָָֻּכל
הּצפּונה טֹובה וכל מתקּים, ּובּה ְְְְִִֵַַָָָָָנברא,
והּטֹוב החּיים ואֹוצרֹות הּבא ְְְִַַַַָָָלעֹולם

ּבּה: ְִִָנקנים
¯Ó‡Âהאיׁש מׁשּפט יהיה זה ּכי הּכתּוב ¿»«ְְִִִִֶֶַַָָ

ראׁשֹונה ּדין, ּבית ּפי על ִִִֵַַָההּוא
ז"ל אֹומרם ּדר על אֹותֹו (ּברכֹותויּסרּו ְְְְִֶֶַָָ

עליוה'.) ּבאים ׁשּיּסּורין אדם רֹואה ִִִִֶֶָָָָָאם
מה על ּפרּוׁש ּתֹורה ּבבּטּול יתלה ְְְִִֵֶַַָוכּו'
האחרֹונים ונדחקּו הּתֹורה, ְְֲֲִִִֵֶַַָָּׁשּבּטל
ּבּטּול הלא ּבטענת זה ּדבר ְְֲֲִֵֶַַָָֹּבפרּוׁש
עד ּבֹו ּתלה לא ולּמה הּוא ּגדֹול ְַָָָָָָֹעֹון
לפי הּוא הּדבר ויּׁשּוב מצא, ְְִִֶַָָָָֹׁשּלא
הּתֹורה ּבעסק ּׁשּצרי למה ׁשיעּור ְְִִֵֵֶֶֶַַָָׁשאין

פ"ב)ּכאֹומרם חֹורין(אבֹות ּבן אּתה ואין ְְְִֵֶַָָָ
ּבעיני ׁשּיראה והגם מּמּנה, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלהּבטל
ּבאים יּסּורין ּכׁשּיראה ׁשעסק, ְְִִִִֶֶֶַָָָָָהאדם

לֹו ׁשראּוי ּכמֹו ּכי ידע עֹון ּבאין ְְִֵֵֶַָָָָעליו
ענׁשּוהּו: זה ועל עׂשה לא ְֲֲֶַַָָָֹלעׂשֹות

B¯ÓB‡Â.ÛÒÎ ‰‡Ó B˙‡ eL�ÚÂרמז ¿¿¿»¿…≈»∆∆ַָ
ּבכל לבר ׁשחּיב ּברכֹות ְְְְֵֵֶַָָָָָלמאה

ׁשּדרׁשּו ּכמֹו מ"ג:)יֹום, מאֹומרֹו(מנחֹות ְְְְֵֶָָ
אל ׁשֹואל אלהי ה' מה יׂשראל ְְֱִֵֵֶַַָָָֹועּתה
ּבבעל זה ּופסּוק מאה אּלא מה ְְִִֵֶֶַַָָָָּתקרי

ּבּגמ' ּכאֹומרם נאמר פכ"א)ּתׁשּובה (ב"ר ְְְְֱֶַַָָָ
ּדכתיב ּתׁשּובה אּלא ועּתה אין ְְְְִִֵֶַַָָָָועּתה
ׁשֹואל אלהי ה' מה יׂשראל ְְֱִֵֵֶַָָָֹועּתה
להׁשלימם: להׁשּתּדל ׁשחּיב ע"כ, ְְְְְִִֵֶַַַָָוגֹו'

B¯ÓB‡Â‰¯Úp‰ È·‡Ï e�˙�Âהם ׁשּכּלן ¿¿¿»¿«¬ƒ««¬»ֵֶָֻ
הּנערה, אבי ׁשהּוא לה' ְֲֲִֶַַַָָּברכֹות

Ïe˙a˙ואֹומרֹו ÏÚ Ú¯ ÌL ‡ÈˆB‰ Èk ְְƒƒ≈»«¿«
.Ï‡¯NÈּכללּות ׁשהיא הּׁשכינה ׁשהיא ƒ¿»≈ְְִִִֶֶַָָ

ׁשּכֹוללת העׂשירית מּדה והיא ְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָיׂשראל
ּפה ׁשּבעל ּתֹורה נקראת והיא ְְְִִֵֵֶֶַָָמאה

ואֹומרֹו חן, ליֹודעי ˙‰È‰ּכּידּוע BÏÂ ְְְְֵֵַַָ¿ƒ¿∆
ּבתלמּוד חּיּוב ׁשאין הגם ּפרּוׁש ְְְֲִֵֵֶַַוגֹו'
ּכזה אדם עּתים, קביעּות אּלא ְִִִֶֶָָָָָּתֹורה
לׁשקד צרי עליה רע ׁשם ְִִִֵֶֶַָָָֹׁשהֹוציא
לא הּלילה וכל הּיֹום ּכל ּדלתֹותיה ְְְֶַַַַַָָָָֹעל

מצינּו וכזה ימיו, ּכל לׁשּלחּה ְְְִֶַַָָָָָָיּוכל
ז"ללהם פכ"ה)לרּבֹותינּו ׁשאמרּו(ויק"ר ְְֵֶֶַָָ

ללמד רגיל היה אם ּתׁשּובה ְְִִִֶַַָָָָֹׁשּבעל
,הּדר זה על וכן ׁשנים ילמד אחד ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹּדף
אבל העברֹות מּׁשאר ּתׁשּובה ּבעל ְְְֲֲִֵֶַַָָָָוזה
ּכל מׁשּפטֹו הּתֹורה על רע ׁשם ְִִֵַַַָָָמֹוציא
אּמנּותֹו: ּתֹורתֹו יׁשב עּמּה ִֵֵָָָָָֻימיו

B¯ÓB‡Â.'B‚Â ¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ Ì‡Âּפרּוׁש ¿¿¿ƒ¡∆»»«»»¿ֵ
זה ׁשּלמד ּתֹורה ּכי ארע ִִֵֶֶַַָָאם

ׁשאין ּבּה ּובחן ּבתּולים,האיׁש לּה ְִִֵֶַָָָָ
צדֹוק ׁשּלמדּו מינּות ּתֹורת ְְִֶֶַָָָָׁשהיתה
והיא חזק ּבּה אין ּכזֹו ותֹורה ְְְִֵֶַָָָֹּוביתּוס
לרּמֹות ה' יצו ּכזֹו לתֹורה רע, ְְְִֵֶַַָָחלק
ּכאֹומרֹו ּולאּבדּה לסּקלּה אבן ְְְְְְֶֶַַָָָּבּה
ׁשּיצאּו הּדברים הנה הן ּכי הגם ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָומתה,
הּכּונה כן ּפי על אף הקב"ה ִִִֵַַַַָָמּפי

ז"ל אמרּו ּוכבר הּוא, כן (ּגּטיןלא ְְִִֵָָֹ

מיןמ"ה:) ׁשכתבֹו ּתֹורה ספר ְִֵֶֶַָָעל
וגֹו' לזנֹות נבלה עׂשתה ּכי ְְְְִִִֵָָָָָיּׂשרף,
רע חלק ּתּקרא זֹו ּכי הרע ְִִִֵֵֶַַַָָָּובערּת

ּבעּור: ְִִָוצרי
B¯ÓB‡Â'B‚Â ·ÎL LÈ‡ ‡ˆnÈ Èk „BÚיתּבאר ¿¿ƒƒ»≈ƒ…≈¿ְִֵָ



לט `vzÎik zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy

(ãé)øîàå òø íL äéìò àöBäå íéøác úìéìò dì íNå§¨¬¨Æ£¦´Ÿ§¨¦½§¦¬¨¤−¨¥´¨®§¨©À
éúàöî-àìå äéìà áø÷àå ézç÷ì úàfä äMàä-úà¤¨«¦¨³©ŸÆ¨©½§¦¨«¤§©´¥¤½¨§«Ÿ¨¨¬¦

:íéìeúa dì̈−§¦«
i"yx£ÌÈ¯·c ˙ÏÈÏÚ dÏ ÌNÂ∑על עבר עברה: ּגֹוררת יט)עברה הרע(ויקרא לׁשֹון לידי לבא סֹופֹו תׂשנא", ."לא ¿»»¬ƒ…¿»ƒְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

˙‡f‰ ‰M‡‰Œ˙‡∑(ספרי),ּדבר אֹומר ׁשאין ּדיןמּכאן ּבעל ּבפני .אּלא ∆»ƒ»«…ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

(åè)äøòpä éìeúa-úà eàéöBäå dnàå äøòpä éáà ç÷ìå§¨©²£¦¬©©«£−̈§¦¨®§¦¹¤§¥¯©©«£¨²
:äøòMä øéòä éð÷æ-ìà¤¦§¥¬¨¦−©¨«§¨

i"yx£dn‡Â ‰¯Úp‰ È·‡∑(שם),הרעים ּגּדּולים ׁשּגּדלּו עליה:מי יתּבּזּו ¬ƒ««¬»¿ƒ»ְְִִִִִִֶֶַָָָָ

(æè)Léàì ézúð éza-úà íéð÷fä-ìà äøòpä éáà øîàå§¨©²£¦¬©©«£−̈¤©§¥¦®¤¦¦À¨©¹¦¨¦¬
:äàðNiå äMàì äfä©¤²§¦−̈©¦§¨¤«¨

i"yx£‰¯Úp‰ È·‡ ¯Ó‡Â∑(שם)לאּׁשה רׁשּות ׁשאין האיׁשמלּמד ּבפני .לדּבר ¿»«¬ƒ««¬»ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

(æé)éúàöî-àì øîàì íéøác úìéìò íN àeä-äpäå§¦¥¿¨Á£¦¸Ÿ§¨¦¹¥ÀŸ«Ÿ¨¨³¦
éðôì äìîOä eNøôe ézá éìeúa älàå íéìeúa Ezáì§¦§Æ§¦½§¥−¤§¥´¦¦®¨«§Æ©¦§½̈¦§¥−

:øéòä éð÷æ¦§¥¬¨¦«
i"yx£‰ÏÓO‰ eN¯Ùe∑(שם)ּכּׂשמלה הּדברים מחּורין מׁשל: זה .הרי »¿«ƒ¿»ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֻ

ÌeLיד dÏÚ ˜tÈÂ ÔÈlÓ ÈÙB˜Òz dÏ ÈeLÈÂƒ«ƒ««¿≈ƒƒ¿«≈¬«
˙ÈlÚÂ ˙È·Ò� ‡„‰ ‡˙z‡ ˙È ¯ÓÈÈÂ LÈaƒ¿≈«»ƒ¿»»»¿≈ƒ¿«ƒ

:ÔÈÏe˙a dÏ ˙ÈÁkL‡ ‡ÏÂ d˙ÂÏ¿»«¿»«¿»ƒ«¿ƒ

„zÓÏeÚ‡טו (È‰e·‡ ‡"�) ‡‰e·‡ ·qÈÂ¿ƒ«¬»¬ƒ¿∆¿»
È·Ò Ì„˜Ï ‡zÓÏeÚ ÈÏe˙a ˙È Ôe˜tÈÂ dn‡Â¿ƒ«¿«¿»¿≈∆¿»»√»»≈

:‡¯˙‡ ÔÈc ˙Èa Ú¯˙Ï ‡z¯«̃¿»ƒ¿«≈ƒ«¿»

Èz¯aטז ˙È ‡i·ÒÏ ‡zÓÏeÚ„ ‡‰e·‡ ¯ÓÈÈÂ¿≈«¬»¿∆¿»¿»«»»¿«ƒ
:dp�Òe ez�‡Ï ÔÈ„‰ ‡¯·‚Ï ˙È·‰È¿»ƒ¿«¿»»≈¿ƒ¿¿ƒ«

Ï‡יז ¯ÓÈÓÏ ÔÈlÓ ÈÙB˜Òz ÈeL ‡e‰ ‡‰Â¿»«ƒ«¿≈ƒƒ¿≈«»
Èz¯· ÈÏe˙a ÔÈl‡Â ÔÈÏe˙a Cz¯·Ï ˙ÈÁkL‡«¿»ƒƒ¿«»¿ƒ¿ƒ≈¿≈¿«ƒ

:‡z¯˜ È·Ò Ì„˜ ‡ÙÈLBL ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ»√»»≈«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּוא והּנה לֹומר איןּדקּדק ּכי להעיר ְְְִִִִֵֵֵַָ
הּׂשֹונא אּלא לֹו ּגרם ׁשּלא אמת, ֱֵֶֶֶֶַַָָֹזה

ּבקרּבֹו, Èzaהּׁשֹוכן ÈÏe˙a ‰l‡Â'וגֹו ְְִֵַ¿≈∆¿≈ƒƒְ
ּכּמה ּכׂשמלה ּברּורים הּדברים ְְְְְִִִַַָָָָוהיּו
ּדבר ּכל ׁשּתחּלת הּתֹורה, וחזק ְְֲִֶֶַַַָָָָֹמעלֹות
ּבׁשבילּה נברא, ּבּה ּכּלֹו העֹולם ְְִִִָָָָָָֻּכל
הּצפּונה טֹובה וכל מתקּים, ּובּה ְְְְִִֵַַָָָָָנברא,
והּטֹוב החּיים ואֹוצרֹות הּבא ְְְִַַַַָָָלעֹולם

ּבּה: ְִִָנקנים
¯Ó‡Âהאיׁש מׁשּפט יהיה זה ּכי הּכתּוב ¿»«ְְִִִִֶֶַַָָ

ראׁשֹונה ּדין, ּבית ּפי על ִִִֵַַָההּוא
ז"ל אֹומרם ּדר על אֹותֹו (ּברכֹותויּסרּו ְְְְִֶֶַָָ

עליוה'.) ּבאים ׁשּיּסּורין אדם רֹואה ִִִִֶֶָָָָָאם
מה על ּפרּוׁש ּתֹורה ּבבּטּול יתלה ְְְִִֵֶַַָוכּו'
האחרֹונים ונדחקּו הּתֹורה, ְְֲֲִִִֵֶַַָָּׁשּבּטל
ּבּטּול הלא ּבטענת זה ּדבר ְְֲֲִֵֶַַָָֹּבפרּוׁש
עד ּבֹו ּתלה לא ולּמה הּוא ּגדֹול ְַָָָָָָֹעֹון
לפי הּוא הּדבר ויּׁשּוב מצא, ְְִִֶַָָָָֹׁשּלא
הּתֹורה ּבעסק ּׁשּצרי למה ׁשיעּור ְְִִֵֵֶֶֶַַָָׁשאין

פ"ב)ּכאֹומרם חֹורין(אבֹות ּבן אּתה ואין ְְְִֵֶַָָָ
ּבעיני ׁשּיראה והגם מּמּנה, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלהּבטל
ּבאים יּסּורין ּכׁשּיראה ׁשעסק, ְְִִִִֶֶֶַָָָָָהאדם

לֹו ׁשראּוי ּכמֹו ּכי ידע עֹון ּבאין ְְִֵֵֶַָָָָעליו
ענׁשּוהּו: זה ועל עׂשה לא ְֲֲֶַַָָָֹלעׂשֹות

B¯ÓB‡Â.ÛÒÎ ‰‡Ó B˙‡ eL�ÚÂרמז ¿¿¿»¿…≈»∆∆ַָ
ּבכל לבר ׁשחּיב ּברכֹות ְְְְֵֵֶַָָָָָלמאה

ׁשּדרׁשּו ּכמֹו מ"ג:)יֹום, מאֹומרֹו(מנחֹות ְְְְֵֶָָ
אל ׁשֹואל אלהי ה' מה יׂשראל ְְֱִֵֵֶַַָָָֹועּתה
ּבבעל זה ּופסּוק מאה אּלא מה ְְִִֵֶֶַַָָָָּתקרי

ּבּגמ' ּכאֹומרם נאמר פכ"א)ּתׁשּובה (ב"ר ְְְְֱֶַַָָָ
ּדכתיב ּתׁשּובה אּלא ועּתה אין ְְְְִִֵֶַַָָָָועּתה
ׁשֹואל אלהי ה' מה יׂשראל ְְֱִֵֵֶַָָָֹועּתה
להׁשלימם: להׁשּתּדל ׁשחּיב ע"כ, ְְְְְִִֵֶַַַָָוגֹו'

B¯ÓB‡Â‰¯Úp‰ È·‡Ï e�˙�Âהם ׁשּכּלן ¿¿¿»¿«¬ƒ««¬»ֵֶָֻ
הּנערה, אבי ׁשהּוא לה' ְֲֲִֶַַַָָּברכֹות

Ïe˙a˙ואֹומרֹו ÏÚ Ú¯ ÌL ‡ÈˆB‰ Èk ְְƒƒ≈»«¿«
.Ï‡¯NÈּכללּות ׁשהיא הּׁשכינה ׁשהיא ƒ¿»≈ְְִִִֶֶַָָ

ׁשּכֹוללת העׂשירית מּדה והיא ְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָיׂשראל
ּפה ׁשּבעל ּתֹורה נקראת והיא ְְְִִֵֵֶֶַָָמאה

ואֹומרֹו חן, ליֹודעי ˙‰È‰ּכּידּוע BÏÂ ְְְְֵֵַַָ¿ƒ¿∆
ּבתלמּוד חּיּוב ׁשאין הגם ּפרּוׁש ְְְֲִֵֵֶַַוגֹו'
ּכזה אדם עּתים, קביעּות אּלא ְִִִֶֶָָָָָּתֹורה
לׁשקד צרי עליה רע ׁשם ְִִִֵֶֶַָָָֹׁשהֹוציא
לא הּלילה וכל הּיֹום ּכל ּדלתֹותיה ְְְֶַַַַַָָָָֹעל

מצינּו וכזה ימיו, ּכל לׁשּלחּה ְְְִֶַַָָָָָָיּוכל
ז"ללהם פכ"ה)לרּבֹותינּו ׁשאמרּו(ויק"ר ְְֵֶֶַָָ

ללמד רגיל היה אם ּתׁשּובה ְְִִִֶַַָָָָֹׁשּבעל
,הּדר זה על וכן ׁשנים ילמד אחד ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹּדף
אבל העברֹות מּׁשאר ּתׁשּובה ּבעל ְְְֲֲִֵֶַַָָָָוזה
ּכל מׁשּפטֹו הּתֹורה על רע ׁשם ְִִֵַַַָָָמֹוציא
אּמנּותֹו: ּתֹורתֹו יׁשב עּמּה ִֵֵָָָָָֻימיו

B¯ÓB‡Â.'B‚Â ¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ Ì‡Âּפרּוׁש ¿¿¿ƒ¡∆»»«»»¿ֵ
זה ׁשּלמד ּתֹורה ּכי ארע ִִֵֶֶַַָָאם

ׁשאין ּבּה ּובחן ּבתּולים,האיׁש לּה ְִִֵֶַָָָָ
צדֹוק ׁשּלמדּו מינּות ּתֹורת ְְִֶֶַָָָָׁשהיתה
והיא חזק ּבּה אין ּכזֹו ותֹורה ְְְִֵֶַָָָֹּוביתּוס
לרּמֹות ה' יצו ּכזֹו לתֹורה רע, ְְְִֵֶַַָָחלק
ּכאֹומרֹו ּולאּבדּה לסּקלּה אבן ְְְְְְֶֶַַָָָּבּה
ׁשּיצאּו הּדברים הנה הן ּכי הגם ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָומתה,
הּכּונה כן ּפי על אף הקב"ה ִִִֵַַַַָָמּפי

ז"ל אמרּו ּוכבר הּוא, כן (ּגּטיןלא ְְִִֵָָֹ

מיןמ"ה:) ׁשכתבֹו ּתֹורה ספר ְִֵֶֶַָָעל
וגֹו' לזנֹות נבלה עׂשתה ּכי ְְְְִִִֵָָָָָיּׂשרף,
רע חלק ּתּקרא זֹו ּכי הרע ְִִִֵֵֶַַַָָָּובערּת

ּבעּור: ְִִָוצרי
B¯ÓB‡Â'B‚Â ·ÎL LÈ‡ ‡ˆnÈ Èk „BÚיתּבאר ¿¿ƒƒ»≈ƒ…≈¿ְִֵָ



vzÎik`מ zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy

(çé):Búà eøqéå Léàä-úà àåää-øéòä éð÷æ eç÷ìå§¨«§²¦§¥¬¨«¦©¦−¤¨¦®§¦§−Ÿ«

i"yx£B˙‡ e¯qÈÂ∑מו)מלקֹות .(כתובות ¿ƒ¿…ְַ

(èé)àéöBä ék äøòpä éáàì eðúðå óñë äàî Búà eLðòå§¨«§¸Ÿ¹¥´¨¤À¤§¨«§Æ©«£¦´©©«£½̈¦³¦Æ
ìëeé-àì äMàì äéäú-Bìå ìàøNé úìeúa ìò òø íL¥´½̈©−§©´¦§¨¥®§¦«§¤´§¦½̈«Ÿ©¬

ìñ :åéîé-ìk dçlL §©§−̈¨¨¨«

(ë)íéìeúá eàöîð-àì äfä øácä äéä úîà-íàå§¦¡¤´¨½̈©¨¨−©¤®«Ÿ¦§§¬§¦−
:äøòpì©©«£¨«

i"yx£¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ŒÌ‡Â∑(שם)ארּוסין לאחר ׁשּזּנתה והתראה, .ּבעדים ¿ƒ¡∆»»«»»ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

(àë)äeì÷ñe äéáà-úéa çút-ìà äøòpä-úà eàéöBäå§¦̧¤©©«£¹̈¤¤´©¥«¨¦À¨§¨Á¨Á
ìàøNéa äìáð äúNò-ék äúîå íéðáàa døéò éLðà©§¥̧¦¨³¨«£¨¦Æ¨¥½¨¦¨«§¨³§¨¨Æ§¦§¨¥½

ñ :Eaøwî òøä zøòáe äéáà úéa úBðæì¦§−¥´¨¦®¨¦«©§¨¬¨¨−¦¦§¤«
i"yx£‰È·‡Œ˙Èa Á˙tŒÏ‡∑(מה ׁשּגּדלּתם(כתובות ּגּדּולים d¯ÈÚ.ראּו ÈL�‡∑(ספרי)ּכל עירּהּבמעמד B�ÊÏ˙.אנׁשי ∆∆«≈»ƒ»ְְִִִֶֶַ«¿≈ƒ»ְְֲִֵַַַָָƒ¿

‰È·‡ ˙Èa∑אביה ּבבית .ּכמֹו: ≈»ƒ»ְְִֵָָ

(áë)áëL Léà àöné-ék|eúîe ìòa-úìòá äMà-íò ¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥´¦¦¨´§ª«©©À©¥̧Æ
zøòáe äMàäå äMàä-íò áëMä Léàä íäéðL-íb©§¥¤½¨¦²©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®¦«©§¨¬

ñ :ìàøNiî òøä̈−̈¦¦§¨¥«
i"yx£Ì‰È�LŒÌb e˙Óe∑(ספרי),חּדּודים מעׂשה הּבאיםלהֹוציא לרּבֹות ּגם, מהם. נהנית האּׁשה (ספריםאחריהםׁשאין ≈«¿≈∆ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

מאחֹוריהם) ׁשּתלד(שם).אחרים: עד לּה ממּתינין אין מעּברת היתה ׁשאם הּולד, את לרּבֹות ׁשניהם", "ּגם אחר: .ּדבר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

(âë)äéäé ékLéà dàöîe Léàì äNøàî äìeúá äøòð ¦³¦«§¤Æ©«£¨´§½̈§«Ÿ̈¨−§¦®§¨¨¬¦²
:dnò áëLå øéòä¦−§¨©¬¦¨«

i"yx£¯ÈÚa LÈ‡ d‡ˆÓe∑(ז לּה(ערכין ארע לא ּבביתּה, יׁשבה אּלּו הא לּגּנב, קֹוראה ּפרצה עּמּה, ׁשכב לפיכ. ¿»»ƒ»ƒְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָֹ

(ãë)øòL-ìà íäéðL-úà íúàöBäå|àåää øéòä §«¥¤̧¤§¥¤¹¤©´©¨¦´©¦À
øLà øác-ìò äøòpä-úà eúîå íéðáàa íúà ízì÷ñe§©§¤̧Ÿ¨¬¨«£¨¦»¨¥¼¼¤©©«£À̈©§©Æ£¤´
-úà äpò-øLà øác-ìò Léàä-úàå øéòá ä÷òö-àìŸ¨«£¨´¨¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤¦¨−¤

ñ :Eaøwî òøä zøòáe eäòø úLà¥´¤¥¥®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

b·¯‡יח ˙È ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò Ôe¯a„ÈÂ¿ƒ¿¿»≈«¿»«ƒ»«¿»
:d˙È Ôe˜ÏÈÂ¿«¿»≈

Ôe�zÈÂיט ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó dpÓ Ôea‚ÈÂ¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿
ÏÚ LÈa ÌeL ˜t‡ È¯‡ ‡zÓÏeÚ„ ‡‰e·‡Ï«¬»¿∆¿»¬≈«≈ƒ«
dÏ ˙ÈÏ ez�‡Ï È‰z dÏÂ Ï‡¯NÈ„ ‡zÏe˙a¿¿»¿ƒ¿»≈¿≈¿≈¿ƒ¿≈≈

:È‰BÓBÈ Ïk d¯ËÙÓÏ eL¿̄¿ƒ¿¿«»ƒ

Ï‡כ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ‰Â‰ ‡ËL˜ Ì‡Â¿ƒÀ¿»¬»ƒ¿»»»≈»
:‡zÓÏeÚÏ ÔÈÏe˙· eÁkzL‡ƒ¿¿»¿ƒ¿∆¿»

‡·e‰‡כא ˙Èa Ú¯˙Ï ‡zÓÏeÚ ˙È Ôe˜tÈÂ¿«¿»∆¿»ƒ¿«≈»»
È¯‡ ˙eÓ˙e ‡i�·‡a dz¯˜ ÈL�‡ dpÓb¯ÈÂ¿ƒ¿¿À«¡»≈«¿«¿«¿«»¿¬≈
‡‰e·‡ ˙Èa ‰‡pÊÏ Ï‡¯NÈa ‡�Ï˜ ˙„·Ú»¿«¿»»¿ƒ¿»≈¿«»»≈¬»

:C�ÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

‡z˙כב ‡˙z‡ ÌÚ ·ÎLc ¯·b ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿«¿»≈ƒƒ¿»ƒ«
ÌÚ ·ÎLc ‡¯·b ÔB‰ÈÂ¯z Û‡ ÔeÏh˜˙ÈÂ ¯·b¿«¿ƒ¿«¿««¿≈«¿»¿»≈ƒ
:Ï‡¯NiÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡˙z‡Â ‡˙z‡ƒ¿»¿ƒ¿»¿«≈»≈¿ƒƒƒ¿»≈

Ò¯‡Óc‡כג ‡zÏ˙· ‡zÓÏeÚ È‰˙ È¯‡¬≈¿≈∆¿»¿À¿»ƒ¿»¿»
:dnÚ ·ekLÈÂ ‡z¯˜a ¯·b dpÁkLÈÂ ¯·‚Ïƒ¿«¿«¿¿ƒ«¿«¿«¿»¿ƒ¿ƒ«

‰‰È‡כד ‡z¯˜ Ú¯˙Ï ÔB‰ÈÂ¯z ˙È Ôe˜t˙Â¿«¿»«¿≈ƒ¿««¿»«ƒ
˙È Ôe˙eÓÈÂ ‡i�·‡a ÔB‰˙È ÔeÓb¯˙Â¿ƒ¿¿»¿¿«¿«»ƒ»
˙ÈÂ ‡z¯˜a ˙ÁÂˆ ‡Ï Èc ˜ÒÚ ÏÚ ‡zÓÏeÚ∆¿»«≈«ƒ»¿»«¿«¿»¿»
ÈlÙ˙e d¯·Á ˙z‡ ˙È ÈpÚc ˜ÒÚ ÏÚ ‡¯·b«¿»«≈«¿«ƒ»ƒ««¿≈¿«≈

:C�ÈaÓ LÈ·c „·Ú»≈¿ƒƒ≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ז"ל ּדבריהם ּפי נ"ט.)על ׁשאמרּו(סנהדרין ְְְְִִִֵֶֶֶַַָ
ע"כ, מיתה חּיב ּבּתֹורה העֹוסק ִֵַַָָָָּגֹוי

אֹומרֹו ÌÚוהּוא ·ÎL LÈ‡ ‡ˆnÈ Èk ְְƒƒ»≈ƒ…≈ƒ

‰M‡ׁשהיא לבעלּה מארסת ׁשהיא ƒ»ְְֲִִֶֶֶֶַָֹ
יׂשראל, ּכּלת Ì‰È�Lהּתֹורה Ìb e˙Óe ְִֵַַַָָ≈«¿≈∆

ההיא הּתֹורה וגם העֹוסק העּכּו"ם ְִֵֵַַַַָָָּפרּוׁש

נרּה ּתדע אּלא ליה עליה לּה יהיה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹלא
ּדכתיב ּתֹורה אמרי ּכדר חּיּות לּה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָואין

ד') הם:(מׁשלי חּיים ּכי ְִִִֵֵַ

`vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy

(äë)äNøàîä äøòpä-úà Léàä àöîé äãOa-íàå§¦©¨¤º¦§¨´¨¦À¤©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈
áëL-øLà Léàä úîe dnò áëLå Léàä da-÷éæçäå§¤«¡¦«¨¬¨¦−§¨©´¦¨®¥À¨¦²£¤¨©¬

:Bcáì dnò¦−̈§©«

(åë)äøòpìåék úåî àèç äøòpì ïéà øáã äNòú-àì §©©«£¨ÆŸ©«£¤´¨½̈¥¬©©«£−̈¥´§¨®¤¦¿
:äfä øácä ïk Lôð Bçöøe eäòø-ìò Léà íe÷é øLàk©«£¤Á¨¸¦³©¥¥̧Æ§¨´¤½¤¥−©¨¨¬©¤«

i"yx£'B‚Â Ìe˜È ¯L‡k Èk∑,היא אנּוסה ּכי מׁשמעֹו: זהּו ּפׁשּוטֹו לפי ƒ«¬∆»¿ְְְֲִִִֶַָָ
להרגֹו. חברֹו על העֹומד ּכאדם עליה, עמד עג)ּובחזקה סנהדרין כה. ללּמד(פסחים ּבא זה הרי ּבֹו: ּדרׁשּו ונמצאורּבֹותינּו ְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

וכּו' .למד ְֵָ

(æë)ïéàå äNøàîä äøòpä ä÷òö dàöî äãOá ék¦¬©¨¤−§¨¨®¨«£À̈©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¥¬
ñ :dì òéLBî¦−©¨«

(çë)äNøà-àì øLà äìeúá äøòð Léà àöîé-ék¦«¦§¨´¦À©«£¨³§¨Æ£¤´«ŸŸ̈½¨
:eàöîðå dnò áëLå dNôúe§¨−̈§¨©´¦¨®§¦§¨«

(èë)óñk íéMîç äøòpä éáàì dnò áëMä Léàä ïúðåÂ§¨©Â¨¦̧©Ÿ¥¬¦¨²©«£¦¬©©«£−̈£¦¦´¨®¤
dçlL ìëeé-àì dpò øLà úçz äMàì äéäú-Bìå§¦«§¤´§¦À̈©µ©£¤´¦½̈«Ÿ©¬©§−̈

ñ :åéîé-ìk̈¨¨«
âë(à)ðk älâé àìå åéáà úLà-úà Léà çwé-àìñ :åéáà ó «Ÿ¦©¬¦−¤¥´¤¨¦®§¬Ÿ§©¤−§©¬¨¦«
i"yx£ÁwÈŒ‡Ï∑(סז ּבּה(קידושין ּתֹופסין קּדּוׁשין ואין לּקּוחין, ּבּה לֹו ‡·ÂÈ.אין Û�k ‰l‚È ‡ÏÂ∑(לג יבם(יבמות ׁשֹומרת …ƒ«ְְִִִִִֵֵָָ¿…¿«∆¿«»ƒֶֶָָ

לאביו, הראּויה אביו, מּׁשּום:ׁשל עליה הּוזהר ּכבר יח)והרי לאוין,(ויקרא ּבׁשני זה על לעבר אּלא ?"אבי אחי "ערות ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
לּה ממזרולסמ ׁשאין ללּמד ממזר", יבא "לא ׁשאיןאלא: ּדין, ּבית מיתֹות מחּיבי וחמר וקל ּכריתֹות, מחּיבי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

ּדין ּבית מיתת ּכרתּבעריֹות ּבּה .ׁשאין ֲִִֵֵֵֶַַָָָ

(á)ñ :äåäé ìä÷a äëôL úeøëe àkc-òeöô àáé-àì«Ÿ¨¯Ÿ§«©©¨²§¬¨§−̈¦§©¬§Ÿ̈«
i"yx£‡kcŒÚeˆt∑(עז ׁשּלֹו(יבמות ּביצים ׁשּנּדּכאּו אֹו ÎÙL‰.ׁשּנפצעּו ˙e¯Îe∑קּלּוח יֹורה אינֹו וׁשּוב הּגיד ׁשּנכרת ¿««»ְְְִִִֵֶֶֶַ¿»¿»ְְִִִֵֶֶַַַ

מֹוליד ואינֹו וׁשֹותת ׁשֹופ אּלא .זרע, ְְִֵֵֵֶֶַָ

(â)Bì àáé-àì éøéNò øBc íb äåäé ìä÷a øæîî àáé-àì«Ÿ¨¬Ÿ©§¥−¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ−
ñ :äåäé ìä÷a¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£Ï‰˜a ¯ÊÓÓ ‡·ÈŒ‡Ï'‰∑יּׂשא .יׂשראליתלא …»…«¿≈ƒ¿«ְְִִִֵָֹ

(ã)éøéNò øBc íb äåäé ìä÷a éáàBîe éðBnò àáé-àì«Ÿ¨¯Ÿ©¦²«¨¦−¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½
:íìBò-ãò äåäé ìä÷a íäì àáé-àì«Ÿ¨¬Ÿ¨¤²¦§©¬§Ÿ̈−©¨«

i"yx£È�BnÚ ‡·ÈŒ‡Ï∑יׂשראלית יּׂשא החיים.לא אור …»…«ƒְְִִִֵָֹ

zÓÏeÚ‡כה ˙È ¯·b ÁkLÈ ‡Ï˜Áa Ì‡Â¿ƒ¿«¿»«¿«¿«»∆¿»
dnÚ ·ekLÈÂ ‡¯·b da Û˜˙ÈÂ ‡Ò¯‡Ó„ƒ¿»¿»¿ƒ¿∆««¿»¿ƒ¿ƒ«
:È‰B„BÁÏa dnÚ ·ÎLc ‡¯·b ÏË˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈«¿»ƒ»≈ƒ«ƒ¿ƒ

ÈÏ˙כו ÌÚcÓ „aÚ˙ ‡Ï ‡zÓÏeÚÏe¿∆¿»»«¿≈ƒ««≈
‡Ók È¯‡ ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ‡zÓÏeÚÏ¿∆¿»«ƒƒ¿¬≈¿»
Ôk LÙ� dpÏË˜ÈÂ d¯·Á ÏÚ ‡¯·b Ìe˜È„ƒ«¿»««¿≈¿ƒ¿¿ƒ≈¿«≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈

zÓÏeÚ‡כז ˙ÁÂˆ dÁkL‡ ‡Ï˜Á· È¯‡¬≈¿«¿»«¿¿«¿»«∆¿»
:dÏ ˜È¯Ùc ˙ÈÏÂ ‡Ò¯‡Ócƒ¿»¿»¿≈¿»ƒ«

Ï‡כח Èc ‡zÏ˙· ‡zÓÏeÚ ¯·b ÁkLÈ È¯‡¬≈«¿«¿«∆¿»¿À¿»ƒ»
:ÔeÁkzLÈÂ dnÚ ·ekLÈÂ dp„ÁÈÂ ‡Ò¯‡Ó¿»¿»¿∆¡ƒ«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿

e·‡Ï‰‡כט dnÚ ·kLÈc ‡¯·b ÔzÈÂ¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿Àƒ««¬»
È‰z dÏÂ ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁ ‡zÓÏeÚ„¿∆¿»«¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿≈¿≈
d¯ËÙÓÏ eL¯ dÏ ˙ÈÏ di�Ú Èc ÛÏÁ ez�‡Ï¿ƒ¿√«ƒ«¿«≈≈¿¿ƒ¿¿«

:È‰BÓBÈ Ïk»ƒ

Èl‚Èא ‡ÏÂ È‰e·‡ ˙z‡ ˙È ¯·b ·qÈ ‡Ï»ƒ«¿«»ƒ«¬ƒ¿»¿«≈
:È‰e·‡„ ‡Ù�k«¿»«¬ƒ

Ï‰˜a‡ב ÏÚÓÏ ÏaÁÓ„Â ˜ÈÒÙ„ Èk„È ‡Ï»ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿««¿≈«ƒ¿»»
:ÈÈ„«¿»

‡Ûג ÈÈ„ ‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ ‡¯ÊÓÓ Èk„È ‡Ï»ƒ¿≈«¿≈»¿≈«ƒ¿»»«¿»«
‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ dÏ Èk„È ‡Ï ‰‡¯ÈNÚ ‡¯c»»¬ƒ»»»ƒ¿≈≈¿≈«ƒ¿»»

:ÈÈ„«¿»

Ï‰˜a‡ד ÏÚÓÏ È‡·‡BÓe È‡�BnÚ Ôek„È ‡Ï»ƒ¿«»≈»»≈¿≈«ƒ¿»»
ÏÚÓÏ ÔB‰Ï Èk„È ‡Ï ‰‡¯ÈNÚ ‡¯c Û‡ ÈÈ„«¿»«»»¬ƒ»»»ƒ¿≈¿¿≈«

:ÌÏÚ „Ú ÈÈ„ ‡Ï‰˜aƒ¿»»«¿»«√»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ï.'B‚Â‡ד) ¯·c ÏÚ 'B‚Â È�BnÚ ‡·Èאֹומרֹו ˜eÓcקׁשה ‡Ï ¯L‡הּכת ׁשאמר מצינּו כ"ט)ּובוהלא ב' לי(לעיל עׂשּו ּכאׁשר …»…«ƒ¿«¿«¿ְֶָ¬∆…ƒ¿ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ



מי `vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy

(äë)äNøàîä äøòpä-úà Léàä àöîé äãOa-íàå§¦©¨¤º¦§¨´¨¦À¤©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈
áëL-øLà Léàä úîe dnò áëLå Léàä da-÷éæçäå§¤«¡¦«¨¬¨¦−§¨©´¦¨®¥À¨¦²£¤¨©¬

:Bcáì dnò¦−̈§©«

(åë)äøòpìåék úåî àèç äøòpì ïéà øáã äNòú-àì §©©«£¨ÆŸ©«£¤´¨½̈¥¬©©«£−̈¥´§¨®¤¦¿
:äfä øácä ïk Lôð Bçöøe eäòø-ìò Léà íe÷é øLàk©«£¤Á¨¸¦³©¥¥̧Æ§¨´¤½¤¥−©¨¨¬©¤«

i"yx£'B‚Â Ìe˜È ¯L‡k Èk∑,היא אנּוסה ּכי מׁשמעֹו: זהּו ּפׁשּוטֹו לפי ƒ«¬∆»¿ְְְֲִִִֶַָָ
להרגֹו. חברֹו על העֹומד ּכאדם עליה, עמד עג)ּובחזקה סנהדרין כה. ללּמד(פסחים ּבא זה הרי ּבֹו: ּדרׁשּו ונמצאורּבֹותינּו ְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

וכּו' .למד ְֵָ

(æë)ïéàå äNøàîä äøòpä ä÷òö dàöî äãOá ék¦¬©¨¤−§¨¨®¨«£À̈©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¥¬
ñ :dì òéLBî¦−©¨«

(çë)äNøà-àì øLà äìeúá äøòð Léà àöîé-ék¦«¦§¨´¦À©«£¨³§¨Æ£¤´«ŸŸ̈½¨
:eàöîðå dnò áëLå dNôúe§¨−̈§¨©´¦¨®§¦§¨«

(èë)óñk íéMîç äøòpä éáàì dnò áëMä Léàä ïúðåÂ§¨©Â¨¦̧©Ÿ¥¬¦¨²©«£¦¬©©«£−̈£¦¦´¨®¤
dçlL ìëeé-àì dpò øLà úçz äMàì äéäú-Bìå§¦«§¤´§¦À̈©µ©£¤´¦½̈«Ÿ©¬©§−̈

ñ :åéîé-ìk̈¨¨«
âë(à)ðk älâé àìå åéáà úLà-úà Léà çwé-àìñ :åéáà ó «Ÿ¦©¬¦−¤¥´¤¨¦®§¬Ÿ§©¤−§©¬¨¦«
i"yx£ÁwÈŒ‡Ï∑(סז ּבּה(קידושין ּתֹופסין קּדּוׁשין ואין לּקּוחין, ּבּה לֹו ‡·ÂÈ.אין Û�k ‰l‚È ‡ÏÂ∑(לג יבם(יבמות ׁשֹומרת …ƒ«ְְִִִִִֵֵָָ¿…¿«∆¿«»ƒֶֶָָ

לאביו, הראּויה אביו, מּׁשּום:ׁשל עליה הּוזהר ּכבר יח)והרי לאוין,(ויקרא ּבׁשני זה על לעבר אּלא ?"אבי אחי "ערות ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
לּה ממזרולסמ ׁשאין ללּמד ממזר", יבא "לא ׁשאיןאלא: ּדין, ּבית מיתֹות מחּיבי וחמר וקל ּכריתֹות, מחּיבי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

ּדין ּבית מיתת ּכרתּבעריֹות ּבּה .ׁשאין ֲִִֵֵֵֶַַָָָ

(á)ñ :äåäé ìä÷a äëôL úeøëe àkc-òeöô àáé-àì«Ÿ¨¯Ÿ§«©©¨²§¬¨§−̈¦§©¬§Ÿ̈«
i"yx£‡kcŒÚeˆt∑(עז ׁשּלֹו(יבמות ּביצים ׁשּנּדּכאּו אֹו ÎÙL‰.ׁשּנפצעּו ˙e¯Îe∑קּלּוח יֹורה אינֹו וׁשּוב הּגיד ׁשּנכרת ¿««»ְְְִִִֵֶֶֶַ¿»¿»ְְִִִֵֶֶַַַ

מֹוליד ואינֹו וׁשֹותת ׁשֹופ אּלא .זרע, ְְִֵֵֵֶֶַָ

(â)Bì àáé-àì éøéNò øBc íb äåäé ìä÷a øæîî àáé-àì«Ÿ¨¬Ÿ©§¥−¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ−
ñ :äåäé ìä÷a¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£Ï‰˜a ¯ÊÓÓ ‡·ÈŒ‡Ï'‰∑יּׂשא .יׂשראליתלא …»…«¿≈ƒ¿«ְְִִִֵָֹ

(ã)éøéNò øBc íb äåäé ìä÷a éáàBîe éðBnò àáé-àì«Ÿ¨¯Ÿ©¦²«¨¦−¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½
:íìBò-ãò äåäé ìä÷a íäì àáé-àì«Ÿ¨¬Ÿ¨¤²¦§©¬§Ÿ̈−©¨«

i"yx£È�BnÚ ‡·ÈŒ‡Ï∑יׂשראלית יּׂשא החיים.לא אור …»…«ƒְְִִִֵָֹ

zÓÏeÚ‡כה ˙È ¯·b ÁkLÈ ‡Ï˜Áa Ì‡Â¿ƒ¿«¿»«¿«¿«»∆¿»
dnÚ ·ekLÈÂ ‡¯·b da Û˜˙ÈÂ ‡Ò¯‡Ó„ƒ¿»¿»¿ƒ¿∆««¿»¿ƒ¿ƒ«
:È‰B„BÁÏa dnÚ ·ÎLc ‡¯·b ÏË˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈«¿»ƒ»≈ƒ«ƒ¿ƒ

ÈÏ˙כו ÌÚcÓ „aÚ˙ ‡Ï ‡zÓÏeÚÏe¿∆¿»»«¿≈ƒ««≈
‡Ók È¯‡ ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ‡zÓÏeÚÏ¿∆¿»«ƒƒ¿¬≈¿»
Ôk LÙ� dpÏË˜ÈÂ d¯·Á ÏÚ ‡¯·b Ìe˜È„ƒ«¿»««¿≈¿ƒ¿¿ƒ≈¿«≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈

zÓÏeÚ‡כז ˙ÁÂˆ dÁkL‡ ‡Ï˜Á· È¯‡¬≈¿«¿»«¿¿«¿»«∆¿»
:dÏ ˜È¯Ùc ˙ÈÏÂ ‡Ò¯‡Ócƒ¿»¿»¿≈¿»ƒ«

Ï‡כח Èc ‡zÏ˙· ‡zÓÏeÚ ¯·b ÁkLÈ È¯‡¬≈«¿«¿«∆¿»¿À¿»ƒ»
:ÔeÁkzLÈÂ dnÚ ·ekLÈÂ dp„ÁÈÂ ‡Ò¯‡Ó¿»¿»¿∆¡ƒ«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿

e·‡Ï‰‡כט dnÚ ·kLÈc ‡¯·b ÔzÈÂ¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿Àƒ««¬»
È‰z dÏÂ ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁ ‡zÓÏeÚ„¿∆¿»«¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿≈¿≈
d¯ËÙÓÏ eL¯ dÏ ˙ÈÏ di�Ú Èc ÛÏÁ ez�‡Ï¿ƒ¿√«ƒ«¿«≈≈¿¿ƒ¿¿«

:È‰BÓBÈ Ïk»ƒ

Èl‚Èא ‡ÏÂ È‰e·‡ ˙z‡ ˙È ¯·b ·qÈ ‡Ï»ƒ«¿«»ƒ«¬ƒ¿»¿«≈
:È‰e·‡„ ‡Ù�k«¿»«¬ƒ

Ï‰˜a‡ב ÏÚÓÏ ÏaÁÓ„Â ˜ÈÒÙ„ Èk„È ‡Ï»ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿««¿≈«ƒ¿»»
:ÈÈ„«¿»

‡Ûג ÈÈ„ ‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ ‡¯ÊÓÓ Èk„È ‡Ï»ƒ¿≈«¿≈»¿≈«ƒ¿»»«¿»«
‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ dÏ Èk„È ‡Ï ‰‡¯ÈNÚ ‡¯c»»¬ƒ»»»ƒ¿≈≈¿≈«ƒ¿»»

:ÈÈ„«¿»

Ï‰˜a‡ד ÏÚÓÏ È‡·‡BÓe È‡�BnÚ Ôek„È ‡Ï»ƒ¿«»≈»»≈¿≈«ƒ¿»»
ÏÚÓÏ ÔB‰Ï Èk„È ‡Ï ‰‡¯ÈNÚ ‡¯c Û‡ ÈÈ„«¿»«»»¬ƒ»»»ƒ¿≈¿¿≈«

:ÌÏÚ „Ú ÈÈ„ ‡Ï‰˜aƒ¿»»«¿»«√»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ï.'B‚Â‡ד) ¯·c ÏÚ 'B‚Â È�BnÚ ‡·Èאֹומרֹו ˜eÓcקׁשה ‡Ï ¯L‡הּכת ׁשאמר מצינּו כ"ט)ּובוהלא ב' לי(לעיל עׂשּו ּכאׁשר …»…«ƒ¿«¿«¿ְֶָ¬∆…ƒ¿ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
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(ä)Cøca íénáe íçla íëúà eîc÷-àì øLà øác-ìò©§©º£¤̧«Ÿ¦§³¤§¤Æ©¤´¤©©½¦©¤−¤
éìò øëN øLàå íéøönî íëúàöa-ïa íòìa-úà E §¥«§¤´¦¦§¨®¦©«£¤Á¨©̧¨¤¹¤¦§¨´¤

:jìì÷ì íéøäð íøà øBútî øBòa§À¦§²£©¬©«£©−¦§©§¤«¨
i"yx£¯·cŒÏÚ∑(ספרי)העצה להחטיאכםעל אתכם ּבטרּוף∑C¯ca.ׁשּיעצּו .ּכׁשהייתם «¿«ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָ«∆∆ְְֱִֵֶֶ

ÓÁÏa‡ה ÔBÎ˙È eÚ¯Ú ‡Ï Èc ˜ÒÚ ÏÚ«≈«ƒ»¬»»¿¿«¿»
¯‚‡ È„Â ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á¯‡a ‡iÓ·e¿«»¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¬«
ÏÚ Èc Ì¯‡ ¯B˙tÓ ¯BÚa ¯a ÌÚÏa ˙È CÏÚ¬»»ƒ¿»«¿ƒ¿¬«ƒ«

:C˙eÈhÏÏ ˙¯t¿»¿«»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּופרׁשּו והּמֹואבים, וגֹו' עׂשו ְְְְִֵֵֵַָָּבני
ז"ל ׁשם)רּבֹותינּו לּמאמר(רׁש"י ׁשחֹוזר ֲִֵֵֶַַַַַָ

עליהם ׂשכרּו ׁשהם אחר ב' ּבּכסף, ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹאכל
על לחּוׁש ּמקֹום מה לקּללם ְְְִַַַָָָָּבלעם

ׁשאמר ואּולי ּבלחם, קּדמּו ÏÚׁשּלא ְְִֶֶֶֶַַַָֹ«
¯·cּבלבד זֹו סּבה ׁשעל להעיר וגֹו' ¿«ְְְִִִֶַַָָ

יבֹואּו ׁשּלא להרחיקם הּדין ְְְִִִֵֶַַַָָֹיתחּיב
ּדֹורֹון להֹוציא הּוא קדמּו ּופי' ְְִִֵַָָּבּקהל,
חּיבים ׁשהם וכּו' ּבלחם לּבם ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָלסעד
ּכל ּכעל האּמֹות מּכל ּכן ְֲִֵַַָָָֻלעׂשֹות
אבינּו אברהם ּגמלם אׁשר ְְְֲִֶַַָָָָָהּגמּולֹות
לחם להם ּׁשּמכרּו מה ּכי הּׁשלֹום, ְִֶֶֶֶַַָָָָָעליו
ּגם מֹואב ׁשל להנאתם היה ֲִֶַַַָָָָָָּומים
מה והּוא ּבעריֹות, להּפילם ְְְֲִַַַָָָָלפּתֹותם

לֹומר הּכתּוב ‡˙ÌÎּׁשּדקּדק eÓc˜ ‡Ï ְִֵֶַַָ…ƒ¿∆¿∆
להנאתכם: ְֲֵֶַַָּפרּוׁש

„BÚּדבריהם ּפי על הּכתּובים ְְְֲִִִִֵֶַַָיתּבארּו
מנא ׁשאמרּו ע"ו ּדף ּביבמֹות ְְִֶַָָָז"ל
רּבי אמר מּתרת ׁשּמֹואבית מּלי ִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻהּני
ליה אמר וגֹו' קרא ּדקאמר וכּו' ְְְְִֵַַָָָָָיֹוחנן
אמר מֹואבית ולא מֹואבי ּתנינא ְְִִִֵַַָָָָָֹאבנר
מצרי וכּו' ממזר מעּתה אּלא ּדֹואג ְְְִִֵֵֵֶַַָָלֹו
טעמא ּדמפרׁש הכא ׁשאני מצרית ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹולא
ואין וכּו' איׁש ׁשל ּדרּכֹו וגֹו' ּדבר ְְְְְִֵֶַַַעל
ונׁשים וכּו' לקּדם להם היה וכּו' ְְְְְִֵֶַַָָָָָּדרּכּה
מּיד עליה לאכרּוזי ּבעּו נׁשים ְְְִִִֵֶַַָָָָָלקראת
וכּו' חרּבֹו ׁשחגר מלּמד וגֹו' ְְְְְֵֶַַַַָָָועמׁשא
זֹו הלכה ׁשֹומע ׁשאינֹו מי ּכל ְֲִֵֵֶַַָָָָואמר
ׁשל ּדינֹו ּבית מּפי מקּבלני ּבחרב ְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֻיּדקר
מּכל מֹואבית, ולא מֹואבי ְְִִִֵָָָֹׁשמּואל
ּבת ּכבּוּדה ּכל ּתרּגמא קׁשיא ְְְְַַַָָָָָמקֹום
עּמֹונית ולא עּמֹוני ּכתנאי ּפנימה, ְְְִִִִֶֶַַַָָֹמל
יהּודה רּבי ּדברי מֹואבית ולא ְְְִִִִֵַָָָֹמֹואבי
לא אׁשר ּדבר על אֹומר ׁשמעֹון ְְֲִִֵֶַַַֹרּבי
עכ"ל, וכּו' לקּדם איׁש ׁשל ּדרּכֹו ְְְְִֵֶַַוגֹו'
וזה ּכתנאי ּבד"ה הּתֹוספֹות ְְְְְִֶַַָָָוכתבּו
ּתקּׁשי יהּודה לר' ּתאמר ואם ְְְְְִִֵַַָָֹלׁשֹונם
עּמֹוני ּדגּבי ר"י ואֹומר מצרי, ְְְִִִִֵֵֵַַליה
עּמֹון ולכּתב לקּצר לֹו היה ְְְִִֵַַָָָֹּומֹואבי
ּדלמעט למדרׁש לן אית הלּכ ְְְְִִִִֵַָָָָּומֹואב
היה אם מצרי אבל ּומֹואבית ְֲִִִִִַָָָָעּמֹונית

ּדּכתב והאי ,מארי היה מצרים ְְְֲִִִֵַַַַָָָּכֹותב
ּכתבאדֹו מצרי אּגב אדֹום ּכתב ולא מי ְְֱֱִִִַַַַָָֹ

עכ"ל: ֱִאדֹומי
ÔÈ‡Âלא ּכי נראים הּתֹוספֹות ּדברי ¿≈ְְִִִִֵַָֹ

לׁשֹון הּכתּוב ׁשּיאמר ִֶַַָָָֹמצינּו
אחריו לֹומר ּׁשעתיד מה אּגב ְֲִִֶַַַַַַָָָּבּתחּלה
ּבהלכֹות, לטעֹות ׁשּיׁש ּבמקֹום ּגם ְְֲִֵֶַַַָָּומה
עצמּה מצרי חלּקת אם ּבׁשלמא ְְְְֲִִִִַַָָָֻועֹוד
יׁש מצרי לכּתב הּכתּוב צרי ְְִִִִֵַָָָָֹהיה
ּבׁשּלפניה הּכתּוב ׁשּׁשּנה לֹומר ְְִֶֶֶַַָָָָָמקֹום
עצמּה מצרי ואם ּבּה, ּכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵַַַָָלדּבר
צרי ׁשהיה ּכהגן הּכתּוב ּדּבר ִִֵֶֶַַָָָָֹֹלא
ׁשאנּו אּלא מצרית לכלל מצרים ְְְְִִִִִִֶֶַָָֹֹלכּתב
נאמר אי להארי רצה ׁשּלא ְְֲִִֵֶַַָָֹֹאֹומרים
ּגּופּה ׁשּמצרי מצרי אּגב אדֹומי ְְֱִִִִִֶֶַַַָָׁשאמר

ּדן: אני ֲִֶָָָעליה
‡B·ÏÂּבדברי להעיר יׁש הּדבר לעמק ¿»ְְְְִִֵֵֶַָָָֹ

ּבב' החבל אחז לּמה ְְֵֶֶַַַָָָאבנר
מֹואבי ּדּיּוק אמר מּתחּלה ְִִִִִַָָָָראׁשין
טעם לתת וחזר יהּודה רּבי ְְְִִֵַַַַַָָָָּכסברת
ּכסברת וגֹו' קּדמּו לא אׁשר ּדבר ְְְְֲִִֶַַַָֹעל
מּוכח הּלׁשֹון מּמׁשמעּות ּכי ׁשמעֹון ְְִִִַַָָָר'
מּטעם ּבֹו חזר לא ׁשני טעם ְִִֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּכׁשאמר
לא ׁשאם ּכן נֹותנת והּסברא ְְִִֵֶֶֶַָָָֹהראׁשֹון,
ׁשּסתירתֹו טעם אבנר אמר לּמה ְְִֵֵֶַַַַָָָָכן
הּתֹוספֹות לדברי לר"י ּבׁשלמא ְְְְְִִִִֵַָָָּבצּדֹו,
מיהא לסברתם עליהם ׁשהקׁשינּו ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָהגם
אבנר אּלא ׁשאמרּו, מּטעם ּדבריו ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָאמר
מּקׁשית ּׁשחזר ּבּמה ּדעּתֹו ּגּלה ְְֲִִֵֶֶַַַַָָֻהרי
ׁשחלקּו ּכמֹו לחּלק סֹובר ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַמצרי

ַָהּתֹוספֹות:
ÔÎ‡'ר לסברת אבנר ּכּונת ּכי נראה »≈ְְְִִִֵֶַַַַָָ

מֹואבי מאֹומרֹו ׁשּדֹורׁש היא ְִִֵֵֶָָָיֹוחנן
ׁשּזּולת וגֹו', אׁשר ּדבר על ְְְֲֵֶֶַַָּומאֹומרֹו
מּמצרי, הּדרׁשה לסּתר יׁש ּדבר ְְְְִִִִֵַַַָָֹעל
היה אם לבד וגֹו' אׁשר ּדבר על ְְְְֲִֶַַַַַָָוטעם
על ׁשאֹומר הגם ועּמֹון מֹואב ְֲֵֵֶַַַָאֹומר
ׁשהּטעם הגם אֹומרים היינּו וגֹו' ְְְֲִִֶַַַַַָּדבר
הּגזרה ּבאה ּבאנׁשים אּלא צֹודק ְֲִֵֵֵֶַַָָָָָאינֹו
ּבאים ׁשהּנׁשים ועֹוד ּכאחת, ּכּלֹו ְְִִֶַַַַָָֻעל
הּזכרים ׁשהם ּפסּול מּזרע ּכן ְִִֵֵֶֶַַַָָּגם

הֹולכים אנּו אין ּבזה ּובכּיֹוצא ְְֲִִֵֵֶֶַָָׁשאסּורין
ּדכתיב האב אחר ב)אּלא א' (ּבמדּבר ְְִִִֶַַַָָָָ

א לבית אמרלמׁשּפחתם ואם בֹותם, ְְְְְֲִִֵַָָָֹ
על טעם לנּו היה ולא ּומֹואבי ְִִַַַַָָָָֹעּמֹוני
ּכמֹו מֹואבי ׁשאמר אֹומרים היינּו ְְְִִִֶַַָָָּדבר
ּדֹורׁש ּומּׁשניהם ואדֹומי, מצרי ְְֱִִִִֵֵֶֶַַָׁשאמר

מֹואבית: ולא עּמֹונית ְְִִַָֹֹולא
‰ÊÏÂ,הּנזּכרים טעמים ב' אבנר אמר ¿»∆ְְְִִִֵַַַָָָ

היא ור"ש יהּודה רּבי ְְֲִִֶַַָֹּומחלקת
ּדטעם סֹובר ר"י ּכי ,הּדר זה ְִֵֶֶֶַַַַעל
מֹואבית, ולא לֹומר יתחּיב לבד ְְְִִִֵַַַָָֹמֹואבי
לרּבֹות לא מחּיבני אינֹו ּדבר על ְְְְֲִֵֵַַַַַַֹּומאמר
וטעם הּטעם, אבאר ּכאׁשר למעט ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַַָֹולא
ׁשּנתן ׁשהּטעם מּׁשּום ואדֹומי ְֱִִִִֶֶֶַַַַָמצרי
מצרית ּגם לכלל מחּיבני ְְְְִִִִֵַַַָֹהּכתּוב
האנׁשים אחים הם ּכן ׁשּכמֹו ְֱֲִִִֵֵֶֶַָָואדֹומית
ּבּה ׁשהיינּו הארץ ּגרּות ּגם ְִִֵֶֶַָָָָָּכנׁשים,
חׁש ולא ונׁשים, אנׁשים ּבּה ְְֲִִִָָָָָֹׁשוים
ׁשאין ּכיון ואדֹומי מצרי לֹומר ְֱִִִֵֵֶֶַַָָהּכתּוב
ּכר' סבר ולא ּכּנזּכר, לטעֹות ְְְְִִַַַָָֹמקֹום
אֹו ּדבר על מאֹומרֹו להֹוכיח ְְְְִִֵַַַׁשמעֹון
אֹו אבנר ּדברי ּבפרּוׁש ׁשּכתבנּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָמּטעם
ּדֹואג: ׁשל לדחּיתֹו לחּוׁש ׁשּיׁש ְִִִֵֵֶֶַַָָמּטעם

‰Óeיׁש ּכבּוּדה ּכל ּבּגמ' ּׁשּתרּגמה «ְְְְִֵֶַָָָָ
אמר ׁשּלא אפׁשר ולֹומר ְְְֵֶֶַַַָָֹלצּדד
ּדוקא אּלא ּפנימה מל ּבת ּכבּוּדה ְְְִֶֶֶַַָָָָָּכל
רֹואין ׁשאנּו אחר ּבזֹונה לא ְְִִֶַַָָָֹּבּכבּוּדה
ּכבֹוד ּגלה חצּופֹות מעׂשה ֲֲֲֵֶַַָָָָמעׂשיה
לקּדם להם היה לֹומר הּדין וחזר ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָמהם
לֹומר ּפנים ויׁש לנׁשים, ונׁשים ְְְְִִִֵַָָָוכּו'
לזנּות מהפקרתם ראיה להביא ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָׁשאין
מּצד היּו אנּוסים א' טעמים, ְֲִִִִַָָמּב'
לא הּתֹורה ב' האנׁשים, ְֲִִִֶַָָָֹׁשהפקירּום
ׁשאין ּדבר עׂשּו לא לּמה עליהם ְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹּתקּפיד
ּכל מּׁשּום לעׂשֹותֹו לנׁשים ארץ ְֲִִֶֶֶֶַָָּדר
ּבדבר ּבעצמן זלזלּו ׁשהם הגם ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָּכבּוּדה
ואין ׁשקּולים הּדברים ּומעּתה ְְְִִֵֵֵַַַָָאחר,
מּדקּדּוק והֹוכיח דבר מעל ְְְִִִֵַַַָָהֹוכחה

ּומֹואבי: ִִַָעּמֹוני
'¯Âלעֹולם ּכי ּבהכרעה סֹובר ׁשמעֹון ¿ְְְְִִֵַָָָ

ּופטּורים ּכבּוּדה ּכל ּבטענת ְְְְֲִֶַַָָָיׁשנם
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éäìà:Eהחיים אור ¡Ÿ¤«

(æ)éîé-ìk íúáèå íîìL Løãú-àìñ :íìBòì E «Ÿ¦§¬§Ÿ¨−§«Ÿ¨¨®¨¨¤−§¨«
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(ç)éçà ék éîãà áòúú-àìéøöî áòúú-àì àeä E «Ÿ§©¥´£Ÿ¦½¦¬¨¦−®«Ÿ§©¥´¦§¦½
:Böøàá úééä øâ-ék¦¥−¨¦¬¨§©§«

i"yx£ÈÓ„‡ ·Ú˙˙Œ‡Ï∑לקראת ּבחרב ׁשּיצא לתעבֹו, ל ׁשראּוי ּפי על ואף È¯ˆÓ.לגמרי, ·Ú˙˙Œ‡Ï∑מּכל …¿«≈¬…ƒְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ…¿«≈ƒ¿ƒִָ
לפיכ הּדחק. ּבׁשעת אכסניא לכם ׁשהיּו ּטעם? מה ליאֹור. זכּוריכם ׁשּזרקּו ּפי על אף .וכל, ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(è)ìä÷a íäì àáé éLéìL øBc íäì eãìeé-øLà íéðä¦²£¤¦¨«§¬¨¤−´§¦¦®¨¬Ÿ¨¤−¦§©¬
ñ :äåäé§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ÈLÈÏL ¯Bc Ì‰Ï e„ÏeÈŒ¯L‡ ÌÈ�a∑לֹו קׁשה לאדם, ׁשהּמחטיא למדּת הא מּיד, מּתרין האּמֹות ּוׁשאר »ƒ¬∆ƒ»¿»∆¿ƒƒ¿ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻֻ
אדֹום לפיכ הּבא. העֹולם ּומן הּזה העֹולם מן מֹוציאֹו והּמחטיאֹו, הּזה, ּבעֹולם הֹורגֹו ׁשההֹורגֹו, ההֹורגֹו, ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמן

נתעבּו ׁשהחטיאּום, ואּלּו ׁשּטּבעּום, מצרים וכן נתעב, לא ּבחרב .ׁשּקּדמם ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

CÙ‰Âו ÌÚÏa ÔÓ ‡Ïa˜Ï C‰Ï‡ ÈÈ È·‡ ‡ÏÂ¿»»≈¿»¡»»¿«»»ƒƒ¿»«¬«
ÈÈ CÓÁ¯ È¯‡ ÔÎ¯·Ï ÔÈËÂÏ ˙È CÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»»¿»ƒ¿ƒ¿»¬≈»¬»¿»

:C‰Ï‡¡»»

CÈÓBÈז Ïk ÔB‰˙·ËÂ ÔB‰ÓÏL Úa˙˙ ‡Ï»ƒ¿«¿»¿¿»»¿»»
:ÌÏÚÏ¿»»

Ï‡ח ‡e‰ CeÁ‡ È¯‡ ‰‡ÓB„‡ ˜Á¯˙ ‡Ï»¿««¡»»¬≈¬»
:dÚ¯‡· ‡˙ÈÂ‰ ¯i„ È¯‡ ‰‡¯ˆÓ ˜Á¯¿̇««ƒ¿»»¬≈«»¬≈»¿«¿≈

Èk„Èט ‰‡˙ÈÏ˙ ‡¯c ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙È Èc ÔÈ�a¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿»»¿ƒ»»ƒ¿≈
:ÈÈ„ ‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ ÔB‰Ï¿¿≈«ƒ¿»»«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּכתּוב, טעם ודרׁשינן הּלחם ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָמהקּדמת
ּכתנאי ּבּגמרא אֹומרם יתּבאר זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּולדר
מל ּבת ּכבּוּדה ּכל מאמר על ְֲֵֶֶֶַַַַָָׁשחֹוזר
ּפרּוׁש לפי ּכי לּה, סמכּה ולזה נּוּפנימה ְְְְִִִֵֵֶָָָָָ

ור' יהּודה ר' ׁשל מחלקּותם עּקר ְְְְִֶַָָָָּכל
עליהם יאמר אם אּלא אינּה ְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָׁשמעֹון

לא: אֹו ּכבּוּדה ּכל ְֲַַָָֹטענת
˙‡ˆÓ�לפי זֹו, ּבאּגדה סברֹות ג' אֹומר ƒ¿≈»ְְְִֵַָָָ

מאֹומרֹו ּדֹורׁש יֹוחנן ר' ְְֵֵַָָׁשמּועת
ר' ולסברת ּדבר, על ּומאֹומרֹו ְְְְִִֵַַַָָמֹואבי
ולסברת לבד, עּמֹוני מאֹומרֹו ְְְְְִִֵַַַָָיהּודה
מאֹומ' היא הּדרׁשה עּקר ׁשמעֹון ְְְִִִֵַַָָר'

ּדבר: ְַַעל
‰zÚÓeּגם ׁשמעֹון ר' לדברי ּבׁשלמא ≈«»ְְְְִִִֵַָָ

יׁש יֹוחנן ר' ׁשל ְִֵֶָָָלׁשמּועתֹו
לּמאמר נכֹון c·¯,טעם ÏÚאּלא ֲַַַַַָ«¿«ֶָ

אּלא ּדֹורׁש ׁשאינֹו יהּודה רּבי ְְִִֵֵֶֶַַָָָלסברת
ּבמקֹומּה קׁשיתנּו ּומֹואבי עּמֹוני ְְִִִִֵֵַַָָָֻמּתבת

הּכתּוב לֹומר הצר למה ÏÚעֹומדת ְְֶֶַַַַָֻ«

,¯·cּבתחּלת ׁשּכתבנּו ּכמֹו ויתיּׁשב ¿«ְְְְְִִִֵֶַַַָ
ְִָָהענין:

·eLוראיתי זה ענין ּתכן אל ְְְִִִִֶֶֶַָָָֹעמדּתי
לקּדם הּנקבֹות על טענה ְְֲֵֵֵֶַַַַָׁשאין
ּבלּבם ׁשּירצּו עצמ הּגע ּכי ְְְְִִִִֶַַַַָָלּנׁשים
רׁשּות ּבלא עׂשֹות יכלּו הּיכֹול ְְְְֵַַָָָֹלקּדם
אֹויבים ּבעליהן ּבראֹות ּגם ּומה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַּבעליהן
יקּדמּו ׁשּלא הגם הם אנּוסים ְְֲֲִֵֶֶַַָֹלהם
לא אׁשר טענת אין ּומעּתה ֲֲֵֵֶַַַָָֹאֹותם,
הּדין ועמד הּזכרים על אּלא ְְְִִִֶַַַַָָָקּדמּו
מֹואבית ולא מֹואבי עּמֹונית ולא ְְִִִִַַָָֹֹעּמֹוני
ׁשאמר ּוכמֹו מין, טענת ּדֹואג ְְֲֲִֵֶַַַַַָוטענת
קׁשיא לפניו ּכׁשאמרּו הּׁשּלֹוני ְְְְֲִִִֶַָָָָָֻאחּיה
ּבּמדרׁש ּכאמּור מינאה ואמר הפרה ְְִִֵֵַַָָָָָָָזֹו

כ"ב): ׁשמּואל ְְִֵַ(מדרׁש

ÏÂ.'B‚Â‡ו) ‡·‰אֹומרֹו‡·‰ ‡ÏÂּפרּוׁש ¿…»»¿ְ¿…»»ֵ
ענפי מּצד לׁשמע מקֹום ׁשהיה ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹהגם
אף ּבהם, נאחז ּבלעם ׁשהיה ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָהחטא
ולא טעם ּבלא ה' נתרּצה כן ּפי ְְְִִֵַַַַָֹֹעל

ה' אהב ּכי הּטעם ונתן וגֹו', ְְְֲִֵַַַַַָָׁשמע
זה, לדבר ראּוי ׁשהיית לצד לא ְְִֵֶֶַָָָָָֹּפרּוׁש
אבה ולא ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹועּין

ל')סיחֹון ב' .(לעיל ְִֵ

Èk.'B‚Âי) ‰�ÁÓ ׁשּיׁש˙ˆ‡ הגם ּפרּוׁש ƒ≈≈«¬∆¿ֲֵֵֶַ
יעניׁש לא ׁשה' עברֹות ְֲֲִִֵֵֶַֹּדקּדּוקי
קל, ענׁש יהיה יעניׁש ואם ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַֹעליהם
ׁשהּוא הּסּכנה ׁשּבׁשעת הּכתּוב ְִִֶֶַַַַַָָָמֹודיע
צריכין אֹויביהם על ׁשּיֹוצאים ְְְְִִִִֵֶֶַַּבזמן
ּכאֹומרֹו עברֹות ּדקּדּוקי מּכל ְְְְֲִִִֵֵָָׁשמירה

Ú¯ ¯·c ÏkÓּבתבת וכלל c·¯וגֹו', ƒ…»»»ְְְֵַַָ»»
והעיר הרע, יסֹובב ׁשּמּמּנּו סּבֹות ְְִִִֵֵֶֶַַָּגם
ב יהיה ּכי לזה סמּו ּׁשּצּוה ְְִִִֶֶֶֶַָָָּבּמה
ואמרּו וגֹו' טהֹור יהיה לא אׁשר ְְְְֲִִֶֶָָֹאיׁש

ז"ל מ"ו.)רּבֹותינּו ׁשהרהּורי(ּכתּבֹות ְְִֵֵֶַֻ
ּבּלילה, קרי לידי מביאין ּבּיֹום ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָעברה
ׁשעל לֹומר זה ּבסמיכּות הּכתּוב ְְְִִִֵֶֶַַַַָונתּכּון
מּכל ונׁשמרּת ּבּמאמר יצו ּבזה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֹּכּיֹוצא

ְוגֹו':
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éäìà:Eהחיים אור ¡Ÿ¤«

(æ)éîé-ìk íúáèå íîìL Løãú-àìñ :íìBòì E «Ÿ¦§¬§Ÿ¨−§«Ÿ¨¨®¨¨¤−§¨«

i"yx£ÌÓÏL L¯„˙Œ‡Ï∑(שם)?ּכן זה אף יכל ,"ּבקרּב יׁשב עּמ" ׁשּנאמר: תדמּכלל "לא לֹומר: רׁשּתלמּוד …ƒ¿…¿…»ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹ
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ß lel` 'g iriax mei ß

(ç)éçà ék éîãà áòúú-àìéøöî áòúú-àì àeä E «Ÿ§©¥´£Ÿ¦½¦¬¨¦−®«Ÿ§©¥´¦§¦½
:Böøàá úééä øâ-ék¦¥−¨¦¬¨§©§«

i"yx£ÈÓ„‡ ·Ú˙˙Œ‡Ï∑לקראת ּבחרב ׁשּיצא לתעבֹו, ל ׁשראּוי ּפי על ואף È¯ˆÓ.לגמרי, ·Ú˙˙Œ‡Ï∑מּכל …¿«≈¬…ƒְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ…¿«≈ƒ¿ƒִָ
לפיכ הּדחק. ּבׁשעת אכסניא לכם ׁשהיּו ּטעם? מה ליאֹור. זכּוריכם ׁשּזרקּו ּפי על אף .וכל, ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(è)ìä÷a íäì àáé éLéìL øBc íäì eãìeé-øLà íéðä¦²£¤¦¨«§¬¨¤−´§¦¦®¨¬Ÿ¨¤−¦§©¬
ñ :äåäé§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ÈLÈÏL ¯Bc Ì‰Ï e„ÏeÈŒ¯L‡ ÌÈ�a∑לֹו קׁשה לאדם, ׁשהּמחטיא למדּת הא מּיד, מּתרין האּמֹות ּוׁשאר »ƒ¬∆ƒ»¿»∆¿ƒƒ¿ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻֻ
אדֹום לפיכ הּבא. העֹולם ּומן הּזה העֹולם מן מֹוציאֹו והּמחטיאֹו, הּזה, ּבעֹולם הֹורגֹו ׁשההֹורגֹו, ההֹורגֹו, ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמן

נתעבּו ׁשהחטיאּום, ואּלּו ׁשּטּבעּום, מצרים וכן נתעב, לא ּבחרב .ׁשּקּדמם ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

CÙ‰Âו ÌÚÏa ÔÓ ‡Ïa˜Ï C‰Ï‡ ÈÈ È·‡ ‡ÏÂ¿»»≈¿»¡»»¿«»»ƒƒ¿»«¬«
ÈÈ CÓÁ¯ È¯‡ ÔÎ¯·Ï ÔÈËÂÏ ˙È CÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»»¿»ƒ¿ƒ¿»¬≈»¬»¿»

:C‰Ï‡¡»»

CÈÓBÈז Ïk ÔB‰˙·ËÂ ÔB‰ÓÏL Úa˙˙ ‡Ï»ƒ¿«¿»¿¿»»¿»»
:ÌÏÚÏ¿»»

Ï‡ח ‡e‰ CeÁ‡ È¯‡ ‰‡ÓB„‡ ˜Á¯˙ ‡Ï»¿««¡»»¬≈¬»
:dÚ¯‡· ‡˙ÈÂ‰ ¯i„ È¯‡ ‰‡¯ˆÓ ˜Á¯¿̇««ƒ¿»»¬≈«»¬≈»¿«¿≈

Èk„Èט ‰‡˙ÈÏ˙ ‡¯c ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙È Èc ÔÈ�a¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿»»¿ƒ»»ƒ¿≈
:ÈÈ„ ‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ ÔB‰Ï¿¿≈«ƒ¿»»«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּכתּוב, טעם ודרׁשינן הּלחם ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָמהקּדמת
ּכתנאי ּבּגמרא אֹומרם יתּבאר זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּולדר
מל ּבת ּכבּוּדה ּכל מאמר על ְֲֵֶֶֶַַַַָָׁשחֹוזר
ּפרּוׁש לפי ּכי לּה, סמכּה ולזה נּוּפנימה ְְְְִִִֵֵֶָָָָָ

ור' יהּודה ר' ׁשל מחלקּותם עּקר ְְְְִֶַָָָָּכל
עליהם יאמר אם אּלא אינּה ְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָׁשמעֹון

לא: אֹו ּכבּוּדה ּכל ְֲַַָָֹטענת
˙‡ˆÓ�לפי זֹו, ּבאּגדה סברֹות ג' אֹומר ƒ¿≈»ְְְִֵַָָָ

מאֹומרֹו ּדֹורׁש יֹוחנן ר' ְְֵֵַָָׁשמּועת
ר' ולסברת ּדבר, על ּומאֹומרֹו ְְְְִִֵַַַָָמֹואבי
ולסברת לבד, עּמֹוני מאֹומרֹו ְְְְְִִֵַַַָָיהּודה
מאֹומ' היא הּדרׁשה עּקר ׁשמעֹון ְְְִִִֵַַָָר'

ּדבר: ְַַעל
‰zÚÓeּגם ׁשמעֹון ר' לדברי ּבׁשלמא ≈«»ְְְְִִִֵַָָ

יׁש יֹוחנן ר' ׁשל ְִֵֶָָָלׁשמּועתֹו
לּמאמר נכֹון c·¯,טעם ÏÚאּלא ֲַַַַַָ«¿«ֶָ

אּלא ּדֹורׁש ׁשאינֹו יהּודה רּבי ְְִִֵֵֶֶַַָָָלסברת
ּבמקֹומּה קׁשיתנּו ּומֹואבי עּמֹוני ְְִִִִֵֵַַָָָֻמּתבת

הּכתּוב לֹומר הצר למה ÏÚעֹומדת ְְֶֶַַַַָֻ«

,¯·cּבתחּלת ׁשּכתבנּו ּכמֹו ויתיּׁשב ¿«ְְְְְִִִֵֶַַַָ
ְִָָהענין:

·eLוראיתי זה ענין ּתכן אל ְְְִִִִֶֶֶַָָָֹעמדּתי
לקּדם הּנקבֹות על טענה ְְֲֵֵֵֶַַַַָׁשאין
ּבלּבם ׁשּירצּו עצמ הּגע ּכי ְְְְִִִִֶַַַַָָלּנׁשים
רׁשּות ּבלא עׂשֹות יכלּו הּיכֹול ְְְְֵַַָָָֹלקּדם
אֹויבים ּבעליהן ּבראֹות ּגם ּומה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַּבעליהן
יקּדמּו ׁשּלא הגם הם אנּוסים ְְֲֲִֵֶֶַַָֹלהם
לא אׁשר טענת אין ּומעּתה ֲֲֵֵֶַַַָָֹאֹותם,
הּדין ועמד הּזכרים על אּלא ְְְִִִֶַַַַָָָקּדמּו
מֹואבית ולא מֹואבי עּמֹונית ולא ְְִִִִַַָָֹֹעּמֹוני
ׁשאמר ּוכמֹו מין, טענת ּדֹואג ְְֲֲִֵֶַַַַַָוטענת
קׁשיא לפניו ּכׁשאמרּו הּׁשּלֹוני ְְְְֲִִִֶַָָָָָֻאחּיה
ּבּמדרׁש ּכאמּור מינאה ואמר הפרה ְְִִֵֵַַָָָָָָָזֹו

כ"ב): ׁשמּואל ְְִֵַ(מדרׁש

ÏÂ.'B‚Â‡ו) ‡·‰אֹומרֹו‡·‰ ‡ÏÂּפרּוׁש ¿…»»¿ְ¿…»»ֵ
ענפי מּצד לׁשמע מקֹום ׁשהיה ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹהגם
אף ּבהם, נאחז ּבלעם ׁשהיה ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָהחטא
ולא טעם ּבלא ה' נתרּצה כן ּפי ְְְִִֵַַַַָֹֹעל

ה' אהב ּכי הּטעם ונתן וגֹו', ְְְֲִֵַַַַַָָׁשמע
זה, לדבר ראּוי ׁשהיית לצד לא ְְִֵֶֶַָָָָָֹּפרּוׁש
אבה ולא ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹועּין

ל')סיחֹון ב' .(לעיל ְִֵ

Èk.'B‚Âי) ‰�ÁÓ ׁשּיׁש˙ˆ‡ הגם ּפרּוׁש ƒ≈≈«¬∆¿ֲֵֵֶַ
יעניׁש לא ׁשה' עברֹות ְֲֲִִֵֵֶַֹּדקּדּוקי
קל, ענׁש יהיה יעניׁש ואם ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַֹעליהם
ׁשהּוא הּסּכנה ׁשּבׁשעת הּכתּוב ְִִֶֶַַַַַָָָמֹודיע
צריכין אֹויביהם על ׁשּיֹוצאים ְְְְִִִִֵֶֶַַּבזמן
ּכאֹומרֹו עברֹות ּדקּדּוקי מּכל ְְְְֲִִִֵֵָָׁשמירה

Ú¯ ¯·c ÏkÓּבתבת וכלל c·¯וגֹו', ƒ…»»»ְְְֵַַָ»»
והעיר הרע, יסֹובב ׁשּמּמּנּו סּבֹות ְְִִִֵֵֶֶַַָּגם
ב יהיה ּכי לזה סמּו ּׁשּצּוה ְְִִִֶֶֶֶַָָָּבּמה
ואמרּו וגֹו' טהֹור יהיה לא אׁשר ְְְְֲִִֶֶָָֹאיׁש

ז"ל מ"ו.)רּבֹותינּו ׁשהרהּורי(ּכתּבֹות ְְִֵֵֶַֻ
ּבּלילה, קרי לידי מביאין ּבּיֹום ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָעברה
ׁשעל לֹומר זה ּבסמיכּות הּכתּוב ְְְִִִֵֶֶַַַַָונתּכּון
מּכל ונׁשמרּת ּבּמאמר יצו ּבזה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֹּכּיֹוצא

ְוגֹו':
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(é)éáéà-ìò äðçî àöú-ék:òø øác ìkî zøîLðå E ¦«¥¥¬©«£¤−©«Ÿ§¤®§¦̧§©§½̈¦−Ÿ¨¨¬¨«
i"yx£z¯ÓL�Â 'B‚Â ‡ˆ˙ŒÈk∑הּסּכנהׁשהּׂשטן ּבׁשעת החיים.מקטרג אור ƒ≈≈¿¿ƒ¿«¿»ְְְִֵֶַַַַַָָָָ

(àé)äìéì-äøwî øBäè äéäé-àì øLà Léà Eá äéäé-ék¦¦«§¤³§Æ¦½£¤²Ÿ¦«§¤¬¨−¦§¥¨®§¨
:äðçnä CBz-ìà àáé àì äðçnì õeçî-ìà àöéå§¨¨Æ¤¦´©©«£¤½¬Ÿ¨−Ÿ¤¬©©«£¤«

i"yx£‰ÏÈÏŒ‰¯wÓ∑הּכתּוב ÁnÏ�‰.ּבהוהּדּבר ıeÁÓŒÏ‡ ‡ˆÈÂ∑עׂשה מצות ‰Án�‰.זֹו CBzŒÏ‡ ‡·È ‡Ï∑ ƒ¿≈»¿»ִֵֶַַָֹ¿»»∆ƒ««¬∆ְֲִֵַ…»…∆««¬∆
לוּיה, למחנה ליּכנס ואסּור ּתעׂשה. לא מצות ׁשכינהוזֹו למחנה ׁשּכן סח)ּכל .(פסחים ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

(áé)àáé LîMä àáëe íéna õçøé áøò-úBðôì äéäå§¨¨¬¦§«¤−¤¦§©´©¨®¦§´Ÿ©¤½¤¨−Ÿ
:äðçnä CBz-ìà¤¬©©«£¤«

i"yx£·¯ÚŒ˙B�ÙÏ ‰È‰Â∑ׁשאינֹו יטּבל, ׁשמׁשֹו להערב ּׁשמׁשסמּו הערב ּבלא .טהֹור ¿»»ƒ¿∆∆ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ

(âé):õeç änL úàöéå äðçnì õeçî Eì äéäz ãéå§¨Æ¦«§¤´§½¦−©©«£¤®§¨¨¬¨¨−¨«
i"yx£EÏ ‰È‰z „ÈÂ∑:ּכמֹו ב)ּכתרּגּומֹו, ידֹו"(במדבר על ÁnÏ�‰."איׁש ıeÁÓ∑ל .ענןחּוץ ¿»ƒ¿∆¿ְְְִַַָƒ««¬∆ֶָָ

(ãé)ðæà-ìò Eì äéäz ãúéåäzøôçå õeç EzáLa äéäå E §¨¥²¦«§¤¬§−©£¥¤®§¨¨Æ§¦§§´½§¨«©§¨´
:Eúàö-úà úéqëå záLå dá̈½§©§¨−§¦¦¬¨¤¥«¨¤«

i"yx£E�Ê‡ŒÏÚ∑לבדּתׁשמיׁש ּכלי זינE�Ê‡∑.מּׁשאר ּכלי .ּכמֹו «¬≈∆ְְְְְִִֵַַָ¬≈∆ְְְֵֵ

(åè)éäìà äåäé ékCläúî E|ðçî áø÷aEìéväì E ¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦§©¥´§¤´¤©«£¤À§©¦«§Æ
éáéà úúìåéðôì Eéðçî äéäå EEá äàøé-àìå LBã÷ E §¨¥³«Ÿ§¤̧Æ§¨¤½§¨¨¬©«£¤−¨®§«Ÿ¦§¤³§Æ

éøçàî áLå øác úåøòñ :E ¤§©´¨½̈§−̈¥©«£¤«
i"yx£E· ‰‡¯ÈŒ‡ÏÂ∑,הּוא ּברּו ּדברהּקדֹוׁש .ערות ¿…ƒ¿∆¿ְֶַַָָָָ

(æè)éìà ìöpé-øLà åéðãà-ìà ãáò øébñú-àìíòî E «Ÿ©§¦¬¤−¤¤£Ÿ¨®£¤¦¨¥¬¥¤−¥¦¬
:åéðãà£Ÿ¨«

i"yx£„·Ú ¯ÈbÒ˙Œ‡Ï∑.יׂשראלּכתרּגּומֹו לארץ לארץ מחּוצה ׁשּברח יׂשראל ׁשל ּכנעני עבד אפּלּו אחר: .ּדבר …«¿ƒ∆∆ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

(æé)éøòL ãçàa øçáé-øLà íB÷na Eaø÷a áLé EnòE ¦§º¥¥´§¦§§À©¨¯£¤¦§©²§©©¬§¨¤−
ñ :epðBz àì Bì áBha©´®−Ÿ¤«

(çé)Lã÷ äéäé-àìå ìàøNé úBðaî äLã÷ äéäú-àìŸ¦«§¤¬§¥¨−¦§´¦§¨¥®§Ÿ¦«§¤¬¨¥−
:ìàøNé éðaî¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£‰L„˜ ‰È‰˙Œ‡Ï∑לזנּות ּומזּמנת מקּדׁשת ˜„L.מפקרת, ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑(נד זכּור,(סנהדרין למׁשּכב מזּמן …ƒ¿∆¿≈»ְְְְִֶֶֶֶֶֶֻֻֻ¿…ƒ¿∆»≈ְְְִַָָֻ
ׁשאין מאחר היא, זנּות לבעילת מפקרת זֹו ׁשאף עבדא', לגבר יׂשראל מּבנת אּתתא תהי 'לא ּתרּגם: ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻואּונקלֹוס

ׁשּנאמר: לחמֹור, הּקׁשּו ׁשהרי ּבּה, לֹו ּתֹופסין כב)קּדּוׁשין לחמֹור,(בראשית הּדֹומה עם החמֹור", עם ּפה לכם "ׁשבּו ְְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ
ׁשאין זנּות, ּבעילֹות ּבעילֹותיו ׁשּכל ידּה, על קדׁש נעׂשה הּוא ׁשאף אמתא', אּתתא יׂשראל מּבני ּגברא יּסב ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ'ולא

ּבּה לֹו ּתֹופסין .קּדּוׁשין ְִִִָ

„··Cי ÈÏÚa ÏÚ ‡˙È¯LÓ ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¿ƒ»««¬≈¿»»
:LÈa ÌÚcÓ ÏkÓ ¯nzÒ˙Â¿ƒ¿««ƒ…ƒ««ƒ

wÓ¯‰יא ÈÎ„ È‰È ‡Ï Èc ¯·b C· È‰È È¯‡¬≈¿≈»¿«ƒ»¿≈¿≈ƒ¿≈
ÏeÚÈ ‡Ï ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ˜BtÈÂ ‡ÈÏÈÏ≈¿»¿ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ»»≈

:‡˙È¯LÓ B‚Ï¿«¿ƒ»

ÏÚÓÎeיב ‡iÓ· ÈÁÒÈ ‡LÓ¯ È�ÙÓÏ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿≈«¿»«¿≈¿«»¿≈«
:‡˙È¯LÓ B‚Ï ÏeÚÈ ‡LÓLƒ¿»≈¿«¿ƒ»

È¯LÓÏ˙‡יג ‡¯aÓ CÏ È‰È Ôw˙Ó ¯˙‡Â«¬«¿«»¿≈»ƒ»»¿«¿ƒ»
:‡¯·Ï Ônz ˜Bt˙Â¿ƒ«»¿»»

C˜tÓaיד È‰ÈÂ C�ÈÊ ÏÚ CÏ È‰z ‡˙kÒÂ¿ƒ¿»¿≈»«≈»ƒ≈¿ƒ¿»
:C˙˜tÓ ˙È ÈqÎ˙e ·e˙˙e da ¯tÁ˙Â ‡¯·Ï¿»»¿«¿««¿¿«≈»ƒ¿»»

B‚aטו ‡Îl‰Ó dz�ÎL C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»¿ƒ¿≈¿«¿»¿
C··„ ÈÏÚa ¯ÒÓÓÏe C˙e·ÊLÏ C˙È¯LÓ«¿ƒ»¿≈»»¿ƒ¿««¬≈¿»»
C· ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ ‡LÈc˜ C˙È¯LÓ È‰˙e CÓ„√̃»»¿≈«¿ƒ»«ƒ»¿»ƒ¿¬≈»
:CÏ ‡·ËB‡lÓ d¯ÓÈÓ ·e˙ÈÂ Ì‚˙t ˙¯·Ú¬≈«ƒ¿»ƒ≈¿≈ƒ¿»»»

¯d�Baטז „ÈÏ ÔÈÓÓÚ „·Ú ¯ÒÓ˙ ‡Ï»ƒ¿«∆∆«¿ƒ¿«ƒ≈
:d�Ba¯ ˙ÂlÓ C˙ÂÏ ·ÊzLÈc¿ƒ¿≈≈¿»»ƒ¿»ƒ≈

Áa„‡יז ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a C�Èa ·zÈ CnÚƒ»ƒ≈≈»¿«¿»ƒƒƒ¿≈«¬»
:dp�B˙ ‡Ï dÏ ·ËÈÈ„a CÈÂ¯˜ ÔÓƒƒ¿»ƒ¿≈«≈»ƒ≈

Ú·„יח ¯·‚Ï Ï‡¯NÈ ˙�aÓ ‡˙z‡ È‰˙ ‡Ï»¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿«»≈
:‡Ó‡ ‡˙z‡ Ï‡¯NÈ È�aÓ ‡¯·b ·qÈ ‡ÏÂ¿»ƒ««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»»»

`vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'g iriax meil inei xeriy

(èé)éäìà äåäé úéa áìk øéçîe äðBæ ïðúà àéáú-àìE «Ÿ¨¦Á¤§©̧¹̈§¦´¤À¤¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
éäìà äåäé úáòBú ék øãð-ìëìñ :íäéðL-íb E §¨¤®¤¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©§¥¤«

i"yx£‰�BÊ Ô�˙‡∑להקרבה ּפסּול ּבאתננּה, טלה לּה Ïk·.נתן ¯ÈÁÓe∑ּבכלב ׂשה סה)∑Ì‰È�LŒÌb.החליף (ב"ק ∆¿«»ְְְְֶֶַַָָָָָָָָ¿ƒ∆∆ְֱִֶֶֶֶ«¿≈∆
סלת ועׂשאן חּטים ּכגֹון ׁשּנּויהם, .לרּבֹות ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

(ë)éMú-àìéçàì Cøác-ìk CLð ìëà CLð óñk CLð E «Ÿ©¦´§¨¦½¤¬¤¤−¤¤´¤®Ÿ¤¤¾¤¨¨−̈
:CMé øLà£¤¬¦¨«

i"yx£CÈM˙Œ‡Ï∑רּבית יּתן ׁשּלא ללוה, לּמלוה:אזהרה אזהרה ּכ ואחר כה)לּמלוה, לֹו(ויקרא ּתּתן לא ּכסּפ "את …«ƒְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ע)"ּבּנׁש .(ב"מ ְֶֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1011 'nr b zegiy ihewl)

תּׁשיְך כ)לא הּמתים(כג, לתחּית קם אינֹו ּברּבית ס"ב)הּמלוה ריבית הלכות הזקן אדמו"ר ׁשּבעבר(שו"ע מּכסף מרויח ּברּבית הּמלוה ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

לא אבל "לסחר", עבֹודתֹו, לעבד ּכח לֹו נֹותנים מלמעלה: לֹו מֹודדים זֹו ּובמּדה ּבֹו. לסחר לּלֹווה אפׁשרּות נתן והּוא ׁשּלֹו, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹהיה

(מיתה), ונפסד הֹווה ׁשהּוא ּגׁשמי, ּדבר ׁשּכן הּמתים", "ּתחּית מּׁשּום יׁש מצוה ּבקּיּום והּנה, עצמּה. ּבעבֹודה ּכביכֹול, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָמׁשּתּתפים,

האדם, מעבֹודת ּבאה אינּה זֹו נצחּיּות אְך ּכפׁשּוטּה. הּמתים לתחּית מביאה זֹו ועבֹודה ונצחּיּות. חּיּות ׁשהיא לקדּׁשה, ּכלי ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻנעׂשה

ּכאמּור, ּבעבֹודתֹו, מלמעלה מׁשּתּתפים ׁשּלא ּברּבית, הּמלוה ואּלּו צוותא). מלׁשֹון (מצוה חּיים ּבאלקים מהתחּברּות אּלא ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻהּמגּבלת,

הּמתים. ּבתחּית קם ְִִִֵֵַַָאינֹו

(àë)éMú éøëpìéçàìe CéMú àì Eäåäé Eëøáé ïòîì C ©¨§¦´©¦½§¨¦−´Ÿ©¦®§©̧©§¨«¤§¹§Ÿ̈´
éäìàänL-àá äzà-øLà õøàä-ìò Eãé çìLî ìëa E ¡Ÿ¤À§ŸÆ¦§©´¨¤½©¨¾̈¤£¤©¨¬¨−̈¨

ñ :dzLøì§¦§¨«
i"yx£M˙ È¯ÎpÏCÈ∑,לאחי ועׂשה(שם)ולא לאוין ּבׁשני עליו לעבר עׂשה, – עׂשה מּכלל הּבא החיים.לאו אור «»¿ƒ«ƒְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹ

(áë)éäìà äåäéì øãð øcú-ékì øçàú àì EBîlL ¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ§©¥−§©§®
éäìà äåäé epLøãé Løã-ék:àèç Eá äéäå Cnòî E ¦«¨¸¦§§¤¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«¦½̈§¨¨¬§−¥«§

i"yx£BÓlLÏ ¯Á‡˙ ‡Ï∑(ספרי),רגלים הּמקראׁשלׁשה מן רּבֹותינּו החיים.ּולמדּוהּו אור …¿«≈¿«¿ְְְְִִִֵַַָָָָֹ

È·Ï˙יט ‡aÏk ÔÙÏeÁÂ ‡˙ÈpÊ ¯‚‡ ÏÚ˙ ‡Ï»»≈¬««ƒ»¿¿««¿»¿≈
˜Á¯Ó È¯‡ ‡¯„� ÏÎÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡Lc˜Ó«¿¿»«¿»¡»»¿»ƒ¿»¬≈¿»»

:ÔB‰ÈÂ¯z Û‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»««¿≈

e·Ú¯כ ˙Èa¯ ÛÒk ˙Èa¯ CeÁ‡Ï Èa¯˙ ‡Ï»¿«≈«¬ƒƒ¿«ƒƒƒ
:Èa¯˙Óc ÌÚcÓ Ïk ˙Èaƒ̄ƒ»ƒ««¿ƒ¿«≈

ÏÈ„aכא Èa¯˙ ‡Ï CeÁ‡ÏÂ Èa¯z ÔÈÓnÚ ¯·Ï¿««¿ƒ¿«≈¿«¬»¿«≈¿ƒ
ÏÚ C„È ˙eËLB‡ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·Ècƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿…»¿»«

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

˙‡Á¯כב ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯„� ¯c˙ È¯‡¬≈ƒ«¿«√»¿»¡»»»¿≈«
C‰Ï‡ ÈÈ dpÚa˙È Úa˙Ó È¯‡ d˙eÓlLÏ¿«»≈¬≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈¿»¡»»

:‡·BÁ C· È‰ÈÂ CpÓƒ»ƒ≈»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

˙È¯ÎpÏ.CÈMכא) ‡Ï EÈÁ‡Ïe CÈM˙קׁשה «»¿ƒ«ƒ¿»ƒ…«ƒֶָ
לֹומר ּכפל ˙CÈMלּמה ‡Ï EÈÁ‡Ïe ַַָָָ¿»ƒ…«ƒ

לאחי תּׁשי לא ּבסמּו ׁשּצּוה ְְִִִֶַַַָָָֹאחר
אמרּו ז"ל ורּבֹותינּו ע"ה:)וגֹו', (ב"מ ְְְֵַָ

ׁשּנתּכּון ואּולי לאוין, ּבב' עליו ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹלעבר
אם לגֹוי היא ׁשהּנׁשיכה ׁשהגם ְְֲִִִֶֶַַַָלֹומר
עֹוד ּכל אסּור יׂשראל ידי על ְְִֵֵַַָָָָָהּדבר
הלואתֹו ּבעד הּגֹוי מּכיר אינֹו ְְְִִֵֵֶַַַַָָָׁשּיׂשראל
הּוא וכ הּגֹוי מׁשּכֹון ּבידֹו אין אם ְְְִֵַַָָאֹו

ִַהּדין:
„BÚהאחרֹונים ּׁשחלקּו למה (יו"דירמז ְְְֲִִֶַַָָֹ

קנ"ט) אסּורסי' לגֹוי ׁשאפּלּו ְֲִִֶָ
לּתנֹו יבֹוא ׁשּמא מּׁשּום ּבזה ְְְִִִֶֶַָָָלהתמיד

אֹומרֹו והּוא ליׂשראל, ˙CÈMּגם È¯ÎpÏ ְְְְִֵַָ«»¿ƒ«ƒ

ּבאפן ּתעׂשה ׁשּלא הּדבר הּוא ְְֲֶֶֶַַַָָֹֹּותנאי
:לאחי ׁשּתּׁשי קלקּול מּזה ְְִִִִֵֵֶֶֶַָׁשּיצא

È‰Â.'B‚Â‰כב) ‡ËÁ E·ּדר על ּפרּוׁש ¿»»¿≈¿¿ֵֶֶַ
ז"ל ל"ב:)אֹומרם נדרים(ׁשּבת ּבעֹון ְְֲִַַָָָ

והּוא ע"כ, אדם ׁשל ּובניו אׁשּתֹו ְְִִֵֶָָָָמתים
ËÁ‡אֹומרֹו E· ‰È‰Âחּסרֹון לׁשֹון ְ¿»»¿≈¿ְִָ

אׁשּתֹו מּמּנּו יחסר הּנדר אחּור ידי ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַׁשעל
ּכן ּגם ׁשהּוא זרעֹו אֹו ּכגּופֹו ְְִֵֶֶַַׁשהיא

ואֹומרֹו מּמּנּו, c�Ï¯חלק ÏcÁ˙ ÈÎÂ ְְִֵֶֶ¿ƒ∆¿«ƒ¿…
,‡ËÁ E· ‰È‰È ‡Ïעל ּכן ּגם יתּבאר …ƒ¿∆¿≈¿ְִֵֵַַָ
ז"ל אֹומרם ז'.)ּדר רֹואה(ּגּטין אם ְִִִֶֶֶָ

מהם יעׂשה מצמצמים ׁשּנכסיו ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֻאדם
אמרּו ועֹוד ס"ו:)צדקה, מלח(ּכתּבֹות ְְְְֶַָָָֻ

על ׁשחביב לפי והּנה חסר, ְְִִִֵֵֶַָָָממֹון

ולזה להֹוציאֹו נח אין ממֹונֹו ְְִֵֶַָָָָָֹהאדם
לנּדר להתחּכם לאדם הּסברא ְְְְִִֵַַָָָָָָֹּתבֹוא
הרצֹון נח לֹו יהיה ׁשּבזה לה' ְִֵֶֶֶֶַַָָָֹנדר
מל ּדבר ּבא לזה מּנכסיו, ְְִֵֶֶֶַָָָָָלתת
הּנדר, ּבּטּול מחׁשׁש היֹוצא ְֲִִֵֵֵֶַַַוהֹודיעֹו
צדקה נתינת מניעת מחׁשׁש ְְְְֲִִֵֵַַַַָָוהּיֹוצא

הּמתחּיב: ְְִִֵַַּכפי
¯Ó‡Âיסֹובב ׁשּזה הּנדר אחּור ּכנגד ¿»«ְְִֵֵֶֶֶֶֶַ

מניעת ּוכנגד ּבֹו, החּסרֹון ְְְִִִֶֶֶֶַַָׁשּיהיה
לנּדר תחּדל וכי אמר צדקה ְְְְְִִִֶַַַָָָֹנתינת
נתינה מניעת לידי ּבא ׁשאּתה ְְֲִִִֵֶַַַָָָהגם
אבל ּבּממֹון חּסרֹון יסֹובב זה ְְֲִֵֶַַָָָָָהּצדקה
והּוא חטא, יהיה ׁשּלא ּבוּדאי ְְְְְִֵֶֶַַֹּב

חטא: ב יהיה לא ְְְְִֵֶֹאֹומרֹו



מה `vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'g iriax meil inei xeriy

(èé)éäìà äåäé úéa áìk øéçîe äðBæ ïðúà àéáú-àìE «Ÿ¨¦Á¤§©̧¹̈§¦´¤À¤¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
éäìà äåäé úáòBú ék øãð-ìëìñ :íäéðL-íb E §¨¤®¤¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©§¥¤«

i"yx£‰�BÊ Ô�˙‡∑להקרבה ּפסּול ּבאתננּה, טלה לּה Ïk·.נתן ¯ÈÁÓe∑ּבכלב ׂשה סה)∑Ì‰È�LŒÌb.החליף (ב"ק ∆¿«»ְְְְֶֶַַָָָָָָָָ¿ƒ∆∆ְֱִֶֶֶֶ«¿≈∆
סלת ועׂשאן חּטים ּכגֹון ׁשּנּויהם, .לרּבֹות ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

(ë)éMú-àìéçàì Cøác-ìk CLð ìëà CLð óñk CLð E «Ÿ©¦´§¨¦½¤¬¤¤−¤¤´¤®Ÿ¤¤¾¤¨¨−̈
:CMé øLà£¤¬¦¨«

i"yx£CÈM˙Œ‡Ï∑רּבית יּתן ׁשּלא ללוה, לּמלוה:אזהרה אזהרה ּכ ואחר כה)לּמלוה, לֹו(ויקרא ּתּתן לא ּכסּפ "את …«ƒְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ע)"ּבּנׁש .(ב"מ ְֶֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1011 'nr b zegiy ihewl)

תּׁשיְך כ)לא הּמתים(כג, לתחּית קם אינֹו ּברּבית ס"ב)הּמלוה ריבית הלכות הזקן אדמו"ר ׁשּבעבר(שו"ע מּכסף מרויח ּברּבית הּמלוה ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

לא אבל "לסחר", עבֹודתֹו, לעבד ּכח לֹו נֹותנים מלמעלה: לֹו מֹודדים זֹו ּובמּדה ּבֹו. לסחר לּלֹווה אפׁשרּות נתן והּוא ׁשּלֹו, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹהיה

(מיתה), ונפסד הֹווה ׁשהּוא ּגׁשמי, ּדבר ׁשּכן הּמתים", "ּתחּית מּׁשּום יׁש מצוה ּבקּיּום והּנה, עצמּה. ּבעבֹודה ּכביכֹול, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָמׁשּתּתפים,

האדם, מעבֹודת ּבאה אינּה זֹו נצחּיּות אְך ּכפׁשּוטּה. הּמתים לתחּית מביאה זֹו ועבֹודה ונצחּיּות. חּיּות ׁשהיא לקדּׁשה, ּכלי ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻנעׂשה

ּכאמּור, ּבעבֹודתֹו, מלמעלה מׁשּתּתפים ׁשּלא ּברּבית, הּמלוה ואּלּו צוותא). מלׁשֹון (מצוה חּיים ּבאלקים מהתחּברּות אּלא ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻהּמגּבלת,

הּמתים. ּבתחּית קם ְִִִֵֵַַָאינֹו

(àë)éMú éøëpìéçàìe CéMú àì Eäåäé Eëøáé ïòîì C ©¨§¦´©¦½§¨¦−´Ÿ©¦®§©̧©§¨«¤§¹§Ÿ̈´
éäìàänL-àá äzà-øLà õøàä-ìò Eãé çìLî ìëa E ¡Ÿ¤À§ŸÆ¦§©´¨¤½©¨¾̈¤£¤©¨¬¨−̈¨

ñ :dzLøì§¦§¨«
i"yx£M˙ È¯ÎpÏCÈ∑,לאחי ועׂשה(שם)ולא לאוין ּבׁשני עליו לעבר עׂשה, – עׂשה מּכלל הּבא החיים.לאו אור «»¿ƒ«ƒְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹ

(áë)éäìà äåäéì øãð øcú-ékì øçàú àì EBîlL ¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ§©¥−§©§®
éäìà äåäé epLøãé Løã-ék:àèç Eá äéäå Cnòî E ¦«¨¸¦§§¤¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«¦½̈§¨¨¬§−¥«§

i"yx£BÓlLÏ ¯Á‡˙ ‡Ï∑(ספרי),רגלים הּמקראׁשלׁשה מן רּבֹותינּו החיים.ּולמדּוהּו אור …¿«≈¿«¿ְְְְִִִֵַַָָָָֹ

È·Ï˙יט ‡aÏk ÔÙÏeÁÂ ‡˙ÈpÊ ¯‚‡ ÏÚ˙ ‡Ï»»≈¬««ƒ»¿¿««¿»¿≈
˜Á¯Ó È¯‡ ‡¯„� ÏÎÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡Lc˜Ó«¿¿»«¿»¡»»¿»ƒ¿»¬≈¿»»

:ÔB‰ÈÂ¯z Û‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»««¿≈

e·Ú¯כ ˙Èa¯ ÛÒk ˙Èa¯ CeÁ‡Ï Èa¯˙ ‡Ï»¿«≈«¬ƒƒ¿«ƒƒƒ
:Èa¯˙Óc ÌÚcÓ Ïk ˙Èaƒ̄ƒ»ƒ««¿ƒ¿«≈

ÏÈ„aכא Èa¯˙ ‡Ï CeÁ‡ÏÂ Èa¯z ÔÈÓnÚ ¯·Ï¿««¿ƒ¿«≈¿«¬»¿«≈¿ƒ
ÏÚ C„È ˙eËLB‡ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·Ècƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿…»¿»«

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

˙‡Á¯כב ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯„� ¯c˙ È¯‡¬≈ƒ«¿«√»¿»¡»»»¿≈«
C‰Ï‡ ÈÈ dpÚa˙È Úa˙Ó È¯‡ d˙eÓlLÏ¿«»≈¬≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈¿»¡»»

:‡·BÁ C· È‰ÈÂ CpÓƒ»ƒ≈»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

˙È¯ÎpÏ.CÈMכא) ‡Ï EÈÁ‡Ïe CÈM˙קׁשה «»¿ƒ«ƒ¿»ƒ…«ƒֶָ
לֹומר ּכפל ˙CÈMלּמה ‡Ï EÈÁ‡Ïe ַַָָָ¿»ƒ…«ƒ

לאחי תּׁשי לא ּבסמּו ׁשּצּוה ְְִִִֶַַַָָָֹאחר
אמרּו ז"ל ורּבֹותינּו ע"ה:)וגֹו', (ב"מ ְְְֵַָ

ׁשּנתּכּון ואּולי לאוין, ּבב' עליו ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹלעבר
אם לגֹוי היא ׁשהּנׁשיכה ׁשהגם ְְֲִִִֶֶַַַָלֹומר
עֹוד ּכל אסּור יׂשראל ידי על ְְִֵֵַַָָָָָהּדבר
הלואתֹו ּבעד הּגֹוי מּכיר אינֹו ְְְִִֵֵֶַַַַָָָׁשּיׂשראל
הּוא וכ הּגֹוי מׁשּכֹון ּבידֹו אין אם ְְְִֵַַָָאֹו

ִַהּדין:
„BÚהאחרֹונים ּׁשחלקּו למה (יו"דירמז ְְְֲִִֶַַָָֹ

קנ"ט) אסּורסי' לגֹוי ׁשאפּלּו ְֲִִֶָ
לּתנֹו יבֹוא ׁשּמא מּׁשּום ּבזה ְְְִִִֶֶַָָָלהתמיד

אֹומרֹו והּוא ליׂשראל, ˙CÈMּגם È¯ÎpÏ ְְְְִֵַָ«»¿ƒ«ƒ

ּבאפן ּתעׂשה ׁשּלא הּדבר הּוא ְְֲֶֶֶַַַָָֹֹּותנאי
:לאחי ׁשּתּׁשי קלקּול מּזה ְְִִִִֵֵֶֶֶַָׁשּיצא

È‰Â.'B‚Â‰כב) ‡ËÁ E·ּדר על ּפרּוׁש ¿»»¿≈¿¿ֵֶֶַ
ז"ל ל"ב:)אֹומרם נדרים(ׁשּבת ּבעֹון ְְֲִַַָָָ

והּוא ע"כ, אדם ׁשל ּובניו אׁשּתֹו ְְִִֵֶָָָָמתים
ËÁ‡אֹומרֹו E· ‰È‰Âחּסרֹון לׁשֹון ְ¿»»¿≈¿ְִָ

אׁשּתֹו מּמּנּו יחסר הּנדר אחּור ידי ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַׁשעל
ּכן ּגם ׁשהּוא זרעֹו אֹו ּכגּופֹו ְְִֵֶֶַַׁשהיא

ואֹומרֹו מּמּנּו, c�Ï¯חלק ÏcÁ˙ ÈÎÂ ְְִֵֶֶ¿ƒ∆¿«ƒ¿…
,‡ËÁ E· ‰È‰È ‡Ïעל ּכן ּגם יתּבאר …ƒ¿∆¿≈¿ְִֵֵַַָ
ז"ל אֹומרם ז'.)ּדר רֹואה(ּגּטין אם ְִִִֶֶֶָ

מהם יעׂשה מצמצמים ׁשּנכסיו ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֻאדם
אמרּו ועֹוד ס"ו:)צדקה, מלח(ּכתּבֹות ְְְְֶַָָָֻ

על ׁשחביב לפי והּנה חסר, ְְִִִֵֵֶַָָָממֹון

ולזה להֹוציאֹו נח אין ממֹונֹו ְְִֵֶַָָָָָֹהאדם
לנּדר להתחּכם לאדם הּסברא ְְְְִִֵַַָָָָָָֹּתבֹוא
הרצֹון נח לֹו יהיה ׁשּבזה לה' ְִֵֶֶֶֶַַָָָֹנדר
מל ּדבר ּבא לזה מּנכסיו, ְְִֵֶֶֶַָָָָָלתת
הּנדר, ּבּטּול מחׁשׁש היֹוצא ְֲִִֵֵֵֶַַַוהֹודיעֹו
צדקה נתינת מניעת מחׁשׁש ְְְְֲִִֵֵַַַַָָוהּיֹוצא

הּמתחּיב: ְְִִֵַַּכפי
¯Ó‡Âיסֹובב ׁשּזה הּנדר אחּור ּכנגד ¿»«ְְִֵֵֶֶֶֶֶַ

מניעת ּוכנגד ּבֹו, החּסרֹון ְְְִִִֶֶֶֶַַָׁשּיהיה
לנּדר תחּדל וכי אמר צדקה ְְְְְִִִֶַַַָָָֹנתינת
נתינה מניעת לידי ּבא ׁשאּתה ְְֲִִִֵֶַַַָָָהגם
אבל ּבּממֹון חּסרֹון יסֹובב זה ְְֲִֵֶַַָָָָָהּצדקה
והּוא חטא, יהיה ׁשּלא ּבוּדאי ְְְְְִֵֶֶַַֹּב

חטא: ב יהיה לא ְְְְִֵֶֹאֹומרֹו



vzÎik`מו zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h iying meil inei xeriy

(âë):àèç Eá äéäé-àì øcðì ìcçú éëå§¦¬¤§©−¦§®ŸŸ¦«§¤¬§−¥«§

(ãë)éúôN àöBîäåäéì zøãð øLàk úéNòå øîLz E ¨¬§¨¤−¦§´Ÿ§¨¦®¨©«£¤̧¨©¹§¨©«Ÿ̈³
éäìàéôa zøac øLà äáãð Eñ :E ¡Ÿ¤̧Æ§¨½̈£¤¬¦©−§¨§¦«

i"yx£¯ÓLz EÈ˙ÙN ‡ˆBÓ∑(ו ּתעׂשה(ר"ה לא על עׂשה החיים.ליּתן אור »¿»∆ƒ¿…ֲֲִֵֵֶַַֹ

ß lel` 'h iying mei ß

(äë)EòáN ELôðk íéáðò zìëàå Eòø íøëa àáú ék¦³¨ŸÆ§¤¤́¥¤½§¨«©§¨¯£¨¦²§©§§−¨§¤®
éìk-ìàåñ :ïzú àì E §¤¤§§−¬Ÿ¦¥«

i"yx£EÚ¯ Ì¯Îa ‡·˙ Èk∑(פז מדּברּבפֹועל(ב"מ ׁשּתרצה∑ELÙ�k.הּכתּוב ּגּסה∑EÚ·N.ּכּמה אכילה .ולא ƒ»…¿∆∆≈∆ְְֵֵַַָ¿«¿¿ְִֶֶַָ»¿∆ְֲִַָָֹ
Ôz˙ ‡Ï EÈÏkŒÏ‡Â∑אבל הּבית, ּבעל ׁשל לכליו נֹותן ׁשאּתה ּבזמן הּבציר, ּבׁשעת אּלא ּתֹורה ּדּברה ׁשּלא מּכאן ¿∆∆¿¿…ƒ≈ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

אֹוכל אינֹו ּולקׁשקׁש, לעדר ּבא החיים.אם אור ְְֲִֵֵֵַַָֹ

(åë)Lîøçå Eãéa úìéìî zôè÷å Eòø úî÷a àáú ék¦³¨ŸÆ§¨©´¥¤½§¨«©§¨¬§¦−Ÿ§¨¤®§¤§¥Æ
éðú àìñ :Eòø úî÷ ìò ó ´Ÿ¨¦½©−¨©¬¥¤«

i"yx£·˙ ÈkEÚ¯ ˙Ó˜a פ"ז)∑‡ מדּבר(ב"מ הּכתּוב ּבפֹועל זֹו .אף ƒ»…¿»«≈∆ְְֵֵַַַָ

ãë(à)-àöîú àì-íà äéäå dìòáe äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦²¦¨−§¨¨®§¨º̈¦¯Ÿ¦§¨
úúéøk øôñ dì áúëå øác úåøò dá àöî-ék åéðéòa ïç¥´§¥À̈¦¨³¨¨Æ¤§©´¨½̈§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ

:Búéaî dçlLå dãéa ïúðå§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥«
i"yx£¯·c ˙Â¯Ú d· ‡ˆÓŒÈk∑ּבעיניו חן ּתמצא ׁשּלא לגרׁשּה, עליו ּבעיניו)מצוה חן ּתמצא ׁשּלא מצוה אחרים: .(ספרים ƒ»»»∆¿«»»ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(218 'nr hi zegiy ihewl)

אּׁשה איׁש יּקח א)ּכי הינּו(כד, ּתֹורה, מּתן זה חתּנתֹו ּביֹום רז"ל ּכמאמר יׂשראל, ּוכנסת להקב"ה רֹומזים ואּׁשה איׁש קּדּוׁשי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

ּכְך אחרים, על נאסרת והיא לבעלּה קנּויה ׁשהאּׁשה ּכׁשם והּמצוה. הּתֹורה עסק ידי על ׁשּבּׁשמים ּבאביהם יׂשראל ׁשל ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָּדבקּותם

הּדברים ׁשני ּבין להפריד נּתן לא ואּׁשה איׁש ׁשּבקּדּוׁשי ּוכׁשם העֹולם. מּתאוֹות ּומבּדל קדֹוׁש והּוא ּבהקב"ה ּדבּוק יהּודי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֻּגם

עם ּבלּבנּו הּבֹורא אהבת ׁשּתתיּׁשב מּמּנּו הּנמנע מן הּלבבֹות: ּבחֹובת וכדאיתא יׂשראל, ּוכנסת הקב"ה לגּבי ּגם ּכְך ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָהאמּורים,

ּבנּו. העֹולם אהבת ְֲִֵַַַָָָהתיׁשב

BÁ·‡:כג C· È‰È ‡Ï ¯c�ÓÏ Ú�Óz˙ È¯‡Â«¬≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«»¿≈»»

„Èכד ‡Ók „aÚ˙Â ¯hz C˙ÂÙÒ ˙e˜t‡«»ƒ¿»»ƒ«¿«¿≈¿»ƒ
‡zÏlÓ Èc ‡z·„� C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡z¯„�¿«¿»√»¿»¡»»¿«¿»ƒ«∆¿»

:CÓeÙa¿»

ÔÈ·�Úכה ÏeÎÈ˙Â C¯·Á„ ‡Ó¯Îa ¯‚z˙ È¯‡¬≈ƒ»«¿«¿»¿«¿»¿≈ƒ¿ƒ
:Ôz˙ ‡Ï C�‡ÓÏe CÚ·N CLÙ�k¿«¿»ƒ¿»¿»»»ƒ≈

ÛBË˜˙Âכו C¯·Á„ ‡˙Ó˜a ¯‚z˙ È¯‡¬≈ƒ»«¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿
‡˙Ó˜ ÏÚ ÌÈ¯˙ ‡Ï ‡Ï‚Óe C„Èa ÔÈÏÓc¿»¿»ƒ»«¿»»¿ƒ««¿»

:C¯·Á„¿«¿»

Ï‡א Ì‡ È‰ÈÂ dpÏÚ·ÈÂ ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ«ƒ≈ƒ»
da ÁkL‡ È¯‡ È‰B�ÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÁkL«̇¿««¬ƒ¿≈ƒ¬≈«¿««
·‰ÈÂ ÔÈ¯eht Ëb dÏ ·BzÎÈÂ Ìb˙t ˙¯·Ú¬≈«ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒƒƒ«

:d˙ÈaÓ dp¯ËÙÈÂ d„Èaƒ«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ≈≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B¯ÓB‡Â,'B‚Âכד) ¯ÓLz EÈ˙ÙN ‡ˆBÓ ¿¿»¿»∆ƒ¿…¿

מּפי הּנדר מּלהֹוציא ּתמּתין ְְִִִִִֵֶֶַַּפרּוׁש
הּנדר לקּים ּפרּוׁש לעׂשֹות ׁשּתּוכל ְֲֵֵֶֶֶַַַַַעד
,לנדר סמּו הּנדר, ּותקּים ּתּדֹור ְְְְִִֵֶֶַַָָאז

אֹומרֹו �„¯z,והּוא ¯L‡k ˙ÈNÚÂוכן ְְ¿»ƒ»«¬∆»«¿»ְֵ
קרּבנֹו מביא ׁשהיה עֹוׂשה הּלל ְִִֵֵֶֶָָָָָָהיה

ואמר ס"ו:)לעזרה ׁשעּור(ּפסחים אֹו וכּו', ְְְֲִִַַָָָָ
הּדר זה על הּוא EÈ˙ÙNהּכתּוב ‡ˆBÓ ֶֶֶַַַָ»¿»∆

¯ÓLz'לה נדרּת ּכאּלּו ותעׂשה מּלדּבר, ƒ¿…ְְְְֲִִֵֶַַַַָָ
והּוא נדבה, אּלא ׁשאינֹו הגם ְְֱֲֵֶֶֶַָָָֹאלהי

�„·‰אֹומרֹו z¯„� ¯L‡kנדבה אׁשר ְ«¬∆»«¿»¿»»ְֲֶָָ

ּבּלב היא נדבה מׁשמעּות ּכי ,ְְֲִִֵַַָָָרּוח
ב')ּכאֹומרֹו כ"ה לּבֹו,(ׁשמֹות יּדבּנּו אׁשר ְְְְֲִִֶֶ

רּוחֹו כ"א):נדבה ל"ה (ׁשם ְָָָ

B¯ÓB‡ÂEÈÙa z¯ac ¯L‡על יתּבאר ¿¿¬∆ƒ«¿»¿ƒְִֵַָ
ּבּזהר אֹומרם רצ"ד.)ּדר (ח"ג ְֶֶַַָֹ

כ')ּבּפסּוק י' הּׁשמים(קהלת עֹוף ּכי ִִֶֶַַַָָֹ
חֹוׁשב ּכׁשאדם ּכי הּקֹול את ְִִֵֶֶַָָיֹולי
ּדֹובבֹות ׂשפתֹותיו מחׁשבה ְְְְְִַַָָָּבדעּתֹו

אֹומרֹו והּוא ידיעתֹו, ּבלא ‡L¯מעצמן ְְְְְִֵַָָֹ¬∆
EÈÙa z¯acאּלא עׂשה ׁשּלא הגם ּכי ƒ«¿»¿ƒֲִֶֶַָָָֹ

ולזה ּׁשחׁשב, מה ּדּבר ּפי ְְִִֵֶֶַַַָָָָמחׁשבה

לֹומר לּמהEÈÙaּדקּדק כן לא ׁשאם ְִֵַ¿ƒִֵֶָָֹ
יֹודעים אנּו אין וכי ּבפי לֹומר ְְְְִִִֵַַָֻהצר
יבֹוא ולדברנּו ּבּפה, הּוא הּדּבּור ְְִִִֵֶַַָָּכי

ז"ל ורּבֹותינּו נכֹון, ו'.)על ּדרׁשּו(ר"ה ְְֵַַָָ
לּתֹורה: ּפנים וע' אחר, ּבאפן ְְִֵֶַַַָָָֹהּכתּוב

˙Ï‡Â.Ôzכה) ‡Ï EÈÏkאֹומרֹוEÈÏk Ï‡Â ¿∆∆¿¿…ƒ≈ְ¿∆∆¿¿
ׁשּקדמה להעיר, וא"ו ְְְִֶֶֶָָָָּבתֹוספת
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ּבאֹומרֹו ּׁשּדּיק מה והּוא EÚ·Nּגּסה, ְְְִֵֶַַָ»¿∆
ז"ל פ"ז:)ודרׁשּו ּגּסה(ב"מ אכילה לא ְְֲִַָָָֹ

תּתן: לא ּכלי ואל לֹומר עֹוד ְְְְִִֵֶֶַֹוהֹוסיף

`vzÎik zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyiy meil inei xeriy

(á)øçà-Léàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå: §¨«§−̈¦¥®§¨«§−̈§¨«§¨¬§¦«©¥«

i"yx£¯Á‡ŒLÈ‡Ï∑(צ הכניסּה(גיטין וזה ּביתֹו, מּתֹו רׁשעה הֹוציא הּוא ראׁשֹון, ׁשל זּוגֹו ּבן זה .אין ¿ƒ«≈ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָ
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:äMàì Bì dç÷ì-øLà£¤§¨¨¬−§¦¨«
i"yx£ÔB¯Á‡‰ LÈ‡‰ d‡�Ne∑ימּות כי "אֹו ׁשּנאמר: קֹוברּתֹו, לאו, ואם לׂשנאֹותּה, ׁשּסֹופֹו מבּׂשרֹו ."הּכתּוב ¿≈»»ƒ»«¬ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָ
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éäìà äåäé øLà õøàä-úà àéèçú àìå äåäé éðôìE ¦§¥´§Ÿ̈®§³Ÿ©«£¦Æ¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

ñ :äìçð Eì ïúðŸ¥¬§−©«£¨«
i"yx£‰‡nh‰ ¯L‡ È¯Á‡∑(יא ׁשּנסּתרה(יבמות סֹוטה .לרּבֹות «¬≈¬∆À«»»ְְְִֶַָָ

ß lel` 'i iyiy mei ß

(ä)øáòé-àìå àáva àöé àì äLãç äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦Æ¦¨´£¨½̈³Ÿ¥¥Æ©¨½̈§Ÿ©«£¬Ÿ
äéäé é÷ð øác-ìëì åéìòçnNå úçà äðL Búéáì ¨−̈§¨¨¨®¨¦º¦«§¤³§¥Æ¨¨´¤½̈§¦©−

:ç÷ì-øLà BzLà-úà¤¦§¬£¤¨¨«
i"yx£‰L„Á ‰M‡∑,לֹו חדׁשה ּגרּוׁשתֹוׁשהיא לּמחזיר ּפרט אלמנה, ÂÈÏÚ.ואפּלּו ¯·ÚÈ ‡ÏÂ∑הּצבא .ּדבר ƒ»¬»»ְְְְֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָ¿…«¬…»»ְַַָָ

¯·cŒÏÎÏ∑(מז סוטה הּמלחמה(ספרי. מעֹורכי החֹוזרים אבל ּדרכים. לתּקן ולא ּומזֹון, מים לסּפק לא הּצבא, צר ׁשהּוא ¿»»»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
הּדרכים את ּומתּקנין ּומזֹון מים מסּפיקין לקחּה, ולא אּׁשה ארס חנכֹו, ולא ּבית ּבנה ּכגֹון: ּכהן, ּפי È‰È‰.על ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹƒ¿∆

B˙È·Ï∑(שם)הּמלחמהו צרכי ּבׁשביל מּביתֹו זז אינֹו וחּללֹו, ּכרם נטע ואם וחנכֹו ּבית ּבנה אם ּביתֹו, ּבׁשביל .אף ¿≈ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
B˙È·Ï∑ּביתֹו ּכרמֹו∑È‰È‰.זה את והּמתרּגם:∑ÁnNÂ.לרּבֹות אּתתּה', ית 'ויחדי ותרּגּומֹו: אׁשּתֹו, את יׂשּמח ¿≈ֵֶƒ¿∆ְְֶַַ¿ƒ«ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָ

'וׂשמח' ׁשל אּלא 'וׂשּמח', ׁשל ּתרּגּום זה ׁשאין הּוא, טֹועה אּתתּה', עם .'ויחדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(167 'nr l zegiy ihewl)

לביתֹו יהיה נקי ּדבר ה)לכל עוֹונֹותיו(כד, ּכל על לֹו מֹוחלין אּׁשה הטורים)ׁשהּנֹוׂשא מצות(בעל קּיּום היא הּנּׂשּואין ּתכלית ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּכא . . ּתֹורה חברֹו ּבן הּמלּמד ּכל רז"ל ּכמאמר רּוחנית, ּורבּיה ּפרּיה הּוא לּתֹורה יׂשראל ּבני קרּוב והּנה, ּבנים. הֹולדת ּורבּו, ּלּוּפרּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ

על לֹו ׁשּמֹוחלין לֹו מבטח הּיהדּות: ּובחּזּוק הּתֹורה ּבהפצת להתעּסק ּׁשּבֹוחר למי מיחד וחּזּוק עּדּוד אפֹוא, למדים נמצינּו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻֻילדֹו.

עוֹונֹותיו! ֲָָּכל

(å)ñ :ìáç àeä Lôð-ék áëøå íéçø ìáçé-àìŸ©«£¬Ÿ¥©−¦¨¨®¤¦¤−¤¬Ÿ¥«

i"yx£ÌÈÁ¯∑הּתחּתֹונה העליֹונה∑Î¯Â·.היא לא∑Ï·ÁÈŒ‡Ï.היא ּדין, ּבבית חֹובֹו על למׁשּכנֹו ּבא אם ≈«ƒְִַַָ»»∆ְִֶָָ…«¬…ְְְְִִֵַַָֹ
נפׁש אכל ּבהן ׁשעֹוׂשים ּבדברים ק"ג)ימׁשּכנּנּו .(ב"מ ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹ

‡Ô¯Á:ב ¯·‚Ï È‰˙e C‰˙e d˙ÈaÓ ˜Bt˙Â¿ƒƒ≈≈¿«¿≈ƒ¿«»√»

Ëbג dÏ ·BzÎÈÂ ‰‡¯˙· ‡¯·b dp�ÒÈÂ¿ƒ¿ƒ««¿»«¿»»¿ƒ¿«≈
È¯‡ B‡ d˙ÈaÓ dp¯ËÙÈÂ d„Èa ÔzÈÂ ÔÈ¯ehtƒƒ¿ƒ≈ƒ«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ≈≈¬≈
:ez�‡Ï dÏ d·Ò�c ‰‡¯˙· ‡¯·b ˙eÓÈ¿«¿»«¿»»¿»¿«≈¿ƒ¿

d¯ËÙד È„ ‰‡Ó„˜ dÏÚ·Ï eL¯ dÏ ˙ÈÏ≈≈¿¿«¿««¿»»ƒ»¿«
Èc ¯˙a ez�‡Ï dÏ ÈÂ‰ÓÏ d·qÓÏ ·zÓÏ¿ƒÀ¿ƒ¿«¿≈¡≈≈¿ƒ¿»«ƒ
‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ‡È‰ ‡˜Á¯Ó È¯‡ ˙·‡zÒ‡ƒ¿»»«¬≈¿»»»ƒ√»¿»¿»
CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ·iÁ¿̇««»«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:‡�ÒÁ‡«¬»»

BtÈ˜ה ‡Ï ‡z„Á ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¬«»»ƒ
È�t ÌÚcÓ ÏÎÏ È‰BÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ ‡ÏÈÁa¿≈»¿»≈ƒ«¬ƒ¿»ƒ»«»≈
Èc d˙z‡ ˙È ÈcÁÈÂ ‡„Á ‡zL d˙È·Ï È‰È¿≈¿≈≈«»¬»¿«¿≈»ƒ¿≈ƒ

:·Ò�¿«

·‰ÔBו È¯‡ ‡aÎ¯Â ‡ÈÁ¯ ‡�BkLÓ ·qÈ ‡Ï»ƒ««¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈¿
:LÙ� ÏÎÏ ÔBÊÓ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿«
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ã ycew zegiyn zecewp ã(167 'nr l zegiy ihewl)

לביתֹו יהיה נקי ּדבר ה)לכל עוֹונֹותיו(כד, ּכל על לֹו מֹוחלין אּׁשה הטורים)ׁשהּנֹוׂשא מצות(בעל קּיּום היא הּנּׂשּואין ּתכלית ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּכא . . ּתֹורה חברֹו ּבן הּמלּמד ּכל רז"ל ּכמאמר רּוחנית, ּורבּיה ּפרּיה הּוא לּתֹורה יׂשראל ּבני קרּוב והּנה, ּבנים. הֹולדת ּורבּו, ּלּוּפרּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ

על לֹו ׁשּמֹוחלין לֹו מבטח הּיהדּות: ּובחּזּוק הּתֹורה ּבהפצת להתעּסק ּׁשּבֹוחר למי מיחד וחּזּוק עּדּוד אפֹוא, למדים נמצינּו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻֻילדֹו.

עוֹונֹותיו! ֲָָּכל

(å)ñ :ìáç àeä Lôð-ék áëøå íéçø ìáçé-àìŸ©«£¬Ÿ¥©−¦¨¨®¤¦¤−¤¬Ÿ¥«

i"yx£ÌÈÁ¯∑הּתחּתֹונה העליֹונה∑Î¯Â·.היא לא∑Ï·ÁÈŒ‡Ï.היא ּדין, ּבבית חֹובֹו על למׁשּכנֹו ּבא אם ≈«ƒְִַַָ»»∆ְִֶָָ…«¬…ְְְְִִֵַַָֹ
נפׁש אכל ּבהן ׁשעֹוׂשים ּבדברים ק"ג)ימׁשּכנּנּו .(ב"מ ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹ

‡Ô¯Á:ב ¯·‚Ï È‰˙e C‰˙e d˙ÈaÓ ˜Bt˙Â¿ƒƒ≈≈¿«¿≈ƒ¿«»√»

Ëbג dÏ ·BzÎÈÂ ‰‡¯˙· ‡¯·b dp�ÒÈÂ¿ƒ¿ƒ««¿»«¿»»¿ƒ¿«≈
È¯‡ B‡ d˙ÈaÓ dp¯ËÙÈÂ d„Èa ÔzÈÂ ÔÈ¯ehtƒƒ¿ƒ≈ƒ«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ≈≈¬≈
:ez�‡Ï dÏ d·Ò�c ‰‡¯˙· ‡¯·b ˙eÓÈ¿«¿»«¿»»¿»¿«≈¿ƒ¿

d¯ËÙד È„ ‰‡Ó„˜ dÏÚ·Ï eL¯ dÏ ˙ÈÏ≈≈¿¿«¿««¿»»ƒ»¿«
Èc ¯˙a ez�‡Ï dÏ ÈÂ‰ÓÏ d·qÓÏ ·zÓÏ¿ƒÀ¿ƒ¿«¿≈¡≈≈¿ƒ¿»«ƒ
‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ‡È‰ ‡˜Á¯Ó È¯‡ ˙·‡zÒ‡ƒ¿»»«¬≈¿»»»ƒ√»¿»¿»
CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ·iÁ¿̇««»«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:‡�ÒÁ‡«¬»»

BtÈ˜ה ‡Ï ‡z„Á ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¬«»»ƒ
È�t ÌÚcÓ ÏÎÏ È‰BÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ ‡ÏÈÁa¿≈»¿»≈ƒ«¬ƒ¿»ƒ»«»≈
Èc d˙z‡ ˙È ÈcÁÈÂ ‡„Á ‡zL d˙È·Ï È‰È¿≈¿≈≈«»¬»¿«¿≈»ƒ¿≈ƒ

:·Ò�¿«

·‰ÔBו È¯‡ ‡aÎ¯Â ‡ÈÁ¯ ‡�BkLÓ ·qÈ ‡Ï»ƒ««¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈¿
:LÙ� ÏÎÏ ÔBÊÓ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿«



vzÎik`מח zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyiy meil inei xeriy

(æ)ìàøNé éðaî åéçàî Lôð áðb Léà àöné-ék¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥̧¤³¤¥«¤¨Æ¦§¥´¦§¨¥½
òøä zøòáe àeää ápbä úîe Bøëîe Ba-ønòúäå§¦§©¤−§¨®¥Æ©©¨´©½¦«©§¨¬¨¨−

ñ :Eaøwî¦¦§¤«
i"yx£‡ˆnÈŒÈk∑(ספרי),והתראה ׁשּבּתֹורהּבעדים 'יּמצא' ּכל ּבֹו∑BaŒ¯nÚ˙‰Â.וכן ׁשּיׁשּתּמׁש עד חּיב .אינֹו ƒƒ»≈ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ¿ƒ¿«∆ְִֵֵֶַַַָ

(ç)ì úòøvä-òâða øîMäìëk úBNòìå ãàî øîL ¦¨¯¤§¤«©©¨©²©¦§¬Ÿ§−Ÿ§©«£®§ŸÁ
eøîLz íúéeö øLàk íiåìä íéðäkä íëúà eøBé-øLà£¤¸¤§¤¹©«Ÿ£¦¯©«§¦¦²©«£¤¬¦¦¦−¦§§¬

:úBNòì©«£«
i"yx£˙Ú¯v‰ŒÚ‚�a ¯ÓM‰∑טמאה סימני ּתתלׁש הּבהרתׁשּלא את ּתקֹוץ ‡˙ÌÎ.ולא e¯BÈŒ¯L‡ ÏÎk∑אם ƒ»∆¿∆««»««ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻ¿…¬∆∆¿∆ִ

לטהר אם להחליט, אם החיים.להסּגיר, אור ְְְְֲִִִִֵַַַ

(è)éäìà äåäé äNò-øLà úà øBëæCøca íéøîì E ¨¾¥¯£¤¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¨®©¤−¤
ñ :íéøönî íëúàöa§¥«§¤¬¦¦§¨«¦

i"yx£ÌÈ¯ÓÏ EÈ‰Ï‡ '‰ ‰NÚŒ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ∑(ספרי).הרע לׁשֹון ּתסּפר אל ּבצרעת, ּתלקה ׁשּלא להּזהר ּבאת אם »≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבנגעים ולקתה ּבאחיה ׁשּדּברה למרים, העׂשּוי .זכֹור ְְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָָ

(é)Búéa-ìà àáú-àì äîeàî úàMî Eòøá äMú-ék¦«©¤¬§¥«£−©©´§®¨«Ÿ¨¬Ÿ¤¥−
:Bèáò èáòì©«£¬Ÿ£Ÿ«

i"yx£EÚ¯a ‰M˙ŒÈk∑ּתחֹובּבחבר.‰Óe‡Ó ˙‡MÓ∑(שם)ּכלּום ׁשל .חֹוב ƒ«∆¿≈¬ְֲֶַָ««¿»ְֶ

(àé)éìà àéöBé Bá äLð äzà øLà Léàäå ãîòz õeçaE ©−©«£®Ÿ§¨¦À£¤³©¨Æ¤´½¦¬¥¤²
:äöeçä èBáòä-úà¤¨«£−©«¨

(áé):Bèáòa ákLú àì àeä éðò Léà-íàå§¦¦¬¨¦−®¬Ÿ¦§©−©«£Ÿ«
i"yx£BË·Úa ·kL˙ ‡Ï∑(קיד ּתׁשּכב(ב"מ אצללא .ועבטֹו …ƒ¿««¬…ְְְֲִֶַַֹֹ

(âé)áëLå LîMä àBák èBáòä-úà Bì áéLz áLä̈¥Á¨¦̧³¤¨«£Æ§´©¤½¤§¨©¬
éäìà äåäé éðôì ä÷ãö äéäz Eìe jëøáe BúîìNañ :E §©§¨−¥«£¤®¨§Æ¦«§¤´§¨½̈¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£LÓM‰ ‡B·k∑(שם)יֹום ּכסּות ואם הּוא, לילה ּכסּות אם ¿«∆∆ְְְְִִַָ
הּמׁשּפטים ּב"ואּלה ּכתּוב ּוכבר ּבּבקר, ּוכבֹוא":החזירהּו לֹו, ּתׁשיבּנּו הּיֹום ּכל לֹו", ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש ּבא "עד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ּתּקחּנּו צדקה∑jÎ¯·e.הּׁשמׁש ּתהיה ּול" מקֹום: מּכל ,מברכ אינֹו ."ואם ִֶֶֶַָ≈¬∆»ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָ

È�aÓז È‰BÁ‡Ó ‡LÙ� ·�b ¯·b ÁkzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿«»≈«¿»≈¬ƒƒ¿≈
‡·pb ÏË˜˙ÈÂ dp�aÊÈÂ da ¯‚zÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ»«≈ƒ«¿ƒ≈¿ƒ¿¿≈«»»

:C�ÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡e‰‰«¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

ÁÏ„‡ח ¯hÓÏ e¯È‚Ò LzÎÓa ¯nzÒ‡ƒ¿««¿«¿«¿ƒ¿ƒ««¬»
È‡ÂÏ ‡i�‰k ÔBÎ˙È ÔeÙlÈ Èc ÏÎk „aÚÓÏe¿∆¿»¿…ƒ«¿»¿»¬«»≈»≈

:„aÚÓÏ Ôe¯hz Ôepz„wÙ È„ ‡Ók¿»ƒ«∆¿ƒƒ¿¿∆¿»

ÌÈ¯ÓÏט C‰Ï‡ ÈÈ „·Ú Èc ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»ƒ¬«¿»¡»»¿ƒ¿»
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

˙ÏeÚי ‡Ï ÌÚcÓ eL¯ C¯·Á· ÈL¯˙ È¯‡¬≈«¿≈¿«¿»¿ƒ»«»≈
:d�BkLÓ ·qÓÏ d˙È·Ï¿≈≈¿ƒ««¿≈

tÈ˜יא d· ÈL¯ z‡ Èc ‡¯·‚Â Ìe˜z ‡¯·a¿»»¿¿«¿»ƒ«¿»≈≈«≈
:‡¯·Ï ‡�Bk˘Ó ˙È C˙ÂÏ¿»»»«¿»¿»»

˙ekL·יב ‡Ï ‡e‰ ÔkÒÓ ¯·‚ Ì‡Â¿ƒ¿«ƒ¿≈»ƒ¿
:d�BkLÓa¿«¿≈

LÓL‡יג ÏÚÓk ‡�BkLÓ ˙È dÏ ·˙˙ ‡·˙‡»»»»≈≈»«¿»¿≈«ƒ¿»
‡˙eÎÊ È‰z CÏÂ CpÎ¯·ÈÂ d˙eÒÎa ·ekLÈÂ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»≈ƒ»¿»¿≈¿»

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÓM‰.'B‚Â¯ח) ¯BÎÊ 'B‚Â Ú‚�aלדבריהם ƒ»∆¿∆«¿»¿ְְִֵֶ
קל"ב:)ז"ל ׁשּבא(ׁשּבת ׁשאמרּו ְֶֶַָָָ

נתּכּון ּבהרתֹו, יקּוץ לבל ְְְְֲִִֵַַַַָָלהזהיר

‰'ּבהסמכת ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ ְְַַָ»≈¬∆»»
ÌÈ¯ÓÏיהיה ׁשּמּמּנּו ׁשרׁש להֹודיע ¿ƒ¿»ְְִִִֶֶֶֶַֹ

לֹו, ורפא לקּוץ ה' יצו ואֹותֹו ְְְֶַַַָָָהּנגע

עֹודּנּו וׁשרׁשֹו עצמֹו הּנגע ׁשּיקּוץ ְְְֶֶֶַַַָָֹלא
ּבֹו: ְָֻמׁשרׁש

`vzÎik zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

ß lel` `"i ycewÎzay ß

(ãé)éçàî ïBéáàå éðò øéëN ÷Lòú-àìøLà Eøbî Bà E Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−¨¦´§¤§®¥«©¤¾¯¦¥«§²£¤¬
éøòLa Eöøàa:E §©§§−¦§¨¤«

i"yx£¯ÈÎN ˜LÚ˙Œ‡Ï∑לע אּלא ּכתּוב? ּכבר ׁשהּואוהלא ׂשכיר", ׂשכר תעׁשק "לא לאוין: ּבב' האביֹון על בר …«¬…»ƒְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
הזהר: ּכבר העׁשיר ועל ואביֹון, יט)עני רע"(ויקרא את תעׁשק רבה)∑‡·ÔBÈ."לא ּדברהּתאב(ויקרא ∑E¯bÓ.לכל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ∆¿ְֵַָָָָƒ≈¿

צדק ּגר ּתֹוׁשב∑EÈ¯ÚLa.זה ּגר נבלֹותזה Eˆ¯‡a.האֹוכל ¯L‡∑וכלים ּבהמה ׂשכר .לרּבֹות ֵֶֶֶƒ¿»∆ְֵֵֵֶָָ¬∆¿«¿¿ְְְְִֵֵַַָ

(åè)éðò ék LîMä åéìò àBáú-àìå BøëN ïzú BîBéa§Á¦¥̧§¨¹§«Ÿ¨¯¨¨´©¤À¤¦³¨¦Æ
éìò àø÷é-àìå BLôð-úà àNð àeä åéìàå àeäE ½§¥¾̈¬Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³¨¤̧Æ

ñ :àèç Eá äéäå äåäé-ìà¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§
i"yx£Œ˙‡ ‡N� ‡e‰ ÂÈÏ‡ÂBLÙ�∑ונתלה ּבּכבׁש עלה למּות: נפׁשֹו את נֹוׂשא הּוא הּזה הּׂשכר È‰Â‰.ּבאילןאל ¿≈»…≈∆«¿ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ¿»»

‡ËÁ E·∑(ספרי),מקֹום הּקֹוראמּכל ידי על ליּפרע ׁשּממהרין .אּלא ¿≈¿ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(138 'nr hk zegiy ihewl)

ׂשכרֹו תּתן טו)ּביֹומֹו והרי(כד, ׂשכרם, לקּבל למחר רז"ל ּכמאמר לבֹוא, לעתיד מצֹות ׂשכר הקב"ה מׁשּלם ּכיצד הּׁשאלה: ידּועה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

עבֹודת ּובגמר ּולקּדׁש, לזּכְך ׁשעליו ּבעֹולם חלק לֹו יׁש יהּודי ׁשּכל ּבּתניא מבאר ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּתֹורה. ּכל את מקּים ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהקב"ה

הּמצֹות קּיּום על ׁשהּׂשכר נמצא, להקב"ה. ּדירה יהיה ּכּלֹו העֹולם – הּבריאה ּתכלית ּתתקּים ׁשּלֹו, ּבחלק אחד ּכל יׂשראל, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻּכל

הּמׁשיח, ּבימֹות הּמׁשּתּלמת אחת, ׂשכירּות היא זֹו ועבֹודה הּדֹורֹות, ּכל ּבמׁשְך עבֹודתם עבּור יׂשראל לעם הּמּגיע ּכללי, ּתׁשלּום ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָהּוא

ּתלין. ּבל ׁשל חׁשׁש ּכאן החייםואין אור ְֲִֵֶַָָָ

(æè)-ìò eúîeé-àì íéðáe íéða-ìò úBáà eúîeé-àìŸ«§³¨Æ©¨¦½¨¦−Ÿ«§´©
eúîeé Bàèça Léà úBáàñ : ¨®¦¬§¤§−¨«

i"yx£ÌÈ�aŒÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈŒ‡Ï∑אבל יּומתּו", ּבחטאֹו "איׁש נאמר: ּכבר ּבנים, ּבעון ּתאמר ואם ּבנים, ּבעדּות …¿»«»ƒְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
ׁשמים ּבידי אבֹותם ּבעון מתים והּקטּנים אביו, ּבעון מת איׁש, ׁשאינֹו .מי ְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ

(æé):äðîìà ãâa ìáçú àìå íBúé øb ètLî ähú àì́Ÿ©¤½¦§©−¥´¨®§´Ÿ©£½Ÿ¤−¤©§¨¨«

i"yx£ÌB˙È ¯b ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï∑:הזהר ּכבר העׁשיר טז)ועל עליו(דברים לעבר ּבעני וׁשנה מׁשּפט", תּטה "לא …«∆ƒ¿«≈»ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
עליו וׁשנה הזהיר לכ עׁשיר, מּׁשל יֹותר עני מׁשּפט להּטֹות ׁשּנקל לפי לאוין, ˙Ï·Á.ּבׁשני ‡ÏÂ∑ּבׁשעת ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ¿…«¬…ְִֶַֹ

החיים.הלואה אור ְַָָ

(çé)éäìà äåäé Ecôiå íéøöîa úééä ãáò ék zøëæåE §¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
ñ :äfä øácä-úà úBNòì Eeöî éëðà ïk-ìò íMî¦¨®©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«

i"yx£z¯ÎÊÂ∑ּבּדבר ּכיס חסרֹון יׁש אפּלּו חּקֹותי, לׁשמר :ּפדיתי ּכן מנת .על ¿»«¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ

CÈÁ‡Óיד ‡�kÒÓe ‡È�Ú ‡¯È‚‡ ˜eMÚ˙ ‡Ï»¿ƒ¬ƒ»«¿»ƒ¿≈»≈«»
:CÈÂ¯˜a CÚ¯‡· Èc C¯BibÓ B‡ƒƒ»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»

È‰BÏÚטו ÏeÚ˙ ‡ÏÂ d¯‚‡ Ôzz dÓBÈa¿≈ƒ≈«¿≈¿»≈¬ƒ
˙È ¯ÒÓ ‡e‰ dÏÂ ‡e‰ ‡È�Ú È¯‡ ‡LÓLƒ¿»¬≈«¿»¿≈¿«»
C· È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ CÏÚ È¯˜È ‡ÏÂ dLÙ�«¿≈¿»ƒ¿≈¬»√»¿»ƒ≈»

:‡·BÁ»

Ï‡טז ÔÈ�·e ÔÈ�a Ìet ÏÚ Ô‰·‡ Ôe˙eÓÈ ‡Ï»¿¬»»«¿ƒ¿ƒ»
:Ôe˙eÓÈ d·BÁa L�‡ Ô‰·‡ Ìet ÏÚ Ôe˙eÓÈ¿«¬»»¡«¿≈¿

˙q·יז ‡ÏÂ ‡nzÈÂ ‡¯Bib ÔÈ„ ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒƒ»¿ƒ«»¿»ƒ«
:‡ÏÓ¯‡ Le·Ï ‡�BkLÓ«¿»¿«¿¿»

C˜¯Ùeיח ÌÈ¯ˆÓa ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿ƒ¿«ƒ»¿»
„aÚÓÏ C„wÙÓ ‡�‡ Ôk ÏÚ ÔnzÓ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ«»«≈¬»¿«¿»¿∆¿«

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È»ƒ¿»»»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÂÈÏ‡Â.‡ËÁטו) E· ‰È‰Â 'B‚Â ‡N� ‡e‰ ¿≈»…≈¿¿»»¿≈¿

ׂשכיר ׂשכר ׁשעׁשק ׁשהגם ְֲִֵֶֶַַַַָָָהּכּונה
כן ּפי על אף ממֹון ּגֹוזל אּלא ִֵֵֵֶַַָָאינֹו
והּוא נפׁשֹות, אּלא ממֹון ענׁשֹו ְְְֵֶָָָָאין

יהיה חטא·Eאֹומרֹו ּבנפׁש ּב ּפי' ְְִֶ¿ְְְְְֵֵַ
ּדר א')על ּובני(מ"א אני והייתי ְְֲִִִִֶֶַָ

הענׁש טעם והקּדים חּטאים, ְְְִִִֶַַַָָֹֹֹׁשלמה
נפׁשֹו את נׂשא הּוא ואליו ְְְְֵֵֶַָֹּבאֹומרֹו

ּתחת נפׁש הּמׁשּפט יהיה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָּומעּתה
ֶֶנפׁש:

Ï.'B‚Â‡יז) ¯b ËtLÓ ‰h˙ׁשּמא ּפרּוׁש …«∆ƒ¿«≈¿ֵֶָ
אּטה הּגר על ה' ׁשּצּוני ּכיון ִִֵֵֶֶַַַַַָֹּתאמר



מט `vzÎik zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

ß lel` `"i ycewÎzay ß

(ãé)éçàî ïBéáàå éðò øéëN ÷Lòú-àìøLà Eøbî Bà E Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−¨¦´§¤§®¥«©¤¾¯¦¥«§²£¤¬
éøòLa Eöøàa:E §©§§−¦§¨¤«

i"yx£¯ÈÎN ˜LÚ˙Œ‡Ï∑לע אּלא ּכתּוב? ּכבר ׁשהּואוהלא ׂשכיר", ׂשכר תעׁשק "לא לאוין: ּבב' האביֹון על בר …«¬…»ƒְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
הזהר: ּכבר העׁשיר ועל ואביֹון, יט)עני רע"(ויקרא את תעׁשק רבה)∑‡·ÔBÈ."לא ּדברהּתאב(ויקרא ∑E¯bÓ.לכל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ∆¿ְֵַָָָָƒ≈¿

צדק ּגר ּתֹוׁשב∑EÈ¯ÚLa.זה ּגר נבלֹותזה Eˆ¯‡a.האֹוכל ¯L‡∑וכלים ּבהמה ׂשכר .לרּבֹות ֵֶֶֶƒ¿»∆ְֵֵֵֶָָ¬∆¿«¿¿ְְְְִֵֵַַָ

(åè)éðò ék LîMä åéìò àBáú-àìå BøëN ïzú BîBéa§Á¦¥̧§¨¹§«Ÿ¨¯¨¨´©¤À¤¦³¨¦Æ
éìò àø÷é-àìå BLôð-úà àNð àeä åéìàå àeäE ½§¥¾̈¬Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³¨¤̧Æ

ñ :àèç Eá äéäå äåäé-ìà¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§
i"yx£Œ˙‡ ‡N� ‡e‰ ÂÈÏ‡ÂBLÙ�∑ונתלה ּבּכבׁש עלה למּות: נפׁשֹו את נֹוׂשא הּוא הּזה הּׂשכר È‰Â‰.ּבאילןאל ¿≈»…≈∆«¿ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ¿»»

‡ËÁ E·∑(ספרי),מקֹום הּקֹוראמּכל ידי על ליּפרע ׁשּממהרין .אּלא ¿≈¿ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(138 'nr hk zegiy ihewl)

ׂשכרֹו תּתן טו)ּביֹומֹו והרי(כד, ׂשכרם, לקּבל למחר רז"ל ּכמאמר לבֹוא, לעתיד מצֹות ׂשכר הקב"ה מׁשּלם ּכיצד הּׁשאלה: ידּועה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

עבֹודת ּובגמר ּולקּדׁש, לזּכְך ׁשעליו ּבעֹולם חלק לֹו יׁש יהּודי ׁשּכל ּבּתניא מבאר ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּתֹורה. ּכל את מקּים ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהקב"ה

הּמצֹות קּיּום על ׁשהּׂשכר נמצא, להקב"ה. ּדירה יהיה ּכּלֹו העֹולם – הּבריאה ּתכלית ּתתקּים ׁשּלֹו, ּבחלק אחד ּכל יׂשראל, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻּכל

הּמׁשיח, ּבימֹות הּמׁשּתּלמת אחת, ׂשכירּות היא זֹו ועבֹודה הּדֹורֹות, ּכל ּבמׁשְך עבֹודתם עבּור יׂשראל לעם הּמּגיע ּכללי, ּתׁשלּום ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָהּוא

ּתלין. ּבל ׁשל חׁשׁש ּכאן החייםואין אור ְֲִֵֶַָָָ

(æè)-ìò eúîeé-àì íéðáe íéða-ìò úBáà eúîeé-àìŸ«§³¨Æ©¨¦½¨¦−Ÿ«§´©
eúîeé Bàèça Léà úBáàñ : ¨®¦¬§¤§−¨«

i"yx£ÌÈ�aŒÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈŒ‡Ï∑אבל יּומתּו", ּבחטאֹו "איׁש נאמר: ּכבר ּבנים, ּבעון ּתאמר ואם ּבנים, ּבעדּות …¿»«»ƒְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
ׁשמים ּבידי אבֹותם ּבעון מתים והּקטּנים אביו, ּבעון מת איׁש, ׁשאינֹו .מי ְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ

(æé):äðîìà ãâa ìáçú àìå íBúé øb ètLî ähú àì́Ÿ©¤½¦§©−¥´¨®§´Ÿ©£½Ÿ¤−¤©§¨¨«

i"yx£ÌB˙È ¯b ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï∑:הזהר ּכבר העׁשיר טז)ועל עליו(דברים לעבר ּבעני וׁשנה מׁשּפט", תּטה "לא …«∆ƒ¿«≈»ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
עליו וׁשנה הזהיר לכ עׁשיר, מּׁשל יֹותר עני מׁשּפט להּטֹות ׁשּנקל לפי לאוין, ˙Ï·Á.ּבׁשני ‡ÏÂ∑ּבׁשעת ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ¿…«¬…ְִֶַֹ

החיים.הלואה אור ְַָָ

(çé)éäìà äåäé Ecôiå íéøöîa úééä ãáò ék zøëæåE §¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
ñ :äfä øácä-úà úBNòì Eeöî éëðà ïk-ìò íMî¦¨®©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«

i"yx£z¯ÎÊÂ∑ּבּדבר ּכיס חסרֹון יׁש אפּלּו חּקֹותי, לׁשמר :ּפדיתי ּכן מנת .על ¿»«¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ

CÈÁ‡Óיד ‡�kÒÓe ‡È�Ú ‡¯È‚‡ ˜eMÚ˙ ‡Ï»¿ƒ¬ƒ»«¿»ƒ¿≈»≈«»
:CÈÂ¯˜a CÚ¯‡· Èc C¯BibÓ B‡ƒƒ»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»

È‰BÏÚטו ÏeÚ˙ ‡ÏÂ d¯‚‡ Ôzz dÓBÈa¿≈ƒ≈«¿≈¿»≈¬ƒ
˙È ¯ÒÓ ‡e‰ dÏÂ ‡e‰ ‡È�Ú È¯‡ ‡LÓLƒ¿»¬≈«¿»¿≈¿«»
C· È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ CÏÚ È¯˜È ‡ÏÂ dLÙ�«¿≈¿»ƒ¿≈¬»√»¿»ƒ≈»

:‡·BÁ»

Ï‡טז ÔÈ�·e ÔÈ�a Ìet ÏÚ Ô‰·‡ Ôe˙eÓÈ ‡Ï»¿¬»»«¿ƒ¿ƒ»
:Ôe˙eÓÈ d·BÁa L�‡ Ô‰·‡ Ìet ÏÚ Ôe˙eÓÈ¿«¬»»¡«¿≈¿

˙q·יז ‡ÏÂ ‡nzÈÂ ‡¯Bib ÔÈ„ ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒƒ»¿ƒ«»¿»ƒ«
:‡ÏÓ¯‡ Le·Ï ‡�BkLÓ«¿»¿«¿¿»

C˜¯Ùeיח ÌÈ¯ˆÓa ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿ƒ¿«ƒ»¿»
„aÚÓÏ C„wÙÓ ‡�‡ Ôk ÏÚ ÔnzÓ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ«»«≈¬»¿«¿»¿∆¿«

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È»ƒ¿»»»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÂÈÏ‡Â.‡ËÁטו) E· ‰È‰Â 'B‚Â ‡N� ‡e‰ ¿≈»…≈¿¿»»¿≈¿

ׂשכיר ׂשכר ׁשעׁשק ׁשהגם ְֲִֵֶֶַַַַָָָהּכּונה
כן ּפי על אף ממֹון ּגֹוזל אּלא ִֵֵֵֶַַָָאינֹו
והּוא נפׁשֹות, אּלא ממֹון ענׁשֹו ְְְֵֶָָָָאין

יהיה חטא·Eאֹומרֹו ּבנפׁש ּב ּפי' ְְִֶ¿ְְְְְֵֵַ
ּדר א')על ּובני(מ"א אני והייתי ְְֲִִִִֶֶַָ

הענׁש טעם והקּדים חּטאים, ְְְִִִֶַַַָָֹֹֹׁשלמה
נפׁשֹו את נׂשא הּוא ואליו ְְְְֵֵֶַָֹּבאֹומרֹו

ּתחת נפׁש הּמׁשּפט יהיה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָּומעּתה
ֶֶנפׁש:

Ï.'B‚Â‡יז) ¯b ËtLÓ ‰h˙ׁשּמא ּפרּוׁש …«∆ƒ¿«≈¿ֵֶָ
אּטה הּגר על ה' ׁשּצּוני ּכיון ִִֵֵֶֶַַַַַָֹּתאמר



vzÎik`נ zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

(èé)àì äãOa øîò zçëLå EãNá Eøéö÷ øö÷ú ék¦´¦§ŸÁ§¦«§¸§¨¤¹§¨«©§¨¯´Ÿ¤©¨¤À³Ÿ
Eëøáé ïòîì äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Bzç÷ì áeLú̈Æ§©§½©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤®§©³©§¨«¤§Æ

éäìà äåäééãé äNòî ìëa Eñ :E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ©«£¥¬¨¤«
i"yx£¯ÓÚ zÁÎLÂ∑,ּגדיׁש ׁשכחהולא אינֹו ּוׁשכחֹו, סאתים ּבֹו ׁשּיׁש עמר אמרּו: ׁשכחת∑Oa„‰.מּכאן לרּבֹות ¿»«¿»…∆ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ«»∆ְְִַַ

מּלקצר מקצתּה ׁשּׁשכח BzÁ˜Ï.קמה, ·eL˙ ‡Ï∑(מ"ד פ"ו אינֹו(פאה ׁשּלפניו, ׁשכחה. ׁשּלאחריו, אמרּו: מּכאן ְְִִִֶַָָָָָֹ…»¿«¿ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָ
ּתׁשּוב" ּב"בל ׁשאינֹו EÎ¯·È.ׁשכחה, ÔÚÓÏ∑(ספרי),ּבמתּכּון ׁשּלא לידֹו ׁשּבאת ּפי על לעֹוׂשהואף וחמר קל ְְִֵֶַָָ¿««¿»∆¿ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

עליה מתּבר הּוא הרי ּבּה, ונתּפרנס עני ּומצאּה מּידֹו סלע נפלה מעּתה: אמר .ּבמתּכּון. ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

(ë)éøçà øàôú àì Eúéæ èaçú ékíBúiì øbì E ¦³©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ§©¥−©«£¤®©¥²©¨¬
:äéäé äðîìàìå§¨«©§¨¨−¦«§¤«

i"yx£¯‡Ù˙ ‡Ï∑(קלא ּתפארּתֹו(חולין ּתּטל לאילןלא ּפאה ׁשּמּניחין מּכאן .ׁשכחהזֹו(שם)∑‡EÈ¯Á.מּמּנּו, …¿«≈ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ«¬∆ְִָ

(àë)éøçà ììBòú àì Eîøk øöáú ékíBúiì øbì E ¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ§¥−©«£¤®©¥²©¨¬
:äéäé äðîìàìå§¨«©§¨¨−¦«§¤«

i"yx£ÏÏBÚ˙ ‡Ï∑.ּתּקחּנה לא עֹוללת, ּבֹו מצאת ז)אם נטף.(פאה ולא ּכתף לא לּה ׁשאין ּכל עֹוללֹות? היא ואיזֹו …¿≈ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹ
י ּבתלמּוד וראיתי הּבית, לבעל היא הרי מהם, אחד לּה ּפסיגיןיׁש ּכתף? היא איזֹו נטף,רּוׁשלמי: זה. ּגב על זה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

ויֹורדֹות ּבּׁשדרה הּתלּויֹות .אּלּו ְְְְִֵַַָ

(áë)éëðà ïk-ìò íéøöî õøàa úééä ãáò-ék zøëæå§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¤´¤¦§¨®¦©¥º¨«Ÿ¦³
ñ :äfä øácä-úà úBNòì Eeöî§©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«

äë(à)ètLnä-ìà eLbðå íéLðà ïéa áéø äéäé-ék¦¦«§¤¬¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤©¦§¨−
:òLøä-úà eòéLøäå ÷écvä-úà e÷écöäå íeèôLe§¨®§¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−¤¨«¨¨«

i"yx£·È¯ ‰È‰ÈŒÈk∑(ספרי)אל נּגׁשים להיֹות ּגרםסֹופם מי מריבה, מּתֹו יֹוצא ׁשלֹום אין מעּתה: אמר הּמׁשּפט. ƒƒ¿∆ƒְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
מריבה זֹו אֹומר הוי הּצּדיק? מן לפרׁש ‡˙ÚL¯‰Œ.ללֹוט eÚÈL¯‰Â∑ּתלמּוד לֹוקין? ּבּדין הּמתחּיבין ּכל יכל ְְְֱִִִִֵֵַַָֹ¿ƒ¿ƒ∆»»»ְְְִִִִַַַַָָֹ

.לֹומר ַ

(á)eäkäå èôMä Bìétäå òLøä úBkä ïa-íà äéäå§¨¨²¦¦¬©−¨«¨¨®§¦¦³©Ÿ¥Æ§¦¨´
:øtñîa BúòLø éãk åéðôì§¨½̈§¥¬¦§¨−§¦§¨«

i"yx£ÚL¯‰ ˙Bk‰ Ôa Ì‡ ‰È‰Â∑לא" הענין. מן למד הּלֹוקה? הּוא ּומי לֹוקה, אינֹו ּוּפעמים לֹוקה, ּפעמים ¿»»ƒƒ«»»»ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹ
ׁשּלא לאו ּבדיׁשֹו", ׁשֹור לעׂשהתחסם יג)נּתק ‰ËÙM.(מכות BÏÈt‰Â∑ולא עֹומד לא אֹותֹו מלקין ׁשאין מלּמד ְְֲִִֵֶַַַָֹֹ¿ƒƒ«…≈ְְְִֵֵֵֶַַֹֹ

מּטה אּלא ¯B˙ÚL.יֹוׁשב, È„k ÂÈ�ÙÏ∑,ׁשּתים ּכדי מּלאחריוּולאחריו ידֹות ׁשּתי אֹותֹו מלקין אמרּו: מּכאן ֵֶֶָֻ¿»»¿≈ƒ¿»ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָ
מּלפניו כב)ּוׁשליׁש ּבּמסּפר,(שם)∑tÒÓa¯.(מכות נקּוד ארּבעיםואינֹו ולא ארּבעים ּבמסּפר לֹומר ּדבּוק, ׁשהּוא לּמד ְְִִָָ¿ƒ¿»ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

אחת חסר ארּבעים והם לארּבעים ּומׁשלים סֹוכם ׁשהּוא מנין אּלא החיים.ׁשלמים, אור ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ÓÚ¯‡יט ÈL�˙Â CÏ˜Áa C„ˆÁ „BˆÁ˙ È¯‡¬≈«¿¬»»¿«¿»¿ƒ¿≈À¿»
‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï d·qÓÏ ·e˙˙ ‡Ï ‡Ï˜Á·¿«¿»»¿¿ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ«»
ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·Èc ÏÈca È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe¿«¿¿»¿≈¿ƒƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿…

:C„È È„·BÚ»≈¿»

Bi‚Ï¯‡כ C¯˙a ÈlÙ˙ ‡Ï C˙ÈÊ ËBaÁ˙ È¯‡¬≈«¿≈»»¿«≈«¿»¿ƒ»
:È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈

C¯˙aכא ÏÏÚ˙ ‡Ï CÓ¯k ÛBË˜˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿»»¿»≈«¿»
:È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈

Ú¯‡a‡כב ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿«¿»
˙È „aÚÓÏ C„wÙÓ ‡�‡ Ôk ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ«≈¬»¿«¿»¿∆¿«»

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈

È„Ï�‡א Ôe·¯˜˙ÈÂ ‡i¯·b ÔÈa ÔÈ„ È‰È È¯‡¬≈¿≈ƒ≈À¿«»¿ƒ¿»¿¿ƒ»
:‡·iÁ ˙È Ôe·iÁÈÂ ‰‡kÊ ˙È ÔekÊÈÂ Ôep�e„ÈÂƒÀƒ«»«»»ƒ«¿»«»»

Ï‡ב ‡·iÁ ¯a Ì‡ È‰ÈÂdpÓ¯ÈÂ ‡·iÁ ‰‡˜Ï ƒ≈ƒ««»»¿«¿»»«»»¿ƒ¿ƒ≈
:ÔÈ�Óa d˙·BÁ ˙qÓk È‰BÓ„˜ dp˜ÏÈÂ ‡�ic«»»¿«¿ƒ≈√»ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

וגמר וגֹו', תּטה לא ת"ל לזּכֹותֹו ְְְִֶַַַָֹּדינֹו
‡ÓÏ�‰אמר „‚a Ï·Áz ‡ÏÂרק ּפרּוׁש ֶֹ¿…«¬…∆∆«¿»»ֵַ

לזכּות להטֹות מצּו אני הּזה ְְְְֲִִֶַַַַָָּבּדבר

ׁשּלא אלמנה ׁשל ּבגד ּתחבל ְֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא
מּמּנה חּוץ ׁשּכל הגם הלואה ְְֲִִֶֶַַַָָָָּבׁשעת

ּבגדיהם: ְֲִֵֶַֹיחבל

Ì‡.'B‚Âב) ˙Bk‰ ÔaאמרÔaּבחירק ƒƒ«¿ַָƒְִִ
אם לדעת ּבֹו להתּבֹונן ׁשּצרי ְְִִִֵֶַַַָָָרמז
אמדּוהּו אם אבל הּמ', לסּבל ְֲֲִִַָָָֹיכֹול

`vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

(â)éñé àì epké íéòaøàéñé-ït óälà-ìò Búkäì ó ©§¨¦¬©¤−´ŸŸ¦®¤Ÿ¦̧§©Ÿ³©¥̧¤Æ
éçà äì÷ðå äaø äkîéðéòì E:E ©¨´©½̈§¦§¨¬¨¦−§¥¤«

i"yx£ÛÈÒÈ ‡Ï∑חברֹו את לּמּכה אזהרה ‡EÈÁ.מּכאן ‰Ï˜�Â∑אחי קראֹו ּומּׁשּלקה, רׁשע, קֹוראֹו הּיֹום .ּכל ……ƒְֲִֵֶֶַַַָָָ¿ƒ¿»»ƒְְִִֶַָָָָָָָ

(ã)ñ :BLéãa øBL íñçú-àì«Ÿ©§¬Ÿ−§¦«

i"yx£BLÈ„a ¯BL ÌÒÁ˙Œ‡Ï∑(נד ּבמלאכה(ב"ק העֹוׂשים ועֹוף, חּיה ּבהמה, לכל הּדין והּוא ּבהוה, הּכתּוב ּדּבר …«¿…¿ƒְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
א מאכל, ּבדבר האדםׁשהיא את להֹוציא 'ׁשֹור'? נאמר לּמה ּכן פט)∑BLÈ„a.ם מּבחּוץ?(שם יחסמּנּו ּתלמּודיכל ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ¿ƒְְְִֶַַַָֹ

נאמר ולּמה מקֹום. מּכל ׁשֹור", תחסם "לא מלאכּתֹולֹומר: נגמרה ׁשּלא ּדבר מיחד, ּדיׁש מה ל לֹומר ּדיׁש? ְְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ
ּולחּלה) הּלׁש(למעׂשר יצא הארץ. מן ּגּדּולֹו ׁשאין והּמחּבץ, והּמגּבן החֹולב יצא ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל אף הארץ, מן וגּדּולֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּבתמרים הּבֹודל יצא לחּלה. מלאכּתֹו ׁשּנגמרה למעׂשרוהּמקּטף, מלאכּתן ׁשּנגמרה .ּובגרֹוגרֹות, ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

(ä)Bì-ïéà ïáe íäî ãçà úîe åcçé íéçà eáLé-ék¦¥«§¸©¦¹©§À̈¥̧©©³¥¤Æ¥´¥«½
àáé dîáé øæ Léàì äöeçä únä-úLà äéäú-àìŸ¦«§¤¯¥«¤©¥²©−¨§¦´¨®§¨¨Æ¨´Ÿ

:dîaéå äMàì-Bì dç÷ìe äéìò̈¤½¨§¨¨¬«§¦−̈§¦§¨«

i"yx£ÂcÁÈ ÌÈÁ‡ e·LÈŒÈk∑(יז ּבעֹולמֹו(יבמות היה ׁשּלא אחיו לאׁשת ּפרט ּבעֹולם, אחת יׁשיבה להם .ׁשהיתה ƒ≈¿«ƒ«¿»ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ
ÂcÁÈ∑,ּבּנחלה האםהּמיחדים מן לאחיו ‡BÏŒÔÈ.ּפרט Ô·e∑(כב ּבן(שם עליו: ּבתעּין אֹו הּבן, ּבן אֹו ּבת, אֹו «¿»ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻ≈≈ֵֵֵֵַַַַָָ

הּבת ּבת אֹו הּבת ּבן אֹו החיים.הּבן אור ֵֵַַַַַַ

(å)únä åéçà íL-ìò íe÷é ãìz øLà øBëaä äéäå§¨À̈©§Æ£¤´¥¥½¨¾©¥¬¨¦−©¥®
:ìàøNiî BîL äçné-àìå§«Ÿ¦¨¤¬§−¦¦§¨¥«

i"yx£¯BÎa‰ ‰È‰Â∑אֹותּה מיּבם הּוא האחים Ïz„.ּגדֹול ¯L‡∑ׁשאינּה לאילֹונית, ÌLŒÏÚ.יֹולדתּפרט Ìe˜È ¿»»«¿ְְִֵַַָָ¬∆≈≈ְְְִֵֶֶֶַָָ»«≈
ÂÈÁ‡∑אביו ּבנכסי הּמת נחלת יּטל אׁשּתֹו, את ׁשּיּבם BÓL.זה ‰ÁnÈŒ‡ÏÂ∑(כד ׁשּׁשמֹו(שם סריס, לאׁשת ּפרט »ƒְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ¿…ƒ»∆¿ְְְִֵֶֶָָ

.מחּוי ָ

(æ)äúìòå Bzîáé-úà úç÷ì Léàä õtçé àì-íàå§¦³Ÿ©§ŸÆ¨¦½¨©−©¤§¦§®§¨«§¨Á
íé÷äì éîáé ïàî äøîàå íéð÷fä-ìà äøòMä Bzîáé§¦§¸©©¹§¨¤©§¥¦À§¨«§¨Æ¥¥̧§¨¦¹§¨¦̧

:éîaé äáà àì ìàøNéa íL åéçàì§¨¦¬¥Æ§¦§¨¥½¬Ÿ¨−̈©§¦«
i"yx£‰¯ÚM‰∑:ּדינא'ּכתרּגּומֹו ּבית .'לתרע ««¿»ְְְִִֵַַָ

(ç)àì øîàå ãîòå åéìà eøaãå Bøéò-éð÷æ Bì-eàø÷å§¨«§¬¦§¥«¦−§¦§´¥¨®§¨©´§¨©½¬Ÿ
:dzç÷ì ézöôç̈©−§¦§©§¨«

i"yx£„ÓÚÂ∑ּבעמידה.¯Ó‡Â∑(לב הּקדׁש(סוטה ּבלׁשֹון ּדבריה היא ואף הּקדׁש, .ּבלׁשֹון ¿»«ֲִַָ¿»«ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

ÛÒBÈג ‡ÓÏÈc ÛÒBÈ ‡Ï dp˜ÏÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ«¿ƒ≈»≈ƒ¿»≈
CeÁ‡ Ï˜ÈÂ ‡a¯ ‡ÁÓ ÔÈl‡ ÏÚ d˙eÈ˜Ï‡Ï¿«¿»≈«ƒ≈»»«»¿≈«¬

:CÈ�ÈÚÏ¿≈»

dLÈ„a:ד ‡¯Bz Ìet „BÁ˙ ‡Ï»≈»ƒ¿»≈

ÔB‰pÓה „Á ˙eÓÈÂ ‡„Ák ÔÈÁ‡ Ôe·˙È È¯‡¬≈≈¿«ƒ«¬»ƒ«ƒ¿
‡¯·Ï ‡�˙Ó ˙z‡ È‰˙ ‡Ï dl ˙ÈÏ ¯·e«≈≈»¿≈ƒ«≈»»¿»»
dÏ d·qÈÂ dÏÚ ÏeÚÈ dÓ·È È�BlÁ ¯·‚Ïƒ¿«ƒ»¿»«≈¬«¿ƒ¿«≈

:dÓaÈÂ ez�‡Ï¿ƒ¿¿ƒ¿«

ÓL‡ו ÏÚ Ìe˜È „ÈÏ˙ Èc ‡¯Îe· È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿«¿»
:Ï‡¯NiÓ dÓL ÈÁÓzÈ ‡ÏÂ ‡�˙Ó È‰eÁ‡„«¬ƒ≈»»¿»ƒƒ¿≈¿≈ƒƒ¿»≈

dzÓ·Èז ˙È ·qÓÏ ‡¯·b È·ˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿≈«¿»¿ƒ«»¿ƒ¿≈
‡i·Ò Ì„˜Ï ‡�È„ ˙Èa Ú¯˙Ï dzÓ·È ˜q˙Â¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿«≈ƒ»»√»»«»
‡ÓL È‰eÁ‡Ï ‡Ó˜‡Ï ÈÓ·È È·ˆ ‡Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«»»≈¿»ƒ«¬»»«¬ƒ¿»

:È˙eÓaÈÏ È·‡ ‡Ï Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈»»≈¿«»ƒ

Ìe˜ÈÂח dnÚ ÔeÏÏÓÈÂ dz¯˜ È·Ò dÏ Ôe¯˜ÈÂ¿ƒ¿≈»≈«¿≈ƒ«¿ƒ≈ƒ
:daÒÓÏ (‡�Ú¯) ‡�Ú¯ ‡Ï ¯ÓÈÈÂ¿≈«»¿≈»»≈»¿ƒ¿«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מה לפי אּלא לֹוקה אינֹו מּכן ְְִִֵֵֶֶַָָלפחֹות
כ"ב:):ּׁשאמדּוהּו (מּכֹות ֲֶַָ

Ï.'B‚Â‡ה) ˙n‰ ˙L‡ ‰È‰˙אזהרה …ƒ¿∆≈∆«≈¿ְַָָ
היא מלקֹות וחּיבת ּולבאיה ְְְִֶֶֶַַָָָלּה

ואֹומרֹו עליה, ÈÏÚ‰והּבא ‡·È dÓ·È ְְְֶַָָָ¿»»»…»∆»

ּביאה אּלא הּיבם על חּיּוב ׁשאין ִִֵֶֶַַַָָָָָרמז
יֹוסי ר' ּוכמאמר קי"ח:)אחת, ה'(ׁשּבת ְֲִַַַַַָ

נטעּתי, נטיעֹות וחמׁש ּבעלּתי ְְְְֲִִִִֵַַַָָּבעילֹות
ּבירּוׁשלמי ה"א)ואמרּו פ"א (יבמֹות ְְְְְִַַָָ

ונזקק אחים מה' יבמֹות ה' לֹו ְְְְִִֵֶַַָָׁשּנפלּו

ואֹומרֹו אחת, לכל אחת dÁ˜Ïeּפעם ְְְַַַַַַָ¿»»
מּכאן עליו ׁשאֹוסרּה ּתאמר ְִֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
לאּׁשה לֹו ּולקחּה לֹומר ּתלמּוד ְְְִֵַַָָָָָואיל
לקּימּה ירצה אם ּבידֹו ְְְְְִִֶֶַָָָׁשהרׁשּות

ואֹומרֹו ּתאמרdÓaÈÂעֹולמית, ׁשּלא ְְִָ¿ƒ¿»ֶַֹֹ



ני `vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

(â)éñé àì epké íéòaøàéñé-ït óälà-ìò Búkäì ó ©§¨¦¬©¤−´ŸŸ¦®¤Ÿ¦̧§©Ÿ³©¥̧¤Æ
éçà äì÷ðå äaø äkîéðéòì E:E ©¨´©½̈§¦§¨¬¨¦−§¥¤«

i"yx£ÛÈÒÈ ‡Ï∑חברֹו את לּמּכה אזהרה ‡EÈÁ.מּכאן ‰Ï˜�Â∑אחי קראֹו ּומּׁשּלקה, רׁשע, קֹוראֹו הּיֹום .ּכל ……ƒְֲִֵֶֶַַַָָָ¿ƒ¿»»ƒְְִִֶַָָָָָָָ

(ã)ñ :BLéãa øBL íñçú-àì«Ÿ©§¬Ÿ−§¦«

i"yx£BLÈ„a ¯BL ÌÒÁ˙Œ‡Ï∑(נד ּבמלאכה(ב"ק העֹוׂשים ועֹוף, חּיה ּבהמה, לכל הּדין והּוא ּבהוה, הּכתּוב ּדּבר …«¿…¿ƒְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
א מאכל, ּבדבר האדםׁשהיא את להֹוציא 'ׁשֹור'? נאמר לּמה ּכן פט)∑BLÈ„a.ם מּבחּוץ?(שם יחסמּנּו ּתלמּודיכל ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ¿ƒְְְִֶַַַָֹ

נאמר ולּמה מקֹום. מּכל ׁשֹור", תחסם "לא מלאכּתֹולֹומר: נגמרה ׁשּלא ּדבר מיחד, ּדיׁש מה ל לֹומר ּדיׁש? ְְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ
ּולחּלה) הּלׁש(למעׂשר יצא הארץ. מן ּגּדּולֹו ׁשאין והּמחּבץ, והּמגּבן החֹולב יצא ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל אף הארץ, מן וגּדּולֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּבתמרים הּבֹודל יצא לחּלה. מלאכּתֹו ׁשּנגמרה למעׂשרוהּמקּטף, מלאכּתן ׁשּנגמרה .ּובגרֹוגרֹות, ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

(ä)Bì-ïéà ïáe íäî ãçà úîe åcçé íéçà eáLé-ék¦¥«§¸©¦¹©§À̈¥̧©©³¥¤Æ¥´¥«½
àáé dîáé øæ Léàì äöeçä únä-úLà äéäú-àìŸ¦«§¤¯¥«¤©¥²©−¨§¦´¨®§¨¨Æ¨´Ÿ

:dîaéå äMàì-Bì dç÷ìe äéìò̈¤½¨§¨¨¬«§¦−̈§¦§¨«

i"yx£ÂcÁÈ ÌÈÁ‡ e·LÈŒÈk∑(יז ּבעֹולמֹו(יבמות היה ׁשּלא אחיו לאׁשת ּפרט ּבעֹולם, אחת יׁשיבה להם .ׁשהיתה ƒ≈¿«ƒ«¿»ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ
ÂcÁÈ∑,ּבּנחלה האםהּמיחדים מן לאחיו ‡BÏŒÔÈ.ּפרט Ô·e∑(כב ּבן(שם עליו: ּבתעּין אֹו הּבן, ּבן אֹו ּבת, אֹו «¿»ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻ≈≈ֵֵֵֵַַַַָָ

הּבת ּבת אֹו הּבת ּבן אֹו החיים.הּבן אור ֵֵַַַַַַ

(å)únä åéçà íL-ìò íe÷é ãìz øLà øBëaä äéäå§¨À̈©§Æ£¤´¥¥½¨¾©¥¬¨¦−©¥®
:ìàøNiî BîL äçné-àìå§«Ÿ¦¨¤¬§−¦¦§¨¥«

i"yx£¯BÎa‰ ‰È‰Â∑אֹותּה מיּבם הּוא האחים Ïz„.ּגדֹול ¯L‡∑ׁשאינּה לאילֹונית, ÌLŒÏÚ.יֹולדתּפרט Ìe˜È ¿»»«¿ְְִֵַַָָ¬∆≈≈ְְְִֵֶֶֶַָָ»«≈
ÂÈÁ‡∑אביו ּבנכסי הּמת נחלת יּטל אׁשּתֹו, את ׁשּיּבם BÓL.זה ‰ÁnÈŒ‡ÏÂ∑(כד ׁשּׁשמֹו(שם סריס, לאׁשת ּפרט »ƒְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ¿…ƒ»∆¿ְְְִֵֶֶָָ

.מחּוי ָ

(æ)äúìòå Bzîáé-úà úç÷ì Léàä õtçé àì-íàå§¦³Ÿ©§ŸÆ¨¦½¨©−©¤§¦§®§¨«§¨Á
íé÷äì éîáé ïàî äøîàå íéð÷fä-ìà äøòMä Bzîáé§¦§¸©©¹§¨¤©§¥¦À§¨«§¨Æ¥¥̧§¨¦¹§¨¦̧

:éîaé äáà àì ìàøNéa íL åéçàì§¨¦¬¥Æ§¦§¨¥½¬Ÿ¨−̈©§¦«
i"yx£‰¯ÚM‰∑:ּדינא'ּכתרּגּומֹו ּבית .'לתרע ««¿»ְְְִִֵַַָ

(ç)àì øîàå ãîòå åéìà eøaãå Bøéò-éð÷æ Bì-eàø÷å§¨«§¬¦§¥«¦−§¦§´¥¨®§¨©´§¨©½¬Ÿ
:dzç÷ì ézöôç̈©−§¦§©§¨«

i"yx£„ÓÚÂ∑ּבעמידה.¯Ó‡Â∑(לב הּקדׁש(סוטה ּבלׁשֹון ּדבריה היא ואף הּקדׁש, .ּבלׁשֹון ¿»«ֲִַָ¿»«ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

ÛÒBÈג ‡ÓÏÈc ÛÒBÈ ‡Ï dp˜ÏÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ«¿ƒ≈»≈ƒ¿»≈
CeÁ‡ Ï˜ÈÂ ‡a¯ ‡ÁÓ ÔÈl‡ ÏÚ d˙eÈ˜Ï‡Ï¿«¿»≈«ƒ≈»»«»¿≈«¬

:CÈ�ÈÚÏ¿≈»

dLÈ„a:ד ‡¯Bz Ìet „BÁ˙ ‡Ï»≈»ƒ¿»≈

ÔB‰pÓה „Á ˙eÓÈÂ ‡„Ák ÔÈÁ‡ Ôe·˙È È¯‡¬≈≈¿«ƒ«¬»ƒ«ƒ¿
‡¯·Ï ‡�˙Ó ˙z‡ È‰˙ ‡Ï dl ˙ÈÏ ¯·e«≈≈»¿≈ƒ«≈»»¿»»
dÏ d·qÈÂ dÏÚ ÏeÚÈ dÓ·È È�BlÁ ¯·‚Ïƒ¿«ƒ»¿»«≈¬«¿ƒ¿«≈

:dÓaÈÂ ez�‡Ï¿ƒ¿¿ƒ¿«

ÓL‡ו ÏÚ Ìe˜È „ÈÏ˙ Èc ‡¯Îe· È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿«¿»
:Ï‡¯NiÓ dÓL ÈÁÓzÈ ‡ÏÂ ‡�˙Ó È‰eÁ‡„«¬ƒ≈»»¿»ƒƒ¿≈¿≈ƒƒ¿»≈

dzÓ·Èז ˙È ·qÓÏ ‡¯·b È·ˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿≈«¿»¿ƒ«»¿ƒ¿≈
‡i·Ò Ì„˜Ï ‡�È„ ˙Èa Ú¯˙Ï dzÓ·È ˜q˙Â¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿«≈ƒ»»√»»«»
‡ÓL È‰eÁ‡Ï ‡Ó˜‡Ï ÈÓ·È È·ˆ ‡Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«»»≈¿»ƒ«¬»»«¬ƒ¿»

:È˙eÓaÈÏ È·‡ ‡Ï Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈»»≈¿«»ƒ

Ìe˜ÈÂח dnÚ ÔeÏÏÓÈÂ dz¯˜ È·Ò dÏ Ôe¯˜ÈÂ¿ƒ¿≈»≈«¿≈ƒ«¿ƒ≈ƒ
:daÒÓÏ (‡�Ú¯) ‡�Ú¯ ‡Ï ¯ÓÈÈÂ¿≈«»¿≈»»≈»¿ƒ¿«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מה לפי אּלא לֹוקה אינֹו מּכן ְְִִֵֵֶֶַָָלפחֹות
כ"ב:):ּׁשאמדּוהּו (מּכֹות ֲֶַָ

Ï.'B‚Â‡ה) ˙n‰ ˙L‡ ‰È‰˙אזהרה …ƒ¿∆≈∆«≈¿ְַָָ
היא מלקֹות וחּיבת ּולבאיה ְְְִֶֶֶַַָָָלּה

ואֹומרֹו עליה, ÈÏÚ‰והּבא ‡·È dÓ·È ְְְֶַָָָ¿»»»…»∆»

ּביאה אּלא הּיבם על חּיּוב ׁשאין ִִֵֶֶַַַָָָָָרמז
יֹוסי ר' ּוכמאמר קי"ח:)אחת, ה'(ׁשּבת ְֲִַַַַַָ

נטעּתי, נטיעֹות וחמׁש ּבעלּתי ְְְְֲִִִִֵַַַָָּבעילֹות
ּבירּוׁשלמי ה"א)ואמרּו פ"א (יבמֹות ְְְְְִַַָָ

ונזקק אחים מה' יבמֹות ה' לֹו ְְְְִִֵֶַַָָׁשּנפלּו

ואֹומרֹו אחת, לכל אחת dÁ˜Ïeּפעם ְְְַַַַַַָ¿»»
מּכאן עליו ׁשאֹוסרּה ּתאמר ְִֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
לאּׁשה לֹו ּולקחּה לֹומר ּתלמּוד ְְְִֵַַָָָָָואיל
לקּימּה ירצה אם ּבידֹו ְְְְְִִֶֶַָָָׁשהרׁשּות

ואֹומרֹו ּתאמרdÓaÈÂעֹולמית, ׁשּלא ְְִָ¿ƒ¿»ֶַֹֹ



vzÎik`נב zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

(è)ìòî Bìòð äöìçå íéð÷fä éðéòì åéìà Bzîáé äLbðå§¦§¨̧§¦§´¥¨»§¥¥´©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ¥©´
Léàì äNòé äëk äøîàå äúðòå åéðôa ä÷øéå Bìâø©§½§¨«§¨−§¨¨®§¨«§¨Æ§¨´§½̈¨µ¨¥«¨¤´¨¦½

:åéçà úéa-úà äðáé-àì øLà£¤¬«Ÿ¦§¤−¤¥¬¨¦«
i"yx£ÂÈ�Ùa ‰˜¯ÈÂ∑(קו קרקעעל(יבמות ÈŒ‡Ï·�‰.ּגּבי ¯L‡∑:ּכתיב ּדלא וייּבם, יחזר ׁשּלא ׁשחלץ, למי מּכאן ¿»¿»¿»»ְֵַַַַ¬∆…ƒ¿∆ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

יבנה לא ׁשּוב ּבנה, ׁשּלא וּכיון יבנה", לא "אׁשר אּלא: ּבנה', לא החיים.'אׁשר אור ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹֹ

(é)ñ :ìòpä õeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðå§¦§¨¬§−§¦§¨¥®¥−£¬©¨«©
i"yx£'B‚Â BÓL ‡¯˜�Â∑(שם)'הּנעל 'חלּוץ לֹומר: ׁשם העֹומדים ּכל על .מצוה ¿ƒ¿»¿¿ְְֲִִַַַַַָָָָ

(àé)úLà äáø÷å åéçàå Léà åcçé íéLðà eöpé-ék¦«¦¨¸£¨¦³©§¨Æ¦´§¨¦½§¨«§¨Æ¥´¤
dãé äçìLå eäkî ãiî dLéà-úà ìéväì ãçàä̈«¤½̈§©¦¬¤¦−̈¦©´©¥®§¨«§¨´¨½̈

:åéLáîa ä÷éæçäå§¤«¡¦−¨¦§ª¨«

i"yx£ÌÈL�‡ eˆpÈŒÈk∑(ספרי),מּכֹות לידי לבא ידיסֹופן מּתֹו יֹוצא ׁשלֹום אין מּכהּו", "מּיד ׁשּנאמר: ּכמֹו ƒƒ»¬»ƒְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
החיים.מּצּות אור ַ

(áé)ðéò ñBçú àì dtk-úà äúv÷åñ :E §©Ÿ−̈¤©¨®¬Ÿ¨−¥¤«
i"yx£dtkŒ˙‡ ‰˙v˜Â∑ּכאן נאמר מּמׁש? ידּה אּלא אינֹו אֹו והּמתּבּיׁש, הּמבּיׁש לפי הּכל ּבׁשּתֹו, ּדמי ממֹון, ¿«…»∆«»ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ממֹון ּכאן אף ממֹון, ּלהּלן מה ּתחֹוס", "לא זֹוממין ּבעדים להּלן ונאמר תחֹוס", ."לא ְְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(âé):äpè÷e äìBãb ïáàå ïáà Eñéëa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²§¦«§−¤´¤¨¨®¤§−̈§©¨«
i"yx£Ô·‡Â Ô·‡∑מׁשקלֹות.‰pË˜e ‰ÏB„b∑(ספרי)ּכׁשּמכחׁשת ּבגדֹולהּגדֹולה נֹוטל יהא ׁשּלא הּקטּנה, את ∆∆»»∆ְִָ¿»¿«»ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּבקטּנה .ּומחזיר ְֲִִַַָ

(ãé):äpè÷e äìBãb äôéàå äôéà Eúéáa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²§¥«§−¥¨´§¥¨®§−̈§©¨«
i"yx£EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑,ּכן עׂשית ּכלּוםאם ל יהיה .לא …ƒ¿∆¿ְְְִִִֵֶָָֹ

(åè)÷ãöå äîìL äôéà Cl-äéäé ÷ãöå äîìL ïáà¤´¤§¥¨³¨¤̧¤Æ¦«§¤½̈¥¨¯§¥¨²¨¤−¤
éîé eëéøàé ïòîì Cl-äéäéäåäé-øLà äîãàä ìò E ¦«§¤¨®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬
éäìà:Cì ïúð E ¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£ClŒ‰È‰È ˜„ˆÂ ‰ÓÏL Ô·‡∑,ּכן עׂשית הרּבהאם ל .יהיה ∆∆¿≈»»∆∆ƒ¿∆»ְְְִִִֵֵֶַָָ

È¯L˙Âט ‡i·Ò Ì„˜Ï d˙ÂÏ dzÓ·È ·¯˜˙˙Â¿ƒ¿¿«¿ƒ¿≈¿»≈»√»»«»¿«¿≈
·˙˙Â È‰Bt�‡a ˜B¯˙Â dÏ‚¯ ÏÚÓ d�ÈÒ≈≈≈««¿≈¿≈¿«¿ƒ¿»≈
˙È È�·È ‡Ï Èc ¯·‚Ï „·Ú˙È ÔÈ„k ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ»ƒ¿≈»

:È‰eÁ‡„ ‡˙Èa≈»«¬ƒ

ÈÒ�‡:י È¯L ˙Èa Ï‡¯NÈa dÓL È¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈¿≈¿ƒ¿»≈≈¿ƒ≈»

È‰eÁ‡Âיא ¯·b ‡„Ák ÔÈ¯·b Ôeˆ�È È¯‡¬≈ƒ¿À¿ƒ«¬»¿««¬ƒ
„iÓ dÏÚa ˙È ‡·ÊLÏ „Á ˙z‡ ·¯˜˙˙Â¿ƒ¿¿≈ƒ««¿≈»»»«¬«ƒ«
:d˙z‰a ˙È·a Û˜˙˙Â d„È ËLB˙Â È‰eÁÓ»ƒ¿≈¿«¿ƒ¿≈¿≈«¿¿≈

C�ÈÚ:יב ÒeÁ˙ ‡Ï d„È ˙È ıe˜˙e¿»¿«»¿≈»

¯a˙‡יג Ï˜˙Óe Ï˜˙Ó CÒÈÎa CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¿ƒ»«¿««¿««¿»
:‡z¯ÚÊe¿∆¿»

¯a˙‡יד ‡ÏÈÎÓe ‡ÏÈÎÓ C˙È·a CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¿≈»¿ƒ»¿ƒ»«¿»
:‡z¯ÚÊe¿∆¿»

ÔÏÈÎÓטו CÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈÓÏL ÔÈÏ˜˙Ó«¿¿ƒ»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ»
ÔeÎ¯BÈc ÏÈ„a CÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈÓÏL»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ¿¿
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»«¿»¡»»»≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

האמּורים הּדברים ּכל נאמרּו ְְֲִִֶֶֶַָָָֹׁשּלא
לעֹולם הּכתּוב ׁשאסרּה לפי רׁשּות ְְְֲִֶֶַָָָָָאּלא
חּיבּתּו לא הּתֹורה אבל לּיבם ְְֲִִִַַָָָָָֹהּתירּה

ויּבמּה: לֹומר ּתלמּוד ְְְִַַַָָָּבּדבר,
ּפרּוׁשÚÂ.'B‚Â�˙‰ט) ענּיה, לׁשֹון אמר ¿»¿»¿ְֲִֵַָָ

לא ׁשאמר הּיבם לדברי ְְְִֵֶַַָָָָֹּתׁשּובה

ּככה ותאמר היא ּתענה לקחּתּה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹחפצּתי
וגֹו': לאיׁש ְִֵֶָָיעׂשה

ÏÈv‰Ï.'B‚Âיא) d„È ‰ÁÏLÂ 'B‚Âולא ¿«ƒ¿¿»¿»»»¿ְֹ
וגֹו' ידּה וׁשלחה הּכתּוב ְְְַַָָָָָָאמר
לא ׁשאם ּבזה העיר איׁשּה, את ְִִִִֵֶֶֶַָָֹלהּציל
מּיד ּבעלּה להּציל מציאּות לּה ְְֲִִִַַַָָָָהיה

ּכח ׁשאין לפי זה ידי על אּלא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמּכהּו
ּפטּורה, זה ּבדר אּלא להּציל ְְְִֶֶֶֶַָָָּבּה
נפׁש, מּכת מּכהּו חברֹו ׁשהיה ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָודוקא
מאמר קדם להּציל מאמר הקּדים ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָֹלזה
ׁשלחה ׁשּלא ידענּו ׁשאם לֹומר ְְְְִֶֶַַָָָָָֹוׁשלחה

ּפטּורה: להּציל ְְִֶַָָאּלא
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(æé)íëúàöa Cøca ÷ìîò Eì äNò-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤§¥«§¤¬
:íéøönî¦¦§¨«¦

i"yx£EÏ ‰NÚŒ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ∑:ׁשּנאמר האֹויב, מּגרּוי ּדֹואג הוי ּובמׁשקלֹות, ּבמּדֹות ׁשּקרּת יא)אם "מאזני(משלי »≈¬∆»»¿ְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
קלֹון וּיבא זדֹון "ּבא ּבתריּה: ּוכתיב ה'", ּתֹועבת החיים."מרמה אור ְְְֲִִֵַַַָָָָָֹ

(çé)éøçà íéìLçpä-ìk Ea ápæéå Cøca Eø÷ øLàE £¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½
éò äzàå:íéäìà àøé àìå òâéå ó §©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−¡Ÿ¦«

i"yx£C¯ca E¯˜ ¯L‡∑מקר אחר:לׁשֹון ּדבר זכֹור. ּבמׁשּכב מטּמאן ׁשהיה וטמאה. קרי לׁשֹון אחר: ּדבר ה. ¬∆»¿«∆∆ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ
מקֹום והראה והתחיל זה ּובא ּבכם, להּלחם יראים האּומֹות ּכל ׁשהיּו ,מרתיחת והפׁשיר צּננ וחם, קר ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹֹלׁשֹון
אף לתֹוכּה, וירד קפץ אחד, ּבלּיעל ּבן ּבא ּבתֹוכּה, לירד יכֹולה ּברּיה ּכל ׁשאין רֹותחת, לאמּבטי מׁשל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָלאחרים.

