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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 31

אור יהודה
סעד הרצל

השוק 1

אור עקיבא
עובדיה אילן

דוד המלך 415

אור עקיבא
כמעט חינם

האילן 1 
אזור תעשיה צפוני

אופקים
בוכריס עמוס

הרצל 93

אורנית
אורנית פוד מרקט

מרכז מסחרי

 אזור
נון סטופ מרקט

הרצל 23

אילת
ג. י. ש. א 36 בע"מ

האנפה 1/1

 אלקנה
כמעט חינם

מרכז מסחרי חדש

 אריאל 
יוסי ותמר חסון

כיכר העיר 4

אריאל
חלום מתוק

דרך הציונות 12

אשדוד
ויקטורי מהדרין

חנה סנש 1

אשדוד
מינימרקט כינרת

כינרת 15

אשדוד
כמעט חינם

גיא אוני 1 

אשדוד
יוחננוף

ז'בוטינסקי 72 
סטאר סנטר

אשדוד
פנינת שער לים

שוהם 9/2

אשדוד
מכולת אבזרדל

הסיטי 72/39

אשקלון
ויקטורי

שדרות בן צבי 84 

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 601

באר שבע
מורדוך איריס 

שאול המלך 83 
קניון שאול

באר שבע
מעדני השלום  

חנות 41 
תחנה מרכזית

באר שבע
נאני בוקובזה 

בן צבי 01 חנות 3 
רכבת

באר שבע
פלס יהודה

אחד העם 1

באר שבע
קוקליטסקי לאוניד

הצבי 15

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 86

בני ברק
מירן אליהו

ירושלים 95

בני ברק
אושר עד 

הקישון 11

בנימינה
מכולת ירדנה

רחבת החנויות 
גבעת חן

פיצה פצץבת חפר

בת-ים
בורוכוב בלה

הרצל 65

בת ים
פפיסמרוב - הבית של פיס

הרב מימון

בת-ים
חיימוב מוטי

פרלשטיין 12

גבע - בנימין
רמי לוי 

איזור התעשייה 
שער בנימין

גבעת אבני
כלבו אטיאספון בע"מ

סביונים

גבעת עדה
מרכולית צוקר מנדל

חיי 76

גבעת שמואל
שמולי משה

ביאליק 62

גבעתיים
יחזקאל דוד

שנקין 26

גדרה
ויקטורי

פינס 3

גוש עציון
רמי לוי

צומת הגוש

צרכניהגן הדרום

גן יבנה
ויקטורי

הכישור 3

גני תקווה
ויקטורי

מרכז הבמה 
הכרמל 02

גני תקווה
וקנין רונן

עין גנים 7

דימונה
מחסני השוק

קניון פרץ סנטר

דימונה
מיני מרקט עדן

הצאלה 6

הוד השרון 
בוכניק אבי

הבנים 01

הוד השרון
חצי חינם

הרקון 2 
קניון שרונים

זכרון יעקב
אתגר מורן

הנדיב 62

זכרון יעקב
רמי לוי

קניון מול זכרון 
על כביש 4

חדרה
מכולת בנמרט

הגיבורים 58

חולון
קונדיטוריה דה - פריז

השופטים 62  

חולון
סופר שוק חגולי

התנאים 5

חולון
חצי חינם

המלאכה 13

חולון
שופרסל דיל

המלאכה

חצור הגלילית 
שערי דלק

דרך הבונים 1

חיפה
יודן ספרים ואמנויות 

חורב 51
מרכז חורב

חיפה
ברגר אורי

הרצל 45

חיפה
רוזנטל צבי

ארלוזורוב 4

חיפה
בן ברוך שולמית ואלברט

דרך העצמאות 15

חיפה
"בר-כל"

מרכז זיו רח' 
טרומפלדור

חיפה
שמידט מיכאלה

אורן 52 רוממה

חיפה
רמי לוי

חלוצי התעשיה 37

טבריה
רמי לוי

מרכז ביג 
צומת פוריה

טבריה
כמעט חינם

יהודה הלוי 311

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 52

 יהוד
בורקס יוון

הורדים 31

ינוב
פרץ אלירן

"סופר המושבים"

יקנעם
יש

מרכז מסחרי 
יקנעם עילית

שופרסלירוחם

בא ליירושלים

ירושלים
אברהמוב דוד

בית הדפוס 21

ירושלים 
גרף אקט

 מאיר גרשון 83
פסגת זאב

ירושלים 
סופר-טי הרובע בע"מ

היהודים 1

ירושלים
חכמי גרי סיימון

שד' משה דיין 1

ירושלים
שיק שק

בית הכרם 92

ירושלים
סופר היובל

אורגואי 3

ירושלים
אלקאים דוד

פייר קניג 2

ירושלים
בן זקרי נתי -פילבוקס

עזה 43

כתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנות



ה

ירושלים
בן חמו סימון

עמק רפאים 82

ירושלים
בני יעקב מלאייב למסחר

פרנקפורטר 41

ירושלים
קיוסק גול

דהומי בלוק 43

ירושלים
דבוש רן

מאיר גרשון 03

ירושלים
שלגיה

דרך חברון 301

ירושלים
ועקנין משה

דרך בית לחם 71

ירושלים
סופרדיל

דרך בית לחם 47

ירושלים
סופר דיל

דרך חברון 82

ירושלים
יעקב עמוס

עין גדי 22

ירושלים
מינמרקט גילה

בן אליעזר אריה 26

ירושלים
לוי גדעון

אגריפס 131

ירושלים
סופרמיני

ליכטנשטין 1

ירושלים
מאיר חמני

שלום יהודה 03

ירושלים
מעלומי נוריאל

הצפירה 21

ירושלים
מפגש הגבעה

שחל 85

ירושלים
מצלאוי דוד

בן זכאי 7

ירושלים
ניסן ובניו

קק"ל 31

ירושלים
צור יורם

רחמילביץ 431

ירושלים
קיוסק "מגיד"

שדרות המאירי 31 
קרית משה

ירושלים
רמי לוי - רמות

דרך החורש 09 
רמות ב

ירושלים
ש.מ שרותי מזון בע"מ

אליהו קורן 91

ירושלים
יזדי יגאל

שלמה בן יוסף 02

ירושלים
שמש מאיר

הפלמח 24

ירושלים
שקורי דוד

עין גדי 91

ירושלים
רמי לוי - מהדרין 

כנפי נשרים 26

ירושלים
רמי לוי שיווק השקמה 

הפרסה 5
רב חן

ירושלים
רמי לוי שיווק השקמה

האומן 51

ירושלים
רמי לוי שיווק השקמה 

יד חרוצים 81 
קניון אחים ישראל

ירושלים
צעצועי קנגורו

כיסופים 308

ירושלים
אושר עד 

בית הדפוס 92

 ירושלים
רבני יוסף

הנורית 12

ירושלים
מרדכי מאיר

הששה עשר 14

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 41, 
מרכז שרונה

כפר סבא
בוסי לוי

פינס 61

כפר סבא
סעיד רבי

ויצמן 821

מישל שלמהכפר תבור

כרמיאל
אמייב דוד

נשיאי ישראל 7

לוד
ויקטורי - לוד מרכז

יוספטל 32

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 74

מגדל העמק
זיל וזול

נוף העמק 1

מגדל העמק
כמעט חינם

רמת יזרעאל 11 
מרכז מסחרי

מודיעין
מינימרקט איילון

עמק איילון 81

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 48

נהריה
מינימרקט מילניום

ההגנה 92

נהריה
כמעט חינם

הגדוד 12

כניסה לרכבתנהריה

נס ציונה
פיצוחי ענת

ויצמן 22

נצרת עילית 
מרכול השלום

הגפן 5/1

נצרת עילית
כמעט חינם

 היצירה 21
אזור תעשיה ג'

נשר
אביסרור שאול

דרך השלום 61

נשר
סופר רמות יצחק

האלון 53

נשר
רמי לוי

דרך השלום 31

נתיבות
מסס שושנה

ירושלים 74

בעלי המלאכה 03נתיבות

נתיבות
כמעט חינם

בעלי מלאכה 11
צים סנטר

נתניה
גבי מורדכייב

שי עגנון 2

נתניה
ר. ג. סופרמרקטינג

בארי 84

נתניה
שופרסל

סמילנסקי 31

נתניה
פז שמעון ואילנה

הגפן עין התכלת 81

נתניה
מינימרקט רעות

פתח תקווה 24

כפר יהושעסופר האחים

עומר
חטואל שמואל

רותם 51

מינימרקט פטראעין בוקק - ים המלח

סופרמרקט אלהעין הנצי"ב

לויתן שלמהעלי

כניסה לרכבתעכו

עכו
זגורי אורית

מרכז רסקו 71

עפולה
כמעט חינם

קהילת ציון 1

עפולה
גבאי

תחנה מרכזית אגד

עפולה
רמי לוי

יהושע חנקין 41

עקרון
יוחננוף

המלך חסן 1

ערד
מיני מרקט טללים

שמעון 83

ערד
דברים שצריך

חן 43 
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 211

פתח תקווה
כמעט חינם

צומת ירקונים

צומת שמשון
קיוסק צומת 

שמשון

צפת
כחלון אייל

ירושלים 11

צפת
פישדלו נתן 

כנען 402

צפת 
כהן אהרן

איזור תעשיה חדש

קציר
מינימרקט קציר

דרך האלון 141

קצרין
א.ד. עמר 

מרכז מסחרי איתן

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

קרית אתא
כהן משה

סוקולוב 04

קרית אתא
כמעט חינם

ההסתדרות 742

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
מפגש נתי

שד. לכיש 63

קרית גת
הממתקים של שגיב

שד. גת 44

קרית גת
מגידיש אודי

שד. מלכי ישראל 
261

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 9/51

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 
כל בו הצפון

הלבנון 1/503

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 62

ראש העין
קהלני שלום

שבזי 51

ראש העין
רמי לוי

איזור תעשייה 
לב הארץ

ראש פינה
סופר מעיין

מרכז מסחרי

ראשון לציון
גל חיוט

התזמורת 06

ראשון לציון
שביוב שמואל

רוטשילד 51

ראשון לציון
חן מרקט

זלמן שזר 81

ראשון לציון
חצי חינם

לח"י 61

ראשון לציון
מינימרקט אור

רוטשילד 88

 ראשון לציון 
הושיר איציק

 הנחשול 03
נוה ים

 ראשון לציון 
תחנת רכבת

בכניסה

ראשון לציון
פיצוחי כהן ובניו

מורדי הגיטאות 
301

רחובות
אליאס שי שלמה

הרצל 741

רחובות
יוחננוף

צומת בילו

רחובות
חנות בר כל

מדאר 72

רחובות
יוחננוף

איזור התעשיה 
קרית משה

רחובות
כמעט חינם

אופנהיימר 01 
קרית המדע

רחובות
יוחננוף

קרית המדע
מול תחנת הרכבת

רחובות
מימינרקט ההולנדית

הר הצופים 71

 רחובות
תחנת רכבת

משתי הכניסות

רחובות
מגה

דרך ירושלים 51

רחובות
מגה בול  שפע שוק

דרך ירושלים 2

רמלה
כמעט חינם

אריה לוין 1

רמלה
כמעט חינם

קלאוזנר 01

רמלה
ויקטורי

קניון 
קרית הממשלה

רמת גן
סופר רני )לגעת באושר(

ביאליק 12

רמת השרון
מינימרקט אלימלך אשר

אוסישקין 201

רמת ישי 
אביאל מליחי

הארז

רעננה
מגה בול, סניף מרכז גולן

אחוזה 891

רעננה
קולד מיכאל

אוסטרובסקי 14

רעננה
קיוסק בן צור

בורוכוב 78

צרכנית שדה אילןשדה אילן

שדרות
ויקטורי

סמטת הפלדה 3

שדרות
חן מרקט

נאות אשכול 1

לויתן שלמהשילה

יהלום 52שערי תקווה

תל אביב
פיצוחי פנקס

פנקס 54

תל אביב
אביגל לבנה

יהודה הנשיא 31

תל אביב
אהרוני יגאל

ברודצקי 05 
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 42

תל אביב
מינימרקט לינוי

בצלאל 4

תל אביב
מכלת איזי

בלוך 53

תל אביב
לוזון חיים

קהילת ורשה 72

תל אביב
כמעט חינם

נחלת יצחק 02
מגדלי ת"א

תל אביב
מוטי מרקט

קהלת פאדובה 02

תל אביב
מגה בעיר - מעוז אביב

בני אפרים 902

תל אביב
מינימרקט ככר המדינה

ה` באייר 46

תל אביב
ממתקי קנדי

קומה 4 
תחנה מרכזית

תל אביב
מינימרקט מאנה

אבן גבירול 16

תל אביב
פלדמן בע"מ

 מרכז
 בעלי מלאכה 6

תל אביב
ספיר ד.ן.קמעונאות בע"מ

אינשטין 46

תל אביב
UOY 4 ZO

ויצמן 6

תל אביב
פיצוחי שלמה

אחימאיר 51

בית אל 51תל אביב

תל אביב
מטייב ניסים

פינס 43

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 81

תל אביב
"התחנה הישראלית"

דרך מנחם בגין 611

תל אביב
רכבת מרכז סבידור

משתי הכניסות

תל אביב
רכבת האוניברסיטה

משתי הכניסות

תל אביב
רכבת השלום

ליד הכניסה

 תל אביב 
סופר שוק

ברוריה 91

תל אביב
צרכניית אלטרנט

מחל 02

תל אביב
גיגי

 טאגור 55
רמת אביב

תל אביב
כהן יואל - רמת אביב

טאגור 83
רמת אביב

תל אביב
שורצקי אברהם

שנקין 45

תל מונד
רגע מתוק

הדקל 25

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

 ב.......................................תפילין נחת ר הסד  )א

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

   'להבין מה שאמרו בזוהר כוה "מאמר ד  )ג

 ח ................ז"ישת'ה,  אלולי"ח, כי תבואשבת פרשת 

 יד..................................מ"תשד'י אלול ה"חמכתב כללי   )ד

  כי תבוא רשתפשבת שיחת   )ה

 טי..........................................ז"יתש' ה,אלולי "ח

י אלול " ח– כי תבואפרשת לקוטי שיחות   )ו

  זכ .....................................................טירך כ )ק"בלה(

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

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

 לב..........כי תבוא פרשת - ילקוט גאולה ומשיח  )ח

 לג.......כי תבואלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ט

 ונ............כי תבואלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

 זנ..................................כי תבואלשבוע פרשת  

 ע...........כי תבואלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יב

 עג.........................ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יג

 :מהדורת וגשל –ם "שיעורי רמב

 וע ........כי תבואלשבוע פרשת  פרקים ליום'  ג–  )יד

  וק .......כי תבואלשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )טו

  יבק........כי תבואלשבוע פרשת  ותצו ספר המ–  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

  זיק.................. בל פרק יםתהל, יב-איק  פרב-מואלש

 טיק.........................................מסכת שבת עקבעין י  )יח

   עם ביאורים חוליןמסכת   )יט

  כק........................................... פג עד דף זעף מד

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )כ

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

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כא

 נק...................................................ר הזקן"אדמו

    תורהלקוטי   )כב

 נק...................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

 אנק.............................................ר האמצעי"אדמו

  ותצוספר המ –תיך צוך מדר  )כד

 בנק......................................."צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כה

 גנק..............................................ש"ר מוהר"אדמו

   עץ החייםס קונטר  )כו

 גנק.............................................ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"שת'ההמאמרים ספר   )כז

 גנק.............................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כח

 דנק............................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ט"תרצת רשימ  )כט

 הנק........................................... צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

 ונק.....................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 חנק..........................גפרק פרקי אבות ביאורים ל  )לא

 

 נטק................................חומש לקריאה בציבור  )לב

 וסק..................כי תבואלשבוע פרשת לוח זמנים   )לג

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



ז
  מפתח  כללי

 ב.......................................תפילין נחת ר הסד  )א

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

   'להבין מה שאמרו בזוהר כוה "מאמר ד  )ג

 ח ................ז"ישת'ה,  אלולי"ח, כי תבואשבת פרשת 

 יד..................................מ"תשד'י אלול ה"חמכתב כללי   )ד

  כי תבוא רשתפשבת שיחת   )ה

 טי..........................................ז"יתש' ה,אלולי "ח

י אלול " ח– כי תבואפרשת לקוטי שיחות   )ו

  זכ .....................................................טירך כ )ק"בלה(

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

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

 לב..........כי תבוא פרשת - ילקוט גאולה ומשיח  )ח

 לג.......כי תבואלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ט

 ונ............כי תבואלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

 זנ..................................כי תבואלשבוע פרשת  

 ע...........כי תבואלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יב

 עג.........................ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יג

 :מהדורת וגשל –ם "שיעורי רמב

 וע ........כי תבואלשבוע פרשת  פרקים ליום'  ג–  )יד

  וק .......כי תבואלשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )טו

  יבק........כי תבואלשבוע פרשת  ותצו ספר המ–  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

  זיק.................. בל פרק יםתהל, יב-איק  פרב-מואלש

 טיק.........................................מסכת שבת עקבעין י  )יח

   עם ביאורים חוליןמסכת   )יט

  כק........................................... פג עד דף זעף מד

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )כ

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

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כא

 נק...................................................ר הזקן"אדמו

    תורהלקוטי   )כב

 נק...................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

 אנק.............................................ר האמצעי"אדמו

  ותצוספר המ –תיך צוך מדר  )כד

 בנק......................................."צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כה

 גנק..............................................ש"ר מוהר"אדמו

   עץ החייםס קונטר  )כו

 גנק.............................................ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"שת'ההמאמרים ספר   )כז

 גנק.............................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כח

 דנק............................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ט"תרצת רשימ  )כט

 הנק........................................... צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

 ונק.....................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 חנק..........................גפרק פרקי אבות ביאורים ל  )לא

 

 נטק................................חומש לקריאה בציבור  )לב

 וסק..................כי תבואלשבוע פרשת לוח זמנים   )לג

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



ח

,lel` i"g ,`eaz zyxt zay .c"qa

f"iyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

ÔÈ·‰Ïּבּזהר ּׁשאמרּו הוי'1מה האדֹון ּפני ּדא2מאן כּו' ¿»ƒְְֲֵֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשל ּבּמאמר ּבזה ּומבאר יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹרּבי

הּזקן ּכתיב3אדמּו"ר ּדהּנה נא4, אדּברה ורעי אחי למען ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָ
ּוב זעירֿאנּפין, יסֹוד על קאי ׁשּׁשלֹום וידּוע ,ּב ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָׁשלֹום
הּוא ּב ׁשלֹום נא אדּברה ּופרּוׁש מלכּות, על ְְֲֵֵַַַָָָָָקאי
מה עלּֿדר והּוא לּמלכּות, זעירֿאנּפין יסֹוד ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָהׁשּפעת

ּבּזהר5ּׁשּכתּוב (ּכּמבאר ּבארץ ׁשלֹום ּומקּדים6ונתּתי .( ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
זעירֿ יסֹוד ׁשהׁשּפעת היינּו, ורעי, אחי למען ְְְְְְֵֵֶַַַַַַַַַָָּבּכתּוב
אחי למען היא (ּב ׁשלֹום נא (אדּברה לּמלכּות ְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָאנּפין
זעירֿאנּפין ּדיסֹוד הּׁשפע נמׁש ׁשּבׁשבילם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָורעי,
אחים ׁשּנקראים אּלּו הם מי להבין, וצרי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָלּמלכּות.

ׁשּלֹו. ְִֵֶורעים

ספירֹות‡Cב) עׂשר נאצלּו ּכאׁשר ּדהּנה, ּבזה, הענין «ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
ּכן ּגם עּמהם נאצלּו וכלים, ּבאֹורֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָּדאצילּות
לזעירֿ ורעים אחים הּנקראים והם ּדאצילּות, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָנׁשמֹות
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א.1) לח, כג.2)ח"ב לד, תקס"ד3)תשא הזקן אדמו"ר במאמרי לאח"ז (נדפס תקס"ד האדון פני מאן כו' בזהר מ"ש להבין ד"ה

ואילך. נ ע' ח"א תרל"ג ואילך. לח ע' ח"א תרל"ב סה"מ ואילך. א שנט, ויחי אוה"ת – וכו' הגהות עם זה מאמר וראה קו). ע'

ואילך. עח ע' תרל"ד סה"מ ואילך. תתכג ס"ע ח"ב להצ"צ הזהר ביאורי גם וראה ואילך. נב ע' תרנ"ה ואילך. רצב ס"ע תרמ"ד

ואילך. 167 ע' תרצ"ט ואילך. מג ע' תרפ"ח ואילך. קב ע' תרפ"ז ואילך. ר ס"ע ח.4)פר"ת קכב, ו.5)תהלים כו, ח"ג6)בחוקותי

סע"ב. קיג,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

¯‰fa e¯Ó‡M ‰Ó ÔÈ·‰Ï1'ÈÂ‰ ÔB„‡‰ È�t Ô‡Ó2'eÎנאמר ¿»ƒ«∆»¿«…««¿≈»»¬»»
את זכורך כל ייראה בשנה פעמים "שלוש לרגל: העלייה מצוות לגבי ֶָבתורה,

ה'"? האדון "פני מיהו - בזוהר כך על ואמרו ישראל". אלוקי ה' האדון פני

Y ‡c- È‡ÁBÈ.זה Ôa ÔBÚÓL Èa¯ביאור צריכים אלו ודברים »«ƒƒ¿∆»
משמעות מה ("להבין"):

יוחאי בר שמעון שרבי האמירה

ה'"? האדון "פני בזוהר נקרא

ÏL ¯Ó‡na ‰Êa ¯‡·Óe¿…»»∆««¬»∆
Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡3ב'דבור «¿«»≈

בשנת (שנאמר זה המתחיל'

È˙k·תקס"ד): ‰p‰c4 ¿ƒ≈¿ƒ
‰¯a„‡ ÈÚ¯Â ÈÁ‡ ÔÚÓÏ¿««««¿≈«¬«¿»
Úe„ÈÂ ,Ca ÌBÏL ‡�»»»¿»«
„BÒÈ ÏÚ È‡˜ ÌBÏML∆»»≈«¿

ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ.[זעירות [פנים ¿≈«¿ƒ
העליונות הספירות עשר כלומר,

לשלושה כללי באופן מתחלקות

בינה (חכמה, המוחין – חלקים

גבורה, (חסד, המידות דעת),

וספירת יסוד) הוד, נצח, תפארת,

"זעיר נקראות והמידות המלכות.

אנפין" מ"אריך (בשונה אנפין"

בחינה שהיא ארוכות], [פנים

ובמידות מהספירות), שלמעלה

מיוחדת חשיבות יש עצמן

הסיום שהיא היסוד למידת

כך המידות, ששת של והחותם

היסוד מידת שלפעמים

מהמידות השפעה על המדבר זה ובפסוק אנפין", "זעיר נקראת כשלעצמה

"שלום" נקראת היסוד בחינת המלכות, לספירת בפרט היסוד ומידת בכלל

,˙eÎÏÓ ÏÚ È‡˜ C·e– מהמידות שההשפעה וחסידות בקבלה כמבואר »»≈««¿
המשפיע הוא (ז"א) שהזכר לנקבה מזכר להשפעה נמשלה למלכות – ז"א

נקבה, לשון "בך", המילה ולכן ההשפעה. את מקבלת (מלכות) והנקבה

המלכות לספירת ‰e‡מתייחסת Ca ÌBÏL ‡� ‰¯a„‡ Le¯Ùe≈¬«¿»»»»
‰Ó C¯cŒÏÚ ‡e‰Â ,˙eÎÏnÏ ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ „BÒÈ ˙ÚtL‰«¿»«¿¿≈«¿ƒ««¿¿«∆∆«

·e˙kM5¯‰fa ¯‡·nk) ı¯‡a ÌBÏL Èz˙�Â6(זה בפסוק שגם ∆»¿»«ƒ»»»∆«¿…»«…«
"שלום" שנקראת היסוד מספירת השפעה היא הדברים של הרוחנית המשמעות

"ארץ". הנקראת המלכות לספירת

- ·e˙ka ÌÈc˜Óeהיא הרוחנית שמשמעותה ּבך" "שלום האמירה לפני «¿ƒ«»ָ

ואומר - למלכות מיסוד ÚtL‰L˙השפעה ,e�ÈÈ‰ ,ÈÚ¯Â ÈÁ‡ ÔÚÓÏ¿««««¿≈««¿∆«¿»«
- Ca ÌBÏL ‡� ‰¯a„‡) ˙eÎÏnÏ ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ „BÒÈשבחינת ¿¿≈«¿ƒ««¿¬«¿»»»»

גילוי, לידי דברים ומביאה משפיעה כלומר "מדברת", שלום הנקראת היסוד

המלכות) ספירת היא "בך", ÌÏÈ·LaLלבחינת ,ÈÚ¯Â ÈÁ‡ ÔÚÓÏ ‡È‰ƒ¿««««¿≈«∆ƒ¿ƒ»
‰ÚÙMולמענם CLÓ�ƒ¿»«∆«

ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ „BÒÈcƒ¿≈«¿ƒ
.˙eÎÏnÏ««¿

el‡ Ì‰ ÈÓ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒƒ≈≈
ÌÈÚ¯Â ÌÈÁ‡ ÌÈ‡¯˜pL∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈ƒ

BlL,הקדושֿברוךֿהוא של ∆
כביכול?

,‰p‰c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰ C‡ (·«»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
¯NÚ eÏˆ‡� ¯L‡k«¬∆∆∆¿∆∆
˙B¯B‡a ˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¬ƒ¿

,ÌÈÏÎÂכשמדובר כלל, בדרך ¿≈ƒ
הספירות עשר על בחסידות

לעשר הכוונה העליונות,

בעולם שהן כפי הספירות

הראשון העולם האצילות,

העולמות מארבעת יותר והנעלה

ההשתלשלות' 'סדר של הכלליים

מהקדושֿברוךֿ האלוקות של

הזה לעולם ועד בעצמו הוא

עשייה). יצירה, בריאה, (אצילות,

האצילות עולם של ייחודו ועל

מוסבר העולמות לשאר ביחס

הוא האצילות שעולם בחסידות

הוא כלומר, ממש'. 'אלוקות

זאת ועם מזו, זו שונות ספירות לעשר נחלק שבו האלוקי והאור 'עולם' אמנם

הופרשו, היינו 'נאצלו', שבו הספירות עשר ולכן בגלוי היא האלוקות באצילות

להיות 'נבראו' לא אבל שונות ספירות של ל'ציור' והפכו עצמה האלוקות מתוך

הספירות וכאשר באלוקות. דבוקות נשארו אלא עצמה בפני נבדלת מציאות

מוגדרות ספירות להיות בכלים נתלבשו והאורות 'נאצלו' האצילות שבעולם

- מסוים Ì‰nÚב'ציור' eÏˆ‡�הספירות �BÓL˙עם Ôk Ìb ∆∆¿ƒ»∆«≈¿»
,˙eÏÈˆ‡cכל כללי באופן שאמנם כך בנשמות דרגות חילוקי שיש כידוע «¬ƒ

יש זאת ובכל ממש' ממעל אלקה 'חלק היא הכלל מן יוצא בלי מישראל נפש

גבוהות הגבוהותנשמות והנשמות נמוכות, יותר מדרגות נשמות ויש יותר

כמו ממש' 'אלוקות שהן בחסידות נאמר שעליהן דאצילות' 'נשמות הן ביותר

יצירה בריאה העולמות כמו נפרד' ודבר 'יש ולא האצילות שבעולם הספירות
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'ek xdefa exn`y dn oiadl

(ׁשּנקראֹות7אנּפין ּדאצילּות הּנׁשמֹות ׁשּבין והחּלּוק . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָ
ׁשהם ּכמֹו להּנׁשמֹות לזעירֿאנּפין) ורעים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָאחים
ּכל לסּבל ּתּוכל לא ּדאצילּות ׁשּנׁשמה הּוא, ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹּבבריאה,

ל רע, ׁשּכתּובּדבר ּכמֹו ּכלל, רע אין ׁשּבאצילּות לא8פי ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ
מּמׁש, אלקּות הּוא האצילּות ׁשעֹולם והינּו, רע, ְְְְֱֲִֶַַָָָָֹיגּור
מצינּו ולכן חסֿוׁשלֹום. רע ּתערֹובֹות ׁשּום ּבאלקּות ְְְֱֲִֵֵֶַַַָָָֹואין
כּו' ׁשכינה מּמּנּו נסּתּלקה החטא מעׂשה ׁשּבׁשעת .9ּבדוד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הּבריאה, ּבעֹולם מסּתּתר האלקי ּכח ּכאׁשר ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹמהּֿׁשאיןּֿכן
רע ׁשּמעּוטֹו רע, ּתערֹובֹות ּבֹו יׁש ענין10אזי ׁשּי ואז , ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָ

ּׁשּנאמר מה ׁשּזהּו חטא, נפׁש11ׁשל תחטא, ּכי ונפׁש ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָ
מאצילּות. ולא מּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ׁשהיא ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָֹּדייקא,

ּדאצילּותp‰Â‰ג) נׁשמה היה יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ,12רּבי ¿ƒ≈ְְֲִִִֶַַָָָָָ
מּמׁש, אלקּות הּוא האצילּות ׁשּבחינת ְְֱֲִִֵֶַַָָָֹוכיון
ּבעלמא סימנא אּנא עצמֹו על לֹומר יכֹול היה ,13ולכן ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָָ

מאד, ּבמאד עצמּותֹו ורֹוממּות ּבהתּפארּות ּבזה ְְְְְְְְֲִִֵֶַַָָֹֹוכּיֹוצא
רֹוממּות אינֹו זה ענין ּכי, הּצּדיקים, מּדרכי זה ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאף
האלקּות. והתנּׂשאּות רֹוממּות אם ּכי עצמֹו, ְְְְְְְְֱִִִִַַַָֹוהתנּׂשאּות
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ואילך.7) תקמו ע' ח"א הצ"צ ולאדמו"ר ואילך. ד קיד, האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי ואילך. סע"ב יט, שה"ש לקו"ת ראה

ובכ"מ.8) ג. ג, במדבר לקו"ת ה. ה, א.9)תהלים קז, סנהדרין ד.10)ראה שם, במדבר לקו"ת פ"ד. מז שער פ"ד. מב שער ע"ח

א.11)ובכ"מ. ה, ובכ"מ.12)ויקרא שם. שה"ש לקו"ת ב. צד, לזח"ג א.13)רמ"ז רכה, זח"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

יותר בדרגא הן דאצילות הנשמות דאצילות הספירות שלעומת (אלא עשייה

"אך כ': סימן שבתניא הקודש באגרת דאצילות נשמות על שכתוב כפי נמוכה,

דעשר מהכלים ונפרדו יצאו שכבר מאחר מאין, יש לברוא ממש אלוקות אינן

דאצילותÌ‰Âספירות") Œ¯ÈÚÊÏהנשמות ÌÈÚ¯Â ÌÈÁ‡ ÌÈ‡¯˜p‰ ¿≈«ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈ƒƒ¿≈
ÔÈt�‡7המידות שבאדם כשם «¿ƒ

חכמה (ולכן מהשכל 'נולדות'

אב הקבלה בתורת נקראו ובינה

'לידת' באצילות, גם כך ואם),

היא ז"א, בחינת המידות,

החכמה ולכן העליונים מהמוחין

אב נקראות שלמעלה והבינה

הם דאצילות והנשמות ואם,

גם כי העליונות, למידות 'אחים'

מהמוחין ונתהוו 'נולדו' הנשמות

הקבלה: תורת (ובלשון העליונים

דאצילות) ואמא' 'אבא מיחוד

שה'הורים' ומאחר המידות, כמו

של ה'הורים' הם הנשמות של

שלז"א נמצא (ז"א), המידות

'הורים' יש ולנשמות דאצילות

ראוי ולכן כביכול, משותפים,

'אחים'. דאצילות לנשמות לקרוא

˙BÓLp‰ ÔÈaL ˜elÁ‰Â¿«ƒ∆≈«¿»
˙B‡¯˜pL) ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ∆ƒ¿»
Œ¯ÈÚÊÏ ÌÈÚ¯Â ÌÈÁ‡«ƒ¿≈ƒƒ¿≈

‰ÓLpL ,‡e‰ ,‰‡È¯·a Ì‰L BÓk ˙BÓLp‰Ï (ÔÈt�‡«¿ƒ¿«¿»¿∆≈ƒ¿ƒ»∆¿»»
ÔÈ‡ ˙eÏÈˆ‡aL ÈÙÏ ,Ú¯ ¯·c Ïk ÏaÒÏ ÏÎez ‡Ï ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ…«ƒ¿…»»»«¿ƒ∆«¬ƒ≈

·e˙kL BÓk ,ÏÏk Ú¯8ÌÏBÚL ,e�È‰Â ,Ú¯ E¯e‚È ‡Ï «¿»¿∆»…¿¿»¿«¿∆»
˙B·B¯Úz ÌeL ˙e˜Ï‡a ÔÈ‡Â ,LnÓ ˙e˜Ï‡ ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¡…«»¿≈∆¡…«¬

.ÌBÏLÂŒÒÁ Ú¯מייחסים רע',לכן יגורך 'לא הפסוק את האצילות לעולם ««¿»
יש כאשר היינו ממש', שב'אלוקות ומובן ממש' 'אלוקות הם שבו הספירות כי

כלשהו לרע מקום נתינת שום אין והסתר, העלם כל ללא אלוקות ≈«¿ÔÎÏÂגילוי
�ÈˆÓ‰�ÈÎL epnÓ ‰˜lzÒ� ‡ËÁ‰ ‰NÚÓ ˙ÚLaL „Â„a e »ƒ¿»ƒ∆ƒ¿««¬≈«≈¿ƒ¿«¿»ƒ∆¿ƒ»
'eÎ9היה לא הוא בעצם הרי מאד, גבוהה נשמה הייתה המלך שלדוד כיוון

שיחטא אפשרות שום הייתה ולא תמיד באלוקות דבוק היה שהרי לחטא שייך

שיחטא אפשרות נוצרה שכינה, ממנו נסתלקה הכלל מן יוצא באופן כאשר ורק

ישעך ששון לי "השיבה מהקדושֿברוךֿהוא דוד ביקש החטא לאחר (ולכן

בעולם אבל עליו), ותשרה תשוב שהשכינה היינו תסמכני", נדיבה ורוח

כלל. לרע מקום אין האצילות

‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa ¯zzÒÓ È˜Ï‡‰ Ák ¯L‡k ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óכדי «∆≈≈«¬∆…«»¡…ƒƒ¿«≈¿««¿ƒ»
או הבריאה בעולם שהם כפי (רוחניים נבראים של בריאה להיות שתוכל

האלוקי) האור של נוסף הסתר לאחר העשייה, בעולם שהם כפי »¬‡ÈÊגשמיים
Ba LÈהאלוקי ¯Úבכוח BËeÚnL ,Ú¯ ˙B·B¯Úz10בספרי כמובא ≈«¬«∆ƒ«

ומיעוטו רע רובו העשייה ובעולם רע ומיעוטו טוב רובו הבריאה שעולם קבלה

ונעלםÊ‡Âטוב, נסתר האלוקי האור e‰fLכאשר ,‡ËÁ ÏL ÔÈ�Ú CiL ¿»«»ƒ¿»∆≈¿∆∆
¯Ó‡pM ‰Ó11Èk LÙ�Â «∆∆¡«¿∆∆ƒ

,‡˜ÈÈc LÙ� ,‡ËÁ˙שכן ∆¡»∆∆«¿»
אחד שכל שמות כמה יש לנשמה

ורק אחרת לדרגא מתייחס מהם

שהיא "נפש" הנקראת בבחינה

לדרגות ביחס נמוכה דרגה

-È‰L‡האחרות הנפש - ∆ƒ
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aÓƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

˙eÏÈˆ‡Ó ‡ÏÂואילו ¿…≈¬ƒ
ייתכן לא דאצילות בנשמות

חטא.

Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ‰p‰Â (‚¿ƒ≈«ƒƒ¿∆
‰ÓL� ‰È‰ È‡ÁBÈ»»»¿»»

˙eÏÈˆ‡c12ÔÂÈÎÂ , «¬ƒ¿≈»
‡e‰ ˙eÏÈˆ‡‰ ˙�ÈÁaL∆¿ƒ«»¬ƒ
‰È‰ ÔÎÏÂ ,LnÓ ˙e˜Ï‡¡…«»¿»≈»»

ÏBÎÈרשב"יÏÚ ¯ÓBÏ »««
‡�ÓÈÒ ‡p‡ BÓˆÚ«¿¬»ƒ»»

‡ÓÏÚa13,מציאות אינני אני ¿»¿»
תחושת שום לי ואין עצמאית

סימן רק אני אלא כלשהי ישות

הקדושֿברוךֿהוא של eÓÓB¯Â˙למציאותו ˙e¯‡t˙‰a ‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ¿»¬¿¿
,„‡Ó „‡Óa B˙eÓˆÚשאמר לזה דומים ביטויים עוד בזוהר מצינו וכן «¿ƒ¿…¿…

עצמו את ומרומם מפאר הוא לכאורה בהם עצמו, על יוחאי בר שמעון רבי

"בחד עצמו על שאמר המפורסם הביטוי למשל כמו ועצומה, גדולה במידה

הקדושֿברוךֿ עם קשור אני – להיטא" ביה אחידנא ביה איתקטרנא, קטירא

ובוער להּוט אני ובו אחּוז אני בו אחד, בקשר ÈÎ¯cÓהוא ‰Ê ÔÈ‡L Û‡ ָָ«∆≈∆ƒ«¿≈
,ÌÈ˜Ècv‰כאלה עצמו על אמר שרשב"י הדבר פשר מה תמוה: ולכאורה ««ƒƒ

רבה בענווה כמובן, הנוהגים, הצדיקים מדרכי זה אין והרי מופלאים ְִָשבחים

עצמם? את מפארים e‡O�˙‰Â˙ואינם ˙eÓÓB¯ B�È‡ ‰Ê ÔÈ�Ú ,Èkƒƒ¿»∆≈¿¿ƒ¿«¿
.˙e˜Ï‡‰ ˙e‡O�˙‰Â ˙eÓÓB¯ Ì‡ Èk ,BÓˆÚלשאלה התשובה «¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿»¡…

עצמית מציאות היה ולא הביטול בתכלית לאלוקות ּבטל היה שרשב"י ֵָהיא

כוונה שום לו אין עצמו על שבחים אומר הוא שכאשר כך כדי עד כלל, נפרדת

האלוקות. את ולנשא לרומם אלא חלילה, אישית, עצמו את ולרומם לפאר

e‰ÊÂלמעמדם האצילות בעולם הנשמות של ומצבם מעמדם בין ההבדל ¿∆
היא האלוקות באצילות – מאצילות שלמטה בעולמות הנשמות של ומצבם

מאצילות, למטה אבל לאלוקות הביטול בתכלית הם הנשמות וממילא בגלוי
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ט 'ek xdefa exn`y dn oiadl

(ׁשּנקראֹות7אנּפין ּדאצילּות הּנׁשמֹות ׁשּבין והחּלּוק . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָ
ׁשהם ּכמֹו להּנׁשמֹות לזעירֿאנּפין) ורעים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָאחים
ּכל לסּבל ּתּוכל לא ּדאצילּות ׁשּנׁשמה הּוא, ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹּבבריאה,

ל רע, ׁשּכתּובּדבר ּכמֹו ּכלל, רע אין ׁשּבאצילּות לא8פי ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ
מּמׁש, אלקּות הּוא האצילּות ׁשעֹולם והינּו, רע, ְְְְֱֲִֶַַָָָָֹיגּור
מצינּו ולכן חסֿוׁשלֹום. רע ּתערֹובֹות ׁשּום ּבאלקּות ְְְֱֲִֵֵֶַַַָָָֹואין
כּו' ׁשכינה מּמּנּו נסּתּלקה החטא מעׂשה ׁשּבׁשעת .9ּבדוד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הּבריאה, ּבעֹולם מסּתּתר האלקי ּכח ּכאׁשר ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹמהּֿׁשאיןּֿכן
רע ׁשּמעּוטֹו רע, ּתערֹובֹות ּבֹו יׁש ענין10אזי ׁשּי ואז , ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָ

ּׁשּנאמר מה ׁשּזהּו חטא, נפׁש11ׁשל תחטא, ּכי ונפׁש ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָ
מאצילּות. ולא מּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ׁשהיא ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָֹּדייקא,

ּדאצילּותp‰Â‰ג) נׁשמה היה יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ,12רּבי ¿ƒ≈ְְֲִִִֶַַָָָָָ
מּמׁש, אלקּות הּוא האצילּות ׁשּבחינת ְְֱֲִִֵֶַַָָָֹוכיון
ּבעלמא סימנא אּנא עצמֹו על לֹומר יכֹול היה ,13ולכן ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָָ

מאד, ּבמאד עצמּותֹו ורֹוממּות ּבהתּפארּות ּבזה ְְְְְְְְֲִִֵֶַַָָֹֹוכּיֹוצא
רֹוממּות אינֹו זה ענין ּכי, הּצּדיקים, מּדרכי זה ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאף
האלקּות. והתנּׂשאּות רֹוממּות אם ּכי עצמֹו, ְְְְְְְְֱִִִִַַַָֹוהתנּׂשאּות
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ואילך.7) תקמו ע' ח"א הצ"צ ולאדמו"ר ואילך. ד קיד, האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי ואילך. סע"ב יט, שה"ש לקו"ת ראה

ובכ"מ.8) ג. ג, במדבר לקו"ת ה. ה, א.9)תהלים קז, סנהדרין ד.10)ראה שם, במדבר לקו"ת פ"ד. מז שער פ"ד. מב שער ע"ח

א.11)ובכ"מ. ה, ובכ"מ.12)ויקרא שם. שה"ש לקו"ת ב. צד, לזח"ג א.13)רמ"ז רכה, זח"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

יותר בדרגא הן דאצילות הנשמות דאצילות הספירות שלעומת (אלא עשייה

"אך כ': סימן שבתניא הקודש באגרת דאצילות נשמות על שכתוב כפי נמוכה,

דעשר מהכלים ונפרדו יצאו שכבר מאחר מאין, יש לברוא ממש אלוקות אינן

דאצילותÌ‰Âספירות") Œ¯ÈÚÊÏהנשמות ÌÈÚ¯Â ÌÈÁ‡ ÌÈ‡¯˜p‰ ¿≈«ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈ƒƒ¿≈
ÔÈt�‡7המידות שבאדם כשם «¿ƒ

חכמה (ולכן מהשכל 'נולדות'

אב הקבלה בתורת נקראו ובינה

'לידת' באצילות, גם כך ואם),

היא ז"א, בחינת המידות,

החכמה ולכן העליונים מהמוחין

אב נקראות שלמעלה והבינה

הם דאצילות והנשמות ואם,

גם כי העליונות, למידות 'אחים'

מהמוחין ונתהוו 'נולדו' הנשמות

הקבלה: תורת (ובלשון העליונים

דאצילות) ואמא' 'אבא מיחוד

שה'הורים' ומאחר המידות, כמו

של ה'הורים' הם הנשמות של

שלז"א נמצא (ז"א), המידות

'הורים' יש ולנשמות דאצילות

ראוי ולכן כביכול, משותפים,

'אחים'. דאצילות לנשמות לקרוא

˙BÓLp‰ ÔÈaL ˜elÁ‰Â¿«ƒ∆≈«¿»
˙B‡¯˜pL) ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ∆ƒ¿»
Œ¯ÈÚÊÏ ÌÈÚ¯Â ÌÈÁ‡«ƒ¿≈ƒƒ¿≈

‰ÓLpL ,‡e‰ ,‰‡È¯·a Ì‰L BÓk ˙BÓLp‰Ï (ÔÈt�‡«¿ƒ¿«¿»¿∆≈ƒ¿ƒ»∆¿»»
ÔÈ‡ ˙eÏÈˆ‡aL ÈÙÏ ,Ú¯ ¯·c Ïk ÏaÒÏ ÏÎez ‡Ï ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ…«ƒ¿…»»»«¿ƒ∆«¬ƒ≈

·e˙kL BÓk ,ÏÏk Ú¯8ÌÏBÚL ,e�È‰Â ,Ú¯ E¯e‚È ‡Ï «¿»¿∆»…¿¿»¿«¿∆»
˙B·B¯Úz ÌeL ˙e˜Ï‡a ÔÈ‡Â ,LnÓ ˙e˜Ï‡ ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¡…«»¿≈∆¡…«¬

.ÌBÏLÂŒÒÁ Ú¯מייחסים רע',לכן יגורך 'לא הפסוק את האצילות לעולם ««¿»
יש כאשר היינו ממש', שב'אלוקות ומובן ממש' 'אלוקות הם שבו הספירות כי

כלשהו לרע מקום נתינת שום אין והסתר, העלם כל ללא אלוקות ≈«¿ÔÎÏÂגילוי
�ÈˆÓ‰�ÈÎL epnÓ ‰˜lzÒ� ‡ËÁ‰ ‰NÚÓ ˙ÚLaL „Â„a e »ƒ¿»ƒ∆ƒ¿««¬≈«≈¿ƒ¿«¿»ƒ∆¿ƒ»
'eÎ9היה לא הוא בעצם הרי מאד, גבוהה נשמה הייתה המלך שלדוד כיוון

שיחטא אפשרות שום הייתה ולא תמיד באלוקות דבוק היה שהרי לחטא שייך

שיחטא אפשרות נוצרה שכינה, ממנו נסתלקה הכלל מן יוצא באופן כאשר ורק

ישעך ששון לי "השיבה מהקדושֿברוךֿהוא דוד ביקש החטא לאחר (ולכן

בעולם אבל עליו), ותשרה תשוב שהשכינה היינו תסמכני", נדיבה ורוח

כלל. לרע מקום אין האצילות

‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa ¯zzÒÓ È˜Ï‡‰ Ák ¯L‡k ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óכדי «∆≈≈«¬∆…«»¡…ƒƒ¿«≈¿««¿ƒ»
או הבריאה בעולם שהם כפי (רוחניים נבראים של בריאה להיות שתוכל

האלוקי) האור של נוסף הסתר לאחר העשייה, בעולם שהם כפי »¬‡ÈÊגשמיים
Ba LÈהאלוקי ¯Úבכוח BËeÚnL ,Ú¯ ˙B·B¯Úz10בספרי כמובא ≈«¬«∆ƒ«

ומיעוטו רע רובו העשייה ובעולם רע ומיעוטו טוב רובו הבריאה שעולם קבלה

ונעלםÊ‡Âטוב, נסתר האלוקי האור e‰fLכאשר ,‡ËÁ ÏL ÔÈ�Ú CiL ¿»«»ƒ¿»∆≈¿∆∆
¯Ó‡pM ‰Ó11Èk LÙ�Â «∆∆¡«¿∆∆ƒ

,‡˜ÈÈc LÙ� ,‡ËÁ˙שכן ∆¡»∆∆«¿»
אחד שכל שמות כמה יש לנשמה

ורק אחרת לדרגא מתייחס מהם

שהיא "נפש" הנקראת בבחינה

לדרגות ביחס נמוכה דרגה

-È‰L‡האחרות הנפש - ∆ƒ
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aÓƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

˙eÏÈˆ‡Ó ‡ÏÂואילו ¿…≈¬ƒ
ייתכן לא דאצילות בנשמות

חטא.

Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ‰p‰Â (‚¿ƒ≈«ƒƒ¿∆
‰ÓL� ‰È‰ È‡ÁBÈ»»»¿»»

˙eÏÈˆ‡c12ÔÂÈÎÂ , «¬ƒ¿≈»
‡e‰ ˙eÏÈˆ‡‰ ˙�ÈÁaL∆¿ƒ«»¬ƒ
‰È‰ ÔÎÏÂ ,LnÓ ˙e˜Ï‡¡…«»¿»≈»»

ÏBÎÈרשב"יÏÚ ¯ÓBÏ »««
‡�ÓÈÒ ‡p‡ BÓˆÚ«¿¬»ƒ»»

‡ÓÏÚa13,מציאות אינני אני ¿»¿»
תחושת שום לי ואין עצמאית

סימן רק אני אלא כלשהי ישות

הקדושֿברוךֿהוא של eÓÓB¯Â˙למציאותו ˙e¯‡t˙‰a ‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ¿»¬¿¿
,„‡Ó „‡Óa B˙eÓˆÚשאמר לזה דומים ביטויים עוד בזוהר מצינו וכן «¿ƒ¿…¿…

עצמו את ומרומם מפאר הוא לכאורה בהם עצמו, על יוחאי בר שמעון רבי

"בחד עצמו על שאמר המפורסם הביטוי למשל כמו ועצומה, גדולה במידה

הקדושֿברוךֿ עם קשור אני – להיטא" ביה אחידנא ביה איתקטרנא, קטירא

ובוער להּוט אני ובו אחּוז אני בו אחד, בקשר ÈÎ¯cÓהוא ‰Ê ÔÈ‡L Û‡ ָָ«∆≈∆ƒ«¿≈
,ÌÈ˜Ècv‰כאלה עצמו על אמר שרשב"י הדבר פשר מה תמוה: ולכאורה ««ƒƒ

רבה בענווה כמובן, הנוהגים, הצדיקים מדרכי זה אין והרי מופלאים ְִָשבחים

עצמם? את מפארים e‡O�˙‰Â˙ואינם ˙eÓÓB¯ B�È‡ ‰Ê ÔÈ�Ú ,Èkƒƒ¿»∆≈¿¿ƒ¿«¿
.˙e˜Ï‡‰ ˙e‡O�˙‰Â ˙eÓÓB¯ Ì‡ Èk ,BÓˆÚלשאלה התשובה «¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿»¡…

עצמית מציאות היה ולא הביטול בתכלית לאלוקות ּבטל היה שרשב"י ֵָהיא

כוונה שום לו אין עצמו על שבחים אומר הוא שכאשר כך כדי עד כלל, נפרדת

האלוקות. את ולנשא לרומם אלא חלילה, אישית, עצמו את ולרומם לפאר

e‰ÊÂלמעמדם האצילות בעולם הנשמות של ומצבם מעמדם בין ההבדל ¿∆
היא האלוקות באצילות – מאצילות שלמטה בעולמות הנשמות של ומצבם

מאצילות, למטה אבל לאלוקות הביטול בתכלית הם הנשמות וממילא בגלוי
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f"iyz'dי ,lel` i"g ,`eaz zyxt zay

ּבריאהֿ ּבעֹולמֹות העבֹודה אפן ּבין ההפרׁש ּגם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוזהּו
האצילּות, ּדעֹולם העבֹודה לאפן ְְְֲֲֲִִִֶָָָָָָֹיצירהֿעׂשּיה
הּבּטּול, ּבענין היא ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָָׁשהעבֹודה
מהּֿׁשאיןּֿכן כּו', נפרד ּבבחינת ונברא ׁשּנתהּוה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלפי
ּבבחינת אּלא נפרד ּבבחינת ׁשאינּה ּדאצילּות ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָנׁשמה

מּמׁש לפי14אלקּות כּו', הגּבהה ׁשל ּבאפן היא עבֹודתּה , ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָֹֹ
ּכל ׁשהרי האלקּות, הגּבהת אּלא עצמֹו הגּבהת זה ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשאין
מה יּובן ועלּֿפיֿזה ּדאלקּות. הּמציאּות היא ְְְֱִִִִֶֶַַַָֹמציאּותֹו
כּו'. האדֹון ּפני מאן יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי על ְְְִִֵֶֶַַַָָָָּׁשאמרּו
,ּכ ּכל להתנּׂשאֹות יכֹולֹות הּצּדיקים נׁשמֹות ּכל לא ְְְְְִִִִַַַַָָָֹא

מּמׁשמּלבד אצילּות מּבחינת היא ׁשּנׁשמתם אּלה ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ׁשּבּדֹור, סגּלה יחידי והם ורעים, אחים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻׁשּנקראים
ודיֿלמבין ּבזה, וכּיֹוצא יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָּכנׁשמת
ּבענין ּבא ּפרׁשת אֹור' ּב'תֹורה ועּין מֹוסיף: ואחרּֿכ)ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹ
ונתּתי מׁשה ׁשאמר עלּֿדר לֹומר ויׁש צבאֹות. ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשם

ׁשּמצינּו15עׂשב ועלּֿדר לפעמים16, נקרא ׁשהּמלא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
הוי') .17ּבׁשם ְֲֵָָ

נׁשמהe‰ÊÂד) ׁשהיה הּזקן רּבנּו ׁשל ענינֹו ּגם ¿∆ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּכמֹו18ּדאצילּות היה למּטה ׁשּבהיֹותֹו והינּו, , ְְְְְֲִִֶַַַָָָ
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א).14) (קל, ס"כ אגה"ק תניא ובכ"מ.15)ראה א. נ, בחוקותי לקו"ת וראה טו. יא, קו"א16)עקב א). (קמא, כה סו"ס אגה"ק ראה

א. הזקן.17)קנט, אדמו"ר מאמר תוכן וש"נ.18)ע"כ .6 ע' תש"ו סה"ש .166 ע' שלום תורת סה"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

גורם זה – ביטול של דרגה באותה אינן הנשמות נסתרת, שהאלוקות כיוון

Ìbאת‰„B·Ú‰ ÔÙ‡ ÔÈa L¯Ù‰‰הנשמות BÓÏBÚa˙של ««∆¿≈≈…∆»¬»»»
‰„B·Ú‰ ÔÙ‡Ï ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aהנשמות ÌÏBÚcשל ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿…∆»¬»¿»

ÔÈ�Úa ‡È‰ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·a ‰„B·Ú‰L ,˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ∆»¬»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿ƒ¿«
,Ïeha‰הנשמות כאשר «ƒ

שלמטה בעולמות נמצאות

הן בי"ע, עולמות מאצילות,

מאמץ היינו לעבודה, זקוקות

הביטול, בעניין והשתדלות,

כלפי עצמן את ולהכניע לבטל

e‰˙pL‰האלוקות ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿«»
,'eÎ „¯Ù� ˙�ÈÁ·a ‡¯·�Â¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿»
ההסתר (בגלל בי"ע בעולמות כי

בעולמות האלוקות של והצמצום

כמצ חשים הנבראים יאותאלה) ִָ

לדבוק וכדי נפרדת עצמאית

בעבודת צורך יש באלוקות

≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהביטול
d�È‡L ˙eÏÈˆ‡c ‰ÓL�¿»»«¬ƒ∆≈»
‡l‡ „¯Ù� ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿»∆»
LnÓ ˙e˜Ï‡ ˙�ÈÁ·a14, ƒ¿ƒ«¡…«»

באלוקות דבוקה שהיא כיוון הרי

ואיננה לחלוטין ּבטלה ְֵָהיא

כדי ומאמץ ל'עבודה' זקוקה

אלא ‰È‡להתבטל d˙„B·Ú¬»»ƒ
,'eÎ ‰‰a‚‰ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆«¿»»
והתרוממות התעלות כלומר,

לאלוקות, המוחלטת להתבטלות סתירה איננה Ê‰וההגבהה ÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈∆
‡È‰ B˙e‡ÈˆÓ Ïk È¯‰L ,˙e˜Ï‡‰ ˙‰a‚‰ ‡l‡ BÓˆÚ ˙‰a‚‰«¿»««¿∆»«¿»«»¡…∆¬≈»¿ƒƒ

˙e˜Ï‡c ˙e‡Èˆn‰תחושה כל לה ואין מאלוקות נפרדת מציאות לה ואין «¿ƒ∆¡…
של והתרוממות התעלות זו ומתרוממות מתעלה היא שכאשר כך ישות, של

האלוקות.

Ô‡Ó È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ÏÚ e¯Ó‡M ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆»¿««ƒƒ¿∆»«
.'eÎ ÔB„‡‰ È�tפני" שהוא רשב"י על אומר שהזוהר פלא זה אין זה לפי ¿≈»»

מוחלט, בביטול לאלוקות ּבטל הוא דאצילות נשמה שבהיותו כיוון ה'", ֵָהאדון

:(1 בהערה נסמן תרפ"ז, משנת (במאמר נ"ע מהוריי"צ אדמו"ר ובלשון

מציאות בבחינת היה ולא סוף אין לאור הביטול בתכלית שהיה נ"ע "הרשב"י

לעצמו כי שבו, האלוקות היינו ה'' 'אדון עליו לומר שייך כן על כלל, לעצמו

בלקוטי מציין (שהרבי הירושלמי התלמוד וכדברי כלל", מציאות בבחינת אינו

בכנישתא לעזר בר' יצחק ר' דא קדשו בהיכל "וה' :(511 עמ' ב חלק שיחות

בקיסרין]" המדרש באסיפת לעזר ר' בן יצחק ר' [זה דקיסרין »‡Cמדרשא
„·lÓ ,Ck Ïk ˙B‡O�˙‰Ï ˙BÏBÎÈ ÌÈ˜Ècv‰ ˙BÓL� Ïk ‡Ï…»ƒ¿««ƒƒ¿¿ƒ¿«¿»»ƒ¿«

ÌÈÁ‡ ÌÈ‡¯˜pL LnÓ ˙eÏÈˆ‡ ˙�ÈÁaÓ ‡È‰ Ì˙ÓLpL ‰l‡≈∆∆ƒ¿»»ƒƒ¿ƒ«¬ƒ«»∆ƒ¿»ƒ«ƒ
Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ˙ÓL�k ,¯BcaL ‰l‚Ò È„ÈÁÈ Ì‰Â ,ÌÈÚ¯Â¿≈ƒ¿≈¿ƒ≈¿À»∆«¿ƒ¿««ƒƒ¿∆

ÛÈÒBÓ CkŒ¯Á‡Â) ÔÈ·ÓÏŒÈ„Â ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ È‡ÁBÈהכוונה כנראה »¿«≈»∆¿«¿≈ƒ¿««»ƒ
הזקן: אדמו"ר של הנ"ל במאמר צדק הצמח אדמו"ר של ≈»¿ÔiÚÂלהגהה

‡a ˙L¯t '¯B‡ ‰¯B˙'a¿»»»«…
.˙B‡·ˆ ÌL ÔÈ�Úaשם ¿ƒ¿«≈¿»

שהשם לכך הסיבה כי נתבאר

רק אלא בתורה נזכר לא 'צבאות'

משה שבימי היא הנביאים בימי

מעולם הייתה שנבואתו רבנו

במצב היו ישראל בני האצילות

דבר את לקבל יכולים והיו נעלה

בת באצילות,ה' שהוא כפי ורה

תהיה שבתורה שהאלוקות היינו

כאשר הנביאים בימי אבל בגלוי,

שהנביאים במצב היו ישראל בני

מעשים על אותם להוכיח נדרשו

יכולים היו לא הם רצויים, לא

מעולם היישר ה' דבר את לקבל

בהתלבשות צורך והיה האצילות

לבריאה מאצילות ה' דבר וירידת

דיברו הנביאים ולכן הלאה וכן

לעולם השייך 'צבאות' בשם

וחילות לגדודי ומתייחס הבריאה

שבעולם והנשמות המלאכים

העביר רבנו משה אבל הבריאה,

מעולם כאמור, ה', דבר את

ÓBÏ¯האצילות LÈÂרבנו משה ידי על האצילות מעולם ה' דבר שמסירת ¿≈«
NÚ·היא Èz˙�Â ‰LÓ ¯Ó‡L C¯cŒÏÚ15בחסידות כך על ומוסבר «∆∆∆»«…∆¿»«ƒ≈∆

מצוות את ישמעו שאם ישראל לבני לומר רבנו משה יכול איך תמוה שלכאורה

רבינו שמשה שמשמעו בסגנון בשדך...", עשב "ונתתי ברכות לשפע יזכו ה'

שאר וכל השדה עשב את המשפיע הוא הקדושֿברוךֿהוא והרי הנותן, הוא

הביטול בתכלית לקדושֿברוךֿהוא בטל היה רבינו שמשה אלא ההשפעות?

ז"ל חכמינו כדברי אלא לעצמו חלילה כוונתו אין "ונתתי" אומר הוא וכאשר

"ונתתי" האומר הוא הקדושֿברוךֿהוא ולמעשה גרונו" מתוך מדברת "שכינה

e�ÈˆnL C¯cŒÏÚÂ16'ÈÂ‰ ÌLa ÌÈÓÚÙÏ ‡¯˜� C‡Ïn‰Lוגם ¿«∆∆∆»ƒ∆««¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈¬»»
מציאות ואינו לקדושֿברוךֿהוא בטל שהמלאך כיוון – סיבה מאותה זה

ה') בשם נקרא הוא הרי הקדושֿברוךֿהוא בשליחות פועל אלא .17לעצמו

אדמו"ר של המאמר תוכן את הרבי הביא כאן עד ,17 בהערה שמצויין כפי

כדלהלן. הרבי מוסיף כך ועל תקס"ד) (משנת זה המתחיל בדיבור הזקן

Ô˜f‰ e�a¯ ÏL B�È�Ú Ìb e‰ÊÂ מאמר„) אמירת יום אלול, שבח"י ¿∆«ƒ¿»∆«≈«»≈
הולדתו יום חל eÏÈˆ‡c˙זה, ‰ÓL� ‰È‰L18B˙BÈ‰aL ,e�È‰Â , ∆»»¿»»«¬ƒ¿«¿∆ƒ¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

'ek xdefa exn`y dn oiadl

מּמׁש האצילּות היּו19ּבעֹולם למּטה הנהגֹותיו ּכל ולכן , ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָָ
ּכמֹו אפן ּבאֹותֹו הׁשּתּדלּות, ּכל ּבלי מאליהם, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָֹנעׂשֹות
היה ׁשּבתֿקדׁש ׁשּבערב וכּידּוע למעלה, הם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהענינים

כּו' ׁשינה זמן הּוא ׁשּלמעלה מּפני מאליו, וכיון20נרּדם . ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
למּטה אלקּות ּגּלּוי אצלֹו והיה ּדאצילּות, נׁשמה ְְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשהיה
לּכל, אלקּות ּגּלּוי לפעל ּבכחֹו היה לכן למעלה, ְְְְְֱִִֵַַָָָָֹֹֹֹּכמֹו
נא אדּברה ורעי אחי למען ּבפרּוׁש לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּוכמֹו
ּדאצילּות נׁשמֹות ׁשהם ורעי אחי ׁשּלמען ,ּב ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשלֹום
הּמלכּות, ּבספירת זעירֿאנּפין יסֹוד הׁשּפעת ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָנעׂשה
ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. אצילּות ּגּלּוי נעׂשה ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשעלֿידיֿזה

ÔÈ�Ú‰Âהענין נעׂשה הּזקן רּבנּו ׁשעלֿידי ּכּידּוע ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
להּבעלֿׁשםֿ ׁשּנאמר חּוצה מעינֹותי ְְְְֱֵֶֶֶַַַַַָָּדיפּוצּו

להּבעלֿׁשם12ֿטֹוב ׁשּנאמר ׁשּבׁשעה היֹות ּדעם והינּו, .ְְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַַָָ
לּמּוד22טֹוב ׁשּיתּפרסם ּבעת ּתהיה הּמׁשיח ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשּביאת

ּגם ויּוכלּו כּו' חּוצה מעינֹותי ויפּוצּו ּבעֹולם ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָויתּגּלה
מּזה התירא כּו', ּכמֹו ויחּודים עלּיֹות לעׂשֹות ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָהּמה

הּזקן23כּו' רּבנּו עלֿידי זה ענין נפעל מּכלֿמקֹום, ,ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּתֹורת היא [ׁשהיא חּב"ד חסידּות ּתֹורת ְְֲִִִִֶַַַַַּבהתּגּלּות

ז"ל ּדיׁש24הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּבאפן רק זה ׁשאין והינּו, , ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַֹ
מנה מאתים הּבעל25ּֿבכלל ּתֹורת אמּתית ׁשּזֹוהי אּלא , ְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
וכּידּוע צריכים26ׁשםֿטֹוב, אי הראה ׁשהּבעלֿׁשםֿטֹוב ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
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וש"נ.19) .91 ע' תש"ז 20.13)סה"ש ע' שלום תורת ובכ"מ.21)סה"ש ואילך. 112 ס"ע שם דהבעש"ט22)סה"ש באגה"ק הובא

ובכ"מ. בתחילתו. קה"ת) (הוצאת טוב שם בכתר נדפסה כ"כ23)– הזמן באריכות גדול צער לי "הי' שם: דהבעש"ט אגה"ק ראה

.113 ע' שלום תורת סה"ש גם וראה להיות". אפשר זה אג"ק24)מתי בתחלתו. יום" "היום – נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק מכתב

ואילך. 1252 ע' ח"ד בלקו"ש נתבאר – רנט. ע' ח"א ב.25)שלו מא, ב"ב א. עד, שסה.26)ב"ק ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק

ואילך. 251 ע' חי"ט בלקו"ש נתבאר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

LnÓ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa BÓk ‰È‰ ‰hÓÏ19Ïk ÔÎÏÂ , ¿«»»»¿¿»»¬ƒ«»¿»≈»
,˙eÏczL‰ Ïk ÈÏa ,Ì‰ÈÏ‡Ó ˙BNÚ� eÈ‰ ‰hÓÏ ÂÈ˙B‚‰�‰«¿»»¿«»»«¬≈¬≈∆¿ƒ»ƒ¿«¿

,‰ÏÚÓÏ Ì‰ ÌÈ�È�Ú‰L BÓk ÔÙ‡ B˙B‡aלעיל לאמור בדומה ¿…∆¿∆»ƒ¿»ƒ≈¿«¿»
הקדושֿברוךֿ אל להתבטל כדי ומאמץ לעבודה זקוקות לא דאצילות שנשמות

וזו מאליהן בטלות הם אלא הוא

הזקן אדמו"ר של הדרגה הייתה

המוחלטת דביקותו שבגלל

שגם מכך כתוצאה באלוקות,

הזה בעולם בגוף נשמה בהיותו

שנשמתו כפי ומצבו מעמדו היה

האצילות בעולם הייתה הגדולה

על והסתר העלם אין בו

ÚaL¯·האלוקות Úe„iÎÂ¿«»«∆¿∆∆
Ìc¯� ‰È‰ L„˜Œ˙aL«»…∆»»ƒ¿»
‰ÏÚÓlL È�tÓ ,ÂÈÏ‡Ó≈≈»ƒ¿≈∆¿«¿»

'eÎ ‰�ÈL ÔÓÊ ‡e‰20. ¿«≈»
‰ÓL� ‰È‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»¿»»
BÏˆ‡ ‰È‰Â ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ¿»»∆¿
BÓk ‰hÓÏ ˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…¿«»¿
BÁÎa ‰È‰ ÔÎÏ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»»≈»»¿…
,ÏkÏ ˙e˜Ï‡ Èelb ÏÚÙÏƒ¿…ƒ¡…«…
האלוקות האירה שלגביו כלומר

לכן והסתר, העלם ללא בגילוי,

אלוקות גילוי הזקן אדמו"ר פעל

שיוסבר (כפי הזה בעולם גם לכל

ÏÈÚÏלהלן) ¯‡a˙pL BÓÎe¿∆ƒ¿»≈¿≈
ÈÚ¯Â ÈÁ‡ ÔÚÓÏ Le¯Ùa¿≈¿««««¿≈«
,Ca ÌBÏL ‡� ‰¯a„‡¬«¿»»»»
Ì‰L ÈÚ¯Â ÈÁ‡ ÔÚÓlL∆¿««««¿≈«∆≈
‰NÚ� ˙eÏÈˆ‡c ˙BÓL�¿»«¬ƒ«¬»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ „BÒÈ ˙ÚtL‰«¿»«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ«««¿∆«¿≈∆
.‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·a ˙eÏÈˆ‡ Èelb ‰NÚ�ההשפעה כאמור, «¬»ƒ¬ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

לספירת אנפין' 'זעיר הנקראות העליונות המידות ומכללות היסוד, ממידת

וזאת דאצילות, הנשמות ולמען בשביל כלומר ורעי" אחי "למען היא המלכות

לעולמות גם האצילות עולם של העליונים האורות את ולהמשיך להביא כדי

הגדולה, שנשמתו העובדה – הזקן אדמו"ר לגבי גם וכך מאצילות, שלמטה

אלוקות ולהמשיך להשפיע כדי היא הזה לעולם ירדה דאצילות, נשמה

מאצילות. שלמטה בעולמות

,‰Êa ÔÈ�Ú‰Âבעולמות לכל אלוקות גילה הזקן שרבנו מצינו היכן היינו, ¿»ƒ¿»»∆

eˆeÙÈcהתחתונים? ÔÈ�Ú‰ ‰NÚ� Ô˜f‰ e�a¯ È„ÈŒÏÚL Úe„ik«»«∆«¿≈«≈«»≈«¬»»ƒ¿»¿»
·BËŒÌLŒÏÚa‰Ï ¯Ó‡pL ‰ˆeÁ EÈ˙B�ÈÚÓ21הבעלֿכא עשה שר «¿¿∆»∆∆¡«¿«««≈

את הבעלֿשםֿטוב שאל משיח, של להיכלו והגיע נשמה עליית שםֿטוב

לכשיפוצו המשיח: לו ענה אדוני?] יבוא [מתי מר' אתי קא 'אימתי המשיח:

שרבנו ומאחר חוצה. מעיינותיך

הדבר בא ידו שעל זה הוא הזקן

גילה הזקן שרבנו הרי פועל, לידי

שגילוי כך כדי ועד לכל, ְַאלוקות

בתורתו הבעלֿשםֿטוב מעיינות

חסידות הזקן, אדמו"ר של

הגאולה. את מביאה חב"ד,

˙BÈ‰ ÌÚc ,e�È‰Â¿«¿¿ƒ¡
ŒÏÚa‰Ï ¯Ó‡pL ‰ÚLaL∆¿»»∆∆¡«¿«««

·BËŒÌL22˙‡ÈaL ≈∆ƒ«
˙Úa ‰È‰z ÁÈLn‰«»ƒ«ƒ¿∆¿≈
‰lb˙ÈÂ E„enÏ ÌÒ¯t˙iL∆ƒ¿«¿≈ƒ¿¿ƒ¿«∆
EÈ˙B�ÈÚÓ eˆeÙÈÂ ÌÏBÚa»»¿»«¿¿∆
Ìb eÏÎeÈÂ 'eÎ ‰ˆeÁ»¿¿«

‰n‰הנמצאים אלה גם ≈»
רחוקים הם ולכאורה ב'חוצה'

יגיעו החסידות, תורת ממעיינות

הם וגם אליהם גם המעיינות

BiÏÚ˙יוכלו ˙BNÚÏ«¬¬ƒ
'eÎ EBÓk ÌÈ„eÁÈÂ¿ƒƒ»
נאמרו אלו דברים (וכאמור,

שעשה בשעה לבעלֿשםֿטוב

לעולמות נשמה' 'עליית

- fÓ‰עליונים), ‡¯È˙‰ƒ¿»≈ƒ∆
'eÎ23,שהבעלֿשםֿטוב כפי

את מתאר הוא בו במכתבו מספר

המטרה שתושג שעד (מחשש ובכי צער לו גרם שהדבר נשמה עליית אותה

מאד) רב זמן יעבור יבוא, והמשיח חוצה המעיינות הפצת ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ,של
Ê‰למעשה ÔÈ�Ú ÏÚÙ�חוצה המעיינות הפצת ‰Ô˜fשל e�a¯ È„ÈŒÏÚ ƒ¿«ƒ¿»∆«¿≈«≈«»≈

ŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯Bz ‡È‰ ‡È‰L] „"aÁ ˙e„ÈÒÁ ˙¯Bz ˙elb˙‰a¿ƒ¿««¬ƒ««∆ƒƒ««««≈
Ï"Ê ·BË24ÌÈ˙‡Ó ÏÏÎa LÈc ÔÙ‡a ˜¯ ‰Ê ÔÈ‡L ,e�È‰Â ,¿«¿∆≈∆«¿…∆¿≈ƒ¿»»«ƒ

‰�Ó25,כשם הבעלֿשםֿטוב תורת את גם כוללת חב"ד שתורת כך »∆
מאה בתוכם כוללים ‰ŒÏÚaשמאתיים ˙¯Bz ˙ÈzÓ‡ È‰BfL ‡l‡∆»∆ƒ¬ƒƒ««««

,·BËŒÌLוהאמת הפנימיות העומק, את ומגלה מבארת חב"ד חסידות ≈
טוב שם הבעל תורת בתוך נ"ע)Úe„iÎÂ26הטמונה הריי"צ הרבי (פתגם ¿«»«
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יי 'ek xdefa exn`y dn oiadl

מּמׁש האצילּות היּו19ּבעֹולם למּטה הנהגֹותיו ּכל ולכן , ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָָ
ּכמֹו אפן ּבאֹותֹו הׁשּתּדלּות, ּכל ּבלי מאליהם, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָֹנעׂשֹות
היה ׁשּבתֿקדׁש ׁשּבערב וכּידּוע למעלה, הם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהענינים

כּו' ׁשינה זמן הּוא ׁשּלמעלה מּפני מאליו, וכיון20נרּדם . ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
למּטה אלקּות ּגּלּוי אצלֹו והיה ּדאצילּות, נׁשמה ְְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשהיה
לּכל, אלקּות ּגּלּוי לפעל ּבכחֹו היה לכן למעלה, ְְְְְֱִִֵַַָָָָֹֹֹֹּכמֹו
נא אדּברה ורעי אחי למען ּבפרּוׁש לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּוכמֹו
ּדאצילּות נׁשמֹות ׁשהם ורעי אחי ׁשּלמען ,ּב ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשלֹום
הּמלכּות, ּבספירת זעירֿאנּפין יסֹוד הׁשּפעת ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָנעׂשה
ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. אצילּות ּגּלּוי נעׂשה ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשעלֿידיֿזה

ÔÈ�Ú‰Âהענין נעׂשה הּזקן רּבנּו ׁשעלֿידי ּכּידּוע ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
להּבעלֿׁשםֿ ׁשּנאמר חּוצה מעינֹותי ְְְְֱֵֶֶֶַַַַַָָּדיפּוצּו

להּבעלֿׁשם12ֿטֹוב ׁשּנאמר ׁשּבׁשעה היֹות ּדעם והינּו, .ְְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַַָָ
לּמּוד22טֹוב ׁשּיתּפרסם ּבעת ּתהיה הּמׁשיח ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשּביאת

ּגם ויּוכלּו כּו' חּוצה מעינֹותי ויפּוצּו ּבעֹולם ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָויתּגּלה
מּזה התירא כּו', ּכמֹו ויחּודים עלּיֹות לעׂשֹות ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָהּמה

הּזקן23כּו' רּבנּו עלֿידי זה ענין נפעל מּכלֿמקֹום, ,ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּתֹורת היא [ׁשהיא חּב"ד חסידּות ּתֹורת ְְֲִִִִֶַַַַַּבהתּגּלּות

ז"ל ּדיׁש24הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּבאפן רק זה ׁשאין והינּו, , ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַֹ
מנה מאתים הּבעל25ּֿבכלל ּתֹורת אמּתית ׁשּזֹוהי אּלא , ְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
וכּידּוע צריכים26ׁשםֿטֹוב, אי הראה ׁשהּבעלֿׁשםֿטֹוב ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
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וש"נ.19) .91 ע' תש"ז 20.13)סה"ש ע' שלום תורת ובכ"מ.21)סה"ש ואילך. 112 ס"ע שם דהבעש"ט22)סה"ש באגה"ק הובא

ובכ"מ. בתחילתו. קה"ת) (הוצאת טוב שם בכתר נדפסה כ"כ23)– הזמן באריכות גדול צער לי "הי' שם: דהבעש"ט אגה"ק ראה

.113 ע' שלום תורת סה"ש גם וראה להיות". אפשר זה אג"ק24)מתי בתחלתו. יום" "היום – נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק מכתב

ואילך. 1252 ע' ח"ד בלקו"ש נתבאר – רנט. ע' ח"א ב.25)שלו מא, ב"ב א. עד, שסה.26)ב"ק ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק

ואילך. 251 ע' חי"ט בלקו"ש נתבאר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

LnÓ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa BÓk ‰È‰ ‰hÓÏ19Ïk ÔÎÏÂ , ¿«»»»¿¿»»¬ƒ«»¿»≈»
,˙eÏczL‰ Ïk ÈÏa ,Ì‰ÈÏ‡Ó ˙BNÚ� eÈ‰ ‰hÓÏ ÂÈ˙B‚‰�‰«¿»»¿«»»«¬≈¬≈∆¿ƒ»ƒ¿«¿

,‰ÏÚÓÏ Ì‰ ÌÈ�È�Ú‰L BÓk ÔÙ‡ B˙B‡aלעיל לאמור בדומה ¿…∆¿∆»ƒ¿»ƒ≈¿«¿»
הקדושֿברוךֿ אל להתבטל כדי ומאמץ לעבודה זקוקות לא דאצילות שנשמות

וזו מאליהן בטלות הם אלא הוא

הזקן אדמו"ר של הדרגה הייתה

המוחלטת דביקותו שבגלל

שגם מכך כתוצאה באלוקות,

הזה בעולם בגוף נשמה בהיותו

שנשמתו כפי ומצבו מעמדו היה

האצילות בעולם הייתה הגדולה

על והסתר העלם אין בו

ÚaL¯·האלוקות Úe„iÎÂ¿«»«∆¿∆∆
Ìc¯� ‰È‰ L„˜Œ˙aL«»…∆»»ƒ¿»
‰ÏÚÓlL È�tÓ ,ÂÈÏ‡Ó≈≈»ƒ¿≈∆¿«¿»

'eÎ ‰�ÈL ÔÓÊ ‡e‰20. ¿«≈»
‰ÓL� ‰È‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»¿»»
BÏˆ‡ ‰È‰Â ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ¿»»∆¿
BÓk ‰hÓÏ ˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…¿«»¿
BÁÎa ‰È‰ ÔÎÏ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»»≈»»¿…
,ÏkÏ ˙e˜Ï‡ Èelb ÏÚÙÏƒ¿…ƒ¡…«…
האלוקות האירה שלגביו כלומר

לכן והסתר, העלם ללא בגילוי,

אלוקות גילוי הזקן אדמו"ר פעל

שיוסבר (כפי הזה בעולם גם לכל

ÏÈÚÏלהלן) ¯‡a˙pL BÓÎe¿∆ƒ¿»≈¿≈
ÈÚ¯Â ÈÁ‡ ÔÚÓÏ Le¯Ùa¿≈¿««««¿≈«
,Ca ÌBÏL ‡� ‰¯a„‡¬«¿»»»»
Ì‰L ÈÚ¯Â ÈÁ‡ ÔÚÓlL∆¿««««¿≈«∆≈
‰NÚ� ˙eÏÈˆ‡c ˙BÓL�¿»«¬ƒ«¬»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ „BÒÈ ˙ÚtL‰«¿»«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ«««¿∆«¿≈∆
.‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·a ˙eÏÈˆ‡ Èelb ‰NÚ�ההשפעה כאמור, «¬»ƒ¬ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

לספירת אנפין' 'זעיר הנקראות העליונות המידות ומכללות היסוד, ממידת

וזאת דאצילות, הנשמות ולמען בשביל כלומר ורעי" אחי "למען היא המלכות

לעולמות גם האצילות עולם של העליונים האורות את ולהמשיך להביא כדי

הגדולה, שנשמתו העובדה – הזקן אדמו"ר לגבי גם וכך מאצילות, שלמטה

אלוקות ולהמשיך להשפיע כדי היא הזה לעולם ירדה דאצילות, נשמה

מאצילות. שלמטה בעולמות

,‰Êa ÔÈ�Ú‰Âבעולמות לכל אלוקות גילה הזקן שרבנו מצינו היכן היינו, ¿»ƒ¿»»∆

eˆeÙÈcהתחתונים? ÔÈ�Ú‰ ‰NÚ� Ô˜f‰ e�a¯ È„ÈŒÏÚL Úe„ik«»«∆«¿≈«≈«»≈«¬»»ƒ¿»¿»
·BËŒÌLŒÏÚa‰Ï ¯Ó‡pL ‰ˆeÁ EÈ˙B�ÈÚÓ21הבעלֿכא עשה שר «¿¿∆»∆∆¡«¿«««≈

את הבעלֿשםֿטוב שאל משיח, של להיכלו והגיע נשמה עליית שםֿטוב

לכשיפוצו המשיח: לו ענה אדוני?] יבוא [מתי מר' אתי קא 'אימתי המשיח:

שרבנו ומאחר חוצה. מעיינותיך

הדבר בא ידו שעל זה הוא הזקן

גילה הזקן שרבנו הרי פועל, לידי

שגילוי כך כדי ועד לכל, ְַאלוקות

בתורתו הבעלֿשםֿטוב מעיינות

חסידות הזקן, אדמו"ר של

הגאולה. את מביאה חב"ד,

˙BÈ‰ ÌÚc ,e�È‰Â¿«¿¿ƒ¡
ŒÏÚa‰Ï ¯Ó‡pL ‰ÚLaL∆¿»»∆∆¡«¿«««

·BËŒÌL22˙‡ÈaL ≈∆ƒ«
˙Úa ‰È‰z ÁÈLn‰«»ƒ«ƒ¿∆¿≈
‰lb˙ÈÂ E„enÏ ÌÒ¯t˙iL∆ƒ¿«¿≈ƒ¿¿ƒ¿«∆
EÈ˙B�ÈÚÓ eˆeÙÈÂ ÌÏBÚa»»¿»«¿¿∆
Ìb eÏÎeÈÂ 'eÎ ‰ˆeÁ»¿¿«

‰n‰הנמצאים אלה גם ≈»
רחוקים הם ולכאורה ב'חוצה'

יגיעו החסידות, תורת ממעיינות

הם וגם אליהם גם המעיינות

BiÏÚ˙יוכלו ˙BNÚÏ«¬¬ƒ
'eÎ EBÓk ÌÈ„eÁÈÂ¿ƒƒ»
נאמרו אלו דברים (וכאמור,

שעשה בשעה לבעלֿשםֿטוב

לעולמות נשמה' 'עליית

- fÓ‰עליונים), ‡¯È˙‰ƒ¿»≈ƒ∆
'eÎ23,שהבעלֿשםֿטוב כפי

את מתאר הוא בו במכתבו מספר

המטרה שתושג שעד (מחשש ובכי צער לו גרם שהדבר נשמה עליית אותה

מאד) רב זמן יעבור יבוא, והמשיח חוצה המעיינות הפצת ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ,של
Ê‰למעשה ÔÈ�Ú ÏÚÙ�חוצה המעיינות הפצת ‰Ô˜fשל e�a¯ È„ÈŒÏÚ ƒ¿«ƒ¿»∆«¿≈«≈«»≈

ŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯Bz ‡È‰ ‡È‰L] „"aÁ ˙e„ÈÒÁ ˙¯Bz ˙elb˙‰a¿ƒ¿««¬ƒ««∆ƒƒ««««≈
Ï"Ê ·BË24ÌÈ˙‡Ó ÏÏÎa LÈc ÔÙ‡a ˜¯ ‰Ê ÔÈ‡L ,e�È‰Â ,¿«¿∆≈∆«¿…∆¿≈ƒ¿»»«ƒ

‰�Ó25,כשם הבעלֿשםֿטוב תורת את גם כוללת חב"ד שתורת כך »∆
מאה בתוכם כוללים ‰ŒÏÚaשמאתיים ˙¯Bz ˙ÈzÓ‡ È‰BfL ‡l‡∆»∆ƒ¬ƒƒ««««

,·BËŒÌLוהאמת הפנימיות העומק, את ומגלה מבארת חב"ד חסידות ≈
טוב שם הבעל תורת בתוך נ"ע)Úe„iÎÂ26הטמונה הריי"צ הרבי (פתגם ¿«»«
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f"iyz'dיב ,lel` i"g ,`eaz zyxt zay

אפׁשר אי הראה הּזקן ורּבנּו ,הּׁשםֿיתּבר את ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלעבד
יּׂשיגּו אנֹוׁשי ּבׂשכל ׁשּגם ּבאפן [הּׁשםֿיתּבר את ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹלעבד
לּמּוד עלֿידי אינּה ׁשעבֹודתם אּלּו ׁשּגם ועד ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאלקּות,
היא עבֹודתם אּלא לזה, ׁשּייכים לא ׁשעדין ּכיון ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹוהּׂשגה

ׁשם ׁשמֹו ּתהּלים27לׁשּכן ּופסּוק ּברכה אמירת עלֿידי ,28, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ
אצלם ּגם נעׂשית חּב"ד חסידּות ּתֹורת עלֿידי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָהּנה
נעלה לגמרי, אחר ּבאפן ּתהּלים ּופסּוק ּברכה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאמירת
האדם, וכמׁשל הּכללית. חסידּות עלֿידי מאׁשר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָיֹותר
החסדּֿגבּורהּֿתפארת ּגם אזי ׂשכל, ּבעל הּוא ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּכאׁשר
יֹותר. נעלה ּבאפן אצלֹו נעׂשים ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַֹוהּנצחֿהֹודֿיסֹודֿמלכּות

הּבעלֿׁשםֿטֹובLÈÂה) ּתֹורת עם זה על29לקּׁשר ¿≈ְִֵֵֶַַַַַַ
ה30הּפסּוק אל תבֹוא ּכי הוי'והיה אׁשר ארץ ְֲֲִֶֶֶַָָָָָָָָ

ׁשּכאׁשר וגֹו', ּבּה ויׁשבּת וירׁשּתּה נחלה ל נֹותן ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאלקי
מּלמעלה ּבמּתנה ׁשּיׁשנֹו והמרּוצה הרצֹון אל ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָּבאים
היא ּבזה העבֹודה אזי מּיׂשראל, אחד ּבכל ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָּבירּוׁשה
ׁשּגם היינּו, ּבּה), (ויׁשבּת ּבהתיּׁשבּות ׁשּיהיה ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹלפעל
צריכים מּלמעלה, ׁשּנמׁשכים ּביֹותר הּנעלים ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָהענינים
עלּֿדר הּוא זה (ׁשענין ּבהתיּׁשבּות ׁשּיהיּו ּבהם ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹלפעל
– ּכּנ"ל) ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה אצילּות ּדגּלּוי ְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָָהענין
ּבהתּגּלּות ּדוקא הּזקן רּבנּו עלֿידי נפעל זה ענין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּגם

חּב"ד חסידּות ּדתֹורת31ּתֹורת ׁשהחּדּוׁש ּבזה, והענין . ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָ
עלֿידי להיֹות צריכים הענינים ׁשּכל הּוא חּב"ד ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָחסידּות

ּדוקא מּלמעלה32עבֹודה ׁשּנמׁשכים ּבענינים ּגם ולכן, , ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
עבֹודה, ׁשל ענין להיֹות צרי וירּוׁשה מּתנה ׁשל ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָֹּבאפן
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ב.27) כו, פרשתנו – הכתוב (ראה28)לשון תרנ"ב אלול ח"י תבוא כי בש"פ עדן בגן שאמרם התורות בז' – הבעש"ט כתורת

ואילך)). יד ע' (לקמן ס"ב המאמר שלפני הנ"ל.29)בשיחה תורות ז' פרשתנו.30)בהתחלת ואילך31)ריש ס"ח שם בשיחה ראה

ואילך). טז ע' (לקמן ובכ"מ.32)ובהערות .255 ע' שם לקו"ש ובכ"מ. ב. קמא, ח"א לקו"ד ראה
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ŒÌM‰ ˙‡ „·ÚÏ ÌÈÎÈ¯ˆ CÈ‡ ‰‡¯‰ ·BËŒÌLŒÏÚa‰L∆«««≈∆¿»≈¿ƒƒ«¬…∆«≈
ŒÌM‰ ˙‡ „·ÚÏ ¯LÙ‡ CÈ‡ ‰‡¯‰ Ô˜f‰ e�a¯Â ,C¯a˙Èƒ¿»≈¿«≈«»≈∆¿»≈∆¿»«¬…∆«≈
ÌbL „ÚÂ ,˙e˜Ï‡ e‚ÈOÈ ÈLB�‡ ÏÎNa ÌbL ÔÙ‡a [C¯a˙Èƒ¿»≈¿…∆∆«¿≈∆¡ƒ«ƒ¡…¿«∆«
‡Ï ÔÈ„ÚL ÔÂÈk ‰‚O‰Â „enÏ È„ÈŒÏÚ d�È‡ Ì˙„B·ÚL el‡≈∆¬»»≈»«¿≈ƒ¿«»»≈»∆¬«ƒ…

,‰ÊÏ ÌÈÎiLאינם כי «»ƒ¿∆
ולהבין ללמוד «∆‡l‡מסוגלים

אשר פשוטים אנשים הם

Ì˙„B·Úשלהם ה' עבודת ¬»»
ÌL BÓL ÔkLÏ ‡È‰27, ƒ¿«≈¿»

ולגלות) להמשיך (היינו להשכין

הזה) בעולם ה' שם »ŒÏÚאת
˜eÒÙe ‰Î¯a ˙¯ÈÓ‡ È„È¿≈¬ƒ«¿»»»

ÌÈl‰z28È„ÈŒÏÚ ‰p‰ , ¿ƒƒƒ≈«¿≈
„"aÁ ˙e„ÈÒÁ ˙¯Bz«¬ƒ««
˙¯ÈÓ‡ ÌÏˆ‡ Ìb ˙ÈNÚ�«¬≈«∆¿»¬ƒ«
ÌÈl‰z ˜eÒÙe ‰Î¯a¿»»»¿ƒƒ
‰ÏÚ� ,È¯Ó‚Ï ¯Á‡ ÔÙ‡a¿…∆«≈¿«¿≈«¬∆
È„ÈŒÏÚ ¯L‡Ó ¯˙BÈ≈≈¬∆«¿≈

˙ÈÏÏk‰ ˙e„ÈÒÁלמרות כי ¬ƒ«¿»ƒ
שלהם והשגה ההבנה שרמת

כדי בה די יחסית, נמוכה

כזו במידה עליהם להשפיע

ברכות באמירת שעבודתם

אחר, באופן תהיה תהלים ופסוקי

יותר ‰‡„Ì,נעלה ÏLÓÎÂ¿ƒ¿«»»»
,ÏÎN ÏÚa ‡e‰ ¯L‡kL∆«¬∆««≈∆
Œ‰¯e·bŒ„ÒÁ‰ Ìb ÈÊ‡¬«««∆∆¿»
Œ„B‰ŒÁˆp‰Â ˙¯‡Ùzƒ¿∆∆¿«≈«
ÌÈNÚ� ˙eÎÏÓŒ„BÒÈ¿«¿«¬ƒ
¯˙BÈ ‰ÏÚ� ÔÙ‡a BÏˆ‡∆¿¿…∆«¬∆≈
על משפיע האדם ששכל עובדה

נעלה ששכלו וככל שלו המידות

באופן הם שלו המידות כך יותר

לימוד שעניינה חב"ד, חסידות תורת התגלות – בענייננו גם וכך יותר, נעלה

וההשגה שההבנה מי שגם כך ומשפיעה פועלת בשכל, חסידות ענייני והבנת

עבודת וגם החסידות מתורת מושפע הוא גם כך, כל גבוהה ברמה איננה שלו

יותר. נעלית שלו ה'

·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯Bz ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ עדן‰29) בגן שנאמרה ¿≈¿«≈∆ƒ««««≈
נ"ע הרש"ב הרבי ידי על והתגלה תרנ"ב אלול ח"י תבוא פרשת והרביבשבת

פעמים וכמה כמה עליה חזר דורנו נשיא והרבי נ"ע ‰eÒt˜הריי"צ ÏÚ30 ««»
השבוע פרשת ‡EÈ˜Ïבתחילת 'ÈÂ‰ ¯L‡ ı¯‡‰ Ï‡ ‡B·˙ Èk ‰È‰Â¿»»ƒ»∆»»∆¬∆¬»»¡…∆

ÌÈ‡a ¯L‡kL ,'B‚Â da z·LÈÂ dzL¯ÈÂ ‰ÏÁ� EÏ Ô˙B�מגיעים ≈¿«¬»ƒƒ¿»¿»«¿»»¿∆«¬∆»ƒ
ÏÎa ‰Le¯Èa ‰ÏÚÓlÓ ‰�zÓa B�LiL ‰ˆe¯Ó‰Â ÔBˆ¯‰ Ï‡∆»»¿«¿»∆∆¿¿«»»ƒ¿«¿»ƒ»¿»
‰È‰iL ÏÚÙÏ ‡È‰ ‰Êa ‰„B·Ú‰ ÈÊ‡ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈¬«»¬»»∆ƒƒ¿…∆ƒ¿∆

,(da z·LÈÂ) ˙e·MÈ˙‰a'ה שעבודת בהרחבה בחסידות כמבואר ¿ƒ¿«¿¿»«¿»»
'רצוא של באופן להיות צריכה

בנבואת שמקורו (ביטוי ושוב'

מראה את המתאר יחזקאל

ואומר העליונה המרכבה

– הקודש חיות – "והחיות

כלומר ושוב"), רצוא (רצות)

להתעלות תשוקה של שילוב

בקדושֿ ולדבוק למעלה מלמטה

למסגרתם מחוץ ברוךֿהוא

אלוקות המשכת עם (רצוא)

גדרי בתוך למטה מלמעלה

מיושבת בצורה העולם וגבולות

לכך ויש (שוב) לעולם ומותאמת

- נוספת משמעות ¿»‰e�ÈÈ,גם
ÌÈÏÚp‰ ÌÈ�È�Ú‰ ÌbL∆«»ƒ¿»ƒ««¬ƒ
ÌÈÎLÓpL ¯˙BÈa¿≈∆ƒ¿»ƒ

,‰ÏÚÓlÓלא וירושה, במתנה ƒ¿«¿»
מצד ומאמץ עבודה ידי על

יומשכו שלא ייתכן ולכן האדם

פנימית התלבשות בדרך

העולם ולגדרי לאדם המותאמת

ו'מקיפים' עליונים יישארו אלא

- ÏÚÙÏמלמעלה ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿…
˙e·MÈ˙‰a eÈ‰iL Ì‰a»∆∆ƒ¿¿ƒ¿«¿
C¯cŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÔÈ�ÚL)∆ƒ¿»∆«∆∆
˙eÏÈˆ‡ Èel‚c ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿ƒ¬ƒ

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·aƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
Ï"pkשל וגילוי המשכה היינו ««

שבעולם העליונים האורות

וייקלטו 'יתלבשו' שהאורות כזה באופן מאצילות שלמטה לעולמות האצילות

– עולמות) Âc˜‡באותם Ô˜f‰ e�a¯ È„ÈŒÏÚ ÏÚÙ� ‰Ê ÔÈ�Ú ÌbL∆«ƒ¿»∆ƒ¿««¿≈«≈«»≈«¿»
„"aÁ ˙e„ÈÒÁ ˙¯Bz ˙elb˙‰a31חסידות תורת את לומדים כאשר כי ¿ƒ¿««¬ƒ««

וכך בשכל אותם ו'מלבישים' ביותר נעלים אלוקות ענייני "'קולטים" חב"ד

בה"). ("וישבת 'בהתיישבות' יהיו נעלים הכי שהדברים גורמים

„"aÁ ˙e„ÈÒÁ ˙¯B˙c LecÁ‰L ,‰Êa ÔÈ�Ú‰ÂÏkL ‡e‰ ¿»ƒ¿»»∆∆«ƒ¿«¬ƒ««∆»
‡˜Âc ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ�È�Ú‰32Ìb ,ÔÎÏÂ , »ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ¿«¿≈¬»«¿»¿»≈«

‰Le¯ÈÂ ‰�zÓ ÏL ÔÙ‡a ‰ÏÚÓlÓ ÌÈÎLÓpL ÌÈ�È�Úaכמו »ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ¿«¿»¿…∆∆«»»ƒ»
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'ek xdefa exn`y dn oiadl

לכ ּדנֹוסף הּדבר, וטעם ּבהתיּׁשבּות, ׁשּיהיּו ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹלפעל
זה ׁשאין העּלּוי יׁשנֹו אּלּו ּבענינים העבֹודה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשעלֿידי

ּדכיסּופא נהמא מּגיעים33ּבבחינת העבֹודה עלֿידי הרי , ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָ
ׁשל ּבאפן מּלמעלה ּׁשּנּתן מּמה יֹותר נעלית ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלדרּגא
ׁשניהם מּמעלת יֹותר נעלה ּבאפן (היינּו וירּוׁשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמּתנה

).34יחד ַַ

LÈÂׁשּבאים ּבענינים העבֹודה ׁשּמּלבד ּבזה, להֹוסיף ¿≈ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָ
מעלה יׁש התיּׁשבּות, ׁשל ּבאפן ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹמּלמעלה
ׁשעלֿידיֿזה עבֹודה, עלֿידי ׁשּנמׁשכים ּבענינים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּגם
עלֿידי ׁשּנפעל מה לגּבי ּגם יֹותר ּגדֹול עּלּוי ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָנֹוסף
ׁשּזהּו לֹומר, ויׁש מּלמעלה. ׁשּבאים ּבענינים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהעבֹודה
על חזר ׁשּבּה הּבעלֿׁשםֿטֹוב ׁשל הּׁשנּיה ּבּתֹורה ְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָהחּדּוׁש
הּוא כּו' הרצֹון אל לבֹוא ׁשּכדי והֹוסיף, הּנ"ל, ְְִֵֶֶַַַָָָָהּתֹורה
ּכי, ּבעֹולם, אלקּות לפרסם המסירּותֿנפׁש ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָֹעלֿידי
הארץ ּבחינת אֹודֹות רק מדּבר הראׁשֹונה ְְִִֶַַַָָָָָָֻּבּתֹורה
מּתנה ׁשל ּבאפן עצמּה מּצד ׁשהיא ּכמֹו ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹ(הרצֹון)
ׁשּימׁש היא העבֹודה (ׁשּבּה ּבירּוׁשה ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻמּלמעלה
נעלית ּבחינה אֹודֹות מדּבר הּׁשנּיה ּובּתֹורה ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֻּבהתיּׁשבּות),
העבֹודה עלֿידי רק (לא אליה ׁשּבאים ּבארץ ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹיֹותר
ּבכח עבֹודה עלֿידי אּלא) מּלמעלה, ׁשּנּתנּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבענינים
הּזקן רּבנּו עלֿידי נתחּדׁש זה וכל ּדוקא. ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָעצמֹו

ּכּנ"ל. ּדוקא, חּב"ד חסידּות ּתֹורת ְְְֲִִַַַַַַַָּבהתּגּלּות
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יג 'ek xdefa exn`y dn oiadl

לכ ּדנֹוסף הּדבר, וטעם ּבהתיּׁשבּות, ׁשּיהיּו ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹלפעל
זה ׁשאין העּלּוי יׁשנֹו אּלּו ּבענינים העבֹודה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשעלֿידי

ּדכיסּופא נהמא מּגיעים33ּבבחינת העבֹודה עלֿידי הרי , ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָ
ׁשל ּבאפן מּלמעלה ּׁשּנּתן מּמה יֹותר נעלית ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלדרּגא
ׁשניהם מּמעלת יֹותר נעלה ּבאפן (היינּו וירּוׁשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמּתנה

).34יחד ַַ

LÈÂׁשּבאים ּבענינים העבֹודה ׁשּמּלבד ּבזה, להֹוסיף ¿≈ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָ
מעלה יׁש התיּׁשבּות, ׁשל ּבאפן ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹמּלמעלה
ׁשעלֿידיֿזה עבֹודה, עלֿידי ׁשּנמׁשכים ּבענינים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּגם
עלֿידי ׁשּנפעל מה לגּבי ּגם יֹותר ּגדֹול עּלּוי ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָנֹוסף
ׁשּזהּו לֹומר, ויׁש מּלמעלה. ׁשּבאים ּבענינים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהעבֹודה
על חזר ׁשּבּה הּבעלֿׁשםֿטֹוב ׁשל הּׁשנּיה ּבּתֹורה ְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָהחּדּוׁש
הּוא כּו' הרצֹון אל לבֹוא ׁשּכדי והֹוסיף, הּנ"ל, ְְִֵֶֶַַַָָָָהּתֹורה
ּכי, ּבעֹולם, אלקּות לפרסם המסירּותֿנפׁש ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָֹעלֿידי
הארץ ּבחינת אֹודֹות רק מדּבר הראׁשֹונה ְְִִֶַַַָָָָָָֻּבּתֹורה
מּתנה ׁשל ּבאפן עצמּה מּצד ׁשהיא ּכמֹו ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹ(הרצֹון)
ׁשּימׁש היא העבֹודה (ׁשּבּה ּבירּוׁשה ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻמּלמעלה
נעלית ּבחינה אֹודֹות מדּבר הּׁשנּיה ּובּתֹורה ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֻּבהתיּׁשבּות),
העבֹודה עלֿידי רק (לא אליה ׁשּבאים ּבארץ ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹיֹותר
ּבכח עבֹודה עלֿידי אּלא) מּלמעלה, ׁשּנּתנּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבענינים
הּזקן רּבנּו עלֿידי נתחּדׁש זה וכל ּדוקא. ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָעצמֹו

ּכּנ"ל. ּדוקא, חּב"ד חסידּות ּתֹורת ְְְֲִִַַַַַַַָּבהתּגּלּות
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יד
מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלהי שנת ה'תשד"מ 
)תרגום מאידיש(

 ב"ה,  ערב שבת קודש פ' תבוא אל הארץ,

 ח"י אלול, ה'תשד"מ.

ברוקלין, נ.י.

 אל בני ובנות ישראל

בכל מקום שהם

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

ח"י אלול בפרט - אשר,  "פותחין בברכה" – בעמדנו בימי חודש אלול בכלל, ובערב שבת קודש 

כפי הידוע, שנים-עשר הימים האחרונים של חודש אלול, החל מח"י אלול, מהווים ימי חשבון-הנפש על 

חדשי השנה החולפת, יום לחודש, והיום הראשון שבהם, יום ח"י אלול, קשור בחודש הראשון של השנה 

החולפת, חודש תשרי, עם ראש-השנה וכו' –

ומתוקה  טובה  שנה  ישראל  כלל  בתוך  ואחת  אחד  לכל  לאחל  המתאים  הזמן  עתה  ודאי  הרי 

ערב שבת קודש: שהוכפל בו טוב )בראשית א, כה. שם, לא. חזקוני עה"פ שם, לא. וראה רמב"ן שם(. ולהעיר, 
אשר "טוב" השני: א( קאי על )מעשה( כל הששת ימים. ב( נאמר בו "טוב מאד". ג( נאמר בו "והנה טוב מאד", לשון 
שמחה )ספרי – הובא בפרש"י – עה"פ קרח יח, ח. ספרי תבוא כו, ח(. ד( לא נאמר בו "כי". – וראה שיחת ש"פ עקב 

ה'תשמ"ג: י"א ניסן שנה זו.
ערב שבת קודש . . ח"י אלול: זמן ההכנה לח"י אלול, ע"ד מארז"ל מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת )ע"ז ג, א(.

ערב שבת קודש . . ה'תשד"מ: ראה רמב"ן עה"פ בראשית ב, ג: "ששת ימי בראשית הם כל ימות עולם", ויום 
הששי הוא כנגד אלף הששי. ובסידור עם דא"ח שער התקיעות רמה, ד(: ששת ימ"ב . . היינו בכלל ו' אלפים שנה.

. ח"י אלול: יום הולדת את שני המאורות הגדולים: הבעש"ט )בשנת נח"ת( ורבנו הזקן )בשנת   . שבת קודש 
קה"ת(  - ספר השיחות תש"ג ע' 141 ואילך. וראה לקו"ש ח"י אלול תשמ"ג, ובהנסמן שם. ולהעיר, אשר רשב"י )ות"ח 

בכלל( איקרי שבת )זח"ג קמד, ב. כט, א. וראה ברכות מז, סע"ב. שבת קיט, א(.
פ' תבוא: כך נקראת בכל החומשים שראיתי )ולא כי תבוא(, ועד לדרושי רבותינו נשיאינו דפרשה זו בהתחלתם. 

ובטור או"ח סו"ס תכ"ח: כי תבא. וברמב"ם "סדר תפלות כל השנה" בסופן: והי' כי תבוא. ואכ"מ.
אלול  ח"י  תבוא  בש"פ  שנאמרו  תבוא  פרשת  ריש  בפסוקי  הבעש"ט  מתורת  להעיר  אלול:  ח"י   .  . תבוא  פ' 
)כהקביעות דשנה זו( תרנ"ב )"היום יום" ח"י אלול. כתר שם טוב )הוצאת קה"ת( הוספות ס"ג(. ביאור תורה הראשונה 
– ראה גם לקו"ש הנ"ל ס"ה ואילך. וראה או"ת להה"מ )הוצאת קה"ת( ר"פ תבוא )נו, א ואילך(. ד"ה והי' כי תבוא, 

ח"י אלול ה'תשל"ז.
שהתורה  הטעמים  אחד  זהו  אשר  ולהעיר,   – )שבתניא(.  באגה"ק  הראשונה  אגרת  פתיחת  בברכה:  פותחין 
מתחילה בבי"ת - "בראשית", בי"ת לשון )ר"ת( ברכה – ירושלמי חגיגה פ"ב ה"א )קרוב לסופה(. ועד"ז הוא בתנחומא 
בראשית ה. ב"ר פ"א, י. תדבא"ר פל"א )קרוב לסופו(. זהר ר"פ ויגש. ועוד. ונת' בלקו"ת ראה יט, ב. אוה"ת בראשית 

מד, ב. )כרך ג'( תקסה, ב. אמור )כרך ג'( ס"ע תתנז ואילך. ובכ"מ. וראה שיחת פורים שנה זו.
כפי הידוע: ספר השיחות תש"ג ע' 177. שם ע' 179.

ל"ת  הנוראים.  ימים  הל'  מהרי"ל  לקוטי  וראה   .129  ,78  ,75 ע'  אידיש  סה"מ  חשבון-הנפש:   .  . אלול  חודש 
להאריז"ל עה"פ )תצא כא, יג( ובכתה גו' ירח ימים )וראה אוה"ת נ"ך כרך ב' ס"ע א'נ ובשוה"ג שם(. טור או"ח ר"ס 

תקפא.
החל בח"י אלול: ראה שיחת ח"י אלול תש"ה )לקו"ד כרך ג' ע' 946. ספר השיחות תש"ה ע' 122(: א( ח"י אלול 
איז דער טָאג ווָאס הָאט געברַאכט און ברענגט ַא לעבן אין אלול. ב( ח"י אלול גיט ַא חיות אין דער עבודה פון אני לדודי 

ודודי לי. – נת' בלקו"ש חי"ט ע' 250 ואילך. לקו"ש חכ"ט ע' 161 ואילך.
יום לחודש: ובשנה מעוברת )כשנה זו( צ"ל דחשבון הנפש דשני חדשי אדר ביום אחד, שהרי שמם אחד )וכמה 

מעניניהם(.
הזמן מתאים לאחל: ראה מטה אפרים סתקפ"א )מלקוטי מהרי"ל שם(: נוהגין כשכותב אדם לחבירו אגרת כו' 

מן ר"ח אלול כו' רומז לו כו' שיזכה בימי הדין הבאים לטובה להיות נכתב ונחתם בספר חיים טובים.
שנה טובה ומתוקה: להעיר מטור או"ח סתקפ"ג )ורמ"א שם ס"א(, שבליל ר"ה "רגילין לאכול . . תפוח מתוק 
בדבש לומר תתחדש עלינו שנה מתוקה". וכ"ה בשו"ע אדה"ז שם. אבל בסידור האריז"ל ובסידור אדה"ז: שנה טובה 

ומתוקה )ראה לבוש או"ח סתקפ"ג(. וראה לקוטי לוי"צ – אגרות ע' שיא ואילך.



טו
בגשמיות וברוחניות גם יחד, על-פי הנוסח שהוא מנהג ישראל במקומות רבים והוא כולל את כל הברכות.

ובמיוחד כיוון שהחשבון האמור, נוסף על היותו חשבון היחיד, של כל יהודי לעצמו, הרי הוא גם 

חשבון שכל אחד ואחת עורך כחלק מכלל ישראל,

ונוסף לכך קשור הדבר בראש-השנה,  כאשר כל בני ישראל "נצבים ומתעלים לפני ה' לאחדים 

כאחד" כפי שמפרש אדמו"ר הזקן, בעל התניא והשולחן-ערוך, את הפסוק "אתם נצבים היום כולכם לפני 

הוי' אלוקיכם" – ש"היום" מוסב על ראש-השנה,

לפיכך מקבל החשבון תוקף מיוחד ומחזק עוד יותר את הקשר של ח"י אלול עם הכתיבה והחתימה 

הטובה.

בחיי  האדם  של  הראויה  ההתנהגות  את  )יבסס(  יקבע  שהוא  היא  חשבון-צדק,  החשבון,  מטרת 

היום-יום במשך השנה החדשה. דבר זה גם רמוז ומודגש בשמו של החג "ראש השנה", שמשמעותו היא 

כי נוסף על היותו "תחלת" השנה – הרי הוא גם, ובעיקר, ה"ראש" של השנה: כשם שהראש מנהיג את 

כל איברי הגוף – ודווקא באופן כזה ממלא כל איבר את יעודו בשלימות, יעודו גם כאיבר כשלעצמו – כך 

צריך ראש-השנה להנהיג ולהזרים חיוניות בכל הימים ובכל יום מימי השנה, ובכל פרטי חיי היום-יום, כדי 

שהאדם ישיג את שלימותו לפי כוונת הבורא,

ועל-ידי שלימותו של האדם, משיגה גם הבריאה, כולה וגם כל אחד מחלקיה בנפרד – ה"דומם", 

ה"צומח", ה"חי" וה"מדבר" – את שלימותם,

כפי שהדבר מתבטא גם בכך שראש-השנה נקבע, כידוע, לא ביום הראשון למעשה בראשית, כי אם 

ביום הששי – הוא היום שבו נברא אדם הראשון, ובבריאתו הסתיימה ונשלמה הבריאה כולה –

שהרי הסדר והכוונה בבריאה הם שה"דומם" – נוסף על מילוי "משימתו" כשלעצמו – יזון את 

חלק  עם  )יחד  ויתרומם  ה"חי"  את  יזון  וה"צומח"  ה"צומח",  לדרגת  להתרומם  כך  ועל-ידי  ה"צומח" 

ה"דומם" שבו( לדרגת ה"חי", ושלשתם יחד – ה"דומם", ה"צומח" וה"חי" – יזונו וישרתו את ה"מדבר" 

ויתרוממו אל דרגת ה"מדבר" בחיר הנבראים,

ועל-ידי כך שהאדם משמש את קונו )הבורא( – מגיע האדם, וכן )באמצעותו( כל החלקים האמורים 

של הבריאה – אל שלימותם המלאה.

בגשמיות וברוחניות: ולהעיר שעיקר הדין ומשפט שבר"ה הוא על ענינים גשמיים – לקו"ת ר"ה נט, ב )מהגמ"י 
לרמב"ם הל' תשובה פ"ג, בשם הרמב"ן(.

כחלק מכלל ישראל: להעיר מתניא פמ"א )נז, ב(: אך אמנם אמרו רז"ל )ברכות מט, סע"ב( לעולם אל יוציא 
אדם עצמו מן הכלל, לכן יתכוין )בכל עסקיו בתומ"צ( לייחד ולדבקה בו יתברך מקור נפשו האלקית ומקור נפשות 

כל ישראל.
כפי שמפרש אדמו"ר הזקן: לקו"ת ר"פ נצבים. וראה לקו"ש ח"ד ע' 1141 ואילך.

את הפסוק: ר"פ נצבים. אשר "פרשה זו קורין לעולם קודם ר"ה" – לקו"ת שם )ממגילה לא, ב בתוספות. 
רמב"ם הל' תפלה פי"ג ה"ב. טור ושו"ע או"ח סתכ"ח ס"ד(.

"היום" מוסב על ראש-השנה: לקו"ת שם, וראה גם לקו"ת ר"פ תבוא )מא, ג(. מרמ"ז לזהר ח,ב לב, ב. וראה גם 
זח"ג רלא, א. פענח רזא ס"פ נצבים. ד"ה את ה' האמרת היום, תר"ל )סה"מ תר"ל ע' רצ. ושם ע' חצר(.

לפיכך מקבל: וכמ"ש ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך )תניא פ' לב. וראה קונטרס אהבת ישראל(.
ראש השנה . . ה"ראש" של השנה: לקו"ת תבוא שם. נצבים מז, א-ב. ר"ה נח, א-ב. עט"ר בתחלתו.

ראש-השנה נקבע, כידוע . . ביום הששי: בהבא להלן ראה מכתב מוצש"ק כ"ה אלול ה'תשמ"ג, ובהנסמן בהערות 
שם.

אדם הראשון: שמבין גדולת הבורא יתעלה )פירוש למס' תמיד בסופו(. וברמב"ן בראשית א, לא: ויש מפרשים 
כי מפני מעלת האדם הוסיף בשבח היצירה בו כי הוא טוב מאד.

הסדר והכוונה בבריאה הם: ראה עיקרים מ"ג פ"א. קונטרס ומעין מ"א פ"ג. ספר השיחות תורת שלום ע' 243.
והצומח יזון: בנוסף למילוי תפקידו בפ"ע – כנ"ל בדומם. – וכן הוא בחי ומדבר דלקמן, כמובן.

בחיר הנבראים: ראה מכתב מוצש"ק כ"ה אלול הנ"ל הערות ד"ה בחיר הנבראים וד"ה דער מענטש וכו'.

אגרות קודש



טז
חכמינו זכרונם לברכה מספרים שהדבר היה באותו היום, לאחר שאדם הראשון נברא ודרש מיד 

מכל הנבראים – וממנו עצמו: "בואו נשתחוה ונכרעה, נברכה לפני הוי' עושנו".

כולה, היא – שלימותה,  מלכתחילה של הבריאה  והכוונה  הענין האמור – שהנקודה המרכזית, 

"גמר מלאכתו" )של הבורא(, המלאכה שהיתה במשך כל ששת ימי הבריאה, גם כהכנה הכרחית לאותו 

"גמר מלאכה" – אדם הראשון,

להוראות  בהתאם  האדם  של  היום-יומית  התנהגותו  על-ידי  הדבר  מושג  יום,  ובכל  שנה,  ובכל 

התורה )"תורה" – מלשון "הוראה"( –

משתקף גם במצות ביכורים, שבה פותחת פרשתנו, פרשת "תבוא אל הארץ" )שבה מצות ביכורים 

והבאתם מפורטת בכל ההרחבה(.

- ותחלה הקדמה: מצות הבאת ביכורים החלה רק לאחר כיבוש ארץ ישראל, חלוקתה לשבטים, 

כבסוף הפרשה שלפניה:  הקמת "בית הוי' אלוקיך" וכו'. לפי זה היתה צריכה, לכאורה, התורה לומר, 

"והיה כאשר יבחר הוי' אלוקיך את המקום לשכן שמו שם בארץ אשר גו'".

והמטרה של "תבוא",  "כי תבוא אל הארץ" מגלים את התכלית  מיד  כי  ברם, התורה מדגישה 

שהיא "ולקחת מראשית גו'", הבאת ביכורים,

שנים  )הנמשכת  ב"הכנה"  מעשיו  בכל   – המטרה  ברגש  האדם  חדור  מזה  וכתוצאה  כך  ועל-ידי 

רבות( להבאה, כאשר, מצד שני, זקוקה ההבאה בהכרח אליה )אל ההכנה(.

ההסבר בקצרה: מצות ביכורים מתחילה ב"כי תבוא אל הארץ", מיד כאשר האדם מתחיל להתעסק 

חכמינו זכרונם לברכה מספרים: פדר"א פי"א. זהר ח"א רכא, ב. ח"ג ס"פ אמור. וראה גם תקו"ז תנ"י צ, ב(. – 
וראה סנה' לח, ב )ועד"ז באדר"נ וכו'(: חמישית עמד על רגליו ששית קרא שמות.

בואו . . עושנו: תהלים צה, ו.
בואו נשתחוה . . ביכורים: להעיר מתנחומא תבוא א )בתחלתו(: היום הזה . . זש"ה בואו נשתחוה . . אלא צפה 
משה ברוח הקודש וראה שבית המקדש עתיד ליחרב והביכורים עתידין ליפסק עמד והתקין לישראל שיהיו מתפללין 
שלשה פעמים בכל יום. – הובא ונתבאר באוה"ת ר"פ תבוא. סה"מ תרכ"ו ע' רנט ואילך. תרכ"ז ע' תעה ואילך, ד"ה 

והי' כי תבוא דח"י אלול ה'תשמ"ג ושנה זו.
שהנקודה המרכזית, והכוונה . . שלימותה: עד"ז הוא בחודש תשרי: ר"ה – ענינו קבלת עומ"ש בכלל, אבל בתור 
- בשמע"צ, ועד"ז בעבודה יומית:  השלימות  מלך )תמליכוני עליכם – ר"ה טז, א. לד, ב( – היינו בשלימות, והשגת 
התחלת היום מודה אני כו' מלך, הודו כו' והי' העולם, ושלימותו – בתפלת העמידה )ביטול לגמרי, כעבדא קמי מרי' 

– שבת י, א(.
והכוונה מלכתחלה: כי "לא בראו אלא לכבודו" )אבות ספ"ו(. תניא פל"ו.

והכוונה מלכתחלה של הבריאה כולה . . כהכנה . . לאותו "גמר מלאכה" – אדם הראשון: ראה סנהדרין לח, א. תוספתא 
שם ספ"ח. וראה לקו"ש חי"ד ע' 450 ואילך ובהערה שם ד"ה ומפני מה.

גמר מלאכתו: ר"ה לא, א.
"תורה" מלשון "הוראה": זח"ג נג, ב.

הפרשה "תבוא . . מצות ביכורים . . בכל ההרחבה: בקיצור נאמר בפ' משפטים כג, יט. תשא לד, כו.
בס'  היומי  והשיעור  ליום(,  פרקים  )דג'  אלול  ח"י  ו(דש"ק  )דעש"ק  ברמב"ם  היומי  שיעור  ביכורים:  הבאת 

המצות שלו.
מצות הבאת ביכורים החלה רק לאחר כיבוש ארץ ישראל, חלוקתה: פרש"י ר"פ תבוא )מקידושין לז, ב(.

הקמת "בית הוי' אלוקיך": ביכורים פ"ב מ"ג. שקלים ספ"ח. תוספתא שם פ"ג הט"ו. רמב"ם הל' ביכורים פ"ב 
ה"א. ואף בשילה – ספרי עה"פ תבוא כו, ב. רמב"ן שם. פרש"י עה"פ ראה יב, ה. בנוגע לנוב וגבעון – דיעות חלוקות 
בזה, ראה אנציקלופדי' תלמודית ערך ביכורים )ע' ש(. וש"נ. והאריך בזה בביאור הרי"פ פערלא לסהמ"צ לרס"ג מ"ע 

פד-פה.
בית הוי' אלקיך: לשון הכתוב )בנוגע לביכורים(: משפטים כג, יט. תשא לד, כו. תוספתא שם. רמב"ם שם.

היתה צריכה, לכאורה, התורה לומר: הביאור בזה ע"פ פשש"מ נתבאר בהתוועדות ש"פ תבוא, ח"י אלול שנה זו.
כבסוף הפרשה שלפניה: תצא כה, יט. )וראה גם ראה יב, יא(. וראה סנהדרין כ, ב.

מיד עם "כי תבוא . . התכלית . . של "תבוא": ע"ד, וביתר שאת, ר"פ בהר ומבואר בלקו"ת שם. סה"מ תר"ל ע' 
קלב. ובכ"מ.

אגרות קודש
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ב"ששת ימים תעבוד", ב"תזרע שדך" ו"תזמור כרמך" – הוא חורש וזורע את האדמה )ה"דומם"(, לאחר 

מכן – עם תום ההכנה של "תעבוד, תזרע, תזמור" – באים התבואה והפירות )"צומח"(, אשר "הראשונים" 

והטובים שבהם נבחרים ונקבעים לביכורים לקב"ה, ומובאים, יחד עם קרבנות )"חי"( אל בית המקדש, 

ששם האדם )"מדבר"(, מביא הביכורים, קורא בקול רם וברור ובשמחה את פרשת הביכורים,

ובלשון הרמב"ם: כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעירו של מעמד כו' ברוב עם הדרת מלך כו', 

הממונה אומר קומו ונעלה ציון אל ה' אלקינו. והשור הולך לפניהם כו', והחליל מכה לפניהם עד שהם 

מגיעין קרוב לירושלים, והם הולכים בכל הדרך וקורין שמחתי באומרים לי בית ה' נלך כו', ומשיכנסו 

כולן בשערי ירושלים יתחילו לקרות עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים כו', הגיעו להר הבית, נוטל 

כל אחד ואחד סלו על כתיפו, ואומרין הללוי' הללו א-ל בקדשו וכו' עד כל הנשמה תהלל י-ה הללוי' כו', 

הגיעו לעזרה דברו הלוים בשיר ארוממך ה' כי דליתני וגו'.

זה גם הסדר היום-יומי בעבודת האדם לבוראו:

לאחר השינה, כאשר האדם, עם שכלו וכישוריו וידיעותיו וכו', הוא כ"דומם", אלא שהשינה צריכה 

כשיתעורר  מכן,  לאחר  השם.  עבודת  בשביל  ויתרעננו  כוח  יחליפו  והגוף  הנפש  כוחות  שכל  הזמן  להיות 

משנתו" – "יקום מיד בזריזות לעבודת בוראו" – כלומר: עם יקיצתו הוא  משנתו, צריך להיות "לקום 

מתחיל לצומח )"צומח"( ולעלות מדרגא לדרגא, על-ידי קיום מצוות הבורא: נטילת ידים, ברכות השחר 

"פסוקי  "הודו",  שבה:  השלבים  בארבעה  עצמה  ובתפילה  התפילה,  ענין  לכללות  מגיע  שהוא  עד  וכו', 

דזמרה", "קריאת שמע", "תפילת העמידה", לאחר מכן הוא מבצע את הציווי "וכבשוה" – עוסק בכיבוש 

ועיסוקו הם ב"דומם", ב"צומח",  וישוב העולם על-ידי ובאופן של "כל מעשיך לשם שמים", ו"מעשיו" 

ב"חי" וב"מדבר" של העולם – והוא עושה זאת באמצעות ועם נפשו הבהמית )"חי"(, וכך הוא משיג את 

מלוא השלימות של האדם )"מדבר"( על-ידי עשיית "דירה לו,יתברך, בתחתונים", שזו הכוונה והשלימות 

של כל הבריאה.

ששת ימים תעבוד: יתרו כ, ט. וראה לקו"ש חי"ז ס"ע 245 ובהע' 20 שם.
"תזרע שדך" ו"תזמור כרמך": בהר כה, ג.

הראשונים: תבוא שם. ביכורים פ"ג מ"א. פרש"י משפטים ותבוא שם. רמב"ם שם הי"ט.
והטובים שבהם: ביכורים פ,א מ"ג. רמב"ם שם ה"ג.

יחד עם קרבנות: ביכורים פ"ג מ"ה. רמב"ם שם פ"ג ה"ט. וראה שם הי"ב.
קורא בקול רם: פרש"י עה"פ תבוא שם, ה )מסוטה לב, ב(.

ובשמחה: ראה פרש"י תבוא שם, יא )מפסחים לו, ב(.
ובלשון הרמב"ם:  שם פ"ד הט"ז-יז )מביכורים פ"ג מ"ב-ד. ירושלמי ביכורים פ"ג ה"ב(.

ברוב עם הדרת מלך: משלי יד, כח.
קומו ונעלה: ירמי' לא, ה.

והשור: ומקריבין אותו שלמים )ר"ש ורע"ב לביכורים פ"ג מ"ג, מירושלמי שם ה"ג(.
שמחתי באומרים . . עומדות היו: תהלים קכב, א-ב.

להצ"צ  אוה"ת  ועוד.  ורפ"ה.  רפ"ג  ב'  שער  פרדס  ביאורו:  וראה  קנ.  מזמור  תהלים  הללוי':   .  . הללו  הללוי' 
לתהלים )יהל אור( ע' תקפח ואילך. וש"נ.

ארוממך ה': תהלים ל, ב.
ראה גם המשך תער"ב ח"א ע' רפה קרוב לסופו  . . "מדבר":  . "חי"   . . "צומח"   . . "דומם"   . עבודת האדם לבוראו 

ואילך. מכתב מראשון דסליחות ה'תשי"ג )לקו"ש ח"ט ע' 411(.
כוחות הנפש . . ויתרעננו: ראה ב"י לטור או"ח ס"ד. שו"ע אדה"ז או"ח ס"ד ס"א )בשם הרשב"א(.

כשיתעורר משנתו . . "לקום משנתו": רמ"א או"ח בתחלתו. שו"ע אדה"ז שם ס"א ס"א. מהדו"ב שם.
יקום מיד בזריזות לעבודת בוראו: אדה"ז בשו"ע מהדו"ב שם. וראה רמ"א שם.

סה"מ  ב.  ב,  בשלח  לקו"ת  המקבילים.  במקומות  כתהאריז"ל  בתחלתו.  האריז"ל  סידור  השלבים:   ארבעה 
תרס"ח ע' ה ואילך. ד"ה זה היום תרצ"ד ס"ג )סה"מ קונטרסים ח"ב שיט, ב ואילך(. ד"ה ויחלום תש"ח )סה"מ תש"ח 

ע' 80 ואילך(. ועוד. וראה לקו"ד )כרך ג'( תצז, א ואילך. ובכ"מ.
וכבשוה: בראשית א, כז. וראה שו"ע או"ח רסקנ"ו.

כל מעשיך לשם שמים: אבות פ"ב מי"ב. רמב"ם הל' דעות ספ"ג. טושו"ע או"ח סרל"א. וצע"ק שבשו"ע אדה"ז 
או"ח סקנ"ו ס"ב השמיטו )אבל מציין בפנים לעיין באדר"נ פי"ז ובח"פ להרמב"ם פ"ה, שבשניהם מקושר הנ"ל עם 

"בכל דרכיך דעהו" – שהובא בשו"ע אדה"ז שם(.

אגרות קודש
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מוגה בלתי

לפני‡ אדמו"ר1. מוריֿוחמי כ"ק סיפר שנה אלול2עשרים בח"י שחל תרנ"ב, שנת תבוא פרשת שבת אודות
זו). שנה (כבקביעות

דודתו חתונת התקיימה תקופה ברכות'3באותה ה'שבע נשמתוֿעדן. (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של אחותו ,

ואדמו"ר צדק' ה'צמח אדמו"ר (של ב"אוהל" נשמתוֿעדן אדמו"ר היה יום באותו ה'. ביום היו האחרונות
ל"אוהל". פעם עוד הלך שבתֿקודש, וערב ביום ולמחרת, מהר"ש),

עורר – קבועים בזמנים נוסע שהיה הרגיל כסדר שלא רצופים, יומיים ה"אוהל" אל ההליכה – זה ענין
גדולה. תמיהה

הפלאה. בדרך היתה ההוא השבתֿקודש ביום נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק של תפילתו גם

התוועדות בעת זמן, משך הדבר:4לאחרי סיבת את נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק הסביר ,

לומר שהוצרך שהמאמר וכיון תחילה. עמו נתעצם שהמאמר עד אומרו אינו ברבים, שאומר מאמר כל
כי – מהר"ש אדמו"ר של האוהל אל נסע לכן שרצה, כפי עמו נתעצם לא עדיין תבוא פרשת בשבתֿקודש

המאמר. עם שיתעצם לפעול בכדי – מהר"ש אדמו"ר של מאמר היה המאמר

לקחו מהר"ש, אדמו"ר של מאמרו על שהתייגע היגיעה בגלל הנה – בעלֿחוב נשאר הקב"ה שאין וכיון
שבעת את שמע ושם הבעלֿשםֿטוב, להיכל אלול, ח"י תבוא, פרשת השבתֿקודש ביום מהר"ש אדמו"ר

הולדתו. ביום הבעלֿשםֿטוב מורנו שאמר ה'תורות'

וסיפר הגןֿעדן, ציור את בפרטיות תיאר – ה'תורות' שבעת אודות סיפר נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק כאשר
כדלקמן. אמירתה, היתה אופן ובאיזה זמן באיזה ה'תורות', משבעת אחת כל אודות בפרטיות

ונאמרה· ערבית, תפילת קודם שבת, קבלת אחר היתה הראשונה ה'תורה' תלמידיו. לפני היינו, בהקהל,
זה. במעמד היו דנוקבא נשמות ואפילו כו', תלמידיו ותלמידי

היא :5וה'תורה'

מרוצה6"והיה לשון "ארץ" – הארץ" אל תבוא רצון7כי מלשון הוא ש"ארץ" גם מצינו כאן8[כי אבל ,

אל תגיע) (כאשר צוקומען וועסט דו אז – הארץ" אל תבוא כי "והיה ופירוש מרוצה], מלשון "ארץ" ַפירש
– היא העבודה אזי ירושה, בדרך – "וירשתה" – מתנה בדרך – לך" נותן אלקיך ה' "אשר – ומרוצה הרצון
אלקיך", ה' יבחר אשר המקום אל "והלכת בכלים, אורות – בטנא" "ושמת בהתיישבות, להמשיך בה", "וישבת
שמו "לשכן – היא בזה והכוונה פרטית, בהשגחה זה הרי מסויים למקום בא שכאשר לידע צריך שיהודי היינו,

בעולם. אלקות לפרסם שם",

ערבית. תפילת אחר בהקהל, כן גם נאמרה השניה ה'תורה'

הרצון אל להגיע בכדי – הארץ" אל תבוא כי "והיה והוסיף: הקודמת, ה'תורה' את פעם עוד אמר זו בתורה
ברכה אמירת עלֿידי בעולם, אלקותו לפרסם המסירותֿנפש ענין שהוא שם", שמו "לשכן – עלֿידי זה הרי כו',

תהלים. ופסוק

אבל יחוס, הוא ההשכלה ענין – למטה ביאר: הנ"ל, ה'תורה' על חזר נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק כאשר –

תהלים. וקאּפיטל ברכה הוא היחוס – ַלמעלה

מקומם. כאן ואין סגולה, יחידי עבור אלא בהקהל, לא הזמנים, בשאר נאמרו ה'תורות' שאר
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דאשתקד1) אלול ח"י תבוא, ש"פ שיחת גם ראה – לקמן בהבא
וש"נ. ואילך). 194 ס"ע חי"ז (תו"מ ואילך ס"ה

ואילך).2) 189 ס"ע תרצ"ז (סה"ש ס"א תרצ"ז שמע"צ ליל שיחת
הכהן3) משה מו"ה וכו' הרה"ח עם – מושקא חי' הרבנית

) תרנ"ב אלול יו"ד תצא) (פ' ועש"ק ביום – ).l"endהארענשטיין ָ

(4) תרנ"ג ).l"endבשמע"צ

אלול.5) חי יום" ב"היום נעתקה
פרשתנו.6) ריש
ח.7) פ"ה, לב"ר מהרז"ו פי' ראה
סע"ג.8) א, בראשית תו"א וראה שם. המת"כ פי'

וכל זה גם מקרב את הגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו,

שאז יהי' הקיום הנצחי של "בואו נשתחוה ונכרעה, נברכה", הכתרתו של ה"מלך על כל הארץ" 

בשלימות בתכלית, "והיתה לה' המלוכה", ויקוים: "וידעו )כל העמים, כל הבריאה( כי אתה שמך ה' לבדך 

עליון על כל הארץ",

 בכבוד ובברכה להצלחה בכל האמור

 ולכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה

בגשמיות וברוחניות גם יחד

מנחם שניאורסאהן

הכתרתו . . בשלימות: כמצות רצונך )ראה תו"ח ר"פ ויחי )צה, א. צו ג-ד(. אוה"ת ויחי )כך ו( תתשכח, ב ואילך. 
המשך וככה תרל"ז פי"ז ואילך(.

והיתה לה' המלוכה: עובדי' א, כא. וראה רמב"ם הל' מלכים ספי"א וספי"ב )סיום וחותם ספרו(.
וידעו . . הארץ: תהלים סיום וחותם מזמור פג.

כל . . הבריאה: כי מלאה הארץ דעה גו' )ישעי' יא, ט. רמב"ם בסיום וחותם ספרו(.

אגרות קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  כ' אלול, תשי"ח

ברוקלין.

מרת אלישבע תחי'

שלום וברכה! 

בנועם קבלתי מכתבה מט"ו אלול, בו כותבת אשר מנהלת היא גן חב"ד אשר בלוד הנכנס ברשת 

אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר בארצנו הקדושה תבנה ותכונן במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו.

ובעת רצון יזכירוה וכן ילדי הגן שי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

להצלחה מופלגה בכל עניני הגן הנקרא על שמו.

וע"פ מאמר רז"ל, שמא מילתא היא, בודאי יגן זכותו על ילדי הגן, הגננת וההנהלה בכל עניני הגן 

וגם בכל עניניהם הפרטים.

וגודל השכר מובן הוא מגודל הנחת רוח הנגרם עי"ז להקב"ה, וכדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם 

לבנם  זקנים  הורים  מאהבת  יותר  בהרבה  גדולה  ישראל,  מבני  לכאו"א  הקב"ה  אהבת  אשר  הבעש"ט, 

יחידם שנולד להם לעת זקנותם.

בברכת הצלחה וכתיבה וחתימה טובה לכאו"א וב"ב שליט"א.
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מוגה בלתי

לפני‡ אדמו"ר1. מוריֿוחמי כ"ק סיפר שנה אלול2עשרים בח"י שחל תרנ"ב, שנת תבוא פרשת שבת אודות
זו). שנה (כבקביעות

דודתו חתונת התקיימה תקופה ברכות'3באותה ה'שבע נשמתוֿעדן. (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של אחותו ,

ואדמו"ר צדק' ה'צמח אדמו"ר (של ב"אוהל" נשמתוֿעדן אדמו"ר היה יום באותו ה'. ביום היו האחרונות
ל"אוהל". פעם עוד הלך שבתֿקודש, וערב ביום ולמחרת, מהר"ש),

עורר – קבועים בזמנים נוסע שהיה הרגיל כסדר שלא רצופים, יומיים ה"אוהל" אל ההליכה – זה ענין
גדולה. תמיהה

הפלאה. בדרך היתה ההוא השבתֿקודש ביום נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק של תפילתו גם

התוועדות בעת זמן, משך הדבר:4לאחרי סיבת את נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק הסביר ,

לומר שהוצרך שהמאמר וכיון תחילה. עמו נתעצם שהמאמר עד אומרו אינו ברבים, שאומר מאמר כל
כי – מהר"ש אדמו"ר של האוהל אל נסע לכן שרצה, כפי עמו נתעצם לא עדיין תבוא פרשת בשבתֿקודש

המאמר. עם שיתעצם לפעול בכדי – מהר"ש אדמו"ר של מאמר היה המאמר

לקחו מהר"ש, אדמו"ר של מאמרו על שהתייגע היגיעה בגלל הנה – בעלֿחוב נשאר הקב"ה שאין וכיון
שבעת את שמע ושם הבעלֿשםֿטוב, להיכל אלול, ח"י תבוא, פרשת השבתֿקודש ביום מהר"ש אדמו"ר

הולדתו. ביום הבעלֿשםֿטוב מורנו שאמר ה'תורות'

וסיפר הגןֿעדן, ציור את בפרטיות תיאר – ה'תורות' שבעת אודות סיפר נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק כאשר
כדלקמן. אמירתה, היתה אופן ובאיזה זמן באיזה ה'תורות', משבעת אחת כל אודות בפרטיות

ונאמרה· ערבית, תפילת קודם שבת, קבלת אחר היתה הראשונה ה'תורה' תלמידיו. לפני היינו, בהקהל,
זה. במעמד היו דנוקבא נשמות ואפילו כו', תלמידיו ותלמידי

היא :5וה'תורה'

מרוצה6"והיה לשון "ארץ" – הארץ" אל תבוא רצון7כי מלשון הוא ש"ארץ" גם מצינו כאן8[כי אבל ,

אל תגיע) (כאשר צוקומען וועסט דו אז – הארץ" אל תבוא כי "והיה ופירוש מרוצה], מלשון "ארץ" ַפירש
– היא העבודה אזי ירושה, בדרך – "וירשתה" – מתנה בדרך – לך" נותן אלקיך ה' "אשר – ומרוצה הרצון
אלקיך", ה' יבחר אשר המקום אל "והלכת בכלים, אורות – בטנא" "ושמת בהתיישבות, להמשיך בה", "וישבת
שמו "לשכן – היא בזה והכוונה פרטית, בהשגחה זה הרי מסויים למקום בא שכאשר לידע צריך שיהודי היינו,

בעולם. אלקות לפרסם שם",

ערבית. תפילת אחר בהקהל, כן גם נאמרה השניה ה'תורה'

הרצון אל להגיע בכדי – הארץ" אל תבוא כי "והיה והוסיף: הקודמת, ה'תורה' את פעם עוד אמר זו בתורה
ברכה אמירת עלֿידי בעולם, אלקותו לפרסם המסירותֿנפש ענין שהוא שם", שמו "לשכן – עלֿידי זה הרי כו',

תהלים. ופסוק

אבל יחוס, הוא ההשכלה ענין – למטה ביאר: הנ"ל, ה'תורה' על חזר נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק כאשר –

תהלים. וקאּפיטל ברכה הוא היחוס – ַלמעלה

מקומם. כאן ואין סגולה, יחידי עבור אלא בהקהל, לא הזמנים, בשאר נאמרו ה'תורות' שאר
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דאשתקד1) אלול ח"י תבוא, ש"פ שיחת גם ראה – לקמן בהבא
וש"נ. ואילך). 194 ס"ע חי"ז (תו"מ ואילך ס"ה

ואילך).2) 189 ס"ע תרצ"ז (סה"ש ס"א תרצ"ז שמע"צ ליל שיחת
הכהן3) משה מו"ה וכו' הרה"ח עם – מושקא חי' הרבנית

) תרנ"ב אלול יו"ד תצא) (פ' ועש"ק ביום – ).l"endהארענשטיין ָ

(4) תרנ"ג ).l"endבשמע"צ

אלול.5) חי יום" ב"היום נעתקה
פרשתנו.6) ריש
ח.7) פ"ה, לב"ר מהרז"ו פי' ראה
סע"ג.8) א, בראשית תו"א וראה שם. המת"כ פי'
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שהם‚ דדכורא נשמות רק לא היינו, דנוקבא, נשמות במעמד ואפילו בהקהל, נאמרו הנ"ל 'תורות' שב' כיון .
רק הוא וענינם להשפיע, מה להם אין שלעתֿעתה כיון משפיעים, בבחינת שאינם כאלה גם אלא משפיעים,

לכל. הוראה מהווים הנ"ל ש'תורות' מובן הרי – לקבל
– פעם עוד זה ענין ונשנה חוזר – הראשונה כבפעם תבוא, פרשת בשבת כשחל ובפרט אלול, ח"י ובבוא

האריז"ל בכתבי הפסוק9כמבואר הנשמות10על כל שומעים עתה שגם – ונעשים" נזכרים האלה "והימים
הנ"ל. ה'תורות' את הבעלֿשםֿטוב לתלמידי השייכות

ביותר„ נעלה ענין שהוא ("וירשתה"), הירושה ענין אודות מדובר הנ"ל ב'תורה' אינה11. הירושה שהרי –

כלל. עבודה של ענין ללא הכל יורש יומו בן תינוק אפילו שהרי היורש, של ומצבו במעמדו תלויה
ז"ל רבותינו כמאמר – ביותר נעלה ענין זה שגם לך"), ("נותן המתנה ענין לזה ומקדים הנותן12ומוסיף "כל

הירושה. מענין יותר נעלה ענין שזהו זאת, ועוד נותן", הוא יפה בעין

ובהקדמה:

שהם – מעלה אותה ישנה שבשניהם כיון שוים, הם ומתנה דירושה הענינים שב' לומר מקום יש לכאורה
מהֿשאיןֿכן הלוקח, עבודת אופן לפי היא שמכירה מכירה, לגבי מעלתם וזוהי המקבל, כלי מערך למעלה

והנותן. המוריש ערך לפי הם ומתנה ירושה

אמרו במתנה שהרי – מתנה לגבי בירושה מעלה יש אדרבה, אלא שוים, ששניהם בלבד זו לא מזה: ויתירה
ז"ל אחיזה13חכמינו איזו יש שבמתנה והיינו, מתנתא", ליה יהיב הוה לא לנפשיה נייחא ליה דעביד לאו "אי

כלל. נוגע אינו היורש שמצב בירושה מהֿשאיןֿכן להמקבל,

כי: מירושה, למעלה היא שמתנה היא האמת אך

מכלֿמקום, מתנתא", ליה יהיב הוה לא לנפשיה נייחא ליה דעביד לאו ש"אי אףֿעלֿפי הרי – המתנה בענין
ועל מתנה, ולא שכר, של ענין זה הרי כן, דאם להנותן, שעשה ה'נחתֿרוח' ערך לפי היא שהמתנה הכוונה אין
"גורם" רק הוא שה'נחתֿרוח' והיינו, לנותן, שעשה ה'נחתֿרוח' מערך למעלה היא שהמתנה לומר, צריך כן

לה'נחתֿרוח'. בערך שלא היא המתנה ונתינת בלבד,

עם קשורה ירושה כי, – ירושה לגבי במתנה מעלה שיש זאת, yxeidועוד ly eze`ivn,היא הירושה סיבת ,

שכתובedy`בגלל וכמו המוריש, של היורש הוא ולכן המוריש, עם קשר לו שיש אדם שהוא היינו, 14"יורש",

היורש. של מציאותו עם קשור הירושה ענין כן, ואם בניך", יהיו אבותיך "תחת

תלויה אינה שהירושה אף עבודתוeavnaכלומר: אופן לפי שהיא כמכירה אינה ירושה (שהרי היורש של
במקום הוא עומד יורש, שלהיותו בירושה, מהֿשאיןֿכן המוכר, אופן לפי ולא שלו, הכלים ולפי הלוקח של

מצד הוא הירושה ענין מכלֿמקום, ומצבו), מעמדו על הבט מבלי שהוא, כמו "יורש",eze`ivn,`edyהמוריש
בקשר מקושר שהוא כמה עד ההתקשרות; אופן לפי תלוי זה הרי ולכן המוריש, עם התקשרותו מצד היינו,

המוריש. במקום שעומד יורש הוא כזו במדה – אמיץ

מצד אם כי המקבל, של מציאותו מצד אינה המתנה נתינת הרי – במתנה ozepdמהֿשאיןֿכן ly eze`ivn,

כנ"ל). בלבד, "גורם" אלא אינה לנותן שעשה ה'נחתֿרוח' (שהרי יפה" בעין הנותן ד"כל

בתורה:‰ ישנם – ומתנה ירושה – אלו ענינים וב' .
שכתוב כמו – הירושה ענין משה15א) לנו צוה יעקב",dyxen"תורה קהלת

שכתוב כמו – המתנה וענין לוozie"16ב) "ניתנה שהתורה משה", עיןdpznaאל טובת בה ו"נהג ,"dpzpe
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דוד9) לב בס' ונת' הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז ראה
פכ"ט. (להחיד"א)

כח.10) ט, אסתר
וש"נ.11) ואילך. 102 ע' ח"י תו"מ גם ראה – לקמן בהבא
וש"נ.12) רע"א. נג, ב"ב ראה
א.13) קנו, ב"ב א. טז, ב"מ ב. נ, גיטין ב. כו, מגילה ראה

צפע"נ14) שו"ת גם וראה רע"א. קנט, ב"ב וראה יז. מה, תהלים
וש"נ. .112 ע' לעיל סקי"ח. ח"א דווינסק

ד.15) לג, ברכה
ובפרש"י.16) יח לא, תשא
א.17) לח, נדרים
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בעבודה: אלו ענינים ב' ישנם כן וכמו

אותו" לרשת שעיר הר את לעשו "ואתן בפירוש כידוע – (שרשו18ירושה דתהו האורות ירושת ענין שהוא ,

וימת" גו' ד"וימלוך הענין היה בתהו שהרי עשו), כמו19של יעקב, הוא והיורש הירושה, ענין ישנו ובמילא ,
ליעקב".20שכתוב עשו אח "הלא

דתהו" תחתונות "ז' רק לא שמקבל כיון – עבודתו מכפי למעלה אלא העבודה שכר אינו הירושה שענין וזהו
דתהו". כתרֿחכמהֿבינה ראשונות, "ג' גם אלא השבירה, ענין היה שבהם

הירושה ענין מצד – הם גם נמשכים ולכן לתהו, שייכים השבירה, היתה לא שבהם ראשונות" "ג' גם אמנם,
ליעקב". עשו ד"אח

עצמם, מצד ישראל לבני שייך זה וענין ותיקון, מתהו לגמרי שלמעלה – מתנה – יותר נעלה ענין ישנו אך
נותן". הוא יפה בעין הנותן ד"כל באופן מתנה בדרך שבא יתברך עצמותו המשכת ענין והוא

Â.הירושה ענין גם נזכר מכלֿמקום, מירושה, למעלה היא שמתנה אףֿעלֿפי אמנם, .

לה אין ירושה מהֿשאיןֿכן הפסק, לה יש שמתנה מתנה, לגבי בירושה מעלה גם שיש לפי – הדבר וטעם
המעלות21הפסק ישנן זה שבענין להורות וירשתה", לך "נותן נאמר ולכן הדורות. כל סוף עד שנמשכת ,

שבשניהם.

צדק' ה'צמח שמבאר גופא22וכפי ש"שם – הפסק לה יש שמתנה הגמרא שראוי23בדברי למי דמתנה אמרו
הפסק". לה אין ליורשו

Êאזי – ומתנה בירושה נעלית היותר במדריגה הארץ", "אל מגיעים שכאשר הנ"ל, ב'תורה' מבאר זה ועל .
גשמיות לחבר כדי למטה להמשיך היינו, התיישבות, של באופן ולהוריד להמשיך בה", "וישבת היא העבודה

רוחניות. עם
מקריבים שאין זאת, ועוד הגשמיות, של והמובחר גשמי, דבר הם הביכורים שהרי – הביכורים ענין וזהו
נעשה זה וענין כבשרו; ובשר דם ונעשים אותם אוכל והכהן לכהן, אותם נותנים אלא המזבח, עלֿגבי אותם

קדושה.

יכולה היתה ולכן ומקום, מזמן למעלה והמקום הזמן היה המקדש בבית כי, – מביתֿהמקדש הוא לזה והכח
שכתוב כמו לה', וליתנו שבגשמי, המובחר גשמי, דבר ליקח הביכורים, עבודת שם לה'",24להיות חלב "כל

אלקיך" לה' היום ד"הגדתי שבח25ובאופן מלשון "הגדתי" גופא.26, הגשמיות עם הקב"ה את לשבח היינו, ,

לעצמותו דירה עושים גופא שבתחתונים היינו, גופא, בעולם שמו לשכן – שם" שמו "לשכן גם וזהו
בית"27יתברך לשבת אדם "כתפארת ,28.

***

Áח"י קה"ת).29. (בשנת הזקן רבינו כ"ק ושל נח"ת) (בשנת הבעלֿשםֿטוב מורנו של הולדת יום הוא אלול
היה30ידוע הזקן שרבינו בגלל זה היה כפשוטו – (סבא). "זיידע" להבעלֿשםֿטוב קורא היה הזקן שרבינו

ז"ל חכמינו ואמרו הבעלֿשםֿטוב, של תלמידו כאילו31תלמיד הכתוב עליו מעלה תורה חבירו בן המלמד "כל :
ילדו".
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ד.18) כד, יהושע
ואילך.19) לב לו, וישלח
ב.20) א, מלאכי
סע"א.21) קלג, ב. קכט, ב"ב
א.22) יז, בראשית אוה"ת
(במשנה).23) רע"א קל, שם
בסופן.24) מזבח איסורי הל' רמב"ם וראה טז. ג, ויקרא
ג.25) כו, פרשתנו
עה"פ.26) רמב"ן וראה עה"פ. ירושלמי תרגום
(27.32 הערה רמא ע' ח"ב מלוקט בסה"מ בהנסמן ראה

יג.28) מד, ישעי'
ונדפסה29) (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה זו שיחה

עוד המו"ל ע"י ניתוספו זו במהדורא ואילך. 1136 ע' ח"ד בלקו"ש
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה

ע'30) ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר באג"ק (נדפס נו ע' ח"ב "התמים"
הזקן רבינו בני וגם אייר. כז יום" ב)"היום נעתק – שעג ע' ח"ג שסב.
"עלטער הבעש"ט ואת "זיידע" בשם המגיד את לקרוא רגילים היו

ב). מא, ח"א (לקו"ד זיידע"
ב.31) יט, סנהדרין
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בעבודה: אלו ענינים ב' ישנם כן וכמו

אותו" לרשת שעיר הר את לעשו "ואתן בפירוש כידוע – (שרשו18ירושה דתהו האורות ירושת ענין שהוא ,

וימת" גו' ד"וימלוך הענין היה בתהו שהרי עשו), כמו19של יעקב, הוא והיורש הירושה, ענין ישנו ובמילא ,
ליעקב".20שכתוב עשו אח "הלא

דתהו" תחתונות "ז' רק לא שמקבל כיון – עבודתו מכפי למעלה אלא העבודה שכר אינו הירושה שענין וזהו
דתהו". כתרֿחכמהֿבינה ראשונות, "ג' גם אלא השבירה, ענין היה שבהם

הירושה ענין מצד – הם גם נמשכים ולכן לתהו, שייכים השבירה, היתה לא שבהם ראשונות" "ג' גם אמנם,
ליעקב". עשו ד"אח

עצמם, מצד ישראל לבני שייך זה וענין ותיקון, מתהו לגמרי שלמעלה – מתנה – יותר נעלה ענין ישנו אך
נותן". הוא יפה בעין הנותן ד"כל באופן מתנה בדרך שבא יתברך עצמותו המשכת ענין והוא

Â.הירושה ענין גם נזכר מכלֿמקום, מירושה, למעלה היא שמתנה אףֿעלֿפי אמנם, .

לה אין ירושה מהֿשאיןֿכן הפסק, לה יש שמתנה מתנה, לגבי בירושה מעלה גם שיש לפי – הדבר וטעם
המעלות21הפסק ישנן זה שבענין להורות וירשתה", לך "נותן נאמר ולכן הדורות. כל סוף עד שנמשכת ,

שבשניהם.

צדק' ה'צמח שמבאר גופא22וכפי ש"שם – הפסק לה יש שמתנה הגמרא שראוי23בדברי למי דמתנה אמרו
הפסק". לה אין ליורשו

Êאזי – ומתנה בירושה נעלית היותר במדריגה הארץ", "אל מגיעים שכאשר הנ"ל, ב'תורה' מבאר זה ועל .
גשמיות לחבר כדי למטה להמשיך היינו, התיישבות, של באופן ולהוריד להמשיך בה", "וישבת היא העבודה

רוחניות. עם
מקריבים שאין זאת, ועוד הגשמיות, של והמובחר גשמי, דבר הם הביכורים שהרי – הביכורים ענין וזהו
נעשה זה וענין כבשרו; ובשר דם ונעשים אותם אוכל והכהן לכהן, אותם נותנים אלא המזבח, עלֿגבי אותם

קדושה.

יכולה היתה ולכן ומקום, מזמן למעלה והמקום הזמן היה המקדש בבית כי, – מביתֿהמקדש הוא לזה והכח
שכתוב כמו לה', וליתנו שבגשמי, המובחר גשמי, דבר ליקח הביכורים, עבודת שם לה'",24להיות חלב "כל

אלקיך" לה' היום ד"הגדתי שבח25ובאופן מלשון "הגדתי" גופא.26, הגשמיות עם הקב"ה את לשבח היינו, ,

לעצמותו דירה עושים גופא שבתחתונים היינו, גופא, בעולם שמו לשכן – שם" שמו "לשכן גם וזהו
בית"27יתברך לשבת אדם "כתפארת ,28.

***

Áח"י קה"ת).29. (בשנת הזקן רבינו כ"ק ושל נח"ת) (בשנת הבעלֿשםֿטוב מורנו של הולדת יום הוא אלול
היה30ידוע הזקן שרבינו בגלל זה היה כפשוטו – (סבא). "זיידע" להבעלֿשםֿטוב קורא היה הזקן שרבינו

ז"ל חכמינו ואמרו הבעלֿשםֿטוב, של תלמידו כאילו31תלמיד הכתוב עליו מעלה תורה חבירו בן המלמד "כל :
ילדו".
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ד.18) כד, יהושע
ואילך.19) לב לו, וישלח
ב.20) א, מלאכי
סע"א.21) קלג, ב. קכט, ב"ב
א.22) יז, בראשית אוה"ת
(במשנה).23) רע"א קל, שם
בסופן.24) מזבח איסורי הל' רמב"ם וראה טז. ג, ויקרא
ג.25) כו, פרשתנו
עה"פ.26) רמב"ן וראה עה"פ. ירושלמי תרגום
(27.32 הערה רמא ע' ח"ב מלוקט בסה"מ בהנסמן ראה

יג.28) מד, ישעי'
ונדפסה29) (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה זו שיחה

עוד המו"ל ע"י ניתוספו זו במהדורא ואילך. 1136 ע' ח"ד בלקו"ש
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה

ע'30) ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר באג"ק (נדפס נו ע' ח"ב "התמים"
הזקן רבינו בני וגם אייר. כז יום" ב)"היום נעתק – שעג ע' ח"ג שסב.
"עלטער הבעש"ט ואת "זיידע" בשם המגיד את לקרוא רגילים היו

ב). מא, ח"א (לקו"ד זיידע"
ב.31) יט, סנהדרין



f"iyz'dכב ,lel` i"g ,`eaz zyxt zay zgiy

" נאמר ז"ל חכמינו במאמר בחסידותeli`kאבל מבואר וכן ילדו. שאכן ולא הדמיון, בכ"ף שכל32ילדו", ,

" רק זה הרי ולכן בהולדה, כמו שלו מהעצם המשכה ולא מהמשפיע, הארה רק היא שכל של eli`kהשפעה

ילדו".

ידוע מזה: ויתירה הדמיון, כ"ף ללא "סבא", להבעלֿשםֿטוב קרא הזקן רבינו אודות33ואילו שאמר מה
בנו בן לגבי בתו בבן מסויימת מעלה ויש בת, (עלֿידי הבעלֿשםֿטוב של נכדו שהיה ממעזיבוז, ברוך ),34רבי

נכד הנני – עצמו על הזקן רבינו אמר – אני ואילו בגשמיות, הבעלֿשםֿטוב של נכדו – ברוך רבי – שהוא
למעליותא. זאת ואמר ברוחניות,

הש רק לא הבעלֿשםֿטוב: של הפנימיות את "לקח" הזקן שרבינו אלאוהיינו, הארה, שהיא השכל פעת
הולדה. של עצמית בהשפעה נמשכת שאינה זו פנימיות אפילו

בקצרה: בזה והביאור

לבוראם" דומים יהבית"35"הצדיקים כתבית נפשי "אנא אומר שהקב"ה עלֿדרך עצמותו36. את שהכניס ,

בתורה. עצמּותם את שמכניסים בצדיקים, גם הוא כן – בתורה

לקח הזקן שרבינו וכיון לּבן. אפילו נמשך שלא מה גם עצמיותו, את הבעלֿשםֿטוב הכניס החסידות ֵבתורת
הבעלֿשםֿטוב דתורת הפנימיות הבעלֿשםֿטוב37את של והעצמיות הפנימיות את עלֿידיֿזה לקח ולכן38– ,

הנכד .izin`dהוא

והעצמי הפנימי שהיחוד בלידתם39ועד גם התבטא הבעלֿשםֿטוב עם הזקן רבינו inybdשל sebaוהרי –
יתברך עצמותו עם קשור אלול.40הגוף ח"י יום: באותו הוא שניהם של הולדת שיום –

Ëז"ל רבותינו וכמאמר הסבא. את משלים והוא מהסבא, מקבל הנכד בשתים: הוא ונכד סבא של היחס .

הפסוק בנים"41על בני זקנים "עטרת ונאמר שלה", אכסניא על מחזרת תורה גו' זרעך זרע גו' ימוש .42"לא

הוא א) הענינים: ב' ישנם שאצלו מובן, הרי הבעלֿשםֿטוב, של כנכד עצמו את מייחס הזקן שרבינו וכיון
הבעלֿשםֿטוב דתורת הכוונה הבעלֿשםֿטוב: את משלים הוא ב) כנ"ל, הבעלֿשםֿטוב, של עצמיותו את לקח
בחסדֿגבורהֿתפארת גם עילוי פועלת חב"ד חסידות חכמהֿבינהֿדעת. חסידות תורת עלֿידי נשלמת

אחר במקום וכמבואר ש43ונצחֿהודֿיסודֿמלכות, חב"ד, חסידות של שאינםהחידוש פשוטים אנשים אפילו
תורת עלֿידי מאשר אפילו יותר חב"ד, חסידות עלֿידי להתעלות הם גם יכולים והשגה, להבנה לכאורה שייכים

הכללית. החסידות
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(המשך32) תרס"ו התורה חוקת זאת ד"ה ד. לט, שה"ש לקו"ת
ואילך). קעג ע' תרס"ו

שם.33) "התמים"
(מאג"ק34) אייר כח יום" "היום כג. ע' ח"ג "התמים" ראה

קעה חוברת "רשימות" וראה ואילך. תקד ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר
וש"נ)*. ואילך. 6 ע'

אסת"ר35) ה. פ"י, במדב"ר ח. פס"ז, ב"ר וראה ג. פ"ד, רבה רות
ב. פ"ו,
הע"י.36) וכגרסת א קה, שבת
פון37) גיגעסען אלע האבן מיר מבארדיטשוב: הרב שאמר ַָכידוע

(חלק ווערכושקע די צוגינומען האט ליטוואק דער און שיסל, ַָאיין
(מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק מכתב גם וראה .(47 ע' שלום (תורת העליון)
ע' ומעין בקונטרס – מהמכתב (פאקסימיליא תרס"ב כסלו לי"ט נ"ע

ז"ל הבעש"ט תורת היא והיא בתחלתו)): יום" ב"היום (נעתק 17
.(1252 ע' ח"ד בלקו"ש נדפסה תש"כ, כסלו י"ט בשיחת (נתבאר

(38(76 ע' תש"ט (סה"מ (שידוע הספירות מענין גם מובן וכן
אבא דפנימיות אבא) בחי' הזקן ואדמו"ר עתיק, בחי' הוא שהבעש"ט

תש"כ). הסוכות חג (משיחת עתיק פנימיות
ובפרט39) השכל, ענין ע"י שנעשה נפלא" ה"יחוד על בהוספה

תניא (ראה פנים שכולה התורה בפנימיות ובפרט התורה, בלימוד
(מהנחה לבוראם שדומים צדיקים אצל ובפרט ואילך), סע"ב קס, קו"א

מוגה). בלתי
(40.120 וע' 12 ע' שלום תורת ראה
א.41) פה, ב"מ כא. נט, ישעי'
רפס"ג.42) ב"ר ט. פ"ו, אבות ו. יז, משלי
וש"נ.43) .(301 ע' ח"ג (תו"מ ס"ב תשי"א אלול ח"י שיחת ראה

`le ,ze`iypd z` lawi wcv gnvdy miciqgd evx ± "xayp g"td" dpniqy miciqg exn`y ,g"twz zpya ± irvn`d x"enc` zewlzqd ixg`l (*

,oa epyiy orhe ,dvx

± irvn`d x"enc` ly epa megp 'xl e` ,owfd x"enc` ly epa ,mdxa` miig 'xl dzid ezpeek ±

xn`n mr :wcv gnvd dpre ,ze`iypd dz`i el wx xy` zyxetn 'i`x el yiy xn`e wcv gnvdl miciqgd '` dpt `"vwz zereayd bg z`xwly cr

yi`" (p"ye .` ,q zekxa) l"fg exn`e ,"xkf dclie rixfz ik dy`" (a ,ai rixfz) aizk :l"pd ciqgd xn`e .rnype jita dn xen` ...wgyl xeq` l"fg

,ze`iypd z` lawl wcv gnvd mikqd f`e ± .(wcv gnvd df) "xkf zclei dligz zrxfn dy` ,(wcv gnvd ly en` ef) dawp zclei dligz rixfn

.zeciqg xn`e (owfd epiaxn dyexia eidy oal icba) micgein micba yale

.(dben izla dgpdn) `wec eza oaa dlrn yiy oaen dfne

f"iyz'd ,lel` i"g ,`eaz zyxt zay zgiy

הבעלֿשםֿטוב תורת את והלבישו המשיכוֿהורידו גילו, שלאחריו, חב"ד ונשיאי הזקן שרבינו זה מלבד
גם עלֿידיֿזה פעלו לזה, נוסף הנה אנושי, בשכל אפילו להבין יוכל ואחד אחד שכל עד דקדושה, zenilyבשכל

יש מהשכל, למעלה שהיא הבעלֿשםֿטוב תורת את בשכל להמשיךֿלהוריד בכדי כי, הבעלֿשםֿטוב, בתורת
שלימות. שמביא יותר, נעלה אור נמשך ועלֿידיֿזה כח"), טיפערן א ("גאר ביותר עמוק בכח ַָצורך

È'צדק ה'צמח שכתב מה יובן הנ"ל עלֿפי עתידות44. שמענו נשמתוֿעדן מזקיני "גם הזקן: רבינו אודות
צדק' ה'צמח כוונת וכי מובן: אינו ולכאורה השערה". אל חיצוניים,45קולע בענינים הזקן רבינו את לשבח

מופתים של וכי46ענינים ?edfהזקן רבינו של ?47השבח

הוא: בזה הפירוש אך

(ממעזריטש) המגיד הרב ותלמידו (הבעלֿשםֿטוב) "שהוא לפניֿזה: שם שכתב למה בהמשך בא זה ענין
שנברא אור לפניהם גלוי שהיה עלֿידי והיינו . . ראיה בעין ממש סופו ועד העולם מסוף רואים היו נשמתםֿעדן

בתורה" גנזו שהשםֿיתברך (דהבריאה) ראשון ;48ביום

" צדק': ה'צמח אומר זה שה"עתידות"mbועל מוכח "גם" ומהלשון כו', עתידות שמענו נשמתוֿעדן מזקיני
ביום שנברא ה"אור התגלות המגיד: והרב להבעלֿשםֿטוב בנוגע לפניֿזה שנאמר ענין אותו הם הזקן רבינו של

השערה". אל ד"קולע באופן זה היה הזקן רבינו שאצל אלא ראשון",

השתלשלות מסדר שלמעלה האור הוא ראשון" ביום שנברא שקודם49"אור האור – מזה ולמעלה ,50

עצמותו51הצמצום שלגלות האור – גופא ושם ,52.

העולם לגשמיות בנוגע גם זה אור האיר והמגיד הבעלֿשםֿטוב שבפני ממש53הגם בראיה ראו שלכן ,54–

ניתוסף הזקן רבינו אצל בהתיישבות55הרי מאיר היה שלמעלה56שהאור שאור ובכדי השערה". אל "קולע ,
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א.44) סה, עדות מצות אמונה דרך
עצמך:45) והגע

התורה לגבי והרי תורה, שכולו באופן הי' צדק' ה'צמח של ענינו
ערוך*. באין הם הענינים שאר כל

אמירת של בענין הזקן רבינו את משבח צדק' שה'צמח כיון וא"כ,
בודאי הרי – דא"ח במאמר זה ענין שמביא אלא עוד ולא עתידות,
התורה, ובפנימיות בתורה, ניתוסף שעלֿידו ועיקרי חשוב ענין שזהו
בתחתונים! דדירה הכוונה וכללות המשיח, ביאת עם הקשור שזהו"ע

מוגה). בלתי (מהנחה
בו46) האמינו לא רבינו משה רפ"ח: יסוה"ת הל' רמב"ם ראה

דופי בלבו יש האותות ע"פ שהמאמין שעשה האותות מפני ישראל
ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר (אג"ק סד ע' ח"ב "התמים" גם וראה כו'.
בכבוד פגיעה כעין הם המופתים חב"ד חסידי גדולי בעיני שעה):
חי"ג תו"מ גם (ראה לזה לב משים ואין ושפלות, קטנות החסידות,

וש"נ). .99 ע'
שאור47) עצמי, אור שהוא הזקן רבינו של ממעלתו ואדרבה,

שהוא לבאר ויש – .(167 ע' שלום (תורת למופתים זקוק אין עצמי
ולא הנבואה בשעת שלם" עמדו על "עומד רבינו שמשה החילוק ע"ד
פ"ז, יסוה"ת (הל' ומתמוגגין ונבהלים יראים שהיו הנביאים כשארי

ש הזקן לאדמו"ר בנוגע גם הוא ועד"ז –ה"ו). למופתים הוצרך לא
נעלות היותר המדריגות כל כי מהעולם**, הפשטה בחי' הטבע, שינוי
פדה בד"ה וראה .(1120 ע' ח"ד לקו"ש (ראה בהתיישבות אצלו האירו
שינויי הם המופתים פח): ע' תרפ"ה (סה"מ בסופו תרפ"ה בשלום
בא וזה . . אלקות יהי' ממש שהטבע היא העצמית והכוונה הטבע,

דוקא. בהשגה בהתלבשות רבינו ע"י
הוא48) ושם – ו) פ"ח, ברכות בירושלמי (וכ"ה ו פ"ג, ב"ר ראה

l"rl miwicvlשהוא איתא א פה, חדש בזהר רות במדרש אבל .

ד. יח, במדבר לקו"ת א). קמט, זח"ב א. רסד, זח"א ג"כ (עיין בתורה
באריכות. הבעש"ט בשם בראשית פ' אפרים מחנה ובדגל

צו).49) פ' (לקו"ת אור והי' ובד"ה ג. מד, תו"א ראה
ומטה50) מעלה התחלקות בו יש הצמצום שלאחרי שהאור כידוע

בכל הוא הצמצום שקודם האור ודוקא בשוה, מקום בכל ואינו וכו',
מקום בכל סופו", עד העולם מסוף רואים "שהיו שזהו – בשוה מקום

בשוה.
(ראה שמצינו שזהו המקום, הגבלות בטלות זה אור שמצד והיינו,
וש"נ) ואילך. שלח סימן בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר
נמצאים היו כאילו מקום בריחוק שנעשה מה בגשמיות רואים שהיו

מוגה). בלתי (מהנחה מקום בקירוב
ואילך).51) מה ע' עת"ר (סה"מ עת"ר נח דפ' מאמר
פד).52) ע' ח"א תער"ב (המשך בסופו תער"ב נחמו ד"ה
בנוגע53) גם עצות נשיאינו רבותינו אצל ששואלים הטעם וזהו

מהנחה – וש"נ) ואילך. 127 ס"ע ח"ט תו"מ (ראה גשמיים לענינים
מוגה. בלתי

ע'54) תרס"ג (סה"מ 10 ע' תרס"ג עומד והוא (ד"ה בנבואה ולא
ואילך). רכז ס"ע תרס"ו (המשך תרס"ו ושבתה ד"ה גם וראה נח)).

על55) הוספה (שזהו "גם" דתיבת הפשוט לפי' סתירה בזה אין
ה"ז בשכל, שההמשכה בכ"מ המבואר ע"פ – הקודם) העיקר
פטרבורג". "לאחר ובפרט וכו'. כ"כ מאיר האור ואין בשכל התלבשות
112 (ס"ע שלום תורת (בסה"ש תרס"ח כסלו י"ט שיחת ג"כ וראה

ואילך)).
(56.(228 ע' (לעיל סי"ב ראה ש"פ שיחת גם (ראה המבואר וע"ד

שלא אהרן של שבחו "להגיד גו'", אהרן כן "ויעש במ"ש וש"נ).
שהחידוש – ובפרש"י) צו ס"פ וראה ובפרש"י. ג ח, (בהעלותך שינה"
מוגה). בלתי (מהנחה התיישבות של באופן היתה שעבודתו הוא בזה

.wcv gnvd ly eizeaeyza `aedy inlyexid xn`n mb xkfp df oipra (*

`Îl`eny) y"nk ,d`eapd zra miyeald zhytd oipr mb edfy ,zeinybd zhytda zeidl `iapd jixv d`eapd zelbzd zray ± d`eapd oipra f"cre (**

.dben izla dgpdn ± .(cere .118 'r i"yz n"dq d`x) "`apzie eicba `ed mb hytie" (ck ,hi



כג f"iyz'd ,lel` i"g ,`eaz zyxt zay zgiy

הבעלֿשםֿטוב תורת את והלבישו המשיכוֿהורידו גילו, שלאחריו, חב"ד ונשיאי הזקן שרבינו זה מלבד
גם עלֿידיֿזה פעלו לזה, נוסף הנה אנושי, בשכל אפילו להבין יוכל ואחד אחד שכל עד דקדושה, zenilyבשכל

יש מהשכל, למעלה שהיא הבעלֿשםֿטוב תורת את בשכל להמשיךֿלהוריד בכדי כי, הבעלֿשםֿטוב, בתורת
שלימות. שמביא יותר, נעלה אור נמשך ועלֿידיֿזה כח"), טיפערן א ("גאר ביותר עמוק בכח ַָצורך

È'צדק ה'צמח שכתב מה יובן הנ"ל עלֿפי עתידות44. שמענו נשמתוֿעדן מזקיני "גם הזקן: רבינו אודות
צדק' ה'צמח כוונת וכי מובן: אינו ולכאורה השערה". אל חיצוניים,45קולע בענינים הזקן רבינו את לשבח

מופתים של וכי46ענינים ?edfהזקן רבינו של ?47השבח

הוא: בזה הפירוש אך

(ממעזריטש) המגיד הרב ותלמידו (הבעלֿשםֿטוב) "שהוא לפניֿזה: שם שכתב למה בהמשך בא זה ענין
שנברא אור לפניהם גלוי שהיה עלֿידי והיינו . . ראיה בעין ממש סופו ועד העולם מסוף רואים היו נשמתםֿעדן

בתורה" גנזו שהשםֿיתברך (דהבריאה) ראשון ;48ביום

" צדק': ה'צמח אומר זה שה"עתידות"mbועל מוכח "גם" ומהלשון כו', עתידות שמענו נשמתוֿעדן מזקיני
ביום שנברא ה"אור התגלות המגיד: והרב להבעלֿשםֿטוב בנוגע לפניֿזה שנאמר ענין אותו הם הזקן רבינו של

השערה". אל ד"קולע באופן זה היה הזקן רבינו שאצל אלא ראשון",

השתלשלות מסדר שלמעלה האור הוא ראשון" ביום שנברא שקודם49"אור האור – מזה ולמעלה ,50

עצמותו51הצמצום שלגלות האור – גופא ושם ,52.

העולם לגשמיות בנוגע גם זה אור האיר והמגיד הבעלֿשםֿטוב שבפני ממש53הגם בראיה ראו שלכן ,54–

ניתוסף הזקן רבינו אצל בהתיישבות55הרי מאיר היה שלמעלה56שהאור שאור ובכדי השערה". אל "קולע ,
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א.44) סה, עדות מצות אמונה דרך
עצמך:45) והגע

התורה לגבי והרי תורה, שכולו באופן הי' צדק' ה'צמח של ענינו
ערוך*. באין הם הענינים שאר כל

אמירת של בענין הזקן רבינו את משבח צדק' שה'צמח כיון וא"כ,
בודאי הרי – דא"ח במאמר זה ענין שמביא אלא עוד ולא עתידות,
התורה, ובפנימיות בתורה, ניתוסף שעלֿידו ועיקרי חשוב ענין שזהו
בתחתונים! דדירה הכוונה וכללות המשיח, ביאת עם הקשור שזהו"ע

מוגה). בלתי (מהנחה
בו46) האמינו לא רבינו משה רפ"ח: יסוה"ת הל' רמב"ם ראה

דופי בלבו יש האותות ע"פ שהמאמין שעשה האותות מפני ישראל
ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר (אג"ק סד ע' ח"ב "התמים" גם וראה כו'.
בכבוד פגיעה כעין הם המופתים חב"ד חסידי גדולי בעיני שעה):
חי"ג תו"מ גם (ראה לזה לב משים ואין ושפלות, קטנות החסידות,

וש"נ). .99 ע'
שאור47) עצמי, אור שהוא הזקן רבינו של ממעלתו ואדרבה,

שהוא לבאר ויש – .(167 ע' שלום (תורת למופתים זקוק אין עצמי
ולא הנבואה בשעת שלם" עמדו על "עומד רבינו שמשה החילוק ע"ד
פ"ז, יסוה"ת (הל' ומתמוגגין ונבהלים יראים שהיו הנביאים כשארי

ש הזקן לאדמו"ר בנוגע גם הוא ועד"ז –ה"ו). למופתים הוצרך לא
נעלות היותר המדריגות כל כי מהעולם**, הפשטה בחי' הטבע, שינוי
פדה בד"ה וראה .(1120 ע' ח"ד לקו"ש (ראה בהתיישבות אצלו האירו
שינויי הם המופתים פח): ע' תרפ"ה (סה"מ בסופו תרפ"ה בשלום
בא וזה . . אלקות יהי' ממש שהטבע היא העצמית והכוונה הטבע,

דוקא. בהשגה בהתלבשות רבינו ע"י
הוא48) ושם – ו) פ"ח, ברכות בירושלמי (וכ"ה ו פ"ג, ב"ר ראה

l"rl miwicvlשהוא איתא א פה, חדש בזהר רות במדרש אבל .

ד. יח, במדבר לקו"ת א). קמט, זח"ב א. רסד, זח"א ג"כ (עיין בתורה
באריכות. הבעש"ט בשם בראשית פ' אפרים מחנה ובדגל

צו).49) פ' (לקו"ת אור והי' ובד"ה ג. מד, תו"א ראה
ומטה50) מעלה התחלקות בו יש הצמצום שלאחרי שהאור כידוע

בכל הוא הצמצום שקודם האור ודוקא בשוה, מקום בכל ואינו וכו',
מקום בכל סופו", עד העולם מסוף רואים "שהיו שזהו – בשוה מקום

בשוה.
(ראה שמצינו שזהו המקום, הגבלות בטלות זה אור שמצד והיינו,
וש"נ) ואילך. שלח סימן בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר
נמצאים היו כאילו מקום בריחוק שנעשה מה בגשמיות רואים שהיו

מוגה). בלתי (מהנחה מקום בקירוב
ואילך).51) מה ע' עת"ר (סה"מ עת"ר נח דפ' מאמר
פד).52) ע' ח"א תער"ב (המשך בסופו תער"ב נחמו ד"ה
בנוגע53) גם עצות נשיאינו רבותינו אצל ששואלים הטעם וזהו

מהנחה – וש"נ) ואילך. 127 ס"ע ח"ט תו"מ (ראה גשמיים לענינים
מוגה. בלתי

ע'54) תרס"ג (סה"מ 10 ע' תרס"ג עומד והוא (ד"ה בנבואה ולא
ואילך). רכז ס"ע תרס"ו (המשך תרס"ו ושבתה ד"ה גם וראה נח)).

על55) הוספה (שזהו "גם" דתיבת הפשוט לפי' סתירה בזה אין
ה"ז בשכל, שההמשכה בכ"מ המבואר ע"פ – הקודם) העיקר
פטרבורג". "לאחר ובפרט וכו'. כ"כ מאיר האור ואין בשכל התלבשות
112 (ס"ע שלום תורת (בסה"ש תרס"ח כסלו י"ט שיחת ג"כ וראה

ואילך)).
(56.(228 ע' (לעיל סי"ב ראה ש"פ שיחת גם (ראה המבואר וע"ד

שלא אהרן של שבחו "להגיד גו'", אהרן כן "ויעש במ"ש וש"נ).
שהחידוש – ובפרש"י) צו ס"פ וראה ובפרש"י. ג ח, (בהעלותך שינה"
מוגה). בלתי (מהנחה התיישבות של באופן היתה שעבודתו הוא בזה

.wcv gnvd ly eizeaeyza `aedy inlyexid xn`n mb xkfp df oipra (*

`Îl`eny) y"nk ,d`eapd zra miyeald zhytd oipr mb edfy ,zeinybd zhytda zeidl `iapd jixv d`eapd zelbzd zray ± d`eapd oipra f"cre (**

.dben izla dgpdn ± .(cere .118 'r i"yz n"dq d`x) "`apzie eicba `ed mb hytie" (ck ,hi



f"iyz'dכד ,lel` i"g ,`eaz zyxt zay zgiy

נושא שהוא יתברך, עצמותו מצד אלא האור, מצד זה אין – בהתיישבות בעולם להיות יוכל השתלשלות מסדר
הפכים .57כל

עצמותו שמצד לעצמותו, דירה – בתחתונים דדירה העליונה הכוונה כשתושלם לבוא, לעתיד גם יהיה וכן
בשר" כל וראו הוי' כבוד "ונגלה שיהיה ורוחניות, דגשמיות ההפכים שני יתחברו הגשמי58יתברך שהבשר ,

בהתיישבות. אצלו יהיה זה וענין אלקות, יראה

שמענו נשמתוֿעדן מזקיני "גם צדק' ה'צמח בדברי הפנימי הפירוש שזהו לומר, בתיבתzecizrויש :"

דלעתיד הגילויים על גם מרמז .59"עתידות"

עד נעלים, היותר הענינים את "לוקחים" החסידות לימוד עלֿידי חב"ד: בחסידות הזקן רבינו הכניס זה וכל
שכל להבנת ועד – בכלי אור התיישבות של באופן – האלקית דנפש בשכל ובא מזה, ולמעלה הגנוז" ל"אור

כל (אפילו) וראו הוי' כבוד "ונגלה שיהיה ועד הבהמית, ממש.xyaדנפש בקרוב צדקנו, משיח בביאת ,"

***

‡È.'כו האדון פני מאן בזהר שאמרו מה להבין המתחיל' 'דיבור שיחה) (כעין מאמר .

***

·Èנאמר – המשיח ביאת אודות מדובר שבה תבוא כי דפרשת בהפטרה והיינו,60. אבלך", ימי "ושלמו
אבלך.61שיגמרו ימי

" הלשון דיוק מהו להבין: שכתובenlyeוצריך מה עלֿדרך שהוא אבלך", לא62ימי האמורי"mly"כי עון
"ותמו", לומר יותר מתאים אבלך", "ימי ישראל, דבני בלתיֿרצוי ענין אודות כאן שמדובר כיון דלכאורה, –

תמימות מלשון גם לפרשו יש "ותמו" שהלשון (כיון או וסוף, גמר לשון "וכלו",63שהוא הלשון) יותר מתאים ,

" וברכותיה") שנה "תחל (לפני השנה בברכת וכהלשון וכליון, גמר וקללותיה"dlkzלשון נאמר64שנה ומדוע ,
שלימות? מלשון "ושלמו",

קמא ד"קמא באופן הם ד'לעומתֿזה' שהענינים – לקדושה 'לעומתֿזה' שבין מהחילוקים ביאור: וליתר
שהולך65בטיל" באופן הם דקדושה הענינים ואילו לגמרי, כלים שנעשים עד ומתמעטים שהולכים היינו, ,

של ענין (לא בזה להיות צריך אבלך", "ימי אודות כשמדובר כן, ואם לשלימותו. עד בהענין ,zenilyוניתוסף

של ענין ?oeilkאלא)

‚È:בזה והביאור .
נאמר שעלֿזה דתהו, הכלים שבירת ענין והוא המיתה, ענין עם קשור – אבלך" "ימי – האבילות ענין

כו'. והגלות החטאים ענין כללות שרש הוא זה וענין ה), סעיף (כנ"ל וימת" גו' "וימלוך

המיתה (ענין דתהו הכלים שבירת ענין כללות שכוונתוהנה, והיינו, לבנות, עלֿמנת דסותר באופן הוא (

והבנין. התיקון בשביל אלא אינה מתחילתה הסתירה
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והי'57) התורה פנימיות התגלות שיהי' הי' הבעש"ט "התגלות
המגיד הרב תלמידו דגם והראי' התלבשות, בבחי' שלא התגלות
הוא גם הנה ואלישע אלי' בדוגמת ברוחו שנים פי אשר ממעזריטש
העולם הי' ולא התורה סודות שמעו אומר הי' דא"ח אמירת קודם
מקום ומכל במאד ונעלה גבוה מדריגה שזהו והגם זאת לקבל יכול

עדיין זה רבינואין ידי על ובא התורה פנימיות עצם התגלות
פדה (ד"ה התורה" פנימיות עצם נמשך שבזה בהשגה בהתלבשות
אדמו"ר כ"ק אביו בשם עט), ע' ריש תרפ"ה (סה"מ תרפ"ה בשלום
(קה"ת, עטר"ת סה"מ בסוף (נדפס עטר"ת כסלו י"ט נ"ע, מוהרש"ב
לגילוי הכנה היו והה"מ הבעש"ט גילוי וענין – תרעג)). ע' תשמ"ח)
עבודת בדוגמת – הזקן רבינו ידי על שנתגלה התורה פנימיות עצם

לגילוי הכנה שהיו (ריחות) כ"קzenvrdהאבות (משיחות תורה דמתן

סה"ש – תפר"ח שנת תשא פ' ש"ק ליל נ"ע (מוהריי"צ) אדמו"ר
ואילך). 18 ע' תרפ"ח

ה.58) מ, ישעי'
למשה59) הראה שהקב"ה ובפרש"י) ב לד, (ברכה מ"ש וע"ד

מוגה). בלתי (מהנחה האחרון" היום "עד האחרון", הים "עד רבינו
כ.60) ס, ישעי'
עה"פ.61) ומצו"ד מצו"צ
טז.62) טו, לך לך
ג.63) לב, ראה פ' לקו"ת ראה
בתפלת64) מחזורים בכמה קטנה" "אחות פיוט ב. לא, מגילה

השנה. ראש
אתא.65) כי ובתוד"ה א עג, ע"ז

f"iyz'd ,lel` i"g ,`eaz zyxt zay zgiy

ישראל בני עבודת – היא הגלות, דענין הפנימיות היינו הגלות, שכוונת – הגלות לענין בנוגע גם מובן ומזה
הניצוצות, בבירור עבודתם את מסיימים ישראל בני כאשר שלכן, הכלים), בשבירת (שנפלו הניצוצות בבירור

בתניא כמבואר משיח, עלֿידי הגאולה באה תקיים66אזי . . ישראל שבכל האלקית ונפש הנשמה כל ש"כאשר
כו'". המשיח ימות של לה"תכלית באים אזי וכו'" התורה מצוות תרי"ג כל . .

ועבודתינו מעשינו שלימות על דקאי – דייקא "ושלמו" אבלך", ימי "ושלמו שכתוב מה לבאר יש ועלֿפיֿזה
להיות צריכה אבלך"), ("ימי הגלות של הפנימי הענין שזהו הגלות, דזמן שהעבודה והיינו, הגלות, משך זמן כל

המשיח. לימות באים ועלֿידיֿזה ("ושלמו"), שלימות של באופן

„Èנאמר שעלֿזה התשובה, עבודת היא, מהגלות, יוצאים שעלֿידה העבודה כללות והנה, תשוב67. "והרוח
הוי' "אשר השבוע בפרשת שכתוב מה עלֿדרך שזהו מתנה, מלשון דייקא, "נתנה" – נתנה" אשר האלקים אל

("וירשתה").ozepאלקיך הירושה מענין גם למעלה הוא המתנה שענין ד) (סעיף לעיל שנתבאר וכמו לך",
בזה: והענין

עצמו את מתיר חבוש שאין הכלל עבודת68ידוע שלימות עלֿידי מהגלות היציאה שתהיה כדי ולכן, ,
כלל. גלות של ענין בה שייך שלא יותר נעלית מדרגא כח בנתינת צורך יש הבירורים,

– הירושה מענין גם שלמעלה לך") נותן אלקיך הוי' "אשר נתנה", ("אשר המתנה ענין הוא זו כח ונתינת
כי:

וימת"), גו' ("וימלוך הכלים בשבירת שנפלו דתהו הניצוצות יורשים ישראל שבני מה הוא הירושה ענין
להיות איֿאפשר זו דרגא מצד ולכן הגלות, ענין שורש שהוא השבירה, ענין בה ששייך דרגא שזוהי היינו,

עצמו.היציא את מתיר חבוש שאין כיון אבלך"), ימי ("ושלמו העבודה שלימות עלֿידי הגלות מן ה

ותיקון, דתהו הענין מכללות למעלה היינו, הירושה, מענין גם למעלה שהיא המתנה בענין צורך יש ולכן
(כנ"ל יתברך עצמותו המשכת ענין שזהו כו', הגלות שרש שהוא השבירה ענין מכללות גם למעלה ובמילא,

ה). סעיף

ÂË:חב"ד חסידות בתורת שנתגלתה התורה פנימיות לימוד עלֿידי נעשה זה וענין .
מפאריטש הלל רבי של במאמר שכתוב מה בשם69ידוע מהאמיל אייזיק ור' זעזמער זלמן מר' ששמע מה ַָ

לעיל שנתבאר וכמו כלל". הבית נחרב לא יוחאי בן שמעון רבי כמו הגבוהות נשמות ש"לפני הזקן, רבינו
היו70(במאמר שאצלם וכו', הזקן רבינו ועלֿדרךֿזה יוחאי, בן שמעון רבי כמו סגולה דיחידי הנשמות במעלת (

כו'. למעלה שהם כמו למטה הענינים כל

חסידות בתורת שנתגלה כפי יוחאי, בן שמעון רבי של תורתו התורה, פנימיות לומדים שכאשר מובן, ומזה
שמתעצם באופן אלא) ולחוץ, השפה מן (לא הוא והלימוד שלאחריו, נשיאינו ורבותינו הזקן רבינו עלֿידי חב"ד
לפעול בכחו ועלֿידיֿזה ה'תורה', בעל כמו מהגלות הוא גם יוצא אזי – הנפש עצם עד שלומד הענין עם
בפועל מהגלות היציאה נעשית שעלֿידיֿזה אבלך") ימי ("ושלמו העבודה ושלימות לגמר עד הבירורים בעבודת

ממש.

ÊË:אלול ח"י של ענינו וזהו .
חסדים.71ידוע וגמילות עבודה תורה הקוין בג' העבודה עניני כל של הראשיֿתיבות נרמזים שב"אלול"

ומפורסם הידוע בראשיֿתיבות גם כמרומז התשובה, ענין הוא – בגילוי אלול חודש של העיקרי ענינו אמנם,
לי"72"אני ודודי .73לדודי

ד"אלול" בעבודה חיּות שנותן הוא אלול ח"י של ענינו .74והנה,
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פל"ז.66)
ובכ"מ.67) האזינו. ר"פ לקו"ת וראה ז. יב, קהלת
וש"נ.68) ב. ה, ברכות
ז.69) ע' שמות הרמון פלח
ואילך).70) ט ע' (לעיל ואילך פ"ג

וש"נ.71) .(194 ע' ח"א (תו"מ ס"ו ה'שי"ת אלול ח"י שיחת ראה
ועוד.72) עה"פ. ובשעה"פ ג. ו, שה"ש
בהערה.73) 489 ע' חי"ט .23 הערה 299 ע' ח"ט לקו"ש ראה

ועוד. .273 ע' חכ"ט
(74.(122 ע' תש"ה (סה"ש בתחלתה תש"ה אלול ח"י שיחת



כה f"iyz'd ,lel` i"g ,`eaz zyxt zay zgiy

ישראל בני עבודת – היא הגלות, דענין הפנימיות היינו הגלות, שכוונת – הגלות לענין בנוגע גם מובן ומזה
הניצוצות, בבירור עבודתם את מסיימים ישראל בני כאשר שלכן, הכלים), בשבירת (שנפלו הניצוצות בבירור

בתניא כמבואר משיח, עלֿידי הגאולה באה תקיים66אזי . . ישראל שבכל האלקית ונפש הנשמה כל ש"כאשר
כו'". המשיח ימות של לה"תכלית באים אזי וכו'" התורה מצוות תרי"ג כל . .

ועבודתינו מעשינו שלימות על דקאי – דייקא "ושלמו" אבלך", ימי "ושלמו שכתוב מה לבאר יש ועלֿפיֿזה
להיות צריכה אבלך"), ("ימי הגלות של הפנימי הענין שזהו הגלות, דזמן שהעבודה והיינו, הגלות, משך זמן כל

המשיח. לימות באים ועלֿידיֿזה ("ושלמו"), שלימות של באופן

„Èנאמר שעלֿזה התשובה, עבודת היא, מהגלות, יוצאים שעלֿידה העבודה כללות והנה, תשוב67. "והרוח
הוי' "אשר השבוע בפרשת שכתוב מה עלֿדרך שזהו מתנה, מלשון דייקא, "נתנה" – נתנה" אשר האלקים אל

("וירשתה").ozepאלקיך הירושה מענין גם למעלה הוא המתנה שענין ד) (סעיף לעיל שנתבאר וכמו לך",
בזה: והענין

עצמו את מתיר חבוש שאין הכלל עבודת68ידוע שלימות עלֿידי מהגלות היציאה שתהיה כדי ולכן, ,
כלל. גלות של ענין בה שייך שלא יותר נעלית מדרגא כח בנתינת צורך יש הבירורים,

– הירושה מענין גם שלמעלה לך") נותן אלקיך הוי' "אשר נתנה", ("אשר המתנה ענין הוא זו כח ונתינת
כי:

וימת"), גו' ("וימלוך הכלים בשבירת שנפלו דתהו הניצוצות יורשים ישראל שבני מה הוא הירושה ענין
להיות איֿאפשר זו דרגא מצד ולכן הגלות, ענין שורש שהוא השבירה, ענין בה ששייך דרגא שזוהי היינו,

עצמו.היציא את מתיר חבוש שאין כיון אבלך"), ימי ("ושלמו העבודה שלימות עלֿידי הגלות מן ה

ותיקון, דתהו הענין מכללות למעלה היינו, הירושה, מענין גם למעלה שהיא המתנה בענין צורך יש ולכן
(כנ"ל יתברך עצמותו המשכת ענין שזהו כו', הגלות שרש שהוא השבירה ענין מכללות גם למעלה ובמילא,

ה). סעיף

ÂË:חב"ד חסידות בתורת שנתגלתה התורה פנימיות לימוד עלֿידי נעשה זה וענין .
מפאריטש הלל רבי של במאמר שכתוב מה בשם69ידוע מהאמיל אייזיק ור' זעזמער זלמן מר' ששמע מה ַָ

לעיל שנתבאר וכמו כלל". הבית נחרב לא יוחאי בן שמעון רבי כמו הגבוהות נשמות ש"לפני הזקן, רבינו
היו70(במאמר שאצלם וכו', הזקן רבינו ועלֿדרךֿזה יוחאי, בן שמעון רבי כמו סגולה דיחידי הנשמות במעלת (

כו'. למעלה שהם כמו למטה הענינים כל

חסידות בתורת שנתגלה כפי יוחאי, בן שמעון רבי של תורתו התורה, פנימיות לומדים שכאשר מובן, ומזה
שמתעצם באופן אלא) ולחוץ, השפה מן (לא הוא והלימוד שלאחריו, נשיאינו ורבותינו הזקן רבינו עלֿידי חב"ד
לפעול בכחו ועלֿידיֿזה ה'תורה', בעל כמו מהגלות הוא גם יוצא אזי – הנפש עצם עד שלומד הענין עם
בפועל מהגלות היציאה נעשית שעלֿידיֿזה אבלך") ימי ("ושלמו העבודה ושלימות לגמר עד הבירורים בעבודת

ממש.

ÊË:אלול ח"י של ענינו וזהו .
חסדים.71ידוע וגמילות עבודה תורה הקוין בג' העבודה עניני כל של הראשיֿתיבות נרמזים שב"אלול"

ומפורסם הידוע בראשיֿתיבות גם כמרומז התשובה, ענין הוא – בגילוי אלול חודש של העיקרי ענינו אמנם,
לי"72"אני ודודי .73לדודי

ד"אלול" בעבודה חיּות שנותן הוא אלול ח"י של ענינו .74והנה,
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פל"ז.66)
ובכ"מ.67) האזינו. ר"פ לקו"ת וראה ז. יב, קהלת
וש"נ.68) ב. ה, ברכות
ז.69) ע' שמות הרמון פלח
ואילך).70) ט ע' (לעיל ואילך פ"ג

וש"נ.71) .(194 ע' ח"א (תו"מ ס"ו ה'שי"ת אלול ח"י שיחת ראה
ועוד.72) עה"פ. ובשעה"פ ג. ו, שה"ש
בהערה.73) 489 ע' חי"ט .23 הערה 299 ע' ח"ט לקו"ש ראה

ועוד. .273 ע' חכ"ט
(74.(122 ע' תש"ה (סה"ש בתחלתה תש"ה אלול ח"י שיחת



f"iyz'dכו ,lel` i"g ,`eaz zyxt zay zgiy

בזה: והענין

פנימיות נתגלתה שעלֿידם הזקן, ורבינו הבעלֿשםֿטוב הגדולים, המאורות שני הולדת יום הוא אלול ח"י
החס תורת והרי החסידות. בתורת אלקיםהתורה דברי – עניןmiigידות הוא –zEigd75חיּות נעשה ועלֿידיֿזה ,

סעיף (כנ"ל החסידות תורת עלֿידי היא התשובה לעבודת הנתינתֿכח שהרי התשובה, בענין דאלול בעבודה
טו).

השנה חדשי י"ב כל על בפרטיות החשבון הוא שבהם הימים י"ב התחלת הוא אלול שח"י גם והיינו,76וזהו ,
חודש שהוא תשרי, חודש על החשבון להיות צריך עצמו אלול המשובעillkשבח"י שהוא השביעי, חודש ,

כולה.77והמשביע השנה כל על הענינים בכל השובע נמשך שממנו ,

***

ÊÈ."'וגו כולכם היום נצבים "אתם נצבים: לפרשת באים – תבוא כי מפרשת .

בזה: והענין

השנה ראש על קאי – העולם78"היום" אומות שכל שבשעה היינו, היום", נצבים "אתם נאמר ועלֿזה ,
ועומדים קיימים נצבים", "אתם הנה .79מתמוטטים,

שבבני המדריגות כל התכללות ענין שהוא ד"כולכם", ומצב במעמד שנמצאים עלֿידיֿזה נעשה זה וענין
מימיך" שואב עד עציך מחוטב גו' שבטיכם "ראשיכם ועומדים.80ישראל, קיימים נצבים", "אתם – זה שמצד ,

עליכם" "תמליכוני השנה, ראש של ענינו (שזהו למלך הקב"ה הכתרת את פועלים כמו81ועלֿידיֿזה – (

להיות82שכתוב יחד מתאספים שכאשר היינו, ישראל", שבטי יחד עם ראשי בהתאסף מלך בישורון "ויהי
בישורון. מלך הקב"ה נעשה אזי כאחד, לאחדים

גבוה בחינה זהו ישורון "שבחינת – דייקא "בישורון" מלך", בישורון "ויהי שכתוב במה להוסיף ויש
("ויהי83מאד" "ישורון" על שהמלוכה מובן, ומזה "ישראל", מהשם גם ולמעלה "יעקב", מהשם למעלה ,

לעיל שנתבאר כמו – המלוכה בענין יותר נעלית דרגא היא מלך") על84בישורון רק (לא המלוכה ענין שישנו
מלכים נקראים ישראל שבני והיינו, מלכים, על אלא) את85עבדים, שמקבל מלכים, על מלך הוא והקב"ה ,

ישראל. בני על מלך להיות ההכתרה

גו'" המיצר "מן ענין והוא ההכתרה, שבענין הביטול עלֿידי נעשה זה ל"ענני86וענין באים שעלֿידיֿזה ,

העצמי,84במרחב" ומרחב עצמית התנשאות ענין שהוא ,

העצמי מרחב של באופן לרויחי ועד רויחי, ומזוני חיי בבני הגשמיים, הענינים בכל גם נמשך .87ומשם

•

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

ואילך.75) 463 ע' ח"ב לקו"ש גם ראה
(76.(179 ע' .177 ע' תש"ג (סה"ש תש"ג אלול ח"י שיחת
תשנ"ט)77) (בהוצאת טוב שם כתר ח. פכ"ט, ויק"ר ראה

אלול). כה יום" ב"היום (נעתק וש"נ סמ"א. בהוספות
טוב78) שם כתר נצבים. ר"פ לקו"ת נצבים. ס"פ רזא פענח ראה
שם.

שם.79) כש"ט יב. כט, נצבים פרש"י נצבים. ר"פ תנחומא ראה
שם.80) לקו"ת וראה נצבים. ר"פ

וש"נ.81) סע"א. טז, ר"ה
שם.82) לקו"ת וראה ה. לג, ברכה
רע"א.83) מה, שם לקו"ת
(84.(9 ע' חי"ח (תו"מ פ"ה השתא דר"ה היום זה בד"ה
וש"נ.85) א. סז, שבת
ה.86) קיח, תהלים
(87) הברכה סיום ).l"endחסר
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הגדולים" המאורות "שני של הולדתם יום אלול, 1ח"י

הבעלֿשםֿטוב הכללית,2– החסידות תורת מייסד ,

הזקן תמיד3ואדמו"ר חל – חב"ד חסידות תורת מייסד ,

עצמה.4בסמוך תבא פרשת בשבת או תבא, פרשת לשבת

– "מיועד" מלשון ("מועד" השנה מועדי שכל כיוון

הנקראות התורה בפרשות רמוזים מיוחד) תוכן בעל זמן

חלים הם שבה רמוזה5בתקופה תבא שבפרשת לומר, יש ,

נקרא הוא כאשר (ובמיוחד אלול ח"י של משמעותו

כידוע ו"מועד", ).6"יוםֿטוב"

.·
‰˘Â¯È ¯Á‡Ï" Ï˘ ÔÈ�Ú‰ ÊÂÓ¯ "‡·˙" Ì˘·

"‰·È˘ÈÂ
כולה, הפרשה של תוכנה נכלל שבו פרשתנו, של שמה

(כי7כידוע – הוא אל8, "תבוא המילים של פירושן תבוא. (

רק לא וזאת וישיבה", ירושה "לאחר הוא הארץ"

בה", וישבת "וירשתה מפרט הפסוק כאשר בפרשתנו,

חז"ל כדברי mewn,9אלא, lkaכי" הצירוף כתוב ששם

(וכדומה וישיבה".10תבוא" ירושה "לאחר פירושו (

ש" מכך נלמד שהדבר באחדhxtלמרות הכתוב לך

וישיבה ירושה לאחר פירוש11מהן זהו שאם מובן, ,"

במשמעותה נכלל זה שענין ברור הרי מקום, בכל המילים

בעצמה. "תבוא" המילה של

ליחיד, הכוונה אין וישיבה" ב"ירושה יתרֿעלֿכן:

ש בכורים,ed`שלאחר בהבאת חייב הוא חלקו את מקבל

שנה י"ד לאחר וחלקו12אלא ישראל13שכבשו ארץ את

dlekהוסבר שכבר [וכפי רש"י14. של בלשונו הדיוק

עד בבכורים נתחייבו שלא "מגיד פרשתנו בתחילת האומר

dewlge ux`d z` eyakyהפסוק כלשון אומר ואינו ,"

daiyie"לאחר dyexiשב"וירשתה מדגיש הוא שבכך ,"

בה" כאן15וישבת היא dlekהכוונה ux`d zwelge yeaikl

שנה י"ד לאחר )].12(שהיתה

ענין שגם נרמזdfיוצא, בה", וישבת "וירשתה של

"תבוא". המילה במשמעות

.‚
˙ÓÏ˘ÂÓ ‰ÒÈ�Î Y "‰‡È·"

"ביאה" של האמיתית משמעותה הוא: לכך ההסבר

– znlyenהיא dqipkחז"ל כמאמר לא16, במקצת "ביאה

הכניסה, לשלמות מאוד מעט אפילו חסר אם ביאה". שמה

משמעותה במלוא "ביאה" זו אין שביאה17הרי כשם .

"וטהר" – כך18במים בשלמות, להיות צריכה טבילה, ,

במים יבואו השערות .19שאפילו

ש פירושה ירושהלפיכך "לאחר הוא "תבוא" ל
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ועוד.1) .146 .142 .141 ע' תש"ג השיחות ספר

נח"ת.2) שנת

קה"ת.3) שנת

(4– ולפעמים תשל"ז), – זו שנה (כקביעות תבא דש"פ בשבוע לפעמים

מש"פ הוא "מתברך" אז שגם תשל"ה), בשנת (לדוגמא שלאחריו בשבוע

תבא.

וישב.5) ר"פ תושב"כ חלק של"ה

ואילך.6) 122 ע' תש"ה סה"ש ואילך. 140 ע' שם סה"ש בארוכה ראה

cere.

ע' ח"ה לקו"ש – צדיקים של הולדת ביום השמחה בענין בארוכה וראה

,1 להערה שוה"ג 86p"ye'ע תש"ג סה"ש אלול): (ח"י בעניננו ג"כ וראה .

ואילך. 186 ע' שם ואילך. 89

ועוד.7) שם. ובהנסמן ואילך 58 ע' ח"ה לקו"ש ראה

תבא".8) כי "והי' – תפלות" "סדר וברמב"ם תכח. סו"ס בטאו"ח כ"ה

ואכ"מ.

יח.9) טו, שלח פרש"י ב. לז, קידושין

שם10) קידושין בפרש"י הובא עה"פ. ספרי (ע"פ שם שלח פרש"י ראה

ועוד). מידי. ד"ה

שם.11) שלח פרש"י שם. קידושין

ח.12) יב, ראה פרש"י ב. קיח, זבחים

א.13) שם, קידושין – שבת והרי ללמדך, חדש, אבל ד"ה פרש"י ראה

ואילך.14) 152 ע' ח"ט לקו"ש בכ"ז בארוכה ראה

(ע"ד15) לפרש אפשר וישיבה" "ירושה הלשון היחידhytdכי על גם (

שם בלקו"ש כמשנ"ת – בפ"ע) ויחיד יחיד כל על שחיובן אלו במצות (עכ"פ

.(154 (ע'

דכולי.16) תוד"ה ועיי"ש ב. לג, חולין

ביאת17) גם ובכו"כeaexכי ב). יז, שבועות – אפילו (תוד"ה ביאה שמה

שלימות, זה אין – רובו שדי שבענינים מובן (שמזה כולו דוקא צ"ל ענינים

בשחיטה. רוב מע' התוהמ"צ כללי צפע"נ וראה הדמיון). בכ"ף ככולו כ"א

טבילת18) (לענין לב יא, שמיני "במיםilkראה :(`aei."וטהר גו'

וטהר השמש ובא ז) כב, (אמור ת"ל מקצתו יכול כאחת כולו שם: ובתו"כ

כב, אמור כאחת: כולו כלי ביאת כאן אף כאחת כולו שמשו ביאת כו' מה

במים בשרו "רחץ בב"יae`וֿז: (הובא שם בתו"כ ועפמש"כ וטהר", השמש

ובא ת"ל אבר אבר מרחיץ יהי' יכול בשרו, רחץ אם כי קצח): ר"ס יו"ד וב"ח

מה וטהר זבחיםz`iaהשמש וראה כאחת. כולן במים אף כאחת כולן שמשו

סע"א: שערו).m`eaaכו, (גם לאוה"מ כולו שיבוא עד מועד אוהל אל

סע"א.19) פב, ב"ק סע"א. ו, סוכה ב. ד, עירובין

רוב דדוקא לחציצה בנוגע הוא הלימוד שם) (ב"ק בש"ס ולכאורה

כו', מעכב ומקפיד

תוך משהו הי' כשלא מ"מ . . ס"א): (סקנ"ח יו"ד הצ"צ בשו"ת אבל

בסוף נ"ע הגאון אאזמו"ר ממ"ש וכ"נ הוא. מדאורייתא לכ"ע משמע המים

המים פני על צף שערה יהי' שלא בכדי וז"ל מקוה תקוני בדיני שלו נדה הל'

ר"ס ליו"ד טהרה ובשיורי מדאורייתא. דהוא משמע עכ"ל ח"ו משהו אפילו

נשאר אם מןy"kקצח: או טבילהzexrydמהגוף אותו עלתה לא למים חוץ
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עצמה.4בסמוך תבא פרשת בשבת או תבא, פרשת לשבת

– "מיועד" מלשון ("מועד" השנה מועדי שכל כיוון

הנקראות התורה בפרשות רמוזים מיוחד) תוכן בעל זמן

חלים הם שבה רמוזה5בתקופה תבא שבפרשת לומר, יש ,

נקרא הוא כאשר (ובמיוחד אלול ח"י של משמעותו

כידוע ו"מועד", ).6"יוםֿטוב"
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כולה, הפרשה של תוכנה נכלל שבו פרשתנו, של שמה

(כי7כידוע – הוא אל8, "תבוא המילים של פירושן תבוא. (

רק לא וזאת וישיבה", ירושה "לאחר הוא הארץ"

בה", וישבת "וירשתה מפרט הפסוק כאשר בפרשתנו,

חז"ל כדברי mewn,9אלא, lkaכי" הצירוף כתוב ששם
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בעצמה. "תבוא" המילה של
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ש בכורים,ed`שלאחר בהבאת חייב הוא חלקו את מקבל

שנה י"ד לאחר וחלקו12אלא ישראל13שכבשו ארץ את

dlekהוסבר שכבר [וכפי רש"י14. של בלשונו הדיוק

עד בבכורים נתחייבו שלא "מגיד פרשתנו בתחילת האומר

dewlge ux`d z` eyakyהפסוק כלשון אומר ואינו ,"

daiyie"לאחר dyexiשב"וירשתה מדגיש הוא שבכך ,"

בה" כאן15וישבת היא dlekהכוונה ux`d zwelge yeaikl
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ענין שגם נרמזdfיוצא, בה", וישבת "וירשתה של

"תבוא". המילה במשמעות
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"ביאה" של האמיתית משמעותה הוא: לכך ההסבר

– znlyenהיא dqipkחז"ל כמאמר לא16, במקצת "ביאה

הכניסה, לשלמות מאוד מעט אפילו חסר אם ביאה". שמה

משמעותה במלוא "ביאה" זו אין שביאה17הרי כשם .

"וטהר" – כך18במים בשלמות, להיות צריכה טבילה, ,
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נח"ת.2) שנת

קה"ת.3) שנת

(4– ולפעמים תשל"ז), – זו שנה (כקביעות תבא דש"פ בשבוע לפעמים

מש"פ הוא "מתברך" אז שגם תשל"ה), בשנת (לדוגמא שלאחריו בשבוע
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שם10) קידושין בפרש"י הובא עה"פ. ספרי (ע"פ שם שלח פרש"י ראה
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ואילך.14) 152 ע' ח"ט לקו"ש בכ"ז בארוכה ראה
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.(154 (ע'

דכולי.16) תוד"ה ועיי"ש ב. לג, חולין

ביאת17) גם ובכו"כeaexכי ב). יז, שבועות – אפילו (תוד"ה ביאה שמה

שלימות, זה אין – רובו שדי שבענינים מובן (שמזה כולו דוקא צ"ל ענינים

בשחיטה. רוב מע' התוהמ"צ כללי צפע"נ וראה הדמיון). בכ"ף ככולו כ"א

טבילת18) (לענין לב יא, שמיני "במיםilkראה :(`aei."וטהר גו'

וטהר השמש ובא ז) כב, (אמור ת"ל מקצתו יכול כאחת כולו שם: ובתו"כ

כב, אמור כאחת: כולו כלי ביאת כאן אף כאחת כולו שמשו ביאת כו' מה

במים בשרו "רחץ בב"יae`וֿז: (הובא שם בתו"כ ועפמש"כ וטהר", השמש

ובא ת"ל אבר אבר מרחיץ יהי' יכול בשרו, רחץ אם כי קצח): ר"ס יו"ד וב"ח

מה וטהר זבחיםz`iaהשמש וראה כאחת. כולן במים אף כאחת כולן שמשו

סע"א: שערו).m`eaaכו, (גם לאוה"מ כולו שיבוא עד מועד אוהל אל

סע"א.19) פב, ב"ק סע"א. ו, סוכה ב. ד, עירובין

רוב דדוקא לחציצה בנוגע הוא הלימוד שם) (ב"ק בש"ס ולכאורה

כו', מעכב ומקפיד

תוך משהו הי' כשלא מ"מ . . ס"א): (סקנ"ח יו"ד הצ"צ בשו"ת אבל

בסוף נ"ע הגאון אאזמו"ר ממ"ש וכ"נ הוא. מדאורייתא לכ"ע משמע המים

המים פני על צף שערה יהי' שלא בכדי וז"ל מקוה תקוני בדיני שלו נדה הל'

ר"ס ליו"ד טהרה ובשיורי מדאורייתא. דהוא משמע עכ"ל ח"ו משהו אפילו

נשאר אם מןy"kקצח: או טבילהzexrydמהגוף אותו עלתה לא למים חוץ
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כניסה זוהי אז רק כי ישראל,znlyenוישיבה", לארץ

של ישראל,zeayiizdבאופן אחדות מפני יתרֿעלֿכן: .

התיישבו לא עוד כל להתיישבlkהרי הצריכים ישראל,

יהודי20בארץֿישראל כל של ב"תבוא" משהו פגום ,21

של וישיבה" ירושה "לאחר כבר שהוא למרות עצמו, בפני

לאחר רק היא ישראל לארץ האמיתית ה"ביאה" לכן חלקו.

הארץ. כל וחלוקת כיבוש

של חידושה אלול: ח"י לבין תבוא פ' בין הקשר זהו

ואדמו"ר הבעלֿשםֿטוב עלֿידי שנתגלתה החסידות, תורת

באופן להתבצע והמצוות התורה עבודת שעל הוא, הזקן,

השתקעות – "תבוא" השארתzhlgenשל ללא בעבודה,

ובמצוות, בתורה חדורה שאיננה האדם אצל כלשהיא פינה

כדלהלן.

ענינים שני יש "תבוא" של שבענין הענין22כשם א) :

illkdוירשתה" – שב"תבוא" הפרטים ב) "תבוא". של

בה", וישבת

דומים ענינים שני אלול בח"י גם קיימים יום22כך א) :

ה החסידות מייסד הבעלֿשםֿטוב, של ב)zillkהולדתו .

חסידות תורת מייסד הזקן, אדמו"ר של הולדתו .c"agיום

וחמי מורי כ"ק של כפתגמו הוא, ביניהם ההבדל

כיצד23אדמו"ר הראה שהבעלֿשםֿטוב ,jixvאת לעבוד

כענין שזהו ואילוillkdהקדושֿברוךֿהוא, "תבוא", של

כיצדאדמו הראה הזקן הקדושֿברוךֿ`xyt"ר את לעבוד

זאת לבצע כיצד כלומר, בדומהlretaהוא. בפרטיות, ,

י'. בסעיף להלן שיוסבר כפי בה", וישבת ל"וירשתה

.„
ÁÈ˘Ó‰ ˙‡È·Ï ‰�Î‰Î Y ˙Â„ÈÒÁ‰

הידועים הדברים עלֿידי יובן של24הדבר שגילויה ,

כפי המשיח, לביאת הכנה מהווה החסידות תורת

מר"25ֿשידועה ש"אתי לבעלֿשםֿטוב, המשיח תשובת

קבלה בספרי מוסבר חוצה". מעינותיך שעד26"לכשיפוצו

של גילויים הם בעולם ה"גילויים" כל המשיח לביאת

" לגילוי יביא והמשיח בלבד, עתיק" zeinipt"חיצוניות

עתיק".

שאליו הענין "מעין" משהו להיות צריך שבהכנה וכיון

לומר יש הרי הכנה, מהווה מביאה24היא שהחסידות ,

היא ולפיכך ומצוות, בתורה האדם בעבודת ל"פנימיות"

"פנימיות" לגילוי עתיק"27מביאה "פנימיות – .28האלקות

.‰
‰ÏÂÚÙ ÔÈ·Ï "˙ÂÈÓÈ�Ù"· ‰ÏÂÚÙ ÔÈ· Ï„·‰‰

"˙ÂÈ�ÂˆÈÁ"·
הוא אדם אצל "חיצוניות" לבין "פנימיות" בין ההבדל

עצמו, כלפי שהאדם כפי היא ש"פנימיות" בפשטות,

ה"זולת". כלפי חוץ, כלפי שהוא כפי היא ו"חיצוניות"

הוא? האדם עבודת על שבהשפעתם ההבדל

הוא אין – בחיצוניות רק פעולה מבצע אדם כאשר

רק אלא בפעולה, ו"פנימיותו" "עצמיותו" בכל שקוע

לענין קשר לה שיש ב"דרגה" רק זאת ואף בחיצוניותו,

דברים שני נשארים ופעולתו הוא ולכן לה, שמחוצה

נפרדים.

פעולה מבצע אדם כאשר שקועezeiniptaאך הוא הרי ,

מחוצה שהיא פינה שום אין פנימיותו שמצד וכיון בתוכה,

כלֿכולו הרי בפנימיות דבר שבעשותו יוצא, הרי לו,

הדב עם אחתמתאחד כמציאות והם .29ר,

.Â
‰¯Â˙ ÌÚ È„Â‰È‰ ˙Â„Á‡˙‰ Y ˙Â„ÈÒÁ‰ Ï˘ ‰˘Â„ÈÁ

˙ÂÂˆÓÂ
החסידות: גילוי של חידושה וזהו

הנקראת בכלל, התורה (ופנימיות "נשמתא30החסידות

החיות נקודת את מגלה בכל31דאורייתא"), היהודי של

התאחדות היא: "חיות" של תכונתה ומצוות. תורה 32עניני
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dxezdכלל onמעוטו דמדאורייתא דקיי"ל להא דמי ולא אינו. עליו ומקפיד

כו'. מקוה במי מכוסה הכל דמ"מ התם דשאני חוצץ

המנשי.20) שבט וחצי וראובן גד בני משא"כ

הבאת21) גדולה: התמי' מתורצת שעפ"ז וע"ש, .155 ע' שם לקו"ש ראה

וא"כ – ג) כו, פרשתנו (פרש"י טובה" "כפוי שאינו לה', הודי' ענינה ביכורים

בזה מחוייב לה'skizצ"ל להודות בבכורים היחיד יתחייב הטובה, כשמקבל

פירות? לו ויש בארץ חלק כשמקבל תיכף כו'

(22250 ע' חי"ט לקו"ש בארוכה וראה .158ֿ160 ע' שם לקו"ש ג"כ ראה

ואילך. ס"ב

(23.292 ע' תש"ח סה"מ ב]. [עו, נח ע' ב' חוברת "התמים"

ואילך.24) ד' סעיף החסידות תורת של ענינה קונטרס בארוכה ראה

ובכ"מ.25) יוסף. פורת בן בסו"ס נדפסה – דהבעש"ט אגה"ק

בסופו.26) שה"ש לקו"ת רפט"ו. הק"ש שער פע"ח

אחוריים27) בחי' בו ואין פנים שכולו בעתיק הוא ה"פנים" ענין ואמיתית

ובכ"מ. ב. נט, חקת לקו"ת ראה – כלל

ד"חסיד"28) בענין ח"ב) תער"ב (בהמשך העת"ר בשלום פדה ד"ה ראה

נת' – ממש עתיק פנימית בחי' הכתר, מפנימיות חדש אור המשכת שהוא

הנ"ל. בקונטרס בארוכה

פנימי29) עצמי כל אז ידוע כלל :(52 (ע' ה'ש"ת השיחות מספר ַלהעיר

כו'.

א.30) קנב, זח"ג

(31295 ס"ע שם תש"ח סה"מ ג"כ וראה ואילך. ס"ו הנ"ל קונטרס ראה

ואילך.

וגוף32) שנפש ובכ"מ) פ"ב. ה'ש"ת עמך כי (ד"ה הםכידוע זל"ז בערכם

ועוד. פ"ב. תש"א יחיינו ד"ה ג"כ וראה ומציאות. מהות

`eaz zyxt - zegiyÎihewl

איברים יותר אין חי (בגוף מחיה היא שאותו הדבר עם

חיות – מת) בגוף מציאותlretaמאשר מןzcxtpאיננה

החי הוא33הדבר בגוף חלקיק כל נשמתו. היא אלא ,

חי. חלקיק

של ופנימיותו נשמתו היא שה"חיות" היא, לכך הסיבה

היא הרי ה"חיות" חודרת שאליו מקום בכל ולכן האדם,

לכולו. וחודרת אותו מקיפה

לימוד ומצוות: תורה בענין החסידות של חידושה וזהו

שהיהודי באופן להתבצע יכולים המצוות וקיום התורה

לימוד בשעת אפילו נפרדים. דברים הם והתורהֿומצוותיה

בתניא כמוסבר שבאמצעותו, נפלא34התורה, "יחוד נעשה ,

הקדושֿ עם לאחדים..." להיות וכו' כמוהו יחוד שאין

שלו. השכל כוח לגבי רק זה הרי ברוךֿהוא,

כיצד הדרך את ומורה דורשת החסידות `cgואילו lk

היהודי נעשים ואז – ו"חיותו" "פנימיותו" את לגלות יכול

`cgוהתורהֿוהמצוות xacl35.

.Ê
˙ÂÈÓÈ�Ù" ÈÂÏÈ‚Ï ‰�Î‰ ‡È‰ ˙Â„ÈÒÁ‰˘ ÍÎÏ ¯·Ò‰‰

"˜È˙Ú
(בד ההסבר הכנהזהו היא שהחסידות לכך האפשר) רך

עתיק": "פנימיות לגילוי המשיח, לביאת

עתיק" ל"חיצוניות עד ההשתלשלות, דרגות כל

הקדושֿברוךֿ לעצמיות "מחוץ" שהיא מציאות מאפשרות

אין הרי בעולם, מתגלות כשהן אפילו לפיכך, כביכול. הוא,

מציאותו. את לחלוטין שוללות הן

" היאzeiniptאך שמצידהzeinvrעתיק" האלקות,

כאשר לכן, לה. ש"מחוצה" דבר לשום מקום כלל אין

העולם נעשה אז הרי בעולמות, עתיק פנימיות מתגלה

עוד`zgלמציאות "אין – כביכול האלקות, עם

.36מלבדו"

.Á
˙ÂÈÁÏ ‰ÓÂ„· ,„"·Á ˙Â„ÈÒÁÂ ˙ÈÏÏÎ‰ ˙Â„ÈÒÁ‰

˙ÈË¯Ù‰ ˙ÂÈÁ‰Â ˙ÈÏÏÎ‰
דרגות שתי יש בגוף, המתפשטת האדם :37בחיות

כל כולל הגוף, כל את המחיה הכללית, החיות א)

deeyאיבריו, ote`aאחד איבר בין שוני אין זו בחיות .

למשנהו.

החיות לפי38ב) איבר לכל המותאמת הפרטית,

מכונה זו חיות (מצד "מלאך39תכונותיו. שברגל העקב

בגלוי). החיות ניכרת אין ששם כיון שבאדם. המוות"

שנתגלתה החסידות "חיות" בין שההבדל לומר ויש

עלֿידי שנתגלתה ה"חיות" לבין הבעלֿשםֿטוב, עלֿידי

החיות דרגות שתי שבין להבדל דומה הזקן אדמו"ר

:40הנ"ל

חיות גילה ומצוות,zillkהבעלֿשםֿטוב בתורה

בענין בכלליות, שהאמונהdpen`dשהתבטאה, ולמרות ,

של באופן אליהם ומשפיעה הנפש כוחות לכל חודרת

zeigהחודרת ,oihelglכנאמר digi"וצדיק41, ezpen`a,"

לענינו בהתאם איבר כל מחיה האמונה חיות אין זאת בכל

ihxtdשל לאמונה הקשור שבו, הכללי הענין מצד אלא

הנשמה,

האיברים לכל החודרת הכללית לחיות בדומה

לענין קשורה איננה אך בם, איבר,ihxtdומאוחדת כל של

הגוף מן חלק שהם כולם, של הכללית לנקודה .42אלא

מכוחות כח בכל לחיות הביא הזקן אדמו"ר אך

של הפרטי תוכנו לפי ומצווה, בתורה עבודה ובכל הנשמה,

לפי איבר לכל המותאמת הפרטית לחיות בדומה זה, כח

ב עבודתו קשורה לכן הפרטי. השכלc"agענינו כי ,

שהוא באופן המושכל, פרטי תפיסת היא ופעולתו

ובהתאם בפנימיותם בם ופועל הנפש בכוחות "מתלבש"

כח. כל של הפרטי לתוכנו

.Ë
˙Â„ÈÒÁ ÍÎÂ ,˙ÓÏ˘ÂÓ‰ ˙ÂÈÁ‰ ‡È‰ ˙ÈË¯Ù‰ ˙ÂÈÁ‰

„"·Á
החיות מן הנמוכה בדרגה היא הפרטית החיות לכאורה,

בהתאם – יותר מוגבלת חיות זוהי א) שהרי: הכללית,

חזקה איננה החיות כלפי האיבר של ההתבטלות ב) לאיבר.

לענינו מקום ונותנת מאפשרת שהחיות כיון כלֿכך,
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מה33) לא הוא חי שהגוף דזה ועוד) פר"י. ח"א תער"ב (המשך כידוע

כ"א חיוני דבר בו igשנמצא envr `edyדההרגש שם: יחיינו ד"ה וראה .

כו'. החולי על הוראה זוהי החיים בענין זולתו הרגש כמו

פ"ה.34)

בֿד.35) מ, בהר מלקו"ת גם להעיר

לה.36) ד, ואתחנן

תש"ח37) ר"ה המשך ואילך. ספ"א ה'ש"ת אשרינו ד"ה בארוכה ראה

ובכ"מ. ואילך. ספ"ב

יש38) אבר שבכל זה על נוסף ג"כgkכי יש בו, השורה zeigפרטי

.14 ע' תש"ג סה"מ רעו. ע' תרס"ו המשך (ראה ההוא לאבר המיוחד פרטי

ועוד).

שם.39) הרא"ש ופי' ובתוס' א נא, נזיר ועייג"כ ספל"א. אדר"נ

הלשונות40) ב' בביאור ואילך) 463 ע' ח"ב (לקו"ש ממשנ"ת ג"כ להעיר

" – כסלו לי"ט בנוגע נ"ע מהורש"ב אדמו"ר דכ"ק zeigeשבאגה"ק xe`נפשנו

לנו". ניתן

פל"ג.41) תניא בסופה. מכות וראה ד. ב, חבקוק

וש"נ.42) ס"א, אברים ע' הערכיםֿחב"ד ס' ראה
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איברים יותר אין חי (בגוף מחיה היא שאותו הדבר עם

חיות – מת) בגוף מציאותlretaמאשר מןzcxtpאיננה

החי הוא33הדבר בגוף חלקיק כל נשמתו. היא אלא ,

חי. חלקיק

של ופנימיותו נשמתו היא שה"חיות" היא, לכך הסיבה

היא הרי ה"חיות" חודרת שאליו מקום בכל ולכן האדם,

לכולו. וחודרת אותו מקיפה

לימוד ומצוות: תורה בענין החסידות של חידושה וזהו

שהיהודי באופן להתבצע יכולים המצוות וקיום התורה

לימוד בשעת אפילו נפרדים. דברים הם והתורהֿומצוותיה

בתניא כמוסבר שבאמצעותו, נפלא34התורה, "יחוד נעשה ,

הקדושֿ עם לאחדים..." להיות וכו' כמוהו יחוד שאין

שלו. השכל כוח לגבי רק זה הרי ברוךֿהוא,

כיצד הדרך את ומורה דורשת החסידות `cgואילו lk

היהודי נעשים ואז – ו"חיותו" "פנימיותו" את לגלות יכול

`cgוהתורהֿוהמצוות xacl35.

.Ê
˙ÂÈÓÈ�Ù" ÈÂÏÈ‚Ï ‰�Î‰ ‡È‰ ˙Â„ÈÒÁ‰˘ ÍÎÏ ¯·Ò‰‰

"˜È˙Ú
(בד ההסבר הכנהזהו היא שהחסידות לכך האפשר) רך

עתיק": "פנימיות לגילוי המשיח, לביאת

עתיק" ל"חיצוניות עד ההשתלשלות, דרגות כל

הקדושֿברוךֿ לעצמיות "מחוץ" שהיא מציאות מאפשרות

אין הרי בעולם, מתגלות כשהן אפילו לפיכך, כביכול. הוא,

מציאותו. את לחלוטין שוללות הן

" היאzeiniptאך שמצידהzeinvrעתיק" האלקות,

כאשר לכן, לה. ש"מחוצה" דבר לשום מקום כלל אין

העולם נעשה אז הרי בעולמות, עתיק פנימיות מתגלה

עוד`zgלמציאות "אין – כביכול האלקות, עם

.36מלבדו"

.Á
˙ÂÈÁÏ ‰ÓÂ„· ,„"·Á ˙Â„ÈÒÁÂ ˙ÈÏÏÎ‰ ˙Â„ÈÒÁ‰

˙ÈË¯Ù‰ ˙ÂÈÁ‰Â ˙ÈÏÏÎ‰
דרגות שתי יש בגוף, המתפשטת האדם :37בחיות

כל כולל הגוף, כל את המחיה הכללית, החיות א)

deeyאיבריו, ote`aאחד איבר בין שוני אין זו בחיות .

למשנהו.

החיות לפי38ב) איבר לכל המותאמת הפרטית,

מכונה זו חיות (מצד "מלאך39תכונותיו. שברגל העקב

בגלוי). החיות ניכרת אין ששם כיון שבאדם. המוות"

שנתגלתה החסידות "חיות" בין שההבדל לומר ויש

עלֿידי שנתגלתה ה"חיות" לבין הבעלֿשםֿטוב, עלֿידי

החיות דרגות שתי שבין להבדל דומה הזקן אדמו"ר

:40הנ"ל

חיות גילה ומצוות,zillkהבעלֿשםֿטוב בתורה

בענין בכלליות, שהאמונהdpen`dשהתבטאה, ולמרות ,

של באופן אליהם ומשפיעה הנפש כוחות לכל חודרת

zeigהחודרת ,oihelglכנאמר digi"וצדיק41, ezpen`a,"

לענינו בהתאם איבר כל מחיה האמונה חיות אין זאת בכל

ihxtdשל לאמונה הקשור שבו, הכללי הענין מצד אלא

הנשמה,

האיברים לכל החודרת הכללית לחיות בדומה

לענין קשורה איננה אך בם, איבר,ihxtdומאוחדת כל של

הגוף מן חלק שהם כולם, של הכללית לנקודה .42אלא

מכוחות כח בכל לחיות הביא הזקן אדמו"ר אך

של הפרטי תוכנו לפי ומצווה, בתורה עבודה ובכל הנשמה,

לפי איבר לכל המותאמת הפרטית לחיות בדומה זה, כח

ב עבודתו קשורה לכן הפרטי. השכלc"agענינו כי ,

שהוא באופן המושכל, פרטי תפיסת היא ופעולתו

ובהתאם בפנימיותם בם ופועל הנפש בכוחות "מתלבש"

כח. כל של הפרטי לתוכנו

.Ë
˙Â„ÈÒÁ ÍÎÂ ,˙ÓÏ˘ÂÓ‰ ˙ÂÈÁ‰ ‡È‰ ˙ÈË¯Ù‰ ˙ÂÈÁ‰

„"·Á
החיות מן הנמוכה בדרגה היא הפרטית החיות לכאורה,

בהתאם – יותר מוגבלת חיות זוהי א) שהרי: הכללית,

חזקה איננה החיות כלפי האיבר של ההתבטלות ב) לאיבר.

לענינו מקום ונותנת מאפשרת שהחיות כיון כלֿכך,
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מה33) לא הוא חי שהגוף דזה ועוד) פר"י. ח"א תער"ב (המשך כידוע

כ"א חיוני דבר בו igשנמצא envr `edyדההרגש שם: יחיינו ד"ה וראה .

כו'. החולי על הוראה זוהי החיים בענין זולתו הרגש כמו

פ"ה.34)

בֿד.35) מ, בהר מלקו"ת גם להעיר

לה.36) ד, ואתחנן

תש"ח37) ר"ה המשך ואילך. ספ"א ה'ש"ת אשרינו ד"ה בארוכה ראה

ובכ"מ. ואילך. ספ"ב

יש38) אבר שבכל זה על נוסף ג"כgkכי יש בו, השורה zeigפרטי

.14 ע' תש"ג סה"מ רעו. ע' תרס"ו המשך (ראה ההוא לאבר המיוחד פרטי

ועוד).

שם.39) הרא"ש ופי' ובתוס' א נא, נזיר ועייג"כ ספל"א. אדר"נ

הלשונות40) ב' בביאור ואילך) 463 ע' ח"ב (לקו"ש ממשנ"ת ג"כ להעיר

" – כסלו לי"ט בנוגע נ"ע מהורש"ב אדמו"ר דכ"ק zeigeשבאגה"ק xe`נפשנו

לנו". ניתן

פל"ג.41) תניא בסופה. מכות וראה ד. ב, חבקוק

וש"נ.42) ס"א, אברים ע' הערכיםֿחב"ד ס' ראה



eaz`ל zyxt - zegiyÎihewl

החיות43הפרטי פני על יתרון הפרטית לחיות יש אך .

והוא: חדש, דבר בו שמתרחש כך כדי עד הכללית,

לענין קשורה איננה הכללית שהחיות העובדה עצם

החיות בו מתבטאת שאין מוכיח איבר כל של הפרטי

של הפרטי לענין חודר איננו הוא לכן ממש, בשלמותה

האיבר.

ענינם לפי גם לאיברים החודרת הפרטית, בחיות רק

ihxtdהחיות מתבטאת מושלמת, חדירה של באופן ,

ממש. בשלמותה

כך עלֿידי דוקא חב"ד: חסידות תורת לגבי גם כך

הכחות אל החסידות חיות את הביא הזקן שאדמו"ר

של לשלמותה הביא הוא תוכנם, לפי הנפש של הפרטיים

הבעש"ט פרטי44תורת את גם זאת בזכות שמקיפה

הכחות.

.È
'Ù· ˙ÂÊÂÓ¯ „"·Á ˙Â„ÈÒÁ ˙¯Â˙Â ˙Â„ÈÒÁ‰ ˙¯Â˙

‡Â·˙
תבוא: פ' לבין אלול ח"י בין הקשר וזהו

רמוזה הכללית החסידות תורת של הכללית החיות

"תבוא", של בענין

ג') בסעיף (כדלעיל znlyenשמשמעותה zerwzyd

החיות עלֿידי הנגרמת והמצוות, התורה בעבודת

והמצוות. התורה לעבודת החסידות שמחדירה

הכחות אל הכללית החיות בהבאת צורך יש מכן לאחר

הכללית החיות הבאת – בה" וישבת "וירשתה – הפרטיים

תוך אל החסידות הנפש,zeayiizdd45של כחות פרטי אל ,

חב"ד. חסידות תורת באמצעות וזאת

(b"lyz .l"yz ,lel` i"g ,`az t"y zegiyn)
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מז.43) ע' לגני באתי סה"מ ראה

נ"ע44) מהורש"ב אדמו"ר כ"ק אביו (בשם תרפ"ה בשלום פדה ד"ה ראה

ועוד. שם. ובהערות 1138 ע' ח"ד לקו"ש וראה עטר"ת). כסלו י"ט –

שם,45) ח"ט לקו"ש .p"yeראה

אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י אלול, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! 

אמת,  תורת  בישיבת  ללמוד  השי"ת  והצליחו  זיכהו  מאשר  כותב  בו  אלול,  מו'  למכתבו  במענה 

מיסודה ובהנהלתה של כ"ק רבותינו נשיאינו, ויהי רצון שינצל חלקו בזה במילואו, ז.א. ללמוד בהתמדה 

ושקידה ולהשפיע גם על חבריו )שיכנסו לישיבה זו וילמדו באופן האמור( ובעסקנות בהפצת המעינות.

שבודאי עושה זה )לאחרי ההתייעצות עם הנהלת הישיבה וע"פ רשותם, באופן שלא לבלבל סדרי 

הישיבה(, ותרבה בהצלחה בהאמור.

במ"ש אודות עצה לעצבות.

יעיין בספר תניא קדישא במקומות המצוינים במפתח הענינים בסופו.

ובמ"ש אודות פחדים.

מהנכון שיבדקו את התפילין שלו, וכן ילמוד בעל פה פרק מ"א בתניא קדישא מהתחלת הפרק עד 

לתיבת המלך בעמוד ב' ויחזור ע"ז במחשבה או גם בדבור.

ובמ"ש אודות רכוז המחשבה.

ידועה העצה בזה ללמוד מתוך הספר וכן להתפלל מתוך הסידור, וגם בשעה שלומד בעל פה או 

מעיין במחשבה, יהי' הספר פתוח לפניו במקום שלומד.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.



לי ליקוטים מתורת לוי יצחק 
רבה

אמר רבה . . שהיו משיאין קטנה לגדול, וגדולה לקטן1.

קטנ"ה גדו"ל — גימטריא רב"ה.
וכן גדול"ה קט"ן — גימטריא רב"ה.

)תורת לוי יצחק עמ' יז(

ריש לקיש

ולא  בדורותיו  יוחנן אמר  רבי  בדורותיו2,  היה  תמים 
וכל שכן  בדורותיו  לקיש אמר  ריש  בדורות אחרים, 

בדורות אחרים3.

חיי  שני  כמספר  תתק"ן,  מספרו   — לקי"ש  רי"ש 
נח4.

)הערות לזהר א עמ' כג(

בית שמאי

הקדש  תחילת  דילפינן  שמאי,  דבית  טעמייהו  מאי 
הקדש  אף  בטעות,  אפילו  תמורה  מה  הקדש,  מסוף 

אפילו בטעות5.

הקדש טעות — הוא בלאה, כי יעקב קידש את לאה 
בטעות, כי היה סבור שהיא רחל.

תמורה — היא גם כן בלאה, כי לבן החליף והמיר 
אותה תחת רחל, הרי עשה אותה תמורה.

זהו שבית שמאי, שהם מבחינת לאה6, יליף הקדש 
טעות מתמורה.

)תורת לוי יצחק עמ' מו(

בית שמאי ובית הלל

מניקת . . מאימתי היא טהרתה, בית שמאי אומרים 
משיחבל, בית הלל אומרים משיחבר7.

בית שמאי, גבורה, סבירא ליה משיחבל, כי חבלה 
הוא מצד הגבורות.

בית הלל, חסד, סבירא ליה משיחבר, כי חיבור הוא 

1( סנהדרין קד, א.
2( נח ו, ט. 

3( סנהדרין קח, א.
4( נח ט, כט.

5( נזיר לא, א.
6( טעמי מצות להרח"ו פרשת תצא.

7( כלים פי"ד מ"ב.

מצד החסדים. וכמו מים, שהם חסדים, טבעם לחבר.
)תורת לוי יצחק עמ' רחץ(

שמואל

)שבע  לשלמנא  בירי  שב  ואזיל,  קאמר  דהוה  ההוא 
בורות כרויות לרגלי איש שלום ומכולם ינצל( . . אמר 
יפול  שבע  כי  כתיב8,  קרא  יהודה,  לרב  שמואל  ליה 

צדיק וקם9.

שמואל — הוא תיבות א"ו של"ם.
א"ו — מספר שבע, היינו השבע בורות.

שלם — הוא שלמנא, איש שלום.
)תורת לוי יצחק עמ' רב(

אמר שמואל, אנא להא מילתא חלא בר חמרא לגבי 
אבא10. 

שמואל - הוא בבינה11.
אביו - הוא בחינת חכמה, כי חכמה נקרא אב. 

כי  שמו12,  מה  נודע  ולא  סתם,  אבוה  נקרא  ולכן 
וחכמה  בהעלם.  נקודה  שהיא  י',  בחינת  היא  חכמה 
היא בחינת אב לבינה, כי הרי בינה יוצאת מחכמה, כי 
ה' דבינה נעשית מהאותיות ו"ד דמילוי יו"ד דחכמה. 
ובינה הוא בן י"ה, שם י"ה הוא בחכמה13. זהו שחכמה 

הוא אביו דשמואל, בינה.
והוא חלא בר חמרא.

חמרא - הוא בחכמה ובבינה.
חכמה - יי"ן עם שלש אותיותיה גימטריא חכמ"ה.

בינה - יי"ן בהסר אותיותיה גימטריא בינ"ה14. 
ויין דחכמה לא נעשה חלא, כי הוא יין הטוב, שעליו 
כתיב15 וחכך כייין הטוב, חך הוא בחינת חכמה, ח"ך 

מ"ה. 
מינה  בינה  כי  חלא,  נעשה  דבינה  יין  כן  שאין  מה 

דינין מתערין.
)תורת לוי יצחק עמ' רנו(

8( משלי כד, טז.
9( סנהדרין ז, א. 
10( חולין קה, א.

11( לקוטי תורה להאריז"ל פרשת לך.
12( בכורות מד, ב.

13( זח"ג י, ב.
14( מאורי אור מערכת יין.

15( שיר השירים ז, י.



לב

ה'  אשר  הארץ  אל  תבוא  כי  והיה   – א  כו, 
אלקיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה

א. ביאור ההוראה דפרשת תבוא – כפי שבאה בשמה של 
הפרשה1, "תבוא":

"והי' כי תבוא אל הארץ" – אינה אלא  התחלת הפרשה, 
לארץ,  הכניסה  לאחרי  לקיימם  שצריכים  לציווים  הקדמה 
כלומר, לאחרי ש"תבוא אל הארץ", אזי "ולקחת מראשית כל 
פרי האדמה גו' והלכת אל המקום אשר יבחר ה' וגו'"2. ועד"ז 
בהמשך הפרשה – "ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ 
גו' והקמות לך אבנים גדולות גו' וכתבת על האבנים את כל 
דברי התורה הזאת באר היטב"3; "אלה יעמדו לברך את העם 

על הר גריזים בעברכם את הירדן גו'"4.
דכניסה  הציווי  אודות  מדובר  לא  תבוא  בפרשת  כלומר, 
לארץ, כיבוש וחלוקת הארץ )שכבר נאמר בפרשיות שלפני 
זה5(, כי אם, אודות קיום המצוות לאחרי הכניסה לארץ; ואילו 
אל  ש"תבוא  שמכיון   – הוא  הארץ"  אל  תבוא  ד"כי  הענין 
הארץ" תיכף ומיד, אזי, בא הציווי על ההכנה לקיום המצוות 

לאחרי הכניסה לארץ.
שם  על  לא  כלומר,  "תבוא",  הוא  הפרשה  שם  ואעפ"כ, 
על  אם,  כי  הפרשה(,  )תוכן  לארץ  הכניסה  לאחרי  הציווים 
לתוכן  )הקדמה  הארץ"  אל  ד"תבוא  והוודאות  הידיעה  שם 

הפרשה(.
ש"תבוא  ובוודאות  בבירור  כשיודעים  כי,   – הדבר  וטעם 
אל הארץ", תיכף ומיד, אזי, גם ההכנה לקיום המצוות לאחרי 

הכניסה לארץ נעשית באופן אחר לגמרי.
ומזה למדים הוראה בנוגע לעבודה בפועל בימינו אלו:

שלימות הענין ד"תבוא אל הארץ", הוא – הכניסה לארץ 
גלות6,  אחרי'  שאין  גאולה  והשלימה,  האמיתית  בגאולה 
"כמצות  השלימות,  בתכלית  ומצוות  התורה  קיום  יהי'  שאז 

רצונך"7.
וההכנה לזה – כללות העבודה דקיום התורה ומצוות בזמן 
"אע"פ  הספרי8:  ובלשון  הגלות,  זמן  בסוף  ובמיוחד  הגלות, 
מצויינים  היו  לארץ,  לחוצה  הארץ  מן  אתכם  מגלה  שאני 
יהיו עליכם חדשים", "כי עיקר כל  במצוות, שכשתחזרו לא 
המצוות ליושבים בארץ ה'"9, שכן, ע"י קיום התורה ומצוות 

יום  בעלי  מתורת  ולהעיר  ועוד.  נסמן.  ושם   .85 עמוד  ה  חלק  שיחות  לקוטי  ראה   )1

ההולדת דח"י אלול )הבעש"ט ואדמו"ר הזקן( ש"שמו אשר יקראו לו בלשון הקודש" 

והאמונה  היחוד  )הובא מאדמו"ר הזקן בשער  זה  ומחי' את הדבר הנקרא בשם  מהוה 

בתחלתו. לקוטי אמרים להרב המגיד סימן רמד. אור תורה להרב המגיד ד, סוף עמוד 

ג ואילך(.

2( כו, ב.

3( כז, ב-ח.

4( שם, יב.

5( פינחס כו, נב ואילך. מסעי לג, נ ואילך. ועוד.

6( מכילתא בשלח טו, א. הובא בתוס' ד"ה ה"ג ונאמר – פסחים קטז, ב. ועוד.

7( ראה בארוכה תורת חיים ריש פרשת ויחי )צה, א. צו, ג-ד(. אור התורה שם )כרך ו( 

תתשכח, ב ואילך. המשך וככה תרל"ז פרק יז ואילך. ובכמה מקומות.

8( עקב יא, יז. הובא ונתבאר ברמב"ן אחרי יח, כה.

9( רמב"ן שם.

ומצוות  התורה  לקיום  זוכים  ד"ציונים"10,  באופן  הזה,  בזמן 
אל  ש"תבוא  לאחרי  רצונך",  "כמצות  השלימות,  בתכלית 

הארץ" בגאולה העתידה.
ועל זה באה ההוראה והלימוד משם הפרשה – "תבוא":

כדי שעבודת ההכנה לקיום התורה ומצות "כמצות רצונך" 
בזמן  ומצות  התורה  קיום  )ע"י  הארץ"  אל  ש"תבוא  לאחרי 
בידיעה  חדור  יהי'  שיהודי  צורך  יש   – כדבעי  תהי'  הגלות( 
וודאית וברורה שתיכף ומיד "תבוא אל הארץ", כניסה וביאה 

לארץ בפועל ממש, ובאופן ד"וירשתה וישבת בה",
כל  על  בנקל  להתגבר  שיוכל  פועלת  זו  ידיעה  שכן, 
עבודתו  ולעבוד  הגלות,  דחשכת  וההסתרים  ההעלמות 
אלא  אינה  הגלות  שחשכת  בידעו  לבב"11,  ובטוב  "בשמחה 
לפי שעה בלבד, ותיכף ומיד – "תבוא אל הארץ . . וירשתה 

וישבת בה12.
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בטנך  בפרי  לטובה  ה'  והותירך   – יא  כח, 
ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך על האדמה אשר 

נשבע ה' לאבותיך לתת לך

ג. והותירך ה' לטובה. והותרך חסר י', לא בזה העולם אלא 
לעתיד לבא13.

והלוית  המתים.  תחיית  של  טל  בעתו  ארצך  מטר  לתת 
גוים רבים אתה תלוה אותם דברי תורה כלומר תלמדם.

רמזי רבנו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

ה'  בקול  תשמע  לא  אם  והיה   – טו  כח, 
אלקיך לשמור לעשות את כל מצותיו וחקתיו 
הקללות  כל  עליך  ובאו  היום  מצוך  אנכי  אשר 

האלה והשיגוך

הללו  דהתוכחות  רז"ל  וכו'. אמרו  לא תשמע  והי' אם  ד. 
האלה  דהתוכחות  לרמוז  ואפ'  שני,  בית  בחורבן  נתקיימו 
הם צ"ח ואמרו רז"ל דבית שני חרב בעון שנאת חנם, וצ"ח 

כמספר חנם ולכן נתקיימו צ"ח תוכחות כמנין חנם.
בכסף  ולא  נמכרתם  חנם  פסוק  בעניותי  פירשתי  וזה 
לגאולה  מועיל  אין  מצות  הרבה  שנקיים  אף  כלומר  תגאלו, 
חנם  וז"ש  גלינו,  שבעבורה  חנם  שנאת  נתקן  שלא  זמן  כל 
נמכרתם בעון שנאת חנם ולא בכסף מצות כמו שאמרו ז"ל 
שיש  זמן  כל  תגאלו  מצות  בקיום  לא  כסף  אוהב  פסוק  על 
שנאת חנם, ולכן העיקר תלוי לעקור שנאת חנם מן הגזע ומן 

השרשים ואז תבא הגאולה במהרה בימינו אמן.
חומת אנך 

10( לשון הכתוב – ירמי' לא, כ. ספרי ורמב"ן שם.

11( פרשתנו כח, מז. וראה רמב"ם הלכות לולב בסופן. של"ה סוף פרשתנו )שפו, א(. 

תניא פרק כו. ובכמה מקומות.

12( ראה גם לקוטי שיחות חלק כט עמוד 472 ואילך.

