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záäàåéäìà éé úàìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨

Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤

îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤

äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨

äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§

,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤

äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨

àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ

éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨

,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤

.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤

Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤

Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤

.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨

,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦

àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ

íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦

íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëéäìàì íéLã÷§¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤

íëéýìû éé éðà ,íéäìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîéé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨

(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨

itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil wlgzny

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éäìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥

.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî (äøåú ìù øçà øôñ

úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî

äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì"

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä



ג mildz

é÷
ìéáùá íäøáà ìò êìåä øåîæîä ìëù àöîúå íéðôá ïééò ,íúåìééçå íéìåãâ íéëìî íäøáà âøä êàéä øôñéå íäøáà ãáò øæòéìàì åìàùù êàéä øôåñé åá

:íùì äëæ êëì åúåãìéá åàøåá úà øéëäù

àýåýé íàð øBîæî ãåãìúéLà-ãr éðéîéì áL éðãàì |éáéàéìâøì íãä E:EáhîEfr ä §¨¦À¦Å§¬§ª³§Ÿ̈¸©«Ÿ¦À¥¬¦«¦¦®©¨¦¬¹«Ÿ§¤À£´Ÿ§©§¤«©¥³ª§À
ýåýé çìLéïBivîéáéà áø÷a äãø:EâEnrøçLî íçøî Lã÷-éøãäa Eìéç íBéa úáãð ¦§©´−§Ÿ̈¦¦®¹ §¥À§¤´¤«Ÿ§¤«©§¬§¨Ÿ»§¶¥Å¤¬§«©§¥−Ÿ¤¥¤´¤¦§¨®

:Eúãìé ìè Eìãýåýé òaLð-ìr íìBòì ïäë-äzà íçpé àìå |:÷ãö-ékìî éúøácäéðãà §¹À©´©§ª¤«¦§©³§Ÿ̈¸§ÄŸ¦¨¥À©¨«Ÿ¥¬§¨®©¹¦§¨¦À©§¦¤«¤£Ÿ¨¬
ðéîé-ìr:íéëìî Btà-íBéa õçî Eåõçî úBiåâ àìî íéBba ïéãé:äaø õøà-ìr Làøæìçpî ©§¦«§®¨©−§«©´§¨¦«¨¦´−©¦¨¥´§¦®¨¬©¹ÀŸ©¤¬¤©¨«−¦©©

-ìr äzLé Cøca:Làø íéøé ïk ©¤´¤¦§¤®©¹¥À¨¦¬«Ÿ

àé÷
:'ä éùòî íéìåãâå àåä êåøá ùåã÷ä äùòîá øáãé ãáëðå øö÷ øåîæîäå ,úåéúåà 'â íéðåøçà íé÷åñô 'ááå úåéúåà éðù ÷åñô ìëáå á"àá øîàð øåîæîä äæ

à:äãòå íéøLé ãBña ááì-ìëa äåäé äãBà | déeììäáíéLeøc äåäé éNòî íéìãb ©«§¨̧¤´−§Ÿ̈§¨¥¨®§−§¨¦´§¥¨«−§Ÿ¦©«£¥´§Ÿ̈®§¹¦À
:íäéöôç-ìëìâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Bìòt øãäå-ãBäãíeçøå ïepç åéúBàìôðì äNò øëæ §¨¤§¥¤«§¨¨¬¨«¢®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«¥¤́−¨¨§¦§§¨®©−§©´

:äåäéä:Búéøa íìBòì økæé åéàøéì ïúð óøèåúìçð íäì úúì Bnòì ãébä åéNòî çk §Ÿ̈«−¤¤¨©´¦«¥¨®¦§−Ÿ§¨´§¦«´Ÿ©−©«£¨¦¦´§©®¨¥¬¹̈¤À©«£©¬
:íéBbæ:åéãewt-ìk íéðîàð ètLîe úîà åéãé éNòîçúîàa íéeNò íìBòì ãòì íéëeîñ ¦«©«£¥´−¨¨¡¤´¦§¨®¤« ¹¡¨¦À¨¦¨«§¦´¨©´§¨®£¹¦À¤«¡¤¬
:øLéåè:BîL àøBðå LBã÷ Búéøa íìBòì äeö Bnòì çìL | úeãtéúàøé | äîëç úéLàø §¨¨«§³»̈©³§©À¦¨§¨´§¦®¨−§¨´§«¥»¦³¨§¨̧¦§©Ä

:ãòì úãîò Búläz íäéNò-ìëì áBè ìëN äåäé§Ÿ̈À¥´¤−§¨«Ÿ¥¤®§¹¦¨ÀŸ¤¬¤¨©«

mildz

é÷
ìéáùá íäøáà ìò êìåä øåîæîä ìëù àöîúå íéðôá ïééò ,íúåìééçå íéìåãâ íéëìî íäøáà âøä êàéä øôñéå íäøáà ãáò øæòéìàì åìàùù êàéä øôåñé åá

:íùì äëæ êëì åúåãìéá åàøåá úà øéëäù

àýåýé íàð øBîæî ãåãìúéLà-ãr éðéîéì áL éðãàì |éáéàéìâøì íãä E:EáhîEfr ä §¨¦À¦Å§¬§ª³§Ÿ̈¸©«Ÿ¦À¥¬¦«¦¦®©¨¦¬¹«Ÿ§¤À£´Ÿ§©§¤«©¥³ª§À
ýåýé çìLéïBivîéáéà áø÷a äãø:EâEnrøçLî íçøî Lã÷-éøãäa Eìéç íBéa úáãð ¦§©´−§Ÿ̈¦¦®¹ §¥À§¤´¤«Ÿ§¤«©§¬§¨Ÿ»§¶¥Å¤¬§«©§¥−Ÿ¤¥¤´¤¦§¨®

:Eúãìé ìè Eìãýåýé òaLð-ìr íìBòì ïäë-äzà íçpé àìå |:÷ãö-ékìî éúøácäéðãà §¹À©´©§ª¤«¦§©³§Ÿ̈¸§ÄŸ¦¨¥À©¨«Ÿ¥¬§¨®©¹¦§¨¦À©§¦¤«¤£Ÿ¨¬
ðéîé-ìr:íéëìî Btà-íBéa õçî Eåõçî úBiåâ àìî íéBba ïéãé:äaø õøà-ìr Làøæìçpî ©§¦«§®¨©−§«©´§¨¦«¨¦´−©¦¨¥´§¦®¨¬©¹ÀŸ©¤¬¤©¨«−¦©©

-ìr äzLé Cøca:Làø íéøé ïk ©¤´¤¦§¤®©¹¥À¨¦¬«Ÿ

àé÷
:'ä éùòî íéìåãâå àåä êåøá ùåã÷ä äùòîá øáãé ãáëðå øö÷ øåîæîäå ,úåéúåà 'â íéðåøçà íé÷åñô 'ááå úåéúåà éðù ÷åñô ìëáå á"àá øîàð øåîæîä äæ

à:äãòå íéøLé ãBña ááì-ìëa äåäé äãBà | déeììäáíéLeøc äåäé éNòî íéìãb ©«§¨̧¤´−§Ÿ̈§¨¥¨®§−§¨¦´§¥¨«−§Ÿ¦©«£¥´§Ÿ̈®§¹¦À
:íäéöôç-ìëìâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Bìòt øãäå-ãBäãíeçøå ïepç åéúBàìôðì äNò øëæ §¨¤§¥¤«§¨¨¬¨«¢®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«¥¤́−¨¨§¦§§¨®©−§©´

:äåäéä:Búéøa íìBòì økæé åéàøéì ïúð óøèåúìçð íäì úúì Bnòì ãébä åéNòî çk §Ÿ̈«−¤¤¨©´¦«¥¨®¦§−Ÿ§¨´§¦«´Ÿ©−©«£¨¦¦´§©®¨¥¬¹̈¤À©«£©¬
:íéBbæ:åéãewt-ìk íéðîàð ètLîe úîà åéãé éNòîçúîàa íéeNò íìBòì ãòì íéëeîñ ¦«©«£¥´−¨¨¡¤´¦§¨®¤« ¹¡¨¦À¨¦¨«§¦´¨©´§¨®£¹¦À¤«¡¤¬
:øLéåè:BîL àøBðå LBã÷ Búéøa íìBòì äeö Bnòì çìL | úeãtéúàøé | äîëç úéLàø §¨¨«§³»̈©³§©À¦¨§¨´§¦®¨−§¨´§«¥»¦³¨§¨̧¦§©Ä

:ãòì úãîò Búläz íäéNò-ìëì áBè ìëN äåäé§Ÿ̈À¥´¤−§¨«Ÿ¥¤®§¹¦¨ÀŸ¤¬¤¨©«

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

"דבר מלכות"
מודפס  בדפוס ידיעות תקשורת )2000( בע"מ בכ -44,500 עותקים

מתוכם הודפסו 
13,500 עותקים על ידי - אחים דויטש תעשיות טקסטיל בע"מ

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

Store Address
Empire Kosher 529 Empire Boulevard

Post mark it 383 Kingston Avenue

Kol Tuv Grocery 409 Kingston Avenue 

Hamafitz 361 Kingston Avenue

Albany bakery 337 Albany Ave

Store Address
Judaica  world 329 Kingston Avenue

kahan superette 317 Kingston Avenue

Kingston Bake Shop 380 Kingston Avenue 

Merkaz Stam 309 Kingston Avenue 

Dvar Malchus 717 empire blvd

Brooklyn, NY: 



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

אללוף אליאביטל

אבן יהודה
מגה בעיר

מייסדים 2

שחר ולנראור הגנוז

אור יהודה
כמעט חינם

המפעל 13

אור יהודה
סעד הרצל

השוק 1

אור עקיבא
עובדיה אילן

דוד המלך 514

אור עקיבא
כמעט חינם

האילן 1 
אזור תעשיה צפוני

אופקים
בוכריס עמוס

הרצל 39

אורנית
אורנית פוד מרקט

מרכז מסחרי

 אזור
נון סטופ מרקט

הרצל 32

אילת
ג. י. ש. א 63 בע"מ

האנפה 1/1

 אלקנה
כמעט חינם

מרכז מסחרי חדש

 אריאל 
יוסי ותמר חסון

כיכר העיר 4

אריאל
חלום מתוק

דרך הציונות 21

אשדוד
ויקטורי מהדרין

חנה סנש 1

אשדוד
מינימרקט כינרת

כינרת 51

אשדוד
כמעט חינם

גיא אוני 1 

אשדוד
יוחננוף

ז'בוטינסקי 27 
סטאר סנטר

אשדוד
פנינת שער לים

שוהם 2/9

אשדוד
מכולת אבזרדל

הסיטי 93/27

אשדוד
צומת ספרים

הגדוד העברי 6

אשקלון
ויקטורי

שדרות בן צבי 48 

אשקלון
מינימרקט מינה

הגבורה 7 
)בית העירייה(

באר טוביה
רמי לוי - קסטינה

מתחם ביג 
איזור התעשייה

באר שבע
אורן - על הדרך

נווה נוי

באר שבע
אפנגר רונית

אלעזר שמואלי

 באר שבע 
מפגש ספיר

שד' ירושלים 2

באר שבע
מזנון אביב

החלוץ 106

באר שבע
מורדוך איריס 

שאול המלך 38 
קניון שאול

באר שבע
מעדני השלום  

חנות 14 
תחנה מרכזית

באר שבע
נאני בוקובזה 

בן צבי 10 חנות 3 
רכבת

באר שבע
פלס יהודה

אחד העם 1

באר שבע
קוקליטסקי לאוניד

הצבי 51

באר שבע
צומת ספרים

חיל הנדסה 1

בארות יצחק
יש

מרכז מסחרי

בית אל
כמעט חינם

הראי"ה 34

פינחסוב ישראלבית אלעזרי

 ביתר עילית
ספרינט מוטור

מרכז מסחרי

בית שמש
קיוסק החברים

ככר נוימן 1

בית שמש
כמעט חינם 

שדרות יגאל אלון1 
מרכז ביג

בית שמש
סופר מרקט ברק

הרצל 9

בני ברק
רמי לוי - רמת גן

מבצע קדש 68

בני ברק
מירן אליהו

ירושלים 59

בני ברק
אושר עד 

הקישון 11

בנימינה
מכולת ירדנה

רחבת החנויות 
גבעת חן

פיצה פצץבת חפר

בת-ים
בורוכוב בלה

הרצל 56

בת ים
פפיסמרוב - הבית של פיס

הרב מימון

בת-ים
חיימוב מוטי

פרלשטיין 21

גבע - בנימין
רמי לוי 

איזור התעשייה 
שער בנימין

גבעת אבני
כלבו אטיאספון בע"מ

סביונים

גבעת עדה
מרכולית צוקר מנדל

חיי 67

גבעת שמואל
שמולי משה

ביאליק 26

גבעתיים
יחזקאל דוד

שנקין 62

גדרה
ויקטורי

פינס 3

גוש עציון
רמי לוי

צומת הגוש

צרכניהגן הדרום

גן יבנה
ויקטורי

הכישור 3

גני תקווה
ויקטורי

מרכז הבמה 
הכרמל 20

גני תקווה
וקנין רונן

עין גנים 7

דימונה
מחסני השוק

קניון פרץ סנטר

דימונה
מיני מרקט עדן

הצאלה 6

הוד השרון 
בוכניק אבי

הבנים 10

הוד השרון
חצי חינם

הרקון 2 
קניון שרונים

זכרון יעקב
אתגר מורן

הנדיב 26

זכרון יעקב
רמי לוי

קניון מול זכרון 
על כביש 4

חדרה
מכולת בנמרט

הגיבורים 85

חולון
קונדיטוריה דה - פריז

השופטים 26  

חולון
סופר שוק חגולי

התנאים 5

חולון
חצי חינם

המלאכה 31

חולון
שופרסל דיל

המלאכה

חצור הגלילית 
שערי דלק

דרך הבונים 1

חיפה
יודן ספרים ואמנויות 

חורב 15
מרכז חורב

חיפה
ברגר אורי

הרצל 54

חיפה
רוזנטל צבי

ארלוזורוב 4

חיפה
בן ברוך שולמית ואלברט

דרך העצמאות 51

חיפה
"בר-כל"

מרכז זיו רח' 
טרומפלדור

חיפה
שמידט מיכאלה

אורן 25 רוממה

חיפה
רמי לוי

חלוצי התעשיה 73

חיפה
שלום אופיר

טרומפלדור 2

חיפה
צומת ספרים

מרכזית חוף 
הכרמל

חיפה
צומת ספרים

העליה מ. רווחה 
וקניות 8

טבריה
רמי לוי

מרכז ביג 
צומת פוריה

טבריה
כמעט חינם

יהודה הלוי 113

טירת הכרמל
כמעט חינם

קרן היסוד 2

יבנאל
סיאני יהונתן

בית וגן 

יבנאל
ברכת אסנת

הגולן

 יבנה
כמעט חינם

 המיסב 7
א.ת. יבנה

 יבנה
מזוז אליהו

הדרור 25

 יהוד
בורקס יוון

הורדים 13

ינוב
פרץ אלירן

"סופר המושבים"

יקנעם
יש

מרכז מסחרי 
יקנעם עילית

שופרסלירוחם

מזון אדםירושלים

ירושלים
אברהמוב דוד

בית הדפוס 12

ירושלים 
גרף אקט

 מאיר גרשון 38
פסגת זאב

כתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנותכתובתשם העיר והחנות



ה

ירושלים 
סופר-טי הרובע בע"מ

היהודים 1

ירושלים
חכמי גרי סיימון

שד' משה דיין 1

ירושלים
שיק שק

בית הכרם 29

ירושלים
סופר היובל

אורגואי 3

ירושלים
אלקאים דוד

פייר קניג 2

ירושלים
בן זקרי נתי -פילבוקס

עזה 34

ירושלים
בן חמו סימון

עמק רפאים 28

ירושלים
בני יעקב מלאייב למסחר

פרנקפורטר 14

ירושלים
קיוסק גול

דהומי בלוק 34

ירושלים
דבוש רן

מאיר גרשון 30

ירושלים
שלגיה

דרך חברון 103

ירושלים
ועקנין משה

דרך בית לחם 17

ירושלים
סופרדיל

דרך בית לחם 74

ירושלים
סופר דיל

דרך חברון 28

ירושלים
יעקב עמוס

עין גדי 22

ירושלים
מינמרקט גילה

בן אליעזר אריה 62

ירושלים
לוי גדעון

אגריפס 131

ירושלים
סופרמיני

ליכטנשטין 1

ירושלים
מאיר חמני

שלום יהודה 30

ירושלים
מעלומי נוריאל

הצפירה 12

ירושלים
מפגש הגבעה

שחל 58

ירושלים
מצלאוי דוד

בן זכאי 7

ירושלים
ניסן ובניו

קק"ל 13

ירושלים
צור יורם

רחמילביץ 134

ירושלים
קיוסק "מגיד"

שדרות המאירי 13 
קרית משה

ירושלים
רמי לוי - רמות

דרך החורש 90 
רמות ב

ירושלים
ש.מ שרותי מזון בע"מ

אליהו קורן 19

ירושלים
יזדי יגאל

שלמה בן יוסף 20

ירושלים
שמש מאיר

הפלמח 42

ירושלים
שקורי דוד

עין גדי 19

ירושלים
רמי לוי - מהדרין 

כנפי נשרים 62

ירושלים
רמי לוי שיווק השקמה 

הפרסה 5
רב חן

ירושלים
רמי לוי שיווק השקמה

האומן 15

ירושלים
רמי לוי שיווק השקמה 

יד חרוצים 18 
קניון אחים ישראל

ירושלים
צעצועי קנגורו

כיסופים 803

ירושלים
אושר עד 

בית הדפוס 29

 ירושלים
רבני יוסף

הנורית 21

ירושלים
מרדכי מאיר

הששה עשר 41

ירושלים
צומת ספרים

ד' אגודת ספורט 
ביתר

ירושלים
צומת ספרים

תחנה מרכזית

ירושלים
צומת ספרים

יד חרוצים 18

ירושלים
צומת ספרים

פארן 17

כוכב יאיר
כמעט חינם

 מרכז מסחרי 
רח' דרך המרכז 4

צרכנית כפר טרומןכפר טרומן

כפר יונה
מגה בעיר

מנחם בגין 44

כוכב יעקב
כמעט חינם

הכסף 1

כפר סבא
ויקטורי

נתיב האבות 14, 
מרכז שרונה

כפר סבא
בוסי לוי

פינס 16

כפר סבא
סעיד רבי

ויצמן 128

כפר סבא
צומת ספרים

בית רפואה מאיר

מישל שלמהכפר תבור

כרמיאל
אמייב דוד

נשיאי ישראל 7

לוד
ויקטורי - לוד מרכז

יוספטל 23

לוד
ויקטורי לוד- נתב"ג

פסח לב 2 
א.ת. צפוני לוד

לוד
סופר ברקת

א. ת. צפוני לוד 
היוצרים 3

מבשרת ציון
סופר מיני

אורן 47

מגדל העמק
זיל וזול

נוף העמק 1

מגדל העמק
כמעט חינם

רמת יזרעאל 11 
מרכז מסחרי

מודיעין
מינימרקט איילון

עמק איילון 18

מודיעין
שופרסל דיל

מתחם ישפרו

מודיעין
כמעט חינם

ישפרו סנטר
שד' המלאכה 121

מודיעין
רמי לוי

צומת שילת

מודיעין
צומת ספרים

שילת מרכז ירדן

מודיעין
צומת ספרים

לב העיר

מודיעין
צומת ספרים

אזור המלאכה 124

צרכנייהמורשת משגב

מישור אדומים
רמי לוי

איתם 1

מזרחי זכאי יעלמנחמיה

מעלה אדומים
ברהום אמנון

ככה יהלום 18

מתן
כמעט חינם

הדר 84

נהריה
מינימרקט מילניום

ההגנה 29

נהריה
כמעט חינם

הגדוד 21

כניסה לרכבתנהריה

נס ציונה
פיצוחי ענת

ויצמן 22

נצרת עילית 
מרכול השלום

הגפן 1/5

נצרת עילית
כמעט חינם

 היצירה 12
אזור תעשיה ג'

נשר
אביסרור שאול

דרך השלום 16

נשר
סופר רמות יצחק

האלון 35

נשר
רמי לוי

דרך השלום 13

נתיבות
מסס שושנה

ירושלים 47

נתיבות
מרכז קניות ח. כהן בע"מ

בעלי המלאכה 30

נתיבות
כמעט חינם

בעלי מלאכה 11
צים סנטר

נתניה
גבי מורדכייב

שי עגנון 2

נתניה
ר. ג. סופרמרקטינג

בארי 48

נתניה
שופרסל

סמילנסקי 13

נתניה
פז שמעון ואילנה

הגפן עין התכלת 18

נתניה
מינימרקט רעות

פתח תקווה 42

נתניה
צומת ספרים

החלוצים 1

כפר יהושעסופר האחים

עומר
חטואל שמואל

רותם 15

מינימרקט פטראעין בוקק - ים המלח

סופרמרקט אלהעין הנצי"ב

לויתן שלמהעלי

כניסה לרכבתעכו

עכו
זגורי אורית

מרכז רסקו 17

עפולה
כמעט חינם

קהילת ציון 1

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



ו

עפולה
גבאי

תחנה מרכזית אגד

עפולה
רמי לוי

יהושע חנקין 14

עקרון
יוחננוף

המלך חסן 1

ערד
מיני מרקט טללים

שמעון 38

ערד
דברים שצריך

חן 34 
מרכז מסחרי

סונולעתלית 

עתלית
כמעט חינם

 רח' הרדוף 
מרכז מסחרי

פרדס חנה
כהן נתן

ככר הנשיא

פרדס חנה
רמי לוי

איזור תעשייה 
הישן

פתח תקווה
מינימרקט יפה חוברה

אחוזה 112

פתח תקווה
כמעט חינם

צומת ירקונים

פתח תקווה
צומת ספרים

בית רפואה 
בילינסון

פתח תקווה
צומת ספרים

פאואר סנטר 
ירקונים

פתח תקווה
צומת ספרים

בזל פ. ז'בוטינסקי 1

צומת שמשון
קיוסק צומת 

שמשון

צפת
כחלון אייל

ירושלים 11

צפת
פישדלו נתן 

כנען 204

צפת 
כהן אהרן

איזור תעשיה חדש

קציר
מינימרקט קציר

דרך האלון 141

קצרין
א.ד. עמר 

מרכז מסחרי איתן

מינימרקט דקלקרית ארבע

קרית אתא
כהן משה

סוקולוב 40

קרית אתא
כמעט חינם

ההסתדרות 247

קרית ביאליק
ספיר ד. קמעונות בע"מ

 לילך 9 
גבעת הרקפות

קרית ביאליק
בן נעים יעקב

הניצנים 1 סביניה

קרית ביאליק
כמעט חינם

שדרות חן 1

קרית גת
מפגש נתי

שד. לכיש 36

קרית גת
הממתקים של שגיב

שד. גת 44

קרית גת
מגידיש אודי

שד. מלכי ישראל 
162

קרית גת
ויקטורי

הרימון 2 
)פינת הגפן(

קרית גת
ביטון יחיא

עתניאל בן קנז 5

קרית גת
ויקטורי

דרך הדרום 3

קרית חיים
הפלוס

אח"י אילת 15/9

כניסה לרכבתקרית חיים

קרית טבעון
נחום רמי

אלכסנדר זייד 1

קרית מוצקין
אוחיון מורן מימון

שד' גושן 55

יחזקאל חנהקרית מוצקין

קרית מוצקין
שופרסל שלי

שד' ויצמן 1

כניסה לרכבתקרית מוצקין

קרית מלאכי
ויקטורי

ז׳בוטינסקי 8

קרית שמונה 
בן דיין יוסף - כל בו הצפון

הלבנון 305/1

קרית שמונה
בן סימון אברהם

יהודה הלוי

קרית שמונה
אלונית צומת הגומא

ד.נ. גליל עליון

קרית שמונה
שופרסל

הנשיא 4 
)קניון נחמיה(

ראש העין
ויקטורי

שבזי 26

ראש העין
קהלני שלום

שבזי 15

ראש העין
רמי לוי

איזור תעשייה 
לב הארץ

ראש פינה
סופר מעיין

מרכז מסחרי

ראשון לציון
גל חיוט

התזמורת 60

ראשון לציון
שביוב שמואל

רוטשילד 15

ראשון לציון
חן מרקט

זלמן שזר 18

ראשון לציון
חצי חינם

לח"י 16

ראשון לציון
פיצוחי כהן ובניו

רוטשילד 88

 ראשון לציון 
הושיר איציק

 הנחשול 30
נוה ים

 ראשון לציון 
תחנת רכבת

בכניסה

ראשון לציון
מינימרקט אור

מורדי הגיטאות 
103

רחובות
אליאס שי שלמה

הרצל 147

רחובות
יוחננוף

צומת בילו

רחובות
חנות בר כל

מדאר 27

רחובות
יוחננוף

איזור התעשיה 
קרית משה

רחובות
כמעט חינם

אופנהיימר 10 
קרית המדע

רחובות
יוחננוף

קרית המדע
מול תחנת הרכבת

רחובות
מימינרקט ההולנדית

הר הצופים 17

 רחובות
תחנת רכבת

משתי הכניסות

רחובות
מגה

דרך ירושלים 15

רחובות
מגה בול  שפע שוק

דרך ירושלים 2

רמלה
כמעט חינם

אריה לוין 1

רמלה
כמעט חינם

קלאוזנר 10

רמלה
ויקטורי

קניון 
קרית הממשלה

רמת גן
סופר רני )לגעת באושר(

ביאליק 21

רמת השרון
מינימרקט אלימלך אשר

אוסישקין 102

רמת ישי 
אביאל מליחי

הארז

רעננה
מגה בול, סניף מרכז גולן

אחוזה 198

רעננה
קולד מיכאל

אוסטרובסקי 41

רעננה
קיוסק בן צור

בורוכוב 87

צרכנית שדה אילןשדה אילן

שדרות
ויקטורי

סמטת הפלדה 3

שדרות
חן מרקט

נאות אשכול 1

לויתן שלמהשילה

יהלום 25שערי תקווה

תל אביב
פיצוחי פנקס

פנקס 45

תל אביב
אביגל לבנה

יהודה הנשיא 13

תל אביב
אהרוני יגאל

ברודצקי 50 
רמת אביב

תל אביב
אס שרותי הסעדה בע"מ 

)משען(
שלונסקי 6

תל אביב
מפגש הקשת

הקשת 6

תל אביב
המקום של גל

הירקון 323

תל אביב
זרבאילוב בחטיאר 

-  צ.ע.א
קהלת לבוב 24

תל אביב
מינימרקט לינוי

בצלאל 4

תל אביב
מכלת איזי

בלוך 35

תל אביב
לוזון חיים

קהילת ורשה 27

תל אביב
כמעט חינם

נחלת יצחק 20
מגדלי ת"א

תל אביב
מוטי מרקט

קהלת פאדובה 20

תל אביב
מגה בעיר - מעוז אביב

בני אפרים 209

תל אביב
מינימרקט ככר המדינה

ה` באייר 64

תל אביב
ממתקי קנדי

קומה 4 
תחנה מרכזית

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



ז

תל אביב
מינימרקט מאנה

אבן גבירול 61

תל אביב
פלדמן בע"מ

 מרכז
 בעלי מלאכה 6

תל אביב
ספיר ד.ן.קמעונאות בע"מ

אינשטין 64

תל אביב
OZ 4 YOU

ויצמן 6

תל אביב
פיצוחי שלמה

אחימאיר 15

תל אביב
TY פנאי ללא

בית אל 15

תל אביב
מטייב ניסים

פינס 34

תל אביב
מינימרקט עמית

מוזיר 3

תל אביב
צרכניית הגוש

יחזקאל שטריכמן 
9

תל אביב
גן פרי וירק

אפטר 9

תל אביב
רפאילוב אנטולי

בראלי 18

תל אביב
"התחנה הישראלית"

דרך מנחם בגין 116

תל אביב
רכבת מרכז סבידור

משתי הכניסות

תל אביב
רכבת האוניברסיטה

משתי הכניסות

תל אביב
רכבת השלום

ליד הכניסה

 תל אביב 
סופר שוק

ברוריה 19

תל אביב
צרכניית אלטרנט

מחל 20

תל אביב
גיגי

 טאגור 55
רמת אביב

תל אביב
כהן יואל - רמת אביב

טאגור 38
רמת אביב

תל אביב
שורצקי אברהם

שנקין 54

תל מונד
רגע מתוק

הדקל 52

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

אגרות קודש

 ב"ה,  כ' אלול, תשי"ח

ברוקלין.

 הנהלת המוסד חנוך על טהרת הקדש "אהלי תורה" אשר בברוקלין נ.י. 

ובראשם הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה מיכאל שי'

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה! 

טובה  בשעה  שיהי'  רצון  ויהי  לרשותם.  עבר  היום  ואשר  הבנין,  רכישת  מגמר  נודעתי  בנועם 

ומוצלחת, מוצלחת בכל עניני המוסד, ובעיקרו - לחנך התלמידים מתאים לרצון וכוונת רבותינו נשיאינו 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ויהי רצון שילך הלוך והוסיף הן בכמות והן באיכות, עד שיהי' באופן דופרצת ימה וקדמה וצפונה 

ונגבה עד לנחלה בלי מצרים, שהרי כלשון הכתוב, פי ה' דבר.

והרי ימי חדש אלול, הוא חדש הרחמים, מסוגלים הם לכל האמור, וביחוד יום הבהיר - ושלפניו 

ושלאחריו - ח"י אלול, יום הולדת שני המאורות, הבעש"ט ורבנו הזקן, אשר מסרו נפשם על חינוך ילדי 

בני ישראל כידוע.

שהרי ההודעה עד"ז - ודאי שהוראה היא וגם נתינת כח, לכל אלו ההולכים בעקבותיהם, ההולכים 

בהווה או עכ"פ ילכו מכאן ולהבא, שיצליחו בעבודה קדושה האמורה, חינוך על טהרת הקדש ע"פ תורתנו 

יאמר  בצדק  אשר  ה'  ברך  זרע  תלמידים  להקים  יחד,  גם  החסידות  ותורת  הנגלה  תורת  תמימה,  תורה 

עליהם, ראו גידולים שגדלנו.

וגודל השכר של כל המתעסק בזה, הרי מובן מדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם הבעש"ט, אשר אהבת 

הקב"ה לכל אחד ואחת מבני ישראל, גדולה עוד יותר גם מאהבת הורים זקנים לבנם יחידם הנולד להם 

לעת זקנותם, ובמילא מובנת הנחת רוח הנגרמת להקב"ה ע"י חינוכם הטוב כרצונו ית'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור, וחותם בברכת הצלחה וכתיבה וחתימה טובה לכאו"א וב"ב שליט"א 

בגו"ר,

מ. שניאורסאהן

נ.ב. מוסג"פ המחאתי פרטית, בתור השתתפותי ברכישת הבנין בשעה טובה ומוצלחת.
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f"iyz'd ,lel`

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

EÏאבּקׁש הוי' ּפני את פני ּבּקׁשּו לּבי וצרי1אמר . ¿ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ענינים2להבין ב' ּבזה ׁשּיׁש פני, ּבּקׁשּו ענין מהּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

מּוכח, ּפני, ּבחינת ּולחּפׂש לבּקׁש ׁשּצרי ּדמּזה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהפּכּיים,
ׁשּלכן מּמּנּו, רחֹוק והּוא זה ענין עדין לֹו אין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשעכׁשו
ׁשּברּור מּובן ּגיסא לאיד אמנם ּולחּפׂשֹו, לבּקׁשֹו ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָצרי
ויׁש זאת. ימצא והחּפּוׂש הּבּקׁשה ׁשעלֿידי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּדבר
הוי' לדוד ּבמזמֹור הּוא זה ּפסּוק ּדהּנה, ּבזה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָלהֹוסיף

אלּול ּבחדׁש ׁשאֹומרים ׁשּכל3אֹורי מּזה ּומּובן , ְְֱִִִֶֶֶֶָָֹ
לּבי אמר ל הּפסּוק ּגם זה, ּבמזמֹור הּנאמרים ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָהּפסּוקים
והינּו אלּול, ּדחדׁש העבֹודה מעניני הם פני, ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָָֹּבּקׁשּו
ּפני. ּבחינת וחּפּוׂש ּבּקׁשת היא אלּול ּדחדׁש ְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָֹׁשהעבֹודה
ּבּיֹום ּגם אלּול, חדׁש ימי ּכל אֹומרים זה ׁשּמזמֹור ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹוכיון
ּכללּות לאחרי ׁשּגם מּובן, הרי החדׁש, ׁשל ְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהאחרֹון
יֹומא ּכל אׁשר אלּול, חדׁש ימי ּכל ּבמׁש ְְֱֲֲֵֶֶֶֶָָָָָֹהעבֹודה

עבידּתיּה עביד ּפנים,4ויֹומא לבחינת עדין הּגיע לא , ְְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַַָָֹ
לבּקׁש צרי אלּול ּדחדׁש האחרֹון ּבּיֹום ּגם הּנה ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּלכן
זה ׁשּפסּוק ּכיון מּזה, ויתרה הּפנים. ּבחינת ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּולחּפׂש
עד ּתׁשּובה ימי ועׂשרת הּׁשנה ראׁש לאחרי ּגם ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאֹומרים
לאחרי ׁשּגם מּובן, הרי ּבכלל), (ועד רּבה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָהֹוׁשענא
לבחינת עדין הּגיע לא כּו' ּתׁשּובה ימי ּדעׂשרת ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהעבֹודה
ּדוקא ׁשאז ּתֹורה, וׂשמחת עצרת לׁשמיני עד ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָּפנים,
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ח.1) כז, תה).2)תהלים ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח לבי אמר לך רד"ה גם ר"ח3)ראה כוונת סדר מרשקוב להר"ש האריז"ל סידור

ועוד. יום. של שיר אחר אדה"ז וסידור יעקב קול האריז"ל סידור ב.4)אלול. צד, זח"ג ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

"לדוד, במלים המתחיל כ"ז בפרק המלך, דוד אומר ה"תהלים" ספר בספרו

אלול חודש מתחילת לאומרו (שנוהגים וישעי" אורי (ועדה' רּבה הֹוׁשענא ְְַַַַָָעד

ובמנחה)): בשחרית ביום, (פעמיים ְִָּבכלל),

Lw·‡ 'ÈÂ‰ EÈ�t ˙‡ È�Ù eLwa ÈaÏ ¯Ó‡ EÏ1.,פשוטו לפי ¿»«ƒƒ«¿»»∆»∆¬»»¬«≈
כלפי אמירה היא הכתוב כוונת

כלומר ,ל ְהקדושֿברוךֿהוא:

לי אומר ובשמך, בשליחותך

ולחפש לבקש פני, בקשו – ליבי

לליבי שומע ואני ה'. פני את

רש"י ובלשון ה', פני את ומבקש

"בשבילך, הכתוב: על בפירושו

בקשו לבי לי אומר בשליחותך

שומע ואני פני את ישראל כולכם

אבקש". ה' פניך את לו,

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ2ÔÈ�Ú e‰Ó ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«
‰Êa LiL ,È�Ù eLwa«¿»»∆≈»∆

ÌÈ�È�Úלכאורה '·ƒ¿»ƒ
CÈ¯vL ‰fÓc ,ÌÈikÙ‰»¿ƒƒ¿ƒ∆∆»ƒ
˙�ÈÁa NtÁÏe Lw·Ï¿«≈¿«≈¿ƒ«
ÔÈ‡ ÂLÎÚL ,ÁÎeÓ ,È�t»«»∆«¿»≈
‡e‰Â ‰Ê ÔÈ�Ú ÔÈ„Ú BÏ¬«ƒƒ¿»∆¿
CÈ¯ˆ ÔÎlL ,epnÓ ˜BÁ»̄ƒ∆∆»≈»ƒ

,BNtÁÏe BLw·Ïכלומר ¿«¿¿«¿
ש במי עדייןÏ‡מדובר שייך

ÒÈb‡ל"ּפני" C„È‡Ï Ì�Ó‡ ַָ»¿»¿ƒ»ƒ»
ŒÏÚL ¯·c‰ ¯e¯aL Ô·eÓ»∆»«»»∆«
NetÁ‰Â ‰Lwa‰ È„È¿≈««»»¿«ƒ

˙‡Ê ‡ˆÓÈספק אין כן ואם ƒ¿»…
זו.ÔÎשהוא לבחינה שייך

היא, להבין") ("צריך השאלה

מדובר אם ממהֿנפשך: אפוא,

את ולחפש לבקש שיש כך על

שהאדם מוכח "פני", בחינת

שטרם כזה ומצב במעמד נמצא

מכך, רחוק והוא ל"פני" הגיע

מצבו שלפי וברור הדבר, את להשיג ולהשתדל זאת ולחפש לבקש עליו ולכן

האדם איןÏ‡כעת כי מורה הדברים סגנון ואם "פני", לבחינת (עדיין) שייך

שלמעשה במי שמדובר ברור מטרתן את ישיגו והחיפוש שהבקשה ÔÎספק

בעניין מדובר האם ממהֿנפשך, ובכן, הזו. לדרגה של˘ÏÚÓÏ‰שייך מדרגתו

בעניין או המבקש?·¯Œ‰˘‚‰האדם לאדם

‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ,יותר השאלה את ‰e‡ולחדד ‰Ê ˜eÒt ,‰p‰c ¿≈¿ƒ»∆¿ƒ≈»∆
ÏeÏ‡ L„Áa ÌÈ¯ÓB‡L È¯B‡ 'ÈÂ‰ „Â„Ï ¯BÓÊÓa3,בהתאם ¿ƒ¿¿»ƒ¬»»ƒ∆¿ƒ¿…∆¡

ּבכלל), (ועד רּבה הֹוׁשענא עד אלול חודש מתחילת זה פרק לומר ְְְִַַַַָָָלמנהג

ובמנחה) בשחרית ביום, fÓ‰(פעמיים Ô·eÓeבמהלך נאמר שהפרק מכך »ƒ∆
אלול ‰eÒt˜חודש Ìb ,‰Ê ¯BÓÊÓa ÌÈ¯Ó‡p‰ ÌÈ˜eÒt‰ ÏkL∆»«¿ƒ«∆¡»ƒ¿ƒ¿∆««»

,ÏeÏ‡ L„Ác ‰„B·Ú‰ È�È�ÚÓ Ì‰ ,È�Ù eLwa ÈaÏ ¯Ó‡ EÏ¿»«ƒƒ«¿»»≈≈ƒ¿¿≈»¬»¿…∆¡
L„Ác ‰„B·Ú‰L e�È‰Â¿«¿∆»¬»¿…∆
NetÁÂ ˙Lwa ‡È‰ ÏeÏ‡¡ƒ«»«¿ƒ
ÔÂÈÎÂ .È�t ˙�ÈÁa¿ƒ«»«¿≈»
Ïk ÌÈ¯ÓB‡ ‰Ê ¯BÓÊnL∆ƒ¿∆¿ƒ»
ÌBia Ìb ,ÏeÏ‡ L„Á ÈÓÈ¿≈…∆¡««
,L„Á‰ ÏL ÔB¯Á‡‰»«¬∆«…∆
ליום, מיום שבוודאי למרות

סוף ועד החודש מתחילת

ומתקדם הולך האדם החודש,

חודש של ה' עבודת בענייני

ומתעלה והולך ≈¬‰¯Èאלול
È¯Á‡Ï ÌbL ,Ô·eÓ»∆«¿«¬≈
CLÓa ‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk¿»»¬»¿∆∆
¯L‡ ,ÏeÏ‡ L„Á ÈÓÈ Ïk»¿≈…∆¡¬∆
„È·Ú ‡ÓBÈÂ ‡ÓBÈ Ïk»»¿»¬ƒ

dÈz„È·Ú4,ויום יום [בכל ¬ƒ¿≈
העבודה את עובד האדם

זאת, ובכל זה] ליום הנדרשת

במהלך ויום יום שבכל למרות

ה' את האדם עבד ַָהחודש

בכל כראוי, אלול חודש בענייני

לא ÈÁ·Ï�˙זאת ÔÈ„Ú ÚÈb‰ ֹƒƒ«¬«ƒƒ¿ƒ«
ÔÎlL ,ÌÈ�tשלמעשה כיוון »ƒ∆»≈

‡Ïלכך ÌBiaהגיע Ìb ‰p‰ƒ≈««
ÏeÏ‡ L„Ác ÔB¯Á‡‰הוא »«¬¿…∆¡

NtÁÏeעדיין Lw·Ï CÈ¯»̂ƒ¿«≈¿«≈
.ÌÈ�t‰ ˙�ÈÁaשכך וכיוון ¿ƒ««»ƒ

העובדה יותר עוד מודגשת

שעדיין במי הגיעÏ‡שמדובר

מתחזקת כן ואם "פנים" לבחינת

הוודאות נובעת מנין השאלה

המיוחלת למטרה דבר של בסופו אותו יביא אכן אתÔÎÂשהחיפוש ישיג

הזו?הבחי נה

‰�M‰ L‡¯ È¯Á‡Ï Ìb ÌÈ¯ÓB‡ ‰Ê ˜eÒtL ÔÂÈk ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆≈»∆»∆¿ƒ«¿«¬≈…«»»
È¯‰ ,(ÏÏÎa „ÚÂ) ‰a¯ ‡�ÚLB‰ „Ú ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚÂ«¬∆∆¿≈¿»««¿»«»¿«ƒ¿»¬≈

,Ô·eÓבמשך העבודה כל שלאחר בלבד זו לא האדםÏÎכי אלול חודש »
אלא המיוחלת "פני" לדרגת הגיע לא ‰B·Ú„‰עדיין È¯Á‡Ï ÌbL∆«¿«¬≈»¬»

„Ú ,ÌÈ�t ˙�ÈÁ·Ï ÔÈ„Ú ÚÈb‰ ‡Ï 'eÎ ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚc«¬∆∆¿≈¿»…ƒƒ«¬«ƒƒ¿ƒ«»ƒ«
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ט f"iyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay .c"qa

f"iyz'd ,lel`

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

EÏאבּקׁש הוי' ּפני את פני ּבּקׁשּו לּבי וצרי1אמר . ¿ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ענינים2להבין ב' ּבזה ׁשּיׁש פני, ּבּקׁשּו ענין מהּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

מּוכח, ּפני, ּבחינת ּולחּפׂש לבּקׁש ׁשּצרי ּדמּזה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהפּכּיים,
ׁשּלכן מּמּנּו, רחֹוק והּוא זה ענין עדין לֹו אין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשעכׁשו
ׁשּברּור מּובן ּגיסא לאיד אמנם ּולחּפׂשֹו, לבּקׁשֹו ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָצרי
ויׁש זאת. ימצא והחּפּוׂש הּבּקׁשה ׁשעלֿידי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּדבר
הוי' לדוד ּבמזמֹור הּוא זה ּפסּוק ּדהּנה, ּבזה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָלהֹוסיף

אלּול ּבחדׁש ׁשאֹומרים ׁשּכל3אֹורי מּזה ּומּובן , ְְֱִִִֶֶֶֶָָֹ
לּבי אמר ל הּפסּוק ּגם זה, ּבמזמֹור הּנאמרים ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָהּפסּוקים
והינּו אלּול, ּדחדׁש העבֹודה מעניני הם פני, ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָָֹּבּקׁשּו
ּפני. ּבחינת וחּפּוׂש ּבּקׁשת היא אלּול ּדחדׁש ְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָֹׁשהעבֹודה
ּבּיֹום ּגם אלּול, חדׁש ימי ּכל אֹומרים זה ׁשּמזמֹור ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹוכיון
ּכללּות לאחרי ׁשּגם מּובן, הרי החדׁש, ׁשל ְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהאחרֹון
יֹומא ּכל אׁשר אלּול, חדׁש ימי ּכל ּבמׁש ְְֱֲֲֵֶֶֶֶָָָָָֹהעבֹודה

עבידּתיּה עביד ּפנים,4ויֹומא לבחינת עדין הּגיע לא , ְְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַַָָֹ
לבּקׁש צרי אלּול ּדחדׁש האחרֹון ּבּיֹום ּגם הּנה ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּלכן
זה ׁשּפסּוק ּכיון מּזה, ויתרה הּפנים. ּבחינת ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּולחּפׂש
עד ּתׁשּובה ימי ועׂשרת הּׁשנה ראׁש לאחרי ּגם ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאֹומרים
לאחרי ׁשּגם מּובן, הרי ּבכלל), (ועד רּבה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָהֹוׁשענא
לבחינת עדין הּגיע לא כּו' ּתׁשּובה ימי ּדעׂשרת ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהעבֹודה
ּדוקא ׁשאז ּתֹורה, וׂשמחת עצרת לׁשמיני עד ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָּפנים,
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ח.1) כז, תה).2)תהלים ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח לבי אמר לך רד"ה גם ר"ח3)ראה כוונת סדר מרשקוב להר"ש האריז"ל סידור

ועוד. יום. של שיר אחר אדה"ז וסידור יעקב קול האריז"ל סידור ב.4)אלול. צד, זח"ג ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

"לדוד, במלים המתחיל כ"ז בפרק המלך, דוד אומר ה"תהלים" ספר בספרו

אלול חודש מתחילת לאומרו (שנוהגים וישעי" אורי (ועדה' רּבה הֹוׁשענא ְְַַַַָָעד

ובמנחה)): בשחרית ביום, (פעמיים ְִָּבכלל),

Lw·‡ 'ÈÂ‰ EÈ�t ˙‡ È�Ù eLwa ÈaÏ ¯Ó‡ EÏ1.,פשוטו לפי ¿»«ƒƒ«¿»»∆»∆¬»»¬«≈
כלפי אמירה היא הכתוב כוונת

כלומר ,ל ְהקדושֿברוךֿהוא:

לי אומר ובשמך, בשליחותך

ולחפש לבקש פני, בקשו – ליבי

לליבי שומע ואני ה'. פני את

רש"י ובלשון ה', פני את ומבקש

"בשבילך, הכתוב: על בפירושו

בקשו לבי לי אומר בשליחותך

שומע ואני פני את ישראל כולכם

אבקש". ה' פניך את לו,

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ2ÔÈ�Ú e‰Ó ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«
‰Êa LiL ,È�Ù eLwa«¿»»∆≈»∆

ÌÈ�È�Úלכאורה '·ƒ¿»ƒ
CÈ¯vL ‰fÓc ,ÌÈikÙ‰»¿ƒƒ¿ƒ∆∆»ƒ
˙�ÈÁa NtÁÏe Lw·Ï¿«≈¿«≈¿ƒ«
ÔÈ‡ ÂLÎÚL ,ÁÎeÓ ,È�t»«»∆«¿»≈
‡e‰Â ‰Ê ÔÈ�Ú ÔÈ„Ú BÏ¬«ƒƒ¿»∆¿
CÈ¯ˆ ÔÎlL ,epnÓ ˜BÁ»̄ƒ∆∆»≈»ƒ

,BNtÁÏe BLw·Ïכלומר ¿«¿¿«¿
ש במי עדייןÏ‡מדובר שייך

ÒÈb‡ל"ּפני" C„È‡Ï Ì�Ó‡ ַָ»¿»¿ƒ»ƒ»
ŒÏÚL ¯·c‰ ¯e¯aL Ô·eÓ»∆»«»»∆«
NetÁ‰Â ‰Lwa‰ È„È¿≈««»»¿«ƒ

˙‡Ê ‡ˆÓÈספק אין כן ואם ƒ¿»…
זו.ÔÎשהוא לבחינה שייך

היא, להבין") ("צריך השאלה

מדובר אם ממהֿנפשך: אפוא,

את ולחפש לבקש שיש כך על

שהאדם מוכח "פני", בחינת

שטרם כזה ומצב במעמד נמצא

מכך, רחוק והוא ל"פני" הגיע

מצבו שלפי וברור הדבר, את להשיג ולהשתדל זאת ולחפש לבקש עליו ולכן

האדם איןÏ‡כעת כי מורה הדברים סגנון ואם "פני", לבחינת (עדיין) שייך

שלמעשה במי שמדובר ברור מטרתן את ישיגו והחיפוש שהבקשה ÔÎספק

בעניין מדובר האם ממהֿנפשך, ובכן, הזו. לדרגה של˘ÏÚÓÏ‰שייך מדרגתו

בעניין או המבקש?·¯Œ‰˘‚‰האדם לאדם

‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ,יותר השאלה את ‰e‡ולחדד ‰Ê ˜eÒt ,‰p‰c ¿≈¿ƒ»∆¿ƒ≈»∆
ÏeÏ‡ L„Áa ÌÈ¯ÓB‡L È¯B‡ 'ÈÂ‰ „Â„Ï ¯BÓÊÓa3,בהתאם ¿ƒ¿¿»ƒ¬»»ƒ∆¿ƒ¿…∆¡

ּבכלל), (ועד רּבה הֹוׁשענא עד אלול חודש מתחילת זה פרק לומר ְְְִַַַַָָָלמנהג

ובמנחה) בשחרית ביום, fÓ‰(פעמיים Ô·eÓeבמהלך נאמר שהפרק מכך »ƒ∆
אלול ‰eÒt˜חודש Ìb ,‰Ê ¯BÓÊÓa ÌÈ¯Ó‡p‰ ÌÈ˜eÒt‰ ÏkL∆»«¿ƒ«∆¡»ƒ¿ƒ¿∆««»

,ÏeÏ‡ L„Ác ‰„B·Ú‰ È�È�ÚÓ Ì‰ ,È�Ù eLwa ÈaÏ ¯Ó‡ EÏ¿»«ƒƒ«¿»»≈≈ƒ¿¿≈»¬»¿…∆¡
L„Ác ‰„B·Ú‰L e�È‰Â¿«¿∆»¬»¿…∆
NetÁÂ ˙Lwa ‡È‰ ÏeÏ‡¡ƒ«»«¿ƒ
ÔÂÈÎÂ .È�t ˙�ÈÁa¿ƒ«»«¿≈»
Ïk ÌÈ¯ÓB‡ ‰Ê ¯BÓÊnL∆ƒ¿∆¿ƒ»
ÌBia Ìb ,ÏeÏ‡ L„Á ÈÓÈ¿≈…∆¡««
,L„Á‰ ÏL ÔB¯Á‡‰»«¬∆«…∆
ליום, מיום שבוודאי למרות

סוף ועד החודש מתחילת

ומתקדם הולך האדם החודש,

חודש של ה' עבודת בענייני

ומתעלה והולך ≈¬‰¯Èאלול
È¯Á‡Ï ÌbL ,Ô·eÓ»∆«¿«¬≈
CLÓa ‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk¿»»¬»¿∆∆
¯L‡ ,ÏeÏ‡ L„Á ÈÓÈ Ïk»¿≈…∆¡¬∆
„È·Ú ‡ÓBÈÂ ‡ÓBÈ Ïk»»¿»¬ƒ

dÈz„È·Ú4,ויום יום [בכל ¬ƒ¿≈
העבודה את עובד האדם

זאת, ובכל זה] ליום הנדרשת

במהלך ויום יום שבכל למרות

ה' את האדם עבד ַָהחודש

בכל כראוי, אלול חודש בענייני

לא ÈÁ·Ï�˙זאת ÔÈ„Ú ÚÈb‰ ֹƒƒ«¬«ƒƒ¿ƒ«
ÔÎlL ,ÌÈ�tשלמעשה כיוון »ƒ∆»≈

‡Ïלכך ÌBiaהגיע Ìb ‰p‰ƒ≈««
ÏeÏ‡ L„Ác ÔB¯Á‡‰הוא »«¬¿…∆¡

NtÁÏeעדיין Lw·Ï CÈ¯»̂ƒ¿«≈¿«≈
.ÌÈ�t‰ ˙�ÈÁaשכך וכיוון ¿ƒ««»ƒ

העובדה יותר עוד מודגשת

שעדיין במי הגיעÏ‡שמדובר

מתחזקת כן ואם "פנים" לבחינת

הוודאות נובעת מנין השאלה

המיוחלת למטרה דבר של בסופו אותו יביא אכן אתÔÎÂשהחיפוש ישיג

הזו?הבחי נה

‰�M‰ L‡¯ È¯Á‡Ï Ìb ÌÈ¯ÓB‡ ‰Ê ˜eÒtL ÔÂÈk ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆≈»∆»∆¿ƒ«¿«¬≈…«»»
È¯‰ ,(ÏÏÎa „ÚÂ) ‰a¯ ‡�ÚLB‰ „Ú ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚÂ«¬∆∆¿≈¿»««¿»«»¿«ƒ¿»¬≈

,Ô·eÓבמשך העבודה כל שלאחר בלבד זו לא האדםÏÎכי אלול חודש »
אלא המיוחלת "פני" לדרגת הגיע לא ‰B·Ú„‰עדיין È¯Á‡Ï ÌbL∆«¿«¬≈»¬»
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הּפנים, ּבחינת לבּקׁשנמׁש עדין צרי זה זמן קדם אבל ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ההפכים ב' יׁשנם זה ּובענין הּפנים. ּבחינת ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּולחּפׂש
רחֹוק ּתֹורה ׂשמחת ׁשעד מֹורה זה הרי ּגיסא מחד ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּנ"ל,
הּדבר ּברּור ּגיסא, ּולאיד זֹו, מּבחינה עדין ְְֲִִִִִַַָָָָָָהּוא
הּוא ּבטּוח פני ּבּקׁשּו ּבבחינת עבֹודתֹו ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָׁשעלֿידי
וגם זֹו. לבחינה יּגיע ּתֹורה וׂשמחת עצרת ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָׁשּבׁשמיני
מהי גֹו', פני ּבּקׁשּו לּבי אמר ל אֹומרֹו להבין ְְְְִִִִִַַַָָָָָצרי

ּדוקא. להּלב גֹו' פני ּדבּקׁשּו הענין ְְְְְִֵַַַַָָָָָָׁשּיכּות

ׁשּנתּבארÔÈ·‰Ïeב) מה ּתחּלה להקּדים צרי זה ¿»ƒְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
הּקֹודם הּפסּוק5ּבּמאמר אנכי6על ראה ְֲִֵֵַַַַַָָָֹ

על גֹו', ּתׁשמעּו אׁשר הּברכה את גֹו' הּיֹום לפניכם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָנֹותן
הּמדרׁש ּדברי הּפסּוק7יסֹוד ּבית8על הוי' ּדבר ׁשמעּו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָ

אמר ּכ כּו' ּכֹוסֹות ב' לֹו ׁשהיּו למל מׁשל ְֲֶֶֶַַָָָָָֹיעקב,
ונׁשמע, נעׂשה ּבסיני, לי מזגּתם ּכֹוסֹות ׁשּתי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָהּקּב"ה
את ּׁשּכתּוב מה וזהּו כו'. ּבנׁשמע הזהרּו נעׂשה, ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשברּתם
העבֹודה רק ּתֹובעים ׁשעכׁשו ּתׁשמעּו, אׁשר ְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָהּברכה
הּמכּון ׁשּתכלית ּכיון אמנם, ּבנׁשמע), (הזהרּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻּדתׁשמעּו
את נאמר עלֿזה הּנה נעׂשה, לבחינת ׁשּיּגיעּו ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַהּוא
ּונתינת ּברכה המׁשכת ענין ׁשהּוא ּתׁשמעּו, אׁשר ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָהּברכה
יּגיעּו ּדנׁשמע העבֹודה ׁשעלֿידי ּדתׁשמעּו, ּבעבֹודה ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּכח
אינּה ּדנׁשמע ׁשהעבֹודה ּבזה, ונתּבאר נעׂשה. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלבחינת
ׁשֹומע ּכי ּדּבר מּלׁשֹון וההסּברה, ההּׂשגה ענין ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָרק

וקּבלת9עבּד הּבּטּול ענין הּוא ּדנׁשמע העבֹודה אּלא , ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָ
טֹוב מּזבח ׁשמֹוע הּנה מּלׁשֹון העבֹודה10על, אמנם, . ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ
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המאמר ÒÈb‡בתחילת „ÁÓ≈«ƒ»
˙ÁÓN „ÚL ‰¯BÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆∆«ƒ¿«
ÔÈ„Ú ‡e‰ ˜BÁ¯ ‰¯Bz»»¬«ƒ
,‡ÒÈb C„È‡Ïe ,BÊ ‰�ÈÁaÓƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ»
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דבר איךוכאמור, ביאור: צריך זה

ההפכים שני יחד משתלבים
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Ec·Ú9,'ה לקול עונה הנביא שמואל אלא כפשוטו שמיעה (לא שפירושו «¿∆
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BË·המלך Á·fÓ ÚBÓL ‰p‰10הריגתם אי את הצדיק ששאול (לאחר ƒ≈¿«ƒ∆«ְִִ
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מּכלֿמקֹום, על, וקּבלת ּבּטּול היֹותּה עם ְְְֱִִִִַַַָָָָֹּדנׁשמע,
הענ ׁשהרי הּגלּוי, להרצֹון רק הּוא ׁשּיהּבּטּול ּדנׁשמע ין ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

היא ואז אֹותֹו, לׁשמע ׁשּׁשּי ענין ּכבר יׁשנֹו ּכאׁשר ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹרק
ׁשּלֹו הּׁשמיעה חּוׁש עם הכן ׁשעֹומד האדם ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָעבֹודת
ׁשהּבּטּול מּובן, ּומּזה ׁשּיׁשמע, מה ּכל ּולקּים ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלׁשמע
מּזה ּולמעלה ּבגּלּוי. ּבא ׁשּכבר ּכפי להרצֹון ׁשּי ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָּדנׁשמע
הרצֹון, לבעל הּבּטּול ענין ׁשהּוא ּדנעׂשה, הּבּטּול ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָהּוא
הרי ּגלּוי, רצֹון המׁשכת איזֹו ׁשּיׁשנֹו טרם ׁשעֹוד ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהיינּו,
ועלֿידיֿזה עצמֹו, הרצֹון לבעל נפׁשֹו ּבעצם ּבטל ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּוא

ּכמאמר הרצֹון, את ממׁשי ׁשל11הּוא רצֹונֹו עֹוׂשין ְְְֲִִֶֶַַַָָ
איןֿסֹוף ׁשהרי הרצֹון, את ּומחּדׁשים ׁשעֹוׂשים ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָמקֹום,
ּדמצוֹות, מהרצֹון ּגם למעלה הּוא עצמֹו מּצד ְְְְְִִֵַַַַָָָָּברּוֿהּוא
היא הרצֹון והמׁשכת ּדמצוֹות, הרצֹון את לחּדׁש ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָוצרי
לבעל הּבּטּול ענין ׁשהּוא ּדנעׂשה, העבֹודה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָעלֿידי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ב.11) לה, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

פשוטו לפי כאשר קרבנות, מהם שיקריבו בנימוק עמלק של והבקר הצאן של

מאשר למצוותיו הציות את יותר מחשיב שהקדושֿברוךֿהוא היא הכוונה

הביטול מעלת את להדגיש היא הכוונה הפנימית המשמעות ולפי קרבנות

וקבלת ביטול מתוך ה' שבעבודת (משום וההשגה ההבנה לעומת עול והקבלת

המציאות של מעורבות אין עול

שעלולים האישי והשכל האישית

מהדרך וסטייה לטעות לגרום

הישרה)

Ì�Ó‡,שני ‰B·Ú„‰מצד »¿»»¬»
Ïeha d˙BÈ‰ ÌÚ ,ÚÓL�c¿ƒ¿«ƒ¡»ƒ

ÏÚ ˙Ïa˜Â,גדול יתרון שהוא ¿«»«…
בכךÌB˜ÓŒÏkÓכאמור, יש ƒ»»

כי, חסרון ‰e‡גם Ïeha‰«ƒ
,ÈeÏb‰ ÔBˆ¯‰Ï מדובר¯˜ «¿»»«»

יחסית נמוכה בדרגה בביטול

הרצון כלפי הוא הביטול שכן

כפי הקדושֿברוךֿהוא של

באמצ המצוותשהתגלה עות

CiL ÚÓL�c ÔÈ�Ú‰ È¯‰L∆¬≈»ƒ¿»¿ƒ¿««»
ÔÈ�Ú ¯·k B�LÈ ¯L‡k ˜«̄«¬∆∆¿¿»ƒ¿»

,B˙B‡ ÚÓLÏ CiMLכאשר ∆«»ƒ¿…«
כבר מתבטלים שכלפיו הרצון

וידוע LeÁגלוי ÌÚ ÔÎ‰ „ÓBÚL Ì„‡‰ ˙„B·Ú ‡È‰ Ê‡Â¿»ƒ¬«»»»∆≈»≈ƒ
,Ô·eÓ ‰fÓe ,ÚÓLiL ‰Ó Ïk Ìi˜Ïe ÚÓLÏ BlL ‰ÚÈÓM‰«¿ƒ»∆ƒ¿…«¿«≈»«∆ƒ¿«ƒ∆»

.Èel‚a ‡a ¯·kL ÈÙk ÔBˆ¯‰Ï CiL ÚÓL�c Ïeha‰L∆«ƒ¿ƒ¿««»¿»»¿ƒ∆¿»»¿ƒ
והקבלת הביטול בעניין אנכי"), "ראה הפסוק (על הנ"ל במאמר שנתבאר כפי

ביטול הוא "נשמע" שבבחינת הביטול כלל, ובדרך שונות. דרגות יש עול

שהקדושֿברוךֿהוא לאחר גילוי, לידי שבא כפי הקדושֿברוךֿהוא של לרצונו

(הן שמיעה המושג שכן והוראות ציוויים ישראל לבני ונתן רצונו את גילה

רק ייתכן לפקודה) ציות של במובן והן השמיעה בחוש שמיעה של במובן

והביטול הגלוי רצון נקרא זה גילוי הנשמע. הדבר של גילוי היה שכבר לאחר

ההוראות כלפי עבד של לביטול נמשלו הגלוי הרצון כלפי עול והקבלת

ביטול קיים זאת, ועם משלו. מציאות לו שאין כך כדי עד אדונו של והציוויים

– יותר עוד נעלה

ÏÚ·Ï Ïeha‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,‰NÚ�c Ïeha‰ ‡e‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ∆«ƒ¿«¬∆∆ƒ¿««ƒ¿««
,ÈeÏb ÔBˆ¯ ˙ÎLÓ‰ BÊÈ‡ B�LiL Ì¯Ë „BÚL ,e�ÈÈ‰ ,ÔBˆ¯‰»»«¿∆∆∆∆∆¿≈«¿»«»»

.BÓˆÚ ÔBˆ¯‰ ÏÚ·Ï BLÙ� ÌˆÚa ÏËa ‡e‰ È¯‰¬≈»≈¿∆∆«¿¿««»»«¿
אל בביטול הקדושֿ‰¯ˆÔÂ,כלומר, של ולהוראות לציוויים מתבטל היהודי

מתבטא והביטול אדונו של ולפקודות להוראות שמציית עבד כמו ברוךֿהוא

לחלוטין מסור אלא העצמית מציאותו ואת שכלו את מערב לא שהוא ְֵַבכך

אל הביטול אבל הקדושֿברוךֿהוא, של רצונו ‰¯ˆÔÂלמילוי ÏÚ·ביטול הוא

אלא ולהוראות לפקודות וציות בביטול מדובר לא כאן כי עמוק, יותר הרבה

בדרגה בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא הרצון, בעל כלפי וכל מכל בהתבטלות

וגם גלוי רצון של והמשכה התגלות יש שבה מהדרגה יותר וגבוהה שקודמת

ובפנימיות בעצם ביטול הוא הרצון לבעל הביטול הבטל, היהודי מבחינת

ּבטל הבן כאשר והוא: יותר ממשי ביאור קצת לזה לתת אולי (אפשר ֵָנפשו.

אותו מצווה שהאב לאחר רק ביטוי לידי בא ואשר האב של החיצוני לצד רק

עושה הבן הרי וכך כך לעשות

רק אבל השלימות בתכלית זאת

ובאמת האב שציווה מה את

זאת אבל הנפש מסירות במלוא

האב ציווה שכבר למה ְַרק

ביט כאשר ואילו שלוביקש, ולו

למה רק אינו האב כלפי הבן

לגופו אלא מצווה שהאב

הוא הרי האב, של ועצמותו

ויותר יותר לעשות מה מחפש

רוח ונחת תענוג יהיה שלאבא

בפועל אותו יצווה שהאב מבלי

ממש).

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂהביטול ידי על ¿«¿≈∆
הקדושֿברוךֿ אל היהודי של

נפשו, בעצם הרצון, בעל הוא,

CÈLÓÓ ‡e‰ומגלה˙‡ «¿ƒ∆
ÔBˆ¯‰,העליון¯Ó‡Ók11 »»¿«¬«

ÌB˜Ó ÏL B�Bˆ¯ ÔÈNBÚ:(ב לה, (ברכות בגמרא ז"ל חכמינו אמרו ƒ¿∆»
יש לכאורה כלומר, דגנך". ואספת וכתיב וגו' בעתו דגני 'ולקחתי "כתיב

(כלומר, וגו'" בעתו דגני "ולקחתי אומר אחד כתוב הפסוקים. שני בין סתירה

אחר וכתוב שלו) שהוא להוכיח כדי הצומח הדגן את לוקח הקדושֿברוךֿהוא

והגמרא בעצמו)! שלו הדגן את יאסוף האדם (כלומר, דגנך" "ואספת אומר

בפסוק - מקום" של רצונו עושין שישראל בזמן כאן קשיא, "לא עונה:

שלהם. הדגן ואז מקום של רצונו עושים שישראל בזמן מדובר דגנך" "ואספת

דגני" "ולקחתי בפסוק - מקום" של רצונו עושין ישראל שאין בזמן "כאן

אוסף והקדושֿברוךֿהוא מקום של רצונו את עושים לא שישראל בזמן מדובר

את שמקיימים הוא מקום" של רצונו "עושין הביטוי כוונת בפשטות הדגן. את

בפועל ה' -,רצון הכוונה הדברים פנימיות לפי ÌÈLcÁÓeאבל ÌÈNBÚL∆ƒ¿«¿ƒ
כביכול ‰¯ˆÔBומעוררים, הקדושֿברוךֿהוא,‡˙ ‡ÛBÒŒÔÈשל È¯‰L ∆»»∆¬≈≈

,˙BÂˆÓc ÔBˆ¯‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ BÓˆÚ „vÓ ‡e‰ŒCe¯a»ƒ««¿¿«¿»«≈»»¿ƒ¿
LcÁÏ CÈ¯ˆÂולעורר ÎLÓ‰Â˙לפעול ,˙BÂˆÓc ÔBˆ¯‰ ˙‡ ¿»ƒ¿«≈∆»»¿ƒ¿¿«¿»«

למצוות‰¯ˆÔBוהתעוררות NÚ�c‰,העליון ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ »»ƒ«¿≈»¬»¿«¬∆
.ÔBˆ¯‰ ÏÚ·Ï Ïeha‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿««ƒ¿««»»

נובע למצוות העליון הרצון את לעורר הצורך הנ"ל, במאמר שמבואר וכפי

האד שבנפש (כשם מהרצון למעלה הוא בעצמו שהקדושֿברוךֿהוא םמכך

עניין "וכל מהרצון) למעלה היא הנפש עצם אבל ונעלה חשוב כוח הוא הרצון

ממנו המשכה רק הוא דמצוות הרצון שגם והינו והמשכה, ירידה הוא הרצון

את לפעול בכדי מהרצון... גם למעלה הוא ומהותו שעצמותו לפי יתברך,
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יי f"iyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

מּכלֿמקֹום, על, וקּבלת ּבּטּול היֹותּה עם ְְְֱִִִִַַַָָָָֹּדנׁשמע,
הענ ׁשהרי הּגלּוי, להרצֹון רק הּוא ׁשּיהּבּטּול ּדנׁשמע ין ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

היא ואז אֹותֹו, לׁשמע ׁשּׁשּי ענין ּכבר יׁשנֹו ּכאׁשר ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹרק
ׁשּלֹו הּׁשמיעה חּוׁש עם הכן ׁשעֹומד האדם ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָעבֹודת
ׁשהּבּטּול מּובן, ּומּזה ׁשּיׁשמע, מה ּכל ּולקּים ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלׁשמע
מּזה ּולמעלה ּבגּלּוי. ּבא ׁשּכבר ּכפי להרצֹון ׁשּי ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָּדנׁשמע
הרצֹון, לבעל הּבּטּול ענין ׁשהּוא ּדנעׂשה, הּבּטּול ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָהּוא
הרי ּגלּוי, רצֹון המׁשכת איזֹו ׁשּיׁשנֹו טרם ׁשעֹוד ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהיינּו,
ועלֿידיֿזה עצמֹו, הרצֹון לבעל נפׁשֹו ּבעצם ּבטל ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּוא

ּכמאמר הרצֹון, את ממׁשי ׁשל11הּוא רצֹונֹו עֹוׂשין ְְְֲִִֶֶַַַָָ
איןֿסֹוף ׁשהרי הרצֹון, את ּומחּדׁשים ׁשעֹוׂשים ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָמקֹום,
ּדמצוֹות, מהרצֹון ּגם למעלה הּוא עצמֹו מּצד ְְְְְִִֵַַַַָָָָּברּוֿהּוא
היא הרצֹון והמׁשכת ּדמצוֹות, הרצֹון את לחּדׁש ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָוצרי
לבעל הּבּטּול ענין ׁשהּוא ּדנעׂשה, העבֹודה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָעלֿידי
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ב.11) לה, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

פשוטו לפי כאשר קרבנות, מהם שיקריבו בנימוק עמלק של והבקר הצאן של

מאשר למצוותיו הציות את יותר מחשיב שהקדושֿברוךֿהוא היא הכוונה

הביטול מעלת את להדגיש היא הכוונה הפנימית המשמעות ולפי קרבנות

וקבלת ביטול מתוך ה' שבעבודת (משום וההשגה ההבנה לעומת עול והקבלת

המציאות של מעורבות אין עול

שעלולים האישי והשכל האישית

מהדרך וסטייה לטעות לגרום

הישרה)

Ì�Ó‡,שני ‰B·Ú„‰מצד »¿»»¬»
Ïeha d˙BÈ‰ ÌÚ ,ÚÓL�c¿ƒ¿«ƒ¡»ƒ

ÏÚ ˙Ïa˜Â,גדול יתרון שהוא ¿«»«…
בכךÌB˜ÓŒÏkÓכאמור, יש ƒ»»

כי, חסרון ‰e‡גם Ïeha‰«ƒ
,ÈeÏb‰ ÔBˆ¯‰Ï מדובר¯˜ «¿»»«»

יחסית נמוכה בדרגה בביטול

הרצון כלפי הוא הביטול שכן

כפי הקדושֿברוךֿהוא של

באמצ המצוותשהתגלה עות

CiL ÚÓL�c ÔÈ�Ú‰ È¯‰L∆¬≈»ƒ¿»¿ƒ¿««»
ÔÈ�Ú ¯·k B�LÈ ¯L‡k ˜«̄«¬∆∆¿¿»ƒ¿»

,B˙B‡ ÚÓLÏ CiMLכאשר ∆«»ƒ¿…«
כבר מתבטלים שכלפיו הרצון

וידוע LeÁגלוי ÌÚ ÔÎ‰ „ÓBÚL Ì„‡‰ ˙„B·Ú ‡È‰ Ê‡Â¿»ƒ¬«»»»∆≈»≈ƒ
,Ô·eÓ ‰fÓe ,ÚÓLiL ‰Ó Ïk Ìi˜Ïe ÚÓLÏ BlL ‰ÚÈÓM‰«¿ƒ»∆ƒ¿…«¿«≈»«∆ƒ¿«ƒ∆»

.Èel‚a ‡a ¯·kL ÈÙk ÔBˆ¯‰Ï CiL ÚÓL�c Ïeha‰L∆«ƒ¿ƒ¿««»¿»»¿ƒ∆¿»»¿ƒ
והקבלת הביטול בעניין אנכי"), "ראה הפסוק (על הנ"ל במאמר שנתבאר כפי

ביטול הוא "נשמע" שבבחינת הביטול כלל, ובדרך שונות. דרגות יש עול

שהקדושֿברוךֿהוא לאחר גילוי, לידי שבא כפי הקדושֿברוךֿהוא של לרצונו

(הן שמיעה המושג שכן והוראות ציוויים ישראל לבני ונתן רצונו את גילה

רק ייתכן לפקודה) ציות של במובן והן השמיעה בחוש שמיעה של במובן

והביטול הגלוי רצון נקרא זה גילוי הנשמע. הדבר של גילוי היה שכבר לאחר

ההוראות כלפי עבד של לביטול נמשלו הגלוי הרצון כלפי עול והקבלת

ביטול קיים זאת, ועם משלו. מציאות לו שאין כך כדי עד אדונו של והציוויים

– יותר עוד נעלה

ÏÚ·Ï Ïeha‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,‰NÚ�c Ïeha‰ ‡e‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ∆«ƒ¿«¬∆∆ƒ¿««ƒ¿««
,ÈeÏb ÔBˆ¯ ˙ÎLÓ‰ BÊÈ‡ B�LiL Ì¯Ë „BÚL ,e�ÈÈ‰ ,ÔBˆ¯‰»»«¿∆∆∆∆∆¿≈«¿»«»»

.BÓˆÚ ÔBˆ¯‰ ÏÚ·Ï BLÙ� ÌˆÚa ÏËa ‡e‰ È¯‰¬≈»≈¿∆∆«¿¿««»»«¿
אל בביטול הקדושֿ‰¯ˆÔÂ,כלומר, של ולהוראות לציוויים מתבטל היהודי

מתבטא והביטול אדונו של ולפקודות להוראות שמציית עבד כמו ברוךֿהוא

לחלוטין מסור אלא העצמית מציאותו ואת שכלו את מערב לא שהוא ְֵַבכך

אל הביטול אבל הקדושֿברוךֿהוא, של רצונו ‰¯ˆÔÂלמילוי ÏÚ·ביטול הוא

אלא ולהוראות לפקודות וציות בביטול מדובר לא כאן כי עמוק, יותר הרבה

בדרגה בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא הרצון, בעל כלפי וכל מכל בהתבטלות

וגם גלוי רצון של והמשכה התגלות יש שבה מהדרגה יותר וגבוהה שקודמת

ובפנימיות בעצם ביטול הוא הרצון לבעל הביטול הבטל, היהודי מבחינת

ּבטל הבן כאשר והוא: יותר ממשי ביאור קצת לזה לתת אולי (אפשר ֵָנפשו.

אותו מצווה שהאב לאחר רק ביטוי לידי בא ואשר האב של החיצוני לצד רק

עושה הבן הרי וכך כך לעשות

רק אבל השלימות בתכלית זאת

ובאמת האב שציווה מה את

זאת אבל הנפש מסירות במלוא

האב ציווה שכבר למה ְַרק

ביט כאשר ואילו שלוביקש, ולו

למה רק אינו האב כלפי הבן

לגופו אלא מצווה שהאב

הוא הרי האב, של ועצמותו

ויותר יותר לעשות מה מחפש

רוח ונחת תענוג יהיה שלאבא

בפועל אותו יצווה שהאב מבלי

ממש).

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂהביטול ידי על ¿«¿≈∆
הקדושֿברוךֿ אל היהודי של

נפשו, בעצם הרצון, בעל הוא,

CÈLÓÓ ‡e‰ומגלה˙‡ «¿ƒ∆
ÔBˆ¯‰,העליון¯Ó‡Ók11 »»¿«¬«

ÌB˜Ó ÏL B�Bˆ¯ ÔÈNBÚ:(ב לה, (ברכות בגמרא ז"ל חכמינו אמרו ƒ¿∆»
יש לכאורה כלומר, דגנך". ואספת וכתיב וגו' בעתו דגני 'ולקחתי "כתיב

(כלומר, וגו'" בעתו דגני "ולקחתי אומר אחד כתוב הפסוקים. שני בין סתירה

אחר וכתוב שלו) שהוא להוכיח כדי הצומח הדגן את לוקח הקדושֿברוךֿהוא

והגמרא בעצמו)! שלו הדגן את יאסוף האדם (כלומר, דגנך" "ואספת אומר

בפסוק - מקום" של רצונו עושין שישראל בזמן כאן קשיא, "לא עונה:

שלהם. הדגן ואז מקום של רצונו עושים שישראל בזמן מדובר דגנך" "ואספת

דגני" "ולקחתי בפסוק - מקום" של רצונו עושין ישראל שאין בזמן "כאן

אוסף והקדושֿברוךֿהוא מקום של רצונו את עושים לא שישראל בזמן מדובר

את שמקיימים הוא מקום" של רצונו "עושין הביטוי כוונת בפשטות הדגן. את

בפועל ה' -,רצון הכוונה הדברים פנימיות לפי ÌÈLcÁÓeאבל ÌÈNBÚL∆ƒ¿«¿ƒ
כביכול ‰¯ˆÔBומעוררים, הקדושֿברוךֿהוא,‡˙ ‡ÛBÒŒÔÈשל È¯‰L ∆»»∆¬≈≈

,˙BÂˆÓc ÔBˆ¯‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ BÓˆÚ „vÓ ‡e‰ŒCe¯a»ƒ««¿¿«¿»«≈»»¿ƒ¿
LcÁÏ CÈ¯ˆÂולעורר ÎLÓ‰Â˙לפעול ,˙BÂˆÓc ÔBˆ¯‰ ˙‡ ¿»ƒ¿«≈∆»»¿ƒ¿¿«¿»«

למצוות‰¯ˆÔBוהתעוררות NÚ�c‰,העליון ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ »»ƒ«¿≈»¬»¿«¬∆
.ÔBˆ¯‰ ÏÚ·Ï Ïeha‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿««ƒ¿««»»

נובע למצוות העליון הרצון את לעורר הצורך הנ"ל, במאמר שמבואר וכפי

האד שבנפש (כשם מהרצון למעלה הוא בעצמו שהקדושֿברוךֿהוא םמכך

עניין "וכל מהרצון) למעלה היא הנפש עצם אבל ונעלה חשוב כוח הוא הרצון

ממנו המשכה רק הוא דמצוות הרצון שגם והינו והמשכה, ירידה הוא הרצון

את לפעול בכדי מהרצון... גם למעלה הוא ומהותו שעצמותו לפי יתברך,
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מאד ּדבכל העבֹודה ענין ׁשּזהּו ונתּבאר, ,12הרצֹון. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזהּו הּנפׁש. עצם ׁשּמּצד הּבּטּול ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשהּוא

ׁשאין13ז"ל ּבזמן היא ּדקריאתֿׁשמע ׁשנּיה ׁשּפרׁשה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשמֹוע אם והיה ּבּה ׁשּנאמר ּדאף מקֹום, ׁשל רצֹונֹו ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָעֹוׂשין

ההּׂשגה14ּתׁשמעּו ענין רק אינֹו הּׁשמיעה ענין והרי , ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָ
ּולעבדֹו הּכתּוב ּוכסּיּום ּכּנ"ל, על הּקּבלת ענין ּגם ְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָֹאּלא
רק היא העבֹודה מּכלֿמקֹום, נפׁשכם, ּובכל לבבכם ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָּבכל
הּמּקיפים, וכחֹות הּפנימּיים ּכחֹות הּגלּויים, ְְְְִִִִִִַַַַָֹֹֹּבכחֹותיו
מהּֿׁשאיןּֿכן הּגלּוי, לרצֹון הּגלּויים ּכחֹותיו ּבּטּול ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹהיינּו
,מאד ּבכל ּבּה ּכתיב ּדקריאתֿׁשמע ראׁשֹונה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹּפרׁשה

ּגבּול ּבלי ענין הּוא הגּבלת15מאד מּגדר ׁשּיֹוצא היינּו, , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
מּצד היא ועבֹודתֹו המּקיפים, והּכחֹות הּפנימּיים ְְֲִִִִִִִַַַַַַַָֹֹהּכחֹות

הּנפ ועלֿידיֿעצם הרצֹון, לבעל נפׁשֹו ּבעצם ׁשּבטל ׁש, ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
העבֹודה, ּתכלית ּכל וזהּו מקֹום. ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ְְְֲִִֶֶֶַָָָָזה
הרצֹון, את וימׁשיכּו עצמֹו הרצֹון ּבעל לבחינת ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָׁשּיּגיעּו

עליכם ּתמליכּוני מלכּותי16ּוכמאמר קּבלּו ּבתחּלה , ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָ
ּגזרֹותי קּבלּו להעבֹודה17ואחרּֿכ להּגיע ּבכדי אמנם, . ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָ
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ה.12) ו, ובכ"מ.13)ואתחנן ג. מב, שלח לקו"ת ד. נג, המגיד להרב תורה אור שם. מהרש"א ובחדא"ג שם יא,14)ברכות עקב

ואילך.15)יג. ג לט, מקץ תו"א ב.16)ראה לד, א. טז, ג.17)ר"ה כ, יתרו מכילתא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

לבעל הנפש שבפנימיות הביטול שהוא דנעשה, הביטול ידי על זה הרי הרצון

הרצון".

,¯‡a˙�Â,הנ"ל E„‡Óבמאמר ÏÎ·c ‰„B·Ú‰ ÔÈ�Ú e‰fL12, ¿ƒ¿»≈∆∆ƒ¿«»¬»ƒ¿»¿…∆
גבול בלי לקדושֿברוךֿהוא וביטול ה' אהבת ‰Ïehaשעניינה ‡e‰L∆«ƒ

LÙp‰ ÌˆÚ „vnLועבודה ∆ƒ«∆∆«∆∆
להמשיך בכוחה גבול בלי שהיא

הקדושֿ של רצונו את ולגלות

מ'סדר שלמעלה ברוךֿהוא

הספירות ועשר ההשתלשלות'

הרצון שכוח כשם העליונות,

ונעלה כללי כוח הוא שבנפש

של הכוחות מעשרת יותר ועמוק

וכו'. המידות השכל,

בגמרא סוגיה אותה בהמשך

עושין שישראל "בזמן נאמר:

נעשית מלאכתן מקום של רצונו

ועמדו שנאמר אחרים עלֿידי

ובזמן וגו' צאנכם ורעו זרים

של רצונו עושין ישראל שאין

ידי על נעשית מלאכתן מקום

על מדובר כאן גם עצמן".

שני בין לכאורה, סתירה,

"ועמדו אומר פסוק פסוקים.

שבני כלומר צאנכם" ורעו זרים

מעבודה פטורים יהיו ישראל

מלאכתם את יעשו ואחרים

סיוע ללא בעצמך, ואספת שמשמעו דגנך" "ואספת אומר אחר ופסוק במקומם

הם מקום, של רצונו עושין אינם ישראל בני אם – והביאור אחרים! של

נעשה הדבר מקום, של רצונו עושים כן הם ואם בעצמם דגנם את אוספים

של שניה שפרשה יתכן איך בחסידות: כך על שואלים זרים. משרתים בידי

ב'אין מדברת נפשכם" ובכל לבבכם בכל "ולעבדו בה שנאמר שמע קריאת

כמו מאדך" "בכל נזכר לא זו שבפרשה כיון ועונים: מקום'? של רצונו עושין

ובכל לבבכם "בכל ה' עבודת על בה שמדובר למרות הרי ראשונה, בפרשה

מקום" של רצונו עושין "אין נחשב הדבר עדיין e¯Ó‡Lנפשכם", e‰ÊÂ¿∆∆»¿
Ï"Ê e�È˙Ba¯13ÔÈ‡L ÔÓÊa ‡È‰ ÚÓLŒ˙‡È¯˜c ‰i�L ‰L¯tL «≈«∆»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿«ƒƒ¿«∆≈

ÚBÓL Ì‡ ‰È‰Â da ¯Ó‡pL Û‡c ,ÌB˜Ó ÏL B�Bˆ¯ ÔÈNBÚƒ¿∆»¿«∆∆¡«»¿»»ƒ»«
ÚÓLze14‡l‡ ‰‚O‰‰ ÔÈ�Ú ˜¯ B�È‡ ‰ÚÈÓM‰ ÔÈ�Ú È¯‰Â , ƒ¿¿«¬≈ƒ¿««¿ƒ»≈«ƒ¿«««»»∆»

ÏÎa B„·ÚÏe ·e˙k‰ ÌeiÒÎe ,Ï"pk ÏÚ ˙Ïaw‰ ÔÈ�Ú Ìb«ƒ¿«««»«…««¿ƒ«»¿»¿¿»
,ÌÎLÙ� ÏÎ·e ÌÎ··Ïכל נעלית ברמה ה' שעבודת יתכן איך כן ואם ¿«¿∆¿»«¿¿∆

כל שעם היא לכך הסיבה אלא מקום"? של רצונו עושין "אין תיחשב כך

כזו בדרגה ה' עבודת של ¯˜מעלתה ‡È‰ ‰„B·Ú‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»¬»ƒ«
,ÌÈÙÈwn‰ ˙BÁÎÂ ÌÈiÓÈ�t‰ ˙BÁk ,ÌÈÈeÏb‰ ÂÈ˙BÁÎa¿…»«¿ƒ…«¿ƒƒƒ¿…««ƒƒ

לשני היא החלוקה כלל ובדרך סוגים לכמה מתחלקים האדם של הנפש כוחות

ומותאמים האדם בגוף המלובשים והרגש השכל כמו – פנימיים כוחות סוגים:

הגוף באברי מלובשים שכולם וכד' הדיבור התנועה, כוח גם וכך הגוף לאברי

הפועל כללי כוח שהוא הרצון כוח כמו – מקיפים וכוחות פנימית, בהתלבשות

מתלבש ולא בשווה הגוף בכל

אחר או כזה מסויים, באבר

גם יותר כללית ובהגדרה

(הנחותים הפנימיים הכוחות

המקיפים הכוחות וגם יותר)

"כוחות נחשבים יותר) (הנעלים

פועלים הם כי הגלויים"

בצורה האדם בגוף ומתגלים

בשונה ומורגשת, ניכרת גלוייה,

כלל שבדרך נעלמים" מ"כוחות

הנפש בתוך ונסתרים נעלמים

ולענייננו גילוי. לידי באים ולא

המתוארת שהעבודה לכך הסיבה

שמע, קריאת של שנייה בפרשה

שהיא מעלתה, כל עם הרי

ובכל לבבכם "בכל עבודה

"אין נחשבת היא עדיין נפשכם",

היא כי מקום", של רצונו עושין

הכוחות עם רק הנעשית עבודה

Ïehaהגלויים, e�ÈÈ‰«¿ƒ
ÔBˆ¯Ï ÌÈÈeÏb‰ ÂÈ˙BÁk…»«¿ƒ»»
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÈeÏb‰«»«∆≈≈
„‡Ó ,E„‡Ó ÏÎa da ·È˙k ÚÓLŒ˙‡È¯˜c ‰�BL‡¯ ‰L¯t»»»ƒ»ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ»¿»¿…∆¿…

Ïe·b ÈÏa ÔÈ�Ú ‡e‰15˙BÁk‰ ˙Ïa‚‰ ¯„bÓ ‡ˆBiL ,e�ÈÈ‰ , ƒ¿»¿ƒ¿«¿∆≈ƒ∆∆«¿»««…
ÌÈÙÈwÓ‰ ˙BÁk‰Â ÌÈiÓÈ�t‰,יחד ÌˆÚגם „vÓ ‡È‰ B˙„B·ÚÂ «¿ƒƒƒ¿«…««ƒƒ«¬»ƒƒ«∆∆

ÔÈNBÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÔBˆ¯‰ ÏÚ·Ï BLÙ� ÌˆÚa ÏËaL ,LÙp‰«∆∆∆»≈¿∆∆«¿¿««»»¿«¿≈∆ƒ
.ÌB˜Ó ÏL B�Bˆ¿̄∆»

BÓˆÚ ÔBˆ¯‰ ÏÚa ˙�ÈÁ·Ï eÚÈbiL ,‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎz Ïk e‰ÊÂ¿∆»«¿ƒ»¬»∆«ƒƒ¿ƒ«««»»«¿
¯Ó‡ÓÎe ,ÔBˆ¯‰ ˙‡ eÎÈLÓÈÂש השנה ראש לגבי ז"ל אומרחכמינו בו ¿«¿ƒ∆»»¿«¬«

- ישראל לבני ÌÎÈÏÚהקדושֿברוךֿהוא È�eÎÈÏÓz16eÏa˜ ‰lÁ˙a , «¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿ƒ»«¿
È˙B¯Êb eÏa˜ CkŒ¯Á‡Â È˙eÎÏÓ17.למלך משל ז"ל: חכמינו כדברי «¿ƒ¿««»«¿¿≈«ָָ

המלך להם אמר גזרות. עלינו גזור המדינה אנשי לו ואמרו למדינה שבא

ראה לפרשת במאמר וכמבואר גזירותי, קבלו כך ואחר מלכותי קבלו בתחילה

לבעל הביטול – "נעשה" בחינת היא מלכותי") ("קבלו המלכות שקבלת

הביטול "נשמע", בחינת היא גזירותי") ("קבלו הגזירות קבלת ואילו הרצון,

רצונו "עושין בחינת הוא יותר עמוק ביטול שהוא הרצון לבעל והביטול לרצון,

כביכול, למעלה, הרצון את ומעורר שעושה מקום", של

,‰NÚ�c ‰„B·Ú‰Ï ÚÈb‰Ï È„Îa ,Ì�Ó‡הרצון לבעל הביטול »¿»ƒ¿≈¿«ƒ«¿»¬»¿«¬∆
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f"iyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

ּומּזה ּדנׁשמע, העבֹודה ּתחּלה להיֹות צריכה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָּדנעׂשה,
הּברכה את אֹומרֹו וזהּו נעׂשה. לבחינת אחרּֿכ ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָּבאים
העבֹודה להיֹות צריכה ׁשּבתחּלה היינּו, ּתׁשמעּו, ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָאׁשר
ׁשּמהעבֹודה ּכח ּונתינת ּברכה יׁש ּובזה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּדתׁשמעּו,
מה ּכן ּגם וזהּו נעׂשה. לבחינת יּגיעּו (ּתׁשמעּו) ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַּדנׁשמע
הּיֹום לפניכם נֹותן אנכי ראה הּפסּוק ּבתחּלת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּׁשּכתּוב
נֹותן ׁשאנכי מי ׁשאנכי מה היא ׁשהּברכה ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּברכה,
העבֹודה היא זה ׁשּמּצד הּנפׁש, ּפנימּיּות ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָלפניכם,
לעצמּותֹו הּנפׁש עצם ׁשּמּצד הּבּטּול ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַּדנעׂשה,
ּדבחינת זֹו עבֹודה ועל אנכי. ּבחינת הרצֹון, ּבעל ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָֹיתּבר
העבֹודה הקּדמת עלֿידי אליה (ׁשּמּגיעים ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנעׂשה
אׁשר הּברכה (את אׁשר נאמר נׁשמע) ּבחינת ְְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָּדתׁשמעּו,
ּכיון נׁשמע, ּדבחינת ּבעבֹודה ּכי, וּדאי, לׁשֹון ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָּתׁשמעּו),
ׁשּי הרי ּבלבד, הּגלּויים ּכחֹות מּצד רק הּוא ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָֹׁשהּבּטּול
נעׂשה, ּדבחינת העבֹודה מהּֿׁשאיןּֿכן עדין, ספקֹות ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבזה
היא זֹו עבֹודה הּנה נפׁשֹו, ּבעצם ּבמציאּות ּבטל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשהּוא
זאת, ועֹוד ּכלל. ספקֹות ּבזה ׁשּי ׁשאין וּדאי, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבבחינת
ּדבר ׁשּזהּו היינּו, ּתׁשמעּו, אׁשר הּברכה את ּׁשּכתּוב ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָּדמה
יּגיע נׁשמע ּבבחינת העבֹודה ׁשעלֿידי ּוברּור ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָוּדאי
ׁשּיׁש לפי הּוא הּוּדאּות וטעם נעׂשה. ּבבחינת ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָלעבֹודה
וכּידּוע וּדאי. ּדבר הּוא הּברכה ענין והרי זה, על ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּברכה

הּתפּלה על ּברכה צּוּוי,18ּבמעלת לׁשֹון היא ׁשּברכה , ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָ
ׁשּכתּוב וּדאי,19ּכמֹו ּדבר ׁשּזהּו והינּו הוי', יברכ ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּבּקׁשתֹו, ּתתקּבל אם ספק והרי ּבּקׁשה, לׁשֹון היא ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָּותפּלה
ּבתפּלתֹו הּמעּין כּו'20ּוכמֹו ּבפיו ׁשגּורה ּתפּלתֹו אם ,21. ְְְְְְִִִִִֵַַָָָ

ּברכה, על ּבתפּלה מעלה יׁשנּה ּגיסא לאיד ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָָאמנם
ּכמֹו ּבלבד, ּומקֹור מהּׁשרׁש המׁשכה היא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּדברכה

היא22ׁשּכתּוב ּותפּלה אֹותם, ּבר ּכברכתֹו אׁשר איׁש ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ
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א.18) יט, ראה פ' כד.19)לקו"ת ו, ג.20)נשא שער רבה אליהו חופת – חכמה ראשית ואילך. סע"ב נד, ברכות ברכות21)ראה
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ÚÓL�c ‰„B·Ú‰ ‰lÁz ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ,לרצון fÓe‰הביטול ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»»¬»¿ƒ¿«ƒ∆
¯L‡ ‰Î¯a‰ ˙‡ B¯ÓB‡ e‰ÊÂ .‰NÚ� ˙�ÈÁ·Ï CkŒ¯Á‡ ÌÈ‡a»ƒ««»ƒ¿ƒ««¬∆¿∆¿∆«¿»»¬∆
,eÚÓL˙c ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰lÁ˙aL ,e�ÈÈ‰ ,eÚÓLzƒ¿¿«¿∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»¬»¿ƒ¿¿
(eÚÓLz) ÚÓL�c ‰„B·Ú‰nL Ák ˙�È˙�e ‰Î¯a LÈ ‰Ê·e»∆≈¿»»¿ƒ«…«∆≈»¬»¿ƒ¿«ƒ¿¿

.‰NÚ� ˙�ÈÁ·Ï eÚÈbÈ«ƒƒ¿ƒ««¬∆
·e˙kM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆»
‰‡¯ ˜eÒt‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ««»¿≈
ÌBi‰ ÌÎÈ�ÙÏ Ô˙B� ÈÎ�‡»…ƒ≈ƒ¿≈∆«

,‰Î¯aבלשון לדייק ויש ¿»»
מבחינת היא שהנתינה הכתוב

- "לפניכם" לבחינת "אנכי"

ÈÎ�‡L ‰Ó ‡È‰ ‰Î¯a‰L∆«¿»»ƒ«∆»…ƒ
ÈÎ�‡L ÈÓהקדושֿברוךֿהוא ƒ∆»…ƒ

ÌÎÈ�ÙÏ,בעצמו Ô˙B�≈ƒ¿≈∆
˙eiÓÈ�tועצמיות,LÙp‰ ¿ƒƒ«∆∆

‰Ê „vnLהכוח מצד ∆ƒ«∆
נותן בעצמו שהקדושֿברוךֿהוא

הנפש ‰B·Ú„‰בעצם ‡È‰ƒ»¬»
ÔÈ�Ú ‡e‰L ,‰NÚ�c¿«¬∆∆ƒ¿«
ÌˆÚ „vnL Ïeha‰«ƒ∆ƒ«∆∆
C¯a˙È B˙eÓˆÚÏ LÙp‰«∆∆¿«¿ƒ¿»≈
.ÈÎ�‡ ˙�ÈÁa ,ÔBˆ¯‰ ÏÚa««»»¿ƒ«»…ƒ
˙�ÈÁ·c BÊ ‰„B·Ú ÏÚÂ¿«¬»ƒ¿ƒ«
‰ÈÏ‡ ÌÈÚÈbnL) ‰NÚ�«¬∆∆«ƒƒ≈∆»
‰„B·Ú‰ ˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«»¬»
(ÚÓL� ˙�ÈÁa ,eÚÓL˙c¿ƒ¿¿¿ƒ«ƒ¿«

a‰ ˙‡) ¯L‡ ¯Ó‡�‰Î¯ ∆¡«¬∆∆«¿»»
ÔBLÏ ,(eÚÓLz ¯L‡¬∆ƒ¿¿¿
‰„B·Úa ,Èk ,È‡cÂ««ƒ»¬»
ÔÂÈk ,ÚÓL� ˙�ÈÁ·cƒ¿ƒ«ƒ¿«≈»
„vÓ ˜¯ ‡e‰ Ïeha‰L∆«ƒ«ƒ«
,„·Ïa ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk…«¿ƒƒ¿«
˙B˜ÙÒ ‰Êa CiL È¯‰¬≈«»»∆¿≈
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÔÈ„Ú¬«ƒ«∆≈≈
,‰NÚ� ˙�ÈÁ·c ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ««¬∆
˙e‡ÈˆÓa ÏËa ‡e‰L∆»≈ƒ¿ƒ
‰„B·Ú ‰p‰ ,BLÙ� ÌˆÚa¿∆∆«¿ƒ≈¬»
,È‡cÂ ˙�ÈÁ·a ‡È‰ BÊƒƒ¿ƒ«««

.ÏÏk ˙B˜ÙÒ ‰Êa CiL ÔÈ‡L∆≈«»»∆¿≈¿»
,e�ÈÈ‰ ,eÚÓLz ¯L‡ ‰Î¯a‰ ˙‡ ·e˙kM ‰Óc ,˙‡Ê „BÚÂ¿…¿«∆»∆«¿»»¬∆ƒ¿¿«¿
ÚÓL� ˙�ÈÁ·a ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ¯e¯·e È‡cÂ ¯·c e‰fL∆∆»»«»ƒ»∆«¿≈»¬»ƒ¿ƒ«ƒ¿«

.‰NÚ� ˙�ÈÁ·a ‰„B·ÚÏ ÚÈbÈהמתחיל דיבור הנ"ל המאמר ובלשון «ƒ««¬»ƒ¿ƒ««¬∆

אשר אלא תשמעו אם נאמר שלא תשמעו, אשר נאמר זו ברכה "ועל ראה:

ושמבחינת דתשמעו העבודה שתהיה זו שברכה היינו ודאי, לשון אשר תשמעו

כלל". ספק בזה שאין ודאי דבר הוא נעשה, לבחינת גם יגיע תשמעו

˙e‡ce‰ ÌÚËÂגם יגיעו דבר של שבסופו מלאה וודאות יש באמת מדוע ¿««««»
"נעשה"? ÈÙÏלבחינת ‡e‰¿ƒ

È¯‰Â ,‰Ê ÏÚ ‰Î¯a LiL∆≈¿»»«∆«¬≈
¯·c ‡e‰ ‰Î¯a‰ ÔÈ�Úƒ¿««¿»»»»
˙ÏÚÓa Úe„iÎÂ .È‡cÂ«»ƒ¿«»«¿«¬«
‰lÙz‰ ÏÚ ‰Î¯a18, ¿»»««¿ƒ»

,Èeeˆ ÔBLÏ ‡È‰ ‰Î¯aL∆¿»»ƒ¿ƒ
·e˙kL BÓk19ברכת בנוסח ¿∆»

‰ÈÂ',כהנים EÎ¯·Èלשון ¿»∆¿¬»»
ציווי e‰fLשמשמעו e�È‰Â¿«¿∆∆

‡È‰ ‰lÙ˙e ,È‡cÂ ¯·c»»«»ƒ¿ƒ»ƒ
˜ÙÒ È¯‰Â ,‰Lwa ÔBLÏ¿«»»«¬≈»≈
BÓÎe ,B˙Lwa Ïa˜˙z Ì‡ƒƒ¿«≈«»»¿

B˙lÙ˙a ÔiÚn‰20אומר") «¿«≈ƒ¿ƒ»
לפי בקשתו שתיעשה בלבו

רש"י לשון בכוונה" שהתפלל

כאב לידי בא ש"סוף בגמרא)

מתקבלת לא בקשתו כי לב"

ז"ל רבותינו אמרו Ì‡ƒועוד
ÂÈÙa ‰¯e‚L B˙lÙz¿ƒ»¿»¿ƒ

'eÎ21בן חנינא רבי כאשר –

האם יודע הוא כיצד נשאל דוסא

שאם השיב התקבלה תפילתו

לי ברור בפיו שגורה התפילה

מובן להיפך. וכן שהתקבלה,

הרי מברכה שבשונה אפוא

שהבקשהבת וודאות אין פילה

תתקבל.

d�LÈ ‡ÒÈb C„È‡Ï Ì�Ó‡»¿»¿ƒ»ƒ»∆¿»
,‰Î¯a ÏÚ ‰lÙ˙a ‰ÏÚÓ«¬»ƒ¿ƒ»«¿»»
‰ÎLÓ‰ ‡È‰ ‰Î¯·cƒ¿»»ƒ«¿»»
„·Ïa ¯B˜Óe L¯M‰Ó≈«…∆»ƒ¿«
בשורשו קיים כבר שהדבר היינו

'להבריך' צריך ורק ומקורו

להביאו כלומר אותו, ולהמשיך

הגילוי, אל ההעלם e˙kL·מן BÓk22לבניו אבינו יעקב ‡LÈבברכת ¿∆»ƒ
,Ì˙B‡ C¯a B˙Î¯·k ¯L‡כל את בירך אבינו שיעקב שהברכה כלומר ¬∆¿ƒ¿»≈«»

רק והברכה ("כברכתו") לו שייכת וכבר וקיימת נמצאת כבר מבניו אחד

הגילוי אל ההעלם מן אותם ומוציאה למטה הדברים את ¿אילוÂממשיכה
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ּומּזה ּדנׁשמע, העבֹודה ּתחּלה להיֹות צריכה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָּדנעׂשה,
הּברכה את אֹומרֹו וזהּו נעׂשה. לבחינת אחרּֿכ ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָּבאים
העבֹודה להיֹות צריכה ׁשּבתחּלה היינּו, ּתׁשמעּו, ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָאׁשר
ׁשּמהעבֹודה ּכח ּונתינת ּברכה יׁש ּובזה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּדתׁשמעּו,
מה ּכן ּגם וזהּו נעׂשה. לבחינת יּגיעּו (ּתׁשמעּו) ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַּדנׁשמע
הּיֹום לפניכם נֹותן אנכי ראה הּפסּוק ּבתחּלת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּׁשּכתּוב
נֹותן ׁשאנכי מי ׁשאנכי מה היא ׁשהּברכה ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּברכה,
העבֹודה היא זה ׁשּמּצד הּנפׁש, ּפנימּיּות ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָלפניכם,
לעצמּותֹו הּנפׁש עצם ׁשּמּצד הּבּטּול ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַּדנעׂשה,
ּדבחינת זֹו עבֹודה ועל אנכי. ּבחינת הרצֹון, ּבעל ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָֹיתּבר
העבֹודה הקּדמת עלֿידי אליה (ׁשּמּגיעים ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנעׂשה
אׁשר הּברכה (את אׁשר נאמר נׁשמע) ּבחינת ְְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָּדתׁשמעּו,
ּכיון נׁשמע, ּדבחינת ּבעבֹודה ּכי, וּדאי, לׁשֹון ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָּתׁשמעּו),
ׁשּי הרי ּבלבד, הּגלּויים ּכחֹות מּצד רק הּוא ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָֹׁשהּבּטּול
נעׂשה, ּדבחינת העבֹודה מהּֿׁשאיןּֿכן עדין, ספקֹות ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבזה
היא זֹו עבֹודה הּנה נפׁשֹו, ּבעצם ּבמציאּות ּבטל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשהּוא
זאת, ועֹוד ּכלל. ספקֹות ּבזה ׁשּי ׁשאין וּדאי, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבבחינת
ּדבר ׁשּזהּו היינּו, ּתׁשמעּו, אׁשר הּברכה את ּׁשּכתּוב ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָּדמה
יּגיע נׁשמע ּבבחינת העבֹודה ׁשעלֿידי ּוברּור ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָוּדאי
ׁשּיׁש לפי הּוא הּוּדאּות וטעם נעׂשה. ּבבחינת ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָלעבֹודה
וכּידּוע וּדאי. ּדבר הּוא הּברכה ענין והרי זה, על ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּברכה

הּתפּלה על ּברכה צּוּוי,18ּבמעלת לׁשֹון היא ׁשּברכה , ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָ
ׁשּכתּוב וּדאי,19ּכמֹו ּדבר ׁשּזהּו והינּו הוי', יברכ ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּבּקׁשתֹו, ּתתקּבל אם ספק והרי ּבּקׁשה, לׁשֹון היא ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָּותפּלה
ּבתפּלתֹו הּמעּין כּו'20ּוכמֹו ּבפיו ׁשגּורה ּתפּלתֹו אם ,21. ְְְְְְִִִִִֵַַָָָ

ּברכה, על ּבתפּלה מעלה יׁשנּה ּגיסא לאיד ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָָאמנם
ּכמֹו ּבלבד, ּומקֹור מהּׁשרׁש המׁשכה היא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּדברכה

היא22ׁשּכתּוב ּותפּלה אֹותם, ּבר ּכברכתֹו אׁשר איׁש ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ
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א.18) יט, ראה פ' כד.19)לקו"ת ו, ג.20)נשא שער רבה אליהו חופת – חכמה ראשית ואילך. סע"ב נד, ברכות ברכות21)ראה

ב. כח.22)לד, מט, ויחי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÚÓL�c ‰„B·Ú‰ ‰lÁz ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ,לרצון fÓe‰הביטול ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»»¬»¿ƒ¿«ƒ∆
¯L‡ ‰Î¯a‰ ˙‡ B¯ÓB‡ e‰ÊÂ .‰NÚ� ˙�ÈÁ·Ï CkŒ¯Á‡ ÌÈ‡a»ƒ««»ƒ¿ƒ««¬∆¿∆¿∆«¿»»¬∆
,eÚÓL˙c ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰lÁ˙aL ,e�ÈÈ‰ ,eÚÓLzƒ¿¿«¿∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»¬»¿ƒ¿¿
(eÚÓLz) ÚÓL�c ‰„B·Ú‰nL Ák ˙�È˙�e ‰Î¯a LÈ ‰Ê·e»∆≈¿»»¿ƒ«…«∆≈»¬»¿ƒ¿«ƒ¿¿

.‰NÚ� ˙�ÈÁ·Ï eÚÈbÈ«ƒƒ¿ƒ««¬∆
·e˙kM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆»
‰‡¯ ˜eÒt‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ««»¿≈
ÌBi‰ ÌÎÈ�ÙÏ Ô˙B� ÈÎ�‡»…ƒ≈ƒ¿≈∆«

,‰Î¯aבלשון לדייק ויש ¿»»
מבחינת היא שהנתינה הכתוב

- "לפניכם" לבחינת "אנכי"

ÈÎ�‡L ‰Ó ‡È‰ ‰Î¯a‰L∆«¿»»ƒ«∆»…ƒ
ÈÎ�‡L ÈÓהקדושֿברוךֿהוא ƒ∆»…ƒ

ÌÎÈ�ÙÏ,בעצמו Ô˙B�≈ƒ¿≈∆
˙eiÓÈ�tועצמיות,LÙp‰ ¿ƒƒ«∆∆

‰Ê „vnLהכוח מצד ∆ƒ«∆
נותן בעצמו שהקדושֿברוךֿהוא

הנפש ‰B·Ú„‰בעצם ‡È‰ƒ»¬»
ÔÈ�Ú ‡e‰L ,‰NÚ�c¿«¬∆∆ƒ¿«
ÌˆÚ „vnL Ïeha‰«ƒ∆ƒ«∆∆
C¯a˙È B˙eÓˆÚÏ LÙp‰«∆∆¿«¿ƒ¿»≈
.ÈÎ�‡ ˙�ÈÁa ,ÔBˆ¯‰ ÏÚa««»»¿ƒ«»…ƒ
˙�ÈÁ·c BÊ ‰„B·Ú ÏÚÂ¿«¬»ƒ¿ƒ«
‰ÈÏ‡ ÌÈÚÈbnL) ‰NÚ�«¬∆∆«ƒƒ≈∆»
‰„B·Ú‰ ˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«»¬»
(ÚÓL� ˙�ÈÁa ,eÚÓL˙c¿ƒ¿¿¿ƒ«ƒ¿«

a‰ ˙‡) ¯L‡ ¯Ó‡�‰Î¯ ∆¡«¬∆∆«¿»»
ÔBLÏ ,(eÚÓLz ¯L‡¬∆ƒ¿¿¿
‰„B·Úa ,Èk ,È‡cÂ««ƒ»¬»
ÔÂÈk ,ÚÓL� ˙�ÈÁ·cƒ¿ƒ«ƒ¿«≈»
„vÓ ˜¯ ‡e‰ Ïeha‰L∆«ƒ«ƒ«
,„·Ïa ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk…«¿ƒƒ¿«
˙B˜ÙÒ ‰Êa CiL È¯‰¬≈«»»∆¿≈
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÔÈ„Ú¬«ƒ«∆≈≈
,‰NÚ� ˙�ÈÁ·c ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ««¬∆
˙e‡ÈˆÓa ÏËa ‡e‰L∆»≈ƒ¿ƒ
‰„B·Ú ‰p‰ ,BLÙ� ÌˆÚa¿∆∆«¿ƒ≈¬»
,È‡cÂ ˙�ÈÁ·a ‡È‰ BÊƒƒ¿ƒ«««

.ÏÏk ˙B˜ÙÒ ‰Êa CiL ÔÈ‡L∆≈«»»∆¿≈¿»
,e�ÈÈ‰ ,eÚÓLz ¯L‡ ‰Î¯a‰ ˙‡ ·e˙kM ‰Óc ,˙‡Ê „BÚÂ¿…¿«∆»∆«¿»»¬∆ƒ¿¿«¿
ÚÓL� ˙�ÈÁ·a ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ¯e¯·e È‡cÂ ¯·c e‰fL∆∆»»«»ƒ»∆«¿≈»¬»ƒ¿ƒ«ƒ¿«

.‰NÚ� ˙�ÈÁ·a ‰„B·ÚÏ ÚÈbÈהמתחיל דיבור הנ"ל המאמר ובלשון «ƒ««¬»ƒ¿ƒ««¬∆

אשר אלא תשמעו אם נאמר שלא תשמעו, אשר נאמר זו ברכה "ועל ראה:

ושמבחינת דתשמעו העבודה שתהיה זו שברכה היינו ודאי, לשון אשר תשמעו

כלל". ספק בזה שאין ודאי דבר הוא נעשה, לבחינת גם יגיע תשמעו

˙e‡ce‰ ÌÚËÂגם יגיעו דבר של שבסופו מלאה וודאות יש באמת מדוע ¿««««»
"נעשה"? ÈÙÏלבחינת ‡e‰¿ƒ

È¯‰Â ,‰Ê ÏÚ ‰Î¯a LiL∆≈¿»»«∆«¬≈
¯·c ‡e‰ ‰Î¯a‰ ÔÈ�Úƒ¿««¿»»»»
˙ÏÚÓa Úe„iÎÂ .È‡cÂ«»ƒ¿«»«¿«¬«
‰lÙz‰ ÏÚ ‰Î¯a18, ¿»»««¿ƒ»

,Èeeˆ ÔBLÏ ‡È‰ ‰Î¯aL∆¿»»ƒ¿ƒ
·e˙kL BÓk19ברכת בנוסח ¿∆»

‰ÈÂ',כהנים EÎ¯·Èלשון ¿»∆¿¬»»
ציווי e‰fLשמשמעו e�È‰Â¿«¿∆∆

‡È‰ ‰lÙ˙e ,È‡cÂ ¯·c»»«»ƒ¿ƒ»ƒ
˜ÙÒ È¯‰Â ,‰Lwa ÔBLÏ¿«»»«¬≈»≈
BÓÎe ,B˙Lwa Ïa˜˙z Ì‡ƒƒ¿«≈«»»¿

B˙lÙ˙a ÔiÚn‰20אומר") «¿«≈ƒ¿ƒ»
לפי בקשתו שתיעשה בלבו

רש"י לשון בכוונה" שהתפלל

כאב לידי בא ש"סוף בגמרא)

מתקבלת לא בקשתו כי לב"

ז"ל רבותינו אמרו Ì‡ƒועוד
ÂÈÙa ‰¯e‚L B˙lÙz¿ƒ»¿»¿ƒ

'eÎ21בן חנינא רבי כאשר –

האם יודע הוא כיצד נשאל דוסא

שאם השיב התקבלה תפילתו

לי ברור בפיו שגורה התפילה

מובן להיפך. וכן שהתקבלה,

הרי מברכה שבשונה אפוא

שהבקשהבת וודאות אין פילה

תתקבל.

d�LÈ ‡ÒÈb C„È‡Ï Ì�Ó‡»¿»¿ƒ»ƒ»∆¿»
,‰Î¯a ÏÚ ‰lÙ˙a ‰ÏÚÓ«¬»ƒ¿ƒ»«¿»»
‰ÎLÓ‰ ‡È‰ ‰Î¯·cƒ¿»»ƒ«¿»»
„·Ïa ¯B˜Óe L¯M‰Ó≈«…∆»ƒ¿«
בשורשו קיים כבר שהדבר היינו

'להבריך' צריך ורק ומקורו

להביאו כלומר אותו, ולהמשיך

הגילוי, אל ההעלם e˙kL·מן BÓk22לבניו אבינו יעקב ‡LÈבברכת ¿∆»ƒ
,Ì˙B‡ C¯a B˙Î¯·k ¯L‡כל את בירך אבינו שיעקב שהברכה כלומר ¬∆¿ƒ¿»≈«»

רק והברכה ("כברכתו") לו שייכת וכבר וקיימת נמצאת כבר מבניו אחד

הגילוי אל ההעלם מן אותם ומוציאה למטה הדברים את ¿אילוÂממשיכה
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חדׁש רצֹון ׁשּממׁשיכים רצֹון, יהי ׁשּזהּו חדׁשה, ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָהמׁשכה
ׁשּגם והינּו, הּׁשנים, את ּולבר החֹולים את ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָלרּפאֹות
עלֿידי הּנה ּדינֹו, ׁשּנחּתם לאחר וגם ּדינֹו ׁשּנגזר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַלאחר
ּתלּויים אּלּו חּלּוקים ּוב' חדׁש. רצֹון ממׁשיכים ְְְִִִִִִֵַַָָָָהּתפּלה
המׁשכה ׁשהּוא ּכיון הּברכה, ׁשענין והינּו, ּבזה, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָזה
מהּֿׁשאיןּֿכן וּדאי, ּדבר זה הרי ּבלבד, ּומקֹור ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמהּׁשרׁש
ׁשל ּבאפן זה הרי חדׁש, ּדבר המׁשכת ׁשהּוא ּתפּלה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹענין
ׁשּיׁש היינּו, ּתׁשמעּו, אׁשר הּברכה את ּׁשּנאמר ּומה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָספק.
ּבחינת המׁשכת ענין ׁשהּוא ּדאף הּמעלֹות, ב' ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָּכאן
חדׁש רצֹון המׁשכת מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ְְֲִֶֶַַַָָָָָנעׂשה,
אׁשר, נאמר מּכלֿמקֹום הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּלמעלה

הּברכה. ענין מעלת מּצד וּדאי, ְְְֲִִַַַַַַַָָלׁשֹון

לתפּלה,ÔÈ·‰Ïeג) ּברכה ּבין ההפרׁש ּבאּור ּבתֹוספת ¿»ƒְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּתחּלה להקּדים ּׁשּכתב23צרי מה ְְְִִִֶַַַָָָ

לפי24ה'ּפרּדס' הּׁשרׁש, ּבעצם הּמתאחדים ׁשהּׁשרׁשים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּכי העצמּות, ׁשרׁשי לא הּכלים, ׁשרׁשי הם ְְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹהאמת
למקֹור, ולא לׁשרׁש לא צר ואין אחד, הּכל ְְְְְֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֹהעצמּות

וה ּדוקא,עדּֿכאןֿלׁשֹונֹו. ּבּכלים ׁשּי הּׁשרׁש ׁשענין ינּו, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
ּבאֹורֹות. ְָֹולא

ÔÈ�Ú‰Âׁשל ענין ׁשּיׁשנֹו אֹומרים ּכאׁשר ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָ
ענין ענינים. ג' ּבזה ׁשּיׁש ּבהכרח הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשרׁש,
ׁשרׁש ׁשּיׁש אֹומרים ׁשעלֿזה מציאּות איזֹו ׁשּיׁשנּה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹהא',
מבּדל הּוא הּנמׁש ׁשהּדבר הּב', ענין זֹו. ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻלמציאּות
לאיזה ּומקֹור ׁשרׁש ׁשהּוא ׁשרׁש, ענין ׁשּזהּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹמּׁשרׁשֹו,
וׁשּיכּות ער איזה ׁשּיׁש הג', וענין מּמּנּו. מבּדל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּדבר
לדבר ׁשרׁש הּוא ׁשהרי מּמּנּו, הּנמׁש הּדבר עם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלהּׁשרׁש
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ע'23) תרפ"ז ואילך. קלא ע' עטר"ת סה"מ גם וראה ואילך). שצט ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח אנכי ראה ד"ה ראה – לקמן בהבא

ואילך. פ"ו.24)צב הצחצחות) (שער יא שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

,ÔBˆ¯ È‰È e‰fL ,‰L„Á ‰ÎLÓ‰ ‡È‰ ‰lÙ˙הם התפילות לכן ¿ƒ»ƒ«¿»»¬»»∆∆¿ƒ»
קיים היה שלא חדש רצון ויתהווה שיתעורר בקשה כלומר רצון", "יהי בנוסח

לכן C¯·Ïeקודם ÌÈÏBÁ‰ ˙‡ ˙B‡t¯Ï L„Á ÔBˆ¯ ÌÈÎÈLÓnL∆«¿ƒƒ»»»¿«¿∆«ƒ¿»≈
¯Á‡Ï Ì‚Â B�Èc ¯Ê‚pL ¯Á‡Ï ÌbL ,e�È‰Â ,ÌÈ�M‰ ˙‡∆«»ƒ¿«¿∆«¿««∆ƒ¿«ƒ¿«¿««

,B�Èc ÌzÁpLלא לכיוון ∆∆¿«ƒ
או בריא להיות לא כגון: רצוי,

ליצלן רחמנא בפרנסה למחסור

‰lÙz‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈«¿ƒ»
L„Á ÔBˆ¯ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ»»»
את ולברך החולים את לרפא

השנים.

el‡ ÌÈ˜elÁ '·e(א : ƒƒ≈
שכבר דבר גילוי היא שברכה

התעוררות היא ותפילה קיים,

הבקשה שמילוי ב) חדש. רצון

ואילו בספק, הוא תפילה ידי על

וודאי הוא הברכה ÌÈÈeÏz¿ƒקיום
ÔÈ�ÚL ,e�È‰Â ,‰Êa ‰Ê∆»∆¿«¿∆ƒ¿«
‡e‰L ÔÂÈk ,‰Î¯a‰«¿»»≈»∆
¯B˜Óe L¯M‰Ó ‰ÎLÓ‰«¿»»≈«…∆»

„·Ïaקיים כבר שהדבר היינו, ƒ¿«
ומקורו Ê‰בשורשו È¯‰ ,¬≈∆
È‡cÂ ¯·cהעניין ,שיומשך »»«»ƒ

‰lÙz ÔÈ�Ú ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿«¿ƒ»
L„Á ¯·c ˙ÎLÓ‰ ‡e‰L∆«¿»«»»»»
בשורשו אפילו קיים שלא

ÏLומקורו ÔÙ‡a ‰Ê È¯‰ ,¬≈∆¿…∆∆
‡pM ‰Óe .˜ÙÒ¯Óבפסוק »≈«∆∆¡«

היום לפניכם נותן אנכי "ראה זה

‡L¯ברכה... ‰Î¯a‰ ˙‡∆«¿»»¬∆
LiL ,e�ÈÈ‰ ,"eÚÓLzƒ¿¿«¿∆≈
Û‡c ,˙BÏÚn‰ '· Ô‡k«««¬¿«
˙ÎLÓ‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿««¿»«
ÔÈNBÚ ,‰NÚ� ˙�ÈÁa¿ƒ««¬∆ƒ
˙ÎLÓ‰ ,ÌB˜Ó ÏL B�Bˆ¿̄∆»«¿»«
‰ÏÚÓlL L„Á ÔBˆ»̄»»∆¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓבשורשו עדיין קיים שלא חדש בדבר שמדובר וכיון ƒ≈∆ƒ¿«¿¿
שלו והגילוי שההמשכה לעיל, המבואר הכלל לפי לומר, מקום היה ומקורו

- בספק ÏÚÓ˙היא „vÓ ,È‡cÂ ÔBLÏ ,¯L‡ ¯Ó‡� ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»∆¡«¬∆¿««ƒ««¬«
‰Î¯a‰ ÔÈ�Úהברכה מעלת – יחד גם המעלות שתי של שילוב כאן יש כי ƒ¿««¿»»

וזאת, היה. לא שעדיין חדש דבר שממשיכה התפילה ומעלת בוודאות שהיא

כנ"ל. שאנכי", מי "אנכי מבחינת היא והברכה שההמשכה מפני

CÈ¯ˆ ,‰lÙ˙Ï ‰Î¯a ÔÈa L¯Ù‰‰ ¯e‡a ˙ÙÒB˙a ÔÈ·‰Ïe (‚¿»ƒ¿∆∆≈«∆¿≈≈¿»»ƒ¿ƒ»»ƒ
‰lÁz ÌÈc˜‰Ï23'Òc¯t'‰ ·˙kM ‰Ó24ÌÈL¯M‰L ¿«¿ƒ¿ƒ»«∆»«««¿≈∆«»»ƒ

‡Ï ,ÌÈÏk‰ ÈL¯L Ì‰ ˙Ó‡‰ ÈÙÏ L¯M‰ ÌˆÚa ÌÈ„Á‡˙n‰«ƒ¿«¬ƒ¿∆∆«…∆¿ƒ»¡∆≈»¿≈«≈ƒ…
L¯LÏ ‡Ï C¯ˆ ÔÈ‡Â ,„Á‡ Ïk‰ ˙eÓˆÚ‰ Èk ,˙eÓˆÚ‰ ÈL¯L»¿≈»«¿ƒ»«¿«…∆»¿≈…∆…¿…∆
ŒÔ‡kŒ„Ú ,¯B˜ÓÏ ‡ÏÂ¿…¿»«»

.B�BLÏבספר כתוב כלומר: ¿
קורדבירו משה לרבי ה'פרדס',

שהכלל המקובלים, מגדולי

ההמשכות שורשי כי האומר

ויורדות מהאלוקות שנמשכות

מאוחדות לדרגה מדרגה

של לאמיתו מתייחס, - בשורשם

[כידוע הכלים לשורשי דבר,

אורות הם העליונים שהאורות

לומר מקום אין אבל בכלים]

בשורשם מאוחדים שהאורות

הקדושֿברוךֿהוא של בעצמותו

מלאה אחדות הוא העצמות כי

יתפשט שאורו וכדי ומוחלטת

בו שיהיה זקוק לא הוא וישפיע

שיבואר (כפי לכך ומקור שורש

להלן) ÔÈ�ÚLיותר ,e�È‰Â¿«¿∆ƒ¿«
ÌÈÏka CiL L¯M‰«…∆«»«≈ƒ

.˙B¯B‡a ‡ÏÂ ,‡˜Âcביאור «¿»¿…»
הדברים:

,‰p‰c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
B�LiL ÌÈ¯ÓB‡ ¯L‡k«¬∆¿ƒ∆∆¿

,L¯L ÏL ÔÈ�Úשבתוך ƒ¿»∆…∆
שורש יש כלשהי עליונה מציאות

ולהמשיך לגלות שנועד ומקור

מאותה למטה מסויימים דברים

LiLמציאות Á¯Î‰a È¯‰¬≈¿∆¿≈«∆≈
,'‡‰ ÔÈ�Ú .ÌÈ�È�Ú '‚ ‰Êa»∆ƒ¿»ƒƒ¿»»
˙e‡ÈˆÓ BÊÈ‡ d�LiL∆∆¿»≈¿ƒ

‡ÌÈ¯ÓBתחתונה ‰ÊŒÏÚL∆«∆¿ƒ
LiLממנה שלמעלה בדרגה ∆≈

CLÓp‰ ¯·c‰L ,'a‰ ÔÈ�Ú .BÊ ˙e‡ÈˆÓÏ L¯Lמהמציאות …∆ƒ¿ƒƒ¿»«∆«»»«ƒ¿»
BL¯MÓהעליונה Ïc·Ó ‡e‰,עצמה בפני כמציאות ÔÈ�Úומוגדר e‰fL À¿»ƒ»¿∆∆ƒ¿«

¯·c ‰ÊÈ‡Ï ¯B˜Óe L¯L ‡e‰L ,L¯L- ושונה Ïc·Óאחר …∆∆…∆»¿≈∆»»À¿»
¯·c‰ ÌÚ L¯M‰Ï ˙eÎiLÂ C¯Ú ‰ÊÈ‡ LiL ,'‚‰ ÔÈ�ÚÂ .epnÓƒ∆¿ƒ¿»«∆≈≈∆∆∆¿«»¿«…∆ƒ«»»

,epnÓ CLÓp‰שנמשך והדבר השורש בין כלשהו ודמיון יחס שקיים «ƒ¿»ƒ∆
שורש Ê‰מאותו ¯·„Ï L¯L ‡e‰ È¯‰Lשום ביניהם היה לא ואילו ∆¬≈…∆¿»»∆
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f"iyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

ׁשרׁש היא ׁשהעילה ועלּול, עּלה ּבענין ּוכמֹו ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָֹזה.
הּוא העלּול ּדהּנה, אּלּו. ענינים ג' ּבזה יׁש הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָלהעלּול,
העּלה מן העלּול יציאת ׁשּלאחרי והינּו, ּדבר, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָמציאּות
ׁשּגם עד ּבפניֿעצמֹו, ּדבר מציאּות נעׂשה הּוא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָהרי
העלּול וגם ּבמציאּותֹו. העלּול יּׁשאר העּלה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבהסּתּלק
ענינים ב' הם והעלּול העּלה ׁשהרי העּלה, מן נבּדל ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָהּוא
וׁשּיכּות ער להעילה יׁש ּגיסא, ּולאיד מּזה. זה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָנבּדלים
ּבׂשכל ּוכמֹו להעלּול. עּלה הּוא ׁשהרי העלּול, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָעם
ּכל ּבהם ׁשּיׁש ועלּול, עּלה על ּדגמא ׁשּזהּו ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּומּדֹות,
הרי הּׂשכל מן הּמּדֹות יציאת ׁשּלאחרי אּלּו, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָענינים
מסּתּלק הּׂשכל ּכאׁשר ׁשּגם עד ּבמציאּות הם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַהּמּדֹות
נבּדלֹות הם הּמּדֹות וגם ּבמציאּותם. נׁשארים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָמהם
נבּדלים. ענינים הם והּמּדֹות הּׂשכל ׁשהרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמהּׂשכל,
ידּוע ּדהּנה, לזה. זה ּבער הם הרי ּגיסא, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּולאיד
ּבלבד. הּׂשכל מחיצֹונּיּות היא הּמּדֹות ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַׁשהתהּוּות
ׁשּבּׂשכל, מהּמּדֹות היא ׁשהתהּוּותם מבאר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹולפעמים
הרי ּכן ואם הּׂשכל. חיצֹונּיּות מּבחינת ּגם למּטה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשהם
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

הדבר. לאותו ומקור שורש להיות השורש יכול היה לא דמיון, ושום יחס

ÏeÏÚÂ ‰lÚ ÔÈ�Úa BÓÎeשנוצרים בדברים היינו ותוצאה], [סיבה ¿¿ƒ¿«ƒ»¿»
(הרגש) המידות התהוות למשל, כמו, ותוצאה סיבה של בדרך ומתהווים

להתהוות והגורם הסיבה הוא שהשכל כזו בצורה שהיא (השכל) מהמוחין

להלן גם שיוזכר (כפי הרגש

היינו «ÏÈÚ‰L∆»ƒ‰במאמר),
L¯L(הסיבה) ‡È‰ƒ…∆
ÏeÏÚ‰Ï,(התוצאה)LÈ È¯‰ ¿∆»¬≈≈

el‡ ÌÈ�È�Ú '‚ ‰Êaשנימנו »∆ƒ¿»ƒ≈
להמשכת שורש כל לגבי לעיל

ּומפרט: דבר. p‰c‰,והתהוות ְֵָ¿ƒ≈
˙e‡ÈˆÓ ‡e‰ ÏeÏÚ‰∆»¿ƒ
È¯Á‡lL ,e�È‰Â ,¯·c»»¿«¿∆¿«¬≈
‰lÚ‰ ÔÓ ÏeÏÚ‰ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«∆»ƒ»ƒ»
˙e‡ÈˆÓ ‰NÚ� ‡e‰ È¯‰¬≈«¬∆¿ƒ
„Ú ,BÓˆÚŒÈ�Ùa ¯·c»»ƒ¿≈«¿«
‰lÚ‰ ˜lzÒ‰a ÌbL∆«¿ƒ¿«≈»ƒ»
B˙e‡ÈˆÓa ÏeÏÚ‰ ¯‡MÈƒ»≈∆»ƒ¿ƒ
הראשון העניין כי לעיל נתבאר

שקיימת הוא בשורש הקיים

שורש מהווה שהוא מציאות

לגבי גם וכך מציאות. לאותה

עילה בדרך היא שהתהוותו דבר

של הראשון המאפיין ועלול.

הוא כזו בצורה היווצרות

הגורם כאשר שגם כך כדי עד כשלעצמה למציאות הופך (התוצאה) שהעלול

[=התוצאה]. העלול קיים ואיננו, נעלם [=העילה] ‰ÏeÏÚהמהווה Ì‚Â¿«∆»
ÌÈ�È�Ú '· Ì‰ ÏeÏÚ‰Â ‰lÚ‰ È¯‰L ,‰lÚ‰ ÔÓ Ïc·� ‡e‰ƒ¿»ƒ»ƒ»∆¬≈»ƒ»¿∆»≈ƒ¿»ƒ

.‰fÓ ‰Ê ÌÈÏc·�ומקור שורש שהוא בשורש השני לעניין במקביל וזאת, ƒ¿»ƒ∆ƒ∆
ממנו. ונפרד נבדל שונה, C¯Úלדבר ‰ÏÈÚ‰Ï LÈ ,‡ÒÈb C„È‡Ïe¿ƒ»ƒ»≈¿»ƒ»∆∆

.ÏeÏÚ‰Ï ‰lÚ ‡e‰ È¯‰L ,ÏeÏÚ‰ ÌÚ ˙eÎiLÂלמרות שני, מצד ¿«»ƒ∆»∆¬≈ƒ»¿∆»
בין יש סוף סוף עצמה, בפני מציאות בתור מהעילה, ונפרד נבדל שהעלול

במקביל וזאת והתוכן), המהות (מצד כלשהו ודמיון ושייכות קשר השניים

מהשורש, ונפרד נבדל לדבר שורש היותו שעם שורש במושג השלישי לעניין

שהרי לשורשו מסויים ודמיון יחס בעל להיות מוכרח והנפרד הנבדל הדבר

שלו. להתהוות וסיבה עילה כמו הוא השורש

,ÏeÏÚÂ ‰lÚ ÏÚ ‡Ó‚c e‰fL ,˙BcÓe ÏÎNa BÓÎeדבר היינו ¿¿≈∆ƒ∆∆À¿»«ƒ»¿»
שורש) למושג דומה הדבר (וכאמור ותוצאה סיבה של באופן ≈∆LiLשנוצר

Ïk Ì‰aשלושת,el‡ ÌÈ�È�Ú(א)ÔÓ ˙Bcn‰ ˙‡ÈˆÈ È¯Á‡lL »∆»ƒ¿»ƒ≈∆¿«¬≈¿ƒ««ƒƒ
ÏÎO‰ ¯L‡k ÌbL „Ú ˙e‡ÈˆÓa Ì‰ ˙Bcn‰ È¯‰ ÏÎO‰«≈∆¬≈«ƒ≈ƒ¿ƒ«∆««¬∆«≈∆

Ì˙e‡ÈˆÓa ÌÈ¯‡L� Ì‰Ó ˜lzÒÓנתהוו אמנם המידות כלומר, ƒ¿«≈≈∆ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»
שהמידות לאחר אבל בשכל, ההתבוננות בעקבות 'נולד' הרגש כי ֶֶָמהשכל

ממשיך שהרגש כך כדי עד עצמה בפני מציאות הן מהשכל, ו'נולדו' 'יצאו'

בו. ניכרת לא כלל השכל שפעולת לאחר גם ‰Bcn˙(ב)להתקיים Ì‚Â¿««ƒ
,ÏÎO‰Ó ˙BÏc·� Ì‰ולא רגש היא המידות של והתוכן שכלהמהות ≈ƒ¿»≈«≈∆

ÌÈÏc·� ÌÈ�È�Ú Ì‰ ˙Bcn‰Â ÏÎO‰ È¯‰L.במהותם מזה זה ושונים ∆¬≈«≈∆¿«ƒ≈ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ

ÒÈb‡,(ג) C„È‡Ïeולמרות עצמה בפני מציאות הם שהמידות למרות ¿ƒ»ƒ»
סוף סוף לחלוטין, שונה במציאות ‰Ìשמדובר È¯‰והמידות C¯Úaהשכל ¬≈≈¿∆∆

‰ÊÏ ‰Êהמידות אחד מצד כיצד ומבאר ומוסיף ויחס. קשר ביניהם ויש ∆»∆
ושייכות. קשר ביניהם יש שני ומצד מהשכל נבדלות

˙ee‰˙‰L Úe„È ,‰p‰c¿ƒ≈»«∆ƒ¿«
˙ei�BˆÈÁÓ ‡e‰ ˙Bcn‰«ƒ≈ƒƒ

.„·Ïa ÏÎO‰,כאמור «≈∆ƒ¿«
מתהוות שבלב) (הרגש ֶֶָהמידות

וסדר שבראש). (השכל מהמוחין

שהתבוננות הוא הדברים

לדבר עמוקה שכלית ומודעות

בהתאם. רגש מעוררת ֶֶמסויים

בגדולת ההתבוננות למשל, כך,

של רגש מעוררת ותפארתו ה'

שהשכל מאחר ואולם, ה'. אהבת

שונות תכונות בעלי הם והמידות

המידות התהוות מהותם, מעצם

של והפנימיות מהעצם אינה

מחיצוניות רק אלא השכל

למבואר בדומה זאת, השכל.

משפיעה דרגה שכל בחסידות

באופן הימנה שלמטה לדרגה

והחיצוני התחתון שהחלק כזה

להיות הופך העליונה הדרגה של

של והפנימי העליון החלק

'סדר נקראת לדרגה מדרגה האלוקי האור של ההשפעה (וכל התחתונה הדרגה

רבות, מחוליות שבנויה (שרשרת) לשלשלת דומה הדבר כי השתלשלות'

אופן וכל הבאה). החוליה של העליון בחלק 'נוגעת' חוליה כל של והתחתית

מקשר נעלית השכל פנימיות (כי השכל מחיצוניות רק היא המידות התהוות

למידות) Bcn‰Ó˙ושייכות ‡e‰ Ì˙ee‰˙‰L ¯‡·Ó ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ¿…»∆ƒ¿«»≈«ƒ
,ÏÎOaLבמקומות השכל, מחיצוניות היא המידות שהתהוות האמור למרות ∆«≈∆

מבואר ושם והמידות השכל בין הערך ריחוק על יותר חזק דגש יש אחרים

שכן שבשכל ממידות אלא) עצמו, מהשכל (לא היא המידות שהתהוות

וכשם מזו זו כלולות - האדם של הנפש כוחות גם וכך - העליונות הספירות

שבשכל, מידות יש כך וכד', שבחסד גבורה או שבגבורה חסד למשל, שיש,

כלולות שהמידות כפי והיא עצמו מהשכל מאד שרחוקה בשכל כזו דרגה היינו

- בשכל ביותר נחותה דרגה הם שבשכל והמידות Ìbבשכל ‰hÓÏ Ì‰L∆≈¿«»«
ÏÎO‰ ˙ei�BˆÈÁ ˙�ÈÁaÓחלק אמנם הם שבשכל המידות כי לציין (ויש ƒ¿ƒ«ƒƒ«≈∆

והתרגשות התפעלות היינו מידות, של פעולה היא שלהן הפעולה אך מהשכל

מאידיש): בתרגום להלן סיון, י"א יום' ('היום הבא מהפתגם גם שמובן כפי

כמו כך כל קר דבר קיים לא קר; הוא מת רוחנית: בעבודה המתים תחיית ..."

והמדות אלוקית, השגה משיג הטבעי וכשהשכל האנושי, והשכל הטבעי השכל

המתים תחיית זה הרי - השכלי מהתענוג ומתרגשות מתפעלות שבשכל

.תי")האמי
מדרגות אלא עצמו השכל מפנימיות לא היא המידות שהתהוות שהוכח ומאחר

- שבשכל) מידות או השכל (חיצוניות בשכל ‰Bcn˙נחותות È¯‰ Ôk Ì‡Â¿ƒ≈¬≈«ƒ
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ׁשרׁש היא ׁשהעילה ועלּול, עּלה ּבענין ּוכמֹו ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָֹזה.
הּוא העלּול ּדהּנה, אּלּו. ענינים ג' ּבזה יׁש הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָלהעלּול,
העּלה מן העלּול יציאת ׁשּלאחרי והינּו, ּדבר, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָמציאּות
ׁשּגם עד ּבפניֿעצמֹו, ּדבר מציאּות נעׂשה הּוא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָהרי
העלּול וגם ּבמציאּותֹו. העלּול יּׁשאר העּלה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבהסּתּלק
ענינים ב' הם והעלּול העּלה ׁשהרי העּלה, מן נבּדל ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָהּוא
וׁשּיכּות ער להעילה יׁש ּגיסא, ּולאיד מּזה. זה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָנבּדלים
ּבׂשכל ּוכמֹו להעלּול. עּלה הּוא ׁשהרי העלּול, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָעם
ּכל ּבהם ׁשּיׁש ועלּול, עּלה על ּדגמא ׁשּזהּו ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּומּדֹות,
הרי הּׂשכל מן הּמּדֹות יציאת ׁשּלאחרי אּלּו, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָענינים
מסּתּלק הּׂשכל ּכאׁשר ׁשּגם עד ּבמציאּות הם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַהּמּדֹות
נבּדלֹות הם הּמּדֹות וגם ּבמציאּותם. נׁשארים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָמהם
נבּדלים. ענינים הם והּמּדֹות הּׂשכל ׁשהרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמהּׂשכל,
ידּוע ּדהּנה, לזה. זה ּבער הם הרי ּגיסא, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּולאיד
ּבלבד. הּׂשכל מחיצֹונּיּות היא הּמּדֹות ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַׁשהתהּוּות
ׁשּבּׂשכל, מהּמּדֹות היא ׁשהתהּוּותם מבאר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹולפעמים
הרי ּכן ואם הּׂשכל. חיצֹונּיּות מּבחינת ּגם למּטה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשהם
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הדבר. לאותו ומקור שורש להיות השורש יכול היה לא דמיון, ושום יחס

ÏeÏÚÂ ‰lÚ ÔÈ�Úa BÓÎeשנוצרים בדברים היינו ותוצאה], [סיבה ¿¿ƒ¿«ƒ»¿»
(הרגש) המידות התהוות למשל, כמו, ותוצאה סיבה של בדרך ומתהווים

להתהוות והגורם הסיבה הוא שהשכל כזו בצורה שהיא (השכל) מהמוחין

להלן גם שיוזכר (כפי הרגש

היינו «ÏÈÚ‰L∆»ƒ‰במאמר),
L¯L(הסיבה) ‡È‰ƒ…∆
ÏeÏÚ‰Ï,(התוצאה)LÈ È¯‰ ¿∆»¬≈≈

el‡ ÌÈ�È�Ú '‚ ‰Êaשנימנו »∆ƒ¿»ƒ≈
להמשכת שורש כל לגבי לעיל

ּומפרט: דבר. p‰c‰,והתהוות ְֵָ¿ƒ≈
˙e‡ÈˆÓ ‡e‰ ÏeÏÚ‰∆»¿ƒ
È¯Á‡lL ,e�È‰Â ,¯·c»»¿«¿∆¿«¬≈
‰lÚ‰ ÔÓ ÏeÏÚ‰ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«∆»ƒ»ƒ»
˙e‡ÈˆÓ ‰NÚ� ‡e‰ È¯‰¬≈«¬∆¿ƒ
„Ú ,BÓˆÚŒÈ�Ùa ¯·c»»ƒ¿≈«¿«
‰lÚ‰ ˜lzÒ‰a ÌbL∆«¿ƒ¿«≈»ƒ»
B˙e‡ÈˆÓa ÏeÏÚ‰ ¯‡MÈƒ»≈∆»ƒ¿ƒ
הראשון העניין כי לעיל נתבאר

שקיימת הוא בשורש הקיים

שורש מהווה שהוא מציאות

לגבי גם וכך מציאות. לאותה

עילה בדרך היא שהתהוותו דבר

של הראשון המאפיין ועלול.

הוא כזו בצורה היווצרות

הגורם כאשר שגם כך כדי עד כשלעצמה למציאות הופך (התוצאה) שהעלול

[=התוצאה]. העלול קיים ואיננו, נעלם [=העילה] ‰ÏeÏÚהמהווה Ì‚Â¿«∆»
ÌÈ�È�Ú '· Ì‰ ÏeÏÚ‰Â ‰lÚ‰ È¯‰L ,‰lÚ‰ ÔÓ Ïc·� ‡e‰ƒ¿»ƒ»ƒ»∆¬≈»ƒ»¿∆»≈ƒ¿»ƒ

.‰fÓ ‰Ê ÌÈÏc·�ומקור שורש שהוא בשורש השני לעניין במקביל וזאת, ƒ¿»ƒ∆ƒ∆
ממנו. ונפרד נבדל שונה, C¯Úלדבר ‰ÏÈÚ‰Ï LÈ ,‡ÒÈb C„È‡Ïe¿ƒ»ƒ»≈¿»ƒ»∆∆

.ÏeÏÚ‰Ï ‰lÚ ‡e‰ È¯‰L ,ÏeÏÚ‰ ÌÚ ˙eÎiLÂלמרות שני, מצד ¿«»ƒ∆»∆¬≈ƒ»¿∆»
בין יש סוף סוף עצמה, בפני מציאות בתור מהעילה, ונפרד נבדל שהעלול

במקביל וזאת והתוכן), המהות (מצד כלשהו ודמיון ושייכות קשר השניים

מהשורש, ונפרד נבדל לדבר שורש היותו שעם שורש במושג השלישי לעניין

שהרי לשורשו מסויים ודמיון יחס בעל להיות מוכרח והנפרד הנבדל הדבר

שלו. להתהוות וסיבה עילה כמו הוא השורש

,ÏeÏÚÂ ‰lÚ ÏÚ ‡Ó‚c e‰fL ,˙BcÓe ÏÎNa BÓÎeדבר היינו ¿¿≈∆ƒ∆∆À¿»«ƒ»¿»
שורש) למושג דומה הדבר (וכאמור ותוצאה סיבה של באופן ≈∆LiLשנוצר

Ïk Ì‰aשלושת,el‡ ÌÈ�È�Ú(א)ÔÓ ˙Bcn‰ ˙‡ÈˆÈ È¯Á‡lL »∆»ƒ¿»ƒ≈∆¿«¬≈¿ƒ««ƒƒ
ÏÎO‰ ¯L‡k ÌbL „Ú ˙e‡ÈˆÓa Ì‰ ˙Bcn‰ È¯‰ ÏÎO‰«≈∆¬≈«ƒ≈ƒ¿ƒ«∆««¬∆«≈∆

Ì˙e‡ÈˆÓa ÌÈ¯‡L� Ì‰Ó ˜lzÒÓנתהוו אמנם המידות כלומר, ƒ¿«≈≈∆ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»
שהמידות לאחר אבל בשכל, ההתבוננות בעקבות 'נולד' הרגש כי ֶֶָמהשכל

ממשיך שהרגש כך כדי עד עצמה בפני מציאות הן מהשכל, ו'נולדו' 'יצאו'

בו. ניכרת לא כלל השכל שפעולת לאחר גם ‰Bcn˙(ב)להתקיים Ì‚Â¿««ƒ
,ÏÎO‰Ó ˙BÏc·� Ì‰ולא רגש היא המידות של והתוכן שכלהמהות ≈ƒ¿»≈«≈∆

ÌÈÏc·� ÌÈ�È�Ú Ì‰ ˙Bcn‰Â ÏÎO‰ È¯‰L.במהותם מזה זה ושונים ∆¬≈«≈∆¿«ƒ≈ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ

ÒÈb‡,(ג) C„È‡Ïeולמרות עצמה בפני מציאות הם שהמידות למרות ¿ƒ»ƒ»
סוף סוף לחלוטין, שונה במציאות ‰Ìשמדובר È¯‰והמידות C¯Úaהשכל ¬≈≈¿∆∆

‰ÊÏ ‰Êהמידות אחד מצד כיצד ומבאר ומוסיף ויחס. קשר ביניהם ויש ∆»∆
ושייכות. קשר ביניהם יש שני ומצד מהשכל נבדלות

˙ee‰˙‰L Úe„È ,‰p‰c¿ƒ≈»«∆ƒ¿«
˙ei�BˆÈÁÓ ‡e‰ ˙Bcn‰«ƒ≈ƒƒ

.„·Ïa ÏÎO‰,כאמור «≈∆ƒ¿«
מתהוות שבלב) (הרגש ֶֶָהמידות

וסדר שבראש). (השכל מהמוחין

שהתבוננות הוא הדברים

לדבר עמוקה שכלית ומודעות

בהתאם. רגש מעוררת ֶֶמסויים

בגדולת ההתבוננות למשל, כך,

של רגש מעוררת ותפארתו ה'

שהשכל מאחר ואולם, ה'. אהבת

שונות תכונות בעלי הם והמידות

המידות התהוות מהותם, מעצם

של והפנימיות מהעצם אינה

מחיצוניות רק אלא השכל

למבואר בדומה זאת, השכל.

משפיעה דרגה שכל בחסידות

באופן הימנה שלמטה לדרגה

והחיצוני התחתון שהחלק כזה

להיות הופך העליונה הדרגה של

של והפנימי העליון החלק

'סדר נקראת לדרגה מדרגה האלוקי האור של ההשפעה (וכל התחתונה הדרגה

רבות, מחוליות שבנויה (שרשרת) לשלשלת דומה הדבר כי השתלשלות'

אופן וכל הבאה). החוליה של העליון בחלק 'נוגעת' חוליה כל של והתחתית

מקשר נעלית השכל פנימיות (כי השכל מחיצוניות רק היא המידות התהוות

למידות) Bcn‰Ó˙ושייכות ‡e‰ Ì˙ee‰˙‰L ¯‡·Ó ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ¿…»∆ƒ¿«»≈«ƒ
,ÏÎOaLבמקומות השכל, מחיצוניות היא המידות שהתהוות האמור למרות ∆«≈∆

מבואר ושם והמידות השכל בין הערך ריחוק על יותר חזק דגש יש אחרים

שכן שבשכל ממידות אלא) עצמו, מהשכל (לא היא המידות שהתהוות

וכשם מזו זו כלולות - האדם של הנפש כוחות גם וכך - העליונות הספירות

שבשכל, מידות יש כך וכד', שבחסד גבורה או שבגבורה חסד למשל, שיש,

כלולות שהמידות כפי והיא עצמו מהשכל מאד שרחוקה בשכל כזו דרגה היינו

- בשכל ביותר נחותה דרגה הם שבשכל והמידות Ìbבשכל ‰hÓÏ Ì‰L∆≈¿«»«
ÏÎO‰ ˙ei�BˆÈÁ ˙�ÈÁaÓחלק אמנם הם שבשכל המידות כי לציין (ויש ƒ¿ƒ«ƒƒ«≈∆

והתרגשות התפעלות היינו מידות, של פעולה היא שלהן הפעולה אך מהשכל

מאידיש): בתרגום להלן סיון, י"א יום' ('היום הבא מהפתגם גם שמובן כפי

כמו כך כל קר דבר קיים לא קר; הוא מת רוחנית: בעבודה המתים תחיית ..."

והמדות אלוקית, השגה משיג הטבעי וכשהשכל האנושי, והשכל הטבעי השכל

המתים תחיית זה הרי - השכלי מהתענוג ומתרגשות מתפעלות שבשכל

.תי")האמי
מדרגות אלא עצמו השכל מפנימיות לא היא המידות שהתהוות שהוכח ומאחר

- שבשכל) מידות או השכל (חיצוניות בשכל ‰Bcn˙נחותות È¯‰ Ôk Ì‡Â¿ƒ≈¬≈«ƒ
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ּבהתהּוּות ׁשאפילּו והינּו, מּׁשרׁשן. נבּדלֹות הן ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָהּמּדֹות
ׁשּגם היֹות עם הרי ׁשּבּׂשכל, מהּמּדֹות ׁשּבּלב ֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַהּמּדֹות
הרי מּכלֿמקֹום, מּדֹות, ּבׁשם נקראֹות ׁשּבּׂשכל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּמּדֹות
זה הרי ּגּופא הּׂשכל ׁשּבפרצּוף והינּו ׁשּבּׂשכל, מּדֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהם

זה הרי מּכלֿמקֹום אבל מּדֹות, ּפרצּוףּבחינת ּבבחינת ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָ
וחלּוקֹות נבּדלֹות הם ׁשּבּלב הּמּדֹות הרי ּכן, ואם ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָהּׂשכל,
והּלב, הּמח ּבין ׁשּיׁשנם החּלּוקים ּכל ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמהם,
ׁשּבּׂשכל הּמּדֹות ּגם הּנה ׁשּבּמח הּוא, העּקרי ִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשהחּלּוק
התּפּׁשטּות ּבדר הם ׁשּבּלב ּומּדֹות מנּוחה, ּבדר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָהם
זה ער ּגם להם יׁש ּגיסא, לאיד אמנם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָוהתרּגׁשּות.
הּמּדֹות ׁשהתהּוּות והינּו מּדֹות, ּבחינת הם ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָלזה,
מּבחינת אם ּכי ׁשּבּׂשכל, ׂשכל מּבחינת אינּה ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּבּלב
איזה הּוא ׁשרׁשם ּגם הרי ּכן ואם ּבלבד, ׁשּבּׂשכל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמּדֹות
הּוא הּמּדֹות ׁשּׁשרש הּמבאר לפי וגם מּדֹות. ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹֹענין
מּדֹות מּבחינת ׁשּלמעלה הּׂשכל חיצֹונּיּות ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָמּבחינת
ּבלבד, הּׂשכל חיצֹונּיּות רק זה הרי מּכלֿמקֹום, ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבּׂשכל,
עּלה ּבענין וכּמבאר הּמּדֹות. לענין ּבער זה הרי ּכן ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹואם
ּבבחינת הם ׁשּׁשניהם ּכיון לזה, זה ּבער ׁשהם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָועלּול
הּׁשרׁש. ענין ּבזה ׁשּי ולכן רּוחנּיים. ּוׁשניהם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיׁש,

‰p‰Â,ׁשרׁש ּבדר הּוא מאין יׁש התהּוּות ענין ּגם ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
ׁשּגם והינּו, להּיׁש. וׁשרׁש מקֹור הּוא ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהאין
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ÔL¯MÓ ˙BÏc·� Ô‰בפועל שהתהוו לפני (עוד בשורשן שכבר נמצא ≈ƒ¿»ƒ»¿»
נבדלת מציאות הם המידות ונרגשות) גלויות מידות בתור והגדרה 'ציור' וקבלו

השכל. שהוא השורש ממציאות שונה עצמה, בפני

השכל, מחיצוניות נתהוו שהמידות ההסבר לפי כך: לשאול אפשר לכאורה,

הן שהמידות לקבל אפשר

גם כי משורשן נבדלת מציאות

השונה שכל היא השכל חיצוניות

לפי אבל מהמידות, במהותו

היא המידות שהתהוות ההסבר

ההכרח מה שבשכל, מהמידות

הן המידות בשורשן שכבר לומר

גם והרי מהשכל, נבדלת מציאות

הוא נתהוו שממנו השורש

"˙Â„ÈÓיש בשכל ואם שבשכל"

מידות כי (אם מידות של מושג

לומר מחייב מה שבשכל),

הרי מהשורש, נבדלות שהמידות

"מידות"? יש בשורש גם

הזו, השאלה את ליישב וכדי

ומבאר: ¿»¿e�È‰Â,הולך
˙ee‰˙‰a eÏÈÙ‡L∆¬ƒ¿ƒ¿«
˙Bcn‰Ó ·laL ˙Bcn‰«ƒ∆«≈≈«ƒ
˙BÈ‰ ÌÚ È¯‰ ,ÏÎOaL∆«≈∆¬≈ƒ¡
ÏÎOaL ˙Bcn‰ ÌbL∆««ƒ∆«≈∆

,˙BcÓ ÌLa ˙B‡¯˜�ואם ƒ¿»¿≈ƒ
מידות, יש בשכל שגם נמצא כן

- ‰¯Èכנ"ל ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈
,ÏÎOaL ˙BcÓ Ì‰כיוון ≈ƒ∆«≈∆

כפי מידות על מדובר סוף שסוף

מהשכל חלק ובתור בשכל שהן

Ûeˆ¯ÙaL e�È‰Âהספירותֿהכוחות עשר כל את בתוכו המכיל שלם ['ציור' ¿«¿∆¿«¿
המכיל האדם לפרצוף בדומה 'פרצוף' כוחות]נקרא וכמה כמה ∆≈»‰ÏÎOבתוכו

,˙BcÓ ˙�ÈÁa ‰Ê È¯‰ ‡Ùebכי שבשכל, מידות נקראת זו בחינה ולכן »¬≈∆¿ƒ«ƒ
השכל של וה'פרצוף' מה'תבנית' חלק Ê‰היא È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ Ï·‡¬»ƒ»»¬≈∆

ÏÎO‰ Ûeˆ¯t ˙�ÈÁ·a'כ'ציור שבשכל המידות את להגדיר ניתן ולא ƒ¿ƒ««¿«≈∆
מיד שנולדושל כפי למידות שבשכל מידות בין מהותי מאד הבדל שיש כך ות

נפרד בלתי חלק אמנם הן שבשכל המידות ולכן שבלב רגש להיות ונתהוו

- עצמו מהשכל חלק שהן וכיוון Ôkמהשכל Ì‡Â[ולכן=]˙Bcn‰ È¯‰ , ¿ƒ≈¬≈«ƒ
,Ì‰Ó ˙B˜eÏÁÂ ˙BÏc·� Ì‰ ·laLבין וההבדל שבשכל, מהמידות ∆«≈≈ƒ¿»«¬≈∆

מהותי ומאד גדול הבדל הוא שבלב למידות שבשכל Ïkהמידות BÓk¿»
,‡e‰ È¯wÚ‰ ˜elÁ‰L ,·l‰Â Án‰ ÔÈa Ì�LiL ÌÈ˜elÁ‰«ƒƒ∆∆¿»≈«…«¿«≈∆«ƒ»ƒ»ƒ

,‰Áe�Ó C¯„a Ì‰ ÏÎOaL ˙Bcn‰ Ìb ‰p‰ ÁnaLבהתאם ∆«…«ƒ≈««ƒ∆«≈∆≈¿∆∆¿»
ובהתיישבות בשקט בקרירות, להיות המוחין ‰Ìלטבע ·laL ˙BcÓeƒ∆«≈≈

˙eLb¯˙‰Â ˙eËMt˙‰ C¯„a,בחמימות להיות המידות לטבע בהתאם ¿∆∆ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿
ובהתפעלות. ברעש

,‡ÒÈb C„È‡Ï Ì�Ó‡מידות זה ובכלל - שכל בין המהותי ההבדל למרות »¿»¿ƒ»ƒ»

למידות - ÊÏ‰,שבשכל ‰Ê C¯Ú Ìb Ì‰Ï LÈדמיון יש סוף וסוף ≈»∆«∆∆∆»∆
שבלב למידות שבשכל המידות בין ‰Ì,מסויים È¯‰Lשבשכל המידות ∆¬≈≈

שבלב, למידות השורש ‰Bcn˙שהם ˙ee‰˙‰L e�È‰Â ,˙BcÓ ˙�ÈÁa¿ƒ«ƒ¿«¿∆ƒ¿««ƒ
ÏÎOaL ÏÎN ˙�ÈÁaÓ d�È‡ ·laLומובדל רחוק אכן שהוא ∆«≈≈»ƒ¿ƒ«≈∆∆«≈∆

כדי (עד שיעור לאין מהמידות

יכולה לא המידות שהתהוות כך

שבשכל מהשכל ‡Ìלהיות Èkƒƒ
ÏÎOaL ˙BcÓ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒ∆«≈∆
Ìb È¯‰ Ôk Ì‡Â ,„·Ïaƒ¿«¿ƒ≈¬≈«

ÌL¯L,שבלב המידות [=של »¿»
שבשכל] המידות ‰e‡והן

.˙BcÓ ÏL ÔÈ�Ú ‰ÊÈ‡≈∆ƒ¿»∆ƒ
˘¯ML ¯‡·n‰ ÈÙÏ Ì‚Â¿«¿ƒ«¿…»∆…∆
˙�ÈÁaÓ ‡e‰ ˙Bcn‰«ƒƒ¿ƒ«
ÏÎO‰ ˙ei�BˆÈÁƒƒ«≈∆
˙BcÓ ˙�ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«ƒ

,ÏÎOaLגם ולכאורה ∆«≈∆
ונבדלת רחוקה השכל חיצוניות

גם שהרי שבלב מהמידות

ולא שכל היא השכל חיצוניות

Ê‰מידות È¯‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈∆
ÏÎO‰ ˙ei�BˆÈÁ ˜«̄ƒƒ«≈∆
‰Ê È¯‰ Ôk Ì‡Â ,„·Ïaƒ¿«¿ƒ≈¬≈∆
.˙Bcn‰ ÔÈ�ÚÏ C¯Úa¿∆∆¿ƒ¿««ƒ
‰lÚ ÔÈ�Úa ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿ƒ¿«ƒ»
‰Ê C¯Úa Ì‰L ÏeÏÚÂ¿»∆≈¿∆∆∆
Ì‰ Ì‰È�ML ÔÂÈk ,‰ÊÏ»∆≈»∆¿≈∆≈
Ì‰È�Le ,LÈ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈¿≈∆

ÌÈi�Áe¯התוכן שמבחינת ואף »ƒƒ
גדול הבדל יש שלהם ומהות

עצםמ שלהם, והמאפיינים התכונות בין דמיון ואין ומידות שכל בין אד

והתוצאה) (העלול המידות וגם והסיבה) (העילה השכל גם ששניהם, העובדה

כל שעם מחייבת רוחניים, ושניהם מסויימת מציאות היינו 'יש', בבחינת הם

כלשהו. וערך יחס ביניהם יהיה ‰L¯Mההבדלים ÔÈ�Ú ‰Êa CiL ÔÎÏÂ, ¿»≈«»»∆ƒ¿««…∆
נ"ע הרש"ב אדמו"ר של המאמר (ובלשון למידות שורש להיות יכול והשכל

הוא העלול ..." תרע"ח: אנכי" "ראה המתחיל דיבור זה, מאמר מיוסד שעליו

מן אחר מהות הן המידות הרי ומידות, בשכל וכמו העילה, מן אחרת מציאות

יש... בבחינת ושניהם רוחניים ששניהם מה רק הוא שלהם וההשתוות השכל...

ומקור). שרש עניין בזה שייך כן על

,L¯L C¯„a ‡e‰ ÔÈ‡Ó LÈ ˙ee‰˙‰ ÔÈ�Ú Ìb ‰p‰Âכאן עד ¿ƒ≈«ƒ¿«ƒ¿«≈≈«ƒ¿∆∆…∆
אחד שמצד היינו שורש" "בדרך היא ועלול עילה בדרך שהתהוות נתבאר

קשר ביניהם יש סוף סוף כי ולתוצאה לעלול ושורש מקור היא והסיבה העילה

מוסיף וכעת במהותם, ונבדלים שונים והעלול העילה שני ומצד מסויים ודמיון

יחס לא הוא אותם המהווה המקור ובין ביניהם שהיחס בדברים שגם לבאר

"שורש" הוא המהווה המקור בהם גם מאין, יש של יחס אלא ועלול עילה של

- המתהווה Li‰Ï.לדבר L¯LÂ ¯B˜Ó ‡e‰ ÔÈ‡‰L∆»«ƒ»¿…∆¿«≈
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הא', ענין אּלּו. ענינים ג' יׁשנם מאין יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבהתהּוּות
מציאּות ׁשהּוא היינּו, ּדבר, מציאּות הּוא ְְְִִֵֶֶַַָָׁשהּיׁש
ּבמקֹום ּכּמבאר ּבאמת, מציאּות ׁשהּוא אֹו ְְְְְֱִֶֶֶַַָָָָֹּבהרּגׁשתֹו

האמּתי.25אחר מהּיׁש היא מציאּותֹו ׁשאמּתית לפי ׁשּזהּו ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
הם ואין יׁש ׁשהרי מהאין, מבּדל הּוא ׁשהּיׁש הּב', ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻענין
ער איזה לֹו יׁש ׁשהאין הג', וענין מּזה. זה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהפּכּיים
ּבהכרח הּיׁש, את הּמהּוה האין להיֹותֹו ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלהּיׁש,
להּוֹות ּבער ׁשהּוא ּכזֹו ּבמציאּות הּוא האין ׁשּגם ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָלֹומר
הּוא הּיׁש ׁשהתהּוּות לפעמים ׁשּמבאר ּומה הּיׁש. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאת
היא ׁשההתהּוּות ּכפי זה הרי לגמרי, ׁשּבאיןֿער ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹענין

ׁש לא ׁשּבזה ,יתּבר ּכלליםמעצמּותֹו ׁשּום לֹומר ּי ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
יכֹול יתּבר עצמּותֹו ולכן והגּדרֹות, הגּבלֹות ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָוׁשּום
אליו, לגמרי ּבאיןֿער ׁשהּוא אף הּיׁש את ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָֹלהּוֹות
ׁשּיׁש לֹומר ּבהכרח הּמהּוה, האין ּבבחינת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָמהּֿׁשאיןּֿכן
אֹותֹו, להּוֹות ּביכלּתֹו ׁשּלכן להּיׁש, וׁשּיכּות ער איזה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלֹו
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קנ.25) ע' עזר"ת סה"מ ג. מג, בשלח האמצעי לאדמו"ר ביאוה"ז ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

יהיה ה"אין" המקור מאין יש בדרך שבהתהוות ייתכן אכן כיצד ומבאר ומוסיף

ערך שום שאין הוכחה היא מאין יש בדרך התהוות והרי למתהווה "שורש"

ועלול)? עילה בדרך מהתהוות לגמרי (בשונה ונברא הבורא בין יחס ושום

el‡ ÌÈ�È�Ú '‚ Ì�LÈ ÔÈ‡Ó LÈ ˙ee‰˙‰a ÌbL ,e�È‰Âהקיימים ¿«¿∆«¿ƒ¿«≈≈«ƒ∆¿»ƒ¿»ƒ≈
לעיל למפורט (בדומה ב'שורש'

בדרך בהתהוות 'שורש' לגבי

ועלול). ‰‡',עילה ÔÈ�Úƒ¿»»
¯·c ˙e‡ÈˆÓ ‡e‰ Li‰L∆«≈¿ƒ»»
מחייבת מאין יש התהוות

הגדרות עם מציאות היא שה'יש'

e‰L‡משלה, ,e�ÈÈ‰«¿∆
B˙Lb¯‰a ˙e‡ÈˆÓכפי ¿ƒ¿«¿»»

בחסידות בהרחבהשמבואר

את ברא שהקדושֿברוךֿהוא

מלאֿ (דבר מאין יש העולמות

של הגדרה יש לעולמות כי דבר,

השורש האין, ואילו מציאות.

נעלה הוא להתהוות, והמקור

הללו) ההגדרות מכל ומופשט

הקדושֿ דבר של לאמיתו אבל

- המהווה ה'אין' - ברוךֿהוא

ואילו אמיתית מציאות הוא

הם המתהווה) (היש העולמות

האלוקי הכוח של המציאות אלא אינה מציאותם וכל עצמאית מציאות חסרי

הוא אלא אמיתית מציאות אינם שכך וכיוון אותם ומקיים ומחיה המהווה

שלו והתודעה התחושה לפי היינו בהרגשתו", ורק) אך - ('יש' ‡B"מציאות
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nk ,˙Ó‡a ˙e‡ÈˆÓ ‡e‰L25ÈÙÏ e‰fL ∆¿ƒ∆¡∆«¿…»¿»«≈∆∆¿ƒ

ÈzÓ‡‰ Li‰Ó ‡È‰ B˙e‡ÈˆÓ ˙ÈzÓ‡Lבמקומות שמבואר כפי ∆¬ƒƒ¿ƒƒ≈«≈»¬ƒƒ
עם אך אותו המהווה ה'אין' לגבי לחלוטין בטל הנברא ה'יש' שאמנם אחרים

שמציאותו משום וזאת אמיתית" כ"מציאות גם אליו להתייחס ייתכן זאת

'היש שהוא מהבורא בעצם נובעת ומציאות) כ'יש' הרגשתו עצם מכך, (ויתירה

בדרך בהתהוות רק (ולא מאין יש בדרך בהתהוות גם – כך או כך האמיתי'.

דבר". "מציאות הוא ה'יש', זה במקרה הנברא, ועלול), עילה

Ì‰ ÔÈ‡Â LÈ È¯‰L ,ÔÈ‡‰Ó Ïc·Ó ‡e‰ Li‰L ,'a‰ ÔÈ�Úƒ¿»«∆«≈À¿»≈»«ƒ∆¬≈≈¿«ƒ≈
.‰fÓ ‰Ê ÌÈikÙ‰עילה בדרך התהוות בעניין 'שורש' המושג לגבי לעיל, »¿ƒƒ∆ƒ∆

העלול בין והשייכות הקשר שלמרות ללמדנו כדי בהסברים צורך היה ועלול

שונה מציאות הוא המתהווה הדבר זאת בכל ותוצאה, גורם בתור והעילה

מובן הדבר מאין יש בדרך התהוות לגבי כאן ואילו המהווה, מהגורם ונבדלת

רק אינם והאין היש כי וקלֿוחומר אלא˘ÌÈ�Âבמכלֿשכן מזה זה‰ÌÈÈÎÙזה

מהאין. מובדל שהיש בוודאי כן ואם מזה

,Li‰Ï C¯Ú ‰ÊÈ‡ BÏ LÈ ÔÈ‡‰L ,'‚‰ ÔÈ�ÚÂכי לעיל נתבאר ¿ƒ¿»«∆»«ƒ≈≈∆∆∆¿«≈
שהדבר העובדה למרות אשר הוא 'שורש' המושג של השלישי המאפיין

מהמקור לגמרי נבדל המתהווה שהדבר ולמרות כמציאות מוגדר המתהווה

מסוים. ודמיון וערך יחס והמתהווה המהווה בין יש זאת בכל המתהווה,

מלכתחילה כי ועלול, עילה בדרך בהתהוות ומתקבל מובן אכן הדבר ולכאורה,

והמידות השכל כמו ישיר קשר ואפילו קשר, ביניהם שיש בדברים מדובר

הרי מאין יש בדרך בהתהוות אבל טבעי, דבר היא מהשכל המידות שהתהוות

המ העצוםעיקר הערך ריחוק הוא ועלול עילה בדרך מהתהוות אותה ייחד

בבריאת וכמו והאין, היש שבין

הקדושֿברוךֿ עלֿידי העולמות

בין דמיון וכל יחס כל שאין הוא

מה כן ואם והנבראים הבורא

לו יש "שהאין האמירה פשר

בא כך על – להיש"? ערך איזה

B˙BÈ‰Ïהביאור: È¯‰L∆¬≈ƒ¿
,Li‰ ˙‡ ‰e‰n‰ ÔÈ‡‰»«ƒ«¿«∆∆«≈
ÔÈ‡‰ ÌbL ¯ÓBÏ Á¯Î‰a¿∆¿≈««∆«»«ƒ
‡e‰L BÊk ˙e‡ÈˆÓa ‡e‰ƒ¿ƒ»∆
.Li‰ ˙‡ ˙Be‰Ï C¯Úa¿∆∆¿«∆«≈
עצום ריחוק יש אמנם כלומר,

כיוון זאת ובכל לאין היש בין

את המהווה הוא האין סוף שסוף

משמעות כורחנו על היש,

מציאות הוא שהאין היא הדברים

ממנה. להתהוות עשוי שהיש כזו

דיבור הנ"ל המאמר ובלשון

..." תרע"ח': 'ראה המתחיל

מציאות לגבי ממש אין ובבחינת [לאֿדבר] בליֿדבר בחינת שהוא הגם האין,

בהאין...". מקום תופס שהיש היש אל ושייכות ערך לו יש מקום ומכל יש,

C¯ÚŒÔÈ‡aL ÔÈ�Ú ‡e‰ Li‰ ˙ee‰˙‰L ÌÈÓÚÙÏ ¯‡·nL ‰Óe«∆¿…»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿««≈ƒ¿«∆¿≈¬…
,È¯Ó‚Ïצרכו כל מחוור הדבר אין עדיין האמור, הביאור לאחר גם כלומר, ¿«¿≈

ושונים רחוקים והיש האין מאין יש שבהתהוות מבואר אחרים במקומות שהרי

"באין שהוא יחס מתוך היא מהאין היש התהוות ולכן שיעור לאין מזה זה

יחס היינו ערך, שקיים לעיל לאמור מתאימים הדברים ואיך לגמרי", ערוך

והאין שהיש מקומות בכמה המבואר והביאור: והאין? היש בין כלשהו, ודמיון

לגמרי" ערוך "באין ee‰˙‰‰L˙הם ÈÙk ‰Ê È¯‰ונבראים עולמות של ¬≈∆¿ƒ∆«ƒ¿«
'יש' בחינת ÊaL‰שהם ,C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ ‡È‰בקדושֿברוךֿהוא ƒ≈«¿ƒ¿»≈∆»∆

B¯c‚‰Â˙,עצמו ˙BÏa‚‰ ÌeLÂ ÌÈÏÏk ÌeL ¯ÓBÏ CiL ‡Ïכי …«»«¿»ƒ¿«¿»¿«¿»
מוגדר ואיננו שהוא סוג מכל כללים לשום כפוף איננו עצמו הקדושֿברוךֿהוא

הגבלה ובשום הגדרה בשום 'מצויר' ÏBÎÈאו C¯a˙È B˙eÓˆÚ ÔÎÏÂ¿»≈«¿ƒ¿»≈»
,ÂÈÏ‡ È¯Ó‚Ï C¯ÚŒÔÈ‡a ‡e‰L Û‡ Li‰ ˙‡ ˙Be‰Ïועל ¿«∆«≈«∆¿≈¬…¿«¿≈≈»

שאין כזה באופן מאין יש של התהוות שזו מבואר יתברך מעצמותו ההתהוות

כנ"ל והיש, האין בין יחס ושום דמיון ‰‡ÔÈשום ˙�ÈÁ·a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿ƒ«»«ƒ
‰,‰e‰nדרגות אותן אלא ית' ועצמותו ממהותו ההתהוות בראשית לא היינו «¿«∆

- בפועל היש התהוות היא שמהם הרוחני BÏבאין LiL ¯ÓBÏ Á¯Î‰a¿∆¿≈««∆≈
אין Be‰Ï˙לאותו BzÏÎÈa ÔÎlL ,Li‰Ï ˙eÎiLÂ C¯Ú ‰ÊÈ‡ ִַ≈∆≈∆¿«»¿«≈∆»≈ƒ»¿¿«
,B˙B‡שום ביניהם הייתה שלא כך כדי עד מהיש רחוק האין היה אילו כי

מתהווה שהיש העובדה ועצם היש, את להוות מסוגל האין היה לא שייכות,
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יז f"iyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

הא', ענין אּלּו. ענינים ג' יׁשנם מאין יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבהתהּוּות
מציאּות ׁשהּוא היינּו, ּדבר, מציאּות הּוא ְְְִִֵֶֶַַָָׁשהּיׁש
ּבמקֹום ּכּמבאר ּבאמת, מציאּות ׁשהּוא אֹו ְְְְְֱִֶֶֶַַָָָָֹּבהרּגׁשתֹו

האמּתי.25אחר מהּיׁש היא מציאּותֹו ׁשאמּתית לפי ׁשּזהּו ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
הם ואין יׁש ׁשהרי מהאין, מבּדל הּוא ׁשהּיׁש הּב', ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻענין
ער איזה לֹו יׁש ׁשהאין הג', וענין מּזה. זה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהפּכּיים
ּבהכרח הּיׁש, את הּמהּוה האין להיֹותֹו ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלהּיׁש,
להּוֹות ּבער ׁשהּוא ּכזֹו ּבמציאּות הּוא האין ׁשּגם ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָלֹומר
הּוא הּיׁש ׁשהתהּוּות לפעמים ׁשּמבאר ּומה הּיׁש. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאת
היא ׁשההתהּוּות ּכפי זה הרי לגמרי, ׁשּבאיןֿער ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹענין

ׁש לא ׁשּבזה ,יתּבר ּכלליםמעצמּותֹו ׁשּום לֹומר ּי ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
יכֹול יתּבר עצמּותֹו ולכן והגּדרֹות, הגּבלֹות ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָוׁשּום
אליו, לגמרי ּבאיןֿער ׁשהּוא אף הּיׁש את ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָֹלהּוֹות
ׁשּיׁש לֹומר ּבהכרח הּמהּוה, האין ּבבחינת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָמהּֿׁשאיןּֿכן
אֹותֹו, להּוֹות ּביכלּתֹו ׁשּלכן להּיׁש, וׁשּיכּות ער איזה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלֹו
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קנ.25) ע' עזר"ת סה"מ ג. מג, בשלח האמצעי לאדמו"ר ביאוה"ז ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

יהיה ה"אין" המקור מאין יש בדרך שבהתהוות ייתכן אכן כיצד ומבאר ומוסיף

ערך שום שאין הוכחה היא מאין יש בדרך התהוות והרי למתהווה "שורש"

ועלול)? עילה בדרך מהתהוות לגמרי (בשונה ונברא הבורא בין יחס ושום

el‡ ÌÈ�È�Ú '‚ Ì�LÈ ÔÈ‡Ó LÈ ˙ee‰˙‰a ÌbL ,e�È‰Âהקיימים ¿«¿∆«¿ƒ¿«≈≈«ƒ∆¿»ƒ¿»ƒ≈
לעיל למפורט (בדומה ב'שורש'

בדרך בהתהוות 'שורש' לגבי

ועלול). ‰‡',עילה ÔÈ�Úƒ¿»»
¯·c ˙e‡ÈˆÓ ‡e‰ Li‰L∆«≈¿ƒ»»
מחייבת מאין יש התהוות

הגדרות עם מציאות היא שה'יש'

e‰L‡משלה, ,e�ÈÈ‰«¿∆
B˙Lb¯‰a ˙e‡ÈˆÓכפי ¿ƒ¿«¿»»

בחסידות בהרחבהשמבואר

את ברא שהקדושֿברוךֿהוא

מלאֿ (דבר מאין יש העולמות

של הגדרה יש לעולמות כי דבר,

השורש האין, ואילו מציאות.

נעלה הוא להתהוות, והמקור

הללו) ההגדרות מכל ומופשט

הקדושֿ דבר של לאמיתו אבל

- המהווה ה'אין' - ברוךֿהוא

ואילו אמיתית מציאות הוא

הם המתהווה) (היש העולמות

האלוקי הכוח של המציאות אלא אינה מציאותם וכל עצמאית מציאות חסרי

הוא אלא אמיתית מציאות אינם שכך וכיוון אותם ומקיים ומחיה המהווה

שלו והתודעה התחושה לפי היינו בהרגשתו", ורק) אך - ('יש' ‡B"מציאות
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nk ,˙Ó‡a ˙e‡ÈˆÓ ‡e‰L25ÈÙÏ e‰fL ∆¿ƒ∆¡∆«¿…»¿»«≈∆∆¿ƒ

ÈzÓ‡‰ Li‰Ó ‡È‰ B˙e‡ÈˆÓ ˙ÈzÓ‡Lבמקומות שמבואר כפי ∆¬ƒƒ¿ƒƒ≈«≈»¬ƒƒ
עם אך אותו המהווה ה'אין' לגבי לחלוטין בטל הנברא ה'יש' שאמנם אחרים

שמציאותו משום וזאת אמיתית" כ"מציאות גם אליו להתייחס ייתכן זאת

'היש שהוא מהבורא בעצם נובעת ומציאות) כ'יש' הרגשתו עצם מכך, (ויתירה

בדרך בהתהוות רק (ולא מאין יש בדרך בהתהוות גם – כך או כך האמיתי'.

דבר". "מציאות הוא ה'יש', זה במקרה הנברא, ועלול), עילה

Ì‰ ÔÈ‡Â LÈ È¯‰L ,ÔÈ‡‰Ó Ïc·Ó ‡e‰ Li‰L ,'a‰ ÔÈ�Úƒ¿»«∆«≈À¿»≈»«ƒ∆¬≈≈¿«ƒ≈
.‰fÓ ‰Ê ÌÈikÙ‰עילה בדרך התהוות בעניין 'שורש' המושג לגבי לעיל, »¿ƒƒ∆ƒ∆

העלול בין והשייכות הקשר שלמרות ללמדנו כדי בהסברים צורך היה ועלול

שונה מציאות הוא המתהווה הדבר זאת בכל ותוצאה, גורם בתור והעילה

מובן הדבר מאין יש בדרך התהוות לגבי כאן ואילו המהווה, מהגורם ונבדלת

רק אינם והאין היש כי וקלֿוחומר אלא˘ÌÈ�Âבמכלֿשכן מזה זה‰ÌÈÈÎÙזה

מהאין. מובדל שהיש בוודאי כן ואם מזה

,Li‰Ï C¯Ú ‰ÊÈ‡ BÏ LÈ ÔÈ‡‰L ,'‚‰ ÔÈ�ÚÂכי לעיל נתבאר ¿ƒ¿»«∆»«ƒ≈≈∆∆∆¿«≈
שהדבר העובדה למרות אשר הוא 'שורש' המושג של השלישי המאפיין

מהמקור לגמרי נבדל המתהווה שהדבר ולמרות כמציאות מוגדר המתהווה

מסוים. ודמיון וערך יחס והמתהווה המהווה בין יש זאת בכל המתהווה,

מלכתחילה כי ועלול, עילה בדרך בהתהוות ומתקבל מובן אכן הדבר ולכאורה,

והמידות השכל כמו ישיר קשר ואפילו קשר, ביניהם שיש בדברים מדובר

הרי מאין יש בדרך בהתהוות אבל טבעי, דבר היא מהשכל המידות שהתהוות

המ העצוםעיקר הערך ריחוק הוא ועלול עילה בדרך מהתהוות אותה ייחד

בבריאת וכמו והאין, היש שבין

הקדושֿברוךֿ עלֿידי העולמות

בין דמיון וכל יחס כל שאין הוא

מה כן ואם והנבראים הבורא

לו יש "שהאין האמירה פשר

בא כך על – להיש"? ערך איזה

B˙BÈ‰Ïהביאור: È¯‰L∆¬≈ƒ¿
,Li‰ ˙‡ ‰e‰n‰ ÔÈ‡‰»«ƒ«¿«∆∆«≈
ÔÈ‡‰ ÌbL ¯ÓBÏ Á¯Î‰a¿∆¿≈««∆«»«ƒ
‡e‰L BÊk ˙e‡ÈˆÓa ‡e‰ƒ¿ƒ»∆
.Li‰ ˙‡ ˙Be‰Ï C¯Úa¿∆∆¿«∆«≈
עצום ריחוק יש אמנם כלומר,

כיוון זאת ובכל לאין היש בין

את המהווה הוא האין סוף שסוף

משמעות כורחנו על היש,

מציאות הוא שהאין היא הדברים

ממנה. להתהוות עשוי שהיש כזו

דיבור הנ"ל המאמר ובלשון

..." תרע"ח': 'ראה המתחיל

מציאות לגבי ממש אין ובבחינת [לאֿדבר] בליֿדבר בחינת שהוא הגם האין,

בהאין...". מקום תופס שהיש היש אל ושייכות ערך לו יש מקום ומכל יש,

C¯ÚŒÔÈ‡aL ÔÈ�Ú ‡e‰ Li‰ ˙ee‰˙‰L ÌÈÓÚÙÏ ¯‡·nL ‰Óe«∆¿…»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿««≈ƒ¿«∆¿≈¬…
,È¯Ó‚Ïצרכו כל מחוור הדבר אין עדיין האמור, הביאור לאחר גם כלומר, ¿«¿≈

ושונים רחוקים והיש האין מאין יש שבהתהוות מבואר אחרים במקומות שהרי

"באין שהוא יחס מתוך היא מהאין היש התהוות ולכן שיעור לאין מזה זה

יחס היינו ערך, שקיים לעיל לאמור מתאימים הדברים ואיך לגמרי", ערוך

והאין שהיש מקומות בכמה המבואר והביאור: והאין? היש בין כלשהו, ודמיון

לגמרי" ערוך "באין ee‰˙‰‰L˙הם ÈÙk ‰Ê È¯‰ונבראים עולמות של ¬≈∆¿ƒ∆«ƒ¿«
'יש' בחינת ÊaL‰שהם ,C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ ‡È‰בקדושֿברוךֿהוא ƒ≈«¿ƒ¿»≈∆»∆

B¯c‚‰Â˙,עצמו ˙BÏa‚‰ ÌeLÂ ÌÈÏÏk ÌeL ¯ÓBÏ CiL ‡Ïכי …«»«¿»ƒ¿«¿»¿«¿»
מוגדר ואיננו שהוא סוג מכל כללים לשום כפוף איננו עצמו הקדושֿברוךֿהוא

הגבלה ובשום הגדרה בשום 'מצויר' ÏBÎÈאו C¯a˙È B˙eÓˆÚ ÔÎÏÂ¿»≈«¿ƒ¿»≈»
,ÂÈÏ‡ È¯Ó‚Ï C¯ÚŒÔÈ‡a ‡e‰L Û‡ Li‰ ˙‡ ˙Be‰Ïועל ¿«∆«≈«∆¿≈¬…¿«¿≈≈»

שאין כזה באופן מאין יש של התהוות שזו מבואר יתברך מעצמותו ההתהוות

כנ"ל והיש, האין בין יחס ושום דמיון ‰‡ÔÈשום ˙�ÈÁ·a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿ƒ«»«ƒ
‰,‰e‰nדרגות אותן אלא ית' ועצמותו ממהותו ההתהוות בראשית לא היינו «¿«∆

- בפועל היש התהוות היא שמהם הרוחני BÏבאין LiL ¯ÓBÏ Á¯Î‰a¿∆¿≈««∆≈
אין Be‰Ï˙לאותו BzÏÎÈa ÔÎlL ,Li‰Ï ˙eÎiLÂ C¯Ú ‰ÊÈ‡ ִַ≈∆≈∆¿«»¿«≈∆»≈ƒ»¿¿«
,B˙B‡שום ביניהם הייתה שלא כך כדי עד מהיש רחוק האין היה אילו כי

מתהווה שהיש העובדה ועצם היש, את להוות מסוגל האין היה לא שייכות,
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ּפרטי ׁשּכל עד מקֹום ּתֹופס הּיׁש הרי האין ׁשּלגּבי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוהינּו
וכּידּוע ּבהאין, ּכלּולים ּדֹומםֿצֹומח26ֿהּיׁש ּפרטי ׁשּכל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּדאצילּות. מלכּות ּבבחינת ּבהתּכּללּות יׁשנם ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָחיֿמדּבר
הרי ּבהאין, ּכלּול ׁשהּיׁש מה הּנה ּגיסא, לאיד ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאמנם
הּיׁש ׁשהרי עצמֹו, הּיׁש ולא הּיׁש ׁשל הענינים רק ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹזה

האמּתי. מהּיׁש אם ּכי מהאין, נמצא לא ְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹעצמֹו

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ,ּבּכלים רק לֹומר ׁשּי הּׁשרׁש ׁשענין מּובן ¿«ƒ∆ְִִֵֶֶַַַַַַָָֹ
לכן מציאּות, ּבבחינת הם ׁשהּכלים ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָּדכיון
לֹומר ׁשּי לא ּבאֹורֹות מהּֿׁשאיןּֿכן ׁשרׁש, ּבהם ֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּי
להיֹותם ּכלל, מציאּות אינם האֹורֹות ׁשהרי ׁשרׁש, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹענין
הּמאֹור, לגּבי להאֹור ּכלל ער אין וגם העצם, ּגּלּוי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָרק
ׁשאין והינּו, לזה, זה ּבאיןֿער הם ּומאֹור אֹור ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשהרי
איזה ׁשּיׁש מאין, ּביׁש אפילּו אֹו ועלּול, ּבעּלה ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָזה
ּומאֹור ּבאֹור מהּֿׁשאיןּֿכן להּיׁש, האין ּבין הער ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָקרּוב
ּולאיד להאֹור. הּמאֹור ּבין הער קרּוב ׁשּום ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאין
הּוא ענינֹו ּכל ׁשהרי מהּמאֹור, נבּדל אינֹו האֹור ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָּגיסא,
ּבאֹורֹות לֹומר ׁשּי לא ולכן אחד, והּכל הּמאֹור, ְְִֵֶַַַַָָָָָֹֹּגּלּוי
ּכלּול ׁשהאֹור לֹומר ׁשּי לא כן ּוכמֹו הּׁשרׁש. ְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹענין
הרי ׁשרׁש, ּבדר ׁשהם ועלּול ּבעילה ּדהּנה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבּמאֹור,
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ושייכות לקשר הכוונה אין שכמובן אלא השניים בין קשר שיש מוכיחה מהאין

ההתהוות לגבי יחס אלא ומהותם בתוכנם דמיון ‰‡ÔÈשל Èa‚lL e�È‰Â¿«¿∆¿«≈»«ƒ
,ÔÈ‡‰a ÌÈÏeÏk Li‰ ÈË¯t ÏkL „Ú ÌB˜Ó ÒÙBz Li‰ È¯‰¬≈«≈≈»«∆»¿»≈«≈¿ƒ¿»«ƒ
מקום תופס היש ..." הנ"ל: תרע"ח ראה דיבורֿהמתחיל במאמר שמובא וכפי

היא ההתהוות ולכן כו'. בהאין

מפני דווקא, מלכות מבחינת

ושייכות הערך קירוב לה שיש

היש", Úe„iÎÂ26ÏkLאל ¿«»«∆»
ŒÈÁŒÁÓBˆŒÌÓBc ÈË¯t¿»≈≈≈««

¯a„Óהגשמים שבנבראים ¿«≈
˙�ÈÁ·a ˙eÏlk˙‰a Ì�LÈ∆¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«

˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓלמרות «¿«¬ƒ
רוחניות היא דאצילות שמלכות

גשמיים, הם והנבראים אלוקית

כזה הוא לאין היש בין היחס

(בהעלם, כלולים שהנבראים

אותם. המהווה באין כמובן)

‡ÒÈb C„È‡Ï Ì�Ó‡סוף »¿»¿ƒ»ƒ»
זה מאד רחוקים והיש האין סוף

ולכן, Li‰Lמזה ‰Ó ‰p‰ƒ≈«∆«≈
˜¯ ‰Ê È¯‰ ,ÔÈ‡‰a ÏeÏk»¿»«ƒ¬≈∆«

ÌÈ�È�Ú‰וההגדרות התוכן »ƒ¿»ƒ
BÓˆÚ Li‰ ‡ÏÂ Li‰ ÏL∆«≈¿…«≈«¿

נברא, ‰Liבתור È¯‰L∆¬≈«≈
,ÔÈ‡‰Ó ‡ˆÓ� ‡Ï BÓˆÚ«¿…ƒ¿»≈»«ƒ
את שפועלות הרוחניות הדרגות

דאצילות) מלכות (כמו ההתהוות

,ÈzÓ‡‰ Li‰Ó Ì‡ Èkƒƒ≈«≈»¬ƒƒ
יששהוא ולעשות לחדש שהכוח בחסידות כמבואר בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא

ה של בידיו ורק אך נמצא – מלאֿדבר דבר – בעצמומאין קדושֿברוךֿהוא

בסדר השונות והדרגות האמיתי' ה'יש היחידה, האמיתית המציאות שהוא

לנבראים ועד נבראים, להוות והחיות האור יורדים שדרכן ההשתלשלות

ל'יש'. ביחס 'אין' נקראות גשמיים,

L¯M‰ ÔÈ�ÚL Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂשלושת (על בהרחבה לעיל המבואר ¿«ƒ∆»∆ƒ¿««…∆
ÌÈÏka,פרטיו), ˜¯ ¯ÓBÏ CiLידי על היא בפועל ההתהוות כאמור «»«««≈ƒ

העליונים ובעולמות בספירות והתלבשותו לדרגה מדרגה האלוקי האור ירידת

מהוות הן – "אין" – ורוחניות עליונות הן אלה שדרגות למרות שהוסבר, ִַוכפי

שמציאות כזה הוא ליש האין בין שהיחס מאחר ואולם "יש" – לנבראים שורש

ליש, ומקור שורש נחשב והאין באין כבר כלולה השונים) פרטיה (על היש

מורכבות העליונות הספירות שכן, בכלים. רק אמורים שהדברים מובן

- בכלים מלובשים והאורות ו"כלים" ‰Ìמ"אורות" ÌÈÏk‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«≈ƒ≈
,L¯L Ì‰a CiL ÔÎÏ ,˙e‡ÈˆÓ ˙�ÈÁ·aשדרגה לעיל שהוסבר כפי ƒ¿ƒ«¿ƒ»≈«»»∆…∆

אם רק ממנה שלמטה לדרגה ומקור כשורש מוגדרת להיות יכולה מסויימת

עצמה בפני נבדלת מציאות הוא המהווה B¯B‡a˙הדבר ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»
,ÏÏk ˙e‡ÈˆÓ Ì�È‡ ˙B¯B‡‰ È¯‰L ,L¯L ÔÈ�Ú ¯ÓBÏ CiL ‡Ï…«»«ƒ¿«…∆∆¬≈»≈»¿ƒ¿»

,ÌˆÚ‰ Èelb ˜¯ Ì˙BÈ‰Ïעצמם בפני 'מציאות' נחשבים לא האורות ƒ¿»«ƒ»∆∆
מתייחס 'שורש' והמושג האור. מקור העצם, של והתפשטות התגלות רק והם

גדרים בעלת נבדלת למציאות רק

יש וגם אותה מהמהווה ְַשונים

איננו העצם מדוע נוספת סיבה

לכלים) רק (אלא לאורות שורש

מהווה בכל שהוסבר, כפי שכן

ועלול עילה בדרך (בין ומתהווה

להיות חייב מאין) יש בדרך ובין

המהווה בין כלשהו וערך יחס

יש בהתהוות (ואפילו והמתהווה

פרטי כל עם היש מאין,

ואילו באין) כלול שלו המציאות

היינו מהעצם, האור בהארת

- האור מקור שהוא ≈‡ÔÈהמאור
Èa‚Ï ¯B‡‰Ï ÏÏk C¯Ú∆∆¿»¿»¿«≈
¯B‡ È¯‰L ,¯B‡n‰«»∆¬≈
‰Ê C¯ÚŒÔÈ‡a Ì‰ ¯B‡Óe»≈¿≈¬…∆
BÓk ‰Ê ÔÈ‡L ,e�È‰Â ,‰ÊÏ»∆¿«¿∆≈∆¿
eÏÈÙ‡ B‡ ,ÏeÏÚÂ ‰lÚa¿ƒ»¿»¬ƒ
‰ÊÈ‡ LiL ,ÔÈ‡Ó LÈa¿≈≈«ƒ∆≈≈∆
ÔÈ‡‰ ÔÈa C¯Ú‰ ·e¯≈̃»∆∆≈»«ƒ
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,Li‰Ï¿«≈«∆≈≈
ÌeL ÔÈ‡L ¯B‡Óe ¯B‡a¿»∆≈
¯B‡n‰ ÔÈa C¯Ú‰ ·e¯≈̃»∆∆≈«»

.¯B‡‰Ïהנוסף התנאי וגם ¿»
כי ומאור באור קיים לא ונבדלת, שונה מציאות יהיה המהווה שהדבר בשורש

ביניהם שאין כך כדי עד שיעור לאין הוא והמאור האור בין הערך ריחוק אמנם

של המציאות לעומת מקום תפיסת שום אין האור של למציאות (כי יחס כל

- אבל È¯‰Lהמאור) ,¯B‡n‰Ó Ïc·� B�È‡ ¯B‡‰ ,‡ÒÈb C„È‡Ïe¿ƒ»ƒ»»≈ƒ¿»≈«»∆¬≈
B�È�Ú Ïkהאור ‡Á„של Ïk‰Â ,¯B‡n‰ Èelb ‡e‰שמבואר וכפי »ƒ¿»ƒ«»¿«…∆»

שום להם אין שנבראו ולמרות לקדושֿברוךֿהוא בטלים שהעולמות ֵבתניא

שאור כשם הקדושֿברוךֿהוא לגבי בטלים והם אמיתית עצמאית מציאות

השמש של התפשטות רק אלא מהשמש ונפרדת נבדלת מציאות איננו השמש

‰L¯Mעצמה ÔÈ�Ú ˙B¯B‡a ¯ÓBÏ CiL ‡Ï ÔÎÏÂשלושת שכן ¿»≈…«»«»ƒ¿««…∆
של לכלים ביחס רק אלא כנ"ל, באורות, ייתכנו לא 'שורש' של הגדרים

העליונות. והספירות האורות

,¯B‡na ÏeÏk ¯B‡‰L ¯ÓBÏ CiL ‡Ï ÔÎ BÓÎeהתכללות כי ¿≈…«»«∆»»«»
מציאויות שתי שיש היינו אחרת, מציאות בתוך כלולה אחת שמציאות משמעה

ונרגשת ניכרת ואינה נעלמת הכלולה שזו רק ÏeÏÚÂשונות ‰ÏÈÚa ,‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ»¿»
,L¯L C¯„a Ì‰Lשלושת כל על לעלול, ומקור שורש היא והעילה ∆≈¿∆∆…∆
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ּבאין ּכלּול ׁשהּוא ּבּיׁש ּגם הּוא וכן ּבעילה, ּכלּול ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהעלּול
לא ׁשרׁש, ּבדר ׁשאינם ּומאֹור ּבאֹור מהּֿׁשאיןּֿכן ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּכּנ"ל,
ׁשּמבאר ּומה ּבּמאֹור. ּכלּול הּוא ׁשהאֹור לֹומר ְֶֶַַַַָָָָָֹׁשּי
אינֹו הּכלּול האֹור הרי ּבּמאֹור, הּכלּול אֹור ענין ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָלפעמים

רּבנּו ׁשּכתב ּוכמֹו ּכלל, אֹור וזיו27ּבבחינת ּדאֹור ּבּמׁשל ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
ּכלל. וזיו אֹור ּבׁשם עֹולה ׁשאינֹו ּבּׁשמׁש, הּכלּול ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהּׁשמׁש
ּבּׁשם עֹולה ׁשאינֹו הּוא הּתניא לׁשֹון מׁשמעּות ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָאמנם,

ּבּזהר אבל הּבּטּול, מּצד נהֹורין,28אֹור אינּון לאו איתא ְֲִִִִִַַַַָָָֹ
ּבׁשם עֹולה אינֹו ּבּמאֹור הּכלּול ׁשהאֹור זה ׁשענין ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהיינּו,
אינֹו ׁשּבאמת אּלא הּבּטּול, ענין מּצד רק לא הּוא ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹאֹור
הּׁשרׁש ׁשענין ה'ּפרּדס' ּׁשּכתב מה וזהּו ּכלל. האֹור ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹענין
מציאּות, ּבבחינת הם ׁשהּכלים ּדכיון ּדוקא, ּבכלים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשּי
ּבהם ׁשּי לכן נּכרת, ּבלּתי ּבדבקּות הּוא התהּוּותם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹואפן
נּכרת, ּבדבקּות ׁשהם האֹורֹות מהּֿׁשאיןּֿכן ּומקֹור, ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשרׁש

ּפׁשּוטים הם ׁשהאֹורֹות להּׁשיטה ׁשּי29ּומּכלֿׁשּכן לא , ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
הּוא. אחד ׁשהּכל מּפני ּומקֹור, ׁשרׁש ְִֵֶֶֶֶַָָָֹֹּבהם
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פ"ג.27) והאמונה היחוד שם.28)שער בפרדס ונתבאר הובא א. סה, רז29)ח"א ע' תרס"ח סה"מ א'קמט. ע' פינחס אוה"ת ראה

.145 ע' ח"כ תו"מ וראה וש"נ. ס"ג. ו"ציורם" "פשיטותם" – דספירות אורות ערך ד כרך חב"ד הערכים ספר וראה ואילך.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

האמורים ÏÈÚa‰,הפרטים ÏeÏk ÏeÏÚ‰ È¯‰כולל למשל, והשכל, ¬≈∆»»»ƒ»
שבשכל' 'מידות ויש מידות ÏeÏkבתוכו ‡e‰L Lia Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈««≈∆»

,Ï"pk ÔÈ‡aריחוק למרות מאין, יש שבהתהוות לעיל שהוסבר הערךכפי »«ƒ««
באין כלול היש והיש, האין Ì�È‡Lבין ¯B‡Óe ¯B‡a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿»∆≈»

,L¯L C¯„aשהאור כיוון ¿∆∆…∆
של והתפשטות גילוי אלא אינו

נבדלת מציאות לא אבל המאור

מקור המאור, הרי עצמה בפני

לאור כשורש מוגדר איננו האור,

- ÓBÏ¯ולכן CiL ‡Ï…«»«
ÏeÏk ‡e‰ ¯B‡‰L∆»»

.¯B‡na«»
סותרים הדברים לכאורה

ועל - אחרים במקומות למבואר

הרבי ממשיך Óe‰כך -«
ÔÈ�Ú ÌÈÓÚÙÏ ¯‡·nL∆¿…»ƒ¿»ƒƒ¿«

,¯B‡na ÏeÏk‰ ¯B‡בניגוד «»«»
כך כל הוא שהאור לעיל לאמור

לעומת כמציאות נחשב לא

לומר ייתכן שלא עד המאור

במאור, 'כלול' ≈¬‰¯Èשהוא
B�È‡ ÏeÏk‰ ¯B‡‰»«»≈

,ÏÏk ¯B‡ ˙�ÈÁ·aהמענה ƒ¿ƒ«¿»
שני בין לכאורה לסתירה

במקומות המבואר ולפי במאור כלול לא האור כאן המבואר שלפי - הביאורים

שהאור נאמר בהם מקומות באותם שגם הוא - במאור כלול כן האור אחרים

מהמאור, ושונה נפרד דבר הוא שהאור לכאורה נראה כן ואם במאור, כלול כן

"אינו ובעצם עצמה בפני מציאות הוא שהאור הכוונה אין דבר של לאמתו

וכיון עצמו, המאור של והתפשטות התגלות ורק אך אלא כלל" אור בבחינת

בתור האור של כהגדרה במאור כלול שהאור האמירה את לפרש יתכן לא שכך

במאור) כלולה היא שכעת (אלא עצמו מהמאור ונפרדת נבדלת ¿BÓÎeמציאות
e�a¯ ·˙kL27בטלים העולמות כיצד בהסבר התניא בספר הזקן ∆»««≈

- מציאות שום להם ואין וכל מכל ÂÈÊÂלקדושֿברוךֿהוא ¯B‡c ÏLna«»»¿¿ƒ
,LÓMa ÏeÏk‰ LÓM‰בתוך כלול עדיין שבשמש והזיו האור כאשר «∆∆«»«∆∆

שבמצב וכמובן כלל, ונראה ניכר השמש אור אין אז הרי מאיר ואיננו השמש

של הביטול בנמשל, גם וכך – מוחלט בביטול בשמש למקורו בטל האור זה

אור של לביטול דומה שאינו עמוק כך כל הוא לקדושֿברוךֿהוא העולמות

אלא עליה, ולדרים לארץ ומאיר מהשמש יצא שכבר לאחר השמש אל השמש

כפי השמש אור של העצמית המציאות והעדר לביטול שדומה ביטול זהו

הזקן רבנו כותב זה בשלב האור של מצבו ועל בה, וכלול השמש בתוך שהוא

כך כדי עד כלשהי מציאות של הגדרה חסר שהוא ÏBÚ‰בתניא B�È‡L∆≈∆
ÏÏk ÂÈÊÂ ¯B‡ ÌLaשהאור שנאמר מקומות באותם הכוונה גם וזו ¿≈¿ƒ¿»

כלולה שהיא אלא נבדלת מציאות שהוא הכוונה אין – במאור כלול האלוקי

כך אור, בתור משלו הגדרה לו ואין כלל מציאות שאינו אלא ונעלמת ונסתרת

וגם במאור נכלל לא שהאור כאן האמור גם כי סתירה, כאן אין שלמעשה

שאין – אחד לדבר מכוונים במאור כלול כן שהאור אחרים במקומות האמור

כנ"ל. משלו, מציאות שום לאור

ÔBLÏ ˙eÚÓLÓ ,Ì�Ó‡»¿»«¿»¿
‰ÏBÚ B�È‡L ‡e‰ ‡È�z‰««¿»∆≈∆
,Ïeha‰ „vÓ ¯B‡ ÌMa«≈ƒ««ƒ
המאור, למקורו, בטל האור כי

וזיו אור (כמו מאד עמוק בביטול

השמש) בתוך «¬‡·Ïהשמש
¯‰fa28‡˙È‡ביטוי [יש] «…«ƒ»

אין המאור שלגבי שמשמעו

אור של והגדרה מציאות לאור

לשון וזה מהותית. יותר מסיבה

�‰ÔÈ¯Bהזוהר: Ôe�È‡ Â‡Ï»ƒ¿ƒ
אורות], אלו ¿»‰e�ÈÈ,[אין

ÏeÏk‰ ¯B‡‰L ‰Ê ÔÈ�ÚL∆ƒ¿»∆∆»«»
ÌLa ‰ÏBÚ B�È‡ ¯B‡na«»≈∆¿≈
„vÓ ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ¯B‡…«ƒ«

,Ïeha‰ ÔÈ�Úבתניא כמבואר ƒ¿««ƒ
השמש מאור המשל פי על

ÔÈ�Ú B�È‡ ˙Ó‡aL ‡l‡∆»∆∆¡∆≈ƒ¿«
ÏÏk ¯B‡‰אין המאור ולגבי »¿»

שורש הוא שהמאור לומר אפשר ואי כלל חשיבות ושום מציאות שום לאור

ממנו. נבדלת אחרת, למציאות ומקור

,‡˜Âc ÌÈÏÎa CiL L¯M‰ ÔÈ�ÚL 'Òc¯t'‰ ·˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»«««¿≈∆ƒ¿««…∆«»¿≈ƒ«¿»
באורות לא ÔÙ‡Âאך ,˙e‡ÈˆÓ ˙�ÈÁ·a Ì‰ ÌÈÏk‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«≈ƒ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿…∆

,˙¯k� ÈzÏa ˙e˜·„a ‡e‰ Ì˙ee‰˙‰דבר שכל הוא ידוע כלל ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ∆∆
על לא היא וההתהוות - בו וניכר גלוי שהמקור כזה באופן ממקורו שמתהווה

תמיד במקורו דבוק הוא הרי - המהווה והכוח המקור של והעלם צמצום ידי

המתהווה הדבר של הדבקות ברמת הבדלים שיש אלא בו ונרגש ניכר והמקור

ויש ניכרת איננה אך קיימת שהיא כזו ברמה תהיה שהדביקות יתכן במקורו.

הכלים גם – ובענייננו המתהווה. בדבר ומורגשת שניכרת יותר נעלית דבקות

ניכרת בלתי היא הדבקות אך בו ודבקים ושורשם מקורם את ומרגישים מכירים

- בהם מורגשת כך כל B˜Óe¯,ולא L¯L Ì‰a CiL ÔÎÏשנתבאר וכפי »≈«»»∆…∆»
אחרת) או כזו (במידה נבדלת שמציאותו לדבר רק להיות יכול ששורש לעיל

�k¯˙,מהמקור ˙e˜·„a Ì‰L ˙B¯B‡‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהיחס «∆≈≈»∆≈ƒ¿≈ƒ∆∆
וניכרת מאד חזקה היא במקור שדבקותם כזה הוא למקורם שלהם והביטול

א נבדלת, כמציאות האורות את להגדיר ניתן שלא וכיוון לייחסונרגשת ין

"שורש" של ההגדרות את B¯B‡‰L˙למקורם ‰ËÈM‰Ï ÔkLŒÏkÓeƒ»∆≈¿«ƒ»∆»
ÌÈËeLt Ì‰29,הם אלא עצמה בפני מציאות אינם שהאורות זה דבר ≈¿ƒ
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ּבאין ּכלּול ׁשהּוא ּבּיׁש ּגם הּוא וכן ּבעילה, ּכלּול ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהעלּול
לא ׁשרׁש, ּבדר ׁשאינם ּומאֹור ּבאֹור מהּֿׁשאיןּֿכן ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּכּנ"ל,
ׁשּמבאר ּומה ּבּמאֹור. ּכלּול הּוא ׁשהאֹור לֹומר ְֶֶַַַַָָָָָֹׁשּי
אינֹו הּכלּול האֹור הרי ּבּמאֹור, הּכלּול אֹור ענין ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָלפעמים

רּבנּו ׁשּכתב ּוכמֹו ּכלל, אֹור וזיו27ּבבחינת ּדאֹור ּבּמׁשל ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
ּכלל. וזיו אֹור ּבׁשם עֹולה ׁשאינֹו ּבּׁשמׁש, הּכלּול ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהּׁשמׁש
ּבּׁשם עֹולה ׁשאינֹו הּוא הּתניא לׁשֹון מׁשמעּות ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָאמנם,

ּבּזהר אבל הּבּטּול, מּצד נהֹורין,28אֹור אינּון לאו איתא ְֲִִִִִַַַַָָָֹ
ּבׁשם עֹולה אינֹו ּבּמאֹור הּכלּול ׁשהאֹור זה ׁשענין ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהיינּו,
אינֹו ׁשּבאמת אּלא הּבּטּול, ענין מּצד רק לא הּוא ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹאֹור
הּׁשרׁש ׁשענין ה'ּפרּדס' ּׁשּכתב מה וזהּו ּכלל. האֹור ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹענין
מציאּות, ּבבחינת הם ׁשהּכלים ּדכיון ּדוקא, ּבכלים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשּי
ּבהם ׁשּי לכן נּכרת, ּבלּתי ּבדבקּות הּוא התהּוּותם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹואפן
נּכרת, ּבדבקּות ׁשהם האֹורֹות מהּֿׁשאיןּֿכן ּומקֹור, ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשרׁש

ּפׁשּוטים הם ׁשהאֹורֹות להּׁשיטה ׁשּי29ּומּכלֿׁשּכן לא , ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
הּוא. אחד ׁשהּכל מּפני ּומקֹור, ׁשרׁש ְִֵֶֶֶֶַָָָֹֹּבהם
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פ"ג.27) והאמונה היחוד שם.28)שער בפרדס ונתבאר הובא א. סה, רז29)ח"א ע' תרס"ח סה"מ א'קמט. ע' פינחס אוה"ת ראה

.145 ע' ח"כ תו"מ וראה וש"נ. ס"ג. ו"ציורם" "פשיטותם" – דספירות אורות ערך ד כרך חב"ד הערכים ספר וראה ואילך.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

האמורים ÏÈÚa‰,הפרטים ÏeÏk ÏeÏÚ‰ È¯‰כולל למשל, והשכל, ¬≈∆»»»ƒ»
שבשכל' 'מידות ויש מידות ÏeÏkבתוכו ‡e‰L Lia Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈««≈∆»

,Ï"pk ÔÈ‡aריחוק למרות מאין, יש שבהתהוות לעיל שהוסבר הערךכפי »«ƒ««
באין כלול היש והיש, האין Ì�È‡Lבין ¯B‡Óe ¯B‡a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿»∆≈»

,L¯L C¯„aשהאור כיוון ¿∆∆…∆
של והתפשטות גילוי אלא אינו

נבדלת מציאות לא אבל המאור

מקור המאור, הרי עצמה בפני

לאור כשורש מוגדר איננו האור,

- ÓBÏ¯ולכן CiL ‡Ï…«»«
ÏeÏk ‡e‰ ¯B‡‰L∆»»

.¯B‡na«»
סותרים הדברים לכאורה

ועל - אחרים במקומות למבואר

הרבי ממשיך Óe‰כך -«
ÔÈ�Ú ÌÈÓÚÙÏ ¯‡·nL∆¿…»ƒ¿»ƒƒ¿«

,¯B‡na ÏeÏk‰ ¯B‡בניגוד «»«»
כך כל הוא שהאור לעיל לאמור

לעומת כמציאות נחשב לא

לומר ייתכן שלא עד המאור

במאור, 'כלול' ≈¬‰¯Èשהוא
B�È‡ ÏeÏk‰ ¯B‡‰»«»≈

,ÏÏk ¯B‡ ˙�ÈÁ·aהמענה ƒ¿ƒ«¿»
שני בין לכאורה לסתירה

במקומות המבואר ולפי במאור כלול לא האור כאן המבואר שלפי - הביאורים

שהאור נאמר בהם מקומות באותם שגם הוא - במאור כלול כן האור אחרים

מהמאור, ושונה נפרד דבר הוא שהאור לכאורה נראה כן ואם במאור, כלול כן

"אינו ובעצם עצמה בפני מציאות הוא שהאור הכוונה אין דבר של לאמתו

וכיון עצמו, המאור של והתפשטות התגלות ורק אך אלא כלל" אור בבחינת

בתור האור של כהגדרה במאור כלול שהאור האמירה את לפרש יתכן לא שכך

במאור) כלולה היא שכעת (אלא עצמו מהמאור ונפרדת נבדלת ¿BÓÎeמציאות
e�a¯ ·˙kL27בטלים העולמות כיצד בהסבר התניא בספר הזקן ∆»««≈

- מציאות שום להם ואין וכל מכל ÂÈÊÂלקדושֿברוךֿהוא ¯B‡c ÏLna«»»¿¿ƒ
,LÓMa ÏeÏk‰ LÓM‰בתוך כלול עדיין שבשמש והזיו האור כאשר «∆∆«»«∆∆

שבמצב וכמובן כלל, ונראה ניכר השמש אור אין אז הרי מאיר ואיננו השמש

של הביטול בנמשל, גם וכך – מוחלט בביטול בשמש למקורו בטל האור זה

אור של לביטול דומה שאינו עמוק כך כל הוא לקדושֿברוךֿהוא העולמות

אלא עליה, ולדרים לארץ ומאיר מהשמש יצא שכבר לאחר השמש אל השמש

כפי השמש אור של העצמית המציאות והעדר לביטול שדומה ביטול זהו

הזקן רבנו כותב זה בשלב האור של מצבו ועל בה, וכלול השמש בתוך שהוא

כך כדי עד כלשהי מציאות של הגדרה חסר שהוא ÏBÚ‰בתניא B�È‡L∆≈∆
ÏÏk ÂÈÊÂ ¯B‡ ÌLaשהאור שנאמר מקומות באותם הכוונה גם וזו ¿≈¿ƒ¿»

כלולה שהיא אלא נבדלת מציאות שהוא הכוונה אין – במאור כלול האלוקי

כך אור, בתור משלו הגדרה לו ואין כלל מציאות שאינו אלא ונעלמת ונסתרת

וגם במאור נכלל לא שהאור כאן האמור גם כי סתירה, כאן אין שלמעשה

שאין – אחד לדבר מכוונים במאור כלול כן שהאור אחרים במקומות האמור

כנ"ל. משלו, מציאות שום לאור

ÔBLÏ ˙eÚÓLÓ ,Ì�Ó‡»¿»«¿»¿
‰ÏBÚ B�È‡L ‡e‰ ‡È�z‰««¿»∆≈∆
,Ïeha‰ „vÓ ¯B‡ ÌMa«≈ƒ««ƒ
המאור, למקורו, בטל האור כי

וזיו אור (כמו מאד עמוק בביטול

השמש) בתוך «¬‡·Ïהשמש
¯‰fa28‡˙È‡ביטוי [יש] «…«ƒ»

אין המאור שלגבי שמשמעו

אור של והגדרה מציאות לאור

לשון וזה מהותית. יותר מסיבה

�‰ÔÈ¯Bהזוהר: Ôe�È‡ Â‡Ï»ƒ¿ƒ
אורות], אלו ¿»‰e�ÈÈ,[אין

ÏeÏk‰ ¯B‡‰L ‰Ê ÔÈ�ÚL∆ƒ¿»∆∆»«»
ÌLa ‰ÏBÚ B�È‡ ¯B‡na«»≈∆¿≈
„vÓ ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ¯B‡…«ƒ«

,Ïeha‰ ÔÈ�Úבתניא כמבואר ƒ¿««ƒ
השמש מאור המשל פי על

ÔÈ�Ú B�È‡ ˙Ó‡aL ‡l‡∆»∆∆¡∆≈ƒ¿«
ÏÏk ¯B‡‰אין המאור ולגבי »¿»

שורש הוא שהמאור לומר אפשר ואי כלל חשיבות ושום מציאות שום לאור

ממנו. נבדלת אחרת, למציאות ומקור

,‡˜Âc ÌÈÏÎa CiL L¯M‰ ÔÈ�ÚL 'Òc¯t'‰ ·˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»«««¿≈∆ƒ¿««…∆«»¿≈ƒ«¿»
באורות לא ÔÙ‡Âאך ,˙e‡ÈˆÓ ˙�ÈÁ·a Ì‰ ÌÈÏk‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«≈ƒ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿…∆

,˙¯k� ÈzÏa ˙e˜·„a ‡e‰ Ì˙ee‰˙‰דבר שכל הוא ידוע כלל ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ∆∆
על לא היא וההתהוות - בו וניכר גלוי שהמקור כזה באופן ממקורו שמתהווה

תמיד במקורו דבוק הוא הרי - המהווה והכוח המקור של והעלם צמצום ידי

המתהווה הדבר של הדבקות ברמת הבדלים שיש אלא בו ונרגש ניכר והמקור

ויש ניכרת איננה אך קיימת שהיא כזו ברמה תהיה שהדביקות יתכן במקורו.