אחרים ּבפני אֹותּה הקרה ׁשּנכוה, ּפי Ea.על ·pÊÈÂ∑מעלה ּכלּפי וזֹורק מילֹות חֹות זנב: ÌÈÏLÁp‰ŒÏk.מּכת ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָ«¿«≈¿ְְְִֵֵֵַַַַָָָ»«∆¡»ƒ
EÈ¯Á‡∑ּכח ּפֹולטןחסרי הענן ׁשהיה חטאם, Ú‚ÈÂ.מחמת ÛÈÚ ‰z‡Â∑:ּדכתיב ּבּצמא, יז)עיף (שמות «¬∆ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ¿«»»≈¿»≈«ְִִֵַָָָ

עמלק" "וּיבא אחריו: ּוכתיב למים", העם ׁשם È¯‡.ּבּדרÚ‚ÈÂ∑."וּיצמא ‡ÏÂ∑עמלק.ÌÈ‰Ï‡∑ ְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָֹ¿»≈«ֶֶַ¿…»≈ֲֵָ¡…ƒ
ל החיים.מּלהרע אור ְְִַָ

(èé)éäìà äåäé çéðäa äéäåE|éáéà-ìkî EìE §¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹
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íéîMä úçzî ÷ìîò (øëæ) øëæ-úà äçîz dzLøì§¦§½̈¦§¤Æ¤¥¤́¤¤́£¨¥½¦©−©©¨¨®¦
:çkLz àì−Ÿ¦§¨«

i"yx£˜ÏÓÚ ¯ÎÊŒ˙‡ ‰ÁÓz∑עמלק ׁשם יהא ׁשּלא ׂשה, ועד מּׁשֹור יֹונק, ועד מעֹולל אּׁשה, ועד מאיׁש ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
היתה: עמלק מּׁשל זֹו ּבהמה לֹומר: הּבהמה, על אפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָנזּכר

סימן. על"י פסוקים, תצאק"י פרשת חסלת

‡ÔÈlטז „·Ú Ïk C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡¬≈¿»»√»¿»¡»»»»≈ƒ≈
:¯˜L „·Ú Ïk…»≈¿«

Á¯‡a‡יז ˜ÏÓÚ CÏ „·Ú Èc ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¬≈¿ƒ»ƒ¬«»¬»≈¿»¿»
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

„‰BÂיח Ïk Ca ÏË˜Â ‡Á¯‡a CÚ¯Ú Ècƒ»¿»¿»¿»¿»≈»»«¬
‡ÏÂ È‡Ïe È‰ÏLÓ z‡Â C¯˙a ÔÈ¯Á‡˙Óƒ¿«¬ƒ«¿»¿«¿¿«¿≈¿≈¿»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÏÁ„»≈ƒ√»¿»

ÈÏÚaיט ÏkÓ CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÁÈ�È „k È‰ÈÂƒ≈«¿ƒ«¿»¡»»»ƒ»«¬≈
C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ¯BÁÒ ¯BÁqÓ C··„¿»»ƒ¿¿¿«¿»ƒ¿»¡»»
‡�¯Îec ˙È ÈÁÓz d˙¯ÈÓÏ ‡�ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»¿≈¿«ƒ¿≈»¿»»
Ù Ù Ù :ÈL�zz ‡Ï ‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„«¬»≈ƒ¿¿«»»ƒƒ¿≈

ãñ÷ 'îò ïî÷ì äñôãð àöú éë úùøôì äøèôä
dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ïk.ÏÂÚטז) ‰NÚ Ïk ‰l‡ ‰NÚּפרּוׁש »…≈≈∆……≈»∆ֵ
איפה ואבן אבן אּלה עֹוׂשה ֵֵֵֶֶֶֶָָָָּכל
לאּלה, הּדֹומה עול עֹוׂשה ּכל ְְֵֵֶֶֶֶַָָָואיפה,
על הּוא הּכתּוב ׁשּגזרת ּתאמר ְֵֶֶַַַַָֹֹׁשּלא
ּתלמּוד ּדֹומיהם על ולא אּלּו ּדברים ְְְִֵֵֶַַָֹב'

וגֹו': ּכל ְַָלֹומר
ׁשּיצאBÎÊ.'B‚Â¯יז) ּבהם ּכּיֹוצא ׁשאין »¿ֵֵֶֶֶַָָָ

ידיעתם קדימּות ּבלא יׂשראל ְְְְִִִֵַָָָֹעל
והּוא הּנׁשר ידאה ּכאׁשר אּלא ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָמּמּנּו

:ּבּדר ְֶֶַָקר
ּדבריהם˜¯L‡.E¯יח) ּפי על יתּבאר ¬∆»¿ְְִִִֵֵֶַָ

ג'.)ז"ל היה(ר"ה ׁשהענן ְֶֶֶָָָָָׁשאמרּו
מקֹומם היה ולא יׂשראל על ְְְְִֵֶַַָָָָֹמכּסה

אּל לעֹולם נסּתּלקּוידּוע אהרן ּכׁשּמת א ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹ

עם וּיּלחם הּכנעני ּובא ּכבֹוד ְְֲִִִֵֵַַַַָָָענני
עמלק ידע מּנין ּתקׁשה ּכן ואם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָיׂשראל,
אצלם לבֹוא יׂשראל חנית ְְְֲִֵֶַָָָָמקֹום

אמר לזה עּמם, ˜¯Eלהּלחם ¯L‡ ְִִֵֶַָָָָ¬∆»¿
,ּבּדר מחניהם וידע מקרהּו יקר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּפרּוׁש

Eaואֹומרֹו ·pÊÈÂׁשהענן לא ּפרּוׁש וגֹו' ְְ«¿«≈¿ְֵֶֶָָֹ
יׂשראל למחנה לפנים לּכנס ְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָהּניחֹו
והּוא ּפֹולטן, הענן ׁשהיה ּבאֹותן ְְְֶֶֶָָָָָָָאּלא
הּנחׁשלים אֹותם ּב ויזּנב ְְְֱִֵֶַַַָָאֹומרֹו

:ֲֶַאחרי
‰z‡Â.'B‚Â Ú‚ÈÂ ÛÈÚמּׁשעּבּוד עדין עיף ¿«»»≈¿»≈«¿ְֲִִִֵַָ

,הּדר מּטרח ויגע ְְִִִֵֶֶַַַַָֹמצרים
‡ÌÈ‰Ïואֹומרֹו ‡¯È ‡ÏÂּובזה ּפרּוׁש ְְ¿…»≈¡…ƒֵֶָ

עיפּות מּמפעל יֹותר ּבלבב הּמר ְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹּבא

אֹומרֹו ּדר על ל"ג)ויגיעֹות (יׁשעי' ְְְִִֶֶַַָ

היּו אם אבל חּטאים, בצּיֹון ְֲֲִִִַָָָָּפחדּו
ירהּו ולא יפחדּו לא ְְְֲִִִִַֹֹצּדיקים
ּבטעמים הּכתּוב והעיר ְְְְְִִִִֵַַָָּבמלחמּתֹו,
הצר ּכי ּבלּבנּו אֹותֹו ְְִִִִֵֵֶַַׁשּמׂשניאים
עליהם ׁשּבא ּגדֹולה צרה ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָליׂשראל
ּכמֹו ידיעה ּבלא הּנׁשר ידאה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָֹּכאׁשר
יגעים והם קר ּבּמאמר ּכן ּגם ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָׁשרמז
ּביכלת הּכח הּמעמיד ודבר ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָֹֹועיפים
כן היה ּׁשלא מה עּמם אין ֱִֵֵֶֶַַָָָָֹהּנעלם
ּׁשלא ׁשּמּלבד הּמלחמֹות ּכל ְְְִִִֶֶַַָָָֹּבׁשאר
להם עֹוד ּבמלחמֹות ייגעּו ולא ְְְְֲִִִֶָָֹייעפּו
לב: נמּוכי אלהים יראי צּדיקים ְְֱִִִִֵֵֵַָֹֻּכּלם

תצא ּכי ּפרׁשת ֲִֵֵַַָָָחסלת
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EÈ¯Á‡∑ּכח ּפֹולטןחסרי הענן ׁשהיה חטאם, Ú‚ÈÂ.מחמת ÛÈÚ ‰z‡Â∑:ּדכתיב ּבּצמא, יז)עיף (שמות «¬∆ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ¿«»»≈¿»≈«ְִִֵַָָָ
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ל החיים.מּלהרע אור ְְִַָ

(èé)éäìà äåäé çéðäa äéäåE|éáéà-ìkî EìE §¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹
éäìà-äåäé øLà õøàa áéáqîäìçð Eì ïúð E ¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³©«£¨Æ

íéîMä úçzî ÷ìîò (øëæ) øëæ-úà äçîz dzLøì§¦§½̈¦§¤Æ¤¥¤́¤¤́£¨¥½¦©−©©¨¨®¦
:çkLz àì−Ÿ¦§¨«

i"yx£˜ÏÓÚ ¯ÎÊŒ˙‡ ‰ÁÓz∑עמלק ׁשם יהא ׁשּלא ׂשה, ועד מּׁשֹור יֹונק, ועד מעֹולל אּׁשה, ועד מאיׁש ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
היתה: עמלק מּׁשל זֹו ּבהמה לֹומר: הּבהמה, על אפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָנזּכר

סימן. על"י פסוקים, תצאק"י פרשת חסלת

‡ÔÈlטז „·Ú Ïk C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡¬≈¿»»√»¿»¡»»»»≈ƒ≈
:¯˜L „·Ú Ïk…»≈¿«

Á¯‡a‡יז ˜ÏÓÚ CÏ „·Ú Èc ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¬≈¿ƒ»ƒ¬«»¬»≈¿»¿»
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

„‰BÂיח Ïk Ca ÏË˜Â ‡Á¯‡a CÚ¯Ú Ècƒ»¿»¿»¿»¿»≈»»«¬
‡ÏÂ È‡Ïe È‰ÏLÓ z‡Â C¯˙a ÔÈ¯Á‡˙Óƒ¿«¬ƒ«¿»¿«¿¿«¿≈¿≈¿»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÏÁ„»≈ƒ√»¿»

ÈÏÚaיט ÏkÓ CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÁÈ�È „k È‰ÈÂƒ≈«¿ƒ«¿»¡»»»ƒ»«¬≈
C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ¯BÁÒ ¯BÁqÓ C··„¿»»ƒ¿¿¿«¿»ƒ¿»¡»»
‡�¯Îec ˙È ÈÁÓz d˙¯ÈÓÏ ‡�ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»¿≈¿«ƒ¿≈»¿»»
Ù Ù Ù :ÈL�zz ‡Ï ‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„«¬»≈ƒ¿¿«»»ƒƒ¿≈

ãñ÷ 'îò ïî÷ì äñôãð àöú éë úùøôì äøèôä
dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ïk.ÏÂÚטז) ‰NÚ Ïk ‰l‡ ‰NÚּפרּוׁש »…≈≈∆……≈»∆ֵ
איפה ואבן אבן אּלה עֹוׂשה ֵֵֵֶֶֶֶָָָָּכל
לאּלה, הּדֹומה עול עֹוׂשה ּכל ְְֵֵֶֶֶֶַָָָואיפה,
על הּוא הּכתּוב ׁשּגזרת ּתאמר ְֵֶֶַַַַָֹֹׁשּלא
ּתלמּוד ּדֹומיהם על ולא אּלּו ּדברים ְְְִֵֵֶַַָֹב'

וגֹו': ּכל ְַָלֹומר
ׁשּיצאBÎÊ.'B‚Â¯יז) ּבהם ּכּיֹוצא ׁשאין »¿ֵֵֶֶֶַָָָ

ידיעתם קדימּות ּבלא יׂשראל ְְְְִִִֵַָָָֹעל
והּוא הּנׁשר ידאה ּכאׁשר אּלא ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָמּמּנּו

:ּבּדר ְֶֶַָקר
ּדבריהם˜¯L‡.E¯יח) ּפי על יתּבאר ¬∆»¿ְְִִִֵֵֶַָ

ג'.)ז"ל היה(ר"ה ׁשהענן ְֶֶֶָָָָָׁשאמרּו
מקֹומם היה ולא יׂשראל על ְְְְִֵֶַַָָָָֹמכּסה

אּל לעֹולם נסּתּלקּוידּוע אהרן ּכׁשּמת א ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹ

עם וּיּלחם הּכנעני ּובא ּכבֹוד ְְֲִִִֵֵַַַַָָָענני
עמלק ידע מּנין ּתקׁשה ּכן ואם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָיׂשראל,
אצלם לבֹוא יׂשראל חנית ְְְֲִֵֶַָָָָמקֹום

אמר לזה עּמם, ˜¯Eלהּלחם ¯L‡ ְִִֵֶַָָָָ¬∆»¿
,ּבּדר מחניהם וידע מקרהּו יקר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּפרּוׁש

Eaואֹומרֹו ·pÊÈÂׁשהענן לא ּפרּוׁש וגֹו' ְְ«¿«≈¿ְֵֶֶָָֹ
יׂשראל למחנה לפנים לּכנס ְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָהּניחֹו
והּוא ּפֹולטן, הענן ׁשהיה ּבאֹותן ְְְֶֶֶָָָָָָָאּלא
הּנחׁשלים אֹותם ּב ויזּנב ְְְֱִֵֶַַַָָאֹומרֹו

:ֲֶַאחרי
‰z‡Â.'B‚Â Ú‚ÈÂ ÛÈÚמּׁשעּבּוד עדין עיף ¿«»»≈¿»≈«¿ְֲִִִֵַָ

,הּדר מּטרח ויגע ְְִִִֵֶֶַַַַָֹמצרים
‡ÌÈ‰Ïואֹומרֹו ‡¯È ‡ÏÂּובזה ּפרּוׁש ְְ¿…»≈¡…ƒֵֶָ

עיפּות מּמפעל יֹותר ּבלבב הּמר ְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹּבא

אֹומרֹו ּדר על ל"ג)ויגיעֹות (יׁשעי' ְְְִִֶֶַַָ

היּו אם אבל חּטאים, בצּיֹון ְֲֲִִִַָָָָּפחדּו
ירהּו ולא יפחדּו לא ְְְֲִִִִַֹֹצּדיקים
ּבטעמים הּכתּוב והעיר ְְְְְִִִִֵַַָָּבמלחמּתֹו,
הצר ּכי ּבלּבנּו אֹותֹו ְְִִִִֵֵֶַַׁשּמׂשניאים
עליהם ׁשּבא ּגדֹולה צרה ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָליׂשראל
ּכמֹו ידיעה ּבלא הּנׁשר ידאה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָֹּכאׁשר
יגעים והם קר ּבּמאמר ּכן ּגם ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָׁשרמז
ּביכלת הּכח הּמעמיד ודבר ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָֹֹועיפים
כן היה ּׁשלא מה עּמם אין ֱִֵֵֶֶַַָָָָֹהּנעלם
ּׁשלא ׁשּמּלבד הּמלחמֹות ּכל ְְְִִִֶֶַַָָָֹּבׁשאר
להם עֹוד ּבמלחמֹות ייגעּו ולא ְְְְֲִִִֶָָֹייעפּו
לב: נמּוכי אלהים יראי צּדיקים ְְֱִִִִֵֵֵַָֹֻּכּלם

תצא ּכי ּפרׁשת ֲִֵֵַַָָָחסלת



נד

לשבוע פרשת תצא תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ה' אלול
מפרק כט 

עד סוף פרק לד
ופרקים יג-טו

יום רביעי - ח' אלול
מפרק מד 

עד סוף פרק מח  
ופרקים כב-כד

יום שני - ו' אלול
מפרק לה 

עד סוף פרק לח
ופרקים טז-יח

יום חמישי - ט' אלול
מפרק מט 

עד סוף פרק נד
ופרקים כה-כז

יום שלישי - ז' אלול
מפרק לט 

עד סוף פרק מג
ופרקים יט-כא

יום שישי - י' אלול
מפרק נה 

עד סוף פרק נט
ופרקים כח-ל

שבת קודש - י"א אלול
פרק כ

מפרק ס עד סוף פרק סה
ופרקים לא-לג

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 

lel` 'eÎ'd ipyÎoey`x mei Ð ai zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול ה' ראשון יום
אגרתיביוםראשוֿןשניה'ֿו'אלול ,fiw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äùòî 'éäå .áé,fiw 'nr cr.ïãáì úåãî

אלול ו' שני יום
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,y`d z` miakn mindy y`de mind rah -ål`kin eli` - §

l`ixabe,øîBìk .äæ úà äæ ïéaëî ïéàl`kin ly xnegdy `l - ¥§©¦¤¤¤§©

`edy`d ceqin `ed l`ixab ly xnegde ipgexd mind ceqin
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àeäå ,Ceîð íB÷îì,zeipgexa jenp mewnl deab mewnn dcixid - §¨¨§
`idäòtLää úðéça§¦©©©§¨¨

úeèMtúäå,zkynd - §¦§©§
íéðBéìò úBîìBòî úeiçä©©¥¨¤§¦
Là úðéçáe ,íéðBzçúì§©§¦§¦©¥
,äìòîì úBìòì dòáhL¤¦§¨©£§©§¨

àéä,zeipgexa -úðéça ¦§¦©
úe÷lzñäå äøeábä©§¨§¦§©§
ähnî íéiçä úòtLä©§¨©©©¦¦©¨
,òétLäì àlL ,äìòîì§©§¨¤Ÿ§©§¦©
,áøå íeöò íeöîöa ÷ø- ©§¦§¨¨©

ote`a wx didz drtyddy

mevnv lymevrly

lye ,zeki`a zeigd zhrnd

mevnvaxzphwd ly

,zenka zeigdïäåcqg - §¥
,dxeabe,Bæì Bæ úBiëôäå úBicâð úBcîly oipr `ed cqg - ¦¤§¦§¨§¦¨

,mevnve dlabd ly oipr `id dxeab eli`e zlaben izla drtyd

eðééäå,ipydn cg` miiktde micbep dxeabe cqg izn -ïäLk §©§§¤¥
,ïcáì úBcî úðéçáalke ,dlabde xeriy ly oipr ixd `id dcn - ¦§¦©¦§©¨

,dxeab ly ote`a e` cqg ly ote`a m` ,`id dpte`a zlaben dcn

,íäéðéa íBìL äNBò àeä-Ceøa-LBãwä Càdidz `ly - ©©¨¨¤¨¥¥¤
,dipyl zg` dcn oia zecbpzdïäa älbúnL éelb éãé ìò eðééäc§©§©§¥¦¤¦§©¤¨¤
äòtLäå äaø äøàä¤¨¨©¨§©§¨¨
-ïéà-øBàî ãàî äîeöò£¨§Ÿ¥¥
øLà ,àeä-Ceøa óBñ¨£¤

BîLkxe`" `edy -oi` ¦§
eq ila ,"seq,leab ilae sïk¥

äcî úðéçáa BðéàL ,àeä¤¥¦§¦©¦¨
àlà ,íBìLå ñç,`ed - ©§¨¤¨

,õ÷ ïéà ãò äìòî äìòîì§©§¨©§¨©¥¥
elôà,dlrnl -úðéçaî £¦¦§¦©

úòc-äðéa-äîëç`idy - ¨§¨¦¨©©
,úBcnä øB÷îoky lkne - §©¦

,zecnd zpigan ixnbl dlrnl `edyéæàådx`d oda dxi`nyk - ©£©
,seq oi` xe`nìàéøáâå ìàëéî ìL úBicâð úBcnäcqg ly - ©¦¤§¦¤¦¨¥§©§¦¥

,dxeabeíéìèáe ,Lnî íéãçàì eéäå ,ïLøLå ïøB÷îa úBììëð¦§¨¦§¨§¨§¨§¨©£¨¦©¨§¥¦
.éelb úðéçáa íäì øéànä Cøaúé BøBàalceb cvn ,oky - §¦§¨¥©¥¦¨¤¦§¦©¦

,seq oi` xe`l mzelhazd

itk ,mdipiay cebipd ca`p

micbpnd mixy ipya lynd

mdy drya ixd ,ipyl cg`

zca`p ,jlnd ipta micner

mixacn mde mzecbpzd

xac ,miaeh micicik mdipia

zelhazdd cvn `ad

ipta mdipy ly dlecbd

df lynpa mb jk ,jlnd

,oky ,xzeia dlrp dcna

ila"e "seq oi`" `edy oipr ,"seq oi` xe`"l ixd `ed mlehiay iptn

.zecnd ly dlabdd ixnbl zca`p - "leabíéâfîúî éæàå©£©¦§©§¦
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נה lel` 'eÎ'd ipyÎoey`x mei Ð ai zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול ה' ראשון יום
אגרתיביוםראשוֿןשניה'ֿו'אלול ,fiw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äùòî 'éäå .áé,fiw 'nr cr.ïãáì úåãî

אלול ו' שני יום

,fiw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ä"á÷ä êà,234 'nr cr:'úé úåùåã÷ä

äéäå" .áéÎl xkyd -å ,íBìL ä÷ãvä äNòîÎl xkyd-úãáò §¨¨©£¥©§¨¨¨©£Ÿ©
."íìBò ãò çèáå è÷Lä ä÷ãvä'iryia weqt df -1miyxtn yie , ©§¨¨©§¥¨¤©©¨

eze` lr xfeg weqtd ,cg` oipr md "dcear"e "dyrn"y ,mixne`d

ipy ,mipipr ipy mdy yxtn ozpei mebxz eli`e .zepey milna oipr

,dwcvd oipra mipey mipte`

xear xy`edyrndwcvd

ly xkyd ribnmely,

d xearedceardwcv ly

hwyd ly xkyd ribn

.mler cr ghaeïéáäì§¨¦
"äNòî" ïéaL Løôää©¤§¥¤¥©£¤

"äãBáò"ìly ote` dfi` - ©£¨
dfi`e "dyrn" `xwp dwcv

?"dcear" `xwpeyxtdd -

Îyè÷Lä"ì "íBìL" ïéá¥¨§©§¥
.'eë "çèáåxkydy - ¨¤©

`xwpd dwcvd ote` xear

dyrn`edmelyxkyde ,

`xwpd dwcvd ote` xear

dcear`edghae hwydz`f oiap ,eðéúBaø eøîàM äî ét ìò©¦©¤¨§©¥
äëøáì íðBøëæ2÷eñt ìò3"åéîBøîa íBìL äNò" :mixne` - ¦§¨¦§¨¨©¨Ÿ¤¨¦§¨

:l"f epizeax jk lr,Là ìL øN ìàéøáâå íéî ìL øN ìàëéî ék¦¦¨¥©¤©¦§©§¦¥©¤¥
,y`d z` miakn mindy y`de mind rah -ål`kin eli` - §

l`ixabe,øîBìk .äæ úà äæ ïéaëî ïéàl`kin ly xnegdy `l - ¥§©¦¤¤¤§©

`edy`d ceqin `ed l`ixab ly xnegde ipgexd mind ceqin

:`id dpeekd `l` ,ipgexdìàëénL,`ed -àø÷pä ,ãñç ìL øN ¤¦¨¥©¤¤¤©¦§¨
`xwp cqg -íéãøBiä ,"íéî" íLa,mind rahk -dBáb íB÷nî §¥©¦©§¦¦¨¨©

àeäå ,Ceîð íB÷îì,zeipgexa jenp mewnl deab mewnn dcixid - §¨¨§
`idäòtLää úðéça§¦©©©§¨¨

úeèMtúäå,zkynd - §¦§©§
íéðBéìò úBîìBòî úeiçä©©¥¨¤§¦
Là úðéçáe ,íéðBzçúì§©§¦§¦©¥
,äìòîì úBìòì dòáhL¤¦§¨©£§©§¨

àéä,zeipgexa -úðéça ¦§¦©
úe÷lzñäå äøeábä©§¨§¦§©§
ähnî íéiçä úòtLä©§¨©©©¦¦©¨
,òétLäì àlL ,äìòîì§©§¨¤Ÿ§©§¦©
,áøå íeöò íeöîöa ÷ø- ©§¦§¨¨©

ote`a wx didz drtyddy

mevnv lymevrly

lye ,zeki`a zeigd zhrnd

mevnvaxzphwd ly

,zenka zeigdïäåcqg - §¥
,dxeabe,Bæì Bæ úBiëôäå úBicâð úBcîly oipr `ed cqg - ¦¤§¦§¨§¦¨

,mevnve dlabd ly oipr `id dxeab eli`e zlaben izla drtyd

eðééäå,ipydn cg` miiktde micbep dxeabe cqg izn -ïäLk §©§§¤¥
,ïcáì úBcî úðéçáalke ,dlabde xeriy ly oipr ixd `id dcn - ¦§¦©¦§©¨

,dxeab ly ote`a e` cqg ly ote`a m` ,`id dpte`a zlaben dcn

,íäéðéa íBìL äNBò àeä-Ceøa-LBãwä Càdidz `ly - ©©¨¨¤¨¥¥¤
,dipyl zg` dcn oia zecbpzdïäa älbúnL éelb éãé ìò eðééäc§©§©§¥¦¤¦§©¤¨¤
äòtLäå äaø äøàä¤¨¨©¨§©§¨¨
-ïéà-øBàî ãàî äîeöò£¨§Ÿ¥¥
øLà ,àeä-Ceøa óBñ¨£¤

BîLkxe`" `edy -oi` ¦§
eq ila ,"seq,leab ilae sïk¥

äcî úðéçáa BðéàL ,àeä¤¥¦§¦©¦¨
àlà ,íBìLå ñç,`ed - ©§¨¤¨

,õ÷ ïéà ãò äìòî äìòîì§©§¨©§¨©¥¥
elôà,dlrnl -úðéçaî £¦¦§¦©

úòc-äðéa-äîëç`idy - ¨§¨¦¨©©
,úBcnä øB÷îoky lkne - §©¦

,zecnd zpigan ixnbl dlrnl `edyéæàådx`d oda dxi`nyk - ©£©
,seq oi` xe`nìàéøáâå ìàëéî ìL úBicâð úBcnäcqg ly - ©¦¤§¦¤¦¨¥§©§¦¥

,dxeabeíéìèáe ,Lnî íéãçàì eéäå ,ïLøLå ïøB÷îa úBììëð¦§¨¦§¨§¨§¨§¨©£¨¦©¨§¥¦
.éelb úðéçáa íäì øéànä Cøaúé BøBàalceb cvn ,oky - §¦§¨¥©¥¦¨¤¦§¦©¦

,seq oi` xe`l mzelhazd

itk ,mdipiay cebipd ca`p

micbpnd mixy ipya lynd

mdy drya ixd ,ipyl cg`

zca`p ,jlnd ipta micner

mixacn mde mzecbpzd

xac ,miaeh micicik mdipia

zelhazdd cvn `ad

ipta mdipy ly dlecbd

df lynpa mb jk ,jlnd

,oky ,xzeia dlrp dcna

ila"e "seq oi`" `edy oipr ,"seq oi` xe`"l ixd `ed mlehiay iptn

.zecnd ly dlabdd ixnbl zca`p - "leabíéâfîúî éæàå©£©¦§©§¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äéäå áéä÷ãöä úãåáòå íåìù ä÷ãöä äùòî
ùøôää ïéáäì .íìåò ãò çèáå è÷ùä
ô"ò 'åë çèáå è÷ùäì íåìù ïéáå äãåáòì äùòî ïéáù
øù ìàëéî éë åéîåøîá íåìù äùåò ô"ò ì"æøàù äî
äæ úà äæ ïéáëî ïéàå ùà ìù øù ìàéøáâå íéî ìù
íéãøåéä íéî íùá '÷ðä ãñç ìù øù ìàëéîù øîåìë
äòôùää 'éçá àåäå êåîð íå÷îì äåáâ íå÷îî
'éçáå íéðåúçúì íéðåéìò úåîìåòî úåéçä úåèùôúäå
äøåáâä 'éçá àéä äìòîì úåìòì äòáèù ùà
àìù äìòîì äèîî íééçä úòôùä úå÷ìúñäå
úåéãâð úåãî ïäå áøå íåöò íåöîöá ÷ø òéôùäì

.ïãáì úåãî 'éçáá ïäùë åðééäå åæì åæ úåéëôäå

êà
äìâúîù éåìéâ é"ò åðééäã íäéðéá íåìù äùåò ä"á÷ä
ñ"à øåàî ãàî äîåöò äòôùäå äáø äøàä ïäá
àìà å"ç äãî 'éçáá åðéàù àåä ïë åîùë øùà ä"á
øå÷î ã"áç 'éçáî åìéôà õ÷ ïéà ãò äìòî äìòîì
ìàéøáâå ìàëéî ìù úåéãâð úåãîä éæàå úåãîä
íéìèáå ùîî íéãçàì åéäå ïùøùå ïøå÷îá úåììëð
íéâæîúî éæàå éåìéâ 'éçáá íäì øéàîä êøáúé åøåàá
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`lelנו 'f iyily mei Ð ai zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול ז' שלישי יום

,234 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àúåøòúà äðäå,giw 'nr cr.åäééçîä áåèä

,íéãñça úBøeábä íé÷zîúîecqgle aehl zektdp od - ¦§©§¦©§©£¨¦
,zewiznl mileyndúòvîî äðéça éãé ìòÎd z` zkeeznd -å÷ ©§¥§¦¨§ª©©©

òéøënä,dxeabe cqg oia -úcî àéä ,ãñç étìk ähîe ©©§¦©©¤§©¥¤¤¦¦©
,íéîçøä,dlabd ila ritydl zxne` cqgd zcny drya - ¨©£¦

repnl zxne` dxeabd zcne

epi`y inn drtydd z`

d`a - rtyd zlawl ie`x

drixkne mingxd zcn

lk ewd z` dhne odipiait

oi` m` mby ,cqgd zcn

,rty zlawl ie`x `ed

,eilr engxiy ,la` ,ie`x

,el ritydl zepngxd cvne

úàø÷pä,mingxd zcn - ©¦§¥
z`xwp"úøàôz" íLa§¥¦§¤¤

,úîàä éîëç éøáãa,dlawd inkg -'áî äìeìk àéäL éôì §¦§¥©§¥¨¡¤§¦¤¦§¨¦
.äøeáâe ãñçì íéænøîä ,íãàå ïáì :ïéðåb,cqgl fnxn oal - §¨¦Ÿ¤§Ÿ¤©§©§¦§¤¤§¨

xac oky - itei - "zx`tz" mya `xwp df okle .dxeabl - mec`e

cqg mb "mingx"a yiy iptn ,ixd .itei ea yi mirav dnkn akxend

."zx`tz" mya ef dcn z`xwp okl - dxeab mbeíúñ ïëìå§¨¥§¨
úcî ìò äøBî äøBzä ìëaL àeä-Ceøa ä"éåä íL¥£¨¨¨¤§¨©¨¤©¦©

LBãwä øäfa áeúkL Bîk ,úøàôzä4miyecwd zenyd - , ©¦§¤¤§¤¨©Ÿ©©¨
,cqgd zpiga lr lÎ` my enk ,zepeilrd zecnd lr ixd mixen

zcn lr - miwl` my

my eli`e .dnecke dxeabd

riten `edy itk - 'ied

- inzq ote`a dxeza

."zx`tz"d zcn lr dxen

my" ixd `ed 'ied my

x`yn dlrnle "mvrd

idefe ,miyecwd zenyd

,"zx`tz"d zcnéôì§¦
ïàkLzcna - ¤¨

,"zx`tz"dúðéça àeä§¦©
úàN øúéa ,äaø äøàä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà éelb¦¥¨¤¨¨©¨§¤¤§¥

.Cøaúé úBLBãwä åéúBcî øàMîdyer" ly oiprd edf - ¦§¨¦¨©§¦§¨¥
dyer ,"seq oi` xe`"n ezelbzda jxazi `edy ,"einexna mely

.dxeabe cqg oia ,l`ixabe l`kin oia mely

,àìéòìc àúeøòúà ,äpäå,dlrnln zexxerzdd -éelb øøBòì §¦¥¦§¨¨¦§¥¨§¥¦
óBñ-ïéà-øBàî ,ìéòì økæpä äîeöò äòtLäå äaø äøàä¤¨¨©¨§©§¨¨£¨©¦§¨§¥¥¥

,àeä-Ceøa,ick -íBìL úBNòì,dlrnly zecnd oia -økæpä ¨©£¨©¦§¨
,àzúìc àúeøòúàa àéä ,ìéòìly zexxerzdd ici lr - §¥¦§¦§¨¨¦§©¨

,dhnly dceardäNòîa§©£¥
íéiç úòtLäå ä÷ãvä- ©§¨¨§©§¨©©¦
,miig mipzepd mipiprïç¥

íéîçøå ãñçå5ïàîì ¨¤¤§©£¦§©
,íeìk déîøbî déì úéìc§¥¥¦©§¥§
envrn el oi`y inl -

,melkçeø úBéçäìe§©£©
.'eë íéìôLici lr - §¨¦

dwifgnd dwcv mirityny

,mingxe cqg ,og mb ea yiy ote`a z`f miyere ,miiga iprd z`

"eqiitnd" ly ote`ae ybxa zpzip dwcvdy6zg` dperae zray ,

z` miccerne minnexn ,daeh dybxd el mieeyn dwcvd zpizp mr

dhnln ef zexxerzd ici lr ixd - egexa letp didi `ly ,egex

dnevrd drtydde daxd dx`ddn dlrnln zexxerzd mikiynn

mely zeyrl ,zepeilrd zecnd l` `ed jexa "seq oi` xe`"n

dn owfd epax xiaqi oldl .micqgl ewznei zexeabdye odipia

mr eznglnae ezceara ,mc`d ytpa zlret "dwcvd dyrn"y

day aehdy ,zindad ytpd xexiaa xy`e .zindad eytpay rxd

,dlrnl dhnln jxca cg` ote` :mipte` ipy mpyi - rxdn xxazi

dcnd z` xxal ziwl`d ytpay dcn lk znglne zcear ici lr

ytpd ly dad`d ici lr xxal lynl enk ,zindad ytpa dcbpky

d`xi ici lr ;zindad ytpd ly de`zde cqgd zcn z` ziwl`d

xxal ziwl`d ytpd ly

ly drxd d`xid zcn z`

;dnecke ,zindad ytpd

jxca xexia ,ipy ote`

ici lr ,dhnl dlrnln

envr lr jiynn mc`dy

zexxazn - iwl` xe`

.zindad ytpd ly zecnd

`eal cizrly enke jxc lr

zelbzdd ici lr rxdn xxazi aehdy xexiad llka mlera didi

gex z`e" didiy lrtzy zelbzd ,mlera f` didzy ziwl`d

"ux`d on xiar` d`nehd7icedi ly ezceara mb df jxc lr ,

jxca xexiad epyi ,zindad eytp ly rxdn aehd z` xxal

(iwl` xe` jiynnd dnyl dxez cenil ici lr) dhnl dlrnln

,dwcvd oipr ici lr mb jk .rxdn xxazie xabzi ely aehdy xferd

zrya el zilbznd ziwl` zelbzd icedi jiynn ,"dwcvd dyrn"

:owfd epax oeylae .rxn aehd xexia elv` didiy ,ezltzúòãeîe©©
,úàæ,reci -äëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîàM äî8÷ñBòä ìò Ÿ©¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨©¨¥
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

å÷ úòöåîî 'éçá é"ò íéãñçá úåøåáâä íé÷úîúîå
'÷ðä íéîçøä úãî àéä ãñç éôìë äèîå òéøëîä
äìåìë àéäù éôì úîàä éîëç éøáãá úøàôú íùá
íù íúñ ïëìå â"åçì íéæîøîä íãåàå ïáåì ïéðååâ 'áî
úøàôúä úãî ìò äøåî äøåúä ìëáù ä"á 'éåä
ñ"à øåà éåìéâ 'éçá àåä ïàëù éôì ÷"äåæá ù"îë
úåùåã÷ä åéúåãî øàùî úàù øúéá äáø äøàä ä"á

.êøáúé

äøàä éåìéâ øøåòì àìéòìã àúåøòúà äðäå
úåùòì ä"á ñ"à øåàî ì"ðä äîåöò äòôùäå äáø
ä÷ãöä äùòîá àúúìã àúåøòúàá àéä ì"ðä íåìù
äéì úéìã ïàîì íéîçøå ãñçå ïç íééç úòôùäå
úàæ úòãåîå .'åë íéìôù çåø úåéçäìå íåìë 'éîøâî
íéùî äîùì äøåúá ÷ñåòä ìò ì"æø åøîàù äî
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lel` 'g iriax mei Ð ai zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול ח' רביעי יום

,giw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éäé äæ øåøéáå,giw 'nr cr.øåëå óøöîá

ì äøBzaàéìîôáe äìòî ìL àéìîôa íBìL íéNî" :dîL ©¨¦§¨¥¦¨§¨©§¨¤©§¨§¨©§¨
úBcnäå íéøOä íä ¯ "äìòî ìL àéìît" ,"ähî ìL¤©¨¨©§¨¤©§¨¥©¨¦§©¦
øäfaL äàéøaä íìBòa íéðBéìò úBìëéää ïäL ,ìéòì úBøkæpä©¦§¨§¥¤¥©¥¨¤§¦§¨©§¦¨¤©Ÿ©

,LBãwäoia melyd my - ©¨
dxeabe cqg ly zecnd

,dyecwe aeha od odizyyk

jka `hazn melyde

cqg ly zellkzd didzy

wznez dxeabde ,dxeabe

,cqga"ähî ìL àéìîô"e¨©§¨¤©¨
úBìëéää ïä ¯¥©¥¨
íìBò èøôáe ,íéðBzçzä©©§¦¦§¨¨
áBè áøòîä ìôMä äfä©¤©¨¨©§Ÿ̈

î òøåf` -íãà àèç ¨©¥¥§¨¨
,ïBLàøä`iady `hg - ¨¦

oi`y ,rxde aehd zaexrzl

ila rx oi`e rx ila aeh

,aeháeúkL Bîk ,áBhä ìò èìBL òøäå9íãàä èìL øLà" : §¨©¥©©§¤¨£¤¨©¨¨¨
,"'eë íãàaly mc`d lr lyen ,dtilw ly "lrila mc`"d - ¨¨¨

,"el rxl" weqt eze`a miiqny itke ,dyecwíàlî íàìe"§Ÿ¦§Ÿ
"õîàé10cvd xabzn minrtle dyecwd cv xabzn minrtl - , ¤¡¨

,df znerlyíLa àø÷pä ,ïBzçzä íãàa Leça äàøpëå§©¦§¤§§¨¨©©§©¦§¨§¥
"ïè÷ íìBò"11íéîòôlL , ¨¨¨¤¦§¨¦

íéîòôìå øáBb áBhä©¥§¦§¨¦
Côäìxabzn rxdy -ñç §¥¤©

íìBòa íBìL ïéàå .íBìLå§¨§¥¨¨¨
,"õ÷ úò" ãòdidiyk - ©¥¥

,rxl seqáBhä øøaúiL¤¦§¨¥©
÷ácì òøäîwaczdl - ¥¨©¦¨¥

øB÷î ,BøB÷îe BLøLa§¨§§§
éæàå ,àeä-Ceøa íéiçä©©¦¨©£©
,"ïåà éìòt ìk eãøtúé"¦§¨§¨Ÿ£¥¨¤
ïî øáòé äàîhä çeøå§©©ª§¨©£Ÿ¦

õøàä56øøaúiLk , ¨¨¤§¤¦§¨¥
áBhä úðéça BëBzî¦§¦©©

.eäiçîäaehdyk ,f`y - ©§©¥
l ,rxdn xxaziezeige eneiw lk ixdy ,rxl meiw `lina didi `

.aehdn wx `a rxd ly

äæ øeøáe,rxdn xxazi aehdy -Búe÷ìà éelb éãé ìò ïk íb äéäé ¥¤¦§¤©¥©§¥¦¡Ÿ
ähîìepiyrn ici lr ixd dyrp llka xexiady myk ,xnelk - §©¨

zelbd onf jyna epizceare12zelbzdd ici lr xexiad didi mb jk ,

,dhnl f` didzy ziwl`dBîk ,äîeöò äòtLäå äaø äøàäa§¤¨¨©¨§©§¨¨£¨§
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áeúkL Bîk ,ììk7äpnîe ,"'eë äáçøá äëläúàå" :zpigan - §¨§¤¨§¤§©§¨¨§¨¨¦¤¨
,"oini"däëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîàM äî ïk íb CLîð8: ¦§¨©¥©¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨

íéãéîìza äøî ÷øæ"§Ÿ¨¨©©§¦¦
éøö) ."'eëäàøðå .ïeiò C ¨¦¦§¦§¤

éøvLCà íã÷ úBéäì C ¤¨¦¦§Ÿ¤©
('eë ïéîé úðéçajixv - §¦©¨¦

oiprl zekiiy yi m` oeir

"micinlza dxn wexf"

ixdy ."oini"d zpigal

ly oipr ,jtidl df dxe`kl

ly oipr `le ,`xnege dxeab

jixv df d`xpd itke .cqg

j`" milnd iptl `eal

f`y ,"oini zpiga

`id "dpnne" ly zernynd

"l`ny"d zpiga lr

jynp dpnny ,dxeabde

lr ."micinlza dxn wexf"

,o`k xne` `ed ,mipt lk

Îi` d`a "oini"d zpigany

`l` ,rpvda ze`agzdd

,'d zceara dagxda zkll

íâåwx `l -ote`dceard §©
mb `l` ,dagxda `edmvr

`ed dceardíeöîö éìa§¦¦§
ïéáe ä÷ãöa ïéa ,Búáãð çeøì øBöòî ïéàå ,ììk ìeáâe§§¨§¥©£§©¦§¨¥¦§¨¨¥
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.daicp gex ly dfk ote`a zeevnBúáBç éãé úàöì Bì éc àìå§Ÿ©¨¥§¥¨
,ãáìa,zeevne dxez ly mipipra -:'eë éc éìa ãò àlàdl` - ¦§©¤¨©§¦©
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ùã÷ä úøâà
äî âé.'åâå êéàøéì úðôö øùà êáåè áø

'éçá 'á ùé 'ä éãáåò ììëá äðä
'éçáî äìòîì íúîùð ùøåù ãöî úå÷åìç úåâøãîå
íåöîöä úãî àéä ìàîù 'éçáù åðééäã ìàîùå ïéîé
íéøúñîá 'åë úëì òðöäå ù"îë 'ä úãåáòá øúñääå
äãîî äðäå .'åë øúñá äøåúá ÷ñåòä ìë 'åë äëáú
åîë 'ä úãåáòá ìåáâäå íåöîöä 'éçá ë"â äëùîð åæ
æáæáé ìà æáæáîäå ãé âùäá ïåãéð úåéäì ä÷ãöá
àöåéù åì éã úåöî éøàùå ú"úá â"äëå ùîåçî øúåé
íéúò òåá÷ì 'éôá äøåúä åúáééçù ùøåôî áåéçî ç"é
úåèùôúääå ãñçä úãî àéä ïéîé 'éçá êà .'åë
ììë øúñäå íåöîö éìá úåáçøúäá 'ä úãåáòá
ù"î ë"â êùîð äðîîå 'åë äáçøá äëìäúàå ù"îë

'åë íéãéîìúá äøî ÷åøæ ì"æøêà íãå÷ ì"öù äàøðå .ò"ö)

('åë ïéîé 'éçáøåöòî ïéàå ììë ìåáâå íåöîö éìá íâå
àìå úåöî éøàùå ú"úá ïéáå ä÷ãöá ïéá åúáãð çåøì

:'åë éã éìá ãò àìà ãáìá ç"é úàöì åì éã
äðäåïéàå åìà 'éçá 'áî ìåìë ì"ö ìàøùé ùéà ìë

äîë åðéöî ïëìå íå÷î åì ïéàù øáã êì
ù"á óàù åðãîìì ä"á éøîåçîå ù"á éìå÷î íéøáã
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,cqgde -úðéçáa úøzñî§ª¤¤¦§¦©

Côääå ,øzñäå íìòä¤§¥§¤§¥§©¥¤
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ïéðã åéä ïëìå ïåéìòä ìàîù 'éçáî íúîùð ùøùù
'éçáî åéäù ä"áå .äøåúä éøåñéà ìëá ãéîú øéîçäì
éøåñéà øéúäìå ì÷äì úåëæ ïéãîìî åéä ïåéìòä ïéîé
äìòîì úåìòì åìëåéå íøåñéàî íéøúåî åéäéù ù"á

éøáã äîëá ë"ôòàúåììëúä éðôî ïéìé÷î ù"á åéä í
úîùð ùøåù ïëå ïéîéî íâ ìåìë àåäù íúîùð ùøù
ïåéìòä ùã÷ úåãîå êøã òåãéë ìàîùî íâ ìåìë ä"á
åæ úåìåìë úåãîä ìëå å"ç ãåøéôå õåöé÷ ïîú úéìã
áéúëãëå ç"éì òåãéë åæá åæ úåãçåéî íä ïëìå .åæî
éë éúòãé äúò äáäàäå ãñçä úãî àåäù íäøáàá
ãå÷òéå äøåáâä úãî ùáìù é"ò äúà íéäìà àøé
øîàù äîå .'åë úìëàîä úà ç÷éå åðá ÷çöé úà
ùøôää äðä ÷çöé ãçôå éáäåà íäøáà áåúëä
÷çöé úãîáù íìòäå éåìéâ 'éçáá àåä äæä ìãáääå
'éçáá úøúåñî äáäàäå éåìéâ 'éçáá àåä ãçôä
øîàù åäæå ä"ò à"à úãîá êôéääå øúñäå íìòä
ãñçäå áåèä úãîù øîåìë 'åâå êáåè áø äî ä"òäã
ùøåùù éî ìë ìöà øúñäå íìòä úðéçáá àéä øùà
.ù"á úãîë êéàøé íùá '÷ðä ìàîù 'éçáî åúîùð
ìåãâå áø àåä ë"ôòà ïåôöå æåðâä áåè àåäù óà äðä
ïéîé 'éçáîù ùîî ãñçäå äìåãâä úãî åîë ãàî
ù"æå .øåòéùå äãîå ìåáâ éìá éåìéâ 'éçáî ïä ïäéúùå
øùà áåèä ïéá äãîå ìåáâ éìá øîåìë êáåè áø äî
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סי lel` `"i ycew zay mei Ð bi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ïBéìòä ìàîN úðéçaî íúîLð LøML10ïéðc eéä ïëìå , ¤Ÿ¤¦§¨¨¦§¦©§Ÿ¨¤§§¨¥¨¨¦
,äøBzä éøeqà ìëa ãéîz øéîçäìly oipr `ed ,xingdl - §©£¦¨¦§¨¦¥©¨

,dyecwa zelrzdl lkei `lye xeq` didi xacdy ,oice dxeab

ì÷äì úeëæ ïéãnìî eéä ,ïBéìòä ïéîé úðéçaî eéäL ìlä úéáe¥¦¥¤¨¦§¦©¨¦¨¤§¨§©§¦§§¨¥
,éànL úéa éøeqà øézäìe§©¦¦¥¥©©
íøeqàî íéøzî eéäiL- ¤¦§ª¨¦¥¦¨

`ed xeqi` ,"`xg` `xhq"l

,"xeywe xeq`" oeyln ixd

`xhq"l xeyw xacdy

itk ,mipevigle "`xg`

wlga 'f wxta xne`y

,"`ipz"d xtq ly oey`x

äìòîì úBìòì eìëeéå- §§©£§©§¨
jky zexnl ,ixd ,dyecwa

ziay llka xcqd did

lld ziae exingd i`ny

- eliwdïë-ét-ìò-óà©©¦¥
úéa eéä íéøác änëa§©¨§¨¦¨¥

,ïél÷î éànLz`fe -éðtî ©©§¦¦¦§¥
íúîLð LøL úeìlkúä- ¦§©§Ÿ¤¦§¨¨

,i`ny zia lyìeìk àeäL¤¨
ïéîiî íb,cqge -LøL ïëå ©¦¨¦§¥Ÿ¤

íb ìeìk ìlä úéa úîLð¦§©¥¦¥¨©
,ìàîOî,dxeabe -òeãik ¦§Ÿ©¨©

úBcîe Cøc11mixeriyd - ¤¤¦
ly mipte`de,ïBéìòä Lã÷Ÿ¤¨¤§

"ycw" zpiga ly -

,dlrnlyïîz úéìc- §¥©¨
,my oi`yñç ãeøôe õev÷¦¥©

úBcnä ìëå ,íBìLå- §¨§¨©¦
,"oeilrd ycw"n ze`ad

,Bfî Bæ úBìeìk,cqgn dxeabe dxeabn cqg :oebk -íä ïëìå §¦§¨¥¥
;ïç éòãBéì òeãik ,Bæa Bæ úBãçéî,dlawd zxez icnell - §ª¨¨©¨©§§¥¥

,dipyl zg` zecbepn zecn ,miiktd ixd md dxeabe cqgy zexnly

on mb da yi dxeabe ,dxeabd on mb da yi cqgy df cvn ,z`f lka

,zecge`ne zecg`zn od - cqgdáéúëãëeaezky enke -12 §¦§¦
àøé ék ézòãé äzò" :äáäàäå ãñçä úcî àeäL ,íäøáàa§©§¨¨¤¦©©¤¤§¨©£¨©¨¨©§¦¦§¥

,"äzà íéäìàd`xid zcna jxazi myd z` caer dz` - ¡Ÿ¦©¨
,dxeabde,äøeábä úcî LálL éãé ìò"mvr"d dzid `ly - ©§¥¤¨©¦©©§¨

,ezenvrl dtqede yeal enk `l` ,ely,"Bða ÷çöé úà ã÷òiå"©©£Ÿ¤¦§¨§
"'eë úìëànä úà çwiå"13.oipr ixd dfy ,ecigi epa z` hegyl - ©¦©¤©©£¤¤

eid ,cqgd yi` mvra didy ,mdxa`ay ,ixd .dxeabd zilkz ly

hegyl zepekp icil cr ,dxeabd zcn ea dzlbzp mday mipnf elv`

.wgvi epa z`"éáäà íäøáà" :áeúkä øîàM äîe14eweqta - ©¤¨©©¨©§¨¨Ÿ£¦
xg`15:xn`p,"÷çöé ãçô"cqgd zcna `id mdxa` zceary - ©©¦§¨

df ,`eti` ,cvik ,dxeabde cgtd zcna - wgvi zceare dad`de

zcna mb jxazi myd z` caer mdxa`y ,mcew xn`py dnl m`ez

?"dad`de cqgd zcna mb jxazi myd z` caer wgvie ,dxeabd

úcîaL ,íìòäå éelb úðéçáa àeä äfä ìcáääå Løôää äpä¦¥©¤§¥§©¤§¥©¤¦§¦©¦§¤§¥¤§¦©
çöéãçtä ÷,dxeabde - ¦§¨©©©

äáäàäå éelb úðéçáa àeä¦§¦©¦§¨©£¨
,cqgde -úðéçáa úøzñî§ª¤¤¦§¦©

Côääå ,øzñäå íìòä¤§¥§¤§¥§©¥¤
åéìò eðéáà íäøáà úcîa§¦©©§¨¨¨¦¨¨

.íBìMädxeabde cgtdy - ©¨
mlrd zpigaa elv` md

cqgde dad`de ,xzqde

.ielib zpigaaøîàL eäæå§¤¤¨©
:íBìMä åéìò Cìnä ãåc- ¨¦©¤¤¨¨©¨

dxeab zpiga `edy16:äî"¨
."'Bâå Eáeè áømiiqne - ©§§

xy`"zptv,"ji`xil

áBhä úcnL ,øîBìk§©¤¦©©
úðéçáa àéä øLà ãñçäå§©¤¤£¤¦¦§¦©
éî ìk ìöà øzñäå íìòä¤§¥§¤§¥¥¤¨¦
úðéçaî BúîLð LøML¤Ÿ¤¦§¨¦§¦©

,ìàîN,dxeabd zpiga - §Ÿ
àø÷pä,dxeabd zpiga - ©¦§¨

éàøé" íLa,"Ezceary - §¥§¥¤
zpigan eznyp yxeyy in

zpigaa `id - "l`ny"d

,mevnve dxeab ,d`xi

,éànL úéa úcîk- §¦©¥©©
`ed myxey xen`ky

,dxeabde "l`ny"d zpigan

mb dlelk `idy `l`

,cqgde aehd zpiganïeôöå æeðbä áBè àeäL óà äpä,oky - ¦¥©¤©¨§¨
,ieliba ixd mlv` `id dxeabde d`xid zcnàeä ïë-ét-ìò-óà©©¦¥

,ïéîé úðéçanL Lnî ãñçäå älãbä úcî Bîk ãàî ìBãâå áø©§¨§Ÿ§¦©©§ª¨§©¤¤©¨¤¦§¦©¨¦
ef `id cqgd zcn mlv`y zexnl ,xnelk -dlelkdzpigaa

`l` df oi` ,dxeabd zpigan ixd `ed mznyp yxey oky) dxeabd

dpiga mb z`f lka - (cqgn mb lelk `edy dnefcqge aeh ly

."oini"ay cqgd zpiga enk "lecb"e "ax" zpigaa `idïäézLe- §¥¤
cqgd zpigazpigaa dlelkd cqgd zpigae ,"oini"d zpigany

odizy ,dxeabde "l`ny"däcîe ìeáb éìa éelb úðéçaî ïä¥¦§¦©¦§¦§¦¨
.øeòLådcn ila ielib ly oipr - dlecbde cqgd zcn ixd dfy - §¦

eli`e ,dxeabd zcnn mi`a df ieliba leabde dcnd oky ,leab ilae

.leab ilae dcn ila `ed ielibd ,cqgd zcn cvn:áeúkL eäæå§¤¤¨
øîBìk ,"Eáeè áø äî"lr mb ,mipiprd ipy lr aqen dfy - ¨©§§©

,"ja miqeg"d lr mbe "zptv"déìaøLà" áBhä ïéa ,äcîe ìeáb §¦§¦¨¥©£¤
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ùã÷ä úøâà
ïéðã åéä ïëìå ïåéìòä ìàîù 'éçáî íúîùð ùøùù
'éçáî åéäù ä"áå .äøåúä éøåñéà ìëá ãéîú øéîçäì
éøåñéà øéúäìå ì÷äì úåëæ ïéãîìî åéä ïåéìòä ïéîé
äìòîì úåìòì åìëåéå íøåñéàî íéøúåî åéäéù ù"á

éøáã äîëá ë"ôòàúåììëúä éðôî ïéìé÷î ù"á åéä í
úîùð ùøåù ïëå ïéîéî íâ ìåìë àåäù íúîùð ùøù
ïåéìòä ùã÷ úåãîå êøã òåãéë ìàîùî íâ ìåìë ä"á
åæ úåìåìë úåãîä ìëå å"ç ãåøéôå õåöé÷ ïîú úéìã
áéúëãëå ç"éì òåãéë åæá åæ úåãçåéî íä ïëìå .åæî
éë éúòãé äúò äáäàäå ãñçä úãî àåäù íäøáàá
ãå÷òéå äøåáâä úãî ùáìù é"ò äúà íéäìà àøé
øîàù äîå .'åë úìëàîä úà ç÷éå åðá ÷çöé úà
ùøôää äðä ÷çöé ãçôå éáäåà íäøáà áåúëä
÷çöé úãîáù íìòäå éåìéâ 'éçáá àåä äæä ìãáääå
'éçáá úøúåñî äáäàäå éåìéâ 'éçáá àåä ãçôä
øîàù åäæå ä"ò à"à úãîá êôéääå øúñäå íìòä
ãñçäå áåèä úãîù øîåìë 'åâå êáåè áø äî ä"òäã
ùøåùù éî ìë ìöà øúñäå íìòä úðéçáá àéä øùà
.ù"á úãîë êéàøé íùá '÷ðä ìàîù 'éçáî åúîùð
ìåãâå áø àåä ë"ôòà ïåôöå æåðâä áåè àåäù óà äðä
ïéîé 'éçáîù ùîî ãñçäå äìåãâä úãî åîë ãàî
ù"æå .øåòéùå äãîå ìåáâ éìá éåìéâ 'éçáî ïä ïäéúùå
øùà áåèä ïéá äãîå ìåáâ éìá øîåìë êáåè áø äî
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`lelסב `"i ycew zay mei Ð bi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

éàøéì zðôö,"E,xzqde mlrday aehd -ïéáe,aehd -øLà" ¨©§¨¦¥¤¥£¤
,ïéîé úðéçanL ïBçhaä éìòa íäL ,"Ca íéñBçì zìòtoky - ¨©§¨©¦¨¤¥©£¥©¦¨¤¦§¦©¨¦

`edy ade` el yiy in enk ,xnelk ,dad`d oiprl xeyw oeghad oipr

oeghad oipr mb jk ,aeh wx el dyri fldy ghea `ed ixd ,eze` ade`

dl` ixd ;dad`d cvn `a

"oini"d zpigan mdy

cqg zpigaa `id mzceare

,oegha ilra md - dad`e

ïk íb àeä íáeèå ícñçå§©§¨§¨©¥
úeèMtúäå éelb úðéçáa¦§¦©¦§¦§©§

ãâð"ipta -àìå ,"íãà éða ¤¤§¥¨¨§Ÿ
øzñäå íeöîö úðéçáa¦§¦©¦§§¤§¥

.ììkdn uxezn jka - §¨
xy`"a ligzn weqtdy

zptvoetv cqgdy ,"ji`xil

zlrt"a miiqne ,xzqene

ja miqegl"mc` ipa cbp,

ipa ipta ,ieliba `ed cqgdy

o`k xaecn ,oky - mc`

cqgd :cqg ibeq ipy zece`

`edy ,"ji`xi" lv` `edy

cqgde ,mlrde xzqda

,"ja miqeg"d lv` `edy

mdy oeghad ilra lv`

cqgde - "oini"d zpigan

.ielb `ed mlv`äîe)©
áeúkM(zptv xy`)" -éàøéì"éàøéa" àìå "E,"Em` ,ixdy - ¤¨¦¥¤§Ÿ¦¥¤

dpyiy cqgd zpiga zece` xaecnlv`xnel jixv did ,myd i`xi

"a" aezkyk j` ,"ji`xilcqgd zece` xaecny ixd d`xp "ji`xi

xkyk ozipd dlrnlyl?mi`xiàeäM äî ìkL íeMî eðéä©§¦¤¨©¤
CBz úLaìî dðéà Bæ äðéça äpä ,äîLð ìëa íìòä úðéçáa¦§¦©¤§¥§¨§¨¨¦¥§¦¨¥¨§ª¤¤

,Baìå Bçîa óebä,ef dpiga helwl milk mpi` alde gend oky - ©§Ÿ§¦
éwî úðéçáa àeä àlà,äìòîlî ó,dnypl lrn -àéä íMîe ¤¨¦§¦©©¦¦§©§¨¦¨¦

,Bæ äðéça úeøøBòúäì íéëéøvä íézòì Baìå Bçîì äøéàî§¦¨§Ÿ§¦§¦¦©§¦¦§¦§§§¦¨
ìòôa äNòî éãéì àáì éãk ,Baìå Bçîì øéàúå øøBòúzL¤¦§¥§¨¦§Ÿ§¦§¥¨Ÿ¦¥©£¤§Ÿ©

.(Lnîdidz ,leabe xeriya cinz `id dwcva ezceary in lynl - ©¨
izla `edy ely xzqpd cqgdn dcnd zelbzd mrt i` elv`

.'eke ,leab ilae dcn ila dwcv zzl ,laben,ïk ìò øîàåokle - §¨©©¥
,xne` `edïeôvä ,"ìàøNé úéáì áeè áø" øLàaehdy dl`a - £¤©§¥¦§¨¥©¨

,mlv` mixzqen cqgde,éeìbäåzpigaa `ed mlv`cqgdydl`a - §©¨
,ielibúLaìîä íúBLôð Cøò éôì äcîe ìeáb éìa úðéçáa àeä¦§¦©§¦§¦¨§¦¤¤©§¨©§ª¤¤
,óeba`xap ly cqg ixd df oky ,izin` leabÎila epi` ixdy - ©

,leab ila ixd df mdizeytp jxr itl j` ,laben `ed llkayíb ïëì̈¥©
ìBãbä Ecñç úcîa íänò âäðúz 'ä äzàzpigaay cqg - ©¨¦§©¥¦¨¤§¦©©§§©¨

dlecb,zelylzydn dlrnly cqg ,àø÷pä ,úéìëúå ìeáb éìa§¦§§©§¦©¦§¨
."ãñç áø"" zpigaay zelylzyd ly mzq cqg `l -xirf,"oitp` ©¤¤

" zpigaay cqg m` ikaxly cqg - "cqg"jix`."oitp`ãñç úéàc§¦¤¤
ãñç úéàå17:,cqga zepiga izy opyi ,cqg yie cqgyi -úéà,yi - §¦¤¤¦
,íìBò ãñçixd `ed mler oky ,laben cqg xnelk ,mler ly cqg - ¤¤¨

,labeníöîöìe èòîì ,íBìLå ñç ïécä úcî Búnòìe Bcâðk LiL¤¥§¤§§ª¨¦©©¦©§¨§©¥§©§¥
ãñç ìáà .Báeèå Bcñç©§§£¨¤¤
¯ "ãñç áø" àø÷pä ïBéìò¤§©¦§¨©¤¤
èòîì ïécä úcî Bcâðk ïéà¥§¤§¦©©¦§©¥
Bcñç áø íöîöìe§©§¥Ÿ©§
ìeáb éìa èMtúälî¦§¦§©¥§¦§

,úéìëúå`lina ixd - §©§¦
cqg df ,df cqgn jynpyk

,leab ila ,zilkza aeheék¦
ááBñ" úðéçaî CLîð àeä¦§¨¦§¦©¥

"ïéîìò ìkdlrnly - ¨¨§¦
,dlabde "mler"nàøéîè"e§¦¨
,"ïéøéîè ìëcdpiga - §¨§¦¦

mb dnlrpe dxinh `idy

oixinh mdy zenlerd iabl

,minlrpeøúk" àø÷pä©¦§¨¤¤
."ïBéìò"xzk" ly dpiga - ¤§
,"siwn"e:áeúkL eäæå- §¤¤¨

okn xg`ly miweqta18:

éðt øúña íøézñz"'Bâå E ©§¦¥§¥¤¨¤§
:"'Bâå äkña íðtöz- ¦§§¥§ª¨§

,siwne dkeq ly dpigaa

dlrnly cqg

."siwn"e "xzk" zpigany cqg - zelylzydn

à"èéìù ø"åîãà ÷"ë úôñåä
dwcv ziiabl 'ek xiv ici lr dzidy l"pd ycewd zxb`n mxend

mdy el` elit`cdfa 'd icaermyxyyl`nydnmd elit`e ,

" (i"q w"db`a z"pyncr) dwcvl migxken oi`y) b"cv - y"akik

epnz `l"c`n lecbe ax" - ("cqgd`a" "mikixvd mizrl"e mday

w"db`d meiqa yxetnke ."ynn lreta dyrn icil`lyi"r" qtcp

l"fe "r"p l"f xagnd oe`bd ipa 'iy mipaxd19:íéøáãä øçàå
äìàä,ef ycew zxb`ay -áåè áø øøåòì éúìàùá éùôðzcn -

,laben izla ote`a cqgd,åðéîåìù éùðà ìë áìá ïåôöäå æåðâä
dlbziyäùòî éãéì àáì ,éåìéâä ìà íìòää ïî,lreta -

'äì íãé úåàìîì,dwcv zpizp ici lr -éãé ìò ,äáçøå äàìî ãéá
øéö,gily -'åë äæ áúë øñåî ,ïîàð"`pngxc `gely"d didy -

,owfd epax glyyïéáîì éãå,åáúåë éðà ïéàå ,úøâàá áåúëù åîë
.ïéáîì éãå êøöð àìù úîçî

.äöéôç ùôðå áìî íîåìù ùøåã íùôð áäåà ã"ëä
êåøá 'ø áøä åðáøå åðøåî éáà éðåãàì ïá ïîìæ øåàéðù

`"g zekiiy wznei l"pd t"r" :siqen `"hily iaxdo`kl

- `ed xywd `l`] ."[...yi` lk dpd" dlgzdd l"v dxe`klc]

.[dwcv zece` o`k xaecny iptn
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ùã÷ä úøâà
éìòá íäù êá íéñåçì úìòô øùà ïéáå êéàøéì úðôö
'éçáá ë"â àåä íáåèå íãñçå ïéîé 'éçáîù ïåçèáä
íåöîö úðéçáá àìå íãà éðá ãâð úåèùôúäå éåìéâ
íåùî åðééä êéàøéá àìå êéàøéì ù"îå) .ììë øúñäå
'éçá äðä äîùð ìëá íìòä úðéçáá àåäù äî ìëù
àåä àìà åáìå åçåîá óåâä êåú úùáåìî äðéà åæ

é÷î úðéçááåáìå åçåîì äøéàî àéä íùîå äìòîìî ó
øéàúå øøåòúúù åæ 'éçá úåøøåòúäì íéëéøöä íéúòì
.(ùîî ìòåôá äùòî éãéì àáì éãë åáìå åçåîì
éåìâäå ïåôöä ìàøùé úéáì áåè áø øùà ë"ò øîàå
úùáåìîä íúåùôð êøò éôì äãîå ìåáâ éìá 'éçáá àåä
êãñç úãîá íäîò âäðúú 'ä äúà íâ ïëì óåâá
ãñç úéàã .ãñç áø '÷ðä úéìëúå ìåáâ éìá ìåãâä
åúîåòìå åãâðë ùéù íìåò ãñç úéà .ãñç úéàå
ãñç ìáà .åáåèå åãñç íöîöìå èòîì å"ç ã"äãî
íöîöìå èòîì ã"äãî åãâðë ïéà ãñç áø '÷ðä ïåéìò
àåä éë úéìëúå ìåáâ éìá èùôúäìî åãñç áåø
øúë '÷ðä ïéøéîè ìëã àøéîèå ò"ëåñ 'éçáî êùîð
:'åâå äëåñá íðôöú 'åâå êéðô øúñá íøéúñú ù"æå ïåéìò
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סג היום יום . . . 

ה'תש"גה אלוליום ראשון

חומש: תצא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד. יג־טו.

תניא: יב. והי' . . . מדות לבדן.

יִצית.  ֵתף ָיִמין ּובֹוְדִקים ַהּצִ ל ַעל ּכָ דֹול ְמֻקּפָ ית ּגָ ּלִ יִחים ַהּטַ דֹול: ַמּנִ ית ּגָ ת ַטּלִ ְלִביׁשַ ִמְנָהֵגנּו ּבִ
ִטים אֹותֹו,  ֵתף, ּפֹוׁשְ ית ִמן ַהּכָ ּלִ ְך לֹוְקִחים ַהּטַ י ּגֹו'". ַאַחר ּכָ ְרִכי ַנְפׁשִ ִדיָקה אֹוְמִרים "ּבָ ַעת ַהּבְ ׁשְ ּבִ
ִציִצית. ִסּיּום  ף ּבְ ת ְלִהְתַעּטֵ ְרּכַ ָניו ַלֲאחֹוָריו, ּוַמְתִחיל ּבִ ֶנֶגד ּפָ ית, ַמֲחִזיר אֹותֹו ִמּכְ ּלִ ַפת ַהּטַ ִקים ׂשְ ְמַנּשְׁ

ֹמאל. ַצד ׂשְ ארֹו ַלֲאחֹוָריו ּבְ ְנפֹות ָיִמין ְסִביב ַצּוָ ָרָכה ָסמּוְך ִלְכִריַכת ב' ּכַ ַהּבְ
ים ִסיָמן ט(. ְבֵרי ְנֶחְמָיה ֹאַרח ַחּיִ ים ִסיָמן א, ּדִ ֵאִרית ְיהּוָדא ֹאַרח ַחּיִ ן ׁשְ )ַעּיֵ

ה'תש"גו אלוליום שני

חומש: תצא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח. טז־יח.

תניא: אך . . . 234 הקדושות ית'.

הצ"צ סיפר: דער בעש"ט הָאט זייער הָאלט געהַאט ליכטיקייט, ואמר: אור בגימט' רז, 
דער ווָאס ווייס דעם סוד ווָאס אין יעדער זאך, קָאן ליכטיג מאכען.

א 'ָרז' – ַהּיֹוֵדַע ֶאת  ִגיַמְטִרּיָ ם טֹוב ְמֹאד ָאַהב אֹור, ְוָאַמר: 'אֹור' ּבְ ַעל ׁשֵ ר: ַהּבַ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ
ל ְלָהִאיר. ָבר, ְמֻסּגָ ָכל ּדָ ּבְ ַהּסֹוד ׁשֶ

ה'תש"גז אלוליום שלישי

חומש: תצא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג. יט־כא.

תניא: הנה אתערותא . . . קיח המחייהו.

ֵה"א. ָאֶלף ְלַבּסֹוף, ְוֹלא ּבְ א" ּבְ ּכָ ֵקן הֹוָרה ִלְכּתֹב "ְפצּוַע ּדַ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
ְמַחת ּתֹוָרה,  ׂשִ א ּבְ יהֹו ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר, ֵאין קֹוִרין ּבֹו ֶאּלָ ִהּגִ ָיָדם ׁשֶ ָלה ּבְ ּבָ ּקַ ְפרַאג ֵיׁש ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ּבִ
א"  ּכָ ַנת תרס"ח ְרִאיִתיו, ְוָכתּוב ּבֹו "ּדַ ׁשְ ְפרַאג ּבִ ָהִייִתי ּבִ ׁשֶ ַמע. ּכְ ת ׁשְ ָפָרׁשַ ִמיד ּבְ ְוגֹוְלִלין אֹותֹו ּתָ
ָתבֹו  ּכְ ׁשֶ ָיָדם  ּבְ ל  ר ְמֻקּבָ ם ֵסֶפר ּתֹוָרה ֲאׁשֶ ַנת תרס"ז, ָרִאיִתי ׁשָ ׁשְ ּבִ וָאְרְמס  ּבְ ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ָאֶלף.  ּבְ
ָעה ִסיָמן ט"ז( ְוִדְבֵרי  ֵאִרית ְיהּוָדא )יֹוֶרה ּדֵ ׁשְ ן ּבִ ָאֶלף. ְוַעּיֵ א ּבְ ּכָ תּוב ּדַ ַמֲהַר"ם ֵמרֹוְטְנּבּוְרג, ְוַגם ּבֹו ּכָ
ֶזה. ִנים ּבָ ה ְסָפִרים ַהּדָ ּמָ ן ּכַ ַנת ַאְבָרָהם )ִסיָמן לב( ְמַצּיֵ ָעה ִסיָמן כ"ב( . ּוְבֵסֶפר ִמׁשְ ְנֶחְמָיה )יֹוֶרה ּדֵ

ה'תש"גח אלוליום רביעי

חומש: תצא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח. כב־כד.

תניא: ובירור . . . קיח במצרף וכור.

ִנים.  ֲאֵסיַפת ָהַרּבָ ֶפֶטְרּבּוְרג ּבַ ַנת תר"ג ּבְ ׁשְ ְזכּוָתם ִהְצִליַח ּבִ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ ֹלׁשָ ַמח ֶצֶדק" ָמָנה ׁשְ ַה"ּצֶ
ְך  ֶמׁשֶ ֵקן ּבְ נּו ַהּזָ י ַרּבֵ ְדרּוׁשֵ ר ָטַרח ְוָיַגע ּבִ עֹות, ֲאׁשֶ ִים ֶאֶלף ַהּשָׁ ּתַ ים ּוׁשְ ֹלׁשִ ְוֶאָחד ֵמֶהם הּוא ְזכּות ׁשְ
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יום 
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יום 
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יום 
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היום יום . . . סד
ֵקן,  נּו ַהּזָ י ַרּבֵ רּוׁשֵ עּור ְמֻיָחד ִלְלֹמד ּדְ ַנת תקס"ד ָקַבע לֹו ׁשִ ׁשְ ִנים תקס"ד־תקצ"ד )ּבִ ים ַהּשָׁ ֹלׁשִ ׁשְ

ָסָתם(. ַהְדּפָ ק ּבְ ַנת תקצ"ד ִהְתִחילּו ְלִהְתַעּסֵ ׁשְ ּבִ

ה'תש"גט אלוליום חמישי

חומש: תצא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד. כה־כז.

תניא: הנה מודעת . . . 236 פעמים וכו'.

ה  ִעְנָין ְקׁשֵ ַעת ּבְ ַהֲעָמַקת ַהּדַ ַיַחס ְלִהְתּבֹוְננּות ּבְ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ָאַמר – ּבְ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ים ְוכּו'  ִדיֵני ָנׁשִ ִכי טֹוב, ּוְרָאָיה ִמן ַהּתֹוָרה ּבְ יִגים ּבְ ָגה: ִאם ָהִעְנָין נֹוֵגַע, ֲאַזי ְמִביִנים ּוַמּשִׂ ַהַהּשָׂ
ָלה  ּכָ ֲעֵלי ַהׂשְ ם ֵהם ּבַ ּלָ ּכֻ אֹוִנים ׁשֶ ִאים ְוָאמֹוָרִאים ְוַהּגְ ּנָ ֶזה ּתַ ִרים ּבָ כֹולֹות ִלְטֹען, ּוְמַדּבְ ּיְ ְוַטֲענֹוֵתיֶהן ׁשֶ
ֶעֶרְך ִלְטֹען ְטָענֹות ֵאּלּו. ֲאָבל ָהֱאֶמת הּוא,  ה ֵאיָנּה ּבְ ֻמְפָלָגה, ְוַהּתֹוָרה ִהיא ּתֹוַרת ֱאֶמת, ַוֲהֹלא ָהִאּשָׁ

ְכִלִיים ֲעמּוִקים. ַעת ַמְמִציִאים ׂשִ י ַהּדַ ם ֲחלּוׁשֵ ה ּגַ ר ָהִעְנָין נֹוֵגַע, ִהּנֵ ַכֲאׁשֶ ּדְ

ה'תש"גי אלוליום שישי

חומש: תצא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט. כח־ל.

תניא: וז"ש והי' . . . כל חטאתם.

גדולי זקני חסידי רבינו הזקן היו אומרים, אשר "יחידות" פירושו: קלָאר, ָאּפגעשטעלט, 
פאראיינציגט. - מקור ג' פירושים אלו הוא בדרז"ל: שקלים פ"ו מ"ב, יבמות ס"ב. א, 

בראשית רבה פ"ך - 
זאת אומרת כי ענין היחידות הוא לברר את מצבו, ולקבוע אופן עבודתו בסור מרע 
ולקרב את המדות הטובות, ולהתקשר בהתאחדות גמורה ולמסור עצמו, איבערגעבען זיך 

מיט אלע  רצונות.

רּור, ְקִביָעה, ִאחּוד. –  רּוׁשֹו: ּבֵ ר "ְיִחידּות" ּפֵ ֵקן ָהיּו אֹוְמִרים, ֲאׁשֶ נּו ַהּזָ דֹוֵלי ִזְקֵני ֲחִסיֵדי ַרּבֵ ּגְ
ָנה ב', ְיָבמֹות  ֶרק ו' ִמׁשְ ָקִלים ּפֶ ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ׁשְ ים ֵאּלּו הּוא ּבְ רּוׁשִ ְמקֹור ג' ּפֵ

ה כ' – ה ָפָרׁשָ ית ַרּבָ ֵראׁשִ ס"ב. א, ּבְ
"סּור ֵמָרע" ּוְלָקֵרב  בֹו, ְוִלְקּבַֹע ֹאֶפן ֲעבֹוָדתֹו ּבְ ִחידּות הּוא ְלָבֵרר ֶאת ַמּצָ י ִעְנַין ַהּיְ ֹזאת אֹוֶמֶרת, ּכִ

ל ָהְרצֹונֹות. ר ִעם ּכָ מּוָרה ְוִלְמֹסר ַעְצמֹו, ְלִהְתַמּסֵ ִהְתַאֲחדּות ּגְ ר ּבְ ּדֹות ַהּטֹובֹות, ּוְלִהְתַקּשֵׁ ֶאת ַהּמִ

ה'תש"גיא אלולשבת

חומש: תצא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה. לא־לג.

תניא: יג. מה רב . . . בסוכה וגו'.

ש"פ תצא תר"ג בשולחן קדוש היום הואיל הצ"צ לאמר: עוה"ז הוא עלמא דשיקרא, 
לכן הנה גם בהטוב מעורב פסולת, וצריך בירור בדרך מלמטה למעלה ובדרך מלמעלה 
למטה. העוה"ב הוא עלמא דקשוט  - הנה גם הדברים בדברי תורה המדברים בענינים 
הנראים לחסרון, הרי כמו שלומדים אותם בגן עדן הם מעלה. - והתחיל לנגן, והראה 
בידו הקדושה לאות כי ינגנו אתו. בני הצ"צ התחילו לנגן ואחריהם ענו כל החסידים 
בקול שיר שהלהיב הלבבות. - כשגמר לנגן אמר הצ"צ: בעלמא דין איז דער טייטש פון 
דעם מאמר )סנהדרין צט. ב( הלומד תורה לפרקים אז ער לערענט תורה צייטענווייז. אין 
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סה היום יום . . . 
ג"ע טייטשט מען דעם מאמר אז ער לערענט תורה און די תורה נעהמט איהם פאנאדער, 

די דברי תורה דערנעמען איהם.

ה הּוא  ַהּזֶ ַמח ֶצֶדק" ֹלאַמר: עֹוָלם  ַה"ּצֶ ַהּיֹום הֹוִאיל  ִקּדּוׁש  ְלָחן  ׁשֻ ּבְ ֵצא תר"ג,  ּתֵ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבָ ׁשַ
ה  ַמּטָ ִמּלְ ֶדֶרְך  ּבְ רּור  ּבֵ ְוָצִריְך  ֹסֶלת,  ּפְ ַהּטֹוב ְמֹעָרב  ּבְ ם  ּגַ ה  ִהּנֵ ֶקר[, ָלֵכן  ַהּשֶׁ ְקָרא ]=עֹוָלם  ׁשִ ּדְ ָעְלָמא 
ָבִרים  ם ַהּדְ ה ּגַ ְקׁשֹוט ]=עֹוָלם ָהֱאֶמת[ – ִהּנֵ א הּוא ָעְלָמא ּדִ ה. ָהעֹוָלם ַהּבָ ַמְעָלה ְלַמּטָ ְלַמְעָלה ּוְבֶדֶרְך ִמּלְ
ַגן ֵעֶדן ֵהם ַמֲעָלה.  ּלֹוְמִדים אֹוָתם ּבְ מֹו ׁשֶ רֹון, ֲהֵרי ּכְ ְרִאים ְלִחּסָ ִעְנָיִנים ַהּנִ ִרים ּבְ ִדְבֵרי ּתֹוָרה ַהְמַדּבְ ּבְ
ן,  ַמח ֶצֶדק" ִהְתִחילּו ְלַנּגֵ ֵני ַה"ּצֶ נּו ִאּתֹו. ּבְ י ְיַנּגְ ה ְלאֹות ּכִ דֹוׁשָ ָידֹו ַהּקְ ן, ְוֶהְרָאה ּבְ – ְוִהְתִחיל ְלַנּגֵ
ַמח ֶצֶדק":  ן ָאַמר ַה"ּצֶ ַמר ְלַנּגֵ ּגָ ׁשֶ ָבבֹות. – ּכְ ִהְלִהיב ַהּלְ יר ׁשֶ קֹול ׁשִ ל ַהֲחִסיִדים ּבְ ְוַאֲחֵריֶהם ָענּו ּכָ
הּוא  ֲאָמר )ַסְנֶהְדִרין צט, ב( "ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ִלְפָרִקים" – ׁשֶ ל ַהּמַ רּוׁשֹו ׁשֶ ה[ ּפֵ עֹוָלם ַהּזֶ ין ]=ּבָ ָעְלָמא ּדֵ ּבְ
הּוא לֹוֵמד ּתֹוָרה ְוַהּתֹוָרה "ְמָפֶרֶקת" אֹותֹו  ֲאָמר – ׁשֶ ים ֶאת ַהּמַ ַגן ֵעֶדן ְמָפְרׁשִ ים; ּבְ לֹוֵמד ּתֹוָרה ְלִעּתִ

ְבֵרי ַהּתֹוָרה "ּתֹוְפִסים" אֹותֹו. ִלְפָרִקים, ּדִ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc oileg(ycew zay meil)

m` ,dndaa milclecndäèçLðdäéîãa eøLëeä äîäamc - ¦§£¨§¥¨§§§¨¤¨
,oilke` z`neh lawl dndad z` xiykn dzhigy.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦

,eøLëeä àì ,øîBà ïBòîL éaølawl xykd xa`d jixvy x`ean ©¦¦§¥Ÿ§§¥
oi`y itl ,igd on xa`k envr zngn `nhn epi`e ,oilke` z`neh
`nh xa`dy l`xyi ux` inkg ixack `ly ,letip dyer dhigy

.igd on xa` z`neha
déì øîà`iyewd z`y iptn ,`ziixadn iziywd ,`axl `cqg ax ¨©¥

nïðéçããk ééeçãì àkéà ïéúéðúîlirl epigcy enk zegcl yi - ©§¦¦¦¨¦§¥¦§¨¦¨
(:br)jixv epi`e igd on xa` z`neh `nh lclecnd xa`d ok`y ,

lclecnd xyad lr `id 'dinca exyked' dpynd zpeeke ,xykd
dliap z`neh oi` ,letip dyer dhigyy xn`p m` elit`y ,cala
jixv ,igd on xa` z`neh `nhl ickay oeik ,igd on yxetd xyaa

.micibe zenvr xya ea `diy
dlrnl dxaypa l`enye ax zwelgna oecl zxfeg `xnbd

:miiw xyad aex oi`e daekx`dn÷éìñ ékdlr xy`k -àøéæ éaø ¦¨¦©¦¥¨
,l`xyi ux`ldéçkLà[e`vn-]äéîøé áøìdidy ,`a` xa ©§§¥§©¦§§¨

,ax ly ecinlzàzòîL àäì dì øîà÷å áéúécxn`e ayiy - §¨¦§¨¨©¨§¨§©§¨
.ax mya ef drenydéì øîà,dinxi axl `xif iaxøLéédti - ¨©¥¦©

,zxn`dîbøz ïëå[dyxit±].ìáaa ,'CBéøà':`xnbd zl`ey §¥¦§§¨©§§¨¤
'CBéøà'epî:`xnbd daiyn .[edin-],ìàeîLdix` my lr `xwpy ©§©§¥

`picy myk ,mipica ezenk dkldy meyn ,jlnl iepik `edy
.`pic `zeklnc
:`xnbd dywnâéìt âìôéî àäåxizde ,ax lr wleg l`eny ixde - §¨¦§©¨¦

`xif iax xn` cvike ,daekx`dn dlrnl xaypa s` dndad z`
:`xnbd zvxzn .axk yxit l`enyyøãä[xfg-]ìàeîL déa ¨©¥§¥

,áøc déaâìdlrnl xaypa dxeq` dndad s`y axl dcede §©¥§©
.miiw xya aex oi`e daekx`dn

,xzen xa`d miiw xyad aex m`y ,mvrd xaypa x`ean epizpyna
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xa`d ,dxiayd,åàì íà ,øzeîxera dtegn epi` xayd aexy ¨¦¨
,xyae.øeñà̈
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v"ndqeסו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"א אלול ה' ראשון יום להתחרט? חייבים

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â�·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰?äcåúî ãöék¥©¦§©¤

äáeLúa ézøæçå ,Cëå Ck éúéOòå ézòLt éúéåò éúàèç :øîBà¥¨¨¦¨¦¦¨©§¦§¨¦¦¨¨¨§¨©§¦¦§¨

éðôì.éúøtk Bæå E §¨¤§©¨¨¦

תשובה ה"א)בהלכות מתודה,(פ"א "כיצד הרמב"ם: כותב

ובושתי ניחמתי והרי פשעתי... עויתי חטאתי השם אנא אומר

והבושה החרטה את הרמב"ם הזכיר לא כאן ומדוע במעשי...".

מהוידוי? כחלק

הרמב"ם כתב כיפור ביום הוידוי ה"ח)ולגבי פ"ב תשובה :(הל'

עיקר הוא חטאנו' אנחנו 'אבל ישראל כל בו שנהגו "הוידוי

והבושה! החרטה את הזכיר לא כאן וגם הוידוי",

ממצות כחלק וידוי א) וידוי: של סוגים בשני שמדובר אלא

בפני כמצוה וידוי ב) והבושה. החרטה נדרשת בו התשובה

כיפור ביום הנדרש בתשובה) כבר ששב למי (אף עצמה

קרבן. ובהבאת

מדברי תשובה ממצות אינו כיפור ביום שהוידוי לכך וראיה

ה"ז)הרמב"ם פ"ב מערב(שם שיתחיל הכפורים יום וידוי "ומצות :

ומתודה וחוזר ערבית, הכפורים יום בליל ומתודה חוזר היום...

שוב להתוודות יש טעם מה ונעילה". מנחה מוסף בשחרית

אומרים יש יומא)ושוב? סוף עבר(רמב"ן שמא מחשש הוא שהטעם

מעצם שהוא משמע הרמב"ם מדברי אך לוידוי, וידוי בין עבירה

ואינו בינתיים עבירה עבר לא אם אף כפור, יום של הוידוי חיוב

תשובה. צריך

הקרבן כפרת א) נפרדים: דינים שני יש קרבן של בוידוי וגם

דווקא אינה זו תשובה אך וידוי, עם כהלכתה בתשובה תלויה

וידוי חובת יש הכפרה בעת ב) כן. לפני אף אלא הכפרה בעת

בתשובה. שב שכבר אף מיוחדת

מדבר (בו תשובה של בוידוי רק שייכות והבושה והחרטה

כיפור יום של בוידוי לא אך תשובה) הלכות בתחילת הרמב"ם

ולכן הקרבן. כפרת שבעת בוידוי ולא מהתשובה) חלק (כשאינו

בתשובה שב שכבר במי מדובר כי כאן, הרמב"ם זאת הזכיר לא

בעת בוידוי וכן לפניך"), בתשובה וחזרתי ... חטאתי ("אומר

לבד. החטא על בוידוי די הקרבן כפרת

(dp 'iq `"g (wi'viialeq) ycew ixxd)

ה'תשע"א אלול ו' שני יום בשעתה מצוה חביבה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â�·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰øznL ét ìò óà©©¦¤ª¨

äáéáç ...ïúBà ïéøçàî ïéà Z äìéla íéøáéàå ïéøeîà øéè÷äì§©§¦¥¦§¥¨¦©©§¨¥§©£¦¨£¦¨

íéøLkL ét ìò óà ,íéøáéàå ïéøeîà øè÷ä éøäL .dúòLa äåöî¦§¨¦§¨¨¤£¥¤§¥¥¦§¥¨¦©©¦¤§¥¦

.úaL éàöBîì ïúBà ïéøçàî ïéàå ,ïpîæa úaMä úà ïéçBc ,äìéla©©§¨¦¤©©¨¦§©¨§¥§©£¦¨§¨¥©¨

הדשן' ה'תרומת ל"ה)כתב בחידושה(סי' הלבנה את הרואה ,

לקדשה, יוכל לא שבת במוצאי שמא חושש אם החול, בימות

ויקדש שבת למוצאי ימתין חשש כשאין אך עכשיו. יקדש

הרמ"א פסק וכן יותר. תכ"ו)בהידור סי' .(א"ח

ואברים חלבים לדין זו הלכה בין ההבדל מה להקשות: ויש

שעדיף למרות בשעתה', מצוה 'חביבה משום בשבת הקרבים

שבת? במוצאי להקטיר

מצד עדיפות אין שבת במוצאי החלבים בהקטרת לומר: ויש

שבת) כחילול (שנראית צדדי ענין מצד אלא עצמה המצוה

במוצאי לבנה בקידוש אך בזמנה, המצוה את לקיים עדיף ולכן

מעלת על גוברת זו ומעלה יותר, מהודרת עצמה המצוה שבת,

בשעתה' ל"ב)'מצוה ס' הגרשוני .(עבודת

הרמ"א כתב כ"ה)והנה, ר"ס ואין(א"ח תפילין לאדם יש שאם

אברהם' ה'מגן וכתב לטלית. ימתין ולא תפילין יניח טלית, לו

ש אף תפילין מצות דחיית לאי אתשהטעם יקיים ידחה אם

בשעתה, מצוה חביבה משום הוא המובחר, מן יותר המצוה

הלבנה קידוש את לדחות שפסק לכך סתירה זו הרי ולכאורה

'מצוה זו תהא בחול יקדש שאם למרות שבת, למוצאי

בשעתה'?

מצד הידור אינה המצוה דחיית תפילין בהנחת לחלק: ויש

קיום באופן הוא ההידור אלא זמנה, יותר מאוחר גם שהרי הזמן

אין בשעתה' מצוה 'חביבה שמשום נאמר כך ועל המצוה,

הוא שבת במוצאי לבנה קידוש אבל הידור. לצורך אף לדחותה

אין לכן וקודם שבת, במוצאי שעיקרו המצוה, זמן מצד הידור

באה לא עדיין כי תחמיצנה' אל לידך הבאה 'מצוה בכלל זה

ח)לידך פ', סי' ח"א יהושע .(דבר

ה'תשע"א אלול ז' שלישי יום המעיל? את לקרוע אסור מתי

:Î ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Â�·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰åéìò æzpL ìéòî§¦¤¦©¨¨

òøBwä éøäå ?äOBò àeä ãöék Z õeçì àîèðå àöéå úàhç íc©©¨§¨¨§¦§¨©¥©¤©£¥©¥©

ìMî úBçt úBçt Bñéðëî .eðøàaL Bîk ,ä÷Bì Z BúBàúBòaöà L ¤§¤¥©§©§¦¨¨¦¨¤§¨

.íéðôa Bñaëîe§©§¦§¦

כלומר:

לעזרה חוץ ויצא חטאת דם עליו שניתז גדול כהן של מעיל

קדוש"), במקום ("תכבס בעזרה לכבסו יש – אחד מצד ונטמא.

יכובס, איך כן, ואם בטומאה. לעזרה להכניסו אסור – שני ומצד

ומכבסו ומכניסו שיטהר כדי "קורעו חול של בגד רק והרי

הקודמת)בפנים" בהלכה נאמר(כאמור הגדול הכהן מעיל על אבל

יקרע"? "לא

אין וכאשר אצבעות", משלוש פחות "פחות מכניסו לכן

בטומאה. לעזרה להכניסו איסור אין בגד שיעור

פחות פחות "מכניסו – זה שדין חגיגה' ה'קרבן וכתב

לא אפילו לקרעו שאסור במעיל רק נאמר – אצבעות" משלוש

רק לקורען שאסור כהונה בגדי משאר בגד אבל השחתה', 'דרך

השחתה' ה"ג)'דרך פ"ט המקדש כלי פחות(הל' להכניסו צורך אין

הבגד וקריעת בגד, ככל לקורעו יכול אלא אצבעות משלש פחות

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

השחתה' 'דרך נחשבת אינה מטומאה למלך)לטהרתו .(משנה

חינוך' ק"א)וה'מנחת אינו(מצוה המעיל בקריעת שגם סובר

להכניסו הצריכו זאת ובכל השחתה', 'דרך קורעו אם אלא לוקה

כדי היא המעיל קריעת כי אצבעות". משלוש פחות "פחות

ידי על נעשית וטהרתו cbaלטהרו, zxezn elehiaהרי כן ואם

להכניסו היא היחידה התקנה ולכן השחתה', 'דרך קריעה זו

אצבעות". משלוש פחות "פחות

הקודמת ובהלכה כהונה, בגדי כל כדין המעיל דין זה ולפי

ומכניסו(הי"ט) שיטהר כדי קורעו החטאת... דם עליו שנתז "בגד

הכהונה בגדי את כי חול, של בבגד מדובר בפנים" ומכבסו

השחתה'. 'דרך שזו כיוון טהרה לשם לקרוע אסור

ה'תשע"א אלול ח' רביעי יום מתבטלת אינה קדושה

:·È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â�·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ìL äëéúç£¦¨¤

úBøçà úBëéúç íò äìMaúpL øúBð Bà ìebt ìL Bà íéLã÷ éLã÷̈§¥¨¨¦¤¦¨¤¦§©§¨¦£¦£¥

.íéðäëì úBøzîe íéøæì úBøeñà úBëéúçä ïúBà ¯¨©£¦£§¨¦ª¨§Ÿ£¦

הבאה בהלכה יג)וכן בשר(הל' או קדשים קדשי "בשר :

ומותר לטמאים אסור תאוה, בשר עם שנתבשל קלים קדשים

לזרים). - קלים וקדשים לכהנים, – קדשים (קדשי לטהורים"

קשה: ולכאורה

עם והתבשלה התערבה הנותר או הפיגול בשר חתיכת אם

היא אין שוב הרי ברוב, והתבטלה כשרות אחרות חתיכות

הביטול`dxeqחתיכה גדרי בגלל ואם לאכלה. לכהנים ומותר

כך האיסור שהתבטל שכשם נאמר לא מדוע האיסור, בטל

נפסקה אלא לכל, באכילה מותר הבשר ויהא הקדושה בטלה

האיס שרק עלהלכה גם חלה שהקדושה אלא עוד ולא בטל ור

לזרים? אסורות הן ואף האחרות החתיכות

הרוגוצ'ובי: הגאון ותירץ

לכך וראיה ביטול. כלל בהקדש שייך לא דבר, של לאמיתו

לקיש ריש א)מדברי קלט, לבדק(חולין זה "מנה שאמר שמי ,

לגניבתו, באחריות נושא אינו למקדש, הביאו לא ועדיין הבית"

היכא ו"כל למקדש, הכסף את הביא כבר כאילו נחשב כי

בבית נמצא, שהוא מקום [כל איתיה דרחמנא גיזא בבי דאיתיה,

נמצא]". הוא הקב"ה של אוצרו

חתיכות עם תערובת ידי על תתבטל שקדושה שייך לא ולכן

היא איזו לדעת אפשרות לנו אין כעת אם גם כי אחרות,

היתר), ברוב מתבטל איסור זה (ומטעם הקדש של החתיכה

הקב"ה, של באוצרו עודנה כי בקדושתה עומדת זו חתיכה עדיין

לזרים. באכילה אסורות החתיכות כל ולכן

(` ,cp z"ecdn gprt zptv)

ה'תשע"א אלול ט' חמישי יום בהקדש חזרה אין

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Â�·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰øîbL øçà íà¦©©¤¨©

,'äìBò dãìåe' øîàå Ba øæç íéîìL äéäzL åéúôOa àéöBäå Baìa§¦§¦¦§¨¨¤¦§¤§¨¦¨©§¨©§¨¨¨

ïéàL ;íéîìL dãìå éøä Z øeaã éãk CBúa Ba øæçL ét ìò óà©©¦¤¨©§§¥¦£¥§¨¨§¨¦¤¥

.øeaã éãk CBúa elôàå Lc÷äa äøæç£¨¨§¤§¥©£¦§§¥¦

התוספות כתבו תודה)וכן ד"ה ב פא, יכול(מנחות אינו שבהקדש

כמסירה לגבוה שאמירה כיון דיבור, כדי תוך אפילו בו לחזור

להדיוט.

הש"ך ה)והקשה ס"ק רנ"ה סי' דיבור,(חו"מ כדי תוך חזרה לענין :

הגמרא ב)משווה עג, שההלכה(ב"ק ומכיון לעדות, תמורה דין את

הדין צריך והקדש בתמורה גם כדיבור", דיבור כדי "תוך היא

תוך אפילו חזרה אין שבהקדש הרמב"ם פסק ומדוע כן, להיות

דיבור? כדי

החושן' ה'קצות ב')ומבאר ס"ק כסוגיית(שם נקט הרמב"ם :

בנזיר א)הגמרא אפשר(ט, אי בטעות גם לחול היכול דבר שכל

הראשונים דבריו אם גם שהרי דיבור, כדי תוך אפילו בו לחזור

תמורה ולכן חלו. כבר – מחזרתו) שמתברר (כפי בטעות נאמרו

עליה להישאל אפשר ה"ז)שאי פ"ד נדרים בה(הל' לחזור אפשר אי

דיבור. כדי תוך

מישרים' כ"ז)וה'דובב סי' מועילה(ח"א אין בהקדש מבאר:

הרמב"ם (כדברי במחשבה חל הקדש כי דיבור כדי תוך חזרה

הי"ב)לעיל חייב(פי"ד כלום... בשפתיו הוציא ולא בלבו "גמר

בו יחזור אם גם ולכן, יביאה"). ליבו נדיב כל שנאמר להביא

דיבור' 'כדי שעבר לאחר היא החזרה הרי דיבורו כדי תוך

שקדמה המחשבה ידי על חל ההקדש כי ההקדש, מחלות

לדיבור.

והוציא בלבו שגמר "אחר הרמב"ם לשון מדויק זה ולפי

ולדה – עולה... ולדה ואמר בו חזר שלמים שתהיה בשפתיו

הכהן' 'ושב בספר והקשה בהקדש". חזרה שאין יח)שלמים, :(סי'

אלא בשפתיים? להוציא צורך ואין במחשבה חל הקדש הרי

קדושת עליה חלה שלמים תהיה שהבהמה בליבו גמר אם שאכן

כאשר ורק דיבור, כדי בתוך החזרה תועיל אז אבל שלמים,

לאחר כבר הוא בו שחזר הזמן דיבורו שבגלל בשפתיו, הוציא

מועילה. החזרה אין - הלב מגמירת דיבור' 'כדי

ה'תשע"א אלול י' שישי יום לאילמים גם - לתורה עלייה

:Â ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˙Â�·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰:íéîëç eøîà̈§£¨¦

éeàø BðéàL ìëå ,Ba úákòî äìéaä ïéà Z äìéáì éeàøä ìk̈¨¨§¦¨¥©¦¨§©¤¤§Ÿ¤¥¨

.Ba úákòî äìéaä Z äìéáì§¦¨©¦¨§©¤¤

אם שמועילה טבילה לגבי וכגון דינים, בכמה נאמר זה כלל

('בית שבגוף הנסתרים למקומות גם להגיע יכולים המים

בפועל. שיכנסו חובה אין אך הסתרים'),

ידי לצאת יכול האם לתורה: אלם עליית לגבי לדון ויש

'שומע מדין קורא מהבעל בשמיעה והקריאה הברכה חובת



סז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

השחתה' 'דרך נחשבת אינה מטומאה למלך)לטהרתו .(משנה

חינוך' ק"א)וה'מנחת אינו(מצוה המעיל בקריעת שגם סובר

להכניסו הצריכו זאת ובכל השחתה', 'דרך קורעו אם אלא לוקה

כדי היא המעיל קריעת כי אצבעות". משלוש פחות "פחות

ידי על נעשית וטהרתו cbaלטהרו, zxezn elehiaהרי כן ואם

להכניסו היא היחידה התקנה ולכן השחתה', 'דרך קריעה זו

אצבעות". משלוש פחות "פחות

הקודמת ובהלכה כהונה, בגדי כל כדין המעיל דין זה ולפי

ומכניסו(הי"ט) שיטהר כדי קורעו החטאת... דם עליו שנתז "בגד

הכהונה בגדי את כי חול, של בבגד מדובר בפנים" ומכבסו

השחתה'. 'דרך שזו כיוון טהרה לשם לקרוע אסור

ה'תשע"א אלול ח' רביעי יום מתבטלת אינה קדושה

:·È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â�·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ìL äëéúç£¦¨¤

úBøçà úBëéúç íò äìMaúpL øúBð Bà ìebt ìL Bà íéLã÷ éLã÷̈§¥¨¨¦¤¦¨¤¦§©§¨¦£¦£¥

.íéðäëì úBøzîe íéøæì úBøeñà úBëéúçä ïúBà ¯¨©£¦£§¨¦ª¨§Ÿ£¦

הבאה בהלכה יג)וכן בשר(הל' או קדשים קדשי "בשר :

ומותר לטמאים אסור תאוה, בשר עם שנתבשל קלים קדשים

לזרים). - קלים וקדשים לכהנים, – קדשים (קדשי לטהורים"

קשה: ולכאורה

עם והתבשלה התערבה הנותר או הפיגול בשר חתיכת אם

היא אין שוב הרי ברוב, והתבטלה כשרות אחרות חתיכות

הביטול`dxeqחתיכה גדרי בגלל ואם לאכלה. לכהנים ומותר

כך האיסור שהתבטל שכשם נאמר לא מדוע האיסור, בטל

נפסקה אלא לכל, באכילה מותר הבשר ויהא הקדושה בטלה

האיס שרק עלהלכה גם חלה שהקדושה אלא עוד ולא בטל ור

לזרים? אסורות הן ואף האחרות החתיכות

הרוגוצ'ובי: הגאון ותירץ

לכך וראיה ביטול. כלל בהקדש שייך לא דבר, של לאמיתו

לקיש ריש א)מדברי קלט, לבדק(חולין זה "מנה שאמר שמי ,

לגניבתו, באחריות נושא אינו למקדש, הביאו לא ועדיין הבית"

היכא ו"כל למקדש, הכסף את הביא כבר כאילו נחשב כי

בבית נמצא, שהוא מקום [כל איתיה דרחמנא גיזא בבי דאיתיה,

נמצא]". הוא הקב"ה של אוצרו

חתיכות עם תערובת ידי על תתבטל שקדושה שייך לא ולכן

היא איזו לדעת אפשרות לנו אין כעת אם גם כי אחרות,

היתר), ברוב מתבטל איסור זה (ומטעם הקדש של החתיכה

הקב"ה, של באוצרו עודנה כי בקדושתה עומדת זו חתיכה עדיין

לזרים. באכילה אסורות החתיכות כל ולכן

(` ,cp z"ecdn gprt zptv)

ה'תשע"א אלול ט' חמישי יום בהקדש חזרה אין

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Â�·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰øîbL øçà íà¦©©¤¨©

,'äìBò dãìåe' øîàå Ba øæç íéîìL äéäzL åéúôOa àéöBäå Baìa§¦§¦¦§¨¨¤¦§¤§¨¦¨©§¨©§¨¨¨

ïéàL ;íéîìL dãìå éøä Z øeaã éãk CBúa Ba øæçL ét ìò óà©©¦¤¨©§§¥¦£¥§¨¨§¨¦¤¥

.øeaã éãk CBúa elôàå Lc÷äa äøæç£¨¨§¤§¥©£¦§§¥¦

התוספות כתבו תודה)וכן ד"ה ב פא, יכול(מנחות אינו שבהקדש

כמסירה לגבוה שאמירה כיון דיבור, כדי תוך אפילו בו לחזור

להדיוט.

הש"ך ה)והקשה ס"ק רנ"ה סי' דיבור,(חו"מ כדי תוך חזרה לענין :

הגמרא ב)משווה עג, שההלכה(ב"ק ומכיון לעדות, תמורה דין את

הדין צריך והקדש בתמורה גם כדיבור", דיבור כדי "תוך היא

תוך אפילו חזרה אין שבהקדש הרמב"ם פסק ומדוע כן, להיות

דיבור? כדי

החושן' ה'קצות ב')ומבאר ס"ק כסוגיית(שם נקט הרמב"ם :

בנזיר א)הגמרא אפשר(ט, אי בטעות גם לחול היכול דבר שכל

הראשונים דבריו אם גם שהרי דיבור, כדי תוך אפילו בו לחזור

תמורה ולכן חלו. כבר – מחזרתו) שמתברר (כפי בטעות נאמרו

עליה להישאל אפשר ה"ז)שאי פ"ד נדרים בה(הל' לחזור אפשר אי

דיבור. כדי תוך

מישרים' כ"ז)וה'דובב סי' מועילה(ח"א אין בהקדש מבאר:

הרמב"ם (כדברי במחשבה חל הקדש כי דיבור כדי תוך חזרה

הי"ב)לעיל חייב(פי"ד כלום... בשפתיו הוציא ולא בלבו "גמר

בו יחזור אם גם ולכן, יביאה"). ליבו נדיב כל שנאמר להביא

דיבור' 'כדי שעבר לאחר היא החזרה הרי דיבורו כדי תוך

שקדמה המחשבה ידי על חל ההקדש כי ההקדש, מחלות

לדיבור.

והוציא בלבו שגמר "אחר הרמב"ם לשון מדויק זה ולפי

ולדה – עולה... ולדה ואמר בו חזר שלמים שתהיה בשפתיו

הכהן' 'ושב בספר והקשה בהקדש". חזרה שאין יח)שלמים, :(סי'

אלא בשפתיים? להוציא צורך ואין במחשבה חל הקדש הרי

קדושת עליה חלה שלמים תהיה שהבהמה בליבו גמר אם שאכן

כאשר ורק דיבור, כדי בתוך החזרה תועיל אז אבל שלמים,

לאחר כבר הוא בו שחזר הזמן דיבורו שבגלל בשפתיו, הוציא

מועילה. החזרה אין - הלב מגמירת דיבור' 'כדי

ה'תשע"א אלול י' שישי יום לאילמים גם - לתורה עלייה

:Â ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˙Â�·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰:íéîëç eøîà̈§£¨¦
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אם שמועילה טבילה לגבי וכגון דינים, בכמה נאמר זה כלל

('בית שבגוף הנסתרים למקומות גם להגיע יכולים המים

בפועל. שיכנסו חובה אין אך הסתרים'),

ידי לצאת יכול האם לתורה: אלם עליית לגבי לדון ויש

'שומע מדין קורא מהבעל בשמיעה והקריאה הברכה חובת



v"ndqeסח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

יכולת לשומע יש אם רק כדיבור נחשבת שהשמיעה או כעונה'

מעכבת? השמיעה לאו ואם לדבר

בנימין' ה'משאת כך על סב)וכתב ראוי(סי' שאינו 'כל דין :

ולא וטבילה, מנחות כגון מהתורה בחיובים רק נאמר לבילה..."

בתפילת מהעומד לדבר וראיה מדרבנן. שהיא התורה בקריאת

ולשמוע בתפילתו לעצור שצריך קדושה או קדיש ושומע לחש

'שומע מדין חובתו ידי יצא ובכך ציבור מהשליח הקדושה את

כי מעכב, זה אין בעצמו לומר ראוי אינו שכעת ואף כעונה'.

מדרבנן. בחיוב מדובר

לענות יכול אינו עשרה שמונה שהמתפלל לדחות יש אך

נחשב ואינו בתפילה), להפסיק (האיסור חיצונית מניעה מצד

להחשב יכול אינו מלדבר המנוע באילם אך ראוי', 'שאינו

דרבנן בדינים אף כד)'כעונה' ד, סי' או"ח ח"ד אומר .(יביע

ראוי' 'אינו של חסרון אין מדוע אחר באופן המבארים ויש

רק מניח יד של תפילין לו שאין מי התפילה: באמצע בקדושה

להנחת ראוי ואינו מאחר כי נאמר לא מדוע ולכאורה, ראש. של

ראש? משל אף יפטר יד של תפילין

כגון בזו זו התלויות מצוות בשתי רק נאמר זה שדין אלא

וכן המנחה, ללא בלילה מצות קיום שאין המנחה בלילת

היא ולכן בלבד מהגוף חלק לטבילת משמעות שאין בטבילה

ושל יד של תפילין אך הגוף לכל המים ביאת באפשרות מותנית

באפשרות מותנה אינו האחת וקיום נפרדות מצוות שתי הן ראש

השניה. קיום

שני הם והדיבור השמיעה כעונה': 'שומע לגבי גם וכך

בלבד, בדיבור המצוה את לקיים שיכול וכמו נפרדים עניינים

בשמיעה המצוה קיום ולכן בלבד. בשמיעה לקיימה יכול כך

לעלות רשאי והאילם בדיבור, קיומה באפשרות מותנה אינו

ג)(עמקלתורה סי' .יהושע

ה'תשע"א אלול י"א קודש שבת מין? אותו הם - וחלב ¥בשר
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חוצץ. אינו במינו שמין קי), (זבחים רב כדעת פוסק הרמב"ם

הבשר אין ולכן הם, מין אותו האימורים וחלב הבהמה ֵבשר

המזבח. שעל המערכה לעצי האימורים בין חוצץ

א), צח, (יו"ד ערוך בשולחן הנפסק על להקשות יש ומכאן

מין כתערובת דינו בבשר, חלב התערב איךepi`yaשאם – מינו ֵ

וחלב שבשר כאן, הרמב"ם מדברי למשתמע הדברים ֵיתאימו

הם? מין אותו

כך: לבאר ויש

מינים, משני בהיתר איסור התערב כאשר תערובות, בדיני

טעם נותן האיסור אם כלומר, כעיקר". ש"טעם היא ההלכה

אנו זה, לענין התורה. מן התערובת כל אסורה המותר, במאכל

("בתר הטעם אחר בטעמםnrh`הולכים שווים שניהם אם :("

זו הרי בטעמם הם שונים ואם במינו', כ'מין הם נחשבים

מינו'. בשאינו 'מין תערובת

("בתר השם אחר אנו הולכים אחרים דינים לגבי ").ny`אך

שווים הם שאין אף במינו', 'מין הם הרי שווה, שמם אם

בטעמם.

הנושאים: בין לחלק יש זה לפי

הבשר האם היא והשאלה – האימורים חלב הקרבת לענין

ומכיון הקובע, הוא השם – המערכה לעצי החלב בין ֵחוצץ

"מין כי חציצה, כאן אין לכן 'בשר', השם תחת נכללים ששניהם

חוצץ"; אינו במינו

אחר אנו הולכים – בשר עם חלב תערובת לענין כן שאין ֵמה

בשאינו מין תערובת שזו הרי שווה, אינו שטעמם ומכיון הטעם,

בתערובת. מורגש החלב טעם כאשר התורה מן ואסורה ֵמינו,
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ה'תשע"א אלול ה' ראשון יום

zFpAxTd dVrn zFkld¦§©£¥©¨§¨
ּוׁשלׁש עּׂשה, מצֹות עּׂשר מצֹות. ועּׂשרים ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָיׁש
העֹולה לעּׂשֹות א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצֹות ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹעּׂשרה
עֹולה. ּבּׂשר לאכל ׁשּלא ב) הּסדר. על הּכתּובים ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּכמעּׂשיה
ה) הּפנימית. חּטאת מּבּׂשר לאכל ׁשּלא ד) חּטאת. סדר ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹג)
ׁשּיאכלּו ז) האׁשם. סדר ו) העֹוף. ּבחּטאת יבּדיל ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
חּוץ יאכלּום ׁשּלא ח) ּבּמקּדׁש. קדׁשים קדׁשי ּבּׂשר ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹהּכהנים
סדר י) קדׁשים. מּקדׁשי זר יאכל ׁשּלא ט) ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹלעזרה.
זריקת קדם קּלים קדׁשים ּבּׂשר לאכל ׁשּלא יא) ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּׁשלמים.
הּכתּובים מעּׂשיה ּכסדר מנחה ּכל לעּׂשֹות יב) ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּדמים.
ׁשּלא יד) חֹוטא. מנחת על ׁשמן יּׂשים ׁשּלא יג) ְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבּתֹורה.
ׁשּלא טז) ּכהן. מנחת ּתאכל ׁשּלא טו) לבֹונה. עליה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹיּתן
יח) מנחֹות. ׁשירי הּכהנים ׁשּיאכלּו יז) חמץ. מנחת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּתאפה
ראׁשֹון. ּבֹו ׁשּפגע ּברגל ונדבֹותיו נדריו ּכל אדם ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּיביא
ּבהן. חּיב ׁשהּוא ּדברים ּוׁשאר ונדבתֹו נדרֹו יאחר ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹיט)
קדׁשי להביא כא) הּבחירה. ּבבית הּקרּבנֹות ּכל להקריב ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָכ)
חּוץ קרּבנֹות לׁשחט ׁשּלא כב) הּבחירה. לבית לארץ ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹחּוצה

לעזרה. חּוץ קרּבן להקריב ׁשּלא כג) ְְְֲֲִֶַָָָָָָָָֹלעזרה.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

מינין‡. מחמּׁשה ּבאין חּיה נפׁש מיני ׁשל הּקרּבנֹות ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
הּתֹורים2ּבלבד ּומן העּזים, ּומן הּכבּׂשים, ּומן הּבקר, מן :3, ְְִִִִִִִִִַַַַָָָָ

הּיֹונה ּבני .4ּומן ְִֵַָ
הּקרּבנֹות·. ארּבעה5וכל יחיד, ׁשל ּבין צּבּור ׁשל ּבין , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּוׁשלמים6מינין ואׁשם, וחּטאת, עֹולה, :7. ְְְִִִַָָָָָ
הּפסח,‚. והם: יחיד, קרּבן מיני ׁשלׁשה ׁשם יׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָועֹוד

והּמעּׂשר .8והּבכֹור, ְְְֲֵַַַ
ּבקרּבנֹות„. ואין חּטאת. אֹו עֹולה הן הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְְְִֵֵַַָָָָָּכל

הּתנּופה לחם עם הּבאים ּכבּׂשים מּׁשני חּוץ ׁשלמים, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּצּבּור
צּבּור9ּבעצרת ׁשלמי זבחי הּנקראים והם הּצּבּור10, ואין . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

לעֹולם אׁשם עֹוף11מקריבין .12ולא ְְְִִַָָָֹ
ּתמידין‰. ׁשני הם: הּצּבּור ּומּוספי13קרּבנֹות יֹום, ּכל ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ

והּמֹועדֹות חדׁשים וראׁשי יֹום14ׁשּבתֹות ׁשל חּטאת ּוּׂשעיר , ְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָ
ּדין15הּכּפּורים ּבית ׁשגגּו אם וכן .16- זרה ּבעבֹודה והֹורּו ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ

והּׂשעיר עֹולה, הּפר וּׂשעיר. ּפר וׁשבט ׁשבט ּכל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמביא
זרה. עבֹודה ּׂשעירי הּנקראים הם הּׂשעירים ואּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָחּטאת.
והּוא לחּטאת, ּפר מביאין - הּמצֹות ּבׁשאר והֹורּו ׁשגגּו ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָואם

צּבּור. ׁשל ּדבר העלם ּפר ְְִִֵֶֶַַָָָהּנקרא
.Âוהּמעּׂשר הּבכֹור הם: הּיחיד והחגיגה,17קרּבנֹות והּפסח. ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

הּגר וקרּבן עֹולֹות. והיא והראּיה, ׁשלמים. והּוא18והיא . ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מינים.1) ארבעה הם ויחיד צבור ושקרבנות מינים, מחמשה באים חיה מנפש קרבנות כי בו ומבוארים2)יבואר פשוטים דברים הם
למש בהקדמה כתב וכן התורה. קדשים.בפסוקי סדר מהלכות3)ניות ג (פרק גדולים הם אם אלא כשרים ואינם היונים. ממיני מין

ב). הלכה המזבח קטנים.4)איסורי בהיותם אלא כשרים שאינם לפי היונה", "בני חיה.5)נקראו (ויקרא6)מנפש שנאמר
שהם חיה נפש של קרבנות מיני ארבעה הרי השלמים". ולזבח ולמילואים ולאשם ולחטאת למנחה לעולה התורה "זאת לז) ז,

ח). משנה ה פרק לזבחים המשנה (פירוש לשעה אלא היו שלא ומילואים סולת שהיא למנחה פרט לסדר7)לדורות, בהקדמה
וזה דבריו ביאר שם המשנה ובפירוש לשלמים", הדומה או והשלמים והעולה והאשם "החטאת לשונו: וזה רבינו כתב שם קדשים
קרבנות השלושה אלה על אלא כוונתינו הייתה לא להם, הדומים או שלמים הזאת במסכת דברינו בתחילת שאמרנו "מה לשונו:
שלמים, בכלל הם ופסח ומעשר שבכור לומר אפשר אי וכאן וכו', לשלמים דומין שהן לפי והפסח והמעשר הבכור, לומר רצונו

שלמים. שנקראת לתודה הכוונה אלא לחוד, להלן אותם מנה בהמה.8)שהרי הקריבה9)מעשר הלחם, שתי מנחת כלומר,
כבשים ושני וגו' הלחם על והקרבתם וגו' שתיים תנופה לחם תביאו "ממושבותיכם יזֿיט) כג, (ויקרא שנאמר כמו השבועות, בחג
וגו'". ה' לפני תנופה הבכורים לחם על אותם הכהן "והניף כ) (שם, שנאמר משום תנופה" "לחם ונקראו שלמים", לזבח שנה בני

ואשמות".10) צבור שלמי "זבחי במשנה נד: בתמורה11)בזבחים מפורש וכן יחיד, אצל נאמרו בתורה הכתובים האשמות שכל
ליתיה". בצבור איתיה, ביחיד "אשם בזבחים12)יד. שם, בתמורה הדברים ומקור מקריבים. הצבור אין עוף קרבן אף כלומר,

- קרבנו" העוף מן "ואם יד) (א, בויקרא שנאמר ממה זאת למדו ו הלכה ו פרשה דנדבה דבורא ויקרא ובספרא ה. ומנחות ד.
עוף". מביא הציבור ואין עוף מביא היחיד יחיד), (=בלשון התמיד13)"קרבנו לעולת וכבש שחרית של התמיד לעולת כבש

הערביים. בין הכיפורים.14)של ויום השנה ראש עצרת, שמיני סוכות, [=שבועות], עצרת הפנימי15)פסח, שעיר והוא
ביום שבא העם איל כן וכמו המועדות, מוספי בכלל הוא הנאכל, החיצוני השעיר אבל המשתלח. שעיר של זוגו בן הנשרף,

המוסף. בכלל הוא הגדול.16)הכיפורים, דין בהמה.17)בית דֿה,18)מעשר הלכה ביאה איסורי מהלכות י"ג בפרק ראה
כן ולמדו קרבן, והרצאת טבילה מילה, צריך תורה, עול עליו ויקבל השכינה כנפי תחת ולהסתופף לברית להיכנס הגוי ירצה שאם
והרצאת וטבילה במילה אלא לברית נכנסו לא אבותיכם "מה - ה'" לפני יהיה כגר "ככם טו) טו, (במדבר שנאמר ממה ט.) (כריתות
ממילה (שחוץ כן גר אף - פרים" לה' שלמים זבחים ויזבחו עולות ויעלו ישראל בני נערי את "וישלח ה) כד, (שמות שנאמר דם

כישראל). - קרבן גם צריך וטבילה
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ּוׁשלׁש עּׂשה, מצֹות עּׂשר מצֹות. ועּׂשרים ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָיׁש
העֹולה לעּׂשֹות א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצֹות ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹעּׂשרה
עֹולה. ּבּׂשר לאכל ׁשּלא ב) הּסדר. על הּכתּובים ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּכמעּׂשיה
ה) הּפנימית. חּטאת מּבּׂשר לאכל ׁשּלא ד) חּטאת. סדר ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹג)
ׁשּיאכלּו ז) האׁשם. סדר ו) העֹוף. ּבחּטאת יבּדיל ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
חּוץ יאכלּום ׁשּלא ח) ּבּמקּדׁש. קדׁשים קדׁשי ּבּׂשר ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹהּכהנים
סדר י) קדׁשים. מּקדׁשי זר יאכל ׁשּלא ט) ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹלעזרה.
זריקת קדם קּלים קדׁשים ּבּׂשר לאכל ׁשּלא יא) ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּׁשלמים.
הּכתּובים מעּׂשיה ּכסדר מנחה ּכל לעּׂשֹות יב) ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּדמים.
ׁשּלא יד) חֹוטא. מנחת על ׁשמן יּׂשים ׁשּלא יג) ְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבּתֹורה.
ׁשּלא טז) ּכהן. מנחת ּתאכל ׁשּלא טו) לבֹונה. עליה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹיּתן
יח) מנחֹות. ׁשירי הּכהנים ׁשּיאכלּו יז) חמץ. מנחת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּתאפה
ראׁשֹון. ּבֹו ׁשּפגע ּברגל ונדבֹותיו נדריו ּכל אדם ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּיביא
ּבהן. חּיב ׁשהּוא ּדברים ּוׁשאר ונדבתֹו נדרֹו יאחר ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹיט)
קדׁשי להביא כא) הּבחירה. ּבבית הּקרּבנֹות ּכל להקריב ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָכ)
חּוץ קרּבנֹות לׁשחט ׁשּלא כב) הּבחירה. לבית לארץ ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹחּוצה

לעזרה. חּוץ קרּבן להקריב ׁשּלא כג) ְְְֲֲִֶַָָָָָָָָֹלעזרה.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

מינין‡. מחמּׁשה ּבאין חּיה נפׁש מיני ׁשל הּקרּבנֹות ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
הּתֹורים2ּבלבד ּומן העּזים, ּומן הּכבּׂשים, ּומן הּבקר, מן :3, ְְִִִִִִִִִַַַַָָָָ

הּיֹונה ּבני .4ּומן ְִֵַָ
הּקרּבנֹות·. ארּבעה5וכל יחיד, ׁשל ּבין צּבּור ׁשל ּבין , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּוׁשלמים6מינין ואׁשם, וחּטאת, עֹולה, :7. ְְְִִִַָָָָָ
הּפסח,‚. והם: יחיד, קרּבן מיני ׁשלׁשה ׁשם יׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָועֹוד

והּמעּׂשר .8והּבכֹור, ְְְֲֵַַַ
ּבקרּבנֹות„. ואין חּטאת. אֹו עֹולה הן הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְְְִֵֵַַָָָָָּכל

הּתנּופה לחם עם הּבאים ּכבּׂשים מּׁשני חּוץ ׁשלמים, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּצּבּור
צּבּור9ּבעצרת ׁשלמי זבחי הּנקראים והם הּצּבּור10, ואין . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

לעֹולם אׁשם עֹוף11מקריבין .12ולא ְְְִִַָָָֹ
ּתמידין‰. ׁשני הם: הּצּבּור ּומּוספי13קרּבנֹות יֹום, ּכל ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ

והּמֹועדֹות חדׁשים וראׁשי יֹום14ׁשּבתֹות ׁשל חּטאת ּוּׂשעיר , ְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָ
ּדין15הּכּפּורים ּבית ׁשגגּו אם וכן .16- זרה ּבעבֹודה והֹורּו ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ

והּׂשעיר עֹולה, הּפר וּׂשעיר. ּפר וׁשבט ׁשבט ּכל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמביא
זרה. עבֹודה ּׂשעירי הּנקראים הם הּׂשעירים ואּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָחּטאת.
והּוא לחּטאת, ּפר מביאין - הּמצֹות ּבׁשאר והֹורּו ׁשגגּו ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָואם

צּבּור. ׁשל ּדבר העלם ּפר ְְִִֵֶֶַַָָָהּנקרא
.Âוהּמעּׂשר הּבכֹור הם: הּיחיד והחגיגה,17קרּבנֹות והּפסח. ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

הּגר וקרּבן עֹולֹות. והיא והראּיה, ׁשלמים. והּוא18והיא . ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מינים.1) ארבעה הם ויחיד צבור ושקרבנות מינים, מחמשה באים חיה מנפש קרבנות כי בו ומבוארים2)יבואר פשוטים דברים הם
למש בהקדמה כתב וכן התורה. קדשים.בפסוקי סדר מהלכות3)ניות ג (פרק גדולים הם אם אלא כשרים ואינם היונים. ממיני מין

ב). הלכה המזבח קטנים.4)איסורי בהיותם אלא כשרים שאינם לפי היונה", "בני חיה.5)נקראו (ויקרא6)מנפש שנאמר
שהם חיה נפש של קרבנות מיני ארבעה הרי השלמים". ולזבח ולמילואים ולאשם ולחטאת למנחה לעולה התורה "זאת לז) ז,

ח). משנה ה פרק לזבחים המשנה (פירוש לשעה אלא היו שלא ומילואים סולת שהיא למנחה פרט לסדר7)לדורות, בהקדמה
וזה דבריו ביאר שם המשנה ובפירוש לשלמים", הדומה או והשלמים והעולה והאשם "החטאת לשונו: וזה רבינו כתב שם קדשים
קרבנות השלושה אלה על אלא כוונתינו הייתה לא להם, הדומים או שלמים הזאת במסכת דברינו בתחילת שאמרנו "מה לשונו:
שלמים, בכלל הם ופסח ומעשר שבכור לומר אפשר אי וכאן וכו', לשלמים דומין שהן לפי והפסח והמעשר הבכור, לומר רצונו

שלמים. שנקראת לתודה הכוונה אלא לחוד, להלן אותם מנה בהמה.8)שהרי הקריבה9)מעשר הלחם, שתי מנחת כלומר,
כבשים ושני וגו' הלחם על והקרבתם וגו' שתיים תנופה לחם תביאו "ממושבותיכם יזֿיט) כג, (ויקרא שנאמר כמו השבועות, בחג
וגו'". ה' לפני תנופה הבכורים לחם על אותם הכהן "והניף כ) (שם, שנאמר משום תנופה" "לחם ונקראו שלמים", לזבח שנה בני

ואשמות".10) צבור שלמי "זבחי במשנה נד: בתמורה11)בזבחים מפורש וכן יחיד, אצל נאמרו בתורה הכתובים האשמות שכל
ליתיה". בצבור איתיה, ביחיד "אשם בזבחים12)יד. שם, בתמורה הדברים ומקור מקריבים. הצבור אין עוף קרבן אף כלומר,

- קרבנו" העוף מן "ואם יד) (א, בויקרא שנאמר ממה זאת למדו ו הלכה ו פרשה דנדבה דבורא ויקרא ובספרא ה. ומנחות ד.
עוף". מביא הציבור ואין עוף מביא היחיד יחיד), (=בלשון התמיד13)"קרבנו לעולת וכבש שחרית של התמיד לעולת כבש

הערביים. בין הכיפורים.14)של ויום השנה ראש עצרת, שמיני סוכות, [=שבועות], עצרת הפנימי15)פסח, שעיר והוא
ביום שבא העם איל כן וכמו המועדות, מוספי בכלל הוא הנאכל, החיצוני השעיר אבל המשתלח. שעיר של זוגו בן הנשרף,

המוסף. בכלל הוא הגדול.16)הכיפורים, דין בהמה.17)בית דֿה,18)מעשר הלכה ביאה איסורי מהלכות י"ג בפרק ראה
כן ולמדו קרבן, והרצאת טבילה מילה, צריך תורה, עול עליו ויקבל השכינה כנפי תחת ולהסתופף לברית להיכנס הגוי ירצה שאם
והרצאת וטבילה במילה אלא לברית נכנסו לא אבותיכם "מה - ה'" לפני יהיה כגר "ככם טו) טו, (במדבר שנאמר ממה ט.) (כריתות
ממילה (שחוץ כן גר אף - פרים" לה' שלמים זבחים ויזבחו עולות ויעלו ישראל בני נערי את "וישלח ה) כד, (שמות שנאמר דם

כישראל). - קרבן גם צריך וטבילה
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ּתֹורים, ׁשּתי אֹו יֹונה ּבני ׁשני אֹו הּבהמה; מן ְְְְִִֵֵֵֵַָָָעֹולה
עֹולה ואחת19ּוׁשניהן עֹולה אחת ּבהמֹות, ׁשּתי אֹו ; ְְְְֵֵֵֶַַַַָָ

והּנֹודר20ׁשלמים הּמתנּדב21. ׁשלמים.22אֹו אֹו עֹולה ְְְְִִִֵֵַַַָָָ
ּתֹודה הּנקראים הם הּלחם, עם הּבאין וכן23ּוׁשלמים . ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

הּנזיר ּוׁשלמים24קרּבנֹות וחּטאת עֹולה והן וקרּבנֹות25, . ְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָ
ועֹולה26מצרע ואׁשם חּטאת והן זבים27, וקרּבנֹות .28 ְְְְְְְִֵַָָָָָָָֹ

ועֹולה29ויֹולדֹות חּטאת והן לא30, ּבמצות הּׁשֹוגג וקרּבן . ְְְְְְְְִֵֵַַַַָָָֹ
חּטאת והּוא ּכרת, ּבּה ׁשּיׁש אם31תעּׂשה לֹו נסּתּפק ואם . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

אׁשם מביא - החטא אֹותֹו עּׂשה לא אֹו והּוא32עּׂשה , ְְִֵֵַָָָָָָֹ
ּתלּוי אׁשם אׁשם33הּנקרא עליהן ׁשּמביא עברֹות ויׁש .34, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

וּדאי אׁשם הּנקרא הע35והּוא איל וכן החּטאת. ּופר ֹולה ְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָ
הּכּפּורים ּביֹום מּׁשּלֹו ּגדֹול ּכהן קרּבן36ׁשּמקריב הן הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

אּלּו וכל הּכּפּורים. יֹום ּפר הּנקרא הּוא זה ּופר ְְִִִִֵֶַַַַָָָיחיד.

דיניו יתּבארּו מהן אחד וכל ּבּתֹורה, הן מפרׁשין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהּקרּבנֹות
ְִּבמקֹומֹו.

.Êהּיחיד קרּבנֹות נסּכיהן,37ּכל ּובאחריּות ּבאחריּותן חּיב ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ
הּנדבה מן הּצּבּור38חּוץ קרּבנֹות וכל חּיבין39. אינן ְְְְִִִֵַַַָָָָָָ

נסּכיהן ּבאחריּות ולא קרב40ּבאחריּותן ואם .41- הּזבח ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
יחיד וקרּבן נסּכיהם. ּבאחריּות הרי42חּיבין - זמן לֹו ׁשּקבּוע ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּבאחריּותֹו חּיב ואינֹו צּבּור, ּכקרּבן .43הּוא ְְְְֲִֵַַַָָָ
.Áּבלבד הּזכרים מן אּלא ּבאה אינּה ּבהמה עֹולת .44ּכל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

העּזים ּומן הּכבּׂשים מן ּבאה הּבקר45והיא ּבין46ּומן , ְְִִִִִִִֵַַָָָָָָ
קטּנים ּבין יֹונה47ּגדֹולים ּובני הּתֹורים ּומן ּבהן48. ואחד , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

והּנקבה .49הּזכר ְְֵַַָָָ
.Ëהּמינים מחמׁשת ּבאה ּומן50החּטאת הּזכרים מן האּלּו, ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

הּקטּנים51הּנקבֹות ּומן הּגדֹולים מן ,52. ְְְִִִִֵַַַַ
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כי19) הושווה לא - שלמים, וגם עולה גם שהביאו נאמר ובישראל לישראל, גר שהושווה פי על שאף אמרו ח: כריתות בברייתא
"איזהו - לה'" ניחוח ריח אשה "ועשה יד) שם, (במדבר בו שנאמר לפי עולות, רק שמביא אלא הקרבנות, לכל ולא במקצת, אם
"כל בגמרא שם ואמרינן בעוף, כן שאין מה מהעור, נהנים הכהנים בהמה, בעולת שהרי העוף", עולת אומר הוי לה' שכולו דבר

יצא". - אחת) (עולה הבהמה מן חובתו הביא עולות, שתיהן (בגר) כאן עולה, ואחד חטאת אחד שבתורה בכריתות20)הקינין
ושלמים עולה יצא, הבהמה מן חובתו "הביא דווקאשם: לאו ושלמים "עולה שם: רש"י וכתב יצא", לא ושלמים מנחה יצא,

יט אות שם מקובצת משיטה וחידושין ובהשמטות יצא". לא ושלמים מנחה למיתני דבעי משום אלא לבד) בעולה יוצא (שהרי
מפורש כתב הרי רבינו אבל זבח. מין שאינו יצא, לא ושלמים מנחה שדווקא העוף, בעולת מיירי ושלמים דעולה לפרש שיש כתב,

שתיהן. שיקריב עד יוצא אינו ושלמים עולה שהפריש שכיוון אומרים, ויש בהמות". עלי".21)"שתי "הרי האומר: הוא
זו".22) "הרי האומר: התודה23)הוא זבח על והקריב יקריבנו תודה על אם וגו' השלמים זבח תורת "וזאת יג - יא ז, ויקרא

שלמיו". תודת זבח על נזרו.24)וגו' ימי מלאת ביום תמים25)שמביא שנתו בן כבש לה' קרבנו את והקריב יד) (שם, שנאמר
לשלמים". תמים אחד ואיל לחטאת תמימה שנתה בת אחת וכבשה לעולה לטהרתו.26)אחד השמיני ביום כמו27)שמביא

לאשם וגו' האחד הכבש את וגו' תמימה שנתה בת אחת וכבשה תמימים כבשים שני יקח השמיני "וביום יט): - י (שם, שנאמר
העולה". את ישחט ואחר וגו' החטאת את הכהן ועשה לטהרתם.28)וגו' השמיני ביום שמביאין וזבה ביום29)זב שמביאה

לנקבה. ואחד השמונים וביום לזכר, ואחד לעולה30)הארבעים אחד יונה בני שני או תורים שתי מהן: אחד כל מביאים וזבה זב
יונה בני שני או תורים שתי מביאה משגת ידה אין ואם לחטאת, תור או יונה ובן לעולה אחד כבש מביאה ויולדת לחטאת, ואחד

לחטאת. ואחת לעולה נקבה31)אחד תמימה עזים שעירת קרבנו והביא וגו' בשגגה תחטא אחת נפש "ואם שנאמר חטאת, קרבן
חטא". אשר חטאתו בערכך32)על הצאן מן תמים איל והביא וגו' עוונו ונשא ואשם ידע ולא וגו' תחטא כי נפש "ואם שנאמר

חטאתו".33)לאשם". ויקריב בשגגה שחטא בוודאי לו שיודע עד לו ותולה הספק על מכפר שהוא על34)"מפני הן: ואלו
ממנה". כשיטהר הצרעת ועל נזיר טומאת ועל המעילה ועל הגזל ועל חרופה ספק".35)שפחה משום בא אינו "שהרי

לעולה".36) ואיל לחטאת בקר בן בפר הקדש אל אהרן יבא "בזאת זמן.37)שנאמר להם קבוע או38)שלא עולה זו הרי
זמן.39)שלמים. להם שקבוע הקרבנות קרבנו".40)והם בטל - זמנו הנסכים41)ש"עבר שזמן לפי שם. בתמורה גמרא

זמן. לאחר נסכיו אדם ומביא עובר, הכיפורים.42)אינו יום של ואיל פר או פסח קרבן זמן.43)כגון להם קבוע שהרי
יקריבנו".44) תמים "זכר י) א, (שם נאמר וכן יקריבנו". תמים זכר וגו' קרבנו עולה "אם ג) א, (ויקרא (שם)45)שנאמר שנאמר

וגו'". לעולה העזים מן או הכבשים מן קרבנו הצאן מן וגו'".46)"ואם קרבנו עולה "אם ג) (שם, (שם47)שנאמר שנאמר
לה'". אשה לקרבן יירצה והלאה השמיני וביום אמו תחת ימים שבעת והיה ייוולד כי עז או כשב או "שור כז) שנאמר48)כב,

מזבח איסורי מהלכות ג בפרק וראה קרבנו". את היונה בני מן או התורים מן והקריב לה' קרבנו עולה העוף מן "ואם יד) א, (שם
פסולין. - גדולים יונה ובני קטנים תורים כי ב, לעולה49)הלכה לה' יקריבו אשר וגו' איש "איש יחֿיט) כב, (שם שנאמר

ל. יד. (תמורה למדו ומזה ובעזים" בכבשים בבקר זכר "תמים התורה ציינה הרי ובעזים", בכשבים בבקר זכר תמים לרצונכם
בעופות". וזכרות תמות ואין בבהמה, וזכרות "תמות יש כי כד:) קדושין כה. ו. העזים,50)מנחות מן הכבשים, מן הבקר, מן

"אם ג): ד, (שם פר נאמר משיח בכהן וכו'. זה ממין הקריבה ויש זה, ממין הקריבה חטאת יש כלומר, היונה. בני ומן התורים מן
דבר "ונעלם יגֿיד) (שם, צבור של דבר בהעלם נאמר כן וכמו לחטאת", וגו' בקר בן פר וגו' והקריב וגו' יחטא המשיח הכהן
וגו' בשגגה וגו' יחטא נשיא "אשר כבֿכג): (שם, עזים שעיר נאמר ובנשיא לחטאת", בקר בן פר הקהל והקריבו וגו' הקהל מעיני
תמימה נקבה לחטאת קרבנו יביא כבש "ואם לב) (שם, שנאמר כבשה, - הדיוט ובשגגת תמים". זכר עזים שעיר קרבנו את והביא

לעולה". ואחד לחטאת אחד לה' יונה בני שני או תורים "שתי ז) ה, (שם נאמר ויורד עולה ובקרבן נאמר51)יביאנה", בנשיא
הדיוט ובשגגת בקר", בן "פר נאמר יד) שם, (שם צבור של דבר והעלם ג) (שם, משיח בכהן תמים", זכר עזים "שעיר כג) ד, (שם

תמימה". "נקבה לב) (שם, שנה.52)נאמר בת קטנה, היא וכבשה שתיים, בני גדולים, הם ושעיר פר
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.Èּבלבד ּכבּׂשים מּזכרי אּלא ּבא אינֹו אׁשם53האׁשם יׁש . ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ
זה מין מּגדֹולי הּקטּנים54ּבא מן ּבא אׁשם ויׁש ,55. ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

.‡Èהּכבּׂשים מן ּבאים העּזים56הּׁשלמים ּומן57ּומן ְְִִִִִִִִַַָָָָ
ּומּנקבֹות58הּבקר מּזכרים הּקטּנים59, ּומן הּגדֹולים מן ,60. ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָ

ׁשלמים ּבא העֹוף הּקטּנים61ואין ימים62. ׁשמנת מּבן 63הם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ׁשנה ליֹום64עד מּיֹום נתעּברה65ּתמימה - ׁשנה נתעּברה אם . ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָ

ליֹום,66לֹו מּיֹום ׁשלמֹות ׁשנים ׁשלׁש עד - ּבּבקר והּגדֹולים: .ְְְְִִִֵַַַָָָָ
- זה על יֹותר ליֹום. מּיֹום ׁשלמֹות ׁשנים ׁשּתי עד - ְְְִִֵֵֵֶַַַָֹּובּצאן

אֹותֹו מקריבין ואין זקן, הּוא .67הרי ְְֲִִֵֵֵַָ
.·Èוהלא הּׁשמיני מּיֹום ּכׁשרין הּקרּבנֹות ׁשּכל ּפי על האף ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

והלאה ׁשלׁשים מּיֹום אּלא לכּתחּלה מקריבין אין חּוץ68- . ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
הּבכֹור הּמעּׂשר69מן ּומן הּפסח להקריבן70ּומן רצה ׁשאם , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

מקריב. - לכּתחּלה ְְְְִִִִַַַָּבּׁשמיני
.‚Èאחת ׁשעה הֹוסיפּו ואם לקדׁשים, מֹונין אֹו71ׁשעֹות ְְִִִִַַָָָָָ

ׁשעה ּבן72ּפחתּו להיֹות ׁשּמצותֹו קרּבן ּכיצד? ּפסּולין. - ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ
היה73ׁשנה אפּלּו נפסל. - אחת ׁשעה הּׁשנה על הֹוסיף אם , ְֲִִִִַַַַָָָָָָָָָ

- זריקה ּבׁשעת הּׁשנה על והֹוסיף ׁשחיטה ּבׁשעת ׁשנה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָּבן
ּבכל74נפסל וכן זריקה. ׁשעת עד ׁשנה ּבן ׁשּיהיה עד , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ְִַָהּזבחים.
.„È- ּכבּׂשים אֹו ּכבּׂשה אֹו ּכבּׂש ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָּכל

ׁשנה ּבני אּלּו אילים75הרי אֹו איל ׁשּנאמר מקֹום וכל .76- ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשנתים ּבני הּזכרים מּׁשּיּכנס77הם איל? יּקרא ּומאימתי . ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

יֹום ּוׁשלׁשים אחד ׁשנּיה אינֹו78ּבׁשנה ׁשלׁשים ּביֹום אבל . ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָ
לכבּׂש לא ּפלּגס79ּכׁשר הּנקרא והּוא לאיל, וכל80ולא . ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ׁשנה ּבן זה הרי - עגל ּבֹו ׁשּנאמר ּפר81מקֹום ׁשּתים. ּבן -82. ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשנּיה ׁשנה ּכל ׁשּתים. ּבן - ּׂשעיר] ׁשנה. [ּבן - עּזים ְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָּׂשעיר

ּׂשעיר. נקרא ְִִָָהּוא
.ÂË- צּבּור ׁשל חּטאֹות וכל זכרים. - הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְִִִֶַַָָָָָּכל
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ו,53) (במדבר בנזיר נאמר וכן תמים", "איל כה טוֿיח, ה, שם נאמר לאשם".כן שנתו בן כבש "והביא שבספר54)יב) האשמות
שנתיים. בני אילים, הם (שם) שנתו.55)ויקרא בן כבש הוא (שם) במדבר שבספר נזיר של וֿז)56)אשם ג, (ויקרא שנאמר

קרבנו". את מקריב הוא כשב אם וגו' שלמים לזבח קרבנו הצאן מן קרבנו".57)"ואם עז "ואם יב) (שם, שנאמר58)שנאמר
מקריב". הוא הבקר מן אם קרבנו, שלמים זבח "ואם א) זכר59)(שם, אם וגו' קרבנו שלמים זבח "ואם אֿו) ג, (שם שנאמר

נקבה". או זכר וגו' קרבנו הצאן מן ואם וגו', נקבה שבעת60)אם והיה ייוולד כי עז או כשב או "שור כז) כב, (שם שנאמר
הבקר" ו"מן שם) (להלן שנה בן הוא ז) ג, שם (הנאמר "כשב" וגם לה'". אשה לקרבן יירצה והלאה השמיני ומיום אמו, תחת ימים

הגדולים. מן הוא א) ג, שם ו61)(הנאמר פרשה דנדבה דבורא (שם בספרא ודרשו עולה", העוף מן "ואם יד) א, (שם שנאמר
שלמים". העוף ואין עולה, "העוף ב) שבבקר.62)הלכה ועגל שבצאן, וכבשה כבש והם הקרבנות, (שם63)שבכל שנאמר

יירצה". והלאה השמיני "ומיום כז) משנה.64)כב, יותר ולא שנה", בני "כבשים ג: משנה א פרק כלומר,65)פרה במשנה. שם
של שנה ולא שלו "שנתו מז:) (נדה ודרשו שנתו" בן "כבש ו) יב, (שם שנאמר בתשרי, הנגמרת עולם של שנה ולא שלו שנה

העולם". ש"כבשים66)מנין חכמים בדעת א פרק פרה בתוספתא הדברים ומקור חודש. עשר שלושה עליו שיעברו עד וכשר
ונתעב באב, לתשעה באב מתשעה בניסן, לאחד בניסן מאחד - בתורה האמורים שנה לו".בני נתעברה שנה שם67)רה בפרה

בן שתיים) בן מתפרש: והוא מיותר, זה ("שני" שני ופר ח) ח, (במדבר שנאמר שתיים, בני פרים אומר הגלילי יוסי "ר' ב: משנה
מפני זקנים מביאין שאין אלא כשרים, חמש ובני ארבע בני אף אומר מאיר רבי שלוש, בני אף אומרים וחכמים לחטאת, תקח בקר
מאמר הוא הנה הקרבנות בכל מתועבים הבהמות מן הזקנים והיות כחכמים "הלכה שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב הכבוד",
לפרש אלא חכמים, דברי על לחלוק מאיר ר' בא שלא רבינו וסובר כח". ותש הזקן לומר רצונו ממום קרוב עניינו וכאילו אמיתי
שכתב ומה הכבוד, מפני אותו מביאין שאין אלא פסולים, משלוש שיותר הכוונה אין שלוש", בני "אף שאמרו שמה דבריהם,
למלך (משנה פסול זה וזקן כחו, שתשש בזקן היינו לעבודה, כשר אינו שהזקן ו, הלכה מזבח איסורי מהלכות ב בפרק רבינו

א). הלכה אדומה פרה מהלכות א ובפרק שם מזבח איסורי ביום68)בהלכות ואף והלאה, ל' מיום "כשרין ד: משנה שם בפרה
התורה לשון זה יצא השמיני ביום הקריבם אם "ואמר שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב כשרים". שמיני ביום הקריבם ואם ל'
לגזירה אמו אמו ואמרו: לי", תתנו השמיני "ביום כט) כב, (שמות בבכור ואמר יירצה" והלאה השמיני "ומיום כז) כב, (ויקרא
אבל בדיעבד, הקרבתו שהתיר וזה עצמו, לשמיני כשר כאן האמור אמו אף עצמו לשמיני כשר בבכור האמור אמו מה שווה,

יירצה". "והלאה כאמרו: שלושים, מיום אלא תקרב לא השמיני69)לכתחילה "ביום אלא "והלאה", בו נאמר שלא במשנה. שם
השמיני. ביום לכתחילה שמותר להורות לי", נזכרו70)תתנו שם ובמשנה מזבחים". בחמישי דמים מתן לעניין לבכור "שנשתוו

רבינו. השמיטם למה עיון, וצריך השמיני, ביום לכתחילה שמקריבם ונדבות נדרים בשעה71)גם בניסן עשר בארבעה שנולד כגון
פסול.ה הוא ואילך ומכאן זו, שעה עד כשר הוא ושלושים72)תשיעית, שנה היינו שנתיים, בני להיות שצריכים באילים כגון

התשיעית. ובשעה יום ואחד ושלושים שנה בן כשיהיה אלא כשר אינו התשיעית, בשנה נולד אם יום, יותר.73)ואחד ולא
תלמוד74) מנין? בזריקה בהולכה בקבלה שחיטה, בשעת שנה ובן תמים "שיהא שנה", בן זכר תמים "שה ה) יב, (שמות שנאמר

שם). (זבחים שנה" ובן תם אלא יהיו לא הוויותיו כל "יהיה" בתוך75)לומר כלומר, שנה", בני "כבשים ג: משנה שם פרה
משנה. יותר ולא ביבמות76)השנה, ראה יג. יז, (יחזקאל הארץ אילי את כמו קשה, לשון שאיל שתיים", בני "ואילים שם: פרה

שנים. שתי בן - קשה כאן אף פחות.77)כא.), איל".78)ולא זה הרי אחד ויום חודש עשר שלושה "בן במשנה: שם פרה
יום.79) שלושים בתוך ואפילו שנה, לו שמלאה לאחר כשר, אינו מורכבת,80)לכבש מלה "פלגס פלגס", קורהו טרפון "רבי שם:

הגדרים". בין נשאר אבל שאחריו, לגדר הגיע ולא מה, מגדר שיצא - הגדר, העדר לומר רצה גס, "שהיה81)פלג י. השנה ראש
שנה". בני וכבש ועגל ג) ט, (ויקרא "שכתוב משנה, יותר ולא שנה", בן - סתם בתורה עגל שנאמר מקום כל אומר מאיר רבי

"ר'82) ב: משנה שם בפרה הדברים ומקור כשר. - שלימות שנים שלוש עד שתיים, מבן יותר אבל שתים, מבן פחות לא כלומר,
אבל שנים, משתי ביותר אלא נחלקו לא כי רבינו וסובר שלוש". בני אף אומרים וחכמים וכו' שתיים בני פרים אומר הגלילי יוסי
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.Èּבלבד ּכבּׂשים מּזכרי אּלא ּבא אינֹו אׁשם53האׁשם יׁש . ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ
זה מין מּגדֹולי הּקטּנים54ּבא מן ּבא אׁשם ויׁש ,55. ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

.‡Èהּכבּׂשים מן ּבאים העּזים56הּׁשלמים ּומן57ּומן ְְִִִִִִִִַַָָָָ
ּומּנקבֹות58הּבקר מּזכרים הּקטּנים59, ּומן הּגדֹולים מן ,60. ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָ

ׁשלמים ּבא העֹוף הּקטּנים61ואין ימים62. ׁשמנת מּבן 63הם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ׁשנה ליֹום64עד מּיֹום נתעּברה65ּתמימה - ׁשנה נתעּברה אם . ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָ

ליֹום,66לֹו מּיֹום ׁשלמֹות ׁשנים ׁשלׁש עד - ּבּבקר והּגדֹולים: .ְְְְִִִֵַַַָָָָ
- זה על יֹותר ליֹום. מּיֹום ׁשלמֹות ׁשנים ׁשּתי עד - ְְְִִֵֵֵֶַַַָֹּובּצאן

אֹותֹו מקריבין ואין זקן, הּוא .67הרי ְְֲִִֵֵֵַָ
.·Èוהלא הּׁשמיני מּיֹום ּכׁשרין הּקרּבנֹות ׁשּכל ּפי על האף ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

והלאה ׁשלׁשים מּיֹום אּלא לכּתחּלה מקריבין אין חּוץ68- . ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
הּבכֹור הּמעּׂשר69מן ּומן הּפסח להקריבן70ּומן רצה ׁשאם , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

מקריב. - לכּתחּלה ְְְְִִִִַַַָּבּׁשמיני
.‚Èאחת ׁשעה הֹוסיפּו ואם לקדׁשים, מֹונין אֹו71ׁשעֹות ְְִִִִַַָָָָָ

ׁשעה ּבן72ּפחתּו להיֹות ׁשּמצותֹו קרּבן ּכיצד? ּפסּולין. - ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ
היה73ׁשנה אפּלּו נפסל. - אחת ׁשעה הּׁשנה על הֹוסיף אם , ְֲִִִִַַַַָָָָָָָָָ

- זריקה ּבׁשעת הּׁשנה על והֹוסיף ׁשחיטה ּבׁשעת ׁשנה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָּבן
ּבכל74נפסל וכן זריקה. ׁשעת עד ׁשנה ּבן ׁשּיהיה עד , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ְִַָהּזבחים.
.„È- ּכבּׂשים אֹו ּכבּׂשה אֹו ּכבּׂש ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָּכל

ׁשנה ּבני אּלּו אילים75הרי אֹו איל ׁשּנאמר מקֹום וכל .76- ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשנתים ּבני הּזכרים מּׁשּיּכנס77הם איל? יּקרא ּומאימתי . ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

יֹום ּוׁשלׁשים אחד ׁשנּיה אינֹו78ּבׁשנה ׁשלׁשים ּביֹום אבל . ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָ
לכבּׂש לא ּפלּגס79ּכׁשר הּנקרא והּוא לאיל, וכל80ולא . ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ׁשנה ּבן זה הרי - עגל ּבֹו ׁשּנאמר ּפר81מקֹום ׁשּתים. ּבן -82. ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשנּיה ׁשנה ּכל ׁשּתים. ּבן - ּׂשעיר] ׁשנה. [ּבן - עּזים ְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָּׂשעיר

ּׂשעיר. נקרא ְִִָָהּוא
.ÂË- צּבּור ׁשל חּטאֹות וכל זכרים. - הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְִִִֶַַָָָָָּכל
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ו,53) (במדבר בנזיר נאמר וכן תמים", "איל כה טוֿיח, ה, שם נאמר לאשם".כן שנתו בן כבש "והביא שבספר54)יב) האשמות
שנתיים. בני אילים, הם (שם) שנתו.55)ויקרא בן כבש הוא (שם) במדבר שבספר נזיר של וֿז)56)אשם ג, (ויקרא שנאמר

קרבנו". את מקריב הוא כשב אם וגו' שלמים לזבח קרבנו הצאן מן קרבנו".57)"ואם עז "ואם יב) (שם, שנאמר58)שנאמר
מקריב". הוא הבקר מן אם קרבנו, שלמים זבח "ואם א) זכר59)(שם, אם וגו' קרבנו שלמים זבח "ואם אֿו) ג, (שם שנאמר

נקבה". או זכר וגו' קרבנו הצאן מן ואם וגו', נקבה שבעת60)אם והיה ייוולד כי עז או כשב או "שור כז) כב, (שם שנאמר
הבקר" ו"מן שם) (להלן שנה בן הוא ז) ג, שם (הנאמר "כשב" וגם לה'". אשה לקרבן יירצה והלאה השמיני ומיום אמו, תחת ימים

הגדולים. מן הוא א) ג, שם ו61)(הנאמר פרשה דנדבה דבורא (שם בספרא ודרשו עולה", העוף מן "ואם יד) א, (שם שנאמר
שלמים". העוף ואין עולה, "העוף ב) שבבקר.62)הלכה ועגל שבצאן, וכבשה כבש והם הקרבנות, (שם63)שבכל שנאמר

יירצה". והלאה השמיני "ומיום כז) משנה.64)כב, יותר ולא שנה", בני "כבשים ג: משנה א פרק כלומר,65)פרה במשנה. שם
של שנה ולא שלו "שנתו מז:) (נדה ודרשו שנתו" בן "כבש ו) יב, (שם שנאמר בתשרי, הנגמרת עולם של שנה ולא שלו שנה

העולם". ש"כבשים66)מנין חכמים בדעת א פרק פרה בתוספתא הדברים ומקור חודש. עשר שלושה עליו שיעברו עד וכשר
ונתעב באב, לתשעה באב מתשעה בניסן, לאחד בניסן מאחד - בתורה האמורים שנה לו".בני נתעברה שנה שם67)רה בפרה

בן שתיים) בן מתפרש: והוא מיותר, זה ("שני" שני ופר ח) ח, (במדבר שנאמר שתיים, בני פרים אומר הגלילי יוסי "ר' ב: משנה
מפני זקנים מביאין שאין אלא כשרים, חמש ובני ארבע בני אף אומר מאיר רבי שלוש, בני אף אומרים וחכמים לחטאת, תקח בקר
מאמר הוא הנה הקרבנות בכל מתועבים הבהמות מן הזקנים והיות כחכמים "הלכה שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב הכבוד",
לפרש אלא חכמים, דברי על לחלוק מאיר ר' בא שלא רבינו וסובר כח". ותש הזקן לומר רצונו ממום קרוב עניינו וכאילו אמיתי
שכתב ומה הכבוד, מפני אותו מביאין שאין אלא פסולים, משלוש שיותר הכוונה אין שלוש", בני "אף שאמרו שמה דבריהם,
למלך (משנה פסול זה וזקן כחו, שתשש בזקן היינו לעבודה, כשר אינו שהזקן ו, הלכה מזבח איסורי מהלכות ב בפרק רבינו

א). הלכה אדומה פרה מהלכות א ובפרק שם מזבח איסורי ביום68)בהלכות ואף והלאה, ל' מיום "כשרין ד: משנה שם בפרה
התורה לשון זה יצא השמיני ביום הקריבם אם "ואמר שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב כשרים". שמיני ביום הקריבם ואם ל'
לגזירה אמו אמו ואמרו: לי", תתנו השמיני "ביום כט) כב, (שמות בבכור ואמר יירצה" והלאה השמיני "ומיום כז) כב, (ויקרא
אבל בדיעבד, הקרבתו שהתיר וזה עצמו, לשמיני כשר כאן האמור אמו אף עצמו לשמיני כשר בבכור האמור אמו מה שווה,

יירצה". "והלאה כאמרו: שלושים, מיום אלא תקרב לא השמיני69)לכתחילה "ביום אלא "והלאה", בו נאמר שלא במשנה. שם
השמיני. ביום לכתחילה שמותר להורות לי", נזכרו70)תתנו שם ובמשנה מזבחים". בחמישי דמים מתן לעניין לבכור "שנשתוו

רבינו. השמיטם למה עיון, וצריך השמיני, ביום לכתחילה שמקריבם ונדבות נדרים בשעה71)גם בניסן עשר בארבעה שנולד כגון
פסול.ה הוא ואילך ומכאן זו, שעה עד כשר הוא ושלושים72)תשיעית, שנה היינו שנתיים, בני להיות שצריכים באילים כגון

התשיעית. ובשעה יום ואחד ושלושים שנה בן כשיהיה אלא כשר אינו התשיעית, בשנה נולד אם יום, יותר.73)ואחד ולא
תלמוד74) מנין? בזריקה בהולכה בקבלה שחיטה, בשעת שנה ובן תמים "שיהא שנה", בן זכר תמים "שה ה) יב, (שמות שנאמר

שם). (זבחים שנה" ובן תם אלא יהיו לא הוויותיו כל "יהיה" בתוך75)לומר כלומר, שנה", בני "כבשים ג: משנה שם פרה
משנה. יותר ולא ביבמות76)השנה, ראה יג. יז, (יחזקאל הארץ אילי את כמו קשה, לשון שאיל שתיים", בני "ואילים שם: פרה

שנים. שתי בן - קשה כאן אף פחות.77)כא.), איל".78)ולא זה הרי אחד ויום חודש עשר שלושה "בן במשנה: שם פרה
יום.79) שלושים בתוך ואפילו שנה, לו שמלאה לאחר כשר, אינו מורכבת,80)לכבש מלה "פלגס פלגס", קורהו טרפון "רבי שם:

הגדרים". בין נשאר אבל שאחריו, לגדר הגיע ולא מה, מגדר שיצא - הגדר, העדר לומר רצה גס, "שהיה81)פלג י. השנה ראש
שנה". בני וכבש ועגל ג) ט, (ויקרא "שכתוב משנה, יותר ולא שנה", בן - סתם בתורה עגל שנאמר מקום כל אומר מאיר רבי

"ר'82) ב: משנה שם בפרה הדברים ומקור כשר. - שלימות שנים שלוש עד שתיים, מבן יותר אבל שתים, מבן פחות לא כלומר,
אבל שנים, משתי ביותר אלא נחלקו לא כי רבינו וסובר שלוש". בני אף אומרים וחכמים וכו' שתיים בני פרים אומר הגלילי יוסי
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העז הּבקר83מן מן וכל84אֹו הּכבּׂשים. מן ּבהן ואין , ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
הּצּבּור עֹולה85עֹולֹות להן ואין הּבקר, ּומן הּכבּׂשים מן - ְְִִִִֵֶַַַָָָָָ

נקבה - יחיד חּטאת ּכל העז. לּכהנים86מן ותאכל ,87, ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹ
הּבקר מן ּבאה חּטאֹות88ואינּה מּׁשלׁש חּוץ חּטאת89. : ְִִֵַַַַָָָָָָָ

עז ׁשהיא ונאכלת90נּׂשיא, ׁשהּוא91, מׁשיח, ּכהן וחּטאת . ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ונּׂשרפת92ּפר והּׁשליׁשי93, הּמצֹות. ּכל על הּבא ּפר והּוא . ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָ

חּטאת, והּוא הּכּפּורים, ּביֹום ּגדֹול ּכהן ׁשּמביא ּפר -ְְִִִֵֵֶַַַָָֹ
.94ונּׂשרף ְְִָ

.ÊËנאכלֹות צּבּור ׁשל חּטאֹות יֹום95ּכל ׁשל מּׂשעיר חּוץ , ֱִִִֶֶֶַָָָָ
מׁשּתּלח ׁשחברֹו זרה96הּכּפּורים עבֹודה ּׂשעירי וכן ּופר97, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

הּמצֹות98העלם ּכל על הּבא ּופר ּפרים99. נקראים העלם ּופר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ע ּוּׂשעירי הּנּׂשרפים.הּנּׂשרפין, ּׂשעירים נקראים זרה בֹודה ְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַָָָָָָ

ליחיד ׁשּתים הּנּׂשרפֹות, הם חּטאֹות ׁשחמׁש למדּת, 100הא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
לצּבּור .101וׁשלׁש ְְִָ

.ÊÈהעֹולֹות וכל זבחים. נקראים האּלּו הּקרּבנֹות ְְְְִִִֵַָָָָָָָָּכל
נקראים עצרת ׁשל ׁשלמים ּכבּׂשי ּוׁשני והאׁשמֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהחּטאֹות
והּמעּׂשר והּבכֹור יחיד ׁשל ׁשלמים אבל קדׁשים. ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָקדׁשי

קּלים קדׁשים נקראים .102והּפסח ְְִִִִֶַַַָָָ
.ÁÈהחּטאֹות מן הּמזּבח ּגּבי על אֹותן ׁשּׂשֹורפין ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהאיברים

הּנקראין הם הּׁשלמים ּומן האׁשמֹות ּומן ְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָָָָהּנאכלֹות
החלב103אמּורין עז: ׁשל אֹו ׁשֹור ׁשל האמּורין הן ואּלּו . ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָ

הּקרב על הּקבה104אׁשר ּגּבי ׁשעל חלב ּובכללֹו ּוׁשּתי105, , ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשעליהן וחלב הּכסלים106הּכליֹות על אׁשר החלב ,107עם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

הּכבד הּיֹותרת108ויֹותרת עם מעט הּכבד מן ונֹוטל ואם109, . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
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פסולים. כולם לדברי - שנים משתי ח83)בפחות ראשי שעירי כל והמועדות.היינו בשאר84)דשים צבור של דבר העלם פר
זרה). מעבודה (חוץ התורה.85)המצוות בפסוקי מפורש זה תחטא86)כל אחת נפש "ואם לב) כח, כז, ד, (ויקרא שנאמר

יביאנה", תמימה נקבה לחטאת, קרבנו יביא כבש ואם וגו', חטא אשר חטאתו על נקבה תמימה עזים שעירת קרבנו והביא וגו'
לחטאת". עזים שעירת או כשבה הצאן מן נקבה וגו' "והביא ו) ה, (שם ויורד עולה אצל כן "ונאכלין87)וכמו נג. זבחים משנה

(במדבר יחיד של זרה עבודה שעירת ואף אותה". יאכל בכהנים זכר "כל כב) ו, (שם שנאמר כהונה", לזכרי הקלעים מן לפנים
טז. הלכה להלן הראב"ד שהביא נסים רבינו כדעת ודלא זה, בכלל כז) לחטאת",88)טו, עזים שעירת או "כשבה אלא נאמר שלא

היחיד.89)כנ"ל. חטאות לשאר דומות זכר90)שאינן ובא חטאות, כשאר הכבשים מן ולא העזים, מן אלא באה אינה כלומר,
תמים". זכר עזים שעיר קרבנו את "והביא כג) ד, (ויקרא שנאמר נקבה, החיצוניות.91)ולא החטאות כשאר92)ככל ולא

לחטאת". לה' תמים בקר בן פר חטא אשר חטאתו על והקריב וגו' יחטא המשיח הכהן "אם ג) (שם, שנאמר כדין93)חטאות,
וגו'. אותו ושרף וגו' למחנה מחוץ הפר כל את "והוציא יב) (שם, שנאמר הפנימיות, כשאר94)חטאות אינן זה גם כלומר,

נשרף אלא חטאות, כשאר נאכל אינו כן וכמו לחטאת". בקר בן בפר הקדש אל אהרן יבוא "בזאת ג) טז, (שם שנאמר החטאות,
וגו'".כחט באש ושרפו למחנה מחוץ אל יוציא וגו' החטאת שעיר ואת החטאת פר "ואת כז) (שם, שנאמר הפנימיות, כן95)אות

כהונה". לזכרי כו' ונאכלין וכו' והיחיד הצבור חטאות במשנה: נג. נב: בזבחים שעיר96)הוא "ואת (שם) שנאמר נשרף, שהוא
וגו'". באש ושרפו למחנה מחוץ אל יוציא וגו' העם97)החטאת ושגגו זרה עבודה להתיר בשגגה הגדול ביתֿהדין הורו שאם

על ואף כד). טו, (במדבר לעולה ופר לחטאת שעיר להביא ושבט שבט כל חייבין חטאתן נודע כך ואחר וכו' העם ועשו בהוראתן
"חטאת כא) ד, (ויקרא שנאמר ממה י) הלכה ו פרק דחובה דבורא (ויקרא בספרא זאת למדו בשריפה, שדינם שם מפורש שלא פי
עבודה ששעירי החטאת", לפר עשה "כאשר הפסוק מן למדו לט: ובזבחים שישרפו". הקהל חטאות לכל אב בניין - הוא" הקהל

בפנים. הזאות צריכים לחטאת,98)זרה פר ושבט שבט כל מביא כריתות, בשאר ביתֿדין שגגו שאם צבור, של דבר העלם פר
אותו". ושרף למחנה מחוץ אל הפר את והוציא וגו' ונעלם ישגו ישראל עדת כל "ואם יגֿכא) (שם, שנאמר נשרף, הוא99)והוא

טו. הלכה למעלה ראה משיח, כהן הכיפורים.100)פר ביום גדול כהן ופר משיח, כהן יום101)פר שעיר זרה, עבודה שעירי
צבור. של דבר העלם ופר המשתלח) שעיר של (חברו הפנימי העיר.102)הכיפורים בכל ונאכלין בעזרה מקום בכל ושחיטתן

על103) כן שנקראו פירש, מר) (ערך והערוך קדשים). לסדר בהקדמה (רבינו לשרפן" ה' (שאמר) שציווה הדברים לומר "רצונו
און". פועל כל יתאמרו - האמרת ה' "את מלשון שזהו כתב, כאן למלך ובמשנה האברים. כל על ואדונים מורים שהם שם

הק104) את המכסה החלב את וכו' "והקריב "ואלושם, אמרו: ט פרק סוף חולין הקרב".[ובתוספתא על אשר החלב כל ואת רב
"הקטר א: פרק זבחים בתוספתא לפרש צריך וכן באכילה. האסורים החלבים הן ואלו ואליה, הכבד ויותרת כליות שתי אמורין הן
היינו וחלבים שאמורים רבינו כדברי כתב הוא שגם ג משנה א פרק ברכות מלונדריש אליהו רבינו בפירוש וראה ואימורין". חלבים

אומר105)הך]. ישמעאל רבי הקרב על אשר החלב כל "את ו): הלכה יד פרשה דנדבה (דבורא ויקרא ובספרא שם בתוספתא
תמה, כאן משנה והכסף ישמעאל. כר' רבינו ופסק הדקים" שעל החלב את להביא אומר עקיבא רבי הקבה, שעל החלב את להביא
מהלכות י"ג פרק למלך ובמשנה ו הלכה אסורות מאכלות מהלכות ז פרק משנה בלחם וראה עקיבא? כרבי רבינו פסק לא למה

בזה. שתירץ מה ה, הלכה עליהן".106)שגגות אשר החלב ואת הכליות שתי "ואת שם: אשר107)ויקרא החלב "ואת שם:
החלב וזהו מלמטה, והם הכסלים בגובה הוא חיה כשהבהמה הכליות שעל "החלב שם: רש"י ומפרש הכסלים" על אשר עליהן

חופהו". הבשר ובתחתיתו הכסלים בגובה למעלה הנראה וכו' המתניים הכליות108)שתחת על הכבד על היותרת "ואת שם:
ג. משנה ד פרק בתמיד שנזכר הכבד אצבע והיינו היד", מן הבהן כמו ממנו היוצא התחתון הקצה "והוא בספרא109)יסירנה",

מהיותרת מעט שיניח (=אם הכבד על היותרת (ו)מן [או] היותרת על הכבד מן שיטול (=ספק) שקול "הדבר ז): הלכה שם (ויקרא
הכבד מעט עם היותרת את או ויקטירנה, יסירנה מהכבד חוץ הנשאר היותרת ואת הכתוב פירוש ויהיה יסירנה והשאר הכבד על
ובמקום היותרת". על הכבד מן שיטול המזבחה, והקטיר החטאת ומן הכבד על היותרת ואת אומר כשהוא הקדש) דרך - יסירנה,

הכבד". מן היותרת "ואת אומר: הוא י) ט, (ויקרא אחר

zepaxwd dyrn zekld - lel` 'd oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

האליה אּלּו על מֹוסיף - הּכבּׂשים מּמין הּקרּבן ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָהיה
הּׁשדרה110ּתמימה מן החליֹות הּכליֹות;111עם מקֹום עד ְְְְְִִִִַַַַָָָֻ

יסירּנה העצה לעּמת על112ׁשּנאמר: נּׂשרפין האמּורין וכל . ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
החיצֹון .113מזּבח ְִִֵַַ

.ËÈׁשל חדׁשיו ׁשּכלּו ּפי על אף מעּברת, הּבהמה ְְְֳִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהיתה
חי נמצא ואפּלּו אּמֹו,114עּבר, חלב עם חלּבֹו מעלה אינֹו - ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ

ּבלבד אּמֹו חלב מאיבריה.115אּלא ּכאחד העּבר והרי , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

ׁשני 1ּפרק
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נסכים,‡. הּנקראין הם הּקרּבן עם ׁשּמביאין והּסלת ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּיין
אינּה נסכים ּומנחת נסכים. מנחת נקראת לבּדּה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוהּסלת
מלח. טעּונה אבל לבֹונה, ולא הּגׁשה ולא ּתנּופה לא ְְְְְְֲֶַַָָָָָָָֹֹֹטעּונה
הּמזּבח. על הּיין ויתנּס החיצֹון. מזּבח על נּׂשרפת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֻוכּלּה
היסֹוד על ויֹוצק ידֹו מגּביּה אּלא האׁש, על אֹותֹו נֹותנין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָואין

לּׁשיתין. יֹורד ְִִֵַוהּוא
ּבין·. ּבלבד, ּוׁשלמים ּבהמה עֹולת אּלא נסכים טעּון ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָאין

ׁשל ואילֹו יֹולדת ּכבּׂש אֹו יחיד. קרּבן אֹו צּבּור קרּבן ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהיּו
העֹוף אבל נסכים. טעּונים עֹולֹות והן הֹואיל ּגדֹול, ְְְֲִִִֵֵָָָָֹּכהן
חּוץ נסכים; עּמהם מביאין אין - והחּטאֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָוהאׁשמֹות

ּבּתֹורה. נסּכיהם ׁשּנתּפרׁשּו ואׁשמֹו, מצרע ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמחּטאת
והאׁשם?‚. החּטאת עם נסכים מביאין ׁשאין ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּומּנין

יצאּו ּונדבה; ּבנדר הּבא ּדבר - נדבה אֹו נדר לפּלא ְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנאמר:
ּבנדר ּבאין ואינן הֹואיל ּופסח, ּומעּׂשר ּובכֹור ואׁשם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָחּטאת
חגיגה ׁשלמי להביא ּומּנין נסכים. טעּונין אין - ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָּונדבה

ּבמעדיכם. אֹו ׁשּנאמר: לנסכים? ראּיה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָֹועֹולת
עּׂשרֹון„. - ּכבּׂשה אֹו ּכבּׂש נסּכי נסכים? ׁשעּור הּוא ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָּכּמה

וכן ההין. רביעית לנס ויין ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹסלת
נסּכי אֹו נקבה, ּבין זכר ּבין ּגדֹול, ּבין קטן ּבין העז, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָנסּכי
ׁשני הן איל נסּכי אבל גדֹולה. ׁשהיא ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָרחל,
לנס ויין ׁשמן, ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול סלת ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹעּׂשרֹונים
נקבֹות ּבין זכרים ּבין העגל, אֹו הּפר ונסּכי ההין. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשליׁשית
לנס ויין ׁשמן, ההין ּבחצי ּבלּול סלת עּׂשרֹונים ׁשלׁשה -ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ההין. ֲִִַחצי
הּזה‰. ּכּׁשעּור לׁשלמים. ּבין לעֹולה ּבין הּנסכים הן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאּלּו

ּתעּׂשּו ּככה ּתעּׂשּו, אׁשר ּכּמסּפר ׁשּנאמר: ואחד; אחד ְְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלכל
ואין האּלּו הּׁשעּורין על מֹוסיפין אין ּכמסּפרם. ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלאחד
חּוץ ּפסּול. - ׁשהּוא ּכל הֹוסיף אֹו ּגרע ואם מהן. ְְִִִֵֶֶַָָָּגֹורעין

ׁשּלֹו ׁשהּנסכים העמר, הנפת ּביֹום ׁשּמקריבין העֹולה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּכבּׂש
ּפי על אף ׁשמן. ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול עּׂשרֹונים ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָׁשני
לנס יין אּלא [וׁשמנֹו], יינֹו נכּפלּו לא סלּתֹו, ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנכּפלה

ההין. ְִִִַרביעית
.Âחּטאת ׁשהן ׁשּלֹו, ּכבּׂשים ׁשלׁשה עם מביא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּמצרע

ׁשהן למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי עּׂשרֹונים. ׁשלׁשה ועֹולה, ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָואׁשם
ּבלּול ּכבּׂש ּכל עם עּׂשרֹון ׁשּלֹו. הּזבחים ּבכלל ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָּבאין
מּׁשלׁשּתן, עּׂשרֹון ּכל עם יין ּורביעית ׁשמן, ההין ְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַָָָָּברביעית
עּמֹו מביא - הּפלּגס את והּמקריב הּכבּׂשים. נסּכי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּכׁשאר

זבחֹו. לֹו עֹולה ולא איל ְְְִִִֵֶַֹנסּכי
.Êעם הּלג ׁשעּור הֹודענּו ּוכבר לג. עּׂשר ׁשנים הּוא ְְְִִִֵַַַָָָֹֹההין

ׁשהּוא העמר, הּוא והעּׂשרֹון ערּובין. ּבהלכֹות אחרֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָֹמּדֹות
חּלה. ּבענין ׁשעּורֹו ּבארנּו ּוכבר חּלה. ְְְְִִִֵַַַַָָָׁשעּור

.Áּבין יחיד מנחת ּבין הּמנחֹות, אֹו הּנסכים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּכׁשּמֹודדין
עּׂשרֹונים ׁשלׁשה ׁשל ּבמּדה אֹותֹו מֹודדין אין - צּבּור ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָמנחת
אחד ּבעּׂשרֹון הּכל מֹודד אּלא לאיל, ׁשנים ׁשל אֹו ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלּפר
ּבמּדתֹו אֹותֹו מֹודדין נסכים ׁשל הּׁשמן וכן ּבּמקּדׁש. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיה
ּכמנין ׁשּבּמקּדׁש. ּבּלג - הּיחיד מנחֹות ׁשל וׁשמן ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּבּמקּדׁש.

הּלּגין. מנין ּכ ְְִִֶַַָָֻהעּׂשרֹונֹות
.Ë.קדׁש העּׂשרֹון ּגב ׁשאין חל, - סלת ׁשל הּמּדֹות ִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹּברּוצי

הּכלי, ּגב על יֹורד ׁשהּוא לפי קדׁש, - והּׁשמן הּיין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹּוברּוצי
הּברּוצין יתקּדׁשּו ולּמה ּומּבחּוץ. מּבפנים נמׁשחּו הּלח ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָּוכלי
ּכדי ּבלבד? ּׁשּבּכלי למה אּלא הּמֹודד ּכּונת ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָאף

לחל. ׁשרת מּכלי מֹוציאין יאמרּו: ְְְִִִִֵֶָֹֹֹׁשּלא
.Èיקריבּו - אחר זבח ׁשם יׁש אם ּבּברּוצין? עֹוּׂשין היּו ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמה

ּבהן מקּיצין - לאו ואם ּבלינה; יּפסלּו - לנּו ואם ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָעּמֹו,
ְִֵַַהּמזּבח.

.‡Èוהעֹורֹות לּׁשם הּבּׂשר עֹולֹות, ּבהם לֹוקחין ְְִֵֵֶַַַָָָָּכיצד?
ֲִַֹלּכהנים.

.·Èולא הּיין, את מעּכבין אינן נסכים ׁשל הּׁשמן עם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּסלת
מביא אּלא הּזבח, את מעּכבין הּנסכים ולא מעּכבן. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּיין
ואחד יחיד אחד ימים. עּׂשרה אחר ּונסכיו הּיֹום קרּבנֹו ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָאדם
נתנן אם אבל ׁשרת; ּבכלי הּנסכים קדׁשּו ׁשּלא והּוא ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹצּבּור.

ּבלינה. יּפסלּו - לנּו אם ׁשרת, ְְְִִִִִֵָָָָלכלי
.‚Èמן לא יביאם לא החּלין. מן אּלא נסכים מביאין ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָֹֹֻאין

ּתֹודה, ואפּלּו הּבּכּורים. מן ולא ׁשני מּמעּׂשר ולא ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹהּתרּומה
החּלין. מן אּלא נסכים יביאּו לא הּמעּׂשר, מן לחמּה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּמביא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ו110) וגו' מקריב הוא כשב "אם זֿט): (ג, תמימה".שם האליה חלבו לה' אשה וגו' הסמוכות111)הקריב החוליות "עם כלומר,
שדרתא". הטבחים אותם שקורין הירכיים בין אשר החוליות והן עם112)לה, יטלנה "יכול ג): הלכה יט פרק (שם בספרא

העצה". מן לפנים ייכנס יסירה, לומר תלמוד העצה, מן לפנים ייכנס לא יכול העצה לעומת אי העצה, לעומת לומר תלמוד השדרה
משנה). (כסף השדרה כל את ייטול שלא אלא מיעט ולא השדרה, חוליות עמו שיטול דהיינו לרבינו (שם,113)ומשמע שנאמר

קטורת אלא עליו להעלות אסור הפנימי המזבח שהרי החיצון, מזבח וזהו העולה", על המזבחה אהרן בני אותו "והקטירו ה)
משנה). (כסף ט ל, בשמות כרת.114)כמפורש חייב והאוכלו הבהמה כחלב הלכה115)שחלבו יד פרשה (שם ויקרא בספרא

כאן [ה]אמורין כליות ושתי חלב אף האשם), הוא זכר (שהרי השליל מכלל מוציא באשם כליות ושתי חלב נאמר "למה ה):
הבהמה). במעי שנמצא (=עובר השליל" מכלל מוציא נסכים,1)(בשלמים) טעון קרבן ואיזה נסכים, ומנחת נסכים דיני בו יבאר

נסכים. של שיעורם הוא ומה



עג zepaxwd dyrn zekld - lel` 'd oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

האליה אּלּו על מֹוסיף - הּכבּׂשים מּמין הּקרּבן ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָהיה
הּׁשדרה110ּתמימה מן החליֹות הּכליֹות;111עם מקֹום עד ְְְְְִִִִַַַַָָָֻ

יסירּנה העצה לעּמת על112ׁשּנאמר: נּׂשרפין האמּורין וכל . ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
החיצֹון .113מזּבח ְִִֵַַ

.ËÈׁשל חדׁשיו ׁשּכלּו ּפי על אף מעּברת, הּבהמה ְְְֳִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהיתה
חי נמצא ואפּלּו אּמֹו,114עּבר, חלב עם חלּבֹו מעלה אינֹו - ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ

ּבלבד אּמֹו חלב מאיבריה.115אּלא ּכאחד העּבר והרי , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

נסכים,‡. הּנקראין הם הּקרּבן עם ׁשּמביאין והּסלת ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּיין
אינּה נסכים ּומנחת נסכים. מנחת נקראת לבּדּה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוהּסלת
מלח. טעּונה אבל לבֹונה, ולא הּגׁשה ולא ּתנּופה לא ְְְְְְֲֶַַָָָָָָָֹֹֹטעּונה
הּמזּבח. על הּיין ויתנּס החיצֹון. מזּבח על נּׂשרפת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֻוכּלּה
היסֹוד על ויֹוצק ידֹו מגּביּה אּלא האׁש, על אֹותֹו נֹותנין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָואין

לּׁשיתין. יֹורד ְִִֵַוהּוא
ּבין·. ּבלבד, ּוׁשלמים ּבהמה עֹולת אּלא נסכים טעּון ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָאין

ׁשל ואילֹו יֹולדת ּכבּׂש אֹו יחיד. קרּבן אֹו צּבּור קרּבן ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהיּו
העֹוף אבל נסכים. טעּונים עֹולֹות והן הֹואיל ּגדֹול, ְְְֲִִִֵֵָָָָֹּכהן
חּוץ נסכים; עּמהם מביאין אין - והחּטאֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָוהאׁשמֹות

ּבּתֹורה. נסּכיהם ׁשּנתּפרׁשּו ואׁשמֹו, מצרע ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמחּטאת
והאׁשם?‚. החּטאת עם נסכים מביאין ׁשאין ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּומּנין

יצאּו ּונדבה; ּבנדר הּבא ּדבר - נדבה אֹו נדר לפּלא ְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנאמר:
ּבנדר ּבאין ואינן הֹואיל ּופסח, ּומעּׂשר ּובכֹור ואׁשם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָחּטאת
חגיגה ׁשלמי להביא ּומּנין נסכים. טעּונין אין - ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָּונדבה

ּבמעדיכם. אֹו ׁשּנאמר: לנסכים? ראּיה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָֹועֹולת
עּׂשרֹון„. - ּכבּׂשה אֹו ּכבּׂש נסּכי נסכים? ׁשעּור הּוא ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָּכּמה

וכן ההין. רביעית לנס ויין ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹסלת
נסּכי אֹו נקבה, ּבין זכר ּבין ּגדֹול, ּבין קטן ּבין העז, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָנסּכי
ׁשני הן איל נסּכי אבל גדֹולה. ׁשהיא ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָרחל,
לנס ויין ׁשמן, ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול סלת ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹעּׂשרֹונים
נקבֹות ּבין זכרים ּבין העגל, אֹו הּפר ונסּכי ההין. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשליׁשית
לנס ויין ׁשמן, ההין ּבחצי ּבלּול סלת עּׂשרֹונים ׁשלׁשה -ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ההין. ֲִִַחצי
הּזה‰. ּכּׁשעּור לׁשלמים. ּבין לעֹולה ּבין הּנסכים הן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאּלּו

ּתעּׂשּו ּככה ּתעּׂשּו, אׁשר ּכּמסּפר ׁשּנאמר: ואחד; אחד ְְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלכל
ואין האּלּו הּׁשעּורין על מֹוסיפין אין ּכמסּפרם. ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלאחד
חּוץ ּפסּול. - ׁשהּוא ּכל הֹוסיף אֹו ּגרע ואם מהן. ְְִִִֵֶֶַָָָּגֹורעין

ׁשּלֹו ׁשהּנסכים העמר, הנפת ּביֹום ׁשּמקריבין העֹולה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּכבּׂש
ּפי על אף ׁשמן. ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול עּׂשרֹונים ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָׁשני
לנס יין אּלא [וׁשמנֹו], יינֹו נכּפלּו לא סלּתֹו, ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנכּפלה

ההין. ְִִִַרביעית
.Âחּטאת ׁשהן ׁשּלֹו, ּכבּׂשים ׁשלׁשה עם מביא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּמצרע

ׁשהן למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי עּׂשרֹונים. ׁשלׁשה ועֹולה, ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָואׁשם
ּבלּול ּכבּׂש ּכל עם עּׂשרֹון ׁשּלֹו. הּזבחים ּבכלל ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָּבאין
מּׁשלׁשּתן, עּׂשרֹון ּכל עם יין ּורביעית ׁשמן, ההין ְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַָָָָּברביעית
עּמֹו מביא - הּפלּגס את והּמקריב הּכבּׂשים. נסּכי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּכׁשאר

זבחֹו. לֹו עֹולה ולא איל ְְְִִִֵֶַֹנסּכי
.Êעם הּלג ׁשעּור הֹודענּו ּוכבר לג. עּׂשר ׁשנים הּוא ְְְִִִֵַַַָָָֹֹההין

ׁשהּוא העמר, הּוא והעּׂשרֹון ערּובין. ּבהלכֹות אחרֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָֹמּדֹות
חּלה. ּבענין ׁשעּורֹו ּבארנּו ּוכבר חּלה. ְְְְִִִֵַַַַָָָׁשעּור

.Áּבין יחיד מנחת ּבין הּמנחֹות, אֹו הּנסכים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּכׁשּמֹודדין
עּׂשרֹונים ׁשלׁשה ׁשל ּבמּדה אֹותֹו מֹודדין אין - צּבּור ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָמנחת
אחד ּבעּׂשרֹון הּכל מֹודד אּלא לאיל, ׁשנים ׁשל אֹו ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלּפר
ּבמּדתֹו אֹותֹו מֹודדין נסכים ׁשל הּׁשמן וכן ּבּמקּדׁש. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיה
ּכמנין ׁשּבּמקּדׁש. ּבּלג - הּיחיד מנחֹות ׁשל וׁשמן ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּבּמקּדׁש.

הּלּגין. מנין ּכ ְְִִֶַַָָֻהעּׂשרֹונֹות
.Ë.קדׁש העּׂשרֹון ּגב ׁשאין חל, - סלת ׁשל הּמּדֹות ִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹּברּוצי

הּכלי, ּגב על יֹורד ׁשהּוא לפי קדׁש, - והּׁשמן הּיין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹּוברּוצי
הּברּוצין יתקּדׁשּו ולּמה ּומּבחּוץ. מּבפנים נמׁשחּו הּלח ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָּוכלי
ּכדי ּבלבד? ּׁשּבּכלי למה אּלא הּמֹודד ּכּונת ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָאף

לחל. ׁשרת מּכלי מֹוציאין יאמרּו: ְְְִִִִֵֶָֹֹֹׁשּלא
.Èיקריבּו - אחר זבח ׁשם יׁש אם ּבּברּוצין? עֹוּׂשין היּו ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמה

ּבהן מקּיצין - לאו ואם ּבלינה; יּפסלּו - לנּו ואם ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָעּמֹו,
ְִֵַַהּמזּבח.

.‡Èוהעֹורֹות לּׁשם הּבּׂשר עֹולֹות, ּבהם לֹוקחין ְְִֵֵֶַַַָָָָּכיצד?
ֲִַֹלּכהנים.

.·Èולא הּיין, את מעּכבין אינן נסכים ׁשל הּׁשמן עם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּסלת
מביא אּלא הּזבח, את מעּכבין הּנסכים ולא מעּכבן. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּיין
ואחד יחיד אחד ימים. עּׂשרה אחר ּונסכיו הּיֹום קרּבנֹו ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָאדם
נתנן אם אבל ׁשרת; ּבכלי הּנסכים קדׁשּו ׁשּלא והּוא ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹצּבּור.

ּבלינה. יּפסלּו - לנּו אם ׁשרת, ְְְִִִִִֵָָָָלכלי
.‚Èמן לא יביאם לא החּלין. מן אּלא נסכים מביאין ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָֹֹֻאין

ּתֹודה, ואפּלּו הּבּכּורים. מן ולא ׁשני מּמעּׂשר ולא ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹהּתרּומה
החּלין. מן אּלא נסכים יביאּו לא הּמעּׂשר, מן לחמּה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּמביא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ו110) וגו' מקריב הוא כשב "אם זֿט): (ג, תמימה".שם האליה חלבו לה' אשה וגו' הסמוכות111)הקריב החוליות "עם כלומר,
שדרתא". הטבחים אותם שקורין הירכיים בין אשר החוליות והן עם112)לה, יטלנה "יכול ג): הלכה יט פרק (שם בספרא

העצה". מן לפנים ייכנס יסירה, לומר תלמוד העצה, מן לפנים ייכנס לא יכול העצה לעומת אי העצה, לעומת לומר תלמוד השדרה
משנה). (כסף השדרה כל את ייטול שלא אלא מיעט ולא השדרה, חוליות עמו שיטול דהיינו לרבינו (שם,113)ומשמע שנאמר

קטורת אלא עליו להעלות אסור הפנימי המזבח שהרי החיצון, מזבח וזהו העולה", על המזבחה אהרן בני אותו "והקטירו ה)
משנה). (כסף ט ל, בשמות כרת.114)כמפורש חייב והאוכלו הבהמה כחלב הלכה115)שחלבו יד פרשה (שם ויקרא בספרא

כאן [ה]אמורין כליות ושתי חלב אף האשם), הוא זכר (שהרי השליל מכלל מוציא באשם כליות ושתי חלב נאמר "למה ה):
הבהמה). במעי שנמצא (=עובר השליל" מכלל מוציא נסכים,1)(בשלמים) טעון קרבן ואיזה נסכים, ומנחת נסכים דיני בו יבאר

נסכים. של שיעורם הוא ומה
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lybe zxecdn jezn

.„Èאֹותן ּומנין יחזקאל ּבספר האמּורין הּנסכים ׁשעּורי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכל
הן, מּלּואים ּכּלן - ׁשם הּכתּובים העבֹודה וסדרי ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֻהּקרּבנֹות
יהיּו ּכיצד ּופרׁש צּוה הּנביא אּלא לדֹורֹות, נֹוהגין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָואין
הּמׁשיח הּמל ּבימי הּמזּבח חנּכת עם הּמּלּואין ְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֻמקריבין

ׁשליׁשי. ּבית ְְִִִִֶֶַָּכׁשּיּבנה
.ÂËׁשאין ּדברים הּמזּבח ּבחנּכת הּנּׂשיאים ׁשהקריבּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻּוכׁשם

חנּכתֹו מקריב הּנּׂשיא ּכ ּבׁשּבת, והקריבּו לדֹורֹות ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֻּכמֹותן
ׁשהקריבּו קרּבנֹות וכן ׁשם. מפרׁש ּכאׁשר לעתיד ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבׁשּבת
נֹוהגין ואינן היּו מּלּואים - מהּׁשבי הּבאים עזרא ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבימי
ּתֹורה ּדברי הם לדֹורֹות הּנֹוהגים ּדברים אבל ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָלדֹורֹות.
להֹוסיף אין רּבנּו, מׁשה מּפי ׁשהעּתיקּום ּכמֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַׁשּפרׁשנּו

לגרע. ואין ְְֲִֵֵֶַֹעליהם

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

.‡- ּבׁשּתפּות עֹולה אֹו ׁשלמים להביא ׁשרצּו ְְְְִִִֶַָָָָָֻׁשנים
ּבׁשּתפּות. יבֹוא עֹוף ואפּלּו ּבנדבה. ּבין ּבנדר ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻמביאין,

ּכל·. מביאין עבדים אֹו נׁשים ואחד אנׁשים ְְְֲֲִִִִִֶֶָָָָָָואחד
מקּבלין אין ּכֹוכבים העֹובדי אבל אּלאהּקרּבנֹות. מהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

לחם את תקריבּו לא נכר ּבן ּומּיד ׁשּנאמר: ּבלבד, ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹעֹולֹות
ּפי על אף הּנכרי, מן מקּבלין העֹוף עֹולת אפּלּו ְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹאלהיכם.
ולא ׁשלמים מהן מקּבלין אין אבל זרה. עבֹודה עֹובד ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשהּוא
ּבנדר ּבאֹות ׁשאינן עֹולֹות וכן ואׁשמֹות. חּטאֹות ולא ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמנחֹות
וכּיֹוצא יֹולדת עֹולת ּכגֹון הּנכרי, מן אֹותן מקּבלין אין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּונדבה
נדבה. מּׁשּום ולא נדר מּׁשּום ּבאֹות ׁשאינן מעֹולֹות ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹּבּה

ׁשהעֹובד‚. עֹולֹות; אֹותן מקריבין - ׁשלמים ׁשהביא ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָנכרי
מנת על ליּׂשראל ּונתנם ׁשלמים נדר לּׁשמים. לּבֹו ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָָּכֹוכבים
ּכׁשלמי הּיּׂשראלים אֹותן אֹוכלין - ליּׂשראל ּבהן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיתּכּפר

אֹוכלן. ּכהן - לכהן נתנן אם וכן ְְְְְִִֵֵֵֵָָָָֹֹיּׂשראל.
ׁשּבת„. מחּלל אֹו זרה לעבֹודה מּומר ׁשהּוא ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָיּׂשראל

העֹולה, אפּלּו ּכלל. קרּבן מּמּנּו מקּבלין אין - ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּבפרהסיא
הּמּומר מן אֹותּה מקּבלין אין הּנכרים, מן אֹותּה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּמקּבלין
למדּו: הׁשמּועה מּפי מּכם. יקריב ּכי אדם ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָהּזה.
היה אם אבל הּמּומר. את להֹוציא ּכּלכם, ולא - ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָֹֻ'מּכם'
ּכדי הּקרּבנֹות, ּכל מּמּנּו מקּבלין - עברֹות לׁשאר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָמּומר
וידּוע מפרסם והּוא לעברה מּומר היה ּבתׁשּובה. ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹֻׁשּיחזר
מקּבלין אין - לתאבֹון ּבין להכעיס ּבין ּבּה, והרּגל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָֻלעּׂשֹותּה
לאכל רגיל ׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? עברה. לאֹותּה קרּבן ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹמּמּנּו
והביא חלב ואכל וׁשגג לתאבֹון, ּבין להכעיס ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָחלב,

מּמּנּו. אֹותּה מקּבלין אין - ְְִִֵֶַַָָחּטאת
נסכים,‰. עּמהן מביאין אין ּכֹוכבים העֹובדי ְְְִִִִִֵֵֶָָָָעֹולֹות

מּׁשל קרבין נסּכיהם אבל ּככה; יעּׂשה האזרח ּכל ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
טעּונֹות ואינן ּכמסּפרם. לאחד ּתעּׂשּו ּככה ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָצּבּור,
ּבנׁשים. ולא ּבאנׁשים ּביּׂשראל, אּלא סמיכה ׁשאין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹסמיכה;

.Â,נדבה ּבין חֹובה ּבין הּיחיד, ׁשּיקריב ּבהמה קרּבנֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכל

והּפסח. והּמעּׂשר הּבכֹור מן חּוץ חּיין; ּכׁשהן עליהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַסֹומ
למדּו, הּׁשמּועה מּפי קרּבנֹו. ראׁש על ידֹו וסמ ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:

ּומעּׂשר. ּובכֹור מּפסח חּוץ ּבּמׁשמע, קרּבן ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָׁשּכל
.Êׁשּיפלּו ׁשּדינן הּמעֹות ּכל וכן סמיכה. טעּון אינֹו ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָהעֹוף

ׁשּכּלן ׁשקלים ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשּכבר נדבה, ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻלּתבֹות
אֹותּה על סֹומ הּמעֹות אֹותן ּבעל אין - עֹולֹות ֵֵַַַַָָָָיבֹואּו
צּבּור. מּׁשל נסכיה אּלא נסכים, עליה מביא ואינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָהעֹולה,
מׁשמר. אנׁשי ׁשל ועֹורּה עבֹודתּה - ּכהן ׁשהיה ּפי על ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואף

.Áואּׁשה ועבד וקטן ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ סֹומכין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהּכל
אּלא סמיכה ׁשאין ;סֹומ הּׁשליח ואין ונכרי. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוסּומא
עבּדֹו יד ולא אׁשּתֹו יד לא - ידֹו וסמ ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָֹֹּבּבעלים,

ׁשלּוחֹו. ְְֹולא
.Ëאחר זה עליו סֹומכין ּכּלן - אחד זבח ׁשהביאּו ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻחמּׁשה

עֹולה קרּבנֹו והּניח ׁשּמת מי אחת. ּבבת ּכּלן ׁשּיסמכּו לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻזה,
נסכיו. ּומביא עליו וסֹומ מביאֹו יֹורׁשֹו הרי - ׁשלמים ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָאֹו

.Èעל סמיכֹות: מּׁשתי חּוץ הּצּבּור, ּבקרּבנֹות סמיכה ְְְְְְִִִִֵֵַַָָאין
הּסנהדרין מן ּוׁשלׁשה ּדבר. העלם ּפר ועל הּמׁשּתּלח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּׂשעיר
ּבּצּבּור ׁשאין רּבנּו, מׁשה מּפי הלכה זה ודבר עליו. ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָסֹומכין

סמיכֹות. ׁשּתי ְְִֵֶָאּלא
.‡Èחֹוזר - לעזרה חּוץ סמ ּבעזרה. אּלא סֹומכין ְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָאין

והכניס ּבחּוץ עֹומד הּקרּבן ּבעל היה ואם מּבפנים. ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָוסֹומ
ּכחֹו. ּבכל ׁשּיסמ והּוא ּכׁשרה. סמיכתֹו - וסמ לפנים ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹידֹו

.סמ - הּטמא סמ ואם טהֹור. אּלא סֹומ ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָואין
.·Èואם ׁשחיטה. לסמיכה ותכף ׁשֹוחטין. ׁשּסֹומכין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָּובּמקֹום

והּסמיכה ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשהה אֹו אחר ּבמקֹום ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשחט
מעּכבת. ואינּה ּכּפר, - סמ לא אם ,לפיכ היא. מצוה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשירי

ּכּפר. לא ּכאּלּו עליו מעלין כן ּפי על ְְֲִִִִֵֵַַַָָֹואף
.‚Èראׁש על ידיו ּבׁשּתי ּכחֹו ּבכל לסמ הּסֹומ ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹֹוצרי

על ולא הּצּואר על לא - העלה ראׁש על ׁשּנאמר: ְְֱֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֹהּבהמה,
הּבהמה. ּובין ידיו ּבין חֹוצץ דבר יהיה ולא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּצדדין.

.„Èמעמידֹו - קדׁשים קדׁש הּקרּבן היה אם ?סֹומ ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹוכיצד
למערב, ּופניו ּבמזרח עֹומד והּסֹומ למערב, ּופניו ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָּבצפֹון
עֹון חּטאת על ּומתוּדה קרניו, ׁשּתי ּבין ידיו ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּומּניח
עּׂשה עֹון מתוּדה העלה ועל אׁשם, עֹון אׁשם ועל ְְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָֹחּטאת,

לעּׂשה. ׁשּנּתק תעּׂשה לא ֲֲֲִֵֶֶַַַַֹועֹון
.ÂËּכ ועּׂשיתי ּפׁשעּתי עויתי חטאתי אֹומר: מתוּדה? ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּכיצד

ׁשלמים הּקרּבן היה ּכּפרתי. וזֹו לפני ּבתׁשּובה וחזרּתי ,ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָָָָוכ
ויראה ׁשחיטה. ּבמקֹום העזרה מן ׁשּירצה מקֹום ּבכל סֹומ -ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָ
ׁשבח. ּדברי אֹומר אבל הּׁשלמים, על מתוּדה ׁשאינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלי,

ה'תשע"א אלול ו' שני יום

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

אֹותן‡. מקריבין אין הּקרּבנֹות ׁשּנאמר:2ּכל ּבּיֹום, אּלא ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ממומר.1) או מגוי קרבן מקבלים ואם בשותפות, עולה או שלמים קרבן להביא הרוצים שנים דין יבואר שאין1)בו בו יתבאר
לשמה. הקרבנות עבודת שתהא ושצריך ביום, אלא קרבן במשנה.2)מביאים כ: מגילה

zepaxwd dyrn zekld - lel` 'e ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבּיֹום - קרּבניהם את להקריב יּׂשראל ּבני את צּותֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּביֹום
ּבּיֹום אּלא זבחים ׁשֹוחטין אין לפיכ ּבּלילה. ואין3ולא , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

הּׁשחיטה ּביֹום אּלא ּדמים הקריבֹו4זֹורקין ּביֹום ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָ
ׁשּׁשקעה וכיון ההקרבה. ּתהיה הּזביחה ּביֹום - זבחֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאת

הּדם. נפסל ְִַַַַָָהחּמה
מּתיריו·. ׁשּקרבּו אֹותֹו5ּכל מעלין - ּכל6ּבּיֹום הּמזּבח על ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

מקטירין7הּלילה - ּבּיֹום ּדמם ׁשּנזרק זבחים ּכיצד? . ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
איברי וכן הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבּלילה ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָאמּוריהן
הּׁשחר עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבּלילה אֹותן מקטירין .8העֹולֹות ְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָ

הּפׁשיעה מן להרחיק מקטירין9ּוכדי ׁשאין חכמים, אמרּו , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
הּלילה10האמּורין חצֹות עד אּלא העֹולה .11ואיברי ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ

אין‚. - ּבּלילה ואיברים אמּורין להקטיר ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻאף
ּבּיֹום. הּכל להקטיר מׁשּתּדלין אּלא לדעת, אֹותן ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹמאחרין
אף ואיברים, אמּורין הקטר ׁשהרי ּבׁשעתּה. מצוה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָחביבה

ואין ּבזמּנן, הּׁשּבת את ּדֹוחין ּבּלילה, ׁשּכׁשרים ּפי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָעל
ׁשּבת. למֹוצאי אֹותן ְְֲִֵַַָָָמאחרין

ּבּיֹום„. אּלא קרב ׁשאינֹו ּדבר הּקמץ12ּכל ּכגֹון והּלבֹונה13, ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
הּנּׂשרפֹות14והּקטרת מבֹוא15ּומנחֹות עם להקריבן מּתר - ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻ
ּכאיברי16הּׁשמׁש הּלילה ּכל והֹולכין מתאּכלין והם , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

.17עֹולה ָ
הּזבח‰. עם הּבאים ּבּיֹום;18הּנסכים אּלא קרבין אין - ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

מה לׁשלמים: נסכים מּקיׁש - ּולׁשלמיכם ּולנסּכיכם ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:
ּבפני הּבאים הּנסכים אבל ּבּיֹום. נסכים אף ּבּיֹום, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָּׁשלמים

מתקּדׁשין19עצמן ּבּלילה20- ּוקרבין לפיכ21ּבּלילה אם22. , ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָ
ּומקריבן מקּדיׁשן - עצמן ּבפני הּבאין נסכים לֹו ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָנזּדּמנּו

העֹולֹות23ּבּלילה ּכאיברי ּבהן, ּפֹוסלת הּׁשחר ועלֹות .24. ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
.Âולׁשחיטה לסמיכה ּכׁשר הּיֹום להקטר26ולמליקה25ּכל ,27 ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָ

ולתנּופה29ּולהּזיה28להּגׁשה ּולקרּבן31ולקמיצה30, ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָ
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ללמוד3) אין כי כתבו, לקמיצה המתחיל דיבור שם ובתוספות זבחכם", "ביום ו) יט, (ויקרא שנאמר ממה זאת למדו שם במגילה
בזר. כשרה היא שהרי עבודה, אינה ושחיטה הקרבנות בעבודת מדבר זה פסוק כי צוותו", "ביום מהפסוק ביום4)שחיטה ולא

הזביחה. ביום רק אלא הדם.5)המחרת אבריו.6)זריקת או אימוריו (=הקומץ,7)כלומר, ביום מתיריו קרב שלא כל אבל
הערביים בין של תמיד אחר שוחטין שאין פי על ו"אף שם). (תוספתא הלילה כל אותו מעלין אין הנשרפות) והמנחות הלבונה

וכו'". והאימורין העולות איברי מקטירין כל8)וכו' המזבח על מוקדה על העולה היא העולה, תורת "זאת ב) ו, (שם שנאמר
בו". תוקד המזבח ואש הבקר עד השחר".9)הלילה עלות אחר דבר מהם עושה ונמצא השעה את עליו תדחק "שלא

ואברים".10) חלבים "הקטר שם: השחר,11)במשנה עמוד שיעלה עד מצוותן חצות עד חכמים שאמרו מה "כל שם: משנה
אמרו למה כן אם השחר, עמוד שיעלה עד מצוותן ואברים חלבים הקטר השחר, עמוד שיעלה עד מצוותן אחד ליום הנאכלין וכל
הם ואברים חלבים הקטר גם כי שם) המשניות בפירוש וכן (כאן רבינו ודעת העבירה", מן אדם להרחיק כדי חצות עד חכמים
שכהנים לפי חצות, עד חכמים אמרו לא ואברים חלבים הקטר על כי כתב שם רש"י אבל חצות, עד חכמים שאמרו מה בכלל

במקדש. שבות ואין הם, ביום.12)זריזים מתיריו קרבו על13)שלא הקריבות מהמנחות גדול חלק כי הקומץ, הקטרת כלומר,
לכהנים. נאכל והשאר המזבח, גבי על כולו הקומץ ומקטיר נקמצות, המזבח, הפנימי.14)גבי המזבח על הקטורת הקטרת כלומר,

כליל15) נשרפות נדבה) מנחת או חוטא מנחת שהביא וכהן וחביתין חינוך (=מנחת כהנים זכרי מנחות כי שם י"ב פרק להלן ראה
נקמצות. ואינן המזבח, גבי נקלטים16)על והם השקיעה, לפני ברובו האש שתצית שהות אין כי "אף השקיעה קודם מועט זמן

המזבח". גבי ונשארים17)על השקיעה קודם שמקריבן אלו את ריבה העולה", תורת "זאת א) ו, (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו
ג הלכה סוף ומוספין תמידין מהלכות א פרק להלן למלך במשנה וראה העולה. אברי כמו הלילה הייתהכל הקמיצה אם רק כי ,

לאחר המזבח על לשורפם אין הנשרפות במנחות כן וכמו התמיד, לאחר הקומץ את להקטיר אפשר הערביים, בין של תמיד לפני
התמיד. אחר לעשותם אסור התמיד, לפני בכלי נתקדשו או נקמצו לא אם אבל התמיד, לפני בכלי נתקדשו אם אלא התמיד,

הזבח.18) עם ימים.19)שהביאם עשרה לאחר ונסכיו היום קרבנו להביא אדם יכול שהרי הזבח, עם הקדישם על20)שלא
שרת. בכלי נתינתם ממה21)ידי נתרבו הזבח עם הבאים נסכים שדווקא בלילה, להקריב יכול הזבח, בשחיטת קדשו דלא שכיוון

ביום הקרב כל הכלל "זה יד. בתמורה אמרו שכן בלילה, גם מתקדשין בלילה, שקריבין ומכיוון ולשלמיכם", "לנסכיכם שכתוב
בין ביום בין קדוש עצמם) בפני הבאים (=נסכים בלילה הקרב וכל ביום, אלא קדוש אינו זה) בכלל הזבח עם הבאים (=נסכים

בלילה.22)בלילה. וקריבים בלילה מתקדשים עצמם בפני הבאים שנסכים כיוון בלילה23)כלומר, לכתחילה מקדישן כלומר,
שם: בתמורה הדברים ומקור להחמיצנה. אין המצוה, לו שנזדמנה שמיד מצוה, זריזות משום והכל משנה) (כסף מיד ומקריבן
ומקריבן". בלילה מקדישן בלילה נסכים נזדמנו בלילה, אפילו קריבין עצמן בפני הבאים נסכים דאמרת השתא פפא רב "אמר

הקריבן.24) ולא שהקדישן כאברין" בהן פוסלת השחר ועלות אהבה בר אדא רב "אמר שם: זאת25)בתמורה למדו שם בגמרא
סמיכה אף ביום שחיטה מה ושחט", "וסמך יג) ג, (שם ונאמר לילה, לאפוקי זבחכם", "ביום ו) יט, (ויקרא בשחיטה שנאמר ממה

-26)ביום. ישראל" בני את צוותו "ביום לח) ז, (שם שנאמר ממה שם בגמרא כן נלמדו טו), א, ויקרא (ראה העוף מליקת
לילה. צוותו".27)לאפוקי "ביום (שם) שכתוב ממה שם נלמד זה וגם הקומץ, לגבי28)הקטרת הקריבות המנחות "כל כי

שנאמר לתנופה הגשה שהוקשה ממה שם בגמרא ונלמד מערבית", דרומית קרן של חודה כנגד במערב הגשה טעונות המזבח
ביום. הגשה אף ביום תנופה מה והקריב", והניף (=הגשה) הקנאות מנחת את האשה מיד הכהן ולקח כה) ה, זריקת29)(במדבר

צוותו". "ביום שם) (ויקרא שכתוב ממה שם בגמרא נלמד זה וגם הפנימיות. וחטאות הנשרפים פרים דם והזיית הקרבנות דם
שכתוב30) ממה שם בגמרא ונלמד לכהן. שנותנה לפני השלמים של החזה את כן וכמו הסוטה, ומנחת התנופה עומר את שמניף

לילה. לאפוקי העומר", את הניפכם "ביום יב) כג, צוותו".31)(שם "ביום שכתוב ממה שם נלמד זה וגם המנחה, קמיצת
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ּבּיֹום - קרּבניהם את להקריב יּׂשראל ּבני את צּותֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּביֹום
ּבּיֹום אּלא זבחים ׁשֹוחטין אין לפיכ ּבּלילה. ואין3ולא , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

הּׁשחיטה ּביֹום אּלא ּדמים הקריבֹו4זֹורקין ּביֹום ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָ
ׁשּׁשקעה וכיון ההקרבה. ּתהיה הּזביחה ּביֹום - זבחֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאת

הּדם. נפסל ְִַַַַָָהחּמה
מּתיריו·. ׁשּקרבּו אֹותֹו5ּכל מעלין - ּכל6ּבּיֹום הּמזּבח על ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

מקטירין7הּלילה - ּבּיֹום ּדמם ׁשּנזרק זבחים ּכיצד? . ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
איברי וכן הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבּלילה ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָאמּוריהן
הּׁשחר עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבּלילה אֹותן מקטירין .8העֹולֹות ְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָ

הּפׁשיעה מן להרחיק מקטירין9ּוכדי ׁשאין חכמים, אמרּו , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
הּלילה10האמּורין חצֹות עד אּלא העֹולה .11ואיברי ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ

אין‚. - ּבּלילה ואיברים אמּורין להקטיר ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻאף
ּבּיֹום. הּכל להקטיר מׁשּתּדלין אּלא לדעת, אֹותן ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹמאחרין
אף ואיברים, אמּורין הקטר ׁשהרי ּבׁשעתּה. מצוה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָחביבה

ואין ּבזמּנן, הּׁשּבת את ּדֹוחין ּבּלילה, ׁשּכׁשרים ּפי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָעל
ׁשּבת. למֹוצאי אֹותן ְְֲִֵַַָָָמאחרין

ּבּיֹום„. אּלא קרב ׁשאינֹו ּדבר הּקמץ12ּכל ּכגֹון והּלבֹונה13, ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
הּנּׂשרפֹות14והּקטרת מבֹוא15ּומנחֹות עם להקריבן מּתר - ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻ
ּכאיברי16הּׁשמׁש הּלילה ּכל והֹולכין מתאּכלין והם , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

.17עֹולה ָ
הּזבח‰. עם הּבאים ּבּיֹום;18הּנסכים אּלא קרבין אין - ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

מה לׁשלמים: נסכים מּקיׁש - ּולׁשלמיכם ּולנסּכיכם ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:
ּבפני הּבאים הּנסכים אבל ּבּיֹום. נסכים אף ּבּיֹום, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָּׁשלמים

מתקּדׁשין19עצמן ּבּלילה20- ּוקרבין לפיכ21ּבּלילה אם22. , ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָ
ּומקריבן מקּדיׁשן - עצמן ּבפני הּבאין נסכים לֹו ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָנזּדּמנּו

העֹולֹות23ּבּלילה ּכאיברי ּבהן, ּפֹוסלת הּׁשחר ועלֹות .24. ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
.Âולׁשחיטה לסמיכה ּכׁשר הּיֹום להקטר26ולמליקה25ּכל ,27 ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָ

ולתנּופה29ּולהּזיה28להּגׁשה ּולקרּבן31ולקמיצה30, ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָ
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ללמוד3) אין כי כתבו, לקמיצה המתחיל דיבור שם ובתוספות זבחכם", "ביום ו) יט, (ויקרא שנאמר ממה זאת למדו שם במגילה
בזר. כשרה היא שהרי עבודה, אינה ושחיטה הקרבנות בעבודת מדבר זה פסוק כי צוותו", "ביום מהפסוק ביום4)שחיטה ולא

הזביחה. ביום רק אלא הדם.5)המחרת אבריו.6)זריקת או אימוריו (=הקומץ,7)כלומר, ביום מתיריו קרב שלא כל אבל
הערביים בין של תמיד אחר שוחטין שאין פי על ו"אף שם). (תוספתא הלילה כל אותו מעלין אין הנשרפות) והמנחות הלבונה

וכו'". והאימורין העולות איברי מקטירין כל8)וכו' המזבח על מוקדה על העולה היא העולה, תורת "זאת ב) ו, (שם שנאמר
בו". תוקד המזבח ואש הבקר עד השחר".9)הלילה עלות אחר דבר מהם עושה ונמצא השעה את עליו תדחק "שלא

ואברים".10) חלבים "הקטר שם: השחר,11)במשנה עמוד שיעלה עד מצוותן חצות עד חכמים שאמרו מה "כל שם: משנה
אמרו למה כן אם השחר, עמוד שיעלה עד מצוותן ואברים חלבים הקטר השחר, עמוד שיעלה עד מצוותן אחד ליום הנאכלין וכל
הם ואברים חלבים הקטר גם כי שם) המשניות בפירוש וכן (כאן רבינו ודעת העבירה", מן אדם להרחיק כדי חצות עד חכמים
שכהנים לפי חצות, עד חכמים אמרו לא ואברים חלבים הקטר על כי כתב שם רש"י אבל חצות, עד חכמים שאמרו מה בכלל

במקדש. שבות ואין הם, ביום.12)זריזים מתיריו קרבו על13)שלא הקריבות מהמנחות גדול חלק כי הקומץ, הקטרת כלומר,
לכהנים. נאכל והשאר המזבח, גבי על כולו הקומץ ומקטיר נקמצות, המזבח, הפנימי.14)גבי המזבח על הקטורת הקטרת כלומר,

כליל15) נשרפות נדבה) מנחת או חוטא מנחת שהביא וכהן וחביתין חינוך (=מנחת כהנים זכרי מנחות כי שם י"ב פרק להלן ראה
נקמצות. ואינן המזבח, גבי נקלטים16)על והם השקיעה, לפני ברובו האש שתצית שהות אין כי "אף השקיעה קודם מועט זמן

המזבח". גבי ונשארים17)על השקיעה קודם שמקריבן אלו את ריבה העולה", תורת "זאת א) ו, (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו
ג הלכה סוף ומוספין תמידין מהלכות א פרק להלן למלך במשנה וראה העולה. אברי כמו הלילה הייתהכל הקמיצה אם רק כי ,

לאחר המזבח על לשורפם אין הנשרפות במנחות כן וכמו התמיד, לאחר הקומץ את להקטיר אפשר הערביים, בין של תמיד לפני
התמיד. אחר לעשותם אסור התמיד, לפני בכלי נתקדשו או נקמצו לא אם אבל התמיד, לפני בכלי נתקדשו אם אלא התמיד,

הזבח.18) עם ימים.19)שהביאם עשרה לאחר ונסכיו היום קרבנו להביא אדם יכול שהרי הזבח, עם הקדישם על20)שלא
שרת. בכלי נתינתם ממה21)ידי נתרבו הזבח עם הבאים נסכים שדווקא בלילה, להקריב יכול הזבח, בשחיטת קדשו דלא שכיוון

ביום הקרב כל הכלל "זה יד. בתמורה אמרו שכן בלילה, גם מתקדשין בלילה, שקריבין ומכיוון ולשלמיכם", "לנסכיכם שכתוב
בין ביום בין קדוש עצמם) בפני הבאים (=נסכים בלילה הקרב וכל ביום, אלא קדוש אינו זה) בכלל הזבח עם הבאים (=נסכים

בלילה.22)בלילה. וקריבים בלילה מתקדשים עצמם בפני הבאים שנסכים כיוון בלילה23)כלומר, לכתחילה מקדישן כלומר,
שם: בתמורה הדברים ומקור להחמיצנה. אין המצוה, לו שנזדמנה שמיד מצוה, זריזות משום והכל משנה) (כסף מיד ומקריבן
ומקריבן". בלילה מקדישן בלילה נסכים נזדמנו בלילה, אפילו קריבין עצמן בפני הבאים נסכים דאמרת השתא פפא רב "אמר

הקריבן.24) ולא שהקדישן כאברין" בהן פוסלת השחר ועלות אהבה בר אדא רב "אמר שם: זאת25)בתמורה למדו שם בגמרא
סמיכה אף ביום שחיטה מה ושחט", "וסמך יג) ג, (שם ונאמר לילה, לאפוקי זבחכם", "ביום ו) יט, (ויקרא בשחיטה שנאמר ממה

-26)ביום. ישראל" בני את צוותו "ביום לח) ז, (שם שנאמר ממה שם בגמרא כן נלמדו טו), א, ויקרא (ראה העוף מליקת
לילה. צוותו".27)לאפוקי "ביום (שם) שכתוב ממה שם נלמד זה וגם הקומץ, לגבי28)הקטרת הקריבות המנחות "כל כי

שנאמר לתנופה הגשה שהוקשה ממה שם בגמרא ונלמד מערבית", דרומית קרן של חודה כנגד במערב הגשה טעונות המזבח
ביום. הגשה אף ביום תנופה מה והקריב", והניף (=הגשה) הקנאות מנחת את האשה מיד הכהן ולקח כה) ה, זריקת29)(במדבר

צוותו". "ביום שם) (ויקרא שכתוב ממה שם בגמרא נלמד זה וגם הפנימיות. וחטאות הנשרפים פרים דם והזיית הקרבנות דם
שכתוב30) ממה שם בגמרא ונלמד לכהן. שנותנה לפני השלמים של החזה את כן וכמו הסוטה, ומנחת התנופה עומר את שמניף

לילה. לאפוקי העומר", את הניפכם "ביום יב) כג, צוותו".31)(שם "ביום שכתוב ממה שם נלמד זה וגם המנחה, קמיצת
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ואיברים32הּמּוספין אמּורין להקטיר ּכׁשר הּלילה וכל זה33. . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשּמצותֹו ודבר הּיֹום, ּכל ּכׁשר - ּבּיֹום ׁשּמצותֹו ּדבר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּכלל:
מקּדימין זריזין כן, ּפי על ואף הּלילה. ּכל ּכׁשר - ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָּבּלילה

ְְִלמצֹות.
.Êמּכלי ּבסּכין אּלא לכּתחּלה אֹותן ׁשֹוחטין אין הּזבחים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכל

אפּלּו34ׁשרת החּלין, ּבֹו ׁשּׁשֹוחטין ּדבר ּבכל ׁשחט ואם ; ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֻ
קנה ׁשל ּכׁשרין35ּבקרּומית -36. ְְִִִֵֶֶָ

.Áהּזיה מּכדי ּפחֹות מּדמם ׁשּקּבל הּזבחים לא37וכל - ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
הּדם ּכל לקּבל להתּכּון וצרי הּדם. הּוא38נתקּדׁש ּכיצד . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

הּסימנים אֹוחז לתֹו39עֹוּׂשה? הּורידין עם ּומֹוציאן ּבידֹו ְְְִִִִִִֵֶַַָָָ
ּכּלֹו40הּמזרק הּדם ׁשּיתקּבל ּכדי ׁשנים, רב אֹו ׁשנים וׁשֹוחט , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֻ

מעליה הּדם ירד ׁשּלא ּכדי למעלה, הּסּכין ּומגּביּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּבּכלי.
הּצּואר מן הּמזרק41אּלא ּבּׂשפת מקּנחֹו - ׁשּבסּכין ודם .42. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָ

.Ëּכּכלי הּוא הרי הּכלי הּדם43אויר מקּבל היה ונפחתּו44. ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָ
הּמזרק לאויר הּדם ׁשּיּגיע קדם הּמזרק -45ׁשּולי הּנפחת ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

אינֹו - לנּוח סֹופֹו ׁשאין ׁשהאויר הּדם; נתקּדׁש ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלא
.46ּכמּנח ְָֻ

.Èהּזבח לׁשם מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה העֹובד צרי הּזבחים 47ּכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבעליו ּובׁשעת48ּולׁשם הּדם, קּבלת ּובׁשעת זביחה, ּבׁשעת ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָ

ּובּׂשר ׁשּנאמר: הּמזּבח; על זריקתֹו ּובׁשעת הּדם, ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָהֹולכת
ארּבע ׁשאר עם זביחה ׁשּתהיה - ׁשלמיו ּתֹודת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָזבח

ׁשלמיו49העבֹודֹות הּקרּבנֹות50לׁשם ׁשאר וכן ׁשחט51. ואם . ְְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָ
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לילה.32) לאפוקי ביומו", יום "דבר לז) (שם, שנאמר ממה שם על33)נלמד העולה היא העולה תורת "זאת ב) ו, (שם שנאמר
כא.). (שם בו" תוקד המזבח ואש הבקר עד הלילה כל המזבח על על34)מוקדה אף דם אדם, דהווה "מידי אמרו יד: בסוטה

ג. בחולין ואילו שרת". בכלי מקדשת "סכין עו: במנחות אמרו וכן שרת. כלי שסכין הרי בהמה", בצוואר סכין דקדישתיה גב
ובדיעבד שרת כלי צריך שלכתחילה רבינו הוציא מזה עץ, של שרת כלי עושים אין והרי קנה, של בקרומית קדשים לשחוט הכשירו

צריך. אותה".35)אינו כשמתקנין המחצלת מן שמשתייר מה "פירש קרם ערך ובערוך טו:), חולין (רש"י קנה" של "צלע
בקמיצ36) "חומר שם: מנחות אפילותוספתא ושחיטה בכלי קמיצה בשחיטה, כן שאין מה שרת, וכלי כהן טעון שהקמיצה ה

קנה". של הזייה37)בקרומית כדי אפילו בו קיבל אם אבל ביחד, וערבן שני בכלי אחת הזייה מכדי ופחות אחד, בכלי אחת,
מנחות התוספות לדעת אבל כדינו. וקרבן קרבן בכל הזיות וכמה כמה הקרבנות על להזות צריך כי אף הדם, קידש בלבד אחת

הזיותיו. לכל שצריך מה וקרבן קרבן בכל דם שיקבל צריך כי שם, ורש"י ואם, המתחיל דיבור קיבל38)שם אם כי אף כלומר,
רב "אמר כה. בזבחים והוא הדם. כל לקבל להתכוון צריך לכתחילה אבל בדיעבד, אלא זה אין קידש, - אחת הזייה כדי רק דם
לשיריים עניין אינו אם וכו', ישפך" הפר דם כל "ואת ז) ד, (שם שנאמר פר, של דמו כל את שיקבל צריך השוחט רב אמר יהודה

לקבלה". עניין תניהו והוושט.39)וכו' בר40)הקנה ירמיה רב אמר חסדא רב "אמר שם: בזבחים המזרק. אוויר על כלומר,
כלי, תוך של אווירו על אלא אפשר, לא דהא דווקא לאו תוך האי רש"י ומפרש הכלי", לתוך וורידין שיתן צריך השוחט אבא:
שעדיין אף הכלי, לתוך נוזל הדם שיהא צריך שחיטה שמתחילת "ודעתו ככלי", הוא הרי הכלי "אוויר ההלכה בסוף להלן וראה
ובבא ואי המתחיל דיבור קי. זבחים שחיטה, היתר המתחיל דיבור ה. (מעילה התוספות בעלי רבותינו דעת וכן השחיטה, גמר לא

העומד). כל המתחיל דיבור עו: שנאמר41)קמא למעלה, סכין שיגביה צריך השוחט שמואל: אמר יהודה רב "אמר כה. בזבחים
(=סכין). אחר ודבר הפר מדם ולא הפר", מדם וכו' "ולקח ה) במזרק"42)(שם, דם ייכנס שלא מאחוריו המזרק בשפת "פירוש

כלומר, זהב", "כפורי י) א, (עזרא כדכתיב מזרק בשפת אביי אמר ליה, מקנח במאי סכין "ודם שם: בזבחים והוא משנה). (כסף
קינוח. שם על זהב כפורי בשם נקראים מקבל43)שמזרקין שהוא בעת ממש הכלי לתוך הוורידין את שיכניס צורך אין כלומר,

ואם הכלי. של התוך נגד הכלי, מן למעלה הוורידין מחזיק הוא אלא אפשרי), בלתי זה דבר (כי נפחתוהדם (=כשלא לנוח סופו
כה: בזבחים ונפשטה איבעיא זה ודבר הכלי, מן למעלה באוויר כשהם עוד הדם נתקדש מן44)שוליו) (=למעלה הכלי באוויר

הכלי). תוך נגד נפחתו45)הכלי, כן אחרי ורק הדפנות, אוויר לתוך הדם הגיע אם אבל המזרק, דופני בתוך שהוא לאוויר כלומר,
הדם. נתקדש - המזרק לתחתית הדם הגיע שלא אף ונפחתו46)שוליו, מקבל היה יוחנן מרבי אסי רבי מיניה "בעי שם: בזבחים

לומר תמצי "אם שם: ואמרינן דמי", כמונח לא או דמי כמונח לנוח סופו שאין אוויר מהו? לאוויר דם הגיע שלא עד וזרק שוליו
ראה לומר" תמצי כ"אם מקום בכל שפוסק רבינו דעת וידועה מאי"? לנוח שסופו אוויר דמי, כמונח לאו לנוח סופו שאין אוויר

משנה. וכו'.47)לחם שלמים לשם שלמים עולה, לשם שמעון48)עולה לשם שמעון של קרבן ראובן, לשם ראובן של קרבן
והחטאת". הפסח מן חוץ חובה לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים לשמן שלא שנזבחו הזבחים "כל במשנה: ב, בזבחים וכו'.

משנה). (כסף בעלים בשינוי בין קדש בשינוי בין היינו לשמן", דש"שלא ב: (שם בגמרא שאר49)ומשמע עם השחיטה כלומר,
עבודות. ארבע ביחד שהן הדם, וזריקת הדם הולכת הדם, קבלת העבודות: לשם50)ג' שחיטה שצריך למדו ד.) (שם בגמרא

שלמיו" תודת זבח "ובשר שנאמר וממה שלמים. לשם זביחה שתהא קרבנו", שלמים זבח "ואם א) ד, (ויקרא שנאמר ממה הזבח
שלמים לשם שתהא שצריך הדם וקבלת בעלים. לשם השחיטה שתהא שצריך בעלים, לשינוי עניין" "תנהו עניין" אינו ב"אם למדו

(ב הנזיר באיל שנאמר וממה שלמים, לשם הדם קבלת שתהא השלמים" דם את "המקריב לג) ז, (שם שנאמר ממה (שם) מדברלמדו
בעלים לשינוי עניין תנהו קדש לשינוי עניין אינו ואם שלמים, לשם עשייתו שתהא למדו שלמים" זבח יעשה האיל "ואת יז) ו,
א, (ויקרא שנאמר ממה (שם.) למדו הזבח לשם שתהא הדם והולכת בעלים. לשם שתהיינה הדם והולכת הדם קבלת (שם:) למדו
ממה שם למדו הזבח לשם שתהא שצריך וזריקה זבח. לשם שתהא שצריך הולכה זו המזבחה" [וגו'] הכל את [וגו'] "והקריב יג)
ד) (שם, שנאמר ממה (שם:) למדו בעלים לשם וזריקה שלמים, לשם זריקה שתהא השלמים" דם את "הזורק יד) ז, (שם שנאמר

חברו. על ולא עליו עליו" לכפר לו ולחטאת51)"ונרצה ולמנחה לעולה התורה זאת לז) ז, (שם קרא "אמר ד:) (שם בגמרא
בין כל אף לשמה, בעינן בעלים שינוי בין קדש שינוי בין שלמים מה לשלמים, הכתוב הקישן השלמים, ולזבח ולמילואים ולאשם

לשמה". בעינן בעלים שינוי בין קדש שינוי

zepaxwd dyrn zekld - lel` 'e ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עבֹודֹות ׁשאר ּכלל52ועבד חׁשב ולא ּבעֹולה53סתם ְְְְְְֲַַָָָָָָֹ
לּבעלים ועלּו ּכׁשרים, הן הרי - .54ּובׁשלמים ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָ

.‡Èמחׁשבּתֹו ׁשּתהיה ׁשחיטת55וצרי 57העֹולה56ּבׁשעת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ
וׁשהּזבח הּזֹובח, ּולׁשם הּזבח, לׁשם דברים: ׁשּׁשה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלׁשם

לאּׁשים וׁשּיקטירֹו הּוא, ּברּו לריח58להּׁשם וׁשהקטרתֹו , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
וׁש59ּבלבד הּׁשם, לפני רּוח נחת זה סתם60ריח ׁשחט ואם . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
ּכׁשר ׁשּתהיה61- צרי ואׁשם חּטאת והּׁשֹוחט ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

עליו. ׁשּבא החטא אֹותֹו לׁשם ְְְֲֵֵֶַַַָָָמחׁשבּתֹו

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ּומּקּבלת‡. ּבזרים, ּכׁשרה הּקדׁשים ׁשּׁשחיטת ּבארנּו ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכבר
ּבכלי ּדמן קּבּול - הּזבחים וכל ּכהּנה. מצות ואיל ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֻהּדם
אינֹו ּדמן קּבּול ּומקֹום ׁשחיטתן מקֹום אבל ּכהן; ּביד ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָֹׁשרת

ּבכּלן. ְֶָָֻׁשוה
מקּבלין·. ואין אֹותן ׁשֹוחטין אין - קדׁשים קדׁשי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָּכיצד?