13( מדרש חסו"י. פירוש: עפ"י הגמרא )מנחות כט(, כי בי"ה ה' צור עולמים ביו"ד נברא 

העולם הבא בה' נברא עולם הזה.
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åë(à)éäìà äåäé øLà õøàä-ìà àBáú-ék äéäåïúð E §¨¨Æ¦«¨´¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬
:da záLéå dzLøéå äìçð Eì§−©«£¨®¦«¦§¨−§¨©¬§¨¨«

i"yx£da z·LÈÂ dzL¯ÈÂ 'B‚Â ‡B·˙ŒÈk ‰È‰Â∑(לו הארץ(קידושין את ׁשּכבׁשּו עד ּבבּכּורים נתחּיבּו ׁשּלא מּגיד ¿»»ƒ»¿ƒƒ¿»¿»«¿»»ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
החיים.וחּלקּוה אור ְְִָ

(á)úéLàøî zç÷ìå|àéáz øLà äîãàä éøt-ìk §¨«©§º̈¥«¥¦´¨§¦´¨«£¨À̈£¤̧¨¦¯
éäìà äåäé øLà Eöøàîzëìäå àðhá zîNå Cì ïúð E ¥«©§§²£¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬−̈§©§¨´©¤®¤§¨«©§¨Æ

éäìà äåäé øçáé øLà íB÷nä-ìàì E:íL BîL ïkL ¤©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¥¬§−¨«
i"yx£˙ÈL‡¯Ó∑(ספרי ב. פ"ד נאמר(מנחות ּבלבד, המינין ׁשבעת אּלא ּבבּכּורים חּיבין הּפרֹות ּכל ׁשאין ראׁשית, ּכל ולא ≈≈ƒְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

להּלן: ונאמר "ארץ", ח)ּכאן ארץ(לעיל ּבהם ׁשּנׁשּתּבחה הּמינים מׁשבעת ּלהּלן מה וגֹו'", ּוׂשעֹורה חּטה "ארץ ְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
מינין מׁשבעה ׁשהם יׂשראל, ארץ ׁשבח ּכאן אף ÔÓL.יׂשראל, ˙ÈÊ∑ּבתֹוכֹו אגּור ׁשּׁשמנֹו אגּורי, ∑L·„e.זית ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ≈∆∆ְְֲִִֶַַָ¿»

ּתמרים ּדבׁש ספרי)∑ÈL‡¯Ó˙.הּוא פ"ג. בכורים לט. ּתאנה(ברכות ורֹואה ׂשדהּו לתֹו יֹורד ּגמיאדם עליה ּכֹור ׁשּבּכרה, ְְִַָ≈≈ƒְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָ
ּבּכּורים' זה 'הרי ואֹומר: .לסימן, ְְֲִִִֵֵֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr hk zegiy ihewl)

בּטנא ב)וׂשמּת לּכהנים(כו, והּסּלים הּבּכּורים . . ערבה ּבכלי ז)הביאם ג, ביכורים ׁשהּכלים(רמב"ם הרמב"ם, ּבדעת לֹומר יׁש ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

מבאר והּנה לּבעלים). הּכלי חֹוזר מּתכת, ּבכלי הביאם ּכן ּׁשאין (מה הּמצוה קּיּום ׁשלמּות וזֹוהי הּבּכּורים, ׁשל 'חלק' נעׂשים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהּללּו

מצוֹות מקּימת ּב'ּכלי', ּבּגּוף, מתלּבׁשת מּמּנּו, למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּזה, לעֹולם יֹורדת הּנׁשמה לּנׁשמה. רֹומזים ׁשּבּכּורים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָּבחסידּות,

הּמצוה ׁשלמּות ּכְך: ּבּבּכּורים ואף האמּתית. לׁשלמּותּה מּגיעה היא זה ידי ועל – ּגּופא) הּזה ׁשּבעֹולם (ה'ּתחּתֹון' ּדוקא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָמעׂשּיֹות

ערבה. ּכלי מּמּנּו), למּטה ּתחּתֹון (אין ּופחּות ּפׁשּוט ּדבר – ּגּופא ּובכלי ּדוקא, ּבכלי אֹותם מביאים ּכאׁשר החייםהיא אור ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

(â)åéìà zøîàå íää íéîia äéäé øLà ïäkä-ìà úàáe¨¨Æ¤©Ÿ¥½£¤¬¦«§¤−©¨¦´¨¥®§¨«©§¨´¥À̈
éäìà äåäéì íBiä ézãbäøLà õøàä-ìà éúàá-ék E ¦©³§¦©Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¨̧¦Æ¤¨½̈¤£¤̧

Lð:eðì úúì eðéúáàì äåäé òa ¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ¥−¨¬¤¨«
i"yx£Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡∑(ספרי ב. כה השנה ׁשהּוא(ראש ּכמֹו ,ׁשּבימי ּכהן אּלא ל ‡ÂÈÏ.אין z¯Ó‡Â∑(ספרי) ¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈ְְְֵֵֶֶֶֶָָֹ¿»«¿»≈»

טֹובהׁשאינ ‰ÌBi.ּכפּוי Èz„b‰∑(שם)ּבּׁשנה אחת ּפעמיםּפעם ׁשּתי החיים.ולא אור ְְֵֶָƒ«¿ƒ«ְְְִֵַַַַַָָָֹ

È‰·א C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡Ï ÏeÚ˙ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¿«¿»ƒ¿»¡»»»≈
:da ·˙È˙Â d˙¯˙Â ‡�ÒÁ‡ CÏ»«¬»»¿≈¿«¿≈≈«

˙ÏÚב Èc ‡Ú¯‡„ ‡a‡ Ïk LÈ¯Ó ·q˙Â¿ƒ«≈≈»ƒ»¿«¿»ƒ»≈
‡lÒ· ÈÂL˙e CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ È„ CÚ¯‡Ó≈«¿»ƒ¿»¡»»»≈»¿«≈¿«»
‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï C‰˙e¿«¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»¿«¿»»

:Ônz dz�ÎL¿ƒ¿≈«»

‰‡Ôepג ‡iÓBÈa È‰È Èc ‡�‰k ˙ÂÏ È˙È˙Â¿≈≈¿««¬»ƒ¿≈¿«»»ƒ
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙ÈeÁ dÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«≈«≈ƒ»≈√»¿»¡»»
‡�˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ˙ÈlÚ È¯‡¬≈«ƒ¿«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»»»

:‡�Ï ÔzÓÏ¿ƒ«»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰‡¯È‰Â.ı‰א) Ï‡ ‡B·˙ Èkאמר‰È‰Â ¿»»ƒ»∆»»∆ַָ¿»»
לׂשמח ׁשאין להעיר ׂשמחה, ְְְְִִִֵֶַָָֹלׁשֹון
אֹומרֹו ּדר על הארץ ּביׁשיבת ְִִֶֶֶֶַַָָָאּלא

קכ"ו) וגֹו':(ּתהּלים ּפינּו ׂשחֹוק יּמלא אז ְְְִִִִֵָָ
¯L‡dzL¯ÈÂ ‰ÏÁ� EÏ Ô˙� EÈ‰Ï‡ '‰ ¬∆¡…∆…≈¿«¬»ƒƒ¿»

.'B‚Âּגזרת היא מה לדעת צרי ¿ְִִֵַַַַָָ
ליה הּוה וגֹו' ולקחּת אם ְְְִֵֵַַַָָָהּכתּוב,
ׁשהּוא ּכיון מראׁשית ּתּקח ְִִֵֵֵֵֶַַָלמימר
הּכתּוב ׁשּכּונת ונראה הּצּוּוי, ְְְִִֶֶַַַַַַָָָהתחלת
ׁשּידע אחד מצוֹות, ד' ה' ׁשיצו ְְִִֵֶֶֶַַָהיא
ּגבּורתֹו ּבעצם ולא ּבכחֹו לא ּכי ְְְְְִִֶָֹֹֹֹּבלּבֹו
והּוא ה', מּתת אּלא הארץ לרׁשת ְֶֶֶֶַַָָָָָּבא
ודקּדק ,ל נתן אלהי ה' אׁשר ְְְְֱֲִֵֵֶֶֹֹאֹומרֹו

‡EÈ‰Ïלֹומר מנת‰' ׁשעל להעיר ַ¡…∆ְְִֶַָָ

ב' נֹותן, הּוא עליו אלהּותֹו ְֱֵֵֶַָָֹׁשּיקּבל
לֹו ׁשּיׁש הגם מּיֹוׁשביה הארץ ְְֲִִֵֶֶֶַָָָלהֹוריׁש
כן ּפי על אף ּבארץ לֹו הּמסּפיק ְִִֵֶַַַַָָָָּדבר

והּוא מארצֹו, ה' אֹויבי אֹומרֹויגרׁש ְְְְְֵֵֵַָ
,dzL¯ÈÂׁשהיא הארץ יׁשיבת ׁשליׁשית ƒƒ¿»ְְִִִִֶֶַָָ

ּכּמה ׁשּמצינּו ּכמֹו עצמּה ּבפני ְְְְִִִֵֶַַָָָָמצוה
ז"ל רּבֹותינּו קי"א.)הפליגּו (ּכתבֹות ְְִִֵַֻ

הבאת רביעית הארץ, יׁשיבת ְְְְֲִִִִֶַַַָָָּבמצות
ּכאֹומרֹו וגֹומר:zÁ˜ÏÂהּבּכּורים ְְִִַ¿»«¿»ְֵ

הרּבהÈL‡¯Ó˙.ב) ּבכרּו ׁשאם ּפרּוׁש ≈≈ƒְְִִֵֵֶַ
ראׁשית ּכל להביא חּיב אינֹו ְְִִֵֵַַַָָָּכאחת
ּׁשאמרּו ּומה מהם, יחּפץ אׁשר ְְֲֵֶֶֶֶַַָָֹאּלא

מ"ו)ז"ל פ"א אּלא(ּבּכּורים להביא ׁשאין ְִִִֵֶֶָָ
ׁשוה ּבגזרה הּדבר נלמד הּמינים ְְִִִִִֵַַַָָָָָמּז'

וגֹו', ארץ ּכאן פ"ד:)נאמר ואֹומרֹו(מנחֹות ְְְְֱֶֶֶַָָ
È¯t Ïkל ׁשּׁשּבחּתי הּפרֹות ּכל ּפרּוׁש »¿ƒְְִִֵֵֶַַָ

הארץ: ֶֶָָָּבהם
¯L‡.CÏ Ô˙� EÈ‰Ï‡ לפי‰' ּפרּוׁש ¬∆¡…∆…≈»ְִֵ

לֹו ה' והּואׁשּׁשּיר ּבארץ חלק ְִֵֵֶֶֶָָ
הּׁשמיטה ד')ׁשנת כ"ה ּדכתיב(וּיקרא ְְְְִִִִַַַָָ

לזה לה', ׁשּבת וגֹו' הּׁשביעית ְְִִֶַַַַָָָָּובּׁשנה
על אּלא מצּוה ׁשאינֹו הּטֹוב ּדברֹו ְְֵֶֶֶַַַָָָּבא
ׁשנת אבל ׁשנים ו' ׁשהם ל הּנתינה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָזמן
לפי ּבּכּורים הבאת ּבּה אין ְְֲִִִִֵַַָָָהּׁשמיטה

לּכל: מפקרת אּלא ׁשּלֹו ְֵֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשאינם
ÚaL�.e�Ïג) ˙˙Ï 'B‚Âׁשאינֹו הּגר למעט ƒ¿«¿»≈»ְֵֵֵֶַַ

פ"א)קֹורא אּלא(ּבּכּורים מעטֹו ולא ְֲִִִֵֶָֹ
ּבהבאה: ולא ְְֲִִַָָָֹּבקריאה



לג `eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"i oey`x meil inei xeriy

ß lel` a"i oey`x mei ß

åë(à)éäìà äåäé øLà õøàä-ìà àBáú-ék äéäåïúð E §¨¨Æ¦«¨´¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬
:da záLéå dzLøéå äìçð Eì§−©«£¨®¦«¦§¨−§¨©¬§¨¨«

i"yx£da z·LÈÂ dzL¯ÈÂ 'B‚Â ‡B·˙ŒÈk ‰È‰Â∑(לו הארץ(קידושין את ׁשּכבׁשּו עד ּבבּכּורים נתחּיבּו ׁשּלא מּגיד ¿»»ƒ»¿ƒƒ¿»¿»«¿»»ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
החיים.וחּלקּוה אור ְְִָ

(á)úéLàøî zç÷ìå|àéáz øLà äîãàä éøt-ìk §¨«©§º̈¥«¥¦´¨§¦´¨«£¨À̈£¤̧¨¦¯
éäìà äåäé øLà Eöøàîzëìäå àðhá zîNå Cì ïúð E ¥«©§§²£¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬−̈§©§¨´©¤®¤§¨«©§¨Æ

éäìà äåäé øçáé øLà íB÷nä-ìàì E:íL BîL ïkL ¤©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¥¬§−¨«
i"yx£˙ÈL‡¯Ó∑(ספרי ב. פ"ד נאמר(מנחות ּבלבד, המינין ׁשבעת אּלא ּבבּכּורים חּיבין הּפרֹות ּכל ׁשאין ראׁשית, ּכל ולא ≈≈ƒְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

להּלן: ונאמר "ארץ", ח)ּכאן ארץ(לעיל ּבהם ׁשּנׁשּתּבחה הּמינים מׁשבעת ּלהּלן מה וגֹו'", ּוׂשעֹורה חּטה "ארץ ְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
מינין מׁשבעה ׁשהם יׂשראל, ארץ ׁשבח ּכאן אף ÔÓL.יׂשראל, ˙ÈÊ∑ּבתֹוכֹו אגּור ׁשּׁשמנֹו אגּורי, ∑L·„e.זית ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ≈∆∆ְְֲִִֶַַָ¿»

ּתמרים ּדבׁש ספרי)∑ÈL‡¯Ó˙.הּוא פ"ג. בכורים לט. ּתאנה(ברכות ורֹואה ׂשדהּו לתֹו יֹורד ּגמיאדם עליה ּכֹור ׁשּבּכרה, ְְִַָ≈≈ƒְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָ
ּבּכּורים' זה 'הרי ואֹומר: .לסימן, ְְֲִִִֵֵֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr hk zegiy ihewl)

בּטנא ב)וׂשמּת לּכהנים(כו, והּסּלים הּבּכּורים . . ערבה ּבכלי ז)הביאם ג, ביכורים ׁשהּכלים(רמב"ם הרמב"ם, ּבדעת לֹומר יׁש ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

מבאר והּנה לּבעלים). הּכלי חֹוזר מּתכת, ּבכלי הביאם ּכן ּׁשאין (מה הּמצוה קּיּום ׁשלמּות וזֹוהי הּבּכּורים, ׁשל 'חלק' נעׂשים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהּללּו

מצוֹות מקּימת ּב'ּכלי', ּבּגּוף, מתלּבׁשת מּמּנּו, למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּזה, לעֹולם יֹורדת הּנׁשמה לּנׁשמה. רֹומזים ׁשּבּכּורים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָּבחסידּות,

הּמצוה ׁשלמּות ּכְך: ּבּבּכּורים ואף האמּתית. לׁשלמּותּה מּגיעה היא זה ידי ועל – ּגּופא) הּזה ׁשּבעֹולם (ה'ּתחּתֹון' ּדוקא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָמעׂשּיֹות

ערבה. ּכלי מּמּנּו), למּטה ּתחּתֹון (אין ּופחּות ּפׁשּוט ּדבר – ּגּופא ּובכלי ּדוקא, ּבכלי אֹותם מביאים ּכאׁשר החייםהיא אור ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

(â)åéìà zøîàå íää íéîia äéäé øLà ïäkä-ìà úàáe¨¨Æ¤©Ÿ¥½£¤¬¦«§¤−©¨¦´¨¥®§¨«©§¨´¥À̈
éäìà äåäéì íBiä ézãbäøLà õøàä-ìà éúàá-ék E ¦©³§¦©Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¨̧¦Æ¤¨½̈¤£¤̧

Lð:eðì úúì eðéúáàì äåäé òa ¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ¥−¨¬¤¨«
i"yx£Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡∑(ספרי ב. כה השנה ׁשהּוא(ראש ּכמֹו ,ׁשּבימי ּכהן אּלא ל ‡ÂÈÏ.אין z¯Ó‡Â∑(ספרי) ¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈ְְְֵֵֶֶֶֶָָֹ¿»«¿»≈»

טֹובהׁשאינ ‰ÌBi.ּכפּוי Èz„b‰∑(שם)ּבּׁשנה אחת ּפעמיםּפעם ׁשּתי החיים.ולא אור ְְֵֶָƒ«¿ƒ«ְְְִֵַַַַַָָָֹ

È‰·א C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡Ï ÏeÚ˙ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¿«¿»ƒ¿»¡»»»≈
:da ·˙È˙Â d˙¯˙Â ‡�ÒÁ‡ CÏ»«¬»»¿≈¿«¿≈≈«

˙ÏÚב Èc ‡Ú¯‡„ ‡a‡ Ïk LÈ¯Ó ·q˙Â¿ƒ«≈≈»ƒ»¿«¿»ƒ»≈
‡lÒ· ÈÂL˙e CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ È„ CÚ¯‡Ó≈«¿»ƒ¿»¡»»»≈»¿«≈¿«»
‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï C‰˙e¿«¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»¿«¿»»

:Ônz dz�ÎL¿ƒ¿≈«»

‰‡Ôepג ‡iÓBÈa È‰È Èc ‡�‰k ˙ÂÏ È˙È˙Â¿≈≈¿««¬»ƒ¿≈¿«»»ƒ
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙ÈeÁ dÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«≈«≈ƒ»≈√»¿»¡»»
‡�˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ˙ÈlÚ È¯‡¬≈«ƒ¿«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»»»

:‡�Ï ÔzÓÏ¿ƒ«»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰‡¯È‰Â.ı‰א) Ï‡ ‡B·˙ Èkאמר‰È‰Â ¿»»ƒ»∆»»∆ַָ¿»»
לׂשמח ׁשאין להעיר ׂשמחה, ְְְְִִִֵֶַָָֹלׁשֹון
אֹומרֹו ּדר על הארץ ּביׁשיבת ְִִֶֶֶֶַַָָָאּלא

קכ"ו) וגֹו':(ּתהּלים ּפינּו ׂשחֹוק יּמלא אז ְְְִִִִֵָָ
¯L‡dzL¯ÈÂ ‰ÏÁ� EÏ Ô˙� EÈ‰Ï‡ '‰ ¬∆¡…∆…≈¿«¬»ƒƒ¿»

.'B‚Âּגזרת היא מה לדעת צרי ¿ְִִֵַַַַָָ
ליה הּוה וגֹו' ולקחּת אם ְְְִֵֵַַַָָָהּכתּוב,
ׁשהּוא ּכיון מראׁשית ּתּקח ְִִֵֵֵֵֶַַָלמימר
הּכתּוב ׁשּכּונת ונראה הּצּוּוי, ְְְִִֶֶַַַַַַָָָהתחלת
ׁשּידע אחד מצוֹות, ד' ה' ׁשיצו ְְִִֵֶֶֶַַָהיא
ּגבּורתֹו ּבעצם ולא ּבכחֹו לא ּכי ְְְְְִִֶָֹֹֹֹּבלּבֹו
והּוא ה', מּתת אּלא הארץ לרׁשת ְֶֶֶֶַַָָָָָּבא
ודקּדק ,ל נתן אלהי ה' אׁשר ְְְְֱֲִֵֵֶֶֹֹאֹומרֹו

‡EÈ‰Ïלֹומר מנת‰' ׁשעל להעיר ַ¡…∆ְְִֶַָָ

ב' נֹותן, הּוא עליו אלהּותֹו ְֱֵֵֶַָָֹׁשּיקּבל
לֹו ׁשּיׁש הגם מּיֹוׁשביה הארץ ְְֲִִֵֶֶֶַָָָלהֹוריׁש
כן ּפי על אף ּבארץ לֹו הּמסּפיק ְִִֵֶַַַַָָָָּדבר

והּוא מארצֹו, ה' אֹויבי אֹומרֹויגרׁש ְְְְְֵֵֵַָ
,dzL¯ÈÂׁשהיא הארץ יׁשיבת ׁשליׁשית ƒƒ¿»ְְִִִִֶֶַָָ

ּכּמה ׁשּמצינּו ּכמֹו עצמּה ּבפני ְְְְִִִֵֶַַָָָָמצוה
ז"ל רּבֹותינּו קי"א.)הפליגּו (ּכתבֹות ְְִִֵַֻ

הבאת רביעית הארץ, יׁשיבת ְְְְֲִִִִֶַַַָָָּבמצות
ּכאֹומרֹו וגֹומר:zÁ˜ÏÂהּבּכּורים ְְִִַ¿»«¿»ְֵ

הרּבהÈL‡¯Ó˙.ב) ּבכרּו ׁשאם ּפרּוׁש ≈≈ƒְְִִֵֵֶַ
ראׁשית ּכל להביא חּיב אינֹו ְְִִֵֵַַַָָָּכאחת
ּׁשאמרּו ּומה מהם, יחּפץ אׁשר ְְֲֵֶֶֶֶַַָָֹאּלא

מ"ו)ז"ל פ"א אּלא(ּבּכּורים להביא ׁשאין ְִִִֵֶֶָָ
ׁשוה ּבגזרה הּדבר נלמד הּמינים ְְִִִִִֵַַַָָָָָמּז'

וגֹו', ארץ ּכאן פ"ד:)נאמר ואֹומרֹו(מנחֹות ְְְְֱֶֶֶַָָ
È¯t Ïkל ׁשּׁשּבחּתי הּפרֹות ּכל ּפרּוׁש »¿ƒְְִִֵֵֶַַָ

הארץ: ֶֶָָָּבהם
¯L‡.CÏ Ô˙� EÈ‰Ï‡ לפי‰' ּפרּוׁש ¬∆¡…∆…≈»ְִֵ

לֹו ה' והּואׁשּׁשּיר ּבארץ חלק ְִֵֵֶֶֶָָ
הּׁשמיטה ד')ׁשנת כ"ה ּדכתיב(וּיקרא ְְְְִִִִַַַָָ

לזה לה', ׁשּבת וגֹו' הּׁשביעית ְְִִֶַַַַָָָָּובּׁשנה
על אּלא מצּוה ׁשאינֹו הּטֹוב ּדברֹו ְְֵֶֶֶַַַָָָּבא
ׁשנת אבל ׁשנים ו' ׁשהם ל הּנתינה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָזמן
לפי ּבּכּורים הבאת ּבּה אין ְְֲִִִִֵַַָָָהּׁשמיטה

לּכל: מפקרת אּלא ׁשּלֹו ְֵֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשאינם
ÚaL�.e�Ïג) ˙˙Ï 'B‚Âׁשאינֹו הּגר למעט ƒ¿«¿»≈»ְֵֵֵֶַַ

פ"א)קֹורא אּלא(ּבּכּורים מעטֹו ולא ְֲִִִֵֶָֹ
ּבהבאה: ולא ְְֲִִַָָָֹּבקריאה
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(ã)äåäé çaæî éðôì Bçépäå Eãiî àðhä ïäkä ç÷ìå§¨©¯©Ÿ¥²©¤−¤¦¨¤®§¦̧¦½¦§¥¾¦§©−§Ÿ̈¬
éäìà:E ¡Ÿ¤«

i"yx£E„iÓ ‡�h‰ Ô‰k‰ Á˜ÏÂ∑ּתחת ידֹו מּניח ּכהן אֹותֹו. ּומניףלהניף הּבעלים מז)יד סוכה .(ספרי. ¿»««…≈«∆∆ƒ»∆ְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ

(ä)éðôì zøîàå úéðòå|éäìà äåäééáà ãáà énøà E §¨¦̧¨§¨«©§¹̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À£©¦ÆŸ¥´¨¦½
ìBãb éBâì íL-éäéå èòî éúîa íL øâiå äîéøöî ãøiå©¥¤́¦§©½§¨©¨¬̈¨−¦§¥´§¨®©«§¦¾̈§¬¨−

:áøå íeöò̈¬¨¨«

i"yx£˙È�ÚÂ∑קֹוללׁשֹון ע"ב)הרמת לב דף סוטה ‡·È.(עיין „·‡ Èn¯‡∑:הּמקֹום חסדי לבןמזּכיר אבי", אבד "ארּמי ¿»ƒ»ְֲַָ¬«ƒ…≈»ƒְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹ
לעׂשֹות ׁשחׁשב ּובׁשביל יעקב, אחר ּכׁשרדף הּכל את לעקר ׁשאּומֹות,(ליעקב)ּבּקׁש עׂשה, ּכאּלּו הּמקֹום לֹו חׁשב ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

ּכמעׂשה מחׁשבה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש להם חֹוׁשב ּכֹוכבים, ÓÈ¯ˆÓ‰.עֹובדי „¯iÂ∑אחרים לכּלֹותנּו,ועֹוד עלינּו ּבאּו ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ«≈∆ƒ¿«¿»ְְֲִֵֵֵַָָ
למצרים יעקב ירד זאת, ËÚÓ.ׁשאחרי È˙Óa∑נפׁש החיים.ּבׁשבעים אור ְְֲֲִִֵֶַַַַָֹֹƒ¿≈¿»ְְִִֶֶ

˜„Ìד d�Ú�ˆÈÂ C„ÈÓ ‡lÒ ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»«»ƒ»¿«¿¿ƒ≈√»
:C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»

‡¯n‡‰ה Ô·Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯ÓÈ˙Â ·È˙˙Â¿»≈¿≈«√»¿»¡»»»»¬«»»
¯„Â ÌÈ¯ˆÓÏ ˙Á�e ‡a‡ ˙È ‡„·B‡Ï ‡Úa»»¿»»»«»¿«¿ƒ¿«ƒ¿»
ÛÈwz ·¯ ÌÚÏ Ôn˙ ‰Â‰Â ¯ÚÊ ÌÚa Ônz«»¿«¿≈«¬»«»¿«««ƒ

:ÈbÒÂ¿«ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

יׁשÈ�ÚÂ˙אמרÈ�ÚÂ.z¯Ó‡Â˙ה) ¿»ƒ»¿»«¿»ַָ¿»ƒ»ֵ
ּוכמֹו התחלה לׁשֹון (אּיֹובמפרׁשים ְְְְְִִַָָָ

ּכאדםג') עני ׁשהּוא ואפׁשר אּיֹוב, ְְְִִֶֶַַַָָָֹוּיען
ׁשּמעני מּמל ּגדֹולה טֹובה ׁשּקּבל ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָּפחּות
הּוא כן ּכמֹו נׁשּבר ּבלב לפניו ְְְְְִֵֵַָָָעצמֹו
אבד ארּמי ויאמר ה', לפני עצמֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַַַֹֹיכניע
וגֹולה ותֹועה אֹובד היה אבינּו ּכי ְְִִִֵֶֶָָָָאבי

וּי וגֹו', מעט ּבמתי ה'ּבמצרים ֹוצאנּו ְְְְְִִִִֵֵַַָ
זה מאמר ּוכנגד וגֹו', ויבאנּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָמּמצרים

אמר וחׁשיבּות עּלּוי ּבֹו z¯Ó‡Â,ׁשּיׁש ֲִִֵֶַַָ¿»«¿»
ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּבזה (ּפסחיםוכּיֹוצא ְְְִֵֵֶַַָָָ

ּבגנּותקט"ז.) מתחיל ּפסח הּגדת ְְְְִִִֶַַַַַָּבענין
ּבׁשבח: ְְֵֶַַּומסּים

Èzˆv‰Âּכן ּגם ׁשרֹומזת זֹו ּבפרׁשה ¿ƒ«¿ƒְֵֶֶֶַָָָ
ואמר העליֹונה, ארץ ְְִֶֶֶַַָָָּביאת

‡B·˙ Èk ‰È‰Âלׂשמח לאדם ראּוי ׁשאין ¿»»ƒ»ְִֵֶַָָָָֹ
ּדר על העליֹונה לארץ ּכׁשּיבֹוא ְְֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאּלא

ל"א)אֹומרֹו אחרֹון,(מׁשלי ליֹום וּתׂשחק ְְְְֲִִֵַַַ
ּורעּות הבל אּלא אינּה עוה"ז ׂשמחת ְְִִֵֶֶֶַָָּכי
מדּבר ארץ איזה על ּופרׁש וחזר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָרּוח,

�ÏÁ‰ואמר EÏ Ô˙� EÈ‰Ï‡ '‰ ¯L‡ ְַָ¬∆¡…∆…≈¿«¬»
לֹומר ודקּדק עֹולם, נחלת יּקרא לזֹו ְְֲִִִֵֵַַַָָָּכי

,EÏ Ô˙�עֹולם ּׁשּׁשוה מה ּבער ּכי …≈¿ְִֵֶֶֶַָָ
לא ּבעדֹו אדם ּׁשּיסגל מה ּכל ְְֲֵֶֶַַַָָָָֹהעליֹון
ולזה מּׁשויֹו, אלפים מאלף לחלק ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיּגיע
ּולצד מּתנה, ּבתֹורת ל נתן ְְְֵַַַַָָָֹאמר
לקּים הּזה ּבעֹולם לטרח האדם ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּצרי
ואמר וירׁשּתּה, לז"א ּומצוֹות ְְְְִִִַָָָּתֹורה

da z·LÈÂאֹומרם ּדר ל"ה.)על (ּברכֹות ¿»«¿»»ְְֶֶַָָ

ועטרֹותיהם יֹוׁשבים ְְְִִִֵֶַַצּדיקים
ואֹומרֹו עלzÁ˜ÏÂּבראׁשיהם, וגֹו' ְְְֵֶָ¿»«¿»ְַ

הּזהר ּבס' אֹומרֹו נ"ט)ּדר ּכל(ח"ב ּכי ְְִֵֶֶַַָֹ

ּומעׂשים מהּמצוֹות האדם יעׂשה ְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָאׁשר
על יד על מתקּבץ חי ּבעֹודֹו ְְִִֵַַַַָטֹובים
ּפני מקּבל ּובהם נסיעתֹו יֹום עד ְְְִֵֵֶַַָָָיד

אֹומרֹו ּכדר נ"ח)הּמל והל(יׁשעי' ְְְְְֶֶֶֶַַַָָ
אֹומרֹו והּוא ,צדק לפניzÁ˜ÏÂ ְְְְִֶֶָ¿»«¿»

È¯t Ïk ˙ÈL‡¯Óיּקח לא ּפרּוׁש וגֹו' ≈≈ƒ»¿ƒְִֵַֹ
מּדברים אּלא ה' ּפני להקּביל ְְְְְִִִֵֶַָָָּבידֹו
הּזה: ּבעֹולם ׁשעׂשה ְִֶֶַַָָָָָֻהּמבחרים

„BÚראׁשית ׁשּנקראת הּתֹורה על ְִִֵֵֶַַַָָרמז
פ"א) ואֹומרֹו(ב"ר ,EÈ‰Ï‡ '‰ ¯L‡ ְְ¬∆¡…∆

CÏ Ô˙�ז"ל אֹומרם ּדר על יתּבאר …≈»ְְִֵֶֶַָָ
ל"ה.) ּומלאה(ּברכֹות הארץ לה' ּכתיב ְְְִֶַָָָָֹ

קׁשיא לא אדם לבני נתן והארץ ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹּוכתיב
ע"כ, ּברכה לאחר ּכאן ּברכה קדם ְְְֶַַָָָָָָֹּכאן
ּׁשּצּוהּו מה האדם ׁשּיעׂשה ׁשאחר ֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהרי
עׂשה ׁשּבאמצעּותֹו הּדבר נחׁשב ְְְֶֶֶַָָָָָָה'
ׁשּזּולת ּבמּתנה, לֹו נתּון ׁשהּוא ְֲֶֶֶַַַַָָָהּמעׂשה
יתרֹון ּבֹו לנּו אין האדם מעׂשה ּכל ְֲִֵֵֶַָָָָָזה
ּבאמצעּות הּוא ּכּלֹו ׁשּמפעלֹו לפי ְְְְִִִֶֶָָֻּכי
ּומלאה, הארץ ולה' ּבֹו ׁשהּוא ְְֶֶַָָָָֹעֹולם
:ל נתן אלהי ה' אׁשר אמר ֱֲֵֶֶֶַָָָֹֹלזה

B¯ÓB‡Â.‡�h· zÓNÂּכל ׁשּצרי ירמז ¿¿¿«¿»«∆∆ְִִֶָָֹ
יהיה ׁשעׂשה הּטֹובֹות ְְֲִִֶֶַָָמפעלֹות

ּכאֹומרֹו ּדבריהם, ּפי י"א)על י"ז (לעיל ְְְְִִֵֵֶַ

הּמׁשּפט ועל יֹורּו אׁשר הּתֹורה ּפי ְְֲִִֶַַַַָָעל
אֹותם ּבארּו והּמׁשּפטים והּתֹורה ְְְְֲִִִַַָָָוגֹו',
טנא, ּכמנין מּסכּתֹות ּבס' ְְְְֲִִֶֶֶַַָחכמים
מצוֹות ּכל ׁשּיעׂשה הגם זה ְֲֲִֶֶֶֶַַַָׁשּזּולת
ואֹומרֹו והם, הּוא יּׂשרף ְְְִֵֵֶָָָׁשּבעֹולם

ÌB˜n‰ Ï‡ zÎÏ‰Âׁשּבעלּית לפי וגֹו' ¿»«¿»∆«»ְְֲִִֶַַ
ּתכף תל לא העליֹון לעֹולם ְֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹהּנפׁש

להקּביל עצמֹוּומּיד ׁשּיכין עד ה' ּפני ְְְְִִִֵֶַַַָָ

ׁשבעה עד ׁשּמתעּכבים ויׁש ְְְְְְִִִֵֶַַַָּבּפרֹוזדֹור,
ּבס' ּכאמּור ימים, אֹו חדׁש, אֹו ְִִֶָָָָֹימים,

פ"א)הּזהר לגן(ח"א עֹולה ּכ ואחר , ְְֶַַַַַָֹ
והּוא החּיים, צרֹור הּנקרא העליֹון ְְְְִִֵֶֶַַַָָעדן
ׁשם: ׁשמֹו לׁשּכן ה' יבחר אׁשר ְְְֲִֵֶַַַָָהּמקֹום

‰Ô‰k.ואֹומרֹו Ï‡ ˙‡·eאֹומרם ּדר על ְְ»»∆«…≈ְֶֶַָ
י"ב.)ז"ל עֹומד(חגיגה מיכאל ּכי ֲִִִֵֵָָ

לפני הּנפׁשֹות להקריב ה' לפני ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָלכהן
ּכּדברים יאמר ואליו עֹולם, ְְֱִֵֵֵֵַָָָָֹאלהי

ואֹומרֹו וגֹו', הּיֹום הּגדּתי ‡L¯האּלה ְְְְִִֵֶַַָ¬∆
Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰Èּפי על יתּבאר ƒ¿∆«»ƒ»≈ְִִֵַָ

העֹומד הּכהן ׁשּיׁשּתּנה ׁשאמרּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּדבריהם
חדׁש ּבזהר ּׁשאמרּו מה ּולמד צא ְְְֵֶַַַָָָָֹׁשם,

(ל להיֹות(פ' זכה אימתי מיכאל ּבענין ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
נפׁשֹו ׁשהעלה מעת ׁשהּוא זה ְְֱֵֵֶֶֶֶַַָָּבמּצב
ׁשּבנה אחר העליֹון לג"ע ּדוד ְְִֶֶֶַַָָָָׁשל
הרי וכּו', הּמקּדׁש ּבית ְְְֲִֵֵַָֹֹׁשלמה
אׁשר לז"א הּכהן, יׁשּתּנה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹׁשּלפעמים
הּגדּתי אליו ואמרּת ההם, ּבּימים ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָיהיה
היא הארץ אל באתי ּכי לה' ִִִֶֶַַָָָהּיֹום

ואמר ּבא, ׁשּמּמּנה Ï˙˙ארץ '‰ ÚaL� ְִֶֶֶֶַָָָƒ¿«»≈
e�Ïׁשּבאמצעּותּה יׂשראל ארץ היא »ְְְִִֵֶֶֶֶָָָ

ּומעׂשים ּומצוֹות הּתֹורה קּיּום ְֲִִִִַַַָיּׂשיגּו
ואמרּו E„iÓטֹובים, ‡�h‰ Ô‰k‰ Á˜ÏÂ ְְִָ¿»««…≈«∆∆ƒ»∆

הּבא אּלא עליֹון ׂשר יקּבל ׁשּלא ְְֵֵֶֶֶַַַָָֹּפרּוׁש
ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ּדברי על מיּסד ְְְְִֵֶֶַַָָָֻּבידֹו
והּניחֹו ׁשּכתבנּו, ּכמֹו טנא ּבתבת ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָהרמּוז

וגֹו': ְְִֵלפני
B¯ÓB‡Â.'B‚Â z¯Ó‡Â ˙È�ÚÂלפי ּפרּוׁש ¿¿¿»ƒ»¿»«¿»¿ְִֵ

האדם יעׂשה אׁשר ֲֲֶֶֶַָָָָׁשּכל
מל לרּצֹות ּדי אין בעז"ה ְֵֵֶֶַַַמהּטֹובֹות
רז"ל ּׁשאמרּו מּמה ּולמד צא ְְְִֵֶֶַַַַָעליֹון,

`eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"i oey`x meil inei xeriy

(å):äL÷ äãáò eðéìò eðziå eðepòéå íéøönä eðúà eòøiå©¨¥¯Ÿ¨²©¦§¦−©§©®©¦§¬¨¥−£Ÿ̈¬¨¨«

(æ)eðì÷-úà äåäé òîLiå eðéúáà éäìà äåäé-ìà ÷òöpå©¦§©¾¤§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¥®©¦§©³§Ÿ̈Æ¤Ÿ¥½
:eðöçì-úàå eðìîò-úàå eðéðò-úà àøiå©©¯§¤¨§¥²§¤£¨¥−§¤©«£¥«

(ç)äéeèð òøæáe ä÷æç ãéa íéøönî äåäé eðàöBiå©«¦¥³§Ÿ̈Æ¦¦§©½¦§¨³£¨¨Æ¦§´Ÿ©§½̈
:íéúôîáe úBúàáe ìãb àøîáeהחיים אור §Ÿ̈−¨®Ÿ§Ÿ−§«Ÿ§¦«

ÏÚ�‡ו e·‰ÈÂ ‡�ÈpÚÂ ÌÈ¯ˆÓ ‡�Ï eLÈ‡·‡Â¿«¿ƒ»»ƒ¿«ƒ¿«¿»»ƒ»¬»»
:‡ÈL˜ ‡�ÁÏt»¿»»«¿»

ÈÈז ÏÈa˜Â ‡�˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡�ÈlˆÂ¿«≈»√»¿»¡»»«¬»»»»¿«ƒ¿»
‡�˙e‡ÏÂ ‡�ÏÓÚ È‰BÓ„˜ ÈÏ‚Â ‡�˙BÏ¿̂»»¿∆ƒ√»ƒ«¿»»¿≈»»

:‡�˜Áe„Â¿¬»»

˙ÙÈw‡ח ‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ ‡�˜t‡Â¿«¿»»¿»ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»
ÔÈ˙‡·e ‡a¯ ‡�ÂÊÁ·e ‡ÓÓ¯Ó ‡Ú¯„·eƒ¿»»¿»¿»¿∆¿»»«»¿»ƒ

:ÔÈ˙ÙBÓ·e¿¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

י"ז.) עם(ערּובין ּבּמׁשּפט יבֹוא אם ְִִִִֵַָָ
יכֹולין אינן ויעקב יצחק ְְְְֲִִֵַַָָָָֹאברהם
אנֹוׁש, ּיצּדק מה ּכי לפניו ְְֱֲִִַַַָָֹלעמד

ד')ּוכתיב יטהר(אּיֹוב מעׂשהּו אם ְְִִִִֵֵַֹ
ּתׁשּובה ׁשּיּתן ּתֹורה אמרה לזה ְְִֵֶֶֶָָָָָָּגבר,
עׂשה לא אׁשר על והתנּצלּות ְְְֲִֶַַַָָֹלה'
אֹומרֹו והּוא ,ּכּמצטר יתּבר ְְְְְִִֵַַָָרצֹונֹו
„·‡ Èn¯‡ ,'‰ È�ÙÏ z¯Ó‡Â ˙È�ÚÂ¿»ƒ»¿»«¿»ƒ¿≈¬«ƒ…≈

È·‡רּמאי ׁשהּוא יצה"ר זה ארּמי »ƒֲִֶֶַַַ
ּכאֹומרֹו א')ּגדֹול ג' והּנחׁש(ּבראׁשית ְְְְִֵַָָָ

לאּבדם, הּברּיֹות ׁשּמרּמה ערּום, ְְְְִֶֶַַַָָָָהיה
אֹומרֹו ‡·Èוהּוא אדם‡·„ ּפרּוׁש ְְ…≈»ƒֵָָ

אֹומרֹו ּדר על מ"גהראׁשֹון (יׁשעי' ְְְִֶֶַַָָ

וגרםכ"ז) ואּבדֹו חטא, הראׁשֹון ְְְִִִַָָָָָאבי
אחריו הּבאים ולּדֹורֹות לֹו ְֲִִַַַָָָמיתה
הרע, חלק הּנפׁשֹות ּבכל ְְְְִִֵֶַַָָָוהׁשריׁש
מּבטן ּבּדם הּדבּוקה ערלה סֹוד ְְְִֶֶַַָָָָוהּוא

ירצה עֹוד ‡·Èּבאֹומרֹוּומהריֹון, „·‡ ְְְִֵֵֶָ…≈»ƒ
אֹומרֹו ּדר י"ד)על נבל(ּתהּלים אמר ְְִִֶֶַַָָָ

אלהים: אין ְֱִִֵֹּבלּבֹו
„BÚּבאֹומרֹו הּנׁשמה‡·Èירצה ׁשהיא ְְְִֶ»ƒְִֶַָָ

לאּבד הּׂשטן ׁשל מֹועצֹותיו ְֲֵֶֶַַָָָָׁשּכל
ּכאֹומרם אב נקראת והּנׁשמה ְְְְְְִֵַַָָָָָָהּנׁשמה

ל ל ּפרׁשת הּוא(ע"ו.)ּבּזהר והּוא ְְֶַַַָָֹ
ּבעבֹודת חּיּובֹו מעׂשֹות האדם ֲֲִֵֵַַַַָָָהּמֹונע
מצרימה וּירד אּלא ּבלבד זֹו ולא ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹה',
ׁשהּוא הּיצר ּבֹו ׁשּבא הּמקֹום ֵֵֶֶֶַַָָּפרּוׁש
הּיצר ׁשל מצריו הּוא אדם ׁשל ְֵֶֶֶַָָָָּגּופֹו

ּבסֹוד אליו ס"ה)הּקרֹובים ונחׁש(יׁשעי' ְְְְְִֵַַָָָָ
יחּפץ ּבאׁשר וחפצים לחמֹו, ְְֲֲִֵֶַַַַָָֹעפר
אׁשר ּומטעּמיו הּזה עֹולם ְְֲִִֵֶֶַַַָָמּדברי
הּיֹום הן ׁשּבֹו יסֹודֹות ד' ּכי ה', ְְִִִֵֶַהתעיב
ונטמאּו נגׁשמּו האדם חטא ְְְְְְִִֵַַָָָאחר
ּובזה להאדם, מיתה ה' ּגזר זֹו ְְִִֶֶַָָָָָָָׁשּלסּבה
האדם, ליסֹודי ּופּתּוייו ּדבריו ְְְִִִִֵָָָָָָָנׁשמעים
ׁשּמצר לפי מצרים הּגּוף יּקרא ְְִִִִֵֵֵֶַַַָּגם

ואֹומרֹו ּבתאוֹותיו, ÌLלּנפׁש ¯‚iÂּכי ְְְֲֶֶַַָ«»»»ִ
ּכאֹומרֹו ּכגר נכנס י"ב)ּבתחּלה (ש"ב ְְְְְִִִֵָָ

וגֹו', הל נ"ב:)וּיבא ËÚÓ(סּכה È˙Óa ְֵֶַָָֹֻƒ¿≈¿»

מתרּבים ואח"כ מּועטים, ּבכחֹות ְְְִִִֵַָֹּפרּוׁש
והּוא עצמֹו האדם ידי על ְְְֵַַָָָָֹּכחֹותיו

Â¯·אֹומרֹו ,ÌeˆÚ ÏB„b ÈB‚Ï ÌL È‰ÈÂ ְ«¿ƒ»¿»»»»
כ"ה)ּבסֹוד רב(ּתהּלים ּכי לעֹוני וסלחּת ְְְְֲִִִִַַַָָ

ׁשחֹוזר ז"ל האר"י הרב ּוּפירׁש ֲִִֵֵֶַָָהּוא,
ׁשּצּוה והראיה הּוא, רב ּכי המפּתה ְְְִִֶֶֶַַַָָָָאל
וגֹורל לה' א' ּגֹורל הּכּפּורים ּביֹום ְְִִַַָָה'

לעזאזל: ֲֵַָא'
B¯ÓB‡Â.'B‚Â ÌÈ¯ˆn‰ e�˙‡ eÚ¯iÂּפרּוׁש ¿¿«»≈…»«ƒ¿ƒ¿ֵ

האדם יסֹודֹות ְְְֶֶָָָָׁשּבאמצעּות
והּוא ּכמֹותם, להרׁשיע לּנפׁש ּגם ְְְְְִֶֶַַַַָָּגרמּו

‡˙�eאֹומרֹו eÚ¯iÂאֹותנּו עׂשּו ּפרּוׁש ְ«»≈…»ֵָָ
ימׁש ּכׁשּיסריח הּמזג ּכי ּכמֹותם ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹרעים

ואֹומרֹו הּנפׁש, רצֹון זהe�epÚÈÂאליו ְְְֵֶֶַָ«¿«ֶ
צא הּיצה"ר, ּכנגד הּלֹוחם ּכח ְֲִֵֵֶֶַַַַֹאפיסת

חסידא עמרם רב מּמעׂשה (קּדּוׁשיןּולמד ְְֲֲִִִִֵַַַַָָ

ּכנגדפ"א.) להתעּצם ּכח ּבֹו היה ְְְִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
עמרם ּבי נּורא ׁשּקרא עד ְֲִֵֶַַַַָָָָהּמחטיא

ואֹומרֹו ˜L‰וכּו', ‰„·Ú e�ÈÏÚ e�ziÂ ְְְ«ƒ¿»≈¬…»»»
ּבעּתים זה ּבדר הּיצר נהג ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹּפרּוׁש
ּובכל ׁשעה ּבכל ּתמיד אּלא ְְְִִֶָָָָָָָֻמרחקים
יּקרא ולזֹו האדם על מתּגּבר ְְִִֵֵֶַַַָָָָָרגע
ּדבריהם ּפי על נתּכּון עֹוד קׁשה, ְְֲִִִֵֵֶַַָָָעבֹודה

ל':)ז"ל מתחּדׁש(ׁשם יֹום ּבכל ׁשאמרּו ְְְִֵֶַָָָ
ּוכנגד חדׁש ּבתגּברת האדם על ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּיצר

אמר ˜L‰זה ‰„·Úהּדברים אּלה ּכל , ֶַָ¬…»»»ְִֵֶַָָ
הּבֹורא לפני יׂשראל עבד ְְִִֵֵֵֶֶַַָֹיאמר

קטּנה: מנחה על ְְְְִִֵַַַָָלהתנּצל
B¯ÓB‡Â.'‰ Ï‡ ˜ÚˆpÂׁשּצרי רמז ּכאן ¿¿«ƒ¿«∆ִֶַָָָ

יֹום ּבכל לה' להתּפּלל ְְְִֵַַָָָָהאדם
אֹומרֹו והּוא הרע, מּיצר ְְִִֵֵֶֶַַָׁשּיּצילהּו

'‰ Ï‡ ˜ÚˆpÂואֹומרֹו ‰'וגֹו', ÚÓLiÂ «ƒ¿«∆ְְְ«ƒ¿«
e�Ï˜ הּוא‡˙ ׁשה' הגם ּפרּוׁש וגֹו' ∆…≈ְֲֵֶַ

ּבעבֹודת האדם לבחן הרע יצר ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּברא
אליו ּכׁשּצֹועקים כן ּפי על אף ְְֲִִֵֵֶַַָּבֹוראֹו
הרׁשּום את ׁשראה מּטעם קֹולם ִֵֶֶַַַָָָָָׁשֹומע
הּוא העני ולחצנּו, ועמלנּו ענינּו ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָֹׁשהּוא
ּבנּו ּכח ׁשאין הּלֹוחם ּכח ֲִֵֵֶַַַַָֹֹאפיסת
מּמּנּו, לגרׁשֹו ּבֹו להּלחם ְְְְִִִֵֶַַָָהּמסּפיק

לעמלה צריכין ׁשאנּו הּוא עמל ְֲִִֶֶַָָָֹ
ׁשּדֹוחק הּדחק הּוא הּלחץ ְְְְִֵֶַַַַַָּבמלחמּתֹו,
ּכרחֹו, ּבעל לחטא האדם את ְְֲֵֶֶַַַָָָָֹהּיצר
עֹוד קֹולנּו, את ה' ׁשמע סּבֹות ְִֵֶַָּולג'
עם הּנסּב הענּיּות זה ענינּו ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָירצה

ז"ל ּכאֹומרם ּתֹורה ּתהּליםלֹומדי (מדרׁש ְְְְְִִִֵַָָ

ענּיים,ה') ּבני מה מּפני ּתֹורה ְְֲִִִֵֶַַָָָָׁשאמרה
ׁשבט ׁשאין ּתֹורה ּבן ׁשּיּמצא ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוהגם
ּבמּדת יתנהג כן ּפי על אף עליו ְְִִִִֵֵַַַַָָֹעני

ּכאֹומרם פ"ו)עני ּדרּכּה(אבֹות היא ּכ ְְְִִַָָָָֹ
ּדר על עמלנּו ואת וגֹו', ּתֹורה ְְֲֵֶֶֶֶַָָׁשל

י"ז.)אֹומרם ׁשעמלֹו(ּברכֹות מי אׁשרי ְְְֲִֵֶַָָָ
האחרֹונים ּבּדֹורֹות ּגם ּומה וגֹו', ְֲִַַַַַָָּבּתֹורה
א' מׁשּפט לאֹור להֹוציא עמלּה ְְֲִִֶַָָָָׁשרב
הּנסמ ּכל ּכי לחצנּו ואת אחת, ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָוהלכה
אליו ּכל ועיני לֹוחציו רּבּו ְֲֵֵֵַַָָָֹלּתֹורה

ְֵַיׂשּברּו:
B¯ÓB‡Â.ÌÈ¯ˆnÓח) '‰ e�‡ˆBiÂהּצלת זֹו ¿¿«ƒ≈ƒƒ¿«ƒַַָ

אֹותנּו, המצרים וכחֹותיו הרע ְְִֵֵֶַַָָָֹיצר
ּכאֹומרם הרע מּיצר הּמּציל הּוא ְְִִִֵֶַַַָָּכי

ל':)ז"ל לאדם(קּדּוׁשין עֹוזר ׁשה' ׁשּלּולי ִִֵֵֶֶָָָ
להּנצל ׁשּליט אדם אין הרע יצר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכנגד
הרע יצר זה רׁשע צֹופה ּדכתיב ְִִִֵֶֶֶֶַָָָמּמּנּו
ּבידֹו, יעזבּנּו לא ה' להמיתֹו ְְֲִִֶַַַַַָֹלּצּדיק

ÊÁ˜‰ואֹומרֹו „Èaלּדברים רמז וגֹו' ְְ¿»¬»»ְְִַַָָ
על והּוא וכּו' ה' יּצילהּו ְְְְִֵֶֶַַָָׁשּבאמצעּותם

ז"ל אֹומרם הקב"ה(ׁשם)ּדר אמר ְֶֶַָָָ
ּתבלין לֹו ּבראתי הרע יצר לכם ְִִִֵֶֶַַָָָָָָּבראתי

אֹומרֹו והּוא הּתֹורה, ‰'ׁשהיא e�‡ˆBiÂ ְְִֶַָ«ƒ≈
ÊÁ˜‰וגֹו', „Èaמימינֹו ׁשּנּתנה ּתֹורה זֹו ְ¿»¬»»ְִִִֶָָ

ּדכתיב הקב"ה ב')ׁשל ל"ג מימינֹו(לקּמן ְְִִִִֶַָ
מּתֹו ּבגבּורֹות נתנּה ּגם למֹו, ּדת ְְִִֵַָָָָאׁש

ֵָהאׁש:
B¯ÓB‡Â.‰ÈeË� Ú¯Ê·e'לג רמז וגֹו' ¿¿ƒ¿…«¿»ְְַָ

נּצֹול ׁשּבאמצעּותם ְְְִִֶֶָָָּדברים
ז"ל ּכאֹומרם הרע מּיצר (מנחֹותאדם ְְְִֵֶַָָָָָ

ּבזרֹועֹומ"ג:) ּתפּלין לֹו ׁשּיׁש מי ְְִִִִֵֶָּכל
לא ּבפתחֹו ּומזּוזה ּבבגּדֹו ְְְְְְִִִִָֹוציצית
ּבזרֹועֹו ּתפּלין ּכנגד חֹוטא, הּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶָּבמהרה
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dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

י"ז.) עם(ערּובין ּבּמׁשּפט יבֹוא אם ְִִִִֵַָָ
יכֹולין אינן ויעקב יצחק ְְְְֲִִֵַַָָָָֹאברהם
אנֹוׁש, ּיצּדק מה ּכי לפניו ְְֱֲִִַַַָָֹלעמד

ד')ּוכתיב יטהר(אּיֹוב מעׂשהּו אם ְְִִִִֵֵַֹ
ּתׁשּובה ׁשּיּתן ּתֹורה אמרה לזה ְְִֵֶֶֶָָָָָָּגבר,
עׂשה לא אׁשר על והתנּצלּות ְְְֲִֶַַַָָֹלה'
אֹומרֹו והּוא ,ּכּמצטר יתּבר ְְְְְִִֵַַָָרצֹונֹו
„·‡ Èn¯‡ ,'‰ È�ÙÏ z¯Ó‡Â ˙È�ÚÂ¿»ƒ»¿»«¿»ƒ¿≈¬«ƒ…≈

È·‡רּמאי ׁשהּוא יצה"ר זה ארּמי »ƒֲִֶֶַַַ
ּכאֹומרֹו א')ּגדֹול ג' והּנחׁש(ּבראׁשית ְְְְִֵַָָָ

לאּבדם, הּברּיֹות ׁשּמרּמה ערּום, ְְְְִֶֶַַַָָָָהיה
אֹומרֹו ‡·Èוהּוא אדם‡·„ ּפרּוׁש ְְ…≈»ƒֵָָ

אֹומרֹו ּדר על מ"גהראׁשֹון (יׁשעי' ְְְִֶֶַַָָ

וגרםכ"ז) ואּבדֹו חטא, הראׁשֹון ְְְִִִַָָָָָאבי
אחריו הּבאים ולּדֹורֹות לֹו ְֲִִַַַָָָמיתה
הרע, חלק הּנפׁשֹות ּבכל ְְְְִִֵֶַַָָָוהׁשריׁש
מּבטן ּבּדם הּדבּוקה ערלה סֹוד ְְְִֶֶַַָָָָוהּוא

ירצה עֹוד ‡·Èּבאֹומרֹוּומהריֹון, „·‡ ְְְִֵֵֶָ…≈»ƒ
אֹומרֹו ּדר י"ד)על נבל(ּתהּלים אמר ְְִִֶֶַַָָָ

אלהים: אין ְֱִִֵֹּבלּבֹו
„BÚּבאֹומרֹו הּנׁשמה‡·Èירצה ׁשהיא ְְְִֶ»ƒְִֶַָָ

לאּבד הּׂשטן ׁשל מֹועצֹותיו ְֲֵֶֶַַָָָָׁשּכל
ּכאֹומרם אב נקראת והּנׁשמה ְְְְְְִֵַַָָָָָָהּנׁשמה

ל ל ּפרׁשת הּוא(ע"ו.)ּבּזהר והּוא ְְֶַַַָָֹ
ּבעבֹודת חּיּובֹו מעׂשֹות האדם ֲֲִֵֵַַַַָָָהּמֹונע
מצרימה וּירד אּלא ּבלבד זֹו ולא ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹה',
ׁשהּוא הּיצר ּבֹו ׁשּבא הּמקֹום ֵֵֶֶֶַַָָּפרּוׁש
הּיצר ׁשל מצריו הּוא אדם ׁשל ְֵֶֶֶַָָָָּגּופֹו

ּבסֹוד אליו ס"ה)הּקרֹובים ונחׁש(יׁשעי' ְְְְְִֵַַָָָָ
יחּפץ ּבאׁשר וחפצים לחמֹו, ְְֲֲִֵֶַַַַָָֹעפר
אׁשר ּומטעּמיו הּזה עֹולם ְְֲִִֵֶֶַַַָָמּדברי
הּיֹום הן ׁשּבֹו יסֹודֹות ד' ּכי ה', ְְִִִֵֶַהתעיב
ונטמאּו נגׁשמּו האדם חטא ְְְְְְִִֵַַָָָאחר
ּובזה להאדם, מיתה ה' ּגזר זֹו ְְִִֶֶַָָָָָָָׁשּלסּבה
האדם, ליסֹודי ּופּתּוייו ּדבריו ְְְִִִִֵָָָָָָָנׁשמעים
ׁשּמצר לפי מצרים הּגּוף יּקרא ְְִִִִֵֵֵֶַַַָּגם

ואֹומרֹו ּבתאוֹותיו, ÌLלּנפׁש ¯‚iÂּכי ְְְֲֶֶַַָ«»»»ִ
ּכאֹומרֹו ּכגר נכנס י"ב)ּבתחּלה (ש"ב ְְְְְִִִֵָָ

וגֹו', הל נ"ב:)וּיבא ËÚÓ(סּכה È˙Óa ְֵֶַָָֹֻƒ¿≈¿»

מתרּבים ואח"כ מּועטים, ּבכחֹות ְְְִִִֵַָֹּפרּוׁש
והּוא עצמֹו האדם ידי על ְְְֵַַָָָָֹּכחֹותיו

Â¯·אֹומרֹו ,ÌeˆÚ ÏB„b ÈB‚Ï ÌL È‰ÈÂ ְ«¿ƒ»¿»»»»
כ"ה)ּבסֹוד רב(ּתהּלים ּכי לעֹוני וסלחּת ְְְְֲִִִִַַַָָ

ׁשחֹוזר ז"ל האר"י הרב ּוּפירׁש ֲִִֵֵֶַָָהּוא,
ׁשּצּוה והראיה הּוא, רב ּכי המפּתה ְְְִִֶֶֶַַַָָָָאל
וגֹורל לה' א' ּגֹורל הּכּפּורים ּביֹום ְְִִַַָָה'

לעזאזל: ֲֵַָא'
B¯ÓB‡Â.'B‚Â ÌÈ¯ˆn‰ e�˙‡ eÚ¯iÂּפרּוׁש ¿¿«»≈…»«ƒ¿ƒ¿ֵ

האדם יסֹודֹות ְְְֶֶָָָָׁשּבאמצעּות
והּוא ּכמֹותם, להרׁשיע לּנפׁש ּגם ְְְְְִֶֶַַַַָָּגרמּו

‡˙�eאֹומרֹו eÚ¯iÂאֹותנּו עׂשּו ּפרּוׁש ְ«»≈…»ֵָָ
ימׁש ּכׁשּיסריח הּמזג ּכי ּכמֹותם ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹרעים

ואֹומרֹו הּנפׁש, רצֹון זהe�epÚÈÂאליו ְְְֵֶֶַָ«¿«ֶ
צא הּיצה"ר, ּכנגד הּלֹוחם ּכח ְֲִֵֵֶֶַַַַֹאפיסת

חסידא עמרם רב מּמעׂשה (קּדּוׁשיןּולמד ְְֲֲִִִִֵַַַַָָ

ּכנגדפ"א.) להתעּצם ּכח ּבֹו היה ְְְִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
עמרם ּבי נּורא ׁשּקרא עד ְֲִֵֶַַַַָָָָהּמחטיא

ואֹומרֹו ˜L‰וכּו', ‰„·Ú e�ÈÏÚ e�ziÂ ְְְ«ƒ¿»≈¬…»»»
ּבעּתים זה ּבדר הּיצר נהג ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹּפרּוׁש
ּובכל ׁשעה ּבכל ּתמיד אּלא ְְְִִֶָָָָָָָֻמרחקים
יּקרא ולזֹו האדם על מתּגּבר ְְִִֵֵֶַַַָָָָָרגע
ּדבריהם ּפי על נתּכּון עֹוד קׁשה, ְְֲִִִֵֵֶַַָָָעבֹודה

ל':)ז"ל מתחּדׁש(ׁשם יֹום ּבכל ׁשאמרּו ְְְִֵֶַָָָ
ּוכנגד חדׁש ּבתגּברת האדם על ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּיצר

אמר ˜L‰זה ‰„·Úהּדברים אּלה ּכל , ֶַָ¬…»»»ְִֵֶַָָ
הּבֹורא לפני יׂשראל עבד ְְִִֵֵֵֶֶַַָֹיאמר

קטּנה: מנחה על ְְְְִִֵַַַָָלהתנּצל
B¯ÓB‡Â.'‰ Ï‡ ˜ÚˆpÂׁשּצרי רמז ּכאן ¿¿«ƒ¿«∆ִֶַָָָ

יֹום ּבכל לה' להתּפּלל ְְְִֵַַָָָָהאדם
אֹומרֹו והּוא הרע, מּיצר ְְִִֵֵֶֶַַָׁשּיּצילהּו

'‰ Ï‡ ˜ÚˆpÂואֹומרֹו ‰'וגֹו', ÚÓLiÂ «ƒ¿«∆ְְְ«ƒ¿«
e�Ï˜ הּוא‡˙ ׁשה' הגם ּפרּוׁש וגֹו' ∆…≈ְֲֵֶַ

ּבעבֹודת האדם לבחן הרע יצר ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּברא
אליו ּכׁשּצֹועקים כן ּפי על אף ְְֲִִֵֵֶַַָּבֹוראֹו
הרׁשּום את ׁשראה מּטעם קֹולם ִֵֶֶַַַָָָָָׁשֹומע
הּוא העני ולחצנּו, ועמלנּו ענינּו ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָֹׁשהּוא
ּבנּו ּכח ׁשאין הּלֹוחם ּכח ֲִֵֵֶַַַַָֹֹאפיסת
מּמּנּו, לגרׁשֹו ּבֹו להּלחם ְְְְִִִֵֶַַָָהּמסּפיק

לעמלה צריכין ׁשאנּו הּוא עמל ְֲִִֶֶַָָָֹ
ׁשּדֹוחק הּדחק הּוא הּלחץ ְְְְִֵֶַַַַַָּבמלחמּתֹו,
ּכרחֹו, ּבעל לחטא האדם את ְְֲֵֶֶַַַָָָָֹהּיצר
עֹוד קֹולנּו, את ה' ׁשמע סּבֹות ְִֵֶַָּולג'
עם הּנסּב הענּיּות זה ענינּו ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָירצה

ז"ל ּכאֹומרם ּתֹורה ּתהּליםלֹומדי (מדרׁש ְְְְְִִִֵַָָ

ענּיים,ה') ּבני מה מּפני ּתֹורה ְְֲִִִֵֶַַָָָָׁשאמרה
ׁשבט ׁשאין ּתֹורה ּבן ׁשּיּמצא ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוהגם
ּבמּדת יתנהג כן ּפי על אף עליו ְְִִִִֵֵַַַַָָֹעני

ּכאֹומרם פ"ו)עני ּדרּכּה(אבֹות היא ּכ ְְְִִַָָָָֹ
ּדר על עמלנּו ואת וגֹו', ּתֹורה ְְֲֵֶֶֶֶַָָׁשל

י"ז.)אֹומרם ׁשעמלֹו(ּברכֹות מי אׁשרי ְְְֲִֵֶַָָָ
האחרֹונים ּבּדֹורֹות ּגם ּומה וגֹו', ְֲִַַַַַָָּבּתֹורה
א' מׁשּפט לאֹור להֹוציא עמלּה ְְֲִִֶַָָָָׁשרב
הּנסמ ּכל ּכי לחצנּו ואת אחת, ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָוהלכה
אליו ּכל ועיני לֹוחציו רּבּו ְֲֵֵֵַַָָָֹלּתֹורה

ְֵַיׂשּברּו:
B¯ÓB‡Â.ÌÈ¯ˆnÓח) '‰ e�‡ˆBiÂהּצלת זֹו ¿¿«ƒ≈ƒƒ¿«ƒַַָ

אֹותנּו, המצרים וכחֹותיו הרע ְְִֵֵֶַַָָָֹיצר
ּכאֹומרם הרע מּיצר הּמּציל הּוא ְְִִִֵֶַַַָָּכי

ל':)ז"ל לאדם(קּדּוׁשין עֹוזר ׁשה' ׁשּלּולי ִִֵֵֶֶָָָ
להּנצל ׁשּליט אדם אין הרע יצר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכנגד
הרע יצר זה רׁשע צֹופה ּדכתיב ְִִִֵֶֶֶֶַָָָמּמּנּו
ּבידֹו, יעזבּנּו לא ה' להמיתֹו ְְֲִִֶַַַַַָֹלּצּדיק

ÊÁ˜‰ואֹומרֹו „Èaלּדברים רמז וגֹו' ְְ¿»¬»»ְְִַַָָ
על והּוא וכּו' ה' יּצילהּו ְְְְִֵֶֶַַָָׁשּבאמצעּותם

ז"ל אֹומרם הקב"ה(ׁשם)ּדר אמר ְֶֶַָָָ
ּתבלין לֹו ּבראתי הרע יצר לכם ְִִִֵֶֶַַָָָָָָּבראתי

אֹומרֹו והּוא הּתֹורה, ‰'ׁשהיא e�‡ˆBiÂ ְְִֶַָ«ƒ≈
ÊÁ˜‰וגֹו', „Èaמימינֹו ׁשּנּתנה ּתֹורה זֹו ְ¿»¬»»ְִִִֶָָ

ּדכתיב הקב"ה ב')ׁשל ל"ג מימינֹו(לקּמן ְְִִִִֶַָ
מּתֹו ּבגבּורֹות נתנּה ּגם למֹו, ּדת ְְִִֵַָָָָאׁש

ֵָהאׁש:
B¯ÓB‡Â.‰ÈeË� Ú¯Ê·e'לג רמז וגֹו' ¿¿ƒ¿…«¿»ְְַָ

נּצֹול ׁשּבאמצעּותם ְְְִִֶֶָָָּדברים
ז"ל ּכאֹומרם הרע מּיצר (מנחֹותאדם ְְְִֵֶַָָָָָ

ּבזרֹועֹומ"ג:) ּתפּלין לֹו ׁשּיׁש מי ְְִִִִֵֶָּכל
לא ּבפתחֹו ּומזּוזה ּבבגּדֹו ְְְְְְִִִִָֹוציצית
ּבזרֹועֹו ּתפּלין ּכנגד חֹוטא, הּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶָּבמהרה



eaz`לו zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"i oey`x meil inei xeriy

(è)úàfä õøàä-úà eðì-ïziå äfä íB÷nä-ìà eðàáéå©§¦¥−¤©¨´©¤®©¦¤¨̧Æ¤¨¨´¤©½Ÿ
:Láãe áìç úáæ õøà¤²¤¨©¬¨¨−§¨«

i"yx£‰f‰ ÌB˜n‰ŒÏ‡∑(ספרי)הּמקּדׁש ּבית ‡˙ı¯‡‰Œ.זה e�ÏŒÔziÂ∑ּכמׁשמעֹו. ∆«»«∆ְִֵֶַָ«ƒ∆»∆»»∆ְְַָ

(é)ä äpä äzòå-øLà äîãàä éøt úéLàø-úà éúàá §©À̈¦¥³¥¥̧¦Æ¤¥¦Æ§¦´¨«£¨½̈£¤
éäìà äåäé éðôì Bzçpäå äåäé él äzúðúéåçzLäå E ¨©¬¨¦−§Ÿ̈®§¦©§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦§©«£¦½¨

éäìà äåäé éðôì:E ¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£BzÁp‰Â∑הּנפת אחר ׁשּנֹוטלֹו הּנחת)מּגיד אחרים: ּומניףהּכה(ספרים וחֹוזר קֹורא, ּכׁשהּוא ּבידֹו ואֹוחז בכוריםן, (ספרי. ¿ƒ«¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
.פ"ג)

(àé)éäìà äåäé Eì-ïúð øLà áBhä-ìëá zçîNåE §¨«©§¨´§¨©À£¤¯¨«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
ñ :Eaø÷a øLà øbäå éåläå äzà Eúéáìe§¥¤®©¨Æ§©¥¦½§©¥−£¤¬§¦§¤«

i"yx£·Bh‰ŒÏÎa zÁÓNÂ∑(שם הינּו(בכורים ׂשמחה: ּבזמן אּלא ּבּכּורים מקרא קֹורין אין אמרּו: ועדמּכאן מעצרת ¿»«¿»¿»«ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
קֹורא ואינֹו מביא ,ואיל מהחג אבל וׁשמנֹו, ויינֹו ּופרֹותיו ּתבּואתֹו מלּקט ׁשאדם ÈÂl‰Â.החג, ‰z‡∑חּיב הּלוי אף ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ«»¿«≈ƒִֵַַַָ

ּבתֹו נטעּו אם Ea¯˜a.עריהםּבבּכּורים, ¯L‡ ¯b‰Â∑(יט מכות "לאבֹותינּו(שם. לֹומר: יכל ׁשאינֹו קֹורא, ואינֹו ."מביא ְְְִִִֵֶָָ¿«≈¬∆¿ƒ¿∆ְֲִֵֵֵֵֵֶַַָֹ

‡¯Ú‡ט ˙È ‡�Ï ·‰ÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯˙‡Ï ‡�˙È‡Â¿«¿»»¿«¿»»≈ƒ«»»»«¿»
:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡ ‡„‰»»«¿»»¿»¬«¿»

„‡¯Ú‡י ‡a‡ LÈ¯ ˙È È˙˙È‡ ‡‰ ÔÚÎe¿«»«¿≈ƒ»≈ƒ»¿«¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ d�Ú�ˆ˙Â ÈÈ ÈÏ z·‰Ècƒ«¿¿ƒ¿»¿«¿¿ƒ≈√»¿»¡»»

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ „ebÒ˙Â¿ƒ¿√»¿»¡»»

‡C‰Ïיא ÈÈ CÏ ·‰È Èc ‡˙·Ë ÏÎ· È„Á˙Â¿∆¡≈¿»«¿»ƒ¿«»¿»¡»»
:C�È· Èc ‡¯Bi‚Â È‡ÂÏÂ z‡ C˙Èa L�‡ÏÂ¿∆¡«≈»«¿¿≈»≈¿ƒ»ƒ≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

�ÈeË‰אמר Ú¯Ê·eּתפּלין ׁשּמצות ַָƒ¿…«¿»ְְִִִֶַ
ואמר Ï„bּבּזרֹוע, ‡¯Ó·eּתפּלין ּכנגד ְְַַַָ¿…»»…ְְִִֶֶ

אמר ציצית ּוכנגד ראׁש, B˙‡·e˙ׁשל ְִִֶֶֶַָֹ¿…
ׁשאנּו לנּו סימן הּוא ציצית מצות ְִִִִִֶַָָָּכי
ּבפרׁשת ׁשּפרׁשנּו ּוכמֹו הקב"ה ְְְְֵֵֶַַַָָעבדי

ׁשלח)ציצית ּברמז(פ' ּכן ּתּקרא ּגם ְְִִִֵֵֶֶַַָ
רמּב"ן ׁשּכתב ּכמֹו ׁשּבֹו (פ'הּתכלת ְְְֵֶֶֶַַַָָ

ׁשּנקראׁשלח) הּכֹוללת מּדה אל ׁשרֹומז ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
אמר הּמזּוזה ּוכנגד ÌÈ˙ÙBÓ·eאֹותֹות, ְְֶֶַַָָ¿¿ƒ

מֹופת הּמזּוזה ּתּקרא ּגם ְְְִֵֵַַַָָָָּכמׁשמעּה,
מּיׂשראל מות לזּוז מֹופת ְְִִִֵֵֶָָָָלהיֹותּה

הּזהר ּבספר רס"ה)ּכאֹומרם ׁשּכּמה(ח"ג ְְְֵֶֶַַַָָֹ
ׁשם ּבראֹותם נרּתעים הּקלּפֹות ְְְִִִִִֵַָָּכּתֹות

יׂשראל: ּבית ּפתח על ְִֵֵֶַַַַָׁשּדי
„BÚאל ירמז הּכתּוב ׁשּכל ְְִֶֶֶַָָָֹאפׁשר

מּיצר אדם יּנצל ׁשּבּה ִִֵֵֶֶַָָָָָהּתֹורה
ה' ואמר הּזה, עֹולם ּומּתאוֹות ְֲִֶַַַַָָָהרע

ּתֹורה, חּמׁשי ה' ּכנגד Èa„ענינים ְְְִִֵֶֶָָֻ¿»
‰˜ÊÁׁשם ּכי ּבראׁשית ספר ּכנגד ¬»»ְְִִֵֵֶֶֶָ

ידיו ּכֹוננּו אׁשר יֹוצר ידי מעׂשה ְְֱֲֲֵֵֵֶֶַַָָנאמר
ואמר ּומלֹואֹו, �ÈeË‰עֹולם Ú¯Ê·eּכנגד ְְַָָƒ¿…«¿»ְֶֶ

זרֹועֹו את חׂשף ּבֹו ּכי ׁשמֹות ְְִֵֶֶַָספר
ּובּים מצרים ּבמעׂשה ּגבּורֹותיו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָוהראה

ואמר הּתֹורה, Ï„bּובנתינת ‡¯Ó·e ְְִִַַַָָ¿…»»…
מעׂשה צּוה ׁשם ּכי וּיקרא ְְֲִִִֵֶֶַַָָָּכנגד
וצּוה ׁשכינתֹו ּוׁשכּונת הּמׁשּכן ְְְְֲִִִַַַָָָ[עבֹודת]

ּבב' הּבית וקּדׁש הּמקֹום מֹורא ְְִִֵַַַַָָעל
זה לספר יחס ולזה יׂשראל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָּגדֹולי

ואמר ּגדֹול, ספרB˙‡·e˙מֹורא ּכנגד ְַָָָ¿…ְֵֶֶֶ
ׁשם על הּפקּודים ב')חּמׁש ב' (ּבּמדּבר ְְִִֵַַַָָֻ

ואמר באתת, ּדגלֹו על ÌÈ˙ÙÓ·eאיׁש ְְְִִַַָֹֹ¿…¿ƒ
מׁשה ּדּבר ּבֹו ּכי ּדברים ספר ְְִִִֵֵֶֶֶֶָּכנגד
על ּבמֹופתים והֹוכיח יׂשראל ּכל ְְְְִִִֵֶַַָָאל
עּמהם, וחסּדֹו ה' טּוב ועל ְְְֲִֶַַַָָּפחזּותם
ּכמעׂשיהם להם ה' ׁשּלם לא ּכי ְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹוהֹוכיח
ּבֹו ּגם חסּדֹו, עליהם וגבר ְְֲִֵֶַַַָָָהרעים
יצּדיקּו ׁשּבהם הּנביאים מֹופתי ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָנאמר

ואֹומרֹו ‰f‰הּנביא, ÌB˜n‰ Ï‡ e�‡·ÈÂ ְְִַָ«¿ƒ≈∆«»«∆
ּבֹו, ׁשהּנׁשמה העליֹון עֹולם על ְְְֵֶֶַַַָָָָמדּבר
ּכל לדּבר מּגעת הּנׁשמה אין ְְְִֵֵֵַַַַַָָָוהּנה
עלּיתּה אחר אּלא האּלה ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָהּדברים
ׁשל עדן ּגן ׁשּנקרא העליֹון ְְִֵֶֶֶֶַָָָָלעֹולם
ּבגן ימים ׂשבעה ׁשּכבר אחר ְְְְִֶַַַַָָָָָמעלה
לפני עמידתּה ּכנגד ולזה ׁשּלמּטה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעדן

אֹומר האּלּו הּדברים לדּבר e�‡·ÈÂה' ְְִֵֵֵַַָָ«¿ƒ≈
‰f‰ ÌB˜n‰ Ï‡ׁשם הּנפׁש עמידת ּכי ∆«»«∆ֲִִֶֶַַָ

ּוכנגד ּגדֹול ׁשעׁשּוע ּבֹו לּה יׁש ְְְֵֶֶַַַָָלבד
אמר ּבֹו זכה ׁשּכבר ׁשּלמּטה עדן ְְֵֶֶֶַַַָָָָָּגן
˙·Ê ı¯‡ ˙‡f‰ ı¯‡‰ ˙‡ e�Ï ÔziÂ«ƒ∆»∆»»∆«…∆∆»«

L·„e ·ÏÁאֹומרֹו ּדר ד')על (שה"ש »»¿»ְֶֶַ
:לׁשֹונ ּתחת וחלב ְְְֵַַַָָּדבׁש

B¯ÓB‡Â‰p‰ ‰zÚÂועּתה אֹומרֹו ּפרּוׁש ¿¿¿«»ƒ≈ְְֵַָ

ּפרטי על ה' לפני ׁשּׁשב ּתׁשּובה ְְְְִֵֵֶַָָָלׁשֹון
מדּבר ׁשהּכתּוב והגם הּמצוֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָּדקּדּוקי
אף ׁשּלמּטה עדן ּבגן זכה ׁשּכבר ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּבמי
עליֹון לגדר לזּכֹות ּכדי כן ּפי ְְְְִִֵֵֵֶַָעל
הּמׁשּפט סֹוד והּוא ּביֹותר, עליו ְְְְְְִֵַַָָָידקּדקּו
ּבעמק לבֹוא לעתיד ה' ְְְִִֵֶֶָָֹׁשּיׁשּפט

ח')יהֹוׁשפט ּתהּלים ּפחד(מדרׁש ׁשּמּמּנּו ְְְִִִִֶֶַַָָָ
אֹוב ּבעלת ּכׁשהעלּתֹו ׁשמּואל ְְְֱֲֵֶֶַַַַָורהב

ד'): ֲִָ(חגיגה

B¯ÓB‡ÂÈ˙‡·‰ ‰p‰'וגֹו ראׁשית את ¿¿ƒ≈≈≈ƒְִֵֶ
ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו לי נתּת ְְֲִִֵֶֶַַָָאׁשר
נתן אלהי ה' אׁשר ּבּמאמר ְְֱֲֲֵֶֶַַַַָֹֹלמעלה

:ְל
B¯ÓB‡Â'‰ È�ÙÏ ˙ÈÂÁzL‰Âהעיר ּבזה ¿¿¿ƒ¿«¬ƒ»ƒ¿≈ִֵֶָ

הּמפלאת ּבּטֹובה חּיים ְִֵַַַַָֻרּוח
אליו יזּכּו אׁשר הּמפלג ְְֲִִֵֶַָָָֻּבעּדּון
הּצּדיק נפׁש ׁשּתתקרב והּוא ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָהּצּדיקים,
לפניו ותׁשּתחוה הּנערב אֹור ְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָלפני
אדם נפׁש אׁשרי מבּדיל מס ְְְִֵֵֶֶַַָָָָּבאין

אֹומרֹוׁשּת והּוא ּכזה, מפלג לגדר ּגיע ְְְְִֵֶֶַַָָָֻ
EÈ‰Ï‡ '‰ È�ÙÏ ˙ÈÂÁzL‰Âּתּכיר ׁשם ¿ƒ¿«¬ƒ»ƒ¿≈¡…∆ִַָ

לזה סמּו ואמר אלהיה, ְֱֶֶֶֶַַָָָָֹהּנפׁש
,·Bh‰ ÏÎa zÁÓNÂאֹומרֹו ּדר על ¿»«¿»¿»«ְֶֶַ

קמ"ה) על(ּתהּלים ולהעיר ה', טֹוב ְְְֲִִִַַ
הּכֹולל ּדבר ּפרּוׁש הּטֹוב ּבכל אמר ְֵֵֶַַַָָָָזה
ׁשהּוא הקב"ה אּלא זה ואין הטֹוב ְֵֶֶֶַָָּכל
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ß lel` b"i ipy mei ß

(áé)äðMa Eúàeáz øNòî-ìk-úà øNòì älëú ék¦´§©¤ºÂ©§¥Â¤¨©§©¯§¨«§²©¨¨¬
íBúiì øbì éålì äzúðå øNònä úðL úLéìMä©§¦¦−§©´©©«£¥®§¨«©¨´©¥¦À©¥Æ©¨´

éøòLá eìëàå äðîìàìå:eòáNå E §¨«©§¨½̈§¨«§¬¦§¨¤−§¨¥«
i"yx£˙ÈLÈÏM‰ ‰�Ma E˙‡e·z ¯NÚÓŒÏkŒ˙‡ ¯NÚÏ ‰lÎ˙ Èk∑,הּׁשליׁשית ּׁשנה ׁשל מעׂשרֹות להפריׁש ּכׁשּתגמר ƒ¿«∆«¿≈∆»«¿«¿»¿«»»«¿ƒƒְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹ

ה זמן ׁשּנאמר:קבע הרביעית, ׁשנה ׁשל הּפסח ּבערב והּוּדּוי יד)ּבעּור ּכאן(דברים נאמר וגֹו'", ּתֹוציא ׁשנים ׁשלׁש "מקצה ְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
אף הּסּכֹות, חג ּלהּלן מה אי רגל. ּכאן אף רגל, ּלהּלן מה הקהל, לענין ׁשנים", ׁשבע "מּקץ להּלן: ונאמר ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֻ"מּקץ",
ּפסח, וזהּו ּבֹו ּכלין ׁשהּמעׂשרֹות רגל הּׁשליׁשית, ׁשנה ׁשל מעׂשרֹות לעׂשר", תכּלה "ּכי לֹומר: ּתלמּוד הּסּכֹות? חג ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֻּכאן
ׁשּׁשהה מי וכל רביעית, ׁשל ּבפסח ּכלין ׁשליׁשית ׁשל מעׂשרֹות נמצאּו הּסּכֹות, אחר ׁשּנלקטין יׁש אילנֹות ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻׁשהרּבה

הּבית מן לבערֹו הּכתּוב הצריכֹו ‰NÚn¯.מעׂשרֹותיו, ˙�L∑מעׂשרֹות מּׁשני אחד מעׂשר אּלא ּבּה נֹוהג ׁשאין ׁשנה ְְְֲִִִִַַַַַַָָ¿«««¬≈ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: ּכמֹו ראׁשֹון, מעׂשר ּבהן נֹוהג ׁשמיטה ׁשל ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ׁשּׁשנה ׁשּלפניה, ׁשנים ּבׁשּתי יט)ׁשּנהגּו "ּכי(במדבר ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

ׁשנאמר: ׁשני, ּומעׂשר הּמעׂשר", את יׂשראל ּבני מאת יד)תקחּו ּתירֹוׁש(לעיל ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני "ואכלּת ְְְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ואי האחד, אּלא מעׂשרֹות ׁשּתי מאֹותן נֹוהג ׁשאין הּׁשליׁשית ּבּׁשנה ּכאן ולּמד ּובא מעׂשרֹות, ׁשּתי הרי ,"ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָויצהר
ראׁשֹון מעׂשר הרי לֹו, אׁשר את לּלוי" "ונתּתה ּכאן: ׁשּנאמר עני, מעׂשר יּתן ׁשני מעׂשר ותחת ראׁשֹון, מעׂשר זה .זה? ְְֱֲֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

‰�ÓÏ‡ÏÂ ÌB˙iÏ ¯bÏ∑עני מעׂשר eÚ·NÂ.זה EÈ¯ÚL· eÏÎ‡Â∑,ׂשבען ּכדי להם ספרי)ּתן 'אין(פאה. אמרּו: מּכאן «≈«»¿»«¿»»ֲִֵֶַָ¿»¿ƒ¿»∆¿»≈ְְְִֵֵֵֶָָָָָ
ּפחֹות ּבּגרן לעני וכּו'ּפֹוחתין חּטים קב .מחצי ְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָֹ

(âé)éäìà äåäé éðôì zøîàåúéaä-ïî Lãwä ézøòa E §¨«©§¿̈¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦©¯§¦©´Ÿ¤¦©©À¦
øLà Eúåöî-ìëk äðîìàìå íBúiì øbìå éålì åézúð íâå§©̧§©¦³©¥¦Æ§©¥Æ©¨´§¨«©§¨½̈§¨¦§¨«§−£¤´

éúåönî ézøáò-àì éðúéeö:ézçëL àìå E ¦¦¨®¦«Ÿ¨©¬§¦¦¦§Ÿ¤−§¬Ÿ¨¨«§¦
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ È�ÙÏ z¯Ó‡Â∑(לב מעׂשרֹותיהתוּדה(סוטה Èa‰ŒÔÓ˙.ׁשּנתּת L„w‰ Èz¯Úa∑(ספרי)ׁשני מעׂשר זה ¿»«¿»ƒ¿≈¡…∆ְְִֵֶֶַַַַָָƒ«¿ƒ«…∆ƒ««ƒֲִֵֵֶַ

רבעי, ׁשניםונטע ׁשּתי ׁשל מעׂשרֹותיו ׁשיהה ׁשאם עכׁשוולּמד להעלֹותם ׁשּצרי לירּוׁשלים, העלם �˙ÂÈz.ולא Ì‚Â ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ¿«¿«ƒ
ÈÂlÏ∑(שם)ּובּכּורים ּתרּומה לרּבֹות 'וגם', ראׁשֹון, מעׂשר ÓÏ‡ÏÂ�‰.זה ÌB˙iÏ ¯bÏÂ∑עני מעׂשר .זה «≈ƒְְְֲִִִֵֶַַַָ¿«≈«»¿»«¿»»ֲִֵֶַָ

E˙ÂˆÓŒÏÎk∑ׁשהּתרּומה לראׁשֹון, ׁשני ולא לתרּומה, מעׂשר ולא לבּכּורים, ּתרּומה הקּדמּתי ולא ּכסדרן, נתּתים ¿»ƒ¿»¿ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹ
ּוכתיב: ּדגן, מּׁשּנעׂשה ראׁשֹונה ׁשהיא 'ראׁשית', כב)קרּויה הּסדר(שמות את ּתׁשּנה לא תאחר", לא ודמע מלאת". ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

EÈ˙ÂˆnÓ Èz¯·ÚŒ‡Ï∑ׁשאינֹו על מּמין הפרׁשּתי הּיׁשן,לא על החדׁש ּומן הּתלּוׁש)מינֹו, על הּמחּבר מן ולא הּמחּבר, על הּתלּוׁש מן .(ולא …»«¿ƒƒƒ¿…∆ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻֻ

ÈzÁÎL ‡ÏÂ∑מעׂשרֹותמּלברכ הפרׁשת .על ¿…»»¿ƒְְְְְִַַַַַָָ

(ãé)-àìå àîèa epnî ézøòá-àìå epnî éðàá ézìëà-àì«Ÿ¨©̧§¦§Ÿ¦¹¦¤À§«Ÿ¦©³§¦¦¤̧Æ§¨¥½§«Ÿ
ìëk éúéNò éäìà äåäé ìB÷a ézòîL úîì epnî ézúð̈©¬¦¦¤−§¥®¨©À§¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈¨¦¾¦§−Ÿ

:éðúéeö øLà£¤¬¦¦¨«¦
i"yx£epnÓ È�‡· ÈzÏÎ‡Œ‡Ï∑לאֹונן ׁשאסּור ÓËa‡.מּכאן epnÓ Èz¯Ú·Œ‡ÏÂ∑.טהֹור והּוא טמא ׁשאני ּביןּבין …»«¿ƒ¿…ƒƒ∆ְִֵֶָָ¿…ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈ְֲִֵֵֵֶָָ

הז והיכן טמא, והּוא טהֹור ּכ?ׁשאני על יב)הר ּבׁשערי",(לעיל לאכל תּוכל י)"לא מכות עד. ּכמֹו(יבמות טמאה, אכילת זֹו ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻֻ

CzÏÏÚיב ¯NÚÓ Ïk ˙È ‡¯OÚÏ ÈˆL˙ È¯‡¬≈¿≈≈¿«»»»»«¿«¬«¿»
È‡ÂÏÏ Ôz˙Â ‡¯NÚÓ ˙�L ‰‡˙ÈÏ˙ ‡zLa¿«»¿ƒ»»¿««¿¿»¿ƒ≈¿≈»≈
CÈÂ¯˜a ÔeÏÎÈÂ ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈¿¿ƒ¿»

:ÔeÚaNÈÂ¿ƒ¿¿

NÚÓ¯‡יג L„˜ È˙lt C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯ÓÈ˙Â¿≈«√»¿»¡»»«≈ƒ…∆«¿¿»
‡¯Bi‚Ïe È‡ÂÏÏ dz·‰È Û‡Â ‡˙Èa ÔÓƒ≈»¿«¿»ƒ≈¿≈»≈¿ƒ»
È�z„Èwt Èc C„Bwt ÏÎk ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ¿ƒ«»¿«¿¿»¿»ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ

:È˙ÈL�z‡ ‡ÏÂ CÈ„BwtÓ ˙È¯·Ú ‡Ï»¬»ƒƒƒ»¿»ƒƒ¿≈ƒ

dpÓיד È˙lÙ ‡ÏÂ dpÓ ÈÏ·‡a ˙ÈÏÎ‡ ‡Ï»¬»ƒ¿∆¿ƒƒ≈¿»«≈ƒƒ≈
˙ÈÏa˜ ˙ÈÓÏ dpÓ ˙È·‰È ‡ÏÂ ·‡ÒÓ„a¿ƒ¿»»¿»¿»ƒƒ≈¿ƒ«≈ƒ
Èc ÏÎk ˙È„·Ú È‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»«¬»ƒ¿…ƒ

:È�z„ÈwÙ«ƒ¿«ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּטֹוב EÏמקֹור Ô˙� ¯L‡ּכי ּפרּוׁש ְַ¬∆»«¿ִֵ
מּתנת אּלא אליו ער אין זה ְֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדבר

ִָחּנם:
¯Ó‡ÂEÏולא מלא לא זּולתֹו לׁשלל ¿»«¿ְְְִַָָֹֹֹ

ּבּמאמר ירמז ּגם לזה, יזּכה ְְֲִִֶֶַַַַָָָֹׂשרף
·Bh‰ ÏÎaז"ל ּכאֹומרם הּתֹורה אל ¿»«ְְֶַָָ

ה'.) ׁשאם(ּברכֹות ּתֹורה, אּלא טֹוב ואין ְְִֵֶֶָָָ
ּבמתיקּות מרּגיׁשין אדם ּבני ְְְִִִִֵַָָָהיּו
מׁשּתּגעים היּו הּתֹורה טּוב ְְֲִִֵַַַָָוערבּות
ּבעיניהם יחׁשב ולא אחריה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּומתלהטים
ּכי למאּומה וזהב ּכסף עֹולם ְְְִִֶֶָָָָֹמלא
ׁשּבעֹולם: הּטֹובֹות ּכל ּכֹוללת ֶֶֶַַָָָָהּתֹורה

B¯ÓB‡ÂE˙È·Ïeלבד לּנׁשמה לא ּכי ¿¿¿≈∆ְְִַַָָֹ
לבית ּגם אּלא הטֹוב ְִֵֶַַַַָיּגיע
מׁשּכן ׁשהם ונפׁש רּוח ׁשהיא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָהּנׁשמה
יכלּתֹו: ּכפי יתעּדן א' ּכל ְְְְְִִֵַַָָָָהּנׁשמה

B¯ÓB‡ÂÈÂl‰Âּדבריהם ּפי על יתּבאר ¿¿¿«≈ƒְְִִִֵֵֶַָ
ּבּזהר ׁשאמרּו צ"ד)ז"ל וזה(ח"ב ְְֶֶַַָֹ



לז `eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"i ipy meil inei xeriy

ß lel` b"i ipy mei ß

(áé)äðMa Eúàeáz øNòî-ìk-úà øNòì älëú ék¦´§©¤ºÂ©§¥Â¤¨©§©¯§¨«§²©¨¨¬
íBúiì øbì éålì äzúðå øNònä úðL úLéìMä©§¦¦−§©´©©«£¥®§¨«©¨´©¥¦À©¥Æ©¨´

éøòLá eìëàå äðîìàìå:eòáNå E §¨«©§¨½̈§¨«§¬¦§¨¤−§¨¥«
i"yx£˙ÈLÈÏM‰ ‰�Ma E˙‡e·z ¯NÚÓŒÏkŒ˙‡ ¯NÚÏ ‰lÎ˙ Èk∑,הּׁשליׁשית ּׁשנה ׁשל מעׂשרֹות להפריׁש ּכׁשּתגמר ƒ¿«∆«¿≈∆»«¿«¿»¿«»»«¿ƒƒְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹ

ה זמן ׁשּנאמר:קבע הרביעית, ׁשנה ׁשל הּפסח ּבערב והּוּדּוי יד)ּבעּור ּכאן(דברים נאמר וגֹו'", ּתֹוציא ׁשנים ׁשלׁש "מקצה ְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
אף הּסּכֹות, חג ּלהּלן מה אי רגל. ּכאן אף רגל, ּלהּלן מה הקהל, לענין ׁשנים", ׁשבע "מּקץ להּלן: ונאמר ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֻ"מּקץ",
ּפסח, וזהּו ּבֹו ּכלין ׁשהּמעׂשרֹות רגל הּׁשליׁשית, ׁשנה ׁשל מעׂשרֹות לעׂשר", תכּלה "ּכי לֹומר: ּתלמּוד הּסּכֹות? חג ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֻּכאן
ׁשּׁשהה מי וכל רביעית, ׁשל ּבפסח ּכלין ׁשליׁשית ׁשל מעׂשרֹות נמצאּו הּסּכֹות, אחר ׁשּנלקטין יׁש אילנֹות ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻׁשהרּבה

הּבית מן לבערֹו הּכתּוב הצריכֹו ‰NÚn¯.מעׂשרֹותיו, ˙�L∑מעׂשרֹות מּׁשני אחד מעׂשר אּלא ּבּה נֹוהג ׁשאין ׁשנה ְְְֲִִִִַַַַַַָָ¿«««¬≈ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: ּכמֹו ראׁשֹון, מעׂשר ּבהן נֹוהג ׁשמיטה ׁשל ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ׁשּׁשנה ׁשּלפניה, ׁשנים ּבׁשּתי יט)ׁשּנהגּו "ּכי(במדבר ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

ׁשנאמר: ׁשני, ּומעׂשר הּמעׂשר", את יׂשראל ּבני מאת יד)תקחּו ּתירֹוׁש(לעיל ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני "ואכלּת ְְְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ואי האחד, אּלא מעׂשרֹות ׁשּתי מאֹותן נֹוהג ׁשאין הּׁשליׁשית ּבּׁשנה ּכאן ולּמד ּובא מעׂשרֹות, ׁשּתי הרי ,"ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָויצהר
ראׁשֹון מעׂשר הרי לֹו, אׁשר את לּלוי" "ונתּתה ּכאן: ׁשּנאמר עני, מעׂשר יּתן ׁשני מעׂשר ותחת ראׁשֹון, מעׂשר זה .זה? ְְֱֲֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

‰�ÓÏ‡ÏÂ ÌB˙iÏ ¯bÏ∑עני מעׂשר eÚ·NÂ.זה EÈ¯ÚL· eÏÎ‡Â∑,ׂשבען ּכדי להם ספרי)ּתן 'אין(פאה. אמרּו: מּכאן «≈«»¿»«¿»»ֲִֵֶַָ¿»¿ƒ¿»∆¿»≈ְְְִֵֵֵֶָָָָָ
ּפחֹות ּבּגרן לעני וכּו'ּפֹוחתין חּטים קב .מחצי ְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָֹ

(âé)éäìà äåäé éðôì zøîàåúéaä-ïî Lãwä ézøòa E §¨«©§¿̈¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦©¯§¦©´Ÿ¤¦©©À¦
øLà Eúåöî-ìëk äðîìàìå íBúiì øbìå éålì åézúð íâå§©̧§©¦³©¥¦Æ§©¥Æ©¨´§¨«©§¨½̈§¨¦§¨«§−£¤´

éúåönî ézøáò-àì éðúéeö:ézçëL àìå E ¦¦¨®¦«Ÿ¨©¬§¦¦¦§Ÿ¤−§¬Ÿ¨¨«§¦
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ È�ÙÏ z¯Ó‡Â∑(לב מעׂשרֹותיהתוּדה(סוטה Èa‰ŒÔÓ˙.ׁשּנתּת L„w‰ Èz¯Úa∑(ספרי)ׁשני מעׂשר זה ¿»«¿»ƒ¿≈¡…∆ְְִֵֶֶַַַַָָƒ«¿ƒ«…∆ƒ««ƒֲִֵֵֶַ

רבעי, ׁשניםונטע ׁשּתי ׁשל מעׂשרֹותיו ׁשיהה ׁשאם עכׁשוולּמד להעלֹותם ׁשּצרי לירּוׁשלים, העלם �˙ÂÈz.ולא Ì‚Â ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ¿«¿«ƒ
ÈÂlÏ∑(שם)ּובּכּורים ּתרּומה לרּבֹות 'וגם', ראׁשֹון, מעׂשר ÓÏ‡ÏÂ�‰.זה ÌB˙iÏ ¯bÏÂ∑עני מעׂשר .זה «≈ƒְְְֲִִִֵֶַַַָ¿«≈«»¿»«¿»»ֲִֵֶַָ

E˙ÂˆÓŒÏÎk∑ׁשהּתרּומה לראׁשֹון, ׁשני ולא לתרּומה, מעׂשר ולא לבּכּורים, ּתרּומה הקּדמּתי ולא ּכסדרן, נתּתים ¿»ƒ¿»¿ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹ
ּוכתיב: ּדגן, מּׁשּנעׂשה ראׁשֹונה ׁשהיא 'ראׁשית', כב)קרּויה הּסדר(שמות את ּתׁשּנה לא תאחר", לא ודמע מלאת". ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

EÈ˙ÂˆnÓ Èz¯·ÚŒ‡Ï∑ׁשאינֹו על מּמין הפרׁשּתי הּיׁשן,לא על החדׁש ּומן הּתלּוׁש)מינֹו, על הּמחּבר מן ולא הּמחּבר, על הּתלּוׁש מן .(ולא …»«¿ƒƒƒ¿…∆ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻֻ

ÈzÁÎL ‡ÏÂ∑מעׂשרֹותמּלברכ הפרׁשת .על ¿…»»¿ƒְְְְְִַַַַַָָ

(ãé)-àìå àîèa epnî ézøòá-àìå epnî éðàá ézìëà-àì«Ÿ¨©̧§¦§Ÿ¦¹¦¤À§«Ÿ¦©³§¦¦¤̧Æ§¨¥½§«Ÿ
ìëk éúéNò éäìà äåäé ìB÷a ézòîL úîì epnî ézúð̈©¬¦¦¤−§¥®¨©À§¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈¨¦¾¦§−Ÿ

:éðúéeö øLà£¤¬¦¦¨«¦
i"yx£epnÓ È�‡· ÈzÏÎ‡Œ‡Ï∑לאֹונן ׁשאסּור ÓËa‡.מּכאן epnÓ Èz¯Ú·Œ‡ÏÂ∑.טהֹור והּוא טמא ׁשאני ּביןּבין …»«¿ƒ¿…ƒƒ∆ְִֵֶָָ¿…ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈ְֲִֵֵֵֶָָ

הז והיכן טמא, והּוא טהֹור ּכ?ׁשאני על יב)הר ּבׁשערי",(לעיל לאכל תּוכל י)"לא מכות עד. ּכמֹו(יבמות טמאה, אכילת זֹו ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻֻ

CzÏÏÚיב ¯NÚÓ Ïk ˙È ‡¯OÚÏ ÈˆL˙ È¯‡¬≈¿≈≈¿«»»»»«¿«¬«¿»
È‡ÂÏÏ Ôz˙Â ‡¯NÚÓ ˙�L ‰‡˙ÈÏ˙ ‡zLa¿«»¿ƒ»»¿««¿¿»¿ƒ≈¿≈»≈
CÈÂ¯˜a ÔeÏÎÈÂ ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈¿¿ƒ¿»

:ÔeÚaNÈÂ¿ƒ¿¿

NÚÓ¯‡יג L„˜ È˙lt C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯ÓÈ˙Â¿≈«√»¿»¡»»«≈ƒ…∆«¿¿»
‡¯Bi‚Ïe È‡ÂÏÏ dz·‰È Û‡Â ‡˙Èa ÔÓƒ≈»¿«¿»ƒ≈¿≈»≈¿ƒ»
È�z„Èwt Èc C„Bwt ÏÎk ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ¿ƒ«»¿«¿¿»¿»ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ

:È˙ÈL�z‡ ‡ÏÂ CÈ„BwtÓ ˙È¯·Ú ‡Ï»¬»ƒƒƒ»¿»ƒƒ¿≈ƒ

dpÓיד È˙lÙ ‡ÏÂ dpÓ ÈÏ·‡a ˙ÈÏÎ‡ ‡Ï»¬»ƒ¿∆¿ƒƒ≈¿»«≈ƒƒ≈
˙ÈÏa˜ ˙ÈÓÏ dpÓ ˙È·‰È ‡ÏÂ ·‡ÒÓ„a¿ƒ¿»»¿»¿»ƒƒ≈¿ƒ«≈ƒ
Èc ÏÎk ˙È„·Ú È‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»«¬»ƒ¿…ƒ

:È�z„ÈwÙ«ƒ¿«ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּטֹוב EÏמקֹור Ô˙� ¯L‡ּכי ּפרּוׁש ְַ¬∆»«¿ִֵ
מּתנת אּלא אליו ער אין זה ְֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדבר

ִָחּנם:
¯Ó‡ÂEÏולא מלא לא זּולתֹו לׁשלל ¿»«¿ְְְִַָָֹֹֹ

ּבּמאמר ירמז ּגם לזה, יזּכה ְְֲִִֶֶַַַַָָָֹׂשרף
·Bh‰ ÏÎaז"ל ּכאֹומרם הּתֹורה אל ¿»«ְְֶַָָ

ה'.) ׁשאם(ּברכֹות ּתֹורה, אּלא טֹוב ואין ְְִֵֶֶָָָ
ּבמתיקּות מרּגיׁשין אדם ּבני ְְְִִִִֵַָָָהיּו
מׁשּתּגעים היּו הּתֹורה טּוב ְְֲִִֵַַַָָוערבּות
ּבעיניהם יחׁשב ולא אחריה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּומתלהטים
ּכי למאּומה וזהב ּכסף עֹולם ְְְִִֶֶָָָָֹמלא
ׁשּבעֹולם: הּטֹובֹות ּכל ּכֹוללת ֶֶֶַַָָָָהּתֹורה

B¯ÓB‡ÂE˙È·Ïeלבד לּנׁשמה לא ּכי ¿¿¿≈∆ְְִַַָָֹ
לבית ּגם אּלא הטֹוב ְִֵֶַַַַָיּגיע
מׁשּכן ׁשהם ונפׁש רּוח ׁשהיא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָהּנׁשמה
יכלּתֹו: ּכפי יתעּדן א' ּכל ְְְְְִִֵַַָָָָהּנׁשמה

B¯ÓB‡ÂÈÂl‰Âּדבריהם ּפי על יתּבאר ¿¿¿«≈ƒְְִִִֵֵֶַָ
ּבּזהר ׁשאמרּו צ"ד)ז"ל וזה(ח"ב ְְֶֶַַָֹ
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הּמקּדׁשים: ּבפסּולי טו)ׁשּנאמר אכילת(לעיל ּדר לאכל ּתּוכל לא זה אבל וגֹו'", והּטהֹור הּטמא ּתאכלּנּו ּבׁשערי" ְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֻ
אחר ּבמקֹום האמּור ׁשערי.˙ÓÏ epnÓ Èz˙�Œ‡ÏÂ∑(ספרי)לֹו ותכריכיןלעׂשֹות ‡È‰Ï.ארֹון '‰ ÏB˜a ÈzÚÓL∑ ְְֵֶַָָָָ¿…»«ƒƒ∆¿≈ְְֲִִַַָ»«¿ƒ¿¡…»

פ"ה) שני הּבחירה(מעשר לבית ˆÈ�˙Èe.הביאֹותיו ¯L‡ ÏÎk È˙ÈNÚ∑וׂשּמחּתי .ּבֹוׂשמחּתי ְְֲִִִֵַָ»ƒƒ¿…¬∆ƒƒ»ƒְְְִִִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(678 'nr p"yz zegiyd xtq)

מּמּנּו באני אכלּתי יד)לא האחרֹונים(כו, ימים י"ב התחלת הּוא זה ׁשּיֹום ידּוע והּנה לפרׁשתנּו. ּבסמיכּות לעֹולם חל אלּול ח"י ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

לֹומר, ויׁש הּׁשנה. חדׁשי י"ב ּכל על מיחד נפׁש חׁשּבֹון לערְך יׁש ּובהם לחדׁש, יֹום הּׁשנה, חדׁשי י"ב ּכנגד ׁשהם אלּול, חדׁש ְְְְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻׁשל

הׁשקיפה נאמר הּבא ּובּפסּוק וגו'. מּמּנּו באני אכלּתי לא . . הּבית מן הּקדׁש ּבערּתי צדק: חׁשּבֹון ּדרְך על הּוא מעׂשרֹות ְְְְְְֱִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹׁשּוּדּוי

רז"ל ואמרּו קדׁשָך, לנהֹוראמּמעֹון חׁשּוכא אתהּפכא מעלת על ׁשרֹומז לֹומר ׁשּיׁש ּברכה, לׁשֹון וזה ארּורה ׁשּבּתֹורה הׁשקפה ּכל ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

הּתׁשּובה. עבֹודת ידי ְְֲֵַַַָעל

(åè)Enò-úà Cøáe íéîMä-ïî ELã÷ ïBònî äôé÷Lä©§¦Á¨Á¦§¸¨§§¹¦©¨©À¦¨¥³¤©§Æ
zòaLð øLàk eðì äzúð øLà äîãàä úàå ìàøNé-úà¤¦§¨¥½§¥Æ¨«£¨½̈£¤¬¨©−¨¨®©«£¤³¦§©̧§¨Æ

ñ :Láãe áìç úáæ õøà eðéúáàì©«£Ÿ¥½¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

i"yx£EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰∑(ספרי)ׁשאמרּת לעׂשֹות, ּׁשעלי מה אּתה עׂשה עלינּו, ּׁשּגזרּת מה "אםכו)(ויקראעׂשינּו : «¿ƒ»ƒ¿»¿¿ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּבעּתם" ּגׁשמיכם ונתּתי ּתלכּו, e�È˙·‡Ï.ּבחּקתי zÚaL� ¯L‡k e�Ï ‰z˙� ¯L‡∑זבת "ארץ וקּימּת, לנּו, לתת ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֻ¬∆»«»»«¬∆ƒ¿«¿»«¬…≈ְְִֵֶֶַַָָָָ

ּודבׁש החיים."חלב אור ְָָָ

ß lel` c"i iyily mei ß

(æè)éäìà äåäé äfä íBiäíéwçä-úà úBNòì Eeöî E ©´©¤À§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§©§¯©«£²¤©«ª¦¬
-ìëa íúBà úéNòå zøîLå íéètLnä-úàå älàä̈¥−¤§¤©¦§¨¦®§¨«©§¨³§¨¦̧¨Æ½̈§¨

:ELôð-ìëáe Eááì§¨«§−§¨©§¤«
i"yx£EeˆÓ EÈ‰Ï‡ '‰ ‰f‰ ÌBi‰∑עליהם נצטּוית ּבּיֹום ּבֹו ּכאּלּו חדׁשים, ּבעיני יהיּו יֹום z¯ÓLÂ.ּבכל ««∆¡…∆¿«¿ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ¿»«¿»

Ì˙B‡ ˙ÈNÚÂ∑:מברכּתֹו קֹול ּתׁשנהּבת הּיֹום, ּבּכּורים הּבאה''הבאת .לּׁשנה ¿»ƒ»»ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(6 'nr hl zegiy ihewl)

חדׁשים ּבעיניָך יהיּו יֹום טז)ּבכל כו, והּנה,(רש"י והתחּדׁשּות. ּתמידיּות הפּוכֹות: ּתנּועֹות ׁשּתי חּבּור על מֹורה "הּיֹום" ׁשּתבת הרי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

È˙טו C¯·e ‡iÓL ÔÓ CL„˜ ¯B„nÓ ÈÎzÒ‡ƒ¿¿ƒƒ¿»¿»ƒ¿«»»≈»
‡�Ï z·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ ˙È CnÚ«»»ƒ¿»≈¿»«¿»ƒ¿«¿¿»»
·ÏÁ ‡„·Ú Ú¯‡ ‡�˙‰·‡Ï ‡zÓi˜ È„ ‡Ók¿»ƒ«∆¿»«¬»»»»¬«»¿»¬«

:L·„e¿»

È˙טז „aÚÓÏ C„wÙÓ C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈¿»¡»»¿«¿»¿∆¿«»
ÔB‰˙È „aÚ˙Â ¯h˙Â ‡i�Èc ˙ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ¿̃»«»»ƒ≈¿»ƒ«»¿ƒ«¿«¿≈»¿

:CLÙ� ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

נׁשמתא ליה יהבין יתיר זכה ְְְִִִֵָָָָָָָלׁשֹונם
מאֹור נׁשמתא ליה יהבין יתיר זכה ְְְִִִֵֵָָָָָָוכּו'
יקרא זֹו ולבחינה ע"כ, וכּו' ְְְְֲִִִִָָאצילּות
האדם עם ׁשּמתלּוית לפי לוי ְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּכתּוב

ֵָָמחדׁש:
B¯ÓB‡Â¯b‰Âּדבריהם ּפי על יתּבאר ¿¿¿«≈ְְִִִֵֵֶַָ

רי"ז.)ז"ל ח"ג ּכי(זהר ׁשאמרּו ְִֶַָֹ
מצוֹות מאֹותם מצוה אדם ליד ְְְְִִִֵֶַַַָָָָּכׁשּיּגיע
הּנׁשמֹות אֹותם ּתמיד, נֹוהגֹות ְֲִֵֶַָָָָׁשאינם
חסרי והם מהעֹולם נסּתּלקּו ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָׁשּכבר
העֹוׂשה עם וגרים ּבאים זֹו ְְִִִִֶָָָָמצוה
לׂשכר קרֹובים הּדר זה על ְְְִִֶֶֶַַַָָָהּמצוה
ּבאר ּכאמּור ההפסד מן ְְְִִֵֶֶַָָֹּורחֹוקים
אמר זֹו ּבחינה ּוכנגד המקּבלים, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻּבדברי

:ּבקרּב אׁשר ְְְֲִֵֶֶַוהּגר

ÙÈ˜L‰.'B‚Â‰טו) ÔBÚnÓלדעת צרי «¿ƒ»ƒ¿¿ִַַָָ
לֹומר ּכפל ÔÓוגֹו'ÔBÚnÓלּמה ַַָָָƒ¿ְƒ

,ÌÈÓM‰יתּבר מקֹומֹו ׁשם לכּנֹות ואם «»«ƒְְְְִִֵַַָ
זה על לֹומר לֹו היה קדּׁשה ְְִֶַַָָָֻּבלׁשֹון
הּׁשמים, וגֹו' מּמעֹון הׁשקיפה ְְְִִִֶֶַַַַָָהּדר
והּוא אחד סֹוד יעיר ׁשהּכתּוב ְְְִִֶֶֶַָָָונראה
הׁשּפעֹות ב' הכין הּוא ּברּו האדֹון ְִִֵַָָָָּכי
ׁשהם הרּוחנּיּות הׁשּפעת א' ְְְִֵֶַַַָָָָּלמעלה,
הׁשּפעת ואחד הּטהֹורֹות, ְְְְֶַַַַָָָהּנפׁשֹות
מזֹון ׁשהּוא הּנבראים לחּיּות ְְִִֶַַַָָהּטֹוב
רּבֹותינּו להם יקראּו אּלּו ּוׁשנים ְְְִִֵֵֶַַַָֹלּכל,

ּבבחינת(זוה"ק)ז"ל ׁשּיׁש ׁשּכל ְִִִֵֶֶַָזּוּוג,
זּוּוג, ּבּׁשם יתּכּנּו נׁשּפע ּובחינת ְְְְִִִִִֵַַַַַָמׁשּפיע
הּבית ׁשּנחרב ׁשּמּיֹום המקּבלים ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָֻואמרּו
אּלא נׁשאר ולא הּנׁשמֹות הׁשּפעת ְְְְְִִֶַַַַָָָָֹנפסק

מכרח ׁשהּוא העֹולמֹות חּיּות ְְֶַַַָָָָֻהׁשּפעת
אֹומרֹו והּוא העֹולמֹות, ‰ÙÈ˜L‰לקּיּום ְְְִָָ«¿ƒ»

EL„˜ ÔBÚnÓ,הּנׁשמֹות הׁשּפעת ּכנגד ƒ¿»¿¿ְְְֶֶַַַָָ
ּגבֹוּה ּבמקֹום עליֹונה היא זֹו ְְְְִֶַַָָָָָוהׁשקפה

המקּבלים ּגּלּו ּוכבר קדׁש, (זהרהּנקרא ְְְִִִֶַַַָָָֹֹֻ

קכ"א.) להדרגתח"ב קדׁש הדרגת ּבין ְְְֵֶַַַַַָָֹמה
יבין, והּמׂשּכיל למעלה קדׁש ּכי ְְְְִִִֶַַַָָָֹקדֹוׁש
אמר העֹולמֹות חּיּות הׁשּפעת ְְֶֶַַַַָָָָּוכנגד
מהראׁשֹון, למּטה זּוּוג זה הּׁשמים ְִִִִֵֶַַָָָמן
את ּובר הׁשקיפה מאמר ּכנגד ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָואמר

ז"ל רּבֹותינּו ּופרׁשּו פ"העּמ (מע"ש ְְֵֵַַ
ּפרּוׁשנּומי"ג) יצּדיק וזה ּובנֹות, ְְְִִֵֵֶַָָּבבנים

ּוכנגד אֹומר, הּוא הּנׁשמֹות זּוּוג ְְִֵֶֶֶַַָׁשעל
האדמה ואת אמר הּׁשמים את ְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָמאמר

ונכֹון: הּמזֹון ּברּכת ְְִִֶַַָָׁשהיא

`eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i iyily meil inei xeriy

מעלת יׁש תמיד, הּמׁשּתּנה ּבּירח, הּתמידיּות. מעלת יׁש ׁשּנּויים, ּבֹו ׁשאין ּבּׁשמׁש, ּוּמּירח. מּׁשמׁש ּומּלילה, מּיֹום מרּכב ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֻיֹום

יחד. הּמעלֹות ׁשּתי את הּללּו, המנּגדֹות הּתנּועֹות ׁשּתי את מחּבר ויֹום החייםההתחּדׁשּות. אור ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָֻ

(æé)úëììå íéäìàì Eì úBéäì íBiä zøîàä äåäé-úà¤§Ÿ̈¬¤«¡©−§¨©®¦«§Á§¸¥«Ÿ¦¹§¨¤¤́
ìå åéëøãaìå åéètLîe åéúåöîe åéwç øîL:Bì÷a òîL ¦§¨À̈§¦§¸Ÿª¨¯¦§Ÿ¨²¦§¨−̈§¦§¬Ÿ©§Ÿ«

i"yx£E¯ÈÓ‡‰Â z¯Ó‡‰∑נראה ולי ּבּמקרא, מֹוכיח עד להם אין ∆¡«¿»¿∆¡ƒ¿ְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
והבּדלה: הפרׁשה לׁשֹון מעּמיׁשהּוא אליו הפריׁש והּוא לאלהים, ל להיֹות ּכֹוכבים עֹובדי מאלהי ל הבּדלּתי ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ

סגּלה. לעם לֹו להיֹות ּכמֹו:הארץ 'ּתפארת', לׁשֹון והּוא עד, להם צד)(ּומצאתי און(תהלים ּפֹועלי ּכל החיים.")"יתאּמרּו אור ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

(çé)øLàk älâñ íòì Bì úBéäì íBiä Eøéîàä äåäéå©«Ÿ̈º¤«¡¦«§´©À¦«§¬Æ§©´§ª½̈©«£¤−
ìå Cì-øac-ìk øîL:åéúåöî ¦¤¨®§¦§−Ÿ¨¦§Ÿ¨«

i"yx£CÏŒ¯ac ¯L‡k∑(יט סגּלה(שמות לי החיים.""והייתם אור «¬∆ƒ∆»ְְִִִֶָֻ

dÏ‡Ïיז CÏ ÈÂ‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ z·ËÁ ÈÈ ˙È»¿»¬«¿»»≈¿≈¡≈»∆¡»
¯hÓÏe È‰BÓ„˜ Ô�˜˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏÂ¿ƒ¿«¿»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ«
‡Ïa˜Ïe È‰B�È„Â È‰B„BwÙe È‰BÓÈ¿̃»ƒƒƒ¿ƒƒ¿«»»

:d¯ÓÈÓ·¿≈¿≈

ÈaÁ·יח ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C·ËÁ ÈÈÂ«»»¿»»≈¿∆¡≈≈¿««ƒ
:È‰B„Bwt Ïk ¯hÓÏe CÏ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ»¿ƒ«»ƒƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌBi‰.'B‚Âטז) ‰f‰מצּוה הּוא הּיֹום וכי ««∆¿ְְִֶַַ
ורׁש"י סיני, ּבהר צּוה ּכבר ְְְֲִִִַַַַָָֹוהלא
חדׁשים. ּבעיני יהיּו יֹום ּבכל ּפירׁש ְְְֲִִִֵֵֶָָז"ל
הּדר זה על היא הּכתּוב ׁשּכּונת ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָונראה
ּבהר ה' אֹותּה צּוה הּתֹורה ׁשּכל ְְִִֶַַָָָָלפי
עׂשה קּום ּבהם ׁשּיׁש ּדברים ּבין ְֲִִֵֵֵֶֶַָָסיני
ּבקּום ׁשאינם ּדברים ּבין זמן ְְְְִֵֵֶָָָּבאֹותֹו
האמּורים ּכאֹותם זמן לאחר אּלא ְְְֲֲִֵֶַַָָָָעׂשה
ׁשאינם ּומעׂשרֹות ּבּכּורים זאת ְְִִֵֶַַָָָָֹּבפרׁשה

ה' וצּוה ּבארץ, אּלא הגםנֹוהגים אֹותם ְֲֲִִֶֶַָָָָָ
ללמד ּכדי מּטעם זמּנם היה ְְְִִֵֶַַַָָָֹֹׁשּלא
ואמר קּבלתם, על ׂשכר ּולקּבל ְְֵַַַַָָָָָָָאֹותם
אֹותם מצּוה הּיֹום הן ּכי מׁשה ְִֵֶֶֶַַָָלהם
ּבּכּורים ׁשהם האּלה החּקים ֲִִִֵֵֶֶַַָֻלעׂשֹות
ללמד נצטּוּו הּיֹום ׁשעד ְְְִִֶַַַַַֹּומעׂשרֹות
אֹותם מצּוה הּזה והּיֹום לבד ְְְִֵֶֶֶַַַַָּדיניהם

ותבת לארץ, הּגיעּו ּכי ‰ÌBiלעׂשֹות ְֲִִִֵֶַַָָ«
ּבׁשם הּמּוכן זמן זכר אּלא ּדוקא ְְְֵֶַַַָָָָָָלאו

הּזה: ֶַַהּיֹום
B‚Â'.‡˙יז) ˙BÈ‰Ï ÌBi‰ z¯Ó‡‰ אֹומרֹו‰' ∆∆¡«¿»«ƒ¿¿ְ

ÌBi‰ז"ל אֹומרם ּדר על יתּבאר «ְְִֵֶֶַָָ
ק"י:) ּדֹומה(ּכתבֹות לארץ ּבחּוץ הּדר ּכל ְְֶֶַָָָָֻ

אֹומרֹו והּוא ע"כ, אלּה לֹו ׁשאין ְְְֱִֵֶַֹּכמי
ÌBi‰ z¯Ó‡‰ '‰ ּכיון‡˙ ּפרּוׁש ּדוקא ∆∆¡«¿»«ְֵֵַָָ

ׁשעדין והגם המקּדׁשת, ּבארץ ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשהיּו
ּכבר זה ּכל עם ועֹוג סיחֹון ּבארץ ְְְִִֶֶֶָָָהיּו
ׁשּנכּבׁשה ּכיון מקּדׁשת ׁשהיא ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֻּכתבנּו
ׁשהֹוכחנּו ּוכמֹו נביא, ּפי על רּבים ְְִִִִֶַַַָּכּבּוׁש

מּטֹות ג')ּבפרׁשת אין(ל"ב ּומעּתה ְֵֵַַַָָָ
ולזה לארץ חּוצה נחׁשב ְְְֶֶֶָָָָָָמקֹומּה
והּוא לאלהים, להם להיֹות ה' ְְֱִִִֵֶֶָֹהאמירֹו

לאלהים: ל להיֹות ְְְִִֵֹאֹומרֹו

„BÚז"ל אֹומרם ּדר על (זהרירצה ְְִֶֶֶַַָֹ

ק"ח:) נמסרּוח"א הארצֹות ְְְֲִֶָָָׁשּׁשאר
ארץ ּכן ּׁשאין מה מעלה ׂשרי ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָּביד
ה', מּבלעדי ׁשֹופט עליה אין ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָיׂשראל

אֹומרֹו ‰ÌBiוהּוא z¯Ó‡‰ '‰ ˙‡ ְְ∆∆¡«¿»«
על לאלהים ל להיֹות לארץ ְְְְִִִִֵֶַָָָֹּבכניסת

אֹומרֹו י"ז)ּדר מׁשּפטי(ּתהּלים מּלפני ְְְְִִִִִֶֶֶָָ
ׂשר לפני מׁשּפטנּו יבֹוא ולא ְְְִִֵֵֵֵַָָֹיצא

ְֵוׁשֹופט:
„BÚהגם ה' יאמירּו ּכי לֹומר ְֲֲִִִֵַַַַנתּכּון

לאיׁש לתת ּבמׁשּפט יביאם ְְְְִִִִֵֵָָּכי
אֹומרֹו והּוא הרעים, ּוכמעׂשיו ְְְְֲִִַָָָָָּכדרכיו

z¯Ó‡‰ '‰ ÌÈ‰Ï‡Ï,וגֹו'‡˙ EÏ ˙BÈ‰Ï ∆∆¡«¿»ְƒ¿¿≈…ƒ
אף הּדין מּדת הּוא אלהים ּכי ְֱִִִִַַַַָֹוידּוע
הרעה על ויבר ה' יאמיר כן ּפי ֲִִִֵֵַַַָָָָעל

הּטֹובה: ֵֵַָמעין
B¯ÓB‡Â,ּבדרכיו ׁשּלאוללכת הגם ּפרּוׁש ¿¿ְְֲִֵֶֶֶַָָָֹ

ּפי על אף ּבהם ללכת ה' ִִֶֶֶַַָָָצּוה
ּכל ה' ּדרכי ׁשהם ּבהם ּכׁשיּכירּו ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָכן
יׂשראל, ּבני ּכן יעׂשּו עֹוׂשה הּוא ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָאׁשר
וכּדֹומה מתים קבּורת חֹולים ּבּקּור ְְְִִִֵֶַַּכגֹון
הם ּגם ילכּו אֹותם עֹוׂשה לה' ְִֵֵֶֶַַָָׁשּמצינּו

ּבהםÂÈwÁּבדרכיו, ׁשאין מצוֹות הם ְִָָÀ»ְִֵֵֶֶָ
ּגםÂÈ˙BˆÓטעם, ׁשהּׂשכל מצוֹות הם ַַƒ¿»ְִֵֵֶֶַַ

עליהם, מסּכים ּדיניםÂÈËtLÓּכן הם ְֲִֵֵֶַƒ¿»»ִִֵ
רעהּו, ּובין איׁש ּבין לׁשּפט ְִִֵֵֵֵֶַָֹׁשּמסר

BÏ˜a ÚÓLÏÂודקּדק ּתֹורה, ּתלמּוד זה ¿ƒ¿…«¿…ְְְִֵֶַָ
ז"ל אֹומרם ּדר על ּבקלֹו (במד"רלֹומר ְְֶֶַַָֹ

י"ד) קטןפ' מּפי לּׁשֹומע מּנין ְִִִִֵַַַָָוז"ל
ּדכתיב הּגבּורה מּפי ּכׁשֹומע (לעילוכּו' ְְְְְִִִִֵֵַַָ

ה') ה'ט"ו ּבקֹול ּתׁשמע ׁשמע ְְִִַַָֹאם
הּתֹורה עסק על ׁשּצּוה וטעם ,ְֱִֵֶֶֶַַַַָָֹאלהי

אדם ׁשהּׂשיג ׁשהגם להעיר ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָּבאחרֹונה,
כן ּפי על אף וקּימֹו האמּור ּכל ְְִִֵַַַַָָָָלדעת
לדעת אם ּתֹורה ללמד ּלי מה יאמר ְִִִַַַַָָֹֹֹלא
וקּימּתי ידעּתי הּנה יׂשראל ּיעׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָמה
חּיב כן ּפי על אף אּלא ה' ּדברי ְִִִֵֵֵֶַַָָּכל
אחר אֹומרֹו והּוא ּתֹורה, ּתלמּוד ְְְַַַַָָהּכתּוב

ׁשחּי מה ּבקֹולֹוּכל ולׁשמע לעׂשֹות ב ְְְֲִִֵֶַַַָֹ
ּבפני מצוה היא ּתֹורה ּתלמּוד מצות ְְְְִִִִִֵַַָָּכי
יֹום עד מּמּנה לּפטר זמן ׁשאין ְְִִֵֵֶֶַַָָָָעצמּה

ּדכתיב י"ד)מֹותֹו י"ט הּתֹורה(ּבּמדּבר זאת ְְִִִַַָָֹ
ּבאהל: ימּות ּכי ִֶָָָָֹאדם

Â.'B‚Â‰'יח) E¯ÈÓ‡‰אֹומרֹוBÏ ˙BÈ‰Ï «∆¡ƒ¿¿ְƒ¿
,‰l‚Ò ÌÚÏאּמה ׁשּתבֹוא ׁשהגם ¿«¿À»ֲֶֶַָָֻ

להּדבק ותׁשּתּדל מעׂשיה ותיטיב ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאחרת
יׂשראל, מדרגת יּׂשיגּו לא ְְְִִִֵֵַַַַָָֹּבּׁשכינה
ּגדּלתם, היא וזֹו סגּלה ּתּקרא זֹו ְְְְִִִֵָָָָָֻֻּובחינה

CÏ,ואֹומרֹו ¯ac ¯L‡kהר ּבמעׂשה ְְ«¬∆ƒ∆»ְֲֵַַ
ּדכתיב ה')סיני י"ט לי(ׁשמֹות והייתם ְְְִִִִִִֶַ

העּמים: מּכל ְִִַָָָֻסגּלה
B‡ׁשּיכעיסּו זמן ׁשּיהיה ׁשהגם ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָירצה

כן ּפי על אף הּבֹורא את ְִִֵֵֵֶַַַָיׂשראל
ואֹומרֹו אחרת, ּבאּמה אֹותם ימיר ְְְִֶֶַָָָֹֻלא

¯ac ¯L‡kז"ל ז')ּכאֹומרם (ּברכֹות «¬∆ƒ∆ְְְָָ

ט"ז)ּבּפסּוק ל"ג ועּמ,(ׁשמֹות אני ונפלינּו ְְְְְֲִִִַַָ
ׁשכינתֹו יׁשרה ׁשּלא מה' מׁשה ְְִִֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּבּקׁש

ּבמקֹומֹו ּופרׁשנּוהּו האּמֹות, (חפץעל ְְִֵֵֶַַָֻ

מעׂשיהה') ׁשּתכׁשיר הגם היא ְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָׁשהּכּונה
רצֹונֹו, עֹוברי ויׂשראל מאּמֹות ְְְְִֵֵֵָָֻֻאּמה
מׁשה: ּכדברי לעׂשֹות ודּבר ה' ְְְְְֲִִִִֵֵֶַוהסּכים

¯ÓLÏÂ.ÂÈ˙BˆÓ Ïkּבּדבר להעיר יׁש ¿ƒ¿…»ƒ¿»ְִֵַָָָ
מּתנאי הּוא זה ּדבר ְֲִֵֶָָָֹהלא
לה' יׂשראל ּבמעׂשה ׁשרׁשם ְְֲִֵֵֶַַַַָָָהּכבֹוד
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מעלת יׁש תמיד, הּמׁשּתּנה ּבּירח, הּתמידיּות. מעלת יׁש ׁשּנּויים, ּבֹו ׁשאין ּבּׁשמׁש, ּוּמּירח. מּׁשמׁש ּומּלילה, מּיֹום מרּכב ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֻיֹום

יחד. הּמעלֹות ׁשּתי את הּללּו, המנּגדֹות הּתנּועֹות ׁשּתי את מחּבר ויֹום החייםההתחּדׁשּות. אור ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָֻ

(æé)úëììå íéäìàì Eì úBéäì íBiä zøîàä äåäé-úà¤§Ÿ̈¬¤«¡©−§¨©®¦«§Á§¸¥«Ÿ¦¹§¨¤¤́
ìå åéëøãaìå åéètLîe åéúåöîe åéwç øîL:Bì÷a òîL ¦§¨À̈§¦§¸Ÿª¨¯¦§Ÿ¨²¦§¨−̈§¦§¬Ÿ©§Ÿ«

i"yx£E¯ÈÓ‡‰Â z¯Ó‡‰∑נראה ולי ּבּמקרא, מֹוכיח עד להם אין ∆¡«¿»¿∆¡ƒ¿ְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
והבּדלה: הפרׁשה לׁשֹון מעּמיׁשהּוא אליו הפריׁש והּוא לאלהים, ל להיֹות ּכֹוכבים עֹובדי מאלהי ל הבּדלּתי ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ

סגּלה. לעם לֹו להיֹות ּכמֹו:הארץ 'ּתפארת', לׁשֹון והּוא עד, להם צד)(ּומצאתי און(תהלים ּפֹועלי ּכל החיים.")"יתאּמרּו אור ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

(çé)øLàk älâñ íòì Bì úBéäì íBiä Eøéîàä äåäéå©«Ÿ̈º¤«¡¦«§´©À¦«§¬Æ§©´§ª½̈©«£¤−
ìå Cì-øac-ìk øîL:åéúåöî ¦¤¨®§¦§−Ÿ¨¦§Ÿ¨«

i"yx£CÏŒ¯ac ¯L‡k∑(יט סגּלה(שמות לי החיים.""והייתם אור «¬∆ƒ∆»ְְִִִֶָֻ

dÏ‡Ïיז CÏ ÈÂ‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ z·ËÁ ÈÈ ˙È»¿»¬«¿»»≈¿≈¡≈»∆¡»
¯hÓÏe È‰BÓ„˜ Ô�˜˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏÂ¿ƒ¿«¿»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ«
‡Ïa˜Ïe È‰B�È„Â È‰B„BwÙe È‰BÓÈ¿̃»ƒƒƒ¿ƒƒ¿«»»

:d¯ÓÈÓ·¿≈¿≈

ÈaÁ·יח ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C·ËÁ ÈÈÂ«»»¿»»≈¿∆¡≈≈¿««ƒ
:È‰B„Bwt Ïk ¯hÓÏe CÏ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ»¿ƒ«»ƒƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌBi‰.'B‚Âטז) ‰f‰מצּוה הּוא הּיֹום וכי ««∆¿ְְִֶַַ
ורׁש"י סיני, ּבהר צּוה ּכבר ְְְֲִִִַַַַָָֹוהלא
חדׁשים. ּבעיני יהיּו יֹום ּבכל ּפירׁש ְְְֲִִִֵֵֶָָז"ל
הּדר זה על היא הּכתּוב ׁשּכּונת ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָונראה
ּבהר ה' אֹותּה צּוה הּתֹורה ׁשּכל ְְִִֶַַָָָָלפי
עׂשה קּום ּבהם ׁשּיׁש ּדברים ּבין ְֲִִֵֵֵֶֶַָָסיני
ּבקּום ׁשאינם ּדברים ּבין זמן ְְְְִֵֵֶָָָּבאֹותֹו
האמּורים ּכאֹותם זמן לאחר אּלא ְְְֲֲִֵֶַַָָָָעׂשה
ׁשאינם ּומעׂשרֹות ּבּכּורים זאת ְְִִֵֶַַָָָָֹּבפרׁשה

ה' וצּוה ּבארץ, אּלא הגםנֹוהגים אֹותם ְֲֲִִֶֶַָָָָָ
ללמד ּכדי מּטעם זמּנם היה ְְְִִֵֶַַַָָָֹֹׁשּלא
ואמר קּבלתם, על ׂשכר ּולקּבל ְְֵַַַַָָָָָָָאֹותם
אֹותם מצּוה הּיֹום הן ּכי מׁשה ְִֵֶֶֶַַָָלהם
ּבּכּורים ׁשהם האּלה החּקים ֲִִִֵֵֶֶַַָֻלעׂשֹות
ללמד נצטּוּו הּיֹום ׁשעד ְְְִִֶַַַַַֹּומעׂשרֹות
אֹותם מצּוה הּזה והּיֹום לבד ְְְִֵֶֶֶַַַַָּדיניהם

ותבת לארץ, הּגיעּו ּכי ‰ÌBiלעׂשֹות ְֲִִִֵֶַַָָ«
ּבׁשם הּמּוכן זמן זכר אּלא ּדוקא ְְְֵֶַַַָָָָָָלאו

הּזה: ֶַַהּיֹום
B‚Â'.‡˙יז) ˙BÈ‰Ï ÌBi‰ z¯Ó‡‰ אֹומרֹו‰' ∆∆¡«¿»«ƒ¿¿ְ

ÌBi‰ז"ל אֹומרם ּדר על יתּבאר «ְְִֵֶֶַָָ
ק"י:) ּדֹומה(ּכתבֹות לארץ ּבחּוץ הּדר ּכל ְְֶֶַָָָָֻ

אֹומרֹו והּוא ע"כ, אלּה לֹו ׁשאין ְְְֱִֵֶַֹּכמי
ÌBi‰ z¯Ó‡‰ '‰ ּכיון‡˙ ּפרּוׁש ּדוקא ∆∆¡«¿»«ְֵֵַָָ

ׁשעדין והגם המקּדׁשת, ּבארץ ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשהיּו
ּכבר זה ּכל עם ועֹוג סיחֹון ּבארץ ְְְִִֶֶֶָָָהיּו
ׁשּנכּבׁשה ּכיון מקּדׁשת ׁשהיא ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֻּכתבנּו
ׁשהֹוכחנּו ּוכמֹו נביא, ּפי על רּבים ְְִִִִֶַַַָּכּבּוׁש

מּטֹות ג')ּבפרׁשת אין(ל"ב ּומעּתה ְֵֵַַַָָָ
ולזה לארץ חּוצה נחׁשב ְְְֶֶֶָָָָָָמקֹומּה
והּוא לאלהים, להם להיֹות ה' ְְֱִִִֵֶֶָֹהאמירֹו

לאלהים: ל להיֹות ְְְִִֵֹאֹומרֹו

„BÚז"ל אֹומרם ּדר על (זהרירצה ְְִֶֶֶַַָֹ

ק"ח:) נמסרּוח"א הארצֹות ְְְֲִֶָָָׁשּׁשאר
ארץ ּכן ּׁשאין מה מעלה ׂשרי ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָּביד
ה', מּבלעדי ׁשֹופט עליה אין ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָיׂשראל

אֹומרֹו ‰ÌBiוהּוא z¯Ó‡‰ '‰ ˙‡ ְְ∆∆¡«¿»«
על לאלהים ל להיֹות לארץ ְְְְִִִִֵֶַָָָֹּבכניסת

אֹומרֹו י"ז)ּדר מׁשּפטי(ּתהּלים מּלפני ְְְְִִִִִֶֶֶָָ
ׂשר לפני מׁשּפטנּו יבֹוא ולא ְְְִִֵֵֵֵַָָֹיצא

ְֵוׁשֹופט:
„BÚהגם ה' יאמירּו ּכי לֹומר ְֲֲִִִֵַַַַנתּכּון

לאיׁש לתת ּבמׁשּפט יביאם ְְְְִִִִֵֵָָּכי
אֹומרֹו והּוא הרעים, ּוכמעׂשיו ְְְְֲִִַָָָָָּכדרכיו

z¯Ó‡‰ '‰ ÌÈ‰Ï‡Ï,וגֹו'‡˙ EÏ ˙BÈ‰Ï ∆∆¡«¿»ְƒ¿¿≈…ƒ
אף הּדין מּדת הּוא אלהים ּכי ְֱִִִִַַַַָֹוידּוע
הרעה על ויבר ה' יאמיר כן ּפי ֲִִִֵֵַַַָָָָעל

הּטֹובה: ֵֵַָמעין
B¯ÓB‡Â,ּבדרכיו ׁשּלאוללכת הגם ּפרּוׁש ¿¿ְְֲִֵֶֶֶַָָָֹ

ּפי על אף ּבהם ללכת ה' ִִֶֶֶַַָָָצּוה
ּכל ה' ּדרכי ׁשהם ּבהם ּכׁשיּכירּו ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָכן
יׂשראל, ּבני ּכן יעׂשּו עֹוׂשה הּוא ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָאׁשר
וכּדֹומה מתים קבּורת חֹולים ּבּקּור ְְְִִִֵֶַַּכגֹון
הם ּגם ילכּו אֹותם עֹוׂשה לה' ְִֵֵֶֶַַָָׁשּמצינּו

ּבהםÂÈwÁּבדרכיו, ׁשאין מצוֹות הם ְִָָÀ»ְִֵֵֶֶָ
ּגםÂÈ˙BˆÓטעם, ׁשהּׂשכל מצוֹות הם ַַƒ¿»ְִֵֵֶֶַַ

עליהם, מסּכים ּדיניםÂÈËtLÓּכן הם ְֲִֵֵֶַƒ¿»»ִִֵ
רעהּו, ּובין איׁש ּבין לׁשּפט ְִִֵֵֵֵֶַָֹׁשּמסר

BÏ˜a ÚÓLÏÂודקּדק ּתֹורה, ּתלמּוד זה ¿ƒ¿…«¿…ְְְִֵֶַָ
ז"ל אֹומרם ּדר על ּבקלֹו (במד"רלֹומר ְְֶֶַַָֹ

י"ד) קטןפ' מּפי לּׁשֹומע מּנין ְִִִִֵַַַָָוז"ל
ּדכתיב הּגבּורה מּפי ּכׁשֹומע (לעילוכּו' ְְְְְִִִִֵֵַַָ

ה') ה'ט"ו ּבקֹול ּתׁשמע ׁשמע ְְִִַַָֹאם
הּתֹורה עסק על ׁשּצּוה וטעם ,ְֱִֵֶֶֶַַַַָָֹאלהי

אדם ׁשהּׂשיג ׁשהגם להעיר ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָּבאחרֹונה,
כן ּפי על אף וקּימֹו האמּור ּכל ְְִִֵַַַַָָָָלדעת
לדעת אם ּתֹורה ללמד ּלי מה יאמר ְִִִַַַַָָֹֹֹלא
וקּימּתי ידעּתי הּנה יׂשראל ּיעׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָמה
חּיב כן ּפי על אף אּלא ה' ּדברי ְִִִֵֵֵֶַַָָּכל
אחר אֹומרֹו והּוא ּתֹורה, ּתלמּוד ְְְַַַַָָהּכתּוב

ׁשחּי מה ּבקֹולֹוּכל ולׁשמע לעׂשֹות ב ְְְֲִִֵֶַַַָֹ
ּבפני מצוה היא ּתֹורה ּתלמּוד מצות ְְְְִִִִִֵַַָָּכי
יֹום עד מּמּנה לּפטר זמן ׁשאין ְְִִֵֵֶֶַַָָָָעצמּה

ּדכתיב י"ד)מֹותֹו י"ט הּתֹורה(ּבּמדּבר זאת ְְִִִַַָָֹ
ּבאהל: ימּות ּכי ִֶָָָָֹאדם

Â.'B‚Â‰'יח) E¯ÈÓ‡‰אֹומרֹוBÏ ˙BÈ‰Ï «∆¡ƒ¿¿ְƒ¿
,‰l‚Ò ÌÚÏאּמה ׁשּתבֹוא ׁשהגם ¿«¿À»ֲֶֶַָָֻ

להּדבק ותׁשּתּדל מעׂשיה ותיטיב ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאחרת
יׂשראל, מדרגת יּׂשיגּו לא ְְְִִִֵֵַַַַָָֹּבּׁשכינה
ּגדּלתם, היא וזֹו סגּלה ּתּקרא זֹו ְְְְִִִֵָָָָָֻֻּובחינה

CÏ,ואֹומרֹו ¯ac ¯L‡kהר ּבמעׂשה ְְ«¬∆ƒ∆»ְֲֵַַ
ּדכתיב ה')סיני י"ט לי(ׁשמֹות והייתם ְְְִִִִִִֶַ

העּמים: מּכל ְִִַָָָֻסגּלה
B‡ׁשּיכעיסּו זמן ׁשּיהיה ׁשהגם ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָירצה

כן ּפי על אף הּבֹורא את ְִִֵֵֵֶַַַָיׂשראל
ואֹומרֹו אחרת, ּבאּמה אֹותם ימיר ְְְִֶֶַָָָֹֻלא

¯ac ¯L‡kז"ל ז')ּכאֹומרם (ּברכֹות «¬∆ƒ∆ְְְָָ

ט"ז)ּבּפסּוק ל"ג ועּמ,(ׁשמֹות אני ונפלינּו ְְְְְֲִִִַַָ
ׁשכינתֹו יׁשרה ׁשּלא מה' מׁשה ְְִִֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּבּקׁש

ּבמקֹומֹו ּופרׁשנּוהּו האּמֹות, (חפץעל ְְִֵֵֶַַָֻ

מעׂשיהה') ׁשּתכׁשיר הגם היא ְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָׁשהּכּונה
רצֹונֹו, עֹוברי ויׂשראל מאּמֹות ְְְְִֵֵֵָָֻֻאּמה
מׁשה: ּכדברי לעׂשֹות ודּבר ה' ְְְְְֲִִִִֵֵֶַוהסּכים

¯ÓLÏÂ.ÂÈ˙BˆÓ Ïkּבּדבר להעיר יׁש ¿ƒ¿…»ƒ¿»ְִֵַָָָ
מּתנאי הּוא זה ּדבר ְֲִֵֶָָָֹהלא
לה' יׂשראל ּבמעׂשה ׁשרׁשם ְְֲִֵֵֶַַַַָָָהּכבֹוד
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(èé)äläúì äNò øLà íéBbä-ìk ìò ïBéìò Ezúìe§¦§´¤§À©³¨©¦Æ£¤´¨½̈¦§¦−̈
ìeéäìà äåäéì Lã÷-íò Eúéäìå úøàôúìe íLE §¥´§¦§¨®¤§¦«§«Ÿ§¯©¨²©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

ô :øac øLàk©«£¤¬¦¥«
i"yx£k 'B‚Â L„˜ŒÌÚ E˙È‰ÏÂ¯ac ¯L‡∑(כ קדֹוׁשים(ויקרא לי .""והייתם ¿ƒ¿…¿«»…¿«¬∆ƒ≈ְְִִִִֶ

ß lel` e"h iriax mei ß

æë(à)øîL øîàì íòä-úà ìàøNé éð÷æå äLî åöéå©§©³¤Æ§¦§¥´¦§¨¥½¤¨¨−¥®Ÿ¨ŸÆ
:íBiä íëúà äeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà¤¨©¦§½̈£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«

i"yx£‰Âˆn‰ŒÏkŒ˙‡ ¯ÓL∑,הוה ּבלע"זלׁשֹון החיים.(בעאבאכטענד)גרדנ"ט אור »…∆»«ƒ¿»ְְֶַַֹ

(á)à eøáòz øLà íBia äéäåõøàä-ìà ïcøiä-ú §¨À̈©»£¤´©«©§´¤©©§¥¼¤¨¾̈¤
éäìà äåäé-øLàúBìãb íéðáà Eì úî÷äå Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®©«£¥Ÿ¨³§Æ£¨¦´§Ÿ½

:ãéOa íúà zãNå§©§¨¬Ÿ−̈©¦«
i"yx£EÏ ˙Ó˜‰Â∑:אֹומר אּתה נמצאת עיבל. ּבהר מזּבח מהן ותבנּו אחרֹות מּׁשם ּתֹוציאּו ּכ ואחר ּבּירּדן, «¬≈…»¿ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

היּו: אבנים מיני סֹוטהׁשלׁשה ּבמּסכת ּכדאיתא עיבל, ּבהר ּוכנגּדן ּבּגלּגל ּוכנגּדן ּבּירּדן, עׂשרה לה)ׁשּתים .(דף ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

Ú·„יט Èc ‡iÓÓÚ Ïk ÏÚ ‰‡lÚ C�zÓÏe¿ƒ¿»ƒ»»«»«¿«»ƒ¬«
LÈc˜ ÌÚ CÂ‰ÓÏe e·¯ÏÂ ÌeLÏe ‡ÁaL˙Ï¿À¿»»¿¿ƒ¿¿≈¡»««ƒ

:ÏÈlÓ È„ ‡Ók C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»¿»ƒ«ƒ

ÓÈÓÏ¯א ‡nÚ ˙È Ï‡¯NÈ È·ÒÂ ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆¿»≈ƒ¿»≈»«»¿≈»
ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡�‡ Èc ‡z„˜Ùz Ïk ˙È ¯Ë«»»«¿∆¿»ƒ¬»¿«≈»¿

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈

Ú¯‡Ï‡ב ‡�c¯È ˙È Ôe¯aÚ˙ Èc ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ«¿¿»«¿¿»¿«¿»
ÔÈ·¯·¯ ÔÈ�·‡ CÏ ÌÈ˜˙e CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»≈»¿ƒ»«¿ƒ«¿¿ƒ

:‡„ÈÒa ÔB‰˙È „eÒ˙e¿»¿¿ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

האמרּת ה' את ּבּפסּוק ׁשּכתּוב ְְֱֶֶֶַַָָָּכמֹו
ׁשּמה' ּבדברים להזּכירֹו ּמקֹום ְְְִִִֵֶַַָָּומה

ְְִֵָליׂשראל:
ÈÏe‡Âמה היא יׂשראל ּתפארת ּכי ¿«ְְִִִִֵֶֶַָ

להם ּבתת אֹותם ורֹומם ְְֱֵֵֶֶֶָָָּׁשהעלה
ה כןּכל עׂשה ּׁשּלא מה ּמצוֹות, ְִֵֶַַָָָֹ

יתּבר מצוֹותיו ׁשּנתן ׁשהגם ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָלראׁשֹונים
ב' אּלא נתן לא ּולהאבֹות ּולנח ְְְֶַַָָָָָָֹֹלאדם
ׁשמירת נתן ליׂשראל אבל ּגרּגרים ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָג'
ּכי לדעת ל ויׁש ,יתּבר מצוֹותיו ְְְְִִִֵַַַָָָָּכל
מהּתעּוב ׁשמירה אּלא אינם הּמצוֹות ְְִִִֵֵֶַַָָָָּכל
ׁשמירת ּובהׁשלמת הּנפׁש ְְְְִִִֶֶַַַַָּומּלכלּו
מּום מּכל ׁשלם האדם יהיה ְְִִִֵֶַָָָָָהּמצוֹות

:לכלּו ְִִָּומּכל
לׁשמר·' זרֹועֹות יחּזק ה' ּכי ְְְְִִִֵֶַֹירצה

זֹוכים הּכל לא ּכי הּמצוֹות, ְִִִַַָֹֹּכל
לא לׁשמר ׁשּיחּפצּו הגם זה ְְְְֲִֶֶַַָָֹֹלדבר
ידם, ּתּׂשיג לא יזּדּמן ואם לידם, ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹיזּדּמן
ּתּׂשיג לא מהּמצוֹות לחלק ּתּׂשיג ְְְִִִִֵֵֶַַַֹואם
האמירם ה' ּכי ּכאן ואמר הּמצוֹות, ְְְֱִִִֶַַָָָָלכל

מצוֹותיו: ּכל ְְִִָָֹלׁשמר
אֹומרֹו‚' ּדר על ח')ירצה ׁשֹומר(קהלת ְְִֵֶֶֶֶֶַֹ

ז"ל ואמרּו רע, ּדבר ידע לא ְְְִֵַָָָָָֹמצוה

ח:) נּזֹוקין,(ּפסחים אינם מצוה ׁשלּוחי ְְְִִִִֵֵָָָ
ּכאן הּכתּוב מאמר ּפרּוׁשÓLÏÂ¯והּוא ְֲַַַָָ¿ƒ¿…ֵ

מהם יצא לבל מצוֹותיו ּכל יׁשמר ְְְִִֵֵֵֶַָָֹה'
ּתּקלה: ְַַָָּדבר

הּׂשיגֹו„' ׁשּלא ּבּדבר להעירם ְְִִִִֶֶַַָָָֹירצה
ּבכלל היֹותֹו הגם ע"ה עצמֹו ְְֱֲִֶַַַמׁשה
ז"ל אֹומרם ּדר על והּוא סגּלה, ְְְֶֶַַָָֻעם

י"ד.) לּכנס(סֹוטה מׁשה ּתפּלת ּבענין ְְְִִִֵֶַַָָ
אּלא וגֹו' מּפרֹותיה לאכל וכי ְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָֹלארץ
ׁשּתלּויֹות מצוֹות הרּבה יׁש מׁשה ְְְִֵֵֶֶַַָאמר
ּׁשּנתּכּון מה והּוא ע"כ, וכּו' ְְְִֵֶֶַַָָּבארץ
האמיר ׁשה' מעלתכם ראּו להם ְְֱֲִֶֶֶֶַַַָלֹומר
ולזה מצֹותיו, ּכל ולׁשמר וגֹו' ְְְְְְִִֶֶֶָָָֹאתכם

לֹומר ‰ÌBÈּדקּדק E¯ÈÓ‡‰ּבזמן ּפרּוׁש ְִֵַ∆¡ƒ¿«ְִֵָ
ּתׁשמרּו וׁשם הארץ אל ּבאים ׁשאּתם ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָזה
הּׂשיגּה ׁשּלא מעלה וזֹו הּמצוֹות, ְְֲִִִֶַַָָָֹּכל

מׁשה: ֲִֶאפּלּו
‰p‰Âּבּפסּוק מעלֹות ו' ‰'ּתמצא ˙‡ ¿ƒ≈ְֲִַַָָ∆

,z¯Ó‡‰,לאלהים ל להיֹות א' ∆¡«¿»ְְִִֵֹ
ּבדרכיו, ללכת ד'ב' חּקיו, לׁשמר ג' ְְִִֶֶָָָָֹֻ

ולׁשמע ו' ּומׁשּפטיו, ה' ְְְְִִִַָָָֹּומצֹותיו,
מעלֹות ׁשׁש ה' אמר ּכנגּדם ְְְֲֵֶַַָָֹּבקלֹו,
לעם לֹו להיֹות א' יׂשראל, ְְְְִִִֵֶֶַָלכנסת

לאלהים, ל להיֹות ּכנגד זה ְְְְִִֵֶֶֶָֹֻסגּלה
ללכת ּכנגד זה מצֹותיו ּכל ולׁשמר ְְְְִִֶֶֶֶֶָָָֹב'
וגֹו' עליֹון ּולתּת וה' ד' ג' ְְְְְְִִֶָָּבדרכיו,
ּכנגד הם לתפארת ּולׁשם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָלתהּלה
ו' ּומׁשּפטיו, ּומצֹותיו חּקיו ְְְִִִַָָָָֻׁשמירת
ולׁשמע ּכנגד זה לה' קדׁש עם ְְְְְְִִֶֶֶַַַָֹֹולהית
יתיחס הּתֹורה עסק ידי על ּכי ְְְִִֵֵֵֶַַַָֹּבקלֹו
ואֹומרֹו קדֹוׁש, ׁשל זה ׁשם ְְֵֶֶֶָָלהם

¯ac ¯L‡kו')ּדכתיב י"ט ואּתם(ׁשמֹות «¬∆ƒ≈ְְְִִֶַ
הּדברים אּלה קדֹוׁש וגֹוי וגֹו' לי ְְְְִִִֵֶַָָּתהיּו

יׂשראל: ּבני אל ּתדּבר ְְְֲִֵֵֵֶֶַָאׁשר
ÂˆÈÂ.Ï‡¯NÈא) È�˜ÊÂ ‰LÓזכרֹון טעם «¿«∆¿ƒ¿≈ƒ¿»≈ְִַַ

ּבזה מׁשה נתּכּון ּכאן, יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָזקני
ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו י"ט:)מה (ּברכֹות ְְֵֶַַָָ

חֹולקין אין ה' חּלּול ׁשּיׁש ְְִִֵֵֶֶָׁשּבמקֹום
ּדכתיב לרב ל')ּכבֹוד כ"א אין(מׁשלי ְְִִִֵֵַָָ

ויצו אֹומרֹו והּוא ה', לנגד וגֹו' ְְְְְְֶֶַַָָחכמה
יׂשראל ׁשל רּבן ׁשהּוא ּולפניו ְְִֵֶֶֶַָָָָמׁשה,
על ויזהירּו יצּוּו הּזקנים ׁשּגם ְְְְִִֵֶַַַַַָָעׂשה
לֹומר ּדקּדק וגֹו', ׁשמר לאמר ְְִֵֵַַָָָֹֹהּדבר

¯ÓLמצות ׁשהּוא זה ּבדבר ּכי להעיר »…ְְְִִִֶֶַָָָ
תעׂשה י"ג:)לא אין(מּכֹות ׁשאמרּו הּוא ְֲֵֶֶַַָֹ

ּכּידּוע: לרב ּכבֹוד ְִַַַָָָחֹולקין
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(â)Eøáòa úàfä äøBzä éøác-ìk-úà ïäéìò záúëå§¨«©§¨´£¥¤À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ§¨§¤®
äåäé-øLà õøàä-ìà àáz øLà ïòîìéäìàE|ïúð §©¿©£¤Á¨¸Ÿ¤¨¹̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤´Ÿ¥´

-éäìà äåäé øac øLàk Láãe áìç úáæ õøà Eì§À¤´¤¨©³¨¨Æ§©½©«£¤¬¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«
éúáà:Cì Eהחיים אור £Ÿ¤−¨«

(ã)älàä íéðáàä-úà eîé÷z ïcøiä-úà íëøáòa äéäå§¨¨»§¨§§¤´¤©©§¥¼¨¦¹¤¨«£¨¦´¨¥À¤
íúBà zãNå ìáéò øäa íBiä íëúà äeöî éëðà øLà£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬¤§¤²©−§©´¥¨®§©§¨¬−̈

:ãéOa©¦«

(ä)éäìà äåäéì çaæî íM úéðáeíéðáà çaæî E ¨¦³¨¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦§©´£¨¦½
éðú-àì:ìæøa íäéìò ó «Ÿ¨¦¬£¥¤−©§¤«

(å)éäìà äåäé çaæî-úà äðáz úBîìL íéðáàE £¨¦³§¥Æ¦§¤½¤¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
éäìà äåäéì úìBò åéìò úéìòäå:E §©«£¦³¨¨¨Æ½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

(æ)äåäé éðôì zçîNå íM zìëàå íéîìL zçáæå§¨«©§¨¬§¨¦−§¨©´§¨¨®§¨´©§½̈¦§¥−§Ÿ̈¬
éäìà:E ¡Ÿ¤«

(ç)úàfä äøBzä éøác-ìk-úà íéðáàä-ìò záúëå§¨©§¨´©¨«£¨¦À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ
ñ :áèéä øàa©¥¬¥¥«

i"yx£·ËÈ‰ ¯‡a∑(שם)לׁשֹון .ּבׁשבעים «≈≈≈ְְִִָ

(è)øîàì ìàøNé-ìk-ìà íiåìä íéðäkäå äLî øaãéå©§©¥³¤Æ§©«Ÿ£¦´©«§¦¦½¤¨¦§¨¥−¥®Ÿ
úkñä|äåäéì íòì úééäð äfä íBiä ìàøNé òîLe ©§¥³§©Æ¦§¨¥½©³©¤Æ¦«§¥´¨§½̈©«Ÿ̈−

éäìà:E ¡Ÿ¤«

i"yx£˙kÒ‰∑ּכתרּגּומֹו.˙ÈÈ‰� ‰f‰ ÌBi‰∑ּבעיני יהיּו יֹום ּבבריתּבכל עּמֹו ּבאת הּיֹום .ּכאּלּו «¿≈ְְַ««∆ƒ¿≈»ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(282 'nr hk zegiy ihewl)

לעם נהיית הּזה ט)הּיֹום ּוׁשניהם(כז, הּזקן, ואדמו"ר טֹוב ׁשם הּבעל הּגדֹולים, הּמאֹורֹות ׁשני ׁשל ההּלדת יֹום הּוא אלּול ח"י ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֻ

זה. ּבפסּוק טֹוברמּוזים ׁשם הינּוהּבעל ּבזה, וכּיֹוצא הּׁשם" "ּברּוְך לֹומר להם ולגרם יׂשראל ּבני ׁשל ּובּמֹוׁשבֹות ּבעיירֹות לחזר נהג ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

לעם". "נהיית ׁשל הּתכן ׁשּזהּו הּיהדּות, נקּדת את ּבהם ועֹורר הּזקןׁשּגּלה מבאראדמו"ר אאמו"ר יצחק)- לוי הז"ה(ּבלּקּוטי ׁשהיו"ם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ

ּדגדלּות מֹוחין הג' ׁשהם ,(78) הוי' ּפעמים ׁשלׁש -ּבגימטרּיא חב"ד.חב"ד חסידּות ּתֹורת מייּסד הּוא הּזקן אדמו"ר והרי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ

(é)éäìà äåäé ìB÷a zòîLååúåöî-úà úéNòå E §¨´©§½̈§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¦³¨¤¦§Ÿ¨Æ
ñ :íBiä Eeöî éëðà øLà åéwç-úàå§¤ª½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«

‡È¯B˙‡ג ÈÓb˙t Ïk ˙È ÔB‰ÈÏÚ ·BzÎ˙Â¿ƒ¿¬≈»»ƒ¿»≈«¿»
ÈÈ„ ‡Ú¯‡Ï ÏeÚ˙ Èc ÏÈ„a C¯aÚÓa ‡„‰»»¿∆¿¿»¿ƒƒ≈¿«¿»«¿»
L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»«¿»»¿»¬«¿«
:CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¡»»«¬»»»»

È˙ד ÔeÓÈ˜z ‡�c¯È ˙È ÔBÎ¯·ÚÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈¬»¿»«¿¿»¿ƒ»
‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡�‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡i�·‡«¿«»»ƒ≈ƒ¬»¿«≈»¿»
:‡„ÈÒa ÔB‰˙È „eÒ˙e Ï·ÈÚ„ ‡¯eËa ÔÈ„≈¿»¿≈»¿»¿¿ƒ»

Áa„Óה C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ È�·˙Â¿ƒ¿≈«»«¿¿»√»¿»¡»»«¿«
:‡ÏÊ¯t ÔB‰ÈÏÚ ÌÈ¯˙ ‡Ï ÔÈ�·‡«¿ƒ»¿ƒ¬≈«¿¿»

‡C‰Ïו ÈÈc ‡Áa„Ó ˙È È�·z ÔÈÓÏL ÔÈ�·‡«¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»«¿¿»«¿»¡»»
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÂÏÚ È‰BÏÚ ˜q˙Â¿«≈¬ƒ¬»»√»¿»¡»»

È„Á˙Âז Ônz ÏeÎÈ˙Â ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ� ÒBk˙Â¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈«»¿∆¡≈
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»

‡È¯B˙‡ח ÈÓb˙t Ïk ˙È ‡i�·‡ ÏÚ ·BzÎ˙Â¿ƒ¿««¿«»»»ƒ¿»≈«¿»
:˙e‡È L¯t ‡„‰»»»«»

Ï‡¯NÈט ÏÎÏ È‡ÂÏ ‡i�‰ÎÂ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆¿»¬«»≈»≈¿»ƒ¿»≈
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ï‡¯NÈ ÚÓLe ˙Èˆ‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈«¬≈¿«ƒ¿»≈»»≈

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡nÚÏ ‡˙ÈÂ‰¬≈»¿«»√»¿»¡»»

È˙י „aÚ˙Â C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙e¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿«¿≈»
‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡ Èc È‰BÓÈ˜ ˙ÈÂ È‰B„Bwtƒƒ¿»¿»ƒƒ¬»¿«¿»»

:ÔÈ„≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÔÚÓÏ.‡·zג) ¯L‡אם ּפירׁש ראב"ע ¿««¬∆»…ִִֵ
מצוה וזֹו מצוֹותיו לׁשמר ְְְְֲִִִִָָָֹהחּלֹות
אל לרמז ּפרׁש ורמּב"ן וכּו', ְְְְִִֵֵֶַָָֹראׁשֹונה
לב' מתיּׁשב הּכתּוב ואין וכּו', ְְְְִֵֵַַַָָהּתֹורה

אֹומרֹו עֹוד להעיר ויׁש L‡k¯הּפרּוׁשים ְְְִִֵֵַָ«¬∆

CÏ EÈ˙·‡ È‰Ï‡ '‰ ¯acהיה ׁשּלא ƒ∆¡…≈¬…∆»ֶָָֹ
אׁשר ׁשאמר אחר ל ּתבת לֹומר ֲִֵֶֶַַַַַָָָצרי
הּדבר וגֹומר ּכאׁשר הארץ אל ְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹּתבא

הדבר: הּוא ׁשאליהם ֲֵֶֶַָָָמּובן
ÔÎ‡מאמר ׁשּקדם לפי הּכתּוב ּכּונת »≈ְֲִֶַַַַַַָָָ

לא הארץ ּביאת ּכי ליׂשראל ְְִִִֵֶֶַָָָֹמׁשה
ּכאֹומרֹו יׂשראל ה')ּבזכּות ט' לא(לעיל ְְְְְִִֵֵָֹ

וגֹו' הּגֹוים ּברׁשעת אּלא וגֹו' ְְְְְְְִִִֶַַָָבצדקת
ּכאן ּדברֹו ּבא לזה וגֹומר, הקים ְְְִֵֶַַָָָָָּולמען
ּבענין האמּור הּמעׂשה ּבאמצעּות ְְְֲִִֶֶַַָָָָָּכי



מי `eaz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"h iriax meil inei xeriy

(â)Eøáòa úàfä äøBzä éøác-ìk-úà ïäéìò záúëå§¨«©§¨´£¥¤À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ§¨§¤®
äåäé-øLà õøàä-ìà àáz øLà ïòîìéäìàE|ïúð §©¿©£¤Á¨¸Ÿ¤¨¹̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤´Ÿ¥´

-éäìà äåäé øac øLàk Láãe áìç úáæ õøà Eì§À¤´¤¨©³¨¨Æ§©½©«£¤¬¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«
éúáà:Cì Eהחיים אור £Ÿ¤−¨«

(ã)älàä íéðáàä-úà eîé÷z ïcøiä-úà íëøáòa äéäå§¨¨»§¨§§¤´¤©©§¥¼¨¦¹¤¨«£¨¦´¨¥À¤
íúBà zãNå ìáéò øäa íBiä íëúà äeöî éëðà øLà£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬¤§¤²©−§©´¥¨®§©§¨¬−̈

:ãéOa©¦«

(ä)éäìà äåäéì çaæî íM úéðáeíéðáà çaæî E ¨¦³¨¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦§©´£¨¦½
éðú-àì:ìæøa íäéìò ó «Ÿ¨¦¬£¥¤−©§¤«

(å)éäìà äåäé çaæî-úà äðáz úBîìL íéðáàE £¨¦³§¥Æ¦§¤½¤¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
éäìà äåäéì úìBò åéìò úéìòäå:E §©«£¦³¨¨¨Æ½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

(æ)äåäé éðôì zçîNå íM zìëàå íéîìL zçáæå§¨«©§¨¬§¨¦−§¨©´§¨¨®§¨´©§½̈¦§¥−§Ÿ̈¬
éäìà:E ¡Ÿ¤«

(ç)úàfä äøBzä éøác-ìk-úà íéðáàä-ìò záúëå§¨©§¨´©¨«£¨¦À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ
ñ :áèéä øàa©¥¬¥¥«

i"yx£·ËÈ‰ ¯‡a∑(שם)לׁשֹון .ּבׁשבעים «≈≈≈ְְִִָ

(è)øîàì ìàøNé-ìk-ìà íiåìä íéðäkäå äLî øaãéå©§©¥³¤Æ§©«Ÿ£¦´©«§¦¦½¤¨¦§¨¥−¥®Ÿ
úkñä|äåäéì íòì úééäð äfä íBiä ìàøNé òîLe ©§¥³§©Æ¦§¨¥½©³©¤Æ¦«§¥´¨§½̈©«Ÿ̈−

éäìà:E ¡Ÿ¤«

i"yx£˙kÒ‰∑ּכתרּגּומֹו.˙ÈÈ‰� ‰f‰ ÌBi‰∑ּבעיני יהיּו יֹום ּבבריתּבכל עּמֹו ּבאת הּיֹום .ּכאּלּו «¿≈ְְַ««∆ƒ¿≈»ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(282 'nr hk zegiy ihewl)

לעם נהיית הּזה ט)הּיֹום ּוׁשניהם(כז, הּזקן, ואדמו"ר טֹוב ׁשם הּבעל הּגדֹולים, הּמאֹורֹות ׁשני ׁשל ההּלדת יֹום הּוא אלּול ח"י ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֻ

זה. ּבפסּוק טֹוברמּוזים ׁשם הינּוהּבעל ּבזה, וכּיֹוצא הּׁשם" "ּברּוְך לֹומר להם ולגרם יׂשראל ּבני ׁשל ּובּמֹוׁשבֹות ּבעיירֹות לחזר נהג ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

לעם". "נהיית ׁשל הּתכן ׁשּזהּו הּיהדּות, נקּדת את ּבהם ועֹורר הּזקןׁשּגּלה מבאראדמו"ר אאמו"ר יצחק)- לוי הז"ה(ּבלּקּוטי ׁשהיו"ם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ

ּדגדלּות מֹוחין הג' ׁשהם ,(78) הוי' ּפעמים ׁשלׁש -ּבגימטרּיא חב"ד.חב"ד חסידּות ּתֹורת מייּסד הּוא הּזקן אדמו"ר והרי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ

(é)éäìà äåäé ìB÷a zòîLååúåöî-úà úéNòå E §¨´©§½̈§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¦³¨¤¦§Ÿ¨Æ
ñ :íBiä Eeöî éëðà øLà åéwç-úàå§¤ª½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«

‡È¯B˙‡ג ÈÓb˙t Ïk ˙È ÔB‰ÈÏÚ ·BzÎ˙Â¿ƒ¿¬≈»»ƒ¿»≈«¿»
ÈÈ„ ‡Ú¯‡Ï ÏeÚ˙ Èc ÏÈ„a C¯aÚÓa ‡„‰»»¿∆¿¿»¿ƒƒ≈¿«¿»«¿»
L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»«¿»»¿»¬«¿«
:CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¡»»«¬»»»»

È˙ד ÔeÓÈ˜z ‡�c¯È ˙È ÔBÎ¯·ÚÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈¬»¿»«¿¿»¿ƒ»
‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡�‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡i�·‡«¿«»»ƒ≈ƒ¬»¿«≈»¿»
:‡„ÈÒa ÔB‰˙È „eÒ˙e Ï·ÈÚ„ ‡¯eËa ÔÈ„≈¿»¿≈»¿»¿¿ƒ»

Áa„Óה C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ È�·˙Â¿ƒ¿≈«»«¿¿»√»¿»¡»»«¿«
:‡ÏÊ¯t ÔB‰ÈÏÚ ÌÈ¯˙ ‡Ï ÔÈ�·‡«¿ƒ»¿ƒ¬≈«¿¿»

‡C‰Ïו ÈÈc ‡Áa„Ó ˙È È�·z ÔÈÓÏL ÔÈ�·‡«¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»«¿¿»«¿»¡»»
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÂÏÚ È‰BÏÚ ˜q˙Â¿«≈¬ƒ¬»»√»¿»¡»»

È„Á˙Âז Ônz ÏeÎÈ˙Â ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ� ÒBk˙Â¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈«»¿∆¡≈
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»

‡È¯B˙‡ח ÈÓb˙t Ïk ˙È ‡i�·‡ ÏÚ ·BzÎ˙Â¿ƒ¿««¿«»»»ƒ¿»≈«¿»
:˙e‡È L¯t ‡„‰»»»«»

Ï‡¯NÈט ÏÎÏ È‡ÂÏ ‡i�‰ÎÂ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆¿»¬«»≈»≈¿»ƒ¿»≈
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ï‡¯NÈ ÚÓLe ˙Èˆ‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈«¬≈¿«ƒ¿»≈»»≈

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡nÚÏ ‡˙ÈÂ‰¬≈»¿«»√»¿»¡»»

È˙י „aÚ˙Â C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙e¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿«¿≈»
‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡ Èc È‰BÓÈ˜ ˙ÈÂ È‰B„Bwtƒƒ¿»¿»ƒƒ¬»¿«¿»»

:ÔÈ„≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÔÚÓÏ.‡·zג) ¯L‡אם ּפירׁש ראב"ע ¿««¬∆»…ִִֵ
מצוה וזֹו מצוֹותיו לׁשמר ְְְְֲִִִִָָָֹהחּלֹות
אל לרמז ּפרׁש ורמּב"ן וכּו', ְְְְִִֵֵֶַָָֹראׁשֹונה
לב' מתיּׁשב הּכתּוב ואין וכּו', ְְְְִֵֵַַַָָהּתֹורה

אֹומרֹו עֹוד להעיר ויׁש L‡k¯הּפרּוׁשים ְְְִִֵֵַָ«¬∆

CÏ EÈ˙·‡ È‰Ï‡ '‰ ¯acהיה ׁשּלא ƒ∆¡…≈¬…∆»ֶָָֹ
אׁשר ׁשאמר אחר ל ּתבת לֹומר ֲִֵֶֶַַַַַָָָצרי
הּדבר וגֹומר ּכאׁשר הארץ אל ְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹּתבא

הדבר: הּוא ׁשאליהם ֲֵֶֶַָָָמּובן
ÔÎ‡מאמר ׁשּקדם לפי הּכתּוב ּכּונת »≈ְֲִֶַַַַַַָָָ

לא הארץ ּביאת ּכי ליׂשראל ְְִִִֵֶֶַָָָֹמׁשה
ּכאֹומרֹו יׂשראל ה')ּבזכּות ט' לא(לעיל ְְְְְִִֵֵָֹ

וגֹו' הּגֹוים ּברׁשעת אּלא וגֹו' ְְְְְְְִִִֶַַָָבצדקת
ּכאן ּדברֹו ּבא לזה וגֹומר, הקים ְְְִֵֶַַָָָָָּולמען
ּבענין האמּור הּמעׂשה ּבאמצעּות ְְְֲִִֶֶַַָָָָָּכי
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ß lel` f"h iying mei ß

(àé):øîàì àeää íBia íòä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤¨½̈©¬©−¥«Ÿ

(áé)íëøáòa íéføb øä-ìò íòä-úà Cøáì eãîòé älàÂ¥¤©«©§º§¨¥³¤¨¨Æ©©´§¦¦½§¨§§¤−
:ïîéðáe óñBéå øëùOéå äãeäéå éåìå ïBòîL ïcøiä-úà¤©©§¥®¦§Æ§¥¦´¦«½̈§¦¨−̈§¥¬¦§¨¦«

i"yx£ÌÚ‰Œ˙‡ C¯·Ï∑:סֹוטה ּבמּסכת לו)ּכדאיתא הר(דף לראׁש וׁשּׁשה ּגרּזים, הר לראׁש עלּו ׁשבטים 'ׁשּׁשה ¿»≈∆»»ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּבברכה: ּופתחּו ּגרּזים הר ּכלּפי ּפניהם לוּים הפכּו ּבאמצע. למּטה, והארֹון והלוּים והּכהנים האיׁשעיבל, ּברּו" ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּבקללה, ּופתחּו עיבל הר ּכלּפי ּפניהם והפכּו חזרּו אמן, עֹונין ואּלּו ואּלּו וגֹו'", ּומּסכה ּפסל יעׂשה לא ְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹאׁשר
יקים לא אׁשר "ארּור עד ּכּלם וכן וגֹו'"', פסל יעׂשה אׁשר האיׁש "ארּור ."ואֹומרים: ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

(âé)ãb ïáeàø ìáéò øäa äììwä-ìò eãîòé älàå§¥²¤©«©§¬©©§¨¨−§©´¥¨®§¥Æ¨´
:éìzôðå ïc ïìeáæe øLàå§¨¥½§ª−¨¬§©§¨¦«

(ãé)ìB÷ ìàøNé Léà-ìk-ìà eøîàå íiåìä eðòå§¨´©«§¦¦À§¨«§²¤¨¦¬¦§¨¥−¬
ñ :íøהחיים אור ¨«

(åè)äåäé úáòBz äëqîe ìñô äNòé øLà Léàä øeøà̈´¨¦¿£¤´©«£¤Á¤̧¤©¥¹̈«£©´§Ÿ̈À
eøîàå íòä-ìë eðòå øúqa íNå Løç éãé äNòî©«£¥²§¥¬¨−̈§¨´©¨®¤§¨¯¨¨¨²§¨«§−

ñ :ïîà̈¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(184 'nr hi mgpn zxez - f"iyz mixet zgiy)

ּבּסתר וׂשם חרׁש ידי מעׂשה . . ּומּסכה ּפסל יעׂשה טו)אׁשר אדם(כז, ׁשּכאׁשר הּזהר, ּבׁשם ּפעם, אמר אדמו"ר מו"ח כ"ק ְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

"ּבּסתר" ׁשּבּתֹורה הּנסּתר ּבחלק ּומּסכה" "ּפסל מכניס הּוא – מּדיליּה איׁשית, מּסברא הּתֹורה ּבפנימּיּות חּדּוׁש זח"גמחּדׁש (ראה ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

א) אות שם אורות ניצוצי ב. החיים.קכז, אור

(æè)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå Bnàå åéáà äì÷î øeøà̈¾©§¤¬¨¦−§¦®§¨©¬¨¨−̈¨¥«
i"yx£ÂÈ·‡ ‰Ï˜Ó∑לׁשֹון כה)מזלזל, החיים."אחי"ונקלה(לעיל אור «¿∆»ƒְְְְְִִֵַָָ

‰‰e‡יא ‡ÓBÈa ‡nÚ ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»«»¿»«
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

eË¯‡יב ÏÚ ‡nÚ ˙È ‡Î¯·Ï ÔeÓe˜È ÔÈl‡ƒ≈¿¿»»»»«»«»
ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ‡�c¯È ˙È ÔBÎ¯·ÚÓa ÌÈÊ¯‚„ƒ¿ƒƒ¿≈¬»¿»«¿¿»ƒ¿¿≈ƒ

:ÔÓÈ�·e ÛÒBÈÂ ¯Î˘OÈÂ ‰„e‰ÈÂƒ»¿ƒ»»¿≈ƒ¿»ƒ

„Ï·ÈÚיג ‡¯eËa ‡iËÂÏ ÏÚ ÔeÓe˜È ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«¿»«»¿»¿≈»
:ÈÏzÙ�Â Ôc ÔÏe·Êe ¯L‡Â „b Ô·e‡¿̄≈»¿»≈¿À»¿«¿»ƒ

Ï‡¯NÈיד L�‡ ÏÎÏ Ôe¯ÓÈÈÂ È‡ÂÏ Ôe·È˙ÈÂƒƒ≈»≈¿≈¿¿»¡«ƒ¿»≈
:‡Ó¯ ‡Ï»̃»»»

Á¯Ó˜‡טו ‡ÎzÓe ÌÏˆ „aÚÈ Èc ‡¯·b ËÈÏƒ«¿»ƒ«¿≈∆∆«¿»¿»»»
Ôe·È˙ÈÂ ‡¯˙Ò· ÈeLÓe ÔÓ‡ È„È „·Ú ÈÈ Ì„√̃»¿»…«¿≈√»¿«ƒ¿ƒ¿»ƒƒ

:ÔÓ‡ Ôe¯ÓÈÈÂ ‡nÚ Ïk»«»¿≈¿»≈

nÚ‡טז Ïk ¯ÓÈÈÂ dn‡Â È‰e·‡ ÈÏ˜Èc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ≈¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

עצמם, ּבזכּות לארץ ּביאתם ְְְִִִֶֶַָָָָָּתהיה
האמּור ל ּתבת היא הּכתּוב ְִֵֵַַַָָָָּוגזרת
אׁשר למען הּכתּוב ׁשעּור וזה ְְְֲִֶֶַַַַָלבּסֹוף,
אׁשר לארץ ּביאת ּתהיה ּפרּוׁש ְְֲִִֵֶֶֶָָָָֹּתבא
ּפרּוׁש ל וגֹו' ּכאׁשר ל נתן אלהי ְֱֲֵֵֶֶַָָֹֹה'
לזכּות ּתצטר ולא ראּוי ׁשאּתה ְְְְִִֵֶַַַָָָֹלמען

והבן: אבֹות ְְִֵָָּברית
ׁשהם‰e�ÚÂ.ÌiÂlיד) והתחילּו ּפרּוׁש ¿»«¿ƒƒְְִִֵֵֶ

אחריהם יענּו והעם לדּבר ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָיתחילּו
ולדבריו ויתיבּון, ּתרּגם ואנקלּוס ְְְְְְִִִִֵֵָָָֻאמן,
יׂשראל להעמדת ּתׁשּובה הּלוּים ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָוענּו
להׁשמיעם ׁשהּוא ההרים על זה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָּבסדר
אׁשר ּברּו מּפיהם האמּורּות ְֲֲִִִֶֶָָאמרֹות
ויכרזּון ּתרּגם ויֹונתן אׁשר, וארּור ְְְְְְְֲִֵֶַָָָוגֹו'
קֹול אֹומר הּוא הרי לי וקׁשה ְֲִֵֵֵֵֵֶָָָלואי,

לבד ּבקֹול ּתהיה ההכרזה ּכי ואּולי ְְְְְִִֶַַַַָָָרם,
עצמֹו: ּבּמאמר קֹול ְֲֲַַַַָָהרמת

e�ÚÂ.e¯Ó‡Âטו) ÌÚ‰ Ïkהסּפיק ולא ¿»»»»¿»¿ְְִִֹ
ׁשאמר ּכדר העם ּכל ואמר ְְֶֶֶַַַָָָָָלֹומר
העיר ּבענין, האמּורים הארּורים ְְֲֲִִִִֵָָָָָּבכל
יׁשיבּו ׁשּיׂשראל ׁשּצרי ּבראׁשֹונה ְִִִִֵֶֶָָָָָה'
ואמר לֹומר יצטרכּו ׁשהּלוּים לא ְְְְִִִֶֶַַַָָֹזה
ׁשּמצּוה הּוא הּכתּוב ּדברי אּלא העם ְְִֵֶֶֶַַָָָָָּכל
על ואין אמן, ויאמרּו העם ְְְֲֵֵֶַַָָָֹׁשּיענּו
וגֹו': העם ּכל ואמר לֹומר ְְְִִַַַָָָָהּלוּיים

e¯‡.'B‚Â¯טז) ‰Ï˜Óלּמה לדעת צרי »«¿∆¿ִַַָָָָ
לֹומר העברֹות מּכל ּבחר ֲִֵַַָָָֹלא
ּבעריֹות ּגם אּלּו, אּלא הארּורים ֲֲֲִֵֵֶֶַַָָָעליהם
לאּלּו אּלא הארּורים יחד לא ְֲִִֵֵֶָָָָֹלּמה
והם ּכאלּו חמּורים עריֹות יׁש ְֲֲֲִֵֵֵַָָֹוהלא

אמר לא ּכי ואּולי איׁש, אׁשת על ְִִֵֶַַַַָָֹהּבא
והּנסּתרים, הּטמּונים העברֹות אּלא ְְְֲִִִֵֶַַָָָָּכאן

ואמר ּבראׁשֹונה רׁשם Òa˙ולזה ÌNÂ¯ ְְִֶַַָָָָָ¿»«»∆
הּנה מתּגּלה ׁשּיהיה ּבדר העֹוׂשה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָּכי
זה, על זה ּבערבּות יׂשראל ְְְְְִִֵֶֶַַַָנתחּיבּו

ּׁשאמר מה Ï˜Ó‰וכן ¯e¯‡ּפרּוׁש ְֵֶַַָ»«¿∆ֵ
נתּפס ׁשאינֹו ּבדר קלֹון לֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָׁשּיעׂשה
הּׂשגת וכן מּטה, ׁשל ּדין ּבבית ְְִֵֵֶַַַָָָָעליו
מׁשּגה וכן נּכר, ׁשאינֹו ּדבר הּוא ְְְִֵֵֶֶַָָָּגבּול
מׁשּפט הּטית וכן רֹואה, אין ּבּדר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָעּור
ועל אביו אׁשת על הּבא וכן ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָהּׁשפלים,
אין ּכּלם וחֹותנּתֹו אחֹותֹו ועל ְְְְֲֵֵַַַָָֻהּבהמה
ּבֹו, לחקר עּמהם הּמצאֹו לּזּולת ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹהרּגׁש
וכן ּבּסתר, לֹומר ּדקּדק רעהּו מּכה ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָוכן
ּדין ּבית ׁשהיּו ּכגֹון וגֹו' ׁשחד ְְִֵֵֶַַָֹלֹוקח
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(æé)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå eäòø ìeáb âéqî øeøà̈¾©¦−§´¥¥®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

i"yx£Ïe·b ‚ÈqÓ∑:לׁשֹון הּקרקע, את וגֹונב לאחֹוריו נט)מחזירֹו אחֹור(ישעיה .""והּוסג «ƒ¿ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָ

(çé)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå Cøca øeò äbLî øeøà̈¾©§¤¬¦¥−©¨®¤§¨©¬¨¨−̈¨¥«
i"yx£¯eÚ ‰bLÓ∑,ּבּדבר רעההּסּומא עצה .ּומׂשיאֹו «¿∆ƒ≈ִֵַַַָָָָָָ

(èé)-ìk øîàå äðîìàå íBúé-øb ètLî ähî øeøà̈À©¤²¦§©¬¥«¨−§©§¨¨®§¨©¬¨
:ïîà íòä̈−̈¨¥«

(ë)ðk älâ ék åéáà úLà-íò áëL øeøàøîàå åéáà ó ¨ÀŸ¥Æ¦¥´¤¨¦½¦¬¦−̈§©´¨¦®§¨©¬
ñ :ïîà íòä-ìk̈¨−̈¨¥«

(àë)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå äîäa-ìk-íò áëL øeøà̈¾Ÿ¥−¦¨§¥¨®§¨©¬¨¨¨−¨¥«

(áë)Búçà-íò áëL øeøàøîàå Bnà-úá Bà åéáà-úa ¨ÀŸ¥Æ¦£Ÿ½©¨¦−´©¦®§¨©¬
:ïîà íòä-ìk̈¨−̈¨¥«

(âë)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå Bzðúç-íò áëL øeøà̈¾Ÿ¥−¦«Ÿ©§®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

(ãë)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå øúqa eäòø äkî øeøà̈¾©¥¬¥¥−©¨®¤§¨©¬¨¨¨−¨¥«
i"yx£¯˙qa e‰Ú¯ ‰kÓ∑הרע לׁשֹון ּכנגדעל ּכאן יׁש ארּורים י"א הּדרׁשן: מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו ראיתי אֹומר. הּוא «≈≈≈«»∆ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ׁשמעֹו ּוכנגד ׁשבטים, לאי"א לכ הּׁשבטים, ׁשאר ּכׁשּבר מֹותֹו לפני לברכֹו ּבלּבֹו היה ׁשּלא לפי ארּור, ּכתב לא ן ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
לקּללֹו .רצה ְְַָָ

(äë)íòä-ìk øîàå é÷ð íc Lôð úBkäì ãçL ç÷ì øeøà̈ÆŸ¥´©½Ÿ©§©¬¤−¤©´¨¦®§¨©¬¨¨−̈
ñ :ïîà̈¥«

(åë)úBNòì úàfä-äøBzä éøác-úà íé÷é-àì øLà øeøà̈À£¤¯«Ÿ¨¦²¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ©«£´
ô :ïîà íòä-ìk øîàå íúBà¨®§¨©¬¨¨¨−¨¥«

i"yx£ÌÈ˜ÈŒ‡Ï ¯L‡∑ּובׁשבּועה ּבאלה עליהם וקּבלּוה ּכּלּה, הּתֹורה ּכל את ּכלל החיים.ּכאן אור ¬∆…»ƒְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻ

Ïkיז ¯ÓÈÈÂ d¯·Á„ ‡ÓeÁz È�LÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¿»¿«¿≈¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

nÚ‡יח Ïk ¯ÓÈÈÂ ‡Á¯‡a ‡¯ÈeÚ ÈÚËÈc ËÈÏƒ¿«¿≈¬ƒ»¿»¿»¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈

ÓÈÈÂ¯יט ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈ ¯ic ÔÈc ÈÏˆÈc ËÈÏƒ¿«¿≈ƒ««ƒ«»¿«¿¿»¿≈«
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk»«»»≈

Èlbכ È¯‡ È‰e·‡ ˙z‡ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¬≈«ƒ
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ È‰e·‡„ ‡Ù�k«¿»«¬ƒ¿≈«»«»»≈

Ïkכא ¯ÓÈÈÂ ‡¯ÈÚa Ïk ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

·˙כב B‡ È‰e·‡ ˙a d˙Á‡ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ¬»≈«¬ƒ«
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ dn‡ƒ≈¿≈«»«»»≈

nÚ‡כג Ïk ¯ÓÈÈÂ d˙BÓÁ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ¬≈¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈

Ïkכד ¯ÓÈÈÂ ‡¯˙Òa d¯·ÁÏ ÈÁÓÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¿«¿≈¿ƒ¿»¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

Ìcכה LÙ� ÏË˜ÓÏ ‡„ÁL Ïa˜Ó Èc ËÈÏƒƒ¿«≈…¬»¿ƒ¿«¿««
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ ÈkÊ««¿≈«»«»»≈

‰„‡כו ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t ˙È Ìi˜È ‡Ï Èc ËÈÏƒƒ»¿««»ƒ¿»≈«¿»»»
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ ÔB‰˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»¿¿≈«»«»»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבסברתֹו והכריע אחד ּובא ְְְִִִֶַָָָָָׁשקּול
מּדברים הּוא זה ּגם ׁשחד ְְִִִִֶַַָֹּבׁשביל
וטעם לּזּולת, הרּגׁש ואין לּלב ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַהּמסּורים

Ó‰a‰ׁשּכתב ÌÚ ·ÎL ¯e¯‡אׁשת ּבין ֶַָ»…≈ƒ¿≈»ֵֵֶ
מרחק ּכ ּכל ּכי לֹומר לאחֹותֹו, ְֲִִַַָָָָֻאביו
ּכׁשֹוכב ואחֹות אב אׁשת ׁשל ְֲֵֵֶֶַַָָָהּדבר
לטבע ּומתעב זר ּדבר ׁשהּוא ּבהמה ְְְִֵֶֶַָָָָָֹעם

ֱִאנֹוׁשי:
e¯‡.'B‚Â¯כו) ˙BNÚÏ 'B‚Â ÌÈ˜È ‡Ï ¯L‡ »¬∆…»ƒ¿«¬¿

לֹומר ׁשּכּונתֹו הּכתּוב ּבמׁשמעּות ְְֵֶַַַַָָָָיׁש
ויׁש ּבענין, האמּורים ּדברים ְְְֲִִִֵַָָָָעל

הּתֹורה ּכל ׁשעל מדּברּבמׁשמעּותֹו הּוא ְְְֵֶַַַַָָָ
ז"ל ּפרׁשּוהּו ל"ז.)וכן לדבריהם(סֹוטה , ְְְְִֵֵֵֶָ

ׁשאם לעׂשֹות, יקים אֹומרֹו טעם ְֲִִֶַַַָז"ל
אׁשר אֹו לבד יקים לא אׁשר אֹומר ְֲֲִֵֶֶַָָָֹהיה
לׂשֹונאי ּתקּומה היתה לא יעׂשה ְְְְֲֵֶַָָָֹֹלא
את לקּים ׁשּיּוכל זה הּוא מי ּכי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָיׂשראל
ׁשאין מי ּגם ּומה הּזאת, הּתֹורה ְִִֵֵֶַַַַָֹּדברי

ׂשדה לֹו אין ּכגֹון לקּים ּבידֹו ְְְִֵֵֶַָָסּפּוק
לֹו אין אֹו ּבּה הּתלּויֹות מצוֹות ְְְִֵֵַַָלקּים
לזה ּבֹו, הּתלּויֹות מצוֹות לקּים ְְְִֵֶֶֶַַָעבד

ארּורBNÚÏ˙אמר ּבכלל ׁשאינֹו ּפרּוׁש ַָ«¬ְִֵֵֶַָ
לעׂשֹות עליו יקים ׁשּלא מי ֲִִֶֶַָָָָֹאּלא
אׁשר אמר לא ולזה עׂשֹות, ידֹו ְְֲִֶֶֶַַָָָָֹּכׁשּתּׂשיג
אׁשר אּלא יעׂשה לא אׁשר אֹו יקים ֲֲֲִֶֶֶֶַָָֹֹלא

לע יקים ּבלּבֹולא יקים ּפרּוׁש ׂשֹות ְֲִִִֵַָָֹ
ידֹו: ּכׁשּתּׂשיג לעׂשֹותם ְְֲִִֶַַַָָָהּדברים



מג `eaz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"h iying meil inei xeriy

(æé)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå eäòø ìeáb âéqî øeøà̈¾©¦−§´¥¥®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

i"yx£Ïe·b ‚ÈqÓ∑:לׁשֹון הּקרקע, את וגֹונב לאחֹוריו נט)מחזירֹו אחֹור(ישעיה .""והּוסג «ƒ¿ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָ

(çé)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå Cøca øeò äbLî øeøà̈¾©§¤¬¦¥−©¨®¤§¨©¬¨¨−̈¨¥«
i"yx£¯eÚ ‰bLÓ∑,ּבּדבר רעההּסּומא עצה .ּומׂשיאֹו «¿∆ƒ≈ִֵַַַָָָָָָ

(èé)-ìk øîàå äðîìàå íBúé-øb ètLî ähî øeøà̈À©¤²¦§©¬¥«¨−§©§¨¨®§¨©¬¨
:ïîà íòä̈−̈¨¥«

(ë)ðk älâ ék åéáà úLà-íò áëL øeøàøîàå åéáà ó ¨ÀŸ¥Æ¦¥´¤¨¦½¦¬¦−̈§©´¨¦®§¨©¬
ñ :ïîà íòä-ìk̈¨−̈¨¥«

(àë)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå äîäa-ìk-íò áëL øeøà̈¾Ÿ¥−¦¨§¥¨®§¨©¬¨¨¨−¨¥«

(áë)Búçà-íò áëL øeøàøîàå Bnà-úá Bà åéáà-úa ¨ÀŸ¥Æ¦£Ÿ½©¨¦−´©¦®§¨©¬
:ïîà íòä-ìk̈¨−̈¨¥«

(âë)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå Bzðúç-íò áëL øeøà̈¾Ÿ¥−¦«Ÿ©§®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

(ãë)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå øúqa eäòø äkî øeøà̈¾©¥¬¥¥−©¨®¤§¨©¬¨¨¨−¨¥«
i"yx£¯˙qa e‰Ú¯ ‰kÓ∑הרע לׁשֹון ּכנגדעל ּכאן יׁש ארּורים י"א הּדרׁשן: מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו ראיתי אֹומר. הּוא «≈≈≈«»∆ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ׁשמעֹו ּוכנגד ׁשבטים, לאי"א לכ הּׁשבטים, ׁשאר ּכׁשּבר מֹותֹו לפני לברכֹו ּבלּבֹו היה ׁשּלא לפי ארּור, ּכתב לא ן ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
לקּללֹו .רצה ְְַָָ

(äë)íòä-ìk øîàå é÷ð íc Lôð úBkäì ãçL ç÷ì øeøà̈ÆŸ¥´©½Ÿ©§©¬¤−¤©´¨¦®§¨©¬¨¨−̈
ñ :ïîà̈¥«

(åë)úBNòì úàfä-äøBzä éøác-úà íé÷é-àì øLà øeøà̈À£¤¯«Ÿ¨¦²¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ©«£´
ô :ïîà íòä-ìk øîàå íúBà¨®§¨©¬¨¨¨−¨¥«

i"yx£ÌÈ˜ÈŒ‡Ï ¯L‡∑ּובׁשבּועה ּבאלה עליהם וקּבלּוה ּכּלּה, הּתֹורה ּכל את ּכלל החיים.ּכאן אור ¬∆…»ƒְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻ

Ïkיז ¯ÓÈÈÂ d¯·Á„ ‡ÓeÁz È�LÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¿»¿«¿≈¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

nÚ‡יח Ïk ¯ÓÈÈÂ ‡Á¯‡a ‡¯ÈeÚ ÈÚËÈc ËÈÏƒ¿«¿≈¬ƒ»¿»¿»¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈

ÓÈÈÂ¯יט ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈ ¯ic ÔÈc ÈÏˆÈc ËÈÏƒ¿«¿≈ƒ««ƒ«»¿«¿¿»¿≈«
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk»«»»≈

Èlbכ È¯‡ È‰e·‡ ˙z‡ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¬≈«ƒ
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ È‰e·‡„ ‡Ù�k«¿»«¬ƒ¿≈«»«»»≈

Ïkכא ¯ÓÈÈÂ ‡¯ÈÚa Ïk ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

·˙כב B‡ È‰e·‡ ˙a d˙Á‡ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ¬»≈«¬ƒ«
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ dn‡ƒ≈¿≈«»«»»≈

nÚ‡כג Ïk ¯ÓÈÈÂ d˙BÓÁ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ¬≈¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈

Ïkכד ¯ÓÈÈÂ ‡¯˙Òa d¯·ÁÏ ÈÁÓÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¿«¿≈¿ƒ¿»¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

Ìcכה LÙ� ÏË˜ÓÏ ‡„ÁL Ïa˜Ó Èc ËÈÏƒƒ¿«≈…¬»¿ƒ¿«¿««
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ ÈkÊ««¿≈«»«»»≈

‰„‡כו ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t ˙È Ìi˜È ‡Ï Èc ËÈÏƒƒ»¿««»ƒ¿»≈«¿»»»
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ ÔB‰˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»¿¿≈«»«»»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבסברתֹו והכריע אחד ּובא ְְְִִִֶַָָָָָׁשקּול
מּדברים הּוא זה ּגם ׁשחד ְְִִִִֶַַָֹּבׁשביל
וטעם לּזּולת, הרּגׁש ואין לּלב ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַהּמסּורים

Ó‰a‰ׁשּכתב ÌÚ ·ÎL ¯e¯‡אׁשת ּבין ֶַָ»…≈ƒ¿≈»ֵֵֶ
מרחק ּכ ּכל ּכי לֹומר לאחֹותֹו, ְֲִִַַָָָָֻאביו
ּכׁשֹוכב ואחֹות אב אׁשת ׁשל ְֲֵֵֶֶַַָָָהּדבר
לטבע ּומתעב זר ּדבר ׁשהּוא ּבהמה ְְְִֵֶֶַָָָָָֹעם

ֱִאנֹוׁשי:
e¯‡.'B‚Â¯כו) ˙BNÚÏ 'B‚Â ÌÈ˜È ‡Ï ¯L‡ »¬∆…»ƒ¿«¬¿

לֹומר ׁשּכּונתֹו הּכתּוב ּבמׁשמעּות ְְֵֶַַַַָָָָיׁש
ויׁש ּבענין, האמּורים ּדברים ְְְֲִִִֵַָָָָעל

הּתֹורה ּכל ׁשעל מדּברּבמׁשמעּותֹו הּוא ְְְֵֶַַַַָָָ
ז"ל ּפרׁשּוהּו ל"ז.)וכן לדבריהם(סֹוטה , ְְְְִֵֵֵֶָ

ׁשאם לעׂשֹות, יקים אֹומרֹו טעם ְֲִִֶַַַָז"ל
אׁשר אֹו לבד יקים לא אׁשר אֹומר ְֲֲִֵֶֶַָָָֹהיה
לׂשֹונאי ּתקּומה היתה לא יעׂשה ְְְְֲֵֶַָָָֹֹלא
את לקּים ׁשּיּוכל זה הּוא מי ּכי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָיׂשראל
ׁשאין מי ּגם ּומה הּזאת, הּתֹורה ְִִֵֵֶַַַַָֹּדברי

ׂשדה לֹו אין ּכגֹון לקּים ּבידֹו ְְְִֵֵֶַָָסּפּוק
לֹו אין אֹו ּבּה הּתלּויֹות מצוֹות ְְְִֵֵַַָלקּים
לזה ּבֹו, הּתלּויֹות מצוֹות לקּים ְְְִֵֶֶֶַַָעבד

ארּורBNÚÏ˙אמר ּבכלל ׁשאינֹו ּפרּוׁש ַָ«¬ְִֵֵֶַָ
לעׂשֹות עליו יקים ׁשּלא מי ֲִִֶֶַָָָָֹאּלא
אׁשר אמר לא ולזה עׂשֹות, ידֹו ְְֲִֶֶֶַַָָָָֹּכׁשּתּׂשיג
אׁשר אּלא יעׂשה לא אׁשר אֹו יקים ֲֲֲִֶֶֶֶַָָֹֹלא

לע יקים ּבלּבֹולא יקים ּפרּוׁש ׂשֹות ְֲִִִֵַָָֹ
ידֹו: ּכׁשּתּׂשיג לעׂשֹותם ְְֲִִֶַַַָָָהּדברים



eaz`מד zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"h iying meil inei xeriy

çë(à)éäìà äåäé ìB÷a òîLz òBîL-íà äéäåì EøîL §¨À̈¦¨³©¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ
ðúðe íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà úBNòìE ©«£Æ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®§¨̧§¹

éäìà äåäé:õøàä ééBb-ìk ìò ïBéìò Eהחיים אור §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§½©−¨¥¬¨¨«¤

(á)éìò eàáeòîLú ék EâéOäå älàä úBëøaä-ìk E ¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦ª®¦´¦§©½
éäìà äåäé ìB÷a:E §−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

(â):äãOa äzà Ceøáe øéòa äzà Ceøä¬©¨−¨¦®¨¬©−̈©¨¤«

(ã)ðèá-éøt Ceøaéøôe Eúîãà éøôe EøâL Ezîäá ¨¯§¦«¦§§²§¦¬©§¨«§−§¦´§¤§¤®§©¬
éôìàðàö úBøzLòå E:E £¨¤−§©§§¬Ÿ¤«

i"yx£EÈÙÏ‡ ¯‚L∑מּמעיה מׁשּגרת ׁשהּבהמה ,ּבקר ˆ‡�E.ולדֹות ˙B¯zLÚÂ∑:דרׁשּו ורּבֹותינּו ּכתרּגּומֹו. ¿«¬»∆ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ¿«¿¿…∆ְְְְֵַַָ
נקר חזקיםלּמה סלעים ׁשהן הּללּו, ּכעׁשּתרֹות אֹותם ּומחזיקֹות ּבעליהן ׁשּמעׁשירֹות 'עׁשּתרֹות'? ׁשמם .א ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

(ä):EzøàLîe Eàðè Ceøä¬©§£−¦§©§¤«
i"yx£E‡�Ë Ce¯a∑מסּנן ׁשאּתה לח ּדבר ,"טנא" אחר: ּדבר .ּבסּליםּפרֹותי.Ez¯‡LÓe∑ׁשּנׁשארּדבר יבׁש, »«¿¬ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָƒ¿«¿∆ְִֵֶָָָָ

זב ואינֹו .ּבּכלי ְְִֵַָ

(å):Eúàöa äzà Ceøáe Eàáa äzà Ceøä¬©¨−§Ÿ¤®¨¬©−̈§¥¤«
i"yx£E˙‡ˆa ‰z‡ Ce¯·e E‡·· ‰z‡ Ce¯a∑(קז לעֹולם(ב"מ ּכביאת חטא, ּבלא העֹולם מן יציאת .ׁשּתהא »«»¿…∆»«»¿≈∆ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹ

‡C‰Ïא ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»
‡�‡ Èc È‰B„Bwt Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒƒ¬»
ÏÚ ÈlÚ C‰Ï‡ ÈÈ Cp�zÈÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈¿ƒ¿ƒ»¿»¡»»ƒ««

:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk»«¿≈«¿»

Cp˜a„ÈÂב ÔÈl‡‰ ‡˙k¯a Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ¿≈¬»»ƒ¿¿»»ƒ≈¿ƒ¿¿À»
:C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿««¿≈¿»«¿»¡»»

Ï˜Áa‡:ג z‡ CÈ¯·e ‡z¯˜a z‡ CÈ¯a¿ƒ«¿¿«¿»¿ƒ«¿¿«¿»

cÏÂe‡ד CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ ‡cÏÂ CÈ¯a¿ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«¿»
:C�Ú È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜a C¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»«¿≈»¿∆¿≈»»

C˙Âˆ‡Â:ה ClÒ CÈ¯a¿ƒ«»¿«¿»»

C˜tÓa:ו z‡ CÈ¯·e CÏÚÓa z‡ CÈ¯a¿ƒ«¿¿≈¬»¿ƒ«¿¿ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

È‰Â.'B‚Â‰א) ÚBÓL Ì‡לדעת צרי ¿»»ƒ»«¿ִַַָָ
מאמר הּוא אם הּכתּוב, ּגזרת ְְֲִֵַַַַָמקֹום
ּכי ה', יּתנ לֹומר לֹו היה וגֹו' ְְְְִִֶַָָָּונתנ
על ׁשּמֹוסיף מׁשמע ּונתנ ְְְְִֵֶַַָָמאֹומרֹו
הּוא הּכתּוב ׁשּגזרת ואּולי ְְֵֵֶַַַַָהּקֹודם,
על ּכי ּבזה והּכּונה ה', ּבקֹול ְְְִִֶַַַַָָָּתׁשמע
לזּכֹות ּבמעלֹות יעלה הּתֹורה עסק ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָידי

אֹומרֹו והּוא ּבֹו, ידּבר ÚÓLzׁשה' ְְְֵֶַƒ¿«
,EÈ‰Ï‡ '‰ ÏB˜aל יּמׁש עֹוד ¿¡…∆ְִֵָ

ׁשהּתֹורה ולעׂשֹות לׁשמר ְְְֲִִֵֶַַַָָֹמהּׁשמיעה
ּגם ּבּׁשמירה, הרמּוז החטא מן ְְִִֵֶֶַַַַָָָמּצלת
לידי ׁשּמביא ּכחֹו גדֹול ּתֹורה ְִִֵֵֶַָָֹּתלמּוד

אֹומרֹו והּוא לBNÚÏÂ˙מעׂשה, ועֹוד ְְֲֶַ¿«¬ְְ
מּדרּכנּו וחּוץ וגֹו', עליֹון ה' ְְְְְְִֵֶַָּונתנ
ׁשּיעסק ׁשּצרי לֹומר הּכתּוב ְֲִֵֶֶַַַַָָֹיכּון
הּדברים על מעלתם ּבגדר ְְֲִֶֶַַַַָָָָּבּתֹורה
והּוא ּבאּו, עליֹון קדֹוׁש ְְְִֶֶָָׁשּמּמקֹום

ׁשמיעתÚÓLzאֹומרֹו ּתהיה ּפרּוׁש ְƒ¿«ְְְִִֵֶָ
ׁשהּוא אֹותם המדּבר ער ּכפי ְְִֵֵֶֶַַָָאֹותם

ועֹוד ,אלהי BNÚÏÂ˙ה' ¯ÓLÏעל ְֱֶֹƒ¿…¿«¬ַ
ז"ל אֹומרם פ"ד)ּדר על(אבֹות הּלֹומד ְֵֶֶַַָָ

ּוללּמד ללמד ּבידֹו מסּפיקין ללּמד ְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹמנת

ע"כ, וכּו' לעׂשֹות מנת על ְְְֲֵַַַָוהּלֹומד
והּוא לקּים, הּוא הּלּמּוד ׁשּמבחר ְְְֲִֵֵֶַַַֻהרי

ÚÓLzאֹומרֹו ÚBÓL Ì‡ּפרּוׁש וגֹו' ְƒ»«ƒ¿«ְֵ
ולעׂשֹות: לׁשמר ְְְֲִִֶַַֹׁשּתׁשמע

E�˙�e.'B‚Â ÔBÈÏÚ חּלק‰' האדֹון הּנה ¿»¿∆¿¿ִִֵֵָָ
הּמצוֹות קּיּום ּכנגד הּטֹובה ְְִִִֵֶֶַַָיעּודי
ּכללּות לֹו, ּׁשראּוי מה ּכפי אחד ְְִֶֶַָָָָּכל
אם ּבּפסּוק הרׁשּומים ג' הם ְְִִִֵַַָָהּמצוֹות
ּתֹורה, ּתלמּוד והם ּתׁשמע, ְְְִֵַַַָָֹׁשמע
מצוֹות וקּיּום תעׂשה, לא ְְְֲִִִֶַַֹּוׁשמירת
ּברכה יעד ּתֹורה ּתלמּוד ּכנגד ְְְֲִֵֵֶֶַָָָעׂשה,
הּברכֹות ּכל עלי ּובאּו עליֹון ה' ְְְְֶֶַָָָָָּונתנ
ׁשּזה הּכתּוב ּופירׁש ,והּׂשיג ְִִִֵֵֶֶֶַָָֻהאּלה
ּבּמה וגֹו' ׁשמע אם ׂשכר ּכנגד ְְְְִִֶֶֶֶַַַָֹיהיה
אלהי ה' ּבקֹול תׁשמע ּכי אמר ְְֱִִֶֶֶַַָֹֹּׁשּגמר

ּכנ הּוא זה ׁשּיעּוד ּתלמּודהרי ׂשכר גד ְְְֲִֵֶֶֶֶַַ
ּכי אליו מכּון ּכן ּגם והּוא ְְִֵֵַָָָֻּתֹורה,
מּכל למעלה יׁשּתּנּו הּתֹורה ְְְְֲִִֶַַַָָָָּבאמצעּות
עֹוד ואמר ּתֹורה, ּבני ׁשאינם ְְֵֵֶַָָָָֻהאּמֹות

˙BÎ¯a‰ Ïk EÈÏÚ e‡·e,ּפרּוׁש וגֹו' »»∆»«¿»ְֵ
לֹו עֹוד עליֹון ה' ּונתנ יעּוד על ְְְִֶַָָנֹוסף
ואֹומרֹו ּתֹורה, ּבׂשכר אּלּו ְְְְִֵַָָּברכֹות

.Ee‚ÈO‰Âז"ל אֹומרם ּדר על יתּבאר ¿ƒƒְְִֵֶֶַָָ
וּיקרא) פ' ראּובני אלהי(ילקּוט האדֹון ּכי ְְְֱִִִֵֵַַָָָֹ

על הּדֹופק על רחמים מּדֹותיו ְֲִִִֵֵַַַַָָיׂשראל
להריק מׁשאלֹותיו ה' ימּלא ְְְֲֲִִֵַַָָָרחמיו
ׁשּבהּגעת אּלא יחּפץ ּכאׁשר טֹובה ְְֲֶֶֶַַַַָָָָָֹעליו
סנהדרי יׁשּפטּו למּטה ההּוא ְְְְְִִֶַַַַָהּטֹוב
לא ראּוי אינֹו אם ראּוי אם ְִִֵַָָָֹמעלה
ׁשּזה הּברכֹות והּׂשיג אמר לזה ְְִִִֶֶֶַַַָָָֻיּגיעֹו,
ּבבּתי יתעּכבּו ׁשּלא ההבטחה עּקר ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹהּוא

ׁשּלמּטה: ְִִֶַָדינים
‰p‰Âהאמֹורֹות הּברכֹות ׁשּכל ּתמצא ¿ƒ≈ְְֲִֶַָָָָ

ּתלמּודּבענין ׂשכר ּכנגד מכּונים ְְְְְִִֶֶַַָָָֻ
אֹומרֹו ,הּדר זה על ‡z‰ּתֹורה Ce¯a ְֶֶֶַַָ»«»

¯ÈÚaז"ל אֹומרם ּדר על (ע"זוגֹו' »ƒְְֶֶַָ
וׁשנּויי"ט:) ּבּתֹורה ּכתּוב זה ְֶַָָָָָּדבר

העֹוסק ּכל ּבּכתּובים ּומׁשּלׁש ְְְִִִֵַַָָָֻּבּנביאים
ואֹומרֹו מצלחים, נכסיו ּתֹורה ְְְְְְִַָָָָֻּבתלמּוד

E�Ë· È¯t Ce¯aאדֹום מעֹובד ּולמד צא »¿ƒƒ¿¿ְֱֵֵֵַ
הּתֹורה ארֹון אצלֹו נכנס אׁשר ְְֲֲִִִֶֶַַַָהּגּתי
מּועט ּבזמן ּבטנֹו ּפרי עצמּו ְְְְִִִֶָָָמה

ז"ל ס"ג:)ּכאֹומרם וח'(ּברכֹות ׁשאׁשּתֹו ְְְְְִֶָָ
אחד: ּבכרס ׁשּׁשה ּכאחד ילדּו ְְְִֵֶֶַָָָָָָּכּלֹותיו

`eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

ß lel` f"i iyiy mei ß

(æ)éáéà-úà äåäé ïzééìò íéîwä Eéðôì íéôbð EE ¦¥̧§Ÿ̈³¤«Ÿ§¤̧Æ©¨¦´¨¤½¦¨¦−§¨¤®
éìà eàöé ãçà Cøãaéðôì eñeðé íéëøã äòáLáe E:E §¤³¤¤¨Æ¥«§´¥¤½§¦§¨¬§¨¦−¨¬§¨¤«

i"yx£EÈ�ÙÏ eÒe�È ÌÈÎ¯„ ‰Ú·L·e∑להיֹות לברח, הּנבהלים ּדר צדּכן לכל .מתּפּזרין ¿ƒ¿»¿»ƒ»¿»∆ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

(ç)éîñàa äëøaä-úà Ezà äåäé åöéçìLî ìëáe E §©̧§Ÿ̈³¦§Æ¤©§¨½̈©«£¨¤¾§−Ÿ¦§©´
éäìà äåäé-øLà õøàa Eëøáe Eãé:Cì ïúð E ¨¤®¥´©§½¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

(è)ék Cì-òaLð øLàk LBã÷ íòì Bì äåäé Eîé÷é§¦«§Æ§Ÿ̈¬Æ§©´¨½©«£¤−¦§©¨®¦´
éäìà äåäé úåöî-úà øîLú:åéëøãa zëìäå Eהחיים אור ¦§ÀŸ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈¦§¨¨«

(é)nò-ìk eàøåéìò àø÷ð äåäé íL ék õøàä éeàøéå E §¨Æ¨©¥´¨½̈¤¦²¥¬§Ÿ̈−¦§¨´¨¤®§¨«§−
:jnî¦¤«¨

ÔÈ¯È·zז CÏÚ ÔÈÓÈ˜c C··„ ÈÏÚa ˙È ÈÈ ÔzÈƒ≈¿»»«¬≈¿»»¿»¿ƒ¬»¿ƒƒ
‡Ú·L·e C˙ÂÏ Ôe˜tÈ „Á ‡Á¯‡a CÓ„√̃»»¿»¿»«ƒ¿¿»»¿ƒ¿»

:CÓ„wÓ Ôe˜¯ÚÈ ÔÁ¯‡»¿»≈ƒ¿ƒ√»»

ÏÎ·eח C¯ˆB‡a ‡˙k¯a ˙È CnÚ ÈÈ „wÙÈ¿««¿»ƒ»»ƒ¿¿»¿»»¿…
C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡a CpÎ¯·ÈÂ C„È ˙eËLB‡»¿»ƒ»≈ƒ»¿«¿»«¿»¡»»

:CÏ ·‰È»≈»

˜ÌÈiט È„ ‡Ók LÈc˜ ÌÚÏ dÏ ÈÈ CpÓÈ˜È¿ƒƒ»¿»≈¿««ƒ¿»ƒ«ƒ
C‰˙e C‰Ï‡ ÈÈc ‡i„Bwt ˙È ¯h˙ È¯‡ CÏ»¬≈ƒ«»ƒ«»«¿»¡»»¿«

:È‰BÓ„˜ Ô�˜˙c ÔÁ¯‡a¿»¿»¿»¿»√»ƒ

„ÈÈי ‡ÓL È¯‡ ‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk ÔeÊÁÈÂ¿∆¡»«¿≈«¿»¬≈¿»«¿»
:CpÓ ÔeÏÁ„ÈÂ CÏÚ È¯˜˙‡ƒ¿¿≈¬»¿ƒ¿¬ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B¯ÓB‡ÂE‡·a ‰z‡ Ce¯aׁשּתהיה וגֹו'. ¿¿»«»¿…∆ְְִֶֶ
חטא ּבלא העֹולם מן ְְְִִֵָָָֹיציאתֹו

ק"ז.)וכּו', ּבאמצעּות(ב"מ יהיה וזה , ְְְְְִֶֶֶָ
מהחטא: עליו ׁשּתגן ּתֹורה ְְֵֵֵֶַַָָָָּתלמּוד

B¯ÓB‡ÂEÈ·È‡ ˙‡ '‰ ÔzÈּדר על וגֹו'. ¿¿ƒ≈∆…¿∆ְֶֶַ
כ')אֹומרֹו החּלּו(דה"ב ּובעת ְְֵֵֵ

עּמֹון ּבני על מארבים ה' נתן ְְְִִֵֵַַַָָָברּנה
רּבֹותינּו ואמרּו וּיּנגפּו, וגֹו' ׂשעיר ְְְְִִֵֵֵַַַָָוהר

פמ"ז)ז"ל ּתֹורה:(שמו"ר אּלא רּנה ִֵֶָָָאין
B¯ÓB‡Â‰Î¯a‰ ˙‡ Ez‡ '‰ ÂˆÈּגם וגֹו', ¿¿¿«ƒ¿∆«¿»»ְַ

עם למעלה זֹו ּברכה סּדר ְְְִִֵַָָָֹלא
מקֹומּה ׁשם ּכי הּטֹובֹות קניני ְְְְִִֵַַָָָהצלחֹות
להבטיח ּבא אֹויב, מּפלת אחר ְְְִֵֶֶַַַַַָֹולא
הּנס לבעל יארע אׁשר לֹו יארע ְֱֱֲֵֶֶֶֶַַַַַֹׁשּלא
ׁשּנעׂשה על המקטרגים ּבֹו יתקּנאּו ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָאׁשר
וזה עליֹונים וׁשּמׁשּוהּו חדׁש ּדבר ְְְְִִֶֶָָָָלֹו
רבא מּמעׂשה ּולמד וצא הּטבע, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָהפ

כ"ד:) ּבעּתם(ּתענית ׁשּלא ּגׁשמים ׁשהֹוריד ְְֲִִִִֶֶַָָֹ
סמּו אמר ּכן על אׁשר לזה, ְֲֵֶֶֶַַַָָָוכּדֹומה

‡EÈ·Èלּמאמר ˙‡ '‰ ÔzÈׁשּזה וגֹו' ֲַַַƒ≈∆…¿∆ְֶֶ
נס ‰Î¯a‰הּוא ˙‡ Ez‡ '‰ ÂˆÈׁשּלא ֵ¿«ƒ¿∆«¿»»ֶֹ

אמר ּגם ּבּה, הרע עין EÎ¯·eיׁשלט ְִִַַַַָָָֹ≈«¿
ı¯‡aהאּמֹות יאספּו ׁשּלא ּפרּוׁש וגֹו' »»∆ְְֵֵֶָָֹֻ

ׁשאמר ּכמֹו הּנּגפים נקמת לנקם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹעליכם
ׁשכם ּבמעׂשה לבניו ל"דיעקב (וּיׁשלח ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָֹ

ל'):

EÓÈ˜È.'B‚Âט) ה'‰' יפּתח עד מּכאן ¿ƒ¿¿ְִִַַָ
יעּוד הּוא הּטֹוב אֹוצרֹו את ְִֶַָל

ׁשמירת ׁשּכנגד ּתעׂשההּטֹוב לא מצוֹות ְְְֲִִֶֶֶֶַַַֹ
ּׁשּגמר מה והּוא לׁשמר, ּבתבת ְְְִֵֶֶַַַַָָֹׁשרׁשם

‰',אמר ˙BˆÓ ˙‡ ¯ÓL˙ Èkואֹומרֹו ֶֹƒƒ¿…∆ƒ¿ְְ
ÂÈÎ¯„a zÎÏ‰Â'ה צּוה ׁשּלא לֹומר ¿»«¿»ƒ¿»»ִֶַָֹ

ויעּוד מרחקם ׁשהּוא הּדברים על ְְְֲִִֶֶַַַָָָאּלא
לא מצוֹות ׁשמירת ּכנגד הּוא מכּון ְְְְִִֶֶֶַָֹֻזה
האדם ׁשּיהיה ּבאמצעּות ּכי ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָּתעׂשה
ּדכתיב קדֹוׁש, יּקרא מהעברֹות ְְֲִִִִֵֵֵָָָָנׁשמר
הּדברים הּכתּוב ּוּפירׁש ּתהיּו ְְְִִִִֵַַָָקדׁשים
וגֹו' אּמֹו איׁש קדֹוׁשים יהיּו ְְְִִִִֶֶָׁשּבהם
וגֹו' אל ּתפנּו אל וגֹו' ׁשּבתתי ְְְְְִֶֶַַַֹואת

לדבריּוׁשא וגם האמּורים, אזהרֹות ר ְְְְְֲִִֵַַָָָ
פכ"ד)חז"ל העריֹות(ויק"ר אזהרת ׁשעל ְֲֲֶַַַַָָָ

לׁשמר, ּבכלל היא הּנה קדֹוׁשים, ְְְֱִִִִִֵֶַַֹנאמר
לא מצוֹות ׁשמירת ּכנגד אמר ְְְְִִֶֶֶַַָָֹולזה
ודקּדק קדֹוׁש, לעם לֹו ה' יקימ ְְְְְֲִִֵֶַַָּתעׂשה

ּתבת יׂשראלBÏלֹומר ׁשּיהיּו להעיר ְְְִִִֵֵֶַַָָ
לעמד לֹו ה' ׁשּברר הּמלאכים ְְֲִִֶַַַַָָֹּבמקֹום

ּדכתיב קדֹוׁשים ׁשּנקראים (ּדניאללפניו ְְְְִִִִִִֵֶָָָָ

אֹותנּוח') ה' יקים קדֹוׁש, אחד ִֶֶַָָָָֹוּיאמר
הּמלאכים ויהיּו קדֹוׁש לעם ְְְְְִִִַַַָָָּבמקֹומם

אמר וכן להם, כ"ג)ׁשירים ּכעת(ּבּמדּבר ְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
וגֹו' ליעקב פ"כ):יאמר (במד"ר ְְֲֵֵַָֹ

B¯ÓB‡Âı¯‡‰ ÈnÚ Ïk e‡¯Âּגם וגֹו' ¿¿¿»»«≈»»∆ְַ
ׁשמירת ּכנגד מכּון הּוא ְְְִֶֶֶַָֻזה
ׁשהאדם זמן ּכל ּכי ּתעׂשה, לא ְְֲִִֶֶַָָָָָֹמצוֹות
אלהים צלם אין מהעברֹות עצמֹו ְֱֲִֵֵֵֵֶֶַָֹׁשֹומר
אדם הּנבראים וכל ּפניו מעל ְְִִֵֵַַָָָָָָעֹובר

משא"כ מּמּנּו מזּדעזעים ְְְְִִִֵֶַָּובהמה
הּצלם מּמּנּו מעבירין מעׂשיו ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָהמתעב

קין י"ד)ּוכמאמר ד' ּכל(ּבראׁשית והיה ְְְֲִִֵַַַָָָ
וגֹו': ְְִֹמצאי

E¯˙B‰Â.E�Ë· È¯Ùa ‰·BËÏ הגם‰' ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒƒ¿¿ֲַ
ּפרי ּברּו למעלה אמר ְְְְִֶַַָָָָׁשּכבר
ּכנגד הּוא הראׁשֹון ׁשּיעּוד לפי ,ְְְְִִִִֶֶֶָבטנ
ּכנגד הּוא זה ויעּוד ּתֹורה ְְְִֶֶֶַָּתלמּוד
ׂשכר לפרט הצר לזה הּמצוֹות ְְְְְִִֵֶַַַַָָֻׁשמירת
ודקּדק מחברֹו, נלמד א' ׁשאין א' ְְְֲִִֵֵֵֵֶָָּכל

BËÏ·‰לֹומר '‰ E¯˙B‰Âאמר ולא ַ¿ƒ¿¿»ְַָֹ
הּוא זה ׁשּיעּוד לפי ,בטנ ּפרי ְְְְִִִִֶֶָּברּו
ׁשמירת ּכנגד ׁשּמכּונת טֹובה ְְְִִֶֶֶֶֶַָָֻמּדה
ּכי היא והּכּונה ּתעׂשה, לא ְְֲִִִֶַַַָָֹמצוֹות
עצמֹו האדם ׁשמירת ׁשּבאמצעּות ְְְְְִִֶֶַַָָָָלפי
הרע ּכחי ּבֹו יּדבקּו לא ְֲִֵֵֵַָָָֹֹמהעברֹות

מּמּנּוׁשּמּזה הּיֹוצאים ׁשהּבנים יסּובב ְְִִִִֶֶֶֶַַַָ
ּׁשּכתבנּו מה ועּין הרע, מּבחינת ְְְְִִִֵֶַַַַַָָיהיּו
ּבכרי ראּובן ּבּפסּוק ויחי ּבפרׁשת ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹּבאר
אמר לזה הּדברים, ל ויערבּו ְְְְִֶַַַַַָָָָאּתה
ּתעׂשה לא מצוֹות ׁשמירת ְְְֲִִִֶַַֹּביעּוד

E�Ë· È¯Ùa ‰·BËÏ '‰ E¯˙B‰Âׁשּיהיּו ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒƒ¿¿ְִֶ
טֹובה למּדה אחרי הּנֹותרים ְֲִִִֶַַַָָָָהּבנים

ואֹומרֹו רעה, למּדה EzÓ‰aולא È¯Ùa ְְְְִָָָֹƒ¿ƒ¿∆¿¿
E˙Ó„‡ È¯Ù·eׁשמירת ׁשּמּצד לֹומר ƒ¿ƒ«¿»∆ְִִֶַַַ

אּלּו ּדברים ב' ּבידֹו יתקּימּו ְְְְִִֵַָָמל"ת
ּתֹורה ּתלמּוד לׂשכר ׁשּיעדם ְְְֲִִֶַַָָּכמֹו

למעלה: ְְַַָָּכּכתּוב
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:CpÓ ÔeÏÁ„ÈÂ CÏÚ È¯˜˙‡ƒ¿¿≈¬»¿ƒ¿¬ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B¯ÓB‡ÂE‡·a ‰z‡ Ce¯aׁשּתהיה וגֹו'. ¿¿»«»¿…∆ְְִֶֶ
חטא ּבלא העֹולם מן ְְְִִֵָָָֹיציאתֹו

ק"ז.)וכּו', ּבאמצעּות(ב"מ יהיה וזה , ְְְְְִֶֶֶָ
מהחטא: עליו ׁשּתגן ּתֹורה ְְֵֵֵֶַַָָָָּתלמּוד

B¯ÓB‡ÂEÈ·È‡ ˙‡ '‰ ÔzÈּדר על וגֹו'. ¿¿ƒ≈∆…¿∆ְֶֶַ
כ')אֹומרֹו החּלּו(דה"ב ּובעת ְְֵֵֵ

עּמֹון ּבני על מארבים ה' נתן ְְְִִֵֵַַַָָָברּנה
רּבֹותינּו ואמרּו וּיּנגפּו, וגֹו' ׂשעיר ְְְְִִֵֵֵַַַָָוהר

פמ"ז)ז"ל ּתֹורה:(שמו"ר אּלא רּנה ִֵֶָָָאין
B¯ÓB‡Â‰Î¯a‰ ˙‡ Ez‡ '‰ ÂˆÈּגם וגֹו', ¿¿¿«ƒ¿∆«¿»»ְַ

עם למעלה זֹו ּברכה סּדר ְְְִִֵַָָָֹלא
מקֹומּה ׁשם ּכי הּטֹובֹות קניני ְְְְִִֵַַָָָהצלחֹות
להבטיח ּבא אֹויב, מּפלת אחר ְְְִֵֶֶַַַַַָֹולא
הּנס לבעל יארע אׁשר לֹו יארע ְֱֱֲֵֶֶֶֶַַַַַֹׁשּלא
ׁשּנעׂשה על המקטרגים ּבֹו יתקּנאּו ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָאׁשר
וזה עליֹונים וׁשּמׁשּוהּו חדׁש ּדבר ְְְְִִֶֶָָָָלֹו
רבא מּמעׂשה ּולמד וצא הּטבע, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָהפ

כ"ד:) ּבעּתם(ּתענית ׁשּלא ּגׁשמים ׁשהֹוריד ְְֲִִִִֶֶַָָֹ
סמּו אמר ּכן על אׁשר לזה, ְֲֵֶֶֶַַַָָָוכּדֹומה

‡EÈ·Èלּמאמר ˙‡ '‰ ÔzÈׁשּזה וגֹו' ֲַַַƒ≈∆…¿∆ְֶֶ
נס ‰Î¯a‰הּוא ˙‡ Ez‡ '‰ ÂˆÈׁשּלא ֵ¿«ƒ¿∆«¿»»ֶֹ

אמר ּגם ּבּה, הרע עין EÎ¯·eיׁשלט ְִִַַַַָָָֹ≈«¿
ı¯‡aהאּמֹות יאספּו ׁשּלא ּפרּוׁש וגֹו' »»∆ְְֵֵֶָָֹֻ

ׁשאמר ּכמֹו הּנּגפים נקמת לנקם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹעליכם
ׁשכם ּבמעׂשה לבניו ל"דיעקב (וּיׁשלח ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָֹ

ל'):

EÓÈ˜È.'B‚Âט) ה'‰' יפּתח עד מּכאן ¿ƒ¿¿ְִִַַָ
יעּוד הּוא הּטֹוב אֹוצרֹו את ְִֶַָל

ׁשמירת ׁשּכנגד ּתעׂשההּטֹוב לא מצוֹות ְְְֲִִֶֶֶֶַַַֹ
ּׁשּגמר מה והּוא לׁשמר, ּבתבת ְְְִֵֶֶַַַַָָֹׁשרׁשם

‰',אמר ˙BˆÓ ˙‡ ¯ÓL˙ Èkואֹומרֹו ֶֹƒƒ¿…∆ƒ¿ְְ
ÂÈÎ¯„a zÎÏ‰Â'ה צּוה ׁשּלא לֹומר ¿»«¿»ƒ¿»»ִֶַָֹ

ויעּוד מרחקם ׁשהּוא הּדברים על ְְְֲִִֶֶַַַָָָאּלא
לא מצוֹות ׁשמירת ּכנגד הּוא מכּון ְְְְִִֶֶֶַָֹֻזה
האדם ׁשּיהיה ּבאמצעּות ּכי ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָּתעׂשה
ּדכתיב קדֹוׁש, יּקרא מהעברֹות ְְֲִִִִֵֵֵָָָָנׁשמר
הּדברים הּכתּוב ּוּפירׁש ּתהיּו ְְְִִִִֵַַָָקדׁשים
וגֹו' אּמֹו איׁש קדֹוׁשים יהיּו ְְְִִִִֶֶָׁשּבהם
וגֹו' אל ּתפנּו אל וגֹו' ׁשּבתתי ְְְְְִֶֶַַַֹואת

לדבריּוׁשא וגם האמּורים, אזהרֹות ר ְְְְְֲִִֵַַָָָ
פכ"ד)חז"ל העריֹות(ויק"ר אזהרת ׁשעל ְֲֲֶַַַַָָָ

לׁשמר, ּבכלל היא הּנה קדֹוׁשים, ְְְֱִִִִִֵֶַַֹנאמר
לא מצוֹות ׁשמירת ּכנגד אמר ְְְְִִֶֶֶַַָָֹולזה
ודקּדק קדֹוׁש, לעם לֹו ה' יקימ ְְְְְֲִִֵֶַַָּתעׂשה

ּתבת יׂשראלBÏלֹומר ׁשּיהיּו להעיר ְְְִִִֵֵֶַַָָ
לעמד לֹו ה' ׁשּברר הּמלאכים ְְֲִִֶַַַַָָֹּבמקֹום

ּדכתיב קדֹוׁשים ׁשּנקראים (ּדניאללפניו ְְְְִִִִִִֵֶָָָָ

אֹותנּוח') ה' יקים קדֹוׁש, אחד ִֶֶַָָָָֹוּיאמר
הּמלאכים ויהיּו קדֹוׁש לעם ְְְְְִִִַַַָָָּבמקֹומם

אמר וכן להם, כ"ג)ׁשירים ּכעת(ּבּמדּבר ְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
וגֹו' ליעקב פ"כ):יאמר (במד"ר ְְֲֵֵַָֹ

B¯ÓB‡Âı¯‡‰ ÈnÚ Ïk e‡¯Âּגם וגֹו' ¿¿¿»»«≈»»∆ְַ
ׁשמירת ּכנגד מכּון הּוא ְְְִֶֶֶַָֻזה
ׁשהאדם זמן ּכל ּכי ּתעׂשה, לא ְְֲִִֶֶַָָָָָֹמצוֹות
אלהים צלם אין מהעברֹות עצמֹו ְֱֲִֵֵֵֵֶֶַָֹׁשֹומר
אדם הּנבראים וכל ּפניו מעל ְְִִֵֵַַָָָָָָעֹובר

משא"כ מּמּנּו מזּדעזעים ְְְְִִִֵֶַָּובהמה
הּצלם מּמּנּו מעבירין מעׂשיו ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָהמתעב

קין י"ד)ּוכמאמר ד' ּכל(ּבראׁשית והיה ְְְֲִִֵַַַָָָ
וגֹו': ְְִֹמצאי

E¯˙B‰Â.E�Ë· È¯Ùa ‰·BËÏ הגם‰' ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒƒ¿¿ֲַ
ּפרי ּברּו למעלה אמר ְְְְִֶַַָָָָׁשּכבר
ּכנגד הּוא הראׁשֹון ׁשּיעּוד לפי ,ְְְְִִִִֶֶֶָבטנ
ּכנגד הּוא זה ויעּוד ּתֹורה ְְְִֶֶֶַָּתלמּוד
ׂשכר לפרט הצר לזה הּמצוֹות ְְְְְִִֵֶַַַַָָֻׁשמירת
ודקּדק מחברֹו, נלמד א' ׁשאין א' ְְְֲִִֵֵֵֵֶָָּכל

BËÏ·‰לֹומר '‰ E¯˙B‰Âאמר ולא ַ¿ƒ¿¿»ְַָֹ
הּוא זה ׁשּיעּוד לפי ,בטנ ּפרי ְְְְִִִִֶֶָּברּו
ׁשמירת ּכנגד ׁשּמכּונת טֹובה ְְְִִֶֶֶֶֶַָָֻמּדה
ּכי היא והּכּונה ּתעׂשה, לא ְְֲִִִֶַַַָָֹמצוֹות
עצמֹו האדם ׁשמירת ׁשּבאמצעּות ְְְְְִִֶֶַַָָָָלפי
הרע ּכחי ּבֹו יּדבקּו לא ְֲִֵֵֵַָָָֹֹמהעברֹות

מּמּנּוׁשּמּזה הּיֹוצאים ׁשהּבנים יסּובב ְְִִִִֶֶֶֶַַַָ
ּׁשּכתבנּו מה ועּין הרע, מּבחינת ְְְְִִִֵֶַַַַַָָיהיּו
ּבכרי ראּובן ּבּפסּוק ויחי ּבפרׁשת ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹּבאר
אמר לזה הּדברים, ל ויערבּו ְְְְִֶַַַַַָָָָאּתה
ּתעׂשה לא מצוֹות ׁשמירת ְְְֲִִִֶַַֹּביעּוד

E�Ë· È¯Ùa ‰·BËÏ '‰ E¯˙B‰Âׁשּיהיּו ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒƒ¿¿ְִֶ
טֹובה למּדה אחרי הּנֹותרים ְֲִִִֶַַַָָָָהּבנים

ואֹומרֹו רעה, למּדה EzÓ‰aולא È¯Ùa ְְְְִָָָֹƒ¿ƒ¿∆¿¿
E˙Ó„‡ È¯Ù·eׁשמירת ׁשּמּצד לֹומר ƒ¿ƒ«¿»∆ְִִֶַַַ

אּלּו ּדברים ב' ּבידֹו יתקּימּו ְְְְִִֵַָָמל"ת
ּתֹורה ּתלמּוד לׂשכר ׁשּיעדם ְְְֲִִֶַַָָּכמֹו

למעלה: ְְַַָָּכּכתּוב
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ã ycew zegiyn zecewp ã(592 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

עליָך נקרא ה' ׁשם ּכי הארץ עּמי ּכל י)וראּו ׁשּבראׁש(כח, ּתפּלין א)אּלּו ו, -(ברכות וד' ג' ׁשל חּבּור יׁש ראׁש ׁשל ּבתפּלין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

ּדּלים ּגמל הינּו דל"ת ׁשגימ"ל ידּוע והּנה ראׁשים. ד' ׁשל ושי"ן ראׁשים ג' ׁשל א)שי"ן קד, ׁשּׁשלׁשת(שבת ּבחסידּות, ּומבאר , ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

ּבתפּלין ּדּלים) (ּגמל וד' ג' חּבּור ּכאן: ואף אלקּות. יאיר ּבֹו ׁשּגם עׂשּיה, הרביעי, לעֹולם מׁשּפיעים יצירה, ּבריאה אצילּות ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹהעֹולמֹות,

על הׁשּפעה ּבעֹולם, להׁשּפעה ּגֹורם ראׁש הארץׁשל עּמי .ּכל ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

העֹולם. לכל יֹוצאת אֹורה ׁשּמּמּנה הּמנֹורה, קני לז' רֹומז זה ׁשחּבּור לֹומר, יׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּגם

(àé)ðèá éøôa äáBèì äåäé EøúBäåEzîäá éøôáe E §¦«§³§Ÿ̈Æ§½̈¦§¦¯¦§§²¦§¦¬§¤§§−
éúáàì äåäé òaLð øLà äîãàä ìò Eúîãà éøôáeE ¦§¦´©§¨¤®©µ¨«£¨½̈£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ¤−

:Cì úúì̈¬¤¨«

(áé)äåäé çzôé|úúì íéîMä-úà áBhä BøöBà-úà Eì ¦§©´§Ÿ̈´Â§Â¤«¨¸©¹¤©¨©À¦¨¥³
úéåìäå Eãé äNòî-ìk úà Cøáìe Bzòa Eöøà-øèî§©©§§Æ§¦½§¨¥¾¥−¨©«£¥´¨¤®§¦§¦̧¨Æ

:äåìú àì äzàå íéaø íéBbהחיים אור ¦´©¦½§©¨−¬Ÿ¦§¤«

(âé)ðúðeàìå äìòîì ÷ø úééäå áðæì àìå Làøì äåäé E §¨«§Æ§Ÿ̈³§ŸÆ§´Ÿ§¨½̈§¨¦̧¨Æ©´§©½§¨§¬Ÿ
úåöî-ìà òîLú-ék ähîì äéäú|éäìà äåäéøLà E ¦«§¤−§¨®¨¦«¦§©º¤¦§´Ÿ§Ÿ̈´¡Ÿ¤À£¤̧

öî éëðàì íBiä EeúBNòìå øîL: ¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§¬Ÿ§©«£«

(ãé)íëúà äeöî éëðà øLà íéøácä-ìkî øeñú àìå§´Ÿ¨À¦¨©§¨¦Æ£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬¤§¤²
íéøçà íéäìà éøçà úëìì ìåàîNe ïéîé íBiä©−¨¦´§®Ÿ¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬£¥¦−

ô :íãáòì§¨§¨«

cÏÂ·e‡יא CÚÓ„ ‡cÏÂa ‡·ËÏ ÈÈ Cp¯˙BÈÂ¿¿ƒ»¿»¿»»¿«¿»ƒ¿»¿«¿»
ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÚ¯‡„ ‡a‡·e C¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»««¿»ƒ«ƒ

:CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»»»¿ƒ«»

iÓL‡יב ˙È ‡·Ë d¯ˆB‡ ˙È CÏ ÈÈ ÁzÙÈƒ¿«¿»»»»≈»»»¿«»
Ïk ˙È ‡Î¯·Ïe d�cÚa CÚ¯‡ ¯ËÓ ÔzÓÏ¿ƒ«¿««¿»¿ƒ»≈¿»»»»»
‡Ï z‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚÏ ÛÊB˙Â C„È È„·BÚ»≈¿»¿≈¿«¿ƒ«ƒƒ¿«¿»

:ÛeÊ¿̇

Ì¯aיג È‰˙e LlÁÏ ‡ÏÂ ÛÈw˙Ï ÈÈ Cp�zÈÂ¿ƒ¿ƒ»¿»¿«ƒ¿»¿«»¿≈¿«
Ïa˜˙ È¯‡ ‡zÁ˙Ï È‰˙ ‡ÏÂ ‡lÚÏ¿≈»¿»¿≈¿«¿»¬≈¿«≈
‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈc ‡i„BwÙÏ¿ƒ«»«¿»¡»»ƒ¬»¿«¿»»

:„aÚÓÏe ¯hÓÏ ÔÈ„≈¿ƒ«¿∆¿»

wÙÓ„יד ‡�‡ Èc ‡iÓb˙t ÏkÓ ÔeËÒ˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»«»ƒ¬»¿«≈
¯˙a C‰ÓÏ ‡Ï‡ÓNe ‡�ÈnÈ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È»¿»≈«ƒ»¿»»ƒ¿«»«

:ÔepÁÏÙÓÏ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÁzÙÈ.'B‚Âיב) יעּוד‰' מתחיל מּכאן ƒ¿«¿ְִִִַָ
עד הּמצוֹות מעׂשה ׁשּכנגד ְְֲִֵֶֶֶַַַַהּטֹוב

אמר ּגמר ולזה ‡Ïלבּסֹוף, ÚÓL˙ Èk ְְֶֶַַָָֹƒƒ¿«∆
EÈ‰Ï‡ '‰ ˙BˆÓ,עׂשה מצוֹות אּלּו ƒ¿¡…∆ְֲִֵֵ

ּכנגד מכּונים הם אּלּו יעּודים ְְְִִִִֵֵֵֶֶָֻוהּנה
הּמצוֹות ידי על ּכי הּמצוֹות ְְְִִִִֵַַַקּיּום
ּומתיחדים הּׁשפע צּנֹורי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַמתּפּתחים

העליֹונֹות: ְִֶַָהּמּדֹות
¯Ó‡Â'ה ה'יפּתח ׁשּמבטיחֹו ּבכּנּוי, ל ¿»«ְְְְִִִֶַַ

לבד, ּבׁשבילֹו ּפרּוׁש לֹו ְְְִִִֵֶַַׁשּיפּתח
לסּתם, אחרים ׁשּיסֹובבּו הגם ְְְֲֲִִֵֶַַַָָֹהּכּונה
הּטֹוב אֹוצר יּפתח הּצּדיק ְְִִֶַַַַָָָּבאמצעּות
סֹוד והּוא הּנהר, סֹוד הּוא הּטֹוב ְְֵַַָָוׁשם

י') ואֹומרֹו(מׁשלי עֹולם, יסֹוד ‡˙צּדיק ְְְְִִֵַָ∆
ÌÈÓM‰עליֹונה הׁשּפעה סֹוד הּוא «»«ƒְְֶַָָָ

ואֹומרֹו חן, ליֹודעי ּכּידּוע ְְְְְְֵֵַַַָָלמעלה
,‰ÂÏ˙ ‡Ï ‰z‡Â ÌÈa¯ ÌÈBb ˙ÈÂÏ‰Â¿ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿«»…ƒ¿∆
עֹוׂשים ׁשּיׂשראל ׁשּבזמן ידּוע ְְִִִִֵֵֶֶַַָָהּנה
העֹולם ּכל ׁשל הּׁשפע מקֹום ׁשל ְֶֶֶַַָָָָרצֹונֹו

נּזֹון ּכּלֹו והעֹולם יׂשראל ידי על ְְְִִֵֵַָָָָֻּבא
נּזֹונין ּולהפ יׂשראל ּבני עם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָמּתמצית
אמר לזה האּמֹות, ידי מּתחת ְְִִֵֵֶַַַָָָָֻיׂשראל
ּתלוה לא ואּתה רּבים ּגֹוים ְְְְִִִִִֶַַָָֹוהלוית
תלוה, לא ואּתה לֹומר הצר ְְְִִֶֶַַַָֹֻמּמּנּו,
ּדר ּכי לּברכה הּכר אין כן לא ְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשאם
והעׁשירים ׁשהּגדֹולים הּוא ְְֲִִִֶַָָָהעֹולם
ּכן ּגם חֹוזר מּכן ּולאחר מּזה זה ְִִִֵֵֵֶֶַַַלֹווים

אמר לזה מּמּנּו, ולוה Ï‡הּמלוה ‰z‡Â ְְִֶֶֶֶַַַָָֹ¿«»…
‰ÂÏ˙,והלוית לּמאמר הּכר יהיה ּובזה ƒ¿∆ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

L‡¯Ïואֹומרֹו '‰ E�˙�eּפרּוׁש וגֹו', ְְ¿»¿¿…ְֵ
ראׁש ממׁשלת ּתחת יׂשראל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹׁשּיהיּו
לזנב ולא יׂשראל, אלהי ׁשהּוא ְְְֱִֵֵֶָָָָָֹֹהעֹולם
יהיּו ּתמיד ּובזה מעלה ׂשרי ְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשהם

ּכאֹומרֹו העליֹונה ¯˜ּבּמדרגה ˙ÈÈ‰Â ְְְְֵֶַַָָָ¿»ƒ»«
,‰hÓÏ ‰È‰˙ ‡ÏÂ ‰ÏÚÓÏּדר על ¿«¿»¿…ƒ¿∆¿»»ֶֶַ

ז"ל וּיצא)אֹומרם ר"פ ּתנחּומא (מדרׁש ְְְִֵֵַַַָָ

ל')ּבּפסּוק עבּדי(ירמי' ּתירא אל ואּתה ְְְְִִִַַַַָָָָ
ואחר עֹולים ּבּסּלם יעקב ׁשראה ְֲֲִֶַַַַַָָָֹֹֻיעקב

אחר ּכן הּוא ׁשּגם חׁשב יֹורדים ְִֵֶַַַַָָּכ
והּוא וגֹו', ּתירא אל ת"ל ירד ְְֲִֵֵֶֶַַָׁשּיעלה

הּטעם למּטה, תהיה ולא Èkאֹומרֹו ְְְְִֶַַַָָֹƒ
ÚÓL˙עׂשה מצוֹות ּכנגד ּפרּוׁש וגֹו' ƒ¿«ְְְֲִֵֵֶֶ

אמר ׁשּגמר ׁשּלאBNÚÏÂ˙,ּכמֹו וטעם ְֶֶַָֹ¿«¬ְֶַַֹ
תעׂשה ּכי ּבפרּוׁש לפיאמר מצוֹות, ְְְֲִִִֵֶַַָ

ּביד ׁשאינם וכּמה ּכּמה מצוֹות ְְְִֵֵֶֶַַַָָָׁשּיׁש
תׁשמע ּכי אמר לזה לעׂשֹותם, ְֲִִֶַַַָָָָָָהאדם

לעׂשֹות,BNÚÏÂ˙וגֹו' עלי ּתקּבל ּפרּוׁש ְ¿«¬ְֲֵֵֶַַָ
אֹומרֹו ּבאÓLÏ¯וטעם זה, ּביעּוד ְְַַƒ¿…ְִֶָ

למצוֹות יעּוד אין ּכי להֹודיע ְְְִִִִֵַַָהּכתּוב
ׁשמירת להם ׁשהקּדים אחר אּלא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָעׂשה
זבחי כן לא ׁשאם תעׂשה, לא ְְֲִִִֵֵֶֶַֹֹמצוֹות
ׁשעֹוׂשה מצוֹות וכל ּתֹועבה, ְְְִִֵֶֶָָָרׁשעים
אחרא סטרא עליה ׁשֹורה עברֹות ְְֲִֵֶַַַָָָָָּבעל
לֹומר הקּדים לזה ּפרי, עֹוׂשה ְְְִִִֵֶַָָָואינּה
ׁשהּוא ולעׂשֹות אמר ּכ ואחר ְְְֲִֶַַַַָָֹלׁשמר
הּיעּודים ּבאּו ׁשעליו הּמצוֹות ְֲִִִֵֶַַַָָָמעׂשה
סֹוף: עד מּוהֹותר האמּורים ְְֲִִִִַַָהּטֹובים
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(åè)éäìà äåäé ìB÷a òîLú àì-íà äéäåì EøîL §¨À̈¦³Ÿ¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ
íBiä Eeöî éëðà øLà åéúwçå åéúåöî-ìk-úà úBNòì©«£Æ¤¨¦§Ÿ¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®

éìò eàáe:EeâéOäå älàä úBììwä-ìk Eהחיים אור ¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦«

(æè):äãOa äzà øeøàå øéòa äzà øeøà̈¬©¨−¨¦®§¨¬©−̈©¨¤«

(æé):EzøàLîe Eàðè øeøà̈¬©§£−¦§©§¤«

(çé)ðèá-éøt øeøàéôìà øâL Eúîãà éøôe EúøzLòå E ¨¬§¦«¦§§−§¦´©§¨¤®§©¬£¨¤−§©§§¬Ÿ
ðàö:E Ÿ¤«

(èé):Eúàöa äzà øeøàå Eàáa äzà øeøà̈¬©−̈§Ÿ¤®§¨¬©−̈§¥¤«

(ë)äåäé çlLé|-úàå äîeänä-úà äøànä-úà Ea §©©´§Ÿ̈´Â§Â¤©§¥¨³¤©§¨Æ§¤
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Èc È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwt Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒ¿»ƒƒ
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ÈÂ˙כ ‡iLebL ˙ÈÂ ‡z¯‡Ó ˙È Ca ÈÈ È¯‚È¿»≈¿»»»¿∆¿»¿»ƒ«»¿»
„Ú „aÚ˙ Èc C„È ˙eËLB‡ ÏÎa ‡˙ÈÙBÊÓ¿ƒ»¿»»¿»ƒ«¿≈«
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dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

È‰Â.'B‚Â‰טו) ÚÓL˙ ‡Ï Ì‡התנה ¿»»ƒ…ƒ¿«¿ְִָ
ּתֹורה, ּתלמּוד ּדברים ג' על ְְִַַַָָָהּכתּוב
וקּיּום תעׂשה, לא מצוֹות ְְְֲִִִֶַַֹּוׁשמירת
ׁשלׁשּתם ׁשּיהיּו ׁשּצרי עׂשה, ְְְְֲִִִֵֶֶָָָמצוֹות
אם ּתֹורה ׁשּלמד ׁשהגם הּכּונה ֲִֶֶַַַַַַָָָָיחד,
יעׂשה, ולא יׁשמר אם אֹו יׁשמר, ְְְֲִִִֶַֹֹֹֹלא
מּתלמּוד ויבּטל ׁשניהם יעׂשה אם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַאֹו
רח"ל הּקללֹות עליו יבֹואּו ְַָָָָָּתֹורה,
אחת לכל ּׁשּנֹוגע מה יבאר ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָּכאׁשר
עצמֹו, ּבפני אחד ּכל ענׁש ְְִֵֵֵֶֶַָָָֹמהּנה
ּתֹורה ּתלמּוד ּבּטּול ּבענׁש ְְְְִִִֶַָֹוהתחיל

ÈÚa¯ואמר ‰z‡ ¯e¯‡מאמר עד וגֹו' ְַָ»«»»ƒְֲַַַ
אמר וגמר מהר, אבד ¯Úועד È�tÓ ְְְֲֵֶַַַָָֹƒ¿≈…«

,È�z·ÊÚ ¯L‡ EÈÏÏÚÓׁשהּקללֹות הרי «¬»∆«∆¬«¿»ƒְֲֵֶַָ
עזיבת ּכנגד הם עּתה עד ְֲֲִֵֶֶַַַַָהחמּורֹות
ה', ּכעֹוזב הּתֹורה העֹוזב ּכי ְִֵֵַַָָָהּתֹורה
על ּכ ּכל ה' ׁשהקּפיד ּתמצא ְְְִִִֵֶַָָָוכן

ואמר הּתֹורה ט')עזיבת מה(ירמי' על ְְְֲִִַַַַָָָָ
את עזבם על ה' וּיאמר הארץ ְְֶֶַַַָָָָָָֹאבדה
אבד ועד ּכאן אֹומרֹו והּוא ְְְְֲִַָָָּתֹורתי,

מעללי רע מּפני È�z·ÊÚ:מהר ¯L‡ ְֲִֵֵֶַַַָֹ¬∆¬«¿»ƒ
a„È.'B‚Â˜כא) ּוקללֹות‰' זה ענׁש «¿≈¿ְֶֶָֹ

לזנב, ּתהיה ואּתה עד ְְְֲִֶַַָָָָהאמּורֹות

ולזה ּתעׂשה, לא מצוֹות ּבּטּול כנגד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָֹהם
אמר B‚Â'ּגמר ˙BÏÏw‰ Ïk EÈÏÚ e‡·e ֶַָֹ»»∆»«¿»¿

,ÂÈ˙BˆÓ ¯ÓLÏ '‰ ÏB˜a zÚÓL ‡Ï Èkƒ…»«¿»¿ƒ¿…ƒ¿»
על הם ּבענין האמּורֹות ׁשּקללֹות ְְֲֲִֵֵֶַָָָָהרי
יבין והּמׂשּכיל ּתעׂשה, לא מצוֹות ְְְֲִִִִֶַַַָֹּבּטּול
הּנמׁשכֹות רעֹות ׁשהם הּקללֹות ְְְִֵֶַַָָָָּבכל

ואֹומרֹו Eaמהעברֹות '‰ ˜a„È,'וגֹו ְְֲֵֵָ«¿≈¿ְ
קֹונה אחת עברה אפּלּו ׁשהעֹובר ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָלפי
ּבנפׁשֹו נדּבק ׁשּיהיה רע חלק ְְְְִִֵֶֶֶַַָלֹו
הּנפׁש ּתחלּואי סֹוד והּוא ְְְֲֵֶֶַַַָלטּמאּה,
ּדר על דבר נקרא הרע וחלק ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכּידּוע,

ּתֹורה)אז"ל ד"ה פ"ט. ׁשּבת מּס' ּבּפסּוק(ּתֹוס' ֶַַַָָָָ
ג') על(חבקּוק ׁשּידּבר ּדבר, יל לפניו ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשּכל וידּוע דבר, ׁשּנקרא הרׁשע ְְִֶֶֶֶַָָָָָָס"מ
ויּקראּו ס"מ ׁשל ענפיו הם הרע ְְֲִֵֵֶַָָָָֹּכחי
וכּו' וקּדחת ׁשחפת קללת ּגם ׁשמֹו, ְְְְִֶֶַַַַַַַעל
על מהעברֹות המסּובבים ּדברים ְְֲִִֵֵֵַַָָָהם

ּבּגמ'ּד אֹומרם נ"ה.)ר ר'(ׁשּבת אמר ְְֶֶַַַָָָָ
יּסּורין ואין חטא ּבלא מיתה אין ְְְֲִִִִֵֵֵָֹאמי
ּתחלּואים יֹוליד העֹון ּכי עֹון, ְֲִִִֶַָָֹּבלא

ּכאֹומרֹו ב')ּבּגּוף רעת(ירמי' ּתיּסר ְְְְְְִֵֵַַָָָ
אֹומרֹו וכן EÈÓLוגֹו', eÈ‰Âעל וגֹו' ְְְֵ¿»»∆ְַ
ז"ל אֹומרם ו')ּדר ח"א ׁשּבאמצעּות(זהר ְְְֶֶֶֶַָָֹ

ההׁשּפעֹות ּפתחי יסּתּתמּו ְְְְֲִִֵֵַַַָָהעברֹות
י"ד)ּבסֹוד וכן(אּיֹוב ויבׁש, יחרב ונהר ְְְְֱִֵֵֶַָָָ
�‚Ûאֹומרֹו '‰ E�zÈיסֹובבּו זה ּגם וגֹו' ְƒ∆¿ƒ»ְְְֶַ

ּבּפסּוק ּכרמּוז ח')העברֹו' אׁשר(קהלת ֲֲֵֶֶֶַָָָָֹ
ּפרּוׁש לֹו, לרע ּבאדם האדם ְְְִֵַָָָָָֹיׁשלט
ּכרמּוז ּבֹו ּדבּוקה לֹו אׁשר הרע ְְֲִֶַַָָָָלסּבת
וכן הּדבר, את ּב ה' ידּבק ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָּבּמאמר
יסּובבּו ּבענין האמּורים הּקללֹות ְְְְֲִִַָָָָָּכל

הרעה: ֲִֵַָָָמּמעׂשה
B¯ÓB‡Â˙ÙBÓÏe ˙B‡Ï E· eÈ‰Âּכי ¿¿¿»¿¿¿≈ִ

מצחֹו: על נרׁשמת אחת עברה ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָהעֹובר
B¯ÓB‡ÂÌÏBÚ „Ú EÚ¯Ê·eאדם נפׁש ּכי ¿¿¿«¿¬«»ִֶֶָָ

חלקי ּבּה ׁשּדבּוקים ידי על ְְְִֵֵֶֶַַָרע
אׁשר ּבניהם ׁשאמרנּו ּכמֹו ְְְְֲֵֶֶֶַַָָֻהּטמאה
ּבאר ׁשּבארנּו ּכמֹו יהיּו, ּכמֹוהם ְְְְִִֵֵֶֶַָיֹולידּו
ּבּפסּוק ויחי ּבפרׁשת זה ּדבר ְְִֵֵֶַַַָָָָָהיטב
מיתה סֹוד הּוא זה ּגם אּתה, ּבכרי ְְִִֵֶַַָָֹראּובן
הּבאים ּדֹורֹות ּכל ועל אדם על ְְְִִֶַַַָָָָָׁשּנגזרה
טעמּו מּמּנּו הּיֹוצאים ׁשּכל מּטעם ְֲִִִִֶֶֶַַַָָמּמּנּו
לזה אדם, ערלת סֹוד והּוא ּבחטאֹו, ְְְְֶֶֶַָָָָָמות

ÌÏBÚאמר „Ú EÚ¯Ê·eחלק ּכׁשּידּבק ּכי ַָ¿«¿¬«»ְְִִֵֶֶַ
עד לזה מּזה יׁשּתלׁשל האדם עם ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהרע
מּנפׁשֹו: לנּקֹותֹו רב עצם וצרי ְְְִִֶַַַָָֹעֹולם
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éìò eàáe:EeâéOäå älàä úBììwä-ìk Eהחיים אור ¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦«
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:ÈzÏÁ„ ‡z˜·Lc CÈ„·BÚ»»ƒ¿«¿»««¿ƒ

C˙Èכא ÈˆzLÈc „Ú ‡˙BÓ ˙È Ca ÈÈ ˜a„È«¿≈¿»»»»«¿ƒ¿≈≈»»
:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚÓ≈««¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

È‰Â.'B‚Â‰טו) ÚÓL˙ ‡Ï Ì‡התנה ¿»»ƒ…ƒ¿«¿ְִָ
ּתֹורה, ּתלמּוד ּדברים ג' על ְְִַַַָָָהּכתּוב
וקּיּום תעׂשה, לא מצוֹות ְְְֲִִִֶַַֹּוׁשמירת
ׁשלׁשּתם ׁשּיהיּו ׁשּצרי עׂשה, ְְְְֲִִִֵֶֶָָָמצוֹות
אם ּתֹורה ׁשּלמד ׁשהגם הּכּונה ֲִֶֶַַַַַַָָָָיחד,
יעׂשה, ולא יׁשמר אם אֹו יׁשמר, ְְְֲִִִֶַֹֹֹֹלא
מּתלמּוד ויבּטל ׁשניהם יעׂשה אם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַאֹו
רח"ל הּקללֹות עליו יבֹואּו ְַָָָָָּתֹורה,
אחת לכל ּׁשּנֹוגע מה יבאר ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָּכאׁשר
עצמֹו, ּבפני אחד ּכל ענׁש ְְִֵֵֵֶֶַָָָֹמהּנה
ּתֹורה ּתלמּוד ּבּטּול ּבענׁש ְְְְִִִֶַָֹוהתחיל

ÈÚa¯ואמר ‰z‡ ¯e¯‡מאמר עד וגֹו' ְַָ»«»»ƒְֲַַַ
אמר וגמר מהר, אבד ¯Úועד È�tÓ ְְְֲֵֶַַַָָֹƒ¿≈…«

,È�z·ÊÚ ¯L‡ EÈÏÏÚÓׁשהּקללֹות הרי «¬»∆«∆¬«¿»ƒְֲֵֶַָ
עזיבת ּכנגד הם עּתה עד ְֲֲִֵֶֶַַַַָהחמּורֹות
ה', ּכעֹוזב הּתֹורה העֹוזב ּכי ְִֵֵַַָָָהּתֹורה
על ּכ ּכל ה' ׁשהקּפיד ּתמצא ְְְִִִֵֶַָָָוכן

ואמר הּתֹורה ט')עזיבת מה(ירמי' על ְְְֲִִַַַַָָָָ
את עזבם על ה' וּיאמר הארץ ְְֶֶַַַָָָָָָֹאבדה
אבד ועד ּכאן אֹומרֹו והּוא ְְְְֲִַָָָּתֹורתי,

מעללי רע מּפני È�z·ÊÚ:מהר ¯L‡ ְֲִֵֵֶַַַָֹ¬∆¬«¿»ƒ
a„È.'B‚Â˜כא) ּוקללֹות‰' זה ענׁש «¿≈¿ְֶֶָֹ

לזנב, ּתהיה ואּתה עד ְְְֲִֶַַָָָָהאמּורֹות

ולזה ּתעׂשה, לא מצוֹות ּבּטּול כנגד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָֹהם
אמר B‚Â'ּגמר ˙BÏÏw‰ Ïk EÈÏÚ e‡·e ֶַָֹ»»∆»«¿»¿

,ÂÈ˙BˆÓ ¯ÓLÏ '‰ ÏB˜a zÚÓL ‡Ï Èkƒ…»«¿»¿ƒ¿…ƒ¿»
על הם ּבענין האמּורֹות ׁשּקללֹות ְְֲֲִֵֵֶַָָָָהרי
יבין והּמׂשּכיל ּתעׂשה, לא מצוֹות ְְְֲִִִִֶַַַָֹּבּטּול
הּנמׁשכֹות רעֹות ׁשהם הּקללֹות ְְְִֵֶַַָָָָּבכל

ואֹומרֹו Eaמהעברֹות '‰ ˜a„È,'וגֹו ְְֲֵֵָ«¿≈¿ְ
קֹונה אחת עברה אפּלּו ׁשהעֹובר ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָלפי
ּבנפׁשֹו נדּבק ׁשּיהיה רע חלק ְְְְִִֵֶֶֶַַָלֹו
הּנפׁש ּתחלּואי סֹוד והּוא ְְְֲֵֶֶַַַָלטּמאּה,
ּדר על דבר נקרא הרע וחלק ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכּידּוע,

ּתֹורה)אז"ל ד"ה פ"ט. ׁשּבת מּס' ּבּפסּוק(ּתֹוס' ֶַַַָָָָ
ג') על(חבקּוק ׁשּידּבר ּדבר, יל לפניו ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשּכל וידּוע דבר, ׁשּנקרא הרׁשע ְְִֶֶֶֶַָָָָָָס"מ
ויּקראּו ס"מ ׁשל ענפיו הם הרע ְְֲִֵֵֶַָָָָֹּכחי
וכּו' וקּדחת ׁשחפת קללת ּגם ׁשמֹו, ְְְְִֶֶַַַַַַַעל
על מהעברֹות המסּובבים ּדברים ְְֲִִֵֵֵַַָָָהם

ּבּגמ'ּד אֹומרם נ"ה.)ר ר'(ׁשּבת אמר ְְֶֶַַַָָָָ
יּסּורין ואין חטא ּבלא מיתה אין ְְְֲִִִִֵֵֵָֹאמי
ּתחלּואים יֹוליד העֹון ּכי עֹון, ְֲִִִֶַָָֹּבלא

ּכאֹומרֹו ב')ּבּגּוף רעת(ירמי' ּתיּסר ְְְְְְִֵֵַַָָָ
אֹומרֹו וכן EÈÓLוגֹו', eÈ‰Âעל וגֹו' ְְְֵ¿»»∆ְַ
ז"ל אֹומרם ו')ּדר ח"א ׁשּבאמצעּות(זהר ְְְֶֶֶֶַָָֹ

ההׁשּפעֹות ּפתחי יסּתּתמּו ְְְְֲִִֵֵַַַָָהעברֹות
י"ד)ּבסֹוד וכן(אּיֹוב ויבׁש, יחרב ונהר ְְְְֱִֵֵֶַָָָ
�‚Ûאֹומרֹו '‰ E�zÈיסֹובבּו זה ּגם וגֹו' ְƒ∆¿ƒ»ְְְֶַ

ּבּפסּוק ּכרמּוז ח')העברֹו' אׁשר(קהלת ֲֲֵֶֶֶַָָָָֹ
ּפרּוׁש לֹו, לרע ּבאדם האדם ְְְִֵַָָָָָֹיׁשלט
ּכרמּוז ּבֹו ּדבּוקה לֹו אׁשר הרע ְְֲִֶַַָָָָלסּבת
וכן הּדבר, את ּב ה' ידּבק ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָּבּמאמר
יסּובבּו ּבענין האמּורים הּקללֹות ְְְְֲִִַָָָָָּכל

הרעה: ֲִֵַָָָמּמעׂשה
B¯ÓB‡Â˙ÙBÓÏe ˙B‡Ï E· eÈ‰Âּכי ¿¿¿»¿¿¿≈ִ

מצחֹו: על נרׁשמת אחת עברה ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָהעֹובר
B¯ÓB‡ÂÌÏBÚ „Ú EÚ¯Ê·eאדם נפׁש ּכי ¿¿¿«¿¬«»ִֶֶָָ

חלקי ּבּה ׁשּדבּוקים ידי על ְְְִֵֵֶֶַַָרע
אׁשר ּבניהם ׁשאמרנּו ּכמֹו ְְְְֲֵֶֶֶַַָָֻהּטמאה
ּבאר ׁשּבארנּו ּכמֹו יהיּו, ּכמֹוהם ְְְְִִֵֵֶֶַָיֹולידּו
ּבּפסּוק ויחי ּבפרׁשת זה ּדבר ְְִֵֵֶַַַָָָָָהיטב
מיתה סֹוד הּוא זה ּגם אּתה, ּבכרי ְְִִֵֶַַָָֹראּובן
הּבאים ּדֹורֹות ּכל ועל אדם על ְְְִִֶַַַָָָָָׁשּנגזרה
טעמּו מּמּנּו הּיֹוצאים ׁשּכל מּטעם ְֲִִִִֶֶֶַַַָָמּמּנּו
לזה אדם, ערלת סֹוד והּוא ּבחטאֹו, ְְְְֶֶֶַָָָָָמות

ÌÏBÚאמר „Ú EÚ¯Ê·eחלק ּכׁשּידּבק ּכי ַָ¿«¿¬«»ְְִִֵֶֶַ
עד לזה מּזה יׁשּתלׁשל האדם עם ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהרע
מּנפׁשֹו: לנּקֹותֹו רב עצם וצרי ְְְִִֶַַַָָֹעֹולם



eaz`מח zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(áë)øçøçáe ú÷lcáe úçcwáe úôçMa äåäé äëké©§¨´Â§Ÿ̈Â©©¤̧¤©©©¹©©©¤À¤©«©§ªÆ
:Eãáà ãò Eeôãøe ïB÷øiáe ïBôcMáe áøçáe©¤½¤©¦¨−©¥«̈®§¨−©¬¨§¤«

i"yx£˙ÙÁMa∑ונפּוח נׁשחף לב)לׁשֹון:∑Ácw·e˙.ׁשּבׂשרֹו מלוו"י(דברים חֹולי, ׁשל אׁש והּוא ּבאּפי", קדחה אׁש "ּכי ««∆∆ְְְִֶַַָָ««««ְְְְִִִֵֵֶַָָ
היטץ)ּבלע"ז מאד,(פיבער חּמה הם∑lc·e˜˙.ׁשהיא חלאים ּומיני מּקּדחת, יֹותר ּתֹוÁ¯Á·e∑¯.חּמה הּמחּממֹו חלי ְְִֶַַַָֹ««∆∆ֳִִִֵֵֵַַַַָָ««¿Àְְִַַֹ

לׁשֹון: ּובלע"ז למים, ּתמיד וצמא ל)הּגּוף, חרב",(איוב מּני חרה ו)"ועצמי מאׁש"(ירמיה מּפּוח יביא∑Á·e¯·."נחר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ«∆∆ִָ
ּגיסֹותעלי.ÔB˜¯È·e ÔBÙcL·e∑ׁשּבּׂשדֹות ּתבּואה ּבלע"ז∑ÔBÙcL.מּכת אשילד"ה קדים, .(זאנענפערבראנט)רּוח ְֶָָ«ƒ»«≈»ְֶַַַָָƒ»ְִַַַָ
ÔB˜¯È∑ּבלע"ז קמ"א לירקֹון, ונהפכין מכסיפין הּתבּואה ּופני ‡·„E.(געלב)יבׁש, „Ú∑ּכלֹומר דתיבד', 'עד ּתרּגּום: ≈»ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ«»¿∆ְְְֵַַַַ

מאלי ׁשּתכלה ,אֹות אבֹוד .עד ְְֲִֵֵֶֶֶַ

(âë)éîL eéäå-øLà õøàäå úLçð ELàø-ìò øLà E §¨¬¨¤²£¤¬©«Ÿ§−§®¤§¨¨¬¤£¤
ézçz:ìæøa E ©§¤−©§¤«

i"yx£˙LÁ� EL‡¯ŒÏÚ ¯L‡ EÈÓL eÈ‰Â∑,אמרן עצמֹו מּפי מׁשה הּללּו, ּברּוקללֹות הּקדֹוׁש מּפי סיני וׁשּבהר ¿»»∆¬∆«…¿¿…∆ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ
אמר נאמר:הּוא וכן ּכמׁשמען. כו)ן לי,(ויקרא תׁשמעּו לא אלהי,"ואם ה' "לקֹול אֹומר: הּוא וכאן קרי", עּמי ּתלכּו ואם ְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

אֹומר: הּוא ׁשּבראׁשֹונֹות הקל, זֹו ּבקללה ּכן וגם יחיד, ּבלׁשֹון לאמרן ּבקללֹותיו מׁשה הקל ה'", יּככה ...ּב ה' ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹידּבק
חרב(שם) יהא ּכ ּומּתֹו מּזיע, הּברזל ׁשאין ּכדר מּזיעין הּׁשמים יהיּו ׁשּלא ּכּנחּוׁשה", וארצכם ּכּברזל ׁשמיכם ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹ"את

וארצ נחׁשת ׁשמי אֹומר: הּוא וכאן ּפרֹותיה, מרקבת והיא מּזיעה, ׁשהּנחׁשת ּכדר מּזיעה ּתהא והארץ ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבעֹולם,
ּתהא לא והארץ ּבעֹולם, אבדן ׁשל חרב יהיה לא מקֹום מּכל מטר, יריקּו ׁשּלא ּפי על אף מּזיעין, ׁשמים ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹּברזל,
ּכברזל, ׁשהיא ּבין ּכנחׁשת ׁשהיא ּבין היא קללה מקֹום ּומּכל מרקיבין, הּפרֹות ואין מּזיע הּברזל ׁשאין ּכדר ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹמּזיעה

מטר יריקּו לא הּׁשמים וכן ּפרֹות, ּתֹוציא .לא ְִִִֵֵַַָָָָֹֹ

(ãë)ãøé íéîMä-ïî øôòå ÷áà Eöøà øèî-úà äåäé ïzé¦¥¯§Ÿ̈²¤§©¬©§§−¨¨´§¨¨®¦©¨©̧¦Æ¥¥´
éìò:CãîMä ãò E ¨¤½©−¦¨«§¨«

i"yx£¯ÙÚÂ ˜·‡ Eˆ¯‡ ¯ËÓ∑(ג מטרא.(תענית ּדבתר להרּביץזיקא ּכדי ּבֹו ואין צרּכֹו, ּכל ולא יֹורד העפר,מטר את ¿««¿¿»»¿»»ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ּומתיּבׁש, טיט ונעׂשה ּבהם ונדּבק הּמים, מן לחים ׁשהן הּזרעים עׂשב את ּומכּסה האבק, את ּומעלה ּבאה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָוהרּוח

.ּומרקיבין ְִִַ

(äë)ðzéäåäé E|bðéáéà éðôì óåéìà àöz ãçà Cøãa E ¦¤§¸§Ÿ̈´¦¨»¦§¥´«Ÿ§¤¼¼§¤³¤¤¨Æ¥¥´¥½̈
úBëìîî ìëì äåòæì úééäå åéðôì ñeðz íéëøã äòáLáe§¦§¨¬§¨¦−¨´§¨¨®§¨¦´¨§©«£½̈§−Ÿ©§§¬

:õøàä̈¨«¤
i"yx£‰ÂÚÊÏ∑,מּמ מּכֹותי ׁשֹומעי ּכל ׁשּיזּועּו ּולזיע, עללאימה ׁשּבא ּכדר עלינּו יבא ׁשּלא לנּו, 'אֹוי ויאמרּו: ¿«¬»ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

.אּלּו' ֵ

(åë)úîäáìe íéîMä óBò-ìëì ìëàîì Eúìáð äúéäå§¨«§¨³¦§¨«§Æ§©«£½̈§¨¬©¨©−¦§¤«¡©´
:ãéøçî ïéàå õøàä̈¨®¤§¥−©«£¦«

(æë)ñøçáe áøbáe íéøçèáe íéøöî ïéçLa äåäé äëké©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦³¦§©¸¦Æ©§Ÿ¦½©¨¨−¤¨®¤
:àôøäì ìëeú-àì øLà£¤¬«Ÿ©−§¥«¨¥«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ÔÈÁLa∑ּבבכֹורֹות ּכדאיתא מּבחּוץ, ויבׁש מּבפנים לח מאד: היה מא)רע לח∑b¯·.(דף ∑Ò¯Á.ׁשחין ƒ¿ƒƒ¿«ƒְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָֹ»»ְִַ»∆
יבׁשׁש .ּכחרסחין ְִֵֶֶַָ

z˜Ï„·e‡כב ‡zÁc˜·e ‡zÙÁLa ÈÈ C�ÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿«∆¿»¿««¿»ƒ¿∆¿»
‡�B˜¯È·e ‡�BÙcL·e ‡a¯Á·e ‡¯eÁ¯Á·e¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿»¿«¿»

:„·È˙c „Ú CpÙc¯ÈÂ¿ƒ¿¿À»«¿≈»

ÔÈ�ÈÒÁכג CLÈ¯ ÈÂlÚ Èc CiÓL ÔB‰ÈÂƒ¿«»ƒƒ»≈≈»¬ƒƒ
C˙BÁ˙ È„ ‡Ú¯‡Â ‡¯ËÓ ‡˙Á‡lÓ ‡LÁ�kƒ¿»»ƒ«¬»»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»

:ÔÈ¯t „aÚÓlÓ ‡ÏÊ¯ÙÎ ‡ÙÈwz«ƒ»¿«¿¿»ƒ¿∆¿«≈ƒ

ÔÓכד ‡¯ÙÚÂ ‡˜·‡ CÚ¯‡ ¯ËÓ ˙È ÈÈ ÔzÈƒ≈¿»»¿««¿»«¿»¿«¿»ƒ
:ÈˆzL˙c „Ú CÏÚ ˙eÁÈ ‡iÓL¿«»≈¬»«¿ƒ¿≈≈

Á„‡כה ‡Á¯‡a C‡�Ò Ì„˜ ¯È·z ÈÈ Cp�zÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ√»»¿»¿»¿»¬»
˜B¯Úz ÔÁ¯‡ ‡Ú·L·e d˙ÂÏ ˜Btzƒ¿»≈¿ƒ¿»»¿»≈ƒ
:‡Ú¯‡ ˙ÂkÏÓ ÏÎÏ ÚÈÊÏ È‰˙e È‰BÓ„wÓƒ√»ƒ¿≈¿ƒ«¿»«¿¿««¿»

ÙBÚ‡כו ÏÎÏ ÏÎÈÓÏ ‡¯bLÓ CzÏ·� È‰˙e¿≈¿ƒ¿»¿«¿»¿≈«¿»»
:„È�Óc ˙ÈÏÂ ‡Ú¯‡ ˙¯ÈÚ·ÏÂ ‡iÓL„ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ««¿»¿≈¿»ƒ

ÔÈ¯BÁË·eכז ÌÈ¯ˆÓ„ ‡�ÁLa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ¬»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ
Ïek˙ ‡Ï Èc LÈaÈ ÒÈ¯Á·e ‡a¯‚·e¿«¿»«¬ƒ«ƒƒ»ƒ

:‰‡qz‡Ï¿ƒ«»»

`eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(çë):ááì ïBäîúáe ïBøeòáe ïBòbLa äåäé äëké©§¨´§Ÿ̈½§¦¨−§¦¨®§¦§−¥¨«

i"yx£··Ï ÔB‰Ó˙·e∑ּבלע"ז אשטורדישו"ן הּלב, .אטם ¿ƒ¿≈»ְֵֶַַַֹ

(èë)äìôàa øeòä LMîé øLàk íéøäva LMîî úééäå§¨¦¹¨§©¥´©¨«¢©À¦©«£¤̧§©¥³¨«¦¥Æ¨«£¥½̈
éëøc-úà çéìöú àìåìeæâå ÷eLò Cà úééäå E §¬Ÿ©§¦−©¤§¨¤®§¨¦¹¨©´¨¯§¨²

:òéLBî ïéàå íéîiä-ìk̈©¨¦−§¥¬¦«©
i"yx£˜eLÚ∑ערעּור יהיה מעׂשי .ּבכל »ְְְֲִִֶֶַָ

(ì)äpákLé øçà Léàå Nøàú äMàäðáz úéa ¦¨´§¨¥À§¦³©¥Æ¦§¨¤½¨©¬¦¦§¤−
:epìlçú àìå òhz íøk Ba áLú-àìå§«Ÿ¥¥´®¤¬¤¦©−§¬Ÿ§©§¤«

i"yx£‰pÏbLÈ∑,ּפילגׁש ׁשגל יׁשּכבּנה,לׁשֹון לׁשבח: ּכּנהּו כה)והּכתּוב זה(מגילה הּוא סֹופרים ∑˙epÏlÁ.ותּקּון ƒ¿»∆»ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ¿«¿∆
ּפריֹו לאכל הרביעית, .ּבּׁשנה ְְֱִִִֶַָָָֹ

(àì)éðéòì çeáè EøBLìå Eìeæb Eøîç epnî ìëàú à «§º¨´©§¥¤À§´ŸŸ©»¦¤¼¼£«Ÿ§Æ¨´
éðôlîðàö Cì áeLé àìå Eéáéàì úBðúð EEì ïéàå E ¦§¨¤½§¬Ÿ¨−¨®«Ÿ§Æ§ª´§«Ÿ§¤½§¥¬§−

:òéLBî¦«©

(áì)éðaéúðáe Eéðéòå øçà íòì íéðúð EúBìëå úBàø E ¨¤̧§Ÿ¤¹§ª¦̧§©³©¥Æ§¥¤´Ÿ½§¨¬
:Eãé ìàì ïéàå íBiä-ìk íäéìà£¥¤−¨©®§¥¬§¥−¨¤«

i"yx£Ì‰ÈÏ‡ ˙BÏÎÂ∑'עינים 'ּכליֹון קרּויה: ּבאה, ׁשאינּה ּתֹוחלת ּכל ׁשבים. ואינם ׁשּיׁשּובּו, אליהם .מצּפֹות ¿»¬≈∆ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

(âì)-àì øLà íò ìëàé Eòéâé-ìëå Eúîãà éøtzòãé §¦³©§¨«§Æ§¨§¦´£½Ÿ©¬©−£¤´«Ÿ¨¨®§¨
:íéîiä-ìk õeöøå ÷eLò ÷ø úééäå§¨¦À¨©²¨¬§¨−¨©¨¦«

(ãì)éðéò äàønî òbLî úééäå:äàøz øLà E §¨¦−¨§ª¨®¦©§¥¬¥¤−£¤¬¦§¤«

(äì)íé÷Mä-ìòå íékøaä-ìò òø ïéçLa äåäé äëké©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦´À̈©©¦§©̧¦Æ§©©Ÿ©½¦
:Eã÷ã÷ ãòå Eìâø ókî àôøäì ìëeú-àì øLà£¤¬«Ÿ©−§¥«¨¥®¦©¬©§§−§©¬¨§¢¤«

(åì)éìò íé÷z øLà Ekìî-úàå Eúà äåäé CìBéE ¥̧§Ÿ̈¹«Ÿ§À§¤©§§Æ£¤´¨¦´¨¤½
éúáàå äzà zòãé-àì øLà éBb-ìàíM zãáòå E ¤¾£¤¬«Ÿ¨©−§¨©¨´©«£Ÿ¤®§¨©¬§¨¨²
:ïáàå õò íéøçà íéäìà¡Ÿ¦¬£¥¦−¥¬¨¨«¤

(æì)ì úééäåìå ìLîì änL-øLà íénòä ìëa äðéðL §¨¦´¨§©½̈§¨−̈§¦§¦¨®§ŸÆ¨«©¦½£¤
:änL äåäé Eâäðé§©«¤§¬§Ÿ̈−¨«¨

i"yx£‰nLÏ∑עלי יּׁשֹום אֹות הרֹואה ּכל אשטורדישו"ן, יאמרּו:∑ÏLÓÏ.אש"ו אדם, על רעה מּכה ּכׁשּתבא ¿«»ְִֶֶָָָ¿»»ְְֶַָָָָָָָֹֹ
ּפלֹוני' למּכת ּדֹומה ו)לׁשֹון∑È�LÏÂ�‰.'זֹו סּפּור"וׁשּננּת(לעיל לׁשֹון 'ּולׁשֹועי', ּתרּגּומֹו: וכן ,ּב ידּברּו ם", ְְִַַָ¿ƒ¿ƒ»ְְְְְְְְְְִִֵֵַַַָ