הכלים גם – ובענייננו המתהווה. בדבר ומורגשת שניכרת יותר נעלית דבקות

ניכרת בלתי היא הדבקות אך בו ודבקים ושורשם מקורם את ומרגישים מכירים

- בהם מורגשת כך כל B˜Óe¯,ולא L¯L Ì‰a CiL ÔÎÏשנתבאר וכפי »≈«»»∆…∆»
אחרת) או כזו (במידה נבדלת שמציאותו לדבר רק להיות יכול ששורש לעיל

�k¯˙,מהמקור ˙e˜·„a Ì‰L ˙B¯B‡‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהיחס «∆≈≈»∆≈ƒ¿≈ƒ∆∆
וניכרת מאד חזקה היא במקור שדבקותם כזה הוא למקורם שלהם והביטול

א נבדלת, כמציאות האורות את להגדיר ניתן שלא וכיוון לייחסונרגשת ין

"שורש" של ההגדרות את B¯B‡‰L˙למקורם ‰ËÈM‰Ï ÔkLŒÏkÓeƒ»∆≈¿«ƒ»∆»
ÌÈËeLt Ì‰29,הם אלא עצמה בפני מציאות אינם שהאורות זה דבר ≈¿ƒ
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ּבחינֹותÓÚ·e˜ד) ב' יׁש ּגּופא ּבאֹור ּגם הּנה ,30הענין, ¿…∆ְְִִִֵֵַָָָָ
ענין ּבּה ׁשּׁשּי ּבאֹור ּבחינה ׁשּיׁש ְְְִִֵֶֶַַַָָָָהיינּו,

ּובפרט ויׁש31הּׁשרׁש, ּפׁשּוטים אינם ׁשהאֹורֹות להּׁשיטה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
לֹומר ׁשּי ׁשּלא ּבאֹור ּבחינה ויׁש ספירֹות, עׂשר ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבהם
אֹור ּבין ההפרׁש הּוא ּובכללּות הּׁשרׁש. ענין זה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹעל
אֹור ׁשהּוא הּממּלא אֹור ּדהּנה, הּסֹובב. ואֹור ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַהּממּלא
ּכל יׁשנם הּקו ׁשּבאֹור לפי ּומקֹור, ׁשרׁש ּבזה ׁשּי ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּקו,
הּוא הרי ּומצמצם, קצר קו להיֹותֹו ּכי, הּנ"ל, ענינים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֻג'
קו ׁשהּוא ּדכיון מּמקֹורֹו, נבּדל הּוא וגם מציאּות. ְְְְְִִִֵֵֶַַָָאיזֹו
לפי מאיר אינֹו הרי העֹולמֹות, ער לפי ּומצמצם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻקצר
ועֹולם עֹולם ּכל אפן לפי מתצמצם אּלא מקֹורֹו, ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹאפן
ּולאיד מּמקֹורֹו. נבּדל הּוא הרי ּכן ואם ּבֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָׁשּמאיר

ּבענ ּדהּנה מקֹורֹו. ּבער הּוא הרי הּקוּגיסא ׁשרׁש ין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
מאֹור הּוא הּקו ׁשּׁשרש מבאר לפעמים ענינים. ב' ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹיׁשנם
מּדה ּבבחינת להאיר ּבעצמֹו ׁשּׁשער הּבליּֿגבּול ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָאיןֿסֹוף
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וש"נ.30) ס"ח. שם הערכים ספר גם דוקא31)ראה הוא כאן המבואר אחדים, ובזכרון בבירור. זוכרים אין – "ובפרט" תיבת
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לפי נוספת הדגשה מקבל מוחלטת בדבקות אותו המהווה למקור דבוקים

העליונים האורות לעיל שהובא כפי שכן "פשוטים" הם שהאורות השיטה

בכלים מלובשים אורות של בדרך נתהוו האצילות) שבעולם הספירות (ובעיקר

שזו הספירות של השונות שההגדרות אומרים יש הקבלה: חכמי בדבר ונחלקו

וכו' גבורה היא וזו חסד היא

התלבשות בגלל ורק אך חלות

האורות אבל בכלים האורות

ללא 'פשוטים' הם עצמן מצד

אומרים ויש והגדרה 'ציור' שום

ויש 'מצויירים' הם האורות שגם

או חסד של הגדרה להם לייחס

השיטה לפי וכאמור, וכו', גבורה

מודגש 'פשוטים' הם שהאורות

כיצד יותר Ì‰aעוד CiL ‡Ï…«»»∆
È�tÓ ,¯B˜Óe L¯L…∆»ƒ¿≈

Ïk‰Lהמאור וגם האור גם ∆«…
האור ‰e‡מקור „Á‡והאור ∆»

נבדלת. מציאות איננו

,ÔÈ�Ú‰ ˜ÓÚ·e הוסבר„) ¿…∆»ƒ¿»
במובן 'שורש' המושג כי לעיל

מציאות להתהוות מקור של

ביחס ייתכן לא ונפרדת, נבדלת

העליונים האורות להתגלות

יותר בעומק אך בהם) מלובשים שהאורות הכלים לגבי רק (אלא ממקורם

יותר בפרטיות ואילו כללי באופן רק נכונה הזו B‡a¯ההגדרה Ìb ‰p‰ƒ≈«»
˙B�ÈÁa '· LÈ ‡Ùeb30,באורות גם שייך שורש המושג האם והשאלה »≈¿ƒ

מדובר באור בחינה באיזו CiMLתלוייה ¯B‡a ‰�ÈÁa LiL ,e�ÈÈ‰«¿∆≈¿ƒ»»∆«»
Ë¯Ù·e ,L¯M‰ ÔÈ�Ú da31ÌÈËeLt Ì�È‡ ˙B¯B‡‰L ‰ËÈM‰Ï »ƒ¿««…∆ƒ¿»¿«ƒ»∆»≈»¿ƒ
,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ Ì‰a LÈÂהמושג שלילת ג) (באות לעיל שהוסבר כפי ¿≈»∆∆∆¿ƒ

כלו 'פשוטים', שהאורות השיטה לפי יותר מודגשת לאורות ביחס מרשורש

בהם לראות אין 'ציור' להם שאין מאחר (כי והגדרה 'ציור' מכל מופשטים

ואומרת החולקת השיטה שלפי ומכאן האור) מקור מהמאור, נבדלת מציאות

בחינה תיתכן באור שגם יותר מובן מצוירים, אלא פשוטים אינם שהאורות

- ולעומתה בה שייך כן שורש CiLשהמושג ‡lL ¯B‡a ‰�ÈÁa LÈÂ¿≈¿ƒ»»∆…«»
,L¯M‰ ÔÈ�Ú ‰Ê ÏÚ ¯ÓBÏ.להלן שיוסבר כפי ««∆ƒ¿««…∆

˙eÏÏÎ·eשתי כללי שישבאופן לגביה לומר שייך שכן זו באור הבחינות ƒ¿»
מושלל הדבר שלגביה וזו האור במקור שורש ‡B¯לה ÔÈa L¯Ù‰‰ ‡e‰«∆¿≈≈

.··Bq‰ ¯B‡Â ‡lÓn‰מאיר האלוקי שהאור החסידות בתורת מבואר «¿«≈¿«≈
עלמין" כל הסובב "אור מקבילים: אופנים בשני ובעולמות בנבראים ופועל

את ומחייה המהווה שהוא האינסופי האור עלמין". כל הממלא ו"אור

נקרא ליש, מאין ÔÈÓÏÚהעולמות ÏÎ ··ÂÒבתוך מתלבש שאינו שם על

והשפעתו עניינו. לפי נברא ולכל עולם לכל ומותאמת מדודה בצורה העולמות

מלמעלה. והנבראים העולמות על סובב היה כאילו "מקיף" בדרך היא

העולמות את תמלא שבו האלוקית שהחיות כדי ומועט המצומצם האור ואילו

נקרא בפנימיות בהם ÔÈÓÏÚ.ותתלבש ÏÎ ‡ÏÓÓ

הקדושֿברוךֿהוא של אורו התגלות העולמות, בריאת לפני גם ועוד: זאת

מקום תופסים אינם העולמות שלגביה גבול בלי הארה א) אופנים: בשני הייתה

אין "אור היא זו הארה כלל.

הסובב אור נמשך וממנה סוף"

שבה התגלות ב) עלמין. כל

הקדושֿברוךֿ של כוחו מתבטא

והגבלה. במדידה גם להאיר הוא

(שהאיר הקו" "אור היא זו הארה

עשה שהקדושֿברוךֿהוא לאחר

אין ה"אור של ו'צמצום' 'סילוק'

של בריאה לאפשר מנת על סוף'

מוגבלים) ונבראים עולמות

כל הממלא אור נמשך וממנה

עלמין.

‡lÓn‰ ¯B‡ ,‰p‰c¿ƒ≈«¿«≈
,Âw‰ ¯B‡ ‡e‰Lלמרות הרי ∆««

זאת בכל כלים, ולא אור היותו

,¯B˜Óe L¯L ‰Êa CiL«»»∆…∆»
Ì�LÈ Âw‰ ¯B‡aL ÈÙÏ¿ƒ∆¿««∆¿»
,Ï"p‰ ÌÈ�È�Ú '‚ Ïk»ƒ¿»ƒ««
שורש המושג את המאפיינים

˙e‡ÈˆÓ BÊÈ‡ ‡e‰ È¯‰ ,ÌˆÓˆÓe ¯ˆ˜ Â˜ B˙BÈ‰Ï (‡) ,Èkעם ƒƒ¿«»»¿À¿»¬≈≈¿ƒ
מהמקור. נפרד בלתי חלק ולא משלו Óגדר Ïc·� ‡e‰ Ì‚Â (·),B¯B˜n ¿«ƒ¿»ƒ¿

שונים משלה, גדרים בעלת מציאות הוא אלא מציאות, שהוא בלבד זו לא

מהמקור ÌˆÓˆÓeונבדלים ¯ˆ˜ Â˜ ‡e‰L ÔÂÈÎcומוגבל ÈÙÏמדוד ¿≈»∆«»»¿À¿»¿ƒ
B¯B˜Ó ÔÙ‡ ÈÙÏ ¯È‡Ó B�È‡ È¯‰ ,˙BÓÏBÚ‰ C¯Úהמקור שהרי ∆∆»»¬≈≈≈ƒ¿ƒ…∆¿

מצומצם, ולא מוגבל בלתי סוף אין אור המקור‡l‡הוא שהוא הקו אור ∆»
עלמין כל הממלא ÌÏBÚÂלאור ÌÏBÚ Ïk ÔÙ‡ ÈÙÏ ÌˆÓˆ˙Óƒ¿«¿≈¿ƒ…∆»»¿»

B¯B˜nÓ Ïc·� ‡e‰ È¯‰ Ôk Ì‡Â ,Ba ¯È‡nLמאיר המקור כי ∆≈ƒ¿ƒ≈¬≈ƒ¿»ƒ¿
כללי כוח שהוא שבנפש הרצון כוח (כמשל בשווה העולמות כל על ו'סובב'

אחר או כזה בחלק קשור ואיננו הפרטיים מהאברים אחד באף מלובש ואיננו

הפרטיים). מהכוחות בשונה בשווה, הגוף חלקי בכל נמצא אלא הגוף של

(‚) ‡ÒÈb C„È‡Ïeממקורו ונבדל מצומצם אור הוא הקו שאור למרות ¿ƒ»ƒ»
B¯B˜Óושורשו C¯Úa ‡e‰ È¯‰מסויים ודמיון יחס לו יש זה כל ועם ¬≈¿∆∆¿

בין היחס של המאפיינים שלושת כל את יש למקורו שלו שביחס כך למקורו,

ממנו. המתהווה והדבר "שורש"

שהוא הקו, באור לכאורה הסותרים הדברים שני של השילוב ביאור ולתוספת

- למקורו וערך יחס בעל וגם עצמו בפני נבדלת מציאות ÔÈ�Úaגם ‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ¿«
‡e‰ Âw‰ ˘¯ML ¯‡·Ó ÌÈÓÚÙÏ .ÌÈ�È�Ú '· Ì�LÈ Âw‰ L¯L…∆««∆¿»ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿…»∆…∆««

¯ÚML Ïe·bŒÈÏa‰ ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡Óוהגביל È‡‰Ï¯מדד BÓˆÚa ≈≈«¿ƒ¿∆ƒ≈ַָ¿«¿¿»ƒ
,Ïe·‚e ‰cÓ ˙�ÈÁ·aהוא הקדושֿברוךֿהוא כי וקבלה בחסידות מבואר ƒ¿ƒ«ƒ»¿
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f"iyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

זהּו אּלא ׁשּבאיןֿסֹוף, הּגבּול ּכח זה ׁשאין והינּו, ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּוגבּול,
מה זהּו ׁשהרי הּבליּֿגבּול, איןֿסֹוף מהאֹור ּכן ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָּגם
כּו' ּבעצמֹו ׁשער הּבליּֿגבּול איןֿסֹוף .32ּׁשהאֹור ְְְְִִֵֵֶַַָ

הּגבּול ּכח מּבחינת הּוא הּקו ּדׁשרׁש מבאר ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹֹֹולפעמים
להאיר ּכפׁשּוטּה ההׁשערה ענין ׁשּזהּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבאיןֿסֹוף,
הּגנּוזֹות ספירֹות עׂשר ענין והּוא ּוגבּול, מּדה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָּבבחינת
מבאר ׁשּלפעמים מה ּכן ּגם וזהּו איןֿסֹוף. ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹּבאֹור
מבאר ולפעמים ועלּול, עּלה ּבדר היא הּקו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהמׁשכת

מאין יׁש ּבדר הּוא הּקו ׁשהּמבאר33ׁשהמׁשכת והינּו, , ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
המׁשכתֹו מּצד זה הרי ועלּול, עּלה ּבדר הּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּקו
ּבדר הּוא זֹו ׁשּבבחינה ׁשּבאיןֿסֹוף, הּגבּול ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָמּבחינת
ּבעּלתֹו, העלּול ּכלּול ועלּול ׁשּבעילה ּדכׁשם ועלּול, ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָעּלה
ּכן יֹותר. נעלה ּבאפן הּוא ּבעילה ּכלּול ׁשּבהיֹותֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאּלא
אּלא ּגבּול, ּבחינת הּוא ּבׁשרׁשֹו ׁשּגם הּקו, ּבענין ּגם ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָהּוא
יֹותר, הרּבה נעלה ּבאפן הּוא הרי ּבׁשרׁשֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּבהיֹותֹו
הּקו ׁשהמׁשכת והּמבאר ׁשּבאיןֿסֹוף. הּגבּול הּוא ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשהרי
המׁשכתֹו ּבחינת מּצד זה הרי מאין, יׁש ּבדר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּוא
היא הּקו המׁשכת זֹו ׁשּבבחינה הּבליּֿגבּול, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָמהאֹור
ׁשל ענין ׁשּי זֹו ּבבחינה ּגם אמנם מאין. יׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבדר
הּוא ׁשהאין מאין, יׁש ּבענין לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשרׁש,
להּיׁש קרּוב ּבבחינת הּוא ׁשהאין לפי והינּו להּיׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָמקֹור
ּוכמֹו הּיׁש), את להּוֹות [="טרּוד"] צּוגעטראגן איז ְְְְִֵֶֶֶַַָָ(ער
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פשוטים. אינם שהאורות היחוד32)להשיטה שער א. טו, לזח"א מק"מ בתחילתו. ויושר) עיגולים (דרוש א שער חיים עץ ראה

ואילך. פ"י האמצעי ע'33)לאדמו"ר ח"ב תער"ב המשך קמט. ע' תרס"ט פג. ע' תרנ"ב סה"מ א. נה, לר"ה דרושים לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

כשם ובדיוק הכול, בו ויש חיסרון כל בו שאין זה במובן גם באמת גבול בלי

את גם לו יש שלימות מאותה כחלק כך גבול, בלי בהיותו מושלם שהוא

האור - הקו אור של שורשו ובעניין השפעתו. ואת אורו את להגביל היכולת

הב אורו את וצמצם 'סילק' שהקדושֿברוךֿהוא לאחר שמאיר ליהמצומצם

עולמות לברוא מנת על הגבול,

שני מצינו – מוגבלים ונבראים

אור אחד, הסבר לפי הסברים.

של לכוחו ביטוי איננו הקו

יכול שהוא הקדושֿברוךֿהוא

אלא מוגבלת, הארה גם להאיר

גבול בעל בלתי היותו שעקב

בלתי בהיותו שכזה, ובתור

גבול הבלי מתוך האיר מוגבל,

מוגבל Ê‰באור ÔÈ‡L ,e�È‰Â¿«¿∆≈∆
של ‰Ïe·bהתגלות Ák…««¿

‡l‡ ,ÛBÒŒÔÈ‡aLאור גם ∆¿≈∆»
Ôkהקו Ìb e‰Êהתגלות ∆«≈

ŒÈÏa‰ ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡‰Ó≈»≈«¿ƒ
‰Ó e‰Ê È¯‰L ,Ïe·b¿∆¬≈∆«
ŒÈÏa‰ ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡‰M∆»≈«¿ƒ
'eÎ BÓˆÚa ¯ÚL Ïe·b32 ¿ƒ≈¿«¿
אחר. כוח של התגלות ולא

¯‡·Ó ÌÈÓÚÙÏÂאחר באופן ¿ƒ¿»ƒ¿…»
-Âw‰ L¯Lcשהאיר האור ¿…∆««

והסילוק הצמצום לאחר

כנ"ל ÈÁaÓ�˙הראשון, ‡e‰ƒ¿ƒ«
,ÛBÒŒÔÈ‡aL Ïe·b‰ Ák…««¿∆¿≈

‰¯ÚL‰‰ ÔÈ�Ú e‰fLהיינו ∆∆ƒ¿«««¿»»
וההגבלה «¿dËeLÙkƒהמדידה

‰cÓ ˙�ÈÁ·a ¯È‡‰Ï¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ»
,Ïe·‚eֿשהקדושֿברוך כאמור ¿

אין אור של באופן הן אורו את משפיע הוא הרי השלמות תכלית בהיותו הוא

מוגבל אור הארת של באופן והן מוגבל בלתי NÚ¯סוף ÔÈ�Ú ‡e‰Â¿ƒ¿«∆∆
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡a ˙BÊe�b‰ ˙B¯ÈÙÒ'ב'ציור ספירות עשר שהמושג אף כי ¿ƒ«¿¿≈

בעולם רק היא (ותחילתו גבול הבלי סוף אין באור קיים לא ברורות ובהגדרות

סוף אין באור (בהעלם) 'גנוזות' הספירות עשר שבעצם היות אך האצילות),

נמשך ומשם הגבול לעניין כלשהי מקום נתינת יש סוף אין אור שבתוך הרי

הקו. אור

C¯„a ‡È‰ Âw‰ ˙ÎLÓ‰L ¯‡·Ó ÌÈÓÚÙlL ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆ƒ¿»ƒ¿…»∆«¿»«««ƒ¿∆∆
LÈ C¯„a ‡e‰ Âw‰ ˙ÎLÓ‰L ¯‡·Ó ÌÈÓÚÙÏÂ ,ÏeÏÚÂ ‰lÚƒ»¿»¿ƒ¿»ƒ¿…»∆«¿»«««¿∆∆≈

ÔÈ‡Ó33,בדרך והתהוות המשכה בין גדול הבדל יש כי סתירה זו ולכאורה, ≈«ƒ
נרגש המקור ועלול (בעילה מאין יש בדרך והתהוות להמשכה ועלול עילה

מושג; שאינו 'אין' בבחינת והוא נעלם המקור מאין ביש ואילו בעילתו, וניכר

מאין ביש ואילו וגלוי, קרוב והעילה העלול בין והיחס הערך ועלול בעילה

ר נכונים,הוא הדברים שני בעצם אבל שייך) לא כלל או ¿»¿e�È‰Â,חוק
„vÓ ‰Ê È¯‰ ,ÏeÏÚÂ ‰lÚ C¯„a ‡e‰ Âw‰L ¯‡·n‰L∆«¿…»∆««¿∆∆ƒ»¿»¬≈∆ƒ«

,ÛBÒŒÔÈ‡aL Ïe·b‰ ˙�ÈÁaÓ B˙ÎLÓ‰האומרת שיטה שיש כאמור «¿»»ƒ¿ƒ««¿∆¿≈
שבאין הגבול מכוח נמשך שהקו

‰e‡סוף BÊ ‰�ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ»
ÌLÎc ,ÏeÏÚÂ ‰lÚ C¯„a¿∆∆ƒ»¿»ƒ¿≈
ÏeÏk ÏeÏÚÂ ‰ÏÈÚaL∆¿ƒ»¿»»

,B˙lÚa ÏeÏÚ‰היחס כי ∆»¿ƒ»
במקרים שגם כזה הוא ביניהם

ההתהוות לאחר אפילו שבהם

בגלוי, בעילה ניכר לא העלול

ושייכות יחס ביניהם יש סוף סוף

כלול שהעלול זו במידה לפחות

העילה B˙BÈ‰aLבתוך ‡l‡∆»∆ƒ¿
ÔÙ‡a ‡e‰ ‰ÏÈÚa ÏeÏk»»ƒ»¿…∆

¯˙BÈ ‰ÏÚ�מצבו לעומת «¬∆≈
מציאות בתור שנתגלה לאחר

ÔÈ�Úaנבדלת. Ìb ‡e‰ Ôk≈«¿ƒ¿«
‡e‰ BL¯La ÌbL ,Âw‰««∆«¿»¿

,Ïe·b ˙�ÈÁaשורשו שהרי ¿ƒ«¿
סוף שבאין הגבול «∆‡l‡בכוח

È¯‰ BL¯La B˙BÈ‰aL∆ƒ¿¿»¿¬≈
‰a¯‰ ‰ÏÚ� ÔÙ‡a ‡e‰¿…∆«¬∆«¿≈
Ïe·b‰ ‡e‰ È¯‰L ,¯˙BÈ≈∆¬≈«¿

ÛBÒŒÔÈ‡aL:מאליו וכמובן ∆¿≈
'גבול' הוא סוף שבאין הגבול

המוכר מהגבול לחלוטין שונה

בסופו כי ונבראים בעולמות לנו

סוף" מ"אין חלק הוא דבר של

מוגבל. «…¿»¿n‰Â·‡¯הבלתי
אחרים Ê‰במקומות È¯‰ ,ÔÈ‡Ó LÈ C¯„a ‡e‰ Âw‰ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«««¿∆∆≈≈«ƒ¬≈∆

,Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡‰Ó B˙ÎLÓ‰ ˙�ÈÁa „vÓשאור לשיטה בהתאם ƒ«¿ƒ««¿»»≈»«¿ƒ¿
הגבול מכוח ולא גבול הבלי מהאור נמשך ‰ÎLÓ˙הקו BÊ ‰�ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ»«¿»«

ÔÈ‡Ó LÈ C¯„a ‡È‰ Âw‰ואם המתהווה והדבר המקור בין יחס ללא ««ƒ¿∆∆≈≈«ƒ
הוא שהיש לעיל הוסבר מאין ביש הרי בעילתו, כלול העלול ועלול בעילה

לחלוטין. שונה מהות

BÊ ‰�ÈÁ·a Ìb Ì�Ó‡ריחוק על מדובר והמהות התוכן שמצד למרות »¿»«ƒ¿ƒ»
ביותר L¯Lגדול ÏL ÔÈ�Ú CiL,המתהווה לדבר שורש נחשב והמקור «»ƒ¿»∆…∆

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎeגם אלא ועלול בעילה רק לא קיים שורש שהמושג ¿∆ƒ¿»≈¿≈
,ÔÈ‡Ó LÈ ÔÈ�Úa‡e‰ ÔÈ‡‰Lזאת עם אבל מהיש מאד רחוק אמנם ¿ƒ¿«≈≈«ƒ∆»«ƒ

Li‰Ïהוא ·e¯˜ ˙�ÈÁ·a ‡e‰ ÔÈ‡‰L ÈÙÏ e�È‰Â ,Li‰Ï ¯B˜Ó»¿«≈¿«¿¿ƒ∆»«ƒƒ¿ƒ«≈¿«≈
Li‰ ˙‡ ˙Be‰Ï ["„e¯Ë"=] Ô‚‡¯ËÚ‚eˆ ÊÈ‡ ¯Ú)הפנייה ועצם ∆ƒ∆¿»¿»¿«∆«≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



כי f"iyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

זהּו אּלא ׁשּבאיןֿסֹוף, הּגבּול ּכח זה ׁשאין והינּו, ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּוגבּול,
מה זהּו ׁשהרי הּבליּֿגבּול, איןֿסֹוף מהאֹור ּכן ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָּגם
כּו' ּבעצמֹו ׁשער הּבליּֿגבּול איןֿסֹוף .32ּׁשהאֹור ְְְְִִֵֵֶַַָ

הּגבּול ּכח מּבחינת הּוא הּקו ּדׁשרׁש מבאר ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹֹֹולפעמים
להאיר ּכפׁשּוטּה ההׁשערה ענין ׁשּזהּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבאיןֿסֹוף,
הּגנּוזֹות ספירֹות עׂשר ענין והּוא ּוגבּול, מּדה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָּבבחינת
מבאר ׁשּלפעמים מה ּכן ּגם וזהּו איןֿסֹוף. ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹּבאֹור
מבאר ולפעמים ועלּול, עּלה ּבדר היא הּקו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהמׁשכת

מאין יׁש ּבדר הּוא הּקו ׁשהּמבאר33ׁשהמׁשכת והינּו, , ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
המׁשכתֹו מּצד זה הרי ועלּול, עּלה ּבדר הּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּקו
ּבדר הּוא זֹו ׁשּבבחינה ׁשּבאיןֿסֹוף, הּגבּול ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָמּבחינת
ּבעּלתֹו, העלּול ּכלּול ועלּול ׁשּבעילה ּדכׁשם ועלּול, ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָעּלה
ּכן יֹותר. נעלה ּבאפן הּוא ּבעילה ּכלּול ׁשּבהיֹותֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאּלא
אּלא ּגבּול, ּבחינת הּוא ּבׁשרׁשֹו ׁשּגם הּקו, ּבענין ּגם ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָהּוא
יֹותר, הרּבה נעלה ּבאפן הּוא הרי ּבׁשרׁשֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּבהיֹותֹו
הּקו ׁשהמׁשכת והּמבאר ׁשּבאיןֿסֹוף. הּגבּול הּוא ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשהרי
המׁשכתֹו ּבחינת מּצד זה הרי מאין, יׁש ּבדר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּוא
היא הּקו המׁשכת זֹו ׁשּבבחינה הּבליּֿגבּול, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָמהאֹור
ׁשל ענין ׁשּי זֹו ּבבחינה ּגם אמנם מאין. יׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבדר
הּוא ׁשהאין מאין, יׁש ּבענין לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשרׁש,
להּיׁש קרּוב ּבבחינת הּוא ׁשהאין לפי והינּו להּיׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָמקֹור
ּוכמֹו הּיׁש), את להּוֹות [="טרּוד"] צּוגעטראגן איז ְְְְִֵֶֶֶַַָָ(ער
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כשם ובדיוק הכול, בו ויש חיסרון כל בו שאין זה במובן גם באמת גבול בלי

את גם לו יש שלימות מאותה כחלק כך גבול, בלי בהיותו מושלם שהוא

האור - הקו אור של שורשו ובעניין השפעתו. ואת אורו את להגביל היכולת

הב אורו את וצמצם 'סילק' שהקדושֿברוךֿהוא לאחר שמאיר ליהמצומצם

עולמות לברוא מנת על הגבול,

שני מצינו – מוגבלים ונבראים

אור אחד, הסבר לפי הסברים.

של לכוחו ביטוי איננו הקו

יכול שהוא הקדושֿברוךֿהוא

אלא מוגבלת, הארה גם להאיר

גבול בעל בלתי היותו שעקב

בלתי בהיותו שכזה, ובתור

גבול הבלי מתוך האיר מוגבל,

מוגבל Ê‰באור ÔÈ‡L ,e�È‰Â¿«¿∆≈∆
של ‰Ïe·bהתגלות Ák…««¿

‡l‡ ,ÛBÒŒÔÈ‡aLאור גם ∆¿≈∆»
Ôkהקו Ìb e‰Êהתגלות ∆«≈

ŒÈÏa‰ ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡‰Ó≈»≈«¿ƒ
‰Ó e‰Ê È¯‰L ,Ïe·b¿∆¬≈∆«
ŒÈÏa‰ ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡‰M∆»≈«¿ƒ
'eÎ BÓˆÚa ¯ÚL Ïe·b32 ¿ƒ≈¿«¿
אחר. כוח של התגלות ולא

¯‡·Ó ÌÈÓÚÙÏÂאחר באופן ¿ƒ¿»ƒ¿…»
-Âw‰ L¯Lcשהאיר האור ¿…∆««

והסילוק הצמצום לאחר

כנ"ל ÈÁaÓ�˙הראשון, ‡e‰ƒ¿ƒ«
,ÛBÒŒÔÈ‡aL Ïe·b‰ Ák…««¿∆¿≈

‰¯ÚL‰‰ ÔÈ�Ú e‰fLהיינו ∆∆ƒ¿«««¿»»
וההגבלה «¿dËeLÙkƒהמדידה

‰cÓ ˙�ÈÁ·a ¯È‡‰Ï¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ»
,Ïe·‚eֿשהקדושֿברוך כאמור ¿

אין אור של באופן הן אורו את משפיע הוא הרי השלמות תכלית בהיותו הוא

מוגבל אור הארת של באופן והן מוגבל בלתי NÚ¯סוף ÔÈ�Ú ‡e‰Â¿ƒ¿«∆∆
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡a ˙BÊe�b‰ ˙B¯ÈÙÒ'ב'ציור ספירות עשר שהמושג אף כי ¿ƒ«¿¿≈

בעולם רק היא (ותחילתו גבול הבלי סוף אין באור קיים לא ברורות ובהגדרות

סוף אין באור (בהעלם) 'גנוזות' הספירות עשר שבעצם היות אך האצילות),

נמשך ומשם הגבול לעניין כלשהי מקום נתינת יש סוף אין אור שבתוך הרי

הקו. אור

C¯„a ‡È‰ Âw‰ ˙ÎLÓ‰L ¯‡·Ó ÌÈÓÚÙlL ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆ƒ¿»ƒ¿…»∆«¿»«««ƒ¿∆∆
LÈ C¯„a ‡e‰ Âw‰ ˙ÎLÓ‰L ¯‡·Ó ÌÈÓÚÙÏÂ ,ÏeÏÚÂ ‰lÚƒ»¿»¿ƒ¿»ƒ¿…»∆«¿»«««¿∆∆≈

ÔÈ‡Ó33,בדרך והתהוות המשכה בין גדול הבדל יש כי סתירה זו ולכאורה, ≈«ƒ
נרגש המקור ועלול (בעילה מאין יש בדרך והתהוות להמשכה ועלול עילה

מושג; שאינו 'אין' בבחינת והוא נעלם המקור מאין ביש ואילו בעילתו, וניכר

מאין ביש ואילו וגלוי, קרוב והעילה העלול בין והיחס הערך ועלול בעילה

ר נכונים,הוא הדברים שני בעצם אבל שייך) לא כלל או ¿»¿e�È‰Â,חוק
„vÓ ‰Ê È¯‰ ,ÏeÏÚÂ ‰lÚ C¯„a ‡e‰ Âw‰L ¯‡·n‰L∆«¿…»∆««¿∆∆ƒ»¿»¬≈∆ƒ«

,ÛBÒŒÔÈ‡aL Ïe·b‰ ˙�ÈÁaÓ B˙ÎLÓ‰האומרת שיטה שיש כאמור «¿»»ƒ¿ƒ««¿∆¿≈
שבאין הגבול מכוח נמשך שהקו

‰e‡סוף BÊ ‰�ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ»
ÌLÎc ,ÏeÏÚÂ ‰lÚ C¯„a¿∆∆ƒ»¿»ƒ¿≈
ÏeÏk ÏeÏÚÂ ‰ÏÈÚaL∆¿ƒ»¿»»

,B˙lÚa ÏeÏÚ‰היחס כי ∆»¿ƒ»
במקרים שגם כזה הוא ביניהם

ההתהוות לאחר אפילו שבהם

בגלוי, בעילה ניכר לא העלול

ושייכות יחס ביניהם יש סוף סוף

כלול שהעלול זו במידה לפחות

העילה B˙BÈ‰aLבתוך ‡l‡∆»∆ƒ¿
ÔÙ‡a ‡e‰ ‰ÏÈÚa ÏeÏk»»ƒ»¿…∆

¯˙BÈ ‰ÏÚ�מצבו לעומת «¬∆≈
מציאות בתור שנתגלה לאחר

ÔÈ�Úaנבדלת. Ìb ‡e‰ Ôk≈«¿ƒ¿«
‡e‰ BL¯La ÌbL ,Âw‰««∆«¿»¿

,Ïe·b ˙�ÈÁaשורשו שהרי ¿ƒ«¿
סוף שבאין הגבול «∆‡l‡בכוח

È¯‰ BL¯La B˙BÈ‰aL∆ƒ¿¿»¿¬≈
‰a¯‰ ‰ÏÚ� ÔÙ‡a ‡e‰¿…∆«¬∆«¿≈
Ïe·b‰ ‡e‰ È¯‰L ,¯˙BÈ≈∆¬≈«¿

ÛBÒŒÔÈ‡aL:מאליו וכמובן ∆¿≈
'גבול' הוא סוף שבאין הגבול

המוכר מהגבול לחלוטין שונה

בסופו כי ונבראים בעולמות לנו

סוף" מ"אין חלק הוא דבר של

מוגבל. «…¿»¿n‰Â·‡¯הבלתי
אחרים Ê‰במקומות È¯‰ ,ÔÈ‡Ó LÈ C¯„a ‡e‰ Âw‰ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«««¿∆∆≈≈«ƒ¬≈∆

,Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡‰Ó B˙ÎLÓ‰ ˙�ÈÁa „vÓשאור לשיטה בהתאם ƒ«¿ƒ««¿»»≈»«¿ƒ¿
הגבול מכוח ולא גבול הבלי מהאור נמשך ‰ÎLÓ˙הקו BÊ ‰�ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ»«¿»«

ÔÈ‡Ó LÈ C¯„a ‡È‰ Âw‰ואם המתהווה והדבר המקור בין יחס ללא ««ƒ¿∆∆≈≈«ƒ
הוא שהיש לעיל הוסבר מאין ביש הרי בעילתו, כלול העלול ועלול בעילה

לחלוטין. שונה מהות

BÊ ‰�ÈÁ·a Ìb Ì�Ó‡ריחוק על מדובר והמהות התוכן שמצד למרות »¿»«ƒ¿ƒ»
ביותר L¯Lגדול ÏL ÔÈ�Ú CiL,המתהווה לדבר שורש נחשב והמקור «»ƒ¿»∆…∆
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ּדעם הּבליּֿגבּול, מאֹור הּקו המׁשכת ּבענין ּגם הּוא ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָכן
האֹור ׁשל קרּוב יׁשנֹו מּכלֿמקֹום, מאין, יׁש ּבדר ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהיֹותֹו
ולכן כּו', ּבכח ּבעצמֹו ׁשער ׁשהרי להּקו, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָֹהּבליּֿגבּול
ּדוקא. הּקו ּבאֹור הּוא זה וכל ׁשרׁש. ׁשל ענין ּבֹו ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּי

הּסֹוב ּבאֹור ּכימהּֿׁשאיןּֿכן ּכלל, ּדבר מציאּות ׁשאינֹו ב, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּכיון ּכלל, הּׁשרׁש ענין ּבֹו לֹומר ׁשּי לא העצם, ּגּלּוי ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאם
והינּו ּכלל, ּבער אינֹו וגם נבּדל ואינֹו מציאּות ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאינֹו
ׁשהיא עליה לֹומר ׁשּי ׁשּלא ּכזֹו מּבחינה ּׁשּנמצא ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹלפי

ׁשרׁש. ּובחינת קרּוב ְְִִִֵֶַַֹּבבחינת

¯e‡·eׁשּקדם ּבאֹור ּדהּנה, יֹותר, ּבפרטּיּות הענין ≈ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹ
ּבעצמּותֹו, הּכלּול אֹור היֹותֹו עם ּגּופא, ְְְֱִִַַַָָהּצמצּום
האֹור, התּפּׁשטּות ענינים, ב' ּגּופא ּבזה יׁש ְְְִִִִֵֶַָָָָָָמּכלֿמקֹום,
ענינֹו האֹור ּדהתּפּׁשטּות לעצמֹו. ׁשהּוא ּכפי ְְְְְְְְִִִֶַַָָָוהאֹור
ׁשההמׁשכֹות ּבהכרח הרי להאיר, ׁשענינֹו ּומאחר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלהאיר,
ׁשהרי אליו, מקֹום ּתפיסת איזֹו להם יׁש מּמּנּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנמׁשכֹות
ׁשל ּבאפן הּוא זה אֹור ּוכללּות להאיר. הּוא ְְְְִִֶֶֶָָָֹענינֹו
ענינֹו אם ּכי העצם, אפן לפי וׁשּלא העצם, מן ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹהמׁשכה
אם ּכי העצם, ּגּלּוי ּבדר אינֹו זה ׁשאֹור וכיון ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָלהאיר,
ׁשּיהיה ׁשּי לכן להאיר, הּוא ׁשענינֹו העצם, מן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהמׁשכה
אֹור מּמּנּו נעׂשה הּצמצּום אחרי ׁשּנמׁש ּוכפי כּו', ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשרׁש
מהּֿׁשאיןּֿכן ּכּנ"ל. כּו' הבּדלה ּבבחינת ׁשהּוא ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּקו,
אּלא העצם מן המׁשכה ׁשאינֹו לעצמֹו, ׁשהּוא ּכפי ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאֹור
הּוא אּלא להאיר ענינֹו ׁשאין והינּו העצם, אפן לפי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהּוא
כּו', ׁשרׁש איזה ׁשּיהיה לֹומר ׁשּי לא לכן העצם, ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּגּלּוי
ּבער אינן מּמּנּו ׁשּנמׁשכֹות ההמׁשכֹות הּנה זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּומּׁשּום
ּגם הּנה ׁשרׁש, ּבגדר ׁשאינֹו ּכיון ּגיסא, לאיד א ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאליו.
נבּדל, ּבבחינת נעׂשה אינֹו הּצמצּום אחרי ׁשּנמׁש ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּכפי
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יוצרת היש בהתהוות לעסוק האין ביניהם),של ויחס ‰e‡קירוב ÔÎ BÓÎe¿≈
C¯„a B˙BÈ‰ ÌÚc ,Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡Ó Âw‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈ�Úa Ìb«¿ƒ¿««¿»«««≈«¿ƒ¿¿ƒ¡¿∆∆
Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡‰ ÏL ·e¯˜ B�LÈ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÔÈ‡Ó LÈ≈≈«ƒƒ»»∆¿≈∆»«¿ƒ¿

¯ÚL È¯‰L ,Âw‰Ïמדד'eÎ ÁÎa BÓˆÚaאור ולהמשיך להשפיע ¿««∆¬≈ƒ≈ַָ¿«¿¿…«
ומצומצם, ומוגבל ≈«¿ÔÎÏÂמדוד

.L¯L ÏL ÔÈ�Ú Ba CiL«»ƒ¿»∆…∆
Âw‰ ¯B‡a ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆¿««
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .‡˜Âc«¿»«∆≈≈

,··Bq‰ ¯B‡aהוא שבמהותו ¿«≈
כיוון הרי מוגבל בלתי אור

¯·c ˙e‡ÈˆÓ B�È‡Lבפני ∆≈¿ƒ»»
Èelbעצמו Ì‡ Èk ,ÏÏk¿»ƒƒƒ

של היינו‰ÌˆÚוהתפשטות »∆∆
הוא, ברוך סוף אין …Ï‡אור

ÔÈ�Ú Ba ¯ÓBÏ CiL«»«ƒ¿«
ÏÏk L¯M‰לומר אפשר ואי «…∆¿»

אור של מקורו סוף, אין שאור

'שורש' הוא עלמין, כל הסובב

זה, אור ביניהםÔÂÈkשל שהיחס ≈»
משלושת אחד אף על עונה לא

"שורש" של המאפיינים

כיוון בהרחבה, לעיל שנתבארו

˙e‡ÈˆÓ B�È‡Lלעצמו ∆≈¿ƒ
Ïc·� B�È‡ÂממקורוÌ‚Â ¿≈ƒ¿»¿«

e�È‰Â ,ÏÏk C¯Úa B�È‡≈¿∆∆¿»¿«¿
BÊk ‰�ÈÁaÓ ‡ˆÓpM ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»»
‰ÈÏÚ ¯ÓBÏ CiL ‡lL∆…«»«»∆»
·e¯˜ ˙�ÈÁ·a ‡È‰L∆ƒƒ¿ƒ«≈
שקיימת ברמה קירוב לא (אפילו

כנ"ל) והאין, היש »ÈÁ·e¿ƒ�˙בין
.L¯L…∆

˙eiË¯Ùa ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
,¯˙BÈשבאופן נתבאר כאן עד ≈

בכלים שייך שורש המושג כללי

בדרך שהתהוותם בדברים (הן

בדברים והן ועלול עילה

בפני מציאות אינם האורות (כי באורות לא אך מאין) יש בדרך שהתהוותם

שהדברים (אלא עצמו באור גם שורש המושג שייך העניין בעומק אך עצמם)

לפי בין – עצמו (ובו עלמין כל הממלא אור בא שממנו הקו באור רק אמורים

לפי ובין מאין יש בדרך היא והתהוותו גבול הבלי באור שמקורו השיטה

באור ולא ועלול) עילה בדרך היא והתהוותו הגבול בכוח שמקורו השיטה

עצמו סוף אין באור גם לאמתו כי עוד ומפרט מוסיף וכעת עלמין) כל הסובב

כדלהלן. שורש, המושג לגביה ששיך בחינה יש

,‡Ùeb ÌeˆÓv‰ Ì„wL ¯B‡a ,‰p‰cונמשך בא שממנו סוף אין אור ¿ƒ≈»∆…∆«ƒ¿»
הקו) אור ממנו נמשך הצמצום אחרי (ורק עלמין כל הסובב ‰B˙BÈאור ÌÚƒ¡

,ÌÈ�È�Ú '· ‡Ùeb ‰Êa LÈ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ B˙eÓˆÚa ÏeÏk‰ ¯B‡«»¿«¿ƒ»»≈»∆»ƒ¿»ƒ

Â(א) ,¯B‡‰ ˙eËMt˙‰(ב).BÓˆÚÏ ‡e‰L ÈÙk ¯B‡‰ ƒ¿«¿»¿»¿ƒ∆¿«¿
,¯È‡‰Ï B�È�Ú ¯B‡‰ ˙eËMt˙‰cולא בהתפשטות שמדובר כיוון כי ¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»ƒ

וההארה הגילוי עניין הוא ומהותו עניינו הרי גופא B�È�ÚLבעצם ¯Á‡Óe≈««∆ƒ¿»
Ì‰Ï LÈ epnÓ ˙BÎLÓpL ˙BÎLÓ‰‰L Á¯Î‰a È¯‰ ,¯È‡‰Ï¿»ƒ¬≈¿∆¿≈«∆««¿»∆ƒ¿»ƒ∆≈»∆
,ÂÈÏ‡ ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz BÊÈ‡≈¿ƒ«»≈»

È¯‰Lשהוא כפי לאור בניגוד ∆¬≈
בעצם דבוק והוא לעצמו

כל לו ואין מוחלטת בדביקות

של ענינֹו כך על נוסף ְִָעניין

מחוץ ויוצא המתפשט האור

È‡‰Ï¯.לעצם ‡e‰¿»ƒ
‡e‰ ‰Ê ¯B‡ ˙eÏÏÎe¿»∆
ÔÓ ‰ÎLÓ‰ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆«¿»»ƒ
ÔÙ‡ ÈÙÏ ‡lLÂ ,ÌˆÚ‰»∆∆¿∆…¿ƒ…∆

ÌˆÚ‰שהוא כפי האור ורק »∆∆
מלאה בהתאמה הוא לעצמו

ואילו לעצם. מוחלטת ובדבקות

למרות האור, התפשטות

הצמצום שקודם באור שמדובר

העצם ובין בינו לחלק מקום יש

נמשך ואינו מתגלה שאינו גופא

שהעצם (ולמרות ממנו חוץ

הוא שהאור כפי זה הרי מאיר

נבדלת מציאות לו יש לעצמו)

בהתאמה שלא מסויימת במידה

לעצם, מוחלטת Èkƒובדבקות
ÔÂÈÎÂ ,¯È‡‰Ï B�È�Ú Ì‡ƒƒ¿»¿»ƒ¿≈»
Èelb C¯„a B�È‡ ‰Ê ¯B‡L∆∆≈¿∆∆ƒ

ÌˆÚ‰,לעצמו שהוא Èkכפי »∆∆ƒ
‰ÎLÓ‰ Ì‡וגילויÔÓ ƒ«¿»»ƒ

ÌˆÚ‰,לעצם מחוץ אל »∆∆
ÔÎÏ ,¯È‡‰Ï ‡e‰ B�È�ÚL∆ƒ¿»¿»ƒ»≈
,'eÎ L¯L ‰È‰iL CiL«»∆ƒ¿∆…∆
È¯Á‡ CLÓpL ÈÙÎe¿ƒ∆ƒ¿««¬≈
epnÓ ‰NÚ� ÌeˆÓv‰«ƒ¿«¬»ƒ∆
˙�ÈÁ·a ‡e‰L ,Âw‰ ¯B‡««∆ƒ¿ƒ«

Î ‰Ïc·‰'eעלמין כל הממלא אור ממנו נמשך כך Ï"pk.ואחר «¿»»««
‰ÎLÓ‰ B�È‡L ,BÓˆÚÏ ‡e‰L ÈÙk ¯B‡‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óוגילוי «∆≈≈»¿ƒ∆¿«¿∆≈«¿»»

ÌˆÚ‰ ÔÙ‡ ÈÙÏ ‡e‰ ‡l‡ ÌˆÚ‰ ÔÓ,לעצם מלאה e�È‰Âובדבקות ƒ»∆∆∆»¿ƒ…∆»∆∆¿«¿
¯È‡‰Ï B�È�Ú ÔÈ‡Lלעצם ‰ÌˆÚמחוץ Èelb ‡e‰ ‡l‡שהוא כפי ∆≈ƒ¿»¿»ƒ∆»ƒ»∆∆

eÎ'לעצמו, L¯L ‰ÊÈ‡ ‰È‰iL ¯ÓBÏ CiL ‡Ï ÔÎÏלאורות »≈…«»«∆ƒ¿∆≈∆…∆
כלל, והמשכה גילוי עניינו אין כי ממנו ‰p‰שנמשכים ‰Ê ÌeMÓeƒ∆ƒ≈

ÂÈÏ‡ C¯Úa Ô�È‡ epnÓ ˙BÎLÓpL ˙BÎLÓ‰‰הכי הגילוי גם כי ««¿»∆ƒ¿»ƒ∆≈»¿∆∆≈»
גופא. העצם אינו לעצם קרוב והכי B�È‡Lנעלה ÔÂÈk ,‡ÒÈb C„È‡Ï C‡«¿ƒ»ƒ»≈»∆≈

‰NÚ� B�È‡ ÌeˆÓv‰ È¯Á‡ CLÓpL ÈÙk Ìb ‰p‰ ,L¯L ¯„‚a¿∆∆…∆ƒ≈«¿ƒ∆ƒ¿»«¬≈«ƒ¿≈«¬∆
Ïc·� ˙�ÈÁ·a,במהותו סוף אין נשאר הוא הצמצום לאחר e‰Â‡וגם ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿
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ּבא אּלא נבּדל, ׁשאינֹו הּסֹובב אֹור ּבחינת ענין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָוהּוא
לעצמֹו. ׁשהּוא ּכפי האֹור עם אחד והּכל ּגּלּוי, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹּבדר

‰Ê·eמקֹומֹות ּבכּמה הּמבאר ּכן ּגם ׁשּבכללּות34יּובן »∆ְְְְִֵֶַַַָָָָֹ
ּב ג' אחריׁשנן ּובמקֹום ויׁש, אין יׁש 34חינֹות, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

יׁש ׁשל האין ּבחינֹות, ב' יׁשנן ּגּופא ׁשּבאין ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמבאר
מּובן, אינֹו ולכאֹורה הּנברא. יׁש ׁשל והאין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָהאמּתי
ד' הן הרי ּכן אם ּבחינֹות, ב' יׁשנן עצמֹו ׁשּבאין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּדכיון
ּבחינֹות. ג' ׁשּיׁשנן מקֹומֹות ּבכּמה מבאר ולּמה ְְְְְְְִִֶֶַָָָָָֹּבחינֹות,
הּוא האמּתי יׁש ׁשל האין ּכי, יּובן, הּנ"ל לפי ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָאמנם
האֹור הּוא הּנברא יׁש ׁשל והאין הּצמצּום, ׁשּקֹודם ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהאֹור
אחת, לבחינה הם נחׁשבים ּובכללּות הּצמצּום, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאחרי
יׁש ׁשל מהאין הּנברא יׁש ׁשל האין ׁשהמׁשכת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלפי
ּכי ּכּנ"ל, הבּדלה ּבדר ׁשהּוא ׁשרׁש ּבדר אינֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהאמּתי
ׁשל מהאין ּגּלּוי ּבדר הּוא הּנברא יׁש ׁשל ׁשהאין ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאם
לבחינה ׁשניהם נחׁשבים ולכן אחד, והּכל האמּתי, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹיׁש

ַַאחת.

היאÊ·e‰ה) ּדברכה לתפּלה, ּברכה ּבין ההפרׁש יּובן »∆ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבלבד, ּומקֹור מהּׁשרׁש ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹהמׁשכה
יעקב ּגּבי ׁשּמצינּו ּוכמֹו אֹותם, ּבר ּכברכתֹו אׁשר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאיׁש
יגּדל הּקטן אחיו ואּולם גֹו' ידעּתי ּבני ידעּתי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָׁשאמר

ׁשּיהיה35מּמּנּו לבר יעקב יכֹול היה הרי ּדלכאֹורה , ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
הּוא הּברכה ענין ׁשּכל הּוא, הענין א אחר. ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבאפן
היא הּברכה ּדפעּלת ּבלבד, ּומקֹורּה מּׁשרׁשּה ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָֻההמׁשכה
היינּו, למּטה, ימׁש ּבׁשרׁשֹו, ּכבר ׁשּיׁשנֹו האֹור ְְְְְְְֶֶֶַַַָָָָֻׁשאֹותֹו
האֹור ׁשּכל וגם ּכלל, ועּכּובים מניעֹות ּבזה יהיה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָֹׁשּלא
אֹור המׁשכת לפעל אבל למּטה. ימׁש ּבׁשרׁשֹו ְְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּיׁשנֹו
הרי הּברכה ׁשּבענין והגם הּברכה. ּבכח זה אין ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹחדׁש,
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כג f"iyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

ּבא אּלא נבּדל, ׁשאינֹו הּסֹובב אֹור ּבחינת ענין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָוהּוא
לעצמֹו. ׁשהּוא ּכפי האֹור עם אחד והּכל ּגּלּוי, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹּבדר

‰Ê·eמקֹומֹות ּבכּמה הּמבאר ּכן ּגם ׁשּבכללּות34יּובן »∆ְְְְִֵֶַַַָָָָֹ
ּב ג' אחריׁשנן ּובמקֹום ויׁש, אין יׁש 34חינֹות, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

יׁש ׁשל האין ּבחינֹות, ב' יׁשנן ּגּופא ׁשּבאין ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמבאר
מּובן, אינֹו ולכאֹורה הּנברא. יׁש ׁשל והאין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָהאמּתי
ד' הן הרי ּכן אם ּבחינֹות, ב' יׁשנן עצמֹו ׁשּבאין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּדכיון
ּבחינֹות. ג' ׁשּיׁשנן מקֹומֹות ּבכּמה מבאר ולּמה ְְְְְְְִִֶֶַָָָָָֹּבחינֹות,
הּוא האמּתי יׁש ׁשל האין ּכי, יּובן, הּנ"ל לפי ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָאמנם
האֹור הּוא הּנברא יׁש ׁשל והאין הּצמצּום, ׁשּקֹודם ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהאֹור
אחת, לבחינה הם נחׁשבים ּובכללּות הּצמצּום, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאחרי
יׁש ׁשל מהאין הּנברא יׁש ׁשל האין ׁשהמׁשכת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלפי
ּכי ּכּנ"ל, הבּדלה ּבדר ׁשהּוא ׁשרׁש ּבדר אינֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהאמּתי
ׁשל מהאין ּגּלּוי ּבדר הּוא הּנברא יׁש ׁשל ׁשהאין ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאם
לבחינה ׁשניהם נחׁשבים ולכן אחד, והּכל האמּתי, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹיׁש

ַַאחת.

היאÊ·e‰ה) ּדברכה לתפּלה, ּברכה ּבין ההפרׁש יּובן »∆ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבלבד, ּומקֹור מהּׁשרׁש ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹהמׁשכה
יעקב ּגּבי ׁשּמצינּו ּוכמֹו אֹותם, ּבר ּכברכתֹו אׁשר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאיׁש
יגּדל הּקטן אחיו ואּולם גֹו' ידעּתי ּבני ידעּתי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָׁשאמר

ׁשּיהיה35מּמּנּו לבר יעקב יכֹול היה הרי ּדלכאֹורה , ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
הּוא הּברכה ענין ׁשּכל הּוא, הענין א אחר. ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבאפן
היא הּברכה ּדפעּלת ּבלבד, ּומקֹורּה מּׁשרׁשּה ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָֻההמׁשכה
היינּו, למּטה, ימׁש ּבׁשרׁשֹו, ּכבר ׁשּיׁשנֹו האֹור ְְְְְְְֶֶֶַַַָָָָֻׁשאֹותֹו
האֹור ׁשּכל וגם ּכלל, ועּכּובים מניעֹות ּבזה יהיה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָֹׁשּלא
אֹור המׁשכת לפעל אבל למּטה. ימׁש ּבׁשרׁשֹו ְְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּיׁשנֹו
הרי הּברכה ׁשּבענין והגם הּברכה. ּבכח זה אין ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹחדׁש,
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Ô�LÈ BÓˆÚ ÔÈ‡aL ÔÂÈÎc¿≈»∆»«ƒ«¿∆¿»

˙B�ÈÁa היש·' של (האין ¿ƒ
הנברא), היש של והאין האמיתי

˙B�ÈÁa '„ Ô‰ È¯‰ Ôk Ì‡ƒ≈¬≈≈¿ƒ
יש באין הבחינות שתי על (כי

הבחינות שתי את להוסיף

ויש האמיתי יש – ביש האמורות

Ó·‡¯הנברא), ‰nÏÂ¿»»¿…»
'‚ Ô�LiL ˙BÓB˜Ó ‰nÎa¿«»¿∆∆¿»

˙B�ÈÁa?(ויש אין (יש, בלבד ¿ƒ
,Èk ,Ô·eÈ Ï"p‰ ÈÙÏ Ì�Ó‡»¿»¿ƒ««»ƒ
‡e‰ ÈzÓ‡‰ LÈ ÏL ÔÈ‡‰»«ƒ∆≈»¬ƒƒ
ÌeˆÓv‰ Ì„BwL ¯B‡‰היש נקרא סוף, ואין גבול בלי היותו שבגלל »∆∆«ƒ¿

אין, ‰ÌeˆÓvהאמיתי È¯Á‡L ¯B‡‰ ‡e‰ ‡¯·p‰ LÈ ÏL ÔÈ‡‰Â¿»«ƒ∆≈«ƒ¿»»∆«¬≈«ƒ¿
הנברא, היש של האמיתית והמציאות החיות הוא �ÌÈ·LÁשהוא ˙eÏÏÎ·eƒ¿»∆¿»ƒ

Ì‰הצמצום שלאחר והאור הצמצום שלפני ÈÙÏהאור ,˙Á‡ ‰�ÈÁ·Ï ≈ƒ¿ƒ»««¿ƒ
B�È‡ ÈzÓ‡‰ LÈ ÏL ÔÈ‡‰Ó ‡¯·p‰ LÈ ÏL ÔÈ‡‰ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«»«ƒ∆≈«ƒ¿»≈»«ƒ∆≈»¬ƒƒ≈

ÏL ÔÈ‡‰L Ì‡ Èk ,Ï"pk ‰Ïc·‰ C¯„a ‡e‰L L¯L C¯„a¿∆∆…∆∆¿∆∆«¿»»««ƒƒ∆»«ƒ∆
‡¯·p‰ LÈכנ"ל עלמין, כל הסובב Èelbאור C¯„a ‡e‰ממילא ≈«ƒ¿»¿∆∆ƒ

ÈzÓ‡‰ LÈ ÏL ÔÈ‡‰Óבתור להאיר שעניינו המתפשט האור כמו לא ≈»«ƒ∆≈»¬ƒƒ
מהעצם, נבדל ÈÁ·Ï�‰דבר Ì‰È�L ÌÈ·LÁ� ÔÎÏÂ ,„Á‡ Ïk‰Â¿«…∆»¿»≈∆¿»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»

˙Á‡האין את לחלק מקום ואין ««
שונות. בחינות לשתי

ÔÈa L¯Ù‰‰ Ô·eÈ ‰Ê·e (‰»∆»«∆¿≈≈
‰Î¯·c ,‰lÙ˙Ï ‰Î¯a¿»»ƒ¿ƒ»ƒ¿»»
L¯M‰Ó ‰ÎLÓ‰ ‡È‰ƒ«¿»»≈«…∆
BÓk ,„·Ïa ¯B˜Óe»ƒ¿«¿

·e˙kLלבניובברכת יעקב ∆»
C¯a B˙Î¯·k ¯L‡ LÈ‡ƒ¬∆¿ƒ¿»≈«

Ì˙B‡דבר להם שהשפיע »
בשורשו, [=כברכתו] קיים שכבר

- ·˜ÚÈ Èab e�ÈˆnL BÓÎe¿∆»ƒ«≈«¬…
יד את וׂשם ידיו את שיכל ְָכאשר

ולא הצעיר אפרים ראש על ימינו

ויוסף הבכור, מנשה ראש על

- כך על לו »«∆Ó‡L¯העיר
'B‚ ÈzÚ„È È�a ÈzÚ„Èידוע »«¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ

הבכור מי ‡ÂÈÁלי ÌÏe‡Â¿»»ƒ
epnÓ Ïc‚È ÔËw‰35, «»»ƒ¿«ƒ∆

ÏBÎÈ ‰È‰ È¯‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈»»»
ÔÙ‡a ‰È‰iL C¯·Ï ·˜ÚÈ«¬…¿»≈∆ƒ¿∆¿…∆

¯Á‡אצל תישאר שהגדולה כך «≈
לתת עליו היה ולמה הבכור הבן

הצעיר? לבן דווקא הברכה את

ÔÈ�Ú ÏkL ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡«»ƒ¿»∆»ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰ ‡e‰ ‰Î¯a‰«¿»»««¿»»
,„·Ïa d¯B˜Óe dL¯MÓƒ»¿»¿»ƒ¿«
‡È‰ ‰Î¯a‰ ˙lÚÙcƒ¿À««¿»»ƒ
¯·k B�LiL ¯B‡‰ B˙B‡L∆»∆∆¿¿»
‰hÓÏ CLÓÈ ,BL¯La¿»¿À¿«¿«»

ובמהירות, ¿»‰e�ÈÈ,בפועל
˙BÚÈ�Ó ‰Êa ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆»∆¿ƒ
ÏkL Ì‚Â ,ÏÏk ÌÈ·ekÚÂ¿ƒƒ¿»¿«∆»

BL¯La B�LiL ¯B‡‰ולא »∆∆¿¿»¿
ממנו חלק ‡ÔÈרק ,L„Á ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ÏÚÙÏ Ï·‡ .‰hÓÏ CLÓÈÀ¿«¿«»¬»ƒ¿…«¿»«»»≈

‰Î¯a‰ ÁÎa ‰Êשהם מכפי אחרת יהיו שהדברים יעקב בירך לא ולכן ∆¿…««¿»»
למטה. ירד בשורש קיים שכבר שהשפע רק אלא בשורשם

ובתורת ז"ל חכמינו בדברי מהמבואר כך על לשאול מקום יש לכאורה ואולם,

המברך: של הגדול כוחו אודות החסידות
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אֹומרֹו ׁשּזהּו מהּברכה, למעלה הּוא עצמֹו ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָהּמבר
ּגּבי ׁשּמצינּו ּוכמֹו לצּוֹות, ׁשּבכחֹו צּוּוי, לׁשֹון ,ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹיברכ
נתּונֹות הּברכֹות ּברכה, והיה הּקּב"ה לֹו ׁשאמר ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָָאברהם

מהּברכֹות36ּביד למעלה הּוא ׁשהּקּב"ה ּדכׁשם והינּו , ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ
נתןוהּו זה ּכח הּנה הּברכֹות, על הּבית' ה'ּבעל א ְְִִֵֶַַַַַַַַַָָֹ

ׁשּיׁש ּכהנים, ּבברּכת ּגם הּוא כן ּוכמֹו אבינּו. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹלאברהם
ׁשאהרן קּבלה ּבספרי ּומבאר הּכהן, מאהרן הּכח ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹלהם

ּדאּבא נצח ּבחינת נעׂשים37הּוא ּדאּבא ונצחֿהֹודֿיסֹוד , ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָ
על הּבית' ה'ּבעל הם הּכהנים ולכן לזעירֿאנּפין, ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָֹמֹוחין
הּברכה מּמּנּו ׁשּימׁש לֹו לצּוֹות זעירֿאנּפין ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֻּבחינת
ּדהּוי' הוי', יברכ ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו הּמלכּות, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלבחינת

ּדזעירֿאנּפין ּתפארת ּבחינת ּגם38הּוא הּוא כן ּוכמֹו . ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַ
,לבר הּכח את להם ׁשּנתנּו ודֹור, ּדֹור ׁשּבכל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבּנׂשיאים
לצּוֹות. ּבכחם ולכן מהּברכה, למעלה עצמם ׁשהם ְְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהיינּו
ההמׁשכה, מּמקֹום למעלה הּוא ׁשהּמבר הגם ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָאמנם,
ּבּׁשרׁש ׁשּיׁשנֹו ׁשהענין הּוא הּברכה ענין ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמּכלֿמקֹום,
נעלית המׁשכה היא זֹו המׁשכה ּגם והרי למּטה. ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַַָָָָָֻימׁש
ׁשּיׁשנֹו ּומקֹור הּׁשרׁש ּבענין לעיל נתּבאר ׁשהרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּביֹותר,
ׁשּלפני ּבאֹור הּוא הראׁשֹון ּדׁשרׁש ּביֹותר, נעלה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשרׁש
ׁשּפעּלת וכיון הּבליּֿגבּול, אֹור ּבבחינת עד ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֻהּצמצּום
למּטה, ימׁש ּבׁשרׁשֹו ׁשּיׁשנֹו האֹור ׁשּכל היא ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֻהּברכה
הּבליֿ האֹור ּכל למּטה נמׁש הּברכה ׁשעלֿידי ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָנמצא,
ּדלעתיד העּלּוי עלּֿדר ׁשּזהּו הּצמצּום, ׁשּלפני ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּגבּול

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּכּמים39לבא, הוי' את ּדעה הארץ מלאה ּכי ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ּבעלמא ׁשּיׁשנם הענינים ׁשּכל היינּו, מכּסים, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָלים

ּדאתּגליא ּבעלמא יתּגּלּו ּכל40ּדאתּכסיא לאחרי אבל . ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָ
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ובפרש"י.36) ב יב, לך שצויינו37)לך מקומות ע"ד. ריש קי, תו"א וראה פ"ו. זו"ן) המוחין הארת (שער לב שער חיים עץ ראה

הבאה. שצד38)בהערה ע' ואילך. חצר ע' תרכ"ז סה"מ רנז. ע' ריש שם כט. ע' ויקרא סע"א. תתשכה, ו כרך ויחי אוה"ת ראה

ט.39)ואילך. יא, ואילך.40)ישעי' שצה ע' תרכ"ז סה"מ גם ראה
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‰ÏÚÓÏ ‡e‰ BÓˆÚ C¯·n‰ È¯‰ ‰Î¯a‰ ÔÈ�ÚaL Ì‚‰Â«¬«∆¿ƒ¿««¿»»¬≈«¿»≈«¿¿«¿»
‰Î¯a‰Óומוסיף במקור? שאיננו שפע להמשיך יוכל לא כן אם ולמה ≈«¿»»

- מהברכה למעלה הוא המברך כיצד ומוכיח ‡B¯ÓBומפרט e‰fLבנוסח ∆∆¿
כהנים BÁÎaLברכת ,Èeeˆ ÔBLÏ ,EÎ¯·Èהמברך BÓÎeשל ,˙BeˆÏ ¿»∆¿¿ƒ∆¿…¿«¿

Ì‰¯·‡ Èab e�ÈˆnL∆»ƒ«≈«¿»»
‰È‰Â ‰"aw‰ BÏ ¯Ó‡L∆»««»»∆¿≈

‰Î¯a(:רש"י (ופירש ¿»»
E„Èa ˙B�e˙� ˙BÎ¯a‰36, «¿»¿¿»¿

‰"aw‰L ÌLÎc e�È‰Â¿«¿ƒ¿≈∆«»»
˙BÎ¯a‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈«¿»
ÏÚ '˙Èa‰ ÏÚa'‰ ‡e‰Â¿«««««ƒ«
Ô˙� ‰Ê Ák ‰p‰ ,˙BÎ¯a‰«¿»ƒ≈…«∆»«

e�È·‡ Ì‰¯·‡Ïהוא שאף ¿«¿»»»ƒ
הברכות. על הבית' 'בעל יהיה

ÔÎ BÓÎeאצל שהוא כמו ¿≈
אבינו Ìbאברהם ‡e‰«

Ì‰Ï LiL ,ÌÈ�‰k ˙k¯·a¿ƒ¿«…¬ƒ∆≈»∆
Ô¯‰‡Óלכהנים Ák‰«…«≈«¬…

È¯ÙÒa ¯‡·Óe ,Ô‰k‰«…≈¿…»¿ƒ¿≈
‰Ïa˜כהנים ברכת שגם «»»

ה'" "יברכך ציווי בדרך נאמרת

ÈÁa�˙כיוון ‡e‰ Ô¯‰‡L∆«¬…¿ƒ«
‡a‡c Áˆ�37,הספירות ≈«¿«»

מזו זו כלולות העליונות

'אבא' הנקראת החכמה ובספירת

הספירות עשר כל כלולות

דאבא' ו'נצח הנצח מידת ובכללן

הכהן אהרן של מידתו היא

‡a‡c „BÒÈŒ„B‰ŒÁˆ�Â¿≈«¿¿«»
Œ¯ÈÚÊÏ ÔÈÁBÓ ÌÈNÚ�«¬ƒƒƒ¿≈

ÔÈt�‡הם קטנות] [פנים «¿ƒ
על שולטים המוחין והרי המידות

‰Ìהמידות, ÌÈ�‰k‰ ÔÎÏÂ¿»≈«…¬ƒ≈
˙�ÈÁa ÏÚ '˙Èa‰ ÏÚa'‰«««««ƒ«¿ƒ«
BÏ ˙BeˆÏ ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ¿≈«¿ƒ¿«

˙eÎÏn‰ ˙�ÈÁ·Ï ‰Î¯a‰ epnÓ CLÓiLבסדר האחרונה שהיא ∆À¿«ƒ∆«¿»»ƒ¿ƒ«««¿
את ולהמשיך לגלות הוא ועניינה והמידות המוחין לאחר הבאה הספירות

בפועל, למטה ‰e‡השפע 'Èe‰c ,'ÈÂ‰ EÎ¯·È ·e˙kM ‰Ó e‰fL∆∆«∆»¿»∆¿¬»»¿«»»
ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊc ˙¯‡Ùz ˙�ÈÁa38,לצוות יכולים והמוחין המידות בחינת ¿ƒ«ƒ¿∆∆ƒ¿≈«¿ƒ

המידות. e�˙pLעל ,¯B„Â ¯Bc ÏÎaL ÌÈ‡ÈNpa Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓÎe¿≈««¿ƒƒ∆¿»»∆»¿
,‰Î¯a‰Ó ‰ÏÚÓÏ ÌÓˆÚ Ì‰L e�ÈÈ‰ ,C¯·Ï Ák‰ ˙‡ Ì‰Ï»∆∆«…«¿»≈«¿∆≈«¿»¿«¿»≈«¿»»

˙BeˆÏ ÌÁÎa ÔÎÏÂ:השאלה ונשאלת הכהן. ואהרן אבינו אברהם כמו ¿»≈¿…»¿«
המשכת רק היא הברכה כן אם מדוע מהברכה, למעלה הוא שהמברך מאחר

בשורש? קיים שכבר מה

הביאור: בא כך ÌB˜nÓעל ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ C¯·n‰L Ì‚‰ ,Ì�Ó‡»¿»¬«∆«¿»≈¿«¿»ƒ¿
,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ»»

Ú‡e‰ ‰Î¯a‰ ÔÈ�לא ƒ¿««¿»»
אלא חדש דבר המשכת

L¯Ma B�LiL ÔÈ�Ú‰L∆»ƒ¿»∆∆¿«…∆
Ìb È¯‰Â .‰hÓÏ CLÓÈÀ¿«¿«»«¬≈«
‰ÎLÓ‰ ‡È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ«¿»»
È¯‰L ,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ�«¬≈¿≈∆¬≈
ÔÈ�Úa ÏÈÚÏ ¯‡a˙�ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿«

¯B˜Óe L¯M‰כי שאף «…∆»
שייך שורש המושג כללי באופן

מוגבלות דרגות לגבי רק

בפרטיות הרי ומצומצמות

היא האמת יותר ובעומק

‰ÏÚ� L¯L B�LiL∆∆¿…∆«¬∆
ÔBL‡¯‰ L¯Lc ,¯˙BÈa¿≈¿…∆»ƒ
È�ÙlL ¯B‡a ‡e‰»∆ƒ¿≈
¯B‡ ˙�ÈÁ·a „Ú ÌeˆÓv‰«ƒ¿«ƒ¿ƒ«

,Ïe·bŒÈÏa‰לעיל כמבואר «¿ƒ¿
lÚtL˙באריכות ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿À«

¯B‡‰ ÏkL ‡È‰ ‰Î¯a‰«¿»»ƒ∆»»
CLÓÈ BL¯La B�LiL∆∆¿¿»¿À¿«
È„ÈŒÏÚL ,‡ˆÓ� ,‰hÓÏ¿«»ƒ¿»∆«¿≈
Ïk ‰hÓÏ CLÓ� ‰Î¯a‰«¿»»ƒ¿»¿«»»
È�ÙlL Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡‰»«¿ƒ¿∆ƒ¿≈

,ÌeˆÓv‰שלמעשה כך «ƒ¿
כבר שקיים ממה וגילוי המשכה

זו שאין למרות הרי בשורש,

זו בעצם חדשה, המשכה

מאד, ומופלאה נעלית המשכה

כך כדי C¯cŒÏÚעד e‰fL∆∆«∆∆
BÓk ,‡·Ï „È˙ÚÏc ÈelÚ‰»ƒƒ¿»ƒ»…¿

·e˙kL39,ÌÈqÎÓ ÌÈÏ ÌÈnk 'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ Èk ∆»ƒ»¿»»»∆≈»∆¬»»««ƒ«»¿«ƒ
‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚa Ì�LiL ÌÈ�È�Ú‰ ÏkL ,e�ÈÈ‰העולם] «¿∆»»ƒ¿»ƒ∆∆¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿»

ÈÏb˙‡c‡המכוסה] ‡ÓÏÚa elb˙È[הגלוי הפשוט40[העולם הפירוש ƒ¿«¿»¿»¿ƒ¿«¿»
כל יהיה המשיח בימות לבוא, שלעתיד הוא הארץ..." מלאה "כי הפסוק של

ופנוי ריק מקום אף יישאר שלא כזו בצורה ה' את בדעה 'מלא' כולו העולם

מסויימים חלקים רק ולא כולו הים כל את מכסים שהמים כשם ה' מידיעת
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f"iyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

מּׁשרׁשֹו רק המׁשכה זֹו הרי הּברכה, ׁשּבענין ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהעּלּוי
ּבלבד. ְְִַּומקֹורֹו

Ì�Ó‡המׁש הּוא הּתפּלה ּגםענין ׁשהרי חדׁשה, כה »¿»ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ
הרי ּדינֹו, ׁשּנחּתם לאחרי וגם ּדינֹו ׁשּנגזר ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַלאחרי
החֹולים לרּפאֹות חדׁש רצֹון להמׁשי הּתפּלה ְְְְְְִִִַַַַַָָָָֹּבכח
ּבעל ּבבחינת מּגעת ׁשהּתפּלה לפי והינּו הּׁשנים, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָּולבר
וטעם חדׁש. רצֹון ממׁשיכה היא ולכן עצמֹו, ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָהרצֹון
ּבדר האדם עבֹודת היא ׁשהּתפּלה לפי הּוא, ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָהּדבר
,יתּבר ּבעצמּותֹו 'מּגעת' היא ולכן למעלה, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָמּלמּטה

ׁשּכתּוב ׁשהּתפּלה41ּכמֹו וכיון ּתכסף. ידי למעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשעלֿידּה ההמׁשכה הּנה מּמׁש, יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָמּגעת
ּגם ׁשּבּתפּלה הּמעלה וזֹוהי ּגׁשמּיים. ּבענינים ּגם ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָהיא
המׁשכה היא ׁשּגם היֹות עם ּדהּתֹורה, ּתֹורה, ְְֱִִֶַַַַָָָָעל
ההמׁשכה מּכלֿמקֹום, הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּלמעלה
רּבֹותינּו ּוכמאמר ּבגׁשמּיּות, ולא ּבלבד, ּברּוחנּיּות ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָֹהיא

עֹולה,42ז"ל הקריב ּכאּלּו כּו' עֹולה ּבתֹורת העֹוסק ּכל ְְְִִִֵַַָָָָ
הּגׁשמי ּבּדבר ׁשהרי ּבלבד, הּדמיֹון ּבכ"ף ּדייקא, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּכאּלּו
ׁשּנתלּבׁשּו ּבמצוֹות וגם מאּומה. נתחּדׁש לא ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹעצמֹו
עלֿידי ׁשּנעׂשית ההמׁשכה הרי ּגׁשמּיים, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבדברים
ּתפּלין, ּבמצות ּוכמֹו הּגׁשמי, ּבּדבר נּכרת לא ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֹהּמצוֹות
מהֿ הּמצוה. עלֿידי ׁשּנעׂשה הּׁשּנּוי נּכר לא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּבּקלף
המׁשכת הּתפּלה, עלֿידי ׁשּנעׂשית ההמׁשכה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּׁשאיןּֿכן
נּכר זה הרי הּׁשנים, את ּולבר חֹולים לרּפאֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהרצֹון
מתּברכֹות, והּׁשנים נתרּפא ׁשהחֹולה מּמׁש, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבּגׁשמּיּות
מּמׁש, הרצֹון ּבעל ּבעצמּות מּגעת ׁשהּתפּלה לפי ְְְְְְִִֶַַַַַַַַַָָָָוהינּו
ההמׁשכה ולכן ,יתּבר לפניו ׁשוין ורּוחנּיּות ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשּגׁשמּיּות
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טו.41) יד, בחיי42)איוב צו. ר"פ הטורים בבעל ועד"ז סי"א. פ"ב ת"ת הל' סי"א. שם מהד"ק סוס"א. מהד"ת או"ח אדה"ז שו"ע

בסופה. מנחות וראה לז. ז, צו ויקהל. ס"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

הזה שבזמן הרוחניים העניינים שכל מלמד הפסוק הדברים פנימיות ולפי ממנו,

שם על מכוסים' 'עולמות המכונים רוחניים עליונים בעולמות רק קיימים

בעולמות גם כל, לעין וייראו יתגלו למטה, מתגלה לא שבהם האלוקי שהאור

המשל משמעות וזו המכוסים מהעולמות נחותים הם כלל שבדרך הגלויים

דומה כיום המצב שבפסוק:

חלק רק מכסים הים מי בו למצב

ההתגלות ואילו מהעולם

כל תהיה לבוא לעתיד האלוקית

גדול הארץכך שכל ורחבה ה

בהם, ומכוסה מלאה «¬‡·Ïתהיה
ÔÈ�ÚaL ÈelÚ‰ Ïk È¯Á‡Ï¿«¬≈»»ƒ∆¿ƒ¿«
‰ÎLÓ‰ BÊ È¯‰ ,‰Î¯a‰«¿»»¬≈«¿»»
B¯B˜Óe BL¯MÓ ˜«̄ƒ»¿¿

.„·Ïaƒ¿«
‡e‰ ‰lÙz‰ ÔÈ�Ú Ì�Ó‡»¿»ƒ¿««¿ƒ»
È¯‰L ,‰L„Á ‰ÎLÓ‰«¿»»¬»»∆¬≈
B�Èc ¯Ê‚pL È¯Á‡Ï Ìb«¿«¬≈∆ƒ¿«ƒ

רצוי בלתי È¯Á‡Ïבאופן Ì‚Â¿«¿«¬≈
B�Èc ÌzÁpLוהחתימה ∆∆¿«ƒ
תוקף, בו ÁÎaמוסיפה È¯‰¬≈¿…«

ÔBˆ¯ CÈLÓ‰Ï ‰lÙz‰«¿ƒ»¿«¿ƒ»
L„Áהדין גזר את לשנות »»

- לטובה אותה ולהפוך החתום

C¯·Ïe ÌÈÏBÁ‰ ˙B‡t¯Ï¿«¿«ƒ¿»≈
ÈÙÏ e�È‰Â ,ÌÈ�M‰«»ƒ¿«¿¿ƒ
˙�ÈÁ·a ˙ÚbÓ ‰lÙz‰L∆«¿ƒ»«««ƒ¿ƒ«
ÔÎÏÂ ,BÓˆÚ ÔBˆ¯‰ ÏÚa««»»«¿¿»≈
L„Á ÔBˆ¯ ‰ÎÈLÓÓ ‡È‰ƒ«¿ƒ»»»»
בתחילת לעיל, שנתבאר כפי

אל ביטול שישנו ‰¯ˆÔÂ,המאמר,

לציוויים האדם של ביטול היינו

הקדושֿברוךֿהוא של ולהוראות

להוראות שמציית עבד (כמו

ביטול וישנו אדונו) ולפקודות

‰¯ˆÔÂאל ÏÚ·ביטול שהוא

ועניינו עמוק יותר הרבה

ביטול ועל בעצמו הקדושֿברוךֿהוא כלפי הנפש בעצם מוחלטת התבטלות

היא הדברים של הפנימית והמשמעות מקום" של רצונו "עושין נאמר זה עמוק

כביכול. חדש, רצון ומעוררים, מחדשים היינו "שעושים",

C¯„a Ì„‡‰ ˙„B·Ú ‡È‰ ‰lÙz‰L ÈÙÏ ,‡e‰ ¯·c‰ ÌÚËÂ¿«««»»¿ƒ∆«¿ƒ»ƒ¬«»»»¿∆∆
BÓk ,C¯a˙È B˙eÓˆÚa '˙ÚbÓ' ‡È‰ ÔÎÏÂ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿»≈ƒ«««¿«¿ƒ¿»≈¿

·e˙kL41ÛÒÎz EÈ„È ‰NÚÓÏומשתוקק כוסף הקדושֿברוךֿהוא - ∆»¿«¬≈»∆ƒ¿…

האדם עבודת היינו ידיו, מעשי ישראל, בני של ופעולותיהם למעשיהם כביכול

למטה.

‰ÎLÓ‰‰ ‰p‰ ,LnÓ C¯a˙È B˙eÓˆÚa ˙ÚbÓ ‰lÙz‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¿ƒ»«««¿«¿ƒ¿»≈«»ƒ≈««¿»»
‰lÙzaL ‰ÏÚn‰ È‰BÊÂ .ÌÈiÓLb ÌÈ�È�Úa Ìb ‡È‰ d„ÈŒÏÚL∆«»»ƒ«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ««¬»∆«¿ƒ»

אלא לברכה ביחס רק »Ìbלא
ÌÚ ,‰¯Bz‰c ,‰¯Bz ÏÚ«»¿«»ƒ
‰ÎLÓ‰ ‡È‰ ÌbL ˙BÈ‰¡∆«ƒ«¿»»
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆

,˙eÏLÏzL‰,התפילה כמו ƒ¿«¿¿
‰ÎLÓ‰‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»««¿»»
,„·Ïa ˙ei�Áe¯a ‡È‰ƒ¿»ƒƒ¿«
¯Ó‡ÓÎe ,˙eiÓL‚a ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒ¿«¬«

Ï"Ê e�È˙Ba¯42Ïk «≈«»
'eÎ ‰ÏBÚ ˙¯B˙a ˜ÒBÚ‰»≈¿«»
el‡k ,‰ÏBÚ ·È¯˜‰ el‡k¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ
ÔBÈÓc‰ Û"Îa ,‡˜ÈÈc»¿»¿»«ƒ¿
¯·ca È¯‰L ,„·Ïaƒ¿«∆¬≈«»»
LcÁ˙� ‡Ï BÓˆÚ ÈÓLb‰««¿ƒ«¿…ƒ¿«≈

‰Óe‡Óעוסק יהודי וכאשר ¿»
פועל הדבר אין הקרבנות, בתורת

אלא הגשמית בבהמה שינוי שום

והדברים רוחנית. בפעולה מדובר

על הפעולה לגבי רק לא נכונים

אלא התורה, לימוד »¿Ì‚Âידי
eLaÏ˙pL ˙BÂˆÓa¿ƒ¿∆ƒ¿«¿
È¯‰ ,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¬≈

‰ÎLÓ‰‰האלוקות וגילוי ««¿»»
˙BÂˆn‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈«ƒ¿

רוחנית ca·¯היא ˙¯k� ‡ÏÂ…ƒ∆∆«»»
˙ÂˆÓa BÓÎe ,ÈÓLb‰««¿ƒ¿¿ƒ¿«

ÔÈlÙzפעולה אמנם שהיא ¿ƒƒ
רוחנית פעולה רק ואיננה גשמית

הקרבנות, בתורת העיסוק כמו

היא שלה ההשפעה זאת ובכל

כיוון גשמית, ולא רוחנית

ÛÏwaLהגשמי¯k� ‡Ï ∆«¿»…ƒ»
ÈepM‰הרוחני.‰Âˆn‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL «ƒ∆«¬∆«¿≈«ƒ¿»

‰lÙz‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL ‰ÎLÓ‰‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óשהיא, «∆≈≈««¿»»∆«¬≈«¿≈«¿ƒ»
‰Ê È¯‰ ,ÌÈ�M‰ ˙‡ C¯·Ïe ÌÈÏBÁ ˙B‡t¯Ï ÔBˆ¯‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»»¿«¿ƒ¿»≈∆«»ƒ¬≈∆
,˙BÎ¯a˙Ó ÌÈ�M‰Â ‡t¯˙� ‰ÏBÁ‰L ,LnÓ ˙eiÓLba ¯k�ƒ»««¿ƒ«»∆«∆ƒ¿«≈¿«»ƒƒ¿»¿
,LnÓ ÔBˆ¯‰ ÏÚa ˙eÓˆÚa ˙ÚbÓ ‰lÙz‰L ÈÙÏ e�È‰Â¿«¿¿ƒ∆«¿ƒ»«««¿«¿««»»«»
‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÎÏÂ ,C¯a˙È ÂÈ�ÙÏ ÔÈÂL ˙ei�Áe¯Â ˙eiÓLbL∆«¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿»»ƒ¿»≈¿»≈««¿»»ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



כה f"iyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

מּׁשרׁשֹו רק המׁשכה זֹו הרי הּברכה, ׁשּבענין ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהעּלּוי
ּבלבד. ְְִַּומקֹורֹו

Ì�Ó‡המׁש הּוא הּתפּלה ּגםענין ׁשהרי חדׁשה, כה »¿»ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ
הרי ּדינֹו, ׁשּנחּתם לאחרי וגם ּדינֹו ׁשּנגזר ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַלאחרי
החֹולים לרּפאֹות חדׁש רצֹון להמׁשי הּתפּלה ְְְְְְִִִַַַַַָָָָֹּבכח
ּבעל ּבבחינת מּגעת ׁשהּתפּלה לפי והינּו הּׁשנים, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָּולבר
וטעם חדׁש. רצֹון ממׁשיכה היא ולכן עצמֹו, ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָהרצֹון
ּבדר האדם עבֹודת היא ׁשהּתפּלה לפי הּוא, ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָהּדבר
,יתּבר ּבעצמּותֹו 'מּגעת' היא ולכן למעלה, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָמּלמּטה

ׁשּכתּוב ׁשהּתפּלה41ּכמֹו וכיון ּתכסף. ידי למעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשעלֿידּה ההמׁשכה הּנה מּמׁש, יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָמּגעת
ּגם ׁשּבּתפּלה הּמעלה וזֹוהי ּגׁשמּיים. ּבענינים ּגם ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָהיא
המׁשכה היא ׁשּגם היֹות עם ּדהּתֹורה, ּתֹורה, ְְֱִִֶַַַַָָָָעל
ההמׁשכה מּכלֿמקֹום, הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּלמעלה
רּבֹותינּו ּוכמאמר ּבגׁשמּיּות, ולא ּבלבד, ּברּוחנּיּות ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָֹהיא

עֹולה,42ז"ל הקריב ּכאּלּו כּו' עֹולה ּבתֹורת העֹוסק ּכל ְְְִִִֵַַָָָָ
הּגׁשמי ּבּדבר ׁשהרי ּבלבד, הּדמיֹון ּבכ"ף ּדייקא, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּכאּלּו
ׁשּנתלּבׁשּו ּבמצוֹות וגם מאּומה. נתחּדׁש לא ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹעצמֹו
עלֿידי ׁשּנעׂשית ההמׁשכה הרי ּגׁשמּיים, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבדברים
ּתפּלין, ּבמצות ּוכמֹו הּגׁשמי, ּבּדבר נּכרת לא ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֹהּמצוֹות
מהֿ הּמצוה. עלֿידי ׁשּנעׂשה הּׁשּנּוי נּכר לא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּבּקלף
המׁשכת הּתפּלה, עלֿידי ׁשּנעׂשית ההמׁשכה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּׁשאיןּֿכן
נּכר זה הרי הּׁשנים, את ּולבר חֹולים לרּפאֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהרצֹון
מתּברכֹות, והּׁשנים נתרּפא ׁשהחֹולה מּמׁש, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבּגׁשמּיּות
מּמׁש, הרצֹון ּבעל ּבעצמּות מּגעת ׁשהּתפּלה לפי ְְְְְְִִֶַַַַַַַַַָָָָוהינּו
ההמׁשכה ולכן ,יתּבר לפניו ׁשוין ורּוחנּיּות ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשּגׁשמּיּות
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הזה שבזמן הרוחניים העניינים שכל מלמד הפסוק הדברים פנימיות ולפי ממנו,

שם על מכוסים' 'עולמות המכונים רוחניים עליונים בעולמות רק קיימים

בעולמות גם כל, לעין וייראו יתגלו למטה, מתגלה לא שבהם האלוקי שהאור

המשל משמעות וזו המכוסים מהעולמות נחותים הם כלל שבדרך הגלויים

דומה כיום המצב שבפסוק:

חלק רק מכסים הים מי בו למצב

ההתגלות ואילו מהעולם

כל תהיה לבוא לעתיד האלוקית

גדול הארץכך שכל ורחבה ה

בהם, ומכוסה מלאה «¬‡·Ïתהיה
ÔÈ�ÚaL ÈelÚ‰ Ïk È¯Á‡Ï¿«¬≈»»ƒ∆¿ƒ¿«
‰ÎLÓ‰ BÊ È¯‰ ,‰Î¯a‰«¿»»¬≈«¿»»
B¯B˜Óe BL¯MÓ ˜«̄ƒ»¿¿

.„·Ïaƒ¿«
‡e‰ ‰lÙz‰ ÔÈ�Ú Ì�Ó‡»¿»ƒ¿««¿ƒ»
È¯‰L ,‰L„Á ‰ÎLÓ‰«¿»»¬»»∆¬≈
B�Èc ¯Ê‚pL È¯Á‡Ï Ìb«¿«¬≈∆ƒ¿«ƒ

רצוי בלתי È¯Á‡Ïבאופן Ì‚Â¿«¿«¬≈
B�Èc ÌzÁpLוהחתימה ∆∆¿«ƒ
תוקף, בו ÁÎaמוסיפה È¯‰¬≈¿…«

ÔBˆ¯ CÈLÓ‰Ï ‰lÙz‰«¿ƒ»¿«¿ƒ»
L„Áהדין גזר את לשנות »»

- לטובה אותה ולהפוך החתום

C¯·Ïe ÌÈÏBÁ‰ ˙B‡t¯Ï¿«¿«ƒ¿»≈
ÈÙÏ e�È‰Â ,ÌÈ�M‰«»ƒ¿«¿¿ƒ
˙�ÈÁ·a ˙ÚbÓ ‰lÙz‰L∆«¿ƒ»«««ƒ¿ƒ«
ÔÎÏÂ ,BÓˆÚ ÔBˆ¯‰ ÏÚa««»»«¿¿»≈
L„Á ÔBˆ¯ ‰ÎÈLÓÓ ‡È‰ƒ«¿ƒ»»»»
בתחילת לעיל, שנתבאר כפי

אל ביטול שישנו ‰¯ˆÔÂ,המאמר,

לציוויים האדם של ביטול היינו

הקדושֿברוךֿהוא של ולהוראות

להוראות שמציית עבד (כמו

ביטול וישנו אדונו) ולפקודות

‰¯ˆÔÂאל ÏÚ·ביטול שהוא

ועניינו עמוק יותר הרבה

ביטול ועל בעצמו הקדושֿברוךֿהוא כלפי הנפש בעצם מוחלטת התבטלות

היא הדברים של הפנימית והמשמעות מקום" של רצונו "עושין נאמר זה עמוק

כביכול. חדש, רצון ומעוררים, מחדשים היינו "שעושים",

C¯„a Ì„‡‰ ˙„B·Ú ‡È‰ ‰lÙz‰L ÈÙÏ ,‡e‰ ¯·c‰ ÌÚËÂ¿«««»»¿ƒ∆«¿ƒ»ƒ¬«»»»¿∆∆
BÓk ,C¯a˙È B˙eÓˆÚa '˙ÚbÓ' ‡È‰ ÔÎÏÂ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿»≈ƒ«««¿«¿ƒ¿»≈¿

·e˙kL41ÛÒÎz EÈ„È ‰NÚÓÏומשתוקק כוסף הקדושֿברוךֿהוא - ∆»¿«¬≈»∆ƒ¿…

האדם עבודת היינו ידיו, מעשי ישראל, בני של ופעולותיהם למעשיהם כביכול

למטה.