גבּולֹותיו ׁשּבארנּו הּמקֹום ּבכל הּמזּבח, ּבצפֹון אּלא ּדמן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאת
ּבכל ּדמן וקּבּול ׁשחיטתן - קּלים וקדׁשים זה. ספר ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבתחּלת

העזרה. מן ֲִָָָָמקֹום
ׁשהרי‚. ּבּצפֹון? אּלא קדׁשים קדׁשי ׁשֹוחטין ׁשאין ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומּנין

ּובחּטאת צפנה, הּמזּבח יר על אתֹו וׁשחט ּבעֹולה: ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹנאמר
החּטאת; ּתּׁשחט העלה ּתּׁשחט אׁשר ּבמקֹום אֹומר: ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּוא
נקראת העֹולה ּכ קדׁשים, קדׁש נקראת ׁשהחּטאת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּוכׁשם
את יׁשחטּו אׁשר ּבמקֹום אֹומר: הּוא ּובאׁשם קדׁשים. ְְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָֹקדׁש
לחּטאת, הּקׁשּו צּבּור וׁשלמי האׁשם. את יׁשחטּו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֻהעלה
ּבני כבּׂשים ּוׁשני לחּטאת אחד עּזים ּׂשעיר ועּׂשיתם ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
ּכחּטאת, קדׁשים קדׁשי הן לפיכ ׁשלמים; לזבח ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשנה
מקֹום הּוא ׁשחיטה ּומקֹום ׁשחיטתּה. ּבמקֹום ְְְְְְְִִִִִָָָָונׁשחטין

ַַָָהּקּבלה.
אחֹורי„. אפּלּו העזרה, ּבכל קּלים קדׁשים ׁשּׁשֹוחטים ְֲֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָּומּנין

- מֹועד אהל ּפתח ּוׁשחטֹו ּבׁשלמים: נאמר ׁשהרי ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹההיכל?
הּדין והּוא רּוח. להם יחד לא ׁשהרי הרּוחֹות, ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלהכׁשיר
אבל ּכׁשרים. - ּבהיכל ׁשחטם ואם קּלים. הּקדׁשים ְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַָָָָָָלׁשאר

ראּויֹות הּגּגֹות ׁשאין ּפסּולין; - היכל ׁשל ּבגּגֹו ׁשחטן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָאם
העזרה. ּבקרקע אּלא ּכלל, ְְְְֲִִֶַַָָָָָָלׁשחיטה

ּפסּולין;‰. - ההיכל דלתֹות ׁשּיּפתחּו קדם ׁשּׁשחטן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשלמים
היּו אפּלּו ׁשּפתּוח. ּבזמן - מֹועד אהל ּפתח ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
אינּה ׁשעליו הּפרכת אבל ּכנעּול. זה הרי - מּוגפֹות ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹדלתֹותיו

ֶֶּפֹוסלת.
.Â,צּבּור ׁשל ּבין יחיד ׁשל ּבין והּׁשלמים, והאׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹולה

הּוא וכיצד לעֹולם. ׁשוה הּמזּבח ּגּבי על ׁשלׁשּתן ּדם ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָזריקת
ּבּמזרק מּמּנּו וזֹורק ּבּמזרק, הּדם הּכהן ּכׁשּלֹוקח ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹעֹוּׂשה?
הּמזּבח מחצי ּבאלכסֹון הּמזּבח זוּיֹות ׁשּתי על זריקֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָׁשּתי
ּדרֹומית. מערבית קרן ועל צפֹונית מזרחית קרן על ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּולמּטה:
על מּקיף הּדם ׁשּיהיה הּקרן על הּדם ּכׁשּיזרק ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּומתּכּון
על מּתנֹות ׁשּתי ׁשל הּדם ׁשּיּמצא ּכדי ּג"ם, ּכמין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּזוּיֹות
'סביב'. ּובׁשלמים ּבעֹולה ׁשּנאמר לפי הּמזּבח. ּכתלי ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָארּבעה
הּדרֹומי. היסֹוד על נׁשּפכין הּדם ּוׁשירי לאׁשם. הּדין ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָוהּוא

.Êארּבע על מּתנֹות ארּבע טעּון ּדמן - הּנאכלֹות ְְֱֶַַַַַַַַַָָָָָָהחּטאֹות
ׁשּנאמר לפי ּולמעלה, מזּבח מחצי החיצֹון הּמזּבח ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָקרנֹות
הּכהן ּכׁשּלֹוקח עֹוּׂשה? הּוא וכיצד הּמזּבח. קרנת על ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹּבּה:
הימנית אצּבעֹו וטֹובל הּמזּבח, אצל מֹוליכֹו ּבּמזרק, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּדם
ּובּגּודל מּכאן הּגדֹולה ּבאצּבעֹו וסֹומ ּבּדם, לּגּודל ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָהּסמּוכה

וי ּומחּטא הּדםמּכאן ּכל ׁשּיכלה עד קרן ׁשל חּדּה ּכנגד ֹורד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
סמּו נתן ואם וקרן. קרן ּבכל עֹוּׂשה הּוא וכן ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּבאצּבעֹו.

ּכּפר. - מּכאן אֹו מּכאן אחת ּכאּמה ְִִִֵֶֶַַַַָָָלּקרן
.Áהּנתינה ּוכׁשּגֹומר וקרן. קרן ּכל על אצּבעֹו לטּבל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוצרי

טֹובל ּכ ואחר הּמזרק, ּבּׂשפת אצּבעֹו מקּנח - הּקרן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָעל
על מהן לּתן ּפסּולין ׁשּבאצּבעֹו הּדם ׁשּׁשירי ׁשנּיה; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּפעם

אחרת. ֶֶֶֶַקרן
.Ëאּלא ּבאצּבעֹו ּדם הּזית ׁשּטעּון קרּבן הּקרּבנֹות ּבכל ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָאין

ׁשּיהיה וצרי ּבּדם. אצּבעֹו וטבל ּבּה: ׁשּנאמר ּבלבד, ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָחּטאת
מּדם. אצּבעֹו ׁשּיסּפג לא טבילה, ּכדי ּדם ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשם

.Èּומהּל לימינֹו ּופֹונה ּבּכבׁש עֹולה מתחיל? הּוא ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַּומּנין
ּכ ואחר ּתחּלה, מזרחית ּדרֹומית ּבקרן ונֹותן הּסֹובב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וזריקתו.52) הולכתו הדם, לשמן.53)קבלת שלא ולא לשמן כשרים54)לא לשמן שלא שנזבחו הזבחים "כל במשנה: ב. שם
לבעלים נמי עלו סתמא הא לשמן דשלא "טעמא אמרו (שם:) ובגמרא והחטאת", הפסח מן חוץ חובה לשם לבעלים עלו שלא אלא
כוונת כי ויתכן ושלמים. בעולה רק זאת כותב ורבינו בסתם, כשעבד חובה, לשם לבעלים עלו הזבחים שבכל הרי חובה". לשם
עשה אם זאת ובכל ועולה, בשלמים נאמר זבח לשם שצריך הדבר שעיקר אף הדברים ופירוש ושלמים. בעולה שאפילו לומר רבינו

משנה). (לחם קרבנות לשאר וחומר וקל חובה. לשם לבעלים ועלו כשר, העובד.55)סתם ולא56)של שחיטה בשעת דווקא
ההקטרה. דווקא.57)בשעת שעולה נראה רבינו מדברי אבל לשלמים. הדין הוא עולה) המתחיל דיבור שם (זבחים רש"י לדעת

בשלמים נאמרו לא ולניחוח לריח אבל לאישים. ושיקטירו להשם, זובח, לשם זבח, לשם דברים: ארבעה אלא אין בשלמים ואילו
גֿט. ג, ויקרא ראה לשם, בהקרבה המדברים שיקטירו58)בפסוקים שיחשוב לאכילה.כלומר, צלי לעשותו ולא האש, על אותו

ריח.59) בהם אין שוב אז כי המערכה, על אותן יעלה כך ואחר למערכה מחוץ אברים יצלה לשונו:60)ושלא וזה בגמרא שם
העולם. והיה שאמר מי לשם לה', רוח הנחת לשם ואם61)ניחוח, שלמעלה, מה כל על מוסב זה כי נראה הדברים מפשטות

פסולי מהלכות י"ב בפרק הרי כי ייתכן, לא וזה כשרה. שחיטתו אין - הנ"ל הדברים מששת אחד בכל הפכית בכוונה שחט אם כן
הדברים ארבעת יתר שבכל הרי זובח, לשם ושלא זבח לשם שלא שחט אם אלא מחשבה בפסול רבינו מנה לא א) (הלכה המוקדשין

משנה. לחם ועיין להיפך, חשב אם פגם שום הדם1)אין וקבלת השחיטה מקום ואם כהונה, מצות ואילך שמקבלה בו יבאר
הזבחים. בכל שוה
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עבֹודֹות ׁשאר ּכלל52ועבד חׁשב ולא ּבעֹולה53סתם ְְְְְְֲַַָָָָָָֹ
לּבעלים ועלּו ּכׁשרים, הן הרי - .54ּובׁשלמים ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָ

.‡Èמחׁשבּתֹו ׁשּתהיה ׁשחיטת55וצרי 57העֹולה56ּבׁשעת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ
וׁשהּזבח הּזֹובח, ּולׁשם הּזבח, לׁשם דברים: ׁשּׁשה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלׁשם

לאּׁשים וׁשּיקטירֹו הּוא, ּברּו לריח58להּׁשם וׁשהקטרתֹו , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
וׁש59ּבלבד הּׁשם, לפני רּוח נחת זה סתם60ריח ׁשחט ואם . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
ּכׁשר ׁשּתהיה61- צרי ואׁשם חּטאת והּׁשֹוחט ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

עליו. ׁשּבא החטא אֹותֹו לׁשם ְְְֲֵֵֶַַַָָָמחׁשבּתֹו

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ּומּקּבלת‡. ּבזרים, ּכׁשרה הּקדׁשים ׁשּׁשחיטת ּבארנּו ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכבר
ּבכלי ּדמן קּבּול - הּזבחים וכל ּכהּנה. מצות ואיל ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֻהּדם
אינֹו ּדמן קּבּול ּומקֹום ׁשחיטתן מקֹום אבל ּכהן; ּביד ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָֹׁשרת

ּבכּלן. ְֶָָֻׁשוה
מקּבלין·. ואין אֹותן ׁשֹוחטין אין - קדׁשים קדׁשי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָּכיצד?

גבּולֹותיו ׁשּבארנּו הּמקֹום ּבכל הּמזּבח, ּבצפֹון אּלא ּדמן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאת
ּבכל ּדמן וקּבּול ׁשחיטתן - קּלים וקדׁשים זה. ספר ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבתחּלת

העזרה. מן ֲִָָָָמקֹום
ׁשהרי‚. ּבּצפֹון? אּלא קדׁשים קדׁשי ׁשֹוחטין ׁשאין ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומּנין

ּובחּטאת צפנה, הּמזּבח יר על אתֹו וׁשחט ּבעֹולה: ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹנאמר
החּטאת; ּתּׁשחט העלה ּתּׁשחט אׁשר ּבמקֹום אֹומר: ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּוא
נקראת העֹולה ּכ קדׁשים, קדׁש נקראת ׁשהחּטאת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּוכׁשם
את יׁשחטּו אׁשר ּבמקֹום אֹומר: הּוא ּובאׁשם קדׁשים. ְְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָֹקדׁש
לחּטאת, הּקׁשּו צּבּור וׁשלמי האׁשם. את יׁשחטּו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֻהעלה
ּבני כבּׂשים ּוׁשני לחּטאת אחד עּזים ּׂשעיר ועּׂשיתם ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
ּכחּטאת, קדׁשים קדׁשי הן לפיכ ׁשלמים; לזבח ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשנה
מקֹום הּוא ׁשחיטה ּומקֹום ׁשחיטתּה. ּבמקֹום ְְְְְְְִִִִִָָָָונׁשחטין

ַַָָהּקּבלה.
אחֹורי„. אפּלּו העזרה, ּבכל קּלים קדׁשים ׁשּׁשֹוחטים ְֲֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָּומּנין

- מֹועד אהל ּפתח ּוׁשחטֹו ּבׁשלמים: נאמר ׁשהרי ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹההיכל?
הּדין והּוא רּוח. להם יחד לא ׁשהרי הרּוחֹות, ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלהכׁשיר
אבל ּכׁשרים. - ּבהיכל ׁשחטם ואם קּלים. הּקדׁשים ְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַָָָָָָלׁשאר

ראּויֹות הּגּגֹות ׁשאין ּפסּולין; - היכל ׁשל ּבגּגֹו ׁשחטן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָאם
העזרה. ּבקרקע אּלא ּכלל, ְְְְֲִִֶַַָָָָָָלׁשחיטה

ּפסּולין;‰. - ההיכל דלתֹות ׁשּיּפתחּו קדם ׁשּׁשחטן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשלמים
היּו אפּלּו ׁשּפתּוח. ּבזמן - מֹועד אהל ּפתח ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
אינּה ׁשעליו הּפרכת אבל ּכנעּול. זה הרי - מּוגפֹות ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹדלתֹותיו

ֶֶּפֹוסלת.
.Â,צּבּור ׁשל ּבין יחיד ׁשל ּבין והּׁשלמים, והאׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹולה

הּוא וכיצד לעֹולם. ׁשוה הּמזּבח ּגּבי על ׁשלׁשּתן ּדם ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָזריקת
ּבּמזרק מּמּנּו וזֹורק ּבּמזרק, הּדם הּכהן ּכׁשּלֹוקח ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹעֹוּׂשה?
הּמזּבח מחצי ּבאלכסֹון הּמזּבח זוּיֹות ׁשּתי על זריקֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָׁשּתי
ּדרֹומית. מערבית קרן ועל צפֹונית מזרחית קרן על ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּולמּטה:
על מּקיף הּדם ׁשּיהיה הּקרן על הּדם ּכׁשּיזרק ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּומתּכּון
על מּתנֹות ׁשּתי ׁשל הּדם ׁשּיּמצא ּכדי ּג"ם, ּכמין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּזוּיֹות
'סביב'. ּובׁשלמים ּבעֹולה ׁשּנאמר לפי הּמזּבח. ּכתלי ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָארּבעה
הּדרֹומי. היסֹוד על נׁשּפכין הּדם ּוׁשירי לאׁשם. הּדין ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָוהּוא

.Êארּבע על מּתנֹות ארּבע טעּון ּדמן - הּנאכלֹות ְְֱֶַַַַַַַַַָָָָָָהחּטאֹות
ׁשּנאמר לפי ּולמעלה, מזּבח מחצי החיצֹון הּמזּבח ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָקרנֹות
הּכהן ּכׁשּלֹוקח עֹוּׂשה? הּוא וכיצד הּמזּבח. קרנת על ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹּבּה:
הימנית אצּבעֹו וטֹובל הּמזּבח, אצל מֹוליכֹו ּבּמזרק, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּדם
ּובּגּודל מּכאן הּגדֹולה ּבאצּבעֹו וסֹומ ּבּדם, לּגּודל ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָהּסמּוכה

וי ּומחּטא הּדםמּכאן ּכל ׁשּיכלה עד קרן ׁשל חּדּה ּכנגד ֹורד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
סמּו נתן ואם וקרן. קרן ּבכל עֹוּׂשה הּוא וכן ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּבאצּבעֹו.

ּכּפר. - מּכאן אֹו מּכאן אחת ּכאּמה ְִִִֵֶֶַַַַָָָלּקרן
.Áהּנתינה ּוכׁשּגֹומר וקרן. קרן ּכל על אצּבעֹו לטּבל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוצרי

טֹובל ּכ ואחר הּמזרק, ּבּׂשפת אצּבעֹו מקּנח - הּקרן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָעל
על מהן לּתן ּפסּולין ׁשּבאצּבעֹו הּדם ׁשּׁשירי ׁשנּיה; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּפעם

אחרת. ֶֶֶֶַקרן
.Ëאּלא ּבאצּבעֹו ּדם הּזית ׁשּטעּון קרּבן הּקרּבנֹות ּבכל ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָאין

ׁשּיהיה וצרי ּבּדם. אצּבעֹו וטבל ּבּה: ׁשּנאמר ּבלבד, ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָחּטאת
מּדם. אצּבעֹו ׁשּיסּפג לא טבילה, ּכדי ּדם ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשם

.Èּומהּל לימינֹו ּופֹונה ּבּכבׁש עֹולה מתחיל? הּוא ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַּומּנין
ּכ ואחר ּתחּלה, מזרחית ּדרֹומית ּבקרן ונֹותן הּסֹובב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וזריקתו.52) הולכתו הדם, לשמן.53)קבלת שלא ולא לשמן כשרים54)לא לשמן שלא שנזבחו הזבחים "כל במשנה: ב. שם
לבעלים נמי עלו סתמא הא לשמן דשלא "טעמא אמרו (שם:) ובגמרא והחטאת", הפסח מן חוץ חובה לשם לבעלים עלו שלא אלא
כוונת כי ויתכן ושלמים. בעולה רק זאת כותב ורבינו בסתם, כשעבד חובה, לשם לבעלים עלו הזבחים שבכל הרי חובה". לשם
עשה אם זאת ובכל ועולה, בשלמים נאמר זבח לשם שצריך הדבר שעיקר אף הדברים ופירוש ושלמים. בעולה שאפילו לומר רבינו

משנה). (לחם קרבנות לשאר וחומר וקל חובה. לשם לבעלים ועלו כשר, העובד.55)סתם ולא56)של שחיטה בשעת דווקא
ההקטרה. דווקא.57)בשעת שעולה נראה רבינו מדברי אבל לשלמים. הדין הוא עולה) המתחיל דיבור שם (זבחים רש"י לדעת

בשלמים נאמרו לא ולניחוח לריח אבל לאישים. ושיקטירו להשם, זובח, לשם זבח, לשם דברים: ארבעה אלא אין בשלמים ואילו
גֿט. ג, ויקרא ראה לשם, בהקרבה המדברים שיקטירו58)בפסוקים שיחשוב לאכילה.כלומר, צלי לעשותו ולא האש, על אותו

ריח.59) בהם אין שוב אז כי המערכה, על אותן יעלה כך ואחר למערכה מחוץ אברים יצלה לשונו:60)ושלא וזה בגמרא שם
העולם. והיה שאמר מי לשם לה', רוח הנחת לשם ואם61)ניחוח, שלמעלה, מה כל על מוסב זה כי נראה הדברים מפשטות

פסולי מהלכות י"ב בפרק הרי כי ייתכן, לא וזה כשרה. שחיטתו אין - הנ"ל הדברים מששת אחד בכל הפכית בכוונה שחט אם כן
הדברים ארבעת יתר שבכל הרי זובח, לשם ושלא זבח לשם שלא שחט אם אלא מחשבה בפסול רבינו מנה לא א) (הלכה המוקדשין

משנה. לחם ועיין להיפך, חשב אם פגם שום הדם1)אין וקבלת השחיטה מקום ואם כהונה, מצות ואילך שמקבלה בו יבאר
הזבחים. בכל שוה
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ּכ ואחר צפֹונית, מזרחית ׁשהיא לּה, הּסמּוכה הּׁשנּיה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּבּקרן
ואחר מערבית, צפֹונית ׁשהיא לּה, הּסמּוכה ׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָּבקרן
ועל ּדרֹומית. מערבית ׁשהיא לּה, הּסמּוכה רביעית ּבקרן ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָּכ
ׁשירי ׁשֹופ הּוא הּמּתנֹות ּבּה ׁשהׁשלים הּקרן אֹותּה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיסֹוד
- העלה מזּבח יסֹוד אל יׁשּפ הּדם ּכל ואת ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּדם;

ּדרֹומי. יסֹוד ְְִֶזה
.‡Èּומּזין להיכל לפנים נכנס ּדמם - הּנּׂשרפֹות החּטאֹות ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָּכל

יסֹוד על ׁשֹופכן הּדם ּוׁשירי ּבּתֹורה. מפרׁש ּכאׁשר ׁשם ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּמּנּו
ּבצאתֹו ּתחּלה ּבֹו ּפֹוגע ׁשהּוא החיצֹון, מזּבח ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּמערבי

ההיכל. ִֵַָמן
.·Èיֹום ׁשל וּׂשעיר ּפר מהם? מּזה וכּמה מּדמן? מּזין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוהיכן

ּבין על הּזיֹות ׁשמֹונה טעּון מהן אחד ּכל ּדם - ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּכּפּורים
ּומּזה והּׂשעיר, הּפר ּדם ּומערב הּפרכת. על ּוׁשמֹונה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהּבּדים
הּזהב מזּבח קרנֹות ארּבע על הּזאֹות ארּבע ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָמּׁשניהם
ּכמֹו זה, מזּבח ׁשל אמצעֹו על הּזיֹות וׁשבע ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּבהיכל,
ּבהּזיֹות ּכּון לא ואם הּכּפּורים. יֹום עבֹודת ּבהלכֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשּיתּבאר

ּכׁשרֹות. - ְְִִֵֶׁשּבפנים
.‚Èאחד מּכל ּדם זֹורק - הּנּׂשרפין ּוּׂשעירים הּנּׂשרפין ְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָּפרים

קדׁש ּובין הּקדׁש ּבין הּמבּדלת הּפרכת על הּזיֹות ׁשבע ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹמהם
הּזהב. מזּבח קרנֹות ארּבע על הּזיֹות וארּבע ְְְְְֳִִַַַַַַַַַַָָָָהּקדׁשים,

.„È- נכנס ּכׁשהּוא הּזהב, מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָוכל
קרנֹות על ונֹותן לפניו, והּמזּבח לּמנֹורה הּמזּבח ּבין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָעֹומד
לצפֹונית צפֹונית, מזרחית מּקרן מתחיל מּבחּוץ. ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָהּמזּבח

מזרחית. לדרֹומית ּדרֹומית, למערבית ְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָמערבית,
.ÂËהּמׁשיח ּכהן - הּמצֹות ּכל על הּבא מׁשיח ּכהן ְִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹֹּפר

ּכהן והּזה קּבל ואם מּבפנים. מּמּנּו ּומּזה ּדמֹו מקּבל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹעצמֹו
ּכׁשר. - ְֵֶָהדיֹוט

.ÊËנתּפרׁש לא הּנּׂשרפין, ּׂשעירין והן זרה, עבֹודה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָֹּׂשעירי
ׁשהן לפי אּלא נֹותן. הּוא ּולהיכן ּדמן נֹותן ּכיצד ּבּתֹורה ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהן
הּקהל, חּטאת ׁשהּוא העלם, ּפר ּכדין ּדינן - הּקהל ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת
הּׂשֹורף. את ּולטּמא ולּׂשרפה, ּדמים, למּתן ּבֹו: האמּור ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלכל

.ÊÈמּתנה טעּון מהן אחד ּכל ּדם - והּפסח והּמעּׂשר ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּבכֹור
מּׁשלׁש ׁשּירצה רּוח זֹו ּבאי היסֹוד, ּכנגד ּבׁשפיכה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָאחת,
יסֹוד, לּה היה לא ּדרֹומית מזרחית קרן ׁשהרי הּמזּבח. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹזוּיֹות
ׁשהרי אחת? מּתנה אּלא טעּונין ׁשאינן ּומּנין ׁשּבארנּו. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּכמֹו
הּׁשמּועה מּפי הּמזּבח. על ּתזרק ּדמם ואת ּבּבכֹור: ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹנאמר
אחת מּתנה ּדמן ׁשּנֹותן ּובפסח ּבמעּׂשר הּדין ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלמדּו,

ְַּכּבכֹור.
.ÁÈאחר הּמזּבח ּגּבי על אמּוריהן מקטירין הּזבחים ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָּכל

ּכ ואחר אֹותן מפׁשיטין הּזבחים וכל ּתחּלה. הּדם ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָׁשּזֹורקין
הּדם. ׁשּיּזרק עד אֹותן מפׁשיטין ואין אמּוריהן, את ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמֹוציאין
ּכלל; אֹותם מפׁשיטין ׁשאין הּנּׂשרפֹות, מחּטאֹות ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָחּוץ
ּתחּלה זֹורק אֹומר: נמצאת ּבּׂשרם. ואת עֹורם את ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּנאמר:

ּומקטיר. האמּורין ּומֹוציא וקֹורע מפׁשיט, ּכ ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָואחר

.ËÈּבקרּבנֹות ּבין לּכהנים, - הּקדׁשים קדׁשי עֹורֹות ְְְְֲֳִִֵֵַַָָָָֹּכל
הקריב. אׁשר העלה עֹור ׁשּנאמר: יחיד; ּבקרּבנֹות ּבין ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹצּבּור
זכה ׁשּלא עֹולה וכל לּבעלים. - קּלים קדׁשים עֹורֹות ְְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹאבל
עלת ׁשּנאמר: ּבעֹורּה; הּכהנים זכּו לא - ּבבּׂשרּה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹהּמזּבח

לאיׁש. ׁשעלתה עֹולה - ְִִֶָָָָאיׁש
.Îאין - הפׁשטן קדם ּפסּול ּבהן ׁשארע הּקדׁשים קדׁשי ְְְֳִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכל

וכל לּכהנים. עֹורן - הפׁשטן לאחר לּכהנים; ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹעֹורֹותיהן
ׁשּבת מערב ּביניהן מׁשמר אנׁשי אֹותן מחּלקין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעֹורֹות

ׁשּבת. ְֶֶַָלערב
.‡Îוכ הּבית, לבדק עֹולתֹו והיּוהּמתּפיס נכסיו הּמקּדיׁש ן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

לּכהנים; עֹורֹותיהן אין - עֹולֹות ׁשּיקרבּו ׁשּדינן זכרים, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבהן
יּמכרּו אּלא הקּדׁש. לעֹולת ּפרט - איׁש עלת ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
אֹו אּׁשה אֹו איׁש עֹולת אחד הּבית. לבדק ויּפלּו ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָהעֹורֹות
'איׁש' נאמר לא לּכהנים, עֹורֹותיהן עבד אֹו ּכֹוכבים ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹעֹובד

ההקּדׁש. להֹוציא ְְִֵֶֶַָאּלא

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

ּבּתֹורה.‡. הּכתּובה ּכמׁשּפטּה העֹולה לעּׂשֹות עּׂשה ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָמצות
ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט העֹולה? מעּׂשה ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָוכיצד
הּמזּבח; ּגּבי על הּנתחים ּכל ּומקטיר ּומנּתח ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָּומפׁשיט

הּמזּבחה. הּכל את הּכהן והקטיר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:
והעצמֹות·. הּתיׁשים, ׁשּבזקן וּׂשער ּכבּׂשים ׁשּבראׁשי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָצמר

מקטירין - מחּברין ׁשהן ּבזמן והּטלפים: והּקרנים ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָֻוהּגידים
הּבּׂשר עלתי ׁשּנאמר: יעלּו; לא - ּפרׁשּו ואם הּכל, ְְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹאת
ּגחלת וכן יחזיר. לא - הּמזּבח מעל ׁשּפקעּו וכּלן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻוהּדם.

יחזיר. לא - הּמזּבח מעל ְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹׁשּפקעה
אפּלּו‚. מּמׁש, ּבהן יׁש אם הּמזּבח: מעל ׁשּפקעּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאיברים

על מֹוקדה על ׁשּנאמר: יחזיר, - הּלילה חצֹות אחר ְְְֱֲֲִֶֶַַַַַַַַָָָּפקעּו
קדם ּפקעּו אפּלּו מּמׁש, ּבהם אין ואם הּלילה; ּכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּמזּבח
ּופקעּו: ּכעץ עליהן ויבׁש הּבּׂשר נתחר יחזיר. לא - ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹחצֹות

יחזיר. לא - חצֹות אחר יחזיר, - חצֹות ֲֲֲֲִִֶַַַַֹֹקדם
לּכבׁש„. הּנתחים ּכל את מֹוליכין העֹולה, איברי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּמנּתח

לראׁש האיברים ּכל מעלין ּכ ואחר ׁשם. אֹותם ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹּומֹולחין
ּומ הּמזּבח ּבראׁש הּנׁשה ּגיד ּומסיר ּגּביהּמזּבח. על ׁשליכֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֹ

האׁש, על האיברים ּכל וזֹורק הּמזּבח. ׁשּבאמצע ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּדׁשן
הּבּׂשר ּכל ּכ ּבזריקה, ׁשהּדם ּכׁשם - והּדם הּבּׂשר ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: האׁש, על אֹותן ועֹור חֹוזר ׁשּזֹורקן ואחר ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבזריקה.
לּמזּבח העלן ּכ ואחר ׁשּצלאן ואיברים אתם. הּכהן ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹוער

ניחֹוח. ריח מּׁשּום ּבהם אין -ִִֵֵֶַַָ
הרגל,‰. את ׁשֹובר היה לא העֹולה? את מנּתחין ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכיצד

מפׁשיטֹו - ׁשֹור היה ואם ּומפׁשיט. ּבֹו ותֹולה נֹוקבֹו ְְְְְִִִֶֶַַָָָאּלא
לחזה, הּגיע לחזה. מּגיע ׁשהּוא עד ּומפׁשיט ּתלּיה. ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבלי
ונֹותנן הּכרעים את וחֹות לכהן. ונֹותנֹו הראׁש את ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹחֹות
את ּומֹוציא הּלב את וקֹורע ההפׁשט. את ּומׁשלים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַלאחר,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מעשיה.1) הם וכיצד העולה, עשיית מצות בו יבאר

zepaxwd dyrn zekld - lel` 'f iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

- ימיני לרגל עלה לאחר. ונֹותנן הּידים את וחֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדמֹו.
ואחר עּמּה. ּביצים ּוׁשּתי בראׁש, ׁשּזכה למי ונֹותנֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹחֹותכֹו
הּפדר את ונֹוטל הּמעים, ׁשּיּגלּו עד הּבהמה את קֹורע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכ
את ונֹוטל הּׁשחיטה, ּבית על מלמעלה הראׁש על ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹונֹותנֹו

לאחר. ונֹותנן ְְְְִֵַַַָָהּקרבים
.Âירחץ והּכרעים והּקרב ׁשּנאמר: ּבמים, ּומדיחן ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָהֹול

וכל מׁשקין. ּבׁשאר ולא ּבמזג, ולא ּביין, לא - ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹּבּמים
ּבבית אֹותּה מדיחין הּכרס מדיחן? ּכּמה ּכׁשרין. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָהּמימֹות
ּפעמים. מּׁשלׁש ּפֹוחתין אין הּקרבים צרּכּה; ּכל ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָ[הּמדיחין]
העּמּודים. ׁשּבין ׁשיׁש ׁשל ׁשלחנֹות על אֹותן ְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻּומדיחין

.Êואצּבע הּכבד, מן הראה את ּומפריׁש הּסּכין את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָנטל
החזה את ונֹוקב מּמקֹומֹו, הּכבד מזיז ואינֹו הּכבד, מן ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּכבד
הּׁשדרה, עד ויֹורד וחֹות הימנית לּדפן ועֹולה לאחר. ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹונֹותנֹו
רּכֹות, צלעֹות לׁשּתי מּגיע ׁשהּוא עד ּבּׁשדרה, יּגע ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹולא

ּבּה. ּתלּויה והּכבד לאחר, ונֹותנּה ְְְְְְֵֵַַָָָָָחֹותכּה
.Áצלעֹות ּוׁשּתי מּכאן צלעֹות ׁשּתי ּבּה מּניח לּגרה, לֹו ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָּבא

ּתלּויין והראה והּלב והּקנה לאחר, ונֹותנּה חֹותכּה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמּכאן,
רּכֹות צלעֹות ׁשּתי ּבּה ּומּניח הּׂשמאלית לּדפן לֹו ּבא ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹּבּה.
מּניח היה וכ מּלמּטה, רּכֹות צלעֹות ּוׁשּתי ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָמלמעלה
ּבזֹו צלעֹות ארּבע הּדפנֹות ּבׁשּתי מּניח נמצא ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּבחברּתּה.
עּמּה, והּׁשדרה לאחר, ונֹותנּה חֹותכּה ּבזֹו. צלעֹות ְְְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָוארּבע

ּבּה. ּתלּוי ְְַָָוהּטחֹול
.Ëואצּבע והאליה לאחר, ונֹותנֹו חֹותכֹו לעקץ, לֹו ְְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָֹּבא

ונֹותנּה הּׂשמאלית הרגל את נֹוטל עּמּה. ּכליֹות ּוׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּכבד
הן ואּלּו ּבהמה, עֹולת ּומנּתחין מפׁשיטין זה ּוכסדר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָלאחר.

לנתחיה. אתּה ונּתח ּבּתֹורה: האמּורין ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָֹהּנתחין
.Èהיא הּצאן מן אם לּכבׁש? האיברים את מֹוליכין ְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבכּמה

ׁשּׁשה. אֹותּה מֹוליכין - ִִִָָָָהעֹולה
.‡Èּכלּפי וחטמֹו ּבימינֹו, הראׁש ּוברגל. ּבראׁש - ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹהראׁשֹון

והּפדר למעלה, ׁשחיטה ּובית אצּבעֹותיו, ּבין וקרניו ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָזרֹועֹו,
לחּוץ. עֹורּה ּובית ּבּׂשמאלֹו, ימין ׁשל והרגל ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעליה.

.·Èּׂשמאל וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל הּידים. ּבׁשּתי - ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשני
לחּוץ. עֹורן ּובית ְִֵַָֹּבּׂשמאלֹו.

.‚Èוהאליההּׁשליׁש ּבימינֹו, העקץ ּוברגל. ּבעקץ - י ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
עּמֹו. הּכליֹות ּוׁשּתי הּכבד ואצּבע אצּבעֹותיו, ּבין ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמדלדלת

לחּוץ. עֹורן ּובית ּבּׂשמאלֹו. ּׂשמאל ׁשל ְְְִֵֶֶֶַָָֹֹוהרגל
.„È,ּבּׂשמאלֹו והּגרה ּבימינֹו, החזה ּובּגרה. ּבחזה - ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהרביעי

אצּבעֹותיו. ּבין ְְְְֵֶֶַָָוצלעֹותיה
.ÂËּׂשמאל וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל דפנֹות. ּבׁשּתי - ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹהחמיׁשי

לחּוץ. עֹורן ּובית ְִֵַָֹּבּׂשמאלֹו.
.ÊËּגּביהן על ּוכרעים ,ּבבז נתּונין ּבקרבים, - ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּׁשּׁשי

איל היתה אם אבל עז. אֹו ּכבּׂש העֹולה היתה אם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמלמעלה.

אחד, ּביד נסכיה ׁשל הּסלת וכן ׁשנים. הּקרבים מֹוליכין -ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבׁשנים. והּיין ּבׁשנים, הּסלת - איל היה ואם אחד. ּביד ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָֹוהּיין

.ÊÈׁשמֹונה אֹותֹו מֹוליכין העז אֹו ׁשהּכבּׂש למד, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָנמצאת
עּׂשר. אחד אֹותֹו מֹוליכין והאיל ְְִִִִֵַַַַַָָָלּמזּבח,

.ÁÈמֹולי הראׁשֹון ועּׂשרים. ארּבעה אֹותֹו מֹוליכין ְְְִִִִִֶַַָָָהּׁשֹור
והרביעי ימין. ׁשל הרגל מֹוליכין והּׁשליׁשי והּׁשני הראׁש. ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹאת
את מֹוליכין והּׁשביעי והּׁשּׁשי העקץ. את מֹוליכין ְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶַַַָֹוהחמיׁשי
מֹוליכין והּגרה החזה. את מֹולי והּׁשמיני ּׂשמאל. ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהרגל
ׁשּתי ּומֹוליכין עּׂשר. ואחד ועּׂשירי ּתׁשיעי ׁשלׁשה, ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָאֹותּה
והּיין והּסלת והּקרבים ּבׁשנים, הּדפנֹות ּוׁשּתי ּבׁשנים, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָֹהּידים

ועּׂשרים. ארּבעה הרי ׁשלׁשה. ְְְְְֲִִֵֶַָָָָּבׁשלׁשה
.ËÈ?לחלקים ׁשֹור ׁשל הּגדֹול האבר יחּלקּו לא ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹולּמה

ּבּמה לנתחים. נתחיה ולא - לנתחיה אתּה ונּתח ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:
אם הּיחיד, עֹולֹות אבל הּצּבּור; ּבעֹולֹות אמּורים? ְְֲֲִִִִִַַָָָּדברים
מֹוליכין. - ּביֹותר אֹו מאּלּו ּבפחֹות נתחיה להֹולי ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָרצּו

.Îּופֹונה לּכבׁש עֹולה נעּׂשית? היתה ּכיצד העֹוף ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעֹולת
את ׁשם מֹולק והיה מזרחית, ּדרֹומית לקרן לֹו ּובא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלּסֹובב
ּפסּולה. - הבּדיל לא ואם ּומבּדיל. ערּפּה מּמּול ְְְְְִִִִִַָָָָֹֹראׁשּה
מן למעלה הּמזּבח קיר על הּגּוף ודם הראׁש ּדם ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָֹּוממּצה
דם מּצה ולא הראׁש דם מּצה ואם הּמזּבח. ׁשּבאמצע ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהחּוט
ּכׁשרה. - הראׁש דם מּצה ולא הּגּוף דם מּצה ּפסּולה. - ְְְִִֵַַַַָָָָָֹֹהּגּוף

.‡Îוסֹופגֹו לּמזּבח מליקתֹו ּבית ּומּקיף הראׁש את ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹונֹוטל
את והסיר לּגּוף לֹו ּובא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּבמלח
מעים ּבני ואת הּנֹוצה עם ּבידֹו ׁשעליה והעֹור ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהּמראה

הּדׁשן. לבית ּומׁשליכן עּמּה ְְְִִִֵֶֶַַַָָהּיֹוצאין
.·Îצרי ואינֹו סּכין. ּבלא ּבידֹו - בכנפיו אתֹו ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹוׁשּסע

וסֹופגֹו ּכׁשר. - הבּדיל ואם יבּדיל. לא ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָֹלהבּדיל,
ולא הּמראה את הסיר לא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻּבמלח
ׁשּׁשּנה ּכל - ּבמלח ספגּה ולא מעים ּבני את ולא הּנֹוצה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאת

ּכׁשרה. הּדם ּתמצית מאחר ְְִֵֵַַַַָָָּבּה
.‚Îרצה אם ערף. מּמּול ּבּצּפרן ויֹורד קֹוצץ מֹולקין? ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּכיצד

ויֹורד ּדֹורס להיֹות רצה ואם ּומביא, מֹולי - ּולהביא ְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָלהֹולי
ּדֹור - וחֹותּבּצּפרן חֹוׁשׁש. אינֹו - הּסימנים נעקרּו ואם ס. ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

זֹו הרי - ּבּׂשר רב חת ׁשאם ּבּׂשר; רב ּבלא ּומפרקת ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹׁשדרה
הּסימנים ׁשני לחּת וצרי לּסימנין. ׁשּיּגיע קדם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּכמתה
אינּה - הּצדדין מן אֹו ּבסּכין והּמֹולק יֹורד. ּכׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּבעֹולה
למליקה. ּכׁשר הערף וכל נחר. אֹו ׁשחנק ּכמי אּלא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹמליקה,

ה'תשע"א אלול ז' שלישי יום
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הנשרפות.1) חטאות ודין נעשית, היא וכיצד החטאת, עשיית מצות תבואר וגו'",2)בו החטאת תורת "זאת יח) ו, (ויקרא שנאמר
יאכל. ומה נקטר ממנה ומה יקרב איך אֿלה) ד, (שם ואיזו3)ומבואר נאכלת חטאת איזו טוֿטז הלכה א פרק למעלה ראה

נשרפת.
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- ימיני לרגל עלה לאחר. ונֹותנן הּידים את וחֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדמֹו.
ואחר עּמּה. ּביצים ּוׁשּתי בראׁש, ׁשּזכה למי ונֹותנֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹחֹותכֹו
הּפדר את ונֹוטל הּמעים, ׁשּיּגלּו עד הּבהמה את קֹורע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכ
את ונֹוטל הּׁשחיטה, ּבית על מלמעלה הראׁש על ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹונֹותנֹו

לאחר. ונֹותנן ְְְְִֵַַַָָהּקרבים
.Âירחץ והּכרעים והּקרב ׁשּנאמר: ּבמים, ּומדיחן ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָהֹול

וכל מׁשקין. ּבׁשאר ולא ּבמזג, ולא ּביין, לא - ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹּבּמים
ּבבית אֹותּה מדיחין הּכרס מדיחן? ּכּמה ּכׁשרין. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָהּמימֹות
ּפעמים. מּׁשלׁש ּפֹוחתין אין הּקרבים צרּכּה; ּכל ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָ[הּמדיחין]
העּמּודים. ׁשּבין ׁשיׁש ׁשל ׁשלחנֹות על אֹותן ְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻּומדיחין

.Êואצּבע הּכבד, מן הראה את ּומפריׁש הּסּכין את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָנטל
החזה את ונֹוקב מּמקֹומֹו, הּכבד מזיז ואינֹו הּכבד, מן ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּכבד
הּׁשדרה, עד ויֹורד וחֹות הימנית לּדפן ועֹולה לאחר. ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹונֹותנֹו
רּכֹות, צלעֹות לׁשּתי מּגיע ׁשהּוא עד ּבּׁשדרה, יּגע ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹולא

ּבּה. ּתלּויה והּכבד לאחר, ונֹותנּה ְְְְְְֵֵַַָָָָָחֹותכּה
.Áצלעֹות ּוׁשּתי מּכאן צלעֹות ׁשּתי ּבּה מּניח לּגרה, לֹו ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָּבא

ּתלּויין והראה והּלב והּקנה לאחר, ונֹותנּה חֹותכּה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמּכאן,
רּכֹות צלעֹות ׁשּתי ּבּה ּומּניח הּׂשמאלית לּדפן לֹו ּבא ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹּבּה.
מּניח היה וכ מּלמּטה, רּכֹות צלעֹות ּוׁשּתי ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָמלמעלה
ּבזֹו צלעֹות ארּבע הּדפנֹות ּבׁשּתי מּניח נמצא ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּבחברּתּה.
עּמּה, והּׁשדרה לאחר, ונֹותנּה חֹותכּה ּבזֹו. צלעֹות ְְְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָוארּבע

ּבּה. ּתלּוי ְְַָָוהּטחֹול
.Ëואצּבע והאליה לאחר, ונֹותנֹו חֹותכֹו לעקץ, לֹו ְְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָֹּבא

ונֹותנּה הּׂשמאלית הרגל את נֹוטל עּמּה. ּכליֹות ּוׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּכבד
הן ואּלּו ּבהמה, עֹולת ּומנּתחין מפׁשיטין זה ּוכסדר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָלאחר.

לנתחיה. אתּה ונּתח ּבּתֹורה: האמּורין ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָֹהּנתחין
.Èהיא הּצאן מן אם לּכבׁש? האיברים את מֹוליכין ְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבכּמה

ׁשּׁשה. אֹותּה מֹוליכין - ִִִָָָָהעֹולה
.‡Èּכלּפי וחטמֹו ּבימינֹו, הראׁש ּוברגל. ּבראׁש - ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹהראׁשֹון

והּפדר למעלה, ׁשחיטה ּובית אצּבעֹותיו, ּבין וקרניו ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָזרֹועֹו,
לחּוץ. עֹורּה ּובית ּבּׂשמאלֹו, ימין ׁשל והרגל ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעליה.

.·Èּׂשמאל וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל הּידים. ּבׁשּתי - ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשני
לחּוץ. עֹורן ּובית ְִֵַָֹּבּׂשמאלֹו.

.‚Èוהאליההּׁשליׁש ּבימינֹו, העקץ ּוברגל. ּבעקץ - י ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
עּמֹו. הּכליֹות ּוׁשּתי הּכבד ואצּבע אצּבעֹותיו, ּבין ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמדלדלת

לחּוץ. עֹורן ּובית ּבּׂשמאלֹו. ּׂשמאל ׁשל ְְְִֵֶֶֶַָָֹֹוהרגל
.„È,ּבּׂשמאלֹו והּגרה ּבימינֹו, החזה ּובּגרה. ּבחזה - ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהרביעי

אצּבעֹותיו. ּבין ְְְְֵֶֶַָָוצלעֹותיה
.ÂËּׂשמאל וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל דפנֹות. ּבׁשּתי - ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹהחמיׁשי

לחּוץ. עֹורן ּובית ְִֵַָֹּבּׂשמאלֹו.
.ÊËּגּביהן על ּוכרעים ,ּבבז נתּונין ּבקרבים, - ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּׁשּׁשי

איל היתה אם אבל עז. אֹו ּכבּׂש העֹולה היתה אם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמלמעלה.

אחד, ּביד נסכיה ׁשל הּסלת וכן ׁשנים. הּקרבים מֹוליכין -ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבׁשנים. והּיין ּבׁשנים, הּסלת - איל היה ואם אחד. ּביד ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָֹוהּיין

.ÊÈׁשמֹונה אֹותֹו מֹוליכין העז אֹו ׁשהּכבּׂש למד, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָנמצאת
עּׂשר. אחד אֹותֹו מֹוליכין והאיל ְְִִִִֵַַַַַָָָלּמזּבח,

.ÁÈמֹולי הראׁשֹון ועּׂשרים. ארּבעה אֹותֹו מֹוליכין ְְְִִִִִֶַַָָָהּׁשֹור
והרביעי ימין. ׁשל הרגל מֹוליכין והּׁשליׁשי והּׁשני הראׁש. ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹאת
את מֹוליכין והּׁשביעי והּׁשּׁשי העקץ. את מֹוליכין ְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶַַַָֹוהחמיׁשי
מֹוליכין והּגרה החזה. את מֹולי והּׁשמיני ּׂשמאל. ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהרגל
ׁשּתי ּומֹוליכין עּׂשר. ואחד ועּׂשירי ּתׁשיעי ׁשלׁשה, ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָאֹותּה
והּיין והּסלת והּקרבים ּבׁשנים, הּדפנֹות ּוׁשּתי ּבׁשנים, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָֹהּידים

ועּׂשרים. ארּבעה הרי ׁשלׁשה. ְְְְְֲִִֵֶַָָָָּבׁשלׁשה
.ËÈ?לחלקים ׁשֹור ׁשל הּגדֹול האבר יחּלקּו לא ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹולּמה

ּבּמה לנתחים. נתחיה ולא - לנתחיה אתּה ונּתח ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:
אם הּיחיד, עֹולֹות אבל הּצּבּור; ּבעֹולֹות אמּורים? ְְֲֲִִִִִַַָָָּדברים
מֹוליכין. - ּביֹותר אֹו מאּלּו ּבפחֹות נתחיה להֹולי ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָרצּו

.Îּופֹונה לּכבׁש עֹולה נעּׂשית? היתה ּכיצד העֹוף ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעֹולת
את ׁשם מֹולק והיה מזרחית, ּדרֹומית לקרן לֹו ּובא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלּסֹובב
ּפסּולה. - הבּדיל לא ואם ּומבּדיל. ערּפּה מּמּול ְְְְְִִִִִַָָָָֹֹראׁשּה
מן למעלה הּמזּבח קיר על הּגּוף ודם הראׁש ּדם ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָֹּוממּצה
דם מּצה ולא הראׁש דם מּצה ואם הּמזּבח. ׁשּבאמצע ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהחּוט
ּכׁשרה. - הראׁש דם מּצה ולא הּגּוף דם מּצה ּפסּולה. - ְְְִִֵַַַַָָָָָֹֹהּגּוף

.‡Îוסֹופגֹו לּמזּבח מליקתֹו ּבית ּומּקיף הראׁש את ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹונֹוטל
את והסיר לּגּוף לֹו ּובא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּבמלח
מעים ּבני ואת הּנֹוצה עם ּבידֹו ׁשעליה והעֹור ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהּמראה

הּדׁשן. לבית ּומׁשליכן עּמּה ְְְִִִֵֶֶַַַָָהּיֹוצאין
.·Îצרי ואינֹו סּכין. ּבלא ּבידֹו - בכנפיו אתֹו ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹוׁשּסע

וסֹופגֹו ּכׁשר. - הבּדיל ואם יבּדיל. לא ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָֹלהבּדיל,
ולא הּמראה את הסיר לא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻּבמלח
ׁשּׁשּנה ּכל - ּבמלח ספגּה ולא מעים ּבני את ולא הּנֹוצה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאת

ּכׁשרה. הּדם ּתמצית מאחר ְְִֵֵַַַַָָָּבּה
.‚Îרצה אם ערף. מּמּול ּבּצּפרן ויֹורד קֹוצץ מֹולקין? ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּכיצד

ויֹורד ּדֹורס להיֹות רצה ואם ּומביא, מֹולי - ּולהביא ְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָלהֹולי
ּדֹור - וחֹותּבּצּפרן חֹוׁשׁש. אינֹו - הּסימנים נעקרּו ואם ס. ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

זֹו הרי - ּבּׂשר רב חת ׁשאם ּבּׂשר; רב ּבלא ּומפרקת ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹׁשדרה
הּסימנים ׁשני לחּת וצרי לּסימנין. ׁשּיּגיע קדם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּכמתה
אינּה - הּצדדין מן אֹו ּבסּכין והּמֹולק יֹורד. ּכׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּבעֹולה
למליקה. ּכׁשר הערף וכל נחר. אֹו ׁשחנק ּכמי אּלא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹמליקה,

ה'תשע"א אלול ז' שלישי יום

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּבּתֹורה‡. האמּורה ּכמצותן החּטאֹות לעּׂשֹות עּׂשה .2מצות ְְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָָָ
הּנאכלת חּטאת מעּׂשה ּכמֹו3וכיצד הּדם ונֹותן ׁשֹוחט ? ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
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הנשרפות.1) חטאות ודין נעשית, היא וכיצד החטאת, עשיית מצות תבואר וגו'",2)בו החטאת תורת "זאת יח) ו, (ויקרא שנאמר
יאכל. ומה נקטר ממנה ומה יקרב איך אֿלה) ד, (שם ואיזו3)ומבואר נאכלת חטאת איזו טוֿטז הלכה א פרק למעלה ראה

נשרפת.
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ּומפׁשיטּה4ׁשּבארנּו האמּורים5, ּומֹולחן6ּומפריׁש 8וזֹורקן7, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
האּׁשים ּגּבי ּכׁשּמֹוליכן9על ּבכלי האמּורין את לּתן רצה ואם . ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
נֹותן - ּבעזרה10לּמזּבח ּכהּנה לזכרי נאכל ּבּׂשרּה ּוׁשאר .11. ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻ

וזֹורק·. ׁשֹוחט הּנּׂשרפֹות? חּטאֹות מעּׂשה ּדמם12וכיצד ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָ
ׁשּבארנּו קֹורעם13ּכמֹו ּכ ואחר האמּורים14, 15ּומֹוציא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ּבכלי ּומֹולחן16ונֹותנן ּומֹוציא17, האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקן ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָ

לעיר18ׁשאריתן העֹולה19חּוץ ּכנתחי ׁשם אֹותן ּומנּתחין , ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָ
הּדׁשן20ּבעֹורן ּבבית ׁשם אֹותן וּׂשֹורפין ,21. ְְְְִֵֶֶַָָָ

לּׂשרפה‚. מקֹומֹות העזרה22ׁשלׁשה ּבתֹו - אחד ּובֹו23: . ְְְְֲִֵֶָָָָָָ
הּמקּדׁשין ּפסּולי ׁשּנפסלּו24ּׂשֹורפין קּלים קדׁשים ואמּורי ,25, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻ

ּפסּול ּבהם ארע אם הּנּׂשרפֹות חּטאֹות ׁשל ּוּׂשעירים ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּופרים
זריקה לאחר ּבין זריקה לפני ׁשּיצאּו26ּבין אֹו ׁשּנטמאּו ּכגֹון , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

לצאת זמּנן הּגיע ׁשּלא עד לעזרה אֹו27חּוץ הּבּׂשר ׁשּלן אֹו , ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּלהן האמּורין .28לנּו ִֵֶֶָָָ

ּׂשֹורפין„. ּובֹו ּבירה. ּוׁשמֹו הּבית, ּבהר - הּׁשני ְְְְִִִִֵַַַַַָָוהּמקֹום
מן צאתן אחר ּפסּול ּבהן ארע אם הּנּׂשרפֹות ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָחּטאֹות

הּנקרא29העזרה והּוא לירּוׁשלים, חּוץ - הּׁשליׁשי והּמקֹום . ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָ
הּדׁשן ׁשהן30ּבית ּבזמן הּנּׂשרפֹות חּטאֹות ּׂשֹורפין וׁשם . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּכמצותן. ְְְִִָָָנּׂשרפֹות
הּנּׂשרפין‰. וכל ּובּלילה. ּבזר ּכׁשרה הּנּׂשרפין ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָּוּׂשרפת

לע ּבקׁש31זרהחּוץ אפּלּו לּׂשרפתן, ּכׁשרין העצים ּכל - ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָ
ולּמה32ּובגבבא מקֹום. מּכל אׁש - ּבאׁש עצים על ׁשּנאמר: ; ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

הרמץ ואת הּסיד את להֹוציא עצים? .33נאמר ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָ
.Âּבקרן אֹותּה מֹולק נעּׂשית? היתה ּכיצד העֹוף ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָחּטאת
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הדם.4) זריקת לעניין ז ובהלכה שחיטה, לעניין אֿב, הלכה ה פרק ראה6)מעורה.5)למעלה האימורים, את מוציא כלומר,
מפשיטין שאין הנשרפות מחטאות חוץ אימוריהם, את מוציאין כך ואחר אותן מפשיטין וכו' הזבחים "כל יח: הלכה שם למעלה

כלל". מנין7)אותם (מנחה), קומץ אלא לי "ואין אמרו: יג) ב, (שם תמלח" במלח מנחתך קרבן "וכל הפסוק על כ. במנחות
מלח". תקריב קרבנך כל "על (שם) לומר תלמוד וכו', אשם ואימורי חטאת אימורי וכו', הלבונה את ו8)לרבות פרק [למעלה

ו עולה בקרבן רבינו כן כתב ד בחטאת?].הלכה כן למדו מהיכן עיון וצריך והדם", הבשר עולותיך "ועשית הפסוק מן למדה
העולה".9) מזבח על הכהן והקטירם וגו' הכליות שתי וגו' חלב כל "ואת חֿי) ד, (שם א:10)שנאמר פרק זבחים בתוספתא

מעשה שכל פי על ואף כשירין". אלו הרי בימינו בין בשמאלו בין בכלי בין ביד בין האישים גבי על ונתנן וכו' חלבים "הקטר
בכלי. גם מותר כשר, בשמאל שגם ואימורים, חלבים הולכת לעניין יא.) זבחים (עיין ימין יד טעון נג.11)חטאת בזבחים משנה

והוא מועד, אהל בחצר תיאכל קדוש במקום יט) ו, (שם החטאת על בתורה "שנאמר כהונה". לזכרי הקלעים מן לפנים "ונאכלין
במשכן. הקלעים מן לפנים כנגד במקדש והעזרה הקלעים. מן לפנים ט).12)עניין הלכה ה פרק (למעלה למעלה13)באצבע
הדם. זריקת לעניין יאֿיב ובהלכות שחיטה, לעניין אֿב הלכות ה הנשרפות14)בפרק החטאות שהרי אותן, מפשיטין ואין

עורן. עם אימוריהן".15)נשרפות את והוציא "קרען פז: יומא דהא16)משנה "נראה במגיס", "נתן במשנה שם שרת. כלי
בכלי". והוי והרים, ג) ו, (שם כדכתיב הרמה, לשון בהו דכתיב משום זבחים, משאר טפי הנשרפות בחטאות כלי דבעינן

מלח".17) תקריב קרבנך כל "על יג) ב, (שם יא).18)שנאמר ד, (שם ופרשו קרבו כרעיו, ראשו, בשרו, חוץ19)עורו,
אומר אתה מחנות, לשלוש חוץ למחנה, מחוץ "אל ואמרו: למחנה", מחוץ אל הפר כל את "והוציא יב) (שם, שנאמר לירושלים,
כבר שהרי לומר, צריך שאין למחנה מחוץ אל כא) (שם, העדה בפר אומר כשהוא אחת, מחנה אלא אינו או מחנות לשלוש חוץ

א כשהוא שנייה, מחנה לו ליתן הראשון, הפר את שרף כאשר (שם) הדשןנאמר את "והוציא ד, ו, (שם בדשן למחנה מחוץ ומר
היא והעזרה שלישית". מחנה לו ליתן - ישרף הדשן שפך על יב) ד, (שם נאמר כבר שהרי לומר, צריך שאין למחנה"), מחוץ אל

שלישית. מחנה שהיא ישראל, מחנה וירושלים לווייה מחנה הבית, והר שכינה שלמות,20)מחנה כשהן העיר מן מוציאן כלומר,
כרעיו ועל ראשו על בשרו כל ואת הפר עור "ואת יאֿיב) (שם, שנאמר לפי העור הפשט בלא אבל העולה, כנתחי מנתחן ושם
כאן נאמר שלם, ישרפנו יכול שלם, שמוציאו "מלמד ב) הלכה שם, וספרא שם יומא נ. (זבחים ואמרו והוציא". ופרשו וקרבו
אותה "ונתח ו א, שם (שנאמר ניתוח ידי על עולה אצל להלן מה וכרעיו, ראשו חֿט) א, שם (בעולה להלן ונאמר וכרעיו ראשו
לומר תלמוד הפשט, נמי כאן אף העולה) את "והפשיט שם נאמר (שהרי בהפשט להלן מה אי ניתוח, ידי על כאן אף לנתחיה")

בעורו". בשרו כך בקרבו שפרשו כשם - ופרשו יישרף".21)וקרבו הדשן שפך "על יב) ד, (שם אמר22)שנאמר קד: בזבחים
שם להניח הדשנים בית אבל לשריפה, מקומות שלושה היינו הן" הדשנין בית "שלושה לוי תני וכן אבוה בר רבה אמר נחמן רב
העוף מוראת נותנין היו ששם שריפה) מקום (ולא הדשן להרמת מקום בעזרה היה הנ"ל משלושה חוץ שהרי יותר, היו הדשן,

כבש. של במזרחו והיה הדשן, בית ונקרא והמנורה, הפנימי מזבח מזבח.23)ודישון של במזרחו והיה שם. פסולי24)זבחים
בקדש לכפר מועד אהל אל מדמה יובא אשר חטאת "וכל כג) ו, (שם שנאמר ממה ועוד) כד. (פסחים זאת ולמדו קדשים קדשי
בקדש שנשרפים קלים קדשים ואימורי קדשים קדשי לפסולי למדו ומכאן תשרף", באש "בקדש ודרשו תישרף" באש תאכל לא
בכל שנאכלים קלים, קדשים פסולי אבל בעזרה. נשרפים בעזרה, שאכילתם קדשים, קדשי פסולי שרק רש"י ופירש בעזרה, =

העיר. בכל שריפתם אף פסוליהם25)העיר, שריפת אף בעזרה, הכשירין והקטרת הואיל קלים, קדשים של "אפילו כלומר,
בעזרה.26)בעזרה". נשרפין - יצאו לא ועדיין הואיל לצאת, הזמן שהגיע אף זריקה, אחר אפילו כי שם. כלומר,27)זבחים

זריקה. בעזרה,28)קודם נשרפים וודאי נפסלו שוודאי שיצאו לאימורים הדין והוא פוסלת. שלינה ספק כל אין הנקטר, שבדבר
לצאת. סופם אין שאירע29)שהרי הנשרפים ושעירים פרים שורפין ששם הבית בהר היה הדשן ובית וכו' לוי "תני שם: בגמרא

שיצאו". לאחר "ביציאתן, רש"י: ומפרש ביציאתן", פסול שהן30)בהן בזמן הנשרפין ושעירים הנשרפים "פרים שם: במשנה
למחנה". מחוץ אל הפר כל את "והוציא יב) ד, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו הדשן". בבית נשרפים כמצוותן אבל31)נשרפין

למערכה. הכשרים בעצים רק נשרפין בפנים, השדות".32)הנשרפים האש".33)"זבל מן שארית בו שיש חם "אפר

zepaxwd dyrn zekld - lel` 'f iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבצּפרנֹו ויֹורד ׁשּבארנּו, ּכמֹו מערבית ׁשּיחּת34ּדרֹומית עד ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
הּגּוף35הּסימנין מן הראׁש מבּדיל ואינֹו מהן, אחד רב .36אֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

ולֹוקה ּפסל, - הבּדיל מּמּול37ואם ראׁשֹו את ּומלק ׁשּנאמר: ; ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ
הּמזּבח קיר על מּדמּה ּומּזה יבּדיל. ולא למּטה38ערּפֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

היסֹוד39מאמצעֹו על מתמּצים הּדם ּוׁשירי ׁשּנאמר:40, . ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
על ׁשהּנתינה מּכלל הּמזּבח; יסֹוד על יּמצה ּבּדם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוהּנׁשאר
הּתחּתֹון. קיר וזהּו יסֹוד, אל מתמּצין ׁשּלֹו ׁשהּׁשירין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָקיר

.Êאּלא ּבּה לּמזּבח ואין מעּכב. העֹוף חּטאת ּדם ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּומּצּוי
ּכהּנה41דמּה לזכרי נאכל והּׁשאר הּבהמה.42, חּטאת ּכבּׂשר ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ
.Áׁשּתי אֹוחז מליקה? ּבׁשעת העֹוף חּטאת אֹוחז ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָּכיצד

אצּבעֹותיו ׁשּתי ּבין ׁשּתי43רגליה ּבין אגּפיה ּוׁשּתי , ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אצּבעֹותיו44אצּבעֹותיו ׁשּתי רחב אל צּוארּה ּומֹותח , ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּבּמקּדׁש45ּומֹולק קׁשֹות מעבֹודֹות וזֹו ואחז46. ׁשּנה ואם . ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
ּכׁשרה. - מקֹום ְְֵָָָּבכל

.Ëדמּה ׁשּיּזה ּובלבד למליקתּה, ּכׁשר הּמזּבח מן מקֹום ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָוכל
הּמזּבח מאמצע ּכׁשרה.47למּטה - מקֹום ּבכל הּזה ואם . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

הּנפׁש. מּדם מעט למּטה ׁשּיּתן ְְְִִֵֶֶֶַַַַָוהּוא
.Èמׁשּמׁשת מערבית ּדרֹומית קרן היתה דברים ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשלׁשה

למּטה48למעלה ּוׁשלׁשה והּגׁשת49, העֹוף, חּטאת מּלמּטה: . ְְְְְְִַַַַַַַָָָָָָ
עֹולֹות50הּמנחֹות ׁשל הּדם ּוׁשירי הּנאכלֹות51, 52וחּטאֹות ְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָ

ּוׁשלמים מעלה:53ואׁשמֹות ׁשל והּׁשלׁשה עליה. ׁשּׁשֹופכין ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבחג ׁשּמנּסכין הּמים נסכים54נּסּו ׁשל הּיין ונּסּו ועֹולת55, , ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָ

רּבה56העֹוף ׁשהיא מזרחית57ּבזמן ּדרֹומית קרן אין ואם , ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
אֹותּה ועֹוּׂשין מערבית ּדרֹומית לקרן נפנין - אֹותּה ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָמכילה

.58ׁשם ָ
.‡Èימין ּדר עֹולין - לּמזּבח העֹולין ויֹורדין59ּכל ּומּקיפין , ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ּׂשמאל העֹולה60ּדר מן חּוץ דברים61; מּׁשלׁשה לאחד ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָֹ
זֹו63ׁשּלמעלה62אּלּו הּׂשמאל64ּבקרן על ונפנין עֹולין ׁשהן , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

לעקב וחֹוזרין מלאכּתן ועֹוּׂשין נפנין65לּקרן, מה ּומּפני . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשאם ּתחּלה; ּדרֹומית מערבית ּבקרן ׁשּיפּגעּו ּכדי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹלּׂשמאל?
לקרן ׁשּיּגיעּו עד הּמזּבח ּכל את ּומּקיפין ימין על ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָנפנין

והּיין הּמים יתעּׁשן ׁשּמא מערבית, ימּות66ּדרֹומית ׁשּמא אֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
הּמזּבח ּבעׁשן .67העֹוף ְֲִֵַַַַָ

.·Èהּמזּבח את מּקיף ּכׁשהּוא יין, אֹו מים המנּס ,ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָלפיכ
ּכלּום ּבידֹו יהיה ּדרֹומית68לא מּקרן ּומּקיף ּומתחיל . ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָֹ

למערבית מערבית, לצפֹונית צפֹונית, למזרחית ְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַָָָָמזרחית
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כהן".34) של בעצמו אלא מליקה תהיה שלא מלמד טו) א, (ויקרא וכו' ומלק" "הכהן וכו' בסכין ימלקנו הקנה35)"יכול
הראש36)והוושט. יבדיל שלא והיינו, מבדיל", ואינו ערפה ממול ראשה את מולק היה וכו' העוף "חטאת במשנה: סד: בזבחים
מעשה.37)מהגוף. בו שיש לאו כל המזבח".38)כדין קיר על החטאת מדם "והיזה ט) ה, (ויקרא שנאמר שם. זבחים משנה

המזבח. קיר על ומזה בכלי) ולא באצבע (ולא ובגוף בראש שאוחז זו, הסקרא.39)והזאה מחוט למטה במשנה,40)כלומר, שם
ליסוד". ויורד מתמצה והדם בקיר ודוחקו למזבח מליקתו בית ומקרב "שמקיף שם רש"י שלא41)ומפרש משום שם, משנה

בלבד. הדם ומיצוי הזאה אלא בה קדשים42)נאמרו קדש וגו' חטאתם ולכל מנחתם לכל קרבנם "כל שנאמר ממה כן ולמדו
(שנאכלת העוף" חטאת לרבות חטאתם, "ולכל - לך" יהיה קדש אותו יאכל זכר כל תאכלנו, הקדשים בקדש ולבניך, הוא לך

כהונה). לקמיצה"43)לזכרי (=זרת) קטנה אצבע בין רגליה שני "מכניס כלומר, מולק. ימין ביד שהרי השמאלית", יד "של
שם). לאצבע".44)(רש"י אמה "בין דהיינו שמאלית, יד אותה של האחרות האצבעות בשתי מכניס הכנפיים שתי כלומר,

העורף".45) ממול ומולק אצבעות שתי רוחב כשיעור הבהן על צווארו ומושך הכף על בפנים שיהיה לא ידו גב על "העוף כלומר,
במקדש.46) קשות עבודות הן וחפינה קמיצה מקומה".47)גם היה זה אלא כשרה הייתה מקום "ובכל סג. שם במשנה
מזבח.48) של שבאמצעו הסקרא הסקרא.49)מחוט המזבח.50)מחוט אל הגשה והיינו "וההגשות", במשנה: שם
היינו51) עולה" של למזבח יסוד "תן - העולה" מזבח יסוד "אל כה) ד, (שם נשיא בשעיר שנאמר ממה כן למדו נא. בזבחים

ליסוד. שיריים שפיכת טעונים העולה מזבח על הקרבים המערבי.52)שכל היסוד על דמן שופך הנשרפות חטאות וכל53)אבל
שבו מפני המערבי, היסוד על היא שלהן השיריים ששפיכת שכשם הנשרפות, מהחטאות נלמדו החיצון, המזבח על הנקרבים אלו,
היסוד והוא תחילה, פוגע הוא שבו היסוד על נשפכים החיצון המזבח על הנקרבים כן כמו ההיכל, מן בצאתו תחילה פוגע הוא
מערבית קרן זה הרי - בלבד אחת אמה אלא תפס לא שבדרום שהיסוד ולפי בדרום, שהוא הכבש מן בירידתו בו הפוגע הדרומי

המזבח".54)דרומית. גבי על המים את מנסכין החג ימי שבעת ש"כל הסוכות, נסכים55)חג אבל [=הסוכות], חג של הם אף
שיתין". הנקראים והם דקין חוטמין שני כמין נקבים שני היו דרומית מערבית "בקרן כי למטה קרבו השנה, כל שעיקר56)של

מזרחית. דרומית בקרן הוא מליקתן בעולות.57)מקום העסוקין קרן, באותה כהנים הרבה קרוב58)שיש יותר זה שקרן משום
הקרנות. שתי מיתר ונוצה) מוראה זורק (ששם הדשן בצד59)לבית דרומית, מזרחית לקרן פונים ומשם לכבש עולין כלומר,

למזבח". ימין דרך אלא יהו לא פונה שאתה פנות "כל סב: שם וראה כבש, של כבש.60)ימין ניסוך62)למזבח.61)של
על עומד אלא מקיף, ואינו למזבח עולה אינו הסקרא, מחוט למטה שמקומם הדברים בשלושה אבל הדם. ושיירי והיין המים

הסקרא.63)הרצפה. מערבית.64)מחוט לימין.65)דרומית פנייתם ונמצאת שעלו, מהצד רבי66)כלומר, "אמר סד. שם
פסול מעושן ויין ונסכיהם". לכם יהיו תמימים צריכים ואנו ריחו ויפסיד סובבו בשעת המזבח בעשן יתעשנו שמא נסכים יוחנן

פסולים. שהם מעושנים למים הדין שהוא ומיכן [שהרי67)למזבח בעשן". תמות שמא העוף "ועולת יוחנן רבי דברי המשך שם
ממש. המזבח לראש לעלות והוצרכו הסובב אל בו לרדת קטן כבש היה לא הגדול הכבש של לג:68)במערבו בתמיד משנה

לו נתנו דרומית, מערבית מערבית, צפונית צפונית, מזרחית מזרחית, דרומית מקרן מתחיל הוא מהיכן המזבח את להקיף לו "בא
לקרן לשמאל פונה הדיוט כהן אבל גדול, בכהן דווקא זו משנה כי סד. בזבחים רש"י פירש וכן שם הרא"ש ומפרש לנסך", יין
את המקיף כל אלא גדול, לכהן מיוחדת אינה זו "הקפה המשנה: בפירוש כתב רבינו אבל למעלה. כמבואר מערבית, דרומית
שמאל, דרך עולה בידו, הנסכים עם לעלות רצה הכהן: של ברצונו תלוי שהכל באופן שם. המאירי כתב וכן מקיף", הוא כך המזבח
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ּבצּפרנֹו ויֹורד ׁשּבארנּו, ּכמֹו מערבית ׁשּיחּת34ּדרֹומית עד ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
הּגּוף35הּסימנין מן הראׁש מבּדיל ואינֹו מהן, אחד רב .36אֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

ולֹוקה ּפסל, - הבּדיל מּמּול37ואם ראׁשֹו את ּומלק ׁשּנאמר: ; ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ
הּמזּבח קיר על מּדמּה ּומּזה יבּדיל. ולא למּטה38ערּפֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

היסֹוד39מאמצעֹו על מתמּצים הּדם ּוׁשירי ׁשּנאמר:40, . ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
על ׁשהּנתינה מּכלל הּמזּבח; יסֹוד על יּמצה ּבּדם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוהּנׁשאר
הּתחּתֹון. קיר וזהּו יסֹוד, אל מתמּצין ׁשּלֹו ׁשהּׁשירין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָקיר

.Êאּלא ּבּה לּמזּבח ואין מעּכב. העֹוף חּטאת ּדם ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּומּצּוי
ּכהּנה41דמּה לזכרי נאכל והּׁשאר הּבהמה.42, חּטאת ּכבּׂשר ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ
.Áׁשּתי אֹוחז מליקה? ּבׁשעת העֹוף חּטאת אֹוחז ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָּכיצד

אצּבעֹותיו ׁשּתי ּבין ׁשּתי43רגליה ּבין אגּפיה ּוׁשּתי , ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אצּבעֹותיו44אצּבעֹותיו ׁשּתי רחב אל צּוארּה ּומֹותח , ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּבּמקּדׁש45ּומֹולק קׁשֹות מעבֹודֹות וזֹו ואחז46. ׁשּנה ואם . ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
ּכׁשרה. - מקֹום ְְֵָָָּבכל

.Ëדמּה ׁשּיּזה ּובלבד למליקתּה, ּכׁשר הּמזּבח מן מקֹום ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָוכל
הּמזּבח מאמצע ּכׁשרה.47למּטה - מקֹום ּבכל הּזה ואם . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

הּנפׁש. מּדם מעט למּטה ׁשּיּתן ְְְִִֵֶֶֶַַַַָוהּוא
.Èמׁשּמׁשת מערבית ּדרֹומית קרן היתה דברים ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשלׁשה

למּטה48למעלה ּוׁשלׁשה והּגׁשת49, העֹוף, חּטאת מּלמּטה: . ְְְְְְִַַַַַַַָָָָָָ
עֹולֹות50הּמנחֹות ׁשל הּדם ּוׁשירי הּנאכלֹות51, 52וחּטאֹות ְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָ

ּוׁשלמים מעלה:53ואׁשמֹות ׁשל והּׁשלׁשה עליה. ׁשּׁשֹופכין ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבחג ׁשּמנּסכין הּמים נסכים54נּסּו ׁשל הּיין ונּסּו ועֹולת55, , ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָ

רּבה56העֹוף ׁשהיא מזרחית57ּבזמן ּדרֹומית קרן אין ואם , ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
אֹותּה ועֹוּׂשין מערבית ּדרֹומית לקרן נפנין - אֹותּה ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָמכילה

.58ׁשם ָ
.‡Èימין ּדר עֹולין - לּמזּבח העֹולין ויֹורדין59ּכל ּומּקיפין , ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ּׂשמאל העֹולה60ּדר מן חּוץ דברים61; מּׁשלׁשה לאחד ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָֹ
זֹו63ׁשּלמעלה62אּלּו הּׂשמאל64ּבקרן על ונפנין עֹולין ׁשהן , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

לעקב וחֹוזרין מלאכּתן ועֹוּׂשין נפנין65לּקרן, מה ּומּפני . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשאם ּתחּלה; ּדרֹומית מערבית ּבקרן ׁשּיפּגעּו ּכדי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹלּׂשמאל?
לקרן ׁשּיּגיעּו עד הּמזּבח ּכל את ּומּקיפין ימין על ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָנפנין

והּיין הּמים יתעּׁשן ׁשּמא מערבית, ימּות66ּדרֹומית ׁשּמא אֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
הּמזּבח ּבעׁשן .67העֹוף ְֲִֵַַַַָ

.·Èהּמזּבח את מּקיף ּכׁשהּוא יין, אֹו מים המנּס ,ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָלפיכ
ּכלּום ּבידֹו יהיה ּדרֹומית68לא מּקרן ּומּקיף ּומתחיל . ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָֹ

למערבית מערבית, לצפֹונית צפֹונית, למזרחית ְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַָָָָמזרחית
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כהן".34) של בעצמו אלא מליקה תהיה שלא מלמד טו) א, (ויקרא וכו' ומלק" "הכהן וכו' בסכין ימלקנו הקנה35)"יכול
הראש36)והוושט. יבדיל שלא והיינו, מבדיל", ואינו ערפה ממול ראשה את מולק היה וכו' העוף "חטאת במשנה: סד: בזבחים
מעשה.37)מהגוף. בו שיש לאו כל המזבח".38)כדין קיר על החטאת מדם "והיזה ט) ה, (ויקרא שנאמר שם. זבחים משנה

המזבח. קיר על ומזה בכלי) ולא באצבע (ולא ובגוף בראש שאוחז זו, הסקרא.39)והזאה מחוט למטה במשנה,40)כלומר, שם
ליסוד". ויורד מתמצה והדם בקיר ודוחקו למזבח מליקתו בית ומקרב "שמקיף שם רש"י שלא41)ומפרש משום שם, משנה

בלבד. הדם ומיצוי הזאה אלא בה קדשים42)נאמרו קדש וגו' חטאתם ולכל מנחתם לכל קרבנם "כל שנאמר ממה כן ולמדו
(שנאכלת העוף" חטאת לרבות חטאתם, "ולכל - לך" יהיה קדש אותו יאכל זכר כל תאכלנו, הקדשים בקדש ולבניך, הוא לך

כהונה). לקמיצה"43)לזכרי (=זרת) קטנה אצבע בין רגליה שני "מכניס כלומר, מולק. ימין ביד שהרי השמאלית", יד "של
שם). לאצבע".44)(רש"י אמה "בין דהיינו שמאלית, יד אותה של האחרות האצבעות בשתי מכניס הכנפיים שתי כלומר,

העורף".45) ממול ומולק אצבעות שתי רוחב כשיעור הבהן על צווארו ומושך הכף על בפנים שיהיה לא ידו גב על "העוף כלומר,
במקדש.46) קשות עבודות הן וחפינה קמיצה מקומה".47)גם היה זה אלא כשרה הייתה מקום "ובכל סג. שם במשנה
מזבח.48) של שבאמצעו הסקרא הסקרא.49)מחוט המזבח.50)מחוט אל הגשה והיינו "וההגשות", במשנה: שם
היינו51) עולה" של למזבח יסוד "תן - העולה" מזבח יסוד "אל כה) ד, (שם נשיא בשעיר שנאמר ממה כן למדו נא. בזבחים

ליסוד. שיריים שפיכת טעונים העולה מזבח על הקרבים המערבי.52)שכל היסוד על דמן שופך הנשרפות חטאות וכל53)אבל
שבו מפני המערבי, היסוד על היא שלהן השיריים ששפיכת שכשם הנשרפות, מהחטאות נלמדו החיצון, המזבח על הנקרבים אלו,
היסוד והוא תחילה, פוגע הוא שבו היסוד על נשפכים החיצון המזבח על הנקרבים כן כמו ההיכל, מן בצאתו תחילה פוגע הוא
מערבית קרן זה הרי - בלבד אחת אמה אלא תפס לא שבדרום שהיסוד ולפי בדרום, שהוא הכבש מן בירידתו בו הפוגע הדרומי

המזבח".54)דרומית. גבי על המים את מנסכין החג ימי שבעת ש"כל הסוכות, נסכים55)חג אבל [=הסוכות], חג של הם אף
שיתין". הנקראים והם דקין חוטמין שני כמין נקבים שני היו דרומית מערבית "בקרן כי למטה קרבו השנה, כל שעיקר56)של

מזרחית. דרומית בקרן הוא מליקתן בעולות.57)מקום העסוקין קרן, באותה כהנים הרבה קרוב58)שיש יותר זה שקרן משום
הקרנות. שתי מיתר ונוצה) מוראה זורק (ששם הדשן בצד59)לבית דרומית, מזרחית לקרן פונים ומשם לכבש עולין כלומר,

למזבח". ימין דרך אלא יהו לא פונה שאתה פנות "כל סב: שם וראה כבש, של כבש.60)ימין ניסוך62)למזבח.61)של
על עומד אלא מקיף, ואינו למזבח עולה אינו הסקרא, מחוט למטה שמקומם הדברים בשלושה אבל הדם. ושיירי והיין המים

הסקרא.63)הרצפה. מערבית.64)מחוט לימין.65)דרומית פנייתם ונמצאת שעלו, מהצד רבי66)כלומר, "אמר סד. שם
פסול מעושן ויין ונסכיהם". לכם יהיו תמימים צריכים ואנו ריחו ויפסיד סובבו בשעת המזבח בעשן יתעשנו שמא נסכים יוחנן

פסולים. שהם מעושנים למים הדין שהוא ומיכן [שהרי67)למזבח בעשן". תמות שמא העוף "ועולת יוחנן רבי דברי המשך שם
ממש. המזבח לראש לעלות והוצרכו הסובב אל בו לרדת קטן כבש היה לא הגדול הכבש של לג:68)במערבו בתמיד משנה

לו נתנו דרומית, מערבית מערבית, צפונית צפונית, מזרחית מזרחית, דרומית מקרן מתחיל הוא מהיכן המזבח את להקיף לו "בא
לקרן לשמאל פונה הדיוט כהן אבל גדול, בכהן דווקא זו משנה כי סד. בזבחים רש"י פירש וכן שם הרא"ש ומפרש לנסך", יין
את המקיף כל אלא גדול, לכהן מיוחדת אינה זו "הקפה המשנה: בפירוש כתב רבינו אבל למעלה. כמבואר מערבית, דרומית
שמאל, דרך עולה בידו, הנסכים עם לעלות רצה הכהן: של ברצונו תלוי שהכל באופן שם. המאירי כתב וכן מקיף", הוא כך המזבח
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ּדרֹומית למערבית ּוכׁשּמּגיע ּכלּום. ּבידֹו יהיה ולא ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹּדרֹומית,
עֹולה - הּקיף לא ואם .ּומנּס ּבידֹו הּיין אֹו הּמים ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָֹנֹותנין

ויֹורד. מלאכּתֹו ועֹוּׂשה ּׂשמאלֹו, על ְְְְְֵֶֶַַֹּופֹונה

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

חּטאת‡. ׁשּדם קדׁשים, קדׁשי מּׁשאר הּבהמה ּבחּטאת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹחמר
הּבגד על הּזיה קדם הּדם ּבֹו ׁשּקּבל הּכלי מן ׁשּנּתז ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּבהמה
על מּדמּה יּזה ואׁשר ׁשּנאמר: ּבעזרה; ּבמים ּכּבּוס טעּון -ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

קדׁש. ּבמקֹום ּתכּבס עליה יּזה אׁשר ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּבגד
ּכּבּוס.·. טעּונין הּׂשק ואחד הר העֹור ואחד הּבגד ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד

ואחד מעליו. הּדם וגֹורד ּכעץ, הּוא הרי - הּקׁשה העֹור ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָאבל
דם לא אבל הּנּׂשרפת, חּטאת דם אֹו הּנאכלת חּטאת ְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּדם
הּכתּוב ּבנׁשחטת - החּטאת ּתּׁשחט ׁשּנאמר: העֹוף; ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָחּטאת

ּבנמלקת. לא ְְְִֵֶֶַֹמדּבר,
לּה‚. ׁשהיתה ּבין ּכּבּוס, טעּון ּדמּה אין - ׁשּנפסלה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָחּטאת

היא זֹו אי הּכׁשר. ׁשעת לּה היתה ׁשּלא ּבין הּכׁשר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשעת
חּוץ וׁשּיצאת וׁשּנטמאת, ׁשּלנה, הּכׁשר? ׁשעת לּה ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהיתה
ׁשּנפסלה הּכׁשר? ׁשעת לּה היתה ׁשּלא היא זֹו ואי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלעזרה.

הּדם. ּבזריקת אֹו ְְִִִִַַָָּבׁשחיטה
על„. ׁשּיהיה והּוא ּבלבד. הּדם מקֹום אּלא ּכּבּוס טעּון ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָאין

על נּתז אם אבל לכּבּוס; וראּוי טמאה לקּבל ׁשראּוי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻּכלי
ראּויין ׁשאינן לפי ּכּבּוס, טעּון אינֹו - מּתכת ּכלי אֹו עץ ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּכלי

ּבלבד. גֹורדן אּלא ְְְִִֶַָָלכּבּוס,
ראּוי‰. ׁשאינֹו לפי ּכּבּוס, טעּון אינֹו - הּדג עֹור על ְִִִֵֵֶַַַָָָנּתז

ׁשּלא עד הּבהמה: עֹור על נּתז אם אבל טמאה. ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻלקּבל
ּכּבּוס; טעּון - ׁשהפׁשט אחר ּכּבּוס, טעּון אינֹו - ְְִִֵֶַַַַָָֻֻהפׁשט
לקּבל ראּוי הּוא הרי עּתה, טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּפי על ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻׁשאף

ׁשּיתעּבד. לאחר ְְְִֵֶַַַָֻטמאה
.Âׁשּנׁשּפ אֹו הּמזּבח, קרן מעל אֹו הּבגד על הּצּואר מן ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָנּתז

הרצּפה על טעּוןהּדם אינֹו - הּבגד על מּמּנּו ונּתז ואספֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבדם אּלא אמרּתי לא - מּדמּה יּזה ואׁשר ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכּבּוס;
הּזיה. ּכדי ּבֹו ויׁש להּזיה, וראּוי ׁשרת, ּבכלי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשּנתקּבל

.Êהּבגד על הּכֹוס מן נּתז ּכ ואחר הּמּתנֹות ארּבע ְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָנתן
זרק לא ׁשעדין ּפי על אף ּכּבּוס, טעּון אינֹו - הּדם ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמּׁשירי

הּנּׂשרפֹות. ּבחּטאֹות וכן היסֹוד. על ְְְְְִִֵַַַַַָָָהּׁשירים
.Áטעּון אינֹו - מּידֹו הּזיה ׁשּיצאת אחר מאצּבעֹו ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָנּתז

להּזיה. ּפסּולין ׁשּבאצּבע הּדם ׁשּׁשירי ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכּבּוס;
.Ë.ּכּבּוס טעּון הּׁשני הּבגד אין - ׁשני לבגד הּבגד מן ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָנּתז

על החּטאת ּדם נּתז ּכּבּוס. טעּון אינֹו - טמא ּבגד על ִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָנּתז
אבל ּכּבּוס. טעּון - חּלין ּדם החּטאת ּדם על ונּתז ְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָֻהּבגד,
עליו ונּתז עֹולה), דם אפּלּו (אֹו ּתחּלה, החּלין ּדם נּתז ְְֲִִִִִִַַַַַָָָָֻאם

ּבֹו. נבלע לא ׁשהרי ּכּבּוס, טעּון אינֹו - החּטאת ְֲִִֵֵֶַַַַָָֹּדם
.Èיפה ּבמים אֹותֹו מכּבסין - הּדם מקֹום את ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָּכׁשּמכּבסין

הּסממנים ׁשבעת וכל רׁשם. לֹו יּׁשאר ׁשּלא עד ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹיפה
מּמי חּוץ חּטאת, ּדם על מעבירין הּכתם על ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּמעבירין

לּמקּדׁש. רגלים מי מכניסין ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָרגלים,
.‡Èׁשבירה טעּון הּנאכלת החּטאת ּבֹו ׁשּנתּבּׁשלה חרּׂש ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכלי

ּוׁשטיפה מריקה טעּון ּבֹו ׁשּנתּבּׁשלה מּתכֹות ּוכלי ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָּבעזרה.
יּׁשבר. ּבֹו ּתבּׁשל אׁשר חרּׂש ּוכלי ׁשּנאמר: ּבעזרה. ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבמים
ּכדין ּדינן הרי - קדֹוׁש ּבמקֹום ּכאן נאמר ׁשּלא ּפי על ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹאף
חרס ּכלי ׁשבירת אף ּבּקדׁש, הּבגד ּכּבּוס מה ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹהּכּבּוס:
ּבֹו ׁשּבּׁשל ּכלי ואחד ּבּקדׁש. ּומריקתֹו מּתכֹות ּכלי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּוׁשטיפת

רֹותח. לתֹוכֹו ׁשהערה ּכלי ְְֱִֵֶֶַָאֹו
.·È,ּביין לא - 'ּבּמים' ּבצֹונן. - ּוׁשטיפה ּבחּמין, - ְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹמריקה

- והּׁשטיפה והּמריקה מׁשקין. ּבׁשאר ולא ּבמזג, ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹולא
ּבמים מגעילן - והאסּכלה והּׁשּפּוד ּוׁשטיפתֹו. הּכֹוס ְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָּכמריקת

מדיחן. ּכ ואחר האׁש ּגּבי על ְְִִֵֵַַַַַָָָחּמים
.‚Èּדמּה ׁשּנזרק אחר ּבהן ׁשּבּׁשל אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמה

ּבּׂשר ּבּה ׁשּבּׁשל אֹו זריקה, קדם ּבּׁשל אם אבל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּכהלכתֹו;
ּבמקצת ּבּׁשל ּוׁשטיפה. מריקה טעּון אינֹו - הּנּׂשרפת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָחּטאת

ּוׁשטיפה. מריקה טעּון ּכּלֹו - ְְְִִִַָָָֻהּכלי
.„Èאם ספק ּבּדבר יׁש - חרס ׁשל ּתּנּור ּבאויר הּבּׂשר ֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָצלה

נגעה ולא הֹואיל יּׁשבר, לא אֹו בֹו, ונתּבּׁשלה הֹואיל ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֹֹיּׁשבר,
ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין הּכלים ּכל אּלא ּבלבד, ּבחּטאת ולא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבֹו.
קּלים, קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין חּמין, ידי על ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָּבקדׁשים
והאסּכלה הּׁשּפּוד וכן אכילה. עקב ּוׁשטיפה מריקה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָטעּונין
ׁשנּיה, אכילה זמן עד מּניחן ואינֹו אכילה. עקב מגעילן -ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
וימרק והאסּכלה, הּׁשּפּוד יגעיל - לאכל ּכׁשּיׁשלים ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאּלא
מן חּוץ חרס; ּכלי ּבין מּתכֹות ּכלי ּבין הּכלי, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹויׁשטף
מּיד, ּומׁשּלׁש וׁשֹונה ּומבּׁשל חרס. ּכלי ּבּה ׁשּׁשֹובר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהחּטאת
סֹוף עד וׁשֹוטף ּוממרק חרס, ּבכלי ּבין מּתכֹות ּבכלי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבין

ֲִָאכילה.
.ÂËּוכל אבנים ּוכלי גללים טעּוניןּכלי אינן - אדמה י ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵָָָָָ

נאמר ּבלבד. הדחה אּלא ּבחּטאת, אפּלּו ּוׁשטיפה, ְְְְֱֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָמריקה
אם ּכמֹוה. להיֹות - יקּדׁש ּבבּׂשרּה יּגע אׁשר ּכל ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָֹּבחּטאת:
ּבּה הּנֹוגע - ּכׁשרה ואם ּפסּול, ּבּה הּנֹוגע - היא ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָּפסּולה

ּובקדּׁשתּה. ּכמֹוה ְִֵֵָָָָָֻיאכל
.ÊËּבלא נגיעה אבל ּבֹו; ּכׁשּנבלעה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹּבּמה

קדׁשים, ׁשאר ואחד החּטאת ואחד מקּדׁשת. אינּה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהבלעה
לעלה הּתֹורה זאת ׁשּנאמר: חמּורים; ּבין קּלים קדׁשים ֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבין

ְִַָלּמנחה.
.ÊÈ,ּכּלֹו נתקּדׁש לא - ּבמקצתֹו ונבלע ּברקיק ּבּׂשרּה ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֻנגע

הּבלע. מקֹום חֹות ְֵֶֶַַָאּלא
.ÁÈוקדׁשים קדׁשים קדׁשי אֹו וחּלין קדׁשים ּבֹו ׁשּבּׁשל ְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָָֻּכלי

ּכחמּור נאכל הּכל הרי - טעם ּבנֹותן ּבהן יׁש אם ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹקּלים:
ׁשּבהן ּכחמּור והּכל ּוׁשטיפה, מריקה הּכלי וטעּון ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבהן,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הנסכים. בידו נותנים דרומית מערבית לקרן וכשבא לימין עולה הנסכים בלי לעלות מדם1)רצה עליה שניתן בגד דין בו יבואר
חטאת.

zepaxwd dyrn zekld - lel` 'f iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

נאכלין הּקּלין אין - ּבזה זה טעם נתן לא ואם ּדבר; ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלכל
מריקה טעּון הּכלי אבל ּדבר, לכל ּכמֹותן ואינן ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָּכחמּורים,

ְִָּוׁשטיפה.
.ËÈמחזירֹו - לעזרה חּוץ ויצא החּטאת ּדם עליו ׁשּנּתז ְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבגד

יעּׂשה? ּכיצד - לעזרה חּוץ נטמא ׁשם. ּומכּבסֹו ְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָלעזרה
להּניח וצרי ּבפנים. ּומכּבסֹו ּומכניסֹו ׁשּיטהר, ּכדי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָקֹורעֹו
ּבגד. לכּבס צרי 'ּבגד', ׁשּנאמר לפי מעפרת. ּכדי ׁשלם ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבֹו
הּמעפרת ּכדי מּפני מּדבריהם טמא ׁשהּוא ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹואף

מן טהֹור רּבֹו ׁשּנקרע ּכיון ּבֹו, ּומּתרׁשּנׁשארה הּתֹורה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻֻ
הּדם. לכּבס לּמקּדׁש ְְְְִִֵַַַַָָלהכניסֹו

.Îּכיצד - לחּוץ ונטמא ויצא חּטאת ּדם עליו ׁשּנּתז ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָמעיל
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לֹוקה, - אֹותֹו הּקֹורע והרי עֹוּׂשה? ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַהּוא
ואחר ּבפנים, ּומכּבסֹו אצּבעֹות מּׁשלׁש ּפחֹות ּפחֹות ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָמכניסֹו

ּבחּוץ. אֹותֹו מטּבילין מעט מעט הּדם ּכל ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָׁשּיתּכּבס
.‡Îוׁשֹוברֹו מכניסֹו - ויצא החּטאת ּבֹו ׁשּבּׁשל חרס ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּכלי

ׁשּיטהר, ּכדי קטן ׁשרׁש ּבכדי נֹוקבֹו - ּבחּוץ נטמא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבפנים.
אינֹו - מּזה ּגדֹול נקב נקבֹו ואם ּבפנים. וׁשֹוברֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָּומכניסֹו
אּלא ּבפנים ׁשֹוברין ואין ּכלי, אינֹו ׁשהרי ּבפנים; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָׁשֹוברֹו
מכניסֹו - לעזרה חּוץ ויצא ּבֹו ׁשּבּׁשל מּתכֹות ּכלי וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּכלים.
ׁשּיטהר עד ּפֹוחתֹו - ּכׁשּיצא נטמא ּבפנים. וׁשֹוטפֹו ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָּומֹורקֹו
ויחזר הּפחת ׁשּיּסתם עד ּומרּדדֹו וחֹוזר ּבפנים, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּומכניסֹו
ׁשּנאמר: ּבעזרה; וׁשֹוטפֹו מֹורקֹו ּכ ואחר הּכלים, ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָּכתבנית
ּכלים. אּלא ּבפנים מֹורקין אין - וגֹומר נחׁשת ּבכלי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָואם

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

האמּורה‡. ּכמצותן האׁשמֹות ּכל לעּׂשֹות עּׂשה ְְְֲֲֲֲִִֵַַָָָָָָָמצות
אׁשם ּבין וּדאי אׁשם ּבין האׁשמֹות? מעּׂשה וכיצד ְֲֲֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָּבּתֹורה.
ּומֹוציא ּומפׁשיט ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט - ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָּתלּוי
להֹוליכן רצה ואם האׁשים. ּגב על וזֹורקן ּומֹולחן ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָהאמּורין
ּבעזרה ּכהּנה לזכרי נאכל ּבּׂשרם ּוׁשאר .מֹולי - ְְְְְְֱֲִִִִֵֶָָָָָָָָֻּבכלי

ְַָּכחּטאת.
ׁשּיתּבאר·. ּכמֹו ׁשּנּוי, ּדמֹו ּבקּבלת יׁש מצרע ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹאׁשם

ּוזריקת מעּׂשיו ׁשאר כן, ּפי על ואף ּכּפרה. מחּסרי ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻּבהלכֹות
ּדבר. לכל האׁשמֹות ּכׁשאר - ואכילתֹו הּמזּבח על ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּדמֹו

ארּבעה‚. והן עּׂשה. מצות - ּכמצותן ׁשלמים ּכל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָעּׂשּית
יחיד. ׁשלמי והּׁשלׁשה צּבּור, ׁשלמי האחד ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמינין:

ּכמֹו„. הּדם וזֹורק ׁשֹוחט צּבּור? ׁשלמי מעּׂשה ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָוכיצד
ּומקטירן, ּומֹולחן האמּורים ּומֹוציא ּומפׁשיט ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּבארנּו,
מּפני וכאׁשם, ּכחּטאת ּבעזרה ּכהּנה לזכרי נאכל ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֻוהּׁשאר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו קדׁשים קדׁשי ְְְִֵֵֵֶֶַָָָׁשהן
ּבלא‰. ׁשלמים הּבא הּוא האחד מינין: ׁשלׁשה יחיד ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשלמי

ׁשלמים. הּנקרא וזהּו וּׂשמחה. חגיגה ׁשלמי ּכגֹון ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָלחם,
וזהּו נדבה. אֹו ּבנדר הּלחם עם הּבאים ׁשלמים - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהּׁשני
והּמין ּתֹודה. לחם נקרא הּלחם ואֹותֹו ּתֹודה. ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּנקרא

והם נזרֹו, מלאת ּביֹום הּנזיר ׁשּמקריב ׁשלמים - ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹהּׁשליׁשי
נזיר. איל הּנקרא וזהּו לחם. עם ְְִִִִֵֶֶֶַָָָּבאים

.Â,ׁשּבארנּו ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט ׁשלׁשּתן? מעּׂשה ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָוכיצד
הּבּׂשר את מנּתח ּכ ואחר האמּורין, ּומֹוציא ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּומפׁשיט
החזה עם האמּורין ונֹותן הּימין, וׁשֹוק החזה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומפריׁש
הּבעלים ידי ּתחת ידֹו מּניח וכהן הּבעלים, ידי על ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹוהּׁשֹוק
ּבּמזרח - ּתנּופה הּטעּון ּכל וכן ּבּמזרח. ה' לפני הּכל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּומניף

אֹותֹו. ְִִמניפין
.Êהיה ואם ּומֹוריד. מעלה ּומביא, מֹולי מניף? הּוא ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָוכיצד

מעּׂשרה אחד עּמּה הּבא הּלחם מן לֹוקח - ּתֹודה ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּקרּבן
ידי על הּכל ּומניף והאמּורים, והּׁשֹוק החזה עם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּומּניחֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַַָהּבעלים
.Áידי על החלבים את נֹותן הּבעלים? ידי על מּניחן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָוכיצד

הּכבד ויֹותרת הּכליֹות ּוׁשּתי למעלה, וׁשֹוק וחזה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּבעלים,
הּכל. ּומניף למעלה, מּניחֹו - לחם יׁש ואם מהם, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלמעלה

.Ëחזה ּומפריׁש האמּורין מֹוציא - נזיר איל הּקרּבן ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהיה
הּכהן ולֹוקח הּנׁשים, ּבעזרת האיל ׁשאר ּומבּׁשל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹוׁשֹוק,
הּבא הּלחם מן מעּׂשרה אחד עם האיל מן ּבׁשלה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּזרֹוע
הּנזיר, ידי על הּכל ּומּניח והאמּורין והּׁשֹוק החזה עם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעּמֹו
ּכמֹו הּכל ּומניף הּבעלים ידי ּתחת ידיו מּניח ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹֹוהּכהן

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.È,הּצּואר עד למעלה הּקרקע, את הרֹואה ּכל חזה? זהּו ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאי

ואי .ואיל איל צלעֹות ׁשּתי עּמּה וחֹות הּכרס. עד ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָלמּטה
ׁשני ׁשהם יד, ׁשל ּכף עד ארכּבה ׁשל הּפרק מן זרֹוע? ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻזהּו
ימין. ׁשל זרֹוע היא האמּורה והּזרֹוע ּבזה. זה מערין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאיברים

מקֹום. ּבכל האמּור הּׁשֹוק הּוא ּברגל ְְְְֶֶֶֶַָָָָָָוׁשּכנגּדּה
.‡È.הּמזּבח ּגּבי על ּומקטירן האמּורין מֹולח ׁשּמניפן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָואחר

חזה את ּכי ׁשּנאמר: לּכהנים, נאכל והּׁשֹוק החזה ְֱֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאבל
נאכלים הּׁשלמים ּוׁשאר הּתרּומה. ׁשֹוק ואת ְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָהּתנּופה
הקטר לאחר אּלא וׁשֹוק ּבחזה זֹוכין הּכהנים ואין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלּבעלים.

ִֵָהאמּורין.
.·Èהּבׁשלה והּזרֹוע נזיר ּובאיל ּבתֹודה ׁשּמניף הּלחם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוכן

נאכל הּבּׂשר ׁשאר עם הּלחם ּוׁשאר לּכהנים, ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹנאכלין
ׁשּמנ והּלחם הּנקראיןלּבעלים. הם - והּׁשֹוק החזה עם יף ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הּלחם עם והּׁשֹוק החזה עם ּבׁשלה והּזרֹוע מּתֹודה; ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּורם
נזיר. מאיל מּורם הּנקראין הם - ְִִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשּמניף

.‚Èאין לפיכ הּוא. ּתרּומה ספק הּתֹודה מן הּמּורם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּלחם
ּכתרּומה. מדּמע ואינֹו ּכתרּומה, וחמׁש מיתה עליו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹחּיבין

.„Èלּבעלים נאכל הּלחם ׁשאר הרי - ּכהן הּתֹודה ּבעל ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהיה
איל עם אֹו הּתֹודה עם הּבא הּלחם ׁשאין יּׂשראל; ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכתֹודת

מנחה. קרּוי ְִִָָָנזיר
.ÂËּברׁשּות מניף האחד - ּבׁשּתפּות ׁשלמים ׁשהביאּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשנים

ּׁשאין מה ּכּלן. ידי על מניף אחד - מאה הם אפּלּו ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻחברֹו.
ּבסמיכה. ְִִֵָּכן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נעשה.1) הוא וכיצד האשם, עשיית מצות בו תתבאר
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נאכלין הּקּלין אין - ּבזה זה טעם נתן לא ואם ּדבר; ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלכל
מריקה טעּון הּכלי אבל ּדבר, לכל ּכמֹותן ואינן ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָּכחמּורים,

ְִָּוׁשטיפה.
.ËÈמחזירֹו - לעזרה חּוץ ויצא החּטאת ּדם עליו ׁשּנּתז ְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבגד

יעּׂשה? ּכיצד - לעזרה חּוץ נטמא ׁשם. ּומכּבסֹו ְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָלעזרה
להּניח וצרי ּבפנים. ּומכּבסֹו ּומכניסֹו ׁשּיטהר, ּכדי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָקֹורעֹו
ּבגד. לכּבס צרי 'ּבגד', ׁשּנאמר לפי מעפרת. ּכדי ׁשלם ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבֹו
הּמעפרת ּכדי מּפני מּדבריהם טמא ׁשהּוא ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹואף

מן טהֹור רּבֹו ׁשּנקרע ּכיון ּבֹו, ּומּתרׁשּנׁשארה הּתֹורה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻֻ
הּדם. לכּבס לּמקּדׁש ְְְְִִֵַַַַָָלהכניסֹו

.Îּכיצד - לחּוץ ונטמא ויצא חּטאת ּדם עליו ׁשּנּתז ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָמעיל
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לֹוקה, - אֹותֹו הּקֹורע והרי עֹוּׂשה? ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַהּוא
ואחר ּבפנים, ּומכּבסֹו אצּבעֹות מּׁשלׁש ּפחֹות ּפחֹות ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָמכניסֹו

ּבחּוץ. אֹותֹו מטּבילין מעט מעט הּדם ּכל ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָׁשּיתּכּבס
.‡Îוׁשֹוברֹו מכניסֹו - ויצא החּטאת ּבֹו ׁשּבּׁשל חרס ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּכלי

ׁשּיטהר, ּכדי קטן ׁשרׁש ּבכדי נֹוקבֹו - ּבחּוץ נטמא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבפנים.
אינֹו - מּזה ּגדֹול נקב נקבֹו ואם ּבפנים. וׁשֹוברֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָּומכניסֹו
אּלא ּבפנים ׁשֹוברין ואין ּכלי, אינֹו ׁשהרי ּבפנים; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָׁשֹוברֹו
מכניסֹו - לעזרה חּוץ ויצא ּבֹו ׁשּבּׁשל מּתכֹות ּכלי וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּכלים.
ׁשּיטהר עד ּפֹוחתֹו - ּכׁשּיצא נטמא ּבפנים. וׁשֹוטפֹו ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָּומֹורקֹו
ויחזר הּפחת ׁשּיּסתם עד ּומרּדדֹו וחֹוזר ּבפנים, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּומכניסֹו
ׁשּנאמר: ּבעזרה; וׁשֹוטפֹו מֹורקֹו ּכ ואחר הּכלים, ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָּכתבנית
ּכלים. אּלא ּבפנים מֹורקין אין - וגֹומר נחׁשת ּבכלי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָואם

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

האמּורה‡. ּכמצותן האׁשמֹות ּכל לעּׂשֹות עּׂשה ְְְֲֲֲֲִִֵַַָָָָָָָמצות
אׁשם ּבין וּדאי אׁשם ּבין האׁשמֹות? מעּׂשה וכיצד ְֲֲֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָּבּתֹורה.
ּומֹוציא ּומפׁשיט ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט - ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָּתלּוי
להֹוליכן רצה ואם האׁשים. ּגב על וזֹורקן ּומֹולחן ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָהאמּורין
ּבעזרה ּכהּנה לזכרי נאכל ּבּׂשרם ּוׁשאר .מֹולי - ְְְְְְֱֲִִִִֵֶָָָָָָָָֻּבכלי

ְַָּכחּטאת.
ׁשּיתּבאר·. ּכמֹו ׁשּנּוי, ּדמֹו ּבקּבלת יׁש מצרע ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹאׁשם

ּוזריקת מעּׂשיו ׁשאר כן, ּפי על ואף ּכּפרה. מחּסרי ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻּבהלכֹות
ּדבר. לכל האׁשמֹות ּכׁשאר - ואכילתֹו הּמזּבח על ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּדמֹו

ארּבעה‚. והן עּׂשה. מצות - ּכמצותן ׁשלמים ּכל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָעּׂשּית
יחיד. ׁשלמי והּׁשלׁשה צּבּור, ׁשלמי האחד ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמינין:

ּכמֹו„. הּדם וזֹורק ׁשֹוחט צּבּור? ׁשלמי מעּׂשה ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָוכיצד
ּומקטירן, ּומֹולחן האמּורים ּומֹוציא ּומפׁשיט ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּבארנּו,
מּפני וכאׁשם, ּכחּטאת ּבעזרה ּכהּנה לזכרי נאכל ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֻוהּׁשאר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו קדׁשים קדׁשי ְְְִֵֵֵֶֶַָָָׁשהן
ּבלא‰. ׁשלמים הּבא הּוא האחד מינין: ׁשלׁשה יחיד ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשלמי

ׁשלמים. הּנקרא וזהּו וּׂשמחה. חגיגה ׁשלמי ּכגֹון ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָלחם,
וזהּו נדבה. אֹו ּבנדר הּלחם עם הּבאים ׁשלמים - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהּׁשני
והּמין ּתֹודה. לחם נקרא הּלחם ואֹותֹו ּתֹודה. ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּנקרא

והם נזרֹו, מלאת ּביֹום הּנזיר ׁשּמקריב ׁשלמים - ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹהּׁשליׁשי
נזיר. איל הּנקרא וזהּו לחם. עם ְְִִִִֵֶֶֶַָָָּבאים

.Â,ׁשּבארנּו ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט ׁשלׁשּתן? מעּׂשה ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָוכיצד
הּבּׂשר את מנּתח ּכ ואחר האמּורין, ּומֹוציא ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּומפׁשיט
החזה עם האמּורין ונֹותן הּימין, וׁשֹוק החזה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומפריׁש
הּבעלים ידי ּתחת ידֹו מּניח וכהן הּבעלים, ידי על ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹוהּׁשֹוק
ּבּמזרח - ּתנּופה הּטעּון ּכל וכן ּבּמזרח. ה' לפני הּכל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּומניף

אֹותֹו. ְִִמניפין
.Êהיה ואם ּומֹוריד. מעלה ּומביא, מֹולי מניף? הּוא ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָוכיצד

מעּׂשרה אחד עּמּה הּבא הּלחם מן לֹוקח - ּתֹודה ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּקרּבן
ידי על הּכל ּומניף והאמּורים, והּׁשֹוק החזה עם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּומּניחֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַַָהּבעלים
.Áידי על החלבים את נֹותן הּבעלים? ידי על מּניחן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָוכיצד

הּכבד ויֹותרת הּכליֹות ּוׁשּתי למעלה, וׁשֹוק וחזה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּבעלים,
הּכל. ּומניף למעלה, מּניחֹו - לחם יׁש ואם מהם, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלמעלה

.Ëחזה ּומפריׁש האמּורין מֹוציא - נזיר איל הּקרּבן ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהיה
הּכהן ולֹוקח הּנׁשים, ּבעזרת האיל ׁשאר ּומבּׁשל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹוׁשֹוק,
הּבא הּלחם מן מעּׂשרה אחד עם האיל מן ּבׁשלה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּזרֹוע
הּנזיר, ידי על הּכל ּומּניח והאמּורין והּׁשֹוק החזה עם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעּמֹו
ּכמֹו הּכל ּומניף הּבעלים ידי ּתחת ידיו מּניח ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹֹוהּכהן

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.È,הּצּואר עד למעלה הּקרקע, את הרֹואה ּכל חזה? זהּו ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאי

ואי .ואיל איל צלעֹות ׁשּתי עּמּה וחֹות הּכרס. עד ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָלמּטה
ׁשני ׁשהם יד, ׁשל ּכף עד ארכּבה ׁשל הּפרק מן זרֹוע? ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻזהּו
ימין. ׁשל זרֹוע היא האמּורה והּזרֹוע ּבזה. זה מערין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאיברים

מקֹום. ּבכל האמּור הּׁשֹוק הּוא ּברגל ְְְְֶֶֶֶַָָָָָָוׁשּכנגּדּה
.‡È.הּמזּבח ּגּבי על ּומקטירן האמּורין מֹולח ׁשּמניפן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָואחר

חזה את ּכי ׁשּנאמר: לּכהנים, נאכל והּׁשֹוק החזה ְֱֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאבל
נאכלים הּׁשלמים ּוׁשאר הּתרּומה. ׁשֹוק ואת ְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָהּתנּופה
הקטר לאחר אּלא וׁשֹוק ּבחזה זֹוכין הּכהנים ואין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלּבעלים.

ִֵָהאמּורין.
.·Èהּבׁשלה והּזרֹוע נזיר ּובאיל ּבתֹודה ׁשּמניף הּלחם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוכן

נאכל הּבּׂשר ׁשאר עם הּלחם ּוׁשאר לּכהנים, ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹנאכלין
ׁשּמנ והּלחם הּנקראיןלּבעלים. הם - והּׁשֹוק החזה עם יף ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הּלחם עם והּׁשֹוק החזה עם ּבׁשלה והּזרֹוע מּתֹודה; ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּורם
נזיר. מאיל מּורם הּנקראין הם - ְִִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשּמניף

.‚Èאין לפיכ הּוא. ּתרּומה ספק הּתֹודה מן הּמּורם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּלחם
ּכתרּומה. מדּמע ואינֹו ּכתרּומה, וחמׁש מיתה עליו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹחּיבין

.„Èלּבעלים נאכל הּלחם ׁשאר הרי - ּכהן הּתֹודה ּבעל ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהיה
איל עם אֹו הּתֹודה עם הּבא הּלחם ׁשאין יּׂשראל; ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכתֹודת

מנחה. קרּוי ְִִָָָנזיר
.ÂËּברׁשּות מניף האחד - ּבׁשּתפּות ׁשלמים ׁשהביאּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשנים

ּׁשאין מה ּכּלן. ידי על מניף אחד - מאה הם אפּלּו ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻחברֹו.
ּבסמיכה. ְִִֵָּכן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נעשה.1) הוא וכיצד האשם, עשיית מצות בו תתבאר
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.ÊËהּכהן אבל מניפה, אינּה - הּקרּבן ּבעלת אּׁשה ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹהיתה
ּולעֹולם לתנּופה. ּפסּולה והיא ּתנּופה, טעּון ׁשּקרּבנּה ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָמניף;
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, והּנזירה הּסֹוטה אּלא מניפה, אּׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

מקֹום. ּבכל להּגׁשה קֹודמת ְְְֶֶַָָָָָּותנּופה
.ÊÈעּׂשרים לֹוקח הּתֹודה? עם ׁשּמביא הּלחם הּוא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּכיצד

ועּׂשרה חמץ עּׂשרֹונים עּׂשרה מהם ועֹוּׂשה סלת ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹעּׂשרֹון
חּלֹות. עּׂשר אֹותם עֹוּׂשה חמץ ׁשל העּׂשרה ֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּצה.

.ÁÈלתֹו ונֹותנֹו חּמּוצן ּכדי ּׂשאֹור מביא מחּמצן? ְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָוכיצד
חסרה להיֹות ׁשּסֹופּה ּפי על אף הּמּדה. את ּוממּלא ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמּדה
ּופעמים וקׁשה עבה יהיה ׁשּפעמים הּׂשאֹור, מּפני יתרה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאֹו
מֹודד הּוא והרי עּתה, מּדתּה על אּלא מׁשּגיחין אין - ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָר
עֹוּׂשה מּצה ׁשל עּׂשרֹונים והעּׂשרה ׁשלמים. עּׂשרֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָעּׂשרֹון
חּלֹות עּׂשר מין: מּכל חּלֹות עּׂשר ׁשוֹות, חּלֹות ׁשלׁשים ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָמהן
מרּבכת. חּלֹות ועּׂשר רקיקים, חּלֹות ועּׂשר ּתּנּור, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֻמאפה

.ËÈאֹותּה ואֹופה ּברֹותחין חֹולטּה הּמרּבכת? היא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֻוכיצד
ּבֹו וכּיֹוצא האלּפס על ּבׁשמן אֹותּה קֹולה ּכ ואחר ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָמעט,
האמּור הרּבּו וזהּו ּבׁשמנּה. ּומרּבין הּספּגנין, ׁשּקֹולין ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻּכדר

מקֹום. ְָָּבכל
.Î.ׁשמן לג ּבחצי חּלֹות? הּׁשלׁשים עֹוּׂשה הּוא ׁשמן ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָֹּובכּמה

לרבּוכה, מּמּנּו רביעית מּסיני. למׁשה הלכה זה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָוׁשעּור
לרקיקין. ּוׁשמינית לחּלֹות, ְְְִִִִִִַַָּוׁשמינית

.‡Îואחר ׁשמן, ׁשל ּבׁשמינית ׁשּלהן הּסלת לֹותת - ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹהחּלֹות
ׁשּלהן ּבׁשמינית מֹוׁשחן - והרקיקין אֹותן. ואֹופה לׁש ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָּכ
מּכל אחת חּלֹות, ארּבע הּכל מן לֹוקח והּכהן אפּיתן. ְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָֹֹאחר

קרּבן. מּכל אחד ׁשּנאמר: ומין; ְֱִִִֶֶֶַָָָָָמין
.·Îלא יצא. - חּלֹות ארּבע אֹותן ׁשאפה ּתֹודה ְְְֵֶַַַַָָָָָָֹולחמי

ׁשּלהן החּלה ׁשּיפריׁש והּוא למצוה. אּלא ארּבעים ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָנאמר
ּפרּוסה; מפריׁשין ׁשאין ּבצק, ּכׁשהן קרּבן מּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחת

ּפרּוס. יּטל ׁשּלא - קרּבן מּכל אחד ְֱִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
.‚Îׁשּׁשה לֹוקח נזיר? איל עם הּבא הּלחם הּוא ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכיצד

חּלֹות עּׂשרים מהן ועֹוּׂשה עּׂשרֹון ׁשליׁשי ּוׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָעּׂשרֹונֹות

מּצה והּכל ועּׂשרׁשוֹות, ּבּׁשמן, מׁשּוחין רקיקין עּׂשרה . ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
וׁשמן תּנּור. מאפה והּכל ּבּׁשמן, ׁשּלהן הּסלת לֹותת ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹחּלֹות
לֹוקח והּכהן מּסיני. למׁשה הלכה זה וׁשעּור רביעית. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלהן

מין. מּכל אחת חּלֹות, ׁשּתי ְִִֵֵֶַַַָמהן
.„Îׁשּבתֹודה לחם מיני וארּבעה ׁשּבנזיר לחם מיני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשני

לעזרה. חּוץ ׁשניהן ׁשל הּלחם ּומעּׂשה זה. את זה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָמעּכבין
.‰Îׁשּזֹורק אחר והּפסח? והּמעּׂשר הּבכֹור מעּׂשה ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַּכיצד

ּומֹולחן האמּורים ּומֹוציא מפׁשיט ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּדמן
ּבּׂשר ּוׁשאר לּכהנים. נאכל הּבכֹור ּבּׂשר ּוׁשאר ְְְְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָֹּומקטירן.
למנּוייו נאכל הּפסח ּוׁשאר לּבעלים. נאכל ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמעּׂשר

הּפסח. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָּכהלכֹותיו,

ה'תשע"א אלול ח' רביעי יום
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ואכלּו‡. ׁשּנאמר: עּׂשה, מצות והאׁשם החּטאת ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָאכילת
מתּכּפרים ּובעלים אֹוכלים הּכהנים - ּבהם ּכּפר אׁשר .2אתם ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָֹֹֻ
הּכהנים אֹותן ׁשאֹוכלין הּקדׁשים לׁשאר הּדין ,3והּוא ְְְֲֳִִִִִֶַַַָָָֹ

מצוה. ְֲִִֶָָָׁשאכילתן
מנחֹות·. ׁשירי אכילת והּנֹותרת4וכן ׁשּנאמר: עּׂשה, מצות ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּובניו אהרן יאכלּו .5מּמּנה ְֲִֶַָָָֹֹ
לזכרי‚. אּלא נאכלין מנחֹות ּוׁשירי ואׁשם חּטאת ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָואין

ּבעזרה ּבהיכל6ּכהּנה נאכלּו ואם נאכלּו7; לכל8- ׁשּנאמר: . ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
הּקדׁשים ּבקדׁש אׁשמם ּולכל חּטאתם ּולכל ְְְְֲֳִִֶַַָָָָָָָָָֹמנחתם

אתֹו יאכל זכר ּכל הם9ּתאכלּנּו, הרי צּבּור ׁשלמי וכן . ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹ
וכאׁשם ׁשּבארנּו.10ּכחּטאת ּכמֹו , ְְְֵֶַַַָָָָ

זכרים„. לכהנים נאכלין ׁשלמים ׁשל וׁשֹוק ְְְֱֲִִִִֶֶֶָָָָָֹחזה
וכן11ּונקבֹות .ולבנתי ּולבני נתּתים ל ּבהם: ׁשּנאמר , ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ּתרּומת ּכל ׁשּנאמר: נזיר, מאיל והּמּורם מּתֹודה ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּמּורם
ּולבני ל נתּתי לה' יּׂשראל בני ירימּו אׁשר ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּקדׁשים

12ולבנתי. ְְִֶֹ
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נאכלים.1) הם מקום ובאיזה לכהונה, קדשים קדשי אכילת של עשה מצות בו "מניין2)יבאר ד: הלכה ב פרק שמיני פרשת ובספרא
הא ה', לפני עליהם לכפר העדה עוון את לשאת לכם נתן ואותה יז) י, (ויקרא לומר תלמוד ישראל, כל על כפרה קדשים שאכילת

מתכפרים". ובעלים אוכלים הכהנים לבעלים.3)כיצד, כפרה אלו באכילות שאין יחיד שלמי של ושוק וחזה קדשים, קדשי שהם
בתוספתא הוא [וכן עשה. מצות בו יש לישראל הנאכל החלק שגם שכתב השנה, ימות בשאר המתחיל דיבור שם. ברש"י וראה

הזבח"]. את לאכול וצונו במצוותיו קדשנו אשר ברוך אומר הזבח ברכת היא "איזו פסחים: מסכת המנחה4)סוף מן שנשאר מה
שנקמצה. תאכל5)לאחר מצות ט) הלכה ב פרק צו (פרשת ספרא "ולשון קדוש" במקום תאכל "מצות שנאמר הפסוק ובהמשך

עשה מצות שהיא היבמה ביאת כמו היא מנחות שיירי שאכילת כלומר, מצוה, ה) כה, (דברים עליה יבא יבמה בו כיוצא מצוה,
בלבד" רשות של דבר ונאכלים6)לא בעזרה מקום בכל נקמצות היו "מנחות במשנה: סג. זבחים ראה מנחות, שיירי ולעניין

לזכרי נב:) זבחים המשנה בפירוש רבינו שבמשכן, הקלעים מן לפנים כנגד במקדש והעזרה מועד, אהל (=בחצר הקלעים מן לפנים
אהרן יאכלו ממנה "והנותרת ט) ו, (שם נאמר כן וכמו ולבניו", לאהרן המנחה מן "והנותרת ג) ב, (ויקרא שנאמר ומשום כהונה".

יאכלנה" אהרן בבני זכר "כל יא) (שם, גם ונאמר יאכלוה" מועד אוהל בחצר קדוש. במקום תאכל מצות א7)ובניו, פרק ראה
היכל. נקראים שלושתן והאולם הקדשים וקדש הקודש כי ה, הלכה הבחירה בית כשרה.8)מהלכות אכילה היא כלומר,

בקדשי9) ואוכלין להיכל נכנסים שהכהנים העזרה, את גויים הקיפו שאם מניין אומר בתירא בן יהודה "רבי ח: במנחות ואמרו
תאכלנו". הקדשים בקדש לומר, תלמוד מנחות, ושיירי כהונה.10)קדשים לזכרי רק בעזרה נה.11)ונאכלים זבחים משנה

ולעבדיהם". ולבניהם לנשיהם לכהנים נאכל שהמורם אלא בהם כיוצא ושוק) חזה שהם השלמים, (=מן מהם כן12)"המורם
לפי ונקבות זכרים הכהנים אותם אוכלין אלו "וכל רבינו כתב שם המשניות בפירוש אבל י. הלכה ביכורים מהלכות א בפרק הוא
התרומה שוק ואת התנופה חזה "ואת הפסוק מתחילת הלימוד ועיקר וגו'" בניך וחק חקך יד) י, (ויקרא עליהן הכתוב בא שכן

zepaxwd dyrn zekld - lel` 'g iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּבכֹור‰. ּכחזה13וכן ּל יהיה ּובּׂשרם ּבֹו: נאמר ׁשהרי , ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּימין ּוכׁשֹוק -14הּתנּופה לּכהנֹות הּנאכלים אּלּו וכל . ְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָֹ

ולנׁשיהם הּכהנים לעבדי נאכלים16ּכתרּומה15נאכלים וכּלן . ְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
הּתרּומה ׁשֹוק ואת הּתנּופה חזה את ׁשּנאמר: העיר, ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבכל
ׁשהיא קדֹוׁש', 'ּבמקֹום ּבהן נאמר לא טהֹור. ּבמקֹום ְְְֱִֶֶֶַָָָָָֹֹּתאכלּו
ׁשּכנגּדֹו יּׂשראל. מחנה ּכל ׁשהּוא 'טהֹור', אּלא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהעזרה,

ּופסח למעּׂשר הּדין והּוא ירּוׁשלים. - הן17לדֹורֹות ׁשהרי , ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָ
ּכלפנים - החֹומה ועבי והחּלֹונֹות ּכׁשלמים. קּלים .18קדׁשים ְְְְֳִִִִִִִַַַַָָָָָ

.Âיֹום וכל הּלילה וכל הּזביחה ּביֹום נאכלים ְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָָהּׁשלמים
החּמה ׁשּתׁשקע עד את19הּמחרת הקריבֹו ּביֹום ׁשּנאמר: ; ְְְֱֳִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

ׁשלמיו מּבּׂשרֿזבח יאכל האכל ואם ּומּמחרת, יאכל ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹזבחֹו
וגֹומר הּׁשליׁשי ימים20ּבּיֹום לׁשני נאכלין ׁשהן למד, נמצאת . ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

הּבעלים חלק ּבין הּכהנים חלק ּבין אחד. והּוא21ולילה . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ּומעּׂשר לבכֹור ּכׁשלמים.22הּדין קּלים קדׁשים הן ׁשהרי , ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

.Êׁשהיא ּפי על אף הּתֹודה, אינּהאבל קּלים, קדׁשים ֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ
הּלילה עם הּזביחה ּביֹום אּלא ּביֹום23נאכלת ּבּה: ׁשּנאמר ; ְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

נזיר איל וכן ּבקר. עד מּמּנּו יּניח לא יאכל, .24קרּבנֹו ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

עּמהן הּבא ּבהן25והּלחם ּכּיֹוצא הּכהנים26- חלק ּבין , ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
הּבעלים חלק ּולׁשלמי27ּבין ּולאׁשם לחּטאת הּדין והּוא . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשּנאמר: ולילה; ליֹום נאכל ׁשהּכל מנחֹות, ולׁשירי ְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹצּבּור
ּבּמׁשמע הּקרּבנֹות ּכל - יאכל קרּבנֹו מן28ּביֹום חּוץ . ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָ

להם. הּדֹומים ּומעּׂשר ּובכֹור הּכתּוב, ּבהן ׁשּפרׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּׁשלמים,
.Áנאכלין ׁשהן ּתֹורה ּדין - ולילה ליֹום הּנאכלין אּלּו ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

העברה מן להרחיק ּוכדי הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה אמרּו29עד , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
הּלילה. חצֹות עד אּלא נאכלין ׁשאין ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָחכמים,

.Ëאין קּלים, קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין הּקרּבנֹות, ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָּכל
הּטהֹורים אּלא אֹותם הּמּולין30אֹוכלין אפּלּו31ּבלבד . ְְְֲִִִִִֶַַַָָ

ׁשמׁשֹו ּכּפרתֹו32העריב הביא ּבקדׁשים33ולא אֹוכל אינֹו -34. ְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ
ערל35והּטמטּום ספק ׁשהּוא לפי ּבקדׁשים, לאכל .36אסּור ְְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ

האנּדרֹוגינֹוס קּלים37אבל ּבקדׁשים ׁשאֹוכל לי יראה -38. ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
.Èמאכל ּבכל הּקדׁשים את לאכל הּכהנים39ּומּתר אפּלּו .40 ְֱֲֲֲֳִִִֶֶַַַָָָָֹֹֻ

קדׁשים, מּקדׁשי ּבין קּלים מּקדׁשים ּבין חלקם, לאכל ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻמּתרין
ּבאכילתן ּולׁשּנֹות מאכל, ׁשלּוקים41ּבכל צלּויים ּולאכלם ,42 ְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָ

ּתבלין43ּומבּׁשלים לא אבל חּלין, ׁשל ּתבלין לתֹוכן ולתת , ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֻֻ
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וגו'". בניך וחק חקך כי אתך ובנותיך ובניך אתה טהור במקום ונקבות.13)תאכלו זכרים לכהנים שלמים14)נאכל קרבן של
אף אחד ולילה ימים לשני נאכלים שלמים "מה לומדים אנו הנ"ל שמהפסוק נז, בזבחים ראה ונקבות. זכרים לכהנים שנאכלים
ולנשים לאנשים נאכלים הנזיר ואיל התודה מן והמורם "הבכור ו: פרק זבחים ובתוספתא אחד". ולילה ימים לשני נאכל בכור

ולשפחות". הכהנים.15)ולעבדים אוכל16)לנשי שאינו וכל באלו אוכל בתרומה אוכל שהוא כל הכלל "זה שם: תוספתא
ולא הבעל, מת או נתגרשה, כך ואחר לישראל שנישאה כהן בת והוא: הזה הכלל מן יוצא יש כי ודע באלו". אוכל אינו בתרומה

ושוק. חזה לאכילת חוזרת אינה כן פי על ואף תרומה, לאכילת הכהן אביה לבית שחוזרת זרע, לה ממה17)היה נלמד ובכור
העיר. בכל שנאכלים והיינו התרומה". וכשוק התנופה כחזה לך יהיה "ובשרם בו שבחומת18)שנאמר החלונות חלל עובי כלומר,

כירושלים. כלומר, כלפנים, הם למעלה, בראשה החומה ועובי ולילה19)ירושלים ימים לשני הנאכלים "קדשים נו: שם ברייתא
וכ החמה משתשקע בדמן מחשבין ימים".אחת שני של החמה משתשקע ובבשרן ממנה20)ו' האוכלת "והנפש הפסוקים: המשך

תשא". בהם".21)עוונה כיוצא הכהנים) (=חלק מהם המורם אחד, ולילה ימים לשני וכו' ונאכלין וכו' "שלמים שם: במשנה
בלילה.22) אלא נאכל אינו הפסח אבל אחד, ולילה ימים לשני זאת24)שלאחריו.23)שנאכלין ולמדו ולילה. ליום נאכל

וכו'. נזיר שלמי לרבות שלמיו, שלמיו", תודת זבח "ובשר טו) ז, (ויקרא שנאמר ממה לו.) הנזיר.25)(שם איל ועם התודה עם
קרבנו26) (="ביום קרבנו (שם) לומר תלמוד ולילה), ליום (=שנאכלין מניין שבנזיר ורקיקים וחלות תודה "לחמי אמרינן: לו. שם

בקר"). עד ממנו יניח לא חלות27)ייאכל, וארבע ושוק חזה שהם הנזיר, ומאיל התודה (=מן מהם "המורם במשנה נה. שם
(=כבשר)". בהן כיוצא נזיר) שבאיל חלות ושתי ושוק וחזה בשלה וזרוע תודת28)שבתודה זבח "ובשר בברייתא: לו. שם ראה

תלמוד מניין, ואשם חטאת ובשר. לומר תלמוד מניין, תמורות וולדות חליפין ולילה, ליום שנאכלת לתודה למדנו (שם) שלמיו
מניין, שבנזיר ורקיקים וחלות תודה לחמי שלמיו. לומר תלמוד י"ד), (=חגיגת פסח ושלמי נזיר שלמי לרבות ומניין זבח. לומר
אלא בגמרא, שאמרו כמו הייתורים מהכרח לומר "כוונתו הקרבנות, כל משמע מ"קרבנו" כי שכתב ורבינו קרבנו". לומר תלמוד

משנה). (לחם להאריך" לו נראה השחר.29)שלא עמוד שעלה לאחר לאכול ויבוא השעה עליו תדחק (במדבר30)שלא שנאמר
אותו". יאכל בביתך טהור "כל יא) (שמות31)יח, נאמר קלים) מקדשים (שהוא פסח שאצל בקדשים, אוכלים אינם הערלים אבל

וחומר. בקל ללמוד יש קדשים קדשי ואילו אחרים, קלים בקדשים הדין שהוא ללמוד אפשר ומזה בו", יאכל לא ערל "וכל מח) יב,
מותר.32) הוא שבתרומה הטהרה יום של שמשו שקעה וגם הטמא טבל אפילו היולדת33)כלומר, והזבה הזב כגון טהרה, קרבן

(אף34)והמצורע. קרבן הביא שלא זמן שכל וטהרה", הכהן עליה "וכפר ח) יב, (ויקרא שנאמר ממה עד:) (יבמות זאת ולמדו
בקדשים. אוכל אינו שמשו) והעריב שטבל פי זכר35)על הוא אם ידוע ואין אטום, הוא אלא נקבות, ולא זכרות לא לו שאין

נקבה. זכר.36)או הוא נקבות.37)שמא וגם זכרות גם לו בקדשים38)שיש אוכלת נקבה שגם לפי משנה). (כסף נימול אם
נקבה. הוא שמא אוכל אינו - לזכרים אלא נאכלים שאינם קדשים בקדשי אבל מבושל,39)קלים. ובין שלוק בין צלי בין והיינו,

בישול - האיל" מן בשלה הזרוע את הכהן "ולקח יט) ו, (במדבר נזיר באיל שנאמר ומה צלי. אלא נאכל שאינו פסח, כקרבן ולא
ושלוק. צלי אף אלא דווקא, לכהנים].40)לאו אלא נאכלים שאינם קדשים קדשי אפילו לשנות שמותר בזה החידוש [עיקר

בשלו41) אם וכן בתבלין עליו להוסיף יכול צלאו, שאם דהיינו לשנות, רשאי גם אלא מאכל בכל לאכלן שמותר רק לא כלומר,
לצלאו. או לשלקו כך אחר שנימוחו.42)יכול עד מאד הרבה (במדבר43)מבושלים שנאמר ממה כן למדו צא. זבחים בגמרא

הכהנים "ואין כב: הלכה ביכורים מהלכות ט בפרק רבינו שכתב ומה אוכלים". שהמלכים כדרך "לגדולה, - "למשחה" ח) יח,
מפורש כאן שהרי צלי, אלא אוכל שאינו הכוונה אין - המלכים" שאוכלים כדרך למשחה שנאמר בחרדל, צלי אלא המתנות אוכלין
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הּבכֹור‰. ּכחזה13וכן ּל יהיה ּובּׂשרם ּבֹו: נאמר ׁשהרי , ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּימין ּוכׁשֹוק -14הּתנּופה לּכהנֹות הּנאכלים אּלּו וכל . ְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָֹ

ולנׁשיהם הּכהנים לעבדי נאכלים16ּכתרּומה15נאכלים וכּלן . ְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
הּתרּומה ׁשֹוק ואת הּתנּופה חזה את ׁשּנאמר: העיר, ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבכל
ׁשהיא קדֹוׁש', 'ּבמקֹום ּבהן נאמר לא טהֹור. ּבמקֹום ְְְֱִֶֶֶַָָָָָֹֹּתאכלּו
ׁשּכנגּדֹו יּׂשראל. מחנה ּכל ׁשהּוא 'טהֹור', אּלא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהעזרה,

ּופסח למעּׂשר הּדין והּוא ירּוׁשלים. - הן17לדֹורֹות ׁשהרי , ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָ
ּכלפנים - החֹומה ועבי והחּלֹונֹות ּכׁשלמים. קּלים .18קדׁשים ְְְְֳִִִִִִִַַַַָָָָָ

.Âיֹום וכל הּלילה וכל הּזביחה ּביֹום נאכלים ְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָָהּׁשלמים
החּמה ׁשּתׁשקע עד את19הּמחרת הקריבֹו ּביֹום ׁשּנאמר: ; ְְְֱֳִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

ׁשלמיו מּבּׂשרֿזבח יאכל האכל ואם ּומּמחרת, יאכל ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹזבחֹו
וגֹומר הּׁשליׁשי ימים20ּבּיֹום לׁשני נאכלין ׁשהן למד, נמצאת . ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

הּבעלים חלק ּבין הּכהנים חלק ּבין אחד. והּוא21ולילה . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ּומעּׂשר לבכֹור ּכׁשלמים.22הּדין קּלים קדׁשים הן ׁשהרי , ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

.Êׁשהיא ּפי על אף הּתֹודה, אינּהאבל קּלים, קדׁשים ֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ
הּלילה עם הּזביחה ּביֹום אּלא ּביֹום23נאכלת ּבּה: ׁשּנאמר ; ְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

נזיר איל וכן ּבקר. עד מּמּנּו יּניח לא יאכל, .24קרּבנֹו ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

עּמהן הּבא ּבהן25והּלחם ּכּיֹוצא הּכהנים26- חלק ּבין , ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
הּבעלים חלק ּולׁשלמי27ּבין ּולאׁשם לחּטאת הּדין והּוא . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשּנאמר: ולילה; ליֹום נאכל ׁשהּכל מנחֹות, ולׁשירי ְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹצּבּור
ּבּמׁשמע הּקרּבנֹות ּכל - יאכל קרּבנֹו מן28ּביֹום חּוץ . ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָ

להם. הּדֹומים ּומעּׂשר ּובכֹור הּכתּוב, ּבהן ׁשּפרׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּׁשלמים,
.Áנאכלין ׁשהן ּתֹורה ּדין - ולילה ליֹום הּנאכלין אּלּו ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

העברה מן להרחיק ּוכדי הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה אמרּו29עד , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
הּלילה. חצֹות עד אּלא נאכלין ׁשאין ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָחכמים,

.Ëאין קּלים, קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין הּקרּבנֹות, ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָּכל
הּטהֹורים אּלא אֹותם הּמּולין30אֹוכלין אפּלּו31ּבלבד . ְְְֲִִִִִֶַַַָָ

ׁשמׁשֹו ּכּפרתֹו32העריב הביא ּבקדׁשים33ולא אֹוכל אינֹו -34. ְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ
ערל35והּטמטּום ספק ׁשהּוא לפי ּבקדׁשים, לאכל .36אסּור ְְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ

האנּדרֹוגינֹוס קּלים37אבל ּבקדׁשים ׁשאֹוכל לי יראה -38. ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
.Èמאכל ּבכל הּקדׁשים את לאכל הּכהנים39ּומּתר אפּלּו .40 ְֱֲֲֲֳִִִֶֶַַַָָָָֹֹֻ

קדׁשים, מּקדׁשי ּבין קּלים מּקדׁשים ּבין חלקם, לאכל ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻמּתרין
ּבאכילתן ּולׁשּנֹות מאכל, ׁשלּוקים41ּבכל צלּויים ּולאכלם ,42 ְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָ

ּתבלין43ּומבּׁשלים לא אבל חּלין, ׁשל ּתבלין לתֹוכן ולתת , ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֻֻ
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וגו'". בניך וחק חקך כי אתך ובנותיך ובניך אתה טהור במקום ונקבות.13)תאכלו זכרים לכהנים שלמים14)נאכל קרבן של
אף אחד ולילה ימים לשני נאכלים שלמים "מה לומדים אנו הנ"ל שמהפסוק נז, בזבחים ראה ונקבות. זכרים לכהנים שנאכלים
ולנשים לאנשים נאכלים הנזיר ואיל התודה מן והמורם "הבכור ו: פרק זבחים ובתוספתא אחד". ולילה ימים לשני נאכל בכור

ולשפחות". הכהנים.15)ולעבדים אוכל16)לנשי שאינו וכל באלו אוכל בתרומה אוכל שהוא כל הכלל "זה שם: תוספתא
ולא הבעל, מת או נתגרשה, כך ואחר לישראל שנישאה כהן בת והוא: הזה הכלל מן יוצא יש כי ודע באלו". אוכל אינו בתרומה

ושוק. חזה לאכילת חוזרת אינה כן פי על ואף תרומה, לאכילת הכהן אביה לבית שחוזרת זרע, לה ממה17)היה נלמד ובכור
העיר. בכל שנאכלים והיינו התרומה". וכשוק התנופה כחזה לך יהיה "ובשרם בו שבחומת18)שנאמר החלונות חלל עובי כלומר,

כירושלים. כלומר, כלפנים, הם למעלה, בראשה החומה ועובי ולילה19)ירושלים ימים לשני הנאכלים "קדשים נו: שם ברייתא
וכ החמה משתשקע בדמן מחשבין ימים".אחת שני של החמה משתשקע ובבשרן ממנה20)ו' האוכלת "והנפש הפסוקים: המשך

תשא". בהם".21)עוונה כיוצא הכהנים) (=חלק מהם המורם אחד, ולילה ימים לשני וכו' ונאכלין וכו' "שלמים שם: במשנה
בלילה.22) אלא נאכל אינו הפסח אבל אחד, ולילה ימים לשני זאת24)שלאחריו.23)שנאכלין ולמדו ולילה. ליום נאכל

וכו'. נזיר שלמי לרבות שלמיו, שלמיו", תודת זבח "ובשר טו) ז, (ויקרא שנאמר ממה לו.) הנזיר.25)(שם איל ועם התודה עם
קרבנו26) (="ביום קרבנו (שם) לומר תלמוד ולילה), ליום (=שנאכלין מניין שבנזיר ורקיקים וחלות תודה "לחמי אמרינן: לו. שם

בקר"). עד ממנו יניח לא חלות27)ייאכל, וארבע ושוק חזה שהם הנזיר, ומאיל התודה (=מן מהם "המורם במשנה נה. שם
(=כבשר)". בהן כיוצא נזיר) שבאיל חלות ושתי ושוק וחזה בשלה וזרוע תודת28)שבתודה זבח "ובשר בברייתא: לו. שם ראה

תלמוד מניין, ואשם חטאת ובשר. לומר תלמוד מניין, תמורות וולדות חליפין ולילה, ליום שנאכלת לתודה למדנו (שם) שלמיו
מניין, שבנזיר ורקיקים וחלות תודה לחמי שלמיו. לומר תלמוד י"ד), (=חגיגת פסח ושלמי נזיר שלמי לרבות ומניין זבח. לומר
אלא בגמרא, שאמרו כמו הייתורים מהכרח לומר "כוונתו הקרבנות, כל משמע מ"קרבנו" כי שכתב ורבינו קרבנו". לומר תלמוד

משנה). (לחם להאריך" לו נראה השחר.29)שלא עמוד שעלה לאחר לאכול ויבוא השעה עליו תדחק (במדבר30)שלא שנאמר
אותו". יאכל בביתך טהור "כל יא) (שמות31)יח, נאמר קלים) מקדשים (שהוא פסח שאצל בקדשים, אוכלים אינם הערלים אבל

וחומר. בקל ללמוד יש קדשים קדשי ואילו אחרים, קלים בקדשים הדין שהוא ללמוד אפשר ומזה בו", יאכל לא ערל "וכל מח) יב,
מותר.32) הוא שבתרומה הטהרה יום של שמשו שקעה וגם הטמא טבל אפילו היולדת33)כלומר, והזבה הזב כגון טהרה, קרבן

(אף34)והמצורע. קרבן הביא שלא זמן שכל וטהרה", הכהן עליה "וכפר ח) יב, (ויקרא שנאמר ממה עד:) (יבמות זאת ולמדו
בקדשים. אוכל אינו שמשו) והעריב שטבל פי זכר35)על הוא אם ידוע ואין אטום, הוא אלא נקבות, ולא זכרות לא לו שאין

נקבה. זכר.36)או הוא נקבות.37)שמא וגם זכרות גם לו בקדשים38)שיש אוכלת נקבה שגם לפי משנה). (כסף נימול אם
נקבה. הוא שמא אוכל אינו - לזכרים אלא נאכלים שאינם קדשים בקדשי אבל מבושל,39)קלים. ובין שלוק בין צלי בין והיינו,

בישול - האיל" מן בשלה הזרוע את הכהן "ולקח יט) ו, (במדבר נזיר באיל שנאמר ומה צלי. אלא נאכל שאינו פסח, כקרבן ולא
ושלוק. צלי אף אלא דווקא, לכהנים].40)לאו אלא נאכלים שאינם קדשים קדשי אפילו לשנות שמותר בזה החידוש [עיקר

בשלו41) אם וכן בתבלין עליו להוסיף יכול צלאו, שאם דהיינו לשנות, רשאי גם אלא מאכל בכל לאכלן שמותר רק לא כלומר,
לצלאו. או לשלקו כך אחר שנימוחו.42)יכול עד מאד הרבה (במדבר43)מבושלים שנאמר ממה כן למדו צא. זבחים בגמרא

הכהנים "ואין כב: הלכה ביכורים מהלכות ט בפרק רבינו שכתב ומה אוכלים". שהמלכים כדרך "לגדולה, - "למשחה" ח) יח,
מפורש כאן שהרי צלי, אלא אוכל שאינו הכוונה אין - המלכים" שאוכלים כדרך למשחה שנאמר בחרדל, צלי אלא המתנות אוכלין
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ּפּסּול לידי הּתרּומה את יביאּו ׁשּלא ּתרּומה, .44ׁשל ְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ
הּנׁשארֹות ּכלים45והעצמֹות ּכל מהם אדם ועֹוּׂשה מּתרֹות, - ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ

ְִֶֶׁשּירצה.
.‡Èאֹוכלין - מּועטת אכילה להם חּלין47עּמּה46היתה ְְֲִִִִֶֶֶָָָָָֻ

הּׂשבע עם נאכלת ׁשּתהיה ּכדי להן48ּותרּומֹות, היתה . ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּכדי ּותרּומה, חּלין עּמּה אֹוכלין אין - מרּבה ְְְְֲִִִִֵֵָָָָֻֻאכילה

גּסה אכילה נאכלת ּתהיה הּמנחֹות49ׁשּלא ּבׁשירי וכן .50. ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
.·Èאׁשם אֹו חּטאת מבּׁשלין אֹו51אין מּתֹודה מּורם עם ְְִִִֵַַָָָָָ

נזיר ּבאֹוכליהן52מאיל ׁשּממעט מּפני אכילתן53, .54ּובמקֹום ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
וׁשֹוק חזה עם אֹו ּבכֹור עם נזיר ּומאיל מּתֹודה מּורם ְְִִִִֵֵֶָָָָָֹולא

ׁשלמים אכילתן55ׁשל זמן ׁשּממעט מּפני מּורם56, ולא . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
אמׁש ׁשל מּפני57מּׁשלמים יֹום, ׁשל ואׁשם חּטאת עם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבאֹוכליהן אכילתן58ׁשּממעט אכילתן59ּובמקֹום .60ּובזמן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

זה עם זה מתּבּׁשלין ואׁשם חּטאת נזיר61אבל ואיל ותֹודה , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
זה עם זה62זה עם זה וׁשֹוק וחזה והּבכֹור ׁשל63, חתיכה . ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָ

קדׁשים ּפּגּול64קדׁשי ׁשל נֹותר65אֹו עם66אֹו ׁשּנתּבּׁשלה ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
אחרֹות ּומּתרֹות67חתיכֹות לזרים אסּורֹות החתיכֹות אֹותן - ְֲֲֲֲִִִֵַָָָֻ

.68לכהנים ְֲִֹ
.‚Èעם ׁשּנתּבּׁשל קּלים קדׁשים ּבּׂשר אֹו קדׁשים קדׁשי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבּׂשר

הרי - ּתאוה ּומּתר69ּבּׂשר לטמאים אסּור הּתאוה ּבּׂשר ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָֻ
.70לטהֹורים ְִִ

.„È;יהיה לֹו לּכהן הקריב אׁשר העלה עֹור ּבעֹולה: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹנאמר
ונאמר יאכלּנה; אתּה המחּטא הּכהן ּבחּטאת: ְְְְְֱֱֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹונאמר
ּבׁשלמים: ונאמר יהיה; לֹו ּבֹו יכּפר אׁשר הּכהן ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבאׁשם:
הּכהן ּבמנחה: ונאמר יהיה; לֹו הּׁשלמים ּדם את הּזרק ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹלּכהן
אּלא אּלּו ּבכל מדּבר הּכתּוב אין יהיה. לֹו אתּה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמקריב

לעבֹודה הראּוי ׁשהּכהן לאכל;71ּבראּוי: חלק לֹו ׁשּיׁש זהּו - ֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ
לֹו אין - טמא ׁשהיה ּכגֹון הּקרּבן, ּבׁשעת ראּוי ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּומי
הּכל - חלּקה לענין אבל לערב. ּכׁשּיטהר אפּלּו לאכל ְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻחלק

אב ּבית חֹולקים72לאנׁשי וכּלם הּיֹום. ּבאֹותֹו ׁשּמקריבין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דרך שהוא צלי יאכל ובשלוק, ובמבושל בצלי שווה הנאה נהנה הוא שאם הכוונה אלא מבושל ובין שלוק בין צלי בין שאוכל
כדרכו. ושלוק מבושל אוכל - ושילוק מבישול נהנה אם אבל יותר. זמן44)גדולה ואילו מוגבל, אינו תרומה אכילת זמן שהרי

תרומה, של תבלין לתוכם ייתן ואם באכילה ונאסרו נותר נעשים הם קדשים, אכילת זמן עבור ואחרי הוא, מוגבל קדשים אכילת
נותר. בשר של טעם בהם יש שהרי התבלין, גם לאכילה.45)יאסרו הראוי דבר שום בעצמות כשאין אם46)והיינו, כלומר,

שביעה. כדי בהם ואין מעט הנאכלים הקדשים או47)היו בעזרה, החולין לאכול מותר אם שנחלקו ותוספות ברש"י שם ועיין
לעזרה. מחוץ רעב".48)שאוכלם רבו משולחן יצא ו"שלא ספר). (קרית גדולה" "דרך השובע, אינה49)על גסה ואכילה

קדוש50)אכילה. במקום תאכל מצות ובניו אהרן יאכלו המנחה) (=מן ממנה "והנותרת ט) ו, (ויקרא הפסוק על שם ובתמורה
כדי ותרומה חולין עימה אוכלין מועטת אכילה הייתה שאם מלמד לומר, תלמוד מה "יאכלו אמרו: יאכלוה" מועד אוהל בחצר
תהא שלא כדי ותרומה, חולין עימה אוכלין אין מרובה אכילה הייתה שאם לומר, תלמוד מה יאכלוה השובע, על נאכלת שתהא

הגסה". על ובעזרה.51)נאכלת כהונה, לזכרי אלא נאכלין העיר.52)שאינם בכל ונקבות לזכרים מורם53)שנאכלין של
בהם. אשר והאשם החטאת טעם בגלל אותם אוכלות הנשים שאין נזיר, ואיל בגלל54)מתודה העיר, בכל לאוכלם יוכלו שלא

לבשל שאין וכמה כמה אחת ועל ולילה. ליום אלא נאכלים אינם כולם שהרי ממעט, אינו אכילתם מזמן אבל והאשם. החטאת
ולילה. ימים לשני נאכלים השלמים שהרי אכילתו, בזמן גם שממעט השלמים, עם והאשם לבשל55)החטאת שאסור הדין [הוא

מורם גם נקט לכהנים, אלא נאכלים שאינם ואשם, בחטאת גם פה שדובר שכיוון אלא שלמים, של בשר עם נזיר ואיל תודה בשר
לכהנים]. שהם ומשלמים, נזיר ואיל נאכלין56)מתודה והשלמים והבכור ולילה, ליום נאכלין נזיר ואיל מתודה מורם שהרי

ולנקבות. לזכרים העיר בכל נאכלים כולם כי שווים, הם האכילה ובמקום באוכלים אבל ולילה. ימים ולילה57)לשני יום שעבר
לאכילה. אחד יום רק מהשלמים58)ונשאר המורם ואילו כהונה, לזכרי אלא נאכלים אינם והאשם החטאת כי השלמים. של

כנ"ל. לנקבות, וגם לזכרים גם נאכלים59)נאכלים השלמים ואילו בעזרה אלא נאכלים אינם והאשם שהחטאת השלמים, של
העיר. נשאר60)בכל לא ולילה יום עליו שעברו אחרי אמש של השלמים ואילו ולילה, ליום נאכלים שהם והאשם, החטאת של

בלבד. אחד יום אלא אכילתן שווה.61)מזמן שדינם שווה.62)לפי שווה.63)שדינם דינם הם ב64)שאף פרק ערלה
מותרות.משנ לזרים שגם האומר שמעון כרבי ולא קמא, תנא כדעת טז, של65)ה הייתה קדשים קדשי של זו חתיכה כלומר,

שנתבשלו נותר או פיגול שהם קלים קדשים אבל נותר, הייתה קדשים קדשי של זו שחתיכה היינו, שבסמוך, נותר" "או וכן פיגול
לכהנים. וגם לזרים גם מותרות החתיכות אותן - החתיכות שחשב66)עם המדובר אלא מקום שבכל הנותר אינו זה ["נותר"

למקומו]. חוץ לאכלו העבודה בשעת שחשב הוא שלמעלה ו"פיגול" פיגול, שהוא לזמנו, חוץ לאכלו העבודה של67)בשעת
והמדובר במאה]. - קדשים שביטול האיסור, כנגד מאה דהיינו ביטול, כדי בהן כשהיה [והמדובר קלים. קדשים של או חולין

בתערובת. בטלה שאינה להתכבד" הראוייה "חתיכה של בעיה כאן שאין באופן והוציאוה, האסורה החתיכה את [כן68)כשהכירו
שנתערבו טהור הפנים לחם של פרוסה או [טהורה] חטאת של שחתיכה כד) הלכה (שם המוקדשין פסולי בהלכות גם רבינו כתב
עולה שתרומה פי על ואף - מועט הפסד אלא כאן (שאין לכהנים הכל יאכל אלא יעלו, לא אלו הרי חולין של חתיכות במאה

החמירו)]. בקדשים - מועט הפסד אלא אינו שם שגם פי על אף ואחד חולין.69)במאה בשר70)בשר היה "אם כלומר,
בשר עם שנתבשל קלים קדשים בשר יהיה ואם וכו'. הכהנים טהורי הכל אוכלין תאווה, בשר עם שנתבשל זה (הוא) קדשים קדשי
אכילתו". ייאסר דבר שם ואין מותר שהכל כיוון משישים לאחד לו ודומה העניין בזה נחוש ולא זרים טהורי הכל אוכלין תאווה,

קדשים.71) לאכילת גם כשראוי והמדובר עבד. שלא פי על כולה72)אף משמרה "והרי צט.) (זבחים שאמרו [ומה שם. ספרא
על דיברו לא שם הסוגיא בתחילת שהרי אכילה, להיתר אלא כן אמרו לא ואוכלים", המזבח) גבי על הדם (=זורקים מחטין דאין
כולהו "דאתיין הגמרא (ולשון המשמר לכל שבת בערב שיחלקו שתיקנו נז. בפסחים שאמרו ומה משנה. בלחם וראה חלוקה,

zepaxwd dyrn zekld - lel` 'g iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אחיו ּבין ׁשהקריב זה ּבין ּכאחיו, איׁש הּמקּדׁש קדׁשי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבכל
הקריב ׁשּלא ּבּמקּדׁש .73ׁשעּמֹו ְְִִִִֶֶַָֹ

.ÂËהאפּויֹות מנחֹות ּבין ּבּמנחֹות הּכתּוב חלק ְְְֲֵַַַָָָָָָָולּמה
הּמנחה ּכל אֹומר: הּוא ּבאפּויֹות ׁשהרי הּסלת? ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומנחת
תהיה לֹו אתּה הּמקריב לּכהן ּבּתּנּור, ּתאפה ;74אׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

בּׁשמן בלּולה מנחה וכל אֹומר: הּוא הּסלת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹּובמנחת
ּכאחיו איׁש ּתהיה אהרן ּבני לכל ׁשהאפּויה,75וחרבה, . ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

אפּלּו חלקֹו, לֹו ׁשּיּגיע ּכל אב, בית אנׁשי אֹותּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּכׁשחֹולקין
אבל מּיד; אֹוכלֹו ׁשהרי לֹו, ראּוי הּוא הרי - ּפת ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָּכזית
סלת ּכּפֹו מלא לזה מּגיע נמצא ּביניהן, יחּלקּוה אם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹהּסלת,
לפיכ לאפֹותֹו, ולא אֹותֹו ללּוׁש לא ראּוי ׁשאינֹו ּפחֹות, ְְֱִֵֶֶָָָָֹֹאֹו

מנחה ּכנגד מנחה ׁשּיחלקּו הּדעת על עֹולה ולא76היה , ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הצר אב; בית אנׁשי ּכל על עצמּה ּבפני זֹו מנחה ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֻיחלקּו

ּתהי אהרן ּבני לכל ּבּה: לֹומר לֹומרהּכתּוב - ּכאחיו איׁש ה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ
חֹולקין אין חכמים: אמרּו מּכאן עצמּה. ּבפני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּיחלקּוה
מחבת מעּׂשה ּכנגד מחבת מעּׂשה אפּלּו מנחה, ּכנגד ְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָמנחה
ׁשיריה חֹולקין ואחת אחת ּכל אּלא סלת; ּכנגד סלת ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאֹו

עצמּה. ְְִֵַָּבפני
.ÊËעֹוף ּכנגד עֹוף חֹולקין אין ּכנגד77וכן חּטאת ולא , ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹ

וׁשֹוק חזה ּכנגד וׁשֹוק חזה ולא חלק78חּטאת, ּכל אּלא ; ְְֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּבׁשוה. ּביניהן אֹותֹו חֹולקין ְְִֵֵֵֶֶֶָָוחלק

.ÊÈחֹולק הּקטן קּלים79אין ּבקדׁשים ּפי80אפּלּו על אף , ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָ
קדׁשים קדׁשי להאכילֹו אין81ׁשּמּתר ואנּדרֹוגינֹוס אּׁשה וכן . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ

ּכלל הּמקּדׁש ּבקדׁשי להם איׁש82חֹולקים ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשּנֹולד83ּכאחיו ּבין עֹובר, ּבין קבּוע ּבין מּום, ּבעל אבל . ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ונפסל ּתמים ׁשהיה ּבין חֹולק84ּבמּומֹו ׁשּנאמר:85- ואֹוכל; ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
הּקדׁשים מּקדׁשי אלהיו ראּוי86לחם ׁשּיהיה והּוא וגֹומר. ְְְְֱֳִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

לערב.87לאכילה לאכל חֹולק אינֹו - טמא היה אם אבל . ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
.ÁÈאֹוכל ּגדֹול מה88וכהן ּכל נֹוטל אּלא ּבחלּקה, ׁשּלא ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻ

.89ּׁשּירצה ְִֶֶ
.ËÈהּקדׁשים לאכילת הראּוי חֹולק90ּכל - הקרבן ּבׁשעת ְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

על אף העבֹודה, ּבׁשעת לאכל ראּוי ׁשאינֹו מי וכל ְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאכל;
לעבֹודה ראּוי ׁשהּוא אין91ּפי - לערב לאכל ראּוי הּוא והרי ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

יֹום טבּול ּכיצד? לערב. חלקֹו להּניח ּכדי ּומחּסר92חֹולק ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻ
הּקבּורה94והאֹונן93ּכּפּורים ּגדֹול95ּביֹום ּכהן ּבין ּכהן96, ּבין ְְְִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹ

לערב. לאכל חֹולקין אין ְְֱִֵֶֶֶֶָֹהדיֹוט,
.Îמּכהן חּוץ לעבד; ראּוי אינֹו - לאכל ראּוי ׁשאינֹו ֱֲִֵֵֵֶֶַָָֹֹֹֹּכל

אֹוכל ואינֹו מקריב ׁשהּוא האֹונן, וכל97ּגדֹול ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בנותר]. ייפסל שהרי כן, לתקן אפשר אי בבשר אבל בעורות, אלא זה אין - דווקא) לאו להקריב.73)משמרות", שראוי אלא
המקריב.74) לכהן שייכת המנחה שכל נראה דין75)שהיה התורה אמרה ולא אב, בית אנשי לכל נחלקת שהיא למדו שמכאן

סולת. במנחת מנחה76)חלוקה אחד כל יקבל מנחות, עשרים שם והיו אב בבית כהנים עשרים היו שאם שלמה, מנחה כלומר,
ומנחה. מנחה מכל מעשרים אחד חלק יקבל ואחד אחד שכל ולא כהונה.77)שלמה, לזכרי הנאכלת העוף חטאת היינו

קלים".78) בקדשים חולקים אין כך קדשים בקדשי חולקין שאין כשם תודה, על ואם ליה וסמיך - כאחיו איש יֿיב) ז, (ויקרא
חולק79) "איש שם) וספרא ומנחות (קידושין ודרשו כאחיו" "איש י) ז, (שם שנאמר משום כהונה, במתנות חלק לו אין כלומר,

וכו'". חולק הקטן ואין בקדשים80)וכו' גם מדבר - חולק הקטן ושאין קדשים חלוקת למדו שממנו כאחיו", "איש הפסוק שהרי
(עג.)81)קלים. במנחות "דאמרינן קטן: המתחיל בדיבור שם רש"י וכתב ואוכל", - לחיטוי ראוי דאינו קטן "הרי צט. זבחים

הפסוק והרי ו). ז, יא; ו, (ויקרא כתיב" זכר כל ועוד דאכיל, מכלל מחלוקה ליה ומדמעיט חולק קטן ואין חולק איש כאחיו, איש
קדשים. קדשי ושניהם ובאשם, במנחה השני והפסוק במנחה מדבר בהם82)הראשון שאסורים קדשים בקדשי רק לא כלומר,

אינם באכילה, להם שמותרים קלים בקדשים אפילו אלא חולקים, אינם - הקטן.באכילה כדין בהם, הלימוד83)חולקים עיקר
אהרן". בנות ולא אהרן "בני - אהרן" בני "לכל הפסוק: מתחילת זכר84)הוא "כל אשם אצל ו) ז, (ויקרא שכתוב ממה ונתרבה

יאכלנו". חלק.85)בכהנים לו בקדשים86)יש חלוקה זכות ואילו בקדשים, אוכל מום שבעל זה מפסוק למדו שם בזבחים
אנו ו), ז, (שם אשם אצל ג) כב); (שם, חטאת אצל ב) יא); ו, (שם מנחה אצל א) זכר": "כל פעמים שלש שנאמר ממה למדו
- השלישי ומהפסוק חולק, במומו הנולד גם כי - שני ומפסוק לעבודה. ראוי אינו כי אף חולק, מום בעל כי אחד מפסוק למדים

זה. בכלל קבוע מום בעל גם ורחמנא87)כי חזי דלא כיוון לו שיחלקו מהו טמא והוא מום בעל לקיש ריש "בעי צט. בזבחים
שמע תא רבה אמר חולק, אינו לאכילה ראוי שאינו חולק לאכילה ראוי דלמא או מום, בעל לי מה טמא לי מה שנא לא רבייה

מינה". שמע בעינן, לאכילה ראוי מינה שמע בערב, לאכול חולק ואינו אוכל, ואינו אונן מקריב גדול המקדש88)כהן בקדשי
הגבול. בקדשי לא ובניו",89)אבל אהרן יאכלו ממנה "והנותרת ט) ו, (ויקרא שנאמר מה על ח הלכה ב פרשה צו פרשת בספרא

שלא אוכל גדול כהן אהרן מה במחלוקת, ולבניו במחלוקת שלא לאהרן לבניו, כך ואחר תחילה לאהרן ובניו", "לאהרן דרשו:
במחלוקת". שלא אוכלים גדולים כהנים בניו אף קטן90)במחלוקת כן ואם יד) הלכה (למעלה לעבודה ראוי שהוא למה [נוסף

הדין והוא ממועט, הוא ממילא שהרי למעטו, רבינו הוצרך ולא חולק. אינו - לאכילה ראוי שהוא פי על אף לעבודה, ראוי שאינו
משנה]. בלחם ועיין ואנדרוגינוס, שהקריבו91)לאשה וכגון כג), הלכה (להלן צבור בקרבנות שראוי וטמא אונן, גדול כהן כגון

שנטמאו. קדשים כשאר נשרף אלא כלל, נאכל אינו הטמאים בהקריבו אבל וטבל92)הטהורים, התורה מן בטומאה שנטמא כל
שמש. העריב לא טהרה),93)ועדיין (=קרבן כפרתן הביאו ולא שמשן והעריב שטבלו והמצורע היולדת הזבה, הזב, כגון

כל94) בקדשים לאכול לו ואסור מדאורייתא, אונן הוא בלבד המיתה ויום אבלות, עליו שחייב מת לו שימות האדם, נקרא "אונן
באנינות. שהוא מדרבנן.95)זמן אפילו שלאחריו בלילה אונן אינו שאז המיתה, ביום אינו הקבורה כשיום על96)היינו אף
מקריב. שהוא ויעבוד97)פי ישב, כלומר יחלל, ולא יצא לא המקדש ומן גדול) בכהן יב כא, (ויקרא שנאמר "משום בזה והטעם

חטאת ואכלתי הגדול) הכהן באהרן יט י, (שם שנאמר משום בקדשים לאכול ו"אסור מתחללת", ואינה בה עוסק שהיה עבודה



פז zepaxwd dyrn zekld - lel` 'g iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אחיו ּבין ׁשהקריב זה ּבין ּכאחיו, איׁש הּמקּדׁש קדׁשי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבכל
הקריב ׁשּלא ּבּמקּדׁש .73ׁשעּמֹו ְְִִִִֶֶַָֹ

.ÂËהאפּויֹות מנחֹות ּבין ּבּמנחֹות הּכתּוב חלק ְְְֲֵַַַָָָָָָָולּמה
הּמנחה ּכל אֹומר: הּוא ּבאפּויֹות ׁשהרי הּסלת? ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומנחת
תהיה לֹו אתּה הּמקריב לּכהן ּבּתּנּור, ּתאפה ;74אׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

בּׁשמן בלּולה מנחה וכל אֹומר: הּוא הּסלת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹּובמנחת
ּכאחיו איׁש ּתהיה אהרן ּבני לכל ׁשהאפּויה,75וחרבה, . ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

אפּלּו חלקֹו, לֹו ׁשּיּגיע ּכל אב, בית אנׁשי אֹותּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּכׁשחֹולקין
אבל מּיד; אֹוכלֹו ׁשהרי לֹו, ראּוי הּוא הרי - ּפת ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָּכזית
סלת ּכּפֹו מלא לזה מּגיע נמצא ּביניהן, יחּלקּוה אם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹהּסלת,
לפיכ לאפֹותֹו, ולא אֹותֹו ללּוׁש לא ראּוי ׁשאינֹו ּפחֹות, ְְֱִֵֶֶָָָָֹֹאֹו

מנחה ּכנגד מנחה ׁשּיחלקּו הּדעת על עֹולה ולא76היה , ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הצר אב; בית אנׁשי ּכל על עצמּה ּבפני זֹו מנחה ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֻיחלקּו

ּתהי אהרן ּבני לכל ּבּה: לֹומר לֹומרהּכתּוב - ּכאחיו איׁש ה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ
חֹולקין אין חכמים: אמרּו מּכאן עצמּה. ּבפני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּיחלקּוה
מחבת מעּׂשה ּכנגד מחבת מעּׂשה אפּלּו מנחה, ּכנגד ְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָמנחה
ׁשיריה חֹולקין ואחת אחת ּכל אּלא סלת; ּכנגד סלת ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאֹו

עצמּה. ְְִֵַָּבפני
.ÊËעֹוף ּכנגד עֹוף חֹולקין אין ּכנגד77וכן חּטאת ולא , ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹ

וׁשֹוק חזה ּכנגד וׁשֹוק חזה ולא חלק78חּטאת, ּכל אּלא ; ְְֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּבׁשוה. ּביניהן אֹותֹו חֹולקין ְְִֵֵֵֶֶֶָָוחלק

.ÊÈחֹולק הּקטן קּלים79אין ּבקדׁשים ּפי80אפּלּו על אף , ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָ
קדׁשים קדׁשי להאכילֹו אין81ׁשּמּתר ואנּדרֹוגינֹוס אּׁשה וכן . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ

ּכלל הּמקּדׁש ּבקדׁשי להם איׁש82חֹולקים ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשּנֹולד83ּכאחיו ּבין עֹובר, ּבין קבּוע ּבין מּום, ּבעל אבל . ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ונפסל ּתמים ׁשהיה ּבין חֹולק84ּבמּומֹו ׁשּנאמר:85- ואֹוכל; ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
הּקדׁשים מּקדׁשי אלהיו ראּוי86לחם ׁשּיהיה והּוא וגֹומר. ְְְְֱֳִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

לערב.87לאכילה לאכל חֹולק אינֹו - טמא היה אם אבל . ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
.ÁÈאֹוכל ּגדֹול מה88וכהן ּכל נֹוטל אּלא ּבחלּקה, ׁשּלא ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻ

.89ּׁשּירצה ְִֶֶ
.ËÈהּקדׁשים לאכילת הראּוי חֹולק90ּכל - הקרבן ּבׁשעת ְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

על אף העבֹודה, ּבׁשעת לאכל ראּוי ׁשאינֹו מי וכל ְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאכל;
לעבֹודה ראּוי ׁשהּוא אין91ּפי - לערב לאכל ראּוי הּוא והרי ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

יֹום טבּול ּכיצד? לערב. חלקֹו להּניח ּכדי ּומחּסר92חֹולק ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻ
הּקבּורה94והאֹונן93ּכּפּורים ּגדֹול95ּביֹום ּכהן ּבין ּכהן96, ּבין ְְְִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹ

לערב. לאכל חֹולקין אין ְְֱִֵֶֶֶֶָֹהדיֹוט,
.Îמּכהן חּוץ לעבד; ראּוי אינֹו - לאכל ראּוי ׁשאינֹו ֱֲִֵֵֵֶֶַָָֹֹֹֹּכל

אֹוכל ואינֹו מקריב ׁשהּוא האֹונן, וכל97ּגדֹול ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
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בנותר]. ייפסל שהרי כן, לתקן אפשר אי בבשר אבל בעורות, אלא זה אין - דווקא) לאו להקריב.73)משמרות", שראוי אלא
המקריב.74) לכהן שייכת המנחה שכל נראה דין75)שהיה התורה אמרה ולא אב, בית אנשי לכל נחלקת שהיא למדו שמכאן

סולת. במנחת מנחה76)חלוקה אחד כל יקבל מנחות, עשרים שם והיו אב בבית כהנים עשרים היו שאם שלמה, מנחה כלומר,
ומנחה. מנחה מכל מעשרים אחד חלק יקבל ואחד אחד שכל ולא כהונה.77)שלמה, לזכרי הנאכלת העוף חטאת היינו

קלים".78) בקדשים חולקים אין כך קדשים בקדשי חולקין שאין כשם תודה, על ואם ליה וסמיך - כאחיו איש יֿיב) ז, (ויקרא
חולק79) "איש שם) וספרא ומנחות (קידושין ודרשו כאחיו" "איש י) ז, (שם שנאמר משום כהונה, במתנות חלק לו אין כלומר,

וכו'". חולק הקטן ואין בקדשים80)וכו' גם מדבר - חולק הקטן ושאין קדשים חלוקת למדו שממנו כאחיו", "איש הפסוק שהרי
(עג.)81)קלים. במנחות "דאמרינן קטן: המתחיל בדיבור שם רש"י וכתב ואוכל", - לחיטוי ראוי דאינו קטן "הרי צט. זבחים

הפסוק והרי ו). ז, יא; ו, (ויקרא כתיב" זכר כל ועוד דאכיל, מכלל מחלוקה ליה ומדמעיט חולק קטן ואין חולק איש כאחיו, איש
קדשים. קדשי ושניהם ובאשם, במנחה השני והפסוק במנחה מדבר בהם82)הראשון שאסורים קדשים בקדשי רק לא כלומר,

אינם באכילה, להם שמותרים קלים בקדשים אפילו אלא חולקים, אינם - הקטן.באכילה כדין בהם, הלימוד83)חולקים עיקר
אהרן". בנות ולא אהרן "בני - אהרן" בני "לכל הפסוק: מתחילת זכר84)הוא "כל אשם אצל ו) ז, (ויקרא שכתוב ממה ונתרבה

יאכלנו". חלק.85)בכהנים לו בקדשים86)יש חלוקה זכות ואילו בקדשים, אוכל מום שבעל זה מפסוק למדו שם בזבחים
אנו ו), ז, (שם אשם אצל ג) כב); (שם, חטאת אצל ב) יא); ו, (שם מנחה אצל א) זכר": "כל פעמים שלש שנאמר ממה למדו
- השלישי ומהפסוק חולק, במומו הנולד גם כי - שני ומפסוק לעבודה. ראוי אינו כי אף חולק, מום בעל כי אחד מפסוק למדים

זה. בכלל קבוע מום בעל גם ורחמנא87)כי חזי דלא כיוון לו שיחלקו מהו טמא והוא מום בעל לקיש ריש "בעי צט. בזבחים
שמע תא רבה אמר חולק, אינו לאכילה ראוי שאינו חולק לאכילה ראוי דלמא או מום, בעל לי מה טמא לי מה שנא לא רבייה

מינה". שמע בעינן, לאכילה ראוי מינה שמע בערב, לאכול חולק ואינו אוכל, ואינו אונן מקריב גדול המקדש88)כהן בקדשי
הגבול. בקדשי לא ובניו",89)אבל אהרן יאכלו ממנה "והנותרת ט) ו, (ויקרא שנאמר מה על ח הלכה ב פרשה צו פרשת בספרא

שלא אוכל גדול כהן אהרן מה במחלוקת, ולבניו במחלוקת שלא לאהרן לבניו, כך ואחר תחילה לאהרן ובניו", "לאהרן דרשו:
במחלוקת". שלא אוכלים גדולים כהנים בניו אף קטן90)במחלוקת כן ואם יד) הלכה (למעלה לעבודה ראוי שהוא למה [נוסף

הדין והוא ממועט, הוא ממילא שהרי למעטו, רבינו הוצרך ולא חולק. אינו - לאכילה ראוי שהוא פי על אף לעבודה, ראוי שאינו
משנה]. בלחם ועיין ואנדרוגינוס, שהקריבו91)לאשה וכגון כג), הלכה (להלן צבור בקרבנות שראוי וטמא אונן, גדול כהן כגון

שנטמאו. קדשים כשאר נשרף אלא כלל, נאכל אינו הטמאים בהקריבו אבל וטבל92)הטהורים, התורה מן בטומאה שנטמא כל
שמש. העריב לא טהרה),93)ועדיין (=קרבן כפרתן הביאו ולא שמשן והעריב שטבלו והמצורע היולדת הזבה, הזב, כגון

כל94) בקדשים לאכול לו ואסור מדאורייתא, אונן הוא בלבד המיתה ויום אבלות, עליו שחייב מת לו שימות האדם, נקרא "אונן
באנינות. שהוא מדרבנן.95)זמן אפילו שלאחריו בלילה אונן אינו שאז המיתה, ביום אינו הקבורה כשיום על96)היינו אף
מקריב. שהוא ויעבוד97)פי ישב, כלומר יחלל, ולא יצא לא המקדש ומן גדול) בכהן יב כא, (ויקרא שנאמר "משום בזה והטעם

חטאת ואכלתי הגדול) הכהן באהרן יט י, (שם שנאמר משום בקדשים לאכול ו"אסור מתחללת", ואינה בה עוסק שהיה עבודה
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מּום, מּבעל חּוץ לאכל; ראּוי אינֹו - לעבד ראּוי ֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשאינֹו
בּתֹורה נתּפרׁש .98ׁשהרי ְֲִֵֵֶַָָ

.‡Îּבעֹורֹות חלק לֹו אין - ּבּבּׂשר חלק לֹו ׁשאין .99ּכל ֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
הקטר ּבׁשעת וטהֹור ּדמים זריקת ּבׁשעת טמא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָאפּלּו

ּבּבּׂשר100חלבים חֹולק אינֹו ּדם101- את הּמקריב ׁשּנאמר: . ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
למנה הּימין ׁשֹוק תהיה לֹו אהרן, מּבני החלב ואת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשלמים

זר מּׁשעת לעבֹודה וראּוי טהֹור ׁשּיהיה עד אחר- עד יקה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָ
חלבים .102הקטר ְֲִֵֶָ

.·Îּבׁשעת אף טהֹור הּוא והרי וטבל, זריקה אחר ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָנטמא
חֹולק. אינֹו אם חֹולק אם ספק הּדבר - חלבים ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָהקטר

מּידֹו. מֹוציאין אין - ּתפס אם ,ְִִִִִֵַָָָלפיכ
.‚Îׁשהּטמאים ּפי על אף ּבטמאה, הּבא צּבּור ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻקרּבן

אֹותֹו לערב,103מקריבין לאכל הּטהֹורין עם חֹולקין אין - ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָֹ
לאכילה ראּויים ׁשאינם .104מּפני ְְֲִִִֵֵֶַָָ

עּׂשר אחד 1ּפרק
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ּדמּה‡. זריקת לפני ּבין העֹולה, מּבּׂשר ּכזית האֹוכל ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָּכל
לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: לֹוקה. - ּדמּה זריקת לאחר ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבין
אׁשר נדרי וכל וגֹומר ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעּׂשר ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבׁשערי
העֹולה. ּבּׂשר לאֹוכל אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹּתּדר;

חמׁשּתן·. - נסכיה ׁשל ויין וׁשמנּה וסלּתּה ּובּׂשרּה ְְְְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָוחלּבּה
לכזית. ְְְִִִִַָמצטרפין

ּבין‚. זריקה לפני ּבין האמּורין, מּכל ּכזית האֹוכל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָוכן
ּכליל ׁשהאמּורין לֹוקה. - יּׂשראל ּבין ּכהן ּבין זריקה, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלאחר
ּתהיה ּכליל ּכהנים: ּבמנחת נאמר והרי העֹולה, ּככל ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלּמזּבח
תעּׂשה, ּבלא אכילתֹו - לּמזּבח ּכליל ׁשהּוא ּכל תאכל; ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹלא
חּטאֹות מּבּׂשר ּכזית האֹוכל וכן ּבכזית. עליו ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָולֹוקין
מּדמּה יּובא אׁשר חּטאת וכל ׁשּנאמר: לֹוקה; - ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָהּנּׂשרפֹות

ּתּׂשרף. ּבאׁש תאכל, לא מֹועד אהל ִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹֹאל
קּלים,„. קדׁשים אפּלּו הּקדׁשים, מּבּׂשר ּכזית האֹוכל ְְֲֳִִִִִִֵַַַַָָָָָּכל

ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: לֹוקה. - ּדמם זריקת ְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹקדם
תּוכל לא ּכלֹומר, .ונדבתי ויצהר ּתירׁש ּדגנ ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹֹמעּׂשר
הּמקֹום. ּבׁשערי ּדמן ׁשּזֹורקין קדם ּבׁשערי נדבֹותי ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלאכל
ׁשלמים אֹו ּתֹודה לאֹוכל אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָמּפי
ּבין קּלים ּבין קדׁשים, לׁשאר הּדין והּוא ּדמים. זריקת ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹקדם

והּבּׂשר, החלב ׁשהם: ׁשּבּתֹודה, דברים וׁשּׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָחמּורים.
לכזית. מצטרפין ּכּלן - והּלחם והּיין, והּׁשמן ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻוהּסלת

.‰- לעזרה חּוץ קדׁשים קדׁשי מּבּׂשר ּכזית האֹוכל ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָּכל
ּדגנ מעּׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: ְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלֹוקה.
למדּו, הּׁשמּועה מּפי ;וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר ְְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹֹּתירׁש
לעזרה. חּוץ ואׁשמֹות חּטאֹות מּבּׂשר לאֹוכל אזהרה ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָׁשּזֹו
ׁשהּוא לירּוׁשלים, חּוץ קּלים קדׁשים לאֹוכל הּדין ְְִִִִִֵֶַַַָָָוהּוא
העזרה ּכחֹומת קּלים לקדׁשים ירּוׁשלים ׁשחֹומת ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָלֹוקה;
מנחֹות. ׁשירי אֹו ואׁשם חּטאת ּבּׂשר ואחד קדׁשים. ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָָלקדׁשי

.Âּובּׂשר העזרה, לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קדׁשים קדׁשי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָּבּׂשר
ונאסר נפסל - ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קּלים ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָקדׁשים
והאֹוכל לאכלֹו. אסּור - למקֹומֹו ׁשחזר ּפי על ואף ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָלעֹולם,
תאכלּו לא טרפה ּבּׂשדה ּובּׂשר ׁשּנאמר: לֹוקה; - ּכזית ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמּמּנּו
ּכמֹו ּכטרפה, נעּׂשה למחיצתֹו חּוץ ּבּׂשר ׁשּיצא ּכיון -ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ְְְֲֲִֵֶַַָׁשּבארנּו
.Ê.ּכׁשר זה הרי - להיכל קּלים קדׁשים ּבּׂשר ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָנכנס
.Áזריקת אחר ּבעזרה קדׁשים קדׁשי מּבּׂשר ּכזית ׁשאכל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָזר

וגֹומר, ּבהם ּכּפר אׁשר אתם ואכלּו ׁשּנאמר: לֹוקה. - ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻּדמים
ׁשראּוי ּובעת אֹוכל ׁשהּכהן ּבּמקֹום וגֹומר; יאכל לא ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹוזר
ּבּׂשר הּזר אכל אם אבל לֹוקה. - הּזר ׁשם אכלֹו אם ְֱֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹלאכל,
מּׁשּום לא ּבחּוץ, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - ּבחּוץ קדׁשים ְִִִֵֵֶַַָָָֹקדׁשי
אם וכן לּכהנים. ׁשם ראּויין אינם ׁשהרי קדׁש, ׁשאכל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹזר
זריקה קדם אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - זריקה קדם ּבעזרה ְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֹאכלן

זרּות. מּׁשּום לא ְִִַָֹּבלבד,
.Ëאחת ׁשּתים: לֹוקה - העֹוף מחּטאת ּכזית ׁשאכל ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָזר

ׁשּכל נבלה. אֹוכל מּׁשּום ואחת הּקדׁש, את ׁשאכל זר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּׁשּום
לזרים; לא הּתרה, לּכהנים - ּוכׁשהּתרה היא, נבלה ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹֻֻמליקה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכאחד, הּבאין אּסּורין ׁשני הן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוהרי

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

עצמן‡. ּבפני הּבאֹות והּמנחֹות הּקרּבנֹות. מן הם ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָהּמנחֹות
מנחת ּומהם צּבּור, מנחת מהם - נסכים מּׁשּום ּבאֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָואינן

ִָיחיד.
ועמר·. סֹוטה מּמנחת חּוץ חּטין; סלת הּמנחֹות ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹוכל

הּׂשעֹורים. מן ׁשהם ְְִִֵֶַַָהּתנּופה,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

פסול, שהוא משום אינו הראב"ד) השגת (ראה אוכל ואינו צבור בקרבנות שמקריב וטמא ח). הלכה (שם ה'" בעיני הייטב היום
לאכילה. ראוי ואינו נטמא שהקרבן מחמת מום.98)אלא בעל לרבות בכהנים" זכר "כל כב, ו, בספרא99)ויקרא זאת ולמדו

כיפורים ולמחוסר יום לטבול פרט - יהיה לו לכהן הקריב אשר העולה "עור ח) ז, (ויקרא שנאמר ממה ה הלכה ט פרק צו פרשת
השמש.100)ולאונן". והעריב שטבל בלילה. עד101)כלומר, זריקה משעת לעבודה וראוי טהור "שיהיה שצריך להשמיענו

הקטרה. בשעת וטמא זריקה בשעת טהור שהיה מי למעט חלבים". הקטר וטמאלמע102)אחר זריקה בשעת טהור שהיה מי ט
חלבים. הקטר אין103)בשעת הטמאים, הקריבו שאם הטהורים, אלא הקריבוהו לא למעשה אבל אותו, להקריב ראויין כלומר,

שנטמאו. הקרבנות כשאר נשרף אלא נאכל (=שהקריבוהו104)הקרבן צבור בקרבנות טמא אושעיא רב "בעי צט. בזבחים
לאכילה ראוי שאין חולק, לאכילה ראוי דלמא או הוא, מחטא נמי והאי רחמנא, אמר המחטא אמרינן מי לו, שיחלקו מהו טהורים)
שמע בעינן לאכילה ראוי מינה שמע לערב, לאכול חולק ואינו אוכל, ואינו אונן מקריב גדול כהן שמע תא רבינא אמר חולק, אינו

לזר.1)מינה". קדשים קדשי ובשר לכהנים, גם הקרבנות שאר ואיסורי עולה בשר אכילת איסורי בו המנחות1)יבוארו בו יבאר
הן. וכמה עצמן, בפני והבאות הקרבן, עם הבאות

zepaxwd dyrn zekld - lel` 'g iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לּמזּבח,‚. קרב והּוא הּתנּופה. עמר לּצּבּור: מנחֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשלׁש
ואּלּו עצרת. ּביֹום ׁשּמביאין הּלחם ּוׁשּתי ׁשּיתּבאר. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָּכמֹו
ועליהם חמץ. והן הּמזּבח, לגּבי קרבין ואינן מנחה, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָנקראּו
לא הּמזּבח ואל לה', אתם ּתקריבּו ראׁשית קרּבן ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹנאמר:
ּבכל ׁשעֹוּׂשין הּפנים לחם הּוא הּׁשליׁשית והּמנחה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָיעלּו.
לּכהנים, נאכל ּכּלֹו אּלא הּמזּבח, לגּבי קרב ואינֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשּבת.

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
הן:„. ואּלּו לּמזּבח, קרבין וכּלן הּיחיד, מנחֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֻותׁשע

חּטאת ּכׁשּיתחּיב העני ׁשּמקריב הּמנחה והיא חֹוטא. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמנחת
ׁשּכבר הּקנאֹות, מנחת והיא סֹוטה. מנחת ידֹו. ּתּגיע ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹולא
ּכׁשּיּכנס ּתחּלה ּכהן ּכל ׁשּמקריב הּמנחה מעּׂשיה. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹנתּפרׁשּו
.חּנּו מנחת הּנקראת והיא ּבידֹו, אֹותּה ׁשּמקריב ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָלעבֹודה,
חבּתין. הּנקראת והיא יֹום, ּבכל ּגדֹול ּכהן ׁשּמקריב ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹהּמנחה
והיא הּמחבת. מנחת ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא הּסלת. ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹמנחת
ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא הּמרחׁשת. מנחת ּונדבה. ּבנדר ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבאה
רקיקין. מנחת ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא ּתּנּור. מאפה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמנחת

ּונדבה. ּבנדר ּבאה ְְְִֶֶָָָָוהיא
מהן‰. אחת ּכל אין - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּכל

מנחֹות וחמׁש ּכּלֹו. את מעּכב ּומעּוטֹו מעּׂשרֹון. ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻּפחּותה
מה ּכל מהן ולנּדר להתנּדב לֹו יׁש - ּונדבה ּבנדר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּבאֹות
חֹוטא ּומנחת העמר מנחת אבל עּׂשרֹון. אלף אפּלּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּׁשּירצה,
עּׂשרֹון מהן אחת ּכל - והחבּתין חּנּו ּומנחת קנאֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָּומנחת

יתר. ולא ּפחֹות לא ְֵֶָָָֹֹאחד,
.Âּבמערב הּגׁשה טעּונֹות הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָּכל

ּתנּופה; טעּונֹות ואינן מערבית, ּדרֹומית קרן ׁשל חּדּה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻּכנגד
ּת טעּונֹות ׁשּׁשניהן הּתנּופה, ועמר סֹוטה מּמנחת נּופהחּוץ ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ְַָָוהּגׁשה.
.Ê.ּולבֹונה ׁשמן טעּונֹות הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכל

ׁשהיתה ּבין מנחה, לכל לבֹונה וקמץ עּׂשרֹון, לכל ׁשמן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹלג
מביאין ׁשאין עּׂשרֹונים; ׁשּׁשים ׁשהיתה ּבין אחד ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָעּׂשרֹון
חּוץ ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עּׂשרֹון, ׁשּׁשים על יתר אחד ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבכלי
ׁשמן עליה יּׂשים לא ׁשּנאמר: חֹוטא, ּומנחת קנאֹות ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמּמנחת

לבנה. עליה יּתן ְְִֵֶָָָֹֹולא
.Áהּלבֹונה ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן על לֹוקה - והקריב ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָנתן

- ּגּביה על לבֹונה אֹו ׁשמן ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי נתן עצמּה. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבפני
לכל מֹוסיף - והחבּתין חּנּו מנחת ּפסל. ולא עֹובר, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹאינֹו

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשמן, מהן ְְִֵֵֶֶֶֶַַָאחת
.Ëּומקטיר נקמצֹות, הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָּכל

חּוץ לּכהנים; נאכל והּׁשאר הּמזּבח, ּגּבי על ּכּלֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֻהּקמץ
אֹותּה מקטירין אּלא נקמצת, ׁשאינּה ּכהּנה, זכרי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמּמנחת
ׁשּמנחת למדּת, הא וגֹומר. ּכהן מנחת וכל ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּכּלּה,
- נדבה מנחת אֹו חֹוטא מנחת ׁשהביא וכהן והחבּתין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹחּנּו

נקמצֹות. ואינן הּמזּבח, ּגּבי על נּׂשרפֹות ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֻּכּלן
.È.נאכלין ּוׁשיריה יּׂשראל, ּכמנחת נקמצת מנחתּה - ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּכהנת
.‡Èמנחתם - ספק מהן אחד ּכל והרי ׁשּנתערבּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָולדֹות

ּכיצד ּכהנים. ּכמנחת נאכלת ואינּה יּׂשראל, ּכמנחת ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹנקמצת

ּבית על מתּפזרין והׁשירים עצמֹו, ּבפני קרב הּקמץ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹעֹוּׂשים?
ֶֶַהּדׁשן.

.·Èאין - יּׂשראלית ּבין ּכהנת ּבין לכהנים, הּנּׂשּואֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹּכל
אֹוכל, ׁשאינֹו הּבעל חלק מּפני נאכלים, מנחֹותיהן ְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשירי
קרב הּקמץ אּלא האּׁשה; חלק מּפני לאּׁשים, ּכּלּה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻואינּה
ּבכל הּקמיצה הּדׁשן. ּבית על מתּפּזרין והּׁשירים ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלעצמֹו,

ּכׁשרה. - ּבהיכל קמץ ואם ּבעזרה. ְְֲִֵֵַַָָָָָָָמקֹום
.‚Èמּכלי וקֹומצין קרקע, ּגּבי ׁשעל ּבכלי מנחה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָמקּדיׁשין

ּגּבי ׁשעל ּבכלי הּקמץ מקּדיׁשין ואין קרקע; ּגּבי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹׁשעל
האּור מּׁשּיּצית ּבאכילה? הׁשירים יּתרּו ּומאימתי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻקרקע.

הּקמץ. ְֶַֹֹּברב
.„Èׁשירי וכן מּצה. - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָּכל

לאכלן מּתרין ׁשהן ּפי על אף הּכהנים, ׁשאֹוכלין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהּמנחֹות
לא ׁשּנאמר: חמץ; אֹותן אֹוכלין אין - ּובדבׁש מאכל ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבכל
החמיץ ואם יחמיצּו. לא חלקם אפּלּו - חלקם חמץ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹתאפה
על ולֹוקין חּיב. - המחּמץ אחר והמחּמץ לֹוקה. - ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשיריה

ׁשּבּה. ועּׂשּיה עּׂשּיה ֲֲִִֶַָָָָּכל
.ÂËאֹו חמץ, קּטפּה אֹו חמץ, ערכּה אֹו חמץ, לׁשּה ְֲִֵֵֵֵַָָָָָָָָּכיצד?

לא ונאמר: חמץ, תעּׂשה לא ׁשּנאמר: לֹוקה. - חמץ ְֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאפאּה
חמץ עּׂשּה ׁשּבּה. יחידי מעּׂשה ּכל על לחּיב - חמץ ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָתאפה

מהן. מעּׂשה ּכל על לֹוקה - סֹוף ועד ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָמּתחּלה
.ÊËונתחּמצה לֹו ויׁשב והל העּסה ּגּבי על ּׂשאֹור ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָהּניח

הּמעּׂשה. הּוא הּׂשאֹור ׁשהּנחת לֹוקה; - ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמאליה
.ÊÈּתבלין מיני ּבכל אֹו ּבׁשמׁשמין אֹו ּבקצח הּׁשירים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻּתּבל

מתּבלת. מּצה ׁשּנקראת אּלא היא, מּצה ּכׁשרה. - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּוׁשמנים
.ÁÈּתקריבּו אׁשר ׁשּנאמר: ּפטּור; - ּפסּולה מנחה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהמחּמץ

חּמצּה הּפסּולה. לא להּׁשם, הּכׁשרה - חמץ תעּׂשה לא ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹליי
ׁשּנפסלה אחר וחּמצּה וחזר לחּוץ, ויצאת ּכׁשרה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשהיא
אינֹו - מזּבח ׁשל ּבראׁשֹו חּמצּה לֹוקה. אינֹו - ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּביציאתּה
ּכׁשרה. והיא זֹו קרבה ּוכבר ּתקריבּו, אׁשר ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָלֹוקה;

.ËÈ.הּמנחה ּכל ׁשּנאמר: לֹוקה; - הּפנים לחם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהמחּמץ
- ּבמים ּגּבלּה ׁשאם מלקּות; ּבּה אין - נסכים מנחת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָאבל
- נסכים ׁשל ּביין ּגּבלּה ואם ׁשּתתחּמץ, קדם נפסלה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהרי

מחמיצין. ואין הן ּפרֹות ְְִִֵֵֵֵַמי
.Î;יחמיצּו ׁשּמא אֹותן, לֹותתין אין מנחֹות ׁשל ְְְִִִִֵֶֶַַָָָהחּטים

אבל לׁשמרן. זריזין הּכל ואין אֹותן, לֹותתין ּבחּוץ ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשהרי
ׁשהרי אֹותּה; לֹותתין - צּבּור ׁשל והיא הֹואיל העמר, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹמנחת

אֹותּה. ּומׁשּמרין הן זריזין ְְְִִִִֵַַָהּצּבּור
.‡Îׁשּלא ּומׁשּמרן ּבפֹוׁשרין, נּלֹוׁשֹות הּנאפֹות הּמנחֹות ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָֹּכל

ּפנים אנׁשי ּבעזרה, ּבפנים ואפּיתן וליׁשתן הֹואיל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָָיחמיצּו;
הן. ְִִֵזריזין

.·Îאת אֹופין ׁשם קדׁשים, קדׁשי ׁשּמבּׁשלין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּובּמקֹום
את הּכהנים ׁשם יבּׁשלּו אׁשר הּמקֹום זה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמנחֹות;

וגֹומר. הּמנחה את יאפּו אׁשר החּטאת, ואת ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהאׁשם
.‚Îוליׁשתן ּבחּוץ, והרקדתן טחינתן - הּמנחֹות ְְְְְִִַַַָָָָָָָָָּכל

עד ּבזר, ּכׁשרים מעּׂשיהן וכל ּבפנים. ואפּיתן ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָועריכתן
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לּמזּבח,‚. קרב והּוא הּתנּופה. עמר לּצּבּור: מנחֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשלׁש
ואּלּו עצרת. ּביֹום ׁשּמביאין הּלחם ּוׁשּתי ׁשּיתּבאר. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָּכמֹו
ועליהם חמץ. והן הּמזּבח, לגּבי קרבין ואינן מנחה, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָנקראּו
לא הּמזּבח ואל לה', אתם ּתקריבּו ראׁשית קרּבן ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹנאמר:
ּבכל ׁשעֹוּׂשין הּפנים לחם הּוא הּׁשליׁשית והּמנחה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָיעלּו.
לּכהנים, נאכל ּכּלֹו אּלא הּמזּבח, לגּבי קרב ואינֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשּבת.

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
הן:„. ואּלּו לּמזּבח, קרבין וכּלן הּיחיד, מנחֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֻותׁשע

חּטאת ּכׁשּיתחּיב העני ׁשּמקריב הּמנחה והיא חֹוטא. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמנחת
ׁשּכבר הּקנאֹות, מנחת והיא סֹוטה. מנחת ידֹו. ּתּגיע ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹולא
ּכׁשּיּכנס ּתחּלה ּכהן ּכל ׁשּמקריב הּמנחה מעּׂשיה. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹנתּפרׁשּו
.חּנּו מנחת הּנקראת והיא ּבידֹו, אֹותּה ׁשּמקריב ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָלעבֹודה,
חבּתין. הּנקראת והיא יֹום, ּבכל ּגדֹול ּכהן ׁשּמקריב ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹהּמנחה
והיא הּמחבת. מנחת ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא הּסלת. ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹמנחת
ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא הּמרחׁשת. מנחת ּונדבה. ּבנדר ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבאה
רקיקין. מנחת ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא ּתּנּור. מאפה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמנחת

ּונדבה. ּבנדר ּבאה ְְְִֶֶָָָָוהיא
מהן‰. אחת ּכל אין - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּכל

מנחֹות וחמׁש ּכּלֹו. את מעּכב ּומעּוטֹו מעּׂשרֹון. ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻּפחּותה
מה ּכל מהן ולנּדר להתנּדב לֹו יׁש - ּונדבה ּבנדר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּבאֹות
חֹוטא ּומנחת העמר מנחת אבל עּׂשרֹון. אלף אפּלּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּׁשּירצה,
עּׂשרֹון מהן אחת ּכל - והחבּתין חּנּו ּומנחת קנאֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָּומנחת

יתר. ולא ּפחֹות לא ְֵֶָָָֹֹאחד,
.Âּבמערב הּגׁשה טעּונֹות הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָּכל

ּתנּופה; טעּונֹות ואינן מערבית, ּדרֹומית קרן ׁשל חּדּה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻּכנגד
ּת טעּונֹות ׁשּׁשניהן הּתנּופה, ועמר סֹוטה מּמנחת נּופהחּוץ ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ְַָָוהּגׁשה.
.Ê.ּולבֹונה ׁשמן טעּונֹות הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכל

ׁשהיתה ּבין מנחה, לכל לבֹונה וקמץ עּׂשרֹון, לכל ׁשמן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹלג
מביאין ׁשאין עּׂשרֹונים; ׁשּׁשים ׁשהיתה ּבין אחד ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָעּׂשרֹון
חּוץ ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עּׂשרֹון, ׁשּׁשים על יתר אחד ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבכלי
ׁשמן עליה יּׂשים לא ׁשּנאמר: חֹוטא, ּומנחת קנאֹות ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמּמנחת

לבנה. עליה יּתן ְְִֵֶָָָֹֹולא
.Áהּלבֹונה ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן על לֹוקה - והקריב ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָנתן

- ּגּביה על לבֹונה אֹו ׁשמן ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי נתן עצמּה. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבפני
לכל מֹוסיף - והחבּתין חּנּו מנחת ּפסל. ולא עֹובר, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹאינֹו

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשמן, מהן ְְִֵֵֶֶֶֶַַָאחת
.Ëּומקטיר נקמצֹות, הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָּכל

חּוץ לּכהנים; נאכל והּׁשאר הּמזּבח, ּגּבי על ּכּלֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֻהּקמץ
אֹותּה מקטירין אּלא נקמצת, ׁשאינּה ּכהּנה, זכרי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמּמנחת
ׁשּמנחת למדּת, הא וגֹומר. ּכהן מנחת וכל ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּכּלּה,
- נדבה מנחת אֹו חֹוטא מנחת ׁשהביא וכהן והחבּתין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹחּנּו

נקמצֹות. ואינן הּמזּבח, ּגּבי על נּׂשרפֹות ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֻּכּלן
.È.נאכלין ּוׁשיריה יּׂשראל, ּכמנחת נקמצת מנחתּה - ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּכהנת
.‡Èמנחתם - ספק מהן אחד ּכל והרי ׁשּנתערבּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָולדֹות

ּכיצד ּכהנים. ּכמנחת נאכלת ואינּה יּׂשראל, ּכמנחת ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹנקמצת

ּבית על מתּפזרין והׁשירים עצמֹו, ּבפני קרב הּקמץ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹעֹוּׂשים?
ֶֶַהּדׁשן.

.·Èאין - יּׂשראלית ּבין ּכהנת ּבין לכהנים, הּנּׂשּואֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹּכל
אֹוכל, ׁשאינֹו הּבעל חלק מּפני נאכלים, מנחֹותיהן ְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשירי
קרב הּקמץ אּלא האּׁשה; חלק מּפני לאּׁשים, ּכּלּה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻואינּה
ּבכל הּקמיצה הּדׁשן. ּבית על מתּפּזרין והּׁשירים ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלעצמֹו,

ּכׁשרה. - ּבהיכל קמץ ואם ּבעזרה. ְְֲִֵֵַַָָָָָָָמקֹום
.‚Èמּכלי וקֹומצין קרקע, ּגּבי ׁשעל ּבכלי מנחה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָמקּדיׁשין

ּגּבי ׁשעל ּבכלי הּקמץ מקּדיׁשין ואין קרקע; ּגּבי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹׁשעל
האּור מּׁשּיּצית ּבאכילה? הׁשירים יּתרּו ּומאימתי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻקרקע.

הּקמץ. ְֶַֹֹּברב
.„Èׁשירי וכן מּצה. - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָּכל

לאכלן מּתרין ׁשהן ּפי על אף הּכהנים, ׁשאֹוכלין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהּמנחֹות
לא ׁשּנאמר: חמץ; אֹותן אֹוכלין אין - ּובדבׁש מאכל ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבכל
החמיץ ואם יחמיצּו. לא חלקם אפּלּו - חלקם חמץ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹתאפה
על ולֹוקין חּיב. - המחּמץ אחר והמחּמץ לֹוקה. - ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשיריה

ׁשּבּה. ועּׂשּיה עּׂשּיה ֲֲִִֶַָָָָּכל
.ÂËאֹו חמץ, קּטפּה אֹו חמץ, ערכּה אֹו חמץ, לׁשּה ְֲִֵֵֵֵַָָָָָָָָּכיצד?

לא ונאמר: חמץ, תעּׂשה לא ׁשּנאמר: לֹוקה. - חמץ ְֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאפאּה
חמץ עּׂשּה ׁשּבּה. יחידי מעּׂשה ּכל על לחּיב - חמץ ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָתאפה

מהן. מעּׂשה ּכל על לֹוקה - סֹוף ועד ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָמּתחּלה
.ÊËונתחּמצה לֹו ויׁשב והל העּסה ּגּבי על ּׂשאֹור ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָהּניח

הּמעּׂשה. הּוא הּׂשאֹור ׁשהּנחת לֹוקה; - ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמאליה
.ÊÈּתבלין מיני ּבכל אֹו ּבׁשמׁשמין אֹו ּבקצח הּׁשירים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻּתּבל

מתּבלת. מּצה ׁשּנקראת אּלא היא, מּצה ּכׁשרה. - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּוׁשמנים
.ÁÈּתקריבּו אׁשר ׁשּנאמר: ּפטּור; - ּפסּולה מנחה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהמחּמץ

חּמצּה הּפסּולה. לא להּׁשם, הּכׁשרה - חמץ תעּׂשה לא ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹליי
ׁשּנפסלה אחר וחּמצּה וחזר לחּוץ, ויצאת ּכׁשרה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשהיא
אינֹו - מזּבח ׁשל ּבראׁשֹו חּמצּה לֹוקה. אינֹו - ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּביציאתּה
ּכׁשרה. והיא זֹו קרבה ּוכבר ּתקריבּו, אׁשר ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָלֹוקה;

.ËÈ.הּמנחה ּכל ׁשּנאמר: לֹוקה; - הּפנים לחם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהמחּמץ
- ּבמים ּגּבלּה ׁשאם מלקּות; ּבּה אין - נסכים מנחת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָאבל
- נסכים ׁשל ּביין ּגּבלּה ואם ׁשּתתחּמץ, קדם נפסלה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהרי

מחמיצין. ואין הן ּפרֹות ְְִִֵֵֵֵַמי
.Î;יחמיצּו ׁשּמא אֹותן, לֹותתין אין מנחֹות ׁשל ְְְִִִִֵֶֶַַָָָהחּטים

אבל לׁשמרן. זריזין הּכל ואין אֹותן, לֹותתין ּבחּוץ ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשהרי
ׁשהרי אֹותּה; לֹותתין - צּבּור ׁשל והיא הֹואיל העמר, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹמנחת

אֹותּה. ּומׁשּמרין הן זריזין ְְְִִִִֵַַָהּצּבּור
.‡Îׁשּלא ּומׁשּמרן ּבפֹוׁשרין, נּלֹוׁשֹות הּנאפֹות הּמנחֹות ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָֹּכל

ּפנים אנׁשי ּבעזרה, ּבפנים ואפּיתן וליׁשתן הֹואיל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָָיחמיצּו;
הן. ְִִֵזריזין

.·Îאת אֹופין ׁשם קדׁשים, קדׁשי ׁשּמבּׁשלין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּובּמקֹום
את הּכהנים ׁשם יבּׁשלּו אׁשר הּמקֹום זה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמנחֹות;

וגֹומר. הּמנחה את יאפּו אׁשר החּטאת, ואת ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהאׁשם
.‚Îוליׁשתן ּבחּוץ, והרקדתן טחינתן - הּמנחֹות ְְְְְִִַַַָָָָָָָָָּכל

עד ּבזר, ּכׁשרים מעּׂשיהן וכל ּבפנים. ואפּיתן ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָועריכתן
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ּבעזרה, היּו ּומרחׁשת ּומחבת הּקמיצה. לבית ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּיבֹואּו
מּתכת ׁשל מקּדׁש ׁשל ותּנּור ּומקּדׁשין. הּׁשרת מּכלי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּוׁשּתיהם

ָָהיה.

ה'תשע"א אלול ט' חמישי יום

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

ּבּתֹורה‡. האמּורה ּכמצותּה מנחה ּכל לעּׂשֹות עּׂשה .2מצות ְְְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָָ

ׁשלם·. עּׂשרֹון מביא ּגדֹול? ּכהן חבּתי עּׂשּית 3וכיצד ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ
ּפי4ּומקּדיׁשֹו על ׁשאף ׁשּבּמקּדׁש; עּׂשרֹון בחצי וחֹוצהּו , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

לחציין מתקּדׁשת אינּה - חציין קרבה עּמּה5ׁשהיא ּומביא . ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשמן לּה להֹוסיף - ּתעּׂשה ּבּׁשמן ׁשּנאמר: ׁשמן. לּגין ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשלׁשת

וחֹולטּה ּבּׁשמן, הּסלת ּובֹולל הּכבּׂש. ולׁש7ּברֹותחין6ּכנסּכי , ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
חּלֹות עּׂשרה ׁשּתים נמצאּו חּלֹות. ׁשׁש עּׂשרֹון חצי .8מּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ

הּׁשלׁשה‚. מחּלק עֹוּׂשה? וכיצד נעּׂשֹות. היּו אחת ְְְְֲֵֵֶַַַַַַַַָָואחת
החּלה ואֹופה חּלה, לכל רביעית ׁשּבּמקּדׁש, ּברביעית ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֻלּגין

קֹולה ּכ ואחר הּמחבת9מעט על רביעית10אֹותּה ּבׁשאר ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָ
הרּבה מבּׁשלּה ואינֹו ׁשּלּה. ּבין11הּׁשמן - ּתפיני ׁשּנאמר: , ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
ונא. ֵָָָּבׁשל

ּבאמד„. לׁשנים וחּלה חּלה ּכל חֹולק ּכ ,12ואחר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ
החציים ולֹוקח ּבערב. והחצי ּבּבקר החצי ׁשּיקריב ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכדי
ּכל ׁשּתּמצא עד ּופֹותת, לׁשנים מהן אחד ּכל ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכֹופל

לׁשנים ּכפּולה קמץ13ּפתיתה חצי עם החציין ּומקריב . ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָֹ
ּבּבקר -14לבֹונה לבֹונה קמץ חצי עם הּנׁשאר והחצי , ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹ

חּנּו מנחת היתה ואם אּלא15ּבערב. חֹוצּה, אינֹו - ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ
לבֹונה קמץ עם ּכאחת ּכּלּה ּכליל16מקריבּה ּוׁשּתיהן . ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

ִִָלאּׁשים.
עּׂשרֹון‰. מביא נעּׂשית? היתה ּכיצד הּסלת ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹמנחת
עּׂשרֹונֹות17סלת ּכּמה אֹו נדרֹו18, ּכפי אֹו הראּוי19, וׁשמן , ְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹ
מקּדׁש20לּה ׁשל ּבעּׂשרֹון ּומֹודד ּבכלי,21. ׁשמן ונֹותן . ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

הּסלת את עליו נֹותן ּכ ׁשמן22ואחר נֹותן ּכ ואחר , ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבֹו הּסלת ּובֹולל הּסלת על ּבכלי23אחר נֹותנּה ּכ ואחר , ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

ׁשמן לתֹוכּה וצק הּׁשמן24ׁשרת עם ּתחּלה ׁשּנתן וׁשמן . ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
עליה ונֹותן לעּׂשרֹון. לג הּכל - ׁשּיצק ׁשמן עם ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּבלּול

.25לבֹונתּה ְָָ
.Âונֹותן ּבכלי הּׁשמן נֹותן ּכיצד? והּמרחׁשת הּמחבת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַמנחת

ואחר הּסלת, ּובֹולל אחר ׁשמן הּסלת על ונֹותן הּסלת, ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹעליו
ּבפֹוׁשרין לׁשּה ּכמֹו26ּכ ּבמרחׁשת אֹו ּבמחבת אֹותּה ואֹופה ְְְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הקמיצה.1) ומעשה נעשות, הן וכיצד המנחות, עשיית מצות בו מנחה2)מבאר קרבן תקריב כי "ונפש אֿז) ב, (ויקרא שנאמר
המנחה". תורת "וזאת ז) ו, (שם המעשה להשלמת ואמר מרחשת", מנחת ואם וגו' קרבנך המחבת על מנחה ואם וגו' של3)לה'

שבמקדש.4)סולת. העשרון מדת לתוך הסולת נתינת ידי הייתי5)על מחצית מנחה נאמר "אילו שם: ובגמרא נ: שם משנה
ומחציתה בבקר מחציתה יג) (שם, לומר תלמוד ומקריב, ערבית מביתו עשרון חצי ומקריב, שחרית מביתו עשרון חצי מביא אומר
וחוצהו, שלם עשרון מביא כיצד הא מקריב, הוא מנחה) סלת האיפה עשירית שם שנאמר שלם (=מעשרון משלם מחצה בערב,

הערביים". בין ומחצה בבקר, מחצה חליטה".6)ומקריב אותו קורין הקמח על הרותחים וכו' מרבכת,7)"כשנותנין "תעשה
הזה "והעניין הנ"ל: הספרא דברי על רבינו כתב ג משנה ט פרק למנחות המשנה ובפירוש צרכה". כל ברותחין שנעשית מלמד
וכן רותחים במים היא חליטה כי נראה יט הלכה ט פרק ולמעלה כאן רבינו מדברי אבל רותח. עימה שעושין שמן כל שיהא הוא

שם. בספרא הראב"ד באות8)פירש שהם גדול כהן וחביתי הפנים מלחם חוץ עשר, עשר באות המנחות "כל עו. מנחות משנה
"חק טו) ו, (ויקרא בחביתין נאמר הפנים: מלחם חוקה" - "חוקה שווה בגזירה גדול כהן חביתי נלמדו שם ובגמרא עשרה". שתים
"ואפית ה) (שם, שנאמר חלות, עשרה שתים הפנים בלחם מה עולם" חק ה' "מאשי ט) כד, (שם הפנים בלחם ונאמר לה'" עולם

חלות. עשרה שתים גדול כהן חביתי אף חלות", עשרה שתים בשמן.9)אותה "על10)מטגן יד) ו, (שם בהם נאמר שהרי
בתנור. אפייה גם שצריך הרי "תופיני", (שם) נאמר וגם בשמן, טיגון שצריכים הרי תעשה", בשמן אופה11)מחבת אינו כלומר,

במחבת". כך אחר לטגנה שצריך "כיוון הרבה, חמא12)אותה בר רמי מיניה "בעא פז: במנחות הוא וכן בכלי. ולא ביד כלומר,
(=בעזרה), יכניס (=משקולת) טורטני וכי בכלי, דאי דביד, פשיטא בכלי, או ביד לחלות, מחלקן במה גדול כהן חביתי חסדא מרב

ארעא". אורח לאו כו), כו, שם - במשקל" לחמכם (והשיבו כתבי דבקללה כיוון כהן13)ויכניס, "מנחת במשנה: עה: במנחות
לשניים". מקפלה אבל לארבעה מקפלה אינו רבה "אמר שם: ובגמרא מקפלה" היה לא נב.14)משיח במנחות חכמים כדעת

הערביים. בין קומץ וחצי שחרית קומץ חצי אחד, קומץ לה כשיכנס15)שמפריש כהן, כל כי ד הלכה י"ב פרק למעלה ראה
חינוך. מנחת מקריב בתחילה, יהיו16)לעבודה בניו אף חצאים מביא אהרן "מה ו): הלכה ד פרק צו (פרשת בספרא הוא כן

למלך). (משנה זה" לומר תלמוד חצאים, מעשרון".17)מביאים פחותה מהן אחד כל אין המזבח לגבי הקריבות המנחות "כל
במנחת18) שמן.כגון לוגים שלושה ועליהם עשרונים שלושה הכבש על שמביא בנדר19)נסכים, הבאות מנחות "חמש כי

עשרון". אלף אפילו שירצה מה כל מהן ולנדור להתנדב לו יש מהן), אחת סולת (ומנחת עשרון.20)ונדבה לכל שמן לוג דהיינו
לכל21) מודד היה שבו משמש היה מה עשרון וכו', עשרון וחצי עשרון במקדש, היו יבש של מדות "שתי במשנה: פז. מנחות

שם)22)המנחות". המשנה בפירוש ורבינו רש"י - ומרחשת מחבת (=כגון בכלי הנעשות המנחות "כל עד: במנחות משנה
לעשייתן". קודם בכלי שמן ומתן ובלילה יציקה שמן, מתנות שלש(ה) (המדובר23)טעונות עושה "כיצד בברייתא: עה. שם

וכו'". ובוללה עליה שמן ונותן (לסולת) ונותנה לעשייתן קודם בכלי שמן נותן רש"י) - המנחות "נותן24)בכל בברייתא: שם
בכלי ומקדשה שרת כלי לתוך "ונותנה יד: בסוטה שאמרו וממה וכו'". שמן עליה ונותן וכו' ובוללה עליה שמן ונותן כו' שמן

שרת. בכלי אותה נותן היציקה שקודם נראה ולבונתה", שמנה עליה ונותן ונתן25)שרת שמן עליה "ויצק א) ב, (ויקרא שנאמר
לבונה. קומץ והיינו לבונה". יחמיצו".26)עליה שלא ומשמרן בפושרין נילושות המנחות "כל נה. שם משנה

zepaxwd dyrn zekld - lel` 'h iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּפּתים27ׁשּנדר אֹותּה ּופֹותת ׁשרת28, ּבכלי ויֹוצק29ונֹותנּה , ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ
הּׁשמן ׁשאר לבֹונתּה30עליה ונֹותן ,31. ְְְֵֶֶֶַָָָָָ

.Êּׂשפה לּה יׁש מרחׁשת למרחׁשת? מחבת ּבין ,32מה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ואינֹו ּׂשפה לּה יׁש ׁשהרי ,ר עליה אֹותֹו ׁשאֹופין ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהּבצק
קׁשה, ּבּה אֹותֹו ׁשאֹופין והּבצק ּׂשפה, לּה אין ּומחבת ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיֹוצא.