.ואׁשּתעי ְְִֵָ

eÈÓÒ·e˙‡כח ‡˙eLÙËa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿«¿»¿«¿»
:‡aÏ ˙eÓÓÚL·e¿«¬»ƒ»

LMÓכט È„ ‡Ók ‡¯‰ÈËa LMÓÓ È‰˙e¿≈¿«≈¿ƒ¬»¿»ƒ«≈
È‰˙e CÈ˙Á¯‡ ˙È ÁÏˆ˙ ‡ÏÂ ‡Ï·˜a ‡¯ÈeÚ«ƒ»¿«¿»¿»«¿«»»¿»»¿≈
:˜È¯Ùc ˙ÈÏÂ ‡iÓBÈ Ïk ÒÈ�‡Â ˜ÈLÚ Ì¯a¿«»ƒ¿»ƒ»«»¿≈¿»ƒ

Èa˙‡ל dp·kLÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e ÒB¯È˙ ‡˙z‡ƒ¿»≈¿«»√»ƒ¿¿ƒ«≈»
‡ÏÂ ·Bv˙ ‡Ó¯k da ·˙È˙ ‡ÏÂ È�·ƒ̇¿≈¿»≈≈≈«¿»ƒ¿»

:dplÁ¿̇«ƒ≈

dpÓלא ÏeÎÈ˙ ‡ÏÂ CÈ�ÈÚÏ ÒÎ� È‰È C¯Bz»¿≈»≈¿≈»¿»≈ƒ≈
C�Ú CÏ ·e˙È ‡ÏÂ CÓ„wÓ Ò�‡ È‰È C¯ÓÁ¬»»¿≈»≈ƒ√»»¿»¿»»»
:˜È¯t CÏ ˙ÈÏÂ C··„ ÈÏÚ·Ï ÔÈ¯ÈÒÓ¿ƒƒ¿«¬≈¿»»¿≈»»ƒ

CÈ�ÈÚÂלב Ô¯Á‡ ‡nÚÏ ÔÈ¯ÈÒÓ CÈ˙�·e CÈ�a¿»¿»»¿ƒƒ¿«»»√»¿≈»
‡ÏÈÁ ˙ÈÏÂ ‡ÓBÈ Ïk Ô‰ÏÏ‚a ÔÙeÒÈÂ ÔÊÁ¬»ƒ»ƒ¿»¿≈»»¿≈≈»

:C„Èaƒ»

Ècלג ‡nÚ ÏeÎÈ C˙e‡Ï ÏÎÂ CÚ¯‡„ ‡a‡ƒ»¿«¿»¿»≈»≈«»ƒ
Ïk ÚÈÚ¯e ˜ÈLÚ Ì¯· È‰˙e zÚ„È ‡Ï»¿««¿¿≈¿«»ƒ¿ƒ«»

:‡iÓBÈ«»

˙ÈÊÁ:לד Èc CÈ�ÈÚ eÊÁÓ ‰hzLÓ È‰˙e¿≈ƒ¿«≈≈≈≈»ƒ∆¡≈

ÏÚÂלה ‡i·Î¯ ÏÚ ‡LÈ· ‡�ÁLa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ¬»ƒ»«¿À«»¿«
CÏ‚¯ ˙Ò¯tÓ ‰‡qz‡Ï Ïek˙ ‡Ï Èc ‡i˜L»«»ƒ»ƒ¿ƒ«»»ƒ«¿««¿»

:CÁBÓ „ÚÂ¿«»

ÌÚÏלו CÏÚ ÌÈ˜˙ Èc CkÏÓ ˙ÈÂ C˙È ÈÈ ÈÏ‚È«¿≈¿»»»¿»«¿»ƒ¿ƒ¬»¿«
ÔÓz ÁÏÙ˙Â CÈ˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿««¿«¿«¬»»»¿ƒ¿««»
:‡�·‡Â ‡Ú‡ ‡˙ÂÚË ÈÁÏt ‡iÓÓÚÏ¿«¿«»«¿≈«¬»»»»¿«¿»

iÓÓÚ‡לז ÏÎa ÈÚBLÏe Ï˙ÓÏ e„ˆÏ È‰˙e¿≈¿»ƒ¿«¿≈¿…«¿«»
:Ôn˙Ï ÈÈ Cp¯a„È Ècƒƒ¿¿ƒ»¿»¿«»



מט `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(çë):ááì ïBäîúáe ïBøeòáe ïBòbLa äåäé äëké©§¨´§Ÿ̈½§¦¨−§¦¨®§¦§−¥¨«

i"yx£··Ï ÔB‰Ó˙·e∑ּבלע"ז אשטורדישו"ן הּלב, .אטם ¿ƒ¿≈»ְֵֶַַַֹ

(èë)äìôàa øeòä LMîé øLàk íéøäva LMîî úééäå§¨¦¹¨§©¥´©¨«¢©À¦©«£¤̧§©¥³¨«¦¥Æ¨«£¥½̈
éëøc-úà çéìöú àìåìeæâå ÷eLò Cà úééäå E §¬Ÿ©§¦−©¤§¨¤®§¨¦¹¨©´¨¯§¨²

:òéLBî ïéàå íéîiä-ìk̈©¨¦−§¥¬¦«©
i"yx£˜eLÚ∑ערעּור יהיה מעׂשי .ּבכל »ְְְֲִִֶֶַָ

(ì)äpákLé øçà Léàå Nøàú äMàäðáz úéa ¦¨´§¨¥À§¦³©¥Æ¦§¨¤½¨©¬¦¦§¤−
:epìlçú àìå òhz íøk Ba áLú-àìå§«Ÿ¥¥´®¤¬¤¦©−§¬Ÿ§©§¤«

i"yx£‰pÏbLÈ∑,ּפילגׁש ׁשגל יׁשּכבּנה,לׁשֹון לׁשבח: ּכּנהּו כה)והּכתּוב זה(מגילה הּוא סֹופרים ∑˙epÏlÁ.ותּקּון ƒ¿»∆»ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ¿«¿∆
ּפריֹו לאכל הרביעית, .ּבּׁשנה ְְֱִִִֶַָָָֹ

(àì)éðéòì çeáè EøBLìå Eìeæb Eøîç epnî ìëàú à «§º¨´©§¥¤À§´ŸŸ©»¦¤¼¼£«Ÿ§Æ¨´
éðôlîðàö Cì áeLé àìå Eéáéàì úBðúð EEì ïéàå E ¦§¨¤½§¬Ÿ¨−¨®«Ÿ§Æ§ª´§«Ÿ§¤½§¥¬§−

:òéLBî¦«©

(áì)éðaéúðáe Eéðéòå øçà íòì íéðúð EúBìëå úBàø E ¨¤̧§Ÿ¤¹§ª¦̧§©³©¥Æ§¥¤´Ÿ½§¨¬
:Eãé ìàì ïéàå íBiä-ìk íäéìà£¥¤−¨©®§¥¬§¥−¨¤«

i"yx£Ì‰ÈÏ‡ ˙BÏÎÂ∑'עינים 'ּכליֹון קרּויה: ּבאה, ׁשאינּה ּתֹוחלת ּכל ׁשבים. ואינם ׁשּיׁשּובּו, אליהם .מצּפֹות ¿»¬≈∆ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

(âì)-àì øLà íò ìëàé Eòéâé-ìëå Eúîãà éøtzòãé §¦³©§¨«§Æ§¨§¦´£½Ÿ©¬©−£¤´«Ÿ¨¨®§¨
:íéîiä-ìk õeöøå ÷eLò ÷ø úééäå§¨¦À¨©²¨¬§¨−¨©¨¦«

(ãì)éðéò äàønî òbLî úééäå:äàøz øLà E §¨¦−¨§ª¨®¦©§¥¬¥¤−£¤¬¦§¤«

(äì)íé÷Mä-ìòå íékøaä-ìò òø ïéçLa äåäé äëké©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦´À̈©©¦§©̧¦Æ§©©Ÿ©½¦
:Eã÷ã÷ ãòå Eìâø ókî àôøäì ìëeú-àì øLà£¤¬«Ÿ©−§¥«¨¥®¦©¬©§§−§©¬¨§¢¤«

(åì)éìò íé÷z øLà Ekìî-úàå Eúà äåäé CìBéE ¥̧§Ÿ̈¹«Ÿ§À§¤©§§Æ£¤´¨¦´¨¤½
éúáàå äzà zòãé-àì øLà éBb-ìàíM zãáòå E ¤¾£¤¬«Ÿ¨©−§¨©¨´©«£Ÿ¤®§¨©¬§¨¨²
:ïáàå õò íéøçà íéäìà¡Ÿ¦¬£¥¦−¥¬¨¨«¤

(æì)ì úééäåìå ìLîì änL-øLà íénòä ìëa äðéðL §¨¦´¨§©½̈§¨−̈§¦§¦¨®§ŸÆ¨«©¦½£¤
:änL äåäé Eâäðé§©«¤§¬§Ÿ̈−¨«¨

i"yx£‰nLÏ∑עלי יּׁשֹום אֹות הרֹואה ּכל אשטורדישו"ן, יאמרּו:∑ÏLÓÏ.אש"ו אדם, על רעה מּכה ּכׁשּתבא ¿«»ְִֶֶָָָ¿»»ְְֶַָָָָָָָֹֹ
ּפלֹוני' למּכת ּדֹומה ו)לׁשֹון∑È�LÏÂ�‰.'זֹו סּפּור"וׁשּננּת(לעיל לׁשֹון 'ּולׁשֹועי', ּתרּגּומֹו: וכן ,ּב ידּברּו ם", ְְִַַָ¿ƒ¿ƒ»ְְְְְְְְְְִִֵֵַַַָ

.ואׁשּתעי ְְִֵָ

eÈÓÒ·e˙‡כח ‡˙eLÙËa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿«¿»¿«¿»
:‡aÏ ˙eÓÓÚL·e¿«¬»ƒ»

LMÓכט È„ ‡Ók ‡¯‰ÈËa LMÓÓ È‰˙e¿≈¿«≈¿ƒ¬»¿»ƒ«≈
È‰˙e CÈ˙Á¯‡ ˙È ÁÏˆ˙ ‡ÏÂ ‡Ï·˜a ‡¯ÈeÚ«ƒ»¿«¿»¿»«¿«»»¿»»¿≈
:˜È¯Ùc ˙ÈÏÂ ‡iÓBÈ Ïk ÒÈ�‡Â ˜ÈLÚ Ì¯a¿«»ƒ¿»ƒ»«»¿≈¿»ƒ

Èa˙‡ל dp·kLÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e ÒB¯È˙ ‡˙z‡ƒ¿»≈¿«»√»ƒ¿¿ƒ«≈»
‡ÏÂ ·Bv˙ ‡Ó¯k da ·˙È˙ ‡ÏÂ È�·ƒ̇¿≈¿»≈≈≈«¿»ƒ¿»

:dplÁ¿̇«ƒ≈

dpÓלא ÏeÎÈ˙ ‡ÏÂ CÈ�ÈÚÏ ÒÎ� È‰È C¯Bz»¿≈»≈¿≈»¿»≈ƒ≈
C�Ú CÏ ·e˙È ‡ÏÂ CÓ„wÓ Ò�‡ È‰È C¯ÓÁ¬»»¿≈»≈ƒ√»»¿»¿»»»
:˜È¯t CÏ ˙ÈÏÂ C··„ ÈÏÚ·Ï ÔÈ¯ÈÒÓ¿ƒƒ¿«¬≈¿»»¿≈»»ƒ

CÈ�ÈÚÂלב Ô¯Á‡ ‡nÚÏ ÔÈ¯ÈÒÓ CÈ˙�·e CÈ�a¿»¿»»¿ƒƒ¿«»»√»¿≈»
‡ÏÈÁ ˙ÈÏÂ ‡ÓBÈ Ïk Ô‰ÏÏ‚a ÔÙeÒÈÂ ÔÊÁ¬»ƒ»ƒ¿»¿≈»»¿≈≈»

:C„Èaƒ»

Ècלג ‡nÚ ÏeÎÈ C˙e‡Ï ÏÎÂ CÚ¯‡„ ‡a‡ƒ»¿«¿»¿»≈»≈«»ƒ
Ïk ÚÈÚ¯e ˜ÈLÚ Ì¯· È‰˙e zÚ„È ‡Ï»¿««¿¿≈¿«»ƒ¿ƒ«»

:‡iÓBÈ«»

˙ÈÊÁ:לד Èc CÈ�ÈÚ eÊÁÓ ‰hzLÓ È‰˙e¿≈ƒ¿«≈≈≈≈»ƒ∆¡≈

ÏÚÂלה ‡i·Î¯ ÏÚ ‡LÈ· ‡�ÁLa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ¬»ƒ»«¿À«»¿«
CÏ‚¯ ˙Ò¯tÓ ‰‡qz‡Ï Ïek˙ ‡Ï Èc ‡i˜L»«»ƒ»ƒ¿ƒ«»»ƒ«¿««¿»

:CÁBÓ „ÚÂ¿«»

ÌÚÏלו CÏÚ ÌÈ˜˙ Èc CkÏÓ ˙ÈÂ C˙È ÈÈ ÈÏ‚È«¿≈¿»»»¿»«¿»ƒ¿ƒ¬»¿«
ÔÓz ÁÏÙ˙Â CÈ˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿««¿«¿«¬»»»¿ƒ¿««»
:‡�·‡Â ‡Ú‡ ‡˙ÂÚË ÈÁÏt ‡iÓÓÚÏ¿«¿«»«¿≈«¬»»»»¿«¿»

iÓÓÚ‡לז ÏÎa ÈÚBLÏe Ï˙ÓÏ e„ˆÏ È‰˙e¿≈¿»ƒ¿«¿≈¿…«¿«»
:Ôn˙Ï ÈÈ Cp¯a„È Ècƒƒ¿¿ƒ»¿»¿«»



eaz`נ zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(çì)epìñçé ék óñàz èòîe äãOä àéöBz áø òøæ¤¬©©−¦´©¨¤®§©´¤«¡½Ÿ¦¬©§§¤−
:äaøàä̈«©§¤«

i"yx£epÏÒÁÈ∑הּכל את ׁשּמכּלה 'חסיל', נקרא ּכ ׁשם ועל .יכּלּנּו, «¿¿∆ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

(èì)ék øâàú àìå äzLú-àì ïééå zãáòå òhz íéîøk§¨¦¬¦©−§¨¨®§¨§©³¦«Ÿ¦§¤Æ§´Ÿ¤«¡½Ÿ¦¬
:úòìzä epìëàú«Ÿ§¤−©Ÿ¨«©

(î)ìMé ék Ceñú àì ïîLå Eìeáb-ìëa Eì eéäé íéúéæ¥¦²¦«§¬§−§¨§¤®§¤̧¤Æ´Ÿ¨½¦¬¦©−
:Eúéæ¥¤«

i"yx£ÏMÈ Èk∑לׁשֹון ּפרֹותיו, יט)יּׁשיר הּברזל(לעיל .""ונׁשל ƒƒ«ְְְִֵֶַַַַָָ

(àî)úBðáe íéða:éáMa eëìé ék Cì eéäé-àìå ãéìBz ¨¦¬¨−¦®§Ÿ¦«§´½̈¦¬¥«§−©¤«¦

(áî):ìöìvä Løéé Eúîãà éøôe Eöò-ìk̈¥«§−§¦´©§¨¤®§¨¥−©§¨©«
i"yx£ÏˆÏv‰ L¯ÈÈ∑הּפרי מן רׁש הארּבה ארּבה,∑‰ÏˆÏv.יעני∑L¯ÈÈ.יעׂשּנּו יירׁשמין לפרׁש אפׁשר ואי ¿»≈«¿»«ְְֲִִֶֶַַַָָ¿»≈ֲִַ«¿»«ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשאם וגירּוׁשין, הֹורׁשה לׁשֹון ולא יירׁש. לכּתב: לֹו היה ּכן ׁשאם ירּׁשה, יֹוריׁשלׁשֹון לכּתב: לֹו היה .ּכן ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֹֻ

(âî)éìò äìòé Eaø÷a øLà øbääzàå äìòn äìòî E ©¥Æ£¤´§¦§§½©«£¤¬¨¤−©´§¨¨®§¨§©¨¬
:ähn ähî ãøú¥¥−©¬¨¨«¨

(ãî)äzàå Làøì äéäé àeä epåìú àì äzàå Eåìé àeä́©§§½§©¨−´Ÿ©§¤®µ¦«§¤´§½Ÿ§©−̈
:áðæì äéäz¦«§¤¬§¨¨«

(äî)éìò eàáeEeâéOäå Eeôãøe älàä úBììwä-ìk E ¨̧¨¤¹¨©§¨´¨¥À¤§¨¸Æ§¦¦½
éäìà äåäé ìB÷a zòîL àì-ék CãîMä ãòì EøîL ©−¦¨«§¨®¦´Ÿ¨©À§¨§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§²Ÿ

:Ceö øLà åéúwçå åéúåöî¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈£¤¬¦¨«

(åî):íìBò-ãò Eòøæáe úôBîìe úBàì Eá eéäå§¨´§½§−§¥®§©§£−©¨«

(æî)éäìà äåäé-úà zãáò-àì øLà úçzäçîNa E ©À©£¤³«Ÿ¨©̧§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦§−̈
:ìk áøî ááì áeèáe§´¥¨®¥−Ÿ«Ÿ

i"yx£Ïk ·¯Ó∑ל ׁשהיה טּובּבעֹוד החיים.ּכל אור ≈……ְְֶָָָ

LB�Îzלח ¯ÚÊe ‡Ï˜ÁÏ ˜tz ÈbÒ Ú¯Ê ¯a«¿««ƒ«≈¿«¿»¿≈ƒ¿
:‡·Bb dpÏÒÁÈ È¯‡¬≈«¿¿ƒ≈»

˙ÈzLלט ‡Ï ‡¯ÓÁÂ ÁÏÙ˙Â ·Bvz ÔÈÓ¯k«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿«¿»»ƒ¿≈
:‡zÚÏz dpÏÎÈ˙ È¯‡ LB�Î˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬≈≈¿ƒ≈…«¿»

Ï‡מ ‡ÁLÓe CÓeÁz ÏÎa CÏ ÔB‰È ÔÈ˙ÈÊ≈ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»»
:CÈ˙ÈÊ Ôe¯zÈ È¯‡ CeÒ¿̇¬≈ƒ¿≈»

ÔeÎ‰Èמא È¯‡ CÏ ÔB‰È ‡ÏÂ „ÈÏBz Ô�·e ÔÈ�a¿ƒ¿»ƒ¿»¿»¬≈¿»
:‡È·La¿ƒ¿»

wÒ‡‰:מב dp�ÒÁÈ CÚ¯‡„ ‡a‡Â C�ÏÈ‡ Ïk»ƒ»»¿ƒ»¿«¿»«¿¿ƒ≈«»»

CpÓמג ÏÚ ˜ÈÏÒ È‰È C�È· Èc Ï¯Ú ·˙Bz«»≈ƒ≈»¿≈»ƒ«ƒ»
‡zÁ˙Ï ˙Á� È‰z z‡Â ‡lÚÏ ‡lÚÏ¿≈»¿≈»¿«¿¿≈»≈¿«¿»

:‡zÁ˙Ï¿«¿»

È‰Èמד ‡e‰ dpÙÊB˙ ‡Ï z‡Â CpÙÊBÈ ‡e‰¿ƒ»¿«¿»¿ƒ≈¿≈
:LlÁÏ È‰z z‡Â ÛÈw˙Ï¿«ƒ¿«¿¿≈¿«»

CpÙc¯ÈÂמה ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ¿≈¬»»¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿¿À»
‡zÏa˜ ‡Ï È¯‡ ÈˆzL˙c „Ú Cp˜a„ÈÂ¿ƒ¿¿À»«¿ƒ¿≈≈¬≈»«∆¿»
È‰B„Bwt ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«ƒƒ

:C„wÙ Èc È‰BÓÈ˜e¿»ƒƒ«¿»

ÌÏÚ:מו „Ú CÈ�··e ˙ÙBÓÏe ˙‡Ï Ca ÔB‰ÈÂƒ»¿»¿≈ƒ¿»«√»

‡C‰Ïמז ÈÈ Ì„˜ ‡zÁÏÙ ‡Ï Èc ÛÏÁ√»ƒ»¿«¿»√»¿»¡»»
:‡Ïk È‚qÓ ‡aÏ ˙e¯ÈtL·e ‡Â„Áa¿∆¿»¿«ƒƒ»ƒ¿≈…»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Áz.'B‚Â˙מז) z„·Ú ‡Ï ¯L‡זה ענׁש ««¬∆…»«¿»¿ֶֶֹ
לא אם אֹומרֹו עד אחריו ְְֲִַַַָָֹוהּבא
עׂשה מצוֹות ּבּטּול נגד הּוא ְְֲִִִֵֶֶֹתׁשמר

ּבּפסּוק תׁשמר(כח)ׁשרׁשם לא אם ְִִֶַַָָֹֹ
ואמר וגֹו', Ï‡לעׂשֹות ¯L‡ ˙Áz ְְֲַַָ««¬∆…

'‰ ˙‡ z„·Úמצוֹות לעׂשֹות ּפרּוׁש »«¿»∆ְֲִֵַ

ועבדּת לזה ּבׂשמחה לעׂשֹות צּו ְְְְְֲֲִִֶֶַַָָָָאׁשר
אּתה וגֹו', ּובצמא ּברעב איבי ְְְְֶֶַָָָָָֹאת
איבי יּתן מעלי הּמצוה על ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹּפרקּת
הם אלּו וענׁשים ,צּואר על ּברזל ְְֳִֵֵֶַַַָָָֹעל
עׂשה, מצוֹות על ּפריקת ּכנגד ְְְְֲִִִֵֶֶַָֹֻמכּונים
להבין לטרח רצית ׁשּלא ְְִִִֶַַָָָָֹֹאּתה

יּׂשא הּמצוֹות מעׂשה סדר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָּולהׂשּכיל
לׁשֹונֹו תׁשמע לא אׁשר ּגֹוי עלי ְְֲִֶֶַָֹה'

ּכּלן: וכן ְְֵָֻוגֹו'
¯Ó‚Âאמר˙BNÚÏ ¯ÓL˙ ‡Ï Ì‡ ¿»«ֶֹƒ…ƒ¿…«¬

מצוֹות קּיּום על ּכי ְְִִִִַַלהֹודיע
מצוֹות ּכל וכלל מעניׁש, הּוא ְְֲֲִִֵַַָָעׂשה

`eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(çî)éáéà-úà zãáòåáòøa Ca äåäé epçlLé øLà E §¨«©§¨´¤«Ÿ§¤À£¤̧§©§¤³§Ÿ̈Æ½̈§¨¨¯
Eøàeö-ìò ìæøa ìò ïúðå ìk øñçáe íøéòáe àîöáe§¨¨²§¥−Ÿ§´Ÿ¤®Ÿ§¨©º³Ÿ©§¤Æ©©¨¤½

ãò:Cúà BãéîLä ©¬¦§¦−Ÿ¨«

(èî)éìò äåäé àOéøLàk õøàä äö÷î ÷çøî éBb E ¦¨´§Ÿ̈Á¨¤̧³¥«¨ŸÆ¦§¥´¨½̈¤©«£¤¬
ì òîLú-àì øLà éBb øLpä äàãé:BðL ¦§¤−©¨®¤¾£¤¬«Ÿ¦§©−§Ÿ«

i"yx£¯Lp‰ ‰‡„È ¯L‡k∑סּוסיו ויקּלּו מצלחת ודר B�LÏ.ּפתאם, ÚÓL˙Œ‡Ï∑:וכן לׁשֹונֹו, ּתּכיר (בראשיתׁשּלא «¬∆ƒ¿∆«»∆ְְְְִֵֶֶַַַַָֹ…ƒ¿«¿…ְְִֵֶַֹ
וכן:מא) אֹותֹו", לפּתר חלֹום מב)"ּתׁשמע ּבלע"ז(שם אינטינדר"י יֹוסף", ׁשֹומע .(פערשטעהען)"ּכי ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַֹ

Caמח ÈÈ dp¯‚È Èc C··„ ÈÏÚa ˙È ÁÏÙ˙Â¿ƒ¿«»«¬≈¿»»ƒ¿»ƒ≈¿»»
˙e¯ÈÒÁ·e ‡˙ÈÏÈË¯Ú·e ‡˙eÁˆ·e ‡�ÙÎa¿«¿»¿«»¿«¿ƒ¿»»«¬ƒ
„Ú C¯‡eˆ ÏÚ ‡ÏÊ¯t ¯È� ÔzÈÂ ‡lk…»¿ƒ≈ƒ«¿¿»««¿»«

:C˙È ÈˆÈzLÈcƒ¿≈≈»»

‡¯Ú‡מט ÈÙÈqÓ ˜ÈÁ¯Ó ÌÚ CÏÚ ÈÈ È˙ÈÈ«¿ƒ¿»¬»«≈»ƒƒ¿»≈«¿»
ÚÓL˙ ‡Ï Èc ‡nÚ ‡¯L� È„zLÓ È„ ‡Ók¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿»«»ƒ»ƒ¿«

:d�LÈÏƒ»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מצות היא ּכי הּיראה ּבמצות ְְְְֲִִִִִֵַַַָעׂשה
ספר ּבתחּלת רמּב"ם ׁשּכתב ּכמֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָעׂשה

פ"ב)הּמּדע הּתֹורה יסֹודי הּׁשם(הל' וז"ל ְְְִֵֵַַַַָָ
וטעם וכּו', ליראה מצוה וכּו' ְְְְְְְִִִַַַָָָהּנכּבד
ּכתבּתי ּתעׂשּו, לא אם אמר ְֲִִֶַַַָָֹֹׁשּלא

כ"ו)למעלה יחּיב(כ"ז ׁשּלא טעם ְְְֵֶַַַַָֹ
לעׂשֹות לׁשמר אּלא ּכלל ּבדר ְְְֲֲִֶֶֶַַָָֹלעׂשֹות
לעׂשֹות: ּוכׁשּיּׂשיג לידֹו ְְְֲִֶֶַַָָּכׁשּיבֹוא

B‡על לֹומר ּבא זה ׁשּפסּוק ְֶֶֶַַָָָאפׁשר
אֹומרֹו כ"ג)ּדר כ"ו ואם(וּיקרא ְְְִִֶֶַָ

אחר ׁשאם ּפרּוׁש לי תּוסרּו לא ְְִִִֵֵֶֶַַָֹּבאּלה
וגֹו' לעׂשֹות יׁשמר לא האמּור ְְֲִַָָָֹֹּכל
ׁשאחר והּנֹורא, הּנכּבד ה' ְְְְִִֶַַַַָָָליראה
ּבעיניו יהיה הּקללֹות ּכל עליו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהביא

ראה ּכי מאד ודקּדקנֹורא יּסרֹו, אׁשר ְְְְֲִִִֵֶָָָֹ
BNÚÏ˙לֹומר ¯ÓLzלא מצוֹות ּכנגד ַƒ¿…«¬ְְִֶֶֹ

ׁשּיפליא והֹודיע עׂשה, ּומצוֹות ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַּתעׂשה
האמּור וכל ּגדֹולֹות מּכֹות ּבֹו עֹוד ְְַָָָה'

אמר וגמר È˙Óaּבענין, Ìz¯‡L�Â ְְִֶַָָָֹ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿≈
ËÚÓ'וגֹו אׁשר ּתחת Ï‡וגֹו' Èk ¿»ְְֲֶַַƒ…

EÈ‰Ï‡ '‰ ÏB˜a zÚÓLמה ּכנגד זה »«¿»¿¡…∆ְֶֶֶַ
ּתלמּוד ּבּטּול על ּתׁשּובה עׂשה ְְִֶַַָָָֹּׁשּלא

NNּתֹורה, ¯L‡k ‰È‰Âלבל וגֹו' ָ¿»»«¬∆»ְְַ
אלהינּו ה' ּכי ׁשּידענּו אחר אדם ְֱִֵֶַַַַָָָֹֹיאמר
והרחמים החסד מדֹות ּכלן ְֲִִִֶֶַַָָָֻמּדֹותיו
וירף ּבּצרֹות עֹוד מהארי ְְְֲִִֵֵֶַַָימנעּוהּו
לֹו היא ׂשמחה ּכי הֹודיע לזה ְִִִִֶַָָָידֹו,
הּטבע אין זה ּוכפי וגֹו' ׂשׂש ְְֲִֵֶֶֶַַַָּכאׁשר
אמר ּבזה וכּיֹוצא מהּׂשמחֹות, ְְֵֵֶַַַָָָָקץ

י"א)הּכתּוב רּנה,(מׁשלי רׁשעים ּבאבד ְְֲִִִֵַַָָָֹ
ז"ל רּבֹותינּו ּדרׁשּו ל"ט:)וכן (סנהדרין ְְְְִֵֵֶַַָ

כ"ג)ּבּפסּוק ׁשהיה(מ"א הרּנה וּתעבר ֲִֶַַַָָָָָֹ
ה', לפני רּנה עמרי ּבן אחאב ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹּבאבד
ממרא יחדי ה' יׂשיׂש ּתרּגם ְְְֲִִֵֵֵַָָָָויֹונתן
ודקּדק וכּו' נכראין עממין עליכֹון ְְְְְֲֲִִִֵֵָָָּדה'
על אף לאחרים, יֹוצא ּפעל ֲִִֵֵַַַַָֹיׂשיׂש

נעקרת אינּה הּכתּוב ּפׁשט כן ְֱִֵֵֶֶֶַַָָּפי
אּלא אנקלּוס, ׁשּתרּגם ּוכמֹו ְְְְְִִֵֶֶָָֻמּמקֹומּה
הּכתּוב: ּדרׁש עּזיאל ּבן ִֵֶֶַַָָָָֻׁשּיֹונתן

È˙È‡¯Âנחמֹות נאמרּו לא לּמה להעיר ¿»ƒƒְְִֶֶֶָָָָֹ
האמּור ּכסדר האּלּו ְְֵֵֶַָָָָּבּקללֹות
יׁש ּגם ּבחּקתי, ׁשּבפרׁשת ְְְֵֶַַַַָָָֹֻּבּקללֹות
הסּפיק ולא הּקללֹות ּכפל לּמה ְְְְִִִַַָָָָָֹלהעיר
ּבחּקתי: ּבפרׁשת ׁשאמר ְְְֶַַַָָָָֹֻקללֹות

‰‡¯�Âלפי הּקללֹות לכּפל הצר ּכי ¿ƒ¿∆ְְְְִִִַַָֹֻ
ּבחּקתי ׁשּבפרׁשת ְְְֶֶַַָָָֹֻׁשּקללֹות
נאמרּו ׁשּכן יׂשראל לכללּות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָנאמרּו
סֹופם, ועד מּתחּלתם רּבים ּבלׁשֹון ְְְִִִִַַָָָָֻּכּלם
מּיׂשראל חלק ׁשאם לֹומר מקֹום ְְִִִֵֵֵֶֶַָָויׁש
על מקּפיד ה' אין מעׂשיהם ְֲִִֵֵֵֶַַַייטיבּו
קללֹות ּבאּו לזה הּמרׁשיע, ְְִֵֶֶַַַָָָחלק
ּבל' ּכּלן ונאמרּו זֹו ּבפרׁשה ְְְְֲִִֶֶָָָָָֻהאמּורים
יחיד ּבער ּבין לדּבר ונתּכּון ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָיחיד,
הגם מּיׂשראל חלק ּבער ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָמּמׁש
יׂשראל ּכללּות ּבער רּבים ְְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּיהיּו
ׁשאמר ּתמצא ולזה יחיד, להם ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָיתיחס

¯‡ELוהיּו ÏÚ ¯L‡ EÈÓL'וגֹו‡OÈ ְָ»∆¬∆«…¿ְƒ»
EÈÏÚ חלק‰' ּכנגד זה מרחק, ּגֹוי »∆ְֵֵֶֶֶֶָֹ

להם יאמר רּבים ׁשהם הגם ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמּיׂשראל
ּגם ואמר ׁשּכתבנּו, מּטעם יחיד ְְְִִֶַַַַַָָָלׁשֹון
וגֹו' ּתבנה ּבית וגֹו' תארׂש אּׁשה ְְְְִִִֵֵֶַָָּכן

מּמׁש: ּביחיד ְְִַָָָסתמֹו
‰zÚÓeנחמה נאמרה לא לּמה הרוחנּו ≈«»ְְְִֶֶֶַָָָָָֹ

אּלא נחמה נאמרה לא ּכי ְִֶֶֶֶֶָָָָָֹּבהם,
לא ּכי יׂשראל לכללּות ׁשהם ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹּבּקללה
ּברית להם וׁשּיזּכר לכּלֹותם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹיעזבם
משא"כ הארץ, יזּכר ּגם ְֲִֶַָָָֹאבֹותם
ּתאכלם אׁש ירׁשיעּו ּכי מהם ְְְִִִִֵֵֵֶַַֹהיחידים
לאּבד ה' ׁשּצּוה ּתמצא והלא עֹולם, ְְֲִִֵֶַַַָָָֹעד
והיא עֹולם ּתל ּולׂשּומּה מּיׂשראל ְְְִִִִֵֵָָָעיר
ּכי אדם לֹומר צרי ואין הּנּדחת, ְִִִִֵַַַַָָָעיר
ּנחמה ּומה ּדין, ּבבית להמיתֹו ְְֲִִִֵֶַַַַָָירׁשיע

ּבפרׁשת ּתמצא וכן אֹובדֹו, אחר לזה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָיׁש
מׁשּפחה רׁשעת ה' ּכׁשהזּכיר ְְְְִִִִִִֶַָָָנּצבים

וׁשבט י"ט)אמראחת ה'(כ"ט ּומחה ְֵֶַַַָָָ
ּוכמֹו נחמתֹו, הזּכיר ולא וגֹו' ׁשמֹו ְְְְְִִֶֶָָֹאת
זֹו ּבפרׁשה האמּורים ּבּקללֹות ְְֲִֵַָָָָָכן
יקׁשה ואל מּיׂשראל. ליחידים ְְְְִִִִִִִֵֶַָָלהיֹותם
ג' אֹו ב' הּכתּוב ּׁשּדּבר מה ְִֵֵֶֶַַָּבעיני
ּכאֹומרֹו רּבים ּבלׁשֹון זֹו ּבפרׁשה ְְְְִִֵַָָָּתבֹות
,ÌÎ˙‡ „È·‡‰Ï ,¯tÒÓ È˙Ó Ìz¯‡L�Â¿ƒ¿«¿∆¿≈ƒ¿»¿«¬ƒ∆¿∆
לדּבר ׁשּקדם אחר ּכי ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָוהתמּכרּתם,
אמר לגמר הקּפיד לא יחיד ְְְִִִִִֶָֹֹֹּבלׁשֹון
ׁשעל מּובנים הּדברים ּכי רּבים, ְְִִִִִֶַַַָָּבלׁשֹון
והעד אֹומר, הּוא ׁשּביחידים ְְִִִֵֵֶַַָרּבים

יחיד: לׁשֹון ְְְִֶָֹלאיבי
Ì‡Âקללֹות לֹומר לֹו והיה ּתאמר ¿ƒְְַַָָָֹ

היה ולא יחיד ּבלׁשֹון ְְְִִִֶַָָָֹֹֻׁשּבבחּקתי
אֹומר ׁשהייתי אּלּו, קללֹות לכּפל ְְִִִִֵֵֶָָָֹצרי
החמּור הענׁש ּכל הּכתּוב יעניׁש ֲִֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
יׂשראל לכללּות אבל ליחידים ְְֲִִִִִֵֶָָָָאּלא
ּגדֹול ׁשחטאם ׁשּנאמר הגם אֹו ְֲֶֶֶַַָָֹֹלא,
הבטחת לנּו אין היחידים מענׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹונלמד
ּתלמּוד האבֹות, ּברית ה' ׁשּיזּכר ְְְִִֶֶַַָָָָֹהּנחמה
ׁשּגם לֹומר ׁשּבבחּקתי קללֹות ְְִֶֶַַַַָֹֻלֹומר
נחמה להם יׁש וכי ּכזה, יענׁשּו ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָהּכללּות
את וׁשב אבֹותינּו ּברית ה' יפר ְְְֲִֵֵֶַָָלבל

ְֵׁשבּותנּו:
e�ÈˆÓ�ּבּטּול על ה' ׁשּיענׁש אֹומרים ƒ¿ƒְֲִִֶַַ

על העֹובר ועל ּתֹורה, ְְֵַַַָָּתלמּוד
מצות המבּטל ועל ּתעׂשה לא ְְְְֲִִֵֶַַַַַַֹמצות

ּבּגמרא ׁשאמרּו והגם (מנחֹותעׂשה, ְְְֲֲֵֶַַַָָָָ

אּלאמ"א.) עׂשה על מעניׁשים ֲֲִִֵֵֶֶַַָׁשאין
ׁשחּיבין עׂשה מצוֹות יׁש רתחא, ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָּבעּדן
הּמסּכים ּגם ּופסח, מילה ּכגֹון ְְֲִִֵֶֶַַַַָעליהם
עׂשֹות לבל עׂשה ּבמצוֹות לכּפר ְְְְְְֲֲִִֵַַֹּבדעּתֹו
לפרענּות ויכינהּו ה' יקּלל זה את ְְְִִֵֵֶֶַָָֻאֹותם

הּכתּוב: ְַָָּככל
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(çî)éáéà-úà zãáòåáòøa Ca äåäé epçlLé øLà E §¨«©§¨´¤«Ÿ§¤À£¤̧§©§¤³§Ÿ̈Æ½̈§¨¨¯
Eøàeö-ìò ìæøa ìò ïúðå ìk øñçáe íøéòáe àîöáe§¨¨²§¥−Ÿ§´Ÿ¤®Ÿ§¨©º³Ÿ©§¤Æ©©¨¤½

ãò:Cúà BãéîLä ©¬¦§¦−Ÿ¨«

(èî)éìò äåäé àOéøLàk õøàä äö÷î ÷çøî éBb E ¦¨´§Ÿ̈Á¨¤̧³¥«¨ŸÆ¦§¥´¨½̈¤©«£¤¬
ì òîLú-àì øLà éBb øLpä äàãé:BðL ¦§¤−©¨®¤¾£¤¬«Ÿ¦§©−§Ÿ«

i"yx£¯Lp‰ ‰‡„È ¯L‡k∑סּוסיו ויקּלּו מצלחת ודר B�LÏ.ּפתאם, ÚÓL˙Œ‡Ï∑:וכן לׁשֹונֹו, ּתּכיר (בראשיתׁשּלא «¬∆ƒ¿∆«»∆ְְְְִֵֶֶַַַַָֹ…ƒ¿«¿…ְְִֵֶַֹ
וכן:מא) אֹותֹו", לפּתר חלֹום מב)"ּתׁשמע ּבלע"ז(שם אינטינדר"י יֹוסף", ׁשֹומע .(פערשטעהען)"ּכי ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַֹ

Caמח ÈÈ dp¯‚È Èc C··„ ÈÏÚa ˙È ÁÏÙ˙Â¿ƒ¿«»«¬≈¿»»ƒ¿»ƒ≈¿»»
˙e¯ÈÒÁ·e ‡˙ÈÏÈË¯Ú·e ‡˙eÁˆ·e ‡�ÙÎa¿«¿»¿«»¿«¿ƒ¿»»«¬ƒ
„Ú C¯‡eˆ ÏÚ ‡ÏÊ¯t ¯È� ÔzÈÂ ‡lk…»¿ƒ≈ƒ«¿¿»««¿»«

:C˙È ÈˆÈzLÈcƒ¿≈≈»»

‡¯Ú‡מט ÈÙÈqÓ ˜ÈÁ¯Ó ÌÚ CÏÚ ÈÈ È˙ÈÈ«¿ƒ¿»¬»«≈»ƒƒ¿»≈«¿»
ÚÓL˙ ‡Ï Èc ‡nÚ ‡¯L� È„zLÓ È„ ‡Ók¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿»«»ƒ»ƒ¿«

:d�LÈÏƒ»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מצות היא ּכי הּיראה ּבמצות ְְְְֲִִִִִֵַַַָעׂשה
ספר ּבתחּלת רמּב"ם ׁשּכתב ּכמֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָעׂשה

פ"ב)הּמּדע הּתֹורה יסֹודי הּׁשם(הל' וז"ל ְְְִֵֵַַַַָָ
וטעם וכּו', ליראה מצוה וכּו' ְְְְְְְִִִַַַָָָהּנכּבד
ּכתבּתי ּתעׂשּו, לא אם אמר ְֲִִֶַַַָָֹֹׁשּלא

כ"ו)למעלה יחּיב(כ"ז ׁשּלא טעם ְְְֵֶַַַַָֹ
לעׂשֹות לׁשמר אּלא ּכלל ּבדר ְְְֲֲִֶֶֶַַָָֹלעׂשֹות
לעׂשֹות: ּוכׁשּיּׂשיג לידֹו ְְְֲִֶֶַַָָּכׁשּיבֹוא

B‡על לֹומר ּבא זה ׁשּפסּוק ְֶֶֶַַָָָאפׁשר
אֹומרֹו כ"ג)ּדר כ"ו ואם(וּיקרא ְְְִִֶֶַָ

אחר ׁשאם ּפרּוׁש לי תּוסרּו לא ְְִִִֵֵֶֶַַָֹּבאּלה
וגֹו' לעׂשֹות יׁשמר לא האמּור ְְֲִַָָָֹֹּכל
ׁשאחר והּנֹורא, הּנכּבד ה' ְְְְִִֶַַַַָָָליראה
ּבעיניו יהיה הּקללֹות ּכל עליו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהביא

ראה ּכי מאד ודקּדקנֹורא יּסרֹו, אׁשר ְְְְֲִִִֵֶָָָֹ
BNÚÏ˙לֹומר ¯ÓLzלא מצוֹות ּכנגד ַƒ¿…«¬ְְִֶֶֹ

ׁשּיפליא והֹודיע עׂשה, ּומצוֹות ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַּתעׂשה
האמּור וכל ּגדֹולֹות מּכֹות ּבֹו עֹוד ְְַָָָה'

אמר וגמר È˙Óaּבענין, Ìz¯‡L�Â ְְִֶַָָָֹ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿≈
ËÚÓ'וגֹו אׁשר ּתחת Ï‡וגֹו' Èk ¿»ְְֲֶַַƒ…

EÈ‰Ï‡ '‰ ÏB˜a zÚÓLמה ּכנגד זה »«¿»¿¡…∆ְֶֶֶַ
ּתלמּוד ּבּטּול על ּתׁשּובה עׂשה ְְִֶַַָָָֹּׁשּלא

NNּתֹורה, ¯L‡k ‰È‰Âלבל וגֹו' ָ¿»»«¬∆»ְְַ
אלהינּו ה' ּכי ׁשּידענּו אחר אדם ְֱִֵֶַַַַָָָֹֹיאמר
והרחמים החסד מדֹות ּכלן ְֲִִִֶֶַַָָָֻמּדֹותיו
וירף ּבּצרֹות עֹוד מהארי ְְְֲִִֵֵֶַַָימנעּוהּו
לֹו היא ׂשמחה ּכי הֹודיע לזה ְִִִִֶַָָָידֹו,
הּטבע אין זה ּוכפי וגֹו' ׂשׂש ְְֲִֵֶֶֶַַַָּכאׁשר
אמר ּבזה וכּיֹוצא מהּׂשמחֹות, ְְֵֵֶַַַָָָָקץ

י"א)הּכתּוב רּנה,(מׁשלי רׁשעים ּבאבד ְְֲִִִֵַַָָָֹ
ז"ל רּבֹותינּו ּדרׁשּו ל"ט:)וכן (סנהדרין ְְְְִֵֵֶַַָ

כ"ג)ּבּפסּוק ׁשהיה(מ"א הרּנה וּתעבר ֲִֶַַַָָָָָֹ
ה', לפני רּנה עמרי ּבן אחאב ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹּבאבד
ממרא יחדי ה' יׂשיׂש ּתרּגם ְְְֲִִֵֵֵַָָָָויֹונתן
ודקּדק וכּו' נכראין עממין עליכֹון ְְְְְֲֲִִִֵֵָָָּדה'
על אף לאחרים, יֹוצא ּפעל ֲִִֵֵַַַַָֹיׂשיׂש

נעקרת אינּה הּכתּוב ּפׁשט כן ְֱִֵֵֶֶֶַַָָּפי
אּלא אנקלּוס, ׁשּתרּגם ּוכמֹו ְְְְְִִֵֶֶָָֻמּמקֹומּה
הּכתּוב: ּדרׁש עּזיאל ּבן ִֵֶֶַַָָָָֻׁשּיֹונתן

È˙È‡¯Âנחמֹות נאמרּו לא לּמה להעיר ¿»ƒƒְְִֶֶֶָָָָֹ
האמּור ּכסדר האּלּו ְְֵֵֶַָָָָּבּקללֹות
יׁש ּגם ּבחּקתי, ׁשּבפרׁשת ְְְֵֶַַַַָָָֹֻּבּקללֹות
הסּפיק ולא הּקללֹות ּכפל לּמה ְְְְִִִַַָָָָָֹלהעיר
ּבחּקתי: ּבפרׁשת ׁשאמר ְְְֶַַַָָָָֹֻקללֹות

‰‡¯�Âלפי הּקללֹות לכּפל הצר ּכי ¿ƒ¿∆ְְְְִִִַַָֹֻ
ּבחּקתי ׁשּבפרׁשת ְְְֶֶַַָָָֹֻׁשּקללֹות
נאמרּו ׁשּכן יׂשראל לכללּות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָנאמרּו
סֹופם, ועד מּתחּלתם רּבים ּבלׁשֹון ְְְִִִִַַָָָָֻּכּלם
מּיׂשראל חלק ׁשאם לֹומר מקֹום ְְִִִֵֵֵֶֶַָָויׁש
על מקּפיד ה' אין מעׂשיהם ְֲִִֵֵֵֶַַַייטיבּו
קללֹות ּבאּו לזה הּמרׁשיע, ְְִֵֶֶַַַָָָחלק
ּבל' ּכּלן ונאמרּו זֹו ּבפרׁשה ְְְְֲִִֶֶָָָָָֻהאמּורים
יחיד ּבער ּבין לדּבר ונתּכּון ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָיחיד,
הגם מּיׂשראל חלק ּבער ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָמּמׁש
יׂשראל ּכללּות ּבער רּבים ְְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּיהיּו
ׁשאמר ּתמצא ולזה יחיד, להם ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָיתיחס

¯‡ELוהיּו ÏÚ ¯L‡ EÈÓL'וגֹו‡OÈ ְָ»∆¬∆«…¿ְƒ»
EÈÏÚ חלק‰' ּכנגד זה מרחק, ּגֹוי »∆ְֵֵֶֶֶֶָֹ

להם יאמר רּבים ׁשהם הגם ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמּיׂשראל
ּגם ואמר ׁשּכתבנּו, מּטעם יחיד ְְְִִֶַַַַַָָָלׁשֹון
וגֹו' ּתבנה ּבית וגֹו' תארׂש אּׁשה ְְְְִִִֵֵֶַָָּכן

מּמׁש: ּביחיד ְְִַָָָסתמֹו
‰zÚÓeנחמה נאמרה לא לּמה הרוחנּו ≈«»ְְְִֶֶֶַָָָָָֹ

אּלא נחמה נאמרה לא ּכי ְִֶֶֶֶֶָָָָָֹּבהם,
לא ּכי יׂשראל לכללּות ׁשהם ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹּבּקללה
ּברית להם וׁשּיזּכר לכּלֹותם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹיעזבם
משא"כ הארץ, יזּכר ּגם ְֲִֶַָָָֹאבֹותם
ּתאכלם אׁש ירׁשיעּו ּכי מהם ְְְִִִִֵֵֵֶַַֹהיחידים
לאּבד ה' ׁשּצּוה ּתמצא והלא עֹולם, ְְֲִִֵֶַַַָָָֹעד
והיא עֹולם ּתל ּולׂשּומּה מּיׂשראל ְְְִִִִֵֵָָָעיר
ּכי אדם לֹומר צרי ואין הּנּדחת, ְִִִִֵַַַַָָָעיר
ּנחמה ּומה ּדין, ּבבית להמיתֹו ְְֲִִִֵֶַַַַָָירׁשיע

ּבפרׁשת ּתמצא וכן אֹובדֹו, אחר לזה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָיׁש
מׁשּפחה רׁשעת ה' ּכׁשהזּכיר ְְְְִִִִִִֶַָָָנּצבים

וׁשבט י"ט)אמראחת ה'(כ"ט ּומחה ְֵֶַַַָָָ
ּוכמֹו נחמתֹו, הזּכיר ולא וגֹו' ׁשמֹו ְְְְְִִֶֶָָֹאת
זֹו ּבפרׁשה האמּורים ּבּקללֹות ְְֲִֵַָָָָָכן
יקׁשה ואל מּיׂשראל. ליחידים ְְְְִִִִִִִֵֶַָָלהיֹותם
ג' אֹו ב' הּכתּוב ּׁשּדּבר מה ְִֵֵֶֶַַָּבעיני
ּכאֹומרֹו רּבים ּבלׁשֹון זֹו ּבפרׁשה ְְְְִִֵַָָָּתבֹות
,ÌÎ˙‡ „È·‡‰Ï ,¯tÒÓ È˙Ó Ìz¯‡L�Â¿ƒ¿«¿∆¿≈ƒ¿»¿«¬ƒ∆¿∆
לדּבר ׁשּקדם אחר ּכי ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָוהתמּכרּתם,
אמר לגמר הקּפיד לא יחיד ְְְִִִִִֶָֹֹֹּבלׁשֹון
ׁשעל מּובנים הּדברים ּכי רּבים, ְְִִִִִֶַַַָָּבלׁשֹון
והעד אֹומר, הּוא ׁשּביחידים ְְִִִֵֵֶַַָרּבים

יחיד: לׁשֹון ְְְִֶָֹלאיבי
Ì‡Âקללֹות לֹומר לֹו והיה ּתאמר ¿ƒְְַַָָָֹ

היה ולא יחיד ּבלׁשֹון ְְְִִִֶַָָָֹֹֻׁשּבבחּקתי
אֹומר ׁשהייתי אּלּו, קללֹות לכּפל ְְִִִִֵֵֶָָָֹצרי
החמּור הענׁש ּכל הּכתּוב יעניׁש ֲִֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
יׂשראל לכללּות אבל ליחידים ְְֲִִִִִֵֶָָָָאּלא
ּגדֹול ׁשחטאם ׁשּנאמר הגם אֹו ְֲֶֶֶַַָָֹֹלא,
הבטחת לנּו אין היחידים מענׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹונלמד
ּתלמּוד האבֹות, ּברית ה' ׁשּיזּכר ְְְִִֶֶַַָָָָֹהּנחמה
ׁשּגם לֹומר ׁשּבבחּקתי קללֹות ְְִֶֶַַַַָֹֻלֹומר
נחמה להם יׁש וכי ּכזה, יענׁשּו ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָהּכללּות
את וׁשב אבֹותינּו ּברית ה' יפר ְְְֲִֵֵֶַָָלבל

ְֵׁשבּותנּו:
e�ÈˆÓ�ּבּטּול על ה' ׁשּיענׁש אֹומרים ƒ¿ƒְֲִִֶַַ

על העֹובר ועל ּתֹורה, ְְֵַַַָָּתלמּוד
מצות המבּטל ועל ּתעׂשה לא ְְְְֲִִֵֶַַַַַַֹמצות

ּבּגמרא ׁשאמרּו והגם (מנחֹותעׂשה, ְְְֲֲֵֶַַַָָָָ

אּלאמ"א.) עׂשה על מעניׁשים ֲֲִִֵֵֶֶַַָׁשאין
ׁשחּיבין עׂשה מצוֹות יׁש רתחא, ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָּבעּדן
הּמסּכים ּגם ּופסח, מילה ּכגֹון ְְֲִִֵֶֶַַַַָעליהם
עׂשֹות לבל עׂשה ּבמצוֹות לכּפר ְְְְְְֲֲִִֵַַֹּבדעּתֹו
לפרענּות ויכינהּו ה' יקּלל זה את ְְְִִֵֵֶֶַָָֻאֹותם

הּכתּוב: ְַָָּככל
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(ð):ïçé àì øòðå ï÷æì íéðô àOé-àì øLà íéðt æò éBb−©´¨¦®£¤̧«Ÿ¦¨³¨¦Æ§¨¥½§©−©¬Ÿ¨«Ÿ

(àð)øLà CãîMä ãò Eúîãà-éøôe Ezîäá éøt ìëàåÂ§¨©Â§¦¸§¤§§¬§¦«©§¨«§»©´¦¨«§¨¼£¤̧
éôìà øâL øäöéå LBøéz ïâc Eì øéàLé-àìúøzLòå E «Ÿ©§¦¹§À¨¨Æ¦´§¦§½̈§©¬£¨¤−§©§§´Ÿ

ðàö:Cúà Bãéáàä ãò E Ÿ¤®©¬©«£¦−Ÿ¨«

(áð)éøòL-ìëa Eì øöäåéúîç úãø ãò Eúäábä E §¥©̧§¹§¨§¨¤À©´¤³¤«ŸŸ¤̧Æ©§Ÿ´Ÿ
Eì øöäå Eöøà-ìëa ïäa çèa äzà øLà úBøöaäå§©§ª½£¤¬©¨²Ÿ¥¬©¨¥−§¨©§¤®§¥©³§Æ

éøòL-ìëaéäìà äåäé ïúð øLà Eöøà-ìëa E:Cì E §¨§¨¤½§¨̧©§§½£¤¬¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«
i"yx£EÈ˙ÓÁ ˙„¯ „Ú∑רּדּוי .וכּבּוׁשלׁשֹון «∆∆……∆ְְִִ

(âð)ðèá-éøô zìëàåéða øNa Eéúðáe EEì-ïúð øLà E §¨«©§¨´§¦«¦§§À§©³¨¤̧Æ§Ÿ¤½£¤¬¨«©§−
éäìà äåäé:Eáéà Eì ÷éöé-øLà ÷Böîáe øBöîa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨Æ§¨½£¤¨¦¬§−«Ÿ§¤«

i"yx£¯BˆÓa 'B‚Â EÈ�a ¯Na E�Ë· È¯t zÏÎ‡Â∑,מצֹוק ׁשם ויהיה העיר, על צרין ׁשּיהיּו רעבֹוןמחמת .עקת ¿»«¿»¿ƒƒ¿¿¿«»∆¿¿»ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

(ãð)åéçàá Bðéò òøz ãàî âðòäå Ea Cøä Léàä̈¦Æ¨©´§½§¤«¨−Ÿ§®Ÿ¥©¸¥³§¨¦Æ
:øéúBé øLà åéða øúéáe B÷éç úLàáe§¥´¤¥½§¤¬¤¨−̈£¤¬¦«

i"yx£‚�Ú‰Â Ea C¯‰∑אף אחד, ׁשּׁשניהם עליהם מֹוכיח ,"ּומר ּו"מהתעּנג ּפּנּוק, לׁשֹון הענג, הּוא הר הּוא »«¿¿∆»…ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
הּנֹותרים ּבבניו עינֹו ּתרע ּכי עד ּובנֹותיו, ּבניו ּבׂשר לרעבֹונֹו לֹו ימּתק מאּוס, ּבדבר קצה ודעּתֹו מפּנק ׁשהּוא ּפי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻעל
רעבּתנּות מרב הּלבב, ור הרחמני ,"ּב הר" אחר: ּדבר יאכל. אׁשר אחיהם, – ּבניו מּבׂשר מהם לאחד ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹמּתת

הּנֹותרים לבניהם הּׁשחּוטים ּבניהם מּבׂשר יּתנּו ולא .יתאכזרּו, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

(äð)úzî|éìaî ìëàé øLà åéða øNaî íäî ãçàì ¦¥´§©©´¥¤À¦§©³¨¨Æ£¤´Ÿ¥½¦§¦¬
Eáéà Eì ÷éöé øLà ÷Böîáe øBöîa ìk Bì-øéàLä¦§¦«−®Ÿ§¨Æ§¨½£¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−

éøòL-ìëa:E §¨§¨¤«

(åð)âvä dìâø-óë äúqð-àì øLà äbðòäå Eá äkøä̈«©¨̧§¹§¨«£ªÀ̈£¤̧«Ÿ¦§¨³©©§¨Æ©¥´
d÷éç Léàa dðéò òøz Cøîe âpòúäî õøàä-ìò©¨½̈¤¥«¦§©¥−¥®Ÿ¥©³¥¨Æ§¦´¥½̈

:dzááe dðááe¦§¨−§¦¨«
i"yx£dz··e d�··e d˜ÈÁ LÈ‡a d�ÈÚ Ú¯z∑הּגדֹולים. ≈«≈»¿ƒ≈»ƒ¿»¿ƒ»ְִַ

(æð)úöBiä dúéìLáe|ãìz øLà äéðááe äéìâø ïéaî §¦§¨º̈©¥´¦¥´©§¤À¨§¨¤̧¨Æ£¤´¥¥½
øBöîa øúqa ìk-øñça íìëàú-ék÷éöé øLà ÷Böîáe ¦«Ÿ§¥¬§«Ÿ¤−Ÿ©¨®¤§¨Æ§¨½£¤̧¨¦¬
éøòLa Eáéà Eì:E §²«Ÿ¦§−¦§¨¤«

i"yx£d˙ÈÏL·e∑הּבׂשר מן אצלּה לאׁשר מּליּתן האחד את ּכׁשּתאכל צרה עינּה ּתהא ּבכּלן הּקטּנים. .ּבניה ¿ƒ¿»»ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

ÒÏ·‡נ ÔÈt‡ ·qÈ ‡Ï Èc ÔÈt‡ ÛÈwz ÌÚ««ƒ«ƒƒ»ƒ««ƒ¿»»
:ÌÁ¯Ó ‡Ï ‡˜�È ÏÚÂ¿«»¿»»¿«≈

Ú„נא CÚ¯‡„ ‡a‡Â C¯ÈÚ·„ ‡cÏÂ ÏeÎÈÈÂ¿≈«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»«
‡¯ÓÁ ‡¯e·Ú CÏ ¯‡LÈ ‡Ï Èc ÈˆzL˙c¿ƒ¿≈≈ƒ»«¿«»ƒ»«¿»
„·BÈc „Ú C�Ú È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜a ‡ÁLÓeƒ¿»«¿≈»¿∆¿≈»»«¿≈

:C˙È»»

CÈ¯eLנב LaÎÈc „Ú CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ˜ÚÈÂ¿»≈»¿»ƒ¿»«¿ƒ¿«»
Ô‰· ‡·ÊzL‡Ï ıÁ¯ z‡ Èc ‡iÎÈ¯Îe ‡iÓ»̄«»¿ƒ«»ƒ«¿»≈¿ƒ¿≈»»¿≈
CÚ¯‡ ÏÎa CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ˜ÚÈÂ CÚ¯‡ ÏÎa¿»«¿»¿»≈»¿»ƒ¿»¿»«¿»

:CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ·‰È Ècƒ¿«¿»¡»»»

Ècנג CÈ˙�·e CÈ�a ¯Na CÚÓ„ ‡cÏÂ ÏeÎÈ˙Â¿≈«¿»ƒ¿»¿«¿»¿»»ƒ
CÏ ˜ÚÈc ‡˙˜Ú·e ‡¯Èˆa C‰Ï‡ ÈÈ CÏ ·‰È¿«»¿»¡»»ƒ¿»»¿«¿»¿»≈»

:C‡�Ò»¿»

L‡·zנד ‡„ÁÏ ˜pÙÓ„Â Ca CÈk¯„ ‡¯·b«¿»¿«ƒ»¿ƒ¿«««¬»ƒ¿≈
È‰B�a ¯‡L·e dÓÈ˜ ˙z‡·e È‰eÁ‡a d�ÈÚ≈≈¿»ƒ¿ƒ«¿»≈ƒ¿»¿ƒ

:¯‡LÈ Ècƒ«¿«

Ècנה È‰B�a ¯NaÓ ÔB‰pÓ „ÁÏ ÔzÓlÓƒ¿ƒ«¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ
‡¯Èˆa ‡lk dÏ ¯‡zL‡ ‡ÏcÓ ÏeÎÈÈ≈ƒ¿»ƒ¿»«≈…»ƒ¿»»
:CÈÂ¯˜ ÏÎa C‡�Ò CÏ ˜ÚÈ È„ ‡˙˜Ú·e¿«¿»ƒ»≈»»¿»¿»ƒ¿»

�Èq‡˙נו ‡Ï Èc ‡˜pÙÓ„Â C· ‡ÎÈk¯c¿«ƒ»»¿ƒ¿«¿»ƒ»«ƒ«
e˜pÙnÓ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡˙Á‡Ï dÏ‚¯ ˙Ò¯t«¿««¿««¬»»««¿»ƒ¿«¿
d¯··e dÓÈ˜ ¯·‚a d�ÈÚ L‡·z eÎÈk¯Óe≈«ƒƒ¿≈≈«ƒ¿«¿»«ƒ¿«

:dz¯··eƒ¿««

Ècנז ‡‰�··e dpÓ Ôe˜tÈc ‡‰�a ¯ÚÊ·eƒ¿≈¿»»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»»ƒ
‡¯˙Òa ‡lk ˙e¯ÈÒÁa ÔepÏÎÈ˙ È¯‡ „ÈÏ¿̇ƒ¬≈≈¿ƒ«¬ƒ…»¿ƒ¿»
:CÈÂ¯˜a C‡�Ò CÏ ˜ÚÈ Èc ‡˙˜Ú·e ‡¯Èˆaƒ¿»»¿«¿»ƒ»≈»»¿»¿ƒ¿»
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(çð)úàfä äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì øîLú àì-íà¦¸Ÿ¦§¹Ÿ©«£À¤¨¦§¥Æ©¨´©½Ÿ
íMä-úà äàøéì äfä øôqa íéáúkäàøBpäå ãaëpä ©§ª¦−©¥´¤©¤®Â§¦§Â̈¤©¥º©¦§©³§©¨Æ
éäìà äåäé úà äfä:E ©¤½¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

(èð)úBkî Eòøæ úBkî úàå Eúkî-úà äåäé àìôäå§¦§¨³§Ÿ̈Æ¤©´Ÿ§½§¥−©´©§¤®©³
:íéðîàðå íéòø íéìçå úBðîàðå úìãb§ŸŸÆ§¤¡́¨½¨«¢¨¦¬¨¦−§¤«¡¨¦«

i"yx£E˙kÓŒ˙‡ '‰ ‡ÏÙ‰Â∑מּכֹות מּׁשאר ּומבּדלֹות ׁשליחּותם∑B�Ó‡�Â˙.מפלאֹות לקּים ,החיים.ליּסר אור ¿ƒ¿»∆«…¿ְְְִַָָָֻֻ¿∆¡»ְְְְִֵֶַַָ

(ñ)íäéðtî zøâé øLà íéøöî äåãî-ìk úà Ea áéLäå§¥¦´§À¥µ¨©§¥´¦§©½¦£¤¬¨−Ÿ§¨¦§¥¤®
:Ca e÷áãå§¨«§−¨«

i"yx£Ì‰È�tÓ z¯‚È ¯L‡∑מהם יראים היּו מצרים, על הּבאֹות מׁשּנֹות מּכֹות רֹואים יׂשראל ּכׁשהיּו הּמּכֹות, מּפני ¬∆»…¿»ƒ¿≈∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
ּכתיב: ׁשּכן ּתדע עליהם, ּגם יבֹואּו טו)ׁשּלא לא(שמות ּבמצרים ׂשמּתי אׁשר הּמחלה ּכל וגֹו', ּתׁשמע ׁשמע אם "והיה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

מיראין אין ,"עלי מּמּנּואׂשים יגֹור ׁשהּוא ּבדבר אּלא האדם, .את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָ

(àñ)äøBzä øôña áeúë àì øLà äkî-ìëå éìç-ìk íb©³¨¢¦Æ§¨©½̈£¤Æ´Ÿ¨½§¥−¤©¨´
éìò äåäé íìòé úàfä:CãîMä ãò E ©®Ÿ©§¥³§Ÿ̈Æ¨¤½©−¦¨«§¨«

i"yx£ÌÏÚÈ∑עלּיהלׁשֹון. «¿≈ְֲִָ

(áñ)éáëBëk íúééä øLà úçz èòî éúîa ízøàLðå§¦§©§¤Æ¦§¥´§½̈©µ©£¤´¡¦¤½§«§¥¬
éäìà äåäé ìB÷a zòîL àì-ék áøì íéîMä:E ©¨©−¦¨®Ÿ¦´Ÿ¨©½§¨§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£'B‚Â ˙Áz ËÚÓ È˙Óa Ìz¯‡L�Â∑מרּבין חּלּוף .מּועטין ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿≈¿»««¿ְִִִָֻ

(âñ)íëúà áéèéäì íëéìò äåäé NN-øLàk äéäåÂ§¨Â̈©«£¤¨̧§Ÿ̈¹£¥¤À§¥¦´¤§¤»
íëúà ãéáàäì íëéìò äåäé NéNé ïk íëúà úBaøäìe§©§´¤§¤¼¥´¨¦³§Ÿ̈Æ£¥¤½§©«£¦¬¤§¤−
äzà-øLà äîãàä ìòî ízçqðå íëúà ãéîLäìe§©§¦´¤§¤®§¦©§¤Æ¥©´¨«£¨½̈£¤©¨¬

:dzLøì änL-àá̈−̈¨§¦§¨«
i"yx£'‰ NÈNÈ Ôk∑(י אֹויביכם(מגילה וגֹו'את להאביד וכן:∑ÌzÁq�Â.עליכם, עקירה, טו)לׁשֹון ּגאים(משלי "ּבית ≈»ƒְְְֲֲִֵֵֶֶֶַ¿ƒ«¿∆ְְֲִִֵֵֵָ

ה' ."יּסח ִַ

(ãñ)äö÷-ãòå õøàä äö÷î íénòä-ìëa äåäé Eöéôäå¤«¡¦«§³§Ÿ̈Æ§¨¨´©¦½¦§¥¬¨−̈¤§©§¥´
äzà zòãé-àì øLà íéøçà íéäìà íM zãáòå õøàä̈¨®¤§¨©̧§¨¹̈¡Ÿ¦´£¥¦À£¤¯«Ÿ¨©²§¨©¨¬

éúáàå:ïáàå õò E ©«£Ÿ¤−¥¬¨¨«¤
i"yx£ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌM z„·ÚÂ∑,מּמׁש אלהּות עבֹודת לא עבֹודתּכתרּגּומֹו, לכמרי וגלּגלּיֹות מס מעלים אּלא ¿»«¿»»¡…ƒ¬≈ƒְְְְְְֱֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹֻ

.ּכֹוכבים ִָ

ÈÓb˙tנח Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯h˙ ‡Ï Ì‡ƒ»ƒ«¿∆¿«»»ƒ¿»≈
ÏÁ„ÓÏ ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿«
:C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÔÈ„‰ ‡ÏÈÁ„e ‡¯ÈwÈ ‡ÓL ˙È»¿»«ƒ»¿ƒ»»≈»¿»¡»»

ÔÁÓנט CÈ�a ˙ÁÓ ˙ÈÂ C˙ÁÓ ˙È ÈÈ L¯ÙÈÂ¿«¿«¿»»»»»¿»»«¿»»»
:ÔÈ�ÓÈ‰Óe ÔÈLÈa ÔÈLzÎÓe Ô�ÓÈ‰Óe Ô·¯·«̄¿¿»¿≈¿»«¿¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ

„zÏÁ‡ס Èc ÌÈ¯ˆÓ ÈLzÎÓ Ïk ˙È Ca ·˙ÈÂ¿»≈»»»«¿¿≈ƒ¿«ƒƒ¿∆¿»
:Ca Ôe˜a„ÈÂ ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¿ƒ¿¿»

ÔÈ·È˙Îסא ‡Ï Èc ‡ÁÓ ÏÎÂ Ú¯Ó Ïk Û‡«»¿«¿»»»ƒ»¿ƒƒ
„Ú CÏÚ ÈÈ Ôep˙ÈÈ ‡„‰ ‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒa¿ƒ¿»¿«¿»»»«¿ƒ¿»¬»«

:CˆzLÈc¿ƒ¿≈»

‰Ôe˙ÈÂסב Èc ÛÏÁ ¯ÚÊ ÌÚa Ôe¯‡zL˙Â¿ƒ¿«¬¿«¿≈√»ƒ¬≈
‡zÏa˜ ‡Ï È¯‡ ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈¬≈»«∆¿»

:C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»»

ËB‡Ï·‡סג ÔBÎÈÏÚ ÈÈ ÈcÁ„ ‡Ók È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ«≈¿»¬≈¿»»
ÔBÎÈÏÚ ÈÈ È„ÁÈ Ôk ÔBÎ˙È ‰‡bÒ‡Ïe ÔBÎ˙È»¿¿«¿»»»¿≈∆¡≈¿»¬≈
ÔeÏËÏh˙Â ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏe ÔBÎ˙È ‡„·B‡Ï¿»»»¿¿≈»»»¿¿ƒ«¿¿
:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡c ‡Ú¯‡ ÏÚÓ≈««¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

‡¯Ú‡סד ÈÙÈqÓ ‡iÓÓÚ ÏÎa ÈÈ Cp¯c·ÈÂƒ«¿ƒ»¿»¿»«¿«»ƒ¿»≈«¿»
‡iÓÓÚÏ ÔÓz ÁÏÙ˙Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „ÚÂ¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿««»¿«¿«»
C˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Èc ‡˙ÂÚË ÈÁÏt»¿≈«¿»»ƒ»¿«¿»«¿«¬»»»

:‡�·‡Â ‡Ú‡»»¿«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

¯BkÓÌÈÚ˙נט) ÌÈÏÁÂ ˙B�Ó‡�Â ˙Ï„b «¿……¿∆¡»»√»ƒ»ƒ

.ÌÈ�Ó‡�ÂאֹומרֹוÌÈ�Ó‡�נתּכּון ¿∆¡»ƒְ∆¡»ƒְִֵַ
רפּואה להם ׁשּיעׂשּו ׁשהגם ְֲֲֶֶֶַַַָָלֹומר
כן ּפי על אף ּבּה ׁשּיּוסרּו ְְִִִֵֶַַָטבעית

עד יזּועּו לא מהם ּבׁשליחּותם ְֱִִִֵֶֶַָָָֹנאמנים
מּמּנּו: לסּור ה' ּדבר ְִֶַָֹּבא



נג `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(çð)úàfä äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì øîLú àì-íà¦¸Ÿ¦§¹Ÿ©«£À¤¨¦§¥Æ©¨´©½Ÿ
íMä-úà äàøéì äfä øôqa íéáúkäàøBpäå ãaëpä ©§ª¦−©¥´¤©¤®Â§¦§Â̈¤©¥º©¦§©³§©¨Æ
éäìà äåäé úà äfä:E ©¤½¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

(èð)úBkî Eòøæ úBkî úàå Eúkî-úà äåäé àìôäå§¦§¨³§Ÿ̈Æ¤©´Ÿ§½§¥−©´©§¤®©³
:íéðîàðå íéòø íéìçå úBðîàðå úìãb§ŸŸÆ§¤¡́¨½¨«¢¨¦¬¨¦−§¤«¡¨¦«

i"yx£E˙kÓŒ˙‡ '‰ ‡ÏÙ‰Â∑מּכֹות מּׁשאר ּומבּדלֹות ׁשליחּותם∑B�Ó‡�Â˙.מפלאֹות לקּים ,החיים.ליּסר אור ¿ƒ¿»∆«…¿ְְְִַָָָֻֻ¿∆¡»ְְְְִֵֶַַָ

(ñ)íäéðtî zøâé øLà íéøöî äåãî-ìk úà Ea áéLäå§¥¦´§À¥µ¨©§¥´¦§©½¦£¤¬¨−Ÿ§¨¦§¥¤®
:Ca e÷áãå§¨«§−¨«

i"yx£Ì‰È�tÓ z¯‚È ¯L‡∑מהם יראים היּו מצרים, על הּבאֹות מׁשּנֹות מּכֹות רֹואים יׂשראל ּכׁשהיּו הּמּכֹות, מּפני ¬∆»…¿»ƒ¿≈∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
ּכתיב: ׁשּכן ּתדע עליהם, ּגם יבֹואּו טו)ׁשּלא לא(שמות ּבמצרים ׂשמּתי אׁשר הּמחלה ּכל וגֹו', ּתׁשמע ׁשמע אם "והיה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

מיראין אין ,"עלי מּמּנּואׂשים יגֹור ׁשהּוא ּבדבר אּלא האדם, .את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָ

(àñ)äøBzä øôña áeúë àì øLà äkî-ìëå éìç-ìk íb©³¨¢¦Æ§¨©½̈£¤Æ´Ÿ¨½§¥−¤©¨´
éìò äåäé íìòé úàfä:CãîMä ãò E ©®Ÿ©§¥³§Ÿ̈Æ¨¤½©−¦¨«§¨«

i"yx£ÌÏÚÈ∑עלּיהלׁשֹון. «¿≈ְֲִָ

(áñ)éáëBëk íúééä øLà úçz èòî éúîa ízøàLðå§¦§©§¤Æ¦§¥´§½̈©µ©£¤´¡¦¤½§«§¥¬
éäìà äåäé ìB÷a zòîL àì-ék áøì íéîMä:E ©¨©−¦¨®Ÿ¦´Ÿ¨©½§¨§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£'B‚Â ˙Áz ËÚÓ È˙Óa Ìz¯‡L�Â∑מרּבין חּלּוף .מּועטין ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿≈¿»««¿ְִִִָֻ

(âñ)íëúà áéèéäì íëéìò äåäé NN-øLàk äéäåÂ§¨Â̈©«£¤¨̧§Ÿ̈¹£¥¤À§¥¦´¤§¤»
íëúà ãéáàäì íëéìò äåäé NéNé ïk íëúà úBaøäìe§©§´¤§¤¼¥´¨¦³§Ÿ̈Æ£¥¤½§©«£¦¬¤§¤−
äzà-øLà äîãàä ìòî ízçqðå íëúà ãéîLäìe§©§¦´¤§¤®§¦©§¤Æ¥©´¨«£¨½̈£¤©¨¬

:dzLøì änL-àá̈−̈¨§¦§¨«
i"yx£'‰ NÈNÈ Ôk∑(י אֹויביכם(מגילה וגֹו'את להאביד וכן:∑ÌzÁq�Â.עליכם, עקירה, טו)לׁשֹון ּגאים(משלי "ּבית ≈»ƒְְְֲֲִֵֵֶֶֶַ¿ƒ«¿∆ְְֲִִֵֵֵָ

ה' ."יּסח ִַ

(ãñ)äö÷-ãòå õøàä äö÷î íénòä-ìëa äåäé Eöéôäå¤«¡¦«§³§Ÿ̈Æ§¨¨´©¦½¦§¥¬¨−̈¤§©§¥´
äzà zòãé-àì øLà íéøçà íéäìà íM zãáòå õøàä̈¨®¤§¨©̧§¨¹̈¡Ÿ¦´£¥¦À£¤¯«Ÿ¨©²§¨©¨¬

éúáàå:ïáàå õò E ©«£Ÿ¤−¥¬¨¨«¤
i"yx£ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌM z„·ÚÂ∑,מּמׁש אלהּות עבֹודת לא עבֹודתּכתרּגּומֹו, לכמרי וגלּגלּיֹות מס מעלים אּלא ¿»«¿»»¡…ƒ¬≈ƒְְְְְְֱֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹֻ

.ּכֹוכבים ִָ

ÈÓb˙tנח Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯h˙ ‡Ï Ì‡ƒ»ƒ«¿∆¿«»»ƒ¿»≈
ÏÁ„ÓÏ ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿«
:C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÔÈ„‰ ‡ÏÈÁ„e ‡¯ÈwÈ ‡ÓL ˙È»¿»«ƒ»¿ƒ»»≈»¿»¡»»

ÔÁÓנט CÈ�a ˙ÁÓ ˙ÈÂ C˙ÁÓ ˙È ÈÈ L¯ÙÈÂ¿«¿«¿»»»»»¿»»«¿»»»
:ÔÈ�ÓÈ‰Óe ÔÈLÈa ÔÈLzÎÓe Ô�ÓÈ‰Óe Ô·¯·«̄¿¿»¿≈¿»«¿¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ

„zÏÁ‡ס Èc ÌÈ¯ˆÓ ÈLzÎÓ Ïk ˙È Ca ·˙ÈÂ¿»≈»»»«¿¿≈ƒ¿«ƒƒ¿∆¿»
:Ca Ôe˜a„ÈÂ ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¿ƒ¿¿»

ÔÈ·È˙Îסא ‡Ï Èc ‡ÁÓ ÏÎÂ Ú¯Ó Ïk Û‡«»¿«¿»»»ƒ»¿ƒƒ
„Ú CÏÚ ÈÈ Ôep˙ÈÈ ‡„‰ ‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒa¿ƒ¿»¿«¿»»»«¿ƒ¿»¬»«

:CˆzLÈc¿ƒ¿≈»

‰Ôe˙ÈÂסב Èc ÛÏÁ ¯ÚÊ ÌÚa Ôe¯‡zL˙Â¿ƒ¿«¬¿«¿≈√»ƒ¬≈
‡zÏa˜ ‡Ï È¯‡ ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈¬≈»«∆¿»

:C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»»

ËB‡Ï·‡סג ÔBÎÈÏÚ ÈÈ ÈcÁ„ ‡Ók È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ«≈¿»¬≈¿»»
ÔBÎÈÏÚ ÈÈ È„ÁÈ Ôk ÔBÎ˙È ‰‡bÒ‡Ïe ÔBÎ˙È»¿¿«¿»»»¿≈∆¡≈¿»¬≈
ÔeÏËÏh˙Â ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏe ÔBÎ˙È ‡„·B‡Ï¿»»»¿¿≈»»»¿¿ƒ«¿¿
:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡c ‡Ú¯‡ ÏÚÓ≈««¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

‡¯Ú‡סד ÈÙÈqÓ ‡iÓÓÚ ÏÎa ÈÈ Cp¯c·ÈÂƒ«¿ƒ»¿»¿»«¿«»ƒ¿»≈«¿»
‡iÓÓÚÏ ÔÓz ÁÏÙ˙Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „ÚÂ¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿««»¿«¿«»
C˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Èc ‡˙ÂÚË ÈÁÏt»¿≈«¿»»ƒ»¿«¿»«¿«¬»»»

:‡�·‡Â ‡Ú‡»»¿«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

¯BkÓÌÈÚ˙נט) ÌÈÏÁÂ ˙B�Ó‡�Â ˙Ï„b «¿……¿∆¡»»√»ƒ»ƒ

.ÌÈ�Ó‡�ÂאֹומרֹוÌÈ�Ó‡�נתּכּון ¿∆¡»ƒְ∆¡»ƒְִֵַ
רפּואה להם ׁשּיעׂשּו ׁשהגם ְֲֲֶֶֶַַַָָלֹומר
כן ּפי על אף ּבּה ׁשּיּוסרּו ְְִִִֵֶַַָטבעית

עד יזּועּו לא מהם ּבׁשליחּותם ְֱִִִֵֶֶַָָָֹנאמנים
מּמּנּו: לסּור ה' ּדבר ְִֶַָֹּבא



eaz`נד zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"i ycew zayl inei xeriy

(äñ)Eìâø-óëì çBðî äéäé-àìå òébøú àì íää íéBbáe©¦³¨¥Æ´Ÿ©§¦½©§Ÿ¦«§¤¬¨−©§©©§¤®
:Lôð ïBáàãå íéðéò ïBéìëå æbø áì íL Eì äåäé ïúðå§¨©Á§Ÿ̈¸§¬¨Æ¥´©½̈§¦§¬¥©−¦§©«£¬¨«¤

i"yx£ÚÈb¯˙ ‡Ï∑:ּכמֹו ּתנּוח, כח)לא הּמרּגעה"(ישעיה ¯Êb."וזאת ·Ï∑ׁשאֹול" ּכמֹו: 'ּדחל', ּכתרּגּומֹו: חרד, לב …«¿ƒ«ְְְֵַַַָָֹֹ≈«»ְְְְֵֵֵַָָ
,"ל רגזה טו)מּתחת ירּגזּון",(שמות עּמים כב)"ׁשמעּו ירּגזּו"(שמואל-ב הּׁשמים ÌÈ�ÈÚ."מֹוסדֹות ÔBÈÏÎÂ∑,ליׁשּועה מצּפה ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָָ¿ƒ¿≈«ƒְִֶַָ

ּתבא .ולא ְָֹֹ

(åñ)éiç eéäåàìå íîBéå äìéì zãçôe ãâpî Eì íéàìz E §¨´©¤½§ª¦¬§−¦¤®¤¨«©§¨Æ©´§¨§½̈§¬Ÿ
éiça ïéîàú:E ©«£¦−§©¤«

i"yx£EÏ ÌÈ‡Ïz EÈiÁ∑.'עלינּו הּבאה ּבחרב הּיֹום אמּות 'ׁשּמא 'ּתלּוי': קרּוי ספק ּכל הּספק, ק"ג)על ורּבֹותינּו(מנחות «∆¿Àƒ¿ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
הּׁשּוק מן ּתבּואה הּלֹוקח זה EÈiÁa.ּדרׁשּו: ÔÈÓ‡˙ ‡ÏÂ∑הּסֹומ הּפלטרזה .על ְְִֵֶַַַָָ¿…«¬ƒ¿«∆ְֵֵֶַַַַ

(æñ)ø÷a ïzé-éî øîàz áøòáe áøò ïzé-éî øîàz ø÷aa©³Ÿ¤Ÿ©Æ¦«¦¥´¤½¤¨¤¬¤Ÿ©−¦«¦¥´®Ÿ¤
éðéò äàønîe ãçôz øLà Eááì ãçtî:äàøz øLà E ¦©³©§¨«§Æ£¤´¦§½̈¦©§¥¬¥¤−£¤¬¦§¤«

i"yx£·¯Ú ÔzÈŒÈÓ ¯Ó‡z ¯˜aa∑(מט הערב(סוטה אמׁשויהיה a˜¯.ׁשל ÔzÈŒÈÓ ¯Ó‡z ·¯Ú·e∑ׁשהּצרֹות ׁשחרית, ׁשל «…∆…«ƒƒ≈∆∆ְְִֶֶֶֶֶֶָ»∆∆…«ƒƒ≈…∆ֲִֶֶַַָ
מּׁשּלפניה קללתּה מרּבה ׁשעה וכל ּתמיד, .מתחּזקֹות ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָֻ

(çñ)äåäé EáéLäå|ézøîà øLà Cøca úBiðàa íéøöî ¤«¡¦«§Æ§Ÿ̈¬¦§©»¦»¨«¢¦¼©¤¸¤Æ£¤´¨©´§¦
éñú-àì Eìéáéàì íL ízøkîúäå dúàøì ãBò óE §½«ŸŸ¦¬−¦§Ÿ¨®§¦§©©§¤̧¨¯§«Ÿ§¤²

ìå íéãáòìñ :äð÷ ïéàå úBçôL ©«£¨¦¬§¦§¨−§¥¬Ÿ¤«
i"yx£˙Bi�‡a∑ּבׁשביה EÈ·È‡Ï.ּבספינֹות ÌL Ìz¯kÓ˙‰Â∑לעבדים להם נמּכרים להיֹות מבּקׁשים אּתם »√ƒְְְִִִָ¿ƒ¿««¿∆»¿…¿∆ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָ

˜�‰.ולׁשפחֹות ÔÈ‡Â∑וכּליֹון הרג עלי יגזרּו ווי"שּבלע"ז∑Ìz¯kÓ˙‰Â.ּכי וועליןאיפורוונדרי"ץ אליין זיך וועט איהר (און ְְִָ¿≈…∆ְְְִִִֶֶֶָָ¿ƒ¿««¿∆ְַַ
ולאפערקייפען) קנה, "ואין אחריו: ׁשּנאמר מּפני אחרים, מֹוכרים ידי על 'ונמּכרּתם' ּבלׁשֹון "והתמּכרּתם", לפרׁש ."יּתכן ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

(èñ)úøëì äLî-úà äåäé äeö-øLà úéøaä éøáã älà¥Á¤Á¦§¥¸©§¦¹£¤¦¨¯§Ÿ̈´¤¤À¦§²Ÿ
úøk-øLà úéøaä ãálî áàBî õøàa ìàøNé éða-úà¤§¥¬¦§¨¥−§¤´¤¨®¦§©´©§¦½£¤¨©¬

ô :áøça ízà¦−̈§Ÿ¥«

i"yx£Ï‡¯NÈ È�aŒ˙‡ ˙¯ÎÏ∑ּובׁשבּועה ּבאלה הּתֹורה את עליהם ‰È¯a˙.ׁשּיקּבלּו „·lÓ∑ּכהנים ׁשּבתֹורת קללֹות ƒ¿…∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָƒ¿««¿ƒְְֲִֶַָֹ
ּבסיני .ׁשּנאמרּו ְְֱִֶֶַ

ß lel` g"i ycew zay ß

èë(à)ízà íäìà øîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²¤¨¦§¨¥−©Ÿ́¤£¥¤®©¤´
íéøöî õøàa íëéðéòì äåäé äNò øLà-ìk úà íúéàø§¦¤À¥´¨£¤Á¨¨̧§Ÿ̈³§¥«¥¤Æ§¤´¤¦§©½¦

:Böøà-ìëìe åéãáò-ìëìe äòøôì§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨©§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(156 'nr fl zegiy ihewl - p"yz oqip ycg y`x azkn)

לראֹות ועינים . . לכם ה' נתן ולא . . ראיתם א־ח)אּתם נּסי(כט, את ראּו יׂשראל ׁשּבני מדּגיׁש עצמֹו הּפסּוק הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

לׁשמר האדם על הּמׁשּפיעה ּכזֹו ּבראּיה מדּבר ּכאן אּלא, ּבּמדּבר? ׁשנה ארּבעים לסּיּום עד אֹותם ראּו לא ואיְך מצרים, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻיציאת

עמּקה נׁשמתית' - ּב'הסּתּכלּות צרְך יׁש אּלא הראׁשֹונה, ּבּפעם ּבראּיה ּדי לא ּכְך ּולׁשם הּמּדה. ּבמלא הּזאת" הּברית "ּדברי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻאת

Á�Óסה ‡‰È ‡ÏÂ Áe�˙ ‡Ï Ôep‡‰ ‡iÓÓÚ·e¿«¿«»»ƒ»¿«¿»¿≈¿»
ÏÁc ·Ï Ônz CÏ ÈÈ ÔzÈÂ CÏ‚¯ ˙Ò¯ÙÏ¿«¿««¿»¿ƒ≈¿»»«»≈»≈

:LÙ� ÔÁtÓe ÔÈ�ÈÚ ˙ÎLÁÂ¿«¿««¿ƒ«¿«¿»

˙Â‰סו È‰˙e Ï·wÓ CÏ ÔÏz CÈiÁ ÔB‰ÈÂƒ«»¿»»ƒ√≈¿≈»≈
:CÈiÁa ÔÈÓÈ‰˙ ‡ÏÂ ‡ÓÓÈÂ ‡ÈÏÈÏ≈¿»ƒ»»¿»¿≈ƒ¿«»

LÓ¯·e‡סז ‡LÓ¯ ÔzÈ ÔÓ ¯ÓÈ˙ ‡¯Ùˆa¿«¿»≈«»ƒ≈«¿»¿«¿»
È‰˙ Èc CaÏ ˙e‰ÂzÓ ‡¯Ùˆ ÔzÈ ÔÓ ¯ÓÈ≈̇«»ƒ≈«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿≈

:ÈÊÁ È‰˙ Èc CÈ�ÈÚ eÊÁÓe ‰Â»̇≈≈≈≈»ƒ¿≈»≈

Ècסח ‡Á¯‡a Ô�ÈÙÒa ÌÈ¯ˆÓ ÈÈ Cp·È˙ÈÂ¿»≈ƒ»¿»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¿»¿»ƒ
Ôe�acÊ˙Â dÈÊÁÓÏ „BÚ ÛÒB˙ ‡Ï CÏ ˙È¯Ó‡¬»ƒ»»≈¿≈¿¿«¿ƒ¿«¿
˙ÈÏÂ Ô‰Ó‡Ïe ÔÈc·ÚÏ C··„ ÈÏÚ·Ï Ônz«»¿«¬≈¿»»¿«¿ƒ¿«¿»¿≈

:‰�˜c¿»≈

LÓ‰סט ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡ÓÈ˜ ÈÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈¿»»ƒ«ƒ¿»»…∆
¯a ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ¯Ê‚ÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿»«

:·¯Áa ÔB‰nÚ ¯Ê‚ Èc ‡ÓÈwÓƒ¿»»ƒ¿≈ƒ¿¿…≈

‡Ôezא ÔB‰Ï ¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿»ƒ¿»≈«¬«¿«
‡Ú¯‡a ÔBÎÈ�ÈÚÏ ÈÈ „·Ú Èc Ïk ˙È Ôe˙ÊÁ¬≈»»ƒ¬«¿»¿≈≈¿«¿»
ÏÎÏe È‰B„·Ú ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿«¿…¿»«¿ƒ¿»

:dÚ¯‡«¿≈

`eaz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"i ycew zayl inei xeriy

ּדֹורׁש וזה הּטבעּיֹות. הגּבלֹותיו מעל ׁשּיתרֹומם עד האדם, את ּותמּלא ּתחּדר העל־טבעית האלקית ׁשההתּגּלּות ּכְך ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּופנימית,

והתעּמקּות. לּמּוד ׁשנֹות החייםארּבעים אור ְְְְְִִִַַָ

(á)éðéò eàø øLà úìãbä úBqnäíéúônäå úúàä E ©©Æ©§Ÿ½Ÿ£¤¬¨−¥¤®¨«Ÿ¯Ÿ§©«Ÿ§¦²
:íää íéìãbä©§Ÿ¦−¨¥«

(â)íéðæàå úBàøì íéðéòå úòãì áì íëì äåäé ïúð-àìå§«Ÿ¨©Á§Ÿ̈¸¨¤¬¥Æ¨©½©§¥©¬¦¦§−§¨§©¦́
ì:äfä íBiä ãò òîL ¦§®Ÿ©©−©¬©¤«

i"yx£˙Ú„Ï ·Ï ÌÎÏ '‰ Ô˙�Œ‡ÏÂ∑את ּבֹולהּכיר וליּדבק הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ‰f‰.חסּדי ÌBi‰ „Ú∑ׁשאֹותֹו ׁשמעּתי ¿…»«»∆≈»««ְְְִִֵֵֶַַַָָָ«««∆ְִֶַָ
ׁשּנאמר: ּכמֹו לוי, לבני הּתֹורה ספר מׁשה ׁשּנתן לא)הּיֹום מׁשה(לקמן לפני יׂשראל ּכל ּבאּו לוי", ּבני הּכהנים אל "וּיּתנּה ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

עליה, ׁשבט ּבני את מׁשליט אּתה ּומה לנּו, ונּתנה הּתֹורה את וקּבלנּו ּבסיני, עמדנּו אנּו אף רּבינּו, מׁשה לֹו: ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹואמרּו
להם: אמר זאת ועל הּדבר, על מׁשה וׂשמח נּתנה'? לנּו נּתנה, לכם 'לא מחר: יֹום לנּו כז)ויאמרּו הּזה(לעיל "הּיֹום ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ּבּמקֹום וחפצים ּדבקים ׁשאּתם הבנּתי הּזה הּיֹום וגֹו'", לעם .נהיית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

(ã)eìá-àì øaãna äðL íéòaøà íëúà CìBàå̈«¥¬¤§¤²©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®«Ÿ¨³
:Eìâø ìòî äúìá-àì Eìòðå íëéìòî íëéúîìN©§«Ÿ¥¤Æ¥«£¥¤½§©«©§¬Ÿ¨«§−̈¥©¬©§¤«

(ä)eòãz ïòîì íúéúL àì øëLå ïééå ízìëà àì íçì¤µ¤´Ÿ£©§¤½§©¬¦§¥−̈´Ÿ§¦¤®§©̧©Æ¥«§½
:íëéäìà äåäé éðà ék¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

(å)âBòå ïBaLç-Cìî ïçéñ àöiå äfä íB÷nä-ìà eàázå©¨−Ÿ¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ¤«¤Â¤§Â§¸
:íkpå äîçìnì eðúàø÷ì ïLaä-Cìî¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²©¦§¨−̈©©¥«

i"yx£‰f‰ ÌB˜n‰ŒÏ‡ e‡·zÂ∑,וכבֹוד ּבגדּלה עצמכם רֹואים אּתם לבבכם,עּתה ירּום ואל ּבּמקֹום ּתבעטּו אל «»…∆«»«∆ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
לדעת", לב לכם ה' נתן "ולא אחר: ּדבר הּזאת. הּברית ּדברי את ה)ּוׁשמרּתם ׁשל(ע"ז דעּתֹו סֹוף על עֹומד אדם ׁשאין ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

יקּפיד, ואיל מּכאן אבל הּזה, הּיֹום עד הּמקֹום עליכם הקּפיד לא ּולפיכ ׁשנה, ארּבעים עד מׁשנתֹו וחכמת ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹרּבֹו
וגֹו' הּזאת הּברית אתּֿדברי ּוׁשמרּתם ּולפיכ. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָֹ

(æ)äìçðì dðzpå íöøà-úà çwpåéöçìå éãbìå éðáeàøì ©¦©Æ¤©§½̈©¦§¨´§©«£½̈¨«¥¦−§©¨¦®§©«£¦−
:éMðîä èáL¥¬¤©«§©¦«

(ç)íúà íúéNòå úàfä úéøaä éøác-úà ízøîLe§©§¤À¤¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ©«£¦¤−Ÿ¨®
:ïeNòz øLà-ìk úà eìékNz ïòîì§©´©©§¦½¥−¨£¤¬©«£«

סימן. לעבדי"ו פסוקים, תבאקכ"ב פרשת חסלת

‡˙i‡ב CÈ�ÈÚ ‰‡ÊÁ Èc ‡i·¯·¯ Èq�ƒ≈«¿¿«»ƒ¬»»≈»»«»
:Ôep‡‰ ‡i·¯·¯ ‡i˙ÙBÓe¿«»«¿¿«»»ƒ

ÈÊÁÓÏג ÔÈ�ÈÚÂ ÚcÓÏ ‡aÏ ÔBÎÏ ÈÈ ·‰È ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿ƒ»¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈¡≈
:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ÚÓLÓÏ ÔÈ�„‡Â¿À¿ƒ¿ƒ¿««»»≈

Ï‡ד ‡¯a„Óa ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡ ÔBÎ˙È ˙È¯a„Â¿«»ƒ»¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»»
ÏÚÓ B„Ú ‡Ï C�ÒÓe ÔBÎpÓ ÔBÎ˙eÒk ˙‡ÈÏ·¿ƒ«¿¿ƒ¿¿»»»¬≈«

:CÏ‚«̄¿»

Ï‡ה ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁÂ ÔezÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ«¿»»¬«¿«¬«¬«¿«ƒ»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ È¯‡ ÔeÚc˙c ÏÈ„a Ôe˙È˙L¿≈¿ƒ¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»¬

kÏÓ‡ו ÔBÁÈÒ ˜Ù�e ÔÈ„‰ ‡¯˙‡Ï Ôe˙È˙‡Â«¬≈¿«¿»»≈¿«ƒ«¿»
‡�˙eÓ„˜Ï Ô�˙Ó„ ‡kÏÓ ‚BÚÂ ÔBaLÁ„¿∆¿¿«¿»¿«¿»»√»»»

:Ôe�BÁÓe ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï«¬»»¿»»¿

ÒÁ‡Ï�‡ז dp·‰ÈÂ ÔB‰Ú¯‡ ˙È ‡�·Ò�e¿ƒ¿»»«¿¬ƒ»ƒ«¿«¬»»
˙e‚ÏÙÏe „‚„ ‡Ë·LÏe Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿»¿«¿

:‰M�Ó„ ‡Ë·Lƒ¿»ƒ¿«∆

Ôe„aÚ˙Âח ‡„‰ ‡ÓÈ˜ ÈÓb˙t ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿»»»»¿«¿¿
:Ôe„aÚ˙ Èc Ïk ˙È ÔeÁÏˆ˙c ÏÈ„a ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿ƒ¿¿»»ƒ«¿¿

Ù Ù Ù

âñ÷ 'îò ïî÷ì äñôãð àåáú éë úùøôì äøèôä

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

iÂ.'B‚Â˜¯‡א) Ï‡¯NÈ Ïk Ï‡ ‰LÓהגם «ƒ¿»∆∆»ƒ¿»≈¿ֲַ
ּכל אל מדּבר היה עּתה ְֵֶֶַַַָָָָׁשעד

והּטף הּנׁשים לקּבץ הֹוסיף ְְְִִִֵֵַַַַָָיׂשראל,
נּצבים אּתם ּבסמּו ּכאמּור ְְִִִֵֶַַָָָָוהּגרים

וגֹו': טּפכם וגֹו' ּכּלכם ְְְְֶֶַַֻהּיֹום
‡B·˙ ˙L¯t ˙ÏÒÁ¬»«»»«»



נה `eaz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"i ycew zayl inei xeriy

ּדֹורׁש וזה הּטבעּיֹות. הגּבלֹותיו מעל ׁשּיתרֹומם עד האדם, את ּותמּלא ּתחּדר העל־טבעית האלקית ׁשההתּגּלּות ּכְך ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּופנימית,

והתעּמקּות. לּמּוד ׁשנֹות החייםארּבעים אור ְְְְְִִִַַָ

(á)éðéò eàø øLà úìãbä úBqnäíéúônäå úúàä E ©©Æ©§Ÿ½Ÿ£¤¬¨−¥¤®¨«Ÿ¯Ÿ§©«Ÿ§¦²
:íää íéìãbä©§Ÿ¦−¨¥«

(â)íéðæàå úBàøì íéðéòå úòãì áì íëì äåäé ïúð-àìå§«Ÿ¨©Á§Ÿ̈¸¨¤¬¥Æ¨©½©§¥©¬¦¦§−§¨§©¦́
ì:äfä íBiä ãò òîL ¦§®Ÿ©©−©¬©¤«

i"yx£˙Ú„Ï ·Ï ÌÎÏ '‰ Ô˙�Œ‡ÏÂ∑את ּבֹולהּכיר וליּדבק הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ‰f‰.חסּדי ÌBi‰ „Ú∑ׁשאֹותֹו ׁשמעּתי ¿…»«»∆≈»««ְְְִִֵֵֶַַַָָָ«««∆ְִֶַָ
ׁשּנאמר: ּכמֹו לוי, לבני הּתֹורה ספר מׁשה ׁשּנתן לא)הּיֹום מׁשה(לקמן לפני יׂשראל ּכל ּבאּו לוי", ּבני הּכהנים אל "וּיּתנּה ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

עליה, ׁשבט ּבני את מׁשליט אּתה ּומה לנּו, ונּתנה הּתֹורה את וקּבלנּו ּבסיני, עמדנּו אנּו אף רּבינּו, מׁשה לֹו: ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹואמרּו
להם: אמר זאת ועל הּדבר, על מׁשה וׂשמח נּתנה'? לנּו נּתנה, לכם 'לא מחר: יֹום לנּו כז)ויאמרּו הּזה(לעיל "הּיֹום ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ּבּמקֹום וחפצים ּדבקים ׁשאּתם הבנּתי הּזה הּיֹום וגֹו'", לעם .נהיית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

(ã)eìá-àì øaãna äðL íéòaøà íëúà CìBàå̈«¥¬¤§¤²©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®«Ÿ¨³
:Eìâø ìòî äúìá-àì Eìòðå íëéìòî íëéúîìN©§«Ÿ¥¤Æ¥«£¥¤½§©«©§¬Ÿ¨«§−̈¥©¬©§¤«

(ä)eòãz ïòîì íúéúL àì øëLå ïééå ízìëà àì íçì¤µ¤´Ÿ£©§¤½§©¬¦§¥−̈´Ÿ§¦¤®§©̧©Æ¥«§½
:íëéäìà äåäé éðà ék¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

(å)âBòå ïBaLç-Cìî ïçéñ àöiå äfä íB÷nä-ìà eàázå©¨−Ÿ¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ¤«¤Â¤§Â§¸
:íkpå äîçìnì eðúàø÷ì ïLaä-Cìî¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²©¦§¨−̈©©¥«

i"yx£‰f‰ ÌB˜n‰ŒÏ‡ e‡·zÂ∑,וכבֹוד ּבגדּלה עצמכם רֹואים אּתם לבבכם,עּתה ירּום ואל ּבּמקֹום ּתבעטּו אל «»…∆«»«∆ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
לדעת", לב לכם ה' נתן "ולא אחר: ּדבר הּזאת. הּברית ּדברי את ה)ּוׁשמרּתם ׁשל(ע"ז דעּתֹו סֹוף על עֹומד אדם ׁשאין ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

יקּפיד, ואיל מּכאן אבל הּזה, הּיֹום עד הּמקֹום עליכם הקּפיד לא ּולפיכ ׁשנה, ארּבעים עד מׁשנתֹו וחכמת ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹרּבֹו
וגֹו' הּזאת הּברית אתּֿדברי ּוׁשמרּתם ּולפיכ. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָֹ

(æ)äìçðì dðzpå íöøà-úà çwpåéöçìå éãbìå éðáeàøì ©¦©Æ¤©§½̈©¦§¨´§©«£½̈¨«¥¦−§©¨¦®§©«£¦−
:éMðîä èáL¥¬¤©«§©¦«

(ç)íúà íúéNòå úàfä úéøaä éøác-úà ízøîLe§©§¤À¤¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ©«£¦¤−Ÿ¨®
:ïeNòz øLà-ìk úà eìékNz ïòîì§©´©©§¦½¥−¨£¤¬©«£«

סימן. לעבדי"ו פסוקים, תבאקכ"ב פרשת חסלת

‡˙i‡ב CÈ�ÈÚ ‰‡ÊÁ Èc ‡i·¯·¯ Èq�ƒ≈«¿¿«»ƒ¬»»≈»»«»
:Ôep‡‰ ‡i·¯·¯ ‡i˙ÙBÓe¿«»«¿¿«»»ƒ

ÈÊÁÓÏג ÔÈ�ÈÚÂ ÚcÓÏ ‡aÏ ÔBÎÏ ÈÈ ·‰È ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿ƒ»¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈¡≈
:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ÚÓLÓÏ ÔÈ�„‡Â¿À¿ƒ¿ƒ¿««»»≈

Ï‡ד ‡¯a„Óa ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡ ÔBÎ˙È ˙È¯a„Â¿«»ƒ»¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»»
ÏÚÓ B„Ú ‡Ï C�ÒÓe ÔBÎpÓ ÔBÎ˙eÒk ˙‡ÈÏ·¿ƒ«¿¿ƒ¿¿»»»¬≈«

:CÏ‚«̄¿»

Ï‡ה ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁÂ ÔezÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ«¿»»¬«¿«¬«¬«¿«ƒ»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ È¯‡ ÔeÚc˙c ÏÈ„a Ôe˙È˙L¿≈¿ƒ¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»¬

kÏÓ‡ו ÔBÁÈÒ ˜Ù�e ÔÈ„‰ ‡¯˙‡Ï Ôe˙È˙‡Â«¬≈¿«¿»»≈¿«ƒ«¿»
‡�˙eÓ„˜Ï Ô�˙Ó„ ‡kÏÓ ‚BÚÂ ÔBaLÁ„¿∆¿¿«¿»¿«¿»»√»»»

:Ôe�BÁÓe ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï«¬»»¿»»¿

ÒÁ‡Ï�‡ז dp·‰ÈÂ ÔB‰Ú¯‡ ˙È ‡�·Ò�e¿ƒ¿»»«¿¬ƒ»ƒ«¿«¬»»
˙e‚ÏÙÏe „‚„ ‡Ë·LÏe Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿»¿«¿

:‰M�Ó„ ‡Ë·Lƒ¿»ƒ¿«∆

Ôe„aÚ˙Âח ‡„‰ ‡ÓÈ˜ ÈÓb˙t ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿»»»»¿«¿¿
:Ôe„aÚ˙ Èc Ïk ˙È ÔeÁÏˆ˙c ÏÈ„a ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿ƒ¿¿»»ƒ«¿¿

Ù Ù Ù

âñ÷ 'îò ïî÷ì äñôãð àåáú éë úùøôì äøèôä

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

iÂ.'B‚Â˜¯‡א) Ï‡¯NÈ Ïk Ï‡ ‰LÓהגם «ƒ¿»∆∆»ƒ¿»≈¿ֲַ
ּכל אל מדּבר היה עּתה ְֵֶֶַַַָָָָׁשעד

והּטף הּנׁשים לקּבץ הֹוסיף ְְְִִִֵֵַַַַָָיׂשראל,
נּצבים אּתם ּבסמּו ּכאמּור ְְִִִֵֶַַָָָָוהּגרים

וגֹו': טּפכם וגֹו' ּכּלכם ְְְְֶֶַַֻהּיֹום
‡B·˙ ˙L¯t ˙ÏÒÁ¬»«»»«»



נו

לשבוע פרשת תבוא תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ב אלול
מפרק סו 

עד סוף פרק סח
ופרקים לד-לו

יום רביעי - ט"ו אלול
מפרק עז 

עד סוף פרק עח  
ופרקים מג-מה

יום שני - י"ג אלול
מפרק סט 

עד סוף פרק עא
ופרקים לז-לט

יום חמישי - ט"ז אלול
מפרק עט 

עד סוף פרק פב
ופרקים מו-מח

יום שלישי - י"ד אלול
מפרק עב 

עד סוף פרק עו
ופרקים מ-מב

יום שישי - י"ז אלול
מפרק פג 

עד סוף פרק פז
ופרקים מט-נא

שבת קודש - י"ח אלול
פרק כ

מפרק פח עד סוף פרק פט
ופרקים נב-נד

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` a"i oey`x mei Ð ci zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול י"ב ראשון יום
אגרתיד ,kw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øøåòì .ãé,240 'nr cr.äìòî äìòîì

.ãéowfd epax azk ("ycwd zxb`" df wlga miqtcpd) ycew zexb`n miax

,l`xyi ux` zwcvl xywa cgeinae ,llka dwcvd oipr lr xxerl xywa

wqil`wn mdxa` iaxe wecexedn rlrcprn iax ly `yicw `ixagd zwfgdl

.owfd epax cqiy "c"ag llek" ici lr ,(l`xyi ux`l elry) mdicinlze

,(c"i oniq) ef ycewd zxb`a

,cgeina owfd epax yibcn

dkixv l`xyi ux`l dwcvdy

zeig xzia dpy lk ozpidl

zepizpa dtqedae ,zeki`a

dkynda xacdy itk - zenka

ziwl`d zeigd ly zipgexd

y ,l`xyi ux`a,dfk ote`a `id

.oldl xiaqiy itk

dpeekdy ,ligzn owfd epax

z` xxerl ,`id ef zxb`a

ux`l daigde dpyid dad`d

,(l`xyi ux`) ycewd

ityxk zxrea didz dad`dy

'd ozp ynn meid eli`k ,y`

zzl daicpd gexd - epilr egex

.xzeie xzei dpy lkae dagx cia

dzernyn "dpyid dad`d"

daigde dad`d ,dxe`kl

dwcv oipra dxxyyefcin

z` cqi owfd epaxyk ,dligza

xac ly erah itky ,"llek"d

dad` jezn df did ,ycg

zekfd cvn ,zecgein daige

onfd xaryn j` ,l`xyi ux`l dwcvd zevna owfd epax mze` dkify

dad`d z` ycgn xxerl ick ,ef zxb` owfd epax azek okl ,ef dad` dylgp

.dligza dzidy itk

,Lãwä õøà úaçå äðLéä äáäàä úà øøBòì,l`xyi ux` - §¥¤¨©£¨©§¨¨§¦©¤¤©Ÿ¤
íBiä elàk ,÷îò áìå Léà áøwî Là étLøk úøòBa úBéäì¦§¤¤§¦§¥¥¦¤¤¦§¥¨Ÿ§¦©
íãé úàlîì íò ácðúäa ,äáéãð çeø ,eðéìò Bçeø 'ä ïúp Lnî©¨¨©¨¥©§¦¨§¦§©¥¨§©Ÿ¨¨
,äðLa äðL écî ,éeaø øçà éeaøa ,äáçøe äàìî ãéa ,'äì- ©§¨§¥¨§¨¨§¦©©¦¦¥¨¨§¨¨

dipyd dpya epzp ,dtqeda epzp dxary dpyay had ilany

,dtqed lr dtqed - ztqep dtqeda,Làø äìòîì äìBòå CìBä¥§¤§©§¨Ÿ
,Lãwä õøàì øéànä "ïBéìòä Lã÷" úcîkzpiga dxi`n da - §¦©Ÿ¤¨¤§©¥¦§¤¤©Ÿ¤
,"oeilrd ycew" z`xwpd "dnkg"d zxitqeäaøúîe Lcçúnä©¦§©¥¦§©¤

,ãéîzzwfgzn ,l`xyi ux`a dxi`nd "oeilrd ycw" zpiga - ¨¦
ycg xe`a zycgzne ,zenk xzia dxi`n `id ,cinz daxzne

,zeki`a:áéúëãkaezky enk -1:éäìà 'ä éðéò ãéîz",da E- §¦§¦¨¦¥¥¡Ÿ¤¨
,l`xyi ux`a;"äðL úéøçà ãòå äðMä úéLøî"mipir" - ¥¥¦©¨¨§©©£¦¨¨

epiide ,"dnkg" zpigal iepik (oldl xiaqiy itk) `ed ,dlrnl

igzn ,cinz my (dxi`n) `id ,"oeilrd ycw" ,dnkg zpigayzl

zpigay weqtdn micnl ji` xiaqdl ick ,j` .dpyd seq cr dpyd

xzia mrt lka `id ,l`xyi ux`a dxi`nd "dnkg"dieaix

zeycgzde:dl`ya owfd epax micwn -éàäc,aezky dn -ãòå" §©§©
Bæ äðL úéøçàa éøäL ,äøBàëì ïáeî Bðéà "'eë úéøçà©£¦¥¨¦§¨¤£¥§©£¦¨¨
íàå ,äiðL äðL úìçúî©§¤¤¨¨§¦¨§¦

øîéîì déì éåä ïkdid - ¥¨¥¥§¥©
,xnel jixv:"ãòå íìBòì"§¨¨¤

"mipir"d ly xe`dy -

?cinz my xi`n dlrnly

äî ét ìò ,ïáeé ïéðòä Cà©¨¦§¨¨©¦©
áeúkM2ãñé äîëça 'ä" : ¤¨§¨§¨¨©

õøà"ä ãBñiL ,"õøà̈¤¤§¨¤¤
úðéça àéä ¯ "äðBéìòä̈¤§¨¦§¦©

,"ïéîìò ìk àlîî"- §©¥¨¨§¦
mler ly "zekln"

"ux`" z`xwpd "zeliv`"d

dxitqd `idy iptn

zexitqdn dpexg`d

zyalzn `ide ,zepeilrd

mi`xapae zenlera

ux`d" efy ,mzeigdl

,"dpeilrdåux` - §
õøà" àéä ¯ äðBzçzä©©§¨¦¤¤

"õôçl`xyi ux` - ¥¤
,"utg ux`" z`xwpd

dcâðk úðåënäcbpk - ©§ª¤¤§¤§¨
,dpeilrd ux`då ,Lnî- ©¨§

l`xyi ux`ìò úàø÷ð¦§¥©
dîL,dpeilrd ux`d my lr -äpä ,"íéiçä õøà",df ceqi - §¨¤¤©©¦¦¥

,äàlò äîëç úøàäå úëLîäî CLîð àeä,dpeilr dnkg - ¦§¨¥©§¨©§¤¨©¨§¨¦¨¨
,íéðBéìòä íéiçä øB÷î,dlrnly "miig" zpigan -:áéúëãk- §©©¦¨¤§¦§¦§¦

aezky enk3:."'eëå äéìòa äiçz äîëçä""dnkg"ny ixd - ©¨§¨§©¤§¨¤¨§
ux`l ceqid jynpefxi`n "dnkg"ne ,"ux` cqi dnkga" dfy ,

dhnly ux`ae ,zeliv`c zekln - dlrnly ux`a ,"ux`" zpigaa

.l`xyi ux` -Bæ äëLîäå äøàäådnkgdn "ux`"a dxi`nd - §¤¨¨§©§¨¨
,dpeilrd,äðLå äðL ìëa Lnî Lãç øBàa úLcçúî àéä- ¦¦§©¤¤§¨¨©¨§¨¨¨§¨¨

,dfk xe` mrt s` edenk did `ly ycg xe` xi`n dpy lkyék¦
íLa àø÷ðå ,ãeçiä úéìëúa ãçà Búîëçå Cøaúé àeä¦§¨¥§¨§¨¤¨§©§¦©¦§¦§¨§¥
úlãâe úìòîì õ÷ ïéàå óBñ ïéàL ,"àeä-Ceøa-óBñ-ïéà-øBà"¥¨¤¥§¥¥§©£©§ª©
øçà éelòa ,Búîëçîe Cøaúé epnî CLîpä úeiçäå øBàä̈§©©©¦§¨¦¤¦§¨¥¥¨§¨§¦©©
.äìòî äìòîì úBìònä íeøì ,úéìëúå õ÷ ïéà ãò ,éelò- ¦©¥¥§©§¦§©©£§©§¨©§¨

dnkg"n zekynpd zekyndd zepeilrl zilkze seq oi`y oeeik ixd

ixd ,dpeilrd dnkgdn ,"d`lir,dlrp dnk cr had ilan

dlrp xe` jynidl leki - dxary dpya jynpy xe`d ,dbixcna

.dycgd dpya xzei
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ùã÷ä úøâà
øøåòì ãé÷"äà úáçå äðùéä äáäàä úà

áø÷î ùà éôùøë úøòåá úåéäì
åðéìò åçåø 'ä ïúð ùîî íåéä åìàë ÷åîò áìå ùéà
äàìî ãéá 'äì íãé úåàìîì íò áãðúäá äáéãð çåø
äìåòå êìåä äðùá äðù éãî éåáéø øçà éåáéøá äáçøå
÷"äàì øéàîä ïåéìòä ùã÷ úãîë ùàø äìòîì
'ä éðéò ãéîú áéúëãë ãéîú äáøúîå ùãçúîä
éàäã äðù úéøçà ãòå äðùä úéùøî äá êéäìà
úéøçàá éøäù äøåàëì ïáåî åðéà 'åë úéøçà ãòå
:ãòå íìåòì ì"ìä ë"àå äéðù äðù úìçúî åæ äðù

êàõøà ãñé äîëçá 'ä ù"î ô"ò ïáåé ïéðòä
ò"ë àìîî 'éçá àéä äðåéìòä õøàä ãåñéù
'÷ðå ùîî äãâðë úðååëîä õôç õøà àéä äðåúçúäå
úëùîäî êùîð àåä äðä íééçä õøà äîù ìò
áéúëãë íéðåéìòä íééçä øå÷î äàìéò äîëç úøàäå
àéä åæ äëùîäå äøàäå 'åëå äéìòá äéçú äîëçä
àåä éë äðùå äðù ìëá ùîî ùãç øåàá úùãçúî
ñ"àåà íùá '÷ðå ãåçéä úéìëúá ãçà åúîëçå êøáúé
úåéçäå øåàä úìåãâå úìòîì õ÷ ïéàå óåñ ïéàù ä"á
éåìéò øçà éåìéòá åúîëçîå êøáúé åðîî êùîðä
äìòî äìòîì úåìòîä íåøì úéìëúå õ÷ ïéà ãò
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יב.1. יא, יט.2.עקב ג, יב.3.משלי ז, קהלת



נז lel` a"i oey`x mei Ð ci zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול י"ב ראשון יום
אגרתיד ,kw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øøåòì .ãé,240 'nr cr.äìòî äìòîì

.ãéowfd epax azk ("ycwd zxb`" df wlga miqtcpd) ycew zexb`n miax

,l`xyi ux` zwcvl xywa cgeinae ,llka dwcvd oipr lr xxerl xywa

wqil`wn mdxa` iaxe wecexedn rlrcprn iax ly `yicw `ixagd zwfgdl

.owfd epax cqiy "c"ag llek" ici lr ,(l`xyi ux`l elry) mdicinlze

,(c"i oniq) ef ycewd zxb`a

,cgeina owfd epax yibcn

dkixv l`xyi ux`l dwcvdy

zeig xzia dpy lk ozpidl

zepizpa dtqedae ,zeki`a

dkynda xacdy itk - zenka

ziwl`d zeigd ly zipgexd

y ,l`xyi ux`a,dfk ote`a `id

.oldl xiaqiy itk

dpeekdy ,ligzn owfd epax

z` xxerl ,`id ef zxb`a

ux`l daigde dpyid dad`d

,(l`xyi ux`) ycewd

ityxk zxrea didz dad`dy

'd ozp ynn meid eli`k ,y`

zzl daicpd gexd - epilr egex

.xzeie xzei dpy lkae dagx cia

dzernyn "dpyid dad`d"

daigde dad`d ,dxe`kl

dwcv oipra dxxyyefcin

z` cqi owfd epaxyk ,dligza

xac ly erah itky ,"llek"d

dad` jezn df did ,ycg

zekfd cvn ,zecgein daige

onfd xaryn j` ,l`xyi ux`l dwcvd zevna owfd epax mze` dkify

dad`d z` ycgn xxerl ick ,ef zxb` owfd epax azek okl ,ef dad` dylgp

.dligza dzidy itk

,Lãwä õøà úaçå äðLéä äáäàä úà øøBòì,l`xyi ux` - §¥¤¨©£¨©§¨¨§¦©¤¤©Ÿ¤
íBiä elàk ,÷îò áìå Léà áøwî Là étLøk úøòBa úBéäì¦§¤¤§¦§¥¥¦¤¤¦§¥¨Ÿ§¦©
íãé úàlîì íò ácðúäa ,äáéãð çeø ,eðéìò Bçeø 'ä ïúp Lnî©¨¨©¨¥©§¦¨§¦§©¥¨§©Ÿ¨¨
,äðLa äðL écî ,éeaø øçà éeaøa ,äáçøe äàìî ãéa ,'äì- ©§¨§¥¨§¨¨§¦©©¦¦¥¨¨§¨¨

dipyd dpya epzp ,dtqeda epzp dxary dpyay had ilany

,dtqed lr dtqed - ztqep dtqeda,Làø äìòîì äìBòå CìBä¥§¤§©§¨Ÿ
,Lãwä õøàì øéànä "ïBéìòä Lã÷" úcîkzpiga dxi`n da - §¦©Ÿ¤¨¤§©¥¦§¤¤©Ÿ¤
,"oeilrd ycew" z`xwpd "dnkg"d zxitqeäaøúîe Lcçúnä©¦§©¥¦§©¤

,ãéîzzwfgzn ,l`xyi ux`a dxi`nd "oeilrd ycw" zpiga - ¨¦
ycg xe`a zycgzne ,zenk xzia dxi`n `id ,cinz daxzne

,zeki`a:áéúëãkaezky enk -1:éäìà 'ä éðéò ãéîz",da E- §¦§¦¨¦¥¥¡Ÿ¤¨
,l`xyi ux`a;"äðL úéøçà ãòå äðMä úéLøî"mipir" - ¥¥¦©¨¨§©©£¦¨¨

epiide ,"dnkg" zpigal iepik (oldl xiaqiy itk) `ed ,dlrnl

igzn ,cinz my (dxi`n) `id ,"oeilrd ycw" ,dnkg zpigayzl

zpigay weqtdn micnl ji` xiaqdl ick ,j` .dpyd seq cr dpyd

xzia mrt lka `id ,l`xyi ux`a dxi`nd "dnkg"dieaix

zeycgzde:dl`ya owfd epax micwn -éàäc,aezky dn -ãòå" §©§©
Bæ äðL úéøçàa éøäL ,äøBàëì ïáeî Bðéà "'eë úéøçà©£¦¥¨¦§¨¤£¥§©£¦¨¨
íàå ,äiðL äðL úìçúî©§¤¤¨¨§¦¨§¦

øîéîì déì éåä ïkdid - ¥¨¥¥§¥©
,xnel jixv:"ãòå íìBòì"§¨¨¤

"mipir"d ly xe`dy -

?cinz my xi`n dlrnly

äî ét ìò ,ïáeé ïéðòä Cà©¨¦§¨¨©¦©
áeúkM2ãñé äîëça 'ä" : ¤¨§¨§¨¨©

õøà"ä ãBñiL ,"õøà̈¤¤§¨¤¤
úðéça àéä ¯ "äðBéìòä̈¤§¨¦§¦©

,"ïéîìò ìk àlîî"- §©¥¨¨§¦
mler ly "zekln"

"ux`" z`xwpd "zeliv`"d

dxitqd `idy iptn

zexitqdn dpexg`d

zyalzn `ide ,zepeilrd

mi`xapae zenlera

ux`d" efy ,mzeigdl

,"dpeilrdåux` - §
õøà" àéä ¯ äðBzçzä©©§¨¦¤¤

"õôçl`xyi ux` - ¥¤
,"utg ux`" z`xwpd

dcâðk úðåënäcbpk - ©§ª¤¤§¤§¨
,dpeilrd ux`då ,Lnî- ©¨§

l`xyi ux`ìò úàø÷ð¦§¥©
dîL,dpeilrd ux`d my lr -äpä ,"íéiçä õøà",df ceqi - §¨¤¤©©¦¦¥

,äàlò äîëç úøàäå úëLîäî CLîð àeä,dpeilr dnkg - ¦§¨¥©§¨©§¤¨©¨§¨¦¨¨
,íéðBéìòä íéiçä øB÷î,dlrnly "miig" zpigan -:áéúëãk- §©©¦¨¤§¦§¦§¦

aezky enk3:."'eëå äéìòa äiçz äîëçä""dnkg"ny ixd - ©¨§¨§©¤§¨¤¨§
ux`l ceqid jynpefxi`n "dnkg"ne ,"ux` cqi dnkga" dfy ,

dhnly ux`ae ,zeliv`c zekln - dlrnly ux`a ,"ux`" zpigaa

.l`xyi ux` -Bæ äëLîäå äøàäådnkgdn "ux`"a dxi`nd - §¤¨¨§©§¨¨
,dpeilrd,äðLå äðL ìëa Lnî Lãç øBàa úLcçúî àéä- ¦¦§©¤¤§¨¨©¨§¨¨¨§¨¨

,dfk xe` mrt s` edenk did `ly ycg xe` xi`n dpy lkyék¦
íLa àø÷ðå ,ãeçiä úéìëúa ãçà Búîëçå Cøaúé àeä¦§¨¥§¨§¨¤¨§©§¦©¦§¦§¨§¥
úlãâe úìòîì õ÷ ïéàå óBñ ïéàL ,"àeä-Ceøa-óBñ-ïéà-øBà"¥¨¤¥§¥¥§©£©§ª©
øçà éelòa ,Búîëçîe Cøaúé epnî CLîpä úeiçäå øBàä̈§©©©¦§¨¦¤¦§¨¥¥¨§¨§¦©©
.äìòî äìòîì úBìònä íeøì ,úéìëúå õ÷ ïéà ãò ,éelò- ¦©¥¥§©§¦§©©£§©§¨©§¨

dnkg"n zekynpd zekyndd zepeilrl zilkze seq oi`y oeeik ixd

ixd ,dpeilrd dnkgdn ,"d`lir,dlrp dnk cr had ilan

dlrp xe` jynidl leki - dxary dpya jynpy xe`d ,dbixcna

.dycgd dpya xzei
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ùã÷ä úøâà
øøåòì ãé÷"äà úáçå äðùéä äáäàä úà

áø÷î ùà éôùøë úøòåá úåéäì
åðéìò åçåø 'ä ïúð ùîî íåéä åìàë ÷åîò áìå ùéà
äàìî ãéá 'äì íãé úåàìîì íò áãðúäá äáéãð çåø
äìåòå êìåä äðùá äðù éãî éåáéø øçà éåáéøá äáçøå
÷"äàì øéàîä ïåéìòä ùã÷ úãîë ùàø äìòîì
'ä éðéò ãéîú áéúëãë ãéîú äáøúîå ùãçúîä
éàäã äðù úéøçà ãòå äðùä úéùøî äá êéäìà
úéøçàá éøäù äøåàëì ïáåî åðéà 'åë úéøçà ãòå
:ãòå íìåòì ì"ìä ë"àå äéðù äðù úìçúî åæ äðù

êàõøà ãñé äîëçá 'ä ù"î ô"ò ïáåé ïéðòä
ò"ë àìîî 'éçá àéä äðåéìòä õøàä ãåñéù
'÷ðå ùîî äãâðë úðååëîä õôç õøà àéä äðåúçúäå
úëùîäî êùîð àåä äðä íééçä õøà äîù ìò
áéúëãë íéðåéìòä íééçä øå÷î äàìéò äîëç úøàäå
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ñ"àåà íùá '÷ðå ãåçéä úéìëúá ãçà åúîëçå êøáúé
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יב.1. יא, יט.2.עקב ג, יב.3.משלי ז, קהלת



`lelנח b"i ipy mei Ð ci zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול י"ג שני יום

,240 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðùå äðù ìëáå,`kw 'nr cr:ì"ãå ú"éùòá
äàlò äîëçî øéàîe ãøBé äðLå äðL ìëáe4dnkgdn - §¨¨¨§¨¨¥¥¦¥¨§¨¦¨¨

,dpeilrdõøàì íìBòî ïéãò øéàî äéä àlL ,Lcçîe Lãç øBà¨¨§ª¨¤Ÿ¨¨¥¦£©¦¥¨¨¨¤
,äðBéìòä"dnkg"ay ,ycegne ycg `ed "dnkg"n jynpd xe`d - ¨¤§¨

df xe`e ,"dnkg"n dlrnly "seq oi`"n ycg xe` jynp dnvr

,"dpeilrd ux`"a jynpék¦
äðLå äðL ìk øBà¨¨¨§¨¨

ì ÷lzñîáøò ìëa BLøL ¦§©¥§¨§§¨¤¤
äðMä Làøaxr lka - Ÿ©¨¨

xe`d wlzqn dpyd y`x

eyxeyl ztlegd dpyd ly

,"seq oi` xe`" zenvra

ãçäLkL,dpald - §¤©Ÿ¤
,Ba äqkúîdpyd y`x - ¦§©¤

dqkzn ycgdy bg" `xwp

"ea5dxi`n dppi` dpald ,

xacd zernyne ,f`

zpigay ,`id zeipgexa

z` dignd xe`d ,"zekln"

- mi`xapde zenlerd

- (dpal) "`xdiq" `xwpd

,eyxeyl wlzqne mlrzn

úòé÷z éãé ìò Ck øçàå§©©¨©§¥§¦©
CLîð úBlôzäå øôBL¨§©§¦¦§¨
äðéçaî ïBéìò Lãç øBà¨¨¤§¦§¦¨
úâøãîaL øúBé äðBéìò¤§¨¥¤§©§¥©

,äàlò äîëçdnkg - ¨§¨¦¨¨
,dpeilrõøàì øéàäì§¨¦¨¨¤

,äéìò íéøcìå äðBéìò- ¤§¨§©¨¦¨¤¨
ux`l xi`nd" iehiad itk

,"dilr mixcleìk íä¥¨
íéðBéìòä úBîìBòä̈¨¨¤§¦

eðéäc ,äpnî úeiç íéìa÷îä íéðBzçzäåmilawn mdy dn - §©©§¦©§©§¦©¦¤¨§©§
`l` ,dnvr cvn dpnn df oi` ,xzei dpeilrd dpigadn zeigïî¦

,da Laìîä Búîëçå àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàäux`"a - ¨¥¨§¨§¨©§ª¨¨
,"dpeilrd:áéúëãkaezky enk -6:,íéiç øB÷î Enò ék"- §¦§¦¦¦§§©¦

zcge`ne dlha ,"jnr" `id ,miig ly xewnd `idy dpeilr dnkg

,"seq oi`" mrEøBàa,"dpeilrd ux`"l "dnkg"n xi`nd -äàøð §§¦§¤
,"øBàmilawnd mi`xapd lkl "dpeilrd ux`"dn xi`nd xe`d -

,dpnn mzeigäàlò äîëçî øéànä øBà eðéäcdnkgdn - §©§©¥¦¥¨§¨¦¨¨
,dpeilrd,ïç éòãBéì òãBpëå) íéiçä øB÷îznkg irceil - §©©¦§©©§§¥¥
,dlawdíéLãç ïéçî úìa÷îe ,äøéñpä àéä äðMä Làø ìëaL¤§¨Ÿ©¨¨¦©§¦¨§©¤¤Ÿ¦£¨¦

.('eë øúBé íéðBéìòoipa oiprl xywda dlawd zxeza oipr df - ¤§¦¥
mei `ed) mc`d z`ixa meia aezky itke ,dpyd y`xa zeklnd

"mc`d lr dncxz miwl` 'd ltie" :(dpyd y`x7zcxtd ,'eke

dpeekd mc`y dlawd zxeza aezk .deg dzpap epnny rlvd

mler ly zecnd zpiga) zeliv`c `"f zpiga ,"oeilrd mc`"l

`"fn oigend zewlzqd - "dncxz miwl` 'd ltie"e ,(zeliv`d

xacdy itk ,(zecndn)

lkydy dpiyd zrya

oigen mikynp f`e ,wlzqn

lr `ly "zekln"l miycg

ici lr `ly) `"f ici

oigend ,oky ,(zecnd

dlrnl md dl`d miycgd

didy itk xy`n

ici lr dlaiw "zekln"yk

.`"fïk ,úeièøt éèøôáe¦§¨¥§¨¦¥
,íBéå íBé ìëa àeä§¨¨
íéðBéìò ïéçî ïéëLîð¦§¨¦Ÿ¦¤§¦
,øçMä úlôz ìëa øúBé¥§¨§¦©©©©
íéðBLàøä ïéçî ïðéàå§¥¨Ÿ¦¨¦¦
,älôzä øçà e÷lzñpL- ¤¦§©§©©©§¦¨

,lenz` lyïéäBáb ÷ø©§¦
úeììëa ììk Cøãå .øúBé¥§¤¤§¨¦§¨

íìBòäenk) mc`a wx `l - ¨¨
lka `l` (dltzd zrya

,mlerdéôìà úéL"a§¦©§¥
,"ïéðLdpy itl` zyya - §¦

mlerd meiw ly8,àeä ïk¥
Làøå äðMä Làø ìëa§¨Ÿ©¨¨§Ÿ

.äðMädpyd y`x lkay - ©¨¨
- miycg oigen mikynp

.dycge dpeilr zeigeäæå§¤
'ä éðéò ãéîz" :áeúkL¤¨¨¦¥¥

éäìàøBà úøàäå úëLîäì íéepk íä "íéðéò"äL ,"da E ¡Ÿ¤¨¤¨¥©¦¥¦¦§©§¨©§¤¨©
"äãòä éðéò" íéîëç eàø÷ð ïëlL ,äîëçä9,xi`n mda oky - ©¨§¨¤¨¥¦§§£¨¦¥¥¨¥¨

,"mipir" iepika oiievnd dnkgd xe`ìàøNé õøàc àøéåà"å©£¦¨§¤¤¦§¨¥
"íékçî10.dxi`n myy iptn ,mikgn l`xyi ux` ly xie`d - ©§¦

my dxi`n cinzy - "jiwl` 'd ipir cinz" ixd ,"dnkg"d zpiga

."dnkg"d zpigaLîäå äøàäå,úéãéîz àéäL óà ,Bæ äë §¤¨¨§©§¨¨©¤¦§¦¦
úçà äâøãîe äðéçáa dðéà ïë-ét-ìò-óà,deeye -éîéî dcáì ©©¦¥¥¨¦§¦¨©§¥¨©©§©¨¦¥

øBàä ék ,ïBéìò Lãç øBà àeä äðLå äðL ìëaL àlà ,íìBò¨¤¨¤§¨¨¨§¨¨¨¨¤§¦¨
Làø áøòa ÷lzñî àeä ,äæ äðMä Làøa øéàäå LcçúpL¤¦§©¥§¥¦§Ÿ©¨¨¤¦§©¥§¤¤Ÿ

ì äàaä äðMä.BLøLycg xe` `ed ,aey jynpd xe`dy jk - ©¨¨©¨¨§¨§
.xzei dlrpe:áeúkL eäæåda "jiwl` 'd ipir"y -äðMä úéLøî" §¤¤¨¥¥¦©¨¨

.dcáì "äðL úéøçà ãòå,oky ,"cre mlerl" aezk `le - §©©£¦¨¨§©¨
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ùã÷ä úøâà
øåà äàìéò äîëçî øéàîå ãøåé äðùå äðù ìëáå
õøàì íìåòî ïééãò øéàî äéä àìù ùãåçîå ùãç
ìëá åùøùì ÷ìúñî äðùå äðù ìë øåà éë äðåéìòä
øôåù úòé÷ú é"ò ë"çàå åá äñëúî ùãçäùë ä"øò
øúåé äðåéìò 'éçáî ïåéìò ùãç øåà êùîð úåìôúäå
éøãìå äðåéìò õøàì øéàäì äàìéò äîëç úâøãîáùí
íéìá÷îä íéðåúçúäå íéðåéìòä úåîìåòä ìë íä äéìò
åúîëçå ä"á ñ"à øåàä ïî åðééäã äðîî íúåéç
êøåàá íééç øå÷î êîò éë áéúëãë äá ùáåìîä
øå÷î äàìéò äîëçî øéàîä øåà åðééäã øåà äàøð
úìá÷îå äøéñðä àéä ä"ø ìëáù ç"éì òãåðëå) íééçä
ïë úåéèøô éèøôáå ('åë øúåé íéðåéìò íéùãç ïéçåî
ìëá øúåé íéðåéìò ïéçåî ïéëùîð íåéå íåé ìëá àåä
øçà å÷ìúñðù íéðåùàøä ïéçåî ïðéàå øçùä úìôú
íìåòä úåììëá ììë êøãå øúåé ïéäåáâ ÷ø äìôúä
ãéîú ù"æå .ä"øå ä"ø ìëá àåä ïë ïéðù éôìà úéùá
úëùîäì íéåðéë íä íéðéòäù äá êéäìà 'ä éðéò
äãòä éðéò íéîëç åàø÷ð ïëìù äîëçä øåà úøàäå
àéäù óà åæ äëùîäå äøàäå íéëçî é"àã àøéåàå
éîéî äãáì úçà äâøãîå 'éçáá äðéà ë"ôòà úéãéîú
ïåéìò ùãç øåà àåä äðùå äðù ìëáù àìà íìåò
÷ìúñî àåä äæ ä"øá øéàäå ùãçúðù øåàä éë
ãòå äðùä úéùøî ù"æå .åùøùì äàáä ä"øòá
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seqe uw oda oi`e leab ila od ,mvra od zepeilrd zecndy itk

,zilkzeíëBúa Laìîe øéàî àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà ék- ¦¥¨¥¦§ª¨§¨
,zepeilrd zecnd jeza

éäBîøâe eäéà"å ,Lnî©¨§¦§¨¦
,"ãç"seq oi` xe`" ,`ed - ©

ly milkd ,eizecne

,cg` xac md ,zexitqd

zecnd mb ixd `lina

ly dpigaa od zepeilrd

,"seq oi`"ïk ïéàM äî©¤¥¥
úLaìîä íãàä úîLða§¦§©¨¨¨©§ª¤¤

,øîça`edy seba - ©Ÿ¤
,ixnegõ÷ äéúBcîì LiL¤¥§¦¤¨¥
,ìeáâe,`lina oaen ixd - §

y cqgd zcnydlrnl

zepeilra dpeilre dlecb

cqgd zcnn zlaben izla

epia` mdxa` ly dad`e

,seba zyaeln eznypy itk

à÷ìñ íB÷î ìkî ìáà£¨¦¨¨¨§¨
àðéîà Czòcmileki eid - ©§¨£¦¨

,aeygläéúBcnLly - ¤¦¤¨
,epia` mdxa` znyp.úBðBéìòä úBcî âeñå ïéòî ïälly mcew - ¥¥¥§¦¨¤§

oirn dppi` dlrnly cqgd zcny ,dhnl dlrnln owfd epax

mb lley `ed zrke .epia` mdxa` ly dad`de cqgd beqne

beqne oirn dppi` epia` mdxa` ly cqgd zcny ,dlrnl dhnln

.miccvd lkn df oipr lelyl ick ,z`fe - dlrnly cqgd zcn

:øîà äæìå:epia` mdxa` xn` okle -Bîëc ,"øôàå øôò éëðàå" §¨¤¨©§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤¦§
L ,óøNpä õòä ìL Búeîöòå Búeäî àeä øôàäLiptl urd - ¤¨¥¤¨§©§¤¨¥©¦§¨¤

,sxypy,øôò íéî çeø Là :úBãBñé 'ãî ákøî äéäxac lk - ¨¨ª§¨¦§¥©©¦¨¨
dl` zeceqi drax`n akxen ixd22,¯ çeø íéî Là :úBãBñé 'âå§§¥©¦©

,òãBpk ïúákøäî äeäúnä ïLòa eìëå íäì eëìäå eôìç- ¨§§¨§¨¤§¨¤¨¨©¦§©¤¥©§¨¨¨©©
zeceqi dylyn ea yi oyrddl`ezakxda eidy ,min ,gex ,y` ,
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ùã÷ä úøâà
ä"ò éøåîî éúòîùù äî íéã÷äì êéøö êà
ìò ä"ò åðéáà íäøáà øîàù øôàå øôò éëðàå ô"ò
àéäå ïåéìò ãñç øåàî åôåâá äøéàîä åúîùð úøàä

) äáø äáäà úãî åúãîà"ðáäåà äéäù ('éä äáù
äùòðù ãò ë"ë äðåéìòå äìåãâ äáäà ä"á÷ä úà
äìòîìù äáäàå ãñç 'éçáù à"ãñå ä"á÷äì äáëøî
äáäà úãî úåäî âåñå ïéòî àéä úåðåéìòä úåøéôñá
äðîî äàìôðå äìåãâ àéäù ÷ø ä"ò à"à ìù äáø
úåãîî òãåðë úéìëúå õ÷ ïéà ãò äìòî äìòîì

] íäì ïéàù úåðåéìòäà"ðïîöò ãöî úéìëúå óåñ [õ÷
åäéàå ùîî íëåúá ùáåìîå øéàî ä"á ñ"à øåà éë
úùáåìîä íãàä úîùðá ë"àùî .ãç éäåîøâå
à"ãñ î"î ìáà .ìåáâå õ÷ äéúåãîì ùéù øîåçá
éëðàå à"æìå úåðåéìòä úåãî âåñå ïéòî ïä äéúåãîù
ìù åúåîöòå åúåäî àåä øôàäù åîëã øôàå øôò
'âå ò"îøà úåãåñé 'ãî áëøåî äéäù óøùðä õòä
äåäúîä ïùòá åìëå íäì åëìäå åôìç ø"îà úåãåñé
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,urd lyBaL øôòä àeäL ,õòa äéäL 'ãä ãBñéåepi` `ed - ¦©¤¨¨¨¥¤¤¨¨¤
`l` ,oyrd mr dleràeä ,Ba úèìBL Làä ïéàå ähîì ãøBiä©¥§©¨§¥¨¥¤¤

.øôàä àeäå ,íi÷ øàLpä.uray xtrd ceqin x`ypy dn - ©¦§¨©¨§¨¥¤
`ed xt`dy ,ixdzedn,xt` `ed zrke ur did df iptly ,urd

,oldl owfd epax xn`i ,jk

,ur did urdyk mcew mby

- urd zedn xwir did

.xt` `ed zrky ,xtrd

õòä úeäî ìk ,äpäå§¦¥¨¨¨¥
BLnîeel yi urdy - ©¨

,eyynl milekie "ynn"

e` ,y`dn `l ixd dfy

,eay mind e` gexdBøîçå§¨§
éáòå áçøå Cøàa Búøeöå§¨§Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ¦
íã÷ ïéòì äàøð äéäL¤¨¨¦§¤¨©¦Ÿ¤
äéä Bøwò ¯ óøNpL¤¦§©¦¨¨¨

ôòä ãBñéî,BaL ø- ¦¤¨¨¤
,urayçeø íéî LàL ÷ø©¤¥©¦©

,Ba íéìeìkllek urdy - §¦
,y` zeceqidn mb ekeza

eay xwird j` ,gexe min

epnny ,xtrd ceqin `ed

iaerde agexd ,jxe`d mi`a

,urd lyøôòä ékceqi - ¦¤¨¨
,eay xtrdéøîç àeä¨§¦
,ïlkî øúBéx`y xy`n - ¥¦ª¨

,zeceqid zylyBì Léå§¥
ïéàM äî ,éáòå áçøå CøàŸ¤§Ÿ©§Ÿ¦©¤¥

,çeøå Làa ïkoi`y - ¥§¥§©
,iaere agex jxe` mdaíâå§©

íénäyi minly zexnl - ©©¦
j` ,iaere agexe jxe`e ,zeynn ixd xakøéòfî èòî íädcna - ¥§©¦§¥

,xzeia dhernBéáòå Baçøå Bkøà ìëå ,õòa,urd ly -ìkä" ¨¥§¨¨§§¨§§¨§©Ÿ
øàLpä øôàä àeäL ,"øôòä ìà áL ìkäå øôòä ïî äéä̈¨¦¤¨¨§©Ÿ¨¤¤¨¨¤¨¥¤©¦§¨

.çeø íéî Là epnî eãøôpL éøçàxtrd `ed x`ypy xt`de - ©£¥¤¦§§¦¤¥©¦©
.urd zedn xwir mcew didyïBéîc Bì ïéà øôàäL Bîk ,äpäå§¦¥§¤¨¥¤¥¦§

,óøNpL íã÷ éáòå áçøå Cøàa ìBãbä õòä úeäî ìà Cøòå§¤¤¤¨¨¥©¨§Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ¦Ÿ¤¤¦§©
,Búeëéàa àìå Búenëa àì`l jxr meye oeinc mey xt`l oi` - Ÿ§©§Ÿ§¥

,ezeaiygle ezeki`l `le urd zenklBúeäî [àeä] àeäL óà©¤¨
Búeîöòå,xt`d ly ezenvre ezedn `ed urd -epnîe,urdn - §©§¦¤

äeäúð;xt`d -åéìò eðéáà íäøáà øîà ìLî Cøc ìò Ck ¦§©¨¨©¤¤¨¨¨©©§¨¨¨¦¨¨
úLaìîe Ba äøéànä äáäàäå ãñçä úcî ,Búcî ìò íBìMä©¨©¦¨¦©©¤¤§¨©£¨©§¦¨§ª¤¤

,BôeâaïBéìòä ãñçå äáäàä úcî [àéä] àéäL óàc §§©¤¦¦¦©¨©£¨§¤¤¨¤§
-ìò-óà ,äðBéìò äákøî äúéäL BúîLða øéànä úeìéöàaL¤¨£¦©¥¦§¦§¨¤¨§¨¤§¨¨¤§¨©©
ähîì dzãøa ïë-ét¦¥§¦§¨§©¨

Bôeâa Laìúäìdfy - §¦§©¥§
,ixdìzLä éãé ìòúeìL ©§¥¦§©§§

äâøãnî úBîìBòä̈¨¦©§¥¨
íéîeöîö éãé ìò äâøãîì§©§¥¨©§¥¦§¦

íéaøly xe`d ixd cxei - ©¦
jxc "zeliv`"c cqgd zcn

zeax zebixcn zelylzyd

minevnv ici lr mvnhvne

,f` ixd - miaxïBéîc ïéà¥¦§
äáäàä øBà úeäî Cøòå§¤¤¨¨©£¨
øBà úeäî ìà Ba øéànä©¥¦¤¨
ïBéìò ãñçå äáäà©£¨§¤¤¤§
Cøòk àlà ,úeìéöàaL¤¨£¦¤¨§¤¤
øôòä úeäî ïBéîãå§¦§¨¤¨¨
Búeäî ìà øôà äNòpL¤©£¨¥¤¤¨
ãîçð õò äéäLk Búeëéàå§¥§¤¨¨¥¤§¨
ìëàîì áBèå äàøîì23 §©§¤§§©£¨

,ìLî Cøc ìòixd oi`y - ©¤¤¨¨
oia oeinc meye jxr mey

oi` jk ,urd oial xt`d

oia oeinc meye jxr mey

mdxa` ly dad`d zcn

cqgd zcn iabl epia`

."zeliv`" ly dad`de

ìécáäì ,äfî øúBéå§¥¦¤§©§¦
,úBìcáä íéôìàaoia - ©£¨¦©§¨

epia` mdxa` ly dad`d zecn zeipgex iabl inybd urde xt`d

,"zeliv`"c cqgeìk äøBz äøacL ÷øìLîa íãà éða ïBL ©¤¦§¨¨¦§§¥¨¨§¨¨
:ävìîeepia` mdxa` ly dad`de cqgd zcinl ,okl ,mi`xew - §¦¨

,oky lkna mb oaei jk ."zeliv`" ly dad`de cqgd my lr

mey mdl oi` ,dhnl icedi ly dnypd zexitqe zegekd zecndy

oeeik ,z`f lka j` .mi`a md odny zexitqd iabl oeinc meye jxr

icedi leki ,icedi ly eznypa zexi`n zexitqde odn mi`a mdy

dfy ,zepeilrd zexitqa zvw (eteb z` dignd) eznypn oiadl

."dwl` dfg` ixyane" weqtd okez
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øôòä àåäù õòá äéäù 'ãä ãåñéå òãåðë ïúáëøäî
øàùðä àåä åá úèìåù ùàä ïéàå äèîì ãøåéä åáù
åøîåçå åùîîå õòä úåäî ìë äðäå øôàä àåäå íéé÷
íãå÷ ïéòì äàøð äéäù éáåòå áçåøå êøåàá åúøåöå
ø"îàù ÷ø åáù øôòä ãåñéî äéä åø÷éò óøùðù
åì ùéå ïìåëî øúåé éøîåç àåä øôòä éë åá íéìåìë
íä íéîä íâå çåøå ùàá ë"àùî éáåòå áçåøå êøåà
äéä ìëä åéáåòå åáçøå åëøà ìëå õòá øéòæî èòî
øàùðä øôàä àåäù øôòä ìà áù ìëäå øôòä ïî
åì ïéà øôàäù åîë äðäå ø"îà åðîî åãøôðù éøçà
áçåøå êøåàá ìåãâä õòä úåäî ìà êøòå ïåéîã
óà åúåëéàá àìå åúåîëá àì óøùðù íãå÷ éáåòå
î"ãò êë äåäúð åðîîå åúåîöòå åúåäî [àåä] àåäù
äøéàîä äáäàäå ãñçä úãî åúãî ìò ä"òàà øîà
äáäàä úãî [àéä] àéäù óàã åôåâá úùáåìîå åá
äúéäù åúîùðá øéàîä úåìéöàáù ïåéìòä ãñçå
ùáìúäì äèîì äúãøá ë"ôòà äðåéìò äáëøî
äâøãîì äâøãîî úåîìåòä úåìùìúùä é"ò åôåâá
øåà úåäî êøòå ïåéîã ïéà íéáø íéîåöîö éãé ìò
ïåéìò ãñçå äáäà øåà úåäî ìà åá øéàîä äáäàä
äùòðù øôòä úåäî ïåéîãå êøòë àìà úåìéöàáù
äàøîì ãîçð õò äéäùë åúåëéàå åúåäî ìà øôà
úåìãáä íéôìàá ìéãáäì äæî øúåéå î"ãò ìëàîì áåèå
:äöéìîå ìùîá íãà éðá ïåùìë äøåú äøáãù ÷ø
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אלול ט"ז חמישי יום

,akw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ñ"éä úåììë äðäå,bkw 'nr cr.('úéù åîë

Cøãa] ìkì òãBð íãàä úîLðaL úBøéôñ 'éä úeììk ,äpäå§¦¥§¨©§¦¤§¦§©¨¨¨©©Ÿ§¤¤
ììkàúéì ãé áúëá,úBcî 'æì ììk Cøãa úB÷ìçð úBcnäL ,[ §¨¤©¦¤¡¨§¤¤§¨§¦

íãàaL úBcnä éèøt ìëåod m` ,mc`d ly zepeyd eizeihp - §¨§¨¥©¦¤¨¨¨
cner `edy ,zeilily zeihp e` ,odil` jynp `edy ,zeiaeig zeihp

,odn cxtpaúçàî úBàä¥©©
ïäL ,elà úBcî 'æî- ¦¦¥¤¥

,zecnd rayìk LøLŸ¤¨
,ïúeììëe úBcnäyxey - ©¦§¨¨

,mc`a zeihpde zecnd lk

odae ,el` zecn ray md

ote`a mihxtd lk mpyi

mi`a mdy iptl ,illk

,zeihxt zeihp ly mihxta

:ïäL:od zecnd ray - ¤¥
éìa òétLäì ãñçä úcî¦©©¤¤§©§¦©§¦

,ìeábmvr mb ,xnelk - §
,dlabd ila `id drtydd

`ed mirityny in l` mbe

`id drtydd ,dlabd ila

,lkläøeábä úcîe¦©©§¨
,Ck ìk òétLälî íöîöì§©§¥¦§©§¦©¨¨
`id ,drtyddy ,xnelk -

,ritydl dnk cr ,dlabda

] òétLäì àlL Bàçqð ¤Ÿ§©§¦©ª¨

øçà,ììk [øwò ìk :- ©¥¨¦¨§¨
milawnly ,xnelk

didz `l miniieqn

`l ,"xwir lk" :reaixd i`vga aezky itk e` ,llk drtydd

zcn `idy "dxeab"d cvn `a df lke ,llk mdl ritydl ligzdl

,mevnvde oicdiML éî ìò íçøì íéîçøä úcîeì CïBL24 ¦©¨©£¦§©¥©¦¤©¨§
,åéìò úeðîçøcvn j` ,el erityiy ie`x `ed oi`y zexnly - ©£¨¨¨

,el ritydle eilr mgxl mikixv zepngxdàéäå,mingxd zcn - §¦
`idàéäL ,ãñçì äøeáb ïéa úòvîî äcî`id "cqg"d zcn - ¦¨§ª©©¥§¨§¤¤¤¦

iL àlL éîì íb ,ìkì òétLäìì C,ììk åéìò úeðîçø ïBL §©§¦©©Ÿ©§¦¤Ÿ©¨§©§¨¨¨§¨
ììk øòöa éeøL Bðéàå íeìk øñç BðéàL éðtî25.,z`f lkae - ¦§¥¤¥¨¥§§¥¨§©©§¨

ritydl `vei ,dlabd ila drtyde cqg `idy ,"cqg"d zcn cvn

lkzd mb da yiy "mingx"d zcn cvn ,j` ,dfkl mbly zel

in df znerle ,dfk cg`l ritydl `ly dlabd zniiw ,"dxeab"

zepngx cvn yxcp ,ie`x `ed oi`y zexnl ixd ,eilr zepngxy

.el ritydlàéäL éôìe`id ,"mingx"d zcn -úòvîî äcî- §¦¤¦¦¨§ª©©
,"dxeab" mbe "cqg" mb da yiyéãâa Bîk ,"úøàôz" úàø÷ð¦§¥¦§¤¤§¦§¥

äaøä íéðåâa òeáö ãâa àeäL ,ìLî Cøc ìò ,úøàôz¦§¤¤©¤¤¨¨¤¤¤¨©¦§¨¦©§¥
íéáøòî]Bakaàúéì ãé áúäî ,éBðå úøàôz àeäL Cøãa [ §Ÿ̈¦§¤¤¤¦§¤¤§©

iL àì ¯ ãçà ïåâa òeávä ãâa ïk ïéàMì Ba C.úøàôz ïBL- ¤¥¥¤¤©¨©§¨¤¤¨Ÿ©¨§¦§¤¤
zcnay iptne ,mipeeb dnk ly zellkzd wx `id "zx`tz" ,oky

zellkzd dpyi "mingx"d

`id - dxeabe cqg ly

."zx`tz" mya z`xwp

,Ck øçàådpyiy ixg` - §©©¨
m` ,ritydl zexxerzdd

cvn `id zexxerzddy

zcn cvn e` "cqg"d zcn

zcn cvn e` ,"dxeab"d

,"mingxd"äòtLää àBáa§©©§¨¨
úòLa eðéäc ,äNòî éãéì¦¥©£¤§©§¦§©

Lnî äòtLää26,xnelk - ©©§¨¨©¨
oiprd z` cnel `edyk `l

dpkda - `l` ,envrl

ynn oipr eze` ritydl

,okn xg`léøöõòéúäì C ¨¦§¦§©¥
,opeazdle -éà,òétLäì C ¥§©§¦©

ìa÷îä ìëeiL Cøãa§¤¤¤©©§©¥
äòtLää ìa÷ì27ïBâk , §©¥©©§¨¨§

øác òétLäì äöBøL¤¤§©§¦©§©
,Bðáì dãnìì äîëç- ¨§¨§©§¨¦§

lecb wyg yi a`ly

,xzeiy dn oal ritydlíà¦
Bîk dlk Bì äpøîàéŸ§¤¨ª¨§

,ìa÷ìe ïéáäì ïaä ìëeé àì ¯ BìëNa àéäLlkydy iptn mb - ¤¦§¦§Ÿ©©¥§¨¦§©¥
epiadl lkei oady ickn icn oicr (ritynd) a`d lv` `edy itk

`l xg` oipra lkyd z` yialdl mcew gxken `ed `l` - ehlwle

zexiyrd lky iptn mbe ,(lynpdn dhnly lyna enk) oicr jk lk

cvl dhepd `xaqe cg` cvl dhepd `xaqe eihxt lk lr lkyd ly

l (lawnd) oad lkeiy ickn icn xiyr df ixd - ipydz` law

`l ,miwlgl lkyd z` cixtdl mcewn gxken `ed `l` ,lkyd

didiy ,lkyd ly miniieqn mihxt `l` ,mihxtd lk z` el zelbl

,lawl el lwéøvL ÷ø,øçà ïéðòå øãña Bì øcñì C,lyn - ©¤¨¦§©¥§¥¤§¦§¨©¥
,lynpde lkyd ly oipr eze` `l ,ipy oipr `edyìò øác øác̈¨¨ª©

,åéðôàaeigl ody zexaqd izy el dlbn `ed oi`y ,xnelk - ¨§¨
ote`a `l` ,dlilylecg`e` zekfl dhepd `xaqd z` e` -

ick z`f lke ,dnecke leqtl e` xiykdl e` ,aeigl dhepd `xaqd

,lkyd z` lawl lkeiy,èòî èòî,el rityn `ed lkyd on - §©§©
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òðBî ìk ãâðå ,Ba ä÷áãlîe 'ä úãBáòî òðBî ìk ãâð ïBçvða§¦¨¤¤¨¥©¥£©¦§¨§¨§¤¤¨¥©

àìî 'ä ãBák úBéälî,zelbzdae -úBîçìîk ,õøàä ìk úà ¦¦§§¨¥¤¨¨¨¤§¦§£
BìMä åéìò Cìnä ãåc íçìð øLà 'ä.ízenglnd oipry - £¤¦§©¨¦©¤¤¨¨©¨

,ziwl`d ytpd ly "gvp"d zcn cvn `a zepegvpdeïëåzcna - §¥
,"ced"d,'äì úBãBäìe úBåçzLäìlye d`ced ly dpigaa - §¦§©£§©

,oian `ed oi`y zexnl dcen `edy ,lehiaúà äeäîe äiçî øLà£¤§©¤§©¤¤
dén÷ àlëå ,Bìöà úeàéöîa ìèa ìkäå ,ìkäiabl lkd - ©Ÿ§©Ÿ¨¥¦§¦¤§§ª¨©¥

,`ed jexa yecwd,áéLç àìk,melkl aygp -ñôàå ïéàëe §¨¨¦§©¦¨¤¤
éà íéâéOî eðà ïéàL óàå .Lnîdén÷ Lnî ñôà ìkä àeä C ©¨§©¤¥¨©¦¦¥©Ÿ¤¤©¨©¥

- "oi`"n "yi" d`ixa ef ixde ,lkd `xa ixd d"awd ,oky .eiabl -

,`xeade deednd iwl`d gekd cvn mbíéãBî ,ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¦
úézîà äàãBäa eðçðàz` dyibxnd ,ytpa zizin` dgpd - £©§§¨¨£¦¦

,zn`d.Bzîàì úîàa àeä ïkLenk `id zizin`d zn`dy - ¤¥¤¡¤©£¦
,d"awd iabl ze`ivna lhae "ynn `lk" `ed lkdy ,"oeilr zrc"

zrc"a `edy itk `ly

`l` "yi" miiwy "oezgz

zewl`l lha "yi"dy39df ,

,"ced"d zcn cvn `a

zn`l lehiade d`cedd

.dze` mipian `ly zexnl

äæ ììëáezcn ly - ¦§©¤
,"ced"dúBãBäì ,ïk íb©¥§

øLà úBáBhä ìk ìò 'äì©©¨©£¤
éeôk úBéäì àìå ,eðìîb§¨¨§Ÿ¦§§

.íBìLå ñç äáBèepi`y - ¨©§¨
`l` ,el eyry aeha xikn

lk lr d"awdl dcez oziy

,epz` dyr d"awdy daehd

- d`ced oeyln ,"ced" df

,zecedl,äæ ììëáely - ¦§¨¤
,"ced"d zcnìò úBãBäì§©

åéúBcîe åéçáL ìk̈§¨¨¦¨
úeìéöàa åéúBlòôe§ª¨©£¦
íéðBéìò úBàéøáe§¦¤§¦
íéçaLî íäL ,íéðBzçúå§©§¦¤¥§ª¨¦

] úéìëz ïéà ãò:øçà çqð ©¥©§¦ª¨©¥

çåéìà íéeàøe íéàðå ,[ø÷ ¥¤§¨¦§¦¥¨
àeäå ,älòúéå Cøaúé¦§¨¥§¦§©¤§

lîúcîa ïëå ."øãäå ãBä" ïBLz`xwpd ,ceqi -ãBñé ÷écö" ¦§§¨¨§¥§¦©©¦§
"íìBò40,itk ,zewl`a `id ,ziwl`d ytpa `idy itk ,`id mby - ¨

oipr `ed "ceqi"y ,drtydd oipra ,lyna ,lirl xaecy jxc lre

epax xn`i jk ,(lawnd) epal ritydl beprze wyga zexywzdd

,zewl`a beprzae wyga zexywzd ,"ceqi" oipra oldl owfdúBéäì¦§
,íéiçä éiç 'äa äøeL÷ BLôð,mnvr miigd z` dignd - ©§§¨©©¥©©¦

Ba ä÷áãìe,`ed jexa yecwda -÷Lça ,ä÷éLçå ä÷éáãa §¨§¨¦§¦¨©£¦¨§¥¤
.àìôð âeðòúåzewl`a zexywzdd ,"ceqi"d zcn cvn dfy - §©£¦§¨

,`ltp beprze wyga,úeëìî úcîáe`idy ziwl`d ytpd ly - §¦©©§
,zewl`aãáò ìk úãBáòk BúãBáòå Búeëìî ìò åéìò ìa÷ì§©¥¨¨Ÿ©§©£¨©£©¨¤¤

.äàøéáe äîéàa BðBãàìdni`a `ed jexa yecwd z` ceari jk - ©£§¥¨§¦§¨
.miny zekln ler envr lr laiwy "lerÎzlaw"d cvn d`xiae

itk ,"zekln" cr "cqg"n ,zecnd zray lk o`k xiaqd owfd epax

.icedi ly ziwl`d eytpa - zewl`a olek ody

- dpia - dnkg ly zexitqde zegekd z` owfd epax xiaqi oldl

.ziwl`d ytpa - zrc-äîëçî ïä úBcnä ìk LøLå øB÷îe§§Ÿ¤¨©¦¥¥¨§¨
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ùã÷ä úøâà
øúåîá ò"àãçô éðôî äøåúì âééñå øãâ úåùòìå åì

'ä úà øàôì ïëå å"ç àèç éãéì àáé ïô åúàøéå 'ä
'éçá ìëá åéçáùá ä÷áãìå øàô éðéî ìëá åúøåúå
åøåáéãá íâ åúáùçîå åìëù úåððåáúäá åðééäã åùôð
ä÷áãìîå 'ä úãåáòî òðåî ìë ãâð ïåçöðá ãåîòì ïëå
õøàä ìë úà àìî 'ä ãåáë úåéäìî òðåî ìë ãâðå åá
úååçúùäì ïëå ä"òäã íçìð øùà 'ä úåîçìîë
ìèá ìëäå ìëä úà äåäîå äéçî øùà 'äì úåãåäìå
ñôàå ïéàëå áéùç àìë äéî÷ àìåëå åìöà úåàéöîá
ñôà ìëä àåä êéà íéâéùî åðà ïéàù óàå ùîî
úéúéîà äàãåäá åðçðà íéãåî ë"éôòà äéî÷ ùîî
'äì úåãåäì ë"â äæ ììëáå åúéîàì úîàá àåä ïëù
äáåè éåôë úåéäì àìå åðìîâ øùà úåáåèä ìë ìò
åéúåìåòôå åéúåãîå åéçáù ìë ìò úåãåäì äæ ììëáå å"ç
ãò íéçáåùî íäù íéðåúçúå íéðåéìò úåàéøáå 'éöàá

] úéìëú ïéàà"ðàåäå 'úéå 'úé åéìà íéåàøå íéàðå [ø÷ç
úåéäì íìåò ãåñé ÷éãö úãîá ïëå øãäå ãåä ïåùìî
ä÷éáãá åá ä÷áãìå íééçä ééç 'äá äøåù÷ åùôð
åéìò ìá÷ì 'ìî úãîáå àìôð âåðòúå ÷ùçá ä÷éùçå
äîéàá åðåãàì ãáò ìë úãåáòë åúãåáòå åúåëìî ìåò
åðééäã ã"áçî ïä úåãîä ìë ùøåùå øå÷îå äàøéáå
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`lelסח g"i ycew zay mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

'ä úà âéOnä ìëOä øB÷î àéä äîëçä :eðéäc ,úòc-äðéa¦¨©©§©§©¨§¨¦§©¥¤©©¦¤
ìk ïäa äiçîe âéäðnL úBLBãwä åéúBcîe Búlãâe Búîëçå§¨§¨§ª¨¦¨©§¤©§¦§©¤¨¤¨

,íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòäd ixd -xewnlk oiand lkyd ly ¨¨¤§¦§©§¦
,icedi ly ziwl`d eytpay "dnkg"d zxitq `ed - z`fäðéáe¦¨

àéägek -úeððBaúää ¦©¦§§
äaBæ äâO'd zlecb ly - §©¨¨

,eizecn lyeáçøå Cøàa§Ÿ¤§Ÿ©
,Búðéa ÷îòåitk - §Ÿ¤¦¨

wxtd epcnla xaqedy

oey`xd wlgd ly iyilyd

lkyay ,"`ipz"d xtq ly

,jxe` ly zeevw dyy opyi

- "jxe`" :wnere agex

milyna lkyd zcixi

inl mb oaen didiy ,dnecke

lkyd z` biyn epi`y

iptl `edy itk wenrd

zeagx - "agex" ;dcixid

zeietrzqde mihxta lkyd

- "wnere" ;lkyd ly zeax

lkya yiy dn zewnrd

,wnern miptl wnerïéáäì§¨¦
øác CBzî øác41ãéìBäìe , ¨¨¦¨¨§¦

ïäL ,äéúBãìBz Bæ äâOäî¥©¨¨§¤¨¤¥
äàøéå äáäà úBcîody - ¦©£¨§¦§¨

ici lry ,dbydd zeclez

jexa yecwd zelcb ezpad

dad` ea zclep ,`ed

,d"awdn d`xi e` d"awdl

úBãìBpä úBcî éøàLe§¨¥¦©¨
úìkNnä ,úéäìàä Lôpa©¤¤¨¡Ÿ¦©©§¤¤
ék .'ä úlãâa úððBaúîe¦§¤¤¦§ª©¦
Léå ,"ø÷ç ïéà Búlãâì"¦§ª¨¥¥¤§¥
éãé ìòL ,'ä úlãb úðéça§¦©§ª©¤©§¥

ãçôå äúîéà äéìò ìtz ¯ da úéäìàä Lôpä úeððBaúä¦§§©¤¤¨¡Ÿ¦¨¦Ÿ¨¤¨¥¨¨¨©©
,äàzz äàøé àéäL,dpezgz d`xi -Léå ,úeëìî úðéça àéäL ¤¦¦§¨©¨¨¤¦§¦©©§§¥

,äàlò äàøé äàa äpnnL 'ä úlãb úðéça,dpeilr d`xi - §¦©§ª©¤¦¤¨¨¨¦§¨¦¨¨
,úLa äàøé,d"awd zlecbn yea `edy -äðéça Léåzlecba - ¦§¨Ÿ¤§¥§¦¨

,'däàa äpnnLz`xwpd ,dad` zbixcne zpiga -,äaø äáäà ¤¦¤¨¨¨©£¨©¨
äðéça Léå,'d zlecba -.àèeæ äáäà äàa äpnnLdbixcnd - §¥§¦¨¤¦¤¨¨¨©£¨¨

dad` ly zeiniptd zecna `ed xen`d lk ;dad`a xzei dphwd

zeppeazdne dpadn ,zrcÎdpiaÎdnkgn ze`ad - d`xi lye

,'d zlecba.'eë ãñç :ïäL ,úBiðBöéçä úBcna ïëådxeab"e -" §¥©¦©¦¦¤¥¤¤

zlecba zeppeazddn ,zrc - dpia - dnkgn olek ze`a od - 'eke

,'dïlëáe,zecnd lka -éøö,úòcä úðéça ïäa Laìî úBéäì C §ª¨¨¦¦§§ª¨¨¤§¦©©©©
Bæ äâOäa äòe÷úe äøeLwä ,Lôpä úeøM÷úä úðéça àeäL¤§¦©¦§©§©¤¤©§¨§¨§©¨¨

da äãìBð äpnnL ,'ä úlãbî ïéðò äæéà úâOnL,ytpa -äæéà ¤©¤¤¥¤¦§¨¦§ª©¤¦¤¨§¨¨¥¤
,úBcnäî äcîixd - ¦¨¥©¦

z` dpian ytpdy drya

gek didiy yxcp ,oiprd

oezpe xeyw didiy ,"zrc"d

,biyn `edy oipraék¦
òâøk úòcä çqäa§¤©©©©§¤©
íb ú÷lzñî ¯ Bæ äâOäî¥©¨¨¦§©¤¤©
,äpnî äãìBpä äcnä ïk¥©¦¨©§¨¦¤¨

éelbäîdf iptl dzidy - ¥©¦
,ielba,íìòää ìà Lôpa©¤¤¤©¤§¥

ly ote`a `id ytpay -

,mlrdda úBéäìwx - ¦§¨
.ìòôa àìå çëawxy - §Ÿ©§Ÿ§Ÿ©

e` dad`d el yi geka

ielibae lreta la` ,d`xid

`ian in .dcn dze` el oi`

didz d`xid e` dad`dy

gek df ixd - lreta

ici lr ,oky ,"zrc"d

lkyd l` zexywzdd

ezrc giqn `ed oi`y ote`a

- cg` rbxl `l s` epnn

lkyd on zeclepd zecnd

,"lreta"e zelbzda odïëìå§¨¥
ìa âeefä àø÷ðïBL ¦§¨©¦¦§

"úòc"42àeäL éðtî , ©©¦§¥¤
ì.úeøM÷úä ïBL- §¦§©§

dpyi ,efk zexywzdne

zexywzdd oiprae ,dclez

ly dclez dpyi lky ly

,zecnïBzçz úòc úðéça eäæåzpigaa dpezgzd dbixcnd - §¤§¦©©©©§
,"zrc"]:xg` gQpLaìúîe úBcna èMtúnä ,[ïBzçzä úòcä ª©©¥©©©©©§©¦§©¥©¦¦§©¥

,ïBéìòä úòc úðéça Léå .ïîi÷ìe ïúBéçäì ïäadbixcnd - ¨¤§©£¨§©§¨§¥§¦©©©¨¤§
"zrc" zpigaa dpeilrdøB÷î øeaçå úeøM÷úä úðéça àeäL¤§¦©¦§©§§¦§

ìò ÷éøánä ÷øáëe äc÷ðk àeäL ,âOnä ÷îò âéOnä ìëOä©¥¤©©¦Ÿ¤©ª¨¤¦§ª¨§¨¨©©§¦©
,BìëNz`f lk xywi -éãéì âOnä ÷îò àáéå ,ähîì èMtúiL ¦§¤¦§©¥§©¨§¨ŸŸ¤©ª¨¦¥

,äðéa úðéça àéäL ,áçøå Cøàa øeàaä úáçøäa ,äðáä£¨¨§©§¨©©¥§Ÿ¤§Ÿ©¤¦§¦©¦¨
BîB÷îa øàaúiL Bîk ,"øäpä úBáBçø" úàø÷pä43:,xnelk - ©¦§¥§©¨¨§¤¦§¨¥¦§

`idy "dnkg"y ,"dpia"l "dnkg" zxagnd "zrc"d zpiga ef
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ùã÷ä úøâà
åúîëçå 'ä úà âéùîä ìëùä øå÷î àéä äîëçä
ìë ïäá äéçîå âéäðîù úåùåã÷ä åéúåãîå åúìåãâå
úåððåáúää àéä äðéáå íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä
øáã ïéáäì åúðéá ÷îåòå áçåøå êøåàá åæ äâùäá
úåãî ïäù äéúåãìåú åæ äâùäî ãéìåäìå øáã êåúî
úìëùîä úéäìàä ùôðá úåãìåðä úåãî éøàùå ø"éåäà
'éçá ùéå ø÷ç ïéà åúìåãâì éë 'ä úìåãâá úððåáúîå
ìåôú äá úéäìàä ùôðä úåððåáúä é"òù 'ä úìåãâ
úðéçá àéäù äàúú äàøé àéäù ãçôå äúîéà äéìò
äàìéò äàøé äàá äðîîù 'ä úìåãâ 'éçá ùéå úåëìî
äáø äáäà äàá äðîîù äðéçá ùéå úùåá äàøé
úåãîá ïëå àèåæ äáäà äàá äðîîù äðéçá ùéå
ùáåìî úåéäì êéøö ïìåëáå 'åë ãñç ïäù úåéðåöéçä
ùôðä úåøù÷úä úðéçá àåäù úòãä úðéçá ïäá
úìåãâî ïéðò äæéà úâùîù åæ äâùäá äòå÷úå äøåù÷ä
çñéäá éë úåãîäî äãî äæéà äá äãìåð äðîîù 'ä
äãìåðä äãîä ë"â ú÷ìúñî åæ äâùäî òâøë úòãä
çëá äá úåéäì íìòää ìà ùôðá éåìéâäî äðîî
àåäù éðôî úòã ïåùìá âååéæä àø÷ð ïëìå ìòåôá àìå

] ïåúçú úòã 'éçá åäæå úåøù÷úä ïåùìà"ðúòãä
ïúåéçäì ïäá ùáìúîå úåãîá èùôúîä [ïåúçúä
úðéçá àåäù ïåéìòä úòã úðéçá ùéå ïîéé÷ìå
âùåîä ÷îåò âéùîä ìëùä øå÷î øåáéçå úåøù÷úä
èùôúéù åìëù ìò ÷éøáîä ÷øáëå äãå÷ðë àåäù
øåàéáä úáçøäá äðáä éãéì âùåîä ÷îåò àáéå äèîì
øäðä úåáåçø '÷ðä äðéá úðéçá àéäù áçåøå êøåàá

:åîå÷îá øàáúéù åîë
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:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î- "במקומו" כוונתו וכו"'.ÈÏÂ‡Â"צ"ע בלקו"ת וכן מפתחות) (ראה בח"א להמקומות הכוונה

lel` g"i ycew zay mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`eazy "zrc"d zpiga zxagn ,cin mlrpe dlbznd wxake ,dcewp

zehytzda `l` ,dcewp ly dxeva `le "dpia" ly dbyda

lkyd z` micixend mixaqde milyne ,dbyda mihxt daxdae

zxywne zxagnd "zrc" ly dpigade gekd df ixd - xzei dhnl

miraep mindy oirnl dleyn "dnkg" ,"dpia"l "dnkg"d zcewp

ea mirtey mindy xdpl dleyn "dpia"e ,oitih oitih epnn

`eai dnkgd oirnny `id dpeekde - zeagxzdae zehytzda

,zecnl oigend z` xywn "oezgz zrc" eli`e .dpiad xdpl

.meiwe zeig zecnl wiprn `ede ,zecnd oipr `eai dbydne lkyny

ytpa zexitqde zegekd zxyr lk ji` o`k xaqen mipt lk lr

,"dwl` dfg` ixyan" ixd mci lre ,zewl` ipipra md ziwl`d

.zepeilrd zexitqa oiadl mileki

å"è ïîéñ óåñ ùãå÷ä úøâàì à"èéìù ø"åîãà ÷"ë úøòä
.(p"dgx ,jxc) l"pd wiicn o`ke a"ega (zenye) mipipr dnk dxe`kl

xewne :ligzn oigend 'iac l"pke) zecnl rbepa 'ia exwr o`kc t"lie

z"pyntre .`ed ok r"c 'ial rbepa mb okle ('ek zecnd lk yxeye

'a md p"dgxe jxce 'ek a"egc zeceqid 'a beef `ed zrcczeceqi

.(p"ye p"dgx ,jxc ,zrc jxra `"e`n d`x) a"egc
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סט lel` g"i ycew zay mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`eazy "zrc"d zpiga zxagn ,cin mlrpe dlbznd wxake ,dcewp

zehytzda `l` ,dcewp ly dxeva `le "dpia" ly dbyda

lkyd z` micixend mixaqde milyne ,dbyda mihxt daxdae

zxywne zxagnd "zrc" ly dpigade gekd df ixd - xzei dhnl

miraep mindy oirnl dleyn "dnkg" ,"dpia"l "dnkg"d zcewp

ea mirtey mindy xdpl dleyn "dpia"e ,oitih oitih epnn

`eai dnkgd oirnny `id dpeekde - zeagxzdae zehytzda
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י אלול, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! 

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מח' אלול, כתוב עבורו בבשורה הטובה, אשר הבריאות 

והפרנסה בסדר, ויהי רצון אשר להבא עוד יתוסף בזה, שהרי נצטוינו מעלין בקדש, ועניני איש הישראלי 

בידו הוא שיהיו קדושים על ידי שיהיו חייו על פי הוראת תורתנו הק' תורת חיים. ובשאלתו:

א( בהנוגע לשותפות במסחרו.

כיון שהשם יתברך הצליחו, למה יצרף עוד מי להענין, ואם העסק דורש שירחיבוהו, יש להשתדל 

להרחיבו בכחות עצמו, ויהי רצון שתהי' הרחבה בשעה טובה ומוצלחת ולהשתמש בהריוח שלו לענינים 

בריאים ושמחים ובענינים של תורה ומצות.

ב( בשאלתו במה שיש חילוקי דיעות בינו ובין זוגתו תחי'.

יש להשתדל אשר ידידיהם יסבירו לה, שאדרבה כיון שישנו איזה ענין שאינו בשלימות בהנהגת 

בנם שי' זהו טעם נוסף לבקש מהשי"ת שיברכם בעוד זחו"ק, ובפרט שרואים במוחש שע"י הוספה בבן 

ובבת הרי חלה הטבה גם בבנים הקודמים.

ג( במ"ש אודות סוחרים המתחרים אתו וכו'.

מהעצות בזה להסיח דעת מהם, וע"פ מ"ש כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם, הרי סו"ס פועל 

היסח הדעת ממנו ומעניניו.

בעניני  עליו  לפלא שאינו מזכיר דבר בהנוגע לאחיו שי' מתאים למה שנדברו, שישתדל להשפיע 

תורה ומצות, ואין לך דבר העומד בפני הרצון וחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם.

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.



היום יום . . . ע

ה'תש"גיב אלוליום ראשון

חומש: תבוא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח. לד־לו.

תניא: יד. לעורר . . . 240 מעלה.

"ּב[  י ]ָהַרׁשַ ימּו, תער"ב" ִהְתִחיל ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִהְקּדִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ם "ּבְ ׁשֵ דּוַע ּבְ דֹול, ַהּיָ ְך ַהּגָ ֶהְמׁשֵ
רֹוְסטֹוב,  ָרא תרע"ו ּבְ ת ַוּיֵ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ מֹו ׁשַ ְליּוּבַאִוויְטׁש, ְוִסּיְ בּועֹות תער"ב ּבִ ַחג ַהּשָׁ ְלָאְמרֹו יֹום א' ּדְ

ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם". ּובֹו קמ"ד ַמֲאָמִרים. ְתִחיל "ַוה' ָאָמר ַהְמַכּסֶ ַמֲאָמר ַהּמַ ּבְ
ּלֹא ֲאָמרֹו, ְוֹלא ֶנֱחַלק ְלַמֲאָמִרים. ִני ׁשֶ תּוִבים ֵחֶלק ׁשֵ ּכְ ְוֵיׁש ּבַ

ה'תש"גיג אלוליום שני

חומש: תבוא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא. לז־לט.

תניא: ובכל שנה . . . וד"ל.

החסיד ר' הענדיל סיפר: ידוע הי' לכל החסידים, אשר ביחידות הראשונה היתה העברת 
הערלה, ווָאס ניט ווָאס, פון ערלת הלב איז מען גלייך פטור געווָארען.

ְיִחידּות ָהִראׁשֹוָנה ָהְיָתה ַהֲעָבַרת  ר ּבַ ר: ָידּוַע ָהָיה ְלָכל ַהֲחִסיִדים, ֲאׁשֶ ֶהָחִסיד ר' הֶעְנִדיל ִסּפֵ
ד. ב ִנְפְטרּו ִמּיָ ּלֹא ִיְהֶיה – ֵמָעְרַלת ַהּלֵ ָהָעְרָלה. ַמה ּשֶׁ

ה'תש"גיד אלוליום שלישי

חומש: תבוא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו. מ־מב.

תניא: טו. להבין . . . קכא הכלולה מהן.

ֵני  נּוָפה ַעד ָקֶצה ָהַאֲחרֹון, ֹלא ִמּפְ ְלֶחֶמת ּתְ ֵזר ִמּמִ "ּב[: ְלִהּנָ י ]ָהַרׁשַ ֵמהֹוָראֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
יׁש ַאְך ְוַרק  ל ּכֹחֹוֵתינּו ָעֵלינּו ְלַהְקּדִ ֶאת ּכָ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ ֵני ֹמֶרְך ֵלב, ֶאּלָ ַח אֹו ִמּפְ ה ְלַנּצֵ ּמֶ ֵאין ָלנּו ּבַ ׁשֶ
ַנְפׁשֹוֵתינּו  ֶאת  ִלְמֹסר  ָעֵלינּו  ֶזה  ְוַעל  ּוְבָטֳהָרה.  ה  ְקֻדּשָׁ ּבִ ְצֹות  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה  ְנָין  ּבִ ְנָיֵנינּו,  ּבִ ְלִחּזּוק 

ֹכַח. ֹפַעל ְוֹלא ַרק ּבְ ְמִסירּות ֶנֶפׁש ּבְ ּבִ

ה'תש"גטו אלוליום רביעי

חומש: תבא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח. מג־מה.

תניא: אך צריך . . . קכב ומליצה.

ִמיִמים": יֹום א טו ֱאלּול תרנ"ז. יַבת "ּתֹוְמֵכי ּתְ דּות ְיׁשִ ִהְתַיּסְ
ְגֶלה ְודַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[: יֹום ד חי ֱאלּול תרנ"ז. ּנִ ּמּוד ּבַ ַהְתָחַלת ַהּלִ

ָמּה  יָבה ׁשְ "ּב[: ַהְיׁשִ י ]ָהַרׁשַ פֹות ִהְכִריז ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ְמַחת ּתֹוָרה תרנ"ט ַאֲחֵרי ַהַהּקָ ֵליל ׂשִ ּבְ
ִמיִמים". ָמם "ּתְ רּוָחּה ׁשְ ִמיִמים", ְוַתְלִמיִדים ַהּלֹוְמִדים ּוִמְתַנֲהִגים ּבְ "ּתֹוְמֵכי ּתְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



עי היום יום . . . 

ה'תש"גטז אלוליום חמישי

חומש: תבוא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב. מו־מח.

תניא: והנה כללות . . . קכג כמו שית'.

רבינו הזקן פי' המאמר כל המקיים נפש אחת מישראל כאלו קיים עולם מלא, אויף א 
אידען דארף מען קוקען ווי ער שטייט אין מחשבה הקדומה דא"ק, און דָארטען שטייט 
יעדער נשמה מיט אלע דורות ווָאס קומען ארויס פון איהר ביז ביאת המשיח גואל צדק, 
און אז מען טוט א אידען ַא טובה, טוט מען ַא טובה ָאט די אלע נשמות עד סוף כל 

הדורות.

ם עֹוָלם ָמֵלא", ַעל ְיהּוִדי  ִאּלּו ִקּיֵ ָרֵאל ּכְ ׂשְ ם ֶנֶפׁש ַאַחת ִמּיִ ל ַהְמַקּיֵ ֲאָמר "ּכָ ֵרׁש ַהּמַ ֵקן ּפֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ה,  ֻדּשָׁ ּקְ יֹוֵתר ּבַ ִאית ּבְ ה ִעּלָ ְרּגָ מֹון, ּדַ דּוָמה ְדַא"ק ]=ָאָדם ַקּדְ ָבה ַהּקְ ֲחׁשָ ּמַ הּוא "ִנְמָצא" ּבַ ִפי ׁשֶ יט ּכְ ֵיׁש ְלַהּבִ
ה  ּנָ ל ַהּדֹורֹות ַהיֹוְצאֹות ִמּמֶ ָמה ִעם ּכָ ל ְנׁשָ ם "ִנְמֵצאת" ּכָ ָרֵאל ֲאחּודֹות[, ְוׁשָ מֹות ִיׂשְ ִהיא ָמקֹור ּבֹו ִנׁשְ ׁשֶ
לּו ַעד  מֹות ַהּלָ ׁשָ ים טֹוָבה ְלָכל ַהּנְ ים ִליהּוִדי טֹוָבה, עֹוׂשִ עֹוׂשִ ֶדק, ּוְכׁשֶ יַח ּגֹוֵאל ּצֶ ׁשִ יַאת ַהּמָ ַעד ּבִ

ל ַהּדֹורֹות. סֹוף ּכָ

ה'תש"גיז אלוליום שישי

חומש: תבא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז. מט־נא.

תניא: והנה מדות . . . קכג מדותיהם.

רבינו הזקן הי' בעצמו הקורא בתורה. פעם אחת לא הי' בליאזנא ש"פ תבא, ושמע 
אדמו"ר האמצעי - והוא עודנו נער קודם הבר מצוה - הקריאה מאחר. העגמת נפש 
יוכל  אם  הזקן  רבינו  נסתפק  שביוהכ"פ  עד  לב,  לכאב  הביאתו  שבתוכחה  מהקללות 

להתענות.
כששאלו את אדהא"מ הרי בכל שנה קוראים פרשה זו, ענה: כשאבא קורא "הערט זיך 

ניט קיין קללות".

ַמע  ֹבא, ְוׁשָ ת ּתָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ ִליָאְזָנא ׁשַ ַעם ַאַחת ֹלא ָהָיה ּבְ ּתֹוָרה. ּפַ ַעְצמֹו ַהּקֹוֵרא ּבַ ֵקן ָהָיה ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ָללֹות  ִריָאה ֵמַאֵחר. ָהָעְגַמת ֶנֶפׁש ֵמַהּקְ ר ִמְצָוה – ַהּקְ ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי – ְוהּוא עֹוֶדּנּו ַנַער ֹקֶדם ַהּבַ

ֵקן ִאם יּוַכל ְלִהְתַעּנֹות. נּו ַהּזָ ק ַרּבֵ ּפֵ ּפּוִרים ִנְסּתַ יֹום ַהּכִ ּבְ ּתֹוֵכָחה ֱהִביַאּתּו ִלְכֵאב ֵלב, ַעד ׁשֶ ּבַ ׁשֶ
א קֹוֵרא "ֹלא  ַאּבָ ׁשֶ ה זֹו, ָעָנה: ּכְ ָרׁשָ ָנה קֹוְרִאים ּפָ ָכל ׁשָ ֲאלּו ֶאת ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ֲהֵרי ּבְ ּשָׁ ׁשֶ ּכְ

ָמעֹות ׁשּום ְקָללֹות". ִנׁשְ

ה'תש"גחי אלולשבת
מֹו. ַעל קֹוֵרא, ּוֵמַעּצְ י עֹוֵלה ַהּבַ ׁשִ ְלׁשִ

חומש: תבא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט. נב־נד.

תניא: והנה כ"ז . . . שיתבאר במקומן.

יום הולדת את הבעש"ט בשנת תנ"ח. יום שנתגלה אליו מורו ורבו הק'  - תפ"ד. יום 
שנתגלה הבעש"ט - תצ"ד.

יום הולדת את רבינו הזקן - תק"ה.

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



היום יום . . . עב
תוכן תורת הבעש"ט בש"פ תבוא ח"י אלול תרנ"ב אחר קבלת שבת: והי' כי תבוא אל 
הארץ גו'. ארץ ל' מרוצה ול' רצון כדאיתא במדרש. אז דו וועסט צוקומען צום רצון ווָאס 
איז א מתנה מלמעלה און בירושה בכל אחד מישראל, איז די עבודה דארף זיין וישבת, 
ארָאּפטרָאגען אין התישבות, ולקחת גו' ושמת בטנא, ממשיך זיין אורות בכלים, והלכת 
אל המקום אשר יבחר ה' אלקיך, א איד דארף וויסען אז ער גייט פון איין ָארט אין דעם 
ַאנדערען, איז ניט ער גייט אליין נָאר מ'פירט איהם מלמעלה, און די כוונה איז לשכן 

שמו שם, אויף מפרסם זיין אלקות אין דעם ארט וואו ער איז.
אחר תפלת ערבית חזר עוד הפעם תורה הקודמת והוסיף: והי' כי תבוא גו' בכדי דו 
זָאלסט צוקומען צום רצון כו', איז דָאס דורך דעם אז והלכת אל המקום גו' לשכן שמו 
שם, זָאלסט זיך מוסר נפש זיין אויף מפרסם זיין דָארטען אלקות, מיט וואס איז מען 

מפרסם אלקות, מיט א ברכה און א פסוק תהלים.

דֹוׁש – תפ"ד.  ה ֵאָליו מֹורֹו ְוַרּבֹו ַהּקָ ּלָ ְתּגַ ּנִ ַנת תנ"ח. יֹום ׁשֶ ׁשְ ם טֹוב ּבִ ַעל ׁשֵ ֶדת ֶאת ַהּבַ יֹום ֻהּלֶ
ם טֹוב – תצ"ד. ַעל ׁשֵ ה ַהּבַ ּלָ ְתּגַ ּנִ יֹום ׁשֶ
ֵקן – תק"ה. נּו ַהּזָ ֶדת ֶאת ַרּבֵ יֹום ֻהּלֶ

י  ת: "ְוָהָיה ּכִ ּבָ ַלת ׁשַ בֹוא ח"י ֱאלּול תרנ"ב ַאַחר ַקּבָ ת ּתָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ ׁשַ ם טֹוב ּבְ ַעל ׁשֵ ֶכן ּתֹוַרת ַהּבַ ּתֹ
יַע ֶאל ָה'ָרצֹון'  ּגִ ּתַ ׁשֶ ְדָרׁש. ּכְ ּמִ ְדִאיָתא ּבַ ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ּגֹו'". 'ֶאֶרץ' ְלׁשֹון ְמרּוָצה ּוְלׁשֹון ָרצֹון, ּכִ
' ְל"הֹוִרידֹו",  ְבּתָ ָרֵאל, ְצִריָכה ָהֲעבֹוָדה ִלְהיֹות 'ְוָיׁשַ ׂשְ ָכל ֶאָחד ִמּיִ ה ּבְ ַמְעָלה ּוִבירּוׁשָ ָנה ִמּלְ הּוא ַמּתָ ׁשֶ
ר  קֹום ֲאׁשֶ ִלים, "ְוָהַלְכּתָ ֶאל ַהּמָ ּכֵ יְך אֹורֹות ּבַ ֶנא", ְלַהְמׁשִ ְמּתָ ַבּטֶ ב, "ְוָלַקְחּתָ ּגֹו' ְוׂשַ ַלֲעׂשֹותֹו ְמֻיּשָׁ
א מֹוִביִלים אֹותֹו  קֹום ְלָמקֹום ֵאיָנּה ָיְזָמתֹו ֶאּלָ ֲהִליָכתֹו ִמּמָ ִיְבַחר ה' ֱאֹלֶקיָך", ַעל ְיהּוִדי ָלַדַעת ׁשֶ

ְמָצא ּבֹו. ּנִ קֹום ׁשֶ ּמָ ם", ְלַפְרֵסם ֶאֹלקּות ּבַ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ ָנה ִהיא "ְלׁשַ ּוָ ַמְעָלה, ְוַהּכַ ִמּלְ
י ָתבֹוא ּגֹו'", ַעל ְמָנת  ַעם ּתֹוָרה ַהּקֹוֶדֶמת, ְוהֹוִסיף: "ְוָהָיה ּכִ ת ַעְרִבית ָחַזר עֹוד ַהּפַ ִפּלַ ַאַחר ּתְ
ֶפׁש  ְמֹסר ֶאת ַהּנֶ ם" – ּתִ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ קֹום ּגֹו' ְלׁשַ "ְוָהַלְכּתָ ֶאל ַהּמָ יַע ְלָרצֹון כּו', ֲהֵרי ֶזה ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּגִ ּתַ ׁשֶ

ים. ִהּלִ ְבָרָכה ּוָפסּוק ּתְ ה ְמַפְרְסִמים ֱאֹלקּות? ּבִ ּמֶ ם ֱאֹלקּות. ּבַ ֵדי ְלַפְרֵסם ׁשָ ּכְ
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המשך ביאור למס' חולין ליום שישי עמ' א

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"א אלול י"ב ראשון יום הקטורת והקטרת סנדקאות

:Ê ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰øéè÷ä àlL éî¦¤Ÿ¦§¦

..ñéôéå àBáé åéîiî úøè÷§Ÿ¤¦¨¨¨§¨¦

בגמרא ההלכה א)מקור כו, שהקטרת(יומא כיוון הוא והטעם .

מסמיכות שנלמד כפי לעשירות, מביאה הייתה הקטורת

לאפשר יש חילו", ה' ו"ברך באפיך" קטורה "ישימו הפסוקים

זכה, כבר שאחד ואחרי אחר, לכהן פעם כל הקטורת להקטיר

בכך. לזכות אחר לכהן לתת יש

בעניין למנהג יסוד שימשה קטורת הקטרת בדיני זו והלכה

מילה. בברית סנדקאות – אחר

מלכבד להימנע שנוהגים פרץ רבינו בשם המהרי"ל כתב

באותה קודם בן אצל סנדק היה שכבר מי את בסנדקאות

ברמ"א הדברים והובאו רסה,משפחה. סי' (שם,ובלבושיא)(יו"ד

שכהןיב) וכשם לקטורת, נמשלה שהמילה הוא המנהג וטעם .

אדם יהיה לא גם כן שנית, ויקטיר יכפול לא קטורת שהקטיר

אחיו. אצל בסנדקאות שימש שכבר מי אצל סנדק

ביהודה' ה'נודע פו)ואולם סי' יו"ד ההשוואה,(מהדו"ק את דחה

אהרן בני לכל השייכת עבודה הייתה הקטורת הקטרת ולדבריו,

לאחד הניחו לא בה שותפים היו שכולם ומפני כאחיו, איש

הסנדקאות אבל כלל, בה יזכה לא שאחר בעוד עשייתה לכפול

את ולתת לכבד ברצונו ואם הבן, לאבי שייכת זאת, לעומת

מסיים ובאמת, בידו. הרשות פעמים, כמה אדם לאותו זכותו

במנהג דקדקו שלא היה בזמנו בפולין המנהג ביהודה', ה'נודע

אחת מפעם יותר סנדק להיות דאתרא המרא הרב את וכיבדו זה

משפחה. באותה

ה'תשע"א אלול י"ג שני יום גרמא העומר או גרמא הזמן

:„Î - ·Î ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰úåöî¦§©

,ìàøOiî Léà ìk ìò Bæ äåöî ...úBîéîz úBúaL òáL øtñì äOò£¥¦§Ÿ¤©©¨§¦¦§¨©¨¦¦¦§¨¥

.äpnî ïéøeèt íéãáòå íéLðå .ïîæ ìëáe íB÷î ìëáe§¨¨§¨§¨§¨¦©£¨¦§¦¦¤¨

פטורים ועבדים נשים הרמב"ם שלדעת משנה' ה'כסף כתב

גרמא. שהזמן מצותֿעשה זו לשיטתו כי העומר, ספירת ממצוות

העומר ספירת מצות מועד קביעת לכאורה, השאלה: ונשאלת

העומר, והבאת בקצירת תלויה אלא מסוים בתאריך תלויה לא

זו אין כן ואם לספור" תחל בקמה חרמש "מהחל - ככתוב

גרמא?! שהעומר אלא גרמא שהזמן מצוה

לומר: ויש

בית משחרב הזה, בזמן לפיהן בהלכה שיטות קיימות

שהכתוב מאחר כי מדרבנן, היא העומר ספירת מצות המקדש,

את לנו כשאין – העומר בקרבן העומר ספירת מצוות את תולה

העומר. ספירת מצוות על התורה חיוב חל לא שוב העומר, קרבן

גרמא, שהזמן מצוה אינה אכן העומר ספירת זו, שיטה ולפי

בזמן). (ולא העומר והבאת בקצירת ותלויה נקבעת היא שהרי

גם מדאורייתא היא העומר שספירת סובר הרמב"ם אבל

לשיטתו כי זמן", ובכל מקום "בכל נוהגת והיא הזה בזמן

ובפסוקים בלבד, בזמן ותלויה נקבעת העומר ספירת מצוות

לרמז אלא באה לא התורה לספור" תחל בקמה חרמש "מהחל

פטורים ועבדים שנשים פסק ולכן המצוה של זמנה הוא מתי

גרמן. שזמן עשה מצוות מכל כמו זו, ממצוה

(`l 'nr b"qxl v"ndq lr `lxrt t"ixbd `ean)

ה'תשע"א אלול י"ד שלישי יום תדיר ואינו כתדיר ויבוא' ו'יעלה 'רצה'

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰çëL Bà øáò̈©¨©

.øéãzä úà èçBL Ck øçàå ,Báéø÷î ...øéãz BðéàL úà èçLå§¨©¤¤¥¨¦©§¦§©©¨¥¤©¨¦

המזוןב בברכת לומר יש בשבת להיות שחל חודש ראש

תדירה 'רצה' ברכת כי ויבוא', 'יעלה כך ואחר 'רצה' תחילה

קודם'. תדיר – תדיר ושאינו ו'תדיר יותר

יש לכאורה 'רצה', קודם ויבוא' 'יעלה והחל טעה ואם

יסיים התדיר קודם תדיר שאינו את שחט שאם מההלכה ללמוד

'יעלה את יסיים כאן שאף התדיר, את ישחט כך ואחר ויקריבו

'רצה'. יאמר כך ואחר ויבוא'

הגמרא א)אמנם, צא, תדיר(זבחים שאינו את ששחט במי דנה

שהגיע עד מוסף התפלל שלא שמי מכך להוכיח ומנסה קודם

תדירה מנחה כי מוסף, כך ואחר מנחה קודם יתפלל מנחה זמן

התחיל שכבר במי מדובר לא הרי ולכאורה, מוסף. תפילת לגבי

שאם מכך ללמוד ניתן ואיך מוסף, lgdלהתפלל xakבמצוה

שכבר העובדה שעצם מוכח אלא להפסיק? צריך תדירה שאינה

להמשיך סיבה מהווה אינה תדירה שאינה במצוה התחיל

שאינו את בשחט הגמרא וספק התדירה, המצוה קודם ולסיימה

כבר תדיר השאינו שחיטת שמרגע משום הוא התדיר, לפני תדיר

מצות חלה לא עדיין ומאידך שלו, וההקרבה הזריקה מצות חלה

זה הקרבת את שיסיים לומר מקום יש ולכן נשחט, שלא התדיר

ומנחה: ממוסף ללמוד הגמרא מנסה זה ואת תדיר. שאינו

המנחה זמן בהגיע המנחה, זמן קודם מתחיל מוסף שזמן למרות

כך על גוברת שהתדירות הרי תדירותה, מחמת להקדימה יש

המצוה. זמן שהגיע

שאינו את ושחט עבר שאם ההלכה, מסקנת לפי שגם מכאן

שעם משום אלא זאת אין התמיד, לפני ויקריב יסיים תדיר

הקרבת מצות ואילו הקרבתו מצות זמן הגיע כבר השחיטה

בברכת ויבוא' ו'יעלה 'רצה' לגבי אך חלה. לא עדיין התדיר

על ויבוא' ל'יעלה עדיפות כל אין הזמן מבחינת הרי המזון

ל'רצה' ויעבור יפסיק ויבוא' 'יעלה שהתחיל אף ולכן 'רצה',

יותר. התדירה

('k 'iq dix` zb`y)
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ה'תשע"א אלול י"ב ראשון יום הקטורת והקטרת סנדקאות

:Ê ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰øéè÷ä àlL éî¦¤Ÿ¦§¦

..ñéôéå àBáé åéîiî úøè÷§Ÿ¤¦¨¨¨§¨¦

בגמרא ההלכה א)מקור כו, שהקטרת(יומא כיוון הוא והטעם .

מסמיכות שנלמד כפי לעשירות, מביאה הייתה הקטורת

לאפשר יש חילו", ה' ו"ברך באפיך" קטורה "ישימו הפסוקים

זכה, כבר שאחד ואחרי אחר, לכהן פעם כל הקטורת להקטיר

בכך. לזכות אחר לכהן לתת יש

בעניין למנהג יסוד שימשה קטורת הקטרת בדיני זו והלכה

מילה. בברית סנדקאות – אחר

מלכבד להימנע שנוהגים פרץ רבינו בשם המהרי"ל כתב

באותה קודם בן אצל סנדק היה שכבר מי את בסנדקאות

ברמ"א הדברים והובאו רסה,משפחה. סי' (שם,ובלבושיא)(יו"ד

שכהןיב) וכשם לקטורת, נמשלה שהמילה הוא המנהג וטעם .

אדם יהיה לא גם כן שנית, ויקטיר יכפול לא קטורת שהקטיר

אחיו. אצל בסנדקאות שימש שכבר מי אצל סנדק

ביהודה' ה'נודע פו)ואולם סי' יו"ד ההשוואה,(מהדו"ק את דחה

אהרן בני לכל השייכת עבודה הייתה הקטורת הקטרת ולדבריו,

לאחד הניחו לא בה שותפים היו שכולם ומפני כאחיו, איש

הסנדקאות אבל כלל, בה יזכה לא שאחר בעוד עשייתה לכפול

את ולתת לכבד ברצונו ואם הבן, לאבי שייכת זאת, לעומת

מסיים ובאמת, בידו. הרשות פעמים, כמה אדם לאותו זכותו

במנהג דקדקו שלא היה בזמנו בפולין המנהג ביהודה', ה'נודע

אחת מפעם יותר סנדק להיות דאתרא המרא הרב את וכיבדו זה

משפחה. באותה

ה'תשע"א אלול י"ג שני יום גרמא העומר או גרמא הזמן

:„Î - ·Î ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰úåöî¦§©

,ìàøOiî Léà ìk ìò Bæ äåöî ...úBîéîz úBúaL òáL øtñì äOò£¥¦§Ÿ¤©©¨§¦¦§¨©¨¦¦¦§¨¥

.äpnî ïéøeèt íéãáòå íéLðå .ïîæ ìëáe íB÷î ìëáe§¨¨§¨§¨§¨¦©£¨¦§¦¦¤¨

פטורים ועבדים נשים הרמב"ם שלדעת משנה' ה'כסף כתב

גרמא. שהזמן מצותֿעשה זו לשיטתו כי העומר, ספירת ממצוות

העומר ספירת מצות מועד קביעת לכאורה, השאלה: ונשאלת

העומר, והבאת בקצירת תלויה אלא מסוים בתאריך תלויה לא

זו אין כן ואם לספור" תחל בקמה חרמש "מהחל - ככתוב

גרמא?! שהעומר אלא גרמא שהזמן מצוה

לומר: ויש

בית משחרב הזה, בזמן לפיהן בהלכה שיטות קיימות

שהכתוב מאחר כי מדרבנן, היא העומר ספירת מצות המקדש,

את לנו כשאין – העומר בקרבן העומר ספירת מצוות את תולה

העומר. ספירת מצוות על התורה חיוב חל לא שוב העומר, קרבן

גרמא, שהזמן מצוה אינה אכן העומר ספירת זו, שיטה ולפי

בזמן). (ולא העומר והבאת בקצירת ותלויה נקבעת היא שהרי

גם מדאורייתא היא העומר שספירת סובר הרמב"ם אבל

לשיטתו כי זמן", ובכל מקום "בכל נוהגת והיא הזה בזמן

ובפסוקים בלבד, בזמן ותלויה נקבעת העומר ספירת מצוות

לרמז אלא באה לא התורה לספור" תחל בקמה חרמש "מהחל

פטורים ועבדים שנשים פסק ולכן המצוה של זמנה הוא מתי

גרמן. שזמן עשה מצוות מכל כמו זו, ממצוה

(`l 'nr b"qxl v"ndq lr `lxrt t"ixbd `ean)

ה'תשע"א אלול י"ד שלישי יום תדיר ואינו כתדיר ויבוא' ו'יעלה 'רצה'

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰çëL Bà øáò̈©¨©

.øéãzä úà èçBL Ck øçàå ,Báéø÷î ...øéãz BðéàL úà èçLå§¨©¤¤¥¨¦©§¦§©©¨¥¤©¨¦

המזוןב בברכת לומר יש בשבת להיות שחל חודש ראש

תדירה 'רצה' ברכת כי ויבוא', 'יעלה כך ואחר 'רצה' תחילה

קודם'. תדיר – תדיר ושאינו ו'תדיר יותר

יש לכאורה 'רצה', קודם ויבוא' 'יעלה והחל טעה ואם

יסיים התדיר קודם תדיר שאינו את שחט שאם מההלכה ללמוד

'יעלה את יסיים כאן שאף התדיר, את ישחט כך ואחר ויקריבו

'רצה'. יאמר כך ואחר ויבוא'

הגמרא א)אמנם, צא, תדיר(זבחים שאינו את ששחט במי דנה

שהגיע עד מוסף התפלל שלא שמי מכך להוכיח ומנסה קודם

תדירה מנחה כי מוסף, כך ואחר מנחה קודם יתפלל מנחה זמן

התחיל שכבר במי מדובר לא הרי ולכאורה, מוסף. תפילת לגבי

שאם מכך ללמוד ניתן ואיך מוסף, lgdלהתפלל xakבמצוה

שכבר העובדה שעצם מוכח אלא להפסיק? צריך תדירה שאינה

להמשיך סיבה מהווה אינה תדירה שאינה במצוה התחיל

שאינו את בשחט הגמרא וספק התדירה, המצוה קודם ולסיימה

כבר תדיר השאינו שחיטת שמרגע משום הוא התדיר, לפני תדיר

מצות חלה לא עדיין ומאידך שלו, וההקרבה הזריקה מצות חלה

זה הקרבת את שיסיים לומר מקום יש ולכן נשחט, שלא התדיר

ומנחה: ממוסף ללמוד הגמרא מנסה זה ואת תדיר. שאינו

המנחה זמן בהגיע המנחה, זמן קודם מתחיל מוסף שזמן למרות

כך על גוברת שהתדירות הרי תדירותה, מחמת להקדימה יש

המצוה. זמן שהגיע

שאינו את ושחט עבר שאם ההלכה, מסקנת לפי שגם מכאן

שעם משום אלא זאת אין התמיד, לפני ויקריב יסיים תדיר

הקרבת מצות ואילו הקרבתו מצות זמן הגיע כבר השחיטה

בברכת ויבוא' ו'יעלה 'רצה' לגבי אך חלה. לא עדיין התדיר

על ויבוא' ל'יעלה עדיפות כל אין הזמן מבחינת הרי המזון

ל'רצה' ויעבור יפסיק ויבוא' 'יעלה שהתחיל אף ולכן 'רצה',

יותר. התדירה

('k 'iq dix` zb`y)
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ה'תשע"א אלול ט"ו רביעי יום אמו' ירך 'עובר

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰úàhç Léøôä¦§¦©¨

eLøtúpL úBàhç ézLk dãìåe àéä éøä Z äãìéå úøaòî§ª¤¤§¨§¨£¥¦§¨¨¦§¥©¨¤¦§¨§

.úeéøçàì§©£¨

למיתה חטאת שוולד א)אף הל' כאשר(לעיל רק זה הרי ,

אם אבל שהקדישה, לאחר וילדה נתעברה שהקדיש הבהמה

כמקדיש זה הרי יוחנן ר' לדעת וילדה, מעוברת בהמה הקדיש

בוולדה - רצה מתכפר, בה – ו"רצה לחטאת בהמות שתי

המקדיש רצה שאם היינו משויר", שיירו ש"אם מכיון מתכפר",

לאו "עובר כי להקדישו, ולא חולין הוולד את להשאיר רשאי

מכוח מקדישו, אם גם ולכן אמו. מחמת מתקדש ואינו אמו" ירך

אמו מכוח ולא קדוש הוא שם)עצמו ורש"י א, כה, .(תמורה

משנה' ה'לחם ה"ה)והקשה פ"ז עבדים דברי(הלכות שלכאורה

לדבריו סותרים אמו, ירך לאו שעובר כאן, (שם)הרמב"ם

חורין, בן וולדך שפחה את הרי המעוברת לשפחתו ש"הכותב

אפשר שאי היינו חציה", ששחרר כמי שזה כלום אמר לא

ממנה חלק הוא שהרי שפחה, אמו בעוד הוולד את לשחרר

לחצאין! שחרור ואין אמו") ("ירך

והביאור:

המקדיש זאת, ועם אמו, ירך שעובר היא הרמב"ם דעת

דינו ואין עצמו בפני הוולד נחשב וילדה לחטאת מעוברת בהמה

כי אמו, מכוח באה שקדושתו אף למיתה, שהוא חטאת כוולד

רבא ב)לדעת שם, אמו"(תמורה ירך ש"עובר סובר יוחנן ר' גם

להקריב רשאי כן פי על ואף האם, מכח נובעת הוולד וקדושת

ורק הקדש", [וולד] בשבח מתכפר "אדם כי החטאת וולד את

למיתה הוולד דין באמו, אלא בוולד להתכפר רוצה אינו כאשר

להקריבו יכול משנה)ואינו .(לחם

המקדיש אם רק מת הוולד השולחן': 'ערוך בעל `epiומוסיף

dvexעדיפות אין מצידו אם אבל באמו, אלא בוולד להתכפר

יר הוולד למעשה, אמו, את שהקריב אף הרי לוולד או עהלאם

לנדבה דמיו ויפלו מום בו שייפול י)עד קלא, העתיד .(ערוה"ש

ה'תשע"א אלול ט"ז חמישי יום ביוקר משלמים טעויות על

:Â ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰íézL Léøôä¦§¦§©¦

àlà áiç BðéàL àöîðå íézL áiç àeäL øeáñëe ,íézL éîã Bà§¥§©¦§¨¤©¨§©¦§¦§¨¤¥©¨¤¨

.äáãðì eìté øàMäå ,úçà àéáé Z úçà©©¨¦©©§©§¨¦§¦§¨¨

מי על מוסבים לנדבה" יפלו "והשאר הרמב"ם דברי

שתיincשהפריש שהפריש זה ואילו חטאות. zendaשתי

מום בה שיפול עד תרעה והשניה לחטאת, אחת יביא – לחטאת

לנדבה יפול ממכירתה שיתקבל והכסף משנה)וימכרנה, .(כספ

כלל והרי לנדבה, יפלו השניה החטאת דמי באמת, מדוע,

הפרשה היתה כן אם השניה. החטאת את להביא חייב היה לא

הקדש" אינו טעות ו"הקדש בטעות, הל"ד(הל'זו פ"ו )?ערכים

שתיים שהפריש בשעה יודעים, אנו שאין מכיון הוא: ההסבר

אי – בטעות היתה ואיזו הנכונה ההפרשה היא איזו אחת, בבת

קרבן מדמיה לקנות לכן וצריך לחולין, בהמה אף להוציא אפשר

נדבה.

אלא אחת, בבת לא החטאות שתי את הפריש אם זה, לפי

שאינו לו נודע ובהמשך השניה, את כך ואחר אחת הקדיש קודם

לנו שברור כיון לחולין, השניה הבהמה תצא – אחת אלא חייב

בטעות. היתה השניה שההקדשה

(g"q clw 'iq ,miycw ,cizrd oglyd jexr)

ה'תשע"א אלול י"ז שישי יום כחצי הנחשבת שלמה בהמה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰íãà ïéàL¤¥¨¨

Bà ïéøBz ïäéðL Bà àlà ,äðBé ïa ãçàå øBz ãçà ìæBb BúáBç àéáî¥¦¨¨¤¨§¤¨¤¨¤¨§¥¤¦

.äðBé éða ïäéðL§¥¤§¥¨

זבה כגון חובה, שהוא עופות שבקרבן היא הדברים משמעות

נדבה, בקרבן אך אחד. יונה ובן אחד תור להביא אין יולדת, או

יונים שני להביא שעליה זכר אלד אם קן' עלי 'הרי שאמרה כגון

רש"י לדעת אך יונה. ובן תור להביא יכולה לנדרה, (זבחים('קן')

ב) אחד.סז, ממין שניהם את להביא צריכה בנדבה גם

התחייבות הוא הנדר והרי רש"י של טעמו מה ביאור וצריך

אין עולה קרבנות בשני שהמתחייב וכשם נפרדים קרבנות לשני

שני בין קשר אין כך השני, הקרבן כלפי חיובים יוצר אחד קרבן

הללו! העופות

הגמרא מדברי הוא רש"י דעת שיסוד א)ונראה, ט, (כריתות

כי עופות שני או אחת בהמה עולה להביא שצריך גר, בקרבן

כולה", התורה בכל מצינו שלא אפשר, אי אחת פרידה "להביא

לא תורים, שני להביא שעליו בתורה מפורש לא כי שאף היינו

בנדבה ואמנם אחד. תור של חובה קרבן התורה בכל מצאנו

מצאנו לא בחובה אך אחד, תור להביא שניתן מהכתוב למדו

כן.

עוף של שלם שקרבן למדים ויולדת שמזבה רש"י ומפרש

להביא החיוב שאין היינו יונה בני או תורים שני דווקא הוא

zeler izyאפילו ולכן קרבן כחצי אלא אינו אחד שתור אלא

רק מביא בהמה כשמביא (שהרי בלבד אחת עולה שחיובו בגר

שניים. להביא עליו עוף מביא כאשר אחת),

'קן' להביא כשנדרה אחת, רק להתנדב שיכולה אף ולכן

משתי בשונה כי תורים, שני שהוא שלם בקרבן עצמה חייבה

אחד. ממין בשניים הוא עוף קרבן שייכות, ביניהם שאין עולות

(a"d c"it zepaxwd dyrn 'ld f"ixbd iyecg)
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ה'תשע"א אלול ח"י קודש שבת ובדיבור במחשבה פיגול

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚"È ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ìLL ¨

,íMä éepL úáLçî :ïä elàå ,úBðaøwä úà ïéìñBtL ïä úBáLçî©£¨¥¤§¦¤©¨§¨§¥¥©£¤¤¦©¥

.äøBza øeîàä ìebt eäæå ...ïîfä úáLçîe ,íB÷nä úáLçîe©£¤¤©¨©£¤¤©§©§¤¦¨¨©¨

ללא אפילו בקדשים פוסלת פיגול מחשבת הרמב"ם לדעת

ה'חינוך' כתב וכן קמ"ד)דיבור, רש"י(מצוה לדעת אך מא,. (זבחים

כגון) ד"ה ב)ותוספותב, מג, פוסלת(ב"מ אינה לבדה מחשבה

'מחשבה'? נקראת ומדוע בדיבור. ביטוי לה שיתן עד בקדשים

מעשה בה שאין למלך)מפני .(משנה

מקובצת' שאנץ)ה'שיטה תוס' בשם שם, ראיה(ב"מ להביא רצה

בלי גם בקדשים פוסלת פיגול שמחשבת הרמב"ם, לשיטת

בזבחים הגמרא ממסקנת בפה, ב)שיוציא שהמחשב(כט, ,

לפי רק הוא זה שדין שם ומבואר לוקה, בקדשים פסול מחשבת

הדעה לפי ואילו עליו", לוקין מעשה בו שאין "לאו דאמר מאן

בקדשים מחשבה על גם – מעשה בו שאין לאו על לוקין שאין

בדיבור אלא פיגול שאין הסוברים כשיטת נאמר ואם לוקין. אין

הדעות, לכל עליו וילקו מעשה נחשב הזה הדיבור אין מדוע

שמצינו כמו נפסל), (והקרבן מעשה" אתעביד "בדבוריה שהרי

זה מטעם לוקה בחולין קדשים בהמת שהממיר בתמורה

מעשה פעל ב)שדיבורו ג, .(תמורה

ביהודה' ה'נודע קס"ח)אך יור"ד הראיה(מהדו"ת את דוחה

זה אין בדיבור אלא פיגול שאין הסוברים לשיטת שגם בנימוק

שהיתה הבהמה שם כי לתמורה, דומה ואינו מעשה, נחשב

כן שאין מה מעשה, פעל שדיבורו ונמצא קודש נעשית חולין

הבהמה משהוקדשה שהרי חדש, דבר שום נפעל לא בפיגול

שלא זמן וכל המזבח, עבודת ידי על אלא ניתרת ואינה נאסרה

ונמצא, הקודם. באיסורה נשארת היא בהכשר, העבודה נעשתה

חדש. איסור פעל לא שהמפגל

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

qekneqd`xzdae zg` zaa miinrt xeqi` dyryk mizy aiigzn
dpyna epipyy .zg`(.ev oldl)dwel elke`dy dypd cib iabl

m`e ,dizekxi ipya micib ipy dndaa yie ,mirax`äfî ìëàcibn ± ¨©¦¤
cg` jxi lyäfîe ,úéfkipyd cibdn -,úéfk`ed ixdâôBñ ©©¦¦¤©©¦¥

,íéðBîL.zeiewln izy mdyäãeäé éaøe wlegâôBñ Bðéà ,øîBà §¦©¦§¨¥¥¥
,íéòaøà àlàxaeq dcedi iaxy itl(:v oldl)`ed dypd cib xeqi`y ¤¨©§¨¦

.cg` jxi ly ciba wx
yexit z` `xnbd zxxan ,qekneq ly ezrcl di`x `iadl ick

:dpyndéîc éëéä.zeiewln izy `nw `pz aiign ote` dfi`a ± ¥¦¨¥
àîéìéàmicibd izy z` lk`yúBàøúä ézLáe äæ øçà äæa± ¦¥¨¨¤©©¤¦§¥©§¨

.dnvr ipta zifk zlik` lk lr ea exzdyäãeäé éaøc àîòè éàî©©§¨§©¦§¨
dcedi iax zrcl ixde ,zg` aiigny(:v oldl)dxq` m` `ed wtq

cib lk lr ea exzd m`e .l`ny ly e` oini jxi ly cibd z` dxez
,envr ipta,àéä ÷ôñ úàøúäzexzdl xyt` i`yze`cea ea ©§¨©¨¥¦

edfi` reci oi` ixdy ,zewln aiigzie xeqi` xeari df cib lk`i m`y
,dxez dxq`y dypd cibúàøúä øîàc äãeäé éaøì déì ïðéòîLå§©§¦¨¥§©¦§¨§¨©©§¨©
,äàøúä dîL àì ÷ôñxg` dfa lk`yk ok m`e ,dilr miwel oi`e ¨¥Ÿ§¨©§¨¨
.llk zewll el oi` df

:d`xzd dpi` wtq z`xzd dcedi iaxly oipneàéðúc,`ziixaa §©§¨
,ipy ly epa e` oey`x ly epa `ed m` wtq yiy mc` iablúà äkä¦¨¤

äæ,miwteqnd eizea`n cg` z` ±äæ úà äkäå øæçåexzde ,ipyd ± ¤§¨©§¦¨¤¤
.ez`kd lr dzin aiige eia` `ed dkendy okziy d`kd lk iptl ea

y e`,äæ úà ìl÷å øæçå äæ úà ìl÷.dllw lk iptl ea exzdeBà ¦¥¤¤§¨©§¦¥¤¤
äkäLz`úçà úáa íäéðLciae mdn cg` z` dkd zg` ciay - ¤¦¨§¥¤§©©©

.ipyd z` dipydìlwL Bàz`,úçà úáa íäéðLmcew ea exzde ¤¦¥§¥¤§©©©
xeariy `ed i`ce mdipy z` llwi e` dki m`y ,dllwde d`kdd

,el` mipte` lka .dzin aiigzie ,xeqi`áéiç`ed eia`y oeik ,dzin ©¨
.llw e` dkdy mipydn cg`äãeäé éaøe wlgn,øîBàe` dkd m` ©¦§¨¥

mdipy z` llwáéiç ,úçà úáaitl ,`id i`ce z`xzdy ,dzin §©©©©¨
i`cea aiigzi mdipy z` llwi e` dki m`y okl mcew ea exzdy

mllw e` mkd m` la` .dzin,äæ øçà äæa`ed ixdøeèt,dzinn ¨¤©©¤¨
,`id wtq z`xzd ,dyrne dyrn lk lr ea exzdy d`xzddy itl
.d`xzd dpi` wtq z`xzde ,`l e` eia` `ed df m` reci oi`y oeik

.d`xzd dpi` wtq z`xzd dcedi iaxly gken o`kne

dcedi iaxly oeik :dypd ciba dpynd xe`ial zxfeg `xnbd
ipyn micibd ipy z` lk`yk ok m` ,d`xzd dpi` wtq z`xzd

.xeht dcedi iaxl ,df xg` dfa miikxidiaxy xn`p dpyna eli`e
,zg` zewln aiign dcediàèéLt àlàmlk`yk dpynd zpeeky ¤¨§¦¨

,úçà äàøúäáe úçà úáa,zewln dcedi iax aiign jkle §©©©§©§¨¨©©
aiigzi micibd ipy z` lk`i m`y ea exzdy ,`id i`ce z`xzdy

.dxezd dxq`y cibd i`ce `ed mdn cg`y ,zewln
d`xzd ea exzde zg` zaa mlk`y dpynd yexit x`azpy xg`
zxxan .qekneq ly ezrc z` dpnn gikedl zxfeg `xnbd ,zg`

:`xnbdàn÷ àpz ïàîeizy dwely xn`e dcedi iax lr wlgy ©©¨©¨
.micibd ipy lr zeiewln,ñeëîeñc déìò éâéìôc ïðaø àîéìéà¦¥¨©¨¨¦§¦¥£¥§§

`l` dza za z`e dn` z` hgyy xg` zad z` hgeya eaiig `ly
ixde .zg`àzLä,zeywdl yi dzrn -íúä äîeepizpyna ± ©§¨¨¨¨

cici lr `a maeig,ïé÷ìçeî ïéôeâz`f lkae ,zad zae m`d mdy §¦§¨¦
éøèt[mixhet-]øïða`l` miaiign mpi`e ,zewln iaeig ipyn ¨§¥©¨¨

,zg` zewlnàëämitebn mpi` mixeqi`d ipyy ,dypd ciba ¨¨
,zg` dndan `l` ,miwelg,ïkL ìk àì,zg` `l` eaiigi `ly Ÿ¨¤¥

.mizy aiig `nw `pz recneåàì àlà`nw `pzy i`ce `l` ± ¤¨¨
zhiykàéä ñeëîeñgken ok m`e .zewln izy epizpyna aiigy §¦

zg` zaa miinrt xeqi` xaryk mizy aiign qekneqy ,ef dpynn
.sqei ax ixacke ,miwlgen miteb oi`yk s`

:`xnbd dgecàìitl .qekneq ly ezrcl ef dpynn gikedl oi` ± Ÿ
yíìBòìmicibd z` lk`a xaecny yxtl yiå ,äæ øçà äæaoeik §¨¨¤©©¤§

zhiyk s` ef dpyn yxtl yi okyïðaøiabl qekneq lr ewlgy ©¨¨
mizy aiigzn o`k z`f lkae ,zg` epizpyna eaiige ,epa z`e eze`

`l` .ze`xzd izyae df xg` dfa z`f dyry oeiklr epiywdy
dide `id wtq z`xzd ixde ,zg` aiign dcedi iax ji` ,df yexit

.xehtl elåy ,uxzl yi,äãeäé éaøc àpz Cãéàk dì øáñ àpz éàä §©©¨¨©¨§¦¨©¨§©¦§¨
.äàøúä dîL ÷ôñ úàøúä øîàcoeik ,zg` aiign `ed jkle §¨©©§¨©¨¥§¨©§¨¨

z`xzda dilr ea exzde ,dxez ezxq` lk`y micibd izyn cg`y
.d`xzd zaygp `id s`y ,wtq

:d`xzd `id wtq z`xzdy dcedi iax zrca `pz ep`vn okide
àéðúcdxeza xn`p ,gqt oaxw iabl `ziixaa(i ai zeny)'eeøéúBú àì §©§¨§Ÿ¦
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עה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"א אלול ח"י קודש שבת ובדיבור במחשבה פיגול

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚"È ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ìLL ¨

,íMä éepL úáLçî :ïä elàå ,úBðaøwä úà ïéìñBtL ïä úBáLçî©£¨¥¤§¦¤©¨§¨§¥¥©£¤¤¦©¥

.äøBza øeîàä ìebt eäæå ...ïîfä úáLçîe ,íB÷nä úáLçîe©£¤¤©¨©£¤¤©§©§¤¦¨¨©¨

ללא אפילו בקדשים פוסלת פיגול מחשבת הרמב"ם לדעת

ה'חינוך' כתב וכן קמ"ד)דיבור, רש"י(מצוה לדעת אך מא,. (זבחים

כגון) ד"ה ב)ותוספותב, מג, פוסלת(ב"מ אינה לבדה מחשבה

'מחשבה'? נקראת ומדוע בדיבור. ביטוי לה שיתן עד בקדשים

מעשה בה שאין למלך)מפני .(משנה

מקובצת' שאנץ)ה'שיטה תוס' בשם שם, ראיה(ב"מ להביא רצה

בלי גם בקדשים פוסלת פיגול שמחשבת הרמב"ם, לשיטת

בזבחים הגמרא ממסקנת בפה, ב)שיוציא שהמחשב(כט, ,

לפי רק הוא זה שדין שם ומבואר לוקה, בקדשים פסול מחשבת

הדעה לפי ואילו עליו", לוקין מעשה בו שאין "לאו דאמר מאן

בקדשים מחשבה על גם – מעשה בו שאין לאו על לוקין שאין

בדיבור אלא פיגול שאין הסוברים כשיטת נאמר ואם לוקין. אין

הדעות, לכל עליו וילקו מעשה נחשב הזה הדיבור אין מדוע

שמצינו כמו נפסל), (והקרבן מעשה" אתעביד "בדבוריה שהרי

זה מטעם לוקה בחולין קדשים בהמת שהממיר בתמורה

מעשה פעל ב)שדיבורו ג, .(תמורה

ביהודה' ה'נודע קס"ח)אך יור"ד הראיה(מהדו"ת את דוחה

זה אין בדיבור אלא פיגול שאין הסוברים לשיטת שגם בנימוק

שהיתה הבהמה שם כי לתמורה, דומה ואינו מעשה, נחשב

כן שאין מה מעשה, פעל שדיבורו ונמצא קודש נעשית חולין

הבהמה משהוקדשה שהרי חדש, דבר שום נפעל לא בפיגול

שלא זמן וכל המזבח, עבודת ידי על אלא ניתרת ואינה נאסרה

ונמצא, הקודם. באיסורה נשארת היא בהכשר, העבודה נעשתה

חדש. איסור פעל לא שהמפגל

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

qekneqd`xzdae zg` zaa miinrt xeqi` dyryk mizy aiigzn
dpyna epipyy .zg`(.ev oldl)dwel elke`dy dypd cib iabl

m`e ,dizekxi ipya micib ipy dndaa yie ,mirax`äfî ìëàcibn ± ¨©¦¤
cg` jxi lyäfîe ,úéfkipyd cibdn -,úéfk`ed ixdâôBñ ©©¦¦¤©©¦¥

,íéðBîL.zeiewln izy mdyäãeäé éaøe wlegâôBñ Bðéà ,øîBà §¦©¦§¨¥¥¥
,íéòaøà àlàxaeq dcedi iaxy itl(:v oldl)`ed dypd cib xeqi`y ¤¨©§¨¦

.cg` jxi ly ciba wx
yexit z` `xnbd zxxan ,qekneq ly ezrcl di`x `iadl ick

:dpyndéîc éëéä.zeiewln izy `nw `pz aiign ote` dfi`a ± ¥¦¨¥
àîéìéàmicibd izy z` lk`yúBàøúä ézLáe äæ øçà äæa± ¦¥¨¨¤©©¤¦§¥©§¨

.dnvr ipta zifk zlik` lk lr ea exzdyäãeäé éaøc àîòè éàî©©§¨§©¦§¨
dcedi iax zrcl ixde ,zg` aiigny(:v oldl)dxq` m` `ed wtq

cib lk lr ea exzd m`e .l`ny ly e` oini jxi ly cibd z` dxez
,envr ipta,àéä ÷ôñ úàøúäzexzdl xyt` i`yze`cea ea ©§¨©¨¥¦

edfi` reci oi` ixdy ,zewln aiigzie xeqi` xeari df cib lk`i m`y
,dxez dxq`y dypd cibúàøúä øîàc äãeäé éaøì déì ïðéòîLå§©§¦¨¥§©¦§¨§¨©©§¨©
,äàøúä dîL àì ÷ôñxg` dfa lk`yk ok m`e ,dilr miwel oi`e ¨¥Ÿ§¨©§¨¨
.llk zewll el oi` df

:d`xzd dpi` wtq z`xzd dcedi iaxly oipneàéðúc,`ziixaa §©§¨
,ipy ly epa e` oey`x ly epa `ed m` wtq yiy mc` iablúà äkä¦¨¤

äæ,miwteqnd eizea`n cg` z` ±äæ úà äkäå øæçåexzde ,ipyd ± ¤§¨©§¦¨¤¤
.ez`kd lr dzin aiige eia` `ed dkendy okziy d`kd lk iptl ea

y e`,äæ úà ìl÷å øæçå äæ úà ìl÷.dllw lk iptl ea exzdeBà ¦¥¤¤§¨©§¦¥¤¤
äkäLz`úçà úáa íäéðLciae mdn cg` z` dkd zg` ciay - ¤¦¨§¥¤§©©©

.ipyd z` dipydìlwL Bàz`,úçà úáa íäéðLmcew ea exzde ¤¦¥§¥¤§©©©
xeariy `ed i`ce mdipy z` llwi e` dki m`y ,dllwde d`kdd

,el` mipte` lka .dzin aiigzie ,xeqi`áéiç`ed eia`y oeik ,dzin ©¨
.llw e` dkdy mipydn cg`äãeäé éaøe wlgn,øîBàe` dkd m` ©¦§¨¥

mdipy z` llwáéiç ,úçà úáaitl ,`id i`ce z`xzdy ,dzin §©©©©¨
i`cea aiigzi mdipy z` llwi e` dki m`y okl mcew ea exzdy

mllw e` mkd m` la` .dzin,äæ øçà äæa`ed ixdøeèt,dzinn ¨¤©©¤¨
,`id wtq z`xzd ,dyrne dyrn lk lr ea exzdy d`xzddy itl
.d`xzd dpi` wtq z`xzde ,`l e` eia` `ed df m` reci oi`y oeik

.d`xzd dpi` wtq z`xzd dcedi iaxly gken o`kne

dcedi iaxly oeik :dypd ciba dpynd xe`ial zxfeg `xnbd
ipyn micibd ipy z` lk`yk ok m` ,d`xzd dpi` wtq z`xzd

.xeht dcedi iaxl ,df xg` dfa miikxidiaxy xn`p dpyna eli`e
,zg` zewln aiign dcediàèéLt àlàmlk`yk dpynd zpeeky ¤¨§¦¨

,úçà äàøúäáe úçà úáa,zewln dcedi iax aiign jkle §©©©§©§¨¨©©
aiigzi micibd ipy z` lk`i m`y ea exzdy ,`id i`ce z`xzdy

.dxezd dxq`y cibd i`ce `ed mdn cg`y ,zewln
d`xzd ea exzde zg` zaa mlk`y dpynd yexit x`azpy xg`
zxxan .qekneq ly ezrc z` dpnn gikedl zxfeg `xnbd ,zg`

:`xnbdàn÷ àpz ïàîeizy dwely xn`e dcedi iax lr wlgy ©©¨©¨
.micibd ipy lr zeiewln,ñeëîeñc déìò éâéìôc ïðaø àîéìéà¦¥¨©¨¨¦§¦¥£¥§§

`l` dza za z`e dn` z` hgyy xg` zad z` hgeya eaiig `ly
ixde .zg`àzLä,zeywdl yi dzrn -íúä äîeepizpyna ± ©§¨¨¨¨

cici lr `a maeig,ïé÷ìçeî ïéôeâz`f lkae ,zad zae m`d mdy §¦§¨¦
éøèt[mixhet-]øïða`l` miaiign mpi`e ,zewln iaeig ipyn ¨§¥©¨¨

,zg` zewlnàëämitebn mpi` mixeqi`d ipyy ,dypd ciba ¨¨
,zg` dndan `l` ,miwelg,ïkL ìk àì,zg` `l` eaiigi `ly Ÿ¨¤¥

.mizy aiig `nw `pz recneåàì àlà`nw `pzy i`ce `l` ± ¤¨¨
zhiykàéä ñeëîeñgken ok m`e .zewln izy epizpyna aiigy §¦

zg` zaa miinrt xeqi` xaryk mizy aiign qekneqy ,ef dpynn
.sqei ax ixacke ,miwlgen miteb oi`yk s`

:`xnbd dgecàìitl .qekneq ly ezrcl ef dpynn gikedl oi` ± Ÿ
yíìBòìmicibd z` lk`a xaecny yxtl yiå ,äæ øçà äæaoeik §¨¨¤©©¤§

zhiyk s` ef dpyn yxtl yi okyïðaøiabl qekneq lr ewlgy ©¨¨
mizy aiigzn o`k z`f lkae ,zg` epizpyna eaiige ,epa z`e eze`

`l` .ze`xzd izyae df xg` dfa z`f dyry oeiklr epiywdy
dide `id wtq z`xzd ixde ,zg` aiign dcedi iax ji` ,df yexit

.xehtl elåy ,uxzl yi,äãeäé éaøc àpz Cãéàk dì øáñ àpz éàä §©©¨¨©¨§¦¨©¨§©¦§¨
.äàøúä dîL ÷ôñ úàøúä øîàcoeik ,zg` aiign `ed jkle §¨©©§¨©¨¥§¨©§¨¨

z`xzda dilr ea exzde ,dxez ezxq` lk`y micibd izyn cg`y
.d`xzd zaygp `id s`y ,wtq

:d`xzd `id wtq z`xzdy dcedi iax zrca `pz ep`vn okide
àéðúcdxeza xn`p ,gqt oaxw iabl `ziixaa(i ai zeny)'eeøéúBú àì §©§¨§Ÿ¦
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oitqeneעו oicinz zekld - lel` a"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriy`"ryz'd lel` g"iÎa"i -

ה'תשע"א אלול י"ב ראשון יום

zFkldoitqEnE oicinY ¦§§¦¦¨¦
ׁשליׁשי 1ּפרק

¤¤§¦¦

עּׂשה‡. הּזהב2מצות מזּבח על הּקטרת 3להקטיר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹ
הערּבים, ּובין ּבּבקר יֹום: ּבכל ּפעמים ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשּבהיכל

סּמים קטרת אהרן עליו והקטיר הקטירֹו4ׁשּנאמר: לא . ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹ
הערּבים ּבין יקטירּנּו - מזידין5ּבּבקר היּו אפּלּו ,6. ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

ּבין ׁשל ּבּקטרת אּלא הּזהב מזּבח מחּנכין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹואין
.7הערּבים ְִַַָ

דינרין·. מאה מׁשקל יֹום? ּבכל מּמּנה מקטירין .8ּכּמה ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
הערּבים ּבין וחמּׁשים ּבּבקר ׁשּנעקר9חמּׁשים מזּבח .10- ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ּבמקֹומֹו הּקטרת ׁשּפקעה11מקטירין ּוקטרת הּמזּבח,12. מעל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ׁשּבּה קרטין אֹותן13אפּלּו מחזירין אין -14. ֲֲִִִִֵֶַָָָָ

יֹום‚. ּבכל ּבהיכל הּקטרת ׁשּמקטירין ּכל15ּבעת ּפֹורׁשין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ולּמזּבח האּולם ּומּבין ההיכל מן אדם16העם ׁשם יהיה לא , ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ

הּקטרת ׁשהקטיר זה ׁשּיצא ּבדם17עד ׁשּיּכנס ּבׁשעה וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבפנים הּנעּׂשֹות האּולם18חּטאֹות מּבין הּכל ּפֹורׁשים ְְֲִִִִֵַַַַָָָֹ

מֹועד ּבאהל יהיה לא אדם וכל ׁשּנאמר: ׁשּיצא. עד ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹולּמזּבח
ׁשּבּקדׁש ּכּפרה לכל אב ּבנין - וגֹומר ּבּקדׁש לכּפר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּבבאֹו

אדם. ׁשם יהא ְֵֶָָָֹׁשּלא
ּבדּׁשּון„. ׁשּזכה מי יֹום? ּבכל הּקטרת הקטרת סדר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכיצד

נכנס הּפנימי ׁשמֹו19הּמזּבח היה ּוטני קדׁש, וׁשל20ּבכלי , ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
לפניו, ּבארץ הּטני מּניח וחצי. קּבים ּומחזיק היה, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָזהב
לתֹו ונֹותן הּמזּבח ׁשּבתֹו והּפחם האפר ּבידיו ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוחֹופן

ּובאחרֹונה לתֹוכֹו22מכּבד21הּטני, הּׁשאר ּומּניחֹו23את ,24 ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ
ויֹוצא ּבהיכל מלא25ׁשם ּכלי נֹוטל ּבּקטרת ׁשּזכה ּומי . ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

לֹו היה וכּסּוי ּגדּוׁש. ׁשמֹו26קטרת היה ּובז ,27הּבז ונֹותן . ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ
ׁשמֹו היה וכף אחר, ּכלי ּבבגד28ּבתֹו הּכף את ּומכּסה . ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ממנה.1) מקטירים וכמה הזהב, מזבח על הקטורת הקטרת מצות רבינו יבאר הכהנים.2)בו אֿג)3)על ל, (שמות שנאמר
שבהיכל. הפנימי המזבח והוא וגו'". טהור זהב אותו וצפית וגו' קטורת מקטר מזבח בהיטיבו4)"ועשית בבוקר "בבוקר וגומר:

יקטירנה". הערביים בין הנרות את אהרן ובהעלות יקטירנה, הנרות קמא5)את וכתנא הערביים בין של קטורת יקטיר כלומר,
הערביים. בין ושל הבוקר של בערב שמקטיר (שם), שמעון כר' ודלא במשנה. מט. במנחות שמעון ר' של6)של הקטורת אין

יקריבו לא בבוקר כבש הקריבו ולא מזידין היו "אם שאמר: (שם) שמעון לר' ואף הערביים, בין של הקטורת את מעכבת הבוקר
ולא יפשעו שמא חששו יקריבו, שלא חכמים גזרו לכן במקדש עולות ומצויות עולה שהוא בתמיד אלא זה אין - הערביים" בין
קטורת. יביאו ולא יפשעו שמא חששו לא - מעשרת שהיא ועוד ביום פעמיים אלא מצוייה שאינה בקטורת אבל עוד, יקריבו

להלן7) סובר רבינו כי ואף יקטירנה". הנרות את בהיטיבו בבוקר "בבוקר ז) שם, (שמות שנאמר ממה זאת למדו (נ.) שם ובגמרא
וכן הטבה, נחשב זה אין והדליקו מעולם דלק שלא נר אבל שכבה, בנר אלא זה אין הדלקתם, היא הנרות הטבת כי יב, הלכה

שם. משנה בלחם וראה הטבתם". היא הנרות והדלקת שכבה נר "ומדליק כתב: שהרי שם, רבינו בדברי כל8)נשמע משקל כי
החמה, ימות כנגד מנים שס"ה שהם מנה, יום בכל ממנה ומקטיר מנה, ושמונה ושישים מאות שלוש הוא שנה בכל הקטורת

הכיפורים. ביום חפניו מלוא גדול כהן מכניס שמהם מנים שלושה (=חצי9)ונשארו פרס מקריב יום "בכל מג: יומא משנה
בין וגו' ובהעלות יקטירנה, הנרות את בהיטיבו בבוקר "בבוקר שם) (שמות שנאמר משום הערביים", בין ופרס בשחרית מנה)

הערביים. בין וחציו בבוקר חציו כן אם יקטירנה", דברי11)שנהרס.10)הערביים והם קיים, המזבח שהיה במקום כלומר,
גידל מזבח.רב שצריך מודים הכל דמים שלעניין פי על אף נט. כו:12)בזבחים מנחות האש, בכח שלמים13)שקפצה

שם). במנחות (רש"י שבה" ודרשו14)וחשובים המזבח", על העולה את האש תאכל "אשר ג) ו, (ויקרא שנאמר משום למזבח.
ממנו. ופקעו הזהב מזבח על שהיו קטורת", עיכולי מחזיר אתה ואי מחזיר אתה עולה "עיכולי פג:) וזבחים מה: יומא שם, (מנחות

שהוא15) מההיכל אלא לפרוש צריך שאין בברייתא אמרו הקדשים, בקודש ולפנים, לפני שהיא הכיפורים יום של בקטורת אבל
משנה). (כסף לפרוש צריך אין ולמזבח האולם מבין אבל הקדשים, לקודש יז)16)קרוב טז, (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו

תלמוד בעזרה, אפילו יכול מועד, באוהל יהיה לא אדם "וכל - צאתו", עד בקודש לכפר בבואו מועד באוהל יהיה לא אדם "וכל
הקטרה, בשעת אלא לי אין בקודש, לומר תלמוד מנין, עולמים ובית שילה שבמדבר, מועד באוהל אלא לי אין מועד, באוהל לומר

לכפר". בבואו לומר תלמוד מנין, דמים מתן (ויקרא17)בשעת לומר תלמוד מנין, ביציאתו בכניסתו, אלא לי "אין שם: יומא
צאתו". עד זרה.18)שם) עבודה ושעירי ציבור של דבר העלם ופר משיח כהן פר דם והוא "לשון20)להיכל.19)בהיכל,

רחב". ופיו לסל דומה בטנא, בחפניו.21)ושמת לקבלו ניתן שאינו קצת רק שנשאר שאפשר החפינה, כל שגמר אחרי כלומר,
לכך.22) המיוחד בדבר אותם מטאטא הטני.23)כלומר, והניחו25)לטני.24)לתוך הטני את ונטל "נכנס ט: משנה שם

מוציאו היה המנורה, ודישון התמיד דם זריקת ואחרי ויצא". והניחו לתוכו השאר את כיבד ובאחרונה לתוכו, ונותן חופן והיה לפניו
נבלעים היו המנורה ודישון הפנימי מזבח שדישון בזה, שהיה הנס מפני כן ועשו הדשן. במקום החיצון המזבח אצל ומניחו

ביחד. שניהם את כרכו פעמיים, הנס לעשות מעלה, כלפי כביכול להטריח, שלא ובכדי ששנינו26)במקומם, ומה כלי. לאותו
למטוטלת. הכוונה וכסויו", "והכף ב משנה ז בפרק הנ"ל.27)שם הכלי שלושה28)של ומחזיק גדול לתרקב דומה והוא

היה. זהב ומשל קבין,

oitqene oicinz zekld - lel` a"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אׁש29קטן ׁשל ּבמחּתה אחד עּמֹו ונכנס ּבידֹו, הּכף ואֹוחז , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
.30ּבידֹו ְָ

ּבּמחּתה‰. ׁשּזכה זה חֹותה? מחּתה31וכיצד לֹוקח ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּכסף הּמזּבח32ׁשל לראׁש הּגחלים33ועֹולה את ּומפּנה , ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

הּגחלים מן ונֹוטל ,ואיל ּבמערכה34איל ׁשּנתאּכלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ויֹורד זהב36ּומערן35ׁשנּיה, ׁשל מחּתה אם37לתֹו . ְְְְְִִֵֶַָָָָָָ

ּפחֹות אֹו קב ּכמֹו הּגחלים מן מכּבדן38נתּפּזרּו - ְְְְְִִִֶַַַַָָָ
ּובׁשּבת39לאּמה הּפסכּתר40. עליהן נתּפּזר41ּכֹופה ואם . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

וחֹותה חֹוזר - קב על .42יתר ְֵֵֶַַָ
.Âעל אֹותֹו ּכֹופין מׁשּמׁש: הּפסכּתר היה דברים ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָׁשלׁשה

ּבׁשּבת הּׁשרץ ועל מעל43הּגחלים הּדׁשן את ּבֹו ּומֹורידין , ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
ְִֵַַהּמזּבח.

.Êהּפנימי הּמזּבח ׁשּדּׁשן זה לפניהם ונֹוטל44ּומקּדים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַ
הּמזּבח דּׁשּון ׁשּבֹו ויֹוצא45הּטני ׁשּבידֹו46ּומׁשּתחוה וזה . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

הּפנימי, הּמזּבח ּגּבי על הּגחלים את צֹובר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּמחּתה
ויֹוצא47ּומרּדדן ּומׁשּתחוה הּמחּתה, ׁשּבידֹו48ּבׁשּולי וזה . ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּכף מּתֹו הּבז את נֹוטל אֹו50ונֹותנֹו49הּכף לאֹוהבֹו ְְְֲִֵֶַַַַַָָ
-51לקרֹובֹו ּבּכף מעט הּקטרת מן נתּפּזר אם ורֹואה, . ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹ

לֹו נֹותן קרֹובֹו אֹו עם52אֹוהבֹו ׁשּנתּפּזר זה חפניו לתֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָ
ׁשּבּבז ויֹוצא53הּקטרת ּומׁשּתחוה ,54. ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹ

.Áהּמקטיר לזה ּתתחיל55ואֹומרין ׁשּלא הּזהר : ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ
ּתּכוה ׁשּלא ,על56מּלפני הּקטרת ּומׁשלי ּומתחיל . ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

ּכל על ׁשּתתרּדד עד סלת ׁשּמרּקד ּכמי ּבנחת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהאׁש
ֵָהאׁש.

.Ëׁשהממּנה עד מקטיר הּמקטיר הקטר.57ואין לֹו אֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַֻ
הּוא ּגדֹול ּכהן ּגדֹול,58ואם ּכהן איׁשי הממּנה: לֹו אֹומר - ְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹֻ

העם59הקטר ּכל יפרׁשּו ׁשאֹומר ואחר הּמקטיר60. ויקטיר , ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
ויצא. ְְְֲִֵֵֶַויׁשּתחוה

.Èמצות - הערּבים ּובין ּבּבקר הּנרֹות והטבת הּמנֹורה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹּדּׁשּון
ּובניו אהרן אתֹו יער ׁשּנאמר: הּנרֹות61עּׂשה, והדלקת . ְְֱֲֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

הּׁשּבת את הּטמאה62ּדֹוחה להן63ואת ׁשּקבּוע ּכקרּבנֹות ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
ּתמיד. נר להעלת ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶַַַָֹזמן,

.‡È:ׁשּנאמר ׁשמן. לג חצי נר? לכל נֹותן הּוא ׁשמן ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹוכּמה
ּבקר עד עד64מערב מערב דֹולק ׁשּיהיה ּכּמּדה לֹו ּתן - ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

ׁשבעה ּבהדלקת אּלא הּמנֹורה את מחּנכין ואין ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבקר.
הערּבים ּבין .65נרֹותיה ְִֵֵֶַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ומכסים29) קטורת, הבזך ממלאין "שהיו שם: רבינו ופירש מלמעלן", עליו היה מטוטלת וכמין לו היה "וכיסוי שם: במשנה
המטוטלת. והשני לבזך, לו שהיה הכיסוי האחד, היו: כיסויים ששני הרי קטנה". מפה מלמעלה המכסה על ונותנין במכסה,

בזה.30) גם שזוכה הדשן, בתרומת שזכה זה הדשן.31)הוא בתרומת שזכה זה קבין.32)כלומר, ארבעה החיצון.33)של
גחלים.34) קבים שלושה המזבח.35)היינו במשנה).37)מריקן.36)מעל מג: (יומא קבין שלושת בת זהב של מחתה

י של ממונן על חסה והתורה תתקלקל, שמא זהב בשל חותה היה ולא מעלה. של כבוד שזהו מלאה, מריקהשתהא היה ולא שראל.
הכבש. בשיפוע ברדתו יתפזרו שמא וחששו מלאה, הייתה זהב של שהמחתה לפי המזבח, גבי על למעלה בהיותו זהב, של לתוך

לאמה".38) מכבדן (ו)היה גחלים כקב ממנו "נתפזר שם: בתמיד הכהנים,39)משנה בהן ייכוו שלא שבעזרה המים לאמת כלומר,
אחרת. למצוה שניתקה כיוון - המזבח של גחלת כיבוי איסור כאן ואין יחפין לכבות.40)שהולכין גדול41)שאסור כלי והוא

לתך. זו42)שמחזיק אין מכן, ביתר אבל עליה, "מליאה" שם עדיין כקב נתפזרו אם שרק הרי "כקב", המשנה מלשון נראה כן
איסור43)מליאה. משום בשבת אותו מוציאין ואין הפסכתר, עליו כופין אדם, בו יגע שמא וחוששין בעזרה שנמצא השרץ

הפנים. לחם גבי שאמרו כמו במקדש, גם שאסרוהו שבות שיש במעלות44)מוקצה, עולים "החלו א: משנה ו פרק שם ראה
מפני המנורה, בדישון שזכה זה את כאן הזכיר לא ורבינו לפניהם". מקדימים היו והמנורה הפנימי מזבח בדישון שזכו מי האולם,

הפנימי. מזבח שעל בעבודה אלא כאן מדבר כשיצא45)שאינו שם שהשאיר הטני את ונוטל להיכל נכנס כלומר, במשנה. שם
המזבח. את שדישן ויוצא".46)לאחר רשות ונוטל עבודתו וגמר רבו את שמשמש על47)"כעבד אותם ופורש מציע כלומר,

שיניחם. אחר הקטורת יפול שלא כדי משופעים יהיו שלא עבודתו.48)המזבח גמר עתה הכף.49)כי בתוך היה הבזך כי
כך".51)לבזך.50) לצורך עימו לשם למקטיר.52)"שבא לו, נותן וקרובו, אוהבו שזכה53)כלומר, "מי ג: במשנה שם

נותן וקרובו אוהבו כלומר, בחפניו". לו נותנו ממנו נתפזר לקרובו, או לאוהבו ונותנו הכף מתוך הבזך את נוטל היה בקטורת
הכף. לתוך שנתפזר מה וגם בבזך שנשאר מה גם הקטורת, כל את המקטיר של שמשתחווה54)בחפניו כאן הוזכר לא במשנה

כשגמר לכן המקטיר, שיצא עד שמקטיר בשעה למזבח אולם ובין בהיכל שם להיות אסור אדם שכל לפי הוא, פשוט אבל ויוצא,
ויצא. השתחווה להיזהר.55)מעשהו למדוהו להקטיר שנכנס לפני לכך מעולם, הקטיר במזרחו56)שלא עומד המקטיר כלומר,

ייכווה. - למערב בפנים וימשיך במזרח, לפניו יתחיל שאם למזרח, ולהמשיך במערב, בפנים, להתחיל אותו ומלמדים המזבח של
הפייסות.57) על הממונה הוא אמר, המתחיל דיבור ק. מנחות התוספות ולדעת הסגן, הוא כח.) (יומא רש"י המקטיר.58)לדעת
כבוד.59) של דרך ולמזבח.60)משום האולם ומבין ההיכל לדורותם61)מן עולם חוקת ה', לפני בוקר עד "מערב וגומר:

ישראל". בני בשבת.62)מאת להדליק הכהנים.63)שמותר או הנרות שנטמאו וכגון בטומאה, גם להדליקם שמותר
"מערב64) פט. שם מאורתאברייתא לוג חצי חכמים ושיערו וכו' בוקר עד מערב והולכת דולקת שתהא מידתה לה תן בוקר, עד

בוקר. עד מערב לוג מחצי יותר צריך שאין חכמים, שיערו טבת, כלילי ארוך בלילה אפילו כלומר, (=בוקר)", צפרא ועד (=מערב)
הטבה65) מאורתא, הדלקה דעבד לאו ו"אי - יקטירנה", הנרות את בהיטיבו בבוקר "בבוקר ז) ל, (שמות שנאמר ממה זאת ולמדו

הערביים. בין - המנורה שחינוך הרי מהיכא?" בצפרא



עז oitqene oicinz zekld - lel` a"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אׁש29קטן ׁשל ּבמחּתה אחד עּמֹו ונכנס ּבידֹו, הּכף ואֹוחז , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
.30ּבידֹו ְָ

ּבּמחּתה‰. ׁשּזכה זה חֹותה? מחּתה31וכיצד לֹוקח ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּכסף הּמזּבח32ׁשל לראׁש הּגחלים33ועֹולה את ּומפּנה , ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

הּגחלים מן ונֹוטל ,ואיל ּבמערכה34איל ׁשּנתאּכלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ויֹורד זהב36ּומערן35ׁשנּיה, ׁשל מחּתה אם37לתֹו . ְְְְְִִֵֶַָָָָָָ

ּפחֹות אֹו קב ּכמֹו הּגחלים מן מכּבדן38נתּפּזרּו - ְְְְְִִִֶַַַַָָָ
ּובׁשּבת39לאּמה הּפסכּתר40. עליהן נתּפּזר41ּכֹופה ואם . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

וחֹותה חֹוזר - קב על .42יתר ְֵֵֶַַָ
.Âעל אֹותֹו ּכֹופין מׁשּמׁש: הּפסכּתר היה דברים ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָׁשלׁשה

ּבׁשּבת הּׁשרץ ועל מעל43הּגחלים הּדׁשן את ּבֹו ּומֹורידין , ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
ְִֵַַהּמזּבח.

.Êהּפנימי הּמזּבח ׁשּדּׁשן זה לפניהם ונֹוטל44ּומקּדים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַ
הּמזּבח דּׁשּון ׁשּבֹו ויֹוצא45הּטני ׁשּבידֹו46ּומׁשּתחוה וזה . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

הּפנימי, הּמזּבח ּגּבי על הּגחלים את צֹובר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּמחּתה
ויֹוצא47ּומרּדדן ּומׁשּתחוה הּמחּתה, ׁשּבידֹו48ּבׁשּולי וזה . ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּכף מּתֹו הּבז את נֹוטל אֹו50ונֹותנֹו49הּכף לאֹוהבֹו ְְְֲִֵֶַַַַַָָ
-51לקרֹובֹו ּבּכף מעט הּקטרת מן נתּפּזר אם ורֹואה, . ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹ

לֹו נֹותן קרֹובֹו אֹו עם52אֹוהבֹו ׁשּנתּפּזר זה חפניו לתֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָ
ׁשּבּבז ויֹוצא53הּקטרת ּומׁשּתחוה ,54. ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹ

.Áהּמקטיר לזה ּתתחיל55ואֹומרין ׁשּלא הּזהר : ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ
ּתּכוה ׁשּלא ,על56מּלפני הּקטרת ּומׁשלי ּומתחיל . ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

ּכל על ׁשּתתרּדד עד סלת ׁשּמרּקד ּכמי ּבנחת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהאׁש
ֵָהאׁש.