‰ÎLÓ‰‰ ‰p‰ ,LnÓ C¯a˙È B˙eÓˆÚa ˙ÚbÓ ‰lÙz‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¿ƒ»«««¿«¿ƒ¿»≈«»ƒ≈««¿»»
‰lÙzaL ‰ÏÚn‰ È‰BÊÂ .ÌÈiÓLb ÌÈ�È�Úa Ìb ‡È‰ d„ÈŒÏÚL∆«»»ƒ«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ««¬»∆«¿ƒ»

אלא לברכה ביחס רק »Ìbלא
ÌÚ ,‰¯Bz‰c ,‰¯Bz ÏÚ«»¿«»ƒ
‰ÎLÓ‰ ‡È‰ ÌbL ˙BÈ‰¡∆«ƒ«¿»»
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆

,˙eÏLÏzL‰,התפילה כמו ƒ¿«¿¿
‰ÎLÓ‰‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»««¿»»
,„·Ïa ˙ei�Áe¯a ‡È‰ƒ¿»ƒƒ¿«
¯Ó‡ÓÎe ,˙eiÓL‚a ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒ¿«¬«

Ï"Ê e�È˙Ba¯42Ïk «≈«»
'eÎ ‰ÏBÚ ˙¯B˙a ˜ÒBÚ‰»≈¿«»
el‡k ,‰ÏBÚ ·È¯˜‰ el‡k¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ
ÔBÈÓc‰ Û"Îa ,‡˜ÈÈc»¿»¿»«ƒ¿
¯·ca È¯‰L ,„·Ïaƒ¿«∆¬≈«»»
LcÁ˙� ‡Ï BÓˆÚ ÈÓLb‰««¿ƒ«¿…ƒ¿«≈

‰Óe‡Óעוסק יהודי וכאשר ¿»
פועל הדבר אין הקרבנות, בתורת

אלא הגשמית בבהמה שינוי שום

והדברים רוחנית. בפעולה מדובר

על הפעולה לגבי רק לא נכונים

אלא התורה, לימוד »¿Ì‚Âידי
eLaÏ˙pL ˙BÂˆÓa¿ƒ¿∆ƒ¿«¿
È¯‰ ,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¬≈

‰ÎLÓ‰‰האלוקות וגילוי ««¿»»
˙BÂˆn‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈«ƒ¿

רוחנית ca·¯היא ˙¯k� ‡ÏÂ…ƒ∆∆«»»
˙ÂˆÓa BÓÎe ,ÈÓLb‰««¿ƒ¿¿ƒ¿«

ÔÈlÙzפעולה אמנם שהיא ¿ƒƒ
רוחנית פעולה רק ואיננה גשמית

הקרבנות, בתורת העיסוק כמו

היא שלה ההשפעה זאת ובכל

כיוון גשמית, ולא רוחנית

ÛÏwaLהגשמי¯k� ‡Ï ∆«¿»…ƒ»
ÈepM‰הרוחני.‰Âˆn‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL «ƒ∆«¬∆«¿≈«ƒ¿»

‰lÙz‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL ‰ÎLÓ‰‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óשהיא, «∆≈≈««¿»»∆«¬≈«¿≈«¿ƒ»
‰Ê È¯‰ ,ÌÈ�M‰ ˙‡ C¯·Ïe ÌÈÏBÁ ˙B‡t¯Ï ÔBˆ¯‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»»¿«¿ƒ¿»≈∆«»ƒ¬≈∆
,˙BÎ¯a˙Ó ÌÈ�M‰Â ‡t¯˙� ‰ÏBÁ‰L ,LnÓ ˙eiÓLba ¯k�ƒ»««¿ƒ«»∆«∆ƒ¿«≈¿«»ƒƒ¿»¿
,LnÓ ÔBˆ¯‰ ÏÚa ˙eÓˆÚa ˙ÚbÓ ‰lÙz‰L ÈÙÏ e�È‰Â¿«¿¿ƒ∆«¿ƒ»«««¿«¿««»»«»
‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÎÏÂ ,C¯a˙È ÂÈ�ÙÏ ÔÈÂL ˙ei�Áe¯Â ˙eiÓLbL∆«¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿»»ƒ¿»≈¿»≈««¿»»ƒ
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הּוא הּנברא ּדיׁש הּׁשרׁש ׁשהרי הּגׁשמי, ּבּדבר ּגם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהיא
האמּתי, מהּיׁש היא ההמׁשכה ּכאׁשר ולכן האמּתי, ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמהּיׁש
וענין הּגׁשמי). ּבּדבר (היינּו הּנברא ּביׁש נמׁש זה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהרי
ׁשהיא לפי הּוא יתּבר ּבעצמּותֹו מּגעת ׁשהּתפּלה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָזה

ּתכ ידי ּולמעׂשה האדם, ׁשאמרּועבֹודת וזהּו (ּכּנ"ל). סף ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ז"ל מּתפּלֹותיהם43רּבֹותינּו לקֹונֹו ּכתרים קֹוׁשר מט"ט ְְְִִִֵֵֵֶַַָ

ׁשּנעׂשה ּבגׁשמּיּות הּכתר ּכמֹו והיינּו, יׂשראל, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשל
עלֿידיֿזה אבל ּדֹומם, הם ׁשהאבנים טֹובֹות, ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמאבנים
נעׂשֹות הן אזי מאירֹות, ׁשהן עד האבנים את ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּמעּבדים
הם ּדאבנים ּברּוחנּיּות, הּוא כן ּוכמֹו הראׁש, עלּֿגּבי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכתר

הּיֹותר44אֹותּיֹות ּבחינה ׁשּבּנפׁש, הּדֹומם ּבחינת ׁשהם , ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ונפׁש ּבּגּוף הּנׁשמה התלּבׁשּות מּצד ּובפרט ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָאחרֹונה,
ּומּכלֿמקֹום, יֹותר, ּתחּתֹונה ּבחינה הם הרי ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָהּבהמית
עלֿידיֿזה אֹותם ּומזּככים האֹותּיֹות את לֹוקחים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּכאׁשר
ידי למעׂשה הּנה כּו', הּתפּלה אֹותּיֹות מהם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשעֹוׂשים
ּכדי אמנם .יתּבר ּבעצמּותֹו 'מּגיע' זה ׁשענין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּתכסף,
ּדמלא הּסּיּוע להיֹות צרי האֹותּיֹות עלּית ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָׁשּתהיה
ונפׁש ּבגּוף הּנׁשמה התלּבׁשּות ׁשּמּצד לפי והינּו ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָמט"ט,
וצרי וחֹומרּיֹות, ּגׁשמּיֹות הן האֹותּיֹות הרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָהּבהמית
עלֿידי נעׂשה זה וענין ּולהעלֹותן, לזּככן ְְְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָלבררן

להֹון ונׁשיק להֹון חביב להֹון ּדגּפיף .45הּמלאכים, ְְְְְְִִִִַַַָָָ

אׁשרe‰ÊÂו) הּברכה את גֹו' לפניכם נֹותן אנכי ראה ¿∆ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ונעׂשה ּדנׁשמע העבֹודֹות ב' ּדהּנה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָּתׁשמעּו.
ׁשהּוא ׁשּנׁשמע והינּו, ּותפּלה, ּדברכה הענינים ב' ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָהם
ענין ׁשהּוא ּברכה ּבחינת זה הרי הּגלּוי, לרצֹון ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּבּטּול
רצֹונֹו עֹוׂשין הּוא ׁשענינֹו ונעׂשה הּגלּוי, הרצֹון ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָהמׁשכת
והּנה, חדׁש. רצֹון המׁשכת הּתפּלה, ענין הּוא מקֹום, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשל
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.(ÈÓLb‰ ¯·ca e�ÈÈ‰) ‡¯·p‰ LÈa«≈«ƒ¿»«¿«»»««¿ƒ

˙ÚbÓ ‰lÙz‰L ‰Ê ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿»∆∆«¿ƒ»«««
‡e‰ C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈

È‰Lכאמור ÈÙÏ˙„B·Ú ‡ ¿ƒ∆ƒ¬«
EÈ„È ‰NÚÓÏe ,Ì„‡‰»»»¿«¬≈»∆
e‰ÊÂ .(Ï"pk) ÛÒÎzƒ¿…««¿∆
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L43 ∆»¿«≈«

ÌÈ¯˙k ¯LB˜ Ë"ËÓ≈¿»ƒ
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¯˙k‰ BÓk ,e�ÈÈ‰Â¿«¿¿«∆∆
‰NÚpL ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ∆«¬∆
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ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰לכתר?, Ï·‡¬»«¿≈∆
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אמנם, הרצֹון, ּבעל לבחינת ׁשּיּגיעּו הּוא הּמכּון ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֻּתכלית
ּכּנ"ל ּדנעׂשה הּכֹוס ׁשּׁשברּתם העגל חטא לכן5מּצד , ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

לה ּבחינתצריכה ּדנׁשמע, ּבאפן העבֹודה ּתחּלת יֹות ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹ
ּבחינת נעׂשה, לבחינת מּגיעים ועלֿידיֿזה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָּברכה,
ׁשהרי הּתפּלה, ענין על ּגם מעלה ּבזה יׁש א ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּתפּלה.
המׁשכת ענין ׁשהּוא ׁשּכיון לעיל נתּבאר הּתפּלה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבענין
הענין מהּֿׁשאיןּֿכן ספק, ּבדר זה הרי חדׁש, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָרצֹון
לבחינת יּגיעּו (ּתׁשמעּו) ּדנׁשמע העבֹודה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָׁשעלֿידי
ּתהיה ׁשּבוּדאי וּדאי, לׁשֹון אׁשר, ּבלׁשֹון נאמר ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַנעׂשה,
ׁשענין לפי והינּו מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ּבחינת ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָהמׁשכת
ב' ּכאן יׁש לכן ּדנׁשמע, העבֹודה הקּדמת עלֿידי ּבא ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָזה
ּתפּלה ּבחינת המׁשכת ּדהינּו ּוברכה, ּדתפּלה ְְְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָהּמעלֹות

ּברכה. ְְֶֶָָּבדר

‰p‰Âּכל ּבעבֹודת ׁשהם ּכפי ונעׂשה ּדנׁשמע הענינים ב' ¿ƒ≈ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ב' ׁשהם הּתׁשּובה, ּבעבֹודת ּגם יׁשנם ְְֲֵֶֶַַַַַָָָָהּׁשנה,
והענין עיּלאה. ּותׁשּובה ּתּתאה ּדתׁשּובה ְְְְְִִִִַַָָָָָָָָהּבחינֹות

הּוא46ּבזה הא' ענינים. ּבב' היא החטא ּפעּלת ּדהּנה, , ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֻ
ּוב' האֹור. סּלּוק הּוא והּב' ּבקלּפֹות, החּיּות ְְְִִִַַַַַָָהמׁשכת
ּבּקלּפֹות החּיּות המׁשכת מדרגֹות. ּבב' הם אּלּו ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָענינים
ּבאֹור מהּֿׁשאיןּֿכן כּו', המצמצם האֹור מּבחינת ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻהיא
לאחר ּוכבֹודי ׁשהרי ּבּקלּפֹות, ׁשּימׁש ׁשּי לא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֻהּסֹובב

אּתן סּלּוק47לא ענין והּוא האֹור, סּלּוק ענין אם ּכי , ְְְִִִִִִֵֶַַָֹ
הענינים. ב' לתּקן צרי הּתׁשּובה עלֿידי ולכן, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָהרצֹון.
מהּקלּפֹות החּיּות מֹוציאים ּתּתאה ּתׁשּובה ְְְִִִֵֵַַַַַָָָעלֿידי
ּבחינת נׁשמע, ּבחינת ּדגמת הּוא זה וענין ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֻלהּקדּוׁשה,
ּבּקדּׁשה. ּתהיה נמׁשכה ׁשּכבר ׁשהחּיּות היינּו, ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻּברכה,
ׁשהרי חדׁש, רצֹון ממׁשיכים עיּלאה ּתׁשּובה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָועלֿידי
ׁשל וקּוצֹו ליּו"ד עיּלאה ה' ּתׁשּוב ענינּה עיּלאה ְְְְִִִֶָָָָָָָָּתׁשּובה
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ÔBˆ¯‰ ÏÚa ˙�ÈÁ·Ï eÚÈbiL ‡e‰ ÔeÎn‰ ˙ÈÏÎz ,‰p‰Âויעוררו ¿ƒ≈«¿ƒ«¿À»∆«ƒƒ¿ƒ«««»»
התפילה, ידי על חדש Ìz¯·MLרצון Ï‚Ú‰ ‡ËÁ „vÓ ,Ì�Ó‡»¿»ƒ«≈¿»≈∆∆¿«¿∆
Ï"pk ‰NÚ�c ÒBk‰5‰„B·Ú‰ ˙lÁz ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏ , «¿«¬∆««»≈¿ƒ»ƒ¿¿ƒ«»¬»

˙�ÈÁ·Ï ÌÈÚÈbÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰Î¯a ˙�ÈÁa ,ÚÓL�c ÔÙ‡a¿…∆¿ƒ¿«¿ƒ«¿»»¿«¿≈∆«ƒƒƒ¿ƒ«
.‰lÙz ˙�ÈÁa ,‰NÚ�«¬∆¿ƒ«¿ƒ»

C‡דרגת שמבחינת אףֿעלֿפי «
העבודה תחילת רק זוהי הביטול

ÔÈ�Ú ÏÚ Ìb ‰ÏÚÓ ‰Êa LÈ≈»∆«¬»««ƒ¿«
ÔÈ�Úa È¯‰L ,‰lÙz‰«¿ƒ»∆¬≈¿ƒ¿«
ÏÈÚÏ ¯‡a˙� ‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ¿»≈¿≈
ÔÈ�Ú ‡e‰L ÔÂÈkL∆≈»∆ƒ¿«
È¯‰ ,L„Á ÔBˆ¯ ˙ÎLÓ‰«¿»«»»»¬≈

˜ÙÒ C¯„a ‰Êייתכן כי ∆¿∆∆»≈
וייתכן חדש רצון שיעורר

כזו, בדרגה תהיה לא שתפילתו

ŒÏÚL ÔÈ�Ú‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»ƒ¿»∆«
ÚÓL�c ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»¿ƒ¿«
˙�ÈÁ·Ï eÚÈbÈ (eÚÓLz)ƒ¿¿«ƒƒ¿ƒ«
ÔBLÏa ¯Ó‡� ,‰NÚ�«¬∆∆¡«ƒ¿
,È‡cÂ ÔBLÏ ,¯L‡¬∆¿««

‰È‰z È‡cÂaLשל בסופו ∆¿««ƒ¿∆
ÔÈNBÚדבר ˙�ÈÁa ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ«ƒ

e�È‰Â ,ÌB˜Ó ÏL B�Bˆ¿̄∆»¿«¿
È„ÈŒÏÚ ‡a ‰Ê ÔÈ�ÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿»∆»«¿≈
,ÚÓL�c ‰„B·Ú‰ ˙Óc˜‰«¿»«»¬»¿ƒ¿«
˙BÏÚn‰ '· Ô‡k LÈ ÔÎÏ»≈≈»««¬

,‰Î¯·e ‰lÙ˙cהמשכת גם ƒ¿ƒ»¿»»
וגם התפילה) ידי (על חדש רצון

(בכוח בוודאות היא שההמשכה

‰ÎLÓ˙הברכה) e�È‰c¿«¿«¿»«
.‰Î¯a C¯„a ‰lÙz ˙�ÈÁa¿ƒ«¿ƒ»¿∆∆¿»»
ÚÓL�c ÌÈ�È�Ú‰ '· ‰p‰Â¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«
Ì‰L ÈÙk ‰NÚ�Â¿«¬∆¿ƒ∆≈
Ì�LÈ ,‰�M‰ Ïk ˙„B·Úa«¬«»«»»∆¿»
‰·eLz‰ ˙„B·Úa Ìb««¬««¿»
בחודש המיוחדת העבודה שהיא

תשובה, ימי ובעשרת אלול

˙B�ÈÁa‰ '· Ì‰L∆≈«¿ƒ
‰‡lÈÚ ‰·eL˙e ‰‡zz ‰·eL˙c.[עליונה ותשובה תחתונה [תשובה ƒ¿»«»»¿»ƒ»»

‰Êa ÔÈ�Ú‰Â46'‡‰ .ÌÈ�È�Ú '·a ‡È‰ ‡ËÁ‰ ˙lÚt ,‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿À««≈¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»
˙BtÏ˜a ˙eiÁ‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰נוספים ובמקומות התניא בספר כמבואר «¿»«««ƒ¿ƒ

הטומאה כוחות היינו לקליפות, חיות מוסיף הוא חוטא אדם שכאשר

'לעומת רק והם עצמם מצד חשובה מציאות להם אין כי קליפות (שנקראים

הדבר והּב' לפרי), הקליפה של ליחס דומה לקדושה שלהם והיחס לקדושה ְַזה'

פועל שהחטא elÒ˜השני ‡e‰של וסילוק העלם ,¯B‡‰.מהעולם האלוקי ƒ»
˙B‚¯„Ó '·a Ì‰ el‡ ÌÈ�È�Ú '·eבקליפות חיות המוסיף והאור שונות ƒ¿»ƒ≈≈¿«¿≈

- המסתלק. האור ÈÁaÓ�˙איננו ‡È‰ ˙BtÏwa ˙eiÁ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««««¿ƒƒƒ¿ƒ«
'eÎ ÌˆÓˆÓ‰ ¯B‡‰האור »«¿À¿»

העולמות לפי ומדוד המצומצם

≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óוהנבראים,
··Bq‰ ¯B‡aלאחר שגם »«≈

כל 'סובב אור להיות שנמשך

הוא בעולם ומשפיע עלמין'

סוף ואין גבול בלי …Ï‡נשאר
CLÓiL CiL,˙BtÏwa «»∆À¿««¿ƒ

È¯‰Lנעלית הקדושה בעצם, ∆¬≈
בה יפגום שהחטא מכדי

ובלשון ממנה יקבלו והקליפות

- Ï‡הפסוק ¯Á‡Ï È„B·Îe¿ƒ¿«≈…
Ôz‡47,של שכבודו היינו ∆≈

לא לעולם הקדושֿברוךֿהוא

באור ורק אחרא לסטרא נמסר

להיות יכולה והמצומצם המוגבל

הבלי באור אבל לקליפות ירידה

ירידה אין ÔÈ�Úגבול Ì‡ Èkƒƒƒ¿«
ÔÈ�Ú ‡e‰Â ,¯B‡‰ ˜elÒƒ»¿ƒ¿«

ÔBˆ¯‰ ˜elÒֿהקדוש של ƒ»»
ולהוות לברוא ברוךֿהוא

ונבראים. עולמות

,ÔÎÏÂעל שנעשה שבפגם כיוון ¿»≈
– עניינים שני יש החטא ידי

(מהאור בקליפות חיות תוספת

של ועליה וסילוק המצומצם)

גבול) (הבלי ≈¿»È„ÈŒÏÚהאור
'· Ôw˙Ï CÈ¯ˆ ‰·eLz‰«¿»»ƒ¿«≈
‰·eLz È„ÈŒÏÚ .ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ«¿≈¿»
˙eiÁ‰ ÌÈ‡ÈˆBÓ ‰‡zz«»»ƒƒ««
,‰Le„w‰Ï ˙BtÏw‰Ó≈«¿ƒ¿«¿»
˙Ó‚c ‡e‰ ‰Ê ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿»∆À¿«

,ÚÓL� ˙�ÈÁaביטול ¿ƒ«ƒ¿«
שפועל כזו ברמה לאלוקות

‰ÎLÓ� ¯·kL ˙eiÁ‰L ,e�ÈÈ‰ ,‰Î¯a ˙�ÈÁaבעבר‰È‰z ¿ƒ«¿»»«¿∆««∆¿»ƒ¿¿»ƒ¿∆
.‰M„wa«¿À»

‰‡lÈÚ ‰·eLz È„ÈŒÏÚÂעמוקה יותר ברמה לאלוקות ביטול שהיא ¿«¿≈¿»ƒ»»
d�È�Úופנימית ‰‡lÈÚ ‰·eLz È¯‰L ,L„Á ÔBˆ¯ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ»»»∆¬≈¿»ƒ»»ƒ¿»»

„"eÈ ÏL Bˆe˜Â „"eÈÏ ‰‡lÈÚ '‰ ·eLz48, »ƒ»»¿¿∆
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כז f"iyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

אמנם, הרצֹון, ּבעל לבחינת ׁשּיּגיעּו הּוא הּמכּון ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֻּתכלית
ּכּנ"ל ּדנעׂשה הּכֹוס ׁשּׁשברּתם העגל חטא לכן5מּצד , ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

לה ּבחינתצריכה ּדנׁשמע, ּבאפן העבֹודה ּתחּלת יֹות ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹ
ּבחינת נעׂשה, לבחינת מּגיעים ועלֿידיֿזה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָּברכה,
ׁשהרי הּתפּלה, ענין על ּגם מעלה ּבזה יׁש א ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּתפּלה.
המׁשכת ענין ׁשהּוא ׁשּכיון לעיל נתּבאר הּתפּלה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבענין
הענין מהּֿׁשאיןּֿכן ספק, ּבדר זה הרי חדׁש, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָרצֹון
לבחינת יּגיעּו (ּתׁשמעּו) ּדנׁשמע העבֹודה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָׁשעלֿידי
ּתהיה ׁשּבוּדאי וּדאי, לׁשֹון אׁשר, ּבלׁשֹון נאמר ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַנעׂשה,
ׁשענין לפי והינּו מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ּבחינת ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָהמׁשכת
ב' ּכאן יׁש לכן ּדנׁשמע, העבֹודה הקּדמת עלֿידי ּבא ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָזה
ּתפּלה ּבחינת המׁשכת ּדהינּו ּוברכה, ּדתפּלה ְְְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָהּמעלֹות

ּברכה. ְְֶֶָָּבדר

‰p‰Âּכל ּבעבֹודת ׁשהם ּכפי ונעׂשה ּדנׁשמע הענינים ב' ¿ƒ≈ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ב' ׁשהם הּתׁשּובה, ּבעבֹודת ּגם יׁשנם ְְֲֵֶֶַַַַַָָָָהּׁשנה,
והענין עיּלאה. ּותׁשּובה ּתּתאה ּדתׁשּובה ְְְְְִִִִַַָָָָָָָָהּבחינֹות

הּוא46ּבזה הא' ענינים. ּבב' היא החטא ּפעּלת ּדהּנה, , ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֻ
ּוב' האֹור. סּלּוק הּוא והּב' ּבקלּפֹות, החּיּות ְְְִִִַַַַַָָהמׁשכת
ּבּקלּפֹות החּיּות המׁשכת מדרגֹות. ּבב' הם אּלּו ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָענינים
ּבאֹור מהּֿׁשאיןּֿכן כּו', המצמצם האֹור מּבחינת ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻהיא
לאחר ּוכבֹודי ׁשהרי ּבּקלּפֹות, ׁשּימׁש ׁשּי לא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֻהּסֹובב

אּתן סּלּוק47לא ענין והּוא האֹור, סּלּוק ענין אם ּכי , ְְְִִִִִִֵֶַַָֹ
הענינים. ב' לתּקן צרי הּתׁשּובה עלֿידי ולכן, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָהרצֹון.
מהּקלּפֹות החּיּות מֹוציאים ּתּתאה ּתׁשּובה ְְְִִִֵֵַַַַַָָָעלֿידי
ּבחינת נׁשמע, ּבחינת ּדגמת הּוא זה וענין ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֻלהּקדּוׁשה,
ּבּקדּׁשה. ּתהיה נמׁשכה ׁשּכבר ׁשהחּיּות היינּו, ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻּברכה,
ׁשהרי חדׁש, רצֹון ממׁשיכים עיּלאה ּתׁשּובה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָועלֿידי
ׁשל וקּוצֹו ליּו"ד עיּלאה ה' ּתׁשּוב ענינּה עיּלאה ְְְְִִִֶָָָָָָָָּתׁשּובה
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ÔBˆ¯‰ ÏÚa ˙�ÈÁ·Ï eÚÈbiL ‡e‰ ÔeÎn‰ ˙ÈÏÎz ,‰p‰Âויעוררו ¿ƒ≈«¿ƒ«¿À»∆«ƒƒ¿ƒ«««»»
התפילה, ידי על חדש Ìz¯·MLרצון Ï‚Ú‰ ‡ËÁ „vÓ ,Ì�Ó‡»¿»ƒ«≈¿»≈∆∆¿«¿∆
Ï"pk ‰NÚ�c ÒBk‰5‰„B·Ú‰ ˙lÁz ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏ , «¿«¬∆««»≈¿ƒ»ƒ¿¿ƒ«»¬»

˙�ÈÁ·Ï ÌÈÚÈbÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰Î¯a ˙�ÈÁa ,ÚÓL�c ÔÙ‡a¿…∆¿ƒ¿«¿ƒ«¿»»¿«¿≈∆«ƒƒƒ¿ƒ«
.‰lÙz ˙�ÈÁa ,‰NÚ�«¬∆¿ƒ«¿ƒ»

C‡דרגת שמבחינת אףֿעלֿפי «
העבודה תחילת רק זוהי הביטול

ÔÈ�Ú ÏÚ Ìb ‰ÏÚÓ ‰Êa LÈ≈»∆«¬»««ƒ¿«
ÔÈ�Úa È¯‰L ,‰lÙz‰«¿ƒ»∆¬≈¿ƒ¿«
ÏÈÚÏ ¯‡a˙� ‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ¿»≈¿≈
ÔÈ�Ú ‡e‰L ÔÂÈkL∆≈»∆ƒ¿«
È¯‰ ,L„Á ÔBˆ¯ ˙ÎLÓ‰«¿»«»»»¬≈

˜ÙÒ C¯„a ‰Êייתכן כי ∆¿∆∆»≈
וייתכן חדש רצון שיעורר

כזו, בדרגה תהיה לא שתפילתו

ŒÏÚL ÔÈ�Ú‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»ƒ¿»∆«
ÚÓL�c ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»¿ƒ¿«
˙�ÈÁ·Ï eÚÈbÈ (eÚÓLz)ƒ¿¿«ƒƒ¿ƒ«
ÔBLÏa ¯Ó‡� ,‰NÚ�«¬∆∆¡«ƒ¿
,È‡cÂ ÔBLÏ ,¯L‡¬∆¿««

‰È‰z È‡cÂaLשל בסופו ∆¿««ƒ¿∆
ÔÈNBÚדבר ˙�ÈÁa ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ«ƒ

e�È‰Â ,ÌB˜Ó ÏL B�Bˆ¿̄∆»¿«¿
È„ÈŒÏÚ ‡a ‰Ê ÔÈ�ÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿»∆»«¿≈
,ÚÓL�c ‰„B·Ú‰ ˙Óc˜‰«¿»«»¬»¿ƒ¿«
˙BÏÚn‰ '· Ô‡k LÈ ÔÎÏ»≈≈»««¬

,‰Î¯·e ‰lÙ˙cהמשכת גם ƒ¿ƒ»¿»»
וגם התפילה) ידי (על חדש רצון

(בכוח בוודאות היא שההמשכה

‰ÎLÓ˙הברכה) e�È‰c¿«¿«¿»«
.‰Î¯a C¯„a ‰lÙz ˙�ÈÁa¿ƒ«¿ƒ»¿∆∆¿»»
ÚÓL�c ÌÈ�È�Ú‰ '· ‰p‰Â¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«
Ì‰L ÈÙk ‰NÚ�Â¿«¬∆¿ƒ∆≈
Ì�LÈ ,‰�M‰ Ïk ˙„B·Úa«¬«»«»»∆¿»
‰·eLz‰ ˙„B·Úa Ìb««¬««¿»
בחודש המיוחדת העבודה שהיא

תשובה, ימי ובעשרת אלול

˙B�ÈÁa‰ '· Ì‰L∆≈«¿ƒ
‰‡lÈÚ ‰·eL˙e ‰‡zz ‰·eL˙c.[עליונה ותשובה תחתונה [תשובה ƒ¿»«»»¿»ƒ»»

‰Êa ÔÈ�Ú‰Â46'‡‰ .ÌÈ�È�Ú '·a ‡È‰ ‡ËÁ‰ ˙lÚt ,‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿À««≈¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»
˙BtÏ˜a ˙eiÁ‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰נוספים ובמקומות התניא בספר כמבואר «¿»«««ƒ¿ƒ

הטומאה כוחות היינו לקליפות, חיות מוסיף הוא חוטא אדם שכאשר

'לעומת רק והם עצמם מצד חשובה מציאות להם אין כי קליפות (שנקראים

הדבר והּב' לפרי), הקליפה של ליחס דומה לקדושה שלהם והיחס לקדושה ְַזה'

פועל שהחטא elÒ˜השני ‡e‰של וסילוק העלם ,¯B‡‰.מהעולם האלוקי ƒ»
˙B‚¯„Ó '·a Ì‰ el‡ ÌÈ�È�Ú '·eבקליפות חיות המוסיף והאור שונות ƒ¿»ƒ≈≈¿«¿≈

- המסתלק. האור ÈÁaÓ�˙איננו ‡È‰ ˙BtÏwa ˙eiÁ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««««¿ƒƒƒ¿ƒ«
'eÎ ÌˆÓˆÓ‰ ¯B‡‰האור »«¿À¿»

העולמות לפי ומדוד המצומצם

≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óוהנבראים,
··Bq‰ ¯B‡aלאחר שגם »«≈

כל 'סובב אור להיות שנמשך

הוא בעולם ומשפיע עלמין'

סוף ואין גבול בלי …Ï‡נשאר
CLÓiL CiL,˙BtÏwa «»∆À¿««¿ƒ

È¯‰Lנעלית הקדושה בעצם, ∆¬≈
בה יפגום שהחטא מכדי

ובלשון ממנה יקבלו והקליפות

- Ï‡הפסוק ¯Á‡Ï È„B·Îe¿ƒ¿«≈…
Ôz‡47,של שכבודו היינו ∆≈

לא לעולם הקדושֿברוךֿהוא

באור ורק אחרא לסטרא נמסר

להיות יכולה והמצומצם המוגבל

הבלי באור אבל לקליפות ירידה

ירידה אין ÔÈ�Úגבול Ì‡ Èkƒƒƒ¿«
ÔÈ�Ú ‡e‰Â ,¯B‡‰ ˜elÒƒ»¿ƒ¿«

ÔBˆ¯‰ ˜elÒֿהקדוש של ƒ»»
ולהוות לברוא ברוךֿהוא

ונבראים. עולמות

,ÔÎÏÂעל שנעשה שבפגם כיוון ¿»≈
– עניינים שני יש החטא ידי

(מהאור בקליפות חיות תוספת

של ועליה וסילוק המצומצם)

גבול) (הבלי ≈¿»È„ÈŒÏÚהאור
'· Ôw˙Ï CÈ¯ˆ ‰·eLz‰«¿»»ƒ¿«≈
‰·eLz È„ÈŒÏÚ .ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ«¿≈¿»
˙eiÁ‰ ÌÈ‡ÈˆBÓ ‰‡zz«»»ƒƒ««
,‰Le„w‰Ï ˙BtÏw‰Ó≈«¿ƒ¿«¿»
˙Ó‚c ‡e‰ ‰Ê ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿»∆À¿«

,ÚÓL� ˙�ÈÁaביטול ¿ƒ«ƒ¿«
שפועל כזו ברמה לאלוקות

‰ÎLÓ� ¯·kL ˙eiÁ‰L ,e�ÈÈ‰ ,‰Î¯a ˙�ÈÁaבעבר‰È‰z ¿ƒ«¿»»«¿∆««∆¿»ƒ¿¿»ƒ¿∆
.‰M„wa«¿À»

‰‡lÈÚ ‰·eLz È„ÈŒÏÚÂעמוקה יותר ברמה לאלוקות ביטול שהיא ¿«¿≈¿»ƒ»»
d�È�Úופנימית ‰‡lÈÚ ‰·eLz È¯‰L ,L„Á ÔBˆ¯ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ»»»∆¬≈¿»ƒ»»ƒ¿»»

„"eÈ ÏL Bˆe˜Â „"eÈÏ ‰‡lÈÚ '‰ ·eLz48, »ƒ»»¿¿∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



iptכח eywa ial xn` jl

הּוא48יּו"ד זה וענין חדׁש, רצֹון המׁשכת ענין ׁשהּוא ,ְְְְִִֶֶַַַָָָָָ
ּת ּבחינת נעׂשה, ּבחינת נׁשמעּדגמת ׁשּבענין ּוכׁשם פּלה. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָֻ

נׁשמע ּבבחינת העבֹודה ּתחּלת להיֹות צריכה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָונעׂשה
נעׂשה, לבחינת ּבוּדאי מּגיעים עלֿידיֿזה אבל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָּדוקא,
ׁשּבתחּלה עיּלאה, ּותׁשּובה ּתּתאה ּבתׁשּובה הּוא כן ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָּכמֹו
ועלֿידיֿזה ּתּתאה, ּדתׁשּובה העבֹודה להיֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָצריכה

עיּלאה. לתׁשּובה ּבוּדאי ְְִִִִַַַָָָמּגיעים

e‰ÊÂועמק ּפנימּיּות ּבחינת הּוא ּדפני גֹו', פני ּבּקׁשּו ¿∆ְְְְְִִִֶַַַָָָֹ
ּופנימּיּות מעמק הּתׁשּובה ענין והּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹהּנפׁש,
הּבּטּול היינּו נעׂשה, ּבחינת עיּלאה, ּתׁשּובה ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָהּנפׁש,
ּפני ּבבחינת מּגיע ׁשעלֿידיֿזה הּנׁשמה, עצם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמּצד
חדׁש. רצֹון המׁשכת להיֹות הרצֹון, ּבעל ּבחינת ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָהוי',
ׁשהרי ּבלבד, וחּפּוׂש ּבּקׁשה ּבדר רק הּוא זה ענין ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאבל
ׁשעלֿידיֿזה אּלא ּתּתאה, ּתׁשּובה ּבענין רק היא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָעבֹודתֹו
ּבחדׁש נעׂשה זה וענין עיּלאה. ּתׁשּובה לבחינת ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹמּגיע
ּבאים ועלֿידיֿזה ּתּתאה, ּדתׁשּובה הּזמן ׁשהּוא ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָאלּול,
ּתׁשּובה לבחינת ּתׁשּובה ימי ועׂשרת הּׁשנה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹּבראׁש
ּתׁשּובה, ימי ועׂשרת הּׁשנה ּבראׁש ּגם אמנם, ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֹעיּלאה.

נאמר הּמאֹור49ׁשעלֿזה קרּוב קרֹוב, ּובהיֹותֹו ּבהּמצאֹו ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָ
הּנּצֹוץ ׁשאין50אל ּדהגם פני, ּבּקׁשּו אֹומרים אז ּגם הּנה , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

נמצאים אלּול ּבחדׁש ׁשהרי אלּול, לחדׁש ּדֹומה ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶָֹֹזה
נעׂשה51ּבּׂשדה ּתׁשּובה ימי ועׂשרת הּׁשנה ּבראׁש אבל , ְְְֲֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
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הסטרא אל רוחנית השפעה ומוריד ממשיך הוא חוטא האדם כאשר כאמור,

אחרא מהסטרא ההשפעה את מסלק הוא תשובה עושה הוא וכאשר אחרא,

היא ש"תשובה" בתניא מבואר כך ועל בקדושה. למקומה אותה ומחזיר

למקומה הוי' שם של הֿה' את מחזיר בתשובתו כי ה'" "תשוב אותיות

השכינה את מחזיר וכביכול

יש הוי' בשם ואולם, מגלותה.

הראשונה ה'. אותיות שתי

ובה (תחתונה) תתאה ה' נקראת

תשובהֿ ואותה פוגם, החטא

ואילו למקומה. משיבה תתאה

היא תשובהֿעילאה של פעולתה

השנייה ה' את למקומה להשיב

עילאה ה' הנקראת הוי שם של

באות שהוא למקומה (עליונה)

מזו ויתירה עילאה), (חכמה יו"ד

בק העליון– (הרצון יו"ד של וצו

מהחכמה) ∆e‰L‡שלמעלה
,L„Á ÔBˆ¯ ˙ÎLÓ‰ ÔÈ�Úƒ¿««¿»«»»»
˙Ó‚c ‡e‰ ‰Ê ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿»∆À¿«

‰NÚ� ˙�ÈÁaהעמוק הביטול ¿ƒ««¬∆
lÙz‰יותר, ˙�ÈÁaאשר ¿ƒ«¿ƒ»

הוא עניינה מברכה) (בשונה

חדש. רצון המשכת

ÚÓL� ÔÈ�ÚaL ÌLÎe¿≈∆¿ƒ¿«ƒ¿«
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰NÚ�Â¿«¬∆¿ƒ»ƒ¿
˙�ÈÁ·a ‰„B·Ú‰ ˙lÁz¿ƒ«»¬»ƒ¿ƒ«

‡˜Âc ÚÓL�לרצון ביטול ƒ¿««¿»
ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰כנ"ל, Ï·‡¬»«¿≈∆

˙�ÈÁ·Ï È‡cÂa ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿««ƒ¿ƒ«
‰NÚ�הרצון לבעל ביטול «¬∆
‰e‡כנ"ל, ÔÎ BÓk¿≈

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰lÁ˙aL ,‰‡lÈÚ ‰·eL˙e ‰‡zz ‰·eL˙aƒ¿»«»»¿»ƒ»»∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿
‰‡zz ‰·eL˙c ‰„B·Ú‰,הרע מן היציאה הוא ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰שעניינה »¬»ƒ¿»«»»¿«¿≈∆

‰‡lÈÚ ‰·eL˙Ï È‡cÂa ÌÈÚÈbÓהאורות החזרת הוא שעניינה «ƒƒ¿««ƒ¿»ƒ»»
שנסתלקו.

e‰ÊÂליביהפירוש אמר לך - המאמר את הפותח בפסוק È�Ùהפנימי eLwa ¿∆«¿»»
,LÙp‰ ˜ÓÚÂ ˙eiÓÈ�t ˙�ÈÁa ‡e‰ È�Ùc ,'B‚והחיפוש והבקשה ¿»»¿ƒ«¿ƒƒ¿…∆«∆∆

- "פני" ‰LÙp,אחר ˙eiÓÈ�Ùe ˜ÓÚÓ ‰·eLz‰ ÔÈ�Ú ‡e‰Â¿ƒ¿««¿»≈…∆¿ƒƒ«∆∆
ÌˆÚ „vnL Ïeha‰ e�ÈÈ‰ ,‰NÚ� ˙�ÈÁa ,‰‡lÈÚ ‰·eLz¿»ƒ»»¿ƒ««¬∆«¿«ƒ∆ƒ«∆∆

ÚÈbÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰ÓLp‰נפשו בעצם ה' כלפי הבטל האדם «¿»»∆«¿≈∆«ƒ«
ÔBˆ¯ ˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ï ,ÔBˆ¯‰ ÏÚa ˙�ÈÁa ,'ÈÂ‰ EÈ�t ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«»∆¬»»¿ƒ«««»»ƒ¿«¿»«»

.L„Á»»

‰Ê ÔÈ�Ú Ï·‡הנפש בעצם הזה הנעלה Lwa‰הביטול C¯„a ˜¯ ‡e‰ ¬»ƒ¿»∆«¿∆∆«»»
È¯‰L „·Ïa NetÁÂ,העבודה בתחילת ראשון, ‰È‡בשלב B˙„B·Ú ¿ƒƒ¿«∆¬≈¬»ƒ

˙�ÈÁ·Ï ÚÈbÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ‡l‡ ,‰‡zz ‰·eLz ÔÈ�Úa ˜«̄¿ƒ¿«¿»«»»∆»∆«¿≈∆«ƒ«ƒ¿ƒ«
.‰‡lÈÚ ‰·eLzממה – המאמר בתחילת שנשאלה לשאלה המענה וזה ¿»ƒ»»

בדרגה מדובר האם נפשך:

או אליה שייך לא שהאדם

אליה שייך כן שהוא בדרגה

שיגיע וודאות קיימת ואפילו

העבוד בתחילת אמנם האליה:

הנעלה לביטול הגיע טרם האדם

לו מובטח אבל ("נעשה") הזה

בביטול כראוי עצמו יבטל שאם

של בסופו ("נשמע") נמוך היותר

כשם לכך, גם יגיע דבר

תתאה בתשובה היא שההתחלה

עילאה. לתשובה מגיעים וממנה

L„Áa ‰NÚ� ‰Ê ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿»∆«¬∆¿…∆
ÔÓf‰ ‡e‰L ,ÏeÏ‡¡∆«¿«
ŒÏÚÂ ,‰‡zz ‰·eL˙cƒ¿»«»»¿«
L‡¯a ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„È¿≈∆»ƒ¿…
ÈÓÈ ˙¯NÚÂ ‰�M‰«»»«¬∆∆¿≈
‰·eLz ˙�ÈÁ·Ï ‰·eLz¿»ƒ¿ƒ«¿»

.‰‡lÈÚƒ»»
‰�M‰ L‡¯a Ìb ,Ì�Ó‡»¿»«¿…«»»
,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚÂ«¬∆∆¿≈¿»
¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚL49 ∆«∆∆¡«

,·B¯˜ B˙BÈ‰·e B‡ˆn‰a¿ƒ»¿ƒ¿»
שהפסוק ז"ל חכמינו אמרו

קראוהו בהימצאו ה' "דרשו

לעשרת מתייחס קרוב" בהיותו

מבואר ובחסידות תשובה, ימי

של ימים הם הללו ‰B‡n¯שהימים ·e¯˜הקב"הıBvp‰ Ï‡50היהודי ≈«»∆«ƒ
האדם מצד התקרבות שעיקרה אלול בחודש האדם עבודת ובהמשך (בעקבות

האדם של (התקרבות לדודי "אני בפסוק שמרומז כפי הקדושֿברוךֿהוא אל

לאדם), הקדושֿברוךֿהוא של (התקרבות לי ודודי ≈p‰ƒ‰לקדושֿברוךֿהוא)
,È�Ù eLwa ÌÈ¯ÓB‡ Ê‡ Ìbאורי ה' "לדוד בפרק הוא זה פסוק שהרי «»¿ƒ«¿»»

תשובה ימי בעשרת גם אלא אלול חודש בימי רק לא הנאמר »¬»Ì‚‰cוישעי"
‰Ê ÔÈ‡Lתשובה ימי L„Áaעשרת È¯‰L ,ÏeÏ‡ L„ÁÏ ‰ÓBc ∆≈∆∆¿…∆¡∆¬≈¿…∆

‰„Oa ÌÈ‡ˆÓ� ÏeÏ‡51שההתקרבות הזקן רבנו של הידוע כמשלו ¡ƒ¿»ƒ«»∆
לשדה שיוצא למלך דומה אלול חודש בימי לקדושֿברוךֿהוא ישראל בני של

שוחקות, פנים להם ומראה יפות פנים בסבר השדה אנשי את גם ומקבל

·e¯˜ ‰NÚ� ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚÂ ‰�M‰ L‡¯a Ï·‡¬»¿…«»»«¬∆∆¿≈¿»«¬∆≈
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ּבחינת המׁשכת זה הרי ּכן ואם הּנּצֹוץ, אל הּמאֹור ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָקרּוב
ּתׁשּובה ימי עׂשרת אחרי ּגם הּנה מּכלֿמקֹום, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּפנים,
ּבחינת עדין זה ׁשאין לפי והינּו, גֹו', פני ּבּקׁשּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָאֹומרים
הּפנים ׁשּבחינת היא הּכּונה ּדתכלית ּבׁשלמּות, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּפנים
ּבׁשמיני נעׂשה הּקליטה וענין קליטה, ׁשל ּבאפן ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֻּתמׁש

ּתֹורה וׂשמחת ּבלחֹודֹוהי52עצרת ּומלּכא יׂשראל ׁשאז הוי'53, ּדיׂשמח ּבאפן , ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבעׂשיו54ּבמעׂשיו יׂשראל ויׂשמח ,55. ְְְְְֲִִֵַַָָָֹ
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ובכ"מ.52) ד. פח, ג. פו, שמע"צ לקו"ת ב.53)ראה רח, שם אֿב. סד, זח"א לשמע"צ) (בנוגע וראה א. לב, ח"ג הזהר לשון

נא. לו. ע' תרפ"ז סה"מ ב'קנג. ע' שם ב'קמט. ע' ח"ה שמע"צ לא.54)אוה"ת קד, שמע"צ55)תהלים לקו"ת וראה ב. קמט, שם

ואילך. ד פח,

∑

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

,ÌÈ�t ˙�ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ‰Ê È¯‰ Ôk Ì‡Â ,ıBvp‰ Ï‡ ¯B‡n‰«»∆«ƒ¿ƒ≈¬≈∆«¿»«¿ƒ«»ƒ
‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ È¯Á‡ Ìb ‰p‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓשכבר למרות ƒ»»ƒ≈««¬≈¬∆∆¿≈¿»

ו ממשיכים עדיין "פנים" בחינת את eLwaהשיגו ÌÈ¯ÓB‡,'B‚ È�Ùעד ¿ƒ«¿»»
עצרת eÓÏLa˙,שמיני ÌÈ�t‰ ˙�ÈÁa ÔÈ„Ú ‰Ê ÔÈ‡L ÈÙÏ ,e�È‰Â¿«¿¿ƒ∆≈∆¬«ƒ¿ƒ««»ƒƒ¿≈

‡È‰ ‰�ek‰ ˙ÈÏÎ˙c¿«¿ƒ««»»ƒ
CLÓz ÌÈ�t‰ ˙�ÈÁaL∆¿ƒ««»ƒÀ¿«

‰ËÈÏ˜ ÏL ÔÙ‡aשתהיה ¿…∆∆¿ƒ»
באופן באדם ונתפסת נקלטת

‰ËÈÏw‰פנימי, ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿««¿ƒ»
˙¯ˆÚ È�ÈÓLa ‰NÚ�כי «¬∆ƒ¿ƒƒ¬∆∆

קליטה לשון (גם) היא "עצרת"

‰¯Bz ˙ÁÓNÂ52Ê‡L , ¿ƒ¿«»∆»
‡kÏÓe Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿»

È‰B„BÁÏa53כדברי [לבדם] ƒ¿ƒ

שבעים כנגד פרים שבעים המזבח על מקריבים הסוכות חג שבימי ז"ל חכמינו

כנגד בלבד אחד פר מקריבים תורה ושמחת עצרת שמיני ביום אבל האומות

ועושים ישראל ובני הקדושֿברוךֿהוא נמצאים שבו היום זה כי ישראל עם

לבדם, ÂÈNÚÓaשמחה 'ÈÂ‰ ÁÓNÈc ÔÙ‡a54Ï‡¯NÈ ÁÓNÈÂ , ¿…∆¿ƒ¿«¬»»¿«¬»¿ƒ¿«ƒ¿»≈
ÂÈNÚa55שהשמחה היינו ¿…»

הכיוונים בשני היא וההתקרבות

הקדושֿברוךֿהוא מצד קירוב גם

בני מצד קירוב וגם ישראל לבני

הקדושֿברוךֿהוא. אל ישראל
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ' אלול, תשי"ח

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה אברהם משה שי'

שלום וברכה! 

במענה למכתבו מי"ב אלול.

הידועה שבין הרמב"ם  בפלוגתא  והוא  זה,  בענין שאלתו במכתבו  פעם  לו  ענו  כבר  לי  וכמדומה 

וכו', באם הכוונה לנשמה או שתהי' אז נשמה בגוף, ומסיים  והרמב"ן בענין עוה"ב שאין בו לא אכילה 

במכתבו בשאלה אפשר יש לפרש דברי רבנו הזקן בזה בלקו"ת שם משל.

ותורת  ורמב"ן,  רמב"ם  בין  בזה  שפלוגתא  כתוב  בפירוש  שהרי  ככה,  לפרש  שאין  מובן  והנה 

החסידות מסכימה כדעת הרמב"ן )עיין לקו"ת צו טו, ג. דרמ"צ מצות ציצית. ועוד(.

פשוט  בעשיית המצות,  הגוף  ומהן שכיון שהשתתף  בזה,  נקודות  אז, כמה  הענין  ולשאלתו מהו 

שקבלת השכר שייכת אליו ג"כ, וק"ל.

בודאי מוסיף בעניני קדש בכלל כהציווי דמעלין בקדש, ובזה בקביעות עתים בתורת החסידות, 

והשי"ת יצליחו.



מכתב כלליל
)תרגום חפשי(

 ב"ה,  ימי הסליחות, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

 אל בני ובנות ישראל

 אשר בכל מקום ומקום

ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

בעמדנו על סף השנה החדשה, בימים של חשבון-הנפש של היחיד בתור יחיד ובתור חלק מן הכלל, 

הנה ההתבוננות בעולם הקטן זה האדם יכולה להאיר רבות את מטרת האדם ותכליתו בעולם הגדול.

בגוף האדם ישנן משימות משותפות בהשתתפותם של כמה מהאברים, ומשימות מיוחדות לכל 

אבר בפני עצמו. בשביל תפקידו המיוחד של אבר מסויים, דרושה, מטבע הדברים, התאמצות מיוחדת, בה 

בשעה שהמשימות המשותפות נעשים בנקל יותר.

מה הי' קורה כאשר אבר מסויים מפסיק לפעול בתור יחיד, אלא מפנה את כל האנרגי' שלו עבור 

העבודה בשותפות עם אברים אחרים?

בהשקפה ראשונה נראה שיהי' בכך ריוח הן עבור אבר מיוחד זה – חסכון עמל מיוחד, והן להגוף – 

עי"ז שאבר זה יוכל להגביר חלקו בעבודה המשותפת ולא להיות נבדל משאר האברים.

אבל בפועל, הרי זה אסון לשניהם: האבר שמפסיק לפעול את המשימה המיוחדת שלו, מאבד את 

כל מהותו הקשורה דוקא עם תפקידו המיוחד. ויתירה מזה, הפסקת המשימה הרגילה, מחלישה את האבר 

הזה, עד שנעשה חסר-תועלת לחלוטין לא רק עבור יישום פעולתו המיוחדת, אלא אפילו עבור תרומתו 

להגוף בכלל. החסרון באבר מיוחד זה בהכרח שיתבטא ויזיק לכל הגוף, והתוצאות יכולות להיות רציניות 

ביותר באם אבר זה הוא חיוני.

האמור לעיל ביחס לאברי הגוף, נכון הוא גם בנוגע למצבו של כל יחיד בקבוצתו; של קבוצה – 

באומה, ושל אומה – בכללות האנושות. ודאי שכן הוא גם בנידון דידן, בשייכות ליהודי, לקיבוץ יהודי, 

ולכלל ישראל בין אומות העולם.

עם ישראל, אשר מקדמת דנא צויין בכך שהוא "המעט מכל העמים", מהוה מיעוט קטן בין העמים. 

היהודי, בתור יחיד, הוא מיעוט בסביבתו; אפילו בקרב אחיו קורה לדאבוננו שיהודי המנהל את אורח חייו 

כפי שיהודי צריך לחיות, דהיינו בהתאם לתורה ומצוות, גם הוא, לדאבוננו ולצערנו, אינו הרוב, כי הרוב 

עדיין לא מצא את הכיוון של תפקידו האמיתי.

מטבע הדברים, קל יותר לקבוע את תפקידו המיוחד של אבר בתוך הגוף מאשר לקבוע את תפקידו 

של עם בין העמים. אבל בנידון של כלל ישראל, לא יקשה הדבר כלל, בהביאנו בחשבון, שבנ"י הם יחידים 

נדפסה באגרות-קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א חט"ו אגרת ה'תשעא. לקו"ש ח"ט ע' 419 ואילך. במהדורא זו ניתוספו איזה 
מ"מ וציונים ע"י המו"ל.

ימי הסליחות: ראה תדא"ז ספכ"ג. ולהעיר מעטרת זקנים לשו"ע או"ח )הל' ר"ה ר"ס תקפא( שהם ימי ביקור 
עצמי )דוגמת קרבן( דר"ה )וכדי שיהי' לעולם יום קבוע – מקדימים ליום א', לבוש שם(.

בימים של חשבון נפש: ראה ד"ה לך אמר לבי תרצ"ו ס"ה )סה"מ קונטרסים ח"ב ע' תעג, סע"א ואילך. סה"מ 
תרצ"ו ס"ע 141 ואילך ובהנסמן שם הערה 21(.

בעולם הקטן זה האדם . . בעולם הגדול: תנחומא פקודי ג. תקו"ז תס"ט )ק, ב. קא, א(. וראה מורה נבוכים ח"א 
פע"ב. אדר"נ ספל"א. קה"ר פ"א, ד. ועוד.

המעט מכל העמים: ואתחנן ז, ז.



לי
בעולם בחוויות קיצוניות רב-גווניות והסטורי' בת אלפי שנים. בסקירה פשוטה אפשר בנקל למצוא את 

עצם  קשורה  שבו  השונים,  והמאורעות  התקופות  בכל  בנ"י  אצל  תמיד  שהי'  המייחד,  הקו  השוה,  הצד 

המהות והקיום של עם ישראל.

סקירה אובייקטיבית, ללא דעה קדומה, לאורך ההיסטורי' של עם ישראל, מוכרחת להביא לידי 

מסקנא, שקיומו של עמנו בודאי אינו קשור בשפע חומרי או עוצמה פיזית. אפילו בזמנים הטובים ביותר, 

תחת הממלכה המאוחדת של שלמה המלך, הי' עם ישראל ומלכות ישראל – מבחינה פוליטית וכלכלית – 

קטנים בהשוואה למלוכות העולם בזמן ההוא, מצרים, אשור ובבל. כמו"כ ברור, שלא שלטון המלוכה ולא 

השטח הגיאוגרפי הבטיחו את קיומנו, כי ההיסטורי' שלנו בתור עם, בעל מדינה בארצו, היא קצרה ביותר 

בהשוואה עם ההסטורי' הגלותית שלנו, ללא מלוכה וללא ארץ. כמו"כ לא יכולה השפה להחשב יסוד חיוני 

בקיומנו, כי עוד בימי קדם שימשה ארמית כשפת דיבור של העם: חלקים של התנ"ך, כמעט כל תלמוד 

בבלי, הזוהר ועוד, נכתבו בלשון הארמית. בימי ר' סעדי' גאון והרמב"ם היתה השפה הערבית שפתם של 

רוב המוני העם, ולאחר מכן אידיש ושפות אחרות. כמו"כ אי אפשר לומר שמין תרבות או מדע כלליים 

הבטיחו את קיום אומתינו, כי דברים אלה נשתנו בתכלית מתקופה לתקופה.

נשאר רק דבר אחד, שהוא הצד השוה לכל הזמנים, לכל הארצות ולכל התנאים שבדברי ימינו – 

התורה והמצוות ששמרו בנ"י בחייהם היום-יומיים במסירות נפש גדולה ביותר.

היו אמנם, מזמן לזמן, יחידים או קבוצות, שסטו מדרך התורה והמצוה. בזמן בית ראשון היו 

הקראים  באלכסנדריא,  המתבוללים  המתייוונים;   – שני  בית  בזמן  וכו';  הבעל  של  זרה  עבודה  עובדי 

וכיו"ב. אבל כל אלה נעלמו כליל מתוך עם ישראל )לאחר שהסבו סבל וצרות לא לעצמם בלבד אלא גם 

לכלל ישראל(. רק שרשרת הזהב של תורה ומצוות לא נותקה, וע"י תורה ומצוות עבר כלל ישראל את הדרך 

הארוכה מהר סיני עד היום הזה. כל בעל שכל הישר, המודה על האמת, מוכרח להגיע לידי מסקנא, שקיומו 

ועצם מהותו של עמנו קשורים בחיי תורה ומצוות, כי הם חיינו ואורך ימינו.

ומכאן המסקנא ההגיונית:

השיטה שנהי' ככל הגויים, לא זו בלבד שאינה יכולה להבטיח את קיומנו, אלא היא מעמידה את 

עצם קיומו של עם ישראל בסכנה ח"ו. ע"י חיקוי העולם שאינו-יהודי, לא נרכוש את ידידותם, ולהיפך, 

עוד יגדילו את שנאתם.

פשרות  ע"י  החפשים  בעיני  חן  לישא  המבקשים  יהודיים  חוגים  או  יהודים  לאותם  הדין  והוא 

וויתורים בעניני תורה ומצוות – לא זו בלבד שבכך מחלישים הם את עמדותיהם, ומגבירים את כוחות 

החפשים, ומעמידים בסכנה ח"ו את עצם הקיום של כלל ישראל, אלא אפילו ה"הישגים" המקווים אינם 

אלא דמיונות והזיות, כי במקום כבוד וקירוב מעוררת שיטה זו רק בזיון ולעג, ובצדק, שכן, פשרה קטנה 
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אגרות קודש
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הן עם לבדד ישכון: בלק כג, ט.
תורתינו . . שהיא נצחית ואינה יכולה להשתנות ח"ו: רמב"ם הל' מלכים פי"א סוף ה"ג. הל' יסוה"ת רפ"ט. וראה 
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 ב"ה,  י"ט אלול, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"א לחדש אלול הוא חדש הרחמים, בו כותב אודות הרצון להעביר הארון דאביו 

ע"ה לאה"ק ת"ו, והקבורה היתה על תנאי זה, עד שמונח ג"כ בארון המיוחד להעברה, אבל ישנם כמה 

מבני המשפחה האומרים שזה מאד לא נכון, שהרי לא תהי' האפשרית לבני המשפחה לבקר על קברו ביום 

היארצייט, וכיו"ב.

והנה בכלל שאלות כאלו שייכות לרב מורה הוראה במקום שישמע הטענות משני הצדדים, ולכן 

יעשו כנ"ל, אלא שמובן שצריך להדגיש שהתנו בעת הקבורה כהאמור, ומה שנוגע עוד יותר שמונח בארון 

המיוחד להעברה, ז.א. שינוי בקבורה, שקרוב לודאי מעכב העכול וכו', ובאם לא יעבירו הרי מתעוררת 

השאלה על עכוב העכול ושינוי בהקבורה וכו'.

כן מוכרחני לאמר, שטענת בני המשפחה האמורה, הרי שייכת ברובא דרובא כשמעבירים הנפטרים 

לאה"ק ת"ו, שכל בני המשפחה נמצאים במקום מגורם הקודם, ובכל זה עושים כהאמור.

מסיים במכתבו שעובד הוא במשרד לנהול חשבונות, ובהנוגע להוראה, הרי יש בו רצון להיות מורה 

לילדי ישראל, ומובן שרצון בכגון דא אינו מספיק כלל, כיון שזהו ענין הקשור באחר, וכשחסרה ההשפעה 

אצל המקבל, הרי בודאי להמקבל אין נפק"מ מהי כוונת המשפיע, וכמובן בצד הטוב בענין השפעה, וע"ד 

הודעת רז"ל ספרי תצא כד, יט, מי שאבד לו סלע ומצאה עני ה"ז מעניני הצדקה )אף שברובא דרובא מי 

שנאבד לו סלע מצטער על זה( והמוסר השכל מובן.

ידיעות, ואפילו מי  וכו', הרי כל אדם חסרות לו  ידיעות  ומה שמטעים, כי עוד חסרות לו הרבה 

שהגיע לתכלית הידיעה, הרי ידוע מאמר החוקרים )עקרים ב, ל. ועוד( תכלית הידיעה שלא נודע, ורואים 

במוחש שזה לא רק בידיעת הבורא ועניניו, אלא אפילו גם בחכמות חיצוניות ודוקא בתקופתנו גדול ביותר 

שטח הבלתי נודע מאשר ההוספה בשטח הנודע.

ובכל אופן גם בהיותו במשרתו נכון לארגן קבוצה שהוא ילמוד אתה לימודי קדש, וכמובן באופן 

שיהי' הלימוד מביא לידי מעשה, וכמ"ש את האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם.

בברכה לבשו"ט ולכתיבה וחתימה טובה לו ולכל המשפחה שליט"א.
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מוגה בלתי

פעם‡ אמר אדמו"ר מו"ח כ"ק חסידות1. בדרושי שנשאלת הקושיא שמחתֿתורה2בענין קבעו למה
השבועות. בחג שמחתֿתורה של לענין מקום יש כזו, קושיא שיש שכיון – השבועות בחג ולא בשמיניֿעצרת,

חסידות בדרושי שנשאלת לקושיא בנוגע גם הוא בראשית,3וכן למעשה ששי ביום ראשֿהשנה קבעו למה
העולם נברא שבו באלול בכ"ה ולא הראשון, אדם ברוא באלול.4יום בכ"ה השנה ראש של לענין מקום שיש –

מצד הוא זה שענין – הראשון אדם ברוא ביום השנה ראש קביעת על התירוץ אמנם מבואר חסידות בדרושי
mc`dמעלת zcearנאמר שעלֿזה אתערותא5, בדרך מהגילוי יותר נעלה ענין שזהו תכסוף", ידיך "למעשה

חסד" חפץ "כי מצד הקושיא6דלעילא שנשאלת כיון אףֿעלֿפיֿכן, אבל העולם; לבריאת הראשון ביום שהיה
זה. לענין מקום יש העולם, לבריאת הראשון ביום השנה ראש קבעו לא למה

העולם· לבריאת הראשון יום מעלת ביאור .7:

כמאמר תמידי, ענין הוא הבריאה שחידוש –8אףֿעלֿפי בראשית" מעשה תמיד יום בכל בטובו "המחדש
בגילוי. מאיר זה אין הרי

הראשון ביום ielibaאמנם, exi`dהעולם נברא דברים "בעשרה – העולם בריאת עם הקשורים הענינים כל
שכתוב9כו'" כמו "בחוכמתא"10, "ראשית", בחינת שהאיר היינו, ברא", –11"בראשית יותר ולמעלה ,

הכתר.12"בקדמין" בחינת ,

(דאף סופו עד העולם מסוף בו מביט הראשון אדם שהיה האור גילוי האיר הראשון שביום – המעלה ועיקר
דעות נתבאר13שיש וכבר הראשון), ביום זה היה בעיקר מכלֿמקום, בראשית, ימי ששת בכל שימש זה שאור

אור14לעיל שהוא – זה אור leabמעלת ila.בשוה הם רום ועומק תחת עומק שלגביו, ,

נאמר שבו דוקא, הששי ביום נעשית הבריאה ששלימות עבודת15ואף מעלת מצד זה הרי – גו'" "ויכולו
שבו באלול, כ"ה הראשון, יום מעלת גדלה – הגילויים ענין מצד אבל (כנ"ל), תכסוף" ידיך ד"למעשה האדם,

הבליֿגבול. אור האיר

השנה‚ ראש גם נקבע שלכן דוקא, עבודה עלֿידי באים הענינים שכל האדם, בריאת לאחרי עתה, והנה, .
שישנן ונמצא, דוקא, עבודה עלֿידי מאיר ראשון ביום שנברא האור גם הנה – דוקא הראשון אדם ברוא ביום

האור ומעלת העבודה מעלת המעלות: .16ב'

לעיל שנתבאר היו14וכמו זה גילוי מצד שהרי – הזה בעולם גם זה אור המשיכו והמגיד שהבעלֿשםֿטוב
בתורה" "גנזו זה שאור לכך (בהתאם רוחניים ענינים רק ולא הזה, בעולם גם סופו ועד העולם מסוף ),17רואים

גשמיים. דברים גם אלא

הסיפור והיינו,18וכידוע השוורים. נמצאים היכן ואמר בו הביט הזהר, ספר את שפתח הבעלֿשםֿטוב, אודות
ממש. הגשמיים השוורים את הגשמיות בעיניו ראה זה אור ועלֿידי בתורה, הגנוז האור הוא הזהר שספר

(המש זה גדלהוענין זה אור שמעלת – הוא הפירוש אלא בהאור, חסֿושלום ירידה אינו בגשמיות) האור כת
ממש. בשוה הם וגשמיות שרוחניות עד כך כל
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הסיפור והיינו,18וכידוע השוורים. נמצאים היכן ואמר בו הביט הזהר, ספר את שפתח הבעלֿשםֿטוב, אודות
ממש. הגשמיים השוורים את הגשמיות בעיניו ראה זה אור ועלֿידי בתורה, הגנוז האור הוא הזהר שספר

(המש זה גדלהוענין זה אור שמעלת – הוא הפירוש אלא בהאור, חסֿושלום ירידה אינו בגשמיות) האור כת
ממש. בשוה הם וגשמיות שרוחניות עד כך כל
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(1.125 ע' ריש תש"ב סה"ש
וש"נ.2) .41 ע' תרצ"ו .56 ע' תרפ"ט סה"מ
ובכ"מ.3) ואילך. א מז, (נצבים) פרשתנו לקו"ת
ועוד.4) רפכ"ט. ויק"ר
טו.5) יד, איוב
יח.6) ז, מיכה
חי"ז7) (תו"מ ס"ד דאשתקד אלול כ"ה נצו"י, ש"פ שיחת גם ראה

.(212 ע'
ק"ש.8) ברכות נוסח
א.9) יב, חגיגה
א.10) א, בראשית

עה"פ.11) ת"י
עה"פ.12) ת"א
יד.13) שם, ורמב"ן פרש"י ראה
(14.(246 ע' (לעיל ס"י אלול ח"י תבוא, ש"פ שיחת
א.15) ב, שם
ח"ט16) (תו"מ ס"ג תשי"ג אלול כ"ה נצו"י, ש"פ שיחת גם ראה
.(185 ע'
וש"נ.17) .48 הערה הנ"ל בשיחה ראה
ואילך.18) סשל"ח בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
וש"נ.
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לבוא. דלעתיד הגילוי עתה גם היה ואצלם ממש, בגשמיות אלקות גילוי שיאיר – לבוא לעתיד שיהיה וכפי

לעיל נתבאר כן חסידות14וכמו תורת עלֿידי והיינו, בכלים, בהתיישבות גם האור שיומשך פעל הזקן שרבינו
אלקות. יבין הגשמי בשכלו שגם הבהמית לנפש להסביר שיוכלו באופן חב"ד,

מצות„ היא שכללותם המצוות, במעשה גם מצינו – תכסוף" ידיך ו"למעשה חסד" ד"חפץ הענינים ב' .

:19הצדקה

ז"ל חכמינו ואמרו חסדים. גמילות (ב) צדקה, (א) אופנים: ב' יש הצדקה חסדים20במצות גמילות "גדולה
לעשירים". בין לעניים בין חסדים גמילות לעניים, צדקה כו' הצדקה מן יותר

בזה: והענין

מהמקבל דורש שאינו חנם, מתנת היא הצדקה שנתינת כיון חסדים, גמילות על הצדקה מעלת גדלה לכאורה
מצוה" חוב בעל ו"פריעת לו, להחזיר צריך שהמקבל חסדים בגמילות מהֿשאיןֿכן לו; מדאורייתא21להחזיר ,

מדרבנן .22או

דל"ת, ח"ס החסד, ענין שזהו מקבל, אלא אינו והזולת המשפיע, הוא הרי הצדקה בענין הנה באמת, אבל
כלום מגרמיה ליה עלֿמנת23דלית שנותן כיון חסדים, בגמילות מהֿשאיןֿכן כלל; מציאות אינו שהזולת והיינו, ,

דכיסופא נהמא זה ואין כו', מציאות הוא הזולת גם הרי .24להחזיר,

גן ויורש בריחיים מטחינו ויש גיהנם, ויורש פסיוני לאביו מאכיל "יש אב, כיבוד בענין שמצינו ועלֿדרך
.25עדן"

לבוראם דומין שישראל לפי – בזה שיש26וההסברה [דאף משפיע בבחינת הוא שהקב"ה כשם ולכן, ,
גבוה צורך ועבודה תכסוף", ידיך ד"למעשה ענין שזהו מקבל, דבחינת הענין גם בכללות27באלקות מכלֿמקום, ,

לעליון" ש"אדמה האדם, גם כן כמו משפיע], בבחינת הוא אלקות וזהו28הרי משפיע, בבחינת הוא טבעו מצד ,

מובנת ומזה גיהנם. יורש הוא הרי למקבל, אותו שעושה באופן היא ההנהגה כאשר ולכן ומציאותו, חיותו
הצדקה. על חסדים דגמילות המעלה

(שכללות המצוות את מצוה שהקב"ה מה שזהו – צדקה (א) למעלה: גם אלו ענינים ב' ישנם ְֶַועלֿדרךֿזה
הטוב, תכלית זה ואין דכיסופא, נהמא בבחינת הוא זה שענין למטה, מלמעלה צדקה) בשם נקראות המצוות
נהמא בבחינת זה שאין כיון הטוב, תכלית הוא זה שענין גבוה, צורך עבודה ענין שזהו – חסדים גמילות (ב)

משפיעים גם אלא מקבלים רק לא הם ישראל שהרי .29דכיסופא,

שהאדם ד"ויכולו", הענין נעשה שאז – הראשון אדם ברוא יום בראשית, למעשה הששי יום מעלת גם וזוהי
בראשית" במעשה להקב"ה שותף "תמתי"30"נעשה שנקרא מזה, ויתירה ושלימות,31, תמימות מלשון רק לא ,

במדרש כדאיתא שכל32אלא – ממני" גדולה היא ולא ממנה גדולה אני לא כביכול "תאומתי מלשון גם שהוא
הראשון. אדם ברוא יום בראשית, למעשה ששי ביום שנפעל מה וזהו העבודה, מעלת מצד הוא זה

***

גו'.‰ לבי אמר לך המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***
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פל"ז.19) תניא ראה
ב.20) מט, סוכה
וש"נ.21) סע"א. פו, כתובות
רכז22) ס"ע ט (כרך ס"ד הלואה ערך תלמודית אנציק' ראה
ואילך).
ב).23) (קטו, ס"י אגה"ק תניא
ובכ"מ.24) רע"ד. ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
ה"ז.25) פ"א שם ירושלמי סע"א. לא, קידושין
אסת"ר26) ג. פ"ד, רבה רות ה. פ"י, במדב"ר ח. פס"ז, ב"ר ראה

ב. פ"ו,
העבודה27) חלק עבוה"ק ואילך). ב (כט, הגדול שער של"ה ראה

בתחלתו.
ועוד.28) רע"א. ג, של"ה ראה
וש"נ.29) ואילך. 94 ס"ע חט"ו לקו"ש ראה
רע"ב.30) קיט, שבת
ב.31) ה, שה"ש
ב).32) (פ"ה, עה"פ שהש"ר
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Âבמאמר) לעיל נתבאר תשובה33. עילאה. ותשובה תתאה תשובה מדריגות: ב' יש התשובה ענין שבכללות (

תתאה ה"א דתשוב ענין (שזהו מהקליפות החיּות להוציא – ענינה חיּות34תתאה מקור היא תתאה ה"א והרי ,
כו'.35הנבראים הרצון המשכת – ענינה עילאה ותשובה כו'). החיצונים מן להשיבו וצריך ,

עקירת ענין שהוא – העבר על חרטה אלו: ענינים ב' יש בפרט מהם אחד בכל גם הנה יותר, ובפרטיות
והיינו, חדש, רצון ממשיכים שעלֿידה – להבא על וקבלה מהקליפות, החיּות את מוציאים שעלֿידיֿזה הרצון,

ונשמע" "נעשה של באופן היא להבא על שהקבלה חדש.36לפי רצון וממשיך יתברך, בעצמותו נוגע זה הרי ,

בזה: והענין

בלב היא התשובה שעיקר שאף כדאיתא37ידוע המעשה, בענין גם לבוא התשובה צריכה מכלֿמקום, ,

שהרי38בגמרא מטה, של לביתֿדין בנוגע רק הוא זה ענין אמנם, פספסיהן". את "משישברו עדות: קבלת לענין
לעינים" יראה יראה39"האדם ש"ה' כיון בלב, התשובה מספיקה מעלה של לביתֿדין בנוגע מהֿשאיןֿכן ,

.39ללבב"

העתיד: על והקבלה העבר על החרטה בין חילוק יש זה ובענין

מעשה, של ענין בזה להיות צריך מהקליפות, החיּות את להוציא היא שפעולתה כיון – העבר על החרטה
צריכה מהחיצונים החיּות דהוצאת הפעולה גם הנה בפועל, במעשה עבירה עלֿידי באה החיּות שיניקת דכיון

דברים וידוי ענין גם וזהו מעשה. של באופן להוציא40להיות כדי – האותיות כ"ב בכל כו', בגדנו אשמנו ,

כו'. האותיות כ"ב כל מהקליפות

וקבלה והחלטה מחשבה עלֿידי גם נעשה זה הרי – חדש רצון המשכת הוא שענינה להבא, על קבלה אבל
המשכת פועל זה הרי ולכן יתברך, בעצמותו נוגעת ונשמע", ד"נעשה הענין בלבו שמקבל שהקבלה כיון בלב,

חדש. רצון

מספק, מקודשת היא הרי גמור, צדיק שאני עלֿמנת האשה את שהמקדש לקידושין, בנוגע שמצינו וכפי
בלבו תשובה הרהר לספק41שמא אפילו מקום אין אזי דוקא, מעשה של ענין להיות שצריך נאמר אם ולכאורה, .

קב שעלֿידי מוכחת, ראיה ומזה – מאומה? עשה לא שבפועל רואים שהרי וידויקידושין, ללא בלבד, בלב לה
חדש. רצון וממשיך גמור, צדיק נעשה מעשה, של ענין וללא דברים,

Êשנאמר התורה, לימוד כמו בתמידות, להיות שצריכים ענינים כמה ישנם אמנם,42. ולילה", יומם בו "והגית
אחד ופרק שחרית אחד ד"פרק הלימוד גם מספיק אזי בתמידות, זה שיהיה איֿאפשר בעליֿעסקים שאצל כיון

שכתוב43ערבית" מה לקיים הלילה44, וסוף תחלת דהיינו, ולילה, יומם מחברים שעלֿידיֿזה ובקומך", "ובשכבך
היום. וסוף ותחלת

זה הרי השנה, ובתחלת השנה בסוף כדבעי מתנהגים שכאשר – השנה לכללות בנוגע גם הוא כן וכמו
חדש. רצון והמשכת מהקליפה, החיּות להוצאת הקשור ובכל השנה, דכל ההנהגה על "חותם" בבחינת

Áשגם בשעה בה בלב, קבלה של הפעולה מה שחושבים: כאלה שישנם – בלב קבלה ענין אודות דובר .

הענין). (חסר וכו' נכשל לפועל, בנוגע אחרֿכך כשבא ואףֿעלֿפיֿכן, בלב, קבלה היתה שעברה בשנה
למעשה מצרפה הקב"ה טובה מחשבה ואילו למעשה, מצרפה הקב"ה אין רעה שמחשבה גם נזכר זה .45בענין

Ëנאמר – מנחה בתפילת לקרוא שמתחילים – האזינו פרשת בהתחלת כטל46. תזל לקחי כמטר "יערוף
אמרתי".
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ואילך).33) כז ע' (לעיל בסופו
והערות34) הגהות ב"מ"מ, ובהנסמן רפ"ד, אגה"ת תניא ראה

סד). (ע' לשם קצרות"
ואילך.35) פ"ו שם ראה
א.36) פח, שבת וראה ז. כד, משפטים
ב).37) (לו, פכ"ט תניא
ב.38) כה, סנהדרין
ז.39) טז, שמואלֿא

א40) לח, (דרמ"צ פ"א ותשובה וידוי מצות להצ"צ סהמ"צ ראה
ואילך).
ב.41) מט, קידושין
ח.42) א, יהושע
ב.43) צט, מנחות
ז.44) ו, ואתחנן
א.45) מ, קידושין
ב.46) לב,



לה f"iyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay zgiy

Âבמאמר) לעיל נתבאר תשובה33. עילאה. ותשובה תתאה תשובה מדריגות: ב' יש התשובה ענין שבכללות (

תתאה ה"א דתשוב ענין (שזהו מהקליפות החיּות להוציא – ענינה חיּות34תתאה מקור היא תתאה ה"א והרי ,
כו'.35הנבראים הרצון המשכת – ענינה עילאה ותשובה כו'). החיצונים מן להשיבו וצריך ,

עקירת ענין שהוא – העבר על חרטה אלו: ענינים ב' יש בפרט מהם אחד בכל גם הנה יותר, ובפרטיות
והיינו, חדש, רצון ממשיכים שעלֿידה – להבא על וקבלה מהקליפות, החיּות את מוציאים שעלֿידיֿזה הרצון,

ונשמע" "נעשה של באופן היא להבא על שהקבלה חדש.36לפי רצון וממשיך יתברך, בעצמותו נוגע זה הרי ,

בזה: והענין

בלב היא התשובה שעיקר שאף כדאיתא37ידוע המעשה, בענין גם לבוא התשובה צריכה מכלֿמקום, ,

שהרי38בגמרא מטה, של לביתֿדין בנוגע רק הוא זה ענין אמנם, פספסיהן". את "משישברו עדות: קבלת לענין
לעינים" יראה יראה39"האדם ש"ה' כיון בלב, התשובה מספיקה מעלה של לביתֿדין בנוגע מהֿשאיןֿכן ,

.39ללבב"

העתיד: על והקבלה העבר על החרטה בין חילוק יש זה ובענין

מעשה, של ענין בזה להיות צריך מהקליפות, החיּות את להוציא היא שפעולתה כיון – העבר על החרטה
צריכה מהחיצונים החיּות דהוצאת הפעולה גם הנה בפועל, במעשה עבירה עלֿידי באה החיּות שיניקת דכיון

דברים וידוי ענין גם וזהו מעשה. של באופן להוציא40להיות כדי – האותיות כ"ב בכל כו', בגדנו אשמנו ,

כו'. האותיות כ"ב כל מהקליפות

וקבלה והחלטה מחשבה עלֿידי גם נעשה זה הרי – חדש רצון המשכת הוא שענינה להבא, על קבלה אבל
המשכת פועל זה הרי ולכן יתברך, בעצמותו נוגעת ונשמע", ד"נעשה הענין בלבו שמקבל שהקבלה כיון בלב,

חדש. רצון

מספק, מקודשת היא הרי גמור, צדיק שאני עלֿמנת האשה את שהמקדש לקידושין, בנוגע שמצינו וכפי
בלבו תשובה הרהר לספק41שמא אפילו מקום אין אזי דוקא, מעשה של ענין להיות שצריך נאמר אם ולכאורה, .

קב שעלֿידי מוכחת, ראיה ומזה – מאומה? עשה לא שבפועל רואים שהרי וידויקידושין, ללא בלבד, בלב לה
חדש. רצון וממשיך גמור, צדיק נעשה מעשה, של ענין וללא דברים,

Êשנאמר התורה, לימוד כמו בתמידות, להיות שצריכים ענינים כמה ישנם אמנם,42. ולילה", יומם בו "והגית
אחד ופרק שחרית אחד ד"פרק הלימוד גם מספיק אזי בתמידות, זה שיהיה איֿאפשר בעליֿעסקים שאצל כיון

שכתוב43ערבית" מה לקיים הלילה44, וסוף תחלת דהיינו, ולילה, יומם מחברים שעלֿידיֿזה ובקומך", "ובשכבך
היום. וסוף ותחלת

זה הרי השנה, ובתחלת השנה בסוף כדבעי מתנהגים שכאשר – השנה לכללות בנוגע גם הוא כן וכמו
חדש. רצון והמשכת מהקליפה, החיּות להוצאת הקשור ובכל השנה, דכל ההנהגה על "חותם" בבחינת

Áשגם בשעה בה בלב, קבלה של הפעולה מה שחושבים: כאלה שישנם – בלב קבלה ענין אודות דובר .

הענין). (חסר וכו' נכשל לפועל, בנוגע אחרֿכך כשבא ואףֿעלֿפיֿכן, בלב, קבלה היתה שעברה בשנה
למעשה מצרפה הקב"ה טובה מחשבה ואילו למעשה, מצרפה הקב"ה אין רעה שמחשבה גם נזכר זה .45בענין

Ëנאמר – מנחה בתפילת לקרוא שמתחילים – האזינו פרשת בהתחלת כטל46. תזל לקחי כמטר "יערוף
אמרתי".
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ואילך).33) כז ע' (לעיל בסופו
והערות34) הגהות ב"מ"מ, ובהנסמן רפ"ד, אגה"ת תניא ראה

סד). (ע' לשם קצרות"
ואילך.35) פ"ו שם ראה
א.36) פח, שבת וראה ז. כד, משפטים
ב).37) (לו, פכ"ט תניא
ב.38) כה, סנהדרין
ז.39) טז, שמואלֿא

א40) לח, (דרמ"צ פ"א ותשובה וידוי מצות להצ"צ סהמ"צ ראה
ואילך).
ב.41) מט, קידושין
ח.42) א, יהושע
ב.43) צט, מנחות
ז.44) ו, ואתחנן
א.45) מ, קידושין
ב.46) לב,
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המטר מהֿשאיןֿכן דלעילא, אתערותא של באופן למטה, מלמעלה יורד שהטל – הוא למטר טל בין ההפרש
שכתוב כמו דלתתא, אתערותא של באופן ולכן47הוא יורד. ואחרֿכך שעולה גו'", והשקה הארץ מן יעלה "ואד

מיעצר לא וטל מיעצר .48מטר

(מטר), דלתתא אתערותא שלאחרי (טל) דלעילא דאתערותא ענין שזהו גו'", כטל גו' כמטר "יערוף וזהו
המעלות. ב' ישנן שאז תכסוף", ידיך ד"למעשה הענין לאחרי שבאה מלמעלה ההמשכה דהיינו,

לזה הארץ":ובהקדמה ותשמע גו' השמים "האזינו נאמר

ו"טל". ד"מטר" הבחינות ב' להיות צריכות שניהם ואצל עסקים. ובעלי אוהל יושבי הם – ו"ארץ" "שמים"

בכח ויגיעה דלתתא באתערותא די שלא לדעת צריכים מכלֿמקום, בתורה, שמתייגעים אף – אוהל יושבי
"למעשה עבודתם, עלֿידי לפעול בכוחם הם שגם לידע צריכים עסקים ובעלי ל"טל"; גם זקוקים אלא עצמו,

ה"מטר". ענין – תכסוף" ידיך

Èפעם סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק אל49. נכנסים היו השנה ראש שבערב סדר, היה נשיאינו רבותינו שאצל ,

המלכות. דבנין הענין עם קשור היה זה שסדר וביאר, דברֿמה. לומר הרבנית זוגתם
הרוחנית: בעבודה ואחד אחד לכל וההוראה

וכו', טובות מדות ההשגה, בענין מעלות יש אחד לכל שהרי – דמשפיע הענין יש מישראל אחד כל אצל
דקבלתֿעול. ענין שזהו דמקבל, הענין אצלו יש כן וכמו

לשכוח אין אבל עצמו, על וגם הזולת על להשפיע המשפיע, ענין להיות אמנם שצריך אומרים, זה ועל
עול. קבלת – מקבל גם להיות שצריך

ישראל. ובנות לנשי להתמסר שצריכים – יותר בפשטות כן וכמו

לקראת טובות החלטות לקבל כדי השנה, ראש לפני יתכנסו חב"ד ובנות שנשי הראוי מן לכך, ובהתאם
הבאה. השנה

הנ"ל. ענין ישנו אצלם וגם וכלה, חתן בבחינת הם ישראל' ו'כנסת הקב"ה

‡È"'כו שנה "תכלה לומר איֿאפשר עדיין "תחל50. לומר כבר אפשר אבל ימים; כמה עוד נשארו שהרי ,

וברכותיה" שנה51שנה על גם ויומשך זו, בשנה שנשארו האחרונים בימים כבר יתחיל הברכה שענין היינו, ,

לטובה. עלינו הבאה תשח"י לשנת תשטו"ב משנת ברכה מתוך שעוברים כך, הבאה.
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ו.47) ב, בראשית
סע"א.48) ג, תענית
(49.309 ע' ח"ד תו"מ גם וראה .7 ע' קלא חוברת "רשימות" ראה
וש"נ.

בתפלת50) מחזורים בכמה קטנה" "אחות פיוט ב. לא, מגילה
השנה. ראש

שם.51) פיוט
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ה' לפני כולכם היום נצבים "אתם הפסוק על

הזקן1אלקיכם... אדמו"ר הכוונה2אומר "היום" שבמילה

ובאופן אלקיכם", ה' לפני "נצבים.. שאז השנה, לראש היא

"כולכם" מ"ראשיכם3של ישראל עם שכל כלומר, .

הדרגות וכל מימיך" ו"שואב עציך" "חוטב עד שבטיכם"

מפרש שהוא וכפי "כולכם", של באופן נצבים שביניהם,

כאחד" "לאחדים – .4שם

מלמעלה, כולכם" היום "נצבים של הענין נפעל כך

אלקיכם", ה' "לפני שנצבים עלֿידי

החסידות בתורת שמוסבר –5וכפי "נצבים" המלה על

עומדים נעשים – "נצבים", ישראל שבני נפעל, בנין שהיא

הקדושֿברוךֿהוא, עלֿידי ומוקמים

שלו" "קב האדם, עבודת נדרשת זאת בכל 6אך

קבין "תשעה את גם מקבל הוא כך ידי שעל לומר ויש

חבירו" לקדושֿברוךֿהוא6של היא הכוונה שב"חבירו" ,

שבת במסכת מפרש שרש"י הפסוק7(כפי ורע8על "רעך

כלומר הקדושֿברוךֿהוא") זה ש"רעך תעזוב", אל אביך

ה"עשרה בכל זוכה הוא שלו" ב"קב עבודתו שעלֿידי

חבירו". של קבין ו"תשעה שלו" "קב – קבין"

.·
"ÌÎÏÂÎ ÌÂÈ‰ ÌÈ·ˆ�" Ì˙„Â·Ú· ÌÈÏÚÂÙ ÌÈ„Â‰È
היא זה בענין יהודי של העבודה התחלת הרי בפשטות

לזמנים" קדשינהו השנה9"ישראל בראש אומרים ולכן ,

הזכ ויום ישראל רון"."מקדש

"כאיש יחד מתאספים שיהודים עלֿידי לכך: בנוסף

אחד" בלב גורמים10אחד הם – אחד ולענין אחת למטרה ,

כולכם". היום "נצבים של בענין להוספה עבודתם עלֿידי

גשמי בדבר גם כרוכה ההתכנסות כאשר ובמיוחד

כבשרו" ובשר "דם אמירה11שנהיה עלֿידי ובמיוחד –

חז"ל אומרים כך שעל – "לחיים" יהיה הגשמי 12שהדבר

שמקרבת...". לגימה ש"גדולה

ראש טוב, ליום קשורה גם ההתכנסות כאשר ובמיוחד

נאמר שעליו זה13השנה, ושביום מעוזכם", היא ה' "חדות

משמנים" ל"אכלו בנוסף ממתקים" "שתו החובה .14קיימת

שנת של השנה" "ראש על מדובר כאשר ובמיוחד

שנה של השנה מראש כבר מתחיל "הקהל" שענין הקהל,

שנאמר כפי והרי15זו, "הקהל" מתקיים שנים" שבע "מקץ

השנה, מראש מתחיל שנים" שבע "מקץ

החסידות בתורת המוסבר לאור הפסוק16ובמיוחד 17על

נמצאים הסוכות, חג "חגינו", שעניני חגינו", ליום "בכסה

"בכסה", של באופן השנה בראש כבר

נמצא ב"חגינו" המתקיים "הקהל" ענין שגם לומר ויש

"בכסה". של באופן השנה בראש כבר

יין) על (ודוקא "לחיים" ואחד אחד כל יאמר ולפיכך

השקיעה*. לפני

"לחיים" לומר עדיף ואף "משקה", על "לחיים" לומר

ואנשים" אלקים ש"משמח יין, מעורר18על הוא ולפיכך ,

גדולה כבשרו,19שמחה ובשר דם להיות יהפוך והוא ,

השנה לראש בקשר היא ה"לחיים" אמירת כאשר ובמיוחד

גדול" ב"בית זאת ועושים שמגדלין20ול"הקהל", "מקום ,
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לסעודה. הק' ידיו נטל שליט"א אדמו"ר כ"ק המו"ל: הערת (*

עכשיו. יטלו – לסעודה ידיהם נטלו לא שעדיין שאלו להכריז [צוה

יש אם שאל ואח"כ השקיעה. לפני לחיים שיאמרו להכריז צוה אח"כ

אמר:] ואח"כ "נמושות". עדיין

טֿי.1) כט, נצבים

ב.2) לב, זח"ב וראה נצבים. ר"פ בלקו"ת

(רש"י3) אחד בלב אחד כאיש ישראל שם ויחן הי' מ"ת שלפני להעיר

באבער (תנחומא התורה ניתנה אז ולכן בחיי), (ראה ההר נגד ב) יט, יתרו

עה"פ).

ואילך.4) 120 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה

א'קפט.5) ע' נצבים אוה"ת

א.6) לח, ב"מ – חז"ל ל'

דעלך.7) ד"ה – א לא,

רפכ"ז.8) שמו"ר עה"פ. פרש"י וראה י. כז, משלי

א.9) מט, ברכות

(10.3 הערה ראה

סע"ב).11) (ט, פ"ה בתניא אדה"ז ל'

ב.12) קג, סנהדרין

י.13) ח, נחמי'

ס"ד.14) שם אדה"ז שו"ע סתקפ"ג. או"ח ב"י שם. נחמי'

י.15) לא, וילך

וערבה16) לולב סד"ה ע"ד. ריש נד, ר"ה לקו"ת גם וראה ב. רלה, סידור

ובכ"מ. תרס"ו.

ואילך.17) סע"א ח, ר"ה וראה ד. פא, תהלים

המו"ל. שקה"ח. לפני ש"ק בערב התקיימה זו התועדות (*

יג.18) ט, שופטים

א.19) לה, ברכות ראה

ט.20) כה, מ"ב – הכתוב ל'
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לסעודה. הק' ידיו נטל שליט"א אדמו"ר כ"ק המו"ל: הערת (*

עכשיו. יטלו – לסעודה ידיהם נטלו לא שעדיין שאלו להכריז [צוה

יש אם שאל ואח"כ השקיעה. לפני לחיים שיאמרו להכריז צוה אח"כ

אמר:] ואח"כ "נמושות". עדיין

טֿי.1) כט, נצבים

ב.2) לב, זח"ב וראה נצבים. ר"פ בלקו"ת

(רש"י3) אחד בלב אחד כאיש ישראל שם ויחן הי' מ"ת שלפני להעיר

באבער (תנחומא התורה ניתנה אז ולכן בחיי), (ראה ההר נגד ב) יט, יתרו

עה"פ).

ואילך.4) 120 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה

א'קפט.5) ע' נצבים אוה"ת

א.6) לח, ב"מ – חז"ל ל'

דעלך.7) ד"ה – א לא,

רפכ"ז.8) שמו"ר עה"פ. פרש"י וראה י. כז, משלי

א.9) מט, ברכות

(10.3 הערה ראה

סע"ב).11) (ט, פ"ה בתניא אדה"ז ל'

ב.12) קג, סנהדרין

י.13) ח, נחמי'

ס"ד.14) שם אדה"ז שו"ע סתקפ"ג. או"ח ב"י שם. נחמי'

י.15) לא, וילך

וערבה16) לולב סד"ה ע"ד. ריש נד, ר"ה לקו"ת גם וראה ב. רלה, סידור

ובכ"מ. תרס"ו.

ואילך.17) סע"א ח, ר"ה וראה ד. פא, תהלים

המו"ל. שקה"ח. לפני ש"ק בערב התקיימה זו התועדות (*

יג.18) ט, שופטים

א.19) לה, ברכות ראה

ט.20) כה, מ"ב – הכתוב ל'
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תורה" שיעורי21בו בו שמתקיימים מקום ו"מקום, תורה,

תפלה" בו .21שמגדלין

עלֿידי לפעול, שיש הענינים כל שיושגו רצון ויהי

אלו*. פעולות

.‚
"˜„ˆ ÁÓˆ"‰ ˙„ÏÂ‰Ï ¯Â˘˜ ‰"¯

"זה" בין וההבדל מעשיך" תחלת היום "זה של הענין

במאמר (שהובא בדרושי22ל"כה" מקומות בכמה מובא (

צדק" בלקוטי23ה"צמח והביאורים ההגהות גם בנוסף: .

גם24תורה כנראה הם הנזכר, ענין אודות המדברים

צדק". מ"הצמח

מעשיך" תחילת היום "זה – השנה ראש של למהותו

שיום כיוון צדק", ה"צמח אדמו"ר עם מיוחד קשר יש –

ר"ה בערב חל באחד25הולדתו חל שלו בריתֿהמילה וגם ,

ליוםֿהכיפורים. ראשֿהשנה שבין ימים מעשרה

הקודמת בהתוועדות ה"צמח26ֿוכאמור נולד כאשר ,

על תורה דברי – הזקן אדמו"ר – סבו אמר צדק",

צדיק..." תהי אותו אחרֿכך27"משביעין הורכבו ומהם –

ה"תניא" ספר של הראשונים הפרקים .28שלושת

להולדה, קשור צדיק" תהי אותו "משביעין של הענין

הילד אצל מתרחש צדיק" תהי אותו ש"משביעין כיוון

העולם. לאויר ויציאתו הולדתו לפני היהודי

.„
"Â˙Â‡ ÔÈÚÈ·˘Ó"Â ,˙„ÏÂ‰ ÌÂÈ ,‰"¯ ÔÈ· ¯˘˜‰

אותו..." "משביעין של והענין צדק" ה"צמח הולדת

לראשֿהשנה: גם במיוחד קשורים

דומה שבריאתו הראשון, אדם נברא בראשֿהשנה

יהודי, כל ובמיוחד אדם, כל וללידת לגוף הנשמה לירידת

אדם" קרויין "אתם ,29כי

במשנה כאדם30וכנאמר מלא" "עולם הוא אדם שכל ,

שיידעוהראשו כדי מכך: יותר ואף יחידי", "נברא אשר ן

" – מלא" "עולם הוא יהודי שכל האדםjkitlעתה נברא

שנים! אלפי לפני כבר יחידי"

אדם בריאת בין הקשר את יותר מדגיש זה דבר

יהודי. כל של הולדתו לבין בראשֿהשנה, הראשון

ונעשים" "נזכרים השנה, בראש ושנה, שנה –31בכל

בראשֿהשנה שארעו ענינים ברוחניות שוב מתרחשים

הראשון אדם בריאת כולל שראש32ֿהראשון, מובן, ומכך .

יהודי, כל של הולדתו הוא ושנה שנה שבכל השנה

אותו..." "משביעין על תורה דברי שאמירת לומר, יש

axraנולד השנה שבראש שכיוון לכך, רומזת השנה, ראש

להיות צריך אותו..." "משביעין של הענין הרי יהודי, כל

iptl,העולם לאויר הילד השנה.axraיציאת ראש

השנה ראש ביום היו הראשונה שבפעם למרות (וזאת,

כפי הראשון, אדם בריאת לפני שעות מספר עצמו

סנהדרין במסכת הגמרא מפורט).33שמחשבת באופן ַ

.‰
ÂÊ ‰�˘· ¯˙ÂÈ ËÏÂ· "ÌÈ˘Ú�Â ÌÈ¯ÎÊ� Ï˘ ÔÈ�Ú‰
יותר מודגש זו שנה של השנה לוח קביעות באופן

אדם ובבריאת השנה בראש ונעשים" "נזכרים של הענין

הראשון:

בשבוע. ו' ביום היתה הראשון אדם בריאת

הרמב"ם אשר ראש", אד"ו "לא הכלל מפני אך

הרס"ג34מביאו ולדעת ייתכן35, לא מדאורייתא, הוא

בפעם שהיה כפי בשבוע, ו' ביום יחול השנה שראש

הראשונה,

היא השנה ראש יהיה ו' שיום היחידה האפשרות

ו' ביום הוא ראשֿהשנה של השני שהיום זו, כבשנה

בשבוע.

היום זהו ראשipydאמנם ימי שני אך השנה, ראש של

אריכא" "יומא הם ארוךהשנה אחד יום –36.
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א.21) כז, מגילה

והזכיר -) תנועות שלש לנגן צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק המו"ל: הערת (*

אבינו לנגן [התחילו הזקן מאדמו"ר ניגון ואדה"ז). המגיד דהבעש"ט, בשם

אומרים אין שלפני') מנחה (כולל שבת שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר מלכנו,

ניגון האמצעי. אדמו"ר ניגון שבת"]. "לקראת הניגון וניגנו מלכנו*. אבינו

ניגון נ"ע. (מוהרש"ב) אדמו"ר ניגון מהר"ש. אדמו"ר ניגון הצ"צ. אדמו"ר

בחרתנו. אתה (הבינוני). מו"ח

מעשיך. תחלת היום זה ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה אח"כ

מעשיך.22) תחלת היום זה ד"ה

ואילך.23) א'תלב ע' ר"ה אוה"ת

ואילך.24) ב מז, נצבים

צא.25) ס"ע יום" "היום

ר"ה.26) לערב דאור

ב.27) ל, נדה

לד.28) ע' יום" "היום

שם.29) נצבים לקו"ת וראה רע"א. סא, יבמות

סע"א.30) לז, סנהדרי

הובא31) שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר – הכתוב ל'

פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בס' ונתבאר

ב.32) נ, שה"ש לקו"ת

ב.33) לח,

תכח.34) ר"ס או"ח טור גם וראה ה"א. פ"ז קדה"ח הל'

בארוכה.35) חי"ג בא תו"ש וראה פ"ו. ד שער עולם ביסוד הובא

ב"מ"מ36) בהנסמן וראה ס"גֿד. שם אדה"ז שו"ע תר. ר"ס או"ח טור

שם. וציונים"

.g"q my f"dc` r"ey .`"q c"twzq g"e` `"nx *
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יום באותו השנה ראש חל זו שבשנה יוצא זה ולפי

שישי ויום שישי, יום – הראשון אדם נברא שבו בשבוע

dfיומא" של בסופו הוא הראשון, אדם בריאת זמן ,

לפעם בדומה השנה), ראש של השני (ביום אריכא"

של היום בסוף היתה הראשון אדם שבריאת הראשונה,

השנה. ראש

.Â
·˙Î·˘ ‰¯Â˙· Y ‰"¯ ÌÈÈÓÂÈ

יומיים בן הוא השנה שראש שבכך להעיר, המקום כאן

ישראל בארץ גם אלא בחוץֿלארץ, רק הענין37לא מודגש ,

היום נצבים "אתם ביןmklekשל הבדל יש החגים בכל :"

בחוץ כאשר ישראל, ארץ יהודי לבין חוץֿלארץ יהודי

ישראל בארץ ואילו גלויות, של שני יוםֿטוב חוגגים לארץ

כל חוגגים השנה בראש זאת, לעומת אותו. חוגגים אין

עיני אשר... "ארץ – ישראל ארץ יהודי הן יומיים, ישראל

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך והן38ה' –

עם של בנין ורוב מנין רוב נמצאים ששם לארץ, בחוץ

ישראל. לארץ צדקנו משיח יביאם אשר עד ישראל,

של לראשיתו המקור את המחפשים יש זה, בענין

ישנו אך ישראל, בארץ גם השנה ראש יומיים לקיים הסדר

שבכתב: בתורה מפורש פסוק כך על

מסכת (עלֿפי אותו מכנה הזקן שאדמו"ר נחמיה, בספר

השנה39סנהדרין ראש בהלכות שלו, בשולחןֿערוך (40

שהתרחש על למסופר בהמשך ח', בפרק "עזרא", בשם

שהורו – השנה בראש השביעי", לחודש אחד "ביום

לאין מנות ושלחו ממתקים ושתו משמנים "אכלו לישראל

ה' חדות כי תעצבו, ואל לאדוננו, היום קדוש כי לו, נכון

ועל מעוזכם", –41היא למעשה זאת קיימו שישראל

העם כל ולעשות"וילכו מנות ולשלוח ולשתות לאכול

כתוב – גדולה..." השני...".42שמחה "וביום

מסבירים היום43המפרשים איננו השני" ש"ביום

xg`lyשל השני "ביום אלא השנה, ",y`xdpydראש

חז"ל דברי מסבירים44ועלֿפי שהיו45הם לכך שהסיבה

חודש את עיברו עזרא שבימי היא, השנה ראש ימי שני אז

אלול.

.Ê
"‡ÚÈ˜¯„ ‡˙ÂÎÏÓ" ÔÈÚÎ "‡Ú¯‡„ ‡˙ÂÎÏÓ"

היה השנה שבראש נחמיה, מספר לעיל המוזכר את

ולעשות לאכול... העם כל "וילכו של dlecbהענין dgny,"

ספר בתחילת אדמו"ר מוריֿוחמי כ"ק לדברי לקשר יש

תש"ג דארעא",46המאמרים ב"מלכותא רואים שאנו ,

באה "ההכתרה הרי מלך, מכתירים dgnyaשכאשר

dlecb,"...

דרקיעא" מלכותא כעין דארעא ש"מלכותא ,47וכיוון

בראש הקדושֿברוךֿהוא את מכתירים כאשר גם הרי

גדולה. בשמחה היא ההכתרה השנה,

.Á
ÍÎ ÏÚ ‰Ï‡˘‰

ענין על המתעוררת שאלה להזכיר יש מוסגר וכמאמר

"מלכותא לבין דארעא" "מלכותא בין הדמיון של זה

גדולה, בשמחה נעשית המלך שהכתרת בכך דרקיעא"

והיא:

שענינים הכרח אין שהםdlrnlyהרי כפי יתבצעו

dhnlב"מלכותא המלך שהכתרת שכיוון אומרים וכיצד ,

המלך הכתרת גם צריכה גדולה, בשמחה נעשית דארעא"

אופן?! באותו להיעשות דרקיעא" ב"מלכותא

משלים וכמה כמה לגבי גם השאלה קיימת לכך בדומה

למה "משל הקדושֿברוךֿהוא, על חז"ל במאמרי המובאים

לומר ייתכן כיצד – וכדומה ודם" בשר למלך דומה, הדבר

הקדושֿ אצל למעלה, מסויים באופן מתבצע כלשהו שענין

למטה?!meynברוךֿהוא, כך שהוא

המגיד שמביא המשל על גם נשאלת זו שאלה

נחקקת48ממעזריטש למטה גשמי אב שאצל שכשם ,

נשמות חקוקות למעלה, גם כך הבן, צורת במחשבתו

ההבדל, ציון תוך הקדושֿברוךֿהוא, של במחשבתו ישראל

בן לו היה שלא "מי הרי ודם, בשר שהוא אב שאצל

הבן צורת במחשבתו נחקק שיהא לומר יכול לא מעולם

קודם אף יתברך.. השם אצל אבל כך.. אחר לו שיהיה

אצלו כי במחשבה.. צורתם נחקק היה ישראל שנבראו

אחד". והעתיד העבר יתברך
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ובהנסמן37) בהערות 370 ע' ח"ט לקו"ש וראה ס"ב. סתר"א או"ח שו"ע

שם.

יב.38) יא, עקב

בפ"ע).39) לספר נחמי' נמנה (שלא ב יד, מב"ב גם ולהעיר סע"ב. צג,

תבוא40) ש"פ שיחת וראה .14 שבהע' בב"י גם וכ"ה ס"ד. סתקפ"ג או"ח

תש"מ. אלול ח"י

יב.41) פסוק

יג.42) פסוק

ועוד.43) עה"פ. ומצו"ד פרש"י

ועוד.44) מימות. ד"ה שם ובפרש"י א ו, ביצה ראה

שם.45) מצו"ד

פ"ב.46) ר"ה של יו"ט ד"ה

ב.47) קעו, זח"ג וראה א. נח, ברכות

בתחלתו.48) לקו"א וראה ג). (ב, או"ת בספרו
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יום באותו השנה ראש חל זו שבשנה יוצא זה ולפי

שישי ויום שישי, יום – הראשון אדם נברא שבו בשבוע

dfיומא" של בסופו הוא הראשון, אדם בריאת זמן ,

לפעם בדומה השנה), ראש של השני (ביום אריכא"

של היום בסוף היתה הראשון אדם שבריאת הראשונה,

השנה. ראש

.Â
·˙Î·˘ ‰¯Â˙· Y ‰"¯ ÌÈÈÓÂÈ

יומיים בן הוא השנה שראש שבכך להעיר, המקום כאן

ישראל בארץ גם אלא בחוץֿלארץ, רק הענין37לא מודגש ,

היום נצבים "אתם ביןmklekשל הבדל יש החגים בכל :"

בחוץ כאשר ישראל, ארץ יהודי לבין חוץֿלארץ יהודי

ישראל בארץ ואילו גלויות, של שני יוםֿטוב חוגגים לארץ

כל חוגגים השנה בראש זאת, לעומת אותו. חוגגים אין

עיני אשר... "ארץ – ישראל ארץ יהודי הן יומיים, ישראל

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך והן38ה' –

עם של בנין ורוב מנין רוב נמצאים ששם לארץ, בחוץ

ישראל. לארץ צדקנו משיח יביאם אשר עד ישראל,

של לראשיתו המקור את המחפשים יש זה, בענין

ישנו אך ישראל, בארץ גם השנה ראש יומיים לקיים הסדר

שבכתב: בתורה מפורש פסוק כך על

מסכת (עלֿפי אותו מכנה הזקן שאדמו"ר נחמיה, בספר

השנה39סנהדרין ראש בהלכות שלו, בשולחןֿערוך (40

שהתרחש על למסופר בהמשך ח', בפרק "עזרא", בשם

שהורו – השנה בראש השביעי", לחודש אחד "ביום

לאין מנות ושלחו ממתקים ושתו משמנים "אכלו לישראל

ה' חדות כי תעצבו, ואל לאדוננו, היום קדוש כי לו, נכון

ועל מעוזכם", –41היא למעשה זאת קיימו שישראל

העם כל ולעשות"וילכו מנות ולשלוח ולשתות לאכול

כתוב – גדולה..." השני...".42שמחה "וביום

מסבירים היום43המפרשים איננו השני" ש"ביום

xg`lyשל השני "ביום אלא השנה, ",y`xdpydראש

חז"ל דברי מסבירים44ועלֿפי שהיו45הם לכך שהסיבה

חודש את עיברו עזרא שבימי היא, השנה ראש ימי שני אז

אלול.
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"‡ÚÈ˜¯„ ‡˙ÂÎÏÓ" ÔÈÚÎ "‡Ú¯‡„ ‡˙ÂÎÏÓ"

היה השנה שבראש נחמיה, מספר לעיל המוזכר את

ולעשות לאכול... העם כל "וילכו של dlecbהענין dgny,"

ספר בתחילת אדמו"ר מוריֿוחמי כ"ק לדברי לקשר יש

תש"ג דארעא",46המאמרים ב"מלכותא רואים שאנו ,

באה "ההכתרה הרי מלך, מכתירים dgnyaשכאשר

dlecb,"...

דרקיעא" מלכותא כעין דארעא ש"מלכותא ,47וכיוון

בראש הקדושֿברוךֿהוא את מכתירים כאשר גם הרי

גדולה. בשמחה היא ההכתרה השנה,

.Á
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ענין על המתעוררת שאלה להזכיר יש מוסגר וכמאמר

"מלכותא לבין דארעא" "מלכותא בין הדמיון של זה

גדולה, בשמחה נעשית המלך שהכתרת בכך דרקיעא"

והיא:

שענינים הכרח אין שהםdlrnlyהרי כפי יתבצעו

dhnlב"מלכותא המלך שהכתרת שכיוון אומרים וכיצד ,

המלך הכתרת גם צריכה גדולה, בשמחה נעשית דארעא"

אופן?! באותו להיעשות דרקיעא" ב"מלכותא

משלים וכמה כמה לגבי גם השאלה קיימת לכך בדומה

למה "משל הקדושֿברוךֿהוא, על חז"ל במאמרי המובאים

לומר ייתכן כיצד – וכדומה ודם" בשר למלך דומה, הדבר

הקדושֿ אצל למעלה, מסויים באופן מתבצע כלשהו שענין

למטה?!meynברוךֿהוא, כך שהוא

המגיד שמביא המשל על גם נשאלת זו שאלה

נחקקת48ממעזריטש למטה גשמי אב שאצל שכשם ,

נשמות חקוקות למעלה, גם כך הבן, צורת במחשבתו

ההבדל, ציון תוך הקדושֿברוךֿהוא, של במחשבתו ישראל

בן לו היה שלא "מי הרי ודם, בשר שהוא אב שאצל

הבן צורת במחשבתו נחקק שיהא לומר יכול לא מעולם

קודם אף יתברך.. השם אצל אבל כך.. אחר לו שיהיה

אצלו כי במחשבה.. צורתם נחקק היה ישראל שנבראו

אחד". והעתיד העבר יתברך
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ובהנסמן37) בהערות 370 ע' ח"ט לקו"ש וראה ס"ב. סתר"א או"ח שו"ע

שם.

יב.38) יא, עקב

בפ"ע).39) לספר נחמי' נמנה (שלא ב יד, מב"ב גם ולהעיר סע"ב. צג,

תבוא40) ש"פ שיחת וראה .14 שבהע' בב"י גם וכ"ה ס"ד. סתקפ"ג או"ח

תש"מ. אלול ח"י

יב.41) פסוק

יג.42) פסוק

ועוד.43) עה"פ. ומצו"ד פרש"י

ועוד.44) מימות. ד"ה שם ובפרש"י א ו, ביצה ראה

שם.45) מצו"ד

פ"ב.46) ר"ה של יו"ט ד"ה

ב.47) קעו, זח"ג וראה א. נח, ברכות

בתחלתו.48) לקו"א וראה ג). (ב, או"ת בספרו
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הוא: לכך ההסבר

למעלה, כך הוא שהענין הכוונה כךiptnאין שהוא

מוכיחים למטה כך נראה שהענין מכך להיפך: אלא למטה,

יתרֿעלֿכן: למעלה. כך כךiptnשהוא הוא שהענין

dlrnl"מהן "נשתלשלו הרי למטה.49, כך מתבצע והוא

צריך למעלה, מסויים ענין להבין רוצים כאשר לכן,

מלעלה. כלפי מכך ולהסיק למטה הוא כיצד להתבונן

"מבשרי הפסוק ובלשון המשלים, כל לגבי הוא כך

אלוקה" יישארו50אחזה לא האלקות שעניני רוצים כי ,

ידיעה, – "אחזה" בבחינת יהיו אלא בלבד, אמונה בבחינת

בלשונו הרמב"ם שמדייק "להאמין"),51כפי (ולא "לידע" :

מספר פעמים .52כאמור

שכותב הביאור המצוות(זהו בספר צדק" ה"צמח

בה',53שלו אמונה על לצוות ייתכן כיצד השאלה: על ,

היסוד היא אמונה אשר המצוותdncwddeבעוד לכל

הוא שהציווי לכך שבנוסף שם, מסביר והוא והציוויים?

"להאמין" איננו הציווי ובעיקר: גם הרי האמונה, פרטי על

" גם אם כי ראשון").rcilבלבד, מצוי שם שיש

להבין כדי הזה, העולם מן משלים להמשיל יש לכן

אלקה". אחזה "מבשרי – למעלה שהם כפי הענינים את

לעליון" "אדמה הוא הגשמי האדם גם לכך, ,54בדומה

כביכול, כיצד, למטה, כאן ממלך להסיק אפשר לפיכך

הקדושֿברוךֿ המלכים מלכי מלך אצל הדברים מתרחשים

אצל הדברים מתרחשים כביכול, כיצד, למטה, ומאב הוא,

שבשמים. אבינו

שבראותנו תש"ג, המאמרים בספר הכתוב מובן כך

בשמחה "באה המלך שהכתרת דארעא", ב"מלכותא

המלך בהכתרת גם הוא שכך יודעים אנו גדולה",

דרקיעא". ב"מלכותא
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שביום למסופר בהמשך בנחמיה, כתוב כן, לפני כאמור

ולעשות לאכול... העם כל "וילכו השנה ראש של א'

ראשֿהשנה. של שני יום אחרֿכך שהיה גדולה", שמחה

בפסוקים מסופר של55וכך השני ביום שהתרחש על

העם לכל האבות ראשי נאספו השני "וביום השנה: ראש

דברי אל ולהשכיל הסופר עזרא אל והלויים הכהנים

אשר משה, ביד ה' צוה אשר בתורה כתוב וימצאו התורה,

הזהיר ואז השביעי", בחודש בחג בסוכות ישראל בני ישבו

עריהם בכל קול ויעבירו ישמיעו "אשר עזרא אותם

שמן עץ ועלי זית עלי והביאו ההר צאו לאמר ובירושלים

סוכות לעשות עבות עץ ועלי תמרים ועלי הדס ועלי

ככתוב".

בספר המצוי לביטוי דומה ההר..." "צאו (הביטוי

אמר56חגי לחודש" אחד ביום (אלול) הששי ש"בחודש

בא עת לא אמרו הזה "העם (בתמיהה) הקדושֿברוךֿהוא

לכך ובהמשך להבנות", ה' בית "57עת הורה xddהוא elr

הבית...". ובנו עץ והבאתם

" נאמר שכאן הוא, ביניהם ושםe`vההבדל ההר",

" הוא:elrנאמר לכך הפשוט וההסבר ההר",

וצריך הבית שנבנה לפני המצב על מדובר חגי בספר

וזוהי – המקדש בית את שלפניdilrלבנות המצב מן

הביטוי נאמר ולכן הבית, בניית שלאחר למצב הבית בניית

"elrשבית המצב על מדובר נחמיה בספר ואילו ההר...",

" נאמר ולכן קיים, ההר...").e`vהמקדש

קיימו לא ר"ה, של השני היום יום, שבאותו למרות

כבר שהם כיון זאת, בכל למעשה, סוכה מצות את ישראל

הרי ההר...", "צאו עזרא דברי את לקיים אז החליטו

למעשה" מצרפה הקדושֿברוךֿהוא טובה ,58"מחשבה

יתבצע שהדבר הטובה המחשבה בשעת כבר מובטח ולכן

בפועל.

ויתרֿעלֿכן:

הנאמר ישראל59על בני ויעשו "וילכו פסח קרבן לגבי

רש"י שואל ואהרן" משה את ה' ציוה כבר60כאשר "וכי

"אלא משיב: והוא להם", נאמר חודש מראש והלוא עשו?