ּומּכאן. מּכאן יצא ׁשּלא ְִִֵֵֵֶָָֹּכדי
.Áהיא חּלֹות אם ּכיצד? ּתּנּור מאפה ּבֹולל33מנחת -34 ְֲִִִֵֵֵַַַַַ

ּופֹותת ואֹופה, ּבפֹוׁשרין ולׁש ּבּׁשמן, ּבכלי35הּסלת ונֹותן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
ׁשמן יציקת ּבּה ואין לבֹונתּה. עליה ונֹותן ׁשּנאמר:36ׁשרת, , ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבּׁשמן ּבלּולת מּצת רקיק37חּלֹות ואם הּסלת. את לׁש - היא ין ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
ּורקיקי38ּבפֹוׁשרין ׁשּנאמר: ּבּׁשמן, הרקיקין את ּומֹוׁשח ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

אֹותם מֹוׁשח אפּיה ׁשאחר לי, ויראה ּבּׁשמן. מׁשחים .39מּצֹות ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
.Ëּומֹוׁשחן עּׂשרֹון לכל ׁשמן לג מביא מֹוׁשחן? ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹוכיצד

ׁשּבּלג. הּׁשמן ּכל ׁשּיכלה עד ּומֹוׁשחן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוחֹוזר
.Èהאפּויֹות אּלּו מנחֹות ארּבע אֹופין40ּכל - אֹותן ּכׁשאֹופין , ְְְֲִִֵֶַַָָָָ

חּלֹות עּׂשר עּׂשרֹון -41ּכל חּסר אֹו ּבחּלֹות רּבה ואם . ְְִִִִֵֶֶַַָָָ
אֹותן42ּכׁשרה ּפֹותתין וכיצד לׁשנים,43. החּלה ּכֹופל ? ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

ּומבּדיל לארּבעה, זכרי44והּׁשנים ׁשל הּמנחה היתה ואם . ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּופֹותת45ּכהּנה מבּדיל אינֹו וכּלן46- ּכזיתים47. .48ּפתיתין ְְְְְִִִִֵֵֵַָָֻֻ

ּכׁשרים - אֹותן הקטין אֹו הּפתיתין הגּדיל .49ואם ְְְְְִִִִִִִִֵַָ
.‡Èּבלל ּפתת50לא לא הּגיׁש51, לא את52, מׁשח לא , ִִֶַַַָָָֹֹֹֹ

- אּלא53ּכׁשרההרקיקין האּלּו הּדברים ּכל נאמרּו לא ; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
מצותּה. היא ׁשּכ ְְְִִִֶָָָָלמצוה,

.·Èּביתֹו מּתֹו סלת אדם מביא ּכיצד? הּמנחה הבאת ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹסדר
מּתכֹות, מיני ׁשאר ׁשל אֹו זהב ׁשל אֹו ּכסף ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבקלתֹות

ׁשרת לכלי ראּוי ׁשהּוא הּסלת54ּכלי מנחת היתה ואם .55- ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ׁשרת לכלי ׁשרת56נֹותנּה ּבכלי מן57ּומקּדׁשּה היתה ואם . ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָ

ּכמֹו ּופֹותת ּבּמקּדׁש, ׁשם אֹותּה אֹופה - הּנאפֹות ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָהּמנחֹות
ׁשמנּה עליה ונֹותן ׁשרת. לכלי הּפתיתין ונֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבארנּו,

ּכהן אצל ּומֹוליכּה אצל58ּולבֹונתּה מֹוליכּה והּכהן . ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ
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מחבת.27) - מחבת ואם מרחשת, - מרחשת במחבת28)אם שנאמר פתיתה". טעונות בכלי הנעשות המנחות "כל עה. שם משנה
מאפה אפילו לפתיתה", המנחות כל "לרבות בברייתא שם ואמרו היא", מנחה שמן עליה ויצקת פתים אותה "פתות ו) ב, (שם

שרת.29)תנור. כלי הן ומרחשת מחבת הרי עיון, צריך אבל שרת, בכלי היה לא כאן שעד נראה (שם)30)לכאורה נאמר שכן
פתיתה. אחר יוצק כולם, שלדעת עה. מנחות וראה שמן". עליה ויצקת פתים אותה טעונות31)"פתות "ואלו נט. מנחות משנה

סלת לה' מנחה קרבן תקריב כי "ונפש סולת, במנחת א) ב, (שם שנאמר משום והמרחשת", והמחבת הסולת מנחת ולבונה, שמן
שבמנחת וכשם לבונה, שטעונה יחיד מנחת כל לרבות "נפש" שם בגמרא ודרשו לבונה", עליה ונתן שמן עליה ויצק קרבנו יהיה

ומרחשת. במחבת כן השמן, יציקת אחר הלבונה נותן עמוקה32)סולת "מרחשת סג.) במנחות (במשנה חנינא ר' וכדברי סביב.
וניגר רך בה שמבשלים והעיסה שפה לו שיש עמוק כלי "מרחשת כלומר, קשין". ומעשיה צפה מחבת ורכין, רוחשין ומעשיה
שאמר העניין וזה תגר, שלא כדי קשה העיסה תהיה ולפיכך שפה לו שאין כלי ומחבת רכין, ומעשיה שאמר מה עניין הוא מאד,

קשין". וגו'".33)מעשיה מצות ורקיקי וגו' מצות חלות וגו' תנור מאפה וגו' תקריב "וכי ד) (שם, נאמר מנחות34)שכן ראה
חלות ואין משוחין רקיקין בלולין, רקיקין ואין בלולות "חלות עה. ושם משיחה". ורקיקין בלילה טעונות "החלות במשנה: עד:

אותה35)משוחות". "פתות ו) ב, (שם מחבת במנחת שנאמר פתיתה", טעונות בכלי הנעשות המנחות "כל במשנה: עה. שם
תנור. מאפה אפילו לפתיתה", המנחות כל "לרבות שם בברייתא ואמרו היא", מנחה שמן, עליה ויצקת שנתמעטה36)פתים

שמן. מיציקת מאפה בלילה.37)מנחת צריכה בלילה.38)לפיכך בה אין כי המנחה, עשיית מתחיל בזה כן39)כלומר,
רבי שאמר ממה שמושחןנראה - מושחן" "רקיקים הכל שלדברי לרקיקין, הדין הוא כן ואם האפייה, אחר בוללן חלות עה.) (שם

האפייה. שמחלקים40)אחר לפני נאפית הייתה לא סולת מנחת אבל רקיקין. תנור ומאפה חלות, תנור מאפה מרחשת, מחבת,
חלות. בעשר צורך לה ואין לכהנים, אף41)אותה עשר), מין (=לכל עשר תודה לחמי "מה תודה מלחמי כן למדו שם ובגמרא

עשר". למצוה.42)כאן אלא חלות ארבעים בה נאמר לא - המנחות לכל למדו שממנה עצמה תודה שהרי נותן הדין וכן
סולת.43) בעודה נקמצה וזו קמיצה, לפני אלא פתיתה שאין פתיתה, בה אין סולת מנחת אבל הללו, מנחות כלומר,44)לארבע

השני. מן אחד החלקים ארבעת כל את (=מנתק) ומבדיל לארבע, החלה את על45)מקפל כליל כולה אלא נקמצת, שאינה
גדול. כהן חביתי מנחת ולעניין ישראל. מנחת כדין דינן ונקמצת, שנאכלת הכהנים, מן נקבות מנחת אבל כלומר,46)המזבח.

ושניים לשנים אחד קופל כהנים "מנחת שם: במשנה הוא וכן השני, מן אחד הפתיתים את מבדיל אינו אבל לארבע), (=כופל פותת
קמיצה. בעי דלא משום מבדיל", ואינו ומבדיל.47)לארבעה שפותתן אלו ופירש48)אף כזיתים" פותתן "וכולן שם: משנה

בפתיתה, מפליג שאינו לומר רוצה פתיתין, פיתיה ולא פתים אותה [בגמרא] ואמרו פתים, אותה פתות רחמנא "אמר שם: רבינו
מכזית". פחות יהו לא ובגמרא49)רק כשרה", וכו' מרובות פתים שפתתן או וכו' פתת ולא וכו' יצק "לא יח. במנחות משנה

פתים לעולם אימא ואיבעית כזית), משיעור פחותה ופתיתה פתיתה שכל (=באופן בפתיתין שריבה מרובות, פתין "מאי יח:) (שם
כזית)". משיעור יותר גדולה הייתה ופתיתה פתיתה שכל באופן בפתיתין, (=שמיעט ממש השמן.50)מרובות עם הסולת את

שיעור51) פתת שבקמיצתו היינו קמיצה" כדי אלא פתת "לא שם רש"י שכתב ומה כשר. כלל פתת לא שאפילו נראה רבינו מדברי
מערבית.52)קומץ. דרומית לקרן המנחה וכו'53)את הגיש לא הניף ולא מלח ולא פתת ולא בלל לא יצק "לא שם: במשנה

"לא אלא פסול, - כן שאם כלל, יצק שלא הכוונה שאין בגמרא, שם שאמרו משום יצק" "לא השמיט ורבינו כשרה" משחן ולא
זר". אלא כהן דתניא54)יצק וכו' שרת לכלי הראויין בכלים וכו', זהב של ובקלתות כסף של "בקלתות אמרו: שם סוטה בגמרא

עושין אין שרת כלי "וכל יח): הלכה הבחירה בית מהלכות א (פרק למעלה רבינו פסק וכן פוסל" רבי עץ של שעשאן שרת כלי
פסולין". זכוכית של או אבן או עצם של או עצים של עשאן ואם לבד המתכת מן אלא תנור.55)אותן מאפה והיינו56)למעט

היציקה. לפני הבלילה, מדעת.57)לאחר אלא מקדשין, שרת כלי שאין לפי לקדשה, שמכווין ב,58)היינו, (ויקרא "דכתיב
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ּפּתים27ׁשּנדר אֹותּה ּופֹותת ׁשרת28, ּבכלי ויֹוצק29ונֹותנּה , ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ
הּׁשמן ׁשאר לבֹונתּה30עליה ונֹותן ,31. ְְְֵֶֶֶַָָָָָ

.Êּׂשפה לּה יׁש מרחׁשת למרחׁשת? מחבת ּבין ,32מה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ואינֹו ּׂשפה לּה יׁש ׁשהרי ,ר עליה אֹותֹו ׁשאֹופין ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהּבצק
קׁשה, ּבּה אֹותֹו ׁשאֹופין והּבצק ּׂשפה, לּה אין ּומחבת ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיֹוצא.

ּומּכאן. מּכאן יצא ׁשּלא ְִִֵֵֵֶָָֹּכדי
.Áהיא חּלֹות אם ּכיצד? ּתּנּור מאפה ּבֹולל33מנחת -34 ְֲִִִֵֵֵַַַַַ

ּופֹותת ואֹופה, ּבפֹוׁשרין ולׁש ּבּׁשמן, ּבכלי35הּסלת ונֹותן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
ׁשמן יציקת ּבּה ואין לבֹונתּה. עליה ונֹותן ׁשּנאמר:36ׁשרת, , ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבּׁשמן ּבלּולת מּצת רקיק37חּלֹות ואם הּסלת. את לׁש - היא ין ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
ּורקיקי38ּבפֹוׁשרין ׁשּנאמר: ּבּׁשמן, הרקיקין את ּומֹוׁשח ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

אֹותם מֹוׁשח אפּיה ׁשאחר לי, ויראה ּבּׁשמן. מׁשחים .39מּצֹות ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
.Ëּומֹוׁשחן עּׂשרֹון לכל ׁשמן לג מביא מֹוׁשחן? ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹוכיצד

ׁשּבּלג. הּׁשמן ּכל ׁשּיכלה עד ּומֹוׁשחן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוחֹוזר
.Èהאפּויֹות אּלּו מנחֹות ארּבע אֹופין40ּכל - אֹותן ּכׁשאֹופין , ְְְֲִִֵֶַַָָָָ

חּלֹות עּׂשר עּׂשרֹון -41ּכל חּסר אֹו ּבחּלֹות רּבה ואם . ְְִִִִֵֶֶַַָָָ
אֹותן42ּכׁשרה ּפֹותתין וכיצד לׁשנים,43. החּלה ּכֹופל ? ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

ּומבּדיל לארּבעה, זכרי44והּׁשנים ׁשל הּמנחה היתה ואם . ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּופֹותת45ּכהּנה מבּדיל אינֹו וכּלן46- ּכזיתים47. .48ּפתיתין ְְְְְִִִִֵֵֵַָָֻֻ

ּכׁשרים - אֹותן הקטין אֹו הּפתיתין הגּדיל .49ואם ְְְְְִִִִִִִִֵַָ
.‡Èּבלל ּפתת50לא לא הּגיׁש51, לא את52, מׁשח לא , ִִֶַַַָָָֹֹֹֹ

- אּלא53ּכׁשרההרקיקין האּלּו הּדברים ּכל נאמרּו לא ; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
מצותּה. היא ׁשּכ ְְְִִִֶָָָָלמצוה,

.·Èּביתֹו מּתֹו סלת אדם מביא ּכיצד? הּמנחה הבאת ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹסדר
מּתכֹות, מיני ׁשאר ׁשל אֹו זהב ׁשל אֹו ּכסף ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבקלתֹות

ׁשרת לכלי ראּוי ׁשהּוא הּסלת54ּכלי מנחת היתה ואם .55- ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ׁשרת לכלי ׁשרת56נֹותנּה ּבכלי מן57ּומקּדׁשּה היתה ואם . ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָ

ּכמֹו ּופֹותת ּבּמקּדׁש, ׁשם אֹותּה אֹופה - הּנאפֹות ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָהּמנחֹות
ׁשמנּה עליה ונֹותן ׁשרת. לכלי הּפתיתין ונֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבארנּו,

ּכהן אצל ּומֹוליכּה אצל58ּולבֹונתּה מֹוליכּה והּכהן . ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ
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מחבת.27) - מחבת ואם מרחשת, - מרחשת במחבת28)אם שנאמר פתיתה". טעונות בכלי הנעשות המנחות "כל עה. שם משנה
מאפה אפילו לפתיתה", המנחות כל "לרבות בברייתא שם ואמרו היא", מנחה שמן עליה ויצקת פתים אותה "פתות ו) ב, (שם

שרת.29)תנור. כלי הן ומרחשת מחבת הרי עיון, צריך אבל שרת, בכלי היה לא כאן שעד נראה (שם)30)לכאורה נאמר שכן
פתיתה. אחר יוצק כולם, שלדעת עה. מנחות וראה שמן". עליה ויצקת פתים אותה טעונות31)"פתות "ואלו נט. מנחות משנה

סלת לה' מנחה קרבן תקריב כי "ונפש סולת, במנחת א) ב, (שם שנאמר משום והמרחשת", והמחבת הסולת מנחת ולבונה, שמן
שבמנחת וכשם לבונה, שטעונה יחיד מנחת כל לרבות "נפש" שם בגמרא ודרשו לבונה", עליה ונתן שמן עליה ויצק קרבנו יהיה

ומרחשת. במחבת כן השמן, יציקת אחר הלבונה נותן עמוקה32)סולת "מרחשת סג.) במנחות (במשנה חנינא ר' וכדברי סביב.
וניגר רך בה שמבשלים והעיסה שפה לו שיש עמוק כלי "מרחשת כלומר, קשין". ומעשיה צפה מחבת ורכין, רוחשין ומעשיה
שאמר העניין וזה תגר, שלא כדי קשה העיסה תהיה ולפיכך שפה לו שאין כלי ומחבת רכין, ומעשיה שאמר מה עניין הוא מאד,

קשין". וגו'".33)מעשיה מצות ורקיקי וגו' מצות חלות וגו' תנור מאפה וגו' תקריב "וכי ד) (שם, נאמר מנחות34)שכן ראה
חלות ואין משוחין רקיקין בלולין, רקיקין ואין בלולות "חלות עה. ושם משיחה". ורקיקין בלילה טעונות "החלות במשנה: עד:

אותה35)משוחות". "פתות ו) ב, (שם מחבת במנחת שנאמר פתיתה", טעונות בכלי הנעשות המנחות "כל במשנה: עה. שם
תנור. מאפה אפילו לפתיתה", המנחות כל "לרבות שם בברייתא ואמרו היא", מנחה שמן, עליה ויצקת שנתמעטה36)פתים

שמן. מיציקת מאפה בלילה.37)מנחת צריכה בלילה.38)לפיכך בה אין כי המנחה, עשיית מתחיל בזה כן39)כלומר,
רבי שאמר ממה שמושחןנראה - מושחן" "רקיקים הכל שלדברי לרקיקין, הדין הוא כן ואם האפייה, אחר בוללן חלות עה.) (שם

האפייה. שמחלקים40)אחר לפני נאפית הייתה לא סולת מנחת אבל רקיקין. תנור ומאפה חלות, תנור מאפה מרחשת, מחבת,
חלות. בעשר צורך לה ואין לכהנים, אף41)אותה עשר), מין (=לכל עשר תודה לחמי "מה תודה מלחמי כן למדו שם ובגמרא

עשר". למצוה.42)כאן אלא חלות ארבעים בה נאמר לא - המנחות לכל למדו שממנה עצמה תודה שהרי נותן הדין וכן
סולת.43) בעודה נקמצה וזו קמיצה, לפני אלא פתיתה שאין פתיתה, בה אין סולת מנחת אבל הללו, מנחות כלומר,44)לארבע

השני. מן אחד החלקים ארבעת כל את (=מנתק) ומבדיל לארבע, החלה את על45)מקפל כליל כולה אלא נקמצת, שאינה
גדול. כהן חביתי מנחת ולעניין ישראל. מנחת כדין דינן ונקמצת, שנאכלת הכהנים, מן נקבות מנחת אבל כלומר,46)המזבח.

ושניים לשנים אחד קופל כהנים "מנחת שם: במשנה הוא וכן השני, מן אחד הפתיתים את מבדיל אינו אבל לארבע), (=כופל פותת
קמיצה. בעי דלא משום מבדיל", ואינו ומבדיל.47)לארבעה שפותתן אלו ופירש48)אף כזיתים" פותתן "וכולן שם: משנה

בפתיתה, מפליג שאינו לומר רוצה פתיתין, פיתיה ולא פתים אותה [בגמרא] ואמרו פתים, אותה פתות רחמנא "אמר שם: רבינו
מכזית". פחות יהו לא ובגמרא49)רק כשרה", וכו' מרובות פתים שפתתן או וכו' פתת ולא וכו' יצק "לא יח. במנחות משנה

פתים לעולם אימא ואיבעית כזית), משיעור פחותה ופתיתה פתיתה שכל (=באופן בפתיתין שריבה מרובות, פתין "מאי יח:) (שם
כזית)". משיעור יותר גדולה הייתה ופתיתה פתיתה שכל באופן בפתיתין, (=שמיעט ממש השמן.50)מרובות עם הסולת את

שיעור51) פתת שבקמיצתו היינו קמיצה" כדי אלא פתת "לא שם רש"י שכתב ומה כשר. כלל פתת לא שאפילו נראה רבינו מדברי
מערבית.52)קומץ. דרומית לקרן המנחה וכו'53)את הגיש לא הניף ולא מלח ולא פתת ולא בלל לא יצק "לא שם: במשנה

"לא אלא פסול, - כן שאם כלל, יצק שלא הכוונה שאין בגמרא, שם שאמרו משום יצק" "לא השמיט ורבינו כשרה" משחן ולא
זר". אלא כהן דתניא54)יצק וכו' שרת לכלי הראויין בכלים וכו', זהב של ובקלתות כסף של "בקלתות אמרו: שם סוטה בגמרא

עושין אין שרת כלי "וכל יח): הלכה הבחירה בית מהלכות א (פרק למעלה רבינו פסק וכן פוסל" רבי עץ של שעשאן שרת כלי
פסולין". זכוכית של או אבן או עצם של או עצים של עשאן ואם לבד המתכת מן אלא תנור.55)אותן מאפה והיינו56)למעט

היציקה. לפני הבלילה, מדעת.57)לאחר אלא מקדשין, שרת כלי שאין לפי לקדשה, שמכווין ב,58)היינו, (ויקרא "דכתיב
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קרן59הּמזּבח ׁשל חּדּה ּכנגד מערבית ּדרֹומית ּבקרן ּומּגיׁשּה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ
אחד לצד לבֹונתּה ּכל את ּומסּלק מּמקֹום60ודּיֹו. וקֹומץ , ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּקמץ ונֹותן ּומּׁשמנּה. מּסלּתּה ׁשּנאמר: ׁשמנּה; ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּנתרּבה
ׁשרת ּבכלי ּומקּדׁשֹו ׁשרת ּכלים61לכלי ּבׁשני ׁשחּלקֹו וקמץ . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

קדֹוׁש אינֹו ּומקּדׁש62- וחֹוזר לבֹונתּה63, ּכל את ּומלּקט . ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָ
ּומֹולחֹו הּמזּבח על ּומעלהּו ׁשּבּכלי הּקמץ על ,64ונֹותנּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

ׁשרת מּכלי האּׁשים ּגּבי על היא65ונֹותנֹו ּכהנים מנחת ואם . ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָָֹ
קֹומץ אינֹו ּכּלּה66- על מלח נֹותן אּלא על67, הּכל ּומׁשלי ְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ

האּׁשים. ִִֵַָּגּבי
.‚Èּכל ׁשּקֹומץ ּכדר הּנקמצֹות? מנחֹות קֹומצין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּכיצד

וקֹומץ68האדם ידֹו ּפס על אצּבעֹותיו ּפֹוׁשט קמץ69: . ְְְֵֵֶַַַָָָָָָ
אצּבעֹותיו הּצדדין70ּבראׁשי מן ואם71אֹו יקטיר, לא - ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ
הרצה - ׁשהרחיק72הקטיר ּכגֹון ּבּקמץ, הֹוסיף ואם . ְְְְְִִִִִִֶֶַָֹֻ

ּפסּול זה הרי - וקמץ .73אצּבעֹותיו ְְְֲֵֶֶַָָָ
.„Èאת מעּכב הּקמץ ּומקצת זיתים. מּכׁשני ּפחֹות קמץ ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹאין
והּׁשמן74ּכּלֹו הּסלת זה. את זה מעּכבין והּלבֹונה והּקמץ . ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻ

ּכּלֹו את מעּכב הּׁשמן ּומקצת זה, את זה אין75מעּכבין . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעּׂשרֹון, מּלג ְְְִִֵֶַָָֹּפחֹות

עּׂשר ארּבעה 1ּפרק
¤¤©§¨¨¨¨

ׁשּירצה‡. מין וכל ּוׁשלמים עֹולה ונֹודר אדם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָמתנּדב
נֹודר אֹו ּומתנּדב ּונדבה. ּבנדר הּבאין מנחֹות מיני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמחמּׁשה
מיני מּׁשלׁשה מין זה מאי לבּדּה נסכים מּמנחת ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָמנחה
ּבפני יין נֹודר אֹו ּומתנּדב ׁשּבארנּו. ּכמֹו נסכים, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָמנחֹות

עצים אֹו עצמֹו, ּבפני ׁשמן אֹו עצמּה, ּבפני לבֹונה אֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָעצמֹו,
העצים. ּולקרּבן ׁשּנאמר: ּכקרּבן, ׁשהן מּפני ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלּמערכה,

ׁשלמים,·. אֹו עֹולה אחד קרּבן נֹודרין אֹו מתנּדבין ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָׁשנים
אֹותּה מביאין יֹונה ּבני אֹו ּתֹורים ׁשל אחת ּפרידה ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָאפּלּו
אּלּו ּודברים ּבׁשּתפּות. ּבאה אינּה הּמנחה אבל ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָֻֻּבׁשּתפּות.

קּבלה. ּדברי ְִֵֵַָָהן
אֹותּה.‚. מביאין אּלּו הרי - ומת ּבניו לׁשני מנחה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָהּניח
עלי„. הרי האֹומר: נדבה? היא זֹו ואי נדר הּוא זה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאי

דמי הרי אֹו מנחה, עלי הרי אֹו ׁשלמים, עלי הרי אֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָעֹולה,
האֹומר: אבל הּנדר. זהּו - ׁשלמים אֹו עֹולה עלי זֹו ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהמה
הרי אֹו ׁשלמים, אֹו עֹולה זֹו ּבהמה דמי אֹו זֹו ּבהמה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵָָָָהרי

נדבה. זֹו הרי - מנחה הּזה ְְֲִִֵֶַָָָָָהעּׂשרֹון
קרּבנֹו‰. הפריׁש אם ׁשהּנֹודר, לנדבֹות? נדרים ּבין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמה

ׁשּנדר; ּכמֹו ׁשּיקריב עד ּבאחריּותֹו חּיב - נגנב אֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָואבד
חּיב אינֹו - נגנב אֹו מת אם 'זֹו', ואֹומר ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָוהּמתנּדב

ְֲַָּבאחריּותֹו.
.Â,קרּבן עלי זה ּבית ּודמי עֹולה עלי זה ׁשֹור ּדמי ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהאֹומר:

עֹולה עלי הרי אמר: לׁשּלם. חּיב - הּבית ונפל הּׁשֹור ְְֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָּומת
ּבאחריּותּה. חּיב אינֹו - ּבאחריּותּה אתחּיב ׁשּלא מנת ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹעל

.Êּבֹו להקריב לּמקּדׁש חּוץ ּבית ׁשהעֹוּׂשה ּבארנּו, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּכבר
עֹולה עלי הרי והאֹומר: זרה. עבֹודה ּכבית אינֹו - ְְְֲֲֵֵֵֵַָָָָָָָָקרּבנֹות
יצא. לא - זה ּבבית והקריבּה ּבּמקּדׁש, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאקריבּנה
ואם יצא; - ּבּמקּדׁש והקריבּה זה, ּבבית ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשאקריבּנה
על עֹולה ׁשּנדר ּכמי הּוא הרי יצא. - הּבית ּבאֹותֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָהקריבּה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וגו'". אהרן בני אל "והביאה המזבח".59)ב) אל והגישה ח) (שם, מנחה,60)דכתיב בהדי תקמוץ דלא היכי "כי שם: ובגמרא
פסול". לבונה קורט או מלח גרגר או צרור בידו ועלה קמץ אף61)כדתנן דם - זימנא חדא קדשה הא לי, "למה שם: בגמרא

מק הדר בהמה, בצוואר סכין דקדישתיה גב שנא".על לא נמי הכא שרת, בכלי ליה שחלקו62)דיש קומץ "איתמר ז: במנחות
נחמן, רב לדעת והסכים מדעתו, בו חזר (=רבא מההיא רבא ביה הדר קדוש, אמר ורבא קדוש אינו אמר נחמן רב כלים בשני

קדוש)". הבהמה63)שאינו מצוואר הדם ל"נשפך דומה זה [ואין למלך). (משנה אחד בכלי ונתינתן עירובן ידי על כלומר,
פחות בזה כלים בשני שנתקבל לדם הדין והוא נפסל, אינו לחצאין, שנתנו פי על אף שרת, לכלי שנתנו שכיוון - שפסול ואספו",
שחלקו קומץ שאמרו ממה רבינו דברי ומקור וכשר. אחד, בכלי כולו ומערב חוזר כן שגם הזאה, משיעור פחות ובזה הזאה משיעור

פסול]. זה הרי אמרו: ולא דם) גבי הלשון (וכן קדוש אינו - כלים תמלח"64)בשני במלח מנחתך קרבן "וכל יג) ב, (שם שנאמר
וכו' המלח בלשכת המלח, נותנין היו מקומות "בשלושה יג: הלכה מזבח איסורי מהלכות ה בפרק למעלה וראה שם). (סוטה

וכו'". והלבונה הקומץ מולחין מזבח של אימא65)ובראשו אלא ליה? מקטיר שרת בכלי שרת, בכלי "ומקטירו טו.) (שם בגמרא
להקטירו". שרת בכלי כהן66)מעלהו מנחת וכל שנאמר כולה, אותה מקטירין אלא נקמצת שאינה כהונה זכרי ממנחת "חוץ

תהיה". ומנחות67)כליל והלבונה הקומץ מולחין מזבח של ש"בראשו יג הלכה מזבח איסורי מהלכות ה בפרק למעלה ראה
כא:)" מנחות - נסכים ומנחת משיח כהן ומנחת כהנים. (=מנחת קומצו,68)הנשרפות מלוא לי פשיטא פפא רב "אמר יא. מנחות

אינשי". כופף69)כדקמצי בקמח, אצבעותיו שיתחב קודם הקמיצה: עבודת היא ו"כך ידו. כף פירושו ידו ופס במשנה. שם
לת ונכנס נדחק הקמח זה ידי ועל בקמח, ידו פסת צד ומכניס היד, לפס האצבעות בין ריווח ומניח ידו, פס על אצבעותיו וךופושט

מהקמח". ידו ומוציא היד, לפס הכפופים האצבעות שבין וקומץ70)הרווח הקמח כלפי ידו ופס בקמח אצבעותיו ראשי "שהכניס
ידו". פס עד קומצו לשון71)מלא אצבעותיו). (=דרך ידו לתוך צידו דרך הקמח שנכנס עד ידו והוליך הקמח על ידו גב "שנתן

הכלי". באמצע קמץ שלא הכלי מצידי הצדדין מן ב"תיקו".72)אחר: כולן ונשארו פפא, רב של בעיות הן שם וביומא במנחות
הורצה. ובדיעבד יקטיר, לא שלכתחילה רבינו פסק היתר73)ולפיכך ואיזהו פסול, והחסר, היתר "הקומץ ו. במנחות משנה

ח) ו, (שם לומר תלמוד מבורץ, יכול כ) ב, (ויקרא קומצו" "מלא שנאמר ממה כן ולמדו גדוש. הוא ומבורץ מבורץ", שקמצו
הקומץ". שבתוך מה אלא כשר לך "שאין שהוא74)בקומצו, כל חיסר "שאם רובו", את מעכב מיעוטו "הקומץ כז. שם משנה

קומצו". מלא ב) ב, (שם קרא אמר טעמא, "מאי שם: ובגמרא (רש"י) רובו".75)פסול" את מעכב מיעוטו "השמן במשנה: שם
פסולה". שהוא כל חסר שאם ומשמנה, ב) ב, (שם קרא "אמר שם: שלמים1)ובגמרא או עולה ומביא אדם שמתנדב בו יבאר

בנדבה. הבאות מנחות מיני מחמשה אחת או

zepaxwd dyrn zekld - lel` 'h iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

העלית על ּכרת וענּוׁש ּבאחריּותּה. יתחּיב ׁשּלא ּהמנת ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
זה, ּבבית ׁשאגּלח מנת על נזיר הריני אמר: אם וכן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבחּוץ.
והרי עצמֹו, לצער ׁשּנדר ּכמי הּוא הרי יצא. - ׁשם ּגּלח ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאם

נזירּות. ואינּה עצמֹו, ְְְִִֵֵַָצער
.Áּבנדר ּבאין ואינן חטא, על אּלא ּבאין אינן ואׁשם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָחּטאת

הרי ׁשאמר: אֹו אׁשם, אֹו חּטאת עלי הרי האֹומר: ְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּונדבה.
אֹו חּטאת מחּיב היה ּכלּום. אמר לא - אׁשם אֹו חּטאת ְְַַַָָָָָָָָֹֻזֹו
הּמעֹות הרי אֹו לאׁשמי, אֹו לחּטאתי זֹו הרי ואמר: ְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָאׁשם

קּימים. ּדבריו - לאׁשמי אֹו לחּטאתי ְְֲִִִֵַַַָָָָָָהאּלּו
.Ëאֹותֹו היה אם עלי, זֹו יֹולדת אֹו זה מצרע קרּבן ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהאֹומר:

היּו ואם עני; קרּבן הּנֹודר מביא - ענּיים הּיֹולדת אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמצרע
עני. ׁשהּנֹודר ּפי על אף עׁשיר, קרּבן הּנֹודר מביא - ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָעׁשירים

.Èאם עלי, ּפלֹוני ׁשל ּוׁשלמיו ואׁשמֹו ועֹולתֹו חּטאתֹו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָהאֹומר:
ּומתּכּפר ידֹו על להקריבן מּניחֹו זה הרי - ּפלֹוני אֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָרצה
חזר אּלא הקרבה, ּבׁשעת רצה ולא הפרׁשה ּבׁשעת רצה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָָָֹלֹו.
ּפי על אף ּבהן, לֹו ּומתּכּפר מקריבין - ּובׁשלמים ּבעֹולה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָּבֹו:
ּבחּטאת אבל הפרׁשה; ּבׁשעת רצה ׁשהרי עּתה, רֹוצה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשאינֹו

סֹוף. ועד מּתחּלה ׁשּירצה עד לֹו נתּכּפר לא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹואׁשם
.‡Èוקרּבן נזיר ׁשּמּנדריהן רׁשעים ּכנדרי עלי הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהאֹומר:

הרי ּכלּום. נתחּיב לא - ּכׁשרין ּכנדרי ּבכּלן. חּיב - ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹֻּוׁשבּועה
ּכּנּויי וכל ּובקרּבן. ּבנזיר נדר זה הרי - ּכׁשרין ּכנדבֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָעלי

ּכקרּבן. - ְְְָָָָקרּבן
.·È.ׁשוין ולּבֹו ּפיו ׁשּיהא עד חּיב הּמתנּדב ולא הּנֹודר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹאין

אֹו 'ׁשלמים', ואמר עֹולה' עלי 'הרי לֹומר הּמתּכּון ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָּכיצד?
אמר לא - 'ׁשלמים' ואמר עֹולה' זֹו 'הרי לֹומר ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּנתּכּון
ואמר ּבחרם לנּדר 'קרּבן', ואמר ּבעֹולה לנּדר נתּכּון ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּכלּום.
וכן הקּדׁש. והחרם קרּבן, ׁשהעֹולה קּימים; ּדבריו - ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ'הקּדׁש'
ּבּׂשפתיו להֹוציא צרי אינֹו ּונדבֹות ּבנדרים ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹּכל
חּיב. - ּכלּום ּבּׂשפתיו הֹוציא ולא ּבלּבֹו ּגמר אם אּלא ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹּכלּום,
חּיב זה הרי - עֹולה ׁשּיביא אֹו עֹולה ׁשּזֹו ּבלּבֹו ּגמר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכיצד?
יתחּיב לב ּבנדיבּות - יביאה לב נדיב ּכל ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלהביא;

ונדבֹותן. קדׁשים מּנדרי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלהביא.
.‚Èחּיב ׁשאדם הּדברים ׁשאר עם ּונדבֹות נדרים ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָאחד

עּׂשה מצות ענּיים, ּומּתנֹות ּומעּׂשרֹות ודמים מערכין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבהן
ׁשּנאמר: ּתחּלה. ּבֹו ׁשּפגע ּברגל הּכל ׁשּיביא הּתֹורה ְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמן
ׁשּתבֹוא ּבעת ּכלֹומר, וגֹומר. ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּובאת
ׁשעלי חֹוב ּכל ותּתן ּבֹו, חּיב ּׁשאּתה מה ּכל ּתביא - ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלחג
עּׂשה. מצות ּבּטל זה הרי - הביא ולא הרגל הּגיע ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹלּׁשם.
אֹו ׁשּנדר קרּבנֹותיו הביא ולא רגלים ׁשלׁשה עליו ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹעברּו
זה הרי - והּדמים והחרמים הערכים נתן ׁשּלא אֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהתנּדב
עֹובר אינֹו לׁשּלמֹו. תאחר לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹעבר
לֹוקין ואין ּכּלּה. הּׁשנה רגלי עליו ׁשּיעברּו עד תעּׂשה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻּבלא

מעּׂשה. ּבֹו ׁשאין לפי זה, לאו ְֲִֵֶֶֶַַַעל
.„Èּבּה ונפל רגלים ׁשני עליו ועברּו לּמזּבח ּבהמה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָהקּדיׁש

תעּׂשה ּבלא עֹובר אינֹו - אחרת ּבהמה ּגב על ּופדאּה ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּום
ׁשלׁשה האחרת על ׁשּיעברּו ואחדעד האיׁש ואחד רגלים. ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּתאחר. ּבבל עֹובר אינֹו הּיֹורׁש אבל ּתאחר. ּבבל עֹובר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָהאּׁשה
.ÂË,נפסלּו לא - רגלים ׁשלׁשה עליהן ׁשעברּו הּקרּבנֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹּכל

רגלים הּׁשלׁשה אחר ויֹום יֹום ּובכל ּוכׁשרים. מקריבן ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָאּלא
עד מּיד לעּׂשֹותֹו מצּוין ּדין ּובית תאחר. ּבלא עֹובר ְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֻהּוא

ּתחּלה. ּבֹו ׁשּפגע ּברגל קרּבנֹותיו ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיקריב
.ÊËׁשּיאמר עד אֹותֹו ּכֹופין 'לרצנֹו', ׁשּנאמר ּפי על ְֱִִִֶֶֶַַַַַֹֹאף

הקריב ולא ׁשהפריׁש ּבין הפריׁש ולא ׁשּנדר ּבין אני. ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹרֹוצה
ׁשּיקריב. עד אֹותֹו ּכֹופין -ְִִֶַַ

.ÊÈּפי על אף אֹותם. ממׁשּכנין - ּוׁשלמים עֹולֹות חּיבי ְְְְִִִֵַַַַָָָָּכל
אֹותֹו ּכֹופין - 'לרצנֹו' ׁשּנאמר ׁשּירצה, עד לֹו מתּכּפר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹׁשאין
אין - ואׁשמֹות חּטאֹות חּיבי אבל אני. רֹוצה ׁשּיאמר ֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעד
חֹוׁשׁשין אין ּכּפרה, מעּכבי והם הֹואיל אֹותן; ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻממׁשּכנין
נזיר, מחּטאת חּוץ קרּבנֹותיהן. ויׁשהּו יפׁשעּו ׁשּמא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלהם
אֹותּה, יאחר ׁשּמא - יין מּלׁשּתֹות מעּכבּתּו ואינּה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָהֹואיל

עליה. אֹותֹו ממׁשּכנין ְְְְִִֶַָָָלפיכ

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨¨¨

ּדבריו‡. - ׁשלמים והיא עֹולה זֹו ׁשל ולדּה ְְְְִִֵֶָָָָָָָהאֹומר:
ּדבריו - נתּכּון לכ אם עֹולה: ּוולדּה ׁשלמים היא ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָקּימים.
ׁשּתהיה ּבּׂשפתיו והֹוציא ּבלּבֹו ׁשּגמר אחר ואם ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָקּימים;

ּב חזר ּבֹוׁשלמים ׁשחזר ּפי על אף עֹולה', 'ּוולדּה ואמר ֹו ְְְִִֶַַַַַָָָָָָָ
ּבהקּדׁש חזרה ׁשאין ׁשלמים; ולדּה הרי - דּבּור ּכדי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָּבתֹו

דּבּור. ּכדי ּבתֹו ְְֲִִֵַואפּלּו
ּתּמכר·. - עֹולה זֹו ׁשל רגלּה אֹו עֹולה זֹו ׁשל ידּה ְִֵֵֶֶַָָָָָָָהאֹומר:

והּוא אבר. אֹותֹו מּדמי חּוץ חּלין ודמיה עֹולֹות, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֻלחּיבי
ּבדמים עֹולה נדר אֹותּה ׁשּקנה עֹולה המחּיב זה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻׁשּיהיה
ודבר הֹואיל עֹולה, זֹו ׁשל ראׁשּה אֹו לּבּה האֹומר: ְְִִִֵֶָָָָָָֹקצּובים.
אחד אבר הקּדיׁש עֹולה. ּכּלּה - הּוא ּבֹו ּתלּויה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשהּנׁשמה
נתקּדׁש. לא אֹו ּכּלֹו נתקּדׁש אם ספק זה הרי - העֹוף ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻמן

קדׁשה,‚. - ׁשלמים וחציּה עֹולה חציּה זֹו ּבהמה ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָהאֹומר:
ויביא ותּמכר, מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹואינּה
חּטאת מחּיב היה ׁשלמים. דמיה ּובחצי עֹולה דמיה ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָֻּבחצי
ׁשאמר: אֹו ׁשלמים, אֹו עֹולה וחציּה חּטאת חציּה ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָואמר:
ּכמֹו ּתמּות, היא הרי - חּטאת וחציּה ׁשלמים אֹו עֹולה ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָחציּה

הּמתֹות. ּבחּטאֹות ְִֵֵֶַַַָָׁשּיתּבאר
וחזר„. ׁשּלֹו, חציּה מהן אחד ׁשהקּדיׁש הּׁשּתפין ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבהמת

אף ּוקרבה. קדׁשה זֹו הרי - והקּדיׁשֹו האחר חציּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָולקח
אין - חציּה ּכׁשהקּדיׁש היתה ּדחּויה ׁשּמּתחּלתּה ּפי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָעל
הֹואיל ּדמים, קדּׁשת ׁשהּוא ּפי על ואף ּדחּוי. מעּקרֹו ְְִִִִִִֵֶַַַַָָֻהּדחּוי
ּכּלּה נראית והרי נדחים. חּיים ּבעלי אין - חּיים ּבעלי ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָֻוהיא

ּתמּורה. ועֹוּׂשה ּתקרב, לפיכ ְְְְְְִִַַָָָָָלהקרבה,
היתה‰. אם לעֹולה, זֹו הרי אֹו עֹולה, זֹו ּבהמה ּדמי ְְְְֲִֵֵֵֵָָָָָָהאֹומר:
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דיבור.1) כדי תוך בהקדש חזרה ודין שלמים, והיא עולה זו של ולדה האומר דין בו יבאר
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העלית על ּכרת וענּוׁש ּבאחריּותּה. יתחּיב ׁשּלא ּהמנת ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
זה, ּבבית ׁשאגּלח מנת על נזיר הריני אמר: אם וכן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבחּוץ.
והרי עצמֹו, לצער ׁשּנדר ּכמי הּוא הרי יצא. - ׁשם ּגּלח ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאם

נזירּות. ואינּה עצמֹו, ְְְִִֵֵַָצער
.Áּבנדר ּבאין ואינן חטא, על אּלא ּבאין אינן ואׁשם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָחּטאת

הרי ׁשאמר: אֹו אׁשם, אֹו חּטאת עלי הרי האֹומר: ְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּונדבה.
אֹו חּטאת מחּיב היה ּכלּום. אמר לא - אׁשם אֹו חּטאת ְְַַַָָָָָָָָֹֻזֹו
הּמעֹות הרי אֹו לאׁשמי, אֹו לחּטאתי זֹו הרי ואמר: ְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָאׁשם

קּימים. ּדבריו - לאׁשמי אֹו לחּטאתי ְְֲִִִֵַַַָָָָָָהאּלּו
.Ëאֹותֹו היה אם עלי, זֹו יֹולדת אֹו זה מצרע קרּבן ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהאֹומר:

היּו ואם עני; קרּבן הּנֹודר מביא - ענּיים הּיֹולדת אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמצרע
עני. ׁשהּנֹודר ּפי על אף עׁשיר, קרּבן הּנֹודר מביא - ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָעׁשירים

.Èאם עלי, ּפלֹוני ׁשל ּוׁשלמיו ואׁשמֹו ועֹולתֹו חּטאתֹו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָהאֹומר:
ּומתּכּפר ידֹו על להקריבן מּניחֹו זה הרי - ּפלֹוני אֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָרצה
חזר אּלא הקרבה, ּבׁשעת רצה ולא הפרׁשה ּבׁשעת רצה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָָָֹלֹו.
ּפי על אף ּבהן, לֹו ּומתּכּפר מקריבין - ּובׁשלמים ּבעֹולה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָּבֹו:
ּבחּטאת אבל הפרׁשה; ּבׁשעת רצה ׁשהרי עּתה, רֹוצה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשאינֹו

סֹוף. ועד מּתחּלה ׁשּירצה עד לֹו נתּכּפר לא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹואׁשם
.‡Èוקרּבן נזיר ׁשּמּנדריהן רׁשעים ּכנדרי עלי הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהאֹומר:

הרי ּכלּום. נתחּיב לא - ּכׁשרין ּכנדרי ּבכּלן. חּיב - ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹֻּוׁשבּועה
ּכּנּויי וכל ּובקרּבן. ּבנזיר נדר זה הרי - ּכׁשרין ּכנדבֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָעלי

ּכקרּבן. - ְְְָָָָקרּבן
.·È.ׁשוין ולּבֹו ּפיו ׁשּיהא עד חּיב הּמתנּדב ולא הּנֹודר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹאין

אֹו 'ׁשלמים', ואמר עֹולה' עלי 'הרי לֹומר הּמתּכּון ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָּכיצד?
אמר לא - 'ׁשלמים' ואמר עֹולה' זֹו 'הרי לֹומר ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּנתּכּון
ואמר ּבחרם לנּדר 'קרּבן', ואמר ּבעֹולה לנּדר נתּכּון ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּכלּום.
וכן הקּדׁש. והחרם קרּבן, ׁשהעֹולה קּימים; ּדבריו - ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ'הקּדׁש'
ּבּׂשפתיו להֹוציא צרי אינֹו ּונדבֹות ּבנדרים ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹּכל
חּיב. - ּכלּום ּבּׂשפתיו הֹוציא ולא ּבלּבֹו ּגמר אם אּלא ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹּכלּום,
חּיב זה הרי - עֹולה ׁשּיביא אֹו עֹולה ׁשּזֹו ּבלּבֹו ּגמר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכיצד?
יתחּיב לב ּבנדיבּות - יביאה לב נדיב ּכל ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלהביא;

ונדבֹותן. קדׁשים מּנדרי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלהביא.
.‚Èחּיב ׁשאדם הּדברים ׁשאר עם ּונדבֹות נדרים ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָאחד

עּׂשה מצות ענּיים, ּומּתנֹות ּומעּׂשרֹות ודמים מערכין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבהן
ׁשּנאמר: ּתחּלה. ּבֹו ׁשּפגע ּברגל הּכל ׁשּיביא הּתֹורה ְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמן
ׁשּתבֹוא ּבעת ּכלֹומר, וגֹומר. ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּובאת
ׁשעלי חֹוב ּכל ותּתן ּבֹו, חּיב ּׁשאּתה מה ּכל ּתביא - ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלחג
עּׂשה. מצות ּבּטל זה הרי - הביא ולא הרגל הּגיע ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹלּׁשם.
אֹו ׁשּנדר קרּבנֹותיו הביא ולא רגלים ׁשלׁשה עליו ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹעברּו
זה הרי - והּדמים והחרמים הערכים נתן ׁשּלא אֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהתנּדב
עֹובר אינֹו לׁשּלמֹו. תאחר לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹעבר
לֹוקין ואין ּכּלּה. הּׁשנה רגלי עליו ׁשּיעברּו עד תעּׂשה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻּבלא

מעּׂשה. ּבֹו ׁשאין לפי זה, לאו ְֲִֵֶֶֶַַַעל
.„Èּבּה ונפל רגלים ׁשני עליו ועברּו לּמזּבח ּבהמה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָהקּדיׁש

תעּׂשה ּבלא עֹובר אינֹו - אחרת ּבהמה ּגב על ּופדאּה ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּום
ׁשלׁשה האחרת על ׁשּיעברּו ואחדעד האיׁש ואחד רגלים. ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּתאחר. ּבבל עֹובר אינֹו הּיֹורׁש אבל ּתאחר. ּבבל עֹובר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָהאּׁשה
.ÂË,נפסלּו לא - רגלים ׁשלׁשה עליהן ׁשעברּו הּקרּבנֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹּכל

רגלים הּׁשלׁשה אחר ויֹום יֹום ּובכל ּוכׁשרים. מקריבן ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָאּלא
עד מּיד לעּׂשֹותֹו מצּוין ּדין ּובית תאחר. ּבלא עֹובר ְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֻהּוא

ּתחּלה. ּבֹו ׁשּפגע ּברגל קרּבנֹותיו ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיקריב
.ÊËׁשּיאמר עד אֹותֹו ּכֹופין 'לרצנֹו', ׁשּנאמר ּפי על ְֱִִִֶֶֶַַַַַֹֹאף

הקריב ולא ׁשהפריׁש ּבין הפריׁש ולא ׁשּנדר ּבין אני. ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹרֹוצה
ׁשּיקריב. עד אֹותֹו ּכֹופין -ְִִֶַַ

.ÊÈּפי על אף אֹותם. ממׁשּכנין - ּוׁשלמים עֹולֹות חּיבי ְְְְִִִֵַַַַָָָָּכל
אֹותֹו ּכֹופין - 'לרצנֹו' ׁשּנאמר ׁשּירצה, עד לֹו מתּכּפר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹׁשאין
אין - ואׁשמֹות חּטאֹות חּיבי אבל אני. רֹוצה ׁשּיאמר ֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעד
חֹוׁשׁשין אין ּכּפרה, מעּכבי והם הֹואיל אֹותן; ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻממׁשּכנין
נזיר, מחּטאת חּוץ קרּבנֹותיהן. ויׁשהּו יפׁשעּו ׁשּמא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלהם
אֹותּה, יאחר ׁשּמא - יין מּלׁשּתֹות מעּכבּתּו ואינּה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָהֹואיל

עליה. אֹותֹו ממׁשּכנין ְְְְִִֶַָָָלפיכ

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨¨¨

ּדבריו‡. - ׁשלמים והיא עֹולה זֹו ׁשל ולדּה ְְְְִִֵֶָָָָָָָהאֹומר:
ּדבריו - נתּכּון לכ אם עֹולה: ּוולדּה ׁשלמים היא ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָקּימים.
ׁשּתהיה ּבּׂשפתיו והֹוציא ּבלּבֹו ׁשּגמר אחר ואם ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָקּימים;

ּב חזר ּבֹוׁשלמים ׁשחזר ּפי על אף עֹולה', 'ּוולדּה ואמר ֹו ְְְִִֶַַַַַָָָָָָָ
ּבהקּדׁש חזרה ׁשאין ׁשלמים; ולדּה הרי - דּבּור ּכדי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָּבתֹו

דּבּור. ּכדי ּבתֹו ְְֲִִֵַואפּלּו
ּתּמכר·. - עֹולה זֹו ׁשל רגלּה אֹו עֹולה זֹו ׁשל ידּה ְִֵֵֶֶַָָָָָָָהאֹומר:

והּוא אבר. אֹותֹו מּדמי חּוץ חּלין ודמיה עֹולֹות, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֻלחּיבי
ּבדמים עֹולה נדר אֹותּה ׁשּקנה עֹולה המחּיב זה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻׁשּיהיה
ודבר הֹואיל עֹולה, זֹו ׁשל ראׁשּה אֹו לּבּה האֹומר: ְְִִִֵֶָָָָָָֹקצּובים.
אחד אבר הקּדיׁש עֹולה. ּכּלּה - הּוא ּבֹו ּתלּויה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשהּנׁשמה
נתקּדׁש. לא אֹו ּכּלֹו נתקּדׁש אם ספק זה הרי - העֹוף ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻמן

קדׁשה,‚. - ׁשלמים וחציּה עֹולה חציּה זֹו ּבהמה ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָהאֹומר:
ויביא ותּמכר, מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹואינּה
חּטאת מחּיב היה ׁשלמים. דמיה ּובחצי עֹולה דמיה ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָֻּבחצי
ׁשאמר: אֹו ׁשלמים, אֹו עֹולה וחציּה חּטאת חציּה ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָואמר:
ּכמֹו ּתמּות, היא הרי - חּטאת וחציּה ׁשלמים אֹו עֹולה ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָחציּה

הּמתֹות. ּבחּטאֹות ְִֵֵֶַַַָָׁשּיתּבאר
וחזר„. ׁשּלֹו, חציּה מהן אחד ׁשהקּדיׁש הּׁשּתפין ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבהמת

אף ּוקרבה. קדׁשה זֹו הרי - והקּדיׁשֹו האחר חציּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָולקח
אין - חציּה ּכׁשהקּדיׁש היתה ּדחּויה ׁשּמּתחּלתּה ּפי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָעל
הֹואיל ּדמים, קדּׁשת ׁשהּוא ּפי על ואף ּדחּוי. מעּקרֹו ְְִִִִִִֵֶַַַַָָֻהּדחּוי
ּכּלּה נראית והרי נדחים. חּיים ּבעלי אין - חּיים ּבעלי ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָֻוהיא

ּתמּורה. ועֹוּׂשה ּתקרב, לפיכ ְְְְְְִִַַָָָָָלהקרבה,
היתה‰. אם לעֹולה, זֹו הרי אֹו עֹולה, זֹו ּבהמה ּדמי ְְְְֲִֵֵֵֵָָָָָָהאֹומר:
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דיבור.1) כדי תוך בהקדש חזרה ודין שלמים, והיא עולה זו של ולדה האומר דין בו יבאר
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עצמּה והיא הּגּוף, קדּׁשת נתקּדׁשה - עֹולה לּקרב ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֻראּויה
עֹולה. ּבדמיה ויביא ּתּמכר - ראּויה אינּה ואם עֹולה; ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָּתקרב

.Âׁשאיןא קרּבן מאּסּורי ּבּה וכּיֹוצא טמאה ּבהמה על מר ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ּכמֹו ּכלּום, אמר לא - עֹולה אּלּו הרי עליהן: חלה ְְְֲֲֵֵֵֶַָָָָָֹֻקדּׁשה
- לעֹולה אּלּו הרי אמר: מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָׁשּבארנּו

עֹולה. ּבדמיהן ויביא ְְְִִִֵֶָָָיּמכרּו
.Êּולאחר יֹום ׁשלׁשים ּכל לעֹולה זֹו ּפרה ּדמי ְְְְִֵֵַַָָָָָהאֹומר:

ּכל לׁשלמים ּדמיה ׁשאמר: אֹו לׁשלמים, יֹום ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָׁשלׁשים
קּימים. ּדבריו - לעֹולה יֹום ׁשלׁשים ּולאחר יֹום ְְְְְִִִַַַָָָָׁשלׁשים
ּכמֹו ּבהן מביא - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּדמיה הקריב ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָואם
ׁשּנדר. ּכמֹו מביא - יֹום ׁשלׁשים לאחר הקריבֹו ואם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּנדר,

.Áהּוא הרי - זכר ּתלד אם ואמר: מעּברת ּבהמה לֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהיתה
יקרב - זכר ילדה ׁשלמים, זבחי - נקבה היא ואם ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָעֹולה,
ּונקבה זכר ילדה ׁשלמים. זבחי ּתקרב - נקבה ילדה ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָָָעֹולה,
זכרים ׁשני ילדה ׁשלמים. זבחי והּנקבה עֹולה, יקרב הּזכר -ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָ
חּלין. ודמיו עֹולה לצרכי יּמכר והּׁשני עֹולה, יקרב אחד -ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ
ּוׁשנּיה ׁשלמים, ּתקרב אחת - נקבֹות ׁשּתי ילדה אם ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוכן
טמטּום ילדה חּלין. ודמיה ׁשלמים לצרכי ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֻֻּתּמכר
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חּלין, הן והרי קדׁשים אינן - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֻואנּדרֹוגינֹוס
זה הרי - ּבּה וכּיֹוצא מּום ּבעלת ּבמעי עּבר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֻוהּמקּדיׁש

ָקדֹוׁש.

ה'תשע"א אלול י' שישי יום

עּׂשר ׁשּׁשה 1ּפרק
¤¤¦¨¨¨

וה‡. ּגדֹול יצאהּנֹודר לא - קטן גדֹול2ביא והביא קטן ; ְְִִֵֵֵַָָָָָָָָֹ
יצא ׁשלמים3- אֹו עֹולה עלי 'הרי אמר ּכיצד? 5ּכבּׂש'4. ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

איל עגל6והביא ׁשּנדר אֹו ׁשֹור7, ּגדי8והביא והביא9, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
יצא10ּׂשעיר -11. ִָָָ

עֹולה·. האילים12נדר מן אֹו הּכבּׂשים ּפלּגס13מן 14והביא ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ
יצא לא אֹו נדרֹו ידי יצא אם ספק זה הרי הּנֹודר15- וכן . ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹ

עֹוף הּיֹונה16עֹולת ּבני מן אֹו הּתֹורים ּתחּלת17מן והביא ְְְִִִִִֵֵַַַַָ
וׁשּבזה18הּצהּוב ספק19ׁשּבזה זה הרי והביא20- ׁשחֹור נדר . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

והביא נקבה נקבה, והביא זכר ׁשחֹור, והביא לבן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָָָָָָָלבן,
יצא.21זכר לא - ָָָָֹ

הּגדֹולים‚. מן מביא - סתם ׁשּנדר.22הּנֹודר ׁשּבּמין ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
הּמינין מן לאחד ּבסתם לקרֹות רגילין הּמקֹום אֹותֹו ְְְְְִִִִִִִִֶַַָָָואם
- הּבקר מן עֹולה נדר ּכיצד? הּמקֹום. ּכאנׁשי מביא -ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
הּמקֹום אנׁשי ּדר אם עֹולה, עלי הרי אמר: ׁשֹור. ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיביא
ּפרידה מביא - העֹוף לעֹולת אפּלּו סתם עֹולה ְְְְֲִִִִֵַָָָָלקרֹות

יֹונה ּבן אֹו ּתֹור עֹולה23אחת קֹורין ׁשאין ּדרּכן ואם ; ְְִִֵֶֶַַַָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹור. יביא - ּבקר לעֹולת אּלא 24סתם ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שנדר.1) ממה ושינה הנודר שנדר.2)דין כמו הביא שלא משום הכל. לדברי קז: במנחות מרובה3)משנה בכלל שיש משום
מנה]. - מאתיים בכלל [=יש חטאת4)מועט. ולא ונדבה, בנדר באים ושלמים עולה רק כי אֿח, הלכות י"ד פרק למעלה ראה

שנה.5)ואשם. בן שנתיים.6)שהוא בן שנה.7)שהוא בן שתיים.8)שהוא בן בן9)שהוא שהוא עזים, שעיר הוא
שתיים.10)שנה. בן יצא.11)שהוא לא גדול, במקום קטן הביא שאם שלמים.12)ולהיפך, נדר אם הדין כלומר,13)הוא

האילים. מן אם הכבשים מן אם שארצה מאיזה עולה עלי הרי ואמר נדר אם ובין איל רק או כבש רק נדר אם "כל14)בין כי
ומאימתי שנתיים בני הזכרים הם אילים או איל שנאמר מקום וכל שנה, בני אלו הרי כבשים או כבשה או כבש בתורה שנאמר מקום

פלגס". הנקרא והוא לאיל ולא לכבש לא כשר אינו למ"ד, ביום אבל יום, ל"א שנייה בשנה משייכנס איל שם:15)נקרא בחולין
הוי ברייה דאמר לך תיבעי לא יוחנן דר' אליבא מהו, פלגס והביא הכבש מן או האיל מן בהמה עולת עלי האומר זירא ר' "בעי
כבש הוא אם הוא (שספק מתנה וכבש איל אמרינן מי בתנאי) נסכים (מביא ומתני מייתי דאמר פדא דבר אליבא לך תיבעי כי וכו'.
(כל כולה ליהוי הוה בריה אי דאמר מתנה, נמי בברייה דלמא או עצמו), בפני ברייה אינו (שוודאי מתנה לא בברייה איל), או
ולפי איל, ספק כבש לספק כוונתו אם ספק, הוא הפלגס כי פדא בר שאמר במה היא זירא ר' בעיית כלומר, תיקו". נדבה, הנסכים)
גם יש אולי או נפשך, ממה פלגס, להביא יכול האילים", מן ואם הכבשים מן אם שארצה, מאיזה עולה עלי "הרי אמר אם זה
בפני ברייה אלא איל, ולא כבש לא אינו שמא פלגס, להביא יכול אינו זה ולפי לא, או עצמו, בפני ברייה הוא אם שלישי ספק

לא. או נדרו ידי יצא אם ספק זה הרי כי רבינו פסק בתיקו, הדבר שנשאר ומכיוון העוף.16)עצמו, מן באים אינם שלמים ואילו
ממין17) המביא כי ב הלכה מזבח איסורי מהלכות ג פרק למעלה וראה היונה. בני מן או התורים מן שירצה: מאיזה כלומר,

פסולים. גדולים ואילו קטנים, להביא צריך היונים ממין והמביא פסולים, קטנים ואילו גדולים, להביא צריך שהוא18)התורים
שישנו להלן עוד וראה תורים). (לעניין עדיין גדלו לא או יונה) בני (לעניין גדלו כבר שמא מספק יונה, בבני וגם בתורים גם פסול

לצוואר. סביב צהובה יפה נוצה להביא כשמתחילים הוא הציהוב ותחילת עצמה. בפני ברייה הם אולי נוסף: כלומר,19)ספק
קטנים, הם ושמא גדולים הם שמא הרגיל מהספק וחוץ ציהוב, בתחילת יונה בני וגם ציהוב בתחילת תורים גם שניהם: הביא
שעבר וכגון היונים. בבני חובתו ידי יוצא הוא הרי גדלות, סימן הוא ציהוב תחילת אם נפשך, ממה נדרו, ידי יוצא היה זה שלפי

פסול. מהם אחד נפשך ממה שהרי להקריבם אסור לכתחילה אבל והקריב, נפשטה.20)הכהן ולא זירא ר' בעיית כב: חולין
כנ"ל. ספקות, שלושה בו יש מספק כלומר, ספק, זה שהרי פסק לבן".21)ולפיכך והביא משחור וחומר בקל "נלמד

חוששין22) - שלושה שם יש אם הרי עיון: צריך [אבל הקדש". שבהן הגדול שניים, לו והיו וכו' הקדש מכבשיי אחד "האומר
"ולא23)לבינוני]. קז:) (שם ובגמרא יונה". בן או תור או אומר עזריה בן אלעזר ר' כבש, יביא עולה עלי "הרי במשנה: שם

מכבש", עוף גריע אלעזר דר' ובאתריה מעוף כבש גריעא קמא דתנא "באתריה רש"י ומפרש אתריה" כי ומר אתריה כי מר פליגי
של ובמקומו וכו' בהמה עולת אלא מוחלט עולה שם קורין היו לא קמא תנא של "במקומו כי המשנה בפירוש שם רבינו וכתב
מן בנודר למה עיון, צריך אבל יונה". בן או תור אמר כן ועל העוף לעולת אפילו מוחלט עולה שם קורין עזריה בן אלעזר ר'

משנה. לחם ועיין עולה, נקראים הם אם שבו, הקטנים מן מביא עולה", עלי זה "הרי ובאומר הגדולים, מן מביא אם24)הבקר

zepaxwd dyrn zekld - lel` 'i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.„- ּבהם וכּיֹוצא עגל אֹו ּכבּׂש אֹו איל אֹו ׁשֹור ׁשּנדר ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמי
ׁשּדמיו מּפני הּמין, ׁשּבאֹותֹו ּביֹותר ּכחּוׁש יביא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹלא

ׁשם25מּועטין ׁשאין ּביֹותר הּׁשמן הּיפה להביא חּיב ואינֹו ; ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
מּמּנּו -26למעלה הּכחּוׁש הביא ואם הּבינֹוני. יביא אּלא , ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

נדרֹו ידי .27יצא ְְִֵָָ
מנה‰. ׁשּׁשוה ׁשֹור יביא - מנה ׁשוה ׁשֹור עלי הרי ֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהאֹומר:

יצא. לא - ּבמנה ׁשנים הביא מּנסכיו. חּוץ מקֹום ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹּבאֹותֹו
.Âּבדמיו יביא רצה, אם - מּום ּבֹו ונפל עֹולה, זה ׁשֹור ְְִִֵֶַָָָָָָָָהאֹומר:

יצא28ׁשנים - אחד איל ּבדמיו הביא ואפּלּו ׁשני29; אמר: . ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּבדמיהם יביא רצה, אם - מּום ּבהם ונפל עֹולה, אּלּו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשורים
ּבדמיו יביא רצה, אם - מּום ּבֹו ונפל עֹולה, זה איל ְְִִִֶֶַַָָָָָָָָאחד.

ונפסל ּכבּׂש נדר אם וכן איל.30ּכבּׂש. ּבדמיו יביא רצה, אם - ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
.Êעֹולה עלי הרי עצמֹו31אמר: ּפֹוטר - ונגנב ׁשֹור והפריׁש , ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָ

הקּבע32ּבּׂשה - עֹולה עלי ודמיו זה ׁשֹור אמר: ואם33. , ְְְְִֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשֹור34נפסל אּלא ּבדמיו יביא לא -35. ְְִִֶַָָָָֹ

.Áוהיּו הקּדׁש, מּׁשורי ואחד הקּדׁש מּכבּׂשי אחד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאֹומר:
הקּדׁש ׁשּבהן הּגדֹול - ׁשנים הּגדֹול36לֹו - ׁשלׁשה היּו . ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ
לּבינֹוני וחֹוׁשׁשין הקּדׁש, יעּׂשה37ׁשּבהן ּכיצד ימּתין38. ? ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

הּגדֹול על הּקדּׁשה ותחּול מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְִִֵֶַַַַַָָָֹֻלּבינֹוני
ׁשּבהם39לבּדֹו הּגדֹול - הקּדׁש ׁשּבׁשורי ׁשֹור אמר: ואם . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

לּבינֹוני חֹוׁשׁשין ואין .40הקּדׁש, ְְְִִֵֵֵֶַ
.Ëמהן אחד אביו41ּפרׁש לֹו ׁשאמר אֹו אחד42וׁשכח, ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

הקּדׁש מקּדיׁש43מהן זה הרי ׁשּבהן44- ואחר45ּגדֹול ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
עֹולה הּנֹודר וכן חֹובתֹו. ידי יצא וקבע46ּכ הּבקר מן ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָ

יביא זה הרי - עגל אם ׁשֹור אם ּקבע, מה וׁשכח ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָנדרֹו
יביא47ׁשֹור - ּקבע מה וׁשכח ּבּכבּׂשים קבע אם וכן .ְְְִִִֵַַַַַָָָָָ

מין ּבאיזה ׁשכח ּׂשעיר. יביא - וׁשכח ּבעּזים קבע ְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָאיל.
עֹולתֹו קבע הּבהמה ואיל48מן ׁשֹור יביא .49וּׂשעיר- ְְְִִִִֵַַַָָָָָ

ּתֹור יֹוסיף - ּבעֹוף עֹולתֹו קבע ׁשּמא לֹו נסּתּפק ְְְִִִֵֶַַָָָואם
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כבש. יביא - לכבש רק עולה אם25)קוראים אבל המועט, ערכו בגלל כחוש ומביא שמן לו יש אם רק הוא זה כל כלומר,
לכתחילה. הכחוש מביא שאז משובח, יותר להשיג לו ואין אחר, לו שאין בגלל אלא כך, משום אינו הכחוש להבאת הסיבה

כבש26) בשתיים, ונסכיו הוא יביא איל בחמש, ונסכיו הוא יביא עגל במנה, ונסכיו הוא יביא שור עלי "הרי קז: מנחות במשנה
מין" שבכל הבינוני דמי הם אלו שדמים לרבינו בסלע"."ומשמע ונסכיו הוא במלאכי27)יביא מהפסוק לרבינו לו יצא זה דבר

מכאן למדנו וזובח" "נודר נקרא הוא לה' משחת המביא שגם הרי לה'", משחת וזובח ונודר זכר בעדרו ויש נוכל "וארור האומר
בכחוש. גם נדרו ידי עלי28)שיצא הרי באומר כי ואף שניים", בדמיו יביא רצה אם ונסתאב עולה זה "שור במשנה: קח. שם

באומר כן שאין מה שיביאנו, עד באחריותו שחייב עלי" "הרי שאמר משום היינו יצא, לא במנה שניים והביא מנה שווה שור
באחריותו. חייב שאינו עולה" זה לו29)"שור אפשר אם שנסתאב שור (כגון מאי? למינא ממינא להו "איבעיא שם: בגמרא

מאי הכי אי מינה. שמע וכו' אילים שתי בדמיו מביא אבל איל, בדמיו יביא לא ונסתאב עולה זה שור שמע תא איל), להביא
חייב אינו בנדבה כי ואם אחד. אפילו המתיר התנא כדעת רבינו ופסק דרבנן", ואליבא תנאי תרי וכו' נמי חד אפילו תרי איריא

אחר. בדמיו ומביא מוכרו - מום בו נפל אם אבל ברשותו, שאינו נאבד, או נגנב אם אלא זה אין - מום.30)באחריות, בו שנפל
כבש.31) מביא רצה שאם בכבש, גם סתם, עולה לקרוא אדם בני כשדרך והמדובר שנדר. כמו שיקריב עד באחריותו שחייב
עצמו.32) פוטר הנודר בדמיו33)כלומר יביא רצה אם ונסתאב עולה זה "שור א: עמוד שם המשנה דברי על קח: במנחות

זה שור אמר אבל עולה, עלי זה שור אמר נמי אי עולה זה שור דאמר אלא שנו לא רב אמר זביד בר מנשה רב "אמר - שניים"
עולות". לשתי ולא אחת עולה להביאו עליו אחריותו "הוקבע רש"י: וכתב הוקבע", עולה עלי מום.34)ודמיו בו ולא35)נפל

שה. ולא שור להביא גם הוקבע שתיים ולא אחת עולה להביא שהוקבע שמכיוון הוא36)שה, יפה בעין המקדיש שכל משום
שבהם37)מקדיש. בינוני שלושה וכו' לו והיו הקדש משורי ואחד הקדש מכבשי "אחד שם: במשנה וראה לבינוני. אף כלומר,

סיפא אימא מקדיש, יפה בעין מקדיש אלמא הקדש, שבהם הגדול - שניים היו אם אמרו, הרי זה: על הקשו שם ובגמרא הקדש",
הוא. יפה עין קטן שלגבי לבינוני, אף חוששין שמואל אמר מקדיש, רעה בעין מקדיש אלמא הקדש, שבהן בגמרא:38)בינוני שם

בגדול". לקדושתיה לה ומחיל שיּומם עד לו ממתין רב בר חייא רבי אמר עביד, הבינוני39)"היכי של הקדושה מחלל כלומר, ֶָ
הבינוני הרי הגדול, את הקדשתי ואם הקדש, יהיה והגדול הגדול, על מחולל יהא הבינוני, את הקדשתי אם כך: ואומר הגדול, על

מלכתחילה. אבל40)חולין הקדש, משוורי אחד דאמר אלא לבינוני) אף (דחוששין שנו לא אבוה בר רבה "אמר בגמרא: שם
"שור אמר אם ודווקא קאמר)", שבשוורי החשוב (=שור קאמר בתוראי תורא הקדש, שבהם הגדול הקדש, בשוורי שור אמר

לכולם. חוששין - משוורי" "שור אמר אבל והקדישו.41)שבשוורי", מהם, אחד ובירר בעדרו, שלושה לו היו כלומר,
מיתתו.42) והקדישו.43)בשעת השוורים משלושת אחד בירר הקדישו44)כלומר, כבר שהרי להקדישו, שצריך הכוונה אין

הקדש. בתורת מחזיקו אלא אביו, או מה?45)הוא יודע ואיני אבא לי שאמר או פירשתי מה יודע ואיני "פירשתי במשנה: שם
שחוששין ומה שם). (רש"י נדריכם" מבחר "וכל יא) יב, (דברים נאמר שכן הקדיש, שבהם הגדול הסתם שמן הקדש", שבהן הגדול
אגדול, אי ההקדש, חייל מינייהו אהי ידענא ולא הקדש מהן אחד שאמר "שכיוון משום הוא הקדש משוורי אחד אמר אם לבינוני
פירשתי, דאמר היכא אבל מינייהו, חד אלא למזבח קרב לא ומיהו חייל, אתרווייהו הלכך הקטן, לגבי יפה עין דהווי אבינוני, אי

שם). (רש"י פירש" גדול דוודאי לספוקי נקבה.46)ליכא ולא זכר אלא הבקר47)שאינה מן "פירשתי במשנה: קז. שם ראה
כן, ואם יצא". לא גדול והביא קטן דאמר היא רבי מני "הא אמרו: קז:) (שם ובגמרא ועגל", פר יביא פירשתי מה יודע ואיני

בלבד. שור אלא להביא צריך אינו - יצא גדול והביא קטן שהנודר א) הלכה (למעלה רבינו מן48)לדעת אם הבקר מן אם
העזים. מן אם מה49)הכבשים יודע ואיני הבהמה "מן אמרו: (קז:) שם שבמשנה פי על ואף ומין, מין שבכל הגדולים שהם

גדול והביא קטן שהנודר רבי של דעתו לפי היא זו שמשנה אמרו שם בגמרא הרי וטלה". גדי ושעיר ואיל ועגל פר יביא פירשתי
הראב"ד. בהשגת וראה רבינו. פסק וכן ויצא, הבהמה, ממיני מין שבכל הגדול מביא - לרבנן אבל יצא, שם.50)לא משנה



צה zepaxwd dyrn zekld - lel` 'i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.„- ּבהם וכּיֹוצא עגל אֹו ּכבּׂש אֹו איל אֹו ׁשֹור ׁשּנדר ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמי
ׁשּדמיו מּפני הּמין, ׁשּבאֹותֹו ּביֹותר ּכחּוׁש יביא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹלא

ׁשם25מּועטין ׁשאין ּביֹותר הּׁשמן הּיפה להביא חּיב ואינֹו ; ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
מּמּנּו -26למעלה הּכחּוׁש הביא ואם הּבינֹוני. יביא אּלא , ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

נדרֹו ידי .27יצא ְְִֵָָ
מנה‰. ׁשּׁשוה ׁשֹור יביא - מנה ׁשוה ׁשֹור עלי הרי ֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהאֹומר:

יצא. לא - ּבמנה ׁשנים הביא מּנסכיו. חּוץ מקֹום ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹּבאֹותֹו
.Âּבדמיו יביא רצה, אם - מּום ּבֹו ונפל עֹולה, זה ׁשֹור ְְִִֵֶַָָָָָָָָהאֹומר:

יצא28ׁשנים - אחד איל ּבדמיו הביא ואפּלּו ׁשני29; אמר: . ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּבדמיהם יביא רצה, אם - מּום ּבהם ונפל עֹולה, אּלּו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשורים
ּבדמיו יביא רצה, אם - מּום ּבֹו ונפל עֹולה, זה איל ְְִִִֶֶַַָָָָָָָָאחד.

ונפסל ּכבּׂש נדר אם וכן איל.30ּכבּׂש. ּבדמיו יביא רצה, אם - ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
.Êעֹולה עלי הרי עצמֹו31אמר: ּפֹוטר - ונגנב ׁשֹור והפריׁש , ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָ

הקּבע32ּבּׂשה - עֹולה עלי ודמיו זה ׁשֹור אמר: ואם33. , ְְְְִֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשֹור34נפסל אּלא ּבדמיו יביא לא -35. ְְִִֶַָָָָֹ

.Áוהיּו הקּדׁש, מּׁשורי ואחד הקּדׁש מּכבּׂשי אחד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאֹומר:
הקּדׁש ׁשּבהן הּגדֹול - ׁשנים הּגדֹול36לֹו - ׁשלׁשה היּו . ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ
לּבינֹוני וחֹוׁשׁשין הקּדׁש, יעּׂשה37ׁשּבהן ּכיצד ימּתין38. ? ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

הּגדֹול על הּקדּׁשה ותחּול מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְִִֵֶַַַַַָָָֹֻלּבינֹוני
ׁשּבהם39לבּדֹו הּגדֹול - הקּדׁש ׁשּבׁשורי ׁשֹור אמר: ואם . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

לּבינֹוני חֹוׁשׁשין ואין .40הקּדׁש, ְְְִִֵֵֵֶַ
.Ëמהן אחד אביו41ּפרׁש לֹו ׁשאמר אֹו אחד42וׁשכח, ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

הקּדׁש מקּדיׁש43מהן זה הרי ׁשּבהן44- ואחר45ּגדֹול ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
עֹולה הּנֹודר וכן חֹובתֹו. ידי יצא וקבע46ּכ הּבקר מן ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָ

יביא זה הרי - עגל אם ׁשֹור אם ּקבע, מה וׁשכח ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָנדרֹו
יביא47ׁשֹור - ּקבע מה וׁשכח ּבּכבּׂשים קבע אם וכן .ְְְִִִֵַַַַַָָָָָ

מין ּבאיזה ׁשכח ּׂשעיר. יביא - וׁשכח ּבעּזים קבע ְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָאיל.
עֹולתֹו קבע הּבהמה ואיל48מן ׁשֹור יביא .49וּׂשעיר- ְְְִִִִֵַַַָָָָָ

ּתֹור יֹוסיף - ּבעֹוף עֹולתֹו קבע ׁשּמא לֹו נסּתּפק ְְְִִִֵֶַַָָָואם
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כבש. יביא - לכבש רק עולה אם25)קוראים אבל המועט, ערכו בגלל כחוש ומביא שמן לו יש אם רק הוא זה כל כלומר,
לכתחילה. הכחוש מביא שאז משובח, יותר להשיג לו ואין אחר, לו שאין בגלל אלא כך, משום אינו הכחוש להבאת הסיבה

כבש26) בשתיים, ונסכיו הוא יביא איל בחמש, ונסכיו הוא יביא עגל במנה, ונסכיו הוא יביא שור עלי "הרי קז: מנחות במשנה
מין" שבכל הבינוני דמי הם אלו שדמים לרבינו בסלע"."ומשמע ונסכיו הוא במלאכי27)יביא מהפסוק לרבינו לו יצא זה דבר

מכאן למדנו וזובח" "נודר נקרא הוא לה' משחת המביא שגם הרי לה'", משחת וזובח ונודר זכר בעדרו ויש נוכל "וארור האומר
בכחוש. גם נדרו ידי עלי28)שיצא הרי באומר כי ואף שניים", בדמיו יביא רצה אם ונסתאב עולה זה "שור במשנה: קח. שם

באומר כן שאין מה שיביאנו, עד באחריותו שחייב עלי" "הרי שאמר משום היינו יצא, לא במנה שניים והביא מנה שווה שור
באחריותו. חייב שאינו עולה" זה לו29)"שור אפשר אם שנסתאב שור (כגון מאי? למינא ממינא להו "איבעיא שם: בגמרא

מאי הכי אי מינה. שמע וכו' אילים שתי בדמיו מביא אבל איל, בדמיו יביא לא ונסתאב עולה זה שור שמע תא איל), להביא
חייב אינו בנדבה כי ואם אחד. אפילו המתיר התנא כדעת רבינו ופסק דרבנן", ואליבא תנאי תרי וכו' נמי חד אפילו תרי איריא

אחר. בדמיו ומביא מוכרו - מום בו נפל אם אבל ברשותו, שאינו נאבד, או נגנב אם אלא זה אין - מום.30)באחריות, בו שנפל
כבש.31) מביא רצה שאם בכבש, גם סתם, עולה לקרוא אדם בני כשדרך והמדובר שנדר. כמו שיקריב עד באחריותו שחייב
עצמו.32) פוטר הנודר בדמיו33)כלומר יביא רצה אם ונסתאב עולה זה "שור א: עמוד שם המשנה דברי על קח: במנחות

זה שור אמר אבל עולה, עלי זה שור אמר נמי אי עולה זה שור דאמר אלא שנו לא רב אמר זביד בר מנשה רב "אמר - שניים"
עולות". לשתי ולא אחת עולה להביאו עליו אחריותו "הוקבע רש"י: וכתב הוקבע", עולה עלי מום.34)ודמיו בו ולא35)נפל

שה. ולא שור להביא גם הוקבע שתיים ולא אחת עולה להביא שהוקבע שמכיוון הוא36)שה, יפה בעין המקדיש שכל משום
שבהם37)מקדיש. בינוני שלושה וכו' לו והיו הקדש משורי ואחד הקדש מכבשי "אחד שם: במשנה וראה לבינוני. אף כלומר,

סיפא אימא מקדיש, יפה בעין מקדיש אלמא הקדש, שבהם הגדול - שניים היו אם אמרו, הרי זה: על הקשו שם ובגמרא הקדש",
הוא. יפה עין קטן שלגבי לבינוני, אף חוששין שמואל אמר מקדיש, רעה בעין מקדיש אלמא הקדש, שבהן בגמרא:38)בינוני שם

בגדול". לקדושתיה לה ומחיל שיּומם עד לו ממתין רב בר חייא רבי אמר עביד, הבינוני39)"היכי של הקדושה מחלל כלומר, ֶָ
הבינוני הרי הגדול, את הקדשתי ואם הקדש, יהיה והגדול הגדול, על מחולל יהא הבינוני, את הקדשתי אם כך: ואומר הגדול, על

מלכתחילה. אבל40)חולין הקדש, משוורי אחד דאמר אלא לבינוני) אף (דחוששין שנו לא אבוה בר רבה "אמר בגמרא: שם
"שור אמר אם ודווקא קאמר)", שבשוורי החשוב (=שור קאמר בתוראי תורא הקדש, שבהם הגדול הקדש, בשוורי שור אמר

לכולם. חוששין - משוורי" "שור אמר אבל והקדישו.41)שבשוורי", מהם, אחד ובירר בעדרו, שלושה לו היו כלומר,
מיתתו.42) והקדישו.43)בשעת השוורים משלושת אחד בירר הקדישו44)כלומר, כבר שהרי להקדישו, שצריך הכוונה אין

הקדש. בתורת מחזיקו אלא אביו, או מה?45)הוא יודע ואיני אבא לי שאמר או פירשתי מה יודע ואיני "פירשתי במשנה: שם
שחוששין ומה שם). (רש"י נדריכם" מבחר "וכל יא) יב, (דברים נאמר שכן הקדיש, שבהם הגדול הסתם שמן הקדש", שבהן הגדול
אגדול, אי ההקדש, חייל מינייהו אהי ידענא ולא הקדש מהן אחד שאמר "שכיוון משום הוא הקדש משוורי אחד אמר אם לבינוני
פירשתי, דאמר היכא אבל מינייהו, חד אלא למזבח קרב לא ומיהו חייל, אתרווייהו הלכך הקטן, לגבי יפה עין דהווי אבינוני, אי

שם). (רש"י פירש" גדול דוודאי לספוקי נקבה.46)ליכא ולא זכר אלא הבקר47)שאינה מן "פירשתי במשנה: קז. שם ראה
כן, ואם יצא". לא גדול והביא קטן דאמר היא רבי מני "הא אמרו: קז:) (שם ובגמרא ועגל", פר יביא פירשתי מה יודע ואיני

בלבד. שור אלא להביא צריך אינו - יצא גדול והביא קטן שהנודר א) הלכה (למעלה רבינו מן48)לדעת אם הבקר מן אם
העזים. מן אם מה49)הכבשים יודע ואיני הבהמה "מן אמרו: (קז:) שם שבמשנה פי על ואף ומין, מין שבכל הגדולים שהם

גדול והביא קטן שהנודר רבי של דעתו לפי היא זו שמשנה אמרו שם בגמרא הרי וטלה". גדי ושעיר ואיל ועגל פר יביא פירשתי
הראב"ד. בהשגת וראה רבינו. פסק וכן ויצא, הבהמה, ממיני מין שבכל הגדול מביא - לרבנן אבל יצא, שם.50)לא משנה



zepaxwdצו dyrn zekld - lel` 'i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Èּתֹודה ׁשלמים51נדר נדרֹו52אֹו ּבמי54ּבּבקר53וקבע וׁשכח ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָ
ּופרה55קבעֹו ּפר יביא -56- ּבּכבּׂשים לֹו נסּתּפק אם וכן . ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ

ּוּׂשעירה. ּׂשעיר יביא - ּבעּזים לֹו נסּתּפק ורחל. איל ְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָָָָיביא
נדרֹו קבע מין זה ּבאי ורחל,57ׁשכח איל ּופרה, ּפר מביא - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּוּׂשעירה ּתֹור58ּׂשעיר מביא - עֹוף עֹולת עלי הרי האֹומר: . ְֲִִִֵֵֵַַָָָָ
ּתֹור מביא - נדרֹו קבע מין זה ּבאי וׁשכח ּפרׁש יֹונה. ּבן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאֹו

יֹונה. ֶָּובן
.‡Èׁשאין לבֹונה; קמץ יביא - לּמזּבח עלי הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאֹומר:

לבֹונה אּלא ׁשהּוא ּכמֹות לּמזּבח ּכּלֹו ׁשּקרב ּדבר ּפרׁש59ל . ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
לּמזּבח. ּכּלֹו ׁשּקרב ּדבר מּכל יביא - ּפרׁש מה וׁשכח ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻנדרֹו
נסכים ּומנחת העֹוף, ועֹולת ּבהמה, עֹולת מביא 60לפיכ, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

עצמֹו ּבפני ויין .61ּולבֹונה, ְְְְִִֵַַָ
.·Èּכבּׂש יביא - לּמזּבח ּבסלע עלי הרי ל62אמר: ׁשאין ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

מה וׁשכח ּפרׁש ּכבּׂש. אּלא לּמזּבח ּבסלע ׁשּקרב ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדבר
לּמזּבח63ּׁשּפרׁש ׁשּקרב ודבר ּדבר מּכל ּבסלע יביא -64. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

.‚Èמּקמץ יפחת לא - לבֹונה עלי הרי עלי65האֹומר: הרי . ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹ

ּכמחֹוקֹות עבין גזרים, מּׁשני יפחת לא - וארּכן66עצים ְְְְְְְִִִִֵֵָָָָָָֹֹ
רצה67אּמה ואם אּמה. ארּכֹו אחד גזר מביא - עץ עלי הרי . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

יביא - העצים דמי .68להביא ְְִִִֵֵָָָ
.„Èׁשמן התנּדב אֹו ׁשּנדר קֹומץ69מי ּבֹו? עֹוּׂשין ּכיצד - ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

מלח עליו ונֹותן קמץ האּׁשים,70מּמּנּו ּגּבי על וזֹורקֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
הּבא ּביין עֹוּׂשין וכיצד מנחֹות. ּכׁשירי לּכהנים נאכל ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹוהּׁשאר

מלח עליו נֹותן עצמֹו? הּׁשיתין71ּבפני ּגּבי על ּכּלֹו 72ּומנּסכֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֻ
הּנסכים עצמּה73ּככל ּבפני הּבאה והּלבֹונה עליה74. נֹותן - ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

לאּׁשים.75מלח וכּלּה ְִִֶַָָֻ
.ÂËׁשהרי ׁשני; מעּׂשר מּמעֹות יביאּנּו לא - נדר ׁשּנדר ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמי

יביא לא - ּבקרּבן המחּיב וכל זה, ּבקרּבן אּלאנתחּיב קרּבנֹו ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻ
החּלין .76מן ִִַֻ

.ÊË- הּמעּׂשר מן ולחמּה החּלין מן ּתֹודה עלי הרי ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֻאמר:
ּתֹודה, ּבקרּבן נדר ׁשהרי החּלין; מן אּלא לחמּה יביא ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻלא

הּלחם עם אּלא ּבאה אינּה החּלין.77והּתֹודה מן ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
.ÊÈמעּׂשר מּמעֹות ּתֹודה להביא עלי הרי ואמר: ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָּפרׁש
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בבהמה. ובקר כבשים כמו נפרדים מינים שני הם שהרי יונה, בן וגם תור גם שיביא לומר הלחם51)ורוצה עם הבאים שלמים
תודה. ונקבות.52)הם מזכרים באים השלמים מזה.53)כי או מזה שלמים, או תודה עלי הרי הבקר.54)שאמר במין

נקבה.55) אם זכר דעת56)אם לפי והוא ועגלה". עגל ופרה פר יביא פירשתי מה יודע ואיני בקר מן "פירשתי שם: במשנה
- להיפך או לנקבה מזכר המשנה שהרי שניהם, וצריך בלבד, ופרה בפר די - לרבנן אבל יצא, לא גדול והביא קטן שהנודר רבי,

יצא. נקבה.57)לא אם זכר אם קבעו במי שכח כן וכמו הבקר, מן אם העזים מן אם הכבשים מן שבכל58)אם הגדולים שהם
ונקבה. זכר ומין, מין מכל מביא ומספק ומין, לכהנים.59)מין עורה איכא כליל), (שהיא עולה איכא "והא הקשו: שם ובגמרא

(היינו נסכים מנחת והאיכא אזלי, לשיתין נסכים, והאיכא הדשן), לבית (שמשליכן ונוצה מוראה איכא העוף, עולת איכא והא
ליה". פסיקא לא - מינה כהנים דאכלי מנחה דאיכא כיוון כליל), כולה והיא שבה עלי60)הסולת "הרי אמר שאם פי על אף

העוף עולת עלי "הרי מפורש אמר אולי להסתפק יש פירש, מה יודע ואינו בפירש - בכלל נסכים ומנחת העוף עולת אין למזבח",
גבי על נקטר בשרה כל שהרי למזבח, בהמה עולת עלי הרי או המזבח, גבי על נקטרים ועורה בשרה כל סוף סוף שהרי למזבח",
ונראה נסכים, ומנחת העוף עולת אלא הזכיר שלא שם ברש"י וראה המזבח. גבי על ממש שכולה נסכים במנחת כן וכמו המזבח,

לכהנים. עורה שהרי בכלל, אינה בהמה שעולת מנחה61)מדבריו בלי יין גם מביא - נסכים במנחת שמביא היין מן חוץ כלומר,
בכלל הוא הרי למזבח", עלי "הרי בכלל שאינו פי על אף - לשיתין אלא לאישים, אינו עצמו בפני הבא יין שגם פי על [ואף

מ (כסף פירש מה יודע ואינו (ויקרא62)שנה)].המפרש רחמנא מדאמר "ממאי, שם: ובכריתות י: וכריתות קז: במנחות ברייתא
בסלע". שנה בן דכבש מכלל סלעים) שני (דהיינו שקלים בכסף אשם, איל טא) מסויים63)ה, דבר בסלע עלי הרי אמר כלומר,

בסלע".64)ושכח. שלם דבר לקנות שיוכל "ובלבד שם. מסולת65)מנחות בקומצו ממנו והרים ח) ו, (שם דכתיב "מנלן
קומץ". נמי לבונה אף קומץ, דמנחה הרמה מה דמנחה להרמה לבונה מקיש הלבונה, כל ואת ומשמנה למעלה66)המנחה ראה

עושין וכמותן סאה של גודש כמחק ועוביין רוחבן ואמה אורכן אמה משה שעשה "והגזרין ג: הלכה מזבח איסורי מהלכות ז פרק
הכלי. פי עם ישרה כלומר, למעלה, מחוקה אבל וגדושה, מלאה כשהיא סאה מדת כעובי היינו, רחבן67)לדורות", כן וכמו

עצים68)אמה. בם לוקחים וכהנים לשופר ונותן עצים גיזרי שני דמי מביא עצים עלי הרי "האומר ג: פרק שקלים תוספתא
המזבח". לגבי אותן עצמו.69)ומקריבין בפני שמן נודר, או אדם, שמתנדב א, הלכה י"ד פרק למעלה "מצות70)ראה כי

מלח". תקריב קרבנך כל על שנאמר למזבח, שיעלו קודם הקרבנות כל למלוח קרב71)עשה הנסכים יין כי רבינו שכתב ואף
זה, דבר עיקר שכל פי על [ואף משנה). (כסף מלח טעון עצמו בפני הבא יין אבל הנסכים, עם הבא ביין אלא זה אין - מלח בלא
גבי על בא אינו עצמו בפני הבא יין גם והרי כא.), (מנחות האישים על שאינו משום הוא, מלח, טעון אינו הנסכים עם הבא שיין
על לבוא עצמו, בפני הבא יין של שעיקרו יא) הלכה מזבח איסורי מהלכות ה ובפרק יא הלכה (למעלה כתבנו כבר - האישים

לו]. גרם אחר שאיסור אלא שאינו72)האישים, פי על ואף המזבח, שעל האש לכבות שאסור מפני האש, גבי על מזלפו ואינו
רישיה. פסיק זה הרי - לכך הנסכים.73)מתכוון עם הבא היין כמו עצמה.74)כלומר, בפני לבונה נודר או מתנדב כי75)כי

וכו'". והלבונה הקומץ מולחין מזבח של החולין,76)"בראשו מן אלא יביא שלא תודה עלי הרי לאומר "מנין פב. שם במשנה
תלמוד מה כן אם העזים, ומן הכבשים מן אלא בא אין פסח והלא ובקר, צאן אלוקיך לה' פסח וזבחת ב) טז, (דברים לומר תלמוד
מפסח (שנלמד החולין מן אלא בא ואין שבחובה, דבר פסח מה לפסח, הבקר ומן הצאן מן הבא כל להקיש ובקר, צאן לומר
עלי הרי האומר לפיכך החולין. מן אלא בא אין שבחובה דבר כל אף שם), ורש"י גמרא - שני מעשר עוד היה לא שאז מצרים

החולין". מן אלא יביאו לא חובה ובאין הואיל שלמים עלי הרי נתחייב77)תודה החולין מן תודה עלי הרי שאמר כיוון כלומר,
מן אלא בא ואינו שבחובה, דבר הוא הלחם גם כן ואם בלחם, גם מיד ונתחייב הלחם, עם לבוא תודה של ודינה בתודה, מיד

zepaxwd dyrn zekld - lel` 'i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּנדר ּכמֹו להביא לֹו יׁש - החּלין מן ולחמּה .78ׁשני ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻ
יצא - החּלין מן הּכל הביא ואמר:79ואם ּפרׁש אם וכן . ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֻ

יביא - הּמעּׂשר מן ולחמּה היא ּתֹודה עלי ולא80הרי . ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָֹ
ׁשני, מעּׂשר מּמעֹות אּלא ׁשני, מעּׂשר מחּטי לחמּה ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָיביא
ּפי על ואף ׁשני. מעּׂשר מּמעֹות ׁשהיא הּבהמה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּכמֹו
נסכיה יביא לא - הּמעּׂשר מן לחמּה ׁשּיביא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּפרׁש
אּלא לעֹולם ּבאין הּנסכים ׁשאין ׁשני; מעּׂשר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמּמעֹות
והקריב ּבהן: ׁשּנאמר לפי ׁשּבארנּו, ּכמֹו החּלין, ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֻמן
צד ּבהן יהיה ולא מּׁשּלֹו ׁשּיהיּו עד - קרּבנֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמקריב

ּכלל. ְַַָָלּגבֹוּה

עּׂשר ׁשבעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

ולא‡. ּכּפח, מאפה יביא לא - ּתּנּור מאפה מנחה ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָֹֹֻהּנֹודר
הערבּיים. יֹורֹות מאפה ולא רעפים, ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָֹמאפה

ּבמרחׁשת,·. ּבמרחׁשת; והביא ּבמחבת, עלי הרי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהאֹומר:
יצא. לא חֹובתֹו וידי הביא, ּׁשהביא מה - ּבמחבת ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹוהביא
אֹו ּבמחבת; והביאּה ּבמרחׁשת, להביא זֹו אמר: ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָואם
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפסּולה. זֹו הרי - ּבמרחׁשת והביאּה ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבמחבת,
ּבכלי להביאן עּׂשרֹונֹות ׁשני עלי הרי האֹומר: וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבזה.
אחד ּבכלי והביאן ּכלים, ּבׁשני ּכלים; ּבׁשני והביאן ְְְֱֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָאחד,
ּכאׁשר ׁשּנאמר: יצא. לא חֹובתֹו וידי הביא, ּׁשהביא מה -ֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ליי. ְַַָָָנדרּת
אֹו‚. ּכלים; ּבׁשני והביא אחד, ּבכלי להביא אּלּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָאמר:

לא ּפסּולין. אּלּו הרי - אחד ּבכלי והביא ּכלים, ּבׁשני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָֹלהביא
ּובׁשעת עּׂשרֹונֹות, ׁשני עלי הרי אמר: אּלא הּנדר, ּבׁשעת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָקבען
- אחד ּבכלי והביאן וחזר ּכלים, ּבׁשני והפריׁשן קבען ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהפרׁשה
הפרׁשּת'. 'ּכאׁשר ולא נדרּת', 'ּכאׁשר ׁשּנאמר ּכׁשרים; אּלּו ְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהרי
ּבׁשני והביאן אחד, ּבכלי להביא עּׂשרֹונֹות ׁשני עלי הרי ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאמר:
הרי - ּכלים ּבׁשני הקריבם נדרּת, אחד ּבכלי לֹו: אמרּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּכלים,

ּכׁשרים. אּלּו הרי - אחד ּבכלי הקריבם ּפסּולין; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָאּלּו
והביא„. ּכלים, ּבׁשני להביא עּׂשרֹונֹות ׁשני עלי הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָאמר:

ּכלים ּבׁשני הקריבן נדרּת, ּכלים ּבׁשני לֹו: אמרּו אחד, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּבכלי
ּכׁשּתי אּלּו הרי - אחד ּבכלי הקריבן ּכׁשרים; אּלּו הרי -ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָ

ׁשּנתערבּו. ְְְִֶָָמנחֹות
מיני‰. מחמׁשת אחת יביא - מנחה עלי הרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר:

יביא - מנחֹות עלי הרי אמר: ּונדבה. ּבנדר הּבאֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָמנחֹות
- מנחֹות מין עלי הרי אמר: מחמׁשּתן. מנחֹות (מיני) ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָׁשני
יביא - מנחֹות מיני עלי הרי אחד. מּמין מנחֹות ׁשּתי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָיביא

מנח מיני אמר: אם וכן מינים. מּׁשני מנחֹות יביאׁשּתי - ה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָ
חמׁשּתן. מביא - ּוׁשכחֹו מהן ּבמין נדרֹו קבע מינין. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָׁשני

.Â.עּׂשרֹון מּׁשּׁשים יֹותר אחד ּבכלי מנחה מביא הּיחיד ְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָאין

והּׁשאר אחד, ּבכלי ׁשּׁשים מביא - מּׁשּׁשים יֹותר נדר ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָואם
יתר אבל ׁשּׁשים, אּלא ּכאחד להּבלל יכֹולין ׁשאין ׁשני. ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּבכלי
מעּכבת, הּבלילה ׁשאין ּפי על אף נבללין. אין ׁשּׁשים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָעל
הּבילה אין - לבילה הראּוי ּכל חכמים: אמרּו ׁשּבארנּו, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכמֹו
ּבֹו. מעּכבת הּבילה - לבילה ראּוי ׁשאינֹו וכל ּבֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמעּכבת

.Êמאה מביא - עּׂשרֹון ואחד ועּׂשרים מאה עלי הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאמר:
אחד עּׂשרֹון ּומביא ּכלי, ּבכל ׁשּׁשים ּכלים, ּבׁשני ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָועּׂשרים
אחד; עּׂשרֹון יביא - עּׂשרֹון עלי הרי אמר: הּׁשליׁשי. ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבּכלי
ּכּמה וׁשכח נדרֹו ּפרׁש ׁשנים. יביא - עּׂשרֹונֹות עלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהרי
ּכּמה ׁשכח אחד. ּבכלי עּׂשרֹון ׁשּׁשים יביא - ּפרׁש ְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָעּׂשרֹון
ׁשּׁשים מביא זה הרי - קבעֹו מין זה ּובאי ּפרׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָעּׂשרֹון

מחמׁשּתן. ומין מין מּכל ְֲִִִִִֵָָָָעּׂשרֹון
.Áנדר ּכלים ּובכּמה נדר עּׂשרֹונֹות ּכּמה וׁשכח נדרֹו ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָקבע

ּכיצד? ּכלים. ּבׁשּׁשים ׁשּׁשים ועד מאחד מביא זה הרי -ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ
ׁשני, ּבכלי עּׂשרֹונים ּוׁשני ראׁשֹון, ּבכלי אחד עּׂשרֹון ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָמביא
עּׂשרֹון ׁשּׁשים עד ׁשּיהיּו עד ּבׁשליׁשי, עּׂשרֹונים ְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָּוׁשלׁשה
על מביא - קבע מין זה ּבאי אף ׁשכח ואם האחרֹון. ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבּכלי
אלף מין מּכל מביא ונמצא מין. מּכל ּכלים ׁשּׁשים זה ְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָסדר

עּׂשרֹון. ּוׁשלׁשים מאֹות ְְִִֵֶָּוׁשמֹונה
.Ë,עּׂשרֹון חצי מנחת אֹו ּׂשעֹורים, מנחת עלי הרי : ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָהאֹומר

התנּדב ׁשּלא ּפטּור; זה הרי - ּולבֹונה ׁשמן ּבלא מנחת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאֹו
הּׂשעֹורים מן מנחה עלי הרי אמר: מקריבין. ׁשּכמֹוהּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּדבר
חצי מנחה אֹו ּולבֹונה, ׁשמן ּבלא מנחה אֹו העדׁשים, מן ְְְְֲֲִִִִִֶֶָָָָָֹאֹו
ּדעת על אּלא נדרּתי לא אמר: אם אֹותֹו. ׁשֹואלין - ְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹעּׂשרֹון
עּׂשרֹון אּלא מקריבין ׁשאין ידעּתי ואּלּו ּכזה, להקריב ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּמּתר
ּפטּור; זה הרי - נֹודר הייתי לא ּולבֹונה ּבׁשמן סלת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹׁשלם
- ׁשּמקריבין ּכדר נֹודר הייתי יֹודע הייתי אּלּו אמר: ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואם

ׁשּמקריבין. ּכדר להקריב חּיב זה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָהרי
.Èנֹודר הייתי יֹודע הייתי אּלּו ואמר: ּומחצה, עּׂשרֹון ְֱִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָנדר

קמח, עלי הרי אמר: ׁשנים. מביא זה הרי - הּמתנּדבין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּכדר
זה הרי - מנחה ׁשם הזּכיר ולא עּׂשרֹון, חצי עלי הרי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹאֹו
ּתֹודה עלי הרי האֹומר: וכן מעֹולם. נדר ׁשּלא ּכמי ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּפטּור
אמר: ואם ּפטּור. זה הרי - נסכים ּבלא וזבח לחם, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבלא
הּנֹודרין ּכדר נֹודר הייתי ּכ מקריבין ׁשאין יֹודע הייתי ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלּו

הּמקריבין. ּכדר להקריב חּיב זה הרי -ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ
.‡È;ולחמּה ּתֹודה יביא - ּתֹודה לחמי עלי הרי ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר:

הּקרּבן וסֹוף ּתֹודה, ּבלא לחם מקריבין ׁשאין ידּוע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּדבר
יביא - ּפלֹוני ׁשל ּתֹודתֹו לפטר לחם עלי הרי אמר: ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהזּכיר.

חברֹו. ּתֹודת עם ּתֹודה ֲִֵֶֶַָלחם
.·Èלג מתנּדבין ואין עצמֹו. ּבפני יין אדם נֹודר אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹמתנּדב

ואין ׁשנים. ולא לג לא ּבּנסכים ׁשאין לּגין, ׁשני ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹֹֹֻיין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המעשר,78)החולין. מן לחם גם להביא לחייבו מקום ואין כלומר, יביא". החולין, מן ולחמה המעשר מן "תודה במשנה: שם
הזבח. אחר הלחם נגרר לא - כמצוותו החולין מן הזבח את מביא לא והוא החולין מן להביא הוא המצוה ועיקר כן79)שהואיל

החולין מן הכל הביא ואם שאמר, כמו להביא לו שמותר לומר, רוצה יביא, (במשנה) שאמר "מה שם: המשנה בפירוש רבינו כתב
משובח". זה מן80)הרי הביא ואם שאמר, כמו להביא מותר לומר, רוצה "יביא, שם רבינו כתב זה על גם המעשר. מן שניהם

משובח".החול זה הרי מנחה.1)ין בקרבן הנ"ל מהפרק המשך



צז zepaxwd dyrn zekld - lel` 'i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּנדר ּכמֹו להביא לֹו יׁש - החּלין מן ולחמּה .78ׁשני ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻ
יצא - החּלין מן הּכל הביא ואמר:79ואם ּפרׁש אם וכן . ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֻ

יביא - הּמעּׂשר מן ולחמּה היא ּתֹודה עלי ולא80הרי . ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָֹ
ׁשני, מעּׂשר מּמעֹות אּלא ׁשני, מעּׂשר מחּטי לחמּה ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָיביא
ּפי על ואף ׁשני. מעּׂשר מּמעֹות ׁשהיא הּבהמה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּכמֹו
נסכיה יביא לא - הּמעּׂשר מן לחמּה ׁשּיביא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּפרׁש
אּלא לעֹולם ּבאין הּנסכים ׁשאין ׁשני; מעּׂשר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמּמעֹות
והקריב ּבהן: ׁשּנאמר לפי ׁשּבארנּו, ּכמֹו החּלין, ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֻמן
צד ּבהן יהיה ולא מּׁשּלֹו ׁשּיהיּו עד - קרּבנֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמקריב

ּכלל. ְַַָָלּגבֹוּה

עּׂשר ׁשבעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

ולא‡. ּכּפח, מאפה יביא לא - ּתּנּור מאפה מנחה ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָֹֹֻהּנֹודר
הערבּיים. יֹורֹות מאפה ולא רעפים, ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָֹמאפה

ּבמרחׁשת,·. ּבמרחׁשת; והביא ּבמחבת, עלי הרי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהאֹומר:
יצא. לא חֹובתֹו וידי הביא, ּׁשהביא מה - ּבמחבת ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹוהביא
אֹו ּבמחבת; והביאּה ּבמרחׁשת, להביא זֹו אמר: ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָואם
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפסּולה. זֹו הרי - ּבמרחׁשת והביאּה ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבמחבת,
ּבכלי להביאן עּׂשרֹונֹות ׁשני עלי הרי האֹומר: וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבזה.
אחד ּבכלי והביאן ּכלים, ּבׁשני ּכלים; ּבׁשני והביאן ְְְֱֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָאחד,
ּכאׁשר ׁשּנאמר: יצא. לא חֹובתֹו וידי הביא, ּׁשהביא מה -ֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ליי. ְַַָָָנדרּת
אֹו‚. ּכלים; ּבׁשני והביא אחד, ּבכלי להביא אּלּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָאמר:

לא ּפסּולין. אּלּו הרי - אחד ּבכלי והביא ּכלים, ּבׁשני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָֹלהביא
ּובׁשעת עּׂשרֹונֹות, ׁשני עלי הרי אמר: אּלא הּנדר, ּבׁשעת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָקבען
- אחד ּבכלי והביאן וחזר ּכלים, ּבׁשני והפריׁשן קבען ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהפרׁשה
הפרׁשּת'. 'ּכאׁשר ולא נדרּת', 'ּכאׁשר ׁשּנאמר ּכׁשרים; אּלּו ְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהרי
ּבׁשני והביאן אחד, ּבכלי להביא עּׂשרֹונֹות ׁשני עלי הרי ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאמר:
הרי - ּכלים ּבׁשני הקריבם נדרּת, אחד ּבכלי לֹו: אמרּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּכלים,

ּכׁשרים. אּלּו הרי - אחד ּבכלי הקריבם ּפסּולין; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָאּלּו
והביא„. ּכלים, ּבׁשני להביא עּׂשרֹונֹות ׁשני עלי הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָאמר:

ּכלים ּבׁשני הקריבן נדרּת, ּכלים ּבׁשני לֹו: אמרּו אחד, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּבכלי
ּכׁשּתי אּלּו הרי - אחד ּבכלי הקריבן ּכׁשרים; אּלּו הרי -ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָ

ׁשּנתערבּו. ְְְִֶָָמנחֹות
מיני‰. מחמׁשת אחת יביא - מנחה עלי הרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר:

יביא - מנחֹות עלי הרי אמר: ּונדבה. ּבנדר הּבאֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָמנחֹות
- מנחֹות מין עלי הרי אמר: מחמׁשּתן. מנחֹות (מיני) ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָׁשני
יביא - מנחֹות מיני עלי הרי אחד. מּמין מנחֹות ׁשּתי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָיביא

מנח מיני אמר: אם וכן מינים. מּׁשני מנחֹות יביאׁשּתי - ה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָ
חמׁשּתן. מביא - ּוׁשכחֹו מהן ּבמין נדרֹו קבע מינין. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָׁשני

.Â.עּׂשרֹון מּׁשּׁשים יֹותר אחד ּבכלי מנחה מביא הּיחיד ְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָאין

והּׁשאר אחד, ּבכלי ׁשּׁשים מביא - מּׁשּׁשים יֹותר נדר ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָואם
יתר אבל ׁשּׁשים, אּלא ּכאחד להּבלל יכֹולין ׁשאין ׁשני. ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּבכלי
מעּכבת, הּבלילה ׁשאין ּפי על אף נבללין. אין ׁשּׁשים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָעל
הּבילה אין - לבילה הראּוי ּכל חכמים: אמרּו ׁשּבארנּו, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכמֹו
ּבֹו. מעּכבת הּבילה - לבילה ראּוי ׁשאינֹו וכל ּבֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמעּכבת

.Êמאה מביא - עּׂשרֹון ואחד ועּׂשרים מאה עלי הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאמר:
אחד עּׂשרֹון ּומביא ּכלי, ּבכל ׁשּׁשים ּכלים, ּבׁשני ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָועּׂשרים
אחד; עּׂשרֹון יביא - עּׂשרֹון עלי הרי אמר: הּׁשליׁשי. ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבּכלי
ּכּמה וׁשכח נדרֹו ּפרׁש ׁשנים. יביא - עּׂשרֹונֹות עלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהרי
ּכּמה ׁשכח אחד. ּבכלי עּׂשרֹון ׁשּׁשים יביא - ּפרׁש ְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָעּׂשרֹון
ׁשּׁשים מביא זה הרי - קבעֹו מין זה ּובאי ּפרׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָעּׂשרֹון

מחמׁשּתן. ומין מין מּכל ְֲִִִִִֵָָָָעּׂשרֹון
.Áנדר ּכלים ּובכּמה נדר עּׂשרֹונֹות ּכּמה וׁשכח נדרֹו ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָקבע

ּכיצד? ּכלים. ּבׁשּׁשים ׁשּׁשים ועד מאחד מביא זה הרי -ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ
ׁשני, ּבכלי עּׂשרֹונים ּוׁשני ראׁשֹון, ּבכלי אחד עּׂשרֹון ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָמביא
עּׂשרֹון ׁשּׁשים עד ׁשּיהיּו עד ּבׁשליׁשי, עּׂשרֹונים ְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָּוׁשלׁשה
על מביא - קבע מין זה ּבאי אף ׁשכח ואם האחרֹון. ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבּכלי
אלף מין מּכל מביא ונמצא מין. מּכל ּכלים ׁשּׁשים זה ְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָסדר

עּׂשרֹון. ּוׁשלׁשים מאֹות ְְִִֵֶָּוׁשמֹונה
.Ë,עּׂשרֹון חצי מנחת אֹו ּׂשעֹורים, מנחת עלי הרי : ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָהאֹומר

התנּדב ׁשּלא ּפטּור; זה הרי - ּולבֹונה ׁשמן ּבלא מנחת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאֹו
הּׂשעֹורים מן מנחה עלי הרי אמר: מקריבין. ׁשּכמֹוהּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּדבר
חצי מנחה אֹו ּולבֹונה, ׁשמן ּבלא מנחה אֹו העדׁשים, מן ְְְְֲֲִִִִִֶֶָָָָָֹאֹו
ּדעת על אּלא נדרּתי לא אמר: אם אֹותֹו. ׁשֹואלין - ְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹעּׂשרֹון
עּׂשרֹון אּלא מקריבין ׁשאין ידעּתי ואּלּו ּכזה, להקריב ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּמּתר
ּפטּור; זה הרי - נֹודר הייתי לא ּולבֹונה ּבׁשמן סלת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹׁשלם
- ׁשּמקריבין ּכדר נֹודר הייתי יֹודע הייתי אּלּו אמר: ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואם

ׁשּמקריבין. ּכדר להקריב חּיב זה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָהרי
.Èנֹודר הייתי יֹודע הייתי אּלּו ואמר: ּומחצה, עּׂשרֹון ְֱִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָנדר

קמח, עלי הרי אמר: ׁשנים. מביא זה הרי - הּמתנּדבין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּכדר
זה הרי - מנחה ׁשם הזּכיר ולא עּׂשרֹון, חצי עלי הרי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹאֹו
ּתֹודה עלי הרי האֹומר: וכן מעֹולם. נדר ׁשּלא ּכמי ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּפטּור
אמר: ואם ּפטּור. זה הרי - נסכים ּבלא וזבח לחם, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבלא
הּנֹודרין ּכדר נֹודר הייתי ּכ מקריבין ׁשאין יֹודע הייתי ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלּו

הּמקריבין. ּכדר להקריב חּיב זה הרי -ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ
.‡È;ולחמּה ּתֹודה יביא - ּתֹודה לחמי עלי הרי ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר:

הּקרּבן וסֹוף ּתֹודה, ּבלא לחם מקריבין ׁשאין ידּוע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּדבר
יביא - ּפלֹוני ׁשל ּתֹודתֹו לפטר לחם עלי הרי אמר: ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהזּכיר.

חברֹו. ּתֹודת עם ּתֹודה ֲִֵֶֶַָלחם
.·Èלג מתנּדבין ואין עצמֹו. ּבפני יין אדם נֹודר אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹמתנּדב

ואין ׁשנים. ולא לג לא ּבּנסכים ׁשאין לּגין, ׁשני ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹֹֹֻיין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המעשר,78)החולין. מן לחם גם להביא לחייבו מקום ואין כלומר, יביא". החולין, מן ולחמה המעשר מן "תודה במשנה: שם
הזבח. אחר הלחם נגרר לא - כמצוותו החולין מן הזבח את מביא לא והוא החולין מן להביא הוא המצוה ועיקר כן79)שהואיל

החולין מן הכל הביא ואם שאמר, כמו להביא לו שמותר לומר, רוצה יביא, (במשנה) שאמר "מה שם: המשנה בפירוש רבינו כתב
משובח". זה מן80)הרי הביא ואם שאמר, כמו להביא מותר לומר, רוצה "יביא, שם רבינו כתב זה על גם המעשר. מן שניהם

משובח".החול זה הרי מנחה.1)ין בקרבן הנ"ל מהפרק המשך
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ּבהמה לנסּכי לא ראּויין לּגין חמׁשת ׁשאין חמּׁשה, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֻמתנּדבין
ּבהמ ׁשּתי לנסּכי ולא ׁשלׁשהאחת מתנּדבין אבל ֹות. ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹ

לנסּכי ראּויין ׁשהן מּפני ומעלה, ּומּׁשּׁשה וׁשּׁשה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוארּבעה
ְֵּבהמֹות.

.‚Èנדר ואיל. ּכבּׂש ּכנסּכי הן הרי - ׁשבעה נדר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?
ׁשֹור ּכנסּכי - ּתׁשעה אילים. ׁשני ּכנסּכי אּלּו הרי - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵָָׁשמֹונה
אּלּו הרי - עּׂשרה נדר ּכבּׂשים. ׁשלׁשה ּכנסּכי אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָוכבּׂש,
לעֹולם. עד וכן ואיל. ּכבּׂשים ׁשני אֹו ואיל, ׁשֹור ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּכנסּכי

.„Èקבען ׁשהרי ׁשּׁשה; הׁשלם לֹו אֹומרין - לּגין חמּׁשה ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻנדר
אינן ׁשהרי ּפטּור; - ׁשנים אֹו לג נדר אם אבל ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹלקרּבן.
נֹודרין ולא מתנּדבין ואין מקצתן. ולא הן לא ּכלל, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹֹֹראּויין
והיא מעּׂשרֹון, ּפחּותה מנחה ל ׁשאין ׁשמן; מּלג ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹּפחֹות

ׁשמן. אחד לג ְִֶֶֶָָֹצריכה
.ÂËהרי לּגין. מּׁשלׁשה יפחת לא - יין עלי הרי ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָֹֹֻהאֹומר:

נדר לג ּכּמה וׁשכח נדרֹו ּפרׁש מּלג. יפחת לא - ׁשמן ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹעלי
ל ׁשאין לג; ּומאה ארּבעים יביא - הּׁשמן מן אֹו הּיין ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמן
טֹוב מּיֹום יֹותר מרּבֹות קרּבנֹות הּצּבּור ּבֹו ׁשּמקריבין ְְְִִִִֵֶַַָָֻיֹום
מאה ּבֹו הּנסכים והיּו ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל חג ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָהראׁשֹון
בהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו יין, ּוכמֹותם ׁשמן לג ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹוארּבעים

ּומּוספין. ְִִִָּתמידין

עּׂשר ׁשמֹונה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

קרּבנֹות‡. ּבין ועֹוף ּבהמה קרּבנֹות ּבין ּכּלן, הּקרּבנֹות ְְְְְְֵֵֵַָָָָָָָָֻּכל
וׁשם ׁשּנאמר: הּבחירה; ּבבית להקריבן עּׂשה מצות ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמנחֹות,

אדםּתעּׂשה ּכל להיֹות עּׂשה מצות וכן מצּוּך. אנכי אׁשר ּכל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
מחּוצה להקריבן ׁשּנתחּיב ּבהמה קרּבנֹות ּומביא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמּטּפל
ּונדרי ל יהיּו אׁשר קדׁשי ׁשּנאמר: הּבחירה. לבית ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָלארץ
ּבקדׁשי אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי וגֹומר; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּתּׂשא
הּבחירה. לבית ׁשּיביאם עד ּבהם מּטּפל ׁשהּוא לארץ, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָחּוצה

על·. ועבר עּׂשה, מצות ּבּטל - לעזרה חּוץ קרּבן ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּמקריב
מקֹום ּבכל עלתי ּתעלה ּפן ל הּׁשמר ׁשּנאמר: תעּׂשה, ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹלא
אׁשר ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב - ּבמזיד הקריב: ואם ּתראה. ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָאׁשר
ונכרת הביאֹו לא מֹועד אהל ּפתח ואל זבח אֹו עלה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹיעלה

קבּועה. חּטאת מביא - ּבׁשֹוגג ְְִֵֵֵַַָָָמעּמיו;
העלם:‚. ׁשּלא ּפי על אף לעזרה, חּוץ קדׁשים הּׁשֹוחט ְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹוכן

אֹו ׁשֹור יׁשחט אׁשר ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב - מזיד היה ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאם
ונכרת; ׁשפ ּדם ההּוא לאיׁש יחׁשב ּדם וגֹומר, עז אֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָכּׂשב

קבּועה. חּטאת מביא - ּבׁשֹוגג ׁשחט ְְְִִֵֵַַָָָואם
ׁשם„. נאמר: ּבהּקׁש. ּבחּוץ? הּׁשחיטה על הזהיר ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהיכן

מצּוּך; אנכי אׁשר ּכל ּתעּׂשה וׁשם ונאמר: ,עלתי ְְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹּתעלה
ּבפרּוׁש, עליה הזהיר עליה, ׁשענׁש ּבחּוץ, העליה ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמה
ׁשּבכלל עּׂשּיה, אף ;עלתי ּתעלה ּפן ל הּׁשמר ְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּלא עליה. מזהר הּוא הרי ּבפרּוׁש, עליה ׁשענׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻהּׁשחיטה,

הזהיר. ּכן אם אּלא הּכתּוב ְִִִֵֶַַָָָענׁש

על‰. אחת ׁשּתים: חּיב - ּבחּוץ והעלם קדׁשים ְְֱִִֵֶַַַַַַַָָָָהּׁשֹוחט
- ּבחּוץ והעלה ּבפנים ׁשחט העלּיה. על ואחת ְְְְֱֲִִִִֶַַַַַַָָָָָהּׁשחיטה
חּיב - ּבפנים והעלה ּבחּוץ ׁשחט אם וכן העלּיה. על ְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָחּיב

הּׁשחיטה. ְִַַָעל
.Âלּקרב הראּויין קדׁשים ׁשחיטת על אּלא חּיב ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאינֹו

מזּבח מאּסּורי אחד ּבחּוץ הּׁשֹוחט אבל מזּבח; ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלגּבי
לפני ׁשּנאמר: ּפטּור. זה הרי - הּמתֹות מחּטאֹות ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאֹו
אין - ה' מׁשּכן אל לבֹוא ראּוי ׁשאינֹו וכל ה'; ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹמׁשּכן

עליו. ִַָָָחּיבין
.Êואינֹו הֹואיל ּבּבעלים, אֹו ּבגּופֹו זמן מחּסר ּבחּוץ ְְְְְִִֵַַַַַָָֻׁשחט

ּפטּור. - ּבפנים לבֹוא עּתה ְִִַָָָָראּוי
.Áימי ׁשבעת ּבתֹו ּבהמה ּבגּופֹו? זמן מחּסר זהּו ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָֻאי

ׁשּנׁשחט ּבנֹו ואת ואֹותֹו זמּנן; הּגיע ׁשּלא ותֹורין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּלדה;
למחר. עד ראּוי הּׁשני ׁשאין הּיֹום, מהם ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד

.Ëלא ׁשעדין קרּבן ּבּבעלים? זמן מחּסר זהּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֻואי
והּיֹולדת והּזבה הּזב ּכיצד? להקריבֹו. ּבעליו זמן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּגיע
ּפטּורין. - ספירה ימי [ּבתֹו] ּבחּוץ חּטאתם ְְְְֲִִֵֶַַָָָָׁשּׁשחטּו
ימי ּבתֹו ּבחּוץ ואׁשמֹו חּטאתֹו ׁשּׁשחט מצרע ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָֹוכן
האּלּו הּקרּבנֹות ּבעלי נראּו לא ׁשעדין ּפטּור. - ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּספירה
ימי ּבתֹו ּבחּוץ עֹולֹותיהן ׁשחטּו אם אבל ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָלכּפרה.
והחּטאת היא, ּדֹורֹון ׁשהעֹולה חּיבין; - ְְִִִֶַַַַָָָָָהּספירה
חּטאתֹו ׁשּׁשחט נזיר וכן הּכּפרה. עּקר היא ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָוהאׁשם
אֹו עֹולתֹו הקריב ּפטּור, - נזירּותֹו ימי ּבתֹו ְְְְִִִֵַָָּבחּוץ
והיא המעּכבּתּו, היא ׁשהחּטאת חּיב; - ּבחּוץ ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָׁשלמיו

הּנזירּות. ְִִַַעּקר
.Èׁשהקריבן הּספק על הּבאה העֹוף וחּטאת ּתלּוי ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָאׁשם

ׁשּׁשחטֹו מצרע אׁשם האּסּור. נקּבע לא ׁשהרי ּפטּור; - ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבחּוץ
ּבפנים ראּוי לׁשמֹו וׁשּלא הֹואיל חּיב, - לׁשמֹו ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹּבחּוץ
ׁשחיטתֹו על ּפטּור ׁשהּוא קרּבן וכל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָוכׁשר,

העלאתֹו. על ּפטּור הּוא ּכ - ֲַַַָָָָּבחּוץ
.‡Èעד אם ּבחּוץ: ׁשּׁשחטם הּכּפּורים יֹום ּׂשעירי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָׁשני

הֹואיל ׁשניהן, על ּכרת חּיב - עליהם התוּדה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
- ׁשהתוּדה אחר ואם לוּדּוי; הּׁשם לפני לבֹוא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָּוראּויין
הּׁשם. לפני לבֹוא ראּוי אינֹו ׁשהרי הּמׁשּתּלח, על ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָּפטּור

.·Èההיכל דלתֹות ׁשּיּפתחּו קדם ּבחּוץ ׁשלמים ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשֹוחט
ראּויין יהיּו ּכ ואחר מעּׂשה מחּסרים הן ׁשהרי ּפטּור; -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
הּפסח את והּׁשֹוחט ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּׁשם, לפני ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָלּקרב
ׁשּלא ּבין לׁשמֹו ּבין הּׁשנה, ימֹות ּבׁשאר אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹּבחּוץ,
הּוא. ׁשלמים הּׁשנה ימֹות ּבׁשאר ׁשהּפסח חּיב; - ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָלׁשמֹו

.‚Èלׁשחטּה אסּור - מזּבח קדׁשי ׁשעּברּה חּלין ְְְֱֳִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻּבהמת
לבֹוא ראּויה ׁשאינּה מּפני לֹוקה, אינֹו - ׁשחטּה ואם ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבחּוץ.

הּׁשם. ְִֵֵַלפני
.„Èּומאימתי חּיב. - ּבחּוץ ׁשחט ּכ ואחר והקּדיׁש ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָּגנב

מּׁשעה ּכרת? עליה לחּיבֹו ּכדי ּברׁשּותֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָהעמידּוה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חוץ.1) שחיטת ודיני הבחירה, בבית הקרבנות כל הקרבת מצות בו יבאר

zepaxwd dyrn zekld - lel` `"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

- יאּוׁש לפני אבל יאּוׁש; אחר ׁשּׁשחטּה והּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהקּדיׁשּה.
קדֹוׁשה. ְֵָָאינּה

.ÂË;חּיב - וׁשחט ּבפנים וצּוארּה ּבחּוץ ּכּלּה הּבהמה ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָֻהיתה
אׁשר אֹו ּבּמחנה, עז אֹו כּׂשב אֹו ׁשֹור יׁשחט אׁשר ְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּנאמר:
ּבפנים וצּוארּה ּבּמקּדׁש הּׁשֹוחט אחד לּמחנה. מחּוץ ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָיׁשחט
וצּוארּה ּבפנים גּופּה ׁשהיה אֹו ּבחּוץ, הּבהמה ּגּוף ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָּוׁשאר

ה ׁשּתהיה עד חּיב, - ׁשּנאמר:ּבחּוץ ּבּמקּדׁש; ּכּלּה ּבהמה ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
ׁשל ּבגּגֹו הּׁשֹוחט אבל יביאּנּו. לא מֹועד אהל ּפתח ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹואל
ּפטּור. זה הרי - ּכלל לזביחה ראּוי ׁשאינֹו ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהיכל,

.ÊË:ׁשּנאמר ּפטּורין; - ּבחּוץ וׁשחטּו ּבסּכין ׁשאחזּו ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַָָׁשנים
ואחד ׁשנים. ולא אחד - יׁשחט אׁשר אֹו יׁשחט, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹאׁשר
אּלּו קדׁשים לׁשחט נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף ּבחּוץ, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּׁשחט
ּדם ההּוא לאיׁש יחׁשב ּדם ׁשּנאמר: חּיב. זה הרי - ֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלה'
לא ,הּנׁשּפ ּכּדם ּבמחׁשבּתֹו הּדם ׁשּזה ּפי על אף ;ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשפ

חּיב. זה הרי - ְְֲֵֶַָָָּכקרּבן
.ÊÈּבּלילה והּׁשחיטה הֹואיל חּיב, - ּבּלילה ּבחּוץ ְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָהּׁשֹוחט

ּבחּוץ ׁשּׁשחט מּזה ּבּלילה העלה אם וכן ּבחּוץ. ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָכׁשרה
ּבּלילה ּבפנים ׁשחט אם אבל העלאה. על חּיב - ְְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָָָָָּבּלילה
ּפסּול; דבר אּלא העלה ׁשּלא לפי ּפטּור, - ּבחּוץ ְְֱֱִֶֶֶֶַָָָָָָָֹוהעלה
ּבכלי קּבל אם וכן ּבּמקּדׁש. ּבּלילה כׁשרה ׁשחיטה ל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשאין

ּפטּור. - ּבחּוץ וזרק ּבפנים ְְִִַַָָֹחל
.ÁÈ- העלהּו ואם ּפטּור. - ּבחּוץ העֹוף את הּמֹולק ְְֱִֵֵֶֶַַָָָוכן

ׁשחט העלאה. על חּיב - ּבחּוץ והעלה ּבפנים מלק ְְֱֲִִֶַַַַַַָָָָָָָּפטּור.
ׁשאינֹו דבר אּלא העלה ׁשּלא ּפטּור; - ּבחּוץ והעלהּו ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּבפנים
חּיב - ּבחּוץ והעלהּו ּבחּוץ העֹוף את ׁשחט לּקרב. ְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָראּוי
ּבפנים. ּכמליקה היא והרי ּכׁשרה, ּבחּוץ ׁשהּׁשחיטה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּתים;

ה'תשע"א אלול י"א קודש שבת יום

ּתׁשעה 1עּׂשרּפרק
¤¤¦§¨¨¨

הּמזּבח‡. לראׁש ׁשּיעלה עד חּיב ּבחּוץ הּמעלה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹאין
ּבחּוץ -2ׁשּיעּׂשה האבן על אֹו הּסלע על העלה אם אבל ; ֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ׁשהּוא ּפי על ואף הּמזּבח, על אּלא קרּבן קרּוי ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּפטּור.
מזּבח נח וּיבן ׁשּנאמר: ׁשּיעלה3ּבחּוץ, עד חּיב ואינֹו . ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ

לה'4לּׁשם אתֹו לעּׂשֹות ׁשּנאמר: לּׁשם.5; ׁשּיתּכּון עד - ְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹ
ולּמזּבח·. לאּׁשים הראּוי ּדבר העלאת על אּלא חּיב ,6אינֹו ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

העֹולה עֹולה7ּכגֹון מה - זבח אֹו עלה יעלה אׁשר ׁשּנאמר: ; ְֱֲֲֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
על ׁשחּיבין הּוא לאּׁשים ׁשראּוי ּכל אף לאּׁשים, ְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשראּויה

ּבחּוץ. ֲַַָָהעלאתֹו
הּדם‚. את הּזֹורק אמרּו: עֹולה8מּכאן איברי הּמקטיר אֹו ,9 ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

אמּורין לבֹונה10אֹו אֹו קמץ אֹו קטרת11, מנחת12אֹו אֹו , ְְְִִֵֶֶַָֹֹ
נסכים13ּכהנים מנחת יין14אֹו לּגין ׁשלׁשה המנּס אֹו אֹו15, ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹֻ
חּיב16מים - -17ּבחּוץ אתֹו לעּׂשֹות יביאּנּו לא ׁשּנאמר: ; ְֱֲִִֶֶֶַַַַַָֹֹ

ּבחּוץ. עליו חּיבין ּבפנים הּמתקּבל ְְִִִִֵַַַַָָָָּכל
אפ„. ּבחּוץ, הּדם ׁשירי הּזֹורק דמיםאבל ׁשירי ּלּו ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָ

הם18הּפנימים מצוה ׁשירי הּדם ׁשירי ׁשּזריקת ּפטּור; - ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
מעּכבין לּגין19ואינן מּׁשלׁשה ּפחֹות מים אֹו יין המנּס וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֻ
ּפטּור - הֹואיל20ּבחּוץ הּׁשנה; ימֹות ּבׁשאר ּבין ּבחג ּבין , ְְִִֵֵֶַַָָָָָ
הּׁשעּור וכן21וחסר ּבפנים. להתקּבל ראּויין אינן הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָ

חּטאת מּבּׂשר ּבין22הּמעלה ׁשלמים, מּבּׂשר אׁשם, מּבּׂשר , ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
מּלחם הּלחם, מּׁשתי מנחֹות, מּׁשירי צּבּור, ׁשל ּבין יחיד ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשל
לא לאכילה, ראּויין אּלּו ׁשּכל ּפטּור; - ּבחּוץ ְֲִִִֵֶַַַָָָָֹהּפנים,

.23לאּׁשים ִִָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בפנים.1) לבוא ראוי אם אלא חייב שאינו בחוץ, המעילה דין בו נוסף2)יבאר שם ובתוספתא יוסי. ר' כדעת קח. בזבחים משנה
המערכה". את "ויסדר יוסי ר' בדברי יחיד,3)עוד במת אלמא מזבח, נח "ויבן שם: וברש"י הונא. רב בדברי בגמרא קח: שם

על ויעל המנחה ואת העזים גדי את מנוח "ויקח יט) יג, (שופטים מנוח אצל שנאמר ומה מזבח", בלא העלאה אינה בחוץ, שהיא
הייתה. שעה הוראת לה'", בשחיטה4)הצור כי טז, הלכה י"ח פרק למעלה וראה חייב. אינו - הדיוט לשם המעלה אבל להקב"ה.

להדיוט. כיוון אם אף בגמרא.5)חייב שם לה'". אותו לעשות יביאנו לא מועד אוהל פתח לשריפה6)"ואל הראוי דבר כלומר,
המזבח. על שלא לשריפה הראוי דבר ולא לאכילה הראוי דבר ולא המזבח, המזבח.7)על על להקרבה ראוייה משנה8)שכולה

או אומר עקיבא רבי ישמעאל. ר' דברי הזורק, לרבות ד) יז, (ויקרא ייחשב דם מדתניא "מנלן, קז.): (שם ובברייתא קי. בזבחים
הזורק". את לרבות ח) (שם, לאכילה.9)זבח שהם קרבנות, שאר איברי לא אבל עולה, איברי ודווקא קט. של10)שם בין

אשם אימורי לרבות מנין עולה, אלא לי אין זבח, או עולה יעלה אשר רבנן "תנו שם: בברייתא הקרבנות. שאר של ובין עולה
ומנחת והקטורת והלבונה הקומץ לרבות מנין זבח. לומר תלמוד קלים, קדשים ואימורי קדשים קדשי ואימורי חטאת ואימורי
אוהל לפתח הבא כל מועד, אוהל פתח ואל לומר, תלמוד מים, לוגין ושלושת יין לוגין שלושת והמנסך משיח כהן ומנחת כהנים

בחוץ". עליו חייבין המזבח.11)מועד גבי על יום.12)שנקרבים בכל הזהב מזבח על אותם כולה13)שמקטירין שקריבה
המזבח. גבי המזבח.14)על גבי על כולה ונשרפת נסכים", "מנחת נקראת הקרבן, עם שמביאין לבד, הסולת ודווקא15)כי

פחות. ולא מים לוגין שלושה או יין לוגין מים.16)שלושה לוגין שלושה הסוכות17)כלומר, בחג אלא חייב אינו במים
שם. ותוספות וברש"י קי: בזבחים וראה עיון. וצריך השנה", ימות בשאר בין בחג "בין שכתב ד, הלכה להלן וראה משנה). (כסף

יסוד18) על שופך הדם ושיירי הזהב מזבח על בהיכל לפנים דמן שזריקת הנשרפות, החטאות והן הפנימיות, חטאות של כלומר,
החיצון. מזבח של מעכבים,19)מערבי שהם לפי חייב, בחוץ, שהקריבם הפנימיים שיריים שאמר קי:) (שם נחמיה כר' שלא

מעכבים. אינם הפנימיים השיריים שאפילו קיא.) (שם עקיבא כר' מג'20)אלא פחות המנסך "יכול קט:) (שם בברייתא הוא כן
החסר". על חייב ואינו חייב השלם על לעשות, (שם) לומר תלמוד חייב, יהא מים לוגין מג' ופחות יין לוגין21)לוגין שלושה

לוגין. שלושה הוא בהם שמנסכים המים שיעור כן וכמו שבנסכים. הפחות הם נאכל22)יין שבשרה חיצונה, חטאת כלומר,
המזבח.23)לכהנים. על להעלאה ראויים אינם כלומר,
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- יאּוׁש לפני אבל יאּוׁש; אחר ׁשּׁשחטּה והּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהקּדיׁשּה.
קדֹוׁשה. ְֵָָאינּה

.ÂË;חּיב - וׁשחט ּבפנים וצּוארּה ּבחּוץ ּכּלּה הּבהמה ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָֻהיתה
אׁשר אֹו ּבּמחנה, עז אֹו כּׂשב אֹו ׁשֹור יׁשחט אׁשר ְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּנאמר:
ּבפנים וצּוארּה ּבּמקּדׁש הּׁשֹוחט אחד לּמחנה. מחּוץ ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָיׁשחט
וצּוארּה ּבפנים גּופּה ׁשהיה אֹו ּבחּוץ, הּבהמה ּגּוף ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָּוׁשאר

ה ׁשּתהיה עד חּיב, - ׁשּנאמר:ּבחּוץ ּבּמקּדׁש; ּכּלּה ּבהמה ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
ׁשל ּבגּגֹו הּׁשֹוחט אבל יביאּנּו. לא מֹועד אהל ּפתח ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹואל
ּפטּור. זה הרי - ּכלל לזביחה ראּוי ׁשאינֹו ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהיכל,

.ÊË:ׁשּנאמר ּפטּורין; - ּבחּוץ וׁשחטּו ּבסּכין ׁשאחזּו ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַָָׁשנים
ואחד ׁשנים. ולא אחד - יׁשחט אׁשר אֹו יׁשחט, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹאׁשר
אּלּו קדׁשים לׁשחט נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף ּבחּוץ, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּׁשחט
ּדם ההּוא לאיׁש יחׁשב ּדם ׁשּנאמר: חּיב. זה הרי - ֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלה'
לא ,הּנׁשּפ ּכּדם ּבמחׁשבּתֹו הּדם ׁשּזה ּפי על אף ;ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשפ

חּיב. זה הרי - ְְֲֵֶַָָָּכקרּבן
.ÊÈּבּלילה והּׁשחיטה הֹואיל חּיב, - ּבּלילה ּבחּוץ ְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָהּׁשֹוחט

ּבחּוץ ׁשּׁשחט מּזה ּבּלילה העלה אם וכן ּבחּוץ. ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָכׁשרה
ּבּלילה ּבפנים ׁשחט אם אבל העלאה. על חּיב - ְְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָָָָָּבּלילה
ּפסּול; דבר אּלא העלה ׁשּלא לפי ּפטּור, - ּבחּוץ ְְֱֱִֶֶֶֶַָָָָָָָֹוהעלה
ּבכלי קּבל אם וכן ּבּמקּדׁש. ּבּלילה כׁשרה ׁשחיטה ל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשאין

ּפטּור. - ּבחּוץ וזרק ּבפנים ְְִִַַָָֹחל
.ÁÈ- העלהּו ואם ּפטּור. - ּבחּוץ העֹוף את הּמֹולק ְְֱִֵֵֶֶַַָָָוכן

ׁשחט העלאה. על חּיב - ּבחּוץ והעלה ּבפנים מלק ְְֱֲִִֶַַַַַַָָָָָָָּפטּור.
ׁשאינֹו דבר אּלא העלה ׁשּלא ּפטּור; - ּבחּוץ והעלהּו ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּבפנים
חּיב - ּבחּוץ והעלהּו ּבחּוץ העֹוף את ׁשחט לּקרב. ְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָראּוי
ּבפנים. ּכמליקה היא והרי ּכׁשרה, ּבחּוץ ׁשהּׁשחיטה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּתים;

ה'תשע"א אלול י"א קודש שבת יום

ּתׁשעה 1עּׂשרּפרק
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הּמזּבח‡. לראׁש ׁשּיעלה עד חּיב ּבחּוץ הּמעלה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹאין
ּבחּוץ -2ׁשּיעּׂשה האבן על אֹו הּסלע על העלה אם אבל ; ֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ׁשהּוא ּפי על ואף הּמזּבח, על אּלא קרּבן קרּוי ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּפטּור.
מזּבח נח וּיבן ׁשּנאמר: ׁשּיעלה3ּבחּוץ, עד חּיב ואינֹו . ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ

לה'4לּׁשם אתֹו לעּׂשֹות ׁשּנאמר: לּׁשם.5; ׁשּיתּכּון עד - ְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹ
ולּמזּבח·. לאּׁשים הראּוי ּדבר העלאת על אּלא חּיב ,6אינֹו ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

העֹולה עֹולה7ּכגֹון מה - זבח אֹו עלה יעלה אׁשר ׁשּנאמר: ; ְֱֲֲֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
על ׁשחּיבין הּוא לאּׁשים ׁשראּוי ּכל אף לאּׁשים, ְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשראּויה

ּבחּוץ. ֲַַָָהעלאתֹו
הּדם‚. את הּזֹורק אמרּו: עֹולה8מּכאן איברי הּמקטיר אֹו ,9 ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

אמּורין לבֹונה10אֹו אֹו קמץ אֹו קטרת11, מנחת12אֹו אֹו , ְְְִִֵֶֶַָֹֹ
נסכים13ּכהנים מנחת יין14אֹו לּגין ׁשלׁשה המנּס אֹו אֹו15, ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹֻ
חּיב16מים - -17ּבחּוץ אתֹו לעּׂשֹות יביאּנּו לא ׁשּנאמר: ; ְֱֲִִֶֶֶַַַַַָֹֹ

ּבחּוץ. עליו חּיבין ּבפנים הּמתקּבל ְְִִִִֵַַַַָָָָּכל
אפ„. ּבחּוץ, הּדם ׁשירי הּזֹורק דמיםאבל ׁשירי ּלּו ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָ

הם18הּפנימים מצוה ׁשירי הּדם ׁשירי ׁשּזריקת ּפטּור; - ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
מעּכבין לּגין19ואינן מּׁשלׁשה ּפחֹות מים אֹו יין המנּס וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֻ
ּפטּור - הֹואיל20ּבחּוץ הּׁשנה; ימֹות ּבׁשאר ּבין ּבחג ּבין , ְְִִֵֵֶַַָָָָָ
הּׁשעּור וכן21וחסר ּבפנים. להתקּבל ראּויין אינן הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָ

חּטאת מּבּׂשר ּבין22הּמעלה ׁשלמים, מּבּׂשר אׁשם, מּבּׂשר , ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
מּלחם הּלחם, מּׁשתי מנחֹות, מּׁשירי צּבּור, ׁשל ּבין יחיד ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשל
לא לאכילה, ראּויין אּלּו ׁשּכל ּפטּור; - ּבחּוץ ְֲִִִֵֶַַַָָָָֹהּפנים,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בפנים.1) לבוא ראוי אם אלא חייב שאינו בחוץ, המעילה דין בו נוסף2)יבאר שם ובתוספתא יוסי. ר' כדעת קח. בזבחים משנה
המערכה". את "ויסדר יוסי ר' בדברי יחיד,3)עוד במת אלמא מזבח, נח "ויבן שם: וברש"י הונא. רב בדברי בגמרא קח: שם

על ויעל המנחה ואת העזים גדי את מנוח "ויקח יט) יג, (שופטים מנוח אצל שנאמר ומה מזבח", בלא העלאה אינה בחוץ, שהיא
הייתה. שעה הוראת לה'", בשחיטה4)הצור כי טז, הלכה י"ח פרק למעלה וראה חייב. אינו - הדיוט לשם המעלה אבל להקב"ה.

להדיוט. כיוון אם אף בגמרא.5)חייב שם לה'". אותו לעשות יביאנו לא מועד אוהל פתח לשריפה6)"ואל הראוי דבר כלומר,
המזבח. על שלא לשריפה הראוי דבר ולא לאכילה הראוי דבר ולא המזבח, המזבח.7)על על להקרבה ראוייה משנה8)שכולה

או אומר עקיבא רבי ישמעאל. ר' דברי הזורק, לרבות ד) יז, (ויקרא ייחשב דם מדתניא "מנלן, קז.): (שם ובברייתא קי. בזבחים
הזורק". את לרבות ח) (שם, לאכילה.9)זבח שהם קרבנות, שאר איברי לא אבל עולה, איברי ודווקא קט. של10)שם בין

אשם אימורי לרבות מנין עולה, אלא לי אין זבח, או עולה יעלה אשר רבנן "תנו שם: בברייתא הקרבנות. שאר של ובין עולה
ומנחת והקטורת והלבונה הקומץ לרבות מנין זבח. לומר תלמוד קלים, קדשים ואימורי קדשים קדשי ואימורי חטאת ואימורי
אוהל לפתח הבא כל מועד, אוהל פתח ואל לומר, תלמוד מים, לוגין ושלושת יין לוגין שלושת והמנסך משיח כהן ומנחת כהנים

בחוץ". עליו חייבין המזבח.11)מועד גבי על יום.12)שנקרבים בכל הזהב מזבח על אותם כולה13)שמקטירין שקריבה
המזבח. גבי המזבח.14)על גבי על כולה ונשרפת נסכים", "מנחת נקראת הקרבן, עם שמביאין לבד, הסולת ודווקא15)כי

פחות. ולא מים לוגין שלושה או יין לוגין מים.16)שלושה לוגין שלושה הסוכות17)כלומר, בחג אלא חייב אינו במים
שם. ותוספות וברש"י קי: בזבחים וראה עיון. וצריך השנה", ימות בשאר בין בחג "בין שכתב ד, הלכה להלן וראה משנה). (כסף

יסוד18) על שופך הדם ושיירי הזהב מזבח על בהיכל לפנים דמן שזריקת הנשרפות, החטאות והן הפנימיות, חטאות של כלומר,
החיצון. מזבח של מעכבים,19)מערבי שהם לפי חייב, בחוץ, שהקריבם הפנימיים שיריים שאמר קי:) (שם נחמיה כר' שלא

מעכבים. אינם הפנימיים השיריים שאפילו קיא.) (שם עקיבא כר' מג'20)אלא פחות המנסך "יכול קט:) (שם בברייתא הוא כן
החסר". על חייב ואינו חייב השלם על לעשות, (שם) לומר תלמוד חייב, יהא מים לוגין מג' ופחות יין לוגין21)לוגין שלושה

לוגין. שלושה הוא בהם שמנסכים המים שיעור כן וכמו שבנסכים. הפחות הם נאכל22)יין שבשרה חיצונה, חטאת כלומר,
המזבח.23)לכהנים. על להעלאה ראויים אינם כלומר,
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האמּורין.‰. מּפני חּיב - ּבחּוץ ּכּלּה הּבהמה את ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהּמעלה
ּוכאּלּו חֹוצץ, הּזבח ּבּׂשר אין - הפריׁשן ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹואף

עצמן ּבפני האמּורים ׁשּלא24הקטיר מנחה הּמעלה אבל . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּפטּור - ּומבּדל25נקמצה ּברּור הּקמץ ׁשאין וחזר26; קמצּה . ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻ

לתֹוכּה חּיב27קמצּה - ּבחּוץ ּכּלּה .28והקריב ְְְְִִַַָָָָֻֻ
.Âוהּפֹותת30והּבֹולל29הּיֹוצק והּמניף32והּמֹולח31, ,33 ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַ

הּׁשלחן34והּמּגיׁש את והמסּדר הּנרֹות35, את ,36והּמטיב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֻ
אחד37והּקֹומץ ׁשּכל לפי ּפטּור; - ּבחּוץ ּדמים והמקּבל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

- זבח אֹו עלה יעלה אׁשר ונאמר: עבֹודה, גמר אינֹו ְְֱֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמאּלּו
עבֹודה גמר ׁשהּוא ּכל אף עבֹודה, גמר ׁשהיא העלאה ְְֲֲֲִֶֶַַַַַָָָָֹמה

עליו. ִַָָָחּיבין
.Êּׂשרפתּה מּמקֹום חּוץ ׁשּׂשרפּה אדּמה ּׂשעיר38ּפרה וכן , ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָָֻ

ּפטּור; - עליו ׁשהתוּדה אחר ּבחּוץ ׁשהקריבֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּמׁשּתּלח
ראּוי ׁשאינֹו ּכל - יביאּנּו לא מֹועד אהל ּפתח ואל ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹׁשּנאמר:
ּפסּולין קדׁשים אבל עליו. חּיבין אין מֹועד אהל ּפתח אל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלבֹוא
ּכגֹון ּכיצד? חּיב. - ּבחּוץ מהן העלה אם ּבּקדׁש, ּפּסּולן ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהיה

העֹובד41והּטמא40והּיֹוצא39הּלן ּבמחׁשבת ׁשּכּלן42וׁשּנפסל , ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
עבר אם הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻנּׂשרפין

חּיב - ּבחּוץ מהם ּכל43והעלה - לה' אתֹו לעּׂשֹות ׁשּנאמר: ; ְֱֱֲֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
לּׁשם נעּׂשּו ואּלּו עליו, חּיבין לה' .44הּנעּׂשה ְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָ

.Áמּמּנּו ׁשהעלה ּכיון ּבחּוץ, העלאתֹו על ׁשחּיבין ּדבר ֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכל

מּמּנּו וׁשּיר ּתחּלה ּבפנים ׁשהעלה ּבין חּיב. - ּבחּוץ ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכּזית
ּבחּוץ והעלהּו ּב45ּכּזית ּבפנים, הּכל ׁשהּניח מּמּנּו46ין ולקח ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּבחּוץ והעלהּו הּקרב47ּכּזית דבר אֹותֹו חסר אם אבל ּכל48. ְֱֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

ּפטּור.50ּבפנים49ׁשהּוא - ּבחּוץ ׁשאריתֹו והעלה , ְְְֱִִִֵֶֶַָָ
.Ëהּקמץ ? הּלבֹונה51ּכיצד והעֹולה52אֹו 53והאמּורין ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

הּנּׂשרפת והקריב55והּנסכין54ּומנחה ּבפנים מקצתם ׁשחסרּו ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָ
על - אתֹו לעּׂשֹות נאמר: ׁשהרי ּפטּור; - ּבחּוץ ְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשאריתן
וחסר ׁשלם הֹוציאֹו החסר. על חּיב ואינֹו חּיב, הּוא ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשלם

ספק זה הרי - והעלהּו לֹוקה.56ּבחּוץ אינֹו לפיכ , ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָ
.Èמׁשלימֹו העצם והיה ּבּׂשר ּכּזית ּבֹו ׁשאין אבר ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהעלה

מחּבר ׁשהּוא מּפני חּיב, - מׁשלימֹו57לכּזית מלח היה . ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
לֹוקה אינֹו לפיכ ספק, זה הרי - ואמּוריה58לכּזית ועֹולה . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

לכּזית .59מצטרפין ְְִִִִַַָ
.‡Èואבר אבר ּכל על חּיב - והעלה וחזר זרק60העלה . ְְְֱֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּתים חּיב - האיברים והעלה הּכתּוב61הּדם חלק ׁשהרי , ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ונאמר: עלה, יעלה אׁשר נאמר: ׁשהרי לעֹוּׂשה; מעלה ְְֱֱֲֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּבין

ּפטּור - חסר אבר העלה אתֹו. לעּׂשֹות62לעּׂשֹות ׁשּנאמר: ; ֱֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
חּיב. הּוא הּׁשלם על - ֵַַַָָֹאתֹו

.·Èוהעלּוהּו ּבאבר ׁשאחזּו ׁשנים ּפטּורים. - ׁשּׁשחטּו ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשנים
אפּלּו - עלה יעלה אׁשר איׁש איׁש ׁשּנאמר: חּיבין; - ֱֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹּבחּוץ

חּיבין. ׁשהעלּו ואיׁש ֱִִִֶֶַָָאיׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חוצץ",24) אינו במינו מין אמר רב וכו', כשהפכן שמואל אמר למערכה), האימורים (בין חציצה האיכא "אמאי, קי.): (שם בגמרא
כרב. חוץ.25)ופסק העלאת ההפרשה.26)על קודם אף ומובדלים, ברורים האימורים אבל הקמיצה, לאחר ונתערב27)אלא

הסולת. שאר ברוב.28)עם בטל הקומץ (שם,29)ואין שנאמר מה והוא המנחות על השמן שיוצק "והוא קיב: שם משנה
שמן". עליה ויצקת בשמן.30)ו) הסולת פתים".31)שבולל אותה פתות (שם) שנאמר כמו המנחות, לחם הפותת "הוא

מלח".32) תקריב קרבנך כל על יג) (שם, שנאמר למנחה, המלח נותן אותם33)"הוא והניף כ) ו, (במדבר שנאמר מה "הוא
והגישה"34)תנופה". ח) (שם, שנאמר מה השולחן".35)"הוא על הפנים לחם את המסדר להטבת36)"הוא הכוונה [אין

בערב, הנרות להטבת הכוונה אלא עבודה, גמר היא הרי כן ואם הטבתם". היא הנרות "הדלקת רבינו לדעת שהרי בבוקר, הנרות
להדלקה]. הכנה אלא עבודה, גמר אינה והיא דישונם, המנחה,37)שהיא עבודות כל עם ביחד הקומץ מנה לא למה עיון צריך

וכו'. ובולל שם.38)יוצק ששחטוה מערכתה ממקום חוץ והיינו קיב. שם את39)משנה זרקו ולא הלילה, עליו עבר כלומר,
המזבח. גבי על האימורים את או הבשר את הקריבו שלא או לעזרה.40)הדם, חוץ הזבח בשר הקרבן.41)שיצא שנטמא

בעלים.42) ושינוי השם שינוי מחשבת או מקום, מחשבת או זמן, מחשבת כגון43)כגון פסולין לרבות "מנין שם: בברייתא
מועד אוהל בפתח המתקבל כל לעשות, יביאנו (שם) לומר תלמוד וכו', למקומו וחוץ לזמנו חוץ ושנשחט והטמא והיוצא הלן

בחוץ". עליו ירדו.44)חייבין לא למזבח, עלו אם אלו הכל.45)שכל לדברי קט: שם קרבו.46)במשנה שם47)ולא
קמא. כתנא והלכה אליעזר, ור' קמא תנא מחלוקת הקרב48)במשנה הדבר והקריב הקרב, הדבר ולא השיריים, חסרו אם אבל

הקומץ. עליהם מקטיר שחסרו שיריים שהרי חייב, - בחוץ נשרף.49)בשלימותו, או שנאבד הדבר50)כגון בחוץ, נחסר אם אבל
כולו.51)ספק. את מעכב הקומץ מקצת בלבונה52)כי או פסול. שהוא כל חסר שאם עצמו, בפני לבונה קומץ שהתנדב וכגון

פסולה. שהיא אחד, קורט אלא בה נשאר ולא וחסרה, המנחה, עם "וכולן53)הבאה שם: במשנה שאמרו מה כי רבינו, דעת
ומן העולה מן כזית "המעלה הקודמת במשנה המוזכרים ועולה אימורים על גם מוסב פטור", בחוץ והקריבו שהוא כל שחסרו

חייב". בחוץ לכהנים.54)האימורים נאכל והשאר נקמצות - המנחות שאר אבל נסכים. ומנחת משיח כהן ומנחת כהנים מנחת
והמים.55) חיסרון",56)היין שמיה לא או חיסרון שמיה בחוץ) וחסר שלם (הוציאו דחוץ חיסרון להו "איבעיא קי. שם בגמרא

נפשטה. ר'57)ולא פטור. אמר לקיש וריש חייב אומר יוחנן ר' לכזית, משלימו ועצם כזית בו ואין המעלה "איתמר קז: שם
יוחנן. כר' ופסק וכו', כעולין המזבח) על (=הקרבים עולין חיבורי חייב אמר יונה58)יוחנן בן ראש המעלה רבא "בעי שם:

תיקו". וכו', מהו לכזית משלימו ומלח כזית בו חייב",59)שאין בחוץ האימורים ומן העולה מן כזית "המעלה במשנה: קט. שם
שם). (רש"י כליל כולה יוסי60)שהרי ר' שמעון. ר' דברי עלייה כל על חייב והעלה, וחזר והעלה וחזר העלה קח. שם במשנה

הכל לדברי - אברים וחמשה בארבעה אבל אחד, באבר אלא נחלקו לא כי קח:) (שם יוחנן ר' ואמר אחת", אלא חייב אינו אומר
ואבר. אבר כל על עקיבא61)חייב רבי לדברי שתיים, חייב ישמעאל ר' לדברי והעלה זרק וכו' אבהו ר' "אמר קז: שם בגמרא

תעשה". ושם תעלה שם יד) יב, (דברים קרא פלגינהו להכי שתיים, חייב עקיבא רבי לדברי אפילו אמר אביי אחת, אלא חייב אינו
פטור.62) (ר"י) סבר ומר חייב בחוץ קח:) (שם יוחנן ר' של פירושו לפי יוסי כרבי
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.‚Èמּתנֹות מקצת ּדם63הּזֹורק המקּבל חּיב. - ּבחּוץ ְְִֵֵַַַַַַַָָָ
ונתן64חּטאת וחזר ּבחּוץ מּמּנּו נתן אחד, 66ּבפנים65ּבכֹוס ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָ

ואם ּבפנים; לּקרב ראּוי ּכּלֹו ׁשהרי ּבחּוץ, הּנּתן על חּיב -ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
ּבפנים מּמּנּו ׁשהן67נתן מּפני ּפטּור, - ּבחּוץ ונתן וחזר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשניהן68ׁשירים ׁשּנתן ּבין ּכֹוסֹות, ּבׁשני קּבל אם אבל . ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּבפנים69ּבחּוץ ואחד ּבחּוץ אחד אֹו ואחד70, ּבפנים אחד אֹו , ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

חּיב.71ּבחּוץ זה הרי - ֲֵֶַַָ
.„Èוהּלבֹונה מהן72הּקמץ אחד ׁשהקריב מנחה ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

והּׁשנ73ּבחּוץ ּבפנים האחד הקריב אֹו חּיב, - ּבחּוץ וכן74י . ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
הּפנים לחם ׁשל לבֹונה ּבזיכי מהן75ׁשני אחד ׁשהקריב ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

חּיב76ּבחּוץ - ּבחּוץ והּׁשני ּבפנים אחד אֹו ,77. ְְִִִֵֶַַַַָָ
.ÂËלעזרה חּוץ והעלם הּזה ּבּזמן קדׁשים ׁשּׁשחט -78מי ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ

להקריב מּתר ׁשהרי ּבפנים; לּקרב ראּוי ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻחּיב,
לׁשעתּה קדׁשה ראׁשֹונה ׁשּקדּׁשה מּפני ּבית, ׁשאין ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻאף

לבֹוא. לעתיד ְְִִֶָָָוקּדׁשה
.ÊËנכרים קדׁשי אֹותן79הּׁשֹוחט הּמעלה וכן חּיב. - ּבחּוץ ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
מקֹום80ּבחּוץ ּבכל לּׁשם עֹולֹות להקריב מּתרין והּנכרים .81. ְְְְְִִִֵַַַַָָָָֻ

ׁשּיבנּו בּבמה ׁשּיקריבּו לסּיען82והּוא ואסּור ולעּׂשֹות83. ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָ
להֹורֹות84ׁשליחּותן ּומּתר ּבחּוץ. להקריב עלינּו נאסר ׁשהרי , ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

יקריבּו היא ּוללּמדם הּוא.85להם ּברּו האל לׁשם ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ
דׁשמּיא ּבסּיעּתא הּקרּבנֹות מעּׂשה הלכֹות להֹו ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָסליקּו
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עּׂשה, מצֹות עּׂשרה ׁשמֹונה מצֹות. עּׂשרה ּתׁשע ּבכללן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָיׁש

ׁשני להקריב א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצות ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹואחת
ּבכל הּמזּבח על אׁש להדליק ב) עֹולֹות. יֹום ּבכל ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָּכבּׂשים
ה) יֹום. ּבכל הּדׁשן את להרים ד) לכּבֹותּה. ׁשּלא ג) ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹיֹום.
ז) יֹום. ּבכל נרֹות להדליק ו) יֹום. ּבכל קטרת ְְְְְְְִִֵֶַַָָֹלהקטיר
חבּתין. הּנקראת והיא יֹום, ּבכל מנחה ּגדֹול ּכהן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּיקריב
לחם לעּׂשֹות ט) ּבׁשּבת. עֹולֹות ּכבּׂשים ׁשני להֹוסיף ְְְְֲִִֵֶֶַַָָח)
יב) הּפסח. מּוסף יא) חדׁשים. ראׁשי מּוסף י) ֳִִֵֶַַַַַָָָהּפנים.
ׁשּתי להביא יד) עצרת. מּוסף יג) הּתנּופה. עמר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹלהקריב
טו) עצרת. ּביֹום הּלחם ּבגלל הּבאֹות הּקרּבנֹות עם ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּלחם
יח) החג. מּוסף יז) צֹום. יֹום מּוסף טז) הּׁשנה. ראׁש ֶַַַַָָָֹמּוסף
ׁשבעה ואיׁש איׁש ּכל לסּפר יט) עצרת. ׁשמיני ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֹמּוסף

העמר. הקרבת מּיֹום ְִֶַַָָָֹׁשבּועֹות
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

והם‡. יֹום, ּבכל עֹולֹות ּכבּׂשים ׁשני להקריב עּׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָמצות
ׁשּנאמר: הערּבים; ּבין ואחד ּבּבקר אחד ּתמידין, ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּנקראים

וגֹומר. תמיד עלה לּיֹום ְְִִֵַַָָֹׁשנים
קדם·. אֹותֹו ׁשֹוחטין ּבקר ׁשל ׁשחיטתן? זמן ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹואימתי

ּדחקה אחת ּופעם מזרח. ּכל ּפני מּׁשּיאֹור החּמה, ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּתעלה
ׁשחר ׁשל ּתמיד והקריבּו ׁשני, ּבבית הּצּבּור את ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּׁשעה

ּבּיֹום. ׁשעֹות ְְַַַָּבארּבע
הּצל‚. מּׁשּיארי אֹותֹו ׁשֹוחטין הערּבים ּבין ׁשל ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּתמיד

לּכ סֹוףויראה עד ומעלה, ּומחצה מּׁשׁש והּוא ,ׁשהארי ל ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המתנות63) כל קיים כן אם אלא בפנים, כשר הקרבן שאין פי על אף זה, בכלל הפנימיים, מדמים דם של ראשונה מתנה אף
לו: זבחים במשנה אחרים,64)כמפורש לקרבנות הדין שהוא פי על אף המשנה, כלשון "חטאת" רבינו ונקט קיא: שם משנה

"שיריים הסובר נחמיה ר' וכדעת חייב, - בחוץ ונתן וחזר בפנים נתן שאם בה מפורש שהרי דווקא, "חטאת" נקטה והמשנה
"חטאת". המשנה נקטה - חטאת בקרבן אלא פנימיים דמים שאין ומכיוון הפנימיים, בדמים אלא אינו וזה הוא65)מעכבים"

בחוץ". ונתן וחזר בפנים "נתן הבא הדין אגב בפנים" "ונתן ונקט בפנים, כך אחר נתן לא אם המזבח.66)הדין היינו,67)על
שבפנים. המתנות קיב.)68)כל (שם בגמרא אמרו הרי - חייב, זה באופן שגם מפורש שם שבמשנה פי על ואף מעכבים. ואינם

כמותו. רבינו ופסק מעכבים, אינם הפנימיים שיריים גם - עקיבא לר' אבל נחמיה, כר' היא זו משנה ידיעה69)כי לו הייתה ואם
שתיים. חייב - מכפר".70)בינתיים והפנימי החיצון על "חייב במשנה: שם71)שם ובגמרא פטור, שהוא מפורש שם במשנה

הכוס אבל הכוס באותו אלא שיריים שאין משום שפטור, בזה מודה מעכבים", "שיריים שאומר נחמיה ר' אפילו כי אמרו, קיב.
דיחוי. מחבירו עושה האחד - זה.72)השני את זה כי73)שמעכבים הסובר אליעזר כר' ולא במשנה) קי. (שם קמא כתנא

שניהם. שיקריב עד חייב אינו - זה את זה מעכבים שהם הקריב74)מכיוון שכבר כיוון מודה, אליעזר ר' ובזה במשנה, שם
בפנים. לבונה,75)הראשון קומץ בו שיש כלי נותנים מערכה כל ובצד סדר, בכל חלות שש סדרים: בשני ערוך היה הפנים לחם

לבונה בזיכי שני שיקטירו עד הפנים לחם אוכלים הכהנים ואין הבזיכין. בשני לבונה קומצי שני נמצאו בזך, הנקרא הוא זה וכלי
האש. שיק76)על צריך אין זה, את זה מעכבים הבזיכין שני כי קמאואף וכתנא חוץ, העלאת על להתחייב כדי שניהם את ריב

שניהם. שיקריב עד חייב אינו - זה את זה מעכבים ששניהם מכיוון כי הסובר אליעזר כר' ולא במשנה) אליעזר77)(שם ר' וגם
בזה. לשעתה78)מודה קידשה ראשונה קדושה - חייב אמר יוחנן רבי הזה, בזמן "המעלה אמרו: ושם קז: בזבחים יוחנן כרבי

שחיטה שעל עד) המתחיל דיבור נט. (שם התוספות וכתבו בלבד, העלאה אלא בחוץ, שחיטה נזכרה ולא לבוא". לעתיד וקידשה
כוונתו אין ששחט" "מי רבינו שכתב מה כן ואם מזבח, יש אם אלא מקריבין אין שהרי מועד, אהל לפתח ראוי שאינו לפי פטור,
למלך. משנה ועיין מחיים, להקריב אפשר אי שהרי ולהקריב, לשחוט הדרך: הוא שכן לפי כן, כתב אלא השחיטה, על גם לחייבו

למזבח.79) להקריבן עולות מהגויים מקבלים ושחיטה.80)כי העלאה הושוו שהרי בני81)חייב, אל "דבר קטז: שם ברייתא
חוץ". שחוטי על מצווין הגויים ואין חוץ שחוטי על מצווין ישראל בני ב), יז, (ויקרא כל82)ישראל "לפיכך בברייתא: שם

שנאמר בנין, בלא העלאה אין כי א, הלכה ולמעלה קח: שם וראה שירצה". מה כל עליה ומקריב לעצמו במה בונה ואחד אחד
לה'". מזבח נח "ויבן כ) ח, שליחותן".83)(בראשית ולעשות לסייען אסור אסי רב אמר אחא בר יעקב רב "אמר אף84)שם:

אסור). המתחיל דיבור שם (תוספות בחוץ עליה חייבים שאין כזו שרי".85)בעבודה ולאורינהו רבה "אמר תתבאר1)שם:
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.‚Èמּתנֹות מקצת ּדם63הּזֹורק המקּבל חּיב. - ּבחּוץ ְְִֵֵַַַַַַַָָָ
ונתן64חּטאת וחזר ּבחּוץ מּמּנּו נתן אחד, 66ּבפנים65ּבכֹוס ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָ

ואם ּבפנים; לּקרב ראּוי ּכּלֹו ׁשהרי ּבחּוץ, הּנּתן על חּיב -ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
ּבפנים מּמּנּו ׁשהן67נתן מּפני ּפטּור, - ּבחּוץ ונתן וחזר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשניהן68ׁשירים ׁשּנתן ּבין ּכֹוסֹות, ּבׁשני קּבל אם אבל . ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּבפנים69ּבחּוץ ואחד ּבחּוץ אחד אֹו ואחד70, ּבפנים אחד אֹו , ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

חּיב.71ּבחּוץ זה הרי - ֲֵֶַַָ
.„Èוהּלבֹונה מהן72הּקמץ אחד ׁשהקריב מנחה ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

והּׁשנ73ּבחּוץ ּבפנים האחד הקריב אֹו חּיב, - ּבחּוץ וכן74י . ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
הּפנים לחם ׁשל לבֹונה ּבזיכי מהן75ׁשני אחד ׁשהקריב ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

חּיב76ּבחּוץ - ּבחּוץ והּׁשני ּבפנים אחד אֹו ,77. ְְִִִֵֶַַַַָָ
.ÂËלעזרה חּוץ והעלם הּזה ּבּזמן קדׁשים ׁשּׁשחט -78מי ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ

להקריב מּתר ׁשהרי ּבפנים; לּקרב ראּוי ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻחּיב,
לׁשעתּה קדׁשה ראׁשֹונה ׁשּקדּׁשה מּפני ּבית, ׁשאין ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻאף

לבֹוא. לעתיד ְְִִֶָָָוקּדׁשה
.ÊËנכרים קדׁשי אֹותן79הּׁשֹוחט הּמעלה וכן חּיב. - ּבחּוץ ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
מקֹום80ּבחּוץ ּבכל לּׁשם עֹולֹות להקריב מּתרין והּנכרים .81. ְְְְְִִִֵַַַַָָָָֻ

ׁשּיבנּו בּבמה ׁשּיקריבּו לסּיען82והּוא ואסּור ולעּׂשֹות83. ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָ
להֹורֹות84ׁשליחּותן ּומּתר ּבחּוץ. להקריב עלינּו נאסר ׁשהרי , ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

יקריבּו היא ּוללּמדם הּוא.85להם ּברּו האל לׁשם ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ
דׁשמּיא ּבסּיעּתא הּקרּבנֹות מעּׂשה הלכֹות להֹו ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָסליקּו
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עּׂשה, מצֹות עּׂשרה ׁשמֹונה מצֹות. עּׂשרה ּתׁשע ּבכללן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָיׁש

ׁשני להקריב א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצות ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹואחת
ּבכל הּמזּבח על אׁש להדליק ב) עֹולֹות. יֹום ּבכל ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָּכבּׂשים
ה) יֹום. ּבכל הּדׁשן את להרים ד) לכּבֹותּה. ׁשּלא ג) ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹיֹום.
ז) יֹום. ּבכל נרֹות להדליק ו) יֹום. ּבכל קטרת ְְְְְְְִִֵֶַַָָֹלהקטיר
חבּתין. הּנקראת והיא יֹום, ּבכל מנחה ּגדֹול ּכהן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּיקריב
לחם לעּׂשֹות ט) ּבׁשּבת. עֹולֹות ּכבּׂשים ׁשני להֹוסיף ְְְְֲִִֵֶֶַַָָח)
יב) הּפסח. מּוסף יא) חדׁשים. ראׁשי מּוסף י) ֳִִֵֶַַַַַָָָהּפנים.
ׁשּתי להביא יד) עצרת. מּוסף יג) הּתנּופה. עמר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹלהקריב
טו) עצרת. ּביֹום הּלחם ּבגלל הּבאֹות הּקרּבנֹות עם ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּלחם
יח) החג. מּוסף יז) צֹום. יֹום מּוסף טז) הּׁשנה. ראׁש ֶַַַַָָָֹמּוסף
ׁשבעה ואיׁש איׁש ּכל לסּפר יט) עצרת. ׁשמיני ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֹמּוסף

העמר. הקרבת מּיֹום ְִֶַַָָָֹׁשבּועֹות
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

והם‡. יֹום, ּבכל עֹולֹות ּכבּׂשים ׁשני להקריב עּׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָמצות
ׁשּנאמר: הערּבים; ּבין ואחד ּבּבקר אחד ּתמידין, ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּנקראים

וגֹומר. תמיד עלה לּיֹום ְְִִֵַַָָֹׁשנים
קדם·. אֹותֹו ׁשֹוחטין ּבקר ׁשל ׁשחיטתן? זמן ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹואימתי

ּדחקה אחת ּופעם מזרח. ּכל ּפני מּׁשּיאֹור החּמה, ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּתעלה
ׁשחר ׁשל ּתמיד והקריבּו ׁשני, ּבבית הּצּבּור את ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּׁשעה

ּבּיֹום. ׁשעֹות ְְַַַָּבארּבע
הּצל‚. מּׁשּיארי אֹותֹו ׁשֹוחטין הערּבים ּבין ׁשל ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּתמיד

לּכ סֹוףויראה עד ומעלה, ּומחצה מּׁשׁש והּוא ,ׁשהארי ל ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המתנות63) כל קיים כן אם אלא בפנים, כשר הקרבן שאין פי על אף זה, בכלל הפנימיים, מדמים דם של ראשונה מתנה אף
לו: זבחים במשנה אחרים,64)כמפורש לקרבנות הדין שהוא פי על אף המשנה, כלשון "חטאת" רבינו ונקט קיא: שם משנה

"שיריים הסובר נחמיה ר' וכדעת חייב, - בחוץ ונתן וחזר בפנים נתן שאם בה מפורש שהרי דווקא, "חטאת" נקטה והמשנה
"חטאת". המשנה נקטה - חטאת בקרבן אלא פנימיים דמים שאין ומכיוון הפנימיים, בדמים אלא אינו וזה הוא65)מעכבים"

בחוץ". ונתן וחזר בפנים "נתן הבא הדין אגב בפנים" "ונתן ונקט בפנים, כך אחר נתן לא אם המזבח.66)הדין היינו,67)על
שבפנים. המתנות קיב.)68)כל (שם בגמרא אמרו הרי - חייב, זה באופן שגם מפורש שם שבמשנה פי על ואף מעכבים. ואינם

כמותו. רבינו ופסק מעכבים, אינם הפנימיים שיריים גם - עקיבא לר' אבל נחמיה, כר' היא זו משנה ידיעה69)כי לו הייתה ואם
שתיים. חייב - מכפר".70)בינתיים והפנימי החיצון על "חייב במשנה: שם71)שם ובגמרא פטור, שהוא מפורש שם במשנה

הכוס אבל הכוס באותו אלא שיריים שאין משום שפטור, בזה מודה מעכבים", "שיריים שאומר נחמיה ר' אפילו כי אמרו, קיב.
דיחוי. מחבירו עושה האחד - זה.72)השני את זה כי73)שמעכבים הסובר אליעזר כר' ולא במשנה) קי. (שם קמא כתנא

שניהם. שיקריב עד חייב אינו - זה את זה מעכבים שהם הקריב74)מכיוון שכבר כיוון מודה, אליעזר ר' ובזה במשנה, שם
בפנים. לבונה,75)הראשון קומץ בו שיש כלי נותנים מערכה כל ובצד סדר, בכל חלות שש סדרים: בשני ערוך היה הפנים לחם

לבונה בזיכי שני שיקטירו עד הפנים לחם אוכלים הכהנים ואין הבזיכין. בשני לבונה קומצי שני נמצאו בזך, הנקרא הוא זה וכלי
האש. שיק76)על צריך אין זה, את זה מעכבים הבזיכין שני כי קמאואף וכתנא חוץ, העלאת על להתחייב כדי שניהם את ריב

שניהם. שיקריב עד חייב אינו - זה את זה מעכבים ששניהם מכיוון כי הסובר אליעזר כר' ולא במשנה) אליעזר77)(שם ר' וגם
בזה. לשעתה78)מודה קידשה ראשונה קדושה - חייב אמר יוחנן רבי הזה, בזמן "המעלה אמרו: ושם קז: בזבחים יוחנן כרבי

שחיטה שעל עד) המתחיל דיבור נט. (שם התוספות וכתבו בלבד, העלאה אלא בחוץ, שחיטה נזכרה ולא לבוא". לעתיד וקידשה
כוונתו אין ששחט" "מי רבינו שכתב מה כן ואם מזבח, יש אם אלא מקריבין אין שהרי מועד, אהל לפתח ראוי שאינו לפי פטור,
למלך. משנה ועיין מחיים, להקריב אפשר אי שהרי ולהקריב, לשחוט הדרך: הוא שכן לפי כן, כתב אלא השחיטה, על גם לחייבו

למזבח.79) להקריבן עולות מהגויים מקבלים ושחיטה.80)כי העלאה הושוו שהרי בני81)חייב, אל "דבר קטז: שם ברייתא
חוץ". שחוטי על מצווין הגויים ואין חוץ שחוטי על מצווין ישראל בני ב), יז, (ויקרא כל82)ישראל "לפיכך בברייתא: שם

שנאמר בנין, בלא העלאה אין כי א, הלכה ולמעלה קח: שם וראה שירצה". מה כל עליה ומקריב לעצמו במה בונה ואחד אחד
לה'". מזבח נח "ויבן כ) ח, שליחותן".83)(בראשית ולעשות לסייען אסור אסי רב אמר אחא בר יעקב רב "אמר אף84)שם:

אסור). המתחיל דיבור שם (תוספות בחוץ עליה חייבים שאין כזו שרי".85)בעבודה ולאורינהו רבה "אמר תתבאר1)שם:



oitqeneקב oicinz zekld - lel` `"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשעֹות ּבׁשמֹונה אּלא יֹום ּבכל אֹותֹו ׁשֹוחטין היּו ולא ְְְֲִִֶֶַָָָָֹהּיֹום.
ׁשּתי אֹותֹו מאחרין ולּמה ּומחצה. ּבתׁשע וקרב ְְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָּומחצה,
יחידים ׁשל הּקרּבנֹות מּפני ׁשחיטתֹו? זמן ּתחּלת אחר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשעֹות
ּתמיד קדם ּכלל קרּבן להקריב ׁשאסּור לפי צּבּור. ׁשל ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹאֹו
הערּבים; ּבין ׁשל ּתמיד אחר קרּבן ׁשֹוחטין ולא ׁשחר, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשל
יּׂשראל ּכל ׁשּיקריבּו אפׁשר ׁשאי לבּדֹו, ּפסח מּקרּבן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָחּוץ

ׁשעֹות. ּבׁשּתי ְְִִֵֵֶָּפסחיהן
ּבין„. ׁשל ּתמיד אחר אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאין

ׁשל ּתמיד אחר ּכּפרתן מקריבין ּכּפּורים מחּסרי וכן ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻהערּבים.
לאכל טהֹורין ׁשּיהיּו ּכדי עּׂשר, ארּבעה ּביֹום הערּבים ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבין

לערב. ְִֵֶֶֶָּפסחיהן
נׁשחט‰. הּתמיד היה ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין ּפסחים, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹערבי

להם ׁשּיהיה ּכדי ּומחצה, ּבׁשמֹונה וקרב ּומחצה ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּבׁשבע
ׁשּבת ערב להיֹות ּפסח ערב חל ואם ּפסחיהם. לׁשחט ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּפנאי
וקרב זמּנֹו, ּבתחּלת ּומחצה, ּבׁשׁש אֹותֹו ׁשֹוחטין היּו -ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשּיּכנס קדם לצלֹות רוח להם ׁשּיהיה ּכדי ּומחצה, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּבׁשבע

ַָׁשּבת.
.Â,הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד אחר ׁשֹוחטין ׁשאין ּפי על ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאף

איברי ּומקטירין הּיֹום. ּכל להקטרה הראּוי ּדבר ּכל ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָמקטירין
ּבמעּׂשה ׁשּבארנּו ּכמֹו הּלילה, חצי עד והאמּורין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָעֹולֹות
הּתמיד מן ּבין נתאּכלּו, ׁשּלא ואמּורין ואיברין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּקרּבנֹות.
הּבקר; עד הּלילה ּכל ּבהן מהּפכין - הּקרּבנֹות מּׁשאר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבין

הּבקר. עד הּלילה ּכל ְֱֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:
.Êאת ּדֹוחין ואין הּטמאה, את ּדֹוחין ּתמיד ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻאיברים

ׁשל ּתמיד איברי מקטירין ּבלבד ׁשּבת ּבערב אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשּבת.
אינֹו וסֹופֹו ׁשּבת, ּדֹוחה ּתחּלתֹו - ׁשהּתמיד ׁשּבת. ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָערב
טֹוב יֹום חל אם טֹוב, יֹום ּבלילי קרבין ׁשּבת חלבי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָדֹוחה.
הּכּפּורים; יֹום ּבלילי קרבין אין אבל ׁשּבת, ּבמֹוצאי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָלהיֹות
ּבׁשּבת זֹו ׁשּבת עֹולת ולא - ּבׁשּבּתֹו ׁשּבת עלת ְְְֱֶֶַַַַַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

טֹוב. ּביֹום חל עֹולת ולא ְְֶֶַַֹֹאחרת,
.Áחלבי מקטירין - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל עּׂשר ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָארּבעה

ׁשּבת. ּכחלבי ׁשהם מּפני טֹוב, יֹום ּבלילי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהּפסחים
.Ëהּטלאים ּבלׁשּכת המבּקרין טלאים מּׁשּׁשה ּפֹוחתין ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָֻאין

ימים. ּבארּבעה הקרבה יֹום קדם מּוכנים ויהיּו ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּבּמקּדׁש.
ׁשֹוחטין היּו לא מּתחּלה, אֹותֹו מבּקרין ׁשהיּו ּפי על ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹואף
לאֹור ׁשחיטה קדם ׁשנּיה אֹותֹו ׁשּמבּקרין עד הּתמיד ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹאת
ׁשּיהיה ּכדי זהב, ׁשל ּבכֹוס מים אֹותֹו ּומׁשקין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָהאבּוקֹות.

להפׁשט. ְְֵֶַנֹוח
.Èּבין ׁשל ּתמיד מעּׂשה ּכ ׁשחר, ׁשל ּתמיד ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכמעּׂשה

הּקרּבנֹות. ּבמעּׂשה ׁשּכתבנּו העֹולה ּכמעּׂשה והּכל ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹהערּבים.
אּלא הּמינין, את יחּקּו ׁשּלא הּטלה, את ּכֹופתין היּו ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹולא
ראׁשֹו עקידתֹו: היתה וכ ּבידיהן. ורגליו ידיו ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָֹאֹוחזין

למערב. ּופניו ְְֲַָָָָלדרֹום
.‡Èמערבית צפֹונית קרן על נׁשחט היה ׁשחר ׁשל ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּתמיד

- הערּבים ּבין וׁשל ׁשנּיה; טּבעת על הּמטּבחים ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשל
ׁשּיהיה ּכדי ׁשנּיה, טּבעת על מּמּנה מזרחית צפֹונית קרן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעל

ה הּׁשמׁש.ּכנגד ּכנגד נׁשחטין ׁשּיהיּו הן, קּבלה ּדברי ּׁשמׁש. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
.·Èׁשחר ׁשל ּתמיד הקריבּו ולא הזידּו, אפּלּו ׁשגגּו, אֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹטעּו

אמּורים? ּדברים ּבּמה הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד יקריבּו -ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
קרב לא ׁשעדין חדׁש מזּבח היה אבל הּמזּבח; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבׁשּנתחּנ
ׁשאין הערּבים; ּבין ּתחּלה עליו יקריבּו לא - ּכלּום ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹעליו

ׁשחר. ׁשל ּבתמיד אּלא העֹולה מזּבח ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָמחּנכין

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

ּתמיד,‡. הּמזּבח על יקּודה אׁש להיֹות עּׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָמצות
ׁשהאׁש ּפי על אף הּמזּבח. על ּתּוקד ּתמיד אׁש ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: ההדיֹוט, מן אׁש להביא מצוה הּׁשמים, מן ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָירדה

הּמזּבח. על אׁש הּכהנים אהרן ּבני ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָֹֹונתנּו
מערכה·. הּמזּבח ּבראׁש ועֹורכין עצים, עֹורכין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹּבּבקר

ּבּבקר עצים הּכהן עליה ּובער ׁשּנאמר: אׁש, ׁשל ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹגדֹולה
ׁשל ּתמיד עם עץ ׁשל גזרים ׁשני להעלֹות מצוה וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבּבקר.
הּכהן עליה ּובער ׁשּנאמר: הּמערכה, עצי על יֹותר ֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשחר
ּבין ׁשל ּתמיד עם גזרים ׁשני מֹוסיפין וכן ּבּבקר. ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹעצים
הּׁשמּועה מּפי האׁש; על עצים וערכּו ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהערּבים,

מדּבר. הּכתּוב הערּבים ּבין ׁשל ׁשּבתמיד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָלמדּו,
ּכל‚. ּכהנים, ׁשני אֹותן מעלין הערּבים ּבין ׁשל גזרים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשני

ּבי יחידי ּבעץ ואחד ּכאןאחד הרי - וערכּו ׁשּנאמר: דֹו; ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
אחד. ּבכהן - ׁשחר ׁשל אבל ְְֲִֵֶֶַַַָָֹׁשנים.

יֹום.„. ּבכל הּמזּבח ּבראׁש עֹוּׂשין אׁש ׁשל מערכֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹׁשלׁש
ׁשאר עם הּתמיד מקריבין ׁשעליה גדֹולה, מערכה - ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָראׁשֹונה
אׁש לֹוקחין ׁשּמּמּנה קטּנה, ּבצּדּה, - ׁשנּיה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּקרּבנֹות.
עליה אין - ׁשליׁשית יֹום. ּבכל קטרת להקטיר ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּבמחּתה
ּתּוקד. ּתמיד אׁש ׁשּנאמר: האׁש, מצות לקּים אּלא ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכלּום,

על‰. מֹוקדה על ׁשּנאמר: ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָמּפי
זֹו - ּבֹו ּתּוקד הּמזּבח ואׁש גדֹולה; מערכה זֹו - ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָהּמזּבח
זֹו - ּבֹו ּתּוקד הּמזּבח על והאׁש קטרת; ׁשל ׁשנּיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמערכה
ׁשּלא ּופדרים איברים אבל האׁש. קּיּום ׁשל ׁשליׁשית ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹמערכה

גדֹולה. מערכה ּבצּדי אֹותן נֹותנין - מּבערב ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָנתאּכלּו
.Âאפּלּו תכּבה. לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמזּבח אׁש ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹהמכּבה

אבל לֹוקה. - וכּבּה הּמזּבח מעל הֹורידּה ואפּלּו אחת, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָגחלת
אף מּמּנה, להדליק ּבּמזּבח ׁשהכינּה מנֹורה ואׁש מחּתה ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאׁש
נּתקּה ׁשהרי ּפטּור; - הּמזּבח ּבראׁש אֹותן ׁשּכּבה ּפי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעל

הּמזּבח. אׁש ּבהן קֹורא אני ואין אחרת, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלמצוה
.Ê,הּמזּבח ּבמזרח מסּדרּה - גדֹולה מערכה עצי ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּכׁשּמסּדר

ּבין היה ורוח הּמזרח. מן לסּדר ׁשהתחיל מראה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָויהיה
ּבּדׁשן נֹוגעין היּו הּפנימּיים הּגזרים וראׁשי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּגזרים.

ּתּפּוח. הּנקרא והּוא הּמזּבח, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָׁשּבאמצע
.Áּתאנה עצי ּובֹורר חֹוזר גדֹולה מערכה ׁשּמסּדר ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָואחר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הקרבתם. זמן ואימתי יום, בכל תמידים שני הקרבת מצות גבי1)בו על תמיד יקודה אש להיות עשה שמצות רבנו בו יבאר
שחר. של תמיד עם עצים גזרי שני העלאת ומצות המזבח,

mipky zekld - lel` 'd oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מערבית קרן מּכנגד קטרת ׁשל ׁשנּיה מערכה ּומסּדר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹיפים
מׁש ּכמֹוּדרֹומית, ּובּה אּמֹות, ארּבע צפֹון ּכלּפי הּקרן מן ּוכה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

סאין ׁשמֹונה ּכמֹו ּבּה עֹוּׂשין ּובׁשּבת ּגחלים. סאין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָחמׁש
לבֹונה ּבזיכי ׁשני ׁשּבת ּבכל מקטירין ׁשעליה מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּגחלים,

הּפנים. לחם ִֶֶֶַָׁשל
.Ëמקֹום ּבכל אֹותּה עֹוּׂשה האׁש קּיּום ׁשל ׁשליׁשית ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָמערכה

האׁש יּצית ולא האׁש. את ּבּה ּומּצית הּמזּבח, מן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּירצה
מּציתין; עצמֹו ּבּמזּבח אּלא לּמזּבח, אֹותּה ויעלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָלמּטה
ּתהיה ׁשּלא להּצתה מּכאן ּבֹו, ּתּוקד הּמזּבח ואׁש ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּנאמר:

מזּבח. ׁשל ּבראׁשֹו ְְִֵֶֶַָֹאּלא
.È,עּׂשה מצות - יֹום ּבכל הּמזּבח מעל הּדׁשן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהרמת

ּכהּנה. מעבֹודֹות עבֹודה והיא הּדׁשן. את והרים ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻׁשּנאמר:
הּבגדים מן ּפחּותין יהיּו הּדׁשן ּבהן ׁשּתֹורם ּכהּנה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּובגדי
ּבגדיו את ּופׁשט ׁשּנאמר: עבֹודֹות; ּבׁשאר ּבהם ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמׁשּמׁש
'אחרים' אֹומר אינֹו הּדׁשן. את והרים אחרים ּבגדים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָולבׁש
לפי הראׁשֹונים. מן ּפחּותין ׁשּיהיּו אּלא חל, ּבגדי ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָֹׁשּיהיּו
ּבהם ׁשּבּׁשל ּבּבגדים לרּבֹו ּכֹוס ׁשּימזג ארץ דר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשאינֹו

לרּבֹו. ְְֵַָקדרה
.‡Èעּמּוד מּׁשּיעלה - יֹום ּבכל הּדׁשן? ּתֹורמין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָאימתי

ּוביֹום לילה; ׁשל אמצעי ׁשליׁש מּתחּלת - ּוברגלים ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּׁשחר;
הּלילה. מחצֹות - ְֲִִֵַַַָהּכּפּורים

.·Èּבגדי ולֹובׁש טֹובל - לתרם ׁשּזכה מי ּתֹורמין? ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּכיצד
ּתּגע ׁשּמא הּזהר לֹו: ואֹומרים ורגליו. ידיו ּומקּדׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהרמה,
הּמחּתה, לֹוקח ּכ ואחר .ורגלי ידי ׁשּתקּדׁש עד ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָּבּכלי
ּכבׁש ּבין ּבּמקצֹוע, נתּונה היתה והיא היתה. ּכסף ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוׁשל
לראׁש ועֹולה הּמחּתה את ונֹוטל ּכבׁש. ׁשל ּבמערבֹו ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹלּמזּבח,
מן וחֹותה ,ואיל איל הּגחלים את ּומפּנה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּמזּבח,

והֹופ לארץ. למּטה ויֹורד האׁש, ּבלב ׁשּנתאּכלּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּגחלים
אּמֹות עּׂשר ּכמֹו הּכבׁש למזרח ּבארץ ּומהּל לצפֹון, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּפניו
הרצּפה ּגּבי על ׁשחתה הּגחלים את וצֹובר הּצפֹון, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכלּפי
מראת ׁשּנֹותנים ּבּמקֹום טפחים, ׁשלׁשה הּכבׁש מן ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻרחֹוק
ׁשחֹותה זֹו וחתּיה והּמנֹורה. הּפנימי הּמזּבח ודּׁשּון ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהעֹוף
ּכל ׁשל הּמצוה היא הּמזּבח אצל לרצּפה ּומֹוריד ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבּמחּתה

יֹום.
.‚Èּומקּדׁשין הּכהנים אחיו רצים ׁשּתרם זה ׁשּירד ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאחר

ואת הּמגרפֹות את ונֹוטלין ּבמהרה, ורגליהם ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָידיהם
ואמּורי העֹולֹות איברי וכל הּמזּבח, לראׁש ועֹולין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹהּצּנֹורֹות
לצדדי אֹותם מחזירין הּלילה ּכל נתאּכלּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּקרּבנֹות
ּבּכבׁש אֹותם סֹודרים - מחזיקין הּצדדין אין אם ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמזּבח.
מּכל ּבּמגרפֹות הּדׁשן את ּגֹורפין ּכ ואחר הּסֹובב. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּכנגד
וגֹורפין הּתּפּוח. ּגּבי על ערמה אֹותֹו ּומעלין הּמזּבח, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָצדדי
,לת ׁשּמחזיק גדֹול ּכלי והּוא ּבפסכּתר, הערמה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹותּה
אּלא אֹותֹו, מֹורידין היּו לא ּוברגלים למּטה. אֹותֹו ְְִִִִִֶַָָָָָֹּומֹורידין
נֹוי ׁשהּוא מּפני הּמזּבח, ּבאמצע גבֹוהה הערמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמּניחין

ְִֵַַלּמזּבח.
.„Èׁשהֹורידּו הּדׁשן מן ממּלא הּכהנים מן ׁשּירצה מי ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹּכל

הּדׁשן להֹוצאת ואין הּדׁשן. לׁשפ לעיר חּוץ ּומֹוציא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלמּטה
ּכהן נתעּצל לא ּומעֹולם הרֹוצה. ּכל אּלא ּפּיּוס, ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹלחּוץ

הּדׁשן. את ְִִֶֶֶַמּלהֹוציא
.ÂËּבע אין עבֹודה, לחּוץ הֹוצאתֹו ׁשאין ּפי על ליואף ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

- לעיר לחּוץ אֹותֹו ּוכׁשּמֹוציאין אֹותֹו. מֹוציאין ְְִִִִִִֶָמּומין
ולא ּבחזקה, ּבֹו מנּׁשבֹות הרּוחֹות ׁשאין ּבמקֹום אֹותֹו ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹמּניחין
- וּׂשמֹו ׁשּנאמר: ׁשם, יפּזרּנּו ולא אֹותֹו. ּגֹורפים ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָֹחזירים

ּבֹו. להנֹות ואסּור ּבנחת. ְְִֵֶֶַַַָָׁשּיּניחּנּו

�
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אּמת‡. יביא ולא מערה, ולא ׁשיח ולא ּבֹור אדם יחּפר ְְְְְִִַַַַָָָָָֹֹֹֹֹלא
לכּבס, ּבגדים ּבּה לׁשרֹות הּמים ּברכת יעּׂשה ולא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּמים,
ׁשלׁשה מּכתל הרחיק ּכן אם אּלא חברֹו, ׁשל ּכתלֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבצד
אֹו זה הּמים מקוה אֹו זה ּבֹור לכתל ּבסיד ויסיד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹטפחים,
ּכתל ויּזיקּו הּמים יבליעּו ׁשּלא ּכדי חברֹו, מּצד האּמה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּכתל

ֲֵחברֹו.
הּסיד·. ואת הּמלח ואת הּזפת ואת הּגפת את ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַמרחיקין

ּבסיד. סד אֹו טפחים, ׁשלׁשה חברֹו ׁשל מּכתלֹו הּסלעים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָואת
ׁשּמתקּבץ הּגּמא ואת הּמחרׁשה ואת הּזרעים את ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻּומרחיקין

טפחים. ׁשלׁשה הּכתל מן רגלים מימי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּבּה
מן‚. טפחים ׁשלׁשה הּכתל] [מן הרחים את ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמרחיקין

יניד ׁשּלא ּכדי העליֹונה, מן ארּבעה ׁשהן הּתחּתֹונה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהרחים
הרחים. ּבקֹול יבהלּנּו ׁשּלא ּכדי אֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָֹאֹותֹו,

מּקרקעיתֹו,„. טפחים ׁשלׁשה הּכתל מן הּתּנּור את ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹמרחיקין
הּכתל. יחם ׁשּלא ּכדי מּׂשפתֹו, ארּבעה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשהן

.‰צרי - ׁשּיתלּבנּו עד עליה ּבגדים מּכה ׁשהּכֹובס ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאבן
ׁשּבעת חברֹו; ׁשל מּכתל אּמֹות ארּבע אֹותּה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלהרחיק

לּכתל. ּומּזיקין נּתזין הּמים עליה, מּכה ִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשהּכֹובס
.Âּכן אם אּלא חברֹו, ׁשל ּכתלֹו ּבצד מים אדם יׁשּתין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלא
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מערבית קרן מּכנגד קטרת ׁשל ׁשנּיה מערכה ּומסּדר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹיפים
מׁש ּכמֹוּדרֹומית, ּובּה אּמֹות, ארּבע צפֹון ּכלּפי הּקרן מן ּוכה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

סאין ׁשמֹונה ּכמֹו ּבּה עֹוּׂשין ּובׁשּבת ּגחלים. סאין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָחמׁש
לבֹונה ּבזיכי ׁשני ׁשּבת ּבכל מקטירין ׁשעליה מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּגחלים,

הּפנים. לחם ִֶֶֶַָׁשל
.Ëמקֹום ּבכל אֹותּה עֹוּׂשה האׁש קּיּום ׁשל ׁשליׁשית ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָמערכה

האׁש יּצית ולא האׁש. את ּבּה ּומּצית הּמזּבח, מן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּירצה
מּציתין; עצמֹו ּבּמזּבח אּלא לּמזּבח, אֹותּה ויעלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָלמּטה
ּתהיה ׁשּלא להּצתה מּכאן ּבֹו, ּתּוקד הּמזּבח ואׁש ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּנאמר:

מזּבח. ׁשל ּבראׁשֹו ְְִֵֶֶַָֹאּלא
.È,עּׂשה מצות - יֹום ּבכל הּמזּבח מעל הּדׁשן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהרמת

ּכהּנה. מעבֹודֹות עבֹודה והיא הּדׁשן. את והרים ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻׁשּנאמר:
הּבגדים מן ּפחּותין יהיּו הּדׁשן ּבהן ׁשּתֹורם ּכהּנה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּובגדי
ּבגדיו את ּופׁשט ׁשּנאמר: עבֹודֹות; ּבׁשאר ּבהם ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמׁשּמׁש
'אחרים' אֹומר אינֹו הּדׁשן. את והרים אחרים ּבגדים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָולבׁש
לפי הראׁשֹונים. מן ּפחּותין ׁשּיהיּו אּלא חל, ּבגדי ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָֹׁשּיהיּו
ּבהם ׁשּבּׁשל ּבּבגדים לרּבֹו ּכֹוס ׁשּימזג ארץ דר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשאינֹו

לרּבֹו. ְְֵַָקדרה
.‡Èעּמּוד מּׁשּיעלה - יֹום ּבכל הּדׁשן? ּתֹורמין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָאימתי

ּוביֹום לילה; ׁשל אמצעי ׁשליׁש מּתחּלת - ּוברגלים ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּׁשחר;
הּלילה. מחצֹות - ְֲִִֵַַַָהּכּפּורים

.·Èּבגדי ולֹובׁש טֹובל - לתרם ׁשּזכה מי ּתֹורמין? ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּכיצד
ּתּגע ׁשּמא הּזהר לֹו: ואֹומרים ורגליו. ידיו ּומקּדׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהרמה,
הּמחּתה, לֹוקח ּכ ואחר .ורגלי ידי ׁשּתקּדׁש עד ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָּבּכלי
ּכבׁש ּבין ּבּמקצֹוע, נתּונה היתה והיא היתה. ּכסף ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוׁשל
לראׁש ועֹולה הּמחּתה את ונֹוטל ּכבׁש. ׁשל ּבמערבֹו ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹלּמזּבח,
מן וחֹותה ,ואיל איל הּגחלים את ּומפּנה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּמזּבח,

והֹופ לארץ. למּטה ויֹורד האׁש, ּבלב ׁשּנתאּכלּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּגחלים
אּמֹות עּׂשר ּכמֹו הּכבׁש למזרח ּבארץ ּומהּל לצפֹון, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּפניו
הרצּפה ּגּבי על ׁשחתה הּגחלים את וצֹובר הּצפֹון, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכלּפי
מראת ׁשּנֹותנים ּבּמקֹום טפחים, ׁשלׁשה הּכבׁש מן ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻרחֹוק
ׁשחֹותה זֹו וחתּיה והּמנֹורה. הּפנימי הּמזּבח ודּׁשּון ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהעֹוף
ּכל ׁשל הּמצוה היא הּמזּבח אצל לרצּפה ּומֹוריד ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבּמחּתה

יֹום.
.‚Èּומקּדׁשין הּכהנים אחיו רצים ׁשּתרם זה ׁשּירד ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאחר

ואת הּמגרפֹות את ונֹוטלין ּבמהרה, ורגליהם ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָידיהם
ואמּורי העֹולֹות איברי וכל הּמזּבח, לראׁש ועֹולין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹהּצּנֹורֹות
לצדדי אֹותם מחזירין הּלילה ּכל נתאּכלּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּקרּבנֹות
ּבּכבׁש אֹותם סֹודרים - מחזיקין הּצדדין אין אם ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמזּבח.
מּכל ּבּמגרפֹות הּדׁשן את ּגֹורפין ּכ ואחר הּסֹובב. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּכנגד
וגֹורפין הּתּפּוח. ּגּבי על ערמה אֹותֹו ּומעלין הּמזּבח, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָצדדי
,לת ׁשּמחזיק גדֹול ּכלי והּוא ּבפסכּתר, הערמה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹותּה
אּלא אֹותֹו, מֹורידין היּו לא ּוברגלים למּטה. אֹותֹו ְְִִִִִֶַָָָָָֹּומֹורידין
נֹוי ׁשהּוא מּפני הּמזּבח, ּבאמצע גבֹוהה הערמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמּניחין

ְִֵַַלּמזּבח.
.„Èׁשהֹורידּו הּדׁשן מן ממּלא הּכהנים מן ׁשּירצה מי ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹּכל

הּדׁשן להֹוצאת ואין הּדׁשן. לׁשפ לעיר חּוץ ּומֹוציא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלמּטה
ּכהן נתעּצל לא ּומעֹולם הרֹוצה. ּכל אּלא ּפּיּוס, ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹלחּוץ

הּדׁשן. את ְִִֶֶֶַמּלהֹוציא
.ÂËּבע אין עבֹודה, לחּוץ הֹוצאתֹו ׁשאין ּפי על ליואף ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

- לעיר לחּוץ אֹותֹו ּוכׁשּמֹוציאין אֹותֹו. מֹוציאין ְְִִִִִִֶָמּומין
ולא ּבחזקה, ּבֹו מנּׁשבֹות הרּוחֹות ׁשאין ּבמקֹום אֹותֹו ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹמּניחין
- וּׂשמֹו ׁשּנאמר: ׁשם, יפּזרּנּו ולא אֹותֹו. ּגֹורפים ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָֹחזירים

ּבֹו. להנֹות ואסּור ּבנחת. ְְִֵֶֶַַַָָׁשּיּניחּנּו

�
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אּמת‡. יביא ולא מערה, ולא ׁשיח ולא ּבֹור אדם יחּפר ְְְְְִִַַַַָָָָָֹֹֹֹֹלא
לכּבס, ּבגדים ּבּה לׁשרֹות הּמים ּברכת יעּׂשה ולא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּמים,
ׁשלׁשה מּכתל הרחיק ּכן אם אּלא חברֹו, ׁשל ּכתלֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבצד
אֹו זה הּמים מקוה אֹו זה ּבֹור לכתל ּבסיד ויסיד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹטפחים,
ּכתל ויּזיקּו הּמים יבליעּו ׁשּלא ּכדי חברֹו, מּצד האּמה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּכתל

ֲֵחברֹו.
הּסיד·. ואת הּמלח ואת הּזפת ואת הּגפת את ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַמרחיקין

ּבסיד. סד אֹו טפחים, ׁשלׁשה חברֹו ׁשל מּכתלֹו הּסלעים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָואת
ׁשּמתקּבץ הּגּמא ואת הּמחרׁשה ואת הּזרעים את ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻּומרחיקין

טפחים. ׁשלׁשה הּכתל מן רגלים מימי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּבּה
מן‚. טפחים ׁשלׁשה הּכתל] [מן הרחים את ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמרחיקין

יניד ׁשּלא ּכדי העליֹונה, מן ארּבעה ׁשהן הּתחּתֹונה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהרחים
הרחים. ּבקֹול יבהלּנּו ׁשּלא ּכדי אֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָֹאֹותֹו,

מּקרקעיתֹו,„. טפחים ׁשלׁשה הּכתל מן הּתּנּור את ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹמרחיקין
הּכתל. יחם ׁשּלא ּכדי מּׂשפתֹו, ארּבעה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשהן

.‰צרי - ׁשּיתלּבנּו עד עליה ּבגדים מּכה ׁשהּכֹובס ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאבן
ׁשּבעת חברֹו; ׁשל מּכתל אּמֹות ארּבע אֹותּה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלהרחיק

לּכתל. ּומּזיקין נּתזין הּמים עליה, מּכה ִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשהּכֹובס
.Âּכן אם אּלא חברֹו, ׁשל ּכתלֹו ּבצד מים אדם יׁשּתין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלא
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ּבכתל אמּורים? ּדברים ּבּמה טפחים. ׁשלׁשה מּמּנּו ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָֹהרחיק
האבנים היּו ואם טפח. ירחיק - אבנים ּבכתל אבל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלבנים;

הרחקה. ּבלא ּבצּדֹו מׁשּתין - סלע ְְְְְִִִֶַַַַָָֹצחיח
.Êׁשּלא ּכדי אּמֹות, ארּבע מהּׁשֹוב הּסּלם את ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻמרחיקין

ותאכל לּׁשֹוב ותעלה הּסּלם, ׁשּמּניח ּבעת הּנמּיה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻּתקּפץ
ַָהּגֹוזלֹות.