.Ëׁשהממּנה עד מקטיר הּמקטיר הקטר.57ואין לֹו אֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַֻ
הּוא ּגדֹול ּכהן ּגדֹול,58ואם ּכהן איׁשי הממּנה: לֹו אֹומר - ְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹֻ

העם59הקטר ּכל יפרׁשּו ׁשאֹומר ואחר הּמקטיר60. ויקטיר , ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
ויצא. ְְְֲִֵֵֶַויׁשּתחוה

.Èמצות - הערּבים ּובין ּבּבקר הּנרֹות והטבת הּמנֹורה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹּדּׁשּון
ּובניו אהרן אתֹו יער ׁשּנאמר: הּנרֹות61עּׂשה, והדלקת . ְְֱֲֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

הּׁשּבת את הּטמאה62ּדֹוחה להן63ואת ׁשּקבּוע ּכקרּבנֹות ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
ּתמיד. נר להעלת ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶַַַָֹזמן,

.‡È:ׁשּנאמר ׁשמן. לג חצי נר? לכל נֹותן הּוא ׁשמן ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹוכּמה
ּבקר עד עד64מערב מערב דֹולק ׁשּיהיה ּכּמּדה לֹו ּתן - ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

ׁשבעה ּבהדלקת אּלא הּמנֹורה את מחּנכין ואין ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבקר.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ומכסים29) קטורת, הבזך ממלאין "שהיו שם: רבינו ופירש מלמעלן", עליו היה מטוטלת וכמין לו היה "וכיסוי שם: במשנה
המטוטלת. והשני לבזך, לו שהיה הכיסוי האחד, היו: כיסויים ששני הרי קטנה". מפה מלמעלה המכסה על ונותנין במכסה,

בזה.30) גם שזוכה הדשן, בתרומת שזכה זה הדשן.31)הוא בתרומת שזכה זה קבין.32)כלומר, ארבעה החיצון.33)של
גחלים.34) קבים שלושה המזבח.35)היינו במשנה).37)מריקן.36)מעל מג: (יומא קבין שלושת בת זהב של מחתה

י של ממונן על חסה והתורה תתקלקל, שמא זהב בשל חותה היה ולא מעלה. של כבוד שזהו מלאה, מריקהשתהא היה ולא שראל.
הכבש. בשיפוע ברדתו יתפזרו שמא וחששו מלאה, הייתה זהב של שהמחתה לפי המזבח, גבי על למעלה בהיותו זהב, של לתוך

לאמה".38) מכבדן (ו)היה גחלים כקב ממנו "נתפזר שם: בתמיד הכהנים,39)משנה בהן ייכוו שלא שבעזרה המים לאמת כלומר,
אחרת. למצוה שניתקה כיוון - המזבח של גחלת כיבוי איסור כאן ואין יחפין לכבות.40)שהולכין גדול41)שאסור כלי והוא

לתך. זו42)שמחזיק אין מכן, ביתר אבל עליה, "מליאה" שם עדיין כקב נתפזרו אם שרק הרי "כקב", המשנה מלשון נראה כן
איסור43)מליאה. משום בשבת אותו מוציאין ואין הפסכתר, עליו כופין אדם, בו יגע שמא וחוששין בעזרה שנמצא השרץ

הפנים. לחם גבי שאמרו כמו במקדש, גם שאסרוהו שבות שיש במעלות44)מוקצה, עולים "החלו א: משנה ו פרק שם ראה
מפני המנורה, בדישון שזכה זה את כאן הזכיר לא ורבינו לפניהם". מקדימים היו והמנורה הפנימי מזבח בדישון שזכו מי האולם,

הפנימי. מזבח שעל בעבודה אלא כאן מדבר כשיצא45)שאינו שם שהשאיר הטני את ונוטל להיכל נכנס כלומר, במשנה. שם
המזבח. את שדישן ויוצא".46)לאחר רשות ונוטל עבודתו וגמר רבו את שמשמש על47)"כעבד אותם ופורש מציע כלומר,

שיניחם. אחר הקטורת יפול שלא כדי משופעים יהיו שלא עבודתו.48)המזבח גמר עתה הכף.49)כי בתוך היה הבזך כי
כך".51)לבזך.50) לצורך עימו לשם למקטיר.52)"שבא לו, נותן וקרובו, אוהבו שזכה53)כלומר, "מי ג: במשנה שם

נותן וקרובו אוהבו כלומר, בחפניו". לו נותנו ממנו נתפזר לקרובו, או לאוהבו ונותנו הכף מתוך הבזך את נוטל היה בקטורת
הכף. לתוך שנתפזר מה וגם בבזך שנשאר מה גם הקטורת, כל את המקטיר של שמשתחווה54)בחפניו כאן הוזכר לא במשנה

כשגמר לכן המקטיר, שיצא עד שמקטיר בשעה למזבח אולם ובין בהיכל שם להיות אסור אדם שכל לפי הוא, פשוט אבל ויוצא,
ויצא. השתחווה להיזהר.55)מעשהו למדוהו להקטיר שנכנס לפני לכך מעולם, הקטיר במזרחו56)שלא עומד המקטיר כלומר,

ייכווה. - למערב בפנים וימשיך במזרח, לפניו יתחיל שאם למזרח, ולהמשיך במערב, בפנים, להתחיל אותו ומלמדים המזבח של
הפייסות.57) על הממונה הוא אמר, המתחיל דיבור ק. מנחות התוספות ולדעת הסגן, הוא כח.) (יומא רש"י המקטיר.58)לדעת
כבוד.59) של דרך ולמזבח.60)משום האולם ומבין ההיכל לדורותם61)מן עולם חוקת ה', לפני בוקר עד "מערב וגומר:

ישראל". בני בשבת.62)מאת להדליק הכהנים.63)שמותר או הנרות שנטמאו וכגון בטומאה, גם להדליקם שמותר
"מערב64) פט. שם מאורתאברייתא לוג חצי חכמים ושיערו וכו' בוקר עד מערב והולכת דולקת שתהא מידתה לה תן בוקר, עד

בוקר. עד מערב לוג מחצי יותר צריך שאין חכמים, שיערו טבת, כלילי ארוך בלילה אפילו כלומר, (=בוקר)", צפרא ועד (=מערב)
הטבה65) מאורתא, הדלקה דעבד לאו ו"אי - יקטירנה", הנרות את בהיטיבו בבוקר "בבוקר ז) ל, (שמות שנאמר ממה זאת ולמדו

הערביים. בין - המנורה שחינוך הרי מהיכא?" בצפרא



oitqeneעח oicinz zekld - lel` a"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·Èוכל הּפתילה מסיר - ׁשּכבה נר ּכל הּמנֹורה? דּׁשּון ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָמהּו
ׁשּבּנר אחר67ּומקּנחֹו66הּׁשמן וׁשמן אחרת ּפתילה ּבֹו ונֹותן , ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

לג חצי והּוא הּדׁשן68ּבמּדה, ּבמקֹום מׁשליכֹו ׁשהסיר וזה . ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹ
הּפנימי הּמזּבח ּדּׁשּון עם הּמזּבח ּומדליק69אצל והחיצֹון, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַ

ׁשּלא ׁשּמצאֹו ונר הטבתם. היא הּנרֹות והדלקת ׁשּכבה. ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹנר
מתּקנֹו - .70ּכבה ְְַָָ

.‚Èמערבי ּדּׁשּונֹו71נר אחר אֹותֹו מדליקין אין - ׁשּכבה ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
החיצֹון מּמזּבח מהן72אּלא ׁשּכבה נר ּכל הּנרֹות, ׁשאר אבל ; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

חברֹו מּנר מדליקֹו -73. ְֲִִֵֵַ
.„Èׁשּמדליקּה עד הּפתילה מֹוׁש מדליקֹו? ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָוכיצד

יכֹול74ּומחזירּה ואינֹו ּבּמנֹורה, קבּועים ׁשהּנרֹות לפי . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
אחר ּבנר ּבּזיֹון75להדליק .76מּׁשּום ְְְִִִֵֵַַָ

.ÂËהּפתילֹות אסּור77ּכל - ּבׁשּבת ּבהן להדליק ׁשאסּור ְְְְִִֶֶַַַָָָָָ
ּבּמנֹורה ּבּמקּדׁש ּבהן ּתמיד78להדליק נר להעלת ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

מאליה עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא -79. ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָ
.ÊËמטיב אּלא אחת, ּבפעם הּנרֹות ּכל מטיב היה ְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלא

נכנס ּכ ואחר אחרת, עבֹודה ועֹוּׂשין ּומפסיק, נרֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָחמּׁשה
העזרה. ּכל את להרּגיׁש ּכדי הּׁשנים, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּומטיב

.ÊÈּכמֹו מהן, אחר מּנר אֹותֹו מדליקין - ׁשּכבה נר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכל

הּמנֹורה ּבדּׁשּון ׁשּזכה זה ההטבה? סדר וכיצד ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבארנּו.
לקיתֹון80נכנס ּדֹומה היה, זהב וׁשל ׁשמֹו, וכּוז ּבידֹו, ּוכלי ְְְְְְְִִִֶֶָָָָָָ

ּבּנר, הּנׁשאר הּׁשמן ואת ׁשּכבּו הּפתילֹות את ּבֹו מדּׁשן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּגדֹול.
על הּמנֹורה לפני ׁשם הּכּוז ּומּניח נרֹות, חמּׁשה ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָּומטיב

ׁשּלפניה מעלֹות מּׁשלׁש ׁשנּיה ּכ81מעלה ואחר ויֹוצא. ,82 ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ויֹוצא. ּומׁשּתחוה ּבידֹו הּכּוז ונֹוטל הּנרֹות, ׁשני ּומטיב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָנכנס

.ÁÈּגדֹול ּכהן יֹום83חבּתי ּבכל להקריבן עּׂשה מצות - ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹ
ׁשחר ׁשל ּתמיד עם ּבּבקר עם84מחצה הערּבים ּבין ּומחצה ְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

הערּבים ּבין ׁשל הּׁשּבת85ּתמיד את ּדֹוחין ואפּיתן וליׁשתן .86 ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
הּטמאה ּתפיני87ואת ׁשּנאמר: זמן; לֹו ׁשּקבּוע קרּבן ּככל , ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ

מּבערב ּתאפה ולא נאה ׁשּתהא מּבערב88- ּתאפה אם ועֹוד, . ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ
ּבלינה ּתּפסל ּכמֹו89- היא, הּקדׁש מּכלי ׁשהּמרחׁשת ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ËÈּבחּוץ - והרקדן סלּתן את90טחינת ּדֹוחין ואינן , ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

.91הּׁשּבת ַַָ
.Îנֹולד92ּכהן אֹו נטמא אֹו ּומת ּבׁשחרית, מחצה ׁשהקריב ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

מּביתֹו עּׂשרֹון חצי יביא לא - ּתחּתיו אחר ּכהן ּומּנּו מּום, ְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹלֹו
מביא אּלא ראׁשֹון; ׁשל עּׂשרֹון חצי ׁשלם93ולא עּׂשרֹון ְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֹ

מחצה ּומקריב אבד94וחֹוצהּו, .95ּומחצה ְְֱֱִֵֵֶֶַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עוד.66) ראויים ואינם כדשן, הם הרי שכבו, שמן68)לנר.67)שכיוון בה נותן כשהוא זריקא, ר' ליה "איבעיא בגמרא: שם
חיסר". מאי ידעינן מנא שחסרה כמה דאי ראשונה, דכמידה פשיטא ירמיה ר' אמר שחסרה. כמי או לוג) חצי (דהיינו ראשונה כמדה

העוף69) מוראת נותנין היו שם כבש, של שבמזרחו זה מזבח, של במזרחו ואחד כבש של במזרחו אחד שם היו דשנין בתי "שני
והמנורה". הפנימי מזבח הודלק70)ודישון שלא נר הדלקת אבל כבה, שלא נר תיקון או שכבה, נר הדלקת היא "הטבה" כלומר,

להדלקה. אם כי להטבה, נחשב זה אין ובין71)מעולם, הצפון בין הבית, ברוחב עמדה והמנורה שבמנורה האמצעי הנר הוא
משנה דעת לפי אלא כן כתב לא - הראשון הנר הוא מערבי נר כי ט) משנה ג פרק (תמיד המשנה בפירוש רבינו שכתב ומה הדרום.
בין שעמדה יב) הלכה (שם רבינו שפסק מה לפי אבל והמערב, המזרח בין הבית לאורך עמדה שהמנורה דאמר כמאן הסוברת זו

כאן. משנה לחם וראה האמצעי, הוא המערבי נר - והדרום תמיד72)הצפון "אש ו) ו, (ויקרא שנאמר ממה מה: ביומא כן ולמדו
אלא תהא לא תמיד"), נר "להעלות כ) כז, (שמות בה שנאמר מנורה, של (הוא לך שאמרתי תמיד" "אש תכבה" לא המזבח על תוקד
מערבי בנר שם המדובר אין בראב"ד) (ראה הדולקים" מן "שמדליקן ט משנה ג פרק בתמיד שאמרו ומה החיצון" מזבח של בראשו

משנה). בזיון.73)(לחם משום אחר בנר להדליקו יכול ארוכות.74)ואינו היו הפתילות על75)כי מנר נר להדליק כלומר,
חולין. של נר מנורה.76)ידי של מנר חולין של נר אין77)שמדליק חכמים שאמרו פתילות חמא בר רמי "תני כא. בשבת

שתהא כדי לה אמר והוא לה תני הוא תמיד, נר להעלות כ) כז, (שמות שנאמר משום במקדש, בהן מדליקין אין בשבת, בהן מדליקין
אחר". דבר ידי על עולה שתהא ולא מאליה עולה להדליק78)שלהבת מותר השואבה בית בשמחת כגון במנורה, שלא אבל

צמר. של בפתילות להשתמש אסור שבשבת פי על אף צמר, הרבה בהם שיש ומהמייניהם כהנים מכנסי בלאי של פרט79)בפתילות
תיקון. ידי על אלא עולות שאינן ששייך80)לאלה מה אלא הזכיר לא וכאן הפנימי, מזבח בדישון שזכה זה עם ביחד נכנס כי

המנורה. עליה81)לעבודת ומניח הנרות את ומטיב עומד כהן שעליה (=דרגות) מעלות שלוש ובה המנורה לפני הייתה "אבן כי
הטבה". בשעת ומחתותיה ומלקחיה שמנה גֿד.82)כלי הלכות ו פרק להלן המפורטות העבודות, שנעשו המנחה83)אחר

חביתין. נקראת יום בכל גדול כהן החביתין,84)שמקריב את כן ואחרי התמיד, איברי את שמקריבים לא: יומא במשנה שנינו
שהחב הרי לנסכים". וחביתין לחביתין ומנחה למנחה [קודמים] "ואברים התמיד), מנחת (של היין את כן תמידואחרי עם קרבים יתין

שחר. הערביים.85)של בין של תמיד עם שהם ערב, של לחביתין הדין שהוא שחר, של תמיד שהם בוקר, של מחביתין נלמד
לעשותה86) לה אפשר ושאי וכו' שבת מערב לעשותה שאפשר מלאכה כל עקיבא רבי אמר כלל וכו' השבת את "ודוחות צו. משנה

השבת". את דוחה שבת, והיינו87)מערב בטומאה" ואפילו תעשה בשבת, ואפילו תעשה תנא ישמעאל ר' "דברי נ: מנחות
הגדול, הכהן רק נטמא או החביתים של הסולת רק נטמא אם אבל הכהנים, כל שנטמאו או אחרת, סולת ואין הסולת, כל כשנטמאה

אחר. כהן וממנין אחר עשרון מביאים מאתמול88)- לה אפי ואי נאה תאפינה תופיני הונא רב אמר מילי, הני מנא שם: במנחות
רש"י). - ברוח (=נפוחה לה איפסל89)אינשפה מאתמול לה אפי ואי כלי, שטעונה מלמד (שם) מחבת על אמר "רבא נא. שם

בלינה". העזרה.90)ליה בפנים ואפייתן ועריכתן לישתן אבל המנחות. ככל אינו91)לעזרה והרקדתן "טחינתן צו. מנחות משנה
וכו'". אפשר ושאי השבת את דוחה אינה שבת מערב לעשותה שאפשר מלאכה כל עקיבא רבי אמר כלל השבת, את כהן92)דוחה

למדו94)מביתו.93)גדול. "ו"מחציתה, של היתירה ומהאות בערב" ומחציתה בבוקר "מחציתה יג) ו, (ויקרא שנאמר משום
לחינוכו. שלם עשרון עוד מביא מזה וחוץ וחוצהו". שלם עשרון מביא כיצד? הא ומקריב, מביא הוא משלם "אבד"95)ש"מחצה

oitqene oicinz zekld - lel` a"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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.(‡Î)קרבין חצאים ׁשני אֹובדין96נמצאּו חצאין ּוׁשני ,97. ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵָָ
אֹותן מּניחין - האֹובדים החצאין ׁשני ׁשּתעּבר98ואּלּו עד ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻ

הּׂשרפה99צּורתן לבית ויֹוצאין נטמא100, אֹו אבד אם וכן . ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ
הערּבים ּבין ׁשל ּבעזרה.101החצי אֹותן? ּׂשֹורפין והיכן . ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

.·Îהעּׂשרֹון חצי ׁשהקריב אחר ּבׁשחרית ּגדֹול ּכהן ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹמת
ׁשלם עּׂשרֹון הּיֹורׁשין מביאין - אחר ּכהן מּנּו עבּור102ולא ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָֹֹ

קרבה103ּכּפרתֹו היתה ּוׁשלמה חבּתין, אֹותֹו מת104ועֹוּׂשין . ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָ
מקריבין - אחר ּכהן מּנּו ולא ּבּבקר ׁשּיקריבֹו קדם ּגדֹול ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹּכהן

הערּבים ּבין ׁשלם ועּׂשרֹון ּבּבקר ׁשלם עּׂשרֹון ואין105אֹותֹו . ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
אּלא הּסלת; ׁשּנכּפלה ּפי על אף ּולבֹונתּה, ׁשמנּה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּכֹופלין
ּומחצה לג לבֹונה, וקמץ ׁשמן לּגי ׁשלׁשה להם ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻמפריׁשין
ׁשמן ּומחצה ולג ּבקר, ׁשל לעּׂשרֹון - לבֹונה קמץ וחצי ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹׁשמן

הערּבים. ּבין ׁשל לעּׂשרֹון - לבֹונה קמץ ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹוחצי

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

עֹוּׂשין‡. היּו ּבפיס - יֹום ּבכל ׁשעֹוּׂשין האּלּו העבֹודֹות ְְֲִִִֵֶַָָָָָּכל
נכנסין יֹום ׁשל אבֹות ּבּתי ּכהני ּכל עֹוּׂשין? היּו וכיצד ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאֹותן.
הן ּומלּבׁשין הּׁשחר, עּמּוד ׁשּיעלה אחר הּגזית ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֻללׁשּכת
עֹומדין והן עּמהן, הּפיסֹות ׁשעל והממּנה ּכהּנה, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻֻּבבגדי
מהן אחד ׁשל ראׁשֹו מעל מצנפת נֹוטל והממּנה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּבהּקפה,

ּכמֹוּומחזיר ּומפיסין מּמּנּו למנֹות ׁשּמתחילין האיׁש והּוא ּה, ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָ
ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

הּכהנים·. ּוׁשאר ּבֹו. ׁשעֹובדין אנׁשים לעבֹודה ְְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָֹויֹוצאין
ולא הּקדׁש, ּבגדי את אֹותן ּומפׁשיטין לחּזנין, אֹותן ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹמֹוסרין
ּבגדי ׁשּלֹובׁשין עד ּבלבד, הּמכנסים אּלא עליהן מּניחין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהיּו
ּומחזירים קדׁש, ׁשל הּמכנסים את ּופֹוׁשטין וחֹוזרין ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָֹֹחל,

לחּלֹונֹות. הּכלים את ִִֵֶַַַַַָהחּזנים
.‚- מנין על ּומסּכימין ּבהּקף, עֹומדין מפיסין? ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַּכיצד

והממּנה עליו. ׁשּיסּכימּו מנין ּכל אֹו אלף, אֹו מאה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשמֹונים,
אֹו אחת אצּבעֹותיהן מֹוציאין והן הצּביעּו, להם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאֹומר
מֹוציאין ואין ׁשלׁש. לֹו מֹונין - ׁשלׁש הֹוציא ואם ְְְִִִִִִֵַָָׁשּתים.
להֹוציאֹו ונֹוח קצר ׁשהּגּודל הרּמאים; מּפני ּבּמקּדׁש, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּגּודל
ּומתחיל לֹו. אֹותֹו מֹונין אין - גּודל והּמֹוציא ְְְְִִִִֵַַָולכּפֹותֹו.
ּתחּלה, מצנפּתֹו ׁשהסיר הּידּוע האיׁש מן למנֹות ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻהממּנה

הּמנין ׁשּיׁשלים עד חלילה, וחֹוזר אצּבעֹותיהן, על ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּומֹונה
הּוא אצּבעֹו אצל הּמנין ׁשּׁשלם והאיׁש עליו. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהסּכימּו

לעבֹודה. ראׁשֹון ּבּפיס ֲִִֶַַָָָָׁשּיצא
האצּבעֹות„. על עליו ׁשהסּכימּו הּמנין מֹונה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָולּמה

ׁשאסּור לפי עצמן? האנׁשים על מֹונה היה ולא ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהֹוציאּו,
וּיפקדם ׁשּנאמר: אחר, דבר ידי על אּלא יּׂשראל ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמנֹות

ְִַָּבּטלאים.
הּפיס‰. ּבׁשחרית. יֹום ּבכל מפיסין היּו ּפיסֹות ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָארּבעה

ׁשּזכה מי וזכה הפיסּו הּמזּבח. את ּתֹורם מי - ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹון
גזרי ׁשני מעלה והּוא הּמערכה, את מסּדר והּוא ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלתרם,
הּמזּבח מן אׁש מלאה מחּתה מכניס והּוא לּמזּבח, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָעצים

קטרת. עליה להקטיר הּזהב למזּבח ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹהחיצֹון
.Â.עמידתן סדר על עּׂשר ׁשלׁשה ּבֹו זֹוכין הּׁשני ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּפיס

ׁשּבארנּו. ּכדר ּומֹונה הצּביעּו, להם אֹומר הממּנה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻּכיצד?
והּׁשני ׁשחר. ׁשל ּתמיד ׁשֹוחט הּוא ראׁשֹון ּבּפיס ׁשּיצא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוזה
זֹורקֹו. והּוא הּתמיד ּדם את מקּבל הּוא ּבצּדֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָׁשעֹומד
מזּבח ׁשהּוא הּפנימי, הּמזּבח מדּׁשן לּׁשני הּסמּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָוהּׁשליׁשי
את ּומיטיב הּמנֹורה את מדּׁשן ׁשּבצּדֹו והרביעי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּקטרת.
והּׁשּׁשי לּכבׁש. ורגלֹו הּתמיד ראׁש מעלה והחמיׁשי ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּנרֹות.
והּׁשמיני והרגל. העקץ מעלה והּׁשביעי הּידים. ׁשּתי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמעלה
הּדפנֹות. ׁשּתי מעלה והּתׁשיעי והּגרה. החזה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמעלה
הּנסכים. סלת מעלה עּׂשר והאחד הּקרבים. מעלה ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹוהעּׂשירי
הּיין מעלה עּׂשר והּׁשלׁשה החבּתין. מעלה עּׂשר ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָוהּׁשנים

נסכים. ְִֶָׁשל
.Êאב ּבית אנׁשי לכל הממּנה להן אֹומר - הּׁשליׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּפיס

ויפיס. יבֹוא מּימיו קטרת הקטיר ׁשּלא מי הּיֹום: אֹותֹו ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשל
ראׁשֹון זה ּבפיס ׁשּיצא ּומי ויפיסּו, הממּנה אצל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻויתקּבצּו

קטרת. להקטיר ׁשּיזּכה ְְְְִִֶֶֶַֹהּוא
.Áמעלה מי לידע ּומפיסין ּכּלן מתקּבצין - הרביעי ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָֻהּפיס

ׁשל ּתמיד ׁשּזכה. מי וזכה הפיסּו לּמזּבח. הּכבׁש מן ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאיברים
ׁשּזכה ּכהן ּכל אּלא אחר, ּפיס לֹו מפיסין אין הערּבים ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבין
מן חּוץ הערּבים; ּבין יזּכה ׁשחרית העבֹודֹות מן ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָּבעבֹודה
ּכל ויבֹוא הערּבים, ּבין אחר ּפיס לּה מפיסין ׁשהן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּקטרת,

מעֹולם קטרת הקטיר ׁשּלא ויפיסּומי אב ּבית אֹותֹו מאנׁשי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אחרת. להשתמשות ולא להקרבה לא לכלום, ראוי שאינו אחריו.96)היינו שבא הכהן של ומחצית הקודם הכהן של מחצית
במקומו.97) שבא הכהן של הנשארת והמחצית הראשון הכהן של הנשארת נחמן98)המחצית דרב קמיה תנא "תני שם: מנחות

השריפה". לבית ויצאו צורתן תעובר שני ומחצה ראשון ואחר99)מחצה בלינה, שייפסלו עד או שיתקלקלו עד אותן יניח כלומר,
אחר אבל קדשים, מבזה הוא ישרפן אם הרי עצמה, בסולת אינו שהפסול שמכיוון לשרפן, אסור צורה עיבור בלי אבל יישרפו, כך
בוודאי הראשון הכהן מן הנשארת שהמחצה שם: בגמרא וביארו קדשים. מבזה זה ואין עצמו הסולת גם נפסל הרי צורתם שעובר
לשריפה הופרשה שלכתחילה השני מהכהן הנשארת המחצית אפילו אלא להקרבה, ראוייה הייתה מקודם שהרי צורה, עיבור טעונה

ותישרף. תישאר ואיזו תקרב מחצית איזו בתחילה ידוע היה לא שהרי צורה, עיבור צריכה היא גם בעזרה.100)- היינו,
השריפה,101) לבית יצאו שנטמאה המחצה כן וכמו השנייה והמחצה מחצה, ומקריב וחוצהו מביתו שלם עשרון הגדול הכהן מביא

מיד. תישרף בגופה, שפסולה שנטמאה, זו אבל צורתה. תעובר השנייה שזו טו)102)אלא ו, (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו
אותה". יעשה מבניו תחתיו המשיח תחתיו.103)"והכהן יורשיו מביאים להביא, צריך היה שהוא מה במקומו, שם104)כלומר,

יהודה". רבי דברי חצייה, ולא כולה "אותה", (שם) לומר תלמוד חצאין יקריבנה "יכול בברייתא שם ואמרו וראה105)במשנה.
תקטר". "כליל (שם) שנאמר בערביים בין בבוקר בין קריבה הייתה דשלימה הטעם הפייסות.1)בתוספתא דיני בו יבאר



עט oitqene oicinz zekld - lel` a"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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.(‡Î)קרבין חצאים ׁשני אֹובדין96נמצאּו חצאין ּוׁשני ,97. ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵָָ
אֹותן מּניחין - האֹובדים החצאין ׁשני ׁשּתעּבר98ואּלּו עד ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻ

הּׂשרפה99צּורתן לבית ויֹוצאין נטמא100, אֹו אבד אם וכן . ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ
הערּבים ּבין ׁשל ּבעזרה.101החצי אֹותן? ּׂשֹורפין והיכן . ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

.·Îהעּׂשרֹון חצי ׁשהקריב אחר ּבׁשחרית ּגדֹול ּכהן ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹמת
ׁשלם עּׂשרֹון הּיֹורׁשין מביאין - אחר ּכהן מּנּו עבּור102ולא ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָֹֹ

קרבה103ּכּפרתֹו היתה ּוׁשלמה חבּתין, אֹותֹו מת104ועֹוּׂשין . ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָ
מקריבין - אחר ּכהן מּנּו ולא ּבּבקר ׁשּיקריבֹו קדם ּגדֹול ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹּכהן

הערּבים ּבין ׁשלם ועּׂשרֹון ּבּבקר ׁשלם עּׂשרֹון ואין105אֹותֹו . ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
אּלא הּסלת; ׁשּנכּפלה ּפי על אף ּולבֹונתּה, ׁשמנּה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּכֹופלין
ּומחצה לג לבֹונה, וקמץ ׁשמן לּגי ׁשלׁשה להם ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻמפריׁשין
ׁשמן ּומחצה ולג ּבקר, ׁשל לעּׂשרֹון - לבֹונה קמץ וחצי ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹׁשמן

הערּבים. ּבין ׁשל לעּׂשרֹון - לבֹונה קמץ ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹוחצי

רביעי 1ּפרק
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עֹוּׂשין‡. היּו ּבפיס - יֹום ּבכל ׁשעֹוּׂשין האּלּו העבֹודֹות ְְֲִִִֵֶַָָָָָּכל
נכנסין יֹום ׁשל אבֹות ּבּתי ּכהני ּכל עֹוּׂשין? היּו וכיצד ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאֹותן.
הן ּומלּבׁשין הּׁשחר, עּמּוד ׁשּיעלה אחר הּגזית ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֻללׁשּכת
עֹומדין והן עּמהן, הּפיסֹות ׁשעל והממּנה ּכהּנה, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻֻּבבגדי
מהן אחד ׁשל ראׁשֹו מעל מצנפת נֹוטל והממּנה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּבהּקפה,

ּכמֹוּומחזיר ּומפיסין מּמּנּו למנֹות ׁשּמתחילין האיׁש והּוא ּה, ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָ
ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

הּכהנים·. ּוׁשאר ּבֹו. ׁשעֹובדין אנׁשים לעבֹודה ְְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָֹויֹוצאין
ולא הּקדׁש, ּבגדי את אֹותן ּומפׁשיטין לחּזנין, אֹותן ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹמֹוסרין
ּבגדי ׁשּלֹובׁשין עד ּבלבד, הּמכנסים אּלא עליהן מּניחין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהיּו
ּומחזירים קדׁש, ׁשל הּמכנסים את ּופֹוׁשטין וחֹוזרין ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָֹֹחל,

לחּלֹונֹות. הּכלים את ִִֵֶַַַַַָהחּזנים
.‚- מנין על ּומסּכימין ּבהּקף, עֹומדין מפיסין? ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַּכיצד

והממּנה עליו. ׁשּיסּכימּו מנין ּכל אֹו אלף, אֹו מאה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשמֹונים,
אֹו אחת אצּבעֹותיהן מֹוציאין והן הצּביעּו, להם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאֹומר
מֹוציאין ואין ׁשלׁש. לֹו מֹונין - ׁשלׁש הֹוציא ואם ְְְִִִִִִֵַָָׁשּתים.
להֹוציאֹו ונֹוח קצר ׁשהּגּודל הרּמאים; מּפני ּבּמקּדׁש, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּגּודל
ּומתחיל לֹו. אֹותֹו מֹונין אין - גּודל והּמֹוציא ְְְְִִִִֵַַָולכּפֹותֹו.
ּתחּלה, מצנפּתֹו ׁשהסיר הּידּוע האיׁש מן למנֹות ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻהממּנה

הּמנין ׁשּיׁשלים עד חלילה, וחֹוזר אצּבעֹותיהן, על ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּומֹונה
הּוא אצּבעֹו אצל הּמנין ׁשּׁשלם והאיׁש עליו. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהסּכימּו

לעבֹודה. ראׁשֹון ּבּפיס ֲִִֶַַָָָָׁשּיצא
האצּבעֹות„. על עליו ׁשהסּכימּו הּמנין מֹונה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָולּמה

ׁשאסּור לפי עצמן? האנׁשים על מֹונה היה ולא ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהֹוציאּו,
וּיפקדם ׁשּנאמר: אחר, דבר ידי על אּלא יּׂשראל ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמנֹות

ְִַָּבּטלאים.
הּפיס‰. ּבׁשחרית. יֹום ּבכל מפיסין היּו ּפיסֹות ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָארּבעה

ׁשּזכה מי וזכה הפיסּו הּמזּבח. את ּתֹורם מי - ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹון
גזרי ׁשני מעלה והּוא הּמערכה, את מסּדר והּוא ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלתרם,
הּמזּבח מן אׁש מלאה מחּתה מכניס והּוא לּמזּבח, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָעצים

קטרת. עליה להקטיר הּזהב למזּבח ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹהחיצֹון
.Â.עמידתן סדר על עּׂשר ׁשלׁשה ּבֹו זֹוכין הּׁשני ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּפיס

ׁשּבארנּו. ּכדר ּומֹונה הצּביעּו, להם אֹומר הממּנה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻּכיצד?
והּׁשני ׁשחר. ׁשל ּתמיד ׁשֹוחט הּוא ראׁשֹון ּבּפיס ׁשּיצא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוזה
זֹורקֹו. והּוא הּתמיד ּדם את מקּבל הּוא ּבצּדֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָׁשעֹומד
מזּבח ׁשהּוא הּפנימי, הּמזּבח מדּׁשן לּׁשני הּסמּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָוהּׁשליׁשי
את ּומיטיב הּמנֹורה את מדּׁשן ׁשּבצּדֹו והרביעי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּקטרת.
והּׁשּׁשי לּכבׁש. ורגלֹו הּתמיד ראׁש מעלה והחמיׁשי ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּנרֹות.
והּׁשמיני והרגל. העקץ מעלה והּׁשביעי הּידים. ׁשּתי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמעלה
הּדפנֹות. ׁשּתי מעלה והּתׁשיעי והּגרה. החזה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמעלה
הּנסכים. סלת מעלה עּׂשר והאחד הּקרבים. מעלה ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹוהעּׂשירי
הּיין מעלה עּׂשר והּׁשלׁשה החבּתין. מעלה עּׂשר ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָוהּׁשנים

נסכים. ְִֶָׁשל
.Êאב ּבית אנׁשי לכל הממּנה להן אֹומר - הּׁשליׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּפיס

ויפיס. יבֹוא מּימיו קטרת הקטיר ׁשּלא מי הּיֹום: אֹותֹו ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשל
ראׁשֹון זה ּבפיס ׁשּיצא ּומי ויפיסּו, הממּנה אצל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻויתקּבצּו

קטרת. להקטיר ׁשּיזּכה ְְְְִִֶֶֶַֹהּוא
.Áמעלה מי לידע ּומפיסין ּכּלן מתקּבצין - הרביעי ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָֻהּפיס

ׁשל ּתמיד ׁשּזכה. מי וזכה הפיסּו לּמזּבח. הּכבׁש מן ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאיברים
ׁשּזכה ּכהן ּכל אּלא אחר, ּפיס לֹו מפיסין אין הערּבים ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבין
מן חּוץ הערּבים; ּבין יזּכה ׁשחרית העבֹודֹות מן ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָּבעבֹודה
ּכל ויבֹוא הערּבים, ּבין אחר ּפיס לּה מפיסין ׁשהן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּקטרת,

מעֹולם קטרת הקטיר ׁשּלא ויפיסּומי אב ּבית אֹותֹו מאנׁשי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אחרת. להשתמשות ולא להקרבה לא לכלום, ראוי שאינו אחריו.96)היינו שבא הכהן של ומחצית הקודם הכהן של מחצית
במקומו.97) שבא הכהן של הנשארת והמחצית הראשון הכהן של הנשארת נחמן98)המחצית דרב קמיה תנא "תני שם: מנחות

השריפה". לבית ויצאו צורתן תעובר שני ומחצה ראשון ואחר99)מחצה בלינה, שייפסלו עד או שיתקלקלו עד אותן יניח כלומר,
אחר אבל קדשים, מבזה הוא ישרפן אם הרי עצמה, בסולת אינו שהפסול שמכיוון לשרפן, אסור צורה עיבור בלי אבל יישרפו, כך
בוודאי הראשון הכהן מן הנשארת שהמחצה שם: בגמרא וביארו קדשים. מבזה זה ואין עצמו הסולת גם נפסל הרי צורתם שעובר
לשריפה הופרשה שלכתחילה השני מהכהן הנשארת המחצית אפילו אלא להקרבה, ראוייה הייתה מקודם שהרי צורה, עיבור טעונה

ותישרף. תישאר ואיזו תקרב מחצית איזו בתחילה ידוע היה לא שהרי צורה, עיבור צריכה היא גם בעזרה.100)- היינו,
השריפה,101) לבית יצאו שנטמאה המחצה כן וכמו השנייה והמחצה מחצה, ומקריב וחוצהו מביתו שלם עשרון הגדול הכהן מביא

מיד. תישרף בגופה, שפסולה שנטמאה, זו אבל צורתה. תעובר השנייה שזו טו)102)אלא ו, (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו
אותה". יעשה מבניו תחתיו המשיח תחתיו.103)"והכהן יורשיו מביאים להביא, צריך היה שהוא מה במקומו, שם104)כלומר,

יהודה". רבי דברי חצייה, ולא כולה "אותה", (שם) לומר תלמוד חצאין יקריבנה "יכול בברייתא שם ואמרו וראה105)במשנה.
תקטר". "כליל (שם) שנאמר בערביים בין בבוקר בין קריבה הייתה דשלימה הטעם הפייסות.1)בתוספתא דיני בו יבאר
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ּכּלן להן מפיסין - מימיהן כּלן הקטירּו ּכבר ואם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָָֻֻעליה.
ּבין מקטירּה ׁשחרית בּה ׁשּזכה וזה ׁשליׁשי, ּבפיס ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבׁשחרית

ְִַַָהערּבים.
.Ë- לבֹונה ּבזיכי ּוׁשני ּומּוספין ּתמידין ׁשם ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבׁשּבת,

ׁשל אב ּבית אֹותֹו אנׁשי ּבּׁשחר מפיסין עֹובדין? הם ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּכיצד
עֹולה ּכבּׂשי ּוׁשני ׁשחר ׁשל ּתמיד ּומקריבין הּיֹוצא, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמׁשמר
ׁשחר ׁשל הּתמיד מעבֹודת ּבעבֹודה ׁשּזכה וכל מּוספין. ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשל
ׁשּנכנס האחר והּמׁשמר מּוסף. ּכבּׂשי ּבׁשני ּבּה זֹוכה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּוא
ואּלּו הערּבים. ּבין ׁשל לּתמיד אחרֹות ּפיסֹות מפיסין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבׁשּבת

הּפנים. ּבלחם חֹולקין ְְִִֵֶֶַָָואּלּו
.Èלבֹונה ּבזיכי ׁשני ׁשּיקטירּו עד הּלחם את אֹוכלין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואין

הּקרּבנֹות. ּכׁשאר מלח טעּונה והּלבֹונה האׁש. ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָעל
.‡Èּוׁשני הּבזיכין. ׁשני מקטירין הּמּוספין קרּבן ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָואחר

הּבזיכין. ׁשני את מקריבין ְְְֲִִִִִֵֶַַֹּכהנים
.·È?הּׁשנה ׁשּבתֹות ּבכל הּפנים לחם חֹולקין ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּכיצד

ׁשׁש. נֹוטל הּיֹוצא ּומׁשמר חּלֹות, ׁשׁש נֹוטל הּנכנס ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָמׁשמר
מּוכנים הן ׁשהרי ּבּצפֹון, ּביניהם חֹולקין ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּנכנסין
טֹוב יֹום ׁשּיהיה ּובזמן ּבּדרֹום. חֹולקין והּיֹוצאין ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָלעבֹודה,
החג ׁשּבתֹו ּבּׁשּבת וכן ּבׁשּבת, רגלים מּׁשלׁש אחד ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשל
אם וכן הּפנים. ּבלחם ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ּכל חֹולקין -ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
חֹולקין - ּבׁשּבת ּבאחד חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ְְְִִֶֶַַָָָָחל

ׁשּב ׁשהּוא טֹוב יֹום מערב ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ּבלחםּכל ת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
טֹוב יֹום חל אם וכן לעבֹודה. ׁשהקּדימּו מּפני ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָהּפנים,
הּמׁשמרֹות ּכל חֹולקין - ׁשּבת ּבערב להיֹות ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָהאחרֹון
החג. מֹוצאי ׁשהיא ׁשּבת ּבאֹותּה הּפנים ּבלחם ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבׁשוה
חּלּוק ּבׁשביל הּכהנים ׁשּיתאחרּו ּכדי ּתּקנה, זה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹודבר
ּבא ולא מׁשמר מּבעלי אחד נתאחר ואם הּפנים; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלחם

אחר. יּמצא -ִֵֵַָ
.‚Èּכגֹון טֹוב, יֹום ּובין הּׁשּבת ּבין להפסיק אחד יֹום ְְְִֵֵֶַַַָָָחל

האחרֹון טֹוב יֹום אֹו ּבּׁשני, חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשהיה
ּבחמיׁשי אֹו ּבּׁשני להיֹות ׁשחל עצרת ׁשל יֹום אֹו ְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָּבחמיׁשי,
וזה חּלֹות, עּׂשר נֹוטל ׁשּבת ּבאֹותּה קבּוע ׁשּזמּנֹו מׁשמר -ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
לבּדם הם לעבֹודה להם נׁשאר לא ׁשהרי ׁשּתים. נֹוטל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנכנס
ּומתעּצלין ּבׁשּבת, אחד אֹו ׁשּבת ערב ׁשהּוא אחד, יֹום ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא

מעט. אּלא מהן ּבאין ְְִֵֵֶֶַָָואין
.„Èׁשּזכה החּלֹות חצי מׁשמר מּכל נֹוטל לעֹולם ּגדֹול ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּכהן

ּומחצה לאהרן מחצה - ּולבניו לאהרן והיתה ׁשּנאמר: ְְְְְֱֱֱֲֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבהן;
ּכבֹודֹו. זה ׁשאין ּפרס, נֹוטל ּגדֹול ּכהן ואין ְְְְֵֵֵֵֶֶָָָָֹלבניו.

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

הּׁשלחן‡. על ׁשּבת יֹום ּבכל הּפנים לחם לסּדר עּׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻמצות
יערכּנּו הּׁשּבת ּביֹום הּׁשּבת ּביֹום ׁשּנאמר: ּבהיכל, ה' ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָלפני

וגֹומר. ְֵֵַֹהּכהן
ּכל·. חּלֹות, עּׂשרה ׁשּתים ׁשהּוא ּבּתֹורה ּברּור ְְְֵֵֶֶַַָָָָָודבר

חּלֹות ׁשׁש סדרים, ׁשני אֹותֹו ועֹורכין עּׂשרֹונים. ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָחּלה
חּלֹות ׁשּתי ּכל ּובין חּלה, ּגּבי על חּלה סדר, ְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּבכל
ּבֹו. מנּׁשבת הרּוח ׁשּתהיה ּכדי זהב, ׁשל קנים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשלׁשה
מערכה ּכל ּבצד ונֹותנין קּׂשוֹות. ּבׁשּתי מערכה ּכל ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָוסֹומ

הּמערכתּכ על ונתּת ׁשּנאמר: לבֹונה, קמץ ּבֹו ׁשּיׁש לי ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
קמצי ׁשני נמצאּו .ּבז הּנקרא הּוא זה ּוכלי זּכה. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻלבנה
ׁשּיּניחּום ּכדי לּבזיכין, היּו וׁשּולים הּבזיכין. ּבׁשני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָלבֹונה

הּׁשלחן. ְַַָֻעל
מעּכבין‚. הּבזיכין ּוׁשני זה, את זה מעּכבין הּסדרים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשני

ואין זה. את זה מעּכבין והּבזיכין והּסדרין זה, את ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָזה
הּׁשּבת מּיֹום ּבׁשּבת. הּפנים ּבלחם אּלא הּׁשלחן את ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמחּנכין
הּׁשלחן על ׁשם ׁשהּוא הּלחם את מֹוציאין הּׁשּבת ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻליֹום
הּוא ׁשּמֹוציאין וזה אחר. לחם ּומסּדרין ׁשעברה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּׁשּבת
ּגדֹול, ּכהן עם והּיֹוצאת, הּנכנסת הּמׁשמרֹות, ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשחֹולקין

אֹותֹו. ְְִואֹוכלין
ׁשנים„. נכנסים, ּכהנים ארּבעה הּלחם? את מסּדרין ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוכיצד

מקּדימין וארּבעה בזיכין. ׁשני ּבידם ּוׁשנים סדרין ׁשני ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָּבידן
בזיכין ׁשני לּטל ּוׁשנים סדרים ׁשני לּטל ׁשנים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹלפניהם,
ּופניהם ּבּצפֹון עֹומדין הּנכנסין הּׁשלחן. על ׁשם ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשהיּו
אּלּו לּצפֹון. ּופניהם ּבּדרֹום עֹומדים והּיֹוצאין ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָלדרֹום,
זה; ׁשל טפחֹו ּבתֹו זה ׁשל וטפחֹו מּניחין, ואּלּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַמֹוׁשכין

ּתמיד. לפני ְֱִֶֶַַָָׁשּנאמר:
אחר‰. זהב ׁשלחן על ׁשהֹוציאּו הּלחם את ונתנּו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻיצאּו

מחּלקין ּכ ואחר הּבזיכין, והקטירּו ּבאּולם, ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָׁשהיה
החּלֹות - ּבׁשּבת להיֹות הּכּפּורים יֹום חל ואם ְְְִִִִַַַַַַָָהחּלֹות.

לערב. ְְִֶֶַָמתחּלקֹות
.Âסאים ועּׂשרים ארּבע מביא הּפנים? לחם מעּׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּכיצד

ּכׁשאר ּבהן ּובֹועטין אֹותם וׁשפין למנחֹות, הראּויין ְְְְֲִִִִִִִֶָָָָָָחּטים
עּׂשרה ּבאחת מהן ּומנּפין אֹותן, וטֹוחנין מנחֹות, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָחּטי
ׁשּתים מהם ועֹוּׂשין סלת, עּׂשרֹון ועּׂשרים ארּבעה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹנפה
נפה, עּׂשרה ּבאחת אֹותם נּפה לא מּצֹות. חּלֹות ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעּׂשרה
ונעּׂשּו הֹואיל סאים, וארּבע מעּׂשרים הֹוציאן ׁשּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹאֹו
האּלּו הּׁשעּורין נאמרּו לא ּכׁשרֹות; - מקֹום מּכל ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹסלת

למצוה. ְְִֶָָאּלא
.Êּכׁשאר ּבעזרה, ּבפנים - ואפּיתן ּבחּוץ, - ועריכתן ְְֲֲֲִִִִִִַַַָָָָָָָָָָליׁשתן

ׁשּתים. ׁשּתים אֹותן ואֹופין אחת, אחת אֹותן ולׁשין ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָהּמנחֹות.
.Áּבֹו ׁשּנֹותנין אחד להם: היּו זהב ׁשל דפּוסין ְְְִִֶֶֶֶָָָָָָּוׁשלׁשה

והּׁשליׁשי ּבֹו; אֹותּה ׁשאֹופין והּׁשני ּבצק; והיא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהחּלה
ׁשּלא ּכדי הּתּנּור, מן אֹותּה ּכׁשרֹודה ּבֹו אֹותּה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנֹותנין

ְְִֵַּתתקלקל.
.Ëׁשּיהיּו - הּפנים לחם ׁשּנאמר: מרּבעת, מהן חּלה ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּכל

ורחּבּה טפחים, עּׂשרה מהן חּלה ּכל אר רּבים. ּפנים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלֹו
ארּכֹו והּׁשלחן אצּבעֹות. ׁשבע ורּומּה טפחים, ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֻחמּׁשה
החּלה אר נֹותן טפחים. ׁשּׁשה ורחּבֹו טפח, עּׂשר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשנים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שבת.1) בכל השולחן על הפנים לחם סידור של עשה מצות בו תתבאר

oitqene oicinz zekld - lel` b"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּכאן טפחים ׁשני יֹוצאת החּלה נמצאת הּׁשלחן, רחב ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֻעל
ויּׁשאר ּומּכאן, מּכאן הּיֹוצא את וכֹופל מּכאן. טפחים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּוׁשני
ּגּבי על חּלה מּניח וכן ּבאמצע. רוח הּקצוֹות ׁשני ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּבין
הּמערכה ּבצד עֹוּׂשה וכן חּלֹות. ׁשׁש ׁשעֹור עד ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָחּלה,

חּלֹות. ׁשׁש ְִֵַָׁשנּיה
.Èאת ולא הּׁשּבת את ּדֹוחה הּפנים לחם אפּית ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאין

אֹותן ועֹורכין אֹותן, אֹופין ׁשּבת ּבערב אּלא טֹוב; ְְְִִֶֶֶַָָָָיֹום
הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ימים ׁשני חלּו ואם ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹלמחר.

רביעי.להיֹות מּיֹום אֹותן אֹופין - ׁשּבת ּובערב ּבחמיׁשי ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָ
.‡Èאּלא הּׁשּבת; את ּדֹוחה נטילתן ולא הּקנים סּדּור ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹלא

ּובאחד הּׁשלחן, לאר ונֹותנן וׁשֹומטן נכנס ׁשּבת ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמערב
החּלֹות. ּבין הּקנים את ּומכניס נכנס ְְְִִִֵֶַַַַַָָָּבׁשּבת

.·Èּבזיכי עּמֹו הּניח ולא ּכמצותֹו, ּבׁשּבת הּלחם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹסּדר
נפסל - הּבזיכין הקטיר הּבאה ולּׁשּבת למחר, עד ְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָָָלבֹונה
ּבאחד והּבזיכין הּלחם סּדר אם וכן קדֹוׁש. ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּלחם
אינֹו הּלחם - הּבאה ׁשּבת לאחר הּבזיכין והקטיר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבׁשּבת
נפסל [לא] - ּבׁשּבת הּבזיכין הקטיר אם אבל ונפסל. ְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָֹקדֹוׁש

ֶֶַהּלחם.
.‚È?הּׁשּבת לאחר ׁשּסּדרן ּובזיכין ּבלחם יעּׂשה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכיצד

הּׁשּבת יֹום עליהן ׁשּיעבר עד הּׁשלחן על ׁשם ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻיּניחם
הּבאה לּׁשּבת הּבזיכין יקטיר ּכ ואחר מסּדרין, ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָֻוהן
נׁשאר ׁשאפּלּו מסּדרין. והן עליהן ׁשעברה הּׁשּבת ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻאחר
ּבכ אין - ׁשּבתֹות ּכּמה הּׁשלחן על הּבזיכין עם ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהּלחם

ְּכלּום.
.„Èאת והקטיר ּכמצותן, ּבׁשּבת הּבזיכין ואת הּלחם את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָסּדר

ׁשּבת לאחר ּבין זֹו ׁשּבת לאחר ּבין הּׁשּבת, לאחר ְְְִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָהּבזיכין

ׁשּנפסלּו, ּכקדׁשים הּוא והרי הּלחם. נפסל - הּבאה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאחרת
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו וטמא, ונֹותר ּפּגּול מּׁשּום עליהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשחּיבין

.ÂËהּלחם הסיר ׁשּלא עד אם הּלחם: מן אחת חּלה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹנפרסה
הּׁשל אתמעל עליו מקטיר ואינֹו ּפסּול, הּלחם - נפרסה חן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ּפסּול, הּלחם - נפרסה הּלחם ׁשהסיר אחר ואם ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּבזיכין;
הּבזיכין. את עליו ְִִִֶַַָָָּומקטיר

.ÊËואם ׁשהסירֹו, ּכמי זה הרי - להסירֹו הּלחם זמן ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַהּגיע
פרק ׁשּלא ּפי על ואף הּבזיכין מקטיר - הּלחם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹנפרס
ּבין הקטרה לפני ּבין הּסדרין, מן אחד נטמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהּמערכה.
הּטמא - הּבזיכין מן אחד ׁשּנטמא אֹו הקטרה, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלאחר

ּבטהרתֹו. והּטהֹור ְְְְֳַָָָָֻּבטמאתֹו

ה'תשע"א אלול י"ג שני יום

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

לעלֹות‡. סמּו הּוא: ּכ יֹום ּבכל הּתמידֹות עבֹודֹות ְְֲֲִֵֶַַָָָסדר
הּפיסֹות2הּׁשחר ׁשעל הממּנה העזרה3יבֹוא על 4ויּקיׁש ְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ

לֹו העזרה5ּופֹותחין ּכל את ּומבּלׁשין עֹוּׂשי6. ּומעמידין . ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָ
קדם7חבּתין טבלּו ּכבר ׁשּׁשם הּכהנים וכל החבּתין. לעּׂשֹות ְְְֲֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ

ּבלׁשּכת ויעמדּו ויבֹואּו ּכהּנה, ּבגדי ולבׁשּו הממּנה ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשּיבֹוא
וׁשני8הּגזית ראׁשֹון ּפיס ּבמלאכּתֹו,9ויפיסּו אחד ּכל ויזּכה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

הּדׁשן ּבתרּומת ׁשּזכה זה ּומתחיל ׁשּבארנּו. על10ּכמֹו ותֹורם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
גדֹולה מערכה מסּדר ּכ ואחר ׁשאמרנּו, ּכ11הּסדר ואחר , ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ׁשנּיה מערכה ג12מסּדר ׁשני מעלה ּכ ואחר ּומּניחן, עצים זרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ללׁשּכת נכנסין ּכ ואחר האׁש. להרּבֹות גדֹולה מערכה ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָעל

הּיֹום13הּכלים ּכל להן הּצריכין הּׁשרת ּכלי ּכל .14ּומֹוציאין ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שירה.1) אומרים היו מה ועל יום, בכל התמידיות העבודות סדר בו שע2)יבאר באיזה "וכי כו. תמיד משנה הממונהראה בא ה
וכו' הגבר "וקריאת שם: המשנה ובפירוש מאחריו", או מלפניו לו סמוך או הגבר מקרות בא שהוא פעמים שוות, העתים כל לא

השחר". לעלות קרוב לומר רוצה השחר בעלות במקדש מכריז "יבוא3)שהיה רבינו: כתב שם הבחירה בית בהלכות למעלה
מקדש". של בפתח4)הממונה המקיש על מורה דופק "ולשון שם: המשנה ובפירוש עליהן", ודפק בא "הממונה במשנה שם

המוקד", שבבית הכהנים על דופק "היה כי שם הבחירה בית בהלכות למעלה וראה ב), ה, השירים (שיר דופק" דודי קול כמו בנחת,
עזרה". רבינו, לו קורא לכך בקדש, בנוי היה המוקד בית של שחציו "ומשום כח. שם המשנה מדברי נשמע במשנה.5)וכן שם

ופתח המפתח את נוטל היה המוקד בית את הכהנים לו שפתחו אחרי כי שם, הבחירה בית בהלכות ולמעלה במשנה כח. שם וראה
לשם. ונכנס לעזרה המוקד בית שבין הגדול השער אצל שהיה הקטן) (=השער הפשפש במשנה6)את ראה העזרה. את בודקין

אחת כת כתות, לשתי ונחלקו בידם אור של אבוקות ושתי הכהנים נכנסים היו הממונה אחר כי שם, הבחירה בית ובהלכות שם
כלי ימצאו אם לראות חביתין, עושי בית למקום שמגיעים עד העזרה כל את בודקים והיו למערב, הולכת אחת וכת למזרח הולכת

יפה. שמורים ושיהיו במקומם, זו7)המקדש עשייה כי כח:) (תמיד ואמרו שם. המשנה פירוש ראה גדול, כהן חביתי כלומר,
פייס. היה לא זו הכנה ועל לרבוכה החמין הכנת אלא שחר, של תמיד אחר הייתה היא שהרי ההקטרה, אחר8)אינה היה וזה

עלה כבר הגזית, ללשכת ובאו ובדקו כולם שנכנסו עד השחר, עלות קודם בא היה שהממונה פי על שאף השחר, עמוד שיעלה
מבואר9)השחר. כד: שם ובגמרא כב.) (יומא במשנה שהרי תמוה וזה לזה, זה תכופים היו והשני הראשון הפיס כי מכאן נראה

ופיס. פיס כל בין והפסק שהות הייתה החיצוני.10)כי המזבח והוא11)מעל המערכה את מסדר הוא לתרום שזכה "מי כי
קטורת". עליה להקטיר הזהב למזבח החיצון המזבח מן אש מלאה מחתה מכניס והוא למזבח עצים גזרי שני ויש12)מעלה

האש. לקיום שלישית מערכה גם מסדר היה כי למעלה,13)אומרים כתבנו כבר אבל השני, הפיס כאן היה המשנה סדר לפי
רבינו בדברי כן (וכמו במשנה מבואר לא הכלים ולשכת הראשון. הפיס אחרי מיד השני הפיס היה רבינו לדעת כי זו, בהלכה
היו לשכות שתי כי ד הלכה ה פרק שקלים ירושלמי וראה מדות, במסכת נזכרת לא כן וכמו מקומה, היכן הבחירה) בית בהלכות
במקדש דווקא אי ידענא "ולא לשונו וזה שכתב שם תמיד הראב"ד פירוש וראה הכלים, לשכת ואחת חשאין לשכת אחת במקדש

וכו'". העזרה נמי דהיינו במקדש שבות אין בעלמא וכדאמר בעזרה או למקדש סניף כגון "נכנסו14)קאמר שם: תמיד במשנה
כנגד שהוא אפשר זה "מנין כתב: שם המשנה בפירוש ורבינו זהב", וכלי כסף כלי ושלושה תשעים משם והוציאו הכלים ללשכת



פי oitqene oicinz zekld - lel` b"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּכאן טפחים ׁשני יֹוצאת החּלה נמצאת הּׁשלחן, רחב ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֻעל
ויּׁשאר ּומּכאן, מּכאן הּיֹוצא את וכֹופל מּכאן. טפחים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּוׁשני
ּגּבי על חּלה מּניח וכן ּבאמצע. רוח הּקצוֹות ׁשני ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּבין
הּמערכה ּבצד עֹוּׂשה וכן חּלֹות. ׁשׁש ׁשעֹור עד ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָחּלה,

חּלֹות. ׁשׁש ְִֵַָׁשנּיה
.Èאת ולא הּׁשּבת את ּדֹוחה הּפנים לחם אפּית ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאין

אֹותן ועֹורכין אֹותן, אֹופין ׁשּבת ּבערב אּלא טֹוב; ְְְִִֶֶֶַָָָָיֹום
הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ימים ׁשני חלּו ואם ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹלמחר.

רביעי.להיֹות מּיֹום אֹותן אֹופין - ׁשּבת ּובערב ּבחמיׁשי ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָ
.‡Èאּלא הּׁשּבת; את ּדֹוחה נטילתן ולא הּקנים סּדּור ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹלא

ּובאחד הּׁשלחן, לאר ונֹותנן וׁשֹומטן נכנס ׁשּבת ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמערב
החּלֹות. ּבין הּקנים את ּומכניס נכנס ְְְִִִֵֶַַַַַָָָּבׁשּבת

.·Èּבזיכי עּמֹו הּניח ולא ּכמצותֹו, ּבׁשּבת הּלחם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹסּדר
נפסל - הּבזיכין הקטיר הּבאה ולּׁשּבת למחר, עד ְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָָָלבֹונה
ּבאחד והּבזיכין הּלחם סּדר אם וכן קדֹוׁש. ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּלחם
אינֹו הּלחם - הּבאה ׁשּבת לאחר הּבזיכין והקטיר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבׁשּבת
נפסל [לא] - ּבׁשּבת הּבזיכין הקטיר אם אבל ונפסל. ְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָֹקדֹוׁש

ֶֶַהּלחם.
.‚È?הּׁשּבת לאחר ׁשּסּדרן ּובזיכין ּבלחם יעּׂשה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכיצד

הּׁשּבת יֹום עליהן ׁשּיעבר עד הּׁשלחן על ׁשם ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻיּניחם
הּבאה לּׁשּבת הּבזיכין יקטיר ּכ ואחר מסּדרין, ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָֻוהן
נׁשאר ׁשאפּלּו מסּדרין. והן עליהן ׁשעברה הּׁשּבת ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻאחר
ּבכ אין - ׁשּבתֹות ּכּמה הּׁשלחן על הּבזיכין עם ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהּלחם

ְּכלּום.
.„Èאת והקטיר ּכמצותן, ּבׁשּבת הּבזיכין ואת הּלחם את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָסּדר

ׁשּבת לאחר ּבין זֹו ׁשּבת לאחר ּבין הּׁשּבת, לאחר ְְְִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָהּבזיכין

ׁשּנפסלּו, ּכקדׁשים הּוא והרי הּלחם. נפסל - הּבאה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאחרת
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו וטמא, ונֹותר ּפּגּול מּׁשּום עליהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשחּיבין

.ÂËהּלחם הסיר ׁשּלא עד אם הּלחם: מן אחת חּלה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹנפרסה
הּׁשל אתמעל עליו מקטיר ואינֹו ּפסּול, הּלחם - נפרסה חן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ּפסּול, הּלחם - נפרסה הּלחם ׁשהסיר אחר ואם ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּבזיכין;
הּבזיכין. את עליו ְִִִֶַַָָָּומקטיר

.ÊËואם ׁשהסירֹו, ּכמי זה הרי - להסירֹו הּלחם זמן ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַהּגיע
פרק ׁשּלא ּפי על ואף הּבזיכין מקטיר - הּלחם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹנפרס
ּבין הקטרה לפני ּבין הּסדרין, מן אחד נטמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהּמערכה.
הּטמא - הּבזיכין מן אחד ׁשּנטמא אֹו הקטרה, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלאחר

ּבטהרתֹו. והּטהֹור ְְְְֳַָָָָֻּבטמאתֹו

ה'תשע"א אלול י"ג שני יום

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

לעלֹות‡. סמּו הּוא: ּכ יֹום ּבכל הּתמידֹות עבֹודֹות ְְֲֲִֵֶַַָָָסדר
הּפיסֹות2הּׁשחר ׁשעל הממּנה העזרה3יבֹוא על 4ויּקיׁש ְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ

לֹו העזרה5ּופֹותחין ּכל את ּומבּלׁשין עֹוּׂשי6. ּומעמידין . ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָ
קדם7חבּתין טבלּו ּכבר ׁשּׁשם הּכהנים וכל החבּתין. לעּׂשֹות ְְְֲֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ

ּבלׁשּכת ויעמדּו ויבֹואּו ּכהּנה, ּבגדי ולבׁשּו הממּנה ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשּיבֹוא
וׁשני8הּגזית ראׁשֹון ּפיס ּבמלאכּתֹו,9ויפיסּו אחד ּכל ויזּכה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

הּדׁשן ּבתרּומת ׁשּזכה זה ּומתחיל ׁשּבארנּו. על10ּכמֹו ותֹורם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
גדֹולה מערכה מסּדר ּכ ואחר ׁשאמרנּו, ּכ11הּסדר ואחר , ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ׁשנּיה מערכה ג12מסּדר ׁשני מעלה ּכ ואחר ּומּניחן, עצים זרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ללׁשּכת נכנסין ּכ ואחר האׁש. להרּבֹות גדֹולה מערכה ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָעל

הּיֹום13הּכלים ּכל להן הּצריכין הּׁשרת ּכלי ּכל .14ּומֹוציאין ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שירה.1) אומרים היו מה ועל יום, בכל התמידיות העבודות סדר בו שע2)יבאר באיזה "וכי כו. תמיד משנה הממונהראה בא ה
וכו' הגבר "וקריאת שם: המשנה ובפירוש מאחריו", או מלפניו לו סמוך או הגבר מקרות בא שהוא פעמים שוות, העתים כל לא

השחר". לעלות קרוב לומר רוצה השחר בעלות במקדש מכריז "יבוא3)שהיה רבינו: כתב שם הבחירה בית בהלכות למעלה
מקדש". של בפתח4)הממונה המקיש על מורה דופק "ולשון שם: המשנה ובפירוש עליהן", ודפק בא "הממונה במשנה שם

המוקד", שבבית הכהנים על דופק "היה כי שם הבחירה בית בהלכות למעלה וראה ב), ה, השירים (שיר דופק" דודי קול כמו בנחת,
עזרה". רבינו, לו קורא לכך בקדש, בנוי היה המוקד בית של שחציו "ומשום כח. שם המשנה מדברי נשמע במשנה.5)וכן שם

ופתח המפתח את נוטל היה המוקד בית את הכהנים לו שפתחו אחרי כי שם, הבחירה בית בהלכות ולמעלה במשנה כח. שם וראה
לשם. ונכנס לעזרה המוקד בית שבין הגדול השער אצל שהיה הקטן) (=השער הפשפש במשנה6)את ראה העזרה. את בודקין

אחת כת כתות, לשתי ונחלקו בידם אור של אבוקות ושתי הכהנים נכנסים היו הממונה אחר כי שם, הבחירה בית ובהלכות שם
כלי ימצאו אם לראות חביתין, עושי בית למקום שמגיעים עד העזרה כל את בודקים והיו למערב, הולכת אחת וכת למזרח הולכת

יפה. שמורים ושיהיו במקומם, זו7)המקדש עשייה כי כח:) (תמיד ואמרו שם. המשנה פירוש ראה גדול, כהן חביתי כלומר,
פייס. היה לא זו הכנה ועל לרבוכה החמין הכנת אלא שחר, של תמיד אחר הייתה היא שהרי ההקטרה, אחר8)אינה היה וזה

עלה כבר הגזית, ללשכת ובאו ובדקו כולם שנכנסו עד השחר, עלות קודם בא היה שהממונה פי על שאף השחר, עמוד שיעלה
מבואר9)השחר. כד: שם ובגמרא כב.) (יומא במשנה שהרי תמוה וזה לזה, זה תכופים היו והשני הראשון הפיס כי מכאן נראה

ופיס. פיס כל בין והפסק שהות הייתה החיצוני.10)כי המזבח והוא11)מעל המערכה את מסדר הוא לתרום שזכה "מי כי
קטורת". עליה להקטיר הזהב למזבח החיצון המזבח מן אש מלאה מחתה מכניס והוא למזבח עצים גזרי שני ויש12)מעלה

האש. לקיום שלישית מערכה גם מסדר היה כי למעלה,13)אומרים כתבנו כבר אבל השני, הפיס כאן היה המשנה סדר לפי
רבינו בדברי כן (וכמו במשנה מבואר לא הכלים ולשכת הראשון. הפיס אחרי מיד השני הפיס היה רבינו לדעת כי זו, בהלכה
היו לשכות שתי כי ד הלכה ה פרק שקלים ירושלמי וראה מדות, במסכת נזכרת לא כן וכמו מקומה, היכן הבחירה) בית בהלכות
במקדש דווקא אי ידענא "ולא לשונו וזה שכתב שם תמיד הראב"ד פירוש וראה הכלים, לשכת ואחת חשאין לשכת אחת במקדש

וכו'". העזרה נמי דהיינו במקדש שבות אין בעלמא וכדאמר בעזרה או למקדש סניף כגון "נכנסו14)קאמר שם: תמיד במשנה
כנגד שהוא אפשר זה "מנין כתב: שם המשנה בפירוש ורבינו זהב", וכלי כסף כלי ושלושה תשעים משם והוציאו הכלים ללשכת
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מים הּתמיד את לבית15ּומׁשקין מֹוׁשכֹו ּבׁשחיטתֹו ׁשּזכה וזה , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
להעלֹות ׁשּזכּו הּכהנים אחריו והֹולכין ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַָָָֹהּמטּבחים,

הּגדֹול16האיברים ההיכל ׁשער ׁשּפֹותחין עד ׁשם וׁשֹוהין ,17, ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
הּתמיד את ׁשֹוחטין הּׁשער ּפתיחת נכנסין18ּובׁשעת ּכ ואחר . ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַָָָ

ּכהנים ׁשני הּפנימי,19להיכל הּמזּבח ּבּדּׁשּון ׁשּזכה האחד : ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
הּמנֹורה. ּבדּׁשּון ׁשּזכה ְְְִִֵֶַַָָָוהּׁשני

את·. ׁשֹוחט ׁשהּׁשֹוחט ּבׁשעה מדּׁשנֹו הּמזּבח את ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָוהמדּׁשן
הּדם זֹורק ּכ ואחר ׁשּקּבלֹו.20הּתמיד. זה ְְִִֵֶֶַַַַָָָ

מטיב‚. הּדם את ׁשּזֹורקין חמׁש21ואחר ׁשּבהיכל זה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ההיכל מן ׁשניהן ויֹוצאין ׁשּבבית22נרֹות, ואּלּו . ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

ואחד אחד וכל ּומנּתחין, מפׁשיטין מעלה23הּמטּבחים ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
ּכבׁש מחצי האיברים ונֹותנין לּכבׁש. ּבֹו ׁשּזכה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאבר
מחצי אֹותן נֹותנין היּו מּוספין וׁשל ּבמערבֹו. ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָּולמּטה

חדׁשים ראׁשי וׁשל ּבמזרחֹו. ּולמּטה על24ּכבׁש נֹותנין ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַָָָָ
רגלי הּלּו ּבמקֹום לקרן קרן ּבין מלמעלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּמזּבח

חדׁש25הּכהנים ראׁש ׁשהּוא לפרסמֹו ּכדי ׁשם26, ּומֹולחין . ְְְְְֲִִֵֶֶַַָֹֹֹ
ּבׁשּבת, אפּלּו הּכבׁש, ּגּבי על מלח וזֹורקין האיברים. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאת

ׁשם הּכהנים ויּפלּו יחליק ׁשּלא הליכתן27ּכדי ּבעת ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
לּמערכה רגליהם28ּבעצים ּבין חֹוצץ ׁשהּמלח ּפי על ואף . ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

הּזאת ההֹולכה ואין הֹואיל הּכבׁש, אינן29ּובין - עבֹודה ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ְִחֹוׁשׁשין.

ללׁשּכת„. ּכּלן מתּכּנסין לּכבׁש האיברים ׁשּמעלין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻואחר
והן30הּגזית אחת. ּברכה ּברכּו להם: אֹומר והממּנה , ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

הּדּברֹות ועּׂשרת עֹולם, אהבת וקֹורין ּוׁשמע,31ּפֹותחין , ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָ
ׁשמֹוע אם ויּציב32והיה ואמת וּיאמר, וּׂשים33, ּורצה, , ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּובׁשּבת34ׁשלֹום ׁשּיאמרּו35. והיא אחת, ּברכה מֹוסיפין ְְְְִִִֶַַַָָָָֹ
את ׁשּׁשּכן מי הּנכנס: מׁשמר לאנׁשי הּיֹוצא מׁשמר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאנׁשי
ורעּות ׁשלֹום אחוה אהבה ּביניכם יׁשּכין הּזה ּבּבית .36ׁשמֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשליׁשי ּפיס מפיסין ּכ מי38ּורביעי37ואחר ּבּקטרת וזֹוכה , ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַָֹ
ּבדּׁשּון ׁשּזכה זה נכנס ּכ ואחר ּומקטיר. ונכנס ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּזֹוכה,

הּנרֹות ׁשּתי ּומטיב ויֹוצ39הּמנֹורה מדּׁשן. עם ׁשהקטיר זה א ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ
הּכהנים ואחיו הּוא האּולם מעלֹות על ועֹומד .40הּמנֹורה, ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹ

ולּמזּבח‰. האּולם ּבין ּוזרקּה41ּכׁשּיּגיע הּמגרפה אחד נטל , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
לּמזּבח האּולם ּגדֹול42ּבין קֹול לּה והיה דברים43, ּוׁשלׁשה . ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָ

ׁשאחיו יֹודע היה קֹולּה את הּׁשֹומע ּבהן: מׁשּמׁשת ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהיתה
ּובא רץ והּוא להׁשּתחוֹות נכנסין הּׁשֹומע44הּכהנים לוי ּובן . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

והּוא ּבׁשיר לדּבר נכנסין הלוּים ׁשאחיו יֹודע היה קֹולּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאת
ּובא היה45רץ קֹולּה, את ׁשֹומע ּכׁשהיה הּמעמד, וראׁש . ְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
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זכריה חגי בפרשת שכתוב אזכרות ושלוש תשעים כנגד אמרו ירושלמי חגיגה ובגמרא הכלים, מן היום לעבודת שצריכין מה
להפשט.15)ומלאכי". נוח שיהא כדי במשנה, שם "לא16)תמיד שהרי השחיטה בשעת התמיד את שיאחזו כדי במשנה. שם

בו". אוחזין באברים שזכו מי אותו, עוקדין אלא הטלה את כופתין ההיכל.17)היו של הגדול השער שם18)כלומר תמיד
שנפתח". הגדול שער ששומע עד השוחט היה "לא שבהיכל.19)במשנה: הגדול השער את שפתחו הסוברים20)הם כחכמים

מפסיק הוא ובזריקתו התמיד שבשחיטת לג.) (שם האומר שאול כאבא ולא נרות, לשתי נרות חמש בין מפסיק הוא שבקטורת
מדליק.21)ביניהם. עבודתם.22)כלומר, גמרו בפיס.23)שהרי שזכו חדשים.24)מאלו ראשי מוספי שקלים25)כלומר

הילוך מקום לקרן קרן בין אמה המזבח כרכוב "איזהו שם: ובירושלמי מלמעלן", המזבח כרכוב על ניתנין חדשים ראשי "של שם:
הכהנים". רש"י26)רגלי ומפרש בזמנו". חודש ראש שהוקבע לידע כדי יוחנן ר' "אמר נה. סוכה בבלי וכן שם שקלים ירושלמי

בזמנו". החדש שהוקבע ולהודיע חשובין שהן להראות אברים משאר למעלה אותן סודרין "לכך שם עירובין27)סוכה משנה
הוא שחלק מפני הכבש על ומכתתין "מפזרין רש"י: ומפרש יחליקו". שלא בשביל (בשבת) כבש גבי על מלח "בוזקין קד.

מחליק". הוא עליו נופלין למערכה,28)וכשהגשמים עצים הולכת בעת אלא אינם הנ"ל המשנה דברי כי שם בגמרא הוא כן
לכבש. הכהנים רגלי בין חוצץ המלח עבודה, שהיא האברים, הולכת בשעת אבל עבודה, זו העצים.29)שאין משנה30)של

שום שיקטירו קודם שיתפללו הדבר נכון "והכי שם: וברש"י שמע", את לקרות הגזית ללשכת להן "ובאו (לא:) ד פרק תמיד
ניחוח". לריח קרבנם ויעלה וראשיתו".31)הקטר הדת עיקר שהם "ולפי במשנה. הגיע32)שם שלא פי על ואף במשנה. שם

הכהנים, מקדימים משכימין), משמר שאנשי מפני יצא, לא משמר אנשי עם שמע הקורא לז: ביומא שאמרו (כמו שמע קריאת זמן
לקרות. ויימנעו העבודה עליהן תימשך שמא היום, קודם לקרותה עליהם, מוטלת הציצית.33)שהעבודה פרשת שם34)כלומר

הכוונה כהנים ברכת כי שם המשנה בפירוש רבינו וכתב כהנים", וברכת ועבודה ויציב אמת ברכות שלוש העם את "ברכו במשנה:
ברכת אבל העם, את וברכו אמרו ועליהם ישראל על תפלה שלום) ושים רצה ויציב, (=אמת שכולן ולפי שלום", "שים לברכת

העבודה. גמר אחר האולם מעלות על אלא הגזית, בלשכת הייתה לא ה'", "יברכך והוא הידועה מתחלפין35)כהנים שאז
רבי36)המשמרות. אמר אחת? ברכה "מאי אמרו: יב. ובברכות היוצא", למשמר אחת ברכה מוסיפין "ובשבת במשנה: שם

וריעות". ושלום ואחווה אהבה ביניכם ישכין הוא הזה בבית שמו את ששיכן מי הנכנס למשמר אומר היוצא משמר מי37)חלבו
הקטורת. למזבח.38)מקטיר הכבש מן אברים מעלה נרות,39)מי שתי מטיב כך ואחר קטורת שמקטיר יד:) (יומא כרבנן

לקטורת. קודמת נרות שתי שהטבת לג.) (שם שאול כאבא עמדו40)ולא האולם מעלות על ועמדו "באו ב: משנה ז פרק תמיד
הכהנים". אחיהם לדרום זה41)הראשונים כן ואם ו. משנה ה פרק בתמיד כמבואר הקטורת, להקטיר שנכנסו בשעה היה זה

משנה). (כסף הסדר לפי נכתבו לא אלו שדברים באופן האולם. מעלות על שעמדו לפני וראה42)היה במשנה. שם תמיד
(שם שיר כלי שהיא השנייה א), משנה ב פרק (שם הדשן בה שגורפים אחת מגרפות, שלוש שהיו שכתב שם יוםֿטוב בתוספות

ש בשעה קול שמשמיעה זו מגריפה ושלישית, ח) משנה ג אותה.פרק חבירו43)זורקין קול שומע אדם "אין כי במשנה שם ראה
המגריפה. מקול התמיד.44)בירושלים עבודת גמר לאחר אלא השתחוו, שמיד הכוונה שרים45)ואין שהיו הכוונה ואין שם.

היין. ניסוך בשעת העבודות, כל גמר אחר היה השיר שהרי לשיר, עצמם מכינים אלא מיד,

oitqene oicinz zekld - lel` b"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּטמאים את הּמזרח46מעמיד ׁשער החׁשד,47על מּפני , ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ
כּפרתן הביאּו לא ׁשעדין הּכל זה48ׁשּידעּו מעלה ּכ ואחר . ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

לּמזּבח הּכבׁש מן האיברים את ּבאיברים ואחר49ׁשּזכה . ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
האּולם מעלֹות ׁשעל אּלּו מתחילין האיברים, את 50ׁשּמעלין ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּכהנים ּברּכת ּכמֹו51ּומברכין המפרׁש, ּבּׁשם אחת ּברכה ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָֹֹ
ּבמקֹומּה הּנסכים52ׁשּבארנּו סלת מעלין ּכ ואחר ואחר53. . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

הּיין את מעלין החבּתין ואחר החבּתין. מקטיר ְְֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַֹהּסלת
ּומּכין הּׁשיר, הלוּים אֹומרין הּנּסּו ּובׁשעת .ְְְְִִִִִִִִַַַַַלנּסּו
על ּתקיעֹות ּתׁשע ותֹוקעין ׁשּבּמקּדׁש, נּגּון ּבמיני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָהמׁשֹוררין

הּׁשיר. ְִִֵַּפרקי
.Âלמנּס הּיין נֹותנין על54ּכׁשהיּו עֹומדין ּכהנים ׁשני היּו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

החלבים והּסגן55ׁשלחן ּבידן, חצֹוצרֹות על56ּוׁשּתי עֹומד ְְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָֻ
הּמזּבח ּובאּו58והּסּודרין57קרן ותקעּו. והריעּו ותקעּו ּבידֹו, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּצלצל על הממּנה זה אצל ואחד59ועמדּו מימינֹו אחד , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
.60מּׂשמאלֹו ְִֹ

.Êלנּס המנּס ּבּסּודרין61ׁשהה הּסגן מניף זה62, הּקיׁש , ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבחצֹוצרֹות63ּבּצלצל אּלּו ותקעּו ּבּׁשיר.64, הלוּים ודּברּו , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָ

ּתקעּו - לּפרק ּכל65הּגיעּו על ׁשּבעזרה. העם ּכל והׁשּתחוּו , ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ׁשעל הּתקיעֹות וכל הׁשּתחויה. ּתקיעה ּכל ועל ּתקיעה, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּפרק

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתׁשע, ְְִֵֵֶַַַָהּתמיד
.Áוזבחי הּצּבּור עֹולֹות על אּלא ׁשירה אֹומרין ְְְִִִִֵֵֶַַָָאין

ׁשּמקריבין נדבה עֹולֹות אבל ּבּתֹורה; האמּורין ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשלמיהם
אין - צּבּור ׁשל ׁשהן ּפי על אף הּלׁשּכה, ּתרּומת ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָמּמֹותר
אין - עצמן ּבפני הּבאין נסכים וכן עליהן. ׁשירה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאֹומרין

עליה ׁשירה.אֹומרין ן ְֲִִֵֶָ
.Ë:אֹומרין היּו הראׁשֹון ּבּיֹום אֹומרין: הלוּים ׁשהיּו ְְְִִִִִִֶַַַָָָהּׁשיר

ּומלֹואּה הארץ ּומהּלל66לה' ה' ּגדֹול אֹומרין: היּו ּבּׁשני . ְְְִִֵֶַַָָָָָָֻ
וגֹומר קדׁשֹו הר אלהינּו ּבעיר אֹומרין:67מאד היּו ּבּׁשליׁשי . ְְְְְְֱִִִִֵֵַַָָֹֹ

יׁשּפט אלהים ּבקרב אל, ּבעדת נּצב היּו68אלהים ּברביעי . ְְְֱֱֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ
הֹופיע נקמֹות אל ה', נקמֹות אל היּו69אֹומרין: ּבחמיׁשי . ְְְֲִִִִֵֵַַָָָ
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האשם.46) דם עליהם לזרוק עוד שצריך אלא מצרעתם, טהרו שכבר ניקנור.47)המצורעים רבא.48)שער כדעת פב. פסחים
ולקבל זה בשער להיכנס ומחכים עומדים אלא המקודש. המקום בעיניהם נכבד שאין לפי נכנסים שאינם יחשדום שלא לומר ורוצה

ההזאות. רבנן49)את ולדעת לאברים". קודם וקטורת לקטורת קודם נרות שתי "הטבת שאול אבא שלדעת אמרו לג. ביומא
לאברים. קודמת נרות שתי והטבת נרות שתי להטבת קודמת קטורת יד:) (בתחילת50)(שם למעלה רבינו שכתב שמה מוכח מכאן

האולם. ממעלות ירדו כבר הרי כן אם הסדר, לפי זהו שאם הסדר, לפי נכתב לא וכו', האולם בין "כשיגיע "אף51)ההלכה)
נושאין היו לא האולם מעלות על העומדים שאלו יומא, שבמסכת וההלכות המקראות מתוך למדנו הסדר, סתמה שהמשנה פי על

וכו'". ידיו את אהרן וישא וכו' מעשות וירד שנאמר למזבח הכבש מן האברים את באברים, שזכה מי שהעלה, עד כפיהן את
י.52) הלכה תפילה מהלכות י"ד לנסכים".53)בפרק וחביתין לחביתין ומנחה למנחה ואברים וכו', מסדר "אביי שם יומא ראה

של יינו לנסך לנסכין, וכו'. למנחה סולת האיפה ועשירית ה) כח, (במדבר דכתיב תמיד, של נסכו מנחת "למנחה, רש"י: ומפרש
וכן54)תמיד". גדול. בכהן דווקא ולאו הכהנים, בכל היא זו משנה כי רבינו של לשונו מסתימות ונראה ג. משנה ז פרק תמיד

הכהנים, בכל הוא כי מזרחית", דרומית מקרן מתחיל מהיכן המזבח את להקיף לו "בא המשנה דברי על שם המשנה בפירוש הוא
דווקא היא זו משנה כי כתב שם הרא"ש אבל בסמוך. להלן וראה יב. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ז בפרק למעלה גם דעתו וכן

סד.). בזבחים רש"י דעת (וכן גדול מהלכות55)בכהן ב פרק למעלה וראה ד. (משנה משקלים בששי נתבאר "כבר שם. משנה
עליו נותנין שיש של ואחד שרת כלי עליו נותנין כסף של אחד שולחנות שתי כבש של במערבו שהיו טו) הלכה הבחירה בית

כאן". הנזכר החלבים שולחן והוא גדול56)האברים לכהן יהיה אחד כהן "ממנין כי טז הלכה המקדש כלי מהלכות ד פרק ראה
כהן אם אבל הגדול הכהן עם אלא מופיע אינו הסגן כי הדבר וברור ממונה". הנקרא והוא סגן הנקרא והוא למלך המשנה כמו
אלא כנ"ל, דעתו שגם תמיד) מסכת (סוף הראב"ד בפירוש וראה הסגן. ולא הקרן על הדיוט כהן עומד - המנסך הוא הדיוט

ומנסך. מניף היה עצמו שהמנסך או הסודרים, את מחזיק אחר כהן אם אמה.57)שהסתפק על אמה דגלים".58)שהיא "הם
(ערוך).59) בזה" זה שמכין נחושת קערות שתי הן "והצלצל בצלצל". ארזא בן והקיש וכו' ארזא בן אצל ועמדו "באו במשנה: שם
לתקוע.60) שוהה61)כדי היה המנסך לומר: [רוצה ראב"ד). בשם שלמה (מלאכת מניף" היה לנסך לו שהיה מה "כל כלומר

היין" ניסוך "בעת היינו, לה.). (ברכות היין" על אלא שירה אומרים ש"אין מפני אחת, בבת ולא לאט לאט מנסך והיה בניסוכו
פעול בעת יניף שהמניף דקדקו ולפיכך ב). הלכה המקדש כלי מהלכות ג פרק תתחיל(למעלה היא אף שהשירה בכדי הניסוך, ת

אחריו]. ולא ממש, הניסוך הניסוך.62)בעת בשעת בשיר להתחיל שידעו הדוכן, על שעומדים ללויים למעלה63)לסימן ראה
המתחיל". והוא לו היה גדול וקול הוא אלא שם שאין מיוחד זמר כלי היה שהצלצל "אלא ניגון, במיני מכים המשוררים כי ה הלכה

בעזרה64) לא הבית, בהר או הלשכות בתוך שהיו אפשר וגם לדבר, לבו כשיפנה הסודרים הנפת יראה שלא ללוי שאפשר לפי
הסודרים בהנפת לראות שיפנו כדי תקעו ולפיכך ישמעו, שלא אפשר אי התקיעות קול אבל הסודרים), שמניף בעת רואים (שאינם

היא. הסודרים הנפת התקנה ועיקר תוקעין"65)הואיל היו הפיסוק אותו ובתוך שם, מפסיקין שהיו בשיר להם היה "פרקים
אין נג:) (סוכה דתנן והיינו וכו' ותקיעה תרועה תקיעה, ופרק פרק כל ועל מפסיקין, שהן בשיר היה פרקים "ושלושה (הראב"ד).
ותרועה תקיעה תקיעות, שלוש והיינו וכו' שחר של לתמיד ותשע שערים לפתיחת שלוש במקדש, תקיעות ואחת מעשרים פוחתין

שם). (הרא"ש פרק" כל על בראשית.66)ותקיעה, מעשה תחילת הוא ראשון שיום משום הוא ראשון ביום זה פרק לאמירת וטעם
בעולמו". ושליט והקנה שקנה שם "על לא.) השנה (ראש הגמרא תחתיהם67)ולשון השמים והיו המים נחלקו שני שביום "משום

עליהן". ומלך מעשיו שחילק שם "על שם ראשֿהשנה הגמרא ולשון ה'. גדול שעליה68)אומר הארץ נראתה שלישי שביום משום
לעדתו". תבל והכין בחכמתו ארץ שגילה שם "על שם: הגמרא ולשון שם). (רבינו אֿל בעדת ניצב א' אומר והדיינין, הדין יהיה

שם69) הגמרא ולשון שם). (רבינו עבודתם אחר התועים מן נוקם שהוא ה' נקמות אֿל אומר והירח, השמש נבראו שבו משום
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הּטמאים את הּמזרח46מעמיד ׁשער החׁשד,47על מּפני , ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ
כּפרתן הביאּו לא ׁשעדין הּכל זה48ׁשּידעּו מעלה ּכ ואחר . ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

לּמזּבח הּכבׁש מן האיברים את ּבאיברים ואחר49ׁשּזכה . ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
האּולם מעלֹות ׁשעל אּלּו מתחילין האיברים, את 50ׁשּמעלין ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּכהנים ּברּכת ּכמֹו51ּומברכין המפרׁש, ּבּׁשם אחת ּברכה ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָֹֹ
ּבמקֹומּה הּנסכים52ׁשּבארנּו סלת מעלין ּכ ואחר ואחר53. . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

הּיין את מעלין החבּתין ואחר החבּתין. מקטיר ְְֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַֹהּסלת
ּומּכין הּׁשיר, הלוּים אֹומרין הּנּסּו ּובׁשעת .ְְְְִִִִִִִִַַַַַלנּסּו
על ּתקיעֹות ּתׁשע ותֹוקעין ׁשּבּמקּדׁש, נּגּון ּבמיני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָהמׁשֹוררין

הּׁשיר. ְִִֵַּפרקי
.Âלמנּס הּיין נֹותנין על54ּכׁשהיּו עֹומדין ּכהנים ׁשני היּו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

החלבים והּסגן55ׁשלחן ּבידן, חצֹוצרֹות על56ּוׁשּתי עֹומד ְְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָֻ
הּמזּבח ּובאּו58והּסּודרין57קרן ותקעּו. והריעּו ותקעּו ּבידֹו, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּצלצל על הממּנה זה אצל ואחד59ועמדּו מימינֹו אחד , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
.60מּׂשמאלֹו ְִֹ

.Êלנּס המנּס ּבּסּודרין61ׁשהה הּסגן מניף זה62, הּקיׁש , ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבחצֹוצרֹות63ּבּצלצל אּלּו ותקעּו ּבּׁשיר.64, הלוּים ודּברּו , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָ

ּתקעּו - לּפרק ּכל65הּגיעּו על ׁשּבעזרה. העם ּכל והׁשּתחוּו , ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ׁשעל הּתקיעֹות וכל הׁשּתחויה. ּתקיעה ּכל ועל ּתקיעה, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּפרק

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתׁשע, ְְִֵֵֶַַַָהּתמיד
.Áוזבחי הּצּבּור עֹולֹות על אּלא ׁשירה אֹומרין ְְְִִִִֵֵֶַַָָאין

ׁשּמקריבין נדבה עֹולֹות אבל ּבּתֹורה; האמּורין ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשלמיהם
אין - צּבּור ׁשל ׁשהן ּפי על אף הּלׁשּכה, ּתרּומת ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָמּמֹותר
אין - עצמן ּבפני הּבאין נסכים וכן עליהן. ׁשירה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאֹומרין

עליה ׁשירה.אֹומרין ן ְֲִִֵֶָ
.Ë:אֹומרין היּו הראׁשֹון ּבּיֹום אֹומרין: הלוּים ׁשהיּו ְְְִִִִִִֶַַַָָָהּׁשיר

ּומלֹואּה הארץ ּומהּלל66לה' ה' ּגדֹול אֹומרין: היּו ּבּׁשני . ְְְִִֵֶַַָָָָָָֻ
וגֹומר קדׁשֹו הר אלהינּו ּבעיר אֹומרין:67מאד היּו ּבּׁשליׁשי . ְְְְְְֱִִִִֵֵַַָָֹֹ

יׁשּפט אלהים ּבקרב אל, ּבעדת נּצב היּו68אלהים ּברביעי . ְְְֱֱֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ
הֹופיע נקמֹות אל ה', נקמֹות אל היּו69אֹומרין: ּבחמיׁשי . ְְְֲִִִִֵֵַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

האשם.46) דם עליהם לזרוק עוד שצריך אלא מצרעתם, טהרו שכבר ניקנור.47)המצורעים רבא.48)שער כדעת פב. פסחים
ולקבל זה בשער להיכנס ומחכים עומדים אלא המקודש. המקום בעיניהם נכבד שאין לפי נכנסים שאינם יחשדום שלא לומר ורוצה

ההזאות. רבנן49)את ולדעת לאברים". קודם וקטורת לקטורת קודם נרות שתי "הטבת שאול אבא שלדעת אמרו לג. ביומא
לאברים. קודמת נרות שתי והטבת נרות שתי להטבת קודמת קטורת יד:) (בתחילת50)(שם למעלה רבינו שכתב שמה מוכח מכאן

האולם. ממעלות ירדו כבר הרי כן אם הסדר, לפי זהו שאם הסדר, לפי נכתב לא וכו', האולם בין "כשיגיע "אף51)ההלכה)
נושאין היו לא האולם מעלות על העומדים שאלו יומא, שבמסכת וההלכות המקראות מתוך למדנו הסדר, סתמה שהמשנה פי על

וכו'". ידיו את אהרן וישא וכו' מעשות וירד שנאמר למזבח הכבש מן האברים את באברים, שזכה מי שהעלה, עד כפיהן את
י.52) הלכה תפילה מהלכות י"ד לנסכים".53)בפרק וחביתין לחביתין ומנחה למנחה ואברים וכו', מסדר "אביי שם יומא ראה

של יינו לנסך לנסכין, וכו'. למנחה סולת האיפה ועשירית ה) כח, (במדבר דכתיב תמיד, של נסכו מנחת "למנחה, רש"י: ומפרש
וכן54)תמיד". גדול. בכהן דווקא ולאו הכהנים, בכל היא זו משנה כי רבינו של לשונו מסתימות ונראה ג. משנה ז פרק תמיד

הכהנים, בכל הוא כי מזרחית", דרומית מקרן מתחיל מהיכן המזבח את להקיף לו "בא המשנה דברי על שם המשנה בפירוש הוא
דווקא היא זו משנה כי כתב שם הרא"ש אבל בסמוך. להלן וראה יב. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ז בפרק למעלה גם דעתו וכן

סד.). בזבחים רש"י דעת (וכן גדול מהלכות55)בכהן ב פרק למעלה וראה ד. (משנה משקלים בששי נתבאר "כבר שם. משנה
עליו נותנין שיש של ואחד שרת כלי עליו נותנין כסף של אחד שולחנות שתי כבש של במערבו שהיו טו) הלכה הבחירה בית

כאן". הנזכר החלבים שולחן והוא גדול56)האברים לכהן יהיה אחד כהן "ממנין כי טז הלכה המקדש כלי מהלכות ד פרק ראה
כהן אם אבל הגדול הכהן עם אלא מופיע אינו הסגן כי הדבר וברור ממונה". הנקרא והוא סגן הנקרא והוא למלך המשנה כמו
אלא כנ"ל, דעתו שגם תמיד) מסכת (סוף הראב"ד בפירוש וראה הסגן. ולא הקרן על הדיוט כהן עומד - המנסך הוא הדיוט

ומנסך. מניף היה עצמו שהמנסך או הסודרים, את מחזיק אחר כהן אם אמה.57)שהסתפק על אמה דגלים".58)שהיא "הם
(ערוך).59) בזה" זה שמכין נחושת קערות שתי הן "והצלצל בצלצל". ארזא בן והקיש וכו' ארזא בן אצל ועמדו "באו במשנה: שם
לתקוע.60) שוהה61)כדי היה המנסך לומר: [רוצה ראב"ד). בשם שלמה (מלאכת מניף" היה לנסך לו שהיה מה "כל כלומר

היין" ניסוך "בעת היינו, לה.). (ברכות היין" על אלא שירה אומרים ש"אין מפני אחת, בבת ולא לאט לאט מנסך והיה בניסוכו
פעול בעת יניף שהמניף דקדקו ולפיכך ב). הלכה המקדש כלי מהלכות ג פרק תתחיל(למעלה היא אף שהשירה בכדי הניסוך, ת

אחריו]. ולא ממש, הניסוך הניסוך.62)בעת בשעת בשיר להתחיל שידעו הדוכן, על שעומדים ללויים למעלה63)לסימן ראה
המתחיל". והוא לו היה גדול וקול הוא אלא שם שאין מיוחד זמר כלי היה שהצלצל "אלא ניגון, במיני מכים המשוררים כי ה הלכה

בעזרה64) לא הבית, בהר או הלשכות בתוך שהיו אפשר וגם לדבר, לבו כשיפנה הסודרים הנפת יראה שלא ללוי שאפשר לפי
הסודרים בהנפת לראות שיפנו כדי תקעו ולפיכך ישמעו, שלא אפשר אי התקיעות קול אבל הסודרים), שמניף בעת רואים (שאינם

היא. הסודרים הנפת התקנה ועיקר תוקעין"65)הואיל היו הפיסוק אותו ובתוך שם, מפסיקין שהיו בשיר להם היה "פרקים
אין נג:) (סוכה דתנן והיינו וכו' ותקיעה תרועה תקיעה, ופרק פרק כל ועל מפסיקין, שהן בשיר היה פרקים "ושלושה (הראב"ד).
ותרועה תקיעה תקיעות, שלוש והיינו וכו' שחר של לתמיד ותשע שערים לפתיחת שלוש במקדש, תקיעות ואחת מעשרים פוחתין

שם). (הרא"ש פרק" כל על בראשית.66)ותקיעה, מעשה תחילת הוא ראשון שיום משום הוא ראשון ביום זה פרק לאמירת וטעם
בעולמו". ושליט והקנה שקנה שם "על לא.) השנה (ראש הגמרא תחתיהם67)ולשון השמים והיו המים נחלקו שני שביום "משום

עליהן". ומלך מעשיו שחילק שם "על שם ראשֿהשנה הגמרא ולשון ה'. גדול שעליה68)אומר הארץ נראתה שלישי שביום משום
לעדתו". תבל והכין בחכמתו ארץ שגילה שם "על שם: הגמרא ולשון שם). (רבינו אֿל בעדת ניצב א' אומר והדיינין, הדין יהיה

שם69) הגמרא ולשון שם). (רבינו עבודתם אחר התועים מן נוקם שהוא ה' נקמות אֿל אומר והירח, השמש נבראו שבו משום
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יעקב לאלהי הריעּו עּוּזנּו, לאלהים הרנינּו .70אֹומרין: ְְֲִִִִֵֵֵֵַַָֹֹֹ
התאּזר עז ה', לבׁש לבׁש, ּגאּות מל ה' אֹומרין: היּו ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹּבּׁשּׁשי

הּׁשּבת71וגֹומר ליֹום ׁשיר מזמֹור אֹומרין: היּו ּבׁשּבת .72. ְְְְְִִִֵַַַָָָ
לׁשּׁשה אֹותּה וחֹולקין האזינּו. ׁשירת אֹומרים ׁשּבת ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָּבמּוספי

"ל הּזי"ו ּבבית73ּפרקים, ׁשּׁשה אֹותּה ׁשּקֹוראין ּכדר , ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ּבׁשּׁשה הּׁשירה ּגמרּו ׁשּבת. ּבכל ּפרק ואֹומרין ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּכנסת,
יׁשיר אז אֹומר ׁשּבת ׁשל ּבמנחה לראׁש. חֹוזרין - ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשּבתֹות

כמכה74מׁשה היּו76וגֹומר75ּומי הּׁשנה ראׁש ׁשל ּבמּוסף . ְְִֵֶֶַָָָָָָֹֹ
עּוּזנּו לאלהים הרנינּו להיֹות77אֹומרין: חל ואם . ְְְְִִִִִֵֵַָֹ

אֹומר78ּבחמיׁשי וגֹומר79- ׁשכמֹו מּסבל הסירֹותי :80. ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַ
מדּבר יחיל ה' קֹול אֹומרים: היּו הּׁשנה ראׁש ׁשל ְְְְִִִִֶַָָָָָָֹּבמנחה

.81וגֹומר ְֵ
.Èחדׁש ראׁש ׁשל ׁשירה - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל חדׁש ְְִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹראׁש

ראׁש ׁשהּיֹום לפרסם ּכדי ׁשּבת, ׁשל ׁשירה את ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּדֹוחה
ֶֹחדׁש.

.‡Èהּמּוספין עם לבֹונה ּבזיכי ׁשני את מקטירין ,82ּבׁשּבת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּבּבקר, יֹום ּבכל ׁשעֹוּׂשין וכּסדר מּוספין. ׁשל הּיין נּסּו ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹקדם
מּמזּבח הּדׁשן מהרמת חּוץ הערּבים; ּבין עֹוּׂשין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכ

והּפיסֹות83החיצֹון הּמערכֹות ּדברים84וסּדּור עֹוּׂשין ׁשאין , ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו לבד, ּבּׁשחר יֹום ּבכל אּלא .85אּלּו ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָ

ׁשביעי 1ּפרק
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ּתמיד‡. אחר חדׁש ראׁש מּוסף מקריבין חדׁשים ְְֳִִִִֵֶַַַַָָָֹֹּבראׁשי
ואיל ׁשנים ּפרים חדׁש? ראׁש מּוסף הּוא וכּמה ׁשחר. ְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹֹׁשל
חּטאת. עּזים ּוּׂשעיר עֹולֹות, הּכל ּכבׁשים, וׁשבעה ְְְְִִִִִֶַַָָָָֹאחד

ּומעּׂשה·. הּתמיד, ּכמעּׂשה הּוא אחד העֹולֹות ּכל ְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָמעּׂשה
החּטאת ּכמעּׂשה - מֹועדֹות וׁשל חדׁשים ראׁשי ׁשל ְְֲֲֳִֵֵֶֶַַַַַָָָָהחּטאֹות

ׁשּבארנּו. ְֱֵֶֶֶֶַַהּנאכלת
עד‚. הראׁשֹון מּיֹום יֹום, ּבכל מּוסף קרּבן מקריבין ְְְְִִִִֶַַַַָָָָּבפסח

אחד ואיל ׁשנים ּפרים חדׁשים: ראׁשי ּכמּוסף הּׁשביעי, ְְְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָָָיֹום
ּביֹום הּנאכלת. חּטאת ּוּׂשעיר עֹולֹות, הּכל ּכבּׂשים, ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹוׁשבעה

יתרׁש מקריבין ּבניסן, עּׂשר ׁשּׁשה יֹום ׁשהּוא ּפסח, ׁשל ני ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
והיא הּתנּופה. עמר עם לעֹולה ּכבּׂש יֹום ּכל ׁשל מּוסף ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹעל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו צּבּור, ׁשל ְְְִִֵֶֶַָמנחה
הּטמאה.„. ואת הּׁשּבת את ּדֹוחה ּולפיכ קבּוע, ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻּוזמּנֹו

ׁשּנאמר:‰. יּׂשראל, מארץ אּלא זֹו מנחה מביאין ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאין
לבֹוא מצותֹו הּכהן. אל קצירכם ראׁשית עמר את ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹוהבאתם
מקֹום מּכל אֹותּה מביאין - הּקרֹוב מן ּבא לא הּקרֹוב. ְִִִִִַַָָָָָָֹמן

יּׂשראל. ְִֵֵֶֶָמארץ
.Âּבין ּבחל ּבין עּׂשר, ׁשּׁשה ּבליל ּבּלילה, להּקצר ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹמצותֹו

ְַָּבׁשּבת.
.Ê- ּבּיֹום קצרּוהּו ואם העמר. לקצירת ּכׁשר הּלילה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹוכל

ֵָּכׁשר.
.Á.העמרים מן יביאּו - מצאּו לא הּקמה. מן לבֹוא ְְֳִִִִִַָָָָָָָָֹמצותֹו
.Ë.הּיבׁש מן יביאּו - מצאּו לא הּלח. מן לבֹוא ְְִִִִֵַַַָָָָָֹמצותֹו
.Èהּׂשדה חצי נר היה ׁשּבּדרֹום. מּׂשדֹות להביא היה ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָּדרּכן

ׁשּזרע הּׂשדה חצי נר אחרת ּובׁשנה זֹו, ּבׁשנה חציּה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוזֹורע
מּמּנּו. ּומביא ׁשּנר החצי ְֲִִִֵֵֶֶַַָוזֹורע

.‡Èמּמׁשה הלכה זה ודבר ּבא. היה הּׂשעֹורים מן זה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹעמר
ּבית ׁשלּוחי יֹוצאין טֹוב יֹום מערב נעּׂשה? היה וכיצד ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָרּבנּו.
נֹוח ׁשּיהיה ּכדי לּקרקע, ּבמחּבר ּכריכֹות אֹותֹו ועֹוּׂשין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֻּדין
ׁשּיהיה ּכדי מתּכּנסֹות, לׁשם הּסמּוכֹות העירֹות ּכל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹלקצר.
ּבׁשלׁשה ּׂשעֹורין סאין ׁשלׁש וקֹוצרין ּגדֹול. ּבעסק ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָנקצר
ׁשחׁשכה, ּכיון מּגלֹות. ּובׁשלׁשה קּפֹות, ּובׁשלׁש ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָֻאנׁשים,
אֹומרין הּׁשמׁש? ּבא ׁשם: העֹומדים לכל הּקֹוצר להם ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹומר
אֹומרין הּׁשמׁש? ּבא הן! לֹו: אֹומרין הּׁשמׁש? ּבא הן! ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָלֹו:
לֹו: אֹומרין זה? מּגל הן! לֹו: אֹומרין זה? מּגל הן! ְְִִֵֵֶֶַַָָלֹו:
הן! לֹו: אֹומרין זֹו? קּפה הן! לֹו: אֹומרין זה? מּגל ְְִִֵֵֵֶַָָֻהן!
ואם הן! לֹו: אֹומרין זֹו? קּפה הן! לֹו: אֹומרין זֹו? ְְְִִִֵֵָָֻֻקּפה
ׁשּבת הן! לֹו: אֹומרין הּיֹום? ׁשּבת להן: אֹומר - ׁשּבת ְִֵֵֶַַַַָָָָָָהיה
ואחר הן! לֹו: אֹומרין הּיֹום? ׁשּבת הן! לֹו: אֹומרין ְְְִִֵֵַַַַַָהּיֹום?
והם אקצר? קצר! לֹו: אֹומרין והן אקצר? להן: אֹומר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָֹֹֹּכ
ׁשלׁש קצר! לֹו: אֹומרים והם אקצר? קצר! לֹו: ְְְְְְִִֵֶָֹֹֹאֹומרים
הּטֹועים אּלּו מּפני לּמה? ּכ וכל ודבר. ּדבר ּכל על ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָָָּפעמים
ׁשּנאמר ׁשּזה אֹומרין, ׁשהן ׁשני. ּבבית יּׂשראל מּכלל ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּיצאּו
הּׁשמּועה ּומּפי ּבראׁשית; ׁשּבת הּוא הּׁשּבת' 'מּמחרת ְְֳִִִִֵַַַַַַַָָָָּבּתֹורה
הּנביאים ּתמיד ראּו וכן טֹוב. יֹום אּלא ׁשּבת, ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלמדּו
ּבׁשּׁשה העמר את מניפין ׁשהיּו ודֹור, ּדֹור ּבכל ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹוהּסנהדרין
ולחם ּבּתֹורה: נאמר והרי ּבׁשּבת. ּבין ּבחל ּבין ּבניסן, ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעּׂשר
וּיאכלּו ונאמר: הּזה; הּיֹום עצם עד תאכלּו לא וכרמל ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹוקלי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מעובדיהן". ליפרע ועתיד ולבנה חמה שברא שם החילוק70)"על מפני פלאים בזה ויש חיים, בעלי מיני נבראו שבו משום
הבורא משבחים אותן שרואים שבשעה לפי עוזינו, לא' הרנינו אומר חיים, בבעלי שיש אחרים ופלאים מעצמם ותנועתם שבמיניהם

שמו". לשבח ודגים עופות שברא שם "על שם הגמרא ולשון אותו, האדם71)ומגדלים ונברא בראשית, מעשי נשלמו שבו משום
עליהן". ומלך מלאכתו שגמר שם "על שם הגמרא ולשון לבש. גאות מלך ה' אומר יתעלה, הבורא גדולת שמבין כן, "על72)גם

ששבת". בפרק73)שם (ראה שמים אל אשא כ'י חכמו, ל'ו וינאץ, ה' ו'ירא ארץ, במתי על י'רכבהו עולם, ימות ז'כור ה'אזינו,
ה). הלכה תפילה מהלכות כמוכה".74)י"ג "מי עד הים השירה.75)שירת כל סוף עד יא אז76)שם, אמרו: שם בגמרא

כמוכה". ומי משה ישיר "אז אלא שם גרס לא שרבינו וכנראה יז] כא, במדבר - באר עלי [ישראל ישיר ואז כמוכה, ומי ישיר,
שופר".77) בחודש "תקעו נאמר כנ"ל.78)שבו הרנינו, תמיד בשחרית בו שלא80)במוסף.79)שאומרים כדי בזה והטעם

הפרק. כל את ולכפול (רש"י).81)לחזור תורה מתן של שופר קול זכות להזכיר המוספין.82)כדי הקרבת אחר כלומר,
בערב.83) גם היו המנורה ודישון הפנימי המזבח דישון אבל בבוקר. אלא שלישי84)שאינה פיס אבל ורביעי, ושני ראשון פיס

בערב. גם מפיסין - קטורת מערכות.85)של סידור לעניין ב הלכה ב פרק ולמעלה פייסות, לעניין שם ד פרק בו1)למעלה
פסח. של שני ביום העומר מנחת הקרבת של עשה מצות תבואר

oitqene oicinz zekld - lel` b"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּתאמר, ואם וקלּוי. מּצֹות הּפסח מּמחרת הארץ ְְֲֳִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמעבּור
היא - הּטּפׁשים ׁשּדּמּו ּכמֹו ארע, ּבׁשּבת הּפסח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשאֹותֹו
ולא העּקר ׁשאינֹו ּבדבר לחדׁש אכילתם הּתר הּכתּוב ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹּתלה
ּבמחרת הּדבר ׁשּתלה מאחר אּלא נקרה? נקרה אּלא ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהּסּבה
את הּמּתרת העּלה היא הּפסח ׁשּמחרת ּברּור הּדבר ֳִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּפסח,
הּׁשבּוע. מימי הּוא יֹום זה אי על מׁשּגיחין ואין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהחדׁש,

.·È,וחבטּוהּו לעזרה והביאּוהּו ּבּקּפֹות, ּונתנּוהּו ְְֱֲֲִֶַַָָָָָָֻקצרּוהּו
ּבאּור אֹותֹו ּומהבהבין הּׂשעֹורין את ולֹוקחין ּובֹוררין. ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָוזֹורין
אביב ׁשּנאמר: ּבכּלן. ׁשֹולט האׁש ׁשּיהיה ּכדי מנּקב, ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻּבאּבּוב
מדּבר ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּכרמל; ּגרּׂש ּבאׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָקלּוי
ׁשֹוטחין אֹותֹו ׁשּקֹולין ואחר ּבלבד. העמר ּבמנחת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹאּלא
ׁשל לריחים אֹותֹו ונֹותנין ּבֹו. מנּׁשבת והרּוח ּבעזרה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָאֹותֹו
עּׂשרֹון הּכל מן ּומֹוציאין סאין, הּׁשלׁש את וטֹוחנין ְְֲִִִִִִֶַַָָָֹּגרֹוסֹות,
לכל ונאכל נפּדה והּׁשאר נפה. עּׂשרה ּבׁשלׁש מנּפה ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשהּוא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמעּׂשרֹות, מן ּופטּור ּבחּלה וחּיב ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָאדם,
ּבלג אֹותֹו ּובֹוללין הּׂשעֹורים, סלת ׁשל העּׂשרֹון זה ְְְְְִִִִֶֶֶַָָֹֹולֹוקחין
ּכׁשאר לבנה קמץ עליו ונֹותנין ּבניסן, עּׂשר ּבׁשּׁשה ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָָֹֹׁשמן
ּומֹוריד, מעלה ּומביא מֹולי ּבמזרח, ּומניפֹו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָהּמנחֹות.
הּמנחֹות. ּכׁשאר ּדרֹומית מערבית קרן ׁשל חּדּה ּכנגד ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּומּגיׁשֹו
הּמנחֹות. ּכל ּכׁשירי לּכהנים נאכל והּׁשאר ּומקטיר, ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוקֹומץ
וכבּׂש הּיֹום מּוסף ׁשּמקריבין לאחר אֹותֹו? קֹומצין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָואימתי

הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד קדם ְִִֵֶֶַַָָָָֹהעֹולה,
.‚Èּתבּואה מיני מחמׁשת מין יּׂשראל ּבארץ לקצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאסּור

ׁשּיהיה - קצירכם ראׁשית ׁשּנאמר: העמר, לקצירת ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹקדם
ׁשראּוי ּבקציר אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנקצרים. לכל ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָּתחּלה
הֹואיל ׁשּבעמקים, הּׁשלחין ּבית אבל עמר; מּמּנּו ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹלהביא
אבל העמר, מּלפני אֹותֹו קֹוצרין - מּמּנּו להביא ראּוי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֹואינֹו

יגּדׁש. ְִֹלא
.„Èואם מּתירּה; העמר - העמר קדם ׁשהׁשריׁשה ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹּתבּואה

העמר ׁשּיבֹוא עד לאכלּה ׁשאסּור ּכדר לקצרּה אסּור - ְְְְְֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹלאו
ַָהּבא.

.ÂËמּמּנה לקצר מּתר - ׁשליׁש הביאה ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶָָָָֹֹֻּתבּואה
יּפסדּו. ׁשּלא הּנטיעֹות מּפני וקֹוצרין לבהמה. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹלהאכיל
הּמדרׁש; לבית אֹו האבל לבית מקֹום לפּנֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָוקֹוצרין

מצוה. קציר ולא - קצירכם ְְְְְֱִִִֶֶֶַָֹׁשּנאמר:
.ÊËּכריכֹות אֹותן יעּׂשה לא - לקצר ׁשּמּתר ּפי על ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹֻואף

צבתים. צבתים יּניחם אּלא הּקֹוצרין, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכדר
.ÊÈולא נסכים מנחת ולא מנחֹות מביאין ׁשאין ּבארנּו, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹּכבר

ּפסּול. - הביא ואם העמר, הבאת קדם החדׁש מן ְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּבּכּורים
ּכׁשר. - הביא ואם הּלחם, ׁשּתי להבאת קדם יביא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹולא

.ÁÈ.ׁשהחינּו מבר - ּתחּלה החדׁש מן מנחה הּמקריב ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָוכל

.ËÈׁשּקרב אחר ּוקצרּה העמר ׁשּקרב אחר ׁשּזרעּה ְְְֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּתבּואה
מּמּנה מביאין אם ספק זֹו הרי - הּבאה ׁשנה ׁשל ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהעמר
זֹו ּותבּואה הֹואיל הּלחם, ׁשּתי הבאת טרם לכּתחּלה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמנחֹות

מביאין אין אֹו העמר, ּוקצירת הּלחם ׁשּתי הבאת עליה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעבר
אחת. ׁשנה ׁשל העמר הבאת אחר הּלחם ׁשּתי ׁשּיביאּו ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹעד

.Îעלים הנצּו אֹו עליה וחנטּו ּבּקרקע ׁשהיתה ּתבּואה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָוכן
העלין הנצת אם ספק, זה הרי - הּלחם ׁשּתי ּכׁשהביאּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּלּה
אֹו מנחֹות, מּמּנה להביא והּתרה הׁשרׁשה ּכמֹו חנטתן ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָָָֻאֹו
הרצה. - הביא ואם יביא, לא לפיכ הׁשרׁשה. חׁשּובה ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָֹֻאינּה

.‡Î.ּכׁשר והּקציר לֹוקה, אינֹו - העמר קצירת קדם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹוהּקֹוצר

.·Îהבאת מּיֹום ּתמימֹות ׁשּבתֹות ׁשבע לסּפר עּׂשה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹמצות
ׁשּבתֹות. ׁשבע הּׁשּבת מּמחרת לכם ּוספרּתם ׁשּנאמר: ְְֱֳִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהעמר,
ּתסּפרּו ׁשּנאמר: הּׁשבּועֹות, עם הּימים למנֹות ְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָּומצוה
מּליל ּבּלילה מֹונה לפיכ מֹונין, הּיֹום ּומּתחּלת יֹום. ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָחמּׁשים

ּבניסן. עּׂשר ְִִָָָָׁשּׁשה
.‚Îאּלא מֹונין ואין ּבּיֹום. מֹונה - ּבּלילה מנה ולא ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשכח

יצא. - מּיׁשב מנה ואם ְִִֵֶֶָָָָֹמעמד,
.„Î.זמן ּובכל מקֹום ּובכל מּיּׂשראל, איׁש ּכל על זֹו ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָמצוה

מּמּנה. ּפטּורין ועבדים ְְֲִִִִֶַָָָונׁשים
.‰Îמל אלהינּו יי אּתה ּברּו לילה: ּבכל לבר ְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹוצרי

- העמר ספירת על וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹהעֹולם,
.ּומבר חֹוזר ואינֹו יצא, - ּבר ולא מנה ׁשּיסּפר. ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֹֹקדם

ׁשמיני 1ּפרק
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והּוא‡. הּׁשבּועֹות, חג הּוא העמר מּספירת חמּׁשים ְְְֲִִִִֶַַַָָֹּביֹום
חדׁש: ראׁש מּוסף ּכמֹו מּוסף מקריבין הּזה ּובּיֹום ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָֹֹעצרת.
חּטאת. ּוּׂשעיר עֹולֹות, ּכּלם כבּׂשים, וׁשבעה ואיל ּפרים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֻׁשני
מּוסף והם הּפקּודים, ּבחּומׁש האמּורֹות הּקרּבנֹות הן ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָואּלּו

מביאין ועֹוד חדׁשההּיֹום. מנחה הּזה ּבּיֹום הּמּוסף על יתר ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ
וׁשבעה אילים ּוׁשני ּפר הּלחם עם ּומקריבין הּלחם; ׁשּתי -ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
זבח ּכבּׂשים ּוׁשני חּטאת, ּוּׂשעיר עֹולֹות, הּכל ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹּכבּׂשים,
נמצא וּיקרא. ּבחּמׁש האמּורֹות הּקרּבנֹות הן ואּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֻׁשלמים.
ּוׁשלׁשה ּפרים ׁשלׁשה הּתמידין: ׁשני על יתר זה ּביֹום ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּקרב
עֹולֹות, ּבהמה עּׂשרים הּכל ּכבּׂשים, עּׂשר וארּבעה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹאילים
נאכלים. ׁשלמים ּכבּׂשים ּוׁשני נאכלים, חּטאֹות ּׂשעירי ְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּוׁשני

החדׁש,·. ּומן הארץ מן אּלא ּבאין אינן הּלחם ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּתי
מצאּו לא וגֹומר. ּתנּופה לחם ּתביאּו מּמֹוׁשבתיכם ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּנאמר:

העלּיה. מן יביאּו - ֲִִִָָָָָחדׁש
ּבהם‚. קֹורא אני אם ספק, ּבהם יׁש - ּבעבים ׁשּירדּו ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָחּטים

יביא, לא לפיכ 'מּמֹוׁשבתיכם'; אינם אֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹ'מּמֹוׁשבתיכם'
סאין ׁשלׁש מביאין עֹוּׂשין? היּו וכיצד ּכׁשר. - הביא ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָואם
הּמנחֹות, ּכל ּכדר ּבהם ּובֹועטין אֹותן וׁשפין חדׁשֹות, ְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָָחּטין
ּבׁשּתים מנּפה עּׂשרֹונֹות ׁשני מהן ּומנּפין סלת, אֹותן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹֻוטֹוחנין
ּבחּלה וחּיב אדם, לכל ונאכל נפּדה והּׁשאר נפה. ְְְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָעּׂשרה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמעּׂשרֹות, מן ְְְִֵֶַַַַָּופטּור
מּכל„. עּׂשרֹון לבֹוא צריכין - החדׁש מן ׁשהן הּלחם, ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּתי

ולחם נפה. עּׂשרה ּבׁשּתים אֹותן ּומנּפין ּומחצה, ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָסאה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הלחם.1) שתי וסדר השבועות, בחג מקריבים קרבנות כמה רבינו בו ביאר
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ּתאמר, ואם וקלּוי. מּצֹות הּפסח מּמחרת הארץ ְְֲֳִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמעבּור
היא - הּטּפׁשים ׁשּדּמּו ּכמֹו ארע, ּבׁשּבת הּפסח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשאֹותֹו
ולא העּקר ׁשאינֹו ּבדבר לחדׁש אכילתם הּתר הּכתּוב ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹּתלה
ּבמחרת הּדבר ׁשּתלה מאחר אּלא נקרה? נקרה אּלא ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהּסּבה
את הּמּתרת העּלה היא הּפסח ׁשּמחרת ּברּור הּדבר ֳִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּפסח,
הּׁשבּוע. מימי הּוא יֹום זה אי על מׁשּגיחין ואין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהחדׁש,

.·È,וחבטּוהּו לעזרה והביאּוהּו ּבּקּפֹות, ּונתנּוהּו ְְֱֲֲִֶַַָָָָָָֻקצרּוהּו
ּבאּור אֹותֹו ּומהבהבין הּׂשעֹורין את ולֹוקחין ּובֹוררין. ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָוזֹורין
אביב ׁשּנאמר: ּבכּלן. ׁשֹולט האׁש ׁשּיהיה ּכדי מנּקב, ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻּבאּבּוב
מדּבר ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּכרמל; ּגרּׂש ּבאׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָקלּוי
ׁשֹוטחין אֹותֹו ׁשּקֹולין ואחר ּבלבד. העמר ּבמנחת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹאּלא
ׁשל לריחים אֹותֹו ונֹותנין ּבֹו. מנּׁשבת והרּוח ּבעזרה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָאֹותֹו
עּׂשרֹון הּכל מן ּומֹוציאין סאין, הּׁשלׁש את וטֹוחנין ְְֲִִִִִִֶַַָָָֹּגרֹוסֹות,
לכל ונאכל נפּדה והּׁשאר נפה. עּׂשרה ּבׁשלׁש מנּפה ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשהּוא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמעּׂשרֹות, מן ּופטּור ּבחּלה וחּיב ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָאדם,
ּבלג אֹותֹו ּובֹוללין הּׂשעֹורים, סלת ׁשל העּׂשרֹון זה ְְְְְִִִִֶֶֶַָָֹֹולֹוקחין
ּכׁשאר לבנה קמץ עליו ונֹותנין ּבניסן, עּׂשר ּבׁשּׁשה ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָָֹֹׁשמן
ּומֹוריד, מעלה ּומביא מֹולי ּבמזרח, ּומניפֹו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָהּמנחֹות.
הּמנחֹות. ּכׁשאר ּדרֹומית מערבית קרן ׁשל חּדּה ּכנגד ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּומּגיׁשֹו
הּמנחֹות. ּכל ּכׁשירי לּכהנים נאכל והּׁשאר ּומקטיר, ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוקֹומץ
וכבּׂש הּיֹום מּוסף ׁשּמקריבין לאחר אֹותֹו? קֹומצין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָואימתי

הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד קדם ְִִֵֶֶַַָָָָֹהעֹולה,
.‚Èּתבּואה מיני מחמׁשת מין יּׂשראל ּבארץ לקצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאסּור

ׁשּיהיה - קצירכם ראׁשית ׁשּנאמר: העמר, לקצירת ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹקדם
ׁשראּוי ּבקציר אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנקצרים. לכל ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָּתחּלה
הֹואיל ׁשּבעמקים, הּׁשלחין ּבית אבל עמר; מּמּנּו ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹלהביא
אבל העמר, מּלפני אֹותֹו קֹוצרין - מּמּנּו להביא ראּוי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֹואינֹו

יגּדׁש. ְִֹלא
.„Èואם מּתירּה; העמר - העמר קדם ׁשהׁשריׁשה ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹּתבּואה

העמר ׁשּיבֹוא עד לאכלּה ׁשאסּור ּכדר לקצרּה אסּור - ְְְְְֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹלאו
ַָהּבא.

.ÂËמּמּנה לקצר מּתר - ׁשליׁש הביאה ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶָָָָֹֹֻּתבּואה
יּפסדּו. ׁשּלא הּנטיעֹות מּפני וקֹוצרין לבהמה. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹלהאכיל
הּמדרׁש; לבית אֹו האבל לבית מקֹום לפּנֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָוקֹוצרין

מצוה. קציר ולא - קצירכם ְְְְְֱִִִֶֶֶַָֹׁשּנאמר:
.ÊËּכריכֹות אֹותן יעּׂשה לא - לקצר ׁשּמּתר ּפי על ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹֻואף

צבתים. צבתים יּניחם אּלא הּקֹוצרין, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכדר
.ÊÈולא נסכים מנחת ולא מנחֹות מביאין ׁשאין ּבארנּו, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹּכבר

ּפסּול. - הביא ואם העמר, הבאת קדם החדׁש מן ְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּבּכּורים
ּכׁשר. - הביא ואם הּלחם, ׁשּתי להבאת קדם יביא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹולא

.ÁÈ.ׁשהחינּו מבר - ּתחּלה החדׁש מן מנחה הּמקריב ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָוכל

.ËÈׁשּקרב אחר ּוקצרּה העמר ׁשּקרב אחר ׁשּזרעּה ְְְֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּתבּואה
מּמּנה מביאין אם ספק זֹו הרי - הּבאה ׁשנה ׁשל ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהעמר
זֹו ּותבּואה הֹואיל הּלחם, ׁשּתי הבאת טרם לכּתחּלה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמנחֹות

מביאין אין אֹו העמר, ּוקצירת הּלחם ׁשּתי הבאת עליה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעבר
אחת. ׁשנה ׁשל העמר הבאת אחר הּלחם ׁשּתי ׁשּיביאּו ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹעד

.Îעלים הנצּו אֹו עליה וחנטּו ּבּקרקע ׁשהיתה ּתבּואה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָוכן
העלין הנצת אם ספק, זה הרי - הּלחם ׁשּתי ּכׁשהביאּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּלּה
אֹו מנחֹות, מּמּנה להביא והּתרה הׁשרׁשה ּכמֹו חנטתן ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָָָֻאֹו
הרצה. - הביא ואם יביא, לא לפיכ הׁשרׁשה. חׁשּובה ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָֹֻאינּה

.‡Î.ּכׁשר והּקציר לֹוקה, אינֹו - העמר קצירת קדם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹוהּקֹוצר

.·Îהבאת מּיֹום ּתמימֹות ׁשּבתֹות ׁשבע לסּפר עּׂשה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹמצות
ׁשּבתֹות. ׁשבע הּׁשּבת מּמחרת לכם ּוספרּתם ׁשּנאמר: ְְֱֳִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהעמר,
ּתסּפרּו ׁשּנאמר: הּׁשבּועֹות, עם הּימים למנֹות ְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָּומצוה
מּליל ּבּלילה מֹונה לפיכ מֹונין, הּיֹום ּומּתחּלת יֹום. ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָחמּׁשים

ּבניסן. עּׂשר ְִִָָָָׁשּׁשה
.‚Îאּלא מֹונין ואין ּבּיֹום. מֹונה - ּבּלילה מנה ולא ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשכח

יצא. - מּיׁשב מנה ואם ְִִֵֶֶָָָָֹמעמד,
.„Î.זמן ּובכל מקֹום ּובכל מּיּׂשראל, איׁש ּכל על זֹו ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָמצוה

מּמּנה. ּפטּורין ועבדים ְְֲִִִִֶַָָָונׁשים
.‰Îמל אלהינּו יי אּתה ּברּו לילה: ּבכל לבר ְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹוצרי

- העמר ספירת על וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹהעֹולם,
.ּומבר חֹוזר ואינֹו יצא, - ּבר ולא מנה ׁשּיסּפר. ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֹֹקדם

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

והּוא‡. הּׁשבּועֹות, חג הּוא העמר מּספירת חמּׁשים ְְְֲִִִִֶַַַָָֹּביֹום
חדׁש: ראׁש מּוסף ּכמֹו מּוסף מקריבין הּזה ּובּיֹום ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָֹֹעצרת.
חּטאת. ּוּׂשעיר עֹולֹות, ּכּלם כבּׂשים, וׁשבעה ואיל ּפרים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֻׁשני
מּוסף והם הּפקּודים, ּבחּומׁש האמּורֹות הּקרּבנֹות הן ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָואּלּו

מביאין ועֹוד חדׁשההּיֹום. מנחה הּזה ּבּיֹום הּמּוסף על יתר ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ
וׁשבעה אילים ּוׁשני ּפר הּלחם עם ּומקריבין הּלחם; ׁשּתי -ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
זבח ּכבּׂשים ּוׁשני חּטאת, ּוּׂשעיר עֹולֹות, הּכל ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹּכבּׂשים,
נמצא וּיקרא. ּבחּמׁש האמּורֹות הּקרּבנֹות הן ואּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֻׁשלמים.
ּוׁשלׁשה ּפרים ׁשלׁשה הּתמידין: ׁשני על יתר זה ּביֹום ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּקרב
עֹולֹות, ּבהמה עּׂשרים הּכל ּכבּׂשים, עּׂשר וארּבעה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹאילים
נאכלים. ׁשלמים ּכבּׂשים ּוׁשני נאכלים, חּטאֹות ּׂשעירי ְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּוׁשני

החדׁש,·. ּומן הארץ מן אּלא ּבאין אינן הּלחם ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּתי
מצאּו לא וגֹומר. ּתנּופה לחם ּתביאּו מּמֹוׁשבתיכם ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּנאמר:

העלּיה. מן יביאּו - ֲִִִָָָָָחדׁש
ּבהם‚. קֹורא אני אם ספק, ּבהם יׁש - ּבעבים ׁשּירדּו ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָחּטים

יביא, לא לפיכ 'מּמֹוׁשבתיכם'; אינם אֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹ'מּמֹוׁשבתיכם'
סאין ׁשלׁש מביאין עֹוּׂשין? היּו וכיצד ּכׁשר. - הביא ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָואם
הּמנחֹות, ּכל ּכדר ּבהם ּובֹועטין אֹותן וׁשפין חדׁשֹות, ְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָָחּטין
ּבׁשּתים מנּפה עּׂשרֹונֹות ׁשני מהן ּומנּפין סלת, אֹותן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹֻוטֹוחנין
ּבחּלה וחּיב אדם, לכל ונאכל נפּדה והּׁשאר נפה. ְְְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָעּׂשרה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמעּׂשרֹות, מן ְְְִֵֶַַַַָּופטּור
מּכל„. עּׂשרֹון לבֹוא צריכין - החדׁש מן ׁשהן הּלחם, ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּתי

ולחם נפה. עּׂשרה ּבׁשּתים אֹותן ּומנּפין ּומחצה, ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָסאה

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הלחם.1) שתי וסדר השבועות, בחג מקריבים קרבנות כמה רבינו בו ביאר
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והּוא נפה, עּׂשרה ּבאחת לֹו ּדי - הּיׁשן מן ּבא ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּפנים,
הּׂשעֹורים מן ּבא ׁשהּוא העמר, אבל סאה. מּכל עּׂשרֹון ְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָֹּבא
ּובׁשלׁש סאין מּׁשלׁש אּלא הּמבחר, מן ּבא אינֹו - ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֻחדׁשֹות

נפה. ְֵֶָָעּׂשרה
.‰- מעט אֹו מהן ׁשּבאין הּסאין ּבמּדת רּבה אם ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻוכּלן,

ֵָּכׁשר.
.Âואֹופין אחת, אחת אֹותן ולׁשין העּׂשרֹונֹות ׁשני ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָולֹוקחין

אחת. אחת ַַַַָאֹותן
.Ê.הּמנחֹות ּככל ּבפנים, ואפּיתן ּבחּוץ, - ועריכתן ְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָָָָוליׁשתן
.Áאּלא ׁשּבת, לֹומר צרי ואין טֹוב, יֹום ּדֹוחה עּׂשּיתן ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָואין

לכם; יעּׂשה לבּדֹו הּוא ׁשּנאמר: טֹוב. יֹום מערב אֹותן ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאֹופין
לּגבֹוּה. ולא - ְֶַַָָֹ'לכם'

.Ë;ׁשּבת מערב אֹותן אֹופין - ׁשּבת טֹוב יֹום ערב ִֵֶֶֶֶַַָָָָָהיה
מפרׁש והרי טֹוב. יֹום ׁשהּוא לאפּיתן, ּבּׁשליׁשי ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹונאכלֹות
אחר מּמקֹום ּׂשאֹור מביא עֹוּׂשה? וכיצד חמץ, ׁשהם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבּתֹורה
ּבאֹותֹו ּומחּמצֹו סלת העּׂשרֹון ּוממּלא העּׂשרֹון, לתֹו ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹונֹותנֹו

ְַהּׂשאֹור.
.Èורחּבּה טפחים, ׁשבעה חּלה ּכל אר הן. ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹֻּומרּבעֹות

אצּבעֹות. ארּבע וגבהּה טפחים, ְְְְְְִֶַַַָָָָָָארּבעה
.‡Èׁשני מביא הּׁשלמים? ּכבּׂשי ׁשני עם הּלחם הנפת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכיצד

ּתנּופה. אתם והניף ׁשּנאמר: חּיים, ּבעֹודן ּומניפם ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּכבּׂשים
ּכ ואחר יצא. - עצמֹו ּבפני וזה עצמֹו ּבפני זה הניף ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָואם
אחד מּכל וׁשֹוק חזה ולֹוקח ּומפׁשיט, אֹותן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשֹוחטין
מּלמּטן ידיו ׁשּתי ּומּניח הּלחם, ׁשּתי ּבצד ּומּניחן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמּׁשניהם
מֹולי הּתנּופֹות, ּכל ּבמקֹום ּבּמזרח ּכאחד הּכל ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹּומניף
ואחר יצא. - אחד אחד הניפן ואם ּומֹוריד. מעלה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּומביא
לּכהנים. נאכל הּבּׂשר ּוׁשאר הּכבּׂשים, ׁשני אמּורי מקטיר ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹּכ
והּׁשנּיה מהן, אחת ּגדֹול ּכהן נֹוטל - החּלֹות ׁשּתי ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹוכן
וחצי הּיֹום אֹותֹו נאכלֹות ּוׁשּתיהן הּמׁשמרֹות. לכל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמתחּלקת

קדׁשים. קדׁשי ּכבּׂשר ְְְִִֵַַַָָָָהּלילה,
.·Èיקּדׁשּו אמר אם חּלֹות: ארּבע על ּכבּׂשים ׁשני ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָׁשחט

והּׁשאר ּומניפן, מהן ׁשּתים מֹוׁש - ארּבע מּתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשּתים
לא ואם החּלין; ּכׁשאר ּבחּוץ ונאכלין ּבפנים אֹותן ְְְְֱִִִִִִִֶַַָָָֹֻּפֹודין

הּלחם. קדׁש לא - ְִֶֶַַָָֹהתנה
.‚Èמהם ׁשנים מֹוׁש - חּלֹות ׁשּתי על ּכבּׂשים ארּבעה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשחט

הּכׁשרים הּנׁשארים הּׁשנים ּומניף לׁשמן, ׁשּלא ּדמן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוזֹורק
הּלחם. ׁשּתי ְִֵֶֶַעם

.„Èמעּכבין הּכבּׂשים ּוׁשני זֹו, את זֹו מעּכבֹות החּלֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָׁשּתי
- טרפה נעּׂשה אֹו ּברח אֹו מּׁשניהם אחד מת זה. את ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָזה

זּוג. לֹו יּקח - לׁשמֹו אחד ׁשחט לּׁשני. זּוג ְִִִִֵֶַַַַָָיּקח

.ÂËהּכבּׂשים ּוׁשני הּכבּׂשים, את מעּכבים הּלחם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּתי
- הּכבּׂשים עם הּונפּו ואם הּלחם. את מעּכבים ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָאינן
הּכבּׂשים, יאבדּו - הּלחם אבד ואם זה; את זה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹמעּכבין
אחר לחם ויביאּו הּלחם, יאבד - הּכבּׂשים אבדּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואם

אחרים. ְֲִִֵָּוכבּׂשים
.ÊËּכיצד - ּכבּׂשים ּבלא עצמן ּבפני הּבאֹות הּלחם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתי

ּגזרה הּׂשרפה. לבית ויצאּו צּורתן ּותעּבר יּונפּו ּבהן? ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻעֹוּׂשין
ּכבּׂשים. ּבלא לחם ויביאּו הּבאה לּׁשנה ּכבּׂשים ימצאּו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּמא
ּביֹום הּבאים והּׂשעיר הּכבּׂשים וׁשבעת האילים ּוׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָהּפר
הּלחם ולא הּלחם, את מעּכבין אינן הּלחם ּבגלל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹזה

ְְַָמעּכבן.
.ÊÈאינן - הּלחם ּבגלל הּבא ּופר הּיֹום מּוסף ׁשל ּפרים ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשני

זה. את זה ְְִֶֶֶַמעּכבין
.ÁÈהּלחם ּבגלל הּבאין אילים ּוׁשני הּיֹום מּוסף ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָאיל

זה). את (זה מעּכבין אינן -ְְִֵֶֶֶַָ
.ËÈהּבאים ּכבּׂשים וׁשבעה הּיֹום מּוסף ׁשל ּכבּׂשים ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָׁשבעה

- ּכּלן נׁשחטּו ואם זה. את זה מעּכבין אינן - הּלחם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻּבגלל
זה. את זה ְְִֶֶֶַמעּכבין

.Îהּמּוספין ולא הּמּוספין, את מעּכבין אינם ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹהּתמידין
זה, את זה מעּכבין הּמּוספין ולא הּתמידין; את ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹמעּכבין
אּלא מצאּו ׁשּלא הרי ּכיצד? מעּכב. ּכּלן העֹולֹות מנין ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻולא
אחד אּלא מצאּו לא אפּלּו ׁשּׁשה. מקריבין - ּכבּׂשים ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָָֹׁשּׁשה
הּמֹועדֹות ּבימי ּבין חדׁשים ּבראׁשי ּבין אֹותֹו. מקריבין -ְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָ
למֹועד אֹו למחר הּׁשאר להקריב חּיבין ואינן ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָוהּׁשּבתֹות.
לא קרּבנֹו. ּבטל - זמּנֹו ׁשעבר צּבּור קרּבן ּכל אּלא ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאחר,
אין הּיֹום למּוסף אֹותן יקריבּו אם ּכבּׂשים, ׁשני אּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָמצאּו
הקריבּום אם ׁשקּול; הּדבר הרי - למחר ּתמידין ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָלהן
לתמידין למחר להּניחם רצּו ואם הקריבּו, - הּיֹום ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָלמּוסף

יּניחּו. -ִַ

ה'תשע"א אלול י"ד שלישי יום

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּבתׁשרי‡. הּיֹום2ּבאחד מּוסף וׁשבעה3מקריבין ואיל ּפר ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ
עֹולֹות הּכל חּטאת4ּכבּׂשים, ּוּׂשעיר מּוסף5, וזה הּנאכלת. ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

חדׁש ראׁש ּבכל הּקרב חדׁש ראׁש מּוסף על יתר .6הּיֹום ְֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ
מּוספין: ׁשלׁשה ׁשם היּו - ּבׁשּבת להיֹות חל אם ,ְְְְִִִִַָָָָָָָלפיכ

הּיֹום. ּומּוסף חדׁש, ראׁש ּומּוסף ׁשּבת, ֶַַַַַָֹֹמּוסף
מּוסף·. ואחריו ּתחּלה, ׁשּבת מּוסף הקרבתן? סּדּור ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָוכיצד

טֹוב יֹום מּוסף ואחריו -7החדׁש, מחברֹו הּתדיר ׁשּכל ; ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
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ומקודש.1) תדיר ודין תדיר, ושאינו תדיר ודין דינו, מה בשבת חל ואם בתשרי, באחד שמקריבים הקרבנות רבינו ביאר בו
השנה.2) ראש אחד.3)שהוא יום אם כי מוסף מקריבין היו לא - ימים שני במקדש גם עושים היו שלפעמים שנאמר4)ואף

כבשים אחד איל אחד בקר בן פר לה' ניחוח לריח עולה ועשיתם וגו' קודש מקרא לחודש באחד השביעי "ובחודש אֿב) (במדבר,
תמימים". שבעה שנה עליכם.5)בני לכפר חטאת אחד עזים "ושעיר ה) שם, (שם עולת6)שנאמר "מלבד ו) שם, (שם שנאמר

וגו'". ומנחתה וכמו7)החודש שבת, מוספי שהקריבו לפני חודש ראש מוספי לכהן יביאו שלא והיינו במשנה שם ראשֿהשנה.
ישנן חודש, וראש טוב יום במוספי הרי תחילה, הביאום שאם חודש ראש מוספי שהקריבו לפני טוב יום מוספי לכהן יביאו לא כן

oitqene oicinz zekld - lel` c"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חברֹו את את8קֹודם קֹודם - מחברֹו המקּדׁש ּכל וכן . ְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻ
ּומקּדׁש9חברֹו ּתדיר לפניו היה מהם10. איזה יקּדים - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ

ְִֶֶׁשּירצה.
ּתדיר‚. ׁשאינֹו את וׁשחט ׁשכח אֹו הּפחּות11עבר אֹו ְִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּתחּלה אֹו12ּבקדּׁשה הּתדיר את ׁשֹוחט ּכ ואחר מקריבֹו, - ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻ
המקּדׁש .13את ְֶַָֻ

ּכאחד„. ׁשניהם נׁשחטּו ּבּדם14ואם ממרס זה יהיה עד15- ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
המקּדׁש. דם אֹו הּתדיר ּדם ְִִֵֶַַַַָָָֻׁשּיּזרק

העֹולה‰. לדם קֹודם החּטאת החּטאת16ּדם ׁשּדם מּפני , ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
חּטאת17מכּפר לאמּורי קֹודמין עֹולה איברי מּפני18. , ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָ

לאּׁשים ּכּלּה זה19ׁשהעֹולה אי - עֹולה ואיברי חּטאת ּדם . ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
יקּדים חּטאת20ׁשּירצה ואמּורי עֹולה ּדם וכן דם21. אֹו , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

אׁשם ודם יקּדים.22עֹולה ׁשּירצה זה אי - ְְְִִֵֶֶֶַַָָָ
.Âלעֹולה קֹודמת קֹודמת23חּטאת העֹוף חּטאת אפּלּו , ְֲִֶֶֶֶַַַָָָ

ּבנין - ראׁשֹונה לחּטאת אׁשר את ׁשּנאמר: ּבהמה; ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָלעֹולת

לעֹולה קֹודמת ׁשהיא חּטאת לכל וכן24אב עּמּה. הּבא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּכ ואחר ּתחּלה החּטאת מפריׁש - הפרׁשה ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָּבׁשעת

.25העֹולה ָָ
.Êהחג הּכתּוב,26ּבקרּבנֹות סדר על קרבין אּלא ּכן, אינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּכמׁשּפטם ואחריהם27ׁשּנאמר: ּפרים, ּבּתחּלה ּכיצד? . ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּפי על אף ּׂשעירים, ואחריהם ּכבּׂשים, ואחריהם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאילים,
וכן עֹולֹות. אֹותן ׁשּקדמּו אּלּו וכל חּטאת ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהּׂשעירים
ּוּׂשעיר עֹולה ּפר מביאין ׁשהן זרה, ּבעבֹודה צּבּור ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבׁשגגת

ּכהן28חּטאת ּופר ּכּמׁשּפט. ּבֹו: ׁשּנאמר קֹודם, הּפר - ְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
צּבּור29מׁשיח ׁשל ּדבר העלם לפר העלם30קֹודם ּופר .31 ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

זרה עבֹודה לפר לּׂשעיר32קֹודם קֹודם זרה עבֹודה ּופר . ְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָ
הּוא ׁשּכ חּטאת, והּׂשעיר עֹולה ׁשהּפר ּפי על אף ְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּלּה,

זרה עבֹודה ּׂשעיר ּבּתֹורה. הּכתּוב לּׂשעיר33סדר קֹודם ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
יחיד34נּׂשיא ׁשהּנּׂשיא לּׂשעירת35, קֹודם נּׂשיא ּוּׂשעיר . ְְִִִִִִִֵֶַַָָָָ
לכבּׂשה36יחיד קֹודמת יחיד ּוּׂשעירת ּפי37. על אף , ְְְִִִִִֶֶַַַָָָ
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לעולות. קודמות חטאות שהרי חודש, ראש ושל שבת של העולות לפני טוב ויום חודש ראש של חטאת להקריב ויצטרך חטאות גם
ו"אשר8) ולשתוק, הבקר" עולת "מלבד קרא לימא אלה" את תעשו התמיד לעולת אשר הבקר עולת "מלבד שנאמר ממה כן ולמדו

השנה. מראש יותר תדיר חודש וראש חודש, מראש יותר תדירה ושבת קודם. שהוא תדיר כל על ללמד מיותר, התמיד" לעולת
חטאת9) לאימורי קודמים עולה ואברי עולה לדם קודם חטאת שדם לעניין חדש, דין הוא אלא שלמעלה, ממה המשך זה אין

תדיר,10)וכו'. שהוא תמיד, עולת דם מקודש.כגון שהוא חטאת, תדיר.11)ודם שהוא זה המקודש12)לפני לפני כלומר,
בינתיים.13)יותר. הדם יקרוש שמא חשש יש דמו, יזרק וגם המקודש את או התדיר את ישחוט אלא דמו, יזרוק ולא ימתין שאם
את14) שזרק לפני מקודש, ושאינו תדיר שאינו ששחט אחר המקודש או התדיר ושחט עבר אם אפילו אלא כאחד, דווקא לאו
יקרוש".15)הדם. שלא כדי ומניעו בו ממשמש העולה,16)"פירוש קודם שחט ואפילו ליזרק. ועומדין שחוטין שניהם אם

לזריקה. קודם החטאת לה'.17)דם דורון אלא אינה העולה כל18)ואילו במשנה: פט. זבחים שניהם. דם נזרקו אם כלומר
ריצוי הצריך כריתות חייבי על "מכפר כלומר, מרצה", שהוא מפני העולה לדם קודם החטאת דם חברו. את קודם מחברו המקודש

שם). (רש"י קדושה.19)גדול" ריבוי צד בעולה יש ולפיכך נאכל והבשר המזבח על נקטרים האימורים רק בחטאת ואילו
אימורים. בהקטרת ולא בדם אלא כפרה אין שהרי קודמת, החטאת אין כפרה שמכפר,20)ומצד מעלה לו יש חטאת שדם

לאישים. כליל שהם מעלה להם יש עולה דם21)ואיברי מעלה: מכח באים הם אלא עצמית, מעלה בהם אין ששניהם
ואף מכפר מכח באים הם אלא כליל ואינם מכפרים אינם הם אף חטאת ואימורי כליל, מכח בא הוא אבל מכפר אינו העולה

נפשטה. ולא שם בעיא אשם22)זו דם זה ולעומת כליל, מכח שבא קודם, עולה דם שמא נפשטה, שלא שם בעיא זו גם
מת ארבע נזרק דמו אין שהרי חטאת, דם ככפרת אינה שלו הכפרה וגם כליל מכח בא חטאת,אינו כדם קרנות ארבע על נות

עולה. מבדם יותר כפרה בו יש סוף שסוף קודם, האשם דם אולי עולה.23)או לשחיטת קודמת חטאת שחיטת כלומר,
כבר24) שהרי ראשונה שתקרב ללמד לומר תלמוד שאין לומר תלמוד מה ראשונה לחטאת אשר את "והקריב אמרו: צ. שם

העוף חטאת בין עמהן הבאות לעולות שיקדמו חטאות לכל אב בנה זה אלא עולה, יעשה השני ואת י) שם, (שם, נאמר
בהמה". לעולת העוף חטאת בין ואפילו בהמה לעולת בהמה חטאת בין העוף העוף25)לעולת "חטאת במשנה פט. שם

זו הרי אומר כך ואחר חטאת זו הרי אומר קרבנותיו שיפריש בשעה כי לומר "רוצה בהקדשה", וכן העוף, לעולת קודמת
וזה לעולתי זה יאמר לא בהפרשה אף בהקרבה, העוף לעולת קודמת העוף "חטאת י פרק שם בתוספתא הוא וכן עולה".

לעולתי". וזה לחטאתי זה אומר אלא הסוכות.26)לחטאתי, במספרם27)חג ולכבשים לאילים לפרים ונסכיהם "ומנחתם
לעולה28)כמשפטם". אחד בקר בן פר העדה כל ועשו לשגגה נעשתה העדה מעיני אם "והיה כד) טו, (במדבר שנאמר

לחטאת". אחד עזים ושעיר כמשפט ונסכו ומנחתו לה' ניחוח מחייבי29)לריח אחת על בשגגה שעבר המשיח כהן כי
לחטאת. פר מביא - זרה) מעבודה (חוץ בהוראה,30)כריתות הגדול דין בית שגגו אם כי א, הלכה י"ב פרק שם להלן ראה

לחטאת, פרים עשר שנים ביחד השבטים כל מביאין זרה), מעבודה (חוץ כריתות מחייבי אחת העם ועשו בהוראתן העם ושגגו
ציבור. של דבר העלם פר נקרא מהן פר חטאת.31)וכל שהיא ציבור, של עולה.32)דבר ציבור33)שהיא כלומר

לחטאת. עזים ושעיר לעולה פר שמביאים זרה, בעבודה שחטא34)ששגגו נשיא כי ד, הלכה שגגות מהלכות א בפרק ראה
לחטאת. שעיר מביא זרה) מעבודה (חוץ כריתות מחייבי באחת ציבור.35)בשגגה של הוא זרה עבודה ראה36)ושעיר

וראה עזים. שעירת מביא - מצוות בשאר ובין זרה בעבודה בין כריתות חייבי מכל באחת ששגג הדיוט כי שם שגגות בהלכות
הדיוט". והאי מלך האי טעמא מאי יחיד לשעירת קודם נשיא "שעיר שם הביא37)בהוריות ואחד ששגגו שניים כלומר,

זרה) מעבודה (חוץ המצוות מכל באחת שגג אם כי שם שגגות בהלכות ראה קודמת. הכבשה - כבשה הביא ואחד שעירה
שעירה. או כבשה מביא
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חברֹו את את8קֹודם קֹודם - מחברֹו המקּדׁש ּכל וכן . ְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻ
ּומקּדׁש9חברֹו ּתדיר לפניו היה מהם10. איזה יקּדים - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ

ְִֶֶׁשּירצה.
ּתדיר‚. ׁשאינֹו את וׁשחט ׁשכח אֹו הּפחּות11עבר אֹו ְִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּתחּלה אֹו12ּבקדּׁשה הּתדיר את ׁשֹוחט ּכ ואחר מקריבֹו, - ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻ
המקּדׁש .13את ְֶַָֻ

ּכאחד„. ׁשניהם נׁשחטּו ּבּדם14ואם ממרס זה יהיה עד15- ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
המקּדׁש. דם אֹו הּתדיר ּדם ְִִֵֶַַַַָָָֻׁשּיּזרק

העֹולה‰. לדם קֹודם החּטאת החּטאת16ּדם ׁשּדם מּפני , ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
חּטאת17מכּפר לאמּורי קֹודמין עֹולה איברי מּפני18. , ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָ

לאּׁשים ּכּלּה זה19ׁשהעֹולה אי - עֹולה ואיברי חּטאת ּדם . ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
יקּדים חּטאת20ׁשּירצה ואמּורי עֹולה ּדם וכן דם21. אֹו , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

אׁשם ודם יקּדים.22עֹולה ׁשּירצה זה אי - ְְְִִֵֶֶֶַַָָָ
.Âלעֹולה קֹודמת קֹודמת23חּטאת העֹוף חּטאת אפּלּו , ְֲִֶֶֶֶַַַָָָ

ּבנין - ראׁשֹונה לחּטאת אׁשר את ׁשּנאמר: ּבהמה; ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָלעֹולת

לעֹולה קֹודמת ׁשהיא חּטאת לכל וכן24אב עּמּה. הּבא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּכ ואחר ּתחּלה החּטאת מפריׁש - הפרׁשה ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָּבׁשעת

.25העֹולה ָָ
.Êהחג הּכתּוב,26ּבקרּבנֹות סדר על קרבין אּלא ּכן, אינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּכמׁשּפטם ואחריהם27ׁשּנאמר: ּפרים, ּבּתחּלה ּכיצד? . ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּפי על אף ּׂשעירים, ואחריהם ּכבּׂשים, ואחריהם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאילים,
וכן עֹולֹות. אֹותן ׁשּקדמּו אּלּו וכל חּטאת ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהּׂשעירים
ּוּׂשעיר עֹולה ּפר מביאין ׁשהן זרה, ּבעבֹודה צּבּור ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבׁשגגת

ּכהן28חּטאת ּופר ּכּמׁשּפט. ּבֹו: ׁשּנאמר קֹודם, הּפר - ְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
צּבּור29מׁשיח ׁשל ּדבר העלם לפר העלם30קֹודם ּופר .31 ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

זרה עבֹודה לפר לּׂשעיר32קֹודם קֹודם זרה עבֹודה ּופר . ְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָ
הּוא ׁשּכ חּטאת, והּׂשעיר עֹולה ׁשהּפר ּפי על אף ְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּלּה,

זרה עבֹודה ּׂשעיר ּבּתֹורה. הּכתּוב לּׂשעיר33סדר קֹודם ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
יחיד34נּׂשיא ׁשהּנּׂשיא לּׂשעירת35, קֹודם נּׂשיא ּוּׂשעיר . ְְִִִִִִִֵֶַַָָָָ
לכבּׂשה36יחיד קֹודמת יחיד ּוּׂשעירת ּפי37. על אף , ְְְִִִִִֶֶַַַָָָ
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לעולות. קודמות חטאות שהרי חודש, ראש ושל שבת של העולות לפני טוב ויום חודש ראש של חטאת להקריב ויצטרך חטאות גם
ו"אשר8) ולשתוק, הבקר" עולת "מלבד קרא לימא אלה" את תעשו התמיד לעולת אשר הבקר עולת "מלבד שנאמר ממה כן ולמדו

השנה. מראש יותר תדיר חודש וראש חודש, מראש יותר תדירה ושבת קודם. שהוא תדיר כל על ללמד מיותר, התמיד" לעולת
חטאת9) לאימורי קודמים עולה ואברי עולה לדם קודם חטאת שדם לעניין חדש, דין הוא אלא שלמעלה, ממה המשך זה אין

תדיר,10)וכו'. שהוא תמיד, עולת דם מקודש.כגון שהוא חטאת, תדיר.11)ודם שהוא זה המקודש12)לפני לפני כלומר,
בינתיים.13)יותר. הדם יקרוש שמא חשש יש דמו, יזרק וגם המקודש את או התדיר את ישחוט אלא דמו, יזרוק ולא ימתין שאם
את14) שזרק לפני מקודש, ושאינו תדיר שאינו ששחט אחר המקודש או התדיר ושחט עבר אם אפילו אלא כאחד, דווקא לאו
יקרוש".15)הדם. שלא כדי ומניעו בו ממשמש העולה,16)"פירוש קודם שחט ואפילו ליזרק. ועומדין שחוטין שניהם אם

לזריקה. קודם החטאת לה'.17)דם דורון אלא אינה העולה כל18)ואילו במשנה: פט. זבחים שניהם. דם נזרקו אם כלומר
ריצוי הצריך כריתות חייבי על "מכפר כלומר, מרצה", שהוא מפני העולה לדם קודם החטאת דם חברו. את קודם מחברו המקודש

שם). (רש"י קדושה.19)גדול" ריבוי צד בעולה יש ולפיכך נאכל והבשר המזבח על נקטרים האימורים רק בחטאת ואילו
אימורים. בהקטרת ולא בדם אלא כפרה אין שהרי קודמת, החטאת אין כפרה שמכפר,20)ומצד מעלה לו יש חטאת שדם

לאישים. כליל שהם מעלה להם יש עולה דם21)ואיברי מעלה: מכח באים הם אלא עצמית, מעלה בהם אין ששניהם
ואף מכפר מכח באים הם אלא כליל ואינם מכפרים אינם הם אף חטאת ואימורי כליל, מכח בא הוא אבל מכפר אינו העולה

נפשטה. ולא שם בעיא אשם22)זו דם זה ולעומת כליל, מכח שבא קודם, עולה דם שמא נפשטה, שלא שם בעיא זו גם
מת ארבע נזרק דמו אין שהרי חטאת, דם ככפרת אינה שלו הכפרה וגם כליל מכח בא חטאת,אינו כדם קרנות ארבע על נות

עולה. מבדם יותר כפרה בו יש סוף שסוף קודם, האשם דם אולי עולה.23)או לשחיטת קודמת חטאת שחיטת כלומר,
כבר24) שהרי ראשונה שתקרב ללמד לומר תלמוד שאין לומר תלמוד מה ראשונה לחטאת אשר את "והקריב אמרו: צ. שם

העוף חטאת בין עמהן הבאות לעולות שיקדמו חטאות לכל אב בנה זה אלא עולה, יעשה השני ואת י) שם, (שם, נאמר
בהמה". לעולת העוף חטאת בין ואפילו בהמה לעולת בהמה חטאת בין העוף העוף25)לעולת "חטאת במשנה פט. שם

זו הרי אומר כך ואחר חטאת זו הרי אומר קרבנותיו שיפריש בשעה כי לומר "רוצה בהקדשה", וכן העוף, לעולת קודמת
וזה לעולתי זה יאמר לא בהפרשה אף בהקרבה, העוף לעולת קודמת העוף "חטאת י פרק שם בתוספתא הוא וכן עולה".

לעולתי". וזה לחטאתי זה אומר אלא הסוכות.26)לחטאתי, במספרם27)חג ולכבשים לאילים לפרים ונסכיהם "ומנחתם
לעולה28)כמשפטם". אחד בקר בן פר העדה כל ועשו לשגגה נעשתה העדה מעיני אם "והיה כד) טו, (במדבר שנאמר

לחטאת". אחד עזים ושעיר כמשפט ונסכו ומנחתו לה' ניחוח מחייבי29)לריח אחת על בשגגה שעבר המשיח כהן כי
לחטאת. פר מביא - זרה) מעבודה (חוץ בהוראה,30)כריתות הגדול דין בית שגגו אם כי א, הלכה י"ב פרק שם להלן ראה

לחטאת, פרים עשר שנים ביחד השבטים כל מביאין זרה), מעבודה (חוץ כריתות מחייבי אחת העם ועשו בהוראתן העם ושגגו
ציבור. של דבר העלם פר נקרא מהן פר חטאת.31)וכל שהיא ציבור, של עולה.32)דבר ציבור33)שהיא כלומר

לחטאת. עזים ושעיר לעולה פר שמביאים זרה, בעבודה שחטא34)ששגגו נשיא כי ד, הלכה שגגות מהלכות א בפרק ראה
לחטאת. שעיר מביא זרה) מעבודה (חוץ כריתות מחייבי באחת ציבור.35)בשגגה של הוא זרה עבודה ראה36)ושעיר

וראה עזים. שעירת מביא - מצוות בשאר ובין זרה בעבודה בין כריתות חייבי מכל באחת ששגג הדיוט כי שם שגגות בהלכות
הדיוט". והאי מלך האי טעמא מאי יחיד לשעירת קודם נשיא "שעיר שם הביא37)בהוריות ואחד ששגגו שניים כלומר,

זרה) מעבודה (חוץ המצוות מכל באחת שגג אם כי שם שגגות בהלכות ראה קודמת. הכבשה - כבשה הביא ואחד שעירה
שעירה. או כבשה מביא
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הּכריתֹות על לבֹוא ראּויה ׁשהּׂשעירה חּטאת; 38ׁשּׁשניהם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשגגת על ּבאה אינּה והּכבּׂשה חּטאת, עליהם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּמביאין

זרה .39עבֹודה ֲָָָ
.Áלכבּׂשּה קֹודמת יֹולדת ׁשל העֹוף חּטאת חּטאת40אפּלּו . ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָ

ועל קרנֹות ארּבע על נּתן ׁשּדמּה מּפני לאׁשם, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָקֹודמת
חּוץ41היסֹוד האׁשמֹות, לכל קֹודמין ׁשּבּתֹורה חּטאֹות וכל . ְְְְֲִֶַַַָָָָָָ

מצרע הכׁשר42מאׁשם ידי על ּבא ׁשהּוא מּפני האׁשם43, . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ּתֹודה קדׁשים. קדׁשי ׁשהּוא מּפני נזיר, ּולאיל לּתֹודה ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָקֹודם

נזיר לׁשלמים44ואיל ליֹום45קֹודמים נאכלין ׁשהן מּפני , ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶָָָ
לחם ּוטעּונין ׁשּיׁש46אחד מּפני נזיר, לאיל קֹודמת והּתֹודה ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

מנחה מיני ארּבעה ׁשהן47ּבּה מּפני לבכֹור, קֹודמין ׁשלמים . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
ּותנּופה סמיכה ּוטעּונין ּכארּבע, ׁשהן ׁשּתים מּתן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָטעּונין

ׁשּקדּׁשתֹו48ּונסכים מּפני ּבהמה, למעּׂשר קֹודם הּבכֹור . ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
ּבלבד לּכהנים ונאכל הּמעּׂשר49מרחם, לעֹופֹות50. ,51קֹודם ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

זבח ׁשהּוא ואמּוריו52מּפני ּדמֹו - קדׁשים קדׁשי ּבֹו ויׁש ,53. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
דמים מיני ׁשהן מּפני למנחֹות, קֹודמין הרי54והעֹופֹות . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָ

מּפני קֹודם, הּמעּׂשר - ּומעּׂשר העֹוף חּטאת לפניו ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהיּו

ּבהמה, ועֹולת ּומעּׂשר העֹוף חּטאת ׁשם היּו זבח. ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּוא
למעּׂשר קֹודמת ועֹולה לעֹולת55הֹואיל קֹודמת העֹוף וחּטאת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָ

העֹולה, ּכ ואחר ּתחּלה, העֹוף חּטאת מקריב - ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָּבהמה
הּמעּׂשר. ּכ ְֲֵַַַַָואחר

.Ëאחד קרּבן מּמין הרּבה ּבהמה מיני ׁשהיּו ּכיצד56הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
בּנסכים נתרּבּו ׁשּכן לאילים, קֹודמין הּפרים קרבין? .57הן ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

בּנסכים נתרּבּו ׁשּכן לכבּׂשים, קֹודמין ּוכבּׂשים58ואילים . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָ
אמּורי ׁשּבכלל ּבאמּורים; נתרּבּו ׁשּכן לּׂשעירים, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַקֹודמין
לּכבּׂש קֹודם העמר אליה. ּבּׂשעירים ואין האליה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכבּׂשים
הּכלל: זה כבּׂשים. לׁשני קֹודמין הּלחם ּוׁשּתי עּמֹו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּבא

הּיֹום ּבגלל הּבא הּלחם59ּדבר ּבגלל הּבא לדבר .60קֹודם ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
.Èהאּׁשה למנחת קֹודמת האיׁש חּטים61מנחת מנחת .62 ְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָ

ּׂשעֹורים למנחת למנחת63קֹודמת קֹודמת חֹוטא מנחת . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַ
סֹוטה ּומנחת נדבה מנחת חטא. על ּבאה ׁשהיא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָנדבה,

יקּדים מהם ׁשּירצה זֹו אי -64. ְְִִֵֵֶֶֶַ
.‡Èליין קֹודמין לּׁשמן65מנחֹות קֹודם והּיין והּׁשמן66, , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ

לּלבֹונה לּמלח67קֹודם קֹודמת ּולבֹונה קֹודם68, ּומלח , ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

על38) כי שם שגגות הלכות ראה זרה, עבודה שגגת על גם ובכללם ששגגו, הכריתות חייבי כל על לבוא ראוייה כלומר,
עזים. שעירת היחיד מביא זרה עבודה המצוות.39)שגגת כל שאר שגגת על שלה.40)אלא (זכר) לכבש כלומר,

האשם41) ואילו המזבח יסוד על נשפכים שהשיריים בתורה בה ומפורש המזבח. קרנות ארבע על ניתן דמה החטאת כלומר,
מדרשה. נלמד אלא ליסוד, נשפכים ששייריו מפורש בו נאמר ולא ארבע, שהן מתנות שתי ניתן המצורע42)דמו קרבנות כי

לחטאת. וכבשה לאשם, ואחד לעולה אחד כבשים, שני לאשמות43)הם: קודמות שבתורה החטאות "כל צ: בזבחים משנה
ולקח שנאמר מה והוא טהרתו ומשלים האדם מתקן שהוא להכשיר "ועניין הכשר", על בא שהוא מפני מצורע מאשם חוץ

תנוך". על ונתן האשם מדם האשם44)הכהן כלומר קדשים". קדשי שהוא מפני נזיר ואיל לתודה קודם "אשם פט. שם משנה
קלים. מקדשים עדיפים קדשים וקדשי קלים. קדשים שניהם נזיר, ואיל התודה ואילו קדשים, קדשי יחיד45)הוא בשלמי כי

הבאים שלמים השני, שלמים. הנקרא וזהו שמחה ושלמי חגיגה שלמי כגון לחם בלא הבא הוא האחד מינים: שלושה ישנם
הנקרא וזהו לחם עם באים והם נזרו מלאת ביום הנזיר שמקריב שלמים והשלישי, תודה. הנקרא וזהו נדבה או בנדר לחם עם

נזיר. לחם,46)איל טעונין נזיר ואיל התודה ואילו אחד, ולילה ימים שני ונאכלין לחם עם באים אינם השלמים כלומר,
ואשם לחטאת בכך דומים הם כי עדיפות בזה גם ויש ולילה, ליום רק נאכלין הם כן וכמו השלמים, על עדיפות בזה שיש

ולילה. ליום ונאכלים קדשים קדשי שהם צבור עשר47)ושלמי והם: מצה ושלושים חמץ, עשר חלות, מיני ארבעה כלומר,
חלות ועשר בשמן משוחין רקיקין עשרה חלות, מיני שני רק מביא נזיר איל ואילו מורבכת, ועשר רקיקים עשר תנור, מאפה מהם

בשמן. שלהן הסולת כנגד48)לותת אחת שפיכה אלא טעון אינו שהבכור יז הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ה בפרק וראה
בלבד. ושלמים עולה אלא נסכים טעונים שאינם ב הלכה ב פרק ושם סמיכה, בו שאין ו הלכה ג פרק ושם ואילו49)היסוד,

מרחם. קדושתו ואין לבעלים נאכל בהמה בהמה.50)מעשר שהרי51)מעשר קדשים, קדשי הוא העוף שקרבן פי על ואף
זבח. שהוא מפני קודם הבהמה מעשר - עולה או חטאת בסכין52)הוא וזביחה בצפורן, נמלק עוף ואילו בסכין, שנזבח כלומר

ב אף הקרבנות בכל נעשה הוא שהרי יותר מהןחשובה באין הקרבנות שכל מרובה, שמצוותם מפני חשובים וזבחים קדשים, קדשי
במשנה). שם ממנה53)(רש"י למזבח אין העוף חטאת אבל ואימוריו. דמו קדשים: קדשי שהם דברים שני במעשר יש כלומר,

דמה. לנפש54)אלא יתר ודמיון החי נפש בו כי וגם הקרבנות, מכל שבאין "דהיינו שם) (רש"י מרובה כפרתן דמים ומיני
לגבוה.55)האדם". כולה וכו'.56)שהעולה חטאות כולם או עולות, כולם עשרונים57)שהיו שלושה מביא לפר שהרי

שלישית לנסך ויין שמן ההין בשלישית בלול סלת עשרונים שני לאיל ואילו לנסך, יין ההין וחצי שמן ההין בחצי בלול סולת
עשרון58)ההין. מביא לכבש ואילו ההין. שלישית לנסך ויין שמן, ההין בשלישית בלול סולת עשרונים שני מביא לאיל שהרי

ההין. רביעית לנסך ויין שמן ההין ברביעית בלול הלחם.59)סולת ושתי העומר העומר60)שהם עם הבא הכבש שהם
הלחם. שתי עם הבאים והאיש61)והכבשים פר מביאה שהאשה כגון יותר משובח האשה קרבן אם אבל שווים, שהקרבנות וכגון
קודם. האשה קרבן - איל יקדים.62)מביא שירצה זו אי סוטה, ומנחת נדבה מנחת כי חוטא, מנחת סוטה.63)כגון מנחת

סוטה. ובמנחת בעומר אלא אינן שעורים ואילו המנחות, בכל ישנן שחטים משום בזה והטעם שם, בתוספתא זה דבר מקור
באה64) שהיא קודמת, סוטה שמנחת או ולבונה, שמן טעונה שהיא מפני קודמת נדבה מנחת אם נפשטה, שלא בעייא צ. שם

יקדים. שירצה איזה כי נפשטה, שלא בבעייא רבינו שדעת כ הלכה ח ובפרק בֿה, הלכה למעלה וראה עוון. שהרי65)לברר
עצמו. בפני לחוד יין אדם פסק66)מתנדב שמן ואילו השיתין, גבי על כולו מנסכו שיין משום עצמו. בפני שמן התנדב אם

לכהנים. נאכל והשאר דקומצו עצמה.67)כשמואל בפני לבונה אדם שיין68)שמתנדב שכשם עצמו בפני מלח התנדב היינו,

oitqene oicinz zekld - lel` c"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ראׁשֹון69לעצים הּבא אבל ּכאחד; ּכּלן ׁשּבאּו ּבזמן אימתי? . ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
אחרֹון קרב - אחרֹון והּבא ראׁשֹון, קרב -70. ְֲֲִֵֵַַַָָָ

.·Èּבאכילה קֹודם - ּבהקרבה הּקֹודם .71ּכל ְְֲִֵֵַַָָָָָ
.‚Èאמׁש ׁשל ׁשלמים לפניו יֹום72היּו ׁשל ׁשל73ּוׁשלמים - ְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָ

קֹודמין זמּנן74אמׁש קרב ׁשהרי אמׁש75, ׁשל ׁשלמים . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
ׁשהן מּפני קֹודמין, ואׁשם חּטאת - יֹום ׁשל אׁשם אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָוחּטאת

קדׁשים ׁשּבארנּו.76קדׁשי ּכמֹו , ְְְִֵֵֶַָָָ

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ּפר‡. הּׁשנה: ראׁש ּכמּוסף מּוסף מקריבין הּכּפּורים ְְְִִִִַַַַַָָָֹּביֹום
עֹולֹות, ּכּלן ּכבּׂשים, וׁשבעה העם, איל נקרא זה ואיל ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָֻואיל,

לערב. נאכל והּוא חּטאת, ְְֱִֶֶֶַָָָּוּׂשעיר
ׁשּבן·. נּׂשרף, והּוא חּטאת, ּׂשעיר הּצּבּור מקריבין ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָועֹוד

הּמׁשּתּלח. ּׂשעיר ְִִֵַַַָזּוגֹו
הּיֹום‚. מּוסף מקריבין הּסּכֹות חג ׁשל הראׁשֹון ְִִִֶַַַַַַָֻּבּיֹום

ּכּלן ּכבּׂשים, עּׂשר וארּבעה אילים ּוׁשני ּפרים עּׂשר ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָָֻׁשלׁשה
ימי מּׁשבעת ויֹום יֹום ּכל וכן נאכלת. חּטאת ּוּׂשעיר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָעֹולֹות,
ּוּׂשעיר ּכבּׂשים עּׂשר וארּבעה אלים ׁשני מקריבין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָהחג

ַָחּטאת.
מקריבין„. ּבּׁשני יֹום: ּבכל אחד אחד ּפֹוחתין הּפרים ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָאבל

יֹום קרּבן ׁשּיּמצא עד עּׂשר, אחד ּבּׁשליׁשי עּׂשר, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשנים
עּׂשר, ארּבעה ּכבּׂשים ׁשנים, אילים ׁשבעה, ּפרים ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָָׁשביעי:

חּטאת. ּוּׂשעיר עֹולֹות, ְִַַָֹהּכל
וׁשבעה‰. ואיל ּפר הּיֹום מּוסף מקריבין עצרת ׁשמיני ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָּביֹום

עצמֹו. ּבפני מּוסף וזה חּטאת. ּוּׂשעיר עֹולֹות, ּכּלן ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻּכבּׂשים,
.Â.הּמזּבח ּגּבי על הּמים את מנּסכין החג ימי ׁשבעת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּכל

נּסּוך ועם מּסיני. למׁשה הלכה זה ׁשלודבר ּתמיד ׁשל הּיין ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
לבּדֹו. הּמים מנּס היה ְְִֵַַַַַַָָׁשחר

.Êונּס הּמים לתֹו הּיין אֹו הּיין לתֹו הּמים ערה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָואם
לּזבח, הּמים נּסּו הקּדים ואם יצא. - אחד מּכלי ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשניהם
מנּס היה מערבית ּדרֹומית ּובקרן יצא. - ּבּלילה נּסכן ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאפּלּו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּׁשיתין, יֹורד והּכל הּמזּבח, מחצי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹלמעלה
היה לּגין ׁשלׁשה מחזקת זהב ׁשל צלֹוחית עֹוּׂשין? היּו ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּכיצד
ּתקעּו - הּמים לׁשער הּגיעּו הּׁשילֹוח. מן אֹותּה ְְְִִִִִֵַַַַַַַָָממּלא
מן הּמים ונֹותן לּׂשמאלֹו ּופנה לּכבׁש עלה ותקעּו. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוהריעּו
היּו ּכסף ׁשל ספלים ּוׁשני ׁשם. ׁשהיה הּספל לתֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּצלֹוחית
.נס ׁשל הּיין ּבֹו היה ּומזרחי הּמים, ּבֹו היה מערבי ְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשם,

ׁשּלֹו נקב היה מים וׁשל ּדּקין. חטמין ׁשני ּכמין מנּקבין ְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻוהיּו
ּכאחד. הּיין עם הּמים ׁשּיכלה ּכדי יין, מּׁשל ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָדק

.Áׁשּפעם .יד הגּבּה לֹו: אֹומרין היּו הּמים ׁשּמנּס ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָזה
ּבאתרֹוגיהן. העם ּכל ּורגמּוהּו רגליו, על אחד נּס ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאחת

מים. מנּסכין אין אֹומרין ׁשהן הּוא, צדֹוקי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָׁשאמרּו
.Ëממּלא ׁשהיה אּלא ּבׁשּבת. מעּׂשהּו ּכ ּבחל ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכמעּׂשהּו

ּומּניחּה הּׁשרת, מּכלי ואינּה זהב, ׁשל חבית ׁשּבת ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמערב
מּמּנה. ממּלא ּולמחר ְְְִִֵֶַַָָָָּבּלׁשּכה,

.È.ּומנּס הּכּיֹור מן ממּלא - נתּגּלתה אֹו נׁשּפכה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָאם
.‡Èעצמּה ּבפני ׁשירה אֹומרים היּו החג מימי ויֹום יֹום ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָּבכל

אֹומרין: היּו מֹועד ׁשל חּלֹו מימי ּבראׁשֹון הּיֹום. מּוסף ְִִִֵֵֶַַַָָֻעל
וגֹומר. אלהים אמר ולרׁשע - ּבּׁשני אלים. ּבני לה' ְְְֱִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹהבּו

ּבעריםּבּׁשליׁשי ּבינּו - ּברביעי מרעים. עם לי יקּום מי - ְְְֲִִִִִִִִִִֵַָָֹ
- ּבּׁשּׁשי ׁשכמֹו. מּסבל הסירֹותי - ּבחמיׁשי וגֹומר. ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָּבעם
ּבאחד להיֹות ׁשּבת חל ואם וגֹומר. ארץ מֹוסדי ּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָיּמֹוטּו

יּדחה. יּמֹוטּו - ִִֵֶֶָמהן
.·Èוכּלן וארּבעה, עּׂשרים ּכהּנה מׁשמרֹות ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻּכבר

מקריב מׁשמר ּכל היה הּסּכֹות ּובחג ּברגלים. ּבׁשוה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֻעֹובדין
- הּכבּׂשים אבל החּטאת. ּׂשעיר אֹו אחד איל אֹו אחד ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָּפר
ׁשּמקריב מׁשמר ויׁש ּכבּׂשים, ׁשני מהן ׁשּמקריב מׁשמר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיׁש
ׁשם היּו חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּכיצד? אחד. ְִֵֶֶֶֶַַָָָָּכבּׂש
מקריב מׁשמר ּכל וּׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עּׂשר ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָׁשלׁשה
לׁשמֹונה ּכבּׂשים עּׂשר ארּבעה ׁשם נׁשארּו מהם. אחת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּבהמה
ּוׁשני ׁשנים, ׁשנים מקריבין מׁשמרֹות ׁשּׁשה ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָמׁשמרֹות.
עּׂשר ׁשנים ׁשם היּו ּבּׁשני אחד. אחד מקריבין ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמׁשמרֹות
נׁשארּו אחד. מקריב מׁשמר ּכל וּׂשעיר. אילים ּוׁשני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָּפרים
חמּׁשה מׁשמרֹות. לתׁשעה ּכבּׂשים עּׂשר ארּבעה ְְְְְֲִִִִַָָָָָָָָָׁשם
ּבּׁשליׁשי אחד. אחד מקריבין וארּבעה ׁשנים, ׁשנים ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָמקריבין
מׁשמר ּכל וּׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עּׂשר אחד ׁשם ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָהיּו
מׁשמרֹות. לעּׂשרה ּכבּׂשים עּׂשר ארּבעה נׁשארּו אחד. ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָמקריב
אחד. אחד מקריבין וׁשּׁשה ׁשנים, ׁשנים מקריבין ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָארּבעה
מׁשמר ּכל וּׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עּׂשרה ׁשם היּו ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָָָָָּברביעי
עּׂשר לאחד ּכבּׂשים עּׂשר ארּבעה ׁשם נׁשארּו אחד. ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָמקריב
אחד מקריבין ּוׁשמֹונה ׁשנים, ׁשנים מקריבין ׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָמׁשמר.
ּכל וּׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים ּתׁשעה ׁשם היּו ּבחמיׁשי ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָאחד.
לׁשנים ּכבּׂשים עּׂשר ארּבעה ׁשם נׁשארּו אחד. מקריב ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָמׁשמר
ועּׂשרה ׁשנים, ׁשנים מקריבין מׁשמרֹות ׁשני מׁשמר. ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָעּׂשר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נדבה. בא בחובה הבא מלח כן כמו נדבה באים בחובה הבאים קרבנך69)ושמן כל (=על בתורה קרבן נקרא שמלח משום
העצים". קרבן "על לה) י, (נחמיה דנאמר בכתובים אלא קרבן נקראו לא עצים ואילו יג) ב, ויקרא מלח, שזה70)תקריב ונראה

והאשה. האיש מנחת גם זה ובכלל שלמעלה, מה כל על לאשם,71)מוסב חטאת כגון אכילה, בני שהם אלה כל על מוסב וזה
לבכור. ושלמים לשלמים ותודה לתודה אתמול.72)אשם שנקרבו היום.73)כלומר, שקודמין74)שנקרבו והיינו שם, משנה

ביום75)לאכילה. וגם שלאחריו בלילה וגם היום גם נאכלין היום של ואילו היום, אלא אינו באכילה, אמש של זמנם כלומר,
קודמין. אמש של ולכך לידי76)המחרת. לבוא יותר עלולים הם ולפיכך הקלעים, מן ולפנים כהונה, לזכרי אלא נאכלים ואינם

לידי לבוא עלולים אינם הלילה, עד מוגבל שזמנם פי על אף אמש, של שלמים אבל ולילה, ליום נאכלים שהם פי על אף נותר
אדם. ולכל העיר בכל נאכלים שהם לפי חג1)נותר, ימי ושכל הסוכות, ובחג הכיפורים ביום שמקריבין הקרבנות בו יבאר

המזבח. גבי על מים מנסכים הסוכות



פט oitqene oicinz zekld - lel` c"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ראׁשֹון69לעצים הּבא אבל ּכאחד; ּכּלן ׁשּבאּו ּבזמן אימתי? . ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
אחרֹון קרב - אחרֹון והּבא ראׁשֹון, קרב -70. ְֲֲִֵֵַַַָָָ

.·Èּבאכילה קֹודם - ּבהקרבה הּקֹודם .71ּכל ְְֲִֵֵַַָָָָָ
.‚Èאמׁש ׁשל ׁשלמים לפניו יֹום72היּו ׁשל ׁשל73ּוׁשלמים - ְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָ

קֹודמין זמּנן74אמׁש קרב ׁשהרי אמׁש75, ׁשל ׁשלמים . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
ׁשהן מּפני קֹודמין, ואׁשם חּטאת - יֹום ׁשל אׁשם אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָוחּטאת

קדׁשים ׁשּבארנּו.76קדׁשי ּכמֹו , ְְְִֵֵֶַָָָ

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ּפר‡. הּׁשנה: ראׁש ּכמּוסף מּוסף מקריבין הּכּפּורים ְְְִִִִַַַַַָָָֹּביֹום
עֹולֹות, ּכּלן ּכבּׂשים, וׁשבעה העם, איל נקרא זה ואיל ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָֻואיל,

לערב. נאכל והּוא חּטאת, ְְֱִֶֶֶַָָָּוּׂשעיר
ׁשּבן·. נּׂשרף, והּוא חּטאת, ּׂשעיר הּצּבּור מקריבין ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָועֹוד

הּמׁשּתּלח. ּׂשעיר ְִִֵַַַָזּוגֹו
הּיֹום‚. מּוסף מקריבין הּסּכֹות חג ׁשל הראׁשֹון ְִִִֶַַַַַַָֻּבּיֹום

ּכּלן ּכבּׂשים, עּׂשר וארּבעה אילים ּוׁשני ּפרים עּׂשר ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָָֻׁשלׁשה
ימי מּׁשבעת ויֹום יֹום ּכל וכן נאכלת. חּטאת ּוּׂשעיר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָעֹולֹות,
ּוּׂשעיר ּכבּׂשים עּׂשר וארּבעה אלים ׁשני מקריבין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָהחג

ַָחּטאת.
מקריבין„. ּבּׁשני יֹום: ּבכל אחד אחד ּפֹוחתין הּפרים ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָאבל

יֹום קרּבן ׁשּיּמצא עד עּׂשר, אחד ּבּׁשליׁשי עּׂשר, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשנים
עּׂשר, ארּבעה ּכבּׂשים ׁשנים, אילים ׁשבעה, ּפרים ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָָׁשביעי:

חּטאת. ּוּׂשעיר עֹולֹות, ְִַַָֹהּכל
וׁשבעה‰. ואיל ּפר הּיֹום מּוסף מקריבין עצרת ׁשמיני ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָּביֹום

עצמֹו. ּבפני מּוסף וזה חּטאת. ּוּׂשעיר עֹולֹות, ּכּלן ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻּכבּׂשים,
.Â.הּמזּבח ּגּבי על הּמים את מנּסכין החג ימי ׁשבעת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּכל

נּסּוך ועם מּסיני. למׁשה הלכה זה ׁשלודבר ּתמיד ׁשל הּיין ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
לבּדֹו. הּמים מנּס היה ְְִֵַַַַַַָָׁשחר

.Êונּס הּמים לתֹו הּיין אֹו הּיין לתֹו הּמים ערה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָואם
לּזבח, הּמים נּסּו הקּדים ואם יצא. - אחד מּכלי ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשניהם
מנּס היה מערבית ּדרֹומית ּובקרן יצא. - ּבּלילה נּסכן ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאפּלּו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּׁשיתין, יֹורד והּכל הּמזּבח, מחצי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹלמעלה
היה לּגין ׁשלׁשה מחזקת זהב ׁשל צלֹוחית עֹוּׂשין? היּו ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּכיצד
ּתקעּו - הּמים לׁשער הּגיעּו הּׁשילֹוח. מן אֹותּה ְְְִִִִִֵַַַַַַַָָממּלא
מן הּמים ונֹותן לּׂשמאלֹו ּופנה לּכבׁש עלה ותקעּו. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוהריעּו
היּו ּכסף ׁשל ספלים ּוׁשני ׁשם. ׁשהיה הּספל לתֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּצלֹוחית
.נס ׁשל הּיין ּבֹו היה ּומזרחי הּמים, ּבֹו היה מערבי ְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשם,

ׁשּלֹו נקב היה מים וׁשל ּדּקין. חטמין ׁשני ּכמין מנּקבין ְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻוהיּו
ּכאחד. הּיין עם הּמים ׁשּיכלה ּכדי יין, מּׁשל ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָדק

.Áׁשּפעם .יד הגּבּה לֹו: אֹומרין היּו הּמים ׁשּמנּס ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָזה
ּבאתרֹוגיהן. העם ּכל ּורגמּוהּו רגליו, על אחד נּס ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאחת

מים. מנּסכין אין אֹומרין ׁשהן הּוא, צדֹוקי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָׁשאמרּו
.Ëממּלא ׁשהיה אּלא ּבׁשּבת. מעּׂשהּו ּכ ּבחל ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכמעּׂשהּו

ּומּניחּה הּׁשרת, מּכלי ואינּה זהב, ׁשל חבית ׁשּבת ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמערב
מּמּנה. ממּלא ּולמחר ְְְִִֵֶַַָָָָּבּלׁשּכה,

.È.ּומנּס הּכּיֹור מן ממּלא - נתּגּלתה אֹו נׁשּפכה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָאם
.‡Èעצמּה ּבפני ׁשירה אֹומרים היּו החג מימי ויֹום יֹום ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָּבכל

אֹומרין: היּו מֹועד ׁשל חּלֹו מימי ּבראׁשֹון הּיֹום. מּוסף ְִִִֵֵֶַַַָָֻעל
וגֹומר. אלהים אמר ולרׁשע - ּבּׁשני אלים. ּבני לה' ְְְֱִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹהבּו

ּבעריםּבּׁשליׁשי ּבינּו - ּברביעי מרעים. עם לי יקּום מי - ְְְֲִִִִִִִִִִֵַָָֹ
- ּבּׁשּׁשי ׁשכמֹו. מּסבל הסירֹותי - ּבחמיׁשי וגֹומר. ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָּבעם
ּבאחד להיֹות ׁשּבת חל ואם וגֹומר. ארץ מֹוסדי ּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָיּמֹוטּו

יּדחה. יּמֹוטּו - ִִֵֶֶָמהן
.·Èוכּלן וארּבעה, עּׂשרים ּכהּנה מׁשמרֹות ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻּכבר

מקריב מׁשמר ּכל היה הּסּכֹות ּובחג ּברגלים. ּבׁשוה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֻעֹובדין
- הּכבּׂשים אבל החּטאת. ּׂשעיר אֹו אחד איל אֹו אחד ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָּפר
ׁשּמקריב מׁשמר ויׁש ּכבּׂשים, ׁשני מהן ׁשּמקריב מׁשמר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיׁש
ׁשם היּו חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּכיצד? אחד. ְִֵֶֶֶֶַַָָָָּכבּׂש
מקריב מׁשמר ּכל וּׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עּׂשר ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָׁשלׁשה
לׁשמֹונה ּכבּׂשים עּׂשר ארּבעה ׁשם נׁשארּו מהם. אחת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּבהמה
ּוׁשני ׁשנים, ׁשנים מקריבין מׁשמרֹות ׁשּׁשה ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָמׁשמרֹות.
עּׂשר ׁשנים ׁשם היּו ּבּׁשני אחד. אחד מקריבין ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמׁשמרֹות
נׁשארּו אחד. מקריב מׁשמר ּכל וּׂשעיר. אילים ּוׁשני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָּפרים
חמּׁשה מׁשמרֹות. לתׁשעה ּכבּׂשים עּׂשר ארּבעה ְְְְְֲִִִִַָָָָָָָָָׁשם
ּבּׁשליׁשי אחד. אחד מקריבין וארּבעה ׁשנים, ׁשנים ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָמקריבין
מׁשמר ּכל וּׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עּׂשר אחד ׁשם ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָהיּו
מׁשמרֹות. לעּׂשרה ּכבּׂשים עּׂשר ארּבעה נׁשארּו אחד. ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָמקריב
אחד. אחד מקריבין וׁשּׁשה ׁשנים, ׁשנים מקריבין ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָארּבעה
מׁשמר ּכל וּׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עּׂשרה ׁשם היּו ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָָָָָּברביעי
עּׂשר לאחד ּכבּׂשים עּׂשר ארּבעה ׁשם נׁשארּו אחד. ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָמקריב
אחד מקריבין ּוׁשמֹונה ׁשנים, ׁשנים מקריבין ׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָמׁשמר.
ּכל וּׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים ּתׁשעה ׁשם היּו ּבחמיׁשי ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָאחד.
לׁשנים ּכבּׂשים עּׂשר ארּבעה ׁשם נׁשארּו אחד. מקריב ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָמׁשמר
ועּׂשרה ׁשנים, ׁשנים מקריבין מׁשמרֹות ׁשני מׁשמר. ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָעּׂשר
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נדבה. בא בחובה הבא מלח כן כמו נדבה באים בחובה הבאים קרבנך69)ושמן כל (=על בתורה קרבן נקרא שמלח משום
העצים". קרבן "על לה) י, (נחמיה דנאמר בכתובים אלא קרבן נקראו לא עצים ואילו יג) ב, ויקרא מלח, שזה70)תקריב ונראה

והאשה. האיש מנחת גם זה ובכלל שלמעלה, מה כל על לאשם,71)מוסב חטאת כגון אכילה, בני שהם אלה כל על מוסב וזה
לבכור. ושלמים לשלמים ותודה לתודה אתמול.72)אשם שנקרבו היום.73)כלומר, שקודמין74)שנקרבו והיינו שם, משנה

ביום75)לאכילה. וגם שלאחריו בלילה וגם היום גם נאכלין היום של ואילו היום, אלא אינו באכילה, אמש של זמנם כלומר,
קודמין. אמש של ולכך לידי76)המחרת. לבוא יותר עלולים הם ולפיכך הקלעים, מן ולפנים כהונה, לזכרי אלא נאכלים ואינם

לידי לבוא עלולים אינם הלילה, עד מוגבל שזמנם פי על אף אמש, של שלמים אבל ולילה, ליום נאכלים שהם פי על אף נותר
אדם. ולכל העיר בכל נאכלים שהם לפי חג1)נותר, ימי ושכל הסוכות, ובחג הכיפורים ביום שמקריבין הקרבנות בו יבאר

המזבח. גבי על מים מנסכים הסוכות
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אילים ּוׁשני ּפרים ׁשמֹונה היּו ּבּׁשּׁשי אחד. אחד ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמקריבין
עּׂשר ארּבעה ׁשם נׁשארּו אחד. מקריב מׁשמר ּכל ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָָוּׂשעיר.
ׁשני מקריב מהן אחד מׁשמר מׁשמר. עּׂשר לׁשלׁשה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּכבּׂשים
ּבּׁשביעי אחד. אחד מקריבין מׁשמר עּׂשר ּוׁשנים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכבּׂשים,
עּׂשר וארּבעה וּׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים ׁשבעה ׁשם ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָהיּו
ּבהמה מקריב מׁשמר ּכל נמצא הּמׁשמרֹות. ּכמנין ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָּכבּׂשים

ַַאחת.
.‚Èּפר מקריב היה לא - הּיֹום ּפר מקריב ׁשהיה מי ְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹוכל

ּכאחד ּכּלן לפּיס חֹוזרין ּבּׁשמיני חלילה. חֹוזרין אּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻלמחר,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הרגלים, ְְְְִִֵֶַָָָּכׁשאר

.„Èׁשם היה ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ְְְִִֶֶַַָָָָָָּביֹום
עּׂשרֹון, ואחד ׁשּׁשים ּתמידין וׁשל מּוספין ׁשל נסכים ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָָָמנחת

אֹותֹו. מערבין היּו ְְְִָָֹולא
.ÂË,לבּדם הּפרים נסּכי אּלא נסכים, מערבין אין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּולעֹולם

ּבקרּבנֹות ּבין לבּדם, ּכבּׂשים ונסּכי לבּדם, האילים ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָונסּכי
יחיד. ּבקרּבנֹות ּבין ְְְִִֵָָצּבּור

.ÊËּבין צּבּור קרּבנֹות ּבין קרּבנֹות, ׁשל החלבים ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָוכל
מקטירין אּלא ּבזה, זה אֹותן מערבין אין - יחיד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָקרּבנֹות
מקטיר - נתערבּו ואם עצמֹו. ּבפני וקרּבן קרּבן ּכל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָאמּורי

ּכאחד. ְֶַָֹהּכל
.ÊÈמין ּכל ׁשּנבלל אחר ּבזֹו זֹו ׁשּנתערבּו נסכים ׁשל ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָמנחֹות

ּכׁשרֹות. - עצמֹו ּבפני ְְְִִֵֵַָומין
.ÁÈהר - וסלּתן ׁשמנן ונתערב הּמנחֹות ׁשּנבללּו זהוכיון י ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ׁשל מנחֹות הקטיר אם וכן לכּתחּלה. ׁשּלהן יין לערב ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמּתר
הּיין לערב מּתר זה הרי - עצמּה ּבפני ואחת אחת ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻנסכים

ֶֶָׁשּלהן.
.ËÈנסכים יין לערב לֹו יׁש - נסכים ׁשל הּיין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשּמערבים

- ּוכׁשּמערב צּבּור. ּבׁשל יחיד וׁשל יֹום, ּבׁשל אמׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָׁשל
ּביין ּכבּׂשים נסּכי יין אלים, נסּכי ּביין ּפרים נסּכי יין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵָָָמערב
נסּכי ּביין ּכבּׂשים נסּכי יין מערבין אין אבל ּכבּׂשים; ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָנסּכי

ואילים. ְִִֵָּפרים
.Îׁשּנתערבה אחר אּלא לכּתחּלה, הּיין מערבין אין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּולעֹולם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשהקטירּו, אחר אֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַֹהּסלת
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּומּוספין ּתמידין הלכֹות להֹו סליקּו
הלכותפסוליהמוקדשין

ְְְְְְְִִִִִִִַַָָָ
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לא מצֹות וׁשׁש עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָֹיׁש
אֹו ׁשּנפסלּו קדׁשים לאכל ׁשּלא א) פרטן: הּוא וזה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹתעּׂשה,
יֹותיר ׁשּלא ג) ּפּגּול. לאכל ׁשּלא ב) מּום. ּבהם ֱִִֶֶֶֶֶַָֹֹֹׁשהּוטל
יאכל ׁשּלא ה) נֹותר. יאכל ׁשּלא ד) זמּנם. לאחר ְְִֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹקדׁשים
ז) הּקדׁשים. ׁשּנטמא אדם יאכל ׁשּלא ו) ׁשּנטמאּו. ְְְֳִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹקדׁשים

הּטמא. לּׂשרף ח) הּנֹותר. ְְִִֵַַָָֹֹלּׂשרף
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

לכּתחּלה,‡. קדׁשים לׁשחט מּתרין לעבֹודה הּפסּולין ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָֹֻּכל
ׁשֹוחט ׁשאינֹו הּטמא, מן חּוץ קדׁשים; קדׁשי ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָואפּלּו
וׁשחט ידיו ּופׁשט לעזרה חּוץ ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָלכּתחּלה,

ּבּבּׂשר. יּגע ׁשּמא ּגזרה ְֲִֵֶַַָָָָָָָּבעזרה,
ׁשל·. ּגדֹול ּכהן ּפר וכן ּכׁשר. הּזבח - וׁשחט עבר ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואם

אם אהרן, וׁשחט ּבֹו: ׁשּנאמר ּפי על אף הּכּפּורים, ְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָֹיֹום
ּכׁשרה. - זר ׁשּׁשחטּה אדּמה ּפרה אף ּכׁשר. - זר ְְְֲֵֵֶַָָָָָָָָָָֻׁשחטֹו

ּבזר. ּפסּולה ׁשחיטה ל ְְְְִֵֶָָָׁשאין
אּלא‚. לׁשחיטה, נתּכּון ולא הּקדׁשים את ְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּׁשֹוחט

לׁשחיטה. ׁשּיתּכּון עד ּפסּולין, אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָּכמתעּסק
.„- ׁשחט ואם ּבקדׁשים. ּכאחד ראׁשים ׁשני יׁשחט ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹולא

ּכׁשרים. אּלּו ְֲִֵֵֵהרי
ּכחּלין.‰. ּבקדׁשים אחת ּבהמה ׁשֹוחטין ׁשנים ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָֻאבל
.Âעֹומד ׁשהּגדֹול ּפי על אף קדׁשים ׁשֹוחט אינֹו ִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּקטן

לֹו אין וקטן מחׁשבה, צריכין ׁשהּקדׁשים ּגּביו; ְְֲֳִִִֵֶַַַַָָָָָָעל
אינּה - מעּׂשיו מּתֹו נּכרת מחׁשבּתֹו היתה אפּלּו ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמחׁשבה.
עֹומדת עֹולה היתה ּכיצד? להחמיר. אּלא להקל, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמחׁשבה
ׁשהרי ּוׁשחטּה, לצפֹון והביאּה הּקטן ּומׁשכּה ְְְְֱֲִֵֶֶַָָָָָָָָָּבדרֹום,
זֹו הרי - קדׁשים לׁשחיטת ׁשּמחׁשבּתֹו נּכר ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָמּמעּׂשיו

ְָּפסּולה.
.Êבּדרֹום ׁשּנׁשחטּו קדׁשים ּבּדרֹוםקדׁשי ּדמם ׁשּנתקּבל אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּפסּולין. -ְִ
.Áׁשחיטתֹו - וׁשחט לּצפֹון ידֹו והֹוׁשיט בּדרֹום עֹומד ְְְִִֵַַַָָָָָָָהיה

ְֵָּכׁשרה.
.Ë- ּבּצפֹון הּדם וקּבל ידֹו והֹוׁשיט ּבּדרֹום עֹומד ְְִִֵֵַַַָָָָָָהיה

ּפסּולה. ְַָָָקּבלתֹו
.È.ּבּצפֹון ּכעֹומד הּוא הרי - לּצפֹון ורּבֹו ראׁשֹו ְְְֲִִֵֵַַָָֹֻהכניס
.‡Èהֹוציאּה אפּלּו לּדרֹום, ויצאת ּופרּכסה ּבּצפֹון ְְְְֲִִִַַָָָָָָָָׁשחטּה

ואחר לּצפֹון, וחזרה לּדרֹום ויצאת ּפרּכסה ּכׁשרה. - ְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָָלּדרֹום
ׁשהיּו קּלים קדׁשים וכן ּכׁשרה. - ּבּצפֹון ּדמּה קּבל ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּכ
- וׁשחט לפנים ידֹו והכניס לעזרה חּוץ ועמד ְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָּבפנים

ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו
.·Èראׁשֹו הכניס אפּלּו ּפסּולה. קּבלתֹו - וקּבל ידֹו ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָֹהכניס

עבֹודתֹו - ּבחּוץ וציצתֹו ּבפנים ּכּלֹו העֹובד היה אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָֻֻורּבֹו,
ּכּלן. ׁשּיבֹואּו עד - מֹועד אהל אל ּבבאכם ׁשּנאמר: ְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻּפסּולה;

.‚È;ּכׁשרה - ּדמּה קּבלת אחר לחּוץ ויצאת הּבהמה ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָָּפרּכסה
- קּלים ּבקדׁשים זריקה קדם והּבּׂשר האמּורין יצאּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשאפּלּו

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכׁשר, ְְִֵֵֶֶַַָָהּזבח
.„È- ּוׁשחטּה ּבחּוץ ורגליה ּבפנים ּכּלּה הּבהמה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֻהיתה

ּכּלּה ׁשּתהיה עד - לה' והביאּום ׁשּנאמר: ּפסּול; ְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻהּזבח
ְִִּבפנים.

.ÂËרגלּה הֹוציאה ּכ ואחר ּבפנים, ּכּלּה והיא ְְְְְִִִִַַַָָָָָָֻׁשחטּה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

במקומם.1) שלא והשוחטם קדשים, בשחיטת כוונה צריך אם לכתחילה, קדשים לשחוט מותרין אם לעבודה הפסולין יבאר

oiycwend ileqt zekld - lel` e"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מקּבל ּכ ואחר לעצם מּגיע ׁשהּוא עד הּבּׂשר חֹות - ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָלחּוץ
ׁשמנּונית מּפני ּפסּול, - חת ּכ ואחר קּבל ואם ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהּדם.
אּלא ,לחּת צרי אין קּלים ּובקדׁשים ׁשּבחּוץ. ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּבּׂשר
ׁשּיצא [קּלים] קדׁשים ׁשּבּׂשר ּומקּבל; לפנים רגלּה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמחזיר

ּכׁשר. - זריקה ְִֵֶָָֹקדם
.ÊË:ׁשּנאמר ּפסּולה; - העזרה ּבאויר ּוׁשחטּה הּבהמה ְְְֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּתלה

ּבארץ. ׁשּיׁשחֹוט עד - הּמזּבח יר ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָעל
.ÊÈ:ּבאויר תלּוי והּוא וׁשחט ונתלה ּבארץ הּבהמה ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָהיתה

ּכׁשר. - קּלים ּבקדׁשים ּפסּול, - קדׁשים ְְְִִִֵֵַָָָָָָָּבקדׁשי
.ÁÈׁשּׁשחט אֹו ּבפנים, ּוגמרן ּבחּוץ סימנים מעּוט ְְִִִִִֶַַַָָָָָׁשחט

לּׁשחיטה ׁשּיׁשנּה ּפסּולין; - ּבּצפֹון ּוגמרן ּבּדרֹום ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָמעּוטן
סֹוף. ועד ְְִִַָָמּתחּלתּה

.ËÈ- ּבּקרקע הּמּנחת ּבהמה מּצּואר הּדם וקּבל ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָָֻנתלה
.ּבכ ׁשרּות ּדר ׁשאין ְֵֵֶֶֶָָּפסּול;

.Î,ּבאויר הּדם וקּבל ּבידֹו הּמזרק ותלה ּבעזרה עֹומד ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָָָָָהיה
ׁשאויר ּכׁשר; - ּבאויר הּדם וקּבל הּבהמה ׁשהגּביּה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו

ּכּמקֹום. ַַָָהּמקֹום
.‡Îאינֹו ּבמינֹו מין ּכׁשר; - וקּבל מזרק לתֹו מזרק ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָנתן

ּכׁש - וקּבל הּמזרק ּבתֹו סיב הּניח ׁשהּסיבחֹוצץ. מּפני ר; ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
אבל חציצה. ּכאן ואין הּמזרק, לתֹו יֹורד הּדם והרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָחלּול,
ּפסּולה. - הּסיב מּתֹו וקמץ הּמנחה ּבקמיצת ּכן עּׂשה ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָאם

.·Îהֹולכת וכן ּוזריקתֹו, לּמזּבח והֹולכתֹו הּדם ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָקּבלת
ּבכהן אּלא ּכׁשרה אינּה מאּלּו אחת ּכל - לּכבׁש ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאיברים
ּובמליקת הּמנחה ּבקמיצת ׁשּבארנּו ּכמֹו לעבֹודה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּכׁשר

ָהעֹוף.
.‚Îּגדֹול ּכהן ,לפיכ הֹולכה. אינּה - ּברגל ׁשּלא ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹֹוהֹולכה

הּזבח. נפסל - לּמזּבח ּוזרקֹו ּבמקֹומֹו ועמד הּדם את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּקּבל
.„Îּבכלי קּבל לימינֹו. יחזיר - לּׂשמאלֹו ונתן ּבימינֹו ְְְֲִִִִִִִִִִֵֵַַָֹקּבל

יחזיר - חל לכלי ונתן קדׁש ּבכלי קּבל הּזבח. נפסל - ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹחל
קדׁש. ְִִֶֹלכלי

.‰Îאם אבל ּכׁשר. - ואספֹו הרצּפה על הּכלי מן ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָנׁשּפ
הּׁשרת לכלי ּונתנֹו ואספֹו הרצּפה על הּבהמה מּצּואר ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָנׁשּפ

הּזבח. נפסל -ְִֶַַַ
.ÂÎ,אספֹו ולא הארץ על ּבהמה מּצּואר הּדם מקצת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנׁשּפ

ׁשּיהיה ּובלבד ּכׁשר; זה הרי - ּבהמה מּצּואר מקצתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוקּבל
העֹור. ּדם ולא הּתמצית ּדם לא הּנפׁש, ּדם ׁשּנתקּבל הּדם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹזה

.ÊÎאֹו לעבֹודה, הּפסּולין מן אחד ּדמם ׁשּקּבל הּזבחים ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּכל
- ּכהלכתֹו לּמזּבח ׁשּזרקֹו אֹו לּמזּבח, הּדם את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשהֹולי
הּפסּול ּבֹו הל ולא לּפסּול, ונתן הּכׁשר קּבל הּזבח. ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹנפסל
הּפסּול ׁשהֹוליכֹו ּדם אבל לּכׁשר. יחזיר - ּבמקֹומֹו עמד ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאּלא
ּתחּלה הּכהן ׁשהֹוליכֹו אֹו והֹוליכֹו, לּכׁשר והחזירֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלעבֹודה
ּבין הּפסּול והֹוליכֹו הֹואיל והֹוליכֹו, לּפסּול ּונתנֹו ְְְְֱִִִִֵֶַַָָָוהחזירֹו
ּדבר לתּקן אפׁשר אי ׁשהרי הּזבח, נפסל - ּבּסֹוף ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבּתחּלה

ֶזה.
.ÁÎהּכׁשר חֹוזר - הּנפׁש ּדם נׁשאר אם הּפסּול, ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָקּבל

הּדם עֹוּׂשין לעבֹודה הּפסּולין ׁשאין וזֹורק; ּומֹולי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּומקּבל
לעבֹודה ראּוי והּוא הֹואיל הּטמא, מן חּוץ ׁשירים. ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָהּנׁשאר
ּכיצד? ׁשירים. עֹוּׂשה - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבטמאה, הּבא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּבקרּבן
ּוזרקֹו הּנפׁש ּדם הּכׁשר אחריו ׁשּקּבל ּפי על אף הּטמא, ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָקּבל
הּוא ׁשירים ּבאחרֹונה הּכׁשר ׁשּקּבל ׁשּזה הּזבח; נפסל -ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּכלּום. ְְֵואינֹו
.ËÎקדם ׁשחיטה אחר ׁשהּוא ּכל מאיבריה ׁשחסר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבהמה

הרי - קּבלה קדם ּבאזנּה צרם אפּלּו נפסלה. - הּדם ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹקּבלת
ּכּלֹו ׁשלם ׁשּיהיה - הּפר מּדם ולקח ׁשּנאמר: יקּבל. לא ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻזה
ּפסּול. זה הרי - וזרק החסרה מן קּבל ואם הּקּבלה. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבׁשעת

.Ïאבד אפּלּו זריקה, קדם קּבלה אחר חסרה אם ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָֹאבל
מן ּכזית נׁשּתּיר אם נּׂשרף: אֹו הּדם זריקת קדם ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹהּבּׂשר
- לאו ואם הּדם, את זֹורק - האמּורין מן ּכזית אֹו ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּבּׂשר
זית וחצי הּבּׂשר מן זית ּכחצי אפּלּו - ּובעֹולה זֹורק. ְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָאינֹו

לאּׁשים. ׁשּכּלּה מּפני האמּורין, ְִִִִִֵֵֶָָָֻמן
.‡Ï.הרצה לא - זרק ואם יזרק, לא - מּכזית ּפחּות ְְְְְִִִִִַַַָָָֹֹֹֻנׁשאר

ז קדם הּבּׂשר יזרקנפסל לא - לעזרה חּוץ ׁשּיצא אֹו ריקה ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹ
הרצה. - זרק ואם ְְִַַָָָֻהּדם,

.·Ïזריקת קדם לעזרה חּוץ ׁשּיצא קּלים קדׁשים ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבּׂשר
ּכׁשר, הּזבח - ּבחּוץ והּבּׂשר הּדם ׁשּנזרק ּפי על אף ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּדמים,
לּׂשרפֹו, לּיֹוצא מֹועלת והּזריקה לצאת. הּבּׂשר ׁשּסֹוף ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּפני

לאכלֹו. לא ְְֲָָֹאבל
.‚Ïּדמים זריקת לפני ׁשּיצאּו קּלים קדׁשים אמּורי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוכן

- החזירן ואם הּזבח, נפסל לא - ּבחּוץ והם הּדם ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹונזרק
עליהן חּיבין - החזירן ׁשּלא ּפי על ואף אֹותן. ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמקטירין

וטמא. ונֹותר ּפּגּול ְְִִֵָָמּׁשּום
.„Ïקּים והחלב ּבּׂשר ׁשּנטמא ּבין יחיד, ׁשל הּזבחים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכל

נטמאּו הּדם. את זֹורק - קּים והּבּׂשר חלב ׁשּנטמא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבין
על מרּצה ׁשהּציץ הרצה; - זרק ואם יזרק, לא - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻׁשניהן
- והקטירן ׁשּנטמאּו עֹולה איברי אֹו אמּורין וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻהּטמאה.
ׁשּנטמא הּצּבּור קרּבנֹות וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו מרּצה, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּציץ

הּדם. את זֹורק זה הרי - ּכּלֹו והחלב ְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּבּׂשר
.‰Ïעל ואף הּזבח, נפסל - לעזרה חּוץ ׁשּיצא קדׁשים ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּדם

נרצה. לא - הּמזּבח על ּוזרקֹו והכניסֹו ׁשחזר ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹּפי
.ÂÏ:ּבּדם ׁשּנאמר ּכלל. טמאה מקּבל אינֹו הּקדׁשים ּדם ְְְְֱֳִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻוכל

הּנחׁשב הּוא ּכּמים ׁשּנׁשּפ ּדם - ּכּמים ּתׁשּפכּנּו הארץ ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעל
ּכּמים, נׁשּפ ׁשאינֹו קדׁשים, ּדם אבל טמאה; ּומקּבל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻּכּמים

טמאה. מקּבל ְְֵֵַָֻאינֹו
.ÊÏואם הּזבח, נפסל - נזרק ולא חּמה עליו ׁשּׁשקעה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹודם

הרצה. לא - ְְָָֹֻזרקֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כיפר.1) אם מתנה ונתן החיצון מזבח על הניתנין דמים וזורקין2)יבאר הקרבנות את עליו שמקטירים הכהנים, שבעזרת המזבח
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מקּבל ּכ ואחר לעצם מּגיע ׁשהּוא עד הּבּׂשר חֹות - ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָלחּוץ
ׁשמנּונית מּפני ּפסּול, - חת ּכ ואחר קּבל ואם ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהּדם.
אּלא ,לחּת צרי אין קּלים ּובקדׁשים ׁשּבחּוץ. ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּבּׂשר
ׁשּיצא [קּלים] קדׁשים ׁשּבּׂשר ּומקּבל; לפנים רגלּה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמחזיר

ּכׁשר. - זריקה ְִֵֶָָֹקדם
.ÊË:ׁשּנאמר ּפסּולה; - העזרה ּבאויר ּוׁשחטּה הּבהמה ְְְֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּתלה

ּבארץ. ׁשּיׁשחֹוט עד - הּמזּבח יר ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָעל
.ÊÈ:ּבאויר תלּוי והּוא וׁשחט ונתלה ּבארץ הּבהמה ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָהיתה

ּכׁשר. - קּלים ּבקדׁשים ּפסּול, - קדׁשים ְְְִִִֵֵַָָָָָָָּבקדׁשי
.ÁÈׁשּׁשחט אֹו ּבפנים, ּוגמרן ּבחּוץ סימנים מעּוט ְְִִִִִֶַַַָָָָָׁשחט

לּׁשחיטה ׁשּיׁשנּה ּפסּולין; - ּבּצפֹון ּוגמרן ּבּדרֹום ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָמעּוטן
סֹוף. ועד ְְִִַָָמּתחּלתּה

.ËÈ- ּבּקרקע הּמּנחת ּבהמה מּצּואר הּדם וקּבל ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָָֻנתלה
.ּבכ ׁשרּות ּדר ׁשאין ְֵֵֶֶֶָָּפסּול;

.Î,ּבאויר הּדם וקּבל ּבידֹו הּמזרק ותלה ּבעזרה עֹומד ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָָָָָהיה
ׁשאויר ּכׁשר; - ּבאויר הּדם וקּבל הּבהמה ׁשהגּביּה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו

ּכּמקֹום. ַַָָהּמקֹום
.‡Îאינֹו ּבמינֹו מין ּכׁשר; - וקּבל מזרק לתֹו מזרק ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָנתן

ּכׁש - וקּבל הּמזרק ּבתֹו סיב הּניח ׁשהּסיבחֹוצץ. מּפני ר; ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
אבל חציצה. ּכאן ואין הּמזרק, לתֹו יֹורד הּדם והרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָחלּול,
ּפסּולה. - הּסיב מּתֹו וקמץ הּמנחה ּבקמיצת ּכן עּׂשה ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָאם

.·Îהֹולכת וכן ּוזריקתֹו, לּמזּבח והֹולכתֹו הּדם ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָקּבלת
ּבכהן אּלא ּכׁשרה אינּה מאּלּו אחת ּכל - לּכבׁש ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאיברים
ּובמליקת הּמנחה ּבקמיצת ׁשּבארנּו ּכמֹו לעבֹודה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּכׁשר

ָהעֹוף.
.‚Îּגדֹול ּכהן ,לפיכ הֹולכה. אינּה - ּברגל ׁשּלא ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹֹוהֹולכה

הּזבח. נפסל - לּמזּבח ּוזרקֹו ּבמקֹומֹו ועמד הּדם את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּקּבל
.„Îּבכלי קּבל לימינֹו. יחזיר - לּׂשמאלֹו ונתן ּבימינֹו ְְְֲִִִִִִִִִִֵֵַַָֹקּבל

יחזיר - חל לכלי ונתן קדׁש ּבכלי קּבל הּזבח. נפסל - ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹחל
קדׁש. ְִִֶֹלכלי

.‰Îאם אבל ּכׁשר. - ואספֹו הרצּפה על הּכלי מן ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָנׁשּפ
הּׁשרת לכלי ּונתנֹו ואספֹו הרצּפה על הּבהמה מּצּואר ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָנׁשּפ

הּזבח. נפסל -ְִֶַַַ
.ÂÎ,אספֹו ולא הארץ על ּבהמה מּצּואר הּדם מקצת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנׁשּפ

ׁשּיהיה ּובלבד ּכׁשר; זה הרי - ּבהמה מּצּואר מקצתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוקּבל
העֹור. ּדם ולא הּתמצית ּדם לא הּנפׁש, ּדם ׁשּנתקּבל הּדם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹזה

.ÊÎאֹו לעבֹודה, הּפסּולין מן אחד ּדמם ׁשּקּבל הּזבחים ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּכל
- ּכהלכתֹו לּמזּבח ׁשּזרקֹו אֹו לּמזּבח, הּדם את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשהֹולי
הּפסּול ּבֹו הל ולא לּפסּול, ונתן הּכׁשר קּבל הּזבח. ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹנפסל
הּפסּול ׁשהֹוליכֹו ּדם אבל לּכׁשר. יחזיר - ּבמקֹומֹו עמד ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאּלא
ּתחּלה הּכהן ׁשהֹוליכֹו אֹו והֹוליכֹו, לּכׁשר והחזירֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלעבֹודה
ּבין הּפסּול והֹוליכֹו הֹואיל והֹוליכֹו, לּפסּול ּונתנֹו ְְְְֱִִִִֵֶַַָָָוהחזירֹו
ּדבר לתּקן אפׁשר אי ׁשהרי הּזבח, נפסל - ּבּסֹוף ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבּתחּלה

ֶזה.
.ÁÎהּכׁשר חֹוזר - הּנפׁש ּדם נׁשאר אם הּפסּול, ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָקּבל

הּדם עֹוּׂשין לעבֹודה הּפסּולין ׁשאין וזֹורק; ּומֹולי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּומקּבל
לעבֹודה ראּוי והּוא הֹואיל הּטמא, מן חּוץ ׁשירים. ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָהּנׁשאר
ּכיצד? ׁשירים. עֹוּׂשה - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבטמאה, הּבא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּבקרּבן
ּוזרקֹו הּנפׁש ּדם הּכׁשר אחריו ׁשּקּבל ּפי על אף הּטמא, ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָקּבל
הּוא ׁשירים ּבאחרֹונה הּכׁשר ׁשּקּבל ׁשּזה הּזבח; נפסל -ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּכלּום. ְְֵואינֹו
.ËÎקדם ׁשחיטה אחר ׁשהּוא ּכל מאיבריה ׁשחסר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבהמה

הרי - קּבלה קדם ּבאזנּה צרם אפּלּו נפסלה. - הּדם ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹקּבלת
ּכּלֹו ׁשלם ׁשּיהיה - הּפר מּדם ולקח ׁשּנאמר: יקּבל. לא ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻזה
ּפסּול. זה הרי - וזרק החסרה מן קּבל ואם הּקּבלה. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבׁשעת

.Ïאבד אפּלּו זריקה, קדם קּבלה אחר חסרה אם ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָֹאבל
מן ּכזית נׁשּתּיר אם נּׂשרף: אֹו הּדם זריקת קדם ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹהּבּׂשר
- לאו ואם הּדם, את זֹורק - האמּורין מן ּכזית אֹו ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּבּׂשר
זית וחצי הּבּׂשר מן זית ּכחצי אפּלּו - ּובעֹולה זֹורק. ְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָאינֹו

לאּׁשים. ׁשּכּלּה מּפני האמּורין, ְִִִִִֵֵֶָָָֻמן
.‡Ï.הרצה לא - זרק ואם יזרק, לא - מּכזית ּפחּות ְְְְְִִִִִַַַָָָֹֹֹֻנׁשאר

ז קדם הּבּׂשר יזרקנפסל לא - לעזרה חּוץ ׁשּיצא אֹו ריקה ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹ
הרצה. - זרק ואם ְְִַַָָָֻהּדם,

.·Ïזריקת קדם לעזרה חּוץ ׁשּיצא קּלים קדׁשים ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבּׂשר
ּכׁשר, הּזבח - ּבחּוץ והּבּׂשר הּדם ׁשּנזרק ּפי על אף ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּדמים,
לּׂשרפֹו, לּיֹוצא מֹועלת והּזריקה לצאת. הּבּׂשר ׁשּסֹוף ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּפני

לאכלֹו. לא ְְֲָָֹאבל
.‚Ïּדמים זריקת לפני ׁשּיצאּו קּלים קדׁשים אמּורי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוכן

- החזירן ואם הּזבח, נפסל לא - ּבחּוץ והם הּדם ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹונזרק
עליהן חּיבין - החזירן ׁשּלא ּפי על ואף אֹותן. ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמקטירין

וטמא. ונֹותר ּפּגּול ְְִִֵָָמּׁשּום
.„Ïקּים והחלב ּבּׂשר ׁשּנטמא ּבין יחיד, ׁשל הּזבחים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכל

נטמאּו הּדם. את זֹורק - קּים והּבּׂשר חלב ׁשּנטמא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבין
על מרּצה ׁשהּציץ הרצה; - זרק ואם יזרק, לא - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻׁשניהן
- והקטירן ׁשּנטמאּו עֹולה איברי אֹו אמּורין וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻהּטמאה.
ׁשּנטמא הּצּבּור קרּבנֹות וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו מרּצה, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּציץ

הּדם. את זֹורק זה הרי - ּכּלֹו והחלב ְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּבּׂשר
.‰Ïעל ואף הּזבח, נפסל - לעזרה חּוץ ׁשּיצא קדׁשים ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּדם

נרצה. לא - הּמזּבח על ּוזרקֹו והכניסֹו ׁשחזר ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹּפי
.ÂÏ:ּבּדם ׁשּנאמר ּכלל. טמאה מקּבל אינֹו הּקדׁשים ּדם ְְְְֱֳִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻוכל

הּנחׁשב הּוא ּכּמים ׁשּנׁשּפ ּדם - ּכּמים ּתׁשּפכּנּו הארץ ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעל
ּכּמים, נׁשּפ ׁשאינֹו קדׁשים, ּדם אבל טמאה; ּומקּבל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻּכּמים

טמאה. מקּבל ְְֵֵַָֻאינֹו
.ÊÏואם הּזבח, נפסל - נזרק ולא חּמה עליו ׁשּׁשקעה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹודם

הרצה. לא - ְְָָֹֻזרקֹו

ה'תשע"א אלול ט"ו רביעי יום

ׁשני 1ּפרק

הלכותפסוליהמוקדשין
¤¤¥¦
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כיפר.1) אם מתנה ונתן החיצון מזבח על הניתנין דמים וזורקין2)יבאר הקרבנות את עליו שמקטירים הכהנים, שבעזרת המזבח
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ּבחּטאת ואפּלּו ּכּפר. - העּקר,3ּבלבד היא אחת מּתנה - ְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָ
הארּבע על4ּוׁשאר יּׁשפ זבחי ודם ׁשּנאמר: למצוה. מּתנֹות ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

העּקר. היא הּמזּבח על הּדם ׁשפיכת - אלהי ה' ְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹמזּבח
ּבזריקה·. הּנּתנין ׁשּנאמר:5וכל יצא; - ּבׁשפיכה ׁשּנתנן ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ

.יּׁשפ זבחי ְְִֵֶַָָודם
הּפנימי‚. מזּבח על הּנּתנין הּדמים מהן6ּכל אחת חּסר אם , ְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ

הקּפיד הּכתּוב ׁשהרי הּכּפרה; עּקר הן ּכּלן אּלא ּכּפר, לא -ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ּפעמים. ׁשבע ׁשּנאמר: מנינן, ְְֱִִֶֶֶַַַָָָעל

יׁשלים„. - הּבעלים ּומתּו אחת מּתנה מּמּנּו ׁשּנתן ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת
הּמיתה לאחר מּתנֹות .7ארּבע ְְִַַַַַַָָ

ּבּלילה‰. הּׁשלׁש יּתן לא - ּבּיֹום האחת נתן אם .8אבל ְֲִִֵַַַַַַַָָָָָֹ
.Âחּיב - ּבחּוץ והׁשלימן ּבפנים אחת נתן מּׁשּום9ואם ְְְְִִִִִִַַַַַָָָ

ּבחּוץ .10מעלה ֲֶַַ
.Êמּזה ידֹו11היה לאויר12ונקטעה ּדם ׁשּיּגיע קדם מּזה ׁשל ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

הּזיה לֹו עלתה לא - .13הּמזּבח ְְִֵַַַָָָָֹ
.Áקרּבנֹות מּתן הּנעּׂשית14ׁשּנה ּבחּטאת ּבין ּבחּטאת, ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָ

ּבחּוץ15ּבפנים הּנעּׂשית ּבחּטאת ּבׁשאר16ּבין אבל נפסל. - ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָ
ּכׁשרין - .17קדׁשים ְִִֵָָ

.Ëולפנים הּקרן מן הּדם ּבׁשאר18נתן ּבין ּבחּטאת ּבין , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּפסּול. - החיצֹון ּבּמזּבח ּבין הּפנימי ּבּמזּבח ּבין ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָקדׁשים,

.Èהּמזּבח מחצי למעלה אֹותֹו לּתן ׁשּמצותֹו ׁשּנתנֹו19ּדם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
למּטה לּתנֹו ׁשּמצותֹו אֹו אֹו20למּטה, למעלה, ּונתנֹו ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָ

ּבהיכל ּבפנים לּתנֹו החיצֹון,21ׁשּמצותֹו מזּבח על ּונתנֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
אֹו ּבהיכל, לפנים ׁשּנתנן החיצֹון מזּבח על הּנּתנין ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאֹו

הּכבׁש על ּבחּוץ הּנּתנין ּדם היסֹוד22ׁשּנתן ּכנגד 23ׁשּלא ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
ּפסּול הּזבח ּבּׂשר הרי נתּכּפרּו24- כן, ּפי על ואף . ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָ

ׁשהּגיע25הּבעלים ּפי על אף לּמזּבח, ּדם ׁשהּגיע ּכיון ּבֹו; ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ּבּמה לכּפר. למקֹומֹו ׁשהּגיע ּכמֹו הּוא הרי - למקֹומֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַֹׁשּלא

אמּורים לעבֹודה26ּדברים ּכׁשר הּזֹורק זה ּכׁשהיה אבל27? ; ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
הּכׁשר קּבל לּפסּול28אם הּנּתנין29ונתן את הּפסּול ונתן , ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

הּנּתנין ואת ּבחּוץ, ּבפנים הּנּתנין ואת למּטה, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָלמעלה
- היסֹוד ּכנגד ׁשּלא הּכבׁש על ׁשּנתן אֹו ּבפנים, ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹּבחּוץ

הּנפׁש ּדם נׁשאר אם הּזבח, ּבּׂשר נפסל יחזר30לא אּלא , ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹ
ויקּבל ּבמקֹומֹו.31הּכׁשר הּדם ויזרק הּנפׁש ּדם ׁשאר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

.‡Èּבדם ּדם ּבין ׁשּנתערבּו, קדׁשים ּכֹוסֹות32ּדמי ּבין ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָ
אחת33ּבכֹוסֹות מּתנה הּנּתנין נתערבּו אם מּתנה34: ּבנּתנין ְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דמם. ואו3)את בלי קרנת פעמים שתי חטאת בדיני בתורה כתוב כי נימוקם, מבואר לז: שם ובגמרא שם זבחים הלל כבית
הקרבנות (בדיני לעכב ואחת למצוה שלוש ארבע, וביחד שתיים עוד הרי וא"ו], [=עם מלא קרנות אחת ופעם יחיד, לשון ומשמע
או פעם עוד נצטוו כן אם אלא מעכב, אינו בדיעבד אבל למצוה, רק נאמר אחת פעם התורה שציוותה דבר שכל בידינו, כלל

מחטאת. נלמדים הקרבנות ושאר כלל. דם זריקת בלי לכפרה אפשר שאי מפני עיכוב), על המורה מלה שם כלומר,4)שכתובה
האחת. שנתן אחרי מהארבע שנשתייר שבמזרק.5)מה הדם את למזבח בכוח וזורק מהמזבח רחוק עומד שהכהן פירושה, זריקה

וחטאת בשפיכה ופסח מעשר בכור, בזריקה, ניתנים ושלמים עולה אשם, הדם. את עליו ושופך המזבח בצד שעומד היינו ושפיכה
באצבע. הכיפורים6)ניתנת יום של ושעיר פר דם עליו ומזים הקטורת את יום בכל מקטירים ועליו בהיכל שעמד הזהב מזבח

נשרף. אלא נאכל ואינו מוקטר אינו שבשרם ושעירים פרים שאר הן7)ושל הנותרות והשלוש כיפרה שהראשונה מפני והטעם,
המצוה. את וגומרים בעליה, שמתו חטאת דין לה אין לפיכך מעכבות, ואינן למצוה החמה.8)רק בשקיעת נפסל שהדם מפני

וגו'10)כרת.9) יביאנו לא מועד אוהל פתח "ואל ט) יז, (ויקרא בה קוראים אנו לפיכך בפנים, לעשותן מצוה אלו מתנות שהרי
חוץ, לילה, מיתה, סידר: ורבינו חוץ. מיתה, לילה, הסדר: שם שבגמרא, הסדר את שינה רבינו שם. מעמיו". ההוא האיש ונכרת

כרת. ענוש - חוץ כרת; חייב אינו נתן אם אבל יתן, לא - לילה לכתחילה; נותן - מיתה דיניהם: חומרת העוף11)לפי בחטאת
מרחוק. באצבע מזה היינו הזאה, לשון בתורה כתוב הנשרפים) ושעירים (פרים הפנימיות ופסול12)ובחטאות מום בעל ונעשה

מום.13)לעבודה. בעל היה המזה ואז במזבח נוגע כשהדם נגמרת בקרן14)שההזייה להתחיל הוא, בחטאות הנכון הסדר
הקרבן. נפסל זה מסדר שינה ואם דרומית מערבית ולבסוף מערבית, צפונית צפונית, מזרחית ואחריה מזרחית שמזים15)דרומית

שבהיכל. הזהב מזבח ועל הפרוכת על דמה להיכל.16)את חוץ שהיא שבעזרה, המזבח על נזרק טעמו17)שדמה נתבאר ולא
קרבנות. לשאר חטאת בין ההבדל הכהן18)של נותן החטאות ודם אמה ורחבן אמה ארכן החיצון, מזבח שבפינות הקרנות ארבע

בחציו מכאן ואמה מכאן אמה היינו הקרנות נגד ניתנות הקרבנות שאר של המתנות שתי וכן המזבח. של העליון בחציו כנגדן
במזבח בין פסול, - הקרן כנגד שלא היינו הקרן, מן לפנים שהוא בשטח הדם נתן שאם כאן, רבינו ומלמדנו המזבח. של התחתון

בפנימי. ובין העוף.19)החיצון ועולת בהמה בחוץ.20)חטאת הנעשים הקרבנות הכיפורים,21)שאר יום של ושעיר פר
ירושלים. לחומת שמחוץ הדשן בבית נשרף ובשרם הקרבנות מעשה בהלכות המבוארים הנשרפים ושעירים על22)ופרים ולא

ממש. מ23)המזבח (של "והיסוד שנינו: א ג, פרק מדות במשנה ממש. במזבח היסוד כנגד שלא או היהפירוש, החיצון) זבח
דרומית שבקרן מזה ויוצא אחת". אמה ובמזרח אחת אמה בדרום (תופס) ואוכל המערב. כל פני ועל הצפון כל פני על מהלך
מהכתוב זה דין למדו ונז: נו: בזבחים פסול. הקרבן המזבח מחצי למטה הניתנים דם את זו בקרן זרק ואם יסוד היה לא מזרחית

העולה". מזבח יסוד "אל ז) ד, פסולים.24)(ויקרא האימורים אחר.25)וגם קרבן להביא חייב נפסל26)ואינו הזבח שבשר
תקנה. לו לזריקה.27)ואין ופסול שיריים נעשה שנשאר הדם ולפיכך כיפר שהרי28)ובדיעבד הכשר, קיבל אם אפילו כלומר,

משנה). (לחם שיריים עושה אינה בוודאי פסול כהן שיריים.29)קבלת שעושה טמא פסול הבהמה.30)אפילו בצוואר
שיריים31) עושה אינה זריקה בלי שקבלה מפני הנשאר, הדם את שיריים עשתה לא כשר שקיבל פי על אף הראשונה הדם קבלת

פסולה. הייתה קרבנות.32)והזריקה שני של דם נתקבל אחד הכוסות.33)בכלי שנתערבו אלא אחד מקרבן דם יש כוס בכל
מעשר.34) בדם בכור דם כגון

oiycwend ileqt zekld - lel` e"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ארּבע מּתן הּנּתנין וכן אחת. מּתנה הּכל יּתן - ּבנּתנין35אחת ְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָֹ
מּתנה הּנּתנין נתערבּו ארּבע. מּתן הּכל יּתן - ארּבע ְְְְִִִִֵַַַַַַַַַַַָָָָֹמּתן
מּתנה הּכל יּתן - ארּבע ׁשהן ׁשּתים מּתן ּבנּתנין ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹאחת

הּכל36אחת יּׁשפ - למּטה ּבנּתנין למעלה הּנּתנין נתערבּו . ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹ
החּטאת37לאּמה ׁשירי נתערבּו אפּלּו ּפסּולין. והּזבחים ,38 ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָ

לאּמה הּכל יּׁשפ - למּטה הּכל ׁשּמקֹום העֹולה, ּדם .39עם ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ
.·Èּולמּטה למעלה הּתערֹובֹות מן נתן אּלא ׁשאל, לא ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֹואם

למּטה יּתן - וׁשאל למעלה נתן ּכׁשר. זה הרי ואּלּו40- ואּלּו , ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
לֹו. ָעלּו

.‚Èהּכל יׁשּפ - ּבחּוץ ּבּנּתנין ּבפנים הּנּתנין ְְְְִִִִִִִִַַַַָָָֹֹנתערבּו
מּמּנּו ונתן הּתערבת ּדם ולקח ׁשאל לא ואם ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹלאּמה.
אֹו ּבחּוץ ונתן וחזר ּבפנים ׁשּנתן ּבין ּובחּוץ, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּבפנים

ּכׁשר הּכל - ּבפנים ונתן וחזר ּדברים41ּבחּוץ ּבּמה . ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
החּטאת; מן חּוץ ּבחּוץ, הּנּתנים ּדמים ּבׁשאר ְֲִִִִִִַַַַָָָָאמּורים?
חּטאת ּבדם ׁשּנתערב ּבחּוץ הּנעּׂשית חּטאת ּדם ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָאבל
- ּבפנים ונתן וחזר ּבחּוץ נתן אם ּבפנים: ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָהּנעּׂשית

ׁשּדם42ּכׁשר ּפסּולה. - ּבחּוץ ונתן וחזר ּבפנים נתן , ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ
הּנאכלת יחיד חּטאת אפּלּו להיכל, ׁשּנכנס -43חּטאת ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

וגֹומר. מּדמּה יּובא אׁשר חּטאת וכל ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָאסּורה;
ּדר44והּוא - יּובא ׁשּנאמר: ההיכל, ׁשער דר ׁשּיבֹוא ְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ּבפׁשּפׁש45ּביאה הכניסֹו אם אבל אֹו46; חּלֹון דר אֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָ

נפסל. אינֹו - ְִֵַָגג
.„Èהעלם להיכל47ּפר נכנס ׁשּדמם זרה, עבֹודה ,48ּוּׂשעיר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּפנימה זה ׁשּבמקֹום נפסל; - הּקדׁשים לקדׁש הכניסֹו 49אם ְְְְְֳִִִִִִֶֶֶַַָָָֹ

הּוא מקֹומן הּכּפּורים,50ׁשל יֹום ׁשל וּׂשעיר ּפר וכן . ְְְִִִֵֶֶַַָָ
לקדׁש ּדמם הכניס אם הּקדׁשים, לקדׁש נכנס ְְְְֳִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּדמם

מּמּנּו והּזה והכניסֹו51הּקדׁשים וחזר להיכל, והֹוציאֹו ְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָָָ
נפסל - הּקדׁשים הּזיֹות52לקדׁש מּמּנּו גֹומר ואינֹו , ְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ׁשּיצא ּכיון הּקדׁשים; הּזיֹות54יצא53ׁשּבקדׁש ּגמר אם וכן . ְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
הּזיֹות מקצת והּזה להיכל, והֹוציאן הּקדׁשים ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּבקדׁש

להיכל חּוץ גֹומר55והֹוציאן אינֹו - להיכל והכניסן וחזר , ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
נפסל למקֹומֹו חּוץ הּדם ׁשּיצא ׁשּכיון ׁשּבהיכל; .56הּזיֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

.ÂËלחּוץ מהם אחד ויצא ּכֹוסֹות ּבׁשני ּדמּה ׁשּקּבל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָחּטאת
ּכׁשר הּפנימי והּזה57- להיכל מהם אחד נכנס מּמּנּו. ויּזה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּפסּול החיצֹון אף - ׁשם מּדמּה;58מּמּנּו יּובא אׁשר ׁשּנאמר: . ֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
נפסלה. - ּבּקדׁש לכּפר נכנס אם ּדמּה מקצת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹאפּלּו

.ÊËאּלא ּכּפר, ולא ּבפנים ּבֹו לכּפר ׁשהכניסֹו חּטאת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּדם
- ּבׁשֹוגג הכניסֹו אם ּכלּום: ּבפנים מּמּנּו הּזה ולא ְְְְְִִִִִִִִֵֶָֹהֹוציאֹו
ואם ּבּקדׁש; ּכּפר לא ׁשהרי ּבחּוץ, מּמּנּו ּומּזה ּכׁשר, זה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהרי

ּפסּול - ּבמזיד .59הכניסֹו ְְִִִֵָ
.ÊÈאׁשר60הכניס ׁשּנאמר: ּכׁשרה; - להיכל עצמּה החּטאת ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבּׂשרּה. ולא - מּדמּה ְְִָָָָָֹיּובא
.ÁÈּכׁשרה - להיכל ונכנסה ׁשּפרּכסה העֹוף .61חּטאת ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
.ËÈספק זה הרי - ּבצּוארּה להיכל העֹוף חּטאת ּדם ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהכניס

ּככלי חׁשּוב הּצּואר .62אם ְִִִַַָָ
.Îואספֹו63נׁשּפ העֹוף חּטאת ספק64ּדם זה הרי אם65- ְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּתּׂשרף לפיכ ּפֹוסל; אינֹו אֹו ּבדמּה ּפֹוסל ּככל66הּכלי , ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָ
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חטאות.35) שתי של דמן בתערובת כאן והמדובר ארבע, מתן ניתן בלבד חטאות החיצון,36)דם מזבח על הניתנים הדמים "כל
אם אבל תוסיף", "לא על במעשה יעבור שלא כדי אחת ממתנה יותר התערובת מן ליתן ואסור כיפר". בלבד אחת מתנה נתן אם

מעשה. עושה אינו הרי תגרע" "בל על ועובר פחות ומים37)נותן לחוץ ופתוח העזרה רצפת כל פני על עובר היה מרזב כעין
בו. למטה.38)עוברים שהוא המזבח יסוד על שפיכה וטעונין במקומן, המתנות ארבע מקומם39)שנתן ששניהם פי על אף

כדי הקיר, על אותם לשפוך ואסור היסוד על ישר נשפכים חטאת ושיירי המזבח קיר על זריקה טעון העולה שדם מפני למטה.
פא. שם יהודה ורב יוחנן כר' היסוד, על וחכמים)40)שיזובו אליעזר (רבי ואלו אלו נמלך, ולא למעלה "נתן פא: שם ברייתא

למטה". ויתן שיחזור כג):41)מודים ו, (ויקרא הכתוב בפירוש היא המחלוקת אליעזר, ור' עקיבא רבי דעת נגד שם כחכמים
קרבנות שאר אבל דווקא, חטאת סוברים חכמים תשרף". באש תאכל לא בקודש לכפר מועד אהל אל מדמה יובא אשר חטאת "וכל

פב.). (שם הקרבנות כל את "וכל" מהמלה מרבה שבתורה, אות כל לדרוש ששיטתו עקיבא, ורבי בכך, נפסלים ואפילו42)אינם
הבעלים. נתכפרו בפנים נתן בשריפה.43)לא ומצוותן בפנים הזייה טעון שדמן ציבור בחטאות לפרש אפשר מקרא של פשוטו כי

נאמר.44) קטנה.46)רגילה.45)וזה צדדית הוראתם,47)דלת פי על הציבור ועשה מותר וכדומה שחלב והורו דין בית שגגו
לחטאת. שעיר מביאים הציבור, ועשה זרה בעבודה טעו ואם הפרוכת. על בהיכל הזייה טעון ודמו לחטאת פר מביאים

בכך.48) את49)מצוותם הובא לא "הן יח), (שם בתורה ופנימהכתוב הקרבן, נפסל הובא שאם משמע פנימה", הקודש אל דמה
הקדשים. קודש זה ההיכל.50)- מן לפני הוא הקדשים וקודש בהיכל, הכל.51)מקומם גמר ולא הזיות פסול52)מקצת

כמצוותו. בהיכל מקומו זה שדם פי על אף הזיותיו.53)יוצא, גמר לפני הקדשים לקדש פי54)מחוץ על ואף ביוצא, נפסל
הקדשים. בקודש מקומו עכשיו - להיכל לצאת וודאי.56)לעזרה.55)שסופו (שם57)פסול מהכתוב זה דין למדו ובגמרא

יצא. שלא החלק את פוסל היוצא ואין נכנס) שלא מה (גם פוסל הנכנס תאכל"; לא וגומר יובא "אשר כג) שם58)ו, כחכמים
"דמה". התורה כתבה שלא מכיוון דמה, מקצת ואפילו "מדמה" יובא (שם) הכתוב את בשוגג59)שדרשו בין במזיד בין ובכיפר

פסול. כשרה.60)- - הדם קבלת קודם הכניסה ואפילו צב: והתורה61)שם מאליה, נכנסה אלא הובאה שלא מפני שם,
יובא. אשר מפני62)אמרה: אבין, ר' שואל העוף בחטאת אבל נכנס, הדם שגם פי על אף שכשרה יז בהלכה אמרנו בבהמה

בכלי. הדם הכניס כאילו שזה לומר אפשר מהצוואר ישר מזה הכהן אלא בכלי קבלה טעון דמה על63)שאין מהצוואר ישר
ישר65)לכלי.64)הרצפה. להזותו ומותר כלי טעון אינו העוף חטאת שגם היא התורה כוונת אם שם, נפתרה שלא בעייא

בכלי. להשתמש אוסרת התורה או כדי66)מהצוואר, אחר, קרבן מלהביא פטורים הבעלים אבל יט. שבהלכה הדין אל גם מוסב
בעזרה. חולין יקריב שלא
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ארּבע מּתן הּנּתנין וכן אחת. מּתנה הּכל יּתן - ּבנּתנין35אחת ְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָֹ
מּתנה הּנּתנין נתערבּו ארּבע. מּתן הּכל יּתן - ארּבע ְְְְִִִִֵַַַַַַַַַַַָָָָֹמּתן
מּתנה הּכל יּתן - ארּבע ׁשהן ׁשּתים מּתן ּבנּתנין ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹאחת

הּכל36אחת יּׁשפ - למּטה ּבנּתנין למעלה הּנּתנין נתערבּו . ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹ
החּטאת37לאּמה ׁשירי נתערבּו אפּלּו ּפסּולין. והּזבחים ,38 ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָ

לאּמה הּכל יּׁשפ - למּטה הּכל ׁשּמקֹום העֹולה, ּדם .39עם ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ
.·Èּולמּטה למעלה הּתערֹובֹות מן נתן אּלא ׁשאל, לא ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֹואם

למּטה יּתן - וׁשאל למעלה נתן ּכׁשר. זה הרי ואּלּו40- ואּלּו , ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
לֹו. ָעלּו

.‚Èהּכל יׁשּפ - ּבחּוץ ּבּנּתנין ּבפנים הּנּתנין ְְְְִִִִִִִִַַַַָָָֹֹנתערבּו
מּמּנּו ונתן הּתערבת ּדם ולקח ׁשאל לא ואם ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹלאּמה.
אֹו ּבחּוץ ונתן וחזר ּבפנים ׁשּנתן ּבין ּובחּוץ, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּבפנים

ּכׁשר הּכל - ּבפנים ונתן וחזר ּדברים41ּבחּוץ ּבּמה . ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
החּטאת; מן חּוץ ּבחּוץ, הּנּתנים ּדמים ּבׁשאר ְֲִִִִִִַַַַָָָָאמּורים?
חּטאת ּבדם ׁשּנתערב ּבחּוץ הּנעּׂשית חּטאת ּדם ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָאבל
- ּבפנים ונתן וחזר ּבחּוץ נתן אם ּבפנים: ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָהּנעּׂשית

ׁשּדם42ּכׁשר ּפסּולה. - ּבחּוץ ונתן וחזר ּבפנים נתן , ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ
הּנאכלת יחיד חּטאת אפּלּו להיכל, ׁשּנכנס -43חּטאת ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

וגֹומר. מּדמּה יּובא אׁשר חּטאת וכל ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָאסּורה;
ּדר44והּוא - יּובא ׁשּנאמר: ההיכל, ׁשער דר ׁשּיבֹוא ְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ּבפׁשּפׁש45ּביאה הכניסֹו אם אבל אֹו46; חּלֹון דר אֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָ

נפסל. אינֹו - ְִֵַָגג
.„Èהעלם להיכל47ּפר נכנס ׁשּדמם זרה, עבֹודה ,48ּוּׂשעיר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּפנימה זה ׁשּבמקֹום נפסל; - הּקדׁשים לקדׁש הכניסֹו 49אם ְְְְְֳִִִִִִֶֶֶַַָָָֹ

הּוא מקֹומן הּכּפּורים,50ׁשל יֹום ׁשל וּׂשעיר ּפר וכן . ְְְִִִֵֶֶַַָָ
לקדׁש ּדמם הכניס אם הּקדׁשים, לקדׁש נכנס ְְְְֳִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּדמם

מּמּנּו והּזה והכניסֹו51הּקדׁשים וחזר להיכל, והֹוציאֹו ְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָָָ
נפסל - הּקדׁשים הּזיֹות52לקדׁש מּמּנּו גֹומר ואינֹו , ְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ׁשּיצא ּכיון הּקדׁשים; הּזיֹות54יצא53ׁשּבקדׁש ּגמר אם וכן . ְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
הּזיֹות מקצת והּזה להיכל, והֹוציאן הּקדׁשים ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּבקדׁש

להיכל חּוץ גֹומר55והֹוציאן אינֹו - להיכל והכניסן וחזר , ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
נפסל למקֹומֹו חּוץ הּדם ׁשּיצא ׁשּכיון ׁשּבהיכל; .56הּזיֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

.ÂËלחּוץ מהם אחד ויצא ּכֹוסֹות ּבׁשני ּדמּה ׁשּקּבל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָחּטאת
ּכׁשר הּפנימי והּזה57- להיכל מהם אחד נכנס מּמּנּו. ויּזה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּפסּול החיצֹון אף - ׁשם מּדמּה;58מּמּנּו יּובא אׁשר ׁשּנאמר: . ֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
נפסלה. - ּבּקדׁש לכּפר נכנס אם ּדמּה מקצת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹאפּלּו

.ÊËאּלא ּכּפר, ולא ּבפנים ּבֹו לכּפר ׁשהכניסֹו חּטאת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּדם
- ּבׁשֹוגג הכניסֹו אם ּכלּום: ּבפנים מּמּנּו הּזה ולא ְְְְְִִִִִִִִֵֶָֹהֹוציאֹו
ואם ּבּקדׁש; ּכּפר לא ׁשהרי ּבחּוץ, מּמּנּו ּומּזה ּכׁשר, זה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהרי

ּפסּול - ּבמזיד .59הכניסֹו ְְִִִֵָ
.ÊÈאׁשר60הכניס ׁשּנאמר: ּכׁשרה; - להיכל עצמּה החּטאת ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבּׂשרּה. ולא - מּדמּה ְְִָָָָָֹיּובא
.ÁÈּכׁשרה - להיכל ונכנסה ׁשּפרּכסה העֹוף .61חּטאת ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
.ËÈספק זה הרי - ּבצּוארּה להיכל העֹוף חּטאת ּדם ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהכניס

ּככלי חׁשּוב הּצּואר .62אם ְִִִַַָָ
.Îואספֹו63נׁשּפ העֹוף חּטאת ספק64ּדם זה הרי אם65- ְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּתּׂשרף לפיכ ּפֹוסל; אינֹו אֹו ּבדמּה ּפֹוסל ּככל66הּכלי , ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָ
ספק. ׁשהּוא העֹוף ֵֶַַָָחּטאת

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חטאות.35) שתי של דמן בתערובת כאן והמדובר ארבע, מתן ניתן בלבד חטאות החיצון,36)דם מזבח על הניתנים הדמים "כל
אם אבל תוסיף", "לא על במעשה יעבור שלא כדי אחת ממתנה יותר התערובת מן ליתן ואסור כיפר". בלבד אחת מתנה נתן אם

מעשה. עושה אינו הרי תגרע" "בל על ועובר פחות ומים37)נותן לחוץ ופתוח העזרה רצפת כל פני על עובר היה מרזב כעין
בו. למטה.38)עוברים שהוא המזבח יסוד על שפיכה וטעונין במקומן, המתנות ארבע מקומם39)שנתן ששניהם פי על אף

כדי הקיר, על אותם לשפוך ואסור היסוד על ישר נשפכים חטאת ושיירי המזבח קיר על זריקה טעון העולה שדם מפני למטה.
פא. שם יהודה ורב יוחנן כר' היסוד, על וחכמים)40)שיזובו אליעזר (רבי ואלו אלו נמלך, ולא למעלה "נתן פא: שם ברייתא

למטה". ויתן שיחזור כג):41)מודים ו, (ויקרא הכתוב בפירוש היא המחלוקת אליעזר, ור' עקיבא רבי דעת נגד שם כחכמים
קרבנות שאר אבל דווקא, חטאת סוברים חכמים תשרף". באש תאכל לא בקודש לכפר מועד אהל אל מדמה יובא אשר חטאת "וכל

פב.). (שם הקרבנות כל את "וכל" מהמלה מרבה שבתורה, אות כל לדרוש ששיטתו עקיבא, ורבי בכך, נפסלים ואפילו42)אינם
הבעלים. נתכפרו בפנים נתן בשריפה.43)לא ומצוותן בפנים הזייה טעון שדמן ציבור בחטאות לפרש אפשר מקרא של פשוטו כי

נאמר.44) קטנה.46)רגילה.45)וזה צדדית הוראתם,47)דלת פי על הציבור ועשה מותר וכדומה שחלב והורו דין בית שגגו
לחטאת. שעיר מביאים הציבור, ועשה זרה בעבודה טעו ואם הפרוכת. על בהיכל הזייה טעון ודמו לחטאת פר מביאים

בכך.48) את49)מצוותם הובא לא "הן יח), (שם בתורה ופנימהכתוב הקרבן, נפסל הובא שאם משמע פנימה", הקודש אל דמה
הקדשים. קודש זה ההיכל.50)- מן לפני הוא הקדשים וקודש בהיכל, הכל.51)מקומם גמר ולא הזיות פסול52)מקצת

כמצוותו. בהיכל מקומו זה שדם פי על אף הזיותיו.53)יוצא, גמר לפני הקדשים לקדש פי54)מחוץ על ואף ביוצא, נפסל
הקדשים. בקודש מקומו עכשיו - להיכל לצאת וודאי.56)לעזרה.55)שסופו (שם57)פסול מהכתוב זה דין למדו ובגמרא

יצא. שלא החלק את פוסל היוצא ואין נכנס) שלא מה (גם פוסל הנכנס תאכל"; לא וגומר יובא "אשר כג) שם58)ו, כחכמים
"דמה". התורה כתבה שלא מכיוון דמה, מקצת ואפילו "מדמה" יובא (שם) הכתוב את בשוגג59)שדרשו בין במזיד בין ובכיפר

פסול. כשרה.60)- - הדם קבלת קודם הכניסה ואפילו צב: והתורה61)שם מאליה, נכנסה אלא הובאה שלא מפני שם,
יובא. אשר מפני62)אמרה: אבין, ר' שואל העוף בחטאת אבל נכנס, הדם שגם פי על אף שכשרה יז בהלכה אמרנו בבהמה

בכלי. הדם הכניס כאילו שזה לומר אפשר מהצוואר ישר מזה הכהן אלא בכלי קבלה טעון דמה על63)שאין מהצוואר ישר
ישר65)לכלי.64)הרצפה. להזותו ומותר כלי טעון אינו העוף חטאת שגם היא התורה כוונת אם שם, נפתרה שלא בעייא

בכלי. להשתמש אוסרת התורה או כדי66)מהצוואר, אחר, קרבן מלהביא פטורים הבעלים אבל יט. שבהלכה הדין אל גם מוסב
בעזרה. חולין יקריב שלא
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.‡Îמּתנה67חּטאת ונתן ּכֹוסֹות, ּבארּבעה ּדמּה ׁשּקּבל ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָ
היסֹוד, על נׁשּפ ארּבעּתן ׁשירי - וכֹוס ּכֹוס מּכל ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָאחת
מּכֹוס הּמּתנֹות ארּבע נתן .יׁשּפ ּדמּה ּכל ואת ְְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
הּכֹוסֹות ּוׁשאר היסֹוד, על נׁשּפ הּכֹוס אֹותֹו ׁשירי - ְְְְִֵֶַַַַָָָָאחד

לאּמה .68נׁשּפכין ְִִַָָָ
.·Îלא - חּלין ּדמי לתֹו אֹו הּמים לתֹו ׁשּנפל ְְְִִֵֶַַַָָֹֻּדם

ּפסּול - הּזה ואם מּמּנּו, הּדם69יּזה לתֹו מים נפל . ְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
יין לתֹוכֹו נפל ּכׁשר. - דם מראה ּבֹו יׁש אם ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּבּמזרק,
ראּויין אם מים: היּו אּלּו אֹותֹו אֹומדין - חּלין דם ְְִִִִִִַַָֻאֹו
- דם מראה מראיו יהיּו ׁשּלא עד ׁשּבּמזרק ּדם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלבּטל
- מראיו לבּטל ראּויין אינם ואם מּמּנּו; יּזה לא זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהרי

מּמּנּו. ִֶֶַיּזה
.‚Îהּמזּבח ּפסּולי ּבדם ׁשּנתערב הּקדׁשים ּבדם70ּדם אֹו ְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

ּבּׁשחיטה ׁשּנפסלּו ואפּלּו71הּקדׁשים לאּמה. הּכל יּׁשפ - ְְְֲֳִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
לאּמה יּׁשפ - מאחד חּוץ הּכֹוסֹות ּכל אֹותן72קרבּו וכל . ְְִֵֵֶַַָָָָָָָָ

הּתמצית ּבדם נתערב ּפסּולים. לאּמה73הּזבחים יּׁשפ -74; ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ּכׁשר. - ונתן ׁשאל לא ְְִֵַַָָָֹואם

.„Îהעֹולֹות75האמּורין והּקמצים76ואיברי 78והּלבֹונה77, ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָ
הּנּׂשרפֹות ׁשרת79ּומנחֹות ּבכלי ׁשּנתקּדׁשּו זרק80אחר אם , ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּבּיד ּבין האּׁשים ּגּבי על אּלּו מּכל ּבין81אחד ּבכלי, ּבין ְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ּכׁש אּלּו הרי - ּבּׂשמאל ּבין רים.ּבימין ְְְֲִִִֵֵֵֵָֹ

.‰Îוהּמים ּבהין82הּיין ּבין ּבקערה ּבין ּבׁשאר83ׁשּנּסכן ּבין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
הּׁשרת ּפסּולין.84ּכלי - ּבידֹו אֹו חל ּבכלי נּסכן ּכׁשרים. - ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָֹ

.ÂÎׁשל העצים וסּדר ׁשּסּדרֹו, קמץ וכן ׁשּסּדרן, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאיברים
מהם למעלה זה85מערכה הרי - העצים מּצּדי ׁשּסּדרן אֹו , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבכ הקטרה ּדר אם ּבכ;86ספק הקטרה ּדר אין אֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
הרצה. - עּׂשה ואם לכּתחּלה, ּכן יעּׂשה לא ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֻלפיכ

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּכאּלּו‡. - הּמזּבח ּבראׁש ׁשּׁשחטן קדׁשים ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹקדׁשי
ואת עלתי את עליו וזבחּת ׁשּנאמר: ּבּצפֹון; ְְְְֱֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשחטן

העֹולה לׁשחיטת ראּוי הּמזּבח ׁשּכל מלּמד, - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשלמי
הּׁשלמים. ְְִִַַָּוׁשחיטת

למּטה·. ׁשּׁשחטּה אֹו הּמזּבח, ּבראׁש ׁשּׁשחטּה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹעֹולה
וינּתחּנה אֹותּה יפׁשיט - הּמזּבח לראׁש אֹותּה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹוהעלה
ּומעלה וחֹוזר למּטה ּומדיחן הּקרבים ּומֹוריד ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּבמקֹומּה,

לּכהנים. ונֹותנֹו העֹור ּומֹוריד ְְֲִִַָָֹאֹותן,
מפׁשיטן‚. - הּמזּבח לגּבי ׁשעלּו ׁשחּוטים זבחים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָוכן

וחֹוזר ּבּמים ּומדיחן הּקרבים ּומֹוריד ּבמקֹומן, ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָּומנּתחן
ונֹותנֹו הּבּׂשר ואת העֹור את ּומֹוריד אֹותן, ְְְֲִֶֶֶַַָָָָּומעלה

י לא מה ּומּפני הּׁשאר. את ּומקטיר וחֹוזר ֹורידלּבעלים, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
הראּוי ׁשּכל הּמזּבח? ּבראׁש וינּתח יפׁשיט אּלא ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹהּכל,
ּכל ׁשּנאמר: ירד; לא - הּמזּבח לראׁש עלה אם ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלאּׁשים,
ּתלמּוד ראּוי? ׁשאינֹו ּפי על אף יכֹול יקּדׁש. ּבּמזּבח ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹהּנגע
ראּויה ׁשהיא עֹולה, מה מֹוקדה. על העלה היא ְְִִֶַַָָָָָָֹלֹומר:
אם לאּׁשים, הראּוי ּכל אף ּתרד; לא - עלתה אם ְִִִִִִֵֵַָָָָָָָֹלאּׁשים,

ירד. לא - ֵֵָָֹעלה
ׁשעדין„. ּתרד, - הּמזּבח לראׁש חּיה ׁשהעלּה ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעֹולה

ראּויה. ְֵָָאינּה
אּסּורי‰. וכל ׁשרת. ּבכלי נתקּדׁש ׁשּלא הּמנחה קמץ ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹוכן

מּתחּלתן. ראּויין ׁשאינן לפי ירדּו, - ׁשעלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּמזּבח
.Âאֹו ּדמּה נׁשּפ אֹו ּבּלילה ׁשּנׁשחטה קדׁשים ּבהמת ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוכן

ּתרד. - עלתה אם לעזרה, חּוץ ְֲִֵֵֶָָָָָָָׁשּיצאת
.Ê,האמּורים אֹו הּבּׂשר אֹו הּדם ׁשּלן אֹו ׁשּלנּו קדׁשים ֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָאבל

ּבמחׁשבת נפסל אֹו ׁשּנטמא אֹו לעזרה, חּוץ ׁשּיצא ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָוזבח
ׁשּקּבלּו אֹו ׁשּנּוי, ּבמחׁשבת אֹו מקֹום ּבמחׁשבת אֹו ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָהּזמן
הּבא קרּבן ּבעבֹודת ּוראּויין הֹואיל ּדמֹו, את וזרקּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָהּטמאים
קדׁשים קדׁשי אֹו למקֹומֹו, חּוץ ּדמֹו וׁשּנתן ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֻּבטמאה,
ׁשּכל ּפי על אף ּבּדרֹום, ּדמם ׁשּנתקּבל אֹו ּבּדרֹום ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנׁשחטּו

ירדּו. לא - הּמזּבח לראׁש עלּו אם ּפסּולים, ְְְְִִִֵֵֵַַָֹֹאּלּו
.Á- עלּו ׁשאם ּוכׁשם מקּבלֹו. הּקדׁש - ּבּקדׁש ׁשּפּסּולֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹּכל

הם. ּפסּולין ׁשהרי ׁשנּיה, יעלּו לא - ירדּו אם ּכ ירדּו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹלא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מתנות.67) ארבע כו)68)שמצוותה ד, (ויקרא מהכתוב זה ולמדו המזבח. ליסוד להישפך שמצוותם שיריים דין זה לדם שאין
אחת. בכוס דמו" "ואת והכתוב כוסות מד' בנתן דמו" "כל הכתוב את להעמיד מחייב וההיגיון דמו. כל ולא ישפוך" דמו "ואת

שנו69) "לא שם: יוחנן ר' ואמר כשר". דם מראית בו יש אם במים שנתערב "דם שנינו: במשנה דם. מראה בו יש אם אפילו
חוזרת ואינה ונפסלה במים בטלה שנפלה טיפה כל פירוש בטל", ראשון ראשון מים לתוך דם נפל אבל דם, לתוך מים שנפלו אלא

"דיחוי". נקרא זה כאליל.70)לכשרותה. ונעבד ונרבע רובע מומים, בעלי כהלכתה.71)כגון נעשתה לא ואף72)השחיטה
הכשרים. על הפסולים דמי כשרבו גם להתיר יבואו שמא חכמים שגזרו והטעם, הכשר, את לבטל כדי הפסול בדם שאין פי על
שאינם במקרים גזרו לא וחכמים בעזרה חולין דם שימצא שכיח שלא מפני כב), הלכה (ראה חולין בדם תערובת על גזרו ולא

רבנן". ביה גזרו לא שכיחא דלא "מילתא - המזבח.73)שכיחים על לזריקה ופסול הנפש, דם שאינו גם74)דם התמצית דם
בו. וגזרו שכיח המזבח.75)כן על אותם שמקטירים הבהמה כול76)חלקי שעולה איבריהן, המזבח.כל על נשרפת ה

המזבח.77) על ומקטיר חפניו מלא ממנה קומץ והכהן הקמח מן באה סוטה78)מנחה למנחת חוץ מנחה, כל רוחני. סממן מין
הקומץ. עם נקטרת והיא לבונה עליה נותנים חוטא, מנחת79)ומנחת וכל טז): ו, (ויקרא שנאמר נשרפת שכולה כהן מנחת כגון

תהיה. כליל הקמיצה.80)כהן המזבח.81)אחר על ביד וזרקם השרת מכלי המזבח.82)שהוציאם על כלי83)שמנסכים
שנתקדש. להם.84)מדה המיוחדים בכלים עליהם.85)שלא אבל86)כלומר, בקומץ, רק זה נימוק נאמר שם בגמרא

משנה). (לחם האש בהם שתאחז כדי לעצים, סמוך או ממש "על" הכוונה בתורה שנאמר העצים" "על אם היא הבעייה באיברים
יעלו.1) לא ירדו ואם ירדו לא יעלו שאם הדברים העולה, לשחיטת ראוי המזבח כל אם יבאר

oiycwend ileqt zekld - lel` e"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ëׁשנּיה יעלּו - ׁשּירדּו ּפי על אף האּור, ּבהם מׁשלה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָואם
הקטרתן. ְְְִַַָָָויׁשלים

.È- האּור ּבֹו מׁשלה ּומקצתֹו ּבארץ ּומקצתֹו ׁשּנתּפּגל ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹקמץ
ּכּלֹו. ֲֶַֻיעלה

.‡È- מזּבח ׁשל ּבראׁשֹו ׁשּלנּו ּוקמצים וחלבים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאיברים
ירדּו לא אם אבל יעלּו; לא - ירדּו ואם ּבעזרה, לנּו ְְְְֲֲֲִִִַָָָָָָָֹֹּכאּלּו

לעֹולם. אֹותן מקטירין -ְְִִַָָ
.·Èׁשהעלן קּלים קדׁשים ואמּורי ּכּמזּבח. - מזּבח ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואויר

מזּבח. ׁשל לחמֹו נעּׂשּו ׁשהרי ירדּו, לא - ּדמים זריקת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹקדם
.‚Èוקדם ׁשניהם, את וׁשחט לאחריּות, אׁשמֹות ׁשני ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהפריׁש

ירדּו. אּלּו הרי - זריקה קדם מהם אחד ׁשל אמּורים ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹוהעלה
.„Èהּזבח - לּמזּבח ׁשעלּו הּפסּולים והּנסכים הּפסּול ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָהּזבח

והּנסכים לאּׁשים, ראּוי ׁשהּוא מּפני ׁשּבארנּו, ּכמֹו ירד, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלא
ירדּו. - ועלּו ׁשּנפסלּו עצמן ּבפני הּבאים נסכים וכן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָירדּו.

.ÂËׁשּקמצֹו הּמנחה וקמץ ירד; לא - ועלה זר ׁשּמלקֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹעֹוף
ּכאּלּו זה - ּפסּול וזה ּפסּול ׁשּזה ּפי על אף ירד. - ועלה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָזר

הּפסּולים. ׁשאר ואחד הּזר ואחד ּכלל. נתקּדׁש ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹלא
.ÊËּבּׂשר לאּׁשים. ראּוי ׁשאינֹו ּכל ירדּו: - יעלּו אם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹואּלּו

ּוׁשירי העמר מֹותר קּלים, קדׁשים ּובּׂשר קדׁשים ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹקדׁשי
ׁשּבראׁשי וצמר והּקטרת, הּפנים ולחם הּלחם ּוׁשּתי ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמנחֹות
והּקרנים והּגידים, והעצמֹות הּתיׁשים ׁשּבזקן וּׂשער ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּכבּׂשים

ירדּו. - עלּו אם מחּברים, ׁשאינן ּבזמן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻוהּטלפים
.ÊÈ;יחזירֹו - העצם וירד העצם על ׁשמנֹו ׁשּמּצה ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹקמץ

חׁשּובין. הם ּכעֹולין עֹולין חּבּורי ׁשּמא ספק, ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהּדבר
.ÁÈׁשאינן ּבין לֹו ראּויין ּבין ּפסּולין מקּדׁש הּפנימי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָמזּבח

ּפסּולין אּלא מקּדׁש אינֹו החיצֹון מזּבח אבל לֹו; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָראּויין
לֹו ׁשעלּו החיצֹון מזּבח ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו לֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהראּויין
ּתרד, - זרה קטרת לֹו עלתה ירדּו. לא - ׁשּנפסלּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹזבחים
מזּבח אבל החיצֹון. לּמזּבח ראּויה זרה הּקטרת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשאין
ירד. לא - ּפסּול ּבין ּכׁשר ּבין מנחה, קמץ לֹו ׁשעלה ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹהּפנימי
לֹו, הראּוי את מקּדׁש ׁשהּמזּבח ּכׁשם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוכן
ׁשהרי להם, הראּוי את מקּדׁשין הּׁשרת ּכלי ּוׁשאר הּכבׁש ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּכ
ּדבר לּכבׁש מּׁשּיּגיע יקּדׁש. ּבהם הּנגע ּכל ּבּכלים: ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹנאמר
לכלי ּכׁשּיּגיע וכן ׁשּנפסל. ּפי על ואף ירד, לא - לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהראּוי
ואף לעֹולם, יּפדה ולא מתקּדׁש, - לֹו הראּוי ּדבר ּכל ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹׁשרת

הּמזּבח. ּבאּסּורי ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּנפסל, ּפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַעל
.ËÈהּיבׁש ּכלי ולא הּיבׁש, את מקּדׁשֹות הּלח ּכלי ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹאין

הּלח ּבמּדֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה הּלח. את ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָמקּדׁשֹות
הּמקּדׁש; ּכלי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּיבׁש
מקּדׁשין ׁשרת ּוכלי והּיבׁש. הּלח מקּדׁשֹות הּמזרקֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָאבל

לּקרב. הּפסּול ִֵַָָָּדם
.Îמקּדׁשין ואין ּבּמקּדׁש, אּלא מקּדׁשין אין הּׁשרת ּכלי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּכל

אּלא מקּדׁשין ואין מּתֹוכן, אּלא מקּדׁשין ואין מּדעת, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא
והם עֹוּׂשין ׁשהיּו מלאכּתן מעין עֹוּׂשין אם נּקבּו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָׁשלמים.
מקּדׁשין ואין מקּדׁשין. אין - לאו ואם מקּדׁשין, - ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָׁשלמים

אם אּלא חסרֹות מקּדׁשֹות אין הּמּדֹות אבל מלאין. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָאּלא
להּפסל, מקּדׁשֹות - למּלאתן ּדעּתֹו אין ואם למּלאתן; ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹֹּדעּתֹו

לּקרב. לא ֲִֵָָֹאבל
.‡Îלא אבל להּפסל, ּבזמּנן ׁשּלא מקּדׁשין ׁשרת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּכלי

ׁשרת ּבכלי ׁשּנתקּדׁש ּבּיֹום ׁשּמצותֹו ּדבר ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלהּקרב.
מנחה ׁשּקמץ ּכגֹון קרב. אינֹו אבל ויּׂשרף, נפסל - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבּלילה

נּׂשרפת. זֹו הרי - ׁשרת לכלי קמצּה ונתן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבּלילה
.·Îׁשחּוטין ׁשם ׁשהיּו הּקדׁשים ּכל נפסלּו - ׁשּנפּגם ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָָמזּבח

לזרק מזּבח ׁשם אין ׁשהרי ּדמם; נזרק לא ׁשעדין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבּמקּדׁש
ּכלֹומר, .ׁשלמי ואת עלתי את עליו וזבחּת ונאמר: ְְְְְְֱֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹעליו,

ּפגּום. לא ּבתּקּונֹו, עֹומד והּוא ְְְִִֵַָֹּתזּבח
.‚Î- ּכׁשּנפּגם ּבעזרה ׁשם ׁשהיּו חּיים קדׁשים ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָאבל

ּבעלי ׁשאין יקרבּו; הּמזּבח ּכׁשּיּבנה אּלא נפסלּו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלא
נדחין. ְִִִַחּיים

.„Îּכׁשּיּבנה - הּמזּבח נבנה ׁשּלא עד ּבהמֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהקּדיׁש
דחּוי. אינֹו מעּקרֹו ׁשהּדחּוי אֹותן; ְִִִֵֵֶַַָָָָמקריבין

.‰Î:ׁשּנאמר ּפגּום, והּמזּבח קדׁשים אֹוכלין אין ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוכן
קּלים, לקדׁשים הּדין והּוא הּמזּבח. אצל מּצֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָואכלּוה
ׁשּיּבנה. עד ּפגּום והּמזּבח ּבירּוׁשלים אֹותן אֹוכלין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאין

רביעי 1ּפרק
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ּבעליה‡. ׁשּמתּו וחּטאת חּטאת ּותמּורת חּטאת ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָולד
אּלּו הרי - הּבעלים ׁשּכּפרּו אחר ונמצאת ׁשאבדה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוחּטאת
ׁשהפריׁש הּׁשנּיה החּטאת ׁשּנׁשחטה אחר נמצאת ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָימּותּו.
עד ּתרעה אם ּתמּות אם ספק זֹו הרי - ּדמּה ׁשּיּזרק ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹקדם
לא מתֹות? הן וכיצד ּתמּות. לפיכ מּום, ּבּה ְְִִֵֵֵֶַָָָֹׁשּיּפֹול
עד עליהם ונֹועל לּבית יכניסם אּלא ּבידֹו, אֹו ּבכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיהרגם
ּכל אין נׁשמעּו. רּבנּו מׁשה מּפי ּכּלם אּלּו ּודברים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּימּותּו.
חּטאת אבל ּבלבד; יחיד ּבחּטאת אּלא אמּורים ְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָהּדברים
אינּה ּבין ראּויה ּבין ּכּפרה, אחר ונמצאת ׁשאבדה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָצּבּור
דמיה ויּפלּו ותּמכר מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹראּויה
ּתמּורה אֹו ולד צּבּור ּבחּטאת לֹומר יכֹול אּתה ואין ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָלנדבה.
הּצּבּור ואין זכרים, הּצּבּור קרּבנֹות ׁשּכל ּבעליה, ׁשּמתּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹו
מתים. יּׂשראל ּכל ואין ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ּתמּורה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָעֹוּׂשין

אחרים·. והפריׁש ׁשאבדּו הּכּפּורים יֹום ׁשל וּׂשעיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּפר
אחרים והפריׁש ׁשאבדּו זרה עבֹודה ּׂשעירי וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּתחּתיהן,
דמיהן ויּפלּו ויּמכרּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו - ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּתחּתיהן
יקרבּו לא ולּמה מתה. הּצּבּור חּטאת ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹלנדבה;
מּׁשּום ּכּפרה לאחר ּגזרה הם? זכרים ׁשהרי נדבה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָעצמן

ּכּפרה. ְִֵַָָלפני
ּתחּתיה,‚. אחרת והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּמפריׁש

אחת מׁש עֹומדֹות: ׁשּתיהם והרי הראׁשֹונה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָונמצאת
אֹומרין - להּמל ּבא ּתמּות; האחרת - ּבּה ונתּכּפר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמּׁשתיהן
עד ּתרעה והּׁשנּיה ּבראׁשֹונה, ׁשהפריׁש ּבזֹו ׁשּיתּכּפר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלֹו
ּתמימה מהן אחת היתה לנדבה. דמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּיּפל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ונמצאת.1) שאבדה וחטאת בעליה שמתו צבור של או יחיד של חטאת ותמורת חטאת יבאר



צה oiycwend ileqt zekld - lel` e"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ëׁשנּיה יעלּו - ׁשּירדּו ּפי על אף האּור, ּבהם מׁשלה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָואם
הקטרתן. ְְְִַַָָָויׁשלים

.È- האּור ּבֹו מׁשלה ּומקצתֹו ּבארץ ּומקצתֹו ׁשּנתּפּגל ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹקמץ
ּכּלֹו. ֲֶַֻיעלה

.‡È- מזּבח ׁשל ּבראׁשֹו ׁשּלנּו ּוקמצים וחלבים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאיברים
ירדּו לא אם אבל יעלּו; לא - ירדּו ואם ּבעזרה, לנּו ְְְְֲֲֲִִִַָָָָָָָֹֹּכאּלּו

לעֹולם. אֹותן מקטירין -ְְִִַָָ
.·Èׁשהעלן קּלים קדׁשים ואמּורי ּכּמזּבח. - מזּבח ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואויר

מזּבח. ׁשל לחמֹו נעּׂשּו ׁשהרי ירדּו, לא - ּדמים זריקת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹקדם
.‚Èוקדם ׁשניהם, את וׁשחט לאחריּות, אׁשמֹות ׁשני ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהפריׁש

ירדּו. אּלּו הרי - זריקה קדם מהם אחד ׁשל אמּורים ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹוהעלה
.„Èהּזבח - לּמזּבח ׁשעלּו הּפסּולים והּנסכים הּפסּול ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָהּזבח

והּנסכים לאּׁשים, ראּוי ׁשהּוא מּפני ׁשּבארנּו, ּכמֹו ירד, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלא
ירדּו. - ועלּו ׁשּנפסלּו עצמן ּבפני הּבאים נסכים וכן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָירדּו.