עשו", כאילו הכתוב עליהם מעלה עליהם שקבלו מכיוון

" כתוב שבפסוק כך, כדי הדמיון.eyrieעד כ"ף ללא "

סוכה מצות על ישראל החלטת לגבי גם מובן מכך

עשו כאילו להם נחשב אז שכבר השנה, ראש של שני ביום

במעשה. זאת
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רפ"ג.49) תניא ראה

כו.50) יט, איוב

פי"ג.51) החסידות תורת קונטרס וראה יסוה"ת הל' ריש

ואילך.52) 279 ס"ע חי"א לקו"ש ראה

ואילך).53) ב (מד, אלקות האמנת מצות

ובכ"מ.54) ב. שא, ב. כ, של"ה

ואילך.55) יג פסוק

אֿב.56) א,

ח.57) שם,

(58.87 ע' תש"ב סה"מ וראה א. מ, קידושין ראה

כח.59) יב, בא

עה"פ.60) ממכילתא
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בפסוקים מסופר מכן את61לאחר ישראל קיימו כיצד

להם ויעשו ויביאו העם "ויצאו למעשה: סוכה מצות

האלקים בית ובחצרות ובחצרותיהם גגו על איש סוכות

שמחה "ותהי אפרים", שער וברחוב המים שער וברחוב

מימות אשר כך, כל גדולה היתה והשמחה מאד", גדולה

כזאת שמחה היתה לא נון בן .62יהושע

הגאונים "ויעשו63בתשובות לפסוק בקשר מוצאים אנו

בית ובחצרות ובחצרותיהם גגו על איש סוכות להם

גם סוכה לבנות צריך אם אותם ששאלו האלקים...",

בביתֿהכנסת.

הסוכה לגבי כי צורך, שאין הסברא קיימת מלכתחילה

תדורו" כעין "תשבו של הענין להית לבנות64צריך ויש ,

בביתֿהכנסת. ולא בדירה, רק סוכה

סוכה לבנות יש שאכן נאמר, התשובה בהמשך אבל

בתשובה שמצויין כפי אורחים, בשביל בביתֿהכנסת,

בבתיֿהכנסת, סוכות בנו גאונים, מספר גרו שבה שבבגדד,

בנחמיה הפסוק מן כמובן במקדש, גם היה שכך שם ונאמר

סוכות.. להם miwl`d"ויעשו zia zexvga."

ישראל". מנהג "וכן נאמר התשובה ובסיום

.·È
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בתשובות הנאמר ומן נחמיה בספר המסופר מכל

הדברים אבל וכדומה, רמזים מספר ללמוד ניתן הגאונים

בספרים. מצאתים לא שעדֿעתה מפני עיון צריכים

ראש של שני ביום להתכונן הוא: הרמזים מן אחד

שיש הענינים כל קיום על ולהחליט הסוכות לחג השנה

מאד", גדולה "שמחה של לאופן עד הסוכות, בחג לבצע

השנה שבראש החסידות, בתורת המוסבר לפי במיוחד

של בצורה – הסוכות חג – "חגנו" של הענינים קיימים

"בכסה".

ולמעשה:

הקודמות בהתוועדויות שאמרנו ובשנים65כפי ,

של66הקודמות הענין את השנה ראש לגבי לקיים שיש ,

לגבי גם זאת לעשות יש כך לו", נכון לאין מנות "ושלחו

הסוכות חג את לקיים הנצרכים לכל לאפשר – הסוכות חג

מאד". גדולה "שמחה עד שמחה, מתוך

לחג השנה ראש שבין הימים לגבי גם לעשות יש וכך

"שמחה בשמחה מלאים ימים שיהיו לכך ולדאוג הסוכות,

מאד". גדולה

לכל לספק שדואגים עלֿידי לעשות ניתן זה דבר

בשמחה שרויים להיות כדי להם הדרוש כל את ישראל

לבב, ובטוב

ראשם" על עולם ל"שמחת מגיעים הקשורה67וכך ,

אשר צדקנו, משיח ידי על והשלמה האמיתית לגאולה

ישראל" נדחי "יקבץ ואחרֿכך במקומו", מקדש .68"יבנה

העם את "הקהל של באופן יתקיים שזה רצון ויהי

בשעריך" אשר וגרך והטף והנשים בשנת69האנשים

ולברכה. לטובה לקראתנו הבאה תשמ"א, שנת הקהל,

לחיים" לאלתר ונחתמין "נכתבין יהא כן לפני ועוד

גמורים צדיקים של צדיקים"70בספרן כולם "עמך שהרי ,71

בטוב ומתוקה טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה שתהא –

בימינו במהרה טפחים, מעשרה ולמטה והנגלה הנראה

ממש*.
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בפסוקים מסופר מכן את61לאחר ישראל קיימו כיצד

להם ויעשו ויביאו העם "ויצאו למעשה: סוכה מצות

האלקים בית ובחצרות ובחצרותיהם גגו על איש סוכות

שמחה "ותהי אפרים", שער וברחוב המים שער וברחוב

מימות אשר כך, כל גדולה היתה והשמחה מאד", גדולה

כזאת שמחה היתה לא נון בן .62יהושע

הגאונים "ויעשו63בתשובות לפסוק בקשר מוצאים אנו

בית ובחצרות ובחצרותיהם גגו על איש סוכות להם

גם סוכה לבנות צריך אם אותם ששאלו האלקים...",

בביתֿהכנסת.

הסוכה לגבי כי צורך, שאין הסברא קיימת מלכתחילה

תדורו" כעין "תשבו של הענין להית לבנות64צריך ויש ,

בביתֿהכנסת. ולא בדירה, רק סוכה

סוכה לבנות יש שאכן נאמר, התשובה בהמשך אבל

בתשובה שמצויין כפי אורחים, בשביל בביתֿהכנסת,

בבתיֿהכנסת, סוכות בנו גאונים, מספר גרו שבה שבבגדד,

בנחמיה הפסוק מן כמובן במקדש, גם היה שכך שם ונאמר

סוכות.. להם miwl`d"ויעשו zia zexvga."

ישראל". מנהג "וכן נאמר התשובה ובסיום

.·È
‰˘ÚÓÏ ‰‡¯Â‰‰

בתשובות הנאמר ומן נחמיה בספר המסופר מכל

הדברים אבל וכדומה, רמזים מספר ללמוד ניתן הגאונים

בספרים. מצאתים לא שעדֿעתה מפני עיון צריכים

ראש של שני ביום להתכונן הוא: הרמזים מן אחד

שיש הענינים כל קיום על ולהחליט הסוכות לחג השנה

מאד", גדולה "שמחה של לאופן עד הסוכות, בחג לבצע

השנה שבראש החסידות, בתורת המוסבר לפי במיוחד

של בצורה – הסוכות חג – "חגנו" של הענינים קיימים

"בכסה".

ולמעשה:

הקודמות בהתוועדויות שאמרנו ובשנים65כפי ,

של66הקודמות הענין את השנה ראש לגבי לקיים שיש ,

לגבי גם זאת לעשות יש כך לו", נכון לאין מנות "ושלחו

הסוכות חג את לקיים הנצרכים לכל לאפשר – הסוכות חג

מאד". גדולה "שמחה עד שמחה, מתוך

לחג השנה ראש שבין הימים לגבי גם לעשות יש וכך

"שמחה בשמחה מלאים ימים שיהיו לכך ולדאוג הסוכות,

מאד". גדולה

לכל לספק שדואגים עלֿידי לעשות ניתן זה דבר

בשמחה שרויים להיות כדי להם הדרוש כל את ישראל

לבב, ובטוב

ראשם" על עולם ל"שמחת מגיעים הקשורה67וכך ,

אשר צדקנו, משיח ידי על והשלמה האמיתית לגאולה

ישראל" נדחי "יקבץ ואחרֿכך במקומו", מקדש .68"יבנה

העם את "הקהל של באופן יתקיים שזה רצון ויהי

בשעריך" אשר וגרך והטף והנשים בשנת69האנשים

ולברכה. לטובה לקראתנו הבאה תשמ"א, שנת הקהל,

לחיים" לאלתר ונחתמין "נכתבין יהא כן לפני ועוד

גמורים צדיקים של צדיקים"70בספרן כולם "עמך שהרי ,71

בטוב ומתוקה טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה שתהא –

בימינו במהרה טפחים, מעשרה ולמטה והנגלה הנראה

ממש*.
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ליקוטים מתורת לוי יצחקמב

שמואל, רב יהודה

ואדיש,  דשמע  טוביה  ואזיל,  קאמר  דהוה  ההוא 
יהודה,  לרב  שמואל  ליה  אמר  מאה.  בישתיה  חלפוה 

קרא כתיב, פוטר מים ראשית מדון, ריש מאה דיני1.
יודע מהדינים דבינה,  שמואל - הוא בבינה2, והוא 

והלכה כשמואל בדיני3.
רב יהודה - הוא במלכות, והוא גם כן בחינת דינא, 

כי שם אדני, שבמלכות, אותיות דינא. 
מאה דיני - הוא מאה אדנים שבמלכות4. 

)תורת לוי יצחק עמ' קעא(

שמואל, קרנא

שמואל  אמר  אביה,  לדעת  שלא  שנתקדשה  קטנה 
צריכה גט וצריכה מיאון . . אמר קרנא, דברים בגו, 
אם גט למה מיאון, אם מיאון למה גט . . אפכוה שדרוה 

לקמיה דרב5.

השייכות של שמואל וקרנא זה לזה, שיוכלו להפוך 
ממר למר,

שמואל  שם  על  הוא  שמואל,  שנקרא  מה  כי  הוא 
הרמתי6.

וחנה, אמו של שמואל, אמרה בתפלתה ובשירתה, 
וירם קרן  וסיימה  חי, רמה קרני7,  על שמואל שנשאר 

משיחו8.
זהו שקרנא, מלשון קרן, שייך לשמואל.

)תורת לוי יצחק עמ' קד(

1( סנהדרין ז, א.
2( לקוטי תורה להאריז"ל פרשת לך.

3( בכורות מט, ב.
4( עיין לקוטי תורה להאריז"ל פרשת פקודי.

5( קידושין מד, ב.
6( ועיין בסדר הדורות מערכת אבא אבוה דשמואל.

7( שמואל א ב, א.
8( שם, י.

אבות חסידות חב"ד 

יש שלש בחינות, אור חיות וכח9 )אור – אינו נמשך 
עם הדבר שמאיר עליו, בחינת מקיף. חיות – נמשך עם 
הדבר שמחיה, בחינת פנימי. כח – פועל בדבר שחוץ 
ממנו(. וקרוב מאד לומר, שהן הן שלש הבחינות אור 

מים רקיע10. 
ויעקב  מים,  יצחק  אור,  בחינת  הוא  אברהם  והנה 
שלש  דרך  על  הם  חב"ד  חסידות  אבות  וכן  רקיע11, 

בחינות אלה.
הקדוש  שמו   - זקן12(  ואברהם  )כמו  הזקן  אדמו"ר 
שניאור, בחינת אור. והוא שני או"ר, מספר ואהב"ת13, 
מדתו של אברהם. וזלמ"ן עולה קכ"ז, כמספר חיי שרה. 
והשם נחלק לז"ל מ"ן, וכן שרה היתה בת צ' עד לידת 
ויהי"ו14.  כמנין  שנותיה,  עיקר  כך,  אחר  ול"ז  יצחק, 

וחיבורו על התורה נקרא תורה אור, אור דוקא.
והיינו  חיות.  מים,  בחינת  הוא   - האמצעי  אדמו"ר 
ספרו  )וכן  חיים  תורת  נקרא  התורה  על  שספרו  מה 
- שערי  נקראו בשם שערים  ושאר ספריו  חיים(.  דרך 
בינה, יצחק, שכתוב בו15 מאה שערים. ואחד מספריו 
נקרא אמרי בינה - יצחק, הבאר דרחובות. והיינו מה 
דובער,  ושמו הקדוש,  גדולה.  שדרושיו הם בהרחבה 
הוא על שם החיה הנקראת דוב, ובמראה דניאל בהד' 
והחיה  חסד,  אריה,  היא  הראשונה  החיה  מלכיות16, 
השניה, דוב, היא גבורה. והסתלקותו היתה אחר שבת 
פרשת תולדות, שבה מדובר מיצחק ועבודתו בחפירת 
וב'  יום הט' בחודש הט',  ונסתלק בט' כסלו,  בארות. 
פעמים ט' גימטריא ח"י, שזהו בחינתו. וימי חייו היו 

ד"ן שנה, בחינת דינים וגבורות17. 
)ליקוטים ואגרות עמ' שלג( 

9( שער היחוד והאמונה פי"ב.
10( זח"ב קסז.

11( ראה לעיל שער האבות.
12( חיי שרה כד, א.

13( תניא ספמ"ג.
14( חיי שרה כג, א ובבעל הטורים שם.

15( תולדות כו, יב.
16( דניאל ז, ד-ה.

17( הקשר בין הצמח צדק לבחינת כח ורקיע לא נתבאר באגרת.
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כט, כח – הנסתרות לה' אלקינו והנגלות לנו 
התורה  דברי  כל  את  לעשות  עולם  עד  ולבנינו 

הזאת

זמנים  שני  יש  כי  נ"ל  וכו'.  אלקינו  לה'  הנסתרות  א. 
סתום  והוא  אדם  לשום  ידוע  שאין  נסתר  זמן  לגאולתינו, 
וחתום ואפילו משה לא ידע אותו, ויש זמן הגלוי לכל כמ"ש 
)תהלים צה, ז( היום אם בקולו תשמעו. והנה משה ניבא על 
הגלות ואמר וישליכם אל ארץ אחרת, ועד מתי קץ הפלאות 
לא נודע לי הגם שהי' ראש הנביאים, כי זמן הגאולה אינו גלוי 
הנסתרות פירוש הנסתר שבגאולה הוא  וז"ש  רק לה' לבדו. 
לה' אלקינו ולא גלה סודו לעבדיו הנביאים אבל הנגלות הזמן 
גלוי לכל לנו ולבנינו הוא לעשות את כל דברי התורה הזאת, 
אם  היום  כמ"ש  יום  בכל  ולהביאה  הגאולה  לקרב  שבידינו 

בקולו תשמעו והוא נכון.
כתב סופר

ג – ושב ה' אלקיך את שבותך ורחמך  לה, 
ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה' אלקיך 

שמה

ב. רבי נתן אומר חביבים ישראל שבכל מקום שגלו שכינה 
עמהם1. גלו למצרים שכינה עמהם, שנאמר )שמואל-א ב, כז( 
פרעה.  לבית  במצרים  בהיותם  אביך  בית  את  נגליתי  הנגלה 
למענכם  יד(  מג,  )ישעי'  שנאמר  עמהם,  שכינה  לבבל  גלו 
)ירמי'  שנאמר  עמהם,  שכינה  לעילם  גלו  בבלה.  שולחתי 
ושרים.  מלך  משם  והאבדתי  בעילם  כסאי  ושמתי  לח(  מט, 
בא  זה  מי  א(  סג,  )ישעי'  שנאמר  עמהם,  שכינה  לאדום  גלו 
מאדום חמוץ בגדים מבצרה. וכשהם חוזרים שכינה עמהם, 
שנאמר )דברים ל, ג( ושב ה' את שבותך ורחמך, והשיב לא 
נאמר אלא ושב ה' אלקיך2. ואומר )שיר השירים ד, ח( אתי 
מלבנון כלה אתי מלבנון תבואי תשוב מראש אמנה מראש 

שניר וחרמון ממעונות אריות ומהררי נמרים.
לעבדו  שאמר  למלך  דומה,  הדבר  למה  משל  אומר  רבי 
אם תבקשוני הריני אצל בני, כל זמן שאתה מבקשיני הריני 
בתוך  אתם  השוכן  טז(  טז,  )ויקרא  אומר  הוא  וכן  בני.  אצל 
אשר  משכני  את  בטמאם  לא(  טו,  )שם  ואומר  טומאותם. 
בתוכם. ואומר )לעיל ה, ג( ולא יטמאו את מחניהם אשר אני 
שוכן בתוכם. ואומר )כאן( ולא תטמא את הארץ אשר אתם 
בני  ה' שוכן בתוך  אני  כי  אני שוכן בתוכה  יושבים בה אשר 

ישראל.
ספרי

1( חביבים ישראל שבכל מקום שגלו שכינה עמהם וכו': עיין ילקוט משיח וגאולה על 

התורה פרשת אמור סימן שלט סעיף ח. פרשת בשלח סימן קכ.

2( והשיב לא נאמר אלא ושב ה' אלקיך וכו': עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת 

נצבים פרק ל פסוק ג, ובהנסמן שם.

* * *

נתן  ר'  דברי  על  רבי  מוסיף  מה  מובן:  אינו  ולכאורה 
ש"חביבים ישראל שכל מקום שגלו שכינה עמהם . . כשהם 
חוזרים שכינה עמהם", הרי גם מדברים אלו מובן שהקב"ה 

נמצא עם ישראל תמיד, בכל מקום.
אלא החילוק בין שני המ"ד הוא:

שכינה  שגלו  מקום  שבכל  ישראל  חביבים  אומר  נתן  "ר' 
שהיא  כפי  היהודי  של  הנשמה  על  מדבר  נתן  ר'  עמהם". 
בני  )בלשון  החביבות  רגש  בדוגמת  שהוא  לענין  קשורה 
בגילוי,  ונראה   – וגילוי  רגש  אלא  הנפש  עצם  לא  אדם(, 
חביבים ישראל, שבזה הם נבדלים מכל אומות העולם, ומצד 

זו הנשמה אומרים שבכל מקום שגלו שכינה עמהם,
ממעל  אלקה  חלק  היא  עצמה  מצד  שהנשמה  ומאחר 
ממש, בגלוי, די בכך ש"שכינה עמהם" כדי שהגלות לא תפעל 

עליהם.
על כך מוסיף רבי כיצד הדבר הוא גם מצד הגוף, ולכן הוא 
הריני  תבקשוני  אם  לעבדו  שאמר  "למלך  המשל  את  מביא 
אצל בני כל זמן שאתה מבקשני הריני אצל בני וכה"א השוכן 
אתם בתוך טומאתם": כאן אין המדובר על דבר הקשור עם 
ענין של "חביבים" – רגש וגילוי, אלא עם ענין עצמי בדוגמת 
בחירת  יש  שבו  גוף,  עם  קשור  שזה  ובן,  אב  של  השייכות 

העצמות3 כנ"ל4.
ולכן: א( הוא מדגיש שזהו "כל זמן שאתה מבקשני", היות 
שהדבר קשור עם עצמות לא שייך בזה כל חילוק ושינוי5. ב( 
הוא מביא את הפסוק )ועל דרך זה שאר הפסוקים( "השוכן 
לנשמה6  ולא  ועניניו,  להגוף  ששייך  טומאתם",  בתוך  אתם 

ועניני' – ש)אפילו( דברי תורה אין מקבלין טומאה7.
לקוטי שיחות חלק כג עמוד 214 ואילך. תרגום מאידית

3( ראה ד"ה וה' אמר המכסה שם. 

רבה  לבמדבר  הספרי  בין  ה'"  "נקמת  בפירוש  החילוק  תוכן  גם  שזהו  לומר  ויש   )4

תורה  "בשביל  הוא  ה'  נקמת  שנקרא  מה  )ותנחומא(  רבה  בבמדבר  שם:  )ותנחומא( 

מצד  הגילויים,  בחי'  מצד  היינו  ה'",  נקמת  לתת  שלך  הנקמה  הלכך  לנו  שנתת  ומצות 

להנשמה;  בעיקר  שייך  וזה  ומצוות(,  תורה  ידי  )על  להקב"ה  בגילוי  מקושרים  היותם 

משא"כ בספרי הוא מצד עצם ענינם של ישראל שקדמו לתורה, לא מצד התקשרות 

הגלוי' )שעל ידי תורה ומצוות( וזה שייך בעיקר להגוף שלכן: א( צריך כאן לשלול אשר 

והי'  מי שאמר  נקמת  "אלא  בהחיוב:  ב( ממשיך  נוקמים".  אתם  ודם  בשר  נקמת  "לא 

העולם" – שבענין "הי' העולם" נדמה גוף דבני ישראל לגופי אומות העולם.

לזה  שייכת  בהגוף  העצמות  דבחירת  מוכח   )120 )עמוד  שם  שלום  שבתורת  ]ולהעיר 

שהתהוות יש מאין הוא בכח העצמות. עיין שם. וראה שם עמוד 122. ולהעיר מספר 

המאמרים תרע"ח עמוד קיד ואילך. ואין כאן מקומו[.

5( ואף שגם בדברי ר"נ אומר "שבכל מקום כו'" – אינו דומה לנדון דידן כי ר"נ מדגיש 

"כל מקום שגלו" ולא "בכל זמן" כבדברי רבי )ראה ספרי דבי רב לספרי שם(.

6( שהיא מעין גנים באר מים חיים )ראה ד"ה אז ישיר ישראל )לקוטי תורה חקת סב, 

ב. ספר המאמרים תש"ב עמוד 921 ואילך. ד"ה הנ"ל תשמ"ג(. וד"ה מעין גנים )ספר 

שאינם  ועוד((  א.  ר,  א  חלק  קונטרסים  המאמרים  ספר   .331 עמוד  שם  המאמרים 

מקבלים טומאה ואדרבה מטמאים את הטמא.

7( ברכות כב, א.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת נצבים-וילך
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ß lel` h"i oey`x mei ß

èë(è)íéávð ízàíëéäìà äåäé éðôì íëlk íBiä ©¤̧¦¨¦³©Æª§¤½¦§¥−§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®
:ìàøNé Léà ìk íëéøèLå íëéð÷æ íëéèáL íëéLàø̈«¥¤´¦§¥¤À¦§¥¤Æ§´Ÿ§¥¤½−Ÿ¦¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈ·v� Ìz‡∑מֹותֹו ּביֹום הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לפני מׁשה ׁשּכּנסם ּבבריתמלּמד ÌÎÈË·L.להכניסם ÌÎÈL‡¯∑ «∆ƒ»ƒְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ»≈∆ƒ¿≈∆
לׁשבטיכם ÌÎÈ¯ËLÂ.ראׁשיכם ÌÎÈ�˜Ê∑יׂשראל איׁש "ּכל ּכ ואחר קֹודם, חׁשּוב ."החׁשּוב ְְִֵֵֶֶָƒ¿≈∆¿…¿≈∆ְְִִֵֵֶַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(219 'nr l zegiy ihewl)

מימיָך ׁשֹואב . . ט־י)ראׁשיכם ּבערבּות(כט, להכניסם הּוא זה ּבברית מׁשה החיים)ּכּונת ׁשּכּלם(אור יׂשראל, ׁשל ּבאחדּותם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

אֹופּנים. ׁשלׁשה יׁשנם ּבזה, זה ּומערבים רגלאערבים וגם (ראׁשיכם) ראׁש ּגם ּבֹו יׁש ּכאׁשר היא יׂשראל ּכלל ׁשל הּׁשלמּות . ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

מימָך). זה.ב(ׁשֹואב את זה ּומׁשלימים לזה זה זקּוקים והרגל ׁשהראׁש ּכְך האברים, לׁשאר מּמעלתֹו מׁשּפיע אבר ּכל מּצדג. . ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מּמׁש. אחת נקּודה ּכמֹו הם ּכּלם ורגל; ראׁש ׁשל ּכלל התחּלקּות אין יהּודי, ּכל אצל מּמׁש ּבׁשוה ׁשהיא הּיהדּות, החייםנקּודת אור ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

(é)éðçî áø÷a øLà Eøâå íëéLð íëtèéöò áèçî EE ©§¤´§¥¤½§¥´§½£¤−§¤´¤©«£¤®¥«Ÿ¥´¥¤½
éîéî áàL ãò:E ©−Ÿ¥¬¥¤«

i"yx£EÈˆÚ ·ËÁÓ∑(תנחומא),מׁשה ּבימי להתּגּיר ּכנענים ׁשּבאּו ּגבמלּמד ׁשּבאּו האמּורּכדר וזהּו יהֹוׁשע, ּבימי עֹונים ≈…≈≈∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ט)ּבּגבעֹונים: מים(יהושע וׁשֹואבי עצים חֹוטבי מׁשה ּונתנם ּבערמה", הּמה ּגם ."וּיעׂשּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

(àé)éäìà äåäé úéøáa Eøáòìäåäé øLà Búìàáe E §¨§§À¦§¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨«¨®£¤Æ§Ÿ̈´
éäìà:íBiä Enò úøk E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬¦§−©«

i"yx£E¯·ÚÏ∑ּכמֹו אּלא ,'להעביר' ּכמֹו לפרׁשֹו יּתכן ולא ּבברית. עֹובר ד)להיֹות אֹותם'(לעיל E¯·ÚÏ.'לעׂשֹותכם ¿»¿¿ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ¿»¿¿

ÈÈט Ì„˜ ÔBÎlk ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈÓÈ˜ Ôez‡«»¿ƒ»≈»¿√»¿»
ÔBÎÈ·Ò ÔBÎÈË·L ÔBÎÈLÈ¯ ÔBÎ‰Ï‡√»¬≈≈ƒ¿≈»≈

:Ï‡¯NÈ L�‡ Ïk ÔBÎÈÎ¯ÒÂ¿»¿≈…¡«ƒ¿»≈

CÈ˙È¯LÓי B‚a Èc C¯Bi‚Â ÔBÎÈL� ÔBÎÏÙË«¿¿¿≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»
:CÈiÓ ÈÏÓ „Ú CÈÚ‡ Ë˜lÓƒ»≈»»«¿≈«»

Ècיא d˙ÓBÓ·e C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜a C˙eÏÚ‡Ï¿»»»ƒ¿»»«»¡»»¿»≈ƒ
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ CnÚ ¯Êb C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«ƒ»»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מאמר�Ìz‡.ÌÈ·vט) ּכּונת לדעת צרי «∆ƒ»ƒֲִַַַַַָָָָ
לפרט הצר לּמה עֹוד ¯‡ÌÎÈLזה, ְְֵֶַָָָֻ»≈∆

ּבדרÌÎtËוגֹו' לֹומר הסּפיק ולא וגֹו' ְ«¿∆ְְְְִִֶֶַֹ
טעם לדעת צרי עֹוד ּכּלכם. ְְִֶַַַַָָָֻּכלל
אּלה אמר ּבסמּו הלא הּזה ְְֲִֵֶֶַַַָָֹהּברית
ּגם לכלל רצה ואם הּברית, ְְְְִִִִֵַַָָֹּדברי
היה הּברית ּבכלל זֹו ּבפרׁשה ְְְִִַַָָָָָָָהאמּור
הּכל על ויאמר הּדברים להקּדים ְְְְִִַַַַַָֹֹלֹו

הּברית: ּדברי ְְִִֵֵֶַאּלה
‰‡¯�Âהּוא זה ּבברית מׁשה ּכּונת ּכי ¿ƒ¿∆ְִִִֶֶַַָ

זה על זה ּבערבּות ְְְִֶֶַַַָָלהכניסם
לבל חברֹו ּבעד אחד ּכל ׁשּיׁשּתּדל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָּכדי
ּבעד זה נתּפסים ויהיּו ה' ּפי ְְְְֲִִִִֶַַָֹיעבר
אמר ּׁשּגמר מה הּנאמן והעד ְֱֵֶֶֶֶַַַָָָֹזה,
וגֹו' לנּו והּנגלת אלהינּו לה' ְְְְֱִִֵַַַָָֹֹֹהּנסּתרת
ואין הּכתּוב, מדּבר הערבּות ׁשעל ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָהרי
תבֹוא ּפרׁשת ּבסֹוף ׁשאמר הּברית ְְִֶֶַַַָָָָזה
וזה עצמן, על הּוא ּברית אֹותֹו ְְְִִֶַַָּכי
העברי אחיהּו על אחד ּכל ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָׁשּיתחּיב

אחד: ּכל ׁשּביד היכלת ְְְִֶֶֶַַָָֹּכפי

‰zÚÓeמאמר להבין �ÌÈ·vּבאנּו Ìz‡ ≈«»ְֲִַַָָ«∆ƒ»ƒ
אֹומרֹו ּדר על הּוא ְֶֶֶַַַָָׁשהּכּונה

ב') מּנּוי,(רּות לׁשֹון הּקֹוצרים על ְִִִַַַָָהּנּצב
עליהםÌÎlkואֹומרֹו יׁש ּכּלם ּפרּוׁש ְְÀ¿∆ֲֵֵֵֶָֻ

ּדר על ּׁשהּוא מה לפי א' ּכל זה ְִֶֶֶֶַַָֹעל
ׁשּבת ּבמּסכת ז"ל מי(נ"ד:)אֹומרם ּכל ְְִֶֶַַָָָ

נתּפס העֹולם ּבכל למחֹות ּבידֹו ְְְְִִֵֶָָָָָׁשּיׁש
למחֹות ּבידֹו ׁשּיׁש מי וכל וכּו' ּכל ְְְְִִֵֶַָָָעל
וכל עירֹו, אנׁשי על נתּפס עירֹו ְְְְְִִִֵֵַַַָָּבאנׁשי
נתּפס ּביתֹו ּבבני למחֹות ּבידֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶָָמי
ּכאן הּכ' ׁשּפרט מה והּוא וכּו', ְְֵֵֶַַַָָעל

יתחּיב¯‡ÌÎÈLואמר אחד ׁשּכל וגֹו' ְַָ»≈∆ְְִֵֶֶַָָ
הם ראׁשיכם ּבידֹו, ּׁשּיׁש מה ְְִֵֵֵֶֶַָָּכפי
ּבכל למחֹות ׁשּיכֹולין ׁשּבכּלן ְְְְְִִִֶֶַָָֻהּגדֹולים
ׁשבטיכם הּכל, על יתחּיבּו אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹיׂשראל
ׁשבטֹו, על יתחּיב וׁשבט ׁשבט ְְְִִֵֵֵֶֶַַָּכל

ÌÎÈ¯ËBLÂ ÌÎÈ�˜Êעל יתחּיב זקן ּכל ƒ¿≈∆¿¿≈∆ְִֵֵַַָָ
Ï‡¯NÈמׁשּפחּתֹו, LÈ‡ Ïkההמֹון הם ְְִַ»ƒƒ¿»≈ֵֶָ

לזה ּביתֹו, ּבני על יתחּיב אחד ְְִֵֵֵֶֶַַָָָּכל
וסּדר ּכאן הּכתּוב וגֹו'ÌÎtËהפסיק ְְִִִֵַָָ«¿∆ְ

נתּפסים אחרים אּלּו ּכי עצמם ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָּבפני
ׁשּלפניו ּבּפסּוק הרׁשּומים ׁשהם ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָעליהם
הם ואין ּׁשהּוא, מה ּכפי אחד ְְִֵֵֶֶַָָּכל
ּבני אינם ׁשהּטף אחרים, על ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָנתּפסים
ּכן ּגם הּגרים כן, ּכמֹו והּנׁשים ְְִִֵֵֵֵַַַָָּדעה,
ּוכמֹו יׂשראל, על להׂשּתרר להם ְְְְִִֵֵֵֶַָָָאין

ז"ל מ"ה:)ׁשּדרׁשּו (לעילּבּפסּוק(יבמֹות ְְְֵֶַָָָ

ט"ו) ּכלי"ז וגֹו' עלי ּתׂשים ְִֶָָָׂשֹום
יהיה לא עלי ׂשם ׁשאּתה ְְִִֶֶֶַָָָֹמׂשימֹות
אבל ּגרים, ולא אחי מּקרב ְֲִִֵֶֶֶֶַָָֹאּלא
ז"ל ּכאֹומרם עליהם חּיבין ְְְֲִִֵֵֶַָָָיׂשראל

י"ג)(נ ּכסּפחתּדה ליׂשראל ּגרים קׁשים ְְְִִִִֵֵַַַָָָ
אֹותם מלּמדים ׁשאינם לפי ְְְְִִֵֵֶַָָּופרׁשּוהּו
ׁשּנתּפסים למדּת הא ,הּצר ְְְִִֶֶַַָָָָָֹּככל

ֲֵֶעליהם:
„BÚּבאֹומרֹו �ÌÈ·vרמז Ìz‡'וגֹוÈ�ÙÏ ְְַָ«∆ƒ»ƒְƒ¿≈

מרחק‰' ׁשהּוא ׁשּכל ְְִֶֶָָֻלפי
ׁשפלה וראׁשֹו נמּוכה קֹומתֹו ְְְְֵֵַָָָָֹֻמהּקדּׁשה

ו') פי"ב לפני(ב"ר להיֹותם ּכי אמר לזה ,ְְִִִֵֶַָָָ
ראׁשם: ונׂשאּו נּצבּו ְְְִָָֹה'
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˙È¯·a∑:ׁשּנאמר ּכמֹו ּבנּתים, ועֹוברים מּכאן, ּומחּצה מּכאן מחּצה עֹוׂשין ּבריתֹות ּכֹורתי היּו ּכ העברה. ירמיהּדר) ƒ¿ƒְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּבתריולד) ּבין וּיעברּו לׁשנים, ּכרתּו אׁשר החיים.""העגל אור ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

(áé)íBiä Eúà-íé÷ä ïòîì|El-äéäé àeäå íòì Bì §©´©¨¦««Ÿ§Á©¸¹§À̈§³¦«§¤§Æ
éúáàì òaLð øLàëå Cì-øac øLàk íéäìàìE ¥«Ÿ¦½©«£¤−¦¤¨®§©«£¤³¦§©Æ©«£Ÿ¤½

:á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨¬§¦§¨−§©«£«Ÿ

i"yx£ÌÚÏ BÏ ÌBi‰ E˙‡ŒÌÈ˜‰ ÔÚÓÏ∑לעם לפניו אֹות קּים למען לטרח נכנס הּוא ּכ El.ּכל ‰È‰È ‡e‰Â ¿««»ƒ…¿«¿»ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹ¿ƒ¿∆¿
ÌÈ‰Ï‡Ï∑ּבּׁשבּועֹות אתכם אֹוסר הּוא לכ אחרת, ּבאּמה זרעם את להחליף ׁשּלא לאבֹותי ונׁשּבע ל ׁשּדּבר לפי ≈…ƒְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ

ּפרׁשה ׁשל ּפׁשּוטֹו לפי ּפרׁשּתי ּכאן עד מּכם. להּבדל יכל אינֹו ׁשהּוא אחר ּתקניטּוהּו ׁשּלא אּגדה:.הּללּו ּומדרׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּבתֹורת(תנחומא) ממ"ט חּוץ ׁשּתים, חסר קללֹות מאה יׂשראל ׁשּׁשמעּו לפי לּקללֹות? נּצבים" "אּתם ּפרׁשת נסמכה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָלּמה

הכעסּתם הרּבה הּיֹום", נּצבים "אּתם לפּיסם: מׁשה התחיל ּבאּלּו? לעמד יּוכל מי ואמרּו: ּפניהם, הֹוריקּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹּכהנים,
לפניו קּימים אּתם והרי ּכליה, אּתכם עׂשה ולא ב)∑‰ÌBi.לּמקֹום קי"ב ּומאיר,(סנהדרין מאפיל והּוא קּים ׁשהּוא הּזה ּכּיֹום ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ«ְֲִִֵֶֶַַַַָ

וכ לכם האיר והּיּסּוריןּכ והּקללֹות לכם, להאיר עתיד ׁשּלמעלה הּפרׁשה ואף לפניו. אתכם ּומּציבין אתכם מקּימין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
לפרנס, מּפרנס יֹוצאין יׂשראל ׁשהיּו לפי נּצבים", "אּתם אחר: ּדבר וגֹו'". אׁשר ּכל את ראיתם "אּתם הם: ּפּיּוסין ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָמּזֹו

ׁשמּואל: וכן יהֹוׁשע, עׂשה וכן לזרזם, ּכדי מּצבה אֹותם עׂשה לפיכ ליהֹוׁשע, יב)מּמׁשה א ואּׁשפטה(שמואל "התיּצבּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻ
ׁשאּול ׁשל לידֹו ונכנסּו מּידֹו ּכׁשּיצאּו החיים.אּתכם", אור ְְְְְְְִִִֶֶֶָָָָ

(âé)úàfä úéøaä-úà úøk éëðà íëcáì íëzà àìå§¬Ÿ¦§¤−§©§¤®¨«Ÿ¦ÀŸ¥Æ¤©§¦´©½Ÿ
:úàfä äìàä-úàåהחיים אור §¤¨«¨−̈©«Ÿ

˜„È‰BÓיב ÔÈ„ ‡ÓBÈ C˙È ‡Ó˜‡Ï ÏÈ„a¿ƒ«¬»»»»»≈√»ƒ
ÏÈlÓ È„ ‡Ók dÏ‡Ï CÏ È‰È ‡e‰Â ‡nÚÏ¿«»¿¿≈»∆¡»¿»ƒ«ƒ
Ì‰¯·‡Ï C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡ÓÎe CÏ»¿»ƒ«ƒ«¬»»»¿«¿»»

:·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…

˜ÓÈ‡יג ˙È ¯Ê‚ ‡�‡ ÔBÎÈ„BÁÏa ÔBÎnÚ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ¿≈¬»¿«»¿»»
:‡„‰ ‡˙ÓBÓ ˙ÈÂ ‡„‰»»¿»»»»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

E¯·ÚÏ.B˙Ï‡·eיא) 'B‚Â ˙È¯·aטעם ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿¿»»ַַ
ּבברית,B˙Ï‡·eאֹומרֹו הסּפיק ולא ְ¿»»ְְְִִִִֹ

הצר מעּקרא לּמה עֹוד ּבהעיר ְְְִִִֵֵַָָָָָָֻיתּבאר
ּבמֹורא מל ּגזרת הסּפיק ולא ְְְְְִִִֵֶֶַַָֹלּברית
טעם אכן ּבּתֹורה. הּכתּובים ְֳִִֵַַַַָָָָהענׁשים
לאדם הּסברא ׁשּתבֹוא לפי הּוא ְְִֶַַָָָָָָָָהּדבר
ׁשּימרד והּוא אחת עברה ׁשּיעבר ְְֲֲִֵֶֶַַַַָֹֹלֹומר
אחת, עברה על א' ענׁש ויענׁש ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבעּקר
ּבה' מֹודה מהיֹות לֹו הּוא נכֹון ְֱֵֵֶַָויֹותר
וכּמה ּכריתֹות ל"ו על ויתחּיב ְְְְְִִֵַַַָָּובתֹורתֹו
נתחּכם ּכן על אׁשר וענׁשים, ְֲֳִִִֵֵֶַַָָמיתֹות
ּכל על לחּיבם ּבּברית והעבירם ְְְְֱִִֶַַַָָָה'
על ׁשהּוא הּׁשבּועה ּובאר ּופרט, ְְְֵֵֶַַָָָּפרט
ואם דבר ּכל לקּים ׁשּנׁשּבעין הּדר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָזה
עליו ּתבֹוא מהם אחד ויבּטלּו ְְִֵֶֶַַַָָָָיעברּו

אֹומרֹו והּוא הּכתּובה, È¯·a˙האלה ְְְַָָָָƒ¿ƒ
ׁשּיחׁשבּוB˙Ï‡·e,וגֹו' הגם ּומעּתה ְ¿»»ְְֲֵֶַַַָ

אחד ענׁש להם יסּפיק לא ּבעּקר ְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹֹלכּפר
ועֹון עֹון ּכל על ויתחּיבּו זה עֹון ְְְְִֶַַַָָָָעל

הּברית: אלֹות ְְִַָָּככל
ÔÚÓÏ.'B‚Âיב) E˙‡ ÌÈ˜‰טעם ּפרּוׁש ¿««»ƒ…¿¿ֵַַ

ּבענׁשים להרּבֹות מבּקׁש ְְְֲֳִִֵֶַַָָׁשאני
לֹו אֹות הקים למען הּוא ְְִַַָָָּובאלֹות

מעצם ּתפחדּו ּכי ּבֹו ּתכּפרּו ולא ְְְְְֲִִֵֶַָֹֹלעם
ׁשּתכּפרּו ּתתחּיבּו אׁשר ְְְְֲִִֶֶַָָהאלֹות
ה': לעם ּתתקּימּו ּובזה ְְְֱִֶֶַַָֹּבאלהּותֹו

„BÚ,הערבּות לברית טעם לתת ְְְִִִֵֶַַַָָירצה
ה' יעׂשה לּמה אדם יאמר ֲֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
לחּיבם עּלם להכּביד לעבדיו ְְְְֲִַַַָָָָֹֻּכה
אלהים ּכי אמר לזה הּזּולת, ְֱֲִִֵֶַַַַָָֹּבמעׂשה
לֹו את הקים למען לטֹובה ְְְֲִַַָָָָֹחׁשבּה
יׂשראל יהיּו זה ׁשּזּולת ּפרּוׁש ְְְִִֵֵֶֶַָָלעם
אחד יפׁשע הּיֹום לאחֹוריהם ְְֲִִֵֶֶַַַָחֹוזרים
נׁשמטים והיּו ּבחמּורה ּולמחר ְְְְֲִִַַָָָָָָּבקּלה
ׁשּיפׁשע עד מעט מעט הּקדּׁשה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָֻמעדת
ּׁשעׂשאם ּובּמה ה', עם מהיֹות ְֱֲִֵֵֶֶַַָָָיׂשראל
אחת עברה לעֹובר לב יּתנּו ְֲֲִִֵֵֵֵַַָָערבים
סגּלה, לעם ויתקּימּו ּכבחמּורה ְְְְְְֲִַַַַָָָֻקּלה
אּלא אינֹו ה' מעׂשה ׁשּכל למדּת ְֲֵֵֶֶַַָָָָָהא

להקימנּו: ְֲִֵֵַָלטֹובתנּו
‡ÏÂ¯L‡יג) ˙‡ Èk 'B‚Â ÌÎc·Ï ÌÎz‡ ¿…ƒ¿∆¿«¿∆¿ƒ∆¬∆

.'B‚Âולא לֹומר הצר לּמה קׁשה ¿ְְֶַַָָָֹֻ
את ּבאֹומרֹו הסּפיק ולא וגֹו' ְְְְְְִִִֶֶֹאּתכם
ׁשהיה אֹותם ׁשהם וגֹו' יׁשנֹו ְְֲֵֶֶֶֶָָָאׁשר
ּומּובן וגֹו' אׁשר ואת עּמהם ְְְֲִֵֶֶֶַָָמדּבר
ּכֹורת הּוא לבּדם אּתם ׁשּלא ְִֵֶַַָָָָֹהּדבר

ׁשּבא הּוא הּכתּובים ּכּונת אכן ְְִֵֶַַַָָָוגֹו'.
והאלה הּברית עליהם לקּבל ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָלחּיבם
עֹולם, עד אחריהם הּבאים זרעם ְְֲִֵֶַַַַַָָָועל

אֹומרֹו ÌÎc·Ïוהּוא ÌÎz‡ ‡ÏÂּפרּוׁש ְְ¿…ƒ¿∆¿«¿∆ֵ
ּבין אּלא ּכֹורת אני לבד אתכם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָלחּיב
וגֹו', אֹותם ּבין עּמנּו ׁשהם ְִֵֵֶָָָאֹותם
את אּלא אֹומר היה לא אם ִֵֵֶֶַָָָָֹּומעּתה
ּכרת אנכי וגֹו' אׁשר ואת וגֹו' ְְְֲֲִֵֶֶֶָֹֹאׁשר
ּגם מחּיב ׁשה' אּלא נׁשמע היה ְְִֵֶֶַַָָָָֹלא
את מחּיב אינֹו אבל אחריהם ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָהּבאים
זרעם על ׁשם עֹומד יׁשנֹו ְְֲֵֶֶַַָָאׁשר
לבּדכם אּתכם לא ּומאֹומרֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַֹאחריהם,
עם ׁשּכֹורת עצמּה ׁשּבאלה ּכּונתֹו ְִִֵֶֶַַָָָָָָָּגּלה
על לחּיבם מֹוסיף ׁשם ְְְִִַַָָָהעֹומדים

הּוא הּכתּוב וׁשעּור ‡ÌÎzהּדֹורֹות, ‡Ï ְִַַָ…ƒ¿∆
ÌÎc·Ïאף אּלא האמּור על מחּיב אני ¿«¿∆ְֲִֵֶַַַָָָ

לא וזה אחריכם, הּבאים ּדֹורֹות ְֲִֵֶֶַַַָֹעל
נׁשמע אּלאהיה אֹומר היה לא אם ְִִֵֶָָָָָָֹ

ּכרת אנכי וגֹו' אׁשר ואת וגֹו' אׁשר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶָֹֹאת
ה' ּדברי ׁשהם אֹומר ׁשהייתי ְְִִִִֵֵֵֶֶָּברית,
ׁשּיתחּיבּו לא אחריהם הּבאים ְְֲִִֵֶֶַַַַָֹעל
ּבעד עליהם לקּבל ׁשם ְְְֲִֵֵֶַַָָהעֹומדים

נים:הּב ִַָ
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˙È¯·a∑:ׁשּנאמר ּכמֹו ּבנּתים, ועֹוברים מּכאן, ּומחּצה מּכאן מחּצה עֹוׂשין ּבריתֹות ּכֹורתי היּו ּכ העברה. ירמיהּדר) ƒ¿ƒְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּבתריולד) ּבין וּיעברּו לׁשנים, ּכרתּו אׁשר החיים.""העגל אור ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

(áé)íBiä Eúà-íé÷ä ïòîì|El-äéäé àeäå íòì Bì §©´©¨¦««Ÿ§Á©¸¹§À̈§³¦«§¤§Æ
éúáàì òaLð øLàëå Cì-øac øLàk íéäìàìE ¥«Ÿ¦½©«£¤−¦¤¨®§©«£¤³¦§©Æ©«£Ÿ¤½

:á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨¬§¦§¨−§©«£«Ÿ

i"yx£ÌÚÏ BÏ ÌBi‰ E˙‡ŒÌÈ˜‰ ÔÚÓÏ∑לעם לפניו אֹות קּים למען לטרח נכנס הּוא ּכ El.ּכל ‰È‰È ‡e‰Â ¿««»ƒ…¿«¿»ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹ¿ƒ¿∆¿
ÌÈ‰Ï‡Ï∑ּבּׁשבּועֹות אתכם אֹוסר הּוא לכ אחרת, ּבאּמה זרעם את להחליף ׁשּלא לאבֹותי ונׁשּבע ל ׁשּדּבר לפי ≈…ƒְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ

ּפרׁשה ׁשל ּפׁשּוטֹו לפי ּפרׁשּתי ּכאן עד מּכם. להּבדל יכל אינֹו ׁשהּוא אחר ּתקניטּוהּו ׁשּלא אּגדה:.הּללּו ּומדרׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּבתֹורת(תנחומא) ממ"ט חּוץ ׁשּתים, חסר קללֹות מאה יׂשראל ׁשּׁשמעּו לפי לּקללֹות? נּצבים" "אּתם ּפרׁשת נסמכה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָלּמה

הכעסּתם הרּבה הּיֹום", נּצבים "אּתם לפּיסם: מׁשה התחיל ּבאּלּו? לעמד יּוכל מי ואמרּו: ּפניהם, הֹוריקּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹּכהנים,
לפניו קּימים אּתם והרי ּכליה, אּתכם עׂשה ולא ב)∑‰ÌBi.לּמקֹום קי"ב ּומאיר,(סנהדרין מאפיל והּוא קּים ׁשהּוא הּזה ּכּיֹום ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ«ְֲִִֵֶֶַַַַָ

וכ לכם האיר והּיּסּוריןּכ והּקללֹות לכם, להאיר עתיד ׁשּלמעלה הּפרׁשה ואף לפניו. אתכם ּומּציבין אתכם מקּימין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
לפרנס, מּפרנס יֹוצאין יׂשראל ׁשהיּו לפי נּצבים", "אּתם אחר: ּדבר וגֹו'". אׁשר ּכל את ראיתם "אּתם הם: ּפּיּוסין ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָמּזֹו

ׁשמּואל: וכן יהֹוׁשע, עׂשה וכן לזרזם, ּכדי מּצבה אֹותם עׂשה לפיכ ליהֹוׁשע, יב)מּמׁשה א ואּׁשפטה(שמואל "התיּצבּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻ
ׁשאּול ׁשל לידֹו ונכנסּו מּידֹו ּכׁשּיצאּו החיים.אּתכם", אור ְְְְְְְִִִֶֶֶָָָָ

(âé)úàfä úéøaä-úà úøk éëðà íëcáì íëzà àìå§¬Ÿ¦§¤−§©§¤®¨«Ÿ¦ÀŸ¥Æ¤©§¦´©½Ÿ
:úàfä äìàä-úàåהחיים אור §¤¨«¨−̈©«Ÿ

˜„È‰BÓיב ÔÈ„ ‡ÓBÈ C˙È ‡Ó˜‡Ï ÏÈ„a¿ƒ«¬»»»»»≈√»ƒ
ÏÈlÓ È„ ‡Ók dÏ‡Ï CÏ È‰È ‡e‰Â ‡nÚÏ¿«»¿¿≈»∆¡»¿»ƒ«ƒ
Ì‰¯·‡Ï C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡ÓÎe CÏ»¿»ƒ«ƒ«¬»»»¿«¿»»

:·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…

˜ÓÈ‡יג ˙È ¯Ê‚ ‡�‡ ÔBÎÈ„BÁÏa ÔBÎnÚ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ¿≈¬»¿«»¿»»
:‡„‰ ‡˙ÓBÓ ˙ÈÂ ‡„‰»»¿»»»»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

E¯·ÚÏ.B˙Ï‡·eיא) 'B‚Â ˙È¯·aטעם ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿¿»»ַַ
ּבברית,B˙Ï‡·eאֹומרֹו הסּפיק ולא ְ¿»»ְְְִִִִֹ

הצר מעּקרא לּמה עֹוד ּבהעיר ְְְִִִֵֵַָָָָָָֻיתּבאר
ּבמֹורא מל ּגזרת הסּפיק ולא ְְְְְִִִֵֶֶַַָֹלּברית
טעם אכן ּבּתֹורה. הּכתּובים ְֳִִֵַַַַָָָָהענׁשים
לאדם הּסברא ׁשּתבֹוא לפי הּוא ְְִֶַַָָָָָָָָהּדבר
ׁשּימרד והּוא אחת עברה ׁשּיעבר ְְֲֲִֵֶֶַַַַָֹֹלֹומר
אחת, עברה על א' ענׁש ויענׁש ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבעּקר
ּבה' מֹודה מהיֹות לֹו הּוא נכֹון ְֱֵֵֶַָויֹותר
וכּמה ּכריתֹות ל"ו על ויתחּיב ְְְְְִִֵַַַָָּובתֹורתֹו
נתחּכם ּכן על אׁשר וענׁשים, ְֲֳִִִֵֵֶַַָָמיתֹות
ּכל על לחּיבם ּבּברית והעבירם ְְְְֱִִֶַַַָָָה'
על ׁשהּוא הּׁשבּועה ּובאר ּופרט, ְְְֵֵֶַַָָָּפרט
ואם דבר ּכל לקּים ׁשּנׁשּבעין הּדר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָזה
עליו ּתבֹוא מהם אחד ויבּטלּו ְְִֵֶֶַַַָָָָיעברּו

אֹומרֹו והּוא הּכתּובה, È¯·a˙האלה ְְְַָָָָƒ¿ƒ
ׁשּיחׁשבּוB˙Ï‡·e,וגֹו' הגם ּומעּתה ְ¿»»ְְֲֵֶַַַָ

אחד ענׁש להם יסּפיק לא ּבעּקר ְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹֹלכּפר
ועֹון עֹון ּכל על ויתחּיבּו זה עֹון ְְְְִֶַַַָָָָעל

הּברית: אלֹות ְְִַָָּככל
ÔÚÓÏ.'B‚Âיב) E˙‡ ÌÈ˜‰טעם ּפרּוׁש ¿««»ƒ…¿¿ֵַַ

ּבענׁשים להרּבֹות מבּקׁש ְְְֲֳִִֵֶַַָָׁשאני
לֹו אֹות הקים למען הּוא ְְִַַָָָּובאלֹות

מעצם ּתפחדּו ּכי ּבֹו ּתכּפרּו ולא ְְְְְֲִִֵֶַָֹֹלעם
ׁשּתכּפרּו ּתתחּיבּו אׁשר ְְְְֲִִֶֶַָָהאלֹות
ה': לעם ּתתקּימּו ּובזה ְְְֱִֶֶַַָֹּבאלהּותֹו

„BÚ,הערבּות לברית טעם לתת ְְְִִִֵֶַַַָָירצה
ה' יעׂשה לּמה אדם יאמר ֲֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
לחּיבם עּלם להכּביד לעבדיו ְְְְֲִַַַָָָָֹֻּכה
אלהים ּכי אמר לזה הּזּולת, ְֱֲִִֵֶַַַַָָֹּבמעׂשה
לֹו את הקים למען לטֹובה ְְְֲִַַָָָָֹחׁשבּה
יׂשראל יהיּו זה ׁשּזּולת ּפרּוׁש ְְְִִֵֵֶֶַָָלעם
אחד יפׁשע הּיֹום לאחֹוריהם ְְֲִִֵֶֶַַַָחֹוזרים
נׁשמטים והיּו ּבחמּורה ּולמחר ְְְְֲִִַַָָָָָָּבקּלה
ׁשּיפׁשע עד מעט מעט הּקדּׁשה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָֻמעדת
ּׁשעׂשאם ּובּמה ה', עם מהיֹות ְֱֲִֵֵֶֶַַָָָיׂשראל
אחת עברה לעֹובר לב יּתנּו ְֲֲִִֵֵֵֵַַָָערבים
סגּלה, לעם ויתקּימּו ּכבחמּורה ְְְְְְֲִַַַַָָָֻקּלה
אּלא אינֹו ה' מעׂשה ׁשּכל למדּת ְֲֵֵֶֶַַָָָָָהא

להקימנּו: ְֲִֵֵַָלטֹובתנּו
‡ÏÂ¯L‡יג) ˙‡ Èk 'B‚Â ÌÎc·Ï ÌÎz‡ ¿…ƒ¿∆¿«¿∆¿ƒ∆¬∆

.'B‚Âולא לֹומר הצר לּמה קׁשה ¿ְְֶַַָָָֹֻ
את ּבאֹומרֹו הסּפיק ולא וגֹו' ְְְְְְִִִֶֶֹאּתכם
ׁשהיה אֹותם ׁשהם וגֹו' יׁשנֹו ְְֲֵֶֶֶֶָָָאׁשר
ּומּובן וגֹו' אׁשר ואת עּמהם ְְְֲִֵֶֶֶַָָמדּבר
ּכֹורת הּוא לבּדם אּתם ׁשּלא ְִֵֶַַָָָָֹהּדבר

ׁשּבא הּוא הּכתּובים ּכּונת אכן ְְִֵֶַַַָָָוגֹו'.
והאלה הּברית עליהם לקּבל ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָלחּיבם
עֹולם, עד אחריהם הּבאים זרעם ְְֲִֵֶַַַַַָָָועל

אֹומרֹו ÌÎc·Ïוהּוא ÌÎz‡ ‡ÏÂּפרּוׁש ְְ¿…ƒ¿∆¿«¿∆ֵ
ּבין אּלא ּכֹורת אני לבד אתכם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָלחּיב
וגֹו', אֹותם ּבין עּמנּו ׁשהם ְִֵֵֶָָָאֹותם
את אּלא אֹומר היה לא אם ִֵֵֶֶַָָָָֹּומעּתה
ּכרת אנכי וגֹו' אׁשר ואת וגֹו' ְְְֲֲִֵֶֶֶָֹֹאׁשר
ּגם מחּיב ׁשה' אּלא נׁשמע היה ְְִֵֶֶַַָָָָֹלא
את מחּיב אינֹו אבל אחריהם ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָהּבאים
זרעם על ׁשם עֹומד יׁשנֹו ְְֲֵֶֶַַָָאׁשר
לבּדכם אּתכם לא ּומאֹומרֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַֹאחריהם,
עם ׁשּכֹורת עצמּה ׁשּבאלה ּכּונתֹו ְִִֵֶֶַַָָָָָָָּגּלה
על לחּיבם מֹוסיף ׁשם ְְְִִַַָָָהעֹומדים

הּוא הּכתּוב וׁשעּור ‡ÌÎzהּדֹורֹות, ‡Ï ְִַַָ…ƒ¿∆
ÌÎc·Ïאף אּלא האמּור על מחּיב אני ¿«¿∆ְֲִֵֶַַַָָָ

לא וזה אחריכם, הּבאים ּדֹורֹות ְֲִֵֶֶַַַָֹעל
נׁשמע אּלאהיה אֹומר היה לא אם ְִִֵֶָָָָָָֹ

ּכרת אנכי וגֹו' אׁשר ואת וגֹו' אׁשר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶָֹֹאת
ה' ּדברי ׁשהם אֹומר ׁשהייתי ְְִִִִֵֵֵֶֶָּברית,
ׁשּיתחּיבּו לא אחריהם הּבאים ְְֲִִֵֶֶַַַַָֹעל
ּבעד עליהם לקּבל ׁשם ְְְֲִֵֵֶַַָָהעֹומדים

נים:הּב ִַָ
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(ãé)äåäé éðôì íBiä ãîò eðnò ät BðLé øLà-úà ék¦Á¤£¤̧¤§¹ÀŸ¦¨̧ÆŸ¥´©½¦§¥−§Ÿ̈´
:íBiä eðnò ät epðéà øLà úàå eðéäìà¡Ÿ¥®§¥̧£¤¬¥¤²−Ÿ¦¨¬©«

i"yx£‰t ep�È‡ ¯L‡ ˙‡Â∑ּדֹורֹות עם להיֹותואף .העתידים ¿≈¬∆≈∆…ְְֲִִִִַָ

(åè)úàå íéøöî õøàa eðáLé-øLà úà ízòãé ízà-ék¦«©¤´§©§¤½¥¬£¤¨©−§§¤´¤¦§¨®¦§¥¯
:ízøáò øLà íéBbä áø÷a eðøáò-øLà£¤¨©²§§¤¬¤©¦−£¤¬£©§¤«

i"yx£'B‚Â ÌzÚ„È Ìz‡ŒÈk∑אחריהם ללכת אֹותֹו מּכם אחד לב הּׂשיא וׁשּמא האּומֹות, ׁשראיתם החיים.לפי אור ƒ«∆¿«¿∆¿ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

(æè)óñk ïáàå õò íäéìlb úàå íäéöewL-úà eàøzå©¦§Æ¤¦´¥¤½§¥−¦ª«¥¤®¥´¨¤½¤¤¬¤
:íänò øLà áäæå§¨−̈£¤¬¦¨¤«

i"yx£Ì‰ÈˆewLŒ˙‡ e‡¯zÂ∑ּכׁשקצים מאּוסים ׁשהם ׁשם ּכגלל∑Ì‰ÈÏlb.על ּומאּוסין Ô·‡Â.ׁשמסרחים ıÚ∑ «ƒ¿∆ƒ≈∆ְְִִִֵֵֶַָƒÀ≈∆ְְְִִֶָָָֻ≈»∆∆
ּבגלּוי ראיתם אבנים וׁשל עצים ׁשל עּמהם,אֹותן – וזהב ּכסף ׁשל אבל יּגנבּו, ׁשּמא יראים ּכֹוכבים העֹובדי ׁשאין לפי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָ

יּגנבּו ׁשּמא יראים ׁשהם לפי הם, מׂשּכיתם .ּבחדרי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

(æé)øLà èáL-Bà äçtLî Bà äMà-Bà Léà íëa Lé-ït¤¥´Â¨¤Â¦´«¦º̈¯¦§¨¨´¥À¤£¤Á
-úà ãáòì úëìì eðéäìà äåäé íòî íBiä äðô Bááì§¨¸Ÿ¤³©Æ¥¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¥½¨¤¤́©«£½Ÿ¤
:äðòìå Làø äøt LøL íëa Lé-ït íää íéBbä éäìà¡Ÿ¥−©¦´¨¥®¤¥´¨¤À²Ÿ¤Ÿ¤¬−Ÿ§©«£¨«

i"yx£'B‚Â ÌÎa LÈŒÔt∑להׁשּביעכם צרי אני לפיכ.ÌÎa LÈŒÔt∑ּבכם יׁש ‰ÌBi.ׁשּמא ‰�Ù B··Ï ¯L‡∑ ∆≈»∆¿ְְְֲֲִִִִֶַָָ∆≈»∆ֵֶֶָָ¬∆¿»…∆«
הּברית עליו ÚÏÂ�‰.מּלקּבל L‡¯ ‰¯t L¯L∑מר עׂשב מגּדל ּומרּבהׁשרׁש מפרה ּכלֹומר: מרים, ׁשהם ּכּגידין ְְִִֵַַָָ…∆…∆…¿«¬»ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ּבקרּבכם החיים.רׁשע אור ְְְִֶֶַ

˜‡Ìיד ‡�nÚ ‡Î‰ È‰B˙È‡c ÔÓ ˙È È¯‡¬≈»»¿ƒƒ»»ƒ»»»≈
È‰B˙ÈÏ Èc ˙ÈÂ ‡�‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈√»¿»¡»»»¿»ƒ≈ƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡�nÚ ‡Î‰»»ƒ»»»≈

Ú¯‡a‡טו ‡�·˙Èc ˙È ÔezÚ„È Ôez‡ È¯‡¬≈«¿«¿»ƒ≈¿»¿«¿»
Èc ‡iÓÓÚ B‚a ‡�¯·Ú Èc ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬«¿»¿«¿«»ƒ

:Ôez¯·Ú¬«¿

‡Ú‡טז ÔB‰˙ÂÚË ˙ÈÂ ÔB‰ÈˆewL ˙È Ôe˙ÊÁÂ«¬≈»ƒ≈¿»«¬»¿»»
:ÔB‰nÚ Èc ‡·‰„Â ‡tÒk ‡�·‡Â¿«¿»«¿»¿«¬»ƒƒ¿

ÈÚ¯Ê˙יז B‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·b ÔBÎa ˙È‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿¿«ƒ¿»«¿ƒ
‡zÏÁcÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ È�t daÏ Èc ‡Ë·L B‡ƒ¿»ƒƒ≈»≈»≈ƒ««¿»
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ˙È ÁÏÙÓÏ C‰ÓÏ ‡�‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»¿≈«¿ƒ¿«»«¬««¿«»
ÔÈ‡ËÁ ¯‰¯‰Ó ¯·b ÔBÎa ˙È‡ ‡ÓÏÈc Ôep‡‰»ƒƒ¿»ƒ¿¿«¿«¿«ƒ¿ƒ

:ÔB„Ê B‡»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Èk.'B‚Âטו) ÌzÚ„È Ìz‡לדעת צרי ƒ«∆¿«¿∆¿ִַַָָ
ּכי טעם הּכתּוב נֹותן ּדבר ְִֵֵֶַַַָָָלאיזה
ׁשהּוא ּפרׁש ז"ל ורמּב"ן ידעּתם, ְְְְֵֵֶֶֶַַַַאּתם
יׁש ּפן ּבסמּו אחריו להאמּור ְְֲֵֶַַַָָָָטעם
להקּדים ּדחק קצת והּוא וגֹו', ְְְְְִֶַַָָֹּבכם
כן, אחרי לֹומר ּׁשעתיד למה ְֲִֵֵֶַַַַַָטעם
להעיר זה ּבסדר הּכתּוב ׁשּדּבר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָואּולי
ׁשהצריכם לפי ּכי והּוא אחד, ְְְִִִִֶֶָָָָּדבר
הּבאים ּגם עּמהם לחּיב להּכנס ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּכתּוב
הּדין ׁשּׁשּורת האֹומר יאמר ֲִֵֵֶֶַַַַָֹאחריהם
לאדם חבין אין ׁשהרי הּדבר ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמנּגדת
זֹו קּבלה ּתֹועיל ולא ּבפניו ְְִֶַָָָָֹֹׁשּלא
אמר לזה הּבנים, על האבֹות ְְִֶֶַַַַָָָָָׁשּיקּבלּו

ÌzÚ„È Ìz‡ Èkוגֹומרe‡¯zÂ'וגֹו ƒ«∆¿«¿∆ְֵ«ƒ¿ְ
ׁשקץ אּלא ׁשאינם ראיתם ְִֵֵֶֶֶֶֶָָּפרּוׁש
זֹוכים אּלא אינכם ּומעּתה ְְִֵֵֵֶֶַָָָותֹועבה,
ולבחר הּגֹויים מּתֹועבֹות לרחקם ְְְֲִִִֵֶַַָָֹלהם
לחּיבם אּתם ויכֹולין חּיים ְְִִִִֵֶַַַָֹּבאלהים
לקרֹותם ּׁשּדקּדק מה והּוא ְְְְְִִֵֶֶַָּכמֹותכם,

Ì‰ÈÏel‚Â Ì‰ÈˆewLׁשּידעּו לֹומר ƒ≈∆¿ƒ≈∆ְֶַָ
ּומאיסּותם: הׁשּפלתם ְְְְִִִַָָָָוהׂשּכילּו

Ôt.'B‚Âיז) „·ÚÏ ˙ÎÏÏ 'B‚Â ÌÎa LÈ ∆≈»∆¿»∆∆«¬…¿

מחׁשבת על הּכתּוב הזהיר ְְִִֶֶַַַָָּכאן
ּכאֹומרֹו ׁשּמזהיר זרה עלÔtעבֹודה ְְְֲִֶַָָָ∆ַ
„·ÚÏ ˙ÎÏÏ ‰�Ù B··Ï ¯L‡:'וגֹו ¬∆¿»…∆»∆∆«¬…ְ

Ôt.'B‚Â L¯L 'B‚Â ÌÎa LÈלדעת צרי ∆≈»∆¿…∆¿ִַַָָ
וגֹו', ראׁש ּפרה הּׁשרׁש הּוא ְֶֶַַֹֹֹמה
האמּור וגֹו' פנה לבבֹו לאׁשר חֹוזר ְְֲִֵֶֶַָָָֹאם
ּבכם יׁש ּפן לֹומר לֹו היה לא ְֵֶֶַָָָָֹּבסמּו
זה על לֹומר לֹו היה אּלא ב' ֶֶַַַַָָָּפעם
ּפרה ׁשרׁש וגֹו' איׁש ּבכם יׁש ּפן ְִֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹהּדר
צרי עֹוד וגֹו', לבבֹו אׁשר ולענה ְְְֲֲִֶַָָָֹראׁש

ׁשל עצמן הּדברים ּכּונת L¯Lלדעת ְְִֶַַַַַַָָָָ…∆
‰¯tראׁש ּפֹורה ׁשאינֹו ׁשּנראה וגֹו' …∆ְְִֵֶֶֶֶֹ

לדעת צרי עֹוד ׁשרׁש, אּלא ְֲִֶֶַַַָָָָֹולענה,
ּפרה הּׁשרׁש זה ׁשּמתּבר זה ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹּברכה
אֹומרֹו עֹוד ,ּמתּבר ּבּמה ּבלבבֹו ְְְִִֵֶַָָֹראׁש
ּכי ׁשאֹומר זה טעם נתינת עֹוד ְִִֵֵֶֶַַַֹלאמר,

למען אֹומרֹו הּוא ּומה וגֹו', ְְְְִִַַַּבׁשררּות
ְוגֹו':

ÔÎ‡אדם יחׁשב לבל הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ְֲַַַַַָָָָֹ
הענׁש על מעליו להקל ְְְֵֵֶַָָָָֹֹּבדעּתֹו
ּבזה עול עֹוׂשה ׁשאינֹו ּבדעּתֹו ְְְְִֵֶֶֶֶַָָֹויסּבר
ּבכל יתחּיב לבל ּבׂשכלֹו מׁשּתּדל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָאּלא
ּבדעּתֹו חֹוׁשב אינֹו ּולעֹולם ְְְְֵֵַַָָהּקללֹות
זה ּוכנגד ּוקטּנה, ּגדֹולה ה' ּפי ְְְֲִֶֶֶַַָָֹלעבר

הּכתּוב t¯‰אמר L¯L ÌÎa LÈ Ôt ַַָָ∆≈»∆…∆…∆
‰�ÚÏÂ L‡¯אּלא אינֹו ׁשעּתה ּפרּוׁש …¿«¬»ֵֵֶֶַָָ

ראׁש יפרה ׁשּמּמּנּו ּומֹודיע ְִִִֶֶֶֶַֹֹׁשרׁש,
מה הּכתּוב ּופרׁש אבאר, ּכאׁשר ְֲֲֲֵֵֵֶַַַַָָָולענה

ואמר הּׁשרׁש ‡˙הּוא BÚÓLa ‰È‰Â ְֶַַָֹ¿»»¿»¿∆
‰Ï‡‰ È¯·cאמר ,‰È‰Âׂשמחה לׁשֹון ƒ¿≈»»»ַָ¿»»ְְִָ

הּוא חּיּובֹו ׁשהּדבר ּבׁשמעֹו יׂשמח ְְְִִִֶַַָָָּכי
האלה ׁשּזּולת יּגיד ׁשּזה האלה ִִֶֶֶַַַָָָָָָמּצד

יתחּיב, B··Ïaלא C¯a˙‰Âׁשּלא יבטח ְִֵַֹ¿ƒ¿»≈ƒ¿»ְִֶַֹ
על לבבֹו ּבסּבת הּקללה עליו ְְְִַַַָָָָָָּתבֹוא

,הּדר יאמרÓ‡Ï¯זה ÌBÏLּפרּוׁש ֶֶֶַ≈…ֵַֹ»

jlieÎmiavp zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i oey`x meil inei xeriy

(çé)Bááìa Cøaúäå úàfä äìàä éøác-úà BòîLa äéäå§¨¿̈§¨§Á¤¦§¥¸¨«¨¹̈©ÀŸ§¦§¨¥¸¦§¨³
úBôñ ïòîì Cìà éaì úeøøLa ék él-äéäé íBìL øîàì¥ŸÆ¨´¦«§¤¦½¦²¦§¦¬¦¦−¥¥®§©²©§¬

:äàîvä-úà äåøä̈«¨¨−¤©§¥¨«
i"yx£B··Ïa C¯a˙‰Â∑ׁשלֹום א הּללּו, קללֹות יבֹואּוני 'לא לאמר: לעצמֹו, ׁשלֹום ּברּכת ּבלּבֹו יחׁשב ּברכה. לׁשֹון ¿ƒ¿»≈ƒ¿»ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹֹֹ

לי' "והתּפּלל"∑C¯a˙‰Â.יהיה "והתּגּלח", ּכמֹו: ּבלע"ז, שוי"א ‡CÏ.בנדיר"א ÈaÏ ˙e¯¯La∑,לּבי ּבמראית ְִִֶ¿ƒ¿»≈ְְְְְְִִֵַַַַָƒ¿ƒƒƒ≈≈ְְִִִַ
כד)ּכמֹו: לעׂשֹות(במדבר רֹואה ׁשּלּבי מה ּכלֹומר: קרֹוב", ולא ‰¯Â‰."אׁשּורּנּו ˙BÙÒ ÔÚÓÏ∑ּפרענּות לֹו ׁשאֹוסיף לפי ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָֹ¿««¿»»»ְְִִֶָֻ

הּמזיד, עם ׁשאצרפם עּתה וגֹורם עליהם, מעביר והייתי ּבׁשֹוגג, הּנה עד ּׁשעׂשה מה ּתרּגםעל וכן הּכל. מּמּנּו ואּפרע ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
הּזדֹונֹות על הּׁשגגֹות אני לֹו ׁשאֹוסיף זדנּותא', על ׁשלּותא חטאי לּה לאֹוספא 'ּבדיל ׁשהּוא∑‰¯Â‰.אּונקלֹוס: ׁשֹוגג, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ»»»ֵֶ

מּדעת ׁשּלא עֹוׂשה ׁשהּוא ׁשּכֹור ּכאדם ּובתאוה∑‰ˆÓ‡‰.עֹוׂשה מּדעת עֹוׂשה .ׁשהּוא ְִִֶֶֶֶַַָָֹ«¿≈»ְֲִֶֶַַַָ

(èé)Búàð÷å äåäé-óà ïLòé æà ék Bì çìñ äåäé äáàé-àì«ŸŸ¤´§Ÿ̈»§´Ÿ©¼¦´Â¨¤§©̧©§Ÿ̈³§¦§¨Æ
äfä øôqa äáeúkä äìàä-ìk Ba äöáøå àeää Léàä¦´©½§¨³§¨Æ¨¨´¨½̈©§−̈©¥´¤©¤®

:íéîMä úçzî BîL-úà äåäé äçîe¨¨³§Ÿ̈Æ¤§½¦©−©©¨¨«¦
i"yx£'‰ŒÛ‡ ÔLÚÈ∑והע מתחּמם הּגּוף ּכעס, ידי וכן:על האף, מן יֹוצא כב)ׁשן ּפי(ש"ב על ואף ּבאּפֹו", עׁשן "עלה ∆¿««ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

מׁשמיע הּכתּוב הּמקֹום, לפני זֹו הארץׁשאין ּדר ּכפי לׁשמע, ויכֹולה רגילה ׁשהיא ּכדר האזן ∑B˙‡�˜Â.את ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ¿ƒ¿»
נקמה, לביׁשת אחיזת אנפרטמנ"ט, חמה, הּמּדהלׁשֹון על מעביר החיים.ואינֹו אור ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָ

‰„‡יח ‡˙ÓBÓ ÈÓb˙t ˙È dÚÓLÓa È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿¿≈»ƒ¿»≈»»»»
È¯‡ ÈÏ È‰È ‡ÓÏL ¯ÓÈÓÏ daÏa ·LÁÈÂƒ««¿ƒ≈¿≈«¿»»¿≈ƒ¬≈
dÏ ‡ÙÒB‡Ï ÏÈ„a ÏÈÊ‡ ‡�‡ ÈaÏ ¯B‰¯‰a¿«¿ƒƒ¬»»≈¿ƒ¿»»≈

:‡˙e�„Ê ÏÚ ‡˙eÏL È‡ËÁ (dÏ)«∆¿≈»»«¿»»

Û˜˙Èיט ÔÎa È¯‡ dÏ ˜aLÓÏ ÈÈ È·ÈÈ ‡Ï»≈≈¿»¿ƒ¿«≈¬≈¿≈ƒ¿≈
da Ôe˜a„ÈÂ ‡e‰‰ ‡¯·‚a d˙ÓÁÂ ÈÈ„ ‡Ê‚»̄¿»«¿»¿∆¿≈¿«¿»«¿ƒ¿¿≈
ÈÈ ÈÁÓÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡iËÂÏ Ïk»¿»«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈¿»

:‡iÓL ˙BÁzÓ dÓL ˙È»¿≈ƒ¿¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

˙e¯¯La Èk ÈÏ ‰È‰Èהגם ּפרּוׁש וגֹו' ƒ¿∆ƒƒƒ¿ƒְֲֵַ
הּוא אמן ויענה מׁשה ְְֲִֵֶֶֶַַָָׁשּיׁשּביעם
הּוא ּבּׁשבּועה והעּקר ּבלּבֹו, ְְְְְִִֶַַָָָיבּטלּנּו

ׁשאמר עקיבא ר' ּוכדברי (ׁשבּועֹותהּלב, ְְְֲִִֵֵֶַַָָ

ׁשּיהיהכ"ו) ׁשּצרי ּבׁשבּועה ְְִִִֶֶֶָָָָָהאדם
ּבלּבֹו ׁשּמבּטל וכל ׁשוים, ּופיו ְְְִִִִֵֶַָָלּבֹו
הֹולכים אנּו אין ּבׂשפתיו ׁשּמֹוציא ְְֲִִִֵֶַָָָהגם
אֹומרֹו והּוא הּלב, מחׁשבת אחר ְְְֵֶֶֶַַַַָאּלא

CÏ‡ ÈaÏ ˙e¯¯La Èkׁשּתלּוי העּקר ּכי ƒƒ¿ƒƒƒ≈≈ִִֶָָָ
ּכּנה ולזה הּלב הּוא הּׁשבּועה ענין ְְְִִֵֶַַַָָָּבֹו
הּׁשבּועה יקּבל ּׁשּלא ּובּמה הׁשרירה, ְְְִֵֶֶַַַַָָֹלֹו
ּבין האמּור הענׁש ּכל יתחּיב לא ְְִִֵֵֶַָָָָֹֹּבלּבֹו
עברה ענׁש אּלא יתחּיב לא עצמֹו ְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹעל
ּבניו הּבנים ּבין ׁשּכתבנּו, ּכמֹו ְְִֵֶַַַַָָָָאחת
ּבענין ּבין ׁשבּועתֹו, ּבכח יחּיבם ְְְְְְִֵַַַָָֹֹלא

אֹומרֹו והּוא הּזּולת, על ÔÚÓÏהערבּות ְְְַַַַָ¿««
‰‡Óv‰ ˙‡ ‰Â¯‰ ˙BÙÒספֹותּפרּוׁש ¿»»»∆«¿≈»ְֵ

ּכ לרּבּוי,ל' ּכּנּוי הּוא רוה ּופרּוׁש ריתה, ְְִִִֵָָָָ
והּכּונה לּמּועט, ּכּנּוי הּוא ְְִֵַַַָָָָּוצמאה
לעׂשֹותֹו הענׁש רּבּוי לכרת ְְֲִִִֵֶֶַַָֹֹׁשּמתחּכם
הּׁשבּועה: ּבלּבֹו ּׁשּמבּטל ּבּמה ְְְִֵֶֶַַַָָמּועט

¯·„Âיפרה ׁשּמּמּנּו ׁשרׁש מׁשה קראֹו זה ¿»»ְְִִֶֶֶֶֶֶָֹ
עּקר ּכלּום ּכי הּטעם ולענה, ְְֲִִַַַַַָֹראׁש
יתחּזק ׁשּבזה ּכדי הּוא הּׁשבּועה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָטעם

אֹומרֹו ּכדר הּמחטיא קי"ט)ּכנגד (ּתהּלים ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַ

ּבעז ּוכמעׂשה ואקּימה, ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָֹנׁשּבעּתי

ליצרֹו פ"ו)ׁשּנׁשּבע רּבה אדם(רּות ולזה , ְְְְִִֶֶַַָָָָ
ּבחינת ּפּתּוי הּוא זֹו מחׁשבה ְֲִִֵֶַַָָׁשחֹוׁשב
ׁשאחר ּכדי רע ׁשרׁש ּבֹו ׁשּמׁשריׁש ְְִֵֶֶֶַַַַַָֹהרע
ׁשרׁש ּבמעיו להׁשריׁש נקל יהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹּכן
ּכלּום אליו ויאמר מעׂשיו, להתעיב ְְְְֲִֵֶַַַַָָֹרׁשע
לא אּתה ּבּׁשבּועה אּלא ּתלּוי ְֶַַַָָָָָָֹהּדבר
ועׂשה אלהים ל עׂשה קּום ְְְֱֲֲִִֵֵַַָֹנׁשּבעּת
הרע לּמעׂשה וקרא עׂשֹות, ּתתאו ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָאׁשר
טעמם ׁשהעברֹות לצד ולענה ְְֲֲֲֵֶַַַָָָֹראׁש
מרה טּפת סֹוד והּוא ולענה, ְְֲִַַָָָֹראׁש

הּמות מלא כ')ׁשּבחרב ׁשּתתהּוה(ע"ז ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָ
ּבסֹוד האדם ב')מעברֹות ּתיּסר(ירמי' ְְְְְֲִֵֵֵַָָָָ

ּבסֹוד הּטֹוב ּבּמעׂשה ּולהפ ,ְְֲֵֵֶֶַַַָָרעת
ל"ד) ה':(ּתהּלים טֹוב ּכי ּוראּו טעמּו ְְֲִִִַ

„ÁÈÂעל יתר לזה ענׁש הּכתּוב ¿ƒ≈ֵֶֶַַָָָֹ
ואמר הּברית, Ï‡המקּבלים ְְְְִִַַַַָ…

‰·‡Èהיא מּדתֹו ׁשה' הגם ּפרּוׁש וגֹו' …∆ְֲִִֵֶַָ
יׂשראל עּמֹו לעֹונֹות ולסלח ְְְְֲִִִֵַַַָֹֹלמחל
לא האיׁש זה ּכּידּוע ּפניו ְְִִֶֶַַַָָָָֹּכׁשּמחּלין
יאבה, לא זה לׁשֹון אמר ה', ֶֶֶַָָֹֹֹיאבה
ׁשּסֹולח רצֹונֹו ּבֹו יהפ ׁשה' לֹומר ְְֲִֵֵֶֶַַַַֹנתּכּון

לסלח: יאבה ְְִֶַֹֹֹולא
‡ˆBi‰Â'ה יאבה ּכׁשּלא זה מּדבר ¿«≈ְִֶֶֶָָֹֹ

יעׁשן אז ּכי הּוא לֹו ְֱִֶַַָֹסלח
ּכׁשּיחטא ּפרּוׁש אז אֹומרֹו ה' ְְֱֵֶֶַָָאף
אז ולענה ראׁש ׁשּפרה ּכ ְֲֶַַַָָָָֹֹאחר

ונהפ ענׁשֹו להקל ׁשחׁשב ְְְְֲֵֶַַָָָָֹּבמקֹום
ּב וקנאתֹו ה' אף ׁשּיעׁשן איׁשהּוא ְְֱִִֶֶַַָָ

הּכתּובה האלה ּכל ּבֹו ורבצה ְְְַַָָָָָָָההּוא
ׁשּלא מּלבד ּכי ונמצא הּזה, ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹּבּספר
ׁשהרי הרעה ּבמחׁשבּתֹו ּכלּום ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָהרויח
ׁשּתרּבץ לֹו עֹוד ּתבאנה הרעה ְִֶָָָָָָֹֹּכל
ּכן לֹו יהיה ּׁשּלא מה האלה, ּכל ְִֵֶֶַָָָָֹּבֹו
ׁשהגם עּתה, הּׁשבּועה יקּבל ְְֲִֵֶַַַַָָאם
ויקרא הרע עליו ּבבא ּבּה, ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹׁשּיתחּיב
ּכל ּבֹו ּתרּבץ ולא לֹו יסלח ה' ְְְִִֶַָֹֹאל
וקּבל ּׁשעליו מה ׁשעׂשה ּכיון ְִֵֵֶֶַָָָָָָָָהאלה
מּיצרֹו ׁשהתנּצח אּלא עּתה ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהאלה
אדם ּכן ּׁשאין מה עֹוׂשהּו, ְֲֵֵֵֵֶַַָָירחמהּו
ּבלּבֹו עּתה הּׁשבּועה ׁשּיבּטל ְְְְִִֵֶַַַַַַָָהּבלּיעל
רעה וגֹורם לדעת עצמֹו מקׁשה ְְְֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא

ְְַלעצמֹו:
‰p‰Âהּכתּוב ׁשאמר ‰‰e‡הגם LÈ‡a ¿ƒ≈ֲֶַַַָָ»ƒ«

ּוכמֹו ׁשבט אֹו מׁשּפחה הּדין ְְִִֵֶַָָהּוא
ּכאֹומרֹו לבּסֹוף הּכתּוב Ó‡Â¯ׁשּגּלה ְְְִֶַַָָ¿»«

ÔB¯Á‡‰ ¯Bc‰'וגֹו˙BkÓ ˙‡ e‡¯Â «»«¬ְ¿»∆«
‡È‰‰ ı¯‡‰'א לאיׁש לא ּכי הרי וגֹו' »»∆«ƒְְֲִִֵֹ

אׁשר לרּבים ּגם אּלא האמּור ענׁש ֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹיחד
ּככה: ְָָָיזמּו

B¯ÓB‡Â˙ÁzÓיטֿכ) BÓL ˙‡ '‰ ‰ÁÓe ¿¿»»∆¿ƒ««

.ÌÈÓM‰עם נׁשמֹות ׁשרׁש ּכי ּדע «»»ƒְִִֶַַֹ
ּתחת קדׁש ּבהררי יסֹודתם יׂשראל ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹּבני
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(çé)Bááìa Cøaúäå úàfä äìàä éøác-úà BòîLa äéäå§¨¿̈§¨§Á¤¦§¥¸¨«¨¹̈©ÀŸ§¦§¨¥¸¦§¨³
úBôñ ïòîì Cìà éaì úeøøLa ék él-äéäé íBìL øîàì¥ŸÆ¨´¦«§¤¦½¦²¦§¦¬¦¦−¥¥®§©²©§¬

:äàîvä-úà äåøä̈«¨¨−¤©§¥¨«
i"yx£B··Ïa C¯a˙‰Â∑ׁשלֹום א הּללּו, קללֹות יבֹואּוני 'לא לאמר: לעצמֹו, ׁשלֹום ּברּכת ּבלּבֹו יחׁשב ּברכה. לׁשֹון ¿ƒ¿»≈ƒ¿»ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹֹֹ

לי' "והתּפּלל"∑C¯a˙‰Â.יהיה "והתּגּלח", ּכמֹו: ּבלע"ז, שוי"א ‡CÏ.בנדיר"א ÈaÏ ˙e¯¯La∑,לּבי ּבמראית ְִִֶ¿ƒ¿»≈ְְְְְְִִֵַַַַָƒ¿ƒƒƒ≈≈ְְִִִַ
כד)ּכמֹו: לעׂשֹות(במדבר רֹואה ׁשּלּבי מה ּכלֹומר: קרֹוב", ולא ‰¯Â‰."אׁשּורּנּו ˙BÙÒ ÔÚÓÏ∑ּפרענּות לֹו ׁשאֹוסיף לפי ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָֹ¿««¿»»»ְְִִֶָֻ

הּמזיד, עם ׁשאצרפם עּתה וגֹורם עליהם, מעביר והייתי ּבׁשֹוגג, הּנה עד ּׁשעׂשה מה ּתרּגםעל וכן הּכל. מּמּנּו ואּפרע ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
הּזדֹונֹות על הּׁשגגֹות אני לֹו ׁשאֹוסיף זדנּותא', על ׁשלּותא חטאי לּה לאֹוספא 'ּבדיל ׁשהּוא∑‰¯Â‰.אּונקלֹוס: ׁשֹוגג, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ»»»ֵֶ

מּדעת ׁשּלא עֹוׂשה ׁשהּוא ׁשּכֹור ּכאדם ּובתאוה∑‰ˆÓ‡‰.עֹוׂשה מּדעת עֹוׂשה .ׁשהּוא ְִִֶֶֶֶַַָָֹ«¿≈»ְֲִֶֶַַַָ

(èé)Búàð÷å äåäé-óà ïLòé æà ék Bì çìñ äåäé äáàé-àì«ŸŸ¤´§Ÿ̈»§´Ÿ©¼¦´Â¨¤§©̧©§Ÿ̈³§¦§¨Æ
äfä øôqa äáeúkä äìàä-ìk Ba äöáøå àeää Léàä¦´©½§¨³§¨Æ¨¨´¨½̈©§−̈©¥´¤©¤®

:íéîMä úçzî BîL-úà äåäé äçîe¨¨³§Ÿ̈Æ¤§½¦©−©©¨¨«¦
i"yx£'‰ŒÛ‡ ÔLÚÈ∑והע מתחּמם הּגּוף ּכעס, ידי וכן:על האף, מן יֹוצא כב)ׁשן ּפי(ש"ב על ואף ּבאּפֹו", עׁשן "עלה ∆¿««ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

מׁשמיע הּכתּוב הּמקֹום, לפני זֹו הארץׁשאין ּדר ּכפי לׁשמע, ויכֹולה רגילה ׁשהיא ּכדר האזן ∑B˙‡�˜Â.את ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ¿ƒ¿»
נקמה, לביׁשת אחיזת אנפרטמנ"ט, חמה, הּמּדהלׁשֹון על מעביר החיים.ואינֹו אור ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָ

‰„‡יח ‡˙ÓBÓ ÈÓb˙t ˙È dÚÓLÓa È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿¿≈»ƒ¿»≈»»»»
È¯‡ ÈÏ È‰È ‡ÓÏL ¯ÓÈÓÏ daÏa ·LÁÈÂƒ««¿ƒ≈¿≈«¿»»¿≈ƒ¬≈
dÏ ‡ÙÒB‡Ï ÏÈ„a ÏÈÊ‡ ‡�‡ ÈaÏ ¯B‰¯‰a¿«¿ƒƒ¬»»≈¿ƒ¿»»≈

:‡˙e�„Ê ÏÚ ‡˙eÏL È‡ËÁ (dÏ)«∆¿≈»»«¿»»

Û˜˙Èיט ÔÎa È¯‡ dÏ ˜aLÓÏ ÈÈ È·ÈÈ ‡Ï»≈≈¿»¿ƒ¿«≈¬≈¿≈ƒ¿≈
da Ôe˜a„ÈÂ ‡e‰‰ ‡¯·‚a d˙ÓÁÂ ÈÈ„ ‡Ê‚»̄¿»«¿»¿∆¿≈¿«¿»«¿ƒ¿¿≈
ÈÈ ÈÁÓÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡iËÂÏ Ïk»¿»«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈¿»

:‡iÓL ˙BÁzÓ dÓL ˙È»¿≈ƒ¿¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

˙e¯¯La Èk ÈÏ ‰È‰Èהגם ּפרּוׁש וגֹו' ƒ¿∆ƒƒƒ¿ƒְֲֵַ
הּוא אמן ויענה מׁשה ְְֲִֵֶֶֶַַָָׁשּיׁשּביעם
הּוא ּבּׁשבּועה והעּקר ּבלּבֹו, ְְְְְִִֶַַָָָיבּטלּנּו

ׁשאמר עקיבא ר' ּוכדברי (ׁשבּועֹותהּלב, ְְְֲִִֵֵֶַַָָ

ׁשּיהיהכ"ו) ׁשּצרי ּבׁשבּועה ְְִִִֶֶֶָָָָָהאדם
ּבלּבֹו ׁשּמבּטל וכל ׁשוים, ּופיו ְְְִִִִֵֶַָָלּבֹו
הֹולכים אנּו אין ּבׂשפתיו ׁשּמֹוציא ְְֲִִִֵֶַָָָהגם
אֹומרֹו והּוא הּלב, מחׁשבת אחר ְְְֵֶֶֶַַַַָאּלא

CÏ‡ ÈaÏ ˙e¯¯La Èkׁשּתלּוי העּקר ּכי ƒƒ¿ƒƒƒ≈≈ִִֶָָָ
ּכּנה ולזה הּלב הּוא הּׁשבּועה ענין ְְְִִֵֶַַַָָָּבֹו
הּׁשבּועה יקּבל ּׁשּלא ּובּמה הׁשרירה, ְְְִֵֶֶַַַַָָֹלֹו
ּבין האמּור הענׁש ּכל יתחּיב לא ְְִִֵֵֶַָָָָֹֹּבלּבֹו
עברה ענׁש אּלא יתחּיב לא עצמֹו ְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹעל
ּבניו הּבנים ּבין ׁשּכתבנּו, ּכמֹו ְְִֵֶַַַַָָָָאחת
ּבענין ּבין ׁשבּועתֹו, ּבכח יחּיבם ְְְְְְִֵַַַָָֹֹלא

אֹומרֹו והּוא הּזּולת, על ÔÚÓÏהערבּות ְְְַַַַָ¿««
‰‡Óv‰ ˙‡ ‰Â¯‰ ˙BÙÒספֹותּפרּוׁש ¿»»»∆«¿≈»ְֵ

ּכ לרּבּוי,ל' ּכּנּוי הּוא רוה ּופרּוׁש ריתה, ְְִִִֵָָָָ
והּכּונה לּמּועט, ּכּנּוי הּוא ְְִֵַַַָָָָּוצמאה
לעׂשֹותֹו הענׁש רּבּוי לכרת ְְֲִִִֵֶֶַַָֹֹׁשּמתחּכם
הּׁשבּועה: ּבלּבֹו ּׁשּמבּטל ּבּמה ְְְִֵֶֶַַַָָמּועט

¯·„Âיפרה ׁשּמּמּנּו ׁשרׁש מׁשה קראֹו זה ¿»»ְְִִֶֶֶֶֶֶָֹ
עּקר ּכלּום ּכי הּטעם ולענה, ְְֲִִַַַַַָֹראׁש
יתחּזק ׁשּבזה ּכדי הּוא הּׁשבּועה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָטעם

אֹומרֹו ּכדר הּמחטיא קי"ט)ּכנגד (ּתהּלים ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַ

ּבעז ּוכמעׂשה ואקּימה, ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָֹנׁשּבעּתי

ליצרֹו פ"ו)ׁשּנׁשּבע רּבה אדם(רּות ולזה , ְְְְִִֶֶַַָָָָ
ּבחינת ּפּתּוי הּוא זֹו מחׁשבה ְֲִִֵֶַַָָׁשחֹוׁשב
ׁשאחר ּכדי רע ׁשרׁש ּבֹו ׁשּמׁשריׁש ְְִֵֶֶֶַַַַַָֹהרע
ׁשרׁש ּבמעיו להׁשריׁש נקל יהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹּכן
ּכלּום אליו ויאמר מעׂשיו, להתעיב ְְְְֲִֵֶַַַַָָֹרׁשע
לא אּתה ּבּׁשבּועה אּלא ּתלּוי ְֶַַַָָָָָָֹהּדבר
ועׂשה אלהים ל עׂשה קּום ְְְֱֲֲִִֵֵַַָֹנׁשּבעּת
הרע לּמעׂשה וקרא עׂשֹות, ּתתאו ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָאׁשר
טעמם ׁשהעברֹות לצד ולענה ְְֲֲֲֵֶַַַָָָֹראׁש
מרה טּפת סֹוד והּוא ולענה, ְְֲִַַָָָֹראׁש

הּמות מלא כ')ׁשּבחרב ׁשּתתהּוה(ע"ז ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָ
ּבסֹוד האדם ב')מעברֹות ּתיּסר(ירמי' ְְְְְֲִֵֵֵַָָָָ

ּבסֹוד הּטֹוב ּבּמעׂשה ּולהפ ,ְְֲֵֵֶֶַַַָָרעת
ל"ד) ה':(ּתהּלים טֹוב ּכי ּוראּו טעמּו ְְֲִִִַ

„ÁÈÂעל יתר לזה ענׁש הּכתּוב ¿ƒ≈ֵֶֶַַָָָֹ
ואמר הּברית, Ï‡המקּבלים ְְְְִִַַַַָ…

‰·‡Èהיא מּדתֹו ׁשה' הגם ּפרּוׁש וגֹו' …∆ְֲִִֵֶַָ
יׂשראל עּמֹו לעֹונֹות ולסלח ְְְְֲִִִֵַַַָֹֹלמחל
לא האיׁש זה ּכּידּוע ּפניו ְְִִֶֶַַַָָָָֹּכׁשּמחּלין
יאבה, לא זה לׁשֹון אמר ה', ֶֶֶַָָֹֹֹיאבה
ׁשּסֹולח רצֹונֹו ּבֹו יהפ ׁשה' לֹומר ְְֲִֵֵֶֶַַַַֹנתּכּון

לסלח: יאבה ְְִֶַֹֹֹולא
‡ˆBi‰Â'ה יאבה ּכׁשּלא זה מּדבר ¿«≈ְִֶֶֶָָֹֹ

יעׁשן אז ּכי הּוא לֹו ְֱִֶַַָֹסלח
ּכׁשּיחטא ּפרּוׁש אז אֹומרֹו ה' ְְֱֵֶֶַָָאף
אז ולענה ראׁש ׁשּפרה ּכ ְֲֶַַַָָָָֹֹאחר

ונהפ ענׁשֹו להקל ׁשחׁשב ְְְְֲֵֶַַָָָָֹּבמקֹום
ּב וקנאתֹו ה' אף ׁשּיעׁשן איׁשהּוא ְְֱִִֶֶַַָָ

הּכתּובה האלה ּכל ּבֹו ורבצה ְְְַַָָָָָָָההּוא
ׁשּלא מּלבד ּכי ונמצא הּזה, ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹּבּספר
ׁשהרי הרעה ּבמחׁשבּתֹו ּכלּום ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָהרויח
ׁשּתרּבץ לֹו עֹוד ּתבאנה הרעה ְִֶָָָָָָֹֹּכל
ּכן לֹו יהיה ּׁשּלא מה האלה, ּכל ְִֵֶֶַָָָָֹּבֹו
ׁשהגם עּתה, הּׁשבּועה יקּבל ְְֲִֵֶַַַַָָאם
ויקרא הרע עליו ּבבא ּבּה, ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹׁשּיתחּיב
ּכל ּבֹו ּתרּבץ ולא לֹו יסלח ה' ְְְִִֶַָֹֹאל
וקּבל ּׁשעליו מה ׁשעׂשה ּכיון ְִֵֵֶֶַָָָָָָָָהאלה
מּיצרֹו ׁשהתנּצח אּלא עּתה ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהאלה
אדם ּכן ּׁשאין מה עֹוׂשהּו, ְֲֵֵֵֵֶַַָָירחמהּו
ּבלּבֹו עּתה הּׁשבּועה ׁשּיבּטל ְְְְִִֵֶַַַַַַָָהּבלּיעל
רעה וגֹורם לדעת עצמֹו מקׁשה ְְְֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא

ְְַלעצמֹו:
‰p‰Âהּכתּוב ׁשאמר ‰‰e‡הגם LÈ‡a ¿ƒ≈ֲֶַַַָָ»ƒ«

ּוכמֹו ׁשבט אֹו מׁשּפחה הּדין ְְִִֵֶַָָהּוא
ּכאֹומרֹו לבּסֹוף הּכתּוב Ó‡Â¯ׁשּגּלה ְְְִֶַַָָ¿»«

ÔB¯Á‡‰ ¯Bc‰'וגֹו˙BkÓ ˙‡ e‡¯Â «»«¬ְ¿»∆«
‡È‰‰ ı¯‡‰'א לאיׁש לא ּכי הרי וגֹו' »»∆«ƒְְֲִִֵֹ

אׁשר לרּבים ּגם אּלא האמּור ענׁש ֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹיחד
ּככה: ְָָָיזמּו

B¯ÓB‡Â˙ÁzÓיטֿכ) BÓL ˙‡ '‰ ‰ÁÓe ¿¿»»∆¿ƒ««

.ÌÈÓM‰עם נׁשמֹות ׁשרׁש ּכי ּדע «»»ƒְִִֶַַֹ
ּתחת קדׁש ּבהררי יסֹודתם יׂשראל ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹּבני
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(ë)úBìà ìëk ìàøNé éèáL ìkî äòøì äåäé Bìécáäå§¦§¦³§Ÿ̈Æ§¨½̈¦−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§ŸÆ¨´
:äfä äøBzä øôña äáeúkä úéøaä©§¦½©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤«

i"yx£‰f‰ ‰¯Bz‰ ¯ÙÒa ‰·e˙k‰∑:אֹומר הּוא כח)ּולמעלה מּכה(לעיל וכל חלי ּכל ּגם הּזאת, הּתֹורה "ּבספר «¿»¿≈∆«»«∆ְְְְֳִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
הן הּטעמים ּפּסּוק ידי ועל הּספר. על מּוסב זכר, לׁשֹון 'הּזה', הּתֹורה. על מּוסב נקבה, לׁשֹון 'הּזאת', ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹוגֹו'"?
אמר: לכ לזה, זה ּדבּוקים הּזאת' 'והּתֹורה ּבּספר, ּתחת נתּונה הטּפחא הּקללֹות ּבפרׁשת לׁשֹונֹות: לׁשּתי ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹנחלקים
אחריו, נֹופל זכר לׁשֹון לפיכ לזה, זה ּדבּוקים הּתֹורה' 'ספר נמצא הּתֹורה, ּתחת נתּונה הּטּפחא וכאן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ"הּזאת",

הּספר על נֹופל .ׁשהּלׁשֹון ֵֵֶֶַַַָ

(àë)íëéøçàî eîe÷é øLà íëéða ïBøçàä øBcä øîàå§¨©º©´¨©«£À§¥¤Æ£¤³¨¸Æ¥©´£¥¤½
õøàä úBkî-úà eàøå ä÷Bçø õøàî àáé øLà éøëpäå§©̧¨§¦½£¤¬¨−Ÿ¥¤´¤§®̈Â§¨Â¤©º¨¨³¤

:da äåäé älç-øLà äéàìçz-úàå àåääהחיים אור ©¦Æ§¤©´£ª¤½¨£¤¦¨¬§Ÿ̈−¨«

(áë)ìå òøfú àì döøà-ìë äôøN çìîå úéøôbà ¨§¦´¨¤»©»§¥¨´¨©§¨¼³Ÿ¦¨©Æ§´Ÿ
äøîòå íãñ úëtäîk áNò-ìk dá äìòé-àìå çîöú©§¦½©§Ÿ©«£¤¬−̈¨¥®¤§©§¥©º§³Ÿ©«£Ÿ̈Æ

íéBáöe äîãà:Búîçáe Btàa äåäé Côä øLà ©§¨´§¦½£¤Æ¨©´§Ÿ̈½§©−©«£¨«

„Ï‡¯NÈכ ‡iË·L ÏkÓ ‡LÈ·Ï ÈÈ dpL¯ÙÈÂ¿«¿¿ƒ≈¿»¿ƒ»ƒ…ƒ¿«»¿ƒ¿»≈
‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡ÓÈ˜ ÈËÂÏ ÏÎk¿…¿»≈¿»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿«¿»

:ÔÈ„‰»≈

ÔeÓe˜Èכא Èc ÔBÎÈ�a ‰‡¯˙· ‡¯c ¯ÓÈÈÂ¿≈«»»«¿»»¿≈ƒ¿
‡˜ÈÁ¯ ‡Ú¯‡Ó È˙ÈÈc ÔÈÓÓÚ ¯·e ÔBÎÈ¯˙aÓƒ«¿≈««¿ƒ¿≈≈≈«¿»¿ƒ»
‡‰Ú¯Ó ˙ÈÂ ‡È‰‰ ‡Ú¯‡c ‡˙ÁÓ ˙È ÔeÊÁÈÂ¿∆¡»¿»»¿«¿»«ƒ¿»«¿»»

:da ÈÈ Ú¯Ó‡ Ècƒ«¿«¿»«

Ï‡כב dÚ¯‡ Ïk ˙„È˜È ‡ÁÏÓe ‡˙¯Ùb»¿≈»ƒ¿»¿ƒ«»«¿«»
‡aÒÚ Ïk da ˜qÈ ‡ÏÂ ÁÓˆ˙ ‡ÏÂ Ú¯Êƒ̇¿«¿»«¿«¿»ƒ««»∆¿»
Èc ÌÈB·ˆe ‰Ó„‡ ‰¯ÓÚÂ Ì„Òc ‡zÎt‰Ók¿«¿∆¿»ƒ¿…«¬…»«¿»¿ƒƒ

:d˙ÓÁ·e dÊ‚¯a ÈÈ CÙ‰¬«¿»¿»¿≈¿∆¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבסֹוד ס"ו)הּׁשמים ּכסאי,(יׁשעי' הּׁשמים ְְְְִִִִַַַַַָָָ
ּכּסא מּתחת חצּובֹות הם ְְֲִִֵֵַַַָוהּנׁשמֹות
סֹוד ידעּת ּוכבר והבן, יתּבר ְְְְְִֵַַָָָָָּכבֹודֹו
ׁשהארכנּו ּוכמֹו הּנׁשמה, היא ּכי ְְְֱִִֵֶֶַַַָָהּׁשם
על הּכתּוב ואמר אחרים, ְְֲִִֵַַַָָּבמקֹומֹות

ּבלבבֹו BÓLהּמׂשּתרר '‰ ‰ÁÓeׁשהיא ְְִִֵַָָ»»¿ִֶ
הּׁשמים, ּתחת ׁשהּוא מׁשרׁשּה ְְִִִֶַַַַָָָָנׁשמתֹו
מׁשרׁשּה: הּנפׁש ּכריתּות היא ְְְִִִֶֶַָָוזֹו

B¯ÓB‡Â.‰Ú¯Ï '‰ BÏÈc·‰Âאחר קׁשה ¿¿¿ƒ¿ƒ¿»»ֶַַָ
ּמקֹום מה ׁשמֹו את ה' ְֶֶַָָָׁשּמחה
ּכי לנּו ּׁשּקדם מה לפי אכן ְְְִִֵֶַַַָָָָָלהבּדלה.
א' ׁשרׁש יׂשראל ּבני עם נׁשמֹות ְְְִִֵֵֶַָָֹּכל

ּכאֹומרֹו ס')להם ּוכמֹו(יׁשעי' מּטעי, נצר ְְְְְֵֶֶַַַָָָ
ז"ל רּבֹותינּו פ"ד)ׁשרמזּו ּבּפסּוק(ויק"ר ְֵֶַַָָ

הּב הּנפׁש ׁשהגםּכל וגֹו' יעקב לבית אה ְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבחינת לצד נפׁש קראם ע' ְְְִֵֶֶֶַַָָׁשהם

הּכתּוב ּכׁשאמר לזה ‰'הּׁשרׁש, ‰ÁÓe ְֶֶֶַַַָָָֹ»»
BÓL עליו‡˙ יׁשלט ׁשּלא הּכתּוב ּבאר ∆¿ְִֵֵֶַָָָֹֹ

ּבלּבֹו הּמׂשּתרר לאיׁש לאּבדֹו הרע ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָחלק
ׁשּיׁשלט החלק ויגּביל ה' ׁשּיבּדילֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַֹעד
הּׁשֹולטת הּקלּפה ּכי רעה הרצּועה ְְִִֶֶַַָָָָָּבֹו
ּכׁשּנתן ה' מּדת היא וכן רעה, ְְִִִֵֵֶַַָָָָּתּקרא
אׁשר מקֹום לֹו מגּביל למחּבל ְְְֲִֵֶַַַָרׁשּות
רבא מּמעׂשה ּולמד וצא ּבֹו, ְְְֲִִֵֵַַָָֹיׁשלט