.Áארּבע חברֹו ׁשל הּמזחילה מן הּכתל את ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּומרחיקין
ּולתּקן סּלם לזקף הּמזחילה לבעל מקֹום ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻאּמֹות,

ּבּה. והחזיק הֹואיל ׁשּלֹו, ְְֱִִִֶֶַָָמזחילה
.Ëּובא ּגם, ּכמין ׁשמעֹון לכתל סמּו ּכתלֹו ׁשהיה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹראּובן

ׁשּיעּׂשה עד ׁשמעֹון, ּכתל ּכנגד ׁשני ּכתל לעּׂשֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹראּובן
עד עליו, מעּכב ׁשמעֹון הרי - ּבי"ת ּכמין ּכתלין ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָהּׁשלׁשה
ׁשני ּבין הּמקֹום ׁשּיהיה ּכדי אּמֹות; ארּבע מּכנגּדֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּירחיק
ּבּמה הארץ. ותתחּזק רּבים ּבֹו ׁשּידּוׁשּו ּכדי רחב, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּכתלים
חדׁשה; ּבעיר חצר ּבכתל אֹו ּגּנה ּבכתל אמּורים? ְְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָֹֹּדברים
הרחקה. ּבלא ּכנגּדֹו ּובֹונה נתחּזקה, ּכבר - יׁשנה ּבעיר ְְְְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָֹאבל
ארּבע ּכנגּדֹו ׁשּבֹונה ׁשמעֹון ּכתל ּבאר היה לא אם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹוכן
ׁשם; מּלהּל הרגל ׁשּמֹונע ּפי על אף מרחיק, אינֹו - ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאּמֹות
הארץ. חּזּוק צרי אינֹו אּמֹות מארּבע ּפחֹות ׁשהּוא ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּכתל

.Èאם חברֹו: למצר לסמ ּׂשדהּו ּבסֹוף ּבֹור לחּפר ׁשּבא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹמי
למחֹות יכֹול ואינֹו ,סֹומ - לבֹורֹות עּׂשּוי אינֹו חברֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵָָּׂשדה
מן להרחיק צרי - ּבצּדֹו ּבֹור לחּפר חברֹו יּמל ואם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֹּבידֹו.
הּבֹורֹות ׁשני חלל ּבין ׁשּיהא עד טפחים, ׁשלׁשה הּבֹור ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכתל
אינֹו - לבֹורֹות עּׂשּויה חברֹו ּׂשדה היתה ואם טפחים. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָׁשּׁשה
ויחּפר. טפחים ׁשלׁשה הּמצר מן ׁשּירחיק עד ,ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹסֹומ
ּבתֹו טפחים ׁשלׁשה הּוא ּגם ירחיק - לחּפר חברֹו ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹּוכׁשּיבֹוא

ויחּפר. ְְֵַָֹּׂשדהּו
.‡Èּתּנּור הּבית ּבעל יעּׂשה לא - ׁשנים ׁשל והעלּיה ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַַָָֹהּבית

אּמֹות. ארּבע ּגבּה ּגּביו על לֹו יׁש ּכן אם אּלא ּביתֹו, ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּבתֹו
מעזיבה ּתחּתיו ׁשּיהיּו עד ּתּנּור, העלּיה ּבעל יעמיד לא ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹוכן
נחּתֹומים ׁשל ּתּנּור ואם טפח. - ּובכירה טפחים. ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָׁשלׁשה
ׁשל ּובכירה טפחים. ארּבעה ּתחּתיו ׁשּיהא צרי - ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָהּוא
אם הּׁשעּור, ׁשהרחיק ּפי על ואף טפחים. ׁשלׁשה - ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָנחּתֹומין
ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּׁשהּזיקה, מה מׁשּלם - והּזיקה האׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָיצאת

ְִּבמקֹומֹו.
.·Èּבּה יעּׂשה לא - חברֹו אֹוצר ּתחת חנּות לֹו ׁשהיתה ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹמי

אסּפסּתא ׁשם יכניס ולא ּבקר. רפת ולא צּבע ולא נחּתֹום ְְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹלא
מּפני הרּבה, חם הבל מהם ׁשעֹולה מּדברים ּבהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָוכּיֹוצא
יין אֹוצר היה אם ,לפיכ האֹוצר. ּפרֹות מפסיד ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹׁשהחם
ּבחנּותֹו עֹוּׂשה זה הרי - מפסידֹו החם ׁשאין יּׂשראל, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּבארץ
מּפני ּבקר, רפת יעּׂשה לא אבל ׁשּירצה; אׁש מלאכת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹּכל
אֹו לרפת ּבתחּלה החנּות החזקּו ואם הּיין. ריח ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻׁשּמפסיד
לעּׂשֹות העלּיה ּבעל רצה ּכ ואחר ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְֲֲִֵַַַַַַַַָָָָָלּנחּתֹום

ּבידֹו. למחֹות יכֹול אינֹו - אֹוצר ְְֲִִֵָָָָעלּיתֹו
.‚È,חּלֹונֹות ּבּה ׁשרּבה אֹו עלּיתֹו, ורּבץ הּבית ּבעל ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּכּבד

ׁשּיכניס קדם ּתּנּור ועּׂשה זה וקדם אֹוצר, ּבֹו לעּׂשֹות ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכדי
אֹו רּמֹונים אֹו ׁשּומׁשמין לאצר ׁשהתחיל אֹו לאֹוצר; ְְְֱִִִִִֵֶֶָָֹּפרֹות

ׁשאצר קדם הּתּנּור ועּׂשה זה וקדם ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּתמרים
ּבין להבּדיל ּגּבּה על מחּלה החנּות ּבעל ׁשעּׂשה אֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהחּטין;
ואם עליו, מעּכב אֹוצר ּבעל אּלּו ּבכל - האֹוצר ּובין ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָהחנּות
להסיר יכֹול האֹוצר ּבעל אין - ּבֹו וכּיֹוצא ּתּנּור ועּׂשה ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָעבר

אּלּו. ּבכל ְֵַַָהּתּנּור

ה'תשע"א אלול ו' שני יום

עּׂשירי ¦¦£¤¤ּפרק

אּמה,‡. ועּׂשרים חמׁש העיר מן האילן את ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָמרחיקין
אילן וכל העיר. נֹויי מּפני אּמה, חמּׁשים - ּובּׁשקמה ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּובחרּוב
האילן ואם אֹותֹו. קֹוצצין - מּזה ּפחֹות לעיר קרֹוב ְְְִִִִִִֶַָָָָָָהּנמצא
ולא ספק, הּדבר היה ואם ּדמיו. העיר ּבני לֹו נֹותנין - ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָָֹקדם
נֹוטל אּלא ּדמים, האילן לבעל אין - קדם מהם זה אי ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנֹודע

.והֹול ְֵֵָעציו
ׁשּלא·. ּכדי אּמה, חמּׁשים העיר מן קבּוע ּגרן ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹמרחיקין

לא וכן העיר. לבני ויּזיק ׁשּזֹורה ּבעת הּתבן הרּוח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹיֹולי
לֹו היה ּכן אם אּלא ׁשּלֹו, ּבתֹו קבּוע ּגרן אדם ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹיעּׂשה
חברֹו לנטיעת הּתבן יּזיק ׁשּלא ּכדי רּוח, לכל אּמה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹחמּׁשים

לנירֹו. ְִאֹו
מן‚. הּברסקי ואת הּקברֹות ואת הּנבלֹות את ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֻמרחיקין

אּמה. חמּׁשים ֲִִִַָָהעיר
ׁשרּוח„. מּפני העיר, למזרח אּלא ּברסקי עֹוּׂשין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֻואין

העֹורֹות. עּבּוד ריח הּזק ּוממעטת חּמה, ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמזרחית
חברֹו,‰. ׁשל ירק ּבצד ּפׁשּתן ׁשל מׁשרה לעּׂשֹות ׁשּבא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָמי

והֹולכין ּבארץ נבלעין הּמׁשרה מי אתׁשהרי ּומפסידין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשהן חברֹו, ׁשל הּבצלים מן קרֹוב ּכרׁשין ׁשּנטע אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּירק;
ׁשהרי ּדבֹורים, ּכּורת ּבצד חרּדל ׁשּנטע אֹו טעמן; ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמפיגין
אּלּו וכל הּדבׁש; את ּומפסידין העלין אֹוכלין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָהּדבֹורים
הּנּזק ועל יּזיק, ׁשּלא ּבכדי להרחיק צרי אין - ּבהן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוכּיֹוצא
ׁשּזה הּנזק; לֹו יּגיע ׁשּלא עד ירצה, אם עצמֹו, את ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹלהרחיק
ּבּמה מאליו. לחברֹו ּבא והּנזק עֹוּׂשה, הּוא ׁשּלֹו ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבתֹו
מאליו ּבא הּנזק ּכׁשהיה מרחיק? ׁשאינֹו אמּורים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּדברים
ׁשל מעּׂשיו היּו אם אבל מּזיק; ׁשל מעּׂשיו ׁשּיפסקּו ְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָאחר
הרי - עּׂשּיתֹו ּבׁשעת חברֹו את מּזיקין ּברׁשּותֹו ׁשעֹוּׂשה ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָזה
ׁשעֹומד למי דֹומה? זה למה הא ּבידֹו. ׁשּמּזיק ּכמי ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָזה
אני ּברׁשּותי ואמר: חברֹו, לחצר חּצים ויֹורה ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַָּברׁשּותֹו
למעלה האמּורֹות הרחקֹות ּכל וכן אֹותֹו. ׁשּמֹונעין ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָעֹוּׂשה!
ּבחּציו. ׁשהּזיק ּכמי זה הרי - הרחיקֹו לא אם זה, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶָָֹּבענין
הּבצלים מן ּוכרׁשין הּירק מן מׁשרה ׁשּירחיק צרי ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָלפיכ
ׁשּלא ּכדי מעט, יתר אֹו טפחים ׁשלׁשה הּדבֹורים מן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹוחרּדל
מאליו הּנזק יבֹוא ׁשּלא עד להרחיק אבל ּבידים; הּזק ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹיהיה

.צרי אין -ִֵָ
.Âהּדר על יֹורדין והן מים, ׁשֹופ ׁשהיה העלּיה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבעל

ּבעת ּבּה ּכלים ׁשהּמים מעזיבה, ׁשם היתה אם ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָלמּטה:
וירדּו הּמים יּבלעּו מּלׁשּפ עליֹון ׁשּיפסיק ואחר ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשפיכה,
מן ּולהרחיק לתּקן הּתחּתֹון צרי - הּתחּתֹון על ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָוינּטפּו
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ירדּו ּכׁשּיׁשּפ אּלא מעזיבה, ׁשם אין ואם הּנזק; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעצמֹו
יּמנע אֹו מתּקן, והעליֹון ּבחּציו, ּכמּזיק זה הרי - מּיד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמים

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן .ְְִִֵֵֶַָֹֹמּלׁשּפ
.Êאין - חברֹו לבֹור קרֹוב ּׂשדהּו ּבתֹו אילן לֹו ׁשהיה ְְֲִִֵֵֵֶָָָָָמי

האילן ׁשרׁשי הרי לֹו: ולֹומר עליו לעּכב יכֹול הּבֹור ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָּבעל
הּוא מאליו הּבא נזק ׁשּזה אֹותֹו. ּומפסידין ׁשּלי לּבֹור ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָנכנסים
ּבתֹו חֹופר ׁשּזה ּוכׁשם מּזיקֹו; אינֹו ׁשּנטע ּובעת זמן, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָלאחר
וירד ּבֹור, ׁשחפר ראּובן וכן ׁשּלֹו. ּבתֹו נֹוטע זה ּכ ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּלֹו,

ּבתֹו ׁשמעֹון ׁשל אילן ׁשרׁשי וחֹופר,ּומצא קֹוצץ - ּׂשדהּו ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָ
עּׂשרה ׁשׁש ּבתֹו ׁשמעֹון לאילן קרֹוב היה ואם ׁשּלֹו. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוהעצים
אין ואם לֹו. ונֹותנן וקֹוצצן ׁשמעֹון, ׁשל הּׁשרׁשים - ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָאּמה
- ּׂשדהּו ּבתֹו ׁשמעֹון ׁשל הּׁשרׁשים ויצאּו ּבֹור, לחּפר ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹצרי
הּמחרׁשה; יעּכב ׁשּלא ּכדי טפחים, ׁשלׁשה מעמיק הּוא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹהרי
חֹוׁשׁש ואינֹו קֹוצצֹו, - טפחים ׁשלׁשה ּבתֹו ׁשּמצא ׁשרׁש ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָֹוכל
חֹופר. הּוא ׁשּלֹו ּבתֹו ׁשזה חברֹו, ׁשל האילן ייבׁש ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּמא

.Á,אילנֹות ׁשאר אֹו גפנים נטּועה חברֹו ּׂשדה ׁשהיתה ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָמי
אילנֹות אֹו ּגפנים ּבצד ּגפנים ּׂשדהּו ּבתֹו לנטע הּוא ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹּובא
ּדברים ּבּמה אּמֹות. ארּבע להרחיק צרי - אילנֹות ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָּבצד
ּבין מרחיק - לארץ ּבחּוצה אבל יּׂשראל; ּבארץ ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאמּורים?
ּבין אֹו אילנֹות לׁשאר ּגפנים ּובין אּמֹות, ׁשּתי לגפנים ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָּגפנים
ּבינתים גדר היה מקֹום. ּבכל אּמֹות ארּבע - לאילנֹות ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָאילנֹות
ׁשהיה מי מקֹום. ּבכל לּגדר, סֹומ וזה לּגדר, סֹומ זה -ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּגּבי על מרּדע ּכמלא קֹוצץ - ּׂשדהּו לתֹו נֹוטה חברֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹאילן
ׁשּיהיה עד הּנֹוטה, ּכל קֹוצץ - ּובּׁשקמה ּובחרּוב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמחרׁשה.
ׁשל הּׁשלחין ּבית על נֹוטה היה אם וכן הּמצר. ּכנגד ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשקּול
ׁשּיהיה עד הּנֹוטה, ּכל את קֹוצץ - האילן ּבית על אֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָחברֹו

הּמצר. ּכנגד ְֶֶֶֶַָׁשקּול

ה'תשע"א אלול ז' שלישי יום
יוםשלישֿירביעיז'ֿח'אלול
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ּבתֹוך‡. גרן ׁשעּׂשה אֹומי הּכּסא, ּבית קבע אֹו ׁשּלֹו, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
להרחיק צרי - ּבהן וכּיֹוצא ועפר אבק ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָמלאכה
לחברֹו, האבק אֹו הּכּסא ּבית ריח אֹו העפר יּגיע ׁשּלא ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּכדי
ּבעת אֹותֹו ׁשּמסּיע הּוא הרּוח היתה אפּלּו יּזיקֹו. ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכדי
הּפׁשּתן נערת אֹו העפר את ּומֹוליכה מלאכּתֹו, ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשעֹוּׂשה
להרחיק חּיב זה הרי - לחברֹו ּומּגיעתן ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהּמץ
ׁשּכל מצּויה; הרּוח ידי על ואפּלּו יּזיקּו ולא יּגיעּו ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּכדי

הן. ּבחּציו ׁשהּזיקּו ּכמי ְְִִִִֵֵֶָאּלּו
הרּוח·. הֹוליכה אם ,ּכ ּכל להרחיק חּיב ׁשהּוא ּפי על ְְִִִִֶַַַַַָָָָָאף

מּלׁשּלם; ּפטּור - ּבהן והּזיקה העפר ואת הּמץ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמצּויה
עצמֹו. מּזיק מּכח ּבא זה נזק ואין אֹותֹו, ׁשּסּיע הּוא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהרּוח

ּובעת‚. ׁשּלֹו, ּבתֹו ּבהן וכּיֹוצא הריפֹות את ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָהּכֹותׁש
ּפי על החבית ּכּסּוי ׁשּנדנדה עד חברֹו, לחצר מנדנד ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּמּכה
ׁשּלא ּכדי להרחיק וחּיב ּבחּציו, מּזיק זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהחבית
- הּנדנּוד ּבעת הּזיק ואם ׁשּמּזקת. מלאכּתֹו יבּטל אֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַינדנד,

הּנזק. ּבא מּכחֹו ׁשהרי לׁשּלם, ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹחּיב

לא„. אם מעלה, ׁשל ּבּפרקים האמּורֹות ההרחקֹות ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹּכל
לחזר יכֹול ואינֹו מחל, זה הרי - וׁשתק חברֹו וראה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהרחיק,
ׁשּסּיע ּכגֹון ׁשּמחל, מּמּנּו ׁשּיראה והּוא ּולהרחיקֹו. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּולהצריכֹו
ּבצּדֹו ׁשעּׂשה ׁשראהּו אֹו לעּׂשֹות, לֹו ׁשאמר אֹו מּיד, ְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָעּמֹו
הּמחזיק ׁשּכל זכה. - זה על הקּפיד ולא וׁשתק הרחקה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּבלא
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו, זכה - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָּבנזק
אּלּו נזקין מיני מארּבעה חּוץ נזקין, ּבׁשאר ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבׁשהחזיק
והאבק הּכּסא, ּבית וריח העׁשן, ׁשהן: זה, ּבפרק ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהאמּורים
חזקה, לֹו אין מאּלּו אחד ׁשּכל הּקרקע; ונדנּוד ּבֹו, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכּיֹוצא
וכֹופהּו חֹוזר זה הרי - ׁשנים ּכּמה הּנּזק ׁשתק ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָואפּלּו
ּכֹופהּו - מחיצה ׁשּצרי ּבמקֹום ראּיה הּזק וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָלהרחיק.
ׁשנּו ולּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשּירצה, עת ּבכל מחיּצה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלעּׂשֹות
סֹובלת אדם ׁשל ּדעּתֹו ׁשאין לפי נזקין? מּׁשאר אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָנזקים

קנּונזק ואם קבּוע. הּזק ׁשהּזקֹו מֹוחל, ׁשאינֹו וחזקתֹו מאּלּו, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו - אּלּו ּבנזקים ׁשּמחל ְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹמּידֹו

ּבהן‰. וכּיֹוצא נבלֹות אֹו ּדם מלאכת לעּׂשֹות ׁשהחזיק ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמי
ויאכלּו, הּדם ּבגלל ּבהן וכּיֹוצא העֹורבים ויבֹואּו ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּבמקֹומן,
ּבּדם אֹו וצפצּופם ּבקֹולם לחברֹו מצרין הן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָוהרי
ּפרֹותיהם, ּומלכלכין האילנֹות על יֹוׁשבין ׁשהן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּברגליהם,
אֹו מּזיקֹו, הּזה ׁשּצפצּוף חֹולה אֹו קּפדן חברֹו היה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָאם
הּמלאכה, אֹותּה לבּטל חּיב - ּבּדם לֹו נפסדין ׁשּלֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּפרֹות
דֹומה זה ׁשהּזק מחמתֹו; הּזק לֹו יבֹוא ׁשּלא עד ירחיק ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹאֹו
מבֹוי ּבני וכן חזקה. לֹו ׁשאין ּבֹו, וכּיֹוצא הּכּסא ּבית ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָלריח
ׁשהרי ּבֹו, מחּו ולא אּמן, מהן אחד ׁשּנעּׂשה חצר ּבני ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻאֹו
החזיק לא - וׁשתקּו לקנֹות, ויֹוצאין נכנסין העם והיּו ְְְְְְְְֱִִִִִֶַָָָָָֹֻהחזק,
יכֹולין אנּו אין ולֹומר: לעּכב עת ּבכל להם ויׁש זה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבדבר
ּכמֹו הּוא קבּוע הּזק ׁשּזה והּיֹוצאין; הּנכנסין מּקֹול ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹליׁשן

הּגאֹונים. הֹורּו וכזה והאבק. ְְְִֶֶַָָָָָָהעׁשן
.Âאֹו חּלֹון, ׁשּפתח ּכגֹון חזקה, לֹו ׁשּיׁש ּבנזק ׁשהחזיק ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָמי

להרחיק, ּׁשראּוי מה הרחיק ׁשּלא אֹו הּמים, אּמת ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹהעביר
לי מחלּת אֹו לעּׂשֹות, לי אמרּת אּתה טֹוען: הּמחזיק ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָוהרי
והּנּזק ּבי, מחית ולא וׁשתקּת הּנזק הּכר אֹו ׁשראית, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻאחר
ׁשאמר: אֹו מּקדם, ידעּתי ולא ׁשראיתי, הּוא עכׁשו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאֹומר:
אסּתם, אֹו ארחיק עּתה אמרּת: ואּתה ,ּב מחיתי ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹּכׁשראיתי
ּבכל - הּזק ׁשּתקּבע ּכדי יֹום אל מּיֹום אֹותי מדחה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָואּתה
- הביא לא ואם ראיה; להביא הּנּזק על ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹאּלּו

ויּפטר. הּסת הּמּזיק ְִִִֵֵֶַַַָָיּׁשבע
.Êהּכּסא ּובית עׁשן ּכגֹון חזקה, לֹו ׁשאין ּבנזק ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהחזיק

מּי ׁשּקנה הּמּזיק וטען ּבהן, הּמּזיקוכּיֹוצא על - נּזק ׁשל דֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הּסת הּנּזק יּׁשבע - הביא לא ואם מּידֹו; ׁשּקנּו ראיה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלהביא

הּזקֹו. זה ויסּלק ,ּכ על מּידֹו קנּו ִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלא

ה'תשע"א אלול ח' רביעי יום
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ּכל‡. ולּטל הּׂשדה את לחלק ׁשּבאּו הּׁשּתפין אֹו ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻהאחין
טֹוב מקֹום ׁשם ואין ׁשוה, ּכּלּה היתה אם חלקֹו: ְְְִֵֶֶָָָָָָָָֻאחד
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ירדּו ּכׁשּיׁשּפ אּלא מעזיבה, ׁשם אין ואם הּנזק; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעצמֹו
יּמנע אֹו מתּקן, והעליֹון ּבחּציו, ּכמּזיק זה הרי - מּיד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמים

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן .ְְִִֵֵֶַָֹֹמּלׁשּפ
.Êאין - חברֹו לבֹור קרֹוב ּׂשדהּו ּבתֹו אילן לֹו ׁשהיה ְְֲִִֵֵֵֶָָָָָמי

האילן ׁשרׁשי הרי לֹו: ולֹומר עליו לעּכב יכֹול הּבֹור ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָּבעל
הּוא מאליו הּבא נזק ׁשּזה אֹותֹו. ּומפסידין ׁשּלי לּבֹור ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָנכנסים
ּבתֹו חֹופר ׁשּזה ּוכׁשם מּזיקֹו; אינֹו ׁשּנטע ּובעת זמן, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָלאחר
וירד ּבֹור, ׁשחפר ראּובן וכן ׁשּלֹו. ּבתֹו נֹוטע זה ּכ ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּלֹו,

ּבתֹו ׁשמעֹון ׁשל אילן ׁשרׁשי וחֹופר,ּומצא קֹוצץ - ּׂשדהּו ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָ
עּׂשרה ׁשׁש ּבתֹו ׁשמעֹון לאילן קרֹוב היה ואם ׁשּלֹו. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוהעצים
אין ואם לֹו. ונֹותנן וקֹוצצן ׁשמעֹון, ׁשל הּׁשרׁשים - ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָאּמה
- ּׂשדהּו ּבתֹו ׁשמעֹון ׁשל הּׁשרׁשים ויצאּו ּבֹור, לחּפר ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹצרי
הּמחרׁשה; יעּכב ׁשּלא ּכדי טפחים, ׁשלׁשה מעמיק הּוא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹהרי
חֹוׁשׁש ואינֹו קֹוצצֹו, - טפחים ׁשלׁשה ּבתֹו ׁשּמצא ׁשרׁש ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָֹוכל
חֹופר. הּוא ׁשּלֹו ּבתֹו ׁשזה חברֹו, ׁשל האילן ייבׁש ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּמא

.Á,אילנֹות ׁשאר אֹו גפנים נטּועה חברֹו ּׂשדה ׁשהיתה ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָמי
אילנֹות אֹו ּגפנים ּבצד ּגפנים ּׂשדהּו ּבתֹו לנטע הּוא ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹּובא
ּדברים ּבּמה אּמֹות. ארּבע להרחיק צרי - אילנֹות ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָּבצד
ּבין מרחיק - לארץ ּבחּוצה אבל יּׂשראל; ּבארץ ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאמּורים?
ּבין אֹו אילנֹות לׁשאר ּגפנים ּובין אּמֹות, ׁשּתי לגפנים ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָּגפנים
ּבינתים גדר היה מקֹום. ּבכל אּמֹות ארּבע - לאילנֹות ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָאילנֹות
ׁשהיה מי מקֹום. ּבכל לּגדר, סֹומ וזה לּגדר, סֹומ זה -ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּגּבי על מרּדע ּכמלא קֹוצץ - ּׂשדהּו לתֹו נֹוטה חברֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹאילן
ׁשּיהיה עד הּנֹוטה, ּכל קֹוצץ - ּובּׁשקמה ּובחרּוב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמחרׁשה.
ׁשל הּׁשלחין ּבית על נֹוטה היה אם וכן הּמצר. ּכנגד ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשקּול
ׁשּיהיה עד הּנֹוטה, ּכל את קֹוצץ - האילן ּבית על אֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָחברֹו

הּמצר. ּכנגד ְֶֶֶֶַָׁשקּול

ה'תשע"א אלול ז' שלישי יום
יוםשלישֿירביעיז'ֿח'אלול

עּׂשר אחד ¨¨©©¤¤ּפרק

ּבתֹוך‡. גרן ׁשעּׂשה אֹומי הּכּסא, ּבית קבע אֹו ׁשּלֹו, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
להרחיק צרי - ּבהן וכּיֹוצא ועפר אבק ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָמלאכה
לחברֹו, האבק אֹו הּכּסא ּבית ריח אֹו העפר יּגיע ׁשּלא ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּכדי
ּבעת אֹותֹו ׁשּמסּיע הּוא הרּוח היתה אפּלּו יּזיקֹו. ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכדי
הּפׁשּתן נערת אֹו העפר את ּומֹוליכה מלאכּתֹו, ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשעֹוּׂשה
להרחיק חּיב זה הרי - לחברֹו ּומּגיעתן ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהּמץ
ׁשּכל מצּויה; הרּוח ידי על ואפּלּו יּזיקּו ולא יּגיעּו ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּכדי

הן. ּבחּציו ׁשהּזיקּו ּכמי ְְִִִִֵֵֶָאּלּו
הרּוח·. הֹוליכה אם ,ּכ ּכל להרחיק חּיב ׁשהּוא ּפי על ְְִִִִֶַַַַַָָָָָאף

מּלׁשּלם; ּפטּור - ּבהן והּזיקה העפר ואת הּמץ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמצּויה
עצמֹו. מּזיק מּכח ּבא זה נזק ואין אֹותֹו, ׁשּסּיע הּוא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהרּוח

ּובעת‚. ׁשּלֹו, ּבתֹו ּבהן וכּיֹוצא הריפֹות את ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָהּכֹותׁש
ּפי על החבית ּכּסּוי ׁשּנדנדה עד חברֹו, לחצר מנדנד ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּמּכה
ׁשּלא ּכדי להרחיק וחּיב ּבחּציו, מּזיק זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהחבית
- הּנדנּוד ּבעת הּזיק ואם ׁשּמּזקת. מלאכּתֹו יבּטל אֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַינדנד,

הּנזק. ּבא מּכחֹו ׁשהרי לׁשּלם, ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹחּיב

לא„. אם מעלה, ׁשל ּבּפרקים האמּורֹות ההרחקֹות ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹּכל
לחזר יכֹול ואינֹו מחל, זה הרי - וׁשתק חברֹו וראה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהרחיק,
ׁשּסּיע ּכגֹון ׁשּמחל, מּמּנּו ׁשּיראה והּוא ּולהרחיקֹו. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּולהצריכֹו
ּבצּדֹו ׁשעּׂשה ׁשראהּו אֹו לעּׂשֹות, לֹו ׁשאמר אֹו מּיד, ְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָעּמֹו
הּמחזיק ׁשּכל זכה. - זה על הקּפיד ולא וׁשתק הרחקה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּבלא
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו, זכה - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָּבנזק
אּלּו נזקין מיני מארּבעה חּוץ נזקין, ּבׁשאר ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבׁשהחזיק
והאבק הּכּסא, ּבית וריח העׁשן, ׁשהן: זה, ּבפרק ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהאמּורים
חזקה, לֹו אין מאּלּו אחד ׁשּכל הּקרקע; ונדנּוד ּבֹו, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכּיֹוצא
וכֹופהּו חֹוזר זה הרי - ׁשנים ּכּמה הּנּזק ׁשתק ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָואפּלּו
ּכֹופהּו - מחיצה ׁשּצרי ּבמקֹום ראּיה הּזק וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָלהרחיק.
ׁשנּו ולּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשּירצה, עת ּבכל מחיּצה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלעּׂשֹות
סֹובלת אדם ׁשל ּדעּתֹו ׁשאין לפי נזקין? מּׁשאר אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָנזקים

קנּונזק ואם קבּוע. הּזק ׁשהּזקֹו מֹוחל, ׁשאינֹו וחזקתֹו מאּלּו, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו - אּלּו ּבנזקים ׁשּמחל ְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹמּידֹו

ּבהן‰. וכּיֹוצא נבלֹות אֹו ּדם מלאכת לעּׂשֹות ׁשהחזיק ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמי
ויאכלּו, הּדם ּבגלל ּבהן וכּיֹוצא העֹורבים ויבֹואּו ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּבמקֹומן,
ּבּדם אֹו וצפצּופם ּבקֹולם לחברֹו מצרין הן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָוהרי
ּפרֹותיהם, ּומלכלכין האילנֹות על יֹוׁשבין ׁשהן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּברגליהם,
אֹו מּזיקֹו, הּזה ׁשּצפצּוף חֹולה אֹו קּפדן חברֹו היה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָאם
הּמלאכה, אֹותּה לבּטל חּיב - ּבּדם לֹו נפסדין ׁשּלֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּפרֹות
דֹומה זה ׁשהּזק מחמתֹו; הּזק לֹו יבֹוא ׁשּלא עד ירחיק ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹאֹו
מבֹוי ּבני וכן חזקה. לֹו ׁשאין ּבֹו, וכּיֹוצא הּכּסא ּבית ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָלריח
ׁשהרי ּבֹו, מחּו ולא אּמן, מהן אחד ׁשּנעּׂשה חצר ּבני ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻאֹו
החזיק לא - וׁשתקּו לקנֹות, ויֹוצאין נכנסין העם והיּו ְְְְְְְְֱִִִִִֶַָָָָָֹֻהחזק,
יכֹולין אנּו אין ולֹומר: לעּכב עת ּבכל להם ויׁש זה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבדבר
ּכמֹו הּוא קבּוע הּזק ׁשּזה והּיֹוצאין; הּנכנסין מּקֹול ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹליׁשן

הּגאֹונים. הֹורּו וכזה והאבק. ְְְִֶֶַָָָָָָהעׁשן
.Âאֹו חּלֹון, ׁשּפתח ּכגֹון חזקה, לֹו ׁשּיׁש ּבנזק ׁשהחזיק ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָמי

להרחיק, ּׁשראּוי מה הרחיק ׁשּלא אֹו הּמים, אּמת ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹהעביר
לי מחלּת אֹו לעּׂשֹות, לי אמרּת אּתה טֹוען: הּמחזיק ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָוהרי
והּנּזק ּבי, מחית ולא וׁשתקּת הּנזק הּכר אֹו ׁשראית, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻאחר
ׁשאמר: אֹו מּקדם, ידעּתי ולא ׁשראיתי, הּוא עכׁשו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאֹומר:
אסּתם, אֹו ארחיק עּתה אמרּת: ואּתה ,ּב מחיתי ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹּכׁשראיתי
ּבכל - הּזק ׁשּתקּבע ּכדי יֹום אל מּיֹום אֹותי מדחה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָואּתה
- הביא לא ואם ראיה; להביא הּנּזק על ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹאּלּו

ויּפטר. הּסת הּמּזיק ְִִִֵֵֶַַַָָיּׁשבע
.Êהּכּסא ּובית עׁשן ּכגֹון חזקה, לֹו ׁשאין ּבנזק ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהחזיק

מּי ׁשּקנה הּמּזיק וטען ּבהן, הּמּזיקוכּיֹוצא על - נּזק ׁשל דֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הּסת הּנּזק יּׁשבע - הביא לא ואם מּידֹו; ׁשּקנּו ראיה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלהביא

הּזקֹו. זה ויסּלק ,ּכ על מּידֹו קנּו ִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלא

ה'תשע"א אלול ח' רביעי יום
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ּכל‡. ולּטל הּׂשדה את לחלק ׁשּבאּו הּׁשּתפין אֹו ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻהאחין
טֹוב מקֹום ׁשם ואין ׁשוה, ּכּלּה היתה אם חלקֹו: ְְְִֵֶֶָָָָָָָָֻאחד
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ואם ּבלבד. הּמּדה לפי חֹולקין - אחד הּכל אּלא רע, ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹּומקֹום
סמּו ׁשּיהא ּכדי זה, מּצד חלקי לי ּתנּו מהם: אחד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאמר
לֹו, ׁשֹומעין - אחת ּׂשדה הּכל ויהיה ׁשּלי, אחר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹלּׂשדה
היא. סדם מּדת - זה ּבדבר ׁשעּכּוב זה; על אֹותֹו ְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹוכֹופה
יֹותר, לּנהר קרֹוב אֹו טֹוב, מּמּנה אחד חלק היה אם ֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאבל
ּתנּו ואמר: הרע, ּכנגד הּיפה אֹותּה וׁשמּו ,לּדר קרֹוב ְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאֹו
ּבגֹורל. נֹוטל אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין - זה מּצד ׁשּלי ּבּׁשּומא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלי
מן מּדתּה חצי זה) מּצד ׁשּלי (ּבּׁשּומא לי ּתנּו להם: ְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָאמר
ׁשּיהיה ּכדי הּטֹוב, הּצד מן אּתה וטל ׁשּומא, ּבלא הרע ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּצד
ׁשּׁשֹומעין הּגאֹונים מקצת הֹורּו - ׁשּלי לּׂשדה סמּו ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָחלקי

לדּון. ראּוי וכן נֹוטה, ּדעּתי ולזה ְְְִֵֶַָָָָלֹו,
אבל·. ּכאחד. ׁשּלֹו חלקים ׁשני נֹוטל - ׁשחלק ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָהּבכֹור

אחיו וחלק חלקֹו נֹוטל - האב ּבנכסי אחיו עם ׁשחלק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהּיבם
מקֹומֹות ּבׁשני עלּו ואם עלּו, - אחד ּבמקֹום עלּו אם ְְְְְִִִֵֶָָָָָָּבגֹורל;

עלּו. -ָ
.‚והּדר וצפֹון, מזרח לּה מּקיף הּנהר ׁשהיה מרּבעת, ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻארץ

ׁשּיּגיע ּכדי ּבאלכסֹון, אֹותּה חֹולקין - ּומערב נהרּדרֹום לזה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
זה, ׁשּמּצד החצי לי ּתנּו אמר: ואם .ודר נהר ולזה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָודר
ּדבר ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו לֹו. ׁשֹומעין - ּׂשדי ּבצד ְְְִִֶֶַָָָָָָָׁשהּוא
אֹותֹו ּכֹופין - ּכלל הפסד חברֹו על ואין לזה, טֹוב ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָׁשהּוא

ֲַלעּׂשֹות.
.„- לאחר חלקֹו ׁשּמכר הּׁשּתפין מן אֹו האחין מן ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻאחד

ׁשאר אֹו האחין ׁשאר לֹו ונֹותנין הּלֹוקח, את ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָמסּלקין
ּביניהן. זר יּכנס ׁשּלא ּכדי ,והֹול ׁשּנתן ּדמים ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻהּׁשּתפין

לחברֹו‰. יׁש - לאחר ׁשּלֹו קרקע הּמֹוכר אּלא עֹוד, ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹולא
וזה אֹותֹו, ּולסּלק לּלֹוקח ּדמים לּתן ׁשּלֹו הּמצר ּבצד ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשהּוא
ׁשּמכר ּבין הּמצר. ּבן ׁשל ׁשליח הּוא ּכאּלּו - הרחֹוק ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח
דין ּבֹו ּיׁש - ּדין ּבית ׁשּמכרּו ּבין ׁשלּוחֹו, ׁשּמכר ּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָהּוא,
וקרֹוב וׁשכן חכם ּתלמיד הּלֹוקח היה אפּלּו הּמצר. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבן
קֹודם, הּמצר ּבן - רחֹוק הארץ עם הּמצר ּובן ֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלּמֹוכר,
הּיׁשר ועּׂשית ׁשּנאמר: מּׁשּום זה, ודבר הּלֹוקח. את ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּומסּלק
ויׁשר טֹוב הּוא, אחד והּמכר הֹואיל חכמים: אמרּו ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָוהּטֹוב.
ּבני היּו הרחֹוק. מן יֹותר הּמצר ּבן זה מקֹום ׁשּיקנה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָהּוא
ּביניהם והיא הּנמּכרת הּׂשדה ּבזֹו זֹוכים ּכּלם - רּבים ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻהּמצר
ּכּלם ׁשּבאּו והּוא לּלֹוקח. הּדמים מן ונֹותנין מנינם, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻלפי
- הּלֹוקח את וסּלק מהן אחד קדם אם אבל אחת; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבפעם
מקצתן, ּבאּו אם וכן הּמצר. ּבן והּוא הֹואיל לבּדֹו, ּבּה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָזכה
ּכאן העֹומדים אּלּו אֹותֹו מסּלקין - אחרת ּבמדינה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּומקצתן
לאחד אֹו הּמצר, מּבני לאחד הּמֹוכר וכן להן. והיא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבלבד,
ׁשּתפֹו ׁשאינֹו ּפי על אף ּומּתן, ּבמּׂשא ׁשּלֹו הּׁשּתפין ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻֻמן
הּמצר ּבני ׁשאר אֹו הּׁשּתפין ׁשאר ואין ּבּה, זכה - ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּבּקרקע

עּמֹו. ְִִנֹוטלין
.Âאחת ּׂשדה ׁשל הּמצר ּבעל אין - לאחד נכסיו ּכל ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּמֹוכר

קנה והאחרת היא ׁשהרי הּׂשדה, מאֹותּה הּלֹוקח את ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָמסּלק
מן הּלֹוקח אֹו הראׁשֹונים, לּבעלים הּמֹוכר וכן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכאחד.

הּמצר. ּבן דין ּבֹו אין - ּכֹוכבים ִִֵֵֶֶֶַָָהעֹובד

.Êעליו ׁשּיקּבל עד אֹותֹו, מׁשּמתין - ּכֹוכבים לעֹובד ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָהּמֹוכר
העֹובד ׁשּינהג עד ּכֹוכבים, העֹובד מן ׁשּיבֹוא אנס ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכל
אנסֹו ואם ּבּכל. יּׂשראל ּבדיני ׁשּלֹו הּמצר ּבן עם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכֹוכבים

הּמֹוכר. מׁשּלם - יּׂשראל ּכדין ְְְִִֵֵֵֶַַָֹׁשּלא
.Á.הּמצר ּבן ּדין מּׁשּום ּבּה אין - ְִִִֵֶֶֶַַָהּׂשכירּות
.Ëּבידֹו ממׁשּכן ׁשהּוא לזה מכרֹו ּכ ואחר מקֹום, ְְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֻהממׁשּכן

ּכדי רחֹוק מקֹום הּמֹוכר וכן הּמצר. ּבן ּדין מּׁשּום ּבֹו אין -ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
אֹו ּבדמיו, יפה לגאל ּכדי רע ׁשּמכר אֹו קרֹוב, מקֹום ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹלגאל
למזֹון אֹו לקבּורה ׁשּמכר אֹו ,הּמל מנת לּתן ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמכר
אּלא הּמצר, ּבן ּדין מאּלּו ּבאחד אין - הּבנֹות אֹו ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאּׁשה

הּלֹוקח. ֵַַָָזכה
.È,למּכר הן טרּודין אּלּו ׁשּכל הּמצר? ּבן ּדין ּבהן אין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹולמה

הּמצר ּבן ּדין ּבהן יׁש ּתאמר ואם מֹוכרין, ּגדֹול צר ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹּומּׁשּום
ּכדי ואּקח אטרח למה אֹומר: ׁשהרי לֹוקח, ימצאּו לא -ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
עד להמּתין יכֹולין הּבעלים ואין אֹותי? ויסּלק זה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּיבֹוא

ויקנה. מעֹות הּמצר ּבעל ְְִִֶֶֶֶַַַָָׁשּיביא
.‡Èמכר ּבֹו וכּיֹוצא הּמס מּפני ואמר: הּלֹוקח ׁשּטען ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהרי

לבּטל טֹוען, אּתה ׁשקר אֹומר: הּמצר ּובעל הּמֹוכר, ְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלֹו
מּיד יֹוציא ּכ ואחר ראיה, להביא הּמצר ּבעל על - ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָזכּותי

הּסת. הּלֹוקח יּׁשבע - ראיה הביא לא ואם ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּלֹוקח;
.·Èאּלא מסּתּלק הּלֹוקח אין - ספק ּבּדבר ׁשם היה ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָאפּלּו

הּלֹוקח טען אם ,לפיכ הּמצר. ּבעל ׁשהביא ּברּורה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּבראיה
ּׂשֹוכר אֹו זֹו, לּׂשדה אּתה אריס זֹו, לּׂשדה אּתה ּגזלן ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָואמר:
ּבעל ׁשהּוא ראיה להביא הּמצר ּבעל צרי - ממׁשּכן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבחזקתֹו. זֹו וׁשהּקרקע ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמצר,
.‚Èהּטֹוב הּמצר. ּבעל דין ּבֹו אין - קטּנים ליתֹומים ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַהּמֹוכר

הּמצר. מּבעל יתר אּלּו עם חסד ׁשעֹוּׂשין ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוהּיׁשר
.„Èׁשאין מּפני הּמצר, ּבעל דין ּבֹו אין - לאּׁשה הּמֹוכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָוכן

הּוא חסד ולקחה, הֹואיל ולקנֹות. ּתמיד לטרח ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹּדרּכּה
ּבידּה. הּקרקע ְְֲֶַַַַָָֹׁשּתעמד

.ÂË,לסּלקן יכֹול הּמצר ּבעל - ואנּדרֹוגינֹוס לטמטּום ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָֻמכר
אּׁשה. ספק ׁשהן ְְִִֵֵֵֶָמּפני

.ÊËׁשל האילנֹות אֹו והּבנין מהן, אחד ׁשל הּקרקע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה
ּבּקרקע זכּות האילנֹות לבעל אֹו הּבנין לבעל יׁש אם ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָאחד:
אחד מכר אם ,לפיכ חברֹו. ׁשל הּמצר ּבן מהן אחד ּכל -ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
לבעל אין אם אבל הּלֹוקח. מסּלק חברֹו - חלקֹו ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָמהן
ׁשּירצה זמן ּכל אּלא ּבּקרקע, זכּות הּבנין לבעל אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָהאילנֹות
- הּׂשדה ּבעל ּומכר ,ּבנינ הרס אֹו אילנ עקר לֹו: ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹאֹומר
אֹותֹו; מסּלק הּבנין ּבעל אֹו האילנֹות ּבעל ואין הּלֹוקח, ְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָזכה
הּקרקע ּבעל הרי - האילן ּבעל אֹו הּבנין ּבעל מכר ְְְֲִִִֵַַַַַַַַַַַָָָָואם

אֹותֹו. ְֵַמסּלק
.ÊÈאֹו ּדקלים רכב חברֹו ׁשל מצר ּובין ּבינֹו מפסיק ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהיה

יכֹול אם רֹואין: - ּבהן וכּיֹוצא גּמא אֹו וחזק ּגבֹוּה ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻּבנין
ׁשּיתערבּו עד הּמפסיק, הּדבר ּבתֹו אחד ּתלם אפּלּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָלהכניס
ואם הּלֹוקח; ּומסּלק ׁשּלֹו, מצר ּבן זה הרי - הּׂשדֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּתי

הּלֹוקח. מסּלק אינֹו - ְֵֵֵַַָלאו
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ּבׁשטר‡. ּכתּוב היה הּמצר. ּבן ּדין ּבּה אין - מּתנה ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּנֹותן
הּמצר; ּבן ּדין ּבּה יׁש - הּנֹותן על זֹו מּתנה ׁשאחריּות ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמּתנה,
אּלא מּתנה ּכתב ולא היא, מכירה - אחריּות ּבּה ויׁש ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹהֹואיל
ׁשוה. ּׁשהיא מה לֹו? נֹותן וכּמה הּמצר. ּבן זכּות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלבּטל

היא,·. ּומכירה עּׂשינּו, והערמה הּוא, ּכן הּלֹוקח: ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָאמר
ּכדין ונֹוטל, חפץ ּבנקיטת נׁשּבע - קניתיה וכ ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּבכ
יתר אֹו ראּויין ׁשהן ּדמים לטען ׁשּצרי לי, ויראה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהּׁשלּוחין.
אינֹו - קניתי ּבמאתים מאה: ׁשוה על אמר אם אבל ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָמעט;

ֱֶָנאמן.
זֹו,‚. מּתנה אחריּות עלי וקּבלּתי מּתנה: ּבׁשטר ּכתּוב ְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָָָָהיה

מאתים הּמצר ּבן לֹו נֹותן - מאתים לֹו אּתן מּידֹו ּתצא ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאם
מנה. אּלא ׁשוה ׁשאינֹו ּפי על ואף מסּלקֹו, ּכ ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָואחר

ּבח„. חצר החליףהחליף הּמצר. ּבעל ּדין ּבּה אין - צר ְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
אֹו הּבהמה אֹותּה ּדמי רֹואין - ּבמּטלטלין אֹו ּבבהמה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָחצר
ואינֹו ּומסּלקֹו. הּמצר ּבן לֹו ונֹותן הּמּטלטלין, אֹותם ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָדמי
היא, הערמה ׁשּזֹו ּבֹו, ׁשּלקחּתי ּכּמה לי ּתן לֹו: לֹומר ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָיכֹול

ּכלּום. מֹועלת ְְֵֶֶָואינּה
לֹו‰. מכר ּכ ואחר ּׂשדהּו, ּבאמצע מעט קרקע לֹו ְְְְְֵֶַַַַַַַַָָָָמכר

הּמעט אֹותֹו אם רֹואין: - ׁשּבאמצע ּׂשדה אֹותּה ּבצד ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָקרקע
הּקרקע זאת לגּבי זּבּורית אֹו עּדית היא ּתחּלה לֹו ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹׁשּמכר
יכֹול הּמצר ּבן ואין הּלֹוקח, זכה - ּבאחרֹונה לֹו ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּמכר
מעט אֹותֹו מּפני הּוא מצר ּבן עצמֹו הּוא ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַלסּלקֹו,
זאת ּכמֹו ּבאמצע ׁשּקנה מעט אֹותֹו ואם ּבאמצע; ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּקנה
מסּלק הּמצר ּובן מערים, זה הרי - מּצּדֹו ּבּסֹוף לֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּמכר

ּבּסֹוף. ׁשּקנה הּׂשדה מן ִֶֶַַָָָאֹותֹו
.Â- לֹוקח ׁשהתנה ּבין מֹוכר ׁשהתנה ּבין ּתנאי, על ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּמֹוכר

ויזּכה הּתנאים, ׁשּיתקּימּו עד לסּלקֹו יכֹול הּמצר ּבעל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאין
ּכ ואחר ּכלל, עּמֹו עליה ּבּה ּתּׁשאר ולא ּבּקרקע, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹהּלֹוקח

אֹותֹו. ְֵַיסּלק
.Êהּמצר ּבן - והפסיד סתר אֹו והׁשּביח ׁשּבנה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח

מעּׂשיו ּבכל הּוא והרי לֹו; הראּויין דמים לֹו ונֹותן ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָמסּלקֹו,
ּבן אֹותֹו ׁשּיסּלק קדם הּלֹוקח לוה אם וכן הּׁשליח. ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכמֹו
ּבן מּיד טֹורף ׁשּלֹו חֹוב ּבעל אין - הּמצר ּבן וסּלקֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַהּמצר,
מצר ּבצד הּלֹוקח ׁשּכל הּדינין: אּלּו ּבכל העּקר זהּו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמצר.
לעּות. ולא ׁשלחֹו ּולתּקן לחברֹו, ׁשליח ּכמֹו הּוא - ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָֹחברֹו
והרס וחפר הפסיד ואם הֹוצאה, נֹוטל - הׁשּביח אם :ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָלפיכ
ּדברים ּבּמה הּדמים. מן אֹותֹו מנּכין - הּפרֹות אכל ְְִִִִֵֶַַַַַָָָאֹו
ּבן ׁשּבא אחר ּבׁשאכלן הּפרֹות? לֹו ׁשּמחּׁשבין ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאמּורים
מּקדם ׁשאכל הּפרֹות ּכל אבל לסּלקֹו; מעֹות והביא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּמצר

אֹותן. מחּׁשבין ואין אֹוכל, הּוא ׁשּלֹו -ְְְִֵֵֶַָ
.Áלסּלקֹו הּמצר ּבעל ּובא מּׁשנים, אחת ּׂשדה ׁשּלקח ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחד

אֹו לסּלקֹו; יכֹול אינֹו - האחד מן ׁשּלקח ּבלבד ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָמּמחצית

- לׁשנים קרקע הּמֹוכר אבל ּכּלּה. מּניח אֹו מּכּלּה, ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָֻֻמסּלקֹו
אחד. ּולהּניח אחד לסּלק אֹו ׁשניהם, לסּלק הּמצר לבעל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָיׁש

.Ëמכר ׁשּיסּלקֹו וקדם הּלֹוקח, את לסּלק ׁשּבא הּמצר ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבן
זכּותֹו. את אּבד - הּמצר על לֹו ׁשּיׁש הּׂשדה את ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָלֹו

.Èאת מסּלק אינֹו - הּמצר ּבעל הּוא והרי ׁשּמכר ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשליח
מּזֹו. גדֹולה מחילה ל ואין לֹו, מכר הּוא ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָהּלֹוקח;

.‡È- הּמצר ּבעל מּיד הּׂשדה ׁשּטרף מֹוכר ׁשל חֹוב ִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָּבעל
והּלֹוקח ׁשּסּלקֹו, הּלֹוקח מן וטֹורף חֹוזר הּמצר ּבעל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַהרי

הּמֹוכר. מן ונֹוטל ְִֵֵֵַחֹוזר
.·È.לסּלקֹו הּמצר לבעל יׁש - ּבחֹובֹו ׁשּטרף חֹוב ּבעל ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָּכל

הּנטרף ירצה ואם הּלֹוקח. מּכח ּגדֹול הּטֹורף ּכח יהא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹלא
לעֹולם, ּׂשדהּו לֹו ּתחזר - ּבחֹובֹו עליו ׁשהיּו הּדמים ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹלּתן

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ְְְִִֵֶָּכמֹו
.‚È- לֹו הּוא ׁשּזכּות ּדין ּבית וראה הּמצר, ּבן ׁשהיה ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָקטן

ּבעלי ׁשאר עם חלקֹו לֹו יּטל אֹו הּלֹוקח, את לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹמסּלקין
ׁשּיראּו. ּכמֹו ְְִֶֶֶַהּמצר

.„Èאת מסּלק זה הרי - הּמצר ּבן אׁשּתֹו ׁשהיתה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבעל
לידּה ׁשּתבֹוא זכּות וכל ּברׁשּותֹו, אׁשּתֹו נכסי ׁשּכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּלֹוקח;
זֹו ּבזכּות ׁשּמחלה אׁשּתֹו מּיד קנּו אפּלּו לֹו. הּוא זכּות -ְְְֲֲִִִִֶַָָָ
האּׁשה עמדה מסּלקֹו. הּבעל אּלא מֹועיל, אינֹו - ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלּלֹוקח
ונֹותן נֹוּׂשא ׁשהיה העבד וכן הּלֹוקח, את וסּלקה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּדעּתּה
האדֹון אֹו הּבעל רצה אם הּלֹוקח: את ׁשּסּלק אדֹוניו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבנכסי
לּלֹוקח ותחזר יקּים, לא - רצה ואם ידיהן, על מקּים -ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹ

הּדמים. ְֲִִַַָויחזיר
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ׁשרֹוצה‡. וזה ׁשּלֹו הּמצר ּבן והביא ּׂשדהּו, למּכר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹהרֹוצה
לקנֹות ּתרצה אם הּמצר: לבן ואמר ּדין, לבית מּמּנּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָלּקח
זה והרי ,עצמ את סּלק - לאו ואם עּׂשה, - וכ ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָּבכ
מעֹות מביא אֹו אּלא טענה, לֹו נׁשארה לא זה הרי ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלֹוקח;
אין - ואביא אטרח אמר: זכּותֹו. ּבטלה אֹו ויקנה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָמּיד
ממּתינין - לֹו ׁשּיׁש אמּוד הּוא אם ואביא: אל לֹו. ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָׁשֹומעין
ׁשאינֹו לֹו, ׁשֹומעין אין - אמּוד אינֹו ואם ויביא, ׁשּיל עד ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָלֹו
עּתה ּתֹוציא אֹו לֹו: אֹומרים לפיכ להּׁשמט. אּלא ְְְִִִִֵֶֶַָָָָרֹוצה
הּמצר. לבעל זמן קֹובעין ׁשאין .זכּות ּבטלה אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָזּוזים,

ה והֹוציא הּמעֹות, הּמצר ּבן ׁשלהֹוציא היּו אם מעֹות, ּלֹוקח ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּבטלה - מּזּוזיו יֹותר לצאת ממהרים אֹו מּזּוזיו טֹובים ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָלֹוקח
לקנֹותּה הּלֹוקח רֹוצה היה הּמצר. ּבן דין לֹו ואין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָזכּותֹו,
זֹוכה, הּלֹוקח - לזרעּה רֹוצה הּמצר ּובן ּבּתים, ּבּה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלבנֹות

הּמצר. ּבן ּדין ּבּה ואין הארץ, יּׁשּוב ְִִִֵֶֶֶֶַָָָמׁשּום
ּבן·. ּפלֹוני הרי לֹו: ואמר הּמצר, ּבבן ונמל לֹוקח ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבא

ואמר מּמּנּו? ואּקח אל זֹו, ּׂשדה לי למּכר רֹוצה ׁשּל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּמצר
אחר אֹותֹו לסּלק ויׁש זכּותֹו, ּבּטל לא - וקח! ל ְְְִֵֵֵֵַַַַָֹלֹו:
ׁשּצרי אמּורים ּדברים ּבּמה מּידֹו. קנּו ּכן אם אּלא ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּיקנה,
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ּבׁשטר‡. ּכתּוב היה הּמצר. ּבן ּדין ּבּה אין - מּתנה ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּנֹותן
הּמצר; ּבן ּדין ּבּה יׁש - הּנֹותן על זֹו מּתנה ׁשאחריּות ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמּתנה,
אּלא מּתנה ּכתב ולא היא, מכירה - אחריּות ּבּה ויׁש ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹהֹואיל
ׁשוה. ּׁשהיא מה לֹו? נֹותן וכּמה הּמצר. ּבן זכּות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלבּטל

היא,·. ּומכירה עּׂשינּו, והערמה הּוא, ּכן הּלֹוקח: ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָאמר
ּכדין ונֹוטל, חפץ ּבנקיטת נׁשּבע - קניתיה וכ ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּבכ
יתר אֹו ראּויין ׁשהן ּדמים לטען ׁשּצרי לי, ויראה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהּׁשלּוחין.
אינֹו - קניתי ּבמאתים מאה: ׁשוה על אמר אם אבל ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָמעט;

ֱֶָנאמן.
זֹו,‚. מּתנה אחריּות עלי וקּבלּתי מּתנה: ּבׁשטר ּכתּוב ְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָָָָהיה

מאתים הּמצר ּבן לֹו נֹותן - מאתים לֹו אּתן מּידֹו ּתצא ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאם
מנה. אּלא ׁשוה ׁשאינֹו ּפי על ואף מסּלקֹו, ּכ ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָואחר

ּבח„. חצר החליףהחליף הּמצר. ּבעל ּדין ּבּה אין - צר ְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
אֹו הּבהמה אֹותּה ּדמי רֹואין - ּבמּטלטלין אֹו ּבבהמה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָחצר
ואינֹו ּומסּלקֹו. הּמצר ּבן לֹו ונֹותן הּמּטלטלין, אֹותם ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָדמי
היא, הערמה ׁשּזֹו ּבֹו, ׁשּלקחּתי ּכּמה לי ּתן לֹו: לֹומר ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָיכֹול

ּכלּום. מֹועלת ְְֵֶֶָואינּה
לֹו‰. מכר ּכ ואחר ּׂשדהּו, ּבאמצע מעט קרקע לֹו ְְְְְֵֶַַַַַַַַָָָָמכר

הּמעט אֹותֹו אם רֹואין: - ׁשּבאמצע ּׂשדה אֹותּה ּבצד ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָקרקע
הּקרקע זאת לגּבי זּבּורית אֹו עּדית היא ּתחּלה לֹו ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹׁשּמכר
יכֹול הּמצר ּבן ואין הּלֹוקח, זכה - ּבאחרֹונה לֹו ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּמכר
מעט אֹותֹו מּפני הּוא מצר ּבן עצמֹו הּוא ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַלסּלקֹו,
זאת ּכמֹו ּבאמצע ׁשּקנה מעט אֹותֹו ואם ּבאמצע; ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּקנה
מסּלק הּמצר ּובן מערים, זה הרי - מּצּדֹו ּבּסֹוף לֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּמכר

ּבּסֹוף. ׁשּקנה הּׂשדה מן ִֶֶַַָָָאֹותֹו
.Â- לֹוקח ׁשהתנה ּבין מֹוכר ׁשהתנה ּבין ּתנאי, על ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּמֹוכר

ויזּכה הּתנאים, ׁשּיתקּימּו עד לסּלקֹו יכֹול הּמצר ּבעל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאין
ּכ ואחר ּכלל, עּמֹו עליה ּבּה ּתּׁשאר ולא ּבּקרקע, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹהּלֹוקח

אֹותֹו. ְֵַיסּלק
.Êהּמצר ּבן - והפסיד סתר אֹו והׁשּביח ׁשּבנה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח

מעּׂשיו ּבכל הּוא והרי לֹו; הראּויין דמים לֹו ונֹותן ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָמסּלקֹו,
ּבן אֹותֹו ׁשּיסּלק קדם הּלֹוקח לוה אם וכן הּׁשליח. ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכמֹו
ּבן מּיד טֹורף ׁשּלֹו חֹוב ּבעל אין - הּמצר ּבן וסּלקֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַהּמצר,
מצר ּבצד הּלֹוקח ׁשּכל הּדינין: אּלּו ּבכל העּקר זהּו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמצר.
לעּות. ולא ׁשלחֹו ּולתּקן לחברֹו, ׁשליח ּכמֹו הּוא - ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָֹחברֹו
והרס וחפר הפסיד ואם הֹוצאה, נֹוטל - הׁשּביח אם :ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָלפיכ
ּדברים ּבּמה הּדמים. מן אֹותֹו מנּכין - הּפרֹות אכל ְְִִִִֵֶַַַַַָָָאֹו
ּבן ׁשּבא אחר ּבׁשאכלן הּפרֹות? לֹו ׁשּמחּׁשבין ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאמּורים
מּקדם ׁשאכל הּפרֹות ּכל אבל לסּלקֹו; מעֹות והביא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּמצר

אֹותן. מחּׁשבין ואין אֹוכל, הּוא ׁשּלֹו -ְְְִֵֵֶַָ
.Áלסּלקֹו הּמצר ּבעל ּובא מּׁשנים, אחת ּׂשדה ׁשּלקח ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחד

אֹו לסּלקֹו; יכֹול אינֹו - האחד מן ׁשּלקח ּבלבד ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָמּמחצית

- לׁשנים קרקע הּמֹוכר אבל ּכּלּה. מּניח אֹו מּכּלּה, ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָֻֻמסּלקֹו
אחד. ּולהּניח אחד לסּלק אֹו ׁשניהם, לסּלק הּמצר לבעל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָיׁש

.Ëמכר ׁשּיסּלקֹו וקדם הּלֹוקח, את לסּלק ׁשּבא הּמצר ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבן
זכּותֹו. את אּבד - הּמצר על לֹו ׁשּיׁש הּׂשדה את ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָלֹו

.Èאת מסּלק אינֹו - הּמצר ּבעל הּוא והרי ׁשּמכר ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשליח
מּזֹו. גדֹולה מחילה ל ואין לֹו, מכר הּוא ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָהּלֹוקח;

.‡È- הּמצר ּבעל מּיד הּׂשדה ׁשּטרף מֹוכר ׁשל חֹוב ִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָּבעל
והּלֹוקח ׁשּסּלקֹו, הּלֹוקח מן וטֹורף חֹוזר הּמצר ּבעל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַהרי

הּמֹוכר. מן ונֹוטל ְִֵֵֵַחֹוזר
.·È.לסּלקֹו הּמצר לבעל יׁש - ּבחֹובֹו ׁשּטרף חֹוב ּבעל ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָּכל

הּנטרף ירצה ואם הּלֹוקח. מּכח ּגדֹול הּטֹורף ּכח יהא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹלא
לעֹולם, ּׂשדהּו לֹו ּתחזר - ּבחֹובֹו עליו ׁשהיּו הּדמים ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹלּתן

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ְְְִִֵֶָּכמֹו
.‚È- לֹו הּוא ׁשּזכּות ּדין ּבית וראה הּמצר, ּבן ׁשהיה ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָקטן

ּבעלי ׁשאר עם חלקֹו לֹו יּטל אֹו הּלֹוקח, את לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹמסּלקין
ׁשּיראּו. ּכמֹו ְְִֶֶֶַהּמצר

.„Èאת מסּלק זה הרי - הּמצר ּבן אׁשּתֹו ׁשהיתה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבעל
לידּה ׁשּתבֹוא זכּות וכל ּברׁשּותֹו, אׁשּתֹו נכסי ׁשּכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּלֹוקח;
זֹו ּבזכּות ׁשּמחלה אׁשּתֹו מּיד קנּו אפּלּו לֹו. הּוא זכּות -ְְְֲֲִִִִֶַָָָ
האּׁשה עמדה מסּלקֹו. הּבעל אּלא מֹועיל, אינֹו - ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלּלֹוקח
ונֹותן נֹוּׂשא ׁשהיה העבד וכן הּלֹוקח, את וסּלקה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּדעּתּה
האדֹון אֹו הּבעל רצה אם הּלֹוקח: את ׁשּסּלק אדֹוניו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבנכסי
לּלֹוקח ותחזר יקּים, לא - רצה ואם ידיהן, על מקּים -ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹ

הּדמים. ְֲִִַַָויחזיר
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ׁשרֹוצה‡. וזה ׁשּלֹו הּמצר ּבן והביא ּׂשדהּו, למּכר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹהרֹוצה
לקנֹות ּתרצה אם הּמצר: לבן ואמר ּדין, לבית מּמּנּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָלּקח
זה והרי ,עצמ את סּלק - לאו ואם עּׂשה, - וכ ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָּבכ
מעֹות מביא אֹו אּלא טענה, לֹו נׁשארה לא זה הרי ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלֹוקח;
אין - ואביא אטרח אמר: זכּותֹו. ּבטלה אֹו ויקנה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָמּיד
ממּתינין - לֹו ׁשּיׁש אמּוד הּוא אם ואביא: אל לֹו. ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָׁשֹומעין
ׁשאינֹו לֹו, ׁשֹומעין אין - אמּוד אינֹו ואם ויביא, ׁשּיל עד ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָלֹו
עּתה ּתֹוציא אֹו לֹו: אֹומרים לפיכ להּׁשמט. אּלא ְְְִִִִֵֶֶַָָָָרֹוצה
הּמצר. לבעל זמן קֹובעין ׁשאין .זכּות ּבטלה אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָזּוזים,

ה והֹוציא הּמעֹות, הּמצר ּבן ׁשלהֹוציא היּו אם מעֹות, ּלֹוקח ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּבטלה - מּזּוזיו יֹותר לצאת ממהרים אֹו מּזּוזיו טֹובים ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָלֹוקח
לקנֹותּה הּלֹוקח רֹוצה היה הּמצר. ּבן דין לֹו ואין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָזכּותֹו,
זֹוכה, הּלֹוקח - לזרעּה רֹוצה הּמצר ּובן ּבּתים, ּבּה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלבנֹות

הּמצר. ּבן ּדין ּבּה ואין הארץ, יּׁשּוב ְִִִֵֶֶֶֶַָָָמׁשּום
ּבן·. ּפלֹוני הרי לֹו: ואמר הּמצר, ּבבן ונמל לֹוקח ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבא

ואמר מּמּנּו? ואּקח אל זֹו, ּׂשדה לי למּכר רֹוצה ׁשּל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּמצר
אחר אֹותֹו לסּלק ויׁש זכּותֹו, ּבּטל לא - וקח! ל ְְְִֵֵֵֵַַַַָֹלֹו:
ׁשּצרי אמּורים ּדברים ּבּמה מּידֹו. קנּו ּכן אם אּלא ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּיקנה,
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אחר זכּותֹו לֹו מחל אם אבל ׁשּיקנה; קדם לֹו ּכׁשּמחל ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹקנין?
אֹו מּמּנּו, ּׂשכר אֹו עּמֹו, וסּיע הּמצר ּבן ׁשּבא ּכגֹון ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּלקח,
ּבֹו מחה ולא ּומׁשּתּמׁש ׁשהּוא ּכל וסֹותר ּבֹונה אֹותֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשראה

לסּלקֹו. יכֹול אינֹו וׁשּוב מחל, זה הרי - ערער ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹולא
ואחר‚. קטן, אֹו חֹולה אֹו אחרת ּבמדינה הּמצר ּבן ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה

יכֹול אינֹו - ההֹול ּובא הּקטן והגּדיל החֹולה הבריא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָזמן
למּכר יכֹול אדם אין - ּכן אֹומר אּתה ׁשאם ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹלסּלקֹו.
מּידי. ּתצא ׁשנים ּכּמה לאחר אֹומר: הּלֹוקח ׁשהרי ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָקרקעיתֹו,

הּגאֹונים. הֹורּו ְְִֶַָוכזה
ּומֹוכר„. מֹוזיל העם לכל אם ּבמנה: מאתים ׁשוה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמֹוכר

לכל מֹוזיל אינֹו ואם ּומסּלקֹו; מאה הּמצר ּבן לֹו נֹותן -ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
מּתנה. לזה נתן ׁשהּמֹוכר ׁשוה, ׁשהּוא מאתים לֹו נֹותן - ִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהעם
ׁשּיּתן עד לסּלקֹו יכֹול אינֹו - ּבמאתים מנה ׁשוה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלקח
נׁשּבע - ּביניהם קנּוניא ׁשעּׂשּו הּמצר, ּבן טען ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּמאתים.
עדים ׁשם היה ואם זּוז. מאתים ונֹוטל חפץ, ּבנקיטת ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּלֹוקח
ּובין ּבינֹו היתה ׁשאמנה טֹוען הּמצר ּובן מאתים, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנתן
- מאה אּלא מּמּנּו לקח ׁשּלא [ּבוּדאי] יֹודע ואינֹו ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּמֹוכר,
מסּלקֹו, ּכ ואחר העדים, ׁשהעידּו ּכמֹו ּדמים נֹותן זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהרי

ונפטר. ּבמאתים ׁשּלקח הּסת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּומׁשּביעֹו
מהן‰. אחד ּכל ׁשנים, ּובאּו קרקע, למּכר הרֹוצה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכל

אּל ּבדמים אּקח אני הּמצר:אֹומר: ּבעל מהן אחד ואין ּו, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשכן - הּׂשדה מּׁשכני והאחד העיר, מּיֹוׁשבי האחד היה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאם
קרֹוב קֹודם. חכם ּתלמיד - חכם ותלמיד ׁשכן קֹודם. ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָהעיר
הּׁשכן - וקרֹוב ׁשכן קֹודם. חכם ּתלמיד - חכם ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָותלמיד
- וקנה אחד קדם הּוא. והּיׁשר הּטֹוב ּבכלל זה ׁשּגם ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָקֹודם,
ואין הֹואיל לסּלקֹו, יכֹול לֹו לקּדם ׁשראּוי חברֹו ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹזכה,
אּלא הּזה ּבּדבר חכמים צּוּו ׁשּלא הּמצר. ּבעל מהן ֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאחד

.ּכ ׁשעֹוּׂשה היא טֹובה ונפׁש חסידּות, ְֲִִֶֶֶֶֶָָָדר
ׁשכנים הלכֹות להּו ְְְְִִִֵסליקּו

ה'תשע"א אלול י"א קודש שבת יום
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וׁשּתפֹו, אדם ׁשל ׁשלּוחֹו ּדין לידע ההלכֹות אּלּו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻענין

ּוּׂשכרן. ּבהפסדן ּוממּכרן, ּבמּקחן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָּומׁשּפטיהן
אּלּו: ּבפרקים האּלּו הּדינין ּכל ְִִִִֵֵֵַָָָּובאּור

ראׁשֹון ּפרק
הלכותשלוחיןושותפין
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אֹו‡. מּטלטלין, אֹו קרקע לי ּומכר צא לׁשלּוחֹו: ְְְְְִִִִֵֵַַַָֹהאֹומר
מעּׂשיו וכל ׁשליחּותֹו, ועֹוּׂשה ולֹוקח מֹוכר זה הרי - לי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָקנה

אּלאקּימ עדים, ולא קנין צרי ׁשליח העֹוּׂשה ואין ין. ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
אּלא עדים צריכין ואין חברֹו. לבין ּבינֹו ּבלבד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּבאמירה
הּטענֹות. ּכל ּכׁשאר מהם, אחד ּכפר אם הּדבר, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלגּלֹות

וכן·. ּכלּום. עּׂשה לא - מׁשּלחֹו ּדברי על ׁשעבר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשליח
חֹוזר; - ּבמּטלטלין ּבין ּבקרקע ּבין ׁשהּוא, ּבכל טעה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָאם
ולא לעּות. ולא ,ׁשדרּתי ׁשליחּותי לתּקן אֹומר: הּוא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַֹֹׁשהרי

והּׁשטרֹות והעבדים ׁשתּות, - ּבמּטלטלין ׁשההֹוניה ְְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָאמרּו,
קֹונה אֹו ׁשּלֹו ּבמֹוכר אּלא הֹוניה, ּבהן אין - ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהּקרקעֹות
חֹוזר. - ׁשהּוא ּבכל ּבכּלם ׁשּטעה ׁשליח אבל ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֻלעצמֹו;

ׁשּלא‚. לֹו וקנה קרקע, לֹו לקנֹות לׁשלּוחֹו מעֹות ְְְְִִֶַַַָָָָֹנתן
ׁשּלא לעצמֹו אֹותּה לֹוקח והּׁשליח עּוּות, זה הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבאחריּות
ּבאחריּות; למׁשּלח ּומֹוכרּה וחֹוזר ׁשעּׂשה, ּכמֹו ְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָּבאחריּות
ּכל וכן הּׁשליח. על והאחריּות ּבמעֹותיו, אֹותּה וקנה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָֹהֹואיל
לתּקן ּבין ׁשליח ׁשעּׂשהּו עליו התנה אם ,לפיכ ּבזה. ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּכּיֹוצא
ׁשוה לקח אֹו ּבדינר, מאה ׁשוה לֹו מכר אפּלּו לעּות, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָּבין
לֹו לּתן המׁשּלח וחּיב ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - ּבמאה ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹדינר

הּתנאי. ְְִַַּכפי
ּומכר„. סאה, ּבית ׁשּלי מּׂשדה לי מכר לׁשלּוחֹו: ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהאֹומר

הּלֹוקח וקנה ּדבריו, על מֹוסיף זה הרי - סאתים ּבית ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלֹו
לֹו ּומכר סאתים, ּבית לי מכר לֹו: אמר ּבלבד. סאה ְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹּבית
אמר הּלֹוקח. קנה ולא ּדבריו, על מעביר זה הרי - סאה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבית
לׁשנים ּומכרּה הּׁשליח והל אחד, לאדם ּׂשדה לי מכר ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹלֹו:
לי מכר לֹו: אמר ּדבריו. על עבר ׁשהרי ּבטל, ממּכרֹו -ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ממּכר. ממּכרֹו למאה, מכר אפּלּו - ּפרׁש ולא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּׂשדה,
מּמיני‰. מין אֹו חּטים ּבהם לּקח לׁשלּוחֹו מעֹות ְִִִִִִִֵֵֶַַָָהּנֹותן

מעֹות לֹו נתן ּתרעמת. אּלא עליו לֹו אין - לקח ולא ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹסחֹורה,
ּבהן ולקח והל לסחֹורה, ּבין לאכילה ּבין חּטים, ּבהן ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלּקח
מּפני לּׁשליח, ּפחתּו - ׁשּלקח זה דמי ּפחתּו אם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּׂשעֹורים:
הּמעֹות. לבעל הֹוסיפּו - דמיהן הֹוסיפּו ואם מׁשּנה; ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָׁשהּוא

ּבּמני לּׁשליח והֹוסיפּו וידּוע, קצּוב הּׁשער ּבּמׁשקלהיה אֹו ן ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָ
ׁשניהם, ׁשל הּוא הרי הּמֹוכרים לֹו ׁשהֹוסיפּו ּכל - ּבּמּדה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹאֹו
הּדבר היה ואם הּמעֹות. ּבעל עם הּׁשליח הּתֹוספת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָוחֹולק

הּמעֹות. לבעל הּכל - קצּבה לֹו ְְִֵֶַַַַָָֹׁשאין
.Âמּׁשּום ּבין מלוה מּׁשּום ּבין ממֹון, לחברֹו חּיב ׁשהיה ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמי

הֹול לֹו: ואמר הּׁשליח ּביד הּמעֹות ונתן ּׂשכירּות, אֹו ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָּפּקדֹון
ולּתן לֹו להּטּפל צרי הּׁשליח אין - חֹובי לבעל זה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָממֹון
אּלא זה חֹוב ּתפרע אל לּׁשליח: אמר ואם עדים. ּבפני ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלֹו
היה אם וכן לׁשּלם. חּיב - ּבעדים ׁשּלא ּופרעֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּבעדים,
ּבין הּמעֹות, לֹו ותן הּׁשטר קח לֹו: ׁשאמר ּבין ּבׁשטר, ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָהחֹוב
לקח ולא עדים ּבלא ונתן הּׁשטר, וקח הּמעֹות ּתן לֹו: ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹׁשאמר
לעּות. ולא ׁשלחֹו, לתּקן ׁשהרי לׁשּלם. חּיב - ְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּׁשטר

.Êממֹון הֹול לֹו: ואמר ׁשלּוחֹו, ּביד ׁשּבידֹו מעֹות ְְְְֵֵֶַַַַָָָָהּׁשֹולח
הּׁשליח ּבעדים, ׁשּלא ונתן והל לֹו, חּיב ׁשאני לפלֹוני ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹזה
והרי לקחּתי, לא אֹומר: הּפֹועל אֹו חֹוב ּובעל נתּתי, ְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹאֹומר:
אֹו חֹוב ּובעל ׁשּנתן, הּסת נׁשּבע הּׁשליח - עֹומדין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשלׁשּתן
הּלה ויׁשּלם לקח, ׁשּלא הּתֹורה] [ׁשבּועת נׁשּבע ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּפֹועל
- ׁשנים הּׁשלּוחין היּו ואפּלּו הּפּקדֹון. לבעל אֹו חֹוב ְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָלבעל
חּיבין ׁשהרי ּבעדּותן, נֹוגעין ׁשהן מּפני מֹועילה, עדּותן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָאין
הּׁשליח ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הּסת. ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלהּׁשבע
ּבא אם אבל עֹומדין; ׁשלׁשּתן והרי חֹוב ּבעל את ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָמכחיׁש
להׁשּביעֹו יכֹול אינֹו - לי ׁשאמרּת ּכמה נתּתי ואמר: ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּׁשליח
וּדאי טענת עליו טֹוען ׁשם אין ׁשהרי ׁשליחּותֹו, ׁשעּׂשה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּסת
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להן הלכּו אֹו הּׁשלּוחין מתּו אם וכן ׁשליחּותֹו. נעּׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּלא
יכֹול אינֹו הּלוה - לתּבע חֹוב ּבעל ּובא הּים, ְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹלמדינת
מי ּכאן אין ׁשהרי הּׁשליח, ּפרעֹו ׁשּלא הּסת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלהׁשּביעֹו
חרם הּלוה מחרים אּלא ׁשּלקח. וּדאי טענת עליו ֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּטֹוען

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשעליו. החֹוב ּומׁשּלם ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹסתם,
.Áלי ׁשּיׁש מנה לֹו: ואמר לׁשמעֹון ּכתב ׁשּׁשלח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָראּובן

חּיב אינֹו - לׁשלחֹו רצה אם לוי, ּביד לי ׁשלחהּו ,ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָּביד
והּוא ּפּקדֹון. ׁשהיה ּבין מלוה ׁשהיה ּבין ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּבאחריּותן,
לא ואמר: הּמלוה טען ואם ידֹו. ּכתב ׁשהּוא ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּיּכיר
ידֹו ׁשּכתב הּסת הּלוה יּׁשבע - ל ׁשלחּתי ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּכתבּתי
אבל רּבֹותי. הֹורּו וכזה ויּפטר. ׁשלח, ּולפיכ אליו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבא
ׁשהּוא יֹודע הּלוה ׁשאין אֹו ידֹו, ּכתב הּכתב היה לא ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאם

ואֹותּיֹות סימנין ּבֹו ּכתּובין היּו אפּלּו אֹו ידֹו, ְְְֲִִִִִַָָָּכתב
ּכתב, ׁשלחּתי לא ואמר: ראּובן טען אם ּביחּוד, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּביניהן
לֹו ּומׁשּלם ּבאחריּותֹו, חּיב ׁשמעֹון - ּבֹו רּמּו ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָואחרים
ולא מּדעּתֹו זה ּכתב ׁשּׁשלח מי על ׁשּיחרים אחר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹראּובן
ּכדין יּטל, ּכ ואחר ראּובן ׁשּיּׁשבע ׁשהֹורה, מי ויׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹיֹודה.

ונֹוטלין. הּנׁשּבעין ְְְִִִַָָּכל
.Ëּובא מּׁשמעֹון, חמּׁשים ולקח ראּובן ּבׁשליחּות ׁשּבא ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָלוי

ּבלבד ועּׂשרים עּׂשרים, אּלא לּקח ׁשלחּתיו לא ואמר: ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹראּובן
עּׂשרים, אּלא להביא ׁשלחֹו ׁשּלא נׁשּבע ראּובן הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹהביא
נׁשּבע ולוי מקצת, מֹודה ּכל ּכדין לֹו, הביא ּבלבד ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָועּׂשרים
ׁשמעֹון ויׁשּלם לראּובן, נתּתי לי ׁשּנתּת ׁשהחמּׁשים ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּסת,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לראּובן. חּיב היה אם ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹמּביתֹו,

�
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ה'תשע"א אלול ה' ראשון יום
יוםראשוֿןשניה'ֿו'אלול

.‚Ò ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Ò ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ÂÓ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הס"ג קרּבןהּמצוה ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ
ׁשּיהיה ּבין ׁשּקרב, עֹולה ׁשּכלֿקרּבן והּוא ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָהעֹולה,
וכזה. ּכזה ּבאפן יהיה צּבּור, קרּבן אֹו יחיד ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹקרּבן
קרּבן מּכם יקריב ּכי "אדם ּבוּיקרא: אמרֹו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָוהּוא

וגֹו'" מןֿהּבקר קרּבנֹו אםֿעלה וגֹו' `,לה' `xwie) ְְְִִַַָָָָָֹ
(bÎa.

― הקמ"ו מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
"לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו והּוא העֹולה, ְְְְִִֶַַַָָָֹמּבׂשר

ּתּדר" אׁשר וכלֿנדרי וגֹו' ּבׁשערי (mixacלאכל ְְְְֱֲִִֶֶֶֶָָָֹֹ
(fi ,aiאׁשר נדרי לאכל ּתּוכל לא אמר: ּכאּלּו ,ְְֱֲִֶֶֶַַָָֹֹ

הּפרּוׁש ּובא d`x)ּתּדר. zyxt ixtq)"ּונדרי" : ְִֵֶַָָֹ
לאֹוכל ללּמד אּלא הּכתּוב ּבא לא עֹולה. זֹו ―ְְְֵֶֶַַָָָָֹ
זריקת לאחר ּבין ּדמים זריקת לפני ּבין ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָעֹולה,
לּקלעים חּוץ ּבין מןֿהּקלעים לפנים ּבין ְְְִִִִִִֵֵַַָָָּדמים,
האזהרה הּוא זה ולאו ּבלאֿתעׂשה. עֹובר ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא
האֹוכל ּכלֹומר: זה, לאו על והעֹובר ְְְֵֵֵֶַַָָָָלכלֿמֹועל.
ׁשחּיבין הּקדׁשים מּׁשאר הּנהנה אֹו עֹולה ְְֱֳִִִִֶֶֶַַַַָָָָמּבׂשר
אם מעילה: ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו מעילה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָעליהם
מקריב ― ׁשֹוגג הּוא ואם לֹוקה; ― מזיד ְְִִִֵֵֶַהּוא
חמׁש, ּומֹוסיף ּׁשּנהנה מה ּומחזיר מעילה, ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָֹקרּבן
ט' ּובפרק מעילה. ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָּכמֹו

יהּודה(bt.)מּסנהדרין רּבי ּבמעילה, "הזיד אמרּו: ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ
ּבאזהרה", אֹומרים: וחכמים ּבמיתה; ְְְְֲִִִֵַַָָָָאֹומר:
יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו מאמרֹו ראיתם ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֻוהביאּו

(h ,ak `xwie).ּבּמעילה ולא ― "ּבֹו" ְְְִַָָֹאמרּו:

― הס"ד ׁשּיהאהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַַַָ
חּטאת איזֹו הּנזּכר, ּבאפן חּטאת קרּבן ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹמעׂשה

eke')ׁשּתהיה miax ly oia cigi ly oia)אמרֹו והּוא . ְְְִֶֶָ
וגֹו'" החּטאת ּתֹורת "זאת gi)יתעּלה: ,e my)וגם . ְְְִֶַַַַַָֹ

ּומהּֿמּמּנה נׁשחטת היא אי ּבוּיקרא ׁשם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבאר
ּומהּֿנאכל. ְֱִֶַָָנקטר

ה'תשע"א אלול ו' שני יום

.·È˜ .ËÏ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‰Ò ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקל"ט הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
ּבפנים הּנעׂשֹות חּטאֹות ּבׂשר qpkpמּלאכֹול oncy) ְְֱֲִִִֶַַַַָ

(ycwnd miptlוכלֿחּטאת" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִֶַַָָָ
לא ּבּקדׁש לכּפר מֹועד אלֿאהל מּדמּה יּובא ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹאׁשר

ּתּׂשרף" ּבאׁש bk)תאכל ,e `xwie)מּמּנה והאֹוכל . ְִִֵֵֵֵֵֶָָָָָ
ספרא ּולׁשֹון לֹוקה. ―(ev zyxt)תאכל "לא : ְְִֵֵֶָָֹ

לּתן ׂשרפה, טעּון ׁשהּוא ּכל ― ּתּׂשרף" ְִִֵֵֵֵֶָָָָֹּבאׁש
אכילתֹו. על ּבלאֿתעׂשה ְֲֲִֶַַָָָֹעליו

― הקי"ב מּלהבּדילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
(cixtdl)הּמליקה ּבׁשעת העֹוף חּטאת ְְִִַַַַָָֹראׁש
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להן הלכּו אֹו הּׁשלּוחין מתּו אם וכן ׁשליחּותֹו. נעּׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּלא
יכֹול אינֹו הּלוה - לתּבע חֹוב ּבעל ּובא הּים, ְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹלמדינת
מי ּכאן אין ׁשהרי הּׁשליח, ּפרעֹו ׁשּלא הּסת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלהׁשּביעֹו
חרם הּלוה מחרים אּלא ׁשּלקח. וּדאי טענת עליו ֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּטֹוען

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשעליו. החֹוב ּומׁשּלם ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹסתם,
.Áלי ׁשּיׁש מנה לֹו: ואמר לׁשמעֹון ּכתב ׁשּׁשלח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָראּובן

חּיב אינֹו - לׁשלחֹו רצה אם לוי, ּביד לי ׁשלחהּו ,ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָּביד
והּוא ּפּקדֹון. ׁשהיה ּבין מלוה ׁשהיה ּבין ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּבאחריּותן,
לא ואמר: הּמלוה טען ואם ידֹו. ּכתב ׁשהּוא ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּיּכיר
ידֹו ׁשּכתב הּסת הּלוה יּׁשבע - ל ׁשלחּתי ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּכתבּתי
אבל רּבֹותי. הֹורּו וכזה ויּפטר. ׁשלח, ּולפיכ אליו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבא
ׁשהּוא יֹודע הּלוה ׁשאין אֹו ידֹו, ּכתב הּכתב היה לא ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאם

ואֹותּיֹות סימנין ּבֹו ּכתּובין היּו אפּלּו אֹו ידֹו, ְְְֲִִִִִַָָָּכתב
ּכתב, ׁשלחּתי לא ואמר: ראּובן טען אם ּביחּוד, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּביניהן
לֹו ּומׁשּלם ּבאחריּותֹו, חּיב ׁשמעֹון - ּבֹו רּמּו ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָואחרים
ולא מּדעּתֹו זה ּכתב ׁשּׁשלח מי על ׁשּיחרים אחר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹראּובן
ּכדין יּטל, ּכ ואחר ראּובן ׁשּיּׁשבע ׁשהֹורה, מי ויׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹיֹודה.

ונֹוטלין. הּנׁשּבעין ְְְִִִַָָּכל
.Ëּובא מּׁשמעֹון, חמּׁשים ולקח ראּובן ּבׁשליחּות ׁשּבא ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָלוי

ּבלבד ועּׂשרים עּׂשרים, אּלא לּקח ׁשלחּתיו לא ואמר: ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹראּובן
עּׂשרים, אּלא להביא ׁשלחֹו ׁשּלא נׁשּבע ראּובן הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹהביא
נׁשּבע ולוי מקצת, מֹודה ּכל ּכדין לֹו, הביא ּבלבד ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָועּׂשרים
ׁשמעֹון ויׁשּלם לראּובן, נתּתי לי ׁשּנתּת ׁשהחמּׁשים ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּסת,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לראּובן. חּיב היה אם ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹמּביתֹו,

�

zeevnd xtq m"anx ixeriy`"ryz'd lel` `"iÎ'd -

ה'תשע"א אלול ה' ראשון יום
יוםראשוֿןשניה'ֿו'אלול

.‚Ò ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Ò ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ÂÓ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הס"ג קרּבןהּמצוה ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ
ׁשּיהיה ּבין ׁשּקרב, עֹולה ׁשּכלֿקרּבן והּוא ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָהעֹולה,
וכזה. ּכזה ּבאפן יהיה צּבּור, קרּבן אֹו יחיד ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹקרּבן
קרּבן מּכם יקריב ּכי "אדם ּבוּיקרא: אמרֹו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָוהּוא

וגֹו'" מןֿהּבקר קרּבנֹו אםֿעלה וגֹו' `,לה' `xwie) ְְְִִַַָָָָָֹ
(bÎa.

― הקמ"ו מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
"לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו והּוא העֹולה, ְְְְִִֶַַַָָָֹמּבׂשר

ּתּדר" אׁשר וכלֿנדרי וגֹו' ּבׁשערי (mixacלאכל ְְְְֱֲִִֶֶֶֶָָָֹֹ
(fi ,aiאׁשר נדרי לאכל ּתּוכל לא אמר: ּכאּלּו ,ְְֱֲִֶֶֶַַָָֹֹ

הּפרּוׁש ּובא d`x)ּתּדר. zyxt ixtq)"ּונדרי" : ְִֵֶַָָֹ
לאֹוכל ללּמד אּלא הּכתּוב ּבא לא עֹולה. זֹו ―ְְְֵֶֶַַָָָָֹ
זריקת לאחר ּבין ּדמים זריקת לפני ּבין ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָעֹולה,
לּקלעים חּוץ ּבין מןֿהּקלעים לפנים ּבין ְְְִִִִִִֵֵַַָָָּדמים,
האזהרה הּוא זה ולאו ּבלאֿתעׂשה. עֹובר ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא
האֹוכל ּכלֹומר: זה, לאו על והעֹובר ְְְֵֵֵֶַַָָָָלכלֿמֹועל.
ׁשחּיבין הּקדׁשים מּׁשאר הּנהנה אֹו עֹולה ְְֱֳִִִִֶֶֶַַַַָָָָמּבׂשר
אם מעילה: ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו מעילה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָעליהם
מקריב ― ׁשֹוגג הּוא ואם לֹוקה; ― מזיד ְְִִִֵֵֶַהּוא
חמׁש, ּומֹוסיף ּׁשּנהנה מה ּומחזיר מעילה, ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָֹקרּבן
ט' ּובפרק מעילה. ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָּכמֹו

יהּודה(bt.)מּסנהדרין רּבי ּבמעילה, "הזיד אמרּו: ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ
ּבאזהרה", אֹומרים: וחכמים ּבמיתה; ְְְְֲִִִֵַַָָָָאֹומר:
יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו מאמרֹו ראיתם ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֻוהביאּו

(h ,ak `xwie).ּבּמעילה ולא ― "ּבֹו" ְְְִַָָֹאמרּו:

― הס"ד ׁשּיהאהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַַַָ
חּטאת איזֹו הּנזּכר, ּבאפן חּטאת קרּבן ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹמעׂשה

eke')ׁשּתהיה miax ly oia cigi ly oia)אמרֹו והּוא . ְְְִֶֶָ
וגֹו'" החּטאת ּתֹורת "זאת gi)יתעּלה: ,e my)וגם . ְְְִֶַַַַַָֹ

ּומהּֿמּמּנה נׁשחטת היא אי ּבוּיקרא ׁשם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבאר
ּומהּֿנאכל. ְֱִֶַָָנקטר

ה'תשע"א אלול ו' שני יום

.·È˜ .ËÏ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‰Ò ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקל"ט הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
ּבפנים הּנעׂשֹות חּטאֹות ּבׂשר qpkpמּלאכֹול oncy) ְְֱֲִִִֶַַַַָ

(ycwnd miptlוכלֿחּטאת" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִֶַַָָָ
לא ּבּקדׁש לכּפר מֹועד אלֿאהל מּדמּה יּובא ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹאׁשר

ּתּׂשרף" ּבאׁש bk)תאכל ,e `xwie)מּמּנה והאֹוכל . ְִִֵֵֵֵֵֶָָָָָ
ספרא ּולׁשֹון לֹוקה. ―(ev zyxt)תאכל "לא : ְְִֵֵֶָָֹ

לּתן ׂשרפה, טעּון ׁשהּוא ּכל ― ּתּׂשרף" ְִִֵֵֵֵֶָָָָֹּבאׁש
אכילתֹו. על ּבלאֿתעׂשה ְֲֲִֶַַָָָֹעליו

― הקי"ב מּלהבּדילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
(cixtdl)הּמליקה ּבׁשעת העֹוף חּטאת ְְִִַַַַָָֹראׁש
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(x`evd xera ielz x`ydl eilre)אמרֹו והּוא ,ְְָ
ולא ערּפֹו מּמּול אתֿראׁשֹו "ּומלק ְְְִִֶֶַַָָֹֹיתעּלה:

g)יבּדיל" ,d my)ּוכבר ּפסל. ― הבּדיל ואם ; ְְְְִִִִַַָָ
מּזבחים. ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָנתּבארּו

― הס"ה ׁשּיהאהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָ
ּבאמרֹו ּבוּיקרא הּנזּכר ּבאפן אׁשם קרּבן ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹמעׂשה

האׁשם" ּתֹורת "וזאת `)יתעּלה: ,f my)ּובאר . ְְִֵֵֶַַָָָֹ
ּומהּֿנאכל. נקטר ּומהּֿמּמּנּו קרב אי ְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכתּוב

ה'תשע"א אלול ז' שלישי יום
יוםשלישֿירביעיז'ֿח'אלול

.ËÙ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.ÁÓ˜ .‰Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ(hnw)*

(mipey miqetca*)

― הפ"ט לאכֹולהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָֹ
ׁשה והאׁשם החּטאת ּכלֹומר: הּקדׁשים, םּבׂשר ְְְֳִֵֶַַַַַָָָָָ
אתם "ואכלּו יתעּלה: אמרֹו והּוא קדׁשים, ְְְְְִִֶֶַָָָָָֹֹקדׁש

ּבהם" ּכּפר bl)אׁשר ,hk zeny)ספרא ּולׁשֹון . ְְֲִֶֶַָָֻ
(ipiny zyxt)על ּכּפרה קדׁשים ׁשאכילת "מּנין :ֲִִִִֶַַַַָָָָ

לכם נתן "ואתּה לֹומר: ּתלמּוד ְְְִֵֶַַַָָָָָֹּכלֿיׂשראל?
ה'" לפני עליהם לכּפר העדה אתֿעון ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹלׂשאת

(fi ,i `xwie)ויׂשראל אֹוכלין הּכהנים ּכיצד? הא ,ְְְֲִִִֵֵַַָָֹ
ׁשהיא זֹו ׁשאכילה זֹו מצוה ּומּתנאי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָמתּכּפרין".

אינּה ― dxez)מצוה oicn)עד ולילה ליֹום אּלא ְְְִֵֶַַָָָָָ
אֹו החּטאת אֹותּה אכילת ּתאסר ואחריֿכן ְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָחצֹות.
הּקבּוע. ּבּזמן אּלא מצוה אכילתּה ואין ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָהאׁשם,
ואינה הּכהנים, לזכרי מיחדת זֹו מצוה ׁשּגם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּוברּור
ׁשּבהם ― קדׁשים ׁשּקדׁשי לפי לּנׁשים, ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָחֹובה
אבל לּנׁשים; נאכלים אינם ― זה ּפסּוק ֱֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָנאמר
נאכלים קּלים, קדׁשים ּכלֹומר: הּקדׁשים, ְְֱֳִִִִֶַַַָָָָָׁשאר
נזיר ואיל מּתֹודה חּוץ אחד, ולילה ימים ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָלׁשני
ׁשהם אףֿעלּֿפי חצֹות עד ולילה ליֹום ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָׁשהם
קּלים קדׁשים אֹוכלֹות הּנׁשים וגם קּלים; ְְִִִִִַַַַָָָָָקדׁשים

אכילתם וגם iciÎlrאּלּו. milw miycwd ly) ְֲִֵַָָ
(mipdkdאכילתּה הּתרּומה ּגם וכן למצוה. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָנגררת

קּלים קדׁשים אכילת ׁשאין אּלא למצוה, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָנגררת
ׁשאכילת לפי ואׁשם. חּטאת ּבׂשר ּכאכילת ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָּותרּומה
הּמתּכּפר ּכּפרת ּבּה נׁשלמת ואׁשם חּטאת ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבׂשר
― האכילה על הּצּוּוי נאמר ּובהן ׁשּבארנּו, ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו
ּבתרּומה ולא קּלים ּבקדׁשים לא נאמר ְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹֹֹמהּֿׁשּלא

עׂשה והאֹוכלם אּלּו אחר נגררים הם ּולפיכ ―ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ
ספרי ּולׁשֹון gxw)מצוה. zyxt)מּתנה "עבדת : ְְְֲִִֵַַָָָֹ
אתּֿכהּנתכם" f)אּתן ,gi xacna)לעׂשֹות" ― ְְֲֵֶֶֶַַֻ

ּבּגבּולין קדׁשים ycwnl)אכילת uegn)ּכעבֹודת ְֲֲִִִַַַַָָ
מקּדׁש ּבּמקּדׁש מקּדׁש עבֹודת מה ּבּמקּדׁש: ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָמקּדׁש

(ugex)קדׁשים אכילת אף עֹובד, ואחרּֿכ ְֲִִֵַַַַָָָָָידיו
ואחרֿ ידיו מקּדׁש ּוכברּבּגבּולין אֹוכל". ּכ ְְְְִֵֵַַַַָָָָ

ּבּזבחים. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָנתּבארּו

― הקמ"ה מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
והּוא הּכהנים, ואפּלּו לעזרה חּוץ ואׁשם ְְֲֲֲִִַַַָָָָָָֹחּטאת

"וצאנ ּבקר" זה: ּבפסּוק ּכאן ai,אמרֹו mixac) ְְְְְֶֶָָָָֹ
(fiמעׂשר ּבׁשערי לאכל לאֿתּוכל אמר: ְְְֱִִֶֶַַַַָָֹֹּכאּלּו

הּפרּוׁש ּובא ,וצאנ ּבקר ּדגנzyxt ixtq) ְְְְְֵֶַָָָֹ
(d`xאּלא הּכתּוב ּבא לא ― "וצאנ ּבקר" :ְְְֶֶַָָָָֹֹ

לּקלעים חּוץ ואׁשם חּטאת dxfrd)לאֹוכל ilzk) ְְְִֵַַָָָָ
אֹוכל ּגם וכן לֹוקה. וזה ּבלאֿתעׁשה, עֹובר ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַֹׁשהּוא
ׁשּנתּבאר ּכמֹו לֹוקה, לחֹומה חּוץ קּלים ְְִִִֵֶֶַַָָָָקדׁשים

מּכֹות חּוץ(fi.)ּבגמרא ּכלּֿדבר ׁשאֹוכל לפי , ְְִִֵֶַָָָָָ
"ּבׁשערי לאכֹול תּוכל "לא אכילתֹו ְְֱֲִִִֶֶַָָֹלמקֹום

זאת. ּוזכֹור ּביּה. ְֵֵָָֹקרינא

― הקמ"ח מּלאכֹולהּמצוה הּזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ
קדׁשים dnecke)קדׁשי ze`hg)וזר" אמרֹו: והּוא , ְְְְִֵָָָָָ

הם" ּכיֿקדׁש bl)לאֿיאכל ,hk zeny)חּיב ואינֹו . ְִֵֵֶַַָֹֹֹ
ּדמים. זריקת אחר ּבעזרה ׁשּיאכל עד ְְֲִִֶַַַַַַָָָָֹמלקּות

ה'תשע"א אלול ח' רביעי יום
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― הס"ו מעׂשההּמצוה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
"ואםֿזבח ּבאמרֹו: הּנזּכר ּבאפן הּׁשלמים ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹזבח

וגֹו'" קרּבנֹו `)ׁשלמים ,b `xwie)עֹוד ואמר . ְְְְִַָָָָ
הּׁשלמים זבח ּתֹורת "וזאת הּמעׂשה: ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָֹלהׁשלמת

יקריבּנּו" עלּֿתֹודה אם aiÎ`i)וגֹו' ,f my)ארּבעת . ְְְִִֶַַַַַָ
העֹולההּמע מעׂשה ּכלֹומר: ― האּלה ׂשים ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָ

ּכלֿמעׂשי הם ― והּׁשלמים והאׁשם ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָוהחּטאת
הּיחיד ׁשּמקריב ּבהמה ׁשּכלֿקרּבן לפי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּקרּבנֹות,
האּלה, הּסּוגים מארּבעת אחד אּלא אינֹו הּצּבּור ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאֹו
ּכמֹו יחיד, קרּבן לעֹולם ׁשהּוא מןֿהאׁשם ְְְִִֶַָָָָָָחּוץ
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lel` 'h iying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּגם ּכֹוללת זבחים ּומּסכת ּפעמים. ּכּמה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבארנּו
הּדֹומה מן אליהן והּנסּפח אּלּו מצות ארּבע ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּדיני

לעׂשֹותם ׁשחֹובה ּדברים zakrn)להן, oziiyre), ְֲִֶֶַָָָָ
עליהם ׁשחּיבים ozeyrl)ּודברים xeq`y)ּודברים , ְְֲִִִֵֶֶַָָָ

ּפסל עׂשה oaxwd)ׁשאם z`).ּכתּקנֹו והּנעׂשה , ְְְֲִִֶַַַָָָָ

― הקמ"ז מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּדמים, זריקת קדם קּלים קדׁשים ְְְְִִִִֶַַַָָָָֹּבׂשר

"ונדבתי וגֹו' ּבׁשערי לאכל (mixac"לאֿתּוכל ְְְְֱִִֶֶֶַָֹֹֹ
(fi ,aiּובא .נדבתי לאכל ּתּוכל לא אמר: ּכאּלּו ,ְְֱִִֶֶַַָָֹֹֹ

my)ּבּקּבלה d`x zyxt ixtq)הּכתּוב ּבא לא : ַַַָָָָֹ
ּדמים זריקת לפני ּוׁשלמים ּתֹודה לאֹוכל ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָאּלא

לֹוקה. זה וגם ּבלאֿתעׂשה, עֹובר ְְֲֵֶֶֶֶַַֹׁשהּוא

― הס"ז מעׂשההּמצוה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
והּוא מהן, וסּוג ּבכלֿסּוג הּנזּכר ּבאפן ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹהּמנחה
וגֹו'; לה' מנחה קרּבן ּכיֿתקריב "ונפׁש ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָאמרֹו:
ואםֿמנחת וגֹו'; קרּבנ עלֿהּמחבת ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָואםֿמנחה

f)מרחׁשת" ,d .` ,a my)להׁשלמת ואמר . ְְְְֶֶַַַַָָ
וגֹו'" הּמנחה ּתֹורת "וזאת f)הּמעׂשה: ,e `xwie). ְְְֲִֶַַַַָֹ

מבארים הרּבים חלקיה על זֹו מצוה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹודיני
מנחֹות. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבּמּסכּתא

― הק"ב ׁשמןהּמצוה מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
"לאֿיׂשים יתעּלה: אמרֹו והּוא חֹוטא, ּבמנחת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹזית

ׁשמן" i`)עליה ,d my)עליה ׁשּנֹותן ּומי .― ׁשמן ִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָ
ֶלֹוקה.

― הק"ג מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא לבֹונה, עם חֹוטא ְְְְְִִִֵֶַַָָמנחת

לבנה" עליה עליה(my)"ולאֿיּתן ׁשּנֹותן ּומי ; ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ
הּמׁשנה ּולׁשֹון לֹוקה. ― hp)לבֹונה zegpn): ְְְִֶַָָ

ּבפני הּלבֹונה ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן על ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ"וחּיב
ּוכבר ספק. ּבלי לאוין ׁשני ׁשהם לפי ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָעצמּה",
חֹוטא, מנחת ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֵַַָָנתּבארּו

מּמנחֹות ה' .(my)ּבפרק ְְִֶֶָ

― הקל"ח ׁשהזהרנּוהּמצוה (mbהאזהרה ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
(mipdkdּכהן מנחת mipdkdמּלאכֹול milke`y s`) ְֱִִֵֶַֹ

('l`xyi zgpn' ixiiyֿוכל" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִֶַָָ
תאכל" לא ּתהיה ּכליל ּכהן fh)מנחת ,e my). ְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹ

מנחה, היא ׁשּגם ּגדֹול ּכהן ּבחבּתי הּלאו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹונכּפל
('zagn'a ziyrpy itl jk z`xwpe)זה על והעֹובר .ְֵֶַָ

ספרא ּולׁשֹון לֹוקה. ―(my ,ev zyxt)ּכליל" : ְְִִֶָָ
ּתהיה", ּב"כליל ׁשהּוא ּכל ― תאכל" לא ְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹֹּתהיה

אכילתֹו. על לאֿתעׂשה ֲֲִִֵֶַַָֹלּתן
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― הקכ"ד מּלאפֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
מנחֹות dvinwd)ׁשירי xg`l x`ypd),חמץ ― ְְֵֵָָָ

נתּתי חלקם חמץ תאפה "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּוא
מאּׁשי" i)אתּה ,e `xwie)ׁשהּוא ׁשחלקם אמר ּכאּלּו , ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

אֹותֹו ׁשאפה ּומי חמץ. יאפה לא הּמנחה ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשירי
ׁשּב ּכמֹו מלקּות, ―חּיב הּמׁשנהחמץ (zegpnארה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ

(a dpyn d wxtּוכבר אפּיתּה. על וחּיבין ואמרה: ,ְְְְֲִִַַָָָָָָ
מּמנחֹות ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(dp.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

― הפ"ח לאכלהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָֹֹ
dn)ׁשירי unewd):יתעּלה אמרֹו והּוא מנחֹות, ְְְְְִֵֶַָָָ

ּתאכל" מּצֹות ּובניו אהרן יאכלּו מּמּנה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ"והּנֹותרת
(h ,e my)ספרא ּולׁשֹון .(ev zyxt)ּתאכל "מּצֹות : ְְִֵֵַָָ

עליה יבֹוא יבמּה ּבֹו: ּכּיֹוצא מצוה. ―mixac) ְְִֵֶַָָָָָָ
(d ,dkמנחֹות ׁשירי ׁשאכילת ּכלֹומר: מצוה", ―ְְְְֲִִֵֶַַָָָ

ּדבר לא עׂשה מצות ׁשהיא היבמה ּביאת ּכמֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹהיא
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. רׁשּות ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָׁשל

מנחֹות ּבמּסכת הּוא(ar)ּבמקֹומם הּתֹורה ּולׁשֹון : ְְְְִֶֶַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּזכרים, מיחדת זֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֻׁשּמצוה

יאכלּנה" אהרן ּבבני i`)"ּכלֿזכר ,e `xwie). ְֲֲִֵֶַָָָָֹֹ

― הפ"ג ידיהּמצוה לצאת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ
הראׁשֹון ּברגל עלינּו הּמּטלים ְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻּכלֿהּקרּבנֹות
רגל יחלף ׁשּלא ּכדי רגלים מּׁשלׁשה עלינּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּיעבר
ּכלֿ הקריב ּכבר אּלאֿאםּֿכן רגלים, ְְְְִִִִִֵֶָָָָָמּׁשלׁשה
"לׁשכנֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא עליו. הּמּטל ְְְְְְִִֶַַָָָָָָֻקרּבן
עלתיכם" ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹתדרׁשּו

(eÎd ,ai mixac):אֹומר ׁשהּוא הּוא, זה צּוּוי ענין .ְִִֵֶֶַ
מּׁשלׁשה ּבכלֿרגל והּוא ― ׁשּמה ׁשּתבֹוא ְְְְִִֶֶֶַָָָָָּבזמן

ycwnd)רגלים ziaa dii`x zaeg yiy)חּיב ― ְִַָָ
ספרי ּולׁשֹון .עלי הּמּטל ּכלֿקרּבן להביא ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻאּתה

(d`x zyxt)― ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה, "ּובאת :ֲֵֶַָָָָָָ
הראׁשֹון ּברגל ׁשּיביאּו חֹובה לקבעם נאמר? ְְֱִִֶֶֶֶַָָָָָָָָלּמה
מּׁשּום עליו עֹובר "אינֹו נאמר: וׁשם ּבֹו". ְֱִֵֵֶֶַַָָָָׁשּפגע
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קיי lel` 'h iying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּגם ּכֹוללת זבחים ּומּסכת ּפעמים. ּכּמה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבארנּו
הּדֹומה מן אליהן והּנסּפח אּלּו מצות ארּבע ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּדיני

לעׂשֹותם ׁשחֹובה ּדברים zakrn)להן, oziiyre), ְֲִֶֶַָָָָ
עליהם ׁשחּיבים ozeyrl)ּודברים xeq`y)ּודברים , ְְֲִִִֵֶֶַָָָ

ּפסל עׂשה oaxwd)ׁשאם z`).ּכתּקנֹו והּנעׂשה , ְְְֲִִֶַַַָָָָ

― הקמ"ז מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּדמים, זריקת קדם קּלים קדׁשים ְְְְִִִִֶַַַָָָָֹּבׂשר

"ונדבתי וגֹו' ּבׁשערי לאכל (mixac"לאֿתּוכל ְְְְֱִִֶֶֶַָֹֹֹ
(fi ,aiּובא .נדבתי לאכל ּתּוכל לא אמר: ּכאּלּו ,ְְֱִִֶֶַַָָֹֹֹ

my)ּבּקּבלה d`x zyxt ixtq)הּכתּוב ּבא לא : ַַַָָָָֹ
ּדמים זריקת לפני ּוׁשלמים ּתֹודה לאֹוכל ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָאּלא

לֹוקה. זה וגם ּבלאֿתעׂשה, עֹובר ְְֲֵֶֶֶֶַַֹׁשהּוא

― הס"ז מעׂשההּמצוה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
והּוא מהן, וסּוג ּבכלֿסּוג הּנזּכר ּבאפן ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹהּמנחה
וגֹו'; לה' מנחה קרּבן ּכיֿתקריב "ונפׁש ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָאמרֹו:
ואםֿמנחת וגֹו'; קרּבנ עלֿהּמחבת ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָואםֿמנחה

f)מרחׁשת" ,d .` ,a my)להׁשלמת ואמר . ְְְְֶֶַַַַָָ
וגֹו'" הּמנחה ּתֹורת "וזאת f)הּמעׂשה: ,e `xwie). ְְְֲִֶַַַַָֹ

מבארים הרּבים חלקיה על זֹו מצוה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹודיני
מנחֹות. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבּמּסכּתא

― הק"ב ׁשמןהּמצוה מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
"לאֿיׂשים יתעּלה: אמרֹו והּוא חֹוטא, ּבמנחת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹזית

ׁשמן" i`)עליה ,d my)עליה ׁשּנֹותן ּומי .― ׁשמן ִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָ
ֶלֹוקה.

― הק"ג מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא לבֹונה, עם חֹוטא ְְְְְִִִֵֶַַָָמנחת

לבנה" עליה עליה(my)"ולאֿיּתן ׁשּנֹותן ּומי ; ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ
הּמׁשנה ּולׁשֹון לֹוקה. ― hp)לבֹונה zegpn): ְְְִֶַָָ

ּבפני הּלבֹונה ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן על ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ"וחּיב
ּוכבר ספק. ּבלי לאוין ׁשני ׁשהם לפי ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָעצמּה",
חֹוטא, מנחת ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֵַַָָנתּבארּו

מּמנחֹות ה' .(my)ּבפרק ְְִֶֶָ

― הקל"ח ׁשהזהרנּוהּמצוה (mbהאזהרה ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
(mipdkdּכהן מנחת mipdkdמּלאכֹול milke`y s`) ְֱִִֵֶַֹ

('l`xyi zgpn' ixiiyֿוכל" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִֶַָָ
תאכל" לא ּתהיה ּכליל ּכהן fh)מנחת ,e my). ְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹ

מנחה, היא ׁשּגם ּגדֹול ּכהן ּבחבּתי הּלאו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹונכּפל
('zagn'a ziyrpy itl jk z`xwpe)זה על והעֹובר .ְֵֶַָ

ספרא ּולׁשֹון לֹוקה. ―(my ,ev zyxt)ּכליל" : ְְִִֶָָ
ּתהיה", ּב"כליל ׁשהּוא ּכל ― תאכל" לא ְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹֹּתהיה

אכילתֹו. על לאֿתעׂשה ֲֲִִֵֶַַָֹלּתן

ה'תשע"א אלול ט' חמישי יום

.ÁÙ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .„Î˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‰�˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ù

― הקכ"ד מּלאפֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
מנחֹות dvinwd)ׁשירי xg`l x`ypd),חמץ ― ְְֵֵָָָ

נתּתי חלקם חמץ תאפה "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּוא
מאּׁשי" i)אתּה ,e `xwie)ׁשהּוא ׁשחלקם אמר ּכאּלּו , ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

אֹותֹו ׁשאפה ּומי חמץ. יאפה לא הּמנחה ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשירי
ׁשּב ּכמֹו מלקּות, ―חּיב הּמׁשנהחמץ (zegpnארה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ

(a dpyn d wxtּוכבר אפּיתּה. על וחּיבין ואמרה: ,ְְְְֲִִַַָָָָָָ
מּמנחֹות ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(dp.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

― הפ"ח לאכלהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָֹֹ
dn)ׁשירי unewd):יתעּלה אמרֹו והּוא מנחֹות, ְְְְְִֵֶַָָָ

ּתאכל" מּצֹות ּובניו אהרן יאכלּו מּמּנה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ"והּנֹותרת
(h ,e my)ספרא ּולׁשֹון .(ev zyxt)ּתאכל "מּצֹות : ְְִֵֵַָָ

עליה יבֹוא יבמּה ּבֹו: ּכּיֹוצא מצוה. ―mixac) ְְִֵֶַָָָָָָ
(d ,dkמנחֹות ׁשירי ׁשאכילת ּכלֹומר: מצוה", ―ְְְְֲִִֵֶַַָָָ

ּדבר לא עׂשה מצות ׁשהיא היבמה ּביאת ּכמֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹהיא
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. רׁשּות ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָׁשל

מנחֹות ּבמּסכת הּוא(ar)ּבמקֹומם הּתֹורה ּולׁשֹון : ְְְְִֶֶַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּזכרים, מיחדת זֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֻׁשּמצוה

יאכלּנה" אהרן ּבבני i`)"ּכלֿזכר ,e `xwie). ְֲֲִֵֶַָָָָֹֹ

― הפ"ג ידיהּמצוה לצאת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ
הראׁשֹון ּברגל עלינּו הּמּטלים ְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻּכלֿהּקרּבנֹות
רגל יחלף ׁשּלא ּכדי רגלים מּׁשלׁשה עלינּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּיעבר
ּכלֿ הקריב ּכבר אּלאֿאםּֿכן רגלים, ְְְְִִִִִֵֶָָָָָמּׁשלׁשה
"לׁשכנֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא עליו. הּמּטל ְְְְְְִִֶַַָָָָָָֻקרּבן
עלתיכם" ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹתדרׁשּו

(eÎd ,ai mixac):אֹומר ׁשהּוא הּוא, זה צּוּוי ענין .ְִִֵֶֶַ
מּׁשלׁשה ּבכלֿרגל והּוא ― ׁשּמה ׁשּתבֹוא ְְְְִִֶֶֶַָָָָָּבזמן

ycwnd)רגלים ziaa dii`x zaeg yiy)חּיב ― ְִַָָ
ספרי ּולׁשֹון .עלי הּמּטל ּכלֿקרּבן להביא ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻאּתה

(d`x zyxt)― ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה, "ּובאת :ֲֵֶַָָָָָָ
הראׁשֹון ּברגל ׁשּיביאּו חֹובה לקבעם נאמר? ְְֱִִֶֶֶֶַָָָָָָָָלּמה
מּׁשּום עליו עֹובר "אינֹו נאמר: וׁשם ּבֹו". ְֱִֵֵֶֶַַָָָָׁשּפגע
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ּכּלּה", ׁשנה רגלי עליו ׁשּיעברּו עד ּתאחר' ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻ'ּבל
הביא, ולא רגלים ׁשלׁשה עליו עברּו אם ְְְְְִִִֵַָָָָָֹּכלֹומר:
רגל עליו עבר אם אבל לאו; על עֹובר יהא ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָאז
ּובגמרא ּבלבד. עׂשה על עבר זה הרי ― ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאחד

הּׁשנה רגל(e.)ראׁש עליו ׁשעבר ּכיון רבא: אמר : ֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ּבּתלמּוד ואמרּו ּבעׂשה. עֹובר v:)אחד my)מאי" : ְְְֲֵֵֶַַַַָָ

מאיר? ּדרּבי lbxטעמיּה eilr xary oeik" :xne`d) ְְִִֵֵַַ
("xg`z la"a xaer cg`ּׁשּמה ּובאת ְִִָָָָּדכתיב:

ׁשּמה aezkd:)והבאתם xn` eli`ke)אתית ּכי ― ֲִֵֵֶַָָָ
(ycwnd zial `a jpdyk)איּתי(zepaxwd `ad). ְֵַ

,ל נתּבאר הּנה ּדאתא, הּוא לעׂשה אמרי: ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָורּבנן
עׂשה, מצות ― ׁשּמה" "והבאתם ׁשּנאמר ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּזה
עליו. הּמּטלֹות לה' ּכלֿהחֹובֹות ׁשּיביא ְִֶַַַָָָָָֻוהּוא:
מּמיני הם ׁשאּלה ּבין ּבכלֿרגל, חֹובתֹו ידי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָויצא

ּדמים ׁשהם ּובין ilr")הּקרּבנֹות inc" xne`d) ְִֵֵֶַָָָ
ilr")וערכים ikxr" xne`d)וחרמיםlr xne`d) ֲֲִִַַָָ

("mxg" `edy oennּופאה וׁשכחה ולקט ְְְְְִֵֵֶֶֶָָוהקּדׁשֹות
(mgwle xar m`)ידי לצאת היא עׂשה ּומצות .ְְֲִִֵֵֵַָ

ּכמֹו ּבֹו, ׁשּפגע ראׁשֹון ּברגל הּללּו ְְִֶֶֶַַַָָהחֹובֹות
הּׁשנה. ראׁש ּבגמרא ְְִִֵֶַָָָָָֹׁשּנתּבאר

― הקנ"ה מּלאחרהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
חּיבים ׁשאנּו הּקרּבנֹות ּוׁשאר והּנדבֹות ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָאתֿהּנדרים
לה' נדר "ּכיֿתּדר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹּבהם,

לׁשּלמֹו" תאחר לא אלהי(ak ,bk my)ּובא , ְְְֱֵֶַַָֹֹ
c:)ּבּקּבלה dpyd y`x),זה לאו על עֹובר ׁשאינֹו ֵֵֶֶַַַָָָ

נתּבארּו ּוכבר רגלים. ׁשלׁשה עליו ׁשּיעברּו ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָעד
הּׁשנה ראׁש ּבתחּלת זֹו מצוה .(my)ּדיני ְְִִִִֵַַָָָֹ

ה'תשע"א אלול י' שישי יום

.‰Ù .„Ù ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ˆ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הפ"ד להקריבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
אמרֹו והּוא ּבלבד, הּבחירה ּבבית ְְְְְְִִֵַַָָָָָָּכלֿהּקרּבנֹות

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם (mixacיתעּלה: ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
(ci ,aiהקרבה על אתֿהאזהרה לקּים רצּו וכאׁשר ,ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָ

הביאּו מּכלֿהּקרּבנֹות, ׁשּיהיה קרּבן איזה ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבחּוץ
ּבכלֿ עלתי "ּפןּֿתעלה יתעּלה: מאמרֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹראיה

bi)מקֹום" ,my)ּבספרי אמרּו .(d`x zyxt)לי "אין : ְְְִִֵֵָָ
לֹומר: ּתלמּוד מּנין? קדׁשים ׁשאר עֹולֹות, ְְִִִֶַַַָָָָאּלא

אני ועדין מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹ"וׁשם
לא קדׁשים ׁשאר ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה עֹולה ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹֹאֹומר:
וגֹו'", ּתעׂשה וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ּבעׂשה? אּלא ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָיהיּו

ּבמקֹומֹו ׁשאבאר ht)ּכמֹו dyrz `l)על ּכׁשּנדּבר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָ
ולאֿתעׂשה" ּבעׂשה "עֹולה אמרם וענין ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹהּלאו.
עׂשה מצות על עֹובר ּבחּוץ עֹולה ׁשהּמקריב ְְֲִִֵֵֶַַַַַָהּוא:
ׁשּנאמר לאֿתעׂשה מצות על לאֿתעׂשה, ְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַֹֹּומצות
ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ועל ;"עלֹותי ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַֹ"ּפןּֿתעלה
עׂשה לא מצּוּך"―וזה אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ"וׁשם
ּכלֹומר: ּבעׂשה, אּלא יהיּו לא קדׁשים ּוׁשאר ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹׁשם.
אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם לֹו מהּֿׁשאמר על ְֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשעבר

ׁשם ונתּבאר ּבלבד. מצּוּך" ׁשאר(ixtqa)אנכי ׁשּגם , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּוכבר העׂשה. על נֹוסף ּבלאֿתעׂשה הם ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹקדׁשים

זבחים מּסכת ּבסֹוף ׁשּכלֿהּקדׁשים(hiw:)נתּבאר , ְְְֳִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ולאֿתעׂשה ּבעׂשה אּלּו הרי ― ּבחּוץ ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשהקריבם
מהֿ מּכל נתּבאר הּנה ּכרת. עליהם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹוחּיבים
אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ׁשּנאמר ׁשּזה ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּׁשאמרנּו,

ּגמּורה. עׂשה מצות ― ְְְֲִֵֶַַָָמצּוּך"

― הפ"ה ּכלהּמצוה להביא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָֹ
ּוׁשלמים ואׁשם ועֹולה חּטאת ― ְְְְְִִֶַַַַָָָָָמהּֿׁשּנתחּיבנּו
ּבחּוצה ׁשהם אףֿעלּֿפי לביתֿהּבחירה, ―ְְְִִֵֵֶַַַָָ
ּבחּוצה ּבהם ׁשּנתחּיבנּו אףֿעלּֿפי ּכלֹומר: ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָלארץ,
הּבחירה. לבית להביאם נצטּוינּו הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָלארץ,

הּדר רחּוק אף על להעלֹותם i`yxוחֹובה epi`e) ְְֲִֶֶַַַַָָ
(ozectlֿאׁשר קדׁשי "רק יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְֲִֶֶֶַַָָָ

אלֿהּמקֹום" ּובאת ּתּׂשא ּונדרי ל ek)יהיּו ,my). ְְְִִֶֶַָָָָָ
ספרי d`x)ּולׁשֹון zyxt)אינֹו ― "קדׁשי "רק : ְְִֵֵֶַָָ

ּובאת" "ּתּׂשא לארץ, חּוצה ּבקדׁשי אּלא ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָמדּבר
ׁשיביאּנ עד הבאתֹו ּבטּפּול ׁשחּיב מלּמד ּו― ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
אּלא מדּבר אינֹו ׁשּזה ׁשם, ונתּבאר הּבחירה. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלבית
האדם. ׁשּנתחּיב ּוׁשלמים ועֹולה ואׁשם ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָּבחּטאת

― ּתׁשעים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהאזהרההּמצוה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
נקרא: וזה ּבחּוץ, מןֿהּקדׁשים ּדבר ׁשּום ְְְֳִִִִִֶַַָָָָמּלׁשחֹוט

ּכרתֹות ּבריׁש ּוכׁשּמנּו ּבחּוץ", `"ׁשֹוחט wxt) ְְְֵֵֵֶַָ
(` dpyn― והּמעלה הּׁשֹוחט מנּו ּכרת, ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָֻּכלֿמחּיבי

אףֿעלּֿפי ּכרת חּיב ּבחּוץ ׁשהּׁשֹוחט וזה ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשנים.
העלה aixwd)ׁשּלא Ð gafnl)מּׁשּׁשחט אּלא , ֱִֶֶֶֶַָָָֹ

יתעּלה: אמרֹו והּוא הּתֹורה, לׁשֹון הּוא ְְְְְִִֶַַָָָּבלבד,
אׁשר אֹו ּבּמחנה אֹוֿעז אֹוֿכׂשב ׁשֹור יׁשחט ְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַ"אׁשר
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לא מֹועד אהל ואלּֿפתח לּמחנה מחּוץ ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹיׁשחט
ההּוא לאיׁש יחׁשב ּדם לה' קרּבן להקריב ְְְֱִִִֵֵַַַָָָָָהביאֹו

ונכרת" ׁשפ cÎb)ּדם ,fi `xwie),ׁשּלֹו והאזהרה . ְְְְִֶַַָָָָָָ
אינּה ּבחּוץ קדׁשים ׁשחיטת על האזהרה ְְְִִֵַַַַַָָָָָָּכלֹומר:
אּלאֿ הּכתּוב ענׁש "לא ּבדין: נלמדת אבל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבפרּוׁש,
ּבהקּדמֹות ׁשּקבענּו הּכללים ּכפי הזהיר", ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָאםּֿכן

אּלּו למצות ci)ׁשהקּדמנּו llk)ּגמרא לׁשֹון וזה . ְְְְְְְִִֵֶֶַָָֹ
על(ew.)זבחים חּיב ― ּבחּוץ והּמעלה הּׁשֹוחט : ְְֲִֵֶַַַַַַָָ

'העלאה' ּבׁשלמא ההעלאה. על וחּיב ְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָָָהּׁשחיטה
"ואלּֿפתח ― ענׁש אזהרה; ּוכתיב ענׁש ְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹֹּכתיב

ונכרת" יבאּנּו לא מֹועד ―(my)אהל אזהרה ; ְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹ
."עלתי ּפןּֿתעלה ל bi)"הּׁשמר ,ai mixac) ְֲִֶֶֶֶַָֹֹ

לּיא: רב אמר אבין רּבי ּדאמר אבין, ְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָוכדרּבי
―אינֹו ו"אל" "ּפן" "הּׁשמר", ׁשּנאמר: ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָּכלֿמקֹום
ענׁש ּבׁשלמא ׁשחיטה אּלא לאֿתעׂשה; מצות ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאּלא
ונכרת", הביאֹו לא מֹועד אהל "ואלּֿפתח ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַֹֹּכתיב:
מרּבה ּומּתן מּׂשא ואחר לן? מנא אזהרה ְְְְֶֶַַַַַַָָָָָָֻאּלא

אמרּו זה, ּבלׁשֹון הּדבר weqta)החלט xn`p)ׁשם" : ְְְֶַַָָָָָֻ
מה לעׂשּיה: עלּיה מּקיׁש ― ּתעׂשה" וׁשם ְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָּתעלה
יֹורּו והזהיר. ענׁש עׂשּיה אף והזהיר, ענׁש ְְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָעלּיה
אמרֹו על ּתעׂשה" וׁשם ּתעלה "ׁשם ְְְְֲֲֶֶַַַָָָָָּבאמרם

"עלֹותי ּתעלה "ׁשם ci)יתעּלה: ,my)היא ―וזֹו ְְֲִִֶֶֶַַָֹ
ואמר: האׁש; ּגּבי על ההקטרה ּכלֹומר: ְְְְֵֵַַַַַַַַָָָָָָההקרבה,

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה זה(my)"ׁשם ― ְֲֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
צּוה ּגם ׁשהּוא לפי והּׁשחיטה, ההקרבה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּכֹולל
ּגם חּיב ― ּבׁשֹוגג ּבחּוץ ׁשהּׁשֹוחט ודע ְְְִִֵֵֶַַַַַָָּבׁשחיטה.
לדעת, צרי ּומּמהּֿׁשאּתה קבּועה. חּטאת ְִִַַַַַָָָָָָהּוא
העזרה למקֹום חּוץ הּזה ּבּזמן קדׁשים ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָׁשהּמקריב

אמרּו ּובפרּוׁש ּכרת. חּיב ―(:fw my)הּמעלה" : ְְֲֵֵֶַַַָָָ
הלכה, וכן חּיב". אֹומר: יֹוחנן רּבי הּזה ּבּזמן ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבחּוץ
אצלנּו: הּנכֹון ׁשהּכלל לפי לּקרב, ראּוי ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּפני

ּבית ׁשאין אףֿעלּֿפי ּוכבר(ycwn)מקריבין . ְְִִִִֵֶַַַַָ
מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם .(my)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ

ה'תשע"א אלול י"א קודש שבת יום
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― הפ"ט מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ

נקרא: וזה לעזרה, חּוץ ּכלֹומר: ּבחּוץ, קרּבן ְְְְֲִֶַַָָָָָָׁשּום
ל "הּׁשמר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבחּוץ", ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָ"מעלה

ּתראה" אׁשר ּבכלֿמקֹום עלתי (my,ּפןּֿתעלה ְְֲֲִֶֶֶֶֶַָָֹֹ
(biספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt)אּלא לי "אין : ְְִִֵֵֶָ

"וׁשם לֹומר: ּתלמּוד מּנין? קדׁשים ׁשאר ְְְִִִַַַָָָָעֹולֹות,
מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ci)ּתעׂשה ,my)אני ועדין , ְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָֹֹ

לא קדׁשים ׁשאר ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה עֹולה ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹֹאֹומר:
ּתעלה "וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ― ּבעׂשה אּלא ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָיהיּו

"עלתי(my)ּבּכלל עלה .` lk" ly)("jevn .. xy ְֶַָָֹֹֹ
יצאת ולּמה yxetna)היתה, aey dazkpe)להּקׁש ? ְְְִַָָָָָָ

ּבעׂשה ׁשהיא מיחדת ׁשהיא עֹולה מה ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻאליה:
ּבלאֿ הּוא הרי ּבעׂשה ׁשהּוא ּכל ּכ ְְֲֲֲֵֵֶֶַַָֹֹֹולאֿתעׂשה,
אףֿעלּֿפי ― זה ּפסּוק ל אבאר ואני ְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָתעׂשה".
והּוא: הענין. ׁשּיתּבאר ּכדי ― ּפׁשּוט ְְְְִִֵֵֶֶָָָָׁשהּוא
הקרבתּה על להזהיר ּפסּוק עליה נאמר ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהעֹולה
,"עלתי "ּפןּֿתעלה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְֲִֶֶֶֶַַַָֹֹּבחּוץ,
ּבפנים אתֿהעֹולה להקריב לצּוֹות אחר ּפסּוק ְְְְִִִֵֶַַַָָָָּובא
וזֹו ― "עלתי ּתעלה "ׁשם יתעּלה: אמרֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹוהּוא
יבחר אׁשר ּבּמקֹום העֹולה ׁשּתקריב עׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָמצות
ׁשּיקרבּו ּבלבד, ּבעׂשה ּבאּו קדׁשים ׁשאר אבל ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֻה'.
אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם אמרֹו: והּוא ְְְְֲֲִִִֶֶַָָָֹֹּבפנים,
מׁשמע ּתעׂשה" "ׁשם ׁשּמּמהּֿׁשאמר: אּלא ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמצּוּך";
לאו אצלנּו: הּוא ּוכלל ― לאֿתעׂשה ְְֲֵֶֶֶַַָָֹׁשּבחּוץ
ּכאן אמרם וזהּו הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָהּבא

(l"pd ixtqa)לא קדׁשים ׁשאר אֹומר אני "ועדין :ְֲֲִִִֵַַָָָֹ
ׁשאר הּמקריב ׁשּיהא ּכלֹומר ּבעׂשה", אּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָיהיּו
עׂשה מּכלל הּבא לאו על עֹובר ּבחּוץ ְֲִִֵֵַַַַָָָָקדׁשים
ּכדי "עלתי ּתעלה "וׁשם אמר ּולפיכ ― ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבלבד
ּכׁשם ּכעֹולה: קרּבנֹות ׁשאר ויהיּו ההּקׁש ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּיּׂשג
ׁשאר ּכ ּבלאֿתעׂשה, ּבחּוץ עֹולה ְְְֲִֶֶַַַָָָֹׁשּמקריב
ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ּבלאֿתעׂשה. ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹקרּבנֹות
קבּועה. חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג ּכרת; ענּוׁש ―ְְֵֵַַָָָָָ
ּבמעלה אמר מֹות אחרי ּבפרׁשת הּכרת ְְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָּולׁשֹון
אהל ואלּֿפתח אֹוֿזבח עלה "אׁשרֿיעלה ְֲֲֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבחּוץ:
האיׁש ונכרת לה' אתֹו לעׂשֹות יביאּנּו לא ְְְֲִִִֵֶַַַָֹֹמֹועד

מעּמיו" hÎg)ההּוא ,fi `xwie)ונכרת" ּובּספרא: . ְְְִִֵַַַַָָ
ּתלמּוד מּנין? אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ― ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹמעּמיו"
ּולׁשֹון ."עלתי ּפןּֿתעלה ל "הּׁשמר ְְֲִֶֶֶֶַַָֹֹלֹומר:

זבחים ּוכתיב(ew.)ּגמרא ענׁש ּכתיב "העלאה, : ְְְְֲִִִֶַָָָָָֹ

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



קיג lel` `"i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לא מֹועד אהל ואלּֿפתח לּמחנה מחּוץ ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹיׁשחט
ההּוא לאיׁש יחׁשב ּדם לה' קרּבן להקריב ְְְֱִִִֵֵַַַָָָָָהביאֹו

ונכרת" ׁשפ cÎb)ּדם ,fi `xwie),ׁשּלֹו והאזהרה . ְְְְִֶַַָָָָָָ
אינּה ּבחּוץ קדׁשים ׁשחיטת על האזהרה ְְְִִֵַַַַַָָָָָָּכלֹומר:
אּלאֿ הּכתּוב ענׁש "לא ּבדין: נלמדת אבל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבפרּוׁש,
ּבהקּדמֹות ׁשּקבענּו הּכללים ּכפי הזהיר", ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָאםּֿכן

אּלּו למצות ci)ׁשהקּדמנּו llk)ּגמרא לׁשֹון וזה . ְְְְְְְִִֵֶֶַָָֹ
על(ew.)זבחים חּיב ― ּבחּוץ והּמעלה הּׁשֹוחט : ְְֲִֵֶַַַַַַָָ

'העלאה' ּבׁשלמא ההעלאה. על וחּיב ְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָָָהּׁשחיטה
"ואלּֿפתח ― ענׁש אזהרה; ּוכתיב ענׁש ְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹֹּכתיב

ונכרת" יבאּנּו לא מֹועד ―(my)אהל אזהרה ; ְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹ
."עלתי ּפןּֿתעלה ל bi)"הּׁשמר ,ai mixac) ְֲִֶֶֶֶַָֹֹ

לּיא: רב אמר אבין רּבי ּדאמר אבין, ְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָוכדרּבי
―אינֹו ו"אל" "ּפן" "הּׁשמר", ׁשּנאמר: ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָּכלֿמקֹום
ענׁש ּבׁשלמא ׁשחיטה אּלא לאֿתעׂשה; מצות ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאּלא
ונכרת", הביאֹו לא מֹועד אהל "ואלּֿפתח ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַֹֹּכתיב:
מרּבה ּומּתן מּׂשא ואחר לן? מנא אזהרה ְְְְֶֶַַַַַַָָָָָָֻאּלא

אמרּו זה, ּבלׁשֹון הּדבר weqta)החלט xn`p)ׁשם" : ְְְֶַַָָָָָֻ
מה לעׂשּיה: עלּיה מּקיׁש ― ּתעׂשה" וׁשם ְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָּתעלה
יֹורּו והזהיר. ענׁש עׂשּיה אף והזהיר, ענׁש ְְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָעלּיה
אמרֹו על ּתעׂשה" וׁשם ּתעלה "ׁשם ְְְְֲֲֶֶַַַָָָָָּבאמרם

"עלֹותי ּתעלה "ׁשם ci)יתעּלה: ,my)היא ―וזֹו ְְֲִִֶֶֶַַָֹ
ואמר: האׁש; ּגּבי על ההקטרה ּכלֹומר: ְְְְֵֵַַַַַַַַָָָָָָההקרבה,

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה זה(my)"ׁשם ― ְֲֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
צּוה ּגם ׁשהּוא לפי והּׁשחיטה, ההקרבה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּכֹולל
ּגם חּיב ― ּבׁשֹוגג ּבחּוץ ׁשהּׁשֹוחט ודע ְְְִִֵֵֶַַַַַָָּבׁשחיטה.
לדעת, צרי ּומּמהּֿׁשאּתה קבּועה. חּטאת ְִִַַַַַָָָָָָהּוא
העזרה למקֹום חּוץ הּזה ּבּזמן קדׁשים ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָׁשהּמקריב

אמרּו ּובפרּוׁש ּכרת. חּיב ―(:fw my)הּמעלה" : ְְֲֵֵֶַַַָָָ
הלכה, וכן חּיב". אֹומר: יֹוחנן רּבי הּזה ּבּזמן ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבחּוץ
אצלנּו: הּנכֹון ׁשהּכלל לפי לּקרב, ראּוי ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּפני

ּבית ׁשאין אףֿעלּֿפי ּוכבר(ycwn)מקריבין . ְְִִִִֵֶַַַַָ
מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם .(my)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ

ה'תשע"א אלול י"א קודש שבת יום

.ËÙ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
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― הפ"ט מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ

נקרא: וזה לעזרה, חּוץ ּכלֹומר: ּבחּוץ, קרּבן ְְְְֲִֶַַָָָָָָׁשּום
ל "הּׁשמר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבחּוץ", ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָ"מעלה

ּתראה" אׁשר ּבכלֿמקֹום עלתי (my,ּפןּֿתעלה ְְֲֲִֶֶֶֶֶַָָֹֹ
(biספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt)אּלא לי "אין : ְְִִֵֵֶָ

"וׁשם לֹומר: ּתלמּוד מּנין? קדׁשים ׁשאר ְְְִִִַַַָָָָעֹולֹות,
מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ci)ּתעׂשה ,my)אני ועדין , ְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָֹֹ

לא קדׁשים ׁשאר ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה עֹולה ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹֹאֹומר:
ּתעלה "וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ― ּבעׂשה אּלא ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָיהיּו

"עלתי(my)ּבּכלל עלה .` lk" ly)("jevn .. xy ְֶַָָֹֹֹ
יצאת ולּמה yxetna)היתה, aey dazkpe)להּקׁש ? ְְְִַָָָָָָ

ּבעׂשה ׁשהיא מיחדת ׁשהיא עֹולה מה ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻאליה:
ּבלאֿ הּוא הרי ּבעׂשה ׁשהּוא ּכל ּכ ְְֲֲֲֵֵֶֶַַָֹֹֹולאֿתעׂשה,
אףֿעלּֿפי ― זה ּפסּוק ל אבאר ואני ְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָתעׂשה".
והּוא: הענין. ׁשּיתּבאר ּכדי ― ּפׁשּוט ְְְְִִֵֵֶֶָָָָׁשהּוא
הקרבתּה על להזהיר ּפסּוק עליה נאמר ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהעֹולה
,"עלתי "ּפןּֿתעלה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְֲִֶֶֶֶַַַָֹֹּבחּוץ,
ּבפנים אתֿהעֹולה להקריב לצּוֹות אחר ּפסּוק ְְְְִִִֵֶַַַָָָָּובא
וזֹו ― "עלתי ּתעלה "ׁשם יתעּלה: אמרֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹוהּוא
יבחר אׁשר ּבּמקֹום העֹולה ׁשּתקריב עׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָמצות
ׁשּיקרבּו ּבלבד, ּבעׂשה ּבאּו קדׁשים ׁשאר אבל ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֻה'.
אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם אמרֹו: והּוא ְְְְֲֲִִִֶֶַָָָֹֹּבפנים,
מׁשמע ּתעׂשה" "ׁשם ׁשּמּמהּֿׁשאמר: אּלא ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמצּוּך";
לאו אצלנּו: הּוא ּוכלל ― לאֿתעׂשה ְְֲֵֶֶֶַַָָֹׁשּבחּוץ
ּכאן אמרם וזהּו הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָהּבא

(l"pd ixtqa)לא קדׁשים ׁשאר אֹומר אני "ועדין :ְֲֲִִִֵַַָָָֹ
ׁשאר הּמקריב ׁשּיהא ּכלֹומר ּבעׂשה", אּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָיהיּו
עׂשה מּכלל הּבא לאו על עֹובר ּבחּוץ ְֲִִֵֵַַַַָָָָקדׁשים
ּכדי "עלתי ּתעלה "וׁשם אמר ּולפיכ ― ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבלבד
ּכׁשם ּכעֹולה: קרּבנֹות ׁשאר ויהיּו ההּקׁש ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּיּׂשג
ׁשאר ּכ ּבלאֿתעׂשה, ּבחּוץ עֹולה ְְְֲִֶֶַַַָָָֹׁשּמקריב
ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ּבלאֿתעׂשה. ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹקרּבנֹות
קבּועה. חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג ּכרת; ענּוׁש ―ְְֵֵַַָָָָָ
ּבמעלה אמר מֹות אחרי ּבפרׁשת הּכרת ְְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָּולׁשֹון
אהל ואלּֿפתח אֹוֿזבח עלה "אׁשרֿיעלה ְֲֲֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבחּוץ:
האיׁש ונכרת לה' אתֹו לעׂשֹות יביאּנּו לא ְְְֲִִִֵֶַַַָֹֹמֹועד

מעּמיו" hÎg)ההּוא ,fi `xwie)ונכרת" ּובּספרא: . ְְְִִֵַַַַָָ
ּתלמּוד מּנין? אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ― ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹמעּמיו"
ּולׁשֹון ."עלתי ּפןּֿתעלה ל "הּׁשמר ְְֲִֶֶֶֶַַָֹֹלֹומר:

זבחים ּוכתיב(ew.)ּגמרא ענׁש ּכתיב "העלאה, : ְְְְֲִִִֶַָָָָָֹ
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מֹועד אהל "ואלּֿפתח ּכתיב: ― ענׁש ְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹֹאזהרה;
ל "הּׁשמר ּדכתיב: ― אזהרה ונכרת"; ְְְְְְִִִִֶַַָָָוגֹו'
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ."עלתי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹּפןּֿתעלה

מּזבחים י"ג .(my)ּבפרק ְְִִֶֶָ
― הל"ט להקריבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

נקראים ואּלה ּבכלֿיֹום, ּכבׂשים ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּבּמקּדׁש
עלה לּיֹום "ׁשנים יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִֶַַַָָֹ"ּתמידין",

b)תמיד" ,gk xacna)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִֵָָָָ
מּיֹומא ב' ּבפרק ועׂשּיתם הקרבתם (ek:)וסדר ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּתמיד. ְִֶֶַָּובמּסכת
― הכ"ט אׁשהּמצוה להבעיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

"אׁש אמרֹו: והּוא ּתמיד, ּבכלֿיֹום הּמזּבח ְְְְִִֵֵַַַָָָעל
תכּבה" לא עלֿהּמזּבח ּתּוקד e)ּתמיד ,e `xwie)― ְְִִִֵֶַַַַָֹ

ולׂשים להתמיד ׁשּצּוה ּבּמה אּלא יּתכן לא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹוזה
ׁשּנתּבאר ּכמֹו הערּבים, ּובין ּבכלּֿבקר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאתֿהעצים

מּיֹומא ב' ּתמיד(ek:)ּבפרק a)ּובמּסכת wxt). ְְִִֶֶֶֶַָָ
אמרּו k`:)ּובפרּוׁש `nei)ׁשהאׁש "אףֿעלּֿפי : ְְִֵֵֶַַָָ

מןֿההדיֹוט". להביא מצוה מןֿהּׁשמים, ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָיֹורדת

מּכּפּורים ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָּוכבר
(.dk my)מצות לֹומר רצֹוני מּתמיד, ב' ְְְִִִִֶֶַַָּובפרק

ּבּמזּבח. ּבכלֿיֹום הּנעׂשית האׁש ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָמערכֹות

― הפ"א אׁשהּמצוה מּלכּבֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּתּוקד ּתמיד "אׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָהּמזּבח,

תכּבה" לא ּובספרא(my)עלֿהּמזּבח .(ev zyxt): ְְְְִִִֵֶַַַָֹ
ּבלאֿ עֹובר ׁשּכלֿהמכּבה מלּמד ― תכּבה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ"לא
אפּלּו וכּבה זה לאו על וכלֿהעֹובר ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָתעׂשה";
ּוכבר לֹוקה. ― הּמזּבח מּגחלי אחת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּגחלת

מּזבחים י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(v`:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹ
אתֿהּדׁשן להסיר מעל(xt`d)הּכהנים ּבכלֿיֹום ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ

הּדׁשן", "ּתרּומת ׁשּקֹוראים: וזֹוהי הּמזּבח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַּגּבי
בד מּדֹו הּכהן "ולבׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִֵֶַַַַָָֹוהּוא

אתֿהּדׁשן" והרים וגֹו' b)ּומכנסיֿבד ,my)וכבר . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָ
ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָנתּבארּו

c)ּתמיד dpyn ` wxt)וכּפּורים(.k). ְִִִָ
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אלול, ה'תשח"י

ברוקלין, נ.י.

 לתלמידי ישיבת עכו 

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה! 

בעתו נתקבל המכתב, כתוב בשליחותם בבקשה להזכירם לטובה ולברכה.

ובודאי ידוע לכם וחקוק בזכרונכם פתגם חכמינו ז"ל - יגעת ולא מצאת אל תאמין, זאת אומרת 

שאין הדבר תלוי אלא ברצונכם, שאם רק תרצו תצליחו לעשות חיל בלימוד התורה, תורת חיים, והעיקר 

שהלימוד יהי' באופן המתאים להוראת התורה, היינו תלמוד המביא לידי מעשה, קיום המצוות בהידור, 

ובהוספה בזה מזמן לזמן, שהרי נצטוינו ג"כ מעלין בקדש.

מהצלחתם  טובות  בשורות  לשמוע  לי  וינעם  זה,  בכיוון  החדש  הלימודים  זמן  שהתחילו  תקותי 

בלימודם ובהנהגתם.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני שולח ברכתי לכל אחד 

ואחד מכם, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים.
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:Eúéa-ìà zãøé-àì òecî àá äzà Cøcî àBìä äiøeà-ìà ãåc øîàiå Búéa-ìà äiøeààéøîàiå ¦−̈¤¥®©¸Ÿ¤¨¦¹¤¦À̈£³¦¤Æ¤Æ©¨´½̈©−©Ÿ¨©¬§¨¤¥¤©¸Ÿ¤
íéðç äãOä éðt-ìò éðãà éãáòå áàBé éðãàå úBkqa íéáLé äãeäéå ìàøNéå ïBøàä ãåc-ìà äiøeà¦¹̈¤¨¦ÀÂ̈¨§¦§¨¥̧¦¹̈§¦´©ªÀ©Ÿ¦̧¹̈§©§¥³£Ÿ¦̧©§¥³©¨¤ÆŸ¦½

ìå ìëàì éúéa-ìà àBáà éðàåìå úBzLiç ézLà-íò ákL:äfä øácä-úà äNòà-íà ELôð éçå E ©£¦º¨¯¤¥¦²¤¡¬Ÿ§¦§−§¦§©´¦¦§¦®©¤ÆÆ§¥´©§¤½¦¤¡¤−¤©¨¨¬©¤«
áé:úøçnîe àeää íBia íìLeøéá äiøeà áLiå jçlLà øçîe íBiä-íb äæa áL äiøeà-ìà ãåc øîàiå©¸Ÿ¤¨¦¹¤¦À̈¥¬¨¤²©©−¨¨´£©§¤®¨©¥̧¤¦¨¯¦¨©²¦©¬©−¦¨¢¨«
âéì áøòá àöiå eäøkLéå zLiå åéðôì ìëàiå ãåã Bì-àø÷iåBúéa-ìàå åéðãà éãáò-íò BákLîa ákL ©¦§¨´¨¦À©Ÿ̄©§¨¨²©¥−§§©§©§¥®©¥¥´¨¤À¤¦§©³§¦§¨Æ¦©§¥´£Ÿ½̈§¤¥−

:ãøé àìãé:äiøeà ãéa çìLiå áàBé-ìà øôñ ãåc ázëiå ø÷aá éäéååèeáä øîàì øôqa ázëiå ¬Ÿ¨¨«©§¦´©½Ÿ¤©¦§¬Ÿ¨¦²¥−¤¤¨®©¦§©−§©¬¦¨«©¦§¬Ÿ©¥−¤¥®Ÿ¨´
ñ:úîå äkðå åéøçàî ízáLå ä÷æçä äîçìnä éðt ìeî-ìà äiøeà-úàæèøéòä-ìà áàBé øBîLa éäéå ¤¦À̈¤Æ§¥³©¦§¨¨Æ©£¨½̈§©§¤¬¥©£−̈§¦¨¬¨¥«©§¦¾¦§¬−̈¤¨¦®

:íL ìéç-éLðà ék òãé øLà íB÷nä-ìà äiøeà-úà ïziåæéìôiå áàBé-úà eîçliå øéòä éLðà eàöiå ©¦¥Æ¤´¦½̈¤©¨Æ£¤´¨©½¦¬©§¥©−¦¨«©¥̧§¹©§¥³¨¦Æ©¦¨£´¤½̈©¦¬Ÿ
:ézçä äiøeà íb úîiå ãåã éãáòî íòä-ïîçé:äîçìnä éøác-ìk-úà ãåãì ãbiå áàBé çìLiå ¦¨−̈¥©§¥´¨¦®©¾̈¨©−¦¨¬©¦¦«©¦§©−¨®©©¥´§¨¦½¤¨¦§¥−©¦§¨¨«

i"yx

(‡).ÌÈÎ‡ÏÓ‰ ˙‡ˆ ˙ÚÏשדרך בשנה עת יש

והסוסים קמות, מלאה כשהארץ לצאת, החיילות

לאכול: בשדה תבואה ÓÂËÓ‡˙‰.(„)מוצאים
‡È¯Â‰.(Â)מנדתה: ˙‡ ÈÏ‡ ÁÏ˘מתכוין שהיה

מעוברת: היא שממנו סבור ויהא אשתו, עם שישכב

(Á).ÍÏÓ‰ ˙‡˘Ó:דמלכא סעודתא (תרגום:)

(ÂË).˙ÓÂ ‰Î�Â,למפרע מגורשת שתהא כדי

היוצא שכל איש, אשת על בא שלא ונמצא

ימות אם תנאי, על לאשתו גט כותב למלחמה,

א)במלחמה נו :(שבת

cec zcevn
(‡).‰�˘‰ ˙·Â˘˙Ïאל השמש תשובת בעת לומר: רוצה

בשנה המלכים צאת בעת בה שהיתה בעצמה ההיא הנקודה
שכתוב כמו עמון לבני ולעזור בישראל להלחם העברה,

‰‚‚.(·)למעלה: ÏÚÓ,בו הוא שהלך הגג מעל לומר: רוצה
למטה: רוחצת אשה האשה,ÈÂ„¯˘.(‚)ראה על ודרש שאל

היא: טבלהÓ˙˜„˘˙.(„)מי כי נדה, מטומאת טהורה היתה
Â‚Â'.(Â)עצמה: ÈÏ‡ ÁÏ˘:במלחמה היה עמו ‰ÓÁÏÓ‰.(Ê)כי ÌÂÏ˘ÏÂ:המלחמה אנשי ¯‚ÍÈÏ.(Á)לשלום ıÁ¯Âהוא

גט כותב היה דוד בית למלחמת היוצא שכל (ואף הרתה ממנו כי ויחשבו הדבר, להעלים היתה וכונתו המטה, לתשמיש כנוי
עליו): שומרת והיתה המלחמה, מן בבוא שוב לנושאה היה הדרך כי מכוער, הדבר היה מקום מכל לאשתו, Ó˘‡˙כריתות

.ÍÏÓ‰:אשתו על ויבוא לבו ייטב המלך:Á˙Ù.(Ë)למען עבדי כל עם הפתח, ·‡.(È)מול ‰˙‡ Í¯„Ó ‡Ï‰אתה כן ואם
ויגע: ·ÂÎÒ˙.(È‡)עיף ÌÈ·˘ÂÈ:המלחמה ‡„È�Â.במקום È„·ÚÂ:המלך עבדי שאר לומר: גופךÍÈÈÁ.רצה בחיי נשבע הריני

נפשך: ‰ÌÂÈ.(È·)וחיי Ì‚:אשתו עם וישכב ביין, לבו ייטיב אז לפניו, יאכל כאשר חשב שלחו:ÁÓÓÂ¯˙.כי אשר עד
(‚È).Â·Î˘Ó·:אדוניו עבדי עם וזהו אתמול, בה ששכב ÏÂÓ.(ÂË)במקום Ï‡:ובגבורה בחזקה בו שלוחמים המקום לפני

.ÂÈ¯Á‡Ó Ì˙·˘Âאחר שהרתה יחשבו למען זה, אחרי לישאנה היתה וכוונתו וימות, עמון מבני נכה ויהיה יעזרוהו, לבל
ובא:·˘ÂÓ¯.(ÊË)הנשואין: יוצא תת לבלי מסביב, העיר את שמרו ÏÈÁ.בעת È˘�‡:עמון מבני

oeiv zcevn
(‡).˙·Â˘˙Ï:השבה מצור:Â¯ÂˆÈÂ.מלשון מלשון
(„).˙˘„˜˙Ó:מטהרת לומר ארוחהÓ˘‡˙.(Á)רוצה מנת

וכן לד)וסעודה, מג פניו:(בראשית מאת משאות וישא :

(·È).‰Ê·:הזה כמו‰·Â.(ÂË)במקום ותנו, גהזמינו (רות

המטפחת:טו) הבי :(ÊË).¯ÈÚ‰ Ï‡:העיר את



קטו `i wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`eny`igiÎ`

àéàBnò åéãáò-úàå áàBé-úà ãåc çìLiå íéëàìnä úàö | úòì äðMä úáeLúì éäéå©§¦Á¦§©̧©¨¹̈§¥´¥´©§¨¦À©¦§©´¨¦¿¤¨Á§¤£¨¨¸¦¹
ñ:íìLeøéa áLBé ãåãå äaø-ìò eøöiå ïBnò éða-úà eúçLiå ìàøNé-ìk-úàåáí÷iå áøòä úòì | éäéå §¤¨¦§¨¥À©©§¦ÆÆ¤§¥´©½©¨ª−©©¨®§¨¦−¥¬¦¨¨«¦©§¦´§¥´¨¤À¤©¨̧¨

:ãàî äàøî úáBè äMàäå âbä ìòî úöçø äMà àøiå Cìnä-úéa âb-ìò Cläúiå BákLî ìòî ãåc̈¦¹¥©³¦§¨Æ©¦§©¥Æ©©´¥©¤½¤©©¬§¦¨²Ÿ¤−¤¥©´©¨®§¨´¦½̈©¬©§¤−§«Ÿ
â:ézçä äiøeà úLà íòéìà-úa òáL-úa úàæ-àBìä øîàiå äMàì Løãiå ãåc çìLiåããåc çìLiå ©¦§©´¨¦½©¦§−¨¦¨®©ÀŸ¤£ŸÆ©¤´©©¡¦½̈¥−¤¦¨¬©¦«¦©¦§©Á¨¦̧

:dúéa-ìà áLzå dúàîhî úLc÷úî àéäå dnò ákLiå åéìà àBázå äçwiå íéëàìîääMàä øäzå ©§¨¦¹©¦¨¤À¨©¨³¥¨Æ©¦§©´¦À̈§¦¬¦§©¤−¤¦ª§¨¨®©−̈¨¤¥¨«©©−©¨¦¨®
:éëðà äøä øîàzå ãåãì ãbzå çìLzååáàBé çìLiå ézçä äiøeà-úà éìà çìL áàBé-ìà ãåc çìLiå ©¦§©Æ©©¥´§¨¦½©−Ÿ¤¨¨¬¨«Ÿ¦©¦§©³¨¦Æ¤½̈§©´¥©½¤¦−̈©¦¦®©¦§©¬¨²

:ãåc-ìà äiøeà-úàæì ãåc ìàLiå åéìà äiøeà àáiåìå áàBé íBìLìå íòä íBìL:äîçìnä íBìL ¤¦−̈¤¨¦«©¨¬Ÿ¦−̈¥¨®©¦§©´¨¦À¦§³¨Æ§¦§´¨½̈§¦§−©¦§¨¨«
çéìâø õçøe Eúéáì ãø äiøeàì ãåc øîàiå:Cìnä úàNî åéøçà àözå Cìnä úéaî äiøeà àöiå E ©³Ÿ¤¨¦Æ§´¦½̈¥¬§¥§−§©´©§¤®©¥¥³¦¨Æ¦¥´©¤½¤©¥¥¬©£−̈©§©¬©¤«¤
è:Búéa-ìà ãøé àìå åéðãà éãáò-ìk úà Cìnä úéa çút äiøeà ákLiåéãøé-àì øîàì ãåãì eãbiå ©¦§©´¦À̈³¤©¥´©¤½¤¥−¨©§¥´£Ÿ¨®§¬Ÿ¨©−¤¥«©©¦³§¨¦Æ¥½ŸŸ¨©¬

:Eúéa-ìà zãøé-àì òecî àá äzà Cøcî àBìä äiøeà-ìà ãåc øîàiå Búéa-ìà äiøeààéøîàiå ¦−̈¤¥®©¸Ÿ¤¨¦¹¤¦À̈£³¦¤Æ¤Æ©¨´½̈©−©Ÿ¨©¬§¨¤¥¤©¸Ÿ¤
íéðç äãOä éðt-ìò éðãà éãáòå áàBé éðãàå úBkqa íéáLé äãeäéå ìàøNéå ïBøàä ãåc-ìà äiøeà¦¹̈¤¨¦ÀÂ̈¨§¦§¨¥̧¦¹̈§¦´©ªÀ©Ÿ¦̧¹̈§©§¥³£Ÿ¦̧©§¥³©¨¤ÆŸ¦½

ìå ìëàì éúéa-ìà àBáà éðàåìå úBzLiç ézLà-íò ákL:äfä øácä-úà äNòà-íà ELôð éçå E ©£¦º¨¯¤¥¦²¤¡¬Ÿ§¦§−§¦§©´¦¦§¦®©¤ÆÆ§¥´©§¤½¦¤¡¤−¤©¨¨¬©¤«
áé:úøçnîe àeää íBia íìLeøéá äiøeà áLiå jçlLà øçîe íBiä-íb äæa áL äiøeà-ìà ãåc øîàiå©¸Ÿ¤¨¦¹¤¦À̈¥¬¨¤²©©−¨¨´£©§¤®¨©¥̧¤¦¨¯¦¨©²¦©¬©−¦¨¢¨«
âéì áøòá àöiå eäøkLéå zLiå åéðôì ìëàiå ãåã Bì-àø÷iåBúéa-ìàå åéðãà éãáò-íò BákLîa ákL ©¦§¨´¨¦À©Ÿ̄©§¨¨²©¥−§§©§©§¥®©¥¥´¨¤À¤¦§©³§¦§¨Æ¦©§¥´£Ÿ½̈§¤¥−

:ãøé àìãé:äiøeà ãéa çìLiå áàBé-ìà øôñ ãåc ázëiå ø÷aá éäéååèeáä øîàì øôqa ázëiå ¬Ÿ¨¨«©§¦´©½Ÿ¤©¦§¬Ÿ¨¦²¥−¤¤¨®©¦§©−§©¬¦¨«©¦§¬Ÿ©¥−¤¥®Ÿ¨´
ñ:úîå äkðå åéøçàî ízáLå ä÷æçä äîçìnä éðt ìeî-ìà äiøeà-úàæèøéòä-ìà áàBé øBîLa éäéå ¤¦À̈¤Æ§¥³©¦§¨¨Æ©£¨½̈§©§¤¬¥©£−̈§¦¨¬¨¥«©§¦¾¦§¬−̈¤¨¦®

:íL ìéç-éLðà ék òãé øLà íB÷nä-ìà äiøeà-úà ïziåæéìôiå áàBé-úà eîçliå øéòä éLðà eàöiå ©¦¥Æ¤´¦½̈¤©¨Æ£¤´¨©½¦¬©§¥©−¦¨«©¥̧§¹©§¥³¨¦Æ©¦¨£´¤½̈©¦¬Ÿ
:ézçä äiøeà íb úîiå ãåã éãáòî íòä-ïîçé:äîçìnä éøác-ìk-úà ãåãì ãbiå áàBé çìLiå ¦¨−̈¥©§¥´¨¦®©¾̈¨©−¦¨¬©¦¦«©¦§©−¨®©©¥´§¨¦½¤¨¦§¥−©¦§¨¨«

i"yx

(‡).ÌÈÎ‡ÏÓ‰ ˙‡ˆ ˙ÚÏשדרך בשנה עת יש

והסוסים קמות, מלאה כשהארץ לצאת, החיילות

לאכול: בשדה תבואה ÓÂËÓ‡˙‰.(„)מוצאים
‡È¯Â‰.(Â)מנדתה: ˙‡ ÈÏ‡ ÁÏ˘מתכוין שהיה

מעוברת: היא שממנו סבור ויהא אשתו, עם שישכב

(Á).ÍÏÓ‰ ˙‡˘Ó:דמלכא סעודתא (תרגום:)

(ÂË).˙ÓÂ ‰Î�Â,למפרע מגורשת שתהא כדי

היוצא שכל איש, אשת על בא שלא ונמצא

ימות אם תנאי, על לאשתו גט כותב למלחמה,

א)במלחמה נו :(שבת

cec zcevn
(‡).‰�˘‰ ˙·Â˘˙Ïאל השמש תשובת בעת לומר: רוצה

בשנה המלכים צאת בעת בה שהיתה בעצמה ההיא הנקודה
שכתוב כמו עמון לבני ולעזור בישראל להלחם העברה,

‰‚‚.(·)למעלה: ÏÚÓ,בו הוא שהלך הגג מעל לומר: רוצה
למטה: רוחצת אשה האשה,ÈÂ„¯˘.(‚)ראה על ודרש שאל

היא: טבלהÓ˙˜„˘˙.(„)מי כי נדה, מטומאת טהורה היתה
Â‚Â'.(Â)עצמה: ÈÏ‡ ÁÏ˘:במלחמה היה עמו ‰ÓÁÏÓ‰.(Ê)כי ÌÂÏ˘ÏÂ:המלחמה אנשי ¯‚ÍÈÏ.(Á)לשלום ıÁ¯Âהוא

גט כותב היה דוד בית למלחמת היוצא שכל (ואף הרתה ממנו כי ויחשבו הדבר, להעלים היתה וכונתו המטה, לתשמיש כנוי
עליו): שומרת והיתה המלחמה, מן בבוא שוב לנושאה היה הדרך כי מכוער, הדבר היה מקום מכל לאשתו, Ó˘‡˙כריתות

.ÍÏÓ‰:אשתו על ויבוא לבו ייטב המלך:Á˙Ù.(Ë)למען עבדי כל עם הפתח, ·‡.(È)מול ‰˙‡ Í¯„Ó ‡Ï‰אתה כן ואם
ויגע: ·ÂÎÒ˙.(È‡)עיף ÌÈ·˘ÂÈ:המלחמה ‡„È�Â.במקום È„·ÚÂ:המלך עבדי שאר לומר: גופךÍÈÈÁ.רצה בחיי נשבע הריני

נפשך: ‰ÌÂÈ.(È·)וחיי Ì‚:אשתו עם וישכב ביין, לבו ייטיב אז לפניו, יאכל כאשר חשב שלחו:ÁÓÓÂ¯˙.כי אשר עד
(‚È).Â·Î˘Ó·:אדוניו עבדי עם וזהו אתמול, בה ששכב ÏÂÓ.(ÂË)במקום Ï‡:ובגבורה בחזקה בו שלוחמים המקום לפני

.ÂÈ¯Á‡Ó Ì˙·˘Âאחר שהרתה יחשבו למען זה, אחרי לישאנה היתה וכוונתו וימות, עמון מבני נכה ויהיה יעזרוהו, לבל
ובא:·˘ÂÓ¯.(ÊË)הנשואין: יוצא תת לבלי מסביב, העיר את שמרו ÏÈÁ.בעת È˘�‡:עמון מבני

oeiv zcevn
(‡).˙·Â˘˙Ï:השבה מצור:Â¯ÂˆÈÂ.מלשון מלשון
(„).˙˘„˜˙Ó:מטהרת לומר ארוחהÓ˘‡˙.(Á)רוצה מנת

וכן לד)וסעודה, מג פניו:(בראשית מאת משאות וישא :

(·È).‰Ê·:הזה כמו‰·Â.(ÂË)במקום ותנו, גהזמינו (רות

המטפחת:טו) הבי :(ÊË).¯ÈÚ‰ Ï‡:העיר את



l`קטז wxt mildz - miaezk

mildz`ldkÎeh

åèéìò | éðàå:äzà éäìà ézøîà ýåýé ézçèá Eæè:éôãøîe éáéBà-ãiî éðìévä éúzò Eãéaæéäøéàä ©«£¦³¨¤´¨©´§¦§Ÿ̈®¹̈©À§¦¡Ÿ©¬¨«¨§¨«§¬¦Ÿ¨®©¦»¥³¦¦©«¹§©À¥«Ÿ§¨«¨¦´¨
éðô:Ecñçá éðòéLBä Ecáò-ìò Eçééúàø÷ ék äLBáà-ìà ýåýéì eîcé íéòLø eLáé E:ìBàL −¨¤©©§¤®−¦¥´¦§©§¤«§Ÿ̈À©−¥¨¦´§¨¦®¥¬Ÿ§¹¨¦À¦§¬¦§«
èé:æeáå äåàâa ÷úò ÷écö-ìò úBøácä ø÷L éúôN äðîìàzëéàøéì zðôö-øLà Eáeè-áø äîE ¥«¨©À§¨¦§¥Å¨¬¤©«Ÿ§−©©¦¬¹̈À̈§©«£¨¬¨«¨³©«§»£¤¨©¶§¨¦«¥Å¤¬

:íãà éða ãâð Ca íéñçì zìòtàëéðt øúña | íøézñzì áéøî äkña íðtöz Léà éñëøî E:úBðL −¨©§¨©«Ÿ¦´¨®¤¹À¤§¥´¨¨«©§¦¥³§¥¬¤¨¤»¥«ª§¥Å¦¬¦§§¥¬§ªÀ̈¥¦¬§Ÿ«
áë:øBöî øéòa éì Bcñç àéìôä ék ýåýé Ceøaâëéðéò ãâpî ézæøâð éæôçá ézøîà | éðàåzòîL ïëà E ¨¬§Ÿ̈®¦¬¦§¦ »©§¬¦¹À§¦´¨«©«£¦³»̈©³§¦§¨§¦À¦§©§¦»¦¤¶¤¥Å¤¬¨¥À−¨©§¨

éìà éòeLa éðeðçz ìB÷:EãëäNò øúé-ìò ílLîe ýåýé øöð íéðeîà åéãéñç-ìk ýåýé-úà eáäà ¬©« ¹£©À§©§¦¬¥¤«¤«¡¬¤§Ÿ̈À¨£¦Å¨¬−¡¦Ÿ¥´§Ÿ̈®§©¥¬©¤¹À¤Ÿ¥¬
:äåàâäë:ýåýéì íéìçéîä-ìk íëááì õîàéå e÷æç ©«£¨«−¦§§©«£¥´§©§¤®¨©¹§©«£¦À©«Ÿ̈«

i"yx

(ÊË).È˙Â˙Ú Í„È·:ובגזרותיך הם פיך על עלי העוברים Â‚Â'.(ÁÈ)עתים ‰˘Â·‡ Ï‡נאה אין שקראתיך אחרי

ÏÂ‡˘Ï.שאבוש: ÂÓ„È:למות ויאלמו Ú˙˜.(ËÈ)ישתתקו ˜È„ˆ ÏÚ ˙Â¯·Â„‰מבקש דוד עלי לשאול שאומרות

משםÚ˙˜.רעתך: ויעתק כמו שאינו דבר י"ב)סרה עתקו(בראשית כמו וקשה גדול דבר לשון אותו פתר ודונש ,

חיל גברו כ"א)וגם עתק(איוב הון ח'), עתיק(משלי ולמכסה כ"ג), Í·ÂË.(Î):(סא"א)(ישעיה ·¯ ‰Óלעולם ידעתי

בסתר שתסתירם עליהם מתפלל אני אותם מקיפים שהרשעים הזה בעולם מקום ומכל ליראיך טוב שכר יש הבא

‡È˘.(Î‡)פניך: ÈÒÎÂ¯Ó:להם להרע יחד המתקשרים רשעים ÂˆÓ¯.(Î·)מחבורי ¯ÈÚ·כשאמר בקעילה,

ובריח דלתים בעיר לבא נסגר עלי כ"ג)שאול א' ·ÈÊÙÁ.(Î‚):(שמואל È˙¯Ó‡ È�‡Âאל ובאתי מקעילה כשיצאתי

לתפשם: אנשי ואל אלי עוטרים ואנשיו ושאול השיגני, כי שאול מפני ללכת נחפז והייתי מעון ‡È˙¯Óמדבר
.È˙Ê¯‚� È·Ï·נגרשתי כמו חברו ומנחם דונש פי' כך גרזן נקרא גזירתו שם על העץ את הכורת גרזן לשון נכרתתי

בתורה דמיון לו ‰'.(Î„):(סא"א)ואין ¯ˆÂ� ÌÈ�ÂÓ‡:עליו וסומכים בישועתו המאמינים את ה' È˙¯.שומר ÏÚ
הקשת יתר על כחץ מכוונת במדה הוא(סא"א)מדה יתר ל"א קו, כנגד קו חבל כנגד חבל יתר, על לפתור יש או ,

כמו גאוה ט"ו)לשון גאוה(ישעיה לעושי בגאוה יתר על ומשלם פירוש עשה ıÓ‡ÈÂ(Î‰):(סא"א)יתרה Â˜ÊÁ
.ÌÎ··Ï:לו שהוחלתי להושיעני לי שעשה שראיתם כמו

cec zcevn
(ÂË).È�‡Â:מהם אירא ולא בה' אבטח אני ‡˙‰.אבל È‰Ï‡

מהם: È˙Â˙Ú.(ÊË)ותעזרני Í„È·בין עלי שעברו העיתות כל
פיך על בידך המה הלא לרעה העתים ובין לטובה העתים

‡È·ÈÂ.נעשו: „ÈÓ È�ÏÈˆ‰:בידך הכל הלא ‰‡È¯‰.(ÊÈ)כי
אדם בין הנהוג משל מדרך והוא מאירות פנים לי הראה

˜¯‡˙ÍÈ(ÁÈ)לרעהו: ÈÎ.שלא מהראוי בטחתי ובך והואיל
לשאול:ÂÓ„È.אבוש: לרדת שקר:˙‡ÓÏ�‰.(ËÈ)יכרתו שפתי שתאלמנה ¯·.(Î)מהראוי ‰Óצפנת אשר הטוב רב מאד מה

בו: חסו אדם כל אשר ר"ל אדם בני נגד בך להחוסים פעלת טובה הרבה ואף בעוה"ב ליראיך הסתרתם˙Ì¯È˙Ò.(Î‡)לתת כי
רשע: איש כל מגבהות נסתרים להיות מפניך הבאה מהלשונות:È¯Ó·.בסתר הבא ‰ÈÏÙ‡.(Î·)מהמריבה ÈÎלי גם אשר

מבצר: בעיר הייתי כאלו אותי לחזק נפלא חסד נחפז·ÈÊÙÁ.(Î‚)עשה דוד ויהי כמ"ש שאול מפני לברוח נחפז כשהייתי
כ"ג) שאול:(ש"א ביד להמסר מאוד קרוב היה כי עיניך מנגד נכרתי אמרתי ˘ÚÓ˙.אז ÔÎ‡:מידו אז גם נוצלתי ‡‰·Â.(Î„)כי

אמונים: אנשי שומר הוא כי ה' את אהבו È˙¯.לזה ÏÚ:הגאוה עושי של הגאות יתרון חזקוÂ˜ÊÁ.(Î‰)על לה' המקוים כל
תקוה: יש כי תראו הלא כי בטוחים ותהיו לבבכם ואמצו

oeiv zcevn
(ÁÈ).ÂÓ„Èבעונהיכ תדמו אל כמו נא)רתו :(ירמיה

(ËÈ).‰�ÓÏ‡˙:אלם עתקÚ˙˜.מל' ידברו כמו וקשה חזק
ל"ד) וכןÈÒÎÂ¯Ó.(Î‡)ובזיון:ÊÂ·Â.:(לקמן גבהות ענין

לבקעה מ')והרכסים ובהלה:·ÈÊÙÁ.(Î‚):(ישעיה חפזון מל'
.È˙Ê¯‚�:בגרזן הנכרת כדבר נכרתי ור"ל גרזן מל'

xe` ldi
דחגיגהמהכ פ"ב ירושלמי ב' דל"א דסוטה פ"ה טובך. רב

ד': ג' מד"ר ב'. ק"ע ב' קמ"ח ב' קי"ד ד' ב' עמה"מ
ליראיךסוטה(א) צפנת אשר כו'. תלמידי תרי הנהו כשם ס"פ

במהרש"א: וע"ש מיראה ומר עד כו'.
ר'במד"ר(ב) בשם פינחס ר' א' די"ד י"א ס"פ בראשית פ'

מלאכתו מכל שבת בו כי אומר דאת אע"ג אמר הושעיה
(וע"ש הרשעים ממלאכת לא שבת ולא שבת. עולמו ממלאכת
אלו ועם אלו עם פועל אלא בשבת) נח הגיהנם דמ"מ במ"כ

רב מה שנאמר מלאכה קרויה צדיקים של ששכרן ומנין כו'
שבמזמור הפסוק לפרש נ"ל ובזה בך. לחוסים פעלת כו' טובך
ארנן. ידיך במעשה בפעליך ה' שמחתני כי השבת. ליום שיר
של שכר אבל עולמו. ממלאכת שבת שבשבת אע"פ ור"ל
בך. לחוסים פעלת פעולה הנק' והוא בשבת נמשך צדיקים
ארנן ידיך במעשה ענין ג"כ והיינו בפעלך. ה' שמחתני כי וזהו
הצדיקים דמעשה סע"א ה' דף דכתובות פ"ק בגמ' דמבואר

בנ"י: את תצוה ואתה בד"ה בתו"א וע' ידיך מעשה נק'
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ּבּפה,1) וגֹומרת מעים ּבבני מתחילה זֹו ׁשּמחלה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּסּבה
האכילה.2) את3)ּבמערכת המטּמאים אסּורים, מאכלים ְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָ

האֹוכל ענׁש4)נפׁש עליהם אין הרי ּדעּתָך?! על היעלה ְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
נבלה ּבהם ׁשּנגעה טמאים", "ּדברים לבאר אין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָמות!
הרי מיתה"?! ענׁשם "וכי ּבאר: רׁש"י ּכי ּבזה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָוכּיֹוצא
ּבאכילה, אסּור אינֹו טמא ׁשּמאכל ּבעֹוד אסּורים, ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהם
לכל ּכֹוללנית ּכלׁשֹון מׁשּמׁשת ּכאן ה"ּטמאה" ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָֻאּלא
ּבגלל הרי וׁשאלּו: החכמים ּתמהּו ּכְך על אכילה. ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָאּסּורי
ּככל אּלא מות! ענׁש מּגיע לא ּכׁשרים לא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹמאכלים
ּובנֹוסף מלקֹות, ארּבעים עליהם ׁשּמּגיע הּתֹורה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאּסּורי
טמטּום ּבצּורת נֹוסף ענׁש מביאים אסּורים מאכלים ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָֹלכְך
אּלה ּבכל רּוחנּיים, לדברים רגׁשֹות לקהּות הּמביא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּלב,
ממיתה מחלה היא ׁשהאסּכרה ּבעֹוד מות, ענׁש ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאין
אלעזר רּבי ׁשל ּדעּתֹו את החכמים ּבארּו ּכן על ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוסֹופנית!

ואמרּו יֹוסי מות,5)ּברּבי ענׁש ּבּה ׁשּיׁש לאכילה ּכּונתֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
טבל6ּכגֹון ּומעׂשרֹות,7)ּפרֹות ּתרּומֹות הפרׁשת ידי על ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָ

ּבארץ הּגדל החקלאי היבּול את "מתּקנים" ּבהם ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאׁשר
מיתה חּיב ׁשהאֹוכלֹו טבל, מּדין אֹותֹו מֹוציאים ְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָיׂשראל,
לכל הראּוי מאכל ׁשל למּצב אֹותֹו ּומביאים ׁשמים, ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּבידי

ולקרא)8אדם. ּבּתֹורה להגֹות הּוא הּפה ׁשל הּיעּוד ּכי ְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ
הּזה הּתֹורה ספר ימּוׁש "לא ׁשּנאמר: "étîEּבּה, ֱֵֶֶֶֶַַַָָָֹ¦¦

צט/ב) סנהדרין א/ח. על(יהושע נֹוסף! יעּוד לּפה אין .ִֵֶַַָ
הייתי "אּלּו ואמר: ּבעצמֹו יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי קבע ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָּכן
הייתי מּתן־ּתֹורה, ּבׁשעת הר־סיני למרּגלֹות ְְְְְִִִִִַַַַַַָָָנמצא
לצרכים לבזּבז ׁשּלא ּכדי ּפּיֹות, ׁשני מהּקּב"ה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹמבּקׁש

לּתֹורה ׁשּנֹועד הּפה את ברכותּגׁשמּיים ירושל' (תל' ְִִֶֶֶַַַַָ
סּבת9).ח/א) אם יֹוחאי: ּבר ׁשמעֹון לרּבי ְְֲִִִִִַַַַַָהחכמים

ּתֹורה, ּבּטּול ּבגלל היא ּפטּורֹות10)האסּכרה ׁשהן ְְְִִִֵֶַַָָָָ

יׁש אמנם ּתֹורה. ּבּטּול עֹון עליהן ואין ּתֹורה, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָמּתלמּוד
ּבחּיי לנהג ּכיצד לדעת ּכדי הלכֹות, ללמד חּיּוב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹעליהן
לּמּוד ׁשל ּדין מעצם ללמד חּיּוב עליהן אין אְך ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַֹהּיֹום־יֹום,
חּיבֹות אינן ההלכֹות, את יֹודעֹות ּכבר הן אם לכן ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָּתֹורה.
לּמּוד ּבמצות נחׁשב אינֹו לּמּודן ּכי ויּתכן יֹותר, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹללמד
להּכׁשל ׁשּלא ּכדי החּיים, חּקי ּכלּמּוד אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהּתֹורה,
אם ּובין ּתֹורה, ללמד לנׁשים מּתר אם ּבין ְְֲִִִִֵֵֵַָָָֹֻּבעברֹות.
להגֹות החּיּוב עליהן מּטל לא אפן ּבכל להן, ְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻאסּור
והּנה ּתֹורה! ּבּטּול על ּתענׁשנה ׁשהן ּכְך ּכדי עד ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבּתֹורה,
נפּגעֹות מהן חלק ּגם כן ּפי על ׁשאף אנּו ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָרֹואים

להם) אמר "אסּכרהּבאסּכרה! לחכמים: ׁשמעֹון רּבי ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָ
ּבגלל זֹו ּבמחלה לֹוקֹות נׁשים ּתֹורה"! ּבּטּול ּבגלל ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָנגרמת

ּבר11) ׁשמעֹון לרּבי החכמים לֹו אמרּו ּתֹורה. ְְְְֲִִִִַַַַָָָמּתלמּוד
מצּוים13)ּגֹוים12)יֹוחאי: אינם הם ׁשהרי צֹודק, ׁשאינָך ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָֻ

ּתֹורה ללמד להם אסּור ואף ּתֹורה, (סנהדריןּבתלמּוד ְְְְִֶַַָָָָֹ
להם") ולא מורשה "לנו ּביןנט/א: ּגם כן ּפי על ואף ,ְִֵֵַַַ

רּבי להם אמר ּבאסּכרה! חֹולים אנּו מֹוצאים ְְְִִִִֶַַַַָָָָָהּגֹוים
ּבּטּול מּלבד לאסּכרה אחרת סּבה אין יֹוחאי: ּבר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשמעֹון
ּבגלל אּלא אחרת, מּסּבה נענׁשים לא הּגֹוים ְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּתֹורה!

ּבר14) ׁשמעֹון לרּבי החכמים אמרּו ּתֹורה.) ְְְְֲִִִִַַַַָָָמּתלמּוד
ּתֹורה15)יֹוחאי: לּמּוד ּבני ׁשאינם הם16)יהּודים, ׁשאף ְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

אין יֹוחאי: ּבר ׁשמעֹון רּבי להם אמר ּבאסּכרה, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָמתים
ׁשאלה ּכל על ּתֹורה! ּבּטּול מּלבד לאסּכרה אחרת ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָסּבה
ּדעּו זהה, אפי הּנֹוׂשאת ּתׁשּובה לכם אענה זה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹמּסּוג
העקיפים. המבּטלים את ּגם ּתֹופסת זֹו מחלה ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָלכם

ּבגלל. זֹו ּבמחלה נתּפסים לּׁשמׁש17)הּילדים להֹוליכם ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָ
לא ּבּטּולים ּוׁשאר ּובאגֹוזים, ּבסּכריֹות ּולפּיסם ְְְְְְֱִִִֵֶַַָָָֹֻולּצל,

יֹוחאי: ּבר ׁשמעֹון לרּבי החכמים אמרּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָהכרחּיים.
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ּבּפה,1) וגֹומרת מעים ּבבני מתחילה זֹו ׁשּמחלה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּסּבה
האכילה.2) את3)ּבמערכת המטּמאים אסּורים, מאכלים ְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָ

האֹוכל ענׁש4)נפׁש עליהם אין הרי ּדעּתָך?! על היעלה ְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
נבלה ּבהם ׁשּנגעה טמאים", "ּדברים לבאר אין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָמות!
הרי מיתה"?! ענׁשם "וכי ּבאר: רׁש"י ּכי ּבזה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָוכּיֹוצא
ּבאכילה, אסּור אינֹו טמא ׁשּמאכל ּבעֹוד אסּורים, ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהם
לכל ּכֹוללנית ּכלׁשֹון מׁשּמׁשת ּכאן ה"ּטמאה" ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָֻאּלא
ּבגלל הרי וׁשאלּו: החכמים ּתמהּו ּכְך על אכילה. ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָאּסּורי
ּככל אּלא מות! ענׁש מּגיע לא ּכׁשרים לא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹמאכלים
ּובנֹוסף מלקֹות, ארּבעים עליהם ׁשּמּגיע הּתֹורה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאּסּורי
טמטּום ּבצּורת נֹוסף ענׁש מביאים אסּורים מאכלים ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָֹלכְך
אּלה ּבכל רּוחנּיים, לדברים רגׁשֹות לקהּות הּמביא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּלב,
ממיתה מחלה היא ׁשהאסּכרה ּבעֹוד מות, ענׁש ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאין
אלעזר רּבי ׁשל ּדעּתֹו את החכמים ּבארּו ּכן על ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוסֹופנית!

ואמרּו יֹוסי מות,5)ּברּבי ענׁש ּבּה ׁשּיׁש לאכילה ּכּונתֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
טבל6ּכגֹון ּומעׂשרֹות,7)ּפרֹות ּתרּומֹות הפרׁשת ידי על ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָ

ּבארץ הּגדל החקלאי היבּול את "מתּקנים" ּבהם ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאׁשר
מיתה חּיב ׁשהאֹוכלֹו טבל, מּדין אֹותֹו מֹוציאים ְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָיׂשראל,
לכל הראּוי מאכל ׁשל למּצב אֹותֹו ּומביאים ׁשמים, ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּבידי

ולקרא)8אדם. ּבּתֹורה להגֹות הּוא הּפה ׁשל הּיעּוד ּכי ְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ
הּזה הּתֹורה ספר ימּוׁש "לא ׁשּנאמר: "étîEּבּה, ֱֵֶֶֶֶַַַָָָֹ¦¦

צט/ב) סנהדרין א/ח. על(יהושע נֹוסף! יעּוד לּפה אין .ִֵֶַַָ
הייתי "אּלּו ואמר: ּבעצמֹו יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי קבע ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָּכן
הייתי מּתן־ּתֹורה, ּבׁשעת הר־סיני למרּגלֹות ְְְְְִִִִִַַַַַַָָָנמצא
לצרכים לבזּבז ׁשּלא ּכדי ּפּיֹות, ׁשני מהּקּב"ה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹמבּקׁש

לּתֹורה ׁשּנֹועד הּפה את ברכותּגׁשמּיים ירושל' (תל' ְִִֶֶֶַַַַָ
סּבת9).ח/א) אם יֹוחאי: ּבר ׁשמעֹון לרּבי ְְֲִִִִִַַַַַָהחכמים

ּתֹורה, ּבּטּול ּבגלל היא ּפטּורֹות10)האסּכרה ׁשהן ְְְִִִֵֶַַָָָָ

יׁש אמנם ּתֹורה. ּבּטּול עֹון עליהן ואין ּתֹורה, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָמּתלמּוד
ּבחּיי לנהג ּכיצד לדעת ּכדי הלכֹות, ללמד חּיּוב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹעליהן
לּמּוד ׁשל ּדין מעצם ללמד חּיּוב עליהן אין אְך ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַֹהּיֹום־יֹום,
חּיבֹות אינן ההלכֹות, את יֹודעֹות ּכבר הן אם לכן ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָּתֹורה.
לּמּוד ּבמצות נחׁשב אינֹו לּמּודן ּכי ויּתכן יֹותר, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹללמד
להּכׁשל ׁשּלא ּכדי החּיים, חּקי ּכלּמּוד אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהּתֹורה,
אם ּובין ּתֹורה, ללמד לנׁשים מּתר אם ּבין ְְֲִִִִֵֵֵַָָָֹֻּבעברֹות.
להגֹות החּיּוב עליהן מּטל לא אפן ּבכל להן, ְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻאסּור
והּנה ּתֹורה! ּבּטּול על ּתענׁשנה ׁשהן ּכְך ּכדי עד ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבּתֹורה,
נפּגעֹות מהן חלק ּגם כן ּפי על ׁשאף אנּו ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָרֹואים

להם) אמר "אסּכרהּבאסּכרה! לחכמים: ׁשמעֹון רּבי ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָ
ּבגלל זֹו ּבמחלה לֹוקֹות נׁשים ּתֹורה"! ּבּטּול ּבגלל ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָנגרמת

ּבר11) ׁשמעֹון לרּבי החכמים לֹו אמרּו ּתֹורה. ְְְְֲִִִִַַַַָָָמּתלמּוד
מצּוים13)ּגֹוים12)יֹוחאי: אינם הם ׁשהרי צֹודק, ׁשאינָך ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָֻ

ּתֹורה ללמד להם אסּור ואף ּתֹורה, (סנהדריןּבתלמּוד ְְְְִֶַַָָָָֹ
להם") ולא מורשה "לנו ּביןנט/א: ּגם כן ּפי על ואף ,ְִֵֵַַַ

רּבי להם אמר ּבאסּכרה! חֹולים אנּו מֹוצאים ְְְִִִִֶַַַַָָָָָהּגֹוים
ּבּטּול מּלבד לאסּכרה אחרת סּבה אין יֹוחאי: ּבר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשמעֹון
ּבגלל אּלא אחרת, מּסּבה נענׁשים לא הּגֹוים ְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּתֹורה!

ּבר14) ׁשמעֹון לרּבי החכמים אמרּו ּתֹורה.) ְְְְֲִִִִַַַַָָָמּתלמּוד
ּתֹורה15)יֹוחאי: לּמּוד ּבני ׁשאינם הם16)יהּודים, ׁשאף ְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

אין יֹוחאי: ּבר ׁשמעֹון רּבי להם אמר ּבאסּכרה, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָמתים
ׁשאלה ּכל על ּתֹורה! ּבּטּול מּלבד לאסּכרה אחרת ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָסּבה
ּדעּו זהה, אפי הּנֹוׂשאת ּתׁשּובה לכם אענה זה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹמּסּוג
העקיפים. המבּטלים את ּגם ּתֹופסת זֹו מחלה ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָלכם

ּבגלל. זֹו ּבמחלה נתּפסים לּׁשמׁש17)הּילדים להֹוליכם ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָ
לא ּבּטּולים ּוׁשאר ּובאגֹוזים, ּבסּכריֹות ּולפּיסם ְְְְְְֱִִִֵֶַַָָָֹֻולּצל,

יֹוחאי: ּבר ׁשמעֹון לרּבי החכמים אמרּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָהכרחּיים.
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.legl dn lr dl oi` mewn lkn ,legl dyecwd
:`xnbd zl`eyepizpyn ly `yixd z` epcnrdy `ped ax itl

mialkl jilyne jzgn `weecy wiicl ozip ,mialkl jilyne jzgna
,yecw epi`ìáàm`,çépîe Czçî`viy drya eixa` lk miniiwy £¨§©¥©¦©

,eaexéàîdn -y i`ce ixd ,epic,øáwé,ezligzn `ed yecw ixdy ©¦¨¥
,le`yl yi ok m`eàðúãàa dpynd ly `pzd dpeyy cr -éñàô ©§¨¨¥¨

y ote`a `ede ,`yixdn oic weligBaeø àöéixd jkly ,zg` zaa ¨¨
y oicd okle ,yecw `ed,äøBëaä ïî äøèôðå ,øáwé`pzl el did ¦¨¥§¦§§¨¦©§¨
déãéãa éðúéìå âBìôéìjke ,envr jzgn oica ,oic welig zepyl - ¦§§¦§¥§¦¥

,xnel el didíéøeîà íéøác äna,dxeaw oerh epi`e yecw epi`y ©¤§¨¦£¦
wxéìLîe Czçîa,çépîe Czçî ìáà ,øáà øáà Cjzgy dn s` ¦§©¥©§¦¥¤¥¤£¨§©¥©¦©

,øáwédn lk df llkae ,rxtnl `ed yecw eaex `viy dryny ¦¨¥
.jzgy

:`xnbd zayiinøîà÷ énð éëäs`y ,`pzd zpeek mb `id jk ok` ± ¨¦©¦¨¨©
,`tiqd zyxtzn jky ,xawiy epic ,gipne jzgnaíéøác äna©¤§¨¦

éìLîe Czçîa íéøeîàäNòð ,çépîe Czçî ìáà ,Cepicéîk £¦¦§©¥©§¦£¨§©¥©¦©©£¤§¦
Baeø àöiL,zg` zaaøáwéå. ¤¨¨§¦¨¥

iabl aexd xg` jynp herind m` ,xa` aex ipica `xnbd zwtzqn
:xaerd oic,àáø éòam`d ,xa` ly eherin wx `vi xy`keëìä ¨¥¨¨¨§

,áBøä øçà ïéøáéàajynp ,mgxd mipta oiicr xa` ly eaexy oeike §¥¨¦©©¨
,`vi `ly inke aexd xg` herindøçà ïéøáéàa eëìä àì BàŸ¨§§¥¨¦©©

.áBøä̈
:`xnbd zxxanáBø àöiL ïBâk àîéìéà ,éîc éëéäwx ,xaerd ly ¥¦¨¥¦¥¨§¤¨¨

asexivèeòéîdøáàixa` x`yl `viy xa`d herin milydy , §¦¥¤
aexy `vnp df xa` herin sexivay jk ,mgxl uegn e`viy xaerd

,uega xaerd aex oi` ,herind ilae ,uega xaerddéì àéòaéî à÷å§¨¦©§¨¥
,`ax wtzqde -éàøác èeòéî éàä,`veid xa` herin eze` ±øúa ©¦¦§¨¨©

déì ïðécL øáàc áBømipta `vnpy xa`d ly eaex xg` m`d - §¥¤©¦¨¥
epi`e ,uega xaer aex oi`y `vnpe ,`vi `l eli`k aygpe ,xxbp `ed

,mialkl `viy dn jilydl xzen `di okle ,yecwBà,xn`p
`viy xa`d herinydéì ïðécL øaeòc àaeø øúaaex xg` - ¨©¨§¨©¦¨¥

xaer aex `vnpe ,miptay xa`d aex xg` `le ,xxbi uegay xaerd
.dxekaa yecwe ,clepk epice ,uega

ixdy ,df ote`a wtzqd `l `ax i`ce :`xnbd dgecàìc àèéLt§¦¨§Ÿ

øaeòc àaeø ïðé÷áLxaerd ly eaex z` miafer `ly xacd heyt - ©§¦¨¨§¨
,eixg` jlp `ly uegayøúa ïðéìæàåxg` miklede -áBødøáà §©§¦¨¨©¥¤

milyne xaerd aex xg` xxbp xa`d heriny i`ce `l` ,miptay
.'clep' aeyge ,uega eaex zeidl xaerd iwlg x`yl

:`xnbd zx`anàlà,df ote`a `ed `ax ly ewitqàöiL ïBâk ¤¨§¤¨¨
Béöçxaerd lyaici lr uegay xaerd ly eivg mlyedy ote`áBø ¤§§
øáàmry jk ,mgxa x`yp xa` eze` ly eherin j` ,uega `viy ¥¤

,uega xaerd ly eivg xaerd ixa` x`ye xa`d aexàéòaéî à÷å§¨¦©§¨
déì,`ax wtzqde -éàeâác èeòéî àeää,miptay herin eze` - ¥©¦¦§©¨

øúa déécLéîì eäîxg` xxbiy -áBødøáàivgl sxhvie uegay ©§¦§§¥¨©¥¤
ycwzie mgxl uegn `vi xaerd aexy aygp didi jkae ,xaerd
uegay xa`d aexl miptay xa`d herin sxhvn oi`y e` ,dxekaa
ly eaex `vi lretay jixvy meyn ,uega xaerd aexy aygiy
xht' my eilr `diy ick ,mgxd z` eaex [gzti] xehtie ,xaerd

.dxekaa yecw epi` eivg wx `viy oeike ,'mgx
:wtqd z` heytl epizpynn di`x d`ian `xnbd,òîL àzepipy ¨§©

,dpynd ly `tiqa.øáwé äæ éøä ,Baeø àöé:`xnbd zxxanéàî ¨¨£¥¤¦¨¥©
Baeø,eaex `viy dpynd zpeek dn -,Lnî Baeø àîéìéàaex `viy ¦¥¨©¨

,eaex z`ivia celi aygpy dpynd dycig z`fe ,zg` zaa xaerd
m`d ike ,`ed heyt oic `ld ,dfa yi yecig dn ,dywàzLä ãò©©§¨

ïðéòîLà àìoicd z`,Bleëk Baeøc,q"ya xxazp xak df oic ixde Ÿ©§§¦¨§§
milge ,dcil aygp ,xaerd aex z`iviay df xac rinydl jxev oi`e

.'celi' oica mielzd mipicd lk eilr,åàì àlà,dpynd zpeek i`ce ¤¨¨
àöiL ïBâkwxBéöç`ed df ivge ,xaerd lyasexiváBødøáà §¤¨¨¤§§¥¤

miptay xa`d herin sxhvne ,uega xaer ivgl milynd uegay
epipy jk lre ,eaexa xaerd `vik aygdl ,uegay xa`d aexl
,aexd xg` mixa`a mikledy ok m` gken ,xawie yecw xaerdy
eaiygdl uegay eaex xg` miptay xa`d herin xxbpy mixne`e

.celik
:`xnbd dgec,àìxxbp `le ,aexd xg` mixa`a mikled oi` zn`a Ÿ

oica dpynd zpeek oi`e ,celik eaiygdl eaex xg` xa` ly eherin
dne ,ynn eaex `vil `l` ,xa` aexa eivg `viy ,df ote`l ,eaex
ote`a zxacn dpyndy ayiil yi ,yecig ea oi` df oicy zl`yy

,dfBaeø àöiL ïBâkxaerd lyasexiv,øáà èeòéîxa` heriny §¤¨¨§¦¥¤
aex `diy milydl e`viy xaerd ixa` x`y mr cgi sxhvn `viy

,mipta x`yp df xa` ly eaex la` ,uega xaerdïì òîLî à÷å- §¨©§©¨
,eaex `viy aygpy df xac mvr eprinydl dpynd d`aeàìc§Ÿ

øáà øúa ïðéìæàå äîäác øaeòc Baeø ïðé÷áLmixne` ep` oi`y - ©§¦¨§¨¦§¥¨§©§¦¨¨©¥¤
herin z` xexbpe ,xa`d aex xg` jlpe ,`veid xaerd aex z` gipp
,eaex clep `l oiicry ok m` `vnpe ,miptay eaex xg` `veid xa`d
`veid xa`d herine ,`veid xaerd aexa ep` miwifgn ok` `l`

k meyne ,enr `viy oeik ,xaerd aex xg` jynpdxekaa yecw j
.wtqd z` heytl ,dpyndn di`x oi`y `vnp .dxeaw oerhe

:xeka zcila dvivg ipica zewitq ly mipey mipte` d`ian `xnbd
Bëøk ,àáø éòaezcil mcew xaerláéñalcbd wc dhrn oink] ¨¥¨¨§¨§¦

,mgxd oial epia aiqd uvg ez`ivi zryae [lwcd aiaq,eäîm`d ©
,dxekaa ycwzp `l ,ezcil zrya mgxd ilzeka rbp `ly oeik
e` ,cled lr 'mgx xht' my zpzepy ,zycwnd `id mgxa dribpdy

.eiabl lhae `ed cled jxevly meyn uveg aiqd oi`y
ekxk m` :`ax wtzqd cerBúélèa,eäîdvivg `id zilhd m`d §©¦©

.yecwe zvveg dpi`y e` ,xekaa yecw epi`e
mpi`y meyn ,mivvegy zilhe aiqa xn`z m` s` :cer `ax wtzqn

ekxk ,uveg epin epi`ya oine ,xaerd oin,BúéìLaoirn `edy §¦§¨
,mlerd xie`l `viy mcew ,en` irna xaerd lcb eay dhrn.eäî©

ekxk :oexg`d ewitq lr `xnbd ddnzBúéìLayi ike ,xaerd ly §¦§¨
ixde ,xaca wtqàeä déçøBàen` irna ixdy ,jxcd `id jk ± §¥

nrte ezily jeza `ed `vnpdpi`y i`cae ,ezily enr z`vei mi
:`xnbd zx`an .df dxwna dvivgàlàz` jxkyk `ed `ax wtq ¤¨
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המשך בעמוד קמו

oifge` mipy` cenr r sc ± oey`x wxtzereay

äáø øîà÷ àäá àäá øîúà éàå,`ed `lew Ð rxtnl zxn` i`c ,`adle o`kn Ð

.yicw `lcçéðîå êúçîzekizgd ixde ,aexd `viy ab lr s`e .aexd `viy cr Ð

z`ivi inwne ,yecw `ed `adle o`kn `nlya zxn` i` .mialkl ekilyn Ð epiptl

i` `l` .ediilr dyecw dlg `l ikd inwn ekzgi`c jpd Ð icin yicw `l aex

`aexc oeik `d ,yecw `ed rxtnlc zxn`

aexd z`ivia `zln i`lbi` Ð onw

!edl yecw `xwirncêéìùîå êúçî àìÐ

xnb zrya legiz i`n` ,edpzilc oeikc

aexd z`ivi?`cy ik `dc ,`kil `xeqi`e

exkne yily `via la` .ded oileg Ð `nw

Ð epiptl oleke ,xg` yily `vie xfge ,iebl

rxtnl `liige ,`zln i`lb` :xninl `ki`

.dxikn dlhaneåáåø àöé éðúãàÐ

.zg` zaa :rnyncåáåø àöéù éîë äùòð
.zg` zaa Ðíéøáàá åëìäyxtnck Ð

xaerd aex .xa` herina eaex `viy :lif`e

milyd mixa`d on cg` herine ,`vi

ekld :dil `irain `we .aexd z`ivil

`viy xa` herin icypc ,aexd xg` mixa`a

i`d wtp `lc o`nk iede ,miptay eaex xza

Ð dvx m`e ,xaer aex z`ivi `kile ,herin

men lihn meyne .mialkl jilyne jzgn

xekaa men lihdl xzenc ,`kil miycwa

,ey`x z`ivi oebk ,mlerd xie`l `viy mcew

.eizelbxn jxc eaex z`ivi e`åëìä àì åà
opiway `lc .xaer aex xza dil opicye Ð

.xa` aex xza lifipe xaer aexàöéù àìà
åéöçeze` milyn xa` aexe ,xaer ly Ð

`aex xza i`eebc `herinl `picy i`e .ivgd

.clec `aex dil wtp Ðùîî åáåø àîéð éà
ab lr s`c .jgxk lr ixiin `w zg` zaae Ð

Ð 'ek dyrp gipne jzgn :lirl opipyc

oizipzne ,diwgec ab` ipy `nlra `iepiy

.`niiw dizernynaàöéù ïåâë åàì àìà
øáà áåøá åéöçopicyc ,eaex dil ixwe Ð

dil dede ,xa` aex xza i`eebc xa` herin

.xaer aexàì`le ,ekld `l mlerl Ð

Ð oizipzne .`aex xza xa` herin opicy

i`nl :jl `iywce .ynn eaex `via

jixhvi`?on cg` herin didy oebk

jixhvi`e .xaerd aexl milyn mixa`d

icy :opixn` `le ,`aex iedc opirny`l

`kile ,miptay aex xg` uegay xa` herin

li`ed ,xaerd aex xza diicy `l` .dcil

.witp dicdaeáéñá åëøëjxkpe lcby Ð

.miptb ly `"liixn* oirk lwcd aiaqåäî
rbp `lc oeik :opixn`e ,dvivg `dzy Ð

,ycwnc `ed mgx `dc ,yicw `l Ð mgxa

zni` ira onwle .`pngx `lz dicicac

oinc ,dvivg ied aiq xnel ivnz m`e .ekxk

.`ed epina `lyàéìùdvivg ied in Ð

`l e`äëøë ?,ez`ivede dicia dy` Ð

:opixn` in .mgxd oial epia dici ewiqtde

e`l Ð dznda z` clil `ed digxe`c oeik

`id dvivgéîã éëéä ?.iira jpd lk Ð

åùàø êøã ÷ôðã éàe`ivedy xg`e Ð

.elld mixacd on cg` ea eyr eze`

äéúøèô![`,gq oileg] celik df ixd Ð ey`x `vi `dc ,cin yecwe ,mgxl diyix Ðåéúåìâøî êøã.edekxk eaex z`ivi mcewe Ðåäúòìámgxd jeza dcleg Ð

.edz`ivedeäéú÷éôà àä!ezkxk epiide ,mgxa rbp `le ,rela didyk Ðåäî åéìàî àöéå åúàé÷äå åúñéðëäå åúàéöåäå åúòìá àìàd`ivi i`da yecw in Ð

`l e` dpexg`åäî äæì ñðëðå ?.`l e` ,dxekad on zxg`d dnda dxhtp Ðåçúôð.rbp `l `viyky ,eagxzp ,"egztp" opiqxb Ðåø÷òð:oizrc `wlq `w Ð

.eltpe exwrp okl mcewåäðúéì àäyicwp o`ne Ð?!mgx o`k oi` `dc ,dribp `le xie` `låø÷òðel elzpe ,miptl eqpkpe (exwrp okl mcew oizrc `wlq `w) Ð

.ex`evaåîîâð.aiaq aiaq miptan milzkd iaern lhip Ðïì àéòáéàã àéòáá úòâð÷.jzaeyz z` cnl dz` myne ,xak Ðõåøô êøã àöéåedn Ð?:opixn` in

`l e` ycwn `xa `xez :dil `irain `we ,zxnyn dpevig dtye miptan ennbp :`pixg` `pyil .cner elek eli`k dil ded Ð eilr daexn cnerc oeik?
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éàîxn`c o`nlc :dniz Ð dil iran xawi yecw rxtnl zxn` i`e gipne jzgn e`l

aexa `dc ?eaex `vi xakc oeik ,mialkl jilyn i`n` ,yecw `ed `adle o`kn inp

en` Ð eaexn jzegn `vic (`,gk dcp) "zltnd"a xn`ck ,dcil dil aiyg inp jzegn

xa` `viy oia ,xn`w oipr lkae .dxekad on dxhtpe :ipzw inp Ð oizipzne .dcil d`nh

:xnel yie !zg` zaa eaex `viy oia xa`

oi`c oeik ,yecw `ed `adle o`kn i` `nlyac

dn ok m` ,eaex z`ivi cr eilr dlg dyecw

dlg dyecw oi` Ð aex z`ivi mcew jzgpy

xg`n s` mialkl ekilydl lekie ,llk eilr

oerh jli`e eaex `vi ikn ,edine .aexd z`ivi

.qxhpewd oeyl rnyn oke .`viy dnl dxeaw

,xawi df ixd eaex `vi :ipzwc ab lr s`e

,`ibeqa gkenck ,zg` zaa eaex :rnyne

oiprl `wec epiid Ð `l xa` xa` la` :rnyne

oerh herin eze` elit`c ,oey`xd herind

la` .jzegn oi`c xg`n ,eaex `viyk dxeaw

dyecwd dlgzny ,yecw rxtnl xn`c o`nl

inp jzegna ok m` Ð dcild zlgzn ,eilr dlg

ikid :dil `iyw `l inp jzgnc i`n`e .xawi

ie`x epi`y ltpa inewe`l `ki`c ?men ea lihn

xie`l `viy mcew jzgn ,inp i` .daxwdl

.mlerdåúëøë:qxhpewa yxit Ð ezfg`

ewiqtde ,micia ezfg`e ,xaerl ezkxk dy`d

meyac :mz epiaxl dywe .mgxd oial epia dici

`l` ,dndad mr zclin dy`a ixii` `l mewn

dirn jeza dxaer zny dnda :opzck ,drex¤

inp `zlin jdc `yixe .eci z` drexd hiyede

inp ikd ,xkf oeyl "aiqa ekxk" ,drexa ixii`¤

,cere !"e`ivede efg`e ekxk" :hwpnl dil ded

ike ?dizxht Ð diyix jxc wtpc i` :jixt i`nc

wiqtne ,ey`xa micia ezfg`y zeidl leki oi`

oi`c xnel wgec dfe ?mgxl ey`x oia dicia

leki oi`e ,y`xd `viy mcew geztl mgxl

z` drex hiyedc oizipznc ,cere .eci qipkdl

Ð ok `l m`c ,ixii` llk `ived `la Ð eci

oia wlgl yic ab lr s`e .`viy dna `nhp

i` ,zxkan oi`l zxkanxg` dcliyk mzd ,inp

d`xpe .wgec df lk Ð dngx gztpy ,dfl mcew

ezkxk" :l`ppg epiax zqxb enk mz epiaxl

xn`ck .enr dawp dcliy Ð "ez`ivede ezeg`

`l` il oi` :(`,ciw oileg) "xyad lk" wxta inp

jxc wtpc i` :jixte ?oipn dlecbd ,dphwd ezeg`

,dawpd y`x dizxht `d Ð dawpd oke ,diyix

oia jexk xkfd y`xy ,dlgz dy`x `viy

oia jexk `ede eizelbxn wtpc :ipyne !dikxa

"eig` ekxk" xninl ivn dedc oicd `ede .dikxa

meyn ezeg` hwp `l` ,xeka odn dfi` oiprl

.llk dxeka `kilc
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.yicw `lcçéðîå êúçîzekizgd ixde ,aexd `viy ab lr s`e .aexd `viy cr Ð

z`ivi inwne ,yecw `ed `adle o`kn `nlya zxn` i` .mialkl ekilyn Ð epiptl

i` `l` .ediilr dyecw dlg `l ikd inwn ekzgi`c jpd Ð icin yicw `l aex

`aexc oeik `d ,yecw `ed rxtnlc zxn`

aexd z`ivia `zln i`lbi` Ð onw

!edl yecw `xwirncêéìùîå êúçî àìÐ

xnb zrya legiz i`n` ,edpzilc oeikc

aexd z`ivi?`cy ik `dc ,`kil `xeqi`e

exkne yily `via la` .ded oileg Ð `nw

Ð epiptl oleke ,xg` yily `vie xfge ,iebl

rxtnl `liige ,`zln i`lb` :xninl `ki`

.dxikn dlhaneåáåø àöé éðúãàÐ

.zg` zaa :rnyncåáåø àöéù éîë äùòð
.zg` zaa Ðíéøáàá åëìäyxtnck Ð

xaerd aex .xa` herina eaex `viy :lif`e

milyd mixa`d on cg` herine ,`vi

ekld :dil `irain `we .aexd z`ivil

`viy xa` herin icypc ,aexd xg` mixa`a

i`d wtp `lc o`nk iede ,miptay eaex xza

Ð dvx m`e ,xaer aex z`ivi `kile ,herin

men lihn meyne .mialkl jilyne jzgn

xekaa men lihdl xzenc ,`kil miycwa

,ey`x z`ivi oebk ,mlerd xie`l `viy mcew

.eizelbxn jxc eaex z`ivi e`åëìä àì åà
opiway `lc .xaer aex xza dil opicye Ð

.xa` aex xza lifipe xaer aexàöéù àìà
åéöçeze` milyn xa` aexe ,xaer ly Ð

`aex xza i`eebc `herinl `picy i`e .ivgd

.clec `aex dil wtp Ðùîî åáåø àîéð éà
ab lr s`c .jgxk lr ixiin `w zg` zaae Ð

Ð 'ek dyrp gipne jzgn :lirl opipyc

oizipzne ,diwgec ab` ipy `nlra `iepiy

.`niiw dizernynaàöéù ïåâë åàì àìà
øáà áåøá åéöçopicyc ,eaex dil ixwe Ð

dil dede ,xa` aex xza i`eebc xa` herin

.xaer aexàì`le ,ekld `l mlerl Ð

Ð oizipzne .`aex xza xa` herin opicy

i`nl :jl `iywce .ynn eaex `via

jixhvi`?on cg` herin didy oebk

jixhvi`e .xaerd aexl milyn mixa`d
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zni` ira onwle .`pngx `lz dicicac

oinc ,dvivg ied aiq xnel ivnz m`e .ekxk

.`ed epina `lyàéìùdvivg ied in Ð

`l e`äëøë ?,ez`ivede dicia dy` Ð

:opixn` in .mgxd oial epia dici ewiqtde

e`l Ð dznda z` clil `ed digxe`c oeik

`id dvivgéîã éëéä ?.iira jpd lk Ð

åùàø êøã ÷ôðã éàe`ivedy xg`e Ð

.elld mixacd on cg` ea eyr eze`

äéúøèô![`,gq oileg] celik df ixd Ð ey`x `vi `dc ,cin yecwe ,mgxl diyix Ðåéúåìâøî êøã.edekxk eaex z`ivi mcewe Ðåäúòìámgxd jeza dcleg Ð

.edz`ivedeäéú÷éôà àä!ezkxk epiide ,mgxa rbp `le ,rela didyk Ðåäî åéìàî àöéå åúàé÷äå åúñéðëäå åúàéöåäå åúòìá àìàd`ivi i`da yecw in Ð

`l e` dpexg`åäî äæì ñðëðå ?.`l e` ,dxekad on zxg`d dnda dxhtp Ðåçúôð.rbp `l `viyky ,eagxzp ,"egztp" opiqxb Ðåø÷òð:oizrc `wlq `w Ð

.eltpe exwrp okl mcewåäðúéì àäyicwp o`ne Ð?!mgx o`k oi` `dc ,dribp `le xie` `låø÷òðel elzpe ,miptl eqpkpe (exwrp okl mcew oizrc `wlq `w) Ð

.ex`evaåîîâð.aiaq aiaq miptan milzkd iaern lhip Ðïì àéòáéàã àéòáá úòâð÷.jzaeyz z` cnl dz` myne ,xak Ðõåøô êøã àöéåedn Ð?:opixn` in

`l e` ycwn `xa `xez :dil `irain `we ,zxnyn dpevig dtye miptan ennbp :`pixg` `pyil .cner elek eli`k dil ded Ð eilr daexn cnerc oeik?
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dn ok m` ,eaex z`ivi cr eilr dlg dyecw

dlg dyecw oi` Ð aex z`ivi mcew jzgpy

xg`n s` mialkl ekilydl lekie ,llk eilr

oerh jli`e eaex `vi ikn ,edine .aexd z`ivi

.qxhpewd oeyl rnyn oke .`viy dnl dxeaw

,xawi df ixd eaex `vi :ipzwc ab lr s`e
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oiprl `wec epiid Ð `l xa` xa` la` :rnyne
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la` .jzegn oi`c xg`n ,eaex `viyk dxeaw

dyecwd dlgzny ,yecw rxtnl xn`c o`nl
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inp `zlin jdc `yixe .eci z` drexd hiyede

inp ikd ,xkf oeyl "aiqa ekxk" ,drexa ixii`¤

,cere !"e`ivede efg`e ekxk" :hwpnl dil ded

ike ?dizxht Ð diyix jxc wtpc i` :jixt i`nc

wiqtne ,ey`xa micia ezfg`y zeidl leki oi`

oi`c xnel wgec dfe ?mgxl ey`x oia dicia

leki oi`e ,y`xd `viy mcew geztl mgxl

z` drex hiyedc oizipznc ,cere .eci qipkdl

Ð ok `l m`c ,ixii` llk `ived `la Ð eci
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,dawpd y`x dizxht `d Ð dawpd oke ,diyix

oia jexk xkfd y`xy ,dlgz dy`x `viy

oia jexk `ede eizelbxn wtpc :ipyne !dikxa

"eig` ekxk" xninl ivn dedc oicd `ede .dikxa

meyn ezeg` hwp `l` ,xeka odn dfi` oiprl

.llk dxeka `kilc
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`oifgeקכ mipya cenr r sc ± oey`x wxtzereay

äðùîåãé úà äòåøä èéùåä.dirn jezl Ðøåäèediieexzc `nrh Ð

.`xnba yxtnàøîâøîåçå ì÷onwl xn`c `aiwr iaxl elit` ,xnelk Ð

dcen `kd ,d`nh Ð dy` irna xaer oebk ,drela d`neh :(`,ar oileg)

it lr s` ,dzhigya dlik`a exizdl en` zvign el dlired m` :xnege lwn

exdhl dig `idyk el lirez `l ,zn `edy

`nhlnù÷úéà ?zlapl d`nh zlap Ð

epi` Ð dxedha dlap iexw epi`y in ,dxedh

.d`nha iexwåéôë ìòeizeqxt oi`y Ð

.zewecqäéçá íéôë éëìäîdteb jeza Ð

irna `nh xaer epiidc ,dig dnda ly

.en`êì éúàîèaizkc ,dlap meyn Ð

."`nhi mzlapa rbepd" :ditiqaèåì÷Ð

.znàîèéì äøô éòîáikldn ixdy Ð

:ipyne !`ed mitkéëìäîá íéôë éëìäî
òáøàeitk lr jled" :aizk ikdc ,opira Ð

oi`y Ð "rax` lr zkledd digd lka

oi`y ,d`nh oebk ,milbx rax` `l` en`l

.zewecq dizeqxtìîâ éòîá äøôd`nh Ð

.xedh oin dxaeryàîèú àìirna Ð

iaxe .`ed mitk lr jldn e`l i`dc ,en`

!`nh d`nha :ipze wiqt iqeiéòîá èåì÷
äèåì÷.jk clepy `l` ,`id dxedh en`e Ð

àîèéì:ipze wiqt oizipzne .en` irna Ð

!xedh dxedhaàãñç áøã øîåçå ì÷m` Ð

.'ek en` el dliredäæ äæéà àìàdlap Ð

.dxedhl d`nh zlap oia dwelgyúìáð åæ
øáåò`dc ,dnwe`l `kil dclepa `dc Ð

zeni [ike]" :aizkc ,d`nhn dxedh zlap

.[`i `xwie] 'ebe "mkl `id xy` dndad on

lwn dxedhay ,`nwezin xaer zlapa `l`

mwc ,xnege lw `kilc ,`nh d`nhae ,xnege

,zny xg`n zelap z`neha `linn dil

.`ywid opiyxc `le÷çöé éáøã åàì éà
àúà éáøãëì àø÷ éàä äéìåë àðéîà äåä
ip` `xw` :(`,`r oileg) onwl opixn`c Ð

d`nh xaere .'ek dxn`p dnl dnda ,dig

ab lr s`e .lirlc `yiwdn ol wetiz xedhc

wetiz ongp axce ,`wtp d`nh dndan iaxc

dyxt :(`,hi zereay) ol `niiw `d Ð dign

.zipyp cg` yecig iptn Ð zipype dxn`py

`pwt`c ,"eitk lr jled lk" :aizkc `zyd

zlapa"n opiyxc Ð hiwp `lc `ywidn

iiez`l ,`z` dyxcl :opixn`e ,"d`nh dig

ikd .xaer:opiqxbéúîð ïúðåé éáø øîà àéðú
éàæò ïáì åì'ek epcnl .izxn` = iznp Ð

zlapa e` d`nh dig zlapa e`" :aizkc Ð

`l dxedh dig zlap la` .dxedh dndae ,d`nh dndae ,d`nh dig ixd Ð [`i my] "dlk`l mkl `id xy` dndad on zeni ike" :aizke ,[d `xwie] "d`nh dnda

oipne ,`nhzy epcnl?äéçä ìëá."`nhi mzlapa rbepd" :ditiqa aizke ,dxedh dig `iadl Ðäéçá íéôë éëìäîì.oxn`ck ,en` irna `nh xaer Ðåì éúîð
'åâå äîäáä ïî úåîé éëåopixn`ck ,dig llka dndae ,dnda llka dig :xg` mewna epcnly itl ,llka dxedh dig ixd Ð d`nhe dxedh dnda jl hxtc oeike Ð

.melk dxedh dndan dxedh dig cenll jxhvz m` ,dxedh dnda llka dxedh dig jl `dz dzrne .onwläàîè äîäá ììëá äàîè äéçå.jxhvzykl Ð

dnda ,d`nh dnda llka d`nh dig ,dxedh dnda llka dxedh dig ,dig llka dndae dnda llka dig epcnle :opiqxb ikd dxciqe .`zkld i`nl yxtn onwle

[`,`r scl jiiy o`kn] .dxedh dig llka dxedh dnda ,d`nh dig llka d`nhéàæò ïá ìò ìáçi`fr oa ip` izenk wize cinlz ,mlera `id dlage cqtd Ð

.ygp iab ,mlerd on ca`y lecb yny lr lag :(a,hp oixcdpq) enk ,`ed cqtde dlag oeyl cenlzay (d)lag lk .l`rnyi iax z` izyny `lyäîäáä úàæ
åìëàú øùà.dnda llka dig `nl` ,iave li` :dixza yxtne Ðäñøô úñøôî ìë õøàä ìò øùà äîäáä ìëî åìëàú øùà äéçä úàælkn :rnyn ikde Ð

dnda `nl` Ð "zqxtn lk dndad lkn" :xn`wc ,dnda ipniq yxtne ,"elk`z xy` digd z`f" :diga iierzyi`l ligzn `xwirne .zqxtnd z` lek` dndad

.jl jixvd lkl cenlz dzrne .dig llka'åë äøåäè äîäá ììëá äøåäè äéç.edl iraip i`nl `zipznc iaa drax`l yxtn `zyde Ðäîäá ììëá äøåäè äéç
ïéðîéñì äøåäèzqxtn lk ux`d lr xy` dndad lkn" :(ci) dxez dpynae ,"dqxt zqxtn dnda lk" :"`xwie"a aizkc ,dndaa `l` miyxetn oipniq epivn `ly Ð

ol jixhv`c inp oicd `ede .xengie iave li` :yxtne "dndad z`f" :lirlck ,dnda llka dig ogky`c meyn `l` opirci `l digae ,iniiw dnda` oipniq ."dqxt

mi`lk zraxd `dc ,jixhv` inp draxdle .dxedh dndan ol `wtpe ,epcnl `l dxedh dig zlap :lirl opirack ,zelap z`nehl dxedh dnda llka dxedh dig

:opiqxb ikd .hwp ediipin `cg `l` ,diga `le aizk dndaaäòáøäì äàîè äîäá ììëá äàîè äéçoiae d`nh oia rnyne ,`aizk dndaa draxdc opiyxtcke Ð

.slinl `ki` edleknc opireny`l ,`zlin `cg yxtn `ziixac illk lka `l` ,dxedh dnda llka draxdl dxedh digc inp oicd `ede .`wtp dndan dige ,dxedh
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éàî!`nhn `le `id drela d`neh `de ?iraw i`ne :xn`z m`e Ð `nw `pzc `nrh

jixhv` ,dy` irna xaer (`,ar oileg) onwl `nhn `aiwr iaxc meync :xnel yie

,inp i` .`kd dcen `aiwr iax elit`c qxhpewa yxitck ,xnege lw dnda iab `kd dil

e`l i` ,dhelw irna helw elit` ,jenqac "eitk lr jled lke"n ze`nhl epl didc meyn

dl iwen Ð xnege lw `ki`c `zyde ,xnege lw

.izixg` `yxcl `nw `pzèåì÷dxt irna

lw ipd` ikdlc iiepyl ivn ded Ð `nhil

.ipyn `ticrc `l` ,`cqg axc xnegeèåì÷
ikd oi` ?jixt i`ne :xn`z m`e Ð dhelw irna

yixcc ,opiniiw ililbd iqei iaxc `ail`c ,inp

(a,`n `nw `aa) "dynge drax`" wxta oiz`

.zecle incn iwp :yixcc ,"iwp xeyd lrae" iab

xaq ok m`e ,exer z`pdl "z`" iwenc rnyne

,mlerd xie`l `viyk helw xq`c oerny iaxk

!(a,e) zexekac `nw wxta "lnbd z`"n `wtpc

iqei iaxc `zlin ayiil dil `gipc :xnel yie

`kd ,inp i` .helw ixyc o`nl elit` `kdc

iax elit`c ,en`l minec eaexe ey`xa ixii`

.mzd gkenck ,ixyc `idda dcen oerny

äéçÐ draxdl d`nh dnda llka d`nh

zngnc ,xnelk .yecig rnyn cg lkc

xeqi` xity eprny Ð dnda llka digc

zetera elit`c ,opirci ikd e`la ,edine .draxd

,zayn "jznda" "jznda" draxd opixnb

`nw `aa) "dxtd z` gbpy xey"a opixn`ck
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äàîè äîäa óà ,øBäè døaeò¯éaøå .øBäè døaeò ¨¨¨©§¥¨§¥¨¨¨¨§©¦