.ÂËׁשּקמצֹו הּמנחה וקמץ ירד; לא - ועלה זר ׁשּמלקֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹעֹוף
ּכאּלּו זה - ּפסּול וזה ּפסּול ׁשּזה ּפי על אף ירד. - ועלה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָזר

הּפסּולים. ׁשאר ואחד הּזר ואחד ּכלל. נתקּדׁש ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹלא
.ÊËּבּׂשר לאּׁשים. ראּוי ׁשאינֹו ּכל ירדּו: - יעלּו אם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹואּלּו

ּוׁשירי העמר מֹותר קּלים, קדׁשים ּובּׂשר קדׁשים ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹקדׁשי
ׁשּבראׁשי וצמר והּקטרת, הּפנים ולחם הּלחם ּוׁשּתי ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמנחֹות
והּקרנים והּגידים, והעצמֹות הּתיׁשים ׁשּבזקן וּׂשער ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּכבּׂשים

ירדּו. - עלּו אם מחּברים, ׁשאינן ּבזמן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻוהּטלפים
.ÊÈ;יחזירֹו - העצם וירד העצם על ׁשמנֹו ׁשּמּצה ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹקמץ

חׁשּובין. הם ּכעֹולין עֹולין חּבּורי ׁשּמא ספק, ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהּדבר
.ÁÈׁשאינן ּבין לֹו ראּויין ּבין ּפסּולין מקּדׁש הּפנימי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָמזּבח

ּפסּולין אּלא מקּדׁש אינֹו החיצֹון מזּבח אבל לֹו; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָראּויין
לֹו ׁשעלּו החיצֹון מזּבח ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו לֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהראּויין
ּתרד, - זרה קטרת לֹו עלתה ירדּו. לא - ׁשּנפסלּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹזבחים
מזּבח אבל החיצֹון. לּמזּבח ראּויה זרה הּקטרת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשאין
ירד. לא - ּפסּול ּבין ּכׁשר ּבין מנחה, קמץ לֹו ׁשעלה ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹהּפנימי
לֹו, הראּוי את מקּדׁש ׁשהּמזּבח ּכׁשם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוכן
ׁשהרי להם, הראּוי את מקּדׁשין הּׁשרת ּכלי ּוׁשאר הּכבׁש ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּכ
ּדבר לּכבׁש מּׁשּיּגיע יקּדׁש. ּבהם הּנגע ּכל ּבּכלים: ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹנאמר
לכלי ּכׁשּיּגיע וכן ׁשּנפסל. ּפי על ואף ירד, לא - לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהראּוי
ואף לעֹולם, יּפדה ולא מתקּדׁש, - לֹו הראּוי ּדבר ּכל ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹׁשרת

הּמזּבח. ּבאּסּורי ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּנפסל, ּפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַעל
.ËÈהּיבׁש ּכלי ולא הּיבׁש, את מקּדׁשֹות הּלח ּכלי ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹאין

הּלח ּבמּדֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה הּלח. את ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָמקּדׁשֹות
הּמקּדׁש; ּכלי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּיבׁש
מקּדׁשין ׁשרת ּוכלי והּיבׁש. הּלח מקּדׁשֹות הּמזרקֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָאבל

לּקרב. הּפסּול ִֵַָָָּדם
.Îמקּדׁשין ואין ּבּמקּדׁש, אּלא מקּדׁשין אין הּׁשרת ּכלי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּכל

אּלא מקּדׁשין ואין מּתֹוכן, אּלא מקּדׁשין ואין מּדעת, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא
והם עֹוּׂשין ׁשהיּו מלאכּתן מעין עֹוּׂשין אם נּקבּו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָׁשלמים.
מקּדׁשין ואין מקּדׁשין. אין - לאו ואם מקּדׁשין, - ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָׁשלמים

אם אּלא חסרֹות מקּדׁשֹות אין הּמּדֹות אבל מלאין. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָאּלא
להּפסל, מקּדׁשֹות - למּלאתן ּדעּתֹו אין ואם למּלאתן; ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹֹּדעּתֹו

לּקרב. לא ֲִֵָָֹאבל
.‡Îלא אבל להּפסל, ּבזמּנן ׁשּלא מקּדׁשין ׁשרת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּכלי

ׁשרת ּבכלי ׁשּנתקּדׁש ּבּיֹום ׁשּמצותֹו ּדבר ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלהּקרב.
מנחה ׁשּקמץ ּכגֹון קרב. אינֹו אבל ויּׂשרף, נפסל - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבּלילה

נּׂשרפת. זֹו הרי - ׁשרת לכלי קמצּה ונתן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבּלילה
.·Îׁשחּוטין ׁשם ׁשהיּו הּקדׁשים ּכל נפסלּו - ׁשּנפּגם ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָָמזּבח

לזרק מזּבח ׁשם אין ׁשהרי ּדמם; נזרק לא ׁשעדין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבּמקּדׁש
ּכלֹומר, .ׁשלמי ואת עלתי את עליו וזבחּת ונאמר: ְְְְְְֱֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹעליו,

ּפגּום. לא ּבתּקּונֹו, עֹומד והּוא ְְְִִֵַָֹּתזּבח
.‚Î- ּכׁשּנפּגם ּבעזרה ׁשם ׁשהיּו חּיים קדׁשים ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָאבל

ּבעלי ׁשאין יקרבּו; הּמזּבח ּכׁשּיּבנה אּלא נפסלּו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלא
נדחין. ְִִִַחּיים

.„Îּכׁשּיּבנה - הּמזּבח נבנה ׁשּלא עד ּבהמֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהקּדיׁש
דחּוי. אינֹו מעּקרֹו ׁשהּדחּוי אֹותן; ְִִִֵֵֶַַָָָָמקריבין

.‰Î:ׁשּנאמר ּפגּום, והּמזּבח קדׁשים אֹוכלין אין ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוכן
קּלים, לקדׁשים הּדין והּוא הּמזּבח. אצל מּצֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָואכלּוה
ׁשּיּבנה. עד ּפגּום והּמזּבח ּבירּוׁשלים אֹותן אֹוכלין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאין

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּבעליה‡. ׁשּמתּו וחּטאת חּטאת ּותמּורת חּטאת ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָולד
אּלּו הרי - הּבעלים ׁשּכּפרּו אחר ונמצאת ׁשאבדה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוחּטאת
ׁשהפריׁש הּׁשנּיה החּטאת ׁשּנׁשחטה אחר נמצאת ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָימּותּו.
עד ּתרעה אם ּתמּות אם ספק זֹו הרי - ּדמּה ׁשּיּזרק ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹקדם
לא מתֹות? הן וכיצד ּתמּות. לפיכ מּום, ּבּה ְְִִֵֵֵֶַָָָֹׁשּיּפֹול
עד עליהם ונֹועל לּבית יכניסם אּלא ּבידֹו, אֹו ּבכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיהרגם
ּכל אין נׁשמעּו. רּבנּו מׁשה מּפי ּכּלם אּלּו ּודברים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּימּותּו.
חּטאת אבל ּבלבד; יחיד ּבחּטאת אּלא אמּורים ְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָהּדברים
אינּה ּבין ראּויה ּבין ּכּפרה, אחר ונמצאת ׁשאבדה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָצּבּור
דמיה ויּפלּו ותּמכר מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹראּויה
ּתמּורה אֹו ולד צּבּור ּבחּטאת לֹומר יכֹול אּתה ואין ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָלנדבה.
הּצּבּור ואין זכרים, הּצּבּור קרּבנֹות ׁשּכל ּבעליה, ׁשּמתּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹו
מתים. יּׂשראל ּכל ואין ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ּתמּורה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָעֹוּׂשין

אחרים·. והפריׁש ׁשאבדּו הּכּפּורים יֹום ׁשל וּׂשעיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּפר
אחרים והפריׁש ׁשאבדּו זרה עבֹודה ּׂשעירי וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּתחּתיהן,
דמיהן ויּפלּו ויּמכרּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו - ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּתחּתיהן
יקרבּו לא ולּמה מתה. הּצּבּור חּטאת ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹלנדבה;
מּׁשּום ּכּפרה לאחר ּגזרה הם? זכרים ׁשהרי נדבה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָעצמן

ּכּפרה. ְִֵַָָלפני
ּתחּתיה,‚. אחרת והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּמפריׁש

אחת מׁש עֹומדֹות: ׁשּתיהם והרי הראׁשֹונה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָונמצאת
אֹומרין - להּמל ּבא ּתמּות; האחרת - ּבּה ונתּכּפר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמּׁשתיהן
עד ּתרעה והּׁשנּיה ּבראׁשֹונה, ׁשהפריׁש ּבזֹו ׁשּיתּכּפר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלֹו
ּתמימה מהן אחת היתה לנדבה. דמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּיּפל

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ונמצאת.1) שאבדה וחטאת בעליה שמתו צבור של או יחיד של חטאת ותמורת חטאת יבאר
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ּתּפדה. מּום ּובעלת ּתקרב, ּתמימה - מּום ּבעלת ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָואחת
זֹו הרי - הּתמימה ּדם ׁשּיּזרק קדם מּום ּבעלת ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹנׁשחטה
ׁשּתיהן יּמכרּו - מּומין ּבעלי ׁשּתיהן היּו ּבהנאה. ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאסּורה

לנדבה. יּפל והּׁשאר חּטאת, מּדמיהם ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹויביא
ואבדה,„. ּתחּתיה אחרת והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָהפריׁש

עֹומדֹות ׁשלׁשּתן והרי האֹובדֹות ונמצאּו אחרת ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָוהפריׁש
נתּכּפר רֹועה; ּוׁשליׁשית מתה, ׁשנּיה - ּבראׁשֹונה ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָונתּכּפר
ּבאמצעית נתּכּפר רֹועה; וראׁשֹונה מתה, ׁשנּיה - ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבּׁשליׁשית

מתֹות. ׁשּתיהם -ְֵֵֶ
ׁשּירצה,‰. זֹו ּבאי מתּכּפר - לאחריּות חּטאֹות ׁשּתי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּמפריׁש

לנדבה. דמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹוהּׁשנּיה
.Âּכׁשּתי ּוולדּה היא הרי - וילדה מעּברת חּטאת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻהפריׁש

לאחריּות. ׁשּנתּפרׁשּו ְְְֲִֶַַָָָחּטאֹות
.Êּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - ׁשנתּה ועברה חּטאתֹו ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹהּמפריׁש

חּטאתֹו הפריׁש אם וכן אחרת. ּבדמיה ויביא ותּמכר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמּום,
אחרת. ּבדמיה יביא - מּום ּבּה ְְִֶֶֶַַָָָָָונפל

.Áּפי על (אף ּכּפרה, קדם ונמצאת ׁשאבדה חּטאת ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּכל
ׁשּנמצ אֹו מּום ּבעלת -ׁשּנמצאת ׁשנתּה) ׁשעברה אחר את ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

דמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא מתה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאינּה
מּום ּבעלת ׁשּנמצאת ּפי על אף ּכּפרה, אחר נמצאת ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָלנדבה.
הרי - ּכּפרה ּבׁשעת אבּודה והיתה הֹואיל ׁשנתּה, עברה ְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָָאֹו

ּתמּות. ָזֹו
.Ë- חזרה ּכ ואחר ּכּפרה ּבׁשעת גזּולה אֹו גנּובה ְְְְְְִַַַַָָָָָָָָָהיתה

אּלא רּבנּו מּמׁשה ׁשמעּו לא ּתרעה. אּלא מתה, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹאינּה
ׁשהיתה ּפי על אף ּבּלילה, אבדתּה עּקר היתה ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָאבּודה.

ּתרעה. אּלא מתה, אינּה - ּכּפרה ּבׁשעת ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאבּודה
.Èואינּה הרֹועה מן ׁשאבדה אֹו הרֹועה, מן ולא מּמּנּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאבדה

רֹועה. אּלא מתה, אינּה - מּבעליה ְֲִֵֵֶֶָָָָָָָאבּודה
.‡Èויּפלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד רֹועֹות - ׁשרֹועֹות אּלּו ְְְִִֵֶֶֶַָָֹוכל

לנדבה. ְְִֵֶָָדמיהן
.·Èאפּלּו מּכירּה ואחר הרֹועה ּומן מּמּנּו אבּודה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהיתה

ּתמּות. לפיכ ספק, זֹו הרי - העֹולם ְְֲִֵֵָָָָָּבסֹוף
.‚Èהרי - הּמדרגה ּבסתר אֹו הּדלת אחֹורי נחּבאת ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהיתה

היתה ּכּפרה. ּבׁשעת אֹותּה רֹואה אדם אין ׁשהרי אבּודה, ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָזֹו
אדם ׁשם יׁש ׁשּמא אבּודה, ספק זֹו הרי - ּבאגם אֹו ְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבּׂשדה

מּספק. ּתמּות לפיכ ּכּפרה, ּבׁשעת אֹותּה ְְִִִֵֶַַָָָָָָרֹואה
.„Èּבחזקת אֹותּה מקריבין - הּים מּמדינת חּטאתֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּׁשֹולח

אֹו העֹוף, ּבחּטאת אמּורים? ּדברים ּבּמה קּים. ְְֲִִֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו סמיכה, ּבת ׁשאינּה אּׁשה, ׁשל ּבהמה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבחּטאת
עד ירעה - ּבעליו וׁשּכּפרּו ּבעליו ׁשּמתּו וּדאי אׁשם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאבל
ׁשּבחּטאת ׁשּכל לנדבה. דמיו ויּפלּו ויּמכר מּום, ּבֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּיּפל
לנדבה. דמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה ּבאׁשם - ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָֹּתמּות

.ÂË.ּכׁשר - עֹולה הקריבֹו אם לרעּיה, ׁשּנּתק אׁשם ְְִִִִִִֵֶַָָָָָָּכל
ּכּפרה לאחר ּגזרה לכּתחּלה? עֹולה ּבעצמֹו יקרב לא ְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָֹולּמה

כּפרה. לפני ְִִֵַָָמּׁשּום
.ÊË,מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - לאׁשמֹו נקבה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמפריׁש

דמיה יּפלּו - אׁשמֹו הקריב אם אׁשם. ּבדמיה ויביא ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָָָָָותּמכר
ולדּה. וכן ְְְִֵָָָָלנדבה.

.ÊÈּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - זכר וילדה לעֹולתֹו נקבה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהפריׁש
עֹולה. ּבדמיו ויביא ְְִָָָָמּום,

.ÁÈׁשהפריׁש ונּׂשיא לחּטאת, זכר ׁשהפריׁש הדיֹוט ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָאבל
הרי - לחּטאת ּפרה ׁשהפריׁש מׁשיח וכהן לחּטאת, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּׂשעירה
ּדמים, קדּׁשת ולא הּגּוף קדּׁשת לא מתקּדׁשין אין ְְְְְִִִֵֵַַַַָֹֹֻֻאּלּו

ּבמּום. ׁשּלא יּמכרּו ְְְִִֶָָֹלפיכ
.ËÈ:וּדאי ׁשחטא אֹו חטא ׁשּלא לֹו ונֹודע ּתלּוי אׁשם ְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהביא

דמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - נׁשחט ׁשּלא עד ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹֹאם
ועל והֹואיל עֹונֹותיו, על ּדוה אדם ׁשל ׁשּלּבֹו מּפני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָלנדבה;
ּפי על אפּלּו הפריׁשֹו להקּדיׁש. ּבלּבֹו ּגמר - הפריׁשֹו ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָספק
נֹודע ׁשּנׁשחט אחר ואם לנדבה. דמיו יּפלּו - והּוזּמּו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָעדים

הּמקּדׁש ּפסּולי ּכׁשאר יּׂשרף, והּבּׂשר יּׁשפ הּדם - נֹודעלֹו ין. ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֻ
האׁשמֹות. ּככל לּכהנים יאכל הּבּׂשר - הּדם ׁשּנזרק אחר ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹלֹו

.Îׁשּלא לֹו נֹודע נׁשחט ׁשּלא עד אם ּכן. אינֹו וּדאי ְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹאׁשם
ּכלל; קדּׁשה ּבֹו ואין החּלין, ּכׁשאר בעדר וירעה יצא - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻחטא
הּבּׂשר - הּדם מּׁשּנזרק ואם יּקבר; זה הרי - מּׁשּנׁשחט ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָואם

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּכׁשאר הּׂשרפה, לבית ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֻיצא
.‡Î- לאחריּות ׁשנים והפריׁש ּתלּוי ּבאׁשם ׁשּנתחּיב ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָמי

דמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה והּׁשני ּבאחד, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמתּכּפר
ּכן. ׁשהּוא וּדאי ּבאׁשם לֹומר צרי ואין ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָלנדבה.

.·Îּבכסף ּובאים ׁשּתים ּבני ּבאין ׁשּבּתֹורה האׁשמֹות ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
ואין ׁשנה ּבני ׁשהם נזיר, ואׁשם מצרע מאׁשם חּוץ ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשקלים;
הּגדֹולים. מן אֹו הּקטּנים מן ּבא ּתלּוי אׁשם קצּבה. ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָלדמיהם
ׁשקלים. ּבכסף אּלא ּבא ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּומּפי

.‚Îלֹו אין - סלעים ּבׁשּתי איל יּמצא ולא אילים ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹהּוזלּו
ׁשהרי סלעים; ּבׁשּתי ויביא ׁשּיּוקרּו עד יׁשהה אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּתּקנה,

קצּבה. לֹו ונתנה ּדמיו על ּתֹורה ְְְְִִִַָָָָָָָהקּפידה
.„Îּובׁשעת סלע, יפה הפרׁשה ּבׁשעת והיה אׁשמֹו, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָהפריׁש

ועדין דחּוי, אינֹו מעּקרֹו ׁשהּדחּוי ּכׁשר; - ׁשּתים יפה ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּכּפרה
ׁשהׁשּביח ּפי על ואף ׁשּתים. ׁשוה ׁשּנעּׂשה עד נראה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹלא
הפרׁשה ּבׁשעת היה הקּדׁש. ּבׁשבח מתּכּפר אדם - ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמאליו
חזר ּפסּול. זה הרי - סלע יפה ּכּפרה ּובׁשעת ׁשּתים, ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָיפה

ׁשאין לכׁשרּותֹו; יחזר - ׁשּתים יפה חּייםונעּׂשה ּבעלי ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
ועבר. ׁשּנפל למּום ּדֹומה? הּדבר למה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָנדחין,

.‰Îאילים ׁשני ּבהם ולקח לאׁשם, סלעים ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהפריׁש
לאׁשמֹו, יקרב - סלעים ׁשּתי יפה מהן אחד היה אם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָלאׁשם,

לנדבה. דמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹוהּׁשני
.ÂÎּבבן אֹו ׁשּתים, ּבן והביא ׁשנה ּבן ּבאׁשם חּיב ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה

- ּבּבעלים זמן מחּסר ׁשּׁשחטֹו אֹו ׁשנה, ּבן והביא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻׁשּתים
ּכל הּכלל: זה הּׂשרפה. לבית ויצא צּורתֹו ּותעּבר ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻּפסּול,
ׁשּׁשחטֹו האׁשם מן חּוץ ּבאׁשם; ּפסּול - ּבחּטאת ְְְִֶַַָָָָָָָָָהּפסּול

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכׁשר, ׁשהּוא לׁשמֹו, ְְְִִֵֵֶֶֶָָֹׁשּלא
.ÊÎּבני ׁשּׁשחטן מצרע, עֹולת יֹולדת, עֹולת נזיר, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹעֹולת

- ּבּבעלים זמן מחּסרי אֹו אחד, ויֹום חדׁש עּׂשר ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשנים
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ּבעֹולת ּפֹוסל ׁשאינֹו ּכל הּכלל: זה נסכים. ּוטעּונין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּכׁשרים
ּבין לּבעלים עלתה ּבין חֹובה, ּבעֹולת ּפֹוסל אינֹו - ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָנדבה

להם. עלתה ְֶֶָָָֹׁשּלא

ה'תשע"א אלול ט"ז חמישי יום

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

לים‡. הּמעֹות ילכּו - ומת לחּטאתֹו מעֹות ְְְְִֵֵַַַַָָָָָהּמפריׁש
והקריב2הּמלח ואבדּו, לחּטאתֹו מעֹות הּמפריׁש וכן . ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

לים ילכּו - ּכּפרה אחר הּמעֹות ונמצאּו ּתחּתיהן, ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָחּטאת
.3הּמלח ֶַַ

מעֹו·. אחרֹותהפריׁש מעֹות והפריׁש ואבדּו, לחּטאתֹו ת ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָ
ׁשּנמצאּו עד חּטאת ּבהן לּקח הסּפיק ולא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּתחּתיהן,
והּׁשאר לחּטאת, ואּלּו מאּלּו יביא - הראׁשֹונֹות ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָמעֹות

לנדבה .4יּפלּו ְְִִָָ
ּתחּתיהן,‚. חּטאת והפריׁש ואבדּו, לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהפריׁש

החּטאת והרי הּמעֹות, ׁשּנמצאּו עד להקריבּה הסּפיק ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹולא
והּׁשאר חּטאת, ואּלּו מאּלּו ויביא ּתּמכר, - מּום ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּבעלת

לנדבה. ְְִִָָיּפלּו
ולא„. ּתחּתיה, מעֹות והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹהפריׁש

היא והרי חּטאתֹו, ׁשּנמצאת עד ּבהם לּקח ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָהסּפיק
והּׁשאר חּטאת, ואּלּו מאּלּו ויביא ּתּמכר, - מּום ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּבעלת

לנדבה. ְְִִָָיּפלּו

ּבאחד5הפריׁש‰. מתּכּפר - לאחריּות מעֹות צּבּורי ׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
לנדבה יּפל והּׁשני .6מהם, ְְִִִֵֵֶַָָֹ

.Âחּיב ׁשהּוא ּוכסבּור חּטאתֹו, דמי אֹו חּטאתֹו ְְְִֵֶַַַַַָָָָהּמפריׁש
חּלין אּלּו הרי - חּיב ׁשאינֹו הפריׁש7ונמצא נתקּדׁשּו. ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻ

ונמצא ׁשּתים חּיב ׁשהּוא ּוכסבּור ׁשּתים, דמי אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָׁשּתים
והּׁשאר אחת, יביא - אחת אּלא חּיב לנדבה8ׁשאינֹו .9יּפלּו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

.Êּבידֹו מעֹות מלּקט10הּלֹוקח ׁשהיה אביא11אֹו אּלּו ואמר: ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
חּלין הּמֹותר - חּטאתי קל12מהם ׁשהּדבר לי, יראה וכן . ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

הּקרּבנֹות ּבׁשאר חּלין.13וחמר ׁשהּמֹותר ְְִִֶֶַַָָָָָֹֻ
.Áמנחתֹו מהם והביא חֹוטא למנחת מעֹות ,14הּמפריׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

והֹותירה חֹוטא מנחת ׁשהפריׁש יביא15אֹו הּמֹותר - ְְְִִִִִֵֶַַָָָ
נדבה ּגדֹול,16מנחת ּכהן ׁשל האיפה עּׂשירית מֹותר אבל . ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

החבּתין ּומֹותר17ׁשהיא ּתֹודה לחמי מֹותר וכן ירקב. - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָ
ירקבּו - נזיר ׁשל יּפלּו18לחמֹו - נסכיו ּדמי ּומֹותר . ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

חּלין.19לנדבה - הּׁשקלים ׁשּמֹותר ּבׁשקלים, ּבארנּו ּכבר . ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
.Ëזבים קּני חּטאֹות20מֹותר יֹולדֹות, קּני זבֹות, קּני , ְִִִִֵֵֵַַָָָ

לנדבה יּפלּו מֹותריהם - ּכמֹו21ואׁשמֹות עֹולֹות, ויקרבּו ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָ
עֹולה מֹותר -22ׁשּבארנּו. ׁשלמים מֹותר לעֹולה. - ְְְִֵֶַַַָָָ

- ּפסח מֹותר למנחה. - מנחה מֹותר ְְְְִִִִֶַַַָָָלׁשלמים.
נזירים23לׁשלמים מֹותר .24- נזיר מֹותר לנזירים. - ְְְִִִִִִִִַַָָ

נזיר חּטאת25לאֹותֹו ׁשּמֹותר אמּורים ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִֶֶַַַָָָ
קבּועהלנדבה ּבחּטאת ּבקרּבן26? חּיב ׁשהּוא מי אבל ; ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָ

ויֹורד והעני27עֹולה ּבהמה לחּטאת מעֹות -28ׁשהפריׁש ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תחתיהן.1) חטאת והקריב אבדו או ומת לחטאתו מעות המפריש בהם2)יבאר ייכשלו שלא וכדי בעליה, שמתו כחטאת דינם
המלח. לים אותם משליכים אדם בעליה.3)בני שכיפרו ציבור.4)כחטאת זה5)לעולות מציבור קצת לקחת אסור אבל

ומאלו". מאלו "יביא בהם שנאמר בֿד שבהלכות לדינים בניגוד מזה, פרק6)וקצת למעלה לאחריות, חטאות שתי בהפריש כמו
ה. הלכה הקדישו.7)ד לא כן מנת ועל טעות הקדש שירעו8)שזה הכוונה בהמות ובהפריש כפשוטו, המובן דמים בהפריש

לנדבה. יפול הכסף ושאר אחת חטאת ויקנו וימכרן מום בהן שיפול קדושה.9)עד עליהם שחלה בבת10)מפני בידו לקח
מטבעות. כמה גדול.11)אחת סכום שנתלקט עד לפרוטה פרוטה הרי12)מצרף מותר, ונשאר לחטאת בהמה בהם קנה אם

אבל מהם", "אביא כשאמר זה וכל הקרבן. של מחירו כדי אלא כולם הקדיש לא חטאתי, מהם אביא שאמר, מפני חולין, הוא
כולן. שהקדיש מפני נדבה, המותר - לחטאת", "אלו מחובתו,13)כשאמר יותר לתת התכוון ואולי חטא, על לכפרה באה חטאת

חולין. שהמותר הוא וחומר קל ולפיכך נדבה בקרבנות כן שאין מה נוקפו, שלבו מהכסף.14)מפני חלק הביא15)ונשאר
להביא. צריך שהיה ממה יותר דרש16)קמח מדרש זה שנינו: ד הלכה ז פרק שקלים במשנה נדבה. שקרב חטאת מותר ככל

המותר את מקריב שהחוטא משמע רבינו של מלשונו עולות. בהם יקח אשמה, ושום חטאת משום הבא כל וכו' הכהן יהוידע
ציבור. לעולות המזבח לקיץ הוא חטאת שמותר שם, שנינו והרי החטאת כמותר שזה אמרו שם בגמרא אבל נדבה, כמנחת

חביתין.17) מנחת נקראת והיא סולת האיפה עשירית מנחה יום בכל מקריב גדול קרב18)כהן לחם מצאנו שלא מפני והטעם,
כמפורש משלו, נזיר לחמי להביא חייב האחר הנזיר כי אחר, נזיר של לקרבנו זה מותר לצרף ואין לקרבן, כתוספת אלא עצמו, בפני

תקנה. להם אין כי ירקבו, תודה לחמי גם הטעם ומזה עליהם. להוסיף יכול ואינו ודינם19)בתורה הם קדשים קדשי נסכים
ואשם. חטאת יונה20)כמותר בני שני או תורים שתי קרבן להביא חייב הוא כך ואחר זיבה מראיית נקיים ימים שבעה סופר זב

קן. נקרא זה עופות זוג התלמוד ובלשון יד) טו, ציבור.21)(ויקרא בהמה22)לנדבות מהם וקנה נדבה לעולת מעות שהפריש
ציבור. לנדבת שנופל ואשם חטאת למותר בניגוד יחיד נדבת היא השנייה וגם עולה עוד בהן יקנה מעות, בירושלמי23)ונשארו

שאינו הוא ומה שלמים. - הצאן מן אלא בא שאינו דבר ו) ג, (שם שלמים" לזבח קרבנו הצאן מן "ואם מהכתוב זה דין למדו שם
פסח. זה הבקר? מן ולא הצאן מן אלא מעות,24)בא נשארו שקנו ואחרי נזירים כמה בשביל קרבנות לקנות כספים גבו אם

אחרים. נזירים בשביל קרבנות בהן מביא25)יקנו הוא אלא אחר, נזיר קרבן בו לקנות אין ולפיכך נזיר לאותו מיוחד היה הכסף
לנדבה". - נזיר "מותר בפירוש: כתוב במשנה נדבה. קרבן זה החטאות26)במותר רוב קרבן. אותו מביא עשיר בין עני בין

הן. האיפה27)קבועות עשירית מביא מדוכא עני הוא ואם יונה בני שני או תורים שתי מביא ועני בהמה חטאת מביא עשיר
ויורד עולה קרבן חייב קודש אכל או למקדש שנכנס טמא או שבועה על העובר דלות". "דלי התלמוד: בלשון למנחה. סולת

זֿח). יב, שם עופות. כבש, דרגות: (שתי ויולדת ה). ויקרא סולת. עופות, בהמה, דררגות: מנכסיו.28)(שלוש ירד
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ּבעֹולת ּפֹוסל ׁשאינֹו ּכל הּכלל: זה נסכים. ּוטעּונין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּכׁשרים
ּבין לּבעלים עלתה ּבין חֹובה, ּבעֹולת ּפֹוסל אינֹו - ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָנדבה

להם. עלתה ְֶֶָָָֹׁשּלא

ה'תשע"א אלול ט"ז חמישי יום

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

לים‡. הּמעֹות ילכּו - ומת לחּטאתֹו מעֹות ְְְְִֵֵַַַַָָָָָהּמפריׁש
והקריב2הּמלח ואבדּו, לחּטאתֹו מעֹות הּמפריׁש וכן . ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

לים ילכּו - ּכּפרה אחר הּמעֹות ונמצאּו ּתחּתיהן, ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָחּטאת
.3הּמלח ֶַַ

מעֹו·. אחרֹותהפריׁש מעֹות והפריׁש ואבדּו, לחּטאתֹו ת ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָ
ׁשּנמצאּו עד חּטאת ּבהן לּקח הסּפיק ולא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּתחּתיהן,
והּׁשאר לחּטאת, ואּלּו מאּלּו יביא - הראׁשֹונֹות ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָמעֹות

לנדבה .4יּפלּו ְְִִָָ
ּתחּתיהן,‚. חּטאת והפריׁש ואבדּו, לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהפריׁש

החּטאת והרי הּמעֹות, ׁשּנמצאּו עד להקריבּה הסּפיק ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹולא
והּׁשאר חּטאת, ואּלּו מאּלּו ויביא ּתּמכר, - מּום ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּבעלת

לנדבה. ְְִִָָיּפלּו
ולא„. ּתחּתיה, מעֹות והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹהפריׁש

היא והרי חּטאתֹו, ׁשּנמצאת עד ּבהם לּקח ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָהסּפיק
והּׁשאר חּטאת, ואּלּו מאּלּו ויביא ּתּמכר, - מּום ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּבעלת

לנדבה. ְְִִָָיּפלּו

ּבאחד5הפריׁש‰. מתּכּפר - לאחריּות מעֹות צּבּורי ׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
לנדבה יּפל והּׁשני .6מהם, ְְִִִֵֵֶַָָֹ

.Âחּיב ׁשהּוא ּוכסבּור חּטאתֹו, דמי אֹו חּטאתֹו ְְְִֵֶַַַַַָָָָהּמפריׁש
חּלין אּלּו הרי - חּיב ׁשאינֹו הפריׁש7ונמצא נתקּדׁשּו. ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻ

ונמצא ׁשּתים חּיב ׁשהּוא ּוכסבּור ׁשּתים, דמי אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָׁשּתים
והּׁשאר אחת, יביא - אחת אּלא חּיב לנדבה8ׁשאינֹו .9יּפלּו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

.Êּבידֹו מעֹות מלּקט10הּלֹוקח ׁשהיה אביא11אֹו אּלּו ואמר: ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
חּלין הּמֹותר - חּטאתי קל12מהם ׁשהּדבר לי, יראה וכן . ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

הּקרּבנֹות ּבׁשאר חּלין.13וחמר ׁשהּמֹותר ְְִִֶֶַַָָָָָֹֻ
.Áמנחתֹו מהם והביא חֹוטא למנחת מעֹות ,14הּמפריׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

והֹותירה חֹוטא מנחת ׁשהפריׁש יביא15אֹו הּמֹותר - ְְְִִִִִֵֶַַָָָ
נדבה ּגדֹול,16מנחת ּכהן ׁשל האיפה עּׂשירית מֹותר אבל . ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

החבּתין ּומֹותר17ׁשהיא ּתֹודה לחמי מֹותר וכן ירקב. - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָ
ירקבּו - נזיר ׁשל יּפלּו18לחמֹו - נסכיו ּדמי ּומֹותר . ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

חּלין.19לנדבה - הּׁשקלים ׁשּמֹותר ּבׁשקלים, ּבארנּו ּכבר . ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
.Ëזבים קּני חּטאֹות20מֹותר יֹולדֹות, קּני זבֹות, קּני , ְִִִִֵֵֵַַָָָ

לנדבה יּפלּו מֹותריהם - ּכמֹו21ואׁשמֹות עֹולֹות, ויקרבּו ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָ
עֹולה מֹותר -22ׁשּבארנּו. ׁשלמים מֹותר לעֹולה. - ְְְִֵֶַַַָָָ

- ּפסח מֹותר למנחה. - מנחה מֹותר ְְְְִִִִֶַַַָָָלׁשלמים.
נזירים23לׁשלמים מֹותר .24- נזיר מֹותר לנזירים. - ְְְִִִִִִִִַַָָ

נזיר חּטאת25לאֹותֹו ׁשּמֹותר אמּורים ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִֶֶַַַָָָ
קבּועהלנדבה ּבחּטאת ּבקרּבן26? חּיב ׁשהּוא מי אבל ; ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָ

ויֹורד והעני27עֹולה ּבהמה לחּטאת מעֹות -28ׁשהפריׁש ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָ
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תחתיהן.1) חטאת והקריב אבדו או ומת לחטאתו מעות המפריש בהם2)יבאר ייכשלו שלא וכדי בעליה, שמתו כחטאת דינם
המלח. לים אותם משליכים אדם בעליה.3)בני שכיפרו ציבור.4)כחטאת זה5)לעולות מציבור קצת לקחת אסור אבל

ומאלו". מאלו "יביא בהם שנאמר בֿד שבהלכות לדינים בניגוד מזה, פרק6)וקצת למעלה לאחריות, חטאות שתי בהפריש כמו
ה. הלכה הקדישו.7)ד לא כן מנת ועל טעות הקדש שירעו8)שזה הכוונה בהמות ובהפריש כפשוטו, המובן דמים בהפריש

לנדבה. יפול הכסף ושאר אחת חטאת ויקנו וימכרן מום בהן שיפול קדושה.9)עד עליהם שחלה בבת10)מפני בידו לקח
מטבעות. כמה גדול.11)אחת סכום שנתלקט עד לפרוטה פרוטה הרי12)מצרף מותר, ונשאר לחטאת בהמה בהם קנה אם

אבל מהם", "אביא כשאמר זה וכל הקרבן. של מחירו כדי אלא כולם הקדיש לא חטאתי, מהם אביא שאמר, מפני חולין, הוא
כולן. שהקדיש מפני נדבה, המותר - לחטאת", "אלו מחובתו,13)כשאמר יותר לתת התכוון ואולי חטא, על לכפרה באה חטאת

חולין. שהמותר הוא וחומר קל ולפיכך נדבה בקרבנות כן שאין מה נוקפו, שלבו מהכסף.14)מפני חלק הביא15)ונשאר
להביא. צריך שהיה ממה יותר דרש16)קמח מדרש זה שנינו: ד הלכה ז פרק שקלים במשנה נדבה. שקרב חטאת מותר ככל

המותר את מקריב שהחוטא משמע רבינו של מלשונו עולות. בהם יקח אשמה, ושום חטאת משום הבא כל וכו' הכהן יהוידע
ציבור. לעולות המזבח לקיץ הוא חטאת שמותר שם, שנינו והרי החטאת כמותר שזה אמרו שם בגמרא אבל נדבה, כמנחת

חביתין.17) מנחת נקראת והיא סולת האיפה עשירית מנחה יום בכל מקריב גדול קרב18)כהן לחם מצאנו שלא מפני והטעם,
כמפורש משלו, נזיר לחמי להביא חייב האחר הנזיר כי אחר, נזיר של לקרבנו זה מותר לצרף ואין לקרבן, כתוספת אלא עצמו, בפני

תקנה. להם אין כי ירקבו, תודה לחמי גם הטעם ומזה עליהם. להוסיף יכול ואינו ודינם19)בתורה הם קדשים קדשי נסכים
ואשם. חטאת יונה20)כמותר בני שני או תורים שתי קרבן להביא חייב הוא כך ואחר זיבה מראיית נקיים ימים שבעה סופר זב

קן. נקרא זה עופות זוג התלמוד ובלשון יד) טו, ציבור.21)(ויקרא בהמה22)לנדבות מהם וקנה נדבה לעולת מעות שהפריש
ציבור. לנדבת שנופל ואשם חטאת למותר בניגוד יחיד נדבת היא השנייה וגם עולה עוד בהן יקנה מעות, בירושלמי23)ונשארו

שאינו הוא ומה שלמים. - הצאן מן אלא בא שאינו דבר ו) ג, (שם שלמים" לזבח קרבנו הצאן מן "ואם מהכתוב זה דין למדו שם
פסח. זה הבקר? מן ולא הצאן מן אלא מעות,24)בא נשארו שקנו ואחרי נזירים כמה בשביל קרבנות לקנות כספים גבו אם

אחרים. נזירים בשביל קרבנות בהן מביא25)יקנו הוא אלא אחר, נזיר קרבן בו לקנות אין ולפיכך נזיר לאותו מיוחד היה הכסף
לנדבה". - נזיר "מותר בפירוש: כתוב במשנה נדבה. קרבן זה החטאות26)במותר רוב קרבן. אותו מביא עשיר בין עני בין

הן. האיפה27)קבועות עשירית מביא מדוכא עני הוא ואם יונה בני שני או תורים שתי מביא ועני בהמה חטאת מביא עשיר
ויורד עולה קרבן חייב קודש אכל או למקדש שנכנס טמא או שבועה על העובר דלות". "דלי התלמוד: בלשון למנחה. סולת

זֿח). יב, שם עופות. כבש, דרגות: (שתי ויולדת ה). ויקרא סולת. עופות, בהמה, דררגות: מנכסיו.28)(שלוש ירד
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ּומחּללן עֹוף ּתחּתיהם מהם29מביא ויהנה העֹוף .30על ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
והעני העֹוף ּדמי הפריׁש אם ּתחּתיהם31וכן מביא - ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַָ

ּבהם. ויהנה עליה הּמעֹות ויחּלל האיפה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעּׂשירית
.È.עֹוף ּבדמיה ויביא ּתּמכר - מּום ּבּה ונפל ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָהפריׁש

עּׂשירית ּבדמיו יביא לא - ונפסל עֹוף הפריׁש אם ְְְְֲֲִִִִִִִַָָָָֹאבל
הּמזּבח ּבאּסּורי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפדיֹון, לעֹוף ׁשאין .32האיפה; ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

.‡Èקּנין חּיבי רצה33ּכל לקּניהן, מעֹות ׁשהפריׁשּו ׁשּבּתֹורה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
יביא - לבּדּה העֹוף חּטאת הּמעֹות ּבכל רצה34להביא , ְְְִִַַַַָָָָָָָָ

אּלּו אמר: אפּלּו יביא. - לבּדּה העֹוף עֹולת ּבהן ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָלהביא
לֹו יׁש - עֹולתי ּדמי ואּלּו חּטאתי ולּקח35ּדמי הּמעֹות לערב ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ

עֹולה; אֹו חּטאת ּבּכל לּקח אֹו ועֹולתֹו, חּטאתֹו ּכאחד ְְִֶֶַַַַָָָָָָֹּבהן
מתּפרׁשֹות הּקנין הּבעלים36ׁשאין ּבלקיחת אֹו37אּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ּכהן .38ּבעּׂשּית ֲִֵַַֹ
.·Èיּפלּו39לפיכ - ומת סתם לקּנין מעֹות הפריׁש אם , ְְְְְִִִִִִִֵָָָָ

לנדבה הּסתּומין הּמעֹות אֹותן ראּויין40ּכל ּכּלן ׁשהרי , ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻ
עֹולה. ָָלבֹוא

.‚Èעֹולה עלי הרי ואמר: חּטאת מחּיב ׁשהיה ,41מי ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻ
לחֹובתי אּלּו ואמר: מעֹות ּבהן42והפריׁש להביא רצה , ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָ

והּניח מת יביא. - ּבהמה עֹולת יביא, - ּבהמה ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָחּטאת
הּמלח לים ילכּו - .43הּמעֹות ְְֵֶַַַָָ

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

אֹו‡. הּמתֹות מחּטאֹות אחת ּבהן ׁשּנתערב הּזבחים ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכל
ׁשּבעלי לפי ימּותּו, ּכּלן - ּברּבֹוא אחד אפּלּו הּנסקל, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֻׁשֹור
ׁשאין הרצה, - הקריב ואם ּבטלין. ואינם הן חׁשּובין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָֻחּיים

נדחין. חּיים ְֲִִִֵַַּבעלי
ׁשּיּפל·. עד ּכּלם ירעּו - הּמזּבח מאּסּורי אחד ּבהן ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻנתערב

הּמין מאֹותֹו ׁשּבהן הּיפה ּבדמי ויביא ויּמכרּו, מּום, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבהן
ׁשּנתערב. קדׁשים ְִִֵֶֶָָָׁשל

החּלין‚. יּמכרּו - ּתמימים ּבחּלין קדׁשים ְְְְְִִִִִִִַָָָָֻֻנתערבּו
ארּבע ּכיצד? ּכּלן. ויקרבּו הּמין אֹותֹו לצרכי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻׁשּבּתערבת
- ּתמימים חּלין ּבהמֹות ּבארּבע ׁשּנתערבּו ׁשלמים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֻּבהמֹות
ׁשלמים להביא צרי ׁשהּוא למי חּלין ׁשל הארּבע ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָֻיּמכרּו
חּלין והּדמים ּבאׁשם. אֹו ּבעֹולה וכן ׁשלמים. הּכל ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹֻויקרבּו

ח דמי ׁשהרי ּדבר, הן.לכל ּלין ְְֲִֵֵֵֶָָָֻ

ׁשּבכּלן„. ּגדֹול - חל ׁשל ּבׁשורים הקּדׁש ׁשֹור ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֻנתערב
קדׁשים נתערבּו הּמין. אֹותֹו לצרכי הּׁשאר ויּמכרּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָהקּדׁש,
לׁשם יקרב וזה ּבעליו, לׁשם יקרב זה - ּבמינֹו מין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבקדׁשים
ּבּמה קרּבנֹו. מּכיר מהן אחד ּכל ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבעליו,
אבל סמיכה; ּבהם ׁשאין נׁשים, ּבקרּבנֹות אמּורים? ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָּדברים
קרּבנֹו ראׁש על לסמ צרי אחד וכל הֹואיל אנׁשים, ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָֹֹקרּבנֹות
עד אֹו לחברֹו, חלקֹו האחד ׁשּיּתן עד יקרבּו לא אּלּו הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּבהן הּיפה ּבדמי אחד ּכל ויביאּו ויּמכרּו, ּבּכל, מּום ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּיּפל

הּמין. ִֵַמאֹותֹו
.‰- ּבׁשלמים עֹולה ּכגֹון מינֹו, ּבׁשאינֹו מין ְְְְְִִִִִֵֶָָָנתערבּו

קדׁשים מביאין ׁשאין ׁשּבהן, ּכחמּורה אפּלּו יקרבּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹלא
הּפסּול. ְְֵַלבית

.Âממעטין אין ּכ אכילתן, ּבזמן ממעטין ׁשאין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּוכׁשם
ירעּו יעּׂשה? ּכיצד אּלא אכילתן. ּבמקֹום ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבאֹוכליהן
ויביא לבּדֹו, מהן אחד ּכל ויּמכר מּום, ּבהם ׁשּיּפל עד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּכל
מּמין ׁשּבהן הּיפה ּובדמי זה, מּמין ׁשּבהן הּיפה ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבדמי

מּביתֹו. הּמֹותר ויפסיד ְְִִֵֵַַַָָהאחר,
.Êׁשלמים אֹו ּבּה ׁשחּיב עֹולה הקריב ׁשּכבר ּפי על ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָאף

עֹולה הּתערבת מּדמי מקריב זה הרי - להקריבן חּיב ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהיה
אחרים. ּוׁשלמים ְֲִִֵֶֶַָאחרת

.Áּבהן ׁשּיּפל עד הּכל ירעּו - ּבׁשלמים ׁשּנתערבה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹחּטאת
ׁשּבהן הּיפה ּובדמי ׁשלמים, ׁשּבהן הּיפה ּבדמי ויביא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָמּום,
חּטאת על אחרת חּטאת והקריב קדם ואם ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָחּטאת.

ימּותּו. ּכּלן - לֹו ְִִֶָָָֻׁשהפריׁשּה
.Ëלֹוקח - אׁשם ּבמעֹות חּטאת מעֹות נתערבּו אם ְְְְִִֵֵַַָָָָָָוכן

על ׁשהּוא מקֹום ּבכל חּטאת ּדמי ּומחּלל ּבהמֹות, ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָׁשּתי
- חּטאתֹו קרבה ּכבר ואם אׁשם. על אׁשם ּודמי ְְְְִֵַַַָָָָָָָָָחּטאת,
יּפלּו - אׁשמֹו קרבה ּכבר ואם הּמלח. לים הּמעֹות ּכל ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָיֹולי

לנדבה. ְִַָָֹהּכל
.Èויניף ּתקרבנה, ׁשּתיהן - ּבתמּורתּה ׁשּנתערבה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָּתֹודה

על אף זבחים, ּבׁשאר ּתֹודה נתערבה אם וכ עּמהן. ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָהּלחם
ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד הּכל ירעּו - ּתֹודתֹו ׁשּקרבה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹּפי

אחר. זבח הּיפה ּובדמי אחרת, ּתֹודה הּיפה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבדמי
.‡Èויניף ּתקרבנה, ׁשּתיהם - נזיר ּבאיל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָנתערבה

עּמהן. ִֶֶֶַָהּלחם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לחולין.29) יוצאות והן העופות על קדושתן חולין.30)מעביר דלות.31)כמכסף בהן32)דלי לקנות שהפריש מעות אבל
ט. בהלכה שנתבאר כמו חילול להן יש לעולה.33)עוף ואחד לחטאת אחד עופות. שני פירושו קן אחר34)סתם עוף ויקנה

לו.35)לעולה. לעולה.36)מותר ואיזהו לחטאת איזהו לעולה,37)נקבעות זה ועוף לחטאת זה עוף בפירוש קנו כשהבעלים
לשנות. לו מותר עולה, וזה חטאת יהיה זה אמר כך ואחר סתם זוג קנה אם לחטאת38)אבל שירצה איזה להקריב רשאי הכהן

להקרבה. לקיחה בין שקבעו פי על ואף לקיחה בשעת קבעו לא הבעלים אם לעולה, הדמים39)או בכל לקנות רשאי שהוא מפני
המלח.40)עולה. לים להשליכם שצריך הבעלים שמתו חטאת כדמי דינם עולה.41)ואין להביא חובה עליו ולא42)ומוטלת

עליו. חובה שתיהן והרי לעולה או לחטאת אם זה43)פירש דומים הדברים שני אין יב? בהלכה כמו לנדבה יפלו לא ולמה
לבוא ראויים "כולן ולפיכך לעולה כולן לעשות הם רשאים לעולה ואלו לחטאת אלו אומרים הבעלים אם אפילו יב בהלכה לזה.
ולא כשמת זה וכל המלח, לים ילכו הספק ומפני לעולה או לחטאת התכוון אם אנו שמסופקים זו בהלכה כן שאין מה לעולה",
(לחם "לחובתי" באמירתו כוונתו את מגלה הוא הרי עולה או חטאת אלו מדמים מביא כשהוא אבל התכוון, למה דעתו גילה

מזבח.1)משנה). מאיסורי אחד או מהחטאות אחת בהן שנתערב הזבחים כל יבאר
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.·Èּבהם ׁשּיּפל עד ירעּו ׁשניהם - ּבפסח ׁשּנתערב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבכֹור
נאכל ׁשהּפסח לפי יקרבּו? לא ולּמה ּכבכֹור. ויאכלּו ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּום,
נאכל ואינֹו ימים, לׁשני והּבכֹור חצֹות, עד אדם ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָלכל
ואין הּפסּול, לבית קדׁשים מביאין ואין לּכהנים; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹאּלא

ּבאכילתן. ְֲֲִִַַָָממעטין
.‚Èיאכלּו מּום ּבהן ּכׁשּיּפל ּבפסח, ׁשּנתערב מעּׂשר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוכן

ּבמּומן. יאכלּו - ׁשּנתערבּו והּמעּׂשר הּבכֹור ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָּכמעּׂשר.
.„Èעד ירעּו - ּובמעּׂשר ּבבכֹור ׁשּנתערבּו קדׁשים ׁשאר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָוכן

ּכמעּׂשר אֹו מּום ּבֹו ׁשּנפל ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיּפל
מּום. ּבֹו ֶַָׁשּנפל

.ÂËמקריבין ׁשאין ּפי על אף ּבׁשלמים, ׁשּנתערב ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאׁשם
אּלא יקרבּו, לא - נאכל הּבּׂשר אבל האמּורין אּלא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹמּׁשניהן
ּובדמי אׁשם, הּיפה ּבדמי ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹירעּו
והקריב קדם ואם מּביתֹו. יפסיד והּמֹותר ׁשלמים, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָהּיפה

לנדבה. יּפלּו ׁשניהן - ְְְֲִִֵֶָָָאׁשמֹו
.ÊËמן חּוץ ּבמינֹו, מין ׁשּיתערבּו אפׁשר הּקדׁשים ְְְְֳִִִִִֶֶַָָָָּכל

ואין ּכבּׂשים, מּזכרי אּלא האׁשם ׁשאין האׁשם; עם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהחּטאת
נקבה. אּלא הּכבּׂשים מן חּטאת ְְְִִֵֶַַָָָָל

.ÊÈׁשאין הרצה, - הקריב אם ּבחּיים, הּמתערבין אּלּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻוכל
נדחין. חּיים ְֲִִִֵַַּבעלי

.ÁÈּוכמּדתּה עדר, מגּדל ועד מירּוׁשלים ׁשּנמצאת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהמה
עד לכּפה ּכֹונסּה - היא ׁשנתּה ּבת נקבה אם רּוח: ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָלכל
יביאּנה - ׁשּתים ּבת היתה היא. חּטאת ׁשּמא ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשּתמּות,
ּבן זכר מצא היא. ּתֹודה ׁשּמא לחם, עּמּה ויביא ְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָׁשלמים,
ּכּפרּו לא ועדין הּוא אׁשם ׁשּמא ּתּקנה, לֹו אין - ׁשנים ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשּתי
ּומביא מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד מּניחֹו - ׁשנה ּבן זכר מצא ְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּבעליו.
זה - היה עֹולה אם ואֹומר: ּומתנה ּתחּתיו, ּבהמֹות ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּתי
ּתחּתיו; ׁשלמים זה - היה ׁשלמים ואם ּתחּתיו, ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָעֹולה

ּונסכיו עֹולה, האחד עםּומקריב ׁשלמים והאחר צּבּור, מּׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
יאכל הּנמצא? ּבזה ּיעּׂשה ּומה היה. ּתֹודה ׁשּמא ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּלחם,
נאכל; הּוא ּבמּומֹו - מעּׂשר אֹו ּבכֹור היה ׁשאפּלּו ְְְֱֲֲִֵֶֶַָָָּבמּומֹו.
הּכל - ּובזמּנֹו ׁשלמים; זה הרי - הּוא זמּנֹו אחר ּפסח ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹואם
הּוא מצרע אׁשם אֹו נזיר אׁשם ׁשּמא ּתאמר: ואם ּבֹו. ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹֹנזהרין

להן. חׁשּו לא לפיכ ּתמיד, מצּויין אינן -ְְִִִֵֶָָָָָֹ
.ËÈיאכלּו - ׁשּנׁשחטּו אחר ּבקדׁשים קדׁשים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָנתערבּו

ּבחּלין אֹו הּמקּדׁשין ּבפסּולי נתערבּו ׁשּבהן. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻֻּכחמּור
הּׂשרפה. לבית ויצאּו צּורתן ּתעּבר - ּבעזרה ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֻׁשּנׁשחטּו

.Îעד הּכל מּניחין - עֹולה ּבאיברי ׁשּנתערבּו חּטאת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאיברי
ּבּמקֹום ּבעזרה אֹותן וּׂשֹורפין צּורתן, ּותעּבר ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָֻׁשּיּפסדּו

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ְְְִִֵֶַָֻׁשּׂשֹורפין
.‡Îאפּלּו קדׁשים, ּבאיברי ׁשּנתערב מּומין ּבעלי ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאבר

קרבּו ואפּלּו הּׂשרפה. לבית הּכל יצאּו - איברים ּבאלף ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאבר
ּבּמקֹום ּבעזרה יּׂשרף זה הרי - הּתערבת מן מאחד חּוץ ֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻּכּלן

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ְְְִִֵֶַָֻׁשּׂשֹורפין
.·Îקדׁשים ּבחתיכֹות ׁשּנתערבּו קדׁשים קדׁשי ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָחתיכֹות

יאכלּו - ימים לׁשני ּבנאכלין אחד ליֹום הּנאכלין אֹו ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָקּלים,
ׁשּבהן. ְֶֶָָּכחמּור

.‚Îחתיכֹות ּבמאה ׁשּנתערבה טמאה חּטאת ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָחתיכה
ׁשּנטמא הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסה וכן טהֹורה, חּטאת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
זה הרי - הּטהֹור הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסֹות ּבמאה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנתערבה

ּבתרּומֹות. ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְֲִֵֶֶַַּתעלה,
.„Îּב ׁשּנתערבה חּטאת ׁשל חתיכה ׁשלאבל חתיכֹות מאה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

ּבמאה ׁשּנתערבה הּטהֹור הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסה וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻחּלין,
הּכל יאכל אּלא יעלּו, לא אּלּו הרי - חּלין ׁשל ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹֻּפרּוסֹות

המדּמעֹות. ּככל ְְֲִַַָָֹֻלּכהנים

ׁשביעי 1ּפרק
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על‡. ואף ּפסּולה. מליקתן - ׁשּמלקּו לעבֹודה הּפסּולין ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָּכל
לטמאה. הּטהֹור העֹוף ּכנבלת אינֹו - ּפסּול העֹוף ׁשאֹותֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָָֻּפי
ּבחּוץ וקדׁשים ּבפנים חּלין ׁשּׁשחט אֹו ּבּלילה, מלק אם ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻוכן

ּכּנבלה. אינם -ְֵֵַָָ
זמּנם,·. ׁשעבר יֹונה ּובני זמּנן הּגיע ׁשּלא ּתֹורים ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמלק

זֹו הרי - רגלּה וׁשּנקטעה עינּה וׁשּנסמית ּגּפּה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוׁשּיבׁש
- ּבּקדׁש ּפסּולּה ׁשהיה ּכל הּכלל: זה ּדבר. לכל ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹנבלה
זֹו הרי - ּבּקדׁש ּפסּולּה היתה לא נבלה; ואינּה ְְְְְֲֵֵֵֶַָָָָָָֹֹּפסּולה

ּדבר. לכל ְְֵָָָָנבלה
אֹו‚. ּבסּכין, ׁשּמלק אֹו טרפה, ונמצאת הּמֹולק ,ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָלפיכ

לכל נבלה זֹו הרי - ּבחּוץ וקדׁשים ּבפנים חּלין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשּמלק
ׁשהּוא דבר אּלא ּומטהרת מּתרת הּמליקה ׁשאין ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּדבר;

לּמזּבח. ְִֵֵַַָּכׁשר
והּמחיר,„. והאתנן והּנעבד, והּמקצה הּנרּבע, ְְְְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֻאבל

לכל נבלה אּלּו הרי - ׁשּנמלקּו והאנּדרֹוגינֹוס, ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֻוהּטמטּום
חלה הּקדּׁשה ׁשאין הּבליעה; ּבבית ּבגדים ּומטּמאין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּדבר,

ּבּקדׁש. ּפסּולן אין והרי ְֲֲֵֵֵֶֶַַָֹעליהן,
נעּׂשית.‰ העֹוף ׁשחּטאת הּקרּבנֹות, ּבמעּׂשה ּבארנּו ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָּכבר

ׁשעּׂשאּה העֹוף חּטאת למעלה. העֹוף ועֹולת ְְְְֲֶַַַַַָָָָָָלמּטה,
ּבין חּטאת ּכמעּׂשה הּזיתּה ׁשעּׂשה ּבין ּפסּולה. - ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָלמעלה
ּבין עֹולה לׁשם ׁשעּׂשאּה ּבין עֹולה, ּכמעּׂשה ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשעּׂשאּה

חּטאת. לׁשם ְֲֵֶַָָָׁשעּׂשאּה
.Âאחד סימן מלק אפּלּו למּטה, ׁשעּׂשאּה העֹוף עֹולת ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָוכן

ּכמליקת ׁשּמלקֹו ּבין ּפסּולה. - למעלה אחד וסימן ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלמּטה
לׁשם ׁשעּׂשאּה ּבין חּטאת, ּכמעּׂשה ׁשעּׂשאּה ּבין ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָעֹולה

עֹולה. לׁשם ׁשעּׂשאּה ּבין ְֲֵֵֶַָָָָחּטאת
.Ê,חּטאת לׁשם עֹולה ּכמליקת למּטה ׁשּמלקּה העֹוף ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָחּטאת

לׁשם עֹולה ּכמעּׂשה אֹו עֹולה, לׁשם חּטאת ּכמעּׂשה ְְְְֲֲֵֵֵֵַַַָָָאֹו
ּפסּולה. - ְָָעֹולה

.Áלׁשם חּטאת ּכמעּׂשה למעלה ׁשעּׂשאּה העֹוף עֹולת ְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָוכן
ּכמעּׂשה ּפסּולה. - חּטאת לׁשם חּטאת ּכמעּׂשה אֹו ְְְְֲֲֵֵֵַַַַָָָָעֹולה,
לּבעלים עלתה ׁשּלא ּובלבד ּכׁשרה, - חּטאת לׁשם ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹעֹולה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בקודש.1) פסולו שהיה וכל בלילה, והמולק שמלקו, לעבודה הפסולין כל יבאר
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.·Èּבהם ׁשּיּפל עד ירעּו ׁשניהם - ּבפסח ׁשּנתערב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבכֹור
נאכל ׁשהּפסח לפי יקרבּו? לא ולּמה ּכבכֹור. ויאכלּו ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּום,
נאכל ואינֹו ימים, לׁשני והּבכֹור חצֹות, עד אדם ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָלכל
ואין הּפסּול, לבית קדׁשים מביאין ואין לּכהנים; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹאּלא

ּבאכילתן. ְֲֲִִַַָָממעטין
.‚Èיאכלּו מּום ּבהן ּכׁשּיּפל ּבפסח, ׁשּנתערב מעּׂשר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוכן

ּבמּומן. יאכלּו - ׁשּנתערבּו והּמעּׂשר הּבכֹור ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָּכמעּׂשר.
.„Èעד ירעּו - ּובמעּׂשר ּבבכֹור ׁשּנתערבּו קדׁשים ׁשאר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָוכן

ּכמעּׂשר אֹו מּום ּבֹו ׁשּנפל ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיּפל
מּום. ּבֹו ֶַָׁשּנפל

.ÂËמקריבין ׁשאין ּפי על אף ּבׁשלמים, ׁשּנתערב ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאׁשם
אּלא יקרבּו, לא - נאכל הּבּׂשר אבל האמּורין אּלא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹמּׁשניהן
ּובדמי אׁשם, הּיפה ּבדמי ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹירעּו
והקריב קדם ואם מּביתֹו. יפסיד והּמֹותר ׁשלמים, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָהּיפה

לנדבה. יּפלּו ׁשניהן - ְְְֲִִֵֶָָָאׁשמֹו
.ÊËמן חּוץ ּבמינֹו, מין ׁשּיתערבּו אפׁשר הּקדׁשים ְְְְֳִִִִִֶֶַָָָָּכל

ואין ּכבּׂשים, מּזכרי אּלא האׁשם ׁשאין האׁשם; עם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהחּטאת
נקבה. אּלא הּכבּׂשים מן חּטאת ְְְִִֵֶַַָָָָל

.ÊÈׁשאין הרצה, - הקריב אם ּבחּיים, הּמתערבין אּלּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻוכל
נדחין. חּיים ְֲִִִֵַַּבעלי

.ÁÈּוכמּדתּה עדר, מגּדל ועד מירּוׁשלים ׁשּנמצאת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהמה
עד לכּפה ּכֹונסּה - היא ׁשנתּה ּבת נקבה אם רּוח: ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָלכל
יביאּנה - ׁשּתים ּבת היתה היא. חּטאת ׁשּמא ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשּתמּות,
ּבן זכר מצא היא. ּתֹודה ׁשּמא לחם, עּמּה ויביא ְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָׁשלמים,
ּכּפרּו לא ועדין הּוא אׁשם ׁשּמא ּתּקנה, לֹו אין - ׁשנים ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשּתי
ּומביא מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד מּניחֹו - ׁשנה ּבן זכר מצא ְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּבעליו.
זה - היה עֹולה אם ואֹומר: ּומתנה ּתחּתיו, ּבהמֹות ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּתי
ּתחּתיו; ׁשלמים זה - היה ׁשלמים ואם ּתחּתיו, ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָעֹולה

ּונסכיו עֹולה, האחד עםּומקריב ׁשלמים והאחר צּבּור, מּׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
יאכל הּנמצא? ּבזה ּיעּׂשה ּומה היה. ּתֹודה ׁשּמא ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּלחם,
נאכל; הּוא ּבמּומֹו - מעּׂשר אֹו ּבכֹור היה ׁשאפּלּו ְְְֱֲֲִֵֶֶַָָָּבמּומֹו.
הּכל - ּובזמּנֹו ׁשלמים; זה הרי - הּוא זמּנֹו אחר ּפסח ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹואם
הּוא מצרע אׁשם אֹו נזיר אׁשם ׁשּמא ּתאמר: ואם ּבֹו. ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹֹנזהרין

להן. חׁשּו לא לפיכ ּתמיד, מצּויין אינן -ְְִִִֵֶָָָָָֹ
.ËÈיאכלּו - ׁשּנׁשחטּו אחר ּבקדׁשים קדׁשים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָנתערבּו

ּבחּלין אֹו הּמקּדׁשין ּבפסּולי נתערבּו ׁשּבהן. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻֻּכחמּור
הּׂשרפה. לבית ויצאּו צּורתן ּתעּבר - ּבעזרה ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֻׁשּנׁשחטּו

.Îעד הּכל מּניחין - עֹולה ּבאיברי ׁשּנתערבּו חּטאת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאיברי
ּבּמקֹום ּבעזרה אֹותן וּׂשֹורפין צּורתן, ּותעּבר ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָֻׁשּיּפסדּו

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ְְְִִֵֶַָֻׁשּׂשֹורפין
.‡Îאפּלּו קדׁשים, ּבאיברי ׁשּנתערב מּומין ּבעלי ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאבר

קרבּו ואפּלּו הּׂשרפה. לבית הּכל יצאּו - איברים ּבאלף ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאבר
ּבּמקֹום ּבעזרה יּׂשרף זה הרי - הּתערבת מן מאחד חּוץ ֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻּכּלן

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ְְְִִֵֶַָֻׁשּׂשֹורפין
.·Îקדׁשים ּבחתיכֹות ׁשּנתערבּו קדׁשים קדׁשי ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָחתיכֹות

יאכלּו - ימים לׁשני ּבנאכלין אחד ליֹום הּנאכלין אֹו ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָקּלים,
ׁשּבהן. ְֶֶָָּכחמּור

.‚Îחתיכֹות ּבמאה ׁשּנתערבה טמאה חּטאת ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָחתיכה
ׁשּנטמא הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסה וכן טהֹורה, חּטאת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
זה הרי - הּטהֹור הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסֹות ּבמאה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנתערבה

ּבתרּומֹות. ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְֲִֵֶֶַַּתעלה,
.„Îּב ׁשּנתערבה חּטאת ׁשל חתיכה ׁשלאבל חתיכֹות מאה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

ּבמאה ׁשּנתערבה הּטהֹור הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסה וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻחּלין,
הּכל יאכל אּלא יעלּו, לא אּלּו הרי - חּלין ׁשל ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹֻּפרּוסֹות

המדּמעֹות. ּככל ְְֲִַַָָֹֻלּכהנים

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

על‡. ואף ּפסּולה. מליקתן - ׁשּמלקּו לעבֹודה הּפסּולין ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָּכל
לטמאה. הּטהֹור העֹוף ּכנבלת אינֹו - ּפסּול העֹוף ׁשאֹותֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָָֻּפי
ּבחּוץ וקדׁשים ּבפנים חּלין ׁשּׁשחט אֹו ּבּלילה, מלק אם ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻוכן

ּכּנבלה. אינם -ְֵֵַָָ
זמּנם,·. ׁשעבר יֹונה ּובני זמּנן הּגיע ׁשּלא ּתֹורים ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמלק

זֹו הרי - רגלּה וׁשּנקטעה עינּה וׁשּנסמית ּגּפּה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוׁשּיבׁש
- ּבּקדׁש ּפסּולּה ׁשהיה ּכל הּכלל: זה ּדבר. לכל ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹנבלה
זֹו הרי - ּבּקדׁש ּפסּולּה היתה לא נבלה; ואינּה ְְְְְֲֵֵֵֶַָָָָָָֹֹּפסּולה

ּדבר. לכל ְְֵָָָָנבלה
אֹו‚. ּבסּכין, ׁשּמלק אֹו טרפה, ונמצאת הּמֹולק ,ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָלפיכ

לכל נבלה זֹו הרי - ּבחּוץ וקדׁשים ּבפנים חּלין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשּמלק
ׁשהּוא דבר אּלא ּומטהרת מּתרת הּמליקה ׁשאין ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּדבר;

לּמזּבח. ְִֵֵַַָּכׁשר
והּמחיר,„. והאתנן והּנעבד, והּמקצה הּנרּבע, ְְְְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֻאבל

לכל נבלה אּלּו הרי - ׁשּנמלקּו והאנּדרֹוגינֹוס, ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֻוהּטמטּום
חלה הּקדּׁשה ׁשאין הּבליעה; ּבבית ּבגדים ּומטּמאין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּדבר,

ּבּקדׁש. ּפסּולן אין והרי ְֲֲֵֵֵֶֶַַָֹעליהן,
נעּׂשית.‰ העֹוף ׁשחּטאת הּקרּבנֹות, ּבמעּׂשה ּבארנּו ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָּכבר

ׁשעּׂשאּה העֹוף חּטאת למעלה. העֹוף ועֹולת ְְְְֲֶַַַַַָָָָָָלמּטה,
ּבין חּטאת ּכמעּׂשה הּזיתּה ׁשעּׂשה ּבין ּפסּולה. - ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָלמעלה
ּבין עֹולה לׁשם ׁשעּׂשאּה ּבין עֹולה, ּכמעּׂשה ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשעּׂשאּה

חּטאת. לׁשם ְֲֵֶַָָָׁשעּׂשאּה
.Âאחד סימן מלק אפּלּו למּטה, ׁשעּׂשאּה העֹוף עֹולת ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָוכן

ּכמליקת ׁשּמלקֹו ּבין ּפסּולה. - למעלה אחד וסימן ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלמּטה
לׁשם ׁשעּׂשאּה ּבין חּטאת, ּכמעּׂשה ׁשעּׂשאּה ּבין ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָעֹולה

עֹולה. לׁשם ׁשעּׂשאּה ּבין ְֲֵֵֶַָָָָחּטאת
.Ê,חּטאת לׁשם עֹולה ּכמליקת למּטה ׁשּמלקּה העֹוף ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָחּטאת

לׁשם עֹולה ּכמעּׂשה אֹו עֹולה, לׁשם חּטאת ּכמעּׂשה ְְְְֲֲֵֵֵֵַַַָָָאֹו
ּפסּולה. - ְָָעֹולה

.Áלׁשם חּטאת ּכמעּׂשה למעלה ׁשעּׂשאּה העֹוף עֹולת ְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָוכן
ּכמעּׂשה ּפסּולה. - חּטאת לׁשם חּטאת ּכמעּׂשה אֹו ְְְְֲֲֵֵֵַַַַָָָָעֹולה,
לּבעלים עלתה ׁשּלא ּובלבד ּכׁשרה, - חּטאת לׁשם ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹעֹולה

חֹובה. ְֵָלׁשם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בקודש.1) פסולו שהיה וכל בלילה, והמולק שמלקו, לעבודה הפסולין כל יבאר
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lybe zxecdn jezn

.Ëמּפני אֹו עּׂשּיתן מקֹום מּפני ׁשּנפסלּו העֹופֹות אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָּכל
לטמאה. העֹוף ּכנבלת אינן - ׁשמם ׁשּנּוי אֹו מעּׂשיהן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻׁשּנּוי
אֹו נטמאה אֹו ׁשּנתּפּגלה העֹוף עֹולת אֹו העֹוף חּטאת ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָוכן
העֹוף. ּכנבלת הּבליעה ּבבית מטּמאה אינּה - נֹותר ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָנעּׂשית

ּבּקדׁש. ּפסּולן אּלּו ְֵֶֶַָָֹׁשּכל
.Èואינּה ּכמצותּה, נעּׂשית - הּספק על הּבאה העֹוף ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָחּטאת

על ּתבֹוא וכיצד הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּככל ּתּׂשרף אּלא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻנאכלת,
וכל יֹולדת ספק אֹו זבה ספק האּׁשה ׁשהיתה ּכגֹון ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהּספק?
נסּתּפק ׁשאם ספק; על ּבהמה חּטאת לנּו ואין ּבזה. ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכּיֹוצא

חט אם ׁשּיתּבארלֹו ּכמֹו ּתלּוי, אׁשם יביא - חטא לא אם א ְְִִִִֵֶָָָָָָָָָֹ
ׁשגגֹות. ְְְִָּבהלכֹות

.‡Èחּיבת ׁשהיא לּה ונֹודע הּספק על הּבאה העֹוף ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת
וּדאית ּתעּׂשה - לּה נֹודע נמלקה ׁשּלא עד אם וּדאי: ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבּה
הּזית גֹומר זה הרי - לּה נֹודע ׁשּנמלקה אחר ואם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָותאכל;
העֹוף חּטאת יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ותּׂשרף, ותמציתֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּדמּה
ּבאה. ספק על ּבּתחּלה ׁשהרי ּתאכל, הּספק על ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהּבאה

.·Èהרי - ׁשּנמלקה מאחר ּבּה חּיבת ׁשאינּה לּה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנֹודע
ּתּקבר. ִֵָזֹו

ה'תשע"א אלול י"ז שישי יום

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

העֹוף‡. העֹוף2חּטאת ּבעֹולת העֹוף3ׁשּנתערבה עֹולת אֹו , ְְְִֶַַַַָָָָָ
ימּותּו ּכּלן - ּברּבֹוא אחת אפּלּו העֹוף, ּבחּטאת .4ׁשּנתערבה ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
לקיחת ּבׁשעת מפרׁשֹות ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹּבּמה
לחֹובתֹו, עֹופֹות הביא אם אבל עֹולה; וזֹו חּטאת זֹו ְְְֲִִִֵַַָָָָָהּבעלים
סתּומֹות, ּכּלן אּלא ּפרׁש ולא עֹולה, ּומהן חּטאת ְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻמהן

ּבחֹובה עֹולה אֹו חּטאת להן5ונתערבה יׁש - הּסתּומה זֹו ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָ
אחרים .6ּדינים ֲִִִֵ

ּבחֹובה·. חּטאת נתערבה אם ּדיניהן? הּסתּומה7וכיצד זֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבלבד ׁשּבחֹובה חּטאֹות מנין אּלא ּכׁשר אין מנין8- אבל ; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּפסּולין - ּבהן ׁשּנתערבה החּטאת עם ׁשּבחֹובה ,9העֹולֹות ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבעֹולֹות. חּטאת נתערבה ְְְֲִֵֶַָָָׁשהרי

ּבחּטאת‚. ׁשּתים החֹובה היתה אם ,החֹובה10לפיכ חצי - ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָ
למּטן,11ּכׁשר ּכּלן עֹוּׂשה ׁשהּוא לי, ויראה ּפסּול. וחציּה , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ

חּטאת. ְֲֵַַָּכמעּׂשה
ּכׁשר„. אין - הּסתּומה זֹו ּבחֹובה עֹולה נתערבה אם ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָוכן

ׁשּבחֹובה החּטאֹות מנין אבל ׁשּבחֹובה; עֹולֹות מנין ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָאּלא
עֹולה נתערבה ׁשהרי ּפסּולין, - ּבהן ׁשּנתערבה העֹולה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָעם
העֹולֹות על מרּבה הּסתּומה החֹובה ׁשהיתה ּבין ְְְְֵֶַַַַָָָָָָָֻּבחּטאת.
הּסתּומה, החֹובה על מרּבין העֹולֹות ׁשהיּו ּבין ּבּה, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשּנתערב
עֹולֹות מנין אּלא ּכׁשר אין - ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשהיּו ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבין
חצי - ּבעֹולֹות ׁשּתים החֹובה היתה אם ,לפיכ ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָׁשּבחֹובה.
ּכּלן עֹוּׂשה ׁשהּוא לי, ויראה ּפסּול. וחציּה ּכׁשר, ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהחֹובה

עֹולה. ּכמעּׂשה ְְְֲֵַַָָלמעלה,
ׁשהיּו‰. ּבין ׁשּנתערבּו, סתּומה אחרת וחֹובה סתּומה ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָחֹובה

מּׁשני אֹו זבים, קּני עם זבים קּני ּכגֹון אחד, מּׁשם ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָׁשּתיהן
ׁשּתיהם ׁשהיּו ּבין יֹולדֹות, קּני עם זבים קּני ּכגֹון ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָׁשמֹות,

ׁשוֹות ׁשּתיהן היּו אם לׁשנים: ׁשהיּו ּבין אחד -12לאדם ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ּפסּול ּומחצה ּכׁשר אֹו13מחצה למעלה הּכל ׁשעּׂשה ּבין . ְְֱֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

לעֹולם - למּטה וחצין למעלה חצין עּׂשה אֹו למּטה, ְְְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּכל
וחצין עֹולה חצין ׁשהּכל מּפני ּפסּול. ּומחצה ּכׁשר ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹמחצה

למע והעֹולה למּטה והחּטאת הּכלחּטאת, עּׂשה אם לה. ְְְְְִַַַַַַָָָָָָָָֹ
- למּטה ּכּלן עּׂשה ואם עֹולֹות, והן ּכׁשרֹות חצין - ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֻלמעלה
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סתומות.1) או מפורשות העוף בעולת שנתערבה העוף חטאת פעמים2)יבאר כמה הנזכרים אחדים מונחים של פירושם נקדים
"קן או "חובה" ב) המזבח. על להקריבם שהופרשו יונה בני שני או תורים שתי משמעותו - "קן" א) הבאים: הפרקים בשלושת
איזה הבעלים קבעו לא לקיחתו, שבשעת חובה, קן - סתומה" "קן ג) להביא. מחוייב שאדם עולה ואחד חטאת אחד קן, - חובה"
- "פרידה" ה) עולות. ושניהם כאמור, עופות שני מביא "קן" להקריב שהתנדב אדם - נדבה" "קן ד) לעולה. ואיזה לחטאת עוף

אחד. בריבוא.3)עוף אחת פסול.4)אפילו שינה ואם בעליון, ועולה המזבח של התחתון בחציו נעשית שחטאת קן5)מפני
לעולה. ואחד לחטאת אחד זוג, היינו לעולה.6)שלם, או לחטאת שירצה מהם איזה להקריב הבעלים ביד שהרשות מפני

קן7) שמביא שבועה, על שעבר או בטומאה, קודש אכל או למקדש שנכנס עני חוטא של או ענייה יולדת זבה, זב, של קן כגון
כבשה. להקריב8)במקום הוא רשאי שהרי חטאות, שתי מהם להקריב יכול עופות ארבעה שהם קינים שני הביא אם לדוגמא:

להקריב, לו אסור חטאות שלוש אבל עולה, תערובת של חשש כל כאן ואין שירצה מהם איזה הקינים שני מתוך חטאות שתי למטה
חטאות. שתי רק בהם ואין החובה קיני מן הם שהקריב העופות שלושת כל שמא נשארו9)כי חטאות שתי שהקריב אחרי

חובה, קיני בשני עולה נתערבה אם הדין והוא עולה. ספק שנתערבה, חטאת ספק הוא עוף וכל אחת וחטאת עולות שתי בתערובת
פסולים. - שנשארו עופות ושלושת עולות, שתי העופות10)מקריב שמספר והרא"ש, הראב"ד ופירשום שם. המשנה לשון

כשהקריב והמדובר סתומים. קינים בשני חטאות שתי שנתערבו כגון שנתערבו, החטאות ממספר שניים פי היה החובה שבקיני
כשרים עופות שלושה פירוש פסול, וחצי כשר חצי ודינם: הקודמת. המשנה של לסיומה בהתאם למטה וחציים למעלה חציים הכהן
ורק החטאות שתי ונפסלו מהסתומות אחד ועוף שנתערבו החטאות שתי למעלה הקריב שמא חוששים אנו כי פסולים, ושלושה
פסולה. והעולה כשרות השתיים כן ואם השנייה ועולה חובה מקיני חטאות שתי הוקרבו ולמטה וכשר, עולה הוא השלישי העוף

בלתי11) מספר נתערב אם אבל התערובת, חצי כשר למטה וחצי למעלה התערובת חצי ועשה חטאות של זוגי מספר כשנתערב
וכתב: רבינו דייק ולפיכך החובה, מניין את אלא לחצאים, התערובת כל את לחלק מציאותית אפשרות אין אחת, חטאת כגון זוגי,

שהיא. תערובת בכל שייך שזה כשר" החובה השנייה.12)"חצי של הקנים כמספר האחת של הקנים שם:13)מספר במשנה
טעמו כאן ומבאר ממשיך ורבינו פסול. ומחצה כשר מחצה - לזו ושלוש לזו שלוש לזו, ושתיים לזו, שתיים לזו, ואחת לזו אחת

oiycwend ileqt zekld - lel` f"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

למעלה וחצין למּטה חצין עּׂשה חּטאֹות. והן ּכׁשרֹות ְְְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָחצין
הּתערבת מּפני ּכׁשר למעלה ׁשּנעּׂשה החצי חצי והּוא14- ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

חּטאֹות. והּוא ּכׁשר מּטה ׁשל החצי וחצי ְֲִִֵֵֶַַַַָָָעֹולֹות,
.Âּכגֹון מּזֹו, גדֹולה זֹו ׁשּנתערבּו הּסתּומֹות החֹובֹות ׁשּתי ְְְְְְִִֵֶַַָָָהיּו

הּכל עּׂשה אם ׁשׁש: והּׁשנּיה עֹופֹות ארּבע אחת ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשהיתה
ּכׁשר, ּומחצה ּפסּול מחצה - למּטה הּכל עּׂשה אֹו ְְְֱֱֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלמעלה
אם למעלה: וחצין למּטה חצין עּׂשה קכח; ׁשּבארנּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּומּטעם
- עּׂשה מּדעּתֹו ואם ּכׁשר, הּמּועט - ּכן עּׂשה ׁשּׁשאל ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָאחר

ּכׁשר. ְֵֶַָֻהמרּבה
.Êוחצין למעלה חצין מּדעּתֹו הּכהן ׁשעּׂשה ּכל הּכלל: ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹזה

- ּולמּטה למעלה אחד מּׁשל יהיה ׁשּלא אפׁשר ואי ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלמּטה,
קרּבנֹותיו ׁשּמקצת ידּוע ודבר הֹואיל ּכׁשר; המרּבה זה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהרי

קרּבנֹותיו ּכל יהיּו למּטה, ּומקצתם ּכׁשרים.15למעלה ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
.Áלּכהן קּניהן דמי ׁשּנתנּו אֹו ּבערּוב, קּניהן ׁשּלקחּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשנים

יקריב ׁשּירצה ּולאיזה חּטאת, יקריב הּכהן ׁשּירצה לאיזה -ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ
אֹו הּבעלים ּבלקיחת אּלא מתּפרׁשין הּקּנין ׁשאין ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָעֹולה;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכהן, ְְֲִֵֵֶַַַַֹּבעּׂשּית
.Ëׁשּתיהן עּׂשה ועֹולֹות, חּטאֹות הּכהן לפני למעלה16היּו ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּכׁשר מחצה - למּטה ׁשּתיהן חצין17אֹו עּׂשה ּפסּול. ּומחצה ְְְֱֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ
ׁשעּׂשה הם החּטאֹות אם ידע ולא למּטה, וחצין ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹלמעלה
העֹולֹות אֹומר: ׁשאני ּפסּול; הּכל הרי - העֹולֹות אֹו ְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹלמּטה

למעלה. והחּטאֹות למּטה ׁשעּׂשה ְְְְֵֶַַַַָָָָָהם
.Èואחד חּטאֹות אחד עֹופֹות, צּבּורי ׁשלׁשה לפניו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָהיּו

ולא חּטאֹות וחציֹו עֹולֹות חציֹו סתּום, והאחד ְְְְְֶֶֶַָָָָֹעֹולֹות
ּכׁשר מחצה - למּטה אֹו למעלה ּכּלן עּׂשה אם 18ּפרׁש: ְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ

ּפסּול. ֱֶָָּומחצה
.‡Èלמּטה וחצין למעלה חצין אּלא19עּׂשה הּכׁשר אין - ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ּבלבד והּוא20הּסתּום למּטה. וחציֹו למעלה חציֹו ׁשעּׂשה ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָ
הּבעלים ּבין לׁשניהן21מתחּלק אינֹו22ועֹולה הּכהן ׁשהרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּוׁשני הּסתּום. היה מהן זה ּולאי ּפרׁש מהן זה לאי ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיֹודע
עּׂשה זה אי ידע לא ׁשהרי ּפסּולין; המפרׁשין ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּצּבּורין
למּטה נעּׂשית העֹולה וׁשּמא למּטה, עּׂשה זה ואי ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָלמעלה

למעלה. ְְְַַַָָוהחּטאת

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

לבין‡. ׁשּפרח אֹו לאויר, גֹוזל מּמּנה ׁשּפרח סתּומה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָקן
זּוג יּקח - אחד ּגֹוזל ׁשּמת אֹו ּכּלן, ׁשּימּותּו ִֵֶֶֶַָָָָָֻהעֹופֹות

ִֵַלּׁשני.
ׁשהּגֹוזל·. ּכנגּדֹו; אחד ּופֹוסל ּפסּול - הּקרבֹות לבין ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּפרח

אחד ּופֹוסל ּפסּול - הּקרבֹות לבין סתּומה מּקן ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּפֹורח
סתּומֹות:ּכנגּדֹו עֹופֹות לעּׂשרה הּסתּום מן ּגֹוזל ּפרח ּכיצד? . ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָ

עֹולֹות חמׁש הרי - למעלה וׁשּׁשה למּטה חמּׁשה עּׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָאם
ּכׁשרֹות חּטאֹות וארּבע מעלה, ׁשל מהּׁשּׁשה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָּכׁשרֹות
הּגֹוזל ׁשּמא אֹומר: ׁשאני למּטה; ׁשּנעּׂשּו עֹופֹות ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמהחמּׁשה
מהם עּׂשה אם וכן מּטה. ׁשל מחמּׁשה אחד הּוא ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּפֹורח
חּטאֹות חמׁש הּכׁשר נמצא - למעלה וחמּׁשה למּטה ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָׁשּׁשה
ׁשל מחמּׁשה הּגֹוזל ׁשּמא אֹומר: ׁשאני עֹולֹות; ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָוארּבע
אחד. ּפסל הרי ּתׁשעה. מהעּׂשרה הּכׁשר נמצא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָמעלה.

סתּומֹות,‚. ׁשנּיֹות עֹופֹות וארּבעה סתּומֹות עֹופֹות ְְְְְְִַַָָָָארּבעה
הּׁשנּיֹות. מן אחד ּפסל - לּׁשנּיֹות הראׁשֹונֹות מן אחד ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָּפרח
- לראׁשֹונֹות ּופרח הּׁשנּיֹות מן אחד חזר ׁשּנתערבּו ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָאחר
הראׁשֹונֹות מן הּכׁשר ונמצא הראׁשֹונֹות. מן אחד ְְִִִִִֵֶַַָָָָָָּפסל

ּבלבד. ְְִִַַׁשּתים
הּיֹום„. ּכל אפּלּו לּׁשנּיֹות, הראׁשֹונֹות מן ּופרח אחד ְֲִִִִֶַַַַָָָָָחזר

ּכּלן מערבֹות הן ׁשאפּלּו זה; על יתר להפסיד מֹוסיף אינֹו -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפסּול, ּומחצה ּכׁשר מחצה - ּבזֹו ְְֱֱֵֵֶֶֶַָָָָָזֹו

ּובּׁשליׁשי‰. ארּבעה, ּובּׁשני עֹופֹות, ׁשני ּבֹו יׁש אחד ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָצּבּור
ׁשנים ּובּׁשּׁשי עּׂשרה, ּובחמיׁשי ׁשמֹונה, ּוברביעי ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָָׁשּׁשה,
הראׁשֹונה מן ּגֹוזל ּופרח עּׂשר, ארּבעה ּובּׁשביעי ְְִִִִַַַָָָָָָָָָָעּׂשר,
לרביעית, ּומּׁשליׁשית לּׁשליׁשית, הּׁשנּיה מן ואחד ְְְְְְִִִִִִִִִִִֶַַַָָָלּׁשנּיה,
ּומּׁשּׁשית לׁשּׁשית, ּומחמיׁשית לחמיׁשית, ְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵַּומרביעית
ׁשחזר עד לצּבּור מּצּבּור ּופרח אחד וחזר ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָלׁשביעית,
ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - ראׁשֹונה מּמּנה ׁשּפרח ֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלראׁשֹונה
ּכלּום, להם אין והּׁשנּיה הראׁשֹונה ּבחזירתֹו. ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָואחד
ארּבעה, לּה יׁש והרביעית עֹופֹות, ׁשני לּה יׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָוהּׁשליׁשית
ׁשמֹונה, לּה יׁש והּׁשּׁשית ׁשּׁשה, לּה יׁש ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָוהחמיׁשית
ׁשנּיה ּפעם ּופרח אחד חזר עּׂשר. ׁשנים לּה יׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָוהּׁשביעית
עד מּמּנה לׁשּלמעלה האחרֹונה מן ּופרח אחד וחזר לזֹו, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָמּזֹו
ּבחזירתֹו. ואחד ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - לראׁשֹונה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשחזר
ׁשני לּה יׁש והחמיׁשית ּכלּום, להם אין והרביעית ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּׁשליׁשית
לּה יׁש והּׁשביעית ארּבעה, לּה יׁש והּׁשּׁשית ּכׁשרים, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָעֹופֹות
רביעית ּפעם וחזר לזֹו, מּזֹו ּגֹוזל ׁשליׁשית ּפעם ּפרח ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָעּׂשרה.
והחמיׁשית ּבחזירתֹו, ואחד ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - לזֹו ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמּזֹו
עֹופֹות ׁשמֹונה לּה נׁשארּו והּׁשביעית ּכּלן, נפסלּו ְְְְְְְֲִִִִִִַַָָָֻוהּׁשּׁשית
למּטה וׁשבע למעלה ׁשבע עּׂשר ארּבעה ּכׁשּיעּׂשה ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכׁשרין.
ּתערבת מּפני ּפסּולין והּׁשּׁשה ּכׁשרין, מהן ׁשמֹונה יהיּו -ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּובחזרה. ּבהליכה ׁשּפרחּו אּלּו ְֲֲִֵֶַַָָָָָּגֹוזלֹות
.Â- למפרׁשת הּסתּומה מן ּפרח מפרׁשת, וקן סתּומה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹקן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זה. דין רחל14)של של העופות כל למעלה הקריבו שמא לחשוש, ויש אדם. בני שני של קרבנותיהם שמעורבים מפני פירוש,
העולות. ונפסלו לאה של כולם היו ולמטה החטאות היינו חציים, קרבנותיו.15)ונפסלו כל של מניין כולן.16)כלומר, כלומר,

כמצוותו.17) כולו נעשה - העולות או החטאות - אחד שמין במקומם.18)מפני נעשו העופות מחצית פירוש,19)שהרי
למטה. וחציו למעלה חציו עשה הסתום השלישי והציבור למטה אחד וציבור למעלה אחד ציבור נעשה20)הקריב חציו שהרי
למטה. והעולות למעלה החטאות עשה שמא פסולים, כולם המפורשים אבל כהלכתו, למטה וחציו כשהקנים21)למעלה המדובר,

מהן. חלק הפריש והכהן סתומות שהביאו אדם בני שני של השאר.22)היו את וישלימו לזה ומחציתו לזה יבאר1)מחציתו
הקרבנות. לבין או העופות לבין גוזל ממנה שפרח סתומה קן



קי oiycwend ileqt zekld - lel` f"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

למעלה וחצין למּטה חצין עּׂשה חּטאֹות. והן ּכׁשרֹות ְְְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָחצין
הּתערבת מּפני ּכׁשר למעלה ׁשּנעּׂשה החצי חצי והּוא14- ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

חּטאֹות. והּוא ּכׁשר מּטה ׁשל החצי וחצי ְֲִִֵֵֶַַַַָָָעֹולֹות,
.Âּכגֹון מּזֹו, גדֹולה זֹו ׁשּנתערבּו הּסתּומֹות החֹובֹות ׁשּתי ְְְְְְִִֵֶַַָָָהיּו

הּכל עּׂשה אם ׁשׁש: והּׁשנּיה עֹופֹות ארּבע אחת ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשהיתה
ּכׁשר, ּומחצה ּפסּול מחצה - למּטה הּכל עּׂשה אֹו ְְְֱֱֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלמעלה
אם למעלה: וחצין למּטה חצין עּׂשה קכח; ׁשּבארנּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּומּטעם
- עּׂשה מּדעּתֹו ואם ּכׁשר, הּמּועט - ּכן עּׂשה ׁשּׁשאל ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָאחר

ּכׁשר. ְֵֶַָֻהמרּבה
.Êוחצין למעלה חצין מּדעּתֹו הּכהן ׁשעּׂשה ּכל הּכלל: ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹזה

- ּולמּטה למעלה אחד מּׁשל יהיה ׁשּלא אפׁשר ואי ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלמּטה,
קרּבנֹותיו ׁשּמקצת ידּוע ודבר הֹואיל ּכׁשר; המרּבה זה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהרי

קרּבנֹותיו ּכל יהיּו למּטה, ּומקצתם ּכׁשרים.15למעלה ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
.Áלּכהן קּניהן דמי ׁשּנתנּו אֹו ּבערּוב, קּניהן ׁשּלקחּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשנים

יקריב ׁשּירצה ּולאיזה חּטאת, יקריב הּכהן ׁשּירצה לאיזה -ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ
אֹו הּבעלים ּבלקיחת אּלא מתּפרׁשין הּקּנין ׁשאין ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָעֹולה;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכהן, ְְֲִֵֵֶַַַַֹּבעּׂשּית
.Ëׁשּתיהן עּׂשה ועֹולֹות, חּטאֹות הּכהן לפני למעלה16היּו ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּכׁשר מחצה - למּטה ׁשּתיהן חצין17אֹו עּׂשה ּפסּול. ּומחצה ְְְֱֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ
ׁשעּׂשה הם החּטאֹות אם ידע ולא למּטה, וחצין ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹלמעלה
העֹולֹות אֹומר: ׁשאני ּפסּול; הּכל הרי - העֹולֹות אֹו ְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹלמּטה

למעלה. והחּטאֹות למּטה ׁשעּׂשה ְְְְֵֶַַַַָָָָָהם
.Èואחד חּטאֹות אחד עֹופֹות, צּבּורי ׁשלׁשה לפניו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָהיּו

ולא חּטאֹות וחציֹו עֹולֹות חציֹו סתּום, והאחד ְְְְְֶֶֶַָָָָֹעֹולֹות
ּכׁשר מחצה - למּטה אֹו למעלה ּכּלן עּׂשה אם 18ּפרׁש: ְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ

ּפסּול. ֱֶָָּומחצה
.‡Èלמּטה וחצין למעלה חצין אּלא19עּׂשה הּכׁשר אין - ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ּבלבד והּוא20הּסתּום למּטה. וחציֹו למעלה חציֹו ׁשעּׂשה ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָ
הּבעלים ּבין לׁשניהן21מתחּלק אינֹו22ועֹולה הּכהן ׁשהרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּוׁשני הּסתּום. היה מהן זה ּולאי ּפרׁש מהן זה לאי ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיֹודע
עּׂשה זה אי ידע לא ׁשהרי ּפסּולין; המפרׁשין ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּצּבּורין
למּטה נעּׂשית העֹולה וׁשּמא למּטה, עּׂשה זה ואי ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָלמעלה

למעלה. ְְְַַַָָוהחּטאת

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

לבין‡. ׁשּפרח אֹו לאויר, גֹוזל מּמּנה ׁשּפרח סתּומה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָקן
זּוג יּקח - אחד ּגֹוזל ׁשּמת אֹו ּכּלן, ׁשּימּותּו ִֵֶֶֶַָָָָָֻהעֹופֹות

ִֵַלּׁשני.
ׁשהּגֹוזל·. ּכנגּדֹו; אחד ּופֹוסל ּפסּול - הּקרבֹות לבין ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּפרח

אחד ּופֹוסל ּפסּול - הּקרבֹות לבין סתּומה מּקן ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּפֹורח
סתּומֹות:ּכנגּדֹו עֹופֹות לעּׂשרה הּסתּום מן ּגֹוזל ּפרח ּכיצד? . ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָ

עֹולֹות חמׁש הרי - למעלה וׁשּׁשה למּטה חמּׁשה עּׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָאם
ּכׁשרֹות חּטאֹות וארּבע מעלה, ׁשל מהּׁשּׁשה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָּכׁשרֹות
הּגֹוזל ׁשּמא אֹומר: ׁשאני למּטה; ׁשּנעּׂשּו עֹופֹות ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמהחמּׁשה
מהם עּׂשה אם וכן מּטה. ׁשל מחמּׁשה אחד הּוא ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּפֹורח
חּטאֹות חמׁש הּכׁשר נמצא - למעלה וחמּׁשה למּטה ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָׁשּׁשה
ׁשל מחמּׁשה הּגֹוזל ׁשּמא אֹומר: ׁשאני עֹולֹות; ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָוארּבע
אחד. ּפסל הרי ּתׁשעה. מהעּׂשרה הּכׁשר נמצא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָמעלה.

סתּומֹות,‚. ׁשנּיֹות עֹופֹות וארּבעה סתּומֹות עֹופֹות ְְְְְְִַַָָָָארּבעה
הּׁשנּיֹות. מן אחד ּפסל - לּׁשנּיֹות הראׁשֹונֹות מן אחד ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָּפרח
- לראׁשֹונֹות ּופרח הּׁשנּיֹות מן אחד חזר ׁשּנתערבּו ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָאחר
הראׁשֹונֹות מן הּכׁשר ונמצא הראׁשֹונֹות. מן אחד ְְִִִִִֵֶַַָָָָָָּפסל

ּבלבד. ְְִִַַׁשּתים
הּיֹום„. ּכל אפּלּו לּׁשנּיֹות, הראׁשֹונֹות מן ּופרח אחד ְֲִִִִֶַַַַָָָָָחזר

ּכּלן מערבֹות הן ׁשאפּלּו זה; על יתר להפסיד מֹוסיף אינֹו -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפסּול, ּומחצה ּכׁשר מחצה - ּבזֹו ְְֱֱֵֵֶֶֶַָָָָָזֹו

ּובּׁשליׁשי‰. ארּבעה, ּובּׁשני עֹופֹות, ׁשני ּבֹו יׁש אחד ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָצּבּור
ׁשנים ּובּׁשּׁשי עּׂשרה, ּובחמיׁשי ׁשמֹונה, ּוברביעי ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָָׁשּׁשה,
הראׁשֹונה מן ּגֹוזל ּופרח עּׂשר, ארּבעה ּובּׁשביעי ְְִִִִַַַָָָָָָָָָָעּׂשר,
לרביעית, ּומּׁשליׁשית לּׁשליׁשית, הּׁשנּיה מן ואחד ְְְְְְִִִִִִִִִִִֶַַַָָָלּׁשנּיה,
ּומּׁשּׁשית לׁשּׁשית, ּומחמיׁשית לחמיׁשית, ְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵַּומרביעית
ׁשחזר עד לצּבּור מּצּבּור ּופרח אחד וחזר ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָלׁשביעית,
ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - ראׁשֹונה מּמּנה ׁשּפרח ֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלראׁשֹונה
ּכלּום, להם אין והּׁשנּיה הראׁשֹונה ּבחזירתֹו. ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָואחד
ארּבעה, לּה יׁש והרביעית עֹופֹות, ׁשני לּה יׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָוהּׁשליׁשית
ׁשמֹונה, לּה יׁש והּׁשּׁשית ׁשּׁשה, לּה יׁש ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָוהחמיׁשית
ׁשנּיה ּפעם ּופרח אחד חזר עּׂשר. ׁשנים לּה יׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָוהּׁשביעית
עד מּמּנה לׁשּלמעלה האחרֹונה מן ּופרח אחד וחזר לזֹו, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָמּזֹו
ּבחזירתֹו. ואחד ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - לראׁשֹונה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשחזר
ׁשני לּה יׁש והחמיׁשית ּכלּום, להם אין והרביעית ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּׁשליׁשית
לּה יׁש והּׁשביעית ארּבעה, לּה יׁש והּׁשּׁשית ּכׁשרים, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָעֹופֹות
רביעית ּפעם וחזר לזֹו, מּזֹו ּגֹוזל ׁשליׁשית ּפעם ּפרח ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָעּׂשרה.
והחמיׁשית ּבחזירתֹו, ואחד ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - לזֹו ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמּזֹו
עֹופֹות ׁשמֹונה לּה נׁשארּו והּׁשביעית ּכּלן, נפסלּו ְְְְְְְֲִִִִִִַַָָָֻוהּׁשּׁשית
למּטה וׁשבע למעלה ׁשבע עּׂשר ארּבעה ּכׁשּיעּׂשה ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכׁשרין.
ּתערבת מּפני ּפסּולין והּׁשּׁשה ּכׁשרין, מהן ׁשמֹונה יהיּו -ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּובחזרה. ּבהליכה ׁשּפרחּו אּלּו ְֲֲִֵֶַַָָָָָּגֹוזלֹות
.Â- למפרׁשת הּסתּומה מן ּפרח מפרׁשת, וקן סתּומה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹקן

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זה. דין רחל14)של של העופות כל למעלה הקריבו שמא לחשוש, ויש אדם. בני שני של קרבנותיהם שמעורבים מפני פירוש,
העולות. ונפסלו לאה של כולם היו ולמטה החטאות היינו חציים, קרבנותיו.15)ונפסלו כל של מניין כולן.16)כלומר, כלומר,

כמצוותו.17) כולו נעשה - העולות או החטאות - אחד שמין במקומם.18)מפני נעשו העופות מחצית פירוש,19)שהרי
למטה. וחציו למעלה חציו עשה הסתום השלישי והציבור למטה אחד וציבור למעלה אחד ציבור נעשה20)הקריב חציו שהרי
למטה. והעולות למעלה החטאות עשה שמא פסולים, כולם המפורשים אבל כהלכתו, למטה וחציו כשהקנים21)למעלה המדובר,

מהן. חלק הפריש והכהן סתומות שהביאו אדם בני שני של השאר.22)היו את וישלימו לזה ומחציתו לזה יבאר1)מחציתו
הקרבנות. לבין או העופות לבין גוזל ממנה שפרח סתומה קן
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לּסתּומה, המפרׁשת מן אחד ׁשּפרח אֹו חזר לּׁשני. זּוג ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹיּקח
ּכל ימּותּו - חּטאת אֹו עֹולה היה אם ׁשּפרח זה ידע ְִֶֶַַַָָָָָָָָֹולא
ּכל - עֹולה ּבהן נתערבה ׁשאם ׁשּבּסתּומה; ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָהעֹופֹות
העֹולֹות ּכל - נתערבה חּטאת ואם ּפסּולֹות, ׁשּבּה ְְְְִִֶַַַָָָָָָָהחּטאֹות

ּכּלן. ימּותּו לפיכ ּפסּולֹות, ְְִֶָָָָֻׁשּבּה
.Êמן ּפרח ּבאמצע, ּוסתּומה מּכאן ועֹולה מּכאן ְְְִִִֶַַַָָָָָָָחּטאת

ּכלּום, הפסיד לא - אחד ואיל אחד איל לּצדדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהאמצע
ׁשהל וזה חּטאת, החּטאֹות אצל ׁשהל זה יאמר: ְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאּלא
מּכאן אחד ּופרח ׁשּנתערבּו אחר חזר עֹולה. העֹולֹות ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאצל
הן ׁשהרי ימּותּו, האמצעּיים הּׁשנים - לאמצע מּכאן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואחד
ואּלּו חּטאת יקרבּו אּלּו - והּצדדין מערבין; ועֹולה ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹחּטאת
ּכּלן - לּצדדין האמצעית מן ּפרח ּכׁשהיּו. עֹולה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֻיקרבּו

עֹו ׁשּמא ּבעֹולֹות.ימּותּו, וחּטאת ּבחּטאֹות נתערבה לה ְְְִֶַַַָָָָָָָָ

עּׂשירי 1ּפרק
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.‡- זכר ילדה זכר, ּכׁשאלד קן עלי הרי ׁשאמרה: ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָהאּׁשה
ּכמֹו עֹולה והן לנדרּה, ׁשנים עֹופֹות: ארּבעה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָמביאה
ואחד עֹולה אחד והן לדה, מּׁשּום לחֹובתּה ּוׁשנים ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבארנּו,
ּפרידין ׁשלׁש לעּׂשֹות צרי ׁשהּכהן למד, נמצאת ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹחּטאת.
למעלה ׁשּתים ועּׂשה טעה למּטה. אחת ּופרידה ְְְְְְְְִִַַַַַַָָָָָָָָלמעלה
אחת ּפרידה עֹוד להביא צריכה - נמל ולא למּטה ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָֹּוׁשּתים
ּכׁשהביאה אמּורים? ּדברים ּבּמה למעלה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָויקריבּנה
יֹונה; ּבני אֹו ּתֹורין ּכּלן ׁשהיּו ּכגֹון אחד, מּמין ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֻהארּבעה
ׁשנים ועּׂשה יֹונה, ּבני ׁשני עם ּתֹורין ׁשּתי היּו אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָאבל
יֹונה ּובן ּתֹור עֹוד להביא צריכה - למּטה ּוׁשנים ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָלמעלה
עּׂשה ׁשאם חֹובתּה; ידי לצאת ּכדי למעלה ׁשּתיהן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָויעּׂשה
להׁשלים למעלה ּתֹור צריכה - למּטה הּתֹורין ׁשּתי ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָּבּתחּלה
יֹונה ּבן צריכה - למּטה הּיֹונה ּבני ׁשני עּׂשה ואם ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָחֹובתּה,
אחד ּגֹוזל חֹובתֹו מביא אדם ׁשאין חֹובתּה. להׁשלים ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָלמעלה
יֹונה. ּבני ׁשניהן אֹו ּתֹורין ׁשניהן אֹו אּלא יֹונה, ּבן ואחד ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָּתֹור

לחֹובתי,·. ואּלּו לנדרי אּלּו לּכהן: ואמרה נדרּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּפרׁשה
זה אי ידע ולא למּטה, ּוׁשּתים למעלה ׁשּתים הּכהן ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹועּׂשאם
להביא צריכה - למּטה עּׂשה מהן זה ואי למעלה עּׂשה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָמהן
ויעּׂשּו חֹובתּה. להׁשלים ואחד לנדרּה ׁשנים עֹופֹות: ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָׁשלׁשה
נדרּה ׁשל ׁשנים וׁשּמא נדרּה, ּפרׁשה ׁשהרי למעלה, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּׁשנים

למּט אמּורים?נעּׂשּו ּדברים ּבּמה ּפסּולֹות. ׁשהם ה, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָ
אחד; מּמין מהן ּבׁשנים נדרּה ׁשּפרׁשה הארּבעה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבׁשהביאה
מּמין ׁשנים אחרים: ארּבעה ּתביא - מינין ׁשני היּו אם ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַָָָָָאבל
ׁשּתרצה מין זה מאי ּוׁשנים לנדרּה, יעּׂשּו נדרּה ּבֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּפרׁשה

למּטה. ואחד למעלה אחד ויעּׂשּו לחֹובתּה, ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָיהיּו
ׁשּתי‚. עלי הרי - זכר אלד אם ואמרה: נדרּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָקבעה

לנדרּה ׁשנים עֹופֹות, ארּבעה והביאה וילדה ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָּתֹורים,
ולא למּטה, ּוׁשנים למעלה ׁשנים ועּׂשה לחֹובתּה, ְְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹּוׁשנים
היא וגם למּטה, נעּׂשה זה ואי למעלה נעּׂשה זה אי ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָידע
ּבתֹורים אם נדרּה קבעה מין זה ּבאי ידעה ולא ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹׁשכחה
עם ּתֹורים ׁשּתי להביא צריכה זֹו הרי - הּיֹונה ּבבני ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָאֹו
גֹוזל ותביא למעלה, ארּבעּתן ויעּׂשּו לנדרּה, יֹונה ּבני ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָׁשני
עּׂשה (ׁשּכבר למעלה; ויעּׂשה חֹובתּה, להׁשלים ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָאחד
אמּורים? ּדברים ּבּמה חּטאת). ׁשהם למּטה, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשנים
ׁשני היּו אם אבל אחד; מּמין ּתחּלה הארּבעה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּכׁשהביאה
ׁשני עם ּתֹורים ׁשּתי עֹופֹות: ׁשּׁשה להביא צריכה - ְְְְִִִִִִִֵֵָָָמינין
ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי לחֹובתּה ותביא לנדרּה, יֹונה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָּבני
נתנתם אם וכן למּטה. ואחד למעלה אחד ויעּׂשה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָיֹונה,
יֹודע ואינֹו ועּׂשה הּכהן והל לֹו, ּנתנה מה וׁשכחה ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹֹלּכהן
מחצה אֹו למּטה הּכל אֹו למעלה הּכל אם עּׂשה, ְְְֱִֵֶַַַַָָָָָָֹֹהיכן
עם ּתֹורים ׁשּתי ּתביא זֹו הרי - למּטה ּומחצה ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָָלמעלה
ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי ותביא לנדרּה, יֹונה ּבני ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָׁשני

לחֹובתּה. ְָָָיֹונה
ואפׁשר„. קבעה, ּבּמה וׁשכחה נדרּה וקבעה חֹובתּה ְְְְְְְְְִֶֶַָָָָָָָָָָָָקבעה

יֹונה ּבן אֹו ּתֹור אחת ּופרידה לעֹולה ּכבּׂש ְְִֶֶֶֶַַָָָָָׁשחֹובתּה
ּוׁשנים לנדרּה ארּבעה ּפרידין: ׁשּׁשה ּתביא לפיכ ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָָלחּטאת;
ּכבּׂש. עם ּתֹור אֹו יֹונה ּבן אחד חּטאת ּתביא ועֹוד ְְִִֶֶֶֶַָָָָָָלחֹובתּה,

[וכבּׂש]. עֹופֹות ׁשבעה ׁשהביאה ְְִִִֵֵֶֶֶָָָנמצאת
ספק.‰. ׁשהם מּפני נאכלֹות, אינן האּלּו החּטאֹות ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכל

ה'תשע"א אלול י"ח קודש שבת יום
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הרי‡. - לעבֹודה הּפסּולין מן אחד ׁשּקמצן הּמנחֹות ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָּכל
ּפסל - הּלבֹונה לּקט אם וכן ּפסּולֹות. ּפי2הם על אף , ְְְִִִֵֵֵַַַַָָ

קמץ. ֶַָֹׁשּלא
לּׂשמאלֹו,·. ונתן ּבימינֹו קמץ לּפסּול, ונתן הּכׁשר ְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹקמץ

ּפסל. - חל לכלי ונתן קדׁש מּכלי קמץ לּכלי; נתנֹו ּכ ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹואחר
לבֹונה‚. קרט אֹו מלח גרּגיר אֹו צרֹור ּבידֹו ועלה ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹקמץ

ּפסּול -3. ָ
ּבחּוץ„. ׁשהּוא עד ויקמץ4קמץ יחזר - לפנים ונכנס ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָֹֹ

וכׁשר. ְְִִֵָּבפנים
ויאספּנּו‰. יחזר - הרצּפה ּגּבי על הּקמץ .5נתּפּזר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ
.Âקמצּה ׁשהיה אֹו ׁשרת, ּבכלי ׁשּלא הּמנחה ׁשּלאהיתה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻ

אֹו ׁשרת, ּבכלי ׁשּלא לּמזּבח ׁשהעלהּו אֹו ׁשרת, ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבכלי
לעזרה חּוץ ּבׁשמנּה ׁשּתהיה6ׁשּבללּה עד ּפסּולה, - ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָ

ּבפנים. ְְִִִָָּבלילתּה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לחובתי.1) ואלו לנדרי אלו ואמרה לכהן פירשה ודין זכר, וילדה זכר כשאלד קן עולה הרי שאמרה האשה כל1)יבאר יבאר
הלבונה. לקט ואם לעבודה, מהפסולים אחד שקמצן המנחה2)המנחות שעל הלבונה כל את הכהן מלקט הקומץ הקטרת אחרי

פסול.3)ומקטירה. - חסר וקומץ הגרגיר, או הצרור מקום חסר שהקומץ לעזרה.4)מפני אחר5)חוץ כשנתפזר והמדובר,
בכלי. שנתקבל לפני הרצפה על שנשפך דם כמו נפסל, - שנתקדש לפני נתפזר אם אבל שרת, בכלי פי6)שנתקדש על ואף

oiycwend ileqt zekld - lel` g"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Êהּזר ּכגֹון לעבֹודה, ּפסּול הּׁשמן עליהן ׁשּיצק הּמנחֹות ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכל
ּפתתם אֹו ׁשּבללן אֹו ּבֹו, הּגיׁשן7וכּיֹוצא ּכׁשרֹות. - מלחן אֹו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָ

הניפן ולא8אֹו הּגיׁש לא ואם מניף; אֹו ּומּגיׁש הּכהן חֹוזר - ְְֱִִִִִִֵֵֵַַָֹֹֹ
וקמץ אהרן ּבני אל והביאּה ׁשּנאמר: ּכׁשרֹות. - הּכהן ְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהניף
ּובלילה יציקה על לּמד ּכהּנה; מצות ואיל מּקמיצה -ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֻ

ּבזר. ְְֵֶָָׁשּכׁשרה
.Áּכל חּלין ׁשמן אֹו אחרת מנחה ׁשמן לתֹוכּה ׁשּנפל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמנחה

לבֹונתּה חּסר ּפסּולה; - ׁשמנּה חּסר נפסלה. - -9ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
אחד קרט אבל לבֹונה, קרטי ׁשני עליה ׁשּיהיּו והּוא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹּכׁשרה.

לבֹונתּה. ּכל את ׁשּנאמר: ּפסּולה; -ְְֱֵֶֶַָָָָ
.Ëׁשמנּה לּגין10רּבה ׁשני עד ּוׁשני11ּולבֹונתּה: עּׂשרֹון לכל ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֻ

ּכׁשרה - מנחה לכל לבֹונה קמצין12קמצי ׁשני אֹו לּגין ׁשני ; ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָֻֻ
ּפסּולה. - זה על יֹותר ְֵֶַָאֹו

.Èחֹוטא -13מנחת ׁשּלּה הּקמץ על אֹו ׁשמן עליה ׁשּנתן ְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשחּוקה היתה ילּקטּנה. - לבֹונה עליה נתן הרי14נפסלה. - ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ללּקט. אפׁשר אי ׁשהרי מּספק, ּפסּולה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָזֹו

.‡Èׁש על ׁשמן לֹוקהנתן אינֹו - ׁשּקמץ אחר ולא15יריה ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּכׁשר. הּקמץ ׁשהרי ְֲֵֵֶֶַָָָֹּפסלּה,

.·Èׁשמן מּׁשהּו ּפסלּה16נתן - הּמנחה מן ּכזית ּגּבי על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
פסלּה לא - מּכזית ּפחֹות על הּׁשמן נתן אם אבל .17מּספק. ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

הּלבֹונה ּפֹוסל לבֹונה18ואינֹו ּכזית ׁשּיּתן .19עד ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ
.‚Èּפסל - הּמנחה מן ׁשהּוא ּכל על הּלבֹונה נתן 20אפּלּו ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָ

ׁשּילּקט. ְֵֶַַעד
.„Èחרבה נאמר לא ּכׁשרה; - וקמץ ּבמים 21ּגּבלּה ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ

מּׁשמן. ִֶֶֶָאּלא
.ÂËּפעמים אפּלּו ּכׁשרה. - ּפעמים ׁשּקמצּה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָמנחה

הקטרה ׁשאין אחת, ּבבת ּכזית ׁשּיקטיר והּוא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָרּבֹות.
מּכזית. ְְִִַָּפחּותה

.ÊËמעּכב ׁשהּמלח ּפסּולה; - מלח ּבלא הּקמץ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהקריב
יביא - קמיצה קדם ׁשחסרה מנחה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבמנחה,

הּקֹובעת היא ׁשהּקמיצה וימלאּנה; ּביתֹו לא22מּתֹו , ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
ׁשרת.23נתינתּה ּבכלי ְְִִִֵָָָ

.ÊÈעצמֹו ּבפני לבֹונה קמץ -24התנּדב ׁשהּוא ּכל חסר אם , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
הּלחם ׁשעם לבֹונה ּבזיכי ׁשני וכן אחד25ּפסּול. חסר אם , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּפסּולין - ׁשהּוא ּכל מּתחּלה26מהן קמצין ׁשני ׁשּיהיּו עד , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
סֹוף. ְַועד

.ÁÈקמצין ׁשני מהן:27הפריׁש אחד ואבד אחת, למנחה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הקּבע לא - קמיצה ּופסּולה,28קדם הקּבע - קמיצה לאחר ; ְְְְְְִִֶַַַַָָָֹֹֻֻ

לׁשני קמצים ארּבעה הפריׁש אם וכן לבֹונתּה. ׁשרּבה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָמּפני
לחם הּבזיכים29ּבזיכי סּלּוק קדם מהם: ׁשנים ואבדּו ,30- ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

ּופסּולין הקּבעּו - הּבזיכין סּלּוק לאחר ּוכׁשרים; הקּבעּו ְְְְְְְְִִִִִֵַַַֹֻֻלא
הרּבּוי .31מּפני ְִִֵָ

.ËÈ:ׁשּנאמר מרּצה, הּציץ - והקטירֹו ׁשּנטמא מנחה ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹקמץ
הּקמץ יצא אהרן. -32ונּׂשא והקטירֹו והכניסֹו לעזרה חּוץ ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָֹֹ

מרּצה ואינֹו הּטמא, על מרּצה ׁשהּציץ מרּצה. הּציץ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָאין
הּיֹוצא. ֵַַעל

.Îנּׂשרפּו אֹו ּכּלן ׁשיריה נטמאּו ּכ ואחר הּמנחה את ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֻקמץ
ואם הּקמץ, יקטיר לא - אבדּו אֹו לעזרה חּוץ יצאּו ְְְְֲִִֶַַָָָָָֹֹאֹו
יקטיר - ּבכׁשרּותן הּׁשירים מן מעט נׁשאר הרצה. - ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָֻהקטיר

ּבאכילה אסּורין ׁשּנׁשארּו הּׁשירים ואֹותן .33הּקמץ, ְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָֹ
.‡Îׁשל עּׂשרֹון ּבֹו ׁשּיׁש ּבכלי מּלמּטה מחיצה ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָהיתה

ואם יקמץ, לא - מלמעלה מערב ׁשהּוא ּפי על אף ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹֹֹמנחה,
ּפסּולה. - ְַָָקמץ

.·Î- מּלמּטה ּומערב מלמעלה ּבמחיצה חלּוק הּכלי ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָֹהיה
מּמּנּו .34קֹומץ ִֵֶ

.‚Î,ּבזה זה נֹוגעין חלקיו ואין אחד, ּבכלי העּׂשרֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָחלק
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בחוץ. פסולה - בזר כשרה עה.7)שבלילה שם ובגמרא פתים" אותה "פתות ו): ב, (ויקרא בתורה כתוב המחבת על במנחה
המנחות. לכל מכאן תנופה.8)למדו ולא הגשה טעונות ויש והנפה, למזבח הגשה טעונות מהן יש קו:)9)המנחות (שם שנינו

המנחה עם הבאה הלבונה שגם פוסק, ז) הלכה יב פרק הקרבנות מעשה (בהלכות ורבינו מקומץ" יפחות לא לבונה עלי הרי "האומר
כשרה. חיסר אם בדיעבד אבל לכתחילה הוא זה ששיעור כאן ומלמדנו קומץ. סולת.10)שיעורה עשרון לכל שמן לוג מצוותה

פסול.11) שהוא כל אפילו אחרת מנחה של או חולין של שמן לתוכה נפל אם אבל זו, למנחה לוגין שני שהפריש בריבה12)כגון
טע עשרונות כמה בת גדולה מנחה שאפילו ומשמע מנחה" "לכל כתב כאן ואילו עשרון" לכל לוגין "שני רבינו כתב ונהשמנה

בעשרון". ומעלה לבונה של להיות) צריך (כך קמצים משני שיתן "והוא כתב: המשנה על בפירושו אולם בלבד, לבונה אחד קומץ
לבונה".13) עליה יתן ולא שמן עליה ישים "לא יא): ה, (ויקרא בה בסולת.14)נאמר מעורבת אינה אבל ללוקטה, אפשר ואי
שמן".15) עליה ישים "לא אחרת.16)משום מנחה של או חולין משמע17)של ועליה עליה" ישים "לא (שם): שנאמר משום

חשוב. פוסלת.18)שיעור אינה הלבונה שנאמר19)פירוש, בשמן כן שאין מה בכזית, ונתינה יתן" "לא (שם): נאמר בלבונה
ישים". "לא ריבוי20)בו אחר ריבוי אין בידינו: וכלל חשוב, שיעור שמשמעותה "עליה" פעם עוד נאמר שבלבונה מפני והטעם,
למעט. חוטא.21)אלא מנחת היינו וחריבה ו) ז, (ויקרא וחריבה" בשמן בלולה מנחה להיות22)"וכל צריכה הקמיצה בשעת

הקמיצה.23)שלימה. סולת.24)לפני מנחת עם לבונה25)לא המערכת על "ונתת ז): כד, (ויקרא בתורה כתוב הפנים בלחם
הלבונה. את בהם שנותנים כלים - בזיכים הלחם.26)זכה". עם אלא לבדה באה שאינה פי על לא28)לבונה.27)ואף

אחד. קומץ רק היה קביעתה שבשעת כשרה, ולפיכך למנחה השתייכותם שני29)נקבעה היינו מערכת, לכל קומץ - מצוותה
הפנים. לחם של המערכות לשתי ולשבת30)קמצים הלבונה את עליו ונותנים שבהיכל השולחן על הלחם את מסדרים שבת בכל

לכהנים. הלחם את מחלקים כן ואחר הלבונה את ומקטירים הבזיכים את מסלקים לבונתם.31)הבאה ביוצא.32)שריבה ונפסל
הנותרת.33) מן הנותרת ולא ולבניו" לאהרן המנחה מן "והנותרת ג) ב, (ויקרא מהכתוב זה דין דינה34)ולמדו תרנגולים עריבת

הכלי. לשולי מגיעה אינה והמחיצה למעלה במחיצה חלוקה תרנגולים שעריבת רבינו ומפרש אחד. ככלי



קג oiycwend ileqt zekld - lel` g"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Êהּזר ּכגֹון לעבֹודה, ּפסּול הּׁשמן עליהן ׁשּיצק הּמנחֹות ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכל
ּפתתם אֹו ׁשּבללן אֹו ּבֹו, הּגיׁשן7וכּיֹוצא ּכׁשרֹות. - מלחן אֹו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָ

הניפן ולא8אֹו הּגיׁש לא ואם מניף; אֹו ּומּגיׁש הּכהן חֹוזר - ְְֱִִִִִִֵֵֵַַָֹֹֹ
וקמץ אהרן ּבני אל והביאּה ׁשּנאמר: ּכׁשרֹות. - הּכהן ְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהניף
ּובלילה יציקה על לּמד ּכהּנה; מצות ואיל מּקמיצה -ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֻ

ּבזר. ְְֵֶָָׁשּכׁשרה
.Áּכל חּלין ׁשמן אֹו אחרת מנחה ׁשמן לתֹוכּה ׁשּנפל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמנחה

לבֹונתּה חּסר ּפסּולה; - ׁשמנּה חּסר נפסלה. - -9ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
אחד קרט אבל לבֹונה, קרטי ׁשני עליה ׁשּיהיּו והּוא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹּכׁשרה.

לבֹונתּה. ּכל את ׁשּנאמר: ּפסּולה; -ְְֱֵֶֶַָָָָ
.Ëׁשמנּה לּגין10רּבה ׁשני עד ּוׁשני11ּולבֹונתּה: עּׂשרֹון לכל ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֻ

ּכׁשרה - מנחה לכל לבֹונה קמצין12קמצי ׁשני אֹו לּגין ׁשני ; ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָֻֻ
ּפסּולה. - זה על יֹותר ְֵֶַָאֹו

.Èחֹוטא -13מנחת ׁשּלּה הּקמץ על אֹו ׁשמן עליה ׁשּנתן ְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשחּוקה היתה ילּקטּנה. - לבֹונה עליה נתן הרי14נפסלה. - ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ללּקט. אפׁשר אי ׁשהרי מּספק, ּפסּולה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָזֹו

.‡Èׁש על ׁשמן לֹוקהנתן אינֹו - ׁשּקמץ אחר ולא15יריה ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּכׁשר. הּקמץ ׁשהרי ְֲֵֵֶֶַָָָֹּפסלּה,

.·Èׁשמן מּׁשהּו ּפסלּה16נתן - הּמנחה מן ּכזית ּגּבי על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
פסלּה לא - מּכזית ּפחֹות על הּׁשמן נתן אם אבל .17מּספק. ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

הּלבֹונה ּפֹוסל לבֹונה18ואינֹו ּכזית ׁשּיּתן .19עד ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ
.‚Èּפסל - הּמנחה מן ׁשהּוא ּכל על הּלבֹונה נתן 20אפּלּו ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָ

ׁשּילּקט. ְֵֶַַעד
.„Èחרבה נאמר לא ּכׁשרה; - וקמץ ּבמים 21ּגּבלּה ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ

מּׁשמן. ִֶֶֶָאּלא
.ÂËּפעמים אפּלּו ּכׁשרה. - ּפעמים ׁשּקמצּה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָמנחה

הקטרה ׁשאין אחת, ּבבת ּכזית ׁשּיקטיר והּוא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָרּבֹות.
מּכזית. ְְִִַָּפחּותה

.ÊËמעּכב ׁשהּמלח ּפסּולה; - מלח ּבלא הּקמץ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהקריב
יביא - קמיצה קדם ׁשחסרה מנחה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבמנחה,

הּקֹובעת היא ׁשהּקמיצה וימלאּנה; ּביתֹו לא22מּתֹו , ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
ׁשרת.23נתינתּה ּבכלי ְְִִִֵָָָ

.ÊÈעצמֹו ּבפני לבֹונה קמץ -24התנּדב ׁשהּוא ּכל חסר אם , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
הּלחם ׁשעם לבֹונה ּבזיכי ׁשני וכן אחד25ּפסּול. חסר אם , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּפסּולין - ׁשהּוא ּכל מּתחּלה26מהן קמצין ׁשני ׁשּיהיּו עד , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
סֹוף. ְַועד

.ÁÈקמצין ׁשני מהן:27הפריׁש אחד ואבד אחת, למנחה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הקּבע לא - קמיצה ּופסּולה,28קדם הקּבע - קמיצה לאחר ; ְְְְְְִִֶַַַַָָָֹֹֻֻ

לׁשני קמצים ארּבעה הפריׁש אם וכן לבֹונתּה. ׁשרּבה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָמּפני
לחם הּבזיכים29ּבזיכי סּלּוק קדם מהם: ׁשנים ואבדּו ,30- ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

ּופסּולין הקּבעּו - הּבזיכין סּלּוק לאחר ּוכׁשרים; הקּבעּו ְְְְְְְְִִִִִֵַַַֹֻֻלא
הרּבּוי .31מּפני ְִִֵָ

.ËÈ:ׁשּנאמר מרּצה, הּציץ - והקטירֹו ׁשּנטמא מנחה ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹקמץ
הּקמץ יצא אהרן. -32ונּׂשא והקטירֹו והכניסֹו לעזרה חּוץ ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָֹֹ

מרּצה ואינֹו הּטמא, על מרּצה ׁשהּציץ מרּצה. הּציץ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָאין
הּיֹוצא. ֵַַעל

.Îנּׂשרפּו אֹו ּכּלן ׁשיריה נטמאּו ּכ ואחר הּמנחה את ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֻקמץ
ואם הּקמץ, יקטיר לא - אבדּו אֹו לעזרה חּוץ יצאּו ְְְְֲִִֶַַָָָָָֹֹאֹו
יקטיר - ּבכׁשרּותן הּׁשירים מן מעט נׁשאר הרצה. - ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָֻהקטיר

ּבאכילה אסּורין ׁשּנׁשארּו הּׁשירים ואֹותן .33הּקמץ, ְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָֹ
.‡Îׁשל עּׂשרֹון ּבֹו ׁשּיׁש ּבכלי מּלמּטה מחיצה ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָהיתה

ואם יקמץ, לא - מלמעלה מערב ׁשהּוא ּפי על אף ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹֹֹמנחה,
ּפסּולה. - ְַָָקמץ

.·Î- מּלמּטה ּומערב מלמעלה ּבמחיצה חלּוק הּכלי ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָֹהיה
מּמּנּו .34קֹומץ ִֵֶ

.‚Î,ּבזה זה נֹוגעין חלקיו ואין אחד, ּבכלי העּׂשרֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָחלק

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בחוץ. פסולה - בזר כשרה עה.7)שבלילה שם ובגמרא פתים" אותה "פתות ו): ב, (ויקרא בתורה כתוב המחבת על במנחה
המנחות. לכל מכאן תנופה.8)למדו ולא הגשה טעונות ויש והנפה, למזבח הגשה טעונות מהן יש קו:)9)המנחות (שם שנינו

המנחה עם הבאה הלבונה שגם פוסק, ז) הלכה יב פרק הקרבנות מעשה (בהלכות ורבינו מקומץ" יפחות לא לבונה עלי הרי "האומר
כשרה. חיסר אם בדיעבד אבל לכתחילה הוא זה ששיעור כאן ומלמדנו קומץ. סולת.10)שיעורה עשרון לכל שמן לוג מצוותה

פסול.11) שהוא כל אפילו אחרת מנחה של או חולין של שמן לתוכה נפל אם אבל זו, למנחה לוגין שני שהפריש בריבה12)כגון
טע עשרונות כמה בת גדולה מנחה שאפילו ומשמע מנחה" "לכל כתב כאן ואילו עשרון" לכל לוגין "שני רבינו כתב ונהשמנה

בעשרון". ומעלה לבונה של להיות) צריך (כך קמצים משני שיתן "והוא כתב: המשנה על בפירושו אולם בלבד, לבונה אחד קומץ
לבונה".13) עליה יתן ולא שמן עליה ישים "לא יא): ה, (ויקרא בה בסולת.14)נאמר מעורבת אינה אבל ללוקטה, אפשר ואי
שמן".15) עליה ישים "לא אחרת.16)משום מנחה של או חולין משמע17)של ועליה עליה" ישים "לא (שם): שנאמר משום

חשוב. פוסלת.18)שיעור אינה הלבונה שנאמר19)פירוש, בשמן כן שאין מה בכזית, ונתינה יתן" "לא (שם): נאמר בלבונה
ישים". "לא ריבוי20)בו אחר ריבוי אין בידינו: וכלל חשוב, שיעור שמשמעותה "עליה" פעם עוד נאמר שבלבונה מפני והטעם,
למעט. חוטא.21)אלא מנחת היינו וחריבה ו) ז, (ויקרא וחריבה" בשמן בלולה מנחה להיות22)"וכל צריכה הקמיצה בשעת

הקמיצה.23)שלימה. סולת.24)לפני מנחת עם לבונה25)לא המערכת על "ונתת ז): כד, (ויקרא בתורה כתוב הפנים בלחם
הלבונה. את בהם שנותנים כלים - בזיכים הלחם.26)זכה". עם אלא לבדה באה שאינה פי על לא28)לבונה.27)ואף

אחד. קומץ רק היה קביעתה שבשעת כשרה, ולפיכך למנחה השתייכותם שני29)נקבעה היינו מערכת, לכל קומץ - מצוותה
הפנים. לחם של המערכות לשתי ולשבת30)קמצים הלבונה את עליו ונותנים שבהיכל השולחן על הלחם את מסדרים שבת בכל

לכהנים. הלחם את מחלקים כן ואחר הלבונה את ומקטירים הבזיכים את מסלקים לבונתם.31)הבאה ביוצא.32)שריבה ונפסל
הנותרת.33) מן הנותרת ולא ולבניו" לאהרן המנחה מן "והנותרת ג) ב, (ויקרא מהכתוב זה דין דינה34)ולמדו תרנגולים עריבת

הכלי. לשולי מגיעה אינה והמחיצה למעלה במחיצה חלוקה תרנגולים שעריבת רבינו ומפרש אחד. ככלי
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לקמיצה הּכלי מצרף אם ספק זה הרי - מחיצה ּביניהן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָואין
יקטיר, לא - קמץ ואם יקמץ, לא לפיכ מצרף. אינֹו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹֹאֹו

הּׁשירים. יאכלּו ולא הרצה, - הקטיר ְְְְְִִִִִֵַַָָֹֻואם
.„Îּגבּה ּכנגד הּׁשלחן על למעלה הּקמץ ונתן ְְְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻקמץ

הּׁשלחן קּדׁשֹו - הּפנים לחם אבל36להּפסל35מערכת , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ּבכלי ׁשּיתקּדׁש עד קרב ואינֹו לּקרב. מקּדׁשֹו ׁשרת37אינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

לקמץ. ְֶָָֹהראּוי
.‰Îוקמץ הּכלי לדפן הּקמץ הּכלי38הדּביק ׁשהפ אֹו , ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹ

הקטיר ואם יקטיר, לא - למּטה ּופיו מּתֹוכֹו וקמץ ידֹו ְְְְְִִִִִִַַַַָָָֹעל
הרצה. -ְָֻ

.ÂÎאחר חלק והפריׁש מחלקיו, אחד ואבד ׁשחּלקֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעּׂשרֹון
ואין אחד ּבכלי מּנחין ׁשלׁשּתן והרי האבּוד, ונמצא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻּתחּתיו

ּבזה זה עם39נֹוגעין מצטרף הּוא הרי - ׁשאבד זה נטמא : ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ונפסלּו ראׁשֹון מצטרף40חלק אינֹו ׁשהפריׁש וזה אּלא41, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ

עליו מצטרפין42יׁשלים וראׁשֹון מפרׁש - הּמפרׁש נטמא .43 ְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָֻֻ
עּמהן מצטרף אינֹו ׁשּנמצא וזה החלק44ונפסלּו, נטמא . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

מצטרפין ּתחּתיו והּמפרׁש האבּוד הרי - .45הראׁשֹון ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֻ
.ÊÎהחלק עם ׁשיריו - הּנמצא מן קמץ קמיצה: לענין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוכן

הּמפרׁש46הראׁשֹון מן קמץ נאכל. אינֹו והּמפרׁש נאכלין, ְְְֱֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻ
נאכלין ׁשיריו הראׁשֹון47- מן קמץ נאכל. אינֹו והּנמצא , ְְְֱֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ׁשניהן יתרים48- ׁשירים ׁשּׁשניהן לפי נאכלין; ׁשהרי49אין , ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָ
ׁשהיא נקמצה ׁשּלא למנחה ודֹומין ׁשלם, עּׂשרֹון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹהן
עּׂשרֹון לפניו והרי הּזה, הּקמץ קרב והיא ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאסּורה.
ּובעת הּכהן, ּבדעת ּתלּויה ׁשהּקמיצה מּפני ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּומחצה?

ּבלבד העּׂשרֹון על אּלא ּדעּתֹו אין החלקים50ׁשּקֹומץ והרי , ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבזה. זה נֹוגעין ְִֵֶֶָָאינן

.ÁÎמקטיר - אחרת מנחה ּבקמץ ׁשּנתערב מנחה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹקמץ
ו ּכׁשרֹות. והן ּכאחת ּבמנחתׁשניהן הּקמץ נתערב אם כן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ

ּגדֹול51ּכהנים ּכהן ּבחבּתי אֹו הּנסכים ּבמנחת הרי52אֹו - ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָֹֹ
לאּׁשים ׁשהּכל ּכאחד, הּכל ויקטיר ּכׁשרֹות .53אּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

.ËÎיכֹול אם ּבזֹו: זֹו ׁשּנתערבּו נקמצּו ׁשּלא מנחֹות ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹׁשּתי
עצמֹו ּבפני מּזֹו לאו54לקמץ ואם ּכׁשרֹות, - עצמֹו ּבפני ּומּזֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָֹ

ּפסּולֹות. -ְ
.Ïיקטיר לא - נקמצה ׁשּלא ּבמנחה ׁשּנתערב ואם55קמץ ; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹ

לּבעלים עלתה ׁשּנקמצה זֹו - הּכל ׁשּלא56הקטיר וזֹו , ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹ
לּבעלים. עלתה לא ְְְְִִַָָָָֹנקמצה

.‡Ïּבׁשירי ׁשיריה ׁשּנתערבּו אֹו ּבׁשיריה, קמצּה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻנתערב
לּבעלים עלתה - הקטיר ואם יקטיר, לא - .57חברּתּה ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹ

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

ּבמּדתן‡. ׁשהֹוסיף הּתנּופה ועמר הּפנים ולחם הּלחם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּתי
ּפסּולֹות. - ׁשהּוא ּכל חּסר ְִֵֶָאֹו

ׁשח·. נזיר ּורקיקי ּתֹודה ּדםחּלֹות נזרק ׁשּלא עד סרּו: ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּכׁשרין. - הּזבח ּדם מּׁשּנזרק ּפסּולין; - ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַהּזבח

ּכבּׂשים‚. ׁשל ּדמן נזרק ׁשּלא עד ׁשחסרּו: הּלחם ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוכן
ּכׁשרים. - ּדמן מּׁשּנזרק ּפסּולין; -ְְְִִִִֵֶַָָ

.„- הּבזיכין הקטרּו ׁשּלא עד ׁשחסרּו: סדרים ׁשני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻוכן
ּכׁשרים. - מּׁשהקטרּו ְְְְִִִֵֶֻּפסּולין;

ׁשּלא‰. עד ּבין הּזבח מּׁשּקרב ּבין ׁשחסרּו, הּנסכים ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאבל
למּלאתן. אחרים נסכים ויביא ּכׁשרים, - ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹקרב

.Âנפסל אם הּזבח: ונפסל ׁשרת ּבכלי ׁשּקדׁשּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָנסכים
ואיל מּקּבלה נפסל לּקרב; הּנסכים קדׁשּו לא - ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹּבּׁשחיטה
לּקרב מתקּדׁשים הּנסכים ׁשאין לּקרב; הּנסכים קדׁשּו -ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
זבח ׁשם היה אם ּבהן? יעּׂשה ּומה הּזבח. ּבׁשחיטת ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאּלא
ׁשם היה לא ואם עּמֹו; יקרבּו - ׁשעה ּבאֹותּה זבּוח ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹאחר
ּבלינה ׁשּנפסלּו ּכמי נעּׂשּו - ׁשעה ּבאֹותּה זבּוח אחר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָזבח
ּבית ׁשּלב מּפני צּבּור, ּבקרּבן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָויּׂשרפּו.
יקרבּו לא אּלּו הרי - יחיד ּבקרּבן אבל עליהן; מתנה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדין
אּלא ׁשעה, ּבאֹותּה זבּוח ׁשהּוא ּפי על ואף אחר, זבח ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָעם

ויּׂשרפּו. ּבלינה ׁשּיּפסלּו עד ְְְְִִִִֶַַָָָָמּניחן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יהודה35) לר' טפחים עשר חמישה היינו הגובה באותו הקומץ את מקדש הוא כך הפנים לחם את מקדש השולחן שאויר כשם
צו. וביוצא.36)שם בלינה נפסל אינו שרת בכלי קידושו לפני וביוצא. שהקומץ37)בלינה מפרש, פז: שם השני בפירושו רש"י

מספיק אינו השולחן שקידוש הראשון, כפירושו סובר ורבינו שרת, בכלי כן אחר יקדשוהו אם אפילו להקריבו ואין לגמרי נפסל
שרת. בכלי נוסף קידוש וטעון הקומץ את להקריב האיבעיא.38)כדי את רבינו מפרש כך ממש, הכלי דופן יד שעל הסולת מן

שוליו. על הכלי בתוך הניחו ולא לקדשו כדי שרת כלי לדופן הקומץ את הדביק הקמיצה שאחרי שהמדובר מפרש שם רש"י אבל
בזה.39) זה נוגעים אין ואפילו טומאה) (לעניין שבתוכו" מה מצרף (שרת) "כלי כ: חגיגה במסכת שאבד40)ושנינו לפני שהרי

אחת. למנחה מצורפים שניהם להיפסל.41)היו מצרפם הכלי אין ולפיכך יחד להצטרף מעולם עמדו לא אלה שני שהרי
טז.42) בהלכה שחסרה מנחה האבוד.43)כדין החלק שנמצא לפני אחת למנחה שהצטרפו עמד44)מפני לא מעולם כי

המופרש. עם לראשון.45)להצטרף מצורפים היו ששניהם שיריים.46)מפני אותו עשה הנמצא של שהקומץ וכן47)כולו,
הראשון. החלק נאכלים.48)כל הראשון שיירי אבל והמופרש; עשרון49)האבוד היינו החלקים, שלושת לכל שייך הקומץ

הראשון. חלק של השיריים נאכלים כן פי על ואף אחד. עשרון אלא להתיר יכול ואינו שממנו50)ומחצה העשרון חצי היינו
אסורים. שניהם - הצטרף איזה יודעים אנו שאין ומפני האחרים העשרונים חצאי משני ואחד כליל.51)קמץ כהן52)שכולה

כליל. וכולה בערב, ומחציתה בבוקר מחציתה סולת, עשרון מנחה יום בכל מקריב מבטלת53)גדול האחת ואין האש. על מוקטר
מנחות שאר כן שאין מה כב:), (שם זה" את זה מבטלים אין להקרבה) למזבח העולים (דברים ש"עולים מפני השנייה, את

להקטירם. ואסור נאכלים השנייה.54)שהשיריים מהמנחה קמח בקומץ יתערב שלא55)ולא המנחה את להקטיר שאסור
חובתם.56)נקמצה. ידי שיריים57)יצאו שווה בגזירה למדו (כג:) שם בגמרא הקומץ? את מבטלים השיריים אין ולמה

הקומץ. את מבטלים אינן שיריים גם כך זה את זה מבטלים אינם שקמצים כשם הפנים1)מקמצים, ולחם הלחם שתי יבאר
במדתם. חסר או שהוסיף התנופה ועומר

oiycwend ileqt zekld - lel` g"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ê.נסּכיהם יקרבּו - לׁשמן ׁשּלא ׁשּנזּבחּו הּזבחים ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹוכל
.Áוהפריׁש ואבדה ּתֹודתֹו והּמפריׁש ּותמּורתּה, ּתֹודה ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָולד

- ראׁשֹונה ּבתֹודה ׁשּכּפר לאחר הביאן אם ּתחּתיה: ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת
היא והרי ּבּה, ּכּפר לא עדין ואם לחם; טעּונין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאינן

ּוול היא אֹו הריוחליפתּה - עֹומדת ּותמּורתּה היא אֹו דּה ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּתֹודה; ּבנֹודר אמּורים? ּדברים ּבּמה לחם. צריכין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשניהן
ּוולדּה לחם, טעּונין ּותמּורתּה חליפתּה - נדבה ּתֹודת ְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָָאבל

ּכּפרה. לאחר ּבין ּכּפרה לפני ּבין לחם, טעּון ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאינֹו
.Ë,ואבדה ּתחּתיה אחרת והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהפריׁש

ׁשלׁשּתן והרי הראׁשֹונֹות ונמצאּו ּתחּתיה אחרת ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָוהפריׁש
לחם, טעּונה אינּה ׁשנּיה - ּבראׁשֹונה נתּכּפר ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָעֹומדֹות:
אינּה ׁשנּיה - ּבּׁשליׁשית נתּכּפר לחם; טעּונה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשליׁשית
- ּבאמצעית נתּכּפר לחם; טעּונה ראׁשֹונה לחם, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָטעּונה

לחם. טעּונֹות אינן ְְֵֵֶֶֶָׁשּתיהן
.Èאחרֹות מעֹות והפריׁש ואבדּו, לתֹודתֹו מעֹות ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָהּמפריׁש

מעֹות ׁשּנמצאּו עד ּתֹודה ּבהן לּקח הסּפיק ולא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּתחּתיהן,
יביא והּׁשאר ּבלחמּה, ּתֹודה ּומאּלּו מאּלּו יביא - ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָהראׁשֹונֹות
וכן נסכים. טעּונה אבל לחם, טעּונה ואינּה ּתֹודה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָּבהן
ּכ ואחר ּתחּתיה מעֹות והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָהּמפריׁש
מעֹות הּמפריׁש וכן לחם. ּבלא ּתֹודה ּבּמעֹות יביא - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנמצאת
נמצאּו ּכ ואחר ּתחּתיהן ּתֹודה והפריׁש ואבדּו, ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָלתֹודתֹו
הּתֹודה וזֹו ולחמּה, ּתֹודה הּמעֹות מן יביא - ְְְִִַַַַָָָָָָהּמעֹות

לחם. ּבלא ּתקרב ְְֲִֶֶַַָָֹהאחרֹונה
.‡Èהּלחם אבד לחמּה, זה והרי ּתֹודה זֹו הרי ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאֹומר:

ּתֹודה מביא אינֹו - הּתֹודה אבדה אחר, לחם מביא -ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבאה הּתֹודה ואין הּתֹודה, ּבגלל ּבא ׁשהּלחם מּפני ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחרת.

הּלחם. ְִֶֶַַּבגלל
.·È;לחם ּבהן מביא - ונֹותרּו לתֹודתֹו מעֹות ְְְְִִִֵֶֶֶָָָהפריׁש

ּתֹודה. ּבהן מביא אינֹו - והֹותיר לּלחם ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָהפריׁש
.‚Èאחת ּומתה ּבתמּורתּה, ונתערבה ּתֹודה, זֹו הרי : ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָהאֹומר

ּתּקנה; לּה אין הּנׁשארת זֹו הרי - היא זֹו אי ידּוע ואין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמהן
הביאּה ואם היא, הּתמּורה ׁשּמא - לחם עּמּה יביא ְְֱִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשאם
לעֹולם, זֹו ּתקרב לא לפיכ היא. הּתֹודה ׁשּמא - לחם ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹּבלא

מּום. ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה ְִִֶֶֶַָָֹאּלא
.„Èיצאת ּפסּולֹות. ּכּלן - מחּלֹותיה חּלה ׁשּנפרסה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻּתֹודה

אֹו לחמּה נפרס ּכׁשרֹות. החּלֹות ׁשאר - נטמאה אֹו ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָהחּלה
אחר לחם מביא - הּתֹודה נׁשחטה ׁשּלא עד יצא אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹנטמא
הּדם - יצא אֹו נטמא אֹו נפרס ׁשּנׁשחט אחר ואם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָוׁשֹוחט;
יצא. לא נדרֹו וידי ּפסּול, ּכּלֹו והּלחם יאכל, והּבּׂשר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻיּזרק,
יצא אֹו נטמא אֹו הּלחם מקצת נפרס ּכ ואחר הּדם ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָנזרק
ּומּמה הּטמא, על הּטהֹור ּומן הּפרּוס, על הּׁשלם מן ּתֹורם -ִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

ׁשּבחּוץ. על ְִִֶֶַַּׁשּבפנים
.ÂËארּבעים קדׁשּו לא - חּלֹות ׁשמֹונים על ׁשּנׁשחטה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹּתֹודה

- ׁשמֹונים מּתֹו ארּבעים יקּדׁשּו אמר: ואם ׁשמֹונים. ְְְְְְִִִִִִִַַָָמּתֹו

קרּבן, מּכל אחת מהם ּומרים ׁשמֹונים מּתֹו ארּבעים ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמֹוׁש
לחּלין. ויצאּו יּפדּו הּׁשנּיֹות ְְְְְְִִִִֵַַָָָֻוהארּבעים

.ÊËּפגי ּבית לחֹומת חּוץ לחמּה והיה הּתֹודה את ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹוחט
הּלחם קדׁש - לעזרה חּוץ היה אם אבל הּלחם; קדׁש לא -ֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

לפנים. ׁשאינֹו ּפי על ְִִִֵֶַַאף
.ÊÈּבּתּנּו הּלחם ּפני קרמּו ׁשּלא עד קרמּוׁשחטּה ואפּלּו ר, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

הּלחם. קדׁש לא - מהן מאחת חּוץ ֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּכּלן
.ÁÈּבמחׁשבת אֹו זמן ּבמחׁשבת ּבׁשחיטתּה ונפסלה ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשחטּה

אֹו טרפה אֹו מּום ּבעלת נמצאת הּלחם. קדׁש - ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָמקֹום
ּבאיל הּדין וכן הּלחם. קדׁש לא - לׁשמּה ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּׁשחטּה

ׁשּלֹו. הּלחם עם ִִֶֶֶַָנזיר

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

הן:‡. ואּלּו הּקרּבנֹות, את ׁשּפֹוסלין הן מחׁשבֹות ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשלׁש
הּזמן. ּומחׁשבת הּמקֹום, ּומחׁשבת הּׁשם, ׁשּנּוי ְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָמחׁשבת
ׁשּלא הּזבח את הּׁשֹוחט זה ּכיצד? הּׁשם ׁשּנּוי ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹמחׁשבת
יׁשחטּנּו אֹו ׁשלמים, ׁשהּוא ויחׁשב עֹולה ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹלׁשמֹו,
אֹו עֹולה, ּולׁשם ׁשלמים לׁשם אֹו ּוׁשלמים, עֹולה ְְְְְִִֵֵֵָָָָלׁשם
ׁשּנּוי מחׁשבת היא זֹו - ּבעליו לׁשם ׁשּלא הּזבח ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּׁשחט
לׁשמֹו הּזבח את ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? הּמקֹום מחׁשבת ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּׁשם.
להקטרה הראּוי דבר מּמּנּו להקטיר אֹו ּדמֹו לזרק מנת ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָֹעל
חּוץ לאכילה הראּוי דבר מּמּנּו לאכל אֹו לעזרה, ֱֲֲִִֶֶַָָָָָָָָֹחּוץ
ׁשחׁשב ּוזבחים הּמקֹום. מחׁשבת היא זֹו - אכילתֹו ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָלמקֹום
חּוץ ׁשּׁשחטן זבחים הּנקראים הם - זֹו מחׁשבה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבהן
לׁשמֹו הּזבח את ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? הּזמן מחׁשבת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָלמקֹומן.
זמן ׁשאינֹו החּמה, ׁשּתׁשקע מאחר ּדמֹו לזרק מנת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹעל
מאחר למחר להקטיר הראּוי דבר מּמּנּו להקטיר אֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָזריקתֹו,
מּמּנּו לאכל אֹו הקטרתֹו, זמן ׁשאינֹו הּׁשחר, עּמּוד ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּיעלה
היא זֹו - לאכילתֹו הראּוי זמן לאחר לאכילה הראּוי ְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָָָדבר
הם - זֹו מחׁשבה ּבהן ׁשחׁשב ּוזבחים הּזמן. ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמחׁשבת

ׁשּנׁשחטּו זבחים ּפּגּולהּנקראים הּנקראים והם לזמּנן, חּוץ ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָ
ּבּתֹורה. האמּור ּפּגּול וזהּו מקֹום, ְְִֶַָָָָָּבכל

האכל·. ואם ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּפי
ּבׁשעת ּבמחּׁשב אּלא מדּבר אינֹו - ׁשלמיו זבח מּבּׂשר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָיאכל
ׁשחׁשב קרּבן לכל הּדין והּוא ּבּׁשליׁשי. מּמּנּו ׁשּיאכל ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהקרבה
לאכילת הראּוי זמן לאחר מּמּנּו ׁשּיאכל מעּׂשיו ּבׁשעת ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹעליו
הראּוי ּדבר ּבּמזּבח מּמּנּו להקטיר חׁשב אם וכן קרּבן. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאֹותֹו
מּפי למדּו ּכ להקטרה]. הראּוי זמן [לאחר ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָלהקטרה
חּׁשב אם מזּבח, אכילת ואחד אדם אכילת אחד ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשמּועה:

ּפּגּול. הּקרּבן הרי - זמּנן אחר ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָעליהן
על‚. ּדמֹו נזרק אּלא מחׁשבּתֹו, נפסדה ׁשּלא קרּבן ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹאבל

אֹותֹו - אכילתֹו זמן לאחר מּמּנּו ונׁשאר ּכהלכתֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָהּמזּבח
נרצה ּכבר והּקרּבן לאכלֹו, ואסּור נֹותר, נקרא ְְְְְְְְְִִִַַָָָָָָָָָהּנׁשאר
הּמזּבח על לכם נתּתיו ואני ּבּדם: אֹומר הּוא הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָוכּפר.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

פוסלת.1) המחשבה מעבודותיה עבודה זו ובאי הקרבנות, שפוסלות המחשבות יבאר
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.Ê.נסּכיהם יקרבּו - לׁשמן ׁשּלא ׁשּנזּבחּו הּזבחים ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹוכל
.Áוהפריׁש ואבדה ּתֹודתֹו והּמפריׁש ּותמּורתּה, ּתֹודה ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָולד

- ראׁשֹונה ּבתֹודה ׁשּכּפר לאחר הביאן אם ּתחּתיה: ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת
היא והרי ּבּה, ּכּפר לא עדין ואם לחם; טעּונין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאינן

ּוול היא אֹו הריוחליפתּה - עֹומדת ּותמּורתּה היא אֹו דּה ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּתֹודה; ּבנֹודר אמּורים? ּדברים ּבּמה לחם. צריכין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשניהן
ּוולדּה לחם, טעּונין ּותמּורתּה חליפתּה - נדבה ּתֹודת ְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָָאבל

ּכּפרה. לאחר ּבין ּכּפרה לפני ּבין לחם, טעּון ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאינֹו
.Ë,ואבדה ּתחּתיה אחרת והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהפריׁש

ׁשלׁשּתן והרי הראׁשֹונֹות ונמצאּו ּתחּתיה אחרת ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָוהפריׁש
לחם, טעּונה אינּה ׁשנּיה - ּבראׁשֹונה נתּכּפר ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָעֹומדֹות:
אינּה ׁשנּיה - ּבּׁשליׁשית נתּכּפר לחם; טעּונה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשליׁשית
- ּבאמצעית נתּכּפר לחם; טעּונה ראׁשֹונה לחם, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָטעּונה

לחם. טעּונֹות אינן ְְֵֵֶֶֶָׁשּתיהן
.Èאחרֹות מעֹות והפריׁש ואבדּו, לתֹודתֹו מעֹות ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָהּמפריׁש

מעֹות ׁשּנמצאּו עד ּתֹודה ּבהן לּקח הסּפיק ולא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּתחּתיהן,
יביא והּׁשאר ּבלחמּה, ּתֹודה ּומאּלּו מאּלּו יביא - ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָהראׁשֹונֹות
וכן נסכים. טעּונה אבל לחם, טעּונה ואינּה ּתֹודה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָּבהן
ּכ ואחר ּתחּתיה מעֹות והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָהּמפריׁש
מעֹות הּמפריׁש וכן לחם. ּבלא ּתֹודה ּבּמעֹות יביא - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנמצאת
נמצאּו ּכ ואחר ּתחּתיהן ּתֹודה והפריׁש ואבדּו, ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָלתֹודתֹו
הּתֹודה וזֹו ולחמּה, ּתֹודה הּמעֹות מן יביא - ְְְִִַַַַָָָָָָהּמעֹות

לחם. ּבלא ּתקרב ְְֲִֶֶַַָָֹהאחרֹונה
.‡Èהּלחם אבד לחמּה, זה והרי ּתֹודה זֹו הרי ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאֹומר:

ּתֹודה מביא אינֹו - הּתֹודה אבדה אחר, לחם מביא -ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבאה הּתֹודה ואין הּתֹודה, ּבגלל ּבא ׁשהּלחם מּפני ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחרת.

הּלחם. ְִֶֶַַּבגלל
.·È;לחם ּבהן מביא - ונֹותרּו לתֹודתֹו מעֹות ְְְְִִִֵֶֶֶָָָהפריׁש

ּתֹודה. ּבהן מביא אינֹו - והֹותיר לּלחם ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָהפריׁש
.‚Èאחת ּומתה ּבתמּורתּה, ונתערבה ּתֹודה, זֹו הרי : ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָהאֹומר

ּתּקנה; לּה אין הּנׁשארת זֹו הרי - היא זֹו אי ידּוע ואין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמהן
הביאּה ואם היא, הּתמּורה ׁשּמא - לחם עּמּה יביא ְְֱִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשאם
לעֹולם, זֹו ּתקרב לא לפיכ היא. הּתֹודה ׁשּמא - לחם ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹּבלא

מּום. ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה ְִִֶֶֶַָָֹאּלא
.„Èיצאת ּפסּולֹות. ּכּלן - מחּלֹותיה חּלה ׁשּנפרסה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻּתֹודה

אֹו לחמּה נפרס ּכׁשרֹות. החּלֹות ׁשאר - נטמאה אֹו ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָהחּלה
אחר לחם מביא - הּתֹודה נׁשחטה ׁשּלא עד יצא אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹנטמא
הּדם - יצא אֹו נטמא אֹו נפרס ׁשּנׁשחט אחר ואם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָוׁשֹוחט;
יצא. לא נדרֹו וידי ּפסּול, ּכּלֹו והּלחם יאכל, והּבּׂשר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻיּזרק,
יצא אֹו נטמא אֹו הּלחם מקצת נפרס ּכ ואחר הּדם ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָנזרק
ּומּמה הּטמא, על הּטהֹור ּומן הּפרּוס, על הּׁשלם מן ּתֹורם -ִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

ׁשּבחּוץ. על ְִִֶֶַַּׁשּבפנים
.ÂËארּבעים קדׁשּו לא - חּלֹות ׁשמֹונים על ׁשּנׁשחטה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹּתֹודה

- ׁשמֹונים מּתֹו ארּבעים יקּדׁשּו אמר: ואם ׁשמֹונים. ְְְְְְִִִִִִִַַָָמּתֹו

קרּבן, מּכל אחת מהם ּומרים ׁשמֹונים מּתֹו ארּבעים ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמֹוׁש
לחּלין. ויצאּו יּפדּו הּׁשנּיֹות ְְְְְְִִִִֵַַָָָֻוהארּבעים

.ÊËּפגי ּבית לחֹומת חּוץ לחמּה והיה הּתֹודה את ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹוחט
הּלחם קדׁש - לעזרה חּוץ היה אם אבל הּלחם; קדׁש לא -ֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

לפנים. ׁשאינֹו ּפי על ְִִִֵֶַַאף
.ÊÈּבּתּנּו הּלחם ּפני קרמּו ׁשּלא עד קרמּוׁשחטּה ואפּלּו ר, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

הּלחם. קדׁש לא - מהן מאחת חּוץ ֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּכּלן
.ÁÈּבמחׁשבת אֹו זמן ּבמחׁשבת ּבׁשחיטתּה ונפסלה ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשחטּה

אֹו טרפה אֹו מּום ּבעלת נמצאת הּלחם. קדׁש - ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָמקֹום
ּבאיל הּדין וכן הּלחם. קדׁש לא - לׁשמּה ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּׁשחטּה

ׁשּלֹו. הּלחם עם ִִֶֶֶַָנזיר

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

הן:‡. ואּלּו הּקרּבנֹות, את ׁשּפֹוסלין הן מחׁשבֹות ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשלׁש
הּזמן. ּומחׁשבת הּמקֹום, ּומחׁשבת הּׁשם, ׁשּנּוי ְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָמחׁשבת
ׁשּלא הּזבח את הּׁשֹוחט זה ּכיצד? הּׁשם ׁשּנּוי ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹמחׁשבת
יׁשחטּנּו אֹו ׁשלמים, ׁשהּוא ויחׁשב עֹולה ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹלׁשמֹו,
אֹו עֹולה, ּולׁשם ׁשלמים לׁשם אֹו ּוׁשלמים, עֹולה ְְְְְִִֵֵֵָָָָלׁשם
ׁשּנּוי מחׁשבת היא זֹו - ּבעליו לׁשם ׁשּלא הּזבח ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּׁשחט
לׁשמֹו הּזבח את ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? הּמקֹום מחׁשבת ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּׁשם.
להקטרה הראּוי דבר מּמּנּו להקטיר אֹו ּדמֹו לזרק מנת ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָֹעל
חּוץ לאכילה הראּוי דבר מּמּנּו לאכל אֹו לעזרה, ֱֲֲִִֶֶַָָָָָָָָֹחּוץ
ׁשחׁשב ּוזבחים הּמקֹום. מחׁשבת היא זֹו - אכילתֹו ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָלמקֹום
חּוץ ׁשּׁשחטן זבחים הּנקראים הם - זֹו מחׁשבה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבהן
לׁשמֹו הּזבח את ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? הּזמן מחׁשבת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָלמקֹומן.
זמן ׁשאינֹו החּמה, ׁשּתׁשקע מאחר ּדמֹו לזרק מנת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹעל
מאחר למחר להקטיר הראּוי דבר מּמּנּו להקטיר אֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָזריקתֹו,
מּמּנּו לאכל אֹו הקטרתֹו, זמן ׁשאינֹו הּׁשחר, עּמּוד ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּיעלה
היא זֹו - לאכילתֹו הראּוי זמן לאחר לאכילה הראּוי ְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָָָדבר
הם - זֹו מחׁשבה ּבהן ׁשחׁשב ּוזבחים הּזמן. ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמחׁשבת

ׁשּנׁשחטּו זבחים ּפּגּולהּנקראים הּנקראים והם לזמּנן, חּוץ ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָ
ּבּתֹורה. האמּור ּפּגּול וזהּו מקֹום, ְְִֶַָָָָָּבכל

האכל·. ואם ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּפי
ּבׁשעת ּבמחּׁשב אּלא מדּבר אינֹו - ׁשלמיו זבח מּבּׂשר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָיאכל
ׁשחׁשב קרּבן לכל הּדין והּוא ּבּׁשליׁשי. מּמּנּו ׁשּיאכל ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהקרבה
לאכילת הראּוי זמן לאחר מּמּנּו ׁשּיאכל מעּׂשיו ּבׁשעת ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹעליו
הראּוי ּדבר ּבּמזּבח מּמּנּו להקטיר חׁשב אם וכן קרּבן. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאֹותֹו
מּפי למדּו ּכ להקטרה]. הראּוי זמן [לאחר ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָלהקטרה
חּׁשב אם מזּבח, אכילת ואחד אדם אכילת אחד ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשמּועה:

ּפּגּול. הּקרּבן הרי - זמּנן אחר ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָעליהן
על‚. ּדמֹו נזרק אּלא מחׁשבּתֹו, נפסדה ׁשּלא קרּבן ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹאבל

אֹותֹו - אכילתֹו זמן לאחר מּמּנּו ונׁשאר ּכהלכתֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָהּמזּבח
נרצה ּכבר והּקרּבן לאכלֹו, ואסּור נֹותר, נקרא ְְְְְְְְְִִִַַָָָָָָָָָהּנׁשאר
הּמזּבח על לכם נתּתיו ואני ּבּדם: אֹומר הּוא הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָוכּפר.

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

פוסלת.1) המחשבה מעבודותיה עבודה זו ובאי הקרבנות, שפוסלות המחשבות יבאר
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הּבעלים נתּכּפרּו ּכהלכתֹו לּמזּבח ּדם ׁשהּגיע ּכיון - ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלכּפר
לֹו ׁשּיׁש דבר אּלא מתּפּגל אין לפיכ הּקרּבן. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָונרצה
זבח אחד ׁשּיתּבאר. ּכמֹו לּמזּבח, ּבין לאדם ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמּתירין
אֹו ׁשחיטה, ּבׁשעת אּלּו מחׁשבֹות מּׁשלׁש אחת ּבֹו ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָׁשחׁשב
אֹו לּמזּבח, הֹולכתֹו ּבׁשעת אֹו הּדם, קּבלת ּבׁשעת ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָׁשחׁשב

הּמזּבח. על זריקתֹו ְְְִִֵֵַַַָּבעת
ּבמחׁשבה:„. נפסל הּזבח עבֹודֹות ׁשּבארּבע למד, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָנמצאת

הּמזּבח. על ּובזריקתֹו הּדם, ּובהֹולכת ּובקּבלה, ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָּבׁשחיטה,
הּדם.‰. ּובמּצּוי ּבמליקה, דברים: ּבׁשני - ְְְְְִִִִִֵַָָָָוהעֹוף
.Âהּנקמצֹו ּובנתינתוהּמנחֹות ּבקמיצה, ּבארּבעה: - ת ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָ

ּובזריקתֹו לּמזּבח, הּקמץ ּובהֹולכת ׁשרת, ּבכלי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּקמץ
האׁש. ֵַָעל

.Êׁשחׁשב ּכגֹון מאּלּו, חּוץ אחרים ּבדברים חׁשב אם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָאבל
אמּורין הֹולכת ּבׁשעת אֹו נּתּוח ּבׁשעת אֹו הפׁשט ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָּבׁשעת
הּגׁשתּה, ּבׁשעת אֹו הּמנחה ּבלילת ּבׁשעת אֹו ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָלּמזּבח,
ּכלּום. מֹועלת הּמחׁשבה אֹותּה אין - אּלּו בדברים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוכּיֹוצא
ּבין הּמקֹום, מחׁשבת ּבין הּׁשם, ׁשּנּוי מחׁשבת ׁשהיתה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבין

הּזמן. ְֲֶֶַַַמחׁשבת
.Áּבכּלן אֹו אּלּו עבֹודֹות מארּבע ּבאחת המחּׁשב ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַָֻוכן

אֹותּה אין - אּלּו מחׁשבֹות מּׁשלׁש חּוץ אחרת ֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָמחׁשבה
ׁשחיטה ּבׁשעת המחּׁשב ּכיצד? ּכלּום. מפסדת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּמחׁשבה
למחר אמּוריו אֹו הּזבח ּדם להּניח ּוזריקה והֹולכה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוקּבלה

הּכבׁש על הּדם לזרק ׁשחׁשב אֹו לעזרה, חּוץ להֹוציאן ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאֹו
ואת למּטה למעלה הּנּתנין את לּתן אֹו היסֹוד, ּכנגד ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא
החיצֹון ּבּמזּבח הּנּתנין ּדמים לּתן אֹו למעלה, למּטה ְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָהּנּתנין
להכניס אֹו לחיצֹון, ּבּפנימי הּנּתנין את אֹו הּפנימי ְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָּבּמזּבח
אֹו טמאים הּזבח ׁשּיאכלּו ׁשחׁשב אֹו לפנים, החּטאת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּדם
ׁשאר אֹו טמאים ׁשּיקריבּום אֹו לאכילה, הּפסּולין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָׁשאר
אֹו הּפסּולין, ּבדם הּזבח ּדם לערב אֹו לעבֹודה, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָהּפסּולין
ׁשחׁשב אֹו נא, מּמּנּו ולאכל הּפסח עצמֹות לׁשּבר ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשחׁשב
ּבכל - למקֹומן חּוץ אֹו לזמּנן חּוץ הּנּׂשרפֹות חּטאֹות ְְְְְִִִִַַַָָָָָֹלּׂשרף
חׁשב אם וכן ּכׁשר. הּזבח ּבהן וכּיֹוצא הּמחׁשבֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאּלּו
הֹולכתֹו ּובׁשעת לּכלי נתינתֹו ּובׁשעת הּמנחה קמיצת ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָּבׁשעת
למחר לבֹונתּה אֹו קמצּה להּניח האׁש על זריקתֹו ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֻּובׁשעת

ּכׁשרה. זֹו הרי - לחּוץ להֹוציאֹו ְְֲִֵֵַָאֹו
.Ëלפיכ הֹולכה, אינּה - ּברגל ׁשּלא ׁשהֹולכה ּבארנּו, ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּכבר

- צרי ׁשאינֹו ּבמקֹום והמהּל ּבּה. ּפֹוסלת הּמחׁשבה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין
הּדם קּבל ּכיצד? ּבּה. ּפֹוסלת והּמחׁשבה הֹולכה, זֹו ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרי
וחׁשב הּמזּבח, על לזרקֹו ידֹו ּופׁשט ּבמקֹומֹו עֹומד ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָוהּוא
אם אבל ּבּה; ּפֹוסלת הּמחׁשבה אין - ּבּדם ידֹו ׁשּפׁשט ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבעת
ּבֹו הל אּלא הּמזּבח, לגּבי ּבֹו הל ולא ּבפנים הּדם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹקּבל
הּזמן ּבמחׁשבת לחּוץ הּלּוכֹו ּבׁשעת וחׁשב לחּוץ, ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָוהֹוציאֹו

ּפֹוסלת. זֹו הרי - ּבּה ְֲֵֵֶֶַָוכּיֹוצא
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הּדברים‡. מן לדבר ׁשליח נעּׂשה ּכֹוכבים העֹובד ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאין
ׁשל נעּׂשה יּׂשראל אין וכן לדברׁשּבעֹולם. ּכֹוכבים לעֹובד יח ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּבני אּתם מה - אּתם גם ּתרימּו ּכן ׁשּנאמר: הּדברים. ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמן
ּכּלּה. הּתֹורה לכל הּדין והּוא ּברית. ּבני ׁשלּוחכם אף ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֻּברית,
ּבן המׁשּלח ּכּלּה הּתֹורה ּבכל אף ּברית, ּבן ּמׁשּלחכם ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻּומה

ְִּברית.
איׁש.·. אׁשת ואפּלּו אּׁשה, אֹו איׁש ׁשליח אדם ֲִִִִִֵֶֶַַָָָָעֹוּׂשה

ּבמקצת ויׁשנן דעת ּבני והן הֹואיל וׁשפחה, עבד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואפּלּו
דעת, ּבני ׁשאינן מי אבל ּומּתן. למּׂשא ׁשלּוחין נעּׂשין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמצֹות,
עֹוּׂשין ולא ׁשלּוחין, נעּׂשין אינן - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֹוהן
קטן ּבנֹו הּׁשֹולח ,לפיכ הּקטּנה. ואחד הּקטן אחד ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשליח.
ואּבד האּסר, את לֹו ונתן ׁשמן, ּבאּסר לֹו ּומדד החנוני, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאצל
ׁשלחֹו ׁשּלא לׁשּלם; חּיב החנוני - האּסר ואת הּׁשמן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאת

וכן ּדעת. ּבן עם אּלא לׁשּלח לֹו היה ולא להֹודיעֹו, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא
הרי - הּקטן עם לי ׁשלח ואמר: ּפרׁש ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּכל

ּפטּור. ֶָזה
ּפּקדֹון,‚. ּבין מלוה ּבין ,ּביד לי ׁשּיׁש מנה לחברֹו: ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָהאֹומר

ּבידֹו לׁשלחֹו רצה אם קטן, היה אפּלּו ּפלֹוני, ּביד לי ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָָָׁשלחהּו
ּביניהם, ׁשהתנּו ׁשנים וכן ּבאחריּותֹו. חּיב ואינֹו נפטר, -ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשּירצה מי ּביד מׁשּלח לחברֹו לׁשלח ׁשּירצה מי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּכל
ראּוי ׁשהּוא לֹו ׁשּיראה מי ּביד מׁשּלח זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהמׁשּלח
ּבֹו ׁשּכפר אֹו ,ּבּדר אבד אֹו נגנב ואם זה. ּדבר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָלהֹולי
קּים. - ׁשּבממֹון ּתנאי ׁשּכל ּפטּור. המׁשּלח הרי - ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּׁשליח

זה„. ּבדבר ׁשליח ׁשהּוא והֹודיע ׁשּמכר, אֹו ׁשּקנה ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשליח
על ׁשעבר ונמצא ,ׁשהמׁשי אֹו ׁשּמׁש ּפי על אף ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָלפלֹוני,
ׁשהּוא הֹודיע לא ואם ּומחזיר. הּמקח ּבטל - המׁשּלח ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹּדעת
ׁשּׁשלחֹו. זה ּובין ּבינֹו הּדין ויהיה הּמקח, נקנה - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשליח

קניתי‰. ללוי לֹו: ואמר מּׁשמעֹון, ּׂשדה ׁשּקנה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָראּובן
ואמר ראּובן וחזר לוי, ּבׁשם מכר ׁשטר וכתב ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאֹותּה,
אין - ּבׁשמי מכר ׁשטר ּוכתב חזר קניתיה, לעצמי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָֹֹלׁשמעֹון:
ואם ראּובן. ּבׁשם אחר ׁשטר לֹו לכּתב הּמֹוכר את ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹּכֹופין
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ׁשאכּתב וזה אקנה, לעצמי לֹו: ואמר ּבּתחּלה עּמֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹהתנה
הרי - הּקֹונה הּוא ׁשאני ּבי ידעּו ׁשּלא ּכדי לוי, ּבׁשם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹׁשטר

ּבׁשמֹו. אחר ׁשטר ולכּתב לחזר ּכֹופהּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָֹֹזה
.Â.ׁשליחּותֹו ּׂשכר נֹוטל ׁשהּוא אּלא הּוא, ׁשליח - ְְְִִֵֶֶַַַַָָהּסרסּור

ּׁשהפסיד. מה מׁשּלם - הּבעלים דעת ׁשּנה אם ,ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָלפיכ
מכר לֹו: ואמר הּסרסּור, לׁשמעֹון חפץ ׁשּנתן ראּובן ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּכיצד?
- ּבחמּׁשים ּומכרֹו והל מּמאה, ּבפחֹות ּתמּכר ואל זה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹלי
וכן לראּובן. הּכל - ּבמאתים מכר מּביתֹו. החמּׁשים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹמׁשּלם
והּסרסּור ,ל אמרּתי ּבמאה אֹומר: ראּובן ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּכל
נׁשּבע - מכרּתי ּבחמּׁשים וכן לי, אמרּת ּבחמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָאֹומר:
נתן ּכבר ואם ּבמקצת. הֹודה ׁשהרי הּתֹורה, ׁשבּועת ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָהּסרסּור
וזֹוכה ׁשליחּותֹו, ׁשעּׂשה הּסת ׁשבּועת נׁשּבע - החמּׁשים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָלֹו
וזה הּוא, ראּובן ׁשל זה ׁשחפץ הּלֹוקח ידע ואם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָהּלֹוקח.
על ויחרים לּבעלים, החפץ יחזיר - הּוא סרסּור לֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָהּמֹוכר
וחזר ּבחמּׁשים ׁשרצה אֹו ּבחמּׁשים למּכר רׁשּות לֹו ׁשּנתן ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹמי

ׁשּקניתי. אחר ִִֶַַָּבֹו
.Êׁשל זה קרקע אֹו זה ׁשחפץ לּלֹוקח ׁשהֹודיע סרסּור ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָּכל

למּכר רֹוצה איני ראּובן: אמר הּלֹוקח ׁשּקנה ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹראּובן,
א ואמרּבדמים דמים לֹו ּפסק לא ׁשהרי הּלֹוקח; מחזיר - ּלּו ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

אֹו מּידֹו החפץ ׁשאבד סרסּור [ּכל] .וכ ּבכ ל מכר ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹלֹו:
ּׂשכר. נֹוּׂשא ׁשהּוא מּפני לׁשּלם, חּיב - נׁשּבר אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָנגנב

.Á:לֹו ואמר חמיו, לבית לׁשּגרן האּמן מּבית ּכלים ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻהּלֹוקח
לאו ואם ּדמיהם, את ל אּתן אני - מּמּני אֹותן מקּבלין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאם
לׁשּלם; חּיב זה הרי - ּבהליכה ונאנסּו מּועט, ּׂשכר אּתן -ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
לאחרים, למכרן מנת על נטלן ּפטּור. - ּבחזרה נאנסּו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָואם
אּתן - ּפלֹוני זמן עד אֹו ּפלֹוני ּבמקֹום יּמכרּו אם לֹו: ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָואמר
ּבין ונאנסּו, ,ל אחזירם - יּמכרּו לא ואם ,וכ ּכ דמים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹל

לׁשּלם. חּיב - ּבחזרה ּבין ְֲֲִֵֵַַַַָָָָּבהליכה
.Ë- וכ ּכ והפסיד ּפלֹוני אנס ׁשארעֹו ׁשּטען ׁשליח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכל

היה ואם ויּפטר. טענתֹו, על הּׁשֹומרין ׁשבּועת נׁשּבע זה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהרי
ׁשהּוא דבר אֹו עדים, עליו להביא ׁשאפׁשר ּבמקֹום ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹהאנס
ראיה להביא צרי זה הרי - עדים ימצא ׁשהרי וידּוע, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָגלּוי
ּומׁשּלם. נאמן, אינֹו - עדים הביא לא ואם טענתֹו; ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹעל
ּגרּבי מאֹות ארּבע לי קנה לׁשלּוחֹו: ׁשאמר ּבאחד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמעּׂשה
אמרּו - חמץ ונמצאּו לֹו, וקנה ּבידֹו, לי ׁשהיּו מּמעֹות ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹיין
הֹואיל לֹו; יׁש קֹול ׁשהחמיץ, ּכזה ּגדֹול מנין ְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָחכמים:
חמץ הּיין היה ׁשּלא ראיה יביא - ראיה להביא ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹואפׁשר
ּכל וכן יׁשּלם. - ראיה יביא לא ואם ויּפטר, ׁשּלקח ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹּבׁשעה
הּנעלם, ּדבר אבל ּבהן. מצּויה ׁשהראיה מּדברים ּבזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּכּיֹוצא
טענה ּבכל הּדין וכן עליו. יּׁשבע - מצּויה ראיתֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשאין
אם הּׁשֹומרין: ּבטענת הּדין וכן ּבֹו. וכּיֹוצא הּׁשּתף ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָֻׁשּיטען
יׁשּלם, אֹו טענתֹו על ראיה יביא אֹו - להיֹות יכֹולה ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָהראיה

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
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לֹו‡. ׁשהיּו אֹו אחד, יד ּתחת קרקע לֹו ׁשהיתה ְְִֶֶֶַַַַַָָָָמי
ּולהֹוציא זה עם לדּון ׁשליח לעּׂשֹות ורצה ּפּקדֹון, ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָמּטלטלין
הרׁשאה. לֹו ּכֹותב זה הרי - ידֹו מּתחת הּפּקדֹון אֹו ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּקרקע
והֹוצא ּוזכה ּדּון לֹו: ואֹומר ׁשהרׁשהּו. מּידֹו לקנֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָוצרי
יכֹול אינֹו - לֹו ּכתב לא ואם אּלּו. ּבענינים וכּיֹוצא .ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹלעצמ
ואף ּדיני. ּבעל אּתה אין לֹו: אֹומר ׁשהּוא מּפני עּמֹו, ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָלדּון
ּבֹו ּׁשּיזּכה מה וכל ׁשליח, אּלא אינֹו - ּכן לֹו ׁשּכתב ּפי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל
על הּׁשליח ׁשּיֹוציא ההֹוצאֹות וכל מׁשּלחֹו. ׁשל הּוא הרי -ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּכֹותבין ׁשּכ ּבהן; חּיב המׁשּלח הרי - ׁשהרׁשה זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּדין

לׁשּלמֹו. עלי - זה ּבדין ׁשּתֹוציא ּכל ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹּבהרׁשאה:
ּביד·. לֹו ּׁשּיׁש מה רביע אֹו ׁשליׁש ׁשהרׁשה לזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָהקנה

חלקֹו, על ודן הֹואיל הּכל; על ּדין עֹוּׂשה זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹחברֹו
הּכל. על ּדן - ּבחלקֹו ּדינֹו ּבעל הּוא ְְֲִֵֶַַַַַָֹוהרי

לתּבע‚. ׁשּבא הּׁשּתפין מן אֹו חלקּו ׁשּלא האחין מן ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻאחד
אין - הּממֹון ּבזה חלק לֹו ויׁש הֹואיל הּכל; על ּתֹובע -ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
לֹומר יכֹול האחר הּׁשּתף ואין ׁשּתפין. מּׁשאר הרׁשאה ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֻֻצרי
טענֹות ּתֹובע הייתי ׁשם, אני הייתי אּלּו ׁשּדן: ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֻלׁשּתפֹו
ּבאת לא לּמה לֹו: אֹומר ׁשהרי ּדיני; ּבעל ּומחּיב ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹאחרֹות
לֹו יׁש - אחרת ּבמדינה היה אם ,לפיכ אּתה? ּגם ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלתּבע
מֹודה איני אני לֹו: ולֹומר עּמֹו, ולדּון הּדין ּבעל על ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָֹלחזר
ולֹומר לעּכב לּנתּבע יׁש לפיכ ׁשּלי. ׁשּתף ּׁשּטען מה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּבכל
ממֹון ׁשהרי הרׁשאה; הבא אֹו ,ּבחלק עּמי דּון אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָלזה:

ּוׁש ּבידי, אֹוׁשניכם אחי יבֹוא ּולמחר דיני, ּבעלי ניכם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
הּוא. ּגם ויתּבע ְְְִַַָֻׁשּתפ

ּפרֹות„. יׁש ואם הרׁשאה. צרי - אׁשּתֹו ּבנכסי ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָהּבעל
ּדן ׁשּלֹו, הן ׁשהרי הּפרֹות, על לדּון ׁשּיׁש מּתֹו - ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבּקרקע
קרקע לֹו אין ׁשאם מאׁשּתֹו; הרׁשאה צרי ואין העּקר, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָעל

ּפרֹות. לֹו אין -ֵֵ
ּבמּטלטלין‰. ּבין מלוה, אֹו ּפּקדֹון חברֹו ּביד לֹו ׁשהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָמי

ּביד הרׁשּות - לֹו להביאן ּבעדים ׁשליח ועּׂשה מעֹות, ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָּבין
ּבאחריּותן, חּיב ואינֹו נפטר, - לּתן רצה אם אצלֹו: ׁשהם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָזה
ׁשאין נֹותן, אינֹו - לּתן רצה לא ואם לׁשלּוחֹו; נתן ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹׁשהרי
הּבא וכל הּפּקדֹון. על ּבהרׁשאה ׁשּיבֹוא עד ּדינֹו ּבעל ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָזה
טֹוב לא ואׁשר ּבהן: הּנאמר ּבכלל הּוא הרי - ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבהרׁשאה

עּמיו. ּבתֹו ְַָָָעּׂשה
.Â,אצלֹו ׁשהפקיד ּבמעֹות אֹו ּבמּטלטלין ּבּדין חברֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָהּתֹובע

זה ׁשּנמצא עליו, הרׁשאה לכּתב יכֹול אינֹו - ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹוכפר
ּביד לי ּׁשּיׁש מה לּטל הרׁשיתי לֹו: אֹומר ׁשהּוא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹּכמׁשּקר;
מי וכן ּכלּום. אצלֹו לֹו ׁשאין ּפלֹוני אמר ּוכבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָּפלֹוני,
עליו אחר להרׁשֹות יכֹול אינֹו - ׁשבּועה חברֹו לֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשּנתחּיב
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ׁשאכּתב וזה אקנה, לעצמי לֹו: ואמר ּבּתחּלה עּמֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹהתנה
הרי - הּקֹונה הּוא ׁשאני ּבי ידעּו ׁשּלא ּכדי לוי, ּבׁשם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹׁשטר

ּבׁשמֹו. אחר ׁשטר ולכּתב לחזר ּכֹופהּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָֹֹזה
.Â.ׁשליחּותֹו ּׂשכר נֹוטל ׁשהּוא אּלא הּוא, ׁשליח - ְְְִִֵֶֶַַַַָָהּסרסּור

ּׁשהפסיד. מה מׁשּלם - הּבעלים דעת ׁשּנה אם ,ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָלפיכ
מכר לֹו: ואמר הּסרסּור, לׁשמעֹון חפץ ׁשּנתן ראּובן ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּכיצד?
- ּבחמּׁשים ּומכרֹו והל מּמאה, ּבפחֹות ּתמּכר ואל זה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹלי
וכן לראּובן. הּכל - ּבמאתים מכר מּביתֹו. החמּׁשים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹמׁשּלם
והּסרסּור ,ל אמרּתי ּבמאה אֹומר: ראּובן ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּכל
נׁשּבע - מכרּתי ּבחמּׁשים וכן לי, אמרּת ּבחמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָאֹומר:
נתן ּכבר ואם ּבמקצת. הֹודה ׁשהרי הּתֹורה, ׁשבּועת ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָהּסרסּור
וזֹוכה ׁשליחּותֹו, ׁשעּׂשה הּסת ׁשבּועת נׁשּבע - החמּׁשים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָלֹו
וזה הּוא, ראּובן ׁשל זה ׁשחפץ הּלֹוקח ידע ואם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָהּלֹוקח.
על ויחרים לּבעלים, החפץ יחזיר - הּוא סרסּור לֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָהּמֹוכר
וחזר ּבחמּׁשים ׁשרצה אֹו ּבחמּׁשים למּכר רׁשּות לֹו ׁשּנתן ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹמי

ׁשּקניתי. אחר ִִֶַַָּבֹו
.Êׁשל זה קרקע אֹו זה ׁשחפץ לּלֹוקח ׁשהֹודיע סרסּור ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָּכל

למּכר רֹוצה איני ראּובן: אמר הּלֹוקח ׁשּקנה ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹראּובן,
א ואמרּבדמים דמים לֹו ּפסק לא ׁשהרי הּלֹוקח; מחזיר - ּלּו ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

אֹו מּידֹו החפץ ׁשאבד סרסּור [ּכל] .וכ ּבכ ל מכר ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹלֹו:
ּׂשכר. נֹוּׂשא ׁשהּוא מּפני לׁשּלם, חּיב - נׁשּבר אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָנגנב

.Á:לֹו ואמר חמיו, לבית לׁשּגרן האּמן מּבית ּכלים ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻהּלֹוקח
לאו ואם ּדמיהם, את ל אּתן אני - מּמּני אֹותן מקּבלין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאם
לׁשּלם; חּיב זה הרי - ּבהליכה ונאנסּו מּועט, ּׂשכר אּתן -ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
לאחרים, למכרן מנת על נטלן ּפטּור. - ּבחזרה נאנסּו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָואם
אּתן - ּפלֹוני זמן עד אֹו ּפלֹוני ּבמקֹום יּמכרּו אם לֹו: ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָואמר
ּבין ונאנסּו, ,ל אחזירם - יּמכרּו לא ואם ,וכ ּכ דמים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹל

לׁשּלם. חּיב - ּבחזרה ּבין ְֲֲִֵֵַַַַָָָָּבהליכה
.Ë- וכ ּכ והפסיד ּפלֹוני אנס ׁשארעֹו ׁשּטען ׁשליח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכל

היה ואם ויּפטר. טענתֹו, על הּׁשֹומרין ׁשבּועת נׁשּבע זה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהרי
ׁשהּוא דבר אֹו עדים, עליו להביא ׁשאפׁשר ּבמקֹום ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹהאנס
ראיה להביא צרי זה הרי - עדים ימצא ׁשהרי וידּוע, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָגלּוי
ּומׁשּלם. נאמן, אינֹו - עדים הביא לא ואם טענתֹו; ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹעל
ּגרּבי מאֹות ארּבע לי קנה לׁשלּוחֹו: ׁשאמר ּבאחד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמעּׂשה
אמרּו - חמץ ונמצאּו לֹו, וקנה ּבידֹו, לי ׁשהיּו מּמעֹות ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹיין
הֹואיל לֹו; יׁש קֹול ׁשהחמיץ, ּכזה ּגדֹול מנין ְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָחכמים:
חמץ הּיין היה ׁשּלא ראיה יביא - ראיה להביא ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹואפׁשר
ּכל וכן יׁשּלם. - ראיה יביא לא ואם ויּפטר, ׁשּלקח ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹּבׁשעה
הּנעלם, ּדבר אבל ּבהן. מצּויה ׁשהראיה מּדברים ּבזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּכּיֹוצא
טענה ּבכל הּדין וכן עליו. יּׁשבע - מצּויה ראיתֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשאין
אם הּׁשֹומרין: ּבטענת הּדין וכן ּבֹו. וכּיֹוצא הּׁשּתף ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָֻׁשּיטען
יׁשּלם, אֹו טענתֹו על ראיה יביא אֹו - להיֹות יכֹולה ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָהראיה

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
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לֹו‡. ׁשהיּו אֹו אחד, יד ּתחת קרקע לֹו ׁשהיתה ְְִֶֶֶַַַַַָָָָמי
ּולהֹוציא זה עם לדּון ׁשליח לעּׂשֹות ורצה ּפּקדֹון, ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָמּטלטלין
הרׁשאה. לֹו ּכֹותב זה הרי - ידֹו מּתחת הּפּקדֹון אֹו ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּקרקע
והֹוצא ּוזכה ּדּון לֹו: ואֹומר ׁשהרׁשהּו. מּידֹו לקנֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָוצרי
יכֹול אינֹו - לֹו ּכתב לא ואם אּלּו. ּבענינים וכּיֹוצא .ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹלעצמ
ואף ּדיני. ּבעל אּתה אין לֹו: אֹומר ׁשהּוא מּפני עּמֹו, ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָלדּון
ּבֹו ּׁשּיזּכה מה וכל ׁשליח, אּלא אינֹו - ּכן לֹו ׁשּכתב ּפי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל
על הּׁשליח ׁשּיֹוציא ההֹוצאֹות וכל מׁשּלחֹו. ׁשל הּוא הרי -ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּכֹותבין ׁשּכ ּבהן; חּיב המׁשּלח הרי - ׁשהרׁשה זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּדין

לׁשּלמֹו. עלי - זה ּבדין ׁשּתֹוציא ּכל ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹּבהרׁשאה:
ּביד·. לֹו ּׁשּיׁש מה רביע אֹו ׁשליׁש ׁשהרׁשה לזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָהקנה

חלקֹו, על ודן הֹואיל הּכל; על ּדין עֹוּׂשה זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹחברֹו
הּכל. על ּדן - ּבחלקֹו ּדינֹו ּבעל הּוא ְְֲִֵֶַַַַַָֹוהרי

לתּבע‚. ׁשּבא הּׁשּתפין מן אֹו חלקּו ׁשּלא האחין מן ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻאחד
אין - הּממֹון ּבזה חלק לֹו ויׁש הֹואיל הּכל; על ּתֹובע -ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
לֹומר יכֹול האחר הּׁשּתף ואין ׁשּתפין. מּׁשאר הרׁשאה ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֻֻצרי
טענֹות ּתֹובע הייתי ׁשם, אני הייתי אּלּו ׁשּדן: ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֻלׁשּתפֹו
ּבאת לא לּמה לֹו: אֹומר ׁשהרי ּדיני; ּבעל ּומחּיב ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹאחרֹות
לֹו יׁש - אחרת ּבמדינה היה אם ,לפיכ אּתה? ּגם ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלתּבע
מֹודה איני אני לֹו: ולֹומר עּמֹו, ולדּון הּדין ּבעל על ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָֹלחזר
ולֹומר לעּכב לּנתּבע יׁש לפיכ ׁשּלי. ׁשּתף ּׁשּטען מה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּבכל
ממֹון ׁשהרי הרׁשאה; הבא אֹו ,ּבחלק עּמי דּון אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָלזה:

ּוׁש ּבידי, אֹוׁשניכם אחי יבֹוא ּולמחר דיני, ּבעלי ניכם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
הּוא. ּגם ויתּבע ְְְִַַָֻׁשּתפ

ּפרֹות„. יׁש ואם הרׁשאה. צרי - אׁשּתֹו ּבנכסי ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָהּבעל
ּדן ׁשּלֹו, הן ׁשהרי הּפרֹות, על לדּון ׁשּיׁש מּתֹו - ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבּקרקע
קרקע לֹו אין ׁשאם מאׁשּתֹו; הרׁשאה צרי ואין העּקר, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָעל

ּפרֹות. לֹו אין -ֵֵ
ּבמּטלטלין‰. ּבין מלוה, אֹו ּפּקדֹון חברֹו ּביד לֹו ׁשהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָמי

ּביד הרׁשּות - לֹו להביאן ּבעדים ׁשליח ועּׂשה מעֹות, ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָּבין
ּבאחריּותן, חּיב ואינֹו נפטר, - לּתן רצה אם אצלֹו: ׁשהם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָזה
ׁשאין נֹותן, אינֹו - לּתן רצה לא ואם לׁשלּוחֹו; נתן ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹׁשהרי
הּבא וכל הּפּקדֹון. על ּבהרׁשאה ׁשּיבֹוא עד ּדינֹו ּבעל ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָזה
טֹוב לא ואׁשר ּבהן: הּנאמר ּבכלל הּוא הרי - ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבהרׁשאה

עּמיו. ּבתֹו ְַָָָעּׂשה
.Â,אצלֹו ׁשהפקיד ּבמעֹות אֹו ּבמּטלטלין ּבּדין חברֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָהּתֹובע

זה ׁשּנמצא עליו, הרׁשאה לכּתב יכֹול אינֹו - ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹוכפר
ּביד לי ּׁשּיׁש מה לּטל הרׁשיתי לֹו: אֹומר ׁשהּוא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹּכמׁשּקר;
מי וכן ּכלּום. אצלֹו לֹו ׁשאין ּפלֹוני אמר ּוכבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָּפלֹוני,
עליו אחר להרׁשֹות יכֹול אינֹו - ׁשבּועה חברֹו לֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשּנתחּיב
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על מרׁשה אדם ואין לֹו, ׁשּיקנה ּדבר ׁשם ׁשאין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלהׁשּביעֹו;
הּממֹון. ּתביעת על אּלא נקנין הּדברים ׁשאין ּדברים, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּתביעת

.Êׁשליח להרׁשֹות ורצה אחר, ּביד ּפּקדֹון מעֹות לֹו ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמי
נקנה הּמטּבע ׁשאין ּבזה, מֹועיל מּידֹו הּקנין אין - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלהביאן
ׁשהּוא, ּכל קרקע לֹו נֹותן עֹוּׂשה? ּכיצד אּלא ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבחליפין.
והֹול זֹו, ּבהרׁשאה להֹוציאן ּכדי ּגּבּה על הּמעֹות לֹו ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָּומקנה
יכֹול אינֹו - אחר ּביד מלוה לֹו היתה ּומֹוציאן. עּמֹו ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָודן
מּפני ּבׁשטר; החֹוב היה ואפּלּו עליה, הרׁשאה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹלכּתב
ׁשאינֹו ּדבר לחברֹו מקנה אדם ואין נּתנה, להֹוצאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשהּמלוה
ּבמעמד אּלא ּבּה חֹוב אדם ׁשּיקנה דר לֹו ואין ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבעֹולם.
ּבהקנית אֹו ׁשּבארנּו, ּכמֹו טעם, לֹו ׁשאין דבר והּוא ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשלׁשּתן,
מקנה ׁשהּוא מּפני ּומסירה, ּבכתיבה עצמֹו החֹוב ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָׁשטר
הּגאֹונים אבל הּגמרא. מן לי ׁשּיראה הּדין זהּו ּבֹו. ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּׁשעּבּוד
ּכל יּטל ׁשּלא ּכדי הּמלוה, על אף הרׁשאה ׁשּכֹותבין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּתּקנּו
ׁשאם ּתּקנּו, ועֹוד אחרת. למדינה לֹו ויל חברֹו ממֹון ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאחד
מּמּנּו לתּבע אֹו חברֹו ּביד לֹו ׁשּיׁש מעֹות לּטל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹהרׁשהּו
אּמֹות ארּבע מקנהּו - קרקע לּמקנה היתה ולא ְְְְְְְֵֶַַַַַַַַַָָָָֹהלואה,
ּודברים ּגּבן. על הּמעֹות לֹו ּומקנה יּׂשראל, ׁשּבארץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמחלקֹו
ׁשּיׁש יאמר מי ׁשּזה, ּורעּועים. מאד עד הן קּלים ּדברים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹאּלּו
ּברׁשּותֹו. אינֹו ראּוי, הּוא ואפּלּו יּׂשראל? ּבארץ חלק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָלֹו
יּקב אֹומרין: ׁשאין אמרּו, זֹו ּתּקנה ׁשּתּקנּו עצמן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוהּגאֹונים
רצה אם הּנתּבע. על לאּים ּכדי אּלא ואינּה ההר, את ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּדין
הּבא זה ׁשאין יּפטר? ולּמה נפטר. - זֹו ּבהרׁשאה ולּתן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָלדּון
אבל ּבעדים. ׁשעּׂשהּו מּׁשליח ּפחּות הרעּועה זֹו ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָּבהרׁשאה
ולא לֹו לּתן ּכֹופין אין - עּמֹו לדּון הּנתּבע ירצה לא ְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹֹאם
לֹו היתה ׁשאם הֹורּו, וכן ּדינֹו. ּבעל ׁשּיבֹוא עד ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָלהּׁשבע
ּפי על אף קנין, ּבעדי ּבין ּבׁשטר ּבין חברֹו, אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָמלוה
ׁשהּוא מּפני הרׁשאה, עליו ּכֹותבין - ּדין ּבבית ּבּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּכפר
ׁשּכפר היא ּפה על מלוה אם אבל קרקע; ׁשעּבּוד ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָּכפירת

הרׁשאה. עליה ׁשּיכּתבּו ּתּקנּו לא - ְְְְִִֶֶַָָָָָֹּבּה
.Áּולהרׁשֹות הּׁשליחּות לבּטל ורצה לאחד, ׁשהרׁשה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמי

ו מבּטל. זה הרי - לאחר;לאחר הרׁשאה לכּתב לּמרׁשה אין ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ
אם ,לפיכ אחר. ּביד ּפקדֹוני ׁשּיהיה רצֹוני אין אֹומר: ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּזה
הּׁשליח הרי - לאחר ואחר לאחר, הּוא ׁשּירׁשה עליו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהתנה

ּתנאֹו. לפי הּכל לׁשליׁשי, וׁשני לׁשני, הרׁשאה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָֹּכֹותב
.Ëאֹו לֹו, ׁשּמכר אֹו הּנתּבע, לזה ׁשּמחל ּבהרׁשאה ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּבא

עּׂשה לא - ּפׁשרה עּמֹו ׁשעּׂשה אֹו הּׁשבּועה, על לֹו ְְִֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּמחל
,לפיכ לעּות. ולא ׁשלחּתי לתּקן לֹו: אֹומר ׁשהרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹּכלּום;
הּכל על לֹו מחל אפּלּו לעּות, ּבין לתּקן ּבין עּמֹו: התנה ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹאם

מחּול. זה הרי -ֲֵֶָ
.Èיכֹול ׁשמעֹון אין - ׁשמעֹון ותבע ּבהרׁשאה ׁשּבא ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָראּובן

ּובּטל אחר הרׁשה אֹות המׁשּלח ׁשּמא לֹו: ולֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָלדחֹותֹו
לי ׁשּיׁש הּפּקדֹון לי ּתן לֹו: אֹומר ראּובן ׁשהרי ?ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָׁשליחּות
- אחר הרׁשה הּמפקיד ואם .אצל ּתהי הרׁשאתי וזֹו ,ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּביד
נתן. ּבהרׁשאתֹו ׁשהרי ּפטּור, וׁשמעֹון עצמֹו; על הפסיד ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָהּוא

.‡Èלא לוי: ואמר לוי, ותבע ׁשמעֹון ּבהרׁשאת ׁשּבא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹראּובן

מֹוציאין - ויּטל ׁשמעֹון יּׁשבע אבל מעֹולם, דברים ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹהיּו
ׁשמעֹון ׁשּיבֹוא עד ּדין ּבבית מּנח ויהיה לוי, מּיד ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּממֹון
ידּון - ּבׁשמעֹון לוי ׁשּתֹולה הּדברים ּכל וכן ויּטל. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹויּׁשבע
ׁשמעֹון ׁשּיבֹוא עד ּדין ּבבית מּנח הּממֹון ויהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻראּובן,
ּכדי ׁשקר טענת ׁשּטֹוען מי על להחרים לראּובן ויׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָויּׁשאל.
לעּכב יכֹול אינֹו - ׁשבּועה לוי נתחּיב ּולאחרֹו. הּממֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָלעּכב
מי על ׁשמעֹון ּבפני ׁשאחרים עד נׁשּבע איני לֹו: ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָולֹומר
ׁשּתּקנּו קּלה ּתּקנה אּלא החרם זה ׁשאין ׁשקר; עלי ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּטֹוען
ואין טענֹותיהן, דינין ּבעלי ׁשּיכּונּו ּכדי האחרֹונים, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּגאֹונים

הּקּלה. זֹו ּתּקנה מּפני זה ׁשל ׁשבּועתֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָמעּכבין
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מהן‡. אחד ּכל יקנה ּבּמה - להׁשּתּתף הּׁשּתפין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּכׁשּירצּו
זה יביא - נׁשּתּתפּו ּבמעֹות אם ּבֹו? להׁשּתּתף חברֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָממֹון
ויגּביהּו אחד, לכיס אֹותן ויטילּו מעֹותיו, זה ויביא ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָמעֹותיו
אף עדים, והעידּו ׁשטר ּכתבּו אם אבל ׁשניהם. הּכיס ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאת
ויׁשּתּתפּו מאה וזה מאה זה ׁשּיביא ׁשניהם מּיד ׁשּקנּו ּפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעל
נקנה הּמטּבע ׁשאין ׁשּתפין, נעּׂשּו לא ועדין קנּו, לא - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻּבהן
ּכיון - הּמּטלטלין ּבׁשאר נׁשּתּתפּו אם ,לפיכ ְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָּבחליפין.
והרי ּדבׁש ׁשל ּכּדֹו וזה יין ׁשל חביתֹו זה ׁשּיביא מּידם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּקנּו
אֹו ּפרֹותיהן, ערבּו אם וכן ּבהן. ׁשּתפין נעּׂשּו ּבהן, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻנׁשּתּתפּו
ׁשּנׁשּתּתפּו חביתֹו וזה ּכּדֹו זה והּניח ּבׁשּתפּות מקֹום ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּׂשכרּו
ׁשּקֹונה הּדרכים ּבכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ׁשּתפין. אּלּו הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבהן
הּממֹון מּזה זה הּׁשּתפין קֹונין עצמן הּדרכים ּבאֹותן ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהּלֹוקח,

ּבֹו. להׁשּתּתף ּביניהם ְְִֵֵֵֶַַָֻהּמּטל
.·- מּידם ׁשּקנּו ּפי על אף ּבאּמנּות, ׁשּנׁשּתּתפּו ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻֻהאּמנין

ׁשהתנּו אֹורגים ׁשני אֹו חּיטים ׁשני ּכיצד? ׁשּתפין. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻאינן
ּבׁשוה ּביניהן יהיה ּבמלאכּתֹו וזה זה ׁשּיּקח ׁשּכל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּביניהם,
ׁשּלא ּדבר לחברֹו מקנה אדם ׁשאין ּכלל; ׁשּתפּות ּכאן אין -ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
עצמן ּבממֹון הּבגדים לֹוקחין היּו אם אבל לעֹולם. ְְְְֲִִִַַָָָָָָָָּבא
מּמעֹותיהן והערב הּׁשתי ולֹוקחין ּומֹוכרין, אֹותן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָותֹופרין
אּלּו הרי - ּבֹו ׁשּלֹוקחין ּבּמעֹות ונׁשּתּתפּו ּומֹוכרין, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָואֹורגים
ּובמּתנן ּובמּׂשאן מלאכּתן ּבּׂשכר ּׁשּירויחּו מה וכל ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָֻׁשּתפין,

לאמצע. אּלּו הרי -ְֲֵֵֶַָ
ׁשלׁש‚. וזה מאתים וזה מנה זה לּכיס ׁשהּטילּו ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּׁשּתפין

אֹו הּׂשכר - הֹותירּו אֹו ּופחתּו ּבּממֹון, ּכּלן ונתעּסקּו ְְְֲִִֵַַַָָָָָֻמאֹות,
ואפּלּו הּמעֹות. לפי ולא מנינם, לפי ּבׁשוה ּביניהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּפחת
אחד ּכל נֹוטל היה טבחּוהּו ׁשאּלּו לטביחה, ׁשֹור ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָלקחּו
- הֹותירּו אֹו ּופחתּו חי מכרּוהּו אם מעֹותיו, ּכפי ְְְְֲִִִִַָָָָמּבּׂשרֹו
ּכׁשּנּׂשאּו אמּורים? ּדברים ּבּמה לאמצע. הּפחת אֹו ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּׂשכר
ועדין קּימין, הּמעֹות אם אבל ּבהן; ׁשּנׁשּתּתפּו ּבּמעֹות ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָונתנּו
ׁשּׁשּנה הּמטּבע מחמת הֹותירּו אֹו ּופחתּו אֹותן, הֹוציאּו ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹלא
לפי ההפסד אֹו הּׂשכר חֹולקין - הּמדינה אנׁשי אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמל
ׁשּיּטל התנּו אם אבל ּבסתם; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָֹהּמעֹות.
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הּמאתים ּבעל ויּטל הּׂשכר, מן רבעים ׁשלׁשה הּמאה ְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹּבעל
רביעי ׁשלׁשה ׁשּיּטל זה יפחת לא - נפחתּו ואם ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָֹֹֹרביע,
הּׂשכר רביע ׁשּנֹוטל זה ויפסיד ההפסד, רביע אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּׂשכר
ּׁשהתנּו, מה ּכפי חֹולקין אּלּו הרי - הּפחת מן רבעים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָׁשלׁשה

קּים. - ׁשּבממֹון ּתנאי ְְֶֶַַָָָׁשּכל
.„- קצּוב זמן ּבׁשּתפּות ׁשּיעמדּו ּביניהם ׁשהתנּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻהּׁשּתפין

עד לחלק יכֹול ואינֹו חברֹו, על מעּכב מהן ואחד אחד ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכל
מהן אחד ואין הּׁשּתפּות, ממֹון ׁשּיכלה עד אֹו הּזמן ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשּיּגיע
נׁשּתּתפּו הּזמן. סֹוף עד ּבּׂשכר ולא הּקרן מן חלקֹו לּטל ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיכֹול
ׁשּירצה זמן ּכל חֹולקין אּלּו הרי - זמן להם קבעּו ולא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹסתם,
חלקֹו. נֹוטל וזה הּסחֹורה, מן חלקֹו נֹוטל וזה מהן; ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאחד
ׁשהיתה אֹו חלּקה, ּדין סחֹורה ּבאֹותּה היתה לא ְְְְְֲִִֶָָָָָָָֹֻואם
את וחֹולקין אֹותּה מֹוכרין אּלּו הרי - הפסד ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻּבחלּקתּה
אחד לכל יׁש - סחֹורה אֹותּה למכירת ידּוע זמן היה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּדמים.
הּידּוע ּבּזמן הּסחֹורה ׁשּתּמכר עד יחלקּו ׁשּלא לעּכב ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹמהן
זמן עד הרוח מן ולא הּקרן מן נֹוטל אחד ואין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלמכירתּה.
אחרים אצל חֹוב להם היה ּביניהם. התנּו אם אּלא ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻהחלּקה,
חֹוב ּכל ׁשּנגּבה עד נחלק לא לחברֹו: לֹומר יכֹול אינֹו -ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
אחד ּכל יּטל - החֹובֹות ּוכׁשּיפרעּו חֹולקין, אּלא לנּו; ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיׁש
- לזה זה אחראין אינן אם לאחר: חֹוב עליהן היה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחלקֹו.
חלקֹו; אחד ּכל יּתן - לפרעֹו החֹוב זמן ולכׁשּיּגיע ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָחֹולקין,
ׁשּיּגיע עד לחלק מעּכב מהן אחד ּכל - אחראים הן ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹואם
אֹומר חברֹו ׁשהרי מעּכב? ולּמה החֹוב. ויפרעּו הּׁשטר ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָזמן
ונּתן נּׂשא הּׁשטר, ּכל לׁשּלם חּיב מּמּנּו אחד וכל הֹואיל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלֹו:
וטל נחלק, חברֹו: לֹו אמר הּזמן. ׁשּיּגיע עד אּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹּבדמים
,לעצמ סחֹורה מהן ועּׂשה הּׁשטר, ּכל ּכנגד דמים ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאּתה
לֹו: ולֹומר עדין לעּכב לֹו יׁש - ּבזמּנֹו הּׁשטר ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָּותׁשּלם

האחד. מן מרויחין יֹותר והּׁשנים נפסיד, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּמא
אֹו‰. לסחֹורה, ּפלֹונית למדינה ליל לחברֹו מעֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָהּנֹותן

יכֹול אינֹו - ּבחנּות ּבֹו ליׁשב אֹו לסחֹורה, ּפרֹות לֹו ְְֲִִֵֵֵֵַָָלקנֹות
לּמקֹום ׁשּיל עד הּׁשּתף, מּיד הּממֹון ּולהחזיר ּבֹו ְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֻלחזר
עד אֹו וימּכר, הּפרֹות אֹותן ׁשּיקנּו עד אֹו ויחזר, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹׁשהתנּו

הּוא. זמן ׁשּקבע ּכמי ׁשּזה ּבחנּות. ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּיׁשב
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הּמדינה‡. מּמנהג יׁשּנה לא - ּבסתם חברֹו עם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּמׁשּתּתף
עם ּבּה יׁשּתּתף ולא אחר, למקֹום יל ולא הּסחֹורה. ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹּבאֹותּה
ּבהּקפה, ימּכר ולא אחרת, ּבסחֹורה יתעּסק ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹאחרים,
ּביד יפקיד ולא ּבהּקפה, ּתמיד להּמכר ׁשּדרּכֹו דבר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹאּלא
חברֹו. מּדעת ׁשעּׂשה אֹו ּבּתחּלה, התנּו ּכן אם אּלא ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאחרים,
לֹו: ואמר הֹודיעֹו ּכ ואחר חברֹו, מּדעת ׁשּלא ועּׂשה ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹעבר

ו ּכ ּכלעּׂשיתי ואין ּפטּור. זה הרי - למעּׂשיו והסּכים ,כ ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ
ּבלבד. ּבדברים אּלא קנין, צריכין האּלּו ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָהּדברים

ּבּים,·. ּפרּׂש אֹו ּבהּקפה, ּומכר ׁשעבר הּׁשּתפין מן ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻאחד
וכן אחרת, ּבסחֹורה ונתן ׁשּנּׂשא אֹו אחר, למקֹום הל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאֹו

ׁשעבר מחמת ׁשּיבֹוא ּפחת ּכל - הּדברים ּבאּלּו ּכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכל
ּכמֹו לאמצע, הּׂשכר - ּׂשכר ׁשם היה ואם לבּדֹו; לׁשּלם ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָחּיב
ּבתֹורת לחברֹו מעֹות הּנֹותן ,לפיכ ּבּׂשכר. ּביניהם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהתנּו
אֹו ּׂשעֹורים, וקנה והל לסחֹורה, חּטים ּבהן לּקח ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻׁשּתפּות
- ּפחתּו אם חּטים: וקנה ּׂשעֹורים, לקנֹות מעֹות לֹו ְְְֲִִִִִֶַָָָָָׁשּנתן
אם וכן לאמצע. הֹותירּו - הֹותירּו ואם ׁשעבר, לזה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּפחתּו
- הפסיד אם הּׁשּתפּות: ּבממֹון אחר עם ונׁשּתּתף ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֻהל
אם אבל לאמצע. הּׂשכר - נּׂשּתּכר ואם לעצמֹו, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָהפסיד
לעצמֹו, ּפחת - ּפחת אם עצמֹו: ּבממֹון אחר עם ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָנׁשּתּתף
לפי הּכל - ּביניהן התנּו ואם לעצמֹו. הרויח - הרויח ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַֹואם

ְַָהּתנאי.
.‚- ּׂשכר למחצית ּפרֹות ּבהן לּקח לחברֹו מעֹות ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּנֹותן

ימּכר לא - מֹוכר ּוכׁשהּוא הּמין; מאֹותֹו לעצמֹו לּקח ְְְְִִִֵֵֶַַַַַֹֹרּׁשאי
ּבפני [ואּלּו עצמן ּבפני אּלּו מֹוכר אּלא ּכאחד, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשניהם
ּבכּלן אּלא ּׂשעֹורים, ולחברֹו חּטים לעצמֹו יּקח ולא ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֻעצמן].
ׁשוין ׁשניהם מעֹות ׁשּיהיּו ּכדי ּׂשעֹורים, ּבכּלן אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֻחּטים

ַָָָּבחּבלה.
ּפלֹוני,„. למקֹום הּסחֹורה נֹולי ׁשאמר: הּׁשּתפין מן ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֻאחד

אֹו אנס ּכל עליו ׁשּקּבל ּפי על אף ׁשם, ונמּכר ּביקר, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשהיא
לֹו: אֹומר ׁשהרי עליו; מעּכב חברֹו הרי - ׁשּיבֹוא ּפחת ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכל
לדין אחרי רֹודף ואהיה ׁשּבידי, מעֹות ׁשאּתן רצֹוני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן .מּמ ְְְִִֵֵֶַָֹלהֹוציא
הּידּוע‰. זמן עד הּפרֹות את ליּׁשן ׁשּבא הּׁשּתפין מן ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻאחד

חברֹו - ּפרֹות לאֹותן זמן אין ואם עליו. מעּכב חברֹו אין -ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַָָָ
עליו. ְֵַָָמעּכב

.Âאֹוניה להן יׁש - ּבהן ונׁשּתּתפּו ּפרֹותיהן ׁשּׁשמּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשּתפין
ונתנּו ונּׂשאּו ּומכרּום, ׁשּומא ּבלא ּפרֹות ערבּו זה. על ְְְְְְְֵֵֶֶַָָָָֹזה
ּבעת ׁשוין היּו ּכּמה הּפרֹות את מחּׁשבין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבדמיהן

ההפסד. אֹו הּׂשכר את ּומחּׁשבין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּנׁשּתּתפּו,
.Ê:אמרּו ואם לאמצע. מחלּו - מֹוכסין להם ׁשּמחלּו ְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָֻׁשּתפין

,ּבּדר ּבאין היּו לֹו. מחלּו ּׁשּמחלּו מה - מחלנּו ּפלֹוני ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָמּׁשּום
מן אחד והּציל הּׁשּירא, את וגזלּו לסטים עליהן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָועמדּו
להּציל, חבריו יכֹולים אין (אפּלּו לאמצע. הּציל - ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻהּׁשּתפין
אני לעצמי אמר: ואם ּכלּום.) אמר ּדלא ּכיון ּפלג, ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָּדלא
לעצמֹו, חלקֹו ּכדי עד הּציל - להּציל יכֹולים (אם ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַמּציל
לעצמֹו. הּציל - להּציל) יכֹולין אין ואם ׁשּלהם; ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָוהּיֹותר

.Áאחד ּברׁשּות ׁשהּוא ּפי על אף ׁשּתפין, לׁשני הּידּוע ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּדבר
ואינֹו הּׁשּתפּות; ימי ּכל ׁשני ׁשל מחזקתֹו יֹוצא אינֹו - ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻמהן
לאחר ונאמר ּבמּתנה, לֹו ׁשּנתנֹו אֹו מּמּנּו ׁשּלקחֹו לטען ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹיכֹול
ּבחזקת הּוא הרי אּלא הראיה, עליו מחברֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהּמֹוציא

ראיה. האחר ׁשּיביא עד ְְִֵֵֶֶַַָָָָׁשניהם
.Ëׁשּלא לחלק ׁשּבא הּׁשּתפין מן חֹולקאחד - חברֹו מּדעת ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ

נאמנין, ׁשּיהּו ּובלבד הדיֹוטֹות; הן ואפּלּו ׁשלׁשה, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבפני
עּׂשה לא - מּׁשלׁשה ּבפחֹות לּה חלק ואם ּבׁשּומא. ְְְְְְִִִַָָָָָָָֹויֹודעין
היּו אם אבל ּפרֹות; ּבׁשחלקּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָּכלּום.
ּבית ּבפני ׁשּלא לחּלק לֹו ויׁש הם, ּכחלּוקים הּמעֹות - ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמעֹות
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּדין. ּבבית חברֹו חלק ּומּניח ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָּדין,

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



קט oitzeye oigely zekld - lel` e"h iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּמאתים ּבעל ויּטל הּׂשכר, מן רבעים ׁשלׁשה הּמאה ְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹּבעל
רביעי ׁשלׁשה ׁשּיּטל זה יפחת לא - נפחתּו ואם ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָֹֹֹרביע,
הּׂשכר רביע ׁשּנֹוטל זה ויפסיד ההפסד, רביע אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּׂשכר
ּׁשהתנּו, מה ּכפי חֹולקין אּלּו הרי - הּפחת מן רבעים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָׁשלׁשה

קּים. - ׁשּבממֹון ּתנאי ְְֶֶַַָָָׁשּכל
.„- קצּוב זמן ּבׁשּתפּות ׁשּיעמדּו ּביניהם ׁשהתנּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻהּׁשּתפין

עד לחלק יכֹול ואינֹו חברֹו, על מעּכב מהן ואחד אחד ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכל
מהן אחד ואין הּׁשּתפּות, ממֹון ׁשּיכלה עד אֹו הּזמן ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשּיּגיע
נׁשּתּתפּו הּזמן. סֹוף עד ּבּׂשכר ולא הּקרן מן חלקֹו לּטל ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיכֹול
ׁשּירצה זמן ּכל חֹולקין אּלּו הרי - זמן להם קבעּו ולא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹסתם,
חלקֹו. נֹוטל וזה הּסחֹורה, מן חלקֹו נֹוטל וזה מהן; ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאחד
ׁשהיתה אֹו חלּקה, ּדין סחֹורה ּבאֹותּה היתה לא ְְְְְֲִִֶָָָָָָָֹֻואם
את וחֹולקין אֹותּה מֹוכרין אּלּו הרי - הפסד ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻּבחלּקתּה
אחד לכל יׁש - סחֹורה אֹותּה למכירת ידּוע זמן היה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּדמים.
הּידּוע ּבּזמן הּסחֹורה ׁשּתּמכר עד יחלקּו ׁשּלא לעּכב ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹמהן
זמן עד הרוח מן ולא הּקרן מן נֹוטל אחד ואין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלמכירתּה.
אחרים אצל חֹוב להם היה ּביניהם. התנּו אם אּלא ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻהחלּקה,
חֹוב ּכל ׁשּנגּבה עד נחלק לא לחברֹו: לֹומר יכֹול אינֹו -ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
אחד ּכל יּטל - החֹובֹות ּוכׁשּיפרעּו חֹולקין, אּלא לנּו; ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיׁש
- לזה זה אחראין אינן אם לאחר: חֹוב עליהן היה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחלקֹו.
חלקֹו; אחד ּכל יּתן - לפרעֹו החֹוב זמן ולכׁשּיּגיע ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָחֹולקין,
ׁשּיּגיע עד לחלק מעּכב מהן אחד ּכל - אחראים הן ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹואם
אֹומר חברֹו ׁשהרי מעּכב? ולּמה החֹוב. ויפרעּו הּׁשטר ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָזמן
ונּתן נּׂשא הּׁשטר, ּכל לׁשּלם חּיב מּמּנּו אחד וכל הֹואיל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלֹו:
וטל נחלק, חברֹו: לֹו אמר הּזמן. ׁשּיּגיע עד אּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹּבדמים
,לעצמ סחֹורה מהן ועּׂשה הּׁשטר, ּכל ּכנגד דמים ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאּתה
לֹו: ולֹומר עדין לעּכב לֹו יׁש - ּבזמּנֹו הּׁשטר ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָּותׁשּלם

האחד. מן מרויחין יֹותר והּׁשנים נפסיד, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּמא
אֹו‰. לסחֹורה, ּפלֹונית למדינה ליל לחברֹו מעֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָהּנֹותן

יכֹול אינֹו - ּבחנּות ּבֹו ליׁשב אֹו לסחֹורה, ּפרֹות לֹו ְְֲִִֵֵֵֵַָָלקנֹות
לּמקֹום ׁשּיל עד הּׁשּתף, מּיד הּממֹון ּולהחזיר ּבֹו ְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֻלחזר
עד אֹו וימּכר, הּפרֹות אֹותן ׁשּיקנּו עד אֹו ויחזר, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹׁשהתנּו

הּוא. זמן ׁשּקבע ּכמי ׁשּזה ּבחנּות. ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּיׁשב
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הּמדינה‡. מּמנהג יׁשּנה לא - ּבסתם חברֹו עם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּמׁשּתּתף
עם ּבּה יׁשּתּתף ולא אחר, למקֹום יל ולא הּסחֹורה. ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹּבאֹותּה
ּבהּקפה, ימּכר ולא אחרת, ּבסחֹורה יתעּסק ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹאחרים,
ּביד יפקיד ולא ּבהּקפה, ּתמיד להּמכר ׁשּדרּכֹו דבר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹאּלא
חברֹו. מּדעת ׁשעּׂשה אֹו ּבּתחּלה, התנּו ּכן אם אּלא ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאחרים,
לֹו: ואמר הֹודיעֹו ּכ ואחר חברֹו, מּדעת ׁשּלא ועּׂשה ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹעבר

ו ּכ ּכלעּׂשיתי ואין ּפטּור. זה הרי - למעּׂשיו והסּכים ,כ ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ
ּבלבד. ּבדברים אּלא קנין, צריכין האּלּו ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָהּדברים

ּבּים,·. ּפרּׂש אֹו ּבהּקפה, ּומכר ׁשעבר הּׁשּתפין מן ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻאחד
וכן אחרת, ּבסחֹורה ונתן ׁשּנּׂשא אֹו אחר, למקֹום הל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאֹו

ׁשעבר מחמת ׁשּיבֹוא ּפחת ּכל - הּדברים ּבאּלּו ּכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכל
ּכמֹו לאמצע, הּׂשכר - ּׂשכר ׁשם היה ואם לבּדֹו; לׁשּלם ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָחּיב
ּבתֹורת לחברֹו מעֹות הּנֹותן ,לפיכ ּבּׂשכר. ּביניהם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהתנּו
אֹו ּׂשעֹורים, וקנה והל לסחֹורה, חּטים ּבהן לּקח ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻׁשּתפּות
- ּפחתּו אם חּטים: וקנה ּׂשעֹורים, לקנֹות מעֹות לֹו ְְְֲִִִִִֶַָָָָָׁשּנתן
אם וכן לאמצע. הֹותירּו - הֹותירּו ואם ׁשעבר, לזה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּפחתּו
- הפסיד אם הּׁשּתפּות: ּבממֹון אחר עם ונׁשּתּתף ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֻהל
אם אבל לאמצע. הּׂשכר - נּׂשּתּכר ואם לעצמֹו, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָהפסיד
לעצמֹו, ּפחת - ּפחת אם עצמֹו: ּבממֹון אחר עם ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָנׁשּתּתף
לפי הּכל - ּביניהן התנּו ואם לעצמֹו. הרויח - הרויח ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַֹואם

ְַָהּתנאי.
.‚- ּׂשכר למחצית ּפרֹות ּבהן לּקח לחברֹו מעֹות ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּנֹותן

ימּכר לא - מֹוכר ּוכׁשהּוא הּמין; מאֹותֹו לעצמֹו לּקח ְְְְִִִֵֵֶַַַַַֹֹרּׁשאי
ּבפני [ואּלּו עצמן ּבפני אּלּו מֹוכר אּלא ּכאחד, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשניהם
ּבכּלן אּלא ּׂשעֹורים, ולחברֹו חּטים לעצמֹו יּקח ולא ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֻעצמן].
ׁשוין ׁשניהם מעֹות ׁשּיהיּו ּכדי ּׂשעֹורים, ּבכּלן אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֻחּטים

ַָָָּבחּבלה.
ּפלֹוני,„. למקֹום הּסחֹורה נֹולי ׁשאמר: הּׁשּתפין מן ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֻאחד

אֹו אנס ּכל עליו ׁשּקּבל ּפי על אף ׁשם, ונמּכר ּביקר, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשהיא
לֹו: אֹומר ׁשהרי עליו; מעּכב חברֹו הרי - ׁשּיבֹוא ּפחת ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכל
לדין אחרי רֹודף ואהיה ׁשּבידי, מעֹות ׁשאּתן רצֹוני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן .מּמ ְְְִִֵֵֶַָֹלהֹוציא
הּידּוע‰. זמן עד הּפרֹות את ליּׁשן ׁשּבא הּׁשּתפין מן ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻאחד

חברֹו - ּפרֹות לאֹותן זמן אין ואם עליו. מעּכב חברֹו אין -ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַָָָ
עליו. ְֵַָָמעּכב

.Âאֹוניה להן יׁש - ּבהן ונׁשּתּתפּו ּפרֹותיהן ׁשּׁשמּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשּתפין
ונתנּו ונּׂשאּו ּומכרּום, ׁשּומא ּבלא ּפרֹות ערבּו זה. על ְְְְְְְֵֵֶֶַָָָָֹזה
ּבעת ׁשוין היּו ּכּמה הּפרֹות את מחּׁשבין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבדמיהן

ההפסד. אֹו הּׂשכר את ּומחּׁשבין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּנׁשּתּתפּו,
.Ê:אמרּו ואם לאמצע. מחלּו - מֹוכסין להם ׁשּמחלּו ְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָֻׁשּתפין

,ּבּדר ּבאין היּו לֹו. מחלּו ּׁשּמחלּו מה - מחלנּו ּפלֹוני ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָמּׁשּום
מן אחד והּציל הּׁשּירא, את וגזלּו לסטים עליהן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָועמדּו
להּציל, חבריו יכֹולים אין (אפּלּו לאמצע. הּציל - ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻהּׁשּתפין
אני לעצמי אמר: ואם ּכלּום.) אמר ּדלא ּכיון ּפלג, ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָּדלא
לעצמֹו, חלקֹו ּכדי עד הּציל - להּציל יכֹולים (אם ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַמּציל
לעצמֹו. הּציל - להּציל) יכֹולין אין ואם ׁשּלהם; ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָוהּיֹותר

.Áאחד ּברׁשּות ׁשהּוא ּפי על אף ׁשּתפין, לׁשני הּידּוע ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּדבר
ואינֹו הּׁשּתפּות; ימי ּכל ׁשני ׁשל מחזקתֹו יֹוצא אינֹו - ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻמהן
לאחר ונאמר ּבמּתנה, לֹו ׁשּנתנֹו אֹו מּמּנּו ׁשּלקחֹו לטען ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹיכֹול
ּבחזקת הּוא הרי אּלא הראיה, עליו מחברֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהּמֹוציא

ראיה. האחר ׁשּיביא עד ְְִֵֵֶֶַַָָָָׁשניהם
.Ëׁשּלא לחלק ׁשּבא הּׁשּתפין מן חֹולקאחד - חברֹו מּדעת ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ

נאמנין, ׁשּיהּו ּובלבד הדיֹוטֹות; הן ואפּלּו ׁשלׁשה, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבפני
עּׂשה לא - מּׁשלׁשה ּבפחֹות לּה חלק ואם ּבׁשּומא. ְְְְְְִִִַָָָָָָָֹויֹודעין
היּו אם אבל ּפרֹות; ּבׁשחלקּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָּכלּום.
ּבית ּבפני ׁשּלא לחּלק לֹו ויׁש הם, ּכחלּוקים הּמעֹות - ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמעֹות
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּדין. ּבבית חברֹו חלק ּומּניח ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָּדין,
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מקצתן היּו אם אבל וׁשוין; אחד מטּבע ּכּלן הּמעֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻּכׁשהיּו
מקצתן היּו אם לֹומר צרי ואין יׁשנים, ּומקצתן ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָָחדׁשים
אֹותם חֹולקין ואין ּכפרֹות, הן הרי - רעֹות ּומקצתן ְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָיפֹות

ּדין. ּבבית ְִֵֶָאּלא
.Èחברֹו לֹו יתחּיב ׁשּמא ּכֹוכבים, עֹובד עם להׁשּתּתף ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאסּור

ׁשאסּור ּבמקֹומֹו, ּבארנּו ּוכבר ּביראתֹו. ויׁשּביעֹו ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָׁשבּועה,
ולא ּבבכֹורֹות], [ולא ׁשביעית, ּבפרֹות סחֹורה ְְְְְְֲִִִֵַָֹֹלעּׂשֹות
ּבׁשקצים ולא ּבתרּומֹות, ולא ּבנבלֹות, ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵָֹֹֹּבטרפֹות,
ׁשאם לי, ונראה לאמצע. הּׂשכר - ועּׂשה עבר ואם ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָּורמּׂשים.

ׁשעבר. מּפני לעצמֹו, הפסיד - ְְְְְִִִִִֵֶַַָהפסיד
.‡Èּבטלה - ׁשּמת הּמתעּסקין מן אֹו הּׁשּתפין מן ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻאחד

ׁשּכבר קבּוע; לזמן ׁשהתנּו ּפי על אף העסק, אֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּׁשּתפּות
הּגאֹונים. הֹורּו וכזה הּיֹורׁשים. לרׁשּות הּממֹון ְְְְִִִֶַַַָָָָיצא
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נֹוּׂשאין‡. ׁשהן ּפיׁשנים על אף הּׁשּתפּות, ּבממֹון ונֹותנין ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻ
ּפחתּו ואם ׁשּתפּות, נקראת זֹו הרי - מהן אחד ׁשל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשהּממֹון
ּבּׂשכר להתנֹות להם ויׁש לאמצע. הּוא הרי - הֹותירּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
האחד היה אם אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּׁשּירצּו, מה ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּובהפסד
ׁשהּממֹון ּפי על אף הּׁשּתּוף, ּבממֹון ונֹותן ׁשּנֹוּׂשא הּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבלבד
הּנֹוּׂשא וזה עסק, נקראת הּׁשּתפּות זֹו הרי - ׁשניהם ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֻמּׁשל
ּומּתן, ּבמּׂשא מתעּסק לבּדֹו הּוא ׁשהרי מתעּסק, נקרא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָונֹותן

הּמעֹות. ּבעל נקרא ונֹותן נֹוּׂשא ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָֻוׁשּתפֹו
ּבהן·. להתעּסק לחברֹו מעֹות הּנֹותן ׁשּכל חכמים: ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּתּקנּו

חּיב הּמתעּסק והרי הלואה, ּבתֹורת הּממֹון חצי יהיה -ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ּבתֹורת האחר והחצי ּבאנס, ׁשאבד ּפי על אף ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבאחריּותֹו
אבד אֹו נגנב ואם הּמעֹות. ּבעל ּבאחריּות הּוא והרי ְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָּפּקדֹון,
יהיה ּולפיכ לׁשּלם. חּיב הּמתעּסק אין - ּפּקדֹון ׁשל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהחצי
זֹו, ּתּקנה ּולפי הּמעֹות. ּבעל ׁשל הרויח, אם החצי, זֹו ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָּׂשכר
לאמצע הּממֹון ּכל ׁשל ההפסד אֹו הּׂשכר ׁשּיהיה אפׁשר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאי
ּׂשכר נֹוטל הּממֹון ּבעל נמצא ּכן, אֹומר אּתה ׁשאם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבׁשוה.
זה אּלא ּכלּום, עֹוּׂשה ואינֹו ּפּקדֹון, ׁשהן מעֹותיו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָחצי
ׁשהלוהּו, מעֹותיו מּפני ּפּקדֹון ׁשל ּבחצי לֹו טֹורח ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמתעּסק
להיֹות רֹוצה אם יעּׂשּו, והיא רּבית. אבק לידי ּבאין ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָונמצא
ּׂשכרֹו לּמתעּסק יּתן ּבׁשוה? לאמצע ההפסד אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּׂשכר
אֹותּה ׁשל ּבטל ּכפֹועל הּׁשּתפּות מימי ויֹום יֹום ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֻׁשּבכל
ׁשהּוא ּכל אחר עסק לֹו היה ואם מּמּנה. ׁשּבטל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמלאכה
לֹו להעלֹות צרי אינֹו - זה ׁשל מעֹותיו עם ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָלהתעּסק
ימי ּבכל דינר לֹו העלה אפּלּו אּלא ויֹום, יֹום ּכל ׁשל ְְֱֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָּׂשכר
לאמצע יהיה - הֹותירּו אֹו ּפחתּו ואם ּדּיֹו; - ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֻהּׁשּתפּות
אֹו ׁשליׁשֹו ל יהיה הרוח ּכל לֹו: אמר אם וכן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּבׁשוה.
מּתר; זה הרי - אחר עסק לֹו ויׁש הֹואיל ,ּבּׂשכר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻעּׂשיריתֹו
אריסֹו הּמתעּסק זה היה ואם מחצה. יפסיד - הפסידֹו ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָואם
ּכלל; אחר ּׂשכר לֹו להעלֹות צרי אינֹו - אחר עסק לֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוהיה

הּׂשדה. לבעל הּוא מׁשעּבד ְְְִֶֶַַַָָָָֻׁשהאריס

להתעּסקו‚. לחברֹו מעֹות הּנֹותן ׁשּכל חכמים: ּתּקנּו עֹוד ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּבכל עמלֹו ּׂשכר לֹו לּתן רצה ולא הֹותירּו, אֹו ּופחתּו ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָֹּבהן,
הּמתעּסק ּׂשכר ׁשּיהיה - ּתנאי ׁשּום ּביניהן התנּו ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹיֹום,
ׁשתּות ׁשהּוא הּפּקדֹון, רוח ׁשליׁש ּפּקדֹון ׁשל חצי ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָּבאֹותֹו
ׁשני הּמתעּסק יּטל - הרויחֹו אם ,לפיכ הּממֹון. ּכל ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹרוח
מלוה, ׁשהן הּמעֹות חצי ׁשל הרוח חצי הרוח: ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשליׁשי
ׁשני הּכל נמצא ּבּפּקדֹון, ׁשּנתעּסק ּבּׂשכר הרוח ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּוׁשתּות
ּפחתֹו ואם הרוח. ׁשליׁש הּמעֹות ּבעל ויּטל הרוח; ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשליׁשי
ּבחצי חּיב הּוא ׁשהרי הּפחת, ׁשליׁש הּמתעּסק יפסיד -ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
ּבּׂשכרֹו ׁשתּות לֹו ויׁש מלוה, הּמעֹות ׁשחצי מּפני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהּפחת
הּפחת מן עליו ׁשּנׁשאר ונמצא ּפּקדֹון, ׁשל החצי ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָּבאֹותֹו

הּפחת. ׁשליׁשי ׁשני יפסיד הּמעֹות ּובעל ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָׁשליׁשֹו;
ׁשם„. יהיה אם סתם, עסק ׁשהּנֹותן ואֹומר: ׁשּטֹועה מי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָיׁש

יפסיד - הפסד ׁשם היה ואם חציֹו, הּמתעּסק יּטל - ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּׂשכר
ּבפרּוׁש. זה ּדבר על התנּו ּכן אם אּלא ּכן, הּדבר ואין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשליׁש.
ּׂשכר ׁשם יהיה ואם מחצה, הּמתעּסק ׁשּיפסיד התנּו, אם ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן
ׁשאם התנּו, אם וכן מּתר. זה הרי - הרוח ׁשליׁשי ׁשני יּטל -ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֻ
ׁשם יהיה ואם ּתׁשיעיתֹו, הּמתעּסק יּטל - ּׂשכר ׁשם ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹיהיה
הּמתעּסק רוח ׁשּיהיה והתנּו הֹואיל עּׂשיריתֹו, יפסיד - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַהפסד
ורּבֹותי עמלֹו. ּכנגד זֹו ותֹוספת קּים, ּתנאֹו - הפסדֹו על ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיֹותר
לּמתעּסק היה ּכן אם אּלא מֹועיל זה הּתנאי ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהֹורּו,
ּׂשכר ׁשּיהא צרי - אחר עסק לֹו אין אם אבל אחר; ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָעסק
ּדבר ׁשּזה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבׁשתּות, הפסדֹו על יתר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּמתעּסק

זה. לי יראה ולא ּבֹו. מֹועיל הּתנאי ואין הּוא, ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹאּסּור
חלקים‰. ׁשלׁשה הּמתעּסק ׁשּיּטל התנּו, ׁשאם רּבֹותי: ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹהֹורּו

הּמעֹות רביע נמצא - הּׂשכר רביע הּמעֹות ּובעל ְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָמהּׂשכר,
הלואה. ּבתֹורת רביעים ּוׁשלׁשה ּפּקדֹון, ּבתֹורת ְְְְְְִִִִַַַַָָָָּבלבד
רביעי ׁשלׁשה הּמתעּסק יפסיד - הפסד ׁשם היה אם ,ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָלפיכ
רביע הּמעֹות ּבעל ויפסיד הרביע, ׁשליׁש ּפחֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהפסד
מאה לֹו נתן ּכיצד? ההפסד. ּכל ׁשליׁש ׁשהּוא רביע, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּוׁשליׁש
הּמעֹות ּבעל - ועּׂשרים ארּבעה וחסרּו זה, ּתנאי על ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָדינרים
זֹו ּדר ועל עּׂשר. ׁשּׁשה מׁשּלם והּמתעּסק ׁשמֹונה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמפסיד
ׁשם יהיה אם ּבּׂשכר, הּמעֹות לבעל ׁשּיׁש חלק ּכל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלעֹולם:
אֹותֹו יפסיד - הפסד ׁשם יהיה ואם ׁשהתנּו, ּכמֹו נֹוטל - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָרוח
ׁשאם זֹו: מּדה לפי למד נמצאת ׁשליׁשֹו. ותֹוספת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהחלק
יׁשּלם לא - ּפחתֹו אם הּׂשכר, רביע הּמתעּסק ׁשּיּטל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹהתנּו
לׁשּלם חּיב ׁשהּוא ההפסד רביע ׁשהרי ּכלּום; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּמתעּסק
הּמעֹות, ּבעל ּׁשּיּטל מה ׁשליׁש ּכנגּדֹו לֹו יׁש הּמלוה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹמּפני
הּפחת, על התנּו אם וכן זה. ּכנגד זה ונמצא רביע, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא
מה ּכפי הּמתעּסק ּפֹוחת - ּפחתֹו אם הרוח: הזּכירּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹולא
החלק אֹותֹו ּכמֹו הּמתעּסק נֹוטל - הֹוסיפֹו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַּׁשהתנּו,
הּמעֹות. ּבעל ּׁשּנטל מה ׁשליׁש ותֹוספת מפסיד, ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהיה
רביע, הּמתעּסק יפחת - הפסד ׁשם היה ׁשאם התנּו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכיצד?
מחצה. נֹוטל - הֹותירֹו ואם הּפחת, רביע מׁשּלם - ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָוהפחיתֹו
ּתל אם הם, טעם ּדברי ׁשהֹורּו אּלּו ׁשּדברים ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָואף
ּׂשכר. ויּטל ׁשּיפחת אפׁשר הּמתעּסק ׁשּמא זֹו, ּדר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹעל
מּׁשבעה אחד הּמתעּסק ׁשּיּטל עּמֹו, ׁשהתנה ּכגֹון ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכיצד?
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על יתר מּׁשבעה אחד הּמתעּסק נֹוטל נמצא - ּופחתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּבּׂשכר,
הרי - דינרים ׁשבעה ׁשּפחתֹו ּכגֹון ּכיצד? ההפסד. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָזה
הּתנאי, ּכפי אחד דינר ל חּיב אני לֹו: אֹומר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמתעּסק
נמצא הּפּקדֹון. חלק ׁשליׁש ׁשהן ׁשנים, לי לׁשּלם חּיב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָואּתה
ואּלּו ׁשבעה. ׁשהפסיד ּבּׂשכר דינר לֹו לּתן חּיב הּמעֹות ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבעל

א ׁשניהפסיד לֹו לּתן הּמעֹות ּבעל חּיב היה - עּׂשר רּבעה ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָ
ואין אֹותֹו, סֹובלת הּדעת ׁשאין ודבר ּגדֹול, ּתמּה וזה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָדינרין.
האמת והּדין הּדר אבל החלֹום. דברי ּכמֹו אּלא אצלי ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָזה
- הפסד ׁשם יהיה אם הּמתעּסק, ׁשּירויח ׁשּכל לי: ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיראה
על התנּו אם וכן מרויח. ׁשהיה החלק ׁשליׁשי ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָיפסיד
מפסיד, ׁשהיה החלק אֹותֹו ּכמֹו יּטל - והרויחֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹההפסד,
זֹו: מּדה לפי אֹומר אּתה נמצאת חברֹו. חלק ׁשליׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָותֹוספת
זה הרי - והפסיד הּׂשכר, רביע הּמתעּסק ׁשּיּטל התנּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשאם
נֹוטל - והרויח רביע, ׁשּיפסיד התנּו ואם ׁשתּות; ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַמׁשּלם
הּצדק. ּבקו הּדין ויצא ּתמּה, תמצא לא זה ּדר ועל ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמחצה.

ה'תשע"א אלול י"ז שישי יום
יוםשישֿישבתקודשי"זֿי"חאלול

ׁשביעי ¦¦§¤¤ּפרק

ׁשהתנּו‡. אֹו ּבהן, להתעּסק סתם לחברֹו מעֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּנֹותן
הּממֹון ונאבד ּבׁשוה, ּביניהם וההפסד הּׂשכר ׁשּיהיה ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבפרּוׁש
אם ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשליׁש, הּמתעּסק ׁשּיׁשּלם ׁשהֹורה, מי יׁש -ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ׁשהּוא מחצה מׁשּלם ׁשהּוא לי, ויראה הּממֹון. מקצת ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאבד
- ּבהפסד ׁשליׁש מׁשּלם חכמים: ׁשאמרּו וזה מלוה. ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבתֹורת
ממֹונֹו. מחצי ּפחֹות הּמעֹות ּבעל לּטל ההפסד הּגיע ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבׁשּלא
ונתן, ונּׂשא ּדינר, ועּׂשרים מאה לׁשמעֹון ׁשּנתן ראּובן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
ראּובן ונמצא ׁשלׁשים, מׁשּלם ׁשמעֹון הרי - ּתׁשעים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָּופחת
אֹומרים אין - וחמּׁשה מאה ׁשמעֹון ּפחת אבל ׁשּׁשים. ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָנֹוטל
נמצא ּכן, אֹומר אּתה ׁשאם ּוׁשלׁשים. חמּׁשה ׁשמעֹון ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָיפסיד

ל ּולעֹולם חמּׁשים, נֹוטל מּׁשּׁשים.ראּובן ּפחֹות ראּובן יּטל א ְְְֲִִִִִִֵֵֵָָֹֹ
אביהן ׁשהיה היתֹומים, על הּיֹוצא עסק ׁשטר ,ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלפיכ
ּבתֹורת ׁשהּוא מחצה וגֹובה הּׁשטר ּבעל נׁשּבע - ּבֹו ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָמתעּסק
למדּת, הּנה ליֹורׁש. טֹוענים ׁשּלעֹולם ּפי על אף ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמלוה,
ׁשאין אֹומר, אני ולמה מּמחצה. ּפחֹות לעֹולם נֹוטל ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשאינֹו
אבד ׁשהרי ּבּפּקדֹון? ׁשּנתעּסק ּׂשכרֹו ּכנגד ּכאן לֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּפֹוחתין
ׁשּנאמר: ּכלל ּפּקדֹון ּכאן נׁשאר ולא ּפּקדֹון, ׁשל החצי ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹּכל
ּבלבד הּמלוה חצי ׁשהרי ּכרּבית; יראה - ּׂשכרֹו יּטל לא ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹאם
ואבד הּׂשכר, רביע הּמתעּסק ׁשּיּטל התנּו אם וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹנֹוטל.
אבל מלוה. ּבתֹורת ׁשהּוא ּכּלֹו הרביע מׁשּלם - ּכּלֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻהּממֹון
הּמעט אֹותֹו על ּתֹוסיף ׁשאם ּכדי מעט, הּממֹון מן נׁשאר ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָאם
- יתר אֹו הּממֹון רביע הּכל יבֹוא ׁשּפחתֹו, ההפסד ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשתּות
ּבארנּו. ׁשּכבר הּטעם מן ּבלבד, ׁשתּות מׁשּלם זה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהרי

יכֹול·. אינֹו - ׁשהרויח עד וטרח וחזר ׁשהפסיד, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמתעּסק
ּתחּלה, ׁשהפסדנּו ההפסד ּונחּׁשב ּבֹוא הּמעֹות: לבעל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלֹומר
ּבאחרֹונה, ׁשהרוחנּו הרוח ּונחּׁשב ׁשליׁשים, ׁשני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָותפסיד
על אֹו הרוח על ּבלבד ּבאחרֹונה מחּׁשב אּלא ׁשליׁש; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹותּטל

הּקרן. על ׁשהֹוסיף ּברוח אּלא לֹו ואין ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָההפסד,

ּוכתבן‚. ּבעסק, ּדינרים ּבמאתים יריעֹות מאתים לֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָנתן
ּבפני ׁשטר ּכל על לֹו מחּׁשב - ׁשטר ּבכל מאה ׁשטרֹות, ְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָׁשני
מאה לֹו נתן עצמֹו. על ׁשהפסיד הּוא הּמעֹות ּובעל ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָעצמֹו,
חבּיֹות מאה אחר ּבעסק לֹו ונתן וחזר דינרים, ּבמאה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָיריעֹות
ּדינרין ּבמאתים עסק ׁשטר לֹו וכתב דינרין, ּבמאה יין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשל
ׁשהפסיד הּוא והּמתעּסק אחד, ּבׁשטר אּלא לֹו מחּׁשב אינֹו -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּוׁשלׁשים, ּבמאה יריעֹות הּמאה מכר ׁשאם ּכיצד? עצמֹו. ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָעל
מּפני הּכל; נֹוטל הּמעֹות ּבעל - ּבׁשבעים חבּיֹות ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹוהּמאה
אבל ּכלּום. הרויח ולא מאתים, הּכל הרי אחד, ׁשטר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשעּׂשה
הּמתעּסק מרויח היה - ּכׁשהיּו עסקים ׁשני הּניחם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאּלּו
עּׂשרה, ּבחבּיֹות ּבחלקֹו ּומפסיד עּׂשרים, ּבּבגדים ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבחלקֹו

נ ּבזה.והיה ּכּיֹוצא ּכל וכן עּׂשרה. ֹוטל ְְֲֵֵֵֶַָָָָָֹ
סחֹורה,„. אֹו עסק ׁשל הּמעֹות לחלק יכֹול הּמתעּסק ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאין

ואּתן ואּׂשא לעצמי, מלוה ׁשּבתֹורת החצי את אּטל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹולֹומר:
לֹו נתן ׁשּלא ּדין; ּבבית ּפּקדֹון ׁשּבתֹורת החצי ואּניח ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבֹו,
אפּלּו זה, ועּׂשה חלק ואם ּבכּלֹו. להתעּסק אּלא זה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻממֹון
ההפסד אֹו הּׂשכר אּלא ּכלּום, עּׂשה לא - הּגדֹול ּדין ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבבית

ׁשּבארנּו. הּדרכים אֹותן על ְְִֵֵֵֶֶַַַָָּביניהן
עסק‰. ׁשל הּמּטלטלין מן לאחרים מּתנה ׁשּנתן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמתעּסק

ׁשאּלּו ּברּורה ראיה הּמעֹות ּבעל והביא העסק, מּמעֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו
מּידֹו. אֹותן מֹוציאין - הן עסק מּׁשל הּמעֹות אֹו ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּמּטלטלין
לאחרים, מּתנה ּונתנם ּומכרם אֹותם, המקּבל ׁשּנה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָואפּלּו
ּבארנּו, ּכבר ּברּורה. ּבראיה והּכל לׁשּלם. חּיב - הפסיד ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹאֹו
ואם מחצה. וגֹובה הּמעֹות ּבעל נׁשּבע - ׁשּמת ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּמתעּסק
- הם עסק ׁשל הּמעֹות מן אּלּו ׁשהּמּטלטלין עדים ׁשם ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָיׁש
ולא חֹוב ּבעל ואין ׁשבּועה. ּבלא הּמעֹות ּבעל אֹותם ְְְְֵֵַַַַַָָָֹֹנֹוטל
הרי - רוח ּבהם היה ּכן אם אּלא ּכלּום; מהם נֹוטלים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאּׁשה
חֹוב ּבעל חלק ּבאֹותֹו ויּטל יֹורׁשיו, ׁשל מת ׁשל הרוח ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹחלק

ְִָָוהאּׁשה.
.Âולא ּׂשכר, למחצית ּפרֹות ּבהם לּקח לחברֹו מעֹות ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּנֹותן

ּברּורה ּבראיה נֹודע ואם ּתרעמת. אּלא עליו לֹו אין - ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלקח
ּכרחֹו. ּבעל הּׂשכר מּמּנּו מֹוציא זה הרי - ּומכר ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּלקח

.Êּבהן לֹוקח - ּׂשכר למחצית ּפרֹות ּבהן לּקח מעֹות לֹו ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנתן
ּכל וכן עצים. ולא כסּות לא יּקח ולא ׁשּירצה, מין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָֹֹֹֹמּכל

ּבזה. אםּכּיֹוצא ּׂשכר, למחצית ּבחנּות חברֹו את הּמֹוׁשיב ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
החנּות על עיניו ׁשאין לפי ּבאּמנּותֹו, יעסק לא - אּמן ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻֻהיה
מּתר. - ּבחצר עּמֹו ׁשּתף היה ואם ּבאּמנּותֹו. ׁשעֹוסק ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻֻֻּבׁשעה
- ּומכר לקח ואם אחרים. ּדברים ּומֹוכר לֹוקח יהיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹולא

לאמצע. ְֶַַָָָהּׂשכר

ה'תשע"א אלול י"ח קודש שבת יום

ׁשמיני ¦¦§¤¤ּפרק

הּתרנגֹולים‡. להֹוׁשיב הּתרנגֹולים לבעל ּביצים ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַהּנֹותן
הּתרנגֹולים, ּבעל אֹותן ויגּדל האפרֹוחים, ׁשּיצאּו עד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָעליהן
וכן ּומזֹונֹו. עמלֹו ּׂשכר להעלֹות צרי - ּביניהם הרוח ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָויהיה
ּבהן מתעּסק להיֹות הרֹועה על ּוסיחים עגלים ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּׁשם
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על יתר מּׁשבעה אחד הּמתעּסק נֹוטל נמצא - ּופחתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּבּׂשכר,
הרי - דינרים ׁשבעה ׁשּפחתֹו ּכגֹון ּכיצד? ההפסד. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָזה
הּתנאי, ּכפי אחד דינר ל חּיב אני לֹו: אֹומר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמתעּסק
נמצא הּפּקדֹון. חלק ׁשליׁש ׁשהן ׁשנים, לי לׁשּלם חּיב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָואּתה
ואּלּו ׁשבעה. ׁשהפסיד ּבּׂשכר דינר לֹו לּתן חּיב הּמעֹות ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבעל

א ׁשניהפסיד לֹו לּתן הּמעֹות ּבעל חּיב היה - עּׂשר רּבעה ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָ
ואין אֹותֹו, סֹובלת הּדעת ׁשאין ודבר ּגדֹול, ּתמּה וזה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָדינרין.
האמת והּדין הּדר אבל החלֹום. דברי ּכמֹו אּלא אצלי ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָזה
- הפסד ׁשם יהיה אם הּמתעּסק, ׁשּירויח ׁשּכל לי: ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיראה
על התנּו אם וכן מרויח. ׁשהיה החלק ׁשליׁשי ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָיפסיד
מפסיד, ׁשהיה החלק אֹותֹו ּכמֹו יּטל - והרויחֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹההפסד,
זֹו: מּדה לפי אֹומר אּתה נמצאת חברֹו. חלק ׁשליׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָותֹוספת
זה הרי - והפסיד הּׂשכר, רביע הּמתעּסק ׁשּיּטל התנּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשאם
נֹוטל - והרויח רביע, ׁשּיפסיד התנּו ואם ׁשתּות; ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַמׁשּלם
הּצדק. ּבקו הּדין ויצא ּתמּה, תמצא לא זה ּדר ועל ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמחצה.