כ"ד:) ּכביכֹול(ּתענית לה' ּכׁשהטריח ְְְֲִִִִֶַַַָ
ייׁשן לבל אביו עליו ׁשּצּוה נס ְֲִִִֵֶַַַָָָָלעׂשֹות

ולא ּבמּטתֹו המחּבלים וׁשלטּו ְְְְְְְִִִַַָָֹּבמקֹומֹו
עצמֹו: זה מּטעם והּוא מּמּנּה, ְְִִֶֶַַַָחּוץ

B¯ÓB‡Â.Ï‡¯NÈ ÈË·L ÏkÓׁשהּנפׁש לפי ¿¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈ְִֶֶֶַ
לזה הּׁשבטים ּכל עם ְְִִִֶֶֶַַָָָמסּתּבכת
רעתֹו ּתּגיע לבל מּכּלם ְְִִִֵַַַַָָָֻיבּדילהּו

ְָלזּולתֹו:
B‡הּדר זה על וגֹו'.BÏÈc·‰Âיאמר ֶֶֶַַַֹ¿ƒ¿ƒְ

ׁשמֹו את ה' ׁשּימחה ׁשאחר ְְִֵֶֶֶֶַַּפרּוׁש
הרעה לרצּועה יבּדילֹו נׁשמתֹו ְְְִִֶַָָָָָָׁשהּוא
אׁשר הּמרים ּבּכֹוסֹות ּולאּבדֹו ְְְֲִֶַַַָלהּומֹו

אֹומרֹו והּוא לֹו, ‡BÏ˙מּוכנים ÏÎk ְְִָ¿»»
עליו ה' ׁשּיׁשליט ׁשהרעה לֹומר ְְִֶֶַַָָָָָוגֹו'
אׁשר האלֹות ּכל ׁשּכֹוללת רעה ֲִֶֶֶֶָָָָָהיא

מּמּנּה: להּמלט הּוא ְְִִִֵֵֶַָָנתחּכם
Ó‡Â.'B‚Â¯כא) e‡¯Â 'B‚Â ¯Bc‰קׁשה ¿»««¿¿»¿ֶָ

לראּיה האמירה הקּדים ְְֲִִִִָָָָָָלּמה
לֹומר לֹו ׁשהיה אֹומרים, הם ְִֵֶֶֶַָָָָׁשעליה
וגֹו' והּנכרי וגֹו' האחרֹון הּדֹור ְְְְְֲִַַַָָָוראּו
צרי היה ׁשּלא ּגם ּומה וגֹו', ְְְִֶַַָָָָֹואמרּו
אחר אֹומר הּוא ׁשהרי וגֹו' ואמר ְְֲֵֵֶַַַַָלֹומר
לדּבר התחיל לּמה עֹוד וגֹו', ואמרּו ְְְְְִִֵַָָָָּכ

אמר וגמר יחיד לׁשֹוןe¯Ó‡Âלׁשֹון ְְִֶַָָֹ¿»¿ְ
‰ÌÈBbרּבים Ïk e¯Ó‡Â: ִַ¿»¿»«ƒ

‰‡¯�Âהּדר זה על הּוא הּכתּוב ׁשּכּונת ¿ƒ¿∆ֶֶֶֶַַַַַָָ
ÔB¯Á‡‰ ¯Bc‰ ¯Ó‡Â,ּבניכם ׁשהם ¿»««»«¬ְֵֵֶֶ

מהאּמֹות, ּדֹורֹות ׁשּיׁש לפי לפרט ְְְְִֵֵֵֶַָָֻֻוהצר

הּנכרי ּגם אּלא אמר ּבלבד הּוא ְְְִִֶַַַַָָָֹולא
וגם הּסמּו נכרי ּפרּוׁש וגֹו' יבא ְְְֲִֵֶַַָָָֹאׁשר
ואׁשר אמר ּוכאּלּו רחֹוקה, מארץ ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָהּבא

וגֹו', ההםe‡¯Âיבֹוא הּנכרים ּפרּוׁש ְָ¿»ְִֵֵַָָ
ורחֹוק ‰‡¯ıקרֹוב ˙BkÓ וגֹו',‡˙ ְָָ∆«»»∆ְ

מאמר על נֹוסף הם ּגם הּגֹוים ּכל ְְֲִֵַַַַַָָָואמרּו
עׂשה מה על וגֹו' ּבניכם האחרֹון ְְֲֵֶֶַַַָָָהּדֹור
ּבּדֹור ולא ּבּנכרים וראּו והזּכיר ְְְְְְִִִַַָָֹוגֹו',
הם מצּויים ׁשאּלּו לפי ּבניהם, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָהאחרֹון
ולא הּנעׂשה ורֹואים יׂשראל ְְְְֲִִִֵֶַַָֹּבמחֹוז

ואֹומרֹו וראּו, ּבֹו לֹומר הצרÌÈBb‰ Ïk ְְְְַַָֻ»«ƒ
את לּכל יּגידּו הרֹואים ּכי הּכתּוב ִִִִֶַַַַָָֹיֹודיע
ההיא: ּבעיר עׂשֹות ה' הפליא ְֲֲִִִִֶַָאׁשר

ÏÎÂראׁשֹונה חלּקה ּכנגד הּוא זה מאמר ¿»ְֲֲִֶֶֶַָָָֻ
הּכתּוב ‡LÈׁשהזּכיר ÌÎa LÈ Ôt ְִִֶַָ∆≈»∆ƒ

Ë·Lוגֹו' B‡ ‰ÁtLÓ B‡'וגֹו˙ÎÏÏ ְƒ¿»»≈∆ְ»∆∆
„·ÚÏעד ׁשּיחד ׁשהּקללֹות לפי וגֹו', «¬…ְְְִִֵֶֶַַָ

ׁשרׁש ּבעל ב' חלּקה ּכנגד היּו ְֲֶֶֶַַַָָָֹֻעּתה
ׁשמֹו את מחה ּוכבר ולענה ראׁש ְְְֲֶֶַָָָָֹֹּפרה
ענׁש מתחיל הּוא ּומּכאן הּׁשמים ְִִִִֶַַַַַָָֹמּתחת

BkÓ˙הראׁשֹון ˙‡ e‡¯Â'וגֹוe¯Ó‡Â ִָ¿»∆«ְ¿»¿
e·ÊÚ ¯L‡ ÏÚ'וגֹוe„·ÚiÂ eÎÏiÂ'וגֹו «¬∆»¿ְ«≈¿«««¿ְ

לעבד, ללכת הּמאמר ּבתחּלת ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹּכרׁשּום
אּלא ׁשמם את ה' ּומחה אמר לא ְְֶֶֶַָָָָָָֹולזה
אדמתם מעל ּולהגלֹותם ארצם ְְְְְִֵַַַַָָָָׁשממֹון

˙¯Á‡ ı¯‡ Ï‡ ÌÎÈÏLiÂ:'וגֹו ««¿ƒ≈∆∆∆«∆∆ְ

jlieÎmiavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k ipy meil inei xeriy

(âë)õøàì äëk äåäé äNò äî-ìò íéBbä-ìk eøîàå§¨«§Æ¨©¦½©¤̧¨¨¯§Ÿ̈²¨−¨¨¨´¤
:äfä ìBãbä óàä éøç äî úàfä©®Ÿ¤¬¢¦²¨©¬©¨−©¤«

(ãë)íúáà éäìà äåäé úéøa-úà eáæò øLà ìò eøîàå§¨´§½©µ£¤´¨«§½¤§¦¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¨®
:íéøöî õøàî íúà BàéöBäa ínò úøk øLà£¤Æ¨©´¦½̈§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤¦§¨«¦

(äë)íéäìà íäì eåçzLiå íéøçà íéäìà eãáòiå eëìiå©¥«§À©©«©§Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©«£−¨¤®¡Ÿ¦Æ
:íäì ÷ìç àìå íeòãé-àì øLà£¤´«Ÿ§¨½§¬Ÿ¨©−¨¤«

i"yx£ÌeÚ„ÈŒ‡Ï∑אלהּות ּגבּורת ּבהם ידעּו Ì‰Ï.לא ˜ÏÁ ‡ÏÂ∑ולא' ּתרּגם: ואּונקלֹוס לחלקם. נתנם לא …¿»ְְֱֶַָָֹֹ¿…»«»∆ְְְְְְְְִֵֶָָָָֹ
נחלה ׁשּום להם חלק לא להם ׁשּבחרּו אלּה אֹותֹו חלק", "לא ּולׁשֹון טֹובה. ׁשּום להם הטיבּו לא להֹון', ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹאֹוטיבא

חלק .וׁשּום ְֵֶ

(åë)-ìk-úà äéìò àéáäì àåää õøàa äåäé óà-øçiå©¦«©©¬§Ÿ̈−¨¨´¤©¦®§¨¦³¨¤̧¨Æ¤¨
:äfä øôqa äáeúkä äììwä©§¨½̈©§−̈©¥¬¤©¤«

(æë)óö÷áe äîçáe óàa íúîãà ìòî äåäé íLziå©¦§¥³§Ÿ̈Æ¥©´©§¨½̈§©¬§¥¨−§¤´¤
Liå ìBãbì:äfä íBik úøçà õøà-ìà íë ¨®©©§¦¥²¤¤¬¤£¤−¤©¬©¤«

i"yx£'‰ ÌLziÂ∑:וכן 'וטלטלנּון', יב)ּכתרּגּומֹו: אדמתם(ירמיה מעל נֹותׁשם .""הנני «ƒ¿≈ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

(çë)-ãò eðéðáìe eðì úìâpäå eðéäìà äåäéì úøzñpä©¦̧§¨½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¥®§©¦§ºŸŸ̈³ŸŸŸŸ§Ÿ̈Ÿ¥̧ŸŸŸ¸©
ñ :úàfä äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì íìBò½̈©«£¾¤¨¦§¥−©¨¬©«Ÿ

i"yx£e�È‰Ï‡ '‰Ï ˙¯zÒp‰∑,הּיחיד הרהּורי על הרּבים את מעניׁש אּתה לעׂשֹות, ּבידינּו מה ּתאמרּו: ואם «ƒ¿»…«¡…≈ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
ׁשל מטמֹונֹותיו יֹודע אדם אין והלא ההיא", הארץ מּכֹות את "וראּו ּכ ואחר וגֹו'", איׁש ּבכם יׁש "ּפן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּנאמר:

אני אין ּולבנינּו,חברֹו? לנּו הּנגלֹות אבל יחיד, מאֹותֹו יּפרע והּוא אלהינּו, לה' ׁשהן הּנסּתרֹות, על אתכם מעניׁש ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ּבהם, ּדין נעׂשה לא ואם מּקרּבנּו, הרע הרּבים.לבער (את) מג)יענׁשּו ׁשאף(סנהדרין לדרׁש ּולבנינּו", "לנּו על נקּוד ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

עיבל, ּובהר ּגרּזים ּבהר הּׁשבּועה את עליהם מּׁשּקּבלּו הּירּדן את ׁשעברּו עד הרּבים את ענׁש לא הּנגלֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹעל
לזה זה ערבים החיים.ונעׂשּו אור ְֲֲִֵֶֶַָ

ß lel` 'k ipy mei ß

ì(à)éìò eàáé-éë äéäåäëøaä älàä íéøácä-ìk E §¨¨Á¦«¨¸Ÿ¨¤¹¨©§¨¦´¨¥À¤©§¨¨Æ
éðôì ézúð øLà äììwäå-ìëa Eááì-ìà úáLäå E §©§¨½̈£¤¬¨©−¦§¨¤®©«£¥«Ÿ¨Æ¤§¨¤½§¨̧

éäìà äåäé Eçécä øLà íéBbä:änL Eהחיים אור ©¦½£¤¯¦¦£²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«¨

ÔÈ„kכג ÈÈ „·Ú ‰Ó ÏÚ ‡iÓÓÚ Ïk Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿»«¿«»«∆¬«¿»¿≈
:ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡Ê‚¯ ÛB˜˙ ‡Ó ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»»»»¿»¿»«»»≈

‡Ï‰‡כד ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ˙È e˜·Lc ÏÚ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿«ƒ¿»»¿»»«¿»¡»»
ÔB‰˙È d˙e˜t‡a ÔB‰nÚ ¯Êb Èc ÔB‰˙‰·‡„«¬»»¿ƒ¿«ƒ¿¿«»≈»¿

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

e„È‚Òeכה ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ eÁÏÙe eÏÊ‡Â«¬»¿»¿«¬««¿«»¿ƒ
‡·ÈËB‡ ‡ÏÂ ÔepÚ„È ‡Ï Èc ÔÏÁc ÔB‰Ï¿«¬»ƒ»¿»À¿»ƒ»

:ÔB‰Ï¿

È‡Ï˙‡‰כו ‡È‰‰ ‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¿«¿»«ƒ¿«¿»»
:ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒ· ÔÈ·È˙Îc ‡iËÂÏ Ïk ˙È dÏÚ¬«»»¿»«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈

ÓÁ·e‰כז Ê‚¯a ÔB‰Ú¯‡ ÏÚÓ ÈÈ ÔeplËÏËÂ¿«¿¿ƒ¿»≈««¿¬ƒ¿«∆¡»
‡ÓBÈk È¯Á‡ ‡Ú¯‡Ï ÔepÏ‚‡Â Ê‚¯ ÛB˜˙·eƒ¿¿«¿«¿ƒ¿«¿»»√ƒ¿»

:ÔÈ„‰»≈

Ï�‡כח ÔÈÏbÓ„e ‡�‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ô¯nhÓc¿ƒ«¿»√»¿»¡»»»¿ƒ»¿»»»
ÈÓb˙t Ïk ˙È „aÚÓÏ ÌÏÚ „Ú ‡��·ÏÂ¿ƒ¿»»«√»¿∆¿«»»ƒ¿»≈

:‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»

‰‡ÔÈlא ‡iÓb˙t Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¬»»ƒ¿»«»»ƒ≈
CaÏÏ ·e˙˙e CÓ„˜ ˙È·‰È Èc ÔÈËÂÏe ÔÎ¯aƒ¿«¿»ƒƒ¿»ƒ√»»¿¿ƒ»
:Ôn˙Ï C‰Ï‡ ÈÈ CÏ‚‡ Èc ‡iÓÓÚ ÏÎa¿»«¿«»ƒ«¿»¿»¡»»¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

zÒp‰.˙Ï‚p‰Â¯˙כח) 'B‚Âהּוא ּפרּוׁש «ƒ¿»…¿¿«ƒ¿…ֵ
למׁשה, יׂשראל ְְְִֵֶַָּתׁשּובת
אבל ּבהם יתחּיבּו לא ְְְֲִִֶֶַַָָָֹׁשהּנסּתרֹות
הערבּות, עליהם וקּבלּו קּימּו ְְְְְֲִִִֵֶַַָהּנגלֹות

ÌÏBÚואֹומרֹו „Ú e�È�·Ïeקּבלּו ּכאן ְְ¿»≈«»ְִָ
ׁשהתנה ּכמֹו אחריהם זרעם ועל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָעליהם

ּכמֹו וגֹו' אּתכם ולא ּבּפסּוק ְְְְִֶֶַָֹמׁשה
ְֵֶַׁשּפרׁשנּו:

È‰Â.'B‚Â‰א) ÌÈ¯·c‰ Ïk EÈÏÚ e‡·È ÈÎ ¿»»ƒ»…»∆»«¿»ƒ¿

ּכל לֹומר הצר לּמה לדעת ְִַַַַָָָָָֻצרי
הא ּבאֹומרֹוהּדברים הסּפיק ולא ּלה ְְְְְִִִֵֶַָָֹ

אׁשר והּקללה הּברכה עלי יבאּו ְְְֲִֶֶַַָָָָָָֹּכי

ּדר על ׁשּיכּון ואּולי .לפני ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָנתּתי
ּברכֹות ּבמּסכת ז"ל חּיב(נד.)אֹומרם ְְְֶֶַַָָָ

ׁשהּוא ּכׁשם הרעה על לבר ְְֵֵֶַָָָָָָאדם
ּבּגמרא והעמידּוהּו הּטֹובה, על ְְְֱִֵֶַַַָָָָמבר

ס:) ּכדר(ׁשם ּבׂשמחה הרעה לקּבל ְְְְִֵֶֶַָָָָָ
אֹומרֹו והּוא הּטֹובה, על È‰Â‰ׁשּׂשמח ְְֵֶַַַָָ¿»»
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(âë)õøàì äëk äåäé äNò äî-ìò íéBbä-ìk eøîàå§¨«§Æ¨©¦½©¤̧¨¨¯§Ÿ̈²¨−¨¨¨´¤
:äfä ìBãbä óàä éøç äî úàfä©®Ÿ¤¬¢¦²¨©¬©¨−©¤«

(ãë)íúáà éäìà äåäé úéøa-úà eáæò øLà ìò eøîàå§¨´§½©µ£¤´¨«§½¤§¦¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¨®
:íéøöî õøàî íúà BàéöBäa ínò úøk øLà£¤Æ¨©´¦½̈§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤¦§¨«¦

(äë)íéäìà íäì eåçzLiå íéøçà íéäìà eãáòiå eëìiå©¥«§À©©«©§Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©«£−¨¤®¡Ÿ¦Æ
:íäì ÷ìç àìå íeòãé-àì øLà£¤´«Ÿ§¨½§¬Ÿ¨©−¨¤«

i"yx£ÌeÚ„ÈŒ‡Ï∑אלהּות ּגבּורת ּבהם ידעּו Ì‰Ï.לא ˜ÏÁ ‡ÏÂ∑ולא' ּתרּגם: ואּונקלֹוס לחלקם. נתנם לא …¿»ְְֱֶַָָֹֹ¿…»«»∆ְְְְְְְְִֵֶָָָָֹ
נחלה ׁשּום להם חלק לא להם ׁשּבחרּו אלּה אֹותֹו חלק", "לא ּולׁשֹון טֹובה. ׁשּום להם הטיבּו לא להֹון', ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹאֹוטיבא

חלק .וׁשּום ְֵֶ

(åë)-ìk-úà äéìò àéáäì àåää õøàa äåäé óà-øçiå©¦«©©¬§Ÿ̈−¨¨´¤©¦®§¨¦³¨¤̧¨Æ¤¨
:äfä øôqa äáeúkä äììwä©§¨½̈©§−̈©¥¬¤©¤«

(æë)óö÷áe äîçáe óàa íúîãà ìòî äåäé íLziå©¦§¥³§Ÿ̈Æ¥©´©§¨½̈§©¬§¥¨−§¤´¤
Liå ìBãbì:äfä íBik úøçà õøà-ìà íë ¨®©©§¦¥²¤¤¬¤£¤−¤©¬©¤«

i"yx£'‰ ÌLziÂ∑:וכן 'וטלטלנּון', יב)ּכתרּגּומֹו: אדמתם(ירמיה מעל נֹותׁשם .""הנני «ƒ¿≈ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

(çë)-ãò eðéðáìe eðì úìâpäå eðéäìà äåäéì úøzñpä©¦̧§¨½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¥®§©¦§ºŸŸ̈³ŸŸŸŸ§Ÿ̈Ÿ¥̧ŸŸŸ¸©
ñ :úàfä äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì íìBò½̈©«£¾¤¨¦§¥−©¨¬©«Ÿ

i"yx£e�È‰Ï‡ '‰Ï ˙¯zÒp‰∑,הּיחיד הרהּורי על הרּבים את מעניׁש אּתה לעׂשֹות, ּבידינּו מה ּתאמרּו: ואם «ƒ¿»…«¡…≈ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
ׁשל מטמֹונֹותיו יֹודע אדם אין והלא ההיא", הארץ מּכֹות את "וראּו ּכ ואחר וגֹו'", איׁש ּבכם יׁש "ּפן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּנאמר:

אני אין ּולבנינּו,חברֹו? לנּו הּנגלֹות אבל יחיד, מאֹותֹו יּפרע והּוא אלהינּו, לה' ׁשהן הּנסּתרֹות, על אתכם מעניׁש ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ּבהם, ּדין נעׂשה לא ואם מּקרּבנּו, הרע הרּבים.לבער (את) מג)יענׁשּו ׁשאף(סנהדרין לדרׁש ּולבנינּו", "לנּו על נקּוד ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

עיבל, ּובהר ּגרּזים ּבהר הּׁשבּועה את עליהם מּׁשּקּבלּו הּירּדן את ׁשעברּו עד הרּבים את ענׁש לא הּנגלֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹעל
לזה זה ערבים החיים.ונעׂשּו אור ְֲֲִֵֶֶַָ

ß lel` 'k ipy mei ß

ì(à)éìò eàáé-éë äéäåäëøaä älàä íéøácä-ìk E §¨¨Á¦«¨¸Ÿ¨¤¹¨©§¨¦´¨¥À¤©§¨¨Æ
éðôì ézúð øLà äììwäå-ìëa Eááì-ìà úáLäå E §©§¨½̈£¤¬¨©−¦§¨¤®©«£¥«Ÿ¨Æ¤§¨¤½§¨̧

éäìà äåäé Eçécä øLà íéBbä:änL Eהחיים אור ©¦½£¤¯¦¦£²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«¨

ÔÈ„kכג ÈÈ „·Ú ‰Ó ÏÚ ‡iÓÓÚ Ïk Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿»«¿«»«∆¬«¿»¿≈
:ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡Ê‚¯ ÛB˜˙ ‡Ó ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»»»»¿»¿»«»»≈

‡Ï‰‡כד ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ˙È e˜·Lc ÏÚ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿«ƒ¿»»¿»»«¿»¡»»
ÔB‰˙È d˙e˜t‡a ÔB‰nÚ ¯Êb Èc ÔB‰˙‰·‡„«¬»»¿ƒ¿«ƒ¿¿«»≈»¿

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

e„È‚Òeכה ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ eÁÏÙe eÏÊ‡Â«¬»¿»¿«¬««¿«»¿ƒ
‡·ÈËB‡ ‡ÏÂ ÔepÚ„È ‡Ï Èc ÔÏÁc ÔB‰Ï¿«¬»ƒ»¿»À¿»ƒ»

:ÔB‰Ï¿

È‡Ï˙‡‰כו ‡È‰‰ ‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¿«¿»«ƒ¿«¿»»
:ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒ· ÔÈ·È˙Îc ‡iËÂÏ Ïk ˙È dÏÚ¬«»»¿»«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈

ÓÁ·e‰כז Ê‚¯a ÔB‰Ú¯‡ ÏÚÓ ÈÈ ÔeplËÏËÂ¿«¿¿ƒ¿»≈««¿¬ƒ¿«∆¡»
‡ÓBÈk È¯Á‡ ‡Ú¯‡Ï ÔepÏ‚‡Â Ê‚¯ ÛB˜˙·eƒ¿¿«¿«¿ƒ¿«¿»»√ƒ¿»

:ÔÈ„‰»≈

Ï�‡כח ÔÈÏbÓ„e ‡�‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ô¯nhÓc¿ƒ«¿»√»¿»¡»»»¿ƒ»¿»»»
ÈÓb˙t Ïk ˙È „aÚÓÏ ÌÏÚ „Ú ‡��·ÏÂ¿ƒ¿»»«√»¿∆¿«»»ƒ¿»≈

:‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»

‰‡ÔÈlא ‡iÓb˙t Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¬»»ƒ¿»«»»ƒ≈
CaÏÏ ·e˙˙e CÓ„˜ ˙È·‰È Èc ÔÈËÂÏe ÔÎ¯aƒ¿«¿»ƒƒ¿»ƒ√»»¿¿ƒ»
:Ôn˙Ï C‰Ï‡ ÈÈ CÏ‚‡ Èc ‡iÓÓÚ ÏÎa¿»«¿«»ƒ«¿»¿»¡»»¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

zÒp‰.˙Ï‚p‰Â¯˙כח) 'B‚Âהּוא ּפרּוׁש «ƒ¿»…¿¿«ƒ¿…ֵ
למׁשה, יׂשראל ְְְִֵֶַָּתׁשּובת
אבל ּבהם יתחּיבּו לא ְְְֲִִֶֶַַָָָֹׁשהּנסּתרֹות
הערבּות, עליהם וקּבלּו קּימּו ְְְְְֲִִִֵֶַַָהּנגלֹות

ÌÏBÚואֹומרֹו „Ú e�È�·Ïeקּבלּו ּכאן ְְ¿»≈«»ְִָ
ׁשהתנה ּכמֹו אחריהם זרעם ועל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָעליהם

ּכמֹו וגֹו' אּתכם ולא ּבּפסּוק ְְְְִֶֶַָֹמׁשה
ְֵֶַׁשּפרׁשנּו:

È‰Â.'B‚Â‰א) ÌÈ¯·c‰ Ïk EÈÏÚ e‡·È ÈÎ ¿»»ƒ»…»∆»«¿»ƒ¿

ּכל לֹומר הצר לּמה לדעת ְִַַַַָָָָָֻצרי
הא ּבאֹומרֹוהּדברים הסּפיק ולא ּלה ְְְְְִִִֵֶַָָֹ

אׁשר והּקללה הּברכה עלי יבאּו ְְְֲִֶֶַַָָָָָָֹּכי

ּדר על ׁשּיכּון ואּולי .לפני ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָנתּתי
ּברכֹות ּבמּסכת ז"ל חּיב(נד.)אֹומרם ְְְֶֶַַָָָ

ׁשהּוא ּכׁשם הרעה על לבר ְְֵֵֶַָָָָָָאדם
ּבּגמרא והעמידּוהּו הּטֹובה, על ְְְֱִֵֶַַַָָָָמבר

ס:) ּכדר(ׁשם ּבׂשמחה הרעה לקּבל ְְְְִֵֶֶַָָָָָ
אֹומרֹו והּוא הּטֹובה, על È‰Â‰ׁשּׂשמח ְְֵֶַַַָָ¿»»



jlieÎmiavpנ zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k ipy meil inei xeriy

(á)éäìà äåäé-ãò záLå-øLà ìëk Bì÷á zòîLå E §©§º̈©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨«©§¨´§Ÿ½§²Ÿ£¤
éðáe äzà íBiä Eeöî éëðàEááì-ìëa E ¨«Ÿ¦¬§©§−©®©¨´¨¤½§¨§¨§−

:ELôð-ìëáeהחיים אור §¨©§¤«

(â)éäìà äåäé áLåEöa÷å áLå Eîçøå EúeáL-úà E §¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤§«§−§¦«£¤®§À̈§¦¤§Æ
éäìà äåäé Eöéôä øLà íénòä-ìkî:änL E ¦¨¨´©¦½£¤¯¡¦«§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«¨

i"yx£E˙e·LŒ˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ·LÂ∑ׁשהּׁשכינה ּכביכל מּכאן למדּו רּבֹותינּו ."ׁשבּות את "והׁשיב לכּתב: לֹו היה ¿»¡…∆∆¿¿ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
ׁשּגדֹול לפרׁש, יׁש ועֹוד עּמהם. יׁשּוב ׁשהּוא לעצמֹו, ּגאּלה הכּתיב ּוכׁשּנגאלין ּגלּותם, ּבצרת יׂשראל עם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֻׁשרּויה
ׁשּנאמר: ּכענין מּמקֹומֹו, איׁש איׁש מּמׁש ּבידיו אֹוחז להיֹות צרי עצמֹו הּוא ּכאּלּו ּובקׁשי, ּגלּיֹות קּבּוץ ְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻיֹום

כז) ּכן:(ישעיה מצינּו האּמֹות ׁשאר ּבגלּיֹות ואף יׂשראל", ּבני אחד לאחד ּתלּקטּו כט)"ואּתם את(יחזקאל "וׁשבּתי ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻֻ
מצרים החיים."ׁשבּות אור ְְִִַ

Ïa˜˙eב C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁ„Ï ·e˙˙e¿¿««¿»«¿»¡»»¿««
z‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡ Èc ÏÎk d¯ÓÈÓÏ¿≈¿≈¿…ƒ¬»¿«¿»»≈«¿

:CLÙ� ÏÎ·e CaÏ ÏÎa CÈ�·e¿»¿»ƒ»¿»«¿»

CÏÚג ÌÁ¯ÈÂ C˙ÂÏ‚ È·L ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ·e˙ÈÂƒ¿»¡»»»»≈«¿»»ƒ««¬»
ÈÈ Cp¯c·È Èc ‡iÓÓÚ ÏkÓ CpL�ÎÈÂ ·e˙ÈÂƒ¿ƒ¿¿ƒ»ƒ»«¿«»ƒ¿«¿ƒ»¿»

:Ôn˙Ï C‰Ï‡¡»»¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׂשמחה, לׁשֹון Ïkׁשהּוא EÈÏÚ e‡·È Èk ְְִֶָƒ»…»∆»
ÌÈ¯·c‰יחד ּבהׁשואה ּבׂשמחה ּתקּבלם «¿»ƒְְְְְְִֵַַַַָָָ

ּכי אֹומר היה ואם והּקללה, ְְְְִִֵַַָָָָָָהּברכה
נתּתי אׁשר והּקללה הּברכה עלי ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָֹיבאּו
הּדר זה על הּכתּוב נׁשמע היה ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָלפני
עלי יבֹואּו ּכי הּׂשמחה ׁשהּוא ְְִִֶֶַָָָָָוהיה
עם נמׁשכת והּקללה ותבת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָהּברכה,
ׁשּלאחריה לפני נתּתי אׁשר ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָמאמר
והיה מאמר ׁשחֹוזר יֹודע הייתי ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹולא

הּקללה: על ְַַַָָּגם
„BÚחּבת ּנעמה מה ואראה ְְֲִִִֶֶַַַָָָהּצצּתי

אֹותנּו, אלהינּו חּבב אׁשר ֱֲִֵֵֶֶַָֹֹהּקדׁש
הּגיע הּברכה ּבזכרֹון ּכי ּתראה ְְְְֲִִִִִֶַַָָֹהלא

ואמר עלינּו EÈÏÚאֹותּה e‡B·È Èk ְֵַָָָƒ»»∆
‰Î¯a‰אמר הּקללה ּובזכרֹון ,‰ÏÏw‰Â «¿»»ְְְִַַָָָ¿«¿»»

EÈ�ÙÏ Èz˙� ¯L‡ּולטעם ,עלי ולא ¬∆»«ƒ¿»∆ְְֶַַָֹ
הסּפיק ולא לפני נתּתי אׁשר אמר ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹזה
אם ּגם האּלה, הּדברים ּכל ְְֲִִֵֶַַַַָָָּבמאמר
הּברכה עלי יבאּו ּכי אֹומר ְִֵֶַָָָָָָֹהיה
הייתי לפני נתּתי אׁשר ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָוהּקללה
על לפני נתּתי אׁשר מאמר ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָמפרׁש

מאֹומרֹו אבל ‰ÌÈ¯·cׁשניהם, Ïk ְְֲֵֵֶָ»«¿»ƒ
‰l‡‰נתּתי אׁשר יּתּור ּבזה ּגּלה »≈∆ֲִִִֶֶַָָָ

הּברכה ּבין להבּדיל ׁשּבא ְְְְִֵֶֶַַָָָָלפני
זה ּולדר ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָלּקללה

‰‡l‰אֹומרֹו ÌÈ¯·c‰ Ïkאל חֹוזר ְ»«¿»ƒ»≈∆ֵֶ
ירע ואל לּה, ּבסמּו האמּורה ְְְֲֵַַַָָָָָָהּברכה
רּבים לׁשֹון הּדברים אֹומרֹו ְְְְִִֵֶַַָּבעיני
ּדברים הרּבה ּכי יחיד, לׁשֹון ְְְְְִִִֵַַָָָָוהּברכה

ּבּברכה: נכללּו ְְְִִַָָטֹובים
‰Î¯a‰.‰ÏÏw‰Âּבעֹוד מּבעיא לא ּפרּוׁש «¿»»¿«¿»»ְְִֵָָֹ

הרׁשיעּו אם עליהם ְֲִִִֵֶַָהּטֹובה
ה', אל מרּוצים ׁשּיהיּו ּבתׁשּובה ְְְְְִִִֶֶָָוחזרּו

ה' ּבעיני ׁשּנמאסּו אחר אפּלּו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָאּלא
ּפניו מעל והּדיחם אּפֹו חרֹון ּבם ְְֲִִִֵַַַָָָָוׁשּלח
חֹוזרים ּתסֹובבם אׁשר הּצרה ְְְְֲִֵֶַַָָּולצד

ּכאֹומרֹו ÏÎaוגֹו'L‰Â·˙ּבתׁשּובה ְְְִָ«¬≈…»ְ¿»
ÌÈBb‰:ׁשבּותם ה' יׁשיב כן ּפי על אף «ƒְִִֵַַָָ
LÈÂהּברכה לֹומר הצר לּמה להעיר ¿≈ְְְִַַַָָָָָֻ

הּוא הּתׁשּובה הּסֹובב ׁשּדבר ְֵֵֶַַָָָָּכיון
אּלא לֹומר לֹו היה לא הּקללה ְֶַַָָָָָָֹמֹורא
ּבא ּכי ונראה הּקללה עלי יבֹוא ְְְִִִֶֶַָָָָָּכי
לׁשּוב לּבֹו אל יׁשּוב ׁשּבֹו ּדבר ְִִֶֶָָָָָלהעיר
ּבהטיבֹו יׂשּכיל ּכי והּוא ְְְֲִִִִַַָּבתׁשּובה,
אׁשר הּברכה ב"ה ה' לפני ְְֲֲִֵֶַַָָָמעׂשיו
ארח מּני יסּור אׁשר ועת ְְְֲִִֵֶֶַָֹּתסֹובבּנּו
ּומּזה ּתבֹואהּו אׁשר הּקללה ְְֲִִֵֶֶַַַָָהחּיים
מבחן זּולת ּכי לּבֹו, אל להׁשיב ְְְִִִִִֶַַַָיׂשּכיל
רצֹונֹו ּבעׂשֹות ּבּה ׁשּיהיה ְְְֲִֶֶַַָָָהּברכה
ׁשהיא הּקללה סּבת יצּדיק לא ְְְִִִִֶַַַַָָָֹיתּבר

ה': את עזבֹו ְְֶַָלצד
˙·L‰Â.E··Ï Ï‡ׁשהרׁשעים לצד ּפרּוׁש «¬≈…»∆¿»∆ְְִֵֶַָָ

והׁשבת אמר לזה טֹועה, ְֲֵֶֶַַָָָָָֹלבבם
לא ּבדר הּטֹועים ׁשניהם לבב ְְְִֵֶֶֶֶֶַָֹאל

ואֹומרֹו ‰ÌÈBbטֹוב, ÏÎaּפרּוׁש וגֹו' ְְ¿»«ƒְֵ
ּבכל ונּדח ּגֹולה היֹותֹו טענת ְְְֱֲִֶַַַָָֹּבכח
ּגרמּו מה ראה ללּבֹו ויאמר ְְְְִִֵַַָָֹהּגֹויים
עזבֹו ּומר רע ּכי וידע הרעים ְְֲִִֵַַַַַָָָמעׂשי

אֹומרֹו והּוא ה', E··Ïאת Ï‡ ˙·L‰Â ְְֶ«¬≈…»∆¿»∆
הּגֹויים ּכל ה'ּבטענת הּדיח אׁשר ְֲֲֲִִִֶַַַָ

ה' הּדיח ּכאׁשר אמר ּוכאּלּו ְֲֲִִִֶַַָָָׁשּמה,
ּבדר הּכתּוב ׁשּדּבר וטעם הּגֹוים, ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָּבכל
לסּתר טענה הּמסית ׁשּימצא להיֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹזה,
ּכּמה הלא ּכי ּבאֹומרֹו הּגלּיֹות ְְֲִַַַָָָֹֻהֹוכחת
ׁשּיגלּו ּכזה להם ׁשּיקרה מהאּמֹות ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻוכּמה

אמר לזה אדמתם, ‰ÌÈBbמעל ÏÎa ְֵֶַַַָָָָ¿»«ƒ

אׁשר יׂשראל ּכגלּות ּגלּות אין ְְֲִִֵֵֶָָָּכי
אֹומרֹו והּוא העֹולם, רּוחֹות ּבד' ְְְְְִַָָנתּפּזרּו
‰nL '‰ EÁÈc‰ ¯L‡ ÌÈBb‰ ÏÎa: ¿»«ƒ¬∆ƒƒ¬»»

‡z·LÂ.EÈ‰Ïב) '‰ „Úאֹומרֹוz·LÂ ¿«¿»«¡…∆ְ¿«¿»
אל והׁשבת ּׁשאמר ּבּמה הסּפיק ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹולא

מה לפי ,והׁשבתלבב ּכי ּׁשּפרׁשּתי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ללּבֹו הּנּצחֹון טענת הּוא וגֹו' לבב ְְְֲִִֶֶַַַָָאל
טֹוב לא ּכי להּכיר לענין וזה ְְְְִִִֶֶַַַֹהּטֹועה
ּדרכיו להיטיב ה' לפני והּתׁשּובה ְְְְְִִֵֵַָָָָָעׂשה,

מאמר Ú„הּוא z·LÂ: ֲַַ¿«¿»«
LÂ.'B‚Â·ג) הּקדּׁשה‰' חלקי ּפרּוׁש ¿»¿ְְֵֵֶַָֻ

ׁשּקדמּו הרעים מעׂשי מּצד ְְֲִִִֶֶֶַַָָָׁשּנׁשּבּו
ּגאּלה ּכנגד זה מהּׁשּבאי, ה' ְְְִֵֵֶֶֶַַַָֻיׁשיבם
הּנגלה ׁשבית ּוכנגד הּנעלם, ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָׁשבית

וגֹו': וׁשב ְְַָָאמר
ÏÓe.'B‚Â EÈ‰Ï‡ אחר‰' להעיר יׁש »¡…∆¿ְִֵַַָ

ה' עד וׁשבּת למעלה ְְְְֶַַַַָָָׁשאמר
עֹוד לֹומר ּמקֹום מה בקלֹו ְְְַַַָָָֹוׁשמעּת

,'‰ ÏÓeאחר עֹוד ׁשאֹומר רֹואני עֹוד »ִֵֶַַַ
ּכ·eL˙ ‰z‡Âׁשּמה ׁשּנראה וגֹו' ָ¿«»»ְְִֶֶֶַ

וזה לּתׁשּובה, הּגיע לא עדין ְְֲִִִֶֶַַַַָָֹּׁשּקדם
את לאהבה לּבֹו ׁשּמל אחר ּכי ְֲִִֵֶֶַַַָָאינֹו,
ּתׁשּובה ל אין נפׁשֹו ּובכל לּבֹו ּבכל ְְְְְִֵַָָָה'

מּזֹו: ְִָּגדֹולה
ÔÎ‡תבֹוא ּכי ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי מה לפי »≈ְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּבענין ּבין הּברכֹות ּבענין ְְְְְִִֵֵַַַָּבין
ּכללּיֹות ּדברים ג' ׁשּיׁש ְְְִִֵֶַָָָהּקללֹות
ׁשנית הּתֹורה, עסק היא א' ה', ְְִִִֵֵֶַָּבמצוֹות
ׁשליׁשית ּתעׂשה, לא מצוֹות ְְְֲִִִִֶַַֹׁשמירת
לֹומר ּכׁשּבא לזה עׂשה, מצוֹות ְְֲִִֵֶֶַָָקּיּום
ּכנגד ׁשלׁשּתם, סּדר הּתׁשּובה ְְְְִִֵֶֶַָָָּתּקּון
ּתׁשּובה אמר ּתֹורה ּתלמּוד ְְְַַַָָָּתׁשּובת

‰'ראׁשֹונה „Ú z·LÂאמר וגמר ִָ¿«¿»«ְֶַָֹ

jlieÎmiavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"k iyily meil inei xeriy

(ã)äåäé Eöa÷é íMî íéîMä äö÷a Eçcð äéäé-íà¦¦«§¤¬¦©«£−¦§¥´©¨¨®¦¦À̈§©¤§Æ§Ÿ̈´
éäìà:Eçwé íMîe E ¡Ÿ¤½¦−̈¦¨¤«

(ä)éäìà äåäé EàéáäåEéúáà eLøé-øLà õøàä-ìàE ¤«¡¦«£º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¤¨¨²¤£¤¨«§¬£Ÿ¤−
éúáàî Eaøäå Eáèéäå dzLøéå:E ¦«¦§¨®§¥¦«§¬§¦§§−¥«£Ÿ¤«

(å)éäìà äåäé ìîeäáäàì Eòøæ ááì-úàå Eááì-úà E ¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤§¨«§−§¤§©´©§¤®§©«£º̈
éäìà äåäé-úàéiç ïòîì ELôð-ìëáe Eááì-ìëa E:E ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨§¨«§¬§¨©§§−§©¬©©¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(177 'nr ck zegiy ihewl)

לבב ואת לבבָך ו)את אלּול(ל, ּתבֹות הטורים)ראׁשי ויסֹוד(בעל הקּדמה הּוא הּתׁשּובה, עבֹודת על ׁשּמֹורה זה, ּתבֹות ראׁשי ְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

אלּול. ּבתבת הּנרמזים חסדים ּוגמילּות עבֹודה לְךלתֹורה, וׂשמּתי לידֹו הּתֹורה,אּנה קו זהּו האדם ּובעבֹודת מקלט, ערי ענין - ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

קֹולטין ּתֹורה ּדברי א)ּכי י, לי.(מכות ודֹודי לדֹודי ׁשּבּלבאני עבֹודה אּלא לנּו ׁשאין אּלּו, ּבימינּו ּובפרט ּתפּלה. היא העבֹודה, קו - ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ׁשּבּׁשמים. לאביהם יׂשראל את ּומחּבר ׁשּתֹופל ּתפּלה, לאביֹוניםזֹו ּומּתנֹות לרעהּו ׁשלאיׁש הּקו חסדים- .ּגמילּות ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ß lel` `"k iyily mei ß

(æ)éäìà äåäé ïúðåéáéà-ìò älàä úBìàä-ìk úà EE §¨©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬¨¨«¨−¨¥¤®©«Ÿ§¤¬
éàðN-ìòå:Eeôãø øLà E §©«§¤−£¤¬§¨«

(ç)-ìk-úà úéNòå äåäé ìB÷a zòîLå áeLú äzàå§©¨´¨½§¨«©§¨−§´§Ÿ̈®§¨¦̧¨Æ¤¨
:íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«

(è)éäìà äåäé EøéúBäåìëa E|ðèá éøôa Eãé äNòîE §¦«§Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§´Ÿ©«£¥´¨¤À¦§¦¸¦§§¹
ék äáèì Eúîãà éøôáe Ezîäá éøôáe|äåäé áeLé ¦§¦¯§¤§§²¦§¦¬©§¨«§−§Ÿ¨®¦´¨´§Ÿ̈À

éìò NeNìéúáà-ìò NN-øLàk áBèì E:E ¨³¨¤̧Æ§½©«£¤¨−©£Ÿ¤«

(é)éäìà äåäé ìB÷a òîLú ékì Eåéúwçå åéúåöî øîL ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ§ªŸ½̈
äåäé-ìà áeLú ék äfä äøBzä øôña äáeúkä©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤®¦³¨Æ¤§Ÿ̈´

éäìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa E ¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«

(àé)-àì íBiä Eeöî éëðà øLà úàfä äåönä ék¦µ©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®«Ÿ
:àåä ä÷çø-àìå Enî àåä úàìôð¦§¥¬¦Æ¦§½§«Ÿ§Ÿ̈−¦«

ÔnzÓד ‡iÓL ÈÙÈÒa C˙ÂÏ‚ È‰È Ì‡ƒ¿≈«¿»»ƒ¿»≈¿«»ƒ«»
:Cp·¯˜È ÔÓzÓe C‰Ï‡ ÈÈ CpL�ÎÈƒ¿¿ƒ»¿»¡»»ƒ«»¿»¿ƒ»

‡·‰˙Cה e˙È¯Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈÂ¿»≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒƒ¬»»»
:C˙‰·‡Ó CpbÒÈÂ CÏ ·ËBÈÂ d˙¯˙Â¿≈¿«¿∆»¿«¿ƒ»≈¬»»»

ÈÂ˙ו CaÏ ˙eLÙË ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈcÚÈÂ¿∆¿≈¿»¡»»»«¿ƒ»¿»
C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ CÈ�·„ ‡aÏ ˙eLÙË«¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿«»¿»¡»»

:CÈiÁ ÏÈ„a CLÙ� ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»¿ƒ«»

ÏÚז ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ Ïk ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÔzÈÂ¿ƒ≈¿»¡»»»»¿»«»»ƒ≈«
:CeÙ„¯ Èc C‡�Ò ÏÚÂ C··„ ÈÏÚa«¬≈¿»»¿«»¿»ƒ¿»

È˙ח „aÚ˙Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙e ·e˙z z‡Â¿«¿¿¿««¿≈¿»«¿»¿«¿≈»
:ÔÈc ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡ Èc È‰B„Bwt Ïk»ƒƒƒ¬»¿«¿»»≈

cÏÂa‡ט C„È È„·BÚ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ Cp¯˙BÈÂ¿¿ƒ»¿»¡»»¿…»≈¿»¿«¿»
CÚ¯‡„ ‡a‡·e C¯ÈÚ·„ ‡cÏÂ·e CÚÓ„ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»
‡Ók ·ËÏ CÏÚ È„ÁÓÏ ÈÈ ·e˙È È¯‡ ‡·ËÏ¿»»¬≈¿¿»¿∆¡≈¬»¿»¿»

:C˙‰·‡ ÏÚ È„Á È„ƒ¬ƒ«¬»»»

hÓÏ¯י C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿««¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«
‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwtƒƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ·e˙˙ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡˙È¯B‡„¿«¿»»≈¬≈¿√»¿»¡»»

:CLÙ� ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»

ÓBÈ‡יא C„wÙÓ ‡�‡ Èc ‡„‰ ‡z„˜Ùz È¯‡¬≈«¿∆¿»»»ƒ¬»¿«¿»»
:‡È‰ ‡˜ÈÁ¯ ‡ÏÂ CpÓ ‡È‰ ‡L¯ÙÓ ‡Ï ÔÈ„≈»«¿¿»ƒƒ»¿»¿ƒ»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

BÏ˜· zÚÓLÂּתֹו ּתלמּוד ולאׁשהּוא רה, ¿»«¿»¿…ְְֶַָֹ
התחלת היא וזֹו אחר, ּדבר עּמֹו ְְְִִִִֵַַַָָָהזּכיר
ואמר עׂשֹות, הׁשב ׁשּצרי ְְִֶַַַָָָָָהּתׁשּובה

Eˆa˜Âּכנגּדּה ·LÂ E˙e·L ˙‡ '‰ ·LÂ ְְֶָ¿»∆¿¿¿»¿ƒ∆¿
ז"ל ּכאֹומרם ע"ב)וגֹו' ח"ג ׁשּבזכּות(זהר ְְְְִֶַָֹ

נגאלין: יׂשראל יהיּו הּתֹורה ְְְִִִִֵֵֶַָָָעסק
Ìbט')אמר הארץ(ירמי' אבדה מה על «ְְְִֶַַָָָָָָָ

ּכׁשּיׁשּובּו לזה ּתֹורתי, את עזבם ְְִֶֶֶַָָָָָעל

אל ויביאם ה' יקּבצם ּתֹורה ְְְְִִֵֵֶַַָלתלמּוד
ׁשמירת ּוכנגד וגֹו', ירׁשּו אׁשר ְְְְֲִֶֶֶֶַָָָהארץ

אמר ּתעׂשה לא ‰'מצוֹות ÏÓe'וגֹו ְֲִֶַַָֹ»ְ
E··Ï הּלב‡˙ ערלת ּכי וידּוע וגֹו', ∆¿»¿ְְְִֵַַַָָ

ׁשּלּבֹו הרׁשע ואהבת רׁשע עׂשֹות ְֲֲִֶֶֶַַַַָהּוא
אמר ּוכנגּדֹו מחמדּתֹו, אדם ÏÓeׁשל ְְְְֶֶַַַָָָ»

‰'וגֹו' ˙‡ ‰·‰‡Ïׁשּתלּביׁש ּפרּוׁש ְ¿«¬»∆ְִֵֶַ
ּבריאת הּתכן ּב ּתּכן אׁשר ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹהאהבה

ויחד ,אלהי חּבת ידידּות ְְְֱִִִִִֵֶַֹּבנעימּות
מעלינּו הּצרֹות ּכל ה' ׁשּיהפ לזה ֲֵֵֶֶַַָָָָָָֹׂשכר

ּבאֹומרֹו ׂשֹונאינּו ÏÚוגֹו'Ô˙�Âעל ְְְֵַ¿»«ְ«
EÈ·È‡עׂשה מצוֹות קּיּום ּוכנגד וגֹו', …¿∆ְְְֲִִֵֶֶ
˙eL·אמר ‰z‡Â'וגֹוÏk ˙‡ ˙ÈNÚÂ ַָ¿«»»ְ¿»ƒ»∆»

ÂÈ˙BˆÓויחד עׂשה, מצוֹות זה הרי ƒ¿»ְְֲֲִִֵֵֵֶ
ּכאֹומרֹו הּתֹועלת הקרבת ׂשכר ְְְְֶֶֶַַַַָָלהם
וגֹו': לׂשּוׂש ויׁשּוב וגֹו' ְְְְְִָָוהֹותיר



ני jlieÎmiavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"k iyily meil inei xeriy

(ã)äåäé Eöa÷é íMî íéîMä äö÷a Eçcð äéäé-íà¦¦«§¤¬¦©«£−¦§¥´©¨¨®¦¦À̈§©¤§Æ§Ÿ̈´
éäìà:Eçwé íMîe E ¡Ÿ¤½¦−̈¦¨¤«

(ä)éäìà äåäé EàéáäåEéúáà eLøé-øLà õøàä-ìàE ¤«¡¦«£º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¤¨¨²¤£¤¨«§¬£Ÿ¤−
éúáàî Eaøäå Eáèéäå dzLøéå:E ¦«¦§¨®§¥¦«§¬§¦§§−¥«£Ÿ¤«

(å)éäìà äåäé ìîeäáäàì Eòøæ ááì-úàå Eááì-úà E ¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤§¨«§−§¤§©´©§¤®§©«£º̈
éäìà äåäé-úàéiç ïòîì ELôð-ìëáe Eááì-ìëa E:E ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨§¨«§¬§¨©§§−§©¬©©¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(177 'nr ck zegiy ihewl)

לבב ואת לבבָך ו)את אלּול(ל, ּתבֹות הטורים)ראׁשי ויסֹוד(בעל הקּדמה הּוא הּתׁשּובה, עבֹודת על ׁשּמֹורה זה, ּתבֹות ראׁשי ְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

אלּול. ּבתבת הּנרמזים חסדים ּוגמילּות עבֹודה לְךלתֹורה, וׂשמּתי לידֹו הּתֹורה,אּנה קו זהּו האדם ּובעבֹודת מקלט, ערי ענין - ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

קֹולטין ּתֹורה ּדברי א)ּכי י, לי.(מכות ודֹודי לדֹודי ׁשּבּלבאני עבֹודה אּלא לנּו ׁשאין אּלּו, ּבימינּו ּובפרט ּתפּלה. היא העבֹודה, קו - ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ׁשּבּׁשמים. לאביהם יׂשראל את ּומחּבר ׁשּתֹופל ּתפּלה, לאביֹוניםזֹו ּומּתנֹות לרעהּו ׁשלאיׁש הּקו חסדים- .ּגמילּות ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ß lel` `"k iyily mei ß

(æ)éäìà äåäé ïúðåéáéà-ìò älàä úBìàä-ìk úà EE §¨©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬¨¨«¨−¨¥¤®©«Ÿ§¤¬
éàðN-ìòå:Eeôãø øLà E §©«§¤−£¤¬§¨«

(ç)-ìk-úà úéNòå äåäé ìB÷a zòîLå áeLú äzàå§©¨´¨½§¨«©§¨−§´§Ÿ̈®§¨¦̧¨Æ¤¨
:íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«

(è)éäìà äåäé EøéúBäåìëa E|ðèá éøôa Eãé äNòîE §¦«§Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§´Ÿ©«£¥´¨¤À¦§¦¸¦§§¹
ék äáèì Eúîãà éøôáe Ezîäá éøôáe|äåäé áeLé ¦§¦¯§¤§§²¦§¦¬©§¨«§−§Ÿ¨®¦´¨´§Ÿ̈À

éìò NeNìéúáà-ìò NN-øLàk áBèì E:E ¨³¨¤̧Æ§½©«£¤¨−©£Ÿ¤«

(é)éäìà äåäé ìB÷a òîLú ékì Eåéúwçå åéúåöî øîL ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ§ªŸ½̈
äåäé-ìà áeLú ék äfä äøBzä øôña äáeúkä©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤®¦³¨Æ¤§Ÿ̈´

éäìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa E ¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«

(àé)-àì íBiä Eeöî éëðà øLà úàfä äåönä ék¦µ©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®«Ÿ
:àåä ä÷çø-àìå Enî àåä úàìôð¦§¥¬¦Æ¦§½§«Ÿ§Ÿ̈−¦«

ÔnzÓד ‡iÓL ÈÙÈÒa C˙ÂÏ‚ È‰È Ì‡ƒ¿≈«¿»»ƒ¿»≈¿«»ƒ«»
:Cp·¯˜È ÔÓzÓe C‰Ï‡ ÈÈ CpL�ÎÈƒ¿¿ƒ»¿»¡»»ƒ«»¿»¿ƒ»

‡·‰˙Cה e˙È¯Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈÂ¿»≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒƒ¬»»»
:C˙‰·‡Ó CpbÒÈÂ CÏ ·ËBÈÂ d˙¯˙Â¿≈¿«¿∆»¿«¿ƒ»≈¬»»»

ÈÂ˙ו CaÏ ˙eLÙË ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈcÚÈÂ¿∆¿≈¿»¡»»»«¿ƒ»¿»
C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ CÈ�·„ ‡aÏ ˙eLÙË«¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿«»¿»¡»»

:CÈiÁ ÏÈ„a CLÙ� ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»¿ƒ«»

ÏÚז ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ Ïk ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÔzÈÂ¿ƒ≈¿»¡»»»»¿»«»»ƒ≈«
:CeÙ„¯ Èc C‡�Ò ÏÚÂ C··„ ÈÏÚa«¬≈¿»»¿«»¿»ƒ¿»

È˙ח „aÚ˙Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙e ·e˙z z‡Â¿«¿¿¿««¿≈¿»«¿»¿«¿≈»
:ÔÈc ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡ Èc È‰B„Bwt Ïk»ƒƒƒ¬»¿«¿»»≈

cÏÂa‡ט C„È È„·BÚ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ Cp¯˙BÈÂ¿¿ƒ»¿»¡»»¿…»≈¿»¿«¿»
CÚ¯‡„ ‡a‡·e C¯ÈÚ·„ ‡cÏÂ·e CÚÓ„ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»
‡Ók ·ËÏ CÏÚ È„ÁÓÏ ÈÈ ·e˙È È¯‡ ‡·ËÏ¿»»¬≈¿¿»¿∆¡≈¬»¿»¿»

:C˙‰·‡ ÏÚ È„Á È„ƒ¬ƒ«¬»»»

hÓÏ¯י C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿««¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«
‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwtƒƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ·e˙˙ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡˙È¯B‡„¿«¿»»≈¬≈¿√»¿»¡»»

:CLÙ� ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»

ÓBÈ‡יא C„wÙÓ ‡�‡ Èc ‡„‰ ‡z„˜Ùz È¯‡¬≈«¿∆¿»»»ƒ¬»¿«¿»»
:‡È‰ ‡˜ÈÁ¯ ‡ÏÂ CpÓ ‡È‰ ‡L¯ÙÓ ‡Ï ÔÈ„≈»«¿¿»ƒƒ»¿»¿ƒ»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

BÏ˜· zÚÓLÂּתֹו ּתלמּוד ולאׁשהּוא רה, ¿»«¿»¿…ְְֶַָֹ
התחלת היא וזֹו אחר, ּדבר עּמֹו ְְְִִִִֵַַַָָָהזּכיר
ואמר עׂשֹות, הׁשב ׁשּצרי ְְִֶַַַָָָָָהּתׁשּובה

Eˆa˜Âּכנגּדּה ·LÂ E˙e·L ˙‡ '‰ ·LÂ ְְֶָ¿»∆¿¿¿»¿ƒ∆¿
ז"ל ּכאֹומרם ע"ב)וגֹו' ח"ג ׁשּבזכּות(זהר ְְְְִֶַָֹ

נגאלין: יׂשראל יהיּו הּתֹורה ְְְִִִִֵֵֶַָָָעסק
Ìbט')אמר הארץ(ירמי' אבדה מה על «ְְְִֶַַָָָָָָָ

ּכׁשּיׁשּובּו לזה ּתֹורתי, את עזבם ְְִֶֶֶַָָָָָעל

אל ויביאם ה' יקּבצם ּתֹורה ְְְְִִֵֵֶַַָלתלמּוד
ׁשמירת ּוכנגד וגֹו', ירׁשּו אׁשר ְְְְֲִֶֶֶֶַָָָהארץ

אמר ּתעׂשה לא ‰'מצוֹות ÏÓe'וגֹו ְֲִֶַַָֹ»ְ
E··Ï הּלב‡˙ ערלת ּכי וידּוע וגֹו', ∆¿»¿ְְְִֵַַַָָ

ׁשּלּבֹו הרׁשע ואהבת רׁשע עׂשֹות ְֲֲִֶֶֶַַַַָהּוא
אמר ּוכנגּדֹו מחמדּתֹו, אדם ÏÓeׁשל ְְְְֶֶַַַָָָ»

‰'וגֹו' ˙‡ ‰·‰‡Ïׁשּתלּביׁש ּפרּוׁש ְ¿«¬»∆ְִֵֶַ
ּבריאת הּתכן ּב ּתּכן אׁשר ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹהאהבה

ויחד ,אלהי חּבת ידידּות ְְְֱִִִִִֵֶַֹּבנעימּות
מעלינּו הּצרֹות ּכל ה' ׁשּיהפ לזה ֲֵֵֶֶַַָָָָָָֹׂשכר

ּבאֹומרֹו ׂשֹונאינּו ÏÚוגֹו'Ô˙�Âעל ְְְֵַ¿»«ְ«
EÈ·È‡עׂשה מצוֹות קּיּום ּוכנגד וגֹו', …¿∆ְְְֲִִֵֶֶ
˙eL·אמר ‰z‡Â'וגֹוÏk ˙‡ ˙ÈNÚÂ ַָ¿«»»ְ¿»ƒ»∆»

ÂÈ˙BˆÓויחד עׂשה, מצוֹות זה הרי ƒ¿»ְְֲֲִִֵֵֵֶ
ּכאֹומרֹו הּתֹועלת הקרבת ׂשכר ְְְְֶֶֶַַַַָָלהם
וגֹו': לׂשּוׂש ויׁשּוב וגֹו' ְְְְְִָָוהֹותיר



jlieÎmiavpנב zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"k iriax meil inei xeriy

i"yx£EnÓ ‡Â‰ ˙‡ÏÙ�Œ‡Ï∑:ׁשּנאמר ּכמֹו ,מּמ היא מכּסה יז)לא יתּכּסי',(לעיל 'ארי ותרגּומֹו יּפלא", (איכה"ּכי …ƒ¿≈ƒƒ¿ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ּבּטמּוןא) חבּוׁשה מכּסה ּבמטמֹונּיֹות, וּתרד ּפלאים", החיים."וּתרד אור ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻ

(áé)äîéîMä eðl-äìòé éî øîàì àåä íéîMá àì¬Ÿ©¨©−¦¦®¥ÀŸ¦´©«£¤¨³©¨©̧§¨Æ
:äpNòðå dúà eðòîLéå eðl äçwéå§¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨

i"yx£‡Â‰ ÌÈÓM· ‡Ï∑(נה ּוללמדּה(עירובין אחריה לעלֹות צרי היית ּבּׁשמים, היתה .ׁשאּלּו …«»«ƒƒְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr el zegiy ihewl)

היא ּבּׁשמים יב)לא סיני(ל, מהר ּתֹורה נּתנה ׁשּכבר . . היא ּבּׁשמים לא ואמר רגליו על יהֹוׁשע רּבי נט,עמד מציעא (בבא ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ּבּׁשמיםב) לא ּתֹורה הרי וקׁשה: מקּלים. מחסד, ׁשּׁשרׁשם הּלל, ּובית מחמירים, מּגבּורה, נׁשמֹותיהם ׁשּׁשרש ׁשּמאי, ׁשּבית ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹידּוע

מּצד אצלם ׁשהּונח ּבמה הסּתּפקּו לא הּלל ּובית ׁשּמאי ׁשּבית לֹומר, ויׁש הּנׁשמה? ׁשרׁש לפי הלכה לפסק נּתן ואיְך ׁשרׁשהיא, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

נׁשמה למּטה, ׁשהם ּכפי ּבׂשכלם, הענין ּבהבנת התיּגעּו אּלא הּדין.ּבגּוףהּנׁשמה, את ּפסקּו ואז - ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

(âé)øáò-ìà eðì-øáòé éî øîàì àåä íiì øáòî-àìå§«Ÿ¥¥¬¤©¨−¦®¥ÀŸ¦´©«£¨¹̈¤¥³¤
:äpNòðå dúà eðòîLéå eðl äçwéå íiä©¨Æ§¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨

(ãé)éìà áBø÷-ékéôa ãàî øácä EEááìáe E ¦«¨¬¥¤²©¨¨−§®Ÿ§¦¬¦§¨«§−
ñ :BúNòì©«£«

i"yx£EÈÏ‡ ·B¯˜ŒÈk∑לכם נּתנה ּפההּתֹורה ּובעל .ּבכתב ƒ»≈∆ְְְִִֶֶַַָָָָ

ß lel` a"k iriax mei ß

(åè)éðôì ézúð äàøáBhä-úàå íéiçä-úà íBiä E §¥̧¨©³¦§¨¤̧Æ©½¤©«©¦−§¤©®
:òøä-úàå úånä-úàå§¤©¨−¤§¤¨¨«

i"yx£·Bh‰Œ˙‡Â ÌÈiÁ‰Œ˙‡∑,הּמות ל הרי רע, ּתעׂשה ואם חּיים, ל הרי טֹוב, ּתעׂשה אם ּבזה: ּתלּוי זה ∆««ƒ¿∆«ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
היא והֹול מפרׁש .והּכתּוב ְְְֵֵֵַָָָ

(æè)éäìà äåäé-úà äáäàì íBiä Eeöî éëðà øLàE £¤̧¨«Ÿ¦´§©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
ìå åéëøãa úëììúééçå åéètLîe åéúwçå åéúåöî øîL ¨¤¤́¦§¨½̈§¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈¦§¨¨®§¨¦´¨

éäìà äåäé Eëøáe úéáøåänL-àá äzà-øLà õøàa E §¨¦½¨¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¾̈¤£¤©¨¬¨−̈¨
:dzLøì§¦§¨«

i"yx£‰·‰‡Ï ÌBi‰ EeˆÓ ÈÎ�‡ ¯L‡∑,הּטֹוב ּתלּויהרי È·¯Â˙.ּובֹו ˙ÈÈÁÂ∑החּיים .הרי ¬∆»…ƒ¿«¿«¿«¬»ֲֵַָ¿»ƒ»¿»ƒ»ֲִֵַַ

·iÓL‡יב ‡Ï‡�Ï ˜qÈ ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ‡È‰ »ƒ¿«»ƒ¿≈«»ƒ«»»
d˙È ‡�pÚÓLÈÂ ‡�Ï d·qÈÂ ‡iÓLÏƒ¿«»¿ƒ¿«»»¿«¿¿ƒ»»»«

:dp„aÚ�Â¿«¿¿ƒ«

ÚÈ·¯יג ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ‡È‰ ‡nÈÏ ‡¯·ÚÓ ‡ÏÂ¿»≈ƒ¿»¿«»ƒ¿≈«»≈ƒ«
‡�pÚÓLÈÂ ‡�Ï d·qÈÂ ‡nÈ„ ‡¯·ÚÏ ‡�Ï»»¿ƒ¿»¿«»¿ƒ¿«»»¿«¿¿ƒ»»

:dp„aÚ�Â d˙È»«¿«¿¿ƒ«

CÓeÙaיד ‡„ÁÏ ‡Ób˙t CÏ ·È¯˜ È¯‡¬≈»ƒ»ƒ¿»»«¬»¿»
:d„aÚÓÏ CaÏ·e¿ƒ»¿∆¿¿≈

ÈÂ˙טו ÈiÁ ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ CÓ„˜ ˙È·‰È„ ÈÊÁ¬≈ƒ»ƒ√»»»≈»«≈¿»
:‡LÈa ˙ÈÂ ‡˙BÓ ˙ÈÂ ‡˙·Ë«¿»¿»»¿»ƒ»

ÈÈטז ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈¿ƒ¿«»¿»
¯hÓÏe È‰BÓ„˜ Ô�˜˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏ C‰Ï‡¡»»ƒ¿«¿»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ«
ÈbÒ˙Â ÈÁÈ˙Â È‰B�È„Â È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwtƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿≈≈¿ƒ¿≈
Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡a C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·ÈÂƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«¿»≈¿«»

:d˙¯ÈÓÏ¿≈¿«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Èk.'B‚Âיא) EeˆÓ ÈÎ�‡ ¯L‡ 'B‚Â ‰Âˆn‰ ƒ«ƒ¿»¿¬∆»…ƒ¿«¿¿

אֹומרֹו לדעת צרי,ÌBi‰עֹוד ְִַַָָ«
�ÏÙ‡˙אֹומרֹו ‡Ï'וגֹו‰˜Á¯ ‡ÏÂהלא ְ…ƒ¿≈ְ¿…¿…»ֲֹ

עֹוד ההרחקה, היא ההפלאה ְְְִִַַַַַָָָָּבכלל
ÌiÏאֹומרֹו ¯·ÚÓ ‡ÏÂּבׁשלמא וגֹו' ְ¿…≈≈∆«»ְְִָָ
‰È‡אֹומרֹו ÌÈÓM· ‡Ïנמנע ּדבר ְ…«»«ƒƒְִָָָ

אבל הּׁשמימה יעלה מי ּכי ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָמהּׂשגה

ויּקחּוה יעברּו אנּיֹות הלא לּים ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹמעבר
מאד: הרחֹוקים הּים ּבאּיי ׁשּתהיה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹהגם

ÈÏe‡Â,הּמניעה ּפרטי לב' הּכתּוב ׁשּיכּון ¿«ְְְְִֵֵֶַַַָָָ
הּתֹורה ידיעת הּׂשגת מּצד ְִִַַַַַָָא'
ּכנגד מצוֹותיה, קּיּום מּצד וׁשנית ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָעצמּה,

אמר הּתֹורה ידיעת �ÏÙ‡˙מניעת ‡Ï ְְִִַַַַָָ…ƒ¿≈
‡È‰ההפלאה היא מה ּופרׁש וחזר וגֹו' ƒְְְִֵֵַַַַָָָ

·ÌÈÓMואמר ‡Ïּכנגד העּדרוגֹו', ְַָ…«»«ƒְְְֵֶֶֶ
ּכאׁשר וגֹו' היא בּׁשמים לא אמר ְֲִִֶַַַַַָָָָָֹהּׂשגתּה
ׁשמים עלה מׁשה ׁשהרי ּבתחּלה ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָהיתה
ּוכנגד לפנינּו, היא והּנה לנּו ְְְְִִֵֵֶֶָָָָּולקחּה

אמר מצוֹותיה קּיּום הּׂשגת ÏÂ‡מניעת ְְִִִֶַַַַָָָ¿…
,‰˜Á¯הרחּוק היא מה ּופרׁש וחזר ¿…»ְִִֵֵַַָָ
Ó‡Ï¯ואמר ‡e‰ ÌiÏ ¯·ÚÓ ‡Ï'וגֹו ְַָ…≈≈∆«»≈…ְ

jlieÎmiavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"k iriax meil inei xeriy

(æé)úéåçzLäå zçcðå òîLú àìå Eááì äðôé-íàå§¦¦§¤¬§¨«§−§´Ÿ¦§¨®§¦©§À̈§¦§©«£¦²¨
:ízãáòå íéøçà íéäìàì¥«Ÿ¦¬£¥¦−©«£©§¨«

i"yx£E··Ï ‰�ÙÈŒÌ‡Â∑הרע .הרי ¿ƒƒ¿∆¿»¿ֲֵַָ

(çé)ïëéøàú-àì ïeãáàz ãáà ék íBiä íëì ézãbä¦©³§¦¨¤Æ©½¦¬¨−ŸŸ¥®Ÿ©«£¦ª³
ãàä-ìò íéîéàBáì ïcøiä-úà øáò äzà øLà äî ¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧©¨³Ÿ¥Æ¤©©§¥½¨¬

:dzLøì änL̈−¨§¦§¨«

i"yx£Ôe„·‡z „·‡ Èk∑הּמות .הרי ƒ»……≈ֲֵֶַָ

(èé)íéiçä õøàä-úàå íéîMä-úà íBiä íëá éúãòä©«¦¸Ÿ¦¨¤´©»¤©¨©´¦§¤¨¼̈¤¼©«©¦³
éðôì ézúð úånäåíéiça zøçáe äììwäå äëøaä E §©¨̧¤Æ¨©´¦§¨¤½©§¨−̈§©§¨¨®¨«©§¨Æ©«©¦½

:Eòøæå äzà äéçz ïòîì§©¬©¦«§¤−©¨¬§©§¤«
i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡Â ÌÈÓM‰Œ˙‡ ÌBi‰ ÌÎ· È˙„Ú‰∑,הרעה אתכם ּתקרה וכאׁשר לעֹולם, קּימים עדיםׁשהם יהיּו «ƒ…ƒ»∆«∆«»«ƒ¿∆»»∆ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

זאת. ּבכל ּבכם התריתי האזינו)ׁשאני ּברּו(ספרי הּקדֹוׁש להם אמר וגֹו'", אתֿהּׁשמים הּיֹום בכם "העדתי אחר: ּדבר ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
מן חּמה ּגלּגל עלה לא ׁשּמא מּדתם?! את ׁשּנּו ׁשּמא אתכם, לׁשּמׁש ׁשּבראתי ּבּׁשמים הסּתּכלּו ליׂשראל: ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּוא

ׁשּנאמר: ּכענין העֹולם?! לכל והאיר א)הּמזרח לׁשּמׁש(קהלת ׁשּבראתי ּבארץ הסּתּכלּו הּׁשמׁש". ּובא הּׁשמׁש "וזרח ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּומה ׂשעֹורים?! והעלתה חּטים זרעּתם ׁשּמא אֹו צּמחה, ולא אֹותּה זרעּתם ׁשּמא מּדתּה?! ׁשּנתה ׁשּמא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹאתכם,
את ׁשּנּו לא ּפרענּות, מקּבלין אין חֹוטאין ואם ׂשכר, מקּבלין אין זֹוכין אם להפסד, ולא לׂשכר לא ׁשּנעׂשּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻאּלּו

וכּמה! ּכּמה אחת על ּפרענּות, ּתקּבלּו חטאתם, ואם ׂשכר, ּתקּבלּו זכיתם, ׁשאם אּתם – ÌÈiÁa.מּדתם z¯Á·e∑ ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻ»«¿»««ƒ
חלק על ּומעמידֹו ּבנחלתי', יפה חלק ל 'ּבחר לבנֹו: האֹומר ּכאדם החּיים, ּבחלק ׁשּתבחרּו לכם מֹורה ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאני

נאמר: זה ועל .'ל ּברר זה 'את לֹו: ואֹומר טז)הּיפה, הּנחּת(תהלים ּגֹורלי", ּתֹומי אּתה וכֹוסי, חלקי מנת "ה' ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
'ל קח זה 'את לֹומר: הּטֹוב ּגֹורל על .ידי ְִֶֶַַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'nr gk zegiy ihewl)

ּבחּיים יט)ּובחרּת לֹומר,(ל, ויׁש ּבחּיים? לבחר לאדם לצּוֹות צרְך יׁש ּכלּום - מות מביא ורע חּיים מביא ׁשּטֹוב מאחר לתמּה, יׁש ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ׁשהּׂשכל הינּו חּיים, מביא ׁשּזה מּׁשּום רק לא טֹוב לעׂשֹות הּוא ּבחירהמכריחׁשהּצּוּוי מּתֹוְך ּגם אּלא ּכְך, אפילּוחפׁשיתלהתנהג , ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

הּוא טֹוב; ּדבר ׁשּזה מּׁשּום רק לא ה' את עֹובד יהּודי ואכן, יתרֹון. ׁשּום ּבכְך היה לא טעםּבֹוחראם ּבלי ה' עֹובד להיֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

החיים(חיצֹוני). אור ִִ

ebÒ˙Â„יז ÈÚË˙Â Ïa˜˙ ‡ÏÂ CaÏ È�ÙÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ»¿»¿«≈¿ƒ¿≈¿ƒ¿
:ÔepÁÏÙ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ

Ôe„·Èzיח „·ÈÓ È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÏ È˙ÈeÁ«≈ƒ¿»≈¬≈≈«≈¿
˙È ¯·Ú z‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯B˙ ‡Ï»¿ƒ««¿»ƒ«¿»≈»

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÚÓÏ ‡�c¯È«¿¿»¿≈«¿«»¿≈¿«

ÈÂ˙יט ‡iÓL ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡«¿≈ƒ¿»≈»¿«»¿»
ÔÎ¯a CÓ„˜ ˙È·‰È ‡˙BÓe ÈiÁ ‡Ú¯‡«¿»«≈»¿»ƒ√»»ƒ¿»
z‡ ÈÁÈ˙c ÏÈ„a ÈiÁa ÈÚ¯z˙Â ÔÈËÂÏe¿»ƒ¿ƒƒ¿≈¿«≈¿ƒ¿≈≈«¿

:CÈ�·e¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשעלה ׁשהגם למׁשה ׁשארע ּכמֹו ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָּפרּוׁש
מּמּנּו נמנעה הּתֹורה והֹוריד ְְְִִִִֶַַָָָׁשמים
ּבארץ הּתלּויֹות מצוֹותיה קּיּום ְְִִֶֶַַַָָָָהּׂשגת
מה ּתֹורה, רּבי ּכמעט וכּמה ּכּמה ְְִֵֵֶַַַַָָָֻׁשהם
לבֹוא הּים לעבר ׁשהּׂשיגּו הם ּכן ֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹּׁשאין

מצוֹותיה: לקּים הארץ ְְִֵֶֶֶַָָָאל
Ì‚‰ÂׁשאמרÌi‰ ¯·Ú Ï‡ e�Ï ¯·ÚÈ ÈÓ «¬«ֶַָƒ«¬»»∆≈∆«»

e�l ‰Á˜ÈÂמניעת יחד ּכלל , ¿ƒ»∆»»ְִַַַַָ
מצוֹותיה, קּיּום מניעת עם ְְִִִִֶַַָָָָהּׂשגתּה
אליו ׁשּנתּכּון הּדבר עּקר ְְִִֵֵֶַַַָָָָּולעֹולם
קּיּום מניעת על היא לּים ְְִִִֵֵֶַַַָּבמעבר

ְִֶָמצוֹותיה:
˜c˜„ÂלֹומרÌBi‰ׁשהיּו ּבזמן ּפרּוׁש ¿ƒ¿≈ַ«ְִֵֶָָ

קרֹוב היה ׁשאז לארץ לּכנס ְִִֵֶֶָָָָָָָסמּוכים
ים לּירּדן וקרא לעׂשֹות, הּדבר ְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָאליהם
ּכאמּור הּמלח ים לתֹוכֹו ׁשּנׁשּפ ְְְִִֶֶַַָָָָלפי

הערבה(ג')ּביהֹוׁשע ים על והּירדים ְְֲִִַַַָָָָֹֻ
נכרתּו: ּתמּו הּמלח ְִֶַַָָָים

È˙„Ú‰.'B‚Âיט) ÌÎ·מיּתר זה ּפסּוק «ƒ…ƒ»∆¿ְֶָָֻ
נתּתי ראה ּבסמּו אמר ְְֲִֵֵֶַַָָָׁשהרי
הּטֹוב ואת החּיים את הּיֹום ְְִֶֶֶַַַַָלפני
מּסדר ׁשּנה לּמה לדעת צרי עֹוד ְִִִֵֶַַָָָָָוגֹו',
הּטֹוב חלּקת ׁשעֹוׂשה למעלה ְְֲֶֶֶַַַַָָֻׁשאמר
הּטֹוב ואת החּיים ּכאֹומרֹו עצמּה ְְְְְִִֵֶַַַַָּבפני

אמר וכאן הרע ואת הּמות ‰ÌÈiÁואת ְְְֶֶֶַַַָָָָ««ƒ
˙Ân‰Â'וגֹו,‰ÏÏw‰Â ‰Î¯a‰צרי עֹוד ¿«»∆ְ«¿»»¿«¿»»ִָ

אּלא אמר לא לּמה ·ÌÈiÁלדעת z¯Á·e ֶַַַָָָָָֹ»«¿»««ƒ
הּטֹוב: ואת אמר ְְֶַַָֹולא

‰‡¯�Âנתּתי ּבּמאמר הפסיק לּמה ּבהעיר ¿ƒ¿∆ְְֲִִִִַַַַָָָָ
והּמות החּיים מאמר ּבין ְְֲִֵֶֶַַַַַָָלפני
לֹו ׁשהיה והּקללה הּברכה ְְְְֲֶַַַַָָָָָָלמאמר
וגֹו', החּיים לפני נתּתי ולֹומר ְְְְְִִִֶַַַַַָָלהקּדים
נתּתי יאמר והּקללה ׁשּיאמר אחר ְְִֶַַַַַַָָָֹֹאֹו

:ְֶָלפני
ÔÎ‡'ב ּכי להעיר היא הּכתּוב ּכּונת »≈ְִִִַַַָָָ

ּבעֹולם הם רע וא' טֹוב א' ְִִֵַָָיעּודים
זה ּבפסּוק אמר ולזה ‰ÌÈiÁהּזה, ְְֶֶֶַַָָָ««ƒ

EÈ�ÙÏ Èz˙� ˙Ân‰Âוענׁש ׂשכר ּפרּוׁש ¿«»∆»«ƒ¿»∆ֵֶָָָֹ
הם הּזה ּבעֹולם ּפרּוׁש לפני ְְִֵֵֶֶַַָָָהּנתּונים
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(æé)úéåçzLäå zçcðå òîLú àìå Eááì äðôé-íàå§¦¦§¤¬§¨«§−§´Ÿ¦§¨®§¦©§À̈§¦§©«£¦²¨
:ízãáòå íéøçà íéäìàì¥«Ÿ¦¬£¥¦−©«£©§¨«

i"yx£E··Ï ‰�ÙÈŒÌ‡Â∑הרע .הרי ¿ƒƒ¿∆¿»¿ֲֵַָ

(çé)ïëéøàú-àì ïeãáàz ãáà ék íBiä íëì ézãbä¦©³§¦¨¤Æ©½¦¬¨−ŸŸ¥®Ÿ©«£¦ª³
ãàä-ìò íéîéàBáì ïcøiä-úà øáò äzà øLà äî ¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧©¨³Ÿ¥Æ¤©©§¥½¨¬

:dzLøì änL̈−¨§¦§¨«

i"yx£Ôe„·‡z „·‡ Èk∑הּמות .הרי ƒ»……≈ֲֵֶַָ

(èé)íéiçä õøàä-úàå íéîMä-úà íBiä íëá éúãòä©«¦¸Ÿ¦¨¤´©»¤©¨©´¦§¤¨¼̈¤¼©«©¦³
éðôì ézúð úånäåíéiça zøçáe äììwäå äëøaä E §©¨̧¤Æ¨©´¦§¨¤½©§¨−̈§©§¨¨®¨«©§¨Æ©«©¦½

:Eòøæå äzà äéçz ïòîì§©¬©¦«§¤−©¨¬§©§¤«
i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡Â ÌÈÓM‰Œ˙‡ ÌBi‰ ÌÎ· È˙„Ú‰∑,הרעה אתכם ּתקרה וכאׁשר לעֹולם, קּימים עדיםׁשהם יהיּו «ƒ…ƒ»∆«∆«»«ƒ¿∆»»∆ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

זאת. ּבכל ּבכם התריתי האזינו)ׁשאני ּברּו(ספרי הּקדֹוׁש להם אמר וגֹו'", אתֿהּׁשמים הּיֹום בכם "העדתי אחר: ּדבר ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
מן חּמה ּגלּגל עלה לא ׁשּמא מּדתם?! את ׁשּנּו ׁשּמא אתכם, לׁשּמׁש ׁשּבראתי ּבּׁשמים הסּתּכלּו ליׂשראל: ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּוא

ׁשּנאמר: ּכענין העֹולם?! לכל והאיר א)הּמזרח לׁשּמׁש(קהלת ׁשּבראתי ּבארץ הסּתּכלּו הּׁשמׁש". ּובא הּׁשמׁש "וזרח ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּומה ׂשעֹורים?! והעלתה חּטים זרעּתם ׁשּמא אֹו צּמחה, ולא אֹותּה זרעּתם ׁשּמא מּדתּה?! ׁשּנתה ׁשּמא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹאתכם,
את ׁשּנּו לא ּפרענּות, מקּבלין אין חֹוטאין ואם ׂשכר, מקּבלין אין זֹוכין אם להפסד, ולא לׂשכר לא ׁשּנעׂשּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻאּלּו

וכּמה! ּכּמה אחת על ּפרענּות, ּתקּבלּו חטאתם, ואם ׂשכר, ּתקּבלּו זכיתם, ׁשאם אּתם – ÌÈiÁa.מּדתם z¯Á·e∑ ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻ»«¿»««ƒ
חלק על ּומעמידֹו ּבנחלתי', יפה חלק ל 'ּבחר לבנֹו: האֹומר ּכאדם החּיים, ּבחלק ׁשּתבחרּו לכם מֹורה ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאני

נאמר: זה ועל .'ל ּברר זה 'את לֹו: ואֹומר טז)הּיפה, הּנחּת(תהלים ּגֹורלי", ּתֹומי אּתה וכֹוסי, חלקי מנת "ה' ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
'ל קח זה 'את לֹומר: הּטֹוב ּגֹורל על .ידי ְִֶֶַַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'nr gk zegiy ihewl)

ּבחּיים יט)ּובחרּת לֹומר,(ל, ויׁש ּבחּיים? לבחר לאדם לצּוֹות צרְך יׁש ּכלּום - מות מביא ורע חּיים מביא ׁשּטֹוב מאחר לתמּה, יׁש ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ׁשהּׂשכל הינּו חּיים, מביא ׁשּזה מּׁשּום רק לא טֹוב לעׂשֹות הּוא ּבחירהמכריחׁשהּצּוּוי מּתֹוְך ּגם אּלא ּכְך, אפילּוחפׁשיתלהתנהג , ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

הּוא טֹוב; ּדבר ׁשּזה מּׁשּום רק לא ה' את עֹובד יהּודי ואכן, יתרֹון. ׁשּום ּבכְך היה לא טעםּבֹוחראם ּבלי ה' עֹובד להיֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

החיים(חיצֹוני). אור ִִ

ebÒ˙Â„יז ÈÚË˙Â Ïa˜˙ ‡ÏÂ CaÏ È�ÙÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ»¿»¿«≈¿ƒ¿≈¿ƒ¿
:ÔepÁÏÙ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ

Ôe„·Èzיח „·ÈÓ È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÏ È˙ÈeÁ«≈ƒ¿»≈¬≈≈«≈¿
˙È ¯·Ú z‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯B˙ ‡Ï»¿ƒ««¿»ƒ«¿»≈»

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÚÓÏ ‡�c¯È«¿¿»¿≈«¿«»¿≈¿«

ÈÂ˙יט ‡iÓL ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡«¿≈ƒ¿»≈»¿«»¿»
ÔÎ¯a CÓ„˜ ˙È·‰È ‡˙BÓe ÈiÁ ‡Ú¯‡«¿»«≈»¿»ƒ√»»ƒ¿»
z‡ ÈÁÈ˙c ÏÈ„a ÈiÁa ÈÚ¯z˙Â ÔÈËÂÏe¿»ƒ¿ƒƒ¿≈¿«≈¿ƒ¿≈≈«¿

:CÈ�·e¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשעלה ׁשהגם למׁשה ׁשארע ּכמֹו ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָּפרּוׁש
מּמּנּו נמנעה הּתֹורה והֹוריד ְְְִִִִֶַַָָָׁשמים
ּבארץ הּתלּויֹות מצוֹותיה קּיּום ְְִִֶֶַַַָָָָהּׂשגת
מה ּתֹורה, רּבי ּכמעט וכּמה ּכּמה ְְִֵֵֶַַַַָָָֻׁשהם
לבֹוא הּים לעבר ׁשהּׂשיגּו הם ּכן ֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹּׁשאין

מצוֹותיה: לקּים הארץ ְְִֵֶֶֶַָָָאל
Ì‚‰ÂׁשאמרÌi‰ ¯·Ú Ï‡ e�Ï ¯·ÚÈ ÈÓ «¬«ֶַָƒ«¬»»∆≈∆«»

e�l ‰Á˜ÈÂמניעת יחד ּכלל , ¿ƒ»∆»»ְִַַַַָ
מצוֹותיה, קּיּום מניעת עם ְְִִִִֶַַָָָָהּׂשגתּה
אליו ׁשּנתּכּון הּדבר עּקר ְְִִֵֵֶַַַָָָָּולעֹולם
קּיּום מניעת על היא לּים ְְִִִֵֵֶַַַָּבמעבר

ְִֶָמצוֹותיה:
˜c˜„ÂלֹומרÌBi‰ׁשהיּו ּבזמן ּפרּוׁש ¿ƒ¿≈ַ«ְִֵֶָָ

קרֹוב היה ׁשאז לארץ לּכנס ְִִֵֶֶָָָָָָָסמּוכים
ים לּירּדן וקרא לעׂשֹות, הּדבר ְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָאליהם
ּכאמּור הּמלח ים לתֹוכֹו ׁשּנׁשּפ ְְְִִֶֶַַָָָָלפי

הערבה(ג')ּביהֹוׁשע ים על והּירדים ְְֲִִַַַָָָָֹֻ
נכרתּו: ּתמּו הּמלח ְִֶַַָָָים

È˙„Ú‰.'B‚Âיט) ÌÎ·מיּתר זה ּפסּוק «ƒ…ƒ»∆¿ְֶָָֻ
נתּתי ראה ּבסמּו אמר ְְֲִֵֵֶַַָָָׁשהרי
הּטֹוב ואת החּיים את הּיֹום ְְִֶֶֶַַַַָלפני
מּסדר ׁשּנה לּמה לדעת צרי עֹוד ְִִִֵֶַַָָָָָוגֹו',
הּטֹוב חלּקת ׁשעֹוׂשה למעלה ְְֲֶֶֶַַַַָָֻׁשאמר
הּטֹוב ואת החּיים ּכאֹומרֹו עצמּה ְְְְְִִֵֶַַַַָּבפני

אמר וכאן הרע ואת הּמות ‰ÌÈiÁואת ְְְֶֶֶַַַָָָָ««ƒ
˙Ân‰Â'וגֹו,‰ÏÏw‰Â ‰Î¯a‰צרי עֹוד ¿«»∆ְ«¿»»¿«¿»»ִָ

אּלא אמר לא לּמה ·ÌÈiÁלדעת z¯Á·e ֶַַַָָָָָֹ»«¿»««ƒ
הּטֹוב: ואת אמר ְְֶַַָֹולא

‰‡¯�Âנתּתי ּבּמאמר הפסיק לּמה ּבהעיר ¿ƒ¿∆ְְֲִִִִַַַַָָָָ
והּמות החּיים מאמר ּבין ְְֲִֵֶֶַַַַַָָלפני
לֹו ׁשהיה והּקללה הּברכה ְְְְֲֶַַַַָָָָָָלמאמר
וגֹו', החּיים לפני נתּתי ולֹומר ְְְְְִִִֶַַַַַָָלהקּדים
נתּתי יאמר והּקללה ׁשּיאמר אחר ְְִֶַַַַַַָָָֹֹאֹו

:ְֶָלפני
ÔÎ‡'ב ּכי להעיר היא הּכתּוב ּכּונת »≈ְִִִַַַָָָ

ּבעֹולם הם רע וא' טֹוב א' ְִִֵַָָיעּודים
זה ּבפסּוק אמר ולזה ‰ÌÈiÁהּזה, ְְֶֶֶַַָָָ««ƒ

EÈ�ÙÏ Èz˙� ˙Ân‰Âוענׁש ׂשכר ּפרּוׁש ¿«»∆»«ƒ¿»∆ֵֶָָָֹ
הם הּזה ּבעֹולם ּפרּוׁש לפני ְְִֵֵֶֶַַָָָהּנתּונים



jlieÎmiavpנד zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"k iriax meil inei xeriy

(ë)éäìà äåäé-úà äáäàìì EBá-ä÷áãìe Bì÷a òîL §©«£¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§¬Ÿ©§Ÿ−§¨§¨®
éiç àeä ékéîé Cøàå Eì EøLà äîãàä-ìò úáL ¦´³©¤̧Æ§´Ÿ¤¨¤½¨¤´¤©¨«£¨À̈£¤Á

éúáàì äåäé òaLðúúì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E ¦§©̧§Ÿ̈¯©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨¥¬
:íäìהחיים אור ¨¤«

סימן. לבב"ו פסוקים, נצביםמ' פרשת חסלת

àì(à)-ìk-ìà älàä íéøácä-úà øaãéå äLî Cìiå©¥−¤¤®©§©¥²¤©§¨¦¬¨¥−¤¤¨
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰LÓ CÏiÂ.החיים אור «≈∆…∆¿

d¯ÓÈÓÏכ ‡Ïa˜Ï C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ¿ƒ¿«»¿»¡»»¿«»»¿≈¿≈
CÈiÁ ‡e‰ È¯‡ dzÏÁ„Ï ‡·¯˜˙‡Ïe¿ƒ¿»»»¿««¿≈¬≈«»
ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ·zÓÏ CÈÓBÈ ˙eÎ¯B‡Â¿»»¿ƒ«««¿»ƒ«ƒ¿»
ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï C˙‰·‡Ï«¬»»»¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿ƒ«

:ÔB‰Ï¿
Ù Ù Ù

ÌÚא ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È ÏÈlÓe ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆«ƒ»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ
:Ï‡¯NÈ Ïk»ƒ¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ואם יחיּו ייטיבּו אם והּמות ְְְִִִִִֵֶַַַָהחּיים
לפני הם הּב' אּלּו ימּותּו ְְִֵֵֶַַָָירׁשיעּו
והם אחרים ב' ויׁש הּזה, ְְֲִֵֵֵֶַָָּבעֹולם
לעֹולם יעּודים הם והּקללה ְְְִִֵַַָָָָָָהּברכה
מיתה לאחר אּלא לפניו ואינם ְְְִֵֶַַַָָָָָָהּבא

אֹומרֹו ּדר ו')על כ"ח אּתה(לעיל ּברּו ְְֵֶֶַַָָ
ּולהפ ,בצאת אּתה ּוברּו ְְְֵֵֶֶֶַָָֹּבבא
ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו וגֹו', הּוא ְְְֵַָָארּור

ק"ז.) מן(ב"מ יציאתֹו על ְְִִֵֶַַָׁשּמדּבר
נתּתי ּבּמאמר הפסיק ולזה ְְֲִִִֶַַַַָָָָהעֹולם,
לב' הראׁשֹונים יעּודים ב' ּבין ְְִִִִֵֶָָלפני

ֲִַָהאחרֹונים:
‰ÊÏÂאמר ÌÈiÁaּגמר z¯Á·eׁשהּוא ¿»∆ֶַָֹ»«¿»««ƒֶ

לב יתקרב ּכי הּזה עֹולם ְִִִֵֵֶַָָיעּוד
ּכדר ּׁשּלפניו, למה ּביֹותר ְְְְֵֶֶֶַָָָָָהאדם
וגֹו' ּתׁשמעּו ׁשמע אם והיה ְְְְְִִַָָָֹאֹומרֹו
הזּכיר ׁשּלא הרי ארצכם, מטר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹונתּתי
ּבדברים אּלא אנֹוׁש לבב ְְֱִִֵֶַָָָלהּטֹות
אמר כן ּכמֹו הּזה, ּבעֹולם ְְִִֵֶַַַָָָהּנגלים

·ÌÈiÁּכאן z¯Á·eהּדבר יתחּיב ּפרּוׁש ָ»«¿»««ƒְִֵֵַַָָ
ּבחּיים, לבחר ּגׁשמי טבע ּכפי ְְְֲִִִִִֶַַַַֹאפּלּו
ראה אמר זה ׁשּלפני ׁשּפסּוק ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָוהגם
ׁשם יחד, והּטֹוב החּיים לפני ְְִִֶַַַַַַָָָנתּתי
ּבהם, לבחר לפני ּבמאמר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹנתּכּון
מה לֹומר לפני ּבמאמר נתּכּון ְְְְֲִֵֶַַַַַָָוכאן
ּבּמה הּכּונה זאת על והעיר ,ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹּׁשּלפני
ּכמֹו הּיעּודים ּבאמצע ְְְְִִִֶֶַַָּׁשּסּדרּה

אמר ּׁשּגמר ּבּמה ּגם z¯Á·eׁשּפרׁשּתי, ְִֵֶֶֶֶַַַַָֹ»«¿»
ÌÈiÁa:ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ««ƒְְִֵֶַ

Ï.'B‚Â‡‰·‰כ) '‰ ˙‡סמּו זה מאמר ¿«¬»∆¿ֲֶַָָ
ׁשאמר מּמּנּו ּׁשּלמעלה מה ÔÚÓÏעם ְְִִֶֶֶַַַָָ¿««

‰z‡ ‰ÈÁzEÚ¯ÊÂלאהבה אמר וגמר ƒ¿∆«»¿«¿∆ְְֲֶַַָָֹ
הּוא ּבחּיים חפץ ׁשּטעם ּפרּוׁש ְִֵֵֶַַַַָוגֹו',
ונתן וגֹו', ּבקלֹו לׁשמע ה' את ְְְְְֲִֶַַַָָֹֹלאהבה

EÈiÁ,טעם ‡e‰ Èkחּיים ּלאדם מה ּכי ַַƒ«∆ִִַַָָָ

רצֹונֹו ׁשעׂשּית יתּבר רצֹונֹו לא ְְְֲִִִֶַַָֹאם
ּבקֹונֹו האדם ׁשּיּדבק ּתסֹובב ְְִִֵֵֶָָָָהיא
עצמֹו הּוא וזה בֹו, ּולדבקה ְְְְְְֶַָָּכאֹומרֹו
לעֹולם ימים ואר הּזה ּבעֹולם ְִִֶֶַַַָָָָָֹהחּיים

אֹומרֹו והּוא EÈÓÈ:הּבא C¯‡Â ְְַָ¿…∆»∆
B¯ÓB‡ÂÏÚ ˙·LÏאמר ּכאּלּו וגֹו', ¿¿»∆∆«ְְִַָ

ּכן ּגם זה ודבר וגֹו', ְְְֵֶֶֶַָָָולׁשבת
יׁשיבת ּכי הּׁשלמּות, מהּׂשגת ְְִִֵֵַַַַָהּוא
הּתֹורה, ּכל ּכֹוללת מצוה היא ְִִֶֶֶַָָָָָהארץ

ז"ל מּמאמרם ּולמד קי"א.)צא (ּכתבֹות ְְֲִֵַַָָֻ

חלק לֹו יׁש אּמֹות ד' ּבּה ההֹול ֵֵֵֶֶַַָָׁשּכל
חּיים: ׁשּכּלֹו הּבא ִֶַַָָָֻלעֹולם

ÌÈ·v� ˙L¯t ˙ÏÒÁ¬»«»»«ƒ»ƒ

הלCÏiÂ.‰LÓ,א) להיכן לדעת צרי «≈∆∆ְִֵַַַָָָָ
ּבית למׁשּכן ׁשהל ּתרּגם ְְְְִִֵֵֶַַָָָויֹונתן

והמפרׁשים ּבחּיי)אלּפנא, ורּבנּו (רמּב"ן ְְְְְְְְִֵֵַַַַַָָֻ

למחנה לוּיה מּמחנה ׁשהל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָאמרּו
והּכתּוב מחברֹו, הּנפטר ּכאדם ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָיׂשראל
לא' הּכר מּמּנּו ואין הּוא ְְִֵֵֶֶָסתּום
העיר מי לדעת צרי עֹוד ְִִִִֵֵַַַָָָמהּדרכים.
ימיו ׁשּמלאּו לדעת מׁשה רּוח ְֶֶֶַַַָָָָאת

ּבּגמרא אמרּו והלא ל'.)ּוׁשנֹותיו (ׁשּבת ְְְֲַַַָָָָָֹ

ּומי ּוׁשנֹותיו ימיו לאדם מֹודיעין ְִִִֵֶָָָָָָׁשאין
למׁשה: ְִֶהֹודיעֹו

‰‡¯�Âז"ל ּדבריהם ּפי על (זהרלפרׁש ¿ƒ¿∆ְְִִֵֵֶַַָֹ

רי"ז:) ארּבעיםח"א ּכי ְְִִֶַָָׁשאמרּו
הֹולכת האדם נׁשמת הּפטירה קדם ְְִִֶֶֶַַָָָָֹיֹום

ּכאֹומרֹו ו')מּמּנּו ד' הּצללים,(שה"ש ונסּו ְְְְִִֶַָָ
עליֹון ּבמקֹום חניתּה מקֹום ְְְְֲֶֶֶַָָָָּומבּקרת
מרּבי ּולמד וצא ּבּדבר, יּכירּו ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָוהּצּדיקים
יצחק ּברּבי ׁשהּכיר יֹוחאי ּבן ְְְִִִִִֶֶַַָׁשמעֹון

הּזהר ּבספר עֹוד(ׁשם)ּכאמּור ואמרּו , ְְְֵֶַַָָָָֹ
ליׂשרא ׁשּיׁש הּׁשמֹות ׁשמֹותּכי הם ל ְְְִִֵֵֵֵֶַָ

ּבפרּוׁש ּבזה העירֹותי ּוכבר ְְְֲִִֵֶַָָָהּנׁשמֹות,
י')ּפסּוק ירקב,(מׁשלי רׁשעים וׁשם ְְְְִִִֵֵָָָ

ׁשאמרּו חז"ל ק"ב)ּוכמאמר חדׁש (זהר ְְֲֲֶַַַַָָָֹ

ׁשמם, את זֹוכרים הרׁשעים ְְְִִֵֶֶָָָׁשאין
נפׁש לֹו אין הרׁשע ּכי הּוא ְִֵֶֶַַַָָָוהּטעם

ּבּפסּוק ׁשרמּוז כ"ג)ּוכמֹו וׂשמּת(מׁשלי ְְְְִֵֶַַָָָ
הא אּתה, נפׁש ּבעל אם ּבלע ְִִֶֶֶַַַָָָֹׂשּכין
ּכי נפׁש ּבעל אינֹו ׁשהרׁשע ְִֵֶֶֶַַַָָָָָלמדּת
הרׁשעים אין ולזה מּמּנּו, היא ְְְִִִִֵֵֶֶָָָנׁשּבית
נפׁש ּבעלי אינם ּכי ׁשמם את ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָמּכירים

אמר וכאן הּׁשם. LÓ‰ּבעלת CÏiÂ ְֲֵַַַַָָ«≈∆∆
מׁשה ׁשּתּקרא ׁשּבֹו החּיים רּוח ִִֵֵֶֶֶַַַָּפרּוׁש
קּצֹו, ׁשּמּגיע למי הרגיל ּכּסדר ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהלכה
סימן הּוא ּכי זכר, לׁשֹון לנפׁשֹו ְְְְִִִַָָָָוכּנה
זכר, ּבמדרגת ּכׁשּתהיה הּנפׁש ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלגדל
את וידּבר ּׁשאמר ּבּמה הּכתּוב ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָוהֹודיע
והּכיר ּבהליכתּה ׁשהרּגיׁש ְְְֲִִִִִֵֶַָָוגֹומר
ּבן ּכאֹומרֹו ההּוא ּבּיֹום קּצֹו ְְִִִֶֶַַַׁשהּגיע

ז"ל ואמרּו הּיֹום אנכי וגֹו' (ר"המאה ְְְִֵַָָָֹ
ּתאמרי"א) ואם ּוׁשנֹותי, ימי מלאּו ְְְִַַַַָָֹהּיֹום

הּמיתה, יֹום ּבדּיּוק מׁשה ידע ְִִִִֶַַַָָמּנין
ׁשּינּוסּו מּיֹום ּכי ז"ל אמרּו ְֲִִֶָָֹהלא
ארּבעים הם הּמיתה יֹום עד ְְִִִֵַַַַָָָהּצללים
מּמׁשה יֹותר הּדברים יֹודע ּומי ְִִִֵֵֶַַָיֹום,
ּכזֹו והּכרה קּצֹו, יֹום וידע ְְְְִִִַַָָָָוהׂשּכיל
מה ועּין עֹולם, לגדֹולי היא ְְִִֵֵֶֶַַָֻמּׂשגת

ּבּפסּוק כ"ט)ּׁשּפרׁשּתי מ"ז (ּבראׁשית ְְִִֵֵֶַַָ

יׂשראל: ימי ְְְְִִֵֵַָוּיקרבּו
¯a„ÈÂ.'B‚Â ÌÈ¯·c‰ (Ïk) ‡˙אֹומרֹו‡˙ «¿«≈∆»«¿»ƒ¿ְ∆

(Ïk),ÌÈ¯·c‰ׁשהגם להעיר »«¿»ƒְֲִֶַָ
אנכי ּכאֹומרֹו ּפטירתֹו יֹום הּיֹוםׁשהּגיע ְְְִִִִֶַַָָֹ

ּפי על אף וגֹו' ימי מלאּו הּיֹום ְְִֵַַַַָָּפרּוׁש
הּדברים ּכל ּדּבר הּיכֹול ּכח ּבֹו היה ְִֵֵַַַַָָָָָֹכן
מה הּספר סֹוף ועד מּכאן ְֱִִֵֶֶַַַַָָהּנאמרים
ּבּכח ּבין ּכן עׂשֹות ּבזּולתֹו ּכח ְֲֵֵֵֶַַַָֹֹּׁשאין

הּׂשכל: ּבכח ּבין ְִֵֵֶַַַֹהּגּופי

jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"k iriax meil inei xeriy

(á)-ïa íäìà øîàiåíBiä éëðà äðL íéøNòå äàî ©Ÿ́¤£¥¤À¤¥¨Á§¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ©½
øáòú àì éìà øîà äåäéå àBáìå úàöì ãBò ìëeà-àì«Ÿ©¬−¨¥´§¨®©«Ÿ̈Æ¨©´¥©½¬Ÿ©«£−Ÿ

:äfä ïcøiä-úà¤©©§¥¬©¤«

i"yx£‡B·ÏÂ ˙‡ˆÏ „BÚ ÏÎe‡Œ‡Ï∑:לֹומר ּתלמּוד ּכחֹו? ׁשּתׁשׁש לד)יכל אּלא(לקמן לחה". נס ולא עינֹו כהתה "לא …«»≈¿»ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹֹ
ליהֹוׁשע ונּתנה הרׁשּות מּמּני ׁשּנּטלה רּׁשאי, איני אּוכל"? "לא ‡ÈÏ.מהּו ¯Ó‡ '‰Â∑עֹוד אּוכל "לא ּפרּוׁש זהּו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻ«»«≈«ֵֶַֹ

ולבֹוא", אלילצאת אמר ׁשה' ‰ÌBi.לפי ÈÎ�‡∑(יא זה(ר"ה ּוּביֹום נֹולדּתי, זה ּביֹום ּוׁשנֹותי, ימי מלאּו הּיֹום ְְִֵֵֶַַָָָ»…ƒ«ְְְְְִֶֶַַַַָָ
מסֹורֹות מּמּנּו ׁשּנסּתמּו מלּמד ּתֹורה, ּבדברי ולבֹוא", "לצאת אחר: ּדבר החכמהאמּות. החיים.ּומעינֹות אור ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

(â)éäìà äåäéàeä E|éðôì øáò-úà ãéîLé-àeä E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´Ÿ¥´§¨¤À«©§¦º¤
éðôlî älàä íéBbäéðôì øáò àeä òLBäé ízLøéå EE ©¦¬¨¥²¤¦§¨¤−¦«¦§¨®§ªÀ©µŸ¥´§¨¤½

:äåäé øac øLàkהחיים אור ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

(ã)éëìî âBòìe ïBçéñì äNò øLàk íäì äåäé äNòå§¨¨³§Ÿ̈Æ¨¤½©«£¤´¨À̈§¦¬§²©§¥¬
:íúà ãéîLä øLà íöøàìe éøîàä̈«¡Ÿ¦−§©§¨®£¤¬¦§¦−Ÿ¨«