àø÷ øîàc :÷çöé éaø øîà ?àîòè éàî éìéìbä éñBé¥©§¦¦©©§¨£©©¦¦§¨§¨©§¨

äiçä ìëa åétk ìò CìBä ìëå"úëìää'åâå "¯éëläî §Ÿ¥©©¨§¨©©¨©Ÿ¤¤§§©§¥

.Eì éúànè äiça íétë¯éòîa èeì÷ ,äzòî àlà ©©¦§©¨¦¥¦§¤¨¥©¨¨¦§¥

!àeä äiça íétë éëläîc ,ànèéì äøô¯éëläî ¨¨¦©¥¦§©§¥©©¦§©¨§©§¥

íétëéëläîaéàäå ,òaøà¯éëläîa òaøà éëläî ©©¦¦§©§¥©§©§©§©§¥©§©¦§©§¥

.àeä äðîL¯éëläîc ,ànèz àì ìîâ éòîa äøt §Ÿ¤¨¨¦§¥¨¨¨§©¥¦§©§¥

!àeä òaøà éëläîa äðîL" ¯"CìBä ìëå" "CìBä¯ §Ÿ¤¦§©§¥©§©¥§¨¥

.ìîâ éòîa äøt úBaøì¯éòîa èeì÷òaøà éëläîa òaøà éëläîc ,àîhéì äèeì÷!àeä §©¨¨¦§¥¨¨¨¦§¥§¨¦¨¥¦§©§¥©§©¦§©§¥©§©

¯é÷úî .àcñç áøc øîBçå ì÷ éðäà éëäìéòîa øéæç :énà øa éBáãçà áø dì óàúøéæç §¨¦©£¥©¨¤§©¦§¨©§¦¨©©©§©©¦£¦¦§¥£¦§¨

:àëäî ,÷çöé øa ïîçð áø øîà àlà !àeä äðîL éëläîa äðîL éëläîc ,àîhéì àìLôð" ¨¦¨¥¦§©§¥§Ÿ¤¦§©§¥§Ÿ¤¤¨£©©©§¨©¦§¨¥¨¨¤¤

úìáðá Bà àîè ìëa òbz ékéëå ,"àîè õøL úìáða Bà äàîè äîäa úìáða Bà äàîè äiç ¦¦©§¨¨¥§¦§©©¨§¥¨§¦§©§¥¨§¥¨§¦§©¤¤¨¥§¦

äæ äæéà àlà ?äànèî àì äøBäèáe ,äànèî äàîè äîäa úìáð¯,øaeò äæäàîèaL¯ ¦§©§¥¨§¥¨§©§¨¦§¨Ÿ§©§¨¤¨¥¤¤¤¨¤¦§¥¨

äøBäèáe ,àîè¯?él änì ÷çöé éaøc ,÷çöé øa ïîçð áøcî déì à÷ôðc øçàîe .øBäè¯éà ¨¥¦§¨¨¥©©§¨§¨¥¦§©©§¨©¦§¨§©¦¦§¨¨¨¦¦

.ïì òîLî à÷ ,àúàc àeä éaøãëì délek :àðéîà äåä ,÷çöé éaøc åàì:ïúðBé éaø øîà ,àéðz ¨§©¦¦§¨£¨¨¦¨¥§¦§©¦§¨¨¨©§©¨©§¨¨©©¦¨¨

äøBäè äîäa úìáð eðãîì ,éàfò ïáì Bì ézîðäànènL,úìáðåúìáð ,äànènL äàîè äîäa ©§¦§¤©©¨©§¦§©§¥¨§¨¤§©§¨§¦§©§¥¨§¥¨¤§©§¨¦§©

äiçä ìëa åétk ìò CìBä ìk" :éì íð !ïépî eðãîì àì äøBäè äiç úìáð ;äànènL äàîè äiç©¨§¥¨¤§©§¨¦§©©¨§¨Ÿ¨©§¦©¦¨¦¨¥©©¨§¨©©¨

úëìää,"äiçä ìëa" :àlà øîàð àì àìäå ?"äiç ìëå" øîàð éëå :Bì ézîð ."éëläîìíétë ©Ÿ¤¤©§¦§¦¤¡©§¨©¨©£ŸŸ¤¡©¤¨§¨©©¨¦§©§¥©©¦

"äîäaä ïî úeîé éëå" :Bì ézîð ?äfä øáca øîBà ìàòîLi äîe :éì íð !àúàc àeä äiça¯Bæ §©¨§¨¨¨¦©¦§¨¥¥©¨¨©¤©§¦§¦¨¦©§¥¨

"äìëàì íëì àéä øLà" ,äàîè äîäa¯äîäáe ,äîäa ììëa äiç :eðãîì .äøBäè äîäa Bæ §¥¨§¥¨£¤¦¨¤§¨§¨§¥¨§¨¨©§©¨¦§©§¥¨§¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc oileg(oey`x meil)

äðùî

`nhn `ed m`d ,dndad irn jeza zny xaer oica zwqer epizpyn
:dliap z`nehäîäazxaernèéLBäå ,äéòî CBúa døaeò únL §¥¨¤¥¨¨§¥¤¨§¦
Bãé úà äòBøädirn jezlBa òâðå,xaera -äàîè äîäáa ïéa ¨¤¤¨§¨©¥¦§¥¨§¥¨

e,äøBäè äîäáa ïéádrexd,øBäè.`nh epi` en` irna xaery ¥¦§¥¨§¨¨
éìéìbä éñBé éaøe wlega ,øîBàdnda ly xaeràîè ,äàîè ©¦¥©§¦¦¥§§¥¨¨¥

,dliap z`neh drexdäøBäèáe,dxedh dnda ly xaera rbp m` - ¦§¨
.øBäè̈

àøîâ

:`xnbd zxxan,àn÷ àpúc àîòè éàîoia ,xaerd z` xdihy ©©§¨§©¨©¨
:`xnbd zx`an .d`nha oiae dxedh dndaa,àcñç áø øîà̈©©¦§¨

yi dxedh dndaay meyn `ed mrhdøîBçå ì÷,exdhlíà ©¨¤¦
äìéòBäzhigy xaerl,äìéëàá Bøézäì Bnà,dkeza `vnpyk ¦¨¦§©¦©£¦¨

`ll dlik`a xzen `edy ,dkeza xaer `vnpe dhgypy dnda oick
,dhigydéøeäèì Bì ìéòBz àìen` zxdh el lirez `l m`d - Ÿ¦§©¥
exdhléãéîz`neh,äìáðjk ,diiga d`nh dpi` en`y enke ¦¥§¥¨

.zn `edy it lr s` ,`nhn epi` dirnay xaerd
:zxxane `xnbd dkiynnïçkLàoiprl cenil ep`vn -äîäa ©§§¨§¥¨

,äøBäèa `vnpd xaer la`ïìðî ,äàîè äîäaz`neh ea oi`y §¨§¥¨§¥¨§¨¨
.ezxizn m`d zhigy oi` ixdy ,xnege lw oi` d`nha ixde ,dliap

:`xnbd zx`anàø÷ øîàdliap z`neh iabl(hl `i `xwie)zEni ike' ¨©§¨§¦¨
,'axrd cr `nhi DzlapA rbPd dlk`l mkl `id xW` dndAd on¦©§¥¨£¤¦¨¤§¨§¨©Ÿ¥©§¦§¨¨¦§¨©¨¨¤

,jk weqtd z` yexcl yie,äàîè äîäa Bæ ,'äîäaä ïî úeîé éëå'§¦¨¦©§¥¨§¥¨§¥¨
,äøBäè äîäa Bæ ,'äìëàì íëì àéä øLà'rbPd' xn`p mdipy lre £¤¦¨¤§¨§¨§¥¨§¨©¥©

oic ea xn`py weqta eze`ay `vnp ,'axrd cr `nhi DzlapA§¦§¨¨¦§¨©¨¨¤
,dliap z`nehL÷zéàdywed -,äøBäè äîäáì äàîè äîäa ¦§©§¥¨§¥¨¦§¥¨§¨

,cnll ickdøaeò äøBäè äîäa äîdirna znyøBäèz`nehn ©§¥¨§¨¨¨¨
,xnege lwa lirl epcnly enk ,dliapdøaeò ,äàîè äîäa óà©§¥¨§¥¨¨¨

.øBäè̈
:`xnbd zl`ey .ililbd iqei iax ly enrh z` dzr zx`an `xnbd

àîòè éàî ,éìéìbä éñBé éaøådnda xaery xaeq `ed recn - §©¦¥©§¦¦©©§¨
lw yi dxedhae ,dxedhl d`nh dnda dywed ixd ,`nh ,d`nh

:`xnbd daiyn .dxdhl xnege,÷çöé éaø øîàiqei iax ly enrh ¨©©¦¦§¨
jkn `ed ililbdåétk ìò CìBä ìëå' ,àø÷ øîàcäiçä ìëa §¨©§¨§Ÿ¥©©¨§¨©©¨

'Bâå úëìääcr `nhi mzlapA rbPd lM ,mkl md mi`nh ,rAx` lr ©Ÿ¤¤§©©§©§¥¦¥¨¤¨©¥©§¦§¨¨¦§¨©
'axrd(fk `i `xwie)dizeqxt oi`y ,d`nh dnda lr xacn weqtde , ¨¨¤

`le dnily sk dl yiy ,ditk lr zkldn `l` dxedh lyk zewecq
'lka' `l` digd 'lke' dxezd dazk `ly jkne ,miipyl dwelg

y rnyn ,digdíétë éëläîmi`vnpyad irn,Cì éúànè ,äiç §©§¥©©¦¦©¨¦¥¦¨
xen`k ,dliap z`neh ea yiy ,d`nh dnda irna zny xaer epiide

.z`nhn mzlapy weqtd seqa
:`xnbd dywn,äzòî àlàm` ,`nhn eitk lr jldnd xaer lky ¤¨¥©¨

xaer okèeì÷`vnpd ,zewecq eizeqxt oi`y -,äøt éòîa,zne ¨¦§¥¨¨
àîhéìoeik ,dliap z`neh `nhi -,àeä äiça íétë éëläîcixdy ¦¨¥¦§©§¥©©¦§©¨

mzq ililbd iqei iax eli`e ,eitk lr jldn `ede zewecq eizeqxt oi`
zvxzn .xedh `ed dxedh irnay xaer lky xn`e dpyna eixac

wx `nhn weqtd :`xnbdíétë éëläîmi`vnpdairnéëläî §©§¥©©¦¦§©§¥
,òaøàdxn` ixdy ,rax` lr mikldn m`d mbe xaerd mby ©§©

zkldd dIgd lkA eiRM lr KlFd lke' dxezdmd mi`nh rAx` lr §¥©©¨§¨©©¨©Ÿ¤¤©©§©§¥¦¥
,'mkléàäå,dxtd irnay helwd j` -a òaøà éëläîirnéëläî ¨¤§©§©§¥©§©¦§©§¥

,àeä äðîL`ide ,zewecq dizeqxty dxedh dnda `id en` ixdy §Ÿ¤
.xedh `ed okle ,dpeny lr zkledk zi`xp

rax` ikldn irna mi`vnpd rax` ikldn wx m` :`xnbd dywn
,mi`nhnäøtz`vnpd,ìîâ éòîadly xaerdy lnb ,xnelk ¨¨¦§¥¨¨

,dqxt qixtn,ànhz àìoeika äðîL éëläîcirnòaøà éëläî Ÿ¦©¥¦§©§¥§Ÿ¤¦§©§¥©§©
,àeä,`nh d`nh irnay xaer lky xn` ililbd iqei iax eli`e
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קכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc oileg(oey`x meil)

äðùî

`nhn `ed m`d ,dndad irn jeza zny xaer oica zwqer epizpyn
:dliap z`nehäîäazxaernèéLBäå ,äéòî CBúa døaeò únL §¥¨¤¥¨¨§¥¤¨§¦
Bãé úà äòBøädirn jezlBa òâðå,xaera -äàîè äîäáa ïéa ¨¤¤¨§¨©¥¦§¥¨§¥¨

e,äøBäè äîäáa ïéádrexd,øBäè.`nh epi` en` irna xaery ¥¦§¥¨§¨¨
éìéìbä éñBé éaøe wlega ,øîBàdnda ly xaeràîè ,äàîè ©¦¥©§¦¦¥§§¥¨¨¥

,dliap z`neh drexdäøBäèáe,dxedh dnda ly xaera rbp m` - ¦§¨
.øBäè̈

àøîâ

:`xnbd zxxan,àn÷ àpúc àîòè éàîoia ,xaerd z` xdihy ©©§¨§©¨©¨
:`xnbd zx`an .d`nha oiae dxedh dndaa,àcñç áø øîà̈©©¦§¨

yi dxedh dndaay meyn `ed mrhdøîBçå ì÷,exdhlíà ©¨¤¦
äìéòBäzhigy xaerl,äìéëàá Bøézäì Bnà,dkeza `vnpyk ¦¨¦§©¦©£¦¨

`ll dlik`a xzen `edy ,dkeza xaer `vnpe dhgypy dnda oick
,dhigydéøeäèì Bì ìéòBz àìen` zxdh el lirez `l m`d - Ÿ¦§©¥
exdhléãéîz`neh,äìáðjk ,diiga d`nh dpi` en`y enke ¦¥§¥¨

.zn `edy it lr s` ,`nhn epi` dirnay xaerd
:zxxane `xnbd dkiynnïçkLàoiprl cenil ep`vn -äîäa ©§§¨§¥¨

,äøBäèa `vnpd xaer la`ïìðî ,äàîè äîäaz`neh ea oi`y §¨§¥¨§¥¨§¨¨
.ezxizn m`d zhigy oi` ixdy ,xnege lw oi` d`nha ixde ,dliap

:`xnbd zx`anàø÷ øîàdliap z`neh iabl(hl `i `xwie)zEni ike' ¨©§¨§¦¨
,'axrd cr `nhi DzlapA rbPd dlk`l mkl `id xW` dndAd on¦©§¥¨£¤¦¨¤§¨§¨©Ÿ¥©§¦§¨¨¦§¨©¨¨¤

,jk weqtd z` yexcl yie,äàîè äîäa Bæ ,'äîäaä ïî úeîé éëå'§¦¨¦©§¥¨§¥¨§¥¨
,äøBäè äîäa Bæ ,'äìëàì íëì àéä øLà'rbPd' xn`p mdipy lre £¤¦¨¤§¨§¨§¥¨§¨©¥©

oic ea xn`py weqta eze`ay `vnp ,'axrd cr `nhi DzlapA§¦§¨¨¦§¨©¨¨¤
,dliap z`nehL÷zéàdywed -,äøBäè äîäáì äàîè äîäa ¦§©§¥¨§¥¨¦§¥¨§¨

,cnll ickdøaeò äøBäè äîäa äîdirna znyøBäèz`nehn ©§¥¨§¨¨¨¨
,xnege lwa lirl epcnly enk ,dliapdøaeò ,äàîè äîäa óà©§¥¨§¥¨¨¨

.øBäè̈
:`xnbd zl`ey .ililbd iqei iax ly enrh z` dzr zx`an `xnbd

àîòè éàî ,éìéìbä éñBé éaøådnda xaery xaeq `ed recn - §©¦¥©§¦¦©©§¨
lw yi dxedhae ,dxedhl d`nh dnda dywed ixd ,`nh ,d`nh

:`xnbd daiyn .dxdhl xnege,÷çöé éaø øîàiqei iax ly enrh ¨©©¦¦§¨
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'Bâå úëìääcr `nhi mzlapA rbPd lM ,mkl md mi`nh ,rAx` lr ©Ÿ¤¤§©©§©§¥¦¥¨¤¨©¥©§¦§¨¨¦§¨©
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`le dnily sk dl yiy ,ditk lr zkldn `l` dxedh lyk zewecq
'lka' `l` digd 'lke' dxezd dazk `ly jkne ,miipyl dwelg

y rnyn ,digdíétë éëläîmi`vnpyad irn,Cì éúànè ,äiç §©§¥©©¦¦©¨¦¥¦¨
xen`k ,dliap z`neh ea yiy ,d`nh dnda irna zny xaer epiide

.z`nhn mzlapy weqtd seqa
:`xnbd dywn,äzòî àlàm` ,`nhn eitk lr jldnd xaer lky ¤¨¥©¨

xaer okèeì÷`vnpd ,zewecq eizeqxt oi`y -,äøt éòîa,zne ¨¦§¥¨¨
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המשך בעמוד קמק



xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc oileg(ipy meil)

y oke,äàîè äiç ììëa äàîè äîäaeäiç ììëa äøBäè äîäa §¥¨§¥¨¦§¨©¨§¥¨§¥¨§¨¦§¨©¨
,äøBäè:xn`e ozpei iax miiq .cenll dvxzy oic lklláeäfä ïBL §¨©¨©¤
éì øîà,envr lr i`fr oaìáç,mlera yi dlAge cqtd -ìòjk ¨©¦£¨£¨¨©

yL ,éàfò ïa,`ed wize cinlz,ìàòîLé éaø úà LnéL àlokle ¤©©¤Ÿ¦¥¤©¦¦§¨¥
.ef dkldl xewnd z` izrci `l

llka dnda oke dnda llka digy llkd xewn z` `xnbd zx`an
:`xnbd zl`ey .digäiç`idyäîäa ììëa,mewn lkaïìðî- ©¨¦§¨§¥¨§¨¨

:`xnbd daiyn .epl oipnáéúëczexedhd zeigde zendad zyxta ¦§¦
(d-c ci mixac),'åâå íéáNë äN øBL eìëàz øLà äîäaä úàæ'dUe Ÿ©§¥¨£¤Ÿ¥¥§¨¦§¥

,miGr'åâå øeîçéå éáöe ìià,dyw dxe`kle ,'xnfe F`zE oWice FT`e ¦¦©¨§¦§©§§©§¦Ÿ§¨¨¤
ãöék àäxW` dndAd z`f' oeyla dxezd dgzty okzi ji` - ¨¥©Ÿ©§¥¨£¤

yie ,zexedh zeig mdy 'ebe 'xEngie iavE lI`'a dniiqe ,'Elk`YŸ¥©¨§¦§©§
d s` ,'dnda' dxezd dxn`y mewn lkay o`kn cenllììëa äiç©¨¦§¨

äîäa.`id §¥¨
y llkde :`xnbd zl`ey.ïìðî ,äiç ììëa äîäa:`xnbd daiyn §¥¨¦§¨©¨§¨¨

áéúëc(b-a `i `xwie)xn`l l`xUi ipA l` ExAC'øLà äiçä úàæ ¦§¦©§¤§¥¦§¨¥¥ŸŸ©©¨£¤
äñøt úñøôî ìk ,õøàä ìò øLà äîäaä ìkî eìëàzzrqWe Ÿ§¦¨©§¥¨£¤©¨¨¤Ÿ©§¤¤©§¨§Ÿ©©

,'Elk`Y Dz` dndAA dxB zlrn zqxR rqWãöék àäokzi ji` - ¤©§¨Ÿ©£©¥¨©§¥¨Ÿ¨Ÿ¥¨¥©
jk xg` dazke ,'Elk`Y xW` dIgd z`f' oeyla dxezd dgztyŸ©©¨£¤Ÿ§
mewn lkay o`kn cenll yie ,'dqxR zqxtn lM 'ebe dndAd lMn'¦¨©§¥¨Ÿ©§¤¤©§¨

s` ,dig dxezd dxn`yììëa äîäaoeyläiç.`id §¥¨¦§¨©¨
mixen`d millkd zrax` lkn micnlp mipic eli` zx`an `xnbd

y ,df llk :`xnbd zxne` .lirl `ziixaaäîäa ììëa äøBäè äiç©¨§¨¦§¨§¥¨
,äøBäècnll `a,íéðîéñìzqxtn ly] dxdhd ipniqy s`y §¨§¦¨¦

s` ,'dnda' lr dxeza exn`p ,[dxb zlrne ,rqy zrqeye dqxt
y llkde .el` mipniq mibdep diga,äàîè äîäa ììëa äàîè äiç©¨§¥¨¦§¨§¥¨§¥¨

cnll `aìoic,äòaøäxn`p epin epi`ya oin zraxd xeqi`y s`y §©§¨¨
'mi`lM riAxz `l LYndA' xn`py ,'dnda' oeyla dxezahi `xwie) §¤§§Ÿ©§¦©¦§©¦

(hi.df xeqi` yi diga s` mewn lkn ,
y llkdeàîè äiç ììëa äàîè äîäaäcnll `aéaøãëìoicl - §¥¨§¥¨¦§¨©¨§¥¨§¦§©¦

,df llkn iax cnly,àéðúcweqta xn`p(e ,a d `xwie)xW` Wtp F`' §©§¨¤¤£¤
d`nh dndA zlapA F` d`nh dIg zlapa F` `nh xaC lkA rBY¦©§¨¨¨¨¥§¦§©©¨§¥¨§¦§©§¥¨§¥¨
weqta x`azd `le ,'`hg xW` Fz`Hg lr 'dl FnW` z` `iade 'ebe§¥¦¤£¨©©©¨£¤¨¨

,`nhpy mc`d ly `hg eze` `ed dn,øîBà éaøz` cenll yi ©¦¥
,weqtd oeyl xezin xacd'äiç' éðà àø÷àdxezd dazky xg`n - ¤§¨£¦©¨

ok m` ,dig llka dnday mircei ep`e ,dig zlapa rbepd oic
,äøîàð änì 'äîäa',dey dxifba ef daiz yexcpy ick `l` §¥¨¨¨¤¤§¨

,ïläì øîàðå ,'äàîè äîäa' ïàk äøîàðxya lk`y `nh iabl ¤¤§¨¨§¥¨§¥¨§¤¡©§©¨
oeyl zxk aiigy miycw,'äàîè äîäa'lkA rBz iM Wtpe' xn`py §¥¨§¥¨§¤¤¦¦©§¨

xUAn lk`e `nh uwW lkA F` d`nh dndaA F` mc` z`nhA `nḧ¥§ª§©¨¨¦§¥¨§¥¨§¨¤¤¨¥§¨©¦§©
'diOrn `edd WtPd dzxkpe 'dl xW` minlXd gaf(`k f my),äî ¤©©§¨¦£¤§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨©

ïläl`ed xeqi`dy xaecnLã÷ úàîeè,d`neha ycew zlik` - §©¨§©Ÿ¤
,cifna zxk dxezd my daiigeïàk óàa weqtd wqer,Lã÷ úàîeè ©¨§©Ÿ¤

ok dyr m`y ,d`neha ycwnl qpkp e` d`neha ycew lk`y
,dig llka dnday ,epicia df llk didy ilel j` .oaxw aiig ,bbeya

.iax ly epic z` epicnll xzein weqtd did `l
y llkdeäøBäè äiç ììëa äøBäè äîäacnll `aìoipr,äøéöé §¥¨§¨¦§¨©¨§¨§§¦¨
xn`py(hi a ziy`xa),'dcVd zIg lM dnc`d on midl` 'd xvIe'©¦¤¡Ÿ¦¦¨£¨¨¨©©©¨¤

llka dnda s` mewn lkne ,dxivi oeyl xn`p `l dnda iabl eli`e
dxivi oeyl jiiyy jkn dpin `wtpde .ef oeyl da xn`p eli`ke dig

,df oic oiprl `ed ,dnda iabl s`ïðúc(.`k dcp),dy`úìtnältp ¦§©©©¤¤
k ezencyïéa ,óBòå äiç ,äîäa ïéîmiig ilra oink mdyïéàîè ¦§¥¨©¨§¥§¥¦

eïéazenckíà ,ïéøBäè`ed ltpdáLz ,øëædxdh inie d`neh ini ¥§¦¦¨¨¥¥
enk.øëæìeäá÷ð íà,`idáLzenk dxdh inie d`neh ini.äá÷ðì §¨¨¦§¥¨¥¥¦§¥¨
m`eòeãé Bðéàe xingz ,dawp e` xkf m`áLzenk wx dxdh inil ¥¨©¥¥

,øëæì,mihren ezxdh iniyåenk mb d`neh ini,äá÷ðìiniy §¨¨¦¦§¥¨
,miaexn dz`nehBðéàL ìk ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¨¤¥

,íãà úøevîg dndak ezenc `l`,sere diBðéàaygp,ãìåepi`e ¦©¨¨¥¨¨

zenca s`y xi`n iax ly enrhe .dcil z`neh dy`d z` `nhn
enk ,'dxivi' oeyl diga dxn`py oeik ,d`neh yi el` miig ilra

ea xn`py ,mc`a(f a ziy`xa)on xtr mc`d z` midl` 'd xviIe'©¦¤¡Ÿ¦¤¨¨¨¨¨¦
,dig llka dnday oeike ,cle oic yi dig zencl s` okle ,'dnc`d̈£¨¨

.dcil d`nh dnda zenc dlitnd s`
.epizpynay minkge ililbd iqei iax zwelgnl dzr zxfeg `xnbd

:`xnbd zl`ey,ïðaøìemixaeqe ,ililbd iqei iax lr miwlegd §©¨¨
,dliap z`neh `nhn epi` zny d`nh dnda ly xaeryàø÷ éàä©§¨

dIg zlapa F` `nh xaC lkA rBY xW` Wtp F`' ly df weqt -¤¤£¤¦©§¨¨¨¨¥§¦§©©¨
'd`nh dndA zlapA F` d`nh(a d `xwie)xa ongp ax yxc epnny , §¥¨§¦§©§¥¨§¥¨

lirl wgvi(:r),`nhn d`nh dnda xaery ililbd iqei iax zrca
éì änì,opax zrcl :`xnbd daiyn .epnn miyxec md dn -délek ¨¨¦¥

àúàc àeä éaøãëìdey dxifbd z` cnll ick azkp weqtd lk - §¦§©¦§¨¨
ef oeyly lirl x`azdy enke ,'d`nh dnda' oeyln iax ly
qpkp e` ycw lk`y `nha xaecny cnll ick ,dey dxifba zyxcp

.ycwnl

äðùî

zncewd dpyna(:r)dzre ,zny dnda xaer z`neh ipic ex`azd
:zny dy` xaera epizpyn dpcäMàäzxaernddãìå únL ¨¦¨¤¥§¨¨

äiç äèLôe ,äéòî CBúazclind -dãé úà,dy`d irn jezl §¥¤¨¨§¨©¨¤¨¨
Ba äòâðå,xaera -,äòáL úàîeè äàîè äiçä,zna rbepd oick §¨§¨©©¨§¥¨§©¦§¨
äMàäådnvr zxaernd,äøBäè,dteba drela d`nehdy oeik §¨¦¨§¨

lid`nd z` `le dze` `yepd z` z`nhn dpi` drela d`nehe
,dilr,ãìeä àöiL ãò,drela d`neh ef oi` cled z`ivi zryae ©¤¥¥©¨¨

.zcleid z`nhpe

àøîâ

,z`nhp dy`d oi` ,dy`d irna zn xaer yi m`y dpyna x`azd
`xnbd .ld`a e` `yna z`nhn dpi`y drela d`neh efy meyn

:d`neh zlawn dpi`y ,'drela dxdh' oic z` dzr zx`anøîà̈©
äàîehL íLk ,äaødäòeìámc`d sebaäøäè Ck ,äànèî dðéà ©¨§¥¤§¨§¨¥¨§©§¨¨¨¢¨

däòeìald`l qpkpe dxedh zrah rlay oebk ,mc` ly eteba §¨
,zndäànhéî dðéà.z`nhp dpi` - ¥¨¦©§¨

:`xnbd zl`ey .drela d`neh oicl xewnd z` zxxan `xnbd
ïìðî ,äòeìá äàîeè:`xnbd daiyn .mixg` z`nhn dpi`y §¨§¨§¨¨

áéúëcxedh ser zliap zlik`n `nhpy mc` iabl(n `i `xwie), ¦§¦
é dúìápî ìëàäå'åéãâa ñaëdrwye lahy xg`e ,'axrd cr `nhe §¨Ÿ¥¦¦§¨¨§©¥§¨¨§¨¥©¨¨¤

e .xedh ,ynydïðé÷ñò àì éîote`a elit` xaecn `l ike -ìëàc ¦Ÿ©§¦¨§¨©
dliapd z`ì Ceîñ,änçä úòé÷L,eirn jeza dlkrzp `l oiicry ¨¦§¦©©©¨

,mixg` ze`nhle dlik`l die`x `ideåok it lr s`àðîçø øîà÷ §¨¨©©£¨¨
`ed dngd drwyyk cin ,lah m`y dxezd dxn` -,øBäèepi`e ¨

dpi` drela d`nehy gkene ,eirnay dliapd zngn `nhpe xfeg
.z`nhn

:`xnbd dywnøâì àéæç àìc íúä éðàL àîìãådpey `ny - §¦§¨©¦¨¨§Ÿ©§¨§¥
dliapd zrila xg`ly meyn `id ezxdhl daiqdy ,df oica xacd
dliap oi`e ,eipira dqe`n `id ixdy ,mc` zlik`l die`x `id oi`
di`x o`kn oi`e ,xb zlik`l die`x `idy drya `l` z`nhn

.z`nhn dpi` drela d`nehy
zxne` .lkd ixacl dyw dpi` ef `iyewy zx`ane dtiqen `xnbd

:`xnbdàçéðäzpaen df weqtn di`xd mpn` -ìzrc,ïðçBé éaø ¨¦¨§©¦¨¨
øîàc(.bk zexeka),dliap xya iablBæ úçàå Bæ úçàd`neh oia - §¨©©©§©©

,miwyne milke` z`nhny dlw d`neh oiae ,mc` z`nhny dxeng
z`nhn dliapdãòelit` die`x dpi`yøétL ,áìëìzpaen - ©§¤¤©¦

zlik`l `id die`x mc` ly eirn jezay ef dliap ixdy ,di`xd
dxezd dxn`y jkne ,d`yepd mc`d z` `nhzy ie`x dide ,alk

.z`nhn dpi` drela d`nehy gken ,ez`nhn dpi`yì àlàzrc ¤¨§
øîàc ,àct øáda yi dliapyäøeîç äàîeècr ,mc` `nhl ©©¨§¨©§¨£¨

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

המשך בעמוד קמק

oifge` mipy` cenr `r sc ± oey`x wxtzereay

éáøãëì äàîè äéç ììëá äàîè äîäá.opiqxb Ðäéç éðà àø÷àoaxw iabl Ð

il did ice ,(d `xwie) "d`nh dnda zlapa e` d`nh dig zlapa e`" :cxeie dler

dxn`p dnl dnda ,dig llka dndady ip` rceie ,dig z`ixwaäîäá ïàë øîàð ?
äàîèytpe" :["ev"] (mipdkd l` xen`) zyxta ycwd z` lk`y `nha xn`pe Ð

dndaa e` mc` z`neha `nh lka rbz ik

.[f `xwie] "d`nhùã÷ úàîåèá ïìäì äî
.ycwd z` lk`y `nha ,xnelk ÐóàÐ

"rbz xy` ytp e`" :aizkc ,cxeie dler oaxw

dil aiign d`neh zribpac rnyne ,'ebe

dey dxifb `da opitlic ,cxeie dler oaxw

.ycwnl qpki e` ycw lik`c cr aiigin `lc

d`nh dnda ol jixhvi` `zlin `dle

"digd z`f"n ol miwc e`l i`c ,dig llka

`l Ð dig llka dndaci`d ol xziin ded

ivn ied `lc ,dey dxfbl d`nh dnda

.dig ip` `xw` :xninlììëá äøåäè äîäá
äøéöéì äøåäè äéç`aizk dig iabc Ð

on midl` 'd xvie" :dxivi (a ziy`xa)

dpin `wtpe .'ebe "dcyd zig lk dnc`d

iax xn`wc ,sere dig dnda oin zltnl

odilr zayei on`e ,odilr cle zxez :xi`n

"zltnd"a opixn`e .dxdh inie d`neh ini

li`ed Ð xi`n iaxc `nrh i`n :(a,ak dcp)

dndac oicd `ede .mc`k dxivi oda xn`pe

`zlin i`dl inp d`nh dig llka d`nh

`zln da yixt xak `l` ,`kixhvi`

lkae .hwp ediipin `cge ,iaxckl izixg`

.`zlin `cg yixt `ziixac illkáùú
øëæìdylye miylye ,d`neh ini zray Ð

oda d`ex `idy minc lky ,xdeh ini

.oixedhäá÷ðì áùúå,mi`nh mireay Ð

.xdeh dyye miyyeòåãé åðéàxkf m` Ð

ayze mdipy xneg dilr lhd Ð dawp m`

dawp zcil z`neh mireay .dawple xkfl

,dcli dawp `ny ,oda d`ex dpi` elit`e

.dcil z`neh mireay `ki` dii`x `lae

mei mirax` cr `l` dl oi` xdeh inie

ikd .`ed xkf `ny ,xkf oick ,ozcil zlgzn

:opiqxbäéìåë éì äîì àø÷ éàä ïðáøì
àúà éáøãëìopaxle .i`w oizipzn`e Ð

axc `xw `d ,ililbd iqei iaxc` ibiltc

d`nhay xaer df dfi`e :dipin opitlic ongp

il dnl ,`nhàúàã àåä éáøãëì ?dig Ð

.dey dxfbl d`nh dndae ,ditebl d`nh

dey dxfb meyn dndaa d`nh azkc icii`e

dxn`py dyxt lkc ,diga inp azk Ð

xac liaya `l` zipyp `l Ð zipype

.da ycgzpydpi` drela d`nehy myk

d`nhn.onwlck `icda `xw da yxtnc ,mixg` Ðäàîèéî äðéà äòåìá äøäè êë.xnege lwa silick ,d`nhin dpi` Ð znd ld`l qpkpe dxedh zrah rla oebk Ð

ïðé÷ñò àì éîzlkernk `id ixd Ð drlapy oeikn ,`nl` .yny axrda `xw dil xdhnwe ,dlkrzp `le eirna `id oiicrc ,dngd zriwyl jenq dlap lke`a elit` Ð

:(a,an dcp) "otec `vei"a opixn`c ,`yna ep`nhz ok m`c .`ed mixzqd zia mc` ly ekeze ,`nhn `l mixzqd zia rbnc meyn dinrhc xninl `kil `de .`nhl oiprl

.`nhln dzakrn drila :dpin rny e`l `l` .`inhn `din `yna ,`inhn `l rbna mixzqd zia z`nehc idpøâì àéæç àìãdlap lk elk`z `l" :(ci mixac) aizke Ð

.dlap diexw dpi` xbl die`x dpi`y ,dlap diexw xbl die`xd Ð 'ebe "jixrya xy` xblàçéðä.`kdn jnrh slinl zivnc Ðøîàã ïðçåé éáøìzexeka zkqna Ð

.(`,bk)åæ úçàå åæ úçàla` .`z`c `ed miign dgixqdc `kid [ihernl] (iiez`l) `xwe ,mialk zlik`n lqtizy cr ,d`nhn `id milke` `nhl oiae mc` `nhl oia Ð

.yny axrda dil xdhn `w `kde .alkl cr dlap my dpin rwt `l Ð dlap my dlr [dlge] (dklde) dzin zrya xbl zi`xpc `kidøéôù`nrhc slinl zivn Ð

.`ed drila meynäøåîç äàîåè øîàã àãô øáì àìàzeidl dilr dlap my oi` jli`e o`kn la` ,mc` lk`nl xbl die`xy onf lk dlap diexw `id ,mc` `nhl Ð

.`nhnc `ed oiwyne oilke` `l` ,d`nehd a`áìëì ãò`ifg `lc meyn Ð `xw dil xdhnc i`d ,oilke` `nhne d`nehl oey`x `edy ,dlap rbnn `rixb `lc Ð

.mc` `inhn `le ,`ed xbläéì àéæç àæçéî åéðôá àìù.drlay rci `ly inl `ifg ,dqrl `le dphw dkizg rla m` Ðìá äøäèäòåolpn ,d`neh zlawn dpi`c Ð?
àîèìî åëåúáù äàîåè ìò ìéöî åðéàù ìéúô ãéîö [ó÷åîä] ñøç éìë äî.ld`d lk z`e ilkd z` `nhln ezakrn ilkd zrila oi` Ð ekeza znd zifk did m`y Ð

äöåöø äàîåè øî øîàã.gth ld` dl oi`y ,rwxwa Ðäìåòå úò÷åá,zakrn dpi` rwxw zrila elit` ,`nl` .riwxl jenq elit` ,dilr milid`nd lk d`nhne Ð

.(`,dk oileg) `nw wxta opixn`ck ,znd ld`a `nhiln zakrne ekezay dxdh lr livn `ed ixde .ilk zrila oky lke
íãà
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ïðáøìåopaxc`c ,yxite .qxhpewd zqxib ok Ð `z` iaxckl dilek il dnl `xw i`d

oiznd dnl :eyexitl dywe ?il dnl ongp axc `xw i`d :ira ililbd iqei iaxc

zqxibk d`xp okl !edl dnl wgvi iaxc `xw ,opaxl :inp iranl dil ded ,cere ?o`k cr

jixhvi` i`n` ,xnelk ?xninl `ki` i`n opaxl `l` ,xi`n iaxl `gipd :iqxbc mixtqd

?dxedh dig llka dxedh dndac `llk

!dxivil xninl `kil edciclc

äùàäålibrd `lyk Ð `viy cr dxedh

Ð librd i`c ,ixiin dwitk y`xd

.xawd gztpyn ,cled `vi `ly cr `nh ied

dl iziine (c dpyn f wxt) zeld`a `ipzc

miltpl oi` :(`,ak zexeka) "dnda gweld"a

inp i` .dwitk y`xd elibriy cr xawd zgizt

) zeld`c `ztqezc `pzk dil xaq(g wxt seq

.mlerd xie`l `viy cr d`neh clel oi` :xn`c

éîdngd zriwyl jinq lk`c opiwqr `l
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קכג oifge` mipy` cenr `r sc ± oey`x wxtzereay

éáøãëì äàîè äéç ììëá äàîè äîäá.opiqxb Ðäéç éðà àø÷àoaxw iabl Ð

il did ice ,(d `xwie) "d`nh dnda zlapa e` d`nh dig zlapa e`" :cxeie dler

dxn`p dnl dnda ,dig llka dndady ip` rceie ,dig z`ixwaäîäá ïàë øîàð ?
äàîèytpe" :["ev"] (mipdkd l` xen`) zyxta ycwd z` lk`y `nha xn`pe Ð

dndaa e` mc` z`neha `nh lka rbz ik

.[f `xwie] "d`nhùã÷ úàîåèá ïìäì äî
.ycwd z` lk`y `nha ,xnelk ÐóàÐ

"rbz xy` ytp e`" :aizkc ,cxeie dler oaxw

dil aiign d`neh zribpac rnyne ,'ebe

dey dxifb `da opitlic ,cxeie dler oaxw

.ycwnl qpki e` ycw lik`c cr aiigin `lc

d`nh dnda ol jixhvi` `zlin `dle

"digd z`f"n ol miwc e`l i`c ,dig llka

`l Ð dig llka dndaci`d ol xziin ded

ivn ied `lc ,dey dxfbl d`nh dnda

.dig ip` `xw` :xninlììëá äøåäè äîäá
äøéöéì äøåäè äéç`aizk dig iabc Ð

on midl` 'd xvie" :dxivi (a ziy`xa)

dpin `wtpe .'ebe "dcyd zig lk dnc`d

iax xn`wc ,sere dig dnda oin zltnl

odilr zayei on`e ,odilr cle zxez :xi`n

"zltnd"a opixn`e .dxdh inie d`neh ini

li`ed Ð xi`n iaxc `nrh i`n :(a,ak dcp)

dndac oicd `ede .mc`k dxivi oda xn`pe

`zlin i`dl inp d`nh dig llka d`nh

`zln da yixt xak `l` ,`kixhvi`

lkae .hwp ediipin `cge ,iaxckl izixg`

.`zlin `cg yixt `ziixac illkáùú
øëæìdylye miylye ,d`neh ini zray Ð

oda d`ex `idy minc lky ,xdeh ini

.oixedhäá÷ðì áùúå,mi`nh mireay Ð

.xdeh dyye miyyeòåãé åðéàxkf m` Ð

ayze mdipy xneg dilr lhd Ð dawp m`

dawp zcil z`neh mireay .dawple xkfl

,dcli dawp `ny ,oda d`ex dpi` elit`e

.dcil z`neh mireay `ki` dii`x `lae

mei mirax` cr `l` dl oi` xdeh inie

ikd .`ed xkf `ny ,xkf oick ,ozcil zlgzn

:opiqxbäéìåë éì äîì àø÷ éàä ïðáøì
àúà éáøãëìopaxle .i`w oizipzn`e Ð

axc `xw `d ,ililbd iqei iaxc` ibiltc

d`nhay xaer df dfi`e :dipin opitlic ongp

il dnl ,`nhàúàã àåä éáøãëì ?dig Ð

.dey dxfbl d`nh dndae ,ditebl d`nh

dey dxfb meyn dndaa d`nh azkc icii`e

dxn`py dyxt lkc ,diga inp azk Ð

xac liaya `l` zipyp `l Ð zipype

.da ycgzpydpi` drela d`nehy myk

d`nhn.onwlck `icda `xw da yxtnc ,mixg` Ðäàîèéî äðéà äòåìá äøäè êë.xnege lwa silick ,d`nhin dpi` Ð znd ld`l qpkpe dxedh zrah rla oebk Ð

ïðé÷ñò àì éîzlkernk `id ixd Ð drlapy oeikn ,`nl` .yny axrda `xw dil xdhnwe ,dlkrzp `le eirna `id oiicrc ,dngd zriwyl jenq dlap lke`a elit` Ð

:(a,an dcp) "otec `vei"a opixn`c ,`yna ep`nhz ok m`c .`ed mixzqd zia mc` ly ekeze ,`nhn `l mixzqd zia rbnc meyn dinrhc xninl `kil `de .`nhl oiprl

.`nhln dzakrn drila :dpin rny e`l `l` .`inhn `din `yna ,`inhn `l rbna mixzqd zia z`nehc idpøâì àéæç àìãdlap lk elk`z `l" :(ci mixac) aizke Ð

.dlap diexw dpi` xbl die`x dpi`y ,dlap diexw xbl die`xd Ð 'ebe "jixrya xy` xblàçéðä.`kdn jnrh slinl zivnc Ðøîàã ïðçåé éáøìzexeka zkqna Ð

.(`,bk)åæ úçàå åæ úçàla` .`z`c `ed miign dgixqdc `kid [ihernl] (iiez`l) `xwe ,mialk zlik`n lqtizy cr ,d`nhn `id milke` `nhl oiae mc` `nhl oia Ð

.yny axrda dil xdhn `w `kde .alkl cr dlap my dpin rwt `l Ð dlap my dlr [dlge] (dklde) dzin zrya xbl zi`xpc `kidøéôù`nrhc slinl zivn Ð

.`ed drila meynäøåîç äàîåè øîàã àãô øáì àìàzeidl dilr dlap my oi` jli`e o`kn la` ,mc` lk`nl xbl die`xy onf lk dlap diexw `id ,mc` `nhl Ð

.`nhnc `ed oiwyne oilke` `l` ,d`nehd a`áìëì ãò`ifg `lc meyn Ð `xw dil xdhnc i`d ,oilke` `nhne d`nehl oey`x `edy ,dlap rbnn `rixb `lc Ð

.mc` `inhn `le ,`ed xbläéì àéæç àæçéî åéðôá àìù.drlay rci `ly inl `ifg ,dqrl `le dphw dkizg rla m` Ðìá äøäèäòåolpn ,d`neh zlawn dpi`c Ð?
àîèìî åëåúáù äàîåè ìò ìéöî åðéàù ìéúô ãéîö [ó÷åîä] ñøç éìë äî.ld`d lk z`e ilkd z` `nhln ezakrn ilkd zrila oi` Ð ekeza znd zifk did m`y Ð

äöåöø äàîåè øî øîàã.gth ld` dl oi`y ,rwxwa Ðäìåòå úò÷åá,zakrn dpi` rwxw zrila elit` ,`nl` .riwxl jenq elit` ,dilr milid`nd lk d`nhne Ð

.(`,dk oileg) `nw wxta opixn`ck ,znd ld`a `nhiln zakrne ekezay dxdh lr livn `ed ixde .ilk zrila oky lke
íãà

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

ïðáøìåopaxc`c ,yxite .qxhpewd zqxib ok Ð `z` iaxckl dilek il dnl `xw i`d

oiznd dnl :eyexitl dywe ?il dnl ongp axc `xw i`d :ira ililbd iqei iaxc

zqxibk d`xp okl !edl dnl wgvi iaxc `xw ,opaxl :inp iranl dil ded ,cere ?o`k cr

jixhvi` i`n` ,xnelk ?xninl `ki` i`n opaxl `l` ,xi`n iaxl `gipd :iqxbc mixtqd

?dxedh dig llka dxedh dndac `llk

!dxivil xninl `kil edciclc

äùàäålibrd `lyk Ð `viy cr dxedh

Ð librd i`c ,ixiin dwitk y`xd

.xawd gztpyn ,cled `vi `ly cr `nh ied

dl iziine (c dpyn f wxt) zeld`a `ipzc

miltpl oi` :(`,ak zexeka) "dnda gweld"a

inp i` .dwitk y`xd elibriy cr xawd zgizt

) zeld`c `ztqezc `pzk dil xaq(g wxt seq

.mlerd xie`l `viy cr d`neh clel oi` :xn`c

éîdngd zriwyl jinq lk`c opiwqr `l

`l i`n` :xn`z m`e Ð xedhc `pngx xn`we

"otec `vei" wxta `ziixaa hrn`cn wcwcn

zia` micba d`nhn `lc dlap (a,an dcp)

d`nhl" :xedh ser zlapa aizkcn ,drilad

mewnc iia` wcwcn myne ,zxg`a `le Ð "da

i`cec :xnel yie !`ied drela xedh ser zlap

`axl la` ,myn wcwcl leki did iia`c `ail`

?`ziixal uxzn ikid ,ied mixzqd ziac xaqc

xfge drilad ziaa exiag el agzyk ,jgxk lr

dhiqd `le agx did drilad ziae ,e`ivede

.dnda zlap `weec `xw hrnn mzd Ð llk

xfg `lc ab lr s` :yxtl oileki epiid ,edine

Ð ied mixzqd ziac `ax xn`w ikc .e`ivede

relac dcen Ð eteql la` ,drilad zlgz epiid

s` myn wcwcl leki did df itl la` .`ied

:xn`z m`e .d`nhn `l drela d`nehc ,`axl

lke`d"c `xw i`dn `kd wcwcn ikide

,aizk dnda zlapa `xw i`d `de ?"dzlapn

`le ixii` rbnae .drilad ziaa d`nhn `lc

xeriy ozil `l` lke` aizk `le ,dlik`a

mzd yxtnck `yepe rbepl zifk epiidc ,dlik`

ikid ok m` ,`kdc `yxcl jixhvi` i`e !dcpa

yie ?lke`a `yepe rbep xeriyc ediipin wcwcn

`yxcl dilek inewe`l xazqn `lc :xnel

`z`c rnyn `dc ,drela d`neh xdhl ,`kdc

."eicba qaki lke`de" :aizkc ,d`neh xninl

,eheyt icin `vei `xwn oi` ,mewn lkne

lahyk lke`d z` aezkd xdihc rnync

.eyny aixrde
eh`

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

ììëa äøBäè äîäa ,äàîè äiç ììëa äàîè äîäa§¥¨§¥¨¦§©©¨§¥¨§¥¨§¨¦§©

láe .äøBäè äiçàlL éàfò ïa ìò ìáç :éì øîà äfä ïBL ©¨§¨©¨©¤¨©¦£¨©¤©©¤Ÿ

?ïìðî ,äîäa ììëa äiç !ìàòîLé éaø úà LnéL¦¥¤©¦¦§¨¥©¨¦§©§¥¨§¨©

'åâå íéáNë äN øBL eìëàz øLà äîäaä úàæ" :áéúëc¦§¦Ÿ©§¥¨£¤Ÿ¥¥§¨¦§

ìiàéáöe.äîäa ììëa äiç ?ãöék àä ,'åâå "øeîçéå ©¨§¦§©§§¨¥©©¨¦§©§¥¨

øLà äiçä úàæ" :áéúëc ?ïìðî ,äiç ììëa äîäa§¥¨¦§©©¨§¨©¦§¦Ÿ©©¨£¤

,"äñøt úñøôî ìk õøàä ìò øLà äîäaä ìkî eìëàzŸ§¦¨©§¥¨£¤©¨¨¤Ÿ©§¤¤©§¨

ãöék àä?äîäa ììëa äøBäè äiç .äiç ììëa äîäa ¨¥©§¥¨¦§©©¨©¨§¨¦§©§¥¨

äøBäè¯äàîè äîäa ììëa äàîè äiç ,íéðîéñì¯ §¨§¦¨¦©¨§¥¨¦§©§¥¨§¥¨

äòaøäìäàîè äiç ììëa äàîè äîäa ,¯;éaøãëì §©§¨¨§¥¨§¥¨¦§©©¨§¥¨§¦§©¦

?äøîàð änì äîäa ,äiç éðà àø÷à :øîBà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¥¤§¨£¦©¨§¥¨¨¨¤¤§¨

äîäa" ïläì øîàðå ,"äàîè äîäa" ïàk äøîàð¤¤§¨¨§¥¨§¥¨§¤¡©§©¨§¥¨

ïläl äî ,"äàîè¯ïàk óà ,Lã÷ úàîeè¯úàîeè §¥¨©§©¨§©Ÿ¤©¨§©

äøBäè äiç ììëa äøBäè äîäa .Lã÷¯:ïðúc ,äøéöéì Ÿ¤§¥¨§¨¦§©©¨§¨¦¦¨¦§©

úìtnäíà ,ïéøBäè ïéa ïéàîè ïéa ,óBòå äiç äîäa ïéî ©©¤¤¦§¥¨©¨§¥§¥¦¥§¦¦

øëæ¯äá÷ð íà ,øëæì áLz¯òeãé Bðéà ,äá÷ðì áLz ¨¨¥¥§¨¨¦§¥¨¥¥¦§¥¨¥¨©

¯:íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,äá÷ðìå øëæì áLz¥¥§¨¨§¦§¥¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦

BðéàL ìkúøevîíãà¯àø÷ éàä ,ïðaøìe .ãìå Bðéà ¨¤¥¦©¨¨¥¨¨§©¨©©§¨

?él änì¯.àúàc àeä éaøãëì délekäðùîäMàä ¨¨¦¥§¦§©¦§¨¨¨¦¨

dãé úà äiç äèLôe ,äéòî CBúa dãìå únLäòâðåBa ¤¥§¨¨§¥¤¨¨§¨©¨¤¨¨§¨§¨

¯äàîè äiçäàöiL ãò äøBäè äMàäå ,äòáL úàîeè ©©¨§¥¨§©¦§¨§¨¦¨§¨©¤¥¥

.ãìeäàøîâäðéà äòeìa äàîehL íLk :äaø øîà ©¨¨¨©©¨§¥¤§¨§¨¥¨

äànèî¯äàîeè .äànhéî äðéà äòeìa äøäè Ck §©§¨¨¨¢¨§¨¥¨¦©§¨§¨

ìëàäå" :áéúëc ?ïìðî äòeìadúìápîéî ;"åéãâa ñaëé §¨§¨©¦§¦§¨Ÿ¥¦¦§¨¨§©¥§¨¨¦

ì Ceîñ ìëàc ïðé÷ñò àìàðîçø øîà÷å ?änçä úòé÷L ¨¨§¦©©£©¨¦§¦©©©¨§¨¨©©£¨¨

.øBäè¯éaøì àçéðä !øbì àéæç àìc ,íúä éðàL àîìãå ¨§¦§¨¨¥¨¨§¨©§¨©¥¨¦¨§©¦

Bæ úçàå Bæ úçà :øîàc ïðçBé¯àlà ;øétL ,áìkì ãò ¨¨§¨©©©§©©©©¤¤©¦¤¨

äøeîç äàîeè :øîàc àct øáì¯äl÷ äàîeèå ,øbì¯ §©©¨§¨©§¨£¨©¥§§¨©¨

!àeä øbì àéæç àìc íeMî ,áìkì ãò¯àéæç àìc éäð ©©¤¤¦§¨©§¨©¥§¦§¨©§¨

åéðôa àlL ,åéðôaäàîeè ïçkLà .déì àéæç àéæçéî §¨¨¤Ÿ§¨¨¦§§¨©§¨¥©§§©§¨

ñøç éìk äîe :øîBçå ì÷ ?ïìðî äòeìa døäè ,äòeìa§¨¨¢¨§¨§¨©©¨¤©§¦¤¤

BëBúaL äàîeè ìò ìévî BðéàL ,ìéút ãéîö ó÷enä©¨¨¦¨¦¤¥©¦©§¨¤§

òé÷øì ãò äìBòå úò÷Ba äöeöø äàîeè :øî øîàc ,ànèlî¯,ànhlî BëBúaù äøäè ìò ìévî ¦§©¥§¨©¨§¨§¨©©§¨©¨¨¦©©¦©¨¢¨¤§¦¦©¥
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`oifgeקכד mipya cenr `r sc ± oey`x wxtzereay

íãàekezay dxdh lr livny oic epi` ,`nhln ekezay d`neh akrny Ð

rela meyn `nhilnñøç éìëì äî ?yi oky ,ekezay dxdh lr liviy `ed oic Ð

.eabn `nhn epi`y ,xg` lw cv eaïðéøîà÷ åáâî ïðà åèàmc` ab opitli in Ð

ikd jextizc ,qxg ilk abnïðéøîà÷ åëåúî ?.qxg ilk jezn opixnb mc`c jez Ð

,daxc`c ,`ed `nil` xnege lwc oky lke

!mc` ly ekezn xeng qxg ilk jezïëù
åøéåàî àîèîok oi`y dn ,dribp `la Ð

qxg ilk xie` dn :xnege lw jkld .mc`a

rilan Ð `nhln eay d`neh rilan epi`y

d`neh rilany mc` ,`nhiln eay dxdh

dxdh lr liviy oic epi` Ð `nhln ekezay

lawn oi`y ,`ed lwe li`ed ,`nhiln eay

mlerl d`neh mc`d xie`äìòîìã ?Ð

lke`de" :(`i `xwie) aizkck ,eit jxc

."dzlapnäèîìãzia jxc el agz Ð

aegz didy oebke ,rlapy cr irixd

.rbna ezqipka e`nih `le ,zxtetyaïéðî
li`ed ,`yna ep`nhi `l o`kn xg`ly Ð

relaeäìòî éãé ìò àìà ?qpki `l m` Ð

.mlerl miirna lkrzi `l dtd jxcìåëéò
áø äèîìãcr jk lk lkrzn epi` dta Ð

.dhnl cxeiyäééäù êéøömicba `nhl Ð

l` `ade" :(ci `xwie) aizkc ,yeal `edy

,micba qeak aizk `le Ð "`nhi ziad

,(my) "eicba z` qaki ziaa lke`de"

xeriy ddeyl mipdk zxeza dl opinwene

.dlik`äééäù äëéøö äðéàù äîäáá øîàú
od ixd Ð milk dperh zqpkp m`y Ð

.eda `pixw "ziad l` `ade"c ,cin mi`nh

:ïðéðùîåàúëìä éàîìdkixv oi` zxn` Ð

e`l `dc ,dilry milkl jgxk lr Ð diidy

jxce .ieyn jxc `l` ,`id micba yalin za

`l m`y ,diidy ira `l diteb mc` Ð ieyn

qpkpe etzk lr mlhp `l` ,eicba yeal did

.cin oi`nh Ðeicia eizerahe,evnewa Ð

.yealn jxck `lyãéî ïéàîè`pixwc Ð

."ziad l` `ade" :milka inpùåáì äéä
'åë åéìë:aizke ,dicic micba edl eed Ð

cr Ð "eicba z` qaki ziaa lke`de"

.dlik` xeriy `dyiyñøôly xkk ivg Ð

.(a,at) oiaexira opixn`ck ,mivia dpeny `ede ,zecerq izy oefn `edy ,aexir

éäððú åäééåøúdax opireny` i`n :xnelk ,`id `iyew Ðäàîè ?,zn z`neh Ð

`ed ixd axg :(`,b oileg) xn xn`c ,znk od ixd zna oi`nhind zekzn ilke

.llgkìáåè.drlay mcew dzribpa `nhpy itl Ðäîåøúá ìëåàå ìáåèÐ

.d`nhn dpi` drlapync[äàîè äàé÷ä].mc`d zliah dil ipd` `lc Ð

åúàîèå.dz`ivia ea drbpy Ðäæäå.iyilya Ðäðùå.iriaya Ðäîë àéä éøä
äúéäùikid ,d`nh i`c .drlayn mc`d on d`neh dlaw `ly itl ,dxedh Ð

dzidy dnk `id ixd :xninl ivn?!dl `ipdn `l mc`d zliahe ,dlah `l `d

dpye dfd :hwp ikdled`nhp Ð dliah mcew d`iwd m`c ,d`iwd jk xg`e lahe

.erbna dz`ivia'åë äáø øîà÷ éëd`nh zrah rla :ipzwc oizipznn i`c Ð

drila meyn e`l `nrh :`pin` ded Ð mc`l `inhn `l rnync ,lke`e laeh

zkqna opixn`ck ,d`neh oiprl `ed rbn e`l mixzqd zia rbnc meyn `l` ,`ed

z` `nhz xninl `kil zrah iabe .[eh `xwie] "mina shy `l eicie"n (`,bn) dcp

zepiirne dlape zn oebk ,epnn d`vei d`nehdy inl `l` `yn oi`y ,`yna mc`d

dxedh zrahe .`yn el oi` Ð d`nehd a` `edy it lr s` ,zn `nh la` ,afd

mc`c mixzqd zia rbnc meyn `nrh inp Ð mc` zngn `inhn `lc opzc ,inp

it lr s` ,eda xninl jiiy mixzqd zia e`l Ð zraha zrah la` .`nhn `l

oizipznc `nrhc dax opireny` .enhipe daiza oigpenk od ixd Ð mc`a epnhpy

.`nhn `l dzxag elit`e ,`id rela meyn
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åèàji`c ,xity jixt mewn lkn ?jytp dn :dniz Ð opixn`w ekezn opixn`w eabn op`

`ki`e ,livn xedh ekez inp mc`c :xnel yie !xedh eabc oeik ,d`nehd xearz

ipta uegl livn eab oi`y ,lizt cinv swend qxg ilk dne :ikd xnege lw carinl

,mc` ly ekez ,`nhiln ekezay dxdh lr (ekez) livn Ð `nhln ekezay d`nehd

Ð `nhln ekezay d`nehd ipta uvege livny

ekezay dxdh lr ekez liviy oic epi`

livn mc`dc `dc oeik :xn`z m`e ?`nhiln

,qxg ilkc xnege lwn epiid ekezay dxdh lr

ekezay dxdh lr livi `le ,"eic" `nip ok m`

cinv swend qxg ilk enk .afd hqida `nhiln

seqa opixn`ck ,afd hqida `nhinc ,lizt

dhiqd `ny yegile :(a,`q oihib) "oiwfpd"

wxt) zeld`c `ztqeza eli`e .dcp ezy`

dxdh lr livn mc`c `icda ipz (xyr dyng

zia mdl exn`c .afd hqida `nhiln ekezay

ld`l qpkpe zrah zrilaa micen mz` i` :lld

zxn` m` ,`l :i`ny zia mdl exn` .'ek znd

icarc :xnel yie !hqida dxedh `idy zraha

,lizt cinv swend miphw miktn xnege lw

oi`y itl ,afd `yna mixedh swid `la elit`c

z`e .gztdl oteq oi`y itl ,rbn llkl mi`a

,`yn llkl `a epi` Ð rbn llkl `a epi`y

.(a,ckw oileg) "ahexde xerd"a xn`ck

äèîìã,xedh inp dhnlc relac Ð ol `pn

inp dige .xaerc oizipzn gkenck

.[`,ar oileg] onwlck opaxcn epiid Ð d`nhc

izya dcen daxc jzrc `wlq `zydc ,cere

.zerah izyk `id dige ,zerahòåìádndaa

`edd gkenck ,`nhn `l dndac Ð ol `pn

"ahexde xerd"a onwl ,znd xya lk`c alk

.(`,ekw oileg)éàîìdab lry milkl `zkld

elit` `nlc :xn`z m`e Ð ira `l inp mc`

,yealn eda jiiyc ,dyeal `idy milka

dnda dna" wxta zay z`ved iab ogky`ck

dl miaeygy mixaca (`,bp zay) "d`vei

zxezac :mixt` epiax dywd cere !yealnl

milka diidy era `lc ,iebe dnda hrnn mipdk

Ð micba `nhnd ,"eicba qake"n ,miyeal ody

mi`nhn mpi`y dndae ieb ,rbepnd ziaa livn

rnyn .rbepnd ziaa milivn mpi` Ð micba

,dndac :xnel yie !yealn dia jiiyc iebc `inec ,`xw dihrnc `l` `id yealn zac

.`id d`neh za e`lc ,dgkn `nhn oi`c oeik ,dab lrk iaiyg dyeal `idy milk elit`

.diidy ira `l Ð eiab lry micba oebk ,egkn oi`nhn oi`yk `peeb i`dk inp mc` iabe

`id aezkd zxfbe ,d`nehd mdl `a egkne ,diab` milha Ð yeal `edy micba la`

mc`d zngn Ð yeal `edy micba z`nehc ,df yexitle .ddyiy cr m`nhl gk el oi`y

uegan `ed m`e .zrahd d`nh Ð rav`a zrahe uegan ecie mipta elek m` ,mi`a md

.uegl eaexc xedh `ede ,diab` dlhac ,dxedh zrahd Ð rav`a zrahe ,mipta ecie

eci hyte mipta cner did :`pzc ,xyr dyly wxt mirbp zkqnae mipdk zxezac :dywe

mipta eci hyte uega cner did .ze`nh Ð qxt zlik` ick ddye ,ecia eizerahe uegl

mzd `nye !qxt zlik` icka :mixne` minkge ,cin `nhn dcedi iax Ð ecia eizerahe

,`ziixe`cn `le `ed opaxcnd`a d`nehd oi`c meyn ,cin `nhl dcedi iax xingne

.mc`d gkn mdløîàinp daxc ,jixt drela d`nehn e`l Ð idppz ediiexz `ax

,jixt drela dxdhn `l` .dpynd jezn heyt did daxl mby rnyn ,xn`w "myk"

?dfn xzei df el heyt dnle ,d`neh enk opz inp dxdhc

òìá`ed ixd axgc ,ixii` zn z`neh `nha Ð dnexza lke`e laeh d`nh zrah

idpc .dliah el liren did `l Ð d`nhn `l drela d`nehc e`l i`e ,llgk

`nhpy zraha `nlce :xn`z m`e .`nhn `yna ,rbna `nhn `l mixzqd zia rbnc

i wxt) ze`ewn zkqna `ipzin dxedh zrahc `iddc xzac :xnel yie !ixii` uxya

`nhnc ipzw ikide ,oey`x `l` `ied `l ok m` Ð uxy z`neha i` ,cere .(g dpyn

!d`nehd a`n `l` d`neh milawn milke mc` oi` `de ?mc`d z`éëdax xn`w

`ed rbn e`l mixzqd zia rbnc meyn `l` ,`ed drila meyn `l Ð mc`d d`nhn `l zrahc `d ,`pin` ded oizipznn i`c :qxhpewa yxit Ð zerah izy rlay oebk

,zn `nh la` .afd zepiirne dlape zn oebk ,epnn d`a d`nehdy ina `l` `yn oi`y ,`yna `nhpc xninl `kile .(a,an) dcpa xn`ck ,d`neh oiprl
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íãàìévnLànèlî BëBúaL äàîeè ìò¯ïéc Bðéà ¨¨¤©¦©§¨¤§¦§©¥¥¦

?àîhélî BëBúaL døäè ìò ìévnL¯ñøç éìël äî¯ ¤©¦©¨¢¨¤§¦¦¨¥©¦§¦¤¤

!Babî ànhnL íãàa øîàz ,Babî ànhî ïéà ïkL¯ ¤¥¥¦©¥¦©Ÿ©§¨¨¤¦©¥¦©

éìk ,äaøcà !ïðéøîà÷ BëBzî ?ïðéøîà÷ Babî ïðà ehà©£©¦©¨¨§¦©¦¨¨§¦©©§©¨§¦

øeîç ñøç¯,äìòîìc òeìa ïçkLà .Bøéåàî ànhî ïkL ¤¤¨¤¥¦©¥¥£¦©§§©¨©¦§©§¨

?ïìðî ähîìc òeìa¯BðéàL äìòîl äîe :øîBçå ì÷ ¨©¦§©¨§¨©©¨¤©§©§¨¤¥

ìekéò äNBò¯ìekéò äNBòL ähîì ,ìévî¯ïéc Bðéà ¤¦©¦§©¨¤¤¦¥¦

?ìévnL¯!äìòî éãé ìò àlà ähîì ìekéò äNBò íeìk ¤©¦§¤¦§©¨¤¨©§¥©§¨

¯,íãàc òeìa ïçkLà .áø ähîìc ìekéò ,éëä eléôà£¦¨¦¦¦§©¨©©§§©¨©§¨¨

?ïìðî äîäác òeìa¯ànènL íãà äîe :øîBçå ì÷ ¨©¦§¥¨§¨©©¨¤©¨¨¤§©¥

íéiçî¯íéiçî äànèî äðéàL äîäa ,òeìáa ìévî¯ ¥©¦©¦§¨©§¥¨¤¥¨§©§¨¥©¦

ïéc BðéàìévzL?òeìáa¯íãàl äî¯éøö ïkLäéiäL C ¥¦¤©¦§¨©©§¨¨¤¥¨¦§¦¨

äéiäL äëéøö äðéàL äîäáa øîàz ,òbeðîä úéáa§©¦©§¨Ÿ©¦§¥¨¤¥¨§¦¨§¦¨

!òbeðîä úéáa¯úéáa äéiäL äëéøö dðéàc äîäa §©¦©§¨§¥¨§¥¨§¦¨§¦¨§©¦

,òbeðîäàúëìä éàîì¯àì éîð íãà ;dab ìòL íéìëì ©§¨§©¦§§¨§¥¦¤©©¨¨¨©¦¨

ñðëpä :ïðúc ,éòa,åéôúk ìò åéìëå òbeðîä úéáìåéìcðñå ¨¥¦§©©¦§¨§©¦©§¨§¥¨©§¥¨§©§¨¨

åéúBòaèååéãéa¯,åéìk Leáì äéä .ãiî ïéàîè ïäå àeä §©§¨§¨¨§¥§¥¦¦¨¨¨¨¥¨

åéìcðñååéìâøaBòaöàa åéúBòaèå ,¯ïäå ,ãiî àîè àeä §©§¨¨§©§¨§©§¨§¤§¨¨¥¦¨§¥

àìå íéhç út ;ñøt úìéëà éãëa àäLiL ãò ïéøBäè§¦©¤¦§¤¦§¥£¦©§¨©¦¦§Ÿ

eäééåøz :àáø øîà .ïzôéìa ìëBàå áñéî ,íéøBòN út©§¦¥¥§¥§¦§¨£©¨¨©§©§

éäððz!àðéðz äòeìa äøäè ,àðéðz äòeìa äàîeè , §©§¦§¨§¨¨¥¨¨¢¨§¨¨¥¨

äòeìa äàîeè¯äàîè úòaè òìa :ïðúc¯ìëBàå ìáBè §¨§¨¦§©¨©©©©§¥¨¥§¥

Búîeøúadàé÷ä ,¯äàîèezànèåàðéðz äòeìa äøäè . ¦§¨¥¦¨§¥¨§¦§©¨¢¨§¨¨¥¨

¯äfäå ,únä ìäàì ñðëðå ,äøBäè úòaè òìa :ïðúc¦§©¨©©©©§¨§¦§©§Ÿ¤©¥§¦¨

dàé÷äå ìáèå äðLå¯!äúéäL äîk àéä éøä¯øîà÷ ék §¨¨§¨©§¥¦¨£¥¦§¨¤¨§¨¦¨¨©

äaø¯úçàå äàîè úçà ,úBòaè ézL òìaL ïBâk ©¨§¤¨©§¥©¨©©§¥¨§©©

àìc ,äøBäèàénèî.äøBähì äàîhî dì¯ §¨§¨§©§¨¨¦§¥¨©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `r sc oileg(ipy meil)

,ok m`,íãàdfa `lew ea yiyLetebBëBúaL äàîeè ìò ìévn ¨¨¤©¦©§¨¤§
ànèlîdpi` eteba drelad d`nehy lirl x`azdy enk ,eteb z` ¦§©¥

,ld`a e` `yna z`nhnïéc Bðéàbdpzy xnege lw df oi` m`d - ¥¦
,qxg ilka zbdepd `lewd eaànhélî BëBúaL äøäè ìò ìévnL¤©¦©¨¢¨¤§¦¦©¥

xacy dax xn` okle ,ok xnel xazqn i`ce ixde ,d`neh lawln -
.`nhp epi` ,mc`d seba relad dxdh

oicy jl oipn :`xnbd dywn .xnege lwd z` zegcl dqpn `xnbd
ixde ,qxg ilk oicn lw mc`d,ñøç éìëì äî,`lew ea ep`vny ©¦§¦¤¤

Babî ànèî ïéà ïkLz`nhn ilkd aba zrbepd d`neh oi`y - ¤¥¥§©¥¦©
ly ef `lew mb ea zbdep ok zngny okzie ,ekezay dn z` e` eze`

m`d ,drela dxdhøîàzmb ok,íãàa`xneg ea yiyànhnL Ÿ©§¨¨¤¦©¥
[`nhpy-],Babîoi` ixde ,drela dxdh ly ef `lew ea bdpzy ¦©

ly ef `lew zbdep mc`a s`y oipn ,dyw aeye ,llk xacl gxkd
.drela dxdh

:`xnbd zvxznïðéøîà÷ Babî ïðà eèàlw cenll mi`a ep` ike - ¨£©¦©¨©§¦¨
`lew ea ep`vny dywn dz` ok zngny ,qxg ilk ly eabn xnege

`ld ,eabn d`neh lawn epi`y jkaBëBzîqxg ilk lyïðéøîà÷ ¦¨©§¦¨
e ,xnege lwd z` cenll yiy epxn` -,äaøcàly ekez ixdéìk ©§©¨§¦

øeîç ñøç,`edBøéåàî ànhî ïkLxacn d`neh `ed lawn ± ¤¤¨¤¥¦©¥¥£¦
ilka zrbep d`nehd oi`y s` ,miptan ilkd ly exie`a ielzd
ea drelad dxdhy dxn`e dxezd ea dliwd ok it lr s`e ,envr
df oic ea bdep oi`y ,`ed lwy mc` ok m` ,d`neh zlawn dpi`
ea drelad dxdhy ef `lew ea bdpzy oky lk ,exie`n `nhiny

.d`neh zlawn dpi`
zl`ey .epivny relad ibeq x`yl xewnd z` zx`an `xnbd

mpn` :`xnbdïçkLàoicl xewn ep`vn -äìòîìc òeìarlay - ©§§¨¨©¦§©§¨
d`nehd lr mc`d livny ,eirn jezl eit jxc d`nehd z` mc`d

epcnl ixdy ,`nhln(`"r lirl)DzlaPn lk`de' weqtdn df oic§¨Ÿ¥¦¦§¨¨
'axrd cr `nhe eicbA qAki(n `i `xwie)la` ,eit jxc dlik`a wqerd , §©¥§¨¨§¨¥©¨¨¤

ähîìc òeìajeza oezpd dliap zifk exiag el agzy oebk - ¨©¦§©¨
,eirna rlapy cr irxd zia mewn jxc zxtetymc`d `nhp `le

,eteba drbp `le zxtetya dpezp dzidy oeik rbna dliapd zqipka
ïìðî.`yn z`neha e`yepd mc`d z` `nhi `ly oipn - §¨¨

n cnlp df xac :`xnbd daiynøîBçå ì÷,dlrnly relanäîe ©¨¤©
y relaäìòîljka `xneg ea yiy ,eit jxcLeitäNBò Bðéà §©§¨¤¥¤
,ìekéòok it lr s`eìévîy rela ,mc`d z` `nhln,ähîìyiy ¦©¦§©¨

jka `lew eaìekéò äNBòL,epi`k lkrzpy lke`d aygpeïéc Bðéà ¤¤¦¥¦
xnege lw df oi` m`d -.ìévnL¤©¦

reladn xzei lw dhnly relad lekir iabl recn :`xnbd ddnz
,dlrnlyíeìkike -,äìòî éãé ìò àlà ähîì ìekéò äNBòlky §¤¦§©¨¤¨©§¥©§¨

jxc `le ,eit jxc lke`d qpki m` wx `ed zelkrn miirndy dn
xzei lw `ede ,xzei lekir mxeb `ed eit ,daxc` ok m`e ,irxd zia

.dhnl xy`n
:`xnbd zvxznéëä eléôà,ok it lr s` -,áø ähîìc ìekéò £¦¨¦¦¦§©¨©

dtay ,eit jxc qpkpy s` ,lekird xwir z` zeyerd od miirnd
oic el yi irxd zia jxc qpkpy elit` okle ,jk lk lkrzn epi`

.rela
zxxane `xnbd dkiynn:df oicïçkLàoicl xewn ep`vn -òeìa ©§§¨¨©

íãàcla` ,`nhln livnyïìðî ,äîäác òeìa`ly livn dkezy §¨¨¨©¦§¥¨§¨¨
a cnlp df oic :`xnbd zx`an .`nhzøîBçå ì÷,mc`níãà äîe ©¨¤¨¨¨

`xneg ea epivnyíéiçî ànhnLmixg` `nhne d`neh lawn - ¤¦©¥¥©¦
y ef `lew ea zbdep ok it lr s`e ,ig ecera s`,äîäa ,òeìáa ìévî©¦§¨©§¥¨

`lew da yiyíéiçî äànhî dðéàLd`neh zlawn dpi` - ¤¥¨¦©§¨¥©¦
,diigaïéc Bðéà`lewd da bdpzy.òeìáa ìévzL ¥¦¤©¦§¨©

:xnege lwd lr `xnbd dywn,íãàl äî,zxg` `lew ea yiyïkL ©§¨¨¤¥
éøöäéiäL Ce`nhiy ick ,qxt zlik` ly xeriya onf zpznd - ¨¦§¦¨

qpkpyk eilry micbadòbeðîä úéáazegt ddy m`e ,zrxva §©¦©§¨
dliwd ok zngny okzie ,mi`nhp eilry micbad oi` df xeriyn

m`d ,relaa livn `edy df oipra mb dxezd eilrøîàzly df oic Ÿ©
s` relaa dlvdäéiäL äëéøö dðéàL ,äîäáalk e`nhiy ickmi ¦§¥¨¤¥¨§¦¨§¦¨
dilry micba e`,òbeðîä úéáa,zial dzqipka cin mi`nh `l` §©¦©§¨

mc`dn dxeng didzy okzi ,dndaa ef `xneg ep`vny oeik ixde
.relaa dlivn dpi`y df oiprl mb

:`xnbd zvxznéàîì ,òbeðîä úéáa äéiäL äëéøö dðéàc äîäa§¥¨§¥¨§¦¨§¦¨§©¦©§¨§©
àúëìäxaecny xnel jiiy `l ixd ,ok xn`p oic dfi` iabl - ¦§§¨

i`ce `l` ,dndaa jiiy yealn oi`y ,mda dyeal `idy micbaa
dpeekdL íéìëìz`yep,dab ìòa ok m`eíãàlr micba `yepd §¥¦¤©©¨¨¨

myael epi`e ie`yn jxc eitzkéòa àì énðjxev oi` ok mb - ©¦Ÿ¨¥
zial ezqipka cin mi`nh `l` ,e`nhiy ick mieqn onf ddyiy

,rbepndïðúcdpyna(h"n b"it mirbp),åéìëå òbeðîä úéáì ñðëpä ¦§©©¦§¨§©¦©§¨§¥¨
[eicba-]åéúBòaèå åéìcðñå ,åéôúk ìòmi`vnp,åéãéajxca `ly ©§¥¨§©§¨¨§©§¨§¨¨

,ie`yn jxc `l` dyialïäå àeäeilke mc`d -.ãiî ïéàîèla` §¥§¥¦¦¨
m`Leáì äéäaåéìcðñå åéìkmilerpåéúBòaèå åéìâøamicepr ¨¨¨¥¨§©§¨¨§©§¨§©§¨

àäLiL ãò ïéøBäè ïäå ,ãiî àîè àeä ,Bòaöàay onf xeriyéãëa §¤§¨¨¥¦¨§¥§¦©¤¦§¤¦§¥
ñøt úìéëà,xkik ivg -,íéøBòN út àìå íéhç útonf xeriyae £¦©§¨©¦¦§Ÿ©§¦

`edyk elke`l ie`xdìëBàå ,áñéîztd z`,ïzôéìaddy m`e ¥¥§¤§¦§¨
eicba z` `yepd mc`a s`y `vnp .eilk mb mi`nhp ,df onf jyn
x`azdy oeike .micba dab lr z`yepd dnda oick ,cin `nhp
,mc`an xzei dndaa `xneg oi` rbepnd ziaa milk z`neh iably
cenll yi ,mc`d on dlw dnday ep`vn miign d`neh iabl eli`e

.relaa livz `id s`y xnege lwa
:`xnbd dywn .eixaca dax ycig dn zx`an `xnbd,àáø øîà̈©¨¨

,ycgl dax `a dnéäððz eäééåøz,dax xn`y mipicd ipy ixd - ©§©§§¨§¦
oic ,zeipyna epyip xak,àðéðz äòeìá äàîeèoiceäòeìá äøäè §¨§¨¨¦¨¨¢¨§¨

.àðéðzoic :eixac z` `ax x`aneäòeìá äàîeè,dpyna yxtzp ¨¦¨§¨§¨
ïðúc(g''n i''t ze`ewn)y xedh mc` ,úòaè òìazkzn,äàîèdrbpy ¦§©¨©©©©§¥¨

zrahd d`vi `l oiicry s`e .`nh `ed ixd ,envr znk dpice zna
`ed ixd ,etebnìáBèxdhpe.Búîeøúa ìëBàåm` mpn`,dàé÷ä ¥§¥¦§¨¡¦¨

oiicräàîè,`idezànèåx`eane ,dz`ivia eze` d`nihe - §¥¨§¦§©
za zrahdy dryayd`nehy oeik eze` z`nhn dpi` eirn je
oic s`e .`id drelaïðúc ,àðéðz äòeìá äøäè(my),xedh mc` ¨¢¨§¨¨¦¨¦§©

y,únä ìäàì ñðëðå ,äøBäè úòaè òìa,dray z`neh `nhpe ¨©©©©§¨§¦§©§Ÿ¤©¥
äfäå,ezxdhl iyilya dnec` dxt xt`näðLå,iriaya zefdl §¦¨§¨¨

dàé÷äå ,ìáèå,zrahlàéä éøädxedh,äúéäL äîkd`nhp `le §¨©¤¡¦¨£¥¦§¨¤¨§¨
dxdhd lr livn relady gkene ,`id drelay oeik ,znd ld`a

.`nhiln
ipic z` cenll mileki epiid `l ze`ewna dpyndn :`xnbd zvxzn
mrhdy yxtl mileki epiidy oeik ,drela dxdhe drela d`neh
zrbep `idy meyn `ed drlay mc`d z` z`nhn zrahd oi`y
mb df mrhne .`nhn epi` mixzqd zia rbne ,ely 'mixzqd zia'a
zia rbn oi`y zngn ,z`nhp dpi` znd ld`l zrahd mr qpkp m`

e ,`nhn mixzqdäaø øîà÷ éks`y `ed dax ycigy dne - ¦¨¨©©¨
,mixzqd zia rbn ly `xaqd z` oi`y mewnaézL òìaL ïBâk§¤¨©§¥

,äøBäè úçàå äàîè úçà ,úBòaèdide efa ef zerbep odizyy ©¨©©§¥¨§©©§¨
,mixzqd zia rbn o`k oi` ixdy ,d`nhdn `nhiz dxedhdy ie`x

,zg` `qtewa zegpenke efa ef zerbep odizy `l`cok it lr s`àì §Ÿ
äøBäèì äàîh dì àéîèî,dxedhd z` z`nhn d`nhd oi` - §©§¨¨§¥¨¦§¨

dxdhe z`nhn dpi` drela d`nehy meyn `ed mrhd gxkdae
mrhd ok mb edfy `vnp dax ly eyecig itle ,z`nhp dpi` drela

yn ,ze`ewna dpynazia rbn meyn `le ,mirela dxdhe d`neh me
.mixzqd
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קכה oifge` mipya cenr `r sc ± oey`x wxtzereay

íãàekezay dxdh lr livny oic epi` ,`nhln ekezay d`neh akrny Ð

rela meyn `nhilnñøç éìëì äî ?yi oky ,ekezay dxdh lr liviy `ed oic Ð

.eabn `nhn epi`y ,xg` lw cv eaïðéøîà÷ åáâî ïðà åèàmc` ab opitli in Ð

ikd jextizc ,qxg ilk abnïðéøîà÷ åëåúî ?.qxg ilk jezn opixnb mc`c jez Ð

,daxc`c ,`ed `nil` xnege lwc oky lke

!mc` ly ekezn xeng qxg ilk jezïëù
åøéåàî àîèîok oi`y dn ,dribp `la Ð

qxg ilk xie` dn :xnege lw jkld .mc`a

rilan Ð `nhln eay d`neh rilan epi`y

d`neh rilany mc` ,`nhiln eay dxdh

dxdh lr liviy oic epi` Ð `nhln ekezay

lawn oi`y ,`ed lwe li`ed ,`nhiln eay

mlerl d`neh mc`d xie`äìòîìã ?Ð

lke`de" :(`i `xwie) aizkck ,eit jxc

."dzlapnäèîìãzia jxc el agz Ð

aegz didy oebke ,rlapy cr irixd

.rbna ezqipka e`nih `le ,zxtetyaïéðî
li`ed ,`yna ep`nhi `l o`kn xg`ly Ð

relaeäìòî éãé ìò àìà ?qpki `l m` Ð

.mlerl miirna lkrzi `l dtd jxcìåëéò
áø äèîìãcr jk lk lkrzn epi` dta Ð

.dhnl cxeiyäééäù êéøömicba `nhl Ð

l` `ade" :(ci `xwie) aizkc ,yeal `edy

,micba qeak aizk `le Ð "`nhi ziad

,(my) "eicba z` qaki ziaa lke`de"

xeriy ddeyl mipdk zxeza dl opinwene

.dlik`äééäù äëéøö äðéàù äîäáá øîàú
od ixd Ð milk dperh zqpkp m`y Ð

.eda `pixw "ziad l` `ade"c ,cin mi`nh

:ïðéðùîåàúëìä éàîìdkixv oi` zxn` Ð

e`l `dc ,dilry milkl jgxk lr Ð diidy

jxce .ieyn jxc `l` ,`id micba yalin za

`l m`y ,diidy ira `l diteb mc` Ð ieyn

qpkpe etzk lr mlhp `l` ,eicba yeal did

.cin oi`nh Ðeicia eizerahe,evnewa Ð

.yealn jxck `lyãéî ïéàîè`pixwc Ð

."ziad l` `ade" :milka inpùåáì äéä
'åë åéìë:aizke ,dicic micba edl eed Ð

cr Ð "eicba z` qaki ziaa lke`de"

.dlik` xeriy `dyiyñøôly xkk ivg Ð

.(a,at) oiaexira opixn`ck ,mivia dpeny `ede ,zecerq izy oefn `edy ,aexir

éäððú åäééåøúdax opireny` i`n :xnelk ,`id `iyew Ðäàîè ?,zn z`neh Ð

`ed ixd axg :(`,b oileg) xn xn`c ,znk od ixd zna oi`nhind zekzn ilke

.llgkìáåè.drlay mcew dzribpa `nhpy itl Ðäîåøúá ìëåàå ìáåèÐ

.d`nhn dpi` drlapync[äàîè äàé÷ä].mc`d zliah dil ipd` `lc Ð

åúàîèå.dz`ivia ea drbpy Ðäæäå.iyilya Ðäðùå.iriaya Ðäîë àéä éøä
äúéäùikid ,d`nh i`c .drlayn mc`d on d`neh dlaw `ly itl ,dxedh Ð

dzidy dnk `id ixd :xninl ivn?!dl `ipdn `l mc`d zliahe ,dlah `l `d

dpye dfd :hwp ikdled`nhp Ð dliah mcew d`iwd m`c ,d`iwd jk xg`e lahe

.erbna dz`ivia'åë äáø øîà÷ éëd`nh zrah rla :ipzwc oizipznn i`c Ð

drila meyn e`l `nrh :`pin` ded Ð mc`l `inhn `l rnync ,lke`e laeh

zkqna opixn`ck ,d`neh oiprl `ed rbn e`l mixzqd zia rbnc meyn `l` ,`ed

z` `nhz xninl `kil zrah iabe .[eh `xwie] "mina shy `l eicie"n (`,bn) dcp

zepiirne dlape zn oebk ,epnn d`vei d`nehdy inl `l` `yn oi`y ,`yna mc`d

dxedh zrahe .`yn el oi` Ð d`nehd a` `edy it lr s` ,zn `nh la` ,afd

mc`c mixzqd zia rbnc meyn `nrh inp Ð mc` zngn `inhn `lc opzc ,inp

it lr s` ,eda xninl jiiy mixzqd zia e`l Ð zraha zrah la` .`nhn `l

oizipznc `nrhc dax opireny` .enhipe daiza oigpenk od ixd Ð mc`a epnhpy

.`nhn `l dzxag elit`e ,`id rela meyn
àäå
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åèàji`c ,xity jixt mewn lkn ?jytp dn :dniz Ð opixn`w ekezn opixn`w eabn op`

`ki`e ,livn xedh ekez inp mc`c :xnel yie !xedh eabc oeik ,d`nehd xearz

ipta uegl livn eab oi`y ,lizt cinv swend qxg ilk dne :ikd xnege lw carinl

,mc` ly ekez ,`nhiln ekezay dxdh lr (ekez) livn Ð `nhln ekezay d`nehd

Ð `nhln ekezay d`nehd ipta uvege livny

ekezay dxdh lr ekez liviy oic epi`

livn mc`dc `dc oeik :xn`z m`e ?`nhiln

,qxg ilkc xnege lwn epiid ekezay dxdh lr

ekezay dxdh lr livi `le ,"eic" `nip ok m`

cinv swend qxg ilk enk .afd hqida `nhiln

seqa opixn`ck ,afd hqida `nhinc ,lizt

dhiqd `ny yegile :(a,`q oihib) "oiwfpd"

wxt) zeld`c `ztqeza eli`e .dcp ezy`

dxdh lr livn mc`c `icda ipz (xyr dyng

zia mdl exn`c .afd hqida `nhiln ekezay

ld`l qpkpe zrah zrilaa micen mz` i` :lld

zxn` m` ,`l :i`ny zia mdl exn` .'ek znd

icarc :xnel yie !hqida dxedh `idy zraha

,lizt cinv swend miphw miktn xnege lw

oi`y itl ,afd `yna mixedh swid `la elit`c

z`e .gztdl oteq oi`y itl ,rbn llkl mi`a

,`yn llkl `a epi` Ð rbn llkl `a epi`y

.(a,ckw oileg) "ahexde xerd"a xn`ck

äèîìã,xedh inp dhnlc relac Ð ol `pn

inp dige .xaerc oizipzn gkenck

.[`,ar oileg] onwlck opaxcn epiid Ð d`nhc

izya dcen daxc jzrc `wlq `zydc ,cere

.zerah izyk `id dige ,zerahòåìádndaa

`edd gkenck ,`nhn `l dndac Ð ol `pn

"ahexde xerd"a onwl ,znd xya lk`c alk

.(`,ekw oileg)éàîìdab lry milkl `zkld

elit` `nlc :xn`z m`e Ð ira `l inp mc`

,yealn eda jiiyc ,dyeal `idy milka

dnda dna" wxta zay z`ved iab ogky`ck

dl miaeygy mixaca (`,bp zay) "d`vei

zxezac :mixt` epiax dywd cere !yealnl

milka diidy era `lc ,iebe dnda hrnn mipdk

Ð micba `nhnd ,"eicba qake"n ,miyeal ody

mi`nhn mpi`y dndae ieb ,rbepnd ziaa livn

rnyn .rbepnd ziaa milivn mpi` Ð micba

,dndac :xnel yie !yealn dia jiiyc iebc `inec ,`xw dihrnc `l` `id yealn zac

.`id d`neh za e`lc ,dgkn `nhn oi`c oeik ,dab lrk iaiyg dyeal `idy milk elit`

.diidy ira `l Ð eiab lry micba oebk ,egkn oi`nhn oi`yk `peeb i`dk inp mc` iabe

`id aezkd zxfbe ,d`nehd mdl `a egkne ,diab` milha Ð yeal `edy micba la`

mc`d zngn Ð yeal `edy micba z`nehc ,df yexitle .ddyiy cr m`nhl gk el oi`y

uegan `ed m`e .zrahd d`nh Ð rav`a zrahe uegan ecie mipta elek m` ,mi`a md

.uegl eaexc xedh `ede ,diab` dlhac ,dxedh zrahd Ð rav`a zrahe ,mipta ecie

eci hyte mipta cner did :`pzc ,xyr dyly wxt mirbp zkqnae mipdk zxezac :dywe

mipta eci hyte uega cner did .ze`nh Ð qxt zlik` ick ddye ,ecia eizerahe uegl

mzd `nye !qxt zlik` icka :mixne` minkge ,cin `nhn dcedi iax Ð ecia eizerahe

,`ziixe`cn `le `ed opaxcnd`a d`nehd oi`c meyn ,cin `nhl dcedi iax xingne

.mc`d gkn mdløîàinp daxc ,jixt drela d`nehn e`l Ð idppz ediiexz `ax

,jixt drela dxdhn `l` .dpynd jezn heyt did daxl mby rnyn ,xn`w "myk"

?dfn xzei df el heyt dnle ,d`neh enk opz inp dxdhc

òìá`ed ixd axgc ,ixii` zn z`neh `nha Ð dnexza lke`e laeh d`nh zrah

idpc .dliah el liren did `l Ð d`nhn `l drela d`nehc e`l i`e ,llgk

`nhpy zraha `nlce :xn`z m`e .`nhn `yna ,rbna `nhn `l mixzqd zia rbnc

i wxt) ze`ewn zkqna `ipzin dxedh zrahc `iddc xzac :xnel yie !ixii` uxya

`nhnc ipzw ikide ,oey`x `l` `ied `l ok m` Ð uxy z`neha i` ,cere .(g dpyn

!d`nehd a`n `l` d`neh milawn milke mc` oi` `de ?mc`d z`éëdax xn`w

`ed rbn e`l mixzqd zia rbnc meyn `l` ,`ed drila meyn `l Ð mc`d d`nhn `l zrahc `d ,`pin` ded oizipznn i`c :qxhpewa yxit Ð zerah izy rlay oebk

,zn `nh la` .afd zepiirne dlape zn oebk ,epnn d`a d`nehdy ina `l` `yn oi`y ,`yna `nhpc xninl `kile .(a,an) dcpa xn`ck ,d`neh oiprl
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íãàìévnLànèlî BëBúaL äàîeè ìò¯ïéc Bðéà ¨¨¤©¦©§¨¤§¦§©¥¥¦

?àîhélî BëBúaL døäè ìò ìévnL¯ñøç éìël äî¯ ¤©¦©¨¢¨¤§¦¦¨¥©¦§¦¤¤

!Babî ànhnL íãàa øîàz ,Babî ànhî ïéà ïkL¯ ¤¥¥¦©¥¦©Ÿ©§¨¨¤¦©¥¦©

éìk ,äaøcà !ïðéøîà÷ BëBzî ?ïðéøîà÷ Babî ïðà ehà©£©¦©¨¨§¦©¦¨¨§¦©©§©¨§¦

øeîç ñøç¯,äìòîìc òeìa ïçkLà .Bøéåàî ànhî ïkL ¤¤¨¤¥¦©¥¥£¦©§§©¨©¦§©§¨

?ïìðî ähîìc òeìa¯BðéàL äìòîl äîe :øîBçå ì÷ ¨©¦§©¨§¨©©¨¤©§©§¨¤¥

ìekéò äNBò¯ìekéò äNBòL ähîì ,ìévî¯ïéc Bðéà ¤¦©¦§©¨¤¤¦¥¦

?ìévnL¯!äìòî éãé ìò àlà ähîì ìekéò äNBò íeìk ¤©¦§¤¦§©¨¤¨©§¥©§¨

¯,íãàc òeìa ïçkLà .áø ähîìc ìekéò ,éëä eléôà£¦¨¦¦¦§©¨©©§§©¨©§¨¨

?ïìðî äîäác òeìa¯ànènL íãà äîe :øîBçå ì÷ ¨©¦§¥¨§¨©©¨¤©¨¨¤§©¥

íéiçî¯íéiçî äànèî äðéàL äîäa ,òeìáa ìévî¯ ¥©¦©¦§¨©§¥¨¤¥¨§©§¨¥©¦

ïéc BðéàìévzL?òeìáa¯íãàl äî¯éøö ïkLäéiäL C ¥¦¤©¦§¨©©§¨¨¤¥¨¦§¦¨

äéiäL äëéøö äðéàL äîäáa øîàz ,òbeðîä úéáa§©¦©§¨Ÿ©¦§¥¨¤¥¨§¦¨§¦¨

!òbeðîä úéáa¯úéáa äéiäL äëéøö dðéàc äîäa §©¦©§¨§¥¨§¥¨§¦¨§¦¨§©¦

,òbeðîäàúëìä éàîì¯àì éîð íãà ;dab ìòL íéìëì ©§¨§©¦§§¨§¥¦¤©©¨¨¨©¦¨

ñðëpä :ïðúc ,éòa,åéôúk ìò åéìëå òbeðîä úéáìåéìcðñå ¨¥¦§©©¦§¨§©¦©§¨§¥¨©§¥¨§©§¨¨

åéúBòaèååéãéa¯,åéìk Leáì äéä .ãiî ïéàîè ïäå àeä §©§¨§¨¨§¥§¥¦¦¨¨¨¨¥¨

åéìcðñååéìâøaBòaöàa åéúBòaèå ,¯ïäå ,ãiî àîè àeä §©§¨¨§©§¨§©§¨§¤§¨¨¥¦¨§¥

àìå íéhç út ;ñøt úìéëà éãëa àäLiL ãò ïéøBäè§¦©¤¦§¤¦§¥£¦©§¨©¦¦§Ÿ

eäééåøz :àáø øîà .ïzôéìa ìëBàå áñéî ,íéøBòN út©§¦¥¥§¥§¦§¨£©¨¨©§©§

éäððz!àðéðz äòeìa äøäè ,àðéðz äòeìa äàîeè , §©§¦§¨§¨¨¥¨¨¢¨§¨¨¥¨

äòeìa äàîeè¯äàîè úòaè òìa :ïðúc¯ìëBàå ìáBè §¨§¨¦§©¨©©©©§¥¨¥§¥

Búîeøúadàé÷ä ,¯äàîèezànèåàðéðz äòeìa äøäè . ¦§¨¥¦¨§¥¨§¦§©¨¢¨§¨¨¥¨

¯äfäå ,únä ìäàì ñðëðå ,äøBäè úòaè òìa :ïðúc¦§©¨©©©©§¨§¦§©§Ÿ¤©¥§¦¨

dàé÷äå ìáèå äðLå¯!äúéäL äîk àéä éøä¯øîà÷ ék §¨¨§¨©§¥¦¨£¥¦§¨¤¨§¨¦¨¨©

äaø¯úçàå äàîè úçà ,úBòaè ézL òìaL ïBâk ©¨§¤¨©§¥©¨©©§¥¨§©©

àìc ,äøBäèàénèî.äøBähì äàîhî dì¯ §¨§¨§©§¨¨¦§¥¨©§¨
àäå
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,ok m`,íãàdfa `lew ea yiyLetebBëBúaL äàîeè ìò ìévn ¨¨¤©¦©§¨¤§
ànèlîdpi` eteba drelad d`nehy lirl x`azdy enk ,eteb z` ¦§©¥

,ld`a e` `yna z`nhnïéc Bðéàbdpzy xnege lw df oi` m`d - ¥¦
,qxg ilka zbdepd `lewd eaànhélî BëBúaL äøäè ìò ìévnL¤©¦©¨¢¨¤§¦¦©¥

xacy dax xn` okle ,ok xnel xazqn i`ce ixde ,d`neh lawln -
.`nhp epi` ,mc`d seba relad dxdh

oicy jl oipn :`xnbd dywn .xnege lwd z` zegcl dqpn `xnbd
ixde ,qxg ilk oicn lw mc`d,ñøç éìëì äî,`lew ea ep`vny ©¦§¦¤¤

Babî ànèî ïéà ïkLz`nhn ilkd aba zrbepd d`neh oi`y - ¤¥¥§©¥¦©
ly ef `lew mb ea zbdep ok zngny okzie ,ekezay dn z` e` eze`

m`d ,drela dxdhøîàzmb ok,íãàa`xneg ea yiyànhnL Ÿ©§¨¨¤¦©¥
[`nhpy-],Babîoi` ixde ,drela dxdh ly ef `lew ea bdpzy ¦©

ly ef `lew zbdep mc`a s`y oipn ,dyw aeye ,llk xacl gxkd
.drela dxdh

:`xnbd zvxznïðéøîà÷ Babî ïðà eèàlw cenll mi`a ep` ike - ¨£©¦©¨©§¦¨
`lew ea ep`vny dywn dz` ok zngny ,qxg ilk ly eabn xnege

`ld ,eabn d`neh lawn epi`y jkaBëBzîqxg ilk lyïðéøîà÷ ¦¨©§¦¨
e ,xnege lwd z` cenll yiy epxn` -,äaøcàly ekez ixdéìk ©§©¨§¦

øeîç ñøç,`edBøéåàî ànhî ïkLxacn d`neh `ed lawn ± ¤¤¨¤¥¦©¥¥£¦
ilka zrbep d`nehd oi`y s` ,miptan ilkd ly exie`a ielzd
ea drelad dxdhy dxn`e dxezd ea dliwd ok it lr s`e ,envr
df oic ea bdep oi`y ,`ed lwy mc` ok m` ,d`neh zlawn dpi`
ea drelad dxdhy ef `lew ea bdpzy oky lk ,exie`n `nhiny

.d`neh zlawn dpi`
zl`ey .epivny relad ibeq x`yl xewnd z` zx`an `xnbd

mpn` :`xnbdïçkLàoicl xewn ep`vn -äìòîìc òeìarlay - ©§§¨¨©¦§©§¨
d`nehd lr mc`d livny ,eirn jezl eit jxc d`nehd z` mc`d

epcnl ixdy ,`nhln(`"r lirl)DzlaPn lk`de' weqtdn df oic§¨Ÿ¥¦¦§¨¨
'axrd cr `nhe eicbA qAki(n `i `xwie)la` ,eit jxc dlik`a wqerd , §©¥§¨¨§¨¥©¨¨¤

ähîìc òeìajeza oezpd dliap zifk exiag el agzy oebk - ¨©¦§©¨
,eirna rlapy cr irxd zia mewn jxc zxtetymc`d `nhp `le

,eteba drbp `le zxtetya dpezp dzidy oeik rbna dliapd zqipka
ïìðî.`yn z`neha e`yepd mc`d z` `nhi `ly oipn - §¨¨

n cnlp df xac :`xnbd daiynøîBçå ì÷,dlrnly relanäîe ©¨¤©
y relaäìòîljka `xneg ea yiy ,eit jxcLeitäNBò Bðéà §©§¨¤¥¤
,ìekéòok it lr s`eìévîy rela ,mc`d z` `nhln,ähîìyiy ¦©¦§©¨

jka `lew eaìekéò äNBòL,epi`k lkrzpy lke`d aygpeïéc Bðéà ¤¤¦¥¦
xnege lw df oi` m`d -.ìévnL¤©¦

reladn xzei lw dhnly relad lekir iabl recn :`xnbd ddnz
,dlrnlyíeìkike -,äìòî éãé ìò àlà ähîì ìekéò äNBòlky §¤¦§©¨¤¨©§¥©§¨

jxc `le ,eit jxc lke`d qpki m` wx `ed zelkrn miirndy dn
xzei lw `ede ,xzei lekir mxeb `ed eit ,daxc` ok m`e ,irxd zia

.dhnl xy`n
:`xnbd zvxznéëä eléôà,ok it lr s` -,áø ähîìc ìekéò £¦¨¦¦¦§©¨©

dtay ,eit jxc qpkpy s` ,lekird xwir z` zeyerd od miirnd
oic el yi irxd zia jxc qpkpy elit` okle ,jk lk lkrzn epi`

.rela
zxxane `xnbd dkiynn:df oicïçkLàoicl xewn ep`vn -òeìa ©§§¨¨©

íãàcla` ,`nhln livnyïìðî ,äîäác òeìa`ly livn dkezy §¨¨¨©¦§¥¨§¨¨
a cnlp df oic :`xnbd zx`an .`nhzøîBçå ì÷,mc`níãà äîe ©¨¤¨¨¨

`xneg ea epivnyíéiçî ànhnLmixg` `nhne d`neh lawn - ¤¦©¥¥©¦
y ef `lew ea zbdep ok it lr s`e ,ig ecera s`,äîäa ,òeìáa ìévî©¦§¨©§¥¨

`lew da yiyíéiçî äànhî dðéàLd`neh zlawn dpi` - ¤¥¨¦©§¨¥©¦
,diigaïéc Bðéà`lewd da bdpzy.òeìáa ìévzL ¥¦¤©¦§¨©

:xnege lwd lr `xnbd dywn,íãàl äî,zxg` `lew ea yiyïkL ©§¨¨¤¥
éøöäéiäL Ce`nhiy ick ,qxt zlik` ly xeriya onf zpznd - ¨¦§¦¨

qpkpyk eilry micbadòbeðîä úéáazegt ddy m`e ,zrxva §©¦©§¨
dliwd ok zngny okzie ,mi`nhp eilry micbad oi` df xeriyn

m`d ,relaa livn `edy df oipra mb dxezd eilrøîàzly df oic Ÿ©
s` relaa dlvdäéiäL äëéøö dðéàL ,äîäáalk e`nhiy ickmi ¦§¥¨¤¥¨§¦¨§¦¨
dilry micba e`,òbeðîä úéáa,zial dzqipka cin mi`nh `l` §©¦©§¨

mc`dn dxeng didzy okzi ,dndaa ef `xneg ep`vny oeik ixde
.relaa dlivn dpi`y df oiprl mb

:`xnbd zvxznéàîì ,òbeðîä úéáa äéiäL äëéøö dðéàc äîäa§¥¨§¥¨§¦¨§¦¨§©¦©§¨§©
àúëìäxaecny xnel jiiy `l ixd ,ok xn`p oic dfi` iabl - ¦§§¨

i`ce `l` ,dndaa jiiy yealn oi`y ,mda dyeal `idy micbaa
dpeekdL íéìëìz`yep,dab ìòa ok m`eíãàlr micba `yepd §¥¦¤©©¨¨¨

myael epi`e ie`yn jxc eitzkéòa àì énðjxev oi` ok mb - ©¦Ÿ¨¥
zial ezqipka cin mi`nh `l` ,e`nhiy ick mieqn onf ddyiy

,rbepndïðúcdpyna(h"n b"it mirbp),åéìëå òbeðîä úéáì ñðëpä ¦§©©¦§¨§©¦©§¨§¥¨
[eicba-]åéúBòaèå åéìcðñå ,åéôúk ìòmi`vnp,åéãéajxca `ly ©§¥¨§©§¨¨§©§¨§¨¨

,ie`yn jxc `l` dyialïäå àeäeilke mc`d -.ãiî ïéàîèla` §¥§¥¦¦¨
m`Leáì äéäaåéìcðñå åéìkmilerpåéúBòaèå åéìâøamicepr ¨¨¨¥¨§©§¨¨§©§¨§©§¨

àäLiL ãò ïéøBäè ïäå ,ãiî àîè àeä ,Bòaöàay onf xeriyéãëa §¤§¨¨¥¦¨§¥§¦©¤¦§¤¦§¥
ñøt úìéëà,xkik ivg -,íéøBòN út àìå íéhç útonf xeriyae £¦©§¨©¦¦§Ÿ©§¦

`edyk elke`l ie`xdìëBàå ,áñéîztd z`,ïzôéìaddy m`e ¥¥§¤§¦§¨
eicba z` `yepd mc`a s`y `vnp .eilk mb mi`nhp ,df onf jyn
x`azdy oeike .micba dab lr z`yepd dnda oick ,cin `nhp
,mc`an xzei dndaa `xneg oi` rbepnd ziaa milk z`neh iably
cenll yi ,mc`d on dlw dnday ep`vn miign d`neh iabl eli`e

.relaa livz `id s`y xnege lwa
:`xnbd dywn .eixaca dax ycig dn zx`an `xnbd,àáø øîà̈©¨¨

,ycgl dax `a dnéäððz eäééåøz,dax xn`y mipicd ipy ixd - ©§©§§¨§¦
oic ,zeipyna epyip xak,àðéðz äòeìá äàîeèoiceäòeìá äøäè §¨§¨¨¦¨¨¢¨§¨

.àðéðzoic :eixac z` `ax x`aneäòeìá äàîeè,dpyna yxtzp ¨¦¨§¨§¨
ïðúc(g''n i''t ze`ewn)y xedh mc` ,úòaè òìazkzn,äàîèdrbpy ¦§©¨©©©©§¥¨

zrahd d`vi `l oiicry s`e .`nh `ed ixd ,envr znk dpice zna
`ed ixd ,etebnìáBèxdhpe.Búîeøúa ìëBàåm` mpn`,dàé÷ä ¥§¥¦§¨¡¦¨

oiicräàîè,`idezànèåx`eane ,dz`ivia eze` d`nihe - §¥¨§¦§©
za zrahdy dryayd`nehy oeik eze` z`nhn dpi` eirn je
oic s`e .`id drelaïðúc ,àðéðz äòeìá äøäè(my),xedh mc` ¨¢¨§¨¨¦¨¦§©

y,únä ìäàì ñðëðå ,äøBäè úòaè òìa,dray z`neh `nhpe ¨©©©©§¨§¦§©§Ÿ¤©¥
äfäå,ezxdhl iyilya dnec` dxt xt`näðLå,iriaya zefdl §¦¨§¨¨

dàé÷äå ,ìáèå,zrahlàéä éøädxedh,äúéäL äîkd`nhp `le §¨©¤¡¦¨£¥¦§¨¤¨§¨
dxdhd lr livn relady gkene ,`id drelay oeik ,znd ld`a

.`nhiln
ipic z` cenll mileki epiid `l ze`ewna dpyndn :`xnbd zvxzn
mrhdy yxtl mileki epiidy oeik ,drela dxdhe drela d`neh
zrbep `idy meyn `ed drlay mc`d z` z`nhn zrahd oi`y
mb df mrhne .`nhn epi` mixzqd zia rbne ,ely 'mixzqd zia'a
zia rbn oi`y zngn ,z`nhp dpi` znd ld`l zrahd mr qpkp m`

e ,`nhn mixzqdäaø øîà÷ éks`y `ed dax ycigy dne - ¦¨¨©©¨
,mixzqd zia rbn ly `xaqd z` oi`y mewnaézL òìaL ïBâk§¤¨©§¥

,äøBäè úçàå äàîè úçà ,úBòaèdide efa ef zerbep odizyy ©¨©©§¥¨§©©§¨
,mixzqd zia rbn o`k oi` ixdy ,d`nhdn `nhiz dxedhdy ie`x

,zg` `qtewa zegpenke efa ef zerbep odizy `l`cok it lr s`àì §Ÿ
äøBäèì äàîh dì àéîèî,dxedhd z` z`nhn d`nhd oi` - §©§¨¨§¥¨¦§¨

dxdhe z`nhn dpi` drela d`nehy meyn `ed mrhd gxkdae
mrhd ok mb edfy `vnp dax ly eyecig itle ,z`nhp dpi` drela

yn ,ze`ewna dpynazia rbn meyn `le ,mirela dxdhe d`neh me
.mixzqd
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ar sc oileg(iyily meil)

zerah izy ly ote`a `ed dax ly eyecigy x`azdy xg`l
:epzpynn `xnbd jk lr dywn ,zerelaäiçå øaeò àäåixde - §¨¨§©¨

epizpyna x`eand ote`d(.`r)drbpe dci z` digd dqipkdy ,
,dy`d irnay znd xaeraeîc úBòaè ézLëcmaiygdl yiy - §¦§¥©¨¨

irna zerelad [xaerd-] d`nh zrahe [digd-] dxedh zrahk
,dy`ddì ànèî à÷åd `nhny dpyna x`eane -,äiçì øaeò §¨§©¥¨¨§©¨

dy`dy daiqdy gxkdae ,z`nhn drela d`nehy o`kn gkene
.d`neh lawn epi` mixzqd ziay meyn `id dxedh

:`xnbd zvxznéðàL ,äaø øîà[dpey-]BôBñå ìéàBä ,øaeòly ¨©©¨©¦¨¦§
xaerdúàöìlke ,mlerd xie`l z`vl ekxc jky ,en` irnn ¨¥

`nhn `ed okle ,`vi `l oiicry s` rela aygp epi` z`vl eteqy
dpi`e drela zaygp z`vl dteq oi`y zrah la` ,digd z`

.z`nhn
:uexizd lr `xnbd dywn,àáø øîàikeúàöì BôBñ øaeòeli`e ¨©¨¨¨¨¥
,úàöì äôBñ ïéà úòaèirnn z`vl dteq zrah s` ixde ,ddinza ©©©¥¨¨¥

z` `nhn xaerd recn ,dpyndn `iyewd zxfeg ok m`e ,mc`d
.zerah izyk md ixde digd

da zxfeg `xnbdd`neh meyn `ed dpyna mrhdy dzpadn
:xg` ote`a dpynd z` zx`ane ,drela,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨

àúléî àäc àîòè éòãé éàúéãaîetmd mircei `zicanet inkg - §§¦¨¥¨§¥©§¨§¨¦§¨
,df xac ly enrh z`epîeedf ,ok dpeknd mkgd edine -,óñBé áø ©©¥

Bæ äàîeè ,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà ,óñBé áø øîàcly §¨©©¥¨©©§¨¨©§¥§¨
,dpyna zx`eand zclind,äøBz éøácî dðéàdxezd ony oeik ¥¨¦¦§¥¨
,z`nhn drela d`neh oi`.íéøôBñ éøácî àlà¤¨¦¦§¥§¦

:l`eny oeyl lr `xnbd ddnz ,dxifbd `id dn x`azy mcewéàî©
xnel epeyla jix`d recn -éøácî àlà ,äøBz éøácî dðéà'¥¨¦¦§¥¨¤¨¦¦§¥

,'íéøôBñ,mixteq ixacn digd z`nehy xn`iy jka ic ixde §¦
dpeeka :`xnbd zvxzn .dxezd on dpi` d`nehdy oaen `linne

,ef oeyl l`eny hwpàîéz àìczx`azn dpyndy ,xn`z `ly - §Ÿ¥¨
wxàaélà[ezhiyl-]øîàc ,àáé÷ò éaøcyøaeòznäMà éòîa ©¦¨§©¦£¦¨§¨©¨¦§¥¦¨

àîèd`neh lr oia livn rela oi`y xaeq `edy oeik epiide ,`nhne ¨¥
on digd z` xaerd `nhn okle ,`nhidln dxdh lr oiae `nhln
epi`y mixzqd zia rbn edfy zngn dxedh m`d eli`e ,dxezd

,`nhnàlàzx`azn dpyndøîàc ,ìàòîLé éaøì eléôà ¤¨£¦§©¦¦§¨¥§¨©
yøaeòzn,øBäè äMà éòîa`nhln d`neh lr livn relay oeik ¨¦§¥¦¨¨

lkne ,llk z`nhp digd oi` dxezd on okle ,`nhidln dxdh lre
gd z`nehe ,eixack s` xeaql dleki epizpyn mewnmeyn `id di

y.ïðaøcî äàîeè da eøæb̈§¨§¨¦§©¨¨
:`xnbd zxxanàîòè éàîixde ,digd lr d`neh exfb recn - ©©§¨

:`xnbd zx`an .z`nhn dpi` drela d`neh,àéòLBä áø øîà̈©©©§¨
BLàø ãìå àéöBé ànL äøéæbdcild zrya,øBãæBøôì õeçepice §¥¨¤¨¦¨¨Ÿ¦§§

aeygze ,ey`x `ived `l oiicry digd xeaqze ,`nhne celik
.`id dxedh oiicry

:`xnbd dywnéëä éà,df xacl minkg eyygy ,ok m` -énð äMà ¦¨¦¦¨©¦
zvxzn .df yyg zngn zcleid dy`d lr mb d`neh xefbp -

:`xnbddîöòa úLbøî äMà,ey`x z` xaerd `iveny drya ¦¨©§¤¤§©§¨
:`xnbd dywn .xaca drhzy yyg oi` okleàîéúå[xn`z-]dì §¥¨¨

,äiçìdigd lr d`neh exfb recne ,d`nh `idy rcze y`xd `viy §©¨
:`xnbd zvxzn .ey`x z` `ived `lykàãéøè`id dcexh - §¦¨

y`x `viy zclind z` xidfdl i`pt dl oi`e ,dzcil ilaga dy`d
.xaerd

:`xnbd zxxanàáé÷ò éaø éàîe ìàòîLé éaø éàîewlgp okid - ©©¦¦§¨¥©©¦£¦¨
zx`an .`nhn m` en` irna zn xaera `aiwr iaxe l`rnyi iax

:`xnbdàéðúczn z`neh iabl weqta xn`p ,`ziixaa(fh hi xacna) §©§¨
äãOä éðt ìò òbé øLà ìëå'F` mc` mvra F` zna F` axg llgA §Ÿ£¤¦©©§¥©¨¤©£©¤¤§¥§¤¤¨¨

wxy minkg eyxc 'dcyd ipt lr' oeylne ,'mini zraW `nhi xawa§¨¤¦§¨¦§©¨¦
,`nhn ielbd xacäMà éòîa øaeò àéöBäìoeik ,`nhn epi`y §¦¨¦§¥¦¨

,rela `l` ielb epi`yàáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøácwleg ¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨
e,øîBàaezkd `a `l` ,xaer hrnl aezkd `a `lúBaøìz` ¥§©
dììBb,znd oex` ieqik -÷ôBãåznk mi`nhny ,oex`d zeptc - ¥§¥

.ld`e rbna envråeli`ìàòîLé éaøllebdy `ed mb mpn` xaeq §©¦¦§¨¥
z`neh oic z` cenll jxev oi`y xaeq `ed j` ,mi`nhn wtecde

÷ôBãå ììBb`l` ,weqtndì éøéîb àúëìädf xac epcnl - ¥§¥¦§§¨§¦¥¨
.ipiqn dynl dkldn

:`xnbd zxxan,àáé÷ò éaøållebd oic z` weqtdn yxecd §©¦£¦¨
y df oic ok m` ,wtecdeøaeòzn,àúééøBàcî àîè äMà éòîa ¨¦§¥¦¨¨¥¦§©§¨

déì àðî:`xnbd zx`an .z`f cnel `ed oipn -,àéòLBà éaø øîà §¨¥¨©©¦©§¨
càø÷ øîà(bi hi xacna)lM'Lôða úîa òâpä,'zEni xW` mc`d ¨©§¨¨©¥©§¥§¤¤¨¨¨£¤¨

e ,zxg` ytp jeza `vnpd zna xacn aezkdy rnyneúî eäæéà¥¤¥
L`vnpøaeò äæ øîBà éåä ,íãà ìL Lôðazn,äMà éòîaLs`y ¤§¤¤¤¨¨¡¥¥¤¨¤¦§¥¦¨

.envr znk `nhn `ed
zx`an ,weqtn mpic z` l`rnyi iaxe `aiwr iax ecnly xg`
zl`ey .eilr wlegd ly weqtd mr cg` lk dyri dn `xnbd

:`xnbd,ìàòîLé éaøå.'WtpA znA rbPd' weqtdn yexci dn §©¦¦§¨¥©¥©§¥§¤¤
:`xnbd daiyndéì éòaéî éàäel jxvp df weqt -ìoicúéòéáø ©¦¨¥¥§§¦¦

,äànènL ,únä ïî äàaä ícznd xya wx `ly ,xnelk ¨©¨¨¦©¥¤§©§¨
,enc s` `l` ,mi`nhn eizenvreøîàpL(bi hi xacna)'úîa òâpä ¤¤¡©©¥©§¥

íãàä Lôða,zna' oeyld zelitkn minkg eyxce ,'zEni xW` §¤¤¨¨¨£¤¨
,cnll dxezd d`ay ,'zeni xy` mc`d ytpaíãà ìL Lôð eäæéà¥¤¤¤¤¨¨

,íc úéòéáø Bæ øîBà éåä ,äànènL,mc`d iig miielz day ¤§©§¨¡¥¥§¦¦¨
.ea rbepd z` mcd `nhn ezen xg`ly

zeaxl df weqtn cnel epi` `aiwr iax recn zx`an `xnbd
:`xnbd zx`an .z`nhn znd on mc ziriaxy,àáé÷ò éaøåyxcy §©¦£¦¨

ok xn` ,mc ziriax zeaxl `le zn xaer zeaxl weqtdndéîòèì§©§¥
,[ezhiyl-],íéúî éðMî äàaä íc úéòéáø óà ,øîàcdlek oi`y §¨©©§¦¦¨©¨¨¦§¥¥¦

,mizn ipyn ziriax i`vg ipy sexiva `l` cg` znnäànèî§©§¨
,ìäàa'WtpA znA rbPd' aezkdn yexcl leki epi` okle §Ÿ¤©¥©§¥§¤¤

`aiwr iaxl ixdy ,z`nhn zg` ytp ly mc `weecy ezernyny
oky `xnbd zx`ane .mizn ipya elit` `nhn mc ly dfd xeriyd

:`aiwr iax zrc `idíc úéòéáøì ïépî ,øîBà àáé÷ò éaø ,àéðúc§©§¨©¦£¦¨¥¦©¦¦§¦¦¨
øîàpL ,ìäàa äànènL íéúî éðMî äàaälecb odk iabl`xwie) ©¨¨¦§¥¥¦¤§©§¨§Ÿ¤¤¤¡©

(`i `k,'àáé àì úî úLôð ìk ìòå'znxbp eci lry xac epiid 'zn'e §©¨©§Ÿ¥Ÿ¨Ÿ
weqta xn`py miax oeylne ,mc`d ly mc ziriax `ide ,dzin

n `vi mc elit`y rnyn ,'zeytp'å ,úBLôð ézLwx yiøeòéL §¥§¨§¦
ziriax,ãçàweqtd xzein `aiwr iax ixacl okle ,`nhn ok mb ¤¨

.`nhn ,en` irna zn xaery cnll 'ytpa zna'

äðùî

oiprl ,wxtd zligza xkfpy `veid xa` ipica oecl zxfeg dpynd
:dxdhe d`nehàéöBäå ãìéì äL÷nä äîäad,Bãé úà øaeò §¥¨©©§¨¥¥§¦¨¤¨

ådrexddëúç,[cid z`-]øNaä ,Bnà úà èçL Ck øçàåly §£¨¨§©©¨¨©¤¦©¨¨
dndade xaerd,øBäèm` la` .miign d`neh milawn mpi`y ¨

dëúç Ck øçàå Bnà úà èçL,[cid z`-],äìáð òbî øNaä ¨©¤¦§©©¨£¨¨©¨¨©©§¥¨
,dliapa rbepd z`nehk `nh xnelk.øéàî éaø éøácoi`y xaqy ¦§¥©¦¥¦

epiid ,letip znxeb dhigydy oeik ,xa`d z` zxdhn dhigyd
`ed ixde ,xaerdn cxtpe jzgpk xa`d aygp dhigyd zryay
ea rbepe xa`l xaegnd xaerde ,dliapk `nhny igd on xa`k

.`nhp,íéøîBà íéîëçå`nh xaerd xya,äèeçL äôøè òbî ©£¨¦§¦©©§¥¨§¨
wx d`nhe ,dxezd on dxedhy ,dhgypy dtixha rbepk xnelk
zxdhn dhigydy minkg exaqy .da erbpy miycw `nhl opaxcn
oeik ,dlik`a ezxizn dpi`y s` zeliap z`nehn xa`d z`
`l` igd on xa` oic xa`d lr oi`e ,letip znxeb dpi` dhigydy

.dhegy dtixhk wx ez`nehe ,hegyk `ed
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äéçå øáåò àäå.dxedh dy`de ,dray d`nh digd :oizipzn ipzwc Ðéîèî÷å
äéçì øáåò äìmixzqd zia rbn meyn Ð dxedh dy`c `nrhc dpin rny Ð

!rela meyn `le ,`edúàöì äôåñ ïéà úòáè.dinza Ðåæ äàîåè.digc Ð

äøåú éøáãî äðéà éàîi`d ilek xninl il dnl Ð?ixac ef d`neh :`nil

!dinwl yxtnck ,dxifb meyn mixteqàì
àîéú:xn`c ,`id `aiwr iax oizipzn Ð

`nhn jkld ,`nh dy` irnay zn xaer

dxdhe d`nhn drela d`nehc Ð digl

meyn Ð dxedh dy`e ,`nhin drela

.`ed mixzqd zia rbncéáøì åìéôà àìà
'åë ìàòîùéiax i`n :ira onwle Ð

`aiwr iaxe l`rnyiàéöåé àîù äøéæâ ?
'åëirnl dci dhyty dig :zxn` i`c Ð

minrt Ð dxedh zn xaera drbpe dy`

ixde ,xecfextl ueg ey`x `iven cledy

oiicry dig dxeaqke ,`nhne celik `ed

drexa la` .dxdhl iz`e dirna `ed

oizipzn ipzwc ,dnda irnl eci hiyedy

mgxy iptn ,ikd xfbinl `kil Ð xedh

.dil ifg witn ikc ,ielb dlyàãéøèÐ

xneln `cixhe ,dixive dilaga `id dweqr

.irbz l` digläãùä éðô ìòrnyn Ð

.ielbøáåò àéöåäì.oenh `edy Ðììåâ
.zn ly oex`d ieqik Ð÷ôåãoipzepy Ð

.ecva÷ôåãå ììåâ øáñ ìàòîùé éáøå
àéä àúëìä`ivedl `xw `z` ike Ð

.xaeräùà éòîá øáåò øáñ àáé÷ò éáøå
àîè,wtece llebl `xw `z` ike Ð

.`id `zkld e`l :xaqweàðî àúééøåàãî
äéìdil xdhn `lc ,`nhc Ð

`l elit`e ,"dcyd ipt lr"c dizernynn

xziinùôðá úîá ?jeza `edy zn Ð

.zxg`d ytpâåìä úéòéáøiig mc Ð

.miiwzn `ed jkay ,ea oiielz mc`dóà
íéúî éðùî àáä íã úéòéáø,jkld Ð

e`l Ð ytp cg dia aizkc `xw i`d

.`z` mc ziriaxlúåùôðrnyn Ð

.mizyúî,eci lr d`a dziny xac Ð

.ziriax epiidcäðùîøåäè øùáäÐ

.miign d`neh zlawn dnda oi`yøùáä
äìáð òâîon xa` rbn xaerd xya Ð

"ahexde xerd"a ,dlapk `nhn `edy ,igd

zn xaer `vi m` ,inp i` .(a,hkw oileg)

`ly xg`n ,xa`d ied dxenb dlap Ð

.en` zhigy ezxdhäèåçù äôøè òâî
zxzn dpi`y it lr s` ,dhigydy Ð

.dlap icin ezxdhn Ð dlik`a xa`d

opaxcn `l` ,lif`e yxtnck dxezd on d`nhn dpi`y ,dhegy dtxhk `iede

.oiycwena
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zngn d`nhn `l inp dxedh zrahe .`yn z`neh el oi` Ð d`nehd a` `edy it lr s`

jiiy `lc zerah izya la` .`nhn `l mc`c mixzqd ziac meyn Ð inp `nrh ,mc`

oizipznc `nrhc ol rnyn `w ,enhil ekeza mixzeqna `pin` ded Ð mixzqd zia eda

`ed ixd zna drbpy zrahac :eyexitl dywe .`nhn `l inp exiage ,`ed rela meyn

dvevx elit`e ,dlere zrwea dz`nehe ,llgk

zia gkn mc`d z` `nhn `ly ,mipa` zgz

`l dxedh zrahc ,yxity dne !mixzqd

mc`c mixzqd ziac meyn ,mc` zngn d`nhn

milke znd ld`l mc` qpkp m` eh` .`nhn `l

ab lr s`c ?mixedhc inp ikd ,ehnewa oilke` e`

lkn ,edpip d`neh ilawn za e`l mixzqd ziac

.znd ld`a livnc lizt cinvk ied `l mewn

oilke`e ,edpip d`neh ileaw ipa e`lc hih ixd

!mi`nh Ð znd ld`l mqipkde hiha olaiby

inl `l` `yn z`neh oi`c ,inp yxity dne

`nhnc afd qxcn ixd .epnn d`a d`nehy

`iedc oeik ,zna drbpy zrah inp ikde !`yna

ipdn `l `yna `nhlc ,`yna `nhl Ð llgk

`vei" wxtae !qxhpewa yxitck ,mixzqd zia

Ð ehnewa dlap :opixn` inp (a,an dcp) "otec

`din `yna ,`nhn `l rbnac idp ,`nh

meyn Ð oizipznc `nrhc ,d`xp jkl .`nhn

ipya dax opirny` mewn lkne .`ed relac

s`c `dc ,dil opirny` `l oizipznnc ,zerah

epiid Ð d`nhn `l drela d`nehc ab lr

.d`nhin Ð drelad dxdh la` ,`nlra dxdh

epiid Ð d`nhin `l drelad dxdhc `d oke

.dnr drelad d`nehn `le ,`nlrc d`nehn

izya o`k opireny`l `ac oeik :denzl oi`e

myk :eyexit ikdc ?"myk" i`n ,zerah

mc`d z` d`nhn dpi` drela d`nehy

dpi` jk Ð ea drbpy it lr s` ,drlead

dl `pn :xn`z m`e .dlv`y dxdh d`nhn

d`nehn d`nhin `l drela dxdhc `d daxl

!lizt cinvc xnege lwn iz` `l `d ?dlv`y

lke`d" on dax yixc `zln dlekc :xnel yie

zriwyl jenq lk`c opiwqr `l in ,"dzlap z`

lek`l elit` xedhc `pngx xn`we ?dngd

xeq`e ,dirnay d`neha zrbepe ,dnexza

rla :`pipz inp zerah izy ,xn`z m`e .d`nhl

:xnel yie !dnexza lke`e laeh Ð d`nh zrah

lek`l `ayke ,iriaye iyily difd jixv mzdc

ixde ,drlapy mini dray yi xak Ð dnexz

dnexz rleayke ,awpl jenq xak `nzqn `id

jenq dlv` `azy cr zraha zrbep dpi`

.zlkern xak `id f`e ,awpléøäåxaere dig

:qxhpewa yxity dn Ð enc zerah izykc

yxit oke .mixzqd zia meyn Ð dxedh dy`c `nrhe .d`nhn drela d`nehc `nl`

,`nhn `l mixzqd zia rbnc idp :dywe ."`id `aiwr iax oizipzn `niz `l" iab jenqa

dige ,`id drela d`neh meyn dxedh dy`c ,epyxitck xnel jixv `l` !`nhn `yna

.zerah izyk `iedäøéæâd`nhn zclei iab (a,an dcp) "otec `vei" wxta rnyn oke .ey`x hwp `wecc rnyn .celik `ed ixdc meyn :qxhpewa yxit Ð 'eke ey`x cle `ivei `ny

inp xecfextl ueg eci `ived elit` ?ey`x hwp i`n`c :dnize .ey`x `wec hwp `irye` iaxc rnyn ,'ek `irye` iaxck xecfextl ueg ey`x cle `ivedy oebk :xn`wc ,uegak mipta

iax jixvc `d `gip `zyde ."dcyd ipt lr"n yixcck ,d`nhn `l celik `diy crc ,`id aezkd zxifbc :xnel yie ?`id drela d`neh e`l ezc ,dhiqd e` ea drbpy digd d`nhp

,rnyn oke .eci z` `iveda `l` bilt `l inp `aiwr iaxe .celik `diy cr eci `iveda `nhn `lc meyn `l` !`id drela d`nehc Ð heyt dinrhc ,`xwn `nrh yxcnl l`rnyi

xaer `nhn `aiwr iax i` la` .eci `ived eh` dy` irna elek opixfbc ,mixteq ixacn digd d`nhc ,zehiyta oizipzn `iz` `aiwr iaxkc ,rnyn `aiwr iaxc `ail` `niz `lc

?dxedh dy`e d`nh digc ,diail` `zipzn `nwezn ikid ,llk uegl `vi `l elit` ,en` irna

ììåâxetn Ð wtece.(cr d"c a,c) zeaezkc `nw wxta yéúù:dywe .(`,c) `nw wxta oixcdpqa xn`ck ,aizk "zytp"e ,zxeqnl m` yic xaq l`rnyi iaxe Ð cg` xeriye zeytp

?"ytp"e "ytpa zna" ,il dnl mc ziriaxa i`xw ixzcàéöåädil ipdn `w `dc ,igk aiyg Ð zn elit` ,miptay xaerc Ð xedh xyad en` z` hgy jk xg`e dkzge eci z` xaer

.dlik`a s` exizdl en` zhigyíéîëçå.xedh Ð uegay xa`a rbepy mc` `nlr ilekl ,dhigy mcewe .`xnba xn`ck ,ibilt letip dyer dhigya Ð dhegy dtxh rbn mixne`

eci xaer `ived elit`c ,mipta `edy itl `wec e`l Ð xedh ea rbpe eci z` drex hiyed :ipzwc [a,r] lirle ?zexdhl d`nehd riwtdl opaxl dhigy ipdn ded ikid ,`nhn miign i`c

opiywnc `ed miptay dn oiprlc .`nh d`nhac ea rbpe uegl eci `iveda opax ecen ,inp i` .`nh d`nha ikd elit`c ,ililbd iqei iaxc egk jricedl `l` .xedh drexd ea rbpe uegl

.uegay dn oiprl `le ,dxedhl d`nh

xedh
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BôBñå ìéàBä ,øaeò éðàL :äaø øîà !äiçì øaeò dì̈¨©©¨£©©¨¨¥¨¦§
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epîe ,àúléî àäc àîòè¯óñBé áø øîàc ;óñBé áø ©§¨§¨¦§¨©©¥§¨©©¥

éøácî dðéà Bæ äàîeè :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥§¨¥¨¦¦§¥

.íéøôBñ éøácî àlà ,äøBú¯äøBú éøácî dðéà" éàî ¨¤¨¦¦§¥§¦©¥¨¦¦§¥¨

?"íéøôBñ éøácî àlà¯éaøc àaélà ,àîéz àìc ¤¨¦¦§¥§¦§¨¥¨©¦¨§©¦

eléôà àlà ,àîè äMà éòîa øaeò :øîàc àáé÷ò£¦¨§¨©¨¦§¥¦¨¨¥¤¨£¦
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àáé÷ò éaøå .íc úéòéáø Bæ øîBà éåä ?ànènL íãà̈¨¤§©¥¡¥¥§¦¦¨§©¦£¦¨

íéúî éðMî àaä íc úéòéáø óà :øîàc ,déîòèì§©£¥§¨©©§¦¦¨©¨¦§¥¥¦
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äéçå øáåò àäå.dxedh dy`de ,dray d`nh digd :oizipzn ipzwc Ðéîèî÷å
äéçì øáåò äìmixzqd zia rbn meyn Ð dxedh dy`c `nrhc dpin rny Ð

!rela meyn `le ,`edúàöì äôåñ ïéà úòáè.dinza Ðåæ äàîåè.digc Ð

äøåú éøáãî äðéà éàîi`d ilek xninl il dnl Ð?ixac ef d`neh :`nil

!dinwl yxtnck ,dxifb meyn mixteqàì
àîéú:xn`c ,`id `aiwr iax oizipzn Ð

`nhn jkld ,`nh dy` irnay zn xaer

dxdhe d`nhn drela d`nehc Ð digl

meyn Ð dxedh dy`e ,`nhin drela

.`ed mixzqd zia rbncéáøì åìéôà àìà
'åë ìàòîùéiax i`n :ira onwle Ð

`aiwr iaxe l`rnyiàéöåé àîù äøéæâ ?
'åëirnl dci dhyty dig :zxn` i`c Ð

minrt Ð dxedh zn xaera drbpe dy`

ixde ,xecfextl ueg ey`x `iven cledy

oiicry dig dxeaqke ,`nhne celik `ed

drexa la` .dxdhl iz`e dirna `ed

oizipzn ipzwc ,dnda irnl eci hiyedy

mgxy iptn ,ikd xfbinl `kil Ð xedh

.dil ifg witn ikc ,ielb dlyàãéøèÐ

xneln `cixhe ,dixive dilaga `id dweqr

.irbz l` digläãùä éðô ìòrnyn Ð

.ielbøáåò àéöåäì.oenh `edy Ðììåâ
.zn ly oex`d ieqik Ð÷ôåãoipzepy Ð

.ecva÷ôåãå ììåâ øáñ ìàòîùé éáøå
àéä àúëìä`ivedl `xw `z` ike Ð

.xaeräùà éòîá øáåò øáñ àáé÷ò éáøå
àîè,wtece llebl `xw `z` ike Ð

.`id `zkld e`l :xaqweàðî àúééøåàãî
äéìdil xdhn `lc ,`nhc Ð

`l elit`e ,"dcyd ipt lr"c dizernynn

xziinùôðá úîá ?jeza `edy zn Ð

.zxg`d ytpâåìä úéòéáøiig mc Ð

.miiwzn `ed jkay ,ea oiielz mc`dóà
íéúî éðùî àáä íã úéòéáø,jkld Ð

e`l Ð ytp cg dia aizkc `xw i`d

.`z` mc ziriaxlúåùôðrnyn Ð

.mizyúî,eci lr d`a dziny xac Ð

.ziriax epiidcäðùîøåäè øùáäÐ

.miign d`neh zlawn dnda oi`yøùáä
äìáð òâîon xa` rbn xaerd xya Ð

"ahexde xerd"a ,dlapk `nhn `edy ,igd

zn xaer `vi m` ,inp i` .(a,hkw oileg)

`ly xg`n ,xa`d ied dxenb dlap Ð

.en` zhigy ezxdhäèåçù äôøè òâî
zxzn dpi`y it lr s` ,dhigydy Ð

.dlap icin ezxdhn Ð dlik`a xa`d

opaxcn `l` ,lif`e yxtnck dxezd on d`nhn dpi`y ,dhegy dtxhk `iede

.oiycwena
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zngn d`nhn `l inp dxedh zrahe .`yn z`neh el oi` Ð d`nehd a` `edy it lr s`

jiiy `lc zerah izya la` .`nhn `l mc`c mixzqd ziac meyn Ð inp `nrh ,mc`

oizipznc `nrhc ol rnyn `w ,enhil ekeza mixzeqna `pin` ded Ð mixzqd zia eda

`ed ixd zna drbpy zrahac :eyexitl dywe .`nhn `l inp exiage ,`ed rela meyn

dvevx elit`e ,dlere zrwea dz`nehe ,llgk

zia gkn mc`d z` `nhn `ly ,mipa` zgz

`l dxedh zrahc ,yxity dne !mixzqd

mc`c mixzqd ziac meyn ,mc` zngn d`nhn

milke znd ld`l mc` qpkp m` eh` .`nhn `l

ab lr s`c ?mixedhc inp ikd ,ehnewa oilke` e`

lkn ,edpip d`neh ilawn za e`l mixzqd ziac

.znd ld`a livnc lizt cinvk ied `l mewn

oilke`e ,edpip d`neh ileaw ipa e`lc hih ixd

!mi`nh Ð znd ld`l mqipkde hiha olaiby

inl `l` `yn z`neh oi`c ,inp yxity dne

`nhnc afd qxcn ixd .epnn d`a d`nehy

`iedc oeik ,zna drbpy zrah inp ikde !`yna

ipdn `l `yna `nhlc ,`yna `nhl Ð llgk

`vei" wxtae !qxhpewa yxitck ,mixzqd zia

Ð ehnewa dlap :opixn` inp (a,an dcp) "otec

`din `yna ,`nhn `l rbnac idp ,`nh

meyn Ð oizipznc `nrhc ,d`xp jkl .`nhn

ipya dax opirny` mewn lkne .`ed relac

s`c `dc ,dil opirny` `l oizipznnc ,zerah

epiid Ð d`nhn `l drela d`nehc ab lr

.d`nhin Ð drelad dxdh la` ,`nlra dxdh

epiid Ð d`nhin `l drelad dxdhc `d oke

.dnr drelad d`nehn `le ,`nlrc d`nehn

izya o`k opireny`l `ac oeik :denzl oi`e

myk :eyexit ikdc ?"myk" i`n ,zerah

mc`d z` d`nhn dpi` drela d`nehy

dpi` jk Ð ea drbpy it lr s` ,drlead

dl `pn :xn`z m`e .dlv`y dxdh d`nhn

d`nehn d`nhin `l drela dxdhc `d daxl

!lizt cinvc xnege lwn iz` `l `d ?dlv`y

lke`d" on dax yixc `zln dlekc :xnel yie

zriwyl jenq lk`c opiwqr `l in ,"dzlap z`

lek`l elit` xedhc `pngx xn`we ?dngd

xeq`e ,dirnay d`neha zrbepe ,dnexza

rla :`pipz inp zerah izy ,xn`z m`e .d`nhl

:xnel yie !dnexza lke`e laeh Ð d`nh zrah

lek`l `ayke ,iriaye iyily difd jixv mzdc

ixde ,drlapy mini dray yi xak Ð dnexz

dnexz rleayke ,awpl jenq xak `nzqn `id

jenq dlv` `azy cr zraha zrbep dpi`

.zlkern xak `id f`e ,awpléøäåxaere dig

:qxhpewa yxity dn Ð enc zerah izykc

yxit oke .mixzqd zia meyn Ð dxedh dy`c `nrhe .d`nhn drela d`nehc `nl`

,`nhn `l mixzqd zia rbnc idp :dywe ."`id `aiwr iax oizipzn `niz `l" iab jenqa

dige ,`id drela d`neh meyn dxedh dy`c ,epyxitck xnel jixv `l` !`nhn `yna

.zerah izyk `iedäøéæâd`nhn zclei iab (a,an dcp) "otec `vei" wxta rnyn oke .ey`x hwp `wecc rnyn .celik `ed ixdc meyn :qxhpewa yxit Ð 'eke ey`x cle `ivei `ny

inp xecfextl ueg eci `ived elit` ?ey`x hwp i`n`c :dnize .ey`x `wec hwp `irye` iaxc rnyn ,'ek `irye` iaxck xecfextl ueg ey`x cle `ivedy oebk :xn`wc ,uegak mipta

iax jixvc `d `gip `zyde ."dcyd ipt lr"n yixcck ,d`nhn `l celik `diy crc ,`id aezkd zxifbc :xnel yie ?`id drela d`neh e`l ezc ,dhiqd e` ea drbpy digd d`nhp

,rnyn oke .eci z` `iveda `l` bilt `l inp `aiwr iaxe .celik `diy cr eci `iveda `nhn `lc meyn `l` !`id drela d`nehc Ð heyt dinrhc ,`xwn `nrh yxcnl l`rnyi

xaer `nhn `aiwr iax i` la` .eci `ived eh` dy` irna elek opixfbc ,mixteq ixacn digd d`nhc ,zehiyta oizipzn `iz` `aiwr iaxkc ,rnyn `aiwr iaxc `ail` `niz `lc

?dxedh dy`e d`nh digc ,diail` `zipzn `nwezn ikid ,llk uegl `vi `l elit` ,en` irna

ììåâxetn Ð wtece.(cr d"c a,c) zeaezkc `nw wxta yéúù:dywe .(`,c) `nw wxta oixcdpqa xn`ck ,aizk "zytp"e ,zxeqnl m` yic xaq l`rnyi iaxe Ð cg` xeriye zeytp

?"ytp"e "ytpa zna" ,il dnl mc ziriaxa i`xw ixzcàéöåädil ipdn `w `dc ,igk aiyg Ð zn elit` ,miptay xaerc Ð xedh xyad en` z` hgy jk xg`e dkzge eci z` xaer

.dlik`a s` exizdl en` zhigyíéîëçå.xedh Ð uegay xa`a rbepy mc` `nlr ilekl ,dhigy mcewe .`xnba xn`ck ,ibilt letip dyer dhigya Ð dhegy dtxh rbn mixne`

eci xaer `ived elit`c ,mipta `edy itl `wec e`l Ð xedh ea rbpe eci z` drex hiyed :ipzwc [a,r] lirle ?zexdhl d`nehd riwtdl opaxl dhigy ipdn ded ikid ,`nhn miign i`c

opiywnc `ed miptay dn oiprlc .`nh d`nhac ea rbpe uegl eci `iveda opax ecen ,inp i` .`nh d`nha ikd elit`c ,ililbd iqei iaxc egk jricedl `l` .xedh drexd ea rbpe uegl

.uegay dn oiprl `le ,dxedhl d`nh
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`oifgeקכח mipya cenr ar sc ± oey`x wxtzereay

åðéöî äî.dzxdhn dzhigyy dtxhl oipne :dinwl ipzwck Ðäîäá úèéçù óà
øáàä úà øäèú.opiqxb Ðäúåà äôøè úèéçù äøäéè íà àìon dzhigy Ð

.dteby xac ixdy ,`ed oicdäúøäèî äúèéçùù äôøèì ïéðîådpi` `nyc Ð

dxeq` dtxhe ,dlik`a dxeq` d`nh dnday ,dzxdhn dpi` oicd one .dzxdhn

!dlik`aäúøäèî äúèéçù ïéà äàîè äîå
lkl" :mipdk zxeza `ipz ikdc ,`nhln Ð

lk 'ebe dqxt zqxtn `id xy` dndad

`iadl Ð [`i `xwie] "`nhi mda rbepd

`lde .dzhigy dpxdhz `ly d`nh dnda

dndae ,dlik`a xeq` uxyd ,`ed oic

oi` uxy dn ,dlik`a dxeq` d`nh

md mi`nh" :eda aizkc ,ezxdhn ezhigy

dpxdhz `l d`nh dnda s` Ð "mkl

d`nh dnda :ef jxcl jlk e` .dzhigy

dtxh dn ,dxeq` dtxhe ,dlik`a dxeq`

!ok d`nh dnda s` Ð dzxdhn dzhigy

dnda `iadl Ð "mda rbepd" :xnel cenlz

.dzhigy dpxdhz `ly d`nhäúéä àìù
øùåëä úòù äìlr dz`nehn xdhil Ð

.dhigy iciúòù äì äúéäù äôøèá øîàú
øùåëäÐ dhigy zxez dlr lgc oeike Ð

o`v x`y llka `iede ,dipin drwt `l ez

.xwaeúàáäù äî êì ìåèo`kn leh Ð

.z`ady ef dii`xïî äôøè äãìåðù éøä
ïéðî ïèáä.dpxdhzy Ððéîá ùéùä

äèéçù.o`ve xwa llkn `wtp `l jkld Ð

oi` Ð dig dndan clepy ig dpeny oa la`

epi`y itl ,hgyp elit` xdhl dna epl

.o`ve xwa llkaàøîâéàîàxya Ð

`nh xaerd?,xyaa xa`d rbp `l `lde

zia xeag Ð rbn eze` .exeag ici lr `l`

!d`xp epi`y `ed mixzqdúéá úàîåèå
íéøúñä(a,an) dcp zkqna ol `niiw Ð

.`inhn `lcäéîòèì øéàî éáø àîéìÐ

.`inhn mixzqd zia z`neh dil zi`c

äùìùdide ,qxcnl ie`xy cba ,migth Ð

lke" :aizkck ,d`nehd a` `edy afd qxcn

.[eh `xwie] 'ebe "eakyna rbi xy`÷ìçðù
zerav` yly :ol `niiwc ,ze`neh x`yl `ed ie`x la` ,qxcnl cer ie`x epi`e Ð

.mixiyrle miiprl ifg yly lrñøãîä ïî øåäè.milke mc` `nhln Ðàîè ìáà
ñøãî òâîerbpy iptn ,d`nehl oey`x iede ,el yi qxcna rbepd d`neh Ð

.qxcn eidy oixaegn ocera dfa dfäæ òâð ñøãî äæéàá éëå,wlgpy xg`n Ð

yiy xnel yi m` `l` !mixzqd zia `edy itl ,rbn epi` exiag rbn ixdy

.qxcn rbn meyn e`l Ð eilr zxnyn d`neh melkáæä åá òâð íàù àìà
:ze`neh ipy eilr iede ,eilr qxcy xg`l e` ,eilr qxcyk mexr elbxa Ð

`nhl `l` dpi`e dpey`x `idy ,rbn z`nehe ,d`nehd a` `idy qxcn z`neh

la` ,cer d`nehd a` epi`e ,qxcn z`nehn xedh Ð wlgpe ,oiwyne oilke`

.zerav` ylyn zgtpe lah `ly onf lk afd rbn `nhåðù àìiax wlgpc Ð

.xi`n iax lr iqei÷ìçðù äùìù ìò äùìùá àìàzrya :xninl `kilc Ð

ick dfa yi `l ozyixt zrya ixdy ,dfn df rbn z`neh elaw dfn df ozyixt

.d`nehd a` xeriy mda oi` ixdy ,cba `nhl ick dfa `le ,cba `nhlìáà
ìåãâ ãâáî ïéàáä úåòáöà ùìùyly epnn ekzge ,qxcn `nh didy Ð

rbn d`nhe ,xeriyk da oi`y ,qxcnd on dphwd dkizgd xedh Ð zerav`

Ð `id mixzqd zia `dc ,rbn xeagd rbn oi` xn`c iqei iaxl elit` .qxcn

,hrn hrn rbi `ly mvnvl xyt` i` eia`n ezyixt zryac meyn ,dcen `kd

a` xeriy ea yiy eia`n d`neh lawne ,mixzqd zia epi` dyixt zryae

zry meyn ,rbn erbnc dcen iqei iax elit` ,inp oizipzn iab `kde .d`nehd

.xaerd on xa`d jzegyk dyixt
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øåäèiheyt my didc xnel jixv ,qxcn `nhpyk dlgzn Ð qxcnd onilk

bilt ded `l Ð ur ilk iheyt my oi` i`c .cbal elbx oia wiqtn ur

qxcn rbne qxcn e` ,sgi did m` cgia af rbne qxcn el `a `dc ,iqei iax

"dax unewd"a rnynck ,iqei iax dcen Ð zg` zaa `ayke ,lerp did m`

.(a,ck zegpn)

àìàinwn ea rbpy Ð 'ek afd ea rbp m`y

dil dedc ,qxc sgiy e` ,ixii` qxcn

`l Ð seqal i`c .zg` zaa afd rbne qxcn

rnynck ,xengd qxcn` liige ,liwc rbn iz`

:`ziixaa ipzwc (a,ck zegpn) "[dax] unewd"a

migpene miltewnd mipicq ipya iqei iax dcen

qxcn `nh oeilrdy ,afd odilr ayie df lr df

yiy :yexit .qxcn rbne qxcn `nh oezgzde

df oiqcpew iab lr oigpeny ,oipicqd oia xie`

ciakdy cr oeilrd lr af ayie ,dfn dlrnl

ur ilk iheyty oebke .oezgza rbpy oeilrd

qxcnd mcw oeilrac ,mipicqle epia wiqtn

lr ciakdy ,zg` zaa mi`a oezgzae ,rbnl

qxcn `nhp Ð oezgzl ribdy cr oeilrd

,oeilrd oicqd on qxcn rbne ,afd zngn

ded `wc `xwirne .zg` zaa mi`a mdipye

cg` `nhpe ,ewlgy oexyrc `ira hytinl ira

,`nha rbpe mei leah xfge ,`qiaa dgipde mdn

mb `nhie ,`l e` ,d`neh dil ray :opixn` in

oizipznn hiyte ?ilk sexiv ici lr ipyd wlg

on xedh Ð oelie e`yry qxcn `nh oicqc

:iqei iax xn` .qxcn rbn `nh la` ,qxcnd

ea rbp m`y `l` ?df rbp qxcn dfi`a ike

`l izk` ?seqal elit` e`l i`n .`nh afd

`lc `icda gkenc ,oipicq ipyc `ziixa rci

.xengc qxcn` ,liwc qxcn rbn seqal liig

oileg) "ahexde xerd" idlyac :xn`z m`e

,igd on xa`n xya zifk jzegd :`ipz (a,gkw

:jixte .`nh Ð ekzg jk xg`e eilr ayig

xi`n iax :ipyne !`id mixzqd zia z`neh

z`neh daygnd xg` liig ikid ,`zyde .`id

yie ?xingc igd on xa` z`neh` ,liwc oilke`

sxhvdl ie`xy ,xing oilke` z`nehc :xnel

axde .sxhvdl ie`x did `l mdilr aygiy mcew la` .oilke` dviakn zegt mr

liige ,etebn d`a d`nehdy xaca jiiy `l "d`neh dil ray"c :xne` oeyny iax

n eyexitke .xeng lr lw elit` xityhytinl irac (a,ck zegpn) "dax unewd"a rny

,qxcn rbne qxcn `nh oezgz ixdy ,d`neh dil ray xn` `lc ,mipicq ipyc `eddn

,liwc rbn liig `lc meyn epiid Ð qxcn `l` `nh epi` oeilrc ab lr s` :yexit

lg i`ce zg` zaac oeik ,hytinl ira oezgzn la` .df xg` dfa ,xengc qxcn`

elit` milg Ð ewlgy oexyrc `idd ik ,miey mdipya ok m`e .xengd lr lw elit`

,df xg` dfa la` ,xeng lr lw elit` liig i`ce zg` zaac :ipyne .df xg` dfa

hiyt `l i`n` ,hyetd zxaq itl ,`zyde .oexg`d liig `l Ð oiey mdipy elit`

xengd mr lw lgc `nl` ,qxcn rbn `nhc oelie e`yry oicq iab xn`c xi`n iaxn

elit` lge ,d`neh dil ray opixn` `l etebn d`a d`nehdyk ,i`ce `l` ?zg` zaa

iax `dc ,xi`n iaxn hytnl ira `lc :zegcl yie !df xg` dfa elit` xeng lr lw

.iqei iaxn `l` hiyt `l ikdle ,`nrh i`dn dilr bilt iqeiìáàyly lr yly

wlgpy mcewc Ð odia`n d`neh zelawn odia`n ozyixt zrya lecb cban ze`ad

iax dcenc dl zgkyn dyly lr dylyac oicd `ede .efl ef zekizg zerbep ixnbl

.zg` zaa rbne qxcn iz`c ,cbal elbx oia ur ilk iheyt wiqtd `ly oebk ,iqei

dfa df mirbep odiy`x ipyy ,eilr qxcy drya ltkp did m` ,inp wiqtd m` elit`e

rbn z`neh igeky`l dil `gip `l` .ez`w zg` zaae ,mixzqd zia df oi`c ,ielba

`inec ,wiqtnd ur ilk iheyt my dide ,gezn dry lk cner didiy cbaa elit`

.`yixcúòùá"ahexde xerd"a onwle :xn`z m`e Ð odia`n d`neh oilawn ozyixt

ziac d`neh :xn`c xi`n iaxk dl iwene ,`nhc igd on xya jzegd iab (a,gkw)

yie .dkex` zelrl ick xa`a did `l jzgpy oey`x edynac oebk ixiinc xnel wgece !xa`dn d`neh lawn ezyixt zryac ,iqei iaxk elit` dnwel Ð `nhn mixzqd

"oilev cvik" wxta ,edine .(a,eh zezixk) "el exn`" wxta ipyn `peeb i`d ike .odia`n dyixt zrya odia`n d`neh lawn `lc ,egk lka fzipa s` inwe`l irac :xnel

ipyne .miptay dn `nhn did ok m`c ,`veid lr d`neh xefb `lc dpin wiice .jzege wxtl ribny cr slewe mvrl ribny cr jzegc ,ezvwn `viy xa` iab (`,dt migqt)
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,äìéëàa äøeñà äàîè äîäa ?dzøäèî dúèéçML¤§¦¨¨§©©§¨§¥¨§¥¨£¨©£¦¨
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חולין. פרק רביעי - בהמה המקשה דף עב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

,xa`d z` xdhl mzxaq z` minkg mix`anäôøèa eðéön äî©¨¦¦§¥¨
dzøäèî dúèéçML,dlik`a dzxizn dpi`y s` ,dliap z`nehn ¤§¦¨¨§©©§¨

,jenqa x`eankøáàä úà øäèz ,äîäa úèéçL óàz`nehn ©§¦©§¥¨§©¥¤¨¥¤
.dlik`a xzip epi`y zexnl ,dliap

:xi`n iax dgecøéàî éaø íäì øîà,minkgl,àìcenll oi` ¨©¨¤©¦¥¦Ÿ
y ,`veid xa`l dtixhn,dúBà äôøè úèéçL äøäéè íàjky ¦¦£¨§¦©§¥¨¨

`ed ixdy ,mixne` oicde `xaqd,dôebL øácdliren okle ¨¨¤¨
m`d zhigyy epl oipn la` ,dliap z`neh dpnn riwtdl dhigyd

øáàä úà øäèz`edy ,xaerd ly,dôeb BðéàL øácsebn `l` §©¥¤¨¥¤¨¨¤¥¨
.xaerd

dpynd .dzxdhn dtixh zhigy mlek zrcly dpyna x`azd
:dpynd zl`ey .xacd xewn z` zx`andúèéçML äôøèì ïépî¦©¦¦§¥¨¤§¦¨¨

,dzøäèîdpi`y ozep oicdy ,hxtae .dzxdhn dpi` `ny §©©§¨
y epivn ixdy ,dzxdhn,äìéëàa äøeñà äàîè äîäaeäôøè óà §¥¨§¥¨£¨©£¦¨©§¥¨

,äìéëàa äøeñàmpic `di d`neh oiprl s`y 'epivn dn'a cnlpe £¨©£¦¨
,deydzøäèî dúèéçL ïéà äàîè äîäa äî,zeliap z`nehn ©§¥¨§¥¨¥§¦¨¨§©©§¨

.äèéçL äpøäèz àì äôøè óà©§¥¨Ÿ§©£¤¨§¦¨
:dpynd zvxzn,àì,d`nh dndan gikedl oi`zøîà íà Ÿ¦¨©§¨
äàîè äîäáameyn z`f ,dhigya zxdhp dpi`ydì äúéä àlL ¦§¥¨§¥¨¤Ÿ¨§¨¨
øLBkä úòLlr dz`nehn xdhdl die`x dzidy dry dl oi`y - §©©¤

y oipn la` ,llk dhigy zxez da jiiy `ly ,dhigy iciøîàzŸ©
äôøèa,dzhigy dpxdhz `l `id s`yLixdúòL dì äúéä ¦§¥¨¤¨§¨¨§©
,øLBkäzxdhpe dlik`a zxzen dzid dtxhpy iptl dhgy eli`y ©¤

jxwan zgafe' llka `ide dhigy zxez da dzidy ,dliap z`nehn
'jp`vne(`k ai mixac)epcnl myny(:fi lirl)s` ok m`e ,dhigy zxez

zxez dpnn drwt `le o`ve xwa llka `id oiicr dtxhpy xg`
.dliap z`nehn zxdhn dzhigye ,dhigy

:dpynd dgecúàáäM äî Cì ìBèzry zxaq z` o`kn leh - ¨©¤¥¥¨
y ,z`ady xyekdéøäk xn`z dnäôøè äãìBpLd`viykïî £¥¤§¨§¥¨¦

ïépî ,ïèaäxyekd zry dl did `l ixd ,dzxdhn dzhigyy ©¤¤¦©¦
ixde .dzhigy dl lirez `le ,d`nh dndal dnec `ide ,dhigyl
jgxk lre ,ohad on dtixh s` zxdhn dhigyd `l` ,ok epi` oicd

.xyekd zrya ielz epi` xacdy
.d`nh dndal dtixh oia wlgl zxg` `xaq d`ian dpynd

:dpynd daiyn,àìy itl ,d`nh dndal dtixh dnec epi`íà Ÿ¦
äàîè äîäáa zøîàmeyn z`f ,dzxdhn dpi` dzhigyyïkL ¨©§¨¦§¥¨§¥¨¤¥
äèéçL dðéîa ïéà,o`ve xwa llka dpi` ixdy ,llkøîàz ¥§¦¨§¦¨Ÿ©

,äèéçL dðéîa LiL äôøèaxwa llka `id jklmda xn`py o`ve ¦§¥¨¤¥§¦¨§¦¨
.dzxdhn dzhigy okle ,dhigy

`edyk dig dndan clepy xaer :dpynd dtiqenäðîL ïamiyceg ¤§Ÿ¨
,éç,ltpk epice exeair iyceg elk `lyéôì ,Bzøäèî BúèéçL ïéà ©¤¤¥§¦¨§©©§§¦

,äèéçL Bðéîa ïéàL.'o`ve xwa' llka epi`y ¤¥§¦§¦¨

àøîâ

`nhp xaerd xya minkgl oiae xi`n iaxl oiay ,x`ean dpyna
dywn .`nhn mdipia rbnd recn zxxan `xnbd .xa`a erbnn

:`xnbdéànàwx xa`a rbep `ed ixd ,`nh xaerd xya recn - ©©

ok m`e ,d`xp epi`y exeaig mewnaúàîeèrbn,àéä íéøúqä úéa §©¥©§¨¦¦
.àénèî àì íéøúqä úéa úàîeèå§§©¥©§¨¦Ÿ§©§¨

:`xnbd zxxanàîéìy ,ef `iyew gkn xn`p m`d -øéàî éaø ¥¨©¦¥¦
`ed epizpynadéîòèì,d`nhn mixzqd zia z`nehy ,[ezhiyl±] §©§¥

ïðúc(i"n f"kt milk),elceby cbaìLìL ìò äLäL`edy migth ¦§©§Ÿ¨©§Ÿ¨
z`neh `nhpe afd eilr qxcy ,qxcn z`neh lawl ie`xd xeriy

,qxcn÷ìçpL,qxcn xeriy ea oi`e,ñøãnä ïî øBäèdlhay ¤¤§©¨¦©¦§¨
,d`nehd a` epi`e epnn qxcn z`nehìáàoiicrñøãî òbî àîè £¨¨¥©©¦§¨

cbad rbpy oeik ,d`nehl oey`x `edy qxcna rbepd cba oick ±
,qxcn `nh didy drya envraàéðúå .øéàî éaø éøácepipye - ¦§¥©¦¥¦§©§¨

,dpynd jynda,éñBé éaø øîà,qxcn rbn `nh recnäæéàa éëå ¨©©¦¥§¦§¥¤
,äæ òâð ñøãîzia rbn did qxcn didy drya envra erbn lk ixd ¦§¨¨©¤

.`nhn epi`y mixzqdàlàcbad lr dx`ypy xnel xyt` m` ¤¨
ote`a edf ,mly didy drydn d`nehíàLdid cbady drya ¤¦

qxcn z`neh `nhe mlyBa òâðd,áæ`le afd qxcy xg`y oebk ¨©¨
elge ,dtigid elbxa eilr qxcy oebk e` ,cbaa rbpe afd siqed ,rbp
dyer afd rbne ,afd rbn z`nehe qxcn z`neh ,ze`neh izy eilr
df ote`ae .oiwyne oilke` wx `nhne d`nehl oey`x cbad z`

xn`pLdlhae ,migth dyly lr dyly xeriy ea oi`e wlgpy s` ¤
oiicr ,qxcn z`neh epnnòbî àîè àäid,áæoey`x `ede §¥¨¥©©¨

kene .d`nehlmixzqd zia rbny xi`n iax xaqy ,ef dpynn g
ok m`e ,envra rbpy ici lr qxcn rbn `nh cbad okle ,`nhn
,ezhiyl xi`n iax `veid xa` iabl epizpyna s`y xn`p `ny
z` `nhn epi` xa`d ok`e ,dpynd ayiizz `l iqei iaxl la`

.ea rbepd xyad
zhiyl wx epizpyn z` cinrdle wegcl jxev oi` :`xnbd daiyn

ixdy ,xi`n iaxdìò øîzéà åàìdpynd lr xn`p `l ike - ¨¦§©£¨
,milkaeðL àì àìeò øîà,xi`n iax lr iqei iax wlgpyàlà ¨©¨Ÿ¨¤¨

ly cbaaìLìL ìò äLìL ìáà ,÷ìçpL äLìL ìò LúBàaä L §Ÿ¨©§Ÿ¨¤¤¡©£¨¨Ÿ©¨Ÿ©¨
ìBãb ãâaî,zerav` yly lr yly epnn jzge lecb cba gwl - ¦¤¤¨

epnn drwt `le ,migth dyly lr dyly x`yp lecbd cbaae
ohwd cbady iqei iax dcen dfa ,drwt ohwdn wxe ,qxcn z`neh
zia `edy meyn rbn epi` mdipiay xeaigdy s`y .qxcn rbn `nh

j` ,mixzqdïäéáàî ïúLéøt úòLalecbd cbad `edyúBìa÷î ¦§©§¦¨¨¥£¦¤§©§
,ïäéáàî äàîeècbadn yly lr ylyd jezig ick jez ,xnelk §¨¥£¦¤

lecbd cbaa hrn ohwd cbad rbi `ly mvnvl xyt` i` ,lecbd
,dry dze`a mixzqd zia epi` xak df mewne ,jezigd mewna
itle .qxcn `nh `edy lecbdn qxcn rbn z`neh ohwd `nhpe

,`ler ixacénð àä,epizpyna mb -ïúLéøt úòLaxya ly ¨©¦¦§©§¦¨¨
xaerdøáàî,`veid,øáàî äàîeè ìa÷îmeyn `le `nh okle ¥¥¤§©¥§¨¥¥¤

.iqei iaxk mb epizpyn z` cinrdl xyt` jkle ,mixzqd zia rbn
ote`a zayiin `xnbdoi`y dcen iqei iax s` epizpyna recn ,sqep
:mixzqd zia ly oexqgøîà àðéáø,ãâa,éà÷ äëéúçì åàìepi` - ¨¦¨¨©¤¤¨©£¦¨¨¥

la` ,mixzqd zia aygp envra erbn okle ,ekzegl cnerøaeò¨
éà÷ äëéúçì`viy xa`d z` epnn cixtdle jzgdl cner xaerd ± ©£¦¨¨¥

,xzen xaerd x`ye dlik`a xeq` xa`dy oeik ,dvegdãîBòä ìëå§¨¨¥
,CBzçì©§
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc oileg(iyily meil)

,xa`d z` xdhl mzxaq z` minkg mix`anäôøèa eðéön äî©¨¦¦§¥¨
dzøäèî dúèéçML,dlik`a dzxizn dpi`y s` ,dliap z`nehn ¤§¦¨¨§©©§¨

,jenqa x`eankøáàä úà øäèz ,äîäa úèéçL óàz`nehn ©§¦©§¥¨§©¥¤¨¥¤
.dlik`a xzip epi`y zexnl ,dliap

:xi`n iax dgecøéàî éaø íäì øîà,minkgl,àìcenll oi` ¨©¨¤©¦¥¦Ÿ
y ,`veid xa`l dtixhn,dúBà äôøè úèéçL äøäéè íàjky ¦¦£¨§¦©§¥¨¨

`ed ixdy ,mixne` oicde `xaqd,dôebL øácdliren okle ¨¨¤¨
m`d zhigyy epl oipn la` ,dliap z`neh dpnn riwtdl dhigyd

øáàä úà øäèz`edy ,xaerd ly,dôeb BðéàL øácsebn `l` §©¥¤¨¥¤¨¨¤¥¨
.xaerd

dpynd .dzxdhn dtixh zhigy mlek zrcly dpyna x`azd
:dpynd zl`ey .xacd xewn z` zx`andúèéçML äôøèì ïépî¦©¦¦§¥¨¤§¦¨¨

,dzøäèîdpi`y ozep oicdy ,hxtae .dzxdhn dpi` `ny §©©§¨
y epivn ixdy ,dzxdhn,äìéëàa äøeñà äàîè äîäaeäôøè óà §¥¨§¥¨£¨©£¦¨©§¥¨

,äìéëàa äøeñàmpic `di d`neh oiprl s`y 'epivn dn'a cnlpe £¨©£¦¨
,deydzøäèî dúèéçL ïéà äàîè äîäa äî,zeliap z`nehn ©§¥¨§¥¨¥§¦¨¨§©©§¨

.äèéçL äpøäèz àì äôøè óà©§¥¨Ÿ§©£¤¨§¦¨
:dpynd zvxzn,àì,d`nh dndan gikedl oi`zøîà íà Ÿ¦¨©§¨
äàîè äîäáameyn z`f ,dhigya zxdhp dpi`ydì äúéä àlL ¦§¥¨§¥¨¤Ÿ¨§¨¨
øLBkä úòLlr dz`nehn xdhdl die`x dzidy dry dl oi`y - §©©¤

y oipn la` ,llk dhigy zxez da jiiy `ly ,dhigy iciøîàzŸ©
äôøèa,dzhigy dpxdhz `l `id s`yLixdúòL dì äúéä ¦§¥¨¤¨§¨¨§©
,øLBkäzxdhpe dlik`a zxzen dzid dtxhpy iptl dhgy eli`y ©¤

jxwan zgafe' llka `ide dhigy zxez da dzidy ,dliap z`nehn
'jp`vne(`k ai mixac)epcnl myny(:fi lirl)s` ok m`e ,dhigy zxez

zxez dpnn drwt `le o`ve xwa llka `id oiicr dtxhpy xg`
.dliap z`nehn zxdhn dzhigye ,dhigy

:dpynd dgecúàáäM äî Cì ìBèzry zxaq z` o`kn leh - ¨©¤¥¥¨
y ,z`ady xyekdéøäk xn`z dnäôøè äãìBpLd`viykïî £¥¤§¨§¥¨¦

ïépî ,ïèaäxyekd zry dl did `l ixd ,dzxdhn dzhigyy ©¤¤¦©¦
ixde .dzhigy dl lirez `le ,d`nh dndal dnec `ide ,dhigyl
jgxk lre ,ohad on dtixh s` zxdhn dhigyd `l` ,ok epi` oicd

.xyekd zrya ielz epi` xacdy
.d`nh dndal dtixh oia wlgl zxg` `xaq d`ian dpynd

:dpynd daiyn,àìy itl ,d`nh dndal dtixh dnec epi`íà Ÿ¦
äàîè äîäáa zøîàmeyn z`f ,dzxdhn dpi` dzhigyyïkL ¨©§¨¦§¥¨§¥¨¤¥
äèéçL dðéîa ïéà,o`ve xwa llka dpi` ixdy ,llkøîàz ¥§¦¨§¦¨Ÿ©

,äèéçL dðéîa LiL äôøèaxwa llka `id jklmda xn`py o`ve ¦§¥¨¤¥§¦¨§¦¨
.dzxdhn dzhigy okle ,dhigy

`edyk dig dndan clepy xaer :dpynd dtiqenäðîL ïamiyceg ¤§Ÿ¨
,éç,ltpk epice exeair iyceg elk `lyéôì ,Bzøäèî BúèéçL ïéà ©¤¤¥§¦¨§©©§§¦

,äèéçL Bðéîa ïéàL.'o`ve xwa' llka epi`y ¤¥§¦§¦¨

àøîâ

`nhp xaerd xya minkgl oiae xi`n iaxl oiay ,x`ean dpyna
dywn .`nhn mdipia rbnd recn zxxan `xnbd .xa`a erbnn

:`xnbdéànàwx xa`a rbep `ed ixd ,`nh xaerd xya recn - ©©

ok m`e ,d`xp epi`y exeaig mewnaúàîeèrbn,àéä íéøúqä úéa §©¥©§¨¦¦
.àénèî àì íéøúqä úéa úàîeèå§§©¥©§¨¦Ÿ§©§¨

:`xnbd zxxanàîéìy ,ef `iyew gkn xn`p m`d -øéàî éaø ¥¨©¦¥¦
`ed epizpynadéîòèì,d`nhn mixzqd zia z`nehy ,[ezhiyl±] §©§¥

ïðúc(i"n f"kt milk),elceby cbaìLìL ìò äLäL`edy migth ¦§©§Ÿ¨©§Ÿ¨
z`neh `nhpe afd eilr qxcy ,qxcn z`neh lawl ie`xd xeriy

,qxcn÷ìçpL,qxcn xeriy ea oi`e,ñøãnä ïî øBäèdlhay ¤¤§©¨¦©¦§¨
,d`nehd a` epi`e epnn qxcn z`nehìáàoiicrñøãî òbî àîè £¨¨¥©©¦§¨

cbad rbpy oeik ,d`nehl oey`x `edy qxcna rbepd cba oick ±
,qxcn `nh didy drya envraàéðúå .øéàî éaø éøácepipye - ¦§¥©¦¥¦§©§¨

,dpynd jynda,éñBé éaø øîà,qxcn rbn `nh recnäæéàa éëå ¨©©¦¥§¦§¥¤
,äæ òâð ñøãîzia rbn did qxcn didy drya envra erbn lk ixd ¦§¨¨©¤

.`nhn epi`y mixzqdàlàcbad lr dx`ypy xnel xyt` m` ¤¨
ote`a edf ,mly didy drydn d`nehíàLdid cbady drya ¤¦

qxcn z`neh `nhe mlyBa òâðd,áæ`le afd qxcy xg`y oebk ¨©¨
elge ,dtigid elbxa eilr qxcy oebk e` ,cbaa rbpe afd siqed ,rbp
dyer afd rbne ,afd rbn z`nehe qxcn z`neh ,ze`neh izy eilr
df ote`ae .oiwyne oilke` wx `nhne d`nehl oey`x cbad z`

xn`pLdlhae ,migth dyly lr dyly xeriy ea oi`e wlgpy s` ¤
oiicr ,qxcn z`neh epnnòbî àîè àäid,áæoey`x `ede §¥¨¥©©¨

kene .d`nehlmixzqd zia rbny xi`n iax xaqy ,ef dpynn g
ok m`e ,envra rbpy ici lr qxcn rbn `nh cbad okle ,`nhn
,ezhiyl xi`n iax `veid xa` iabl epizpyna s`y xn`p `ny
z` `nhn epi` xa`d ok`e ,dpynd ayiizz `l iqei iaxl la`

.ea rbepd xyad
zhiyl wx epizpyn z` cinrdle wegcl jxev oi` :`xnbd daiyn

ixdy ,xi`n iaxdìò øîzéà åàìdpynd lr xn`p `l ike - ¨¦§©£¨
,milkaeðL àì àìeò øîà,xi`n iax lr iqei iax wlgpyàlà ¨©¨Ÿ¨¤¨

ly cbaaìLìL ìò äLìL ìáà ,÷ìçpL äLìL ìò LúBàaä L §Ÿ¨©§Ÿ¨¤¤¡©£¨¨Ÿ©¨Ÿ©¨
ìBãb ãâaî,zerav` yly lr yly epnn jzge lecb cba gwl - ¦¤¤¨

epnn drwt `le ,migth dyly lr dyly x`yp lecbd cbaae
ohwd cbady iqei iax dcen dfa ,drwt ohwdn wxe ,qxcn z`neh
zia `edy meyn rbn epi` mdipiay xeaigdy s`y .qxcn rbn `nh

j` ,mixzqdïäéáàî ïúLéøt úòLalecbd cbad `edyúBìa÷î ¦§©§¦¨¨¥£¦¤§©§
,ïäéáàî äàîeècbadn yly lr ylyd jezig ick jez ,xnelk §¨¥£¦¤

lecbd cbaa hrn ohwd cbad rbi `ly mvnvl xyt` i` ,lecbd
,dry dze`a mixzqd zia epi` xak df mewne ,jezigd mewna
itle .qxcn `nh `edy lecbdn qxcn rbn z`neh ohwd `nhpe

,`ler ixacénð àä,epizpyna mb -ïúLéøt úòLaxya ly ¨©¦¦§©§¦¨¨
xaerdøáàî,`veid,øáàî äàîeè ìa÷îmeyn `le `nh okle ¥¥¤§©¥§¨¥¥¤

.iqei iaxk mb epizpyn z` cinrdl xyt` jkle ,mixzqd zia rbn
ote`a zayiin `xnbdoi`y dcen iqei iax s` epizpyna recn ,sqep
:mixzqd zia ly oexqgøîà àðéáø,ãâa,éà÷ äëéúçì åàìepi` - ¨¦¨¨©¤¤¨©£¦¨¨¥

la` ,mixzqd zia aygp envra erbn okle ,ekzegl cnerøaeò¨
éà÷ äëéúçì`viy xa`d z` epnn cixtdle jzgdl cner xaerd ± ©£¦¨¨¥

,xzen xaerd x`ye dlik`a xeq` xa`dy oeik ,dvegdãîBòä ìëå§¨¨¥
,CBzçì©§
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr br sc oileg(iriax meil)

éîc Ceúçkziak epi` xa`l xyad xeaig mewn okle ,[dnec `ed-] §¨¨¥
.xa`a erbna d`neh lawn xyad jkle ,ielbk `l` mixzqd

,`piax ly evexiz :`xnbd zxxanøéàî éaøk ,ïàîk,calaïðúc §©§©¦¥¦¦§©
(d"n i"t ze`ewn),úBkeøà ïäL íéìkä úBãé ìk,jxevd ickn xzei ¨§©¥¦¤¥£
ïöö÷ì ãéúòåleahl `a m` ,cala ilkl jixvd owlg z` xiiyle §¨¦§¨§¨

,ilkd z`íB÷î ãò ìéaèîdäcîaygp x`yde ,ilkl jixvd ©§¦©§¦¨
,dliah oerh epi`e jzgdl cnery oeik jezgkøéàî éaø éøác). ¦§¥©¦¥¦

(íéøîBà íéîëçåxedh epi`,Blek úà ìéaèiL ãòs` mzrcly ©£¨¦§¦©¤©§¦¤
,minkgk dpi` `piax zxaqy `vnp .jezgk epi` jzgdl cnerd

.minkgk dpi` epizpyn evexizle
:`xnbd dgec,ïðaø àîéz eléôàexn`y dyw `edy ilka wxy £¦¥¨©¨¨

a j` ,jezgk epi` jzgdl cnerdy minkgïéìëBà éøeaçmdy ¦¥¨¦
y minkg micen ,mikxéããäa éòéâðe éîc éúøôéîc ïàîkixdy ± §©§¦§§¥¨¥§¦¥©£¨¥

xyad epizpyna s` okle .dfa df mirbep wxe dfn df miyxtenk md
`nhpe ,mixzqd zia epi` mxeaig mewne ,mikezgk miaygp xa`de

.xa`dn xyad
,dkzg jk xg`e en` z` hgy' `ed dpynd oeyl :`xnbd dywn

e ,'`nh xyadéðz÷c eðééä ,àleòì àîìLadpynd dazk jkl - ¦§¨¨§¨©§§¨¨¥
oeyl,'dëúç',dyixRde jezigd zngn eilr d`a d`nehd ixdy £¨¨©

zia rbny d`neh lawn epi` xyad ,xa`d z` jzg `l m`e
,`ed mixzqdàðéáøì àlà,jezgk jzgil cnerdyéàî,'dëúç' ¤¨§¨¦¨©£¨¨

:`xnbd zvxzn .jezgk aygp jezgiy `ll s` ixdéãéià[ab`-] ©§¥
àðúcaàLéøe eci z` xaer `ived',dëúç,en` z` hgy jk xg`e §¨¨¥¨£¨¨

z` jzgy iptn wxy ,`weeca 'dkzg' xn`p mye ,'xedh xyad
xyad ,jzeg did `l m` la` ,xedh xyad dhigyd iptl xa`d

jkl ,oilke` z`neh lawne dhigya lke` dyrpy ,`nhénð àðz̈¨©¦
aàôéñ'dëúç'.jzg `l m` mb `nh xyady s` ¥¨£¨¨

:dpyna epipy,íéøîBà íéîëçå`nh xyad,äèeçL äôøè òbî ©£¨¦§¦©©§¥¨§¨
.xyad z` `nhn erbne ,dhegy dtixhk `nh xa`dy xnelk

:`xnbd zl`eyéî äèeçL äôøè[`id m`d-],àénèîixd §¥¨§¨¦§©§¨
daiyn .zxg` d`neh da oi`e dliap icin dzxdhn dtixh zhigy

:`xnbdïéà,dtixha d`neh yi ,ok -øîàc ,ìàeîLc deáàãk ¥§©£©¦§¥§¨©
ìàeîLc deáà,,dèçML äôøèy minkg da exfbäànèî £©¦§¥§¥¨¤§¨¨§©§¨

,ïéLc÷eîa.`nhp ,dtixha ycew rbp m`y §§¨¦
zhigy minkgle ,dliapk `nh xa`d xi`n iaxly :dpyna epipy

,minkg eprhe .ef d`nehn ezxdhn en`äôøèa eðéön äî©¨¦¦§¥¨
dzøäèî dúèéçML,(øáåòä) úà øäèz äîäa úèéçL óà ¤§¦¨¨§©©§¨©§¦©§¥¨§©¥¤

,[øáàä]dze` dtxh zhigy dxdih m` ,`l ,xi`n iax mdl xn` ¨¥¤
z` zx`an `xnbd .dteb epi`y xac xa`d z` xdhz ,dteby xac

:mdipia ozne `yndàéðz,î éaø ïäì øîàøéà,minkgléëå ©§¨¨©¨¤©¦¥¦§¦
mkzhiyl,äìáð éãéî äæ øáàì Bøäéè éî`ldBnà úèéçL`id ¦¦£§¥¤¤¦¥§¥¨§¦©¦

,xa`d lr dlg dhigyd mkzrcly `vnp ,ezxdhndïk íà¦¥
en` zhigyepøézzs`,äìéëàaxa`dy micen mz` s` `lde ©¦¤©£¦¨

ezxizn dpi` dhigydy myky ,jgxk lr `l` .dlik`a xeq`
.dliap icin ezxdhn dpi` jk ,dlik`aBì eøîà,xi`n iaxl minkg ¨§

úìvî äaøädhigyddôeb BðéàL ìò,dôebî øúBé`xnbd] ©§¥©¤¤©¤¥¨¥¦¨
,xacl di`xe ,[mdixac z` zx`an jenqaeðéðL éøäL(.gq lirl), ¤£¥¨¦

m`yCúBçxa`,äéòîaL øaeòä ïîhgy jk xg`e ,my exi`yne ¥¦¨¨¤§¥¤¨
,dndad z`øzeîjezgd xa`d,äìéëàajzg m` la`ìBçhä ïî ¨©£¦¨¦©§
úBéìkä ïîe,dhgy jk xg`e ,dkeza mxi`yne ,dnvr dndad ly ¦©§¨

øeñàjezgd wlgd,äìéëàaxya xizdl dhigyd gkay ixd ¨©£¦¨
sebn jzgpy xya xy`n xzei ,dndad sebn epi`y xaerdn jzgpy

.dndad
:`ziixaay xi`n iaxl minkg zaeyz lr ddnz `xnbdéàî©

éøîà÷,dteby xacn llk xi`n iax orh `l ixd ,minkg exn` dn - ¨¨§¥
inkgyiax zprh `l` ,dteb epi`l dteby xac oia wlgl edeaiyd m

xizdl dgeka `di s` xdhl dhigyd gka m`y ,dzid xi`n
.df lr eaiyd dne ,dlik`a

:`xnbd zvxznéãk dì éøîàå àáø øîà,[mkg my-]éøeqç ¨©¨¨§¨§¥¨§¥©¥
øéàî éaø ïäì øîà ,éðz÷ éëäå àøqçî,éëåmkzhiylBøäéè éî §©§¨§¨¦¨¨¥¨©¨¤©¦¥¦§¦¦¦£

,äìáð éãéî äæ øáàì`ld,Bnà úèéçLdhigyd mkzrcly `vnp ¨¥¤¤¦¥§¥¨§¦©¦
,xa`d lr dlgepøézz ïk íàs`,äìéëàamicen mz` s` `lde ¦¥©¦¤©£¦¨

dpi` dhigydy myky ,jgxk lr `l` .dlik`a xeq` xa`dy
.dliap icin ezxdhn dpi` jk ,dlik`a ezxizn

Bì eøîàicin dxdhl dlik` xzid zeeydl oi` ,xi`n iaxl minkg ¨§
y ,dliapå äìáð éãéî dzøäèî dúèéçML çéëBz äôøèit lr s` §¥¨¦©¤§¦¨¨§©©§¨¦¥§¥¨§

ok,äìéëàa dúøézî dðéàzxdhn dhigyd minrty gken ¥¨©¦¨¨©£¦¨
,`veid xa`a s` jkle ,dlik`a dxizn dpi`y s` d`nehn

.dlik`a ezxizn dpi`e ,ezxdhn dhigyd
ïäì øîà,minkgl xi`n iax,àìzxdhl dtixh zxdh zeeydl oi` ¨©¨¤Ÿ
veid xa`s`y ,`íày epivndúBà äôøè úèéçL äøäéè,dnvr ¦¦£¨§¦©§¥¨¨

edfy iptn ,mixne` oicde `xaqd jky,dôeb àeäL øácoipn la` ¨¨¤¨
yøäèzm`d zhigy,øáàä úà`edy.dôeb BðéàL øác,xnelk §©¥¤¨¥¤¨¨¤¥¨

lre ,xeq` xa`d wxe dlik`a zxzen dnvr dndad ,`veid xa`a
dlg dpi` dhigyde dtebn cxtpk `edy iptn `ed mrhd epigxk
epi`e .dliap icin dhigyd epxdhz cvike ,dlik`a exizdl eilr
lke dilr dlg dhigyd i`cee ,dteb edf myy ,dtixhl dnec
,dleki dpi` dlik`a xizdly s` okle ,zlret `id lertl dgekay

.dgeka yi dliap icin riwtdl la`
Bì eøîày epivn ixd ,daxc` ,xi`n iaxl minkgúìvî äaøä ¨§©§¥©¤¤
dhigyddôeb BðéàL ìò,î øúBélr xy`dôeb,eðéðL éøäL ©¤¥¨¥¦¨¤£¥¨¦
dpyna(.gq lirl)m`y ,CúBçxa`,äéòîaL øaeòä ïîexi`yne ¥¦¨¨¤§¥¤¨

,dndad z` hgy jk xg`e ,myøzeîxa`d,äìéëàam` la` ¨©£¦¨
jzgúBéìkä ïîe ìBçhä ïî,dkeza mxi`yde ,dnvr dndad ly ¦©§¦©§¨

,dhgyeøeñàjezgd wlgd.äìéëàadlg dhigydy i`ce ok m`e ¨©£¦¨
z`nehn xdhp `ed jkle ,dtixh lr xy`n xzei `veid xa`d lr

aezkd zxifbn `ed dlik`a xeq` xa`dy dne ,dliapenke ,
dlik`a dxeq`y s` ,dliap icin dzxdhn dzhigy dtixhay

.aezkd zxifbn
oia ozne `yna `ax ly exe`ial zriiqnd `ziixa d`ian `xnbd

:minkgl xi`n iaxéëä énð àéðz,øéàî éaø ïäì øîà,éî éëå ©§¨©¦¨¦¨©¨¤©¦¥¦§¦¦
äìáð éãéî äæ øáàì Bøäéè.Bì eøîà,.Bnà úèéçL,mdl xn`íà ¦£§¥¤¤¦¥§¥¨¨§§¦©¦¦

Bì eøîà .äìéëàa epøézz ïk,dzøäèî dúèéçML çéëBz äôøè ¥©¦¤©£¦¨¨§§¥¨¦©¤§¦¨¨§©©§¨
äìéëàa dúøézî dðéàå äìáð éãéî.ïäì øîàoi` ,xi`n iax ¦¥§¥¨§¥¨©¦¨¨©£¦¨¨©¨¤

s`y ,dtixhn gikedldúBà äôøè úèéçL äøäéè íà,úàå ¦¦£¨§¦©§¥¨¨§¤
da ìcìeãnä øáàäielz oiicre ,dxiyk dndan jzgpy xa` - ¨¥¤©§§¨¨

dhigyd dliren ,dlik`a xeq`y it lr s`y ,zvwna dxerne
dhigydy mixne` oicde `xaqd mdae ,d`neh icin exdhl

mdy iptn ,zxdhn,dôebL øácy oipn la`øaeòä úà øäèz ¨¨¤¨§©¥¤¨¨
dôeb BðéàL.Bì eøîà,dôebî øúBé dôeb BðéàL ìò úìvî äaøä, ¤¥¨¨§©§¥©¤¤©¤¥¨¥¦¨

ìBçhä ïî äìéëàa øzeî äéòîaL øaeòä ïî CúBç eðéðL éøäL¤£¥¨¦¥¦¨¨¤§¥¤¨¨©£¦¨¦©§
.äìéëàa øeñà úBéìkä ïîe¦©§¨¨©£¦¨

:dliap z`neh `nh lclecnd xa` m`d dpc `xnbdéaø øîà̈©©¦
a ú÷Bìçîk ,Lé÷ì ïa ïBòîLd ly `veid xa`,ïéøaeòea ewlgpy ¦§¤¨¦§©£¤§¨¦

,dliap z`nehn ezxdhn dhigyd m` minkge xi`n iaxCk̈
ïéøáéàa ú÷Bìçî,xa` dpnn jzgpy ,dndad ly milclecnd ©£¤§¥¨¦

xi`n iaxly ,dndad dhgype ,zvwna da ielze dxern `ed oiicre
minkgle ,igd on xa` z`neh eilr zx`ype dhigyd ezxdhn oi`

.dhigyd ezxdhnú÷Bìçî ,øîà ïðçBé éaøåm` minkge xi`n iax §©¦¨¨¨©©£¤
wx `id ,letip dyer dhigyøaeòc øáàa,øáàa ìáàlclecnd §¥¤§¨£¨§¥¤

äîäác,ìetéð äNBò äèéçL ìkä éøác,dndad zhigy zrya - ¦§¥¨¦§¥©Ÿ§¦¨¨¦
el dliren dpi` dhigyde dpnn ltep `ed eli`k aygp xa`d

.igd on xa`k xa`d `nhe ,exdhl
:opgei iax ly enrh z` zxxan `xnbdàðéðç éaøa éñBé éaø øîà, ¨©©¦¥§©¦£¦¨
,ïðaøc àaélà ïðçBé éaøc àîòè éàîzxdhn dhigyd mzhiyly ©©§¨§©¦¨¨©¦¨§©¨¨

micen dnda ly lclecn xa`a eli`e ,dliap icin xaerd xa` z`
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המשך בעמוד קמו

oifge` mipy` cenr br sc ± oey`x wxtzereay

éîã êåúçë.dfa df oirbep ixde Ðäãî íå÷î ãòdne .miiwl cizr `edy Ð

.inc uevwkc ,dliah jixv oi` uewl cizryïéìëåà éøåáçaiyg epi` ,oikx ody Ð

oilke` ixeag ,`piaxl :(`,dt migqt) `nlra opixn`ce .enc izxtinc o`nke ,xeag

.`wtp `kdn Ð enc izxtinc o`nkàìåòì àîìùádyixt meyn `nrh :xn`c Ð

.`edéðú÷ã åðééä`l i`c ,ekzg :oizipzn Ð

.`ed mixzq rbnc meyn ,`nh oi` Ð ekzg

åëúç àùéø àðúã éãééàhgy jk xg`e Ð

mcew ekzg `wecc ,xedh xyad en` z`

z`nehl zi`xpe dhgypy drync ,dhigy

.`nh Ð ekzg `l `d ,rbp `l oilke`àðú
åëúç àôéñ.xaerd `nh inp ekzg `lae Ð

àéîèî éîrbn zxez da ipzwc Ðäàîèî ?
ïéùã÷åîá.opaxcn Ðäáøä åì åøîà
'åë úìöîixcdn `w i`n yxtn dinwl Ð

.dilda lclecnd xa`d z`emeya Ð

ielze dxerne xa` epnn jzgpy dnda

oileg) "ahexde xerd"a opixn`c .zvwna
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.ezxdhn ezhigy opaxle ,ezxdhn ezhigy
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meyne .el zlren ezhigy oi`e ,dpnn ltepk

dzin [`,cr] onwl opitlic `xwc `pyil

.dl hwp ,letip dyerìåôéð.dlitp xnb Ð
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.oi`nhn da lclecnd xa`aeäøæçáÐ

:(a,gq oileg) oiwxit yixa opgei iax xn`ck

.xifgd m` dlik`a xzen envr xa`
àîìùá

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

`nwezin `le !d`neh zlawn dzyixt zrya `d ?jka dne .`id mixzqd zia z`nehc

ixiinc :xnel yie !wxtl cr mvrd lrn uegay xyad selwl jixv ixdy ,egk lka fzipa

dfa df rbep oi`e ,miptay dnl uegay dn oia oikqd zwqtny ,dagx oikqa jzegy oebk

.dagx oikqa elit` inewe`l ira (a,gkw oileg) "ahexde xerd"c `idd oke .dkizg zrya

enk `lerl `kd dywn `l i`n` :xn`z m`e

`d` xn`c ,(a,eh) zezixka l`enyl dywny

:(d dpyn) oixiykn zkqnc `nw wxta opzc

min Ð oiyixkd z` [wgend :l"v] wqend

ik"a od ixd odn `veide ,"ozei ik"a opi` okezay

i`n ,exyked onvr oiyixke :l`eny xn` ."ozei

jixte .mexiykd odn ozyixt zrya ?`nrh

jled gqt axr :ipzwc ,mzdc oizipznn dlr

gipiy cr ea lclecnd xa` jzege ,`tex lv`

dlde ,epnn jynpe `xiqa eageze ,dxryk

zrya i`e .egqt dyer `texde egqt dyer

on ozyixt zrya inp `kd Ð exyked ozyixt

.egk lka oifzpa :ipyne !mc`l `nhil xa`d

`lerl `kd iieyw`l dil ded ith ,`zyde

d`nehn mzd jixtc dnn ,d`neh` d`nehn

ivn `l `kdc `ler`c :xnel yie !xykd`

oifzp elit` `kdc ,inc `lc .mzdn jxtinl

cr ,ozyixt zrya d`neh zelawn egk lka

mzd la` .eia`a zvw rbep ixnbl lcaed `ly

Ð ixnbl lcaed `ly onf lk ,igd on xa` iab

lcaedy mcew dribp` yegl oi`e ,`nhn `l

mina ixiinc ,xity jixt l`enyl la` .ixnbl

wqen jkle ,oevxl `ly oiyixkd lr eltpy

md ixnbl dpnn milcapd mine [wgen :l"v]

lr s` oixiykn oiyixka irbpe ixcd ike ,oevxl

dpyn ` wxt oixiykn) opzck ,dil `gip `lc ab

oevxl eteqe oevxl ezligz oi`y dwyn lk :(`

`texc `eddl `ince ,"ozei ik"a `ed ixd Ð

"ahexde xerd"a opixn`c :xn`z m`e .ixnbl

oeik ,drxewl ligzdy zilh :(`,bkw oileg)

:rnyn dxedhe ,xeag epi` aey daex rxwpy

"z`hg mc" wxta rnyn oke .ixnbl dxedh

ueg `viy cba` dl iziinc ,(a,cv migaf)

mewna eqakne eqipkne erxew Ð `nhpe mirlwl

j`id ,d`neh mey eilr x`yp m`e .yecw

i`n` ,`zyde !`ed `nh izk` `de ?eqipkn

uxiz qxhpewae ?`kd ik qxcn rbn d`nh dpi`

qxcn ,ze`neh izy eilr `ki`c `kidc ,my

`ifg `l ezc ,qxcnl dwelg ipd`Ð afd rbne

Ð dyly lr dylyn xzei `ed elit`e .dil

ikd elit``ifg `lc oeik ,qxcnd on dxedh

z`neh dia dyt Ð shrzdl dpey`x dk`lnl

ixii` mzd la` .zerav` ylyl `ifgc rbn

,cala rbn z`neh `l` qxcn dilr oi`yk

.icin dilr dyt `l eze ,ilehal ipd` drixwe

oeik mewn lknc ,wlgl `xaq mey d`xp oi`e

Ð d`neh xeriy `edy yly lr yly da yic

oilawn eixaye ezxdhn ezxiayc qxg ilkc `inec ,drixw ici lr dlha mewn lkn d`neh xeriy ea zi`c ab lr s`c ,di`x qxhpewa my `iady dne !rbn z`neh dipin rwt `l

ilk my zilhc :miyxtn yie .my yxtny enk ,`l cegi `la la` ,jk xg` mixayd cgiiyk ixii` mzdc ,di`x mey ef oi`e .odizexwxwe od :(a,cp oileg) "zetxh el`"a xn`ck ,d`neh

daxda rxewyk ixiinc ,il d`xp cere .qxcnd on xedhy it lr s` qxcn rbnn dxdh `le ,cba zkizga ixii` `kd la` .ixnbl dxedh dpin ilk my lf`c oeik drxwpyke ,dilr

iede ,zilhd aex cr rxwp rxwe rxw lkc oeik ,`ed xeaig e`l Ð oteqa zexaegn zerixwd lky it lr s`c ,ixnbl dxedhc xn`w ikdle .yly agex cg` lka x`yi `ly cr zenewn

xn`ck ,opaxcn `nh `ied Ð zxetrn ick x`yp i`c .mzd opixn`ck ,xceq :yexit ,zxetrn ick rxwp `ly herin eze`a zilha xiiy `ly oebke .eteq cr rxwe rxw lk xnbp eli`k

.(a,cv migaf) "z`hg mc" wxtaìéáèîze`ewn zkqna rnynck ,mc`a enk milka uveg citwnd eherinc ,citwnd eherin iedc ,dvivg iedil jci`e :xn`z m`e Ð dcn mewn cr

ilc zlyly :(d dpyn i wxt) ze`ewn zkqna `tiq inp ipzwc `de .zeraha oiieyrd lfxa ly ze`lyly oze`k ,zeileg oirk oiieyrd milkd zecia ixii`c :xnel yie !(f dpyn h wxt)

zrah dze`c oebk inp ixiin Ð zrahd lk ira `l `nw `pzc llkn .zrahd lk leahiy cr :xne` oetxh iax .dcn mewn cr liahne ,migth dxyr Ð ohw lye ,migth drax` Ð lecb

.dvivg `kile ,zephw zerahn zeilegk dieyr dnvréøåáç,`nh ekzg jk xg`e eilr ayig iab (a,gkw oileg) "ahexde xerd"a ikd ipyn `lc :dniz Ð enc izxtnc o`nk milke`

zia z`neh :jixteinrdl wgece !`ed mixzqdcvik" seqa oke .xzen x`yde xeq` xa`c `kd enk ,uvwil cnerc `kid `l` enc izxtnc o`nk opixn` `lc :xnel yie .xi`n iaxk dc

.enc izxtinc o`nk :opixn` `l Ð jzgil cner oi`e xeq` lkdc ,igd on xa` iab la` .xzen miptay dne ,xeq` `viy dnc ,ezvwn `viy xa` iab (`,dt migqt) "oilev
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`nwezin `le !d`neh zlawn dzyixt zrya `d ?jka dne .`id mixzqd zia z`nehc

ixiinc :xnel yie !wxtl cr mvrd lrn uegay xyad selwl jixv ixdy ,egk lka fzipa

dfa df rbep oi`e ,miptay dnl uegay dn oia oikqd zwqtny ,dagx oikqa jzegy oebk

.dagx oikqa elit` inewe`l ira (a,gkw oileg) "ahexde xerd"c `idd oke .dkizg zrya

enk `lerl `kd dywn `l i`n` :xn`z m`e

`d` xn`c ,(a,eh) zezixka l`enyl dywny

:(d dpyn) oixiykn zkqnc `nw wxta opzc

min Ð oiyixkd z` [wgend :l"v] wqend

ik"a od ixd odn `veide ,"ozei ik"a opi` okezay

i`n ,exyked onvr oiyixke :l`eny xn` ."ozei

jixte .mexiykd odn ozyixt zrya ?`nrh

jled gqt axr :ipzwc ,mzdc oizipznn dlr

gipiy cr ea lclecnd xa` jzege ,`tex lv`

dlde ,epnn jynpe `xiqa eageze ,dxryk

zrya i`e .egqt dyer `texde egqt dyer

on ozyixt zrya inp `kd Ð exyked ozyixt

.egk lka oifzpa :ipyne !mc`l `nhil xa`d

`lerl `kd iieyw`l dil ded ith ,`zyde

d`nehn mzd jixtc dnn ,d`neh` d`nehn

ivn `l `kdc `ler`c :xnel yie !xykd`

oifzp elit` `kdc ,inc `lc .mzdn jxtinl

cr ,ozyixt zrya d`neh zelawn egk lka

mzd la` .eia`a zvw rbep ixnbl lcaed `ly

Ð ixnbl lcaed `ly onf lk ,igd on xa` iab

lcaedy mcew dribp` yegl oi`e ,`nhn `l

mina ixiinc ,xity jixt l`enyl la` .ixnbl

wqen jkle ,oevxl `ly oiyixkd lr eltpy

md ixnbl dpnn milcapd mine [wgen :l"v]

lr s` oixiykn oiyixka irbpe ixcd ike ,oevxl

dpyn ` wxt oixiykn) opzck ,dil `gip `lc ab

oevxl eteqe oevxl ezligz oi`y dwyn lk :(`

`texc `eddl `ince ,"ozei ik"a `ed ixd Ð

"ahexde xerd"a opixn`c :xn`z m`e .ixnbl

oeik ,drxewl ligzdy zilh :(`,bkw oileg)

:rnyn dxedhe ,xeag epi` aey daex rxwpy

"z`hg mc" wxta rnyn oke .ixnbl dxedh

ueg `viy cba` dl iziinc ,(a,cv migaf)

mewna eqakne eqipkne erxew Ð `nhpe mirlwl

j`id ,d`neh mey eilr x`yp m`e .yecw

i`n` ,`zyde !`ed `nh izk` `de ?eqipkn

uxiz qxhpewae ?`kd ik qxcn rbn d`nh dpi`

qxcn ,ze`neh izy eilr `ki`c `kidc ,my

`ifg `l ezc ,qxcnl dwelg ipd`Ð afd rbne

Ð dyly lr dylyn xzei `ed elit`e .dil

ikd elit``ifg `lc oeik ,qxcnd on dxedh

z`neh dia dyt Ð shrzdl dpey`x dk`lnl

ixii` mzd la` .zerav` ylyl `ifgc rbn

,cala rbn z`neh `l` qxcn dilr oi`yk

.icin dilr dyt `l eze ,ilehal ipd` drixwe

oeik mewn lknc ,wlgl `xaq mey d`xp oi`e

Ð d`neh xeriy `edy yly lr yly da yic

oilawn eixaye ezxdhn ezxiayc qxg ilkc `inec ,drixw ici lr dlha mewn lkn d`neh xeriy ea zi`c ab lr s`c ,di`x qxhpewa my `iady dne !rbn z`neh dipin rwt `l

ilk my zilhc :miyxtn yie .my yxtny enk ,`l cegi `la la` ,jk xg` mixayd cgiiyk ixii` mzdc ,di`x mey ef oi`e .odizexwxwe od :(a,cp oileg) "zetxh el`"a xn`ck ,d`neh

daxda rxewyk ixiinc ,il d`xp cere .qxcnd on xedhy it lr s` qxcn rbnn dxdh `le ,cba zkizga ixii` `kd la` .ixnbl dxedh dpin ilk my lf`c oeik drxwpyke ,dilr

iede ,zilhd aex cr rxwp rxwe rxw lkc oeik ,`ed xeaig e`l Ð oteqa zexaegn zerixwd lky it lr s`c ,ixnbl dxedhc xn`w ikdle .yly agex cg` lka x`yi `ly cr zenewn

xn`ck ,opaxcn `nh `ied Ð zxetrn ick x`yp i`c .mzd opixn`ck ,xceq :yexit ,zxetrn ick rxwp `ly herin eze`a zilha xiiy `ly oebke .eteq cr rxwe rxw lk xnbp eli`k

.(a,cv migaf) "z`hg mc" wxtaìéáèîze`ewn zkqna rnynck ,mc`a enk milka uveg citwnd eherinc ,citwnd eherin iedc ,dvivg iedil jci`e :xn`z m`e Ð dcn mewn cr

ilc zlyly :(d dpyn i wxt) ze`ewn zkqna `tiq inp ipzwc `de .zeraha oiieyrd lfxa ly ze`lyly oze`k ,zeileg oirk oiieyrd milkd zecia ixii`c :xnel yie !(f dpyn h wxt)

zrah dze`c oebk inp ixiin Ð zrahd lk ira `l `nw `pzc llkn .zrahd lk leahiy cr :xne` oetxh iax .dcn mewn cr liahne ,migth dxyr Ð ohw lye ,migth drax` Ð lecb

.dvivg `kile ,zephw zerahn zeilegk dieyr dnvréøåáç,`nh ekzg jk xg`e eilr ayig iab (a,gkw oileg) "ahexde xerd"a ikd ipyn `lc :dniz Ð enc izxtnc o`nk milke`

zia z`neh :jixteinrdl wgece !`ed mixzqdcvik" seqa oke .xzen x`yde xeq` xa`c `kd enk ,uvwil cnerc `kid `l` enc izxtnc o`nk opixn` `lc :xnel yie .xi`n iaxk dc

.enc izxtinc o`nk :opixn` `l Ð jzgil cner oi`e xeq` lkdc ,igd on xa` iab la` .xzen miptay dne ,xeq` `viy dnc ,ezvwn `viy xa` iab (`,dt migqt) "oilev
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`oifgeקלב mipya cenr br sc ± oey`x wxtzereay

ùé÷ì ùéøì àîìùáxn`w xi`n iaxc ab lr s` `d ,ibilt inp oixai`a :xn`c Ð

lr s`c ,edl xn`w oixa`ae oixaera ixdhnc opaxc mdixacle .dywz `l Ð dl

.dteb epi`y xaerd xa`a `nhl mkl did Ð dnda xa`a oixdhn mz`y itàìà
ïðçåé éáøìxa`d z`e :ipz ikid ,`nh lclecnd xa` lkd ixac :xn`c Ð

lclecnd'åë øîúà éà àìà ?jde Ð

dxdh m` ,`l :xi`n iax xn`wc `zipzn

opaxc mdixacl :opipyck Ð yiwl yixl ,'ek

.edl xn`wìåôéð äùåò äèéçù ïéàÐ

.dlik`a dxeq`y it lr s` ,`nhln xedhe

øéàî éáøã àáéìà ïðçåé éáøã àîòè éàî
.xaerd xa`l dnda xa` oia welig ozepc Ð

íéãåî ìëä.opaxe xi`n iax Ðäúéîù
ìåôéð äùåò,dndaa lclecnd xa` Ð

`nh epi`e ,eze` zltn dzind Ð dzne

yxtde .igd on xa`k `l` ,dlapd on xa`k

oileg) "ahexde xerd"a opixn`c ,mdipia yi

epnn yxetd xya Ð igd on xa` :(a,gkw

,mly xa` `edyk `l` `nhn oi`c ,xedh

zifk Ð dlap la` .zenvre micib xya

.d`nehd a` `nh dpnnéâéìô âìôéîiax Ð

.dhigya opaxe xi`nàðéðú äúéîÐ

.letip dyercàðéðú äèéçùdyer oi`c Ð

.letipäîäáä äúîxyae xa` da eidy Ð

.envr ipta xyae envr ipta xa` ,oilclecn

.[a,fkw oileg] "ahexde xerd"a `id dpyne

øùëä êéøö øùáärbi m`y ,min Ð

,letip dyer dzinc .dplawi Ð d`neha

epnn yxetd xyady ,igd on xya dil dede

.igd on xa` meyn `nhn epi`e ,xedhåðéàå
äìáðä ïî øáà íåùî àîèîxya `diy Ð

dyer dzinc meyn .`nh epnn yxetd

.dzny mcew dzlitp dxnbpy enk ,letip

øéàî éáø éøáãdzina dilr biltc `kile Ð

ipzw xdhn oerny iaxl `l` .letip dyer

la` .izixg` `zbelt` dil opinwene ,mzd

ab lr s` ,dilr ibilt `l i`ce [opax] (iax)

dyer oi` ixn`e ,dhigya dilr ibiltc

inp xi`n iax `dc .xaerc xa` iab letip

dil `xiaq dndaa letip dyer oi` dhigy

.icen dzinac `kd opifg `we ,lif`e yxtnck ,opaxkäéîãá åøùëåälawl Ð

dhigyc ,igd on xa`k onvr z`neh oda oi` :dil `xiaq `nl` .oilke` z`neh

.xaerc xa`a biltc xi`n iaxl elit` ,mdl dliredåøùëåä àìxykd oikixve Ð ¥

.dilr xykd `iadl xa`l ci ziyrp dnda oi` :xaqwc .d`neh lawl xg`éà
àðéîà äåä àéääîxa`a inp bilt Ð xaerc xa`a xi`n iax biltc ikid ik Ð

.igd on xa`k `nhne ,letip dyer dhigyc ,dndaåøùëåä éàîårnync Ð

.dnvrc d`neh oda oi`cøùáàdyer dhigy ol `xiaq inp i`c .xn`w Ð

xa wgvi axc `kixhvi` jkld .xedhe igd on yxetd xya dil ded Ð letip

.sqeiåøùëåä àäå.xn`w miax oeyl Ðäîäáä ïî ùøåôä øùáì ãçdidy Ð

.dndaa oilclecnd xyade xa`d :ipzwck ,dhigy mcew da lclecnøùáì ãçå
øáàä ïî ùåøôéù.dhigy xg`l Ðäéîìåà éàîåxa`d on yxetd xyac Ð

diipznl jixhv`c ,dndad on yxetdnìéàåä àðéîà êúòã à÷ìñ ?mre Ð

z`neh lawie ,ozyixt xg`l xykd iraiz `l `ni` Ð dlapk mc` `nhn xa`d

.xykd `la oilke`ïì òîùî à÷dpin `wtpe .xykd irac ,dinca exyked Ð

xya yxit jk xg`e ,dinca xyked `lc ,dhigy mcew xa`d lk jzgpc `kidl

onwle] (`,`p) dcp zkqna ol `niiwc ab lr s`c opirny`e .xykd irac ,epnn

s` Ð xykd oikixve dxeng d`neh `nhl oteq oi`y mirxf dn :[`,`kw oileg

d`neh `nhl dteqy xedh ser zlapl hxt ,dxeng d`neh `nhl eteq oi`y lk

,eteq `wec Ð oilke` z`neh `nhl xykd dkixv oi` jkitl ,dlk` m` dxeng

dxeng d`neh `nhl eteq oi`e dxeng d`neh `nh ezlgzc ,i`d ik ezlgz la`

.xykd jixv Ð yxitynêãéá ÷çöé áøã èå÷ð:`yixa opixn`c `pyil iiepyl xcdin `le .letip dyer dhigy oi`y micen lkd :opgei iaxc dinyn xn`c Ð

.letip dyer dhigy lkd ixac opgei iaxläéúååë éà÷ äðç øá øá äáøã.opgei iaxc dinyn Ð
ïéà
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éàî`ziixe`cnc ,dnda xa` ip`yc :dyw zvw Ð xi`n iaxc `ail` opgei iaxc `nrh

yie !yext zevn `l` mdl oi`c (`,cr oileg) onwl opixn`ck ,dlik`a s` ixy

.xefbil edl did inp d`neh ,dlik` xeqi` minkg eilr exfby enkc ,ira mewn lknc :xnel

äèéçù!yiwl yixl dpin iieyw`l dil ded ith ,`pipz jixtc`c :dniz Ð `pipz

åøùëåämcd lirencn ,wcwcl oi` Ð dinca

`nl` Ð xa`d xiykdliyg `la

iracn `l` .icin ipyn ded `l dfnc .letipk

yxitck ,wiic `w oilke` z`neh lawl xykd

.igd on xa` z`neh ea oi` `nl` ,qxhpewa

,xa`d xiykdl liren dnda mcc `nrh epiide

ziyrp dndac xn`c meyn Ð letipk ied elit`

xa`d `ziixe`cnc oeike :xn`z m`e .xa`l ci

dnl ,jenqa opixn`ck opgei iaxl dlik`a xzen

dil zi` diteb opgei iaxc ?dnda mcn xykd il

iaxk xaq xi`n iaxc (a,cr oileg) oiwxita

inp oerny iaxe .zxykn dhigyc oerny

xerd"a iy` ax yxtn ,exyked `l :xn`wc

Ð oerny iaxc `nrhc (`,gkw oileg) "ahexde

`le dxykn dhigyc ,xiykn `l mcc meyn

dpi`e li`ed ,dxykn `l inp dhigye .mc

on dlik`a zxzn ixde ?i`n`e .dlik`a zxzn

`l `ziixe`cnc meync :xnel yie !dxezd

xn`ck ,oerny iaxl elit` dhigy zxykn

ede`yr Ð (a,el oileg) "hgeyd" wxta lirl

opaxcn xeq` xa`y oeike .opaxcn min xykdk

inp `ied `lc ,dhigy xykd dil `ipdn `l Ð

inwenc edpdl :xn`z m`e .opaxcn `l`

iaxc (a,fkw oileg) "ahexde xerd"a ediizbelt

e` ,xa`l ci ziyrp dndaa oerny iaxe xi`n

oerny iaxlc ,enr dler lecb oi`e ohwa fge`a

xninl `ki`c oeikc ?edl `pn ,ci ziyrp oi`

,xykn `l mcc meyn oerny iaxc `nrhc

`pyil iwiicc :xnel yie ?iy` ax` ibilt i`n`e

oi`" xn`w `le ,exyked `l :xn`c oerny iaxc

Ð xiykn mcd did elit` :rnyn ,"xiykn mcd

.exyked `l `kdéàÐ 'ek `pin` ded `iddn

iax axd dywd .letip dyer dhigy mlerle

:oerny iax xn`w ikid ,ok m` :o"ecxeen l`eny

`lc `ed dnda ici lrc rnync ,exyked `l

mixg`l (ici lr) elik`dl leki dz` i`y lke` `de ?mdl liren xykd la` ,exyked

xn`ck ,oerny iaxl lke` iexw oi`e ,igd on xya iede ,letip dyer dhigyc oeik ,`ed

mdixacl oerny iaxc :xnel yie !d`neh lawn `le ,(`,hkw oileg) "ahexde xerd" seqa

,d`neh lawn `le `ed mixg`l elik`dl leki dz` i`y lke` icicl :edl xn`w opaxc

.exyked `lc zdin il ece` ekcicl `l`à÷ìñd`neh `nhne li`ed `pin` jzrc

mirxf dn :(`,`p dcp) "oniq `a" wxta opixn`ck Ð xykd irail `l eia` ab` dxeng

d`neh `nhn ezlgzc ,i`d ik ezlgz la` ,eteq `wec :ol rnyn `w .'ek mteq oi`y

.qxhpewa yxit jk .xykd jixv Ð yxityn dxeng d`neh `nhl eteq cer oi`e dxeng

xykd jixv oi` Ð xaegn ecera la` ,xykd jixv yxityk `wecc ,ok yxity enr oicde

oileg) "ahexde xerd"a xn`ck ,yniy ur dyrnc ab lr s` ,dviakn zegtl sxhvdl

oilke` mi`nhn mixte dxtc (`,dw migaf) "mei leah" wxt seqa opixn` `dc .(`,hkw

ab lr s` ,`ed ur dyrn :opixn` `le ,dxeng d`neh `nhl oteqy zngn oiwyne

zenvre xer ztixya wqerd elit`c ,lke` zeie`x mrhn epi` odly dxeng d`nehc

`nhl eteq oi`y ,yxitykl `ipdn yniy ur dyrnc `nrhc ,xnel jixve .micba `nhn

elha Ð z`hg in dzzyy dxt :(`,gi) migqtc `nw wxta xn`c `de .dxeng d`neh cer

iaiyg `l Ð mi`nhn dlw d`neh la` ,dxeng d`nehn elhac mzd yxtne .dirna

dxeng d`nehy `vnpe ,dizyl oiie`x eidiy oikixv ozlgzny itl ,ur dyrn mzd

eid `l Ð ok `l m`y ,xak mda didy mc` ziizyl zeie`x mrhn `l` dpi` mdly

.dxeng d`neh `nhl cer oteq oi`yk elit` ,uxy xykd oikixv oi` ikdle ,d`fdl oiie`x
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éàä ?øéàî éaøc àaélà ïðçBé éaøc àîòè¯éàäå ,dôeb ©§¨§©¦¨¨©¦¨§©¦¥¦©¨§©