ה'תשע"א אלול י"ז שישי יום
יוםשישֿישבתקודשי"זֿי"חאלול

ׁשביעי ¦¦§¤¤ּפרק

ׁשהתנּו‡. אֹו ּבהן, להתעּסק סתם לחברֹו מעֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּנֹותן
הּממֹון ונאבד ּבׁשוה, ּביניהם וההפסד הּׂשכר ׁשּיהיה ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבפרּוׁש
אם ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשליׁש, הּמתעּסק ׁשּיׁשּלם ׁשהֹורה, מי יׁש -ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ׁשהּוא מחצה מׁשּלם ׁשהּוא לי, ויראה הּממֹון. מקצת ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאבד
- ּבהפסד ׁשליׁש מׁשּלם חכמים: ׁשאמרּו וזה מלוה. ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבתֹורת
ממֹונֹו. מחצי ּפחֹות הּמעֹות ּבעל לּטל ההפסד הּגיע ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבׁשּלא
ונתן, ונּׂשא ּדינר, ועּׂשרים מאה לׁשמעֹון ׁשּנתן ראּובן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
ראּובן ונמצא ׁשלׁשים, מׁשּלם ׁשמעֹון הרי - ּתׁשעים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָּופחת
אֹומרים אין - וחמּׁשה מאה ׁשמעֹון ּפחת אבל ׁשּׁשים. ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָנֹוטל
נמצא ּכן, אֹומר אּתה ׁשאם ּוׁשלׁשים. חמּׁשה ׁשמעֹון ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָיפסיד

ל ּולעֹולם חמּׁשים, נֹוטל מּׁשּׁשים.ראּובן ּפחֹות ראּובן יּטל א ְְְֲִִִִִִֵֵֵָָֹֹ
אביהן ׁשהיה היתֹומים, על הּיֹוצא עסק ׁשטר ,ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלפיכ
ּבתֹורת ׁשהּוא מחצה וגֹובה הּׁשטר ּבעל נׁשּבע - ּבֹו ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָמתעּסק
למדּת, הּנה ליֹורׁש. טֹוענים ׁשּלעֹולם ּפי על אף ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמלוה,
ׁשאין אֹומר, אני ולמה מּמחצה. ּפחֹות לעֹולם נֹוטל ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשאינֹו
אבד ׁשהרי ּבּפּקדֹון? ׁשּנתעּסק ּׂשכרֹו ּכנגד ּכאן לֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּפֹוחתין
ׁשּנאמר: ּכלל ּפּקדֹון ּכאן נׁשאר ולא ּפּקדֹון, ׁשל החצי ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹּכל
ּבלבד הּמלוה חצי ׁשהרי ּכרּבית; יראה - ּׂשכרֹו יּטל לא ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹאם
ואבד הּׂשכר, רביע הּמתעּסק ׁשּיּטל התנּו אם וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹנֹוטל.
אבל מלוה. ּבתֹורת ׁשהּוא ּכּלֹו הרביע מׁשּלם - ּכּלֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻהּממֹון
הּמעט אֹותֹו על ּתֹוסיף ׁשאם ּכדי מעט, הּממֹון מן נׁשאר ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָאם
- יתר אֹו הּממֹון רביע הּכל יבֹוא ׁשּפחתֹו, ההפסד ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשתּות
ּבארנּו. ׁשּכבר הּטעם מן ּבלבד, ׁשתּות מׁשּלם זה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהרי

יכֹול·. אינֹו - ׁשהרויח עד וטרח וחזר ׁשהפסיד, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמתעּסק
ּתחּלה, ׁשהפסדנּו ההפסד ּונחּׁשב ּבֹוא הּמעֹות: לבעל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלֹומר
ּבאחרֹונה, ׁשהרוחנּו הרוח ּונחּׁשב ׁשליׁשים, ׁשני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָותפסיד
על אֹו הרוח על ּבלבד ּבאחרֹונה מחּׁשב אּלא ׁשליׁש; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹותּטל

הּקרן. על ׁשהֹוסיף ּברוח אּלא לֹו ואין ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָההפסד,

ּוכתבן‚. ּבעסק, ּדינרים ּבמאתים יריעֹות מאתים לֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָנתן
ּבפני ׁשטר ּכל על לֹו מחּׁשב - ׁשטר ּבכל מאה ׁשטרֹות, ְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָׁשני
מאה לֹו נתן עצמֹו. על ׁשהפסיד הּוא הּמעֹות ּובעל ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָעצמֹו,
חבּיֹות מאה אחר ּבעסק לֹו ונתן וחזר דינרים, ּבמאה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָיריעֹות
ּדינרין ּבמאתים עסק ׁשטר לֹו וכתב דינרין, ּבמאה יין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשל
ׁשהפסיד הּוא והּמתעּסק אחד, ּבׁשטר אּלא לֹו מחּׁשב אינֹו -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּוׁשלׁשים, ּבמאה יריעֹות הּמאה מכר ׁשאם ּכיצד? עצמֹו. ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָעל
מּפני הּכל; נֹוטל הּמעֹות ּבעל - ּבׁשבעים חבּיֹות ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹוהּמאה
אבל ּכלּום. הרויח ולא מאתים, הּכל הרי אחד, ׁשטר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשעּׂשה
הּמתעּסק מרויח היה - ּכׁשהיּו עסקים ׁשני הּניחם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאּלּו
עּׂשרה, ּבחבּיֹות ּבחלקֹו ּומפסיד עּׂשרים, ּבּבגדים ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבחלקֹו

נ ּבזה.והיה ּכּיֹוצא ּכל וכן עּׂשרה. ֹוטל ְְֲֵֵֵֶַָָָָָֹ
סחֹורה,„. אֹו עסק ׁשל הּמעֹות לחלק יכֹול הּמתעּסק ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאין

ואּתן ואּׂשא לעצמי, מלוה ׁשּבתֹורת החצי את אּטל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹולֹומר:
לֹו נתן ׁשּלא ּדין; ּבבית ּפּקדֹון ׁשּבתֹורת החצי ואּניח ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבֹו,
אפּלּו זה, ועּׂשה חלק ואם ּבכּלֹו. להתעּסק אּלא זה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻממֹון
ההפסד אֹו הּׂשכר אּלא ּכלּום, עּׂשה לא - הּגדֹול ּדין ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבבית

ׁשּבארנּו. הּדרכים אֹותן על ְְִֵֵֵֶֶַַַָָּביניהן
עסק‰. ׁשל הּמּטלטלין מן לאחרים מּתנה ׁשּנתן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמתעּסק

ׁשאּלּו ּברּורה ראיה הּמעֹות ּבעל והביא העסק, מּמעֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו
מּידֹו. אֹותן מֹוציאין - הן עסק מּׁשל הּמעֹות אֹו ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּמּטלטלין
לאחרים, מּתנה ּונתנם ּומכרם אֹותם, המקּבל ׁשּנה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָואפּלּו
ּבארנּו, ּכבר ּברּורה. ּבראיה והּכל לׁשּלם. חּיב - הפסיד ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹאֹו
ואם מחצה. וגֹובה הּמעֹות ּבעל נׁשּבע - ׁשּמת ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּמתעּסק
- הם עסק ׁשל הּמעֹות מן אּלּו ׁשהּמּטלטלין עדים ׁשם ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָיׁש
ולא חֹוב ּבעל ואין ׁשבּועה. ּבלא הּמעֹות ּבעל אֹותם ְְְְֵֵַַַַַָָָֹֹנֹוטל
הרי - רוח ּבהם היה ּכן אם אּלא ּכלּום; מהם נֹוטלים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאּׁשה
חֹוב ּבעל חלק ּבאֹותֹו ויּטל יֹורׁשיו, ׁשל מת ׁשל הרוח ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹחלק

ְִָָוהאּׁשה.
.Âולא ּׂשכר, למחצית ּפרֹות ּבהם לּקח לחברֹו מעֹות ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּנֹותן

ּברּורה ּבראיה נֹודע ואם ּתרעמת. אּלא עליו לֹו אין - ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלקח
ּכרחֹו. ּבעל הּׂשכר מּמּנּו מֹוציא זה הרי - ּומכר ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּלקח

.Êּבהן לֹוקח - ּׂשכר למחצית ּפרֹות ּבהן לּקח מעֹות לֹו ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנתן
ּכל וכן עצים. ולא כסּות לא יּקח ולא ׁשּירצה, מין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָֹֹֹֹמּכל

ּבזה. אםּכּיֹוצא ּׂשכר, למחצית ּבחנּות חברֹו את הּמֹוׁשיב ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
החנּות על עיניו ׁשאין לפי ּבאּמנּותֹו, יעסק לא - אּמן ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻֻהיה
מּתר. - ּבחצר עּמֹו ׁשּתף היה ואם ּבאּמנּותֹו. ׁשעֹוסק ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻֻֻּבׁשעה
- ּומכר לקח ואם אחרים. ּדברים ּומֹוכר לֹוקח יהיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹולא

לאמצע. ְֶַַָָָהּׂשכר

ה'תשע"א אלול י"ח קודש שבת יום
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הּתרנגֹולים‡. להֹוׁשיב הּתרנגֹולים לבעל ּביצים ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַהּנֹותן
הּתרנגֹולים, ּבעל אֹותן ויגּדל האפרֹוחים, ׁשּיצאּו עד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָעליהן
וכן ּומזֹונֹו. עמלֹו ּׂשכר להעלֹות צרי - ּביניהם הרוח ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָויהיה
ּבהן מתעּסק להיֹות הרֹועה על ּוסיחים עגלים ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּׁשם
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עמלֹו ּׂשכר לֹו להעלֹות חּיב - לאמצע והּׂשכר ְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָׁשּיגּדילּו,
העגלים ׁשּיהיּו עד אֹותן ּומגּדל ּבטל. ּכפֹועל יֹום ּבכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָּומזֹונֹו
יכֹול ואינֹו טֹוענת. ׁשּתהא עד והחמֹור ׁשנים, ׁשלׁש ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבני
על ּבהמה הּׁשם וכן זה. זמן ּבתֹו חברֹו מּדעת ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹלמּכר
לּתן צרי - לאמצע והּׂשכר אֹותּה, מפּטם להיֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהמפּטם
ׁשּל והאליה הראׁש הרי לֹו: אמר ואם ּבטל. ּכפֹועל ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹעמלֹו
ּבהמֹות למפּטם היּו מּתר. - הּׂשכר מחצית על יתר ְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻּבעמל
לֹו היּו אם וכן אצלֹו, הּׁשּומה זֹו עם אֹותם ׁשּמפּטם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָאחרֹות
והּוא הֹואיל ׁשּלֹו, אחרֹות ּביצים אֹו אחרים ּוסיחין ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶָָעגלים
דבר אּלא לֹו העלה לא אפּלּו חברֹו, ּובׁשל ּבׁשּלֹו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹמתעּסק
ּבׁשוה. ּבּׂשכר וחֹולק ּדּיֹו, - הּזאת הּׁשּתפּות ימי ּבכל ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻמּועט
ּבעל ּובׁשל ּבׁשּלֹו מטּפל והּוא הֹואיל אריסֹו, היה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָואם

ּכלּום. לֹו להעלֹות צרי אין - ְְֲִֵַַָָהּׂשדֹות
ׁשם·. אֹו ּתרנגֹולים הֹוׁשיב אֹו סיחין אֹו עגלים ְְְֲִִִִַַָָָָהּׁשם

הרי - ּׂשכר לֹו העלה ולא ּׂשכר, למחצית הּפּטם על ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבהמה
רֹו מעֹות: ׁשל העסק ּכדין אֹודינֹו הּבהמֹות ׁשמין ּבכּמה אין ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

הּׂשכר; ׁשליׁשי ׁשני הּמתעּסק ונֹוטל הרויחּו, וכּמה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָהּביצים,
ההפסד. ׁשליׁש מׁשּלם - הפסידּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַואם

ויהיה‚. ולאכל, לעּׂשֹות ׁשּדרּכֹו ּדבר וכל וחמֹור ּפרה ְְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשמין
רוח לֹו יׁש הרי מתעּסק, ׁשּזה ּפי על אף לאמצע. ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּׂשכר
עֹובד אֹו אֹותּה ּׂשֹוכר ׁשהרי הּבהמֹות, ּבעבֹודת לעצמֹו ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַָאחר
ולא אּמֹו, עם עגל ׁשמין ואין ּובעבֹודתּה. ּבּׂשכרּה ונהנה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבּה
ּבֹו ויׁש ּכלּום, עֹוּׂשה אינֹו והּסיח ׁשהעגל אּמֹו; עם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָסיח

ֵֶעסק.
ּבאתֹונֹות„. ּבּה? לטּפל חּיב מתי עד לחברֹו, ּבהמה ְְֲֲֵֵֵַַַַַַַָָָָָהּׁשם

ארּבעה - והּבקר הּצאן והן ּובּגֹודרֹות, חדׁש; עּׂשר ׁשמֹונה -ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ
מעּכב חברֹו - זה זמן ּבתֹו לחלק ּבא ואם חדׁש. ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹועּׂשרים
ׁשל טפילה דֹומה ׁשאינֹו לפי סתם. ׁשּנׁשּתּתפּו מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָעליו,
מׁשּתּמנת ׁשאינּה מּועט, והרוח מרּבה, ׁשהיא ראׁשֹונה, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשנה
ׁשהיא האחרת, ׁשנה ׁשל לטפילה ּבקׁשי, אּלא ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבּתחּלה
ּומֹוספת הרּבה מׁשּתּמנת היא ׁשהרי מרּבה, והרוח ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻמּועט,
ילדה ׁשנּיה. ׁשנה סֹוף עד עליו מעּכב לפיכ יֹום, ְְְְְִִֵַַָָָָָָָָָּבכל
לאמצע. הרוח מּכלל הּולד הרי - אצלֹו הּׁשּומה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּבהמה

מקֹום יּמכרּו. ּכ ואחר יגּדלּו - ולדֹותם לגּדל ׁשּנהגּו ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָמקֹום
ּבדּקה ּבּולדֹות, להּטּפל הּמתעּסק חּיב - לגּדל ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּנהגּו
ּבהן להּטּפל רצה וחֹולקין. יֹום, חמּׁשים ּובגּסה יֹום ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָׁשלׁשים
ּובּיֹום ׁשלׁשים ּביֹום ׁשלׁשה ּבפני אֹותן ׁשם - זה זמן על ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָיתר
ׁשלׁשה הּמתעּסק יּטל - ּכ אחר ׁשּירויחּו וכל ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹהחמּׁשים,
ּומּפני הּולד, חצי לֹו יׁש ׁשהרי הרוח; רביע וחברֹו ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָחלקים,
ׁשלׁשה הרי החצי, אֹותֹו חצי נֹוטל חברֹו ׁשל ּבחצי ְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשּנתעּסק
והּולדֹות מחל, הרי - ׁשלׁשה ּבפני ּכן התנה לא ואם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹרבעים.
ּכּתף ּׂשכר להעלֹות ׁשּנהגּו מקֹום ׁשהן. ּכמֹות ּבׁשוה ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּביניהן
הּמתעּסק ׁשּנֹוטל הּׂשכר ּכל ויהיה מעלין, - העסק ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמעֹות
ּדרּכן אם וכן הּמעֹות. ּׂשכר ּבכלל ּכתפֹו על ׁשּנֹוּׂשא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבּׂשכר
להעלֹות ׁשּנהגּו מקֹום לֹו. מעלין - ּבהמה ּׂשכר ְְְְֲֲֲֲִֵֶַַַַָָָלהעלֹות
אֹו הּמתעּסק וכל מעלין. - עמלֹו ּבּׂשכר ולדֹות ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָּׂשכר

הּמדינה. מּמנהג יׁשּנה לא - סתם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹהּמׁשּתּתף
לזרעּה‰. לתֹוכּה ׁשמעֹון והֹוריד ּׂשדה, לֹו ׁשהיתה ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָראּובן

וכל הּפרֹות, ולמּכר הֹוצאֹות, עליה ּולהֹוציא לנטעּה, ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹאֹו
ּבׁשוה, ׁשּיחלקּו ׁשהתנּו ּבין ּביניהם, יהיה ההֹוצאה על ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּיתר
ּכּלּה ההֹוצאה ׁשהיתה ּבין יתר, ראּובן ׁשּיּטל ׁשהתנּו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻּבין
ואין מּתר, זה ּבכל - ׁשמעֹון מּׁשל ׁשהיתה ּבין ראּובן, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻמּׁשל
ּובהֹוצאה הארץ ּבעבֹודת המטּפל וׁשמעֹון רּבית. אבק ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָּכאן
למחצה אֹומר: אריס אריס. הּנקרא הּוא הּפרֹות, ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָּובמכירת
אחר הֹולכין - הֹורדּתיו לׁשליׁש אֹומר הּׂשדה ּובעל ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָירדּתי,
ראיה. להביא עליו - ּכּמנהג ׁשּלא ׁשּטען וזה הּמדינה, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹמנהג

.Âהיה אם וגרׁשּה: אׁשּתֹו ּבנכסי אריסין ׁשהֹוריד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָּבעל
להם ואין הם, נסּתּלקּו ּבעל ונסּתּלק הֹואיל - אריס ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהּבעל
הּבעל אין ואם ּובׁשבּועה. הּׁשבח, ׁשעּור אּלא ההֹוצאה ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמן
ּכאריס. להם וׁשמין ירדּו, הארץ [מנהג] ּדעת על - ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָאריס

.Êאּלא מֹוריׁשן, ירּׁשת חלקּו ׁשּלא הּיֹורׁשין ׁשאר אֹו ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֻהאחין
אחד ּדבר. לכל ּכׁשּתפין הן הרי - ּביחד ּבּה מׁשּתּמׁשין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻֻּכּלן
הרוח - הּמל לאּמנּות ׁשּנפל הּׁשּתפין מן אֹו האחין ְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻמן

חלה ואםלאמצע. האמצע. מן נתרּפא - ונתרּפא מהן אחד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
עד החם ּבימי ּבחּמה אֹו ּבּׁשלג ׁשהל ּכגֹון ּבפׁשיעה, ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹחלה

עצמֹו. מּׁשל מתרּפא זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשחלה
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― הכ"ח לּתןהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹ
הּזהב, מזּבח על ּפעמים ּבכלֿיֹום ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹאתֿהּקטרת
קטרת אהרן עליו "והקטיר יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹוהּוא

יקטירּנה אתֿהּנרת ּבהיטיבֹו ּבּבקר ּבּבקר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹסּמים
יקטירּנה" הערּבים ּבין אתֿהּנרת אהרן ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹּובהעלת

(gÎf ,l zeny)ועׂשּיתּה זֹו קטרת ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹ
ּכרתֹות ּבריׁש ּבכלֿיֹום ּבּה ההקטרה (e.)ותאּור ְְְְְֵֵֵַַָָָָ

ּתמיד ּבמּסכת cere)ּובמקֹומֹות g dpyn b wxt). ְְִִֶֶַָ

― הכ"ה להדליקהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
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lel` b"i ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אמרֹו(dxepnd)הּנרֹות והּוא ה', לפני ּתמיד ְְְִִֵֵַָָ
עלֿ אׁשר לּפרכת מחּוץ מֹועד "ּבאהל ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹיתעּלה:

ּובניו" אהרן אתֹו יער k`)העדת ,fk my)― ֲֲֵַַָָָֹֹֹֻ
ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר הּנרֹות. הטבת מצות ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָוזֹוהי

מּמנחֹותמצ ח' ּבפרק זֹו מּיֹומא(et.)וה א' ּובפרק ְְְְִִִֶֶֶֶָָָ
(:ci).ּתמיד ּבמּסכת ְְִִֶֶַָּובמקֹומֹות

― ארּבעים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָ
ּובין ּבּבקר מנחה ּתמיד, ּבכלֿיֹום ּגדֹול ּכהן ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּיקריב

ּגדֹול ּכהן חבּתי הּנקראת: והיא ziyrpהערּבים, ik) ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹ
(zagnaאמרֹו והּוא מׁשיח. ּכהן מנחת ּגם: ונקראת ,ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹ

לה'" אׁשרֿיקריבּו ּובניו אהרן קרּבן "זה ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹיתעּלה:
(bi ,e `xwie)קרבה ּומתי זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָ

ו' ּבפרק קרבה ואי(:cr)'ט מּמנחֹות(ft:)ּובפרק ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָ
ּביֹומא ותמיד.(cl.)ּובמקֹומֹות ְְְִִָָ

― המ"א קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
― ּכלֿיֹום ׁשל ּתמיד על נֹוסף ְִֶַַָָָָָּבכלֿיֹוםֿׁשּבת
"ּוביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבת. מּוסף ְְְְְִֶֶַַַָָוזהּו

ׁשניֿכבׂשים" h)הּׁשּבת ,gk xacna)נתּבאר ּוכבר . ְְְְִִֵֵַַָָָָ
מּיֹומא ב' ּבפרק הקרבתֹו ּובתמיד.(ek:)סדר ְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

― הכ"ז לחםהּמצוה לׂשים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָ
mipt")הּפנים mdl yiy" zelg dxyr mizy)לפני ְִִֵַָ

עלֿהּׁשלחן "ונתּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּתמיד, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻה'
ּתמיד" לפני ּפנים l)לחם ,dk zeny)ידעּת ּוכבר . ְְְִִֶֶַַָָָָָָ

וׁשיהא ּכלֿׁשּבת, חדׁש לחם ּבנתינת הּתֹורה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָלׁשֹון
ּבּׁשּבת מהּֿׁשּנעׂשה הּכהנים וׁשּיאכלּו לבֹונה, ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹעּמֹו
י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָהּקֹודמת.

.(cv.)מּמנחֹות ְִָ

― המ"ב קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
― ּכלֿיֹום ׁשל ּתמיד על נֹוסף ְִֶֶַָָָָֹֹּבכלֿראׁשֿחדׁש
יתעּלה: אמרֹו והּוא ראׁשֿחדׁש. מּוסף ְְְְִֶֶֶַַָֹֹוזהּו

וגֹו'" חדׁשיכם i`)"ּובראׁשי ,gk xacna). ְְְֵֵֶָָ

ה'תשע"א אלול י"ג שני יום

.„Ó .‚Ó ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‡� .� .ÁÓ .ÊÓ .ÂÓ .‰Ó

― המ"ג קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
וזהּו ― הּפסח ימי ּבכלֿׁשבעת הּתמיד על ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָנֹוסף
"ׁשבעת יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמּצֹות. חג ְְְְִִֶַַַַַַָמּוסף

לה'" אּׁשה ּתקריבּו el)ימים ,bk `xwie). ְִִִֶַַָ

― המ"ד העמרהּמצוה מנחת Ðהיא dcn my) ְְִִִֶַַַָָֹ
(ef dgpn zcn dzid jkeׁשּנצטּוינּו הּמצוה והיא ,ְְְִִִִֶַַָ

ונקריב ּבניסן, ט"ז ּביֹום ׂשעֹורים מנחת ְְְְְְְְִִִִִַַַָלהקריב
יתעּלה: אמרֹו והּוא לעֹולה. ּבןֿׁשנתֹו ּכבׂש ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָעּמּה
אלֿהּכהן קצירכם ראׁשית אתֿעמר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹ"והבאתם

(i ,my),"ּבּכּורים "מנחת הּנקראת: היא זֹו ּומנחה .ְְְִִִִִִֵַַָ
מנחת "ואםּֿתקריב יתעּלה: ּבאמרֹו הרמז ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָועליה

ּכרמל" ּגרׂש ּבאׁש קלּוי אביב לה' a,ּבּכּורים my) ְִִִֵֶֶֶַַָָָ
(ciהּמכלּתא ּולׁשֹון .(exzi zyxt)ואם "ּכלֿאם : ְְְִִִַָָָ

חֹובה, ׁשהן מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות, ― ְְִֵֶֶַָָָֹׁשּבּתֹורה
ּבּכּורים". מנחת ּתקריב ואם הּוא: מהם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָואחד
אּלא אינֹו אֹו חֹובה, אֹומר אּתה "חֹובה. ְֵֵֶַָָָָָאמרּו:
ּבּכּורי מנחת את ּתקריב לֹומר: ּתלמּוד ְְְְִִִֵֶַַַַרׁשּות?
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר רׁשּות". ולא חֹובה ―ְְְְְֲִִִֵָָָָֹ

מּמנחֹות. י' ּבפרק ּבׁשלמּות ּכּלם ְְְִִֵֶֶָָֻזֹו

― המ"ה ׁשּנצטּוינהּמצוה קרּבןהּצּוּוי להקריב ּו ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
ׁשהּוא העמר הקרבת מּיֹום חמּׁשים ּביֹום ּגם ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹמּוסף

עצרת מּוסף וזהּו ּבניסן, ט"ז zereayd)יֹום bg), ְְֲִֶֶֶַָ
אמרֹו: והּוא "ּבמדּברֿסיני". ּבספר הּנזּכר ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָוהּוא
וגֹו' לה' חדׁשה מנחה ּבהקריבכם הּבּכּורים ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָ"ּוביֹום

ניחח" לריח עֹולה fkÎek)והקרבּתם ,gk xacna). ְְְְִִֵֶַַַָֹ

― המ"ו ׁשּתיהּמצוה להביא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ׁשהם הּכתּובים הּקרּבנֹות עם לּמקּדׁש חמץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלחם

הּקבּוע עצרת ּביֹום הּלחם ּבגלל (meiaּבאים ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָ
(xnerl miyingdׁשּפרׁש ּכמֹו הּקרּבנֹות ּולהקריב ,ְְְְִֵֶַַַָָ
ּבוּיקרא hiÎgi)הּכתּוב ,bk)ׁשּתי הּכהנים ואֹוכלים . ְְְְְֲִִִֵַַַָָֹ

אמרֹו והּוא ׁשלמים. ּכבׂשי עם הנפתן אחר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהּלחם
ׁשּתים ּתנּופה לחם ּתביאּו "מּמֹוׁשבתיכם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹיתעּלה:

עׂשרנים" fi)ׁשני ,bk `xwie)ּבפרק נתּבאר ּוכבר . ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָֹ
מּמנחֹות הּלחם(dn:)ד' ּבגלל הּבא זה ׁשּקרּבן , ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ

זּולת וׁשּזה הּיֹום מּמּוסף n)חלּוק dpey oaxw).זה ְִֶֶֶַַַָ
מנחֹות ּבמּסכת מסּפיק ּבאּור אתֿזה ּבארנּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָּוכבר

(a dpyn c wxt)נתּבארּו ּכבר זֹו מצוה וכלּֿדיני ,ְְְְֲִִִֵָָָָ
ח' ּופרק ה' ּופרק ד' מּמנחֹות.(h)ּבפרק י"א ּופרק ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶָ

― המ"ז קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
Ð)נֹוסף g"x sqen lre oicinzd lr)'א ּביֹום ְָ

אמרֹו והּוא הּׁשנה. ראׁש מּוסף והּוא ְְְְְִֵַַָָָֹּבתׁשרי,
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אמרֹו(dxepnd)הּנרֹות והּוא ה', לפני ּתמיד ְְְִִֵֵַָָ
עלֿ אׁשר לּפרכת מחּוץ מֹועד "ּבאהל ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹיתעּלה:

ּובניו" אהרן אתֹו יער k`)העדת ,fk my)― ֲֲֵַַָָָֹֹֹֻ
ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר הּנרֹות. הטבת מצות ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָוזֹוהי

מּמנחֹותמצ ח' ּבפרק זֹו מּיֹומא(et.)וה א' ּובפרק ְְְְִִִֶֶֶֶָָָ
(:ci).ּתמיד ּבמּסכת ְְִִֶֶַָּובמקֹומֹות

― ארּבעים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָ
ּובין ּבּבקר מנחה ּתמיד, ּבכלֿיֹום ּגדֹול ּכהן ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּיקריב

ּגדֹול ּכהן חבּתי הּנקראת: והיא ziyrpהערּבים, ik) ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹ
(zagnaאמרֹו והּוא מׁשיח. ּכהן מנחת ּגם: ונקראת ,ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹ

לה'" אׁשרֿיקריבּו ּובניו אהרן קרּבן "זה ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹיתעּלה:
(bi ,e `xwie)קרבה ּומתי זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָ

ו' ּבפרק קרבה ואי(:cr)'ט מּמנחֹות(ft:)ּובפרק ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָ
ּביֹומא ותמיד.(cl.)ּובמקֹומֹות ְְְִִָָ

― המ"א קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
― ּכלֿיֹום ׁשל ּתמיד על נֹוסף ְִֶַַָָָָָּבכלֿיֹוםֿׁשּבת
"ּוביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבת. מּוסף ְְְְְִֶֶַַַָָוזהּו

ׁשניֿכבׂשים" h)הּׁשּבת ,gk xacna)נתּבאר ּוכבר . ְְְְִִֵֵַַָָָָ
מּיֹומא ב' ּבפרק הקרבתֹו ּובתמיד.(ek:)סדר ְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

― הכ"ז לחםהּמצוה לׂשים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָ
mipt")הּפנים mdl yiy" zelg dxyr mizy)לפני ְִִֵַָ

עלֿהּׁשלחן "ונתּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּתמיד, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻה'
ּתמיד" לפני ּפנים l)לחם ,dk zeny)ידעּת ּוכבר . ְְְִִֶֶַַָָָָָָ

וׁשיהא ּכלֿׁשּבת, חדׁש לחם ּבנתינת הּתֹורה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָלׁשֹון
ּבּׁשּבת מהּֿׁשּנעׂשה הּכהנים וׁשּיאכלּו לבֹונה, ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹעּמֹו
י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָהּקֹודמת.

.(cv.)מּמנחֹות ְִָ

― המ"ב קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
― ּכלֿיֹום ׁשל ּתמיד על נֹוסף ְִֶֶַָָָָֹֹּבכלֿראׁשֿחדׁש
יתעּלה: אמרֹו והּוא ראׁשֿחדׁש. מּוסף ְְְְִֶֶֶַַָֹֹוזהּו

וגֹו'" חדׁשיכם i`)"ּובראׁשי ,gk xacna). ְְְֵֵֶָָ

ה'תשע"א אלול י"ג שני יום
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― המ"ג קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
וזהּו ― הּפסח ימי ּבכלֿׁשבעת הּתמיד על ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָנֹוסף
"ׁשבעת יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמּצֹות. חג ְְְְִִֶַַַַַַָמּוסף

לה'" אּׁשה ּתקריבּו el)ימים ,bk `xwie). ְִִִֶַַָ

― המ"ד העמרהּמצוה מנחת Ðהיא dcn my) ְְִִִֶַַַָָֹ
(ef dgpn zcn dzid jkeׁשּנצטּוינּו הּמצוה והיא ,ְְְִִִִֶַַָ

ונקריב ּבניסן, ט"ז ּביֹום ׂשעֹורים מנחת ְְְְְְְְִִִִִַַַָלהקריב
יתעּלה: אמרֹו והּוא לעֹולה. ּבןֿׁשנתֹו ּכבׂש ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָעּמּה
אלֿהּכהן קצירכם ראׁשית אתֿעמר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹ"והבאתם

(i ,my),"ּבּכּורים "מנחת הּנקראת: היא זֹו ּומנחה .ְְְִִִִִִֵַַָ
מנחת "ואםּֿתקריב יתעּלה: ּבאמרֹו הרמז ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָועליה

ּכרמל" ּגרׂש ּבאׁש קלּוי אביב לה' a,ּבּכּורים my) ְִִִֵֶֶֶַַָָָ
(ciהּמכלּתא ּולׁשֹון .(exzi zyxt)ואם "ּכלֿאם : ְְְִִִַָָָ

חֹובה, ׁשהן מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות, ― ְְִֵֶֶַָָָֹׁשּבּתֹורה
ּבּכּורים". מנחת ּתקריב ואם הּוא: מהם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָואחד
אּלא אינֹו אֹו חֹובה, אֹומר אּתה "חֹובה. ְֵֵֶַָָָָָאמרּו:
ּבּכּורי מנחת את ּתקריב לֹומר: ּתלמּוד ְְְְִִִֵֶַַַַרׁשּות?
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר רׁשּות". ולא חֹובה ―ְְְְְֲִִִֵָָָָֹ

מּמנחֹות. י' ּבפרק ּבׁשלמּות ּכּלם ְְְִִֵֶֶָָֻזֹו

― המ"ה ׁשּנצטּוינהּמצוה קרּבןהּצּוּוי להקריב ּו ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
ׁשהּוא העמר הקרבת מּיֹום חמּׁשים ּביֹום ּגם ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹמּוסף

עצרת מּוסף וזהּו ּבניסן, ט"ז zereayd)יֹום bg), ְְֲִֶֶֶַָ
אמרֹו: והּוא "ּבמדּברֿסיני". ּבספר הּנזּכר ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָוהּוא
וגֹו' לה' חדׁשה מנחה ּבהקריבכם הּבּכּורים ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָ"ּוביֹום

ניחח" לריח עֹולה fkÎek)והקרבּתם ,gk xacna). ְְְְִִֵֶַַַָֹ

― המ"ו ׁשּתיהּמצוה להביא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ׁשהם הּכתּובים הּקרּבנֹות עם לּמקּדׁש חמץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלחם

הּקבּוע עצרת ּביֹום הּלחם ּבגלל (meiaּבאים ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָ
(xnerl miyingdׁשּפרׁש ּכמֹו הּקרּבנֹות ּולהקריב ,ְְְְִֵֶַַַָָ
ּבוּיקרא hiÎgi)הּכתּוב ,bk)ׁשּתי הּכהנים ואֹוכלים . ְְְְְֲִִִֵַַַָָֹ

אמרֹו והּוא ׁשלמים. ּכבׂשי עם הנפתן אחר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהּלחם
ׁשּתים ּתנּופה לחם ּתביאּו "מּמֹוׁשבתיכם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹיתעּלה:

עׂשרנים" fi)ׁשני ,bk `xwie)ּבפרק נתּבאר ּוכבר . ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָֹ
מּמנחֹות הּלחם(dn:)ד' ּבגלל הּבא זה ׁשּקרּבן , ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ

זּולת וׁשּזה הּיֹום מּמּוסף n)חלּוק dpey oaxw).זה ְִֶֶֶַַַָ
מנחֹות ּבמּסכת מסּפיק ּבאּור אתֿזה ּבארנּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָּוכבר

(a dpyn c wxt)נתּבארּו ּכבר זֹו מצוה וכלּֿדיני ,ְְְְֲִִִֵָָָָ
ח' ּופרק ה' ּופרק ד' מּמנחֹות.(h)ּבפרק י"א ּופרק ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶָ

― המ"ז קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
Ð)נֹוסף g"x sqen lre oicinzd lr)'א ּביֹום ְָ

אמרֹו והּוא הּׁשנה. ראׁש מּוסף והּוא ְְְְְִֵַַָָָֹּבתׁשרי,
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וגֹו' לחדׁש ּבאחד הּׁשביעי "ּובחדׁש ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹיתעּלה:
לה'" ניחח לריח עלה `aÎ.)ועׂשיתם ,hk xacna). ְֲִִֵֶַַַַָֹֹ

― המ"ח קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, העׂשירי ּבּיֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָנֹוסף
לה' עלה והקרבּתם וגֹו' הּׁשביעי לחדׁש ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹ"ּובעׂשֹור

ניחח" gÎf)ריח ,my). ִֵַַֹ

― חמּׁשים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָ
אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ּבימי נֹוסף קרּבן ְְְְְִִֵַַַָָָָֻלהקריב

לה'"יתעּל ניחח ריח אּׁשה עלה "והקרבּתם ה: ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
(bi ,my).החג מּוסף וזהּו ,ְֶֶַָ

― הנ"א קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
מּוסף וזהּו הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ּבּיֹום ְְִִֶֶַַַַַָֻנֹוסף
זה מּוסף למנֹות אֹותנּו ּומהּֿׁשחּיב עצרת. ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשמיני
ׁשהּכלל הּוא סּכֹות, מּכלֿימי נבּדל עצמֹו, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻּבפני
ּובפרּוׁש עצמֹו. ּבפני רגל עצרת ׁשמיני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַאצלנּו:

gn.)אמרּו dkeq)קרּבן עצמֹו, ּבפני "רגל ׁשהּוא , ְְְְִֵֶֶֶַָָָ
(sqen).חלּוק ׁשּקרּבנֹו ראיה זֹו הּנה עצמֹו". ְְְְִִֵֵֶַָָָָָּבפני

הּפׁשטּות. ּבתכלית ּפׁשּוט ְְְְִֶַַַָוזה

ה'תשע"א אלול י"ד שלישי יום
יוםשלישֿירביעיי"דֿט"ואלול
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― הקס"א העמר,הּמצוה ּבספירת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֹ
הּׁשּבת" מּמחרת לכם "ּוספרּתם יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֳִִֶֶֶַַַַַָָָָוהּוא

(eh ,bk `xwie)ׁשני לסּפֹור ּדין ּבית ׁשחּיב ׁשּכמֹו ּדע, .ְְְִִֵֵֶֶַַָ
לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשמּטה, ּוׁשמּטה ׁשנה ׁשנה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָיֹובל,

(nw dyr zevn)מאּתנּו ואחד ּכלֿאחד חּיב ּכ ,ְִֵֶֶַָָָָָָ
אמר: ׁשהרי ׁשבּוע, וׁשבּוע יֹום יֹום העמר, ימי ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלסּפר

יֹום" חמּׁשים fh)"ּתסּפרּו ,my)ׁשבעה" ואמר: , ְְְְֲִִִִַָָ
"ּתסּפרֿל h)ׁשבעת ,fh mixac)הּׁשנים ׁשּמנין ּכׁשם , ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֻ

ספירת ּכ ׁשּבארנּו, ּכמֹו אחת, מצוה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָוהּׁשמּטים
ּכלֿמיֿׁשּקדמני אֹותּה מנה וכ אחת, מצוה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹהעמר
ואל ּבזה. ּׁשעׁשּו מה הּוא ונכֹון אחת, ּכמצוה ―ְְְְִֶֶַַַַָָָָ

אמרם יטע(.eq zegpn :fi dbibg ,d dpyd y`x): ְְֲַָָ
לממני ׁשבּועי"(zepnl)"מצוה לממני ּומצוה יֹומי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָ

ׁשּכלֿחלקֿ לפי ― מצות ׁשּתי ׁשהן ׁשּתחׁשֹוב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹעד
מצוה חלקים, לּה ׁשּיׁש מצוה איזֹו מחלקי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָוחלק
ׁשּתי נעׂשֹות היּו אבל מּמּנה. החלק אֹותֹו ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָלעׂשֹות

אמרּו אּלּו xnba`)מצות ,l"fg),מצוה הּימים מנין : ְְְְִִִִִַַָָָֹ
מּמי יעלם ׁשּלא ּדבר וזה מצוה. הּׁשבּועֹות ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּומנין
לעׂשֹות חֹובה ּתאמר: אם ׁשהרי ּבדברים, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשמדקּדק
הּפעּלה אֹותּה ׁשּתהא מחּיב זה לׁשֹון אין ,וכ ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּכ

זה על ּברּורה ּוראיה עצמּה. ּבפני (izyyמצוה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָ
(zg` devna millkp zexitqdּגם מֹונים ׁשאנּו זה ,ִֶֶַָ

וכ ּכ ׁשהם ּבאמרנּו, ּבכלֿלילה ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָאתֿהּׁשבּועֹות
מצוה הּׁשבּועֹות היּו ואּלּו ימים, וכ וכ ְְְִִִַָָָָָָָָׁשבּועֹות
ּבלילי אּלא מנינם מתקינים היּו לא עצמּה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבפני
"אׁשר ּברכֹות: ׁשּתי להן היּו ואז ּבלבד, ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָהּׁשבּועֹות
ו"על העמר" ימי ספירת על וצּונּו ּבמצותיו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹקּדׁשנּו
הּמצוה אּלא ּכן, הּדבר ואין העמר", ׁשבּועי ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹספירת
ׁשּצּוה. ּכמֹו וׁשבּועיו, ימיו ― העמר ספירת ְְְִִִֶֶַָָָָָָֹהיא

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ְְְִִֵַַָָָואין

― וארּבעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָ
ׁשאסּור הּמקּדׁשין ּפסּולי מּלאכֹול ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֻֻׁשהזהרנּו
ּבכּונה, ּבהם ׁשעׂשינּוהּו מּום ׁשּיהיה והּוא ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָלאכלם,

ּבכֹורֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ׁשּנפסל(dl.)ּכמֹו אֹו , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָ
הּפסּול מּדרכי ּבדר ׁשחיטתֹו אחר הּקרּבן ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָאֹותֹו
תאכל "לא ׁשּנאמר: והּוא אכילתֹו, ְְֱֲִִֶֶַַַָֹֹהּמֹונעים

b)ּכלּֿתֹועבה" ,ci my)ספרי ּולׁשֹון .d`x zyxt) ְְִֵֵָָ
(myהּמקּדׁשין ּבפסּולי ּכלּֿתֹועבה" תאכל "לא :ְְִִֵֵַַָָָֹֹֻ

ּבןֿיעקב אליעזר "רּבי אמרּו: וׁשם מדּבר. ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּכתּוב
לּצֹורם מּנין ואכל(jzeg)אֹומר: הּבכֹור ּבאזן ְְְִִֵֵֶַַַַָֹ

"לא לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ׁשעֹובר ְְֲִֵֶֶֶַַַֹֹמּמּנּו
ּוכבר לֹוקה. ׁשאכל ּומי ּכלּֿתֹועבה"; ְִֵֶֶַַָָָָֹתאכל

ּבכֹורֹות. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִֵֶֶַָָנתּבארּו

ה'תשע"א אלול ט"ו רביעי יום

.·Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקל"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּבֹו ׁשּנתקלקלה הּקרּבן הּוא והּפּגּול ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָאתֿהּפּגּול.
הקרבתֹו, ּבׁשעת אֹו ׁשחיטתֹו ּבׁשעת ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָהּמחׁשבה
אחר מּמּנּו ׁשּיאכל ּבהקרבתֹו ׁשעסק האיׁש ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשחׁשב
זמּנֹו, אחר מּמּנּו להקטיר ּׁשראּוי מה יקטיר אֹו ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָזמּנֹו

ּובררנּו ׁשּבארנּו zeipynd")ּכמֹו yexit"a)'ב ּבפרק ְְְְֵֵֶֶֶַַ
אמרֹו: היא זה ּפּגּול אכילת על והאזהרה ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָמּזבחים.

הם". ּכיֿקדׁש bl)"לאֿיאכל ,hk zeny)ּכמֹו , ְִֵֶַֹֹֹ
זֹו ׁשּלפני ּבּמצוה אתֿהענׁש(lw`)ׁשּבארנּו אבל ; ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
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lel` g"iÎf"h ycew zayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אתֿאהרן: צו ּבפרׁשת ּבּפּגּול ּׁשּנאמר מּמה ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹלמדנּו
ּבּיֹום ׁשלמיו מּבׂשרֿזבח יאכל האכל ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ"ואם
ּפּגּול לֹו יחׁשב לא אתֹו הּמקריב ירצה לא ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֹהּׁשליׁשי

ּתּׂשא" עונּה מּמּנּו האכלת והּנפׁש f,יהיה `xwie) ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
(giמדּבר ׁשהּוא זה, ּפסּוק ּבפרּוׁש הּקּבלה ּובאה .ְְֵֵֶֶַַַָָָָָ

הקרבתֹו ּבׁשעת הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה ְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָּבקרּבן
אין יאכל" "האכל וׁשאמרֹו ּפּגּול, הּנקרא: ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹוהּוא
ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל עליו חׁשב אם אּלא ִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכּונתֹו

אמרּו hk.)הּׁשליׁשי. migaf)ּכף" :(dhd)אזנ ְְְְִִַָָֹ
ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל זבחֹו על ּבמחּׁשב ְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹלׁשמֹוע,
ּבמחׁשבה מתקלקל ׁשהּוא מדּבר", הּכתּוב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָהּׁשליׁשי
ּכרת, חּיב ― זֹו מחׁשבה אחר מּמּנּו והאֹוכל ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָזֹו,
ואמר ּתּׂשא", עונּה מּמּנּו האכלת "והּנפׁש ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
חּלל ה' ּכיֿאתֿקדׁש יּׂשא עונֹו "ואכליו ְְֲִִִֵֶֶַָָָֹֹֹּבּנֹותר:

g)ונכרתה" ,hi my)ּכרתֹות ּובגמרא .(.d):אמרּו ְְְְְְִִֵָָָָ
אחד ּפּגּול ׁשהרי ,ּבעיני קּלה ׁשוה ּגזרה ּתהי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ"אל
ׁשוה ּבגזרה אּלא הּכתּוב לּמדֹו ולא ּתֹורה ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹמּגּופי

הכא(cnlpy)ּדילף ּכתיב מּנֹותר: עון (lebt"a")עון ְְִִֵָָָָָָֹֹ
התם ּוכתיב ּתּׂשא", עונּה מּמּנּו האכלת ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"והּנפׁש

("xzep"a)ּכרת להּלן מה ― יּׂשא" עונֹו ְְְֲִֵַָָָָָֹֹ"ואכליו
יביא ― ּבׁשגגה ּפּגּול האֹוכל וגם ּכרת", ּכאן ְְִִִֵֵַַָָָָָָאף
והּנֹותר הּפּגּול ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָחּטאת

קדׁשים. ּבסדר ׁשֹונים ְְִִִֵֶָָּבמקֹומֹות

ה'תשע"א אלול ט"ז חמישי יום
יוםחמישֿישבתקודשט"זֿי"חאלול

.Î˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― ועׂשרים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ּדבר ׁשּום מּלהֹותיר le`ׁשהזהרנּו ,xi`ydl) ְְְִִֶַָָֻ

(elk`lּבקרּבן אמרֹו והּוא ּבקר, עד ּתֹודה ְְְְְִֶַַָָָָָֹמּקרּבן
עדּֿבקר" מּמּנּו "לאֿתֹותירּו l)ּתֹודה: ,ak `xwie). ִִֶֶַָֹֹ

מהם ּׁשּנֹותר ׁשּכלֿמה קדׁשים, ׁשאר למדנּו ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּומּזה
וחּיב נֹותר הּוא הרי ― אכילתם זמן ְְְֲֲִֵַַַַָָָָלאחר

לעׂשה נּתק ׁשהּוא לפי `zלׂשרפֹו miiwny dfa) ְְְֲִִֵֶַַָ
`l" ly e`ld z` lhane wzpn ,xzepd ztixy zevn

(dwel epi`e ,"exizezּכמֹו עׂשה, מצות ּוׂשרפתֹו ;ְְְֲִֵֵַָ
עׂשה. מּמצות צ"א ּבמצוה ְְְְֲִִִֵֵֶַָֹׁשּבארנּו

ה'תשע"א אלול י"ז שישי יום

.‡Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקל"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

הּקדׁשים מּבׂשר מהּֿׁשּנׁשאר והּוא ְְְֳִִִֶֶַַַַַָָאתֿהּנֹותר,
ּבלׁשֹון ּבאה ולא לאכילתם. הּקבּוע הּזמן ְְְֲִִַַַַַַַָָָָָֹאחר
אּלא אכילתֹו, לאּסּור מפרׁשת אזהרה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹהּתֹורה
נֹותר, ׁשאֹוכל למי הּכרת חּיּוב ּבּתֹורה ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָנתּבאר
קרּבן ּבהזּכירֹו קדֹוׁשים ּבפרׁשת אמרֹו ְְְְְְְִִַַַָָָָוהּוא
יּׂשרף, ּבאׁש הּׁשליׁשי עדֿיֹום "והּנֹותר ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהּׁשלמים:
לא הּוא ּפּגּול הּׁשליׁשי ּבּיֹום יאכל האכל ְְִִִִֵֵֵַַָָֹֹואם
חּלל ה' ּכיֿאתֿקדׁש יּׂשא עונֹו ואכליו ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹֹירצה,

מעּמיה" ההוא הּנפׁש gÎe)ונכרתה ,hi my)הּנה , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
אכל ואם מזיד; הּוא אם ּבכרת ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָנתּבאר
מפרׁש הענׁש הּנה קבּועה. חּטאת חּיב ― ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹֹּבׁשֹוגג
מּמהּֿׁשאמר היא האזהרה אבל ְֲִִֶַַַַָָָָָָּבּכתּוב;

הּוא" ּכיֿקדׁש לאֿיאכל "וזר (zenyּבּמּלּואים: ְִִִֶַַָֹֹֹ
(cl ,hkּכל ּגם ּכֹולל הּוא "הּוא", ׁשהּוא זה, ּכּנּוי .ִֵֶֶַֹ

― לאכלֹו ואסּור מןֿהּקדׁשים ְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָמהּֿׁשּנתקלקל
ּובמעילה מהּֿׁשאמרה(fi:)ּכּנֹותר. על אמרּו ְְְִִֶַַַָָָָָ

זה עם זה מצטרפין אין והּנֹותר "הּפּגּול ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהּמׁשנה:
ׁשמֹות ׁשני ׁשהן mipey)מּפני mixeqi` ly)," ְְִֵֵֵֵֶ

הּידים לטמאת אּלא ׁשנּו לא erbpyאמרּו: mici) ְְְִֶַַַָָָָֹֻ
(n mz`nehy ,xzepe lebt ly znieqn zenka;ְַָָּדרּבנן

לענין רּבי(xeriy)אבל ּדתניא: מצטרפין, אכילה ְְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָ
ּכלֿ ― הם קדׁש ּכי "לאֿיאכל אֹומר: ֱִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹאליעזר
אכילתֹו", על לאֿתעׂשה לּתן ּפסּול, ֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּבּקדׁש
ּולפיכ הּמקּדׁשין מּפסּולי הם והּנֹותר ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻוהּפּגּול
אמרֹו: ּפי על אכילתֹו על מזהרים מהם ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻּכלֿאחד
הּנֹותר ענׁש נתּבאר ּוכבר הם". ּכיֿקדׁש ְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ"לאֿיאכל

ּכרת. ֵֶָׁשהּוא

ה'תשע"א אלול י"ח קודש שבת יום

.ËÎ˜ .Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― ּוׁשלׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ
והּוא ׁשּנטמאּו, קדׁשים ּבׂשר מּלאכֹול ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָֻׁשהזהרנּו
לא ּבכלֿטמא יּגע אׁשר "והּבׂשר יתעּלה: ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאמרֹו

hi)יאכל" ,ai `xwie).לֹוקה ― ואכלֹו ׁשעבר ּומי ; ֲִֵֵֶֶַַָָָ
זבחים d)ּובתֹוספּתא wxt)ׁשאכל ׁשּטהֹור נתּבאר, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

ּובפרק אתֿהארּבעים. לֹוקה זה הרי ― טמא ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבׂשר
ּפסחים מּגמרא הּגּוף(ck:)ב' "טמאת (nh`אמרּו: ְְְְִִַַָָָָֻ

(ycw ly xya lk`yהּבׂשר טמאת (lk`yּבכרת, ְְֵַַָָָֻ
(ycw ly `nh xyaּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְֲִִֵָָָּבלאו".

מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו a)מצוה dpyn). ְְְִִִֶֶָָ
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אתֿאהרן: צו ּבפרׁשת ּבּפּגּול ּׁשּנאמר מּמה ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹלמדנּו
ּבּיֹום ׁשלמיו מּבׂשרֿזבח יאכל האכל ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ"ואם
ּפּגּול לֹו יחׁשב לא אתֹו הּמקריב ירצה לא ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֹהּׁשליׁשי

ּתּׂשא" עונּה מּמּנּו האכלת והּנפׁש f,יהיה `xwie) ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
(giמדּבר ׁשהּוא זה, ּפסּוק ּבפרּוׁש הּקּבלה ּובאה .ְְֵֵֶֶַַַָָָָָ

הקרבתֹו ּבׁשעת הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה ְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָּבקרּבן
אין יאכל" "האכל וׁשאמרֹו ּפּגּול, הּנקרא: ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹוהּוא
ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל עליו חׁשב אם אּלא ִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכּונתֹו

אמרּו hk.)הּׁשליׁשי. migaf)ּכף" :(dhd)אזנ ְְְְִִַָָֹ
ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל זבחֹו על ּבמחּׁשב ְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹלׁשמֹוע,
ּבמחׁשבה מתקלקל ׁשהּוא מדּבר", הּכתּוב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָהּׁשליׁשי
ּכרת, חּיב ― זֹו מחׁשבה אחר מּמּנּו והאֹוכל ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָזֹו,
ואמר ּתּׂשא", עונּה מּמּנּו האכלת "והּנפׁש ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
חּלל ה' ּכיֿאתֿקדׁש יּׂשא עונֹו "ואכליו ְְֲִִִֵֶֶַָָָֹֹֹּבּנֹותר:

g)ונכרתה" ,hi my)ּכרתֹות ּובגמרא .(.d):אמרּו ְְְְְְִִֵָָָָ
אחד ּפּגּול ׁשהרי ,ּבעיני קּלה ׁשוה ּגזרה ּתהי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ"אל
ׁשוה ּבגזרה אּלא הּכתּוב לּמדֹו ולא ּתֹורה ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹמּגּופי

הכא(cnlpy)ּדילף ּכתיב מּנֹותר: עון (lebt"a")עון ְְִִֵָָָָָָֹֹ
התם ּוכתיב ּתּׂשא", עונּה מּמּנּו האכלת ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"והּנפׁש

("xzep"a)ּכרת להּלן מה ― יּׂשא" עונֹו ְְְֲִֵַָָָָָֹֹ"ואכליו
יביא ― ּבׁשגגה ּפּגּול האֹוכל וגם ּכרת", ּכאן ְְִִִֵֵַַָָָָָָאף
והּנֹותר הּפּגּול ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָחּטאת

קדׁשים. ּבסדר ׁשֹונים ְְִִִֵֶָָּבמקֹומֹות

ה'תשע"א אלול ט"ז חמישי יום
יוםחמישֿישבתקודשט"זֿי"חאלול

.Î˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― ועׂשרים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ּדבר ׁשּום מּלהֹותיר le`ׁשהזהרנּו ,xi`ydl) ְְְִִֶַָָֻ

(elk`lּבקרּבן אמרֹו והּוא ּבקר, עד ּתֹודה ְְְְְִֶַַָָָָָֹמּקרּבן
עדּֿבקר" מּמּנּו "לאֿתֹותירּו l)ּתֹודה: ,ak `xwie). ִִֶֶַָֹֹ

מהם ּׁשּנֹותר ׁשּכלֿמה קדׁשים, ׁשאר למדנּו ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּומּזה
וחּיב נֹותר הּוא הרי ― אכילתם זמן ְְְֲֲִֵַַַַָָָָלאחר

לעׂשה נּתק ׁשהּוא לפי `zלׂשרפֹו miiwny dfa) ְְְֲִִֵֶַַָ
`l" ly e`ld z` lhane wzpn ,xzepd ztixy zevn

(dwel epi`e ,"exizezּכמֹו עׂשה, מצות ּוׂשרפתֹו ;ְְְֲִֵֵַָ
עׂשה. מּמצות צ"א ּבמצוה ְְְְֲִִִֵֵֶַָֹׁשּבארנּו

ה'תשע"א אלול י"ז שישי יום

.‡Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקל"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

הּקדׁשים מּבׂשר מהּֿׁשּנׁשאר והּוא ְְְֳִִִֶֶַַַַַָָאתֿהּנֹותר,
ּבלׁשֹון ּבאה ולא לאכילתם. הּקבּוע הּזמן ְְְֲִִַַַַַַַָָָָָֹאחר
אּלא אכילתֹו, לאּסּור מפרׁשת אזהרה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹהּתֹורה
נֹותר, ׁשאֹוכל למי הּכרת חּיּוב ּבּתֹורה ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָנתּבאר
קרּבן ּבהזּכירֹו קדֹוׁשים ּבפרׁשת אמרֹו ְְְְְְְִִַַַָָָָוהּוא
יּׂשרף, ּבאׁש הּׁשליׁשי עדֿיֹום "והּנֹותר ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהּׁשלמים:
לא הּוא ּפּגּול הּׁשליׁשי ּבּיֹום יאכל האכל ְְִִִִֵֵֵַַָָֹֹואם
חּלל ה' ּכיֿאתֿקדׁש יּׂשא עונֹו ואכליו ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹֹירצה,

מעּמיה" ההוא הּנפׁש gÎe)ונכרתה ,hi my)הּנה , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
אכל ואם מזיד; הּוא אם ּבכרת ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָנתּבאר
מפרׁש הענׁש הּנה קבּועה. חּטאת חּיב ― ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹֹּבׁשֹוגג
מּמהּֿׁשאמר היא האזהרה אבל ְֲִִֶַַַַָָָָָָּבּכתּוב;

הּוא" ּכיֿקדׁש לאֿיאכל "וזר (zenyּבּמּלּואים: ְִִִֶַַָֹֹֹ
(cl ,hkּכל ּגם ּכֹולל הּוא "הּוא", ׁשהּוא זה, ּכּנּוי .ִֵֶֶַֹ

― לאכלֹו ואסּור מןֿהּקדׁשים ְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָמהּֿׁשּנתקלקל
ּובמעילה מהּֿׁשאמרה(fi:)ּכּנֹותר. על אמרּו ְְְִִֶַַַָָָָָ

זה עם זה מצטרפין אין והּנֹותר "הּפּגּול ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהּמׁשנה:
ׁשמֹות ׁשני ׁשהן mipey)מּפני mixeqi` ly)," ְְִֵֵֵֵֶ

הּידים לטמאת אּלא ׁשנּו לא erbpyאמרּו: mici) ְְְִֶַַַָָָָֹֻ
(n mz`nehy ,xzepe lebt ly znieqn zenka;ְַָָּדרּבנן

לענין רּבי(xeriy)אבל ּדתניא: מצטרפין, אכילה ְְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָ
ּכלֿ ― הם קדׁש ּכי "לאֿיאכל אֹומר: ֱִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹאליעזר
אכילתֹו", על לאֿתעׂשה לּתן ּפסּול, ֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּבּקדׁש
ּולפיכ הּמקּדׁשין מּפסּולי הם והּנֹותר ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻוהּפּגּול
אמרֹו: ּפי על אכילתֹו על מזהרים מהם ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻּכלֿאחד
הּנֹותר ענׁש נתּבאר ּוכבר הם". ּכיֿקדׁש ְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ"לאֿיאכל

ּכרת. ֵֶָׁשהּוא

ה'תשע"א אלול י"ח קודש שבת יום

.ËÎ˜ .Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― ּוׁשלׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ
והּוא ׁשּנטמאּו, קדׁשים ּבׂשר מּלאכֹול ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָֻׁשהזהרנּו
לא ּבכלֿטמא יּגע אׁשר "והּבׂשר יתעּלה: ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאמרֹו

hi)יאכל" ,ai `xwie).לֹוקה ― ואכלֹו ׁשעבר ּומי ; ֲִֵֵֶֶַַָָָ
זבחים d)ּובתֹוספּתא wxt)ׁשאכל ׁשּטהֹור נתּבאר, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

ּובפרק אתֿהארּבעים. לֹוקה זה הרי ― טמא ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבׂשר
ּפסחים מּגמרא הּגּוף(ck:)ב' "טמאת (nh`אמרּו: ְְְְִִַַָָָָֻ

(ycw ly xya lk`yהּבׂשר טמאת (lk`yּבכרת, ְְֵַַָָָֻ
(ycw ly `nh xyaּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְֲִִֵָָָּבלאו".

מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו a)מצוה dpyn). ְְְִִִֶֶָָ
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― הקכ"ט הּטמאהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻ
"ּבכלֿקדׁש ּבּיֹולדת: אמרֹו והּוא קדׁש, ְְְֱִֶֶֶֶֶַָָֹֹמּלאכֹול

c)לאֿתּגע" ,my)ספרא ּולׁשֹון .(rixfz zyxt): ְְִִָָֹ
― תבא לא ואלֿהּמקּדׁש לאֿתּגע ְְְִִֶֶַָָָָֹֹֹֹ"ּבכלֿקדׁש
אף ּכרת, ענּוׁש ּבטמאה לֹו הּנכנס מקּדׁש ְְְְִִֵַַָָָָָָֻמה
ּבאמרֹו ולמד ּכרת". ענּוׁש ּבטמאה האֹוכלֹו ְְְְְְֵֶַַָָָָָָֹֻהּקדׁש
הּכלל על ׁשּסֹומ ּבמזיד, ׁשאכל ּבאדם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ"לאֿתּגע"

ּבמּכֹות יתעּלה:(ci:)ׁשּנתּבאר אמרֹו ּבבאּור ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ
מּכֹות: ּבגמרא אמרם והּוא תּגע", לא ְְְְִִֶַָָָָָָֹֹ"ּבכלֿקדׁש
ּכתיב: ענׁש ּבׁשלמא אתֿהּקדׁש, ׁשאכל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹטמא
אׁשר הּׁשלמים מּזבח ּבׂשר אׁשרּֿתאכל ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ"והּנפׁש

ונכרתה" עליו וטמאתֹו k)לה' ,f my)אזהרה ; ְְְְְְִַַָָָָָָֻ
וׁשם לאֿתּגע". מ"ּבכלֿקדׁש אתיא לן? ְְְְִִֶַָָָָָָֹֹמנא
לאֹוכל. אזהרה ― לאֿתּגע" "ּבכלֿקדׁש ְְְִֵֶַָָָָָָֹֹאמרּו:

אזהרה אּלא אינֹו אֹו לאֹוכל, אזהרה אֹומר ְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָאּתה
ואלֿ לאֿתּגע "ּבכלֿקדׁש לֹומר: ּתלמּוד ְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹלּנֹוגע?
מה לּמקּדׁש: קדׁש מּקיׁש ― תבא" לא ְְִִִֶַַַָָָָֹֹֹהּמקּדׁש

נׁשמה נטילת ּבֹו ׁשּיׁש zxk)מקּדׁש aeig)קדׁש אף ְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
מאי ― לנגיעה ואי נׁשמה; נטילת ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּדבר

איּכא נׁשמה dnyp)נטילת zlihp okziz ji`)? ְְִִַָָָ
רחמנא ואּפקּה לאכילה. d`hazd)אּלא dxezd) ְְֲֲִֶַַַַָָָָ

ּכאכילה. ּדנגיעה למימר נגיעה ּבלׁשֹון ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָלאכילה
ׁשאכל ׁשּטמא ,ל יתּבאר האּלה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּומןֿהּלׁשֹונֹות
אם אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכרת, חּיב ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאתֿהּקדׁש
מקריב זה הרי ― ׁשֹוגג הּוא אם אבל מזיד; ְֲֲִִִֵֵֵֶַָהּוא
ע"ב ּבמצוה ׁשהזּכרנּו ּכמֹו ויֹורד, עֹולה ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָקרּבן
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹמּמצות
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט אלול, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! 

במענה למכתבו מי"ב אלול, בו כותב אשר אין חשק ללימוד וכו' ומבקש ברכה.

והנה כבר הודיעה תוה"ק אשר תמיד ישנו החשק לאיש הישראלי לקיים מצות השי"ת, ובפרט 

וכיון שכן הוא המצב, הרי עליו  נגד חשק זה,  בתלמוד תורה שהיא כנגד כולם, אלא שהיצר הרע לוחם 

להלחם ביצרו, והוא על ידי ההוספה בתורה ומצותי', ואזי יצליח בהלימוד והמעשה הבא על ידי לימוד זה, 

מובן שכל הוספה בענינים אלו תוסיף ברכות השי"ת עבור אביו ואמו שי' שמבקש ברכה עבורם, והדבר 

תלוי רק ברצונו כאמור.

בודאי שומר שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים.

בברכה לבשו"ט בהאמור ולכוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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(‡Î).˙˘·Â¯È Ô·:הבעל הוא הבושת, עם מריבה שעשה גדעון, Ò¯‰Â‰.(Î‰)הוא ¯ÈÚ‰ Ï‡ Í˙ÓÁÏÓ ˜ÊÁ‰
השליחות: דברי כאן לבו:Â‰˜ÊÁÂ.עד ירך שלא תנחומין, בדברי ליואב וחזקהו למלאך, אמר ÈÂ·‡(„)דוד

.ÍÏ‰שהוא לאיש, כך ואחר אכסנאי, שנעשה לאורח, כך ואחר לדרכו, שעובר להלך, תחלה הרע יצר את דימה

הבית: בעל

cec zcevn
(Î).¯ÈÚ‰ Ï‡:העיר על מאד ‰ÓÂÁ‰.להתקרב ÏÚÓובקלות

העיר: אל הנגשים את Â‚Â'.(Î‡)ימיתו ‰˘‡ ‡ÂÏ‰כן ואם
החומה: אל הקרב כל את להרוג מאוד לשכךÓ‡Â¯˙.נקל

איש שהיה עם לומר: ורצה וגו', עבדך גם תאמר חמתו
לזאת, לבו שת לא זה כל ועם זה בכל וידע מנעוריו מלחמה
היתה וכוונתו הדבר. נהיה השמים מן כי מהנראה כן אם
הדבר ולהסתיר אוריה, בדבר לו שצוה מה שעשה להודיע

מיד: לאמרו צוהו לא השליח ‚·¯Â.(Î‚)בפני ÈÎגברו כאשר
עליהם מתגברים אנחנו נהיה אשר היה הדבר וסוף וגו', עלינו

השער: פתח עד ‰ÌÈ¯ÂÓ.(Î„)לרדפם Â¯ÈÂאל קרבנו בעת
Â‚Â'.החומה: Í„·Ú Ì‚Âעד אמתין למה חשב, השליח כי

הלא אוריה, ממיתת זה אחרי לו ולומר המלך חמת יעלה אשר
חמתו יעלה ולא מיד, לו לומר אשרטוב זאת את השכיל יואב (ואף

ממיתת לו יודע ולא המלך חמת תעלה לא פן חשש לא ולזה מיד, לו יגיד השליח

·ÍÈ�ÈÚ.(Î‰):אוריה) Ú¯È Ï‡:זה בעבור בלב מורך ÊÎÂ‰.להכניס ‰ÊÎ ÈÎ,וכהנה וכהנה החרב, שאוכלת היא המלחמה דרך כי
הרבה: נופלים המנצחים מן שאף היא המלחמה ודרך מתו, מעטים הלא Í˙ÓÁÏÓ.וכאומר ˜ÊÁ‰ירך ואל במלחמתך אחוז

והרסה: לה תוכל כי וידעתי יואב:Â‰˜ÊÁÂ.לבבך, לב את יחזק מעצמו שהוא אמר, להשליח
(‡).ÌÈ˘�‡ È�˘ושהוא בעיר, הנעשה העול על לפניו קובל כאלו לו אמר לזה עצמו, על הדין יפסוק בעצמו שדוד רצה כי על

היתה כוונתו אולם דוד, דבר עם להם ענין שאין בדברים הרבה כי ואף האיש. אתה לו יאמר אז הדין, וכשיפסוק משפט, יעשה
הדין: מלפסוק פיו וישמור דוד ירגיש לבל ביותר, שגדלהÈÁÈÂ‰.(‚)להעלים עד עליו חביבה והיתה במזון, מפרנסה היה

והפלגה. מליצה מדרך והוא בחדרו, עמו

oeiv zcevn
(Î).Â¯ÂÈכמו ד)ישליכו, טו בים:(שמות ירה :(‡Î).˙˘·Â¯È

זרה: עבודה כנויי המה 'בושת' גם 'בעל' וכאשר ירובעל, הוא
.ÁÏÙכמו הרחים, אבן נקרא טז)כן מא תחתית:(איוב כפלח :

.·Î¯כמו מהרחים, העליונה האבן ו)הוא כד יחבול(דברים לא :
ורכב: מקום:·˙·ı.רחים השליח:‰Í‡ÏÓ.(Î·)שם

(„Î).ÌÈ¯ÂÓ‰ Â¯ÂÈÂ:השלכה זהÊÎ‰.(Î‰)ענין כמו
ושבירה:Ò¯‰Â‰.המספר: נתיצה הכניסה,ÙÒ‡ÈÂ‰.(ÂÎ)ענין

טו)כמו יט אותם:(שופטים מאסף איש ואין :
כמו¯‡˘.(‡) ודל, ד)עני י רמיה:(משלי כף עשה ראש :

(‚).ÏÎ ÔÈ‡:כלום כמוÈÁÈÂ‰.לא הצורך, הספקת ענין
ה) מה שלחני:(בראשית למחיה :(„).ÍÏ‰:בדרך ההולך

.Á¯Â‡Ï,יאמר אשר אליו הבא האיש והוא שאמר, ההלך הוא
שונות: במלות אמר המליצה וליופי
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הדבר ולהסתיר אוריה, בדבר לו שצוה מה שעשה להודיע

מיד: לאמרו צוהו לא השליח ‚·¯Â.(Î‚)בפני ÈÎגברו כאשר
עליהם מתגברים אנחנו נהיה אשר היה הדבר וסוף וגו', עלינו

השער: פתח עד ‰ÌÈ¯ÂÓ.(Î„)לרדפם Â¯ÈÂאל קרבנו בעת
Â‚Â'.החומה: Í„·Ú Ì‚Âעד אמתין למה חשב, השליח כי

הלא אוריה, ממיתת זה אחרי לו ולומר המלך חמת יעלה אשר
חמתו יעלה ולא מיד, לו לומר אשרטוב זאת את השכיל יואב (ואף

ממיתת לו יודע ולא המלך חמת תעלה לא פן חשש לא ולזה מיד, לו יגיד השליח

·ÍÈ�ÈÚ.(Î‰):אוריה) Ú¯È Ï‡:זה בעבור בלב מורך ÊÎÂ‰.להכניס ‰ÊÎ ÈÎ,וכהנה וכהנה החרב, שאוכלת היא המלחמה דרך כי
הרבה: נופלים המנצחים מן שאף היא המלחמה ודרך מתו, מעטים הלא Í˙ÓÁÏÓ.וכאומר ˜ÊÁ‰ירך ואל במלחמתך אחוז

והרסה: לה תוכל כי וידעתי יואב:Â‰˜ÊÁÂ.לבבך, לב את יחזק מעצמו שהוא אמר, להשליח
(‡).ÌÈ˘�‡ È�˘ושהוא בעיר, הנעשה העול על לפניו קובל כאלו לו אמר לזה עצמו, על הדין יפסוק בעצמו שדוד רצה כי על

היתה כוונתו אולם דוד, דבר עם להם ענין שאין בדברים הרבה כי ואף האיש. אתה לו יאמר אז הדין, וכשיפסוק משפט, יעשה
הדין: מלפסוק פיו וישמור דוד ירגיש לבל ביותר, שגדלהÈÁÈÂ‰.(‚)להעלים עד עליו חביבה והיתה במזון, מפרנסה היה

והפלגה. מליצה מדרך והוא בחדרו, עמו

oeiv zcevn
(Î).Â¯ÂÈכמו ד)ישליכו, טו בים:(שמות ירה :(‡Î).˙˘·Â¯È

זרה: עבודה כנויי המה 'בושת' גם 'בעל' וכאשר ירובעל, הוא
.ÁÏÙכמו הרחים, אבן נקרא טז)כן מא תחתית:(איוב כפלח :

.·Î¯כמו מהרחים, העליונה האבן ו)הוא כד יחבול(דברים לא :
ורכב: מקום:·˙·ı.רחים השליח:‰Í‡ÏÓ.(Î·)שם

(„Î).ÌÈ¯ÂÓ‰ Â¯ÂÈÂ:השלכה זהÊÎ‰.(Î‰)ענין כמו
ושבירה:Ò¯‰Â‰.המספר: נתיצה הכניסה,ÙÒ‡ÈÂ‰.(ÂÎ)ענין

טו)כמו יט אותם:(שופטים מאסף איש ואין :
כמו¯‡˘.(‡) ודל, ד)עני י רמיה:(משלי כף עשה ראש :

(‚).ÏÎ ÔÈ‡:כלום כמוÈÁÈÂ‰.לא הצורך, הספקת ענין
ה) מה שלחני:(בראשית למחיה :(„).ÍÏ‰:בדרך ההולך

.Á¯Â‡Ï,יאמר אשר אליו הבא האיש והוא שאמר, ההלך הוא
שונות: במלות אמר המליצה וליופי
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(‡).ÏÈÎ˘Ó „Â„Ïבו שנאמר מזמור כל חכמים אמרו

אמרו: מתורגמן ע"י Ú˘Ù.משכיל ÈÂ˘� È¯˘‡
חטאיו: ומכסה פשע נושא �˘ÈÂ.שהקב"ה

שלא ובלבד עון לו יחשב ולא בלע"ז, אנפורדוני"ץ

קיאו: אל לשוב בדעתו להיות רמיה ברוחו תהיה

(‚).È˙˘¯Á‰ ÈÎפשעי על מלהתודות החרשתי כאשר

ÈÓˆÚ.לפניך: ÂÏ·היום כל ודאגותי אנחותי מרוב

הפורענות: מפני דואג ÏÈÏÂ‰.(„)שהייתי ÌÓÂÈ ÈÎ
כבד וגזרותיך:היה ידך מורא È„˘Ï.עלי ÍÙ‰�לחלוח

השמן לשד וכן י"א)שלי, פירשו(במדבר כך שמן לחלוח ,

עניים משוד כמו שדידה לשון חבר ומנחם (לעילדונש,

שדוניי"ב) זו רשעים י"ז), ˜ıÈ.:(לעיל È�Â·¯Á·עד

שהייתי ידך כובד דאגת מפני הקיץ בחורב שייבש

ולפיכך: חטאתי על ‡ÍÚÈ„Â.(‰)דואג È˙‡ËÁתמיד

לה' פשעי עלי שאודה טוב אמרתי כי הוא. הווה ולשון

חטאתי הנביא לנתן ואמרתי כשהודיתי ב'ועתה (שמואל

שנאמרי"ב) כענין חטאתי עון העביר(שם)נשאת ה' גם

וגו': ÂˆÓ‡.(Â)חטאתך ˙ÚÏתפלתו לקבל בהמצאך

אליו יגיעו לא אשר רבים מים לשטף רק זאת היא ומה

מצינו וכן שוטפים כמים שהם האומות ביד יפול שלא

רבים כי ה' ביד נא נפלה ואמר זאת על דוד שהתפלל

אפולה אל אדם וביד כ"ד)רחמיו ב ‡˙‰(Ê):(שמואל
.ÈÏ ¯˙Ò:אויב פחד מפני בצלך כמו˙ˆ¯�È.להסתר

ËÏÙ.תשמרני: È�¯הוה לשון תסובבני הצלה. של רנה

אשכילך לי אמרת וכך פלט רני תמיד סבבתני הוא

ללכת: דרך רמז‡ÚÈˆ‰.(Á)ואורך בעיני לך ארמוז

עיניו עוצם כמו עין קריצת לשון איעצה תעשה, מה

תהפוכות ט"ז)לחשוב :(משלי

cec zcevn
(‡).ÏÈÎ˘Ó:דעת ללמדם העם את ישכיל Ú˘Ù.בזה ÈÂ˘�

כי יזכר לא למען חטאו ונתכסה פשעו שנמחה למי אשרי
הגונה: תשובה עשה Â˘ÁÈ·.(·)בודאי ‡Ïלא שעשה העון

התשובה: ידי על לו נמחל כי מעשיו בחשבון ה' לו יחשוב
.‰ÈÓ¯ ÂÁÂ¯· ÔÈ‡Âעושה שאין רמיה במחשבתו כשאין וזהו

שלם: בלב אם כי הבריות לרמות ‰È˙˘¯Á.(‚)תשובה ÈÎועמדתי החרשתי כאשר לזה התשובה כח כך כל שגדול ועל
היום: כל בשאגתי ועסקתי עצמי שבלו עד עונותי על דואג הייתי אז במעשי להתבונן Â‚Â'.(„)בשתיקה ÈÎפחדתי כי ר"ל

הקיץ: בחורב לעולם היה כאלו ליובש נהפך יהיה שבי והלחלוחית ידך מכת עלי תכבד ולילה יומם לזאתÈ˙‡ËÁ.(‰)פן
עוד: יזכרו לא כי לעולם עליהם תמחול אז ואתחרט פשעי עלי כשאודה אמרתי כי בה אכחש ולא חטאתי Ê‡˙.(Â)אודיע ÏÚ

למטה: ÂˆÓ‡.האמור ˙ÚÏ:בתשובה שלם לבו ÛË˘Ï.כשימצא במה¯˜ כי כלל הפורעניות עליו יבוא שלא יתפלל לא ר"ל
רבים: מים כשטף יחד הרבה יבוא שלא תהיה תפלתו רק העון ימורק ÈÏ.(Ê)א"כ ¯˙Ò לי‡˙‰ תהיה אתה בתפלתו ויאמר
העולם: מן אותי יכלו לבל הצרות מן אותי ותשמר הפורעניות מן Â‚Â'.סתר È�¯ר"ל הצלה של ברנה אותי תסבב לעולם

רנה ארנן שתלך פעם בכל ואז לה ותלך ותחזור שוב ותבוא לה ותלך העון למרק צרה עלי אהיהכשתבוא וכאלו הצלה של
לעולם: בהם תלך:‡˘ÍÏÈÎ.(Á)מסובב הזה בדרך אשר ואלמדך בלבך שכל ראיתי‡ÚÈˆ‰.אתן אשר בדבר עצה לך אתן

תפלתי: הועילה והנה התפללתי וכזה לה' ושבתי חטאתי אנכי גם כי בעצמי בעיני

oeiv zcevn
(‡).ÈÂ˘�עון תשא כל כמו מחילה י"ד)ענין ·ÂÏ.(‚):(הושע

השמןÈ„˘Ï.(„)נרקב: לשד כמו לחלוחית י"א)ענין :(במדבר

.È�Â·¯Á·:החום ויובש חורב החמה:˜ıÈ.מל' ימי הם
(Á).Í¯Â‡Â:ואלמדך.‰ˆÚÈ‡:עצה מל'

xe` ldi
לדוד ע"פא עמ"ש חטאה. כסוי פשע נשוי אשרי משכיל

חגנו. ליום בכסה וע"פ ג' פ"ה תלים סלה חטאתם כל כסית
משכיל לדוד שאת. תיטיב אם ע"פ פכ"ב בראשית מד"ר
מפשעו גבוה שהוא לאדם אשריו חטאה כסוי פשע נשוי אשרי
פ"ה ברכות א"ב קי"ז יו"ד פרק פסחים ממנו. גבוה פשעו ולא
סע"א. דע"א נח פ' זח"א א"ב. פ"ז ב' פ"ו פ"ח יומא ב' ל"ד

כסיתיך ידי ובצל מענין להעיר יש חטאה כסוי בענין ולפירושו
כסוי ענין סע"ב דט"ו ויקרא זח"ג בסוכה. תצפנם ומענין
הנק' הקליפות מפני מתכסה אימא שבחי' ובמק"מ חטאה
אמור פ' אברהם מגן בפי' לך פ' בת"א עדמ"ש ואפ"ל חטאה.

הרמ"ז: וגם והאריך ע"א דק"א
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על18) ואף איׁש, מבּטלים ואינם ּתֹורה, לֹומדים ּכן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָׁשהם
ּבר ׁשמעֹון רּבי להם אמר ּבאסּכרה! מתים הם ּגם כן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּפי

קׁשּורים19)יֹוחאי: הכי הם רּבן, ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ׁשם, ְֲִִִֵֵֶַַָָ
וחזק, יׁשיר קׁשר הּוא ׁשּלהם הּקׁשר הּתֹורה, ְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאל

ּכל ּבעֹון היא עליהם, ׁשּמּגיעה ּבגללוהאסּכרה ולא העם! ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
אביהם, את ּבּטלּו ׁשהם ּבגלל אֹו ׁשּלהם, ּתֹורה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָּבּטּול
העם. ׁשכבֹות ּכל ׁשל הּתֹורה ּבּטּול על אחראים הם ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָאּלא

ׁשאמר20) זה.21)ּכמֹו והּכל24)ּבֹולטים23ואּולי22)ּבנֹוׂשא ְְְְְִֵֶֶַַַָֹ
ּפתאם אם ּדבריהם, ועל אליהם ראׁש ּבכבד ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַֹֹֹמתיחסים
ּדּקים סדקים ונפערים ּכלׁשהי, התרֹופפּות ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָמתרחׁשת

ה אזי הּבצּורה, הּמסרת ׁש25)ּבחֹומת אּלה על26)הם ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
מׁשּלמים והם הּדֹור, עליו28)עֹון27מחּדלי ּומכּפרים ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ

העריכּו ּכּלם הרי העם. ּכל את לזעזע ׁשאמּור ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּבמֹותם,
מתערערת ּכיצד הּכל חׁשים ּבמֹותם צדקתם, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאת
ּכן ועל להּׁשען, מי על להם אין ּומעּתה ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָיּציבּותם,
אם אבל ּבתׁשּובה. וחֹוזרים מעׂשיהם את ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָמתּקנים

ּבינם29) מכּנסים הּצּדיקים אּלא ּבחברה, מעּורים ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻולא
ּפתחם, אל מׁשחר אינֹו ואיׁש נּדחֹות, ּבפּנֹות עצמם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָלבין
הּדברים ּכל את ּפיהם על ּולתּקן ּדעּתם, את לׁשמע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכדי
ּכל אין זה ּבאפן ׁשּפּור. הּטעּונים והרּוחנּיים ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹהחּנּוכּיים
מעמד, וחסרי ׁשם עלּומי אלמֹונים ׁשל ּבמֹותם ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָּתֹועלת

מּלהפעיל מנֹוס אין זה ּבמקרה מּכְך. יזּדעזע לא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹאיׁש
אינֹו איׁש ואז הּדֹור, ּכל על הערבים ׁשהם הּתינֹוקֹות ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאת

ו ּבסּלּוקם, אדיׁש להּׁשאר ּבּטּול30)יכֹול ּבעֹון ּומתים ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ
ׁש31)ּתֹורה. ּבׁשם32)והיּו לֹומדים33זאת ּפסּוק מאיזה ְְְִֵֵֵֶֶָָָֹ

הם ּומּמילא הּדֹור, על ערבים רּבן ּבית ׁשל ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתינֹוקֹות
ּכּכתּוב: הּדֹור? ּבעֹון הּמצוֹות]34)יענׁשּו את [לׁשמר ְְְֲִִֵֶַַַַָָֹ

אז]35) יׂשראל, לעם רחמים]36)[ּכּנּוי [=ּבזכּות37)[לבּקׁש ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ
ׁשל] והּבסיס העקב ׁשהיּו הראׁשֹונים ׁשל38)אבֹותינּו ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

הּמקרא: ממׁשיְך ּבזכּותם]éòøeהעם. úà[=ּתנהיגי ְְִִַַָָָ§¦ְְִִִַָ¤
éúiãb(Cלא ׁשהם ּכדי רּבן, ּבית ׁשל הּתינֹוקֹות [=את §¦Ÿ©¦ְִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
íéòøäיּתפסּו] úBðkLî ìò,הּדֹור רֹועי ּכלֹומר: ." ְִָ©¦§§¨Ÿ¦ְֵַַ

ּופרנסיו. ּבּנאמר:39)מנהיגיו הּכּונה את והסּברנּו אמרנּו ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
íéòøä úBðkLî ìò":ּכלֹומר ׁשּנתּפסים41)ּתינֹוקֹות40", ©¦§§¨Ÿ¦ְְִִִֶַָ

מׁשּגיח42) אינֹו איׁש ּכאׁשר הּצּדיקים, הּמנהיגים ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַּבמקֹום
הּצאן, על מׁשּגיחים הרֹועים אין אם ּפׁשּוט, הּמׁשל ְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבהם.
הם ׁשהּגדיים הרי הּגדיים. את ּבם ויזּנבּו טֹורפים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָיבֹואּו
ׁשל מחּדליהם את ּבחּייהם לׁשּלם ׁשעתידים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַאּלה
ּומּׁשלֹומֹו. הּצאן מּבטחֹון עין ׁשּמעלימים ְְֲִִִִִִִֶַַַָֹהרֹועים,

הּגמרא: הּזה:43)מסּכמת מהּדּיּון ותסיק רּבי44)ּתׁשמע ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
אכן) אסּכרה, ׁשּמּגיע יֹוסי ּברּבי נׁשארה45)אלעזר וכְך ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ְַַָָהּמסקנה.
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על18) ואף איׁש, מבּטלים ואינם ּתֹורה, לֹומדים ּכן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָׁשהם
ּבר ׁשמעֹון רּבי להם אמר ּבאסּכרה! מתים הם ּגם כן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּפי

קׁשּורים19)יֹוחאי: הכי הם רּבן, ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ׁשם, ְֲִִִֵֵֶַַָָ
וחזק, יׁשיר קׁשר הּוא ׁשּלהם הּקׁשר הּתֹורה, ְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאל

ּכל ּבעֹון היא עליהם, ׁשּמּגיעה ּבגללוהאסּכרה ולא העם! ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
אביהם, את ּבּטלּו ׁשהם ּבגלל אֹו ׁשּלהם, ּתֹורה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָּבּטּול
העם. ׁשכבֹות ּכל ׁשל הּתֹורה ּבּטּול על אחראים הם ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָאּלא

ׁשאמר20) זה.21)ּכמֹו והּכל24)ּבֹולטים23ואּולי22)ּבנֹוׂשא ְְְְְִֵֶֶַַַָֹ
ּפתאם אם ּדבריהם, ועל אליהם ראׁש ּבכבד ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַֹֹֹמתיחסים
ּדּקים סדקים ונפערים ּכלׁשהי, התרֹופפּות ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָמתרחׁשת

ה אזי הּבצּורה, הּמסרת ׁש25)ּבחֹומת אּלה על26)הם ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
מׁשּלמים והם הּדֹור, עליו28)עֹון27מחּדלי ּומכּפרים ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ

העריכּו ּכּלם הרי העם. ּכל את לזעזע ׁשאמּור ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּבמֹותם,
מתערערת ּכיצד הּכל חׁשים ּבמֹותם צדקתם, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאת
ּכן ועל להּׁשען, מי על להם אין ּומעּתה ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָיּציבּותם,
אם אבל ּבתׁשּובה. וחֹוזרים מעׂשיהם את ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָמתּקנים

ּבינם29) מכּנסים הּצּדיקים אּלא ּבחברה, מעּורים ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻולא
ּפתחם, אל מׁשחר אינֹו ואיׁש נּדחֹות, ּבפּנֹות עצמם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָלבין
הּדברים ּכל את ּפיהם על ּולתּקן ּדעּתם, את לׁשמע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכדי
ּכל אין זה ּבאפן ׁשּפּור. הּטעּונים והרּוחנּיים ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹהחּנּוכּיים
מעמד, וחסרי ׁשם עלּומי אלמֹונים ׁשל ּבמֹותם ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָּתֹועלת

מּלהפעיל מנֹוס אין זה ּבמקרה מּכְך. יזּדעזע לא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹאיׁש
אינֹו איׁש ואז הּדֹור, ּכל על הערבים ׁשהם הּתינֹוקֹות ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאת

ו ּבסּלּוקם, אדיׁש להּׁשאר ּבּטּול30)יכֹול ּבעֹון ּומתים ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ
ׁש31)ּתֹורה. ּבׁשם32)והיּו לֹומדים33זאת ּפסּוק מאיזה ְְְִֵֵֵֶֶָָָֹ

הם ּומּמילא הּדֹור, על ערבים רּבן ּבית ׁשל ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתינֹוקֹות
ּכּכתּוב: הּדֹור? ּבעֹון הּמצוֹות]34)יענׁשּו את [לׁשמר ְְְֲִִֵֶַַַַָָֹ

אז]35) יׂשראל, לעם רחמים]36)[ּכּנּוי [=ּבזכּות37)[לבּקׁש ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ
ׁשל] והּבסיס העקב ׁשהיּו הראׁשֹונים ׁשל38)אבֹותינּו ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

הּמקרא: ממׁשיְך ּבזכּותם]éòøeהעם. úà[=ּתנהיגי ְְִִַַָָָ§¦ְְִִִַָ¤
éúiãb(Cלא ׁשהם ּכדי רּבן, ּבית ׁשל הּתינֹוקֹות [=את §¦Ÿ©¦ְִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
íéòøäיּתפסּו] úBðkLî ìò,הּדֹור רֹועי ּכלֹומר: ." ְִָ©¦§§¨Ÿ¦ְֵַַ

ּופרנסיו. ּבּנאמר:39)מנהיגיו הּכּונה את והסּברנּו אמרנּו ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
íéòøä úBðkLî ìò":ּכלֹומר ׁשּנתּפסים41)ּתינֹוקֹות40", ©¦§§¨Ÿ¦ְְִִִֶַָ

מׁשּגיח42) אינֹו איׁש ּכאׁשר הּצּדיקים, הּמנהיגים ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַּבמקֹום
הּצאן, על מׁשּגיחים הרֹועים אין אם ּפׁשּוט, הּמׁשל ְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבהם.
הם ׁשהּגדיים הרי הּגדיים. את ּבם ויזּנבּו טֹורפים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָיבֹואּו
ׁשל מחּדליהם את ּבחּייהם לׁשּלם ׁשעתידים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַאּלה
ּומּׁשלֹומֹו. הּצאן מּבטחֹון עין ׁשּמעלימים ְְֲִִִִִִִֶַַַָֹהרֹועים,

הּגמרא: הּזה:43)מסּכמת מהּדּיּון ותסיק רּבי44)ּתׁשמע ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
אכן) אסּכרה, ׁשּמּגיע יֹוסי ּברּבי נׁשארה45)אלעזר וכְך ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ְַַָָהּמסקנה.
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eäî èwìúîcg` mewna epi` eilry xyade ,mvrd xayp m` - ¦§©¥©
aex dteg `ed cgi mtxvze mhwlz m`y ,o`k hrne o`k hrn `l`

:wtzqd cere .df ietiga dxiyk dndad m`d .etiwdeäî ññBøúî¦§¥©
,mvrd aex z` dtege ,dar epi`e yelwe ccexn did xyad m` ±
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המשך בעמוד חמח

oifge` mipy` cenr fr sc ± oey`x wxtzereay

íäéìò ïéðîðici `vi Ð odn lek`l `l` dxeagd mr mc` dpnp `l elit`c Ð

.edpip xya `nl` ,gqt zlik`ùé÷ì ùéø"oilev cvik"a migqta dilr bilt Ð

z`e ,`id `ziixe`c `xeqi`e ,iz`w dtxh ixeyk`l `kde .oipnp oi` :xn`e (`,ct)

.'ek zxn`àáø øîàäå ÷éúùéà éàîàå`zkld Ð "ulegd"a [`,el] zenaia Ð

,zexit oipw :`l eze ,zlz ipda yiwl yixk

olek .rvn`a dpzne ,zxaernl ulegde

`zkld oikxd oicib jda ,`nl` ."ulegd"a

ixd zeywdl oteqc ab lr s`c ,opgei iaxk

!xyak eiykr odéáø äéá øãäã àëä éðàù
ïðçåéoteqc icin lk :xn`e ,oikxd oicibn Ð

ded `xwirnc .opilf` seq xza Ð zeywdl

"ahexde xerd"a opzc `d` opgei iax jinq

ied jxd lbr ly y`xd xer :(`,akw oileg)

ab lr s`e ,zelape oilke` z`nehl xyak

`iddl dnwe`e dia xcde ,zeywdl eteqc

.d`cigikäéì øîàãyixl opgei iax Ð

xer :dipin irawc "ahexde xerd"a yiwl

`nhiy edn jxd lbr ly y`xd?øîàå
.úåù÷äì åôåñå ìéàåä àîèî åðéà :äéì
ïäéúåøåòù åìàå :åðéðù éøä ,äéì øîàå
øîàå !êøä ìâò ìù ùàøä øåò ...ïøùáë
éðà ãéçé ïåùìáù ,äá éðèéð÷ú ìà :äéì
àìå àéä äàãéçé ,øîåìë .äúåà äðåù

.äéúååë ïì àøéáñàúéèøå÷ ìé÷úùéàãÐ

ltpe lkrp mvrd on hrn xnelk ,hxew oeyl

.ux`léìâéø àúìú äééäùdkld le`yl Ð

.lbxl mitq`pd minkglàãà áø äéì øîà
äðúî øá.dndad lral Ðáøã äéøá àáø

àîç øá óñåédizbelt xa `ax `ed Ð

.iia`cäéðéëñ àôéøçãel gezt al Ð

.`xaqaïðú õåçì àöéå íöòä øáùð éãëî
il dn dipin ltp il dn ,lirlc `ziixaa Ð

dizi`?åáåø úà ïéôåç øùáå øåòå ìéàåä
.äøùë Zåäî è÷ìúîxzepd xya Ð

o`ke hrn o`k `l` ,cgi epi` aexd zeqkl

aex ixd edtxvz m`e ,mvrd aiaq hrn

.dqkp etiwdåäî ññåøúîxyad didy Ð

.mvrd aex z` dtege yelwe ccexn

ñîñîúð.awxp ieqkl x`ypd xya Ðåøãå÷
.daex` zxicwk oikqa elhep Ðåäì àéòáéà

á÷éð`la ohw awp ,dtegd xya eze` Ð

.oexqgåäî`l e` `zerix ied in Ð?÷ãñð
edn ,ieqkl xzepd xyad Ðìòî óì÷ð ?

íöòäweac epi`e ,dtegd xya eze` Ð

edn ,mvra?`la slwp xnel ivnz m`

.xyk Ð xyad oexqgïåúçúä ùéìù ìèéð
ipy ixd ,mvrl jenq xyad iaer ly Ð

edn ,xie`a micner mipeilr iyilyàú ?
òîù:opgei iax xn`c ,iira jpdn `cg Ð

pe oezgzd yily lhip ,`nl` .xyak `ed ixd xer.xykc oky lk Ð micner iyily ipye ,xerd x`yäéãéã àëùî äð÷ã íúä àîìãmzd ,xnelk .elya xerd wifgdy Ð

mvra dti weac xerde ,xer `l` my oi`y daekx`l jenq ,xyan mexr `edy eletiya mvrd xaypy oebk `l` ,xn`w xie`a cner xerde eizgzn xyad lhipa e`l

.ewifgneøã÷ð.dqekn etiwd aexe ,zrah oink lebra xayd lrn oikqa xyad Ðåäîopixn` `l e` ,dkex` dlrn epi` aey Ð lebra xcwpc oeik :opixn` in Ðåèøñî ?
íöòá.mi`texd jxc oke ,dkex` dlrne df lv` df jynpe xyad xagzn Ð mc `iven `edy jezne ,`nlrc Ðéøæ óøæîó.dknd ai`kne xyaa mivixg dyer Ðàåäå

äéãéã àîøâ äð÷ã.`ed dkex` zelr zlgzd oniqe ,xyal mvrd wacin dxicwd zeaiaq ,elya wifgn mvrdy mi`ex ep`y Ðäðùîäôéä ùôðdvw ezrc oi`y Ð ¦

.qe`in zngn daäðìëàú.m`d zhigya xzip `id mby ,`id igd on xa` :opixn` `le Ðäàîèî äðéàå.lke` `aiyg `lc Ðúåìáð úàîåè àìå.dndad dzn m` Ð

äéìò áùéç.dlik`l Ðïéìëåà úàîåè äàîèî.lke` dil `ieyn daygnc ,d`neha drbp m` Ðúåìáð úàîåè àì ìáà`nlra lke` x`yk `l` ,`ed xya e`lc Ð

.`edäìéëàá äøåñà:opiqxb ikd .celik `ed ixde ,cled y`x `vi zvwn eze`a `ny Ð my did cled iegin lk xninl `kile ,`zxet `l` wtp `lc ab lr s`e Ðïîéñ
úøëáîä .äîäáá ãìå ïîéñå äùàá ãìå.dly mgx xht edf Ðíéáìëì äðëéìùé,`id dycwin za e`l daex `kd ,cle `la `ily oi`c ab lr s`c .dyecw da oi`y Ð

.[a cenr] `xnba onwlck ,ded dawp `nlccïéùã÷åîáå.`ily dlitdy minly znda oebk Ðøá÷úwitpc dawp oiae xkf oiac ,dycw Ð cle `la `ily oi`c oeikc Ð

.yicw Ð ycwd zndaníéëøã úùøôá.cer litz `ly my dxaewl miygpnd jxce .mipyl miyxtzn mikxcdy mewn Ðéøåîàä éëøã`le" :(bk zeny) aizke ,yegip Ð

."mdiyrnk dyrzàøîâàø÷ éì äîìdzily `le :xninl Ð?!äèéçù äúéøù àìå ,àìæà äéøúá àéìùå ,ãåìéë àåä éøäå ãìåä àöé àîùã ,äøåñàã àèéùôàúëîñà
àîìòá.(`,hq oileg) oiwxita lirl xn`ck ,zeilkd one leghd on jzegl `xw xwir .`z` izixg` `yxcle Ðøåîç øåò.qe`ne dyw `edy Ðå÷ìùùdaxd elya Ð

.c`nïéìëåà úàîåèì éà.oilke` z`neh `nhl lke` dyrp m` Ð
úàîåèì
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ìàm`e .'ek oxyak odizexery el`c `iddn opgei iaxl yiwl yix diaze`c Ð iphipwz

oteqy oicib jda ,opilf` seqa xzac xaqw `dc ,dil dywz diteb dicicl :xn`z

z`neh `nhn ewlyy xer elit`c .d`nehl ,dlik`lc gqt inc `lc :xnel yie !zeywdl

inp ikde ,gqta eilr oipnp oi` i`cec ab lr s`e ,jenqa xn`ck ,dlik`l ifgc oeik oilke`

"oilev cvik" wxta oke .zeywdl oteqy oicib

:xn`c opgei iaxc `iddn jixtc (`,ct migqt)

z`neh `nhn oi` jxd lbr ly y`xd xer

lkn Ð zeywdl oteqy oicibc `idd` ,oilke`

lbr ly ey`xc `idd` inlyexiae .jixt oky

la` ,d`nehl `l` epy `l :opgei iax xn` ,jxd

`id dnly dpyn :xn` yiwl yixe .`l zewll

slgin :mzd wiqne .zewll oiae d`nehl oia ,ef

iab xya dl ciar `l onz ,yiwl yixc dizhiy

o`ke ,oipnp oi` :xn`c ,zeywdl oteqy oicib

:yiwl yixc `nrh ,oea iax xn` !xya dil ciar

rnyn .oicib `le xya Ð "xyad z` elk`e"

xa ,`zyd xza lif` mewn lkac inlyexid itl

.`xw aizkc gqt iabn

ïåùìáixac" :dpyna dpey did Ð 'ek cigi

yxity enk `le ."oerny iax

wxtac .d`cigik `iz`c meyn :qxhpewa

:opgei iax xn` `de ,jixt (a,an zenai) "ulegd"

iaxk `iz`c ab lr s` ,dpyn mzqk dkld

xcd gqtc `iddnc i`nne :xn`z m`e .dcedi

:xnel yie !dia xcd onwlc `iddn `nlce ?dia

.dixag iabl dia xcd `nzqnc

ñîñîúð"zetxh el`"a xn`c `d Ð edn

oi`ex xyad qnqnzp :(a,bp oileg)

d`ixa oebk epiid Ð epi` `ed eli`k eze`

,`kd la` .oda ielz zetxhdy ,oicibae

qnqnzpc ab lr s` ,mvra ielz zetxhdy

.oibn oiicr `ny Ð xyad

äð÷ã.z"ilca qxb qxhpewa Ð dicic `kyn

,y"ixa iqxb mz epiaxe l`ppg epiaxe

xerd ea wacn f`y .ely dgil ,mixix :yexit

.dkex` ea dlrne

øåòm`e Ð oilke` z`neh `nhn ewlyy

migqt) opz `dc ,gqta xer lk`i ok m` :xn`z

lk`p Ð `wlya lecb xeya lk`pd lk :(`,ct

lk`p `diy opirac :xnel yie !jxd icba ilva

.wgcd ici lr `ly `wlya
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íäéìò ïéðîðici `vi Ð odn lek`l `l` dxeagd mr mc` dpnp `l elit`c Ð

.edpip xya `nl` ,gqt zlik`ùé÷ì ùéø"oilev cvik"a migqta dilr bilt Ð

z`e ,`id `ziixe`c `xeqi`e ,iz`w dtxh ixeyk`l `kde .oipnp oi` :xn`e (`,ct)

.'ek zxn`àáø øîàäå ÷éúùéà éàîàå`zkld Ð "ulegd"a [`,el] zenaia Ð

,zexit oipw :`l eze ,zlz ipda yiwl yixk

olek .rvn`a dpzne ,zxaernl ulegde

`zkld oikxd oicib jda ,`nl` ."ulegd"a

ixd zeywdl oteqc ab lr s`c ,opgei iaxk

!xyak eiykr odéáø äéá øãäã àëä éðàù
ïðçåéoteqc icin lk :xn`e ,oikxd oicibn Ð

ded `xwirnc .opilf` seq xza Ð zeywdl

"ahexde xerd"a opzc `d` opgei iax jinq

ied jxd lbr ly y`xd xer :(`,akw oileg)

ab lr s`e ,zelape oilke` z`nehl xyak

`iddl dnwe`e dia xcde ,zeywdl eteqc

.d`cigikäéì øîàãyixl opgei iax Ð

xer :dipin irawc "ahexde xerd"a yiwl

`nhiy edn jxd lbr ly y`xd?øîàå
.úåù÷äì åôåñå ìéàåä àîèî åðéà :äéì
ïäéúåøåòù åìàå :åðéðù éøä ,äéì øîàå
øîàå !êøä ìâò ìù ùàøä øåò ...ïøùáë
éðà ãéçé ïåùìáù ,äá éðèéð÷ú ìà :äéì
àìå àéä äàãéçé ,øîåìë .äúåà äðåù

.äéúååë ïì àøéáñàúéèøå÷ ìé÷úùéàãÐ

ltpe lkrp mvrd on hrn xnelk ,hxew oeyl

.ux`léìâéø àúìú äééäùdkld le`yl Ð

.lbxl mitq`pd minkglàãà áø äéì øîà
äðúî øá.dndad lral Ðáøã äéøá àáø

àîç øá óñåédizbelt xa `ax `ed Ð

.iia`cäéðéëñ àôéøçãel gezt al Ð

.`xaqaïðú õåçì àöéå íöòä øáùð éãëî
il dn dipin ltp il dn ,lirlc `ziixaa Ð

dizi`?åáåø úà ïéôåç øùáå øåòå ìéàåä
.äøùë Zåäî è÷ìúîxzepd xya Ð

o`ke hrn o`k `l` ,cgi epi` aexd zeqkl

aex ixd edtxvz m`e ,mvrd aiaq hrn

.dqkp etiwdåäî ññåøúîxyad didy Ð

.mvrd aex z` dtege yelwe ccexn

ñîñîúð.awxp ieqkl x`ypd xya Ðåøãå÷
.daex` zxicwk oikqa elhep Ðåäì àéòáéà

á÷éð`la ohw awp ,dtegd xya eze` Ð

.oexqgåäî`l e` `zerix ied in Ð?÷ãñð
edn ,ieqkl xzepd xyad Ðìòî óì÷ð ?

íöòäweac epi`e ,dtegd xya eze` Ð

edn ,mvra?`la slwp xnel ivnz m`

.xyk Ð xyad oexqgïåúçúä ùéìù ìèéð
ipy ixd ,mvrl jenq xyad iaer ly Ð

edn ,xie`a micner mipeilr iyilyàú ?
òîù:opgei iax xn`c ,iira jpdn `cg Ð

pe oezgzd yily lhip ,`nl` .xyak `ed ixd xer.xykc oky lk Ð micner iyily ipye ,xerd x`yäéãéã àëùî äð÷ã íúä àîìãmzd ,xnelk .elya xerd wifgdy Ð

mvra dti weac xerde ,xer `l` my oi`y daekx`l jenq ,xyan mexr `edy eletiya mvrd xaypy oebk `l` ,xn`w xie`a cner xerde eizgzn xyad lhipa e`l

.ewifgneøã÷ð.dqekn etiwd aexe ,zrah oink lebra xayd lrn oikqa xyad Ðåäîopixn` `l e` ,dkex` dlrn epi` aey Ð lebra xcwpc oeik :opixn` in Ðåèøñî ?
íöòá.mi`texd jxc oke ,dkex` dlrne df lv` df jynpe xyad xagzn Ð mc `iven `edy jezne ,`nlrc Ðéøæ óøæîó.dknd ai`kne xyaa mivixg dyer Ðàåäå

äéãéã àîøâ äð÷ã.`ed dkex` zelr zlgzd oniqe ,xyal mvrd wacin dxicwd zeaiaq ,elya wifgn mvrdy mi`ex ep`y Ðäðùîäôéä ùôðdvw ezrc oi`y Ð ¦

.qe`in zngn daäðìëàú.m`d zhigya xzip `id mby ,`id igd on xa` :opixn` `le Ðäàîèî äðéàå.lke` `aiyg `lc Ðúåìáð úàîåè àìå.dndad dzn m` Ð

äéìò áùéç.dlik`l Ðïéìëåà úàîåè äàîèî.lke` dil `ieyn daygnc ,d`neha drbp m` Ðúåìáð úàîåè àì ìáà`nlra lke` x`yk `l` ,`ed xya e`lc Ð

.`edäìéëàá äøåñà:opiqxb ikd .celik `ed ixde ,cled y`x `vi zvwn eze`a `ny Ð my did cled iegin lk xninl `kile ,`zxet `l` wtp `lc ab lr s`e Ðïîéñ
úøëáîä .äîäáá ãìå ïîéñå äùàá ãìå.dly mgx xht edf Ðíéáìëì äðëéìùé,`id dycwin za e`l daex `kd ,cle `la `ily oi`c ab lr s`c .dyecw da oi`y Ð

.[a cenr] `xnba onwlck ,ded dawp `nlccïéùã÷åîáå.`ily dlitdy minly znda oebk Ðøá÷úwitpc dawp oiae xkf oiac ,dycw Ð cle `la `ily oi`c oeikc Ð

.yicw Ð ycwd zndaníéëøã úùøôá.cer litz `ly my dxaewl miygpnd jxce .mipyl miyxtzn mikxcdy mewn Ðéøåîàä éëøã`le" :(bk zeny) aizke ,yegip Ð

."mdiyrnk dyrzàøîâàø÷ éì äîìdzily `le :xninl Ð?!äèéçù äúéøù àìå ,àìæà äéøúá àéìùå ,ãåìéë àåä éøäå ãìåä àöé àîùã ,äøåñàã àèéùôàúëîñà
àîìòá.(`,hq oileg) oiwxita lirl xn`ck ,zeilkd one leghd on jzegl `xw xwir .`z` izixg` `yxcle Ðøåîç øåò.qe`ne dyw `edy Ðå÷ìùùdaxd elya Ð

.c`nïéìëåà úàîåèì éà.oilke` z`neh `nhl lke` dyrp m` Ð
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ìàm`e .'ek oxyak odizexery el`c `iddn opgei iaxl yiwl yix diaze`c Ð iphipwz

oteqy oicib jda ,opilf` seqa xzac xaqw `dc ,dil dywz diteb dicicl :xn`z

z`neh `nhn ewlyy xer elit`c .d`nehl ,dlik`lc gqt inc `lc :xnel yie !zeywdl

inp ikde ,gqta eilr oipnp oi` i`cec ab lr s`e ,jenqa xn`ck ,dlik`l ifgc oeik oilke`

"oilev cvik" wxta oke .zeywdl oteqy oicib

:xn`c opgei iaxc `iddn jixtc (`,ct migqt)

z`neh `nhn oi` jxd lbr ly y`xd xer

lkn Ð zeywdl oteqy oicibc `idd` ,oilke`

lbr ly ey`xc `idd` inlyexiae .jixt oky

la` ,d`nehl `l` epy `l :opgei iax xn` ,jxd

`id dnly dpyn :xn` yiwl yixe .`l zewll

slgin :mzd wiqne .zewll oiae d`nehl oia ,ef

iab xya dl ciar `l onz ,yiwl yixc dizhiy

o`ke ,oipnp oi` :xn`c ,zeywdl oteqy oicib

:yiwl yixc `nrh ,oea iax xn` !xya dil ciar

rnyn .oicib `le xya Ð "xyad z` elk`e"

xa ,`zyd xza lif` mewn lkac inlyexid itl

.`xw aizkc gqt iabn

ïåùìáixac" :dpyna dpey did Ð 'ek cigi

yxity enk `le ."oerny iax

wxtac .d`cigik `iz`c meyn :qxhpewa

:opgei iax xn` `de ,jixt (a,an zenai) "ulegd"

iaxk `iz`c ab lr s` ,dpyn mzqk dkld

xcd gqtc `iddnc i`nne :xn`z m`e .dcedi

:xnel yie !dia xcd onwlc `iddn `nlce ?dia

.dixag iabl dia xcd `nzqnc

ñîñîúð"zetxh el`"a xn`c `d Ð edn

oi`ex xyad qnqnzp :(a,bp oileg)

d`ixa oebk epiid Ð epi` `ed eli`k eze`

,`kd la` .oda ielz zetxhdy ,oicibae

qnqnzpc ab lr s` ,mvra ielz zetxhdy

.oibn oiicr `ny Ð xyad

äð÷ã.z"ilca qxb qxhpewa Ð dicic `kyn

,y"ixa iqxb mz epiaxe l`ppg epiaxe

xerd ea wacn f`y .ely dgil ,mixix :yexit

.dkex` ea dlrne

øåòm`e Ð oilke` z`neh `nhn ewlyy

migqt) opz `dc ,gqta xer lk`i ok m` :xn`z

lk`p Ð `wlya lecb xeya lk`pd lk :(`,ct

lk`p `diy opirac :xnel yie !jxd icba ilva

.wgcd ici lr `ly `wlya
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úåìáð úàîåèì.dnvr xengd zlapk aygdl ,xya dyrp m` Ðäëøöð àìÐ

.edpip xya e`l i`ce `dc ,edpihernläøã÷ é÷éö äùòðù àìàmr daxd olya Ð

.oilazïéìëåà úàîåèì íìåòì,`ipz "ewlyy xer" mzdc ,hiyti` `l `zipzne Ð

.qi`n xeng xer la` .ixiinw zxg` dnda xeraeãìå äîò ïéàù àìàdze`a Ð

.miptayãìå äîò ùé ìáàep` mi`exe Ð

.miptl eaexe ey`xïéùùåç ïéàcer `ny Ð

ely ef `ilye ,`vie df mr xg` cle did¥

lkne ,ezily dzvi xak miptay dfe .`id

xg` cle ly `nyc ,dxeq` ef `ily mewn

.dzidäøîà àøîåçì äéîøé éáø øîàäå
øæòìà éáøiaxn xingn didy df xac Ð

.opgeiåðù àì:rnync ,dlik`a dxeq`c Ð

.mipta cle dnr yi elit`äðéàù àìà
åá äøåù÷dfl :xninl `ki` mzdc Ð

,dzvie dgenpe ,zxg` `ily dzid miptay

.`vie genpe ,dzid xg` cle ly ef `ilye

åá äøåù÷ ìáà,dzid ely ef `ily i`ce Ð

.dlik`a zxzeneïéà åðà øîà ïðçåé éáøå
åðì.dlik`a dxeq` `dzy Ðàéìù àìà

,mipta cle dnr oi`e dzvwn dzviy Ð

.my cled iegin `vi `ny opiyiig mzdc

ãìå äîò ùé ìáàea dxeyw dpi` elit` Ð

.dl opilz dicicac ,zxzen Ðäîäá ïéî
óåòå äéçdcp zkqna ixn`c `id opaxe Ð

.cle epi` Ð mc` zxevn ea oi`y lk :(`,`k)

øçà ãìåì ïéùùåç ïéàxawd gztp m`e Ð

.dxedh Ð `zyiai dcil i`edc ,mc `la

ìéèî éðéøä ïäá äøåù÷ äðéàdy` lr Ð

.z`fdÐúåãìå éúù øîåçoiyyegc Ð

ayze ,dawp xenb cle ef `ilya did `ny

d`nh `zyiai dcila elit`e .dawpl eilr

mbe .xg` cle wtq zngn ,dawp oick mireay

df cle :xn`pe ,dilr lihp df ly exneg

dpi` efe ,xg` cle da did `le ,ef `ilyn

,xneg epiide .xdeh ini mey dl oi`e ,cle

zkqna ol `niiw Ð dnr df `vnp `l m`y

xkfl ayz Ð `ily zltnd :(a,ck) dcp

,xkf ly xdeh ini `din dl oipzepe ,dawple

.dxdh ini oi` efl la` .cle `la `ily oi`c

åæ àéìù ìù øéôù çåîéð àîùdid `ede Ð

.xenb cleøéôù ìù äúéìù äçåîéð àîùå
äæip`y ,`nl` .dzid ely e`l ef `ilye Ð

.dxeyw dpi`yl dxeyw oia olàîòè éàî
dl opiwtqn `le ,mialkl dpkilyi Ð

xekad zilyaäøåëáá ùåã÷ä øáã ?m` Ð

.xkf didäîãðlgx ,`"hiitxhpew* Ð

.lgxl dnec dcliy fr e` ,fr oin dcliy

:aizkc ,yicw `lc (`,ai) zexekaa opixn`e

.xey exekae xey `ed `diy cr Ð [gi xacna] "xey xeka j`"ïëøã úåãìåéä ìëå
úåá÷ð äöçîå íéøëæ äöçî ãìéì`l dawpe ,dawp wtq xkf wtq df cle ,jkld Ð

.`ed dncp `ny Ð `ed xkf xnel ivnz m`e .dycwàèåòéî íéøëæ åäì ååäÐ

.opiyiig `l `herinleàåä ùã÷éî øá àáåø.dncpn ueg ,dawp oiae xkf oia Ðùé
äàåôø íåùî åá.dknd lr ygely ygl e` ,mq e` dwyn oebk Ðíåùî åá ïéà

äàåôø`veike mikxc zyxta `ily zxeaw oebk ,ilegd lr `ly oiyery oebk Ð

.yegipl oinecy ,mda
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äúìáðá`n` :xn`z m`e Ð zenvra `le xera `lexerd"c oizipzn iziin `l i

?zelap z`neh `nhl sxhvn epi` xerdc `icda opzc (a,fiw oileg) "ahexde

iwivl o`yr `l` dkxvp `l :dlr xn`w `pg ax xa daxc meyn `kdn iziinc :xnel yie

oi`c ,sexiv meyn opireny`l jixhvi` oizipznc ,xninl ivn `l oizipzn`c .dxcw

.oitxhvn

àìåxn` ikdc ,xya zifk eilr oi`yk Ð xera

inp mzde .(`,ckw oileg) "ahexde xerd"a

.dnezq zilewa `le Ð "dzlapa" :opiyxc

.od oilewye

úìôîäivn ied `l Ð dige dnda oin

dyly jezc meyn ,ltp hwpinl

wxta `ax xn`ck ,`ilyd z` ea oilez

.(a,ek dcp) "zltnd"

éðéøäqxhpewa Ð zecle ipy xneg dilr lihn

oeyld jezn la` .opaxk `z`c yxit

negcaiygc ,xi`n iaxk rnyn zecle ipy x

oebke .sere dig dnda zecle`ied dnda jdc

icin dpin `wtp `l Ð dawp `ied i`c ,xkf

mcew cgc `kid `l m` ,`ily ly `yyga

iab opixn`ck ,driwy xg`l cge dngd zriwy

yi ,inp i` .(a,dk dcp) "zltnd" wxta lcpq

dil `piayg `lc ,opaxk oizipzn `iz`c xnel

,dteb `ily meyn ied zecle ipy xnege ,cle

.dawpe xkf xneg dl oipzepe ,dnda meyn `le

ayz :xninl dil ded Ð `iz` opaxk i` ,edine

.cg` cle o`k oi` `nyc ,dcple dawple xkfl

xn`w `lc `d xity iz` qxhpewd yexitle

m`e .xn`wc zecle ipy xneg epiidc ,"dcple"

,`wec dige dnda hwpc ,yxity dn itl :xn`z

oeik ,xg` clel opiyiig `l Ð ltp dlitd la`

,`gxe` ik dcli `zipzn `d .`gxe` ik dclic

`zriiq i`ne .xg` clel dxeyw dpi`a opiyiige

jdn dil `iyw ,daxc` ?xfrl` iaxl iziin

iaxl `zriiqe ,`weec sere dig hwpc `ziixa

.digxe` ika ielz xacd oi`c :xnel yie !opgei

zxevac cenlzd xcqnl dil `hiyt `l`

,akrzdl dzily dlibxy mrhd ielz mc`d

dy` irna `py `l ,sere dige dnda xg` la`

dlibx `ilyd oi` Ð dnda irna `py `le

.`niiw xa dndad dcli elit` ,cled on cxtdl

rnyn ,genip `ny :ipzw `kdc ,xn`z m`e

`ilyd dxeq` i`n` ,ok m`e .`ed `wtqc

`de ?cle dnr yie dzvwn dzviyk dlik`a

elit`e ,xg` cle o`k oi` `ny :`ed `witq wtq

zvwn eze`a oi` `ny Ð o`k yi xnel ivnz m`

(`,`i) `nw `aac `nw wxt seqae .cle `aex

oi`c dipin opiwiicc ,ixy `wtq wtqac rnyn

`la `ily zvwn yi `d ,cle `la `ily zvwn

`ilya epiid Ð "`ny" ipzwc `ziixaac :xnel yie !`witq wtqn ixynl dil ded Ð cle

meyn dlik`a dxeq` ,inp i` .cle mcew d`ad `ilya ixii` lirle ,cled xg` d`ad

.`nw `aaa wiqnck ,`aex eh` dzvwn opixfbc

êåîñ:(a,`k) zexekac iyily wxta opzc `de Ð 'ek zeawpc dvgnl dncpc `herin

opixn` `le ,dxekad on dxhtpe xawz df ixd Ð mc zxxg drtyy dqb dnda

dxhtpc mqxtl ick `l` xawz opixn` `l mzdc .`kdc `nrh i`dn mialkl dpkilyi

iax` jixtc `iyew meyn `l` ok my xnel dgec oi`y dne .mzd xn`ck ,dxekad on

dnqxtl ick :ipyne ?xawz i`n` `ynae rbna d`nhn dpi`c xg`n ike :xn`c ,`iig

.lhac meyn ,dxeaw ira `l yecwd xac dcli elit`c oeik ,meqxt mrhn xawzy jk lk dil `gip `l `iig iaxc`c `l` .meqxt mrhl jixv did inp ikd e`la Ð 'ekàáåø
["zepaxwa yi"] (zepaxwd lk) wxt seqa dxenza gkenck ,yecw lkd miycw clea `de :xn`z m`e .dlek `le `aex xn`w ,yicw `lc dncp `ki`c meyn Ð `ed ycwin xa

`aa) "daexn"a gkenck ,dncp oky lke ,yicw dyecw dndan clepd mi`lk `nl` .miycw zeclea `l` `ven dz` i` Ð qepibexcp`e mehneh mi`lk la` :xn`wc ,(`,fi dxenz)

.miyecw od ozieda :xn`c o`nl Ð `kde ,miyecw od on` irna miycw zecle :xn`c o`nk mzdc `ibeqc :xnel yie !`iran dncp ,dil daxn mi`lk `zyd :xn`wc ,(`,gr `nw

`kd hwp miyecw od on` irna xn`c o`nl elit` ,inp i` ."xby" aizkcn [`,b zexekaa :l"v] zezixka opiyxcck ,dxekaa yecwc xekan opitlic meyn epiid `kd yecw ltpc `de

.yicw `lc dpeic zenc `ki`c meyn ,`aex

äù÷îä äîäá êìò ïøãä
eze`

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

úBìáð úàîeèì éà¯ïéìëBà úàîeè !àðéðz¯:àéðúc ¦§§©§¥¨¥¨§©¨¦§©§¨
øBòäàéìMäå,B÷ìML øBò ;ïéìëBà úàîeè ïéànhî ïéà ¨§©¦§¨¥¦©§¦§©¨¦¤§¨

àéìMäåáMéçLäéìò¯.ïéìëBà úàîeè ïéànhî §©¦§¨¤¦¥¨¤¨¦©§¦§©¨¦
" :àðéðz éîð úBìéáð úàîeèdúìáða"¯àìå ,øBòa àìå §©§¥©¦¨¥¨§¦§¨¨§Ÿ§§Ÿ
àìå ,ïéãéba àìå ,åéúBîöòaíéðøwaàìå ,íéôìhaøîàå ; §©§¨§Ÿ©¦¦§Ÿ©©§©¦§Ÿ©§¨©¦©£©

àlà äëøöð àì :àðç áø øa äaøïàNòL!äøã÷ é÷éö ©¨©©¨¨¨¦§§¨¤¨¤£¨¨¦¥§¥¨
¯.ñéàîc ,øBîç øBò éðàLå ,ïéìëBà úàîeè íìBòì§¨§©¨¦§¨¥£¦§¦

:øæòìà éaø øîà ."äúöiL àéìL"àìàlà eðLïéàL ¦§¨¤¨§¨¨©©¦¤§¨¨¨¤¨¤¥
ìáà ,ãìå dnòLéãìå dnò¯ãìåì ïéLLBç ïéà ¦¨¨¨£¨¥¦¨¨¨¥§¦§¨¨

dnò Lé ïéa ,ãìå dnò ïéà ïéa :øîà ïðçBé éaøå .øçà©¥§©¦¨¨¨©¥¥¦¨¨¨¥¥¦¨
ãìå¯.øçà ãìåì ïéLLBç¯àäå ?éðéàéaø øîà ¨¨§¦§¨¨©¥¦¦§¨¨©©¦

øîzà éà ,àlà !øæòìà éaø døîà àøîeçì :äéîøé¦§§¨§§¨£©¨©¦¤§¨¨¤¨¦¦§©
äðéàL àlà eðL àì :øæòìà éaø øîà ,øîzà éëä̈¦¦§©¨©©¦¤§¨¨Ÿ¨¤¨¤¥¨

ãìåa äøeL÷ ìáà ,ãìåa äøeL÷¯ãìåì ïéLLBç ïéà §¨§¨¨£¨§¨§¨¨¥§¦§¨¨
àìa àéìL àlà eðì ïéà eðà :øîà ïðçBé éaøå .øçà©¥§©¦¨¨¨©¨¥¨¤¨¦§¨§Ÿ
ïéà ïéa ãìåa äøeL÷ ïéa ,ãìå dnò Lé ìáà ;ãìå̈¨£¨¥¦¨¨¨¥§¨§¨¨¥¥

ãìåa äøeL÷¯éaø øîàc eðééäå .øçà ãìåì ïéLLBç ïéà §¨§¨¨¥§¦§¨¨©¥§©§§¨©©¦
éaøc déúååk àéðz .øæòìà éaø døîà àøîeçì :äéîøé¦§§¨§§¨£©¨©¦¤§¨¨©§¨§¨¥§©¦

ïéî úìtnä :øæòìà;ïänò àéìLå óBòå äiç äîäa ¤§¨¨©©¤¤¦§¥¨©¨§§¦§¨¦¨¤
ïîæaäøeLwLïäa¯äðéà ,øçà ãìåì ïéLLBç ïéà ¦§©¤§¨¨¤¥§¦§¨¨©¥¥¨

ïäa äøeL÷¯,úBãìå éðL øîBç äéìò ìéhî éðéøä §¨¨¤£¥¦©¦¨¤¨¤§¥§¨
äçBnéð ànL ,àéìL ìL øéôL çBnéð ànL :øîBà éðàL¤£¦¥¤¨¦©¨¦¤¦§¨¤¨¦¨

.øéôL ìL BúéìL?àîòè éàî ."äìétäL úøkáîä" ¦§¨¤¨¦©§©¤¤¤¦¦¨©©§¨
øác úBãìBé úBîäa áBø :énà áøc déøa à÷éà áø øîà£©©¦¨§¥§©©¦§¥§¨¨

úBîäa èeòéîe ,äøBëáa LBãwä¯LBã÷ BðéàL øác ©¨¦§¨¦§¥¨¨¤¥¨
eäéð éàîe ,äøBëáa¯úBãìBiä ìëå ;äîãð¯äöçî úBãìBé ¦§¨©¦¦§¤§¨©§§¤¡¨

àèeòéî CBîñ ;úBá÷ð äöçîe íéøëæäîãðcäöçîì §¨¦¤¡¨§¥§¦¨§¦§¤§¤¡¨
."øáwz ïéLc÷eîáe" .àèeòéî íéøëæ eäì eåäå ,úBá÷ðc¦§¥§¨§§¨¦¦¨§§¨¦¦¨¥
."dúBà íéøáB÷ ïéàå" .àeä Lc÷éî øa àaeø ?àîòè éàî©©§¨¨©¦§©§¥§¦¨
äàeôø Ba LiL øác ìk :eäééååøz éøîàã àáøå ééaà¯ ©©¥§¨¨§¨§¦©§©§¨¨¨¤¥§¨

äàeôø Ba ïéà ,éøBîàä éëøc íeMî Ba ïéà¯íeMî Ba Lé ¥¦©§¥¨¡¦¥§¨¥¦
åéúBøét øéMîL ïìéà :àéðúäå .éøBîàä éëøc¯Bø÷Bñ ©§¥¨¡¦§¨©§¨¦¨¤©¦¥¨§

,àø÷éñaBðòBèåíéðáàa BðòBè àîìLa !íéðáàa¯éëéä ék §¦§¨§£©£¨¦¦§¨¨£©£¨¦¦¥¦
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חולין. פרק רביעי - בהמה המקשה דף עז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

éàdid ewitq m`e -ìiab,úBìáð úàîeèewlyy xengd xer m`d ¦§§©§¥
df s` ,dnvr xengd zliapk xya aygp.àðéðz̈¦¨

iabl ewlyy xer oic :`ziixaa el` mipic epipy okid zx`an `xnbd
ïéìëBà úàîeè,epipy xakïéànhî ïéà àéìMäå øBòä ,àéðúc §©¨¦§©§¨¨§©¦§¨¥¦©§¦
,ïéìëBà úàîeè,dlik`l ie`x epi`e dyw `edy meyn xerd §©¨¦

okle .dlik`l die`x dpi`e dqe`n `idy meyn `ilydeøBò
B÷ìML,jx dyrpeäéìò áMéçL àéìMäå`idy s` ,dlke`l ¤§¨§©¦§¨¤¦¥¨¤¨
,dqe`nïéànhî[mi`nhp-].ïéìëBà úàîeèiabl xer oiceúàîeè ¦©§¦§©¨¦§©

,àðéðz énð úBìéáðdliap z`neha dxeza xn`p(hl `i `xwie)rbPd' §¥©¦¨¦¨©Ÿ¥©
zaize ,'ebe '`nhi DzlapA'dúìáða'xnel xyt` didy ,zxzein §¦§¨¨¦§¨§¦§¨¨

,`nhp dliapd xyaa rbepd `wecy jcnll ,'da rbepd'àìårbepd §Ÿ
øBòa,úBîöòa àìå,ïéãéâa àìå,íéðø÷a àìå,íéôìèa àìå- §§Ÿ©£¨§Ÿ§¦¦§Ÿ§©§©¦§Ÿ¦§¨©¦

.lbxd zeqxt ipxetväëøöð àì àðç áø øa äaø øîàå`ziixad §¨©©¨©©¨¨Ÿ¦§§¨
,xyak mpi`y heyty ,d`nehn el` mixac hrnlàlàyecigd ¤¨

k s`y `edäøã÷ é÷éö ïàNòLlr s` ,oilaz mr daxd mlyiay - ¤£¨¨¦¥§¥¨
xak ewlyy xer oicy `vnp .zeliap z`neh mi`nhn mpi` ok it
dna ok m`e ,zelap z`nehe oilke` z`neh iabl `ziixaa `aed

.`gtp xa wgvi iax wtzqd
:`xnbd daiyníìBòìa `ed wtqd,ïéìëBà úàîeè`ziixadne §¨§©¨¦

x`ya dcinrdl yiy meyn ,gikedl oi` `nhn ewlyy xery
,xFnga wtzqd wgvi iax eli`e dndañéàîc øBîç øBò éðàLå§©¦£§¨¦

lke` iexw epi` wely `edyk s` `nye ,dnda xer x`yn xzei
.d`neh lawl

:dpyna x`eanäúöiL àéìL`vi `ny ,dlik`a dxeq` dzvwn ¦§¨¤¨§¨
oi`e ,celik `ede ,`ily zvwn eze`a cled ly eaex e` ey`x
zx`an `xnbd .cled zngn zxq`p `ilyde ,ezxizn m`d zhigy

:cled z`ivil eyyg izni`,øæòìà éaø øîàipyy dn`ilydy ep ¨©©¦¤§¨¨
,cle yygn dxeq`àlà eðL àìk,ãìå dnò ïéàLmi`ex eppi`y Ÿ¨¤¨¤¥¦¨¨¨

yyg yie ,cled genip i`ce cle `la `ily oi`y oeike ,`ilya cle
.eaex e` ey`x `ived `nyìáàm`,ãìå dnò Lémi`ex ep`e £¨¥¦¨¨¨

e ,zxzen `ilyd ,eaex e` ey`x `vi `le mipta cledyïéLLBç ïéà¥§¦
ìcer yi `nyøçà ãìå,genipy cled ly `id ef `ilye ,genipy §¨¨©¥

cled `ived ile`e ,dgenipy zxg` `ily dzid miiwd clele
.`ilyd z` xeq`pe eaex e` ey`x genipyøîà ïðçBé éaøå,ïéà ïéa §©¦¨¨¨©¥¥

ãìå dnò Lé ïéa ãìå dnòmiiw cle yiyk s`y ,dxeq` `ilyd ¦¨¨¨¥¥¦¨¨¨
øçà ãìåì ïéLLBçdxq`pe eaex e` ey`x `ived `nye ,genipy §¦§¨¨©¥

.`ilyd
:`xnbd dywnéðéà,xfrl` iax xn` jk ike -éaø øîà àäå ¥¦§¨¨©©¦

øæòìà éaø døîà àøîeçì ,äéîøéxzei `ed xingny ,df xac ¦§§¨§§¨£¨¨©¦¤§¨¨
iax cle dnr yiyky ,lwin `edy `vnp x`eand itle ,opgei iaxn

.xqe` opgei iaxe xizn xfrl`
:da zxfeg `xnbd ef `iyew zngn,øîzà éëä øîzà éà àlà¤¨¦¦§©¨¦¦§©

,øæòìà éaø øîàdxeq`y rnyne ,dxeq` `ilydy epipyy dn ¨©©¦¤§¨¨
,xg` cle dnr yi `ny miiw cle da yiyk elit`àlà eðL àìŸ¨¤¨

kL`ilydãìea äøeL÷ dðéà`ilyd `ny yyg yi okle ,miiwd ¤¥¨§¨©¨¨
genipe da did xg` cle ef `ilye ,d`vie dgenip miiwd cled ly

,`vieìáà`ilyd m`ãìea äøeL÷zkiiy ef `ilyy i`ce ,miiwd £¨§¨©¨¨
e ,miiwd clel,øçà ãìåì ïéLLBç ïéàmiiwd cled `vi `ly oeike ¥§¦§¨¨©¥

.zxzen `ilyd
øîà ïðçBé éaøå,eðì ïéà eðà,dxeq` `ilyd `dzyàlàaàéìL §©¦¨¨¨©¨¥¨¤¨¦§¨

,ãìå àìa,eaex e` ey`x `vi `nye genipy cle da yiy i`ce okle §Ÿ¨¨
ìáàm`ãìå dnò Lé,`vi `le mipta cledy mi`exe ,miiwïéam` £¨¥¦¨¨¨¥

`ilydøçà ãìåì ïéLLBç ïéà ,ãìea äøeL÷ ïéà ïéa ãìea äøeL÷§¨©¨¨¥¥§¨©¨¨¥§¦§¨¨©¥
.zxzen `ilyde ,miiwd clea `ilyd z` milez `l` ,genipy

eðééäå[dn edfe-],äéîøé éaø øîàcy,øæòìà éaø døîà àøîeçì §©§§¨©©¦¦§§¨§§¨£¨¨©¦¤§¨¨
,ea dxeyw dpi` `ilyd m` cle dnr yiyk s` xqe` xfrl` iaxy

.xizn opgei iaxe
:xfrl` iaxl reiq d`ian `xnbd,øæòìà éaøc déúååk àéðzdy` ©§¨§¨¥§©¦¤§¨¨
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קכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fr sc oileg(oey`x meil)

éàdid ewitq m`e -ìiab,úBìáð úàîeèewlyy xengd xer m`d ¦§§©§¥
df s` ,dnvr xengd zliapk xya aygp.àðéðz̈¦¨

iabl ewlyy xer oic :`ziixaa el` mipic epipy okid zx`an `xnbd
ïéìëBà úàîeè,epipy xakïéànhî ïéà àéìMäå øBòä ,àéðúc §©¨¦§©§¨¨§©¦§¨¥¦©§¦
,ïéìëBà úàîeè,dlik`l ie`x epi`e dyw `edy meyn xerd §©¨¦

okle .dlik`l die`x dpi`e dqe`n `idy meyn `ilydeøBò
B÷ìML,jx dyrpeäéìò áMéçL àéìMäå`idy s` ,dlke`l ¤§¨§©¦§¨¤¦¥¨¤¨
,dqe`nïéànhî[mi`nhp-].ïéìëBà úàîeèiabl xer oiceúàîeè ¦©§¦§©¨¦§©

,àðéðz énð úBìéáðdliap z`neha dxeza xn`p(hl `i `xwie)rbPd' §¥©¦¨¦¨©Ÿ¥©
zaize ,'ebe '`nhi DzlapA'dúìáða'xnel xyt` didy ,zxzein §¦§¨¨¦§¨§¦§¨¨

,`nhp dliapd xyaa rbepd `wecy jcnll ,'da rbepd'àìårbepd §Ÿ
øBòa,úBîöòa àìå,ïéãéâa àìå,íéðø÷a àìå,íéôìèa àìå- §§Ÿ©£¨§Ÿ§¦¦§Ÿ§©§©¦§Ÿ¦§¨©¦

.lbxd zeqxt ipxetväëøöð àì àðç áø øa äaø øîàå`ziixad §¨©©¨©©¨¨Ÿ¦§§¨
,xyak mpi`y heyty ,d`nehn el` mixac hrnlàlàyecigd ¤¨

k s`y `edäøã÷ é÷éö ïàNòLlr s` ,oilaz mr daxd mlyiay - ¤£¨¨¦¥§¥¨
xak ewlyy xer oicy `vnp .zeliap z`neh mi`nhn mpi` ok it
dna ok m`e ,zelap z`nehe oilke` z`neh iabl `ziixaa `aed

.`gtp xa wgvi iax wtzqd
:`xnbd daiyníìBòìa `ed wtqd,ïéìëBà úàîeè`ziixadne §¨§©¨¦

x`ya dcinrdl yiy meyn ,gikedl oi` `nhn ewlyy xery
,xFnga wtzqd wgvi iax eli`e dndañéàîc øBîç øBò éðàLå§©¦£§¨¦

lke` iexw epi` wely `edyk s` `nye ,dnda xer x`yn xzei
.d`neh lawl

:dpyna x`eanäúöiL àéìL`vi `ny ,dlik`a dxeq` dzvwn ¦§¨¤¨§¨
oi`e ,celik `ede ,`ily zvwn eze`a cled ly eaex e` ey`x
zx`an `xnbd .cled zngn zxq`p `ilyde ,ezxizn m`d zhigy

:cled z`ivil eyyg izni`,øæòìà éaø øîàipyy dn`ilydy ep ¨©©¦¤§¨¨
,cle yygn dxeq`àlà eðL àìk,ãìå dnò ïéàLmi`ex eppi`y Ÿ¨¤¨¤¥¦¨¨¨

yyg yie ,cled genip i`ce cle `la `ily oi`y oeike ,`ilya cle
.eaex e` ey`x `ived `nyìáàm`,ãìå dnò Lémi`ex ep`e £¨¥¦¨¨¨

e ,zxzen `ilyd ,eaex e` ey`x `vi `le mipta cledyïéLLBç ïéà¥§¦
ìcer yi `nyøçà ãìå,genipy cled ly `id ef `ilye ,genipy §¨¨©¥

cled `ived ile`e ,dgenipy zxg` `ily dzid miiwd clele
.`ilyd z` xeq`pe eaex e` ey`x genipyøîà ïðçBé éaøå,ïéà ïéa §©¦¨¨¨©¥¥

ãìå dnò Lé ïéa ãìå dnòmiiw cle yiyk s`y ,dxeq` `ilyd ¦¨¨¨¥¥¦¨¨¨
øçà ãìåì ïéLLBçdxq`pe eaex e` ey`x `ived `nye ,genipy §¦§¨¨©¥

.`ilyd
:`xnbd dywnéðéà,xfrl` iax xn` jk ike -éaø øîà àäå ¥¦§¨¨©©¦

øæòìà éaø døîà àøîeçì ,äéîøéxzei `ed xingny ,df xac ¦§§¨§§¨£¨¨©¦¤§¨¨
iax cle dnr yiyky ,lwin `edy `vnp x`eand itle ,opgei iaxn

.xqe` opgei iaxe xizn xfrl`
:da zxfeg `xnbd ef `iyew zngn,øîzà éëä øîzà éà àlà¤¨¦¦§©¨¦¦§©

,øæòìà éaø øîàdxeq`y rnyne ,dxeq` `ilydy epipyy dn ¨©©¦¤§¨¨
,xg` cle dnr yi `ny miiw cle da yiyk elit`àlà eðL àìŸ¨¤¨

kL`ilydãìea äøeL÷ dðéà`ilyd `ny yyg yi okle ,miiwd ¤¥¨§¨©¨¨
genipe da did xg` cle ef `ilye ,d`vie dgenip miiwd cled ly

,`vieìáà`ilyd m`ãìea äøeL÷zkiiy ef `ilyy i`ce ,miiwd £¨§¨©¨¨
e ,miiwd clel,øçà ãìåì ïéLLBç ïéàmiiwd cled `vi `ly oeike ¥§¦§¨¨©¥

.zxzen `ilyd
øîà ïðçBé éaøå,eðì ïéà eðà,dxeq` `ilyd `dzyàlàaàéìL §©¦¨¨¨©¨¥¨¤¨¦§¨

,ãìå àìa,eaex e` ey`x `vi `nye genipy cle da yiy i`ce okle §Ÿ¨¨
ìáàm`ãìå dnò Lé,`vi `le mipta cledy mi`exe ,miiwïéam` £¨¥¦¨¨¨¥

`ilydøçà ãìåì ïéLLBç ïéà ,ãìea äøeL÷ ïéà ïéa ãìea äøeL÷§¨©¨¨¥¥§¨©¨¨¥§¦§¨¨©¥
.zxzen `ilyde ,miiwd clea `ilyd z` milez `l` ,genipy

eðééäå[dn edfe-],äéîøé éaø øîàcy,øæòìà éaø døîà àøîeçì §©§§¨©©¦¦§§¨§§¨£¨¨©¦¤§¨¨
,ea dxeyw dpi` `ilyd m` cle dnr yiyk s` xqe` xfrl` iaxy

.xizn opgei iaxe
:xfrl` iaxl reiq d`ian `xnbd,øæòìà éaøc déúååk àéðzdy` ©§¨§¨¥§©¦¤§¨¨
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`vnpe .ely dppi` zniiwd `ilyde ,dige dnda oin zencay
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m`y ,xdeh ini dl ozil oi` okl ,dcil llk dzid `ly `vnpe
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.xfrl` iaxke ,dxeyw dpi`l clel dxeyw `ily oia wlgl
:dpyna epipy['åëå] dìétäL úøkáîä,mialkl dpkilyi `ily ©§©¤¤¤¦¦¨

:`xnbd dywn .xeka zyecw da oi`yàîòè éàîxzeny ©©§¨
`ilyay cled `nye ,cle `la `ily oi` ixde ,mialkl dkilydl
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xawz jkle ,yecw cledy miccv aex yiy `vnp ,dncp oherine

.dzny miycw znda oick `ilyd
:dpyna epipydúBà íéøáB÷ ïéàå[dndad dlitdy `ilyd z`-] §¥§¦¨

`xnbd .ixen`d ikxc meyn oli`a dze` milez oi`e mikxc zyxta
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xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gr sc oileg(ipy meil)

déìéç Leçëéðcaexny ,oli`d ly egek z` hrnie yigkiy ick ± §¦§¥¥
,zexitd z` xiyn `ed epneyàø÷éña Bø÷Bñ àlà,éànà,xzen ¤¨§§¦§¨©©

.d`etx meyn ea oi` ixd
`txzi dci lry yegip dpi` `xwiqa driavd :`xnbd zvxzn
miyere ,eizexit z` xiyn `edy ed`exy inl oniq `ed `l` ,oli`d

z`fdéåléò éîçø éòaéìå éLðéà deéæçéìc éëéä ékmiyp`y ick - ¦¥¦§¦©§©¦§¥§¦¨¥©£¥¦¨¥
.eizexit xiyi `ly mingx eilr eywaie ede`xi

:ilegd lr mingx eywai miaxy ie`xy jkl xewn d`ian `xnbd
,àéðúãkrxevn iabl dxeza xn`p(dn bi `xwie),'àø÷é àîè àîèå' ¦§©§¨§¨¥¨¥¦§¨
y cnlnéøöCrxevndíéaøì òéãBäìxnele wervle ,ez`neh z` ¨¦§¦©¨©¦
,ip` `nhçø åéìò íéL÷áî íéaøå.íéî:`ziixad dtiqenïëålk §©¦§©§¦¨¨©£¦§¥

øác Ba òøéàL éî,ileg e` xrvéøöíéaøì òéãBäì C,exrv z` ¦¤¥©¨¨¨¦§¦©¨©¦
.íéîçø åéìò íéL÷áî íéaøå§©¦§©§¦¨¨©£¦

:df oica bdpn cer d`ian `xnbdàñáek ïðéìz ïàîk ,àðéáø øîà̈©¨¦¨§©¨¦¨§¨
àì÷éãalr mixnz leky` zelzl mixizn ep`y ,mixaeq ep` ink - §¦§¨

.eizexit xiyn df lwcy oniq edfe ,lwcdàpz éàä ék ,ïàîk§©¦©©¨
.mingx eywaiy miaxl exrv ricedl yiy ,`ziixaay

äù÷îä äîäá êìò ïøãä

åðá úàå åúåà ¯ éùéîç ÷øô
dxeza xn`p(gk ak `xwie)mFiA EhgWz `l FpA z`e Fz` dU F` xFWe'§¤Ÿ§¤§Ÿ¦§£§

wxtd .mei eze`a dclee dnda hegyl xeq`y epcnll ,'cg ¤̀¨
.df xeqi`a mikiiyd mipicd ihxt z` x`an epiptly

bdep zenda ibeqe mipnf ,zenewn dfi`a zx`an epiptly dpynd
xeqi` :mei eze`a dclee dnda ly dhigy xeqi`'Bða úàå BúBà'§¤§

.õøàì äöeça ïéa ,õøàa ïéa âäBðoiaúéaä éðôaziay onfa - ¥¥¨¨¤¥§¨¨¨¤¦§¥©©¦
,miiw ycwndúéaä éðôa àlLå.miiw ycwnd zia oi`y onfa oke - §¤Ÿ¦§¥©©¦

bdep df xeqi` ,ok enkazendaïéLc÷eîáe ïéleçzendaa - §¦§§¨¦
.eycwedy

epa z`e eze` xeqi` jiiy mda mipte`d z` zx`an dpynd
:dpynd zxxan .miycw zendaae oileg zendaaãöékxeqi` jiiy ¥©

:dpynd zx`an .miycwe oileg zendaa dfBða úàå BúBà èçBMä©¥§¤§
mdykõeça ,ïéleç,dxfrl uegn -íéøLk íäéðLmixzen - ¦©§¥¤§¥¦

,dlik`aéðMäåz` hgy `ed m` oia ,dipyd dndad z` hgeyd ± §©¥¦
,xg` mc` dhgy m` oiae ,dpey`xd dndad,íéòaøàä úà âôBñ¥¤¨©§¨¦

.epa z`e eze` meyn
mdyk epa z`e eze` hgeydúøk áéiç ïBLàøä ,õeça íéLã÷̈¨¦©¨¦©¨¨¥

meyn ,zxk aiig epi` ipyd la` .dxfrl uegn miycw hgyy meyn
xeqi` zngn gafnd iab lr axwdl die`x dpi`y dnda hgyy
xy`k wx xn`p zxk aeige ,[onf xqegn cvn dleqte] epa z`e eze`

.gafnd iab lr axwdl miie`xy miycw uega hgeyíäéðLe§¥¤
íéìeñt,uega ehgypy meyníéòaøàä úà íéâôBñ íäéðLe± §¦§¥¤§¦¤¨©§¨¦

dxfrl uegn miycw hgyy meyn dwel oey`xdmeyn dwel ipyde ,
.epa z`e eze`

mdyk epa z`e eze` hgeydíéðôa ïéleç,dxfra ±,ïéìeñt íäéðL ¦¦§¦§¥¤§¦
.dxfra ehgypy oileg meyníéòaøàä úà âôBñ éðMäåmeyn §©¥¦¥¤¨©§¨¦

oileg zhigy xeqi`y meyn ,dwel epi` oey`xd la` .epa z`e eze`
.eilr miwel oi`e ,dyr llkn `ad e`l `ed dxfra

mdyk epa z`e eze` hgeydøeèôe ,øLk ïBLàøä ,íéðôa íéLã÷̈¨¦¦§¦¨¦¨¥¨
.ezkldk eze` hgyy meyn ,ezhigy lrúà âôBñ éðMäå§©¥¦¥¤

íéòaøàä,epa z`e eze` meyn,ìeñôe`edyk hgypy meyn ¨©§¨¦¨
.onf xqegn

xy`k ,zenda izya df xeqi` bdep cvik zx`ane dpynd dkiynn
epa z`e eze` hgeyd :miycw dipyde oileg zg`íéLã÷å ïéleç¦§¨¨¦

ïBLàøä ,õeça,oileg `edyøeèôe ,øLkmeyn ,ezhigy lr ©¨¦¨¥¨
.ezkldk eze` hgyyéðMäå,miycw `edyíéòaøàä úà âôBñ §©¥¦¥¤¨©§¨¦

ixdy ,uega miycw zhigy meyn dwel epi`e .epa z`e eze` meyn

,gafnd lr axwdl ie`x epi`ìeñôe.uega hgypy meyn ¨
epa z`e eze` hgeydïBLàøä ,õeça ïéleçå íéLã÷,miycw `edy ¨¨¦§¦©¨¦

úøk áéiç,dxfrl uegn miycw hgyy meynìeñôehgypy meyn ©¨¨¥¨
.uegaéðMäå,oileg `edyøLk,íéòaøàä úà íéâôBñ íäéðLe , §©¥¦¨¥§¥¤§¦¤¨©§¨¦

eze` meyn dwel ipyde ,uega miycw hgyy meyn dwel oey`xd
.epa z`e

epa z`e eze` hgeyd,ïéìeñt íäéðL ,íéðôa íéLã÷å ïéleç¦§¨¨¦¦§¦§¥¤§¦
`edyk hgypy meyn ipyde ,dxfra oileg zhigy meyn oey`xd

.onf xqegn,íéòaøàä úà âôBñ éðMäå.epa z`e eze` meyn §©¥¦¥¤¨©§¨¦
epa z`e eze` hgeydïBLàøä ,íéðôa ïéleçå íéLã÷,miycw `edy ¨¨¦§¦¦§¦¨¦

øeèôe ,øLk.ezkldk eze` hgyy meyn ,ezhigy lrâôBñ éðMäå ¨¥¨§©¥¦¥
íéòaøàä úà,epa z`e eze` meyn,ìeñôeoileg zhigy meyn ¤¨©§¨¦¨

.dxfra
,ozyecwa zeeyd zendaa df xeqi` jiiy cvik zx`an dpynd
epa z`e eze` hgeyd :uega odn zg`e mipta dhgyp zg` xy`k

mdykïBLàøä ,íéðôae õeça ïéleçuega hgypy,øeèôe ,øLk ¦©¦§¦¨¦¨¥¨
meyn.ezkldk eze` hgyyíéòaøàä úà âôBñ éðMäåeze` meyn §©¥¦¥¤¨©§¨¦

,epa z`e,ìeñôe.dxfra oileg zhigy meyn ¨
mdyk epa z`e eze` hgeydBLàøä ,íéðôáe õeça íéLã÷ïhgyy ¨¨¦©¦§¦¨¦

,uega,úøk áéiç,dxfrl uegn miycw hgyy meyníäéðLe ©¨¨¥§¥¤
,íéòaøàä úà íéâôBñ,dxfrl uegn miycw hgyy meyn oey`xd §¦¤¨©§¨¦

,epa z`e eze` meyn ipyde,íéìeñt íäéðLezhigy meyn oey`xd §¥¤§¦
.onf xqegn `edyk hgypy meyn ipyde ,dxfrl uegn miycw

mdyk epa z`e eze` hgeydïBLàøä ,õeçáe íéðôa ïéleçhgypy ¦¦§¦©¨¦
,mipta,ìeñt,dxfra oileg zhigy meynøeèôemiwel `ly meyn ¨¨

.df xeqi` lr,íéòaøàä úà âôBñ éðMäå,epa z`e eze` meyn §©¥¦¥¤¨©§¨¦
.øLëå§¨¥

mdyk epa z`e eze` hgeydïBLàøä ,õeçáe íéðôa íéLã÷̈¨¦¦§¦©¨¦
,mipta hgypyøeèôe ,øLk.ezkldk eze` hgyy meynéðMäå ¨¥¨§©¥¦

,íéòaøàä úà âôBñ,epa z`e eze` meynìeñôehgypy meyn ¥¤¨©§¨¦¨
.uega

àøîâ
.miycw zendaa mb bdep epa z`e eze` xeqi`y dpyna epipy

:df oic cnlp oipn `xnbd zx`anïðaø eðz,`ziixaaì ïépîxeqi` ¨©¨¨¦©¦§
âäBpL Bða úàå BúBàmb,øîBì ãeîìz .ïéLc÷eîaiabl xn`p §¤§¤¥§§¨¦©§©

miycw(fk ak `xwie)déøúa áéúëe ,'ãìeé ék æò Bà áNë Bà øBL'± ¤¤¥¦¦¨¥§¦©§¥
el jenqd weqtae(gk my),xn`pàì Bða úàå Búà äN Bà øBLå'§¤Ÿ§¤§Ÿ

,'ãçà íBéa eèçLúweqtl epa z`e eze` xeqi` z` eknqy dnne ¦§£§¤¨
df ixd ,miycw oipra wqerdâäBpL Bða úàå BúBà ìò ãnéìmb ¦¥©§¤§¤¥

.ïéLc÷eîa§§¨¦
:`xnbd zl`ey .`ziixaa z`aend dyxca dpc `xnbdàîéàå§¥¨

àì ïéleça ,ïéà ïéLc÷eîabdep epa z`e eze` xeqi`y xn`p `ny ± §§¨¦¥§¦Ÿ
oipra wqerd weqtl zekinqa dpyp ixdy ,oilega `le miycwa wx

:`xnbd daiyn .miycwepa z`e eze` iabl xn`py oeikn,'øBL'lr
df ixd ,miycw iabl ,mcewd weqta 'xey' azkp xaky s`÷éñôä¦§¦

,ïéðòä.miycw oipra xacnd mcewd weqtd jynd df oi`y epcnll ¨¦§¨
ok m` :`xnbd zl`eyàì ïéLc÷eîa ,ïéà ïéleça àîéàå`ny ± §¥¨§¦¥§§¨¦Ÿ

zendaa `le oileg zendaa wx bdep epa z`e eze` xeqi`y xn`p
:`xnbd daiyn .miycwáéúkeze` iabl weqtd zligza xn`p ± §¦

epa z`e,'øBLå'deå"éå'xeye' lyéñBî,ïBLàø ïéðò ìò óepcnll §¨¦©¦§¨¦
,'xey' ea xn`py oeikne .miycw iabl xn`p epa z`e eze` xeqi`y
rnyne ,'xeye' ea xn`pe ,oileg iabl xn`p xeqi`dy rnyne
bdep epa z`e eze` xeqi`y xnel yi ,miycw iabl xn`p xeqi`dy

.miycwa oiae oilega oia
.miycwa bdep epa z`e eze` xeqi`y epipyy dn lr dywn `xnbd

:`xnbd dywnéàxnel yi ,miycwa mb bdepy ok m` ±íéLãw äî ¦©¨¨¦
àì íéàìk,mi`lk znda ,gafnd iab lr aixwdl xeq`y myk ± ¦§©¦Ÿ
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המשך בעמוד חמח

oifge` mipy` cenr gr sc ± oey`x wxtzereay

äéìéç ùåçëéðã.oxiyn `ed epney aexny Ðéùðéà äåéæçìãxiyny `ed oniq Ð

.eizexitàø÷é àîè àîèå.`ed `nh xne`e wrev Ðàñáåëmixnz leky` Ð

.eizexit xiyny `ed oniqeàðú éàä éë.mingx miax eilr ywal Ð

äù÷îä äîäá ïøãä

äðùîåðá úàå åúåàirac meyn Ð

jixhv`c ,"miycwenae oilega" :xninl

:inp `pz Ð `xnba opitlick i`xwn slinl

`dc ,jixhvi` `lc ,"ux`l dvegae ux`a"

ux`a oia zbdep sebd zaege ,`id sebd zaeg

.ux`l dvega oiaeúéáä éðôá.ziad onfa Ð

i`n` yxtn (a,glw oileg) `xza wxta

.edpihwpíéøùë íäéðùirac meyn Ð

yxtn `xnbae ."oileqt mdipy" `tiq ipzinl

.edpihwp i`n`âôåñ éðùäåe`l meyn Ð

m`d z` hgy `py `le .epa z`e eze`c

`l ,dlgz oad z` hgy `py `le ,dlgz

ixab ixz `py `le ,`xab cg edpihgy `py

.aiigc `xnba sili Ðúøë áééç ïåùàøäÐ

,zxkd on xeht ipyd la` .ueg ihegy meyn

oad ie`x epi` aey Ð en` dhgypc oeikc

epi`e .onf xqegn meyn leqtc ,mipta hgyil

ie`x ok m` `l` ueg ihegy meyn aiig

ld` gzt l`e" :(fi `xwie) aizkc ,miptl

ld` gztl ie`xd Ð "e`iad `l cren

.`l Ð `l i`e ,uega eilr oiaiig [cren]

ïéâôåñ íäéðùåe`l meyn oey`xd Ð

:d`lrda (ai mixac) aizkc .ueg ihegyc

opitli (`,fw) migafae ,"dlrz ot jl xnyd"

mye ...dlrz my" dlrnn hgey ywida

ok m` `l` ypr `l dlrn dn ,"dyrz

ok m` `l` ypr `l hgey s` Ð xidfd

.xidfdïéìåñô íäéðù íéðôá ïéìåçmeyn Ð

oiyecwa edl opitlic ,dxfra ehgypy oileg

.(a,fp) "ycwn yi`d" wxtaâôåñ éðùäåÐ

oileg meyn la` .epa z`e eze` meyn

mixac) `id dlic dxdf` Ð dxfra ehgypy

dz` mewn wegxa Ð "zgafe wgxi ik" :(ai

.[a,fp oiyecw] mewn aexiwa `le ,gaefíéùã÷
íéðôá.epa z`e eze` meyn bteq ipyd Ð

ìåñôå.onf xqegn meyn Ðíéùã÷å ïéìåç
õåçáipyde oileg oey`xd hwp `wec Ð

hwp `wec ,dpyna miiepyd lk oke .miycw

.edlâôåñ éðùäå.epa z`e eze` meyn Ð

õåçá íéùã÷oileg jk xg`e ,dlgza Ð

.leqt Ð uegaøùë éðùäå.dlik`a Ð

.xyk `pz Ð leqt `pzc icii`eíäéðùå
ïéâôåñÐ ipye ,ueg ihegy meyn oey`x Ð

.epa z`e eze` meynmipta miycwe oileg

mileqt mdipyoileg meyn oey`x Ð

.onf xqegn meyn ipye ,dxfra ehgypy

âôåñ éðùäå.epa z`e eze` meyn Ðoileg

miptae uega.mipta ipyde uega oey`xd Ð

úøëá ïåùàøä íéðôáå õåçá íéùã÷Ð

.ueg ihegy meynïéìåñô íäéðùåoey`x Ð

.onf xqegn meyn Ð ipye ,uega hgypy Ðïéâôåñ íäéðùå.epa z`e eze` meyn Ð ipye ,ueg ihegy meyn Ð oey`x Ðõåçáå íéðôá íéùã÷eze` meyn bteq ipyd Ð

.mipta lawzn epi`e ,`ed onf xqegnc ,iwl `l ueg ihegy meyne .epa z`eàøîâäùà ïáø÷ì äöøé.epa z`e eze` :dil jinqe Ðïéðòä ÷éñôä øåùi`w i`nw` i`c Ð

.lirl ixii` dyae xeya `dc ,"epa z`e eze`e" :aezkpe ,dipin wezyp Ðàì ïéùã÷åîá.diwqt` `dc Ðíéàìë.dpa z`e dhgy ,yiizd on dcliy lgx Ð
ãåòå

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

åúåà,oiycwenae oilega" :ipznl irac icii` Ð ux`l dvega oia ux`a oia bdep epa z`e

,"ux`l dvegae ux`a" :inp ipzw Ð jxevl mdy ,"ziad ipta `lye ziad ipta

oebk ,jxevl iedc `zkec `ki`c oeik .`id sebd zaegc ,jxevl `ly iedc ab lr s`e

edleka "ux`l dvegae ux`a"c (a,glw oileg) "owd geliy"a opixn` ikdc .fbd ziy`xa

ziad ipta"e .fbd ziy`xn cal ,jxevl `ly

cal ,jxevl `ly ied edleka "ziad ipta `lye

oeik `pin` dedc .jixhvi`c epa z`e eze`n

onfa `l` bedpl `l Ð aizk miycw oiprac

.miycw `ki`cïéðîbdepy epa z`e eze`l

jzrc `wlq i`n`e :xn`z m`e Ð miycwena

!aizk `nzq `d ?oiycwena `xw ixii` `lc

el oi`e ,gqtl jixv m`y ,jixhvi`c xnel oi`e

`wlqc ,epa e` eia` meia ea hgypy eze` `l`

z`e eze`"c e`l igce gqtc dyr iz`c jzrc

`peeb i`d ikc .igc `lc jixhvi` ikdle ,"epa

:iab (`,`nw oileg) "owd geliy"a onwl opixn`

e`l `ki` onf xqegna `dc .oipn devn xacl

,d`xpe !dyr dil igc `l `xw e`lae ,dyre

,oiprd wiqtd xeyc meyn dil `iyw `xwirnc

meyn :xninl `kilc .oiycwen ihernl rnync

ok m`c ,wiqtdl `a `wec oiycwena `niz `lc

,miycwc oipra `ly `nlra diazkil Ð

itle .ilin lka `xwl opinwen ded `linne

.my azkp dyxc meylc xnel jixv `pwqnd

yixcc (`,lw oileg) "rexfd" wxta :xn`z m`e

didy ,miycwena mibdep zepzn oi`c `xwn

`xw :`xnba jixte .xnege lwn ebdpiy oica

.'ek jxtinl `ki` ,xnege lw meyn i` ?il dnl

`xw hrinc e`l i` ,xnege lw `la ,mewn lkn

!ilin lka `xwl opinwen ied (`l) miycwena

oileg oiprl zepznc `xwc meyn :xnel yie

.aizkéà,xn`z m`e Ð 'ek mi`lk miycw dn

!`l ziad ipta `ly miycw dn :inp dil dywz

oileg) "owd geliy" wxta ogky` `peb i`dkc

oiprlc li`ed ,`pin` jzrc `wlq :(a,glw sc

!miycw yiy onfa `l` bedpl `l ,aizk miycw

mewn lkn ,ipzinl jixv dedc idp :xnel yie

ipta `lyc ab lr s`c .ikdl `xw jixhvi` `l

ycwn mewn lkn ,oiaixw miycw oi` ziad

.iyicw

ãåòå`la Ð a` dpa df `ax xn`e aizk dy

dye xey `de :jxtinl ivn ded `ax

,mdipian mi`lk `ivedl leki dz` oi`c ,aizk

"daexn"a gkenck ,mi`lk ihernl ol zi`e

dy e` xey yi` aepbi ik" iab (a,fr `nw `aa)

i`n`e :xn`z m`e .jixt `ticrc `l` ."egahe

epa z`e eze` `die ,zayn xey xey opixnb `l

y xey"a ogky`ck ,diga s` bdepz` gbp

epivn `lc oeik :xnel yie ?(a,cp my) "dxtd

`l Ð zayc `inec d`nh dnda s` slinl

dy ok m` ,opitli zayn i`c ,cere .llk opitli

miycwc `inec ,cere ?il dnl `pngx azkc

opihrnn ded inp `nrh i`dne .diga jiiy `lc

."e`" aizkc e`l i` mi`lk

df
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Leçëéðc?éànà ,àø÷éña Bø÷Bñ àlà .déìéç¯éëéä ék §¦§¥¥¤¨§§¦§¨©©¦¥¦
deéæçéìcàîèå" :àéðúãk .déåléò éîçø éòáéìå éLðéà §¦§§¡¨¥§¦§¥©£¥¦¨¥¦§©§¨§¨¥

"àø÷é àîè¯éøöíéLwáî íéaøå ,íéaøì òéãBäì C ¨¥¦§¨¨¦§¦©¨©¦§©¦§©§¦
øác Ba òøéàL éî ïëå .íéîçø åéìò¯éøöòéãBäì C ¨¨©£¦§¥¦¤¥©¨¨¨¦§¦©

ïàîk :àðéáø øîà .íéîçø åéìò íéLwáî íéaøå ,íéaøì̈©¦§©¦§©§¦¨¨©£¦£©¨¦¨§©
àñáek ïðéìzàì÷éãaïàîk ,¯.àpz éàä ék ¨¥©§¨§¦§¨§©¦©©¨

äù÷îä äîäá êìò ïøãä

àBúBéðôa ,õøàì äöeça ïéa õøàa ïéa âäBð Bða úàå§¤§¥¥¨¨¤¥§¨¨¨¤¦§¥
.ïéLc÷eîáe ïéleça ,úéaä éðôa àlLå úéaä©©¦§¤Ÿ¦§¥©©¦§¦§§¨¦

õeça ïéleç ,Bða úàå BúBà èçBMä ?ãöék¯íäéðL ¥©©¥§¤§¦©§¥¤
õeça íéLã÷ .íéòaøàä úà âôBñ éðMäå ,íéøLk¯ §¥¦§©¥¦¥¤¨©§¨¦¨¨¦©

íéâôBñ íäéðLe ,íéìeñt íäéðLe ,úøk áéiç ïBLàøä̈¦©¨¨¥§¥¤§¦§¥¤§¦
íéðôa ïéleç .íéòaøàä úà¯éðMäå ,ïéìeñt íäéðL ¤¨©§¨¦¦¦§¦§¥¤§¦§©¥¦

íéðôa íéLã÷ .íéòaøàä úà âôBñ¯øLk ïBLàøä ¥¤¨©§¨¦¨¨¦¦§¦¨¦¨¥
ïéleç .ìeñôe íéòaøàä úà âôBñ éðMäå ,øeèôe¨§©¥¦¥¤¨©§¨¦¨¦

íéLã÷åõeça¯âôBñ éðMäå ,øeèôe øLk ïBLàøä §¨¨¦©¨¦¨¥¨§©¥¦¥
õeça ïéleçå íéLã÷ .ìeñôe íéòaøàä úà¯ïBLàøä ¤¨©§¨¦¨¨¨¦§¦©¨¦

íéâôBñ íäéðLe ,øLk éðMäå ,ìeñôe úøk áéiçúà ©¨¨¥¨§©¥¦¨¥§¥¤§¦¤
íéðôa íéLã÷å ïéleç .íéòaøàä¯éðMäå ,ïéìeñt íäéðL ¨©§¨¦¦§¨¨¦¦§¦§¥¤§¦§©¥¦

íéðôa ïéleçå íéLã÷ .íéòaøàä úà âôBñ¯ïBLàøä ¥¤¨©§¨¦¨¨¦§¦¦§¦¨¦
ïéleç .ìeñôe íéòaøàä úà âôBñ éðMäå ,øeèôe øLk̈¥¨§©¥¦¥¤¨©§¨¦¨¦

õeçaíéðôáe¯úà âôBñ éðMäå ,øeèôe øLk ïBLàøä ©¦§¦¨¦¨¥¨§©¥¦¥¤
õeça íéLã÷ .ìeñôe íéòaøàäíéðôáe¯áéiç ïBLàøä ¨©§¨¦¨¨¨¦©¦§¦¨¦©¨

.íéìeñt íäéðLe ,íéòaøàä úà íéâôBñ íäéðLe ,úøk̈¥§¥¤§¦¤¨©§¨¦§¥¤§¦
õeçáe íéðôa ïéleç¯éðMäå ,øeèôe ìeñt ïBLàøä ¦¦§¦©¨¦¨¨§©¥¦

õeçáe íéðôa íéLã÷ .øLëå íéòaøàä úà âôBñ¯ ¥¤¨©§¨¦§¨¥¨¨¦¦§¦©
.ìeñôe íéòaøàä úà âôBñ éðMäå ,øeèôe øLk ïBLàøä̈¦¨¥¨§©¥¦¥¤¨©§¨¦¨

àøîâBða úàå BúBàì ïépî :ïðaø eðzâäBpL ¨©¨©¦©¦§§¤§¤¥
ék æò Bà áNë Bà øBL" :øîBì ãeîìz ?ïéLc÷eîa§§¨¦©§©¤¤¥¦
Bða úàå Búà äN Bà øBLå" :déøúa áéúëe ,"ãìeé¦¨¥§¦©§¥§¤Ÿ§¤§

àìeèçLú"ãçà íBéa¯Bða úàå BúBà ìò ãnéì Ÿ¦§£§¤¨¦¥©§¤§
.ïéLc÷eîa âäBpL¯ïéleça ,ïéà ïéLc÷eîa :àîéàå ¤¥§§¨¦§¥¨§§¨¦¦§¦

!àì¯.ïéðòä ÷éñôä øBL¯,ïéà ïéleça :àîéàå ¨¦§¦¨¦§¨§¥¨§¦¦
!àì ïéLc÷eîa¯"øBLå" :áéúk¯éñBî å"éåïéðò ìò ó §§¨¦¨§¦§¨¦©¦§¨

.ïBLàø¯íéLãw äî ,éà¯BúBà óà ,àì íéàìk ¦¦©¨¨¦¦§©¦¨©
Bða úàå¯Bða úàå BúBà :àéðz änlà !àì íéàìk §¤§¦§©¦¨©¨¨©§¨§¤§

:àáø øîàå ;áéúk "äN" ,ãBòå ?éBëáe íéàìëa âäBð¥§¦§©¦§§¤§¦©£©¨¨
äæ
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קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gr sc oileg(ipy meil)

déìéç Leçëéðcaexny ,oli`d ly egek z` hrnie yigkiy ick ± §¦§¥¥
,zexitd z` xiyn `ed epneyàø÷éña Bø÷Bñ àlà,éànà,xzen ¤¨§§¦§¨©©

.d`etx meyn ea oi` ixd
`txzi dci lry yegip dpi` `xwiqa driavd :`xnbd zvxzn
miyere ,eizexit z` xiyn `edy ed`exy inl oniq `ed `l` ,oli`d

z`fdéåléò éîçø éòaéìå éLðéà deéæçéìc éëéä ékmiyp`y ick - ¦¥¦§¦©§©¦§¥§¦¨¥©£¥¦¨¥
.eizexit xiyi `ly mingx eilr eywaie ede`xi

:ilegd lr mingx eywai miaxy ie`xy jkl xewn d`ian `xnbd
,àéðúãkrxevn iabl dxeza xn`p(dn bi `xwie),'àø÷é àîè àîèå' ¦§©§¨§¨¥¨¥¦§¨
y cnlnéøöCrxevndíéaøì òéãBäìxnele wervle ,ez`neh z` ¨¦§¦©¨©¦
,ip` `nhçø åéìò íéL÷áî íéaøå.íéî:`ziixad dtiqenïëålk §©¦§©§¦¨¨©£¦§¥

øác Ba òøéàL éî,ileg e` xrvéøöíéaøì òéãBäì C,exrv z` ¦¤¥©¨¨¨¦§¦©¨©¦
.íéîçø åéìò íéL÷áî íéaøå§©¦§©§¦¨¨©£¦

:df oica bdpn cer d`ian `xnbdàñáek ïðéìz ïàîk ,àðéáø øîà̈©¨¦¨§©¨¦¨§¨
àì÷éãalr mixnz leky` zelzl mixizn ep`y ,mixaeq ep` ink - §¦§¨

.eizexit xiyn df lwcy oniq edfe ,lwcdàpz éàä ék ,ïàîk§©¦©©¨
.mingx eywaiy miaxl exrv ricedl yiy ,`ziixaay

äù÷îä äîäá êìò ïøãä

åðá úàå åúåà ¯ éùéîç ÷øô
dxeza xn`p(gk ak `xwie)mFiA EhgWz `l FpA z`e Fz` dU F` xFWe'§¤Ÿ§¤§Ÿ¦§£§

wxtd .mei eze`a dclee dnda hegyl xeq`y epcnll ,'cg ¤̀¨
.df xeqi`a mikiiyd mipicd ihxt z` x`an epiptly

bdep zenda ibeqe mipnf ,zenewn dfi`a zx`an epiptly dpynd
xeqi` :mei eze`a dclee dnda ly dhigy xeqi`'Bða úàå BúBà'§¤§

.õøàì äöeça ïéa ,õøàa ïéa âäBðoiaúéaä éðôaziay onfa - ¥¥¨¨¤¥§¨¨¨¤¦§¥©©¦
,miiw ycwndúéaä éðôa àlLå.miiw ycwnd zia oi`y onfa oke - §¤Ÿ¦§¥©©¦

bdep df xeqi` ,ok enkazendaïéLc÷eîáe ïéleçzendaa - §¦§§¨¦
.eycwedy

epa z`e eze` xeqi` jiiy mda mipte`d z` zx`an dpynd
:dpynd zxxan .miycw zendaae oileg zendaaãöékxeqi` jiiy ¥©

:dpynd zx`an .miycwe oileg zendaa dfBða úàå BúBà èçBMä©¥§¤§
mdykõeça ,ïéleç,dxfrl uegn -íéøLk íäéðLmixzen - ¦©§¥¤§¥¦

,dlik`aéðMäåz` hgy `ed m` oia ,dipyd dndad z` hgeyd ± §©¥¦
,xg` mc` dhgy m` oiae ,dpey`xd dndad,íéòaøàä úà âôBñ¥¤¨©§¨¦

.epa z`e eze` meyn
mdyk epa z`e eze` hgeydúøk áéiç ïBLàøä ,õeça íéLã÷̈¨¦©¨¦©¨¨¥

meyn ,zxk aiig epi` ipyd la` .dxfrl uegn miycw hgyy meyn
xeqi` zngn gafnd iab lr axwdl die`x dpi`y dnda hgyy
xy`k wx xn`p zxk aeige ,[onf xqegn cvn dleqte] epa z`e eze`

.gafnd iab lr axwdl miie`xy miycw uega hgeyíäéðLe§¥¤
íéìeñt,uega ehgypy meyníéòaøàä úà íéâôBñ íäéðLe± §¦§¥¤§¦¤¨©§¨¦

dxfrl uegn miycw hgyy meyn dwel oey`xdmeyn dwel ipyde ,
.epa z`e eze`

mdyk epa z`e eze` hgeydíéðôa ïéleç,dxfra ±,ïéìeñt íäéðL ¦¦§¦§¥¤§¦
.dxfra ehgypy oileg meyníéòaøàä úà âôBñ éðMäåmeyn §©¥¦¥¤¨©§¨¦

oileg zhigy xeqi`y meyn ,dwel epi` oey`xd la` .epa z`e eze`
.eilr miwel oi`e ,dyr llkn `ad e`l `ed dxfra

mdyk epa z`e eze` hgeydøeèôe ,øLk ïBLàøä ,íéðôa íéLã÷̈¨¦¦§¦¨¦¨¥¨
.ezkldk eze` hgyy meyn ,ezhigy lrúà âôBñ éðMäå§©¥¦¥¤

íéòaøàä,epa z`e eze` meyn,ìeñôe`edyk hgypy meyn ¨©§¨¦¨
.onf xqegn

xy`k ,zenda izya df xeqi` bdep cvik zx`ane dpynd dkiynn
epa z`e eze` hgeyd :miycw dipyde oileg zg`íéLã÷å ïéleç¦§¨¨¦

ïBLàøä ,õeça,oileg `edyøeèôe ,øLkmeyn ,ezhigy lr ©¨¦¨¥¨
.ezkldk eze` hgyyéðMäå,miycw `edyíéòaøàä úà âôBñ §©¥¦¥¤¨©§¨¦

ixdy ,uega miycw zhigy meyn dwel epi`e .epa z`e eze` meyn

,gafnd lr axwdl ie`x epi`ìeñôe.uega hgypy meyn ¨
epa z`e eze` hgeydïBLàøä ,õeça ïéleçå íéLã÷,miycw `edy ¨¨¦§¦©¨¦

úøk áéiç,dxfrl uegn miycw hgyy meynìeñôehgypy meyn ©¨¨¥¨
.uegaéðMäå,oileg `edyøLk,íéòaøàä úà íéâôBñ íäéðLe , §©¥¦¨¥§¥¤§¦¤¨©§¨¦

eze` meyn dwel ipyde ,uega miycw hgyy meyn dwel oey`xd
.epa z`e

epa z`e eze` hgeyd,ïéìeñt íäéðL ,íéðôa íéLã÷å ïéleç¦§¨¨¦¦§¦§¥¤§¦
`edyk hgypy meyn ipyde ,dxfra oileg zhigy meyn oey`xd

.onf xqegn,íéòaøàä úà âôBñ éðMäå.epa z`e eze` meyn §©¥¦¥¤¨©§¨¦
epa z`e eze` hgeydïBLàøä ,íéðôa ïéleçå íéLã÷,miycw `edy ¨¨¦§¦¦§¦¨¦

øeèôe ,øLk.ezkldk eze` hgyy meyn ,ezhigy lrâôBñ éðMäå ¨¥¨§©¥¦¥
íéòaøàä úà,epa z`e eze` meyn,ìeñôeoileg zhigy meyn ¤¨©§¨¦¨

.dxfra
,ozyecwa zeeyd zendaa df xeqi` jiiy cvik zx`an dpynd
epa z`e eze` hgeyd :uega odn zg`e mipta dhgyp zg` xy`k

mdykïBLàøä ,íéðôae õeça ïéleçuega hgypy,øeèôe ,øLk ¦©¦§¦¨¦¨¥¨
meyn.ezkldk eze` hgyyíéòaøàä úà âôBñ éðMäåeze` meyn §©¥¦¥¤¨©§¨¦

,epa z`e,ìeñôe.dxfra oileg zhigy meyn ¨
mdyk epa z`e eze` hgeydBLàøä ,íéðôáe õeça íéLã÷ïhgyy ¨¨¦©¦§¦¨¦

,uega,úøk áéiç,dxfrl uegn miycw hgyy meyníäéðLe ©¨¨¥§¥¤
,íéòaøàä úà íéâôBñ,dxfrl uegn miycw hgyy meyn oey`xd §¦¤¨©§¨¦

,epa z`e eze` meyn ipyde,íéìeñt íäéðLezhigy meyn oey`xd §¥¤§¦
.onf xqegn `edyk hgypy meyn ipyde ,dxfrl uegn miycw

mdyk epa z`e eze` hgeydïBLàøä ,õeçáe íéðôa ïéleçhgypy ¦¦§¦©¨¦
,mipta,ìeñt,dxfra oileg zhigy meynøeèôemiwel `ly meyn ¨¨

.df xeqi` lr,íéòaøàä úà âôBñ éðMäå,epa z`e eze` meyn §©¥¦¥¤¨©§¨¦
.øLëå§¨¥

mdyk epa z`e eze` hgeydïBLàøä ,õeçáe íéðôa íéLã÷̈¨¦¦§¦©¨¦
,mipta hgypyøeèôe ,øLk.ezkldk eze` hgyy meynéðMäå ¨¥¨§©¥¦

,íéòaøàä úà âôBñ,epa z`e eze` meynìeñôehgypy meyn ¥¤¨©§¨¦¨
.uega

àøîâ
.miycw zendaa mb bdep epa z`e eze` xeqi`y dpyna epipy

:df oic cnlp oipn `xnbd zx`anïðaø eðz,`ziixaaì ïépîxeqi` ¨©¨¨¦©¦§
âäBpL Bða úàå BúBàmb,øîBì ãeîìz .ïéLc÷eîaiabl xn`p §¤§¤¥§§¨¦©§©

miycw(fk ak `xwie)déøúa áéúëe ,'ãìeé ék æò Bà áNë Bà øBL'± ¤¤¥¦¦¨¥§¦©§¥
el jenqd weqtae(gk my),xn`pàì Bða úàå Búà äN Bà øBLå'§¤Ÿ§¤§Ÿ

,'ãçà íBéa eèçLúweqtl epa z`e eze` xeqi` z` eknqy dnne ¦§£§¤¨
df ixd ,miycw oipra wqerdâäBpL Bða úàå BúBà ìò ãnéìmb ¦¥©§¤§¤¥

.ïéLc÷eîa§§¨¦
:`xnbd zl`ey .`ziixaa z`aend dyxca dpc `xnbdàîéàå§¥¨

àì ïéleça ,ïéà ïéLc÷eîabdep epa z`e eze` xeqi`y xn`p `ny ± §§¨¦¥§¦Ÿ
oipra wqerd weqtl zekinqa dpyp ixdy ,oilega `le miycwa wx

:`xnbd daiyn .miycwepa z`e eze` iabl xn`py oeikn,'øBL'lr
df ixd ,miycw iabl ,mcewd weqta 'xey' azkp xaky s`÷éñôä¦§¦

,ïéðòä.miycw oipra xacnd mcewd weqtd jynd df oi`y epcnll ¨¦§¨
ok m` :`xnbd zl`eyàì ïéLc÷eîa ,ïéà ïéleça àîéàå`ny ± §¥¨§¦¥§§¨¦Ÿ

zendaa `le oileg zendaa wx bdep epa z`e eze` xeqi`y xn`p
:`xnbd daiyn .miycwáéúkeze` iabl weqtd zligza xn`p ± §¦

epa z`e,'øBLå'deå"éå'xeye' lyéñBî,ïBLàø ïéðò ìò óepcnll §¨¦©¦§¨¦
,'xey' ea xn`py oeikne .miycw iabl xn`p epa z`e eze` xeqi`y
rnyne ,'xeye' ea xn`pe ,oileg iabl xn`p xeqi`dy rnyne
bdep epa z`e eze` xeqi`y xnel yi ,miycw iabl xn`p xeqi`dy

.miycwa oiae oilega oia
.miycwa bdep epa z`e eze` xeqi`y epipyy dn lr dywn `xnbd

:`xnbd dywnéàxnel yi ,miycwa mb bdepy ok m` ±íéLãw äî ¦©¨¨¦
àì íéàìk,mi`lk znda ,gafnd iab lr aixwdl xeq`y myk ± ¦§©¦Ÿ
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oifge` mipy` cenr gr sc ± oey`x wxtzereay

äéìéç ùåçëéðã.oxiyn `ed epney aexny Ðéùðéà äåéæçìãxiyny `ed oniq Ð

.eizexitàø÷é àîè àîèå.`ed `nh xne`e wrev Ðàñáåëmixnz leky` Ð

.eizexit xiyny `ed oniqeàðú éàä éë.mingx miax eilr ywal Ð

äù÷îä äîäá ïøãä

äðùîåðá úàå åúåàirac meyn Ð

jixhv`c ,"miycwenae oilega" :xninl

:inp `pz Ð `xnba opitlick i`xwn slinl

`dc ,jixhvi` `lc ,"ux`l dvegae ux`a"

ux`a oia zbdep sebd zaege ,`id sebd zaeg

.ux`l dvega oiaeúéáä éðôá.ziad onfa Ð

i`n` yxtn (a,glw oileg) `xza wxta

.edpihwpíéøùë íäéðùirac meyn Ð

yxtn `xnbae ."oileqt mdipy" `tiq ipzinl

.edpihwp i`n`âôåñ éðùäåe`l meyn Ð

m`d z` hgy `py `le .epa z`e eze`c

`l ,dlgz oad z` hgy `py `le ,dlgz

ixab ixz `py `le ,`xab cg edpihgy `py

.aiigc `xnba sili Ðúøë áééç ïåùàøäÐ

,zxkd on xeht ipyd la` .ueg ihegy meyn

oad ie`x epi` aey Ð en` dhgypc oeikc

epi`e .onf xqegn meyn leqtc ,mipta hgyil

ie`x ok m` `l` ueg ihegy meyn aiig

ld` gzt l`e" :(fi `xwie) aizkc ,miptl

ld` gztl ie`xd Ð "e`iad `l cren

.`l Ð `l i`e ,uega eilr oiaiig [cren]

ïéâôåñ íäéðùåe`l meyn oey`xd Ð

:d`lrda (ai mixac) aizkc .ueg ihegyc

opitli (`,fw) migafae ,"dlrz ot jl xnyd"

mye ...dlrz my" dlrnn hgey ywida

ok m` `l` ypr `l dlrn dn ,"dyrz

ok m` `l` ypr `l hgey s` Ð xidfd

.xidfdïéìåñô íäéðù íéðôá ïéìåçmeyn Ð

oiyecwa edl opitlic ,dxfra ehgypy oileg

.(a,fp) "ycwn yi`d" wxtaâôåñ éðùäåÐ

oileg meyn la` .epa z`e eze` meyn

mixac) `id dlic dxdf` Ð dxfra ehgypy

dz` mewn wegxa Ð "zgafe wgxi ik" :(ai

.[a,fp oiyecw] mewn aexiwa `le ,gaefíéùã÷
íéðôá.epa z`e eze` meyn bteq ipyd Ð

ìåñôå.onf xqegn meyn Ðíéùã÷å ïéìåç
õåçáipyde oileg oey`xd hwp `wec Ð

hwp `wec ,dpyna miiepyd lk oke .miycw

.edlâôåñ éðùäå.epa z`e eze` meyn Ð

õåçá íéùã÷oileg jk xg`e ,dlgza Ð

.leqt Ð uegaøùë éðùäå.dlik`a Ð

.xyk `pz Ð leqt `pzc icii`eíäéðùå
ïéâôåñÐ ipye ,ueg ihegy meyn oey`x Ð

.epa z`e eze` meynmipta miycwe oileg

mileqt mdipyoileg meyn oey`x Ð

.onf xqegn meyn ipye ,dxfra ehgypy

âôåñ éðùäå.epa z`e eze` meyn Ðoileg

miptae uega.mipta ipyde uega oey`xd Ð

úøëá ïåùàøä íéðôáå õåçá íéùã÷Ð

.ueg ihegy meynïéìåñô íäéðùåoey`x Ð

.onf xqegn meyn Ð ipye ,uega hgypy Ðïéâôåñ íäéðùå.epa z`e eze` meyn Ð ipye ,ueg ihegy meyn Ð oey`x Ðõåçáå íéðôá íéùã÷eze` meyn bteq ipyd Ð

.mipta lawzn epi`e ,`ed onf xqegnc ,iwl `l ueg ihegy meyne .epa z`eàøîâäùà ïáø÷ì äöøé.epa z`e eze` :dil jinqe Ðïéðòä ÷éñôä øåùi`w i`nw` i`c Ð

.lirl ixii` dyae xeya `dc ,"epa z`e eze`e" :aezkpe ,dipin wezyp Ðàì ïéùã÷åîá.diwqt` `dc Ðíéàìë.dpa z`e dhgy ,yiizd on dcliy lgx Ð
ãåòå
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åúåà,oiycwenae oilega" :ipznl irac icii` Ð ux`l dvega oia ux`a oia bdep epa z`e

,"ux`l dvegae ux`a" :inp ipzw Ð jxevl mdy ,"ziad ipta `lye ziad ipta

oebk ,jxevl iedc `zkec `ki`c oeik .`id sebd zaegc ,jxevl `ly iedc ab lr s`e

edleka "ux`l dvegae ux`a"c (a,glw oileg) "owd geliy"a opixn` ikdc .fbd ziy`xa

ziad ipta"e .fbd ziy`xn cal ,jxevl `ly

cal ,jxevl `ly ied edleka "ziad ipta `lye

oeik `pin` dedc .jixhvi`c epa z`e eze`n

onfa `l` bedpl `l Ð aizk miycw oiprac

.miycw `ki`cïéðîbdepy epa z`e eze`l

jzrc `wlq i`n`e :xn`z m`e Ð miycwena

!aizk `nzq `d ?oiycwena `xw ixii` `lc

el oi`e ,gqtl jixv m`y ,jixhvi`c xnel oi`e

`wlqc ,epa e` eia` meia ea hgypy eze` `l`

z`e eze`"c e`l igce gqtc dyr iz`c jzrc

`peeb i`d ikc .igc `lc jixhvi` ikdle ,"epa

:iab (`,`nw oileg) "owd geliy"a onwl opixn`

e`l `ki` onf xqegna `dc .oipn devn xacl

,d`xpe !dyr dil igc `l `xw e`lae ,dyre

,oiprd wiqtd xeyc meyn dil `iyw `xwirnc

meyn :xninl `kilc .oiycwen ihernl rnync

ok m`c ,wiqtdl `a `wec oiycwena `niz `lc

,miycwc oipra `ly `nlra diazkil Ð

itle .ilin lka `xwl opinwen ded `linne

.my azkp dyxc meylc xnel jixv `pwqnd

yixcc (`,lw oileg) "rexfd" wxta :xn`z m`e

didy ,miycwena mibdep zepzn oi`c `xwn

`xw :`xnba jixte .xnege lwn ebdpiy oica

.'ek jxtinl `ki` ,xnege lw meyn i` ?il dnl

`xw hrinc e`l i` ,xnege lw `la ,mewn lkn

!ilin lka `xwl opinwen ied (`l) miycwena

oileg oiprl zepznc `xwc meyn :xnel yie

.aizkéà,xn`z m`e Ð 'ek mi`lk miycw dn

!`l ziad ipta `ly miycw dn :inp dil dywz

oileg) "owd geliy" wxta ogky` `peb i`dkc

oiprlc li`ed ,`pin` jzrc `wlq :(a,glw sc

!miycw yiy onfa `l` bedpl `l ,aizk miycw

mewn lkn ,ipzinl jixv dedc idp :xnel yie

ipta `lyc ab lr s`c .ikdl `xw jixhvi` `l

ycwn mewn lkn ,oiaixw miycw oi` ziad

.iyicw

ãåòå`la Ð a` dpa df `ax xn`e aizk dy

dye xey `de :jxtinl ivn ded `ax

,mdipian mi`lk `ivedl leki dz` oi`c ,aizk

"daexn"a gkenck ,mi`lk ihernl ol zi`e

dy e` xey yi` aepbi ik" iab (a,fr `nw `aa)

i`n`e :xn`z m`e .jixt `ticrc `l` ."egahe

epa z`e eze` `die ,zayn xey xey opixnb `l

y xey"a ogky`ck ,diga s` bdepz` gbp

epivn `lc oeik :xnel yie ?(a,cp my) "dxtd

`l Ð zayc `inec d`nh dnda s` slinl

dy ok m` ,opitli zayn i`c ,cere .llk opitli

miycwc `inec ,cere ?il dnl `pngx azkc

opihrnn ded inp `nrh i`dne .diga jiiy `lc

."e`" aizkc e`l i` mi`lk
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`oifgeקכו mipya cenr gr sc ± oey`x wxtzereay

ãåòå.'ek `ax xn`d Ð mi`lka bdep :ipzwc `dc dlr il `iyw Ðàìà åðéà
íéàìëä úà àéöåäì`lcn ,[ci mixac] "mifr dye miayk dy"n edlek opitlic Ð

miyak en`e eia` ediy cr dy ixwin `lc dpin rny Ð "mifre miayk dy" aizk

.dy ied `l Ð fr cg`e ayk cg` la` ,mifr mdipy e`íéàìëä úà úåáøì åàÐ

.`ziiyew izxz `kdn heytze÷ìçìÐ

,epae xey e` hegyiy ,mdn cg` lr aiigl

.epae dy e`åðá.rnyn cgc Ðèåçùéù ãò
åðáå äùå øåùcenlz ,mdn cg` ly Ð

.'ebe "e` xey" :xneläéì à÷ôð åàî åàì éàî
`le "dye xey" xn`p eli` :xn`w ikde Ð

'ek xne` iziid ,"e`" xn`påúåàî àì ?Ð

dye xey" xn`p eli` :xn`w ikde .dil `wtp

cr :`pin` ded Ð "eze`" aizk `le ,"epae

cenlz Ð ediipin cgc dixae ,ixz higyc

la` .oa cge a` cg Ð "epa z`e eze`" :xnel

.`z` mi`lkl Ð "e`"ïðáøì àçéðäonwl Ð

.opax i`ne dippg i`n iraïúðåé éáøëÐ

o`nk Ð "e`" aizk `lc ab lr s` :xn`c

ipelt" aizkc `kid lke ,inc "e`" aizkc

.rnyn i`d e` i`d e` Ð "ipelteùéà àéðúã
àìà éì ïéà åîà úàå åéáà úà ìì÷é øùà

oipn mdn cg` ,mdipy llw Ð?øîåì ãåîìú
."llw en`e eia`" :ditiqa Ðåîàå ìì÷ åéáà

ìì÷dllw jnq `xwnd zlgza ,xnelk Ð

,en`l dllw jnq `xwnd seqae ,eia`l

.i`d e` i`d e`c `xninløîåà ïúðåé éáø
.i`d e` i`d e` :inp rnyn "en`e eia`" Ð

z` `iadl ,`pixg` `yxcl Ð `xwc ditiqe

.aiigy dzin xg`l llwndåîöò éðôáÐ

.df e` df e` ,xnelkúåá÷ðá.dpae m`d Ð

íéøëæá âäåð åðéàårxfl oiyyeg oi`c Ð

epa hegyl xzen Ð xkf hgy m`e ,a`d

.ezaeíéðáä ìò íàáxdfedy ,owd gely Ð

.mdipy gwil `ly (ak mixac)úåá÷ðáÐ

.uaex a`d `le ,"zvaex m`de" :(my) aizkc

ïîåæî äá äùò àì:(a,hlw oileg) `ipzc Ð

ely ser ,xnelk ,onefnl hxt Ð "`xwi ik"

.geliya aiig epi`'åë åðá úàå åúåàá øîàú
.mdipya bedpi ,`ed xenge li`ede Ðåúåà

íéðù àìå ãçà`le bdep `ed cg`a Ð

xyt` i`e ,aezkd wlgy ,dzrne .mipya

e` mixkfa e` `l` ,mdipya bedpiy xnel

.zeawpaïéãì éúéëæi`yx ip` dzrn Ð

`zydc .bedpi ef i`a oey`xd oicn cenll

dyry epa z`e eze`a xn`z :jxtinl `kil

mixkfa bedpi jkitl ,onefn epi`yk onefn ea

nel ef `id `xneg i`nc .zeawpa `leok x?
!zeawp il dne mixkf il dnøîåì êùôð íàå

rnyn Ð "epa" xne` `ed ixd :xg` mrh il yi ,df oic lr daeyz aiydle Ð

.oak el d`xpyêåøëùxg` jexk zeidl cled jxce ,eixg` jlil cinz weace Ð

.m`døîåì êùôð íà éàîoey`xd a` oipa lr aiydl el did dn Ð?
àãæàå
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äæopitlic ,qxhpewa yxit Ð mi`lk `ivedl `l` epi` dy xn`py mewn lk a` dpa

wiqn (`,gr `nw `aa) "daexna"c :eyexitl dywe ."mifr dye miayk dy"n edlek

jixte .mi`lka `le lbra `l oicet oi` :opzck ,xeng xht oeictl jixhvi` `axc a` oipac

on clepy `nhl :ipyne ?`z` i`nl ,dy `edy iptn mi`lka xiznc xfrl` iaxle :mzd

i`c ,ryedi iaxk `lce ,`nhd on exeare xedhd

.`wtp "mifr dye miayk dy"n Ð ryedi iaxk

dy"n ded `l `axc a` oipac `icda rnyn

ciar gqtc "dy"nc ,d`xpe !"mifr dye miayk

xeng xhtlc "daexn"a wiqncn ,rcz .a` oipa

zexekac `nw wxt seqae ,`axc a` oipa jixhv`

:dyw la` .gqt ly "dy" "dy"n dl sili (`,ai)

zexekaae ,a` oipa dil ixw `kdc `py i`nc

xn`pe ,"dy" o`k xn`p :dey dxfb dil ciar

mi`lk `ax hwpc `py i`nc ,cere ?"dy" oldl

witn edlekc ?dhegye dtxh dige lbrn ith

lkl hxt oldl dn :mzd xn`wck ,"dy"n mzd

dhegye dtxhc xninl `kile !elld zenyd

hxt" hwp `wec e`le ,dyc dizernynn `wtp

s` ,mzd hwp dige lbr inp ikdc ,"zenyd lkl

`l` ,"dy"c dizernynn iwtp i`cec ab lr

elit` Ð xt `dc .cgi mlek lelkl dil `gip

"el e`ived" wxta opixn`ck ,"xt" iexw hegy

xg` elit` eilr oipnp ied ,inp dye .(a,hn `nei)

dizeign Ð "dyn zeidn" aizkc e`l i` dhigy

,dy `aiyg inp dtxhe .mzd xn`ck ,dyc

dtxh xkena (a,fr `nw `aa) "daexn"a aiignc

.mzd aizk "dy"c ab lr s` dynge drax`a

elit`e .dtxha bdep epa z`e eze` :`pz inp ikde

dhigy `iedc meyn `l` bilt `l oerny iax

epa z`e eze`ac :dyw cere !die`x dpi`y

oipan dtxh hrnp ,dynge drax` inelyzae

dey dxfbn iwtp dhegye dtxhc ,il d`xpe !a`

,(`,ai) zexekaa xn`ck ,gqtn "dy" "dy"c

Ð mi`lke ,"dy"c zernynn Ð dige lbre

xazqn `l dey dxfbnc .`axc a` oipan

ol zi`c ,dhegye dtxh enk mi`lk ihernl

xenb dyc oeik ,daix "dctz" "dctz" :xninl

.m` xza zlf`c oia a` xza zlf`c oia ,`ed

dy" :aizk ikdc ,xity hrnn a` oipan la`

`diy cr :rnync ,"egwz mifrd one 'ebe minz

`l diteblc ,`ed xzeine .dyak en`e yak eia`

opihrnnc ,`wtp miycw x`ync ,jixhvi`

,iz` `nlra cnll `l` ."ayk e`"n mi`lk

`ivedl `l` epi` "dy" xn`py mewn lkc

,"minz" `xw i`da inp aizkc ab lr s`e .mi`lk

`de .azkp `yxc meyl Ð miycw x`yn witpc

drax` inelyzae epa z`e eze`a opihrnn `lc

Ð gqtn "dy" "dy"c dey dxfba dtxh dynge

oipa ,mi`lka xiznc xfrl` iaxl :"daexn"a ira ik ,inp `gip `zyde .dpten epi`c xyt`

.iwtp dey dxifbn edpdc ,dhegye dtxhl :xn`w `le .miycwl ?`zkld i`nl `axc a`

aizk `icda Ð miycwl i` ?`zkld i`nl `axc a` oipae :xn`wc "daexn"ae ,xn`z m`e

xzii` `l a` oipa xwir `de .`gip ded Ð `icda mi`lk eda aizk `l i`c rnyn .eda

zad iyecw iab (a,en zeaezk) "dxrp" wxtae (a,b) oiyecw yixa yi df oiprke .xg` mewnn gqta dil miw eli`k dyery ,cenlzd jxc okc :xnel yie !`wtp miycwnc meyn `l` gqta

yan slip `niz ike :xn`wc ,dia`l.(i`c d"c a,n zeaezk) "zexrp el`" wxta oiyecwn `l` dia`c iedc ol miw `l diteb mbte zyac ab lr s`e ,mbte z

åà`ni`e :lirl jixt ikide ,xn`z m`e .(a,fr `nw `aa) "daexn"a xn`ck ,`xwc oiprn `kde ,`xwc oiprn mzd Ð mi`lk opihrnn "ayk e`"nc ab lr s` Ð mi`lkd z` zeaxl

opinwen ded i`c :xnel yie !`l miycwa mi`lk dn i` :xn`wck ,`kil miycwa mi`lkc ?mi`lk zeaxl "e`" jixhvi` i`n` ok m` ?ikd xninl ivn ikid ?`l oilega oi` oiycwena

.izixg` `yxcl opinwen ded `l` ,mi`lk zeaxl "e`" opiyxc ded `l ok m` ,miycwena `wec epa z`e eze`c `xwãòi`n` ,diy`i iaxle :xn`z m`e Ð ecgi aezkd jl hextiy

elit`c `pin` ded Ð "ecgi" aizk `l i` ,mi`lk zyial iab oke .mixeyw mpi`y it lr s` xeq`c `pin` `edc ,jixhvi`c :xnel yie ?"yexgz `l"a "ecgi" (ak mixac) `xw aizk

,yixc ipda "ecgi" aezkd hxtc meyn `l ,ozpei iaxe .xeag epi` zg` dtikz skezc opiyxc "ecgin"c ,cgi mixetz mpi`y it lr s` ,yali `l mizyt ly cg`e xnv ly cg` miyealn

.dlapa aezkd jl hxty jxck :(a,`k migqt) "dry lk" wxta opixn`ck ,"mi`lka aezkd jl hxty jxck" xn`w `l ikdle .ikd xn`w diytpc `xaqn `l` ,izyxitck jixhv` `dc

äîazknl dil dedc ,"m`d z` glyz gly" (ak mixac) aizkcn .zvaex zeidl dgxe`y meyn `le ,`wec dil rnyn `xwc m`c Ð mixkfa `le zeawpa mipad lr m`a aiigyk¥

.`wec dil rnyn jkl ,"m`d gwz `l" xak aizkc oeik "dpglyz gly"éîz`e eze`n xnege lw slip ?owd gely iab `xw xziinc il dnl ,ok m` :xn`z m`e Ð eixg` jexk epay

.eixg` jexk epay epa z`e eze`a opiyxc ied `l Ð `wec m`c owd gelya opifgc e`l i`c :xnel yie !onefn epi`yk onefn ea dyry epa¥
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éðôa ãçà òîLîe ,ãçàk íäéðL òîLî :øîBà ïúðBé¨¨¥©§©§¥¤§¤¨©§©¤¨¦§¥
."åcçé" áeúkä Eì èBøôiL ãò ,Bîöòéàîe äéððç éàî ©§©¤¦§§©¨©§¨©£©§¨©

âäBð Bðéàå úBá÷ða âäBð Bða úàå BúBà :àéðúc ?ïðaø©¨©§©§¨§¤§¥¦§¥§¥¥
.úBá÷ða ïéáe íéøëæa ïéa âäBð :øîBà äéððç ,íéøëæa¦§¨¦£©§¨¥¥¥¦§¨¦¥¦§¥
Bða úàå BúBà àäé ìBëé :àéðúc ?ïðaøc àîòè éàî©©§¨§©¨©§©§¨¨§¥§¤§
,ïàk áéiç :àeä ïéãå ?úBá÷ða ïéáe íéøëæa ïéa âäBð¥¥¦§¨¦¥¦§¥§¦¦¥¨
íéðaä ìò íàa áéiçLk äî ;íéðaä ìò íàa áéiçå§¦¥§¥©©¨¦©§¤¦¥§¥©©¨¦

¯ïàk áéiçLk óà ,íéøëæa àìå úBá÷ða¯úBá÷ða ¦§¥§Ÿ¦§¨¦©§¤¦¥¨¦§¥
íéðaä ìò íàa zøîà íà ,àì !íéøëæa àìå¯ïkL §Ÿ¦§¨¦Ÿ¦¨©§¨§¥©©¨¦¤¥

BúBàa øîàz ,ïneæî BðéàLk ïneæî da äNò àìŸ¨¨¨§¨§¤¥§¨Ÿ©§
ãeîìz ?ïneæî BðéàLk ïneæî Ba äNòL ,Bða úàå§¤§¤¨¨§¨§¤¥§¨©§

"BúBà" :øîBì¯,áeúkä ÷lçL øçà .íéðL àìå ãçà ©¤¨§Ÿ§©¦©©¤¦¥©¨
äî ;íéðaä ìò íàa áéiçå ïàk áéiç :ïéãì éúéëæ̈¦¦¨¦¦¥¨§¦¥§¥©©¨¦©

íéðaä ìò íàa áéiçLk¯óà ,íéøëæa àìå úBá÷ða §¤¦¥§¥©©¨¦¦§¥§Ÿ¦§¨¦©
ïàk áéiçLk¯íàå .íéøëæa àìå úBá÷ðaELôð,øîBì §¤¦¥¨¦§¥§Ÿ¦§¨¦§¦©§§©

"Bða"¯BðaL éîCeøkBða ïéàL øëæ àöé ,åéøçà §¦¤§¨©£¨¨¨¨¨¤¥§
?"øîBì ELôð íà" äî .åéøçà Ceøk¯:àîéz éëå ¨©£¨©¦©§§©§¦¥¨

"BúBà"¯"Bða" :øîBà àeä éøä ,òîLî øëæ¯éî ¨¨©§©£¥¥§¦
.åéøçà Ceøk Bða ïéàL ,øëæ àöé ,åéøçà Ceøk BðaL¤§¨©£¨¨¨¨¨¤¥§¨©£¨
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חולין. פרק חמישי - אותו ואת בנו דף עח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

äædndAd z`f' ,dlik`l zexzend zendad iabl xen`d weqtd ± ¤Ÿ©§¥¨
'miGr dUe miaUk dU ,xFW ,Elk`Y xW`(c ci mixac)áà äða± £¤Ÿ¥¥§¨¦§¥¦¦¨¨¨

y ,ceqi epcnlnøîàpL íB÷î ìkdxezaBðéà ,'äN'`aàlà ¨¨¤¤¡©¤¥¤¨
àéöBäìhrnl -,íéàìkä úàdy' aezkl dxezl did ixdy §¦¤©¦§©¦

epi`y rnyn 'mifr dye miayk dy' dazky dnne ,'mifre miayk
e` mifr mdipyy oebk ,oin eze`n en`e eia` ok m` `l` dy `xwp
en`e fr eia`y oebk ,oin eze`n mpi` xy`k la` ,miyak mdipy
eze` xeqi` iabl mb ok m`e .dy `xwp epi` ,mi`lk znda epiide ,dy

.mi`lk hrnl yi ,'dy' ea xn`py epa z`e
:`xnbd zvxznàø÷ øîàxey' ,epa z`e eze` iablBà`le ,'dy ¨©§¨

d`a 'e`' zlin ,'dye xey'.íéàìkä úà úBaøìzeayein ok m`e §©¤©¦§©¦
epcnlnd cgein ieaix yiy meyn ,`xnbd dzywdy zeiyewd izy

.mi`lka mb bdep epa z`e eze` xeqi`y
cvik :`xnbd dywn .epa z`e eze`a xen`d df ieaixa dpc `xnbd

,'e`'n mi`lk zeaxl xyt`déì éòaéî 'Bà' éàä'e`' zlin ixde ± ©¦¨¥¥
ick zkxvp 'dy e` xey'ay÷lçìmiaiigy epcnlle ,xeqi`d z` §©¥

,epae mdn cg` wx hgey xy`k s`àðéîà Czòc à÷ìñcdidy ± §©§¨©§¨£¦¨
y jzrca dlerèéçLc ãòmb cg` meiaBðáe øBLmbe,Bðáe äN ©§¨¦§¤§

áéiçéî àì,epa z`e eze` meynïì òîLî à÷dkxved okl ± Ÿ¦©¥¨©§©¨
ick ,'e`' aezkl dxezd÷lçìi`d z`xy`k mb aiigy xnele xeq §©¥

.epae dy wx e` epae xey wx hgey
`l` ,'e`'n cnlp epi` df oic :`xnbd zvxznà÷ôð 'Bða'îcnlp ± ¦§©§¨

ly epa wx hgy xy`k mby rnyn ,cigi oeyla 'epae' xn`py dnn
.aiig ,mdn cg`

,'e`'n mi`lk zeaxl xyt` cvik :dywne `xnbd dayåixdézkà §©©¦
déì éòaéîjxvp `ed oiicr ±àéðúãëì,`ziixaaeléàdidøîàð ¦¨¥¥§¦§©§¨¦¤¡©

øîBà éúééä ,'Bðáe äNå øBL'epa z`e eze` meyn aiig epi`yãò ¨¤§¨¦¦¥©
èBçLiLmbå øBLmbBðáe ,äN,cg` meia mdn cg` lyãeîìz ¤¦§§¤§©§

,'Bða úàå BúBà äN Bà øBL' ,øîBìxey wx hgy xy`k mb aiigy ©¤§¤§
:`xnbd zwiicn .epae dy e` epaedéì à÷ôð 'Bà'î åàì éàîm`d ± ©¨¥©§¨¥

cvik dyw ok m`e .'e`' xn`py dnn df oic zcnel `ziixad oi`
.ef dyxcl jxvp `ed ixd ,'e`'n mi`lk zeaxl xyt`

:`xnbd zvxznàì`l` ,'e`'n df oic zcnel `ziixad oi` ±îdn Ÿ¦
xn`pyBúBà'hgey xy`k mb aiigy rnyn ,cigi oeyla 'epa z`e

.mi`lk epnn zeaxl ozipe ,xzein 'e`' ok m`e .mdn cg` ly epa wx
:`xnbd dywn'BúBà' eäì øzééîc ïðaøì àçéðäminkg itl ± ¨¦¨§©¨¨¦§©¥§

xy`k mb aiigy epnn cenll xyt` okle ,xzein 'eze`'y mixaeqd
.mdn cg` ly epa wx hgey'BúBà' déì øzééî àìc äéððçì àlà¤¨©£©§¨§Ÿ§©¥¥

,zxg` dyxcl jxvpy meyndéì àðî ÷lçìmicnel oipn ± §©¥§¨¥
.mdn cg` ly epa wx hgey xy`k mb bdep epa z`e eze` xeqi`y

icky xaeq dippg :`xnbd zvxzn÷lçìweqtd zpeeky xnele §©¥
,mdn cg` ly epa wx hgey xy`k mb aiigléøö àìàø÷ Cweqt - Ÿ¨¦§¨

meyn ,ok yexcl ick cgeinïúðBé éaøk dì øáñclkay xaeqd §¨©¨§©¦¨¨
zernyn ,'e`' mdipia xn`p `le mixac ipy weqta eazkpy mewn

.df e` df e` `id dpeekde ,'e`' azkp eli`k `id weqtd
:ozpei iax zrc da d`aedy `ziixad z` d`ian `xnbdàéðúc§©§¨

dxeza xn`p ,`ziixaa(h k `xwie),en`e eia` llwn iabløLà Léà'¦£¤
Bnà úàå åéáà úà ìl÷é.'znEi zFnz`e' xn`py oeikn zehytae §©¥¤¨¦§¤¦¨

,xeaigd e"`e mr 'en`éì ïéàeaiiglàlàz` lliw xy`kåéáà ¥¦¤¨¨¦
Bnàå,cgiz` lliw m` la`Bnà àlL åéáà,en` z` lliw `le - §¦¨¦¤Ÿ¦

åz` lliw m` okåéáà àlL Bnà,eia` z` lliw `le -ïépî.aiigy §¦¤Ÿ¨¦¦©¦
øîBì ãeîìzweqtd meiqa,'ìl÷ Bnàå åéáà'dllw dazkp o`k ©§©¨¦§¦¦¥

dazkp 'eia` z` lNwi xW` Wi`' weqtd zligzae ,en`l zekinqa¦£¤§©¥¤¨¦
z` wx m` oiay eprinydl ,eia`l jenq dllw,ìl÷ åéáàm` oiae ¨¦¦¥

z` wx,ìl÷ Bnà,aiig,øîBà ïúðBé éaø .äiLàé éaø éøácmb ¦¦¥¦§¥©¦Ÿ¦¨©¦¨¨¥
,'FO` z`e eia` z`' xn`pykòîLîz` lliw m` aiigyíäéðL ¤¨¦§¤¦©§©§¥¤

òîLîe ,ãçàklk lliw m` aiigy mbãçàmdn.Bîöò éðôas`e §¤¨©§©¤¨¦§¥©§
z` wx lliwy mb `id dpeekd ,xeaigd e"`e mr 'en` z`e' xn`py

,mdn cg`áeúkä Eì èBøôiL ãòyexita dxezd aezkzy ± ©¤¦§§©¨
,'åcçé'.cgi mdipy z` llwl jixvy `id dpeekdy xnel yi f` wxe ©§¨

'eze`' miyxec m`d dippge minkg ewlgpy `xnbd dxikfdy oeikn
:`xnbd zxxan .ewlgp oipr dfi` iabl `xnbd zxxan ,`l e`éàî©

ïðaø éàîe äéððçm`d minkge dippg ewlgp oipr dfi` iabl ± £©§¨©©¨¨
.`l e` 'eze`' zaiz miyxec

:`xnbd zx`anàéðúc,`ziixaaxeqi`âäBð Bða úàå BúBà §©§¨§¤§¥
úBá÷ða,dza e` dpae m` hgy xy`k ±íéøëæa âäBð Bðéàå- ¦§¥§¥¥¦§¨¦

oi`e ,a`d rxfl miyyeg oi`y meyn ,eza e` epae a` hgy xy`k
e .minkg ixac el` .eia` ixg` qgiizn cledøîà äéððçdf xeqi` £©§¨¨©

úBá÷ða ïéáe íéøëæa ïéa âäBðxy`k oiae m`d z` hgy xy`k oia - ¥¥¦§¨¦¥¦§¥
.eixg` qgiizn clede ,a`d rxfl miyyegy meyn ,a`d z` hgy

:`xnbd zxxanïðaøc àîòè éàîbdep epi` df xeqi`y mixaeqd ©©§¨§©¨¨
meyn :`xnbd daiyn .epae a` hgy xy`kàéðúc,`ziixaaìBëé §©§¨¨

y xnel iziidúBá÷ða ïéáe íéøëæa ïéa âäBð Bða úàå BúBà àäé- §¥§¤§¥¥¦§¨¦¥¦§¥
:`ziixad dgec .m`d z` hgy xy`k oiae a`d z` hgy xy`k oia

àeä ïéãåoky ,ok oicd oi`y owd geliyn a` oipaa cenll yi -áéiç §¦¦¥
ïàk,cg` meia mhgyl `ly epa z`e eze`a -ìò íàa áéiçå ¨§¦¥§¥©

íéðaäcenll yie .mipad mr m`d z` gwi `ly ,owd geliy iabl ± ©¨¦
,íéðaä ìò íàa áéiçLk äî`weec epiidíéøëæa àìå úBá÷ða- ©§¤¦¥§¥©©¨¦¦§¥§Ÿ¦§¨¦

.xeht ,mipade a`d z` gwl m` j` ,mipade m`d gwl xy`k wxóà©
k áéiçLk,ïà`weec epiid ,epa z`e eze`aíéøëæa àìå úBá÷ða- §¤¦¥¨¦§¥§Ÿ¦§¨¦

.a`d z` hgy xy`k `le m`d z` hgyyk
:`ziixad zl`eyàìgeliyn epa z`e eze` xeqi` cenll oi` - Ÿ

y ,owdíéðaä ìò íàa zøîà íàepiid ,a`a `le m`a wx bdepy ¦¨©§¨§¥©©¨¦
,lw exeqi`y my `weecda äNò àì ïkLaezkdBðéàLk ïneæî ¤¥Ÿ¨¨¨§¨§¤¥

ïneæîowa j` ,dxwn jxca ow `vn xy`k wx jiiy df oic ixdy - §¨
m`d ,geliyn xeht ,elv` lcbd ser ly ow oebk ,eiptl onefny

øîàzs` oicd `edyBða úàå BúBàa,xzei xeng exeqi`yLok Ÿ©§§¤§¤
Ba äNòaezkdïneæî BðéàLk ïneæîoia lcad oi` df xeqi`a - ¨¨§¨§¤¥§¨

oebk ,eiptl zepnefny zenda oial dxwn jxc eil` eribdy zenda
daiyn .a`a oiae m`a oia bdepy xnel yi ok m`e ,ely zenda

:`ziixad'BúBà' øîBì ãeîìzwx bdep df xeqi`y ,cigi oeyla ©§©
aàìå ãçàa,íéðL.m`a e` a`a e` epiidceáeúkä ÷lçL øçà ¤¨§Ÿ§©¦©©¤¦¥©¨

,mdn cg`a wx bdep xeqi`dyïéãì éúéëæcenll i`yx ip` - ¨¦¦¨¦
,owd geliyn a` oipa ici lr ,xeqi`d xn`p mdn dfi`aokyáéiç¦¥

,ïàk,epa z`e eze`a,íéðaä ìò íàa áéiçå,cenll yieäî ¨§¦¥§¥©©¨¦©
,íéðaä ìò íàa áéiçLk`weec epiidíéøëæa àìå úBá÷ða- §¤¦¥§¥©©¨¦¦§¥§Ÿ¦§¨¦

,mipade a`d z` gwlyk `le ,mipade m`d z` gwlykáéiçLk óà©§¤¦¥
,ïàk`weec epiidíéøëæa àìå úBá÷ðaz` `le m`d z` hgyyk - ¨¦§¥§Ÿ¦§¨¦
.a`d

:`ziixad dtiqen .minkg ixaca xg` mrh d`ian `ziixadíàå§¦
øîBì ELôðmrh xnel yi ,df cenil zegcle aiydl dvxz m`e - ©§§©

xy`k bdep epi` epa z`e eze` xeqi`y mixaeqd minkg ixaca xg`
xn`py meyn ,a`d z` hgyz`e eze`','Bðalr xaecny rnyn §

xnelk ,oak el d`xpy inåéøçà Ceøk BðaL éîlibxe eil` weac - ¦¤§¨©£¨
,en` xg` zkll libx cledy meyn ,m`d epiide ,eixg` zkll cinz

øëæ àöé,a`d hrnl -åéøçà Ceøk Bða ïéàLlibx cled oi`y - ¨¨¨¨¤¥§¨©£¨
.eixg` zkll

,owd geliyn cenild z` zegcle aiydl xyt`y dxikfd `ziixad
:cenild z` zegcl xyt` ote` dfi`a `xnbd zxxaníà äî©¦

øîBì ELôðcenild z` zegcle aiydl xyt` daeyz efi` - ©§§©
,`id dpeekd :`xnbd daiyn .owd geliynàîéz éëåxn`py dnny §¦¥¨

,òîLî øëæ ,'BúBà'xeqi`y xnel yi ok m`ehgy m` wx bdpi df ¨¨©§©
lkn ,m`a wx bdepy owd geliyn cnlp `le ,m`d z` `le a`d z`

,xg` mewnn minkg ixacl mrhd z` cenll yi mewnàeä éøä£¥
,'Bða' øîBàlr xaecny rnyn,åéøçà Ceøk BðaL éî,m`d epiidc ¥§¦¤§¨©£¨
øëæ àöé,a`d hrnl ±.åéøçà Ceøk Bða ïéàL ¨¨¨¨¤¥§¨©£¨
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קכז oifge` mipya cenr gr sc ± oey`x wxtzereay

ãåòå.'ek `ax xn`d Ð mi`lka bdep :ipzwc `dc dlr il `iyw Ðàìà åðéà
íéàìëä úà àéöåäì`lcn ,[ci mixac] "mifr dye miayk dy"n edlek opitlic Ð

miyak en`e eia` ediy cr dy ixwin `lc dpin rny Ð "mifre miayk dy" aizk

.dy ied `l Ð fr cg`e ayk cg` la` ,mifr mdipy e`íéàìëä úà úåáøì åàÐ

.`ziiyew izxz `kdn heytze÷ìçìÐ

,epae xey e` hegyiy ,mdn cg` lr aiigl

.epae dy e`åðá.rnyn cgc Ðèåçùéù ãò
åðáå äùå øåùcenlz ,mdn cg` ly Ð

.'ebe "e` xey" :xneläéì à÷ôð åàî åàì éàî
`le "dye xey" xn`p eli` :xn`w ikde Ð

'ek xne` iziid ,"e`" xn`påúåàî àì ?Ð

dye xey" xn`p eli` :xn`w ikde .dil `wtp

cr :`pin` ded Ð "eze`" aizk `le ,"epae

cenlz Ð ediipin cgc dixae ,ixz higyc

la` .oa cge a` cg Ð "epa z`e eze`" :xnel

.`z` mi`lkl Ð "e`"ïðáøì àçéðäonwl Ð

.opax i`ne dippg i`n iraïúðåé éáøëÐ

o`nk Ð "e`" aizk `lc ab lr s` :xn`c

ipelt" aizkc `kid lke ,inc "e`" aizkc

.rnyn i`d e` i`d e` Ð "ipelteùéà àéðúã
àìà éì ïéà åîà úàå åéáà úà ìì÷é øùà

oipn mdn cg` ,mdipy llw Ð?øîåì ãåîìú
."llw en`e eia`" :ditiqa Ðåîàå ìì÷ åéáà

ìì÷dllw jnq `xwnd zlgza ,xnelk Ð

,en`l dllw jnq `xwnd seqae ,eia`l

.i`d e` i`d e`c `xninløîåà ïúðåé éáø
.i`d e` i`d e` :inp rnyn "en`e eia`" Ð

z` `iadl ,`pixg` `yxcl Ð `xwc ditiqe

.aiigy dzin xg`l llwndåîöò éðôáÐ

.df e` df e` ,xnelkúåá÷ðá.dpae m`d Ð

íéøëæá âäåð åðéàårxfl oiyyeg oi`c Ð

epa hegyl xzen Ð xkf hgy m`e ,a`d

.ezaeíéðáä ìò íàáxdfedy ,owd gely Ð

.mdipy gwil `ly (ak mixac)úåá÷ðáÐ

.uaex a`d `le ,"zvaex m`de" :(my) aizkc

ïîåæî äá äùò àì:(a,hlw oileg) `ipzc Ð

ely ser ,xnelk ,onefnl hxt Ð "`xwi ik"

.geliya aiig epi`'åë åðá úàå åúåàá øîàú
.mdipya bedpi ,`ed xenge li`ede Ðåúåà

íéðù àìå ãçà`le bdep `ed cg`a Ð

xyt` i`e ,aezkd wlgy ,dzrne .mipya

e` mixkfa e` `l` ,mdipya bedpiy xnel

.zeawpaïéãì éúéëæi`yx ip` dzrn Ð

`zydc .bedpi ef i`a oey`xd oicn cenll

dyry epa z`e eze`a xn`z :jxtinl `kil

mixkfa bedpi jkitl ,onefn epi`yk onefn ea

nel ef `id `xneg i`nc .zeawpa `leok x?
!zeawp il dne mixkf il dnøîåì êùôð íàå

rnyn Ð "epa" xne` `ed ixd :xg` mrh il yi ,df oic lr daeyz aiydle Ð

.oak el d`xpyêåøëùxg` jexk zeidl cled jxce ,eixg` jlil cinz weace Ð

.m`døîåì êùôð íà éàîoey`xd a` oipa lr aiydl el did dn Ð?
àãæàå
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äæopitlic ,qxhpewa yxit Ð mi`lk `ivedl `l` epi` dy xn`py mewn lk a` dpa

wiqn (`,gr `nw `aa) "daexna"c :eyexitl dywe ."mifr dye miayk dy"n edlek

jixte .mi`lka `le lbra `l oicet oi` :opzck ,xeng xht oeictl jixhvi` `axc a` oipac

on clepy `nhl :ipyne ?`z` i`nl ,dy `edy iptn mi`lka xiznc xfrl` iaxle :mzd

i`c ,ryedi iaxk `lce ,`nhd on exeare xedhd

.`wtp "mifr dye miayk dy"n Ð ryedi iaxk

dy"n ded `l `axc a` oipac `icda rnyn

ciar gqtc "dy"nc ,d`xpe !"mifr dye miayk

xeng xhtlc "daexn"a wiqncn ,rcz .a` oipa

zexekac `nw wxt seqae ,`axc a` oipa jixhv`

:dyw la` .gqt ly "dy" "dy"n dl sili (`,ai)

zexekaae ,a` oipa dil ixw `kdc `py i`nc

xn`pe ,"dy" o`k xn`p :dey dxfb dil ciar

mi`lk `ax hwpc `py i`nc ,cere ?"dy" oldl

witn edlekc ?dhegye dtxh dige lbrn ith

lkl hxt oldl dn :mzd xn`wck ,"dy"n mzd

dhegye dtxhc xninl `kile !elld zenyd

hxt" hwp `wec e`le ,dyc dizernynn `wtp

s` ,mzd hwp dige lbr inp ikdc ,"zenyd lkl

`l` ,"dy"c dizernynn iwtp i`cec ab lr

elit` Ð xt `dc .cgi mlek lelkl dil `gip

"el e`ived" wxta opixn`ck ,"xt" iexw hegy

xg` elit` eilr oipnp ied ,inp dye .(a,hn `nei)

dizeign Ð "dyn zeidn" aizkc e`l i` dhigy

,dy `aiyg inp dtxhe .mzd xn`ck ,dyc

dtxh xkena (a,fr `nw `aa) "daexn"a aiignc

.mzd aizk "dy"c ab lr s` dynge drax`a

elit`e .dtxha bdep epa z`e eze` :`pz inp ikde

dhigy `iedc meyn `l` bilt `l oerny iax

epa z`e eze`ac :dyw cere !die`x dpi`y

oipan dtxh hrnp ,dynge drax` inelyzae

dey dxfbn iwtp dhegye dtxhc ,il d`xpe !a`

,(`,ai) zexekaa xn`ck ,gqtn "dy" "dy"c

Ð mi`lke ,"dy"c zernynn Ð dige lbre

xazqn `l dey dxfbnc .`axc a` oipan

ol zi`c ,dhegye dtxh enk mi`lk ihernl

xenb dyc oeik ,daix "dctz" "dctz" :xninl

.m` xza zlf`c oia a` xza zlf`c oia ,`ed

dy" :aizk ikdc ,xity hrnn a` oipan la`

`diy cr :rnync ,"egwz mifrd one 'ebe minz

`l diteblc ,`ed xzeine .dyak en`e yak eia`

opihrnnc ,`wtp miycw x`ync ,jixhvi`

,iz` `nlra cnll `l` ."ayk e`"n mi`lk

`ivedl `l` epi` "dy" xn`py mewn lkc

,"minz" `xw i`da inp aizkc ab lr s`e .mi`lk

`de .azkp `yxc meyl Ð miycw x`yn witpc

drax` inelyzae epa z`e eze`a opihrnn `lc

Ð gqtn "dy" "dy"c dey dxfba dtxh dynge

oipa ,mi`lka xiznc xfrl` iaxl :"daexn"a ira ik ,inp `gip `zyde .dpten epi`c xyt`

.iwtp dey dxifbn edpdc ,dhegye dtxhl :xn`w `le .miycwl ?`zkld i`nl `axc a`

aizk `icda Ð miycwl i` ?`zkld i`nl `axc a` oipae :xn`wc "daexn"ae ,xn`z m`e

xzii` `l a` oipa xwir `de .`gip ded Ð `icda mi`lk eda aizk `l i`c rnyn .eda

zad iyecw iab (a,en zeaezk) "dxrp" wxtae (a,b) oiyecw yixa yi df oiprke .xg` mewnn gqta dil miw eli`k dyery ,cenlzd jxc okc :xnel yie !`wtp miycwnc meyn `l` gqta

yan slip `niz ike :xn`wc ,dia`l.(i`c d"c a,n zeaezk) "zexrp el`" wxta oiyecwn `l` dia`c iedc ol miw `l diteb mbte zyac ab lr s`e ,mbte z

åà`ni`e :lirl jixt ikide ,xn`z m`e .(a,fr `nw `aa) "daexn"a xn`ck ,`xwc oiprn `kde ,`xwc oiprn mzd Ð mi`lk opihrnn "ayk e`"nc ab lr s` Ð mi`lkd z` zeaxl

opinwen ded i`c :xnel yie !`l miycwa mi`lk dn i` :xn`wck ,`kil miycwa mi`lkc ?mi`lk zeaxl "e`" jixhvi` i`n` ok m` ?ikd xninl ivn ikid ?`l oilega oi` oiycwena

.izixg` `yxcl opinwen ded `l` ,mi`lk zeaxl "e`" opiyxc ded `l ok m` ,miycwena `wec epa z`e eze`c `xwãòi`n` ,diy`i iaxle :xn`z m`e Ð ecgi aezkd jl hextiy

elit`c `pin` ded Ð "ecgi" aizk `l i` ,mi`lk zyial iab oke .mixeyw mpi`y it lr s` xeq`c `pin` `edc ,jixhvi`c :xnel yie ?"yexgz `l"a "ecgi" (ak mixac) `xw aizk

,yixc ipda "ecgi" aezkd hxtc meyn `l ,ozpei iaxe .xeag epi` zg` dtikz skezc opiyxc "ecgin"c ,cgi mixetz mpi`y it lr s` ,yali `l mizyt ly cg`e xnv ly cg` miyealn

.dlapa aezkd jl hxty jxck :(a,`k migqt) "dry lk" wxta opixn`ck ,"mi`lka aezkd jl hxty jxck" xn`w `l ikdle .ikd xn`w diytpc `xaqn `l` ,izyxitck jixhv` `dc

äîazknl dil dedc ,"m`d z` glyz gly" (ak mixac) aizkcn .zvaex zeidl dgxe`y meyn `le ,`wec dil rnyn `xwc m`c Ð mixkfa `le zeawpa mipad lr m`a aiigyk¥

.`wec dil rnyn jkl ,"m`d gwz `l" xak aizkc oeik "dpglyz gly"éîz`e eze`n xnege lw slip ?owd gely iab `xw xziinc il dnl ,ok m` :xn`z m`e Ð eixg` jexk epay

.eixg` jexk epay epa z`e eze`a opiyxc ied `l Ð `wec m`c owd gelya opifgc e`l i`c :xnel yie !onefn epi`yk onefn ea dyry epa¥
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"äN" øîàpL íB÷î ìk :áà äða äæ¯àéöBäì àlà Bðéà ¤¨¨¨¨¨¤¤¡©¤¥¤¨§¦
!íéàìkä úà¯"Bà" :àø÷ øîà¯.íéàìkä úà úBaøì ¤©¦§©¦¨©§¨§©¤©¦§©¦

¯ãò :àðéîà Czòã à÷ìñc ;÷lçì déì éòaéî "Bà" éàä©¦¨¥¥§©¥§¨§¨©§¨¨¦¨©
Bðáe äN ,Bðáe øBL èéçLc¯!ïì òîLî à÷ ,áéiçéî àì §¨¥§¤§¨¦©©¨©§©¨

¯÷lçì¯Bða"î.à÷ôð "¯:àéðúãëì déì éòaéî ézkàå §©¥¦§¨§¨§©©¥¦¨¥¥§¦§©§¨
èBçLiL ãò :øîBà éúééä ,"Bðáe äNå øBL" øîàð eléà¦¤¡©§¤§¨¦¦¥©¤¦§

Bðáe äNå øBL¯úàå BúBà äN Bà øBL" :øîBì ãeîìz §¤§©§©¤§¤
åàì éàî ;"BðaBà"î?déì à÷ôð "¯,àìBúBà"î."¯ §©¨¥¨§¨¥¨¥

àìc ,äéððçì àlà ;"BúBà" eäì øzééîc ,ïðaøì àçéðä̈¦¨§©¨©¦§©©§¤¨©£©§¨§¨
?déì àðî ÷lçì ,"BúBà" déì øzééî¯éøö àì ÷lçìC §©©¥§©¥§¨¥§©¥¨§¦

ìl÷é øLà Léà" :àéðúc .ïúðBé éaøë dì øáñc ,àø÷§¨§¨©¨§©¦¨¨§©§¨¦£¤§©¥
àlL åéáà ;Bnàå åéáà àlà éì ïéà ,"Bnà úàå åéáà úà¤¨¦§¤¦¥¦¤¨¨¦§¦¨¦¤Ÿ

?ïépî ,åéáà àlL Bnàå ,BnàBnàå åéáà" :øîBì ãeîìz ¦§¦¤Ÿ¨¦¦©¦©§©¨¦§¦
"ìl÷¯éaø .äiLàé éaø éøác ,ìl÷ Bnà ,ìl÷ åéáà ¦¥¨¦¦¥¦¦¥¦§¥©¦Ÿ¦¨©¦

éðôa ãçà òîLîe ,ãçàk íäéðL òîLî :øîBà ïúðBé¨¨¥©§©§¥¤§¤¨©§©¤¨¦§¥
."åcçé" áeúkä Eì èBøôiL ãò ,Bîöòéàîe äéððç éàî ©§©¤¦§§©¨©§¨©£©§¨©

âäBð Bðéàå úBá÷ða âäBð Bða úàå BúBà :àéðúc ?ïðaø©¨©§©§¨§¤§¥¦§¥§¥¥
.úBá÷ða ïéáe íéøëæa ïéa âäBð :øîBà äéððç ,íéøëæa¦§¨¦£©§¨¥¥¥¦§¨¦¥¦§¥
Bða úàå BúBà àäé ìBëé :àéðúc ?ïðaøc àîòè éàî©©§¨§©¨©§©§¨¨§¥§¤§
,ïàk áéiç :àeä ïéãå ?úBá÷ða ïéáe íéøëæa ïéa âäBð¥¥¦§¨¦¥¦§¥§¦¦¥¨
íéðaä ìò íàa áéiçLk äî ;íéðaä ìò íàa áéiçå§¦¥§¥©©¨¦©§¤¦¥§¥©©¨¦

¯ïàk áéiçLk óà ,íéøëæa àìå úBá÷ða¯úBá÷ða ¦§¥§Ÿ¦§¨¦©§¤¦¥¨¦§¥
íéðaä ìò íàa zøîà íà ,àì !íéøëæa àìå¯ïkL §Ÿ¦§¨¦Ÿ¦¨©§¨§¥©©¨¦¤¥

BúBàa øîàz ,ïneæî BðéàLk ïneæî da äNò àìŸ¨¨¨§¨§¤¥§¨Ÿ©§
ãeîìz ?ïneæî BðéàLk ïneæî Ba äNòL ,Bða úàå§¤§¤¨¨§¨§¤¥§¨©§

"BúBà" :øîBì¯,áeúkä ÷lçL øçà .íéðL àìå ãçà ©¤¨§Ÿ§©¦©©¤¦¥©¨
äî ;íéðaä ìò íàa áéiçå ïàk áéiç :ïéãì éúéëæ̈¦¦¨¦¦¥¨§¦¥§¥©©¨¦©

íéðaä ìò íàa áéiçLk¯óà ,íéøëæa àìå úBá÷ða §¤¦¥§¥©©¨¦¦§¥§Ÿ¦§¨¦©
ïàk áéiçLk¯íàå .íéøëæa àìå úBá÷ðaELôð,øîBì §¤¦¥¨¦§¥§Ÿ¦§¨¦§¦©§§©

"Bða"¯BðaL éîCeøkBða ïéàL øëæ àöé ,åéøçà §¦¤§¨©£¨¨¨¨¨¤¥§
?"øîBì ELôð íà" äî .åéøçà Ceøk¯:àîéz éëå ¨©£¨©¦©§§©§¦¥¨

"BúBà"¯"Bða" :øîBà àeä éøä ,òîLî øëæ¯éî ¨¨©§©£¥¥§¦
.åéøçà Ceøk Bða ïéàL ,øëæ àöé ,åéøçà Ceøk BðaL¤§¨©£¨¨¨¨¨¤¥§¨©£¨

äéððçìå

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

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

äædndAd z`f' ,dlik`l zexzend zendad iabl xen`d weqtd ± ¤Ÿ©§¥¨
'miGr dUe miaUk dU ,xFW ,Elk`Y xW`(c ci mixac)áà äða± £¤Ÿ¥¥§¨¦§¥¦¦¨¨¨

y ,ceqi epcnlnøîàpL íB÷î ìkdxezaBðéà ,'äN'`aàlà ¨¨¤¤¡©¤¥¤¨
àéöBäìhrnl -,íéàìkä úàdy' aezkl dxezl did ixdy §¦¤©¦§©¦

epi`y rnyn 'mifr dye miayk dy' dazky dnne ,'mifre miayk
e` mifr mdipyy oebk ,oin eze`n en`e eia` ok m` `l` dy `xwp
en`e fr eia`y oebk ,oin eze`n mpi` xy`k la` ,miyak mdipy
eze` xeqi` iabl mb ok m`e .dy `xwp epi` ,mi`lk znda epiide ,dy

.mi`lk hrnl yi ,'dy' ea xn`py epa z`e
:`xnbd zvxznàø÷ øîàxey' ,epa z`e eze` iablBà`le ,'dy ¨©§¨

d`a 'e`' zlin ,'dye xey'.íéàìkä úà úBaøìzeayein ok m`e §©¤©¦§©¦
epcnlnd cgein ieaix yiy meyn ,`xnbd dzywdy zeiyewd izy

.mi`lka mb bdep epa z`e eze` xeqi`y
cvik :`xnbd dywn .epa z`e eze`a xen`d df ieaixa dpc `xnbd

,'e`'n mi`lk zeaxl xyt`déì éòaéî 'Bà' éàä'e`' zlin ixde ± ©¦¨¥¥
ick zkxvp 'dy e` xey'ay÷lçìmiaiigy epcnlle ,xeqi`d z` §©¥

,epae mdn cg` wx hgey xy`k s`àðéîà Czòc à÷ìñcdidy ± §©§¨©§¨£¦¨
y jzrca dlerèéçLc ãòmb cg` meiaBðáe øBLmbe,Bðáe äN ©§¨¦§¤§

áéiçéî àì,epa z`e eze` meynïì òîLî à÷dkxved okl ± Ÿ¦©¥¨©§©¨
ick ,'e`' aezkl dxezd÷lçìi`d z`xy`k mb aiigy xnele xeq §©¥

.epae dy wx e` epae xey wx hgey
`l` ,'e`'n cnlp epi` df oic :`xnbd zvxznà÷ôð 'Bða'îcnlp ± ¦§©§¨

ly epa wx hgy xy`k mby rnyn ,cigi oeyla 'epae' xn`py dnn
.aiig ,mdn cg`

,'e`'n mi`lk zeaxl xyt` cvik :dywne `xnbd dayåixdézkà §©©¦
déì éòaéîjxvp `ed oiicr ±àéðúãëì,`ziixaaeléàdidøîàð ¦¨¥¥§¦§©§¨¦¤¡©

øîBà éúééä ,'Bðáe äNå øBL'epa z`e eze` meyn aiig epi`yãò ¨¤§¨¦¦¥©
èBçLiLmbå øBLmbBðáe ,äN,cg` meia mdn cg` lyãeîìz ¤¦§§¤§©§

,'Bða úàå BúBà äN Bà øBL' ,øîBìxey wx hgy xy`k mb aiigy ©¤§¤§
:`xnbd zwiicn .epae dy e` epaedéì à÷ôð 'Bà'î åàì éàîm`d ± ©¨¥©§¨¥

cvik dyw ok m`e .'e`' xn`py dnn df oic zcnel `ziixad oi`
.ef dyxcl jxvp `ed ixd ,'e`'n mi`lk zeaxl xyt`

:`xnbd zvxznàì`l` ,'e`'n df oic zcnel `ziixad oi` ±îdn Ÿ¦
xn`pyBúBà'hgey xy`k mb aiigy rnyn ,cigi oeyla 'epa z`e

.mi`lk epnn zeaxl ozipe ,xzein 'e`' ok m`e .mdn cg` ly epa wx
:`xnbd dywn'BúBà' eäì øzééîc ïðaøì àçéðäminkg itl ± ¨¦¨§©¨¨¦§©¥§

xy`k mb aiigy epnn cenll xyt` okle ,xzein 'eze`'y mixaeqd
.mdn cg` ly epa wx hgey'BúBà' déì øzééî àìc äéððçì àlà¤¨©£©§¨§Ÿ§©¥¥

,zxg` dyxcl jxvpy meyndéì àðî ÷lçìmicnel oipn ± §©¥§¨¥
.mdn cg` ly epa wx hgey xy`k mb bdep epa z`e eze` xeqi`y

icky xaeq dippg :`xnbd zvxzn÷lçìweqtd zpeeky xnele §©¥
,mdn cg` ly epa wx hgey xy`k mb aiigléøö àìàø÷ Cweqt - Ÿ¨¦§¨

meyn ,ok yexcl ick cgeinïúðBé éaøk dì øáñclkay xaeqd §¨©¨§©¦¨¨
zernyn ,'e`' mdipia xn`p `le mixac ipy weqta eazkpy mewn

.df e` df e` `id dpeekde ,'e`' azkp eli`k `id weqtd
:ozpei iax zrc da d`aedy `ziixad z` d`ian `xnbdàéðúc§©§¨

dxeza xn`p ,`ziixaa(h k `xwie),en`e eia` llwn iabløLà Léà'¦£¤
Bnà úàå åéáà úà ìl÷é.'znEi zFnz`e' xn`py oeikn zehytae §©¥¤¨¦§¤¦¨

,xeaigd e"`e mr 'en`éì ïéàeaiiglàlàz` lliw xy`kåéáà ¥¦¤¨¨¦
Bnàå,cgiz` lliw m` la`Bnà àlL åéáà,en` z` lliw `le - §¦¨¦¤Ÿ¦

åz` lliw m` okåéáà àlL Bnà,eia` z` lliw `le -ïépî.aiigy §¦¤Ÿ¨¦¦©¦
øîBì ãeîìzweqtd meiqa,'ìl÷ Bnàå åéáà'dllw dazkp o`k ©§©¨¦§¦¦¥

dazkp 'eia` z` lNwi xW` Wi`' weqtd zligzae ,en`l zekinqa¦£¤§©¥¤¨¦
z` wx m` oiay eprinydl ,eia`l jenq dllw,ìl÷ åéáàm` oiae ¨¦¦¥

z` wx,ìl÷ Bnà,aiig,øîBà ïúðBé éaø .äiLàé éaø éøácmb ¦¦¥¦§¥©¦Ÿ¦¨©¦¨¨¥
,'FO` z`e eia` z`' xn`pykòîLîz` lliw m` aiigyíäéðL ¤¨¦§¤¦©§©§¥¤

òîLîe ,ãçàklk lliw m` aiigy mbãçàmdn.Bîöò éðôas`e §¤¨©§©¤¨¦§¥©§
z` wx lliwy mb `id dpeekd ,xeaigd e"`e mr 'en` z`e' xn`py

,mdn cg`áeúkä Eì èBøôiL ãòyexita dxezd aezkzy ± ©¤¦§§©¨
,'åcçé'.cgi mdipy z` llwl jixvy `id dpeekdy xnel yi f` wxe ©§¨

'eze`' miyxec m`d dippge minkg ewlgpy `xnbd dxikfdy oeikn
:`xnbd zxxan .ewlgp oipr dfi` iabl `xnbd zxxan ,`l e`éàî©

ïðaø éàîe äéððçm`d minkge dippg ewlgp oipr dfi` iabl ± £©§¨©©¨¨
.`l e` 'eze`' zaiz miyxec

:`xnbd zx`anàéðúc,`ziixaaxeqi`âäBð Bða úàå BúBà §©§¨§¤§¥
úBá÷ða,dza e` dpae m` hgy xy`k ±íéøëæa âäBð Bðéàå- ¦§¥§¥¥¦§¨¦

oi`e ,a`d rxfl miyyeg oi`y meyn ,eza e` epae a` hgy xy`k
e .minkg ixac el` .eia` ixg` qgiizn cledøîà äéððçdf xeqi` £©§¨¨©

úBá÷ða ïéáe íéøëæa ïéa âäBðxy`k oiae m`d z` hgy xy`k oia - ¥¥¦§¨¦¥¦§¥
.eixg` qgiizn clede ,a`d rxfl miyyegy meyn ,a`d z` hgy

:`xnbd zxxanïðaøc àîòè éàîbdep epi` df xeqi`y mixaeqd ©©§¨§©¨¨
meyn :`xnbd daiyn .epae a` hgy xy`kàéðúc,`ziixaaìBëé §©§¨¨

y xnel iziidúBá÷ða ïéáe íéøëæa ïéa âäBð Bða úàå BúBà àäé- §¥§¤§¥¥¦§¨¦¥¦§¥
:`ziixad dgec .m`d z` hgy xy`k oiae a`d z` hgy xy`k oia

àeä ïéãåoky ,ok oicd oi`y owd geliyn a` oipaa cenll yi -áéiç §¦¦¥
ïàk,cg` meia mhgyl `ly epa z`e eze`a -ìò íàa áéiçå ¨§¦¥§¥©

íéðaäcenll yie .mipad mr m`d z` gwi `ly ,owd geliy iabl ± ©¨¦
,íéðaä ìò íàa áéiçLk äî`weec epiidíéøëæa àìå úBá÷ða- ©§¤¦¥§¥©©¨¦¦§¥§Ÿ¦§¨¦

.xeht ,mipade a`d z` gwl m` j` ,mipade m`d gwl xy`k wxóà©
k áéiçLk,ïà`weec epiid ,epa z`e eze`aíéøëæa àìå úBá÷ða- §¤¦¥¨¦§¥§Ÿ¦§¨¦

.a`d z` hgy xy`k `le m`d z` hgyyk
:`ziixad zl`eyàìgeliyn epa z`e eze` xeqi` cenll oi` - Ÿ

y ,owdíéðaä ìò íàa zøîà íàepiid ,a`a `le m`a wx bdepy ¦¨©§¨§¥©©¨¦
,lw exeqi`y my `weecda äNò àì ïkLaezkdBðéàLk ïneæî ¤¥Ÿ¨¨¨§¨§¤¥

ïneæîowa j` ,dxwn jxca ow `vn xy`k wx jiiy df oic ixdy - §¨
m`d ,geliyn xeht ,elv` lcbd ser ly ow oebk ,eiptl onefny

øîàzs` oicd `edyBða úàå BúBàa,xzei xeng exeqi`yLok Ÿ©§§¤§¤
Ba äNòaezkdïneæî BðéàLk ïneæîoia lcad oi` df xeqi`a - ¨¨§¨§¤¥§¨

oebk ,eiptl zepnefny zenda oial dxwn jxc eil` eribdy zenda
daiyn .a`a oiae m`a oia bdepy xnel yi ok m`e ,ely zenda

:`ziixad'BúBà' øîBì ãeîìzwx bdep df xeqi`y ,cigi oeyla ©§©
aàìå ãçàa,íéðL.m`a e` a`a e` epiidceáeúkä ÷lçL øçà ¤¨§Ÿ§©¦©©¤¦¥©¨

,mdn cg`a wx bdep xeqi`dyïéãì éúéëæcenll i`yx ip` - ¨¦¦¨¦
,owd geliyn a` oipa ici lr ,xeqi`d xn`p mdn dfi`aokyáéiç¦¥

,ïàk,epa z`e eze`a,íéðaä ìò íàa áéiçå,cenll yieäî ¨§¦¥§¥©©¨¦©
,íéðaä ìò íàa áéiçLk`weec epiidíéøëæa àìå úBá÷ða- §¤¦¥§¥©©¨¦¦§¥§Ÿ¦§¨¦

,mipade a`d z` gwlyk `le ,mipade m`d z` gwlykáéiçLk óà©§¤¦¥
,ïàk`weec epiidíéøëæa àìå úBá÷ðaz` `le m`d z` hgyyk - ¨¦§¥§Ÿ¦§¨¦
.a`d

:`ziixad dtiqen .minkg ixaca xg` mrh d`ian `ziixadíàå§¦
øîBì ELôðmrh xnel yi ,df cenil zegcle aiydl dvxz m`e - ©§§©

xy`k bdep epi` epa z`e eze` xeqi`y mixaeqd minkg ixaca xg`
xn`py meyn ,a`d z` hgyz`e eze`','Bðalr xaecny rnyn §

xnelk ,oak el d`xpy inåéøçà Ceøk BðaL éîlibxe eil` weac - ¦¤§¨©£¨
,en` xg` zkll libx cledy meyn ,m`d epiide ,eixg` zkll cinz

øëæ àöé,a`d hrnl -åéøçà Ceøk Bða ïéàLlibx cled oi`y - ¨¨¨¨¤¥§¨©£¨
.eixg` zkll

,owd geliyn cenild z` zegcle aiydl xyt`y dxikfd `ziixad
:cenild z` zegcl xyt` ote` dfi`a `xnbd zxxaníà äî©¦

øîBì ELôðcenild z` zegcle aiydl xyt` daeyz efi` - ©§§©
,`id dpeekd :`xnbd daiyn .owd geliynàîéz éëåxn`py dnny §¦¥¨

,òîLî øëæ ,'BúBà'xeqi`y xnel yi ok m`ehgy m` wx bdpi df ¨¨©§©
lkn ,m`a wx bdepy owd geliyn cnlp `le ,m`d z` `le a`d z`

,xg` mewnn minkg ixacl mrhd z` cenll yi mewnàeä éøä£¥
,'Bða' øîBàlr xaecny rnyn,åéøçà Ceøk BðaL éî,m`d epiidc ¥§¦¤§¨©£¨
øëæ àöé,a`d hrnl ±.åéøçà Ceøk Bða ïéàL ¨¨¨¨¤¥§¨©£¨
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xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hr sc oileg(iyily meil)

s` bdep df xeqi`y xaeqd dippg ly enrh edn zx`an `xnbd
:`xnbd zxxan .mixkfa,äéððçìåok m` ,'epa' weqta xn`p ixd §©£©§¨

recne ,m`d epiide ,eixg` jexk epay ina wx bdep df xeqi`y rnyn
y oeikn :`xnbd zx`an .mixkfa s` bdepy xaeq,'BúBà' áéúk§¦

òîLîca xaecnyáéúëe ,øëæmb,'Bða'l dpeekdyCeøk BðaL éî §©§©¨¨§¦§¦¤§¨
Ckìä .äá÷ð òîLîc ,åéøçàmb zernyn yi miweqtay oeikn ± ©£¨§©§©§¥¨¦§¨

df xeqi`y xnel yi ,dawpl mbe xkflíéøëæa ïéa âäBðeïéa ¥¥¦§¨¦¥
.úBá÷ða¦§¥

:dippge minkg zwelgn iabl dkld wqt d`ian `xnbdáø øîà̈©©
äéððçk àúëìä ,ìàeîL øîà àéiç øa àðeäeze` xeqi`y xaeqd ¨©¦¨¨©§¥¦§§¨©£©§¨

.a`d rxfl miyyegy meyn ,mixkfa s` bdep epa z`e
,dkldd z` wqt l`enyy zx`an `xnbd:xg` mewna ezhiyk

déîòèì ìàeîL àãæàå,xg` mewna ezhiyl jled l`enye -ïðúc §©§¨§¥§©§¥¦§©
dpyna(c"n g"t mi`lk),mi`lk xeqi` iabl,øîBà äãeäé éaølk ©¦§¨¥

ñeqä ïî íéãìBpä,qeq mn`y ±ïéøzeî ,øBîç ïäéáàL ét ìò óà ©¨¦¦©©©¦¤£¦¤£¨¦
,äæa äædn`y dcxta xzen ,xeng eia`e qeq en`y cxt xnelk ¤¨¤

miyyeg m` oiay meyn .mi`lk meyn mda oi`e ,xeng dia`e qeq
m` oky .oin eze`n md ixd ,miyyeg oi` m` oiae a`d rxfl
eze` miaygpe ,qeq cve xeng cv mda yi ixd ,a`d rxfl miyyeg
,m`d ixg` wx miqgiizn md ixd ,a`d rxfl miyyeg oi` m`e .oin

.mixenb miqeq mdipyeøBîçä ïî ïéãìBpä ìáàmdia`e ,oez`d - £¨©¨¦¦©£
,qeqñeqä ïî ïéãìBpä íò,xeng mdia`e qeq mn`y ±ïéøeñàdf ¦©¨¦¦©£¦

,m`d ixg` wx miqgiizn mde ,a`d rxfl miyyeg oi` ile`y ,dfa
.mi`lk meyn mixeq`e ,qeq elek dfe xeng elek dfy `vnp ok m`
ïéà ,øîàc äãeäé éaø éøác Bæ ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàå§¨©©§¨¨©§¥¦§¥©¦§¨§¨©¥
úçà úBãøt éðéî ìk ,íéøîBà íéîëç ìáà .áàä òøæì ïéLLBç§¦§¤©¨¨£¨£¨¦§¦¨¦¥§¨©©

,ïäoez` en`y cxt mb okle ,xenge qeq cv mdipya yiy xg`n ¥
meyn ,jtidl oke ,xeng dia`e qeq dn`y dcxta xzen qeq eia`e

:l`eny xxan .cg` oinl miaygpyíéîëç ïàîlky mixaeqd ©£¨¦
:x`ane .cg` oinl zeaygp zecxtdïéLLBç øîàc ,àeä äéððç£©§¨§¨©§¦

,áàä òøæì,odia` ixg` mbe oni` ixg` mb zeqgiizn zendade §¤©¨¨
åok m`àéñeñå àøîç øa éàäå ,àøîçå àéñeñ øa éàäeia`y df - §©©§¨§©§¨§©©©§¨§§¨

,qeq dn`e xeng dia`y efe ,xenge qeq oa aygp ,oez` en`e qeq
y ixd .xenge qeq za zaygpeäðéð àðéî àãç eälekmlek - §£¨¦¨¦§

.mi`lk meyn mda oi`e ,dfa df mixzen okle ,oin eze` ipa miaygp
xaeqy rnyn ,minkg mya dippg ixac z` dpey l`enyy oeikne

.ezenk dkldy
rxfl miyyeg oi` xn`y dcedi iax ixaca wtq d`ian `xnbd

:a`d(èéùô éî) ,eäì àéòaéàm`ddéì [àèéLt èLôéî]heyt - ¦©§¨§¦§©§¦¨¥
äãeäé éaøìoicdé÷etñ àîìc Bà ,áàä òøæì ïéLLBç ïéàc §©¦§¨§¥§¦§¤©¨¨¦§¨©¥
déì à÷tñî.df oica dcedi iax wtzqn - §©§¨¥

:`xnbd zxxandpéî à÷ôð éàîìwtqn dkldl `vei oic dfi` ± §©©§¨¦¨
:`xnbd daiyn .dfíàä íò éøt àøLéîì,en` oina cxt xizdl - §¦§¨§¦¦¨¥

md el`e .[dawp qeqa exizdl ,xeng eia`e qeq en`y cxt oebk]
,wtqd iccvdéì àèéLt èLôéî zøîà éàheyty zxn` m` - ¦¨§©§¦§©§¦¨¥

ok m` ,a`d rxfl miyyeg oi`y dcedi iaxléøL íàä íò éøt- §¦¦¨¥¨¥
,en` ixg` wx qgiizn `edy meyn ,dawp qeqa xzen didi cxtd

.qeq aygpeà÷tñî é÷etñ zøîà [éàå] (éà àìà)déìm` j` - §¦¨§©§©¥§©§¨¥
ok m` ,`l e` a`d rxfl miyyeg m` wtzqn dcedi iaxy zxn`

øeñà íàä íò éøtile`y meyn ,dawp qeqa xeq` didi cxtd - §¦¦¨¥¨
.xeng cv mb ea yie ,a`d rxfl miyyegéàî.dcedi iax xaeq dn - ©

:lirl d`aedy dpyna dcedi iax ixacn zhyet `xnbd,òîL àz̈§©
ñeqä ïî íéãìBpä ìk ,øîBà äãeäé éaø,qeq mn`y ±ét ìò óà ©¦§¨¥¨©¨¦¦©©©¦

.äæa äæ ïéøzeî ,øBîç ïäéáàL:`xnbd zxxanàîéìéà ,éîc éëéä ¤£¦¤£¨¦¤¨¤¥¦¨¥¦¥¨
øBîç éàäc deáàå øBîç éàäc deáàcdf ly eia`y xn`p m` - ©£©§©£©£©§©£

,xeng df ly eia`e xengøîéîì àëéøömixzeny ycgl jixv ike - §¦¨§¥©
.xeng mdia`e qeq mn` ,oin eze`n mdipy ixd ,dfa dfåàì àlà¤¨¨

øBîç éàäc deáàå ñeñ éàäc deáàceia`y xaecn i`ce `l` ± ©£§©©£©§©£

ly eia`e ,en`e eia`n xenb qeq `edy xnelk ,qeq mdn cg` ly
,cxt `edy xnelk ,xeng mdn cg`éðz÷åy,äæ íò äæ íéøzeî §¨¨¥¨¦¤¦¤

,dawp qeq oa cxt lr xenb qeq riaxdl xzeny epiideàîìà©§¨
déì àèéLt èLôéîmiyyeg oi`y dcedi iaxl heyty gken - ¦§©§¦¨¥

eia` ixd ok m` ,a`d rxfl miyyegy cv yi m`y meyn ,a`d rxfl
xeq`l jixv dide ,dey mpin oi`e ,xeng cg` ly eia`e qeq cg` ly

:`xnbd dgec .dfa df mze`àìeia`e qeq cg` ly eia`y xaecn Ÿ
`l` ,xeng cg` lyíìBòìxaecndeáàå øBîç éàäc deáàc §¨©£©§©£©£©

øBîç éàäc,xeng `ed mdipy ia`y ±ãeøîéîì àëéøö zøîà÷- §©£§¨¨§©§§¦¨§¥©
md ixd ,dfa df mixzeny xnel jxvp recn ok m`y ziywdy dne

,ok xnel jxvedy x`al yi ,cg` oinàîéúc eäîxn`z `ny ± ©§¥¨
cve qeq cv mdn cg` lka yi xenge qeqn e`a mdipyy oeikny

ok m`e ,xengéúà`a -ñeñc ãöe ,ea yiyøBîç ãöa LnzLî ¨¥©§¦§©¥§©£
,exiaga yiyãöådøBîç,ea yiyãöa LnzLîdñeñ,exiaga yiy §©£¦§©¥§©

,mi`lk meyn xeq` df ixdeïì òîLî à÷ok oicd oi`y ,dcedi iax ¨©§©¨
xeng cve envr ipta qeq cv o`k oi`y meyn dfa df mixzen `l`
qeq oirk envr ipta oin `ed `l` ,dfa df miynzyny envr ipta

.cgi xenge
:zxg` `ziixaa dcedi iax ixacn zhyet `xnbdòîL àzdnn ¨§©

,`ziixaa epipyyäòázL äcøt ,øîBà äãeäé éaø,beecfdl dvexe ©¦§¨¥¦§¨¤¨§¨
,dpéî àlà ,øBîç àìå ñeñ àì äéìò ïéòéaøî ïéà.cxt xnelk ¥©§¦¦¨¤¨Ÿ§Ÿ£¤¨¦¨

:`xnbd dgikendéì àèéLt èLôî zøîà éàåzxn` m`e ± §¦¨§©§¦§¨§¦¨¥
riaxdl xzen recn ,a`d rxfl miyyeg oi`y dcedi iaxl heyty

,cxt wx dilrdnàc àðéî dìò òaøì,dn` oinn dilr riaxi ± ©§©£¨¦¨§¦¨
.a`d rxfl miyyeg oi`y meyn ,qeq dilr riaxi ,qeq dn` m` oebk
m` wtzqn dcedi iaxy gken ,cxta wx zxzeny epipyy dnne
rxfl miyyeg `ny ik ,dn` oina dxeq` okle ,a`d rxfl miyyeg

xaecn :`xnbd dgec .xg` oinn `ede a`ddnàc àðéî ïðéòãé àìc§Ÿ©§¦¨¦¨§¦¨
eäéð éàîheyt didy xnel ozipe ,dn` oin `ed dn mircei oi`y ± ©¦

dn` oin z` mircei m` ok`e ,a`d rxfl miyyeg oi`y dcedi iaxl
.qeq mb dilr riaxdl xzen didi

:`xnbd zl`eyéðz÷ dpéî àlà àäåcxta zxzeny epipy ixde - §¨¤¨¦¨¨¨¥
,ok `l m`y ,dn` ly dpin did dn mirceiy rnyn ok m`e ,dzenk
cxta dxeq` ,qeq dn` m`y xaeq dcedi iax ixd ,zxzen `id dna

:`xnbd zayiin .jtidl oke oez` en`yøîà÷ éëä,dcedi iaxïéà ¨¦¨¨©¥
,ñeñ ïéî àì äéìò ïéòéaøî,qeq oa cxt oiae xenb qeq oia xnelk ©§¦¦¨¤¨Ÿ¦

,øBîç ïéî àìå,xeng oa cxt oiae xenb xeng oia ,xnelkïéàL éôì §Ÿ¦£§¦¤¥
dðéîa ïéòãBé,`xnbd ziigc zayein ok m`e .dn` oin `ed dn ± §¦§¦¨

`ziixadn `iadl oi`e ,dn` oin `ed dn mircei `ly xaecny
.a`d rxfl miyyeg oi`y dcedi iaxl heyty di`x

`ly xaecny `ziixad z` cinrdl xyt` cvik :`xnbd zl`ey
,dn` oin did dn mirceiïéðnéña ÷Bcáéìåmipniqa wecai ± §¦§§¦¨¦

oin `ed dn zrcl ozip mdit lry ,miig lra lkl yiy micgeind
.dn`

:mi`xen`d exn`y mipniq d`ian `xnbd,éiaà øîàcm`éáò §¨©©©¥¨¥
déì÷`edy gken ,dar elew ±aàøîç øm`e ,oez` oa ±éðödéì÷ ó ¨¥©©§¨§¦¨¥

`ed ,lelv elew ±àéñeñ øa.dawp qeq oa ±åy epipy okáø øîà ©§¨§¨©©
,àttm`déðãeà ïáøáøzelecb eipf` ±dézáeðb àøèeæåeapfe ± ¨¨©§§¨§¥§§¨§§¥

`edy gken ,ohwàøîç øam`e ,oez` oa ±déðãeà ïøèeæeipf` ± ©©§¨§¨§¥
zephwdézáeðb äaøå`edy gken ,lecb eapfe ±àéñeñ øaqeq oa ± §©¨§§¥©§¨
.dawp

:`xnbd daiyna ,ïðé÷ñò éàîa àëädcxtúîlàdleki dpi`y ± ¨¨§©©§¦¨§¦¤¤
.dlewa wecal xyt` i` okle ,lew `ivedlúîcéâåapf dl oi`ye ± §¦¤¤

.mda wecal xyt` i` okle ,mipfe`e
:`xnbd zxxandìò éåä éàîiax ixaca df wtqa drxkdd idn ± ©£¥£¨

:`xnbd daiyn .dcediáøc déøa àðeä áø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¨§¥§©
éøôa ïéãBî ìkä ,òLBäécxta -íòinoøeñàL ,íàäeriaxdl §ª©©Ÿ¦¦§¦¦¨¥¤¨

.[dawp qeqa xeq`y ,xeng eia`e qeq en`y cxt oebk] en` oin mr
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המשך בעמוד חמק

oifge` mipy` cenr hr sc ± oey`x wxtzereay

äéîòèì ìàåîù àãæàå.a`d rxfl zendaa oiyyeg dil zi`c Ðñåñä ïî ïéãìåðä
.dawp Ðïéøúåî øåîç ïäéáàù éô ìò óàdawp dcxt mr ,dawp qeq oa xkf cxt Ð

yi xenge qeq cvy ,xeng cva ynzyne qeq cv iz` :opixn` `le .dawp qeq za

,oiey mdipy Ð a`d rxfl oiyyeg i` :jytp dnn ,opiyiig `l `dl .mdipya

oiyyeg oi` i`e ,xenge qeq cv yi mdipyay

.qeq oin olek ixd Ðìáàmiclepd micxt Ð

oiclepd micxt mr mixeq` Ð dawp qeqd on

rxfl oiyyeg oi` `nyc .dawp xengd on

.xeng dilek i`de qeq dilek i`d iede ,a`d

äãåäé éáø éøáã åæoi` (`ny) xn`c Ð

.mixeq` jkitl ,oiyyegíéîëç ìáà
íéøîåàipy yi mdipyay ,mixzen olek Ð

oeyla dippgl l`eny ixwcne .oiccv

`zkldc dil `xiaq dpin rny Ð "minkg"

.dippgkäéì àèéùô èùôéîikd meyne Ð

.xq`äéì à÷ôñî é÷åôñ åàikd meyne Ð

.xq`íàä íò éøô éøùéîì äéðéî à÷ôðÐ

.dawp qeq lr riaxdl ,dawp qeq oa cxt

øåñà íàä íò éøô.oiyyeg `nlc meyn Ð

éàäã äåáàå ñåñ éàäã äåáàã åàì àìà
øåîçmiriaxnc ,dcedi iax xn`w ikde Ð

odia`y" i`ne .`iqeq oa cxt lr xenb qeq

.xn`w cxt ly eia` Ð "xengíìåòì àìÐ

ikd meyne .dil `wtqn iwetq jl `ni`

dfa df oixzen xengd one qeqd on miclepd

.jytp dnn lirl ziyixtck Ðàîéúã åäî
'åëå ñåñ ãö éúàexqzil :`nizc edn Ð

mr df inp xengd on e` qeqd on miclepd

(m`d) rxfl opiyiig `nlcc meyn ,df

.'eke qeq cv iz`e ,[a`d]ïì òîùî à÷Ð

cgein qeq cv o`k oi`y ,opixn` `l `dc

o`k oixikfn oi` jklid .cgein xeng cve

it`a `pine ,dirxf lalan `dc ,miccv

oirn envr ipta oin `ede ,ixwnc `ed diytp

.xenge qeqäðéî àìà.cxt Ðàìà àäå
éðú÷ äðéîi`e `iqeq za i` opirci `l i`e Ð

dlr opiraxn cxt i`n ,dxeng za?xn`d

oixeq` Ð `iqeqd on miclepd :dcedi iax

!dxengd on oiclepañåñ ïéî àìqeq `l Ð

.`iqeq oa cxt `le xenbäðéî àìàÐ

.`ed oin dfi`n jl rceiy cr ,xnelkøá
àøîç.dxeng dzid en` Ðéðöó,lelv Ð

.qeqd zwrv oeyl `edeäéúáåðâ.eapf =

úîãéâ.mipf`ne apfn Ð÷ôñéøádlbr Ð£¨¨

.da akex didyéããäì ïééîããmipf`a Ð

.mi`lka bidpn meyn ,apfaeïéà øáñ÷
ïéùùåçipae dxengd ipa mi`lk iede Ð

olekay ,oiey olek Ð oiyyeg i`c .`iqeqd

.miccv ipy yi
ïéðîéñå
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äéððçìå!"oa" aezkle ,"epa"ne "eze`"n wezyle :xn`z m`e Ð epa aizke eze` aizk

rnyn inp "oa" `l` ,yixcw "oa" aizk `le "epa z`" aizkcn `lc :xnel yie

.eixg` jexkcåäîcar eivgl inc `l Ð ol rnyn `w 'ek ynzyne qeq cv iz` `nizc

zecar cv iz`c meyn ,oixeg za divge dgty divga xeq`c (a,a dbibg) oixeg oa eivge

`pngx xn` mi`lk `kdc .zexig cva ynyne

xenge qeqn oi`ad zecxt lke ,ipin ixz `wec Ð

e` miyyeg m` cxt zraxd .`ed cg` oin Ð

a`d rxfl miyyeg oi`

ìééòincc jpd il`a` iaxc rnyn Ð iccdl oi

iar :xn`c iia` oke ,dcedi iaxk xaq

oaxax :xn`c `tt ax oke ,`xng xa dilw

edlek Ð `xng xa dizaepb `xhefe dipce`

"zexfb ipiic" ipy wxtae .dcedi iaxk edl `xiaq

dcedi iaxk dkld :opixn` (a,`iw zeaezk)

epa z`e eze`c "dy e` xeye" .zecxta

e` `zxez" :opinbxznÐ (ak `xwie) "`ziy

.dippgk `lc epiide ,mixkfa bdep oi`c rnyn

oizipzn mzqc ,cere .dippgk wqt l`eny ,edine

el` :(a,dn zexeka) "oinen el`" wxt seqc

Ð epa z`e eze` ,dndaa mileqte mc`a mixyk

.ozpei iaxk dippgc ,cere .dippgk mzd dl iwen

iia`c xn` (a,dv `rivn `aa) "l`eyd" wxtae

,ozpei iaxk dl xaq `axe diy`i iaxk dl xaq

`niiw elit` ,edine .iia`c iabl `axk ol `niiwe

`xza wxt seqa wiqtck ,zecxta dcedi iaxk ol

epa z`e eze` xizdl oi` Ð (a,`iw) zeaezkc

iwetq dcedi iaxc `kd opiwqn `dc ,mixkfa

oizrnya opiwqnc :xn`z m`e .dil `wtqn

iwetq ,opaxl oiae xfril` iaxl oiac ,jenqa

.e`l i` a`d rxfl oiyyeg i` edl `wtqn

wxta onwl opixn` `de ?edl `wtqn i`n`e

iran xfril` iaxl :zepzn iab (`,alw) "rexfd"

edl `wtp opaxe ,wlgl "dy m` xey" m` dil

z`n" xfril` iaxle ."gafd igaef z`n" wlgl

.gahd mr oicdc ,`axckl `z` "gafd igaef

oi`c llkn Ð wlgl `xw edl iracn ,ok m`e

:xnel yie !lirl rnynck ,a`d rxfl oiyyeg

`xw jixv `l Ð a`d rxfl oiyyeg i` i`cec

oi` `ny edl `wtqnc meyn la` .wlgl

oi` `nlic meyn ,wlgl `xw iraw ,oiyyeg

opaxl ,oiyyeg i`e .wlgl `xw `z`e ,oiyyeg

oicdc `axckl "gafd igaef z`n"c `xw `z`

aiigl "dy m`" `z` xfril` iaxle .gahd mr

dil `wtqnc meyne .opax iyxcck zepzna

zepzna aiigl e` wlgl `z` i` xfril` iaxl

eilr exagn `ivendc ,xfril` iax xht Ð

,mzd opgei iax xn`wc `d :xn`z m`e .di`xd

aiigc iekd z` zeaxl "dy m`" opax iyxcc

dyiizd lr `ad iava i` ?inc ikid ,zepzna

yixa inp mzde ,ibilt ikdac oizrnya wiqnck

ixaq ok m` Ð ikd opixn` `zrny `edd

aiigc iieaxl `xw `z`e ,a`d rxfl oiyyegc

jixv `l ok m` ,oiyyeg oi` i`c .zepznd lka

,yxtl d`xpe !wlgl `xw jixv `l ok m`e .ieax

yiiza `l` mwezin `l mzdc iek opgei iaxlc

oi` oiae a`d rxfl oiyyeg oiae ,diiavd lr `ad

`lcn ,bilt `l Ð dnda algk xeq` ealg :opax exn`c `d` la` ,ieqke zepznn `l` xfril` iax xht `lc mzd rnync :xn`z m`e .zepznd lka aiigl `xw jixhvi` Ð oiyyeg

iaxlc opgei iax xaqwc ,`niz ike !ealg ixzyil diiavd lr `ad yiiz ok m`e ,dy zvwn `le "dy"c xfril` iaxl dil zi` `d ,a`d rxfl oiyyeg elit` `de ?i`n`e .xzen inp xn`w

,opaxlc .dyiizd lr `ad iavae ,zewlnl epa z`e eze`a `kd ibiltc opgei iax xaqc :xnel yie ?epa z`e eze`a `kd xht i`n` ok m` ,dy zvwn elit`e "dy" opixn` inp xfril`

"dy"c dil `xiaq mlerl ,inp i` .`xeqi` `ki`c dcen la` ,dy zvwn elit`e "dy" opixn` i` dil `wtqnc ,zewlnn xht xfril` iaxe ,dy zvwn elit`e "dy" opixn` zewlnl elit`

w edine .xeriy ivge iek zeaxl Ð "alg lk" :(`,cr) `neic `xza wxt yixa opiyxcck ,`xw iaxc alg ip`ye ,opixn` `l dy zvwn elit`eiax xht i`n` ,diiavd lr `ad yiiza :dy

:opzc (dpyn ipy wxt) mixeka zkqna dpynd oeyl rnyn oke .zepzn` `l` i`w `l "xhet xfril` iax"c ,xnel jixve !iav elek iede ,a`d rxfl oiyyeg oi` `nlc `de ?ieqkn xfril`

.zewlnl `le `xeqi`l mixkfa bdep epa z`e eze`e ,dcedi iaxk zecxta mz epiax azk oke .di`xd eilr exiagn `ivendy ,xhet xfril` iax
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äéððçìå"BúBà" áéúk ,¯"Bða" áéúëe ,øëæ òîLîc §©£©§¨§¦§©§©¨¨§¦§
¯âäBð Ckìä ,äá÷ð òîLîc ,åéøçà Ceøk BðaL éî¦¤§¨©£¨§©§©§¥¨¦§¨¥

øîà àéiç øa àðeä áø øîà .úBá÷ða ïéa íéøëæa ïéa¥¦§¨¦¥¦§¥¨©©¨©¦¨¨©
,ïðúc .déîòèì ìàeîL àãæàå .äéððçk àúëìä :ìàeîL§¥¦§§¨©£©§¨§¨§¨§¥§©§¥¦§©

ïî íéãìBpä :øîBà äãeäé éaøñeqäét ìò óà ,ïäéáàL ©¦§¨¥©¨¦¦©©©¦¤£¦¤
øBîç¯íò øBîçä ïî ïéãìBpä ìáà ,äæa äæ ïéøzeî £¨¦¤¨¤£¨©¨¦¦©£¦

ñeqä ïî ïéãìBpä¯øîà äãeäé áø øîàå ;ïéøeñà ©¨¦¦©£¦§¨©©§¨¨©
òøæì ïéLLBç ïéà :øîàc ,äãeäé éaø éøác Bæ :ìàeîL§¥¦§¥©¦§¨§¨©¥§¦§¤©
.ïä úçà úBãøt éðéî ìk :íéøîBà íéîëç ìáà ,áàä̈¨£¨£¨¦§¦¨¦¥§¨©©¥