(ä)äåönä-ìëk íäì íúéNòå íëéðôì äåäé íðúðe§¨¨¬§Ÿ̈−¦§¥¤®©«£¦¤´¨¤½§¨̧©¦§½̈
:íëúà éúéeö øLà£¤¬¦¦−¦¤§¤«

(å)ék íäéðtî eöøòz-ìàå eàøéz-ìà eöîàå e÷æç|äåäé ¦§´§¦§½©¦«§¬§©©«©§−¦§¥¤®¦´§Ÿ̈´
éäìààì Cnò Cìää àeä Eñ :jáæòé àìå Etøé ¡Ÿ¤Àµ©«Ÿ¥´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ©«©§¤«¨

i"yx£Et¯È ‡Ï∑מּמּנּו נעזב להיֹות רפיֹון, ל יּתן .לא …«¿¿ְְְֱִִִִֵֶֶָֹ

‡�‡ב ÔÈ�L ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»¿∆¿ƒ¿ƒ¬»
ÏÚÓÏe ˜tÓÏ „BÚ ÏÈÎÈ ‡�‡ ˙ÈÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈≈¬»»ƒ¿ƒ«¿≈»
:ÔÈ„‰ ‡�c¯È ˙È ¯aÚ˙ ‡Ï ÈÏ ¯Ó‡ ÈÈÂ«¿»¬«ƒ»¿ƒ«»«¿¿»»≈

ÈˆLÈג ‡e‰ CÓ„˜ ¯·ÚÈ d¯ÓÈÓ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»≈¿≈≈ƒ«√»»¿≈≈
ÚLB‰È Ôep˙¯È˙Â CÓ„wÓ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ˙È»«¿«»»ƒ≈ƒ√»»¿≈¿ƒ¿À«

:ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók CÓ„˜ ¯·Ú ‡e‰»≈√»»¿»ƒ«ƒ¿»

BÚÏe‚ד ÔBÁÈÒÏ „·Ú È„ ‡Ók ÔB‰Ï ÈÈ „aÚÈÂ¿«¿≈¿»¿¿»ƒ¬«¿ƒ¿
:ÔB‰˙È ÈˆL Èc ÔB‰Ú¯‡Ïe ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ«¿≈¡…»»¿«¿¬ƒ≈ƒ»¿

ÏÎkה ÔB‰Ï Ôe„aÚ˙Â ÔBÎÈÓ„˜ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»√»≈¿«¿¿¿¿»
:ÔBÎ˙È ˙È„wÙ Èc ‡z„˜Ùz«¿∆¿»ƒ«≈ƒ»¿

˙Ôe¯·zו ‡ÏÂ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï eÓÈl‡Â eÙÈ˜z¿ƒ¿«ƒ»ƒ¿¬¿»ƒ»¿
CÓ„˜ ¯a„Óc ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¬≈¿»¡»»ƒ¿««√»»

:CpLË¯È ‡ÏÂ Cp˜aLÈ ‡Ï»ƒ¿¿ƒ»¿»«¿≈ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ï.'B‚Â‡ב) „BÚ ÏÎe‡ּׁשּפרׁשּתי מה לפי …«¿ְְִִֵֶַַ
הּנקראת הּנׁשמה ּבסּלּוק ְְְִִִִֵֶַַָָׁשהּכיר

אּוכל לא אמר אֹומרֹומׁשה ּדר על ְֶֶֶַַַָֹ
הּזהר רי"ז:)ּבספר נפקת(ח"א ּכד וז"ל ְְְֵֶַַַַָֹ

יֹומין ארּבעין ּבאינּון נׁש מּבר ְְְְִִִִִַַָָָנׁשמתא
ּבנׁשמתיּה: ׁשּליט נׁש ּבר ְְְִִֵֵַַָלית

„BÚׁשהּכיר טעם להם לֹומר ְִִִֵֶֶַַַַָנתּכּון
והגם ּוׁשנֹותיו, ימיו מלאּו ְְֲֶַַַָָָָׁשהּיֹום
הּצּדיקים מּדר הּטעם, ְִִִֶֶֶַַַַַָׁשאמרנּו
על יֹותר יּׂשיגּו אׁשר הּׂשגתם ְֲֲִִֵֶַַַַָָָלהעלים
הּכרתֹו טעם להם אמר ולזה ּדֹורם, ְְֵֶֶַַַַָָָָָָּבני
אּוכל לא אחד טעמים, מּׁשני ְְִִֵֶַַָָָָֹּבּדבר
הרׁשּות מּמּני ׁשּנּטלה ולבֹוא לצאת ְְְִִִֵֶֶָָָָעֹוד
אליו אמר ׁשה' ׁשנית ליהֹוׁשע, ְְִִִֵֵֶַַָָָֻונּתנה
הּכיר מּזה הּזה הּירּדן את תעבר ְֲִִִֵֶֶֶַַַַֹֹלא

זה ּולדר הּפקידה. ימי קרבּו Â‰'ּכי ְְְְִִֵֶֶֶַָָ«
ויבינּו הּיֹום לכּוּון להם טעם נתן ―ְְִִֶַַַַָָָ
ׁשּיתיחס לפניו הּמזּדּמן הּזמן על ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּבּה
ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו הּיֹום ׁשל זּכרֹון ְְִֵֵֶֶַַָָאליו

אחר: ְֵַָּבמקֹום

„BÚּבסמיכּות ‡ÈÏנתּכּון ¯Ó‡ '‰Â ְְִִִֵַ«»«≈«
‡ÏÎeלמאמר ‡Ïלהֹודיע וגֹו' ְֲַַ…«ְְִַ

הּוא, ּברּו לּבֹורא עבדּותֹו ְֱֵֶַַָָנאמנּות
ולבֹוא לצאת עֹוד יּוכל ׁשּלא ְֲֵֶֶַַָָֹׁשהגם
הּירּדן את עבר ה' אליו יאמר ְֲִֵֵֶַַַָֹֹאם
להכניסם ּומׁשּמׁש ועֹומד מתאּזר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָיהיה
היה ׁשּלא מּצד נמנע היה ולא ְְִִֶֶַָָָָָָָֹֹלארץ
אמר ׁשה' אּלא ולבֹוא לצאת ְֵֶֶַָָָָָיכֹול

וגֹו': תעבר לא ְֲֵַָֹֹאליו
B‚Â'.‰'ג) „ÈÓLÈ ‡e‰ 'B‚Â ‡e‰ EÈ‰Ï‡¡…∆¿«¿ƒ¿

ולא הּוא ּפעמים ב' לֹומר ְְְִַַָֹֻהצר
על לנחמם נתּכּון ּבאחד, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָהסּפיק
ּדברים ׁשני יחסרּו ואׁשר ְְְְְֲִִֵֶַַָָּפטירתֹו
להם היה ּכי האחת וטֹובים, ְְִִִֶַַָָָָּגדֹולים
ּכמֹו ּכּלֹותם לבלּתי ה' לפני ְְְְְִִִֵֵַָָלמגן
מׁשה לּולי ּובמרּגלים ּבעגל ְְִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּמצינּו
ׁשני וׁשּבר אּבד הּוא ּכי ׁשנית ְְְִִִִִֵֵֵֵבחירֹו,
יקּום ּומי ועֹוג, סיחֹון האמֹורי ְְֱִִִֵַָָמלכי
הּגדֹולֹות הּמלחמֹות ללחם ְְְְִִִַַָֹּבמקֹומֹו

לפניהם: מעּתדים הם ְְֲִִֵֵֶֶָֻאׁשר

‰ÊÏאמר לה' ּׁשּנֹוגע מה ּכנגד אמר »∆ְֵֶֶֶַַַַַָָ
EÈ�ÙÏ ¯·Ú ‡e‰ EÈ‰Ï‡ על‰' ¡…∆…≈¿»∆ַ

אֹומרֹו י"ז)ּדר העם(ׁשמֹות לפני עבר ְְְֲִֵֶֶָָֹ
ואליו ּפׁשעכם על העֹובר הּוא ּכי ְְֲִִֵֵֵֶַָָּפרּוׁש
מצינּו ׁשּכן ּכמֹו לי, ולא הּטֹוב ְְֲִִִֵֶַַָֹּתחזיקּו
להתּפּלל מׁשה רּוח את העיר ְְִִֵֵֶֶֶַַׁשהּוא

ּדכתיב עגל ּבמעׂשה ל"ב)עליהם (ׁשמֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַ

מׁשה ּבהעּדר ואין וגֹו', ּלי ְְְְִִֵֵֶֶַָהּניחה
יעבר הּוא ּכי ּפׁשע על העברת ְֲֲִֵֶֶַַַַַָֹהעּדר

:ְֶָלפני
„‚�Îeלא ּכי אמר הּמלחמה ּגבּורת ¿∆∆ְְִִַַַָָָֹ

חיל העֹוׂשה הּוא מׁשה ׁשל ִֶֶֶַָֹּכחֹו
אֹומרֹו והּוא הּלֹוחם, הּוא ה' ‰e‡אּלא ְְֵֶַָ

„ÈÓLÈאמר האמצעּיּות ּולצד וגֹו', «¿ƒְְְִֶַַָָָ
לֹומר ודקּדק ,לפני עבר הּוא ְְְְִֵֵֶַַָֹֻיהֹוׁשע

‡e‰הּנביא ּׁשאמר מה ּדר על ְִִֵֶֶֶַַַַָָָיתּבאר
ז') ּכׁשּנפל(יהֹוׁשע העי ּבמלחמת ְְְְִֶֶֶַַַָָֻ

ונפל איׁש, וׁשּׁשה ּכׁשלׁשים ְְְְִִִִִִֵַָָָֹמּיׂשראל
ל קם אליו אמר ּפניו, על ְֵַַַָָָָָֻֻיהֹוׁשע
ואמרּו ,ּפני על נפל אּתה זה ְְֵֶֶַַָָָָָֹלּמה
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:CpLË¯È ‡ÏÂ Cp˜aLÈ ‡Ï»ƒ¿¿ƒ»¿»«¿≈ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ï.'B‚Â‡ב) „BÚ ÏÎe‡ּׁשּפרׁשּתי מה לפי …«¿ְְִִֵֶַַ
הּנקראת הּנׁשמה ּבסּלּוק ְְְִִִִֵֶַַָָׁשהּכיר

אּוכל לא אמר אֹומרֹומׁשה ּדר על ְֶֶֶַַַָֹ
הּזהר רי"ז:)ּבספר נפקת(ח"א ּכד וז"ל ְְְֵֶַַַַָֹ

יֹומין ארּבעין ּבאינּון נׁש מּבר ְְְְִִִִִַַָָָנׁשמתא
ּבנׁשמתיּה: ׁשּליט נׁש ּבר ְְְִִֵֵַַָלית

„BÚׁשהּכיר טעם להם לֹומר ְִִִֵֶֶַַַַָנתּכּון
והגם ּוׁשנֹותיו, ימיו מלאּו ְְֲֶַַַָָָָׁשהּיֹום
הּצּדיקים מּדר הּטעם, ְִִִֶֶֶַַַַַָׁשאמרנּו
על יֹותר יּׂשיגּו אׁשר הּׂשגתם ְֲֲִִֵֶַַַַָָָלהעלים
הּכרתֹו טעם להם אמר ולזה ּדֹורם, ְְֵֶֶַַַַָָָָָָּבני
אּוכל לא אחד טעמים, מּׁשני ְְִִֵֶַַָָָָֹּבּדבר
הרׁשּות מּמּני ׁשּנּטלה ולבֹוא לצאת ְְְִִִֵֶֶָָָָעֹוד
אליו אמר ׁשה' ׁשנית ליהֹוׁשע, ְְִִִֵֵֶַַָָָֻונּתנה
הּכיר מּזה הּזה הּירּדן את תעבר ְֲִִִֵֶֶֶַַַַֹֹלא

זה ּולדר הּפקידה. ימי קרבּו Â‰'ּכי ְְְְִִֵֶֶֶַָָ«
ויבינּו הּיֹום לכּוּון להם טעם נתן ―ְְִִֶַַַַָָָ
ׁשּיתיחס לפניו הּמזּדּמן הּזמן על ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּבּה
ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו הּיֹום ׁשל זּכרֹון ְְִֵֵֶֶַַָָאליו

אחר: ְֵַָּבמקֹום

„BÚּבסמיכּות ‡ÈÏנתּכּון ¯Ó‡ '‰Â ְְִִִֵַ«»«≈«
‡ÏÎeלמאמר ‡Ïלהֹודיע וגֹו' ְֲַַ…«ְְִַ

הּוא, ּברּו לּבֹורא עבדּותֹו ְֱֵֶַַָָנאמנּות
ולבֹוא לצאת עֹוד יּוכל ׁשּלא ְֲֵֶֶַַָָֹׁשהגם
הּירּדן את עבר ה' אליו יאמר ְֲִֵֵֶַַַָֹֹאם
להכניסם ּומׁשּמׁש ועֹומד מתאּזר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָיהיה
היה ׁשּלא מּצד נמנע היה ולא ְְִִֶֶַָָָָָָָֹֹלארץ
אמר ׁשה' אּלא ולבֹוא לצאת ְֵֶֶַָָָָָיכֹול

וגֹו': תעבר לא ְֲֵַָֹֹאליו
B‚Â'.‰'ג) „ÈÓLÈ ‡e‰ 'B‚Â ‡e‰ EÈ‰Ï‡¡…∆¿«¿ƒ¿

ולא הּוא ּפעמים ב' לֹומר ְְְִַַָֹֻהצר
על לנחמם נתּכּון ּבאחד, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָהסּפיק
ּדברים ׁשני יחסרּו ואׁשר ְְְְְֲִִֵֶַַָָּפטירתֹו
להם היה ּכי האחת וטֹובים, ְְִִִֶַַָָָָּגדֹולים
ּכמֹו ּכּלֹותם לבלּתי ה' לפני ְְְְְִִִֵֵַָָלמגן
מׁשה לּולי ּובמרּגלים ּבעגל ְְִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּמצינּו
ׁשני וׁשּבר אּבד הּוא ּכי ׁשנית ְְְִִִִִֵֵֵֵבחירֹו,
יקּום ּומי ועֹוג, סיחֹון האמֹורי ְְֱִִִֵַָָמלכי
הּגדֹולֹות הּמלחמֹות ללחם ְְְְִִִַַָֹּבמקֹומֹו

לפניהם: מעּתדים הם ְְֲִִֵֵֶֶָֻאׁשר

‰ÊÏאמר לה' ּׁשּנֹוגע מה ּכנגד אמר »∆ְֵֶֶֶַַַַַָָ
EÈ�ÙÏ ¯·Ú ‡e‰ EÈ‰Ï‡ על‰' ¡…∆…≈¿»∆ַ

אֹומרֹו י"ז)ּדר העם(ׁשמֹות לפני עבר ְְְֲִֵֶֶָָֹ
ואליו ּפׁשעכם על העֹובר הּוא ּכי ְְֲִִֵֵֵֶַָָּפרּוׁש
מצינּו ׁשּכן ּכמֹו לי, ולא הּטֹוב ְְֲִִִֵֶַַָֹּתחזיקּו
להתּפּלל מׁשה רּוח את העיר ְְִִֵֵֶֶֶַַׁשהּוא

ּדכתיב עגל ּבמעׂשה ל"ב)עליהם (ׁשמֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַ

מׁשה ּבהעּדר ואין וגֹו', ּלי ְְְְִִֵֵֶֶַָהּניחה
יעבר הּוא ּכי ּפׁשע על העברת ְֲֲִֵֶֶַַַַַָֹהעּדר

:ְֶָלפני
„‚�Îeלא ּכי אמר הּמלחמה ּגבּורת ¿∆∆ְְִִַַַָָָֹ

חיל העֹוׂשה הּוא מׁשה ׁשל ִֶֶֶַָֹּכחֹו
אֹומרֹו והּוא הּלֹוחם, הּוא ה' ‰e‡אּלא ְְֵֶַָ

„ÈÓLÈאמר האמצעּיּות ּולצד וגֹו', «¿ƒְְְִֶַַָָָ
לֹומר ודקּדק ,לפני עבר הּוא ְְְְִֵֵֶַַָֹֻיהֹוׁשע

‡e‰הּנביא ּׁשאמר מה ּדר על ְִִֵֶֶֶַַַַָָָיתּבאר
ז') ּכׁשּנפל(יהֹוׁשע העי ּבמלחמת ְְְְִֶֶֶַַַָָֻ

ונפל איׁש, וׁשּׁשה ּכׁשלׁשים ְְְְִִִִִִֵַָָָֹמּיׂשראל
ל קם אליו אמר ּפניו, על ְֵַַַָָָָָֻֻיהֹוׁשע
ואמרּו ,ּפני על נפל אּתה זה ְְֵֶֶַַָָָָָֹלּמה
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ß lel` b"k iying mei ß

(æ)ìàøNé-ìë éðéòì åéìà øîàiå òLBäéì äLî àø÷iå©¦§¨̧¤¹¦«ªÀ©©¸Ÿ¤¥¹̈§¥¥´¨¦§¨¥»
õøàä-ìà äfä íòä-úà àBáz äzà ék õîàå ÷æç£©´¤«¡¨¼¦´©À̈¨Æ¤¨¨´©¤½¤¨¾̈¤
äpìéçðz äzàå íäì úúì íúáàì äåäé òaLð øLà£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ−̈¨¥´¨¤®§©−̈©§¦¤¬̈

:íúBà¨«

i"yx£‰f‰ ÌÚ‰Œ˙‡ ‡B·z ‰z‡ Èk∑יהיּו ׁשּבּדֹור 'זקנים ליהֹוׁשע: אמר מׁשה הדין'. עּמא עם ּתעּול אּת 'ארי ƒ«»»∆»»«∆ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻ
ה אבל ועצתן', ּדעּתן לפי הּכל ,אׁשרעּמ הארץ אל יׂשראל ּבני את ּתביא אּתה "ּכי ליהֹוׁשע: אמר הּוא ּברּו ּקדֹוׁש ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

להם" לג)נׁשּבעּתי ּדּבר(לקמן קדקדן, על וה מּקל טל ,ּב ּתלּוי הּכל ּכרחם, על ּתביא, ּדּברים, ׁשני ולא לּדֹור אחד ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
ח)לּדֹור החיים.(סנהדרין אור ַ

(ç)àeä äåäéå|éðôì CìääEtøé àì Cnò äéäé àeä E ©«Ÿ̈º´©«Ÿ¥´§¨¤Àµ¦«§¤´¦½̈¬Ÿ©§§−
:úçú àìå àøéú àì jáæòé àìåהחיים אור §¬Ÿ©«©§¤®¨¬Ÿ¦−̈§¬Ÿ¥¨«

(è)íéðäkä-ìà dðziå úàfä äøBzä-úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤»¤©¨´©Ÿ¼©¦§À̈¤©«Ÿ£¦Æ
éð÷æ-ìk-ìàå äåäé úéøa ïBøà-úà íéàNpä éåì éða§¥´¥¦½©´Ÿ§¦½¤£−§¦´§Ÿ̈®§¤¨¦§¥−

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£d�ziÂ 'B‚Â ‰LÓ ·zÎiÂ∑,ּכּלּה ׁשבטֹוּכׁשגמרה לבני .נתנּה «ƒ¿……∆¿«ƒ¿»ְְְְְִִֵֶָָָָָֻ

(é)õwî øîàì íúBà äLî åöéå|úðL ãòîa íéðL òáL ©§©¬¤−¨´¥®Ÿ¦¥´¤´©¨¦À§Ÿ¥²§©¬
:úBkqä âça ähîMä©§¦−̈§©¬©ª«

i"yx£ÌÈ�L Ú·L ıwÓ∑?"הׁשמּטה "ׁשנת אֹותּה קֹורא ולּמה הּׁשמינית. ּׁשנה ׁשהיא ׁשמּטה, ׁשל ראׁשֹונה ּבׁשנה ƒ≈∆«»ƒְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ׁשביעית ׁשל ּבקציר ּבּה, נֹוהגת ׁשביעית ׁשביעיתׁשעדין למֹוצאי .הּיֹוצא ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

(àé)éäìà äåäé éðt-úà úBàøì ìàøNé-ìë àBáaE §´¨¦§¨¥À¥«̈Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ãâð úàfä äøBzä-úà àø÷z øçáé øLà íB÷na©¨−£¤´¦§¨®¦§º̈¤©¨¬©²Ÿ¤¬¤

:íäéðæàa ìàøNé-ìk̈¦§¨¥−§¨§¥¤«
i"yx£˙‡f‰ ‰¯Bz‰Œ˙‡ ‡¯˜z∑סֹוטה ּבמּסכת ּכדאיתא הּדברים", "אּלה מּתחּלת קֹורא היה ּבימה(מא)הּמל על , ƒ¿»∆«»«…ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבעזרה עֹוׂשין ׁשהיּו עץ .ׁשל ֲִֵֶֶַָָָ

ÏÎז È�ÈÚÏ dÏ ¯Ó‡Â ÚLB‰ÈÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆ƒÀ««¬«≈¿≈≈»
‡nÚ ÌÚ ÏeÚz z‡ È¯‡ ÌÈl‡Â Û˜z Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿«ƒ¬≈«¿≈ƒ«»
ÔzÓÏ ÔB‰˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰»≈¿«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿¿ƒ«

:ÔB‰˙È dp�ÒÁz z‡Â ÔB‰Ï¿¿«¿«¿¿ƒ«»¿

·CcÚÒח È‰È d¯ÓÈÓ CÓ„˜ ¯a„Óc ‡e‰ ÈÈÂ«¿»ƒ¿««√»»≈¿≈¿≈¿«¿»
‡ÏÂ ÏÁ„˙ ‡Ï Cp˜Á¯È ‡ÏÂ Cp˜aLÈ ‡Ï»ƒ¿¿ƒ»¿»«¿≈ƒ»»ƒ¿«¿»

:¯·zƒ̇¿«

d·‰ÈÂט ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»«¿»»»ƒ»«
ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡ ˙È ÔÈÏË�c ÈÂÏ È�a ‡i�‰ÎÏ¿»¬«»¿≈≈ƒ¿»¿ƒ»¬¿»»«¿»

:Ï‡¯NÈ È·Ò ÏÎÏe¿»»≈ƒ¿»≈

Ú·Lי ÛBqÓ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿¿≈»ƒ¿«
:‡ilËÓ„ ‡bÁa ‡˙hÓL„ ‡zL ÔÓÊa ÔÈ�L¿ƒƒ¿««»ƒ¿ƒ¿»¿«»ƒ¿««»

ÈÈיא Ì„˜ ‰‡ÊÁ˙‡Ï Ï‡¯NÈ ÏÎ È˙ÈÓa¿≈≈»ƒ¿»≈¿ƒ¿¬»»√»¿»
‡˙È¯B‡ ˙È È¯˜z ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈ƒ¿≈»«¿»

:ÔepÚÓL˙Â Ï‡¯NÈ Ïk Ì„˜ ‡„‰»»√»»ƒ¿»≈¿«¿¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ז"ל מד.)רּבֹותינּו ה'(סנהדרין ׁשאמר ְְִֵֶֶַַַָ
עּמהם, יצאת ׁשּלא ּגרמּת אּתה ְִֵֶֶַַָָָָָָָָֹאליו
ּפרּוׁש עבר הּוא מׁשה ּׁשאמר מה ְֵֵֶֶַַָֹוהּוא
לפני ּבעצמֹו הּוא ׁשּיעבר ּתלּוי ְְְֲֶֶַַַָָָָֹהּדבר

ׁשלּוחֹו: ְְֹולא
Èk.‡B·zז) ‰z‡ּכי ּתביא, אמר ולא ƒ«»»ְִִַָָֹ

למעלה ׁשאמר ּכמֹו אֹותם הּמביא ְְְִֵֶַַַָָָה'
יׁשמיד הּוא וגֹו' העבר הּוא אלהי ְְֱִֵֶַָֹֹה'

והגם ּבראׁשם, יבֹוא ׁשהּוא ְֲֶֶַַָָָֹאּלא
ז"ל רּבֹותינּו ח'.)ׁשאמרּו ּבּפסּוק(סנהדרין ְְְִֵֶֶַַַָָ

ּתביא אּתה ּכי הּפרׁשה ּבסֹוף ְִִֶַַַָָָָָָׁשאמר
אחד ּדּבר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ֶֶַַַָָָָָׁשאמר
סֹובלת ּתבֹוא ׁשּמׁשמעּות לפי ְְִֶֶֶַַָָלדֹור,
הּקדֹוׁש רצה לזה עּמֹו אחרים ּכן ֲִִֵֵֶַַָָָָּגם
ּכּונת ּולעֹולם ּדבריו, ׁשּיפרׁש הּוא ְְְֵֶַַָָָָָָּברּו
הּמביא, הּוא ה' ּכי להעיר היתה ְְִִִֵֶַָָָמׁשה

לקּבע ּתבֹוא אמר אֹומר ְְִִֵֵַַָָָֹנמצאת
ואמר הּמביא הּוא ּכי ּבּׁשם ְֲִִֵֵֶַַַַַָהּמעׂשה
האנֹוׁשי: מּמין זּולתֹו לׁשלל ְֱִִִִִָָָֹּתביא

Â.'B‚Â‰'ח) EÈ�ÙÏ CÏ‰‰ ‡e‰אמר ולא ««…≈¿»∆¿ְַָֹ
ליׂשראל ׁשאמר ּכדר ּפסּוקאלהי) ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָֹ

עלג') יתּבר ׁשמֹו מיחד ׁשאין לפי ,ְְְְִִֵֵֶַַַָ
לכללּות אבל חּיּותֹו, ּבחּיים ְֲִִִַַַַַָָהּצּדיק

ּכאֹומרֹו ׁשמֹו יתיחד כ'יׂשראל (ׁשמֹות ְְְְְְִִֵֵַָ
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(áé)øLà Eøâå óhäå íéLpäå íéLðàä íòä-úà ìä÷ä©§¥´¤¨À̈¨«£¨¦³§©¨¦Æ§©©½§¥«§−£¤´
éøòLaäåäé-úà eàøéå eãîìé ïòîìe eòîLé ïòîì E ¦§¨¤®§©̧©¦§§¹§©´©¦§§À§¨«§Æ¤§Ÿ̈´

:úàfä äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì eøîLå íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§¨«§´©«£½¤¨¦§¥−©¨¬©«Ÿ

i"yx£ÌÈL�‡‰∑ללמד.ÌÈLp‰Â∑לׁשמע.Ûh‰Â∑למביאיהם ׂשכר לתת ּבאים? .לּמה »¬»ƒְִֹ¿«»ƒְִַֹ¿««ְִִִֵֵֶָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr ci zegiy ihewl)

ילמדּו ּולמען יׁשמעּו למען . . העם את יב)הקהל העם(לא, את [להקהיל ּבידיהם זהב ׁשל וחצֹוצרֹות . . עֹומדים ּכהנים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
הּמקּדׁש] ח)לבית ז, סוטה מּׁשלׁשה(ּתֹוספּתא לראֹות ׁשּיׁש ּכפי לקדּׁשה, ּביֹותר הּנמּוְך את ּגם להעלֹות הּוא ּכהן ׁשל העּקרי ּתפקידֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

הרע הּיצר ׁשל הּזהמא את מעבירה ּבאּפָך"): קטֹורה "יׂשימּו (ּכּכתּוב מיחדת חׁשיבּות ּבּה ׁשּיׁש הּקטרת, ּבעבֹודת ׁשּמצינּו ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻּדברים

הּיהּודי(זהר) ּגם העם, ּכל את ּומרים מקהיל ׁשּכהן זהּו רע. ׁשריחּה חלּבנה, ּבּה יׁש לּקרּבנֹות); (ּבנּגּוד אדם למאכל ראּויה אינּה ;ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ּביֹותר. החייםהּנמּוְך אור ְֵַָ

(âé)-úà äàøéì eãîìå eòîLé eòãé-àì øLà íäéðáe§¥¤º£¤´Ÿ¨«§À¦§§Æ§¨´§½§¦§−̈¤
äîãàä-ìò íéiç ízà øLà íéîiä-ìk íëéäìà äåäé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¨©¨¦À£¤̧©¤³©¦Æ©¨´£¨½̈

ô :dzLøì änL ïcøiä-úà íéøáò ízà øLàהחיים אור £¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨§¦§¨«

ß lel` c"k iyiy mei ß

(ãé)éîé eáø÷ ïä äLî-ìà äåäé øîàiåàø÷ úeîì E ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¥´¨«§´¨¤»»¨¼§¨´
äLî Cìiå epeöàå ãòBî ìäàa eávéúäå òLBäé-úà¤§ªÀ©§¦§©§²§¬Ÿ¤¥−©«£©¤®©¥³¤¤Æ

:ãòBî ìäàa eávéúiå òLBäéå¦«ª½©©¦§©§−§¬Ÿ¤¥«
i"yx£epeˆ‡Â∑החיים.ואזרזּנּו אור «¬«∆ְֲֶַָ

ÏÙËÂ‡יב ‡iL�e ‡i¯·b ‡nÚ ˙È LB�k¿»«»À¿«»¿«»¿«¿»
ÏÈ„·e ÔeÚÓLÈc ÏÈ„a CÈÂ¯˜· Èc C¯Bi‚Â¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ
ÈÈ Ì„wÓ ÔeÏÁ„ÈÂ (ÔeÙÏÈ„ ‡"�) ÔeÙlÈc¿«¿¿≈¿¿ƒ¿¬ƒ√»¿»
ÈÓb˙t Ïk ˙È „aÚÓÏ Ôe¯hÈÂ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿¿∆¿«»»ƒ¿»≈

:‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»

ÔeÙlÈÂיג ÔeÚÓLÈ ÔeÚ„È ‡Ï Èc ÔB‰È�·e¿≈ƒ»»¿ƒ¿¿¿«¿
Ïk ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÏÁ„ÓÏ (ÔeÙÏÈÂ ‡"�)¿≈¿¿ƒ¿«»¿»¡»¬»
Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôez‡ Èc ‡iÓBÈ«»ƒ««»ƒ««¿»ƒ«

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ‡�c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú»¿ƒ»«¿¿»«»¿≈¿«

ÓÓÏ˙יד CÈÓBÈ e·È¯˜ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¿ƒ»ƒ¿«
‡�ÓÊ ÔkLÓa e„zÚ˙‡Â ÚLB‰È ˙È ‡¯¿̃»»¿À«¿ƒ¿«»¿«¿«ƒ¿»
e„zÚ˙‡Â ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ ÏÊ‡Â dp„wÙ‡Â∆¡«¿ƒ≈«¬«…∆ƒÀ¿ƒ¿«»

:‡�ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ואֹומרֹוב') .אלהי ה' ‰‰CÏאנכי ‡e‰ ְְֱִֶָֹֹ«…≈
,לפני הֹול וה' לֹומר הסּפיק ְְְִִֵֶַַָֹולא
הּמצּו ּביכלת יחׁשב ׁשּלא ְְֲִֶֶַַַָָֹֹֹלהעיר
לכל יּוכל יכֹול ּכי לׁשמֹו' ְְְְִִִֵַָָָּביׂשראל
לא ּכי לפניו, המזּמנֹות ְְְִִַַָָָָֹֻהּמלחמֹות
לבד ּבה' אּלא הּדבר ּתלּוי ְְִֶַַַָָָָָָּביכלּתם

אֹומרֹו והּוא ּתלּוי. ‰‰CÏהּוא ‡e‰ ְְָ«…≈
אחר: ּכח ּבׁשּתּוף ְְִֵַַֹֹולא

‡e‰.CnÚ ‰È‰Èאֹומרֹו,‡e‰ּכי להֹודיע ƒ¿∆ƒ»ְְִִַ
ּכללּות ׁשהיא הּגדֹולה ְְְִֵֶַַָָָמדרגה
יׂשראל מחנה לפני ההֹולכת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּׁשכינה
הּוא אֹומרֹו והּוא עּמֹו, ּתהיה זֹו ְְְְִִֶַָָהדרגה
:ּפרּוׁשּבחינההּמזּכרתּבסמּוְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֻיהיהעּמ

Ï‰˜‰eÚÓLÈיב) ÔÚÓÏ 'B‚Â ÌÚ‰ ˙‡ «¿≈∆»»¿¿««ƒ¿¿

.'B‚Â e„ÓÏÈ ÔÚÓÏeלּמה לדעת צרי ¿««ƒ¿¿¿ִַַָָָָ
ּתבת ּפעמים ב' הסּפיקÔÚÓÏּכפל ולא ְִֵַַָָ¿««ְְִִֹ

ׁשאמר ּוכמֹו וילמדּו. יׁשמעּו למען ְְְְְְְִִֶַַַַָלֹומר
יׁשמעּו ׁשאמר זה ׁשאחרי ְְֲִֵֶֶֶַַַָָּבּפסּוק
הּכתּוב ׁשאמר לפי ּכי ונראה ְְְְְִִִֶֶַַָָָולמדּו.
והּטף והּנׁשים האנׁשים העם את ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָהקהל

ּתֹור ספר קדםלקרֹות ּוכבר ּבאזניהם, ה ְְְְִֵֵֶֶַָָָָ

ּתֹורה ּתלמּוד ּבני אינם הּנׁשים ּכי ְְִִֵֵַַָָָָלנּו
י"ט)ּדכתיב י"א את(לעיל אתם ולּמדּתם ְְְְִִִֵֶֶַָֹ

ז"ל ודרׁשּו כ"ט.)ּבניכם ולא(קּדּוׁשין ְְְְִִֵֶָֹ
הדרגֹות ׁשני הּכתּוב חּלק לזה ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָּבנֹותיכם,
ׁשהיא חלּקה ּבתחּלה ואמר זֹו, ְְְְֲִִִִֶַָָָָֻּבמצוה
למען והּוא ּובנׁשים ּבאנׁשים ְְְֲִִַַַָָָָׁשוה
הּתֹורה מצוֹות ׁשּיׁשמעּו ּפרּוׁש ְְְְְִִִֵֶַָיׁשמעּו
ׁשוים זה ודבר לעׂשֹות, הם ְֲִִֵֶֶַַָָָָׁשחּיבין
לא ּבמצוֹות חּיבים הּנׁשים ׁשּגם ּבֹו ְְִִִֵֶַַַָָֹהם
הּזמן ׁשאין עׂשה ּובמצוֹות ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָּתעׂשה
עצמֹו ּבפני חלּקה אמר ּכ ואחר ְְְְֲִֵַַַַָָָָָֻּגרמא,
ילמדּו למען והּוא לבד האנׁשים ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָּכנגד
אמר לא ולזה ּתֹורה, ּתלמּוד ְְֶֶַַָָָֹׁשהּוא
נׁשמע היה ׁשאז וילמדּו יׁשמעּו ְְְְְְְִִִֶַַָָָָלמען
מאמר ראיתי ׁשּוב א'. ּבענׁש ְְֲִִֵֶֶֶַַָֹׁשּׁשניהם

ׁשאמרּו ג'.)חז"ל לׁשֹונם(חגיגה וזה ְְְֲֲִֶֶַָָָ
ע"כ, ללמד והאנׁשים לׁשמע ְְְֲִִִִַַָָָֹֹהּנׁשים
להקּדים ונתחּכמּו עצמם, ּדברנּו ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָוהם
הּכתּוב ׁשהקּדים ּכסדר לאנׁשים ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָהּנׁשים
ילמדּו ּולמען ּכ ואחר יׁשמעּו ְְְְְְְִִַַַַַַָלמען

ׁשּכתבּתי: ְְִֶַָּכמֹו

Ì‰È�·e.'B‚Âיג) ¯L‡ּכנגד זֹו חלּקה ¿≈∆¬∆¿ְֲֶֶָֻ
אמר הקהל, ּבּפסּוק ׁשהזּכיר ְְִִֵֶַַַַַָָהּטף
ללמד עדין הּגיעּו ׁשּלא הגם ְֲֲִִִִֶַַַַַֹֹהּטעם
ליראה ולמדּו יׁשמעּו כן ּפי על ְְְְְְִִִֵַַָָאף
ה', את ליראה לחּנכם ּפרּוׁש הּׁשם ְְְְִֵֵֶֶַַָָאת
ּבּפסּוק ׁשאמר ּכדר אמר לא ְְֶֶֶֶַַַָָָָֹולזה
ּדברים ׁשני ׁשהם ויראּו ילמדּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָהקהל
ילמדּו ׁשּבזה ּפרּוׁש ליראה ולמדּו ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָאּלא

ואֹומרֹו ׁשמים, ‰ÌÈÓiיראת Ïkּכי ְְְִִַַָ»«»ƒִ
ליראה מּתחּלתם מתחּנכים ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָּכׁשהּקטּנים
ימיהם: ּכל ה' יראת ּבהם ְְְִִֵֵֶֶַַָָיתיּסד

e�È˙Ba¯Âאמרּו והּטף(ׁשם)ז"ל וז"ל ¿«≈ְְְַַָָ
למביאיהם ׂשכר לּתן ְִִִֵֵֶָָָָלּמה,
לקטּני טעם ׁשּנֹותנים ואּולי ְְְִִֵֶַַַַע"כ,

ׁש ּדבר מבינים ׁשאינם הםּגםקטּנים ְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּכתּוב, ׁשאמר הּטף ּבכלל ְְִִִֶַַַַַָָָנכללים
ולמדּו יׁשמעּו טעם הּכתּוב ּׁשּנתן ְְְְִֶַַַַַָָָּומה
הבן: יתחילּו אׁשר לבניהן ְְֲִִֵֵֶֶַָהּוא

Ô‰.'B‚Âיד) EÈÓÈ e·¯˜אֹומרֹו ‰Ô,טעם ≈»¿»∆¿ְַַ≈
ּבן ׁשאמר מׁשה מאמר ְְֲִֶֶֶַַַַָלהצּדיק
ודרׁשּו הּיֹום אנכי ׁשנה ועׂשרים ְְְְִִֵֶַָָָָָֹמאה



נז jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"k iyiy meil inei xeriy

(áé)øLà Eøâå óhäå íéLpäå íéLðàä íòä-úà ìä÷ä©§¥´¤¨À̈¨«£¨¦³§©¨¦Æ§©©½§¥«§−£¤´
éøòLaäåäé-úà eàøéå eãîìé ïòîìe eòîLé ïòîì E ¦§¨¤®§©̧©¦§§¹§©´©¦§§À§¨«§Æ¤§Ÿ̈´

:úàfä äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì eøîLå íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§¨«§´©«£½¤¨¦§¥−©¨¬©«Ÿ

i"yx£ÌÈL�‡‰∑ללמד.ÌÈLp‰Â∑לׁשמע.Ûh‰Â∑למביאיהם ׂשכר לתת ּבאים? .לּמה »¬»ƒְִֹ¿«»ƒְִַֹ¿««ְִִִֵֵֶָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr ci zegiy ihewl)

ילמדּו ּולמען יׁשמעּו למען . . העם את יב)הקהל העם(לא, את [להקהיל ּבידיהם זהב ׁשל וחצֹוצרֹות . . עֹומדים ּכהנים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
הּמקּדׁש] ח)לבית ז, סוטה מּׁשלׁשה(ּתֹוספּתא לראֹות ׁשּיׁש ּכפי לקדּׁשה, ּביֹותר הּנמּוְך את ּגם להעלֹות הּוא ּכהן ׁשל העּקרי ּתפקידֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

הרע הּיצר ׁשל הּזהמא את מעבירה ּבאּפָך"): קטֹורה "יׂשימּו (ּכּכתּוב מיחדת חׁשיבּות ּבּה ׁשּיׁש הּקטרת, ּבעבֹודת ׁשּמצינּו ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻּדברים

הּיהּודי(זהר) ּגם העם, ּכל את ּומרים מקהיל ׁשּכהן זהּו רע. ׁשריחּה חלּבנה, ּבּה יׁש לּקרּבנֹות); (ּבנּגּוד אדם למאכל ראּויה אינּה ;ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ּביֹותר. החייםהּנמּוְך אור ְֵַָ

(âé)-úà äàøéì eãîìå eòîLé eòãé-àì øLà íäéðáe§¥¤º£¤´Ÿ¨«§À¦§§Æ§¨´§½§¦§−̈¤
äîãàä-ìò íéiç ízà øLà íéîiä-ìk íëéäìà äåäé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¨©¨¦À£¤̧©¤³©¦Æ©¨´£¨½̈

ô :dzLøì änL ïcøiä-úà íéøáò ízà øLàהחיים אור £¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨§¦§¨«

ß lel` c"k iyiy mei ß

(ãé)éîé eáø÷ ïä äLî-ìà äåäé øîàiåàø÷ úeîì E ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¥´¨«§´¨¤»»¨¼§¨´
äLî Cìiå epeöàå ãòBî ìäàa eávéúäå òLBäé-úà¤§ªÀ©§¦§©§²§¬Ÿ¤¥−©«£©¤®©¥³¤¤Æ

:ãòBî ìäàa eávéúiå òLBäéå¦«ª½©©¦§©§−§¬Ÿ¤¥«
i"yx£epeˆ‡Â∑החיים.ואזרזּנּו אור «¬«∆ְֲֶַָ

ÏÙËÂ‡יב ‡iL�e ‡i¯·b ‡nÚ ˙È LB�k¿»«»À¿«»¿«»¿«¿»
ÏÈ„·e ÔeÚÓLÈc ÏÈ„a CÈÂ¯˜· Èc C¯Bi‚Â¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ
ÈÈ Ì„wÓ ÔeÏÁ„ÈÂ (ÔeÙÏÈ„ ‡"�) ÔeÙlÈc¿«¿¿≈¿¿ƒ¿¬ƒ√»¿»
ÈÓb˙t Ïk ˙È „aÚÓÏ Ôe¯hÈÂ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿¿∆¿«»»ƒ¿»≈

:‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»

ÔeÙlÈÂיג ÔeÚÓLÈ ÔeÚ„È ‡Ï Èc ÔB‰È�·e¿≈ƒ»»¿ƒ¿¿¿«¿
Ïk ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÏÁ„ÓÏ (ÔeÙÏÈÂ ‡"�)¿≈¿¿ƒ¿«»¿»¡»¬»
Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôez‡ Èc ‡iÓBÈ«»ƒ««»ƒ««¿»ƒ«

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ‡�c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú»¿ƒ»«¿¿»«»¿≈¿«

ÓÓÏ˙יד CÈÓBÈ e·È¯˜ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¿ƒ»ƒ¿«
‡�ÓÊ ÔkLÓa e„zÚ˙‡Â ÚLB‰È ˙È ‡¯¿̃»»¿À«¿ƒ¿«»¿«¿«ƒ¿»
e„zÚ˙‡Â ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ ÏÊ‡Â dp„wÙ‡Â∆¡«¿ƒ≈«¬«…∆ƒÀ¿ƒ¿«»

:‡�ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ואֹומרֹוב') .אלהי ה' ‰‰CÏאנכי ‡e‰ ְְֱִֶָֹֹ«…≈
,לפני הֹול וה' לֹומר הסּפיק ְְְִִֵֶַַָֹולא
הּמצּו ּביכלת יחׁשב ׁשּלא ְְֲִֶֶַַַָָֹֹֹלהעיר
לכל יּוכל יכֹול ּכי לׁשמֹו' ְְְְִִִֵַָָָּביׂשראל
לא ּכי לפניו, המזּמנֹות ְְְִִַַָָָָֹֻהּמלחמֹות
לבד ּבה' אּלא הּדבר ּתלּוי ְְִֶַַַָָָָָָּביכלּתם

אֹומרֹו והּוא ּתלּוי. ‰‰CÏהּוא ‡e‰ ְְָ«…≈
אחר: ּכח ּבׁשּתּוף ְְִֵַַֹֹולא

‡e‰.CnÚ ‰È‰Èאֹומרֹו,‡e‰ּכי להֹודיע ƒ¿∆ƒ»ְְִִַ
ּכללּות ׁשהיא הּגדֹולה ְְְִֵֶַַָָָמדרגה
יׂשראל מחנה לפני ההֹולכת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּׁשכינה
הּוא אֹומרֹו והּוא עּמֹו, ּתהיה זֹו ְְְְִִֶַָָהדרגה
:ּפרּוׁשּבחינההּמזּכרתּבסמּוְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֻיהיהעּמ

Ï‰˜‰eÚÓLÈיב) ÔÚÓÏ 'B‚Â ÌÚ‰ ˙‡ «¿≈∆»»¿¿««ƒ¿¿

.'B‚Â e„ÓÏÈ ÔÚÓÏeלּמה לדעת צרי ¿««ƒ¿¿¿ִַַָָָָ
ּתבת ּפעמים ב' הסּפיקÔÚÓÏּכפל ולא ְִֵַַָָ¿««ְְִִֹ

ׁשאמר ּוכמֹו וילמדּו. יׁשמעּו למען ְְְְְְְִִֶַַַַָלֹומר
יׁשמעּו ׁשאמר זה ׁשאחרי ְְֲִֵֶֶֶַַַָָּבּפסּוק
הּכתּוב ׁשאמר לפי ּכי ונראה ְְְְְִִִֶֶַַָָָולמדּו.
והּטף והּנׁשים האנׁשים העם את ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָהקהל

ּתֹור ספר קדםלקרֹות ּוכבר ּבאזניהם, ה ְְְְִֵֵֶֶַָָָָ

ּתֹורה ּתלמּוד ּבני אינם הּנׁשים ּכי ְְִִֵֵַַָָָָלנּו
י"ט)ּדכתיב י"א את(לעיל אתם ולּמדּתם ְְְְִִִֵֶֶַָֹ

ז"ל ודרׁשּו כ"ט.)ּבניכם ולא(קּדּוׁשין ְְְְִִֵֶָֹ
הדרגֹות ׁשני הּכתּוב חּלק לזה ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָּבנֹותיכם,
ׁשהיא חלּקה ּבתחּלה ואמר זֹו, ְְְְֲִִִִֶַָָָָֻּבמצוה
למען והּוא ּובנׁשים ּבאנׁשים ְְְֲִִַַַָָָָׁשוה
הּתֹורה מצוֹות ׁשּיׁשמעּו ּפרּוׁש ְְְְְִִִֵֶַָיׁשמעּו
ׁשוים זה ודבר לעׂשֹות, הם ְֲִִֵֶֶַַָָָָׁשחּיבין
לא ּבמצוֹות חּיבים הּנׁשים ׁשּגם ּבֹו ְְִִִֵֶַַַָָֹהם
הּזמן ׁשאין עׂשה ּובמצוֹות ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָּתעׂשה
עצמֹו ּבפני חלּקה אמר ּכ ואחר ְְְְֲִֵַַַַָָָָָֻּגרמא,
ילמדּו למען והּוא לבד האנׁשים ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָּכנגד
אמר לא ולזה ּתֹורה, ּתלמּוד ְְֶֶַַָָָֹׁשהּוא
נׁשמע היה ׁשאז וילמדּו יׁשמעּו ְְְְְְְִִִֶַַָָָָלמען
מאמר ראיתי ׁשּוב א'. ּבענׁש ְְֲִִֵֶֶֶַַָֹׁשּׁשניהם

ׁשאמרּו ג'.)חז"ל לׁשֹונם(חגיגה וזה ְְְֲֲִֶֶַָָָ
ע"כ, ללמד והאנׁשים לׁשמע ְְְֲִִִִַַָָָֹֹהּנׁשים
להקּדים ונתחּכמּו עצמם, ּדברנּו ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָוהם
הּכתּוב ׁשהקּדים ּכסדר לאנׁשים ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָהּנׁשים
ילמדּו ּולמען ּכ ואחר יׁשמעּו ְְְְְְְִִַַַַַַָלמען

ׁשּכתבּתי: ְְִֶַָּכמֹו

Ì‰È�·e.'B‚Âיג) ¯L‡ּכנגד זֹו חלּקה ¿≈∆¬∆¿ְֲֶֶָֻ
אמר הקהל, ּבּפסּוק ׁשהזּכיר ְְִִֵֶַַַַַָָהּטף
ללמד עדין הּגיעּו ׁשּלא הגם ְֲֲִִִִֶַַַַַֹֹהּטעם
ליראה ולמדּו יׁשמעּו כן ּפי על ְְְְְְִִִֵַַָָאף
ה', את ליראה לחּנכם ּפרּוׁש הּׁשם ְְְְִֵֵֶֶַַָָאת
ּבּפסּוק ׁשאמר ּכדר אמר לא ְְֶֶֶֶַַַָָָָֹולזה
ּדברים ׁשני ׁשהם ויראּו ילמדּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָהקהל
ילמדּו ׁשּבזה ּפרּוׁש ליראה ולמדּו ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָאּלא

ואֹומרֹו ׁשמים, ‰ÌÈÓiיראת Ïkּכי ְְְִִַַָ»«»ƒִ
ליראה מּתחּלתם מתחּנכים ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָּכׁשהּקטּנים
ימיהם: ּכל ה' יראת ּבהם ְְְִִֵֵֶֶַַָָיתיּסד

e�È˙Ba¯Âאמרּו והּטף(ׁשם)ז"ל וז"ל ¿«≈ְְְַַָָ
למביאיהם ׂשכר לּתן ְִִִֵֵֶָָָָלּמה,
לקטּני טעם ׁשּנֹותנים ואּולי ְְְִִֵֶַַַַע"כ,

ׁש ּדבר מבינים ׁשאינם הםּגםקטּנים ְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּכתּוב, ׁשאמר הּטף ּבכלל ְְִִִֶַַַַַָָָנכללים
ולמדּו יׁשמעּו טעם הּכתּוב ּׁשּנתן ְְְְִֶַַַַַָָָּומה
הבן: יתחילּו אׁשר לבניהן ְְֲִִֵֵֶֶַָהּוא

Ô‰.'B‚Âיד) EÈÓÈ e·¯˜אֹומרֹו ‰Ô,טעם ≈»¿»∆¿ְַַ≈
ּבן ׁשאמר מׁשה מאמר ְְֲִֶֶֶַַַַָלהצּדיק
ודרׁשּו הּיֹום אנכי ׁשנה ועׂשרים ְְְְִִֵֶַָָָָָֹמאה
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(åè)ïðòä ãenò ãîòiå ïðò ãenòa ìäàa äåäé àøiå©¥¨¯§Ÿ̈²¨−Ÿ¤§©´¨®̈©©«£²Ÿ©¬¤«¨−̈
:ìäàä çút-ìò©¤¬©¨«Ÿ¤

(æè)pä äLî-ìà äåäé øîàiåéúáà-íò áëL Eí÷å E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦§¬Ÿ¥−¦£Ÿ¤®§¨Á
äðæå äfä íòä|éøçà|àeä øLà õøàä-øëð éäìà ¨¨̧©¤¹§¨¨´©«£¥´¡Ÿ¥´¥«©¨À̈¤£¤̧³

ézøk øLà éúéøa-úà øôäå éðáæòå Baø÷a änL-àá̈¨̧¨Æ§¦§½©«£¨©¾¦§¥¥Æ¤§¦¦½£¤¬¨©−¦
:Bzà¦«

i"yx£ı¯‡‰Œ¯Î�∑הארץ החיים.ּגֹויי אור ≈«»»∆ֵֶָָ

(æé)éðô ézøzñäå íézáæòå àeää-íBiá Bá étà äøçå§¨¨´©¦´´©«Â©Â©«£©§¦º§¦§©§¦̧¨©³
øîàå úBøöå úBaø úBòø eäàöîe ìëàì äéäå íäî¥¤Æ§¨¨´¤«¡½Ÿ§¨ª²¨¬©−§¨®§¨©Æ
éðeàöî éaø÷a éäìà ïéà-ék ìò àìä àeää íBia©´©½£ÀŸ©´¦¥³¡Ÿ©Æ§¦§¦½§¨−¦

:älàä úBòøä̈«¨¬¨¥«¤

i"yx£È�Ù Èz¯zÒ‰Â∑ּבצרתםׁשאיניּכמֹו .רֹואה ¿ƒ¿«¿ƒ»«ְְִֵֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(199 'nr gi zegiy ihewl)

וצרֹות רּבֹות רעֹות ּומצאהּו . . מהם פני יז)והסּתרּתי נעׂשה(לא, הּוא מהקב"ה מתנּתק יׂשראל עם ׁשּכאׁשר הרמב"ם, ּכתב ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ

ּכאן אין ּפרטית. ּבהׁשּגחה היא עצמּה זֹו הנהגה אמנם, מעצמן. ּכאּלּו "מציאה", ּבדרְך עליו ּבאֹות והּצרֹות לּמקרה", סּלּוק"מפקר ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻ

הׁשּגחה אּלא ּופרט, ּפרט ּכל על ּכאן ּגם הׁשּגחה קּיימת ּבאמת ׁשהרי ׁשאדםמסּתרתההׁשּגחה, ּכְך ּכדי עד ּפני"), ("והסּתרּתי ְְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻ

ּבמקרה. ּבאֹות ׁשּצרֹותיו לחׁשב החייםעלּול אור ְְֲִֶֶַָָָָֹ

Ì˜Âטו ‡��Ú„ ‡„enÚa ‡�kLÓa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿¿»¿«»«¬»»¿»
:‡�kLÓ Ú¯z ÏÚ ‡��Ú„ ‡„enÚ«»«¬»»«¿««¿¿»

‡·‰˙Cטז ÌÚ ·ÎL z‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»«¿»≈ƒ¬»»»
ÈÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a ÈÚËÈÂ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ìe˜ÈÂƒ«»»≈¿ƒ¿≈»««¬««¿≈
Ôe˜aLÈÂ ÔB‰È�Èa Ônz ÏÚ ‡e‰ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ»«»≈≈¿ƒ¿¿
:ÔB‰nÚ ˙È¯Ê‚ Èc ÈÓÈ˜ ˙È Ôe�LÈÂ ÈzÏÁc««¿ƒ¿«¿»¿»ƒƒ¿»ƒƒ¿

‰‰È‡יז ‡�„ÈÚa ÔB‰· ÈÊ‚¯ ÛB˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»«ƒ
ÊaÓÏ ÔB‰ÈÂ ÔB‰�Ó Èz�ÎL ˜lÒ‡Â Ôep˜Á¯‡Â¿«¿≈ƒ∆¡«≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«
¯ÓÈÈÂ Ô˜ÚÂ Ô‡ÈbÒ ÔLÈa ÔB‰˙È ÔÚ¯ÚÈÂƒ»¿«»¿ƒ»«ƒ»¿»»¿≈«
È‰Ï‡ ˙�ÈÎL ˙ÈÏcÓ ‡Ï‰ ‡È‰‰ ‡�„ÈÚa¿ƒ¿»«ƒ¬»ƒ¿≈¿ƒ«¡»«

:ÔÈl‡‰ ‡iLÈa È�eÚ¯Ú È�Èa≈ƒ»¿ƒƒ«»»ƒ≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ז"ל י"א.)רּבֹותינּו ימי(ר"ה מלאּו הּיֹום ְֵַַַָָ
הן ואמר אליו ה' ּדבר ּובא ע"כ, ְְְֵֵַַָָָוכּו'

ואֹומרֹו ,ימי קרבּו ּכדבריEÈÓÈ e·¯˜ ְְְְִֶֶָָָ»¿»∆
אֹומרֹו ּדר על ,יֹומ קרב אמר ְְְֶֶַַַָָֹולא

כ"ט) מ"ז ּופרׁשנּוהּו(ויחי וגֹו' ימי וּיקרבּו ְְְְְְִִֵֵַַַ
ָׁשם:

„BÚּבאֹומרֹו ˜¯·eירצה Ô‰על וגֹו' ְְְִֶ≈»¿ְַ
קרבּו ׁשּל הּימים הּנה הּדר ְְִִֵֶֶֶֶַַָָזה
הּנׁשמה חלקי הם והּימים ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָאצל

ּבסֹוד ק"ד)הּמתקרבים ּתסף(ּתהּלים ְְְְִִִִֵַָֹ
ּבפרׁשת ׁשם ׁשּפרׁשנּו ּוכמֹו יגועּון ְְְְִֵֶַַָָָָָרּוחם
חלקי קרבת טעם ּכי והֹודיעֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַויחי,
למּות: הּוא ימים הּנקראים ְְִִִַַָָָָָהּנׁשמה

e·vÈ˙‰Â.'B‚Âיהֹוׁשע ׁשּיתנהג צּוה ּכאן ¿ƒ¿«¿¿ְְִִֵֶַַָָֻ
והּוא מׁשה לפני ְְְִִֵֶָָּבׂשררה
ּוׂשררה מּנּוי לׁשֹון והתיּצבּו ְְְְְְִִַָָאֹומרֹו
ׁשּפרׁשנּו ּדר על ּבהׁשואה ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשניהם

ואֹומרֹו נּצבים, אּתם epeˆ‡Âּבפרׁשת ְְְִִֶַַָָָ«¬«∆
אֹומרֹו ּדר על מלכּות י"ג)לׁשֹון (ש"א ְְְֶֶַַ

ּכי אֹומר הּוא וכן לנגיד, ה' ְְְִִֵֵֵַַָויצּוהּו

ז"ל ודרׁשּו ּתביא ח.)אּתה קח(סנהדרין ְְְְִִֶַַַָָָ
קדקדם: על וה ְְֳֵַַַָָמּקל

Ì˜Â.'B‚Âטז) ‰f‰ ÌÚ‰וכי קׁשה ¿»»»«∆¿ְִֶָ
ירידה והלא לֹו היא ְֲִִִַָָֹקימה
אלהי אחרי הּזֹונה לֹו היא ְְֱֲִֵֵֶַַַָָֹוהׁשּפלה
ּדר על לֹומר ׁשּיכּון ואּולי ְְֵֵֶֶֶַַַַָנכר,

ט"ו)אֹומרֹו ל"ב יׁשרּון(לקּמן וּיׁשמן ְְְְִַַַָֻ
אֹומרֹו והּוא ‰ÌÚוּיבעט, Ì˜Âּפרּוׁש ְְְִַָ¿»»»ֵ

הארץ ּבירּׁשת ּבעֹולם קימה לֹו ְִִֶַָָָָָָָֻהיתה
לֹו יצא ּומּזה וּיׁשמן וכבֹוד ְְְִִֵֵֶֶַַָועׁשר
אמר וכן וגֹו', אחרי וזנה ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָׁשּיבעט
הּזאת הּׁשירה את לכם ּכתבּו ְְִִֶֶַַָָָֹּבסמּו
ודׁשן וׂשבע ואכל וגֹו' אביאּנּו ּכי ְְְְְֲִִֵֶַַָָָוגֹו'
הרי וגֹו', אחרים אלהים אל ְֱֲֲִִֵֵֶָָֹּופנה
כן ּכמֹו לּופנה, ודׁשן ׂשבע ְְְְִִֵֵֶַָָָָׁשהקּדים
ואחר וקם לֹומר הקּדים ּׁשּלפנינּו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָּבּמה

וזנה: ְָָָּכ
„BÚעצמֹו ההּוא הּדֹור לא ּכי ְְִִֶַַַֹירצה

הּדֹור אּלא נכר אלהי אחרי ְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָֹיזנה
ּבספר אֹומרֹו הּוא וכן מּמּנּו, ְְְִֵֵֶֶֶָׁשּיקּום

ּכל(ב)ׁשֹופטים וגם וגֹו' יהֹוׁשע וּימת ְְְְִַַַָָָֻ
וּיקם אבֹותיו אל נאסף ההּוא ֱֲֶֶַַַַָָָהּדֹור
את יׂשראל בני וּיעׂשּו וגֹו' אחר ְְְֲִֵֵֵֶַַַָּדֹור
מאלהי וגֹו' הּבעלים את וּיעבדּו ְְְִֵֵֶַַַַַָָֹהרע
אֹומרֹו והּוא סביבֹותיהם, אׁשר ְְְֲִִֵֶֶַָהעּמים
ׁשּמה בא הּוא אׁשר וגֹו' וזנה וגֹו' ְְְְֲֶָָָָָָוקם

ְְִּבקרּבֹו:
ÌÈz·ÊÚÂ.'B‚Âיז) È�Ù Èz¯zÒ‰Âּכי הּכּונה «¬«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»«¿ִַַָָ

אׁשר הּצרֹות לדעת ּדעּתֹו ה' יּתן ְֲִִֵֶַַַַָָאם
חרֹון ויסּלק רחמיו יהמּו עליהם ֱֲֲֲִֵֵֶֶַַָָיבֹואּו
ּפניו יסּתיר ּכי מֹודיע הּוא לזה ְִִִֶַַַָָָאּפֹו,
ואֹומרֹו רּבֹות. צרֹות ימצאּוהּו ְְְִֶַָָָּובזה

ÌBia ¯Ó‡Âּבדעּתם ׁשּיׁשערּו ּפרּוׁש וגֹו' ¿»««ְְְְֲֵֶַַָ
לצד אּלא זה ׁשאין ׁשרֹואין הּצרה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹלרב

אֹומרֹו והּוא מהם, ּפני ‰Ï‡הסּתרת ְְְֵֶַַַָָ¬…
ּבקרּבי אלהי ׁשאין ׁשעל וּדאי ְְֱִִֵֵֶֶַַַַֹּפרּוׁש
היּו לא ּבקרּבי היה ׁשאם וגֹו' ְְְְִִִִֶָָָָֹמצאּוני
ּולמד וצא עלינּו, ּבאין צרֹות ּכ ְְִֵֵַָָָָָּכל

הּנביא י')ׁשאמר נפׁשֹו(ׁשֹופטים וּתקצר ְְְִִִֶַַַַַָָ
ּכביכֹול: יׂשראל ְְֲִִֵַַָָּבעמל

jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` d"k ycew zayl inei xeriy

(çé)äòøä-ìk ìò àeää íBia éðt øézñà øzñä éëðàå§¨«Ÿ¦À©§¥̧©§¦³¨©Æ©´©½©¬¨¨«¨−̈
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i"yx£Œ˙‡˙‡f‰ ‰¯ÈM‰∑(לב עּמֹו(לקמן אדמתֹו "וכּפר עד הּׁשמים", החיים.""האזינּו אור ∆«ƒ»«…ְְֲִִִֶַַַַַַָָ

ß lel` d"k ycew zay ß
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BÚ¯Ê∑לגמרי מּזרעם מׁשּתּכחת ּתֹורה ׁשאין ליׂשראל, הבטחה זֹו .הרי «¿ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ÓBÈa‡יח ÔB‰pÓ Èz�ÎL ˜lÒ‡ ‡˜lÒ ‡�‡Â«¬»«»»¡««¿ƒ¿ƒƒ¿¿»
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:˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔepÏÚ‡»≈ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‡ÈÎ�‡Â.¯ÈzÒיח) ¯zÒ‰לּמה קׁשה ¿»…ƒ«¿≈«¿ƒֶָָָ
אתיס ׁשהתוּדּו אחרי ּפניו ּתיר ְְֲִִֵֶֶַַַָָ

על הלא ואמרּו אלהיחּטאתם אין ּכי ְְֱֲִֵַַַָָָֹֹ
למה טעם הּכתּוב נֹותן ואם ְְְְִִִֵַַַַָּבקרּבי,
זה מהם, ּפניו ׁשהסּתיר עּתה עד ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּׁשעבר
ׁשהּטעם אני רֹואה ּכי לאמרֹו צרי ְְֲִִִֵֶֶַַַָָאינֹו
אלהי אחרי ׁשּזנּו לפי הּוא ְְֱֲִִִֵֵֶֶַָֹׁשהסּתיר
להעיר יׁש עֹוד למעלה, ׁשאמר ּכמֹו ְְְְִֵֵֶַַָָָָנכר

ּכפל לּמה ‡ÈzÒ¯ּבּפסּוק ¯zÒ‰עֹוד , ַַָָָָ«¿≈«¿ƒ
לֹומר לׁשֹון הארי לּמה לדעת ֱִִֶַַַָָָָָצרי

‰Ú¯‰ Ïk ÏÚלפרׁש Ù�‰.וחזר Èkאכן «»»»»ְְֵַָָƒ»»ֵָ
ּפנים, להסּתרת טעם לתת ּבא ְְִֵַַַַַָָָָָהּכתּוב
ׁשפט לא ׁשה' ח"ו האֹומר יאמר ִֵֶַַָָֹֹּכי
הּנביא אמר ּכי זה מׁשּפט ח"ו ְְִִִֶֶֶַַָָָּבצדק

כ"ז) ואמרּו(יׁשעי' וגֹו' ּבׁשּלחּה ּבסאּסאה ְְְְְְְְְַַַָָָָ
ז"ל ק'.)רּבֹותינּו ׁשאדם(סנהדרין ּבמּדה ְְְִִֵֶֶַַָָָ

ּבצדק יׁשּפט והּוא לֹו מֹודדין ּבּה ְְְְִִֵֶֶָֹמֹודד
ּבהסּתרת והּנה עול, ואין אמּונה ְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָאל

נפרעים ׁשּיהיּו להיֹות יכֹול מהם ה' ְְְְִִִִֵֵֶֶָָּפני
להם הראּוי מּׁשעּור יֹותר חּטאתם ִִֵֶַַָָָָָעל
לדעת חפץ הּׁשֹופט אין ּכי ענׁשם ְְִִֵֵֵַַַָָָָלפי
והרעֹות מהּצרֹות עליהם יבֹוא אׁשר ְֲֲֵֵֶֶֶַָָָָאת
זה ּכי ואּולי ח"ו, צדק מׁשּפט זה ְְְִִֵֶֶֶֶַַואין
ּכי על הלא ׁשאֹומרים ּבּמאמר ְֲֲִִֶַַַַָֹּכלּול

וגֹו': מצאּוני ּבקרּבי אלהי ְְְְֱִִִֵַָֹאין
‡·eואמר נכֹונה ּתׁשּובה להׁשיב הּכתּוב »ְְְְִַַָָָָָ

¯zÒ‰ ÈÎ�‡Âיׁש זֹו הסּתרה ּפרּוׁש ¿»…ƒ«¿≈ְֵֵַָָ
ּכפל ולזה מהם, ּפני ׁשאסּתיר ּבּדין ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָלי

אסּתיר, ‰‰e‡הסּתר ÌBiaּבּיֹום ּפרּוׁש ְְִֵַַ««ֵַ
הּטעם ואמר נכר, אלהי אחרי ְֱֲֵֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשּזנה

¯L‡ ‰Ú¯‰ Ïk ÏÚּדר על ּפרּוׁש וגֹו' «»»»»¬∆ְֵֶֶַ
ז"ל ה'.)אֹומרם הּמֹודה(חּלין ּכל ְִֶַָָֻ

ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ּככֹופר זרה ְְֲֵַַָָָָָָֻּבעבֹודה
על הּוא ההסּתרה ׁשּטעם אֹומרֹו ְְְֶַַַַַָָוהּוא
ּכי הּוא, ּומה עׂשה אׁשר הרעה ֲִֶַָָָָָָּכל
הגם ּומעּתה אחרים, אלהים אל ֱֲֲִִֵֵֶַַָָָֹפנה

ׁשּבעֹולם הּצרֹות ּכל עליו ֶֶַָָָָָָָׁשּיבֹואּו
לזה הּוא ראּוי ּפנים הסּתרת ְֲִֵֶַַַָָָָמחמת
יבֹואּו הרעה ּכל עׂשה ׁשהּוא ְֵֶָָָָָָָּכׁשם
נֹותנת: הּדין ׁשּורת וכ הּצרֹות ּכל ְִֶֶַַַָָָָָעליו

Ú„Âּבעֹולם רעה ואין צרה אין ּכי ¿«ְִֵֵָָָָָָ
ה' ּכי אחת עברה ּכנגד ְֲִֵֵֶֶֶַַָָׁשאינּה
ּכדר החטאים ּכל ּכנגד יּסּורין ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָיסד
הּטֹוב, מעׂשה ּכל ּכנגד ׂשכר ְֲֵֶֶֶַַַָָָָׁשּקבע
הּתֹורה ּכל על ׁשעבר אדם ׁשּכן ְֵֵֶֶַַַָָָָָָוכיון
ּככל ׁשּׁשקּולה זרה עבֹודה על אֹו ְְֲֶַָָָָָָֻּכּלּה
ענׁשין ּכל עליו לבֹוא הּוא ענׁשֹו ְֳִַָָָָָָָהּתֹורה
מהם: ּפניו ה' הסּתיר ולזה ְְִִֵֶֶֶָָָָָׁשּבעֹולם

zÚÂ.'B‚Â‰יט) e·˙kאֹומרֹו‰zÚÂהגם ¿«»ƒ¿¿ְ¿«»ֲַ
לעׂשֹות מתעּכב מׁשה היה ְֲִֵֶֶַַָָֹׁשּלא
לזרזֹו נתּכּון ּומּיד, ּתכף ה' ְְְֲִִֵֵֶַַַָָמאמר
יהֹוׁשע את צּוֹותֹו קדם ּומּיד ּתכף ְְִִֵֶֶֶַַָֹֹֻלכּתב
את קרא ּדכתיב ּבסמּו האמּור ְְְִִֶֶָָָָאת
לצּוֹות היה ׁשהּועד ׁשהגם ְְֲֶֶַַַַַַָָֻיהֹוׁשע,
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(èé)dãnìå úàfä äøéMä-úà íëì eáúk äzòå§©À̈¦§³¨¤Æ¤©¦¨´©½Ÿ§©§¨¬
äøéMä él-äéäz ïòîì íäéôa dîéN ìàøNé-éða-úà¤§¥«¦§¨¥−¦¨´§¦¤®§©̧©¦«§¤¦¹©¦¨¬

:ìàøNé éðáa ãòì úàfä©²Ÿ§¥−¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Œ˙‡˙‡f‰ ‰¯ÈM‰∑(לב עּמֹו(לקמן אדמתֹו "וכּפר עד הּׁשמים", החיים.""האזינּו אור ∆«ƒ»«…ְְֲִִִֶַַַַַַָָ

ß lel` d"k ycew zay ß

(ë)äîãàä-ìà epàéáà-ék|úáæ åéúáàì ézòaLð-øLà ¦«£¦¤¹¤¨«£¨¨´£¤¦§©´§¦©«£ŸÀ̈¨©³
íéøçà íéäìà-ìà äðôe ïLãå òáNå ìëàå Láãe áìç̈¨Æ§©½§¨©¬§¨©−§¨¥®¨º̈¤¡Ÿ¦³£¥¦Æ

:éúéøa-úà øôäå éðeöàðå íeãáòå©«£¨½§¦´£½¦§¥¥−¤§¦¦«
i"yx£È�eˆ‡�Â∑ּכעס לׁשֹון נאּוץ ּכל וכן .והכעיסּוני, ¿ƒ¬ƒְְְְִִִִֵַַָ

(àë)äúðòå úBøöå úBaø úBòø Búà ïàöîú-ék äéäåÂ§¨Â̈¦«¦§¤̧¨Ÿ¹¨´©»§¨¼Â§¨«§Â̈
ék Bòøæ étî çëMú àì ék ãòì åéðôì úàfä äøéMä©¦¨¸©³Ÿ§¨¨Æ§¥½¦²¬Ÿ¦¨©−¦¦´©§®¦¯
epàéáà íøèa íBiä äNò àeä øLà Bøöé-úà ézòãé̈©´§¦¤¦§À£¤̧³Ÿ¤Æ©½§¤´¤£¦¤½

:ézòaLð øLà õøàä-ìà¤¨−̈¤£¤¬¦§¨«§¦
i"yx£„ÚÏ ÂÈ�ÙÏ ˙‡f‰ ‰¯ÈM‰ ‰˙�ÚÂ∑ּבתֹוכּה ּבֹו אֹותֹוׁשהתריתי הּמֹוצאֹות ּכל ÈtÓ.על ÁÎM˙ ‡Ï Èk ¿»¿»«ƒ»«…¿»»¿≈ְְְִִֵֶַַָָƒ…ƒ»«ƒƒ

BÚ¯Ê∑לגמרי מּזרעם מׁשּתּכחת ּתֹורה ׁשאין ליׂשראל, הבטחה זֹו .הרי «¿ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ÓBÈa‡יח ÔB‰pÓ Èz�ÎL ˜lÒ‡ ‡˜lÒ ‡�‡Â«¬»«»»¡««¿ƒ¿ƒƒ¿¿»
ei�t˙‡ È¯‡ e„·Ú Èc ‡LÈa Ïk ÏÚ ‡e‰‰««»ƒ»ƒ¬»¬≈ƒ¿¿ƒ

:‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»

‰„‡יט ‡zÁaLz ˙È ÔBÎÏ e·È˙k ÔÚÎe¿«¿ƒ¿»À¿«¿»»»
ÏÈ„a ÔB‰ÓÙa dÈeL Ï‡¯NÈ È�·Ï dÙl‡Â¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈«¿«¿À¿¿ƒ
È�·a „È‰ÒÏ ‡„‰ ‡zÁaLz ÈÓ„˜ È‰˙cƒ¿≈√»«À¿«¿»»»¿»ƒƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÔB‰˙‰·‡Ïכ ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔepÏÚ‡ È¯‡¬≈»≈ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒ«¬»»¿
ÔeÚaNÈÂ ÔeÏÎÈÈÂ L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú»¿»¬«¿«¿≈¿¿ƒ¿¿
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a Ôe�t˙ÈÂ Ôe˜pt˙ÈÂ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿¿»««¬««¿«»
:ÈÓÈ˜ ˙È Ôe�LÈÂ ÈÓ„˜ ÔeÊb¯ÈÂ ÔepÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿À¿«¿¿√»«¿«¿»¿»«

Ô˜ÚÂכא Ô‡ÈbÒ ÔLÈa d˙È ÔÚ¯ÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿»¿»»≈ƒ»«ƒ»¿»»
¯‡ „È‰ÒÏ È‰BÓ„˜ ‡„‰ ‡zÁaLz ·˙˙ÂÈ ¿»≈À¿«¿»»»√»ƒ¿»ƒ¬≈
˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔB‰È�a ÌtÓ ÈL�˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿≈ƒÀ¿≈¬≈¡ƒ√»«»
‡Ï „Ú ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ÔB‰¯ˆÈƒ¿¿ƒƒ»¿ƒ»≈«»

:˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔepÏÚ‡»≈ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‡ÈÎ�‡Â.¯ÈzÒיח) ¯zÒ‰לּמה קׁשה ¿»…ƒ«¿≈«¿ƒֶָָָ
אתיס ׁשהתוּדּו אחרי ּפניו ּתיר ְְֲִִֵֶֶַַַָָ

על הלא ואמרּו אלהיחּטאתם אין ּכי ְְֱֲִֵַַַָָָֹֹ
למה טעם הּכתּוב נֹותן ואם ְְְְִִִֵַַַַָּבקרּבי,
זה מהם, ּפניו ׁשהסּתיר עּתה עד ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּׁשעבר
ׁשהּטעם אני רֹואה ּכי לאמרֹו צרי ְְֲִִִֵֶֶַַַָָאינֹו
אלהי אחרי ׁשּזנּו לפי הּוא ְְֱֲִִִֵֵֶֶַָֹׁשהסּתיר
להעיר יׁש עֹוד למעלה, ׁשאמר ּכמֹו ְְְְִֵֵֶַַָָָָנכר

ּכפל לּמה ‡ÈzÒ¯ּבּפסּוק ¯zÒ‰עֹוד , ַַָָָָ«¿≈«¿ƒ
לֹומר לׁשֹון הארי לּמה לדעת ֱִִֶַַַָָָָָצרי

‰Ú¯‰ Ïk ÏÚלפרׁש Ù�‰.וחזר Èkאכן «»»»»ְְֵַָָƒ»»ֵָ
ּפנים, להסּתרת טעם לתת ּבא ְְִֵַַַַַָָָָָהּכתּוב
ׁשפט לא ׁשה' ח"ו האֹומר יאמר ִֵֶַַָָֹֹּכי
הּנביא אמר ּכי זה מׁשּפט ח"ו ְְִִִֶֶֶַַָָָּבצדק

כ"ז) ואמרּו(יׁשעי' וגֹו' ּבׁשּלחּה ּבסאּסאה ְְְְְְְְְַַַָָָָ
ז"ל ק'.)רּבֹותינּו ׁשאדם(סנהדרין ּבמּדה ְְְִִֵֶֶַַָָָ

ּבצדק יׁשּפט והּוא לֹו מֹודדין ּבּה ְְְְִִֵֶֶָֹמֹודד
ּבהסּתרת והּנה עול, ואין אמּונה ְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָאל

נפרעים ׁשּיהיּו להיֹות יכֹול מהם ה' ְְְְִִִִֵֵֶֶָָּפני
להם הראּוי מּׁשעּור יֹותר חּטאתם ִִֵֶַַָָָָָעל
לדעת חפץ הּׁשֹופט אין ּכי ענׁשם ְְִִֵֵֵַַַָָָָלפי
והרעֹות מהּצרֹות עליהם יבֹוא אׁשר ְֲֲֵֵֶֶֶַָָָָאת
זה ּכי ואּולי ח"ו, צדק מׁשּפט זה ְְְִִֵֶֶֶֶַַואין
ּכי על הלא ׁשאֹומרים ּבּמאמר ְֲֲִִֶַַַַָֹּכלּול

וגֹו': מצאּוני ּבקרּבי אלהי ְְְְֱִִִֵַָֹאין
‡·eואמר נכֹונה ּתׁשּובה להׁשיב הּכתּוב »ְְְְִַַָָָָָ

¯zÒ‰ ÈÎ�‡Âיׁש זֹו הסּתרה ּפרּוׁש ¿»…ƒ«¿≈ְֵֵַָָ
ּכפל ולזה מהם, ּפני ׁשאסּתיר ּבּדין ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָלי

אסּתיר, ‰‰e‡הסּתר ÌBiaּבּיֹום ּפרּוׁש ְְִֵַַ««ֵַ
הּטעם ואמר נכר, אלהי אחרי ְֱֲֵֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשּזנה

¯L‡ ‰Ú¯‰ Ïk ÏÚּדר על ּפרּוׁש וגֹו' «»»»»¬∆ְֵֶֶַ
ז"ל ה'.)אֹומרם הּמֹודה(חּלין ּכל ְִֶַָָֻ

ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ּככֹופר זרה ְְֲֵַַָָָָָָֻּבעבֹודה
על הּוא ההסּתרה ׁשּטעם אֹומרֹו ְְְֶַַַַַָָוהּוא
ּכי הּוא, ּומה עׂשה אׁשר הרעה ֲִֶַָָָָָָּכל
הגם ּומעּתה אחרים, אלהים אל ֱֲֲִִֵֵֶַַָָָֹפנה

ׁשּבעֹולם הּצרֹות ּכל עליו ֶֶַָָָָָָָׁשּיבֹואּו
לזה הּוא ראּוי ּפנים הסּתרת ְֲִֵֶַַַָָָָמחמת
יבֹואּו הרעה ּכל עׂשה ׁשהּוא ְֵֶָָָָָָָּכׁשם
נֹותנת: הּדין ׁשּורת וכ הּצרֹות ּכל ְִֶֶַַַָָָָָעליו

Ú„Âּבעֹולם רעה ואין צרה אין ּכי ¿«ְִֵֵָָָָָָ
ה' ּכי אחת עברה ּכנגד ְֲִֵֵֶֶֶַַָָׁשאינּה
ּכדר החטאים ּכל ּכנגד יּסּורין ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָיסד
הּטֹוב, מעׂשה ּכל ּכנגד ׂשכר ְֲֵֶֶֶַַַָָָָׁשּקבע
הּתֹורה ּכל על ׁשעבר אדם ׁשּכן ְֵֵֶֶַַַָָָָָָוכיון
ּככל ׁשּׁשקּולה זרה עבֹודה על אֹו ְְֲֶַָָָָָָֻּכּלּה
ענׁשין ּכל עליו לבֹוא הּוא ענׁשֹו ְֳִַָָָָָָָהּתֹורה
מהם: ּפניו ה' הסּתיר ולזה ְְִִֵֶֶֶָָָָָׁשּבעֹולם

zÚÂ.'B‚Â‰יט) e·˙kאֹומרֹו‰zÚÂהגם ¿«»ƒ¿¿ְ¿«»ֲַ
לעׂשֹות מתעּכב מׁשה היה ְֲִֵֶֶַַָָֹׁשּלא
לזרזֹו נתּכּון ּומּיד, ּתכף ה' ְְְֲִִֵֵֶַַַָָמאמר
יהֹוׁשע את צּוֹותֹו קדם ּומּיד ּתכף ְְִִֵֶֶֶַַָֹֹֻלכּתב
את קרא ּדכתיב ּבסמּו האמּור ְְְִִֶֶָָָָאת
לצּוֹות היה ׁשהּועד ׁשהגם ְְֲֶֶַַַַַַָָֻיהֹוׁשע,
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(áë)àeää íBia úàfä äøéMä-úà äLî ázëiå©¦§¬Ÿ¤²¤©¦¨¬©−Ÿ©´©®
:ìàøNé éða-úà dãnìéå©§©§−̈¤§¥¬¦§¨¥«

(âë)äzà ék õîàå ÷æç øîàiå ïeð-ïa òLBäé-úà åöéå©§©º¤§ª´©¦À©Ÿ»¤»£©´¤«¡¨¼¦´©À̈
íäì ézòaLð-øLà õøàä-ìà ìàøNé éða-úà àéáz̈¦Æ¤§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¤£¤¦§©´§¦¨¤®

:Cnò äéäà éëðàå§¨«Ÿ¦−¤«§¤¬¦¨«
i"yx£Ôe�ŒÔa ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÂˆÈÂ∑:ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשכינה, ּכלּפי למעלה להםמּוסב נׁשּבעּתי אׁשר הארץ .""אל «¿«∆¿À«ƒְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

(ãë)éäéå|úàfä-äøBzä éøác-úà ázëì äLî úBlëk ©§¦´§©´¤À¦§²Ÿ¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ
:ínz ãò øôñ-ìò©¥®¤©−ª¨«

(äë)äåäé-úéøa ïBøà éàNð íiåìä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤©«§¦¦½«Ÿ§¥²£¬§¦«§Ÿ̈−
:øîàì¥«Ÿ

(åë)ãvî Búà ízîNå äfä äøBzä øôñ úà ç÷ì̈ÀŸ©¥´¥³¤©¨Æ©¤½§©§¤´Ÿ½¦©²
:ãòì Ea íL-äéäå íëéäìà äåäé-úéøa ïBøà£¬§¦«§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®§¨«¨¨¬§−§¥«

i"yx£Á˜Ï∑,"זכֹור" "הלֹו"ּכמֹו: Œ˙È¯a‰'."ׁשמֹור", ÔB¯‡ „vÓ∑:ּבתרא ּבבבא יׂשראל חכמי ּבֹו נחלקּו »…«ְָָָƒ«¬¿ƒְְְְְְִֵֵֶַַָָָָ
מּבחּוץ הארֹון מן ּבֹולט היה 'ּדף אֹומרים: מהם מּנח,יׁש היה הּלּוחֹות 'מּצד אֹומרים: ויׁש מּנח', היה וׁשם , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֻֻ

הארֹון' ּבתֹו. ְָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr bl zegiy ihewl)

לעד ּבָך ׁשם כו)והיה עֹולם(לא, ּבאי לכל הּנאמן העד ׁשהּוא . . ראׁש ּבכבד יׁשב ּתֹורה ספר לפני ׁשּיֹוׁשב מי (רמב"םּכל ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹ
תורה) ספר הלכות -סוף והּנּכר הּנראה ּדבר על אינּה עדּות והּנה, העּמים. מּכל ּבנּו ה' ׁשּבחר ּכְך על עדּות היא ּתֹורה ׁשּספר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהרי

והּמצוה, הּתֹורה -קּיּום לאגלּויי ּדעבידא מּלתא על ּבעדּות צרְך אין כן ּכמֹו לעין. הּנראה ּדבר יׂשראלׁשהּוא הּנפׁשקדּׁשת , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

- הּנעלם ּדבר על היא העדּות ּבגּלּוי. מאירה היא רצֹון) ּבעת (ּכגֹון ׁשּלפעמים יהּודי, ׁשּבכל העצמיהּקדֹוׁשה עםהּקׁשר יהּודי ׁשל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

יתּברְך. ְְִֵַָעצמּותֹו

(æë)éøî-úà ézòãé éëðà ékïä äLwä Etøò-úàå E ¦´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¤¤§§½§¤¨§§−©¨¤®¥´
óàå äåäé-íò íúéä íéøîî íBiä íënò éç épãBòa§¤Á¦Á©̧¦¨¤¹©À©§¦³¡¦¤Æ¦§Ÿ̈½§©−

:éúBî éøçà-ékהחיים אור ¦©«£¥¬¦«

ÓBÈa‡כב ‡„‰ ‡zÁaLez ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»¿«¿»»»¿»
:Ï‡¯NÈ È�·Ï dpÙl‡Â ‡e‰‰«¿«≈ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»≈

Û˜zכג ¯Ó‡Â Ôe� ¯a ÚLB‰È ˙È „ÈwÙe«ƒ»¿À«««¬«¿≈
‡Ú¯‡Ï Ï‡¯NÈ È�a ˙È ÏÚz z‡ È¯‡ ÌÈl‡Â¿«ƒ¬≈«¿»≈»¿≈ƒ¿»≈¿«¿»

:CcÚÒ· È‰È È¯ÓÈÓe ÔB‰Ï ˙ÈÓi˜ Ècƒ«≈ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿«¿»

ÈÓb˙tכד ˙È ·zÎÓÏ ‰LÓ ÈˆL „k ‰Â‰Â«¬»«≈≈…∆¿ƒ¿«»ƒ¿»≈
:eÓÈÏLc „Ú ‡¯ÙÒ ÏÚ ‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»«ƒ¿»«ƒ¿ƒ

˜ÓÈ‡כה ÔB¯‡ ÈÏË� È‡ÂÏ ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»≈»≈»¿≈¬¿»»
:¯ÓÈÓÏ ÈÈ„«¿»¿≈»

ÔeeL˙eכו ÔÈ„‰ ‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒ ˙È e·ÈÒƒ»ƒ¿»¿«¿»»≈¿«
È‰ÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ‡�B¯‡ ¯ËqÓ d˙È»≈ƒ¿«¬»¿»»«¿»¡»¬ƒ≈

:„È‰ÒÏ Ca Ôn«̇»»¿»ƒ

ÈÂ˙כז C˙e�·¯Ò ˙È (‡�Ú„È) ‡�Ú„È ‡�‡ È¯‡¬≈¬»¿«¿»»«¿»»«¿»»¿»
ÔBÎnÚ Ìi˜ ‡�‡ „Ú· ‡‰ ‡ÈL˜c CÏ„¿̃»»¿«¿»»¿«¬»«»ƒ¿
(È¯‡) Û‡Â ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿»¿ƒ¬≈√»¿»¿«¬≈

:˙eÓ‡c ¯˙a»«¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

וגֹו' יהֹוׁשע את קרא ּדכתיב ְְְְְִִֶַַָֻֻיהֹוׁשע
להקּדים ה' חפץ כן ּפי על אף ְְֲִִֵֵֶַַַַַָואצּוּנּו
וכן ולּמּודּה, הּׁשירה ׁשל ְְְִִִֵֶַַָָָהּכתיבה
את מׁשה וּיכּתב הּכתּוב ׁשאמר ְְִִֶֶֶַַַָָָֹּתמצא
ּכ ואחר וגֹו' וילּמדּה וגֹו' ְְְְְִַַַַַָָָהּׁשירה
הּקדֹוׁש ׁשהּוא וגֹו' יהֹוׁשע את ויצו ְְְֶֶַַַַַָָֻאמר
וחּזקֹו יהֹוׁשע את צּוה הּוא ְְְִִֶַָָֻּברּו
היה הראּוי ּומן יׂשראל, את ְְִִִֵֶָָָָָָלהביא
יצּוה אׁשר יתּבר מאמר ּכל לגמר ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָֹלֹו
הּׁשירה לכּתב מצוֹותיו יקּימּו ּכ ְְְְְִִִַַַַָָָֹואחר
ׁשה' לפי הּוא הּטעם אּלא ְְְִֶֶַַַַָָּוללּמדּה,
לא זֹו ּוזריזּות ּתכף, ּוללּמד לכּתב ְְְִִִֵֵֶַָֹֹצּוה

את ׁשּיצּוה עד לעּכב ׁשּלא אּלא ְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבא
ְַֻיהֹוׁשע:

d„nÏÂ.'B‚Â Ì‰ÈÙa dÓÈN 'B‚Âמצוֹות ג' ¿«¿»¿ƒ»¿ƒ∆¿ְִ
ׁשנית לכּתב, אחת ה', ְִִִֵַַָֹצּוה
ּכּונת ׁשּידעּו יׂשראל ּבני את ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָללּמדּה
ּבפיהם לׂשימּה ׁשליׁשית הּׁשירה, ְְְְִִִִִִֵֶַָָּדברי
מׁשה עׂשה ּוׁשלׁשּתן קריאתּה, ְְְִֵֶַָָָָָָלידע
ב' הּׁשירה, את מׁשה וּיכּתב ְְִִִִֶֶַַָֹּדכתיב
מׁשה וידּבר ג' יׂשראל, ּבני את ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָוילּמדּה
הּׁשירה ּדברי את יׂשראל קהל ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּבאזני

להםהּזאת ּבגרסא אֹותּה קרא ּפרּוׁש ְְִֵֶַָָָָָֹ
ׁשאמרּה ּכדר לאמרּה ׁשּידעּו ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶָָָָּבדר

ּבפיהם: ׂשימּה אֹומרֹו והּוא ְְְִִֶֶָָלהם,
Ô‰.ÌÎnÚכז) ÈÁ Èp„BÚaּדר על יתּבאר ≈¿∆ƒ«ƒ»∆ְִֵֶֶַָ

ז"ל י"ח.)אֹומרם צּדיקים(ּברכֹות ְְִִַָָ
אֹומרֹו והּוא חּיים, קרּויים ְְְְִִִַָָּבמיתתם

ÈÁ Èp„BÚaׁשהחּיים ּבעֹוד ּפרּוׁש עּמכם ¿∆ƒ«ְִִֵֶֶַַָ
הּוא כן ׁשאחרי למדּת הא עּמכם ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּלי
ואֹומרֹו עּמהם, ׁשאינֹו אּלא ּכן ּגם ְְִֵֵֶֶֶַַָָחי

ÌBi‰אּלא עּמהם עֹוד לֹו ׁשאין רמז «ִֵֶֶֶַָָָ
הּיֹום, עד הּוא הּכתּוב ּופׁשט זה, ְֶַַַַָיֹום

אפׁשר‰Ì˙ÈÈואֹומרֹו ּכי עבר לׁשֹון ְְ¡ƒ∆ְְִֶָָָ
ּוכדין ׁשעה, ּבאֹותּה ּתׁשּובה ְְְְֲִִֶָָָָׁשהרהרּו

מ"ט:) מנת(קּדּוׁשין על אּׁשה המקּדׁש ְְִִִֵַַַָָ

jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` d"k ycew zayl inei xeriy

(çë)íëéøèLå íëéèáL éð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬¦§¥¤−§«Ÿ§¥¤®
ía äãéòàå älàä íéøácä úà íäéðæàá äøaãàå©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ©§¨¦´¨¥½¤§¨¦´¨½̈

:õøàä-úàå íéîMä-úà¤©¨©−¦§¤¨¨«¤
i"yx£ÈÏ‡ eÏÈ‰˜‰∑הּיֹום אֹותֹו ּתקעּו ׁשּנאמר:ולא לפי הּקהל, את להקהיל י)ּבחצצרֹות ולא(במדבר ,"ל "עׂשה «¿ƒ≈«ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

מֹותֹו יֹום קדם נגנזּו ּבחּייו ואף עליהם, יהֹוׁשע מֹותֹו)הׁשליט ּביֹום אחרים: ּׁשּנאמ(ספרים מה לקּים ח)ר:, ׁשלטֹון(קהלת "ואין ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻ
הּמות" ı¯‡‰Œ˙‡Â.ּביֹום ÌÈÓM‰Œ˙‡ Ìa ‰„ÈÚ‡Â∑:למעלה העיד ּכבר הרי ּתאמר: ל)ואם בכם(לעיל "העידתי ְֶַָ¿»ƒ»»∆«»«ƒ¿∆»»∆ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ

וגֹו' הּׁשמים "האזינּו לֹומר: ּבא ועכׁשו אמר, לא וארץ לּׁשמים אבל אמר, ליׂשראל התם וגֹו'"? ."הּיֹום ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

(èë)ízøñå ïeúçLz úçLä-ék éúBî éøçà ézòãé ék¦´¨©À§¦©«£¥³¦Æ¦«©§¥´©§¦½§©§¤´
äòøä íëúà úàø÷å íëúà éúéeö øLà Cøcä-ïî¦©¤½¤£¤¬¦¦−¦¤§¤®§¨¨̧¤§¤³¨«¨¨Æ
äåäé éðéòa òøä-úà eNòú-ék íéîiä úéøçàa§©«£¦´©¨¦½¦©«£³¤¨©Æ§¥¥´§Ÿ̈½

:íëéãé äNòîa Bñéòëäì§©§¦−§©«£¥¬§¥¤«
i"yx£Ôe˙ÁLz ˙ÁL‰ŒÈk È˙BÓ È¯Á‡∑:ׁשּנאמר הׁשחיתּו, לא יהֹוׁשע ימֹות ּכל ב)והרי יׂשראל(שופטים "וּיעבדּו «¬≈ƒƒ«¿≈«¿ƒְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻ

נראה היה חי, ׁשּיהֹוׁשע זמן ׁשּכל ּכגּופֹו, עליו חביב אדם ׁשל ׁשּתלמידֹו מּכאן יהֹוׁשע"? ימי ּכל ה' למׁשהאת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻ
חי הּוא .ּכאּלּו ְִָ

(ì)éøác-úà ìàøNé ìä÷-ìk éðæàa äLî øaãéå©§©¥´¤À§¨§¥Æ¨§©´¦§¨¥½¤¦§¥−
:ínz ãò úàfä äøéMä©¦¨´©®Ÿ©−ª¨«

סימן. אדני"ה פסוקים, ע' נצבים של מ' ועם וילךל' פרשת חסלת

ÔBÎÈË·Lכח È·Ò Ïk ˙È È˙ÂÏ eLÈ�k¿ƒ¿»ƒ»»»≈ƒ¿≈
‡iÓb˙t ˙È ÔB‰ÈÓ„˜ ÏlÓ‡Â ÔBÎÈÎ¯ÒÂ¿»¿≈∆¡«≈√»≈»ƒ¿»«»
:‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡iÓL ˙È ÔB‰a „‰Ò‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿«¿≈¿»¿«»¿»«¿»

‡¯Èכט ˙eÓ‡c ¯˙a (‡�Ú„È) ‡�Ú„È È¯‡¬≈¿«¿»»«¿»»«¿≈¬≈
˙È„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ ÔeËÒ˙Â ÔeÏaÁ˙ ‡ÏaÁ«»»¿«¿¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ«≈ƒ
È¯‡ ‡iÓBÈ ÛBÒa ‡zLa ÔBÎ˙È Ú¯Ú˙e ÔBÎ˙È»¿¿»«»¿ƒ¿»¿«»¬≈
È‰BÓ„˜ ‡Êb¯‡Ï ÈÈ Ì„˜ LÈ·c ˙È Ôe„aÚ«̇¿¿»¿ƒ√»¿»¿«¿»»√»ƒ

:ÔBÎÈ„È È„·BÚa¿»≈¿≈

È˙ל Ï‡¯NÈ„ ‡Ï‰˜ Ïk Ì„˜ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆√»»¿»»¿ƒ¿»≈»
:eÓÈÏLc „Ú ‡„‰ ‡zÁaLez ÈÓb˙tƒ¿»≈¿«¿»»»«ƒ¿ƒ

Ù Ù Ù

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì êìéå-íéáöð úøèôäãé ÷øô òùåäá

ãéáéäìà ýåýé ãr ìàøNé äáeLðBra zìLë ék E:Eâýåýé-ìà eáeLå íéøác íënr eç÷ µ¨¦§¨¥½©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¦¬¨©−§¨©£¤«§³¦¨¤Æ§¨¦½§−¤§Ÿ̈®

:eðéúôN íéøô äîlLðe áBè-ç÷å ïBr àOz-ìk åéìà eøîàãàì ñeñ-ìr eðréLBé àì | øeMà ¦§´¥À̈¨¦¨³¨Æ§©½§©§¨¬¨¦−§¨¥«©´´Ÿ«¦¥À©Æ´Ÿ

:íBúé íçøé Ea-øLà eðéãé äNrîì eðéýìû ãBò øîàð-àìå ákøðääáãð íáäà íúáeLî àtøà ¦§½̈§Ÿ¬Ÿ©²¡Ÿ¥−§©£¥´¨¥®£¤§−§ª©¬¨«¤§¨Æ§´¨½̈«Ÿ£¥−§¨¨®

:epnî étà áL ékåéå äpLBMk çøôé ìàøNéì ìhë äéäà:ïBðálk åéLøL Cæéäéå åéúB÷ðBé eëìé ¦²¨¬©¦−¦¤«¤«§¤³©©Æ§¦§¨¥½¦§©−©«©¨®§©¬¨¨−̈©§¨«¥§Æ«§½̈¦¦¬

:ïBðálk Bì çéøå BãBä úéfëç:ïBðáì ïéék Bøëæ ïôbë eçøôéå ïâã eiçé Blöá éáLé eáLéèíéøôà ©©−¦®§¥¬©−©§¨«¨ª̧Æ«Ÿ§¥´§¦½§©¬¨−̈§¦§§´©¨®¤¦§−§¥¬§¨«¤§©¾¦

éøt épnî ïðrø LBøák éðà epøeLàå éúéðr éðà íéaörì ãBò él-äî:àöîð Eéälà ïáéå íëç éî ©¦¬−¨£©¦®£¦¯¨¦´¦©£¤À£¦Æ¦§´©£½̈¦¤−¦¤§§¬¦§¨¦³¨¨Æ§¨¥́¥½¤

:íá eìLké íérLôe íá eëìé íé÷cöå ýåýé éëøc íéøLé-ék írãéå ïBáðæçéàNð EBîk ìû-éî ¨−§¥¨¥®¦§¨¦º©§¥´§Ÿ̈À§©¦¦Æ¥´§½̈«Ÿ§¦−¦¨¬§¨¦¥´¨ÀŸ¥³

ì òLt-ìr øáòå ïBr:àeä ãñç õôç-ék Btà ãrì ÷éæçä-àì Búìçð úéøàLèéeðîçøé áeLé ¨Æ§Ÿ¥´©¤½©¦§¥¦−©£¨®Ÿ¤«¡¦³¨©Æ©½¦¨¥¬¤−¤«¨´§©£¥½

úå eðéúðBr LaëééìL:íúàhç-ìk íé úBìöîa Cëíäøáàì ãñç á÷réì úîà ïzz ¦§−Ÿ£«Ÿ¥®§©§¦²¦§ª¬−̈¨©Ÿ¨¦¥³¡¤Æ§©£½Ÿ¤−¤§©§¨¨®

:íã÷ éîéî eðéúáàì zraLð-øLà£¤¦§©¬§¨©£Ÿ¥−¦¬¥¤«¤

âñ÷ 'îò ïî÷ì äñôãð êìéå-íéáöð úùøôì äøèôä
dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשעה: ּבאֹותּה ּתׁשּובה הרהר ׁשּמא מקּדׁשת ׁשהיא אֹומרים אנּו ּגמּור, רׁשע ׁשהיה ׁשנמצא ּפי על אף ּגמּור צּדיק ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֻׁשהּוא
CÏiÂ ˙L¯t ˙ÏÒÁ¬»«»»««≈∆



סי jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` d"k ycew zayl inei xeriy

(çë)íëéøèLå íëéèáL éð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬¦§¥¤−§«Ÿ§¥¤®
ía äãéòàå älàä íéøácä úà íäéðæàá äøaãàå©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ©§¨¦´¨¥½¤§¨¦´¨½̈

:õøàä-úàå íéîMä-úà¤©¨©−¦§¤¨¨«¤
i"yx£ÈÏ‡ eÏÈ‰˜‰∑הּיֹום אֹותֹו ּתקעּו ׁשּנאמר:ולא לפי הּקהל, את להקהיל י)ּבחצצרֹות ולא(במדבר ,"ל "עׂשה «¿ƒ≈«ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

מֹותֹו יֹום קדם נגנזּו ּבחּייו ואף עליהם, יהֹוׁשע מֹותֹו)הׁשליט ּביֹום אחרים: ּׁשּנאמ(ספרים מה לקּים ח)ר:, ׁשלטֹון(קהלת "ואין ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻ
הּמות" ı¯‡‰Œ˙‡Â.ּביֹום ÌÈÓM‰Œ˙‡ Ìa ‰„ÈÚ‡Â∑:למעלה העיד ּכבר הרי ּתאמר: ל)ואם בכם(לעיל "העידתי ְֶַָ¿»ƒ»»∆«»«ƒ¿∆»»∆ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ

וגֹו' הּׁשמים "האזינּו לֹומר: ּבא ועכׁשו אמר, לא וארץ לּׁשמים אבל אמר, ליׂשראל התם וגֹו'"? ."הּיֹום ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

(èë)ízøñå ïeúçLz úçLä-ék éúBî éøçà ézòãé ék¦´¨©À§¦©«£¥³¦Æ¦«©§¥´©§¦½§©§¤´
äòøä íëúà úàø÷å íëúà éúéeö øLà Cøcä-ïî¦©¤½¤£¤¬¦¦−¦¤§¤®§¨¨̧¤§¤³¨«¨¨Æ
äåäé éðéòa òøä-úà eNòú-ék íéîiä úéøçàa§©«£¦´©¨¦½¦©«£³¤¨©Æ§¥¥´§Ÿ̈½

:íëéãé äNòîa Bñéòëäì§©§¦−§©«£¥¬§¥¤«
i"yx£Ôe˙ÁLz ˙ÁL‰ŒÈk È˙BÓ È¯Á‡∑:ׁשּנאמר הׁשחיתּו, לא יהֹוׁשע ימֹות ּכל ב)והרי יׂשראל(שופטים "וּיעבדּו «¬≈ƒƒ«¿≈«¿ƒְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻ

נראה היה חי, ׁשּיהֹוׁשע זמן ׁשּכל ּכגּופֹו, עליו חביב אדם ׁשל ׁשּתלמידֹו מּכאן יהֹוׁשע"? ימי ּכל ה' למׁשהאת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻ
חי הּוא .ּכאּלּו ְִָ

(ì)éøác-úà ìàøNé ìä÷-ìk éðæàa äLî øaãéå©§©¥´¤À§¨§¥Æ¨§©´¦§¨¥½¤¦§¥−
:ínz ãò úàfä äøéMä©¦¨´©®Ÿ©−ª¨«

סימן. אדני"ה פסוקים, ע' נצבים של מ' ועם וילךל' פרשת חסלת

ÔBÎÈË·Lכח È·Ò Ïk ˙È È˙ÂÏ eLÈ�k¿ƒ¿»ƒ»»»≈ƒ¿≈
‡iÓb˙t ˙È ÔB‰ÈÓ„˜ ÏlÓ‡Â ÔBÎÈÎ¯ÒÂ¿»¿≈∆¡«≈√»≈»ƒ¿»«»
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,"llek"dníçøé éî ¯ íBìLå ñç ,íäéìò íçøð àì eðà íàå§¦¨Ÿ§©¥£¥¤©§¨¦§©¥

éçà éçå" ?íäéìòáéúk "Cnò E6!miigd ikxva mb ,xnelk - £¥¤§¥¨¦¦¨§¦
,ipy icedi mr ewlgzi ,xzeia migxkendeøîà àìål"f epinkg -7: §Ÿ¨§

éiç",'eëå íéî ìL ïBz÷ ãçà ãéaLk àlà ,"ïéîãB÷ Edn - ©¤§¦¤¨§¤§©¤¨¦¤©¦§
,zlefd ly eiig iptl mi`a mc` ly eiigy mixne` l"f epinkgy

,dpeekd "jnr jig` ige"e

(dz` jiig) jnvra dz`y

z`f exn` md ,dligz `a

min ck cg` cia yiyk wx

ly eiig zwfgdl miwitqnd

eribiy cr ,cala cg` mc`

,min my yiy aeyi mewnl

mr dl` mina wlgzi m`e

ex`yi `l mdipy ,ipy icedi

jiig" mixne` f`y ,miiga

,"jxiag iigl oincewàeäL¤
,mind ck -äåMä øác̈¨©¨¤

ìäåLa íäéðLiabl - ¦§¥¤§¨¤
ytp jxev lr xaecn mdipy

,deeyìáéLäì úBzL ¦§§¨¦
íà ìáà ,àîva íLôð©§¨©¨¨£¨¦

éøö éðòäóhä éôì íçì C ¤¨¦¨¦¤¤§¦©©
äøwa úeñëe íéöòå§¥¦§©¨¨

àðåb éàäëemiig ikxv - §©©§¨
,minecelà íéøác ìk̈§¨¦¥

ãBáë éLeaìî ìëì ïéîãB÷§¦§¨©§¥¨
miwewf `ly miyealn -

,ceak iyealn md `l` ,dnecke xew llba mdløNa äçtLî çáæå§¤©¦§¨¨¨¨
iL àìå ,Búéa éða ìëå íãàä ìL íénòèî ìëå íéâãåCxnel - §¨¦§¨©§©¦¤¨¨¨§¨§¥¥§Ÿ©¨