¯ìkä :ïðçBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé áø øîà .dôeb åàì̈¨¨©©¦§¨©¥¨©©¦¨¨©Ÿ

íéãBîäúénL.ìetéð äNBò äèéçL ïéàå ,ìetéð äNBò¯ ¦¤¦¨¨¦§¥§¦¨¨¦

øaeòc øáàa àîéìéà ?ïðé÷ñò éàîa¯àlà !éâéìt âìôéî §©¨§¦©¦¥¨§¥¤§¨¦§©§¦¦¤¨

äîäác øáàa¯äúéî !àðéðz äèéçL ,àðéðz äúéî §¥¤¦§¥¨¦¨¨¥¨§¦¨¨¥¨¦¨

äîäaä äúî :àðéðz¯éøö øNaä,øLëä Cøáàäå ¨¥¨¥¨©§¥¨©¨¨¨¦¤§¥§¨¥¤

ïî øáà íeMî ànèî Bðéàå ,éçä ïî øáà íeMî ànèî§©¥¦¥¤¦©©§¥§©¥¦¥¤¦

äèçLð :àðéðz éîð äèéçL .øéàî éaø éøác ,äìápä©§¥¨¦§¥©¦¥¦§¦¨©¦¨¥¨¦§£¨

äîäa¯,äéîãa eøLëeäïBòîL éaø .øéàî éaø éøác §¥¨§§§¨¤¨¦§¥©¦¥¦©¦¦§

!eøLëeä àì :øîBà¯éàî :àðéîà äåä ,àéääî éà ¥Ÿ§§¦¥©¦£¨¨¦¨©

eøLëeä¯.øNaà¯!éðú÷ "eøLëeä" àäå¯:àîéúc eäî §§©¨¨§¨§§¨¨¥©§¥¨

ïî LøBtä øNáì ãçå ,äîäaä ïî LøBtä øNáì ãç©§¨¨©¥¦©§¥¨§©§¨¨©¥¦

.øáàä¯?éàäî éàäc déîìeà éàîe¯Czòc à÷ìñ ¨¥¤©§¥§©¥©¨§¨©§¨

åéáà ábà äøeîç äàîeè ànèîe ìéàBä :àðéîà¯àîéà ¨¦¨¦§©¥§¨£¨©©¨¦¥¨

áøc èB÷ð :óñBé áø øîà .ïì òîLî÷ ,øLëä éòaéì àì̈¦¨¥¤§¥¨©§©¨£©©¥§§©

,déúååk éà÷ äpç øa øa äaøc ,Cãéa óñBé øa ÷çöé¦§¨©¥¦¨§©¨©©©¨¨¥§¨¥

"eìëàú àì äôøè äãOa øNáe" :àéðúc¯øáàä àéáäì §©§¨¨¨©¨¤§¥¨ŸŸ¥§¨¦¨¥¤

ïèçLe ,óBòáe äiçáe äîäáa ïéìcìeãîä øNaäå¯ïäL §©¨¨©§§¨¦¦§¥¨©©¨§§¨¨¤¥

:ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàå ;ïéøeñà£¦§¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨
ïéà
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חולין. פרק רביעי - בהמה המקשה דף עג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

:`iyewd z` `xnbd zx`anLé÷ì ïa ïBòîL éaøì àîìLaxn`y ¦§¨¨§©¦¦§¤¨¦
xi`n iaxy s` ,xedh minkgle `nh lclecnd xa`d xi`n iaxly

y yxtl yi ,xa`d z` xdih `ziixaaíäéøáãìminkg lyøîà÷ §¦§¥¤¨¨©
,eäì,ezpeek jkeøáà àðL àìå øaeòc øáà àðL àì éãéãì §§¦¦Ÿ§¨¥¤§¨§Ÿ§¨¥¤

eäðéð éããä ék äîäácxa`l xaer ly xa` oia lcad oi` izhiyl - ¦§¥¨¦£¨¥¦§
mixdhn mz`y minkg mkzhiyl la` ,mi`nh mdipye ,lclecnd
meyn xedh lclecnd xa` wxy ,mdipia wlgl mkl did ,mdipya
.dteb epi`y meyn `nhy il ecez xaer ly xa`a la` ,dteb `edy

.yiwl yixl `ziixadn dyw `l jkle,ïðçBé éaøì àlàxaqy ¤¨§©¦¨¨
,`nhy micen mlek lclecnd xa`ay,àéL÷xi`n iax xn` ji` ©§¨

.`nh minkg zrcl elit` ixd ,xedh lclecnd xa`y `ziixaa
:da zxfeg `xnbd ef `iyew zngn,øîzà éëä øîzà éà àlàjke ¤¨¦¦§©¨¦¦§©

,yiwl yixe opgei iax zwelgn `idLé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà, ¨©©¦¦§¤¨¦
a ú÷Bìçîkly xa`,íéøaeòdliapk `nh xa`d xi`n iaxly §©£¤§¨¦

,ezxdhn dhigyd minkgleïéøáéàa ú÷Bìçî Ckly milclecnd ¨©£¤§¥¨¦
.dndadøîà ïðçBé éaøå,ú÷Bìçîwx `id minkge xi`n iaxøáàa §©¦¨¨¨©©£¤§¥¤
øaeòc,øáàa ìáàlclecnd,äîäácläèéçL ïéà ìkä éøác §¨£¨§¥¤¦§¥¨¦§¥©Ÿ¥§¦¨

,ìetéð äNBò.ezxdhn dzhigye dndal xaegn aygp xa`de ¨¦
:ef oeyl itl opgei iax mrh z` zx`an `xnbdéaøa éñBé éaø øîà̈©©¦¥§©¦

àðéðç,aøc àaélà ïðçBé éaøc àîòè éàî,øéàî éxaer ly xa`y £¦¨©©§¨§©¦¨¨©¦¨§©¦¥¦
y meyn ,xedh lclecnd xa` eli`e `nhéàä,lclecnd xa` - ©

dôebxaegn `edy onf lk ezxdhn dhigyd okle ,`ed dndad ly ¨
,daéàäå,xaerd ly xa`de -,dôeb åàìdlg `l dhigyd okle §©¨¨

.ezxdhn dpi`e eilr
:dipyd oeylk dpnn x`eany opgei iax mya dreny d`ian `xnbd

ïðçBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé áø øîà,ìkäoiae xi`n iax oia - ¨©©¦§¨©¥¨©©¦¨¨©Ÿ
minkgíéãBî,äúénLdndad lyìetéð äNBòlclecnd xa`l ¦¤¦¨¨¦

dpnn wzipe ltpk xa`d aygp dil`n dndad dznyky ,day
`l` ,dliap epi` xa`d ,dliap ziyrp dndady s` jkle ,diiga
,dliapk `nhn igd on xa` mby s`e .igd on ylzpd xa`k `ed
,xedh igd on xa`n yxetd xyay ,mdipia welig yi mewn lkn

.`nh dliapdn yxetd xya zifkeåy micen lkd ok enkäèéçL ïéà §¥§¦¨
ìetéð äNBòeilr dlg dhigyd okle ,dndad ly lclecnd xa`l ¨¦
.ezxdhne

dywn .eixaca yecigd dne ,wgvi ax wqer dna zxxan `xnbd
:`xnbdïðé÷ñò éàîa,øaeòc øáàa àîéìéà,éâéìt âìôéîixd ± §©©§¦¨¦¥¨§¥¤§¨¦§©§¦¥

ax xn` cvike ,ezxdhn dhigyd m`d minkge xi`n iax ea ewlgp
.letip dyer dpi` dhigy lkd ixacly wgviàlàxaic wgvi ax ¤¨

øáàalclecnd,äîäác`ld ,eixaca yecigd dn ,dyw df itl j` §¥¤¦§¥¨
y oicdäúéî,lkd ixacl letip dyeràðéðz,dpyna epipy xak - ¦¨¨¦¨

s`eäèéçLletip dyer dpi`y.àðéðz §¦¨¨¦¨
:oic lk epipy okid zx`an `xnbd,àðéðz äúéîoldl epipyy(:fkw), ¦¨¨¦¨

e ,milclecnd xyae xa` da eidy dndaäîäaä äúî,éøö øNaäC ¥¨©§¥¨©¨¨¨¦
øLëä,d`neh lawl exiykdl min eilr ozpiy ±ànèî øáàäå ¤§¥§¨¥¤§©¥

éçä ïî øáà íeMî,éaø éøác ,äìápä ïî øáà íeMî ànèî Bðéàå ¦¥¤¦©©§¥§©¥¦¥¤¦©§¥¨¦§¥©¦
.øéàî.zinvr d`neh eilr oi`y gken ,xykd jixv xyady jkne ¥¦

xa`d lr oi` okle ,letip dyer dziny ,xi`n iax ixacn x`ean
oick xedh xyad okle ,igd on xa`e xyak `l` ,dliap oic xyade
minkg s`e .igd on xa` oick `nh xa`de ,igd on yxetd xya

.eilr ewlgpy epivn `ly ,dfa xi`n iaxl micen
:zx`ane `xnbd dkiynn,àðéðz énð äèéçLeze`a my epipyy §¦¨©¦¨¦¨

,oipräèçLðdäéîãa eøLëeä äîäa,øéàî éaø éøác,ïBòîL éaø ¦§£¨§¥¨§§§¨¤¨¦§¥©¦¥¦©¦¦§
eøLëeä àì øîBàxa`de xyad lr zxacn dpynd zehytae ¥Ÿ§§

mc ici lr oilke` z`neh lawl exyked xi`n iaxly ,milclecnd
edfe ,envra `nh epi`y gken ,xykd xa`d jixvy dfne .dhigyd
on xa` z`nehn ezxdhn okle ,letip dyer dpi` dhigydy meyn
dpi` dhigye mixedh xyade xa`dy dcen oerny iax s`e .igd

axy `vnp .d`neh lawl exyked `ly wx wlgpe ,letip dyer
.dpyna mix`ean eixac lky ,melk ycig `l wgvi

dyer dpi` dhigyy `ed wgvi ax ly eyecig :`xnbd zvxzn
xa`a xi`n iax wlgpy myky mixne` epiid eixac `lnl`y .letip
lclecnd xa`a mb wlgp jk ,ezxdhn `l dhigydy xaer ly
xi`n iaxl s`y wgvi ax rinyd jkl ,letip dyer dhigyy
df xac eprci `le .lclecnd xa`a letip dyer dpi` dhigy

y iptn ,dpyndnàéääî éà,dpyndn z`f cenll ep`a m` ±äåä ¦¥©¦£¨
àðéîà,[xne` iziid-]éàîeøLëeä',dpynd dxn`y 'dinca £¦¨©§§

,zinvr d`neh o`k oi`y rnynyøNaàxyad lr wx - ©¨¨
,letip dyer dhigy zn`ay meyn ,xa`d lr `le ,lclecnd
oeik xedh xyade ,xykd jixv oi`e igd on xa`k `nh xa`de
mca xykede xykd jixv okle ,igd on yxetd xyak aygpy
jxved ,letip dyer dhigyy yxtl xyt` dpynay oeike .dhigyd

.letip dyer dpi`y ycgl wgvi ax
lr wx dpynd zpeeky xnel xyt` cvik :uexizd lr `xnbd dywn

,xyadàäå'eøLëeä',éðz÷mb dpeekdy epigxk lre ,miax oeyla §¨§§¨¨¥
:`xnbd zvxzn .xa`d lràîéúc eäîdpeekdy xn`z `ny - ©§¥¨

,miax oeyla xn`py dne ,cala xyalãç[cg`-]LøBtä øNáì ©§¨¨©¥
,äîäaä ïî,dndad dhgype dhigyd mcew lclecn didy ¦©§¥¨

,'ebe 'dndaa oilclecnd xyade xa`d' dpyna yxetnkeãçå§©
øáàä ïî LøBtä øNáìcvn d`neh oi` mdipyay ,dhigyd xg`l §¨¨©¥¦¨¥¤

jkle ,igd on xyak mpicy itl ,letip dyer dhigy m` s` mnvr
,`nhny xn`p envr xa`d la` .d`neh zlawl xykd mikixv
dyer dpi`y ycgl wgvi ax jixv okl .letip dyer dhigyy meyn

.letip
xn`p dndad on yxetd xyad `ld :df uexiz lr `xnbd dywn
on yxetd xya siqedl `a miax oeyla 'exyked'e ,dpyna yxetna

,xa`déàäî éàäc déîleà éàîexzei df ly egek lecb dna - ©§¥§©¥©
xa`dn yxetd xya s`y ycgl jixv dnle miey mdipy ixd ,dfn

.xykd jixv
:`xnbd zvxzne ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñxa`dn yxetd xya ©§¨©§¨£¦¨¦

åéáà ábà äøeîç äàîeè ànèîxa`l xaegn eceray ,[xa`d-] §©¥§¨£¨©©¨¦
,igd on xa` oick mc` `nhn `edøLëä éòaéì àì àîéà`ny - ¥¨Ÿ¦¨¥¤§¥
xa`d on yxty xg`ly xn`pepi` ,dxengd d`nehdn xdhpe

`nhl eteqy xacy enky ,xg`n d`neh lawl ick xykd jixv
dxeng d`neh `nh didy xac jk ,xykd jixv oi` dxeng d`neh

,xykd jixv oi`ïì òîLî÷jixv `l` ,ok xacd oi`y dpynd ¨©§©¨
,xyked `l dxeng d`neh meyn la` ,dhigyd mc ici lr xykd
j` ,xykd jixv oi`y exn` dxeng d`neh `nhl eteqa wxy meyn
xa`dn yxty xg`y oeik ,dxeng d`neh `nh did ezligzayk
yiy oeike .d`neh lawl xykd jixv ,dxeng d`neh aey `nhi `l
'exyked' yxtl xyt`y `vnp ,xa`d on yxetd xyaa sqep yecig
dyer dhigyy iptn dliapk `nh xa`d eli`e ,xya ipin ipy lr
,letip dyer dpi` dhigyy wgvi ax eprinyd jkle ,letip

.mixedh mdipyy ,xyade xa`d lr dpeekd 'exyked'e
opgei iaxly `vnp ,opgei iax mya wgvi ax ixaca x`azdy dnn
itk edfe .letip dyer dpi` dhigyy lclecnd xa`a micen mlek
reiq d`ian `xnbd .yiwl yixe opgei iax zwelgna dipyd oeyld

:dflóñBé áø øîà,èB÷ð[qetz-],Cãéa óñBé øa ÷çöé áøcxn`y ¨©©¥§§©¦§¨©¥§¨¨
oeylke ,letip dyer dpi` dhigyy micen lkdy opgei iax mya

meyn ,dipydäðç øa øa äaøcopgei iax ly enyadéúååk éà÷ §©¨©©¨¨¨¥§¨¥
.edenk xaeq ±,àéðúcweqta xn`pàì äôøè äãOa øNáe' §©§¨¨¨©¨¤§¥¨Ÿ

'eìëàú(l ak zeny),,minkg eyxceøNaäå øáàä àéáäì Ÿ¥§¨¦¨¥¤§©¨¨
e äîäáa ïéìcìeãnäóBòáe äiçá,ïèçLe,ïéøeñà ïäL.dlik`a ©§§¨¦¦§¥¨§©¨§§¨¨¤¥£¦

,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàå`ziixadn d`xpy s` §¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨
,ok epi` ,dxezdn exeqi`y
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קלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr br sc oileg(iriax meil)

:`iyewd z` `xnbd zx`anLé÷ì ïa ïBòîL éaøì àîìLaxn`y ¦§¨¨§©¦¦§¤¨¦
xi`n iaxy s` ,xedh minkgle `nh lclecnd xa`d xi`n iaxly

y yxtl yi ,xa`d z` xdih `ziixaaíäéøáãìminkg lyøîà÷ §¦§¥¤¨¨©
,eäì,ezpeek jkeøáà àðL àìå øaeòc øáà àðL àì éãéãì §§¦¦Ÿ§¨¥¤§¨§Ÿ§¨¥¤

eäðéð éããä ék äîäácxa`l xaer ly xa` oia lcad oi` izhiyl - ¦§¥¨¦£¨¥¦§
mixdhn mz`y minkg mkzhiyl la` ,mi`nh mdipye ,lclecnd
meyn xedh lclecnd xa` wxy ,mdipia wlgl mkl did ,mdipya
.dteb epi`y meyn `nhy il ecez xaer ly xa`a la` ,dteb `edy

.yiwl yixl `ziixadn dyw `l jkle,ïðçBé éaøì àlàxaqy ¤¨§©¦¨¨
,`nhy micen mlek lclecnd xa`ay,àéL÷xi`n iax xn` ji` ©§¨

.`nh minkg zrcl elit` ixd ,xedh lclecnd xa`y `ziixaa
:da zxfeg `xnbd ef `iyew zngn,øîzà éëä øîzà éà àlàjke ¤¨¦¦§©¨¦¦§©

,yiwl yixe opgei iax zwelgn `idLé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà, ¨©©¦¦§¤¨¦
a ú÷Bìçîkly xa`,íéøaeòdliapk `nh xa`d xi`n iaxly §©£¤§¨¦

,ezxdhn dhigyd minkgleïéøáéàa ú÷Bìçî Ckly milclecnd ¨©£¤§¥¨¦
.dndadøîà ïðçBé éaøå,ú÷Bìçîwx `id minkge xi`n iaxøáàa §©¦¨¨¨©©£¤§¥¤
øaeòc,øáàa ìáàlclecnd,äîäácläèéçL ïéà ìkä éøác §¨£¨§¥¤¦§¥¨¦§¥©Ÿ¥§¦¨

,ìetéð äNBò.ezxdhn dzhigye dndal xaegn aygp xa`de ¨¦
:ef oeyl itl opgei iax mrh z` zx`an `xnbdéaøa éñBé éaø øîà̈©©¦¥§©¦

àðéðç,aøc àaélà ïðçBé éaøc àîòè éàî,øéàî éxaer ly xa`y £¦¨©©§¨§©¦¨¨©¦¨§©¦¥¦
y meyn ,xedh lclecnd xa` eli`e `nhéàä,lclecnd xa` - ©

dôebxaegn `edy onf lk ezxdhn dhigyd okle ,`ed dndad ly ¨
,daéàäå,xaerd ly xa`de -,dôeb åàìdlg `l dhigyd okle §©¨¨

.ezxdhn dpi`e eilr
:dipyd oeylk dpnn x`eany opgei iax mya dreny d`ian `xnbd

ïðçBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé áø øîà,ìkäoiae xi`n iax oia - ¨©©¦§¨©¥¨©©¦¨¨©Ÿ
minkgíéãBî,äúénLdndad lyìetéð äNBòlclecnd xa`l ¦¤¦¨¨¦

dpnn wzipe ltpk xa`d aygp dil`n dndad dznyky ,day
`l` ,dliap epi` xa`d ,dliap ziyrp dndady s` jkle ,diiga
,dliapk `nhn igd on xa` mby s`e .igd on ylzpd xa`k `ed
,xedh igd on xa`n yxetd xyay ,mdipia welig yi mewn lkn

.`nh dliapdn yxetd xya zifkeåy micen lkd ok enkäèéçL ïéà §¥§¦¨
ìetéð äNBòeilr dlg dhigyd okle ,dndad ly lclecnd xa`l ¨¦
.ezxdhne

dywn .eixaca yecigd dne ,wgvi ax wqer dna zxxan `xnbd
:`xnbdïðé÷ñò éàîa,øaeòc øáàa àîéìéà,éâéìt âìôéîixd ± §©©§¦¨¦¥¨§¥¤§¨¦§©§¦¥

ax xn` cvike ,ezxdhn dhigyd m`d minkge xi`n iax ea ewlgp
.letip dyer dpi` dhigy lkd ixacly wgviàlàxaic wgvi ax ¤¨

øáàalclecnd,äîäác`ld ,eixaca yecigd dn ,dyw df itl j` §¥¤¦§¥¨
y oicdäúéî,lkd ixacl letip dyeràðéðz,dpyna epipy xak - ¦¨¨¦¨

s`eäèéçLletip dyer dpi`y.àðéðz §¦¨¨¦¨
:oic lk epipy okid zx`an `xnbd,àðéðz äúéîoldl epipyy(:fkw), ¦¨¨¦¨

e ,milclecnd xyae xa` da eidy dndaäîäaä äúî,éøö øNaäC ¥¨©§¥¨©¨¨¨¦
øLëä,d`neh lawl exiykdl min eilr ozpiy ±ànèî øáàäå ¤§¥§¨¥¤§©¥

éçä ïî øáà íeMî,éaø éøác ,äìápä ïî øáà íeMî ànèî Bðéàå ¦¥¤¦©©§¥§©¥¦¥¤¦©§¥¨¦§¥©¦
.øéàî.zinvr d`neh eilr oi`y gken ,xykd jixv xyady jkne ¥¦

xa`d lr oi` okle ,letip dyer dziny ,xi`n iax ixacn x`ean
oick xedh xyad okle ,igd on xa`e xyak `l` ,dliap oic xyade
minkg s`e .igd on xa` oick `nh xa`de ,igd on yxetd xya

.eilr ewlgpy epivn `ly ,dfa xi`n iaxl micen
:zx`ane `xnbd dkiynn,àðéðz énð äèéçLeze`a my epipyy §¦¨©¦¨¦¨

,oipräèçLðdäéîãa eøLëeä äîäa,øéàî éaø éøác,ïBòîL éaø ¦§£¨§¥¨§§§¨¤¨¦§¥©¦¥¦©¦¦§
eøLëeä àì øîBàxa`de xyad lr zxacn dpynd zehytae ¥Ÿ§§

mc ici lr oilke` z`neh lawl exyked xi`n iaxly ,milclecnd
edfe ,envra `nh epi`y gken ,xykd xa`d jixvy dfne .dhigyd
on xa` z`nehn ezxdhn okle ,letip dyer dpi` dhigydy meyn
dpi` dhigye mixedh xyade xa`dy dcen oerny iax s`e .igd

axy `vnp .d`neh lawl exyked `ly wx wlgpe ,letip dyer
.dpyna mix`ean eixac lky ,melk ycig `l wgvi

dyer dpi` dhigyy `ed wgvi ax ly eyecig :`xnbd zvxzn
xa`a xi`n iax wlgpy myky mixne` epiid eixac `lnl`y .letip
lclecnd xa`a mb wlgp jk ,ezxdhn `l dhigydy xaer ly
xi`n iaxl s`y wgvi ax rinyd jkl ,letip dyer dhigyy
df xac eprci `le .lclecnd xa`a letip dyer dpi` dhigy

y iptn ,dpyndnàéääî éà,dpyndn z`f cenll ep`a m` ±äåä ¦¥©¦£¨
àðéîà,[xne` iziid-]éàîeøLëeä',dpynd dxn`y 'dinca £¦¨©§§

,zinvr d`neh o`k oi`y rnynyøNaàxyad lr wx - ©¨¨
,letip dyer dhigy zn`ay meyn ,xa`d lr `le ,lclecnd
oeik xedh xyade ,xykd jixv oi`e igd on xa`k `nh xa`de
mca xykede xykd jixv okle ,igd on yxetd xyak aygpy
jxved ,letip dyer dhigyy yxtl xyt` dpynay oeike .dhigyd

.letip dyer dpi`y ycgl wgvi ax
lr wx dpynd zpeeky xnel xyt` cvik :uexizd lr `xnbd dywn

,xyadàäå'eøLëeä',éðz÷mb dpeekdy epigxk lre ,miax oeyla §¨§§¨¨¥
:`xnbd zvxzn .xa`d lràîéúc eäîdpeekdy xn`z `ny - ©§¥¨

,miax oeyla xn`py dne ,cala xyalãç[cg`-]LøBtä øNáì ©§¨¨©¥
,äîäaä ïî,dndad dhgype dhigyd mcew lclecn didy ¦©§¥¨

,'ebe 'dndaa oilclecnd xyade xa`d' dpyna yxetnkeãçå§©
øáàä ïî LøBtä øNáìcvn d`neh oi` mdipyay ,dhigyd xg`l §¨¨©¥¦¨¥¤

jkle ,igd on xyak mpicy itl ,letip dyer dhigy m` s` mnvr
,`nhny xn`p envr xa`d la` .d`neh zlawl xykd mikixv
dyer dpi`y ycgl wgvi ax jixv okl .letip dyer dhigyy meyn

.letip
xn`p dndad on yxetd xyad `ld :df uexiz lr `xnbd dywn
on yxetd xya siqedl `a miax oeyla 'exyked'e ,dpyna yxetna

,xa`déàäî éàäc déîleà éàîexzei df ly egek lecb dna - ©§¥§©¥©
xa`dn yxetd xya s`y ycgl jixv dnle miey mdipy ixd ,dfn

.xykd jixv
:`xnbd zvxzne ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñxa`dn yxetd xya ©§¨©§¨£¦¨¦

åéáà ábà äøeîç äàîeè ànèîxa`l xaegn eceray ,[xa`d-] §©¥§¨£¨©©¨¦
,igd on xa` oick mc` `nhn `edøLëä éòaéì àì àîéà`ny - ¥¨Ÿ¦¨¥¤§¥
xa`d on yxty xg`ly xn`pepi` ,dxengd d`nehdn xdhpe

`nhl eteqy xacy enky ,xg`n d`neh lawl ick xykd jixv
dxeng d`neh `nh didy xac jk ,xykd jixv oi` dxeng d`neh

,xykd jixv oi`ïì òîLî÷jixv `l` ,ok xacd oi`y dpynd ¨©§©¨
,xyked `l dxeng d`neh meyn la` ,dhigyd mc ici lr xykd
j` ,xykd jixv oi`y exn` dxeng d`neh `nhl eteqa wxy meyn
xa`dn yxty xg`y oeik ,dxeng d`neh `nh did ezligzayk
yiy oeike .d`neh lawl xykd jixv ,dxeng d`neh aey `nhi `l
'exyked' yxtl xyt`y `vnp ,xa`d on yxetd xyaa sqep yecig
dyer dhigyy iptn dliapk `nh xa`d eli`e ,xya ipin ipy lr
,letip dyer dpi` dhigyy wgvi ax eprinyd jkle ,letip

.mixedh mdipyy ,xyade xa`d lr dpeekd 'exyked'e
opgei iaxly `vnp ,opgei iax mya wgvi ax ixaca x`azdy dnn
itk edfe .letip dyer dpi` dhigyy lclecnd xa`a micen mlek
reiq d`ian `xnbd .yiwl yixe opgei iax zwelgna dipyd oeyld

:dflóñBé áø øîà,èB÷ð[qetz-],Cãéa óñBé øa ÷çöé áøcxn`y ¨©©¥§§©¦§¨©¥§¨¨
oeylke ,letip dyer dpi` dhigyy micen lkdy opgei iax mya

meyn ,dipydäðç øa øa äaøcopgei iax ly enyadéúååk éà÷ §©¨©©¨¨¨¥§¨¥
.edenk xaeq ±,àéðúcweqta xn`pàì äôøè äãOa øNáe' §©§¨¨¨©¨¤§¥¨Ÿ

'eìëàú(l ak zeny),,minkg eyxceøNaäå øáàä àéáäì Ÿ¥§¨¦¨¥¤§©¨¨
e äîäáa ïéìcìeãnäóBòáe äiçá,ïèçLe,ïéøeñà ïäL.dlik`a ©§§¨¦¦§¥¨§©¨§§¨¨¤¥£¦

,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàå`ziixadn d`xpy s` §¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨
,ok epi` ,dxezdn exeqi`y
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xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cr sc oileg(iying meil)

yãáìa LBøt úåöî àlà ïäa ïéàyextl minkg eeivy - ¥¨¤¤¨¦§©§¦§¨
x`ean ixd .cala `zknq` `id `ziixaay dyxcde .mlke`ln
on xa` xeqi` mda oi` jkle ,letip dyer dhigy oi` opgei iaxly

.sqei xa wgvi axke ,dxezd on igd
:lclecnd xa` xeqi`a dpce dkiynn `xnbdáéúé[ayi-]óñBé áø ¨¦©¥

áø øîà äãeäé áø øîà ,øîà÷å áéúéå ,àðeä áøc dén÷,Bìëà ©¥§©¨§¨¦§¨¨©¨©©§¨¨©©£¨
äæì,lclecnd xa`l -,ä÷Bì.dxezd on exeqi`yàeää déì øîà ¨¤¤¨©¥©

ïðaøî,`ped axleúiöz àì[ernyz-]déìmpi` eixacy ,sqei axl ¥©¨¨Ÿ§©§¥
y ,mipekp,áøc déîMî àzøî øa ìàeîL øa ÷çöé áø øîà éëä̈¦¨©©¦§¨©§¥©©§¨¦§¥§©
äæì Bìëà,lclecnd xa`l -,ä÷Bì Bðéà.yext zevn wx `edy £¨¨¤¥¤

àðeä áø déì øîà,sqei axlïðà,[ep`-]CBîñð ïànàoeik ,dkldl ¨©¥©¨£©©©¦§
.mzwlgpydétàì óñBé áø eäðéøãäàeipt z` sqei ax xifgd - ©©§¦§©¥§©¥

e ,qrkadéì øîà,`ped axlàéLe÷ éàîeppi` ixd ,jenqp in lr ¨©¥©§¨
,miwlegàðà éøîà ékedf ,dwely izxn`y dn -äNBòc ,äúéîa ¦¨§¦£¨§¦¨§¨
,ìetéðokle ,ok iptl ltp xa`d eli`k mipc dndad dznyk ,xnelk ¦

e ,igd on xa` meyn dweleäéà øîà ékedf ,dwel epi`y,äèéçLa ¦¨©¦¦§¦¨
,ìetéð äNBò dðéàc.yext zevn wx `edy dcen ip` s` dfae §¥¨¨¦

:`xnbd zxxan .letip oicl xewn d`ian `xnbdàáø øîà,àðî ¨©¨¨§¨
àúlî àädf xac oipn -,ïðaø øeîàcy,ìetéð äNBò äúéî ¨¦§¨§¨©¨¨¦¨¨¦

e.ìetéð äNBò dðéà äèéçLn :`ax aiynáéúëcz`neh iabl §¦¨¥¨¨¦¦§¦
mivxy(al `i `xwie),,'àîèé íúîa íäî åéìò ìté øLà ìëå'weqte §Ÿ£¤¦Ÿ¨¨¥¤§Ÿ¨¦§¨

,le`yl yie .uxydn ltpy xa`a wqer dféàî éèeòîìweqtd - §©¥©
ote` dfi` ,'mznA' azky.`nhn epi`y hrnl `aéèeòîì àîéìéà §Ÿ¨¦¥¨§©¥

mivxydn cg`n ltpy xa`yíäéiçawx `nhne ,`nhn epi` §©¥¤
,uxyd zzin xg`l'íúìáp'îà÷ôðweqtdn cnlp xak df `ld ± ¦¦§¨¨©§¨

(dl `i `xwie)uxydn xa`y ,'`nhi eilr mzlaPn lRi xW` lke'§Ÿ£¤¦Ÿ¦¦§¨¨¨¨¦§¨
.zn uxya wx `nhn,dpéî òîL àlàcnln oey`xd weqtdy ¤¨§©¦¨

y,ìetéð äNBò äèéçL ïéàå ìetéð äNBò äúéîlke' ,eyexit jke ¦¨¨¦§¥§¦¨¨¦
,'mzena' df ixd ,mda yiy dlitp lk xnelk ,'mdn leti xy`
dpi` dhigy la` ,lclecnd xa`l letip dyer dcal dzindy

.zltn
:`xnbd dywnàäå ,àáøì äáäà øa àcà áø déì øîà[ixde-] ¨©¥©©¨©©£¨§¨¨§¨

,áéúk íéöøLa àø÷hrnl xyt` i`e ,dhigy jiiy `l mivxyae §¨¦§¨¦§¦
dpi` dhigyy o`kn cenll oi` ok m`e ,ea jiiy `ly xac weqtn

.zltn
:`xnbd zvxzndéì øîà,`c` axl `axì ïéðò Bðéà íàíéöøL, ¨©¥¦¥¦§¨¦§¨¦

,eäðéð äèéçL éða åàìc,dhigy `la ezn eli`k ehgypa s`y §¨§¥§¦¨¦§
äîäáì ïéðò eäðzdhigy oi`y cnln aezkde ,dhigy da yiy §¥¦§¨¦§¥¨

.letip da dyer
:`xnbd dywndéì éòaî ézkàå'`nhi mzena' weqtd oiicre ± §©©¦¦¨¥¥

wx mi`nhn mivxyy ,zxg` dyxcl jxvpïéòkzry,äúéîepiid §¥¦¨
,íéànèî ïéà íéLáé ,íéànèî ïéçì.letipl epnn cnlp cvike ©¦§©§¦§¥¦¥§©§¦

:`xnbd zvxznéøz[ipy-]éáéúk 'íúBîa'cnlp cg`n ,dxeza §¥§¨§¦¥
.letip ipydne ,migl oic

epizpyna(.br)dndal uegn didy xaer ly xa`y ,xn`p
`nhne xa`d z` dxdih `l dzhigy xi`n iaxl ,dhgypyk
z`nehn dhigyd ezxdhn minkgle ,igd on xa` oicn dliapk

:ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbd .dliap,àcñç áø øîà̈©©¦§¨
ú÷Bìçîwx `id minkge xi`n iax,éç øaeòc øáàaexaq dfay ©£¤§¥¤§¨©

.dhigy epina yiy oeik ,dliapn ezxdhn dhigydy minkgìáà£¨
,úî øaeòc øáàal ,dhigy epina oi`yäNBò äèéçL ìkä éøác §¥¤§¨¥¦§¥©Ÿ§¦¨¨

,ìetéð.dliap z`neh `nh xa`deäæa ú÷Bìçîk ,øîà äaøå± ¦§©¨¨©§©£¤¨¤
,ig xaer xa`aäæa ú÷Bìçî Ckiax mdipyay ,zn xaer xa`a - ¨©£¤¨¤

.mixdhn minkge `nhn xi`n
:epizpyna xn`p['åëå] éç äðîL ïaoi`y itl ,ezxdhn ezhigy oi` ¤§Ÿ¨©

dpina yiy iptn dzxdhn dzhigy dtixh ,xnelk .dhigy epina
dpina oi`y iptn dzxdhn dzhigy oi` d`nh dndae ,dhigy
itl dhigy epina oi` clepy xg`l ,miyceg 'g oa xaere .dhigy

envr zhigy oi`y d`nh dndak epice ,'o`ve xwa' iexw epi`y
:`xnbd dywn .[dzhigya xzip en` ohaa `edyk mpn`] ezxdhn

àéðúäå`ziixaa(i"t ipiny `xtq)dtixh zhigyy oipn dpcd §¨©§¨
dzhigy oi`y d`nh dndan dpcnlp `l recne ,dzxdhn
oi` okle ,dhigy dpina oi` d`nh dnda :daiyne .dzxdhn
dzxdhn okle ,dhigy dpina yi dtixh j` ,dzxdhn dzhigy

:`ziixad dywn .dzhigyLiL ét ìò óàL ,çéëBé éç äðîL ïa¤§Ÿ¨©¦©¤©©¦¤¥
,Bzøäèî BúèéçL ïéà ,äèéçL Bðéîadpina yiy s` dtixh oke §¦§¦¨¥§¦¨§©©§

epina yi 'g oay ,`ziixaa x`ean .dzhigy dpxdhz `l ,dhigy
.dpyna xn`pk `le ,dhigy

:`xnbd zvxzn,àðäk áø øîà'g oa,Bnà ábà äèéçL Bðéîa Lé ¨©©©£¨¥§¦§¦¨©©¦
edfe ,dhigy zxez envr el yiy aygp ,en` zhigya xzipy oeiky

.`ziixad mrhïãéc àpúåmeyn ,ok xn` `ly ,epizpyn ly - §©¨¦¨
yéøt àì dénàc àðéîCezrcl ,en` ab` dhigy epina yiy dn - ¦¨§¦¥Ÿ¨¦

oi`e ,dhigy ea oi` envr cvny oeik dhigy epina yi aygp epi`
.dtixhl epnn jextl

:`xnbd zl`eyéøôc àpz éàäìeC'g oay ,`ziixad ly `pzl - §©©¨§¨¦
dtixh cenll xyt` ok zngne ,en` ab` dhigy epina yi aygp

ok m` ,dzxdhn dzhigy oi`y d`nh dndandúèéçLc äôøè§¥¨¦§¦¨¨
déì àðî dzøäèî.[el oipn-] §©©§¨§¨¥

:`xnbd zvxznáø øîà äãeäé áøcî déì à÷ôð,äãeäé áø øîàc ©§¨¥¦§©§¨¨©©§¨©©§¨
áø øîà,àðz àúéðúîa dì éøîàåz`f epipyy exn` yie - ¨©©§¨§¥¨§©§¦¨¨¨
,`ziixaaàø÷ øîàzeliap z`neh iabl(hl `i `xwie),ïî úeîé éëå' ¨©§¨§¦¨¦
äîäaäyiy rnyn 'dndad on' oeyldne ,'`nhi DzlapA rbPd 'ebe ©§¥¨©Ÿ¥©§¦§¨¨¦§¨

äîäa úö÷îyå ,äànèîyiäîäa úö÷îy,äànèî dðéà ¦§¨§¥¨§©§¨§¦§¨§¥¨¥¨§©§¨
,ozena dliap z`neh ze`nhn opi` zendadn wlg ,xnelkBæ Bæéàå, §¥

dèçML äôøè Bæ.dznk `idy s` ,z`nhn dpi`y §¥¨¤§¨¨
:en` irna xaer zhigy oipra dpc `xnbdàéòùBä áø éòa,èéùBä ¨¥©©§¨¦

mc`dèçùå ,äîäá éòîì Bãé úàxaerd z`éç äòùú ïa ¤¨¦§¥§¥¨§¨©¤¦§¨©
,dkezay,eäî,md wtqd iccve .dlik`a ezxizn dhigyd m`d ©
øì éòazïðaøì éòaúå øéàî éaoiae xi`n iaxl oia `ed df wtq - ¦¨¥§©¦¥¦§¦¨¥§©¨¨

dpi` m`d zhigy xi`n iaxl ,jenqa dpyna ewlgpy minkgl
zhigy minkgle ,envr ipta ehgyl yie ,dkezay ig 'h oa dxizn

,epiide .ezxizd en`øéàî éaøì éòaz,éaø øîà÷ àì ïàk ãò ¦¨¥§©¦¥¦©¨Ÿ¨¨©©¦
øéàîyäòe÷t ïaig 'h oaäèéçL ïeòèenvr zhigyy ,envra ¥¦¤§¨¨§¦¨

,el dliren,íìBòä øéåàì àöéc àëéä éléî éðädnda `ed f`y ¨¥¦¥¥¨§¨¨©£¦¨¨
,dliren ezhigye dxenbdéì àéøL àì ,Bnà éòîa ìáà`l - £¨¦§¥¦Ÿ©§¨¥

d ezxiznïðaøì eléôà ,àîìéc Bà .äèéçLs` ,wtzqdl yi §¦¨¦§¨£¦§©¨¨
y okzi mewn lkn ,en` zhigy el dliren mzrclyïéðîéñ äòaøà©§¨¨¦¨¦

àðîçø déa øLëàmipye en` ly mipy ,mda hgydl ie`x `edy ©§©¥©£¨¨
envr ipniq zhigya mb xzip ,en` ipniq zhigya xzipy s`y ,ely

.en` irna elit`
:`xnbd zhyet,òîL àz ,àéððç áø øîàrecn dpc epizpyny ¨©©£©§¨¨§©

dnda zxdhn dpi`y myk dtixh zxdhn dhigy oi`y cnlp `l
mcew xnelk ,'xyekd zry' did dtixhly ,dpynd zwlgn .d`nh
dzhigye dhigy zxez dilr dlge ,dhigyl die`x dzid dtxhpy
dgec .xyekd zry dzid `l d`nh dndal eli`e ,dzxdhn

:dpyndéøäk,ïèaä ïî äôøè äãìBpL,xyekd zry dl did `l £¥¤§¨§¥¨¦©¤¤
ielz lkdy rnyn dpynd oeylne .dzxdhn dzhigy mewn lkne
dtixh zaygp ,dcild mcew rbx dtxhp elit`e ,dcild zrya

,`ippg ax giken .xyekd zry dl oi`y ohadnàúéà éàåxyt`y §¦¦¨
ok m` ,en` irna ehgeyldì úçkLîohadn dtixhldì äúéäc ©§©©¨§¨§¨¨

òLøLBkä ú,dhigyldèçLå déãé ìééò éòa éàc,dvxi m`y - §©©¤§¦¨¥©¥¨¥§©§¨
oi`y xn`p recne ,sxhpy mcew xaerd hegyie ,dirnl eci qipki

.ohadn dtixhl xyekd zry
:`xnbd dgecéðz àáø déì øîàdpyna dpy -äôøè 'äøöBpL' ¨©¥¨¨§¦¤§¨§¥¨

,ïèaä ïîoi`y xn`p df lre ,dtixh dzid dzxivi zligzn xaky ¦©¤¤
.dn` irna s` xyekd zry llk dlLîç úìòáa dì úçkLîe©§©©¨§©£©¨¥

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 קמק

oifge` mipy` cenr cr sc ± oey`x wxtzereay

íäá ïéà.igd on xa` ly e`l xeqi` Ðùåøô úåöî àìà`xwe ,opaxcn `nlra Ð

.letip dyer dhigy oi` ,`nl` .`nlra `zknq`äæì åìëà.lclecnd xa`d Ð

ä÷åì åðéà.`ed `nlra yext zevnc Ðåäðéøãäà.qrka Ðàðà éøîà éëÐ

dlap meyn `lc ax jriny`e .letip dyerc dzina Ð igd on xa` meyn dwelc

.igd on xa` meyn `l` ,dia opixznìëå
øùà.[`i `xwie] aizk mivxya Ðíúìáðî
à÷ôð."mzlapn leti ike" Ðàìàikd Ð

ici lr ,mzena Ð mdn leti xy` lk :xn`w

mixai` Ð "mdn" .dlitp `ied dzin

.mda milclecndáéúë íéöøùá`lc Ð

dhigy zhrnn ikide ,dhigy eda `kiiy

`xw i`dn'åë ïéðò åðéà íà ?jgxk lrc Ð

`l diteblc ,`ed `herin "mzena"

"mzlap"c ,irzyn mizna `dc ,jixhvi`

miyerc `xninl Ð "leti ike" :aezkpe .aizk

jgxk lr `l` !"mzena" ira `le ,letip

.dhigy ihernlåäðéð äèéçù éðá åàìãÐ

mzhigy elit` `dc ,"mzena" jixhvi` `le

.`id dzinäúéî ïéòë,dzin zry oirk Ð

.yaiy uxy ihernl ,migl eidyéç øáåòã
s` dhigy `ipdn ,dhigy epina yic Ð

.exdhl `veid xa`làéðúäåzxeza Ð

`xwie] 'ek "dndad on zeni ike" iab ,mipdk

.[`iåðéîá ùéù éô ìò óàù çéëåé äðåîù ïá
åúøäèî äèéçù ïéà äèéçùclep m` Ð

en` zhigya xzip en` ab` la` ,ehgye

dpina yiy it lr s` ,dtixh s` .lkd ixac

oizipzne .dzhigy dpxdhz `l Ð dhigy

!dhigy epina oi` Ð dpeny oa :ipzwøîà
àðäë áøyi :`ziixac `pz ipzwc i`d Ð

xzipy ,xn`w en` ab` Ð dhigy epina

.en` zhigyaZêéøô àì äéîàã àðéîÐ

ipaa oi`e li`edc .`kxit dil `aiyg `l

`pixw dhigy epina oi` Ð dhigy dpeny

.diaàðú éàäìå`pin jixtc `ziixac Ð

.dia `pixw dhigy epina yi :xaqe ,din`c

äéì àðî äúøäèî äèéçùã äôøèwetiz Ð

!dzxdhn dhigy oi`c d`nh dndan dil

éç äòùú ïá äá èçùåxg` `vie Ð

`w `l dpeny oa .zniiw en`e ,ezhigy

mlerd xie`l `vi elit` `dc ,dil irain

oi` :(a,ar oileg) oizipzna opz Ð ehgye

.ezxdhn ezhigyàéøù àì åîà éòîá ìáà
`l :ixn`c opaxl oky lke .dilic dhigy Ð

xg`l ig `vi elit` ,llk dhigy dia `kiiy

xie`l `via `l` ea dhigy oi`c ,dhigy

.en` iigaïðáøì åìéôà àîìéã åà`ixy Ð

oipniq drax` :opax ixaqwc .ezhigy dil

mipniqd ipy dfi`a ,`pngx dia xyk`

iaxl oky lke .ely e` en` ly e` ,ehgyiy

.dia `kiiy dhigy :xn`c xi`nòîù àú
on dtxh dclepy ixd :oizipzna opzc Ð

elit`c oizrc `wlq `we ?oipn ,ohad

`lc ,xn`w dzcil mcew zg` dry dtxhpa

dilr lg `le ,hgyil xyekd zry dl dzid

.dhigy zxezàúéà íàåirna dhigyc Ð

zry ef dtxhl dzid ixd ,`id dhigy en`

!dtxhpy mcew dhigyl xyekdíéìâø ùîç úìòáámilbx yng zlrac (`,n) zexekaa xn`c ,mipexg`d milbxa df xeziy oebke .dxvepyn da ded i`ce zetxh i`dc Ð

.inc lehpk xzi lkc ,ied inp dtxh elit` Ð lbxa la` ,cia xzi e` xqgy `l` epy `l :mzd opixn`e ,men df ixdäðùîåòøå÷xi`n iax icene .dhigy jixv oi`y Ð

.`ed dnda e`l jklid ,`ki` `xie` e`le `ki` miycg e`lc ,[ci mixac] "elk`z dndaa lk"n eaxzi`c edaåîã úà àéöåîåoileg) onwl ipzwck ,xzenc `ed ealgc Ð

mixa`d mc :(a,`k) zezixka ol `niiwc ,mixa`d mcn rxb `l enc la` .lily llkn `ven lk s` ,lily llkn `ven Ð my`a oixen`d zeilkd izye alg dn :(`,dr

.dyrz `la xaeräèéçù ïåòè`xzidl dil eaxn opaxc ,inxb dcile miycg Ð opaxle ."elk`z dndaa lk"n i`axzi` `le ,diytp itp`a dnda diieyl inxb miycgc Ð

."elk`z dndaa lk"nåðá úàå åúåàá áééçå.en` ehgyy meia ephgyi `ly Ð
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ïéàm`e .`nlra `zknq` `l` epi` `ziixac `xwe Ð cala yext zevn `l` mda

`ziixe`cnc oeike :xn`zm` ,`l :(`,br) lirlc `ziixaa hwp i`n` ,dlik`a ixy

,lclecn xa` xikfdl my jiiy dn ?da lclecnd xa`d z`e dze` dtxh zhigy dxdih

,dlik` xeqi` opax dia exfb da lclecnd xa` :xn`w ikdc ,xnel yie ?dlik`a s` ixyc

,xaer enk ezxdhn dhigy `dz `ly exfb `le

.dteb epi`y xac

éøúizk` `d :xn`z m`e Ð iaizk mzena

oileg) "ahexde xerd"a opiyxcckl ikixv

?`nh `di mivxyd on yxetd xya leki :(a,gkw

dpi`y dzin dn Ð "mzena" :xnel cenlz

`idde ,mzen oirkc :xnel yie !'ek oitilg dyer

dyxc ,inp i` .`wtp "mzena" cgn Ð dyxc

dyer oi`y dlap dn :`wtp "mzlap"n Ð mzdc

.dheyt dyxc `idy itl "mzena" hwpe .oitilg

ú÷åìçî.dpeny oaae Ð ig xaerc xa`a

dnda x`yk Ð dryz oa eli`c

.dhigy oerhe ,xi`n iaxl `ed

éàäìåjixtwc `pzdzxdhn dhigyc dtxh

`cg `lekc :dniz zvw Ð ol `pn

rci `le `yix rcie ,mipdk zxeza `id `ziixa

!`tiq

à÷ôð:xn`z m`e Ð 'ek dcedi axcn dil

"dlinc xfril` iax" wxt seqa `ipzc

oi`y dpeny oa `iadlÐ "dlk`l" :(`,elw zay)

iaxa xfrl` iaxe iqei iaxe .ezxdhn ezhigy

edlek `zyde .ezxdhn ezhigy :mixne` oerny

`nw `pz elit`c ,oizipznc `pzk mwezn `l

`pin` ded Ð "dlk`l" e`l i`c ,rnyn mzdc

,dpeny oa ,oizipznc `pzle .ezxdhn dhigyc

dndan dil opirci Ð dhigy epina oi`c oeik

`pzk la` .dzxdhn dhigy oi`c d`nh

,mzdc `nw `pz xity `nwezin `kdc `ziixac

xity ixwin Ð en` ab` dhigy epina yic oeikc

,d`nh dndan slinl ivn `le ,dhigy epina yi

oi`c xninl Ð "dlk`l" mzd jixv ikdle

`iz` `l mzdc `ibeq ,edine .ezxdhn dhigy

mzd yxtn `axc ,`kdc `ziixac `nw `pzk

s` dtxha ixaqc ,xfril` iaxe iqei iaxc `nrh

inp `kd ,dzxdhn dhigyc `id dznc ab lr

,ohad on elit` dtxhl inc `l ,opaxe .`py `l

`nye .dhigy epina oi` `kd ,dhigy epina yic

oa aiyg "dlk`l"c `xw meyn oizipznc `pz

"dlk`l"c `xw ,inp i` .dhigy epina oi` dpeny

.`nlra `zknq` ied mzd `nw `pz yixcc

xn ,ibiltc ediizbelt mzd iwenc iia`l `dc

xnel jixv Ð `ed zn xaq xne ,`ed ig xaq

e`la ,znk dil aiygc oeikc ,`id `zknq`c

.ezxdhn ezhigy oi` `xw
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cr sc oileg(iying meil)

yãáìa LBøt úåöî àlà ïäa ïéàyextl minkg eeivy - ¥¨¤¤¨¦§©§¦§¨
x`ean ixd .cala `zknq` `id `ziixaay dyxcde .mlke`ln
on xa` xeqi` mda oi` jkle ,letip dyer dhigy oi` opgei iaxly

.sqei xa wgvi axke ,dxezd on igd
:lclecnd xa` xeqi`a dpce dkiynn `xnbdáéúé[ayi-]óñBé áø ¨¦©¥

áø øîà äãeäé áø øîà ,øîà÷å áéúéå ,àðeä áøc dén÷,Bìëà ©¥§©¨§¨¦§¨¨©¨©©§¨¨©©£¨
äæì,lclecnd xa`l -,ä÷Bì.dxezd on exeqi`yàeää déì øîà ¨¤¤¨©¥©

ïðaøî,`ped axleúiöz àì[ernyz-]déìmpi` eixacy ,sqei axl ¥©¨¨Ÿ§©§¥
y ,mipekp,áøc déîMî àzøî øa ìàeîL øa ÷çöé áø øîà éëä̈¦¨©©¦§¨©§¥©©§¨¦§¥§©
äæì Bìëà,lclecnd xa`l -,ä÷Bì Bðéà.yext zevn wx `edy £¨¨¤¥¤

àðeä áø déì øîà,sqei axlïðà,[ep`-]CBîñð ïànàoeik ,dkldl ¨©¥©¨£©©©¦§
.mzwlgpydétàì óñBé áø eäðéøãäàeipt z` sqei ax xifgd - ©©§¦§©¥§©¥

e ,qrkadéì øîà,`ped axlàéLe÷ éàîeppi` ixd ,jenqp in lr ¨©¥©§¨
,miwlegàðà éøîà ékedf ,dwely izxn`y dn -äNBòc ,äúéîa ¦¨§¦£¨§¦¨§¨
,ìetéðokle ,ok iptl ltp xa`d eli`k mipc dndad dznyk ,xnelk ¦

e ,igd on xa` meyn dweleäéà øîà ékedf ,dwel epi`y,äèéçLa ¦¨©¦¦§¦¨
,ìetéð äNBò dðéàc.yext zevn wx `edy dcen ip` s` dfae §¥¨¨¦

:`xnbd zxxan .letip oicl xewn d`ian `xnbdàáø øîà,àðî ¨©¨¨§¨
àúlî àädf xac oipn -,ïðaø øeîàcy,ìetéð äNBò äúéî ¨¦§¨§¨©¨¨¦¨¨¦

e.ìetéð äNBò dðéà äèéçLn :`ax aiynáéúëcz`neh iabl §¦¨¥¨¨¦¦§¦
mivxy(al `i `xwie),,'àîèé íúîa íäî åéìò ìté øLà ìëå'weqte §Ÿ£¤¦Ÿ¨¨¥¤§Ÿ¨¦§¨

,le`yl yie .uxydn ltpy xa`a wqer dféàî éèeòîìweqtd - §©¥©
ote` dfi` ,'mznA' azky.`nhn epi`y hrnl `aéèeòîì àîéìéà §Ÿ¨¦¥¨§©¥

mivxydn cg`n ltpy xa`yíäéiçawx `nhne ,`nhn epi` §©¥¤
,uxyd zzin xg`l'íúìáp'îà÷ôðweqtdn cnlp xak df `ld ± ¦¦§¨¨©§¨

(dl `i `xwie)uxydn xa`y ,'`nhi eilr mzlaPn lRi xW` lke'§Ÿ£¤¦Ÿ¦¦§¨¨¨¨¦§¨
.zn uxya wx `nhn,dpéî òîL àlàcnln oey`xd weqtdy ¤¨§©¦¨

y,ìetéð äNBò äèéçL ïéàå ìetéð äNBò äúéîlke' ,eyexit jke ¦¨¨¦§¥§¦¨¨¦
,'mzena' df ixd ,mda yiy dlitp lk xnelk ,'mdn leti xy`
dpi` dhigy la` ,lclecnd xa`l letip dyer dcal dzindy

.zltn
:`xnbd dywnàäå ,àáøì äáäà øa àcà áø déì øîà[ixde-] ¨©¥©©¨©©£¨§¨¨§¨

,áéúk íéöøLa àø÷hrnl xyt` i`e ,dhigy jiiy `l mivxyae §¨¦§¨¦§¦
dpi` dhigyy o`kn cenll oi` ok m`e ,ea jiiy `ly xac weqtn

.zltn
:`xnbd zvxzndéì øîà,`c` axl `axì ïéðò Bðéà íàíéöøL, ¨©¥¦¥¦§¨¦§¨¦

,eäðéð äèéçL éða åàìc,dhigy `la ezn eli`k ehgypa s`y §¨§¥§¦¨¦§
äîäáì ïéðò eäðzdhigy oi`y cnln aezkde ,dhigy da yiy §¥¦§¨¦§¥¨

.letip da dyer
:`xnbd dywndéì éòaî ézkàå'`nhi mzena' weqtd oiicre ± §©©¦¦¨¥¥

wx mi`nhn mivxyy ,zxg` dyxcl jxvpïéòkzry,äúéîepiid §¥¦¨
,íéànèî ïéà íéLáé ,íéànèî ïéçì.letipl epnn cnlp cvike ©¦§©§¦§¥¦¥§©§¦

:`xnbd zvxznéøz[ipy-]éáéúk 'íúBîa'cnlp cg`n ,dxeza §¥§¨§¦¥
.letip ipydne ,migl oic

epizpyna(.br)dndal uegn didy xaer ly xa`y ,xn`p
`nhne xa`d z` dxdih `l dzhigy xi`n iaxl ,dhgypyk
z`nehn dhigyd ezxdhn minkgle ,igd on xa` oicn dliapk

:ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbd .dliap,àcñç áø øîà̈©©¦§¨
ú÷Bìçîwx `id minkge xi`n iax,éç øaeòc øáàaexaq dfay ©£¤§¥¤§¨©

.dhigy epina yiy oeik ,dliapn ezxdhn dhigydy minkgìáà£¨
,úî øaeòc øáàal ,dhigy epina oi`yäNBò äèéçL ìkä éøác §¥¤§¨¥¦§¥©Ÿ§¦¨¨

,ìetéð.dliap z`neh `nh xa`deäæa ú÷Bìçîk ,øîà äaøå± ¦§©¨¨©§©£¤¨¤
,ig xaer xa`aäæa ú÷Bìçî Ckiax mdipyay ,zn xaer xa`a - ¨©£¤¨¤

.mixdhn minkge `nhn xi`n
:epizpyna xn`p['åëå] éç äðîL ïaoi`y itl ,ezxdhn ezhigy oi` ¤§Ÿ¨©

dpina yiy iptn dzxdhn dzhigy dtixh ,xnelk .dhigy epina
dpina oi`y iptn dzxdhn dzhigy oi` d`nh dndae ,dhigy
itl dhigy epina oi` clepy xg`l ,miyceg 'g oa xaere .dhigy

envr zhigy oi`y d`nh dndak epice ,'o`ve xwa' iexw epi`y
:`xnbd dywn .[dzhigya xzip en` ohaa `edyk mpn`] ezxdhn

àéðúäå`ziixaa(i"t ipiny `xtq)dtixh zhigyy oipn dpcd §¨©§¨
dzhigy oi`y d`nh dndan dpcnlp `l recne ,dzxdhn
oi` okle ,dhigy dpina oi` d`nh dnda :daiyne .dzxdhn
dzxdhn okle ,dhigy dpina yi dtixh j` ,dzxdhn dzhigy

:`ziixad dywn .dzhigyLiL ét ìò óàL ,çéëBé éç äðîL ïa¤§Ÿ¨©¦©¤©©¦¤¥
,Bzøäèî BúèéçL ïéà ,äèéçL Bðéîadpina yiy s` dtixh oke §¦§¦¨¥§¦¨§©©§

epina yi 'g oay ,`ziixaa x`ean .dzhigy dpxdhz `l ,dhigy
.dpyna xn`pk `le ,dhigy

:`xnbd zvxzn,àðäk áø øîà'g oa,Bnà ábà äèéçL Bðéîa Lé ¨©©©£¨¥§¦§¦¨©©¦
edfe ,dhigy zxez envr el yiy aygp ,en` zhigya xzipy oeiky

.`ziixad mrhïãéc àpúåmeyn ,ok xn` `ly ,epizpyn ly - §©¨¦¨
yéøt àì dénàc àðéîCezrcl ,en` ab` dhigy epina yiy dn - ¦¨§¦¥Ÿ¨¦

oi`e ,dhigy ea oi` envr cvny oeik dhigy epina yi aygp epi`
.dtixhl epnn jextl

:`xnbd zl`eyéøôc àpz éàäìeC'g oay ,`ziixad ly `pzl - §©©¨§¨¦
dtixh cenll xyt` ok zngne ,en` ab` dhigy epina yi aygp

ok m` ,dzxdhn dzhigy oi`y d`nh dndandúèéçLc äôøè§¥¨¦§¦¨¨
déì àðî dzøäèî.[el oipn-] §©©§¨§¨¥

:`xnbd zvxznáø øîà äãeäé áøcî déì à÷ôð,äãeäé áø øîàc ©§¨¥¦§©§¨¨©©§¨©©§¨
áø øîà,àðz àúéðúîa dì éøîàåz`f epipyy exn` yie - ¨©©§¨§¥¨§©§¦¨¨¨
,`ziixaaàø÷ øîàzeliap z`neh iabl(hl `i `xwie),ïî úeîé éëå' ¨©§¨§¦¨¦
äîäaäyiy rnyn 'dndad on' oeyldne ,'`nhi DzlapA rbPd 'ebe ©§¥¨©Ÿ¥©§¦§¨¨¦§¨

äîäa úö÷îyå ,äànèîyiäîäa úö÷îy,äànèî dðéà ¦§¨§¥¨§©§¨§¦§¨§¥¨¥¨§©§¨
,ozena dliap z`neh ze`nhn opi` zendadn wlg ,xnelkBæ Bæéàå, §¥

dèçML äôøè Bæ.dznk `idy s` ,z`nhn dpi`y §¥¨¤§¨¨
:en` irna xaer zhigy oipra dpc `xnbdàéòùBä áø éòa,èéùBä ¨¥©©§¨¦

mc`dèçùå ,äîäá éòîì Bãé úàxaerd z`éç äòùú ïa ¤¨¦§¥§¥¨§¨©¤¦§¨©
,dkezay,eäî,md wtqd iccve .dlik`a ezxizn dhigyd m`d ©
øì éòazïðaøì éòaúå øéàî éaoiae xi`n iaxl oia `ed df wtq - ¦¨¥§©¦¥¦§¦¨¥§©¨¨

dpi` m`d zhigy xi`n iaxl ,jenqa dpyna ewlgpy minkgl
zhigy minkgle ,envr ipta ehgyl yie ,dkezay ig 'h oa dxizn

,epiide .ezxizd en`øéàî éaøì éòaz,éaø øîà÷ àì ïàk ãò ¦¨¥§©¦¥¦©¨Ÿ¨¨©©¦
øéàîyäòe÷t ïaig 'h oaäèéçL ïeòèenvr zhigyy ,envra ¥¦¤§¨¨§¦¨

,el dliren,íìBòä øéåàì àöéc àëéä éléî éðädnda `ed f`y ¨¥¦¥¥¨§¨¨©£¦¨¨
,dliren ezhigye dxenbdéì àéøL àì ,Bnà éòîa ìáà`l - £¨¦§¥¦Ÿ©§¨¥

d ezxiznïðaøì eléôà ,àîìéc Bà .äèéçLs` ,wtzqdl yi §¦¨¦§¨£¦§©¨¨
y okzi mewn lkn ,en` zhigy el dliren mzrclyïéðîéñ äòaøà©§¨¨¦¨¦

àðîçø déa øLëàmipye en` ly mipy ,mda hgydl ie`x `edy ©§©¥©£¨¨
envr ipniq zhigya mb xzip ,en` ipniq zhigya xzipy s`y ,ely

.en` irna elit`
:`xnbd zhyet,òîL àz ,àéððç áø øîàrecn dpc epizpyny ¨©©£©§¨¨§©

dnda zxdhn dpi`y myk dtixh zxdhn dhigy oi`y cnlp `l
mcew xnelk ,'xyekd zry' did dtixhly ,dpynd zwlgn .d`nh
dzhigye dhigy zxez dilr dlge ,dhigyl die`x dzid dtxhpy
dgec .xyekd zry dzid `l d`nh dndal eli`e ,dzxdhn

:dpyndéøäk,ïèaä ïî äôøè äãìBpL,xyekd zry dl did `l £¥¤§¨§¥¨¦©¤¤
ielz lkdy rnyn dpynd oeylne .dzxdhn dzhigy mewn lkne
dtixh zaygp ,dcild mcew rbx dtxhp elit`e ,dcild zrya

,`ippg ax giken .xyekd zry dl oi`y ohadnàúéà éàåxyt`y §¦¦¨
ok m` ,en` irna ehgeyldì úçkLîohadn dtixhldì äúéäc ©§©©¨§¨§¨¨

òLøLBkä ú,dhigyldèçLå déãé ìééò éòa éàc,dvxi m`y - §©©¤§¦¨¥©¥¨¥§©§¨
oi`y xn`p recne ,sxhpy mcew xaerd hegyie ,dirnl eci qipki

.ohadn dtixhl xyekd zry
:`xnbd dgecéðz àáø déì øîàdpyna dpy -äôøè 'äøöBpL' ¨©¥¨¨§¦¤§¨§¥¨

,ïèaä ïîoi`y xn`p df lre ,dtixh dzid dzxivi zligzn xaky ¦©¤¤
.dn` irna s` xyekd zry llk dlLîç úìòáa dì úçkLîe©§©©¨§©£©¨¥
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oifge` mipy` cenr cr sc ± oey`x wxtzereay

íäá ïéà.igd on xa` ly e`l xeqi` Ðùåøô úåöî àìà`xwe ,opaxcn `nlra Ð

.letip dyer dhigy oi` ,`nl` .`nlra `zknq`äæì åìëà.lclecnd xa`d Ð

ä÷åì åðéà.`ed `nlra yext zevnc Ðåäðéøãäà.qrka Ðàðà éøîà éëÐ

dlap meyn `lc ax jriny`e .letip dyerc dzina Ð igd on xa` meyn dwelc

.igd on xa` meyn `l` ,dia opixznìëå
øùà.[`i `xwie] aizk mivxya Ðíúìáðî
à÷ôð."mzlapn leti ike" Ðàìàikd Ð

ici lr ,mzena Ð mdn leti xy` lk :xn`w

mixai` Ð "mdn" .dlitp `ied dzin

.mda milclecndáéúë íéöøùá`lc Ð

dhigy zhrnn ikide ,dhigy eda `kiiy

`xw i`dn'åë ïéðò åðéà íà ?jgxk lrc Ð

`l diteblc ,`ed `herin "mzena"

"mzlap"c ,irzyn mizna `dc ,jixhvi`

miyerc `xninl Ð "leti ike" :aezkpe .aizk

jgxk lr `l` !"mzena" ira `le ,letip

.dhigy ihernlåäðéð äèéçù éðá åàìãÐ

mzhigy elit` `dc ,"mzena" jixhvi` `le

.`id dzinäúéî ïéòë,dzin zry oirk Ð

.yaiy uxy ihernl ,migl eidyéç øáåòã
s` dhigy `ipdn ,dhigy epina yic Ð

.exdhl `veid xa`làéðúäåzxeza Ð

`xwie] 'ek "dndad on zeni ike" iab ,mipdk

.[`iåðéîá ùéù éô ìò óàù çéëåé äðåîù ïá
åúøäèî äèéçù ïéà äèéçùclep m` Ð

en` zhigya xzip en` ab` la` ,ehgye

dpina yiy it lr s` ,dtixh s` .lkd ixac

oizipzne .dzhigy dpxdhz `l Ð dhigy

!dhigy epina oi` Ð dpeny oa :ipzwøîà
àðäë áøyi :`ziixac `pz ipzwc i`d Ð

xzipy ,xn`w en` ab` Ð dhigy epina

.en` zhigyaZêéøô àì äéîàã àðéîÐ

ipaa oi`e li`edc .`kxit dil `aiyg `l

`pixw dhigy epina oi` Ð dhigy dpeny

.diaàðú éàäìå`pin jixtc `ziixac Ð

.dia `pixw dhigy epina yi :xaqe ,din`c

äéì àðî äúøäèî äèéçùã äôøèwetiz Ð

!dzxdhn dhigy oi`c d`nh dndan dil

éç äòùú ïá äá èçùåxg` `vie Ð

`w `l dpeny oa .zniiw en`e ,ezhigy

mlerd xie`l `vi elit` `dc ,dil irain

oi` :(a,ar oileg) oizipzna opz Ð ehgye

.ezxdhn ezhigyàéøù àì åîà éòîá ìáà
`l :ixn`c opaxl oky lke .dilic dhigy Ð

xg`l ig `vi elit` ,llk dhigy dia `kiiy

xie`l `via `l` ea dhigy oi`c ,dhigy

.en` iigaïðáøì åìéôà àîìéã åà`ixy Ð

oipniq drax` :opax ixaqwc .ezhigy dil

mipniqd ipy dfi`a ,`pngx dia xyk`

iaxl oky lke .ely e` en` ly e` ,ehgyiy

.dia `kiiy dhigy :xn`c xi`nòîù àú
on dtxh dclepy ixd :oizipzna opzc Ð

elit`c oizrc `wlq `we ?oipn ,ohad

`lc ,xn`w dzcil mcew zg` dry dtxhpa

dilr lg `le ,hgyil xyekd zry dl dzid

.dhigy zxezàúéà íàåirna dhigyc Ð

zry ef dtxhl dzid ixd ,`id dhigy en`

!dtxhpy mcew dhigyl xyekdíéìâø ùîç úìòáámilbx yng zlrac (`,n) zexekaa xn`c ,mipexg`d milbxa df xeziy oebke .dxvepyn da ded i`ce zetxh i`dc Ð

.inc lehpk xzi lkc ,ied inp dtxh elit` Ð lbxa la` ,cia xzi e` xqgy `l` epy `l :mzd opixn`e ,men df ixdäðùîåòøå÷xi`n iax icene .dhigy jixv oi`y Ð

.`ed dnda e`l jklid ,`ki` `xie` e`le `ki` miycg e`lc ,[ci mixac] "elk`z dndaa lk"n eaxzi`c edaåîã úà àéöåîåoileg) onwl ipzwck ,xzenc `ed ealgc Ð

mixa`d mc :(a,`k) zezixka ol `niiwc ,mixa`d mcn rxb `l enc la` .lily llkn `ven lk s` ,lily llkn `ven Ð my`a oixen`d zeilkd izye alg dn :(`,dr

.dyrz `la xaeräèéçù ïåòè`xzidl dil eaxn opaxc ,inxb dcile miycg Ð opaxle ."elk`z dndaa lk"n i`axzi` `le ,diytp itp`a dnda diieyl inxb miycgc Ð

."elk`z dndaa lk"nåðá úàå åúåàá áééçå.en` ehgyy meia ephgyi `ly Ð
éáø
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ïéàm`e .`nlra `zknq` `l` epi` `ziixac `xwe Ð cala yext zevn `l` mda

`ziixe`cnc oeike :xn`zm` ,`l :(`,br) lirlc `ziixaa hwp i`n` ,dlik`a ixy

,lclecn xa` xikfdl my jiiy dn ?da lclecnd xa`d z`e dze` dtxh zhigy dxdih

,dlik` xeqi` opax dia exfb da lclecnd xa` :xn`w ikdc ,xnel yie ?dlik`a s` ixyc

,xaer enk ezxdhn dhigy `dz `ly exfb `le

.dteb epi`y xac

éøúizk` `d :xn`z m`e Ð iaizk mzena

oileg) "ahexde xerd"a opiyxcckl ikixv

?`nh `di mivxyd on yxetd xya leki :(a,gkw

dpi`y dzin dn Ð "mzena" :xnel cenlz

`idde ,mzen oirkc :xnel yie !'ek oitilg dyer

dyxc ,inp i` .`wtp "mzena" cgn Ð dyxc

dyer oi`y dlap dn :`wtp "mzlap"n Ð mzdc

.dheyt dyxc `idy itl "mzena" hwpe .oitilg

ú÷åìçî.dpeny oaae Ð ig xaerc xa`a

dnda x`yk Ð dryz oa eli`c

.dhigy oerhe ,xi`n iaxl `ed

éàäìåjixtwc `pzdzxdhn dhigyc dtxh

`cg `lekc :dniz zvw Ð ol `pn

rci `le `yix rcie ,mipdk zxeza `id `ziixa

!`tiq

à÷ôð:xn`z m`e Ð 'ek dcedi axcn dil

"dlinc xfril` iax" wxt seqa `ipzc

oi`y dpeny oa `iadlÐ "dlk`l" :(`,elw zay)

iaxa xfrl` iaxe iqei iaxe .ezxdhn ezhigy

edlek `zyde .ezxdhn ezhigy :mixne` oerny

`nw `pz elit`c ,oizipznc `pzk mwezn `l

`pin` ded Ð "dlk`l" e`l i`c ,rnyn mzdc

,dpeny oa ,oizipznc `pzle .ezxdhn dhigyc

dndan dil opirci Ð dhigy epina oi`c oeik

`pzk la` .dzxdhn dhigy oi`c d`nh

,mzdc `nw `pz xity `nwezin `kdc `ziixac

xity ixwin Ð en` ab` dhigy epina yic oeikc

,d`nh dndan slinl ivn `le ,dhigy epina yi

oi`c xninl Ð "dlk`l" mzd jixv ikdle

`iz` `l mzdc `ibeq ,edine .ezxdhn dhigy

mzd yxtn `axc ,`kdc `ziixac `nw `pzk

s` dtxha ixaqc ,xfril` iaxe iqei iaxc `nrh

inp `kd ,dzxdhn dhigyc `id dznc ab lr

,ohad on elit` dtxhl inc `l ,opaxe .`py `l

`nye .dhigy epina oi` `kd ,dhigy epina yic

oa aiyg "dlk`l"c `xw meyn oizipznc `pz

"dlk`l"c `xw ,inp i` .dhigy epina oi` dpeny

.`nlra `zknq` ied mzd `nw `pz yixcc

xn ,ibiltc ediizbelt mzd iwenc iia`l `dc

xnel jixv Ð `ed zn xaq xne ,`ed ig xaq

e`la ,znk dil aiygc oeikc ,`id `zknq`c

.ezxdhn ezhigy oi` `xw

ealg
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dén÷ óñBé áø áéúé .ãáìa LBøt úåöî àlà ïäa ïéà¥¨¤¤¨¦§©§¦§©§¥©¥©¥

:áø øîà äãeäé áø øîà ,øîà÷å áéúéå ,àðeä áøc§©¨§¨¥§¨¨©¨©©§¨¨©©

äæì Bìëà¯eúéöz àì :ïðaøî àeää déì øîà .ä÷Bì £¨¨¤¤£©¥©¥©¨©¨§¦

déîMî àúøî øa ìàeîL øa ÷çöé áø øîà éëä ,déì¥¨¦¨©©¦§¨©§¥©¨§¨¦§¥

äæì Bìëà :áøc¯:àðeä áø déì øîà .ä÷Bì Bðéà §©£¨¨¤¥¤£©¥©¨

øîà ,détàì óñBé áø eäðéøãäà ?CBîñð ïànà ïðà£©©©¦§©©§¦§©¥§©¥£©

àðà éøîà ék ?àéLe÷ éàî :déì¯äNBòc ,äúéîa ¥©§¨¦£©¦£¨§¦¨§¨

eäéà øîà ék ;ìetéð¯.ìetéð äNBò dðéàc ,äèéçLa ¦¦£©¦¦§¦¨§¥¨¨¦

äNBò äúéî :ïðaø øeîàc àúlî àä àðî ,àáø øîà£©¨¨§¨¨¦§¨©£©¨©¦¨¨

øLà ìëå" :áéúëc ?ìetéð äNBò dðéà äèéçL ,ìetéð¦§¦¨¥¨¨¦¦§¦§¨£¤

íäî åéìò ìtéíúîaàîéìéà ?éàî éèeòîì ,"àîèé ¦Ÿ¨¨¥¤§Ÿ¨¦§¨§©¥©¦¥¨

íäéiça éèeòîì¯íúìáp"î:dpéî òîL àlà !à÷ôð " §©¥§©¥¤¦¦§¨¨¨§¨¤¨§©¦¨

déì øîà .ìetéð äNBò äèéçL ïéàå ,ìetéð äNBò äúéî¦¨¨¦§¥§¦¨¨¦£©¥

!áéúk íéöøLa àø÷ àäå :àáøì äáäà øa àcà áø©©¨©©£¨§¨¨§¨§¨¦§¨¦§¦

ïéðò Bðéà íà :déì øîàìíéöøLäèéçL éða åàìc , £©¥¦¥¦§¨¦§¨¦§¨§¥§¦¨

eäðéð¯.äîäáì ïéðò eäðz¯déì éòaî ézkàå¯ïéòk ¦§§¥¦§¨¦§¥¨§©©¦¦¨¥¥§¥

ïéçì ;äúéî¯íéLáé ,íéànèî¯!íéànèî ïéà¯ ¦¨©¦§©§¦§¥¦¥§©§¦

ú÷Bìçî :àcñç áø øîà .éáéúk "íúîa" éøz¯øáàa §¥§Ÿ¨§¦¦£©©¦§¨©£¤§¥¤

úî øaeòc øáàa ìáà ,éç øaeòc¯äèéçL ìkä éøác §¨©£¨§¥¤§¨¥¦§¥©Ÿ§¦¨

äæa ú÷Bìçîk :øîà äaøå .ìetéð äNBò¯ú÷Bìçî Ck ¨¦§©¨£©§©£¤¨¤¨©£¤

.äæa,çéëBé éç äðîL ïa :àéðúäå ."éç äðîL ïa" ¨¤¤§Ÿ¨©§¨©§¨¤§Ÿ¨©¦©

BúèéçL ïéà ,äèéçL Bðéîa LiL ét ìò óàL¤©©¦¤¥§¦§¦¨¥§¦¨

ábà äèéçL Bðéîa Lé :àðäk áø øîà !Bzøäèî§©©§£©©¨£¨¥§¦§¦¨©©

.Bnàéøt àì dénàc àðéî ,ïãéc àðúåàpz éàäìe .C ¦§¨¨¦©¦¨§¦¥¨¨¥§©©¨

éøôcCäôøè ,dúèéçLc?déì àðî ,dzøäèî¯à÷ôð §¨¥§¥¨¦§¦¨¨§©©§¨§¨¥¨§¨

,áø øîà äãeäé áø øîàc ,áø øîà äãeäé áøcî déì¥¦§©§¨¨©©§¨©©§¨¨©©

ïî úeîé éëå" àø÷ øîà :àðz àúéðúîa dì éøîàå§¨§¦¨§©§¦¨¨¨¨©§¨§¦¨¦

"äîäaä¯,äànèî äîäa úö÷îúö÷îedðéà äîäa ©§¥¨¦§¨§¥¨§©§¨¦§¨§¥¨¥¨

Bæ Bæéàå ,äànèî¯:àéòLBä áø éòa .dèçML äôøè Bæ §©§¨§¥§¥¨¤§¨¨¨¥©©£¨

?eäî ,éç äòLz ïa èçLå ,äîäá éòîì Bãé úà èéLBä¦¤¨¦§¥§¥¨§¨©¤¦§¨©©

ãò :øéàî éaøì éòaz ;ïðaøì éòaúå ,øéàî éaøì éòaz¦¨¥§©¦¥¦§¦¨¥§©¨©¦¨¥§©¦¥¦©

äèéçL ïeòè äòe÷t ïa øéàî éaø øîà÷ àì ïàk¯éðä ¨¨¨¨©©¦¥¦¤§¨¨§¦¨¨¥

Bnà éòîa ìáà ,íìBòä øéåàì àöéc àëéä éléî¯àì ¦¥¥¨§¨¨©£¦¨¨£¨¦§¥¦¨

äòaøà ,ïðaøì eléôà :àîìéc Bà .äèéçL déì àéøL̈§¨¥§¦¨¦§¨£¦§©¨©©§¨¨

:òîL àz ,àéððç áø øîà ?àðîçø déa øLëà ïéðîéñ¦¨¦©§©¥©£¨¨£©©£©§¨¨§©

éòa éàc ,øLBkä úòL dì äúéäc dì úçkLî ,àúéà éàå ;ïèaä ïî äôøè äãìBpL éøä£¥¤§¨§¥¨¦©¤¤§¦¦¨©§©©¨§¨§¨¨§©©¤§¦¨¥

¯:éðz ,àáø déì øîà !dèçLå déãé ìéiòäøöBpLúìòáa dì úçkLîe ,ïèaä ïî äôøè ©¥§¥§¨£¨£©¥¨¨§¥¤§¨§¥¨¦©¤¤©§©©§¨§©£©
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`oifgeקלו mipya cenr cr sc ± oey`x wxtzereay

éøåæù ïåòîù éáø.`nw `pz epiid :jixt `xnba Ðäòø÷.dhigy `la dndal Ð

àøîâåá åëìéä àì.lwdl df lilya Ðãáìá äèéçù é÷ñò ìò àìàla` Ð

.`id `ziilrn dndac opax ecen eixac x`ylåãéâå åáìç éèåòîìoeikc Ð

.ecibe ealg xeq`l inxb `xie`e miycg ,ig ede`vncéàîã åáìçit lr s` Ð

`edy xacd zn` ,mixtqd lka `edy

.epk lr epaiyei xy` mkg yi `le ,yeay

i`nc ealg :ira ikidc?`kil i`ce `de

,ig dryz oac lily` `l` dizlin inewe`l

dypd cibc wxta `l` !i`w dilr `dc

ab`e ,`d ik dlekl dl opiqxb [a,av oileg]

`qxbinl da eyazyi` `qxibc `thiy

`ipzc ,ibilt bltin `de :opiqxb ikde .`kd

`irye` iax xn` xfrl` iax xn`e 'ek

i` `l` !ezhiyl dcedi iaxe :cr 'ek zwelgn

`l`" `wxit i`da opiqxb `le .'ek xnz`

opiqxb "dypd cib" wxta la` ."cibc ealg

alga oia ,ibilt bltin `de :eyexit ikde .dl

,lilya bdep dypd cib :`ipzc ,ciba oia

dryz oaa :yxtncke .xeq` lily ly ealge

it lr s`e ,inxb `xie`e miycg :xaqwc ,ig

.ede`ivede en` dhgypyøéàî éáø êìäå
åúèéùì.dhigy oiprl dnda dil ieync Ð

åø÷éòî.dxyaa yxype rlapd elit` Ð

éôåùä íò åîîåâdeya ekzeg ,xnelk Ð

incc ,iteyd on deabd z` lhepe ,iteyl

ealg ly oiyxy la` .opaxcn xeq`e cibl

.oixzenåá åëìéä àìlilya minkg Ð

.dnda dil ieyn `lc ,df xzidaìò àìà
äìéëà é÷ñò,dhigy `la elke`l Ð

.ecibe ealg lek`leåá ùøåçå åòáåø éèåòîì
.dwel i`cec ,xenge xeya mi`lka Ðåáìçá

.lily ly Ðåîã úà àéöåîå åòøå÷Ð

ealg `nlr ileklc ,dpeny oa elit` ,`nl`

!erxew oizipzn ipzw ,xzenùåðò ïéàù øîåì
úøëe`l Ð xn`wc enca xizn i`d Ð

.dlgzkl xzidïðéøîà÷ ïàîì`ed in Ð

ealg xizndäãåäé éáøì ?:lirl ipzwck Ð

yepr oi` i`n` dcedi iaxle .xzen ealge

enc lr zxk?e`lc ,zivnzd mcn rxb `lc

dcedi iax dilr aiignwe ,`ed ytpd mc

!zxkäøäæàá[a,c] zezixkc `nw wxta Ð

.mca iaizk oie`l dyng :yxtnúøëäáÐ

."mc lk"c `ieaixn dil `wtpcäéì úéà
íã ìëå íã äãåäé éáøìiaxc oeik ,xnelk Ð

eaixn zivnzd mcl dcedi,sili "mc lk"c `i

.envr mcl mc lk yiwn iyew`àëéä ìë
íãà áééçéîã`lc `kide ,mc lk` aiign Ð

mc ea oi`y lily oebk ,mc xwir` aiign

.eixai` mc lr aiign `l Ð ytpdúåãôìÐ

.xeng xhtäòå÷ô ïááig dryz oa dya Ð

eiieeyn zegtae ,dhgypy dndaa `vnpd

ol `niiw Ð eiieeya i`c ,dil `irainw

.opiwxtn iwlya elit`c :(`,`i) zexekaa

àåä àìå÷éãá àøùáëzexekaa opze Ð

.dhegya oicet oi` :(`,ai)äù äù øîâã
íéçñôî`niiwc ,leqt drewt oaa gqte Ð

hxt Ð "clei ik" miycwa (a,gl oileg) ol

.otec `veiléìéî ìë.drewt oa oebk Ðäéì éðäà éàî.iaxn `w dawpe men lra Ð iaxn ike ,`ed `lewica `xyiakc ,hrnn i`dc `xazqne Ðåäì àéòáéàd`nhp Ð

ipy dphaay ig dryz oae ,oey`x dzepnl edn ,dhegy dndaïéðåî ?.edpip iteb ixzc Ðïéðåî ïéà,eztilwa ywywznd feb`k dyrpc ,oey`x ied inp edi` `l` Ð

.ely xney dndadyäìáð òâî øùáä.`veid xa`l xaegn didy xaerd xya Ðäéîàã àîãá.'eke dxyked Ð mca dhigyd zia xykedy oeikc Ðøùëúéà éàîá
xa`n d`neh lawiy ,xaerd xya Ðäèéçùá ?.(`,bl oileg) ipy wxta ,mc `le zxykn dhigy :xn`c oerny iaxke ,d`nehl da xyked Ð dhigya xzip `edy oeik Ð

øäðá øáò.lcbe dhegya `vnpy ig dryz oa Ð
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åáìçealg :`l` opiqxb `le ,ixii` lilyac `hiytc ,dil qixb `l qxhpewa Ð i`nc

ikde ,`qxibd ayiil yiy xne` mz epiaxe .lilya `l` dndaa ixii` `lc ,cibc

lrye zeilkd alg oebk ,lilyc sebc xnelk ,lilyc ealg `nili` ?i`nc ealg :eyexit

cibe ealg dcedi iax ixyc ,ibilt bltin `de Ð lilyc cibc algn iwet`l `z`e ,axwd

bilt `lc .cibc ealg `l` !dryz oa ly lilyc

ecibc ealg la` ,dhigy oiprl `l` xi`n iax

,ecibe ealg ihernl :lirl xn`wc `de .ixy

hwp "ecibe" ,inp i` .ecibc ealg epiid xnelk

elit` xq`e xi`n iax bilt `d .ixyc zepwepwl

mewn lk" :ipzwcn ,lilyc zepwepwe cibc alg

jzeg :ipzwe ,lilyc elit` Ð rnyn "`edy

xq`c rnyn Ð eixg` hhgn mbe ,exwirn epney

ivn ded ,cibc ealg :xn`w ike .zepwepw elit`

`irye` iax hwp i`n` ,mewn lkn :jxtinl

inp biltc oeik ,"cala dhigy iwqr lr `l`"

`ticrc `l` ?lilyc cibce ,axwce zeilk alga

inp `nrh i`dne .ibilt inp cib algac ,jixt

zxka `nlr ilekl iedc ,enc ihernl :xn`w `l

izk`e ,xn`w "dhigy iwqr lr `l`"c meyn Ð

jkle ?ecibe ealga inp ibilt `d :ol dywz

"cala dlik` iwqr lr `l`"c xnel jxved

llka Ð epa z`e eze`a ibiltc `de ,xnz`

.`ed dlik`éèåòîìjzrc `wlqc Ð eraex

opixn`ck ,raex aiigc ,zqkxtn dndan rxbc

,inp i` .(a,`kw oileg) "ahexde xerd" wxta

iebe ,d`nha l`xyi oebk Ð ilin ipd mzd

`ixzyn ef dhigyac ,`kd la` .dxedha

.aiign `l jzrc `wlq ,dlik`a

øîâãgqtc :qxhpewa yxit Ð gqtn dy dy

xnel xyt` i`e .otec `vei meyn leqt

xn`c ,ea oicet j`id xi`n iaxl ok m`c ,ok

ed `ilrn dy xi`n iaxc `ail`c :lirloicete `

oicet oi`c ,dhegy mrhn liqtin `l` ?ea

.(`,ai) zexekac `nw wxta xn`ck ,dhegya
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LøBçå íéðL Lîç ïa eléôà :øîBà éøeæL ïBòîL éaø©¦¦§§¦¥£¦¤¨¥¨¦§¥

äãOa¯ïa da àöîe dòø÷ .Bzøäèî Bnà úèéçL ©¨¤§¦©¦§©©§§¨¨¨¨¨¤

éç äòLz¯.Bnà äèçLð àlL éôì ,äèéçL ïeòè ¦§¨©¨§¦¨§¦¤Ÿ¦§£¨¦

àøîâeëléä àì :àéòLBà éaø øîà øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©©¦©£¨Ÿ¦§

éàî éèeòîì .ãáìa äèéçL é÷ñò ìò àlà Ba¯éèeòîì ¤¨©¦§¥§¦¨¦§©§©¥©§©¥

ìéìLc Baìç :àîéìéà ?éàîc Baìç .Bãéâå Baìç¯âìôî ¤§§¦¤§§©¦¥¨¤§§¨¦¦§©

,øeñà Baìçå ,ìéìMa âäBð äLpä ãéb :àéðúc !éâéìt§¦¦§©§¨¦©¨¤¥©¨¦§¤§¨

,ìéìMa âäBð Bðéà :øîBà äãeäé éaø ;øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¥¥©¨¦

:àéòLBà éaø øîà øæòìà éaø øîàå ;øzeî Baìçå§¤§¨§¨©©¦¤§¨¨¨©©¦©£¨

ì øéàî éaø Cìäå ,éç äòLz ïáa ú÷Bìçîéaøå ,BúhéL ©£¤§¤¦§¨©§¨©©¦¥¦§¦¨§©¦

ì äãeäéãéâc Baìç àlà !BúhéL¯:àéðúc !éâéìt âìôî §¨§¦¨¤¨¤§§¦¦§©§¦¦§©§¨

äLpä ãéb¯CúBçå ,àeäL íB÷î ìëa åéøçà èhçî ¦©¨¤§©¥©£¨§¨¨¤§¥

BîîBb :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,Bøwéòî BðîL©§¥¦¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥§

øîzà éà ,àlà !éôBMä íò¯éaø øîà ,øîzà éëä ¦©¦¤¨¦¦§©¨¦¦§©¨©©¦

é÷ñò ìò àlà Ba eëléä àì :àéòLBà éaø øîà øæòìà¤§¨¨¨©©¦©£¨Ÿ¦§¤¨©¦§¥

.Ba LøBçå BòáBø éèeòîì ,ãáìa äìéëàéaø øîà £¦¨¦§©§©¥§§¥£©©¦

Baìça øéznä éøáãì :Lé÷ì ïa ïBòîL¯øézî ¦§¤¨¦§¦§¥©©¦§¤§©¦

Baìça øñBàä éøáãì ,Bîãa¯éaøå .Bîãa øñBà §¨§¦§¥¨¥§¤§¥§¨§©¦

Baìça øéznä éøáãì óà :øîà ïðçBé¯.Bîãa øñBà ¨¨£©©§¦§¥©©¦§¤§¥§¨

BòøB÷ :Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì ïðçBé éaø déáéúéà¥¦¥©¦¨¨§©¦¦§¤¨¦§

Leðò ïéàL øîBì :àøéæ éaø øîà !Bîc úà àéöBîe¦¤¨£©©¦¥¨©¤¥¨

éøîà÷ ïàîì .úøk¯;äãeäé éaøìíc àlà àäé àì ¨¥§©¨¨§¦§©¦§¨Ÿ§¥¤¨©

úéöîzä íc :àéðúc ,úéöîzä¯äãeäé éaø ,äøäæàa ©©§¦§©§¨©©©§¦§©§¨¨©¦§¨

àãéñç àlñ áøc déøa óñBé áø àîbøz !úøkäa :øîBà¥§¦¨¥¦§§¨©¥§¥§©©¨£¦¨

Lôpä ícà áéiçéîc àëéä ìk ,"íc ìë"å "íc" äãeäé éaøì déì úéà :àtt áøc dén÷¯ ©¥§©©¨¦¥§©¦§¨¨§¨¨¨¥¨§¦©©©©©¤¤

Lôpä ícà áéiçî àìc àëéä ìëå ,úéöîzä ícà áéiçéî¯àéòaéà .úéöîzä ícà áéiçî àì ¦©©©©©©§¦§¨¥¨§¨¦©©©©©¤¤¨¦©©©©©©§¦¦©£¨

äèéçL ïeòè øîàc ïåéëc ,Cì éòaéz àì øéàî éaøc àaélà ?äòe÷t ïáa úBcôì eäî :eäì§©¦§§¤§¨©¦¨§©¦¥¦¨¦¨¥¨§¥¨§¨©¨§¦¨

¯Cì éòaéz ék .àeä àélòî äN¯ïåék ?éàî ,Bzøäèî Bnà úèéçL éøîàã ,ïðaøc àaélà ¤§©§¨¦¦¨¥¨©¦¨§©¨©§¨§¦§¦©¦§©©§©¥¨

Bzøäèî Bnà úèéçL éøîàã¯èéäøå ,ìéæàå èéäøc ïåék :àîìéc Bà .àeä àìe÷éãa àøNák §¨§¦§¦©¦§©©§§¦§¨§¦¨¦§¨¥¨§¨¥§¨¥§¨¥

úàåé" ¯áø déì øîà .ïéãBt :øîà éLà áøå ,ïéãBt ïéà :øîà àøèeæ øî ?déa àðéø÷ "äN §¨¥¤¨¥¨¥©§¨£©¥¦§©©¦£©¦£©¥©

Czòc éàî :àøèeæ øîì éLà¯ïläl äî éà ;íéçñtî "äN" "äN" zøîâc¯,íéîz ,øëæ ©¦§¨§¨©©§¨§¨§©§¤¤¦§¨¦¦©§©¨¨¨¨¦

ïàk óà ,äðL ïáe¯!äðL ïáe ,íéîz ,øëæ¯.äaéø "äcôz" "äcôz"¯"äcôz" "äcôz" éà ¤¨¨©¨¨¨¨¦¤¨¨¦§¤¦§¤¦¨¦¦§¤¦§¤

!éîð éléî ìk eléôà ,äaéø¯?Cì éðäà éàî "äN" "äN" ,ïk íàúBðîì eäî :eäì àéòaéà ¦¨£¦¨¦¥©¦¦¥¤¤©©£¥¨¦©£¨§©¦§

ïéðBî ïéà :øîBà Lé÷ì ïa ïBòîL éaø ,éðLå ïBLàø Ba ïéðBî :øîà ïðçBé éaø ?éðLå ïBLàø Ba¦§¥¦©¦¨¨¨©¦¦§¥¦©¦¦§¤¨¦¥¥¦

:ïðçBé éaøì Lé÷ì ïa ïBòîL éaø déáéúéà .Bútéì÷a L÷L÷únä æBâàk äNòð ,éðLå ïBLàø Ba¦§¥¦©£¨¤¡©¦§©§¥¦§¦¨¥¦¥©¦¦§¤¨¦§©¦¨¨

,éãéãì àîìLa .äèeçL äôøè òbî :íéøîBà íéîëçå ,øéàî éaø éøác ,äìáð òbî øNaä©¨¨©©§¥¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©©§¥¨§¨¦§¨¨§¦¦

àeä àôeb ãç àðéîàc¯øîà ?øMkúéà éàîa ,Cãéãì àlà .dénàc àîãa øMkúéàc eðééä §¨¦¨©¨©§§¦§©©¦§¨§¦¥¤¨§¦¨§©¦§©©£©

øäpa øáò :Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì ïðçBé éaø déáéúéà .ïBòîL éaøëe ,äèéçLa :déì¯,øLëeä ¥¦§¦¨§©¦¦§¥¦¥©¦¨¨§©¦¦§¤¨¦¨©©¨¨§©

úBøáwä úéáì Cìä¯eäðéð éôeâ éøz àðéîàc éãéãì àîìLa .àîèð¯øLëeä ,éëä íeMî ¨©§¥©§¨¦§¨¦§¨¨§¦¦§¨¦¨§¥¥¦§¦¨¦§©

¯øLëeä àì ,ïéà¯!dénàc àîãa øMkúéà àä ,àeä àôeb ãç zøîàc ,Cãéãì àlà .àì ¦¨§©¨¤¨§¦¨§¨§©§©¨¨¦§©©¦§¨§¦¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc oileg(iying meil)

eléôà ,øîBà éøeæL ïBòîL éaø`ede lcb df ig 'h oaykLîç ïa ©¦¦§§¦¥£¦¤¨¥
Bzøäèî Bnà úèéçL ,äãOa LøBçå íéðL.dlik`a ezxizne ¨¦§¥©¨¤§¦©¦§©©§

la` ,en` dhgypa wx `ed drewt oa xzid :dpynd zniiqndòø÷§¨¨
,dhgy `leàlL éôì ,äèéçL ïeòè ,éç äòLz ïa da àöîe¨¨¨¤¦§¨©¨§¦¨§¦¤Ÿ
.Bnà äèçLð¦§£¨¦

àøîâ

:df xzid zx`an `xnbd .en` zhigya xzip ig 'h oa minkgløîà̈©
Ba eëléä àì ,àéòLBà éaø øîà øæòìà éaødf drewt oaa minkg ©¦¤§¨¨¨©©¦©§¨Ÿ¦§

,lwdl,ãáìa äèéçL é÷ñò ìò àlà`la dlik`a xzen `edy ¤¨©¦§¥§¦¨¦§¨
.dxenb dndak epicy minkg micen eixac x`yl j` ,envr zhigy

:`xnbd zxxan.éàî éèeòîì:`xnbd daiynBãéâå Baìç éèeòîì §©¥©§©¥¤§§¦
oeiky ,mixeq` ig 'h oa ly dypd cibe algdy ,lilyd ly¥
dxenb dnda `ed ixd ,mlerd xie`l `vie eiycg elke ,ig ede`vny

.df oiprl
:`xnbd dywnéàîc Baìçs` en` zhigya xzed `l alg dfi` - ¤§§©

.minkglìéìLc Baìç àîéìéà,drewt oad alg -âìôî [àäå] ¦¥¨¤§¦§¦§¨¦§©
éâéìt,minkge xi`n iax eaðúc,àéxeqi`ìéìLa âäBð äLpä ãéb, §¦¥§©§¨¦©¨¤¥¦§¦

øéàî éaø éøác ,øeñà Baìçå.,øîBà äãeäé éaødypd cibBðéà §¤§¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¥
,àéòLBà éaø øîà øæòìà éaø øîàå .øzeî Baìçå ,ìéìLa âäBð¥¦§¦§¤§¨§¨©©¦¤§¨¨¨©©¦©§¨

dú÷Bìçî`idéç äòLz ïáa,ì øéàî éaø Cìäå,BúèéLxaqy ©£¤§¤¦§¨©§¨©©¦¥¦§¦¨
,dnda lkk `ed xie`de miycgd zngn ok m` ,envr zhigy oerhy

,mixeq` ecibe ealg mb okleåokì äãeäé éaø,BúèéLxzipy xaqy §©¦§¨§¦¨
ecibe ealg mb df mrhne ,dxenb dndak epi` ok m` ,en` zhigya
,lilyd cibe algl `irye` iax zpeeky yxtl oi` ok m`e .mixzen

.dfa ewlgpy meyn
àlàhrnl `irye` iax zpeek m`ãéâc Baìçiaxy ,lilyd ly ¤¨¤§§¦

dfa s` ixde ,opaxcn exeqi`y itl exizn en` zhigyy dcen xi`n
éâéìt âìôî.minkge xi`n iaxåéøçà èhçî äLpä ãéâ ,àéðúc ¦§©§¦¥§©§¨¦©¨¤§©¥©£¨

e`ivedl dndad jxia,àeäL íB÷î ìëa,xeq` elekyCúBçå §¨¨¤§¥
Bøwéòî BðîL,xyaa yxype relad cibd oney z` mb jezgl yie - ©§¥¦¨

øéàî éaø éøác.éôBMä íò BîîBb ,øîBà äãeäé éaøz` jzeg - ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥§¦©¦
cibd ly eyxye exwir j` ,jxid sk xya daebl deya ealge cibd
s`y rnyn ,'`edy mewn lka' xi`n iax oeylne .mixzen ealge

.lily ly cibd alga s` ewlgpy x`ean .eixg` hhgn lilya
:da zxfeg `xnbdøæòìà éaø øîà ,øîzà éëä øîzà éà àlà¤¨¦¦§©¨¦¦§©¨©©¦¤§¨¨
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y cnll ,dfl df eywedy `vnp ,zxka zivnzd mcàëéä ìk̈¥¨
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קלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc oileg(iying meil)

eléôà ,øîBà éøeæL ïBòîL éaø`ede lcb df ig 'h oaykLîç ïa ©¦¦§§¦¥£¦¤¨¥
Bzøäèî Bnà úèéçL ,äãOa LøBçå íéðL.dlik`a ezxizne ¨¦§¥©¨¤§¦©¦§©©§
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,dhgy `leàlL éôì ,äèéçL ïeòè ,éç äòLz ïa da àöîe¨¨¨¤¦§¨©¨§¦¨§¦¤Ÿ
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àøîâ
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Bøwéòî BðîL,xyaa yxype relad cibd oney z` mb jezgl yie - ©§¥¦¨

øéàî éaø éøác.éôBMä íò BîîBb ,øîBà äãeäé éaøz` jzeg - ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥§¦©¦
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`a `l` ,dlik`a mcd z` xizd `l yiwl yixL ,øîBìxiznl ©¤
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xeng xht zectl s` ,otec `vei `edy meyn gqtl leqt drewt
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:`xhef xn uxiz .drewt oa mb xiykpe ,oeictl mixykyïk íà¦¥
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leqt drewt oay zcnln dey dxifbd i`ce `l` ,melk zcnln
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.oey`xøîà ïðçBé éaø,,éðLå ïBLàø Ba ïéðBîen`e xaerdy meyn ©¦¨¨¨©¦¦§¥¦

.miteb ipykøîBà Lé÷ì ïa ïBòîL éaø,,éðLå ïBLàø Ba ïéðBî ïéà ©¦¦§¤¨¦¥¥¦¦§¥¦
y meyn,Bútì÷a L÷L÷únä æBâàk äNòðdtilwdy myky ©£¤¤¡©¦§©§¥¦§¦¨

xaerl zxney m`d s` ,d`neh ipicl cg`k mdipye ixtl zxney¥
.md cg`e

:`xnbd dywn,ïðçBé éaøì Lé÷ì ïa ïBòîL éaø déáéúéàxn`p ¥¦¥©¦¦§¤¨¦§©¦¨¨
dpyna(.ar)z` jzg jk xg`e ,m`d hgye ,eci z` xaerd `ived¥

,cidäìáð òbî øNaädliapk d`nehd a` `ed jezgd xa`d - ©¨¨©©§¥¨
,`nhp ea rbepd xaerd xyae ,igd on xa` oicnøéàî éaø éøác. ¦§¥©¦¥¦

,íéøîBà íéîëçå`nh xyad.äèeçL äôøè òbîyix dywn ©£¨¦§¦©©§¥¨§¨
:yiwléãéãì àîìLa,izhiyl ±àðéîàcxaerdy [izxn`y-]ãç ¦§¨¨§¦¦©£¦¨©

àeä àôeb,en` mrdénàc àîãa øMkúéàc eðééäxaerd okl - ¨©§§¦§©©§¨¨§¦¥
mce ,d`neh lawl icka miwyn xykd jixv lke` lky meyn ,`nh
oeike ,mcd ribd `ly mewna elit` dlek z` xiykn m`d zhigy

.xyked `ed s` ,cg` sebk en`e xaerdyCãéãì àlàmiteb ipyy ¤¨§¦¨
,mdøMkúéà éàîadxyked m`d wx ixd ,d`neh lawl xaerd §©¦§©©¥

zvxzn .`nh xaerd xyay dpynd dxn` ji`e ,dzhigy mca
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המשך בעמוד קמק



xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dr sc oileg(iyiy meil)

zxacn `ziixad :`xnbd zvxzn,àzLéáé äèéçLamc `vi `ly ¦§¦¨§¥§¨
,dhigyaå`ziixad zxaeqïBòîL éaøk àìã,dxiykn dhigydy §§Ÿ§©¦¦§

`l en`e xaerd ,mc `vi `ly oeike ,xiykn dhigyd mcy `l`
.xdpa xykd jixv okle ,dhigya exyked

dnday zexnl ,eiiga d`neh lawn drewt oay x`ean ef `ziixaa
:`xnbd zxxan .d`neh zlawn dpi` diigaïàîd in ±àðzdpyy ©¨¨

y drewt oay ,ef `ziixaøLëeä øäða øáòykeúBøáwä úéáì Cìä ¨©§¨¨§©¨©§¥©§¨
àîèð:`xnbd daiyn .ig `edy s`,ïðçBé éaø øîàéñBé éaø ¦§¨¨©©¦¨¨©¦¥

éñBé éaø íeMî øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðúc .àéä éìéìbä©§¦¦¦§©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¦©¦¥
,éìéìbäig elit` drewt oaíéìëBà úàîeè ànèîrbp m` ©§¦¦§©¥§©¨¦

,'lke`' iexw dlik`a xzedy oeiky ,d`nehaéøöåíéîëçå .øLëä C §¨¦¤§¥©£¨¦
,íéøîBàdrewt oa,ïéìëBà úàîeè ànèî Bðéà,éç àeäL éðtî §¦¥§©¥§©¨¦¦§¥¤©

,éç àeäL ìëå.ïéìëBà úàîeè ànèî Bðéà §¨¤©¥§©¥§©¨¦
zhigya xzen ig dryz oa m` minkge xi`n iax ewlgp epizpyna
oa m` minkge ililbd iqei iax zwelgny ,xnel mewn dide .en`
iqei iaxy ,minkge xi`n iax zwelgna dielz ,d`neh lawn drewt
epic jkle ,en` zhigya xzedy epizpyna minkgk xaeq ililbd
exaq ,ililbd iqei iax lr ewlgy minkge ,d`neh lawne 'lke`'k
,dnda x`yk dlik`a xeq`e en` zhigya xzip epi`y xi`n iaxk
xnel opgei iaxl did ,ok m`y `l` .d`neh lawn epi` ok zngne
iqei iax `idy xn` recne ,epizpyna minkgk `id `ziixady
iqei iax lr ewlgy minkg s`y oiad opgei iaxy ,jkn gken .ililbd
`ly exaq ok it lr s`e ,dlik`a xzedy minkgl micen ,ililbd
`pzdy xnel leki did `l opgei iax jkle .eiiga d`neh lawn
iqei iax ewlgp mzhiyl s` ixdy ,epizpyna minkg md `ziixaa

.miign `nhp xaerd m` minkge ililbd
ililbd iqei iax zwelgny ,opgei iax ly sqep xn`n d`ian `xnbd

:epizpyna minkgl s` `id minkgeàãæàå[jlde-]ïðçBé éaø §©§¨©¦¨¨
,ïðçBé éaø øîàc ,déîòèìøác eøîà éànL úéáe éìéìbä éñBé éaø §©§¥§¨©©¦¨¨©¦¥©§¦¦¥©©¨§¨¨

,ãçàzx`an .miign d`neh lawn dhigy `la xzend ig lray ¤¨
:`xnbd,ïøîàc àä ,éìéìbä éñBé éaø.eiiga `nhp drewt oayúéa ©¦¥©§¦¦¨©£¨¨¥
,éànLïðúc(g"n b"t oivwer),,íéâc,dhigy `la milk`pyéúîéàî ©©¦§©¨¦¥¥¨©

,íéøîBà éànL úéa .äàîeè ïéìa÷î,eãBöiMîmpi`y oeiky §©§¦§¨¥©©§¦¦¤¦
iqei iaxk exaqy `vnp .miznk md ixd ecevipyn ,dhigy miperh

lk`pd ig lray ililbd.miign `nhp dhigy `laìlä úéáe¥¦¥
,øîBà àáé÷ò éaø .eúeîiMî íéøîBàL äòMîaeye mindn e`vi §¦¦¤¨©¦£¦¨¥¦¨¨¤

úBéçì ïéìBëé ïéà.minl epxifgi elit` ¥§¦¦§
:`xnbd zl`eyeäééðéa éàîizni` ,`aiwr iaxl lld zia oia dn - ©¥©§

:`xnbd daiyn .zeigl leki epi` j` zn epi` bcdïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
òèø÷î âc[xtxtn-],eäééðéa àkéàede`ivedy xg`y epiide ¨§©§¥©¦¨¥©§

aeyi m` s` zeigl leki epi`e ,rlq rahnk eixitpq oia yai ,mindn
cr `nhp epi` lld zial j` ,`nhp `ed `aiwr iaxl jkle ,minl

.ynn zeniy
minkge i`ny ziak ililbd iqei iaxy opgei iax xn`y jkne
minkgl micen el` minkgy gken ,i`ny ziak mpi` eilr ewlgpy
lawn epi`y exaq mewn lkne dlik`a xzen drewt oay epizpyna
mibca i`ny zia lr miwleg md df mrhne ,ig `edy zngn d`neh
minkgy xn`p m`y .d`neh milawn `l mzeig zngny mixaeqe
xeq`y zngne ,dhigy oerhy xi`n iaxk exaq ililbd iqei iax ly
ok m` ,d`neh lawn epi`e 'lke`' epi` ,hgyp `ly cer lk dlik`a
d`neh milawny dhigy miperh oi`y mibca i`ny zial md micen
minkg s` `l` ,i`ny ziak ililbd iqei iax wxy gxkd oi`e .miign
opgei iax ixacn gken `l` .mibca i`ny zial micen eilr miwlegd
,epizpyna minkgk exaq ililbd iqei iax lr ewlgy minkg s`y
zexawd ziaa `nhpy `ziixady xn`y dn mr ezhiyl `ed dfae

.x`azdy enke ,ililbd iqei iaxk `id
:mibca d`neha zwtzqn `xnbd,àcñç áø éòa,`aiwr iax zrcl ¨¥©¦§¨

,d`neh lawne znk aygp zeigl leki oi`y drynyíéâãa eãìBð§§¨¦

,äôøè éðîéñoebk ,dze` mitixhn dndaa mdyk el` mipniqy ¦¨¥§¥¨
,miirnd eawip,eäîne miznk md el` mibc m`d.d`neh milaw ©

:wtqd z` `xnbd zx`anéòaézdfa wtzqdl yi -øîàc ïàîì ¦¨¥§©§¨©
dndayäiç äôøè,[zeigl dleki-]åokäôøè øîàc ïàîì éòaéz §¥¨©¨§¦¨¥§©§¨©§¥¨

.äiç dðéà,epiide,äiç äôøè øîàc ïàîì éòaézwx `nyäîäa ¥¨©¨¦¨¥§©§¨©§¥¨©¨§¥¨
àeäiptn ,dtxhpyk zeigl dlekiydúeiç àLéôðcdzeigy - ¦§¦¨©¨

,daexneäééúeiç àLéôð àìc íéâc ìáà,daexn mzeig oi`y -àì £¨¨¦§Ÿ§¦¨©©§Ÿ
.d`neh milawne miznk mde ,mitxhpyk miigeléôà ,àîìéc Bà¦§¨£¦

,äiç dðéà äôøè øîàc ïàîì`nyéléî éðäadðéîa Léc äîäa §©§¨©§¥¨¥¨©¨¨¥¦¥§¥¨§¥§¦¨
äèéçL,dznk zaygp jkle ,dhigyl die`x dpi` dtxhpykeìáà §¦¨£¨

àì (àîéà) ,äèéçL ïðéîa ïéàc íéâcezeniy cr miznk miaygp ¨¦§¥§¦¨§¦¨¥¨Ÿ
:`xnbd dwiqn .ynn.e÷éz¥

y zltnd dnda :lily alg oica dpc `xnbdìôð äìéhädpeny oa ¥¤¦¦¨¥¤
,eiycg elk `ly,øîà ïðçBé éaøäîäa áìçk Baìçexeqi`y ©¦¨¨¨©¤§§¥¤§¥¨

,zxka,øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå,äiç áìçk Baìç,zxk ea oi`y §©¦¦§¤¨¦¨©¤§§¥¤©¨
.dliap oicn e`la xeq`y exyak ealg j`

:mnrh z` `xnbd zx`an,äîäa áìçk Baìç øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©¤§§¥¤§¥¨
y meyníéøb àøéåà,dnda my eilr didiy znxeb xie`l ezcil ± £¦¨¨¦

.xeq` ealge,äiç áìçk Baìç øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaømeyn ©¦¦§¤¨¦¨©¤§§¥¤©¨
d mr cgi xie`dyíéLãçenlypyéîøb`ly ltpe ,dnda ezexwl ¢¨¦¨§¥

.zxka epi` ealge ,dnda iexw epi` eiycg elk
àeä íeìk àì ,åéLãç Bì eìk àìc àëéä ìk ,éøîàc àkéài`ce - ¦¨§¨§¥¨¥¨§Ÿ¨¢¨¨Ÿ§

`l` .ealg xeq`l dnda iexw epi`yBãé èéLBäc àëéä ,éâéìt ék¦§¦¥¥¨§¦¨
ìúå ,äîäa éòîìéç äòLz ïa ìL áìç Ldirnayìëàå,algd ¦§¥§¥¨§¨©¥¤¤¤¦§¨©§¨©
,øîà ïðçBé éaøäîäa áìçk Baìçy meyn ,zxkaeéîøb íéLãç ©¦¨¨¨©¤§§¥¤§¥¨¢¨¦¨§¥

.eiycg elk dryz oae ,dnda ezexwleøîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¨¦¨©
äiç áìçk Baìçy meyn ,zxk ea oi`yéîøb àøéåàå íéLãç ¤§§¥¤©¨¢¨¦©£¦¨¨§¥

.zxka epi` ealge ,dnda epi` xie`l `vi `ly oeike ,dnda ezexwl
,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì ïðçBé éaø déáéúéà`xtqa xn`p`xeac `xwie) ¥¦¥©¦¨¨§©¦¦§¤¨¦

(c"it dacpccenlz ,alg epi` dhegya `vnpd xaerd algy oipn ,
minlya xnel(c-b b `xwie)zeilkd izye ealg z` aixwdl yiy

,zeilk rax` e`vnp ,lilyl mb aezkd zpeek m`e ,odilry algde
.aezkay algd llka epi` ealge ,lilyl dpeekd oi`y gken `l`
lr exdfed `ly ,dxdf`e ypern lilyd alg hrnzdy xn`z `ny
eaixwdl xzeny oiprl eilr alg my oiicr j` ,zxka epi`e ezlik`

my`a s` xnel cenlz .dndad ialg x`yk gafnd lr(c-b f my)

,eazekl jixv oi`e ,odilry algde zeilkd izye ealg aixwdl yiy
y cnll `a `l` ,minlyn xnege lwa z`f cenll ozip ixdyäî©

,íLàa úBøeîàä úBéìk ézLe áìçìéìL ììkî àöeîmyk - ¥¤§¥§¨¨£§¨¨¨¦§¨§¦
zeawpn `a epi` my` ixdy ,lily alg epi` my`a xn`py algdy

,lily ea jiiy `leóàaìk,minlyk ,dawp mda yiy zepaxwd ©¨
àöeîalgd,ìéìL ììkî.daxwdl leqt lilyd algy ¨¦§¨§¦

:eziiyew x`an opgei iax,éãéãì àîìLaelka dnda iexw xaery ¦§¨¨§¦¦
,eiycgéøèöéàc eðééäàø÷ Caezkd jxved jkl ±éèeòîìealg ©§§¦§§¦§¨§©¥

,dnda iexwd dryz oaa s`y cnll ,daxwdne dlik` xeqi`n
.xeq`d algd llka epi` ealg,Cãéãì àlàiexw epi` lily lky ¤¨§¦¨

e ,alg iexw epi` ealgy i`ce ok m` ,dndaéøèöéà éànàCweqt ©©¦§§¦
:yiwl yix uxzn .daxwdl ie`x epi`yénð éãéc àîòè ,déì øîà̈©¥©§¨¦¦©¦

àëäîalg z` dxezd dhriny dnny ,o`kn `ed ily mrhd - ¥¨¨
ylzpd alg mb okle ,llk alg epi`y izcnl ,daxwdn lilyd
alg lilyd algy xne` iziid ,ef dyxc `lnl` ok`e .xzen epnn

.`ed
éøîàc àkéàå,jtidl ef `iyew exn`y yie -ïBòîL éaø déáéúéà §¦¨§¨§¥¥¦¥©¦¦§

,ïðçBé éaøì Lé÷ì ïaalg epi` lilyd algy oipn ,`xtqa xn`p ¤¨¦§©¦¨¨
,daxwd oiprlììkî àöeî íLàa úBøeîàä úBéìk ézLe áìç äî©¥¤§¥§¨¨£§¨¨¨¦§©

,ìéìL,mixkfn wx `ad my`a lily oi` ixdyóàaìkzepaxwd §¦©¨
àöeîalgd,ìéìL ììkîx`an yiwl yix .daxwdl leqt ealgy ¨¦§©§¦

:eziiyewéãéãì àîìLa,dlik`a xzen lilyd algyéëä íeMî ¦§¨¨§¦¦¦¨¦
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המשך בעמוד סח

oifge` mipy` cenr dr sc ± oey`x wxtzereay

àúùéáé äèéçùái`dle .dxyked `l en` s`y ,mc dpnn `vi `ly ,opiwqr Ð

.oerny iaxk `lce ,dxykn `l mc `la dhigy `pzàðú ïàîs` dil inhnc Ð

.ig `edy it lrïéìëåà úàîåè àîèî.d`neha rbp m` ,ig elit`e ,drewt oa Ð

øùëä êéøöåopaxke .miign `nhn ililbd iqei iaxl `nl` .edpip iteb ixzc Ð

`xyak edcicl `nipe ,dnwe` `l oizipznc

opax elit` :opgei iax xaqwc .`inc `lewica

`xiaq ,d`neha ililbd iqei iaxc` ibiltc

ikd elit`e ,dhigya oizipznc opaxk edl

`zbelta e`le ,ig `edy iptn `nhn `l

.ibltinw oizipznc opaxe xi`n iaxcàãæàå
äéîòèì ïðçåé éáøiax :opgei iax xn`wcn Ð

mibc oi`nhnd i`ny ziae ililbd iqei

opax :dpin rny ,cg` xac exn` miign

`xiaqc meyn e`l Ð drewt oaa ixdhnc

ediinrh i`c .xi`n iaxk dhigy oerhc edl

mibca inp edpi` ,`ed dhigy oerhc meyn

ziak enhnc ecen dhigy oiperh e`lc

ziace ililbd iqei iaxc rnyn ikide ,i`ny

`cg i`nyåãåöéùî ?oiperh oi`c oeikc Ð

.miznk od ixd Ð dhigyòèø÷îÐ

,eixitpq oiae rlqk ea yaiy oebke ,xtxtn

.(a,fw) zay zkqna opixn`ck ,ig `l ezc

äôøè éðîéñ íéâãá åãìåðeawip oebk Ð

.`aiwr iaxl ,oiirnåäî.e`nhiy Ðìáà
ïðéîá ïéàã íéâãzetxh ied `l ,zetxh Ð

.dzink ediiablìôð äìéèädnda Ð

.zltndäîäá áìçë åáìç.zxka Ðáìçë
äéçoi`y ,dlap xeqi` `l` ea oi`e Ð

.exyak ealg la` ,ezxdhn ezhigyàøéåà
íéøâ.xqzin clepc oeike ,dnda diieyl Ð

(a,cr oileg) lirl xn`c dcedi iaxl elit`e

.xie`l `vi `lc `ed mzd Ð xzen ealg

éîøâ éîð íéùãç äéç áìçë åáìçÐ

.opira `xie`e miycgc'åë åãé èéùåäã
éîøâ íéùãçealg Ð eiycg el elkc oeike Ð

iax dil ixy Ð en`l dhgy ik ,edine .xeq`

.[ci mixac] "elk`z dndaa lk"n dcediäî
'åë úåéìëä éúùå áìçmipdk zxeza Ð

lr xy` algd lk z`" :minlya diepy

`l leki .lilyd z` `le Ð [b `xwie] "axwd

cenra `di la` ,dxdf`e ypera `di

axwde?zeilkd izye alg xne` `edyk

minly dnc ,xnel cenlz oi`y ,my`a

oiperh od ixd Ð dil` oerh opin lk oi`y

oerh epin lky my` ,zeilkd izye alg

zeilkd izye alg oerhiy oic epi` Ð dil`?
xnel cenlz dne?alg dn :jl xnel `l`

llkn `ven my`a xen`d zeilkd izye

,lily alg llkn `ven df alg Ð lily

`vnpd aixwi lily alg xnel leki jpi`y

.dawp my` oi` ixdy ,my`aìë óàÐ

xen`d alg ,dawp oi`ad zepaxwa elit`

.lily llkn `ven odaéãéãì àîìùáÐ

`dl `nwe`l `ki` ,inxb miycg `pin`c

jixhv` Ð `ed dndac oeikc ,ig dryz oaa

.ihernlêãéãì àìà,ixwin alg e`l `d Ð

dihernl il dnle ,axwde cenra epi`c `hiyteéãéã àîòè ?.`ed alg e`l `pin`c Ðàëäîi`e ,daxwdn dihrnc ,alg llkn `pngx diwt` `kdc ,dil opitli Ð

.`ed algc `pin` ied Ð dihrnc e`läéèòéî éëä íåùîdaxwdn dihrin i`n` ,dlik` oiprl `ed alg zxn`c jcicl `l` .`ed alg e`lc opireny`l Ðäåäã éãéî ?
ïîæ øñåçîà.dray lk daxwda `pngx dilqte ,`ed dnda `nlr ilekce ,eiycg elke xie`l `vic Ðøñåàä éøáãì.ephgyiy cr dxyka ig dryz oa Ðøéúîz` Ð

.ezxdhn ezhigyc ,dlik`a dføéúîä éøáãì.dxyk lya dhigy `la Ðøñåà`ed ixdy ,ixzyin `l dtxhd zhigyae ,dia `ipdn `l dicic dhigyc .dtxh lya Ð

.dixai`n cg`kïéðîéñ äòáøàlily oebk ,envr zhigyl `ed jixv m` la` ,en` zhigya elke` Ð dvx m`y ,"elk`z dndaa lk"n `pngx dia iaxc `ed `xzid Ð

edleka `iig iax ipza oiae `cqg axca oiae in` iaxca oia .en` ly dpwe hyea e` ,ely dpwe hyea e` ,oipniq drax`n miipya xzip `edy .xzene ehgey Ð dtxh ly
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תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

ïeòècledäèéçLen` zhigya exizdl ep`a m`y ,envrl ¨§¦¨
.dxizn dpi` dixa` z` ixde ,dixa`n cg`k `edy `vnp ,dtixhd

,äáwäå íééçìe òBøfa áéiçå,envr xizdl dhigya aiigy lky §©¨©§©§¨©¦§©¥¨
.dpedk zepzna aiigúî íàå,dhigy `la,àOîa ànèlî øBäè §¦¥¨¦§©¥§©¨

z` zxdhny enk ,dliap z`nehn ezxdhn dtixhd en` zhigyy
.dnvr

en` zhigya dryz oa mixiznd minkgly ,in` iaxk xaq `ax
okle .envr zhigya xzip epi` dtixh en`yke ,hegyk xaerd aygp

:dywnàáø déì øîày zxn`y dn ,`cqg axl,äèéçL ïeòè ¨©¥¨¨¨§¦¨
,ïàîki`ce,øéàî éaøkxizdl dhigy jixv dryz oay xaqy §©§©¦¥¦

mle` .dliren `l envr zhigye hegyk `ed minkgl ixdy ,envr
,jixac seqïðaøk ,ïàîk ,àOîa ànèlî øBäè úî íàådlireny §¦¥¨¦§©¥§©¨§©§©¨¨

e`vnp ,dliapn ezxdhn dzhigy dtixha okle ,clel en` zhigy
:`axl `cqg ax aiyd .mixzeq jixacéîòèéìåC,mixzeq ixacy §¦©§¥

àéiç éaø éðúc àä,ipeylke ixackda àöîe äôøhä úà èçBMä ¨§¨¥©¦¦¨©¥¤©§¥¨¨¨¨
úî íàå ,äáwäå íééçläå òBøfa áéiçå äèéçL ïeòè ,éç äòLz ïa¤¦§¨©¨§¦¨§©¨©§©§©§¨©¦§©¥¨§¦¥

,àOîa ànèlî øBäèxn`y dny ,dywz eilr s`,äèéçL ïeòè ¨¦§©¥§©¨¨§¦¨
,øéàî éaøk ,ïàîkxn`y dne,àOîa ànèlî øBäè úî íàå §©§©¦¥¦§¦¥¨¦§©¥§©¨

,ïðaøk.ixac evxezi ,`iig iax uxeziy cvike §©¨¨
:`cqg axl `ax aiyd,àéL÷ àì àäzpeeky xyt`yàéiç éaø ¨Ÿ©§¨©¦¦¨

,'zn m`e' exne`a,øîà÷ 'úî Bàöî øák íà'iaxk eixacy ,epiide ¦§¨§¨¥¨¨©
dceny `l` ,dhigy oerh ig dryz oay dligz xn` jkle ,xi`n

a xi`n iax`iig iax siqed jkle ,en` zhigy ezxizny zn e`vn
dzhigy dlik`a xzed `ly s` ,dtixh en`e zn e`vnay

.dliapn ezxdhnCãéãì àlà,'zn e`vn xak' xnel zpeeik `ly ¤¨§¦¨
ig `vnpy eheytk jzpeek `l` ,jixac z` jk zvxiz `l ixdy

ok m` ,zn onf xg`e ede`ivede,àéL÷xi`n iaxk jixac zligzy ©§¨
.minkgk mteqe

:`cqg ax uxzndéì øîà,`axl `cqg axéãéãì[ixac lr-]énð ¨©¥§¦¦©¦
,àéL÷ àìy.àðîçø déa øLëà íéðîéñ äòaøàixac lk ,xnelk Ÿ©§¨©§¨¨¦¨¦©§©¥©£¨¨

en` zhigy jkle ,en` zhigya xzip ig dryz oay minkgk
`l` ok zngn hegyk epi`y minkg micen j` ,ezxdhn dtixhd
zrax` jezn mipya xzip `edy ,envr zhigya mb exizdl xyt`
`vnpa s` jkle .envr ipniq ipya e` en` ipniq ipya e` ,mipniqd
mda exizdl xyt`e ,miniiw eipniq ,dhgypyk dtixh irna

.dlik`a
:`xnbd zxtqn÷éìñ ékdlr xy`k -àøéæ éaø,l`xyi ux`l ¦¨¦©¦¥¨

déçkLà[e`vn-]éqà [éaø] (éáøì),`xif iaxldéì øîà÷å áéúéc ©§§¥©¦©¦§¨¦§¨¨©¥
,àzòîL àäì.`axe `cqg ax dfa epc cvikdéì øîàiq` iax §¨§©§¨¨©¥

if iaxl,`xøLéémipniq drax`y `cqg ax mya zxn` dti - ¦©
,xaera dxezd dxiykd.ïðçBé éaø øîà ïëådn :`xif iax l`y §¥¨©©¦¨¨

,yiwl yix mya `le opgei iax mya zxn`yììkîjzpeek m`d ± ¦§¨
zrnyy.Lé÷ì ïa ïBòîL éaø déìò âéìôc:iq` iax aiydàäLî §¨¦£¥©¦¦§¤¨¦¦§¨

déì ÷éúLå déì éäL äåäiaxl wzeye yiwl yix did ddzyn - £¨¨¥¥§¨¦¥
didyky ,yiwl yix ly ebdpn ,xnelk .ezrc dn rcei ipi`e ,opgei
opgei iax `ny oiznn `l` ,cin aiyn did `l ,opgei iax lr wleg
lr wlg yiwl yix m` rny `le ,iq` iax `vi jk jezae .ea xefgi

.opgei iaxdéì ÷éúLå éúL äåä àzLî ,éøîàc àkéàåyixy ± §¦¨§¨§¥¦§¨£¨¨¥§¨¦¥
,ef dreny opgei iax xn`yk yxcnd ziaa min dzey did yiwl
yiwl yix m` rny `le ,iq` iax `vi jk jezne ,xac xn` `l okle

.opgei iax lr wlg
:dpyna epipy'åëå eléôà ,øîBà éøeæL ïBòîL éaømipy yng oa ©¦¦§§¦¥£¦

iax ixac :`xnbd dywn .ezxdhn en` zhigy ,dcya yxege
,ixefy oernyeðééäk md ixd ±,àn÷ àpzxzen dryz oa mdipyly ©§©¨©¨

zvxzn .ewlgp dnae ,envrl dhigy jixv oi`e ,en` zhigya
:`xnbdñéøôä ,àðäk áø øîà[jlde eizeqxt lr cnr-]éab ìò ¨©©©£¨¦§¦©©¥

.eäééðéa àkéà ,ò÷ø÷dhigy jixv qixtd m` ,`nw `pzly ©§©¦¨¥©§
reci `ly meyn dhigy `la elke`l `ly minkg exfby ,opaxcn

j` .dhigy `la zxg` dnda lek`l e`eaie ,drewt oa `edy lkl
oa elit`e ,dhigy jixv epi` mlerl drewt oa ixefy oerny iaxl

qixtdy dcya yxege mipy yng.rwxwd lr
oldle .hegyk oad s` ,mihegyk mdy ,drewt ipa en`e eia`y cle

(:gr)cle m`d ,xnelk .a`d rxfl miyyeg m`d mi`pzd ewlgp
e` ,cled lr milg a`d ipic s`e eia` ixg` mb qgiizn dndad
i`ce ,drewt ipa en`e eia` m` ,ok m`e .en` xg` wx qgiizn `edy
,dxenb dnda en`e drewt oa eia` m` j` .drewt oa cled s`y
`edy ,dxenb dnda cled i`ce ,a`d rxfl oiyyeg oi`y drcl
o`k `xnbd ,a`d rxfl miyyegy drcl j` .en` xg` wx qgiizn

:epic dn dpcéøáãì ,àiLøLî áø øîàdippgøîBàä(:gr)ïéLLBç ¨©©§©§¦¨§¦§¥¨¥§¦
,áàä òøæìlr a`d ipic milge ,eia`l s` qgiizn dnda cley §¤©¨¨

ok m` ,cledäòe÷t ïaxkfàúééìòî äîäa ìò àaädperhd ¤§¨©¨©§¥¨§©§§¨
,dhigyäðwz Bì ïéà ãìeäel oi`y ink `edy ,dlik`a xeq`e ©¨¨¥©¨¨

hegyk drewt oad eia` cvny oniqdy ,en` cvn cg` oniq `l`
ipy zhigya `l` zxzip dpi` dndae ,ea zbdep dhigy oi`e cnere

.mipniq
:qixtdy drewt oaa oic d`ian `xnbdìkä ,éiaà øîàiax ± ¨©©©¥©Ÿ

minkge ixefy oernya íéãBîxaerèeì÷opi` eizeqxty - ¦§¨
`edy ,dxiyk dnda x`yk zewlegnøzenL ,äòe÷t ïa`la ¤§¨¤¨

.qixtdyk s` dhigy,àîòè éàîy itlàäéîúc àúlî ìk ©©§¨¨¦§¨¦§¦¨
éLðéà dì éøéëc økãéîmixkef miyp`d dpeyne denz xac lk - ¦§©§¦¥¨¦§¥

jkly ercie drewt oa `edy mb exkfie ,denz xac `ed helwe ,eze`
.dnda x`ya edetilgi `le ,dhigy `la lk`p

ìkä ,éiaà øîà ,éøîàc àkéà[minkge ixefy oerny iax-]íéãBî ¦¨§¨§¥¨©©©¥©Ÿ¦
a`edy xaerïa ,èeì÷dndal,äèeì÷mb did df xaereïa §¨¤§¨¤

,äòe÷t,dzhigy xg`l dhelwd en`n ede`ivedyøzenL`la §¨¤¨
.qixtdyk s` dhigyéäéîz éøz ,àîòè éàî[zedinz izy-] ©©§¨§¥§¦¥
,éLðéà éøéëc økãéîen`e ,helw `edy ,zedinz izy yi df xaerae ¦§©§¦¥¦§¥

`le ,dhigy `la lk`p drewt oa `edy meyny ercie ,dhelw
.zenda x`ya edetilgi

:dkldd idne ,ixefy oerny iax zrca dpc `xnbdøîà éøéòæ øîà̈©§¦¦¨©
ïBòîL éaø äéä ïëå .éøeæL (ïa) ïBòîL éaøk äëìä ,àðéðç éaø©¦£¦¨£¨¨§©¦¦§¤§¦§¥¨¨©¦¦§

Bða ïáe Bðáa øézî éøeæLdhigy `la drewt oa lyìk óBñ ãò §¦©¦¦§¤§©¨
,úBøBcäe .zxg`a metilgi `ny dhigy mda xfb `leïðçBé éaø ©©¦¨¨
,øîàwx ixefy oerny iaxl s`àeä[drewt oad-]øzeî`la ¨©¨

,dhigyøeñà Bðáejxck clepy oeiky ,ephgyiy cr opaxcn §¨
.zenda x`ya edetilgi ,dnda x`yk d`xpe miclepd

:`xnbd zxtqnàaec ìôðc ,äòe÷t ïa déì äåä ,eáç øa àcà©¨©¨£¨¥¤§¨§¨©¨
déìò.cer zeigl leki did `le ,etxhe a`f eilr utwy -àúà`c` £¥¨¨

eag xaéMà áøc dén÷ì.epic dn el`eyldéì øîà,iy` axìéæ §©¥§©©¦¨©¥¦
[jl-],déèçL.opaxcn dhigy oerh qixtdy xg`ly minkgkøîà ©§¥¨©
déìe ,iy` axl eag xa `c`äëìä àðéðç éaø øîà éøéòæ øîàä ¥¨¨©§¦¥¨©©¦£¦¨£¨¨

Bða ïáe Bðáa øézî éøeæL ïBòîL éaø äéä ïëå ,éøeæL ïBòîL éaøk§©¦¦§§¦§¥¨¨©¦¦§§¦©¦¦§¤§
ïðçBé éaø eléôàå .úBøBcä ìk óBñ ãò,wlgyøîà÷ àìoerhy ©¨©©£¦©¦¨¨Ÿ¨¨©

dhigyàlàaeäéà ìáà ,Bða,envr drewt oad ±àìdhigy jixv ¤¨§£¨¦Ÿ
jixv oi`y opgei iaxe `pipg iax enikqdy `vnpe ,opgei iaxl s`

.minkgk zwqt recne ,dhigydéì øîà,iy` axïðçBé éaøxn`y ¨©¥©¦¨¨
,'xeq` epae xzen `ed',øîà÷ éøeæL ïBòîL éaø éøáãìla` §¦§¥©¦¦§§¦¨¨©

.minkgk izwqt jkle ,minkgk `l` ezenk xaq `l dkldlxfg
:iy` ax z` l`ye eag xa `c`àleò øîà àðéðç øa ïéáø øîàäå§¨¨©¨¦©£¦¨¨©¨

ìk àlà ãBò àìå ,éøeæL ïBòîL éaøk äëìä ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨£¨¨§©¦¦§§¦§Ÿ¤¨¨
eðúðLîa éøeæL ïBòîL éaø äðML íB÷î,ecbpky lr wlgeäëìä ¨¤¨¨©¦¦§§¦§¦§¨¥£¨¨

,BúBîk.minkgk zwqt dnledéì øîà,iy` axàðàxaeq ipi` §¨©¥£¨
`l` ,dfa `pipg iaxkäëìä ,ïúðBé éaø øîàc ,éì àøéáñ àä ék¦¨§¦¨¦§¨©©¦¨¨£¨¨
éøeæL ïBòîL éaøkwx,éàîc ìL øNòî úîeøúáe ,ïkeñîala` §©¦¦§§¦¦§¨¦§©©£¥¤§©

minkgk dkld drewt oaay `vnpe ,ezenk dkld oi` mipic x`ya
.opaxcn dhigy oerh qixtday
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dr sc oileg(iyiy meil)

ïeòècledäèéçLen` zhigya exizdl ep`a m`y ,envrl ¨§¦¨
.dxizn dpi` dixa` z` ixde ,dixa`n cg`k `edy `vnp ,dtixhd

,äáwäå íééçìe òBøfa áéiçå,envr xizdl dhigya aiigy lky §©¨©§©§¨©¦§©¥¨
.dpedk zepzna aiigúî íàå,dhigy `la,àOîa ànèlî øBäè §¦¥¨¦§©¥§©¨

z` zxdhny enk ,dliap z`nehn ezxdhn dtixhd en` zhigyy
.dnvr

en` zhigya dryz oa mixiznd minkgly ,in` iaxk xaq `ax
okle .envr zhigya xzip epi` dtixh en`yke ,hegyk xaerd aygp

:dywnàáø déì øîày zxn`y dn ,`cqg axl,äèéçL ïeòè ¨©¥¨¨¨§¦¨
,ïàîki`ce,øéàî éaøkxizdl dhigy jixv dryz oay xaqy §©§©¦¥¦

mle` .dliren `l envr zhigye hegyk `ed minkgl ixdy ,envr
,jixac seqïðaøk ,ïàîk ,àOîa ànèlî øBäè úî íàådlireny §¦¥¨¦§©¥§©¨§©§©¨¨

e`vnp ,dliapn ezxdhn dzhigy dtixha okle ,clel en` zhigy
:`axl `cqg ax aiyd .mixzeq jixacéîòèéìåC,mixzeq ixacy §¦©§¥

àéiç éaø éðúc àä,ipeylke ixackda àöîe äôøhä úà èçBMä ¨§¨¥©¦¦¨©¥¤©§¥¨¨¨¨
úî íàå ,äáwäå íééçläå òBøfa áéiçå äèéçL ïeòè ,éç äòLz ïa¤¦§¨©¨§¦¨§©¨©§©§©§¨©¦§©¥¨§¦¥

,àOîa ànèlî øBäèxn`y dny ,dywz eilr s`,äèéçL ïeòè ¨¦§©¥§©¨¨§¦¨
,øéàî éaøk ,ïàîkxn`y dne,àOîa ànèlî øBäè úî íàå §©§©¦¥¦§¦¥¨¦§©¥§©¨

,ïðaøk.ixac evxezi ,`iig iax uxeziy cvike §©¨¨
:`cqg axl `ax aiyd,àéL÷ àì àäzpeeky xyt`yàéiç éaø ¨Ÿ©§¨©¦¦¨

,'zn m`e' exne`a,øîà÷ 'úî Bàöî øák íà'iaxk eixacy ,epiide ¦§¨§¨¥¨¨©
dceny `l` ,dhigy oerh ig dryz oay dligz xn` jkle ,xi`n

a xi`n iax`iig iax siqed jkle ,en` zhigy ezxizny zn e`vn
dzhigy dlik`a xzed `ly s` ,dtixh en`e zn e`vnay

.dliapn ezxdhnCãéãì àlà,'zn e`vn xak' xnel zpeeik `ly ¤¨§¦¨
ig `vnpy eheytk jzpeek `l` ,jixac z` jk zvxiz `l ixdy

ok m` ,zn onf xg`e ede`ivede,àéL÷xi`n iaxk jixac zligzy ©§¨
.minkgk mteqe

:`cqg ax uxzndéì øîà,`axl `cqg axéãéãì[ixac lr-]énð ¨©¥§¦¦©¦
,àéL÷ àìy.àðîçø déa øLëà íéðîéñ äòaøàixac lk ,xnelk Ÿ©§¨©§¨¨¦¨¦©§©¥©£¨¨

en` zhigy jkle ,en` zhigya xzip ig dryz oay minkgk
`l` ok zngn hegyk epi`y minkg micen j` ,ezxdhn dtixhd
zrax` jezn mipya xzip `edy ,envr zhigya mb exizdl xyt`
`vnpa s` jkle .envr ipniq ipya e` en` ipniq ipya e` ,mipniqd
mda exizdl xyt`e ,miniiw eipniq ,dhgypyk dtixh irna

.dlik`a
:`xnbd zxtqn÷éìñ ékdlr xy`k -àøéæ éaø,l`xyi ux`l ¦¨¦©¦¥¨

déçkLà[e`vn-]éqà [éaø] (éáøì),`xif iaxldéì øîà÷å áéúéc ©§§¥©¦©¦§¨¦§¨¨©¥
,àzòîL àäì.`axe `cqg ax dfa epc cvikdéì øîàiq` iax §¨§©§¨¨©¥

if iaxl,`xøLéémipniq drax`y `cqg ax mya zxn` dti - ¦©
,xaera dxezd dxiykd.ïðçBé éaø øîà ïëådn :`xif iax l`y §¥¨©©¦¨¨

,yiwl yix mya `le opgei iax mya zxn`yììkîjzpeek m`d ± ¦§¨
zrnyy.Lé÷ì ïa ïBòîL éaø déìò âéìôc:iq` iax aiydàäLî §¨¦£¥©¦¦§¤¨¦¦§¨

déì ÷éúLå déì éäL äåäiaxl wzeye yiwl yix did ddzyn - £¨¨¥¥§¨¦¥
didyky ,yiwl yix ly ebdpn ,xnelk .ezrc dn rcei ipi`e ,opgei
opgei iax `ny oiznn `l` ,cin aiyn did `l ,opgei iax lr wleg
lr wlg yiwl yix m` rny `le ,iq` iax `vi jk jezae .ea xefgi

.opgei iaxdéì ÷éúLå éúL äåä àzLî ,éøîàc àkéàåyixy ± §¦¨§¨§¥¦§¨£¨¨¥§¨¦¥
,ef dreny opgei iax xn`yk yxcnd ziaa min dzey did yiwl
yiwl yix m` rny `le ,iq` iax `vi jk jezne ,xac xn` `l okle

.opgei iax lr wlg
:dpyna epipy'åëå eléôà ,øîBà éøeæL ïBòîL éaømipy yng oa ©¦¦§§¦¥£¦

iax ixac :`xnbd dywn .ezxdhn en` zhigy ,dcya yxege
,ixefy oernyeðééäk md ixd ±,àn÷ àpzxzen dryz oa mdipyly ©§©¨©¨

zvxzn .ewlgp dnae ,envrl dhigy jixv oi`e ,en` zhigya
:`xnbdñéøôä ,àðäk áø øîà[jlde eizeqxt lr cnr-]éab ìò ¨©©©£¨¦§¦©©¥

.eäééðéa àkéà ,ò÷ø÷dhigy jixv qixtd m` ,`nw `pzly ©§©¦¨¥©§
reci `ly meyn dhigy `la elke`l `ly minkg exfby ,opaxcn

j` .dhigy `la zxg` dnda lek`l e`eaie ,drewt oa `edy lkl
oa elit`e ,dhigy jixv epi` mlerl drewt oa ixefy oerny iaxl

qixtdy dcya yxege mipy yng.rwxwd lr
oldle .hegyk oad s` ,mihegyk mdy ,drewt ipa en`e eia`y cle

(:gr)cle m`d ,xnelk .a`d rxfl miyyeg m`d mi`pzd ewlgp
e` ,cled lr milg a`d ipic s`e eia` ixg` mb qgiizn dndad
i`ce ,drewt ipa en`e eia` m` ,ok m`e .en` xg` wx qgiizn `edy
,dxenb dnda en`e drewt oa eia` m` j` .drewt oa cled s`y
`edy ,dxenb dnda cled i`ce ,a`d rxfl oiyyeg oi`y drcl
o`k `xnbd ,a`d rxfl miyyegy drcl j` .en` xg` wx qgiizn

:epic dn dpcéøáãì ,àiLøLî áø øîàdippgøîBàä(:gr)ïéLLBç ¨©©§©§¦¨§¦§¥¨¥§¦
,áàä òøæìlr a`d ipic milge ,eia`l s` qgiizn dnda cley §¤©¨¨

ok m` ,cledäòe÷t ïaxkfàúééìòî äîäa ìò àaädperhd ¤§¨©¨©§¥¨§©§§¨
,dhigyäðwz Bì ïéà ãìeäel oi`y ink `edy ,dlik`a xeq`e ©¨¨¥©¨¨

hegyk drewt oad eia` cvny oniqdy ,en` cvn cg` oniq `l`
ipy zhigya `l` zxzip dpi` dndae ,ea zbdep dhigy oi`e cnere

.mipniq
:qixtdy drewt oaa oic d`ian `xnbdìkä ,éiaà øîàiax ± ¨©©©¥©Ÿ

minkge ixefy oernya íéãBîxaerèeì÷opi` eizeqxty - ¦§¨
`edy ,dxiyk dnda x`yk zewlegnøzenL ,äòe÷t ïa`la ¤§¨¤¨

.qixtdyk s` dhigy,àîòè éàîy itlàäéîúc àúlî ìk ©©§¨¨¦§¨¦§¦¨
éLðéà dì éøéëc økãéîmixkef miyp`d dpeyne denz xac lk - ¦§©§¦¥¨¦§¥

jkly ercie drewt oa `edy mb exkfie ,denz xac `ed helwe ,eze`
.dnda x`ya edetilgi `le ,dhigy `la lk`p

ìkä ,éiaà øîà ,éøîàc àkéà[minkge ixefy oerny iax-]íéãBî ¦¨§¨§¥¨©©©¥©Ÿ¦
a`edy xaerïa ,èeì÷dndal,äèeì÷mb did df xaereïa §¨¤§¨¤

,äòe÷t,dzhigy xg`l dhelwd en`n ede`ivedyøzenL`la §¨¤¨
.qixtdyk s` dhigyéäéîz éøz ,àîòè éàî[zedinz izy-] ©©§¨§¥§¦¥
,éLðéà éøéëc økãéîen`e ,helw `edy ,zedinz izy yi df xaerae ¦§©§¦¥¦§¥

`le ,dhigy `la lk`p drewt oa `edy meyny ercie ,dhelw
.zenda x`ya edetilgi

:dkldd idne ,ixefy oerny iax zrca dpc `xnbdøîà éøéòæ øîà̈©§¦¦¨©
ïBòîL éaø äéä ïëå .éøeæL (ïa) ïBòîL éaøk äëìä ,àðéðç éaø©¦£¦¨£¨¨§©¦¦§¤§¦§¥¨¨©¦¦§

Bða ïáe Bðáa øézî éøeæLdhigy `la drewt oa lyìk óBñ ãò §¦©¦¦§¤§©¨
,úBøBcäe .zxg`a metilgi `ny dhigy mda xfb `leïðçBé éaø ©©¦¨¨
,øîàwx ixefy oerny iaxl s`àeä[drewt oad-]øzeî`la ¨©¨

,dhigyøeñà Bðáejxck clepy oeiky ,ephgyiy cr opaxcn §¨
.zenda x`ya edetilgi ,dnda x`yk d`xpe miclepd

:`xnbd zxtqnàaec ìôðc ,äòe÷t ïa déì äåä ,eáç øa àcà©¨©¨£¨¥¤§¨§¨©¨
déìò.cer zeigl leki did `le ,etxhe a`f eilr utwy -àúà`c` £¥¨¨

eag xaéMà áøc dén÷ì.epic dn el`eyldéì øîà,iy` axìéæ §©¥§©©¦¨©¥¦
[jl-],déèçL.opaxcn dhigy oerh qixtdy xg`ly minkgkøîà ©§¥¨©
déìe ,iy` axl eag xa `c`äëìä àðéðç éaø øîà éøéòæ øîàä ¥¨¨©§¦¥¨©©¦£¦¨£¨¨

Bða ïáe Bðáa øézî éøeæL ïBòîL éaø äéä ïëå ,éøeæL ïBòîL éaøk§©¦¦§§¦§¥¨¨©¦¦§§¦©¦¦§¤§
ïðçBé éaø eléôàå .úBøBcä ìk óBñ ãò,wlgyøîà÷ àìoerhy ©¨©©£¦©¦¨¨Ÿ¨¨©

dhigyàlàaeäéà ìáà ,Bða,envr drewt oad ±àìdhigy jixv ¤¨§£¨¦Ÿ
jixv oi`y opgei iaxe `pipg iax enikqdy `vnpe ,opgei iaxl s`

.minkgk zwqt recne ,dhigydéì øîà,iy` axïðçBé éaøxn`y ¨©¥©¦¨¨
,'xeq` epae xzen `ed',øîà÷ éøeæL ïBòîL éaø éøáãìla` §¦§¥©¦¦§§¦¨¨©

.minkgk izwqt jkle ,minkgk `l` ezenk xaq `l dkldlxfg
:iy` ax z` l`ye eag xa `c`àleò øîà àðéðç øa ïéáø øîàäå§¨¨©¨¦©£¦¨¨©¨

ìk àlà ãBò àìå ,éøeæL ïBòîL éaøk äëìä ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨£¨¨§©¦¦§§¦§Ÿ¤¨¨
eðúðLîa éøeæL ïBòîL éaø äðML íB÷î,ecbpky lr wlgeäëìä ¨¤¨¨©¦¦§§¦§¦§¨¥£¨¨

,BúBîk.minkgk zwqt dnledéì øîà,iy` axàðàxaeq ipi` §¨©¥£¨
`l` ,dfa `pipg iaxkäëìä ,ïúðBé éaø øîàc ,éì àøéáñ àä ék¦¨§¦¨¦§¨©©¦¨¨£¨¨
éøeæL ïBòîL éaøkwx,éàîc ìL øNòî úîeøúáe ,ïkeñîala` §©¦¦§§¦¦§¨¦§©©£¥¤§©

minkgk dkld drewt oaay `vnpe ,ezenk dkld oi` mipic x`ya
.opaxcn dhigy oerh qixtday
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המשך בעמוד קמק



xcde"קמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr er sc oileg(ycew zay meil)

äðùî

zxaegnd ,jxid `id dpeilrd .dndad lbxa mpyi zenvr yly
zirvn`d mvrd .weyd mvrl dzizgzae dil`d mvrl dy`xa
`id dpezgzd mvrde .micibd znev `vnp dzizgzae ,weyd `id
mr zxknpd daekx`' diexw `ide ,zeqxtd ea mixaegny ,lbxd
`idy dphw mvr yi zirvn`l dpezgzd mvrd oiae .'y`xd

:lbxay zetixhd oipra dpc dpynd .mewxrdeëzçpL äîäa§¥¨¤¤§§
äéìâø,zeixeg`däáekøàä ïîzenvrd oia xagnd wxtd `edy ©§¤¨¦¨©§¨
ähîìe,epnn,äøLkm` la` .dndad zetixhl mxeb df oi`y §©¨§¥¨

dilbx ekzgpäìeñt ,äìòîìe äáekøàä ïî.dtixhe ¦¨©§¨§©§¨§¨
ïëåkìhpLjzgp e`,ïéãébä úîBödf miweac micibdy mewn `edy §¥¤¦©¤©¦¦

s` ,wxtd iptl zirvn`d mvrd zizgza `vnpe ,cg`k mi`xpe dfa
.dtixh dndad ,mvrd dkzgp `ly

m`eíöòä øaLð,jzgp `leøùaä áBø íàxayd mewn aiaqy ¦§©¨¤¤¦©¨¨
,íéi÷,mvrd swide iaer aex z` dqkneBúèéçLdndad ly ©¨§¦¨

Bzøäèîdndadn xa`k `l` ,lclecnd xa`k aygp oi`e ,xa`l §©©§
.dlik`a xzen s`e,åàì íàåswid aex z` xyad dqkn oi`y §¦¨

,mvrdBzøäèî BúèéçL ïéà,zxzen dndadyk s`e ,xa`l ¥§¦¨§©©§
dhigyde lclecnd xa`k aygpy ,dlik`a xeq` dhnle xaydn

ezxizn dpi`.

àøîâ

daekx` efi`a zx`an `xnbd .zenvrd oiay wxtd `id daekx`d
:dpynd dxaicàéiç éaø øîà áø øîà äãeäé áø øîà,'ähîì' ¨©©§¨¨©©¨©©¦¦¨§©¨

,dxiyk dhnle daekx`d on dilbx ekzgpyky ,dpynd dxn`y
dpeekdäaekøàä ïî ähîìef daekx`l jenqa cin ekzgpy ,cin §©¨¦¨©§¨

e .dxiyk ,dhnlnäìòîì`ed ,dtixh dpynd dxn`yïî äìòîì §©§¨§©§¨¦
,äaekøàäxnelke .dlrnln jenqa cin,eøîà äaekøà Bæéàa ¨©§¨§¥©§¨¨§

,Làøä íò úøkîpä äaekøàadpezgzd mvrd oiay wxtd `idy §©§¨©¦§¤¤¦¨Ÿ
epiid ,dl jenqa daekx`dn dhnl lbxd dkzgp m`y ,zirvn`l
jenqa daekx`dn dlrnl dkzgp m`e ,dxiyk ,dpezgzd mvra
,dtixh ,micibd znev mewna zirvn`d mvrd zligza epiid ,dl
.dtixh `idy ,zirvn`d mvrd ly ddaeba dkzgp m`y oky lke

j`øîà àleòmya,àéòLBà éaødaekx` dze`a zwqer epizpyn ¨¨©©¦©§¨
yBcâðk,ea zwqer dpyndy mewn eze` cbpky -økéð ìîâa- §¤§§¨¨¦¨

zirvn`d mvrd oia zxagnd daekx`d epiide ,lnba hlea df mewn
mvra xnelk ,ef daekx`n dhnl lbxd dkzgp m`e .dpeilrde
mvra xnelk ,dpnn dlrnl dkzgp m`e ,dxiyk ,zirvn`d

.dtixh ,dpeilrd
:dpyndn ezhiy z` giken `ler,äãeäé áøì àleò déì øîà̈©¥¨§©§¨

àðéîàc éãéãì àîìLa`id daekx`dy izxn`y izhiyl - ¦§¨¨§¦¦©£¦¨
y,økéð ìîâa Bcâðk,dxiyk zirvn`d mvra lbxd dkzgp ok m`e §¤§§¨¨¦¨

éðz÷c eðééä`tiqa,ïéãébä úîBö ìhépL ïëåmvra s`y jcnll ©§§¨¨¥§¥¤¦©¤©¦¦
ezizgza jzgp m` j` ,dxiyk edaeba jzgp m` wx zirvn`d

.dtixh ,micibd znev mewnaCãéãì àlàef `id daekx`dy ¤¨§¦¨
,dtixh zirvn`d mvra lbxd dkzgp m`e ,y`xd mr zxknpdéàî©

,ïéãébä úîBö ìhépL ïëåmicibd znev s` lbxd dkzgpy oeik ixd §¥¤¦©¤©¦¦
.lbxd dkzgpa lelk micibd znev lhip ok m`e ,jzgp

:`xnbd zvxzndéì øîàoebk zxacn `yixd ,`lerl dcedi ax ¨©¥
d lrn mvrd xaypyàìa äáeëøjzgpy,íéãébä úîBömicibdy §¨§Ÿ¤©¦¦

.miniiwåjzgpyk zxacn `tiqdàìa íéãébä úîBödkzgpy §¤©¦¦§Ÿ
d,äáeëøztxhp mdipyay epicnlle .zniiw zirvn`d mvrdy §¨

.dndad
:uexizd lr `ler dywnéðz÷ 'eëzçð' àäårnyny ,`yixa §¨¤§§¨¨¥

mvrd dxaypyk dcinrdl oi`e ,micibd znev mr lbxd dkzgpy
.`ed lbxd jzgp llka micibd znev lhip ok m`e ,cal÷ézLéàax ¦§¦

.dcedi
mle`÷ôðc øúáì,`ler `viy xg`l -øîà,envrl dcedi ax §¨©§¨©¨©

déì éøîà àì àîòè éàîzpeek ok`y ,el izayd `l recn - ©©§¨Ÿ¨§¦¥
j` ,ixnbl lbxd dkzgpy dpyndähîì`ed dpynd dxn`y §©¨

äaekøàä ïî ähîìdpezgzd mvra dkzgpay ,micibd znevne §©¨¦¨©§¨
oke ,dxiyk,äìòîì`l` ,cin daekx`dn dlrnl dpeekd oi` §©§¨

zirvn`d mvrd ly ddaeba jzgpy,ïéãébä úîvî äìòîì§©§¨¦Ÿ¤©¦¦
okle ,micibd znev `le zkzgp mvrd wx lbxd z` my jzegyky
znev lrn zirvn`d mvra lbxd dkzgpay ycgl dpynd dkixv
jezig `la micibd znev lhip m`y ycgl mbe ,dtixh micibd

.mnvr micibd jezig meyn dtixh ,mvrd
øãäe dcedi ax ea xfg aey -,øîà,ok el izayd `ly aehåikàì ¨©¨©§Ÿ

déì éøîàznev `la daekx`l dpeekzd `yixdy zpbed daeyz ¨§¥¥
,micibdéì øîàåixd'eëzçð',énð àëä .éðz÷aiyn iziid eli` §¨©¦¤§§¨¨¥¨¨©¦

ixdy ipaiyn did ,ef daeyzéðz÷ 'äìòîìe äaekøàä ïî',dpyna ¦¨©§¨§©§¨¨¨¥
znev mewn `ed mye ,dtixh dpezgzd daekx`d lrn cin rnyny

.micibd znevn dlrnl dpeekd 'dlrnl'y xnel oi`e ,micibd
:dcedi axa zxg` oeyl d`ian `xnbdøîà ,éëä éðúî àtt áø©¨¨©§¥¨¦¨©
àéiç éaø øîà áø øîà äãeäé áø,'ähîì'dpyna xen`d ©§¨¨©©¨©©¦¦¨§©¨

,dxiyk dilbx ekzgpykyeyexitúîBvîe äaekøàä ïî ähîì§©¨¦¨©§¨¦¤
ïéãébämvrl dzpeek epiid ,[zirvn`d mvrd zizgza `vnpy] ©¦¦

e ,dxiyk da jezgiy lk mlerl myy dpezgzd'äìòîì'dxn`y §©§¨
eyexit ,dtixh dpynd,ïéãébä úîBvîe äaekøàä ïî äìòîì§©§¨¦¨©§¨¦¤©¦¦

oic z` dpynd zx`ane .dtixh mlerl myy dpeilrd mvrl epiide
,zirvn`d mvrd,ïéãébä úîBö ìhépL ïëåmvra ,xnelk §¥¤¦©¤©¦¦

lbxd dkzgp m`y ,dxiyky ote` yie dtixhy ote` yi zirvn`d
dkzgp m`e ,dtixh ,micibd znev mewna mvrd ly oezgzd wlga

:`tt ax miiqn .dxiyk ,micibd znev lrn oeilrd wlgaäaekøàå§©§¨
,äôebzyxtzn,àéòLBà éaø øîà àleòãkdaekx`l dpeekdy ¨¦§¨¨©©¦©§¨

mvrl dpeekd dpnn dlrnl jkle ,xkip lnba ecbpky dpeilrd
.oipr lka dtixh myy dpeilrd

dwlga zirvn`d mvrd dkzgp m` ,`tt axle `lerly ,`vnp
micibd zneva dkzgp m`e ,dxiyk ,micibd znev lrn oeilrd

:`xnbd dywn .dtixh ,oezgzd wlga `edy,éãéî àkéà éîe¦¦¨¦¦
déì ÷éñt éìãî eléàc,déì ÷éñt ézúî ,äiçå,äúîeyi ike - §¦©§¥¨¦¥§©¨§©¥¨¦¥¥¨

eli`e ,dxiyke dndad digz ,dlrnl epkzgi eli`y ,dndaa xa`
jzgdy lkky zpzep zrcd `lde ,dtixhe zenz ,dhnl epkzgi

kxnl xzei aexweli`e .ezngn zenl daexw xzei `id ,dndad seb f
,dtixh micibd znev mewna irvn`d mvra jzeg m` ,mkzhiyl

.dxiyk micibd znev lrn jzeg m`e
:`xnbd zvxzn,éMà áø øîàibeq ikeéããäì úénãî à÷ úBôøè ¨©©©¦§¥¨§©¦©£¨¥
ixd ,[dfl df-]éøäL ,Bæì äîBc Bæ úBôøèa ïéøîBà ïéàep`vn ¥§¦¦§¥¨§¤£¥

y dndaa,äúîe ïàkî dëúBçm`e,äéçå ïàkî dëúBçoebke §¨¦¨¥¨§¨¦¨§¨¨
`id ditzk lk jzeg m` j` ,dzn `id dx`eva mipniqd ekzgpay
dielz zeigdy xa` yiy ,miey mixai`d lk oi`y i`ce `l` ,dig
zirvn`d mvra zeigd xwir o`k s`e ,mixai` x`yn xzei ea

.epnn dlrnl `le micibd zneva dielz
:`xnbd zxxan .micibd znev mewn z` zx`an `xnbdïä elàå§¥¥

ïéãébä úîBö.micibd ly mzeig gk dlk okide ligzn okidn - ¤©¦¦
:`xnbd daiynøîà äaømyaéMà áø,øáìe àîøbàcmicibd ± ©¨¨©©©¦§©©§¨§©

mvra wxtd lrny .dlrn itlk uegle zirvn`d mvray
wx `l` xya mdilr oi`y zerav` ylye mizyk mpyi zirvn`d
miyxetyk `l` ,micibd znev df oi`e ,mvrl micenvd micib
oiicry onf lke .micibd znev ligzn my ,xyaa mikldne mvrdn
cr ,micibd znev `ed ,cg` cibk mi`xpe cgi mixeywe mizenv

.oldl x`eanke ,dfn df milvtzne mihytznyàðeä áø øa äaø©¨©©¨
øîàmyaåéâìe àîøbàc ,éMà áøzirvn`d mvray micibd ± ¨©©©¦§©©§¨§©

micibdy okid wxy .wxtd cr miptlexya my oi`y ,mvrl micenv
okid dlrnl la` ,micibd znev `ed wxtd cr dhn itlk ,llk

.micibd znev epi` xyaa mikldnyàðeä áø øa äaøc déøa àáø̈¨§¥§©¨©©¨
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המשך בעמוד קסה

oifge` mipy` cenr er sc ± oey`x wxtzereay

äðùîäéìâø.mipexg`d Ðäáåëøà.`xnba yxtn Ðïéãéâä úîåödlrnl Ð

zilelzn xyad ixwpn oilhepy oiheg dyly oze` ode ,dl jenqe ,`ed daekx`n

.o"exwpiv* oixewy mvrdìèéðù ïëå.mvrd jzgp `l elit` Ðíöòä øáùð`le Ð

.jzgpíéé÷ øùá áåø íà.etwid aexe eiaer aex :`xnba yxtn Ðåúøäèî åúèéçù
ezhigy oi` Ð e`l m`e ,dlik`a xzene Ð

Ð zxzen dndady mewna elit`e .ezxdhn

,"dtxh dcya xyae" meyn xeq` xa` ied

xyade xa`d `iadl :(a,br oileg) opixn`ck

,oezgzd :jxia zenvr dyly .oilclecnd

oihiytnyk zeqxtd mr jzgpd mvr `ede

daekx`" z`xwp daekx` dze`e ,dndad

mvr dpnid dlrnle ."y`xd mr zxknpd

jenq ,ezizgza oicibd zneve ,irvn`d

oeilrde .y`xd mr zxknpd daekx` wxtl

.dil`a daegzd zilew `edàøîâäèîì
.dxyk :oizipzn ipzwc Ðïî äèîì

äáåëøàä`lc .xn`w cin dl jenq Ð

daekx` `id oizipznc daekx` :`niz

i`ne ,irvn`d mvre zilewd oiay dpeilrd

lkne dpnid dhnl Ð dxyk ipzwc dhnl

r.xn`w oicibd znev eay irvn`d mv

`dc ,dxyk xninl `kil ynn dhnlc

mvr ly iletiya `edy oicibd znev elit`

oky lke ,dtxh oizipzn ipzw irvn`

Ð dhnl :`l` ,opixn` `l `d .edaeba

,dxyk xn`w dl jenq ,daekx`d on dhnl

zxknpd daekx`c ,lif`e dizlin miiqnck

.xn`w y`xd mrïî äìòîì äìòîì
äáåëøàäepiidc ,dtxh xn`w cin Ð

oky lke ,dl jenq `edy oicibd zneva

znev lhipy oke" i`n :jixt onwle .edaeba

"oicibd?ïî äìòîì :äéì àðú àäå
!äôøè Z äáåëøàäåãâðëeze` ly Ð

.oizipznc mewnøëéð ìîâáiax xaqwc Ð

daekx` `id oizipznc daekx` :`irye`

ikde .lnbd jxia mvr hlea mye ,dpeilrd

daekx` dze`c (`,`n) zexekaa `ipz

zrbn dpi`y lbrd apf :opzc ,lnba zxkip

ipze .leqtl men ied Ð daekx` ,mewxrl

ecbpke ,oezgzd utw `le oeilrd utw :dlr¤¤¤¤

.xkip lnbaìèéðù ïëå éðú÷ã åðééämeyn Ð

,dxyk dpeilr daekx`d on dhnl :`pzc

l`e :onwl uxzncke .dtxh Ð oicibd znev mewna iletiya jzgpc `kid ,dxyk edaeba jzgp m`c ab lr s`c ,lhipy oke :ipzinl jixhvi` Ð irvn`d mvr jzgp epiidc

!oicibd znev lhip epiid ,rnyn jenqa cin dlrnl Ð oizipzn ipzwc dlrnl ,dpezgz daekx` :zxn`c ,jcicl `l` .dige o`kn dkzege dzne o`kn dkzeg ixdy ,dnzz
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קמג oifge` mipy` cenr er sc ± oey`x wxtzereay

äðùîäéìâø.mipexg`d Ðäáåëøà.`xnba yxtn Ðïéãéâä úîåödlrnl Ð

zilelzn xyad ixwpn oilhepy oiheg dyly oze` ode ,dl jenqe ,`ed daekx`n

.o"exwpiv* oixewy mvrdìèéðù ïëå.mvrd jzgp `l elit` Ðíöòä øáùð`le Ð

.jzgpíéé÷ øùá áåø íà.etwid aexe eiaer aex :`xnba yxtn Ðåúøäèî åúèéçù
ezhigy oi` Ð e`l m`e ,dlik`a xzene Ð

Ð zxzen dndady mewna elit`e .ezxdhn

,"dtxh dcya xyae" meyn xeq` xa` ied

xyade xa`d `iadl :(a,br oileg) opixn`ck

,oezgzd :jxia zenvr dyly .oilclecnd

oihiytnyk zeqxtd mr jzgpd mvr `ede

daekx`" z`xwp daekx` dze`e ,dndad

mvr dpnid dlrnle ."y`xd mr zxknpd

jenq ,ezizgza oicibd zneve ,irvn`d

oeilrde .y`xd mr zxknpd daekx` wxtl

.dil`a daegzd zilew `edàøîâäèîì
.dxyk :oizipzn ipzwc Ðïî äèîì
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daekx` `id oizipznc daekx` :`niz
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lkne dpnid dhnl Ð dxyk ipzwc dhnl

r.xn`w oicibd znev eay irvn`d mv
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mvr ly iletiya `edy oicibd znev elit`

oky lke ,dtxh oizipzn ipzw irvn`

Ð dhnl :`l` ,opixn` `l `d .edaeba

,dxyk xn`w dl jenq ,daekx`d on dhnl
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daekx` dze`c (`,`n) zexekaa `ipz

zrbn dpi`y lbrd apf :opzc ,lnba zxkip

ipze .leqtl men ied Ð daekx` ,mewxrl

ecbpke ,oezgzd utw `le oeilrd utw :dlr¤¤¤¤
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.dtxh Ð mewxr eze`l irvn` mvr oia jzgp m`e ,irvn`d mvrd seqn dhnl `ede ,dlrnle mewxrd on cin ligzny ,edlekn yitp `xeriyäôåâ àîå÷øòãekzgp Ð

.envr mewxrd cbpk oicibäéì åúéöú àì.ith xingnc Ðéçáè éòøôãoze` lehil oivexe ,o"exwpiv* eze` oixwpnyk mvrd on xyad yixtdl oigahd oigzety mewna Ð

.mipexg` milbx ly xerd hiytdle geztl oiligzn myn ,dndad oihiytnyk :`pixg` `pyil .`newxr ielirn epiide ,oicibïéúîåö.cg` cibk oi`xpe cgi oixaegn Ðãòå
äîë.znev ly ekx` Ðéãèá äòáøà.zerav` rax` Ðéèéìá.xyad jeza erlaiy mcew Ðéðåùà.oiyw Ðéëéëø.oikx oiyrp xyal oiqpkpy xg`l Ð

éâéæã

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

àìà,xale `nxb`c ied oicibd znev xn`c o`nk xaeq `nlc :dniz Ð 'ek i`n jcicl

!oicibd znev meyn sxhin `l daekx`d on dlrnl la` .mvrd on `veiyk epiidc

.eible `nxb`c ied oicibd znevc dil `hiyt dedc llkn ,`ler dil jixtcn :xnel yie

`ped ax xa daxc dixa `axc epiide ,igah irxtc `kid :jenqa xn`wc dcedi axc ,cere

.xzei oiicr `edy ,`newxr ielir :xn`wc

àëä`lerl Ð ipzw dlrnle daekx`d on inp

.cin Ð dhnle daekx`d on yxtl ivnc ,`gip

cbpk enk ,dxyk mewn lka `lc ab lr s`
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`oifgeקמד mipya cenr er sc ± oey`x wxtzereay

éâéæã.zvw mipal y"xilw* ,oilelv Ðååä éèåç àúìú.oicibd znev Ðáåø àãæà
ïéðá.dtxh Ð `aex lf`c oeike ,mdipyn ar `edy Ðäéøáçî éðù.exagn ar Ð

äéöôð.frla x"itxw** ,evtp Ðíäî ãçà áåøámdn cg` ly eaex wqtp m` Ð

.dtxhéøú àëéà àä.miiw eaex Ðìáøñähega x`evd zia oicinrne ,xnv ly Ð

iy` ax xa xnke .zerevxa oiyer ep`y enk

azkn :izxzn xa izkec lka ol `niiw

dreay jtine (a,hk oixcdpq) `zice`

xg` ,oicib znev xeriyae .(`,`n zereay)

lya Ð o`nk `zkld yxtzi` `le ewlgpy

,`ziixe`c zetxhe ,xingnd xg` jld dxez

,oihytzny mewn cr `newxr ielirn jkld

,oicibd znev ied my jzegy mewn lk

.dtxh Ð miiw mvre zniiw daekx elit`e

äáåëøàä ïî äìòîìmvrd xayp m` Ð

xer ,miiw dxiayd lry xya aexe ,my

.mvrd aex oiteg xyaeäæå äæxa` Ð

.xzen dndaeøåñà äæå äæ åàì íàåÐ

ezhigy oi` e`l m` :ipzwc oizipzne

zxzen dndae xeq` xa` rnync ,ezxdhn

.xn`w daekx`d on dhnl` Ðøåñà øáà
oia oizipzn ,l`enyle .lclecn meyn Ð

oizipznl dl ipye ,xn`w dhnl oiae dlrnl

`kdc meyn ,mvrd xaypl ixnbl ekzgp oia

.iniiw oicibéîð áøìåon dhnla Ð

.'ek exn`i ,daekx`däðîî äéçùÐ

.da dielz dnypdyäôùàá ìèåîÐ

ekilyne ekzeg dz`e xeq` xa` :xn`wc

.dty`láøã äéúååëon dlrnlc Ð

.xeq` dfe df daekx`dàîèî åîöò øáàå
àùîá.letip dyer dhigyc Ð'åë éáéúéî

.letip dyer dhigy oi` `nl` Ðéøåãä
éëøéôàdreci dpi`y `ziixan iaeze`l Ð

.lklïéúéðúîî áéúåàziaa dxebyy Ð

"ahexde xerd"a opzc .mlek ita yxcnd

,milclecnd xyade xa`d :(`,fkw oileg)

z`neh lawl exyked Ð dndad dhgyp

.zelap z`neh da oi` `nl` .oilke`àì
åøùëåä.`nrh yxtn mzd ÐïðéçããëÐ

xya` Ð exyked i`n :(a,br) oiwxta lirl

oi` Ð letip dyer dhigy inp i`c ,xn`w

oicibc ,igd on yxetd xyaa dlap z`neh

.mzd silick opira zenvreàúòîù àäìÐ

axc .xeq` dfe df e`l m` :lirl xn`c ,axc

dl xn`e ,ded axc cinlz `a` xa dinxi

.axc dizrnylêåéøàlr l`eny ixw Ð

,(ci ziy`xa) xql` jln jeix` my

.ipica dizeek `zkldcåéáåò áåø`ly Ð

herin `l` ,uegl dxiayd iaer aex `vi

.dqkp eaexe dlbp mvrd llgåôé÷ä áåøÐ

aex m` .cixen `le dlrn `l mvr ly eiaer

,miiw xayd lr mvrd aiaqy xyad swid

ohw awp jxc `vie mvrd llg jtdp elit`

dxiayd aiaq mvrd swid aex m`e .xyk Ð

dxiayd y`x zhila dpeik elit` ,dlebn

dqkp mvrd llg lk ixde ,miiwd xya cvl

.dtxh ikd elit` Ðåéáåò áåø ïðéòáÐ

,xyad awp jxc llgd aex `vi `ly ,dqkp

.miiw xayd lry xyad swid aex `diye

øùáë àåä éøä øåòxyad lhip m` Ð

etwide eiaer z` dteg xerde ,xerd zgzn

.xyk Ðøùáì óøèöî øåò øî àîéìåÐ

.xya eivge xer eivg irailc ,`xneglàðéðú øùá åà øåò ïðà.lirlc `ziixa jda Ðøùáì íéìùî øåò øî àîéìåsxhvdl ,xer eherine xyaa ieqikd aex irailc Ð

.mvrd aex ieqkl mdipy oiaàìæåâ øá.elbx dxaypy Ðêéëøã.xyak aeyg jkitl ,exer Ðïéëøä ïéãéâ åäðä.xaypd mvr aex oitege xyal itxhvn eedc Ð
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øîxa ,izkec lka ol `niiw iy` ax xa xnkc qxhpewa yxit Ð 'ek xn` iy` ax xa

yxit l`ppg epiaxe .mi`xen`e mi`pz xcqa yi oke .dreay jtine `zice` azknn

Ð ixeige .oal jtd elek oniqe ,ixeige ,dreay jtinn xa oizkec lka dizeek ol `niiwc

.mz epiax yxit oke .oizrnyc jd epiid÷éñôéàipznl jiiy `l Ð dtxh ediipin cg

meyn ,(`,ep oileg) "ser odilr xzi" iab

.wqtil olek seq Ð odn cg` wqtpykcíàå
ekzgp :`yix ipzwc `de Ð xeq` dfe df e`l

inp oicd `ed Ð dlrnle daekx`d on dilbx

hwp `tiq ab`e .miiw xya aex oi`e mvrd xayp

.dxyk ixnbl ekzgp elit` dhnlc ,ekzgp

áåøoipnif Ð etiwd aex dl ixn`e eiaer

mvrd oi`y ,df `la df dl zgkync

cvn xvine cg` cvn aigxn `l` ixnbl lebr

.xg` oipra yxit qxhpewae .cg`

éàîìÐ 'ek opgei iax xn`c `cg dl yegil

xnc meyn ,ibilt gqt iab mzdc :dniz

yxtnck ,seq xza lif` xne `zyd xza lif`

`idd `kiiy dne ,(`,ct migqt) "oilev cvik"a

meyn ,xnel yie ?dpbd oiprl `kd `zbelt

,eaex z` oiteg xyae xer m` :ipzw `ziixac

.oibn Ð xya aiyg i`c rnyn

ïéãéâ"oilev cvik" wxta Ð zeywdl oteqy

,ct migqt).x`ev icib :qxhpewa yxit (`

,cere .lbx icib` dl iziin `kdc ,d`xp oi`e

olk`l zelibx oi`e ,od oiyw mlerl x`ev icibc

my) "oilev cvik"a opixn`ck .zenvr enk ,llk

dyyl etxyi zenvrde xzepde oicibd :(a,bt

Ð xya icib i` ?inc ikid oicib ipd :jixte .xyr

`l` !xzep epiid Ð xezii`c i`e ,edpilkil

zeidl milibx mdy rnyn .x`ev icib `hiyt

.dry lka xzep
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.Bôéwä áBø ïðéòáe ,BéáBò áBø ïðéòa ,Ckìä.øNák àeä éøä øBò :ïðçBé éaø øîà àleò øîà ¦§¨¨¥©§¨¥©¤¥£©¨¨©©¦¨¨£¥§¨¨

:déì øîà !éðú÷ "øNáe øBò" àäc ,øNáì óøöî øBò :øî àîéìå ,àleòì ïîçð áø déì øîà£©¥©©§¨§¨§¥¨¨§¨©§¨¨§¨¨¨¨¨¥£©¥

øîà .øNáì óøèöî øBò :ïðçBé éaø øîà [àleò øîà] ,éøîàc àkéà .ïðéðz "øNa Bà øBò" ïðà£©¨¨¨¥©¦¨§¨§¦£©¨¨©©¦¨¨¦§¨¥§¨¨£©

,àðòãé àcáeò àðà :déì øîà !àøîeçì øNáì íéìLî øBò :øî àîéìå ,àleòì ïîçð áø déì¥©©§¨§¨§¥¨¨©§¦§¨¨§§¨£©¥£¨§¨¨©§¨

ïðçBé éaøc dén÷ì àúàå ,äåä øNáì óøöî øBòc ,÷çöé éaø éa äåäc àìæBb øa àeääc§©©§¨©£¨¥©¦¦§¨§§¨©§¨¨£¨©£¨§©¥§©¦¨¨

ékøc àìæBb øa ?zøîà÷ àìæBb øa :déì øîà .déøLëàåC¯eúàc ïékø ïéãéb eäðä !éðàL §©§§¥£©¥©§¨¨¨§©§©§¨§¨¦¨¥¨§¦¦©¦§¨

úBL÷äì ïôBqL ïéãéb :ïðçBé éaø øîàc ,àãç ?eäì Leçéì éàîì :äaø øîà ,äaøc dén÷ì§©¥§©¨£©©¨§©¥§£¨§¨©©¦¨¨¦¦¤¨§©§
ïéðîð
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חולין. פרק רביעי - בהמה המקשה דף עו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc oileg(ycew zay meil)

c ïåék ,øîà éMà áø øa øîmicibdéâéæ,hrn mipale milelv -óà ©©©©¦¨©¥¨§¦¥©
éøåeç àìc áb ìòznev llka md ixd ,ynn mipal mpi`y - ©©§Ÿ¦§¥

.micibd
:dndaa micibd zneva micibd oipn z` zx`an `xnbdøîà̈©

eåä éèeç àúìz ,ãéáæ áøc déîMî øîéîàdpen micibd znev - £¥©¦§¥§©§¦§¨¨¥£
,micib dylyéðéè÷ éøúe ,àîélà ãç,dare lecb mdn cg` - ©©¦¨§¥§¦¥

.[xei` d`x] epnn miwce miphw mixg`d mipyeàîélà ÷éñtéàm` ± ¦§¦©¦¨
,miphwd `le cala lecbd cibd wqtpàãæà[jld-]ïéða áBøjzgp - ©§¨¦§¨

micibd ipyn xzei dar lecbd cibdy ,micibd znev iaer aex
miiw epi` micibd znev oipa aex lecbd cibd jzgpyke ,cgi miphwd

.dtixh dndad okle ,herind `ed micibd oipn iably s`÷éñtéà¦§¦
éðéè÷,miiw lecbd cibde miphwd micibd ekzgp m`e -áBø àãæà §¦¥©§¨
ïéðîmicibd znev oipa aexy s`e ,dyly jezn mipy mdy ,micibd ¦§¨

wlg ekzgp m` dndad z` xiykdl icky .dtixh dndad ,miiw
.oipn aexe ,oipa aex miiw `diy jixv ,micibdn

:ciaf ax ixaca zxg` oeyl d`ian `xnbdéMà áø øa øî,éðúî ©©©©¦©§¥
ciaf ax ixac z` dpey -,àle÷ìicka cgi oipne oipa aex jixv oi`y §¨

,ciaf ax xn` jk ezrcle .mdn cg`a ic `l` ,dxiyk `dzy
àîélà ÷éñtéà,[lecbd cibd-]àkéàäyi oiicr `ld ±,ïéðî áBø ¦§¦©¦¨¨¦¨¦§¨
m` oke .dxiyke÷éñtéàipy,ïéða áBø àkéàä ,éðéè÷.dxiyke ¦§¦§¦¥¨¦¨¦§¨

m` ztxhp mdn dnkae ,zetera micibd oipn z` zx`an `xnbd
micibd znev :ekzgiúBôBòa,eåä éèeç øñzéLmicib xyr dyy - §¦§©¥£

,md,äôøè ,eäéépéî ãç ÷éñt éàmixg`d xyr dyngy s` ¦¨¦©¦©§§¥¨
.miniiw

àaàc dén÷ àðîéà÷ äåä ,éMà áø øa øî øîàcner iziid - ¨©©©©©¦£¨¨¦§¨©¥§©¨
,iy` ax ia` iptleúéiàå[e`iade-]÷ãáe ,àôBò dén÷ìznev z` §©§§©¥¨¨©

,ely micibdøñéîç déa çkLàå`vne -,micib xyr dyng wx ea §©§©¥£¥©
mle`déøáçî éðL äåäc ãç äåädare dpey didy cg` cib did - £¨©©£¨¨¥¥©§¥

,exiagndéötð,éøz çkLàå,micib ipy `vne ,ecixtde evtip - ©§¥§©§©§¥
.exiykde

:znevd jzgpa cer dpc `xnbdúîBö ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¤
eøîàL ïéãébäwx `ed ,dtixh jzgp m`yajzgp.Baeøe,Baeø éàî ©¦¦¤¨§§©
,ïäî ãçà áBøa.dtixh cala micibdn cg` ly aex jzgp m` s`y §¤¨¥¤
:dcedi ax xtqnìàeîLc dén÷ dúéøîà ékiptl z`f izxn`yk - ¦©§¦¨©¥¦§¥

,l`enyéì øîà,l`enyéãkîy [oeik-],eåä àúìzelit`ék ¨©¦¦§¦§¨¨£¦
éøz àkéà àä ,éøîâì eäéépéî ãç ÷éñtéîex`yp oiicr `ld ± ¦§¦©¦©§§©§¥¨¦¨§¥

.dxiyke ,oipn aex mdy ,mipy
:`xnbd zwiicnàîòèmeyn ,xiykdy l`eny lyéøz àkéàc ©§¨§¦¨§¥
,miniiw micibàì ,éøz àkéì àä,dtixhe ,xiykdåaxy gken ¨¥¨§¥Ÿ§

l`eny mya dcediàâéìtdn lr wleg -cxn`øîàc ,éàðaø §¦¨§©§©§¨©
ìàeîL øîà éàðaø,íéãébä úîBözgpy,jda øéizLð àì eléôà ©§©¨©§¥¤©¦¦£¦Ÿ¦§©¥¨

k àlàiaerìaøqä èeç,cala.äøLk ¤¨§©©§¨§¥¨
:dcedi ax ixaca zxg` oeyl d`ian `xnbdéàî ,éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¥©

,Baeø,ãçàå ãçà ìk áBø.dtixh maexa ekzgp micibd lk m` wxy ¨¤¨§¤¨
eåä àúìz éãkî ,éì øîà ,ìàeîLc dén÷ dúéøîà ék,àkéàä ¦©§¦¨©¥¦§¥¨©¦¦§¦§¨¨£¨¦¨

ãçå ãç ìëc àzìéz`ld ,micib dyly yi micibd znevay oeikn - ¦§¨§¨©§©
:`xnbd zniiqn .dxiyk jkle ,cibe cib lkn yily x`ypòéiñî§©©

,eøîàL ïéãébä úîBö ,ìàeîL øîà éàðaø øîàc ,éàðaøì déì¥§©§©§¨©©§©¨©§¥¤©¦¦¤¨§
ìaøqä èeçk àlà da øéizLð àì eléôà,cala.äøLk £¦Ÿ¦§©¥¨¤¨§©©§¨§¥¨

:dpyna epipy,'åë íöòä øaLðezhigy miiw xyad aex m` ¦§©¨¤¤
oic z` dx`ia dpynd .ezxdhn ezhigy oi` e`l m`e ezxdhn

:dndad oic z` zx`an `xnbde ,xa`d,áø øîàmvrd dxayp ¨©©
m` ,dligzak lbxl mixaegn oiicr micibd `l` ,ixnbl dkzgp `le

oebk ,ea ztxhp dndady mewna `ed,äaekøàä ïî äìòîìepiide §©§¨¦¨©§¨
,zirvn`d mvra,íéi÷ øNaä áBø íàaex z` miqkn xyae xery ¦©¨¨©¨

,xayd mewna mvrdøzeî äæå äæ,mixzen dndade xa`d - ¤¨¤¨
,zxaegnk zaygp mvrdy,åàì íàådqekn xayd aex oi`y §¦¨

,xyaaøeñà äæå äæzaygp mvrdy itl ,mixeq` dndade xa`d - ¤¨¤¨

epi`y mewna mvrd dxayp m`e .dtixh dndade ixnbl dkezgk
oebk ,dndal zetixh mxeb,äaekøàä ïî ähîìmvra epiide §©¨¦¨©§¨

,dpezgzdøNaä áBø íàxayd z` dtegd,øzeî äæå äæ ,íéi÷ ¦©¨¨©¨¤¨¤¨
e ,zxaegnk mvrd zaygpy oeik,åàì íàdqekn xayd aex oi`y ¦¨

lclecnd xa`k epic dndal xaegnk xa`d aygp `ly oeik ,xyaa
d okle,úøzeî äîäáe ,øeñà øáàmvrd dkzgp m` elit` ixdy ¥¤¨§¥¨¤¤

.zxzen dndad df mewna ixnbl
øîà ìàeîLe,äìòîì ïéae daekx`dnähîì ïéa,dpnnáBø íà §¥¨©¥§©§¨¥§©¨¦

øNaäxayd z` dtegdíéi÷,,øzeî äæå äæe,åàì íàaex oi`y ©¨¨©¨¤¨¤¨¦¨
,xyaa dqekn xaydøeñà øáà,lclecnd xa` oickáeäîä ¥¤¨§¥¨

,úøzeîdny meyn ,daekx`d on dlrnl dxaypy it lr s`e ¤¤
ixnbl dkzgpyk wx edf ,dtixh mvrd dkzgp m`y dpyna epipyy
dndad ,mixaegn miciby oeik ,mvrd dxaypyk la` ,mpi` micibde

.zxzen
é÷úîì ïîçð áø dì ó,ìàeîL,dndal xa`d oia wlgl xyt` ji` ©§¦¨©©§¨¦§¥

ixd ,zxzen dndae xeq` xa`yeøîàé,äpnî øáà[dndad on-] Ÿ§¥¤¦¤¨
,ätLàa ìheîekzegl jixve ,lclecnd xa` oick xeq` `edy oeik ¨¨©§¨

exeaig zrya cer elit` ok m` ,dty`l ekilydle dhigyd xg`l
,ixnbl jezgk aygp micibd ici lredndad `dz,úøzeî`ld ¤¤

.df z` df mixzeq el` mipicy ,`ed dniz
:dl`ya aiyn `l` ,uxzn epi` `g` axáø øa àçà áø déì øîà̈©¥©©¨©©

,ïîçð áøì àðeäixd ,l`eny lr wx dywn dz` recn,énð áøì ¨§©©§¨§©©¦
xeq` xa` ,miiw xya aex oi`e daekx`dn dhnl mvrd dxaypyk

ixd zeywdl yie ,zxzen dndae,ätLàa ìheî äpnî øáà eøîàéŸ§¥¤¦¤¨¨¨©§¨
.úøzeîe¤¤

:eziiyew z` ongp ax x`andéì øîà,`g` axl ongp axéëä ¨©¥¨¦
àðéîà÷-,zeywdl izpeek jkäpnî äéçL øáàdndad iigy - ¨£¦¨¥¤¤¨¨¦¤¨

x`eank dtixh `id ixd ,df mewna jzgp m`y ,df xa`a miielz
,dpynaå ,ätLàa ìheîdndad `dz ji`.úøzeîiziiyew jkle ¨¨©§¨§¤¤

dxaypa s` zxzen dndae xeq` xa` xn`y ,l`eny lr wx dzid
j` .ea dielz dnypdy mewn df myy s`e ,daekx`dn dlrnl
mewn epi` myy oeik ,daekx`dn dhnl wx df oic xn`y ax zrcl
dndade dty`a lhen xa`dy jka dniz oi` ,ea dielz dnypdy

.zxzen
oi`e ,daekx`dn dlrnl dkzgpy ote`a l`enye ax ewlgpy `vnp
l`eny zrcle ,mixeq` dndade xa`d ax zrcly ,miiw xya aex

:dkldd z` d`ian `xnbd .zxzen dndade xeq` xa`deçìL̈§
ízî,laal l`xyi ux`n ,[myn-].áøc déúååk àúëìäxg`l ¦¨¦§§¨§¨¥§©
,onføeãäe exfg -eçìLdkld.ìàeîLc déúååkaeyeøeãäeeçìL ¨¨§§¨¥¦§¥¨¨§

dkld,áøc déúååk,oic cer etiqedea ànèî Bîöò øáàåz`neh §¨¥§©§¥¤©§§©¥§
,àOîxnelk ,'letip dyer dhigy'y exaqy ,igd on xa` oick ©¨

dpnn jzgpe ltp eli`k aygdl lclecnd xa`l znxeb dhigyd
`nhne `nhy ,dxezd on igd on xa` oic eilr yie ,miiga dcera

.e`yep z`
áéúîdywn -àcñç áøletip dyer dhigydy exn`y dn lr ¨¦©¦§¨

xaera minkge xi`n iax ewlgpy ,igd on xa` z`neha `nh xa`de
dhigy xi`n iax zrcl ,dhigy mcew en` irnn eci z` `ivedy

p dyerz` dxdih dhigyd minkgle ,igd on xa`k `nhe ,leti
`ziixaa jk lr xn`pe .d`neh icin xa`d(.br lirl)xi`n iax xn` ,

,minkglàì,mkixack xnel oi` ±íày epivnúèéçL äøäéè Ÿ¦¦£¨§¦©
da ìcìeãnä øáàä úàå dúBà äôøè,dliap z`neh e`nhi `ly §¥¨¨§¤¨¥¤©§§¨¨

mdy meyn dfL øácndôeby oipn la` ,dndad lyúà øäèz ¨¨¤¨§©¥¤
,øaeòä`edyBðéàL øácn.dôebixacly ,`ziixad ixacn x`ean ¨¨¨¨¤¥¨

.dhigya xdhp lclecnd xa` lkd
:`ziixan `weec dywd `cqg ax recn dnz `axàáø déì øîà̈©¥¨¨

,`cqg axlCì änì éëøétà éøeãä`iyew xg` xfgl jl dnl - £¥©¦§¥¨¨¨
,yxcnd zia iayei lk ita dxeby dpi`y ,`ziixadnáéúBà¦

[dywz-]ïéúéðúnîepipyy ,lk ita dxebyy(:fkw oldl)xyae xa` ¦©§¦¦
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc oileg(ycew zay meil)

c ïåék ,øîà éMà áø øa øîmicibdéâéæ,hrn mipale milelv -óà ©©©©¦¨©¥¨§¦¥©
éøåeç àìc áb ìòznev llka md ixd ,ynn mipal mpi`y - ©©§Ÿ¦§¥

.micibd
:dndaa micibd zneva micibd oipn z` zx`an `xnbdøîà̈©

eåä éèeç àúìz ,ãéáæ áøc déîMî øîéîàdpen micibd znev - £¥©¦§¥§©§¦§¨¨¥£
,micib dylyéðéè÷ éøúe ,àîélà ãç,dare lecb mdn cg` - ©©¦¨§¥§¦¥

.[xei` d`x] epnn miwce miphw mixg`d mipyeàîélà ÷éñtéàm` ± ¦§¦©¦¨
,miphwd `le cala lecbd cibd wqtpàãæà[jld-]ïéða áBøjzgp - ©§¨¦§¨

micibd ipyn xzei dar lecbd cibdy ,micibd znev iaer aex
miiw epi` micibd znev oipa aex lecbd cibd jzgpyke ,cgi miphwd

.dtixh dndad okle ,herind `ed micibd oipn iably s`÷éñtéà¦§¦
éðéè÷,miiw lecbd cibde miphwd micibd ekzgp m`e -áBø àãæà §¦¥©§¨
ïéðîmicibd znev oipa aexy s`e ,dyly jezn mipy mdy ,micibd ¦§¨

wlg ekzgp m` dndad z` xiykdl icky .dtixh dndad ,miiw
.oipn aexe ,oipa aex miiw `diy jixv ,micibdn

:ciaf ax ixaca zxg` oeyl d`ian `xnbdéMà áø øa øî,éðúî ©©©©¦©§¥
ciaf ax ixac z` dpey -,àle÷ìicka cgi oipne oipa aex jixv oi`y §¨

,ciaf ax xn` jk ezrcle .mdn cg`a ic `l` ,dxiyk `dzy
àîélà ÷éñtéà,[lecbd cibd-]àkéàäyi oiicr `ld ±,ïéðî áBø ¦§¦©¦¨¨¦¨¦§¨
m` oke .dxiyke÷éñtéàipy,ïéða áBø àkéàä ,éðéè÷.dxiyke ¦§¦§¦¥¨¦¨¦§¨

m` ztxhp mdn dnkae ,zetera micibd oipn z` zx`an `xnbd
micibd znev :ekzgiúBôBòa,eåä éèeç øñzéLmicib xyr dyy - §¦§©¥£

,md,äôøè ,eäéépéî ãç ÷éñt éàmixg`d xyr dyngy s` ¦¨¦©¦©§§¥¨
.miniiw

àaàc dén÷ àðîéà÷ äåä ,éMà áø øa øî øîàcner iziid - ¨©©©©©¦£¨¨¦§¨©¥§©¨
,iy` ax ia` iptleúéiàå[e`iade-]÷ãáe ,àôBò dén÷ìznev z` §©§§©¥¨¨©

,ely micibdøñéîç déa çkLàå`vne -,micib xyr dyng wx ea §©§©¥£¥©
mle`déøáçî éðL äåäc ãç äåädare dpey didy cg` cib did - £¨©©£¨¨¥¥©§¥

,exiagndéötð,éøz çkLàå,micib ipy `vne ,ecixtde evtip - ©§¥§©§©§¥
.exiykde

:znevd jzgpa cer dpc `xnbdúîBö ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¤
eøîàL ïéãébäwx `ed ,dtixh jzgp m`yajzgp.Baeøe,Baeø éàî ©¦¦¤¨§§©
,ïäî ãçà áBøa.dtixh cala micibdn cg` ly aex jzgp m` s`y §¤¨¥¤
:dcedi ax xtqnìàeîLc dén÷ dúéøîà ékiptl z`f izxn`yk - ¦©§¦¨©¥¦§¥

,l`enyéì øîà,l`enyéãkîy [oeik-],eåä àúìzelit`ék ¨©¦¦§¦§¨¨£¦
éøz àkéà àä ,éøîâì eäéépéî ãç ÷éñtéîex`yp oiicr `ld ± ¦§¦©¦©§§©§¥¨¦¨§¥

.dxiyke ,oipn aex mdy ,mipy
:`xnbd zwiicnàîòèmeyn ,xiykdy l`eny lyéøz àkéàc ©§¨§¦¨§¥
,miniiw micibàì ,éøz àkéì àä,dtixhe ,xiykdåaxy gken ¨¥¨§¥Ÿ§

l`eny mya dcediàâéìtdn lr wleg -cxn`øîàc ,éàðaø §¦¨§©§©§¨©
ìàeîL øîà éàðaø,íéãébä úîBözgpy,jda øéizLð àì eléôà ©§©¨©§¥¤©¦¦£¦Ÿ¦§©¥¨

k àlàiaerìaøqä èeç,cala.äøLk ¤¨§©©§¨§¥¨
:dcedi ax ixaca zxg` oeyl d`ian `xnbdéàî ,éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¥©

,Baeø,ãçàå ãçà ìk áBø.dtixh maexa ekzgp micibd lk m` wxy ¨¤¨§¤¨
eåä àúìz éãkî ,éì øîà ,ìàeîLc dén÷ dúéøîà ék,àkéàä ¦©§¦¨©¥¦§¥¨©¦¦§¦§¨¨£¨¦¨

ãçå ãç ìëc àzìéz`ld ,micib dyly yi micibd znevay oeikn - ¦§¨§¨©§©
:`xnbd zniiqn .dxiyk jkle ,cibe cib lkn yily x`ypòéiñî§©©

,eøîàL ïéãébä úîBö ,ìàeîL øîà éàðaø øîàc ,éàðaøì déì¥§©§©§¨©©§©¨©§¥¤©¦¦¤¨§
ìaøqä èeçk àlà da øéizLð àì eléôà,cala.äøLk £¦Ÿ¦§©¥¨¤¨§©©§¨§¥¨

:dpyna epipy,'åë íöòä øaLðezhigy miiw xyad aex m` ¦§©¨¤¤
oic z` dx`ia dpynd .ezxdhn ezhigy oi` e`l m`e ezxdhn

:dndad oic z` zx`an `xnbde ,xa`d,áø øîàmvrd dxayp ¨©©
m` ,dligzak lbxl mixaegn oiicr micibd `l` ,ixnbl dkzgp `le

oebk ,ea ztxhp dndady mewna `ed,äaekøàä ïî äìòîìepiide §©§¨¦¨©§¨
,zirvn`d mvra,íéi÷ øNaä áBø íàaex z` miqkn xyae xery ¦©¨¨©¨

,xayd mewna mvrdøzeî äæå äæ,mixzen dndade xa`d - ¤¨¤¨
,zxaegnk zaygp mvrdy,åàì íàådqekn xayd aex oi`y §¦¨

,xyaaøeñà äæå äæzaygp mvrdy itl ,mixeq` dndade xa`d - ¤¨¤¨

epi`y mewna mvrd dxayp m`e .dtixh dndade ixnbl dkezgk
oebk ,dndal zetixh mxeb,äaekøàä ïî ähîìmvra epiide §©¨¦¨©§¨

,dpezgzdøNaä áBø íàxayd z` dtegd,øzeî äæå äæ ,íéi÷ ¦©¨¨©¨¤¨¤¨
e ,zxaegnk mvrd zaygpy oeik,åàì íàdqekn xayd aex oi`y ¦¨

lclecnd xa`k epic dndal xaegnk xa`d aygp `ly oeik ,xyaa
d okle,úøzeî äîäáe ,øeñà øáàmvrd dkzgp m` elit` ixdy ¥¤¨§¥¨¤¤

.zxzen dndad df mewna ixnbl
øîà ìàeîLe,äìòîì ïéae daekx`dnähîì ïéa,dpnnáBø íà §¥¨©¥§©§¨¥§©¨¦

øNaäxayd z` dtegdíéi÷,,øzeî äæå äæe,åàì íàaex oi`y ©¨¨©¨¤¨¤¨¦¨
,xyaa dqekn xaydøeñà øáà,lclecnd xa` oickáeäîä ¥¤¨§¥¨

,úøzeîdny meyn ,daekx`d on dlrnl dxaypy it lr s`e ¤¤
ixnbl dkzgpyk wx edf ,dtixh mvrd dkzgp m`y dpyna epipyy
dndad ,mixaegn miciby oeik ,mvrd dxaypyk la` ,mpi` micibde

.zxzen
é÷úîì ïîçð áø dì ó,ìàeîL,dndal xa`d oia wlgl xyt` ji` ©§¦¨©©§¨¦§¥

ixd ,zxzen dndae xeq` xa`yeøîàé,äpnî øáà[dndad on-] Ÿ§¥¤¦¤¨
,ätLàa ìheîekzegl jixve ,lclecnd xa` oick xeq` `edy oeik ¨¨©§¨

exeaig zrya cer elit` ok m` ,dty`l ekilydle dhigyd xg`l
,ixnbl jezgk aygp micibd ici lredndad `dz,úøzeî`ld ¤¤

.df z` df mixzeq el` mipicy ,`ed dniz
:dl`ya aiyn `l` ,uxzn epi` `g` axáø øa àçà áø déì øîà̈©¥©©¨©©

,ïîçð áøì àðeäixd ,l`eny lr wx dywn dz` recn,énð áøì ¨§©©§¨§©©¦
xeq` xa` ,miiw xya aex oi`e daekx`dn dhnl mvrd dxaypyk

ixd zeywdl yie ,zxzen dndae,ätLàa ìheî äpnî øáà eøîàéŸ§¥¤¦¤¨¨¨©§¨
.úøzeîe¤¤

:eziiyew z` ongp ax x`andéì øîà,`g` axl ongp axéëä ¨©¥¨¦
àðéîà÷-,zeywdl izpeek jkäpnî äéçL øáàdndad iigy - ¨£¦¨¥¤¤¨¨¦¤¨

x`eank dtixh `id ixd ,df mewna jzgp m`y ,df xa`a miielz
,dpynaå ,ätLàa ìheîdndad `dz ji`.úøzeîiziiyew jkle ¨¨©§¨§¤¤

dxaypa s` zxzen dndae xeq` xa` xn`y ,l`eny lr wx dzid
j` .ea dielz dnypdy mewn df myy s`e ,daekx`dn dlrnl
mewn epi` myy oeik ,daekx`dn dhnl wx df oic xn`y ax zrcl
dndade dty`a lhen xa`dy jka dniz oi` ,ea dielz dnypdy

.zxzen
oi`e ,daekx`dn dlrnl dkzgpy ote`a l`enye ax ewlgpy `vnp
l`eny zrcle ,mixeq` dndade xa`d ax zrcly ,miiw xya aex

:dkldd z` d`ian `xnbd .zxzen dndade xeq` xa`deçìL̈§
ízî,laal l`xyi ux`n ,[myn-].áøc déúååk àúëìäxg`l ¦¨¦§§¨§¨¥§©
,onføeãäe exfg -eçìLdkld.ìàeîLc déúååkaeyeøeãäeeçìL ¨¨§§¨¥¦§¥¨¨§

dkld,áøc déúååk,oic cer etiqedea ànèî Bîöò øáàåz`neh §¨¥§©§¥¤©§§©¥§
,àOîxnelk ,'letip dyer dhigy'y exaqy ,igd on xa` oick ©¨

dpnn jzgpe ltp eli`k aygdl lclecnd xa`l znxeb dhigyd
`nhne `nhy ,dxezd on igd on xa` oic eilr yie ,miiga dcera

.e`yep z`
áéúîdywn -àcñç áøletip dyer dhigydy exn`y dn lr ¨¦©¦§¨

xaera minkge xi`n iax ewlgpy ,igd on xa` z`neha `nh xa`de
dhigy xi`n iax zrcl ,dhigy mcew en` irnn eci z` `ivedy

p dyerz` dxdih dhigyd minkgle ,igd on xa`k `nhe ,leti
`ziixaa jk lr xn`pe .d`neh icin xa`d(.br lirl)xi`n iax xn` ,

,minkglàì,mkixack xnel oi` ±íày epivnúèéçL äøäéè Ÿ¦¦£¨§¦©
da ìcìeãnä øáàä úàå dúBà äôøè,dliap z`neh e`nhi `ly §¥¨¨§¤¨¥¤©§§¨¨

mdy meyn dfL øácndôeby oipn la` ,dndad lyúà øäèz ¨¨¤¨§©¥¤
,øaeòä`edyBðéàL øácn.dôebixacly ,`ziixad ixacn x`ean ¨¨¨¨¤¥¨

.dhigya xdhp lclecnd xa` lkd
:`ziixan `weec dywd `cqg ax recn dnz `axàáø déì øîà̈©¥¨¨

,`cqg axlCì änì éëøétà éøeãä`iyew xg` xfgl jl dnl - £¥©¦§¥¨¨¨
,yxcnd zia iayei lk ita dxeby dpi`y ,`ziixadnáéúBà¦

[dywz-]ïéúéðúnîepipyy ,lk ita dxebyy(:fkw oldl)xyae xa` ¦©§¦¦
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המשך בעמוד סה



קמו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr r sc oileg(oey`x meil)

xaerd,eäî úøçà àéìLadpi`e epina oin `id `ilyy oeik m`d §¦§¨©¤¤©
la` ,epin `id `ilydy s` `ny e` ,yecw okle mgxl epia zvveg

.mgxl epia zvveg okl ,jxcd ef oi`e ely dpi`y oeik
e mgxl dici zcliind dqipkd :`ax wtzqp cerezæçàå ezëøk§¨©©£¨©

mgxl xaerd oia miwiqtn mde diciaezàéöBäå,mgxdn jk,eäî §¦©©
z` cliil jxcd jky oeik e` ,yecw epi`e zevveg dici m`d
.dxekaa yecwe ,mgxd ilzeka rbepk aeyge ,dvivg ef oi` ,dndad

:el` zewitq ote` z` `xnbd zxxanéîc éëéäaly dfi`a - ¥¦¨¥
,[dicia e` `ilye zilh ,aiqa] xg` xaca ekxk dcila÷ôðc éà¦§¨©

déLéø Cøccg` ea eyr ey`x `viy xg`e ,ey`x jxc `vi m` - ¤¤¥¥
ixd ,elld mixacdndézøètepice mgxd z` ey`x xht xak - §©§¥©

.`l e` mivveg el` mixac m` wtzqdl yi dne ,yecwe celikàlà¤¨
,xaecn i`ce÷ôðcxaerdåéúBìbøî Cøc`viy mcewe ,[eilbx-] §¨©¤¤§©§¨

mixacdn cg`a jxke ,mgxl [dy`d e`] drexd eci qipkd ,eaex
`ed wtqde ,mda jexk `edyk mgxdn xaerd `vi jk xg`e ,el`d

.`l e` mivveg el` mixac m`d
:xekaa dvivg ipica `ax wtzqn ceräcìeç eäúòìaecera xaerl §¨©§§¨

,en` irnaezàéöBäå,dkeza rela xaerdyk.eäî:`xnbd ddnz §¦©©
m`ezàéöBäxie`l ditn eze` dhlt jk xg`e ,rela didyk ¦©

ok m` ,mlerddéz÷étà àädf ixde ,mgxa dribp `ll `vi ixd - ¨©¦§¥
:`xnbd zx`an .mgxa rbp `ly ote`a jexk didy lirl wtqk

àlà,wtzqdl yi eay ote`d `ed jkezàéöBäå ezòìa,mgxdn ¤¨§¨©§¦©
åaeyezñéðëä,dita rela `edyk mgxlezàé÷äå,mgxd jezl §¦§¦©¤¡¦©
åjk xg`åéìàî àöé,dcil jxca,eäîef d`ivia ycwzn m`d §¨¨¥¥¨©

my eilr lg `l ,dpey`xd d`iviay oeik ,mgxd jxc dpexg`d
aygp xaky meyn yecw epi`y e` ,'clep' `ed eiykre ,llk dcil
dvivgd meyn ycwzd `l da s`y dpey`xd ez`ivia 'mgx xht'
xht epi` eiykry oeik ,dpexg`d ef d`ivia ycwzdl leki `l aeye

.mgx
:sqep wtq÷éaãädrexdíéîçø éðL,dfl df zenda izy lyàöéå ¦§¦§¥§¨¦§¨¨

cledîmgxì ñðëðå äfmgxäæ,`vi dipyd one ,dipyd dndad ly ¦¤§¦§©§¤
eäîici lr dxekad on `id zxhtp m`d ,dipyd dndad ly dpic ©

wx m`d ,wtqd iccve ,xeka epi` eixg` `ad cledy ,df xaerdéãéc¦¥
dngxa xvepy dly cle -øètepi` eixg` `ade ,en` mgx z` ¨©

la` ,xekadéãéc åàìc,dly epi`y cle -øèt àìmgxd z` §¨¦¥Ÿ¨©
,dxekaa yecw `di ,dlyn cle aey clz m`e ,epnn `viyBà

àîìccle s`øèt énð déãéc åàìcaey clz m` okle ,mgxd z` ¦§¨§¨¦¥©¦¨©
:`xnbd zniiqn .dngx xhtp xaky oeik yecw `di `le÷éz- ¥

.ehytp `ly ,el` zewitq ecnri
:mgx xht oica cer zwtzqn `xnbdéìúBk eçzôð ,àçà áø éòä¥©©¨¦§§§¥

íçøä úéaepi` ,dcild zrya cled `vei xy`ky cr ,eagxzpe ¥¨¤¤
,mgxd zia ilzeka llk rbep,eäî,wtqd iccve .yecw cled m`d ©

m`d ,ycwnd mgxa wlgd `ed dníçø øéåàd `ed,Léc÷î £¦¤¤§©¥
àkéàäå,yecw okle ,mgxd xie` jeza epyi cled ixde -àîìc Bà §¨¦¨¦§¨
úòéâðd zia ilzekíçø`id ynnîäLc÷clelàkéì àäå ,ixde - §¦©¤¤§©§¨§¨¥¨

epi`e mgx xht epi` ,`viyk mgxd ilzeka ynn rbp `ly oeik
.yecw

:df oipra wtq ceríçøä úéa éìúBk eø÷òð ,éMà áø øa øî éòä¥©©©©¦¤¤§§¥¥¨¤¤
,ixnbl onewnn.eäîm` :`xnbd ddnzeø÷òð,eheytk dpeekd ©¤¤§

,dndadn mgxd iptec ixnbl elhpyeäðúéì àäilzek oi` ixd - ¨¥§§
mgxa dribp `l o`k oi` ixdy ,yecw epi`y i`ceae ,miniiw mgxd

:`xnbd zx`an .ycwiy mgxd xie` `leàlàiy` ax xa xn zpeek ¤¨
y `ideø÷òðonewnndéøàeöa déì eìúå,ex`eva xaerl miielze - ¤¤§§¨¥§©¨¥
éàîod xy`k `weec mgxd zia ilzek m`d ,epic dn -ïîB÷îa ©¦§¨

éLc÷îla` ,mkxc `viyk clelïîB÷îa àlL,'mgx' my mdl oi` §©§¥¤Ÿ¦§¨
eàîìc Bà ,éLc÷î àìs` `ny -énð ïîB÷îa àlLyi mb - Ÿ§©§¥¦§¨¤Ÿ¦§¨©¦

e ,mgx my mdilréLc÷î.clel §©§¥
d sqep dnec wtq:dinxi ax wtzqéaøî äéîøé éaø dépéî éòä¥¦¥©¦¦§§¨¥©¦

,àøéæm` oicd dneîîâðiaern xqgp -íçøä úéa éìúBk,miptan ¥¨¦§§§¥¥¨¤¤
,miiaern hrn wx x`ype,eäîoeik e` ,ycwn df hrn mb m`d ©

.miycwn mpi` mzenlya miniiw mpi`y
déì øîà,`xif iaxïì àéòaéàc àéòáa zòâð à÷df wtqa zrbp - ¨©¥¨¨©§§§¨£¨§¦©§¨¨

,df wtq z` heytl cnlz epnne ,xara xak eznbeck epwtzqdy
éòácwtzqd -dépéî àòa dì éøîàå ,àøéæ éaø,exn`y yie - §¨¥©¦¥¨§¨§¥¨¨¨¦¥

l`yy,éqà éaøî àøéæ éaødy ,mgx ilzeka oicd dnãîBòmda ©¦¥¨¥©¦©¦¥
,õeøtä ìò äaeøîla` ,ixnbl elhip mgxd ilzek heriny epiid §¤©©¨

,mzenilya miniiw maexàöéåcledCøcd herind,õeøtoeik m`d §¨¨¤¤¨
oeik e` ,df wlg lr mgx my oi`y ,yecw epi` uextd jxc `viy¥
wlgd s`e ,elekk eaex meyn cner elekk aygp miiwe cner eaexy
wtzqdl yi oke .ekxc `veid cled yecwe ,mgx my eilr yi uextd¥

d wlg ,mgxd zia ilzek eidy ,jetd ote`aõeøt,mdayìò äaeøî ¨§¤©
wlgàöéå ,ãîBòäcledCøcd wlgdãîBò,miiweéàîoeik m`d - ¨¥§¨¨¤¤¥©

w cled cnerd jxc `viy,mgxd zia ilzek jxc `viy meyn yec
ycwn oi`e ,eilr mgx my oi` cnerd wlgd s` uext eaexy oeik e`

.elek mgxd
zia ilzek ennbpa dinxi iax ly oecipl ,df wtqn dgiken `xnbd

:mgxddéì àéòaéà àì ïàk ãò,`xif iax wtzqd `l -àlàwx ©¨Ÿ¦©§¨¥¤¨
a,ãîBòä ìò äaeøî õeøtmeynàkéàcyiy -íìBòa ãîBò`vie ¨§¤©¨¥§¦¨¥¨¨

my yiy oeik ,ycwn mgxd ly df wlgy ,xnel `xaq yi okl ,ekxc
,eilr mgxìáàm`,eîîâðoi`y ,mgxd lk zeptc iaern xqgpy £¨¦§§

,ezenilya x`ypy wlg meydéì àéòaéî à÷ àìiax wtzqd `l - Ÿ¨¦©§¨¥
,mzenilya mgxd zia ilzek oi` m`y ,el heyty oeik ,xaca `xif
ilzek ennbpay ,dinxi iax ly ewitq hytp ok m`e ,miycwn mpi`

.mkxc `veid xaerd yecw oi` i`ce ,mgxd zia
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המשך ביכור למס' חולין ליום רכשון עמ' כ

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

:`xnbd daiyn .ezxdhn dpi` dhigydy xi`n iaxl mdéàä,df - ©
,xaer ly xa`äøæça àzðwz déì úéàxaerd m` dpwz el yi - ¦¥©©§¨©£¨¨

ici lr xzen `di xa`d f`y ,dhigy mcew en` irnl epxifgi
dlik`a elit` dhigydenvr ipta oecip xa`d oi`y gkene ,

`l` ,ixnbl exizdl dxfg dliren ixdy ,eilr legz `l dhigydy
`lyk elit` dhigyd el dliren jkle ,dndadn wlgk oecip `ed

,dlik`a xeq`y s` dliap z`nehn exdhl xifgdåeli`àä,df ± §¨
,dnda ly lclecnd xa`äøæça àzðwz déì úéìel oi` - ¥¥©©§¨©£¨¨

jkitl ,dxfga llk jiiy epi`y ,dxfga exizdl dpwzl zexyt`

eilr dlg dpi` dhigyde ,dndadn cxtp `ed eli`k oecip `ed
.ezxdhn dpi`e

:opgei iax lr lirl z`aend `ziixadn dywn `xnbdéáéúéî, ¥¦¥
øéàî éaø íäì øîà,minkgl,àìly xa`l dtixhn gikedl oi` ¨©¨¤©¦¥¦Ÿ

,xaerdúBà äôøè úèéçL äøäéè íà,,da ìcìeãnä øáàä úàå ¦¦£¨§¦©§¥¨¨§¤¨¥¤©§§¨¨
mdy meyn df,dôebL øácy oipn la`øaeòä úà øäèz`edy ¨¨¤¨§©¥¤¨¨

.dôeb BðéàL øácdcen xi`n iax s`y ,`ziixad ixacn x`ean ¨¨¤¥¨
.dhigyd ici lr xdhp lclecnd xa`y
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המשך ביכור למס' חולין ליום רביעי עמ' כ

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

:ozpei iax xne` .dxedh dig oiae d`nhBì ézîð,i`fr oaléëå ©§¦§¦
,äiç 'ìëå' øîàð,dxedh dig daxn weqtdy yexcl ozip did f`y ¤¡©§¨©¨

,äiçä 'ìëa' àlà øîàð àì àìäåeíétë éëläîìmi`vnpdairn ©£ŸŸ¤¡©¤¨§¨©©¨¦§©§¥©©¦¦
,äiç,mi`nhn mdyàúàc àeä.weqtd `a - ©¨§¨¨
éì íð,i`fr oaìàòîLi äîejax,Bì ézîð .äfä øáca øîBàjk ¨¦©¦§¨¥¥©¨¨©¤©§¦

weqta xn`p ,l`rnyi iax yxc(hl `i `xwie),'äîäaä ïî úeîé éëå'§¦¨¦©§¥¨

,äøBäè äîäa Bæ ,'äìëàì íëì àéä øLà' ,äàîè äîäa Bæ§¥¨§¥¨£¤¦¨¤§¨§¨§¥¨§¨
cr `nhi DzlapA rbPd' aezkd xn` mdipy lre ,dlik`a zxzeny©¥©§¦§¨¨¦§¨©

y oeike ,'axrdeðãîìxg` mewna(.`r oldl)mewn lkayììëa äiç ¨¨¤¨©§©¨¦§¨
oeylììëa äîäae ,äîäaoeyl,äiç`nhl epcnl ok m`äiç §¥¨§¥¨¦§¨©¨©¨

,äøBäè`idy,äøBäè äîäa ììëa`nhl epcnl oke,äàîè äiç §¨¦§¨§¥¨§¨©¨§¥¨
`idy.äàîè äîäa ììëa¦§¨§¥¨§¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc oileg(iying meil)

:`xnbddéì øîàxyked xaerd ,yiwl yixl opgei iaxäèéçLa ¨©¥¦§¦¨
ïBòîL éaøëe(.bl lirl)mc `le dxiykn dhigyd mvr wxy xaqy §©¦¦§

.xyked `linn ,en` zhigy zngn hegyk xaerdy oeike ,dhigyd
:`xnbd dywn,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì ïðçBé éaø déáéúéàepipy ¥¦¥©¦¨¨§©¦¦§¤¨¦

e ,lcbe ,dhgypyk en` irna `vnpy ig 'h oa ,`ziixaaøäða øáò, ¨©§¨¨
øLëeäm`e ,d`neh lawl eininaCìäjk xg`úBøáwä úéáì, §©¨©§¥©§¨

àðéîàc ,éãéãì àîìLa .àîèð[izxn`y-],eäðéð éôeb éøz`le ¦§¨¦§¨¨§¦¦©£¦¨§¥¥¦§
,en` zhigy mca xaerd xykedéëä íeMîm` wxøLëeä,xdpa ¦¨¦§©

ïéàm`e ,zexawd ziaa `nhp ,[ok-]øLëeä àìxdpaàì.`nhp ¥Ÿ§©Ÿ
zøîàc Cãéãì àlàen`e xaerdy,àeä àôeb ãçxaerd recn ¤¨§¦¨§¨§©§©¨

,xdpa xykedy xg`l wx zexawd ziaa `nhpàîãa øMkúéà àä̈¦§©©§¨¨
dénàc.en` zhigy mca xyked xak df xykd `la s` ixd ± §¦¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dr sc oileg(iyiy meil)

:el` zekld izy od dn zx`an `xnbdïðúc ,ïkeñî(:dq oihib), §¨¦§©
íéøîBà eéä äðBLàøay minkgøìBwa àöBiäbxdil [zlylya-] ¨¦¨¨§¦©¥©¨

,zeklnd ici lr,ézLàì èb eáúk øîàå,dl epz xn` `ly s` §¨©¦§¥§¦§¦
elà éøä[eixac z` mirneyd-]eðzéå eázëé.ezy`l hbd z` £¥¥¦§§§¦§

,ezpizple hbd zaizkl migily m`yry ,ezrca micne`y meyn
mc`y mixwnd x`ya j` .epz xnel gky leda didy iptn wxe
m`yr `ly itl ,epzi `l ,epz xn` `le izy`l hb eazk devn

.dpizpl migilyeøæçetiqede minkg,øîBìyLøôîä óàon ¨§©©©§¨¥
,mil aeyiidàøééLa àöBiäåeazki ,eazk wx xn`yk s` ,zexacnl §©¥¦§¨¨

.epzie,øîBà éøeæL (ïa) ïBòîL éaøóàdlegïkeñîäoicae .ok epic ©¦¦§¤§¦¥©©§¨

`ed ,ezenk dkldy ipyd oicde .ixefy oerny iaxk dkld df
ïðúc .éàîc ìL øùòî úîeøz(`"n c"t i`nc),i`nc zexit gweld , §©©£¥¤§©¦§©

mxyrl gweld aiigy ,zexyrnd lr on`p epi`y inn epiidc
m`e ,zaya xkend z` l`ey ,zay axra mxyrl gkye ,opaxcn
,eit lr lek`le eilr jenql zay ceak meyn exizd ,mizxyir xn`

e .on`p epi` leg meia la`L ,éàîc ìL øùòî úîeøzxg` §©©£¥¤§©¤
dyixtdydîB÷îì äøæçlk dxq`pe ,ea daxrzde oilegd jezl - ¨§¨¦§¨

,lecb cqtd `ed ixde ,zaexrzd,øîBà éøeæL (ïa) ïBòîL éaødfa ©¦¦§¤§¦¥
BìàBL ìBça óàxkenl,åét ìò BìëBàådpwz oi`y oeiky ©§£§§©¦

.mxyiry xne`d ux`d mrd ixac lr jenql eliwd ,ef zaexrzl
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קמז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr r sc oileg(oey`x meil)

xaerd,eäî úøçà àéìLadpi`e epina oin `id `ilyy oeik m`d §¦§¨©¤¤©
la` ,epin `id `ilydy s` `ny e` ,yecw okle mgxl epia zvveg

.mgxl epia zvveg okl ,jxcd ef oi`e ely dpi`y oeik
e mgxl dici zcliind dqipkd :`ax wtzqp cerezæçàå ezëøk§¨©©£¨©

mgxl xaerd oia miwiqtn mde diciaezàéöBäå,mgxdn jk,eäî §¦©©
z` cliil jxcd jky oeik e` ,yecw epi`e zevveg dici m`d
.dxekaa yecwe ,mgxd ilzeka rbepk aeyge ,dvivg ef oi` ,dndad

:el` zewitq ote` z` `xnbd zxxanéîc éëéäaly dfi`a - ¥¦¨¥
,[dicia e` `ilye zilh ,aiqa] xg` xaca ekxk dcila÷ôðc éà¦§¨©

déLéø Cøccg` ea eyr ey`x `viy xg`e ,ey`x jxc `vi m` - ¤¤¥¥
ixd ,elld mixacdndézøètepice mgxd z` ey`x xht xak - §©§¥©

.`l e` mivveg el` mixac m` wtzqdl yi dne ,yecwe celikàlà¤¨
,xaecn i`ce÷ôðcxaerdåéúBìbøî Cøc`viy mcewe ,[eilbx-] §¨©¤¤§©§¨

mixacdn cg`a jxke ,mgxl [dy`d e`] drexd eci qipkd ,eaex
`ed wtqde ,mda jexk `edyk mgxdn xaerd `vi jk xg`e ,el`d

.`l e` mivveg el` mixac m`d
:xekaa dvivg ipica `ax wtzqn ceräcìeç eäúòìaecera xaerl §¨©§§¨

,en` irnaezàéöBäå,dkeza rela xaerdyk.eäî:`xnbd ddnz §¦©©
m`ezàéöBäxie`l ditn eze` dhlt jk xg`e ,rela didyk ¦©

ok m` ,mlerddéz÷étà àädf ixde ,mgxa dribp `ll `vi ixd - ¨©¦§¥
:`xnbd zx`an .mgxa rbp `ly ote`a jexk didy lirl wtqk

àlà,wtzqdl yi eay ote`d `ed jkezàéöBäå ezòìa,mgxdn ¤¨§¨©§¦©
åaeyezñéðëä,dita rela `edyk mgxlezàé÷äå,mgxd jezl §¦§¦©¤¡¦©
åjk xg`åéìàî àöé,dcil jxca,eäîef d`ivia ycwzn m`d §¨¨¥¥¨©

my eilr lg `l ,dpey`xd d`iviay oeik ,mgxd jxc dpexg`d
aygp xaky meyn yecw epi`y e` ,'clep' `ed eiykre ,llk dcil
dvivgd meyn ycwzd `l da s`y dpey`xd ez`ivia 'mgx xht'
xht epi` eiykry oeik ,dpexg`d ef d`ivia ycwzdl leki `l aeye

.mgx
:sqep wtq÷éaãädrexdíéîçø éðL,dfl df zenda izy lyàöéå ¦§¦§¥§¨¦§¨¨

cledîmgxì ñðëðå äfmgxäæ,`vi dipyd one ,dipyd dndad ly ¦¤§¦§©§¤
eäîici lr dxekad on `id zxhtp m`d ,dipyd dndad ly dpic ©

wx m`d ,wtqd iccve ,xeka epi` eixg` `ad cledy ,df xaerdéãéc¦¥
dngxa xvepy dly cle -øètepi` eixg` `ade ,en` mgx z` ¨©

la` ,xekadéãéc åàìc,dly epi`y cle -øèt àìmgxd z` §¨¦¥Ÿ¨©
,dxekaa yecw `di ,dlyn cle aey clz m`e ,epnn `viyBà

àîìccle s`øèt énð déãéc åàìcaey clz m` okle ,mgxd z` ¦§¨§¨¦¥©¦¨©
:`xnbd zniiqn .dngx xhtp xaky oeik yecw `di `le÷éz- ¥

.ehytp `ly ,el` zewitq ecnri
:mgx xht oica cer zwtzqn `xnbdéìúBk eçzôð ,àçà áø éòä¥©©¨¦§§§¥

íçøä úéaepi` ,dcild zrya cled `vei xy`ky cr ,eagxzpe ¥¨¤¤
,mgxd zia ilzeka llk rbep,eäî,wtqd iccve .yecw cled m`d ©

m`d ,ycwnd mgxa wlgd `ed dníçø øéåàd `ed,Léc÷î £¦¤¤§©¥
àkéàäå,yecw okle ,mgxd xie` jeza epyi cled ixde -àîìc Bà §¨¦¨¦§¨
úòéâðd zia ilzekíçø`id ynnîäLc÷clelàkéì àäå ,ixde - §¦©¤¤§©§¨§¨¥¨

epi`e mgx xht epi` ,`viyk mgxd ilzeka ynn rbp `ly oeik
.yecw

:df oipra wtq ceríçøä úéa éìúBk eø÷òð ,éMà áø øa øî éòä¥©©©©¦¤¤§§¥¥¨¤¤
,ixnbl onewnn.eäîm` :`xnbd ddnzeø÷òð,eheytk dpeekd ©¤¤§

,dndadn mgxd iptec ixnbl elhpyeäðúéì àäilzek oi` ixd - ¨¥§§
mgxa dribp `l o`k oi` ixdy ,yecw epi`y i`ceae ,miniiw mgxd

:`xnbd zx`an .ycwiy mgxd xie` `leàlàiy` ax xa xn zpeek ¤¨
y `ideø÷òðonewnndéøàeöa déì eìúå,ex`eva xaerl miielze - ¤¤§§¨¥§©¨¥
éàîod xy`k `weec mgxd zia ilzek m`d ,epic dn -ïîB÷îa ©¦§¨

éLc÷îla` ,mkxc `viyk clelïîB÷îa àlL,'mgx' my mdl oi` §©§¥¤Ÿ¦§¨
eàîìc Bà ,éLc÷î àìs` `ny -énð ïîB÷îa àlLyi mb - Ÿ§©§¥¦§¨¤Ÿ¦§¨©¦

e ,mgx my mdilréLc÷î.clel §©§¥
d sqep dnec wtq:dinxi ax wtzqéaøî äéîøé éaø dépéî éòä¥¦¥©¦¦§§¨¥©¦

,àøéæm` oicd dneîîâðiaern xqgp -íçøä úéa éìúBk,miptan ¥¨¦§§§¥¥¨¤¤
,miiaern hrn wx x`ype,eäîoeik e` ,ycwn df hrn mb m`d ©

.miycwn mpi` mzenlya miniiw mpi`y
déì øîà,`xif iaxïì àéòaéàc àéòáa zòâð à÷df wtqa zrbp - ¨©¥¨¨©§§§¨£¨§¦©§¨¨

,df wtq z` heytl cnlz epnne ,xara xak eznbeck epwtzqdy
éòácwtzqd -dépéî àòa dì éøîàå ,àøéæ éaø,exn`y yie - §¨¥©¦¥¨§¨§¥¨¨¨¦¥

l`yy,éqà éaøî àøéæ éaødy ,mgx ilzeka oicd dnãîBòmda ©¦¥¨¥©¦©¦¥
,õeøtä ìò äaeøîla` ,ixnbl elhip mgxd ilzek heriny epiid §¤©©¨

,mzenilya miniiw maexàöéåcledCøcd herind,õeøtoeik m`d §¨¨¤¤¨
oeik e` ,df wlg lr mgx my oi`y ,yecw epi` uextd jxc `viy¥
wlgd s`e ,elekk eaex meyn cner elekk aygp miiwe cner eaexy
wtzqdl yi oke .ekxc `veid cled yecwe ,mgx my eilr yi uextd¥

d wlg ,mgxd zia ilzek eidy ,jetd ote`aõeøt,mdayìò äaeøî ¨§¤©
wlgàöéå ,ãîBòäcledCøcd wlgdãîBò,miiweéàîoeik m`d - ¨¥§¨¨¤¤¥©

w cled cnerd jxc `viy,mgxd zia ilzek jxc `viy meyn yec
ycwn oi`e ,eilr mgx my oi` cnerd wlgd s` uext eaexy oeik e`

.elek mgxd
zia ilzek ennbpa dinxi iax ly oecipl ,df wtqn dgiken `xnbd

:mgxddéì àéòaéà àì ïàk ãò,`xif iax wtzqd `l -àlàwx ©¨Ÿ¦©§¨¥¤¨
a,ãîBòä ìò äaeøî õeøtmeynàkéàcyiy -íìBòa ãîBò`vie ¨§¤©¨¥§¦¨¥¨¨

my yiy oeik ,ycwn mgxd ly df wlgy ,xnel `xaq yi okl ,ekxc
,eilr mgxìáàm`,eîîâðoi`y ,mgxd lk zeptc iaern xqgpy £¨¦§§

,ezenilya x`ypy wlg meydéì àéòaéî à÷ àìiax wtzqd `l - Ÿ¨¦©§¨¥
,mzenilya mgxd zia ilzek oi` m`y ,el heyty oeik ,xaca `xif
ilzek ennbpay ,dinxi iax ly ewitq hytp ok m`e ,miycwn mpi`

.mkxc `veid xaerd yecw oi` i`ce ,mgxd zia
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc oileg(oey`x meil)

:ozpei iax xne` .dxedh dig oiae d`nhBì ézîð,i`fr oaléëå ©§¦§¦
,äiç 'ìëå' øîàð,dxedh dig daxn weqtdy yexcl ozip did f`y ¤¡©§¨©¨

,äiçä 'ìëa' àlà øîàð àì àìäåeíétë éëläîìmi`vnpdairn ©£ŸŸ¤¡©¤¨§¨©©¨¦§©§¥©©¦¦
,äiç,mi`nhn mdyàúàc àeä.weqtd `a - ©¨§¨¨
éì íð,i`fr oaìàòîLi äîejax,Bì ézîð .äfä øáca øîBàjk ¨¦©¦§¨¥¥©¨¨©¤©§¦

weqta xn`p ,l`rnyi iax yxc(hl `i `xwie),'äîäaä ïî úeîé éëå'§¦¨¦©§¥¨

,äøBäè äîäa Bæ ,'äìëàì íëì àéä øLà' ,äàîè äîäa Bæ§¥¨§¥¨£¤¦¨¤§¨§¨§¥¨§¨
cr `nhi DzlapA rbPd' aezkd xn` mdipy lre ,dlik`a zxzeny©¥©§¦§¨¨¦§¨©

y oeike ,'axrdeðãîìxg` mewna(.`r oldl)mewn lkayììëa äiç ¨¨¤¨©§©¨¦§¨
oeylììëa äîäae ,äîäaoeyl,äiç`nhl epcnl ok m`äiç §¥¨§¥¨¦§¨©¨©¨

,äøBäè`idy,äøBäè äîäa ììëa`nhl epcnl oke,äàîè äiç §¨¦§¨§¥¨§¨©¨§¥¨
`idy.äàîè äîäa ììëa¦§¨§¥¨§¥¨
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המשך ביכור למס' חולין ליום רכשון עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cr sc oileg(iying meil)

,íéìâøef lbxe ,`id dtixhe miixeg`d milbxa dxizi lbx dl yiy ©§©¦
.dxvepyn zniiw i`ce

äðùî

:en` zhigya xzip xaer dfi` zx`an dpyndúà èçBMä©¥¤
da àöîe ,äîäaäxaeräðîL ïamiycegïa Bà ,úî Bà éç ©§¥¨¨¨¨¤§Ÿ¨©¥¤

,úî äòLz,elk`l `ae,BòøB÷`edy itl dhigy jixv epi`y ¦§¨¥§
,'elk`z dndaa lk' llka,Bîc úà àéöBîe,dlik`a xeq` ency ¦¤¨

m` la` .zercd lkl `ed df oice .dlik`a xaerd xzed jkaeàöî̈¨
äèéçL ïeòè ,éç äòLz ïa,en` zhigya xzip epi`y ,envr ipta ¤¦§¨©¨§¦¨

dndaa lk' llka epi`e exeair iyceg elky `ed dxenb dnday oeik
,'elk`z,Bða úàå BúBàa áéiçå,en` dhgypy meia ehgyl xeq`y §©¨§§¤§

,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøácig 'h oa s`Bnà úèéçL ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦§¦©¦
Bzøäèîexaqy .envrl dhigy oerh epi`e ,dlik`a ezxizne §©©§

dhigy oerh ,en` iiga clepe eiyceg elky 'h oa wxy ,minkg
.dzhigya xzip en` irna j` ,envrl
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המשך ביכור למס' חולין ליום חמישי עמ' כ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc oileg(ipy meil)

dlik`n lqtzyå ,øâìda yiäl÷ äàîeè,miwyne milke` `nhl §¥§§¨©¨
ãòdlik`n lqtizy,áìëìmc`d lk`y dliapdy okzi ok m` ©§¤¤

eze` z`nhn dpi`àéæç àìc íeMîdlik`l die`x dpi`y -øâì ¦§Ÿ©§¨§¥
,àeä.z`nhn ,drela d`neh mzq j`

:`xnbd zvxznåéðôa àéæç àìc éäðdie`x dpi` ef dliap mpn` - §¦§Ÿ©§¨§¨¨
dp`iwi m` j` ,eipta dp`iwi m` xb zlik`l,åéðôa àlLrci `le ¤Ÿ§¨¨

ixd ,d`iwde xg` mc` dlk` xakydéì àéæç àæçéîdie`x `dz - ¤§§©§¨¥
z`nhn dpi`y mrhdy jgxk lre ,`nhl dkixve mc` zlik`l

.drela d`neh meyn `ed
dpi` drela dxdh s`y ,dax ly epic xewn z` zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .z`nhpïçkLàoicl weqtdn xewn ep`vn - ©§§¨
äòeìá äàîeèoic j` ,z`nhn dpi`yäòeìá äøäèdpi`y §¨§¨¨¢¨§¨

,d`neh zlawn.ïìðî§¨¨
a cnlp df oic :`xnbd zx`anøîBçå ì÷,qxg ilk oicnéìk äîe ©¨¤©§¦
ìéút ãéîö ówenä ñøç,xebqe ilkl dti xaegn edqkny - ¤¤©¨¨¦¨¦

,ef `xneg ea ep`vnyLznd on zifk ilkd jeza yi m`ìévî Bðéà ¤¥©¦
rpen -ànèlî BëBúaL äàîeè ìò`vnpd lk z`e ,ilkd z` ©§¨¤§¦§©¥
,ld`aäöeöø äàîeè ,øî øîàc,gth daeba ld` dilrn oi`y - §¨©©§¨§¨

d`nehd ixd ilk jeza e` rwxwd jeza `id m` elit`úò÷Ba©©
,òé÷øì ãò äìBòålizt cinvy ,lwdl xg` oic da yi ok it lr s`e §¨©¨¨¦©

qxg ilk lr swendìò ìévîxacànhélî ,BëBúaL äøäè- ©¦©¨¢¨¤§¦¦©¥
ilkd `vnpe ,xedh xac qxgd ilk jeza yi m`y ,d`neh lawln

.`nhp dxdh xac eze` oi` ,znd ld`a
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המשך ביכור למס' חולין ליום שני עמ' כ

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

:`xnbddéì øîàxyked xaerd ,yiwl yixl opgei iaxäèéçLa ¨©¥¦§¦¨
ïBòîL éaøëe(.bl lirl)mc `le dxiykn dhigyd mvr wxy xaqy §©¦¦§

.xyked `linn ,en` zhigy zngn hegyk xaerdy oeike ,dhigyd
:`xnbd dywn,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì ïðçBé éaø déáéúéàepipy ¥¦¥©¦¨¨§©¦¦§¤¨¦

e ,lcbe ,dhgypyk en` irna `vnpy ig 'h oa ,`ziixaaøäða øáò, ¨©§¨¨
øLëeäm`e ,d`neh lawl eininaCìäjk xg`úBøáwä úéáì, §©¨©§¥©§¨

àðéîàc ,éãéãì àîìLa .àîèð[izxn`y-],eäðéð éôeb éøz`le ¦§¨¦§¨¨§¦¦©£¦¨§¥¥¦§
,en` zhigy mca xaerd xykedéëä íeMîm` wxøLëeä,xdpa ¦¨¦§©

ïéàm`e ,zexawd ziaa `nhp ,[ok-]øLëeä àìxdpaàì.`nhp ¥Ÿ§©Ÿ
zøîàc Cãéãì àlàen`e xaerdy,àeä àôeb ãçxaerd recn ¤¨§¦¨§¨§©§©¨

,xdpa xykedy xg`l wx zexawd ziaa `nhpàîãa øMkúéà àä̈¦§©©§¨¨
dénàc.en` zhigy mca xyked xak df xykd `la s` ixd ± §¦¥
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המשך ביכור למס' חולין ליום חמישי עמ' ב

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

:el` zekld izy od dn zx`an `xnbdïðúc ,ïkeñî(:dq oihib), §¨¦§©
íéøîBà eéä äðBLàøay minkgøìBwa àöBiäbxdil [zlylya-] ¨¦¨¨§¦©¥©¨

,zeklnd ici lr,ézLàì èb eáúk øîàå,dl epz xn` `ly s` §¨©¦§¥§¦§¦
elà éøä[eixac z` mirneyd-]eðzéå eázëé.ezy`l hbd z` £¥¥¦§§§¦§

,ezpizple hbd zaizkl migily m`yry ,ezrca micne`y meyn
mc`y mixwnd x`ya j` .epz xnel gky leda didy iptn wxe
m`yr `ly itl ,epzi `l ,epz xn` `le izy`l hb eazk devn

.dpizpl migilyeøæçetiqede minkg,øîBìyLøôîä óàon ¨§©©©§¨¥
,mil aeyiidàøééLa àöBiäåeazki ,eazk wx xn`yk s` ,zexacnl §©¥¦§¨¨

.epzie,øîBà éøeæL (ïa) ïBòîL éaøóàdlegïkeñîäoicae .ok epic ©¦¦§¤§¦¥©©§¨

`ed ,ezenk dkldy ipyd oicde .ixefy oerny iaxk dkld df
ïðúc .éàîc ìL øùòî úîeøz(`"n c"t i`nc),i`nc zexit gweld , §©©£¥¤§©¦§©

mxyrl gweld aiigy ,zexyrnd lr on`p epi`y inn epiidc
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`zax `zkld

úñðëä úéáá ùã÷ì àìù [áואנ"ש החסידים בקהילות -

הכנסת בבית לקדש נהגו .7לא

äáøä úåðéãîá [âאבל ישראל, ארץ מנהג הוא כן -

לקדש. נהגו ורוסי' פולין במדינות
âäðîä ìèáì ïéà [ãהכנסת בבית לקדש שנהגו מקום -

זה מנהג לחדש רשאים וכד', יין חסרון מחמת .8והפסיקו

zetqede mipeiv

ÈÒ"‡:עד"ז5) ‚Ú¯ ÔÓÈÒ·אורחים לנו שאין הזה שבזמן
כלל מתכוין ציבור השליח אין - הכנסת בית אצל השובתים

בק אדם שום המנהג.להוציא מחמת אלא מקדש ואינו זה ידוש
Ê"ÈÒ ˆÁ¯ ÔÓÈÒ·Âנר על אלא במוצש"ק מברכים שאין (לגבי

ולא הכנסת בבית אורחים לנו שאין עכשיו לפיכך להאיר): העשוי
אם אבל . . הכנסת שבבית נר על מברכים אין שם האוכל שמש
עליהם). מברכים להאיר בשביל מביום יותר בלילה נרות מרבים

יאמר6) לחש תפלת שאחר חכמים תקנו טו: וסעיף יג סעיף
שבימיהם כנסיות שבתי . . שבע מעין אחת ברכה צבור השליח
ממהרים שאינן שיש וחששו . . מזיקים מצוים ששם בשדות היו
הכנסת בבית יחידים וישארו הצבור תפלת לאחר ושוהין לבוא
ליחיד פנאי שיהיה כדי הצבור תפלת האריכו לכך ויסתכנו
פי על ואף . . זו ברכה אומר שהש"ץ בעוד תפלתו לגמור
אלא זה טעם כלל שייך לא בישוב שלנו כנסיות שבתי שעכשיו
תקנו. שבגללו הטעם שבטל אע"פ בטלה לא חכמים שתקנת

שבזמננו7) הביא בשוה"ג נה ע' השליחות' בשדה 'נתיבים בס'
יש לתפילה הבאים שבין כנסיות בתי ויש הדברים, ונשתנו חזרו
הכנסת בבית לקדש נכון כזה ובמקום בביתם. מקדשים שאינם
בזה ואין כה), סי' השמים מן ובשו"ת נח סי' בו בכל גם (וראה

חובתם, ידי להוציאם שמכוין כיון - לבטלה ברכה חשש
גם אם כי היין, על שיקדשו במה רק להסתפק שלא וראוי
כזית, שיעור מהם לאכול המתפללים שיוכלו מזונות מיני שיכינו
השאר ולחלק מהיין, לוגמיו מלא לשתות מהם לאחד ליתן ויש
בביתו, ויקדש ימתין והוא זה, בקידוש חובתם ידי היוצאים בין
רק - 'לכתחילה' בביתו לקדש רשאי היין מן בעצמו שתה ואם
יודעים שאינם אשה או איש יש אורחיו] [או ביתו בני בין כאשר

בעצמם. לקדש

לקדש יכול היום בקידוש אבל הלילה, בקידוש זה שכל וכפשוט
הנהנין. ברכת רק כאן שאין כיון פעמים, כמה ולברך

בשם8) אברהם אשל בהג' עי' פח: סי' או"ח יעקב חלקת שו"ת
בביה"כ לקדש מעולם נהגו שלא במקום דאף רס"ט סי' יעקב שב
מנהג שהוא בני"ד מכש"כ בידם, מוחין שאין להנהיג רוצין אם
שמחויבין ודאי וברוסי' בפולין ישראל תפוצות בכל דנא מקדמת
וכששומעין השמים מן שו"ת וכלשון ליושנה, עטרה להחזיר

בביתם. ומקדשים ולומדים לבם אל נותנים הכנסת בבית
לקדש9) עליו שבביתו אף בלבד אחת יין כוס לו שיש מי ולכך

הבדלה הכנסת בבית מקום מכל להבדלה, לשומרה ולא עמה
שום מוציא אינו הכנסת שבבית שבקידוש לפי - לקידוש קודמת
(סימן קידוש על ומערערים חולקים יש וגם חובתו, ידי אדם

סכ"א). רעא
Ê"Òועד"ז ÊÙ˙ ÔÓÈÒ·יום ליל בכל הכנסת בבית מקדשין ואין :

בבית לקדש שתקנו קדמונים תקנת לבטל שלא אלא ושבת טוב
הכנסת בבית לשבות אורחים מצוים שהיו בימיהם הכנסת
בקידוש יוצאים הם יין להם וכשאין סעודתם שם ולאכול

סעודתם. במקום שהוא שבבהכ"נ
שאומרים10) שברך' ה'מי נוסח את רבינו הכניס בסידורו

לקידוש יין הנותן את מברכים בו ש"ק של שחרית תפלת לאחר
והבדלה.