íéîëç ïàî¯,áàä òøæì ïéLLBç :øîàc ,àeä äéððç ©£¨¦£©§¨§¨©§¦§¤©¨¨
àøîç øa éàäå ,àøîçå àéñeñ øa éàäåàéñeñå¯ §©©§¨©£¨¨§©©£¨¨§§¨

déì èéLt éî :eäì àéòaéà .eäðéð àðéî àãç eälek§£¨¦¨¦§¦©£¨§¦§¦¥
é÷etñ àîìc Bà ,áàä òøæì ïéLLBç ïéàc äãeäé éaøì§©¦§¨§¥§¦§¤©¨¨¦§¨©¥

dpéî à÷ôð éàîì ?déì à÷tñî¯íò éøt àøLéîì §©§¨¥§©¨§¨¦¨§¦§¨§¦¦
déì àèéLt èLôéî :zøîà éà ;íàä¯íàä íò éøt ¨¥¦¨§©§¦§¨§¦¨¥§¦¦¨¥

déì à÷tñî é÷etñ :zøîà éà àlà ;éøL¯íò éøt ¨¥¤¨¦¨§©§©¥§©§¨¥§¦¦
ìk :øîBà äãeäé éaø ,òîL àz ?éàî .øeñà íàä̈¥¨©¨§©©¦§¨¥¨

øBîç ïäéáàL ét ìò óà ,ñeqä ïî íéãìBpä¯ïéøzeî ©¨¦¦©©©¦¤£¦¤£¨¦
deáàå ,øBîç éàäc deáàc àîéìéà ?éîc éëéä ;äæa äæ¤¨¤¥¦¨¥¦¥¨©£§©£©£
éàäc deáàc ,åàì àlà ?øîéîì àëéøö ,øBîç éàäc¯ §©£§¦¨§¥©¤¨¨©£§©

éàäc deáàå ,ñeñ¯,äæ íò äæ íéøzeî :éðú÷å ;øBîç ©£§©£§¨¨¥¨¦¤¦¤
!déì àèéLt èLôéî :àîìà¯éàäc deáàc íìBòì ,àì ©§¨¦§¨§¦¨¥¨§¨©£§©

?øîéîì àëéøö :zøîà÷ãe .øBîç éàäc deáàå ,øBîç£©£§©£§¨£©§§§¦¨§¥©
ãö éúà :àîéúc eäîñeñc,øBîç ãöa LnzLîãöå ©§¥¨¨¥©§¦§©¥§©£§©

,òîL àz .ïì òîLî à÷ ,ñeñ ãöa LnzLî øBîç£¦§©¥§©¨©§©¨¨§©
äcøt :øîBà äãeäé éaøäòázL¯ïéòéaøî ïéà ©¦§¨¥¦§¨¤¨§¨¥©§¦¦

:zøîà éàå ;dðéî àlà ,øBîç àìå ñeñ àì äéìò̈¤¨Ÿ§Ÿ£¤¨¦¨§¦¨§©§
déì àèéLt èLôî¯òaøì!dnàc àðéî dìò¯ ¦§©§¦¨¥©§©£¨¦¨§¦¨

.eäéð éàî dnàc àðéî ïðéòãé àìc¯àlà" àäå §¨¨§¦©¦¨§¦¨©¦§¨¤¨
!éðú÷ "dpéî¯àì äéìò ïéòéaøî ïéà :øîà÷ éëä ¦¨¨¨¥¨¦¨¨©¥©§¦¦¨¤¨Ÿ

.dðéîa ïéòãBé ïéàL éôì ,øBîç ïéî àìå ñeñ ïéî¦§Ÿ¦£§¦¤¥§¦§¦¨
déì÷ éáò :ééaà øîàc ,ïéðîéña ÷Bcáéìå¯øa §¦§§¦¨¦§¨©©©¥¨¥¨¥©

,àøîçéðöódéì÷¯:àtt áø øîàå ;àéñeñ øa £¨¨¨¥¨¥©§¨§¨©©©¨
ïáøáødéðãeààøèeæådézáeðb¯,àøîç øaïøèeæ ©§§¨§¥§§¨§§¥©£¨¨§¨

dézáeðb äaøå déðãeà¯!àéñeñ øa¯éàîa àëä §¥§©¨§§¥©§¨¨¨§©
ïðé÷ñò¯úîlàa,òîL àz ?dìò éåä éàî .úîcéâå ¨§¦©§¦¤¤§¦¤¤©¨¥£¨¨§©

ïéãBî ìkä :òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàcéøôadpéî òîL ;øeñàL íàä íò¯ §¨©©¨§¥§©§ª©©Ÿ¦¦§¦¦¨¥¤¨§©¦¨
ì àaà éaø déì øîà .dpéî òîL ,déì à÷tñî é÷etñéà :déònLúìéiòîàúééðãBk éì ©¥§©§¨¥§©¦¨£©¥©¦©¨§©¨¥¦§©§©¦§§¨¨

÷tñéøa¯ðäì ïéiò.éì ìéiòå ,éããäì ïééîãc Càîìàïéà :øáñ÷,áàä òøæì ïéLLBç §¦§©©¥§¨¨§¨§¨©£¨¥§©¥¦©§¨¨¨©¥§¦§¤©¨¨
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hr sc oileg(iyily meil)

s` bdep df xeqi`y xaeqd dippg ly enrh edn zx`an `xnbd
:`xnbd zxxan .mixkfa,äéððçìåok m` ,'epa' weqta xn`p ixd §©£©§¨

recne ,m`d epiide ,eixg` jexk epay ina wx bdep df xeqi`y rnyn
y oeikn :`xnbd zx`an .mixkfa s` bdepy xaeq,'BúBà' áéúk§¦

òîLîca xaecnyáéúëe ,øëæmb,'Bða'l dpeekdyCeøk BðaL éî §©§©¨¨§¦§¦¤§¨
Ckìä .äá÷ð òîLîc ,åéøçàmb zernyn yi miweqtay oeikn ± ©£¨§©§©§¥¨¦§¨

df xeqi`y xnel yi ,dawpl mbe xkflíéøëæa ïéa âäBðeïéa ¥¥¦§¨¦¥
.úBá÷ða¦§¥

:dippge minkg zwelgn iabl dkld wqt d`ian `xnbdáø øîà̈©©
äéððçk àúëìä ,ìàeîL øîà àéiç øa àðeäeze` xeqi`y xaeqd ¨©¦¨¨©§¥¦§§¨©£©§¨

.a`d rxfl miyyegy meyn ,mixkfa s` bdep epa z`e
,dkldd z` wqt l`enyy zx`an `xnbd:xg` mewna ezhiyk

déîòèì ìàeîL àãæàå,xg` mewna ezhiyl jled l`enye -ïðúc §©§¨§¥§©§¥¦§©
dpyna(c"n g"t mi`lk),mi`lk xeqi` iabl,øîBà äãeäé éaølk ©¦§¨¥

ñeqä ïî íéãìBpä,qeq mn`y ±ïéøzeî ,øBîç ïäéáàL ét ìò óà ©¨¦¦©©©¦¤£¦¤£¨¦
,äæa äædn`y dcxta xzen ,xeng eia`e qeq en`y cxt xnelk ¤¨¤

miyyeg m` oiay meyn .mi`lk meyn mda oi`e ,xeng dia`e qeq
m` oky .oin eze`n md ixd ,miyyeg oi` m` oiae a`d rxfl
eze` miaygpe ,qeq cve xeng cv mda yi ixd ,a`d rxfl miyyeg
,m`d ixg` wx miqgiizn md ixd ,a`d rxfl miyyeg oi` m`e .oin

.mixenb miqeq mdipyeøBîçä ïî ïéãìBpä ìáàmdia`e ,oez`d - £¨©¨¦¦©£
,qeqñeqä ïî ïéãìBpä íò,xeng mdia`e qeq mn`y ±ïéøeñàdf ¦©¨¦¦©£¦

,m`d ixg` wx miqgiizn mde ,a`d rxfl miyyeg oi` ile`y ,dfa
.mi`lk meyn mixeq`e ,qeq elek dfe xeng elek dfy `vnp ok m`
ïéà ,øîàc äãeäé éaø éøác Bæ ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàå§¨©©§¨¨©§¥¦§¥©¦§¨§¨©¥
úçà úBãøt éðéî ìk ,íéøîBà íéîëç ìáà .áàä òøæì ïéLLBç§¦§¤©¨¨£¨£¨¦§¦¨¦¥§¨©©

,ïäoez` en`y cxt mb okle ,xenge qeq cv mdipya yiy xg`n ¥
meyn ,jtidl oke ,xeng dia`e qeq dn`y dcxta xzen qeq eia`e

:l`eny xxan .cg` oinl miaygpyíéîëç ïàîlky mixaeqd ©£¨¦
:x`ane .cg` oinl zeaygp zecxtdïéLLBç øîàc ,àeä äéððç£©§¨§¨©§¦

,áàä òøæì,odia` ixg` mbe oni` ixg` mb zeqgiizn zendade §¤©¨¨
åok m`àéñeñå àøîç øa éàäå ,àøîçå àéñeñ øa éàäeia`y df - §©©§¨§©§¨§©©©§¨§§¨

,qeq dn`e xeng dia`y efe ,xenge qeq oa aygp ,oez` en`e qeq
y ixd .xenge qeq za zaygpeäðéð àðéî àãç eälekmlek - §£¨¦¨¦§

.mi`lk meyn mda oi`e ,dfa df mixzen okle ,oin eze` ipa miaygp
xaeqy rnyn ,minkg mya dippg ixac z` dpey l`enyy oeikne

.ezenk dkldy
rxfl miyyeg oi` xn`y dcedi iax ixaca wtq d`ian `xnbd

:a`d(èéùô éî) ,eäì àéòaéàm`ddéì [àèéLt èLôéî]heyt - ¦©§¨§¦§©§¦¨¥
äãeäé éaøìoicdé÷etñ àîìc Bà ,áàä òøæì ïéLLBç ïéàc §©¦§¨§¥§¦§¤©¨¨¦§¨©¥
déì à÷tñî.df oica dcedi iax wtzqn - §©§¨¥

:`xnbd zxxandpéî à÷ôð éàîìwtqn dkldl `vei oic dfi` ± §©©§¨¦¨
:`xnbd daiyn .dfíàä íò éøt àøLéîì,en` oina cxt xizdl - §¦§¨§¦¦¨¥

md el`e .[dawp qeqa exizdl ,xeng eia`e qeq en`y cxt oebk]
,wtqd iccvdéì àèéLt èLôéî zøîà éàheyty zxn` m` - ¦¨§©§¦§©§¦¨¥

ok m` ,a`d rxfl miyyeg oi`y dcedi iaxléøL íàä íò éøt- §¦¦¨¥¨¥
,en` ixg` wx qgiizn `edy meyn ,dawp qeqa xzen didi cxtd

.qeq aygpeà÷tñî é÷etñ zøîà [éàå] (éà àìà)déìm` j` - §¦¨§©§©¥§©§¨¥
ok m` ,`l e` a`d rxfl miyyeg m` wtzqn dcedi iaxy zxn`

øeñà íàä íò éøtile`y meyn ,dawp qeqa xeq` didi cxtd - §¦¦¨¥¨
.xeng cv mb ea yie ,a`d rxfl miyyegéàî.dcedi iax xaeq dn - ©

:lirl d`aedy dpyna dcedi iax ixacn zhyet `xnbd,òîL àz̈§©
ñeqä ïî íéãìBpä ìk ,øîBà äãeäé éaø,qeq mn`y ±ét ìò óà ©¦§¨¥¨©¨¦¦©©©¦

.äæa äæ ïéøzeî ,øBîç ïäéáàL:`xnbd zxxanàîéìéà ,éîc éëéä ¤£¦¤£¨¦¤¨¤¥¦¨¥¦¥¨
øBîç éàäc deáàå øBîç éàäc deáàcdf ly eia`y xn`p m` - ©£©§©£©£©§©£

,xeng df ly eia`e xengøîéîì àëéøömixzeny ycgl jixv ike - §¦¨§¥©
.xeng mdia`e qeq mn` ,oin eze`n mdipy ixd ,dfa dfåàì àlà¤¨¨

øBîç éàäc deáàå ñeñ éàäc deáàceia`y xaecn i`ce `l` ± ©£§©©£©§©£

ly eia`e ,en`e eia`n xenb qeq `edy xnelk ,qeq mdn cg` ly
,cxt `edy xnelk ,xeng mdn cg`éðz÷åy,äæ íò äæ íéøzeî §¨¨¥¨¦¤¦¤

,dawp qeq oa cxt lr xenb qeq riaxdl xzeny epiideàîìà©§¨
déì àèéLt èLôéîmiyyeg oi`y dcedi iaxl heyty gken - ¦§©§¦¨¥

eia` ixd ok m` ,a`d rxfl miyyegy cv yi m`y meyn ,a`d rxfl
xeq`l jixv dide ,dey mpin oi`e ,xeng cg` ly eia`e qeq cg` ly

:`xnbd dgec .dfa df mze`àìeia`e qeq cg` ly eia`y xaecn Ÿ
`l` ,xeng cg` lyíìBòìxaecndeáàå øBîç éàäc deáàc §¨©£©§©£©£©

øBîç éàäc,xeng `ed mdipy ia`y ±ãeøîéîì àëéøö zøîà÷- §©£§¨¨§©§§¦¨§¥©
md ixd ,dfa df mixzeny xnel jxvp recn ok m`y ziywdy dne

,ok xnel jxvedy x`al yi ,cg` oinàîéúc eäîxn`z `ny ± ©§¥¨
cve qeq cv mdn cg` lka yi xenge qeqn e`a mdipyy oeikny

ok m`e ,xengéúà`a -ñeñc ãöe ,ea yiyøBîç ãöa LnzLî ¨¥©§¦§©¥§©£
,exiaga yiyãöådøBîç,ea yiyãöa LnzLîdñeñ,exiaga yiy §©£¦§©¥§©

,mi`lk meyn xeq` df ixdeïì òîLî à÷ok oicd oi`y ,dcedi iax ¨©§©¨
xeng cve envr ipta qeq cv o`k oi`y meyn dfa df mixzen `l`
qeq oirk envr ipta oin `ed `l` ,dfa df miynzyny envr ipta

.cgi xenge
:zxg` `ziixaa dcedi iax ixacn zhyet `xnbdòîL àzdnn ¨§©

,`ziixaa epipyyäòázL äcøt ,øîBà äãeäé éaø,beecfdl dvexe ©¦§¨¥¦§¨¤¨§¨
,dpéî àlà ,øBîç àìå ñeñ àì äéìò ïéòéaøî ïéà.cxt xnelk ¥©§¦¦¨¤¨Ÿ§Ÿ£¤¨¦¨

:`xnbd dgikendéì àèéLt èLôî zøîà éàåzxn` m`e ± §¦¨§©§¦§¨§¦¨¥
riaxdl xzen recn ,a`d rxfl miyyeg oi`y dcedi iaxl heyty

,cxt wx dilrdnàc àðéî dìò òaøì,dn` oinn dilr riaxi ± ©§©£¨¦¨§¦¨
.a`d rxfl miyyeg oi`y meyn ,qeq dilr riaxi ,qeq dn` m` oebk
m` wtzqn dcedi iaxy gken ,cxta wx zxzeny epipyy dnne
rxfl miyyeg `ny ik ,dn` oina dxeq` okle ,a`d rxfl miyyeg

xaecn :`xnbd dgec .xg` oinn `ede a`ddnàc àðéî ïðéòãé àìc§Ÿ©§¦¨¦¨§¦¨
eäéð éàîheyt didy xnel ozipe ,dn` oin `ed dn mircei oi`y ± ©¦

dn` oin z` mircei m` ok`e ,a`d rxfl miyyeg oi`y dcedi iaxl
.qeq mb dilr riaxdl xzen didi

:`xnbd zl`eyéðz÷ dpéî àlà àäåcxta zxzeny epipy ixde - §¨¤¨¦¨¨¨¥
,ok `l m`y ,dn` ly dpin did dn mirceiy rnyn ok m`e ,dzenk
cxta dxeq` ,qeq dn` m`y xaeq dcedi iax ixd ,zxzen `id dna

:`xnbd zayiin .jtidl oke oez` en`yøîà÷ éëä,dcedi iaxïéà ¨¦¨¨©¥
,ñeñ ïéî àì äéìò ïéòéaøî,qeq oa cxt oiae xenb qeq oia xnelk ©§¦¦¨¤¨Ÿ¦

,øBîç ïéî àìå,xeng oa cxt oiae xenb xeng oia ,xnelkïéàL éôì §Ÿ¦£§¦¤¥
dðéîa ïéòãBé,`xnbd ziigc zayein ok m`e .dn` oin `ed dn ± §¦§¦¨

`ziixadn `iadl oi`e ,dn` oin `ed dn mircei `ly xaecny
.a`d rxfl miyyeg oi`y dcedi iaxl heyty di`x

`ly xaecny `ziixad z` cinrdl xyt` cvik :`xnbd zl`ey
,dn` oin did dn mirceiïéðnéña ÷Bcáéìåmipniqa wecai ± §¦§§¦¨¦

oin `ed dn zrcl ozip mdit lry ,miig lra lkl yiy micgeind
.dn`

:mi`xen`d exn`y mipniq d`ian `xnbd,éiaà øîàcm`éáò §¨©©©¥¨¥
déì÷`edy gken ,dar elew ±aàøîç øm`e ,oez` oa ±éðödéì÷ ó ¨¥©©§¨§¦¨¥

`ed ,lelv elew ±àéñeñ øa.dawp qeq oa ±åy epipy okáø øîà ©§¨§¨©©
,àttm`déðãeà ïáøáøzelecb eipf` ±dézáeðb àøèeæåeapfe ± ¨¨©§§¨§¥§§¨§§¥

`edy gken ,ohwàøîç øam`e ,oez` oa ±déðãeà ïøèeæeipf` ± ©©§¨§¨§¥
zephwdézáeðb äaøå`edy gken ,lecb eapfe ±àéñeñ øaqeq oa ± §©¨§§¥©§¨
.dawp

:`xnbd daiyna ,ïðé÷ñò éàîa àëädcxtúîlàdleki dpi`y ± ¨¨§©©§¦¨§¦¤¤
.dlewa wecal xyt` i` okle ,lew `ivedlúîcéâåapf dl oi`ye ± §¦¤¤

.mda wecal xyt` i` okle ,mipfe`e
:`xnbd zxxandìò éåä éàîiax ixaca df wtqa drxkdd idn ± ©£¥£¨

:`xnbd daiyn .dcediáøc déøa àðeä áø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¨§¥§©
éøôa ïéãBî ìkä ,òLBäécxta -íòinoøeñàL ,íàäeriaxdl §ª©©Ÿ¦¦§¦¦¨¥¤¨

.[dawp qeqa xeq`y ,xeng eia`e qeq en`y cxt oebk] en` oin mr
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oifge` mipy` cenr hr sc ± oey`x wxtzereay

äéîòèì ìàåîù àãæàå.a`d rxfl zendaa oiyyeg dil zi`c Ðñåñä ïî ïéãìåðä
.dawp Ðïéøúåî øåîç ïäéáàù éô ìò óàdawp dcxt mr ,dawp qeq oa xkf cxt Ð

yi xenge qeq cvy ,xeng cva ynzyne qeq cv iz` :opixn` `le .dawp qeq za

,oiey mdipy Ð a`d rxfl oiyyeg i` :jytp dnn ,opiyiig `l `dl .mdipya

oiyyeg oi` i`e ,xenge qeq cv yi mdipyay

.qeq oin olek ixd Ðìáàmiclepd micxt Ð

oiclepd micxt mr mixeq` Ð dawp qeqd on

rxfl oiyyeg oi` `nyc .dawp xengd on

.xeng dilek i`de qeq dilek i`d iede ,a`d

äãåäé éáø éøáã åæoi` (`ny) xn`c Ð

.mixeq` jkitl ,oiyyegíéîëç ìáà
íéøîåàipy yi mdipyay ,mixzen olek Ð

oeyla dippgl l`eny ixwcne .oiccv

`zkldc dil `xiaq dpin rny Ð "minkg"

.dippgkäéì àèéùô èùôéîikd meyne Ð

.xq`äéì à÷ôñî é÷åôñ åàikd meyne Ð

.xq`íàä íò éøô éøùéîì äéðéî à÷ôðÐ

.dawp qeq lr riaxdl ,dawp qeq oa cxt

øåñà íàä íò éøô.oiyyeg `nlc meyn Ð

éàäã äåáàå ñåñ éàäã äåáàã åàì àìà
øåîçmiriaxnc ,dcedi iax xn`w ikde Ð

odia`y" i`ne .`iqeq oa cxt lr xenb qeq

.xn`w cxt ly eia` Ð "xengíìåòì àìÐ

ikd meyne .dil `wtqn iwetq jl `ni`

dfa df oixzen xengd one qeqd on miclepd

.jytp dnn lirl ziyixtck Ðàîéúã åäî
'åëå ñåñ ãö éúàexqzil :`nizc edn Ð

mr df inp xengd on e` qeqd on miclepd

(m`d) rxfl opiyiig `nlcc meyn ,df

.'eke qeq cv iz`e ,[a`d]ïì òîùî à÷Ð

cgein qeq cv o`k oi`y ,opixn` `l `dc

o`k oixikfn oi` jklid .cgein xeng cve

it`a `pine ,dirxf lalan `dc ,miccv

oirn envr ipta oin `ede ,ixwnc `ed diytp

.xenge qeqäðéî àìà.cxt Ðàìà àäå
éðú÷ äðéîi`e `iqeq za i` opirci `l i`e Ð

dlr opiraxn cxt i`n ,dxeng za?xn`d

oixeq` Ð `iqeqd on miclepd :dcedi iax

!dxengd on oiclepañåñ ïéî àìqeq `l Ð

.`iqeq oa cxt `le xenbäðéî àìàÐ

.`ed oin dfi`n jl rceiy cr ,xnelkøá
àøîç.dxeng dzid en` Ðéðöó,lelv Ð

.qeqd zwrv oeyl `edeäéúáåðâ.eapf =

úîãéâ.mipf`ne apfn Ð÷ôñéøádlbr Ð£¨¨

.da akex didyéããäì ïééîããmipf`a Ð

.mi`lka bidpn meyn ,apfaeïéà øáñ÷
ïéùùåçipae dxengd ipa mi`lk iede Ð

olekay ,oiey olek Ð oiyyeg i`c .`iqeqd

.miccv ipy yi
ïéðîéñå
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äéððçìå!"oa" aezkle ,"epa"ne "eze`"n wezyle :xn`z m`e Ð epa aizke eze` aizk

rnyn inp "oa" `l` ,yixcw "oa" aizk `le "epa z`" aizkcn `lc :xnel yie

.eixg` jexkcåäîcar eivgl inc `l Ð ol rnyn `w 'ek ynzyne qeq cv iz` `nizc

zecar cv iz`c meyn ,oixeg za divge dgty divga xeq`c (a,a dbibg) oixeg oa eivge

`pngx xn` mi`lk `kdc .zexig cva ynyne

xenge qeqn oi`ad zecxt lke ,ipin ixz `wec Ð

e` miyyeg m` cxt zraxd .`ed cg` oin Ð

a`d rxfl miyyeg oi`

ìééòincc jpd il`a` iaxc rnyn Ð iccdl oi

iar :xn`c iia` oke ,dcedi iaxk xaq

oaxax :xn`c `tt ax oke ,`xng xa dilw

edlek Ð `xng xa dizaepb `xhefe dipce`

"zexfb ipiic" ipy wxtae .dcedi iaxk edl `xiaq

dcedi iaxk dkld :opixn` (a,`iw zeaezk)

epa z`e eze`c "dy e` xeye" .zecxta

e` `zxez" :opinbxznÐ (ak `xwie) "`ziy

.dippgk `lc epiide ,mixkfa bdep oi`c rnyn

oizipzn mzqc ,cere .dippgk wqt l`eny ,edine

el` :(a,dn zexeka) "oinen el`" wxt seqc

Ð epa z`e eze` ,dndaa mileqte mc`a mixyk

.ozpei iaxk dippgc ,cere .dippgk mzd dl iwen

iia`c xn` (a,dv `rivn `aa) "l`eyd" wxtae

,ozpei iaxk dl xaq `axe diy`i iaxk dl xaq

`niiw elit` ,edine .iia`c iabl `axk ol `niiwe

`xza wxt seqa wiqtck ,zecxta dcedi iaxk ol

epa z`e eze` xizdl oi` Ð (a,`iw) zeaezkc

iwetq dcedi iaxc `kd opiwqn `dc ,mixkfa

oizrnya opiwqnc :xn`z m`e .dil `wtqn

iwetq ,opaxl oiae xfril` iaxl oiac ,jenqa

.e`l i` a`d rxfl oiyyeg i` edl `wtqn

wxta onwl opixn` `de ?edl `wtqn i`n`e

iran xfril` iaxl :zepzn iab (`,alw) "rexfd"

edl `wtp opaxe ,wlgl "dy m` xey" m` dil

z`n" xfril` iaxle ."gafd igaef z`n" wlgl

.gahd mr oicdc ,`axckl `z` "gafd igaef

oi`c llkn Ð wlgl `xw edl iracn ,ok m`e

:xnel yie !lirl rnynck ,a`d rxfl oiyyeg

`xw jixv `l Ð a`d rxfl oiyyeg i` i`cec

oi` `ny edl `wtqnc meyn la` .wlgl

oi` `nlic meyn ,wlgl `xw iraw ,oiyyeg

opaxl ,oiyyeg i`e .wlgl `xw `z`e ,oiyyeg

oicdc `axckl "gafd igaef z`n"c `xw `z`

aiigl "dy m`" `z` xfril` iaxle .gahd mr

dil `wtqnc meyne .opax iyxcck zepzna

zepzna aiigl e` wlgl `z` i` xfril` iaxl

eilr exagn `ivendc ,xfril` iax xht Ð

,mzd opgei iax xn`wc `d :xn`z m`e .di`xd

aiigc iekd z` zeaxl "dy m`" opax iyxcc

dyiizd lr `ad iava i` ?inc ikid ,zepzna

yixa inp mzde ,ibilt ikdac oizrnya wiqnck

ixaq ok m` Ð ikd opixn` `zrny `edd

aiigc iieaxl `xw `z`e ,a`d rxfl oiyyegc

jixv `l ok m` ,oiyyeg oi` i`c .zepznd lka

,yxtl d`xpe !wlgl `xw jixv `l ok m`e .ieax

yiiza `l` mwezin `l mzdc iek opgei iaxlc

oi` oiae a`d rxfl oiyyeg oiae ,diiavd lr `ad

`lcn ,bilt `l Ð dnda algk xeq` ealg :opax exn`c `d` la` ,ieqke zepznn `l` xfril` iax xht `lc mzd rnync :xn`z m`e .zepznd lka aiigl `xw jixhvi` Ð oiyyeg

iaxlc opgei iax xaqwc ,`niz ike !ealg ixzyil diiavd lr `ad yiiz ok m`e ,dy zvwn `le "dy"c xfril` iaxl dil zi` `d ,a`d rxfl oiyyeg elit` `de ?i`n`e .xzen inp xn`w

,opaxlc .dyiizd lr `ad iavae ,zewlnl epa z`e eze`a `kd ibiltc opgei iax xaqc :xnel yie ?epa z`e eze`a `kd xht i`n` ok m` ,dy zvwn elit`e "dy" opixn` inp xfril`

"dy"c dil `xiaq mlerl ,inp i` .`xeqi` `ki`c dcen la` ,dy zvwn elit`e "dy" opixn` i` dil `wtqnc ,zewlnn xht xfril` iaxe ,dy zvwn elit`e "dy" opixn` zewlnl elit`

w edine .xeriy ivge iek zeaxl Ð "alg lk" :(`,cr) `neic `xza wxt yixa opiyxcck ,`xw iaxc alg ip`ye ,opixn` `l dy zvwn elit`eiax xht i`n` ,diiavd lr `ad yiiza :dy

:opzc (dpyn ipy wxt) mixeka zkqna dpynd oeyl rnyn oke .zepzn` `l` i`w `l "xhet xfril` iax"c ,xnel jixve !iav elek iede ,a`d rxfl oiyyeg oi` `nlc `de ?ieqkn xfril`

.zewlnl `le `xeqi`l mixkfa bdep epa z`e eze`e ,dcedi iaxk zecxta mz epiax azk oke .di`xd eilr exiagn `ivendy ,xhet xfril` iax

`nili`
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äéððçìå"BúBà" áéúk ,¯"Bða" áéúëe ,øëæ òîLîc §©£©§¨§¦§©§©¨¨§¦§
¯âäBð Ckìä ,äá÷ð òîLîc ,åéøçà Ceøk BðaL éî¦¤§¨©£¨§©§©§¥¨¦§¨¥

øîà àéiç øa àðeä áø øîà .úBá÷ða ïéa íéøëæa ïéa¥¦§¨¦¥¦§¥¨©©¨©¦¨¨©
,ïðúc .déîòèì ìàeîL àãæàå .äéððçk àúëìä :ìàeîL§¥¦§§¨©£©§¨§¨§¨§¥§©§¥¦§©

ïî íéãìBpä :øîBà äãeäé éaøñeqäét ìò óà ,ïäéáàL ©¦§¨¥©¨¦¦©©©¦¤£¦¤
øBîç¯íò øBîçä ïî ïéãìBpä ìáà ,äæa äæ ïéøzeî £¨¦¤¨¤£¨©¨¦¦©£¦

ñeqä ïî ïéãìBpä¯øîà äãeäé áø øîàå ;ïéøeñà ©¨¦¦©£¦§¨©©§¨¨©
òøæì ïéLLBç ïéà :øîàc ,äãeäé éaø éøác Bæ :ìàeîL§¥¦§¥©¦§¨§¨©¥§¦§¤©
.ïä úçà úBãøt éðéî ìk :íéøîBà íéîëç ìáà ,áàä̈¨£¨£¨¦§¦¨¦¥§¨©©¥

íéîëç ïàî¯,áàä òøæì ïéLLBç :øîàc ,àeä äéððç ©£¨¦£©§¨§¨©§¦§¤©¨¨
àøîç øa éàäå ,àøîçå àéñeñ øa éàäåàéñeñå¯ §©©§¨©£¨¨§©©£¨¨§§¨

déì èéLt éî :eäì àéòaéà .eäðéð àðéî àãç eälek§£¨¦¨¦§¦©£¨§¦§¦¥
é÷etñ àîìc Bà ,áàä òøæì ïéLLBç ïéàc äãeäé éaøì§©¦§¨§¥§¦§¤©¨¨¦§¨©¥

dpéî à÷ôð éàîì ?déì à÷tñî¯íò éøt àøLéîì §©§¨¥§©¨§¨¦¨§¦§¨§¦¦
déì àèéLt èLôéî :zøîà éà ;íàä¯íàä íò éøt ¨¥¦¨§©§¦§¨§¦¨¥§¦¦¨¥

déì à÷tñî é÷etñ :zøîà éà àlà ;éøL¯íò éøt ¨¥¤¨¦¨§©§©¥§©§¨¥§¦¦
ìk :øîBà äãeäé éaø ,òîL àz ?éàî .øeñà íàä̈¥¨©¨§©©¦§¨¥¨

øBîç ïäéáàL ét ìò óà ,ñeqä ïî íéãìBpä¯ïéøzeî ©¨¦¦©©©¦¤£¦¤£¨¦
deáàå ,øBîç éàäc deáàc àîéìéà ?éîc éëéä ;äæa äæ¤¨¤¥¦¨¥¦¥¨©£§©£©£
éàäc deáàc ,åàì àlà ?øîéîì àëéøö ,øBîç éàäc¯ §©£§¦¨§¥©¤¨¨©£§©

éàäc deáàå ,ñeñ¯,äæ íò äæ íéøzeî :éðú÷å ;øBîç ©£§©£§¨¨¥¨¦¤¦¤
!déì àèéLt èLôéî :àîìà¯éàäc deáàc íìBòì ,àì ©§¨¦§¨§¦¨¥¨§¨©£§©

?øîéîì àëéøö :zøîà÷ãe .øBîç éàäc deáàå ,øBîç£©£§©£§¨£©§§§¦¨§¥©
ãö éúà :àîéúc eäîñeñc,øBîç ãöa LnzLîãöå ©§¥¨¨¥©§¦§©¥§©£§©

,òîL àz .ïì òîLî à÷ ,ñeñ ãöa LnzLî øBîç£¦§©¥§©¨©§©¨¨§©
äcøt :øîBà äãeäé éaøäòázL¯ïéòéaøî ïéà ©¦§¨¥¦§¨¤¨§¨¥©§¦¦

:zøîà éàå ;dðéî àlà ,øBîç àìå ñeñ àì äéìò̈¤¨Ÿ§Ÿ£¤¨¦¨§¦¨§©§
déì àèéLt èLôî¯òaøì!dnàc àðéî dìò¯ ¦§©§¦¨¥©§©£¨¦¨§¦¨

.eäéð éàî dnàc àðéî ïðéòãé àìc¯àlà" àäå §¨¨§¦©¦¨§¦¨©¦§¨¤¨
!éðú÷ "dpéî¯àì äéìò ïéòéaøî ïéà :øîà÷ éëä ¦¨¨¨¥¨¦¨¨©¥©§¦¦¨¤¨Ÿ

.dðéîa ïéòãBé ïéàL éôì ,øBîç ïéî àìå ñeñ ïéî¦§Ÿ¦£§¦¤¥§¦§¦¨
déì÷ éáò :ééaà øîàc ,ïéðîéña ÷Bcáéìå¯øa §¦§§¦¨¦§¨©©©¥¨¥¨¥©

,àøîçéðöódéì÷¯:àtt áø øîàå ;àéñeñ øa £¨¨¨¥¨¥©§¨§¨©©©¨
ïáøáødéðãeààøèeæådézáeðb¯,àøîç øaïøèeæ ©§§¨§¥§§¨§§¥©£¨¨§¨

dézáeðb äaøå déðãeà¯!àéñeñ øa¯éàîa àëä §¥§©¨§§¥©§¨¨¨§©
ïðé÷ñò¯úîlàa,òîL àz ?dìò éåä éàî .úîcéâå ¨§¦©§¦¤¤§¦¤¤©¨¥£¨¨§©

ïéãBî ìkä :òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàcéøôadpéî òîL ;øeñàL íàä íò¯ §¨©©¨§¥§©§ª©©Ÿ¦¦§¦¦¨¥¤¨§©¦¨
ì àaà éaø déì øîà .dpéî òîL ,déì à÷tñî é÷etñéà :déònLúìéiòîàúééðãBk éì ©¥§©§¨¥§©¦¨£©¥©¦©¨§©¨¥¦§©§©¦§§¨¨

÷tñéøa¯ðäì ïéiò.éì ìéiòå ,éããäì ïééîãc Càîìàïéà :øáñ÷,áàä òøæì ïéLLBç §¦§©©¥§¨¨§¨§¨©£¨¥§©¥¦©§¨¨¨©¥§¦§¤©¨¨
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חולין. פרק חמישי - אותו ואת בנו דף עט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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`oifgeקל mipya cenr hr sc ± oey`x wxtzereay

àúééøåàã ïéðîéñåopiknqc `d :dpin rny ,ediilr `xeqi` ixye oipniq` jinqcn Ð

`ziixe`c Ð (`,fk `rivn `aa) "ze`ivn el`"a opixn`ck ,dca` zxfga oipniq`

ipwzn evn in `xeqi`a ,`penna `zpwz opax cearc idp ,opaxc i`c .`id?`l`

e` `ziixe`c oipniq ol `irain "ze`ivn el`"a mzde .`id `ziixe`c dpin rny

.opaxcéåëlr s`e .diiavd one yiizd on Ð

`le ,(ak `xwie) aizk "ayk e` xey"c it

xfril` iax :opiqxb ikd .li`e iav aizk

eze` lgxd one frd on `ad mi`lk xne`

epa z`e eze` oi` iekd on ,ea bdep epa z`e

on" :opiqxb `le .`ztqeza `ed oke .ea bdep

bdep epa z`e eze` oi` diiavd one yiizd

`cqg ax `z` i`n ,ok m`c ,"ea

opireny`l'åë åá å÷ìçðù éåë åäæéà ?Ð

dixa iek :[`,t oileg] xn`c o`nn iwet`l

.`ed envr iptaùééú äðáåon dcliy Ð

.yiizdåäã ìë åðáå àðîçø øîà äùlr Ð

`l oad lr la` ,dnda `dzy citwd m`d

.dig `ed elit`e ,citwdïá äãìé úáåÐ

.zal oicd `edc ,`wec e`l oa i`dïéùùåç
áàä òøæì,dy zvwn z`fd m`a yie Ð

dy zvwna elit` Ð `pngx xn`c "dy"e

.rnynïéùùåç ïéà øáñ øæòéìà éáøåÐ

,opixn` `l dy zvwn elit`e dy ,jkld

.da xninl `kil ,xnelkïéùùåçá åâìôéìå
äéððçã àúâåìôáepi` :xfril` iax `nipe Ð

!bdep :opax exnipe ,mixkfa bdepàðéîà äåä
åãåî ïðáø åìéôà àäáab lr s`c Ð

"dy"e ,dy zvwn `l` `kil Ð oiyyegc

.opixn` `l Ð dy zvwn elit`ïéèçåù ïéà
áåè íåéá åúåàezeqkl leki oi`y itl Ð

.ehgy m` wtqn aeh mei zegcleèåçùì
éñëéìålkde ,iav `ed m`d cvn `dc Ð

a`l oiyyeg inp i`e .m`l oiyyegc micen

ixacc oxn` `de .`ki` `din iav zvwn Ð

zevna aiigin Ð zvwn `ki` ik ,lkd

aiig iav `pngx xn`c oeik ,dia ikiiyc

.rnyna iav zvwn elit` Ð ieqkaàìà
'åë àáä éáöáon `l` iav cv dia zilc Ð

oihgey oi` i`n` ,a`dïðáøì éà ?Ð

.`ed ieqk xa Ð oiyyeg :ixn`céáøì éàå
øæòéìà.wtq o`k oi`e ,`id dxenb dnda Ð

äùééúä ìò àáä éáöá àä íìåòìopaxe Ð

oiyyeg meyn lirl iaiignc ab lr s`e .`id

`l` ,edl `hiyt hytin e`l Ð a`d rxfl

yiiza epa z`e eze` iab ,jklid .edl `wtqn

:opixn`e ,`xnegl Ð diiavd lr `ad

inp ieqk iabe .dy zvwn `ki`e ,oiyyeg

`l inp dyiizd lr `ad iava ,`xnegl

iav op`e ,oiyyeg `ny ,aeh meia hegyi

`ede ,ieqk jixve ,ol miw iav zvwn elit`e

llgne ,oiyyeg oi` `ny ,zeqkl leki epi`

.'ek `ipzc `de .oiyyeg oi`c dil `hiytc ,xn`w `wtqn elit` Ð bdep oi` :xn`c xfril` iaxc llkn ,edl `wtqn opaxlcn :opikxte .aeh meiäá÷å íééçìå òåøæm`" Ð

y m` xey.diga oibdep oi`c rnyne ,(gi mixac) eda aizk "däãìéå äééáöä ìò àáä ùééúá àîéð éà.`kil dy zvwn elit` ,a`d rxfl oiyyeg oi` i`c Ðàîìùá
ïðéøîà àì äù úö÷î åìéôàå äù øáñ÷ øèôã øæòéìà éáøì.`kil ezvwn elit` jklid ,a`d rxfl oiyyeg oi`c dil `hiytc ,oxn`ck ,i`da dia Ðéäð ïðáøì àìà

äù úö÷î åìéôàå äù éøáñ÷ã éîð.`l i` oiyyeg i` edl `wtqn opaxlc `pniwe`e ,a`d on `l` zeiy cv oi`c `kd ,edin .m`d on zeiy cvc `kid ,opixn` Ðàîìùá
äéì áéäé àì àâìô.opiqxb Ð`l Ð dy zvwn elit`e dye ,oiyyeg inp i`c .dil aidi `lc dil `hiyt i`cec ,icin ediilr opikxt `l zepznc `blt `nlya ,xnelk

ipzwc i`de .(`,alw oileg) "rexfd" wxta ikd xn`c o`nl `ki`c .iav cvc `blt akrne ,zeiyc `blt aidi Ð edpibltinl xyt`c oeikc .zeiy cvc `blt `l` aiigin

i`n` ,odkl diazinl opax iaiign `wc diteb `blt jci` :ol `iyw `d `l` .oiyyeg `nlic meyne ,ixn`w zepzn `blta Ð oibdep opaxl?,`ed exiagn `iven odk `de

Ð di`x zizii` `lc dnk lke .zeiy cvc `blt lewye ,a`d rxfl oiyyegc di`x izii` :odkl l`xyi i`d `nipe .di`xd eilr exiagn `ivend :wtq xac lka ol `niiwe

!`kil dy zvwn elit`c ,jl zil `blt elit`'åë àáä éáöá àìà.m`d on zeiy cv `ki`c Ðïðáøì àîìùádilek ied `le ,oiyyeg `ny ol `wtqnc ab lr s` Ð

dilek dil aidi i`n` :jxtinl `ki`e ,dy?oi`c di`x izii` :dil opixn` `blt jci`e .m`c zeiy cv meyn ,zepzn ivga aiig Ð opax ixn`wc aiig i`n :ivexzl `ki`

.lewye dy dilek iede ,oiyyegåäìåëá áééçéì:opiqxb ikd !`ed dy dileke ,oiyyeg oi`c dil `hiyt `dc Ð'åë äéì à÷ôñî é÷åôñ .'åë àáä éáöá íìåòìdinwle Ð

.zepznc oiae ieqkc oiae epa z`e eze`c oia ,`ziipzn edlekl `tt ax uxzn
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àîéìéà:dniz Ð 'ek diiav `ida micen lkd `cqg ax xn`de dxale dl dhgyc

i` mixkfa bdepe a`d rxfl oiyyeg m` ibilte ,epae yiizl dil higyc `nlce

!edc lk elit`e "epa"c opireny`l Ð ieka ibiltc `de .`léáøåoiyyeg oi` xaq xfril`

iava elit`e ,ibilt dy zvwn elit` "dy"ae ,oiyyeg `nlr ilekl :xninl ivn ded Ð 'ek

`l` .oa dcli zae za dcliy dyiizd lr `ad

,a`d rxfl oiyyega `zbelt inewe`l `gipc

elit`e "dy"a la` .i`pzc `zbelt epivnc

.i`pzc `zbelt ogky` `l Ð dy zvwn

ïéáiav iqkile hegyl xfril` iaxl oia opaxl

iax axd dywd Ð iav zvwn elit`e

opixn` ik ,zepzn iab `d :o"ecxeen l`eny

ikd meyn aiyg `l Ð dy zvwn elit`e "dy"

inp `kd ok m` .zepznd lka aiigzdl dy elek

.eivg `l` ,iav mc elek `ed eli`k aiyg `l Ð

l :opixn` (a,g) dviac `nw wxtaecala iek `

eaxrzpe sere dig dnda hgy elit` `l` ,exn`

,xnel yie !aeh meia zeqkl xeq` Ð dfa df mnc

izya Ð mixen` mixac dna :mzd opixn`c

`kde .zeqkl aiig Ð zg` dxiwca la` ,zexiwc

aiig Ð iav mc eivg eay edyn lky oeik ,inp

.zeqkl

ïðáøìãîåxfril` iaxlc llkn edl `wtqn

meyn :rnyn Ð 'ek `ipzc `d `l` dil `hiyt

jdn dil dyw ,dil `hiyt xfril` iaxlc

Ð dil `wtqn elit`c :dnize .zepznc `ziixa

opinwen `lc dnk lk ,zeywdl leki inp

!dy zvwn elit`e "dy"a ediizbelt

àîéìaxc ab lr s`e Ð di`x izii` dil

`nw `aac `nw wxta xn`w iq`

iab (`,fw `xza `aa) "xek zia" wxtae (`,h)

ly ewlg sxhe aeg lra `ae ,ewlgy oig`

riaxe rwxwa riax lhepc Ð mdn cg`

i` eed oiyxei i` dil `wtqnc meyn ,zerna

didy dnn dvgn `witqn lhepe ,eed zegewl

di`x izii` :dil xn` ivn `le ,lehil el

epwzy zenewn yi Ð lewye eed oiyxeic

xkend"ae .dvgn lehiy wtqd zngn minkg

.jxe`a yxetn (`,r my) "ziad z`
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âäBð Bða úàå BúBà :ïðaø eðz .àúééøBàc ïéðîéñå§¦¨¦§©§¨¨©¨©§¤§¥
íéàìkaéBkáeæòä ïî àaä íéàìk :øîBà øæòéìà éaø . ©¦§©¦©©¦¡¦¤¤¥¦§©¦©¨¦¨¥

ìçøä ïîe¯éBk ,Ba âäBð Bða úàå BúBà¯úàå BúBà ïéà ¦¨¨¥§¤§¥¥§¤
éaø Ba e÷ìçpL éBk eäæéà :àcñç áø øîà .Ba âäBð Bða§¥¨©©¦§¨¥¤¤¤§§©¦

íéîëçå øæòéìà¯ïî àaä äæLéézäïîeäéiáväéëéä . ¡¦¤¤©£¨¦¤©¨¦©©¦¦©§¦¨¥¦
àîéìéà ?éîcLééúaèéçL à÷å ,äãìéå äéiávä ìò àaä ¨¥¦¥¨§©¦©¨©©§¦¨§¨§¨§¨¨¥

dìdøáìåíéãBî ìkä :àcñç áø øîàäå ;àéäaäéiáö ¨§¦§¨§¨¨©©¦§¨©Ÿ¦§¦§¦¨
Lééz dðáe¯øeètLéáö àìå ,àðîçø øîà "Bðáe äN" , §¨©¦¤¨¤§¨©©£¨¨§¨§¦
,àlà !Bðáeéáöaìò àaääLéézäèéçL à÷å ,äãìéå §¤¨¦§¦©¨©©§¨¨§¨§¨§¨¨¥

äLééz àéäa íéãBî ìkä :àcñç áø øîàäå ;døáìå dì̈§¦§¨§¨¨©©¦§¨©Ÿ¦§¦§¨¨
éáö dðáe¯!eäc ìk Bðáe ,àðîçø øîà "äN" ,áéiçL §¨§¦¤©¨¤¨©©£¨¨§¨§

¯äãìé úáe ,úa äãìéå ,äéiávä ìò àaä Lééúa íìBòì§¨§©¦©¨©©§¦¨§¨§¨©©¨§¨
òøæì ïéLLBç :éøáñ ïðaø ;døáìå dì èéçL à÷å ,ïa¥§¨¨¥¨§¦§¨©¨©¨§¦§¦§¤©

"äN"å ,áàä¯:øáñ øæòéìà éaøå .äN úö÷î eléôàå ¨¨§¤©£¦¦§¨¤§©¦¡¦¤¤¨©
äN úö÷î eléôàå "äN"å ,áàä òøæì ïéLLBç ïéà¯àì ¥§¦§¤©¨¨§¤©£¦¦§¨¤¨

.ïðéøîà¯äéððçc àzâeìôa ,áàä òøæì ïéLLBça âBìôéìå ¨§¦©§¦§§§¦§¤©¨¨¦§§¨©£©§¨
!ïðaøå¯àäa :àðéîà äåä ,àéääa éâéìt éà¯eléôà §©¨©¦§¦¦§©¦£¨¨¦¨§¨£¦

,eãBî ïðaøäN"cäN úö÷î eléôàå "¯à÷ ,ïðéøîà àì ©¨©§¤©£¦¦§¨¤¨¨§¦©¨
.ïì òîLî¯éBk :ïðúc àäå¯íBéa BúBà ïéèçBL ïéà ©§©¨§¨¦§©¥£¦§

eèçL íàå ,áBè¯;Bîc úà ïéqëî ïéà?ïðé÷ñò éàîa §¦¨£¥§©¦¤¨§©¨§¦©
ïéa ïðaøì ïéa ,äãìéå äéiávä ìò àaä Lééúa àîéìéà¦¥¨§©¦©¨©©§¦¨§¨§¨¥§©¨©¥

øæòéìà éaøì¯ìèBçLéqëéìå"éáö" ,¯úö÷î eléôàå §©¦¡¦¤¤¦§§¦©¥§¦©£¦¦§¨
ïðaøì éà ,äãìéå äLéézä ìò àaä éáöa ,àlà !éáö¯ §¦¤¨¦§¦©¨©©§¨¨§¨§¨¦§©¨©

ìøæòéìà éaøì éà ,éqëéìå èBçL¯ì!éqëéì àìå èBçL ¦§§¦©¥¦§©¦¡¦¤¤¦§§¨¦©¥
¯à÷tñî é÷etñ ïðaøå ,äLéézä ìò àaä éáöa íìBòì§¨¦§¦©¨©©§¨¨§©¨©©¥§©§¨

.ïéLLBç ïéà éà áàä òøæì ïéLLBç éà ,eäì¯ïðaøìcîe §¦§¦§¤©¨¨¦¥§¦¦¦§©¨¨
:àéðúc àäå .déì àèéLt øæòéìà éaøì ,eäì à÷tñî§©§¨§§©¦¡¦¤¤§¦¨¥§¨§©§¨

òBøfäéBka íéâäBð äáwäå íééçläåïîe æòä ïî àaä íéàìk :øîBà øæòéìà éaø .íéàìkáe ©§©§©§¨©¦§©¥¨£¦©©¦§©¦©¦¡¦¤¤¥¦§©¦©¨¦¨¥¦
ìçøä¯éBkä ïî ,úBðzîa áéiç¯ìò àaä Lééúa àîéìéà ?ïðé÷ñò éàîa ;úBðznä ïî øeèt ¨¨¥©¨§©¨¦©¨¦©©¨§©¨§¦©¦¥¨§©¦©¨©

øèôc øæòéìà éaøì àîìLa ;äãìéå äéiávä¯äN úö÷î eléôàå "äN" :øáñ÷¯.ïðéøîà àì ©§¦¨§¨§¨¦§¨¨§©¦¡¦¤¤§¨©¨¨©¤©£¦¦§¨¤¨¨§¦©
"äN" :éøáñ÷c éäð ,ïðaøì àlà¯àbìt Cãéà ,déì áéäé àì àbìt àîìLa ,äN úö÷î eléôàå ¤¨§©¨©§¦§¨¨§¦¤©£¦¦§¨¤¦§¨¨©§¨¨¨¥¥¦¨©§¨

¯;äãìéå äLéézä ìò àaä éáöa ,àlà !ìB÷Le áàä òøæì ïéLLBçc äééàø éúééà :déì àîéì¥¨¥©§¥§¨¨§§¦§¤©¨¨§¤¨¦§¦©¨©©§¨¨§¨§¨
áéiç éàî ,ïðaøì àîìLa¯øæòéìà éaøì àlà ,úBðzî éöça¯áéiçéìéäleëa!úBðzî¯íìBòì ¦§¨¨§©¨©©©¨©£¦©¨¤¨§©¦¡¦¤¤¦©¥§§¦©¨§¨

òøæì ïéLLBç éà ,déì à÷tñî é÷etñ éîð øæòéìà éaøå ,äãìéå äLéézä ìò àaä éáöa¦§¦©¨©©§¨¨§¨§¨§©¦¡¦¤¤©¦©¥§©§¨¥¦§¦§¤©
.àì Bà áàä¯?éâéìt éàîa ,déì à÷tñî øæòéìà éaøìe ,eäì à÷tñî ïðaøìc ïåéëå¯ ¨¨¨§¥¨¦§©¨©§©§¨§§©¦¡¦¤¤§©§¨¥§©§¦¦
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חולין. פרק חמישי - אותו ואת בנו דף עט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

åy xaqy gken mb,àúééøBàc ïéðnéñ`a` iax jnqy dnn ,xnelk §¦¨¦§©§¨
,`ziixe`c mi`lk xeqi` mdit lr xizdl ick zendad ipniq lr

x`eany dny gken(.fk n"a)mipniq it lr dcia` mixifgny
mpn` ,minkg zpwz `ed df oic m`y .dxezd on `ed ,da mipzepy

lr mikneq dcia`a recn oaenowzl minkg cia gk yi oky ,df
cia gk oi` ,mi`lk iabl oebk ,mixeqi` iabl la` .zepenna zepwz
iax jnqy dnne .mipniq lr mda jenql oi` ok m`e ,owzl minkg
on md dcia` ipniqy xaeqy gken ,mi`lk iabl mb mipniq lr `a`

.dxezd
dfi`a xfril` iaxe minkg da ewlgpy `ziixa d`ian `xnbd

:epa z`e eze` xeqi` bdep zenda,ïðaø eðzxeqi`Bða úàå BúBà ¨©¨¨§¤§
âäBðoiaazndaíéàìkzenda ipin ipyneoiaéBëadndan `ad ± ¥§¦§©¦§

.minkg ixac el` ,digeæòä ïî àaä íéàìk ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¦§©¦©¨¦¨¥
ìçøä ïîe,miyakd oinn `idyxeqi`,Ba âäBð Bða úàå BúBàla` ¦¨¨¥§¤§¥

.Ba âäBð Bða úàå BúBà ïéà ,éBk¥§¤§¥
:xfril` iaxe minkg ewlgp dna zx`an `xnbd,àcñç áø øîà̈©©¦§¨

Léézä ïî àaä äæ ,íéîëçå øæòéìà éaø Ba e÷ìçpL éBk eäæéà¥¤¤¤§§©¦¡¦¤¤©£¨¦¤©¨¦©©¦
,mifird oinn `edyäéiávä ïîe.dig `idy ¦©§¦¨

:`xnbd zxxan,äãìéå äéiávä ìò àaä Lééúa àîéìéà ,éîc éëéä¥¦¨¥¦¥¨§©¦©¨©©§¦¨§¨§¨
døáìå dì èéçL à÷åz`e diavd z` hgye ±cvik .cg` meia dpa §¨¨¦¨§¦§¨

,ok xnel xyt`a íéãBî ìkä ,àcñç áø øîàäåy ote`äéiáö àéä §¨¨©©¦§¨©Ÿ¦§¦§¦¨
øeètL ,Léiz dðáee oeik ,cg` meia mze` hgy xy`k'Bðáe äN' §¨©¦¤¨¤§

,àðîçø øîà,dnda oin `edy,'Bðáe éáö' àìå.dig oin `edy ¨©©£¨¨§Ÿ§¦§
àlàxaecny xn`pdì èéçL à÷å ,äãìéå äLéézä ìò àaä éáöa ¤¨¦§¦©¨©©§¨¨§¨§¨§¨¨¦¨

døáìå,ok xnel xyt` cvik .cg` meiaìkä ,àcñç áø øîàäå §¦§¨§¨¨©©¦§¨©Ÿ
a íéãBîy ote`,éáö dðáe äLééz àéä,cg` meia mhgyeáéiçL ¦§¦§¨¨§¨§¦¤©¨

ik ,epa z`e eze` meyn,àðîçø øîà 'äN'xy`k aiigy epiidc ¤¨©©£¨¨
,dnda oinn m`deäc ìk 'Bðá'e,`edy oin lkn zeidl leki oade ± §¨§

ote` dfi`a x`al jixv oiicr ok m` .mzq 'epae' dxezd dhwp ixdy
.xfril` iaxe minkg ewlgp

:`xnbd zx`aníìBòìxaecn,úa äãìéå äéiávä ìò àaä Léiúa §¨§©¦©¨©©§¦¨§¨§¨©
úáeefdøáìå dì èéçL à÷å ,ïá äãìéewlgp dfae .cg` meia ©¨§¨¥§¨¨¦¨§¦§¨

,xfril` iaxe minkg,áàä òøæì ïéLLBç ,éøáñ ïðaøzade ©¨¨¨§¥§¦§¤©¨¨
,diiav dn`y meyn ,dig dzvwn ok m`e .dia` ixg` mb zqgiizn

.yiiz dia` ixdy ,dnda dzvwneeweqta xn`py dnN','äepiid ¤
eléôàåwx da yi m`,äN úö÷î,dnda dzvwny ef za mb ok m`e ©£¦¦§¨¤

.dilr miaiige ,epa z`e eze` xeqi` llka `id ixdøæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤
,áàä òøæì ïéLLBç ïéà ,øáñm`e ,dn` ixg` wx zqgiizn zade ¨©¥§¦§¤©¨¨

.diga llk bdep epi` epa z`e eze` xeqi`e ,dxenb dig `id okåz` §
zyxcïðéøîà àì ,äN úö÷î eléôàå 'äN',dfa xnel jiiy `l ± ¤©£¦¦§¨¤Ÿ©§¦¨

minkgk xaeq xfril` iax mb ,xnelk .dnda zvwn dpi`y meyn
,ok yexcl oi` o`k j` ,dy zvwn da yi m` s` bdep df xeqi`y
m`e ,a`d rxfl miyyeg oi` ixdy ,dy zvwn zaygp dpi`y meyn

.dn`k diiav dlek ok
,`l e` a`d rxfl miyyeg m`d ewlgpy `xnbd dx`iay xg`l
iaxe minkg ewlgp recn :iek iabl ewlgp recn `xnbd zl`ey

,iek iabl xfril`äéððçc àzâeìôa áàä òøæì ïéLLBça âBìôéìå§¦§§§¦§¤©¨¨¦§§¨©£©§¨
ïðaøåenk ,mixkfa epa z`e eze` xeqi` iabl welgl mdl did ± §©¨¨

,mixkfa s` bdep df xeqi`y exaqi minkg .minkge dippg ewlgpy
,mixkfa bdep epi`y xeaqi xfril` iaxe ,a`d rxfl miyyegy meyn

.a`d rxfl miyyeg oi`y meyn
:`xnbd daiynàéääa éâéìt éàeze` xeqi` iabl miwleg eid m` ± ¦§¦¥§©¦
,mixkfa epa z`eeãBî ïðaø eléôà àäa ,àðéîà äåäxeqi` oi`y £¨£¦¨§¨£¦©¨¨

,bdep epa z`e eze`ïðéøîà àì äN úö÷î eléôàå äNcmeyn ± §¤©£¦¦§¨¤Ÿ©§¦¨
xn`p xeqi`dy `l` ,dy zvwn mb 'dy' zernynn miyxec oi`y
,iek iabl ewlgpy dnne .dy zvwn wx `ed iek eli`e ,mly dya wx

ïì òîLî à÷z`e eze` xeqi`y mixaeqe dfa s` miwleg minkgy ¨©§©¨
.ieka mb bdep epa

itl ,mcd ieqik ipica zwqerd dpyna iepyd iek edn zxxan `xnbd
:`xnbd zxxan .xfril` iaxe minkgïðúc àäådpyna(:bt oldl) §¨¦§©

,aeh meia mcd ieqike dhigy iabl,áBè íBéa BúBà ïéèçBL ïéà éBk¥£¦§
,aeh meia ezeqkl xeq` ok it lr s`e ,ieqik oerhe dig `ed `ny
aeh meia xtrd z` lhlhl xeq`e ,ieqik oerh epi`e dnda `ed `ny

,dvwen meyn mcd ieqik zevn jxevl `lyíàåe xarïéà ,BèçL §¦§¨¥
,Bîc úà ïéqëî,lirl x`eankLéiúa àîéìéà .ïðé÷ñò éàîa §©¦¤¨§©©§¦¨¦¥¨§©¦
,dnda oin `edyäéiávä ìò àaä,dig on `idy,äãìéå,ok m`ïéa ©¨©©§¦¨§¨§¨¥

ïðaøìe ,a`d rxfl miyyegdøæòéìà éaøì ïéarxfl yyeg epi`y §©¨¨¥§©¦¡¦¤¤
yiy oicd zeidl jixv did ,a`dìèBçLaeh meia eze`éqkéìå± ¦§§¦©¥

dig `ed ixd xfril` iaxl ok m`e ,dig en` ixdy ,enc z` zeqkle
s`e .ieqik aiig ence ,a`d rxfl miyyeg oi`y meyn ,dxenb
,dig ezvwne dnda ezvwn ok m`e ,a`d rxfl miyyegy minkgl

mcd ieqik zyxta xn`py ,ieqik aiigziy xnel yi,'éáö'rnyne §¦
eléôàåwx ea yi m`,éáö úö÷îoeikne .iav zvwn ea yi ixde ©£¦¦§¨§¦

z` miqkn oi` ehgye xar m`e ,eze` mihgey oi`y dpyna epipyy
.diave yiizn `ad ieka xaecn `ly rnyn ,encàlàxn`p ¤¨

xaecnyïðaøì éà ,äãìéå ,äLéézä ìò àaä éáöarxfl miyyegd ¦§¦©¨©©§¨¨§¨§¨¦§©¨¨
yiy oicd zeidl jixv did ,a`dìèBçLaeh meia eze`éqkéìåz` ¦§§¦©¥

dig ezvwn ok m`e ,a`d rxfl miyyege ,dig eia` ixdy ,enc
e .ieqika aiig iav zvwn s`y miyxece ,dnda ezvwneéaøì éà¦§©¦

øæòéìàyiy oicd zeidl jixv did ,a`d rxfl miyyeg oi`y xaeqd ¡¦¤¤
ìèBçLaeh meia eze`éqkéì àìå,dnda en` ixdy ,enc z` ¦§§Ÿ¦©¥

,`ed dxenb dndae wtq ea oi` ok m`e ,en` ixg` wx qgiizne
.ieqika zaiig dpi` dndaemihgey oi`y dpyna epipyy oeikne

ieka xaecn `ly rnyn ,enc z` miqkn oi` ehgye xar m`e ,eze`
.dyiize iavn `ad

:`xnbd dwiqníìBòìxaecnäLéézä ìò àaä éáöa,dclieïðaøå §¨¦§¦©¨©©§¨¨§©¨¨
,ïéLLBç ïéà éà ,áàä òøæì ïéLLBç éà eäì à÷tñî é÷etñ©¥§©§¨§¦§¦§¤©¨¨¦¥§¦
hgyi `l okle ,`xnegl mipc wtqd zngne ,minkgk `id dpynde
,dnda ezvwne dig ezvwn ixde ,a`d rxfl miyyeg `ny aeh meia
rxfl miyyeg oi` `ny ,ezeqkl leki epi` j` .ieqika aiig ence
`ly aeh meia xtrd z` lhlhl xeq`e ,dnda `ed ixde ,a`d

.mcd ieqik zevn jxevl
:`xnbd dywneäì à÷tñî ïðaøìcîeminkgy epcnrdy dnne - ¦¦§©¨¨§©§¨§

y rnyn ,`l e` a`d rxfl miyyeg m`d miwtzqnøæòéìà éaøì§©¦¡¦¤¤
déì àèéLt.a`d rxfl miyyeg oi`yåok m`àéðúc àä,`ziixaa §¦¨¥§¨§©§¨

,øîBà øæòéìà éaø .íéàìëáe éBëa íéâäBð ,äáwäå íééçläå òBøfä©§©§©§¨©¦§©¥¨£¦§§¦§©¦©¦¡¦¤¤¥
[éBëa] (éåëä ïî) .úBðzîa áéiç ,ìçøä ïîe æòä ïî àaä íéàìk¦§©¦©¨¦¨¥¦¨¨¥©¨§©¨§
äéiávä ìò àaä Léiúa àîéìéà .ïðé÷ñò éàîa ,úBðznä ïî øeèẗ¦©©¨§©©§¦¨¦¥¨§©¦©¨©©§¦¨

,äãìéåok m`øèôc øæòéìà éaøì àîìLa,dpedk zepznn iek §¨§¨¦§¨¨§©¦¡¦¤¤§¨©
øáñ÷z`e ,dxenb dig `ed ixd ok m`e ,a`d rxfl miyyeg oi`y ¨¨©
zyxcïðéøîà àì ,äN úö÷î eléôàå äN,dfa xnel jiiy `l - ¤©£¦¦§¨¤Ÿ©§¦¨

.dnda zvwn epi`yïðaøì àlà,dpedk zepzna iek miaiigndéäð ¤¨§©¨¨§¦
éøáñ÷cmiyxecy mixaeqy s` -,äN úö÷î eléôàå äNepiid §¨¨§¥¤©£¦¦§¨¤

en`y o`k la` .dnda zvwn `ed ixde ,dnda en` xy`k `weec
rxfl miyyeg m`d miwtzqn minkg ixd ,dnda eia` wxe ,dig `id

,`l e` a`dok m`eàîìLaiablàbìt,zeywdl oi` zepzndn ¦§¨¨©§¨
zepzndn zivgny minkg micen i`cey meyndéì áéäé àì,odkl Ÿ¨¦¥

digd ivge ,dnda zvwn `l` epi` ,a`d rxfl miyyeg m` s`y
iabl la` .zepzna aiig epi` eayàbìt Cãéàzepznd zivgn ± ¦¨©§¨

wtq yi ixd ,odkl mze` zzl aiigy minkg mixaeq recn ,zxg`d
ok m`e ,a`d rxfl miyyeg m`déì àîéì,odkl oaxwd lraézééà ¥¨¥©§¦

ìB÷Le áàä òøæì ïéLLBçc äééàøixdy ,zepznd z` lehe ± §¨¨§§¦§¤©¨¨§
.di`x `iadl eilr exiagn `ivend ,`id wtq lka dklddàlà¤¨

xaecn,äãìéå äLéézä ìò àaä éáöa,ok m`,ïðaøì àîìLayi ¦§¦©¨©©§¨¨§¨§¨¦§¨¨§©¨¨
,mdixaca x`al,áéiç éàîwx epiid,úBðzî éöçaiabl j` ©©¨©£¦©¨

oi`y di`x `iaiy odkl oaxwd lra xn`i ,zxzepd zivgnd
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hr sc oileg(iyily meil)

åy xaqy gken mb,àúééøBàc ïéðnéñ`a` iax jnqy dnn ,xnelk §¦¨¦§©§¨
,`ziixe`c mi`lk xeqi` mdit lr xizdl ick zendad ipniq lr

x`eany dny gken(.fk n"a)mipniq it lr dcia` mixifgny
mpn` ,minkg zpwz `ed df oic m`y .dxezd on `ed ,da mipzepy

lr mikneq dcia`a recn oaenowzl minkg cia gk yi oky ,df
cia gk oi` ,mi`lk iabl oebk ,mixeqi` iabl la` .zepenna zepwz
iax jnqy dnne .mipniq lr mda jenql oi` ok m`e ,owzl minkg
on md dcia` ipniqy xaeqy gken ,mi`lk iabl mb mipniq lr `a`

.dxezd
dfi`a xfril` iaxe minkg da ewlgpy `ziixa d`ian `xnbd

:epa z`e eze` xeqi` bdep zenda,ïðaø eðzxeqi`Bða úàå BúBà ¨©¨¨§¤§
âäBðoiaazndaíéàìkzenda ipin ipyneoiaéBëadndan `ad ± ¥§¦§©¦§

.minkg ixac el` ,digeæòä ïî àaä íéàìk ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¦§©¦©¨¦¨¥
ìçøä ïîe,miyakd oinn `idyxeqi`,Ba âäBð Bða úàå BúBàla` ¦¨¨¥§¤§¥

.Ba âäBð Bða úàå BúBà ïéà ,éBk¥§¤§¥
:xfril` iaxe minkg ewlgp dna zx`an `xnbd,àcñç áø øîà̈©©¦§¨

Léézä ïî àaä äæ ,íéîëçå øæòéìà éaø Ba e÷ìçpL éBk eäæéà¥¤¤¤§§©¦¡¦¤¤©£¨¦¤©¨¦©©¦
,mifird oinn `edyäéiávä ïîe.dig `idy ¦©§¦¨

:`xnbd zxxan,äãìéå äéiávä ìò àaä Lééúa àîéìéà ,éîc éëéä¥¦¨¥¦¥¨§©¦©¨©©§¦¨§¨§¨
døáìå dì èéçL à÷åz`e diavd z` hgye ±cvik .cg` meia dpa §¨¨¦¨§¦§¨

,ok xnel xyt`a íéãBî ìkä ,àcñç áø øîàäåy ote`äéiáö àéä §¨¨©©¦§¨©Ÿ¦§¦§¦¨
øeètL ,Léiz dðáee oeik ,cg` meia mze` hgy xy`k'Bðáe äN' §¨©¦¤¨¤§

,àðîçø øîà,dnda oin `edy,'Bðáe éáö' àìå.dig oin `edy ¨©©£¨¨§Ÿ§¦§
àlàxaecny xn`pdì èéçL à÷å ,äãìéå äLéézä ìò àaä éáöa ¤¨¦§¦©¨©©§¨¨§¨§¨§¨¨¦¨

døáìå,ok xnel xyt` cvik .cg` meiaìkä ,àcñç áø øîàäå §¦§¨§¨¨©©¦§¨©Ÿ
a íéãBîy ote`,éáö dðáe äLééz àéä,cg` meia mhgyeáéiçL ¦§¦§¨¨§¨§¦¤©¨

ik ,epa z`e eze` meyn,àðîçø øîà 'äN'xy`k aiigy epiidc ¤¨©©£¨¨
,dnda oinn m`deäc ìk 'Bðá'e,`edy oin lkn zeidl leki oade ± §¨§

ote` dfi`a x`al jixv oiicr ok m` .mzq 'epae' dxezd dhwp ixdy
.xfril` iaxe minkg ewlgp

:`xnbd zx`aníìBòìxaecn,úa äãìéå äéiávä ìò àaä Léiúa §¨§©¦©¨©©§¦¨§¨§¨©
úáeefdøáìå dì èéçL à÷å ,ïá äãìéewlgp dfae .cg` meia ©¨§¨¥§¨¨¦¨§¦§¨

,xfril` iaxe minkg,áàä òøæì ïéLLBç ,éøáñ ïðaøzade ©¨¨¨§¥§¦§¤©¨¨
,diiav dn`y meyn ,dig dzvwn ok m`e .dia` ixg` mb zqgiizn

.yiiz dia` ixdy ,dnda dzvwneeweqta xn`py dnN','äepiid ¤
eléôàåwx da yi m`,äN úö÷î,dnda dzvwny ef za mb ok m`e ©£¦¦§¨¤

.dilr miaiige ,epa z`e eze` xeqi` llka `id ixdøæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤
,áàä òøæì ïéLLBç ïéà ,øáñm`e ,dn` ixg` wx zqgiizn zade ¨©¥§¦§¤©¨¨

.diga llk bdep epi` epa z`e eze` xeqi`e ,dxenb dig `id okåz` §
zyxcïðéøîà àì ,äN úö÷î eléôàå 'äN',dfa xnel jiiy `l ± ¤©£¦¦§¨¤Ÿ©§¦¨

minkgk xaeq xfril` iax mb ,xnelk .dnda zvwn dpi`y meyn
,ok yexcl oi` o`k j` ,dy zvwn da yi m` s` bdep df xeqi`y
m`e ,a`d rxfl miyyeg oi` ixdy ,dy zvwn zaygp dpi`y meyn

.dn`k diiav dlek ok
,`l e` a`d rxfl miyyeg m`d ewlgpy `xnbd dx`iay xg`l
iaxe minkg ewlgp recn :iek iabl ewlgp recn `xnbd zl`ey

,iek iabl xfril`äéððçc àzâeìôa áàä òøæì ïéLLBça âBìôéìå§¦§§§¦§¤©¨¨¦§§¨©£©§¨
ïðaøåenk ,mixkfa epa z`e eze` xeqi` iabl welgl mdl did ± §©¨¨

,mixkfa s` bdep df xeqi`y exaqi minkg .minkge dippg ewlgpy
,mixkfa bdep epi`y xeaqi xfril` iaxe ,a`d rxfl miyyegy meyn

.a`d rxfl miyyeg oi`y meyn
:`xnbd daiynàéääa éâéìt éàeze` xeqi` iabl miwleg eid m` ± ¦§¦¥§©¦
,mixkfa epa z`eeãBî ïðaø eléôà àäa ,àðéîà äåäxeqi` oi`y £¨£¦¨§¨£¦©¨¨

,bdep epa z`e eze`ïðéøîà àì äN úö÷î eléôàå äNcmeyn ± §¤©£¦¦§¨¤Ÿ©§¦¨
xn`p xeqi`dy `l` ,dy zvwn mb 'dy' zernynn miyxec oi`y
,iek iabl ewlgpy dnne .dy zvwn wx `ed iek eli`e ,mly dya wx

ïì òîLî à÷z`e eze` xeqi`y mixaeqe dfa s` miwleg minkgy ¨©§©¨
.ieka mb bdep epa

itl ,mcd ieqik ipica zwqerd dpyna iepyd iek edn zxxan `xnbd
:`xnbd zxxan .xfril` iaxe minkgïðúc àäådpyna(:bt oldl) §¨¦§©

,aeh meia mcd ieqike dhigy iabl,áBè íBéa BúBà ïéèçBL ïéà éBk¥£¦§
,aeh meia ezeqkl xeq` ok it lr s`e ,ieqik oerhe dig `ed `ny
aeh meia xtrd z` lhlhl xeq`e ,ieqik oerh epi`e dnda `ed `ny

,dvwen meyn mcd ieqik zevn jxevl `lyíàåe xarïéà ,BèçL §¦§¨¥
,Bîc úà ïéqëî,lirl x`eankLéiúa àîéìéà .ïðé÷ñò éàîa §©¦¤¨§©©§¦¨¦¥¨§©¦
,dnda oin `edyäéiávä ìò àaä,dig on `idy,äãìéå,ok m`ïéa ©¨©©§¦¨§¨§¨¥

ïðaøìe ,a`d rxfl miyyegdøæòéìà éaøì ïéarxfl yyeg epi`y §©¨¨¥§©¦¡¦¤¤
yiy oicd zeidl jixv did ,a`dìèBçLaeh meia eze`éqkéìå± ¦§§¦©¥

dig `ed ixd xfril` iaxl ok m`e ,dig en` ixdy ,enc z` zeqkle
s`e .ieqik aiig ence ,a`d rxfl miyyeg oi`y meyn ,dxenb
,dig ezvwne dnda ezvwn ok m`e ,a`d rxfl miyyegy minkgl

mcd ieqik zyxta xn`py ,ieqik aiigziy xnel yi,'éáö'rnyne §¦
eléôàåwx ea yi m`,éáö úö÷îoeikne .iav zvwn ea yi ixde ©£¦¦§¨§¦

z` miqkn oi` ehgye xar m`e ,eze` mihgey oi`y dpyna epipyy
.diave yiizn `ad ieka xaecn `ly rnyn ,encàlàxn`p ¤¨

xaecnyïðaøì éà ,äãìéå ,äLéézä ìò àaä éáöarxfl miyyegd ¦§¦©¨©©§¨¨§¨§¨¦§©¨¨
yiy oicd zeidl jixv did ,a`dìèBçLaeh meia eze`éqkéìåz` ¦§§¦©¥

dig ezvwn ok m`e ,a`d rxfl miyyege ,dig eia` ixdy ,enc
e .ieqika aiig iav zvwn s`y miyxece ,dnda ezvwneéaøì éà¦§©¦

øæòéìàyiy oicd zeidl jixv did ,a`d rxfl miyyeg oi`y xaeqd ¡¦¤¤
ìèBçLaeh meia eze`éqkéì àìå,dnda en` ixdy ,enc z` ¦§§Ÿ¦©¥

,`ed dxenb dndae wtq ea oi` ok m`e ,en` ixg` wx qgiizne
.ieqika zaiig dpi` dndaemihgey oi`y dpyna epipyy oeikne

ieka xaecn `ly rnyn ,enc z` miqkn oi` ehgye xar m`e ,eze`
.dyiize iavn `ad

:`xnbd dwiqníìBòìxaecnäLéézä ìò àaä éáöa,dclieïðaøå §¨¦§¦©¨©©§¨¨§©¨¨
,ïéLLBç ïéà éà ,áàä òøæì ïéLLBç éà eäì à÷tñî é÷etñ©¥§©§¨§¦§¦§¤©¨¨¦¥§¦
hgyi `l okle ,`xnegl mipc wtqd zngne ,minkgk `id dpynde
,dnda ezvwne dig ezvwn ixde ,a`d rxfl miyyeg `ny aeh meia
rxfl miyyeg oi` `ny ,ezeqkl leki epi` j` .ieqika aiig ence
`ly aeh meia xtrd z` lhlhl xeq`e ,dnda `ed ixde ,a`d

.mcd ieqik zevn jxevl
:`xnbd dywneäì à÷tñî ïðaøìcîeminkgy epcnrdy dnne - ¦¦§©¨¨§©§¨§

y rnyn ,`l e` a`d rxfl miyyeg m`d miwtzqnøæòéìà éaøì§©¦¡¦¤¤
déì àèéLt.a`d rxfl miyyeg oi`yåok m`àéðúc àä,`ziixaa §¦¨¥§¨§©§¨

,øîBà øæòéìà éaø .íéàìëáe éBëa íéâäBð ,äáwäå íééçläå òBøfä©§©§©§¨©¦§©¥¨£¦§§¦§©¦©¦¡¦¤¤¥
[éBëa] (éåëä ïî) .úBðzîa áéiç ,ìçøä ïîe æòä ïî àaä íéàìk¦§©¦©¨¦¨¥¦¨¨¥©¨§©¨§
äéiávä ìò àaä Léiúa àîéìéà .ïðé÷ñò éàîa ,úBðznä ïî øeèẗ¦©©¨§©©§¦¨¦¥¨§©¦©¨©©§¦¨

,äãìéåok m`øèôc øæòéìà éaøì àîìLa,dpedk zepznn iek §¨§¨¦§¨¨§©¦¡¦¤¤§¨©
øáñ÷z`e ,dxenb dig `ed ixd ok m`e ,a`d rxfl miyyeg oi`y ¨¨©
zyxcïðéøîà àì ,äN úö÷î eléôàå äN,dfa xnel jiiy `l - ¤©£¦¦§¨¤Ÿ©§¦¨

.dnda zvwn epi`yïðaøì àlà,dpedk zepzna iek miaiigndéäð ¤¨§©¨¨§¦
éøáñ÷cmiyxecy mixaeqy s` -,äN úö÷î eléôàå äNepiid §¨¨§¥¤©£¦¦§¨¤

en`y o`k la` .dnda zvwn `ed ixde ,dnda en` xy`k `weec
rxfl miyyeg m`d miwtzqn minkg ixd ,dnda eia` wxe ,dig `id

,`l e` a`dok m`eàîìLaiablàbìt,zeywdl oi` zepzndn ¦§¨¨©§¨
zepzndn zivgny minkg micen i`cey meyndéì áéäé àì,odkl Ÿ¨¦¥

digd ivge ,dnda zvwn `l` epi` ,a`d rxfl miyyeg m` s`y
iabl la` .zepzna aiig epi` eayàbìt Cãéàzepznd zivgn ± ¦¨©§¨

wtq yi ixd ,odkl mze` zzl aiigy minkg mixaeq recn ,zxg`d
ok m`e ,a`d rxfl miyyeg m`déì àîéì,odkl oaxwd lraézééà ¥¨¥©§¦

ìB÷Le áàä òøæì ïéLLBçc äééàøixdy ,zepznd z` lehe ± §¨¨§§¦§¤©¨¨§
.di`x `iadl eilr exiagn `ivend ,`id wtq lka dklddàlà¤¨

xaecn,äãìéå äLéézä ìò àaä éáöa,ok m`,ïðaøì àîìLayi ¦§¦©¨©©§¨¨§¨§¨¦§¨¨§©¨¨
,mdixaca x`al,áéiç éàîwx epiid,úBðzî éöçaiabl j` ©©¨©£¦©¨

oi`y di`x `iaiy odkl oaxwd lra xn`i ,zxzepd zivgnd
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המשך בעמוד חמח



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

ewlgp md :`xnbd daiynazyxcïðaø .äN úö÷î eléôàå ,'äN' §¤©£¦¦§¨¤©¨¨
éøáñyexcl yiyøáñ øæòéìà éaøå ,äN úö÷î eléôàå ,'äN' ¨§¥¤©£¦¦§¨¤§©¦¡¦¤¤¨©

yexcl yiy.äN úö÷î àìå ,'äN'm`d miwtzqn mdipy mlerle ¤§Ÿ¦§¨¤
.a`d rxfl miyyeg

lirl exkfedy zeziixade zeipynd z` df uexiz itl x`an `tt ax
:(:hr)Ckìä ,àtt áø øîàiax mbe minkg mby epcnrde li`ed ± ¨©©¨¨¦§¨

miyxec m`d ewlgpe ,a`d rxfl miyyeg m`d miwtzqn xfril`
,ok m` ,`l e` dy zvwn elit`e 'dy'ícä éeqk ïéðòìoi`y epipyy §¦§©¦©¨

e` mcd ieqika aiig m`d wtq yiy rnyne ,aeh meia iek mihgey
,`leoiprl,úBðzîdpedk zepzn m`d xfril` iaxe minkg ewlgpy ©¨

,ieka mibdepúçkLî àìel` mipipr x`al `vnz `l ±éáöa àlà Ÿ©§©©¤¨¦§¦
.äLéézä ìò àaämeynà÷tñî øæòéìà éaøì ïéáe ïðaøì ïéác ©¨©©§¨¨§¥§©¨¨¥§©¦¡¦¤¤§©§¨

,àì Bà áàä òøæì ïéLLBç éà eäìm`e .dig ezvwn ,miyyeg m`y §¦§¦§¤©¨¨Ÿ
.dnda elek ,miyyeg oi`a éâìôéî à÷åzyxcúö÷î eléôàå ,'äN' §¨¦§§¥§¤©£¦¦§¨

.äN`ed ,aeh meia iek mihgey oi`y epipyy dny x`al yi df itle ¤
`ed ok m`e ,a`d rxfl miyyeg m`d miwtzqny meyn .minkgk

iig iav zvwn s`e ,iav zvwnmiyyeg oi` `ny e` .mcd ieqika a
z` x`al yi oke .ieqik aiig enc oi`e ,dnda elek ixde ,a`d rxfl
xfril` iaxy ,dyiizd lr `ad iava dpedk zepzn iabl mzwelgn
,a`d rxfl miyyeg m`d wtzqny meyn ,dpedk zepznn iek xhet
,a`d rxfl miyyeg oi` `ny e` ,xehte dy zvwn wx `ed ixde
,di`xd eilr exiagn `ivend xn`p wtq mewnae .aiige ,dy eleke
,a`d rxfl miyyeg oi`y di`x `ad ,odkl zepznd lra xne`e
zivgna aiig mewn lkny mixaeq minkge .zepznd z` lehe
lka aiige dy elek ,a`d rxfl miyyeg oi` m`y ,zepzndn
aiige ,dy zvwn `ed ixd ,a`d rxfl miyyeg m`e ,zepznd
j` ,zepznd zivgn z` el zzl aiig wtqn okle .zepznd zivgna
oi`y di`x `ad ,odkl zepznd lra xne` ,zxzepd zivgnd iabl

e .mze` mb lehe ,a`d rxfl miyyeg,Bða úàå BúBà ïéðòìewlgpy §¦§¨§¤§
,`l e` ieka df oic bdep m`d xfril` iaxe minkgïéa dì úçkLî©§©©¨¥

.äLéézä ìò àaä éáöa ïéáe ,äéiávä ìò àaä Léiúa§©¦©¨©©§¦¨¥¦§¦©¨©©§¨¨
ewlgpy cinrdl ozip :`tt ax x`anäéiávä ìò àaä Léiúa§©¦©¨©©§¦¨

,oa dcli zade ,za dclieàøeqéàìez` hegyl xeqi`d iabl ± §¦¨
.hgye xar m` zewln yper oiprl `le mei eze`a dpae zadïðaøc§©¨¨

,áàä òøæì ïéLLBç àîìéc ,éøáñe ,dy dzvwneeléôàå ,'äN' ¨§¥¦§¨§¦§¤©¨¨¤©£¦
å ,ïðéøîà äN úö÷îokløeñà.cg` meia dpa z`e dze` hegyl ¦§¨¤©§¦¨§¨

rxfl miyyeg oi`y cv yiy meyn ,dwel epi` ,hgye xar m` j`
.dy cv zaa oi`y oeik llk xeqi` dfa oi`e a`d,øáñ øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤¨©

énð éäðxn`p m` s` -,áàä òøæì ïéLLBçclkn ,dy dzvwne §¦©¦§§¦§¤©¨¨
zyxc z` mewn,ïðéøîà àì ,äN úö÷î eléôàå ,'äN'xeqi` oi`e ¤©£¦¦§¨¤Ÿ©§¦¨

.cg` meia dpa z`e dze` hegyl
mb ewlgpy cinrdl ozipeäLéézä ìò àaä éáöazade ,za dclie ¦§¦©¨©©§¨¨

,oa dcliúe÷ìîìe.zewln aeig iabl -énð éäð ,éøáñ ïðaø §©§©¨¨¨§¥§¦©¦
,áàä òøæì ïéLLBçcmewn lkn ,dy dzvwn wxeeléôàå ,'äN' §§¦§¤©¨¨¤©£¦

àøeqéà ,øáñ øæòéìà éaøå .déì ïðé÷ìîe ,ïðéøîà ,äN úö÷î¦§¨¤©§¦¨©§¦¨¥§©¦¡¦¤¤¨©¦¨
àkéì úe÷ìî ,àkéà.eze` miwln oi` j` ,xeqi` dfa yi -àøeqéà ¦¨©§¥¨¦¨

å ,áàä òøæì ïéLLBç ïéà àîìc ,àkéàok m`àeä àéìòî äN éàä ¦¨¦§¨¥§¦§¤©¨¨§©¤§©§¨
j` .dy dlek ixd ±,áàä òøæì ïéLLBç àîìc ,àkéì úe÷ìîwxe ©§¥¨¦§¨§¦§¤©¨¨

,dy dzvwn.ïðéøîà àì ,äN úö÷î eléôàå ,'äN'å§¤©£¦¦§¨¤Ÿ©§¦¨
:iek edn zex`and zehiy dnk d`ian `xnbd,éBk ,äãeäé áø øîà̈©©§¨

,àéä dîöò éðôa äéøa,dige dndan clepd ig lra epi`eàìå ¦§¨¦§¥©§¨¦§Ÿ
,àéä äîäa ïéî íà ,íéîëç da eòéøëäe`áø .àéä äiç ïéî íà ¦§¦¨£¨¦¦¦§¥¨¦¦¦©¨¦©

øaä ìéà äæ éBk ,øîà ïîçð.digk epice ,zexria lcbd xkf li` ± ©§¨¨©¤¥©¨
ewlgp ongp axe dcedi ax :`xnbd zx`an,éàpúk,epipy okyéBk §©¨¥

øaä ìéà äæ,zexria lcbd xkf li` ±.`nw `pz ixac ,digk epice ¤¥©¨
éBk ,øîBà éñBé éaø .äéiávä ïîe Léézä ïî àaä äæ ,íéøîBà Léå§¥§¦¤©¨¦©©¦¦©§¦¨©¦¥¥

äiç ïéî íà íéîëç da eòéøëä àìå ,àéä dîöò éðôa äéøa,`id ¦§¨¦§¥©§¨¦§Ÿ¦§¦¨£¨¦¦¦©¨
e`äîäa ïéî íà.`idäîäa ïéî ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¦¦§¥¨©¨¦§¤©§¦¥¥¦§¥¨

éàLec úéa ìLå ,àéä,dia` my lr jk diexwd dgtyn -eéä ¦§¤©¦©¨
.íéøãò íéøãò ïäî ïéìcâî§©§¦¥¤£¨¦£¨¦

:zeig e` zenda miaygp oepald ifr m`d dpc `xnbdéaø øîà̈©©¦
àìàác éfò éðä ,àðeðîä áø øîà ,àøôñ áø øîà ,àøéæifr ± ¥¨¨©©©§¨¨©©©§¨©¥¦¥§©¨

,xria zelcbd oepald,çaæî éaâì úBøLk.zenda zeaygpy meyn §¥§©¥¦§¥©
:`xnbd zx`andì øáñ`pepnd axøNò ,÷çöé éaø øîàc àä ék ¨©¨¦¨§¨©©¦¦§¨¤¤

áeúkä äðî úBîäaxn`py ,dlik`a mxizdl(d-c ci mixac)z`f' §¥¨¨©¨Ÿ
k`Y xW` dndAdxEngie iavE lI` .miGr dUe miaUk dU ,xFW El ©§¥¨£¤Ÿ¥¥§¨¦§¥¦¦©¨§¦§©§

.'xnfe F`zE oWice FT`e,zeig x`yde ,zenda od zepey`xd zyely §©§¦Ÿ§¨¨¤
àì eúå.el` caln mlera dxyk zxg` dig e` dnda cer oi`e ± §Ÿ

éðäå,oepald ifre ±úBiç éãäa eäì áéLç÷ àìcî`ly dnn ± §©¥¦§Ÿ¨¨¦§©£¥©
,zeigd oia weqta exkfedok m`e ,dig oin opi`y xnel yidpéî òîL§©¦¨

eäðéð æòc±od mifre ,'oepald ifr' ze`xwpy meyn ,mifr oin ody §¥¦§
.zenda

oepald ifry `pepnd ax ixaca xen`d xe`iad lr dywn `xnbd
:zeigd mr cgi eazkp `ly meyn zenda zeaygpé÷úîáø dì ó ©§¦¨©

àîéàå ,á÷òé øa àçày'éáöe ìià'df ixd,èøtdxezd dhxity ©¨©©£Ÿ§¥¨©¨§¦§¨
illk ote`a eixg`l weqta xn`py dne ,dlik` xzidl iave li` z`

(e ci my)e'äîäa ìkzlrn zFqxt iYW rqW zrqWe dqxR zqxtn §¨§¥¨©§¤¤©§¨§Ÿ©©¤©§¥§¨©£©
df ixd ,'Elk`Y Dz` dndAA dxB,ììkdnda lk dxezd dxizdy ¥¨©§¥¨Ÿ¨Ÿ¥§¨

yexcl yi ok m`e .zexyk ipniq da yiyììk äNòð ,ììëe èøt§¨§¨©£¤§¨
èøtä ìò óñeîdn lr siqen llkd ,llk eixg`le hxt xn`pyk ± ¨©©§¨

ok m`e ,hxta xn`pyàáeè àkéà.zexyk zeig daxd yi ± ¦¨¨
z` zeaxl `ae ,hxtd lr siqen llkdyyexcl oi` :`xnbd zvxzn

lky ,zexyk ipniq oda yiy zendadänì éèøt éðä ìk ,ïk íà¦¥¨¨¥§¨¥¨¨
éì,zg` dnda aezkl dl did ,zenda xyr dxezd dhwp dnl ± ¦

.zendad lk z` miaxn epiid llkdne
:`pepnd ax ixaca xen`d xe`iad lr dywne zxfeg `xnbdé÷úîó ©§¦

,à÷éà áøc déøa àçà áø dì,mifr oin ody xnel jl oipnàîìãå ¨©©¨§¥§©¦¨§¦§¨
eäðéð Bwàc àðéîedn mi`iwa ep` oi` ixdy ,ew` ly oin od `nye ± ¦¨§©¦§

.zeig od ok m`e ,ew`
:`pepnd ax ixac lr dywne dtiqen `xnbdàçà áø déì øîà̈©¥©©¨

áøì àéåà áøc déøa àçà áø dì éøîàå ,éMà áøì àáøc déøa§¥§¨¨§©©¦§¨§¥¨©©¨§¥§©©§¨§©
,éMàe ,mifr oin ody xnel jl oipnøîæc àðéî Bà Bàúc àðéî àîìc ©¦¦§¨¦¨¦§¦¨§¤¤
eäðéðmd dn mi`iwa ep` oi` ixdy ,xnf e` e`z ly oin od `nye ± ¦§

.zeig od '`l`ac ifr'y okzi ok m`e ,xnfe e`z
:zeig od oepald ifry xaqy xnin` zrc z` d`ian `xnbdøîà̈©

eäééaøz éøL øîéîà ,éMà áøì ïðç áø déìly oalg z` xizd ± ¥©¨¨§©©¦£¥©¨¥©§©§
`ly ,xzen zeig alge ,zeig ody xaqy meyn ,dlik`l oepald ifr

.zenda ody xaeqd `pepnd ax ixack
wtzqny `iig xa oinipn ax ly epa `a` ixac z` d`ian `xnbd

:zeig e` zenda miaygp oepald ifr m`ddéøa àaà dépéî àòä¨¦¥©¨§¥
eäî ,àìàác éfò éðä ,àéiç øa àðeä áøî àéiç øa ïéîéðî áøc§©¦§¨¦©¦¨¥©¨©¦¨©¥¦¥§©¨©

çaæî éaâìa od m`d ,gafnd lr mzaxwd iabl mpic dn ±zend §©¥¦§¥
axwdl zexeq`e zeig od `ny e` ,gafnd iab lr axwdl zexzene

.gafnd iab lr
øaä øBLa àlà ïðaøå éñBé éaø éâéìt àì ïàk ãò ,déì øîàlcbd ¨©¥©¨Ÿ§¦¥©¦¥§©¨¨¤¨§©¨

xria.dnda e` dig `ed m`døaä øBL ,ïðúcxen`d e`z epiide ¦§©©¨
,dxeza,àeä äîäa ïéîe .minkg ixacäiç ïéî ,øîBà éñBé éaø ¦§¥¨©¦¥¥¦©¨

,ewlgp dfa `weece .`edàìaøBz ïðéîbøúîcî éøáñ ïðaøcoeikn ± §©¨¨¨§¥¦¦§©§§¦¨§¨¨
,oepald xey epiide '`laxez' `ed e`z ly enebxzyäîäác àðéî¦¨¦§¥¨

àeä.xeyk ,dnda oin df ixd ±déì áéLç à÷cî ,øáñ éñBé éaøå§©¦¥¨©¦§¨¨¦¥
úBiç éãäaxn`py ,zeigd oia weqta azkpy dnn ±(d ci my)lI`' ©£¥©©¨

rnyn .'xnfe F`zE oWice FT`e xEngie iavEàeä äiçc àðéî`edy ± §¦§©§§©§¦Ÿ§¨¨¤¦¨§©¨
.dig oinéðä ìáà,zeigd oia weqta eazkp `ly ,elld oepald ifr ± £¨©¥

eäðéð æòc àðéî ìkä éøácmeyn ,dnda oin ody micen mlek ± ¦§¥©Ÿ¦¨§¥¦§
.gafnd iab lr zelrl zexzene ,mifr e`xwpy

:`iig xa `ped ax ixac lr dywn `xnbdé÷úîàçà áø dì ó ©§¦¨©©¨
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המשך בעמוד חנק

oifge` mipy` cenr t sc ± oey`x wxtzereay

äù úö÷î åìéôàå äùá.lif`e `tt ax yxtncke Ð'åë íãä éåñë ïéðòì êëìéä
dy zvwn elit`e "dy"ae ,edl `wtqn ediiexzlc `pniwe`e li`ed ,xnelk Ð

.ibiltíãä éåñë ïéðòìÐ wtq ,ieqka aiig Ð i`ce :rnync ,oihgey oi` :ipzwc Ð

.da ibiltc zepzn oiprle .xeht'åëå äùééúä ìò àáä éáöá àìà äì úçëùî àì
.`id opax Ð oihgey oi` :ipzwc `de Ð

edl zi`c ,ieqka aiige ,oiyyeg `ny meyne

,oiyyeg oi` `nye .iav zvwn elit`e "iav"

.`kil iav zvwn elit`c ,ieqkd on xehte

dnewe`l `kil diiavd lr `ad yiizac

,iav zvwn `ki` i`ce `dc ,opaxk mwezizc

i`ce xfril` iaxle .opaxl iqkile hegyile

,diiavd lr `ad yiiza `nwe`l ivn ded

,iav zvwn `l` `kile ,oiyyeg `ny

dileke ,oiyyeg oi` `nye .dil zil zvwne

`nwe`l dil `gip la` .ieqk irae `ed iav

lr `ad iava ,inp zepzn oiprle .opaxck

`nyc ,ixnbl xeht xfril` iaxle .dyiizd

"dy"e ,m`c dy zvwn `l` `kile oiyyeg¥

ol `wtqnc oeike .dil zil dy zvwn elit`e

:dil xn`e ,di`xd eilr exiagn `ivend Ð

,`ed dy dileke oiyyeg oi`c di`x izii`

dnn zepzn ivga `din aiig opaxle .lewye

,`ed dy dilek Ð oiyyeg oi` i`c ,jytp

.`ki` `din m`c zeiy zvwn Ð oiyyeg i`e¥

,dy zvwn elit`e "dy" edl zi` opaxe

:dil `ni` `blt jci`e ,zeiyc `blt liwye

,`ed dy dileke ,oiyyeg oi`c di`x izii`

`kil diiavd lr `ad yiizae .lewye

idpc ,xhtil inp opaxl ok m`c ,dinewe`l

ol `nil in ,opixn` dy zvwn elit`c inp

dy zvwn `ki`c?,oiyyeg oi` `nlc

eilr exiagn `ivend !`ed iav dileke

.di`xdäì úçëùî åðá úàå åúåà ïéðòìÐ

.'ek yiiza oia ,lirlc ediizbeltlùééúá
áöä ìò àáäàøåñéàìå äéé`nlra Ð

dawpl dhgeyl xeq`e ,bdepc opax ixn`w

meyn ,dpa mr diiavde yiizd on d`ad

zi` opaxe ,dy zvwn `ki`e oiyyeg `ny

`nyc ,`kil zewln la` .dy zvwn edl

jklid ,`kil dy zvwn elit`e ,oiyyeg oi`

,d`xzd dny `le wtq z`xzd dl `ied

xfril` iaxle .d`xzd `la zewln oi`e

`ki`e oiyyeg inp i`c ,dlgzkl xzen

.dy zvwn dil zil Ð dy zvwnéîð éäð
ïéùùåçã.m`c dy zvwn `ki` Ðäéøá ¥

äîöò éðôá`ed dige dnda i`lkn `le Ð

dndan zxarzn dig oi` :dil `xiaqc ,`a

`aaa opixn` inp ikde .dign dnda `le

`ail` e`l dcedi ax ,edine .(`,gr) `nw

i`ce edpi`c ,`zlin hwp opaxe xfril` iaxc

.`a `ed dige dnda i`lknc edl `xiaq

iaxn ueg :`nw `aaa opixn` inp ikde

dig :mixne` eidy ,ezwelgne xfril`

.dndan zxarznøáä ìéàxkf li` Ð

.mixria lcbdéàùåã úéádgtyn Ð

.dia` my lr z`xwpàìàáã éæòifr Ð

.xri = `l`a ,oepaldçáæî éáâì úåøùëÐ

.zenda `l` ,edpip zeig e`lcáåúëä äðî úåîäá øùòepl oi`e ,(ci mixac) xnfe ,e`ze ,oeyice ,ew`e ,xengie ,iave ,li` ,mifr dye ,miayk dy ,xey :dlik` xzidl Ð

wetql `kil `l`ac ifr edpdl ,`zyde .mlera dxyk dige dnda cer:dpin rny Ð zeig icda jpdl edpipn `lcne .`kil ez `dc ,o`k dxkfed `ly `ed dig oin `ny i

.`ed dnda Ð fre ,od fr llkaé÷úîàçà áø äì ó`ed frc `pinc jl `pn izk` ,o`k dxkfed `ly dig oin cer oi`c inp idp Ð?opirci `le ,edpip ew`c `pin `nlc

!edpip ipd `nlce ,eda opi`iwa `lc jpd ,xnf e` e`z e` ,edip i`nåäééáøú éøù.edpip zeig :dil `xiaqc ,dlik`l Ðàìàáøåú ïðéîâøúî åàú.oepald xey Ðéðä ìáà
.edpip fr oin lkd ixac ,zeig icda edpipn `lc Ðïåòîù éáøeze` meyn dilr aiign `le ,dhigy dny `l die`x dpi`y dhigy (a,`t oileg) oizipzna dil opirny Ð

.lwqpd xey hgeya xhet oerny iax :ipzwc ,epa z`e
àî÷
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éåëiptn ieka bdepe :opzc ,i`w (a,bt oileg) mcd ieqkc oizipzn` Ð `id dnvr ipta dixa

iax ea ewlgpy iek` `le .'ek ehgy m`e ,aeh meia eze` oihgey oi`e ,wtq `edy

.qxhpewa yxitck ,i`w opaxe xfril`àìådig oin e` dnda oin m` minkg ea erixkd
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äù úö÷î åìéôàå äùá.lif`e `tt ax yxtncke Ð'åë íãä éåñë ïéðòì êëìéä
dy zvwn elit`e "dy"ae ,edl `wtqn ediiexzlc `pniwe`e li`ed ,xnelk Ð

.ibiltíãä éåñë ïéðòìÐ wtq ,ieqka aiig Ð i`ce :rnync ,oihgey oi` :ipzwc Ð

.da ibiltc zepzn oiprle .xeht'åëå äùééúä ìò àáä éáöá àìà äì úçëùî àì
.`id opax Ð oihgey oi` :ipzwc `de Ð

edl zi`c ,ieqka aiige ,oiyyeg `ny meyne

,oiyyeg oi` `nye .iav zvwn elit`e "iav"

.`kil iav zvwn elit`c ,ieqkd on xehte

dnewe`l `kil diiavd lr `ad yiizac

,iav zvwn `ki` i`ce `dc ,opaxk mwezizc

i`ce xfril` iaxle .opaxl iqkile hegyile

,diiavd lr `ad yiiza `nwe`l ivn ded

,iav zvwn `l` `kile ,oiyyeg `ny

dileke ,oiyyeg oi` `nye .dil zil zvwne

`nwe`l dil `gip la` .ieqk irae `ed iav

lr `ad iava ,inp zepzn oiprle .opaxck

`nyc ,ixnbl xeht xfril` iaxle .dyiizd
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:dil xn`e ,di`xd eilr exiagn `ivend Ð
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.`ki` `din m`c zeiy zvwn Ð oiyyeg i`e¥

,dy zvwn elit`e "dy" edl zi` opaxe

:dil `ni` `blt jci`e ,zeiyc `blt liwye

,`ed dy dileke ,oiyyeg oi`c di`x izii`

`kil diiavd lr `ad yiizae .lewye

idpc ,xhtil inp opaxl ok m`c ,dinewe`l

ol `nil in ,opixn` dy zvwn elit`c inp

dy zvwn `ki`c?,oiyyeg oi` `nlc

eilr exiagn `ivend !`ed iav dileke

.di`xdäì úçëùî åðá úàå åúåà ïéðòìÐ

.'ek yiiza oia ,lirlc ediizbeltlùééúá
áöä ìò àáäàøåñéàìå äéé`nlra Ð

dawpl dhgeyl xeq`e ,bdepc opax ixn`w

meyn ,dpa mr diiavde yiizd on d`ad

zi` opaxe ,dy zvwn `ki`e oiyyeg `ny

`nyc ,`kil zewln la` .dy zvwn edl

jklid ,`kil dy zvwn elit`e ,oiyyeg oi`

,d`xzd dny `le wtq z`xzd dl `ied

xfril` iaxle .d`xzd `la zewln oi`e
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.dndan zxarznøáä ìéàxkf li` Ð

.mixria lcbdéàùåã úéádgtyn Ð

.dia` my lr z`xwpàìàáã éæòifr Ð

.xri = `l`a ,oepaldçáæî éáâì úåøùëÐ
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.`ed dnda Ð fre ,od fr llkaé÷úîàçà áø äì ó`ed frc `pinc jl `pn izk` ,o`k dxkfed `ly dig oin cer oi`c inp idp Ð?opirci `le ,edpip ew`c `pin `nlc
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`oifgeקלד mipya cenr t sc ± oey`x wxtzereay

äéìè÷ ìè÷éî àî÷idpe .`id die`x dpi`y dhigy uega miycw zhigyc Ð

ilin lkl la` ,`id aezkd zxifbc ,dhigy `ied zxk aiigzdl ueg ihegy oiprlc

gah geah"n xnbc (`,dt oileg) "mcd ieqk" wxta opixn`ck ,`id dhigy e`l

,`ed onf xqegn `le ,dpa z` hegyl xzen Ð `id dhigy e`lc oeike ."okde

inp ipye ,`aizk dhigy epa z`e eze`ac

!zxk aiigipìéè÷éî àî÷ 'åë íéðôá ïéìåç
äéìè÷.`xzal oicd `edc ,`wec e`l Ð

ìåñôå.onf xqegn meyn Ðùíéùã÷ úèéç
àìã äîë ìëã àéä äéåàø äðéàù äèéçù

'åë íã ÷éøæoiprl `irain `l ,xnelk Ð

,ipy zhigy meyn iwlinl ira `lc zewln

Ð miycwa bdep epa z`e eze` dil zi` i`c

`dc ,die`x dpi`y ipy zhigy dil `ied

z`e eze` elit` `l` .leqte `ed onf xqegn

`dc ,miycwa `bidp `l oerny iaxl inp epa

zxzen dpi`c ,die`x dpi` oey`x zhigy

daxwdl leqt i`n` ipye ,dwixf `la?i`ne

xn`wc inp bteq?éîð é÷ìéìåipy i`d Ð

.mipta miycwcøñåçî èçåùã åàì íåùî
äåáâì ïîædiaxw` `lc ab lr s`c Ð

mileqt lk iabc ,cin dhigy` aiigin

dyng meyn xaer (a,e) dxenza opitli

la meyne ,eyicwz la meyn ,zeny

la meyne ewxfz la meyne ,ehgyz

.ezvwn exihwz la meyne ,elek exihwz
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íéùã÷oileg) "mcd ieqk" wxta `de :xn`z m`e Ð `id die`x dpi`y dhigy

:jixte ."okde gah geah"n silic oerny iaxc `nrh yxtn (`,dtslile

miycwac `kd ,ok m` .miycwn oileg oipc oi`e ,oilegn oileg oipc :ipyne !ueg ihegyn

wiqtd xeyc ,`aizk oilega epa z`e eze` xwirc oeik :xnel yie !miycwn miycw slip Ð

aizkc dhigy jgxk lr ,[`,gr oileg] oiprd

opitlic meyn ,ixii` die`xd dhigya Ð dia

.oilegn oileg

äèéçùÐ 'ek dnk lkc `id die`x dpi`y

oiprlc `irain `l :qxhpewd yxit

,ipy zhigy meyn iwlinl ira `lc zewln

ied `zydc ,miycwa bdep epa z`e eze` m`

eze` oi` i` elit` `l` .leqte onf xqegn

oey`x zhigyc meyn ,miycwa bdep epa z`e

ipy Ð dwixf `la zxzen dpi`c ,die`x dpi`

i`ne !onf xqegn ied `l `zydc ?leqt i`n`

onwl mixtq wgn df mrhne ?xn`wc inp bteq

epa z`e eze`c zewln oi` :oda aezk didy

il dnlc .wtq z`xzd meyn ,miycwa bdep

ded `lc meyn dil wetiz ?wtq z`xzdc mrh

,d`xp oi`e .onf xqegn `edy meyn ,die`x

miycwa epa z`e eze` aezkd xq`c oeikc

ixd ,(`,gr oileg) oey`x oipr lr siqen e"ien

dhigy e`lc ab lr s` iwlilc aezkd zxifb

leqt `kilc oeik ,onf xqegn iedc ,`id die`x

iaxl elit` aiigc ,ueg ihegy enk .`pixg`

dhigy `aiyg ilin x`ylc ab lr s` ,oerny

`xza wxta opz `icdac ,cere !die`x dpi`y

xqegne miycw epa z`e eze` :(a,aiw) migafc

meyn ,dyrz `la od ixd :xne` oerny iax ,onf

!ehgyz `lc e`la xaere ,dhigy `aiygc

,oey`xd on `l` `kd gken `lc ,d`xp jkl

eli`k ixde ,`id die`x dpi` miycw zhigyc

`le .`ed xenb xyk ipyde ,`nwl dilhw lhwin

`pepnd axl elit`e ,`irye` iaxl jxtinl ivn

iaxlc rnync migafc `xza wxtn ,jenqac

`ki`c .miycwa bdep epa z`e eze` oerny

,miycw ipye oileg ded oey`xdyk inewe`l

.die`x dhigy oey`x zhigy iedcäîëãdhigy zryac oeik ,die`x dpi` dpey`x dhigy aiyg Ð oey`xd mc wxfpy xg` ipy hgy elit`e Ð xya ixzyin `l mc wixf `lc

izk`dhigy ici lrc oeik ,cere .(a,bi) migqtc `nw wxta xn`ck ,qeka lawzpy xg`l `weec epiid Ð inc wexfk wxfil cnerd lk oerny iaxlc ab lr s`e .die`x dzid `l

.mcd jtyp elit` die`x dhigy `ied miycw zhigyc rnyn (`,er `nw `aa) "daexn"ac :xn`z m`e .die`x dhigy `aiyg `l Ð inc wexfkc meyn `l` ,xya ixzyn `l `cixb

milral oxw dxfg `dc ,mipta milra myl mininz hgeya inic ax iwene !`id die`x dpi`y dhigy Ð ozeixg`a aiigy miycwa dynge drax` oerny iax aiignc oizipzn` jixtc

zegpn) "mikqpde zegpnd" wxta dil zi` diteb `irye` iaxe .die`x dhigy `ied jkle ,inc wexfk wxfil cnerd lk :ipyne !zxzn dwixf ?zxzn dhigy ike :jixte .mcd jtypyk

diieyl la` ,inc wexfkc `irye` iaxl dil zi` Ð mixg`l elik`dl leki dz`y lke` xzep aiygdl `wecc :xnel yie !xzep iab ,inc wexfk wxfil cnerd lk oerny iaxlc (`,aw

zilc ab lr s`e .inc iectk zectl cnerd lkc meyne ,uega oinen ilra hgeya ,yiwl yixk `irye` iax ipyn ded "daexn"c `idde .dil zil Ð inc wexfkc meyn die`x dhigy

`kdc `pwqnae .dzectl leki dhigy mcew s`c ,dhigya diielz dpi` diict la` .dwixfl dkixv dhigye ,dhigya dielz dwixfc meyn epiid Ð inc wexfk wxfil cnerd lk dil

`l `ny ,`id wtq z`xzdc meyn zewln `kilc `l` ,miycwa bdep epa z`e eze`c wiqnc (a,er `nw `aa) "daexn"a enk .inc wexfkc meyn die`x dhigy miycw zhigy inp `ied

,wexfl ie`x epi`e `ed onf xqegnc `kd ,inc wexfk wxfil cnerd lkc ,mcd jtyp elit` `id die`x dhigyc opixn` "daexn"ac ab lr s`e .die`x dpi`y dhigy ied f`e ,mcd wexfi

:(a,aw zegpn) "mikqpde zegpnd" wxtae .wexfl cnerc icina Ð inc wexfk oerny iax xn`c xeni` :(a,ck zezixk) "ielz my` `iand"a opixn` ikde .wexfk ied `l Ð wexfl xeq`c

yie ?`pepnd axl onwl jixtck `irye` iaxl jixt `l i`n` :xn`z m`e ?mzectl devn Ð zegpn `l` .inc iectk jkle ,dpnid d`p `vnya :yexit ,dzectl devn Ð dxt `nlya

bteqn `l` wiic `lc xyt` `irye` iaxl la` ?leqte bteq i`n` ipy :xn`wc `ed cenlzde ,oerny iaxk `iz` `l mipta miycwc oizipznc `l` xn` `l `irye` iaxc :xnel

pa z`e eze` oi`c `icda xn`c ,`pepnd axl `l` jixt `l jkl .`pwqna x`yiy enk !`id wtq z`xzd `de ?bteq i`n` ,cegl mirax`d z`miycw zhigyc meyn miycwa bdep e

e`l mirax` bteqc `nile :xn`z m`e .`pwqnd itl `edy enk ,wcwcn wtq z`xzd gkne .`l eze ,"bteq i`n`" :`l` ,"leqte" `kd qixb `l mz epiaxe .die`x dpi`y dhigy ied

:ipzwc oizipzn lka aiyg `lc :xnel yie !oerny iaxl iwlc (a,ciw) migafc `xza wxta xn`c ,"oeyrz `l"c onf xqegnc e`l meyn `l` ,"epa z`e eze` ehgyz `l"c e`l meyn

.epa z`e eze`c e`l `l` ,mirax`d bteq ipyde

é÷ìéìåozil aezkd `a Ð leqt ycway lk :dipin opiyxcc ,"md ycw ik lk`i `l"c `idd ik .eilr oiwel oi`y zellkay e`l ied `d ?iwlil ikid :dniz Ð onf xqegn meyn inp

!zellkay e`l (`,ck migqt) dry lk wxta dil ixwe ,ezlik` lr dyrz `l

çðäjez ied e`ldc ,`ed e`ld xg` jgxk lr Ð dyr i`d la` .`xwirn iedc ,gelyc dyrl inc `lc :qxhpewa yxit Ð dyrl ewzp aezkdy onf xqegnl

owzl dyrd `a Ð e`ld xary xg` mzdc ,dlfbe xzepl inc `lc :dnize .cenlzay "dyrl wzip" x`y enk yxtl dvexy rnyn .jk xg` dyrde ,dray

ded i` ibltinw dlapc e`la :dinxi iax xn`c ,(a,el `nei) "dpennd mdl xn`" wxta `peb i`dk dyrl epivn ,edine !epivn `l `kdc `idd ik la` ,xary dn

iaxl elit`e .`ed `ilrn e`l `nlr ileklc xn`e ,dilr bilt iia`c Ð `cg ,di`x dpi` la` ."dlk`e dppzz jixrya xy` xbl" :`xw xn`c i`na ,dyrl wzip

d`xpe !dvxi `lc e`ld xg` cin azkp epi` "ipinyd mein"c dyr la` ,e`ld xg` cin dyrl azkpc mzd epiid Ð dyrl wzip dil ixwc o`n `ki`c ,dinxi

mein"c dyr `l` dia zile ,dyrl ewzp `l` ."dvxi `l"c e`la eedc mileqt x`y llka ied `le ,"dvxi `l"c ie`ln ewzp aezkdc onf xqegnl gpd :yxtl
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éðL ,déìè÷ ìè÷éî àn÷¯ìa÷úîúøk ,àeä íéðôa ©¨¦§©©§¥¥¦¦§©¥¦§¦¨¥
íéðôa ïéleç !áéiçéì éîð¯âôBñ éðMäå ,ïéìeñt íäéðL ©¦¦©©¦¦§¦§¥¤§¦§©¥¦¥

:øîàc ïBòîL éaøì déì ïðéòîL éãkî ;íéòaøàä úà¤¨©§¨¦¦§¥¨§¦©¥§©¦¦§§¨©
àn÷ ,äèéçL dîL àì äéeàø äðéàL äèéçL¯ìè÷éî §¦¨¤¥¨§¨¨§¨§¦¨©¨¦§©

íéðôa íéLã÷ ?íéòaøàä úà âôBñ éànà éðL ,déìè÷©§¥¥¦©©¥¤¨©§¨¦¨¨¦¦§¦
¯íéòaøàä úà âôBñ éðMäå ,øeèôe øLk ïBLàøä̈¦¨¥¨§©¥¦¥¤¨©§¨¦

äèéçL :øîàc ïBòîL éaøì déì ïðéòîL éãkî ;ìeñôe¨¦§¥¨§¦©¥§©¦¦§§¨©§¦¨
äèéçL dîL àì äéeàø äðéàL¯éîð íéLã÷ úèéçL ¤¥¨§¨¨§¨§¦¨§¦©¨¨¦©¦

íc ÷éøæ àìc änëc ,àéä äéeàø äðéàL äèéçL¯àì §¦¨¤¥¨§¨¦§©¨§¨¨¥¨¨
?ìeñôe íéòaøàä úà âôBñ éànà éðL ,øNa éøzLéî¦§§¦¨¨¥¦©©¥¤¨©§¨¦¨

.ïBòîL éaøk àìc dpéî òîL ,àlà¯éëäc àèéLt ¤¨§©¦¨§¨§©¦¦§§¦¨§¨¦
!àúéà¯Czòc à÷ìñ ;déì àëéøèöéà íéLã÷ úèéçL ¦¨§¦©¨¨¦¦§§¦¨¥¨§¨©§¨

íéLã÷ úèéçL :àðéîà¯àäc ,àéä äéeàø äèéçL ¨¦¨§¦©¨¨¦§¦¨§¨¦§¨
íc ÷éøæå øçð éà¯èçL éëå ,øNa éøzLéî àì¯ ¦¨©§¨¥¨¨¦§§¦¨¨§¦¨©

,øNa éøzLéîäèéçLe.ïì òîLî à÷ ,àéä äéeàø ¦§§¦¨¨§¦¨§¨¦¨©§©¨
ïépî :àéðúc ,ïîæ øqeçîc åàì íeMî éîð é÷ìéìå§¦§¥©¦¦¨¦§©§©§©§¨¦©¦

ïéìeñtä ìëìøBLaLäNaLå?"äöøé àì"a àeäL §¨©§¦¤§§¤§¤¤§Ÿ¥¨¤
òeøN äNå øBLå" :øîBì ãeîìz'åâå "èeì÷å¯äNaLå øBLaL ïéìeñtä ìò ãnéì ©§©§§¤¨©§¨§¦¥©©§¦¤§§¤§¤

!"äöøé àì"a àeäL¯áéLç à÷ ék¯éàøëeð éåàì ,Bða úàå BúBàc éåàì¯àì ¤§Ÿ¥¨¤¦¨¨¥¨¥§§¤§¨¥§¨¥¨
.áéLç à÷¯,õeça íéLã÷ àäå ?àìåéåàìc:éðú÷c !áéLç à÷å ,eäðéð éàøëeð ¨¨¥§¨§¨¨¨¦©§¨¥§¨¥¦§§¨¨¥§¨¨¥

ïBLàøä ,õeça íéLã÷¯éðL àîìLa ;íéòaøàä úà ïéâôBñ íäéðLe ,úøk áéiç¯ ¨¨¦©¨¦©¨¨¥§¥¤§¦¤¨©§¨¦¦§¨¨¥¦
âôBñ éànà ïBLàø àlà ,Bða úàå BúBàc åàì íeMî¯íeMî åàìéèeçLc åàì ¦¨§§¤§¤¨¦©©¥¨¦¨¦§¥

?õeç¯Bða úàå BúBàc åàì àkéìc àëéä ìk¯àkéàc àëéä ìëå ,éàøëeð éåàì áéLç ¨¥¨§¥¨¨§§¤§¨¥¨¥§¨¥§¨¥¨§¦¨
Bða úàå BúBàc åàì¯áeúkäc ,ïîæ øqeçîì çpä :øîà àøéæ éaø .éàøëeð éåàì áéLç àì ¨§§¤§¨¨¥¨¥§¨¥©¦¥¨£©©©¦§©§©§©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr t sc oileg(iriax meil)

,dhigy dpi` die`x dpi`y dhigyy oeikeàn÷hgyy oey`xd ± ©¨
y enk `ed ixd ,dlik`a xzip xyad oi`y oeik ,uega miycwìè÷éî¦§©

déìè÷z`e eze` ly xeqi` oi` ok m`e .dhigy `la eze` bxdy - ©§¥
d ,oky oeike ,meia ea ipyd dyd zhigya epaéðLoad z` hgyy ¥¦

,uega miycwàeä íéðôa ìa÷úîdaxwdl die`xd dnda hgy ± ¦§©¥¦§¦
e ,onf xqegn epi` ixdy ,ycwnaáéiçéì énð úøkaiigzdl el yie ± ¨¥©¦¦©¥

aiig oey`xd wxy dpynd dxn`y jkne .ueg ihegy meyn zxk
oerny iax lr miwlegd minkgk `id zxaeqy gken ,ipyd `le zxk

(:`t oldl)jkle ,die`x dpi`y dhigyl mb dhigy mW yiy mixaeqe¥
lawzdl ie`x epi`y oeike ,meid eze`a ipyd z` hegyl el xeq`

.ueg ihegy meyn ef dhigy lr zxk miaiig oi` mipta
`irye` iaxiabl dpyna exn`y ipyd oicdn mby x`ane jiynn

eze` mihgeyd :epizpyna epipy .oerny iaxk epi`y gken miycw
eid mdipye ,epa z`e,ïéleçmehgyy `l`íéðôa,dxfrdíäéðL ¦¦§¦§¥¤

ïéìeñtaeig la` .dlik`a mixeq` dxfra ehgypy oilegy itl §¦
e`l df lr xn`p `ly itl dxfra oileg zhigy lr oi` zewln

.yxetnåwxéðMä,hgyy,íéòaøàä úà âôBñly e`ld meyn §©¥¦¥¤¨©§¨¦
iaxk epi` epigxk lr df oicy `irye` iax x`an .epa z`e eze`

.oernyéãkîixdy -äèéçL øîàc ïBòîL éaøì déì ïðéòîL ¦§¦©§¦¨¥§©¦¦§§¨©§¦¨
äéeàø dðéàLdlik`l,äèéçL dîL àìm`d z` hgy m` jkle ¤¥¨§¨Ÿ§¨§¦¨

meyn dwel epi` ,dpa z` meid eze`a hgye ,die`x dpi`y dhigy
,ok m`e .epa z`e eze`àn÷enk `ed ixd dxfra hgyy oey`xd ± ©¨

ydéìè÷ ìè÷éî`l dhigydy itl ,llk dhigy `la eze` bxdy ± ¦§©©§¥
z` hegyl xq`p `le dxfra oileg oick dlik`a xyad dxizd

d ,ok m`e .meid eze`a ipydéðL,hgyyéànà`ed recn ±âôBñ ¥¦©©¥
íéòaøàä úàeze` meynyiy zxaeq epizpyn i`ce `l` .epa z`e ¤¨©§¨¦

m`d zhigyy s` jkle ,die`x dpi`y dhigyl mb dhigy my
.dwel meia ea dpa z` hgeyd ,dxfra oileg dzid

iaxk `ly dpynay iyilyd oicdn mb gikene `irye` iax jiynn
eid mdipye epa z`e eze` ehgy :dpyna epipy cer .oernyíéLã÷̈¨¦

`edy ,mnewna mpick mehgyeíéðôaoaxwd ,dxfrdïBLàøä ¦§¦¨¦
hgypyøLk,`edøeèôeitl ,llk ezhigy lr miaiigzn oi`e - ¨¥¨

.`id xzid zhigyyåwxéðMä,hgyyíéòaøàä úà âôBñmeyn §©¥¦¥¤¨©§¨¦
.epa z`e eze` ly e`ldåipyd df oaxwìeñt`edy meyn ,`ed §¨

,oerny iaxk dpi` epizpyny gikedl yi o`kn s`e .onf xqegn
éãkîixdy ±øîàc ,ïBòîL éaøì déì ïðéòîLydðéàL äèéçL ¦§¦©§¦¨¥§©¦¦§§¨©§¦¨¤¥¨
äéeàødlik`l,äèéçL dîL àìeäèéçL ,énð íéLã÷ úèéçL §¨Ÿ§¨§¦¨§¦©¨¨¦©¦§¦¨

äéeàø dðéàLdlik`l,àéäitl÷éøæ àìc änëcepi`y onf lky ± ¤¥¨§¨¦§©¨§Ÿ¨¦
z` wxefdíc,gafnd iab lréøzLéî àìd [xzed±]øNa.dlik`a ¨Ÿ¦§§¥¨¨

,ok m` ,dhigy my miycw zhigyl oi`y oeikeâôBñ éànà ,éðL¥¦©©¥
ìeñôe íéòaøàä úàz`e eze` meyn dwel hgyy ipyd recn ± ¤¨©§¨¦¨

df oaxwy mb exn` recne ,dhigy my dhigyl did `l ixde ,epa
my dl oi` oey`xd zhigyy oeik ixde ,onf xqegn meyn leqt
.onf xqegn epi`e ,meia ea ipyd z` hegyl llk xq`p `l ,dhigy

àlài`cedpéî òîLepizpyny ,elld mipicd lkn gken -àìc ¤¨§©¦¨§Ÿ
,ïBòîL éaøkdny die`x dpi`y dhigyy `id zxaeq `l` §©¦¦§

xyad z` zxzn dhigyd oi`y s` miycw zhigy mb jkle ,dhigy
meyn dwel meia ea ipyd z` hgy m`e .dhigy dny ,dlik`l cin

.onf xqegn meyn leqt oaxwde ,epa z`e eze`
dpi` epizpyny xnel `irye` iax jxved recn :`xnbd dywn

ixd ,oerny iaxkàèéLt,df xac `ed heyt ±àúéà éëäcixdy ± §¦¨§¨¦¦¨
dpi` die`x dpi`y dhigyy oerny iax ly ezrcy ep`vn jk
ok m`e ,epa z`e eze` iabl df oic xn` yxetna oerny iaxe ,dhigy
eze` meyn aiigl oi`y oerny iax xaeq epizpyna s`y `ed heyt
epizpyny i`cee ,die`x dpi`y dhigy mdy mipte`a epa z`e

.oerny iaxk dpi` daiigy
:`xnbd zvxzndéì àëéøèöéà íéLã÷ úèéçL`irye` iax - §¦©¨¨¦¦§§¦¨¥

eixac z` xnel jxveddpi`y dhigy miycw zhigyy ycgl ick ,
miycw' ly oicdy ,ziyilyd ezgkeda xn`y itke ,`id die`x

y .die`x dpi`y dhigy `idy itl oerny iaxk epi` ,'miptaà÷ìñ©§¨
àðéîà Czòcmiycw zhigy oi`y s`y ,xnel jzrca dler didy ± ©§¨£¦¨

mewn lkn ,mcd wxfp ok m` `l` dlik`a xyad z` zxzn dcal
øçð éà àäc ,àéä äéeàø äèéçL íéLã÷ úèéçL`l m` ixdy ± §¦©¨¨¦§¦¨§¨¦§¨¦¨©

,dhigy `la oaxwd z` bxd `l` hgyéøzLéî àì ,íc ÷éøæå§¨¦¨Ÿ¦§§¥
øNa.dlik`aåwxøNa éøzLéî èçL ékgken ok m` .dlik`a ¨¨§¦¨©¦§§¥¨¨

.dlik`a xyad z` dxizny `id dhigydyåxnel yi ok m` §
yàéä äéeàø äèéçL.dhigy dnyeïì òîLî à÷,`irye` iax §¦¨§¨¦¨©§©¨

xyad z` zxzn dpi` dcal dhigydy oeik `l` ,ok xacd oi`y
oi`e ,`id die`x dpi`y dhigy dcal dhigyd ,mcd zwixf `ll

.dhigy dny
ehgy :epizpyna epipy .mipta miycw oipra oecl `xnbd dkiynn
meyn zewln aiigzn hgyy ipyd ,mipta miycw epa z`e eze`

:`xnbd dywn .epa z`e eze` ly e`ldénð é÷ìéìålr dwliy ± §¦§¥©¦
mb ef dhigyíeMîdïîæ øqeçîc åàì`edy oaxw aixwna yiy ± ¦¨¦§¨§©

dhgypy xg` meia ea df oaxw hegyl el xeq`y oeiky ,onf xqegn
xn`p onf xqegnae .daxwdl onf xqegn `ed ixd ,meid eze`a en`

,e`làéðúc`ziixaan` mipdk zxez)(f"t xedxeza xn`p ,(bk-ak ak `xwie) §©§¨
dN` Eaixwz `l ztNi F` axb F` zlAi F` uExg F` xEaW F` zxEr'©¤¤¨¨©¤¤¨¨©¤¤Ÿ©§¦¥¤
hElwe rExU dUe xFWe .'dl gAfOd lr mdn EpYz `l dX`e ,'dl©§¦¤Ÿ¦§¥¤©©¦§¥©©§¨¤¨©§¨
el` minen ea yiy iny .'dvxi `l xcplE Fz` dUrY dacp§¨¨©£¤Ÿ§¥¤Ÿ¥¨¤
zxxan .dvxi `la mde daxwda mixeq` el` miweqta mixen`d

:`ziixadì ïépîx`yL ïéìeñtä ìkexn`pLå øBLaexn`p,äNa ¦©¦¦¨©§¦¤§§¤§¤
,onf xqegn e` minen x`y oebkLixd oaixwd m`.äöøé àìa àeä ¤§Ÿ¥¨¤

,'åâå 'èeì÷å òeøN äNå øBLå' øîBì ãeîìz'dUe xFWe' zeaizy ©§©§¨¤¨©§¨§¨¤
e aezkd `a ,od zexzeinìò ãnéìlkL ïéìeñtäexn`pøBLa ¦¥©©§¦¤§

Låexn`pL äNaixd maixwd m`.äöøé àìa àeällka `edy lke §¤§¤¤§Ÿ¥¨¤
daxwdde dhigyde ycwdd xeqi` llka mb `ed ixd dvxi `l
meyn mb dwel ,onf xqegn hgeyd ok m`e .minen ilraa exn`py

.df e`l
mbe epa z`e eze` meyn mb ,mizy `ed dwel ok` :`xnbd zvxzn
,zg` `l` dwely exikfd `l epizpynay mrhde ,onf xqegn meyn

y iptn `edáéLç à÷ ékz` epizpyna `pzd dpne ayigyky ± ¦¨¨¦
,zewln mdilr aiigzny mie`ldBða úàå BúBàc éåàìaiygd ± ©¥§§¤§

la` .epa z`e eze` ly mie`ld z` wxéàøëeð éåàìzewln aeig ± ©¥§¨¥
,ezhigya xaery mixg` oie`l lráéLç à÷ àì`pzd dpn `l ± Ÿ¨¨¦

.epizpyna
:`xnbd dywnàìålr zewln aeig epizpyna exikfd `l ike ± §Ÿ

,epa z`e eze` meyn mpi`y mie`làäåhgeyéåàìc ,õeça íéLã÷ §¨¨¨¦©§©¥
eäðéð éàøëeðz`e eze` mpi`y mixg`d mie`ldn `ed mxeqi`y ± §¨¥¦§

,ueg ihegy ly e`l mda yi ixdy ,epaáéLç à÷åz`f lkae - §¨¨¦
.df zewln aeig `pzd xikfdéðz÷cz`e eze` ehgya ,epizpyna §¨¨¥

epaïBLàøä ,õeça íéLã÷hgyyúøk áéiç,ueg ihegy meyn ¨¨¦©¨¦©¨¨¥
íéòaøàä úà ïéâôBñ íäéðLemdipyy `pzd xikfd recn ,dywe . §¥¤§¦¤¨©§¨¦

,miweléðL àîìLalr yiy zewlnd aeig z` `pzd xikfdy dn ± ¦§¨¨¥¦
md zewlnd ixdy ,`ed oaen ,hgyy ipydúàå BúBàc åàì íeMî¦©§§¤

àlà .Bðady xikfdy dnïBLàøixde ,dwel hgyyâôBñ éànà- §¤¨¦©©¥
,oey`xd zhigy lr miaiigzn e`l dfi` meynåàì`l m`d - ©

õeç éèeçLc åàì íeMîzewln aeig mb `pzd `iany gken ok m`e . ¦©¦§¥
meyn mb dwliy xikfd `l recne ,epa z`e eze` meyn epi`y

.onf xqegn
:`xnbd zvxznàkéìc àëéä ìklr zewln aeig oi`y mewn lk ± ¨¥¨§¥¨
meyn dhigydáéLç ,Bða úàå BúBàc åàìaeig `pzd xikfn ± ©§§¤§¨¦

meyn `ed m` mb zewlnàkéàc àëéä ìëå .éàøëeð éåàìaeig ©¥§¨¥§¨¥¨§¦¨
meyn zewlnáéLç àì ,Bða úàå BúBàc åàìxikfn `pzd oi` dfa ± ©§§¤§Ÿ¨¦

meyn zewln ly sqep aeigéàøëeð éåàì,hgyy ipyd iabl jkle . ©¥§¨¥
z` sqepa ea xikfd `l ,epa z`e eze` meyn aiigy `pzd ea xikfdy
eze` ly aeig ea oi`y oey`xd iabl eli`e ,onf xqegn ly e`ld

.ueg ihegy meyn aiigy `pzd ea xikfd ,epa z`e
aiigzn ipydy `pzd xikfd `l recn xg` ote`a uxzn `xif iax

:onf xqegn meyn zewlnì çpä ,øîà àøéæ éaøxeqi`,ïîæ øqeçî ©¦¥¨¨©©©§§©§©
,eilr dwel ipydy `pzd xikfd `l recn epnn dywz l`eáeúkäc§©¨
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr t sc oileg(iriax meil)

,dhigy dpi` die`x dpi`y dhigyy oeikeàn÷hgyy oey`xd ± ©¨
y enk `ed ixd ,dlik`a xzip xyad oi`y oeik ,uega miycwìè÷éî¦§©

déìè÷z`e eze` ly xeqi` oi` ok m`e .dhigy `la eze` bxdy - ©§¥
d ,oky oeike ,meia ea ipyd dyd zhigya epaéðLoad z` hgyy ¥¦

,uega miycwàeä íéðôa ìa÷úîdaxwdl die`xd dnda hgy ± ¦§©¥¦§¦
e ,onf xqegn epi` ixdy ,ycwnaáéiçéì énð úøkaiigzdl el yie ± ¨¥©¦¦©¥

aiig oey`xd wxy dpynd dxn`y jkne .ueg ihegy meyn zxk
oerny iax lr miwlegd minkgk `id zxaeqy gken ,ipyd `le zxk

(:`t oldl)jkle ,die`x dpi`y dhigyl mb dhigy mW yiy mixaeqe¥
lawzdl ie`x epi`y oeike ,meid eze`a ipyd z` hegyl el xeq`

.ueg ihegy meyn ef dhigy lr zxk miaiig oi` mipta
`irye` iaxiabl dpyna exn`y ipyd oicdn mby x`ane jiynn

eze` mihgeyd :epizpyna epipy .oerny iaxk epi`y gken miycw
eid mdipye ,epa z`e,ïéleçmehgyy `l`íéðôa,dxfrdíäéðL ¦¦§¦§¥¤

ïéìeñtaeig la` .dlik`a mixeq` dxfra ehgypy oilegy itl §¦
e`l df lr xn`p `ly itl dxfra oileg zhigy lr oi` zewln

.yxetnåwxéðMä,hgyy,íéòaøàä úà âôBñly e`ld meyn §©¥¦¥¤¨©§¨¦
iaxk epi` epigxk lr df oicy `irye` iax x`an .epa z`e eze`

.oernyéãkîixdy -äèéçL øîàc ïBòîL éaøì déì ïðéòîL ¦§¦©§¦¨¥§©¦¦§§¨©§¦¨
äéeàø dðéàLdlik`l,äèéçL dîL àìm`d z` hgy m` jkle ¤¥¨§¨Ÿ§¨§¦¨

meyn dwel epi` ,dpa z` meid eze`a hgye ,die`x dpi`y dhigy
,ok m`e .epa z`e eze`àn÷enk `ed ixd dxfra hgyy oey`xd ± ©¨

ydéìè÷ ìè÷éî`l dhigydy itl ,llk dhigy `la eze` bxdy ± ¦§©©§¥
z` hegyl xq`p `le dxfra oileg oick dlik`a xyad dxizd

d ,ok m`e .meid eze`a ipydéðL,hgyyéànà`ed recn ±âôBñ ¥¦©©¥
íéòaøàä úàeze` meynyiy zxaeq epizpyn i`ce `l` .epa z`e ¤¨©§¨¦

m`d zhigyy s` jkle ,die`x dpi`y dhigyl mb dhigy my
.dwel meia ea dpa z` hgeyd ,dxfra oileg dzid

iaxk `ly dpynay iyilyd oicdn mb gikene `irye` iax jiynn
eid mdipye epa z`e eze` ehgy :dpyna epipy cer .oernyíéLã÷̈¨¦

`edy ,mnewna mpick mehgyeíéðôaoaxwd ,dxfrdïBLàøä ¦§¦¨¦
hgypyøLk,`edøeèôeitl ,llk ezhigy lr miaiigzn oi`e - ¨¥¨

.`id xzid zhigyyåwxéðMä,hgyyíéòaøàä úà âôBñmeyn §©¥¦¥¤¨©§¨¦
.epa z`e eze` ly e`ldåipyd df oaxwìeñt`edy meyn ,`ed §¨

,oerny iaxk dpi` epizpyny gikedl yi o`kn s`e .onf xqegn
éãkîixdy ±øîàc ,ïBòîL éaøì déì ïðéòîLydðéàL äèéçL ¦§¦©§¦¨¥§©¦¦§§¨©§¦¨¤¥¨
äéeàødlik`l,äèéçL dîL àìeäèéçL ,énð íéLã÷ úèéçL §¨Ÿ§¨§¦¨§¦©¨¨¦©¦§¦¨

äéeàø dðéàLdlik`l,àéäitl÷éøæ àìc änëcepi`y onf lky ± ¤¥¨§¨¦§©¨§Ÿ¨¦
z` wxefdíc,gafnd iab lréøzLéî àìd [xzed±]øNa.dlik`a ¨Ÿ¦§§¥¨¨

,ok m` ,dhigy my miycw zhigyl oi`y oeikeâôBñ éànà ,éðL¥¦©©¥
ìeñôe íéòaøàä úàz`e eze` meyn dwel hgyy ipyd recn ± ¤¨©§¨¦¨

df oaxwy mb exn` recne ,dhigy my dhigyl did `l ixde ,epa
my dl oi` oey`xd zhigyy oeik ixde ,onf xqegn meyn leqt
.onf xqegn epi`e ,meia ea ipyd z` hegyl llk xq`p `l ,dhigy

àlài`cedpéî òîLepizpyny ,elld mipicd lkn gken -àìc ¤¨§©¦¨§Ÿ
,ïBòîL éaøkdny die`x dpi`y dhigyy `id zxaeq `l` §©¦¦§

xyad z` zxzn dhigyd oi`y s` miycw zhigy mb jkle ,dhigy
meyn dwel meia ea ipyd z` hgy m`e .dhigy dny ,dlik`l cin

.onf xqegn meyn leqt oaxwde ,epa z`e eze`
dpi` epizpyny xnel `irye` iax jxved recn :`xnbd dywn

ixd ,oerny iaxkàèéLt,df xac `ed heyt ±àúéà éëäcixdy ± §¦¨§¨¦¦¨
dpi` die`x dpi`y dhigyy oerny iax ly ezrcy ep`vn jk
ok m`e ,epa z`e eze` iabl df oic xn` yxetna oerny iaxe ,dhigy
eze` meyn aiigl oi`y oerny iax xaeq epizpyna s`y `ed heyt
epizpyny i`cee ,die`x dpi`y dhigy mdy mipte`a epa z`e

.oerny iaxk dpi` daiigy
:`xnbd zvxzndéì àëéøèöéà íéLã÷ úèéçL`irye` iax - §¦©¨¨¦¦§§¦¨¥

eixac z` xnel jxveddpi`y dhigy miycw zhigyy ycgl ick ,
miycw' ly oicdy ,ziyilyd ezgkeda xn`y itke ,`id die`x

y .die`x dpi`y dhigy `idy itl oerny iaxk epi` ,'miptaà÷ìñ©§¨
àðéîà Czòcmiycw zhigy oi`y s`y ,xnel jzrca dler didy ± ©§¨£¦¨

mewn lkn ,mcd wxfp ok m` `l` dlik`a xyad z` zxzn dcal
øçð éà àäc ,àéä äéeàø äèéçL íéLã÷ úèéçL`l m` ixdy ± §¦©¨¨¦§¦¨§¨¦§¨¦¨©

,dhigy `la oaxwd z` bxd `l` hgyéøzLéî àì ,íc ÷éøæå§¨¦¨Ÿ¦§§¥
øNa.dlik`aåwxøNa éøzLéî èçL ékgken ok m` .dlik`a ¨¨§¦¨©¦§§¥¨¨

.dlik`a xyad z` dxizny `id dhigydyåxnel yi ok m` §
yàéä äéeàø äèéçL.dhigy dnyeïì òîLî à÷,`irye` iax §¦¨§¨¦¨©§©¨

xyad z` zxzn dpi` dcal dhigydy oeik `l` ,ok xacd oi`y
oi`e ,`id die`x dpi`y dhigy dcal dhigyd ,mcd zwixf `ll

.dhigy dny
ehgy :epizpyna epipy .mipta miycw oipra oecl `xnbd dkiynn
meyn zewln aiigzn hgyy ipyd ,mipta miycw epa z`e eze`

:`xnbd dywn .epa z`e eze` ly e`ldénð é÷ìéìålr dwliy ± §¦§¥©¦
mb ef dhigyíeMîdïîæ øqeçîc åàì`edy oaxw aixwna yiy ± ¦¨¦§¨§©

dhgypy xg` meia ea df oaxw hegyl el xeq`y oeiky ,onf xqegn
xn`p onf xqegnae .daxwdl onf xqegn `ed ixd ,meid eze`a en`

,e`làéðúc`ziixaan` mipdk zxez)(f"t xedxeza xn`p ,(bk-ak ak `xwie) §©§¨
dN` Eaixwz `l ztNi F` axb F` zlAi F` uExg F` xEaW F` zxEr'©¤¤¨¨©¤¤¨¨©¤¤Ÿ©§¦¥¤
hElwe rExU dUe xFWe .'dl gAfOd lr mdn EpYz `l dX`e ,'dl©§¦¤Ÿ¦§¥¤©©¦§¥©©§¨¤¨©§¨
el` minen ea yiy iny .'dvxi `l xcplE Fz` dUrY dacp§¨¨©£¤Ÿ§¥¤Ÿ¥¨¤
zxxan .dvxi `la mde daxwda mixeq` el` miweqta mixen`d

:`ziixadì ïépîx`yL ïéìeñtä ìkexn`pLå øBLaexn`p,äNa ¦©¦¦¨©§¦¤§§¤§¤
,onf xqegn e` minen x`y oebkLixd oaixwd m`.äöøé àìa àeä ¤§Ÿ¥¨¤

,'åâå 'èeì÷å òeøN äNå øBLå' øîBì ãeîìz'dUe xFWe' zeaizy ©§©§¨¤¨©§¨§¨¤
e aezkd `a ,od zexzeinìò ãnéìlkL ïéìeñtäexn`pøBLa ¦¥©©§¦¤§

Låexn`pL äNaixd maixwd m`.äöøé àìa àeällka `edy lke §¤§¤¤§Ÿ¥¨¤
daxwdde dhigyde ycwdd xeqi` llka mb `ed ixd dvxi `l
meyn mb dwel ,onf xqegn hgeyd ok m`e .minen ilraa exn`py

.df e`l
mbe epa z`e eze` meyn mb ,mizy `ed dwel ok` :`xnbd zvxzn
,zg` `l` dwely exikfd `l epizpynay mrhde ,onf xqegn meyn

y iptn `edáéLç à÷ ékz` epizpyna `pzd dpne ayigyky ± ¦¨¨¦
,zewln mdilr aiigzny mie`ldBða úàå BúBàc éåàìaiygd ± ©¥§§¤§

la` .epa z`e eze` ly mie`ld z` wxéàøëeð éåàìzewln aeig ± ©¥§¨¥
,ezhigya xaery mixg` oie`l lráéLç à÷ àì`pzd dpn `l ± Ÿ¨¨¦

.epizpyna
:`xnbd dywnàìålr zewln aeig epizpyna exikfd `l ike ± §Ÿ

,epa z`e eze` meyn mpi`y mie`làäåhgeyéåàìc ,õeça íéLã÷ §¨¨¨¦©§©¥
eäðéð éàøëeðz`e eze` mpi`y mixg`d mie`ldn `ed mxeqi`y ± §¨¥¦§

,ueg ihegy ly e`l mda yi ixdy ,epaáéLç à÷åz`f lkae - §¨¨¦
.df zewln aeig `pzd xikfdéðz÷cz`e eze` ehgya ,epizpyna §¨¨¥

epaïBLàøä ,õeça íéLã÷hgyyúøk áéiç,ueg ihegy meyn ¨¨¦©¨¦©¨¨¥
íéòaøàä úà ïéâôBñ íäéðLemdipyy `pzd xikfd recn ,dywe . §¥¤§¦¤¨©§¨¦

,miweléðL àîìLalr yiy zewlnd aeig z` `pzd xikfdy dn ± ¦§¨¨¥¦
md zewlnd ixdy ,`ed oaen ,hgyy ipydúàå BúBàc åàì íeMî¦©§§¤

àlà .Bðady xikfdy dnïBLàøixde ,dwel hgyyâôBñ éànà- §¤¨¦©©¥
,oey`xd zhigy lr miaiigzn e`l dfi` meynåàì`l m`d - ©

õeç éèeçLc åàì íeMîzewln aeig mb `pzd `iany gken ok m`e . ¦©¦§¥
meyn mb dwliy xikfd `l recne ,epa z`e eze` meyn epi`y

.onf xqegn
:`xnbd zvxznàkéìc àëéä ìklr zewln aeig oi`y mewn lk ± ¨¥¨§¥¨
meyn dhigydáéLç ,Bða úàå BúBàc åàìaeig `pzd xikfn ± ©§§¤§¨¦

meyn `ed m` mb zewlnàkéàc àëéä ìëå .éàøëeð éåàìaeig ©¥§¨¥§¨¥¨§¦¨
meyn zewlnáéLç àì ,Bða úàå BúBàc åàìxikfn `pzd oi` dfa ± ©§§¤§Ÿ¨¦

meyn zewln ly sqep aeigéàøëeð éåàì,hgyy ipyd iabl jkle . ©¥§¨¥
z` sqepa ea xikfd `l ,epa z`e eze` meyn aiigy `pzd ea xikfdy
eze` ly aeig ea oi`y oey`xd iabl eli`e ,onf xqegn ly e`ld

.ueg ihegy meyn aiigy `pzd ea xikfd ,epa z`e
aiigzn ipydy `pzd xikfd `l recn xg` ote`a uxzn `xif iax

:onf xqegn meyn zewlnì çpä ,øîà àøéæ éaøxeqi`,ïîæ øqeçî ©¦¥¨¨©©©§§©§©
,eilr dwel ipydy `pzd xikfd `l recn epnn dywz l`eáeúkäc§©¨

weqtdy itl ±
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xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `t sc oileg(iying meil)

B÷zðeqipkde dyrz `l xeqi`n e`ived ±,äNòìyiy xnel ¦§©£¥
xacn epi` 'dvxi `l' ly e`lde ,dyr xeqi` wx onf xqegna

,`xif iax x`an .mileqtd lk x`yk onf xqegnaàîòè éàîokid ± ©©§¨
,aezka z`f ep`vnàø÷ øîàc(fk ak `xwie)iM fr F` aUk F` xFW' §¨©§¨¤¤¥¦

E FO` zgY mini zraW dide clEiäöøé äàìäå éðéîMä íBiîoAxwl ¦¨¥§¨¨¦§©¨¦©©¦¦©§¦¦¨¨§¨¥¨¤§¨§©
yie .edeaixwi d`lde ipinyd meiny `id dyr zevn efe ,''dl dX ¦̀¤©

y dfn renylïéà éðéîMä íBiîla` ,eaixwdl xzen ±àøwéòî± ¦©§¦¦¦¥¦¨¨
okl mcew.àìipinyd meid mcewy ,`ed e`l xeqi` ef zernyne Ÿ

`l` epi`e yexita xn`p `l `edy `l` .aixwdl xeq`àaä åàì©©¨
,äNò ììkîzxezeäNòdxez dzliby oeike .eilr oiwel oi`e ,eilr ¦§¨£¥£¥

weqta mileqtd lka yiy e`ldn ez`ived ,dyr oic ea yiyak my)

(bkxikfd `l epa z`e eze` oica mipta miycwa jkle .'dUe xFWe'§¨¤
xqegn lr zewln oi`y ,onf xqegn meyn mb ipyd lr dwely `pzd

.onf
xeqi` cnln 'dvxi d`lde ipinyd meine' weqtdy yxit `xif iax

:`xnbd dywn .okl mcew aixwdldéì àéòaéî àäådf weqt ixde ± §¨¦©§¨¥
jxvpé÷éøeèôà éaøãëì.iwixeht` iax ly ezyxcl ±éaøc §¦§©¦©§¦¦§©¦

éîø é÷éøeèôàzligza .weqtd zernyna dxizq yiy dywd - ©§¦¦¨¥
weqtd(my)äìéì àä ,'Bnà úçz íéîé úòáL äéäå' áéúkrnyn ± §¦§¨¨¦§©¨¦©©¦¨©§¨

,minid zray xg` skiz `edy ipiny lilay dfnéæç`ed ie`x ± ¨¥
.oaxwl xakeweqtd seqa ,jci`näàìäå éðéîMä íBiî' áéúk§¦¦©§¦¦¨¨§¨

äöøéwxy rnyne ,''dl dX` oAxwlïéà äàìäå éðéîMä íBiî- ¥¨¤§¨§©¦¤©¦©§¦¦¨¨§¨¦
a la` ,oaxwl `ed ie`xäìéìoiicr ipiny lyàìizy e`vnp . ©§¨Ÿ

e` ipiny liln xak oaxwl die`x dndad m`d zexzeq zeiernyn
,dywe ,ipiny ly meidn wxãöék àä.df xac ayiil ozip cvik ± ¨¥©

d ,mipekp miweicd ipy ok` ,iwixeht` iax uxizeäìéìipiny ly ©§¨
oaxwl ie`xìoipräMeã÷epi`e ,ipiny lila eyicwdl xzeny ± §§¨

de .mileqt zepaxw yicwdl `ly e`la xaeríBéie`x ,ipiny ly
oaxwlìoipräàöøäoevxl dler `ed ipiny mein wxy ,daxwd ± §©§¨¨

lr zeywdl yi ok m`e .daxwda xeq` ipiny lila j` ,ezaxwda
,meia `l` dvxn epi`y xnel df oicl jxvp weqtdy oeik ,`xif iax

.mileqtd lk x`y llkn e`ivedle dyr epnn cenll ozip ji`
onf xqegnl aezkd ewzipy `xif iax xn`y dn :`xnbd zvxzn

`l` ,`xwie xtqay weqtl ezpeek dzid `l ,dyrlàø÷ áéúk§¦§¨
àðéøçàonf xqegna xg` weqt xn`p ±(hk ak zeny)ì äNòz ïk'EøL ©£¦¨¥©£¤§Ÿ§
ðàöìEcnl epnne .'il FpYY ipinXd mFIA FO` mr didi mini zraW §Ÿ¤¦§©¨¦¦§¤¦¦©©§¦¦¦§¦

,eaixwdl xeq` okl mcew la` il epzz ipinyd meia wxy `xif iax
.dyr llkn `ad e`l `ede

lirl(.t)oerny iaxk dpi` epizpyny `irye` iax ixac e`aed
dpc ,eixacl jyndk .dhigy dpi` die`x dpi`y dhigyy xaeqy

:miycwa epa z`e eze` oica oerny iax zrca `xnbdáø øîà̈©©
øîBà ,àðeðîä[xaeq±]ïBòîL éaø äéäyïéàxeqi`'Bða úàå BúBà' ©§¨¥¨¨©¦¦§¥§¤§

a âäBðzepaxw.íéLã÷,`pepnd ax x`anàîòè éàîmrhd dn ± ¥§¨¨¦©©§¨
,oerny iax zrca ok xne` ip`yïBòîL éaø øîàc ïåék(a"r oldl) ¥¨§¨©©¦¦§

yäéeàø dðéàL äèéçLdlik`l,äèéçL dîL àìm`d m`e §¦¨¤¥¨§¨Ÿ§¨§¦¨¥
,dhgyp `l eli`k df ixd ,dlik`l die`x dpi`y ote`a dhgyp
zhigy `l` dxez dxq` `ly ,meid eze`a dpa z` hegyl xzene
,miycwa bdep epa z`e eze` xeqi` oi` jkitl ,cg` meia mdipy

yäéeàø dðéàL äèéçL ,énð íéLã÷ úèéçLdlik`l,àéäiptn §¦©¨¨¦©¦§¦¨¤¥¨§¨¦
.mcd wxfiy cr dlik`a dxizn dpi` dnvr dhigydy

àáø áéúîyexita oerny iaxl ep`vn `ld ,`pepnd ax ixac lr ¥¦¨¨
hgeyd ,`ziixaa epipyy .miycwa epa z`e eze` xeqi` bdepyBúBà

Bða úàåeid mdipyeíéLã÷ohgyeõeça.[ycwnl uegn-]éaø §¤§¨¨¦©©¦
,øîBà ïBòîLd zhigy lréðL`ed xaeräNòz àìaihegy meyn ¦§¥¥¦§Ÿ©£¤

miaiig oi` mipta daxwdl lawzdl ie`x epi`y lky s`y ,ueg
,e`la `ed xaer z`f lka ,ueg ihegy meyn zxk eilréaø äéäL¤¨¨©¦

øîBà ïBòîLea oi` ,llk mipta axwidle `eal ie`x epi` m` wxy ¦§¥
la` ,ueg ihegy xeqi`,ïîæ øçàì àáì éeàøä ìkepi` dzry s` ¨¨¨¨Ÿ§©©§©

,ie`xå äNòz àìa àeä éøäwx.úøk Ba ïéàz`e eze` hgya jkle £¥§Ÿ©£¤§¥¨¥
`ed ie`x la` ,meid ehgyl xeq`y dzr `eal ie`x ipyd oi`y epa

.ea yi dyrz `l la` ,zxk ea oi`y s` jkle ,xgnlíéîëçå©£¨¦
úøk Ba ïéàL ìk ,íéøîBàmipta lawzn epi`y meynàìa Bðéà §¦¨¤¥¨¥¥§Ÿ

,äNòz.onf xg`l `eal `ed ie`x m` s`e ©£¤
:ef `ziixa x`ane `ax micwn `pepnd ax ixac lr zeywdl ick

ïì àéL÷åepa z`e eze` hgeya ,epl dyw dide ±õeça íéLã÷xn` §©§¨¨¨¨¦©
d lr xaery oerny iaxäNòz àìa éðLla` ,ueg ihegy meyn ¥¦§Ÿ©£¤

.mipta lawzdl ie`x epi`y itl ,ea oi` ueg ihegy meyn zxk
`ld ,dyweàn÷y enk df ixd ,uega hgypy oey`xd ±ìè÷éî ©¨¦§©

ìè÷,`id die`x dpi`y dhigyy itl ,llk dhigy `la ebxdy ± ¨©
oad z` hegyl xeqi` oi` `linne ,dhigy dny oi` oerny iaxly

ok m`e ,epa z`e eze` meyn,àeä íéðôa [ìa÷úî] (ìá÷î) éðL¥¦¦§©¥¦§¦
eáéiçéì énð úøk.ueg ihegy meyn zxk mb eilr aiigzdl el yie ± ¨¥©¦¦©¥
eickef `iyew uxzléãk dì éøîàå ,àáø øîàmixne` yie - ¨©¨¨§¨§¥¨§¥

,ok eyxit xg` mc` myayéðz÷ éëäå àøqçéî éøeqçcenll yi ± ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
epa z`e eze` ehgy ,da zepyl yi jke ,dxiqg `id eli`k ef `ziixa

eidy,íéLã÷zhigyeíäéðLdzidì ,õeçazrcïðaødhigy ¨¨¦§¥¤©§©¨¨
d zhigy lre ,dhigy dny die`x dpi`yúøk Leðò ïBLàømeyn ¦¨¨¥

d zhigy iable .ueg ihegy,éðLenvr oaxwdøeèôe ,ìeñt`ed ¥¦¨¨
zxknîd zng,õeç éèeçLc åàlie`x epi`e onf xqegn `edy oeik ¥©¦§¥

e .mipta lawzdlìzrcïBòîL éaødpi`y dhigyy xaeqydie`x §©¦¦§
die`x dpi`y dhigy uega dzidy oey`xd zhigy ,dhigy dpi`
ipyd ie`xy `vnpe ,meid eze`a ipyd z` hegyl el xq`p `le `id

zhigy lr ok lre ,mipta lawzdlúøk íéLeðò íäéðLmeyn §¥¤£¦¨¥
.ueg ihegy
ehgy m`eå õeça ãçàehgy jk xg`ì .íéðôa ãçàzrcïðaø ¤¨©§¤¨¦§¦§©¨¨

d zhigy lr ,dhigy dny die`x dpi`y dhigyy mixaeqdïBLàø¦
uegaúøk Leðòd zhigy iable .ueg ihegy meynéðL,mipta didy ¨¨¥¥¦

envr oaxwdìeñtoey`xd hgypy oeiky ,onf xqegn `edy iptn ¨
dhigy my ,die`x dpi`y dhigy dhigyd dzidy s` ,meid eze`a

,meia ea ipyd z` hegyl xeq`e ,dilrøeèôeoeik ,ipyd lr zxkn ¨
e .ueg ihegy xeqi` o`k oi`e mipta hgyyìzrcïBòîL éaø §©¦¦§

miaiigzn oey`xd zhigy lr ,dhigy dpi` die`x dpi`y dhigyy
d oaxwde ,zxkéðLmipta hgypyøLkoey`xd hgypy s`e ,`ed ¥¦¨¥

uega oey`xd zhigyy meyn ,onf xqegn epi` ,meid eze`adhigy
.dhigy dny oi`e ,`id die`x dpi`y

hgy m`eå íéðôa ãçàhgy okn xg`lì .õeça ãçàzrcïðaø ¤¨¦§¦§¤¨©§©¨¨
hgypy oaxwdïBLàømiptaøLk`edøeèôed oaxwde .melknéðL ¦¨¥¨¥¦
uega hgypyìeñt,ueg ihegy meyn `edåipyd z` hgeydøeèt ¨§¨

epi`e ,mipta lawzdl ie`x did `ly oeik ueg ihegy ly zxkn `ed
e .llk ueg zhigy xeqi`a xaerïBòîL éaøìd z` hgeydéðLxaer §©¦¦§¥¦

,äNòz àìaepi` ipyd jkle ,die`x dzid oey`xd zhigyy s`y §Ÿ©£¤
lawzdl `ed ie`xy oeik la` ,zxk ea oi`e mipta lawzdl ie`x
`ax ly exe`ia o`k cr .dyrz `l ea yi ,onf xg`l mipta

.`ziixaa
iyilyd ote`dn zeywdl ick ,dze` x`iae `ax `iad ef `ziixa
epi` epa z`e eze`y oerny iax zrca xn`y ,`pepnd ax lr day

:`pepnd ax lr `ax dywn .miycwa bdepCzòc à÷ìñ éàåzrcly §¦©§¨©§¨
oerny iax,íéLã÷a âäBð Bða úàå BúBà ïéàhgypy s`y `vnp ¥§¤§¥§¨¨¦

ie`xe ,meia ea ipyd z` hegyl xq`p `l ,zexyka ycwna oey`xd
d oaxwd ok m`e ,mipta lawzdl `edéðL,uega hgypyàìa éànà ¥¦©©§Ÿ

àì eúå äNòzdyrz `la wx eilr xaery oerny iax xn` recn ± ©£¤§Ÿ
ixde ,xzei `leáéiçéì énð úøkx`yk zxk mb aiigzdl el yi ± ¨¥©¦¦©¥
.ueg ihegy lk

:xg` ote`a `pepnd ax ixac z` `ax x`an ,ef `iyew zngnàlà¤¨
,àáø øîàeze` xeqi` bdep oerny iaxly dcen `pepnd ax mb i`ce ¨©¨¨

mipta miycwa oey`xd zhigyy meyn ,mrhde .miycwa epa z`e
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המשך בעמוד חסה

oifge` mipy` cenr `t sc ± oey`x wxtzereay

äùòì å÷úð(my oiir a,f dxenz) opiaxnck ,dvxi `la epnf jeza :rnync Ð

`xwirn e`l df dyr jgxk lrc .dvxie epnf xg`l egipd `l` ,"dvxi `l xcple"n

m`d gly Ð rnyn `xwirn :(`,`nw oileg) opixn`c owd gelyc `idd ik ,rnyn

,dyrl mcew e`ld o`k la` .eilr oiwele ,dyrl wzipd e`l ied `le ,dpgwz `le

.epnf xg`l dyrde epnf jeza e`ldyéòáéî
é÷éøåèôà éáøãëì äéì.`z` dyrl e`le Ð

äìéì ãöéë àä.iriay xaryk ,ipiny Ð

äùåã÷ìepi`e ,dkygyn eycwl xzen Ð

.mileqt yicwz la meyn xaeràìá éðù
äùòúepi`y it lr s`e .ueg ihegyc Ð

mewn lkn ,`ed mipta lawzn e`lc ,zxka

.onf xg`l ievxe li`ed ,`ed dyrz `la

migafc `xza wxta yxtn dicic e`le

epgp` xy` lkk oeyrz `l"n (`,ciw)

.[ai mixac] 'ebe "miyeräìè÷ ìè÷î àî÷
die`x dpi`y dhigy `dc ,oerny iaxl Ð

.`id`ax xn`e.opiqxb Ðïðáøì:ixn`c Ð

.dhigy dny die`x dpi`y dhigyéðù
øåèôå ìåñômipta lawzn `lc ,zxkn Ð

.`edúøë ïéùåðò íäéðù ïåòîù éáøìÐ

.`ed mipta lawzn ipye ,dilhw lhwn `nw

die`x dpi`c ab lr s` ,ueg ihegy oiprle

diaiig dhigy jd` elit`c ,aiigin Ð

.`pngxõåçá ãçàcg` jk xg`e ,dlgz Ð

.miptaøåèôå ìåñô éðùe`lae .zxkn Ð

ihegy iabc ,mzd ixiin `l epa z`e eze`c

icii` `l` ,jixhvi` `l xeht `de .i`w ueg

.xeht ipy :`pz Ð aiig oey`x :ipzcéáøì
øùë éðù ïåòîù,dilhw lhwin :xn`wc Ð

ixeht jpd lk .`ed onf xqegn e`l ipye

ixii` `le ,xn`w ueg ihegyn Ð `kdc

.llk epa z`e eze`c e`laøåèôå ìåñô éðù
.`ed mipta lawzn e`lc Ðäùòú àìá éðù

`dc ,`ed mipta lawzn e`lc ,zxka `le Ð

.i`ed die`x dhigy `nw÷ôñ úàøúäÐ

dhigy dil `iede ,dwixf icil iz` `l `nlc

`xeqi` ,oerny iaxl jkld .die`x dpi`y

lawzn e`l ,mewn lkne .`kil zewln ,`ki`

mcd wxfpe hgypy oey`xdy ,`ed mipta

die`x dhigy Ð ipy ly ezhigy mcew xak

wtq z`xzd i`n :il `iywe .izrny jk .ded

xn`wc?,die`x dpi` ipy zhigy i`ce `d

Ð miycwa bdep epa z`e eze` xeqi`c oeikc

ezhigy oi`e ,onf xqegn ipy dil ded

ipira d`xpe !llk d`xzd o`k oi`e ,die`x

:`l` ,"`nrh i`n" i`dl dil opiqxb `lc

eze ,miycwa bdep epa z`e eze` zewln oi`

ipyd zhigy oi`c meyn Ð `nrhe .icin `l

Ð enc wxfpe oey`x hgypy oeikn ,die`x

`d ol zilc .die`x oey`xd zhigy dl `ied

,die`x dpi` ipyce .`irye` iaxc lirlc

.ltletne sixg mc`n `ed yaeyn yexite .wxfp enc oi`e onf xqegn dil `iedc

äéîòèì àáø àãæàå.`ed wtq z`xzd epa z`e eze` zhigy :xn`c Ðêë øçàå
íéîìù èçù.meia ea Ðøåèôhwp oerny iaxc `ail`e .`ed wtq z`xzdc Ð

.dizliníéîìù.uega oileg jk xg`e ,mipta Ðáééçxaky ,`id i`ce z`xzdc Ð

.dwixf xqegn epi` ipyde ,oey`x ly enc wxfp
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lkc ,e`ld mr dyr mb ea yiy Ð "dvxi"c `xw `z`c xninl ol zile ."dvxi ipinyd

x`ya e`ld inewe`l ol zi`e ,ixizi ie`la dil opinwen `l Ð yxcinl `ki`c `kid

:opixn`c (`,fq) "mixac el`" wxtc migqtc `edd ik "dyrl wzip" i`d iede .oileqt

:yexit ,dyrl ewzp aezkd Ð "ayi cca" xn`py ,xeht Ð ezvignn miptl qpkpy rxevn

,"mdipgn e`nhi `l"a eedc mi`nh x`yn ewzp

,eznail ulegd oke ."ayi cca"c dyr` cinrdl

zy`c zxkn e`ivedl `ae ,"dpai `l"a iedc

`zyde .iqei iaxl dzvi e`ll dxrad oke .g`

(a,aiw migaf) "z`hg zxt" wxtc `ibeq `gip

onf xqegne epa z`e eze` :oerny iax xn`wc

`l"c `xwn `nrh `xnba yxtne .dyrz `la

odl xn` ,"eipira xyid lk yi` 'ebe lkk oeyrz

yi ux`l e`azyk :dynÐ zeaeg eaixwze l`x

iabl lblbe .zexyi jxc xyid lkn eaixwz `l

.oeyrz `l :`pngx xn`e ,`ed onf xqegn dliy

iax xn` dnl` !iwlil inp iwlin ,ikd i` :jixte

opixn`c oeik :yexit ?dyrl ewzp aezkd :`xif

iwlil ok m` ,onf xqegna e`l `icda `ki`c

ik mzd "dyrl ewzp"c xninl `kilc !dilr

i`w `l "dvxi `l"c dyr` zelbl `z`c ,`kd

azkc oeikc .oileqt x`y` `l` onf xqegn`

la` .ikd xninl jiiy `l Ð envr ipta e`l dia

wzip ied "dvxi `l"c ikid ik ,qxhpewd yexitl

i`n ok m`e ,"oeyrz `l" inp ikd Ð dyrl

xne` did o"ecxeen l`eny epiax axde ?jixt

`l"c e`l inp dia zi`c oeik :eyexit ikdc

ipd wzpne dyr cg iz` `lc ,iwlil Ð "oeyrz

iz` `lc (a,e) dxenz zkqna xn`ck .ie`l ixz

xwre ,"ycw didi ezxenze `ed dide"c dyr

i`e ."eze` xini `le eptilgi `l"c ie`l ixz

oie`l ipyc `kid `wec epiidc ,ok xnel xyt`

od el`" wxta xn`c ,rcz .dfl df oikenq

dyr encwy dyrz `lc (a,ci zekn) "oiweld

`le 'ebe dpgnd on eglyie"n iziine ,eilr oiwel

Ð oiweld od el` :`pze ,"mdipgn z` e`nhi

mzd `nlc ?`id di`x dne .ycwnl `ad `nh

`ki`e ,'ebe "e`nhi `l" ,ie`l ixz `ki`c meyn

opixn`c ,cere !"`az `l ycwnd l`e"c e`l inp

,"lefbz `l"c e`l` iwl `lc `wxit `edda

xy` dlfbd z` aiyde"c dyrl wzipc meyn

`ax xn`c ."weyrz `l"c e`l inp `ki`c ,"lfb

wyr epiid :(`,`iw `rivn `aa) "lawnd" wxta

xearl Ð zeny ipya diazk dnle ,lfb epiid

ipyc `kid `wec ,i`ce `l` .oie`l ipya eilr

.dyr cg edl xwr `lc xn`w ,oikenq oie`l

ik epiid Ð ie`l ixz xwr `lc `d ,d`xp cere

my oi`c ,xenb wezip ied `lc ,dxenzc `edd

diiyr e`l "ycw dide"c ,e`ld owzl dyrn

m`e" aezkd xne` did m`c .yecw eil`nc ,`ed

my dyw ikd e`lae .wezip ied f` "aixwi xini

mzd iziinc edlekc my xnel jixve ,`ibeqd

.o`k jix`dl oi`e .xenb wezip ied `líåé`wtp "ezeev meia"n :xn`z m`e Ð d`vxdl

xg`y dlil opilqt ded `l `xw `eddnc :xnel yie !dlila `le meia Ð (a,k dlibn)

xqegn iedc ,`kdc `xw jixv ikdl .cxi `l Ð dlr m`e ,zelil x`y enk `l` ,dray

i`e .(`,ct migaf) "ycwn gafnd"a dil zi`c `ed oerny iaxc :dnize .cxi dlr m`e onf

meyn inp iwlile :jixtc ,`kdc `ibeqc ?dipin jixt i`n ,oerny iaxk iwixeht` iax

`xza wxta xn`ck ,iwlc inp ikd oerny iaxlc ,opaxl `l` jixt `l Ð onf xqegn

xk dil xaq `kdc `xif iax `nye !(a,ciw) migafc,dnaa s` leqtc Ð onf xqegn meyn leqtc `d dipin `wtpc :xnel yi cere .iwl `l inp oerny iaxlc mzd xn`c ,wgvi xa ongp a

.(`,kw) migaf idliya l`enyl ,dnaa `kil dlil leqt la`äìåòdz` i`y lke` iedc ?mixeni`ae dlera d`neh oerny iaxl zgkyn ikid ,ok m` :dniz Ð `id dlik` za e`l

?xyekd zry dl dzide li`edc `nrh dxt iab oerny iaxl dil dnl ok m` ,lke` dil `ieyn ycwd zaigc ,`niz ike !dlik` dny `l gafn zlik`c oeik ,mixg`l elik`dl leki

lr s`c oiprl `l` ycwd zaig dia ipdn `l i`ce `l` !(a,aw zegpn) "mikqpde zegpnd"a xn`ck ,ycewd zaig dia `ipdn jgxk lrc .`lke` dil `ieyn ycwd zaigc dil wetiz

dhigy `ied `l ,die`x dhigy oiprl la` ,dlik` dny gafn zlik`c dcen d`neh oiprlc :xnel yie !xzenk xeq`d lke` zeyrl ipdn `l la` ,lke` dil `ieyn Ð inc sexykc ab

."okde gah geah"c (bn ziy`xa) `inec ,mc`l die`xd `l` die`x
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úàøúäå ,÷ôñ úàøúäàãæàå .äàøúä dîL àì ÷ôñ ©§¨©¨¥§©§¨©¨¥¨§¨©§¨¨§¨§¨

,íéîìL dðáe ïéleç àéä :àáø øîàc ,déîòèì àáø̈¨§©§¥§¨©¨¨¦¦§¨§¨¦
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קלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `t sc oileg(iying meil)

B÷zðeqipkde dyrz `l xeqi`n e`ived ±,äNòìyiy xnel ¦§©£¥
xacn epi` 'dvxi `l' ly e`lde ,dyr xeqi` wx onf xqegna

,`xif iax x`an .mileqtd lk x`yk onf xqegnaàîòè éàîokid ± ©©§¨
,aezka z`f ep`vnàø÷ øîàc(fk ak `xwie)iM fr F` aUk F` xFW' §¨©§¨¤¤¥¦

E FO` zgY mini zraW dide clEiäöøé äàìäå éðéîMä íBiîoAxwl ¦¨¥§¨¨¦§©¨¦©©¦¦©§¦¦¨¨§¨¥¨¤§¨§©
yie .edeaixwi d`lde ipinyd meiny `id dyr zevn efe ,''dl dX ¦̀¤©

y dfn renylïéà éðéîMä íBiîla` ,eaixwdl xzen ±àøwéòî± ¦©§¦¦¦¥¦¨¨
okl mcew.àìipinyd meid mcewy ,`ed e`l xeqi` ef zernyne Ÿ

`l` epi`e yexita xn`p `l `edy `l` .aixwdl xeq`àaä åàì©©¨
,äNò ììkîzxezeäNòdxez dzliby oeike .eilr oiwel oi`e ,eilr ¦§¨£¥£¥

weqta mileqtd lka yiy e`ldn ez`ived ,dyr oic ea yiyak my)

(bkxikfd `l epa z`e eze` oica mipta miycwa jkle .'dUe xFWe'§¨¤
xqegn lr zewln oi`y ,onf xqegn meyn mb ipyd lr dwely `pzd

.onf
xeqi` cnln 'dvxi d`lde ipinyd meine' weqtdy yxit `xif iax

:`xnbd dywn .okl mcew aixwdldéì àéòaéî àäådf weqt ixde ± §¨¦©§¨¥
jxvpé÷éøeèôà éaøãëì.iwixeht` iax ly ezyxcl ±éaøc §¦§©¦©§¦¦§©¦

éîø é÷éøeèôàzligza .weqtd zernyna dxizq yiy dywd - ©§¦¦¨¥
weqtd(my)äìéì àä ,'Bnà úçz íéîé úòáL äéäå' áéúkrnyn ± §¦§¨¨¦§©¨¦©©¦¨©§¨

,minid zray xg` skiz `edy ipiny lilay dfnéæç`ed ie`x ± ¨¥
.oaxwl xakeweqtd seqa ,jci`näàìäå éðéîMä íBiî' áéúk§¦¦©§¦¦¨¨§¨

äöøéwxy rnyne ,''dl dX` oAxwlïéà äàìäå éðéîMä íBiî- ¥¨¤§¨§©¦¤©¦©§¦¦¨¨§¨¦
a la` ,oaxwl `ed ie`xäìéìoiicr ipiny lyàìizy e`vnp . ©§¨Ÿ

e` ipiny liln xak oaxwl die`x dndad m`d zexzeq zeiernyn
,dywe ,ipiny ly meidn wxãöék àä.df xac ayiil ozip cvik ± ¨¥©

d ,mipekp miweicd ipy ok` ,iwixeht` iax uxizeäìéìipiny ly ©§¨
oaxwl ie`xìoipräMeã÷epi`e ,ipiny lila eyicwdl xzeny ± §§¨

de .mileqt zepaxw yicwdl `ly e`la xaeríBéie`x ,ipiny ly
oaxwlìoipräàöøäoevxl dler `ed ipiny mein wxy ,daxwd ± §©§¨¨

lr zeywdl yi ok m`e .daxwda xeq` ipiny lila j` ,ezaxwda
,meia `l` dvxn epi`y xnel df oicl jxvp weqtdy oeik ,`xif iax

.mileqtd lk x`y llkn e`ivedle dyr epnn cenll ozip ji`
onf xqegnl aezkd ewzipy `xif iax xn`y dn :`xnbd zvxzn

`l` ,`xwie xtqay weqtl ezpeek dzid `l ,dyrlàø÷ áéúk§¦§¨
àðéøçàonf xqegna xg` weqt xn`p ±(hk ak zeny)ì äNòz ïk'EøL ©£¦¨¥©£¤§Ÿ§
ðàöìEcnl epnne .'il FpYY ipinXd mFIA FO` mr didi mini zraW §Ÿ¤¦§©¨¦¦§¤¦¦©©§¦¦¦§¦

,eaixwdl xeq` okl mcew la` il epzz ipinyd meia wxy `xif iax
.dyr llkn `ad e`l `ede

lirl(.t)oerny iaxk dpi` epizpyny `irye` iax ixac e`aed
dpc ,eixacl jyndk .dhigy dpi` die`x dpi`y dhigyy xaeqy

:miycwa epa z`e eze` oica oerny iax zrca `xnbdáø øîà̈©©
øîBà ,àðeðîä[xaeq±]ïBòîL éaø äéäyïéàxeqi`'Bða úàå BúBà' ©§¨¥¨¨©¦¦§¥§¤§

a âäBðzepaxw.íéLã÷,`pepnd ax x`anàîòè éàîmrhd dn ± ¥§¨¨¦©©§¨
,oerny iax zrca ok xne` ip`yïBòîL éaø øîàc ïåék(a"r oldl) ¥¨§¨©©¦¦§

yäéeàø dðéàL äèéçLdlik`l,äèéçL dîL àìm`d m`e §¦¨¤¥¨§¨Ÿ§¨§¦¨¥
,dhgyp `l eli`k df ixd ,dlik`l die`x dpi`y ote`a dhgyp
zhigy `l` dxez dxq` `ly ,meid eze`a dpa z` hegyl xzene
,miycwa bdep epa z`e eze` xeqi` oi` jkitl ,cg` meia mdipy

yäéeàø dðéàL äèéçL ,énð íéLã÷ úèéçLdlik`l,àéäiptn §¦©¨¨¦©¦§¦¨¤¥¨§¨¦
.mcd wxfiy cr dlik`a dxizn dpi` dnvr dhigydy

àáø áéúîyexita oerny iaxl ep`vn `ld ,`pepnd ax ixac lr ¥¦¨¨
hgeyd ,`ziixaa epipyy .miycwa epa z`e eze` xeqi` bdepyBúBà

Bða úàåeid mdipyeíéLã÷ohgyeõeça.[ycwnl uegn-]éaø §¤§¨¨¦©©¦
,øîBà ïBòîLd zhigy lréðL`ed xaeräNòz àìaihegy meyn ¦§¥¥¦§Ÿ©£¤

miaiig oi` mipta daxwdl lawzdl ie`x epi`y lky s`y ,ueg
,e`la `ed xaer z`f lka ,ueg ihegy meyn zxk eilréaø äéäL¤¨¨©¦

øîBà ïBòîLea oi` ,llk mipta axwidle `eal ie`x epi` m` wxy ¦§¥
la` ,ueg ihegy xeqi`,ïîæ øçàì àáì éeàøä ìkepi` dzry s` ¨¨¨¨Ÿ§©©§©

,ie`xå äNòz àìa àeä éøäwx.úøk Ba ïéàz`e eze` hgya jkle £¥§Ÿ©£¤§¥¨¥
`ed ie`x la` ,meid ehgyl xeq`y dzr `eal ie`x ipyd oi`y epa

.ea yi dyrz `l la` ,zxk ea oi`y s` jkle ,xgnlíéîëçå©£¨¦
úøk Ba ïéàL ìk ,íéøîBàmipta lawzn epi`y meynàìa Bðéà §¦¨¤¥¨¥¥§Ÿ

,äNòz.onf xg`l `eal `ed ie`x m` s`e ©£¤
:ef `ziixa x`ane `ax micwn `pepnd ax ixac lr zeywdl ick

ïì àéL÷åepa z`e eze` hgeya ,epl dyw dide ±õeça íéLã÷xn` §©§¨¨¨¨¦©
d lr xaery oerny iaxäNòz àìa éðLla` ,ueg ihegy meyn ¥¦§Ÿ©£¤

.mipta lawzdl ie`x epi`y itl ,ea oi` ueg ihegy meyn zxk
`ld ,dyweàn÷y enk df ixd ,uega hgypy oey`xd ±ìè÷éî ©¨¦§©

ìè÷,`id die`x dpi`y dhigyy itl ,llk dhigy `la ebxdy ± ¨©
oad z` hegyl xeqi` oi` `linne ,dhigy dny oi` oerny iaxly

ok m`e ,epa z`e eze` meyn,àeä íéðôa [ìa÷úî] (ìá÷î) éðL¥¦¦§©¥¦§¦
eáéiçéì énð úøk.ueg ihegy meyn zxk mb eilr aiigzdl el yie ± ¨¥©¦¦©¥
eickef `iyew uxzléãk dì éøîàå ,àáø øîàmixne` yie - ¨©¨¨§¨§¥¨§¥

,ok eyxit xg` mc` myayéðz÷ éëäå àøqçéî éøeqçcenll yi ± ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
epa z`e eze` ehgy ,da zepyl yi jke ,dxiqg `id eli`k ef `ziixa

eidy,íéLã÷zhigyeíäéðLdzidì ,õeçazrcïðaødhigy ¨¨¦§¥¤©§©¨¨
d zhigy lre ,dhigy dny die`x dpi`yúøk Leðò ïBLàømeyn ¦¨¨¥

d zhigy iable .ueg ihegy,éðLenvr oaxwdøeèôe ,ìeñt`ed ¥¦¨¨
zxknîd zng,õeç éèeçLc åàlie`x epi`e onf xqegn `edy oeik ¥©¦§¥

e .mipta lawzdlìzrcïBòîL éaødpi`y dhigyy xaeqydie`x §©¦¦§
die`x dpi`y dhigy uega dzidy oey`xd zhigy ,dhigy dpi`
ipyd ie`xy `vnpe ,meid eze`a ipyd z` hegyl el xq`p `le `id

zhigy lr ok lre ,mipta lawzdlúøk íéLeðò íäéðLmeyn §¥¤£¦¨¥
.ueg ihegy
ehgy m`eå õeça ãçàehgy jk xg`ì .íéðôa ãçàzrcïðaø ¤¨©§¤¨¦§¦§©¨¨

d zhigy lr ,dhigy dny die`x dpi`y dhigyy mixaeqdïBLàø¦
uegaúøk Leðòd zhigy iable .ueg ihegy meynéðL,mipta didy ¨¨¥¥¦

envr oaxwdìeñtoey`xd hgypy oeiky ,onf xqegn `edy iptn ¨
dhigy my ,die`x dpi`y dhigy dhigyd dzidy s` ,meid eze`a

,meia ea ipyd z` hegyl xeq`e ,dilrøeèôeoeik ,ipyd lr zxkn ¨
e .ueg ihegy xeqi` o`k oi`e mipta hgyyìzrcïBòîL éaø §©¦¦§

miaiigzn oey`xd zhigy lr ,dhigy dpi` die`x dpi`y dhigyy
d oaxwde ,zxkéðLmipta hgypyøLkoey`xd hgypy s`e ,`ed ¥¦¨¥

uega oey`xd zhigyy meyn ,onf xqegn epi` ,meid eze`adhigy
.dhigy dny oi`e ,`id die`x dpi`y

hgy m`eå íéðôa ãçàhgy okn xg`lì .õeça ãçàzrcïðaø ¤¨¦§¦§¤¨©§©¨¨
hgypy oaxwdïBLàømiptaøLk`edøeèôed oaxwde .melknéðL ¦¨¥¨¥¦
uega hgypyìeñt,ueg ihegy meyn `edåipyd z` hgeydøeèt ¨§¨

epi`e ,mipta lawzdl ie`x did `ly oeik ueg ihegy ly zxkn `ed
e .llk ueg zhigy xeqi`a xaerïBòîL éaøìd z` hgeydéðLxaer §©¦¦§¥¦

,äNòz àìaepi` ipyd jkle ,die`x dzid oey`xd zhigyy s`y §Ÿ©£¤
lawzdl `ed ie`xy oeik la` ,zxk ea oi`e mipta lawzdl ie`x
`ax ly exe`ia o`k cr .dyrz `l ea yi ,onf xg`l mipta

.`ziixaa
iyilyd ote`dn zeywdl ick ,dze` x`iae `ax `iad ef `ziixa
epi` epa z`e eze`y oerny iax zrca xn`y ,`pepnd ax lr day

:`pepnd ax lr `ax dywn .miycwa bdepCzòc à÷ìñ éàåzrcly §¦©§¨©§¨
oerny iax,íéLã÷a âäBð Bða úàå BúBà ïéàhgypy s`y `vnp ¥§¤§¥§¨¨¦

ie`xe ,meia ea ipyd z` hegyl xq`p `l ,zexyka ycwna oey`xd
d oaxwd ok m`e ,mipta lawzdl `edéðL,uega hgypyàìa éànà ¥¦©©§Ÿ

àì eúå äNòzdyrz `la wx eilr xaery oerny iax xn` recn ± ©£¤§Ÿ
ixde ,xzei `leáéiçéì énð úøkx`yk zxk mb aiigzdl el yi ± ¨¥©¦¦©¥
.ueg ihegy lk

:xg` ote`a `pepnd ax ixac z` `ax x`an ,ef `iyew zngnàlà¤¨
,àáø øîàeze` xeqi` bdep oerny iaxly dcen `pepnd ax mb i`ce ¨©¨¨

mipta miycwa oey`xd zhigyy meyn ,mrhde .miycwa epa z`e
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oifge` mipy` cenr `t sc ± oey`x wxtzereay

äùòì å÷úð(my oiir a,f dxenz) opiaxnck ,dvxi `la epnf jeza :rnync Ð

`xwirn e`l df dyr jgxk lrc .dvxie epnf xg`l egipd `l` ,"dvxi `l xcple"n

m`d gly Ð rnyn `xwirn :(`,`nw oileg) opixn`c owd gelyc `idd ik ,rnyn

,dyrl mcew e`ld o`k la` .eilr oiwele ,dyrl wzipd e`l ied `le ,dpgwz `le

.epnf xg`l dyrde epnf jeza e`ldyéòáéî
é÷éøåèôà éáøãëì äéì.`z` dyrl e`le Ð

äìéì ãöéë àä.iriay xaryk ,ipiny Ð

äùåã÷ìepi`e ,dkygyn eycwl xzen Ð

.mileqt yicwz la meyn xaeràìá éðù
äùòúepi`y it lr s`e .ueg ihegyc Ð

mewn lkn ,`ed mipta lawzn e`lc ,zxka

.onf xg`l ievxe li`ed ,`ed dyrz `la

migafc `xza wxta yxtn dicic e`le

epgp` xy` lkk oeyrz `l"n (`,ciw)

.[ai mixac] 'ebe "miyeräìè÷ ìè÷î àî÷
die`x dpi`y dhigy `dc ,oerny iaxl Ð

.`id`ax xn`e.opiqxb Ðïðáøì:ixn`c Ð

.dhigy dny die`x dpi`y dhigyéðù
øåèôå ìåñômipta lawzn `lc ,zxkn Ð

.`edúøë ïéùåðò íäéðù ïåòîù éáøìÐ

.`ed mipta lawzn ipye ,dilhw lhwn `nw

die`x dpi`c ab lr s` ,ueg ihegy oiprle

diaiig dhigy jd` elit`c ,aiigin Ð

.`pngxõåçá ãçàcg` jk xg`e ,dlgz Ð

.miptaøåèôå ìåñô éðùe`lae .zxkn Ð

ihegy iabc ,mzd ixiin `l epa z`e eze`c

icii` `l` ,jixhvi` `l xeht `de .i`w ueg

.xeht ipy :`pz Ð aiig oey`x :ipzcéáøì
øùë éðù ïåòîù,dilhw lhwin :xn`wc Ð

ixeht jpd lk .`ed onf xqegn e`l ipye

ixii` `le ,xn`w ueg ihegyn Ð `kdc

.llk epa z`e eze`c e`laøåèôå ìåñô éðù
.`ed mipta lawzn e`lc Ðäùòú àìá éðù

`dc ,`ed mipta lawzn e`lc ,zxka `le Ð

.i`ed die`x dhigy `nw÷ôñ úàøúäÐ

dhigy dil `iede ,dwixf icil iz` `l `nlc

`xeqi` ,oerny iaxl jkld .die`x dpi`y

lawzn e`l ,mewn lkne .`kil zewln ,`ki`

mcd wxfpe hgypy oey`xdy ,`ed mipta

die`x dhigy Ð ipy ly ezhigy mcew xak

wtq z`xzd i`n :il `iywe .izrny jk .ded

xn`wc?,die`x dpi` ipy zhigy i`ce `d

Ð miycwa bdep epa z`e eze` xeqi`c oeikc

ezhigy oi`e ,onf xqegn ipy dil ded

ipira d`xpe !llk d`xzd o`k oi`e ,die`x

:`l` ,"`nrh i`n" i`dl dil opiqxb `lc

eze ,miycwa bdep epa z`e eze` zewln oi`

ipyd zhigy oi`c meyn Ð `nrhe .icin `l

Ð enc wxfpe oey`x hgypy oeikn ,die`x

`d ol zilc .die`x oey`xd zhigy dl `ied

,die`x dpi` ipyce .`irye` iaxc lirlc

.ltletne sixg mc`n `ed yaeyn yexite .wxfp enc oi`e onf xqegn dil `iedc

äéîòèì àáø àãæàå.`ed wtq z`xzd epa z`e eze` zhigy :xn`c Ðêë øçàå
íéîìù èçù.meia ea Ðøåèôhwp oerny iaxc `ail`e .`ed wtq z`xzdc Ð

.dizliníéîìù.uega oileg jk xg`e ,mipta Ðáééçxaky ,`id i`ce z`xzdc Ð

.dwixf xqegn epi` ipyde ,oey`x ly enc wxfp
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lkc ,e`ld mr dyr mb ea yiy Ð "dvxi"c `xw `z`c xninl ol zile ."dvxi ipinyd

x`ya e`ld inewe`l ol zi`e ,ixizi ie`la dil opinwen `l Ð yxcinl `ki`c `kid

:opixn`c (`,fq) "mixac el`" wxtc migqtc `edd ik "dyrl wzip" i`d iede .oileqt

:yexit ,dyrl ewzp aezkd Ð "ayi cca" xn`py ,xeht Ð ezvignn miptl qpkpy rxevn

,"mdipgn e`nhi `l"a eedc mi`nh x`yn ewzp

,eznail ulegd oke ."ayi cca"c dyr` cinrdl

zy`c zxkn e`ivedl `ae ,"dpai `l"a iedc

`zyde .iqei iaxl dzvi e`ll dxrad oke .g`

(a,aiw migaf) "z`hg zxt" wxtc `ibeq `gip

onf xqegne epa z`e eze` :oerny iax xn`wc

`l"c `xwn `nrh `xnba yxtne .dyrz `la

odl xn` ,"eipira xyid lk yi` 'ebe lkk oeyrz

yi ux`l e`azyk :dynÐ zeaeg eaixwze l`x

iabl lblbe .zexyi jxc xyid lkn eaixwz `l

.oeyrz `l :`pngx xn`e ,`ed onf xqegn dliy

iax xn` dnl` !iwlil inp iwlin ,ikd i` :jixte

opixn`c oeik :yexit ?dyrl ewzp aezkd :`xif

iwlil ok m` ,onf xqegna e`l `icda `ki`c

ik mzd "dyrl ewzp"c xninl `kilc !dilr

i`w `l "dvxi `l"c dyr` zelbl `z`c ,`kd

azkc oeikc .oileqt x`y` `l` onf xqegn`

la` .ikd xninl jiiy `l Ð envr ipta e`l dia

wzip ied "dvxi `l"c ikid ik ,qxhpewd yexitl

i`n ok m`e ,"oeyrz `l" inp ikd Ð dyrl

xne` did o"ecxeen l`eny epiax axde ?jixt

`l"c e`l inp dia zi`c oeik :eyexit ikdc

ipd wzpne dyr cg iz` `lc ,iwlil Ð "oeyrz

iz` `lc (a,e) dxenz zkqna xn`ck .ie`l ixz

xwre ,"ycw didi ezxenze `ed dide"c dyr

i`e ."eze` xini `le eptilgi `l"c ie`l ixz

oie`l ipyc `kid `wec epiidc ,ok xnel xyt`

od el`" wxta xn`c ,rcz .dfl df oikenq

dyr encwy dyrz `lc (a,ci zekn) "oiweld

`le 'ebe dpgnd on eglyie"n iziine ,eilr oiwel

Ð oiweld od el` :`pze ,"mdipgn z` e`nhi

mzd `nlc ?`id di`x dne .ycwnl `ad `nh

`ki`e ,'ebe "e`nhi `l" ,ie`l ixz `ki`c meyn

opixn`c ,cere !"`az `l ycwnd l`e"c e`l inp

,"lefbz `l"c e`l` iwl `lc `wxit `edda

xy` dlfbd z` aiyde"c dyrl wzipc meyn

`ax xn`c ."weyrz `l"c e`l inp `ki`c ,"lfb

wyr epiid :(`,`iw `rivn `aa) "lawnd" wxta

xearl Ð zeny ipya diazk dnle ,lfb epiid

ipyc `kid `wec ,i`ce `l` .oie`l ipya eilr

.dyr cg edl xwr `lc xn`w ,oikenq oie`l

ik epiid Ð ie`l ixz xwr `lc `d ,d`xp cere

my oi`c ,xenb wezip ied `lc ,dxenzc `edd

diiyr e`l "ycw dide"c ,e`ld owzl dyrn

m`e" aezkd xne` did m`c .yecw eil`nc ,`ed

my dyw ikd e`lae .wezip ied f` "aixwi xini

mzd iziinc edlekc my xnel jixve ,`ibeqd

.o`k jix`dl oi`e .xenb wezip ied `líåé`wtp "ezeev meia"n :xn`z m`e Ð d`vxdl

xg`y dlil opilqt ded `l `xw `eddnc :xnel yie !dlila `le meia Ð (a,k dlibn)

xqegn iedc ,`kdc `xw jixv ikdl .cxi `l Ð dlr m`e ,zelil x`y enk `l` ,dray

i`e .(`,ct migaf) "ycwn gafnd"a dil zi`c `ed oerny iaxc :dnize .cxi dlr m`e onf

meyn inp iwlile :jixtc ,`kdc `ibeqc ?dipin jixt i`n ,oerny iaxk iwixeht` iax

`xza wxta xn`ck ,iwlc inp ikd oerny iaxlc ,opaxl `l` jixt `l Ð onf xqegn

xk dil xaq `kdc `xif iax `nye !(a,ciw) migafc,dnaa s` leqtc Ð onf xqegn meyn leqtc `d dipin `wtpc :xnel yi cere .iwl `l inp oerny iaxlc mzd xn`c ,wgvi xa ongp a

.(`,kw) migaf idliya l`enyl ,dnaa `kil dlil leqt la`äìåòdz` i`y lke` iedc ?mixeni`ae dlera d`neh oerny iaxl zgkyn ikid ,ok m` :dniz Ð `id dlik` za e`l

?xyekd zry dl dzide li`edc `nrh dxt iab oerny iaxl dil dnl ok m` ,lke` dil `ieyn ycwd zaigc ,`niz ike !dlik` dny `l gafn zlik`c oeik ,mixg`l elik`dl leki

lr s`c oiprl `l` ycwd zaig dia ipdn `l i`ce `l` !(a,aw zegpn) "mikqpde zegpnd"a xn`ck ,ycewd zaig dia `ipdn jgxk lrc .`lke` dil `ieyn ycwd zaigc dil wetiz

dhigy `ied `l ,die`x dhigy oiprl la` ,dlik` dny gafn zlik`c dcen d`neh oiprlc :xnel yie !xzenk xeq`d lke` zeyrl ipdn `l la` ,lke` dil `ieyn Ð inc sexykc ab

."okde gah geah"c (bn ziy`xa) `inec ,mc`l die`xd `l` die`x

oeik
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éðéîMä íBiî" :àø÷ øîàc ?àîòè éàî ,äNòì B÷zð¦§©£¥©©§¨§¨©§¨¦©§¦¦
éðéîMä íBiî ,"äöøé äàìäå¯àøwéòî ,ïéà¯åàì ,àì ¨¨§¨¥¨¤¦©§¦¦¦¥¦¨¨¨¨

äNò ììkî àaä¯éaøãëì déì àéòaéî àäå .äNò ©¨¦§©£¥£¥§¨¦¨£¨¥§¦§©¦
úòáL äéäå" :áéúk ,éîø é÷éøBètà éaøc !é÷éøBètà©§¦¦§©¦©§¦¦¨¥§¦§¨¨¦§©

"Bnà úçz íéîé¯éðéîMä íBiî" :áéúëe ,éæç äìéì àä ¨¦©©¦¨©§¨£¦§¦¦©§¦¦
äàìäå éðéîMä íBiî ,"äöøé äàìäå¯äìéì ,ïéà¯;àì ¨¨§¨¥¨¤¦©§¦¦¨¨§¨¦©§¨¨

äìéì ?ãöék àä¯íBé ,äMeã÷ì¯!äàöøäì¯áéúk ¨¥©©§¨¦§¨§©§¨¨§¦
äNòz ïk" :àðéøçà àø÷ìEøLðàöìE."áø øîà §¨©£¦¨¥©£¤§Ÿ§§Ÿ¤¨©©

Bða úàå BúBà ïéà ,ïBòîL éaø äéä øîBà :àðeðîä©§¨¥¨¨©¦¦§¥§¤§
:ïBòîL éaø øîàc ïåék ?àîòè éàî ,íéLã÷a âäBð¥§¨¨¦©©§¨¥¨§¨©©¦¦§

äèéçL dîL àì äéeàø dðéàL äèéçL¯úèéçL §¦¨¤¥¨§¨¨§¨§¦¨§¦©
áéúî .àéä äéeàø dðéàL äèéçL éîð íéLã÷̈¨¦©¦§¦¨¤¥¨§¨¦§¦

õeça íéLã÷ Bða úàå BúBà :àáø¯ïBòîL éaø ¨¨§¤§¨¨¦©©¦¦§
éaø äéäL ;äNòz àìa éðL :øîBà:øîBà ïBòîL ¥¥¦§Ÿ©£¤¤¨¨©¦¦§¥

ïîæ øçàì àáì éeàøä ìk¯,äNòz àìa àeä éøä ¨¨¨¨Ÿ§©©§©£¥§Ÿ©£¤
úøk Ba ïéàL ìk :íéøîBà íéîëçå .úøk Ba ïéàå§¥¨¥©£¨¦§¦¨¤¥¨¥

¯éðL ,õeça íéLã÷ :ïì àéL÷å .äNòz àìa Bðéà¥§Ÿ©£¤§©§¨¨¨¨¦©¥¦
?äNòz àìaàn÷¯éðL ,ìè÷ ìè÷éî¯íéðôa ìa÷î §Ÿ©£¤©¨¦§©§©¥¦¦©©¦§¦

éøeqç :éãk dì éøîàå ,àáø øîàå !áéiçéì éîð úøk ,àeä¨¥©¦¦©¥©£©¨¨§¨§¦¨§¦©¥
ïðaøì ,õeça íäéðL íéLã÷ :éðú÷ éëäå ,àøqçéî¯ ¦©§¨§¨¦¨¨¥¨¨¦§¥¤©§©¨©

;õeç éèeçLc åàlî øeèôe ,ìeñt éðL ,úøk Leðò ïBLàø¦¨¨¥¥¦¨¨¦©¦§¥
ïBòîL éaøì¯ãçàå õeça ãçà .úøk íéLeðò íäéðL §©¦¦§§¥¤£¦¨¥¤¨©§¤¨
ïðaøì ,íéðôa¯;øeèôe ìeñt éðL ,úøk Leðò ïBLàø ¦§¦§©¨©¦¨¨¥¥¦¨¨
ïBòîL éaøì¯ïðaøì ,õeça ãçàå íéðôa ãçà .øLk éðL §©¦¦§¥¦¨¥¤¨¦§¦§¤¨©§©¨©

¯ïBòîL éaøì ;øeèôe ìeñt éðL ,øeèôe øLk ïBLàø¯ ¦¨¥¨¥¦¨¨§©¦¦§
Bða úàå BúBà ïéà :Czòc à÷ìñ éàå .äNòz àìa éðL¥¦§Ÿ©£¤§¦¨§¨©§¨¥§¤§
éîð úøk ?àì eúå äNòz àìa éànà éðL ,íéLã÷a âäBð¥§¨¨¦¥¦©©§Ÿ©£¤§¨¨¥©¦
ïéà :àðeðîä áø øîà à÷ éëä ,àáø øîà àlà !áéiçéì¦©¥¤¨£©¨¨¨¦¨¨©©©§¨¥
àìc änëc ïåék ;íéLã÷a âäBð Bða úàå BúBà úe÷ìî©§§¤§¥§¨¨¦¥¨§©¨§¨

,øNa éøzLéî àì íc ÷éøæàðãéòîéàåä èéçL à÷c ¨¥¨¨¦§§¦¨¨¥¦¨¨§¨¨¥£©
úàøúäå ,÷ôñ úàøúäàãæàå .äàøúä dîL àì ÷ôñ ©§¨©¨¥§©§¨©¨¥¨§¨©§¨¨§¨§¨

,íéîìL dðáe ïéleç àéä :àáø øîàc ,déîòèì àáø̈¨§©§¥§¨©¨¨¦¦§¨§¨¦
íéîìL èçL Ck øçàå ïéleç èçL¯øçàå íéîìL .øeèt ¨©¦§©©¨¨©§¨¦¨§¨¦§©©

ïéleç Ck¯,äìBò dðáe ïéleç àéä :àáø øîàå .áéiç ¨¦©¨§¨©¨¨¦¦§¨¨
äìBò èçL Ck øçàå ïéleç èçL àéòaéî àì¯,øeèôc ¨¦¨£¨¨©¦§©©¨¨©¨§¨
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חולין. פרק חמישי - אותו ואת בנו דף פא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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`oifgeקלח mipya cenr `t sc ± oey`x wxtzereay

äìåò èçù åìéôà àìà.oerny iaxl xeht Ð oileg hgy jk xg`e ,dnc wxfpe Ð

øáãî áåúëä úåìéëà éúùáepnfl ueg lek`l zpn lr hgy m`y ,lebt oiprl Ð

.lebt Ð epnfl ueg xihwdl zpn lr e`äðùîúàèç úøô èçåùädxt Ð

.`id dlik`l e`lc ,dnec`ì÷ñðä øåùåxeq`c ol `niiwc ,epic xnbpy xg`l Ð

migqtae (a,ep) oiyecwa ,ehgy elit` d`pda

.(a,ak)äôåøò äìâòådil `xiaqc Ð

.dxeq` Ð dhgy elit`e ,miign zxq`pc

øèåô ïåòîù éáødie`x dpi`y dhigyc Ð

.`idåãéá äìáðúðå.zrcn `ly Ðøçåðäå
ø÷òîäåelit`e ,xeht Ð zrcn oipniq Ð

`inc `le .llk dhigy `kil `dc ,opaxl

dhigy mzdc ,llk lirlc dhigyl

.lqtil dl mxeb xg` xace ,`ki` `ziilrn

àøîâåðù àìaiig dxf dcearl hgeyc Ð

.opaxl epa z`e eze` meynèçùù àìà
äøæ äãåáòì ïåùàøipyd z` hgye xfge Ð

`yixa dil opipiicc ,lek`l epglyl

,dil opiwlne ,epa z`e eze`c ipyc d`xzd`

`ziinw dhigyc d`xzd` opipiic xcde

ipa ipya ,inp i` .dil opilhwe ,dxf dcearl

dhigy jdac ,dxf dcearl ipy la` .mc`

epa z`e eze` meyn dlr aiiginc `ziixza

.dielir `lhw oic inp iz`øåèô,zewlnn Ð

(`,dl) "zexrp el`"a zeaezka ol `niiwck

.dia opicar `l izxzc ,i`xwnåìéôà åæ
ïéòãåé ïáø úéá ìù úå÷åðéú`l izxzc Ð

.dia opicaràìàeprinydl jl did m` Ð

.xnel jl did jk ,epizpyn lr mrh xac

íéîòôelit` Ð epizpyn ly zewlny Ð

`le ,dxf dcearl ipye epglyl oey`xa

.lhwin `le ,dxf dcear meyn ea exz`

ied dia exz` eli`c oeik ,yiwl yixle

,inp dia exz` `l ik ,zewlnn xehte lihwin

`xeqi` jdae li`ed ,lihwin `lc ab lr s`

(`,dl) zeaezkae .iwl `l Ð dzin cv `ki`

."zexrp el`"a i`xwn `nrh siliéáééç
øáãå ïéââåù úåé÷ìî éáééç åà ïéââåù úåúéî

øçàoibbey zezin iaiig .i`w ediiexz` Ð

,d`xzd `la dxiar xar Ð xg` xace

mixzn eid m` dzin oic da yie ,bbey epiidc

,zewln oebk ,xg` xac aeig cer da yie ,ea

da yi e` ,oxn`c `d ik zewlnl ea exzdy

.oenn aeigáééç øîåà ïðçåé éáøeze`a Ð

.bxdp epi`e li`ed ,dzind mry xg` xac

xary Ð xg` xace oibbey zeiwln iaiig oke

dlap e` ,oileaba exiag ly ipy xyrn lk` oebk ,oenne zewln da yiy dxiar

.zewlnl ea exzd `le ,exiag ly dtxheùé÷ì ùéø øîà÷ àäá,zewlnn xehtc Ð

`l `teba izxzc ,dipin zewln zxez dil rwt Ð dzin cv ef dhigya yie li`ed

zezin iaiig la` .zewln `kil Ð dzinl dia exz` `l elit` ,jklid ,dilr enx

enx ediiexz `ni` Ð `penna `cge `teba `cgc ,oenn oebk ,xg` xace oibbey

`kid la` ,dipin daxca dil mwc meyn ,mlyn `l Ð lihwinc `kid ,edine .dilr

.mlyn Ð lihwin `lcùé÷ì ùéøì äéì éãåî àîéà ìéòìã êäá ìáà`inx `lc Ð

.llk dzin ly dxiara zewln zxezïéìëåà úàîåè äàîèî äøôab lr s`c Ð

xhte lwqpd xey oebk ,d`pd ixeqi`c (a,h) zexekac `nw wxta oerny iax xn`c

lke` Ð "lk`i xy` lke`d lk"n dil `wtpe ,oilke` z`neh oi`nhn oi` ,xeng

z`neh zlawn dnec` dxtc `ed dcen ,lke` iexw mixg`l elik`dl leki dz`y

.mixg` `nhl oilke`øùåëä úòù äì äúéäå ìéàåäenvrl s` dlik`dl Ð

dly xyekd zry edne .dhgypyn?
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ïåéëoenne oibbey zezin iaiig `nlya ?`d olpn :dniz Ð 'ek xeht dia exz` eli`c

exhetl cifn oia bbey oia zwlig `lc ,diwfg iac ipzcn (`,dl zeaezk) ol `wtp Ð

ikd Ð oenna zwlig `lc ikid ik ,oennn silic `niz ike ?dilpn zewln `l` .oenn

yiwl yix xn`w `da Ð `da opireny` i` :jenqa xn`w i`n ,ok m` .zewlna inp

iab la` ,zewln iab :qxhpewa yxit ,xehtc

opirci `l zewlna `de ?aiigc `ni` oenn

yexitl dyw cere !oennn `l` xehtc

`da Ð `da xnzi` i`e :xn`wc ,qxhpewd

ivn `l yiwl yixlc rnyn ,opgei iax xn`w

.`zekixv carinl`zekixv carnl `ki` `d

meyn ,xeht oennn `wec :`pin` dedc ,`kti`

la` ,opicar `l dipenna cge diteba cgc

`zkix` dzinc ,aiigc dcenc `ni` zewlna

zeaezk) "zexrp el`"a dl ciarwck .`id

dzinl ,i`xw ixz dil zi`c ,xi`n iaxl (a,fl

cifn iabc meyn `l` ,zewlne dzine oenne

`le diteba `l ,izxz opicar `lc i`xw `ki`

!`pixg` `zekixv mda zeyrl jixv ,dipenna

"zexrp el`"c `idda xnzi` i` :yxtl d`xpe

xace oibbey zezin iaiiga yiwl yix xhtc

iac `pzcn xht mzd `weec :`pin` ded ,xg`

xnzi` i`e .`l `ni` zewlna la` ,diwfg

`da la` ,opgei iax xn`w `da Ð `da

iac `pzcn yiwl yixl dcen `ni` oennc

.diwfgäøôdywdy dn Ð 'ek d`nhn

`id `lde ?d`neh zlaw il dnl :qxhpewa

d`xp oi` Ð micbae mc` d`nhn dnvr

da miwqrzn `l` d`nhn oi` `dc ,ef `iyew

:(b dpyn g wxt) dxt zkqna opzck ,cala

xiryd z` glynde ,mixte dxtd z` sxeyd

xirye mixte dxt onvr ode ,micba `nhn Ð

ji`nhn :xne` df ixde .micba oi`nhn oi` Ð

,xnel yi edine .ipz`nih z`e ,ipe`nh `l

,micbae mc` `nhnc oeik ,`id qxhpewd zrcc

`nhl eteqc oeik ok m` ,da oiwqrzn epiidc

.oilke` z`neh d`nhn Ð dxeng d`neh

`nhl eteqy it lr s`c ,xnel yi edine

z`neh `nhn did `l Ð dxeng d`neh

d`neh `nhl eteqy dnc .oiwyne oilke`

jixv `lc oiprl `l` `ipdn `l dxeng

eaiygdl `ipdn `l la` ,uxye min xykd

zry dl didyc `nrh jixv ikdl Ð lke`

oilke` `nhn Ð lke` `aiygc oeik ,xyekd

eteqc meyn Ð uxye .min xykd `la oiwyne

`le "`nhn" opiqxbe .dxeng d`neh `nhl

(`,fr `nw `aa) "daexn"ae .`zewtp oi` dnvr dxeng d`neh oiprlc ,"`nhin"

oilke` `nhn mixte dxtc `icda (e wxt dxt) `ztqeza yi oke .jxe`a yxetn

il dnl :dywdc ab lr s`e ."`nhn" opiqxbc rnyn inp qxhpewd yexitne .oiwyne

dnvr zngn i` :xnel dvexy `l` ,`nhinc opiqxbc meyn `l Ð d`neh zlaw

?xyekd zry il dnl ,d`nhnìéàåärnync :dniz Ð xyekd zry dl dzide

iycw dxtc (a,`i) zereaya oerny iaxl dil zi` `de .`id diict za e`l `zydc

dcnrd llka eed `l ziad wca iycwc inp oerny iaxl dil zi`e ,`id ziad wca

dfedy xg` diict za `dzy `xaq oi`c ,d`fd xg`l ixiinc ,yxtl d`xpe !dkxrde

mcew xyekd zry dl dzide li`ed ,oilke` z`neh d`nhn ikd elit`e .dnc xak

e`l dlaw mcewc :xnel yie !inc dfenk zefdl cnerd lk `de :xn`z m`e .d`fd

lkc opixn` `l i`n`e :xn`z m`e .[dnkc d"c a,t] lirl ziyixtck ,inc dfenk

hegyk hgyil cnerd lkc `nipe ,ohgeyl devnc oeik ,miign d`neh elawi miycwd

oiicryk oky lk ,qeka lawziy cr inc wexfk xn` `l hgyp elit`c :xnel yie ?inc

oilke` z`neh miign `nhiy ,wgvi epiaxl dyw glzynd xiry ,edine .hgyp `l

,dzxdhn dzeig ikd elit`e ,dhigy `la oixzen ody ,mibce drewt oa` dedc icin :xnel yie !inc iegck Ð wevl zegcl cnerc oeikc ,oerny iaxl d`pda mixa` ixyc o`nl

.(`,dr oileg) "dywnd dnda" wxta ililbd iqei iax` ibiltc opaxl

opzde
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ïéleç èçL Ck øçàå äìBò èçL eléôà ,àlà¯,øeèt ¤¨£¦¨©¨§©©¨¨©¦¨
á÷òé éaøå .àéä äìéëà úa äèéçL åàì àúéén÷ äèéçL§¦¨©©§¨¨§¦¨©£¦¨¦§©¦©£Ÿ
?àîòè éàî ;äìéëà dîL çaæî úìéëà :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨£¦©¦§¥©§¨£¦¨©©§¨

íàå" :àø÷ øîàcìëàä"åéîìL çáæ øNaî ìëàé¯ §¨©§¨§¦¥¨Ÿ¥¨¥¦§©¤©§¨¨
ãçàå íãà úìéëà ãçà ,øaãî áeúkä úBìéëà ézLa¦§¥£¦©¨§©¥¤¨£¦©¨¨§¤¨

.çaæî úìéëàäðùîèçBMä ,äôøè àöîðå èçBMä £¦©¦§¥©©¥§¦§¨§¥¨©¥
äìâòå ,ì÷ñpä øBLå ,úàhç úøt èçBMäå ,äøæ äãBáòì©£¨¨¨§©¥¨©©¨§©¦§¨§¤§¨

äôeøò¯èçBMä .ïéáéiçî íéîëçå ,øèBt ïBòîL éaø £¨©¦¦§¥©£¨¦§©§¦©¥
,Bãéa äìaðúðåøçBpäåøwòîäå ,¯BúBà íeMî øeèt §¦§©§¨§¨§©¥§©§©¥¨¦

.Bða úàåàøîâàì :Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà §¤§¨©©¦¦§¤¨¦Ÿ
éðLå äøæ äãBáòì ïBLàø èçML àlà eðLìBðçìL, ¨¤¨¤¨©¦©£¨¨¨§¥¦§ª§¨

ì ïBLàø ìáàäøæ äãBáòì éðLå BðçìL¯,øeèt £¨¦§ª§¨§¥¦©£¨¨¨¨
:ïðçBé éaø déì øîà .dépéî äaøãa déì í÷c§¨¥¦§©¨¦¥£©¥©¦¨¨

Bæ¯!dúBà ïéòãBé ïaø úéa ìL úB÷Bðéz eléôà£¦¦¤¥©¨§¦¨
ì ïBLàø èçL eléôàL íéîòt ,àlàéðLå BðçìL ¤¨§¨¦¤£¦¨©¦§ª§¨§¥¦

äøæ äãBáòì¯BúBà íeMî déa eøúàc ïBâk ,áéiç ©£¨¨¨©¨§§©§¥¦
éaøå .äøæ äãBáò íeMî Ba eøúà àìå ,Bða úàå§¤§§¨©§¦£¨¨¨§©¦
øeèt déa eøúà éëc ïåék :øîà Lé÷ì ïa ïBòîL¦§¤¨¦¨©¥¨§¦©§¥¨

¯.øeèt éîð déa eøúà àì ék,eäééîòèì eãæàå ¦¨©§¥©¦¨§¨§§©§©§
éáéiçå ,ïéââBL úBúéî éáéiç :øîà éîéc áø àúà éëc§¦£¨©¦¦£©©¨¥¦§¦§©¨¥

øçà øáãå ,ïéââBL úB÷ìî¯,áéiç øîBà ïðçBé éaø ©§§¦§¨¨©¥©¦¨¨¥©¨
áéiç øîBà ïðçBé éaø ;øeèt øîBà Lé÷ì Léøå¯àäc §¥¨¦¥¨©¦¨¨¥©¨§¨

eøúà éëc ïåéëc ,øeèt øîBà Lé÷ì Léøå ,Ba eøúà àì̈©§§¥¨¦¥¨§¥¨§¦©§
øeèt déa¯éàc ,àëéøöe .øeèt éîð déa eøúà àì ék ¥¨¦¨©§¥©¦¨§¦¨§¦

àäa ïðéòeîLà¯ìáà ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà÷ àäa ©§¦©§¨§¨¨¨©©¦¦§¤¨¦£¨
àäa¯àäa øîzéà éàå ;ïðçBé éaøì déì éãBî àîéà §¨¥¨¥¥§©¦¨¨§¦¦§©§¨

¯àäa ìáà ,ïðçBé éaø øîà÷ àäa¯éaøì éãBî àîéà §¨¨¨©©¦¨¨£¨§¨¥¨¥§©¦
úøôe .àëéøö ,Lé÷ì ïa ïBòîLäðéàL äèéçL úàhç ¦§¤¨¦§¦¨¨©©¨§¦¨¤¥¨

äànèî äøt :øîBà ïBòîL éaø ,àéðúäå ?àéä äéeàø§¨¦§¨©§¨©¦¦§¥¨¨§©§¨
;øLBkä úòL dì äúéäå ìéàBä ïéìëBà úàîeè§©¨¦¦§¨§¨¨§©©¤

øîàå

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

חולין. פרק חמישי - אותו ואת בנו דף פא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

eléôà àlàm`èçLd z`äìBò,dnc z` wxfe dligzCk øçàå ¤¨£¦¨©¨§©©¨
èçLd z`,ïéleçz`f lka ,`id die`x dhigy ipyd zhigyy ¨©¦
øeètdy iptn ,epa z`e eze` ly zewlnn `edàúéén÷ äèéçL ¨§¦¨©©§¨

,dlerd zhigy `idyàéä äìéëà úa äèéçL åàìdhigy dpi` ± ©§¦¨©£¦¨¦
mipdk zlik` `l da oi`e ,gafnl dleky oeik ,dlik`a dxizny

.milra zlik` `le
zxne` ,dler oiprl `ax ixac lr miwleg yiy d`ian `xnbd

:`xnbdøîà á÷òé éaøåmyaçaæî úìéëà ,ïðçBé éaøy`dy dn ± §©¦©£Ÿ¨©©¦¨¨£¦©¦§¥©
ok mb ,dlerd xya z`e mixeni`d z` zlke` gafnd lrydîL§¨

.äìéëàxyad z` `id dxizny itl ,`id die`x dhigy jkle £¦¨
x`an .meia ea ipyd z` hegyl zxqe` dzhigye ,gafnd zlik`l

,opgei iaxàîòè éàî,gafn zlik`l dlik` my yiy mrhd edn ± ©©§¨
àø÷ øîàc(gi f `xwie)iprllebit zaygn oøNaî ìëàé ìëàä íàå' §¨©§¨§¦¥¨Ÿ¥¨¥¦§©
åéîìL çáælEBR Fl aWgi `l Fz` aixwOd dvxi `l iWilXd mFIA ¤©§¨¨©©§¦¦Ÿ¥¨¤©©§¦ŸŸ¥¨¥¦

y epicnln 'lk`i lk`d' oeyld ltke ,'ebe 'didiúBìéëà ézLa ¦§¤¥¨Ÿ¥¨¥¦§¥£¦
,çaæî úìéëà ãçàå íãà úìéëà ãçà ,øaãî áeúkäm` oiay ©¨§©¥¤¨£¦©¨¨§¤¨£¦©¦§¥©

lr mixeni`d xihwdl ayg m` oiae ,epnf xg`l xyad lek`l ayig
mya dxez d`xwy ep`vny oeike .`ed lebit ,epnf xg`l gafnd
dhigyy ,die`x dhigy oiprl mb cenll yi ,gafn zlik`l dlik`

.`id dlik`a zxznd

äðùî
zhigy wx `l` ,cg` meia epa z`e eze` zbixd dxq` `l dxezd

xn`py ,cg` meia mdipy(gk ak `xwie)eèçLú àì Bða úàå Búà'Ÿ§¤§Ÿ¦§£
.'ãçà íBéallka mpi`y zehigy ipin mpyiy zx`an epizpyn §¤¨

:dxezd xeqi` llka mpi`e ,dhigyèçBMä,cg` meia epa z`e eze` ©¥
åmdn cg`,äôøè àöîðoke .dlik`a ezxizn ezhigy oi`e §¦§¨§¥¨

èçBMämdn cg`ìmy,äøæ äãBáòdxq`p ef dhigy ici lry ©¥§£¨¨¨
.d`pda dndadåokúàhç úøt èçBMädzhigyy ,dnec` dxt ± §©¥¨©©¨

.dlek ztxyp `idy itl dlik`l dpi`åhgeyd okì÷ñpä øBL± §©¦§¨
epic exnbe oic zia edepc xake mc` bxdy oebk ,lwqdl epicy
.hgyp `l` seqal lwqp `l m` elit` d`pda `ed xeq`y ,dliwql

ål decgiie depinfd mdn zg` m` okäôeøò äìâòlgpl decixede §¤§¨£¨
,el` mipte` lka .ozi`øèBt ïBòîL éaø,epa z`e eze` meyn ©¦¦§¥

dpi`e ,dhigy dpi` dlik`l die`x dpi`y dhigyy xaeqy meyn
mipte`ae ,cg` meia epa z`e eze` hegyl dxez dxq`y dn llka

.dlik`a dxizd `l dhigyd el`ïéáéiçî íéîëçåmeyn zewln ©£¨¦§©§¦
dlik`l die`x dpi`y dhigy mb mzrcly iptn ,epa z`e eze`

.dhigy dny
la` :dpynd dkiynnèçBMäepa z`e eze`edhigy zrya ©¥

äìaðúðmdn zg`Bãéa,ezrcn `lyåokøçBpädndad rxwy ± ¦§©§¨§¨§©¥
.dx`ev cr dixigpnåokøwòîäel` lka ,zrcn mipniqd xwry ± §©§©¥

y minkg micen,Bða úàå BúBà íeMî øeètdyrn df oi`y itl ¨¦§¤§
.epa z`e eze` hegyl dxez dxq`y dn llka epi`e ,llk dhigy
envr dhigyd dyrnyk wx `id minkge oerny iax zwelgne

.dlik`a dxeq` zeidl dndal mxeb xg` xace ,obedk dyrp

àøîâ
aiigzn dxf dcearl hgeyd ote` dfi`a dpc `xnbdmeyn zewln

:epa z`e eze`eðL àì ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàminkgy dpyna ¨©©¦¦§¤¨¦Ÿ¨
,dxf dcearl hgeya epa z`e eze` meyn zewln miaiignàlà¤¨

kèçMLd z`ì ïBLàømyå ,äøæ äãBáòd z`éðLickìlr lek` ¤¨©¦§£¨¨¨§¥¦¤
.BðçìLdcear meyn dzin `ed aiigzn oey`xd zhigy lry s`y ª§¨

lr epa z`e eze` meyn zewln aiigzdl el yi z`f lka ,dxf
.ipyd zhigyìáàd z` m`ïBLàøhgyìlr lek`å ,BðçìLz` £¨¦¤ª§¨§

døeèt ,äøæ äãBáòì éðLiptn ,epa z`e eze` meyn zewlnní÷c ¥¦§£¨¨¨¨§¨
dépéî äaøãa déì.dzin aeig `edy ,epnn lecbd ypera el icy ± ¥¦§©¨¦¥

ipya aiigzdl mxebd cg` dyrn yi m`y epicia dkld ,epiide

xzei xengd ypera `l` yprp epi` ,lw ipyde xeng cg`d ,miyper
zaiignd ef `id ipyd zhigyy oeik ,o`k s`e .lwd yperdn xehte
,dxf dcear meyn dzin s` zaiigne ,epa z`e eze` meyn zewln

.dzin wx aiige zewlnn xeht
ïðçBé éaø déì øîà,yiwl yixlBæizy aiigzn epi`y df oic ± ¨©¥©¦¨¨

,mdipian xengd yperd z` wx `l` cg` dyrn lr miypereléôà£¦
,dúBà ïéòãBé ïaø úéa ìL úB÷Bðéz.df xac eprinydl mrh oi`e ¦¤¥©¨§¦¨

àlàjl did jk ,epizpyna mrh ly xac eprinydl jpevx m` ¤¨
,xneleléôàL íéîòtm`èçLd z`ì ïBLàølr lek`BðçìL §¨¦¤£¦¨©¦¤ª§¨

åd z`,äøæ äãBáòì éðLz`f lkaáéiçipyd zhigy lr zewln `ed §¥¦§£¨¨¨©¨
e .epa z`e eze` meyndéa eøúàc ïBâkexzd ipyd zhigy mcewy ± §§©§¥
dwli hegyi m`y eaBa eøúà àìå ,Bða úàå BúBà íeMîlry ¦§¤§§Ÿ©§

dzin mb aiigzi ef dhigy.äøæ äãBáò íeMîd`xzd `lay oeike ¦£¨¨¨
yper `l` df dyrn lr aiigzn epi`y `vnp ,dzin aiigzn epi`

.dwel jkle ,epa z`e eze` meyn zewlnd `edy cg`
:`xnbd zx`anåLé÷ì ïa ïBòîL éaødwel epi` mlerly xn`y §©¦¦§¤¨¦

,dxf dcearl ipyd hgypykøîày ,xaeq ±déa eøúà éëc ïåék± ¨©¥¨§¦©§¥
did ,df dyrn lr dzin aiigziy ea mixzn eid eli`yøeèẗ

jkl ,zewlndnøeèt énð déa eøúà àì ékyix zrcly oeik ,`ed ¦Ÿ©§¥©¦¨
miaiigzn oi` aey ,dzin aeig ly ote` da yiy dxiar lk yiwl

.oipr meya dilr zewln
:`xnbd zx`anå,ef zwelgna yiwl yixe opgei iaxeäééîòèì eãæà §©§§©§©§

.xg` mewna ewlgpy dna mzhiyl ekld ±éîéc áø àúà éëc§¦¨¨©¦¦
,laal l`xyi ux`nïéââBL úBúéî éáéiç ,øîà`la mixaerd ± ¨©©¨¥¦§¦

,ea mixzn eid eli` dzin eilr miaiigy xeqi` lr d`xzdåokéáéiç §©¨¥
ïéââBL úe÷ìîzewln da yiy dxiar lr d`xzd `la mixaerd ± ©§§¦

e` dzindn mixeht mibbey eidy zngne ,ea mixzn eid eli`
,zewlndnåmb aiigzdl mdl yi eyry df dyrn lrøçà øáã± §¨¨©¥

,yiwl yixe opgei iax dfa ewlgp .oenn aeigáéiç øîBà ïðçBé éaø©¦¨¨¥©¨
.oennd aeigaøeèt øîBà Lé÷ì Léøå,mnrhe .oennd aeignéaø §¥¨¦¥¨©¦

Ba eøúà àì àäc ,áéiç øîBà ïðçBé,zewlnd e` dzind aeig lr ¨¨¥©¨§¨Ÿ©§
daxca dil mw' xnel jiiy `le ,zewln e` dzin aiig epi`y `vnpe

.oenndn exhtle 'dipineøúà éëc ïåéëc ,øeèt øîBà Lé÷ì Léøå§¥¨¦¥¨§¥¨§¦©§
,déae lecbd ypera aiig didøeètgn,oennd aeidéa eøúà àì ék ¥¨¦Ÿ©§¥

øeèt énð.oennd aeign mb ©¦¨
eze`a opgei iaxe yiwl yix ewlgpy zenewn ipy d`iad `xnbd
ea exzd `le dxf dcearl ipyd z` hgyyk ,epizpyna .` :oipr
.a .epa z`e eze` meyn zewln `ed aiigzn m` ,dxf dcear meyn
ea mixzn eid eli`y dyrn d`xzd `la dyryk ,inic ax ixaca
`xnbd .oenn eilr aiigzn m` ,zewln e` dzin eilr aiigzn did
:`xnbd zx`an .zenewnd ipya welgl ekxved recn zxxan

àëéøöemzwelgn z` eprinydl yiwl yixe opgei iax mikixve ± §¦¨
itl .exiagn cg` oecip cenll xyt` did `le ,elld mipicd ipya

àäa ïðéòeîLà éàcoecipa mzwelgn z` epl mirinyn eid m`y ± §¦©§¦¨§¨
did ea mixzn eid eli`y dyrn lr zewln aiigzn m` epizpyn

wxy mixne` epiid ,dzin eilr aiigznïa ïBòîL éaø øîà÷ àäa§¨¨¨©©¦¦§¤
Lé÷ìlr miyper mdipy zewlne dziny oeik ,zewln aiigzn epi`y ¨¦

cg` oinn miyper ipy mc`d lr llk milihn oi`e ,mc`d ly eteb
aeig epnn rwt ,dzin cv df dyrna yiy oeike ,dyrn eze` lr

.zewlndàäa ìáàdyrn lr oenn aiigl m` mzwelgn oecipa ± £¨§¨
,zewln e` dzin mb eilr aiigzdl ie`xyéaøì déì éãBî àîéà¥¨¥¥§©¦

ïðçBé,epenna ipyde eteba cg`d ,miyper ipin ipy mdy oeiky ¨¨
xengd ypera eze` miyperyky `l` .mc`d lr milhen mdipy
la` ,epenna `l` epi`y s` lwd ypera eze` oiyper oi` ,etebay
yperd cnere miiw ,ea exzd `ly oebk ,etebay ypera yprp epi`yk

g iabl mb welgl ekxved jkle .epennayzrcly epicnlle ,oenn aei
lka oenn aiigzn epi` ,zewlne oenn e` dzine oenna mb yiwl yix
cv yiy mewn lkay itl ,etebay ypera yprp epi`yk elit`e oipr
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קלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc oileg(iying meil)

eléôà àlàm`èçLd z`äìBò,dnc z` wxfe dligzCk øçàå ¤¨£¦¨©¨§©©¨
èçLd z`,ïéleçz`f lka ,`id die`x dhigy ipyd zhigyy ¨©¦
øeètdy iptn ,epa z`e eze` ly zewlnn `edàúéén÷ äèéçL ¨§¦¨©©§¨

,dlerd zhigy `idyàéä äìéëà úa äèéçL åàìdhigy dpi` ± ©§¦¨©£¦¨¦
mipdk zlik` `l da oi`e ,gafnl dleky oeik ,dlik`a dxizny

.milra zlik` `le
zxne` ,dler oiprl `ax ixac lr miwleg yiy d`ian `xnbd

:`xnbdøîà á÷òé éaøåmyaçaæî úìéëà ,ïðçBé éaøy`dy dn ± §©¦©£Ÿ¨©©¦¨¨£¦©¦§¥©
ok mb ,dlerd xya z`e mixeni`d z` zlke` gafnd lrydîL§¨

.äìéëàxyad z` `id dxizny itl ,`id die`x dhigy jkle £¦¨
x`an .meia ea ipyd z` hegyl zxqe` dzhigye ,gafnd zlik`l

,opgei iaxàîòè éàî,gafn zlik`l dlik` my yiy mrhd edn ± ©©§¨
àø÷ øîàc(gi f `xwie)iprllebit zaygn oøNaî ìëàé ìëàä íàå' §¨©§¨§¦¥¨Ÿ¥¨¥¦§©
åéîìL çáælEBR Fl aWgi `l Fz` aixwOd dvxi `l iWilXd mFIA ¤©§¨¨©©§¦¦Ÿ¥¨¤©©§¦ŸŸ¥¨¥¦

y epicnln 'lk`i lk`d' oeyld ltke ,'ebe 'didiúBìéëà ézLa ¦§¤¥¨Ÿ¥¨¥¦§¥£¦
,çaæî úìéëà ãçàå íãà úìéëà ãçà ,øaãî áeúkäm` oiay ©¨§©¥¤¨£¦©¨¨§¤¨£¦©¦§¥©

lr mixeni`d xihwdl ayg m` oiae ,epnf xg`l xyad lek`l ayig
mya dxez d`xwy ep`vny oeike .`ed lebit ,epnf xg`l gafnd
dhigyy ,die`x dhigy oiprl mb cenll yi ,gafn zlik`l dlik`

.`id dlik`a zxznd

äðùî
zhigy wx `l` ,cg` meia epa z`e eze` zbixd dxq` `l dxezd

xn`py ,cg` meia mdipy(gk ak `xwie)eèçLú àì Bða úàå Búà'Ÿ§¤§Ÿ¦§£
.'ãçà íBéallka mpi`y zehigy ipin mpyiy zx`an epizpyn §¤¨

:dxezd xeqi` llka mpi`e ,dhigyèçBMä,cg` meia epa z`e eze` ©¥
åmdn cg`,äôøè àöîðoke .dlik`a ezxizn ezhigy oi`e §¦§¨§¥¨

èçBMämdn cg`ìmy,äøæ äãBáòdxq`p ef dhigy ici lry ©¥§£¨¨¨
.d`pda dndadåokúàhç úøt èçBMädzhigyy ,dnec` dxt ± §©¥¨©©¨

.dlek ztxyp `idy itl dlik`l dpi`åhgeyd okì÷ñpä øBL± §©¦§¨
epic exnbe oic zia edepc xake mc` bxdy oebk ,lwqdl epicy
.hgyp `l` seqal lwqp `l m` elit` d`pda `ed xeq`y ,dliwql

ål decgiie depinfd mdn zg` m` okäôeøò äìâòlgpl decixede §¤§¨£¨
,el` mipte` lka .ozi`øèBt ïBòîL éaø,epa z`e eze` meyn ©¦¦§¥

dpi`e ,dhigy dpi` dlik`l die`x dpi`y dhigyy xaeqy meyn
mipte`ae ,cg` meia epa z`e eze` hegyl dxez dxq`y dn llka

.dlik`a dxizd `l dhigyd el`ïéáéiçî íéîëçåmeyn zewln ©£¨¦§©§¦
dlik`l die`x dpi`y dhigy mb mzrcly iptn ,epa z`e eze`

.dhigy dny
la` :dpynd dkiynnèçBMäepa z`e eze`edhigy zrya ©¥

äìaðúðmdn zg`Bãéa,ezrcn `lyåokøçBpädndad rxwy ± ¦§©§¨§¨§©¥
.dx`ev cr dixigpnåokøwòîäel` lka ,zrcn mipniqd xwry ± §©§©¥

y minkg micen,Bða úàå BúBà íeMî øeètdyrn df oi`y itl ¨¦§¤§
.epa z`e eze` hegyl dxez dxq`y dn llka epi`e ,llk dhigy
envr dhigyd dyrnyk wx `id minkge oerny iax zwelgne

.dlik`a dxeq` zeidl dndal mxeb xg` xace ,obedk dyrp

àøîâ
aiigzn dxf dcearl hgeyd ote` dfi`a dpc `xnbdmeyn zewln

:epa z`e eze`eðL àì ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàminkgy dpyna ¨©©¦¦§¤¨¦Ÿ¨
,dxf dcearl hgeya epa z`e eze` meyn zewln miaiignàlà¤¨

kèçMLd z`ì ïBLàømyå ,äøæ äãBáòd z`éðLickìlr lek` ¤¨©¦§£¨¨¨§¥¦¤
.BðçìLdcear meyn dzin `ed aiigzn oey`xd zhigy lry s`y ª§¨

lr epa z`e eze` meyn zewln aiigzdl el yi z`f lka ,dxf
.ipyd zhigyìáàd z` m`ïBLàøhgyìlr lek`å ,BðçìLz` £¨¦¤ª§¨§

døeèt ,äøæ äãBáòì éðLiptn ,epa z`e eze` meyn zewlnní÷c ¥¦§£¨¨¨¨§¨
dépéî äaøãa déì.dzin aeig `edy ,epnn lecbd ypera el icy ± ¥¦§©¨¦¥

ipya aiigzdl mxebd cg` dyrn yi m`y epicia dkld ,epiide

xzei xengd ypera `l` yprp epi` ,lw ipyde xeng cg`d ,miyper
zaiignd ef `id ipyd zhigyy oeik ,o`k s`e .lwd yperdn xehte
,dxf dcear meyn dzin s` zaiigne ,epa z`e eze` meyn zewln

.dzin wx aiige zewlnn xeht
ïðçBé éaø déì øîà,yiwl yixlBæizy aiigzn epi`y df oic ± ¨©¥©¦¨¨

,mdipian xengd yperd z` wx `l` cg` dyrn lr miypereléôà£¦
,dúBà ïéòãBé ïaø úéa ìL úB÷Bðéz.df xac eprinydl mrh oi`e ¦¤¥©¨§¦¨

àlàjl did jk ,epizpyna mrh ly xac eprinydl jpevx m` ¤¨
,xneleléôàL íéîòtm`èçLd z`ì ïBLàølr lek`BðçìL §¨¦¤£¦¨©¦¤ª§¨

åd z`,äøæ äãBáòì éðLz`f lkaáéiçipyd zhigy lr zewln `ed §¥¦§£¨¨¨©¨
e .epa z`e eze` meyndéa eøúàc ïBâkexzd ipyd zhigy mcewy ± §§©§¥
dwli hegyi m`y eaBa eøúà àìå ,Bða úàå BúBà íeMîlry ¦§¤§§Ÿ©§

dzin mb aiigzi ef dhigy.äøæ äãBáò íeMîd`xzd `lay oeike ¦£¨¨¨
yper `l` df dyrn lr aiigzn epi`y `vnp ,dzin aiigzn epi`

.dwel jkle ,epa z`e eze` meyn zewlnd `edy cg`
:`xnbd zx`anåLé÷ì ïa ïBòîL éaødwel epi` mlerly xn`y §©¦¦§¤¨¦

,dxf dcearl ipyd hgypykøîày ,xaeq ±déa eøúà éëc ïåék± ¨©¥¨§¦©§¥
did ,df dyrn lr dzin aiigziy ea mixzn eid eli`yøeèẗ

jkl ,zewlndnøeèt énð déa eøúà àì ékyix zrcly oeik ,`ed ¦Ÿ©§¥©¦¨
miaiigzn oi` aey ,dzin aeig ly ote` da yiy dxiar lk yiwl

.oipr meya dilr zewln
:`xnbd zx`anå,ef zwelgna yiwl yixe opgei iaxeäééîòèì eãæà §©§§©§©§

.xg` mewna ewlgpy dna mzhiyl ekld ±éîéc áø àúà éëc§¦¨¨©¦¦
,laal l`xyi ux`nïéââBL úBúéî éáéiç ,øîà`la mixaerd ± ¨©©¨¥¦§¦

,ea mixzn eid eli` dzin eilr miaiigy xeqi` lr d`xzdåokéáéiç §©¨¥
ïéââBL úe÷ìîzewln da yiy dxiar lr d`xzd `la mixaerd ± ©§§¦

e` dzindn mixeht mibbey eidy zngne ,ea mixzn eid eli`
,zewlndnåmb aiigzdl mdl yi eyry df dyrn lrøçà øáã± §¨¨©¥

,yiwl yixe opgei iax dfa ewlgp .oenn aeigáéiç øîBà ïðçBé éaø©¦¨¨¥©¨
.oennd aeigaøeèt øîBà Lé÷ì Léøå,mnrhe .oennd aeignéaø §¥¨¦¥¨©¦

Ba eøúà àì àäc ,áéiç øîBà ïðçBé,zewlnd e` dzind aeig lr ¨¨¥©¨§¨Ÿ©§
daxca dil mw' xnel jiiy `le ,zewln e` dzin aiig epi`y `vnpe

.oenndn exhtle 'dipineøúà éëc ïåéëc ,øeèt øîBà Lé÷ì Léøå§¥¨¦¥¨§¥¨§¦©§
,déae lecbd ypera aiig didøeètgn,oennd aeidéa eøúà àì ék ¥¨¦Ÿ©§¥

øeèt énð.oennd aeign mb ©¦¨
eze`a opgei iaxe yiwl yix ewlgpy zenewn ipy d`iad `xnbd
ea exzd `le dxf dcearl ipyd z` hgyyk ,epizpyna .` :oipr
.a .epa z`e eze` meyn zewln `ed aiigzn m` ,dxf dcear meyn
ea mixzn eid eli`y dyrn d`xzd `la dyryk ,inic ax ixaca
`xnbd .oenn eilr aiigzn m` ,zewln e` dzin eilr aiigzn did
:`xnbd zx`an .zenewnd ipya welgl ekxved recn zxxan

àëéøöemzwelgn z` eprinydl yiwl yixe opgei iax mikixve ± §¦¨
itl .exiagn cg` oecip cenll xyt` did `le ,elld mipicd ipya

àäa ïðéòeîLà éàcoecipa mzwelgn z` epl mirinyn eid m`y ± §¦©§¦¨§¨
did ea mixzn eid eli`y dyrn lr zewln aiigzn m` epizpyn

wxy mixne` epiid ,dzin eilr aiigznïa ïBòîL éaø øîà÷ àäa§¨¨¨©©¦¦§¤
Lé÷ìlr miyper mdipy zewlne dziny oeik ,zewln aiigzn epi`y ¨¦

cg` oinn miyper ipy mc`d lr llk milihn oi`e ,mc`d ly eteb
aeig epnn rwt ,dzin cv df dyrna yiy oeike ,dyrn eze` lr

.zewlndàäa ìáàdyrn lr oenn aiigl m` mzwelgn oecipa ± £¨§¨
,zewln e` dzin mb eilr aiigzdl ie`xyéaøì déì éãBî àîéà¥¨¥¥§©¦

ïðçBé,epenna ipyde eteba cg`d ,miyper ipin ipy mdy oeiky ¨¨
xengd ypera eze` miyperyky `l` .mc`d lr milhen mdipy
la` ,epenna `l` epi`y s` lwd ypera eze` oiyper oi` ,etebay
yperd cnere miiw ,ea exzd `ly oebk ,etebay ypera yprp epi`yk

g iabl mb welgl ekxved jkle .epennayzrcly epicnlle ,oenn aei
lka oenn aiigzn epi` ,zewlne oenn e` dzine oenna mb yiwl yix
cv yiy mewn lkay itl ,etebay ypera yprp epi`yk elit`e oipr
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xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr at sc oileg(iyiy meil)

e,dly xyekd zry ednéaø äéä øîBà ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¨¦¥¨¨©¦
,ïBòîLyäøtdnec`úécôðoeict ici lr oilegl z`vei -éab ìò ¦§¨¨¦§¥©©¥

dzëøòî`idy mivr ly zkxrn lr dpick dhgyp m` elit` ± ©£©§¨
lke` llkay ,oilke` z`neh `id zlawn jkle .dilr zhgyp
`vnpe ,de`ct `l seqaly s`e .`ed mixg`l elik`dl leki dz`y
zectidl cnerd lky oerny iax xaeq ,dlik`l ie`x did `ly

my el yie ,iect `ed xak eli`k eze` mi`exoiprl mb ok m`e .lke`
oeik ,`id die`x dhigyy itl ,aiigzdl el yi epa z`e eze` aeig
.iectk `ed ixd zectidl cnerd lke ,mixg`l lk`z dctz m`y
epa z`e eze` meyn xhet oerny iaxy epizpyna exn` recne

.dnec` dxt hgeya
:`xnbd zayiin,ïðçBé éaø øîà àaà øa ïîL áø øîàok`úøt ¨©©¤¤©©¨¨©©¦¨¨¨©

äðLî dðéà úàhçoerny iax mby itl ,epizpyna dzepyl oi` ± ©¨¥¨¦§¨
.`id die`x dhigyy ,epa z`e eze` meyn dilr aiigy da dcen

meyn dtexr dlbr zhigy lr xhet oerny iaxy ,epizpyna epipy
.dhigy dpi`e `id die`x dpi`y dhigyy iptn ,epa z`e eze`

:`xnbd dywn :df oipra dpc `xnbd,äôeøò äìâòådzhigy m`d §¤§¨£¨
ïðúäå .àéä äéeàø äèéçL åàìdpyna(.fn dheq),dtexr dlbr iabl ©§¦¨§¨¦§¨§©
dtixrl dlbr ecgiy xg` m`yóøòz àlL ãò ,âøBää àöîð± ¦§¨©¥©¤Ÿ¥¨¥

dtxrp `l oiicry onf lkàöz ,äìâòädlbrdøãòa äòøúå ¨¤§¨¥¥§¦§¤¨¥¤
d`a `ly oeik ,dlbrd z` sexrl jixv oi` aeyy ,oileg x`yk
zxq`p dpi`y ok m` x`eane .bxedd in reci oi`y wtqa xtkl `l`
mcew dhgypyk ok m`e ,dtixrd xg`l `l` diiga d`pda
iax xht recne ,`id die`x dhigye ,dlik`a zxzen `id ,dtxrpy

.dzhigy lr epa z`e eze` meyn oerny
:`xnbd zayiin,éàpé éaø íeMî Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàok` ¨©©¦¦§¤¨¦¦©¦©©

äðLî dðéà ,äôeøò äìâòiax mby itl ,epizpyna ok zepyl oi` ± ¤§¨£¨¥¨¦§¨
dhigyy ,epa z`e eze` meyn dzhigy lr aiigy dcen oerny

.`id die`x
wn:i`pi iax mya yiwl yix ixac lr `xnbd dyéàpé éaø øîà éîe¦¨©©¦©©
,éëä,`id die`x dhigy jkle miign d`pda zxzen dtexr dlbry ¨¦

éàpé éaø øîàäåzxq`p dpi`y ,d`pda zxq`py dtexr dlbr iabl §¨¨©©¦©©
`l` ,dtixrl depinfdyk cinda ézòîL ìeábjli`e df leabny §¨©§¦¨

,d`pda zxq`pézçëLå.leabd ednàiøáç ïéáñðåzrc lr dlre - §¨©§¦§¨§¦©§©¨
daiyid ipadzøñBà ïúéà ìçðì dúãéøé ,øîBì`ede ,d`pda ©§¦¨¨§©©¥¨©§¨

.i`pi iax rnyy leabdàúéà íàåxaeqy ,el` mixacl mpyi m`e ± §¦¦¨
ok m` ,ozi` lgpl dcxiy dryn miign zxq`py i`pi iax
dhigy `ide miign dxq`py da x`eany epizpynn el dywedyk
recn ,miign dxeq` dpi`y dheqa dpynd lr ,die`x dpi`y

,dpyn dpi` epizpyna dtexr dlbry uxzl jxvedépLéì- ¦©¥
y ,uxziyïàkedf ,miign zxzeny dheqa epipyy dn -íãB÷ ¨¤

däãéøée .ozi` lgplïàk,miign dxq`py epizpyna x`eany dne ± §¦¨¨
`edøçàìdäãéøé.ozi` lgpl §©©§¦¨

:`xnbd zvxznéaøc déîMî ïðà ,énà áøc déøa ñçðt áø øîà̈©©¦§¨§¥§©©¦£©¦§¥§©¦
dì ïðéðúî Lé÷ì ïa ïBòîLy,äðLî dðéà äôeøò äìâòxn`y `le ¦§¤¨¦©§¦©¨¤§¨£¨¥¨¦§¨

xg`l epizpyn z` cinrdl xyt` i`pi iaxl ok`e .i`pi iax mya ok
.die`x dpi`y dhigy `ide miign dxq`p f`y ,ozi` lgpl dcxiy
envr yiwl yixy xn`y in` axc dixa qgpt ax lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .ef dreny xn`éa ïðéåä ék ,éMà áø øîàziaa ± ¨©©©¦¦£¦©¥
ly eyxcn,éëä Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà éî ,ïì àéL÷ ,étt áø©©¦©§¨¨¦¨©©¦¦§¤¨¦¨¦

.`id die`x dhigye ,miign zxq`p dpi` dtexr dlbryàäå§¨
,øîzéàizyòøBöî éøBtözg`e ,ezxdhl rxevnd `iany ¦§©¦¥§¨

,zglzyn zg`e zhgypéúîéàîmdïéøñàð.d`pdaïðçBé éaø ¥¥¨©¤¡¨¦©¦¨¨
,øîàzxq`p dhegyd,äèéçL úòMîdpi` zgleynd la` ¨©¦§©§¦¨

.llk zxq`p,øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøåzexq`p odizyúòMî §©¦¦§¤¨¦¨©¦§©
äçé÷ì.rxevnd jxevl mixetivd izy z` gwely dryn ± §¦¨

Lé÷ì ïa ïBòîL éaøc àîòè éàî ,ïðéøîàåmdipy zexq`py §©§¦¨©©§¨§©¦¦§¤¨¦
y iptn ,miignøîbdey dxifb cnl ±'äçé÷ äçé÷'äôeøò äìâòî ¨©¦¨¦¨¥¤§¨£¨

dtexr dlbra dgiw xn`p ,rxevn ixetivl(b `k mixac)ipwf Egwle'§¨§¦§¥
rxevn ixetiva dgiw xn`pe ,'xwA zlbr `edd xird(c ci `xwie) ¨¦©¦¤§©¨¨

dlbry myky cnll ,'zFxdh zFIg mixRv iYW xdHOl gwle'§¨©©¦©¥§¥¦¢¦©§Ÿ
ok m`e .miign mixq`p rxevn ixetiv mb jk ,miign dxeq` dtexr
itle ,miign d`pda dxeq` dtexr dlbr yiwl yix zrcly x`ean
xnel yiwl yix jxved recne ,`id die`x dpi`y dhigy ok` df

.dpyn dpi` dtexr dlbry
:`xnbd dwiqnäìâò ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¤§¨

.äðLî dðéà äôeøòiax `l` ,ef dreny xn` yiwl yix `l ok`y £¨¥¨¦§¨
xn` ok zngne ,miign zxq`p dpi` dtexr dlbry xaeqd ,opgei
iax zrcl oke ,yiwl yix zrcl la` .dpyn dpi` dtexr dlbry
die`x dpi`y dhigy ok`e ,epizpyna dtexr dlbr zepyl yi ,i`pi

.miign zxq`py oeik `id

äðùî
mdipye ,epa z`e eze` epwy mipy oic zx`an epiptly dpynd

:mdn cg`l dnicw oic yi m` ,meid eze`a hegyl mivexíéðL§©¦
eç÷lLdpw cg` ,cg` xkenn cg` meia epwy ±å ,äøtdpw cg` ¤¨§¨¨§

z`,dðay `ed oicd .meia ea hegyl mivex mdipyeäæéàmdn §¨¥¤
,ïBLàø ç÷lL`ed,ïBLàø èBçLé.xgn cr hegyl xeq` ipyde ¤¨©¦¦§¦
éðMä íã÷ íàålr xary s` ,oey`xd dpewd hgyy mcew hgye §¦¨©©¥¦

,hegyl oey`xd ly ezekf ixdy oicd,äëæezndan lek`l lekiy ¨¨
.xgnl cr hegyln oizndl oey`xd lre .meia ea

àøîâ
dpewdy `ed oicy epizpyna exn`y dn z` zx`an `xnbd

:oey`x hegyi `ed oey`xdïðz àðéc ïéðòì ,óñBé áø øîàoiprl ± ¨©©¥§¦§©¦¨§©
,ipyl oey`xd oia mixace oic yiyky ,epizpyn dxn`p zepenn ipic
,jnn xzei jixv ip` xne` exiage meia ea hegyl mdn cg` `ay
ezekf oey`xd dpewdy mdl miwqety exn` df lr ,oic zial mi`ae
dpewdy cnll ,xeqi` oiprl epizpyn zpeek oi`e .oey`x hegyl
hegyl dvex ipyd m`y i`ce `l` ,oey`xd hegyl aiig oey`xd

.ok zeyrl mixzen ,xgnl oizndl dvex oey`xde meia ea
:mcwy ipyd dkf dna zx`and `ziixa d`ian `xnbdàðz- ¨¨
,meid eze`a epa z`e eze` epwy mipy ,`ziixaa epipyíã÷ íà¦¨©

éðMähgye.økNðå æéøæ äæ éøä:`xnbd zx`an'æéøæ',exe`iaàìc ©¥¦£¥¤¨¦§¦§©¨¦§Ÿ
àøeqéà ãáòz`e eze` xeqi` lr xeari `ly ick hegyl micwdy ± ¨©¦¨

.epa'økNðå'`ed giexny ,exe`iaàøNa ìéëà÷clek`l lekiy ± §¦§©§¨¨¦¦§¨
meia ea xyad z`.

äðùî
zhigy lr `ed ,epa z`e eze` xeqi` m` zx`an epiptly dpynd
zewln ly cg` aeig ea yi ote` dfi`a oke .zad zhigy lr e` m`d
dwele zeiewln iaeig ipy ea yi ote` dfi`ae ,mirax` dwele

:mipenyèçLd z` dligzaCk øçàå ,äøtmb hgy meid eze`a ¨©¨¨§©©¨
z`,äéða éðL`ed ixdíéðBîL âôBñmiinrt aiigzdy ,zewln §¥¨¤¨¥§¦

ixdy ,ipyd zhigya `ed epa z`e eze` xeqi`y itl ,zewln
xq`p ,m`d z` dligza hgyy oeike ,dzid xzida oey`xd zhigy
eze` lr xaer envr ipta oa lk zhigyae ,dipan oa lk hegyl el

dligza m` la` .zewln miinrt aiigzn jkle ,epa z`eèçLz` ¨©
Ck øçàå ,äéða éðLmeid eze`adèçL,dxtl,íéòaøàä úà âôBñ §¥¨¤¨§©©¨§¨¨¥¤¨©§¨¦

hgyy mipad ipy zhigyy iptn ,zewln ly cg` aeig wx mdy
,m`d zhigya wx `ed xeqi`de ,llk xeqi` mda did `l dligza
`ed cg` e`le ,xeqi` zhigy ly cg` dyrn `l` dyr `ly oeike

.zg` zewln `l` aiigzn epi` ,zg` d`xzde
m` .cg` meia mlek mhgye ,dza zae dza ,m`d ,zext yly el eid

dligzadèçL,m`låhgy okn xg`lå ,dza úàhgy dixg`úà §¨¨§¤¦¨§¤
.dza úa,miinrt epa z`e eze` zhigy xeqi` lr xary `vnp ©¦¨
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המשך בעמוד עב

oifge` mipy` cenr at sc ± oey`x wxtzereay

úéãôð äøô ïåòîù éáø äéä øîåà ùé÷ì ùéø øîàå,dpnid d`p `vn m` Ð

`idy mivr ly zkxrn lr dzkldk dhgy elit` Ð dzkxrn ab lr elit`

lk :oerny iax xaqwe .(h dpyn b wxt) dxt zkqna opixn`ck ,dilr zhgyp

il dnl :`iyw i`e .elik`dl leki dz`y dia `pixwe ,inc iectk zectl cnerd

d`neh zlaw?mc` d`nhn dteb `id

wxta zezixka `peb i`dk opiyxtn !micbae

edtgy xya oebk :(`,`k) "dhigy mc"

lke` dil zieyn i` ,wva dviakn zegta

wva i`d lawne ,wva icda sxhvn Ð

x`y `nhne ,d`neha rbi m` d`neh

lawn `l Ð `ed lke` e`l i`e .oilke`

ike ,`xeriy dia zilc ,d`neh wva i`d

,od mixedh Ð ipixg` oilke` dia erbp

.wvaa `l` dlapa oirbep mpi`yäðéà
äðùî.epizpyna zipyp `l Ðäòøúå
øãòázxq`p dpi` `nl` .oileg x`yk Ð

xn` :opiqxb ikd !zxzen dhgy ike ,miign

dpi` dtexr dlbr i`pi iax xn` yiwl yix

.dpynéàðé éáø øîàäå[`,fp] oiyecwa Ð

.(`,dk) `xza wxta zezixkaeìåáâÐ

.zxq`p izni`nàéøáç.daiyid ipa Ð

òøåöî éøåôöoiyecwa ol `niiw Ð

.d`pda oixeq`c (a,ep) "ycwn yi`d"a

äèéçù úòùîla` .dhegy zxq`pe Ð

:(ci `xwie) aizkc ,zxzen zgleynd

dxn` `le ,'ebe "digd xetvd z` glye"

.dlwzl gly dxezäçé÷ úòùîÐ

.glyiy cr zexq`p odizyeäçé÷ øîâ
'åë äçé÷da xn`py dtexr dlbr dn Ð

`idd xird ipwf egwle" :(`k mixac) dgiw

gwle" s` ,miign dxeq` Ð "xwa zlbr

Ð (ci `xwie) "zeig mixtv izy xdhnl

dl yi dtexr dlbr ,edine .miign zexeq`

la` ,ozi` lgpl dzcixia Ð xq`il leab

,dhigy cre dgiwln dyrn oda oi` el`

zryn jigxk lr Ð miign zexq`pc oeike

.dgiwlàìàdpi` :uxznc `vexiz `d Ð

iax `l` ,dxn` yiwl yix e`l Ð dpyn

yiwl oa oerny iaxlc ,dxn` opgei

drxze `vz :opzc `de .miign `xqzin

opinwene [`,dk] zezixka dl opiywn ,xcra

.i`pzk dlïðú àðéã ïéðòìipzwc `d Ð

Ð oey`x hegyi oey`x gwly in :oizipzn

ipyd dvx m`y ,xzide xeqi` oiprl e`l

Ð xgn cr oizni oey`xde ,oey`x hegyl

,oic zial e`a m` ,`ed oic la` .xzen

jixv ip` :xne` exiage ,hegyl cg`d `ay

gweld :mdl mixne` ep` Ð jnn xzei

eli`y .gwl ok zpn lry ,hegyi oey`x

Ð envrl akre ,ipyl ziad lra dxkn `l

Ð ziad lran gweld :(` dkld d wxt) `ztqeza epipy oke .hgey gweld did

.gwl ok zpn lry ,ziad lral mcew `edàøåñéà ãáò àìã,envra micwdy Ð

.xeqi` icil `ai `lyøëùð.xya meid lke`y ,geix el yi Ðäðùîøçàå
íéòáøàä úà âôåñ äèçù êë`xnbae .zg` `l` xeqi` zhigy o`k oi`c Ð

.aiig inp eze`e epac siliäúá úá úà êë øçàå äúá úàå äèçùo`k yi Ð

.epa z`e eze` ipyäúá úá úàå äèçùjk xg`e .xeqi` oiicr o`k oi` Ð

epae ,dn` meyn Ð epa z`e eze` :oixeqi` ipy ef dhigya yie ,dza z` hgy

.dhgyp xaky ef ly dza meyn Ð eze`eíéòáøà âôåñ,`ed e`l cgc Ð

.dyrn cge ,d`xzd `cgeíéðåîù.`xnba yxtn qekneqc `nrhe Ðàøîâ
åèçùú àì.rnyn miax oeyl Ðíéðù ïàë éøäm` oia ,mdipy z` xidfd Ð

ylya `l` oixaer mipy dl zgkyn `le .zad hgey m` oiae m`d hgey

cvik `de ,zenda?`xw il dnl dipa ipye m` i`c ,zae m`e za?zae dzae dxta i`e .i`d` aiign Ð i`d` aiignc ikid ikc ,ixz il dne cg il dn ,`hiyt

.aiign inp eze`e epa`c opireny`l ,xn`w dza z` iyilyde dn` z` ipyde dxt hgey cg`a ,jgxk lr `l` .edpip epa z`e eze` ediiexz ,`hiyt Ð dza
ìáà
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ïðúäåj`ide :xn`z m`e Ð bxedd `vnp`nlic ?miign `xqzin `lc o`kn wcwcn

`xza wxta opzc `idd ik .deycw` `l bxedd `vniy `zrc`c Ð `nrh epiid

cr drxie 'ek hgyp `ly cr m` ,`hg `ly el rcepe ielz my` `iand :(a,bk) zezixkc

dtexr dlbr .'ek xcra drxie `vi Ð hgyp `ly cr `l` ,ok epi` i`ce my` .a`zqiy

Ð ielz my`c `nrh :`xnba yxtne .ok dpi`

la` ,wtqn eyicwne xnbe etwep ealc meyn

,yicw` `hgc `zrc` diycw` ik ,i`ce my`

.ded zerh ycwdc rxtnl `zlin i`lb`e

`le ,dtexr dlbrc inp `nrh epiid `nlice

dhgyp m` mlerle ,miign xqzin `lc meyn

`lc ,iycwne ixnbc `xaqc :xnel yie !dxeq`

:xn`z m`e .bxedd `vniy ediizrc` iwqn

cr epiid "sxrz `ly cr"c ipyn `l i`n`e

,ozi` lgpl dzcixi mcew ,dtixrl d`xp `ly

yie ?(`,dk) zezixkc `xza wxta ipynck

,`tiqn (my) mzd wiicc i`n` jinqc :xnel

Ð dtxrpyn :`tiq ipzwc .miign xqzin `lc

dxtk ,wtqd lr `l` d`a `l dlgzny ,xawz

.dl dklde dwtq

äìâòdnle :xn`z m`e Ð dpyn dpi` dtexr

,`id i`pz :`nil ?dpyn dpi` xnel wgc

i`pzc (`,dk) zezixkc `xza wxta opixn`ck

.mcia dlaw dzid jkc :xnel yie !ikda ibilt

`l i`n` :y"icpean dyn epiax axd dywd

iaxl xehte ,sxer epiid oizipznc hgeyc xn`w

aiig opaxle .dlik`l `ifg `lc meyn oerny

yixa opixn`ck ,dhigy `id ef dtixrc meyn

xiry iab (`,cq `nei) "ixiry ipy" wxt

aiige ,ezhigy epiid wevl eziigc :glzynd

"serd z`hg" wxtae .epa z`e eze` meyn

!dlap icin zxdhn dtixrc opixn` (a,r migaf)

ipzinl dil ded `l ,ok m`c :mz epiax uxize

`nlcc ,`ed wgece ."sxerd" :`l` ,"hgeyd"

xeye z`hg zxt ,ipixg` meyn hgey `pz

`tiqc (`,hk oileg) ipy wxta opixn`ck .lwqpd

ezhigy :`pz Ð dndan wilqc icii`e ,miycwa

.ezwiln :ipzw `le ,dxykøîàleab i`pi iax

wxta dil zi`c ,dinrhl i`pi iax Ð da izrny

,miycwk da aizk dxtkc (`,fp) oiyecwc ipy

miycw x`y enk ,miign `xqzin ikdle

zezixk) opiyxcc ,"my etxre" .miign ixqzinc

xg`l jixhvi` Ð dzxeaw `dz my :dipin (`,e

ziyrpy meyn `ixyc `nip `lc ,dtixr

.dzevnéðùéìxg`l o`k dcixi mcew o`k

zezixkc oizipzn jgxk lr `d :dniz Ð dcixi

mzd wiicck ,miign xqzin `lc `gken (a,bk)

dwtq dxtkc :ipzwc `tiqn [`,dk sca] (a"ta)

!dl dkldeøîâ`l `pwqn Ð dgiw dgiw

wiqn `l` ,(`,fp) oiyecwc ipy wxta ikd `niiw

:ikd silic ,l`rnyi iax iac `pzk yiwl yixc

,mipta xtkne xiykn xn`p.zepaxw x`y Ð xtkn ,rxevn my` Ð mipta xiykn :yexit

xirye dtexr dlbr Ð xtkn ,rxevn ixetv Ð xiykn :yexit ,uega xtkne xiykn xn`pe

dtexr dlbr :xn`c `pepnd ax inp dl iwen (`,dk) zezixkc `xza wxtae .glzynd

l`rnyi iaxc dizlinn rnyn j`id :dnize .l`rnyi iax iac `pzk ,miign xqzin

xq`il `l` xtknn xiykn slinl jixhvi` `lc meyn wiicc :xnel yie ?miign xqzinc

.'ek dhegyd zeaxl Ð "elk`z [`l] xy` dfe"n opirci dhigy xg`lc ,miign

ñåëîåñ.qxhpewa yxitck ,bilt inp `yix` Ð mipeny bteq xi`n iax meyn xn`

,dpey`xa s` oerny iax did welg :(a,h) zenaic `nw wxta xn` `peb i`dke

epae ,epa z`e eze`c ,zeny izy `ki`c ab lr s`c ,opaxc `zeax meyn Ð hwp `tiqe

."ehgyz `l"c `xw cgn ediiexz iwtpc oeik ,mirax` `l` iwl `l Ð eze`e

rxefd
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:ïBòîL éaø äéä øîBà ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàå§¨©©¦¦§¤¨¦¥¨¨©¦¦§
àaà øa ïîL áø øîà !dzëøòî éab ìò úécôð äøẗ¨¦§¥©©¥©£©§¨£©©¤¤©©¨
äôeøò äìâòå .äðLî dðéà úàhç úøt :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨©©¨¥¨¦§¨§¤§¨£¨
àlL ãò âøBää àöîð :ïðúäå ?àéä äéeàø äèéçL åàì̈§¦¨§¨¦§¨§©¦§¨©¥©¤Ÿ
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;äçé÷ì úòMî :øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå ,äèéçL§¦¨§©¦¦§¤¨¦¨©¦§©§¦¨

Lé÷ì ïa ïBòîL éaøc àîòè éàî :ïðéøîàå¯øîb §¨§¦©©©§¨§©¦¦§¤¨¦¨©
"äçé÷" "äçé÷"!äôeøò äìâòîàéiç éaø øîà ,àlà ¦¨¦¨¥¤§¨£¨¤¨£©©¦¦¨

.äðLî dðéà äôeøò äìâò :ïðçBé éaø øîà àaà øa©©¨¨©©¦¨¨¤§¨£¨¥¨¦§¨
äðùîïBLàø ç÷lL äæéà ,dðáe äøt eç÷lL íéðL§©¦¤¨§¨¨§¨¥¤¤¨©¦

¯éðMä íã÷ íàå ,ïBLàø èBçLé¯.äëæàøîâøîà ¦§¦§¦¨©©¥¦¨¨£©
éðMä íã÷ íà :àðz .ïðz àðéc ïéðòì :óñBé áø¯éøä ©¥§¦§©¦¨§©¨¨¦¨©©¥¦£¥

æéøæ ;økNðå æéøæ äæ¯økNðå ,àøeqéà ãáò àìc¯ ¤¨¦§¦§©¨¦§¨£©¦¨§¦§©
äéðá éðL Ck øçàå äøt èçL .àøNa ìéëà÷c¯âôBñ §¨¨¥¦§¨¨©¨¨§©©¨§¥¨¤¨¥

dèçL Ck øçàå äéðá éðL èçL .íéðBîL¯úà âôBñ §¦¨©§¥¨¤¨§©©¨§¨¨¥¤
dza úa úàå ,dza úàå dèçL .íéòaøàä¯âôBñ ¨©§¨¦§¨¨§¤¦¨§¤©¦¨¥

dza èçL Ck øçàå ,dza úa úàå dèçL .íéðBîL¯ §¦§¨¨§¤©¦¨§©©¨¨©¦¨
:øéàî éaø íeMî øîBà ñBëîeñ .íéòaøàä úà âôBñ¥¤¨©§¨¦¨¥¦©¦¥¦

.íéðBîL âôBñàøîâøîà "Bða úàå BúBà" ?éànà ¥§¦©©§¤§¨©
!BúBàå Bða àìå ,àðîçø¯,Czòc à÷ìñ àì ©£¨¨§¨§§¨¨§¨©§¨
"Bða úàå BúBà" :àéðúc¯BúBà àlà éì ïéà §©§¨§¤§¥¦¤¨

øîBà àeäLk ?ïépî Bnà úàå BúBà ,Bða úàå§¤§§¤¦¦©¦§¤¥
"eèçLú àì"¯?ãöék àä ,íéðL ïàk éøä Ÿ¦§££¥¨§©¦¨¥©

,dnà úà èçBMä ãçàå ,äøtä úà èçBMä ãçà¤¨©¥¤©¨¨§¤¨©¥¤¦¨
dða úà èçBMä ãçàå¯.ïéáéiç íéðBøçàä íéðL §¤¨©¥¤§¨§©¦¨©£¦©¨¦
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr at sc oileg(iyiy meil)

e,dly xyekd zry ednéaø äéä øîBà ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¨¦¥¨¨©¦
,ïBòîLyäøtdnec`úécôðoeict ici lr oilegl z`vei -éab ìò ¦§¨¨¦§¥©©¥

dzëøòî`idy mivr ly zkxrn lr dpick dhgyp m` elit` ± ©£©§¨
lke` llkay ,oilke` z`neh `id zlawn jkle .dilr zhgyp
`vnpe ,de`ct `l seqaly s`e .`ed mixg`l elik`dl leki dz`y
zectidl cnerd lky oerny iax xaeq ,dlik`l ie`x did `ly

my el yie ,iect `ed xak eli`k eze` mi`exoiprl mb ok m`e .lke`
oeik ,`id die`x dhigyy itl ,aiigzdl el yi epa z`e eze` aeig
.iectk `ed ixd zectidl cnerd lke ,mixg`l lk`z dctz m`y
epa z`e eze` meyn xhet oerny iaxy epizpyna exn` recne

.dnec` dxt hgeya
:`xnbd zayiin,ïðçBé éaø øîà àaà øa ïîL áø øîàok`úøt ¨©©¤¤©©¨¨©©¦¨¨¨©

äðLî dðéà úàhçoerny iax mby itl ,epizpyna dzepyl oi` ± ©¨¥¨¦§¨
.`id die`x dhigyy ,epa z`e eze` meyn dilr aiigy da dcen

meyn dtexr dlbr zhigy lr xhet oerny iaxy ,epizpyna epipy
.dhigy dpi`e `id die`x dpi`y dhigyy iptn ,epa z`e eze`

:`xnbd dywn :df oipra dpc `xnbd,äôeøò äìâòådzhigy m`d §¤§¨£¨
ïðúäå .àéä äéeàø äèéçL åàìdpyna(.fn dheq),dtexr dlbr iabl ©§¦¨§¨¦§¨§©
dtixrl dlbr ecgiy xg` m`yóøòz àlL ãò ,âøBää àöîð± ¦§¨©¥©¤Ÿ¥¨¥

dtxrp `l oiicry onf lkàöz ,äìâòädlbrdøãòa äòøúå ¨¤§¨¥¥§¦§¤¨¥¤
d`a `ly oeik ,dlbrd z` sexrl jixv oi` aeyy ,oileg x`yk
zxq`p dpi`y ok m` x`eane .bxedd in reci oi`y wtqa xtkl `l`
mcew dhgypyk ok m`e ,dtixrd xg`l `l` diiga d`pda
iax xht recne ,`id die`x dhigye ,dlik`a zxzen `id ,dtxrpy

.dzhigy lr epa z`e eze` meyn oerny
:`xnbd zayiin,éàpé éaø íeMî Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàok` ¨©©¦¦§¤¨¦¦©¦©©

äðLî dðéà ,äôeøò äìâòiax mby itl ,epizpyna ok zepyl oi` ± ¤§¨£¨¥¨¦§¨
dhigyy ,epa z`e eze` meyn dzhigy lr aiigy dcen oerny

.`id die`x
wn:i`pi iax mya yiwl yix ixac lr `xnbd dyéàpé éaø øîà éîe¦¨©©¦©©
,éëä,`id die`x dhigy jkle miign d`pda zxzen dtexr dlbry ¨¦

éàpé éaø øîàäåzxq`p dpi`y ,d`pda zxq`py dtexr dlbr iabl §¨¨©©¦©©
`l` ,dtixrl depinfdyk cinda ézòîL ìeábjli`e df leabny §¨©§¦¨

,d`pda zxq`pézçëLå.leabd ednàiøáç ïéáñðåzrc lr dlre - §¨©§¦§¨§¦©§©¨
daiyid ipadzøñBà ïúéà ìçðì dúãéøé ,øîBì`ede ,d`pda ©§¦¨¨§©©¥¨©§¨

.i`pi iax rnyy leabdàúéà íàåxaeqy ,el` mixacl mpyi m`e ± §¦¦¨
ok m` ,ozi` lgpl dcxiy dryn miign zxq`py i`pi iax
dhigy `ide miign dxq`py da x`eany epizpynn el dywedyk
recn ,miign dxeq` dpi`y dheqa dpynd lr ,die`x dpi`y

,dpyn dpi` epizpyna dtexr dlbry uxzl jxvedépLéì- ¦©¥
y ,uxziyïàkedf ,miign zxzeny dheqa epipyy dn -íãB÷ ¨¤

däãéøée .ozi` lgplïàk,miign dxq`py epizpyna x`eany dne ± §¦¨¨
`edøçàìdäãéøé.ozi` lgpl §©©§¦¨

:`xnbd zvxznéaøc déîMî ïðà ,énà áøc déøa ñçðt áø øîà̈©©¦§¨§¥§©©¦£©¦§¥§©¦
dì ïðéðúî Lé÷ì ïa ïBòîLy,äðLî dðéà äôeøò äìâòxn`y `le ¦§¤¨¦©§¦©¨¤§¨£¨¥¨¦§¨

xg`l epizpyn z` cinrdl xyt` i`pi iaxl ok`e .i`pi iax mya ok
.die`x dpi`y dhigy `ide miign dxq`p f`y ,ozi` lgpl dcxiy
envr yiwl yixy xn`y in` axc dixa qgpt ax lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .ef dreny xn`éa ïðéåä ék ,éMà áø øîàziaa ± ¨©©©¦¦£¦©¥
ly eyxcn,éëä Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà éî ,ïì àéL÷ ,étt áø©©¦©§¨¨¦¨©©¦¦§¤¨¦¨¦

.`id die`x dhigye ,miign zxq`p dpi` dtexr dlbryàäå§¨
,øîzéàizyòøBöî éøBtözg`e ,ezxdhl rxevnd `iany ¦§©¦¥§¨

,zglzyn zg`e zhgypéúîéàîmdïéøñàð.d`pdaïðçBé éaø ¥¥¨©¤¡¨¦©¦¨¨
,øîàzxq`p dhegyd,äèéçL úòMîdpi` zgleynd la` ¨©¦§©§¦¨

.llk zxq`p,øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøåzexq`p odizyúòMî §©¦¦§¤¨¦¨©¦§©
äçé÷ì.rxevnd jxevl mixetivd izy z` gwely dryn ± §¦¨

Lé÷ì ïa ïBòîL éaøc àîòè éàî ,ïðéøîàåmdipy zexq`py §©§¦¨©©§¨§©¦¦§¤¨¦
y iptn ,miignøîbdey dxifb cnl ±'äçé÷ äçé÷'äôeøò äìâòî ¨©¦¨¦¨¥¤§¨£¨

dtexr dlbra dgiw xn`p ,rxevn ixetivl(b `k mixac)ipwf Egwle'§¨§¦§¥
rxevn ixetiva dgiw xn`pe ,'xwA zlbr `edd xird(c ci `xwie) ¨¦©¦¤§©¨¨

dlbry myky cnll ,'zFxdh zFIg mixRv iYW xdHOl gwle'§¨©©¦©¥§¥¦¢¦©§Ÿ
ok m`e .miign mixq`p rxevn ixetiv mb jk ,miign dxeq` dtexr
itle ,miign d`pda dxeq` dtexr dlbr yiwl yix zrcly x`ean
xnel yiwl yix jxved recne ,`id die`x dpi`y dhigy ok` df

.dpyn dpi` dtexr dlbry
:`xnbd dwiqnäìâò ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¤§¨

.äðLî dðéà äôeøòiax `l` ,ef dreny xn` yiwl yix `l ok`y £¨¥¨¦§¨
xn` ok zngne ,miign zxq`p dpi` dtexr dlbry xaeqd ,opgei
iax zrcl oke ,yiwl yix zrcl la` .dpyn dpi` dtexr dlbry
die`x dpi`y dhigy ok`e ,epizpyna dtexr dlbr zepyl yi ,i`pi

.miign zxq`py oeik `id

äðùî
mdipye ,epa z`e eze` epwy mipy oic zx`an epiptly dpynd

:mdn cg`l dnicw oic yi m` ,meid eze`a hegyl mivexíéðL§©¦
eç÷lLdpw cg` ,cg` xkenn cg` meia epwy ±å ,äøtdpw cg` ¤¨§¨¨§

z`,dðay `ed oicd .meia ea hegyl mivex mdipyeäæéàmdn §¨¥¤
,ïBLàø ç÷lL`ed,ïBLàø èBçLé.xgn cr hegyl xeq` ipyde ¤¨©¦¦§¦
éðMä íã÷ íàålr xary s` ,oey`xd dpewd hgyy mcew hgye §¦¨©©¥¦

,hegyl oey`xd ly ezekf ixdy oicd,äëæezndan lek`l lekiy ¨¨
.xgnl cr hegyln oizndl oey`xd lre .meia ea

àøîâ
dpewdy `ed oicy epizpyna exn`y dn z` zx`an `xnbd

:oey`x hegyi `ed oey`xdïðz àðéc ïéðòì ,óñBé áø øîàoiprl ± ¨©©¥§¦§©¦¨§©
,ipyl oey`xd oia mixace oic yiyky ,epizpyn dxn`p zepenn ipic
,jnn xzei jixv ip` xne` exiage meia ea hegyl mdn cg` `ay
ezekf oey`xd dpewdy mdl miwqety exn` df lr ,oic zial mi`ae
dpewdy cnll ,xeqi` oiprl epizpyn zpeek oi`e .oey`x hegyl
hegyl dvex ipyd m`y i`ce `l` ,oey`xd hegyl aiig oey`xd

.ok zeyrl mixzen ,xgnl oizndl dvex oey`xde meia ea
:mcwy ipyd dkf dna zx`and `ziixa d`ian `xnbdàðz- ¨¨
,meid eze`a epa z`e eze` epwy mipy ,`ziixaa epipyíã÷ íà¦¨©

éðMähgye.økNðå æéøæ äæ éøä:`xnbd zx`an'æéøæ',exe`iaàìc ©¥¦£¥¤¨¦§¦§©¨¦§Ÿ
àøeqéà ãáòz`e eze` xeqi` lr xeari `ly ick hegyl micwdy ± ¨©¦¨

.epa'økNðå'`ed giexny ,exe`iaàøNa ìéëà÷clek`l lekiy ± §¦§©§¨¨¦¦§¨
meia ea xyad z`.