יין 'מכירת וביניהם המצוות מכירת על עורר אדמו"ר כ"ק
מנהגי ובאוצר ,(183 ע' ח"א ה'תש"נ סה"ש (ראה לקידוש'
כיסוי לצורך היתה שהמכירה מביא שצזֿשצח ע' (תשרי) חב"ד

וכד', לקהל יין חלוקת הרבי, של ההתוועדויות הוצאות
שבליובאוויטש ע"ה הכהן רפאל ר' מהרה"ח ששמע מה הביא עוד

בראשית. בשבת או בשמח"ת המצוות את למכור נהגו לא
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‚È'בכ או תשובה ימי עשרת בכל או חודש ערב בכל המתענה
אם ואמו אביו בו שמת ביום או הצדיקים במיתת או סיון
צאת עד השלימו שבת בערב התענית שאירע הראשון בפעם
שבת בערב שיארע פעם בכל לעולם כן לנהוג צריך הכוכבים
שבשעה והוא שלשה לו שיתירו וצריך נדר כמו שהוא משום
או לעולם כן לנהוג בדעתו היה הראשון בפעם שהשלים
אבל נדר בלי שיהא התנה ולא שבת בערב פעמים ג' שהשלים
כנדר חשוב אינו בחול כשאירע פעמים כמה שהשלים מחמת

שבת. בערב כשאירע להשלים שיצטרך לענין

ואמו אביו בו שמת יום שבתענית ואומרים בזה חולקין ויש
היה בודאי התענית אז והשלים הראשונה בשנה בחול כשחל
היאך לחשוב דעתו על עלה שלא לפי לעולם כן לנהוג בדעתו
וצריך כנדר זה הרי לפיכך שבת בערב כשיארע להבא יתנהג
מיתת ימי בתענית וכן שבת בערב כשיארע אף לעולם להשלים
בחול הראשון פעם כשהתענה אם חודש ראש וערב הצדיקים
ג' והשלים שהתענה או לעולם כן לנהוג בדעתו היה והשלימו
וצריך כנדר זה הרי נדר בלי שיהא התנה ולא בחול פעמים
פי על (ואף העולם נהגו וכן שבת בערב כשיארע אף להשלים

הפסיד): לא הראשונה כסברא הצורך לעת המיקל כן

יג סעיפים שבת לערב השייכים דינים רמט, סימן ב חלק

שבתלעול‡ בערב שבת צרכי ולהכין לטרוח אדם ישכים ם
אשר את והכינו הששי ביום והיה שנאמר לדבר ורמז בבקר
שנאמר בבקר היתה וההבאה יכינו שיביאו לאלתר משמע יביאו

בבקר. בבקר אותו וילקטו

ורמז השמשות בבין גם שיוסיף מצוה בהשכמה שהכין ואע"פ
שנית): שיכינו (כלומר משנה והיה שנאמר לדבר

בשאר· שכן וכל שבת בערב בלימודו קצת למעט לאדם ויש
הכין כן אם אלא שבת צרכי להכין פנוי שיהא כדי עסקיו

לו: שיכין מי לו שיש או ה' ביום כבר

לפי‚ שבת בערב ישיבה לקבוע שלא מקומות בקצת ונוהגין
לפלפל שרגילין קצבה לו שאין דבר הוא הישיבה שלימוד
להכין אח"כ פנאי להם יהא ולא בפלפולם הרבה ימשכו ושמא
ללומדו רגיל אם קצבה לו שיש דבר שלומד מי אבל שבת צרכי
ללומדו רגיל שאינו דבר ואף שבת בערב לבטלו לו אין יום בכל

ואפילו יבטלנו אל רבים עם לומד אם מקום מכל יום בכל
כגון שבת בערב ללומדו שדרך דבר הוא אם ביחיד כשלומד
יכול רפ"ה בסי' שיתבאר כמו השבוע מפרשת רש"י פירוש

כדרכו. ללמוד

שהוא בבקר לימודו יקבע לא אזי לקנות ימצא לא אח"כ ואם
יקנה אזי התפלה אחר לקנות ימצא לא ואם לקנות שמוצא זמן
שמא מקודם שמע קריאת שיקרא ובלבד יתפלל ואח"כ בתחלה
שיש ואף יותר זמנה נמשך התפלה אבל שיקנה עד זמנה יעבור
הכנת של זו מצוה מקום מכל תפלה זמן גם יעבור שמא לחוש
ומכל לקנות ימצא לא שאח"כ בודאי עוברת היא שבת סעודות

מהם: יפרוש אל מתפללין הצבור אם מקום

בעצמו„ להכין להשתדל לו יש עבדים כמה לו שיש מי אפילו
מבשלוחו. יותר בו מצוה המצות בכל הוא שכן שבת צרכי

מן דברים ליקח דרכו ואין ביותר חשוב אדם שהוא מי ואפילו
ולעשות להשתדל חייב שבבית במלאכות להתעסק ולא השוק
וגדולי שבת של כבודו שזהו בעצמו השבת מצרכי דבר שום
כדי כבודם לפי שאינן מלאכות בעצמם עושים היו החכמים
דק דק הירק מחתך שהיה מהם יש השבת בכבוד להרבות
שהיה מהם ויש בעצמם עצים מבקעים שהיו מהם ויש בעצמו
הבית מתקן שהיה מהם ויש בעצמו העצים תחת האור מצית
היה זה ובעסק לשבת הצריכים כלים ומכניס החול כלי ומפנה
ולהכניס החול כלי להוציא שבת בערב בביתו תמיד ונכנס יוצא

ו תשמיש כלי כבודמשאות להראות מגדים ומיני חופש בגדי
רבו את שמקבל כאדם לכבודו וחרד עליו חשוב שהוא השבת
לטרוח לכבודו וחרד עליו חשוב שהוא לו מראה שהוא בביתו
יאמר ואל בעצמו לטרוח אדם כל ילמוד ומהם בשבילו ולהרבות

השבת: שמכבד כבודו זהו כי כבודי אפגום איך

מכבוד‰ זהו כי שבת ערב בכל הסכין להשחיז ליזהר יש
אשר את והכינו לדבר ורמז לאכילה עצמו שמכין השבת
ואומר ולמזמרות לאתים מלשון הסכין נרמז את ובתיבת יביאו
אם כי סכין השחזת זו חכמים ודרשו אהלך שלום כי וידעת

בית: שלום זה אין לחתוך יוכל ולא הברזל קהה

Âמה בכל וכן שבת לכבוד זהו שקונה דבר כל על לומר טוב
שבת: לכבוד שעושה לחשוב טוב עושה שהוא

אֿו סעיפים לשבת הסעודות הכנת רנ סימן ב חלק
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הנפש את להפוך כדי למטה האלקית הנפש ירידת

לטוב מרע הבהמית

éãëá äúéä íìåòá úéäìà ùôð úãéøé äðäå
íçìäìå ,úéîäáä úéðåéçä ùôðá ùáìúäìäúà

.'äì äúåìòäìå ,òøä ïî áåèä ãéøôäì ,äøøáìå
(הנפש הנשמה שירידת האריז"ל בכתבי מבואר

אינה הבהמית ו)בנפש (בגוף להתלבש למטה האלקית)

אינה עצמה הנשמה ("כי עצמה הנשמה תיקון בשביל

הבהמית הנפש את לתקן כדי אלא כלל"), תיקון צריכה
לטוב. ולהפכה

הנפש צריכה הבהמית הנפש את לתקן וכדי
המושג ומשמעות ולבררה". אתה "להלחם האלקית
את שבורר בשבת, "בורר" מלאכת כמו היא "בירור"
הנפש של המלחמה תכלית וכך הפסולת, מתוך האוכל
ולהפריד "לברר" כדי היא הבהמית הנפש עם האלקית
מן הטוב הפרדת ולאחר הרע, מתוך שבה הטוב את
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‚È'בכ או תשובה ימי עשרת בכל או חודש ערב בכל המתענה
אם ואמו אביו בו שמת ביום או הצדיקים במיתת או סיון
צאת עד השלימו שבת בערב התענית שאירע הראשון בפעם
שבת בערב שיארע פעם בכל לעולם כן לנהוג צריך הכוכבים
שבשעה והוא שלשה לו שיתירו וצריך נדר כמו שהוא משום
או לעולם כן לנהוג בדעתו היה הראשון בפעם שהשלים
אבל נדר בלי שיהא התנה ולא שבת בערב פעמים ג' שהשלים
כנדר חשוב אינו בחול כשאירע פעמים כמה שהשלים מחמת

שבת. בערב כשאירע להשלים שיצטרך לענין

ואמו אביו בו שמת יום שבתענית ואומרים בזה חולקין ויש
היה בודאי התענית אז והשלים הראשונה בשנה בחול כשחל
היאך לחשוב דעתו על עלה שלא לפי לעולם כן לנהוג בדעתו
וצריך כנדר זה הרי לפיכך שבת בערב כשיארע להבא יתנהג
מיתת ימי בתענית וכן שבת בערב כשיארע אף לעולם להשלים
בחול הראשון פעם כשהתענה אם חודש ראש וערב הצדיקים
ג' והשלים שהתענה או לעולם כן לנהוג בדעתו היה והשלימו
וצריך כנדר זה הרי נדר בלי שיהא התנה ולא בחול פעמים
פי על (ואף העולם נהגו וכן שבת בערב כשיארע אף להשלים

הפסיד): לא הראשונה כסברא הצורך לעת המיקל כן

יג סעיפים שבת לערב השייכים דינים רמט, סימן ב חלק

שבתלעול‡ בערב שבת צרכי ולהכין לטרוח אדם ישכים ם
אשר את והכינו הששי ביום והיה שנאמר לדבר ורמז בבקר
שנאמר בבקר היתה וההבאה יכינו שיביאו לאלתר משמע יביאו

בבקר. בבקר אותו וילקטו

ורמז השמשות בבין גם שיוסיף מצוה בהשכמה שהכין ואע"פ
שנית): שיכינו (כלומר משנה והיה שנאמר לדבר

בשאר· שכן וכל שבת בערב בלימודו קצת למעט לאדם ויש
הכין כן אם אלא שבת צרכי להכין פנוי שיהא כדי עסקיו

לו: שיכין מי לו שיש או ה' ביום כבר

לפי‚ שבת בערב ישיבה לקבוע שלא מקומות בקצת ונוהגין
לפלפל שרגילין קצבה לו שאין דבר הוא הישיבה שלימוד
להכין אח"כ פנאי להם יהא ולא בפלפולם הרבה ימשכו ושמא
ללומדו רגיל אם קצבה לו שיש דבר שלומד מי אבל שבת צרכי
ללומדו רגיל שאינו דבר ואף שבת בערב לבטלו לו אין יום בכל

ואפילו יבטלנו אל רבים עם לומד אם מקום מכל יום בכל
כגון שבת בערב ללומדו שדרך דבר הוא אם ביחיד כשלומד
יכול רפ"ה בסי' שיתבאר כמו השבוע מפרשת רש"י פירוש

כדרכו. ללמוד

שהוא בבקר לימודו יקבע לא אזי לקנות ימצא לא אח"כ ואם
יקנה אזי התפלה אחר לקנות ימצא לא ואם לקנות שמוצא זמן
שמא מקודם שמע קריאת שיקרא ובלבד יתפלל ואח"כ בתחלה
שיש ואף יותר זמנה נמשך התפלה אבל שיקנה עד זמנה יעבור
הכנת של זו מצוה מקום מכל תפלה זמן גם יעבור שמא לחוש
ומכל לקנות ימצא לא שאח"כ בודאי עוברת היא שבת סעודות

מהם: יפרוש אל מתפללין הצבור אם מקום

בעצמו„ להכין להשתדל לו יש עבדים כמה לו שיש מי אפילו
מבשלוחו. יותר בו מצוה המצות בכל הוא שכן שבת צרכי

מן דברים ליקח דרכו ואין ביותר חשוב אדם שהוא מי ואפילו
ולעשות להשתדל חייב שבבית במלאכות להתעסק ולא השוק
וגדולי שבת של כבודו שזהו בעצמו השבת מצרכי דבר שום
כדי כבודם לפי שאינן מלאכות בעצמם עושים היו החכמים
דק דק הירק מחתך שהיה מהם יש השבת בכבוד להרבות
שהיה מהם ויש בעצמם עצים מבקעים שהיו מהם ויש בעצמו
הבית מתקן שהיה מהם ויש בעצמו העצים תחת האור מצית
היה זה ובעסק לשבת הצריכים כלים ומכניס החול כלי ומפנה
ולהכניס החול כלי להוציא שבת בערב בביתו תמיד ונכנס יוצא

ו תשמיש כלי כבודמשאות להראות מגדים ומיני חופש בגדי
רבו את שמקבל כאדם לכבודו וחרד עליו חשוב שהוא השבת
לטרוח לכבודו וחרד עליו חשוב שהוא לו מראה שהוא בביתו
יאמר ואל בעצמו לטרוח אדם כל ילמוד ומהם בשבילו ולהרבות

השבת: שמכבד כבודו זהו כי כבודי אפגום איך

מכבוד‰ זהו כי שבת ערב בכל הסכין להשחיז ליזהר יש
אשר את והכינו לדבר ורמז לאכילה עצמו שמכין השבת
ואומר ולמזמרות לאתים מלשון הסכין נרמז את ובתיבת יביאו
אם כי סכין השחזת זו חכמים ודרשו אהלך שלום כי וידעת

בית: שלום זה אין לחתוך יוכל ולא הברזל קהה

Âמה בכל וכן שבת לכבוד זהו שקונה דבר כל על לומר טוב
שבת: לכבוד שעושה לחשוב טוב עושה שהוא

אֿו סעיפים לשבת הסעודות הכנת רנ סימן ב חלק
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הנפש את להפוך כדי למטה האלקית הנפש ירידת

לטוב מרע הבהמית

éãëá äúéä íìåòá úéäìà ùôð úãéøé äðäå
íçìäìå ,úéîäáä úéðåéçä ùôðá ùáìúäìäúà

.'äì äúåìòäìå ,òøä ïî áåèä ãéøôäì ,äøøáìå
(הנפש הנשמה שירידת האריז"ל בכתבי מבואר

אינה הבהמית ו)בנפש (בגוף להתלבש למטה האלקית)

אינה עצמה הנשמה ("כי עצמה הנשמה תיקון בשביל

הבהמית הנפש את לתקן כדי אלא כלל"), תיקון צריכה
לטוב. ולהפכה

הנפש צריכה הבהמית הנפש את לתקן וכדי
המושג ומשמעות ולבררה". אתה "להלחם האלקית
את שבורר בשבת, "בורר" מלאכת כמו היא "בירור"
הנפש של המלחמה תכלית וכך הפסולת, מתוך האוכל
ולהפריד "לברר" כדי היא הבהמית הנפש עם האלקית
מן הטוב הפרדת ולאחר הרע, מתוך שבה הטוב את
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לה'. הטוב את להעלות ניתן הרע

פירוש:

למטה שירדה כפי הבהמית, שהנפש לעיל הובא
כלולה "היא גשמי, בגוף להתלבש הזה מטובלעולם

אותהורע המחי' קדושה ניצוץ גם בה שיש היינו ,"

יסודות ד' – רע חלק וגם טובות) מדות באות (וממנו
שבה. הרעות המדות כל באות שמהם רעים

כדי הבהמית נפשו עם להלחם צריך והאדם
של הרע בתוך מ"גלותו" הקדושה ניצוץ את "להוציא"
של הטוב החלק ואז לה', ולהעלותו הבהמית הנפש

ממש. בקדושה נכלל הבהמית הנפש

אפשר אי הרע עם מעורב שהטוב זמן שכל אלא
" תחילה צריך ולכן לקדושה, הטובלהפרידלהעלותו

ומבטלים שמכניעים ידי על נפעל והפירוד הרע": מן
הטוב חלק ממילא ובדרך הבהמית שבנפש הרע את

לידי לבא יוכל להעלותגילוישבה ניתן מכן ולאחר ,
שבנפש זה בחלק שיורגש היינו לה', זה טוב חלק

ממש. ה' אור הבהמית

ביאור: ליתר

"נתברר" הבהמית שבנפש הטוב שחלק לאחר גם
ה"טוב" כי ממש, הקדושה במדריגת אינו עדיין מהרע,
מדריגת של לטוב דומה אינו נוגה בקליפת המעורב
הוא נוגה שבקליפת שהטוב מאחר ממש, הקדושה

"יש". בבחינת

הנובע טוב נוגה בקליפת שיש אע"פ פירוש:
יש ולכן לגמרי מכוסה שאינו שבה, האלקי מהניצוץ
זה בטוב אין מקום מכל ("נוגה"), הארה איזו ממנו

"מכוסה"אלקירגש עדיין שבו האלקות סוףֿסוף כי ,
ב"קליפה".

הבהמית הנפש של הטובות המדות – ולדוגמא
כאשר אפילו כי האדם, של והמציאות מהישות באות
מהן להתגדל (כדי ממש אישית פני' בשביל אינן
עצמו, מציאות שלימות בשביל הן מקום מכל וכיו"ב),
ורחמים חסד של שהנהגה אומר האנושי שהשכל היינו

י דרך היא למשל, הזולת, לאדםכלפי ראוי וכך שרה
רז"ל שאמרו דרך (ועל האנושיות מצד להתנהג
כו'" מחתול צניעות למדין היינו תורה ניתנה "אלמלא
בבעלי אף הטבועות טובות והנהגות מדות שיש –

של רגש אלו טובות במדות אין עדיין אבל חיים),
שכל גם שהרי אלקי, רגש או מחייבאנושיקדושה

בשביל אלא שאינם ומאחר כן, שלימותלהתנהג

שלמציאותו מדות אינם אלה ורחמים חסד הרי ,

השי"ת .עבודת

" שבנוגה הטוב שהחלק לאחר גם "נתבררולפיכך,

" צורך יש עדיין הרע, מן עדלהעלות(ונפרד) אותו "

כל שאז ממש, הקדושה במדריגת נכלל להיות שיוכל
כדי רק הם הבהמית הנפש של ה'עניני' את .לעבוד

.'åëå àøåäðì àëåùç àëôäì
כאשר היא הבהמית הנפש של ה"תיקון" שלימות
חלק את ומעלים שבה הרע את שמבטלים בלבד זו לא

אתהטוב מהפכים לכך שבנוסף אלא לה', הרעשבה

לטוב.עצמו הבהמית הנפש של

ביאור: ליתר

חלקים: שני יש עצמה, הבהמית הנפש של ברע
המדות היסודותהרעותא) מארבעת (הבאות שלה

וכל, מכל לעקור האדם צריך שאותן – שבה) הרעים
של המתאוה" ה"כח ב) מהותן. בעצם גמור רע הן כי
הבהמית דנפש המדות ש"מן אע"פ הבהמית. הנפש
או בהיתר הזה עולם לתענוגי והתאוה החשק נמשך
כח -) הזה כח מהות אין מקום, "מכל ח"ו", באיסור
עצם שהרי עצמותו, עצם מצד ורע חטא המתאוה)
כח להיות יכול הוא והרי המתאוה, כח רק הוא מהותו
יש . . לרע מתאוה עכשיו שהוא כמו לטוב המתאוה
להיות הקצה אל הקצה מן לבבו להפוך זה בכח

בה'". לדבקה וחפץ ואוהב מתאוה

לטוב: הבהמית הנפש של הרע הפיכת ענין וזהו
נפשו של הגמור הרע את מכניע שהאדם לאחר
לתענוגי והחשק הרעות התאוות כל (היינו הבהמית
בהם), מלובש הי' שלו המתאוה" שה"כח הזה עולם
שלא לקדושה, עצמו המתאוה כח את להפוך ניתן אזי

העולם לעניני ית'.יתאוה בו לדבקה ירצה אלא הזה

חשוכא "אתהפכא הזהר בלשון נקראת זו עבודה
להפוך – למטה הנשמה ירידת תכלית וזוהי לנהורא",

לאור. הבהמית הנפש חושך את

בשם נקרא הבהמית הנפש של המתאוה הכח [כי
תענוגיחושך אחר להימשך גדולה נטי' בו שיש לפי ,

האלקית הנפש שאם – לדבר וראי' דוקא, הזה עולם
הבהמית הנפש של המתאוה והכח כנגדו תעמוד לא
רואים אנו הרי עצמו, שלו והטבע הרצון את רק יגלה
כח הפיכת ולפיכך, העולם; תענוגי אחר שנמשך בחוש
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חשוכא "אתהפכא נקראת לקדושה זה מתאוה
לנהורא"].

íéäìà íò úéøù éë ù"îë ,ìàøùé íùá àø÷ð ïëì
øøúùú úéäìà ùôðäù ,ùåøéô .ìëåúå íéùðà íòå
äéúåáùçî ìë êåôäì ,úéîäáä úéðåéçä ìò

.áåèì òøî äîä 'äì àì øùà äéúåãîå
נקראים ישראל שבני לכך הפנימי הטעם גם זהו

"כי שם על "ישראל", כישריתבשם – ותוכל" גו'
היא אדמות עלי ישראל בני של עבודתם תכלית

ולשלוט שמגיעיםלהשתרר עד הבהמית, נפשם על
מחשבותי' את שמהפכים היינו ("ותוכל"), נצחון לידי

לטוב. הבהמית הנפש של ומדותי'

עם "(שרית) הכתוב לשון והמשך ועםאלקים–
הבהמיתאנשים הנפש של הכחות פרטי על מורה "

עליהם. ולשלוט להשתרר צריכה האלקית הנפש אשר

סה ראה לקמן (בהבא תקס"[ובהקדים ובארוכה"מ ג,

אדמו האמצעי):"ס' ר

עם יעקב במלחמת מדבר זה עשו;שרוכתוב של

לשונות, בשני עשו של לשרו שקרא לכך הפנימי והטעם

סוגים"אנשיםועםאלקיםעם" שני שיש לפי הוא ,

" שנקראים כאלה – במלאכים וכאלהאלקים(כלליים) "

" ."אנשיםשנקראים

" הם המלאכים הקבשלוחיםכלומר: של היינו"" ה,

דרך עובר הנבראים כל את המחי' האלקי והחיות שהשפע

(כנ יש"המלאכים המלאכים של ובשליחותם א); פרק ל

" בשם הנקראים מלאכים א) סוגים: –אלקיםשני "

ה השפע שלוחי שהם עליונים בעולמותרוחני"מלאכים "

"הרוחניים בשם הנקראים במדריגהאלקים, שהם לפי "

המלך. לפני העומדים הפנימיים המלך שרי דרך על גבוהה,

" בשם הנקראים מלאכים האנשיםב) – "שלוחים""

העשי', בעולם ונמשכת היורדת בפועללהשפעה במעשה

" בשם הנקראים הגשמי, הזה שהיאאנשיםבעולם "

החיצוניים. המלך שרי דרך על נמוכה, מדריגה

שני על ושלט השתרר אבינו שיעקב מלמדנו והכתוב

יחד. גם הסוגים

" עליון במלאכי הללו הסוגים משני "נשתלשלוהנה,

הבהמית שבנפש פנימה, בנפשו אדם כל במלחמת למטה,

ולשלוט להשתרר ויכולתו שבכוחו רע מיני שני יש

ה הכחות א) היינופנימיים"עליהם: הבהמית, הנפש של "

שהן הרעות, בלבמדותי' ב)משיכה רעים. לדברים

הרעיםחיצוניות"ה ורצונותי' תאוותי' ביצוע היינו שלה, "

ממש .בפועל

" – הענינים שני הם ואלקיםוהם –אנשים"" "

ומבאר:] שהולך וכמו שבכתוב,

íéäìàä éðá åàåáéå ù"îë ,íéäìà åàø÷ð úåãîäå
.àéáøáø éðá åîåâøúå 'åâå

שרי כמו שהם וחשובים, גדולים מלאכים כאמור,
כמו "אלקים", בשם נקראים לפניו, העומדים המלך
וזהו הוי'". על להתייצב האלקים בני "ויבאו שנאמר

"בני הוא האלקים" "בני שתרגום ",רברביאשמצינו

וגדולה. חשיבות על המורה לשון

הכחות על מורה "אלקים" – באדם גם וכך
הרעות המדות שהן הבהמית, הנפש של ה"חשובים"

כח בעלי שהן שרואיםעצוםשלה כפי ("רברביא"),
שבלב הרעות המדות על לשלוט מאד שקשה במוחש

לטוב. מרע אותן ולהפוך

.àåä ùåðà ,ùåðà äùòî úðéçá Y "íéùðà íò"å
בחינת על מורה "אנוש") מלשון (גם "אנשים"

בפועל "מעשה כלשון [וכנ"למעשה, אנוש"
ההשפעה על הממונים המלאכים הם ש"אנשים"
– "אנוש" לשון פירוש גם וזהו המעשה]; לעולם
ו"ענין חולי" "לשון הוא [אנוש חלישות על שמורה
בעולם הנמשך העליון השפע כי חזק"], מכאוב

מצומצ הוא ומועט.המעשה ם

הנפש של בפועל שהמעשה באדם, הוא וכך
הרעים והמעשים הדיבורים המחשבות, (היינו הבהמית
שבמעשה הרע הכח כי "אנשים", בשם נקרא שלה)
שבמדותי' והגדול החזק הרע (לעומת חלש הוא
מעשיו, על לשלוט לאדם קל יותר ולכן הרעות),

מדותיו. על מאשר

ועם אלקים עם שרית "כי הכתוב אומר זה ועל –
מבני ואחד אחד כל של שבכחו ותוכל", אנשים
נפשו של המדות על הן ולשלוט להשתרר "ישראל"

שלה. המעשים על והן הבהמית

,úéäìà ùôð éãé ìò ,áåèì òøî íúåà êåôäìå
äøøáîä ,ììë íéðô øúñä éìá äìéöàîá úãçåéîä
.'ä øåàá ììëäìå ìèáäì ,úéðåéçä ùôð úà äìòîå
כדי עד הבהמית הנפש כחות על לשלוט זה, כח
שהיא האלקית, מהנפש בא – לטוב מרע הפיכתם
ולפיכך כלל", פנים הסתר "בלי אלקות עם מאוחדת
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חשוכא "אתהפכא נקראת לקדושה זה מתאוה
לנהורא"].

íéäìà íò úéøù éë ù"îë ,ìàøùé íùá àø÷ð ïëì
øøúùú úéäìà ùôðäù ,ùåøéô .ìëåúå íéùðà íòå
äéúåáùçî ìë êåôäì ,úéîäáä úéðåéçä ìò

.áåèì òøî äîä 'äì àì øùà äéúåãîå
נקראים ישראל שבני לכך הפנימי הטעם גם זהו

"כי שם על "ישראל", כישריתבשם – ותוכל" גו'
היא אדמות עלי ישראל בני של עבודתם תכלית

ולשלוט שמגיעיםלהשתרר עד הבהמית, נפשם על
מחשבותי' את שמהפכים היינו ("ותוכל"), נצחון לידי

לטוב. הבהמית הנפש של ומדותי'

עם "(שרית) הכתוב לשון והמשך ועםאלקים–
הבהמיתאנשים הנפש של הכחות פרטי על מורה "

עליהם. ולשלוט להשתרר צריכה האלקית הנפש אשר

סה ראה לקמן (בהבא תקס"[ובהקדים ובארוכה"מ ג,

אדמו האמצעי):"ס' ר

עם יעקב במלחמת מדבר זה עשו;שרוכתוב של

לשונות, בשני עשו של לשרו שקרא לכך הפנימי והטעם

סוגים"אנשיםועםאלקיםעם" שני שיש לפי הוא ,

" שנקראים כאלה – במלאכים וכאלהאלקים(כלליים) "

" ."אנשיםשנקראים

" הם המלאכים הקבשלוחיםכלומר: של היינו"" ה,

דרך עובר הנבראים כל את המחי' האלקי והחיות שהשפע

(כנ יש"המלאכים המלאכים של ובשליחותם א); פרק ל

" בשם הנקראים מלאכים א) סוגים: –אלקיםשני "

ה השפע שלוחי שהם עליונים בעולמותרוחני"מלאכים "

"הרוחניים בשם הנקראים במדריגהאלקים, שהם לפי "

המלך. לפני העומדים הפנימיים המלך שרי דרך על גבוהה,

" בשם הנקראים מלאכים האנשיםב) – "שלוחים""

העשי', בעולם ונמשכת היורדת בפועללהשפעה במעשה

" בשם הנקראים הגשמי, הזה שהיאאנשיםבעולם "

החיצוניים. המלך שרי דרך על נמוכה, מדריגה

שני על ושלט השתרר אבינו שיעקב מלמדנו והכתוב

יחד. גם הסוגים

" עליון במלאכי הללו הסוגים משני "נשתלשלוהנה,

הבהמית שבנפש פנימה, בנפשו אדם כל במלחמת למטה,

ולשלוט להשתרר ויכולתו שבכוחו רע מיני שני יש

ה הכחות א) היינופנימיים"עליהם: הבהמית, הנפש של "

שהן הרעות, בלבמדותי' ב)משיכה רעים. לדברים

הרעיםחיצוניות"ה ורצונותי' תאוותי' ביצוע היינו שלה, "

ממש .בפועל

" – הענינים שני הם ואלקיםוהם –אנשים"" "

ומבאר:] שהולך וכמו שבכתוב,

íéäìàä éðá åàåáéå ù"îë ,íéäìà åàø÷ð úåãîäå
.àéáøáø éðá åîåâøúå 'åâå

שרי כמו שהם וחשובים, גדולים מלאכים כאמור,
כמו "אלקים", בשם נקראים לפניו, העומדים המלך
וזהו הוי'". על להתייצב האלקים בני "ויבאו שנאמר

"בני הוא האלקים" "בני שתרגום ",רברביאשמצינו

וגדולה. חשיבות על המורה לשון

הכחות על מורה "אלקים" – באדם גם וכך
הרעות המדות שהן הבהמית, הנפש של ה"חשובים"

כח בעלי שהן שרואיםעצוםשלה כפי ("רברביא"),
שבלב הרעות המדות על לשלוט מאד שקשה במוחש

לטוב. מרע אותן ולהפוך

.àåä ùåðà ,ùåðà äùòî úðéçá Y "íéùðà íò"å
בחינת על מורה "אנוש") מלשון (גם "אנשים"

בפועל "מעשה כלשון [וכנ"למעשה, אנוש"
ההשפעה על הממונים המלאכים הם ש"אנשים"
– "אנוש" לשון פירוש גם וזהו המעשה]; לעולם
ו"ענין חולי" "לשון הוא [אנוש חלישות על שמורה
בעולם הנמשך העליון השפע כי חזק"], מכאוב

מצומצ הוא ומועט.המעשה ם

הנפש של בפועל שהמעשה באדם, הוא וכך
הרעים והמעשים הדיבורים המחשבות, (היינו הבהמית
שבמעשה הרע הכח כי "אנשים", בשם נקרא שלה)
שבמדותי' והגדול החזק הרע (לעומת חלש הוא
מעשיו, על לשלוט לאדם קל יותר ולכן הרעות),

מדותיו. על מאשר

ועם אלקים עם שרית "כי הכתוב אומר זה ועל –
מבני ואחד אחד כל של שבכחו ותוכל", אנשים
נפשו של המדות על הן ולשלוט להשתרר "ישראל"

שלה. המעשים על והן הבהמית

,úéäìà ùôð éãé ìò ,áåèì òøî íúåà êåôäìå
äøøáîä ,ììë íéðô øúñä éìá äìéöàîá úãçåéîä
.'ä øåàá ììëäìå ìèáäì ,úéðåéçä ùôð úà äìòîå
כדי עד הבהמית הנפש כחות על לשלוט זה, כח
שהיא האלקית, מהנפש בא – לטוב מרע הפיכתם
ולפיכך כלל", פנים הסתר "בלי אלקות עם מאוחדת
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הבהמית הנפש את ו"להעלות" "לברר" יכולה היא
ה'". באור ונכללת "בטילה שתהי'

.ìà øùé ,ìàøùé úðéçá åæå
כח על מורה "ישראל" שהשם לכך בנוסף
כנ"ל בפועל, הבהמית הנפש על והשליטה ההשתררות
האלקית, בנפש שיש הרוחני הכח גם בו מרומז –

זו. להשתררות והחוזק התוקף את שואבת היא שממנו

אל". "ישר אותיות היא "ישראל" שתיבת מה וזהו
מהקב"ה שנמשכת האלקית הנפש היא "ישר" פירוש:
היא ולכן כלל", אמצעים "בלי – "ישר" באופן

ושרשה. מקורה עם תמיד מאוחדת

íò äúîçìî çöðì ,äìùîîå ÷æåç ïåùì àåä "ìà"å
.úéðåéçä ùôð

היא הרי – "ישר" בבחינת היא שהנשמה ומאחר
לשון וממשלה"אֿל", לקח"),חוזק הארץ "אילי (כמו

עם במלחמתה לנצח והחוזק הכח את לה שיש היינו
עליה. ולשלוט הבהמית הנפש

íäá ,äðù íéòáù íäá åðéúåðù éîé áåúëù åäæå
.úåùôðä éúùá ,à÷ééã

היא למטה הנשמה ירידת שתכלית האמור פי על
הכתוב לשון דיוק יובן הבהמית, הנפש בירור בשביל

שנותינו האדםבהם"ימי חיי על דקאי שנה", שבעים
– אלא מיותרת, "בהם" התיבה ולכאורה, הזה. בעולם

לאדם ימינפשושתישיש שכל הוא, הכתוב ותוכן ת,
– "בהם" לו ניתנו שנה") ("שבעים אדמות עלי האדם

הנפשות. שתי בין המלחמה בגלל

.äùãç äîçìî àåä íåé ìëáù
מלחמה היא הנפשות שתי שבין זו מלחמה
גם כי האדם, חיי של שנותינו" "ימי בכל תמידית
את ללחום עליו עדיין היום, במלחמתו שהצליח האדם
של יצרו יום "בכל כי למחרת, מחדש הנפשות מלחמת
נדבק יום שבכל לפי חדש", באופן עליו מתגבר אדם
שעליו הבהמית מהנפש חדש" וניצוץ "כח באדם

לקדושה. ולהעלותו לבררו

íúåéç ïéà êëéôìå[האנשים øúåé[של éç äæù ,äåù
êéøöù äîçìîä êøò éôì éåìú ìëäå ,úåçô éç äæå
,äáù òøä ÷ìç éôì ,úéîäáä åùôð íò íåçìì
.áåèì êôäúúù ãò äîò íåçìì êéøöù íéðù äîë
ששיערה "במספר לו נקצבו האדם חיי ימי מספר
ממנה להעלות בנפשו לשאת שיוכל ית' חכמתו

וניצוצים". כחות וכך כך הבהמית] [מנפשו

בני של החיים באורך להבדלים הסיבה וזוהי
תלוי אינו ש"זה פחות", חי וזה יותר חי "שזה האדם,
נפשו של הרע חלק לפי אלא רשע", או צדיק בנפש
עד לו דרושות שנים כמה לברר, שעליו הבהמית
הבהמית נפשו כחות פרטי כל את להפוך שיצליח
לברר שצריך מה האדם שיברר להיות ו"יכול לקדושה.
ימים להאריך שצריך ויש . . מועטים בימים . . ולתקן
שצריך מה ויתקן לברר שיכול מה שיברר עד יותר

לתקן".

à÷åã äúòù ,ìàøùé äúòå áåúëä ùåøéô åäæå
äîùðä úàø÷ð ,áåèá áøåòî òøäù ,äæä ïîæá
ùôð úà çöðìå øøúùäì äëéøöù ,ìàøùé íùá

.áåèì òøî àëôäàìå úéîäáä
" הכתוב בלשון הפנימי הרמז גם ועתהזהו

"עתה", רק הוא "ישראל" ששם היינו בזמןישראל",

הנפשהזה על להשתרר זו בעבודה צורך כשיש ,

עלי'. ולשלוט הבהמית

ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå øîàð ãéúòì ìáà
íåçìì êøèöú àìå ,ììë òøä äéäé àìå ,õøàä

.ìàøùé íùá àø÷é àìå ,ãåò
על להשתרר צורך יהי' לא לבא שלעתיד מאחר
היהודים הרי לגמרי), יתבטל הרע (כי הבהמית הנפש
שם על (שהוא "ישראל" בשם עוד יקראו לא

הרע). על ההשתררות

שמם "שיהא הקב"ה, של שמו על יקראו [אלא
"ישורון"]. או ה'",

b wxt oiidz ik d"c
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כפיÂ‰ÊÂ(נה) דהנה כו' הושיבני במחשכים שאמר
הפלאת שהוא הפלפול ענין בעיקר המבואר

השגה אור ומבטל שמסתיר הקושיא ע"י האמת והסתר
מה א"כ כנ"ל כו' והשלישית השניה השגה וכן הראשונה
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מיד אור נק' שהי' הראשונה בהשקפה והשכיל שהשיג
יקרא וע"כ כו' לגמרי ונתבטל אבד כי הזה האור נחשך
כך אור יראה ולא בחשך הולך שאדם כמו חשך בשם
שיקשה וכל כו' והעלם חשך נק' האמת השגת מניעת
הדבר עומק ויתעלם האמת אור יחשך יותר יותר קושיות
כי דוקא בבלי תלמוד זה הושיבני במחשכים א' ולזה כנ"ל
אחר והעלם בחשך האור המחשיך הוא הפלפול עיקר
הי' אם הנה ואמנם מפעיל לשון מחשכים והיינו העלם
מכל כלל תועלת זה אין וחשך בהעלם הדבר נשאר
חשך שיעשה הפלפול שמחמת אדרבה רק כנ"ל הפלפול
הראשון מאור יותר הרבה גדול אור אח"כ יבא והעלם
ע"י ונתעלמו שנסתרו הראשונות בהשגות לו שהיה
והעלמות הקושיות כל שנתרצו לאחר דהיינו כו' הקושיות
ותערובות בלבול עושה שהשלהבת כו' המצרף (כמשל
יאיר כו') הפלפול ע"י כך הסיג מתברר ומזה ויורד עולה
לו שחשך לאחר לתכליתו הענין של באמתו האמת אור לו
הקושיות בפלפול הרבה לו שקדם החושך לא ואם קודם
האור זה ונמצא כזה אמת לאור בא היה לא כו' ותירוצים
שאין ירד מאד גבוה ממקום הקדום החשך שאחר האחרון
כשקר שכולן עד כלל לו ערוך הראשונות השגות לאורות
היתה הראשונה השגה אור הרי כי כו' האמת לגבי
הדבר ונשאר בקושיא שנסתרה ומה מאד מצומצמת
כו' פשפשת מה כענין להשיג יכול שאינו והעלם בהפלאה

ל הצמצום מן שעלה השכל אור עליית אורה"ז לידי בא
והעלם בהפלאה הדבר שעדיין מה אך יותר גדולה השגה
זה ואמנם מאומה משיג שאינו מאחר אור ולא חשך נק'
מפני האמת על עדיין עומד שאינו השגה העדר לכלל שבא
לו נדמה שהי' ממה הרבה במדרגה עליה ה"ז הקושיא

דעתו קוצר שלפי בדעת הקטן תינוק עד"מ הדבר שמשיג
היינו משיג שאינו ממנו והגדול בטוב שמשיג לו נדמה
שאינו לידע שיכול ומה התינוק השגת ביטול שיודע מפני
יכול לא יותר יותר שיעמיק כל זה לפי אך עלייה זוהי יודע
עילוי נקרא איך א"כ ביותר חשך ונק' האמת לידיעת לבא
הוא הענין אבל בתכלית ירידה זהו הלא גדול היותר
ירידה הנק' זהו הדב' אמיתית על לבא חוזר אח"כ דכאשר
מתכלית שיביא במה ביותר הנעלה ממקום למטה מלמעלה
האור על החשך מעלת יתרון ניכר ובזאת לגילוי ההעלם
בהעדר העליו' אחר למטה מלמעלה ויורד חוזר דכאשר
הוא הזה אור שהארת לגילוי ההעלם מן להאיר השגות
וז"ש כו' והשני הראשון והשכל האור מן הרבה גבוה
שבא האור יתרון פי' דוקא החשך מן האור כיתרון
בו יש האור בהעדר לו שקדם החשך מן למטה מלמעלה
מובן ונמצא כו' המושג דחכמה אור של מגופו רב יתרון
במה ירושלמי מתלמוד הרבה גבוה בבלי דתלמוד מזה
שנק' רבות וקושיות בהעלמות המה נבוכים הפלפול שע"י
החזרת הוא האור יתרון להם יבא דוקא מזה מחשכים
ביותר ונעלה הגבוה ממקום למטה מלמעלה האור אמתית
יאיר זה שמחמת לגילוי ההעלם מתכלית שבא מפני והיינו
הגם ירושלמי מתלמוד יותר הרבה לאמתתו אמת אור
ושני' ראשונה השקפה כמו זהו כי מיד האור להם שמאיר
האור יתרון יהי' הכל לסתור הקושיות רוב ע"י משא"כ כו'
כמשל ותערובות סיג שום בלי אמתתו לאור החשך מן
הכוונה אין במחשכים ומ"ש וד"ל) הנ"ל והמסננת המצרף
ירידה בדרך שיבא האור על הכוונה אלא בחשך שנשאר
כו' גבוה היותר ממקום שהוא החשך אחר למטה מלמעלה
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ויגע‡Íב) הכתוב ל' פשט זה דרך לפי מובן אינו עדיין
ישראל נשמות שבבחי' דמשמע דיעקב יריכו בכף
שלהם בירכין כ"א לנגוע יכול לא בהם שגם מדבר הוא
בספירות, למעלה אלא ענין אינו הנ"ל כל ולפי יותר לא
בנו"ה הי' שהפגם האריז"ל דברי בביאור יובן זה הנה
במ"א המבואר ענין הקדמת עפ"י והוא אב"א, זו"נ בהיות
אחריך הנחשלים כל בך ויזנב בו שנאמר דעמלק בדרוש
אחוריים בבחי' שהוא למי דייקא אחריך י"ח) כ"ה (דברים
שם ונת' ב') ב' (ירמי' במדבר אחרי לכתך כמ"ש והוא
בנפש והעוני המיצר מן היציאה הוא ברוחניות יצ"מ דענין

מצרים מעני אתכם אעלה וז"ש הדעת מן אלא עוני ואין
כי ח') ג' (שמות ורחבה טובה ארץ אל י"ז) ג' (שמות
בהם הי' שלא ל"א) ד' (שמות העם ויאמן כתיב במצרים
ורחבה טובה וארץ הקטנות תכלית בלבד אמונה בחי' רק
וידעתם כמ"ש ב"ה באא"ס וההשגה הדעת התרחבות הוא
באה הלב שנקודת גדלות בחי' וזהו ז') ו' (שמות ה' אני כי
ארץ וז"ס ומתיקות בתענוג ההתפעלות ואז הדעת מגדלות
בחי' הוא המדבר דרך הלכו לא"י וממצרים טובה,
הנ"ל אמונה בחי' שהוא הקטנות תכלית בין הממוצעת
ב' (ירמי' במדבר, אחרי לכתך נאמר וע"ז דדעת לגדלות
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מיד אור נק' שהי' הראשונה בהשקפה והשכיל שהשיג
יקרא וע"כ כו' לגמרי ונתבטל אבד כי הזה האור נחשך
כך אור יראה ולא בחשך הולך שאדם כמו חשך בשם
שיקשה וכל כו' והעלם חשך נק' האמת השגת מניעת
הדבר עומק ויתעלם האמת אור יחשך יותר יותר קושיות
כי דוקא בבלי תלמוד זה הושיבני במחשכים א' ולזה כנ"ל
אחר והעלם בחשך האור המחשיך הוא הפלפול עיקר
הי' אם הנה ואמנם מפעיל לשון מחשכים והיינו העלם
מכל כלל תועלת זה אין וחשך בהעלם הדבר נשאר
חשך שיעשה הפלפול שמחמת אדרבה רק כנ"ל הפלפול
הראשון מאור יותר הרבה גדול אור אח"כ יבא והעלם
ע"י ונתעלמו שנסתרו הראשונות בהשגות לו שהיה
והעלמות הקושיות כל שנתרצו לאחר דהיינו כו' הקושיות
ותערובות בלבול עושה שהשלהבת כו' המצרף (כמשל
יאיר כו') הפלפול ע"י כך הסיג מתברר ומזה ויורד עולה
לו שחשך לאחר לתכליתו הענין של באמתו האמת אור לו
הקושיות בפלפול הרבה לו שקדם החושך לא ואם קודם
האור זה ונמצא כזה אמת לאור בא היה לא כו' ותירוצים
שאין ירד מאד גבוה ממקום הקדום החשך שאחר האחרון
כשקר שכולן עד כלל לו ערוך הראשונות השגות לאורות
היתה הראשונה השגה אור הרי כי כו' האמת לגבי
הדבר ונשאר בקושיא שנסתרה ומה מאד מצומצמת
כו' פשפשת מה כענין להשיג יכול שאינו והעלם בהפלאה

ל הצמצום מן שעלה השכל אור עליית אורה"ז לידי בא
והעלם בהפלאה הדבר שעדיין מה אך יותר גדולה השגה
זה ואמנם מאומה משיג שאינו מאחר אור ולא חשך נק'
מפני האמת על עדיין עומד שאינו השגה העדר לכלל שבא
לו נדמה שהי' ממה הרבה במדרגה עליה ה"ז הקושיא

דעתו קוצר שלפי בדעת הקטן תינוק עד"מ הדבר שמשיג
היינו משיג שאינו ממנו והגדול בטוב שמשיג לו נדמה
שאינו לידע שיכול ומה התינוק השגת ביטול שיודע מפני
יכול לא יותר יותר שיעמיק כל זה לפי אך עלייה זוהי יודע
עילוי נקרא איך א"כ ביותר חשך ונק' האמת לידיעת לבא
הוא הענין אבל בתכלית ירידה זהו הלא גדול היותר
ירידה הנק' זהו הדב' אמיתית על לבא חוזר אח"כ דכאשר
מתכלית שיביא במה ביותר הנעלה ממקום למטה מלמעלה
האור על החשך מעלת יתרון ניכר ובזאת לגילוי ההעלם
בהעדר העליו' אחר למטה מלמעלה ויורד חוזר דכאשר
הוא הזה אור שהארת לגילוי ההעלם מן להאיר השגות
וז"ש כו' והשני הראשון והשכל האור מן הרבה גבוה
שבא האור יתרון פי' דוקא החשך מן האור כיתרון
בו יש האור בהעדר לו שקדם החשך מן למטה מלמעלה
מובן ונמצא כו' המושג דחכמה אור של מגופו רב יתרון
במה ירושלמי מתלמוד הרבה גבוה בבלי דתלמוד מזה
שנק' רבות וקושיות בהעלמות המה נבוכים הפלפול שע"י
החזרת הוא האור יתרון להם יבא דוקא מזה מחשכים
ביותר ונעלה הגבוה ממקום למטה מלמעלה האור אמתית
יאיר זה שמחמת לגילוי ההעלם מתכלית שבא מפני והיינו
הגם ירושלמי מתלמוד יותר הרבה לאמתתו אמת אור
ושני' ראשונה השקפה כמו זהו כי מיד האור להם שמאיר
האור יתרון יהי' הכל לסתור הקושיות רוב ע"י משא"כ כו'
כמשל ותערובות סיג שום בלי אמתתו לאור החשך מן
הכוונה אין במחשכים ומ"ש וד"ל) הנ"ל והמסננת המצרף
ירידה בדרך שיבא האור על הכוונה אלא בחשך שנשאר
כו' גבוה היותר ממקום שהוא החשך אחר למטה מלמעלה
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ויגע‡Íב) הכתוב ל' פשט זה דרך לפי מובן אינו עדיין
ישראל נשמות שבבחי' דמשמע דיעקב יריכו בכף
שלהם בירכין כ"א לנגוע יכול לא בהם שגם מדבר הוא
בספירות, למעלה אלא ענין אינו הנ"ל כל ולפי יותר לא
בנו"ה הי' שהפגם האריז"ל דברי בביאור יובן זה הנה
במ"א המבואר ענין הקדמת עפ"י והוא אב"א, זו"נ בהיות
אחריך הנחשלים כל בך ויזנב בו שנאמר דעמלק בדרוש
אחוריים בבחי' שהוא למי דייקא אחריך י"ח) כ"ה (דברים
שם ונת' ב') ב' (ירמי' במדבר אחרי לכתך כמ"ש והוא
בנפש והעוני המיצר מן היציאה הוא ברוחניות יצ"מ דענין

מצרים מעני אתכם אעלה וז"ש הדעת מן אלא עוני ואין
כי ח') ג' (שמות ורחבה טובה ארץ אל י"ז) ג' (שמות
בהם הי' שלא ל"א) ד' (שמות העם ויאמן כתיב במצרים
ורחבה טובה וארץ הקטנות תכלית בלבד אמונה בחי' רק
וידעתם כמ"ש ב"ה באא"ס וההשגה הדעת התרחבות הוא
באה הלב שנקודת גדלות בחי' וזהו ז') ו' (שמות ה' אני כי
ארץ וז"ס ומתיקות בתענוג ההתפעלות ואז הדעת מגדלות
בחי' הוא המדבר דרך הלכו לא"י וממצרים טובה,
הנ"ל אמונה בחי' שהוא הקטנות תכלית בין הממוצעת
ב' (ירמי' במדבר, אחרי לכתך נאמר וע"ז דדעת לגדלות
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פנים ובחי' ה'). י"ג (דברים תלכו, גו' ה' אחרי וכתיב ב')
שנהפך עד בפנימיותו מתפעל כשהלב הוא בנפש ואחוריים
שבזהר אתהפכא בחי' והוא מאד בה' לחפוץ בקרבו לבו
הגיע כשלא אבל פנים, וז"ס בתענוגים אהבה הוא ואז
שמחמת אלא עוה"ז, לתענוגי לבו ותאוות עדיין זו למדה
חשיבי' כלא קמי' דכולא איך ה' בגדולת בשכלו שמשיג

זולתו אשר כל ולעזוב בו לדבוק יאתה לו והמוחוכי מנגד
לקיים אמן יענה ובע"כ ותולדתו בטבעו הלב על שליט
הנה שבזהר אתכפייא וז"ס השכל ויגזור יסכים אשר ככל
בלבד האמונה בחי' ממצרים והיציאה אחוריים, הנק' זהו
בבת לבו ולהפך המוחי' לגדלות להגיע א"א ודעת טעם בלי
בבחי' להיות הוכרח מתחלה אלא הקצה אל הקצה מן אחת
במדבר הליכתם הי' וזה כנ"ל שליט המוח כי אתכפייא
פגע זו בבחי' ובעודם מצות, ועול מ"ש עול עליהם שקבלו
ומכוין רבונו יודע עליו שארז"ל ע"ד וענינו עמלק בהם
דקדושה, הדעת שכנגד הקליפה הוא כי בזה ירצו בו, למרוד
נכנס אא"כ עבירה עובר אדם אין מארז"ל זאת מודעת כי
הדעת על שמכסה דהיינו א') ג' (סוטה שטות רוח בו
ואז (פכ"ד) בלק"א שנת' ע"ד ית' הבורא גדולת באמיתת
הנולדים טובות מדות לז' המנגדים רעות מדות הז' שולטים
מסתלק הי' אילו אבל וכו' הכנעני אומות ז' הן והן מהדעת
הז' נופלים היו אחד בה' הדעת גילוי [והי'] שטות הרוח
הניסים ידע שהרי רבונו יודע עמלק כן לא הנ"ל רעות מדות
כ"א זה אין ישראל עם ללחום לבו ומלאו ויצ"מ דקי"ס
והוא תגא, בלא מלכותא החוצפא בחי' והוא למרוד שמכוין
זו שליטה שכח הלב על דמוח השליטה לענין המנגד בחי'
יכול אינו עכ"ז באמת חפץ שאינו גם הלב של בע"כ היא
הזאת והשליטה השכל ציווי נגד שהו כל זיז אפילו לזוז
נמשך שבאמצעותו הוא העורף כי עורף קשה ענין הוא
והחוזק הקושי בו ויש בלב השכלי רוח והתפשטות שפע
אמר שבישראל זו טובה מדה ועבור הלב, על לשלוט הזה
ט') ל"ד (שמות וסלחת, הוא עורף קשה עם כי משה
ב') כ"ה (ביצה כו' באומות ישראל הן עזין ג' וכמארז"ל
בלא שמתעקש עקשות הנק' מדה ברע יש זו בחי' ולעומת
והדעת השכל ציווי לקיים מניחו ואינו הדעת נגד ודעת טעם
כל בך ויזנב עמלק מדת וזהו גדולה, ועזות חוצפא זה והרי
הממוצעת בבחי' עדיין שהם אותן ר"ל אחריך הנחשלים
שהמוח ע"י אתכפיי' בחי' כ"א לגמרי לבם נהפך שלא הנ"ל
כנ"ל להשכל לציית הוא ומוכרח כרחו בעל הלב על שליט
מכריח הוא גם כי זה הכרח מהלב ומונע עמלק עומד זה נגד
כבר שהוא למי משא"כ כנ"ל שלו ועקשות בחוצפא הלב
לעמלק מקום אין ה' מאהבת מתענג שלבו אתהפכא בבחי'
ממש הוא כן למטה בנפש שהוא וכמו כנ"ל. עליו לשלוט
לז"א מוחי' נעשו דאו"א שנה"י זאת מודעת בזו"נ, למעלה
בתי ד' ענין ואמנם בנה"י מתלבשים דאו"א חב"ד כי
שהדעת משום חו"ג חו"ב שבז"א מוחי' ד' הם תפילין

ע"י הוא זו והתחלקות לחו"ג נחלק אימא ביסוד המלובש
שומר וז"ס מאחוריו בז"א המכה דא"א דשערי קוצי
ומכללם ו"ק בז"א יש כבר כי הגם אלו חו"ג ופי' ישראל,
הבחי' בענין כנ"ל העצמיים מדות בחי' שהן אלא חו"ג
הם מוחין הנק' אלו וחו"ג שבמדות, בחי' מג' השנית
דקטנות מוחי' בז"א ג"כ ויש הא', בבחי' כנ"ל שכליים
בענין הנ"ל ע"ד היינו דקטנות מוחי' וענין דגדלות ומוחי'
הזה הכח כי דא"א דשערי קוצי וז"ס הלב על שליט מוח
שלמעלה הרצון מא"א נמשך המדות על שליט להיות בדעת
המקבל, של כרחו על שהיא השליטה בא שממנו מהחכמה
(ויקרא ערפו ממול ראשו את ומלק מל' עמלק עומד ולשם
חוצפא בחי' כנ"ל, הדעת נגד למרוד ומכוין יודע ח') ה'
וכמ"כ כנ"ל, דקדושה דעת ושליט' דשערי קוצי לנגד אשר
יורדת לילה ובכל לנוקבא מוחי' דז"א נה"י לנוקבא מז"א
ואח"כ אב"א עמו ומתייחדת באצי' בבוקר ועולה בבי"ע
נפרדים בחי' עוממות עם בלא מלך אין כי והענין פב"פ
שהפרידן אלא ית' ממנו שחוץ דבר לך אין באמת והרי
א"ס הארת ולהסתיר להעלים וצמצומים גבורות ע"י לעינינו
אחוריים נק' זו ובחי' הנפרדים התהוות עי"ז ויהי' שבאצי'
דהיינו הנבראים, מקור שהיא לנוק' מוחי' דז"א נה"י
בחי' שהוא בלבד נצח מבחי' רק היא לנוק' שההשפעה
בעמלק לה' מלחמה כתיב והנה שנת"ל, ע"ד נמוכה היותר
שורות שורות דרי דרי ל' פי' ט"ז) י"ז (שמות דר מדר
שנה"י לפרצוף מפרצוף השתלשלות בחי' בכל דהיינו
הוא המנגד עמלק בחי' יש לתחתון מוחי' נעשו שבעליון
השליטה ענין שהוא דקדושה לניצוח המנגד החוצפא בחי'
מנה"י בתחתון שנעשו המוחי' שז"ס הלב על שליט דמוח
עבודת ענין ידעת וכבר עמו, המלחמה וז"ס כנ"ל, שבעליון
שהאדם בחי' באותה דהיינו אתעדל"ע שבאתעדל"ת האדם
אחוריים בבחי' וכשעובד למעלה כך מעורר הוא ה' עובד
ביותר פרקו שונה להיות ה' ועובד הלב על שליט דמוח
ג"כ מעורר ה"ז ב') ט' (חגיגה בדרז"ל כדאי' מרגילותו
עמלק יפרידם ולא עכ"פ אב"א זו"נ יחוד להיות למעלה
ואח"כ כ"א) ל' (ישעי' מאחריך דבר תשמענה ואזניך וז"ס
ג"כ מעורר הנ"ל דפנים בתענוגים אהבה למעלת כשהגיע
למטה פגם כשיש ח"ו בהיפוך גם ולזה פב"פ, יחוד למעלה
דיעקב יריכו בכף ויגע וז"ס למעלה, כך נפעל בעבודתו

אחוריים בבחי' כשהעבודה שבו נצח ניצוחבבחי' בבחי'
ע"ד זו עבודה ולעכב לפעול לעמלק מקום יש שם לבד
עם נלחם ולכן הדעת נגד הוא ממש שעמלק (אלא הנ"ל
מדר בפי' הנ"ל ע"ד ממנו ענף הי' נצח בחי' עם וכאן משה
נמנע ולכן דז"א בנצח למעלה פגם ג"כ הי' ועי"ז כו') דר
השפע כלי שהם הנ"ל לטעם מנו"ה שבאה הנבואה שפע
(שמואל נפרץ חזון אין ההם בימים יקר הי' ה' ודבר וז"ס
לו נאמר ולכן הנצח מדת תיקן ששמואל עד א') ג' א'
יש אז כי ב') ט"ו (שמ"א עמלק עשה אשר את פקדתי
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ושליטה דניצוח זו בחי' לנגד העומד בעמלק להלחם יכולת
ולכן עילאה דעלמא כגוונא תתאה דעלמא ידוע והנה כנ"ל:
גיד וז"ס הנ"ל פגם נעשה ירכין שהם הבע"ח של בנו"ה גם
ב') פ"ט (חולין טעם בנותן בגידין אין ארז"ל ולכן הנשה
וכמשנת"ל ב') צ"ב (חולין אסרתו והתורה הוא עץ אלא

וכו': טעם לא להם שאין נחל ערבי בענין

‰Ê·Âאב תשעה ר"ת הנשה גיד א"ת בזהר מ"ש יובן
כבר כי והענין בת"ב שולט משס"ה א' זה שגיד
הנצח נגד זה שגיד ולפי ירושלים בנין זו והנצח ענין ידעת
כתיב שביעקב וכמו בהמ"ק חורבן בו הי' ע"כ דקדושה
הקב"ה עתיד כך ל"ב) ל"ב (בראשית השמש לו ויזרח

בב"א: ולגאלינו לרפאינו

dypd cib zlik` xeqi`
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Í‡'בחי את להגביה החיות ביכולת הוא איך צ"ל עדיין
לעולם קדם התהו עולם בחי' כי נודע הענין אדם,
הזמן בבחי' שקדם לומר שייך אינו קדם וענין ופי' התיקון,
שנה אלפי' מארז"ל וע"ד ומדריגה, במעלה שקדם כ"א
מבחי' להיותה הקדימה וענין שפי' לעולם תורה קדמה
המדות מבחי' הוא העולמות ענין ושורש דאו"א, מוחין
רחמיך זכור וכתי' יבנה חסד עולם אמרתי כי וכמ"ש דז"א
מזה וכמ"ש המוחין, משא"כ המה מעולם כי וחסדיך
יובן ועד"ז (ך"ח). לעשות אלקי' ברא אשר בד"ה באורך
ומיעוט דתהו האור ריבוי ענין כי לתיקון שקדם תהו ענין
בבחי' נתמעט דתהו זה שאור הפי' אין דתיקון האור
דתיקון האור מיעוט בחי' כלל ערוך אין באמת כי התיקון
באורך מזה וכמ"ש בריבוי שהי' דתהו האור בחי' לגבי
ממשארז"ל זה ויובן (ך"ו), ובהביאור בחוקתי אם בד"ה
ועד העולם מסוף מביט אדם הי' ראשון ביום שנברא אור
רק לראות האדם ביכולת שאין רואי' אנו וכשמיעטו סופו
איך להאור המיעוט שאחר האור ערוך שאין כו' פרסה ערך
דתהו האור ריבוי ענין יובן ועד"ז כו'. שמיעטו קודם שהי'
שהבהמות למטה רואים אנו ולכן בשבה"כ, שנפל רק כו',
מבחי' הוא שרשן כי להיות האדם מן יותר כח להם יש
מבחי' ג"כ הם המרכבה חיות וד' לתיקון, שקדם התהו
נפש בהעלות לכן נתברר, שכבר מה שהם רק התהו

שבמרכבה שור פני בחי' לשרשה הבירורהבהמה ע"י אזי ,

פני בבחי' דתהו אורות מבחי' ועוז כח מתוסף וההעלאה
אדם בחי' עם הכסא את מעלים הם הנה עי"ז לכן שור,
אדם לא שכי אוא"ס לבחי' התיקון בחי' שזהו הכסא שעל

הוא.
‰�‰Âשהוא רק שור, פני מבחי' ג"כ שרשו שבאדם נה"ב

נה"ב בירור ע"י ולכן שור, שבפני אדם פני מבחי'
גבוה שזהו שור שבפני אדם פני לבחי' מתעלה שבאדם
לארבעתן אדם ופני כתי' והנה הקרבנות. מעילוי יותר
ע"י ולכן חיות. הד' כל כוללת אדם פני שבחי' שנמצא
הקרבנות כל הקריב כאלו הוא יצרו את זובח שהאדם
פרט רק הוא בהמה קרבן שמקריבין הקרבן ע"י כי כולם,
אדם פני מבחי' שהוא יצרו את שזובח ע"י אבל אחד,
כאלו הוא עי"ז לכן חיות הד' כל שכולל לארבעתן שהוא
פ"ד א' במשנה ארז"ל והנה כו'. כולם הקרבנות כל הקריב
טוב הפסוק והביאו יצרו את הכובש גבור איזהו דאבות
עי"ז יצרו את שכובש שע"י והיינו מגבור, אפים ארך
ולא אמרו ולכן יגמה"ר, בחי' והיינו א"א, מבחי' ממשיך
תפלת שע"י שכמו והיינו נמאסת, תפלתו שאין אלא עוד
את שכובש ע"י היחיד כמו"כ מדה"ר, י"ג ממשיכי' הצבור
את מואס הקב"ה אין ולכן יגמה"ר, ממשיך עי"ז יצרו

כו'. הצבור תפלת כמו תפלתו
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Í‡איך השלישי בחדש ד"ה בתו"א מבואר הענין
דבעבודה בכאו"א, דיחו"ע העבודה שתהיה שבהכרח
גמור יש ויהי' ח"ו ממדריגתו שיפול הוא בנקל דיחו"ת
שמהווה האלקי הכח בבחי' היא שהעבודה מאחר כי כו'

מזה ונמשך ונבראים דעולמות בהיש ומתלבש היש את
בלעו"ז גם הארה נמשך גוים על אלקים מלך להיות
שרשם וההסתרים ההעלמות שכל ובפרט כנ"ל, להחיותם
דשם צירופים ק"ך וז"ע אלקים דשם ההעלם מבחי' הוא
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ושליטה דניצוח זו בחי' לנגד העומד בעמלק להלחם יכולת
ולכן עילאה דעלמא כגוונא תתאה דעלמא ידוע והנה כנ"ל:
גיד וז"ס הנ"ל פגם נעשה ירכין שהם הבע"ח של בנו"ה גם
ב') פ"ט (חולין טעם בנותן בגידין אין ארז"ל ולכן הנשה
וכמשנת"ל ב') צ"ב (חולין אסרתו והתורה הוא עץ אלא

וכו': טעם לא להם שאין נחל ערבי בענין

‰Ê·Âאב תשעה ר"ת הנשה גיד א"ת בזהר מ"ש יובן
כבר כי והענין בת"ב שולט משס"ה א' זה שגיד
הנצח נגד זה שגיד ולפי ירושלים בנין זו והנצח ענין ידעת
כתיב שביעקב וכמו בהמ"ק חורבן בו הי' ע"כ דקדושה
הקב"ה עתיד כך ל"ב) ל"ב (בראשית השמש לו ויזרח

בב"א: ולגאלינו לרפאינו
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Í‡'בחי את להגביה החיות ביכולת הוא איך צ"ל עדיין
לעולם קדם התהו עולם בחי' כי נודע הענין אדם,
הזמן בבחי' שקדם לומר שייך אינו קדם וענין ופי' התיקון,
שנה אלפי' מארז"ל וע"ד ומדריגה, במעלה שקדם כ"א
מבחי' להיותה הקדימה וענין שפי' לעולם תורה קדמה
המדות מבחי' הוא העולמות ענין ושורש דאו"א, מוחין
רחמיך זכור וכתי' יבנה חסד עולם אמרתי כי וכמ"ש דז"א
מזה וכמ"ש המוחין, משא"כ המה מעולם כי וחסדיך
יובן ועד"ז (ך"ח). לעשות אלקי' ברא אשר בד"ה באורך
ומיעוט דתהו האור ריבוי ענין כי לתיקון שקדם תהו ענין
בבחי' נתמעט דתהו זה שאור הפי' אין דתיקון האור
דתיקון האור מיעוט בחי' כלל ערוך אין באמת כי התיקון
באורך מזה וכמ"ש בריבוי שהי' דתהו האור בחי' לגבי
ממשארז"ל זה ויובן (ך"ו), ובהביאור בחוקתי אם בד"ה
ועד העולם מסוף מביט אדם הי' ראשון ביום שנברא אור
רק לראות האדם ביכולת שאין רואי' אנו וכשמיעטו סופו
איך להאור המיעוט שאחר האור ערוך שאין כו' פרסה ערך
דתהו האור ריבוי ענין יובן ועד"ז כו'. שמיעטו קודם שהי'
שהבהמות למטה רואים אנו ולכן בשבה"כ, שנפל רק כו',
מבחי' הוא שרשן כי להיות האדם מן יותר כח להם יש
מבחי' ג"כ הם המרכבה חיות וד' לתיקון, שקדם התהו
נפש בהעלות לכן נתברר, שכבר מה שהם רק התהו

שבמרכבה שור פני בחי' לשרשה הבירורהבהמה ע"י אזי ,

פני בבחי' דתהו אורות מבחי' ועוז כח מתוסף וההעלאה
אדם בחי' עם הכסא את מעלים הם הנה עי"ז לכן שור,
אדם לא שכי אוא"ס לבחי' התיקון בחי' שזהו הכסא שעל

הוא.
‰�‰Âשהוא רק שור, פני מבחי' ג"כ שרשו שבאדם נה"ב

נה"ב בירור ע"י ולכן שור, שבפני אדם פני מבחי'
גבוה שזהו שור שבפני אדם פני לבחי' מתעלה שבאדם
לארבעתן אדם ופני כתי' והנה הקרבנות. מעילוי יותר
ע"י ולכן חיות. הד' כל כוללת אדם פני שבחי' שנמצא
הקרבנות כל הקריב כאלו הוא יצרו את זובח שהאדם
פרט רק הוא בהמה קרבן שמקריבין הקרבן ע"י כי כולם,
אדם פני מבחי' שהוא יצרו את שזובח ע"י אבל אחד,
כאלו הוא עי"ז לכן חיות הד' כל שכולל לארבעתן שהוא
פ"ד א' במשנה ארז"ל והנה כו'. כולם הקרבנות כל הקריב
טוב הפסוק והביאו יצרו את הכובש גבור איזהו דאבות
עי"ז יצרו את שכובש שע"י והיינו מגבור, אפים ארך
ולא אמרו ולכן יגמה"ר, בחי' והיינו א"א, מבחי' ממשיך
תפלת שע"י שכמו והיינו נמאסת, תפלתו שאין אלא עוד
את שכובש ע"י היחיד כמו"כ מדה"ר, י"ג ממשיכי' הצבור
את מואס הקב"ה אין ולכן יגמה"ר, ממשיך עי"ז יצרו

כו'. הצבור תפלת כמו תפלתו
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Í‡איך השלישי בחדש ד"ה בתו"א מבואר הענין
דבעבודה בכאו"א, דיחו"ע העבודה שתהיה שבהכרח
גמור יש ויהי' ח"ו ממדריגתו שיפול הוא בנקל דיחו"ת
שמהווה האלקי הכח בבחי' היא שהעבודה מאחר כי כו'

מזה ונמשך ונבראים דעולמות בהיש ומתלבש היש את
בלעו"ז גם הארה נמשך גוים על אלקים מלך להיות
שרשם וההסתרים ההעלמות שכל ובפרט כנ"ל, להחיותם
דשם צירופים ק"ך וז"ע אלקים דשם ההעלם מבחי' הוא
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בני אדמת גם יונקים האחרונים צירופים שמהמ"ח אלקים
להניחה מצוה נ"ח בד"ה מקץ פ' בתו"א ועמ"ש כו' חם
מונעים כמה יש זו עבודה על ולכן ובהביאור, כו'
ונה"ב וגופו בכלל העולם וישות חומריות מצד ומעכבים
הלעו"ז שמצד וההסתרים מההעלמות ובפרט בפרט, שלו
בהעבודה שגם ולהיות כו' ועיכובים מניעות כמה שנעשה
שייכות לו ויש לגמרי ישותו נתבטל לא הרי זו במדרי'
נגד לעמוד נפשו בכח אין ולזאת כנ"ל כו' העולם לישות
כו'. עליהם ולהתגבר מהנ"ל והעיכובים המניעות כל
הענינים וכל שלו ונה"ב גופו וגשמיות חומריות ואדרבה
יותר נפשו על ומעלימים עליו מתגברים המה שלו
כו'. לצאת ביכולתו ואין אחריהם להימשך אותו ומורידים
עוין ל' הוא (עון מעונות נפשו הוטהרה לא כאשר ובפרט
בדברים גם והיינו כו' דרכו ומעקים שמעווה ועיקום
שנחלש כוחי בעוני כשל הרי כו') לש"ש שאינם הסותרים

עונותיכם אם כי וכמ"ש מבדיל מסך ונעשה הנפש כח
כו', מורידו ואדרבה לעלות יכול שאינו כו' מבדילים
לבחי' לבוא א"ע ייגע שכאו"א הוא בהכרח ולזאת
העולמות מגדר שלמעלה האוא"ס שזהו דיחו"ע הביטול
שבטלים ממש כלא והנבראים העולמות כל ולגבי'
שייך אינו זו ומדריג' בבחי' ולכן כנ"ל כו' ממש במציאות
בר ע"א דצ"ו בזח"ב וכמ"ש כו' גוים על כו' מלך להיות
זו ומדרי' מבחי' ולכן יעו"ש, כו' בריר יחידאה שמא
המניעות כל שמתבטלים כו' און פועלי כל יתפרדו אדרבה
וסט"א הקלי' ומצד העולם ישות שמצד והעיכובים
בעבודה גם וכן זה. אור גילוי לגבי לגמרי שמתבטלים
כו' לגמרי ישותו כל בביטול הוא זו ומדרי' בבחי' בנפשו
בנפשו ועוז כח הנותנת היא הזאת העבודה ולזאת כנ"ל,
חומריות על להתגבר שביכולתו וכו' הגוף כח ומחלשת

כו'. ונה"ב הגוף וגסות
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ניטp‰Â‰ז) מּמׁש, ּבפעל הּפריׁשּות ידי על היא הּׁשבירה ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵַַַַַָָֹ
וויל ער וואס רּוחכוטאן נׁשּבר ּדוקא זה ידי ׁשעל , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ

הּטבעּיים ּבכחֹותיו ׁשּמׁשּמׁש ידי ׁשעל ּדכׁשם כּו', ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּתאוה
ּכחֹות התּגּברּות ּדסּבת מתּגּברים, הם הרי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַֹהּבהמּיים
רב ּדאמר ּבהם, ׁשּמׁשּמׁש ידי על הּוא והּבהמּיים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּטבעּיים
ׁשני ּבין ויֹוׁשב לזבּוב ּדֹומה הרע "יצר א) סא, ְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָ(ּברכֹות

טֹוב ּבגימטרּיא זבּוב והּנה הּלב", הרע23מפּתחי ׁשהּיצר , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
עליו ּבא אינֹו ולכן טֹובתֹו, מבּקׁש ׁשהּוא לאדם ְְְֵֵֵֵֶַָָָָָָָאֹומר

(וכּידּוע חמּורים, ּבענינים ּבתחּלה ׁשּלֹו24לפּתֹותֹו ּבהּדרּגֹות ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָ
ּכ ואחר אּגב, ּדר ׁשּמּתחּלה ויֹוׁשב, עֹומד הֹול ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנקרא
ּבדברים אּלא כּו'), יֹוׁשב נעׂשה ּכ ואחר ּבמעט, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמתעּכב

הנחֹות לֹו מראה ּכל ּדראׁשית וועלטכזקּלים. אז העֹולם, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ
מען איםכחדארף אין (מאכט ּכללי, קרירּות ּבהאדם ועֹוׂשה , ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

הנחֹות וועלטיקע ּבֹו ּופֹועל קאלטקייט, ּכללּות'דיקע ,כטא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ
ּובמילא עֹולם), ּבעניני ּומגּנה עֹולם, ּבעניני ּׁשּנאה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻמה
הנהגת הרי להתעּסק, ׁשּצריכים ּומאחר צריכים, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהּמסחר

ּבאפן לֹוהעסק ּומראה העֹולם, הנהגת הּוא ּדכן ,וכ ּכ ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשרֹואין ּוכמֹו .וכ ּכ ּבאפן לעׂשֹות צריכים העסק ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלרגלי
מׁשּתּנה עסק, לעניני ׁשּמּגיע ׁשּכיון אדם, ּבני ּבכּמה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבמּוחׁש

זאת מּלבד והּנה כּו'. לׁשּקר לעצמם ּומּתירים מּדֹותם ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָֹמהּות
הּנפׁש ּברׁשּות לּצלן רחמנא נכנסים ּכאּלּו הנהגֹות ידי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשעל
ּבכל אלקי הוי' ּד"ּוברכ האמת ּכל מּלּבֹו ונׁשּכח ְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּבהמית,
ּוגנבת ּדׁשקר רעֹות מּדֹות ּבעל נעׂשה הּנה ּתעׂשה", ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָאׁשר
זמּנים לקּבע יכֹול ואינֹו ּבעסקֹו, ּבמאד ּומתיּגע כּו', ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָֹֹּדעת
ּכי ּובמהירּות, קבּועה ּבלּתי היא הּתפּלה וגם ְְְְְְִִִִִִִַַָָָלתֹורה,

הנחֹות וועלטיקע מיט הּבהמית, הּנפׁש הּוא ואלהּמֹוׁשל , ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ
עֹוד לכן עדין, הׁשּתרׁש לא הּבהמית), (הּנפׁש ׁשהּוא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלפי
ואבני זיקים ּבֹו מׁשלי אבל ּבכלל, הּתפּלה על ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָמסּכים
האדם הּנה ּדלפעמים זרֹות, הּמחׁשבֹות ׁשהם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבּליסטראֹות,
ּכ ּובתֹו ּתפּלה, זמן הּוא ּכי עּתה לחׁשב צרי ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹנזּכר
ּבמאד, לֹו נֹוגע הלא ּבטענה, הּבהמית הּנפׁש עליו ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּגֹובר
זאת לבד ּובמילא וכּו', צדקה לעׂשֹות יּוכל ירויח ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָֹוכאׁשר
לתֹורה, עּתים לקּבע לֹו מּניח אינֹו הּנה מּתפּלה, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשּמבלּבלֹו
מּדחי מֹוליכֹו וכה צדקה. ויּתן עסק, ּבעל הּוא ּכי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבטענה
העסק ׁשּבׁשביל הנחה, ׁשּנעׂשה עד לּצלן, רחמנא ּדחי ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאל
ּכי יכֹול, אינֹו לתֹורה עּתים לקּבע אבל ליּגע, ּגם ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָֹצריכים

ּג הּזמן ּוׁשנֹותיו,אין ימיו יבּלה ּובהבל ,יל ּובתהּו לֹו, רמא ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּומׁשּתֹומם עצמֹו ּבמהּות ּומסּתּכל רֹואה זמן ּבמׁש ּכי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַעד
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מאורי23) בערכו. יעקב בקהלת הובאו יג. מאמר ידין ודן קרנים
ד. ז, אור

ב.24) עמוד סוף רסז, ג חלק זוהר ב. נב, סוכה ראה

רוצה.כו. שהוא מה לעשות ודרכי.כז.לא העולם.כח.קביעות עניני את העולם.כט.שצריכים העולם.ל.הנחות הנחות עם
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הּטבעּיים ׁשּכחֹותיו ּכזה, ּומּצב מעמד לידי הּגיע אי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹמאד,
יהיּו הרּוחנּיים וכחֹותיו ּכזה, ּגדֹול ּבתקף יהיּו ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהּבהמּיים
והּנה הּׁשּמּוׁש. רק הּוא זה לכל ּדהּסּבה ּביֹותר, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָחלּוׁשים
ּכמֹו הּנה מתּגּברים, הּטבעּיים ּבּכחֹות ׁשּמּוׁש ידי ׁשעל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַֹּכׁשם
הּטבעית הּתאוה רּוח נׁשּבר הּפעל העּדר ידי על להפ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹכן
ניט (טאקע לעׂשֹות ׁשּלא הּוא הּפעל, העּדר והּפרּוׁש ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹכּו'.
וחֹוׁשבים, ּבעבֹודה, הּטֹועים ּכטעּות ולא מּמׁש, ּבפעל ְְְְְֲִִַַַָָָָָֹֹטאן)
אכילה (ּכמֹו הּדבר לעׂשֹות ׁשּלא ּבעצמם ּפֹועלים ְְְְֲֲֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹּדכאׁשר

ולב ּבלב והּדֹומה) ּדּבּור זּכּו25ׁשתּיה ּפעל ּכבר הרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ
הּדבר אמת אם ּגדֹול ספק ּדעֹוד זאת לבד הּנה ְְֱִִֵֵֵֶַַָָָָֹּוברּור.
ּבזה זאת לבד הּנה ולב, ּבלב יהיה ׁשּלא ּבעצמם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּפעלּו
ׁשּבזה הרצֹון, ׁשבירת ׁשהּוא הּדבר, ּבעּקר ּפעלּו לא ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹעֹוד

הּתאוה. רּוח נׁשּבר ְְֲִַַַַָָָּדוקא
.¯ev˜ּבפעל הּפריׁשּות ידי על ּדוקא הּוא הּתאוה ׁשבירת ƒְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָֹ

ונפׁש הּבהמּיים ּכחֹות מהתּגּברּות זה יֹוכיח ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹמּמׁש,
ּבהם. הּׁשּמּוׁש ידי על ְֲִִֵֶַַַַָהּבהמית
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שם.25) ברש"י הובא ב. כה, פרשה רבה ויקרא וכפירוש לג, יב, א הימים דברי הכתוב לשון פי על

•
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לתאים מיד העבירוהו לפטרבורג, הרבי את כשהביאו

תקופת בכל הפטרופולבסקי. שבמבצר ביותר הקשים

חקירה ועדות ישבו הפטרופובלבסקי, במבצר מאסרו

שהובא והמלשינות המסירות חומר את שעיבדו מיוחדות

והמשפט (הדין מהחסידים אחדים ונגד הרבי נגד לידיהם

ימים). שלשה ארך הסינאט זקני של

ובשקלוב, בוילנה אסף המנגדים, מטעם מיוחד ועד

הסינאט. לוועדות והעבירו הרבי, נגד מחשיד חומר

מכך. ידעו לא שהחסידים גמור, בסוד נעשה והכל

יושב שהרבי העובדה כולל הכל, נודע לחסידים ברם,

שבתאי ביותר הקשה במקום ביותר, חמור במאסר

הפטרופובלבסקי. המבצר

במבצר הרבי ישב שבועות משבעה למעלה

ישב הראשונים השבועות שלשה הפטרופובלבסקי.

באותם מיועדים שהיו ביותר, החמורים הקטנים בתאים

באותו העבירוהו מכן לאחר במלכות. למורדים זמנים

יותר. נוחים במקומות מבצר

במבצר לבקר לי הזדמן תרע"א (בקיץ

הסודיים). התאים במדור הפטרופובלבסקי

הפטרופובלבסקי מהמבצר הרבי שוחרר כסלו י"ט

שהה בה מתנגד, של לדירה בטעות הועבר הידוע וכפי

גדולה. נפש עגמת תוך שעות מספר

בדירת ששהה שהשעות אמר, שהרבי מספרים

על המנגד של וגידופיו חירופיו לשמוע ונאלץ המנגד

חסידים ועל עצמו על ממזריטש, המגיד הבעש"ט, מורנו

במבצר ישיבתו מאשר יותר עליו קשות היו –

הפטרופובלבסקי.

לחשב (מבלי המחלוקת ענין שכל לכל היטב ידוע

המלשינות כמו בזה, שנעשו האסורים הדברים

רוחני. ענין היה רעים) מאנשים שבאו והמסירות

והרבי אדם, בני מעשה ידי על במאסר ישב הרבי

היו ושוב מנגד, של לדירתו ונפל מהמאסר, ב"ה שוחרר

אדם. בני מעשה ידי על נפש ועגמת יסורים לו

הם אך פרטית, בהשגחה הם אדם בני מעשה כל

אינה העליונה הידיעה חפשית. בחירה מתוך נעשים

יכול אחד כל חוםמכריחה, באותו הטוב ליצר לציית

הרע. ליצר שמצייתים והתלהבות

מלמעלה. עזרה ניתנה הטוב ליצר לציית כדי אדרבה,

את4כתוב הטוב ואת החיים את היום לפניך נתתי "ראה

ובחרת גו', לפניך נתתי והמות החיים הרע, ואת המות

הגמרא אומרת גו'", אין5בחיים לו, פותחין לטמא בא

לו. עוזרים אותו, מסייעין לטהר בא בחירתו, נגד לו מעכבין

בחירתם כפי לעשות במעשיהם, חפשיים אדם בני

החפשית.

שר להיות הזקן ברבנו בחרה העליונה ההשגחה

נ"ע. הבעש"ט מורנו בתורת הצבא

האור פנס את מעמיד חב"ד, עמודי מייסד הגדול רבנו

החולין. חיי את גם להאיר הרבים ברשות
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הּטבעּיים ׁשּכחֹותיו ּכזה, ּומּצב מעמד לידי הּגיע אי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹמאד,
יהיּו הרּוחנּיים וכחֹותיו ּכזה, ּגדֹול ּבתקף יהיּו ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהּבהמּיים
והּנה הּׁשּמּוׁש. רק הּוא זה לכל ּדהּסּבה ּביֹותר, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָחלּוׁשים
ּכמֹו הּנה מתּגּברים, הּטבעּיים ּבּכחֹות ׁשּמּוׁש ידי ׁשעל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַֹּכׁשם
הּטבעית הּתאוה רּוח נׁשּבר הּפעל העּדר ידי על להפ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹכן
ניט (טאקע לעׂשֹות ׁשּלא הּוא הּפעל, העּדר והּפרּוׁש ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹכּו'.
וחֹוׁשבים, ּבעבֹודה, הּטֹועים ּכטעּות ולא מּמׁש, ּבפעל ְְְְְֲִִַַַָָָָָֹֹטאן)
אכילה (ּכמֹו הּדבר לעׂשֹות ׁשּלא ּבעצמם ּפֹועלים ְְְְֲֲֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹּדכאׁשר

ולב ּבלב והּדֹומה) ּדּבּור זּכּו25ׁשתּיה ּפעל ּכבר הרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ
הּדבר אמת אם ּגדֹול ספק ּדעֹוד זאת לבד הּנה ְְֱִִֵֵֵֶַַָָָָֹּוברּור.
ּבזה זאת לבד הּנה ולב, ּבלב יהיה ׁשּלא ּבעצמם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּפעלּו
ׁשּבזה הרצֹון, ׁשבירת ׁשהּוא הּדבר, ּבעּקר ּפעלּו לא ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹעֹוד

הּתאוה. רּוח נׁשּבר ְְֲִַַַַָָָּדוקא
.¯ev˜ּבפעל הּפריׁשּות ידי על ּדוקא הּוא הּתאוה ׁשבירת ƒְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָֹ

ונפׁש הּבהמּיים ּכחֹות מהתּגּברּות זה יֹוכיח ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹמּמׁש,
ּבהם. הּׁשּמּוׁש ידי על ְֲִִֵֶַַַַָהּבהמית
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שם.25) ברש"י הובא ב. כה, פרשה רבה ויקרא וכפירוש לג, יב, א הימים דברי הכתוב לשון פי על

•

mixeaic ihewl

לתאים מיד העבירוהו לפטרבורג, הרבי את כשהביאו

תקופת בכל הפטרופולבסקי. שבמבצר ביותר הקשים

חקירה ועדות ישבו הפטרופובלבסקי, במבצר מאסרו

שהובא והמלשינות המסירות חומר את שעיבדו מיוחדות

והמשפט (הדין מהחסידים אחדים ונגד הרבי נגד לידיהם

ימים). שלשה ארך הסינאט זקני של

ובשקלוב, בוילנה אסף המנגדים, מטעם מיוחד ועד

הסינאט. לוועדות והעבירו הרבי, נגד מחשיד חומר

מכך. ידעו לא שהחסידים גמור, בסוד נעשה והכל

יושב שהרבי העובדה כולל הכל, נודע לחסידים ברם,

שבתאי ביותר הקשה במקום ביותר, חמור במאסר

הפטרופובלבסקי. המבצר

במבצר הרבי ישב שבועות משבעה למעלה

ישב הראשונים השבועות שלשה הפטרופובלבסקי.

באותם מיועדים שהיו ביותר, החמורים הקטנים בתאים

באותו העבירוהו מכן לאחר במלכות. למורדים זמנים

יותר. נוחים במקומות מבצר

במבצר לבקר לי הזדמן תרע"א (בקיץ

הסודיים). התאים במדור הפטרופובלבסקי

הפטרופובלבסקי מהמבצר הרבי שוחרר כסלו י"ט

שהה בה מתנגד, של לדירה בטעות הועבר הידוע וכפי

גדולה. נפש עגמת תוך שעות מספר

בדירת ששהה שהשעות אמר, שהרבי מספרים

על המנגד של וגידופיו חירופיו לשמוע ונאלץ המנגד

חסידים ועל עצמו על ממזריטש, המגיד הבעש"ט, מורנו

במבצר ישיבתו מאשר יותר עליו קשות היו –

הפטרופובלבסקי.

לחשב (מבלי המחלוקת ענין שכל לכל היטב ידוע

המלשינות כמו בזה, שנעשו האסורים הדברים

רוחני. ענין היה רעים) מאנשים שבאו והמסירות

והרבי אדם, בני מעשה ידי על במאסר ישב הרבי

היו ושוב מנגד, של לדירתו ונפל מהמאסר, ב"ה שוחרר

אדם. בני מעשה ידי על נפש ועגמת יסורים לו

הם אך פרטית, בהשגחה הם אדם בני מעשה כל

אינה העליונה הידיעה חפשית. בחירה מתוך נעשים

יכול אחד כל חוםמכריחה, באותו הטוב ליצר לציית

הרע. ליצר שמצייתים והתלהבות

מלמעלה. עזרה ניתנה הטוב ליצר לציית כדי אדרבה,

את4כתוב הטוב ואת החיים את היום לפניך נתתי "ראה

ובחרת גו', לפניך נתתי והמות החיים הרע, ואת המות

הגמרא אומרת גו'", אין5בחיים לו, פותחין לטמא בא

לו. עוזרים אותו, מסייעין לטהר בא בחירתו, נגד לו מעכבין

בחירתם כפי לעשות במעשיהם, חפשיים אדם בני

החפשית.

שר להיות הזקן ברבנו בחרה העליונה ההשגחה

נ"ע. הבעש"ט מורנו בתורת הצבא

האור פנס את מעמיד חב"ד, עמודי מייסד הגדול רבנו

החולין. חיי את גם להאיר הרבים ברשות
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h"vxz - v"iixd x"enc` zyecw ceak zniyx

.·Îלא הוא אבל ותלמידיו הבעש"ט אודות שמועות גדלי' לר' הגיעו הוראדנא מולדתו בעיר ָעוד

ממחזיקי תורה גדולי בכמה שונים במקומות פגע רייסין לחבל בהגיעו בגולה ובלכתו לזה, לבו שת

הוסיף הקטנה רוסיא בערי ללכת הוסיף אשר וככל ממעזריטש, המגיד הרב ותלמידו הבעש"ט שיטת

חב"ד. חסידי של שלמה עדה שם מצא ּפאהאר לעיר ובבואו הזקן רבינו חסידי עם ַַלהפגש

ואוהב עמקן ולהיותו ובהיר, זך הי' ושכלו עמו כחו עדיין אבל לגבורות הגיע שכבר אף גדלי' ר'

משתתף הי' לזמן ומזמן לבבו את לקחו החסידים חזרו אשר התורות את בשמעו הנה עיוניות מושכלות

בלימודו. רב חיל ויעש חסידות הלומדים עם

קבוצת עם וישתתף הזקן, רבינו פני את לראות מאד וישתוקק ּפאהאר בעיר לשבתו שנה עברה ַַולא

הזקן. לרבינו לליאזנא תקנ"ג השבועות חג על הלכו אשר ָחסידים

הרה"צ כ"ק אחיו ואת האמצעי אדמו"ר כ"ק בנו את ויצו גדלי' ר' את קירב הזקן רבינו כ"ק הוד
תורת ללמוד הוסיף לּפאהאר ובשובו הר"ג של גאונותו עוצם נודע ואז במאד, לכבדו נ"ע ַַמהרי"ל

החסידות. בדרכי ולהדריכו לחנכו החסידים לעדת מסר בנו שלמה ואת החסידות

ל קבוע מעמד ּפאהאר חסידי עשו הזקן רבינו לזוגתובפקודת ויודיע הבטחתו קיים ואז הר"ג פרנסת ַַ

שאול. יצחק ר' עם נתחתן ואז אליו לבא
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ycew zexb`

תרצ"ה תמוז ג' ב"ה

אטוואצק

. . . מוהר"ר אי"א וו"ח ונעלה הנכבד ידידי

וברכה. שלום

שאינני כי אם . . . ידידנו של בכבודו פגע אשר לי כתבו

ישנו הלא אמת של קורטוב אבל הנכתב, הנוסח באותו מאמין

לאמיתתו. שהוא כמו לידע בחפצי קורטוב ואותו בחלום, גם

חיי ארחות ממש בנפשי לי נוגע כמה עד ידידי הוא יודע

יזכני והשי"ת זה, עם זה והנהגתם לזה, זה יחוסם שי' אנ"ש

כאחב"י בתוך מאנ"ש וברוחניות בגשמיות טוב אך לשמוע

שי'.

שכתב מי על טינא כל מלבו יעקר אשר גדולה, בבקשה

דבר הי' לא כאלו ידובר לא זה אודות ואשר זה, אודות

בגו"ר. לו בהמצטרך יעזרהו השי"ת מעולם,

בגו"ר ומברכו הדו"ש ידידו

יצחק יוסף
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מובן הרי - ישרה" דרך היא "איזו א. במשנתנו: השאלות

הכתוב דיבר מלא ומקרא התורה, דרך היא הישרה שהדרך :1מאליו

- האדם" לו רע"ב) (שיברור, "שיבור ב. ה'". דרכי ישרים "כי

על הרי בשכלו? ולהחליט לברר עצמו לאדם שניתן דבר זהו כלום

לו ותפארת לעושי' תפארת שהיא "כל ג. התורה! לנו ניתנה זה

כיצד - רע"ב] ממנו, אדם בני נוחין ויהיו לו נוח (שיהא האדם" מן

שהנהגה מרגיש שאדם בכך תלוי' זו והחלטה שבחירה לומר אפשר

שרבי גם ומה ולאחרים). (לו ונוחה טובה יפה, מדייק2מסויימת

"ÏÎהוא לו" "נוח שהוא דבר שכל שמשמעו תפארת", שהיא

הישרה! הדרך

והביאור:

ישרה דרך היא דרךאיזו שהן המצוות, בקיום השלימות מהי -

ה'"), דרכי ישרים ("כי ישרה

האדם לו כאשרשיבור -Ì„‡‰אותן מקיים הוא בהן, בוחר

"דרך הן כיצד בשכלו מבין הוא אלא עול, קבלת מתוך רק לא

עול קבלת הוא התורה כל שיסוד למרות שכן, בהן. ובוחר ישרה"

להבין האדם על אלא די, לא עדיין בלבד בזה שמים, מלכות

התורה. של והנחיצות היוקר הטוב, את ומדותיו בשכלו ולהרגיש

כנאמר זאת, ולהרגיש להבין צריכה הבהמית נפשו "ואהבת3וגם

רש"י). יצריך, (בשני לבבך" בכל אלקיך ה' את

לעושי' תפארת שהיא שיהי'כל כך התורה את לקיים יש -

המצוה. מקיים את ומאירה מפארת שהיא ניכר

האדם מן לו התורהותפארת בעסק טעם והטוב החיות -

רואים שסביבו האנשים שגם כך, כדי עד להיות צריכים והמצוה

התורה. יופי את ידו על

שלב הוא התורה) יוקר את יבין השכל (שגם זה ענין והנה,

להשתדל יש מכן לאחר ורק עול, קבלת היא חכמה ראשית שני;

שמשנתנו בכך הרמזים אחד וזהו שכלית. הבנה לידי להגיע

קבל "משה היא ראשון פרק התחלת שני: פרק בתחילת מופיעה

היות עול, קבלת מתוך התורה קיום מודגש שבזה מסיני", תורה

שכלית בחירה השני, השלב בא מכן ולאחר מסיני; משה קבל שכך

האדם". לו "שיבור - בתורה

בחודש שנה בכל נלמד ראשון שפרק מה יומתק זה לפי

שני פרק ואילו זה), חודש של האחרונה (בשבת ניסן הראשון,

הנושא שכן, שבו). הראשונה (בשבת אייר השני, בחודש נלמד

לא מלמעלה, שבאה מצרים, יציאת - הוא ניסן חודש של המרכזי

בתחילת המודגשת לנקודה מתאים וזה האדם; עבודת ידי על

ציווי מצד התורה קיום מסיני", תורה קבל "משה הראשון, הפרק

עבודת העומר, ספירת היא אייר חודש עבודת ואילו מלמעלה.

לפרק מתאימה זו ונקודה הבהמית; הנפש וזיכוך בבירור האדם

האדם". לו "שיבור שני,

במצוה זהיר "והוי - המשנה המשך גם לבאר יש האמור לפי

מילי כאן אין לכאורה בזה: לדקדק שיש כבחמורה", קלה

אין שלגבה עול, קבלת מצד מדבר אינו התנא אלא, דחסידותא?

יש שלגביהם והרגש, השכל מצד אלא לחמורה, קלה בין הבדל

חמורה, וזו קלה זו שאמנם מלמדנו, והוא לחמורה; קלה בין הבדל

העבודה שלימות שכן כבחמורה, בקלה ליזהר יש זאת למרות אך

עול. קבלת עם חדורים והרגש השכל גם כאשר היא

ישנן עצמו האדם" לו שב"יבור לומר, יש יותר בעומק והנה,

ולהגיע הבהמית הנפש את לזכך שניתן היינו כלליות, דרכים שתי

"כל - היא הישרה והדרך אופנים, בשני האדם" לו "יבור לדרגת

לעושי'". תפארת שהיא

הבהמית, נפשו של בחושך נלחם שהאדם - היא אחת דרך

את ומבטלים המחלישים בהם, וכיוצא וסיגופים תעניות באמצעות

הבהמית. והנפש הגוף לזיכוך ומביאים העולם, לתענוגי התאווה

היא זו ישרה",דרך "דרך איננה אולם תורה, פי על דרך אמנם

ישר" האדם את האלקים עשה "אשר תוצאה4בבחינת היא שכן

הרמב"ם ובלשון המקדש). (בית חורבן היא5של התעניות שסיבת

תשובה" דרכי לפתוח הלבבות לעורר כדי בהן, שאירעו "הצרות

לצום יש - כך פרטית בתענית ואף לחורבן. שגרמו החטאים על

הרעים" מעשיהם "בגלל הבאה צרה", שתבוא וכדברי6"בזמן .

ישא7הרמב"ם ולא יין ישתה ולא בשר יאכל ש"לא שאומר שמי ,

בה" לילך ואסור רעה "דרך זו הרי - נאה" בדירה ישב ולא .8אשה

וטוב אור הוספת - היא ישרה, דרך שהיא השני', הדרך

הבהמית והנפש הגוף בשבירת רק עוסק אינו האדם וקדושה.

טובה והמצוה התורה שמירת כיצד להם מסביר הוא אלא בלבד,

עד האדם"), מן לו ותפארת לעושי' ("תפארת בשבילם

ה' בעבודת להוספה אותם מנצל והוא זאת, וירגישו יבינו הם שגם

ממילא בדרך נדחה ואז בזה). וכיוצא שמים לשם באכילה (כגון

וכמבואר מתבררת. והיא הבהמית, הנפש של והרע החושך

תעזוב9בחסידות "עזוב אלא בתעניות, להרבות אין אלו שבדורות

הנפש10עמו" שגם כך ונחיצותה התורה יוקר את מסבירה וחסידות .

שבמצבו איפוא, היא, הישרה הדרך זאת. להבין מסוגלת הבהמית

אדם יעסוק - נתבררו) לא שעדיין בהמית ונפש גוף (עם בהווה

שגם כך הנכונים, ההסברים את לו יתן זה ולימוד החסידות, בתורת

וישרה טובה דרך היא שהתורה ירגישו הבהמית ונפשו .11גופו

י.1) יד, ואכ"מ.2)הושע רבי). היינו הנשיא יהודה שרבי ב לב, שבת (ראה הנשיא יהודה רבי נקרא הבאה שבמשנה ה.3)להעיר ו, 4)ואתחנן

כט. ז, רפ"ה.5)קהלת תעניות רפ"א.6)הלכות רפ"ג.7)שם דעות ישרה)8)הלכות בדרך היתה (שעבודתם מסויימים בצדיקים שמצינו ומה

מטבעם. חלק אלא אצלם, צער אינה זו שפרישות לומר, יש - העולם עניני מכמה פ"ג.9)שפרשו סט"ז.10)אגה"ת טוב שם לכתר הוספות ראה
(11.419 עמ' ח"ב תשמ"ח ספה"ש
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מובן הרי - ישרה" דרך היא "איזו א. במשנתנו: השאלות

הכתוב דיבר מלא ומקרא התורה, דרך היא הישרה שהדרך :1מאליו

- האדם" לו רע"ב) (שיברור, "שיבור ב. ה'". דרכי ישרים "כי

על הרי בשכלו? ולהחליט לברר עצמו לאדם שניתן דבר זהו כלום

לו ותפארת לעושי' תפארת שהיא "כל ג. התורה! לנו ניתנה זה

כיצד - רע"ב] ממנו, אדם בני נוחין ויהיו לו נוח (שיהא האדם" מן

שהנהגה מרגיש שאדם בכך תלוי' זו והחלטה שבחירה לומר אפשר

שרבי גם ומה ולאחרים). (לו ונוחה טובה יפה, מדייק2מסויימת

"ÏÎהוא לו" "נוח שהוא דבר שכל שמשמעו תפארת", שהיא

הישרה! הדרך

והביאור:

ישרה דרך היא דרךאיזו שהן המצוות, בקיום השלימות מהי -

ה'"), דרכי ישרים ("כי ישרה

האדם לו כאשרשיבור -Ì„‡‰אותן מקיים הוא בהן, בוחר

"דרך הן כיצד בשכלו מבין הוא אלא עול, קבלת מתוך רק לא

עול קבלת הוא התורה כל שיסוד למרות שכן, בהן. ובוחר ישרה"

להבין האדם על אלא די, לא עדיין בלבד בזה שמים, מלכות

התורה. של והנחיצות היוקר הטוב, את ומדותיו בשכלו ולהרגיש

כנאמר זאת, ולהרגיש להבין צריכה הבהמית נפשו "ואהבת3וגם

רש"י). יצריך, (בשני לבבך" בכל אלקיך ה' את

לעושי' תפארת שהיא שיהי'כל כך התורה את לקיים יש -

המצוה. מקיים את ומאירה מפארת שהיא ניכר

האדם מן לו התורהותפארת בעסק טעם והטוב החיות -

רואים שסביבו האנשים שגם כך, כדי עד להיות צריכים והמצוה

התורה. יופי את ידו על

שלב הוא התורה) יוקר את יבין השכל (שגם זה ענין והנה,

להשתדל יש מכן לאחר ורק עול, קבלת היא חכמה ראשית שני;

שמשנתנו בכך הרמזים אחד וזהו שכלית. הבנה לידי להגיע

קבל "משה היא ראשון פרק התחלת שני: פרק בתחילת מופיעה

היות עול, קבלת מתוך התורה קיום מודגש שבזה מסיני", תורה

שכלית בחירה השני, השלב בא מכן ולאחר מסיני; משה קבל שכך

האדם". לו "שיבור - בתורה

בחודש שנה בכל נלמד ראשון שפרק מה יומתק זה לפי

שני פרק ואילו זה), חודש של האחרונה (בשבת ניסן הראשון,

הנושא שכן, שבו). הראשונה (בשבת אייר השני, בחודש נלמד

לא מלמעלה, שבאה מצרים, יציאת - הוא ניסן חודש של המרכזי

בתחילת המודגשת לנקודה מתאים וזה האדם; עבודת ידי על

ציווי מצד התורה קיום מסיני", תורה קבל "משה הראשון, הפרק

עבודת העומר, ספירת היא אייר חודש עבודת ואילו מלמעלה.

לפרק מתאימה זו ונקודה הבהמית; הנפש וזיכוך בבירור האדם

האדם". לו "שיבור שני,

במצוה זהיר "והוי - המשנה המשך גם לבאר יש האמור לפי

מילי כאן אין לכאורה בזה: לדקדק שיש כבחמורה", קלה

אין שלגבה עול, קבלת מצד מדבר אינו התנא אלא, דחסידותא?

יש שלגביהם והרגש, השכל מצד אלא לחמורה, קלה בין הבדל

חמורה, וזו קלה זו שאמנם מלמדנו, והוא לחמורה; קלה בין הבדל

העבודה שלימות שכן כבחמורה, בקלה ליזהר יש זאת למרות אך

עול. קבלת עם חדורים והרגש השכל גם כאשר היא

ישנן עצמו האדם" לו שב"יבור לומר, יש יותר בעומק והנה,

ולהגיע הבהמית הנפש את לזכך שניתן היינו כלליות, דרכים שתי

"כל - היא הישרה והדרך אופנים, בשני האדם" לו "יבור לדרגת

לעושי'". תפארת שהיא

הבהמית, נפשו של בחושך נלחם שהאדם - היא אחת דרך

את ומבטלים המחלישים בהם, וכיוצא וסיגופים תעניות באמצעות

הבהמית. והנפש הגוף לזיכוך ומביאים העולם, לתענוגי התאווה

היא זו ישרה",דרך "דרך איננה אולם תורה, פי על דרך אמנם

ישר" האדם את האלקים עשה "אשר תוצאה4בבחינת היא שכן

הרמב"ם ובלשון המקדש). (בית חורבן היא5של התעניות שסיבת

תשובה" דרכי לפתוח הלבבות לעורר כדי בהן, שאירעו "הצרות

לצום יש - כך פרטית בתענית ואף לחורבן. שגרמו החטאים על

הרעים" מעשיהם "בגלל הבאה צרה", שתבוא וכדברי6"בזמן .

ישא7הרמב"ם ולא יין ישתה ולא בשר יאכל ש"לא שאומר שמי ,

בה" לילך ואסור רעה "דרך זו הרי - נאה" בדירה ישב ולא .8אשה

וטוב אור הוספת - היא ישרה, דרך שהיא השני', הדרך

הבהמית והנפש הגוף בשבירת רק עוסק אינו האדם וקדושה.

טובה והמצוה התורה שמירת כיצד להם מסביר הוא אלא בלבד,

עד האדם"), מן לו ותפארת לעושי' ("תפארת בשבילם

ה' בעבודת להוספה אותם מנצל והוא זאת, וירגישו יבינו הם שגם

ממילא בדרך נדחה ואז בזה). וכיוצא שמים לשם באכילה (כגון

וכמבואר מתבררת. והיא הבהמית, הנפש של והרע החושך

תעזוב9בחסידות "עזוב אלא בתעניות, להרבות אין אלו שבדורות

הנפש10עמו" שגם כך ונחיצותה התורה יוקר את מסבירה וחסידות .

שבמצבו איפוא, היא, הישרה הדרך זאת. להבין מסוגלת הבהמית

אדם יעסוק - נתבררו) לא שעדיין בהמית ונפש גוף (עם בהווה

שגם כך הנכונים, ההסברים את לו יתן זה ולימוד החסידות, בתורת

וישרה טובה דרך היא שהתורה ירגישו הבהמית ונפשו .11גופו

י.1) יד, ואכ"מ.2)הושע רבי). היינו הנשיא יהודה שרבי ב לב, שבת (ראה הנשיא יהודה רבי נקרא הבאה שבמשנה ה.3)להעיר ו, 4)ואתחנן

כט. ז, רפ"ה.5)קהלת תעניות רפ"א.6)הלכות רפ"ג.7)שם דעות ישרה)8)הלכות בדרך היתה (שעבודתם מסויימים בצדיקים שמצינו ומה

מטבעם. חלק אלא אצלם, צער אינה זו שפרישות לומר, יש - העולם עניני מכמה פ"ג.9)שפרשו סט"ז.10)אגה"ת טוב שם לכתר הוספות ראה
(11.419 עמ' ח"ב תשמ"ח ספה"ש



iyilyקס ,ipy ,oey`x - ak ,`k - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àöú-éë úùøô

àëéàöú-ékïåùàøéáéà-ìr äîçìnìýåýé Bðúðe E ¦«¥¥¬©¦§¨−̈©«Ÿ§¤®§¨º§Ÿ̈¯
éäìà:BéáL úéáLå Eãéa EàéúLà äéáMa úéàøå ¡Ÿ¤²§¨¤−§¨¦¬¨¦§«§¨¦̧¨Æ©¦§½̈¥−¤

:äMàì Eì zç÷ìå dá z÷Lçå øàz-úôé§©®Ÿ©§¨«©§¨´½̈§¨«©§¨¬§−§¦¨«
áédLàø-úà äçlâå Eúéa CBz-ìà dúàáäå©«£¥−̈¤´¥¤®§¦§¨Æ¤Ÿ½̈

:äéðøtö-úà äúNråâédéáL úìîN-úà äøéñäå §¨«§−̈¤¦¨«§¤«¨§¥¦Á¨Á¤¦§©̧¦§¹̈
-úàå äéáà-úà äúëáe Eúéáa äáLéå äéìrî¥«¨¤À¨§¨«§¨Æ§¥¤½¨«§¨²¤¨¦¬¨§¤
dzìráe äéìà àBáz ïk øçàå íéîé çøé dnà¦−̈¤©́¨¦®§©̧©¥¹¨³¥¤̧¨Æ§©§½̈

:äMàì Eì äúéäåãéda zöôç àì-íà äéäå §¨«§¨¬§−§¦¨«§¨º̈¦¯Ÿ¨©´§¨À̈
-àì óñka äpøkîú-àì øëîe dLôðì dzçlLå§¦©§¨Æ§©§½̈¨¬Ÿ«Ÿ¦§§¤−¨©¨®¤«Ÿ

:dúépr øLà úçz da ønrúúñ(éåì)åèïééäú-ék ¦§©¥´½̈©−©£¤¬¦¦¨«¦¦«§¤̧¨
äàeðN úçàäå äáeäà úçàä íéLð ézL Léàì§¦¹§¥´¨¦À¨«©©³£¨Æ§¨«©©´§½̈
øëaä ïaä äéäå äàeðOäå äáeäàä íéðá Bì-eãìéå§¨«§´¨¦½¨«£−̈§©§®̈§¨¨²©¥¬©§−Ÿ

:äàéðOìæèúà åéða-úà Bìéçðä íBéa äéäå ©§¦¨«§¨À̈§Æ©§¦´¤¨½̈¥¬
äáeäàä-ïa-úà økáì ìëeé àì Bì äéäé-øLà£¤¦«§¤−®´Ÿ©À§©¥Æ¤¤¨´£½̈

:øëaä äàeðOä-ïá éðt-ìræé-ïa øëaä-úà ék ©§¥¬¤©§−̈©§«Ÿ¦Á¤©§¸Ÿ¤
àöné-øLà ìëa íéðL ét Bì úúì øéké äàeðOä©§¹̈©¦À¨³¤Æ¦´§©½¦§¬Ÿ£¤¦¨¥−

äøëaä ètLî Bì Bðà úéLàø àeä-ék Bì:ñ ®¦Æ¥¦´Ÿ½−¦§©¬©§Ÿ̈«
(ìàøùé)çérîL epðéà äøBîe øøBñ ïa Léàì äéäé-ék¦¦«§¤´§¦À¥µ¥´¤½¥¤´Ÿ¥½©

òîLé àìå Búà eøqéå Bnà ìB÷áe åéáà ìB÷a§¬¨¦−§´¦®§¦§´Ÿ½§¬Ÿ¦§©−
:íäéìàèéBúà eàéöBäå Bnàå åéáà Bá eNôúå £¥¤«§¨¬§−¨¦´§¦®§¦¯Ÿ²

:Bî÷î ørL-ìàå Bøér éð÷æ-ìàëéð÷æ-ìà eøîàå ¤¦§¥¬¦−§¤©¬©§Ÿ«§¨«§º¤¦§¥´
ììBæ eðì÷a rîL epðéà äøîe øøBñ äæ eðða Bøér¦À§¥³¤Æ¥´Ÿ¤½¥¤¬Ÿ¥−©§Ÿ¥®¥−

:àáñåàëúîå íéðáàá Bøér éLðà-ìk eäîâøe §Ÿ¥«Â§¨ªÂ¨©§¥̧¦³¨«£¨¦Æ¨¥½
:eàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå Eaøwî òøä zøráeñ ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤®§¨¦§¨¥−¦§§¬§¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(32 'nr d zegiy ihewl)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»

ּכׁשהּגיעּו ּגמרא. ׁשעּור ּתלמידיו עם לֹומד היה טֹוב ׁשם ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּבעל

ערכין ב)למּסכת קטיל(טו, ּתליתאי "ליׁשנא הּמאמר את ולמדּו ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָ

– הּׁשלׁשה ּכל הֹורג הרע לׁשֹון טֹוב: ׁשם הּבעל ּפרׁש ְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹּתליתאי",

ּבלבּוׁשים רציחה ׁשּזהּו אּלא והּמאזין. הּמסּפר, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּממציא,

ּגׁשמית. מרציחה יֹותר קׁשה ׁשהיא ְְִִִִִֵֵֶַָָָָרּוחנּיים,

éðùáëúîeäå úåî-ètLî àèç Léàá äéäé-éëå§¦¦«§¤´§¦À¥²§¦§©−̈¤§®̈
:õr-ìr Búà úéìúåâëõrä-ìr Búìáð ïéìú-àì §¨¦¬¨Ÿ−©¥««Ÿ¨¦̧¦§¨¹©¨¥À

íéäìà úìì÷-ék àeää íBia epøa÷z øBá÷-ék¦«¨³¦§§¤¸Æ©´©½¦«¦§©¬¡Ÿ¦−
éäìà ýåýé øLà Eúîãà-úà ànèú àìå éeìzE ¨®§³Ÿ§©¥Æ¤©§¨´§½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

:äìçð Eì ïúðñáëàøBL-úà äàøú-àì Ÿ¥¬§−©«£¨««Ÿ¦§¤Á¤¸
éçàáLä íäî zîlrúäå íéçcð BéN-úà Bà E ¨¦¹³¤¥Æ¦¨¦½§¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬

éçàì íáéLz:Eáéçà áBø÷ àì-íàåéìà Eàìå E §¦¥−§¨¦«§¦¸Ÿ¨¬¨¦²¥¤−§´Ÿ
Løc ãr Enr äéäå Eúéa CBz-ìà Bzôñàå Bzrãé§©§®©«£©§Æ¤´¥¤½§¨¨´¦§À©´§³

éçà:Bì BúáLäå Búà Eâïëå Bøîçì äNrz ïëå ¨¦̧ÆŸ½©«£¥«Ÿ−«§¥¯©«£¤´©«£ŸÀ§¥´
éçà úãáà-ìëì äNrz ïëå BúìîNì äNrzE ©«£¤»§¦§¨¼§¥̧©«£¤¹§¨£¥©¬¨¦²
:ílrúäì ìëeú àì dúàöîe epnî ãáàz-øLàñ £¤Ÿ©¬¦¤−§¨¨®¬Ÿ©−§¦§©¥«

ãéçà øBîç-úà äàøú-àìCøca íéìôð BøBL Bà E «Ÿ¦§¤Á¤£¸¨¦¹³Æ«Ÿ§¦´©¤½¤
:Bnr íé÷z í÷ä íäî zîlrúäåñääéäé-àì §¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬¨¦−¦«Ÿ¦«§¤³

ék äMà úìîN øáb Laìé-àìå äMà-ìr øáâ-éìë§¦¤̧¤Æ©¦½̈§«Ÿ¦§©¬¤−¤¦§©´¦®̈¦¯
éäìà ýåýé úárBúE:älà äNò-ìkôåàøwé ék «£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¬Ÿ¥¥«¤¦´¦¨¥´
éðôì | øBtö-ï÷õøàä-ìr Bà | õr-ìëa Cøca E ©¦´§¨¤¿©¤¹¤§¨¥´´©¨À̈¤

Bà íéçøôàä-ìr úöáø íàäå íéöéá Bà íéçøôà¤§Ÿ¦Æ´¥¦½§¨¥³Ÿ¤̧¤Æ©¨«¤§Ÿ¦½−
:íéðaä-ìr íàä çwú-àì íéöéaä-ìræçlL ©©¥¦®«Ÿ¦©¬¨¥−©©¨¦«©¥³©

áèéé ïrîì Cì-çwz íéðaä-úàå íàä-úà çlLz§©©Æ¤¨¥½§¤©¨¦−¦©¨®§©̧©Æ¦´©
:íéîé zëøàäå Cìñ ½̈§©«£©§−̈¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(oeyg bi mei meid)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»

ּבּתניא סכ"ב)מבאר הּקדׁש חמּורה(אגרת הרע לׁשֹון ׁשּמחׁשבת , ְְְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ּכתיב, ּבלבבכם ּתחׁשבּו אל רעהּו רעת את "ואיׁש מּדּבּור: ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָיֹותר

עׁשן, ּכהנּדף מּלּבֹו יהדפנּה ּתעלה ואם לעֹולם, לב על יעלה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹולא

ּכנגד הרע לׁשֹון ּגדֹולה ּכי מּמׁש. זרה עבֹודה מחׁשבת ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָּוכמֹו

כּו'. ּכ ּבדּבּור ואם ּדּמים, ּוׁשפיכּות עריֹות וגּלּוי זרה ְְְְֲֲִִִִִַָָָָָעבֹודה

הן הּדּבּור, על הּמחׁשבה הכׁשר יתרֹון לב חכם לכל נֹודע ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּוכבר

למּוטב". והן ְְְֵָלטֹוב

,éðù
éùéìùçEbâì ä÷rî úéNrå Lãç úéa äðáú ék¦³¦§¤Æ©´¦¨½̈§¨¦¬¨©«£¤−§©¤®

:epnî ìôpä ìté-ék Eúéáa íéîc íéNú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¦Æ§¥¤½¦«¦¬Ÿ©Ÿ¥−¦¤«
èäàìîä Lc÷z-ït íéàìk Eîøk òøæú-àì«Ÿ¦§©¬©§§−¦§¨®¦¤¦§©À©«§¥¨³

òøfä:íøkä úàeáúe òøæz øLàñéLøçú-àì ©¤̧©Æ£¤´¦§½̈§©−©¨«¤Ÿ©«£¬
:åcçé øîçáe-øBLaàéøîö æðèrL Laìú àì §«©«£−Ÿ©§¨«³Ÿ¦§©Æ©«©§¥½¤¬¤

:åcçé íézLôeñáérz íéìãbòaøà-ìr Cl-äN ¦§¦−©§¨«§¦¦−©«£¤¨®©©§©²
:da-äqëz øLà Eúeñk úBôðkñâéLéà çwé-ék ©§¬§«§−£¤¬§©¤¨«¦«¦©¬¦−

:dàðNe äéìà àáe äMàãéíéøác úìéìr dì íNå ¦¨®¨¬¥¤−¨§¥¨«§¨¬¨Æ£¦´Ÿ§¨¦½
úàfä äMàä-úà øîàå òø íL äéìr àöBäå§¦¬¨¤−¨¥´¨®§¨©À¤¨«¦¨³©ŸÆ
:íéìeúa dì éúàöî-àìå äéìà áø÷àå ézç÷ì̈©½§¦¨«¤§©´¥¤½¨§«Ÿ¨¨¬¦−̈§¦«

åèéáà ç÷ìåáéúëøòðäéø÷eàéöBäå dnàå äørpä §¨©²£¦¬©©«£−̈§¦¨®§¦¹

iriax - bk - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éìeúa-úàáéúëøòðäéø÷øérä éð÷æ-ìà äørpä ¤§¥¯©©«£¨²¤¦§¥¬¨¦−
:äørMäæèéáà øîàåáéúëøòðäéø÷-ìà äørpä ©¨«§¨§¨©²£¦¬©©«£−̈¤

:äàðNiå äMàì äfä Léàì ézúð éza-úà íéð÷fä©§¥¦®¤¦¦À¨©¹¦¨¦¬©¤²§¦−̈©¦§¨¤«¨
æééúàöî-àì øîàì íéøác úìéìr íN àeä-äpäå§¦¥¿¨Á£¦¸Ÿ§¨¦¹¥ÀŸ«Ÿ¨¨³¦

äìîOä eNøôe ézá éìeúa älàå íéìeúa Ezáì§¦§Æ§¦½§¥−¤§¥´¦¦®¨«§Æ©¦§½̈
:øérä éð÷æ éðôìçé-úà àåää-øérä éð÷æ eç÷ìå ¦§¥−¦§¥¬¨¦«§¨«§²¦§¥¬¨«¦©¦−¤
:Búà eøqéå Léàäèéeðúðå óñë äàî Búà eLðrå ¨¦®§¦§−Ÿ«§¨«§¸Ÿ¹¥´¨¤À¤§¨«§Æ

ìàøNé úìeúa ìr òø íL àéöBä ék äørpä éáàì©«£¦´©©«£½̈¦³¦Æ¥´½̈©−§©´¦§¨¥®
ì ìëeé-àì äMàì äéäú-Bìå:åéîé-ìk dçlLñ §¦«§¤´§¦½̈«Ÿ©¬§©§−̈¨¨¨«

ëúîà-íàåíéìeúá eàöîð-àì äfä øácä äéä §¦¡¤´¨½̈©¨−̈©¤®«Ÿ¦§§¬§¦−
áéúëøòðìéø÷:äørpìàë-úà eàéöBäåáéúëøòðä ©©«£¨«§¦̧¤
éø÷éLðà äeì÷ñe äéáà-úéa çút-ìà äørpä©©«£¹̈¤¤´©¥«¨¦À¨§¨Á¨Á©§¥̧

ìàøNéa äìáð äúNr-ék äúîå íéðáàa døér¦¨³¨«£¨¦Æ¨¥½¨¦¨«§¨³§¨¨Æ§¦§¨¥½
:Eaøwî òøä zøráe äéáà úéa úBðæìñáë-ék ¦§−¥´¨¦®¨¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦«

eúîe ìra-úìrá äMà-ír | áëL Léà àöné¦¨¥̧¦¹Ÿ¥´¦¦¨´§ª«©©À©¥̧Æ
äMàäå äMàä-ír áëMä Léàä íäéðL-íb©§¥¤½¨¦²©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®

:ìàøNiî òøä zøráeñâëäéäé ékáéúëøòð ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«¦³¦«§¤Æ
éø÷øéra Léà dàöîe Léàì äNøàî äìeúá äørð©«£¨´§½̈§«Ÿ̈−̈§¦®§¨¨¬¦²¨¦−

:dnr áëLåãë| ørL-ìà íäéðL-úà íúàöBäå §¨©¬¦¨«§«¥¤̧¤§¥¤¹¤©´©
eúîå íéðáàa íúà ízì÷ñe àåää øérä̈¦´©¦À§©§¤̧Ÿ¨¬¨«£¨¦»¨¥¼¼

-úàáéúëøòðäéø÷ä÷rö-àì øLà øác-ìr ørpä ¤©©«£À̈©§©Æ£¤´Ÿ¨«£¨´
úLà-úà äpr-øLà øác-ìr Léàä-úàå øérá̈¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤¦−̈¤¥´¤

:Eaøwî òøä zøráe eärøñäëàöîé äãOa-íàå ¥¥®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«§¦©¨¤º¦§¨´
-úà Léàäáéúëøòðäéø÷äørpä-÷éæçäå äNøàîä ¨¦À¤©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¤«¡¦«

dnr áëL-øLà Léàä úîe dnr áëLå Léàä dä¬¨¦−§¨©´¦®̈¥À¨¦²£¤¨©¬¦−̈
:Bcáìåëáéúëøòðìåéø÷äNrú-àì äørpìåïéà øáã §©«§©©«£¨ÆŸ©«£¤´¨½̈¥¬
áéúëøòðìéø÷Léà íe÷é øLàk ék úåî àèç äørpì©©«£−̈¥´§¨®¤¦¿©«£¤Á¨¸¦³

:äfä øácä ïk Lôð Bçöøe eärø-ìræëäãOá ék ©¥¥̧Æ§¨´¤½¤¥−©¨¨¬©¤«¦¬©¨¤−
ä÷rö dàöîáéúëøòðäéø÷ïéàå äNøàîä äørpä §¨¨®¨«£À̈©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¥¬
:dì réLBîñçëLéà àöîé-ékáéúëøòðéø÷äørð ¦−©¨«¦«¦§¨´¦À©«£¨³

dnr áëLå dNôúe äNøà-àì øLà äìeúá§¨Æ£¤´«ŸŸ̈½¨§¨−̈§¨©´¦®̈
:eàöîðåèëéáàì dnr áëMä Léàä ïúðåáéúëøòðä §¦§¨«Â§¨©Â¨¦̧©Ÿ¥¬¦¨²©«£¦¬

éø÷úçz äMàì äéäú-Bìå óñk íéMîç äørpä©©«£−̈£¦¦´¨®¤§¦«§¤´§¦À̈©µ©
:åéîé-ìk dçlL ìëeé-àì dpr øLàñ £¤´¦½̈«Ÿ©¬©§−̈¨¨¨«

âëàälâé àìå åéáà úLà-úà Léà çwé-àì«Ÿ¦©¬¦−¤¥´¤¨¦®§¬Ÿ§©¤−
ðk:åéáà óñáäëôL úeøëe àkc-reöô àáé-àì §©¬¨¦««Ÿ¨¯Ÿ§«©©¨²§¬¨§−̈

:ýåýé ìä÷añâíb ýåýé ìä÷a øæîî àáé-àì ¦§©¬§Ÿ̈««Ÿ¨¬Ÿ©§¥−¦§©´§Ÿ̈®©µ
ýåýé ìä÷a Bì àáé-àì éøéNr øBc:ñãàáé-àì ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ−¦§©¬§Ÿ̈««Ÿ¨¯Ÿ

àáé-àì éøéNr øBc íb ýåýé ìä÷a éáàBîe éðBnr©¦²«¨¦−¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ
:íìBò-ãr ýåýé ìä÷a íäìäøLà øác-ìr ¨¤²¦§©¬§Ÿ̈−©¨«©§©º£¤̧

íëúàöa Cøca íénáe íçla íëúà eîc÷-àì«Ÿ¦§³¤§¤Æ©¤´¤©©½¦©¤−¤§¥«§¤´
éìr øëN øLàå íéøönîøBòa-ïa írìa-úà E ¦¦§¨®¦©«£¤Á¨©̧¨¤¹¤¦§¨´¤§À

:jìì÷ì íéøäð íøà øBútîåýåýé äáà-àìå ¦§²£©¬©«£©−¦§©§¤«¨§«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³
éäìàì Eéäìà ýåýé Côäiå írìa-ìà rîLEl E ¡Ÿ¤̧Æ¦§´Ÿ©¤¦§½̈©©«£ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¯§²

éäìà ýåýé Eáäà ék äëøáì äììwä-úà:E ¤©§¨−̈¦§¨¨®¦¬£¥«§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
æéîé-ìk íúáèå íîìL Løãú-àì:íìBòì Eñ «Ÿ¦§¬§Ÿ−̈§«Ÿ¨¨®¨¨¤−§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr i zegiy ihewl)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»

המדּבר, - ּתליתאי" קטיל ּתליתאי "ליׁשנא רז"ל ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָאמרּו

האדם ׁשל אׁשמתֹו מהי וקׁשה, מדּברים. ׁשעליו והאדם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָהּׁשֹומע

ההעלם, מן מֹוציא הּדּבּור ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּדּברּו. ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשעליו

הרי ׁשּבאדם, הרע על מדּברים לא עֹוד ּכל הּגּלּוי. אל ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹמחׁשבה,

א ּבתׁשּובה. ׁשּיׁשּוב ּומחּכה אף מארי והּקּב"ה ּב'העלם', ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָזה

לצאת עלּול הּדּבּור, ּבעֹולם מתּגּלה והּדבר ּכ על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּכׁשּמדּברים

נזק. ׁשּיגרם קטרּוג ְְִִִֵֶֶֶֹמּזה

éòéáøçéçà ék éîãà árúú-àìárúú-àì àeä E «Ÿ§©¥´£Ÿ¦½¦¬¨¦−®«Ÿ§©¥´
:Böøàá úééä øâ-ék éøöîèíäì eãìeé-øLà íéða ¦§¦½¦¥−¨¦¬¨§©§«¨¦²£¤¦¨«§¬¨¤−

:ýåýé ìä÷a íäì àáé éLéìL øBcñéàöú-ék ´§¦¦®¨¬Ÿ¨¤−¦§©¬§Ÿ̈«¦«¥¥¬
éáéà-ìr äðçî:òø øác ìkî zøîLðå Eàé-ék ©«£¤−©«Ÿ§¤®§¦̧§©§½̈¦−Ÿ¨¨¬¨«¦

äìéì-äøwî øBäè äéäé-àì øLà Léà Eá äéäé¦«§¤³§Æ¦½£¤²Ÿ¦«§¤¬¨−¦§¥¨®§¨
:äðçnä CBz-ìà àáé àì äðçnì õeçî-ìà àöéå§¨¨Æ¤¦´©©«£¤½¬Ÿ¨−Ÿ¤¬©©«£¤«

áée íéna õçøé áør-úBðôì äéäåàáé LîMä àáë §¨¨¬¦§«¤−¤¦§©´©¨®¦§´Ÿ©¤½¤¨−Ÿ
:äðçnä CBz-ìàâéäðçnì õeçî Eì äéäz ãéå ¤¬©©«£¤«§¨Æ¦«§¤´§½¦−©©«£¤®
:õeç änL úàöéåãéðæà-ìr Eì äéäz ãúéåäéäå E §¨¨¬¨−̈¨«§¨¥²¦«§¤¬§−©£¥¤®§¨¨Æ

-úà úéqëå záLå dá äzøôçå õeç EzáLa§¦§§´½§¨«©§¨´½̈§©§−̈§¦¦¬¨¤
:Eúàöåèéäìà ýåýé ékðçî áø÷a | Cläúî EE ¥«¨¤«¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦§©¥´§¤´¤©«£¤À

éáéà úúìå Eìéväìéðôì Eéðçî äéäå ELBã÷ E §©¦«§Æ§¨¥³«Ÿ§¤̧Æ§¨¤½§¨¨¬©«£¤−¨®
éøçàî áLå øác úåør Eá äàøé-àìå:Eñ §«Ÿ¦§¤³§Æ¤§©´¨½̈§−̈¥©«£¤«

æèéìà ìöpé-øLà åéðãà-ìà ãár øébñú-àìE «Ÿ©§¦¬¤−¤¤£Ÿ¨®£¤¦¨¥¬¥¤−
:åéðãà írîæé-øLà íB÷na Eaø÷a áLé Enr ¥¦¬£Ÿ¨«¦§º¥¥´§¦§§À©¨¯£¤



קסי iriax - bk - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éìeúa-úàáéúëøòðäéø÷øérä éð÷æ-ìà äørpä ¤§¥¯©©«£¨²¤¦§¥¬¨¦−
:äørMäæèéáà øîàåáéúëøòðäéø÷-ìà äørpä ©¨«§¨§¨©²£¦¬©©«£−̈¤

:äàðNiå äMàì äfä Léàì ézúð éza-úà íéð÷fä©§¥¦®¤¦¦À¨©¹¦¨¦¬©¤²§¦−̈©¦§¨¤«¨
æééúàöî-àì øîàì íéøác úìéìr íN àeä-äpäå§¦¥¿¨Á£¦¸Ÿ§¨¦¹¥ÀŸ«Ÿ¨¨³¦

äìîOä eNøôe ézá éìeúa älàå íéìeúa Ezáì§¦§Æ§¦½§¥−¤§¥´¦¦®¨«§Æ©¦§½̈
:øérä éð÷æ éðôìçé-úà àåää-øérä éð÷æ eç÷ìå ¦§¥−¦§¥¬¨¦«§¨«§²¦§¥¬¨«¦©¦−¤
:Búà eøqéå Léàäèéeðúðå óñë äàî Búà eLðrå ¨¦®§¦§−Ÿ«§¨«§¸Ÿ¹¥´¨¤À¤§¨«§Æ

ìàøNé úìeúa ìr òø íL àéöBä ék äørpä éáàì©«£¦´©©«£½̈¦³¦Æ¥´½̈©−§©´¦§¨¥®
ì ìëeé-àì äMàì äéäú-Bìå:åéîé-ìk dçlLñ §¦«§¤´§¦½̈«Ÿ©¬§©§−̈¨¨¨«

ëúîà-íàåíéìeúá eàöîð-àì äfä øácä äéä §¦¡¤´¨½̈©¨−̈©¤®«Ÿ¦§§¬§¦−
áéúëøòðìéø÷:äørpìàë-úà eàéöBäåáéúëøòðä ©©«£¨«§¦̧¤
éø÷éLðà äeì÷ñe äéáà-úéa çút-ìà äørpä©©«£¹̈¤¤´©¥«¨¦À¨§¨Á¨Á©§¥̧

ìàøNéa äìáð äúNr-ék äúîå íéðáàa døér¦¨³¨«£¨¦Æ¨¥½¨¦¨«§¨³§¨¨Æ§¦§¨¥½
:Eaøwî òøä zøráe äéáà úéa úBðæìñáë-ék ¦§−¥´¨¦®¨¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦«

eúîe ìra-úìrá äMà-ír | áëL Léà àöné¦¨¥̧¦¹Ÿ¥´¦¦¨´§ª«©©À©¥̧Æ
äMàäå äMàä-ír áëMä Léàä íäéðL-íb©§¥¤½¨¦²©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®

:ìàøNiî òøä zøráeñâëäéäé ékáéúëøòð ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«¦³¦«§¤Æ
éø÷øéra Léà dàöîe Léàì äNøàî äìeúá äørð©«£¨´§½̈§«Ÿ̈−̈§¦®§¨¨¬¦²¨¦−

:dnr áëLåãë| ørL-ìà íäéðL-úà íúàöBäå §¨©¬¦¨«§«¥¤̧¤§¥¤¹¤©´©
eúîå íéðáàa íúà ízì÷ñe àåää øérä̈¦´©¦À§©§¤̧Ÿ¨¬¨«£¨¦»¨¥¼¼

-úàáéúëøòðäéø÷ä÷rö-àì øLà øác-ìr ørpä ¤©©«£À̈©§©Æ£¤´Ÿ¨«£¨´
úLà-úà äpr-øLà øác-ìr Léàä-úàå øérá̈¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤¦−̈¤¥´¤

:Eaøwî òøä zøráe eärøñäëàöîé äãOa-íàå ¥¥®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«§¦©¨¤º¦§¨´
-úà Léàäáéúëøòðäéø÷äørpä-÷éæçäå äNøàîä ¨¦À¤©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¤«¡¦«

dnr áëL-øLà Léàä úîe dnr áëLå Léàä dä¬¨¦−§¨©´¦®̈¥À¨¦²£¤¨©¬¦−̈
:Bcáìåëáéúëøòðìåéø÷äNrú-àì äørpìåïéà øáã §©«§©©«£¨ÆŸ©«£¤´¨½̈¥¬
áéúëøòðìéø÷Léà íe÷é øLàk ék úåî àèç äørpì©©«£−̈¥´§¨®¤¦¿©«£¤Á¨¸¦³

:äfä øácä ïk Lôð Bçöøe eärø-ìræëäãOá ék ©¥¥̧Æ§¨´¤½¤¥−©¨¨¬©¤«¦¬©¨¤−
ä÷rö dàöîáéúëøòðäéø÷ïéàå äNøàîä äørpä §¨¨®¨«£À̈©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¥¬
:dì réLBîñçëLéà àöîé-ékáéúëøòðéø÷äørð ¦−©¨«¦«¦§¨´¦À©«£¨³

dnr áëLå dNôúe äNøà-àì øLà äìeúá§¨Æ£¤´«ŸŸ̈½¨§¨−̈§¨©´¦®̈
:eàöîðåèëéáàì dnr áëMä Léàä ïúðåáéúëøòðä §¦§¨«Â§¨©Â¨¦̧©Ÿ¥¬¦¨²©«£¦¬

éø÷úçz äMàì äéäú-Bìå óñk íéMîç äørpä©©«£−̈£¦¦´¨®¤§¦«§¤´§¦À̈©µ©
:åéîé-ìk dçlL ìëeé-àì dpr øLàñ £¤´¦½̈«Ÿ©¬©§−̈¨¨¨«

âëàälâé àìå åéáà úLà-úà Léà çwé-àì«Ÿ¦©¬¦−¤¥´¤¨¦®§¬Ÿ§©¤−
ðk:åéáà óñáäëôL úeøëe àkc-reöô àáé-àì §©¬¨¦««Ÿ¨¯Ÿ§«©©¨²§¬¨§−̈

:ýåýé ìä÷añâíb ýåýé ìä÷a øæîî àáé-àì ¦§©¬§Ÿ̈««Ÿ¨¬Ÿ©§¥−¦§©´§Ÿ̈®©µ
ýåýé ìä÷a Bì àáé-àì éøéNr øBc:ñãàáé-àì ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ−¦§©¬§Ÿ̈««Ÿ¨¯Ÿ

àáé-àì éøéNr øBc íb ýåýé ìä÷a éáàBîe éðBnr©¦²«¨¦−¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ
:íìBò-ãr ýåýé ìä÷a íäìäøLà øác-ìr ¨¤²¦§©¬§Ÿ̈−©¨«©§©º£¤̧

íëúàöa Cøca íénáe íçla íëúà eîc÷-àì«Ÿ¦§³¤§¤Æ©¤´¤©©½¦©¤−¤§¥«§¤´
éìr øëN øLàå íéøönîøBòa-ïa írìa-úà E ¦¦§¨®¦©«£¤Á¨©̧¨¤¹¤¦§¨´¤§À

:jìì÷ì íéøäð íøà øBútîåýåýé äáà-àìå ¦§²£©¬©«£©−¦§©§¤«¨§«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³
éäìàì Eéäìà ýåýé Côäiå írìa-ìà rîLEl E ¡Ÿ¤̧Æ¦§´Ÿ©¤¦§½̈©©«£ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¯§²

éäìà ýåýé Eáäà ék äëøáì äììwä-úà:E ¤©§¨−̈¦§¨¨®¦¬£¥«§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
æéîé-ìk íúáèå íîìL Løãú-àì:íìBòì Eñ «Ÿ¦§¬§Ÿ−̈§«Ÿ¨¨®¨¨¤−§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr i zegiy ihewl)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»

המדּבר, - ּתליתאי" קטיל ּתליתאי "ליׁשנא רז"ל ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָאמרּו

האדם ׁשל אׁשמתֹו מהי וקׁשה, מדּברים. ׁשעליו והאדם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָהּׁשֹומע

ההעלם, מן מֹוציא הּדּבּור ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּדּברּו. ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשעליו

הרי ׁשּבאדם, הרע על מדּברים לא עֹוד ּכל הּגּלּוי. אל ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹמחׁשבה,

א ּבתׁשּובה. ׁשּיׁשּוב ּומחּכה אף מארי והּקּב"ה ּב'העלם', ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָזה

לצאת עלּול הּדּבּור, ּבעֹולם מתּגּלה והּדבר ּכ על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּכׁשּמדּברים

נזק. ׁשּיגרם קטרּוג ְְִִִֵֶֶֶֹמּזה

éòéáøçéçà ék éîãà árúú-àìárúú-àì àeä E «Ÿ§©¥´£Ÿ¦½¦¬¨¦−®«Ÿ§©¥´
:Böøàá úééä øâ-ék éøöîèíäì eãìeé-øLà íéða ¦§¦½¦¥−¨¦¬¨§©§«¨¦²£¤¦¨«§¬¨¤−

:ýåýé ìä÷a íäì àáé éLéìL øBcñéàöú-ék ´§¦¦®¨¬Ÿ¨¤−¦§©¬§Ÿ̈«¦«¥¥¬
éáéà-ìr äðçî:òø øác ìkî zøîLðå Eàé-ék ©«£¤−©«Ÿ§¤®§¦̧§©§½̈¦−Ÿ¨¨¬¨«¦

äìéì-äøwî øBäè äéäé-àì øLà Léà Eá äéäé¦«§¤³§Æ¦½£¤²Ÿ¦«§¤¬¨−¦§¥¨®§¨
:äðçnä CBz-ìà àáé àì äðçnì õeçî-ìà àöéå§¨¨Æ¤¦´©©«£¤½¬Ÿ¨−Ÿ¤¬©©«£¤«

áée íéna õçøé áør-úBðôì äéäåàáé LîMä àáë §¨¨¬¦§«¤−¤¦§©´©¨®¦§´Ÿ©¤½¤¨−Ÿ
:äðçnä CBz-ìàâéäðçnì õeçî Eì äéäz ãéå ¤¬©©«£¤«§¨Æ¦«§¤´§½¦−©©«£¤®
:õeç änL úàöéåãéðæà-ìr Eì äéäz ãúéåäéäå E §¨¨¬¨−̈¨«§¨¥²¦«§¤¬§−©£¥¤®§¨¨Æ

-úà úéqëå záLå dá äzøôçå õeç EzáLa§¦§§´½§¨«©§¨´½̈§©§−̈§¦¦¬¨¤
:Eúàöåèéäìà ýåýé ékðçî áø÷a | Cläúî EE ¥«¨¤«¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦§©¥´§¤´¤©«£¤À

éáéà úúìå Eìéväìéðôì Eéðçî äéäå ELBã÷ E §©¦«§Æ§¨¥³«Ÿ§¤̧Æ§¨¤½§¨¨¬©«£¤−¨®
éøçàî áLå øác úåør Eá äàøé-àìå:Eñ §«Ÿ¦§¤³§Æ¤§©´¨½̈§−̈¥©«£¤«

æèéìà ìöpé-øLà åéðãà-ìà ãár øébñú-àìE «Ÿ©§¦¬¤−¤¤£Ÿ¨®£¤¦¨¥¬¥¤−
:åéðãà írîæé-øLà íB÷na Eaø÷a áLé Enr ¥¦¬£Ÿ¨«¦§º¥¥´§¦§§À©¨¯£¤



iriayקסב ,iyiy ,iying - ck - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éørL ãçàa øçáé:epðBz àì Bì áBha Eñ ¦§©²§©©¬§¨¤−©´®−Ÿ¤«
çéLã÷ äéäé-àìå ìàøNé úBðaî äLã÷ äéäú-àìŸ¦«§¤¬§¥−̈¦§´¦§¨¥®§Ÿ¦«§¤¬¨¥−

:ìàøNé éðaîèéáìk øéçîe äðBæ ïðúà àéáú-àì ¦§¥¬¦§¨¥««Ÿ¨¦Á¤§©̧¹̈§¦´¤À¤
éäìà ýåýé úéaýåýé úárBú ék øãð-ìëì E ¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®¤¦¯«£©²§Ÿ̈¬

éäìà:íäéðL-íb EñëéMú-àìéçàì CCLð E ¡Ÿ¤−©§¥¤««Ÿ©¦´§¨¦½¤¬¤
:CMé øLà øác-ìk CLð ìëà CLð óñkàëéøëpì ¤−¤¤´¤®Ÿ¤¤¾¤¨¨−̈£¤¬¦¨«©¨§¦´

éMúéçàìe CéMú àì Eýåýé Eëøáé ïrîì C ©¦½§¨¦−´Ÿ©¦®§©̧©§¨«¤§¹§Ÿ̈´
éäìàäzà-øLà õøàä-ìr Eãé çìLî ìëa E ¡Ÿ¤À§ŸÆ¦§©´¨¤½©¨¾̈¤£¤©¨¬

dzLøì änL-àá:ñáëýåýéì øãð øcú-ék ¨−̈¨§¦§¨«¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´
éäìàì øçàú àì Eýåýé epLøãé Løã-ék BîlL ¡Ÿ¤½¬Ÿ§©¥−§©§®¦«¨¸¦§§¤¹§Ÿ̈³
éäìà:àèç Eá äéäå Cnrî Eâëøcðì ìcçú éëå ¡Ÿ¤̧Æ¥«¦½̈§¨¨¬§−¥«§§¦¬¤§©−¦§®Ÿ

:àèç Eá äéäé-àìãëéúôN àöBîøîLz E Ÿ¦«§¤¬§−¥«§¨¬§¨¤−¦§´Ÿ
éäìà ýåýéì zøãð øLàk úéNråøLà äáãð E §¨¦®¨©«£¤̧¨©¹§¨©«Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨½̈£¤¬

éôa zøac:Eñ ¦©−§¨§¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(cvw 'nr f ycw zexb`)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»

ׁשּסּפר זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה אדמּו"ר מו"ח מכ"ק ְְִִִֵֶַַָׁשמעּתי

ענינים, איזה על ּתּקּון וׁשאל ליחידּות אחד אליו נכנס אׁשר ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלי,

כ"ק וענהּו מבהילֹות. ּבאֹותּיֹות הרּוחני מּצבֹו ּתאר מעׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּובׁשעת

לסּפר ׁשאסּור הרע, ּדלׁשֹון הענין חמר ידּוע אׁשר אדמּו"ר, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמו"ח

וד"ל. עצמֹו. על וגם חברֹו ְְֲֵַַַַעל

éùéîçäëELôðk íéáðr zìëàå Erø íøëa àáú ék¦³¨ŸÆ§¤¤́¥¤½§¨«©§¨¯£¨¦²§©§§−
éìk-ìàå EráN:ïzú àì Eñåëúî÷a àáú ék ¨§¤®§¤¤§§−¬Ÿ¦¥«¦³¨ŸÆ§¨©´

éðú àì Lîøçå Eãéa úìéìî zôè÷å Erøìr ó ¥¤½§¨«©§¨¬§¦−Ÿ§¨¤®§¤§¥Æ´Ÿ¨¦½©−
:Erø úî÷ñãëàdìráe äMà Léà çwé-ék ¨©¬¥¤«¦«¦©¬¦²¦−̈§¨®̈

úåør dá àöî-ék åéðéra ïç-àöîú àì-íà äéäå§¨º̈¦¯Ÿ¦§¨¥´§¥À̈¦¨³¨¨Æ¤§©´
dçlLå dãéa ïúðå úúéøk øôñ dì áúëå øác̈½̈§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ§¨©´§¨½̈§¦§−̈

:Búéaîá-Léàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå ¦¥«§¨«§−̈¦¥®§¨«§−̈§¨«§¨¬§¦«
:øçàâøôñ dì áúëå ïBøçàä Léàä dàðNe ©¥«§¥¨»¨¦´¨«©£¼§¨̧©¹̈¥³¤

úeîé éë Bà Búéaî dçlLå dãéa ïúðå úúéøk§¦ªÆ§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥®´¦³¨Æ
:äMàì Bì dç÷ì-øLà ïBøçàä Léàäãeé-àììë ¨¦´¨©«£½£¤§¨¨¬−§¦¨««Ÿ©´

ì dçlL-øLà ïBLàøä dìraúBéäì dzç÷ì áeL ©§¨´¨«¦´£¤Â¦§Â̈¨¸§©§¹̈¦«§¯
àåä äárBú-ék äànhä øLà éøçà äMàì Bì́§¦À̈©«£¥Æ£¤´ª©½̈¨¦«¥¨¬¦−
ýåýé øLà õøàä-úà àéèçú àìå ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®§³Ÿ©«£¦Æ¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´

éäìà:äìçð Eì ïúð Eñ ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(310 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈

מחּית ,מל מּנּוי - לארץ ּבכניסתן יׂשראל נצטּוּו מצוֹות ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשלׁש

ׁשלמּות מביאה עמלק ׁשמחּיית הרי הּמקּדׁש. ּבית ּובנין ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָעמלק

ּבצירי – "זכר" ּבתבת נּקּוד אֹופּני ׁשני יׁש והּנה, הּמקּדׁש. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָּבבית

מחּית על רֹומזת נקּדֹות, ב' ּבצירי, ׁשּזכר לֹומר, ויׁש ּבסגל. ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֻאֹו

וזכר ׁשני. ּובית ראׁשֹון ּבית מקּדשות, לׁשּתי ׁשּקדמה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעמלק

לבית ׁשּקֹודמת עמלק מחּית על רֹומז נקּודֹות, ׁשלׁש ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבסגל,

הּׁשליׁשי. ְְִִִַַָהּמקּדׁש

éùùäàáva àöé àì äLãç äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦Æ¦¨´£¨½̈³Ÿ¥¥Æ©¨½̈
äðL Búéáì äéäé é÷ð øác-ìëì åéìr øáré-àìå§Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈§¨¨¨®¨¦º¦«§¤³§¥Æ¨¨´

:ç÷ì-øLà BzLà-úà çnNå úçàåìáçé-àì ¤½̈§¦©−¤¦§¬£¤¨¨«Ÿ©«£¬Ÿ
:ìáç àeä Lôð-ék áëøå íéçøñæLéà àöné-ék ¥©−¦¨¨®¤¦¤−¤¬Ÿ¥«¦«¦¨¥̧¦¹

Bøëîe Ba-ønrúäå ìàøNé éðaî åéçàî Lôð áðbŸ¥̧¤³¤¥«¤¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§¦§©¤−§¨®
:Eaøwî òøä zøráe àeää ápbä úîeñçøîMä ¥Æ©©¨´©½¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦¨¯¤

ì úrøvä-òâðaeøBé-øLà ìëk úBNrìå ãàî øîL §¤«©©¨©²©¦§¬Ÿ§−Ÿ§©«£®§ŸÁ£¤¸
eøîLz íúéeö øLàk íiåìä íéðäkä íëúà¤§¤¹©«Ÿ£¦¯©«§¦¦²©«£¤¬¦¦¦−¦§§¬

:úBNrìèéäìà ýåýé äNr-øLà úà øBëæE ©«£«¨¾¥¯£¤¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:íéøönî íëúàöa Cøca íéøîìñéäMú-ék §¦§®̈©¤−¤§¥«§¤¬¦¦§¨«¦¦«©¤¬

èárì Búéa-ìà àáú-àì äîeàî úàMî Erøá§¥«£−©©´§®¨«Ÿ¨¬Ÿ¤¥−©«£¬Ÿ
:BèáràéBá äLð äzà øLà Léàäå ãîrz õeça £Ÿ«©−©«£®Ÿ§¨¦À£¤³©¨Æ¤´½

éìà àéöBé:äöeçä èBárä-úà Eáééðr Léà-íàå ¦¬¥¤²¤¨«£−©«¨§¦¦¬¨¦−
:Bèára ákLú àì àeäâé-úà Bì áéLz áLä ®¬Ÿ¦§©−©«£Ÿ«¨¥Á¨¦̧³¤

Eìe jëøáe BúîìNa áëLå LîMä àBák èBárä̈«£Æ§´©¤½¤§¨©¬§©§¨−¥«£¤®¨§Æ
éäìà ýåýé éðôì ä÷ãö äéäz:Eñ ¦«§¤´§¨½̈¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(328 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈

מּזה. למּטה זה ,"קר" ּבתבת ּפרּוׁשים –˜¯e¯È˙ׁשלׁשה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ¿ƒ

ּבקרירּות. ּתהיה ׁשעבֹודתֹו האדם, את מקרר –Ó˜¯‰עמלק ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָƒ¿∆

ּפרטית. הׁשּגחה עניני לראֹות לא לאדם ּגֹורם –ÓË‡‰עמלק ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֹÀ¿»

עראי "לׁשֹון וּיקרא ּפרׁשת ריׁש ּכפרש"י האדם, את מטּמא ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָעמלק

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבלעם".iÂ˜¯וטמאה, אל אלקים ְְְֶָָֻ«ƒ∆ְֱִִֶָֹ

,éùéù
éòéáùãééçàî ïBéáàå éðr øéëN ÷Lrú-àìBà E Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−¨¦´§¤§®¥«©¤¾¯

éørLa Eöøàa øLà Eøbî:EåèBøëN ïzú BîBéa ¦¥«§²£¤¬§©§§−¦§¨¤«§Á¦¥̧§¨¹
àeä åéìàå àeä éðr ék LîMä åéìr àBáú-àìå§«Ÿ¨¯¨¨´©¤À¤¦³¨¦Æ½§¥¾̈¬

éìr àø÷é-àìå BLôð-úà àNðEá äéäå ýåýé-ìà E Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³¨¤̧Æ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−
:àèçñæèíéðáe íéða-ìr úBáà eúîeé-àì ¥«§Ÿ«§³¨Æ©¨¦½¨¦−

xihtn - dk - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:eúîeé Bàèça Léà úBáà-ìr eúîeé-àìñæéàì Ÿ«§´©¨®¦¬§¤§−¨«´Ÿ
:äðîìà ãâa ìáçú àìå íBúé øb ètLî ähú©¤½¦§©−¥´¨®§´Ÿ©£½Ÿ¤−¤©§¨¨«

çéýåýé Ecôiå íéøöîa úééä ãár ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬
éäìàøácä-úà úBNrì Eeöî éëðà ïk-ìr íMî E ¡Ÿ¤−¦¨®©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ©«£½¤©¨−̈
:äfäñèéøîò zçëLå EãNá Eøéö÷ øö÷ú ék ©¤«¦´¦§ŸÁ§¦«§¸§¨¤¹§¨«©§¨¯´Ÿ¤

äðîìàìå íBúiì øbì Bzç÷ì áeLú àì äãOa©¨¤À³Ÿ¨Æ§©§½©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈
éäìà ýåýé Eëøáé ïrîì äéäéìëa EäNrî ¦«§¤®§©³©§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ©«£¥¬

éãé:Eñëéøçà øàôú àì Eúéæ èaçú ékøbì E ¨¤«¦³©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ§©¥−©«£¤®©¥²
äéäé äðîìàìå íBúiì:àëàì Eîøk øöáú ék ©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤«¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ

éøçà ììBòú:äéäé äðîìàìå íBúiì øbì E §¥−©«£¤®©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤«
áëéëðà ïk-ìr íéøöî õøàa úééä ãár-ék zøëæå§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¤´¤¦§¨®¦©¥º¨«Ÿ¦³

:äfä øácä-úà úBNrì Eeöîñäëàäéäé-ék §©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«¦¦«§¤¬
íeèôLe ètLnä-ìà eLbðå íéLðà ïéa áéø¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤©¦§−̈§¨®

:òLøä-úà eòéLøäå ÷écvä-úà e÷écöäåáäéäå §¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−¤¨«¨¨«§¨¨²
åéðôì eäkäå èôMä Bìétäå òLøä úBkä ïa-íà¦¦¬©−¨«¨®̈§¦¦³©Ÿ¥Æ§¦¨´§¨½̈

:øtñîa BúrLø éãkâéñé àì epké íéraøàó §¥¬¦§¨−§¦§¨«©§¨¦¬©¤−´ŸŸ¦®
éñé-ïtéçà äì÷ðå äaø äkî älà-ìr Búkäì óE ¤Ÿ¦̧§©Ÿ³©¥̧¤Æ©¨´©½̈§¦§¨¬¨¦−
éðérì:Eã:BLéãa øBL íñçú-àìñäeáLé-ék §¥¤««Ÿ©§¬Ÿ−§¦«¦¥«§¸

äéäú-àì Bì-ïéà ïáe íäî ãçà úîe åcçé íéçà©¦¹©§À̈¥̧©©³¥¤Æ¥´¥«½Ÿ¦«§¤¯
äéìr àáé dîáé øæ Léàì äöeçä únä-úLà¥«¤©¥²©−¨§¦´¨®§¨¨Æ¨´Ÿ¨¤½¨

:dîaéå äMàì-Bì dç÷ìeåøLà øBëaä äéäå §¨¨¬«§¦−̈§¦§¨«§¨À̈©§Æ£¤´
BîL äçné-àìå únä åéçà íL-ìr íe÷é ãìz¥¥½¨¾©¥¬¨¦−©¥®§«Ÿ¦¨¤¬§−

:ìàøNiîæ-úà úç÷ì Léàä õtçé àì-íàå ¦¦§¨¥«§¦³Ÿ©§ŸÆ¨¦½¨©−©¤
äøîàå íéð÷fä-ìà äørMä Bzîáé äúìrå Bzîáé§¦§®§¨«§¨Á§¦§¸©©¹§¨¤©§¥¦À§¨«§¨Æ
äáà àì ìàøNéa íL åéçàì íé÷äì éîáé ïàî¥¥̧§¨¦¹§¨¦̧§¨¦¬¥Æ§¦§¨¥½¬Ÿ¨−̈

:éîaéçãîrå åéìà eøaãå Bøér-éð÷æ Bì-eàø÷å ©§¦«§¨«§¬¦§¥«¦−§¦§´¥¨®§¨©´
:dzç÷ì ézöôç àì øîàåèåéìà Bzîáé äLbðå §¨©½¬Ÿ¨©−§¦§©§¨«§¦§¨̧§¦§´¥¨»

åéðôa ä÷øéå Bìâø ìrî Bìrð äöìçå íéð÷fä éðérì§¥¥´©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ¥©´©§½§¨«§−̈§¨¨®
äðáé-àì øLà Léàì äNré äëk äøîàå äúðrå§¨«§¨Æ§¨´§½̈¨µ¨¥«¨¤´¨¦½£¤¬«Ÿ¦§¤−

:åéçà úéa-úàéõeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðå ¤¥¬¨¦«§¦§¨¬§−§¦§¨¥®¥−£¬
:ìrpäñàéåéçàå Léà åcçé íéLðà eöpé-ék ©¨«©¦«¦¨¸£¨¦³©§¨Æ¦´§¨¦½

eäkî ãiî dLéà-úà ìéväì ãçàä úLà äáø÷å§¨«§¨Æ¥´¤¨«¤½̈§©¦¬¤¦−̈¦©´©¥®
:åéLáîa ä÷éæçäå dãé äçìLåáédtk-úà äúv÷å §¨«§¨´¨½̈§¤«¡¦−¨¦§ª¨«§©Ÿ−̈¤©¨®

ðér ñBçú àì:Eñâéïáà Eñéëa Eì äéäé-àì ¬Ÿ¨−¥¤«Ÿ¦«§¤¬§²§¦«§−¤´¤

:äpè÷e äìBãb ïáàåãéäôéà Eúéáa Eì äéäé-àì ¨®̈¤§−̈§©¨«Ÿ¦«§¤¬§²§¥«§−¥¨´
:äpè÷e äìBãb äôéàååè-äéäé ÷ãöå äîìL ïáà §¥¨®§−̈§©¨«¤´¤§¥¨³¨¤̧¤Æ¦«§¤

eëéøàé ïrîì Cl-äéäé ÷ãöå äîìL äôéà Cl̈½¥¨¯§¥¨²¨¤−¤¦«§¤¨®§©̧©Æ©«£¦´
éîééäìà ýåýé-øLà äîãàä ìr E:Cì ïúð Eæèék ¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«¦¯

éäìà ýåýé úárBúäNò ìk älà äNò-ìk E «£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨´Ÿ¥¥®¤−Ÿ¬Ÿ¥
:ìårôæéCøca ÷ìîr Eì äNr-øLà úà øBëæ ¨«¤¨¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤

:íéøönî íëúàöaçéEa ápæéå Cøca Eø÷ øLà §¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ
éøçà íéìLçpä-ìkér äzàå Eàøé àìå râéå ó ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−

:íéäìàèééäìà ýåýé çéðäa äéäåEì | E ¡Ÿ¦«§¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â
éáéà-ìkîéäìà-ýåýé øLà õøàa áéáqî Eïúð E ¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧

øëæ-úà äçîz dzLøì äìçð Eì*(øëæ)÷ìîr §³©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ¤¥¤́¤¤́£¨¥½
:çkLz àì íéîMä úçzîttt ¦©−©©¨¨®¦−Ÿ¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(104 'nr zegiy ihewl)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈

ואינֹו 'חֹות' הּוא ראׁשֹו", את "ּומלק מּלׁשֹון הּוא ְְֲִֵֵֵֶַָָֹעמלק

זהּו ׁשּבּלב. לּמּדֹות לרדת ׁשּבּמח הּׂשכלית להבנה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמאפׁשר

יפחדּו ׁשּלא העֹולם אּמֹות את ׁשּקרר ,"קר "אׁשר ּבֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּנאמר

ים ּוקריעת מצרים יציאת ׁשל והּנפלאֹות הּנּסים למרֹות ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָמּיׂשראל,

לכ ּגרם ועמלק הרעֹות, הּמּדֹות ׁשבע הן האּמֹות ׁשבע ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻסּוף:

ועצמת ּגדלּות ׁשל הּׂשכלית מההבנה יׁשּפעּו לא ׁשּבּלב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻׁשהּמּדֹות

ויׂשראל. ְְִֵָה'

øéèôîæéCøca ÷ìîr Eì äNr-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤
:íéøönî íëúàöaçéEa ápæéå Cøca Eø÷ øLà §¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ
éøçà íéìLçpä-ìkér äzàå Eàøé àìå râéå ó ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−

:íéäìàèééäìà ýåýé çéðäa äéäåEì | E ¡Ÿ¦«§¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â
éáéà-ìkîéäìà-ýåýé øLà õøàa áéáqî Eïúð E ¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧

øëæ-úà äçîz dzLøì äìçð Eì*(øëæ)÷ìîr §³©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ¤¥¤́¤¤́£¨¥½
:çkLz àì íéîMä úçzîttt ¦©−©©¨¨®¦−Ÿ¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(345 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈

"מחה נאמר ּפרׁשתÁÓz‰ּכאן ּבסֹוף ואּלּו האדם, ּפעּלת ," ֱֶַָָֹƒ¿∆ְְְִַַָָָָָֻ

"מחה נאמר "מלחמה‡ÁÓ‰ּבׁשּלח ּוכתיב ה', ּפעּלת ,"'‰Ï ְֱֶַַַָֹ∆¿∆ְְְִִַָָֻ«

ויׁש לגמרי. עמלק ּבּטּול ׁשל הּוּדאּות מדּגׁשת ׁשּבזה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבעמלק",

"מּפי מׁשה ׁשאמר ּתֹורה, ּבמׁשנה היא ּפרׁשתנּו ּדהּנה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹלבאר,

ׁשאמר הראׁשֹונים, הּספרים ד' ּכמֹו לא הּקדׁש), (ּוברּוח ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹעצמֹו"

יֹותר, הּספרים ּבד' מאיר ׁשּלמעלה ׁשהּגּלּוי וכיון הּגבּורה". ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ"מּפי

ּבפרׁשתנּו. מאׁשר יֹותר ּבׁשּלח ּבפרׁשת עמלק ּבּטּול ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻמדּגׁש

.ïîéñ é"ìò ,íé÷åñô é"÷



קסג xihtn - dk - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:eúîeé Bàèça Léà úBáà-ìr eúîeé-àìñæéàì Ÿ«§´©¨®¦¬§¤§−¨«´Ÿ
:äðîìà ãâa ìáçú àìå íBúé øb ètLî ähú©¤½¦§©−¥´¨®§´Ÿ©£½Ÿ¤−¤©§¨¨«

çéýåýé Ecôiå íéøöîa úééä ãár ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬
éäìàøácä-úà úBNrì Eeöî éëðà ïk-ìr íMî E ¡Ÿ¤−¦¨®©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ©«£½¤©¨−̈
:äfäñèéøîò zçëLå EãNá Eøéö÷ øö÷ú ék ©¤«¦´¦§ŸÁ§¦«§¸§¨¤¹§¨«©§¨¯´Ÿ¤

äðîìàìå íBúiì øbì Bzç÷ì áeLú àì äãOa©¨¤À³Ÿ¨Æ§©§½©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈
éäìà ýåýé Eëøáé ïrîì äéäéìëa EäNrî ¦«§¤®§©³©§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ©«£¥¬

éãé:Eñëéøçà øàôú àì Eúéæ èaçú ékøbì E ¨¤«¦³©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ§©¥−©«£¤®©¥²
äéäé äðîìàìå íBúiì:àëàì Eîøk øöáú ék ©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤«¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ

éøçà ììBòú:äéäé äðîìàìå íBúiì øbì E §¥−©«£¤®©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤«
áëéëðà ïk-ìr íéøöî õøàa úééä ãár-ék zøëæå§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¤´¤¦§¨®¦©¥º¨«Ÿ¦³

:äfä øácä-úà úBNrì Eeöîñäëàäéäé-ék §©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«¦¦«§¤¬
íeèôLe ètLnä-ìà eLbðå íéLðà ïéa áéø¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤©¦§−̈§¨®

:òLøä-úà eòéLøäå ÷écvä-úà e÷écöäåáäéäå §¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−¤¨«¨¨«§¨¨²
åéðôì eäkäå èôMä Bìétäå òLøä úBkä ïa-íà¦¦¬©−¨«¨®̈§¦¦³©Ÿ¥Æ§¦¨´§¨½̈

:øtñîa BúrLø éãkâéñé àì epké íéraøàó §¥¬¦§¨−§¦§¨«©§¨¦¬©¤−´ŸŸ¦®
éñé-ïtéçà äì÷ðå äaø äkî älà-ìr Búkäì óE ¤Ÿ¦̧§©Ÿ³©¥̧¤Æ©¨´©½̈§¦§¨¬¨¦−
éðérì:Eã:BLéãa øBL íñçú-àìñäeáLé-ék §¥¤««Ÿ©§¬Ÿ−§¦«¦¥«§¸

äéäú-àì Bì-ïéà ïáe íäî ãçà úîe åcçé íéçà©¦¹©§À̈¥̧©©³¥¤Æ¥´¥«½Ÿ¦«§¤¯
äéìr àáé dîáé øæ Léàì äöeçä únä-úLà¥«¤©¥²©−¨§¦´¨®§¨¨Æ¨´Ÿ¨¤½¨

:dîaéå äMàì-Bì dç÷ìeåøLà øBëaä äéäå §¨¨¬«§¦−̈§¦§¨«§¨À̈©§Æ£¤´
BîL äçné-àìå únä åéçà íL-ìr íe÷é ãìz¥¥½¨¾©¥¬¨¦−©¥®§«Ÿ¦¨¤¬§−

:ìàøNiîæ-úà úç÷ì Léàä õtçé àì-íàå ¦¦§¨¥«§¦³Ÿ©§ŸÆ¨¦½¨©−©¤
äøîàå íéð÷fä-ìà äørMä Bzîáé äúìrå Bzîáé§¦§®§¨«§¨Á§¦§¸©©¹§¨¤©§¥¦À§¨«§¨Æ
äáà àì ìàøNéa íL åéçàì íé÷äì éîáé ïàî¥¥̧§¨¦¹§¨¦̧§¨¦¬¥Æ§¦§¨¥½¬Ÿ¨−̈

:éîaéçãîrå åéìà eøaãå Bøér-éð÷æ Bì-eàø÷å ©§¦«§¨«§¬¦§¥«¦−§¦§´¥¨®§¨©´
:dzç÷ì ézöôç àì øîàåèåéìà Bzîáé äLbðå §¨©½¬Ÿ¨©−§¦§©§¨«§¦§¨̧§¦§´¥¨»

åéðôa ä÷øéå Bìâø ìrî Bìrð äöìçå íéð÷fä éðérì§¥¥´©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ¥©´©§½§¨«§−̈§¨¨®
äðáé-àì øLà Léàì äNré äëk äøîàå äúðrå§¨«§¨Æ§¨´§½̈¨µ¨¥«¨¤´¨¦½£¤¬«Ÿ¦§¤−

:åéçà úéa-úàéõeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðå ¤¥¬¨¦«§¦§¨¬§−§¦§¨¥®¥−£¬
:ìrpäñàéåéçàå Léà åcçé íéLðà eöpé-ék ©¨«©¦«¦¨¸£¨¦³©§¨Æ¦´§¨¦½

eäkî ãiî dLéà-úà ìéväì ãçàä úLà äáø÷å§¨«§¨Æ¥´¤¨«¤½̈§©¦¬¤¦−̈¦©´©¥®
:åéLáîa ä÷éæçäå dãé äçìLåáédtk-úà äúv÷å §¨«§¨´¨½̈§¤«¡¦−¨¦§ª¨«§©Ÿ−̈¤©¨®

ðér ñBçú àì:Eñâéïáà Eñéëa Eì äéäé-àì ¬Ÿ¨−¥¤«Ÿ¦«§¤¬§²§¦«§−¤´¤

:äpè÷e äìBãb ïáàåãéäôéà Eúéáa Eì äéäé-àì ¨®̈¤§−̈§©¨«Ÿ¦«§¤¬§²§¥«§−¥¨´
:äpè÷e äìBãb äôéàååè-äéäé ÷ãöå äîìL ïáà §¥¨®§−̈§©¨«¤´¤§¥¨³¨¤̧¤Æ¦«§¤

eëéøàé ïrîì Cl-äéäé ÷ãöå äîìL äôéà Cl̈½¥¨¯§¥¨²¨¤−¤¦«§¤¨®§©̧©Æ©«£¦´
éîééäìà ýåýé-øLà äîãàä ìr E:Cì ïúð Eæèék ¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«¦¯

éäìà ýåýé úárBúäNò ìk älà äNò-ìk E «£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨´Ÿ¥¥®¤−Ÿ¬Ÿ¥
:ìårôæéCøca ÷ìîr Eì äNr-øLà úà øBëæ ¨«¤¨¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤

:íéøönî íëúàöaçéEa ápæéå Cøca Eø÷ øLà §¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ
éøçà íéìLçpä-ìkér äzàå Eàøé àìå râéå ó ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−

:íéäìàèééäìà ýåýé çéðäa äéäåEì | E ¡Ÿ¦«§¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â
éáéà-ìkîéäìà-ýåýé øLà õøàa áéáqî Eïúð E ¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧

øëæ-úà äçîz dzLøì äìçð Eì*(øëæ)÷ìîr §³©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ¤¥¤́¤¤́£¨¥½
:çkLz àì íéîMä úçzîttt ¦©−©©¨¨®¦−Ÿ¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(104 'nr zegiy ihewl)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈

ואינֹו 'חֹות' הּוא ראׁשֹו", את "ּומלק מּלׁשֹון הּוא ְְֲִֵֵֵֶַָָֹעמלק

זהּו ׁשּבּלב. לּמּדֹות לרדת ׁשּבּמח הּׂשכלית להבנה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמאפׁשר

יפחדּו ׁשּלא העֹולם אּמֹות את ׁשּקרר ,"קר "אׁשר ּבֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּנאמר

ים ּוקריעת מצרים יציאת ׁשל והּנפלאֹות הּנּסים למרֹות ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָמּיׂשראל,

לכ ּגרם ועמלק הרעֹות, הּמּדֹות ׁשבע הן האּמֹות ׁשבע ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻסּוף:

ועצמת ּגדלּות ׁשל הּׂשכלית מההבנה יׁשּפעּו לא ׁשּבּלב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻׁשהּמּדֹות

ויׂשראל. ְְִֵָה'

øéèôîæéCøca ÷ìîr Eì äNr-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤
:íéøönî íëúàöaçéEa ápæéå Cøca Eø÷ øLà §¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ
éøçà íéìLçpä-ìkér äzàå Eàøé àìå râéå ó ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−

:íéäìàèééäìà ýåýé çéðäa äéäåEì | E ¡Ÿ¦«§¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â
éáéà-ìkîéäìà-ýåýé øLà õøàa áéáqî Eïúð E ¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧

øëæ-úà äçîz dzLøì äìçð Eì*(øëæ)÷ìîr §³©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ¤¥¤́¤¤́£¨¥½
:çkLz àì íéîMä úçzîttt ¦©−©©¨¨®¦−Ÿ¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(345 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈

"מחה נאמר ּפרׁשתÁÓz‰ּכאן ּבסֹוף ואּלּו האדם, ּפעּלת ," ֱֶַָָֹƒ¿∆ְְְִַַָָָָָֻ

"מחה נאמר "מלחמה‡ÁÓ‰ּבׁשּלח ּוכתיב ה', ּפעּלת ,"'‰Ï ְֱֶַַַָֹ∆¿∆ְְְִִַָָֻ«

ויׁש לגמרי. עמלק ּבּטּול ׁשל הּוּדאּות מדּגׁשת ׁשּבזה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבעמלק",

"מּפי מׁשה ׁשאמר ּתֹורה, ּבמׁשנה היא ּפרׁשתנּו ּדהּנה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹלבאר,

ׁשאמר הראׁשֹונים, הּספרים ד' ּכמֹו לא הּקדׁש), (ּוברּוח ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹעצמֹו"

יֹותר, הּספרים ּבד' מאיר ׁשּלמעלה ׁשהּגּלּוי וכיון הּגבּורה". ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ"מּפי

ּבפרׁשתנּו. מאׁשר יֹותר ּבׁשּלח ּבפרׁשת עמלק ּבּטּול ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻמדּגׁש

.ïîéñ é"ìò ,íé÷åñô é"÷



קסד
.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

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 àöú éë úøèôäãð ÷øô äéòùéá

ãðàäìeòá éðaî äîîBL-éða íéaø-ék äìç-àì éìäöå äpø éçöt äãìé àì äø÷r épø̈¦¬£¨−̈´Ÿ¨¨®̈¦§¦̧¦¨³§©«£¦ÆŸ½̈¨¦«©¦¯§¥«¥¨²¦§¥¬§−̈
:ýåýé øîàáéúBðkLî úBòéøéå Cìäà íB÷î éáéçøäéøúéî éëéøàä éëNçz-ìà ehé CC ¨©¬§Ÿ̈«©§¦´¦§´¨«¢¥À¦«¦¯¦§§©²¦©−©©§®Ÿ¦©«£¦¸¦Æ¥«¨©½¦

éúãúéå:é÷fç Câ:eáéLBé úBnLð íéørå Løéé íéBb Crøæå éöøôz ìåàîNe ïéîé-ék ¦¥«Ÿ©−¦©¥«¦¦¨¦¬§−Ÿ¦§®Ÿ¦§©§¥Æ¦´¦½̈§¨¦¬§©−¦«
ãéîeìr úLá ék éøétçú àì-ék éîìkz-ìàå éLBáú àì-ék éàøéz-ìàútøçå éçkLz C ©¦«§¦Æ¦´Ÿ¥½¦§©¦¨«§¦−¦´Ÿ©§¦®¦¦´³Ÿ¤£©̧¦Æ¦§½̈¦§¤§©¬

éúeðîìà:ãBr-éøkæú àì Cäéìrá ékéNò CìàøNé LBã÷ Cìàâå BîL úBàáö ýåýé C ©§§©−¦¬Ÿ¦§§¦«¦³«Ÿ£©̧¦ÆŸ©½¦§Ÿ̈¬§¨−§®§«Ÿ£¥Æ§´¦§¨¥½

:àøwé õøàä-ìë éýìûåék íéøeòð úLàå ýåýé Càø÷ çeø úáeörå äáeær äMàë-ék ¡Ÿ¥¬¨¨−̈¤¦¨¥«¦«§¦¨¯£¨²©«£¬©−©§¨¨´§Ÿ̈®§¥¯¤§¦²¦¬
éäìà øîà ñànú:Cæézáær ïè÷ òâøa:Cöa÷à íéìãb íéîçøáe Cçóö÷ óöLa ¦¨¥−¨©¬¡Ÿ¨«¦§¤¬©¨−Ÿ£©§¦®§©«£¦¬§Ÿ¦−£©§¥«§¤´¤¤À¤

ézîçø íìBò ãñçáe Cnî òâø éðô ézøzñä:ýåýé Cìàb øîà Cèéì úàæ çð éî-ék ¦§©̧§¦¨©¬¤¸©Æ¦¥½§¤¬¤−̈¦«©§¦®¨©¬«Ÿ£¥−§Ÿ̈«¦¥¬¸Ÿ©ÆŸ́¦½

éìr óöwî ézraLð ïk õøàä-ìr ãBò çð-éî øárî ézraLð øLà:Ca-ørbîe Céék £¤´¦§©À§¦¥«£¬Ÿ¥²Ÿ©−©¨¨®¤¥¬¦§©²§¦¦§¬Ÿ¨©−¦¦§¨¨«¦³
øîà èeîú àì éîBìL úéøáe Leîé-àì Czàî écñçå äðéèeîz úBòábäå eLeîé íéøää¤«¨¦Æ¨½§©§¨−§¤®¨§©§¦º¥«¦¥´«Ÿ¨À§¦³§¦Æ´Ÿ¨½¨©¬

:ýåýé Cîçøî§©«£¥−§Ÿ̈«

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¨¥¨¦¥
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המשך ביכור למס' חולין ליום שבת קודש עמ' כ

זמן תחילת קידוש לבנה באה"ק:
תחילת ליל שני, ו' אלול
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6:156:198:538:549:269:2610:3010:3019:0418:5619:2919:2118:3819:31תל אביב )ק(

6:126:208:599:029:309:3310:3810:3919:3519:2220:0519:5219:0620:06אוסטריה וינה )ק(

6:356:268:538:489:259:2010:2310:1918:0418:0918:3018:3417:5118:45אוסטרליה מלבורן )ח(

6:186:259:029:059:359:3710:4210:4319:3419:2220:0319:5119:0619:55אוקראינה אודסה )ק(

5:586:068:448:479:169:1910:2310:2519:1919:0719:5019:3718:5119:41אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

6:216:309:089:129:419:4410:4810:5019:4619:3320:1820:0419:1720:08אוק. ז׳יטומיר )ק(

6:136:229:009:049:339:3610:4110:4219:4019:2720:1219:5819:1120:02אוקראינה קייב )ק(

5:475:558:338:369:059:0810:1210:1419:0818:5619:3819:2618:4019:30אוקראינה דונייצק )ק(

6:456:529:299:3210:0110:0411:0811:0919:5919:4820:2820:1619:3220:30איטליה מילאנו )ק(

6:026:008:368:349:069:0410:0810:0618:2418:2218:4518:4318:0418:47אקוואדור קיטו )ח(

7:066:589:259:209:589:5210:5610:5218:3918:4319:0419:0818:2519:19ארגנטינה ב. איירס )ח(
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7:077:169:549:5810:2610:2911:3411:3520:3120:1921:0220:4920:0321:03צרפת פריז )ק(

5:425:418:178:158:478:459:509:4818:0818:0518:2918:2617:4818:30קולומביה בוגוטה )ח(

6:406:479:249:279:569:5911:0311:0419:5219:4120:2020:0919:2520:21קנדה טורונטו )ק(

6:156:239:009:039:329:3510:3910:4019:3019:1919:5919:4719:0320:00קנדה מונטריאול )ק(

6:196:238:568:579:309:3110:3410:3519:1019:0119:3519:2618:4519:30קפריסין לרנקה )ק(

6:346:459:289:339:5910:0411:0911:1120:2220:0620:5820:4119:5120:58רוסיה מוסקבה )ק(

6:416:499:269:299:5810:0111:0511:0719:5919:4720:2820:1619:3120:20רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

6:436:519:309:3310:0210:0511:0911:1120:0619:5320:3520:2319:3820:35שוייץ ציריך )ק(

6:046:048:368:359:089:0810:1110:1018:3018:2618:5218:4718:0818:51תאילנד 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
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קסז לוח זמנים לשבוע פרשת כי תצא 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
6:156:198:538:549:259:2610:3010:3019:0418:5719:2819:2118:3819:30באר שבע  )ק(

6:136:178:528:539:249:2510:2910:2919:0518:5719:2919:2118:2819:31חיפה )ק( 

6:116:158:518:529:239:2310:2810:2819:0518:5719:2919:2118:1819:29ירושלים )ק( 

6:156:198:538:549:269:2610:3010:3019:0418:5619:2919:2118:3819:31תל אביב )ק(

6:126:208:599:029:309:3310:3810:3919:3519:2220:0519:5219:0620:06אוסטריה וינה )ק(

6:356:268:538:489:259:2010:2310:1918:0418:0918:3018:3417:5118:45אוסטרליה מלבורן )ח(

6:186:259:029:059:359:3710:4210:4319:3419:2220:0319:5119:0619:55אוקראינה אודסה )ק(

5:586:068:448:479:169:1910:2310:2519:1919:0719:5019:3718:5119:41אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

6:216:309:089:129:419:4410:4810:5019:4619:3320:1820:0419:1720:08אוק. ז׳יטומיר )ק(

6:136:229:009:049:339:3610:4110:4219:4019:2720:1219:5819:1120:02אוקראינה קייב )ק(

5:475:558:338:369:059:0810:1210:1419:0818:5619:3819:2618:4019:30אוקראינה דונייצק )ק(

6:456:529:299:3210:0110:0411:0811:0919:5919:4820:2820:1619:3220:30איטליה מילאנו )ק(

6:026:008:368:349:069:0410:0810:0618:2418:2218:4518:4318:0418:47אקוואדור קיטו )ח(

7:066:589:259:209:589:5210:5610:5218:3918:4319:0419:0818:2519:19ארגנטינה ב. איירס )ח(

7:597:4910:1910:1310:5010:4411:4811:4319:2919:3519:5620:0219:1620:06ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:356:419:159:179:489:5010:5410:5419:3519:2620:0219:5219:0919:56ארה״ב בולטימור )ק(

6:226:289:049:069:369:3810:4210:4319:2719:1719:5419:4419:0119:55ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:236:299:049:069:379:3910:4310:4319:2719:1719:5419:4319:0019:55ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:577:039:409:4210:1210:1411:1811:1920:0519:5520:3320:2219:3920:33ארה״ב דטרויט )ק(

6:577:009:349:3510:0710:0711:1111:1119:4319:3620:0719:5919:1920:09ארה״ב היוסטן )ק(

6:256:299:049:059:369:3710:4110:4119:1919:1019:4319:3518:5419:44ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

7:007:029:359:3510:0810:0811:1211:1119:3919:3320:0319:5619:1620:05ארה״ב מיאמי )ק(

6:196:259:009:029:339:3510:3810:3919:2219:1219:4919:3918:5619:52ארה״ב ניו הייבן )ק(

6:146:218:589:009:309:3210:3610:3719:2419:1419:5119:4118:5719:51ארה״ב שיקאגו )ק(

6:286:238:588:559:289:2410:2910:2618:3618:3618:5818:5818:1819:02בוליביה לה פאס )ח(

6:577:079:449:4810:1710:2111:2511:2720:2520:1120:5720:4319:5520:59בלגיה אנטוורפן )ק(

6:577:069:459:4810:1710:2111:2511:2720:2520:1220:5720:4319:5620:59בלגיה בריסל )ק(

6:046:158:559:009:279:3210:3610:3819:4519:3020:2020:0419:1520:08בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:106:048:348:309:069:0210:0610:0218:0118:0318:2418:2617:4518:32ברזיל ס. פאולו )ח(

5:565:508:208:178:528:489:529:4917:4817:5018:1118:1217:3218:19ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

6:136:239:029:069:349:3810:4210:4419:4519:3120:1720:0319:1520:18בריטניה לונדון )ק(

6:196:309:099:139:419:4510:5010:5219:5619:4120:2920:1419:2620:31בריטניה מנצ׳סטר )ק(

6:186:299:079:119:409:4410:4810:5019:5119:3720:2420:1019:2220:14גרמניה ברלין )ק(

6:406:499:289:3210:0010:0311:0811:0920:0819:5520:4020:2619:3920:30גרמניה פרנקפורט )ק(

6:116:048:378:329:079:0310:0710:0418:0318:0618:2618:2917:4718:33דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:226:238:558:559:289:2710:3110:3018:5318:4819:1519:1018:3119:14הודו בומביי )ח(

6:176:188:518:519:239:2310:2710:2618:5018:4519:1319:0718:2819:11הודו פונה )ח(

6:036:118:488:519:219:2410:2810:2919:2219:1019:5219:3918:5419:43הונגריה בודפשט )ק(

6:316:369:129:149:459:4710:5110:5119:3519:2520:0219:5219:0919:56טורקיה איסטנבול )ק(

6:546:599:359:3610:0710:0911:1311:1319:5419:4420:1920:1019:2820:14יוון אתונה )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת כי תצא 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
6:256:339:099:129:429:4510:4910:5019:4119:3020:1119:5919:1420:03מולדובה קישינב )ק(

7:147:169:539:5210:2310:2311:2711:2619:5619:5120:1920:1319:3420:17מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:496:399:048:589:379:3110:3410:2918:0818:1518:3618:4217:5518:46ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:385:418:178:188:488:499:539:5318:2818:2118:5118:4418:0418:48נפאל קטמנדו )ח(

6:576:569:269:249:599:5711:0010:5819:1019:0819:3119:2918:5019:33סינגפור סינגפור )ח(

5:475:578:378:419:099:1310:1710:1919:2219:0819:5419:4018:5219:44פולין ורשא )ק(

6:086:048:338:309:069:0310:0610:0418:0718:0618:2818:2817:4818:32פרו לימה )ח(

7:017:089:469:4910:1810:2111:2511:2620:1820:0620:4720:3519:5020:47צרפת ליאון )ק(

7:077:169:549:5810:2610:2911:3411:3520:3120:1921:0220:4920:0321:03צרפת פריז )ק(

5:425:418:178:158:478:459:509:4818:0818:0518:2918:2617:4818:30קולומביה בוגוטה )ח(

6:406:479:249:279:569:5911:0311:0419:5219:4120:2020:0919:2520:21קנדה טורונטו )ק(

6:156:239:009:039:329:3510:3910:4019:3019:1919:5919:4719:0320:00קנדה מונטריאול )ק(

6:196:238:568:579:309:3110:3410:3519:1019:0119:3519:2618:4519:30קפריסין לרנקה )ק(

6:346:459:289:339:5910:0411:0911:1120:2220:0620:5820:4119:5120:58רוסיה מוסקבה )ק(

6:416:499:269:299:5810:0111:0511:0719:5919:4720:2820:1619:3120:20רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

6:436:519:309:3310:0210:0511:0911:1120:0619:5320:3520:2319:3820:35שוייץ ציריך )ק(

6:046:048:368:359:089:0810:1110:1018:3018:2618:5218:4718:0818:51תאילנד 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
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