äðùî
zhigy lr `ed ,epa z`e eze` xeqi` m` zx`an epiptly dpynd
zewln ly cg` aeig ea yi ote` dfi`a oke .zad zhigy lr e` m`d
dwele zeiewln iaeig ipy ea yi ote` dfi`ae ,mirax` dwele

:mipenyèçLd z` dligzaCk øçàå ,äøtmb hgy meid eze`a ¨©¨¨§©©¨
z`,äéða éðL`ed ixdíéðBîL âôBñmiinrt aiigzdy ,zewln §¥¨¤¨¥§¦

ixdy ,ipyd zhigya `ed epa z`e eze` xeqi`y itl ,zewln
xq`p ,m`d z` dligza hgyy oeike ,dzid xzida oey`xd zhigy
eze` lr xaer envr ipta oa lk zhigyae ,dipan oa lk hegyl el

dligza m` la` .zewln miinrt aiigzn jkle ,epa z`eèçLz` ¨©
Ck øçàå ,äéða éðLmeid eze`adèçL,dxtl,íéòaøàä úà âôBñ §¥¨¤¨§©©¨§¨¨¥¤¨©§¨¦

hgyy mipad ipy zhigyy iptn ,zewln ly cg` aeig wx mdy
,m`d zhigya wx `ed xeqi`de ,llk xeqi` mda did `l dligza
`ed cg` e`le ,xeqi` zhigy ly cg` dyrn `l` dyr `ly oeike

.zg` zewln `l` aiigzn epi` ,zg` d`xzde
m` .cg` meia mlek mhgye ,dza zae dza ,m`d ,zext yly el eid

dligzadèçL,m`låhgy okn xg`lå ,dza úàhgy dixg`úà §¨¨§¤¦¨§¤
.dza úa,miinrt epa z`e eze` zhigy xeqi` lr xary `vnp ©¦¨
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oifge` mipy` cenr at sc ± oey`x wxtzereay

úéãôð äøô ïåòîù éáø äéä øîåà ùé÷ì ùéø øîàå,dpnid d`p `vn m` Ð

`idy mivr ly zkxrn lr dzkldk dhgy elit` Ð dzkxrn ab lr elit`

lk :oerny iax xaqwe .(h dpyn b wxt) dxt zkqna opixn`ck ,dilr zhgyp

il dnl :`iyw i`e .elik`dl leki dz`y dia `pixwe ,inc iectk zectl cnerd

d`neh zlaw?mc` d`nhn dteb `id

wxta zezixka `peb i`dk opiyxtn !micbae

edtgy xya oebk :(`,`k) "dhigy mc"

lke` dil zieyn i` ,wva dviakn zegta

wva i`d lawne ,wva icda sxhvn Ð

x`y `nhne ,d`neha rbi m` d`neh

lawn `l Ð `ed lke` e`l i`e .oilke`

ike ,`xeriy dia zilc ,d`neh wva i`d

,od mixedh Ð ipixg` oilke` dia erbp

.wvaa `l` dlapa oirbep mpi`yäðéà
äðùî.epizpyna zipyp `l Ðäòøúå
øãòázxq`p dpi` `nl` .oileg x`yk Ð

xn` :opiqxb ikd !zxzen dhgy ike ,miign

dpi` dtexr dlbr i`pi iax xn` yiwl yix

.dpynéàðé éáø øîàäå[`,fp] oiyecwa Ð

.(`,dk) `xza wxta zezixkaeìåáâÐ

.zxq`p izni`nàéøáç.daiyid ipa Ð

òøåöî éøåôöoiyecwa ol `niiw Ð

.d`pda oixeq`c (a,ep) "ycwn yi`d"a

äèéçù úòùîla` .dhegy zxq`pe Ð

:(ci `xwie) aizkc ,zxzen zgleynd

dxn` `le ,'ebe "digd xetvd z` glye"

.dlwzl gly dxezäçé÷ úòùîÐ

.glyiy cr zexq`p odizyeäçé÷ øîâ
'åë äçé÷da xn`py dtexr dlbr dn Ð

`idd xird ipwf egwle" :(`k mixac) dgiw

gwle" s` ,miign dxeq` Ð "xwa zlbr

Ð (ci `xwie) "zeig mixtv izy xdhnl

dl yi dtexr dlbr ,edine .miign zexeq`

la` ,ozi` lgpl dzcixia Ð xq`il leab

,dhigy cre dgiwln dyrn oda oi` el`

zryn jigxk lr Ð miign zexq`pc oeike

.dgiwlàìàdpi` :uxznc `vexiz `d Ð

iax `l` ,dxn` yiwl yix e`l Ð dpyn

yiwl oa oerny iaxlc ,dxn` opgei

drxze `vz :opzc `de .miign `xqzin

opinwene [`,dk] zezixka dl opiywn ,xcra

.i`pzk dlïðú àðéã ïéðòìipzwc `d Ð

Ð oey`x hegyi oey`x gwly in :oizipzn

ipyd dvx m`y ,xzide xeqi` oiprl e`l

Ð xgn cr oizni oey`xde ,oey`x hegyl

,oic zial e`a m` ,`ed oic la` .xzen

jixv ip` :xne` exiage ,hegyl cg`d `ay

gweld :mdl mixne` ep` Ð jnn xzei

eli`y .gwl ok zpn lry ,hegyi oey`x

Ð envrl akre ,ipyl ziad lra dxkn `l

Ð ziad lran gweld :(` dkld d wxt) `ztqeza epipy oke .hgey gweld did

.gwl ok zpn lry ,ziad lral mcew `edàøåñéà ãáò àìã,envra micwdy Ð

.xeqi` icil `ai `lyøëùð.xya meid lke`y ,geix el yi Ðäðùîøçàå
íéòáøàä úà âôåñ äèçù êë`xnbae .zg` `l` xeqi` zhigy o`k oi`c Ð

.aiig inp eze`e epac siliäúá úá úà êë øçàå äúá úàå äèçùo`k yi Ð

.epa z`e eze` ipyäúá úá úàå äèçùjk xg`e .xeqi` oiicr o`k oi` Ð

epae ,dn` meyn Ð epa z`e eze` :oixeqi` ipy ef dhigya yie ,dza z` hgy

.dhgyp xaky ef ly dza meyn Ð eze`eíéòáøà âôåñ,`ed e`l cgc Ð

.dyrn cge ,d`xzd `cgeíéðåîù.`xnba yxtn qekneqc `nrhe Ðàøîâ
åèçùú àì.rnyn miax oeyl Ðíéðù ïàë éøäm` oia ,mdipy z` xidfd Ð

ylya `l` oixaer mipy dl zgkyn `le .zad hgey m` oiae m`d hgey

cvik `de ,zenda?`xw il dnl dipa ipye m` i`c ,zae m`e za?zae dzae dxta i`e .i`d` aiign Ð i`d` aiignc ikid ikc ,ixz il dne cg il dn ,`hiyt

.aiign inp eze`e epa`c opireny`l ,xn`w dza z` iyilyde dn` z` ipyde dxt hgey cg`a ,jgxk lr `l` .edpip epa z`e eze` ediiexz ,`hiyt Ð dza
ìáà
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ïðúäåj`ide :xn`z m`e Ð bxedd `vnp`nlic ?miign `xqzin `lc o`kn wcwcn

`xza wxta opzc `idd ik .deycw` `l bxedd `vniy `zrc`c Ð `nrh epiid

cr drxie 'ek hgyp `ly cr m` ,`hg `ly el rcepe ielz my` `iand :(a,bk) zezixkc

dtexr dlbr .'ek xcra drxie `vi Ð hgyp `ly cr `l` ,ok epi` i`ce my` .a`zqiy

Ð ielz my`c `nrh :`xnba yxtne .ok dpi`

la` ,wtqn eyicwne xnbe etwep ealc meyn

,yicw` `hgc `zrc` diycw` ik ,i`ce my`

.ded zerh ycwdc rxtnl `zlin i`lb`e

`le ,dtexr dlbrc inp `nrh epiid `nlice

dhgyp m` mlerle ,miign xqzin `lc meyn

`lc ,iycwne ixnbc `xaqc :xnel yie !dxeq`

:xn`z m`e .bxedd `vniy ediizrc` iwqn

cr epiid "sxrz `ly cr"c ipyn `l i`n`e

,ozi` lgpl dzcixi mcew ,dtixrl d`xp `ly

yie ?(`,dk) zezixkc `xza wxta ipynck

,`tiqn (my) mzd wiicc i`n` jinqc :xnel

Ð dtxrpyn :`tiq ipzwc .miign xqzin `lc

dxtk ,wtqd lr `l` d`a `l dlgzny ,xawz

.dl dklde dwtq

äìâòdnle :xn`z m`e Ð dpyn dpi` dtexr

,`id i`pz :`nil ?dpyn dpi` xnel wgc

i`pzc (`,dk) zezixkc `xza wxta opixn`ck

.mcia dlaw dzid jkc :xnel yie !ikda ibilt

`l i`n` :y"icpean dyn epiax axd dywd

iaxl xehte ,sxer epiid oizipznc hgeyc xn`w

aiig opaxle .dlik`l `ifg `lc meyn oerny

yixa opixn`ck ,dhigy `id ef dtixrc meyn

xiry iab (`,cq `nei) "ixiry ipy" wxt

aiige ,ezhigy epiid wevl eziigc :glzynd

"serd z`hg" wxtae .epa z`e eze` meyn

!dlap icin zxdhn dtixrc opixn` (a,r migaf)

ipzinl dil ded `l ,ok m`c :mz epiax uxize

`nlcc ,`ed wgece ."sxerd" :`l` ,"hgeyd"

xeye z`hg zxt ,ipixg` meyn hgey `pz

`tiqc (`,hk oileg) ipy wxta opixn`ck .lwqpd

ezhigy :`pz Ð dndan wilqc icii`e ,miycwa

.ezwiln :ipzw `le ,dxykøîàleab i`pi iax

wxta dil zi`c ,dinrhl i`pi iax Ð da izrny

,miycwk da aizk dxtkc (`,fp) oiyecwc ipy

miycw x`y enk ,miign `xqzin ikdle

zezixk) opiyxcc ,"my etxre" .miign ixqzinc

xg`l jixhvi` Ð dzxeaw `dz my :dipin (`,e

ziyrpy meyn `ixyc `nip `lc ,dtixr

.dzevnéðùéìxg`l o`k dcixi mcew o`k

zezixkc oizipzn jgxk lr `d :dniz Ð dcixi

mzd wiicck ,miign xqzin `lc `gken (a,bk)

dwtq dxtkc :ipzwc `tiqn [`,dk sca] (a"ta)

!dl dkldeøîâ`l `pwqn Ð dgiw dgiw

wiqn `l` ,(`,fp) oiyecwc ipy wxta ikd `niiw

:ikd silic ,l`rnyi iax iac `pzk yiwl yixc

,mipta xtkne xiykn xn`p.zepaxw x`y Ð xtkn ,rxevn my` Ð mipta xiykn :yexit

xirye dtexr dlbr Ð xtkn ,rxevn ixetv Ð xiykn :yexit ,uega xtkne xiykn xn`pe

dtexr dlbr :xn`c `pepnd ax inp dl iwen (`,dk) zezixkc `xza wxtae .glzynd

l`rnyi iaxc dizlinn rnyn j`id :dnize .l`rnyi iax iac `pzk ,miign xqzin

xq`il `l` xtknn xiykn slinl jixhvi` `lc meyn wiicc :xnel yie ?miign xqzinc

.'ek dhegyd zeaxl Ð "elk`z [`l] xy` dfe"n opirci dhigy xg`lc ,miign

ñåëîåñ.qxhpewa yxitck ,bilt inp `yix` Ð mipeny bteq xi`n iax meyn xn`

,dpey`xa s` oerny iax did welg :(a,h) zenaic `nw wxta xn` `peb i`dke

epae ,epa z`e eze`c ,zeny izy `ki`c ab lr s`c ,opaxc `zeax meyn Ð hwp `tiqe

."ehgyz `l"c `xw cgn ediiexz iwtpc oeik ,mirax` `l` iwl `l Ð eze`e
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`oifgeקמב mipya cenr at sc ± oey`x wxtzereay

àì éøú ìáà.ol rnyn `w ,xeht oexg` elit` Ð zad cg`e m`d cg` hgy Ð

åèçùé àì.oihgyp eidi `l ,mipy ici lr `le cg` ici lr `l :rnync Ðéàî
åèçùú àì.`xeqi` icar ediiexzc rnync Ðãçà íìòäáel rcep `ly Ð

zg` d`xzda aiignc inp oicd `ede ,ze`hg izy aiig bbeyae ,`hgy mizpa

.zeiwln ipy cg` e`laeàîìòá ïðéòîùéìã
izif ipya oebk ,miwlgen oiteb oi`c `kid Ð

.algíé÷ìçåî ïéôåâã áâ ìò óàãlry Ð

.elld zeiwln ipy el oi`a zext izy ici

,`yixl oicd `ede ,`tiqa qekneq bilte

Ð dhgy jk xg`e dipa ipy hgy :ipzwc

jke .mipeny bteq qekneql ,mirax` bteq

hgy :(` dkld d wxt) `ztqeza iz`vn

qekneq Ð dhgy jk xg`e dipa dyng

dyng meyn aiig :xi`n iax meyn xne`

.oie`líéàìë íéàìë òøåæärxfy rnyn Ð

.rxfe xfgeíéàìë íéàìë éàî ãåòå`cg Ð

!`cg aiign inp drixfúçà úááecia Ð

.ovxge dxery zg` eciae ,ovxge dhg zg`

qekneq e`l `l`ipy lk` :dpin rnye Ð

.aiig Ð cg` mlrda alg izifïðáø íìåòì
`d !`hiyt :jl `iywce .ze`xzd izyae Ð

oiac ,mi`lk ipeeb ixz `ki`c ,ol rnyn `w

eed Ð ovxge dxery oiae ,ovxge dhg

ozyly irac diy`i iaxcn iwet`le ,mi`lk

.cg`kúéæë äæîå úéæë äæî ìëàipyn Ð

.zg` dnda ly zekxi izy ly dypd cib

íéòáøàwxta xn`c ,dinrhl dcedi iax Ð

`l` bdep epi` :[a,v oileg] "dypd cib"

.zg`aäãåäé éáøã àîòè éàî:xn`c Ð

mirax` `l` bteq epi`?dil ded `l

wtq z`xzd `cge `cg lk ,llk iwlinl

efi`a dcedi iaxl dil `wtqn `dc !`ed

ipzwc .l`ny lya e` oini lya ,bdep odn

.oini ly `edy zrxkn zrcde :mzd

i`ne ,oini ly dil `hiyt :edl `irai`e

,dil `wtqn iwetq e` ,dxez zrc Ð "zrc"

dhep zrc Ð "zrc" i`ne?dihyt `lcne

e`l dpin rny Ð dil `hiyt hytinc `dn

dil opirny `dc ,xn`w ze`xzd izya

.d`xzd dny `l wtq z`xzd xn`cäëä
äæ äëäå øæçå äæxg` dzdy `ly in Ð

oa wtq ,dclie zqipe ,miycg dyly dhib

,oexg`l dray oa wtqe oey`xl dryz

z` dkde xfge ,cg`d z` dkd lcbyke

.exiagáééçdny wtq z`xzd :xaqwc Ð

.d`xzdúçà úáádkde ,eici izy mixd Ð

.zg`a dfe zg`a dfáééçi`ce z`xzdc Ð

.`idúçà úáá,i`ce z`xzd `iedc Ð

.mipeny bteq :`nw `pz xn`weåàì àìà
àéä ñåëîåñdil zi`c `pz ogky` `lc Ð

.`ed `l` `xaq `dåôåøùú ùàádyr Ð

,eilr oiwel oi` Ð dyrl wzipy e`le ,`ed

t gqta xizende.xeh
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òøåæä.`cg `l` iwl `l mi`lk cgac `kd rnync :dniz Ð dwel mi`lk mi`lk

mi`lk xeqi` oiprlc ?(hi mixac) "jrx leab biqz `l" meyn inp iwl `l i`n`e

leab biqnc dxdf`l inp `z`c oeikc :xnel yie !(`,dt) "`aiwr iax" wxta zaya dl yixc

iedc ,cere .oeaydl ozipc ,leab zbyd lr oiwel oi`y enk ,mi`lk meyn eilr oiwel oi` Ð

.zellkay e`l

àðéðújdc ab lr s` Ð 'ek dzey didy xifp

dnkae ,`id `ziixa mi`lk rxefdc

el did mewn lkn ,dpynay dn dpey zeziixa

`peb i`dke .dpyna dpeyy oipr eze`a zepyl

iab (`,cr oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta ogky`

:jixtc ."iweca" iwezyl `xew did le`y `a`

my yxite ?'ek df xaer ly eaih dn ,`pipz

ded mzd ,xnelkÐ `pipz :jixt ikdc qxhpewa

.ipzinl dil

àìàÐ zg` d`xzdae zg` zaa `hiyt

dfa elit`e ,zg` d`xzda e` :yexit

didy xifp enk ,opax ixht `da elit`c .df xg`

.zg` `l` aiig epi`c ,meid lk dzey

é÷åôàìåcr aiig epi` xn`c diy`i iaxcn

ovxge dxerye dhg rxfiy

i`lk meyn aiig epi`c d`xp Ð ci zletna

cen la` .xn`w mxkdmirxf i`lk meync d

oke .dicegl dxerye dhga ,oipin ixza aiigin

dhg rxf ikc ol rnyn `w :xn`w ikc ,rnyn

dhg" hwp `le ,aiig inp ovxge dxerye ovxge

cere .diy`i iax da icenc rnyn "dxerye

i`lk Ð mi`lk ipeeb ixz ixwc ,yxtl d`xp

dhge ,dxerye dhg Ð mxkd i`lke mirxf

.bilt cgae ,diy`i iax icen `peeb cgae .ovxge

`peeb cg dlek ovxge dxerye ,ovxge dhg la`

dxery e`" :`icda oda aezky mixtq yie .`ed

,"dxerye" :mda aizkc mixtql elit`e ."ovxge

ivn `l ikdle ."dxery e`" :enk yxtl yi

dxerye dhg enk ,zg` zaa mi`lk inewe`l

`dc ,diy`i iaxcn iwet`l ,izxz iwlc ,ovxge

inlyexia rnyn oke .izxz iwl inp diy`i iaxl

dizrc lr :xn`wc ,iriyz wxta mi`lk zkqna

,"mi`lk rxfz `l jcy" :aizk diy`i iaxc

oeik :yexit ?"jnxk rxfz `l" :xn`p xac dfi`le

aiign `l i`c ."jcy" meyn aiigin ovxg `lac

?ira `w i`n ,mxk `la mirxf i`lka diy`i iax

.dwel "jnxk" meyne ,dwel "jcy" meyn :ipyne

aiign `l mxkd i`lkac diy`i iaxc `nrhe

aiign mirxf i`lkae ,mipin dylya `l`

mi`lk zrixfc meyn :wgvi epiax yxtn ,miipya

.`ed rxf oin e`l ovxge ,mirxf ipin ipy rnyn

icda "rxfz `l" :dil rnync ,yxtl oi` la`

rxf mey `la Ð "jcy" la` ,mi`lk Ð "jnxk"

."jznda" iab ok yxtl jiiy `l `dc .dcy iexw

dpyn ` wxt) mi`lk zkqna dcedi iax ,edine

dhg rxfiy cr mirxf i`lka aiign `l (h

ipy e` ,dxerye mihg ipy e` ,znqeke dxerye

."jcy" icda mirxf i`lk irac ,dhge mixery

:(a,bp) zexekac `xza wxt yixa xn`c `de

xn`c ,df lr dfn oixyrn oi` yexize xdvi

Ð "obce yexiz alg lke xdvi alg lk" :`xw

`l` il oi` .dfl alge dfl alg oz :dxez dxn`

zxn` ?oipn obce obc ,obce yexiz ,xdvie yexiz

dfa df mi`lk oi`y xdvie yexiz dne :xnege lw

:ikd dl iziin diy`i iaxle .'ek oixyrn oi` Ð

yexiz meyn `l` "xg` xac" hwp `l Ð 'ek xg` xac ici lr mi`lk mdy ,obce obc ,obce yexiz ,df lr dfn oixyrn oi` (xg` xac ici lr elit`) dfa df mi`lk oi`y xdvie yexiz dne

.obceéàîxninl ira `kdc :xnel yie !oini lyc dcedi iaxl dil `hiyt hytnc (`,`v oileg) "dypd cib" wxta `pwiqn `de :xn`z m`e Ð `id wtq z`xzd dcedi iaxc `nrh

.'ek jci`k dl xaqe ,heytz `l mlerlc wiqne .dil `wtqn `lc `kdn heytzc
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úBàøúä ézLáe äæ øçà äæa àîéìéà ?ïðé÷ñò éàîa¯ §©¨§¦©¦¥¨¨¤©©¤¦§¥©§¨

:àðéðzíBiä ìk ïéé äúBL äéäL øéæð¯àlà áéiç Bðéà ¨¥¨¨¦¤¨¨¤©¦¨©¥©¨¤¨
ìà :Bì eøîà .úçà!äzLz ìà ,äúBL àeäå !äzLz ©©¨§©¦§¤§¤©¦§¤

äúBL àeäå¯:àèéLt àlà !úçàå úçà ìk ìò áéiç §¤©¨©¨©©§©©¤¨§¦¨
úçà úáaäàøúäáeéâéìôc ïðaø àîéìéà ?épî .úçà §©©©§©§¨¨©©©¦¦¥¨©¨©¦§¦¦

ïé÷ìçeî ïéôeâc íúä äîe ,àzLä ;ñBëîeñc déìò¯ £¥§¨¨§¨¨¨¨§¦§¨¦
àëä ,ïðaø éøèt¯ñBëîeñ åàì àlà ?ïkL ìk àì ¨§¦©¨©¨¨Ÿ¨¤¥¤¨¨¨

à÷ déçøBà ábà àúléîe ,ïðaø íìBòì ,àì ¯ !àéä¦¨§¨©¨©¦§¨©©§¥¨
éaøcî é÷etàìe ,íéàìk éðååb éøz àkéàc ¯ ïì òîLî©§©¨§¦¨§¥©§¥¦§©¦§©¥¦§©¦
äøBòNe ähç òøæiL ãò :äiLàé éaø øîàc .äiLàéŸ¦¨§¨©©¦Ÿ¦¨©¤¦§©¦¨§¨
,ïöøçå ähç òøæ éëc ïì òîLî à÷ ,ãé úìBtîa ïöøçå§©§¨§©¤¨¨©§©¨§¦¨©¦¨§©§¨
úéfk äfî ìëà :òîL àz .áéiçî éîð ¯ ïöøçå äøBòNe§¨§©§¨©¦¦©©¨§©¨©¦¤©©¦
âôBñ Bðéà :øîBà äãeäé éaø ,íéðBîL âôBñ ¯ úéfk äfîe¦¤©©¦¥§¦©¦§¨¥¥¥
ézLáe äæ øçà äæa àîéìéà ?éîc éëéä .íéòaøà àlà¤¨©§¨¦¥¦¨¥¦¥¨¨¤©©¤¦§¥
÷ôñ úàøúä ?äãeäé éaøc àîòè éàî ¯ úBàøúä©§¨©©§¨§©¦§¨©§¨©¨¥
àì ÷ôñ úàøúä :øîàc äãeäé éaøì déì ïðéòîLå ,àéä¦§¨§¦©¥§©¦§¨§¨©©§¨©¨¥¨
,äæ úà äkäå øæçå äæ úà äkä :àéðúc !äàøúä dîL§¨©§¨¨§©§¨¦¨¤¤§¨©§¦¨¤¤
úáa íäéðL äkäL Bà ,äæ úà ìl÷å øæçå äæ úà ìl÷¦¥¤¤§¨©§¦¥¤¤¤¦¨§¥¤§©
äãeäé éaø .áéiç ¯ úçà úáa íäéðL ìlwL Bà ,úçà©©¤¦¥§¥¤§©©©©¨©¦§¨
àlà !øeèt ¯ äæ øçà äæa ,áéiç ¯ úçà úáa :øîBà¥§©©©©¨¨¤©©¤¨¤¨
?àn÷ àpz ïàîe .úçà äàøúäáe úçà úáa ¯ àèéLt§¦¨§©©©§©§¨¨©©©©¨©¨
íúä äîe ,àzLä ;ñBëîeñc déìò éâéìôc ïðaø àîéìéà¦¥¨©¨©¦§¦¦£¥§¨¨§¨¨¨¨

íìBòì ,àì ¯ !àéä ñBëîeñ åàì àlà ?ïkL ìk àì ¯ àëä ,ïðaø éøèt ¯ ïé÷ìçeî ïéôeâc§¦§¨¦¨§¦©¨©¨¨Ÿ¨¤¥¤¨¨¨¦¨§¨
÷ôñ úàøúä :øîàc ,äãeäé éaøc àpz Cãéàk dì øáñ àpz éàäå ;ïðaøå ,äæ øçà äæa ¯¨¤©©¤§©¨©§©©¨¨©¨§¦¨©¨§©¦§¨§¨©©§¨©¨¥
¯ "eôøNz Làa ø÷a ãò epnî øúpäå ø÷a ãò epnî eøéúBú àì" :àéðúc .äàøúä dîL§¨©§¨¨§©§¨Ÿ¦¦¤©Ÿ¤§©Ÿ¨¦¤©Ÿ¤¨¥¦§Ÿ
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חולין. פרק חמישי - אותו ואת בנו דף פב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

lry 'ehgyz `l' xn`py dnn cenll ozip cvik :`xnbd dywn
ixde ,eze`e epa aiigle hegyl dxez dxq` mipyéàädf weqt - ©

déôeâì déì éòaéîzhigy xeqi` xwir z` cnll ,etebl `ed jxvp ± ¦¨¥¥§¥
:`xnbd zvxzn .sqep xac epnn cenll ozip cvike ,epa z`e eze`

'èBçLú àì' áBzëéì ïk íà,cigi oeylaéàî'eèçLú àì'`edy ¦¥¦§Ÿ¦§©Ÿ¦§£
.hegyl dxez dxq` mipyly epcnll ick `l` ,miax oeyl

:`xnbd dywndéì éòaéî ézkàåaezkl dxezd dkxved oiicre ± §©©¦¦¨¥¥
,xg` xac epcnll miax oeyla'èBçLú àì' àðîçø áúk éàc§¦¨©©£¨¨Ÿ¦§

,cigi oeylaïéà ãç ,àðéîà äåämc`yk `l` dxez dxq` `ly ± £¨£¦¨©¦
la` .dpa z` mbe m`d z` mb hgy cg`àì éøzhgy cg` m` ± §¥Ÿ

,xeqi`d llka epi`y xeaq iziid ,dpa z` xg` mc`e m`d z`
jkle .xeht didi hgyy oexg`d elit`eàðîçø áúk'eèçLú àì' ¨©©£¨¨Ÿ¦§£

oipr lka xeq`l ,miax oeylaéøz eléôàåly ieaixd ok m`e . ©£¦§¥
.eze`e epa aiigl iept epi` 'ehgyz'

:`xnbd zvxznïk íà`ed xeqi`dy `l` epcnll `a `l weqtdy ¦¥
,mihgey mipyyk mb' áBzëì,'eèçMé àìepae eze`y ezernyny ¦§Ÿ¦¨£

mipy oiae hgy cg` mc` m` oia ef oeyla lelke ,mihgyp eidi `l
.ehgyy,'eèçLú àì' éàî,xeqi` eyr mihgeyd ipyy rnyny ©Ÿ¦§£

ézøz dpéî òîLxeqi` yiy mb ,mipicd ipy z` jkn cenll yi ± §©¦¨©§¥
.eze`e epa hgeyd zeaxl mbe ,mihgey mipyyk

:epizpyna epipydza úa úàå dèçLdza hgy jk xg`e,['åëå] §¨¨§¤©¦¨
z` zxxan `xnbd .mipeny bteq ,xi`n iax meyn xne` qekneq

:enrhñeëîeñc àîòè éàî ,óñBé áøì éiaà déì øîàaiigny ¨©¥©©¥§©¥©©§¨§§
m`d .mikxc ipya ezrc x`al yiy ,zeiewln izyñeëîeñ øáñ à÷̈¨©§

y iny,áìç éúéæ éðL ìëàdf dide ,alg dfy rci `ly ,bbeya ¨©§¥¥¥¥¤
ãçà íìòäaipyd zlik`l cg` zifk zlik` oia el rcep `ly ± §¤§¥¤¨
,`ed xeqi`y,úBàhç ézL áéiçz`hg aiigzn zifk lk lry itl ©¨§¥©¨

izy aiigzn zg` d`xzdae cifna mlk` m` oke .dnvr ipta
oeik ,zewln izy `ed aiign zad z` hgeya mb jkle .zeiewln
meyne ,epae eze` zhigy meyn ,mixeqi` ipy dfa `ed xaery
.zg` d`xzde cg` dyrn `l` o`k oi`y s`e ,eze`e epa zhigy

ia` siqen:df cv x`ane iàîìòa ïðéòîLéìc àeä ïéãaezn`ae ± §¦§¦§©¦¨§¨§¨
mixeqi` ipya df oic eprinydl dpynd ly `pzl ie`x did xzei
yecig dfa yiy ,alg izif ipy lke`d oebk ,micxtp miteb mpi`y
d`xzda mizy qekneq aiign miteb ipy mpi`y s`y ,xzei lecb
mixeqi`d ipy ,epa z`e eze` zhigya eli`e .zg` dbbyae zg`
za zngn `ed ipyde ,m`d zngn `ed cg`d ,md miteb ipy zngn

.mizy mci lr aiigziy `xaq xzei yie zadïì òîLî à÷c éàäå§©§¨©§©¨
àäaick `ed ,epa z`e eze` zhigy iabl ±,ïðaøc ïçk EòéãBäì §¨§¦£Ÿ¨§©¨¨

ïé÷ìçeî ïéôeâc áb ìò óàcipy zngn e`a mixeqi`d ipyy s`y ± §©©©§¦§¨¦
,mitebïðaø éøètmpi`e ,zewln iaeig ipyn minkg mixhet ± ¨§¥©¨¨

.zg` `l` miaiign
:`ed iia` ly ipyd cvdeñeëîeñ øáñ÷ àîìc Bày inyéðL ìëà ¦§¨¨¨©§¨©§¥

áìç éúéædbbyaàlà áéiç Bðéà ãçà íìòäaz`hg,úçàoeik ¥¥¥¤§¤§¥¤¨¥©¨¤¨©©
.miwlgen miteb mpi`e ,`id zg` xeqi` zlik`yàëäåo`k wxe - §¨¨

zad zhigy iablàîòè eðééä,mizy `ed aiignyå ìéàBäipy ©§©§¨¦§
zngn mi`a mixeqi`d,ïé÷ìçeî ïéôeâcg`e m`d zngn cg` ¦§¨¦

.zad za zngn
:iia` ly ewitq z` hyet sqei axdéì øîà,iia`l sqei axïéà± ¨©¥¦

k `ed i`ce ,ok`.oey`xd cvdøáñ÷a mby qekneqéúéæ éðL ìëà ¨¨©©§¥¥¥
áìçdbbya,úBàhç ézL áéiç ,ãçà íìòäamiteb mpi`y s`e ¥¤§¤§¥¤¨©¨§¥©¨

,`id dnvr ipta xeqi` zlik` zifke zifk lky itl ,miwlgen
.z`hg dilr aiigzne

oi`y ote`a mb mizy aiign qekneqy sqei axl oipn zxxan `xnbd
:miwlgen mitebéànîdaiyn .qekneq ly ezrc `id jky oipn ± ¦©

:`xnbdïðúcî,`ziixaa epipyy dnn -íéàìk íéàìk òøBfä ¦¦§©©¥©¦§©¦¦§©¦
,ä÷Bìrxfe xfge mi`lk rxfy rnyn 'mi`lk mi`lk' oeylne ¤

:`ziixad yexit z` `xnbd zxxan .mi`lkéàîdpeekd dn ± ©

ä÷Bì àîéìéà ,ä÷BìzewlnàèéLt ,úçà,`ed heyt oic `ld ± ¤¦¥¨¤©©§¦¨
`ziixad dkxved recne ,zewln miaiigzn mi`lk zrixf lry

.eprinydlãBòå,df itl dywiéàîdpeekd dnl ±,'íéàìk íéàìk' §©¦§©¦¦§©¦
.mi`lk ly zg` drixfa mb `ed ,zg` zewln aiigzny df oic ixde

:`xnbd dgixknàèéLt àlà`ziixaa exn`y dny `ed heyt - ¤¨§¦¨
dwely eyexit 'dwel' mi`lk izy rxefdy,úBi÷ìî ézLlk lry §¥©§ª

.zewln aiigzn drixfe drixf
z` `xnbd zxxan ,mizy dwely `ziixad yexity xxazpy xg`

:`xnbd zxxan mi`lk minrt izy rxfy exn`y dn,ïðé÷ñò éàîa§©©§¦¨
àîéìéàrxfa xaecnyå ,äæ øçà äæadf did,úBàøúä ézLálry ¦¥¨¨¤©©¤§¦§¥©§¨

eilr miaiigzny xeqi` lr `ed xaer rxfi m`y ea exzd drixf lk
ixdy ,ok yxtl oi` .zewlnàðéðzdpyna xak epipy -zekn .an xifp) ¨¦¨

(.`k,íBiä ìk ïéé äúBL äéäL øéæðm`y meid zligza ea exzde ¨¦¤¨¨¤©¦¨©
,zewln aiigzi dzyiàlà áéiç Bðéàzewln.úçàm`eBì eøîà ¥©¨¤¨©©¨§

,äúBL àeäå äzLz ìàel exn` aeyeäúBL àeäå äzLz ìàmrt ©¦§¤§¤©¦§¤§¤
`ed ixd ,dizye dizy lk lr oke ,ztqepáéiçzewlnúçà ìk ìò ©¨©¨©©

.úçàå,minrt izy xeqi` lr xaerdy ef dpyna epipy xak ok m` §©©
xefgl `ziixal did `le ,mizy dwel ,dyrn lk lr ea exzde

.mi`lk iabl df oic xneleàlài`ceàèéLtzxacn `ziixady ¤¨§¦¨
mi`lkd izy z` rxfyúçà úáaly ovxge dhg rxf zg` ciay ± §©©©

,ovxge dxery rxf dipyd ciae ,miaprúçà äàøúäáe,mcewy §©§¨¨©©
df lre ,mizy aiigzi zerixf izy rxfi m`y ea exzd drixfd
aiigzn zg` d`xzdae zg` zaa xary s`y `ziixad dycig

.mizy
xaryk mizy aiign qekneqy dpnn gikedl ick d`aed ef `ziixa
xg`l .miwlgen miteb oi`yk s`e ,zg` zaa miinrt xeqi`
xeqi` ziiyr lr zewln izy aiigl `ziixad zpeeky x`azpy
dgkedd z` zx`an `xnbd ,zg` d`xzdae zg` zaa miinrt

:`xnbd zxxan .qekneq zrclépî`id in zhiya ef `ziixa ± ©¦
.zkledàîéìéàzhiyañeëîeñc déìò éâéìôc ïðaø,epizpyna ¦¥¨©¨¨¦§¦¥£¥§§

s` ,zg` zewln `l` zad zhigy lr aiigzn oi`y mixaeqe
,epa z`e eze` ixeqi` ipy lr `ed xaeryàzLäyi dzrn ± ©§¨

,denzlíúä äîe,epa z`e eze` iabl,ïé÷ìçeî ïéôeâcmewn lkne ¨¨¨§¦§¨¦
ïðaø éøèt,zg` `l` miaiign oi`e ,zewln iaeig ipynàëäiabl ¨§¥©¨¨¨¨

,rxfy mi`lkd izy oia miteb welig oi`y ,mi`lkïkL ìk àì`ly Ÿ¨¤¥
.mizy daiig `ziixad recne ,zg` `l` eaiigiåàì àlà`l` ± ¤¨¨

zhiya ef `ziixa i`ceàéä ñeëîeñaiign epa z`e eze` iably §¦
qekneqy sqei ax giked dfne .mizy aiigl ezrc o`k s`e ,mizy

aiignmiteb oi`y s` ,cg` mlrda alg izif ipy lk`a mizy
.miwlgen

:`xnbd dgecàì.qekneq ly ezrcl gikedl oi` ef `ziixan - Ÿ
y xnel yiy iptníìBòìzhiya mb ef `ziixaïðaødwele ,`id §¨©¨¨

izyae df xg` dfa `l` ,zg` d`xzda df did `ly iptn mizy
.ze`xzdåitke ,yecig oi` ok` mizy dwely oicd xwiray s` §
,epiywdyïì òîLî à÷ déçøBà ábà àúléîdrinyd ab` jxca ± ¦§¨©©§¥¨©§©¨

,xg` yecig `ziixadéðåeb éøz àkéàcly mipin ipy yiy - §¦¨§¥©§¥
,íéàìkdxery rxfy ipyde ,miapr ly ovxge dhg rxfa cg`d ¦§©¦

.mdipy lr `ed aiigzny ,ovxgeäiLàé éaøcî é÷etàìed`ae ± §©¥¦§©¦Ÿ¦¨
,diy`i iax ly ezrcn `ivedl `ziixad dfaäiLàé éaø øîàc§¨©©¦Ÿ¦¨

(.hl oiyeciw),mi`lk meyn miaiig oi` ,ïöøçå äøBòNe ähç òøæiL ãò©¤¦§©¦¨§¨§©§¨
ãé úìBtîaepi` ovxge dhg rxefd la` ,ecin zg`k dlitpa ± §©¤¨

,mi`lk meyn aiigznïì òîLî à÷`l` ,`ed jk `ly `ziixad ¨©§©¨
ïöøçå ähç òøæ éëc,calaïöøçå äøBòNe[ovxge dxery e`] §¦¨©¦¨§©§¨§¨§©§¨

,calaáéiçî énð`ziixady oeike .mxkd i`lk meyn zewln ©¦¦©©
dpnn gikedl oi` aey ,ze`xzd izyae df xg` dfa xaryk zwqer

.zg` d`xzda alg izif ipy lk`a qekneq ly ezrc idn
qekneqy sqei ax giked dpnny ,zxg` dpyn `xnbd d`ian

:miwlgen miteb oi`yk mb mizy aiignòîL àzzrcly ,di`x ¨§©
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קמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr at sc oileg(iyiy meil)

lry 'ehgyz `l' xn`py dnn cenll ozip cvik :`xnbd dywn
ixde ,eze`e epa aiigle hegyl dxez dxq` mipyéàädf weqt - ©

déôeâì déì éòaéîzhigy xeqi` xwir z` cnll ,etebl `ed jxvp ± ¦¨¥¥§¥
:`xnbd zvxzn .sqep xac epnn cenll ozip cvike ,epa z`e eze`

'èBçLú àì' áBzëéì ïk íà,cigi oeylaéàî'eèçLú àì'`edy ¦¥¦§Ÿ¦§©Ÿ¦§£
.hegyl dxez dxq` mipyly epcnll ick `l` ,miax oeyl

:`xnbd dywndéì éòaéî ézkàåaezkl dxezd dkxved oiicre ± §©©¦¦¨¥¥
,xg` xac epcnll miax oeyla'èBçLú àì' àðîçø áúk éàc§¦¨©©£¨¨Ÿ¦§

,cigi oeylaïéà ãç ,àðéîà äåämc`yk `l` dxez dxq` `ly ± £¨£¦¨©¦
la` .dpa z` mbe m`d z` mb hgy cg`àì éøzhgy cg` m` ± §¥Ÿ

,xeqi`d llka epi`y xeaq iziid ,dpa z` xg` mc`e m`d z`
jkle .xeht didi hgyy oexg`d elit`eàðîçø áúk'eèçLú àì' ¨©©£¨¨Ÿ¦§£

oipr lka xeq`l ,miax oeylaéøz eléôàåly ieaixd ok m`e . ©£¦§¥
.eze`e epa aiigl iept epi` 'ehgyz'

:`xnbd zvxznïk íà`ed xeqi`dy `l` epcnll `a `l weqtdy ¦¥
,mihgey mipyyk mb' áBzëì,'eèçMé àìepae eze`y ezernyny ¦§Ÿ¦¨£

mipy oiae hgy cg` mc` m` oia ef oeyla lelke ,mihgyp eidi `l
.ehgyy,'eèçLú àì' éàî,xeqi` eyr mihgeyd ipyy rnyny ©Ÿ¦§£

ézøz dpéî òîLxeqi` yiy mb ,mipicd ipy z` jkn cenll yi ± §©¦¨©§¥
.eze`e epa hgeyd zeaxl mbe ,mihgey mipyyk

:epizpyna epipydza úa úàå dèçLdza hgy jk xg`e,['åëå] §¨¨§¤©¦¨
z` zxxan `xnbd .mipeny bteq ,xi`n iax meyn xne` qekneq

:enrhñeëîeñc àîòè éàî ,óñBé áøì éiaà déì øîàaiigny ¨©¥©©¥§©¥©©§¨§§
m`d .mikxc ipya ezrc x`al yiy ,zeiewln izyñeëîeñ øáñ à÷̈¨©§

y iny,áìç éúéæ éðL ìëàdf dide ,alg dfy rci `ly ,bbeya ¨©§¥¥¥¥¤
ãçà íìòäaipyd zlik`l cg` zifk zlik` oia el rcep `ly ± §¤§¥¤¨
,`ed xeqi`y,úBàhç ézL áéiçz`hg aiigzn zifk lk lry itl ©¨§¥©¨

izy aiigzn zg` d`xzdae cifna mlk` m` oke .dnvr ipta
oeik ,zewln izy `ed aiign zad z` hgeya mb jkle .zeiewln
meyne ,epae eze` zhigy meyn ,mixeqi` ipy dfa `ed xaery
.zg` d`xzde cg` dyrn `l` o`k oi`y s`e ,eze`e epa zhigy

ia` siqen:df cv x`ane iàîìòa ïðéòîLéìc àeä ïéãaezn`ae ± §¦§¦§©¦¨§¨§¨
mixeqi` ipya df oic eprinydl dpynd ly `pzl ie`x did xzei
yecig dfa yiy ,alg izif ipy lke`d oebk ,micxtp miteb mpi`y
d`xzda mizy qekneq aiign miteb ipy mpi`y s`y ,xzei lecb
mixeqi`d ipy ,epa z`e eze` zhigya eli`e .zg` dbbyae zg`
za zngn `ed ipyde ,m`d zngn `ed cg`d ,md miteb ipy zngn

.mizy mci lr aiigziy `xaq xzei yie zadïì òîLî à÷c éàäå§©§¨©§©¨
àäaick `ed ,epa z`e eze` zhigy iabl ±,ïðaøc ïçk EòéãBäì §¨§¦£Ÿ¨§©¨¨

ïé÷ìçeî ïéôeâc áb ìò óàcipy zngn e`a mixeqi`d ipyy s`y ± §©©©§¦§¨¦
,mitebïðaø éøètmpi`e ,zewln iaeig ipyn minkg mixhet ± ¨§¥©¨¨

.zg` `l` miaiign
:`ed iia` ly ipyd cvdeñeëîeñ øáñ÷ àîìc Bày inyéðL ìëà ¦§¨¨¨©§¨©§¥

áìç éúéædbbyaàlà áéiç Bðéà ãçà íìòäaz`hg,úçàoeik ¥¥¥¤§¤§¥¤¨¥©¨¤¨©©
.miwlgen miteb mpi`e ,`id zg` xeqi` zlik`yàëäåo`k wxe - §¨¨

zad zhigy iablàîòè eðééä,mizy `ed aiignyå ìéàBäipy ©§©§¨¦§
zngn mi`a mixeqi`d,ïé÷ìçeî ïéôeâcg`e m`d zngn cg` ¦§¨¦

.zad za zngn
:iia` ly ewitq z` hyet sqei axdéì øîà,iia`l sqei axïéà± ¨©¥¦

k `ed i`ce ,ok`.oey`xd cvdøáñ÷a mby qekneqéúéæ éðL ìëà ¨¨©©§¥¥¥
áìçdbbya,úBàhç ézL áéiç ,ãçà íìòäamiteb mpi`y s`e ¥¤§¤§¥¤¨©¨§¥©¨

,`id dnvr ipta xeqi` zlik` zifke zifk lky itl ,miwlgen
.z`hg dilr aiigzne

oi`y ote`a mb mizy aiign qekneqy sqei axl oipn zxxan `xnbd
:miwlgen mitebéànîdaiyn .qekneq ly ezrc `id jky oipn ± ¦©

:`xnbdïðúcî,`ziixaa epipyy dnn -íéàìk íéàìk òøBfä ¦¦§©©¥©¦§©¦¦§©¦
,ä÷Bìrxfe xfge mi`lk rxfy rnyn 'mi`lk mi`lk' oeylne ¤

:`ziixad yexit z` `xnbd zxxan .mi`lkéàîdpeekd dn ± ©

ä÷Bì àîéìéà ,ä÷BìzewlnàèéLt ,úçà,`ed heyt oic `ld ± ¤¦¥¨¤©©§¦¨
`ziixad dkxved recne ,zewln miaiigzn mi`lk zrixf lry

.eprinydlãBòå,df itl dywiéàîdpeekd dnl ±,'íéàìk íéàìk' §©¦§©¦¦§©¦
.mi`lk ly zg` drixfa mb `ed ,zg` zewln aiigzny df oic ixde

:`xnbd dgixknàèéLt àlà`ziixaa exn`y dny `ed heyt - ¤¨§¦¨
dwely eyexit 'dwel' mi`lk izy rxefdy,úBi÷ìî ézLlk lry §¥©§ª

.zewln aiigzn drixfe drixf
z` `xnbd zxxan ,mizy dwely `ziixad yexity xxazpy xg`

:`xnbd zxxan mi`lk minrt izy rxfy exn`y dn,ïðé÷ñò éàîa§©©§¦¨
àîéìéàrxfa xaecnyå ,äæ øçà äæadf did,úBàøúä ézLálry ¦¥¨¨¤©©¤§¦§¥©§¨

eilr miaiigzny xeqi` lr `ed xaer rxfi m`y ea exzd drixf lk
ixdy ,ok yxtl oi` .zewlnàðéðzdpyna xak epipy -zekn .an xifp) ¨¦¨

(.`k,íBiä ìk ïéé äúBL äéäL øéæðm`y meid zligza ea exzde ¨¦¤¨¨¤©¦¨©
,zewln aiigzi dzyiàlà áéiç Bðéàzewln.úçàm`eBì eøîà ¥©¨¤¨©©¨§

,äúBL àeäå äzLz ìàel exn` aeyeäúBL àeäå äzLz ìàmrt ©¦§¤§¤©¦§¤§¤
`ed ixd ,dizye dizy lk lr oke ,ztqepáéiçzewlnúçà ìk ìò ©¨©¨©©

.úçàå,minrt izy xeqi` lr xaerdy ef dpyna epipy xak ok m` §©©
xefgl `ziixal did `le ,mizy dwel ,dyrn lk lr ea exzde

.mi`lk iabl df oic xneleàlài`ceàèéLtzxacn `ziixady ¤¨§¦¨
mi`lkd izy z` rxfyúçà úáaly ovxge dhg rxf zg` ciay ± §©©©

,ovxge dxery rxf dipyd ciae ,miaprúçà äàøúäáe,mcewy §©§¨¨©©
df lre ,mizy aiigzi zerixf izy rxfi m`y ea exzd drixfd
aiigzn zg` d`xzdae zg` zaa xary s`y `ziixad dycig

.mizy
xaryk mizy aiign qekneqy dpnn gikedl ick d`aed ef `ziixa
xg`l .miwlgen miteb oi`yk s`e ,zg` zaa miinrt xeqi`
xeqi` ziiyr lr zewln izy aiigl `ziixad zpeeky x`azpy
dgkedd z` zx`an `xnbd ,zg` d`xzdae zg` zaa miinrt

:`xnbd zxxan .qekneq zrclépî`id in zhiya ef `ziixa ± ©¦
.zkledàîéìéàzhiyañeëîeñc déìò éâéìôc ïðaø,epizpyna ¦¥¨©¨¨¦§¦¥£¥§§

s` ,zg` zewln `l` zad zhigy lr aiigzn oi`y mixaeqe
,epa z`e eze` ixeqi` ipy lr `ed xaeryàzLäyi dzrn ± ©§¨

,denzlíúä äîe,epa z`e eze` iabl,ïé÷ìçeî ïéôeâcmewn lkne ¨¨¨§¦§¨¦
ïðaø éøèt,zg` `l` miaiign oi`e ,zewln iaeig ipynàëäiabl ¨§¥©¨¨¨¨

,rxfy mi`lkd izy oia miteb welig oi`y ,mi`lkïkL ìk àì`ly Ÿ¨¤¥
.mizy daiig `ziixad recne ,zg` `l` eaiigiåàì àlà`l` ± ¤¨¨

zhiya ef `ziixa i`ceàéä ñeëîeñaiign epa z`e eze` iably §¦
qekneqy sqei ax giked dfne .mizy aiigl ezrc o`k s`e ,mizy

aiignmiteb oi`y s` ,cg` mlrda alg izif ipy lk`a mizy
.miwlgen

:`xnbd dgecàì.qekneq ly ezrcl gikedl oi` ef `ziixan - Ÿ
y xnel yiy iptníìBòìzhiya mb ef `ziixaïðaødwele ,`id §¨©¨¨

izyae df xg` dfa `l` ,zg` d`xzda df did `ly iptn mizy
.ze`xzdåitke ,yecig oi` ok` mizy dwely oicd xwiray s` §
,epiywdyïì òîLî à÷ déçøBà ábà àúléîdrinyd ab` jxca ± ¦§¨©©§¥¨©§©¨

,xg` yecig `ziixadéðåeb éøz àkéàcly mipin ipy yiy - §¦¨§¥©§¥
,íéàìkdxery rxfy ipyde ,miapr ly ovxge dhg rxfa cg`d ¦§©¦

.mdipy lr `ed aiigzny ,ovxgeäiLàé éaøcî é÷etàìed`ae ± §©¥¦§©¦Ÿ¦¨
,diy`i iax ly ezrcn `ivedl `ziixad dfaäiLàé éaø øîàc§¨©©¦Ÿ¦¨

(.hl oiyeciw),mi`lk meyn miaiig oi` ,ïöøçå äøBòNe ähç òøæiL ãò©¤¦§©¦¨§¨§©§¨
ãé úìBtîaepi` ovxge dhg rxefd la` ,ecin zg`k dlitpa ± §©¤¨

,mi`lk meyn aiigznïì òîLî à÷`l` ,`ed jk `ly `ziixad ¨©§©¨
ïöøçå ähç òøæ éëc,calaïöøçå äøBòNe[ovxge dxery e`] §¦¨©¦¨§©§¨§¨§©§¨

,calaáéiçî énð`ziixady oeike .mxkd i`lk meyn zewln ©¦¦©©
dpnn gikedl oi` aey ,ze`xzd izyae df xg` dfa xaryk zwqer

.zg` d`xzda alg izif ipy lk`a qekneq ly ezrc idn
qekneqy sqei ax giked dpnny ,zxg` dpyn `xnbd d`ian

:miwlgen miteb oi`yk mb mizy aiignòîL àzzrcly ,di`x ¨§©
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xcde"קמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bt sc oileg(ycew zay meil)

xwead cr elke` `le gqtd oaxw xyan xizend :`ziixad zx`an
EPOn ExizFz `le' xn`py e`ld meyn zewll el did ,oqipa e"h ly§Ÿ¦¦¤

y `l` .'xwA cráeúkä àaW`A xwA cr EPOn xzPde' xn`y dna ©Ÿ¤¨©¨§©Ÿ¨¦¤©Ÿ¤¨¥
'EtxUYøçà äNò ïzéìd,äNòú àìmiiwi ,e`ld lr xar m`y ¦§Ÿ¦¥£¥©©Ÿ©£¤

,eptxyie dyrd,åéìò ïé÷Bì ïéàL øîBìdyrl wzipd e`ly iptn ©¤¥¦¨¨
md el` .eilr miwel oi`ïî àì ,øîBà á÷òé éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦©£Ÿ¥Ÿ¦

äæ àeä íMä`l ±exhtl yi dyrl aezkd ewzipy df mrhn ©¥¤
,zewlnn,äNòî Ba ïéàL åàì déì éåäc íeMî àlàmc`d ixdy ¤¨¦§¨¥¥©¤¥©£¤

,xzep dyrp eil`n oaxwde ,lke` `le ayeiBa ïéàL åàì ìëå§¨¨¤¥
.åéìò ïé÷Bì ïéà äNòîwx xht dcedi iaxy ,ef `ziixaa x`eane ©£¤¥¦¨¨

s`e ,aiign did df mrh ilae ,dyrz `l xg` dyr ea yiy meyn
xyt` i` ixdy ,wtq z`xzd `id df e`la d`xzdd mlerly it lr
aiigzie xeqi` lr i`cea xeari dzr lk`i `l m`y ea zexzdl
ly `pzd xaeqy gkene .lek`l oiicr leki xwead cr ixdy ,zewln
jxved jkle ,`id d`xzd wtq z`xzd dcedi iaxl mby ef `ziixa
z` ayiil yi ef drcle .dyrl wzip `edy xg` mrhl dcedi iax
,df xg` dfa mlk`a xaecny ,dypd cib ipy lke`d ly dpynd
s` zg` aiign dcedi iaxle ,mizy aiigzn `nw `pzl jkle
zrcl zg` zaa lke`l di`x dpnn `iadl oi`e .`id wtq z`xzdy

.qekneq
sqei ax cnl dpnny xyt`y ,zxg` `ziixa `xnbd d`ian
oi`yk mb zg` zaa xeqi` minrt ipy lke`a mizy aiign qekneqy

:miwlgn miteb,òîL àz`ziixaa epipy(a"d f"t `ztqez)cib oiprl ¨§©
y in ,dypdúBëøé ézMî ïéãéb éðL ìëàoini ly,úBîäa ézLî ¨©§¥¦¦¦§¥§¥¦§¥§¥
.íéðBîL âôBñ.íéòaøà àlà âôBñ Bðéà ,øîBà äãeäé éaø`ziixae ¥§¦©¦§¨¥¥¥¤¨©§¨¦

.cala oini lya `ed dxezd on dypd cib xeqi`y zxaeq ef
x`al `xnbd dnicwn ,qekneq zrcl `ziixad ixacn gikedl ick

:`xnbd zxxan .dypd cib ipy lk`y `ziixaa exn`y dnéëéä¥¦
c,éîàîéìéàmlk`yå ,äæ øçà äæadf did,úBàøúä ézLalry ¨¥¦¥¨¨¤©©¤§¦§¥©§¨

ok m` ,zewln aiigzi lk`i m`e lk`i `ly ea exzd cib lkéàî©
øîàc äãeäé éaøc àîòè`l` aiigzn epi`y,àì eúå íéòaøà ©§¨§©¦§¨§¨©©§¨¦§Ÿ

ipya xeqi`d lr xar ixdy ,mipeny aiigzdl el yi i`ce ixde
:`xnbd dgixkn .miwelg minrtàèéLt àlàz` lk`y xaecny ¤¨§¦¨

micibd ipy.äàøúä àãçáe úçà úáadcedi iax aiig `l jkle §©©©©£¨©§¨¨
.zg` `l`

,zg` d`xzdae zg` zaa micibd ipy z` lk`y x`azpy xg`
:`xnbd zxxanàn÷ àpz ïàî.mizy aiignyïðaø àîéìéà ©©¨©¨¦¥¨©¨¨

epizpynay,ñeëîeñc déìò éâéìôcxg`e dza zae dn` hgeyae ¦§¦¥£¥§§
ixdy ,ok xnel oi` ,zg` wx eaiig dza z` jkíúä äîeeze` iabl ¨¨¨

,epa z`eïé÷ìçeî ïéôeâc,miteb ipy zngn mi`a mixeqi`d ipyy - §¦§¨¦
,zad za zngne ,m`d zngnïðaø éøètmpi`e ,zewln iaeig ipyn ¨§¥©¨¨

,zg` `l` miaiignàëä`ed cg` xeqi`y ,micib ipy lke`d oiprl ¨¨
miteb ipyn `a epi`eïkL ìk àì,zg` `l` minkg eaiigi `ly Ÿ¨¤¥

.mizy aiig `nw `pz recneåàì àlàef `ziixa i`ce `l` ± ¤¨¨
zhiyaàéä ñeëîeñezrcy gken ok m`e .mizy epizpyna aiigy §¦

oi`y s` ,zg` zaa minrt ipy xeqi` dyer lka mb mizy aiigl
.miwlgn miteb

itl ,qekneq ly ezrcl ef `ziixan gikedl oi` :`xnbd dgec
yíìBòìmicibd ipy z` lk`y yxtl yi.äæ øçà äæaaiign jkle §¨¨¤©©¤

.mizy `nw `pzzøîà÷ãeok m`y df lr ziywdy dne ±éàî §¨¨§©§©
äãeäé éaøc àîòèxaecny yxtl yi ,zg` `l` aiig `lyïBâk ©§¨§©¦§¨§

déa úéìcipyd e` oey`xd ciba did `ly ±,úéfkmdn cg`a wxe §¥¥©©¦
,zwelgnd mrhe .zifk didàéðúc,`ziixaaBìëàdypd ciblïéàå §©§¨£¨§¥

,úéfk Ba`nw `pz zrcláéiç.dixa `edy iptn ,zewlnéaø ©©¦©¨©¦
øîBà äãeäédwel epi`,úéfk Ba àäiL ãòaiygdl oi` ezrcly §¨¥©¤§¤©©¦

djkle ,dndadn dkizgk zaygp `id `l` ,dnvr ipta dixak cib
micib ipy lk`yk jkle .dlik` ixeqi` lkk ,zifka exeqi` xeriy
oi`y cibd lr s`y ,mizy aiign `nw `pz ,zifk oi` mdn cg`ay

ea yiy cibd lr wx aiign dcedi iaxe ,dixa meyn aiig zifk ea
.zifk

oiprl gikedl oi` aey ,df xg` dfa lk`a `ziixad yxtl yiy oeike
.zg` d`xzdae zg` zaa oixeqi` ipy lke`

äðùî
jkl ,cin dhgy dnda dpewde zecerq zeyrl jxcy mipnf yi
dza e` dn` z` xknyk gwell ricedl aiig xkend el` minia

:mei eze`a ehgyiy yygníé÷øt äòaøàamipnf ±øëBnä ,äðMa §©§¨¨§¨¦©¨¨©¥
Bøéáçì äîäa,meid dza e` dn` xknykéøöBòéãBäì Cgwell §¥¨©£¥¨¦§¦
ì ézøëî dnà,èBçLe`ì ézøëî dza,èBçL,hegyl jl xeq`e ¦¨¨©§¦¦§¦¨¨©§¦¦§

.cin dhgyl ezpeek dpewde zecerq zeyrl jxc el` miniay
:mipnfd dpen dpynd,ïä elàåâç ìL ïBøçàä áBè íBé áøò §¥¥¤¤¨©£¤©

aiage envr ipta aeh mei `edy xya ea lek`l miaxny zekeqd
,mdilrçñt ìL ïBLàøä áBè íBé áøòåick ea hegyl miaxny §¤¤¨¦¤¤©

,raeyd lr lk`i gqtd oaxwyúøöò áøòåinlya ea miaxny §¤¤£¤¤
,dii`x zelere dbibgäðMä Làø áøòå,aeh oniql xyaa miaxny §¤¤Ÿ©¨¨

,ìéìba íéøetkä íBé áøò óà éìéìbä éñBé éaø éøáãëedevn yiy §¦§¥©¦¥©§¦¦©¤¤©¦¦©¨¦
.ea lek`l

éúîéà ,äãeäé éaø øîà,gwell ricedl jixv,çåéø Bì ïéàL ïîæa ¨©©¦§¨¥¨©¦§©¤¥¤©
,aeh mei axra dzae m`d xkny,çåéø Bì Lé ìáàodn zg` xkny £¨¥¤©

,mcew meiéøö ïéàBòéãBäì Cmeia hgyy milezy ,ipyd gwell ¥¨¦§¦
.dpwyälëì úaä úàå ïúçì íàä úà øëBîa äãeäé éaø äãBîe¤©¦§¨§¥¤¨¥¤¨¨§¤©©§©¨

oi`eyipd zcerql,mei eze`a `ly s`éøvL,BòéãBäì Cyòeãéa ¤¨¦§¦§¨©
ãçà íBéa ïéèçBL íäéðML. ¤§¥¤£¦§¤¨
:sqep oic d`ian dpynd,elà íé÷øt äòaøàaminkg epwiz §©§¨¨§¨¦¥

yçahä úà ïéèéçLîhegyl gahd z` miaiign -,Bçøk ìòa ©§¦¦¤©©¨§©¨§
`lyk s` ,zernd cbpk xyadn zekfl ick zern el ozp gweldyk

hegyl aiigl lekie ,dpw jyneléôàdyíéøðéc óìà äåL øBL £¦¨¤¤¤¦¨¦
ç÷Blì Bì ïéàåxya eaàlàieeya,øðécx`yl mipew oi`y s`e §¥©¥©¤¨¦¨

,xyadì BúBà ïéôBkèBçL,xpicd ieey liayaCëéôìlekiy ¦¦§§¦¨
,eteklúî íà,ehgyy mcewç÷Blì úîdkf xaky ,xpicd ciqtde ¦¥¥©¥©
.xyaaäðMä úBîé øàLa ìáà,xyaa zepwl xpic ozepdïk Bðéà £¨¦§¨§©¨¨¥¥

,zepew opi` zerne jyn `ly oeik ,hegyl miaiign `leíà Cëéôì§¦¨¦
úî,xeyd,øëBnì úî.gwell xpicd z` xifgie ¥¥©¥

àøîâ
àðz,miwxtd drax`a ,`ziixaa ±BòéãBä àì íàe` dn` xkny ¨¨¦Ÿ¦
,dzaòðîð Bðéàå èçBLå CìBädidy ,mxkn `ny yygn hegyln ¥§¥§¥¦§¨

.xkn m` ricen xkend
:dpyna epipy,['åëå] éúîéà ,äãeäé éaø øîàdcedi iax dcene ¨©©¦§¨¥¨©

zl`ey .ricedl jixvy dlkl zad z`e ozgl m`d z` xkena
,`xnbdéðúéîì éì änìgahd xkny dpyna -íàä úà`idy ¨¨¦§¦§¥¤¨¥

,xzei dlecbúaä úàå ,ïúçì,xzei dphw `idy,älkìdhwp `le ¤¨¨§¤©©©©¨
ahd xkny:`xnbd daiyn .dlke ozgl dzae m` gábà àúlî¦§¨©©

ïì òîLî÷ déçøBà,`pzd eprinyd ab` jxca -àòøà çøBàc §¥¨©§©¨§©©§¨
àðúç éa çøèîìz` dpew `edy ,ozgd cva gexhl mlerd jxcy ± §¦§©¥£¨¨
,dlecbd dndadY àúlk éaî éôè`id jkle ,dlkd cvn xzei §¥¦¥©¨¨

.dphwd zad z` dpew
:dpyna epipy['åëå] elà íé÷øt äòaøàagahd z` miaiign §©§¨¨§¨¦¥

.ozpy zernd cbpk xyaa dkfy oeik ,hegylcvik zxxan `xnbd
,recn :`xnbd dywn .cala zernd zpizpa dkfàäåixde -àì §¨Ÿ

CLî.zepew `l zerne xeyd z` gweld ¨©
:`xnbd zvxznCLnLk ,áø øîà àðeä áø øîàjyny xaecn ± ¨©©¨¨©©§¤¨©

.hegyl xkend aiig xeya ewlg zngne ,xeyd z` gweld
:`xnbd dywn,éëä éààôéñ àîéà,dpynd lyøàLa ìáà' ¦¨¦¥¨¥¨£¨¦§¨

ïk Bðéà äðMä úBîé,zern ozpyk hegyl miaiign `leíà Cëéôì §©¨¨¥¥§¦¨¦
.'øëBnì úî úîdyw `ped ax uxizy dn itleCLî àäågweld ¥¥©¥§¨¨©
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המשך בעמוד חמח

oifge` mipy` cenr bt sc ± oey`x wxtzereay

äùò ïúéì áåúëä àáab lr s` ,iwl Ð ikd e`l `d ,aezkd `ac `nrh Ð

.`ed `ilil izk` :xn` ivn ,dia exz`c zni` lkc ,`id wtq z`xzdcíùä ïî àì
äæ àåä.xeht `ed df mrhn `l Ðäùòî åá ïéàùeil`ne ,lk` `le el ayi Ð

.xzep dyrpúåëøé éúùîdpin rny ,zenda izy hwpcne .zenda izy ly Ð

dcedi iaxk `kdc `nw `pze ,xn`w zepinia

`dne .zg`a `l` bdep oi`c ,dil `xiaq

(`,`v oileg) "dypd cib" wxta opihyt

.oiniac dcedi iaxl dil `hiytcäéá úéìã
úéæë.ediipin cga `l` ,`xzaa e` `nwa Ð

dixae ,`ed dixa xaqwc ,aiign `nw `pze

zekn zkqna opzck .xeriy dkixv [oi`]

micen mz` i` :oerny iax mdl xn` (`,bi)

aiig [`edy] `edy lk dlnp lke`a il?
:el exn`zi`e .dziixak `idy iptn

`l` ediipin cga zifk dia zilc :iyxtnc

izy ediy ipira d`xp oi`e .ediiexza

`xzal dil lik` i`c ,zetxhvn ze`xzd

i`e ,zg` zaa epiid Ð qxt zlik` ick jeza

.itxhvn `l ez Ð qxt zlik` ick xg`lãò
úéæë åá àäéù,aiyg dixa e`l :xaqwc Ð

.dndad on dkizgk `l`äðùîäòáøàá
äðùá íé÷øôzeyrl l`xyi jxc Ð

`l` gwel epi` dnda gweld mzqe ,zecerq

,exiagl dnda xkend ,jkitl .cin dhgeyl

jixv Ð meia ea dza e` dn` dlgz xkne

dn` izxkn meidy jl rc :ipyl xn`iy

xak `ny ,hegyl izxkn dza e` ,hegyl

.dhgypâç ìù ïåøçàä áåè íåéáeid Ð

`ed envrl lbxy iptn ,dgnya oiaxn

.odilr aiageçåéø åì ïéàùmizpia wqtd Ð

.meid m`d xknyçåéø åì ùé ìáàxkny Ð

.meid dipyde lenz` dpey`xd z`ïéà
åòéãåäì êéøöhgy lenz` :xne` ip`y Ð

.oey`xd'åë äãåäé éáø äãåîåit lr s` Ð

.xgnl dfe meid df gwlyçáèä ïéèéçùî
åçøë ìòálaw m`y ,lif`e yxtnck Ð

.xya xpica el ozil gweln xpicøåù åìéôà
æåæ óìà äåùit lr s` ,egxk lr ehgey Ð

.`nrh yxtn `xnbae .x`yl oigwel oi`y

øðéã àìà åá ç÷åìì ïéàåxpic ozpy Ð

.gahlç÷åìì úî.xpicd ciqtne Ðïë åðéà
xfeg jyn `ly onf lke ,dkiyn opirac Ð

.gahd eaàøîâíàä úà éðúéîì éì äîì
ïúçì,dlkl efe ozgl ef xkena :ipzil Ð

za dlkle m` ozgl hwpc dwqt i`ne?
àðúç éá çøèéîìith dcerq zeyrle Ð

.`zlknåì äëéæùøçà éãé ìòxkend Ð

ipta `ly xg` mc`l xeyd z` xqn dfd

zeidl ipeltl df xeya ikf :el xn`e ,gweld

.xya xpica elåì àåä úåëæãef dxiqn Ð

.xya `la dil ibq `l `dc ,el `id zekf

åì àåä áåç.el `ed cqtd ze`ved `ivedl Ðåì ïéáç ïéàoikf jkitl ,dil `gipc icdq op` Ð egiexdl la` ,eciqtdl ezrcn `ly exiagl gily dyrp mc` oi`c Ð

.oiag oi`eäøåú ïéã ìò.dkiyn `la eizern el oipewy Ðúåðå÷ úåòî äøåú øáãozpe" :aizkc ,ycwdn opixnbc .xefgl leki mdn cg` oi` Ð xkenl zern ozpy oeikn Ð

.[fk `xwie] "el mwe sqkd'åë äðå÷ äëéùî åøîà íòè äîå`l Ð my zexitdy xkend ziaa dwilc inxzn i` ,zern ozpyn gweld zeixg`a ixitl edl znwen i`c Ð

.dizial edl ihnn jyen mzq la` .edpilev`l gxhäðùîäìéìä øçà êìåä íåéähgy la` .zxgnd meid lke dlild lk zad hegyi `l Ð dkygyn m`d hgy Ð

.mei xg` jled dlild oi`c ,dlila zad hgey Ð meia m`dùøã åæ úà.`xnba `ipzck ,dyxcnl jixhvi` ,epa z`e eze` aizk miycwc `piiprac meyn Ðäùòî
úéùàøá.xwa xcde axr `yixa ,"xwa idie axr idie" Ðàøîâïéðòä ìëù éôìz`e eze`" dil jinqe ,"dy` oaxwl dvxi" :aizkc ,miycwl dkenq z`fd dyxtd Ð

."epaíåéä øçà êìåä äìéì íéùã÷á.xwad cr epaxw mei ixw eixg`ly dlil `nl` ,"xwa cr epnn gipi `l lk`i epaxw meia" :(f `xwie) aizkc Ð
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éøáãëå(`,d) zeaezk yixac ,dniz Ð lilba mixetkd mei axr s` ililbd iqei iax

!ser oa hegyi `ny dxifb ,dgci zaya ipya zeidl lgy mixetkd mei :jixt

mei axr x`yac :mz epiax xne`e ?`nlr ilekl iedc ,miaeh mini x`yn jixt `l i`n`e

ser xya `l` oilke` eid `l mixetkd mei axr la` ,`kd xn`ck zenda oihgey aeh

oafc `edd iab dax ziy`xaa xn`ck ,mibce

oey`x aeh mei axr `kd aiyg `lc `de .`pep

`nlr ilekc meyn :mz epiax xne` ,bg ly

zeaxdl i`pt odl oi`e ,alele dkeqa icixh

.jk lk dhigya

äãåîå?dcen o`nl :dniz Ð dcedi iax

,`ed yxtl dcedi iaxc "izni`"c

!(`,dk) "xxea df" wxta oixcdpqa opixn`ck
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קמה oifge` mipy` cenr bt sc ± oey`x wxtzereay

äùò ïúéì áåúëä àáab lr s` ,iwl Ð ikd e`l `d ,aezkd `ac `nrh Ð

.`ed `ilil izk` :xn` ivn ,dia exz`c zni` lkc ,`id wtq z`xzdcíùä ïî àì
äæ àåä.xeht `ed df mrhn `l Ðäùòî åá ïéàùeil`ne ,lk` `le el ayi Ð

.xzep dyrpúåëøé éúùîdpin rny ,zenda izy hwpcne .zenda izy ly Ð

dcedi iaxk `kdc `nw `pze ,xn`w zepinia

`dne .zg`a `l` bdep oi`c ,dil `xiaq

(`,`v oileg) "dypd cib" wxta opihyt

.oiniac dcedi iaxl dil `hiytcäéá úéìã
úéæë.ediipin cga `l` ,`xzaa e` `nwa Ð

dixae ,`ed dixa xaqwc ,aiign `nw `pze

zekn zkqna opzck .xeriy dkixv [oi`]

micen mz` i` :oerny iax mdl xn` (`,bi)

aiig [`edy] `edy lk dlnp lke`a il?
:el exn`zi`e .dziixak `idy iptn

`l` ediipin cga zifk dia zilc :iyxtnc

izy ediy ipira d`xp oi`e .ediiexza

`xzal dil lik` i`c ,zetxhvn ze`xzd

i`e ,zg` zaa epiid Ð qxt zlik` ick jeza

.itxhvn `l ez Ð qxt zlik` ick xg`lãò
úéæë åá àäéù,aiyg dixa e`l :xaqwc Ð

.dndad on dkizgk `l`äðùîäòáøàá
äðùá íé÷øôzeyrl l`xyi jxc Ð

`l` gwel epi` dnda gweld mzqe ,zecerq

,exiagl dnda xkend ,jkitl .cin dhgeyl

jixv Ð meia ea dza e` dn` dlgz xkne

dn` izxkn meidy jl rc :ipyl xn`iy

xak `ny ,hegyl izxkn dza e` ,hegyl

.dhgypâç ìù ïåøçàä áåè íåéáeid Ð

`ed envrl lbxy iptn ,dgnya oiaxn

.odilr aiageçåéø åì ïéàùmizpia wqtd Ð

.meid m`d xknyçåéø åì ùé ìáàxkny Ð

.meid dipyde lenz` dpey`xd z`ïéà
åòéãåäì êéøöhgy lenz` :xne` ip`y Ð

.oey`xd'åë äãåäé éáø äãåîåit lr s` Ð

.xgnl dfe meid df gwlyçáèä ïéèéçùî
åçøë ìòálaw m`y ,lif`e yxtnck Ð

.xya xpica el ozil gweln xpicøåù åìéôà
æåæ óìà äåùit lr s` ,egxk lr ehgey Ð

.`nrh yxtn `xnbae .x`yl oigwel oi`y

øðéã àìà åá ç÷åìì ïéàåxpic ozpy Ð

.gahlç÷åìì úî.xpicd ciqtne Ðïë åðéà
xfeg jyn `ly onf lke ,dkiyn opirac Ð

.gahd eaàøîâíàä úà éðúéîì éì äîì
ïúçì,dlkl efe ozgl ef xkena :ipzil Ð

za dlkle m` ozgl hwpc dwqt i`ne?
àðúç éá çøèéîìith dcerq zeyrle Ð

.`zlknåì äëéæùøçà éãé ìòxkend Ð

ipta `ly xg` mc`l xeyd z` xqn dfd

zeidl ipeltl df xeya ikf :el xn`e ,gweld

.xya xpica elåì àåä úåëæãef dxiqn Ð

.xya `la dil ibq `l `dc ,el `id zekf

åì àåä áåç.el `ed cqtd ze`ved `ivedl Ðåì ïéáç ïéàoikf jkitl ,dil `gipc icdq op` Ð egiexdl la` ,eciqtdl ezrcn `ly exiagl gily dyrp mc` oi`c Ð

.oiag oi`eäøåú ïéã ìò.dkiyn `la eizern el oipewy Ðúåðå÷ úåòî äøåú øáãozpe" :aizkc ,ycwdn opixnbc .xefgl leki mdn cg` oi` Ð xkenl zern ozpy oeikn Ð

.[fk `xwie] "el mwe sqkd'åë äðå÷ äëéùî åøîà íòè äîå`l Ð my zexitdy xkend ziaa dwilc inxzn i` ,zern ozpyn gweld zeixg`a ixitl edl znwen i`c Ð

.dizial edl ihnn jyen mzq la` .edpilev`l gxhäðùîäìéìä øçà êìåä íåéähgy la` .zxgnd meid lke dlild lk zad hegyi `l Ð dkygyn m`d hgy Ð

.mei xg` jled dlild oi`c ,dlila zad hgey Ð meia m`dùøã åæ úà.`xnba `ipzck ,dyxcnl jixhvi` ,epa z`e eze` aizk miycwc `piiprac meyn Ðäùòî
úéùàøá.xwa xcde axr `yixa ,"xwa idie axr idie" Ðàøîâïéðòä ìëù éôìz`e eze`" dil jinqe ,"dy` oaxwl dvxi" :aizkc ,miycwl dkenq z`fd dyxtd Ð

."epaíåéä øçà êìåä äìéì íéùã÷á.xwad cr epaxw mei ixw eixg`ly dlil `nl` ,"xwa cr epnn gipi `l lk`i epaxw meia" :(f `xwie) aizkc Ð
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ilka oillap miyye ,llail dlekiy dgpn

oi` ike :da opiede .llail oileki oi`c opaxl edl miw Ð cg`e miyy la` ,cg`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bt sc oileg(ycew zay meil)
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äðMa íé÷øt,xya mda zepwl jxcdy,Bøéáçì äîäa øëBnä §¨¦©¨¨©¥§¥¨©£¥
éøöBòéãBäì C.dza e` dn` xknyk gwell ¨¦§¦

åðá úàå åúåà êìò ïøãä

íãä éåñë ¯ éùù ÷øô

äðùî
xg` mcd z` zeqkl aiig dlik`l mixykd ser e` dig hgeyd

xn`py ,dhigyd(bi fi `xwie)xBd xBd onE l`xUi ipAn Wi` Wi`e'§¦¦¦§¥¦§¨¥¦©¥©¨
EdQke FnC z` KtWe lk`i xW` sFr F` dIg civ cEvi xW` mkFzA§¨£¤¨¥©¨£¤¥¨¥§¨©¤¨§¦¨
.df oic bdep ser e` dig dfi`ae izni` okid yxtz epizpyne ,'xtrA¤¨¨

âäBð ícä éeqk,epicõøàal`xyi ux`a ±éðôa ,õøàì äöeçáe ¦©¨¥¨¨¤§¨¨¨¤¦§¥
éðôa àlLå úéaäúéaäxg` mbe miiw did ycwnd ziay onfa ± ©©¦§¤Ÿ¦§¥©©¦

,axgyïéleçaoileg ly ser e` dig zhigya ±ïéLc÷eîa àì ìáà §¦£¨Ÿ§§¨¦
serd zler e` serd z`hg zhigya `l la` ±.óBòáe äiça âäBðå§¥§©¨§
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,xvgay digïneæî BðéàLáejixvy dcya milcbd el`a oke ± §¤¥§¨
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oiicr ok m`e ,xtr mcd lr gipdl leki ,dvivg zngnéeqk ãéáòéì¤¡¦¦
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.oiycwena
,dndad xg` dig hgeyl dey oiycwend oic oi` :`xnbd daiyn
`ed ,dndad mc lr digd mcyk ieqik zevn yiy mrhdy meyn
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.mcd ieqik zevn zakrn dhnl
:`xnbd zl`eydéñkéìå déøøâéìågafnd on mcd z` xexbiy ± §¦§§¥§¦©§¥

,epqki mye xtr ea yiy mewna ux`d lr egipieïðz àì éîdpyna ¦Ÿ§©
(:ft oldl)æzépä ícda hgyy `nebl ueg wegxnlåmcïékqä ìòL ¨©¦¨§¤©©©¦
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ok m`e ,edqkn mye xg` mewnlénð àëäoiycwenaéqëðe øBøâð ¨¨©¦¦§§©¥
déì:`xnbd daiyn ,epqki mye ux`l gafnd on mcd z` xexbi ±éà ¥¦

çaæî éLã÷aick oiycwena zwqer `idy epizpyn z` yxtp m` - §¨§¥¦§¥
,gafnd lr axwilénð éëämcd ieqik zevn miiwl leki ,ok ok` - ¨¦©¦

`l` ,epqkie xg` mewnl mcd z` xexbiyk,ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©©§¦¨
úéaä ÷ãa éLã÷aicka xkndl micnery ,ziad wcal oiycwena ± §¨§¥¤¤©©¦

mixeq` mhgy m`y oeiky ,ziad wca ikxvl mdinca ynzydl
die`x dpi`y dhigy mzhigyy `vnp ,dlirn meyn d`pda
mcd ieqik zevn oi`y zxaeq epizpyne ,dlik`a xyad xizdl

.die`x dpi`y dhigya

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



קמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bt sc oileg(ycew zay meil)

:'cg` meia' weqtd z` xg` ote`a yxec iaxy d`ian `ziixadéaø©¦
,øîBàepa z`e eze`a dxezd dazky dn,'ãçà íBé'l dpeekdíBé ¥¤¨

,ãçeénäcgeinyy dna,æBøk ïeòèxknyk xkend riceiy xnelk ©§¨¨¨
.cgi ehgyiy yygn ,dza z` e` dn` z`äòaøàa eøîà ïàkî¦¨¨§§©§¨¨

äðMa íé÷øt,xya mda zepwl jxcdy,Bøéáçì äîäa øëBnä §¨¦©¨¨©¥§¥¨©£¥
éøöBòéãBäì C.dza e` dn` xknyk gwell ¨¦§¦

åðá úàå åúåà êìò ïøãä

íãä éåñë ¯ éùù ÷øô

äðùî
xg` mcd z` zeqkl aiig dlik`l mixykd ser e` dig hgeyd

xn`py ,dhigyd(bi fi `xwie)xBd xBd onE l`xUi ipAn Wi` Wi`e'§¦¦¦§¥¦§¨¥¦©¥©¨
EdQke FnC z` KtWe lk`i xW` sFr F` dIg civ cEvi xW` mkFzA§¨£¤¨¥©¨£¤¥¨¥§¨©¤¨§¦¨
.df oic bdep ser e` dig dfi`ae izni` okid yxtz epizpyne ,'xtrA¤¨¨

âäBð ícä éeqk,epicõøàal`xyi ux`a ±éðôa ,õøàì äöeçáe ¦©¨¥¨¨¤§¨¨¨¤¦§¥
éðôa àlLå úéaäúéaäxg` mbe miiw did ycwnd ziay onfa ± ©©¦§¤Ÿ¦§¥©©¦

,axgyïéleçaoileg ly ser e` dig zhigya ±ïéLc÷eîa àì ìáà §¦£¨Ÿ§§¨¦
serd zler e` serd z`hg zhigya `l la` ±.óBòáe äiça âäBðå§¥§©¨§

bdepe ,dnda mca `l la`ïneæîae` ziaa lcbd ser oebk ,mc`l ¦§¨
,xvgay digïneæî BðéàLáejixvy dcya milcbd el`a oke ± §¤¥§¨

.mcevléBëa âäBðå,dnda wtqe dig wtq `idy dixa ±àeäL éðtî §¥§¦§¥¤
÷ôñ.enc z` zeqkl jixv wtqn okle ,dig `ed `nyïéèçBL ïéàå ¨¥§¥£¦
BúBàiekd z` ±,áBè íBéa,enc z` zeqkl elkei `l f`y meyn §

.dpyna oldlckeBèçL íàå,Bîc úà ïéqëî ïéàmeyn ,aeh meia §¦§¨¥§©¦¤¨
wtqne ,cala wtqd zngn `ed iekd ly enc ieqik zevn xen`ky

.aeh mei oillgn oi`

àøîâ
,oiycwena `l la` oilega bdep mcd ieqiky epizpyna epipy
.oiycwena mcd ieqik oic bdep oi`y mrhd dn zxxan oldl `xnbd

:`xnbd zxxanàì àîòè éàî ,ïéLc÷eîn ±zbdep oi`y mrhd d §¨¦©©§¨Ÿ
.mcd ieqik zevn mdaàîéìéàmrhdy xn`p m` ±íeMîepicéaøc ¦¥¨¦§©¦

éøö èçBMä ,àøéæ éaø øîàc ,àøéæïziL Cdhigyd mcewøôò ¥¨§¨©©¦¥¨©¥¨¦¤¦¥¨¨
gegizähîìmcd jtyi eilry,,dyw rwxw lr hegyi `leåok §©¨§

oziy jixv hgyy xg`äìòîì øôò,mcd lr ±øîàpLzevna ¨¨§©§¨¤¤¡©
mcd ieqik(bi fi `xwie),'øôòa eäqëå Bîc úà CôLå'wcwcl yie §¨©¤¨§¦¨¤¨¨

yøîàð àì 'øôò',weqta,'øôòa' àlàdfeéøö èçBMäL ãnìîC ¨¨Ÿ¤¡©¤¨¤¨¨§©¥¤©¥¨¦
,äìòîì øôòå ähîì øôò ïziLxtra sehr mcd lk didiy ick ¤¦¥¨¨§©¨§¨¨§©§¨

,dlrnlne dhnlnàëäåoiycwenaøLôà àìlek z` sehrle §¨¨Ÿ¤§¨
ixdy ,xtraãéáòéì éëéä,dyri cvik ±déìhaéìå áéúéìgipi m` ± ¥¦¤¡¦¥¦§¦©§¥

,mlerl my elhal zrc lr gafnd lr xtréñBî÷ïéðaà óixd ± ¨¦©¦§¨
,gafnd oipa zcn licbn `edáéúëeeilke ziad zecn lk ixde ± §¦

oipa lr dnly l` cec ixaca aezky enk ,mi`iap it lr cecl exqnp
ycwnd zia(hi gk '` i"dc)'ìékNä éìò 'ä ãiî áúëa ìkä'dpd ± ©Ÿ¦§¨¦©¨©¦§¦

'd ize`y itk ,ycwnd zipaz zk`ln lk z` xceqn azka lkd jl

,d`eapa xqnpy itkn gafnd zecn z` zepyl oi`y o`kne ,cnil
déìhaéì àìzpn lr epgipi `l` my elhai `le xtr gipi m`e ± Ÿ¦©§¥

,onf xg`l ewlqläöéöç éåä à÷,gafnl mcd oia uveg xtrd ixd ± ¨¨¥£¦¨
dxn` dxezde(eh ` `xwie).'gAfOd xiw lr Fnc dvnpe'§¦§¨¨©¦©¦§¥©

mcdy `xif iax ixac meyn mrhdy xnel xyt` i` :`xnbd dgec
ok m`c ,ok zeyrl xyt` i` oiycwenae xtra sehr zeidl jixvéäð§¦

øLôà äìòîì øLôà àì ähîìcxnelk ,mcd zgz ok`y s` ± ¦§©¨Ÿ¤§¨§©§¨¤§¨
ixd ,xen`ke dvivg meyn xtr gipdl xyt` i` ,wleny mcew
dripn oi` jli`e dzrny ,gafnd lr mcd dvnpe wlny xg`l

oiicr ok m`e ,xtr mcd lr gipdl leki ,dvivg zngnéeqk ãéáòéì¤¡¦¦
ixdy ,dlrnl mcd ieqik zevn dyri ±àéðz àì éî`l m`d ± ¦Ÿ©§¨

`lde ,dlrnln wx dqknyk mb ieqik zevn miiwl xyt`y epipy
,`ziixaa exn` jkCk øçàå äiç èçL ,øîBà óñBé ïa ïúðBé éaø©¦¨¨¤¥¥¨©©¨§©©¨

,äîäa èçL,digd mc lrn dndad mc jtypeúBqëlî øeèt ¨©§¥¨¨¦§©
mca dqekn xak digd mc ixdy ,zeqkl leki epi`y oeik ,xtra

eilry dndadhgy m` la` ,,äiç Ck øçàå äîäamc dqike §¥¨§©©¨©¨
,dndad mc z` digdúBqëì áéiç`ly s`y ixd .xtra mcd z` ©¨§©

iab lr ezhigya jtyp digd mc ixdy dhnln mcd zgz xtr gipd
ok dyri `l dnle ,dlrnln ezeqkl jixv mewn lkn ,dndad mc

.oiycwena
,dndad xg` dig hgeyl dey oiycwend oic oi` :`xnbd daiyn
`ed ,dndad mc lr digd mcyk ieqik zevn yiy mrhdy meyn

àøéæ éaøãk,zegpnd ipica `xif iax xn`y llkk ±éaø øîàc ¦§©¦¥¨§¨©©¦
éeàø BðéàL ìëå ,Ba úákòî äìéa ïéà äìéáì éeàøä ìk ,àøéæ¥¨¨¨¨§¦¨¥¦¨§©¤¤§¨¤¥¨

Ba úákòî äìéa äìéáìdlleal xyt`y ilka z`aend dgpn lk ± §¦¨¦¨§©¤¤
ilka z`aend dgpn la` ,dlla `l m` s` dxiyk ,dti daxrle ea
.ea daxrl xyt` i`y meyn dleqt `id ixd ea dlleal xyt` i`y
xtr gipdl leki didy oeik ,dnda mc iab lr dig hgya mrhd oke
zgpd oi` xtr gipd `ly s` digd z` hgyy mcew dndad mc lr
oiycwena la` ,dlrnln edqkie ieqikd zevn z` ea zakrn xtrd
xtrd zgpd ,dhigyd mc zgz gafnd lr xtr gipdl xyt` i`y

.mcd ieqik zevn zakrn dhnl
:`xnbd zl`eydéñkéìå déøøâéìågafnd on mcd z` xexbiy ± §¦§§¥§¦©§¥

,epqki mye xtr ea yiy mewna ux`d lr egipieïðz àì éîdpyna ¦Ÿ§©
(:ft oldl)æzépä ícda hgyy `nebl ueg wegxnlåmcïékqä ìòL ¨©¦¨§¤©©©¦

,úBqëì áéiçmcdyk mcd ieqik zevn miiwl leki epi` i`ce ixde ©¨§©
,oikqd lrdéì éqëîe øéøâc àîìàoikqd on exxeb i`ce `l` ± ©§¨§¨¦§©¥¥

ok m`e ,edqkn mye xg` mewnlénð àëäoiycwenaéqëðe øBøâð ¨¨©¦¦§§©¥
déì:`xnbd daiyn ,epqki mye ux`l gafnd on mcd z` xexbi ±éà ¥¦

çaæî éLã÷aick oiycwena zwqer `idy epizpyn z` yxtp m` - §¨§¥¦§¥
,gafnd lr axwilénð éëämcd ieqik zevn miiwl leki ,ok ok` - ¨¦©¦

`l` ,epqkie xg` mewnl mcd z` xexbiyk,ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©©§¦¨
úéaä ÷ãa éLã÷aicka xkndl micnery ,ziad wcal oiycwena ± §¨§¥¤¤©©¦

mixeq` mhgy m`y oeiky ,ziad wca ikxvl mdinca ynzydl
die`x dpi`y dhigy mzhigyy `vnp ,dlirn meyn d`pda
mcd ieqik zevn oi`y zxaeq epizpyne ,dlik`a xyad xizdl

.die`x dpi`y dhigya

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hr sc oileg(iyily meil)

,dfa micen mleky dnnedpéî òîLy gken ±déì à÷tñî é÷etñ §©¦¨©¥§©§¨¥
m`y meyn ,`l e` a`d rxfl miyyeg m`d wtzqn dcedi iax ±
oina cxt xizdl el did ,a`d rxfl miyyeg oi`y el heyt did

,`xnbd dwiqn .oin eze`n mdy meyn ,en`dpéî òîLgken ok` ± §©¦¨
.ok

:a`d rxfl miyyeg oi`y micnel epnny dyrn d`ian `xnbd
ì àaà éaø déì øîàdéòîL,ely ynyl ±éì zìééòî ék ¨©¥©¦©¨§©§¥¦§©§©§¦

÷tñéøa àúééðãek±,dilr akex ip`y dlbrl zecxt `iaz xy`k ©§¨¨§¦§©
ðäì ïéiòéì ìéiòå éããäì ïééîãc C,miey mapfe mdipfe`y wecaz ± ©¥§¨¨§©§¨©£¨¥§©¥¦

zbdpda mi`lk xeqi` lr xear` `ly ick ,mze` `iaz f` wxe
.dlbrdøáñ÷ àîìày xaeq `a` iaxy gken ±òøæì ïéLLBç ïéà ©§¨¨¨©¥§¦§¤©
,áàäzecxt `iadl xizn did ,a`d rxfl yyeg did m`y meyn ¨¨

.xeng cve qeq cv yi zecxtd lka ixdy ,d`xna zeey opi`y
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המשך ביאור למס' חולין ליום שלישי עמ' א



קמח

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

.dze` mb lehie ,a`d rxfl miyyegøæòéìà éaøì àlàel did ¤¨§©¦¡¦¤¤
éäleëa áéiçéìd lka ±,úBðzî`ziixaa xfril` iax xaeq recne ¦©¥§§¦©¨

.zepzndn xehty
:`xnbd dwiqníìBòì`ziixaa xaecnäLéézä ìò àaä éáöa §¨¦§¦©¨©©§¨¨

,äãìéå,x`azdy enk ,minkgl zpaen `ziixadeénð øæòéìà éaøå §¨§¨§©¦¡¦¤¤©¦

.àì Bà áàä òøæì ïéLLBç éà ,déì à÷tñî é÷etñ©¥§©§¨¥¦§¦§¤©¨¨Ÿ
:`xnbd zl`eyà÷tñî øæòéìà éaøìe eäì à÷tñî ïðaøìc ïåéëå§¥¨¦§©¨¨§©§¨§§©¦¡¦¤¤§©§¨

déìm`d miwtzqn xfril` iax mbe minkg mby x`azdy xg`l - ¥
ok m` ,a`d rxfl miyyeg,éâéìt éàîa§©§¦¥
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המשך ביאור למס' חולין ליום שלישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fr sc oileg(oey`x meil)

,eìëàz [äîäaa]jezay dn lkl dlik` xzid yiy mrnyny ©§¥¨Ÿ¥
,dndadaezkd `a,àéìMä úà úBaøì.m`d zhigya zxzeny §©¤©¦§¨

eléôà ìBëém`dúö÷î äúöé.zxzen `dz `ilyd lyãeîìz ¨£¦¨§¨¦§¨¨©§
'dúBà' øîBì,Elk`Y'dúBà'[dndad z`-],dúéìL àìåoeike ©¨Ÿ¥¨§Ÿ¦§¨¨

xeqi`dy xnel yi ,xq` seqale `ilyd z` aezkd xizd dligzy
xzip `le clep ekezay cledy yyg yiy ,dzvwn d`via `ed

.dxeq` `ilyd s` jkle ,en` zhigya
:`xnbd dywnéãkîy [oeik-]àø÷ éì änì ,ãìå àìa àéìL ïéà ¦§¦¥¦§¨§Ÿ¨¨¨¨¦§¨

`vi day cledy yeygl yi ixd ,dzvwn d`viy `ily xeq`l

zvxzn .eixg` zxxbp `ilyde ,en` zhigya xzip `le celik `ede
:`xnbd,àîìòa àzëîñà àø÷yygn `ed `ilyd xeqi` ok`e §¨©§©§¨§¨§¨

.`vi cledy
:dpyna epipyäànhî dðéàåz`neh `le ,oilke` z`neh `l §¥¨¦©§¨

:`xnbd zwtzqn .zelapàçôð øa ÷çöé éaø éòa,øBîç øBò ¨¥©¦¦§¨©©§¨£
lik`l ie`x epi`e qe`ne dyw `edy,dB÷ìMLdaxd elyia - ¤§¨

,c`n.eäî:`xnbd zxxanìiabéàî,wtqd `edúàîeèì éà ©§©¦§§©
,ïéìëBà,oilke` z`neh lawne lke` dyrp xerd m`dxak `ld ¨¦
àðéðz,`ziixaa z`f ¨¦¨
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המשך ביאור למס' חולין ליום ראשון עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bt sc oileg(ycew zay meil)

yaa dkfe.zernd z` xifgi recne ,zn ely zn m` ok m`e ,x
íìBòì ,÷çöé áø øa ìàeîL éaø øîàote`aCLî àlL,gweld ¨©©¦§¥©©¦§¨§¨¤Ÿ¨©

Bì äkéfL ïBâëexpic ieey xeyd xyaaøçà éãé ìòz` xqny - §¤¦¨©§¥©¥
,gweld zrici `la xpic ieeya xya gwell dkfiy xg` mc`l xeyd

Bì àeä úeëæc ,elà íé÷øt äòaøàa,mda xya jixvy oeikïéëæ §©§¨¨§¨¦¥¦§¨¦
åéðôa àlL íãàìz` hegyl aiige ,el dkify wlgd z` dpwe §¨¨¤Ÿ§¨¨

la` .da el yiy xpicd liaya dndadáBçc ,äðMä úBîé øàLa¦§¨§©¨¨§
Bì àeä,xya zepwl ze`ved `ivedlåéðôa àlL íãàì ïéáç ïéà¥¨¦§¨¨¤Ÿ§¨¨

dna dpw `l `linne ,ezrici `la exiagl gily zeyrdl leki `le
.xeyd xyaa el dkify

:sqep uexiz d`ian `xnbdäòaøàa ,ïðçBé éaø øîà øæòìà éaø©¦¤§¨¨¨©©¦¨¨§©§¨¨
elà íé÷øtxya mikixv mlekyïéc ìò íäéøác íéîëç eãéîòä §¨¦¥¤¡¦£¨¦¦§¥¤©¦

äøBz.mliyy xpica dpwe ,zepew zernyøác ,ïðçBé éaø øîàc ¨§¨©©¦¨¨§©
äøBzdxez oic ±úBðB÷ úBòîeøîà íòh äîe ,wxy minkg ¨¨©©©¨§

,äðB÷ äëéLîànL äøéæb,xkend ziaa egipi mlyiy xg`l §¦¨¨§¥¨¤¨
dwilc letizykeì øîàéBxkendéhç eôøNðäiìòa Exeqni `le Ÿ©¦§§¦¤¨£¦¨

jkl .mztixya ciqti `le gweld zeyxa mdy ,mlivdl eytp z`
.mlivdl gxhi jkle mztixya ciqtie zepew `l zerny epwiz
mdixac minkg ecinrdy miwxt rax`a ,xpica xya dpewde
.xeyd z` hegyl eaiigl lekie ,mliyy ieeya dpw ,zepew zerny

äðùî
:epa z`e eze` xeqi`a mei edn zx`an dpyndøeîàä ãçà íBé¤¨¨¨

azhigy xeqi`Bða úàå BúBà,meid eze`aøçà CìBä íBiä §§¤§©¥©©
,äìélämeiae dlila dpa hegyl xeq` dlila m`d hgyyke ©©§¨

.zxgnly dlila `l` ,zxgnl
øîàð ,àîBæ ïa ïBòîL éaø Løc Bæ úàdxezaúéLàøa äNòîa ¤¨©©¦¦§¤¨¤¡©§©£¥§¥¦

(d ` ziy`xa),xwa idie axr idie''ãçà íBé,a øîàðåxeqi`úàå BúBà ©§¦¤¤©§¦Ÿ¤¤¨§¤¡©§§¤
Bða(gk ak `xwie),A EhgWz `l FpA z`e Fz` ,dU F` xFWe''ãçà íBé, §§¤Ÿ§¤§Ÿ¦§£§¤¨

yiwdløçà CìBä íBiä úéLàøa äNòîa øeîàä ãçà íBi äî©¤¨¨¨§©£¥§¥¦©¥©©
äìélä,'xwea idie' jk xg`e 'axr idie' mcew dxezd dazkyóà ©©§¨©

.äìélä øçà CìBä íBiä ,Bða úàå BúBàa øeîàä ãçà íBé¤¨¨¨§§¤§©¥©©©©§¨

àøîâ
:oerny iax zpeek zx`an `ziixad,ïðaø eðzéaø Løc Bæ úà ¨©¨¨¤¨©©¦

,àîBæ ïa ïBòîLlkay s` dlild xg` jled meidy miyiwny ¦§¤¨
,jk dxezdBlek ïéðòä ìkL éôì,dxeza epa z`e eze` zyxt ly §¦¤¨¨¦§¨

,íéLã÷a àlà øaãî Bðéàdazk epa z`e eze`l mcewd weqtay ¥§©¥¤¨§¨¨¦
,''dl dX` oAxwl dvxi' dxezdíéLã÷áedíBiä øçà CìBä äìéì ¥¨¤§¨§©¦¤§¨¨¦©§¨¥©©©

miycw zlik` iabl dxezd dazky weqta gkeny enk(eh f `xwie)

,'xwA cr EPOO gipi `l lk`i FpAxw mFiA'äæ óà ìBëéz`e eze` - §¨§¨¥¨¥Ÿ©¦©¦¤©Ÿ¤¨©¤
epaïk,`nef oa oerny iax yxec ,el jenqy oeikïàk øîàðeze`a ¥¤¡©¨

epa z`eãçà íBi äî ,ãçà íBé úéLàøa äNòîa øîàðå ,ãçà íBé¤¨§¤¡©§©£¥§¥¦¤¨©¤¨
,äìélä øçà CìBä íBiä úéLàøa äNòîa øeîàä[ãçà] íBé óà ¨¨§©£¥§¥¦©¥©©©©§¨©¤¨
.äìélä øçà CìBä íBiä ,Bða úàå BúBàa øeîàä̈¨§§¤§©¥©©©©§¨
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המשך ביאור למס' חולין ליום שבת חודש עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gr sc oileg(ipy meil)

,mifird oinn `edy yizn dcliy ,miyakd oinn `idy lgx oebk
óàxeqi` iablàéðz äîlà ,àì íéàìk ,Bða úàå BúBàrecne ± ©§¤§¦§©¦Ÿ©¨¨©§¨

xeqi`y `ziixaa epipyâäBð Bða úàå BúBàmbazndaíéàìë §¤§¥§¦§©¦
,zenda ipin ipynéBëáe.dige dndan `ad ± §

mb bdep epa z`e eze` xeqi`y `ziixad z` `xnbd dxikfdy oeikn
:df oic lr `xnbd dywn ,mi`lk zndaaãBòårecn ,zeywdl yi §

F` xFWe' ixd ,mi`lk zndaa mb bdep df xeqi`y `ziixad zxne`§
áéúk 'äN,epa z`e eze` iabl,àáø øîàå ¤§¦§¨©¨¨
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המשך ביאור למס' חולין ליום שני עמ' א

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

‚Ì„B˜ ÌeÏk ÌBÚËÏ ¯eÒ‡Â ‰Ê LecÈ˜a ‡ˆBÈ B�È‡ ‡e‰ È¯‰L ÒBk‰Ó ÌBÚËÏ BÏ ¯eÒ‡ ˙Ò�k‰ ˙È·a L„˜Ó‰©§©¥§¥©§¤¤¨¦§¥©¤£¥¥¥§¦¤§¨¦§§¤

LecÈ˜11‰Ïh·Ï ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba ˙Î¯a ‡‰z ‡lL ‰NÚÈ „ˆÈk ‡l‡[dÔËw‰Â CepÈÁÏ ÚÈb‰L ÔË˜Ï ÒBk‰Ó ÌÈÚËÈ ¦¤¨¥©©£¤¤Ÿ§¥¦§©¥§¦©¨¤§©¨¨©§¦¥©§¨¨¤¦¦©§¦§©¨¨

B˙·BÁ È„È da ‡ˆBÈÂ epnÓ ‰Î¯a‰ ÚÓLÈ[e‰Ïh·Ï C¯a ‡lL ‡ˆÓ�Â15ÔÈa LecÈ˜ Ì„B˜ ÔËw‰ ˙‡ ÏÈÎ‡‰Ï ¯zenL ¦§©©§¨¨¦¤§¥¨§¥¨§¦§¨¤Ÿ¥©§©¨¨¤¨§©£¦¤©¨¨¤¦¥

ÔB‚k BÓˆÚ „vÓ ¯eÒ‡ ÏÎ‡n‰Lk ‡l‡ ÌÈÈ„Èa ¯eqÈ‡ BÏÈÎ‡‰Ï e¯Ò‡ ‡lL B˙BpÚÏ ¯eÒ‡Â ÌBÈ ÏL ÔÈa ‰ÏÈÏ ÏL¤©§¨¥¤§¨§©¤Ÿ¨§§©£¦¦§¨©¦¤¨§¤©©£¨¨¦©©§§

ÔË˜Ï ÏÈÎ‡‰Ï ¯zeÓ ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡‰ ÔÓÊ ‡e‰L ‡l‡ BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ¯zeÓ ÏÎ‡n‰Lk Ï·‡ da ‡ˆBiÎÂ ‰Ù¯Ë16 §¥¨§©¥¨£¨§¤©©£¨¨¥£©©§¤¨¤§©¨¨©£¦¨¨§©£¦§¨¨

‰pÚ˙È Ì‡ ‰�kÒ LLÁ Ba ÔÈ‡L ÔË˜ elÈÙ‡ ÌÈ¯etÈk‰ ÌBÈa ÌÈpËw‰ ÌÈÏÈÎ‡Ó È¯‰L17. ¤£¥©£¦¦©§©¦§©¦¦£¦¨¨¤¥£¨©¨¨¦¦§©¤
ג סעיף תחילת הכנסת, בבית הקידוש דין רסט, סימן ב חלק
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`zax `zkld

äìèáì ïôâä éøô [ä- לבטלה אינה הקידוש ברכת -

חכמים תקנת לשמור יסדו גאונים שהרבה לעיל כמבואר
לבטלה ברכה שהיא אף - הכנסת בבית קידוש ,12בענין

בזמניהם גם שהרי לבטלה ברכה היא הגפן ברכת אבל
כשלא לשתות לקטן נותנים היו בבית-הכנסת אורחים שהיו

אורחים .13הגיעו

åúáåç éãé [åיברך לא הקטן ולכך הגפן, פרי ברכת חובת -

מכוין אינו אבל הגדול, בברכת לצאת יכוין אלא בעצמו
מלא לשתות צריך אינו ולכך - הקידוש חובת ידי לצאת

.14לוגמיו

zetqede mipeiv

(11:Ë"Ò ‡Ú¯ ÔÓÈÒמים אפילו כלום לטעום חכמים אסרו
השמשות בין משהגיע דהיינו שיקדש עד הקידוש זמן משהגיע
ערבית התפלל אם יום מבעוד אפילו או מספק היום שנתקדש

יום. מבעוד
ביארו12) (כן לבטלה ברכה איסור מבטל זה שמנהג היינו

ובפסקי קסא, ע' ח"ז ירות"ו) - (צ"צ וביאורים' 'הערות בקובץ
לשו"ע וציונים במ"מ אבל ,(197 ע' והיתר איסור בהל' אדה"ז
בברכת חובתו ידי שיוצא סובר שרבינו שייתכן העירו אדה"ז

לבטלה. ברכה אינה ולכך - היין שתיית בלא אף הקידוש
לתינוקות משקה שאם הבדלה) (לגבי ס"ד רצה סימן ראה אך
בבית (אפילו בזה חובתו ידי לצאת יכול אדם שום אין -

שאינו היא הסימן בהמשך הדברים דמשמעות צ"ע גם הכנסת),
היין. מן ושותה י"ח לצאת מכוין שלא כל - כלל חובה ידי יוצא

עוסק13) שמג שבסימן יתבאר ולהלן ס"ו, שמג בסימן כמבואר
הכנסת, בבית אורחים היו קרובות שלעתים הקודמים בדורות
אורחים. שאין היו שלא בשבת לשתות לקטן נותנים היו ואעפ"כ

ייכנס14) ולא רביעית שישתה מוטב - לוגמיו מלא שתה ואם
(בוטשאטש) אברהם כאשל ודלא אחרונה, ברכה בענין לספק

גדול. של לוגמיו מלא כשיעור שישתה שכתב
(15:(ÔË˜ È„È ÏÚ ‰Î¯· Ï˘ ÒÂÎ ˙ÈÈ˙˘ È·‚Ï) „"Ò ˆ˜ ÔÓÈÒ

שהגיע קצת גדול לתינוק להטעים צריך לכתחלה מקום ומכל
תהא ולא היין ברכת לברך שיוכל כדי הנהנין ברכת חינוך לכלל
ושותה, ומברך ממנו שומעה שהתינוק מפני לבטלה ברכתו
היין ברכת יפסיד - לחינוך הגיע שלא לקטן יטעים אם משא"כ

מעכבת. שאינה אע"פ לאמרה יוכל שלא
שביום מילה כמו אחר בענין אפשר שאי שבמקום שם (וראה

ברכות). לחינוך הגיע שלא אע"פ לקטן מטעימין הכיפורים
Ò"‚:עד"ז16) Â˜ ÔÓÈÒ·ח לחינוך שהגיעו לחנכםקטנים ייבים

לאכול להם ליתן רשאי מקום ומכל ובוקר ערב י"ח להתפלל
רס"ט בסי' שיתבאר כמו לענותם ואסור שחרית תפלת קודם

קידוש. קודם להאכילם לענין ושמ"ג

:È"Ò ‡Ú˙ ÔÓÈÒ·Âדברים בידים הקטן להאכיל שאסור ואע"פ
דברים מקום מכל סופרים מדברי אלא אסורין אינן אפילו האסורין
בערב מצה כגון איסור זמן שהוא אלא עצמן מחמת אסורים שאינן
צריכין הם אם בידים להאכילם מותר קידוש קודם לאכול או פסח
מענין ואין הכיפורים ביום בידים להאכילם שמותר כמו לכך
בערב מצה שלענין שם (ראה התענית לסבול יכולין אפילו אותם
לחינוך). הגיע שלא וקטן לחינוך שהגיע קטן בין חילוק ישנו פסח

ÎÒ"‚וראה ·Ú˙ ÔÓÈÒקודם פסח בליל אכילה לענין הדין שהוא
וההגדה. הקידוש

Â ÛÈÚÒ ‚Ó˘ ÔÓÈÒ·Âמותר לפיכך להתיר): אחר טעם (נתבאר
שמקדשין קידוש של מכוס לחינוך שהגיע לתינוק להטעים
זו לטעימה כלל צריך אינו שהתינוק פי על אף הכנסת בבית
שבמקום הקידוש שישמע עד מלטעום להמתין הוא ויכול
הטעימה שאיסור כיון אעפ"כ לזה המחנכו אביו בבית סעודה
ואין זו בטעימה צורך לנו ויש סופרים מדברי הוא הקידוש קודם
לחוש אין וזה התינוק בה יסרך שמא משום אלא לאסרה
בקביעות להתינוקות מטעימים שאין הכנסת שבבית בקידוש
ואוכלים השובתים אורחים יש שלפעמים ושבת שבת בכל
כלל צריך אין ואז משם הקידוש ושומעים הכנסת בית בחדרי

רס"ט. בסי' שנתבאר כמו לתינוקות להטעים
בבתי שם שעוסק משום להתיר אחר טעם הביא ששם (ולהעיר
היו כשלא ורק אורחים, כלל בדרך באים שהיו בזמנם כנסת
לשתות לקטן שנותנים בימינו אבל לקטן, נותנים היו אורחים
מטעם אלא - שם שנתבאר מהטעם להתיר אין בקביעות,
השווה טעם להביא העדיף (ושם עצמו מחמת מותר שהמאכל

שמד"ס)). האיסורים בכל
(17:„ ,‡ ÌÈÙÈÚÒ ÊË¯˙ ÔÓÈÒביום האסורים הדברים כל

לפיכך הקטנים על גזרו לא בלבד עינוי מצות משום הכיפורים
ולהשקותו. הקטן את להאכיל לגדול מותר

שאסור עינוי מצות לחינוך שהגיע קטן לגבי ד סעיף שם וראה
בידים. לאכול לו ליתן
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ג סעיף תחילת הכנסת, בבית הקידוש דין רסט, סימן ב חלק
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äìèáì ïôâä éøô [ä- לבטלה אינה הקידוש ברכת -

חכמים תקנת לשמור יסדו גאונים שהרבה לעיל כמבואר
לבטלה ברכה שהיא אף - הכנסת בבית קידוש ,12בענין

בזמניהם גם שהרי לבטלה ברכה היא הגפן ברכת אבל
כשלא לשתות לקטן נותנים היו בבית-הכנסת אורחים שהיו

אורחים .13הגיעו

åúáåç éãé [åיברך לא הקטן ולכך הגפן, פרי ברכת חובת -

מכוין אינו אבל הגדול, בברכת לצאת יכוין אלא בעצמו
מלא לשתות צריך אינו ולכך - הקידוש חובת ידי לצאת

.14לוגמיו

zetqede mipeiv

(11:Ë"Ò ‡Ú¯ ÔÓÈÒמים אפילו כלום לטעום חכמים אסרו
השמשות בין משהגיע דהיינו שיקדש עד הקידוש זמן משהגיע
ערבית התפלל אם יום מבעוד אפילו או מספק היום שנתקדש

יום. מבעוד
ביארו12) (כן לבטלה ברכה איסור מבטל זה שמנהג היינו

ובפסקי קסא, ע' ח"ז ירות"ו) - (צ"צ וביאורים' 'הערות בקובץ
לשו"ע וציונים במ"מ אבל ,(197 ע' והיתר איסור בהל' אדה"ז
בברכת חובתו ידי שיוצא סובר שרבינו שייתכן העירו אדה"ז

לבטלה. ברכה אינה ולכך - היין שתיית בלא אף הקידוש
לתינוקות משקה שאם הבדלה) (לגבי ס"ד רצה סימן ראה אך
בבית (אפילו בזה חובתו ידי לצאת יכול אדם שום אין -

שאינו היא הסימן בהמשך הדברים דמשמעות צ"ע גם הכנסת),
היין. מן ושותה י"ח לצאת מכוין שלא כל - כלל חובה ידי יוצא

עוסק13) שמג שבסימן יתבאר ולהלן ס"ו, שמג בסימן כמבואר
הכנסת, בבית אורחים היו קרובות שלעתים הקודמים בדורות
אורחים. שאין היו שלא בשבת לשתות לקטן נותנים היו ואעפ"כ

ייכנס14) ולא רביעית שישתה מוטב - לוגמיו מלא שתה ואם
(בוטשאטש) אברהם כאשל ודלא אחרונה, ברכה בענין לספק

גדול. של לוגמיו מלא כשיעור שישתה שכתב
(15:(ÔË˜ È„È ÏÚ ‰Î¯· Ï˘ ÒÂÎ ˙ÈÈ˙˘ È·‚Ï) „"Ò ˆ˜ ÔÓÈÒ

שהגיע קצת גדול לתינוק להטעים צריך לכתחלה מקום ומכל
תהא ולא היין ברכת לברך שיוכל כדי הנהנין ברכת חינוך לכלל
ושותה, ומברך ממנו שומעה שהתינוק מפני לבטלה ברכתו
היין ברכת יפסיד - לחינוך הגיע שלא לקטן יטעים אם משא"כ

מעכבת. שאינה אע"פ לאמרה יוכל שלא
שביום מילה כמו אחר בענין אפשר שאי שבמקום שם (וראה

ברכות). לחינוך הגיע שלא אע"פ לקטן מטעימין הכיפורים
Ò"‚:עד"ז16) Â˜ ÔÓÈÒ·ח לחינוך שהגיעו לחנכםקטנים ייבים

לאכול להם ליתן רשאי מקום ומכל ובוקר ערב י"ח להתפלל
רס"ט בסי' שיתבאר כמו לענותם ואסור שחרית תפלת קודם

קידוש. קודם להאכילם לענין ושמ"ג

:È"Ò ‡Ú˙ ÔÓÈÒ·Âדברים בידים הקטן להאכיל שאסור ואע"פ
דברים מקום מכל סופרים מדברי אלא אסורין אינן אפילו האסורין
בערב מצה כגון איסור זמן שהוא אלא עצמן מחמת אסורים שאינן
צריכין הם אם בידים להאכילם מותר קידוש קודם לאכול או פסח
מענין ואין הכיפורים ביום בידים להאכילם שמותר כמו לכך
בערב מצה שלענין שם (ראה התענית לסבול יכולין אפילו אותם
לחינוך). הגיע שלא וקטן לחינוך שהגיע קטן בין חילוק ישנו פסח

ÎÒ"‚וראה ·Ú˙ ÔÓÈÒקודם פסח בליל אכילה לענין הדין שהוא
וההגדה. הקידוש

Â ÛÈÚÒ ‚Ó˘ ÔÓÈÒ·Âמותר לפיכך להתיר): אחר טעם (נתבאר
שמקדשין קידוש של מכוס לחינוך שהגיע לתינוק להטעים
זו לטעימה כלל צריך אינו שהתינוק פי על אף הכנסת בבית
שבמקום הקידוש שישמע עד מלטעום להמתין הוא ויכול
הטעימה שאיסור כיון אעפ"כ לזה המחנכו אביו בבית סעודה
ואין זו בטעימה צורך לנו ויש סופרים מדברי הוא הקידוש קודם
לחוש אין וזה התינוק בה יסרך שמא משום אלא לאסרה
בקביעות להתינוקות מטעימים שאין הכנסת שבבית בקידוש
ואוכלים השובתים אורחים יש שלפעמים ושבת שבת בכל
כלל צריך אין ואז משם הקידוש ושומעים הכנסת בית בחדרי

רס"ט. בסי' שנתבאר כמו לתינוקות להטעים
בבתי שם שעוסק משום להתיר אחר טעם הביא ששם (ולהעיר
היו כשלא ורק אורחים, כלל בדרך באים שהיו בזמנם כנסת
לשתות לקטן שנותנים בימינו אבל לקטן, נותנים היו אורחים
מטעם אלא - שם שנתבאר מהטעם להתיר אין בקביעות,
השווה טעם להביא העדיף (ושם עצמו מחמת מותר שהמאכל

שמד"ס)). האיסורים בכל
(17:„ ,‡ ÌÈÙÈÚÒ ÊË¯˙ ÔÓÈÒביום האסורים הדברים כל

לפיכך הקטנים על גזרו לא בלבד עינוי מצות משום הכיפורים
ולהשקותו. הקטן את להאכיל לגדול מותר

שאסור עינוי מצות לחינוך שהגיע קטן לגבי ד סעיף שם וראה
בידים. לאכול לו ליתן
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Êדברים במה ה' ביום מלקנות שבת בערב לקנות יותר טוב
שאינם מדברים בהם וכיוצא מגדים ומיני במשקין אמורים
מאכלים אבל להנאתם ראוים שיהיו להכינם הכנה צריכים
לו שיהיה כדי ה' ביום לקנות יותר טוב הכנה עדיין הצריכים

שבת: צרכי בשאר ולהתעסק בהכנתם לטרוח הרבה פנאי

Áתבשיל מכל לטעום וטוב שבת בערב התבשילים לטעום יש
ותבשיל:

זֿח סעיפים לשבת הסעודות הכנת רנ סימן ב חלק

מן‡ יו"ט וערב שבת בערב מלאכה לעשות חכמים אסרו
לעולם ברכה סימן רואה אינו העושה וכל ולמעלה המנחה
אחר ממקום זה כנגד מפסיד בה שמרויח שמה מלאכה מאותה
כדרך מרדות מכות ולא נדוי לא עליה אותו עונשין אין אבל
כך כל החמירו שלא לפי חכמים דברי על לעובר שעושין
בעל מלעשותה אותו ומבטלין בו גוערין מקום ומכל זה באיסור

כרחו:

דהיינו· ולמעלה גדולה מנחה מן הוא זה שאיסור אומרים יש
קטנה ממנחה שהוא אומרים ויש ואילך ומחצה שעות משש
בדברי המיקל הלכה ולענין ואילך ומחצה מתשעה דהיינו

הברכה: הפסיד לא סופרים

עד‚ מותרת פרקמטיא אבל גמורה מלאכה אלא אסרו לא
רנ"ו. בסי' שיתבאר שיעור

עליה עצמו כשנקבע אלא אסורה אינה גמורה מלאכה ואפילו
נזדמן אם כגון עראי דרך שעה לפי מלאכה לעשות מותר אבל
לעשות אלא אסרו שלא בזה וכיוצא שלומים אגרת לכתוב לו

שבת. בצרכי להתעסק פנוי שיהיה כדי קבע דרך מלאכה

לו אסור שבת בצרכי להתעסק כלל צריך שאינו מי (ואפילו
לחלק חכמים רצו שלא לפי ולמעלה המנחה מן מלאכה לעשות

בגזרתם).

כשאינה אלא איסור אין גמורה למלאכה עצמו לקבוע ואפילו
אבל בשכר שעושה אלא השבת לצורך אפילו או השבת לצורך
השבת לצורך בגדים לתפור כגון בחנם השבת לצורך לעשות

בחנ לחבירו בין לו להעתיקבין מותר וכן היום כל מותר ם
בחנם לחבירו שכותב בין לעצמו שכותב בין בהם ללמוד ספרים

שבת: כלצורך זה הרי מצוה דבר שהוא דכיון

אפילו„ ולמעלה המנחה מן שבת בערב הנכרי את לספר אסור
שאין כיון בחנם מספרו ואפילו הדיוט מעשה שהיא תספורת

השבת. צורך זו במלאכה

ואפילו אומן מעשה אפילו היום כל ישראל את לספר מותר אבל
הדבר שאין המלאכות ושאר בגדים לתפירת דומה ואינו בשכר
היתר אין לפיכך השבת בשביל עכשיו נעשית שהמלאכה ניכר
שכרו בשביל נעשית כאלו זה הרי שכר (שכשיטול בחנם אלא
התספורת אבל השבת) בשביל עכשיו כלל נעשית ואינה בלבד

השבת: בשביל עכשיו שנעשית ניכרת

השכר‰ להוציא להשתכר מלאכה לעשות ורוצה עני שהוא מי
בחול אפילו שהרי היום כל לעשות לו מותר שבת לצורך
שיתבאר כמו זה דרך על המלאכות כל לעשות לו מותר המועד
קל שהוא ולמעלה המנחה מן שבת בערב שכן וכל תקמ"ב בסי'
שכן כל מועד של בחולו שמותר מה כל לפיכך מועד של מחולו

בשכר: אפילו היום כל שבת בערב שמותר

ולמעלה המנחה מן שבת בערב מלאכה לעשות שלא רנא סימן ב חלק
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הרע "בירור" – דזמרה דפסוקי העבודה

íúîçìîì úåùôðä éúù úãéøé úéìëú ïéáäìå
äãøéù íøè ,úéðåéçä ùôð íâù éøçà ,äæä íìåòá
äìèá äøå÷îá äúéä ,íéáø íéîåöîöå øúñäá
êøöåä äãé ìòù ,êë ìë äãøé äîìå ,'ä øåàá

.äúåìòäìå äøøáì úéäìàä ùôðä íâ úãøì
של זו בעבודה התכלית מהי מובן: אינו לכאורה
למטה ירידתה קודם והרי הבהמית, הנפש "בירור"
ואם "בירור") בשום צורך (בלי לאלקות בטילה היתה
"כלולה להיות ממדריגתה אותה מורידים מה לשם כן
עד חשוב והדבר "בירור", שתצטרך כדי ורע" מטוב
הנפש את גם להוריד צורך יש זה שבגלל כך כדי
שיברא כלל ראוי הי' "לא ולכאורה, למטה? האלקית
[הנפש תצטרך ולא הבהמית], הנפש [של החושך

של החושך את -] אותו" להפוך לירידה האלקית]

לאור]. הבהמית, הנפש

בירידת רבה ותועלת חשיבות יש מדוע לבאר כדי [אך

למטה] הנפשות שתי

øàåáîä äðîæå ,äîçìîä ïéðò äìçú íéã÷äì êéøö
ïàî ,'åë àúåìöã àúòù àéä àáø÷ã àúòù øäæá
àã Y àëìîã àúøá 'éì ïéáäé àéåçì ìéè÷ã

.àúåìö
שעת – קרבא" שעת צלותא "שעת בזהר: איתא

"מאן בזהר: איתא ועוד מלחמה; שעת היא התפלה

– צלותא" דא דמלכא, ברתא לי' יהבין לחויא דקטיל

את לו נותנין הרע] היצר [הוא הנחש את שהורג מי

תפלה". זו – השכינה] עם להתייחד [וזוכה המלך בת
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שבו העיקרי הזמן הוא התפלה שעת כלומר:
ועל הבהמית, נפשו עם במלחמתו לעסוק צריך האדם

בתפלתו. אלקות עם להתייחד זוכה זה ידי

עם מלחמה אינה התפלה שבשעת המלחמה [כמובן,

היינו ענין, של פשוטו לפי הבהמית והנפש הרע היצר

וכיו מסויימת תאוה על להתגבר כדי שהרי"מלחמה ב,

התפל בשעת מוחומדובר את משעבד האדם כאשר ה,

הקב אל היינו"ולבו פנימית, למלחמה הכוונה אלא ה;

כנגד מהותהמלחמה להחלישעצם הבהמית, הנפש של

ידי ועל כך. כל חזקות יהיו לא שתאוותי' כך כחה, את

לנצחון להגיע יכולים זו, פנימית במלחמה עבודה ריבוי

(כנ לקדושה הבהמית הנפש את ולהפוך ג)."גמור בפרק ל

בשעת דוקא מתנהלת זו שמלחמה לכך והטעם

שבו המיוחד הזמן הוא התפלה שעת כי הוא התפלה

בענייני התבוננות ידי על לאלקות להתקרב יכול האדם

מזמורי ושאר דזמרה בפסוקי המבוארים השם גדולת

ו הבהמית)עבודת"התפלה; נפשו עם (במלחמתו האדם "

תחדור אלקות בענייני שההתבוננות היא התפלה בעת

יתפעל הבהמית הנפש של האנושי השכל שגם עד בתוכו

אל לאט לאט תתקרב עצמה הבהמית הנפש גם וכך מזה,

הקדושה. צד

חלקי משלשת אחד כל כיצד ומבאר הולך וכעת

– עשרה ושמונה שמע קריאת דזמרה, פסוקי – התפלה

זו. במלחמה בנצחון נוסף שלב הוא

דזמרה:] פסוקי – הראשון בשלב ומתחיל

òøä ãéøôî íãàä äøîæã é÷åñôáù ,ïéðòä øåàéáå
.úéîäáä åùôðáù áåèäî

"שבחו ולספר לסדר הוא דזמרה פסוקי של ענינם
את המתארים פסוקים אומרים ולכן מקום", של

בתוכנם. ומתבוננים הקב"ה של גדולתו

הוא מקום של שבחו סיפור של הפנימי והענין
הקב"ה ובגדולת ברוממות והתבוננות אמירה ידי שעל
של הרע את ולבטל, להכניע היינו "לזמר", יכולים

מהטוב. הרע "נפרד" זה ידי ועל הבהמית, הנפש

.'åë íãéá úåéôéô áøçå íðåøâá ìà úåîîåø ù"îë
וחרב בגרונם אֿל "רוממות בכתוב מרומז זה ענין

בידם": פיפיות

הפסוקים אמירת היינו בגרונם", אֿל "רוממות
פיפיות "חרב זה ידי ועל האֿל; רוממות את המתארים
ה"חרב" היא היא ה' בגדולת זו הכרה כי – בידם"
הנפש של הרע את ומבטלים מכניעים ידה שעל

הטוב. מן אותו ומפרידים הבהמית,

òøä ãéøôäìå äìòîì áåèä úåìòäì ,úåéô éúù
.äèîì

ש"חרב דייקו היינופיפיותבגמרא רבים לשון "

של שלשתי"חרב הפנימית והמשמעות – פיות"
(לענינינו): הדבר

א) פרטים: שני יש הבהמית הנפש ב"בירור"
הקדושה ניצוץ "פדיון" היינו לה', שבה הטוב העלאת
הרע, בתוך מגלותו הבהמית) נפשו את (המחי'
במקורו שהוא כפי לדרגתו ולהעלותו להחזירו
את ולהפריד "לברר" – לכך כהקדמה ב) "למעלה".
למטה". "הרע הורדת ענין שזהו הטוב, מן הרע חלק

באות שתיהן אשר – פיות שתי של חרב ענין וזהו
מקום של שבחו אמירת בגרונם", אֿל "רוממות ידי על

דזמרה. בפסוקי
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ומקשהÊ·Â‰(נו) דחריף מדריגו' בשני שנחלקו מה יובן
דמתון והוסכם עדיף מנייהו הי ומסיק ומתון

נק'ומסי לגילוי ההעלם מן וההמשכ' הירידה דבחי' עדיף ק
לגילוי ההעלם מן או"י בבחי' ומוריד שמסיק ומסיק מתון
כו' והסתירות הקושי' אחר שבא האמת אור ירידת שהוא
בבחי' חריף שכלו שכח הוא ומקשה חריף משא"כ
אחר בהעלם האמת אור ולהעלים להסתיר דאו"ח הגבורות
כעולה וה"ז האמת אור ולהוריד לחזור יוכל שלא עד העלם

אינו ומקשה חריף כך כו' עוד יורד ואינו עילוי אחר בעילוי
גילוי כל ויביא ההעלם אל הגילוי מן להוציא שיכול אלא
אבל המקבלי' לגבי כלל מעלה זה שאין כו' העלם לידי אור
לגבי עדיף גילוי לידי ההעלם שמביא ומסיק מתון
רק אינו ומקשה שחריף לומר א"א ובאמת וד"ל המקבלים
חריף רבה כמו הלכה לפסק יבוא בלתי קושיות שמקשה
חריף שאינו ומסיק במתון לומר א"א וכן כו' ומקשה
יש מה שא"כ הלכה לאמיתת לכווין מתון רק כלל ומקשה
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שבו העיקרי הזמן הוא התפלה שעת כלומר:
ועל הבהמית, נפשו עם במלחמתו לעסוק צריך האדם

בתפלתו. אלקות עם להתייחד זוכה זה ידי

עם מלחמה אינה התפלה שבשעת המלחמה [כמובן,

היינו ענין, של פשוטו לפי הבהמית והנפש הרע היצר

וכיו מסויימת תאוה על להתגבר כדי שהרי"מלחמה ב,

התפל בשעת מוחומדובר את משעבד האדם כאשר ה,

הקב אל היינו"ולבו פנימית, למלחמה הכוונה אלא ה;

כנגד מהותהמלחמה להחלישעצם הבהמית, הנפש של

ידי ועל כך. כל חזקות יהיו לא שתאוותי' כך כחה, את

לנצחון להגיע יכולים זו, פנימית במלחמה עבודה ריבוי

(כנ לקדושה הבהמית הנפש את ולהפוך ג)."גמור בפרק ל

בשעת דוקא מתנהלת זו שמלחמה לכך והטעם

שבו המיוחד הזמן הוא התפלה שעת כי הוא התפלה

בענייני התבוננות ידי על לאלקות להתקרב יכול האדם

מזמורי ושאר דזמרה בפסוקי המבוארים השם גדולת

ו הבהמית)עבודת"התפלה; נפשו עם (במלחמתו האדם "

תחדור אלקות בענייני שההתבוננות היא התפלה בעת

יתפעל הבהמית הנפש של האנושי השכל שגם עד בתוכו

אל לאט לאט תתקרב עצמה הבהמית הנפש גם וכך מזה,

הקדושה. צד

חלקי משלשת אחד כל כיצד ומבאר הולך וכעת

– עשרה ושמונה שמע קריאת דזמרה, פסוקי – התפלה

זו. במלחמה בנצחון נוסף שלב הוא

דזמרה:] פסוקי – הראשון בשלב ומתחיל

òøä ãéøôî íãàä äøîæã é÷åñôáù ,ïéðòä øåàéáå
.úéîäáä åùôðáù áåèäî

"שבחו ולספר לסדר הוא דזמרה פסוקי של ענינם
את המתארים פסוקים אומרים ולכן מקום", של

בתוכנם. ומתבוננים הקב"ה של גדולתו

הוא מקום של שבחו סיפור של הפנימי והענין
הקב"ה ובגדולת ברוממות והתבוננות אמירה ידי שעל
של הרע את ולבטל, להכניע היינו "לזמר", יכולים

מהטוב. הרע "נפרד" זה ידי ועל הבהמית, הנפש

.'åë íãéá úåéôéô áøçå íðåøâá ìà úåîîåø ù"îë
וחרב בגרונם אֿל "רוממות בכתוב מרומז זה ענין

בידם": פיפיות

הפסוקים אמירת היינו בגרונם", אֿל "רוממות
פיפיות "חרב זה ידי ועל האֿל; רוממות את המתארים
ה"חרב" היא היא ה' בגדולת זו הכרה כי – בידם"
הנפש של הרע את ומבטלים מכניעים ידה שעל

הטוב. מן אותו ומפרידים הבהמית,

òøä ãéøôäìå äìòîì áåèä úåìòäì ,úåéô éúù
.äèîì

ש"חרב דייקו היינופיפיותבגמרא רבים לשון "

של שלשתי"חרב הפנימית והמשמעות – פיות"
(לענינינו): הדבר

א) פרטים: שני יש הבהמית הנפש ב"בירור"
הקדושה ניצוץ "פדיון" היינו לה', שבה הטוב העלאת
הרע, בתוך מגלותו הבהמית) נפשו את (המחי'
במקורו שהוא כפי לדרגתו ולהעלותו להחזירו
את ולהפריד "לברר" – לכך כהקדמה ב) "למעלה".
למטה". "הרע הורדת ענין שזהו הטוב, מן הרע חלק

באות שתיהן אשר – פיות שתי של חרב ענין וזהו
מקום של שבחו אמירת בגרונם", אֿל "רוממות ידי על

דזמרה. בפסוקי
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ומקשהÊ·Â‰(נו) דחריף מדריגו' בשני שנחלקו מה יובן
דמתון והוסכם עדיף מנייהו הי ומסיק ומתון

נק'ומסי לגילוי ההעלם מן וההמשכ' הירידה דבחי' עדיף ק
לגילוי ההעלם מן או"י בבחי' ומוריד שמסיק ומסיק מתון
כו' והסתירות הקושי' אחר שבא האמת אור ירידת שהוא
בבחי' חריף שכלו שכח הוא ומקשה חריף משא"כ
אחר בהעלם האמת אור ולהעלים להסתיר דאו"ח הגבורות
כעולה וה"ז האמת אור ולהוריד לחזור יוכל שלא עד העלם

אינו ומקשה חריף כך כו' עוד יורד ואינו עילוי אחר בעילוי
גילוי כל ויביא ההעלם אל הגילוי מן להוציא שיכול אלא
אבל המקבלי' לגבי כלל מעלה זה שאין כו' העלם לידי אור
לגבי עדיף גילוי לידי ההעלם שמביא ומסיק מתון
רק אינו ומקשה שחריף לומר א"א ובאמת וד"ל המקבלים
חריף רבה כמו הלכה לפסק יבוא בלתי קושיות שמקשה
חריף שאינו ומסיק במתון לומר א"א וכן כו' ומקשה
יש מה שא"כ הלכה לאמיתת לכווין מתון רק כלל ומקשה
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c"agקנב i`iyp epizeax zxezn

עולה שאינו מאחר ההעלם מן ומוריד שמסיק במה מעלה
דוקא האור יתרון יבא שמזה הקושיות דהעלמות במעלות
רוב שמחמת ומקשה דחריף הוא הכוונה אלא כנ"ל
לאחר מ"מ גדול עילוי שזהו אע"פ בקושיות חריפותו
אמיתת אל לכווין יוכל לא כזה ההעלם מתכלית ירידתו
כמו תורה של אמיתת' עפ"י שהוא איך וההלכה הדין
כו' הבת בצרת תשובות מאות ג' לו שהיה מב"ש א' תלמיד
טעמים בק"נ השרץ את לטהר יודע שהי' ר"מ כתלמיד או
ומסיק מתון ואמנם כו' תורה של האמת הדין עפ"י שזה
אחר למטה מלמעלה ירידתו אבל ומקשה חריף ג"כ הוא

וזהו דוקא דהילכתא אליבא שמעתת' לאסוקי הוא הפלפול
יתרון שיהיה בירידתו ומסיק בקושיות בעלותו מתון שהוא
ולכך כו' תורה של לאמתת' יכוין החשך אחר הבא האור
יכוין ומקשה חריף כאשר (ועכ"ז וד"ל עדיף ומסיק מתון
ומסיק ממתון הרבה עליון יותר מעלתו תורה של לאמתתו
בג' רמז וע"ז ביותר הנעלה ממקום בא שאורו לפי כו'
עמוד ואו"ח דאו"י אלה מב' שכלול האמצעי קו נ"י מעלות
החזק פטיש ומסיק כמתון באו"י שיורד הימין בקו הימיני
וכמשל ומקשה בחריף שהוא השמאל דקו או"ח בבחי'
וכמשי"ת): כו' נצוצות שמוציא החזק בפטיש בצור המכה

dkepgd xry
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אחרי) שנאמר˘Ï‡(פ' (ר"ו) בחייה אשתו אחות לבעול
לגלות לצרור תקח לא אחותה אל ואשה
החינוך כ' העריות בענין י"ח): י"ח (ויקרא כו' ערותה
היצירה מסודות סוד בזה שיש הרמב"ן בשם ק"ץ מצוה
בכל שנק' מה להקדים יש הענין כללות ולהבין ע"ש. כו'
אחת על שהבא לומר ערוה גילוי בל' העריות איסור התורה
החמור להאיסור שייכות מה ערוה מגלה נק' העריות מכל
הוא הענין אך דוקא. ערוה מגלה נקרא היותו לצד דכרת
בבחי' דאצי' בי"ס למעלה שיש היחודים ענין ידוע הנה כי
חסד חפץ הוא שהמשפיע ומקבל משפיע ונוק' דכר
ברשפי ומשתוקק שחפץ בהמקבל אא"ס גילוי להשפיע
ביתר בעולמות רב שפע מאיר ועי"ז זה אלקות לגלוי אש
להם הקצוב החיות עיקר על מרובה בתוס' עוז ויתר שאת
שערי לבאי כנודע ויו"ט השבתות ענין שזהו משי"ב
כולם ומקבל במשפיע ההם היחודים כל והנה האריז"ל,
נק' לפעמים הרי ונוקבא ז"א יחוד כמו דוקא בעריות הם
וכמארז"ל אחות בשם ולפעמים בת בשם ית' מלכותו מדת
לא י"א) מ"ה (תלים בת שמעי ע"פ שה"ש) רבה (מדרש
כמ"ש אחות שקראה עד כו' בת שקראה עד מחבבה זז
אחותו נק' פעמים וגם ט') ד' (שה"ש כלה אחותי לבבתני
ע"ב ק' אמור בזהר ר"ש וכמ"ש היחוד עיקר ואז האב מן
לאשה לי ותהי אמי בת לא אך היא אבי בת אחותי ע"פ
ועד"ז במ"א, היטב זה ביאור ג"כ ונת' י"ב) כ' (בראשית
הנק' דאבא ז"ת הארת ע' שם בשמ"ע היחודים ענין נתבאר
ודלית ד' אח אחד וכן בתו עם אביו ענין ה"ז במל' יש"ס
אמו בחי' ה"ז הז"א עם שמתייחדת דתבונה מל' רבתי
למל' אם היא הבינה הרי כי חמותו בחי' יש ג"כ ועד"ז
למה לכאורה יפלא וא"כ ואכמ"ל, כלתו בחי' יש וכך
היחודים כי הוא הענין אלא לישראל, העריות נאסרו

כי דוקא באצי' כ"א להיות יכולים אינן ההם הנפלאים
ודעתו ובינתו וחכמתו שהוא בהון חד וגרמוהי וחיוהי איהו
יחוד מבחי' ע"כ א' הכל ודיבורו כו' וגבורתו וחסדו
אח בשם הנק' ההם הכחות ועירוב ומזיגת ההם המדות
היחוד שלימות בתכלית שלם יחוד שם נעשה עד"מ ואחות
עלמא שנק' בבי"ע למטה אבל במדותיו אא"ס וגלוי ביותר
עריות בבחי' היחוד שם להיות א"א יש ובחי' דפרודא

ב להתגלותמפני א"א שבאצי' היחוד בחי' וגם הפירוד חי'
שם שיש וגם יש בבחי' הנבראי' להיות בבריאה שם
הזה הגדול האור מיתרון יניקה ויקבלו וסט"א קליפות
לעשות שלא העריות כל נאסרו ולכן ביותר הרע ומתגבר
להעשות א"א למטה הרי כי למטה שבאצי' היחוד כדוגמת
בהתגברות גמור ורע ערוה נעשה אז ובעשותו הזה היחוד
האיסור נק' ולכן ושרשה ממקורה נפשו להכרית החיצונים
בי"ע שלמטה מצד הוא האיסור סיבת כי עריות גילוי בשם
גילוי נק' למטה זו בחי' ובעשותו דפרודא עלמא הם
כמתכונתם לעשות למטה דאצי' הי"ס ויחוד הסוד שמגלה
ועצום גמור רע הוא למטה והגילוי עד"מ ודמיונם
קצת זה וביאור מאד, במאד הטומאה כחות בהתגברות
דאורייתא רזין שהמגלה בזהר ממ"ש יובן השכל אל לקרב
לפי והענין עריות גילוי כמו הוא ראוי שאינו מי בפני
הוא זה כשמגלה וכלים אורות ביחוד וסודו המלך שעניני
לפני בו"ד המלך של סוד התגלות כמשל למלך גדול בזיון
למלך, גדולה בושת שה"ז וברחובות בשווקים נבזה איש
עלמא הוא שלמטה לפי למטה העריות איסור ולכך
עיקר בהם באצי' למעלה משא"כ ערוה גלוי וז"ס דפרודא
בכל אש תבערו דלא לאו הוא בזה (וכיוצא היחוד
באצי' ולא ישיבה בבחי' שנק' בי"ע שהם כו' מושבותיכם

קי"ד)): (במצוה וכמש"ש דמעומד צלותא עמידה
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰�‰Âתפלתי ואני אומרים אנו שבת של המנחה בתפלת
איך צ"ל שלכאו' חסדיך, ברוב אלקי' רצון עת לך
הוא אלקי' דשם שנודע חסדיך ברוב אלקי' לומר שייך
גם ומה חסד בחי' שהוא נאמר ואיך וגבורה דין בחי'
חסד, ואית חסד אית דהנה הוא הענין אך חסדיך. ברוב
חסד, רב דאקרי חסד ואית עולם חסד דאקרי חסד אית
שבסדר החסד בחי' שהוא עולם חסד בחי' שלגבי והיינו
הדין בחי' שהוא מנגד הוא אלקי' שם הנה ההשתל'

בחי' הוא חסד רב בחי' אבל החסד, מדת שכנגד והגבו'
נמתקי' משם ההשתל' סדר מבחי' שלמעלה החסד
שאז במנחה בשבת ולכן כו'. אלקי' דשם הגבורות
אז אומרי' לכן ע"ק בחי' רעוין דכל רעוא בחי' התגלות
החסדי' ע"י מתבסם אלקי' שם שגם חסדיך ברוב אלקי'

שלשנמשכי' מנחה בזמן תפלתי ואני פי' וזהו מע"ק.
חסדיך ברוב הוא אלקי' גם אזי רצון עת בחי' שהוא שבת

כו'.
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Ì‚‰Â'ומדרי למעלה הגיע שלא אמיתית אינה זו שעבודה
איך היטב מובן הענין שעצם מאחר ומ"מ זו,
מעלים אינו אלקי' שהשם חד כולא ואלקי' הוי' שבאמת
השם ע"י ממש הוי' שם גילוי ומאיר הוי' הש' על ומסתיר
במציאותן בטלים שבו הנבראים וכל העולם וממילא אלקי'
להרחיב וביכולתו כו' בשמש השמש זיו כביטול בתכלית
ע"י הנה גמורה, בהשגה כ"ז להשיג בזה ובינתו דעתו
באותו באמת בלבו יתעורר בזה דעתו והתקשרות העמקת
אינה כי ואם זה. וביטול ביחוד שיחפוץ עכ"פ שעה
באמת בזה לבו חפץ מזעיר מעט מ"מ בתכלית אמיתית
כו' ישראל כל שבלב הטבעית האהבה בזה לו ומסייע
ע"י ישותו מתבטל עכ"פ שעה ולפי פמ"א, בסש"ב וכמ"ש
במ"א. וכמ"ש הנ"ל, בענין הדעת והעמקת ההתבוננות
בטל העולם ישות שכל איך אחד בה' מתבונן דכאשר
הוא שלמטה דעולם הנמצאים ומציאות ממש במציאות

באמת ישותו מתבטל עי"ז כו' ממש באצי' מציאותם כמו
זה וביטול יחוד שיזכור עת בכל וגם עכ"פ, ההיא בשעה
כי ואם שעה לפי באמת הישות ביטול ענין פועל היום כל
לישותו וחוזר אח"כ נפסק ומשו"ז בתכלית גמור אמת אינו
ועי"ז כו'. דיחו"ע הביטול במדרי' ההיא בעת הוא מ"מ
ע"י כי אמיתית עבודה יחו"ת בבחי' עבודתו להיות יוכל
וכל שלו ונה"ב גופו וגסות חומריות נחלש הזה הביטול
להתגבר שיוכל שלו הנה"א כח ומתחזק שלו העולם עניני

כו': ולבררם להכניעם ונה"ב הגוף על
.¯ÂˆÈ˜באמיתית דיחו"ע דעבודה אף אשר יסביר

לכאו"א הכרח מ"מ אלי', השייכים מועטים
באמת. בזה יחפוץ עכ"פ, שעה לפי ואז, בזה, להשתדל
שההתבוננות מאחר ממדריגתו יפול בנקל דיחו"ת בעבודה
גם נמשך והארתו בהיש המתלבש האלקי בהכח היא

ישותו. כל בביטול אינה והעבודה בלעו"ז,
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h"yz'd mixn`nd xtq

ׁשּיּגרעp‰Â‰ח) הּוא העּקר הרי ּתׁשּובה ׁשהּבעל ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
האלקית, ּבהּנפׁש ויֹוסיף הּבהמית הּנפׁש ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹּבכחֹות
לנּסר צרי עבֹודתֹו ּבתחּלת אדם, ּבכל הּוא כן ּכמֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָהּנה
ּובית עּמ "ׁשכחי ענין ׁשּזהּו הּטבעית, נפׁשֹו מּתאוֹות ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹולגרע

התחלת ׁשּזהּו הּקֹודמת, מהרגילּות היציאה הינּו ,"ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאבי
הּדבר היה ּכן (אׁשר הרע, וגּסּות חמרּיּות להסיר ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָָָהעבֹודה,

הּקֹודמים להתעּסק26ּבחסידים הוי' אל ׁשּבקרבתם , ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ה ּבנפׁשם,ּבעבֹודה, הסּכם ׁשעׂשּו היתה, העבֹודה ראׁשית ּנה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
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ואו.26) שיחה תש"ג אלול חי קונטרס טו). (קונטרס תרצ"א תמוז י"ג שיחת ב. פרק סוף העבודה קונטרס ראה
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰�‰Âתפלתי ואני אומרים אנו שבת של המנחה בתפלת
איך צ"ל שלכאו' חסדיך, ברוב אלקי' רצון עת לך
הוא אלקי' דשם שנודע חסדיך ברוב אלקי' לומר שייך
גם ומה חסד בחי' שהוא נאמר ואיך וגבורה דין בחי'
חסד, ואית חסד אית דהנה הוא הענין אך חסדיך. ברוב
חסד, רב דאקרי חסד ואית עולם חסד דאקרי חסד אית
שבסדר החסד בחי' שהוא עולם חסד בחי' שלגבי והיינו
הדין בחי' שהוא מנגד הוא אלקי' שם הנה ההשתל'

בחי' הוא חסד רב בחי' אבל החסד, מדת שכנגד והגבו'
נמתקי' משם ההשתל' סדר מבחי' שלמעלה החסד
שאז במנחה בשבת ולכן כו'. אלקי' דשם הגבורות
אז אומרי' לכן ע"ק בחי' רעוין דכל רעוא בחי' התגלות
החסדי' ע"י מתבסם אלקי' שם שגם חסדיך ברוב אלקי'

שלשנמשכי' מנחה בזמן תפלתי ואני פי' וזהו מע"ק.
חסדיך ברוב הוא אלקי' גם אזי רצון עת בחי' שהוא שבת

כו'.
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Ì‚‰Â'ומדרי למעלה הגיע שלא אמיתית אינה זו שעבודה
איך היטב מובן הענין שעצם מאחר ומ"מ זו,
מעלים אינו אלקי' שהשם חד כולא ואלקי' הוי' שבאמת
השם ע"י ממש הוי' שם גילוי ומאיר הוי' הש' על ומסתיר
במציאותן בטלים שבו הנבראים וכל העולם וממילא אלקי'
להרחיב וביכולתו כו' בשמש השמש זיו כביטול בתכלית
ע"י הנה גמורה, בהשגה כ"ז להשיג בזה ובינתו דעתו
באותו באמת בלבו יתעורר בזה דעתו והתקשרות העמקת
אינה כי ואם זה. וביטול ביחוד שיחפוץ עכ"פ שעה
באמת בזה לבו חפץ מזעיר מעט מ"מ בתכלית אמיתית
כו' ישראל כל שבלב הטבעית האהבה בזה לו ומסייע
ע"י ישותו מתבטל עכ"פ שעה ולפי פמ"א, בסש"ב וכמ"ש
במ"א. וכמ"ש הנ"ל, בענין הדעת והעמקת ההתבוננות
בטל העולם ישות שכל איך אחד בה' מתבונן דכאשר
הוא שלמטה דעולם הנמצאים ומציאות ממש במציאות

באמת ישותו מתבטל עי"ז כו' ממש באצי' מציאותם כמו
זה וביטול יחוד שיזכור עת בכל וגם עכ"פ, ההיא בשעה
כי ואם שעה לפי באמת הישות ביטול ענין פועל היום כל
לישותו וחוזר אח"כ נפסק ומשו"ז בתכלית גמור אמת אינו
ועי"ז כו'. דיחו"ע הביטול במדרי' ההיא בעת הוא מ"מ
ע"י כי אמיתית עבודה יחו"ת בבחי' עבודתו להיות יוכל
וכל שלו ונה"ב גופו וגסות חומריות נחלש הזה הביטול
להתגבר שיוכל שלו הנה"א כח ומתחזק שלו העולם עניני

כו': ולבררם להכניעם ונה"ב הגוף על
.¯ÂˆÈ˜באמיתית דיחו"ע דעבודה אף אשר יסביר

לכאו"א הכרח מ"מ אלי', השייכים מועטים
באמת. בזה יחפוץ עכ"פ, שעה לפי ואז, בזה, להשתדל
שההתבוננות מאחר ממדריגתו יפול בנקל דיחו"ת בעבודה
גם נמשך והארתו בהיש המתלבש האלקי בהכח היא

ישותו. כל בביטול אינה והעבודה בלעו"ז,
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ׁשּיּגרעp‰Â‰ח) הּוא העּקר הרי ּתׁשּובה ׁשהּבעל ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
האלקית, ּבהּנפׁש ויֹוסיף הּבהמית הּנפׁש ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹּבכחֹות
לנּסר צרי עבֹודתֹו ּבתחּלת אדם, ּבכל הּוא כן ּכמֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָהּנה
ּובית עּמ "ׁשכחי ענין ׁשּזהּו הּטבעית, נפׁשֹו מּתאוֹות ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹולגרע

התחלת ׁשּזהּו הּקֹודמת, מהרגילּות היציאה הינּו ,"ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאבי
הּדבר היה ּכן (אׁשר הרע, וגּסּות חמרּיּות להסיר ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָָָהעבֹודה,

הּקֹודמים להתעּסק26ּבחסידים הוי' אל ׁשּבקרבתם , ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ה ּבנפׁשם,ּבעבֹודה, הסּכם ׁשעׂשּו היתה, העבֹודה ראׁשית ּנה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
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ואו.26) שיחה תש"ג אלול חי קונטרס טו). (קונטרס תרצ"א תמוז י"ג שיחת ב. פרק סוף העבודה קונטרס ראה
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לזה, הּלב וחמדת רצֹון איזה לֹו ׁשּיׁש א הּמּתר, ּדבר ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּכל
הּתאוה, ׁשבירת נעׂשה זה ידי ועל כּו', זאת יעׂשה ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹלא
ידי ּדעל כּו', ּתּקנתן זהּו ּׁשּׁשבירתן מה הרּבה, ּבזה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהצליחּו
ׁשּתהיה הּבא, להּתּקּון וׁשרׁש יסֹוד עׂשּו הּלזֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשבירה
ׁשּצריכין "ּגֹורעין", וזהּו כּו'). עניניהם ּבכל ּתמה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָעבֹודה
זה לעּמת זה "את ּדהּנה הּבהמית. הּנפׁש מהתּפּׁשטּות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֻלגרע
מחין ּבֹו יׁש הרי האלקית ּדנפׁש ּוכׁשם אלקים", ְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹעׂשה
מחין ּכן ּגם ּבֹו יׁש הּבהמית הּנפׁש כן ּכמֹו הּנה ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹּומּדֹות,

מֹוכיח27ּומּדֹות ּוׁשמֹו מּדֹות, עּקרֹו הּבהמית ׁשהּנפׁש אּלא , ְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
ּובהמה ּדעת, לֹו יׁש ּדאדם הּבהמית", "נפׁש ׁשּנקרא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעליו
הּׂשכל ּפי על ׁשאינם הם והּמּדֹות מּדֹות, ועּקרּה ּדעת לּה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאין
על הם מּדֹותיו אמנם מּדֹות, לֹו יׁש הרי האדם ּדגם ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָּכלל,
ּכן ּׁשאין מה ּבהּמּדֹות, חליׁשּות ּפֹועל והּׂשכל הּׂשכל, ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַּפי
הּנפׁש כן ּכמֹו ּגדֹול, ּבתקף והם ּבלבד, מּדֹות הּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּבהמה
עּקרֹו האלקית והּנפׁש ּגדֹול, ּובתקף מּדֹות עּקרֹו ְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹהּבהמית
האלקית ּדהּנפׁש ּבׁשרׁשן, חלּוקין הם הרי ּדבאמת ְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹמחין,
ׁשרׁש הּבהמית והּנפׁש מחין, ּדעּקרֹו מהּתּקּון, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשרׁשֹו
ׁשבעה מענין וכּידּוע מּדֹות. ּדעּקרֹו מהּתהּו הּוא ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹהמׁשכתֹו

קדמאין מּדֹותלאמלכין ּדזהּו מתּפרדין, ענפין ׁשהם ּדתהּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
לסּבל יכלה לא אחת ּדכל מתחּלקֹות, ספירֹות ׁשהם ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹֹּדתהּו,
החסד ּדספירת ההפכית, ספירה ּגם ּומה זּולתּה, ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָספירה
ספירת ׁשּכן ּומּכל אחרת, ספירה לסּבל יכלה לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹּדתהּו
הּׁשבירה סּבת וזהּו ,"אמל "אנא אמרה אחת וכל ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹהּגבּורה,
וההתּכּללּות הּמחין, הּוא העּקר ּובּתּקּון כּו'. וּימת" וּימל"ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָֹֹ

ּוכמאמר ּפנימי, התּכּללּות ׁשהּוא הּמחין, ידי "ׁשם28ׁשעל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַֹ
ארח ּדאיהּו ההתּכּללּותלבמה, ּדעֹוׂשה אצילּות", ְְְְֲִִִֶַַַַֹ

נקּדֹות ׁשהם ּדתהּו, ּבספירֹות ּכן ּׁשאין מה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַֹֻּבהּספירֹות,
וכאׁשר לזה, זה מנּגדים ואּדרּבה ּכלל, מתּכּללים ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻּובלּתי
חּיים הּבעלי נפׁשֹות מּזה נתהּוה הרי הּכלים, ּבׁשבירת ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָנפלּו

הרי הּבהמית הּנפׁש מקֹום ּומּכל ׁשּבאדם, הּבהמית ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָונפׁש
הרי מקֹום מּכל מּדֹות, ּדעּקרֹו היֹות ּדעם ּכן, ּגם ׂשכל ּבֹו ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָיׁש
ּובפרטּיּות ׁשֹור. ׁשּבפני אדם מּפני ׁשהּוא ּכן, ּגם מחין ּבֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹיׁש

מדרגֹות ב' ּכללּות29הם (מּפני הּבהמית נפׁש הם ּדהּמחין , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
הרע. צּיּור ׁשהּוא הרע יצר הם והּמּדֹות ּבהמי), ׁשהּוא ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָצּיּורֹו
ולא הּבהמית, מהּנפׁש לגרע ׁשּצריכים "ּגֹורעין", ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹוזהּו
ׁשּיתּבאר (ּוכמֹו ּכּלֹו, אֹותֹו לגרע צריכים הרע ׁשּצּיּור ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻמיּבעי
והּוא לגרע, צריכים ׁשּלֹו הּמחין ּדגם אּלא הּׁשם), ירצה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹאם
האלקית הּנפׁש ּבכח יׁש ּכי ׁשּבּנפׁש, ההגּברה ּכח ידי ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹעל
ּוגבּורתֹו, ּבתקּפֹו ּבהיֹותֹו ּגם הּבהמית הּנפׁש על ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָלהתגּבר
מּכל כּו', רעֹות ּבהּמּדֹות לּצלן רחמנא ּומׁשּקע ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֻֻׁשּמׁשרׁש
(ׁשּזהּו עליו, להתגּבר האלקית ּבּנפׁש ותקף ּכח יׁש ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹמקֹום

אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר ּוכמֹו אֹותֹו", "מׁשּביעין ),30ענין ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
לׁשלט ּכח ּבֹו ּדיׁש האדם ּוכמֹו ּתאותֹו. רּוח על ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹֹֹולׁשלט
ּבתקף הּבהמה הרי הּגבּורה, ענין ׁשּמּצד ּדהגם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּבבהמה,
ּגם ּבּבהמה ׁשֹולט האדם מקֹום ּומּכל האדם, מּכמֹו ְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָָיֹותר
ׁשּום ּבלי הּוא הּׁשבירה ואפן ּוגבּורתּה. ּבתקּפּה ׁשהיא ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹּבעת
הּנפׁש על האלקית (הּנפׁש עליו ׁשּגֹוזר ּומענה, ֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹטענה
ּבדברים עּמֹו נכנס ואינֹו מּמׁש, ּבפעל מהם לפרׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹהּבהמית)
ּבהיֹות (ּובפרט עבד", יּוסר לא "ּבדברים ּכי ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹוהסּברים,

הרע, ּבצּיּור ּבתקּפֹו הּבהמית איזההּנפׁש לׁשמע ּכלי ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
לעצר עליו וׁשֹולט ורגז, רעם ּבקֹול עליו ירעים ורק ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹּדבר),
ׁשהּוא ּבין חפץ, ּׁשהּוא מה אפן ּבׁשּום יעׂשה ׁשּלא ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹּבעדֹו,
ענין ּבאיזה ׁשהּוא אֹו והּדֹומה, ּדּבּור ּוׁשתּיה אכילה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבענין
הּבהמית הּנפׁש וגּסּות חמרּיּות נׁשּבר זה ידי ועל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּיהיה),

כּו'.
.¯ev˜נפׁש מהתּפּׁשטּות ּגֹורעין להיֹות צרי אדם ּבכל ƒְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ

האלקית, נפׁש ידי על ּומהּמחין, מהּמּדֹות ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹהּבהמית,
ּבתקּפּה. ּבהיֹותּה ּגם הּבהמית נפׁש על להתגּבר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּבכחּה
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דיבור27) [מאמר] ואילך. פא עמוד לתניא הקיצורים ספר ראה
ואילך. ב פרק סוף סב) (קונטרס תש"ט עמלק ויבוא המתחיל

בסופה.28) זוהר תיקוני הקדמת

מי29) המתחיל דיבור [מאמר] ריש מקץ פרשת אור תורה ראה
אלקינו. כהוי'

ד.30) פרק לסוף בהערות לעיל ראה

קדומים.לא. דרך.לב.מלכים שהוא

•
mixeaic ihewl

מתנהג6המדרש העולם היה אברהם עד אומר:

להאיר. התחיל – אברהם שבא ומכיוון באפילה,

הראשון, מאדם דורות עשרים

היה גדול וחסיד הקב"ה של כפיו יציר ,7שהיה

שנה וששים ממאתים שלמעלה וחכם, צדיק – חנוך

השם, בעבודת ומדריך דרך כמורה שימש

משנה סדרי מאות ט' הלומד גמור צדיק – 8מתושלח

ימים לשבעה המבול עונש נדחה ,9ולכבודו
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ג.6) פ"ב, רבה בראשית ראה

ב.7) יח, עירובין

מ"ב.8) פיסקא בראשית ילקוט

ב.9) קה, סנהדרין

c"ag i`iyp epizeax zxezn

צדיק שהיה עליו מעידה הקדושה שהתורה נח,

תמים,

דין בית אב – נח בן ,10שם

אבינו אברהם למד בה ישיבה ראש – שלח בן עבר

שנים, ותשע שלשים

העולם היה אברהם ועד די, היה לא אלה ובכל

באפילה. מתנהג

היו דורות אותם ובמשך העולם, קיים שנה אלפיים

ועובדי חסידים ומדריכים, מורים גדולים, צדיקים

– ישיבות ראשי דינים, בתי ראשי צדיקים, אלקים,

שבא עד בעולם, חושך באפילה", מתנהג ו"העולם

להאיר. והתחיל אברהם

תוך ללמוד מתחיל אברהם – אברהם עם נעשה ומה

נר במחתרת, בגלות, מות, תקיף,פחד מלך ידי על דף

אותו מחזיקים גדולים, ושרים כוכבים חוזי חרטומים,

את עושה והוא האש, תוך אל אותו משליכים במאסר,

הבורא. לעבודת העולם את מעורר שלו,

נפשו ובמסירות נפש, במסירות מתנהג אבינו אברהם

באור העולם את ומאיר המרים, הנסיונות בכל עומד הוא

השי"ת. ועבודת תורה

האור להיות אבינו באברהם בחרה עליונה ההשגחה

להאיר". התחיל ו"אברהם המאיר,

במה השי"ת. לעבודת העולם את מעורר אברהם

בגילוי – אלקים? לעבודת העולם את אברהם מעורר

ומסביר העולם בורא הוא שהשי"ת מודיע הוא אור,

פרטית. והשגחה הבורא אחדות של הענינים

הרבי. ידי על ביסודה באה החסידות התגלות

את שיגלה זה יהיה שהוא ברבי, בחרה העליונה ההשגחה

חסידות. של העצמי האור

הקשות, החוויות כל הרבי, עם אירע אשר כל

לבין בינו אירע אשר כל וכן ורדיפות, מלשינות מסירות,

מסודר הוא – רכיל הולכי בגין נ"ע המגיד מתלמידי כמה

ישנם לזרוח, עומדת כשהשמש אור. שבגילוי הסדר כפי

השמש נרתק על נוסף וזאת המסתירים, עננים אז

כשהשמש גם אלא בכלל, אור קיים היה לא שבלעדו

השמש כשאור הרי אור, להיות ויכול ונרתק מגן מוקפת

עליו. המכסים קלים עננים ישנם – להתגלות מתחיל

כדי הרי הרבי, ידי על שנתגלה החסידות מאור

שנוצר המעכב מגן להיות צריך היה האור, גילוי שיהיה

אדם. בני מעשה ידי על

מאד שנוגע למרות אדם, בני מעשה על לדבר אסור

הגדול החסד את להבין כדי בוריו, על הענין את לדעת

ישראל, בני אחינו מכלל גדול לחלק השי"ת שעשה

ישראל כלל של הנצחי לקיום נוגע דבר, של שלאמיתו

אסור זאת למרות אבל ומצוות. תורה של הנצחי ולקיום

השפלים. אדם בני מעשה על לדבר

a"vxz ,elqk 'ke h"i
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ב.10) לו, זרה עבודה

•

h"vxz - v"iixd x"enc` zyecw ceak zniyx

.‚"Îבהתמדה ועבודה בתורה וישקוד שאול יצחק ר' חותנו שלחן על שלמה ר' ישב שנים כחמש

הזמן וכשכלה לליאזנא, הזקן לרבינו ּפאהאר חסידי עם יחד פעמים הלך הזה הזמן ובמשך ַַָגדולה
תנוקות. למלמד ויהי מאזוצקי למושב מושבו להעתיק בחר שלחנו על מזונות חותנו לו ַשקבע

נחום. בנם להם נולד – תקנ"ט שנת היא – במאזוצקי לשבתם הראשונה ַובשנה

בדבר המחותנים שאול יצחק ר' ובין גדלי' ר' בין שהי' הויכוח בדבר מספרים היו החסידים זקני

הסנדקאות. כבוד

בעבודת אמיתית עבודה של בשנים ממנו זקן להיותו שאול יצחק לר' שייך זה שכיבוד טען גדלי' ר'
מדת בו יש הנה גאונותו גודל שמלבד גדלי' לר' מגיע זה שכיבוד טען שאול יצחק ור' ב"ה, הבורא

חסיד. נעשה זקנותו לעת אשר האמת על מודה

גדולה בהתמדה שוקדים שהיו ההם בימים החסידים אצל נהוג שהי' החנוך בסדר נתחנך נחום ר'

השיאו י"ח לשנת וכשהגיע הנפלאה בבקיאותו רב חיל עשה נפלא תפסן ולהיותו הנגלה לימוד על

סטאראדוב. מעיר חנוני זנוויל שמואל ר' בת את אשה ַַאביו
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קנה c"ag i`iyp epizeax zxezn

צדיק שהיה עליו מעידה הקדושה שהתורה נח,

תמים,

דין בית אב – נח בן ,10שם

אבינו אברהם למד בה ישיבה ראש – שלח בן עבר

שנים, ותשע שלשים

העולם היה אברהם ועד די, היה לא אלה ובכל

באפילה. מתנהג

היו דורות אותם ובמשך העולם, קיים שנה אלפיים

ועובדי חסידים ומדריכים, מורים גדולים, צדיקים

– ישיבות ראשי דינים, בתי ראשי צדיקים, אלקים,

שבא עד בעולם, חושך באפילה", מתנהג ו"העולם

להאיר. והתחיל אברהם

תוך ללמוד מתחיל אברהם – אברהם עם נעשה ומה

נר במחתרת, בגלות, מות, תקיף,פחד מלך ידי על דף

אותו מחזיקים גדולים, ושרים כוכבים חוזי חרטומים,

את עושה והוא האש, תוך אל אותו משליכים במאסר,

הבורא. לעבודת העולם את מעורר שלו,

נפשו ובמסירות נפש, במסירות מתנהג אבינו אברהם

באור העולם את ומאיר המרים, הנסיונות בכל עומד הוא

השי"ת. ועבודת תורה

האור להיות אבינו באברהם בחרה עליונה ההשגחה

להאיר". התחיל ו"אברהם המאיר,

במה השי"ת. לעבודת העולם את מעורר אברהם

בגילוי – אלקים? לעבודת העולם את אברהם מעורר

ומסביר העולם בורא הוא שהשי"ת מודיע הוא אור,

פרטית. והשגחה הבורא אחדות של הענינים

הרבי. ידי על ביסודה באה החסידות התגלות

את שיגלה זה יהיה שהוא ברבי, בחרה העליונה ההשגחה

חסידות. של העצמי האור

הקשות, החוויות כל הרבי, עם אירע אשר כל

לבין בינו אירע אשר כל וכן ורדיפות, מלשינות מסירות,

מסודר הוא – רכיל הולכי בגין נ"ע המגיד מתלמידי כמה

ישנם לזרוח, עומדת כשהשמש אור. שבגילוי הסדר כפי

השמש נרתק על נוסף וזאת המסתירים, עננים אז

כשהשמש גם אלא בכלל, אור קיים היה לא שבלעדו

השמש כשאור הרי אור, להיות ויכול ונרתק מגן מוקפת

עליו. המכסים קלים עננים ישנם – להתגלות מתחיל

כדי הרי הרבי, ידי על שנתגלה החסידות מאור

שנוצר המעכב מגן להיות צריך היה האור, גילוי שיהיה

אדם. בני מעשה ידי על

מאד שנוגע למרות אדם, בני מעשה על לדבר אסור

הגדול החסד את להבין כדי בוריו, על הענין את לדעת

ישראל, בני אחינו מכלל גדול לחלק השי"ת שעשה

ישראל כלל של הנצחי לקיום נוגע דבר, של שלאמיתו

אסור זאת למרות אבל ומצוות. תורה של הנצחי ולקיום

השפלים. אדם בני מעשה על לדבר
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ב.10) לו, זרה עבודה

•

h"vxz - v"iixd x"enc` zyecw ceak zniyx

.‚"Îבהתמדה ועבודה בתורה וישקוד שאול יצחק ר' חותנו שלחן על שלמה ר' ישב שנים כחמש

הזמן וכשכלה לליאזנא, הזקן לרבינו ּפאהאר חסידי עם יחד פעמים הלך הזה הזמן ובמשך ַַָגדולה
תנוקות. למלמד ויהי מאזוצקי למושב מושבו להעתיק בחר שלחנו על מזונות חותנו לו ַשקבע

נחום. בנם להם נולד – תקנ"ט שנת היא – במאזוצקי לשבתם הראשונה ַובשנה

בדבר המחותנים שאול יצחק ר' ובין גדלי' ר' בין שהי' הויכוח בדבר מספרים היו החסידים זקני

הסנדקאות. כבוד

בעבודת אמיתית עבודה של בשנים ממנו זקן להיותו שאול יצחק לר' שייך זה שכיבוד טען גדלי' ר'
מדת בו יש הנה גאונותו גודל שמלבד גדלי' לר' מגיע זה שכיבוד טען שאול יצחק ור' ב"ה, הבורא

חסיד. נעשה זקנותו לעת אשר האמת על מודה

גדולה בהתמדה שוקדים שהיו ההם בימים החסידים אצל נהוג שהי' החנוך בסדר נתחנך נחום ר'

השיאו י"ח לשנת וכשהגיע הנפלאה בבקיאותו רב חיל עשה נפלא תפסן ולהיותו הנגלה לימוד על

סטאראדוב. מעיר חנוני זנוויל שמואל ר' בת את אשה ַַאביו
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c"agקנו i`iyp epizeax zxezn

כשהלך – תקע"א בשנת – עשר בן בהיותו חייו בימי א' פעם רק נחום ר' ראה הזקן רבינו כ"ק את

לרבינו חסידים קבוצת עם להלוך התחיל חתונתו אחר רק הנה כן ואחרי עמדו, לקחו לליאדי אביו

חזר תקע"ח ובקיץ תמימה שנה שם ישב תקע"ז בשנת הראשון בפעם לליובאוויטש, האמצעי ַאדמו"ר

לסטאראדוב. ַַלביתו

.„Îמשה ר' אז שהי' הראשי והחוזר המאמרים, את חוזר הי' בליובאוויטש שישב השנה ַבמשך

לו. חלקות שפת וגם גדול תפסן להיותו זה תלמידו על מאד מתענג הי' מּפאריטש ַשלמה

ויתפרסם במאד השומעים ויהנו בליובאוויטש שמע אשר המאמרים את ויחזור לביתו הר"נ ַוכשחזר

המאמ לחזור ימים איזה על אליהם לבא אחריו שלחו הסמוכות ומהעירות הגליל, בכל הטוב ריםשמו

האמצעי. רבינו כ"ק מאת לשמוע זכה אשר

למוד הדברים, יתר בין לו ציוה האמצעי רבינו לכ"ק ליחידות נחום ר' כשנכנס הראשון ובפעם

העולם והי' שאמר מי את מכיר אתה כך שמתוך .38אגדה

טענציל קדשֿהקדשים דעם39בשעת געקלונגען מיר בא האבן – הר"נ של בפומי' מרגלא הי' –ַָ

אתה כך שמתוך אגדה למוד סיום דער און יחידות, אויף געזאגט מיר האט ער וועלכע רייד ָָרבינ'ס

הארצן. און קאּפ אין אריין מיר איז העולם והי' שאמר מי את ַַָמכיר

מברכות. יעקב ועין מבראשית מד"ר ללמוד התחלתי ההוא ובלילה
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וש"נ. .11 ע' תש"ז השיחות ספר גם ראה (39
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תרצ"ד אלול ער"ח ב"ה

. . . מוהר"ר נעלה והכי הנכבד ידידי אל

שי'

וברכה. שלום

לשמוע ונהניתי פייגין, שי' הרר"י לידידי מכתבו קראתי

יתברך והשם והשיחות המאמרים לומד הנהו ואשר משלומו

וברוחניות. בגשמיות לו בהמצטרך בעזרו יהי'

אמר אשר הזקן, אדמו"ר מורנו כ"ק הוד מאמר הוא ידוע

קבל אשר ממעזריטש, הגדול המגיד הרב מורנו כ"ק הוד בשם

בית את וזרעתי פסוק על נ"ע, הבעש"ט מורנו כ"ק הוד מרבו

של גרעין הוא מישראל אחד כל כי הבעש"ט אמר וגו' ישראל

פירות. וגרעיני תבואה גרעיני ישנם הנזרעים ובגרעינים זריעה,

שבין בההפרש לבאר הרחיב הזקן אדמו"ר מורנו כ"ק הוד

מצמיחים כאחד שניהם כי אם פירות וגרעיני תבואה גרעיני

כי בזה הם חלוקים מקום מכל דוקא, חרושה אדמה בחלקת

הנ פירות וגרעיני ושנה שנה בכל לזרוע צריכים ההתבואה

רבות. שנים פירות עושים הם [אחת] פעם אותם כשנוטעים

הוד שח אשר ושמחה מועד בימי הקדש בשיחות ובאחת

בההפרש לבאר הואיל עבודה בעניני הרה"ק אאמו"ר כ"ק

הראשונים החסידים כי הי' הדבור ונושא לנטיעה, זריעה שבין

נפש המסירות ובגודל מים, פלגי על נטועים כאילנות היו

מהם הבאים בהדורות אשר פעלו החסידות דרכי על שלהם

שמים. יראת של פנימי רגש בהם יהי'

וביאר החסידים, גזע במעלת הפליא - ההיא בשיחה - אז

קדשו, דברי הי' וכה כו' לברבריא גולה מכם אחד המאמרז"ל

רחוקה ארץ א אין אפילו פארט פאר אייניקל חסידות'ר א אז

מנין, א חדר, א מקוה, א וערט עס ארט דעם אוף ער לעבט

לביאת הכנה א מאכט מיא חסידות. וארט א לערינט מיא

בב"א. צדקנו משיח

אשר מקום בכל כי במוחש, ת"ל ראיתי בזה האמור כל

להאיר מסייעתו אבותיו זכות הנה החסידים מגזע [ש]ם נמצא

ונפשו לבו השם האיש ואשרי החסידים, מנהגי בדרכי אור

לתורה עתים לקבוע והעיקר המצות, שמירת בחיזוק לעורר

היושבים ותנאי המקום תנאי לפי קבועים בשיעורים ברבים,

שם.
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שאינה לתעמולה כרותה ברית כי בהמעורר, תלוי הכל

שנמצא מקום בכל אשר במוחש ראינו וכן ריקם, חוזרת

דברי לכלכל ודעת בינה בחכמה יתברך השם חוננו אשר מעורר

שמים מלאכת במלאכתו מצליח ובמועצות, בסדר ההתעוררות

התורה. וחיבת המצות שמירת אל ישראל של לבן לקרב

להתעניין שי' אנ"ש ומגזע מאנ"ש אחד כל על היא וחובה

התעוררות של זו לעבודה הראוי איש שאין ובמקום זה בדבר

אחר. ממקום להביאו להשתדל צריכים ברבים ולימוד

בו רוח אשר איש ימצא אשר זה ענין גודל באר די אין

וקביעות מעשיות המצות שמירת אודות על ולעורר לעודד

ברבים. לתורה עתים

אחת נפש המקיים כל א) לז, (סנהדרין אמרו רז"ל

הוא מישראל אחד כל של גופו מלא עולם קיים כאלו מישראל

כמוך לרעך ואהבת כאמור, עמו ולהטיב לקיימו במאד יקר

מישראל אחד כל כי ישראל, איש של נפשו [. ב[. גם ומה וגו'

התורה. וחיבת המצות בקיום טוב פרי המביא גרעין הוא

הוא אשר - המקום ממצב בפרטיות לדעת במאד חפצי

לו רב ת"ל ידיו שידעתי וכפי ותורה יהדות בעניני - שם יושב

לטוב. הנעשה מכל לשמוע ואשמח בזה, לעשות

וב"ב הם הטובה ועדתם שיחיו וב"ב אותו לברך הנני ובזה

וברוחניות. בגשמיות ומתוקה טובה שנה בברכת שיחיו

שליט"א אדמו"ר כ"ק בשם

פייגיןמזכיר יחזקאל

b jxk v"iixden w"b`
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שאינה לתעמולה כרותה ברית כי בהמעורר, תלוי הכל

שנמצא מקום בכל אשר במוחש ראינו וכן ריקם, חוזרת

דברי לכלכל ודעת בינה בחכמה יתברך השם חוננו אשר מעורר

שמים מלאכת במלאכתו מצליח ובמועצות, בסדר ההתעוררות

התורה. וחיבת המצות שמירת אל ישראל של לבן לקרב

להתעניין שי' אנ"ש ומגזע מאנ"ש אחד כל על היא וחובה

התעוררות של זו לעבודה הראוי איש שאין ובמקום זה בדבר

אחר. ממקום להביאו להשתדל צריכים ברבים ולימוד

בו רוח אשר איש ימצא אשר זה ענין גודל באר די אין

וקביעות מעשיות המצות שמירת אודות על ולעורר לעודד

ברבים. לתורה עתים

אחת נפש המקיים כל א) לז, (סנהדרין אמרו רז"ל

הוא מישראל אחד כל של גופו מלא עולם קיים כאלו מישראל

כמוך לרעך ואהבת כאמור, עמו ולהטיב לקיימו במאד יקר

מישראל אחד כל כי ישראל, איש של נפשו [. ב[. גם ומה וגו'

התורה. וחיבת המצות בקיום טוב פרי המביא גרעין הוא

הוא אשר - המקום ממצב בפרטיות לדעת במאד חפצי

לו רב ת"ל ידיו שידעתי וכפי ותורה יהדות בעניני - שם יושב

לטוב. הנעשה מכל לשמוע ואשמח בזה, לעשות

וב"ב הם הטובה ועדתם שיחיו וב"ב אותו לברך הנני ובזה

וברוחניות. בגשמיות ומתוקה טובה שנה בברכת שיחיו

שליט"א אדמו"ר כ"ק בשם

פייגיןמזכיר יחזקאל
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.zeig ode ,ew` ly oin

:`iig xa `ped ax ixac lr zeywdl `xnbd dtiqendéì øîà̈©¥
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.zeig ode ,xnf e` e`z ly oin od
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eäééaøz éøL øîéîà ,éMà áøì [ïðç] (ïîçð) áø déìz` xizd ± ¥©©§¨¨¨§©©¦£¥©¨¥©§©§
zeig alge ,zeig ody xaqy meyn ,dlik`l oepald ifr ly malg

.zenda ody xaeqd `iig xa `ped ax ixack `ly ,xzen
xaeqy oerny iax zrck dpi` epizpyny x`an `irye` iax

:dpyna epipy .dhigy dpi` die`x dpi`y dhigyèçBMä ãöék¥©©¥
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.epa z`e eze` xeqi` meyn onf xqegn `ed ixdy ,meid eze`a mipta
.mipta eaixwdl ie`x oaxwdyk `l` ueg ihegy meyn aiig oi`e

,íéìeñt íäéðLe.uega ehgypy iptnålr zxk miaiigzn oi`y s` §¥¤§¦§
z`f lka ,ipyd.íéòaøàä úà íéâôBñ íäéðLxary meyn oey`xd §¥¤§¦¤¨©§¨¦

xn`py ,ueg ihegy ly e`ld lr(bi ai mixac)dlrY oR Ll xnXd'¦¨¤§¤©£¤
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.epa z`e eze`
:oerny iaxk dpi` epizpyny dgkedd z` `irye` iax x`anéãkî¦§¦
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eze`a dpa z` hgeyd jkly ,ok xn` epa z`e eze` xeqi` oiprle
epa z`e eze` ly dxezd xeqi`y itl ,zewln aiigzn epi` meid
dny oi` ef dhigye ,zxg` dbixda `le mdipy zhigya `weec `ed

.dhigy
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בקרב אל בעדת נצב "אלקים שבפסוק יוצא משנתנו לפי
ישפוט" ובשלשה1אלקים בעשרה השכינה השראת נרמזת

על הכתוב דילג מדוע בזה: לדקדק ויש בתורה. שעוסקים
ועוסקים שיושבים בחמשה השכינה השראת – שביניהם הדרגה

בתורה?

השראת דרגת אודות מדובר זה בפסוק דהנה לומר, ויש
המספרים רק בו הובאו ולכן העולם, למציאות השייכת השכינה
העולם מציאות לכללות במיוחד הקשורים ושלשה, עשרה

(כדלקמן).

העולם"עשרה נברא מאמרות "בעשרה שייך2– זה וענין .
כמארז"ל זה3לתורה, ומספר עלמא". וברא באורייתא "אסתכל

"עשרה כשישנם התורה בלימוד ישראל בעבודת מתבטא
אל". בעדת נצב "אלקים נאמר זה שעל בתורה", ועוסקין שיושבים

עומד"שלשה העולם דברים שלשה "על והשייכות4– .

רז"ל מאמר פי על הפסוק5לתורה ושקטה"6על יראה "ארץ
בני ובעבודת העולם. עמידת לידי והביאה גרמה התורה שנתינת
"בקרב נאמר זה שעל בתורה, שעוסקין שלשה הוא ישראל

ישפוט". אלקים

ואחד) שנים, (חמשה, שבמשנתנו המספרים שאר (ואילו
העולם. מציאות לכללות כך כל שייכים אינם

לעשרה)חמשה (ביחס בלבד דבר חצי הוא מספרשנים.7- -

(בניגוד בלבד קוין שני יש שבו התהו, לעולם בעיקר שייך זה
שני המחבר האמצעי קו שלישי, קו גם יש שבו התיקון, לעולם

וגבורה) חסד של העולם,אחד8הקוין ממציאות נעלה זה מספר -
רז"ל שלא9כמאמר בעולמו, יחידי הקב"ה הי' שבו אחד, "יום

הוא") אלא בעולמו .10הי'

‰¯Bza ÔÈ˜ÒBÚÂ ÔÈ·LBiL ‰¯NÚ¬»»∆¿ƒ¿¿ƒ«»

התורה: דלימוד השלימות תכלית כאן יש

דרביםעשרה תורה דתלמוד העילוי לימודשיושבין.11- -

המשנה ובלשון התיישבות. של הדברים12באופן מ"ח לגבי

של באופן לימוד - ועוסקין "בישוב". בהם: נקנית שהתורה
והטורח" העמל הוא התורה ש"עסק הידוע13עסק, וכביאור .14

כפועל רק לא היינו עסק, בעל כמו להיות צריך התורה שלימוד
העסק, בעל כמו אם כי בלבד, מוגבל בזמן היא שעבודתו ושכיר
דעתו טרודה המלאכה, גמר לאחרי וגם ביותר, לו נוגע שהעסק
מעניני חולם השינה בעת ואפילו העסק, בעניני ומחשבתו
עסק, של באופן הוא התורה לימוד בנמשל: ודוגמתו העסק.
בעת שגם כך, כדי ועד ונפשו, לבו בכל לזה ונתון שמסור

תורה דברי חולם .15השינה

הישבתורה באופן- היא התורה בלימוד וההתעסקות יבה
שייכת שלא והיינו, בתורה. הם העשרה מציאות וכל שהוא
מקום יש (שאז הם מציאותם מצד קדומה והנחה דעה אצלם
בתורה, היא מציאותם שכל אם כי נטי'), לאיזו שתגרום לחשוש

תורה. של אמיתתה על ולעמוד להתייגע

ישראל, בני כל אצל זאת שפועלים היא, השלימות ותכלית
ישראל דבני הסוגים עשרת כל לגבי תכלית16הן לגבי הן ,

ההלכה מפסק כמובן עשרה, במספר הנכלל בכמות, 17הריבוי

שוה. בנוסח ומזמנים מברכים רבוא עשרה ואחד עשרה שאחד

הפירוש ירוד, רוחני במצב המצוי יהודי לגבי והנה,
שבאים לפני (עוד סתם התורה דלימוד באופן הוא דמשנתנו
ללימוד שבאים לפני עוד - מזה ויתירה הלימוד). לשלימות

האחדות ענין אם, כי בכלל, .18התורה

שוותעשרה דיעותיהם שאין למרות "עדה",19- נעשים ,

אחת .20מציאות

רקשיושבין אינה זו שאחדות היינו וקביעות, התיישבות -

התיישבות אם כי בזה, וכיוצא סגולה ביום העתים, מן בעת
מצב. ובכל זמן בכל בעניניועוסקיןוקביעות, חודרת האחדות -

לחבירו שיספר זה ידי שעל לחשוש מבלי כפשוטו, שלו העסק
בפרנסתו. לפגוע הדבר עלול העסק, סוףבתורהמעניני סוף -

בתורה גם האחדות אצלם .21נעשית

א.1. פב, ה.2.תהלים פרק זח"ג3.ריש וראה ב. קסא, זח"ב

למתן מאמרות עשרה . . בראשית למעשה מאמרות עשרה ב: יא,

א.4.תורה. פרק א.5.ריש פח, ט.6.שבת עו, ראה7.תהלים

ארץ. וברא שמאלו נטה שמים, וברא ימינו נטה פי"ח: דר"א פרקי

בלבד. העולם חצי היא אצבעות) (ה' אחת שיד ספר8.הרי ראה

יב). (עמ' ותיקון תהו ערך להצ"צ) (דא"ח פ"ג,9.הליקוטים ב"ר

בלבד.10.ח. השומעים רשימת פי על – תשמ"ג שלח ש"פ משיחת

סכ"ג.11. אגה"ק מ"ו.12.ראה (ד"ה13.פ"ו סמ"ז או"ח ב"ח

רנח.14.ונוסחא). עמ' ח"א קונטרסים ספה"מ15.ספה"מ ראה

א. עמ' שואב16.ה'ש"ת עד עציך מחוטב גו' שבטיכם ראשיכם

נצבים). (ר"פ ה"ד.17.מימיך פ"ה ברכות הלכות כמו18.רמב"ם

ב). יט, יתרו (רש"י אחד בלב אחד כאיש ישראל היו מ"ת שלפני

א.19. נח, ברכות ב.20.ראה כא, ברכות חכ"ח21.ראה לקו"ש

.271 עמ'

iriax ,iyily ,ipy ,oey`x - fk ,ek - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àåáú-éë úùøô

åëààBáú-ék äéäåïåùàøýåýé øLà õøàä-ìà §¨¨Æ¦«¨´¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´
éäìà:da záLéå dzLøéå äìçð Eì ïúð Eázç÷ìå ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®¦«¦§−̈§¨©¬§¨¨«§¨«©§º̈

Eöøàî àéáz øLà äîãàä éøt-ìk | úéLàøî¥«¥¦´¨§¦´¨«£¨À̈£¤̧¨¦¯¥«©§§²
éäìà ýåýé øLàzëìäå àðhá zîNå Cì ïúð E £¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬−̈§©§¨´©¤®¤§¨«©§¨Æ

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìàì EBîL ïkL ¤©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¥¬§−
:íLâíää íéîia äéäé øLà ïäkä-ìà úàáe ¨«¨¨Æ¤©Ÿ¥½£¤¬¦«§¤−©¨¦´¨¥®

éäìà ýåýéì íBiä ézãbä åéìà zøîàåéúàá-ék E §¨«©§¨´¥À̈¦©³§¦©Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¨̧¦Æ
:eðì úúì eðéúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-ìà(éåì) ¤¨½̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ¥−¨¬¤¨«

ãýåýé çaæî éðôì Bçépäå Eãiî àðhä ïäkä ç÷ìå§¨©¯©Ÿ¥²©¤−¤¦¨¤®§¦̧¦½¦§¥¾¦§©−§Ÿ̈¬
éäìà:Eäéäìà ýåýé | éðôì zøîàå úéðråénøà E ¡Ÿ¤«§¨¦̧¨§¨«©§¹̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À£©¦Æ

èrî éúîa íL øâiå äîéøöî ãøiå éáà ãáàŸ¥´¨¦½©¥¤́¦§©½§¨©¨¬̈−̈¦§¥´§¨®
:áøå íeör ìBãb éBâì íL-éäéååeðúà eòøiå ©«§¦¾̈§¬¨−¨¬¨¨«©¨¥¯Ÿ¨²

:äL÷ äãár eðéìr eðziå eðepréå íéøönäæ÷röpå ©¦§¦−©§©®©¦§¬¨¥−£Ÿ̈¬¨¨«©¦§©¾
àøiå eðì÷-úà ýåýé òîLiå eðéúáà éäìà ýåýé-ìà¤§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¥®©¦§©³§Ÿ̈Æ¤Ÿ¥½©©̄§

:eðöçì-úàå eðìîr-úàå eðéðr-úàçýåýé eðàöBiå ¤¨§¥²§¤£¨¥−§¤©«£¥«©«¦¥³§Ÿ̈Æ
røæáe ä÷æç ãéa íéøönîìãb àøîáe äéeèð ¦¦§©½¦§¨³£¨¨Æ¦§´Ÿ©§½̈§Ÿ̈−¨®Ÿ

:íéúôîáe úBúàáeè-ïziå äfä íB÷nä-ìà eðàáéå §Ÿ−§«Ÿ§¦«©§¦¥−¤©¨´©¤®©¦¤
:Láãe áìç úáæ õøà úàfä õøàä-úà eðìéäzrå ¨̧Æ¤¨¨´¤©½Ÿ¤²¤¨©¬¨−̈§¨«§©À̈

äzúð-øLà äîãàä éøt úéLàø-úà éúàáä äpä¦¥³¥¥̧¦Æ¤¥¦Æ§¦´¨«£¨½̈£¤¨©¬¨
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éäìà ýåýéøLà øbäå éåläå äzà Eúéáìe E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¥¤®©¨Æ§©¥¦½§©¥−£¤¬

:Eaø÷añ §¦§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(178 'nr ck zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BË ÌL ÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á«¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

אבינּו ּביצחק ׁשּמצינּו ּוכפי ׂשמחה, יֹום הּוא צּדיק לידת ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָיֹום

רּבנּו ּובמׁשה ּבניסן), אחד לידתֹו, ליֹום נדחתה הּמׁשּכן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ(הקמת

יהיה זה ׁשּיֹום מצינּו לא א הּמן). ּגזרת את ּבּטל לידתֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ(יֹום

לכל ּבפעל, ּבמעׂשה ּובפרסּום ּבגלּוי ׂשמחה, ויֹום טֹוב ְְְְְְְְֲִִֶַַָָָֹיֹום

יֹום ׁשּזהּו הרׁש"ּב הרּבי קבע אלּול ח"י לגּבי ואּלּו ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָיׂשראל.

יׂשראל. לכל זאת ּגּלה אדמֹו"ר מו"ח ּוכ"ק טֹוב; ויֹום ְְְְְִִִֵַָָָָֹׂשמחה

(ìàøùé)éðùáéEúàeáz øNrî-ìk-úà øNrì älëú ék¦´§©¤ºÂ©§¥Â¤¨©§©¯§¨«§²
øbì éålì äzúðå øNrnä úðL úLéìMä äðMa©¨¨¬©§¦¦−§©´©©«£¥®§¨«©¨´©¥¦À©¥Æ

éørLá eìëàå äðîìàìå íBúiì:eòáNå Eâézøîàå ©¨´§¨«©§¨½̈§¨«§¬¦§¨¤−§¨¥«§¨«©§¿̈
éäìà ýåýé éðôìíâå úéaä-ïî Lãwä ézøra E ¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦©¯§¦©´Ÿ¤¦©©À¦§©̧

Eúåöî-ìëk äðîìàìå íBúiì øbìå éålì åézúð§©¦³©¥¦Æ§©¥Æ©¨´§¨«©§¨½̈§¨¦§¨«§−
éúåönî ézøár-àì éðúéeö øLà:ézçëL àìå E £¤´¦¦®̈¦«Ÿ¨©¬§¦¦¦§Ÿ¤−§¬Ÿ¨¨«§¦

ãéàîèa epnî ézørá-àìå epnî éðàá ézìëà-àì«Ÿ¨©̧§¦§Ÿ¦¹¦¤À§«Ÿ¦©³§¦¦¤̧Æ§¨¥½
éäìà ýåýé ìB÷a ézrîL úîì epnî ézúð-àìå§«Ÿ¨©¬¦¦¤−§¥®¨©À§¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

:éðúéeö øLà ìëk éúéNråèELã÷ ïBònî äôé÷Lä ¨¦¾¦§−Ÿ£¤¬¦¦¨«¦©§¦Á¨Á¦§¸¨§§¹
úàå ìàøNé-úà Enr-úà Cøáe íéîMä-ïî¦©¨©À¦¨¥³¤©§Æ¤¦§¨¥½§¥Æ
eðéúáàì zraLð øLàk eðì äzúð øLà äîãàä̈«£¨½̈£¤¬¨©−¨¨®©«£¤³¦§©̧§¨Æ©«£Ÿ¥½

:Láãe áìç úáæ õøàñ
úçðîá ë"r
Iåçáå úáù ¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr hk mgpn zxez)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BË ÌL ÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á«¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

טֹוב ׁשם הּבעל ׁשל לידתֹו ּתארי את ּגּלה אדמֹו"ר מֹו"ח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָּכ"ק

ּתֹורה מּתן לגּבי והּנה, ידּוע. הּדבר היה לא אז ועד תש"ג, ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹּבׁשנת

ידֹו", על ּתֹורה ׁשּתּנתן הראׁשֹון אדם היה ׁש"ראּוי רז"ל ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאמרּו

כ"ו לאחרי רק נּתנה והּתֹורה ּבעּתֹו", יפה עׂשה הּכל "את ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאבל

ּדברים מתּגּלים לדֹור מּדֹור :ּכ עצמּה ּבּתֹורה ואף ְְְְְִִִִַַַַָָָָּדֹורֹות.

זה. לפני ידּועים היּו ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶָָֹחדׁשים

éùéìùæèiäéäìà ýåýé äfä íB-úà úBNrì Eeöî E ©´©¤À§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§©§¯©«£²¤
úéNrå zøîLå íéètLnä-úàå älàä íéwçä©«ª¦¬¨¥−¤§¤©¦§¨¦®§¨«©§¨³§¨¦̧¨Æ

:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa íúBàæézøîàä ýåýé-úà ½̈§¨§¨«§−§¨©§¤«¤§Ÿ̈¬¤«¡©−§¨
ìå åéëøãa úëììå íéäìàì Eì úBéäì íBiäøîL ©®¦«§Á§¸¥«Ÿ¦¹§¨¤¤́¦§¨À̈§¦§¸Ÿ

ìå åéètLîe åéúåöîe åéwç:Bì÷a rîLçéýåýéå ª¨¯¦§Ÿ¨²¦§¨−̈§¦§¬Ÿ©§Ÿ«©«Ÿ̈º
Cì-øac øLàk älâñ írì Bì úBéäì íBiä Eøéîàä¤«¡¦«§´©À¦«§¬Æ§©´§ª½̈©«£¤−¦¤®̈

ìå:åéúåöî-ìk øîLèéíéBbä-ìk ìr ïBéìr Ezúìe §¦§−Ÿ¨¦§Ÿ¨«§¦§´¤§À©³¨©¦Æ
ìe äläúì äNr øLà-ír Eúéäìå úøàôúìe íL £¤´¨½̈¦§¦−̈§¥´§¦§¨®¤§¦«§«Ÿ§¯©

éäìà ýåýéì Lã÷:øac øLàk Eô ¨²©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©«£¤¬¦¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(27 'nr g zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BË ÌL ÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

אֹור המׁשכת ז"א, ׁשל העּקרית הּספירה ּתפארת, – ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָיׂשראל

למּטה. מּלמּטהÌLמּלמעלה והעלאתֹו הּמּטה זּכּו מלכּות, – ְְְִַַָָ≈ְְְֲִִַַַַַָָָָ

טֹוב".BË·למעלה. ּכי האֹור את אלקים "וּירא ּכּכתּוב אֹור, – ְְְֱִִֶַַַַָָָֹ

הּוא ז"א ז"אÏÚaּכאׁשר מּצד הּמלכּות העלאת נפעלת הּמלכּות, ֲֶַ««ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָ

האֹור מעלת יׁשנּה ּבּמלכּות ׁשּגם היינּו עצמּה), הּמלכּות מּצד ְְְְְֲִֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ(לא

ׁשּיתחּדׁש והעלאה המׁשכה ׁשל הּקּוין ׁשני יחּוד והּוא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהּגּלּוי.

ּוכדין". ּכדין "ליהוי לבֹוא, ְְֱִֵֵֵֶֶָָלעתיד

,éùéìù,éðù
éòéáøæëàøîàì írä-úà ìàøNé éð÷æå äLî åöéå©§©³¤Æ§¦§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¥®Ÿ

íëúà äeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà øîL̈ŸÆ¤¨©¦§½̈£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−
:íBiäá-ìà ïcøiä-úà eøárz øLà íBia äéäå ©«§¨À̈©»£¤´©«©§´¤©©§¥¼¤

éäìà ýåýé-øLà õøàäíéðáà Eì úî÷äå Cì ïúð E ¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´®̈©«£¥Ÿ¨³§Æ£¨¦´
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éäìà ýåýé éðôì Bzçpäå ýåýé élEéðôì úéåçzLäå ¦−§Ÿ̈®§¦©§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦§©«£¦½¨¦§¥−

éäìà ýåýé:EàéEì-ïúð øLà áBhä-ìëá zçîNå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¨«©§¨´§¨©À£¤¯¨«©§²
éäìà ýåýéøLà øbäå éåläå äzà Eúéáìe E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¥¤®©¨Æ§©¥¦½§©¥−£¤¬

:Eaø÷añ §¦§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(178 'nr ck zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BË ÌL ÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á«¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

אבינּו ּביצחק ׁשּמצינּו ּוכפי ׂשמחה, יֹום הּוא צּדיק לידת ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָיֹום

רּבנּו ּובמׁשה ּבניסן), אחד לידתֹו, ליֹום נדחתה הּמׁשּכן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ(הקמת

יהיה זה ׁשּיֹום מצינּו לא א הּמן). ּגזרת את ּבּטל לידתֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ(יֹום

לכל ּבפעל, ּבמעׂשה ּובפרסּום ּבגלּוי ׂשמחה, ויֹום טֹוב ְְְְְְְְֲִִֶַַָָָֹיֹום

יֹום ׁשּזהּו הרׁש"ּב הרּבי קבע אלּול ח"י לגּבי ואּלּו ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָיׂשראל.

יׂשראל. לכל זאת ּגּלה אדמֹו"ר מו"ח ּוכ"ק טֹוב; ויֹום ְְְְְִִִֵַָָָָֹׂשמחה

(ìàøùé)éðùáéEúàeáz øNrî-ìk-úà øNrì älëú ék¦´§©¤ºÂ©§¥Â¤¨©§©¯§¨«§²
øbì éålì äzúðå øNrnä úðL úLéìMä äðMa©¨¨¬©§¦¦−§©´©©«£¥®§¨«©¨´©¥¦À©¥Æ

éørLá eìëàå äðîìàìå íBúiì:eòáNå Eâézøîàå ©¨´§¨«©§¨½̈§¨«§¬¦§¨¤−§¨¥«§¨«©§¿̈
éäìà ýåýé éðôìíâå úéaä-ïî Lãwä ézøra E ¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦©¯§¦©´Ÿ¤¦©©À¦§©̧

Eúåöî-ìëk äðîìàìå íBúiì øbìå éålì åézúð§©¦³©¥¦Æ§©¥Æ©¨´§¨«©§¨½̈§¨¦§¨«§−
éúåönî ézøár-àì éðúéeö øLà:ézçëL àìå E £¤´¦¦®̈¦«Ÿ¨©¬§¦¦¦§Ÿ¤−§¬Ÿ¨¨«§¦

ãéàîèa epnî ézørá-àìå epnî éðàá ézìëà-àì«Ÿ¨©̧§¦§Ÿ¦¹¦¤À§«Ÿ¦©³§¦¦¤̧Æ§¨¥½
éäìà ýåýé ìB÷a ézrîL úîì epnî ézúð-àìå§«Ÿ¨©¬¦¦¤−§¥®¨©À§¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

:éðúéeö øLà ìëk éúéNråèELã÷ ïBònî äôé÷Lä ¨¦¾¦§−Ÿ£¤¬¦¦¨«¦©§¦Á¨Á¦§¸¨§§¹
úàå ìàøNé-úà Enr-úà Cøáe íéîMä-ïî¦©¨©À¦¨¥³¤©§Æ¤¦§¨¥½§¥Æ
eðéúáàì zraLð øLàk eðì äzúð øLà äîãàä̈«£¨½̈£¤¬¨©−¨¨®©«£¤³¦§©̧§¨Æ©«£Ÿ¥½

:Láãe áìç úáæ õøàñ
úçðîá ë"r
Iåçáå úáù ¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr hk mgpn zxez)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BË ÌL ÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á«¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

טֹוב ׁשם הּבעל ׁשל לידתֹו ּתארי את ּגּלה אדמֹו"ר מֹו"ח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָּכ"ק

ּתֹורה מּתן לגּבי והּנה, ידּוע. הּדבר היה לא אז ועד תש"ג, ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹּבׁשנת

ידֹו", על ּתֹורה ׁשּתּנתן הראׁשֹון אדם היה ׁש"ראּוי רז"ל ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאמרּו

כ"ו לאחרי רק נּתנה והּתֹורה ּבעּתֹו", יפה עׂשה הּכל "את ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאבל

ּדברים מתּגּלים לדֹור מּדֹור :ּכ עצמּה ּבּתֹורה ואף ְְְְְִִִִַַַַָָָָּדֹורֹות.

זה. לפני ידּועים היּו ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶָָֹחדׁשים

éùéìùæèiäéäìà ýåýé äfä íB-úà úBNrì Eeöî E ©´©¤À§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§©§¯©«£²¤
úéNrå zøîLå íéètLnä-úàå älàä íéwçä©«ª¦¬¨¥−¤§¤©¦§¨¦®§¨«©§¨³§¨¦̧¨Æ

:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa íúBàæézøîàä ýåýé-úà ½̈§¨§¨«§−§¨©§¤«¤§Ÿ̈¬¤«¡©−§¨
ìå åéëøãa úëììå íéäìàì Eì úBéäì íBiäøîL ©®¦«§Á§¸¥«Ÿ¦¹§¨¤¤́¦§¨À̈§¦§¸Ÿ

ìå åéètLîe åéúåöîe åéwç:Bì÷a rîLçéýåýéå ª¨¯¦§Ÿ¨²¦§¨−̈§¦§¬Ÿ©§Ÿ«©«Ÿ̈º
Cì-øac øLàk älâñ írì Bì úBéäì íBiä Eøéîàä¤«¡¦«§´©À¦«§¬Æ§©´§ª½̈©«£¤−¦¤®̈

ìå:åéúåöî-ìk øîLèéíéBbä-ìk ìr ïBéìr Ezúìe §¦§−Ÿ¨¦§Ÿ¨«§¦§´¤§À©³¨©¦Æ
ìe äläúì äNr øLà-ír Eúéäìå úøàôúìe íL £¤´¨½̈¦§¦−̈§¥´§¦§¨®¤§¦«§«Ÿ§¯©

éäìà ýåýéì Lã÷:øac øLàk Eô ¨²©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©«£¤¬¦¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(27 'nr g zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BË ÌL ÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

אֹור המׁשכת ז"א, ׁשל העּקרית הּספירה ּתפארת, – ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָיׂשראל

למּטה. מּלמּטהÌLמּלמעלה והעלאתֹו הּמּטה זּכּו מלכּות, – ְְְִַַָָ≈ְְְֲִִַַַַַָָָָ

טֹוב".BË·למעלה. ּכי האֹור את אלקים "וּירא ּכּכתּוב אֹור, – ְְְֱִִֶַַַַָָָֹ

הּוא ז"א ז"אÏÚaּכאׁשר מּצד הּמלכּות העלאת נפעלת הּמלכּות, ֲֶַ««ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָ

האֹור מעלת יׁשנּה ּבּמלכּות ׁשּגם היינּו עצמּה), הּמלכּות מּצד ְְְְְֲִֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ(לא

ׁשּיתחּדׁש והעלאה המׁשכה ׁשל הּקּוין ׁשני יחּוד והּוא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהּגּלּוי.

ּוכדין". ּכדין "ליהוי לבֹוא, ְְֱִֵֵֵֶֶָָלעתיד

,éùéìù,éðù
éòéáøæëàøîàì írä-úà ìàøNé éð÷æå äLî åöéå©§©³¤Æ§¦§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¥®Ÿ

íëúà äeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà øîL̈ŸÆ¤¨©¦§½̈£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−
:íBiäá-ìà ïcøiä-úà eøárz øLà íBia äéäå ©«§¨À̈©»£¤´©«©§´¤©©§¥¼¤

éäìà ýåýé-øLà õøàäíéðáà Eì úî÷äå Cì ïúð E ¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´®̈©«£¥Ÿ¨³§Æ£¨¦´



iyiyקס ,iying - gk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ãéOa íúà zãNå úBìãbâ-ìk-úà ïäéìr záúëå §Ÿ½§©§¨¬Ÿ−̈©¦«§¨«©§¨´£¥¤À¤¨
àáz øLà ïrîì Eøára úàfä äøBzä éøác¦§¥²©¨¬©−Ÿ§¨§¤®§©¿©£¤Á¨¸Ÿ

éäìà ýåýé-øLà õøàä-ìàúáæ õøà Eì ïúð | E ¤¨¹̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤´Ÿ¥´§À¤´¤¨©³
éúáà-éäìà ýåýé øac øLàk Láãe áìç:Cì E ¨¨Æ§©½©«£¤¬¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«£Ÿ¤−¨«

ãcøiä-úà íëøára äéäåíéðáàä-úà eîé÷z ï §¨¨»§¨§§¤´¤©©§¥¼¨¦¹¤¨«£¨¦´
ìáér øäa íBiä íëúà äeöî éëðà øLà älàä̈¥À¤£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬¤§¤²©−§©´¥¨®

:ãéOa íúBà zãNåäýåýéì çaæî íM úéðáe §©§¨¬−̈©¦«¨¦³¨¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−
éäìàéðú-àì íéðáà çaæî E:ìæøa íäéìr ó ¡Ÿ¤®¦§©´£¨¦½«Ÿ¨¦¬£¥¤−©§¤«

åéäìà ýåýé çaæî-úà äðáz úBîìL íéðáàE £¨¦³§¥Æ¦§¤½¤¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
éäìà ýåýéì úìBò åéìr úéìräå:EæíéîìL zçáæå §©«£¦³¨¨¨Æ½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«§¨«©§¨¬§¨¦−

éäìà ýåýé éðôì zçîNå íM zìëàå:Eçzáúëå §¨©´§¨¨®§¨´©§½̈¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¨©§¨´
øàa úàfä äøBzä éøác-ìk-úà íéðáàä-ìr©¨«£¨¦À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ©¥¬

:áèéäñè-ìk-ìà íiåìä íéðäkäå äLî øaãéå ¥¥«©§©¥³¤Æ§©«Ÿ£¦´©«§¦¦½¤¨
äfä íBiä ìàøNé òîLe | úkñä øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ©§¥³§©Æ¦§¨¥½©³©¤Æ

éäìà ýåýéì írì úééäð:Eéýåýé ìB÷a zrîLå ¦«§¥´¨§½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«§¨´©§½̈§−§Ÿ̈´
éäìàéëðà øLà åéwç-úàå åúåöî-úà úéNrå E ¡Ÿ¤®§¨¦³¨¤¦§Ÿ¨Æ§¤ª½̈£¤²¨«Ÿ¦¬

:íBiä Eeöîñ §©§−©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(152 'nr cl zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BË ÌL ÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

מּכ ּכּנראה האמּונה, ּכח את וגּלה עֹורר טֹוב ׁשם ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּבעל

וכּדֹומה, רּבא' ׁשמיּה יהא 'אמן לֹומר רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשחּנ

ואּלּו וכּדֹומה. הּׁשם' ּברּו' יאמר ּפׁשּוט ׁשאיׁש הׁשּתּדל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹוכן

חּיב אחד ּכל אּלא ּבלבד, ּבאמּונה ּדי ׁשּלא קבע הּזקן ְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹאדמֹו"ר

ÔÈ·‰Ï.יכלּתֹו ּכפי ה' ּגדלּות ¿»ƒְְְְִַָ

éùéîçàé:øîàì àeää íBia írä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤¨½̈©¬©−¥«Ÿ
áéíéføb øä-ìr írä-úà Cøáì eãîré älàÂ¥¤©«©§º§¨¥³¤¨¨Æ©©´§¦¦½

äãeäéå éåìå ïBòîL ïcøiä-úà íëøáraøëùOéå §¨§§¤−¤©©§¥®¦§Æ§¥¦´¦«½̈§¦¨−̈
:ïîéðáe óñBéåâéøäa äììwä-ìr eãîré älàå §¥¬¦§¨¦«§¥²¤©«©§¬©©§¨−̈§©´

:éìzôðå ïc ïìeáæe øLàå ãb ïáeàø ìáérãéeðrå ¥®̈§¥Æ¨´§¨¥½§ª−¨¬§©§¨¦«§¨´
:íø ìB÷ ìàøNé Léà-ìk-ìà eøîàå íiåìäñ ©«§¦¦À§¨«§²¤¨¦¬¦§¨¥−¬¨«

åèárBz äëqîe ìñô äNré øLà Léàä øeøàú ¨´¨¦¿£¤´©«£¤Á¤̧¤©¥¹̈«£©´
írä-ìë eðrå øúqa íNå Løç éãé äNrî ýåýé§Ÿ̈À©«£¥²§¥¬¨−̈§¨´©¨®¤§¨¯¨¨¨²

:ïîà eøîàåñæèøîàå Bnàå åéáà äì÷î øeøà §¨«§−¨¥«¨¾©§¤¬¨¦−§¦®§¨©¬
:ïîà írä-ìkñæéøîàå eärø ìeáb âéqî øeøà ¨¨−̈¨¥«¨¾©¦−§´¥¥®§¨©¬
:ïîà írä-ìkñçéøîàå Cøca øer äbLî øeøà ¨¨−̈¨¥«¨¾©§¤¬¦¥−©®̈¤§¨©¬
:ïîà írä-ìkñèéíBúé-øb ètLî ähî øeøà ¨¨−̈¨¥«¨À©¤²¦§©¬¥«¨−

:ïîà írä-ìk øîàå äðîìàåë-ír áëL øeøà §©§¨¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨ÀŸ¥Æ¦
ðk älâ ék åéáà úLàírä-ìk øîàå åéáà ó ¥´¤¨¦½¦¬¦−̈§©´¨¦®§¨©¬¨¨−̈

:ïîàñàëøîàå äîäa-ìk-ír áëL øeøà ¨¥«¨¾Ÿ¥−¦¨§¥¨®§¨©¬
:ïîà írä-ìkñáëBúçà-ír áëL øeøà-úa ¨¨−̈¨¥«¨ÀŸ¥Æ¦£Ÿ½©

:ïîà írä-ìk øîàå Bnà-úá Bà åéáàñâëøeøà ¨¦−´©¦®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨¾
:ïîà írä-ìk øîàå Bzðúç-ír áëLñãëøeøà Ÿ¥−¦«Ÿ©§®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨¾
:ïîà írä-ìk øîàå øúqa eärø äkîñäëøeøà ©¥¬¥¥−©®̈¤§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨Æ

írä-ìk øîàå é÷ð íc Lôð úBkäì ãçL ç÷ìŸ¥´©½Ÿ©§©¬¤−¤©´¨¦®§¨©¬¨¨−̈
:ïîàñåë-äøBzä éøác-úà íé÷é-àì øLà øeøà ¨¥«¨À£¤¯«Ÿ¨¦²¤¦§¥¬©¨«

:ïîà írä-ìk øîàå íúBà úBNrì úàfäô ©−Ÿ©«£´®̈§¨©¬¨¨−̈¨¥«
çëàéäìà ýåýé ìB÷a òîLz rBîL-íà äéäåE §¨À̈¦¨³©¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ìEeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà úBNrì øîL ¦§³Ÿ©«£Æ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−

ðúðe íBiäéäìà ýåýé E:õøàä ééBb-ìk ìr ïBéìr E ©®§¨̧§¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§½©−¨¥¬¨¨«¤
áéìr eàáeòîLú ék EâéOäå älàä úBëøaä-ìk E ¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦ª®¦´¦§©½

éäìà ýåýé ìB÷a:Eâäzà Ceøáe øéra äzà Ceøa §−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¨¬©−̈¨¦®¨¬©−̈
:äãOaãðèá-éøt Ceøaéøôe Eúîãà éøôe E ©¨¤«¨¯§¦«¦§§²§¦¬©§¨«§−§¦´

éôìà øâL EzîäáEðàö úBøzLrå:EäCeøa §¤§¤®§©¬£¨¤−§©§§¬Ÿ¤«¨¬
:EzøàLîe Eàðèåäzà Ceøáe Eàáa äzà Ceøa ©§£−¦§©§¤«¨¬©−̈§Ÿ¤®¨¬©−̈

:Eúàöa§¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(174 'nr l zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BË ÌL ÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

ׁשל ּבאפן חסידּות ּגּלה טֹוב ׁשם על�˜B„e˙הּבעל ּובקּצּור, ְֲִִֵֶֶַַַָֹ¿ְִַ

ּבהבנה ּבהרחבה, חסידּות ּבאר הּזקן אדמֹו"ר הּמׁשנה. לׁשֹון ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּדר

(חסידּות הּטעמיםaÁ"„והּׂשגה ּבׁשני ּתלּויים האֹופּנים ּוׁשני .( ְֲִַָָ««ְְְְִִִִֵֵַַָָ
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éáéàì úBðúð:réLBî Eì ïéàå Eáìéðaéúðáe EE §ª´§«Ÿ§¤½§¥¬§−¦«©¨¤̧§Ÿ¤¹

éðérå øçà írì íéðúðíäéìà úBìëå úBàø E §ª¦̧§©³©¥Æ§¥¤´Ÿ½§¨¬£¥¤−
:Eãé ìàì ïéàå íBiä-ìkâìEréâé-ìëå Eúîãà éøt ¨©®§¥¬§¥−¨¤«§¦³©§¨«§Æ§¨§¦´£½

õeöøå ÷eLr ÷ø úééäå zrãé-àì øLà ír ìëàéŸ©¬©−£¤´«Ÿ¨¨®§¨§¨¦À¨©²¨¬§¨−
:íéîiä-ìkãìéðér äàønî òbLî úééäåøLà E ¨©¨¦«§¨¦−¨§ª¨®¦©§¥¬¥¤−£¤¬

:äàøzäì-ìrå íékøaä-ìr òø ïéçLa ýåýé äëké ¦§¤«©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦´À̈©©¦§©̧¦Æ§©
ãrå Eìâø ókî àôøäì ìëeú-àì øLà íé÷Mä©Ÿ©½¦£¤¬«Ÿ©−§¥«¨¥®¦©¬©§§−§©¬

:Eã÷ã÷åìíé÷z øLà Ekìî-úàå Eúà ýåýé CìBé ¨§¢¤«¥̧§Ÿ̈¹«Ÿ§À§¤©§§Æ£¤´¨¦´
éìréúáàå äzà zrãé-àì øLà éBb-ìà Ezãárå E ¨¤½¤¾£¤¬«Ÿ¨©−§¨©¨´©«£Ÿ¤®§¨©¬§¨

:ïáàå õr íéøçà íéäìà íMæìì úééäåìLîì änL ¨²¡Ÿ¦¬£¥¦−¥¬¨¨«¤§¨¦´¨§©½̈§¨−̈
ìå:änL ýåýé Eâäðé-øLà íénrä ìëa äðéðL §¦§¦¨®§ŸÆ¨«©¦½£¤§©«¤§¬§Ÿ̈−¨«¨
çìepìñçé ék óñàz èrîe äãOä àéöBz áø òøæ¤¬©©−¦´©¨¤®§©´¤«¡½Ÿ¦¬©§§¤−

:äaøàäèìäzLú-àì ïééå zãárå òhz íéîøk ¨«©§¤«§¨¦¬¦©−§¨¨®§¨§©³¦«Ÿ¦§¤Æ
:úrìzä epìëàú ék øâàú àìåîEì eéäé íéúéæ §´Ÿ¤«¡½Ÿ¦¬«Ÿ§¤−©Ÿ¨«©¥¦²¦«§¬§−

Eúéæ ìMé ék Ceñú àì ïîLå Eìeáb-ìëa:àîíéða §¨§¤®§¤̧¤Æ´Ÿ¨½¦¬¦©−¥¤«¨¦¬
:éáMa eëìé ék Cì eéäé-àìå ãéìBz úBðáeáî-ìk ¨−¦®§Ÿ¦«§´½̈¦¬¥«§−©¤«¦¨

:ìöìvä Løéé Eúîãà éøôe EörâîøLà øbä ¥«§−§¦´©§¨¤®§¨¥−©§¨©«©¥Æ£¤´
éìr äìré Eaø÷aãøú äzàå äìrn äìrî E §¦§§½©«£¤¬¨¤−©´§¨¨®§¨§©¨¬¥¥−

:ähn ähîãîàeä epåìú àì äzàå Eåìé àeä ©¬¨¨«¨´©§§½§©−̈´Ÿ©§¤®µ
:áðæì äéäz äzàå Làøì äéäéäîéìr eàáeE ¦«§¤´§½Ÿ§©−̈¦«§¤¬§¨¨«¨̧¨¤¹

CãîMä ãr EeâéOäå Eeôãøe älàä úBììwä-ìk̈©§¨´¨¥À¤§¨¸Æ§¦¦½©−¦¨«§¨®
éäìà ýåýé ìB÷a zrîL àì-ékì Eåéúåöî øîL ¦´Ÿ¨©À§¨§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬

:Ceö øLà åéúwçååîúôBîìe úBàì Eá eéäå §ªŸ−̈£¤¬¦¨«§¨´§½§−§¥®
:íìBò-ãr Erøæáeæî-úà zãár-àì øLà úçz §©§£−©¨«©À©£¤³«Ÿ¨©̧§¨Æ¤

éäìà ýåýé:ìk áøî ááì áeèáe äçîNa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦§−̈§´¥¨®¥−Ÿ«Ÿ
çîéáéà-úà zãáråárøa Ca ýåýé epçlLé øLà E §¨«©§¨´¤«Ÿ§¤À£¤̧§©§¤³§Ÿ̈Æ½̈§¨¨¯

-ìr ìæøa ìò ïúðå ìk øñçáe íøéráe àîöáe§¨¨²§¥−Ÿ§´Ÿ¤®Ÿ§¨©º³Ÿ©§¤Æ©
:Cúà BãéîLä ãr Eøàeöèîéìr ýåýé àOééBb E ©¨¤½©¬¦§¦−Ÿ¨«¦¨´§Ÿ̈Á¨¤̧³

øLà éBb øLpä äàãé øLàk õøàä äö÷î ÷çøî¥«¨ŸÆ¦§¥´¨½̈¤©«£¤¬¦§¤−©¨®¤¾£¤¬
ì òîLú-àì:BðLðíéðô àOé-àì øLà íéðt ær éBb «Ÿ¦§©−§Ÿ«−©´¨¦®£¤̧«Ÿ¦¨³¨¦Æ



iriayקסב - hk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïçé àì ørðå ï÷æìàð-éøôe Ezîäá éøt ìëàå §¨¥½§©−©¬Ÿ¨«ŸÂ§¨©Â§¦¸§¤§§¬§¦«
ïâc Eì øéàLé-àì øLà CãîMä ãr Eúîãà©§¨«§»©´¦¨«§¨¼£¤̧«Ÿ©§¦¹§À¨¨Æ

éôìà øâL øäöéå LBøézðàö úøzLrå Eãr E ¦´§¦§½̈§©¬£¨¤−§©§§´ŸŸ¤®©¬
:Cúà Bãéáàäáðì øöäåéørL-ìëa Eúãø ãr E ©«£¦−Ÿ¨«§¥©̧§¹§¨§¨¤À©´¤³¤

éúîçïäa çèa äzà øLà úBøöaäå úäábä E «ŸŸ¤̧Æ©§Ÿ´Ÿ§©§ª½£¤¬©¨²Ÿ¥¬©¨¥−
éørL-ìëa Eì øöäå Eöøà-ìëaøLà Eöøà-ìëa E §¨©§¤®§¥©³§Æ§¨§¨¤½§¨̧©§§½£¤¬

éäìà ýåýé ïúð:Cì Eâððèá-éøô zìëàåøNa E ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«§¨«©§¨´§¦«¦§§À§©³
éðaéúðáe Eéäìà ýåýé Eì-ïúð øLà EøBöîa E ¨¤̧Æ§Ÿ¤½£¤¬¨«©§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨Æ

:Eáéà Eì ÷éöé-øLà ÷BöîáeãðEa Cøä Léàä §¨½£¤¨¦¬§−«Ÿ§¤«¨¦Æ¨©´§½
øúéáe B÷éç úLàáe åéçàá Bðér òøz ãàî âðräå§¤«¨−Ÿ§®Ÿ¥©¸¥³§¨¦Æ§¥´¤¥½§¤¬¤

:øéúBé øLà åéðaäðåéða øNaî íäî ãçàì | úzî ¨−̈£¤¬¦«¦¥´§©©´¥¤À¦§©³¨¨Æ
÷Böîáe øBöîa ìk Bì-øéàLä éìaî ìëàé øLà£¤´Ÿ¥½¦§¦¬¦§¦«−®Ÿ§¨Æ§¨½

éørL-ìëa Eáéà Eì ÷éöé øLà:EåðEá äkøä £¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−§¨§¨¤«¨«©¨̧§¹
õøàä-ìr âvä dìâø-óë äúqð-àì øLà äbðräå§¨«£ªÀ̈£¤̧«Ÿ¦§¨³©©§¨Æ©¥´©¨½̈¤
dðááe d÷éç Léàa dðér òøz Cøîe âprúäî¥«¦§©¥−¥®Ÿ¥©³¥¨Æ§¦´¥½̈¦§−̈

:dzááeæðäéðááe äéìâø ïéaî | úöBiä dúéìLáe §¦¨«§¦§¨º̈©¥´¦¥´©§¤À¨§¨¤̧¨Æ
øBöîa øúqa ìk-øñça íìëàú-ék ãìz øLà£¤´¥¥½¦«Ÿ§¥¬§«Ÿ¤−Ÿ©¨®¤§¨Æ

éørLa Eáéà Eì ÷éöé øLà ÷Böîáe:Eçðàì-íà §¨½£¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−¦§¨¤«¦¸Ÿ
úàfä äøBzä éøác-ìk-úà úBNrì øîLú¦§¹Ÿ©«£À¤¨¦§¥Æ©¨´©½Ÿ
ãaëpä íMä-úà äàøéì äfä øôqa íéáúkä©§ª¦−©¥´¤©¤®Â§¦§Â̈¤©¥º©¦§©³

éäìà ýåýé úà äfä àøBpäå:Eèðýåýé àìôäå §©¨Æ©¤½¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¦§¨³§Ÿ̈Æ
úBðîàðå úìãb úBkî Erøæ úBkî úàå Eúkî-úà¤©´Ÿ§½§¥−©´©§¤®©³§ŸŸÆ§¤¡́¨½

íéðîàðå íérø íéìçå:ñäåãî-ìk úà Ea áéLäå ¨«¢¨¦¬¨¦−§¤«¡¨¦«§¥¦´§À¥µ¨©§¥´
:Ca e÷áãå íäéðtî zøâé øLà íéøöîàñ-ìk íb ¦§©½¦£¤¬¨−Ÿ§¨¦§¥¤®§¨«§−¨«©³¨

úàfä äøBzä øôña áeúë àì øLà äkî-ìëå éìç¢¦Æ§¨©½̈£¤Æ´Ÿ¨½§¥−¤©¨´©®Ÿ
éìr ýåýé íìré:CãîMä ãr Eáñéúîa ízøàLðå ©§¥³§Ÿ̈Æ¨¤½©−¦¨«§¨«§¦§©§¤Æ¦§¥´

áøì íéîMä éáëBëk íúééä øLà úçz èrî§½̈©µ©£¤´¡¦¤½§«§¥¬©¨©−¦¨®Ÿ
éäìà ýåýé ìB÷a zrîL àì-ék:Eâñ-øLàk äéäå ¦´Ÿ¨©½§¨§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«Â§¨Â̈©«£¤

íëúà úBaøäìe íëúà áéèéäì íëéìr ýåýé NŅ̈§Ÿ̈¹£¥¤À§¥¦´¤§¤»§©§´¤§¤¼
ãéîLäìe íëúà ãéáàäì íëéìr ýåýé NéNé ïk¥´¨¦³§Ÿ̈Æ£¥¤½§©«£¦¬¤§¤−§©§¦´
änL-àá äzà-øLà äîãàä ìrî ízçqðå íëúà¤§¤®§¦©§¤Æ¥©´¨«£¨½̈£¤©¨¬¨−̈¨

:dzLøìãñäö÷î íénrä-ìëa ýåýé Eöéôäå §¦§¨«¤«¡¦«§³§Ÿ̈Æ§¨¨´©¦½¦§¥¬
íéøçà íéäìà íM zãárå õøàä äö÷-ãrå õøàä̈−̈¤§©§¥´¨¨®¤§¨©̧§¨¹̈¡Ÿ¦´£¥¦À

éúáàå äzà zrãé-àì øLà:ïáàå õr EäñíéBbáe £¤¯«Ÿ¨©²§¨©¨¬©«£Ÿ¤−¥¬¨¨«¤©¦³

ïúðå Eìâø-óëì çBðî äéäé-àìå rébøú àì íää̈¥Æ´Ÿ©§¦½©§Ÿ¦«§¤¬¨−©§©©§¤®§¨©Á
:Lôð ïBáàãå íéðér ïBéìëå æbø áì íL Eì ýåýé§Ÿ̈¸§¬¨Æ¥´©½̈§¦§¬¥©−¦§©«£¬¨«¤

åñéiç eéäåíîBéå äìéì zãçôe ãâpî Eì íéàìz E §¨´©¤½§ª¦¬§−¦¤®¤¨«©§¨Æ©´§¨§½̈
éiça ïéîàú àìå:Eæñáør ïzé-éî øîàz ø÷aa §¬Ÿ©«£¦−§©¤«©³Ÿ¤Ÿ©Æ¦«¦¥´¤½¤

øLà Eááì ãçtî ø÷a ïzé-éî øîàz áøráe¨¤¬¤Ÿ©−¦«¦¥´®Ÿ¤¦©³©§¨«§Æ£¤´
éðér äàønîe ãçôz:äàøz øLà EçñEáéLäå ¦§½̈¦©§¥¬¥¤−£¤¬¦§¤«¤«¡¦«§Æ

Cøca úBiðàa íéøöî | ýåýéEì ézøîà øLà §Ÿ̈¬¦§©»¦»¨«¢¦¼©¤¸¤Æ£¤´¨©´§¦§½
éñú-àìéáéàì íL ízøkîúäå dúàøì ãBò óE «ŸŸ¦¬−¦§Ÿ¨®§¦§©©§¤̧¨¯§«Ÿ§¤²

ìå íéãárì:äð÷ ïéàå úBçôLñèñéøáã älà ©«£¨¦¬§¦§¨−§¥¬Ÿ¤«¥Á¤Á¦§¥¸
éða-úà úøëì äLî-úà ýåýé äeö-øLà úéøaä©§¦¹£¤¦¨¯§Ÿ̈´¤¤À¦§²Ÿ¤§¥¬
úøk-øLà úéøaä ãálî áàBî õøàa ìàøNé¦§¨¥−§¤´¤¨®¦§©´©§¦½£¤¨©¬

:áøça ízàô ¦−̈§Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(37 'nr e zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BË ÌL ÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

הּזקן, אדמֹו"ר ׁשל הראׁשֹון אֹור,B‡È�L¯ׁשמֹו לׁשני רֹומז , ְְִֵֶַַָָ¿≈ְִֵֵ

ׁשעתיד ׁשנים, ׁשלׁש ּבן ּבהיֹותֹו טֹוב ׁשם הּבעל עליו ׁשאמר ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּוכפי

זהּו הּנסּתר. ותֹורת הּנגלה ּתֹורת אֹורֹות, ּבׁשני העֹולם את ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלהאיר

ׁשּלֹו, הּכּנּוי Ce¯Úּגם ÔÁÏM‰Â ‡È�z‰ ÏÚa.האֹורֹות ׁשני – ִֶַַ««««¿»¿«À¿»»ְֵָ

ׁשניהם ּכי (ׁשניאֹור), אחת ּבתבה מאחדים והּנסּתר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻוהּנגלה

אחד. לדבר אצלֹו ְְְְִֶֶַָָָהתחּברּו

éòéáùèëàøîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²¤¨¦§¨¥−©´Ÿ¤
ýåýé äNr øLà-ìk úà íúéàø ízà íäìà£¥¤®©¤´§¦¤À¥´¨£¤Á¨¨̧§Ÿ̈³
-ìëìe åéãár-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa íëéðérì§¥«¥¤Æ§¤´¤¦§©½¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨

:Böøàáéðér eàø øLà úìãbä úBqnäúúàä E ©§«©©Æ©§Ÿ½Ÿ£¤¬¨−¥¤®¨«Ÿ¯Ÿ
:íää íéìãbä íéúônäåâáì íëì ýåýé ïúð-àìå §©«Ÿ§¦²©§Ÿ¦−¨¥«§«Ÿ¨©Á§Ÿ̈¸¨¤¬¥Æ

ì íéðæàå úBàøì íéðérå úrãì:äfä íBiä ãr rîL ¨©½©§¥©¬¦¦§−§¨§©¦́¦§®Ÿ©©−©¬©¤«
ãeìá-àì øaãna äðL íéraøà íëúà CìBàå̈«¥¬¤§¤²©§¨¦¬¨−̈©¦§®̈«Ÿ¨³

á-àì Eìrðå íëéìrî íëéúîìN:Eìâø ìrî äúì ©§«Ÿ¥¤Æ¥«£¥¤½§©«©§¬Ÿ¨«§−̈¥©¬©§¤«
äïrîì íúéúL àì øëLå ïééå ízìëà àì íçì¤µ¤´Ÿ£©§¤½§©¬¦§¥−̈´Ÿ§¦¤®§©̧©Æ

:íëéäìà ýåýé éðà ék eòãzåíB÷nä-ìà eàázå ¥«§½¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©¨−Ÿ¤©¨´
ïLaä-Cìî âBòå ïBaLç-Cìî ïçéñ àöiå äfä©¤®©¥¥´¦´Ÿ¤«¤Â¤§Â§¸¤«¤©¨¨¯

:íkpå äîçìnì eðúàø÷ìædðzpå íöøà-úà çwpå ¦§¨¥²©¦§¨−̈©©¥«©¦©Æ¤©§½̈©¦§¨´
:éMðîä èáL éöçìå éãbìå éðáeàøì äìçðì§©«£½̈¨«¥¦−§©¨¦®§©«£¦−¥¬¤©«§©¦«

çíúà íúéNrå úàfä úéøaä éøác-úà ízøîLe§©§¤À¤¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ©«£¦¤−Ÿ¨®
:ïeNrz øLà-ìk úà eìékNz ïrîìttt §©´©©§¦½¥−¨£¤¬©«£«

xihtn - hk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ã ycew zegiyn zecewp ã(` zxaeg zeniyx)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BË ÌL ÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

'אֹורי' ּבׁשם סּבא לֹו ׁשהיה מּתינֹוק הּוא 'ׁשניאֹור' הּׁשם ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָמקֹור

ׁשניאֹור והּנה, ׁשניהם. ׁשם על ׁשניאֹור ונקרא 'מאיר', ּבׁשם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָוסּבא

לרמז: ויׁש אֹור. ׁשני ּבלּמּוד‡È¯Bהּוא נגלה. היינּו ׁשּלי, אֹור – ְְְִֵֵֹƒְְְִִִֶֶַ

להּׁשאר הּתֹורה עלּולה ‰'זה ˙¯Bzׁשני הם והּתֹורה הּלֹומד ׁשּכן , ְֲִֵֶַָָָ«ְְֵֵֵֵֶַַָ

ׁשֹונים. ּפֹועלÈ‡Ó¯ּדברים זה לּמּוד נסּתר. היינּו לאחרים, – ְִִָ≈ƒְְֲִִִֵֵֶַַָ

להיֹות הֹופכת ׁשהיא ּכ ּבּלֹומד, מאירה הּואB˙¯Bzׁשהּתֹורה ּכי , ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ»ִ

אּתּה. ְִִֵַָמתאחד

øéèôîå-Cìî ïçéñ àöiå äfä íB÷nä-ìà eàázå©¨−Ÿ¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ¤«¤
:íkpå äîçìnì eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBòå ïBaLçÂ¤§Â§¸¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²©¦§¨−̈©©¥«

æéãbìå éðáeàøì äìçðì dðzpå íöøà-úà çwpå©¦©Æ¤©§½̈©¦§¨´§©«£½̈¨«¥¦−§©¨¦®

:éMðîä èáL éöçìåçúéøaä éøác-úà ízøîLe §©«£¦−¥¬¤©«§©¦«§©§¤À¤¦§¥Æ©§¦´
øLà-ìk úà eìékNz ïrîì íúà íúéNrå úàfä©½Ÿ©«£¦¤−Ÿ®̈§©´©©§¦½¥−¨£¤¬

:ïeNrzttt ©«£«
ã ycew zegiyn zecewp ã

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BË ÌL ÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

מצא אחד חסיד טֹוב. יֹום הּוא אלּול ׁשח"י קבע הרׁש"ּב ֱִִֶֶַַַַַָָָָָָָהרּבי

ראׁשי אדם": לבני ונפלאֹותיו חסּדֹו לה' "יֹודּו ּבּפסּוק לכ ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָרמז
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:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
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:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

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

.lwd yperdn xhet `ed ixd ,xeng yper ly
:zewelgnd ipya jxevd z` x`al `xnbd dkiynnøîzéà éàå§¦¦§©

àäa`le ,zewlne oenn e` dzine oenn oecipa wx miwlgp eid m`e ± §¨
wxy xnel xyt` did ,dzine zewlna epizpyna miwlgp eidàäa§¨

zewln e` dzine oenna -ïðçBé éaø øîà÷epi` m` oenn aiigzny ¨¨©©¦¨¨
lr milhen mdipye ,eteba dfe epenna aeig dfy iptn ,dwel epi`e zn
cnere miiw ,etebay ypera yprp epi`e ea exzd `lyke ,mc`d

.epennay yperdàäa ìáàmiyper mdipyy dzine zewlna ± £¨§¨
,etebaLé÷ì ïa ïBòîL éaøì éãBî àîéàz` llk milihn oi`y ¥¨¥§©¦¦§¤¨¦

ote`a mb zewlnd aeig rwt dzin cv yiy oeike ,mc`d lr mdipy
mb opgei iaxly epicnll ,dzine zewlna mb ewlgp jkl .zn epi`y
xengd yperd ezrcly itl ,zn epi` m` dwel `ed ixd df ote`a
zniiqn .xengd ypera lreta yprp `ed m` wxe j` lwdn xhet

:`xnbdàëéøö.mipecipd ipya welgl ekxved ok` ± §¦¨
,die`x dpi`y dhigy ef ixd z`hg zxt hgeydy ,dpyna x`azd

.epa z`e eze` meyn dilr miaiig oi`y oerny iax xaeq ok zngne
:`xnbd dywn .die`x dhigy ef oi` ok` m`d dpc `xnbdúøôe¨©

úàhçdnec` dxt zhigy m`d ±äéeàø dðéàL äèéçLdlik`l ©¨§¦¨¤¥¨§¨
àéðúäå ,àéädnec` dxt xya z`neh oiprl `ziixaa epipy ixde ± ¦§¨©§¨

oerny iax xaeqy s`y ,dzhigy xg`(:h zexeka)d`pd ixeqi`y
oeik ,oilke` x`yk d`neh milawn mpi` xeng xhte lwqpd xeyk

oilke` z`neha xn`pe ,dlik`l miie`x mpi`y(cl `i `xwie)lMn'¦¨
xyt`y lke` wxy oerny iax cnel dfne 'lk`i xW` lk`d̈Ÿ¤£¤¥¨¥
xn`p z`f lka .d`neh oiprl lke` aeyg mixg`l elik`dl

,`ziixaaäøt ,øîBà ïBòîL éaødxeq`y s` ,dhgypy dnec` ©¦¦§¥¨¨
,d`pda `idäànhîa `id z`nhp ±ïéìëBà úàîeè,mixg` `nhl ¦©§¨§©¨¦

mrhde .e`nhp ,oilke`a rbpe dxya xfge ,dxyaa uxy rbp m`y
,`ede ìéàBädtxypy mcew dhgypy xg`lúòL dì äúéä ¦¨§¨¨§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `t sc oileg(iying meil)

zxzn dhigyd oi` mcd wxfp `ly lky s`e ,`id die`x dhigy
dhigyd dxfg ,xyad xzede mcd wxfpyk la` ,dlik`a xyad
dwixfd xg`l ipyd z` hegyl xeq` jkle .die`x dhigy zeidl
epi`y itl ,uega ehgyyk zxk aiigzn epi` df iptne ,meid eze`a

e .mipta lawzdl ie`xïéà ,àðeðîä áø øîà à÷ éëäaeigúe÷ìî ¨¦¨¨©©©§¨¥©§
meyníéLã÷a âäBð Bða úàå BúBà,`ed mrhde .oerny iax zrcl §¤§¥§¨¨¦

dxiard z` xeari m`y `hegd z` zexzdl yi zewln aiigl icky
o`ke ,dwliøNa éøzLéî àì íc ÷éøæ àìc änëc ïåék,dlik`a ¥¨§©¨§Ÿ¨¦¨Ÿ¦§§¥¨¨

aygiz mcd wxfiy xg`l wxe ,`id die`x dpi`y dhigy oiicre
jkl ,die`x dhigyl dhigydèéçL à÷c àðcéòáhgyy onfa ± ¥¦§¨§¨¨¦

z`e eze` meyn dwli hegyi m`y ea exzdy d`xzdd ,ipyd z`
,epa,÷ôñ úàøúä éàåäm` xaca wtq yi hegyi m` s` ixdy £©©§¨©¨¥

,dwli `l wxfi `l m`e dwli mcd wxfi m`y ,`l e` dwliúàøúäå§©§¨©
.äàøúä dîL àì ÷ôñ̈¥Ÿ§¨©§¨¨

:`xnbd zx`andéîòèì àáø àãæàåoi`y ,`ax xn`y df xace ± §©§¨¨¨§©§¥
.exn` ezhiyl ,wtq z`xzd meyn miycwa epa z`e eze` lr miwel

àéä ,àáø øîàc[m`d±],íéîìL dðáe ïéleçyi oerny iax zrcl §¨©¨¨¦¥¦§¨§¨¦
m` .dligz hgy in z` weligèçLd znda z` mcewøçàå ïéleç ¨©¦§©©

Ckmeia eaèçLd znda z`øeèt ,íéîìLeze` ly zewlnn `ed ¨¨©§¨¦¨
ea exzdyke ,die`x dhigy dpi` mcd wxfp `ly lky oeik ,epa z`e
m` la` .d`xzd dpi`e `id wtq z`xzd minlyd zhigya

d z` hgy dligzníéîìL,enc z` wxfeCk øçàåz` hgy §¨¦§©©¨
dáéiç ,ïéleçzhigyy ,epa z`e eze` meyn ipyd zhigy lr ¦©¨

ea exzdyke ,ipyd z` hegyl zxqe`e `id die`x dhigy oey`xd
`id oileg znda ixdy ,i`ce z`xzd ef ixd ,ipyd z` hegyl `ly

.`id die`x dhigy dzhigy zryn xake ,mc zwixf da oi`y
cg`e oileg cg` hgeyd oipra ,`ax ly sqep oic d`ian `xnbd

:oerny iax zrcl miycw,àáø øîàåe ,epa z`e eze` hgeydàéä §¨©¨¨¦
[m`d±]àéòaéî àì ,äìBò dðáe ïéleçmicwd m`y xnel jixv oi` ± ¥¦§¨¨Ÿ¦©§¨

eèçLd z`èçL Ck øçàå ïéleçd z`c ,äìBòi`ceøeèt,`ed ¨©¦§©©¨¨©¨§¨
,mcd wxfp `ly lk `id die`x dpi`y dhigy ipyd zhigyy meyn

,d`xzd dpi`e `id wtq z`xzde
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קסה
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:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
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Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

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

.lwd yperdn xhet `ed ixd ,xeng yper ly
:zewelgnd ipya jxevd z` x`al `xnbd dkiynnøîzéà éàå§¦¦§©

àäa`le ,zewlne oenn e` dzine oenn oecipa wx miwlgp eid m`e ± §¨
wxy xnel xyt` did ,dzine zewlna epizpyna miwlgp eidàäa§¨

zewln e` dzine oenna -ïðçBé éaø øîà÷epi` m` oenn aiigzny ¨¨©©¦¨¨
lr milhen mdipye ,eteba dfe epenna aeig dfy iptn ,dwel epi`e zn
cnere miiw ,etebay ypera yprp epi`e ea exzd `lyke ,mc`d

.epennay yperdàäa ìáàmiyper mdipyy dzine zewlna ± £¨§¨
,etebaLé÷ì ïa ïBòîL éaøì éãBî àîéàz` llk milihn oi`y ¥¨¥§©¦¦§¤¨¦

ote`a mb zewlnd aeig rwt dzin cv yiy oeike ,mc`d lr mdipy
mb opgei iaxly epicnll ,dzine zewlna mb ewlgp jkl .zn epi`y
xengd yperd ezrcly itl ,zn epi` m` dwel `ed ixd df ote`a
zniiqn .xengd ypera lreta yprp `ed m` wxe j` lwdn xhet

:`xnbdàëéøö.mipecipd ipya welgl ekxved ok` ± §¦¨
,die`x dpi`y dhigy ef ixd z`hg zxt hgeydy ,dpyna x`azd

.epa z`e eze` meyn dilr miaiig oi`y oerny iax xaeq ok zngne
:`xnbd dywn .die`x dhigy ef oi` ok` m`d dpc `xnbdúøôe¨©

úàhçdnec` dxt zhigy m`d ±äéeàø dðéàL äèéçLdlik`l ©¨§¦¨¤¥¨§¨
àéðúäå ,àéädnec` dxt xya z`neh oiprl `ziixaa epipy ixde ± ¦§¨©§¨

oerny iax xaeqy s`y ,dzhigy xg`(:h zexeka)d`pd ixeqi`y
oeik ,oilke` x`yk d`neh milawn mpi` xeng xhte lwqpd xeyk

oilke` z`neha xn`pe ,dlik`l miie`x mpi`y(cl `i `xwie)lMn'¦¨
xyt`y lke` wxy oerny iax cnel dfne 'lk`i xW` lk`d̈Ÿ¤£¤¥¨¥
xn`p z`f lka .d`neh oiprl lke` aeyg mixg`l elik`dl

,`ziixaaäøt ,øîBà ïBòîL éaødxeq`y s` ,dhgypy dnec` ©¦¦§¥¨¨
,d`pda `idäànhîa `id z`nhp ±ïéìëBà úàîeè,mixg` `nhl ¦©§¨§©¨¦

mrhde .e`nhp ,oilke`a rbpe dxya xfge ,dxyaa uxy rbp m`y
,`ede ìéàBädtxypy mcew dhgypy xg`lúòL dì äúéä ¦¨§¨¨§©
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המשך ביאור למס' חולין ליום חמישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `t sc oileg(iying meil)

zxzn dhigyd oi` mcd wxfp `ly lky s`e ,`id die`x dhigy
dhigyd dxfg ,xyad xzede mcd wxfpyk la` ,dlik`a xyad
dwixfd xg`l ipyd z` hegyl xeq` jkle .die`x dhigy zeidl
epi`y itl ,uega ehgyyk zxk aiigzn epi` df iptne ,meid eze`a

e .mipta lawzdl ie`xïéà ,àðeðîä áø øîà à÷ éëäaeigúe÷ìî ¨¦¨¨©©©§¨¥©§
meyníéLã÷a âäBð Bða úàå BúBà,`ed mrhde .oerny iax zrcl §¤§¥§¨¨¦

dxiard z` xeari m`y `hegd z` zexzdl yi zewln aiigl icky
o`ke ,dwliøNa éøzLéî àì íc ÷éøæ àìc änëc ïåék,dlik`a ¥¨§©¨§Ÿ¨¦¨Ÿ¦§§¥¨¨

aygiz mcd wxfiy xg`l wxe ,`id die`x dpi`y dhigy oiicre
jkl ,die`x dhigyl dhigydèéçL à÷c àðcéòáhgyy onfa ± ¥¦§¨§¨¨¦

z`e eze` meyn dwli hegyi m`y ea exzdy d`xzdd ,ipyd z`
,epa,÷ôñ úàøúä éàåäm` xaca wtq yi hegyi m` s` ixdy £©©§¨©¨¥

,dwli `l wxfi `l m`e dwli mcd wxfi m`y ,`l e` dwliúàøúäå§©§¨©
.äàøúä dîL àì ÷ôñ̈¥Ÿ§¨©§¨¨

:`xnbd zx`andéîòèì àáø àãæàåoi`y ,`ax xn`y df xace ± §©§¨¨¨§©§¥
.exn` ezhiyl ,wtq z`xzd meyn miycwa epa z`e eze` lr miwel

àéä ,àáø øîàc[m`d±],íéîìL dðáe ïéleçyi oerny iax zrcl §¨©¨¨¦¥¦§¨§¨¦
m` .dligz hgy in z` weligèçLd znda z` mcewøçàå ïéleç ¨©¦§©©

Ckmeia eaèçLd znda z`øeèt ,íéîìLeze` ly zewlnn `ed ¨¨©§¨¦¨
ea exzdyke ,die`x dhigy dpi` mcd wxfp `ly lky oeik ,epa z`e
m` la` .d`xzd dpi`e `id wtq z`xzd minlyd zhigya

d z` hgy dligzníéîìL,enc z` wxfeCk øçàåz` hgy §¨¦§©©¨
dáéiç ,ïéleçzhigyy ,epa z`e eze` meyn ipyd zhigy lr ¦©¨

ea exzdyke ,ipyd z` hegyl zxqe`e `id die`x dhigy oey`xd
`id oileg znda ixdy ,i`ce z`xzd ef ixd ,ipyd z` hegyl `ly

.`id die`x dhigy dzhigy zryn xake ,mc zwixf da oi`y
cg`e oileg cg` hgeyd oipra ,`ax ly sqep oic d`ian `xnbd

:oerny iax zrcl miycw,àáø øîàåe ,epa z`e eze` hgeydàéä §¨©¨¨¦
[m`d±]àéòaéî àì ,äìBò dðáe ïéleçmicwd m`y xnel jixv oi` ± ¥¦§¨¨Ÿ¦©§¨

eèçLd z`èçL Ck øçàå ïéleçd z`c ,äìBòi`ceøeèt,`ed ¨©¦§©©¨¨©¨§¨
,mcd wxfp `ly lk `id die`x dpi`y dhigy ipyd zhigyy meyn

,d`xzd dpi`e `id wtq z`xzde

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

המשך ביאור למס' חולין ליום חמישי עמ' א

סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
ליל שלישי, י"ד אלול



לוח זמנים לשבוע פרשת כי תבוא בערים שונות בעולם קסו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת
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6:306:409:129:169:449:4810:5010:5219:3519:2120:0719:5319:0519:57גרמניה ברלין )ק(

6:506:599:329:3610:0410:0711:1011:1119:5319:4020:2420:1019:2420:14גרמניה פרנקפורט )ק(

6:035:578:328:279:028:5810:039:5918:0618:0818:2918:3117:5018:35דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:236:248:558:549:279:2710:3010:2918:4718:4219:0919:0418:2519:08הודו בומביי )ח(

6:186:198:518:509:239:2210:2510:2418:4418:3919:0619:0118:2219:05הודו פונה )ח(

6:126:208:528:559:249:2710:2910:3119:0818:5619:3719:2518:4019:29הונגריה בודפשט )ק(

6:376:439:159:169:479:4910:5110:5219:2319:1319:5019:4018:5719:44טורקיה איסטנבול )ק(

7:007:059:369:3810:0910:1011:1311:1319:4319:3320:0819:5919:1720:03יוון אתונה )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת כי תבוא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:346:429:139:169:469:4810:5110:5219:2719:1519:5719:4418:5919:48מולדובה קישינב )ק(

7:167:179:529:5210:2210:2211:2611:2519:5019:4520:1220:0719:2820:11מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:396:288:588:519:319:2410:2910:2418:1518:2118:4218:4918:0318:53ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:415:448:188:188:498:499:539:5218:2018:1318:4318:3617:5618:40נפאל קטמנדו )ח(

6:556:539:249:229:569:5410:5810:5619:0719:0519:2819:2618:4719:30סינגפור סינגפור )ח(

5:596:098:428:469:139:1710:2010:2219:0518:5119:3819:2318:3519:27פולין ורשא )ק(

6:035:598:298:269:028:5910:0310:0018:0618:0618:2818:2817:4818:32פרו לימה )ח(

7:107:179:499:5210:2110:2411:2611:2820:0419:5220:3320:2119:3620:33צרפת ליאון )ק(

7:177:269:5810:0110:3010:3311:3611:3720:1620:0420:4720:3419:4820:47צרפת פריז )ק(

5:415:398:158:138:458:439:489:4618:0518:0218:2618:2317:4518:27קולומביה בוגוטה )ח(

6:486:559:279:299:5910:0111:0411:0519:3919:2820:0719:5619:1220:07קנדה טורונטו )ק(

6:246:319:039:069:359:3810:4010:4119:1719:0519:4519:3318:4919:46קנדה מונטריאול )ק(

6:246:288:588:599:319:3210:3510:3519:0018:5119:2519:1618:3519:20קפריסין לרנקה )ק(

6:476:599:339:3810:0410:0911:1111:1420:0419:4820:3920:2219:3220:39רוסיה מוסקבה )ק(

6:506:589:299:3210:0210:0511:0711:0819:4519:3220:1420:0219:1720:06רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

6:537:019:349:3710:0510:0811:1111:1219:5119:3920:2120:0819:2320:21שוייץ ציריך )ק(

6:046:048:358:349:079:0610:1010:0818:2518:2118:4718:4218:0318:46תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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6:486:559:279:299:5910:0111:0411:0519:3919:2820:0719:5619:1220:07קנדה טורונטו )ק(

6:246:319:039:069:359:3810:4010:4119:1719:0519:4519:3318:4919:46קנדה מונטריאול )ק(

6:246:288:588:599:319:3210:3510:3519:0018:5119:2519:1618:3519:20קפריסין לרנקה )ק(

6:476:599:339:3810:0410:0911:1111:1420:0419:4820:3920:2219:3220:39רוסיה מוסקבה )ק(
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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 162קודם '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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