éiç" äæaéðòä ìL Bîk Lnî Lôð éiç ïðéàL øçàî ,"ïéîãB÷ E ¨¤©¤§¦¥©©¤¥¨©¥¤¤©¨§¤¤¨¦
àúéàãk ,Lnî äåLa äåLepivny enk -.ô óc íéøãðaoiirn" - ¨¤§¨¤©¨¦§¦¨¦§¨¦©

;mixg` iigl oincew odiig - mixg` iige odiig - xird ipa ly
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m` eli`e "mixg` zqiakl zncew ozqiak - mixg` zqiake ozqiak

- "ozqiakl oincew mixg` iig - ozqiake mixg` iig"l mina xaecn

mpi` mikxvd m`y ,ixd .miig ly oipr xzei df mixg`d lv`y iptn

z`f lka ,c`n uegp xaca xaecn m` mb ,ynn deya dey`l

xaecn miipr mze` iably drya ,"jxiag iigl oincew jiig" mixne`

mcew df ixd ,xewd iptn obdl miyealne mivr ,shd itl mgl zece`

zexnl ,zinvrd dgtynl miaeyg mikxvn elit` xzei aeyge

- md mzpad itlymd dl`.mdl miaeyg c`n mixac
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ùã÷ä úøâà
'åëå '÷ éùðàì

ééáåäà æèàì äðä éùôðë øùà ééòøå ééçà
øùà íéúòä ÷åö éðîî íìòð
øùà íëéðçîî éì íéòåãéä èøôáå äñðøôä äìãìãúð
íéååì ùîîå äðòùîå ïòùî íåù éìá íãé äèî
íòå áåø÷á øöá íäì áéçøéå íäéìò íçøé 'ä íéìëåàå
øùà òîùðä éôì íùôðì íéùåò íä áåè àì äæ ìë
ãéá ïúéì äæä íåéä ãò íãåòî äçåúôä íãé åöô÷
éøåñçî éãì íééçøëää úåëøèöä ìëì äôé ïéòå äàìî
åðà íàå åðéìà úåàåùð íäéðéò øùà íéé÷ð íéðåéáàä
êîò êéçà éçå íäéìò íçøé éî å"ç íäéìò íçøð àì
ïåúé÷ ãçà ãéáùë àìà ïéîãå÷ êééç åøîà àìå áéúë
úåúùì äåùá íäéðùì äåùä øáã àåäù 'åëå íéî ìù
éôì íçì êéøö éðòä íà ìáà .àîöá íùôð áéùäì
ïéîãå÷ åìà íéøáã ìë â"äëå äø÷á úåñëå íéöòå óèä
ìëå íéâãå øùá äçôùî çáæå ãåáë éùåáìî ìëì
ïéîãå÷ êééç äæá êééù àìå á"áëå íãàä ìù íéîòèî
äåù éðòä ìù åîë ùîî ùôð ééç ïðéàù øçàî

.'ô óã íéøãðá àúéàãë ùîî äåùá
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.1Î ˙¯Ú‰:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ובכ"מ"."˜ בהר. ר"פ לקו"ת - רעיתי אחותי חילוק ˘ËÈÏ"‡:2."ע"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מרויחים שאין "היינו

˘ËÈÏ"‡:3.עתה". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לאכילה שגם (2 ג"כ, מלפנים להם שאין (1 �Ù˘)"היינו ÈÈÁ) ÔÈ‡.".4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

מ"ג)". פ"ד (תרומות הנתינה בכמות מוסיף ˘ËÈÏ"‡:5."שזה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'מל גם משמע דתרתי ואפ"ל לאביון. רגיל בלתי "תואר

מנכסיו'". לו.6.'נקי כה, א.7.בהר סב, ב"מ



`lelסד 'k ipy mei Ð fh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול כ' שני יום

,248 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...é"ôò åäæ äðäå,dkw 'nr cr:ùôðå áì

,øeîb ïécä úøeL ét ìò eäæ ,äpäåzlefd ly miig ikxv - §¦¥¤©¦©©¦¨
,ely qeqweld ikxvl mb dne ,`ed miinzqd eikxvl mincewìáà£¨

iL àìc ïéðò àeä íà íb úîàaàîòè éàä Ck ìk Cmrh - ¤¡¤©¦¦§¨§¨©¨¨¨©©£¨
mb ixd ,`ed miinzqd eikxvl mincew zlefd ly ynn eiigy ,df

xaecn `lyk dfk avna

lke mibce xyaa elv`

oziy ick `l` ,minrhn

wlg zzl eilr dwcv

,lawnd lv`yk e` ,engln

oipr lr xaecn `l ,iprd

eiclil ynn mgl ly

miig ikxv e` miphwd

mixac mzq `l` ,mixg`

,mikxvpíãà ìëì éeàø̈§¨¨¨
ìò ãéîòäì ÷c÷ãì àlL¤Ÿ§©§¥§©£¦©

,ïécäitk wxe j` bedpl - ©¦
,aiign oicdy÷çãì ÷ø©¦§Ÿ

íéðôìå éðôì ñðkìå åéiç©¨§¦¨¥¦§©§¦§¦
øeMî,ïécä úlr m` mb - ¦©©¦

eze`a ,eilr lhen `l oic it

zlefd mr wlgzdl ,dxwn

miptl cvn z`f dyri -

,oicd zxeynBîöòì âàãìå§¦§Ÿ§©§
ì"æø øîànî8,lryk mb - ¦©£©©©

lk lyl mcew jly" oic it

,`xnbd zxne` la` ,"mc`

Cëa ÷c÷ãîä ìkLmiptl" qpkp `ed oi`y ,yxtn i"yxy itke - ¤¨©§©§¥§¨
,cala aiign oicdy itk bdep `l` "oicd zxeyn,Ck éãéì àa óBñ¨¦¥¨

,dwcvl wwcfdl jxhviy -íBìLå ñç9.dfa wcwcnd ,xnelk - ©§¨
,melye qg jk icil `ay eteq - oic it lr `edy enk wx zeyrl

,e"g dwcv zlawl wwcfdl envr `ed jxhviyíâå10eðlk ék , §©¦ª¨
,úò ìëa íéîL éîçøì íéëéøömikynpd minyd on mingx - §¦¦§©£¥¨©¦§¨¥

ici lràzúìc àúeøòúàadhnl dceard zexxerzda -à÷åc §¦§¨¨¦§©¨©§¨
,íéîçøì íéëéøvä ìò eðéîçø øøBòì ,äòL ìëáe úò ìëa§¨¥§¨¨¨§¥©£¥©©§¦¦§©£¦
¯ äéäiL íòè äæéàî äéäé ,åéîçø LáBëå Bááì õnàîä ìëå§¨©§©¥§¨§¥©£¨¦§¤¥¥¤©©¤¦§¤

'eëå Laëì ,äìòîì Ck íøBb,dlrnly mingxd z` -ñç ¥¨§©§¨¦§Ÿ§©
.íBìLåoziy lrete ,deedae) cizrl rbepd oipr ixd `ed df lk - §¨

dfa yi ,j` ;(`"hily x"enc` w"k ztqed - jnr deya 'idiy cr

:`"hily x"enc` w"k ztqed) xarl mb rbepd oiproziy lrete

- envrl 'idi xy`n xzei

edfy oeikmyl (zxtk

ly zepeer oewize zepeer

;xard¯ íãà ék ,íb äîe©©¦¨¨
øLà õøàa ÷écö ïéà¥©¦¨¨¤£¤
àìå ãéîz áBè äNòé©£¤¨¦§Ÿ

àèçé11ä÷ãväå , ¤¡¨§©§¨¨
úøtëî12ïî äpâîe §©¤¤§¦¨¦

'eëå úeðòøtä13úàæìå ,- ©ª§¨§§¨Ÿ
,okleàéä,`id dwcvd - ¦

Lôðå óebä úàeôø14 §©©§¤¤
øBò ãòa øBò øLà" ,Lnî©¨£¤§©
ãòa ïzé Léàì øLà ìëå§¨£¤§¦¦¥§©

"BLôð15.jiiy `ly ixd - ©§
cr wx zzl envr liabdl

`ly myk ,miieqn mekql

mekqd z` liabdl jiiy

,d`etx liaya mi`iveny

el xy` lk ozep mc` ,oky

zlvd myle ,ez`etx myl

zece` xaecn df lk .eytp

dpizply ezin`l ,j` ;

.dltkdae z`f mlyn `ed jexa yecwd ,oky ,"dpizp" ef oi` ,xac

:owfd epax oeylaeék ,íéðéîàî éða íéðéîàî eðà ,íbLa§¤©¨©£¦¦§¥©£¦¦¦
àeä-Ceøa-LBãwäì äàåìä ÷ø dðéà ä÷ãvä16:áéúëãk ,- ©§¨¨¥¨©©§¨¨§©¨¨§¦§¦

aezky enk17:íéìôëa "Bì ílLé Bìîâe ,ìc ïðBç 'ä äåìî"- ©§¥¥©§ª§©¤§¦§©¦
mb `l` ,`ad mlera wx `lúBönä ìk øëNc ,äfä íìBòä¨©¤¦§©¨©¦§

àkéìepi` -ä÷ãvî ãáì ,äfä íìBòa18,minlyn dxky z`y - ¥¨¨¨©¤§©¦§¨¨
,dfd mleraúBiøaì áBè àeäL éôì19àúéàãk ,ep`y itk - §¦¤©§¦¦§¦¨

mi`venazkqn -àn÷ ÷øt óBñ ïéLec÷20Leçì Lé íâå . §¦¦¤¤©¨§©¥¨
Lðòì21àì àeäå äåöî øáãì íéðîð åéøáçLk ,íBìLå ñç , §Ÿ¤©§¨§¤£¥¨¦§¦¦§©¦§¨§Ÿ
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ùã÷ä úøâà
é"ôò åäæ äðäå

åùàìã ïéðò àåä íà íâ úîàá ìáà .øåîâ ïéãä úø
ãéîòäì ÷ã÷ãì àìù íãà ìëì éåàø è"ä ë"ë êééù
úøåùî íéðôìå éðôì ñðëéìå åééç ÷åçãì ÷ø ïéãä ìò
óåñ êëá ÷ã÷ãîä ìëù ì"æøàîî åîöòì âåàãìå ïéãä
íéîù éîçøì íéëéøö åðìåë éë íâå å"ç êë éãéì àá
ìëáå úò ìëá à÷åã àúúìã àúåøòúàá úò ìëá
õîàîä ìëå íéîçøì íéëéøöä ìò åðéîçø øøåòì äòù
êë íøåâ äéäéù íòè äæéàî äéäé åéîçø ùáåëå åááì
÷éãö ïéà íãà éë íâ äîå å"ç 'åëå ùåáëì äìòîì
ä÷ãöäå àèçé àìå ãéîú áåè äùòé øùà õøàá
úàåôø àéä úàæìå 'åëå úåðòøåôä ïî äðéâîå úøôëî
ùéàì øùà ìëå øåò ãòá øåò øùà ùîî ùôðå óåâä
éë íéðéîàî éðá íéðéîàî åðà íâùá åùôð ãòá ïúé
'ä äåìî áéúëãë ä"á÷äì äàåìä ÷ø äðéà ä÷ãöä
øëùã äæä íìåòá íééìôëá åì íìùé åìåîâå ìã ïðåç
áåè àåäù éôì ä÷ãöî ãáì æ"äåòá àëéì úåöîä ìë
ùåçì ùé íâå àî÷ ô"ñ ïéùåã÷á àúéàãë úåéøáì
àì àåäå äåöî øáãì íéðîð åéøáçùë å"ç ùðåòì
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בד"ס).8. (לעיין ח"ו". כך לידי בא סוף כך בעצמו מדקדק) (ופרש"י המקיים "כל שם: בגמ' א. לג, ˘ËÈÏ"‡:9.ב"מ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:דאגה"

(מזוני)". לממון בנוגע (2 מהעתיד, (1.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וחיי לבני גם (2 להווה, (1 כ.11."בנוגע: ז, דב"ר12.קהלת ראה

ג. רפכ"ז.13.פ"ה, ויק"ר טו.14.ראה משפטים תנחומא ספ"ג.15.ראה התשובה אגרת וראה יד. יא, וחדא"ג16.איוב ופרש"י סע"א י, ב"ב ראה

שם. יז.17.מהר"ל יט, ˘ËÈÏ"‡:18.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לכאורה"˙ÏÈÏ˘דישנו החיוב רק (כ"א בנדו"ד נוגע אינו בעוה"ז דמצות השכר

- (וכמש"נ בצדקה לבד אינה המצות בכל - בעוה"ז לפרנסה סגולה טעם: עוד דמרמז וי"ל ‡„ÂÓ"¯19.מנתינתו)".·ÌÈÈÏÙÎבצדקה). ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘נפק"מ מאי וחיÔ‡Î"לכאורה בסוג אינו דאפילו מוסיף דבזה וי"ל בכלל‡ÍÈÁהטעם? שהוא כיון הנ"ל, שייך בכ"ז -˙ÂÈ¯·ראה)

לדקדק) (שלא שבאווארנט יומתק ועפ"ז ÏÎ(1פל"ב) שנאמר: אע"פ הגבלות: ÈÁÂ(2הג' בזה, ידקדק לא -ÍÈÁ‡(3 לבריות, גם יתן -ÍÓÚ-

להמקבל". יותר כ"א בשווה יהי' א.20.לא ˘ËÈÏ"‡:21.מ, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."שכר מניעת רק "לא

lel` `"k iyily mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול כ"א שלישי יום
אגרתיז ,dkw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àúåøòúàáã òãåð .æé,250 'nr cr.áèéä ù"òå

íänò äðîð22,"zecnrn"d mipzep dldwd ipan mixg`yk - ¦§¤¦¨¤
mipnpe cgi mitxhvn mdy df ixd - ozep epi` `ede "llek"l mdly

epi` `ed eli`e devn xacl

,mz` sxhvnòãBpk©©
ì"æø øîànî23.jk lr - ¦©£©©©

weqtd z`24`l oexqge"

."zepndl lkeiíéòîBMìå§©§¦

'ä äáéèä ,áèéîc élî ìëa ,áBè úkøa íäéìò àBáúå ,íòðéª§©§¨£¥¤¦§©§¨¦¥§¥©¥¦¨
íéøLéå íéáBhì25Lôðå íLôðk ,oevxke mpevxk -LøBcä ©¦¦¨¦§©§¨§¤¤©¥

:Lôðå áì ìkî íîBìL- §¨¦¨¥¨¤¤
aehdy ,owfd epax zpeek

df idi z"iyd mz` dyriy

epevx itke md mpevx itk

.owfd epax ly

òãBð .æé1,"àzúìc àúeøòúà"ácly zexxerzdd ici lr - ©¦§¦§¨¨¦§©¨
,dhnl mc`d zcearãñçä úcî Baìa øøBòî íãàäL- ¤¨¨¨§¥§¦¦©©¤¤
,cqge dwcv zeyrlåxxern -úeðîçø,ely -íéëéøvä ìk ìò §©£¨©¨©§¦¦

íéîçøìjk ici lr xxern `ed -,"àìéòìc àúeøòúà"- §©£¦¦§¨¨¦§¥¨
,dlrnl zexxerzdøøBòì§¥

íéaø íéîçø åéìò̈¨©£¦©¦
,íéîçøä øB÷nî`l - ¦§¨©£¦

xcqay mingxd zcn wx

`idy ,zelylzydd

`l` ,dlabda mingx

nxewn,mingxd zcn

ila md mingxd myny

d"n wxta xkfpk ,dlabd

xtq ly oey`xd wlga

a`" `xwp dfy ,"`ipz"d

"ongxd a`" `l) "mingxd

ingxd a`" m` ikmxewn ,("

mikynp myn ,mingxd

,mc`d lr mingxòétLäì§©§¦©
,äfä íìBòa úBøtä Bì©¥¨¨©¤

àaä íìBòì ïøwäå2.zexitd zrtydy ,owfd epax yxti oldl §©¤¤¨¨©¨
iig ipaa ,dfd mler ipipra drtydd wx dpeekd oi` ,dfd mlera

df lky ,ocr ob ly zebydde zertydd mb llek df m` ik ,ipefne

ziigz onf `edy "`ad mler"l d`eeyda "dfd mler" `xwp

d`eeyday zexnl ,xnelk .mizndynn dfd mlerlocr ob `xwp

ly dceard (lr xky xezae) ixg` `a df oky ,"`ad mler mya

dfd mler3"`ad mler"l d`eeyda ,la` ,ixd ,,digzd onf ly

mya ocr obe miipgexd zenlerd mb ,zelylzydd xcq lk `xwp

(zrk mb) zekiiyd zepigae mipipr mlek md ,oky ,"dfd mler"

onf ly "`ad mler" eli`e ,(ielib oeyl `ed "dfd") dbyd ielibl

oldl xiaqiy itk ,dbyd ielibn dlrnl `ed ,digzd4.,Leøt¥
úòtLpä äòtLä àéä ¯ "úBøtä",zkynpe -íéîçøä øB÷nî ©¥¦©§¨¨©¦§©©¦§¨©£¦

úðéçáa ähî ähîì úëLîðå ,àeä-Ceøa íéiçä éiçå§©¥©©¦¨§¦§¤¤§©¨©¨¦§¦©
ìzLä,'eë ähîì äìòîlî úBîìBòä úeìLdbixcne mlerny - ¦§©§§¨¨¦§©§¨§©¨

eze`ne ,xzei mipezgz dbixcnle mlerl zkynp `id xzei milrp

,xzei cer mipezgz dbixcnle mlerl ,dbixcne mlerãò©
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סה lel` `"k iyily mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול כ"א שלישי יום
אגרתיז ,dkw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àúåøòúàáã òãåð .æé,250 'nr cr.áèéä ù"òå
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íéîçøìjk ici lr xxern `ed -,"àìéòìc àúeøòúà"- §©£¦¦§¨¨¦§¥¨
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`lelסו `"k iyily mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áeúkL6,"'eë ä÷ãö úBNòì 'ä Cøc eøîLå" :z`xwp ixd - ¤¨§¨§¤¤©£§¨¨
,da jled `edy ,'d jxc `idy ,'"d jxc" dwcvCøc Bîk§¤¤

àéä ä÷ãvä Ck ,ìLî Cøc ìò ,øéòì øéòî da íéëìBäL¤§¦¨¥¦§¦©¤¤¨¨¨©§¨¨¦
,"ïéîìò ìk ááBñ" àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà úøàäå éelb úðéça§¦©¦§¤¨©¥¨¥¨¨§¦

zenlerd lr aaeqe siwn -

dpi`y zeiga mze` digne

m`zda znvnevn

`id `l` ,mzbixcnl

,odn dlrn dlrnløéàiL¤¨¦
,äfä íìBò ãò älbúéå§¦§©¤©¨©¤
,"àzúìc àúeøòúà"a- §¦§¨¨¦§©¨

,dhnl zexxerzd ici lr

,ípç ãñçå ä÷ãö úøBúa§©§¨¨¨¤¤¦¨
xi`ie dlbzi df -ãéúòì¤¨¦

øúéa ,íéúnä úiçúa¦§¦©©¥¦§¤¤
úàN,zenka -æò øúéå- §¥§¤¤¨

,zeki`aúðéçaî õ÷ ïéàì§¥¥¦§¦©
[äøàää] (äøàä) éelb¦¤¨¨©¤¨¨
,ïBéìòäå ïBzçzä ïãò ïâa§©¥¤©©§§¨¤§
dhnl o`k didz cizrl -

dpeilr xzei daxd zelbzd

ocr obay zelbzdd xy`n

,oeilrd ocr obae oezgzd

,`id jk lr dgkeddéøäL¤£¥
íé÷écvä úBîLð ìk7 ¨¦§©©¦¦

íéàpzäå8íéàéápäå9, §©©¨¦§©§¦¦
ïBéìòä ïãò ïâa äzò íäL¤¥©¨§©¥¤¨¤§

,úBìònä íeøa,zebixcnde -ãéúòì íäéúBôeâa eLaìúé10, §©©£¦§©§§¥¤¤¨¦
äiçzä ïîæa eîe÷éå10.äðéëMä åéfî úBðäìmlera xi`iy - §¨¦§©©§¦¨¥¨¦¦©§¦¨

zelbzd ef didzy ,xnel ixd gxkdd on ,miteba zenypl dfd

i`ck df llbay ,oeilrd ocr obay zelbzdd xy`n daxda dpeilr

,oeilrd ocr oba xzeia zepeilrd zebxca ze`vnpd zenypdy

ielib edfe ,miznd ziigz onf ly ielibd lawl ick seba dpyalzz

zexxerzdd geka oi` ,oky ,mpg cqge dwcv ly oipr wx `edy

dhnljiyndlzpigaa wx `id dhnl zexxerzdd ,dfk ielib beq

"ilk"zhilwlxzei dlrp cizrly ielibd ,`eti` ,dna .df ielib

:oldl owfd epax xiaqi ?oeilrd ocr obay ielibd on elit`éôì§¦
"ïéîìò ìk àlîî" úðéça àéä ïãò ïâaL éelbäå äøàääL11, ¤©¤¨¨§©¦¤§©¥¤¦§¦©§©¥¨¨§¦

zn`zene znvnevnd ziwl`d zeigd - zenlerd lk `lnn -

,`xapa zeinipta zyalzne ,`xapd zbxclúðéça àeäL¤§¦©
ìzLääâøãîì äâøãnî úeìLzlylzyne zcxei zeigd - ¦§©§§¦©§¥¨§©§¥¨

,dbixcnl dbixcnn znvnvzne,íéîeöò íéîeöîö éãé ìò- ©§¥¦§¦£¦
,ielibd z`e zeigd z` mipihwne minvnvndeðéúBaø øîàîëe§©£©©¥

äëøáì íðBøëæ12,"àaä íìBò àøáð ã"eéa" :,ocr ob ,xnelk - ¦§¨¦§¨¨§¦§¨¨©¨
,dcewp ly mevnv ixd `id c"ei ze`de ,c"ei ze`a `xapyàéäå§¦

,äàlò äîëç úðéçaeilr dnkg zpiga `id c"ei -c"eid ,oky ,dp §¦©¨§¨¦¨¨
xyrn dpey`xd ,(dpeilr) "d`lir dnkg" lr zfnex 'ied my ly

mler ly zexitqd

,"zeliv`"dúàø÷pä- ©¦§¥
z`xwp "dnkg"ïãò"¥¤

,"ïBéìòä`edy "ocr" - ¨¤§
,"ocr ob" xewn `ede dlrnl

ìzLnäúLaìúîe úìL ©¦§©§¤¤¦§©¤¤
,úBîìBòä ìëazpiga - §¨¨¨

"dnkg"d zxitqe

lka zyalzne zlylzyn

mzeedl zenlerd

,mzeigdleáeúkL Bîk13: §¤¨
,"'eë úéNò äîëça ílk"ª¨§¨§¨¨¦¨
lk zeedzdy ixd -

zpigan `id mi`xapd

,"dnkg"däiçz äîëçä"å§©¨§¨§©¤
"'eë14,`id "dnkg"y ixd -

,zenlerd ly zeigdïâáe§©
ïãò"dnkg"d zpiga -àéä ¥¤¦

ìëì äâOää éelb úðéçáa¦§¦©¦©©¨¨§¨
,déìéc àøeòL íeôì ãç- ©§¦¨¦¥

,exeriy itl cg` lkl

zpiga ly ziwl`d zeigd

`id ,zenlera "dnkg"

zepian zenypdy ,ielib ly ote`a `id ocr oba eli`e ,mlrda

,zednd zbyda zewl` zebiyneïãò ïâa úBîLpä âðòL òãBpk©©¤Ÿ¤©§¨§©¥¤
,äìâpa äfä íìBòa ÷ñòL äøBzä úBãBñ úâOäî àeäobae - ¥©¨©©¨¤¨©¨¨©¤©¦§¤

,dxezay zeceqd z` biyne oian `ed ocràúéàãkaezky enk - ¦§¦¨
çìL úLøt LBãwä øäfa15,ly "`zaizn"d xcq x`ean my - ©Ÿ©©¨¨¨©§©

mixne zeipwcv miyp ly mb cr ,"riwxc `zaizn"e epiax dyn

,d`iapdàøîbáe16àãáeòaly xetiqa -,éðîçð øa äaøcmy - ©§¨¨§§¨§©¨©©§¨¦
e` "oal xryl dncw zxda" m` wtq ly oipray ,`xnbd d`ian

riwxc `zaizna (zwelgn) `zbelt - "zxdal dncw oal xry"

in mixne`e ,(`nh mixne` riwxc `zaizne xedh xne` d"awd)

cigie mirbpa cigi `edy ipngp xa dax - ef zwelgna rixkn

xn`n epyi ,rixfz zyxt ,owfd epax ly "dxez ihewl"a .zeld`a17
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יט.6. יח, ˘ËÈÏ"‡:7.וירא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."8."מצוות:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."9."תורה:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."אלקות "גילוי

.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰) זמנים לב' שמחלק וצ"ע".ÏÈÓ·Â‡"להעיר בתחי'. לעתיד, ענינים): ב' גם שזהו ‡„ÂÓ"¯11.מובן ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."פמ"ח ב.12."ראה כט, כג.13.מנחות קד, יב.14.תהלים ז, א.15.קהלת א.16.קסג, פו, דרקיע.17.ב"מ במתיבתא מיפלגי קא ד"ה
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א.18. יז, ˘ËÈÏ"‡:19.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- (מקיף בראשיהם (פנימי)".ÂÚÂ„"ועטרותיהם כו' ונהנין ˘ËÈÏ"‡20.ענין) È·¯‰,העיר

" שכן למעלה, כמו למטה מאיר שהוא לומר אפשר אי למטה, גם מאיר שהאור שלוÚ"ÎÂÒשלמרות גילוי -ÌÏÂÚ·ויש שווה, והתחתון העליון

שונה ענין המדינהÈ¯Ó‚Ïעוד בני כל על המלך התנשאות מתגלה: כך למע' שהוא כמו האם -‰ÂÂ˘·בעצמו שהיא לכמו כלל דומה אינו אבל ,

דעצמו)". ובהרגש בגילוי אפילו כ"א בעצמותו ˘ËÈÏ"‡:21.(לא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שתיקה - לי כתר מל' שהוא הענין ולא כאן, נוגע "שזה

בתחלתו)". תער"ב א. סט, במדבר (לקו"ת ד.22.וביטול כא, (קמט,23.תהלים כט סימן להלן ונתבארה הובאה הקנה, בן נחוניה ר' תפלת

ואילך). כא.24.סע"ב ס, ˘ËÈÏ"‡:25.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ועמך" בתה"מ וג"ע: תחה"מ מחילוקי זה כי כאן צדיקים",ÌÏÂÎ"הובא

בג"ע שיהא עד זו למדריגה להגיע א"א "אך להלן אומר שהוא ולמרות וכו'". לקו"ת ב. עג, יתרו תו"א ראה - זוכה העם כל שלא ג"ע משא"כ

"ועמך אומר כשהוא שלעיל שליט"א, הרבי הוסיף - -ÌÏÂÎתחלה" ש"כולם רק היא הכוונה והאבותÂ„ÓÚÈצדיקים" משה אז: ויהיו בתחה"מ,

ו -כו' ופשיטא מימיך. שואב וכו'".‚Ï„Âעד (בג"ע) שעו"ד לפום וכאו"א דאז, בהגילויים זל"ז שבין ה.26.החילוק מ, ב.27.ישעי' עה, ב"ב
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äîëçä éë ò"âáù úòãå äîëçä úðéçáî äìòî
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א.18. יז, ˘ËÈÏ"‡:19.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- (מקיף בראשיהם (פנימי)".ÂÚÂ„"ועטרותיהם כו' ונהנין ˘ËÈÏ"‡20.ענין) È·¯‰,העיר

" שכן למעלה, כמו למטה מאיר שהוא לומר אפשר אי למטה, גם מאיר שהאור שלוÚ"ÎÂÒשלמרות גילוי -ÌÏÂÚ·ויש שווה, והתחתון העליון

שונה ענין המדינהÈ¯Ó‚Ïעוד בני כל על המלך התנשאות מתגלה: כך למע' שהוא כמו האם -‰ÂÂ˘·בעצמו שהיא לכמו כלל דומה אינו אבל ,

דעצמו)". ובהרגש בגילוי אפילו כ"א בעצמותו ˘ËÈÏ"‡:21.(לא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שתיקה - לי כתר מל' שהוא הענין ולא כאן, נוגע "שזה

בתחלתו)". תער"ב א. סט, במדבר (לקו"ת ד.22.וביטול כא, (קמט,23.תהלים כט סימן להלן ונתבארה הובאה הקנה, בן נחוניה ר' תפלת

ואילך). כא.24.סע"ב ס, ˘ËÈÏ"‡:25.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ועמך" בתה"מ וג"ע: תחה"מ מחילוקי זה כי כאן צדיקים",ÌÏÂÎ"הובא

בג"ע שיהא עד זו למדריגה להגיע א"א "אך להלן אומר שהוא ולמרות וכו'". לקו"ת ב. עג, יתרו תו"א ראה - זוכה העם כל שלא ג"ע משא"כ

"ועמך אומר כשהוא שלעיל שליט"א, הרבי הוסיף - -ÌÏÂÎתחלה" ש"כולם רק היא הכוונה והאבותÂ„ÓÚÈצדיקים" משה אז: ויהיו בתחה"מ,

ו -כו' ופשיטא מימיך. שואב וכו'".‚Ï„Âעד (בג"ע) שעו"ד לפום וכאו"א דאז, בהגילויים זל"ז שבין ה.26.החילוק מ, ב.27.ישעי' עה, ב"ב



`lelסח a"k iriax mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áéúk28LBãwä øäfa "ïéà" àø÷pä "ïBéìò øúk" úðéça àeä ,29, §¦§¦©¤¤¤§©¦§¨©¦©Ÿ©©¨
,éelb úðéçáa Búøàäå BúòtLäåzbyda ebiydl elkeiy - §©§¨¨§¤¨¨¦§¦©¦

,zedndæ óeâa Laìúz äîLpäLk à÷åc àeäøçà çöå C ©§¨§¤©§¨¨¦§©¥§©§©©©
,äiçzä,ocr obay ,jk xacd recne ,miznd ziigz ixg` - ©§¦¨

`id dnypdykilaoi` ,seb

ieliba biydl dleki `id

eli`e ,xzkd xe` z`

ziigza `eal cizrl

didz dnypdyk ,miznd

recik) seba zyaeln30

o"anxd zrck drxkdd31,

`wec didz xkyd zilkzy

ziigz onfa seba dnypl

lkez f` `wec ,(miznd

xe` z` ieliba biydl

:owfd epiax jk lr xne` ?xzkdékïúlçz õeòð"dbixcnd - ¦¨§¦¨¨
,"dlgz"ay xzeia dpeilrd,à÷åc "ïôBñadxivi xtqa aezkk -32 §¨©§¨

zeciqgd yexit itk ,xacd zernyne33mb dlrnly "dlgz"dy ,

ly xzeia zepeilrd zebixcnd enk) "hytznd y`x"dn

"a z`vnp - (zelylzydseqdlrnly "xzk"d zbixcna ,`wec "

ly xzeia ddeabd dbixcndn elit` dlrnl) zelylzydn

ziy`x `id `idy ,"ziy`x" z`xwpd "dnkg" `idy ,zelylzyd

,inyb seba - `wec "oteqa" - ?ieliba cxei df okid .(zelylzydd

dlbzz - diigzd onfa seba zyaeln didz dnypdyk `wec okly

geka oi`y ielib ,xzkd xe` ly xzeia dlrpd zelbzdd f` da

,df xe` iably cala ef `l :`id dpeekde .elawl ocr oba dnypd

dnyp oia lcad mey eiabl oi` ,zelylzydn dlrnl `edy oeeik

cxeid ielib `ed lirl xen`ky ocr ob ly ielibd iabl - .sebl

`ed ocr oba dnypl ,sebl dnyp oia lcad miiw - zelylzyda

lekiseba dnypl eli`e ,zelbzdloi`,j` ,zelbzdl leki `ed

mey oi` ,zelylzydn ixnbl dlrnl `edy "xzk"d xe` iabl

lcad- "oteq" `edy ,`wec seba ,daxc` `l` - sebl dnyp oia

,"xzk"d xe` "ozlgz" (`vnp) "uerp" my `wecäNòî óBñ"å§©£¤
.òãBpk ,"'eë älçz äáLçîaa -daygnzlgz" mpyi §©£¨¨§¦¨©©

ae ,"daygnd seq"e "daygnddyrnseq"e "dyrnd zlgz" mpyi

" ixde - "dyrndseq,okly ,daygnd zlgza `ed `wec "dyrn

seba zyaelnd dnyp ici lr zeyrpd `wec zeiyrn zeevn ici lr

`edy itk ,"xzk"d xe` z` mikiynn `wec df ici lr - inyb

oipr ici lr o`k xne`

zeevnd zellke ,dwcvd

dwcv mya ze`xwp ixd34,

mikiynn zeevn ici lry

zeevn ,oky ,"xzk"d xe`

- "dyrn seq" ody zeiyrn

ly "dlgz"a opid `wec od

dpeekd zilkz - daygn

z`ixal "oevx"e "xzk"a

mipt lk lr .zenlerd

cizrl exn`i recn xaqen

ipa lk - "miwicv mlek jnre") miwicvl ,oky ,"yecw" miwicvl

,dbydn dlrnle lcaene yecw `edy xe` dlbzie jynei (l`xyi

md okl - zelbzda mda didiy xe`d mr envrzi mdy oeeike

."yecw" mnvrøLôà éà Cà35,Bæ äâøãîì òébäìhelwl - ©¦¤§¨§©¦©§©§¥¨
,zenlerd lk aaeqd xe`d z` zelbzdaïãò ïâa àäiL ãò©¤§¥§©¥¤

äàlò äîëç úðéça âéOäì ,älçz,dpeilr dnkg -] ('eëxWt` §¦¨§©¦§¦©¨§¨¦¨¨¤§¨

l"v36:,déìéc àøeòL íeôk [ãç ìkexeriy itk cg` lk - ¨©§¦¨¦¥
:`"hily x"enc` w"k ztqed) ,ezbixcne- n"dgza mewi f"g`le

l"fgnk - dxez lh i"r37(,"eäiçî äøBz ìè"åepinkgy itk - §©¨§©¥
,miznd ziigza - "ediign dxez lh dxeza wqerd lk" mixne` l"f

:`"hily x"enc` w"k ztqed)(y f"kg`leEçéNú àéä úBöé÷äå"©£¦¨¦§¦¤
"'eë38.ïéánì éãå ,zea` zkqna xaqend itky -39lr aqen df §©©¥¦

weqtd zlgzd oky ,`ad mler40eppxe eviwd 'ebe jizn eigi" `id

jk lry "jilh zexe` lh ik" miiqn okn xg`le ,"xtr ipkey

dpeekdyk ,"ediign dxez xe` dxeza wqerd lk" `xnbd zyxec

ziigza didzy dbixcnl ribdl ick ixd ."dxez lh" lr `id

on ,"oinlr lk aaeq"d xe`d z` ieliba lawl elkeiy ,miznd

"dpeilr dnkg" biyze ocr oba df iptl didz dnypdy gxkdd

ocr oba dnypd zbydy zexnl ,dzbixcnle dxeriyl m`zda
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ùã÷ä úøâà
ïéà àø÷ðä ïåéìò øúë úðéçá àåä áéúë àöîú ïéàî
à÷åã àåä éåìéâ úðéçáá åúøàäå åúòôùäå ÷"äåæá
õåòð éë 'éçúä øçà çöå êæ óåâá ùáìúú äîùðäùë
'åë äìçú äáùçîá äùòî óåñå à÷åã ïôåñá ïúìçú
ò"âá àäéù ãò åæ äâøãîì òéâäì à"à êà .òãåðë

] ('åë) äàìéò äîëç úðéçá âéùäì äìçúì"ö øùôàìë
úåöé÷äå åäééçî äøåú ìèå äéìéã àøåòéù íåôë [ãç

.ì"ãå 'åë êçéùú àéäàéä ãàî êúåöî äáçø åäæå
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יב.28. כח, ˘ËÈÏ"‡:איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'אין' בהעלם הוא הכתר (ג"ע) נמצאת שהחכ' ˘ËÈÏ"‡:29."במקום ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

ובכ"מ". כו'. והחכמה סע"א: קכא, משפטים ג.30."ראה טו, צו לקו"ת גם וראה ציצית. מצות (דרמ"צ) להצ"צ המצוות הגמול.31.ספר בשער

ז'.32. משנה א' שמו.33.פרק ע' תרס"ו לב.34.המשך סימן לקמן פל"ז. ח"א ˘ËÈÏ"‡:35.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ענין מה "לכאורה

מחז"ל מובן אינו הנ"ל ע"פ לתרץ: דבא וי"ל - כאן?! זו הצדקה).·Ó"Îפיסקא מצות - (וכולל בג"ע המצות דשכר סכ"ט) לקמן ג"כ (וראה

שנים אלפי כמה בג"ע" עתה שהם כו' הצדיקים "נשמות מובן אינו כן - וכו' דהארה" "הארה רק ה"ז אבל ס"ג, לעיל עפמשנ"ת והתירוץ -

ומוסיף כו'. א"א אך הבי': להמשיך מוכרח ולזה - (דתחה"מ). להשכר להו ואהני נפק"מ מאי לעיל) כאן -ÂÚ„(שהזכיר ˙Ó"‰Áבי':˙ÒÂ'ענין

שייך שזהו - מחייהו תורה שטל ע"י Ê‰)בא Ï"ÊÁÓÎ) ÈÂÏ˙Âב כפוםשיהי' ח"ע "בחי' בהשגת גם תלוי ובמילא בתורה", העוסק "כל סוג

'ÈÏÈ„ ‡¯ÂÚ˘ומוסיף דוקא. בג"ע שזהו "„ÂÚ:'בי תוס' - "È¯Á‡Ïענין וה"ז - ד"תשיחך" השכר - ח"ע‰È‡תחה"מ (התורה, תשיחך" (דוקא)

דילי' שיעורא בבי'·‚"Úדכפום שמסיים ג"כ יומתק עפ"ז .(ÌÂÈÒשמסתייע אלא ע"ע! אפילו) רמזו (ולא הביאו שלא אף גו', תכלה לכל הכתוב:

ורק כנ"ל) - כו' אא"פ (כי תכלה" "כל צ"ל שתחלה דבכתוב, הסדר גם עי"ז וממתיק - שקדמו אבל‡Ê"Áלהענין מאד. מצותך לרחבה יבוא

האגרת בי'‡ÔÈבתחלת ענינה שהרי - גו'" תכלה "כל להזכיר דלמטה".‰¯Â·Á˙מקום הצדקה ˘ËÈÏ"‡:36.שע"י ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰במקום"

חד". כל א. ז. כ"ח. - בחצע"ג הקיפוהו ולכן - מובן אינו שלכאורה - ˘ËÈÏ"‡:37.כו' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לעיל ב. קיא, כתובות "ראה

כב.38.ספל"ו". ו, יט.40.ספ"ו.39.משלי כו, ישעי'

lel` b"k iying mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול כ"ג חמישי יום
אגרתיח ,ekw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úéôé äî áéúë .çé,252 'nr cr.à"÷ìá ù"îë

,(lirl xaqenk) inipt xe` ,cala "oinlr lk `lnn" zpigaa `id

`ly ,"siwn" ly ote`a "xzk"d zpiga mb da xi`n ixd ,la`

- "ze`ivnd zrici" ly ote`a `l` ,zednd zbydae zelbzda

xe`d z` lawl lkez diigzd onfay ,dnypa gek ozep df xac

zbydae zelbzda "aaeq"d

`w" xn`na `aenk) zednd

"riwxc `zaizna ibiltin

zyxt "dxez ihewl"a

xi`n "aaeqd xe`"y ,rixfz

ly ote`a ocr oba dnypl

ocr obay ,ixd ,("siwn"

`id dnypd zbydy

"oinlr lk `lnn" zpigaa

zelbzdd my ,(inipt xe`)

`idy "dxez"d oipr ly

,inipt xe`e "oefn" ly oipr

"irn jeza jzxeze"41,

wlga 'd wxta `aenk

,"`ipz"d xtq ly oey`xd

dxi`ny `l`mbmitiwne miyeal ody) zeevnd oiprn dx`d

didi miznd ziigza ,cizrle ,(my "`ipz"a `aend itk ,dnypl

,zeevnd oipr ici lr "oinlr lk aaeq"d xe`n zelbzdd xwirlre

mre ici"e "ediign"y - "dxez lh" dxezd oipr`id."jgiyz

lirly ,"c`n jzevn dagx" weqtd yxtl owfd epax xfeg ,oldl

" dlnd yxitjzevnz`xwpd dwcvd zevnl `id dpeekdy "

zevn"jyxti zrk .`ed jexa yecwd ly devnd ,(jly devnd) "

" dlnddagxlkezy ,agx ghye ilk `id dwcvd zevny ,"

.diigzd onfa didzy "seq oi` xe`" ly zelbzdd da yalzdl

:owfd epiax oeylaeúåöî àéä ,"ãàî Eúåöî äáçø" eäæå§¤§¨¨¦§¨§§Ÿ¦¦§©
úøàä da Laìúäì ,ãàî áçø çèLå éìk àéäL ,ä÷ãvä- ©§¨¨¤¦§¦§¤©¨¨§Ÿ§¦§©¥¨¤¨©

,zelbzde:áeúkL Bîëe) àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBày`x heita - ¥¨§¤¨
:dpyd,("ä÷ãö BLeáì"oi` xe`" zlawl yeal `id dwcvy - §§¨¨

,`ed jexa "seqúéìëúå ìeáb éìa úðéçáa ãéúòì øéàé øLà£¤¨¦¤¨¦¦§¦©§¦§§©§¦
ípç ãñça,`ed jexa yecwd ly -"àzúìc àúeøòúà"alr - §¤¤¦¨§¦§¨¨¦§©¨

,dwcve cqg oipra dhnl mc`d zcear ici."'ä Cøc" úàø÷pä ,Bæ©¦§¥¤¤
zexxerzd dpyiy zexnly (zxb`d zligza) lirl xkfpke -

,oky ,"mpg cqg" df z`f lka - dwcvd zcear ici lr dhnln

`idy llk jxra dpi` dhnln mc`d zexxerzd xac ly ezin`l

zlaben izla ziwl` zelbzd ly dlrnl efk zexxerzd xxerz

`id dwcvde ,mpg cqg df `l` ,efkilkcalazlawldf cqg

.ef zelbzdeì eäæå,"ãàî" ïBL,"c`n jzevn dagx" -éìa àeäL §¤§§Ÿ¤§¦
.úéìëúå ìeábzilkze leab ila agx ilk `id dwcvd zevny - §§©§¦

ziwl`d zelbzdd zlawl

.zilkze leab ila `idy

ìáàweqtd zlgzd - £¨
:`id "c`n jzevn dagx"

,"õ÷ éúéàø ¯ äìëz ìëì"§¨¦§¨¨¦¦¥
lî àéä ¯ "äìëz"ïBL ¦§¨¦¦§

,ïãò ïâaL "Lôpä úBìk"§©¤¤¤§©¥¤
yiy ,uw izi`x jkl ixd -

,leabe uw dlàéäL¤¦
úéìëúå "õ÷" úðéçáa¦§¦©¥§©§¦
,ìéòì økæpk íeöîöå- §¦§©¦§¨§¥

`ed ocr oba xi`nd xe`dy

,"oinlr lk `lnn" zpigan

.mvnevne laben xe` `edy

b"dxdl "wgvi iel ihewl"a

zyly yxtn ,epiax w"k ,ly eia` ,od`qxe`ipy wgvi iel 'x

zepiga zylya mdy ,"mevnv"e "zilkz" ,"uw" ly mipiprdxe`d

,weqta yexita daezk "uw" dlnd recn xiaqn oke ,ocr oba xi`nd

."mevnv"e "zilkz" ly oiprd `le ,"uw izi`x dlkz lkl"ìëì"e§¨
"äìëzo`k xaecny oeeik ,ytpd zelke mirebrbd ibeq lkl - ¦§¨

`ed ,`eti` ,recn - `wec ocr obay mirebrbde ytpd zelk zece`

" xne`lkl- ?"dlkzúBìòî änëå änk LiL éôì àeä§¦¤¥©¨§©¨©£
áeúkL Bîk ,úBìònä íeø ãò äfî äìòîì äæ ïãò ïb úBâøãîe©§§©¥¤¤§©§¨¦¤©©©£§¤¨
íðBøëæ eðéúBaø øîàî Leøôa ì"æ é"øàäî ñ"Mä éèewìa§¦¥©©¥¨£¦©§¥©£©©¥¦§¨

äëøáì42,"'eë äçeðî íäì ïéà íéîëç éãéîìz" :mlera `l - ¦§¨¨©§¦¥£¨¦¥¨¤§¨
,`id dpeekdy ,l"fix`d yxtn ,"`ad mlera `le dfdíéìBòL¤¦

,'eë óBñ dì ïéàL äøBzä úâOäa äâøãîì äâøãnî ãéîz- ¨¦¦©§¥¨§©§¥¨§©¨©©¨¤¥¨
cinz miler md `l` ,zg` dbixcna cenrl dgepn mdl oi`e

,dbixcnl dbixcnníäì äéäiL äiçzä øçà ãò,f` -äçeðî ©©©©§¦¨¤¦§¤¨¤§¨
:'eëzay eleky mei" `xwpd diigzd onf ixg` enk -dgepne"43,

mey ea oi`y ,`ed jexa "seq oi`" zenvrn xe` f` dlbzi ,oky

dbixcnn dilr mey f` jiiy `ly ixd ,zebixcn ly zewlgzd

"seq oi` xe`" zenvrn bpere dgepn ly oipr df `l` ,dbixcnl

.`ed jexa

.çéy) ycew zexb`dy ,minrt dnke dnk lirl xkfed xakoe`bd ipa"

olekk oaex eazkp ("`ipz"d xtqn wlgk "ycewd zxb`"a eraw "xagnd

lreta dcearl zexxerzd ipiprk1llek"l xywda dwcvd oipra cgeinae

.l`xyi ux`a dceare dxeza miwqera wifgdl ,"c"ag

ly oipr zece` da xaecny d`xp `l oir zi`xnly zxb` ixd jkl m`zda

oiprd oiay xywd z` `evnl lczydl ie`x ,dwcv ly e` lreta dcear

m`e ,hxta dwcvle llka lreta dcearl ycewd zxb`a xaecn eizece`

zxb`a xaecy dnl ycew zxb` dze` ly jyndd z` mb - ixyt` xacd
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ùã÷ä úøâà
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סט lel` b"k iying mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול כ"ג חמישי יום
אגרתיח ,ekw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úéôé äî áéúë .çé,252 'nr cr.à"÷ìá ù"îë

,(lirl xaqenk) inipt xe` ,cala "oinlr lk `lnn" zpigaa `id

`ly ,"siwn" ly ote`a "xzk"d zpiga mb da xi`n ixd ,la`

- "ze`ivnd zrici" ly ote`a `l` ,zednd zbydae zelbzda

xe`d z` lawl lkez diigzd onfay ,dnypa gek ozep df xac

zbydae zelbzda "aaeq"d

`w" xn`na `aenk) zednd

"riwxc `zaizna ibiltin

zyxt "dxez ihewl"a

xi`n "aaeqd xe`"y ,rixfz

ly ote`a ocr oba dnypl

ocr obay ,ixd ,("siwn"

`id dnypd zbydy

"oinlr lk `lnn" zpigaa

zelbzdd my ,(inipt xe`)

`idy "dxez"d oipr ly

,inipt xe`e "oefn" ly oipr

"irn jeza jzxeze"41,

wlga 'd wxta `aenk

,"`ipz"d xtq ly oey`xd

dxi`ny `l`mbmitiwne miyeal ody) zeevnd oiprn dx`d

didi miznd ziigza ,cizrle ,(my "`ipz"a `aend itk ,dnypl

,zeevnd oipr ici lr "oinlr lk aaeq"d xe`n zelbzdd xwirlre

mre ici"e "ediign"y - "dxez lh" dxezd oipr`id."jgiyz

lirly ,"c`n jzevn dagx" weqtd yxtl owfd epax xfeg ,oldl

" dlnd yxitjzevnz`xwpd dwcvd zevnl `id dpeekdy "

zevn"jyxti zrk .`ed jexa yecwd ly devnd ,(jly devnd) "

" dlnddagxlkezy ,agx ghye ilk `id dwcvd zevny ,"

.diigzd onfa didzy "seq oi` xe`" ly zelbzdd da yalzdl

:owfd epiax oeylaeúåöî àéä ,"ãàî Eúåöî äáçø" eäæå§¤§¨¨¦§¨§§Ÿ¦¦§©
úøàä da Laìúäì ,ãàî áçø çèLå éìk àéäL ,ä÷ãvä- ©§¨¨¤¦§¦§¤©¨¨§Ÿ§¦§©¥¨¤¨©

,zelbzde:áeúkL Bîëe) àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBày`x heita - ¥¨§¤¨
:dpyd,("ä÷ãö BLeáì"oi` xe`" zlawl yeal `id dwcvy - §§¨¨

,`ed jexa "seqúéìëúå ìeáb éìa úðéçáa ãéúòì øéàé øLà£¤¨¦¤¨¦¦§¦©§¦§§©§¦
ípç ãñça,`ed jexa yecwd ly -"àzúìc àúeøòúà"alr - §¤¤¦¨§¦§¨¨¦§©¨

,dwcve cqg oipra dhnl mc`d zcear ici."'ä Cøc" úàø÷pä ,Bæ©¦§¥¤¤
zexxerzd dpyiy zexnly (zxb`d zligza) lirl xkfpke -

,oky ,"mpg cqg" df z`f lka - dwcvd zcear ici lr dhnln

`idy llk jxra dpi` dhnln mc`d zexxerzd xac ly ezin`l

zlaben izla ziwl` zelbzd ly dlrnl efk zexxerzd xxerz

`id dwcvde ,mpg cqg df `l` ,efkilkcalazlawldf cqg

.ef zelbzdeì eäæå,"ãàî" ïBL,"c`n jzevn dagx" -éìa àeäL §¤§§Ÿ¤§¦
.úéìëúå ìeábzilkze leab ila agx ilk `id dwcvd zevny - §§©§¦

ziwl`d zelbzdd zlawl

.zilkze leab ila `idy

ìáàweqtd zlgzd - £¨
:`id "c`n jzevn dagx"

,"õ÷ éúéàø ¯ äìëz ìëì"§¨¦§¨¨¦¦¥
lî àéä ¯ "äìëz"ïBL ¦§¨¦¦§

,ïãò ïâaL "Lôpä úBìk"§©¤¤¤§©¥¤
yiy ,uw izi`x jkl ixd -

,leabe uw dlàéäL¤¦
úéìëúå "õ÷" úðéçáa¦§¦©¥§©§¦
,ìéòì økæpk íeöîöå- §¦§©¦§¨§¥

`ed ocr oba xi`nd xe`dy

,"oinlr lk `lnn" zpigan

.mvnevne laben xe` `edy

b"dxdl "wgvi iel ihewl"a

zyly yxtn ,epiax w"k ,ly eia` ,od`qxe`ipy wgvi iel 'x

zepiga zylya mdy ,"mevnv"e "zilkz" ,"uw" ly mipiprdxe`d

,weqta yexita daezk "uw" dlnd recn xiaqn oke ,ocr oba xi`nd

."mevnv"e "zilkz" ly oiprd `le ,"uw izi`x dlkz lkl"ìëì"e§¨
"äìëzo`k xaecny oeeik ,ytpd zelke mirebrbd ibeq lkl - ¦§¨

`ed ,`eti` ,recn - `wec ocr obay mirebrbde ytpd zelk zece`

" xne`lkl- ?"dlkzúBìòî änëå änk LiL éôì àeä§¦¤¥©¨§©¨©£
áeúkL Bîk ,úBìònä íeø ãò äfî äìòîì äæ ïãò ïb úBâøãîe©§§©¥¤¤§©§¨¦¤©©©£§¤¨
íðBøëæ eðéúBaø øîàî Leøôa ì"æ é"øàäî ñ"Mä éèewìa§¦¥©©¥¨£¦©§¥©£©©¥¦§¨

äëøáì42,"'eë äçeðî íäì ïéà íéîëç éãéîìz" :mlera `l - ¦§¨¨©§¦¥£¨¦¥¨¤§¨
,`id dpeekdy ,l"fix`d yxtn ,"`ad mlera `le dfdíéìBòL¤¦

,'eë óBñ dì ïéàL äøBzä úâOäa äâøãîì äâøãnî ãéîz- ¨¦¦©§¥¨§©§¥¨§©¨©©¨¤¥¨
cinz miler md `l` ,zg` dbixcna cenrl dgepn mdl oi`e

,dbixcnl dbixcnníäì äéäiL äiçzä øçà ãò,f` -äçeðî ©©©©§¦¨¤¦§¤¨¤§¨
:'eëzay eleky mei" `xwpd diigzd onf ixg` enk -dgepne"43,

mey ea oi`y ,`ed jexa "seq oi`" zenvrn xe` f` dlbzi ,oky

dbixcnn dilr mey f` jiiy `ly ixd ,zebixcn ly zewlgzd

"seq oi` xe`" zenvrn bpere dgepn ly oipr df `l` ,dbixcnl

.`ed jexa

.çéy) ycew zexb`dy ,minrt dnke dnk lirl xkfed xakoe`bd ipa"

olekk oaex eazkp ("`ipz"d xtqn wlgk "ycewd zxb`"a eraw "xagnd

lreta dcearl zexxerzd ipiprk1llek"l xywda dwcvd oipra cgeinae

.l`xyi ux`a dceare dxeza miwqera wifgdl ,"c"ag

ly oipr zece` da xaecny d`xp `l oir zi`xnly zxb` ixd jkl m`zda

oiprd oiay xywd z` `evnl lczydl ie`x ,dwcv ly e` lreta dcear

m`e ,hxta dwcvle llka lreta dcearl ycewd zxb`a xaecn eizece`

zxb`a xaecy dnl ycew zxb` dze` ly jyndd z` mb - ixyt` xacd

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

ùã÷ä úøâà
ùáìúäì ãàî áçø çèùå éìë àéäù ä÷ãöä úåöî
øùà (ä÷ãö åùåáì ù"îëå) ä"á ñ"à øåà úøàä äá
íðç ãñçá úéìëúå ìåáâ éìá úðéçáá ãéúòì øéàé
ãàî ïåùì åäæå 'ä êøã '÷ðä åæ àúúìã àúåøòúàá
õ÷ éúéàø äìëú ìëì ìáà .úéìëúå ìåáâ éìá àåäù
'éçáá àéäù ò"âáù ùôðä úåìë ïåùìî àéä äìëú
ùéù éôì àåä äìëú ìëìå ì"ðë íåöîöå úéìëúå õ÷
ãò äæî äìòîì äæ ò"â úåâøãîå úåìòî äîëå äîë
'éôá ì"æéøàäî ñ"ùä éèå÷ìá ù"îë úåìòîä íåø
ãéîú íéìåòù 'åë äçåðî íäì ïéà ç"ú ì"æøàî
'åë óåñ äì ïéàù äøåúä úâùäá äâøãîì äâøãîî

:'åë äçåðî íäì äéäéù 'éçúä øçà ãò

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ט.41. מ, ברכות.42.תהלים תמיד.43.סוף מסכת ˘ËÈÏ"‡:1.סוף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ז"ל המחבר הגאון בני שי' הרבנים הסכמת "וכל'



`lelע b"k iying mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

diptly zxb`d ixg` ef zxb` xagnd oe`bd ipa eraw okl xy`e ,zncewd2.

beq - 'd zad`a miillk mibeq ipy owfd epax xiaqn i"g oniq ycewd zxb`a

oky ,dil` ribdl mc`d zcear geka oi`e dlrnln d`ad dad` ly cg`

"mibeprza dad`" zbixcne zpiga `id efe ,dlrnln dpzn ly oipr wx `id

my) `ad mler oirn `idy

,xnelk ,("dpikyd eifn oipdp"

d`pd meyn da yi ef dad`

ly ipy beq .zewl`n beprze

oe`nv ly dad` - dad`

yi dil` ,zewl`l dweyze

ici lr ribdl mc`d geka

.ezeppeazde ezcear

zxb`l ef ycewd zxb` zekiiy

dn `linae ,(fi oniq) zncewd

lreta dceara dtiqen `id

ycewd zxb`a ixd :`idy zeidl leki - cgeina dwcvd oipr iable llka

zevn ziiyray ,dwcvd zcear ly zilrpd dlrnd iehia cil `a zncewd

,`ad mlern mbe ocr obn mb ,dyrn zrya ,dyerd mc`l zn`a yi ,dwcv

ly dx`dc dx`d - cala "zexit"d elbzi ocr oba ,oky) diigzd onfn

devnd ly xkyd ,"oxw"d dlbzz (diigzd onfa) `ad mlerae ,devnd

ly ote`ae dpad ly oipra eze` "gwi" mc`dy ,zelbzdd oipray .(dnvr

didi df ixd - devnay zewl`d ly zednd z` oian `edy zednd zbyd

z` miiwn `edy drya mc`l yi oiprd mvr ,j` .`ad mlerae ocr oba wx

zenvr mr ("xeaige `zeev" oeyln "devn") jk ici lr xagzn `edy) devnd

miyrne daeyza zg` dry dti" okly .(devnd deevn ,`ed jexa "seq oi`"

dfd mlera miaehlkn"`ad mler iig3miyrne daeyz ziiyr mvry ,

nd ly miyrnd ,daeyzd zncwd ici lry) miaehmiaeh - md zeev

mixi`ne4xy`n xzei aeh dfd mlera (lkmler ly zebixcnde zepigad

.`ad

ieliba df oi`e ,jka yg mc`d oi`y ,"mlrd" ly ote`a `ed df lk ,j`

dl` mibeq ipy owfd epax xiaqi - i"g oniq - ef ycewd zxb`a .eytpa

ly ote`a ytpd ybxd) ytpa zelbzd ly oipr ixd `id dad`y ,dad`a

dl yiy zelbzd `ed ("mibeprza dad`") dad` ly cg` beq ,(zelbzd

f` didiy oeeik oky ,miznd ziigza `eal cizrl didzy zelbzdl zekiiy

"dpikyd eifn oipdpe mdiy`xa mdizexhre miayei miwicv"5d`pdd ,

dad`" `id ef dad` okl ,f` dlbziy "devn xky"n beprzdemibeprza,"

`ad mler oirn" dfy ,xikfn ok` `edy itke ,beprz ly oipra deeln dad`

sqek ly ote`a `idy ,dipyd dad`d .(dpikyd eifn) "'ek oipdpy ynn

obay ielibd oirne zelbzd `id ,(zewl`a weac zeidl dvex `edy) dweyze

zxb`a xiaqdy itk) leabe uwa ,dweyze sqek ,"dlkz" miiw my ,ocr

weqtd z` zncewd ycewd6obay oeilkle sqekly ,"uw izi`x dlkz lkl"

z` miiwn `edy drya icedil yiy cala ef `ly ,jk ,(leabe uw yi ocr

ixd dfy (devnd deevn) `ed jexa yecwd mr zexywzdd oipr mvr ,devnd

el didzy mb leki `l` ;mlrd ly ote`azelbzdmb - eytpa jkn

oirn `idy zelbzd (elit`) mbe ,"ocr ob"ay ielibd oirn `idy zelbzddn

ziigza `eal cizrl ly ielibd

.miznd

leki cg` lk `ly zexnl ,oky

"mibeprza dad`"l ribdl

dlrnln dpzn ly oipr `idy

zeciqga ixd xaecn -7oipra

sqei onhy "sqkd riab"

df "sqei"y "oinipa zgzn`a"

- "oinipa"e ,miwicv zbixcn

"ipepiad zcn"e) mipepia zbixcn

zcn" ixd `idlk("mc`8,

seqkp" oeyln "sqk") "mibeprza dad`" zbixcn `ed "sqkd riab"e

"ztqkp9`l` ,(mipepial) oinipal mb minrtl cxei df ixd ,sqeil jiiyd (

wxta xne` owfd epaxy itke ;jkn rcei epi` envr `edy ,"oinhd" ly ote`a

miwicv egny" ly dceard lr mby ,"`ipz"d xtq ly oey`xd ewlga c"i

"'da10ly ote`a elv` didi dfy zeidl leki ,oky ,zelczyd zeidl dkixv ,

oirn `idy "mibeprza dad`" ly dad`d mby ,jk .wicv znyp ly "xeair"

icedia didzy zeidl leki - diigzd onf lye `ad mler ly zelbzdd

zeevn miiwn `edy ,zeevnd meiwa zenily ly ote` ici lr ef oirn zelbzd

.'d zad` ly zeiga

:áéúkaezk -11:"íéâeðòza äáäà ,zîòp äîe úéôi äî"12.- §¦©¨¦©¨©§§©£¨©©£¦
ici lr ,"mibeprza dad`" ici lr jz` xagzdl znrp dne ziti dn

`ly ,dad`d ly zewiaca beprze d`pd meyn da yiy dad`

ade`dy ote`aytgn`l` ,ea weac zeidl dvexe ad`pd z`

.dad`dne zewiacdn beprz el yie ad`pa weac xak `edyäpä¦¥
éðéî 'áibeqe -,ïä úBáäàj` ,zeaexn zebixcn opyi dad`a - ¦¥©£¥

:miillk mibeq ipy mpyi illk ote`a,"íéâeðòza äáäà" ¯ 'àä̈©£¨©©£¦
úçîN ,äîeöòå äaø äçîNa ,àìôð âðò 'ä ìò âpòúnL eðéäc§©§¤¦§©¥©Ÿ¤¦§¨§¦§¨©¨©£¨¦§©
ãò úeáøò úeîéòð ,íéòðå 'ä áBè ék dîòèa ,dúBìëe Lôpä©¤¤§¨§¨£¨¦§¨¦§¦£¥©

,àéìôäìote`a `l` ,mibiyny dbyd ly zeaixre zenirp `l - §©§¦
,dbydn dlrnly ,"`lt" lyL ,Lnî àaä íìBò ïéòîmlera - ¥¥¨©¨©¨¤

Îe mdiy`xa mdizexhre miayei miwicv ixd `ad,'eë ïéðäp- ¤¡¦
,zewl`n mibprzneäæ ìòådgnye beprza dad`d ote` lr - §©¤

,zewl`n:áéúkaezk -53:;"'äa íé÷écö eçîN"miwicvay - §¦¦§©¦¦©
,zewl`a dgnye beprzd ote` epyiBæå ,äæì äëBæ íãà ìk àìå§Ÿ¨¨¨¤¨¤§

àðäk" úðéça àéäzpigaa `id mzceary mipdk -àúeòøa ¦§¦©©£¨¦§¨
LBãwä øäfaL "àaìc13,ly ote`a dzid mipdka dceard - §¦¨¤©Ÿ©©¨
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יעשון". אשר והמעשה בה ילכו הדרך ה' לעם להורות ˘ËÈÏ"‡:2.נ"ע: ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ע"פ כ"א שנכתבו הזמן סדר ע"פ לא נסדרו "כי

."(110 ע' תש"ה (סה"ש הענינים מי"ז.3.סדר פ"ד ובכ"מ.4.אבות א. פב, מטות א.5.לקו"ת יז, צו.6.ברכות קיט, מסעי7.תהלים לקו"ת

ב'. אות המסעות ענין לבאר י"ד.8.ד"ה ר"פ ח"א ל.9.לעיל לא, יב.10.ויצא צז, ז.11.תהלים ז, השירים ‡„ÂÓ"¯12.שיר ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."(לאדה"ז תקס"ח בסה"מ (בקיצור באריכות א ח, תולדות תו"א - רבים ב.13."ל' קעז, זח"ג ראה

lel` c"k iyiy mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול כ"ד שישי יום

,252 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äáäà àéä úéðùäå,fkw 'nr cr:åäòã êéëøã

did dfy itk oeilke dweyze sqek ly `evxe xiya `ly ,"i`yg"

ly invr oevx `ed "`alc `zerx"e i`yg ly ote`d ,miield lv`

zeinipt,aldøîàð äæ ìòå14'Bâå äðzî úãBáò" :z` oz` - §©¤¤¡©£©©¨¨§
ly ote`a `id ("mibeprza dad`") dpedkd zpigay - mkzpdk

,dlrnln dpznáøwä øfäå§©¨©¨¥
"'Bâå15.ly df ote`l - §

jtid eiabl df ,dcear

jiiy `ed oi` ,oky ,miigd

,dfldâéOäì Cøc ïéà ék¦¥¤¤§©¦¨
Bîk ,øNa úòéâé éãé ìò©§¥§¦©¨¨§
:äéìò ïéìàBML ,äàøiä©¦§¨¤£¦¨¤¨
éBà"å ,"äàøéa zòâé"¨©§¨§¦§¨§
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dfy ,'d oevx jtid mdy

,dtilw ly oiprøeac- ¦
mixeaic mey xaci `ly

,'d oevx jtid mdyäNòîe©£¤
miyrn mey dyri `ly -

,'d oevx jtid mdyL- ¤
md dl` mipipr dyly

ìå çîaç"îøe ïBL §Ÿ©§¨§¨
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:áéúkaezk -22:äàîö" §¦¨§¨
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óåâäî äùøâì äìçúî åðééäã ìë ìëî ìëá äôéì÷ä
íéøáà ç"îøå ïåùìå çåîáù î"åã äáùçîî éøîâì
åðééäã ãé ÷æåçá øéñà øâñîî àéöåäì ë"â ìëåé ë"çàå
äáäàä úåéäì íéøåáâá åáì õéîàå ÷æç úåéäì
ùôðä é÷ìç úåçë ìëá áø éåìéâá úéìâð úøúåñîä
ìëùäù çåîáù äáùçîáå ìëùá ø÷éòä åðééäã óåâáù

ë ãéîú ïðåáúéå áùçéàøåáá åúìëùäå åìëù éô
èøôá åúîùð ééçå ììëá íééçä ééç àåäù êéà êøáúé
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ä÷áãì úåöîå äøåúá ÷åñòì åéøáà ìëáå åéôá íâ äæ
óñåë ìòå ãç àìåë ä"áå÷å àúééøåàã ùîî 'äá íäá
àîöä íãàë 'åâå éùôð äàîö áéúë áø éåìéâáù äæ
äæ óñåë ìò íâå ììë ïééãò âåðòú åì ïéàå íéîì
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א.20. ג, א.21.סוטה ס, ח"ב א. כד, זח"א מ22.ראה ג.תהלים ˘ËÈÏ"‡:23.ב, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מש"כ לתרץ - כאן זה להוסיף "מוכרח

לצדקה". שייכות גם זו בעבודה יש ועפ"ז - וצדקה. תפלה ע"י כ"א התבוננות ע"י לא נעשה הגילוי שזה ס"ד

lel` d"k ycew zay mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול כ"ה קודש שבת יום
אגרתיט ,fkw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äèåò .èé,254 'nr cr.úåìéöàã øúëå
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ytpd ly de`zd didz

zpigaae zxzeqn zindad

,zelbda LnzLäì- §¦§©¥¨
,de`zaíéçøëä íéøáãì¦§¨¦¤§¥¦
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,`ed jexa yecwd (l`

zece` ,xaecn ,xnelk

mipiprde mikxcd ,"jikxc"

,j` ,mc`d ly miinybd

zrcd ,"edrc" dfa didiy

ly oevxa ziwl`d ytpd ixd zynzyn ,zewl`a zexywzdde

"edrc" didiy ick zindad ytpd25.
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`ed dxez ly "xe`" :"dnly"e
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dkex`" ,(leab ila) seq oi`

"dcn ux`n4`idy "dnly"e ;

yeal`ilb ly oiprd `id -

yiy ,(zilbpd dxezd) dxezc

owfd epax xiaqn ef zxb`a .zenlerl zekiiy dl yi ,xeriye leab da

,dxezd zeinipt ,"xe`" ly xzei dlrpd oiprd mlrda yi dxezc dlbpay

.d`eap ly dbyd oial dxez ly dbyd oia lcadd z` xiaqn oke

."'Bâå äîìOk øBà äèò"xzzqne yalzn xe`dy ,dpeekd - Ÿ¤©©§¨§
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,äàlò äîëçc úeiîéðt úðéçáa äúéä àì íBìMä åéìò- ¨¨©¨Ÿ¨§¨¦§¦©§¦¦§¨§¨¦¨¨
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dnkgd zeinipta dzid `l epax dyn zbydy xne` `edy dny
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ly dpiga ixd `ed "oitp` jix`" oky ,dfa dbyd el dzid `ly

;leab ila zekix` ,"jix`"

seba zyaelnd dnype

oi` - leab lra `edy

ila ly oipr biydl dgeka

,leabíà ék,biyd dyn - ¦¦
íéøBçà úðéçáa- ¦§¦©£©¦
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ו.24. ג, ˘ËÈÏ"‡:משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בארוכה סרל"א או"ח השו"ע ˘ËÈÏ"‡:25."וכפס"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰השייכות מהי "עצ"ע

·Â˙Î‰Ïובאופן והנועם להיופי הטעם שם בתו"ח המבואר ע"פ וי"ל גו'?! יפית כמבואר„‰ÏÙ‡‰מה היא שאהב"ת מובן - גו') ומה גו' (מה

ונועם)". דיופי ההפלאה בה אין שלכן - לאהמ"ס בנוגע (וכן כאן ב.1.באגה"ק קד, עה"פ.2.תהלים הצ"צ) (רשימות אור יהל ראה3.ראה

וש"נ. ואילך. 11 ע' חי"ט ˘ËÈÏ"‡:4.לקו"ש ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.ט יא, ˘ËÈÏ"‡:5."איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ללמוד איך היטב "עיי"ש

דוקא שנלמד ואיך בל"ת, ממ"ש - באגה"ק ובויקרא".·ˆÛÂ¯Èכהנ"ל בכ"ת ותיקונים"6.הנא' ב"הערות אבל "המלובשת", שלפנינו: בתניא

כבפנים. שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן
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seba zyaelnd dnype

oi` - leab lra `edy

ila ly oipr biydl dgeka

,leabíà ék,biyd dyn - ¦¦
íéøBçà úðéçáa- ¦§¦©£©¦

,zeipevigdäîëçcef oi` - §¨§¨
zbixcn mvre zeiniptd

zeipevigd m` ik ,"dnkg"d

zekiiy xak dl yiy

dhnly zebixcna dcixil

,"dnkg"núLaìîä6úLaìúnä ,äðéáazyalzn "dpia" -'æa ©§ª¤¤§¦¨©¦§©¤¤§
,"ïétðà øéòæ" íéàø÷pL úBðBzçz úBøéôñ,"xirf" ly oipr - §¦©§¤¦§¨¦§¥©§¦

mya ze`xwpd zecnd ray od el` ,dlabde mevnve zephw

"zecnitk xak df ,oky ,xeriye "dcn" oeyln ,""seq oi` xe`"y

,zenlerl xewn zeidl xeriy lye dcn ly oipra yalznãBñ
,äøBzäici lr) zcxei `idy itk (dpeilr) "d`lir dnkg" - ©¨

zeklddy ,dxezd oipr ly ceqd df - zecnd raya ("dpia"

mi`a ,xedhe `nh ,i`kfe aiig ,leqte xyk ,dxezd ly mipicde

- `nhe aiig ,leqt .cqgd zcnn - xedhe i`kf ,xyk :zecndn

,'eke ,dxeabd zcnnúBøéôñ 'ã óBñ ãò úèMtúîe¦§©¤¤©§¦
,úeëìî-ãBñé-ãBä-çöð :ïäL ,úBðBzçzä,onvr zecnay - ©©§¤¥¤©§©§

,cqg zecn ly mitprd m` ik ,zecnd zeinvr opi` el` zexitq

,"dxeab" ,"cqg" zecnd z` ynnle cixedl ,zx`tz ,dxeab
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ùã÷ä úøâà

úåãáòå úåìâ 'éçáá úøúñåî àéä äéäú ô"ëò åáìî
íéçøëä íéøáãì äá ùîúùäì äúøáâ úéáä úø÷òì
:åäòã êéëøã ìëá áéúëãë äéúùå äìéëàë ãáì äì

äèåò èééèå÷ìá äðä .'åâå äîìùë øåà
àùú éë 'ô ì"æéøàä ìù äøåú
úðéçáá äúéä àì ä"òøî úâùä éë áúë àø÷éå 'ôå
ù"ëå 'éöàã àáà àø÷ðä äàìéò äîëçã úåéîéðô
à"ë à"à àø÷ðä äðîî äìòîìù øúëä úøéôñá
úùáìúîä äðéáá úùáåìîä äîëçã íééøåçà 'éçáá
úèùôúîå äøåúä ãåñ à"æ '÷ðù úåðåúçú úåøéôñ 'æá
äúéä íùå î"éäð ïäù úåðåúçúä úåøéôñ 'ã óåñ ãò
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ו.24. ג, ˘ËÈÏ"‡:משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בארוכה סרל"א או"ח השו"ע ˘ËÈÏ"‡:25."וכפס"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰השייכות מהי "עצ"ע

·Â˙Î‰Ïובאופן והנועם להיופי הטעם שם בתו"ח המבואר ע"פ וי"ל גו'?! יפית כמבואר„‰ÏÙ‡‰מה היא שאהב"ת מובן - גו') ומה גו' (מה

ונועם)". דיופי ההפלאה בה אין שלכן - לאהמ"ס בנוגע (וכן כאן ב.1.באגה"ק קד, עה"פ.2.תהלים הצ"צ) (רשימות אור יהל ראה3.ראה

וש"נ. ואילך. 11 ע' חי"ט ˘ËÈÏ"‡:4.לקו"ש ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.ט יא, ˘ËÈÏ"‡:5."איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ללמוד איך היטב "עיי"ש

דוקא שנלמד ואיך בל"ת, ממ"ש - באגה"ק ובויקרא".·ˆÛÂ¯Èכהנ"ל בכ"ת ותיקונים"6.הנא' ב"הערות אבל "המלובשת", שלפנינו: בתניא

כבפנים. שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן



`lelעד d"k ycew zay mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"zx`tz"Búàeáð úâOä äúéä íLå,epax dyn ly -úðéçáa §¨¨§¨©¨©§¨¦§¦©
,úeëìî-ãBñé-ãBä-çöðc úeiîéðt úðéçaî eðéäc ,úeiîéðt- §¦¦§©§¦§¦©§¦¦§¤©§©§

zexitqdn drtydd z` cixedl opipry ,el` zexitqa `wec

i zepeilrddzid `wec my - "zeliv`"n dhnly zenlera xze

dzid ok`e zeidl dleki

dyn ly d`eapd zbyd

zeinvre zeinipta epax

zexitqel`,äìòîì ìáà£¨§©§¨
úeëìî-ãBñé-ãBä-çöpî¦¤©§©§

äâOä íeL Bì äúéä àìŸ¨§¨©¨¨
íà ék ,úeiîéðta©§¦¦¦¦

íéøBçà úðéçáa- ¦§¦©£©¦
,zeipevigdäîëçc§¨§¨
úLaìîä74,äðéaa ©§ª¤¤©¦¨

CBz úèMtúîe úLaìîä©§ª¤¤¦§©¤¤
-ãBñé-ãBä-çöðc úeiîéðt§¦¦§¤©§

,úeëìîel dzid my wx - ©§
iaxd .zeinipta dbyd

exfga owfd epax ycgn dn :dl`yd "mipewize zexrd"a oiivn

,dpiaa yalznd dnkgc miixeg` ly oiprd lr mrtd cer

o`ky oiivl yie ?df iptl xak z`f xn` ixd ;m"idpa zyalznd

,lirl xkfpk zecnd x`ya zeyalzdd z` xikfn owfd epax oi`

.cala m"idpae dpiaay zeyalzdd `l`ãBñaxne`y - §
yxcna7:,"äøBz ¯ äìòîlL äîëç úBìáBð"itk "dnkg" - §¨§¨¤§©§¨¨

oirnk wx `idy cr ,xzeia dpezgz dbixcna zcxei `idy

oipr edf - ("zelaep" ly oipr dfy) "dnkg"d zbixcnl `nbece

ly zeinvrd dppi` dxezdy ,`id xacd zernyn ixd .dxezd

ly zeipevigde "zelaep"d m` ik ,(dpeilr) "d`lir dnkg"

zpigaa ,dxenb zelbzda zcxl leki df wx oky ;"d`lir dnkg"

,dxezc dlbp zpiga ,zelbzd ly oipr `idy dxezàéäLdxez - ¤¦
`id,"ïétðà øéòæ" úðéçáazephw ly oipr ,lirl xkfpk - ¦§¦©§¥©§¦

,leabe mevnve:áéúëãëeaezky enke -8:,éøçà úà úéàøå" §¦§¦§¨¦¨¤£Ÿ̈

éðôe,zeiniptd -,"eàøé àì,epax dyn lr xn`p df weqt - ¨©Ÿ¥¨
`le "miixeg`" zpiga wx ze`xl did leki epax dyn mb ,oky

,dlrnly "dnkg"d ly zeinvrde zeiniptdíL ïiòihewl"a - ©¥¨
,l"fix`d ly "dxezLé äøBàëìå .à ÷øt äàeápä øòLáe§©©©§¨¤¤§¦§¨¥

øîàð éøä ;àéìôäì9: §©§¦£¥¤¡©
ãBò àéáð í÷ àìå"§Ÿ¨¨¦

,"äLîk ìàøNéa- §¦§¨¥§Ÿ¤
biyd epax dyny

xzeia zedeabd zebixcna

,d`eapaéàåâéOä C §¥¦¦
epnî øúBé ì"æ é"øàä̈£¦©¥¦¤
íéLeøc änk Løãå§¨©©¨§¦
elôà ,úeiîéðt úðéçáa¦§¦©§¦¦£¦
úBaø úBâøãîe úBøéôña¦§¦©§¥©
øúëå äîëçäî äìòîlL¤§©§¨¥©¨§¨§¤¤

?úeìéöàcmpyiy - ©£¦
zlawa miaexn "miyexc"

zeinipta wx `l l"fix`d

dlrnly zebixcnd zeinipta mb `l` ,zeliv`c "dnkg"

oeeik ,ixd ;zeliv`c "xzk"n elit`e ,zeliv`c "dnkg"n

zeinipta ez`eapa biyd `ly epax dyn lr xne` l"fix`dy

"dnkg"y itk ,"dnkg" ly miixeg`a wx `l` ,zeliv`c "dnkg"

dyn xy`n xzei biyd l"fix`dy ,ixd - 'eke zeyalzda zcxei

"`ipz"l "zedbd ihewl"a !?epax10iyecig" oeyl o`k `aen

"`"ahixd11da elkzqp `ly dyecwd dpeilrd dakxn dyrn" :

dakxnd dyrn - "zn`d ilral dreci dceqe mlern mi`iap

oipr yi ,oky ,"zeliv`"n dlrnly "dakxn") dpeilrd

epyie ,"zeliv`"d mlera "dakxn"e ,"d`ixa"d mlera "dakxn"d

dakxn dyrn ixd ,("zeliv`"n dlrnl "dakxn"d oiprdpeilrd

elkzqd `l mlern mi`iapdy ,("zeliv`"d mlern dlrnly)

,zn`d ilral dreci dceqe ,(mz`eapa dze` ebiyd `l) ,da

."zn`d znkg" z`xwpd dlawd znkg mirceid milaewnd dl`
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ז.7. פי"ז, כג.8.ב"ר לג, י.9.תשא לד, תשל"ג.10.ברכה א.11.קה"ת כח, לסוכה



עה היום יום . . . 

ה'תש"גיט אלוליום ראשון

חומש: נצו"י, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו. נה־נז.

תניא: טז. אהוביי . . . 248 דף פ'.

רבינו הזקן זייענדיג נָאך אין וויטעבסק, הָאט אמָאל געזָאגט א תורה אויפ'ן פסוק אתם 
נצבים גו', און הָאט געטייטשט מחוטב עצך ל' עצה, מ'דארף אויסהאקען די רבות מחשבות 

בלב איש, שואב מימיך אויסשעּפען די מים ווָאס מצמיחים כל מיני תענוג.

ִבים ּגֹו'", ּוֵפֵרׁש:  ם ִנּצָ סּוק "ַאּתֶ ַעם ּתֹוָרה ַעל ַהּפָ ְסק, ָאַמר ּפַ ִוויטֶעּבְ ְהיֹותֹו ּבְ ֵקן, עֹוד ּבִ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ֵלב ִאיׁש", "ׁשֵֹאב ֵמיֶמיָך" –  בֹות ּבְ "ֵמֹחֵטב ֵעֶצָך" ְלׁשֹון ֵעָצה, ֵיׁש ַלֲעֹקר ]=ַלֲחֹטב[ ֶאת ָה"ַרּבֹות ַמֲחׁשָ

ֲענּוג. ל ִמיֵני ּתַ ְצִמיִחים ּכָ ּמַ ִים ׁשֶ ֹאב ]ַהחּוָצה[ ֶאת ַהּמַ ִלׁשְ

ה'תש"גכ אלוליום שני

חומש: נצבים וילך, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג. נח־ס.

תניא: והנה זהו . . . לב ונפש.

דער ווָאס איז נידעריג און גרָאב הערט ניט ָאן די אייגענע גרָאבקייט און נידעריקייט.

ּסּותֹו ּוְנִחיתּותֹו הּוא. חּות ְוַגס, ֵאינֹו ָחׁש ֶאת ּגַ ּנָ ֶזה ׁשֶ

ה'תש"גכא אלוליום שלישי

חומש: נצבים וילך, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה. סא־סג.

תניא: יז. נודע . . . 250 וע"ש היטב.

ֵרְך – ֵא־ל ֶאָחד  ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ְלַפְרֵסם ֱאֹלקּותֹו ִיְתּבָ ְגַלל ֲעבֹוָדתֹו ּבִ ָאִבינּו ָהִראׁשֹון – ַאְבָרָהם, ּבִ
ה' ּוְבתֹוָרתֹו,  הֹוָרה ּבַ ל ַהּדֹורֹות ֶאת ָהֱאמּוָנה ַהּטְ ֵני ָהעֹוָלם, ָזָכה ְלַהְנִחיל ְלַזְרעֹו ַעד סֹוף ּכָ – ְלָכל ּבְ

ה. דֹוׁשָ ם ַעל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ַהּכַֹח ְוָהֹעז ִלְמֹסר ַנְפׁשָ ִיׂשְ ה ּבְ ְוָכל ִאיׁש ְוִאּשָׁ

ה'תש"גכב אלוליום רביעי

חומש: נצבים וילך, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז. סד־סו.

תניא: וזהו שארז"ל . . . מנוחה כו'.

תורת החסידות דורשת, כי תחלה להוכחה צריכים להסיר את הצפרנים, ניט שטעכען 
זיך, כי בטופרהא אחידן, יעדער שטָאך איז  קליפה וסטרא אחרא, ואחר נטילת הצפרנים 

צריך להיות נטילת ידים, כמבואר ענינה בדא"ח, המשכת המוחין למדות.

י  ּכִ ִלְדֹקר,  ֹלא  ְרַנִים,  ּפָ ַהּצִ ֶאת  ְלָהִסיר  ְצִריִכים  ְלהֹוָכָחה  ה  ִחּלָ ּתְ י  ּכִ ת,  ּדֹוֶרׁשֶ ַהֲחִסידּות  ּתֹוַרת 
ְנִטיַלת  ְוַאַחר  ַאֲחָרא';  ְו'ִסְטָרא  ה'  'ְקִלּפָ ִהיא  ִקיָרה  ּדְ ל  ּכָ ֶנֱאָחזֹות[,  ְרַנִים  ִצּפָ ]=ּבַ ֲאִחיָדן"  טּוְפָרָהא  "ּבְ
ַכת  ים, ֲחִסידּות[, ַהְמׁשָ ְבֵרי ֱאֹלִקים ַחּיִ דא"ח ]ּדִ ְמֹבָאר ִעְנָיָנּה ּבְ ְרַנִים ָצִריְך ִלְהיֹות ְנִטיַלת ָיַדִים, ּכַ ּפָ ַהּצִ

ַהּמִֹחין ְלִמּדֹות.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . עו

ה'תש"גכג אלוליום חמישי

חומש: נצבים וילך, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב. סז־סט.

תניא: יח. כתיב . . . 252 בלק"א.

ל ֲחָכִמים  ְבָחן ׁשֶ ׁשִ ָנה – ַהּסּוְגָיא ּבְ ֶבן ח־יא ׁשָ ָלְמדֹו – ְוהּוא ָאז ּכְ ֵקן, ּבְ נּו ַהּזָ ל ַרּבֵ נֹו ׁשֶ ה, ּבְ ר' ֹמׁשֶ
ֵני  ֶזה ׁשְ ׁש ּבָ ּיֵ נּו ִמּדֹוַתי", ׁשֶ ם "ׁשְ ן יֹוָחאי[ ׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ "י ]=ַרּבִ ּבִ ַמֲאַמר ַרׁשְ ק ּבְ ּפֵ ין )סז א( ִנְסּתַ ִגּטִ ּבְ
ִנּגּון,  ֵקן ְוָאַמר – ּבְ נּו ַהּזָ ְך ִנְכַנס ַרּבֵ תֹוְך ּכָ ְפׁשּוטֹו. ּבְ "י( אֹו ִמּדֹוַתי ּכִ דּו ּתֹוָרִתי )ַרׁשִ ים: ִלּמְ רּוׁשִ ּפֵ
ֱאֶמת ֶחֶסד ְוטֹוב,  ּה ֵהם ּבֶ ּבָ ין ׁשֶ ּה ִמּדֹות טֹובֹות, ֲאִפּלּו ָהֳעָנׁשִ ּלָ ָנה ָלנּו ּכֻ ּתְ ּנִ ּקֶֹדׁש: ּתֹוָרה ׁשֶ ַדְרּכֹו ּבַ ּכְ
ִלי  ר ִלְהיֹות ִמּדֹות טֹובֹות ּבְ לּוי[: ִאי ֶאְפׁשָ ֶזה ּתָ ְלָיא ]=ֶזה ּבָ ָהא ּתַ ים ֶאָחד ֵהם, ְוָהא ּבְ רּוׁשִ ֵני ַהּפֵ ּוׁשְ
ִגיל  ְהיֹותֹו ּבְ ַמח ֶצֶדק" ּבִ ם ְלַה"ּצֶ "ל ָקָרה ּגַ ָכל ַהּנַ ִלי ִמּדֹות טֹובֹות. ּכְ ר ְלתֹוָרה ּבְ ּתֹוָרה, ְוִאי ֶאְפׁשָ

ָנה. ח־יא ׁשָ

ה'תש"גכד אלוליום שישי

חומש: נצבים וילך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח. ע־עב.

תניא: והשנית היא . . . .דעהו.א

ַאמָאל איז יעדער ווָארט ווָאס מ'הָאט געהערט געווען א תורה, און יעדער זאך ווָאס 
מ'הָאט געזעהן - א הוראה אין עבודה און הדרכה.

ֲעבֹוָדה ְוַהְדָרָכה. ָראּו – הֹוָרָאה ּבָ ָבר ׁשֶ ְמעּו ָהְיָתה ּתֹוָרה, ְוָכל ּדָ ּשָׁ ל ִאְמָרה ׁשֶ ָעָבר, ּכָ ּבֶ

ה'תש"גכה אלולשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ֲאִמיַרת ּכָ

ֹמֶרת ַהּבֶֹקר.  ַאׁשְ ִמים - ּבְ ָאר ַהּיָ ׁשְ ְסִליחֹות - ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה ּוְבָסמּוְך ָלּה. ֲאָבל ּבִ
י ְלָפֶניָך גו'. ִבים - ְרֵאה ָנַתּתִ ת ִנּצָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ ִביִעי – ׁשַ ֵלְך ִנְפָרדֹות, ַמְתִחיִלין ְלַמְפִטיר ְוֵכן ִלׁשְ ִבים ַוּיֵ ר ִנּצָ ֲאׁשֶ ּכַ

חומש: נצבים וילך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד. עג־עה.

תניא: יט. עוטה . . . ־254־ דאצילות.

ם מֹורֹו ְוַרּבֹו  ׁשֵ יד ּבְ ּגִ י ָהַרב ַהּמַ י ִמּמֹוִרי ְוַרּבִ ַמְעּתִ מֶעְזִריְטׁש, ׁשָ ְהיֹוִתי ּבְ ר: ּבִ ֵקן ִסּפֵ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָנה, ַהּקָ י ַהּשָׁ הּוא ַהֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ְלָחְדׁשֵ ִביִעי ׁשֶ ָמתֹו ֵעֶדן: ַהֹחֶדׁש ַהּשְׁ ם טֹוב ִנׁשְ ַעל ׁשֵ ַהּבַ
ָרֵאל ְמָבְרִכים  ֹחֶדׁש ֱאלּול, ּוְבֹכַח ֶזה ִיׂשְ ת ָהַאֲחרֹון ּדְ ּבָ הּוא ַהּשַׁ ת ְמָבְרִכים ׁשֶ ּבָ ׁשַ ַעְצמֹו ְמָבְרכֹו ּבְ הּוא ּבְ
הּוא  ָנה ׁשֶ "ַהּיֹום" ָקִאי ַעל ֹראׁש ַהּשָׁ ִבים ַהּיֹום", ּדְ ם ִנּצָ ִתיב "ַאּתֶ ָנה. ּכְ ׁשָ ָעִמים ּבְ ים י"א ּפְ ֶאת ֶהֳחָדׁשִ
ִמים  ִבים – ַקּיָ ם ִנּצָ א", ְו"ַאּתֶ יָנא ַרּבָ ם "ַוֲהָוה יֹום ּדִ תּוב "ַוְיִהי ַהּיֹום ּגֹו'" ְוִתְרּגֵ ּכָ ין, ּוְכמֹו ׁשֶ יֹום ַהּדִ
ֹחֶדׁש ֱאלּול,  ת ָהַאֲחרֹון ּדְ ּבָ הּוא ׁשַ ָנה, ׁשֶ ְפֵני ֹראׁש ַהּשָׁ ּלִ ת ׁשֶ ּבָ ין. ּוְבׁשַ ּדִ ּזֹוִכים ּבַ ְועֹוְמִדים", ְוַהְינּו ׁשֶ
ֹחֶדׁש  ְמָבְרִכים  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ְרָכתֹו  ּבִ ֶזהּו  ּדְ ִבים",  ִנּצָ ם  "ַאּתֶ ת  ָרׁשַ ּפָ ָאז  קֹוְרִאין 

ָנה. ל ַהּשָׁ ָרֵאל ַעל ּכָ ֹרב טֹוב ְלָכל ִיׂשְ יַע ּבְ ּבִ ׂשְ ע ְוַהּמַ ּבָ ׂשֻ הּוא ַהּמְ ִביִעי, ׁשֶ ַהּשְׁ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"א אלול י"ט ראשון יום מפורשת ומחשבה סתמית מחשבה
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המנחה שיירי את ה'מתירים' שני הן והלבונה הקומץ עבודות

באחד למחר) (לאכלו פיגול מחשבת חשב ואם לכהנים, באכילה

והאוכל פיגול נעשה המנחה קרבן מאיר, רבי לדעת – מהם

עד כרת בו "אין חכמים לדעת אך כרת. חייב המנחה משיירי

xizndשיפגל lka,העבודות בשתי פיגול שמחשבת היינו ,"

'מתיר', בחצי היינו מהן, באחת אבל מפגלת. והלבונה, הקומץ

מפגלת א)אינה טז, עד(מנחות פגול ש"אינה כחכמים והלכה .

המתיר". בכל הזמן מחשבת שיחשוב

חכמים: בדעת אמוראים ונחלקו

הפיגול מחשבת כאשר רק מפגל אינו 'מתיר' חצי רב, לדעת

ה'מתיר' בחצי פיגול מחשבת חשב אם אבל השני, בחצי היתה

מודים השני בחצי פיגול מחשבת חשב שלא אף הרי הראשון,

עושה". הוא ראשונה דעת על העושה "כל כי שמפגל, חכמים

הראשונה, בפעולה מחשבתו אחר נגררת השניה הפעולה כלומר,

ה'מתיר'. בכל פיגול מחשבת שהיתה ונמצא

בחצי רק פיגול מחשבת חשב אם שמואל, לדעת אבל

ומה ה'מתיר'. בכל בפירוש שיחשוב עד פיגול אינו – הראשון

טעמו?

סולובייצ'יק: הגרי"ז מבאר

עושה", הוא ראשונה דעת על העושה 'כל כלל בדרך אמנם

בזבחים ב)כמבואר שאינם(ב, בדברים רק זהו שמואל לדעת אך .

נעשו הסתם שמן בידיעה די אלא מפורשת מחשבה צריכים

להיות שצריכות הקרבן בעבודות כגון המבוקשת, למטרה

המשך גם העבודות בתחילת 'לשמה' חישב ואם 'לשמה',

צריכה – בפיגול כן שאין מה 'לשמה', כנעשה נחשב העבודות

המתירות העבודות בכל מפורשת פיגול מחשבת (חידושילהיות

כאן) רמב"ם .הגרי"ז,

בתניא כתב לקב"ה(מא)[וכן והמס"נ הייחוד שכוונת ,

בגט וכמו הלימוד, בתחילת בעיקרה להיות צריכה ['לשמה']

הכתיבה.] בתחילת היא 'לשמה' שהכוונה וס"ת

מחשבת שיחשוב עד פגול "שאינה כשמואל, פוסק והרמב"ם

אם גם 'מתיר' בחצי פיגול במחשבת די ולא המתיר", בכל הזמן

הראשון למלך)הוא .(משנה

ה'תשע"א אלול כ' שני יום מהנקברים? או מהנשרפים חמץ

:„È ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰íéøa÷pä ìk̈©¦§¨¦

ì÷ä éøä Z ïúôøOa øéîçî àeäL ét ìò óàL ;eôøOé àìŸ¦¨§¤©©¦¤©§¦¦§¥¨¨£¥¥¥

.øeñà íéøa÷pä øôàL ,ïøôàa§¤§¨¤¥¤©¦§¨¦¨

שאם וכיון בהנאה, אסור אפרם קבורה הטעונים קדשים

- מותר) אפרם הנשרפים (שהרי מהאפר ליהנות יבואו ישרפום

ישרפו" לא הנקברין א)"כל לד, .(תמורה

אברהם' ה'מגן א)והקשה ס"ק תמ"ה סי' הרמב"ם(א"ח לדעת :

הי"א) פ"ג חו"מ לאחר(הל' חמץ השורף ולכן מהנקברים, הוא חמץ

הנקברים). (כדין בהנאה" אסורין שלו "הפחמין שישית שעה

הנקברין "כל והרי בשריפה (גם) חמץ לבער מותר איך כן, ואם

אם רק הוא הנקברים את לשרוף האיסור ותירץ: ישרפו"? לא

מותר בכך מעוניינים לא אם אבל באפרם, להשתמש רוצים

לשרפם.

הנשרף החמץ ואפר הפחמים אמנם מוסיף: יעקב' וה'חק

ויש הנאה איסורי משאר חמור שחמץ כיון אך בהנאה, אסורים

לשרפו. עדיף ימצא', ובל יראה 'בל בו

סופר' סק"א)וה'חתם תמה סי' פסח הל' מחדש:(חידושי

התוספות כתבו לנקברים נשרפים בין החילוק לג,בטעם (שם,

הנשרפים) ד"ה ציוותהב, שהתורה קדשים היינו שהנשרפים,

איסור מהם נסתלק מצוותם ונעשתה שרפום כאשר הרי לשרפם,

אבל בו", ומועלין מצוותו שנעשית דבר לך "אין כי ההנאה,

תקנו (וחכמים בהם לעשות מה ציוותה לא שהתורה הנקברים

לא אותם ישרפו אם גם בהנאה), שאסורים משום לקברם

שהתורה חמץ מהם שונה נמשך. ואיסורם מצוה בהם נעשתה

האיסור נסתלק מצוותו, ונעשתה נשרף וכאשר להשביתו ציוותה

מותר. והאפר

אסורים שלו "הפחמים הרמב"ם לדעת כן אם ולמה

ביטול גם כוללת 'תשביתו', חמץ, ביעור מצוות כי בהנאה"?!

שנעשתה (אף ממנו ליהנות אסור בלבו חמץ המבטל ואם בלב

מאפרו. ליהנות אסור יהיה חמצו, ישרוף אם גם הרי מצוותו),

להשאירו התורה מן לו מותר בלבו החמץ את שהמבטל וכשם

יבוא שמא תורה חששה לא החמץ את בשורף גם בביתו,

לחשוש מבלי החמץ את לשרוף שההיתר וכיון מאפרו. ליהנות

בו, גזרו לא חכמים גם בתורה, מפורש באפר להשתמש שיבוא

חז"ל בו גזרו לא בתורה מפורש שהיתרו כל סד,כי ב"מ תוס' (וראה

דלא) ד"ה .ב,

ה'תשע"א אלול כ"א שלישי יום גדול בכהן הכיפורים יום עבודות

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰ìk úãBáò£©¨

ìBãb ïäëa àlà dðéà äæ íBéa ïéáøwä elà úBîäa äøOò Lîç£¥¤§¥§¥¥©§¥¦§¤¥¨¤¨§Ÿ¥¨

.éeOð ìBãb ïäëa éeOò ìkä ...äæ íBé ìL úBãBáòä øàL ïëå ...ãáìa¦§©§¥§¨¨£¤¤©Ÿ¨§Ÿ¥¨¨

גדולי נחלקו הכיפורים יום לעבודת גדול בכהן הצורך לגבי

הראשונים:

המאור הרי"ף)בעל מדפי א א, לכל(יומא גדול כהן הצריך

הפייסות "כי והסביר: הכיפורים, ביום הנעשות העבודות

במשנתנו א)החשובים כב, ביום(יומא ולא הם, השנה ימות לשאר
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המנחה שיירי את ה'מתירים' שני הן והלבונה הקומץ עבודות

באחד למחר) (לאכלו פיגול מחשבת חשב ואם לכהנים, באכילה

והאוכל פיגול נעשה המנחה קרבן מאיר, רבי לדעת – מהם

עד כרת בו "אין חכמים לדעת אך כרת. חייב המנחה משיירי

xizndשיפגל lka,העבודות בשתי פיגול שמחשבת היינו ,"

'מתיר', בחצי היינו מהן, באחת אבל מפגלת. והלבונה, הקומץ

מפגלת א)אינה טז, עד(מנחות פגול ש"אינה כחכמים והלכה .

המתיר". בכל הזמן מחשבת שיחשוב

חכמים: בדעת אמוראים ונחלקו

הפיגול מחשבת כאשר רק מפגל אינו 'מתיר' חצי רב, לדעת

ה'מתיר' בחצי פיגול מחשבת חשב אם אבל השני, בחצי היתה

מודים השני בחצי פיגול מחשבת חשב שלא אף הרי הראשון,

עושה". הוא ראשונה דעת על העושה "כל כי שמפגל, חכמים

הראשונה, בפעולה מחשבתו אחר נגררת השניה הפעולה כלומר,

ה'מתיר'. בכל פיגול מחשבת שהיתה ונמצא

בחצי רק פיגול מחשבת חשב אם שמואל, לדעת אבל

ומה ה'מתיר'. בכל בפירוש שיחשוב עד פיגול אינו – הראשון

טעמו?

סולובייצ'יק: הגרי"ז מבאר

עושה", הוא ראשונה דעת על העושה 'כל כלל בדרך אמנם

בזבחים ב)כמבואר שאינם(ב, בדברים רק זהו שמואל לדעת אך .

נעשו הסתם שמן בידיעה די אלא מפורשת מחשבה צריכים

להיות שצריכות הקרבן בעבודות כגון המבוקשת, למטרה

המשך גם העבודות בתחילת 'לשמה' חישב ואם 'לשמה',

צריכה – בפיגול כן שאין מה 'לשמה', כנעשה נחשב העבודות

המתירות העבודות בכל מפורשת פיגול מחשבת (חידושילהיות

כאן) רמב"ם .הגרי"ז,

בתניא כתב לקב"ה(מא)[וכן והמס"נ הייחוד שכוונת ,

בגט וכמו הלימוד, בתחילת בעיקרה להיות צריכה ['לשמה']

הכתיבה.] בתחילת היא 'לשמה' שהכוונה וס"ת

מחשבת שיחשוב עד פגול "שאינה כשמואל, פוסק והרמב"ם

אם גם 'מתיר' בחצי פיגול במחשבת די ולא המתיר", בכל הזמן

הראשון למלך)הוא .(משנה

ה'תשע"א אלול כ' שני יום מהנקברים? או מהנשרפים חמץ

:„È ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰íéøa÷pä ìk̈©¦§¨¦

ì÷ä éøä Z ïúôøOa øéîçî àeäL ét ìò óàL ;eôøOé àìŸ¦¨§¤©©¦¤©§¦¦§¥¨¨£¥¥¥

.øeñà íéøa÷pä øôàL ,ïøôàa§¤§¨¤¥¤©¦§¨¦¨

שאם וכיון בהנאה, אסור אפרם קבורה הטעונים קדשים

- מותר) אפרם הנשרפים (שהרי מהאפר ליהנות יבואו ישרפום

ישרפו" לא הנקברין א)"כל לד, .(תמורה

אברהם' ה'מגן א)והקשה ס"ק תמ"ה סי' הרמב"ם(א"ח לדעת :

הי"א) פ"ג חו"מ לאחר(הל' חמץ השורף ולכן מהנקברים, הוא חמץ

הנקברים). (כדין בהנאה" אסורין שלו "הפחמין שישית שעה

הנקברין "כל והרי בשריפה (גם) חמץ לבער מותר איך כן, ואם

אם רק הוא הנקברים את לשרוף האיסור ותירץ: ישרפו"? לא

מותר בכך מעוניינים לא אם אבל באפרם, להשתמש רוצים

לשרפם.

הנשרף החמץ ואפר הפחמים אמנם מוסיף: יעקב' וה'חק

ויש הנאה איסורי משאר חמור שחמץ כיון אך בהנאה, אסורים

לשרפו. עדיף ימצא', ובל יראה 'בל בו

סופר' סק"א)וה'חתם תמה סי' פסח הל' מחדש:(חידושי

התוספות כתבו לנקברים נשרפים בין החילוק לג,בטעם (שם,

הנשרפים) ד"ה ציוותהב, שהתורה קדשים היינו שהנשרפים,

איסור מהם נסתלק מצוותם ונעשתה שרפום כאשר הרי לשרפם,

אבל בו", ומועלין מצוותו שנעשית דבר לך "אין כי ההנאה,

תקנו (וחכמים בהם לעשות מה ציוותה לא שהתורה הנקברים

לא אותם ישרפו אם גם בהנאה), שאסורים משום לקברם

שהתורה חמץ מהם שונה נמשך. ואיסורם מצוה בהם נעשתה

האיסור נסתלק מצוותו, ונעשתה נשרף וכאשר להשביתו ציוותה

מותר. והאפר

אסורים שלו "הפחמים הרמב"ם לדעת כן אם ולמה

ביטול גם כוללת 'תשביתו', חמץ, ביעור מצוות כי בהנאה"?!

שנעשתה (אף ממנו ליהנות אסור בלבו חמץ המבטל ואם בלב

מאפרו. ליהנות אסור יהיה חמצו, ישרוף אם גם הרי מצוותו),

להשאירו התורה מן לו מותר בלבו החמץ את שהמבטל וכשם

יבוא שמא תורה חששה לא החמץ את בשורף גם בביתו,

לחשוש מבלי החמץ את לשרוף שההיתר וכיון מאפרו. ליהנות

בו, גזרו לא חכמים גם בתורה, מפורש באפר להשתמש שיבוא

חז"ל בו גזרו לא בתורה מפורש שהיתרו כל סד,כי ב"מ תוס' (וראה

דלא) ד"ה .ב,

ה'תשע"א אלול כ"א שלישי יום גדול בכהן הכיפורים יום עבודות

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰ìk úãBáò£©¨

ìBãb ïäëa àlà dðéà äæ íBéa ïéáøwä elà úBîäa äøOò Lîç£¥¤§¥§¥¥©§¥¦§¤¥¨¤¨§Ÿ¥¨

.éeOð ìBãb ïäëa éeOò ìkä ...äæ íBé ìL úBãBáòä øàL ïëå ...ãáìa¦§©§¥§¨¨£¤¤©Ÿ¨§Ÿ¥¨¨

גדולי נחלקו הכיפורים יום לעבודת גדול בכהן הצורך לגבי

הראשונים:

המאור הרי"ף)בעל מדפי א א, לכל(יומא גדול כהן הצריך

הפייסות "כי והסביר: הכיפורים, ביום הנעשות העבודות

במשנתנו א)החשובים כב, ביום(יומא ולא הם, השנה ימות לשאר
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גדול". בכהן אלא כשרה אינה היום עבודות שכל לפי הכיפורים

אתר)והרמב"ן על באופן(ב'מלחמות' המאור בעל עם הסכים

במשנה נאמר לגביהן אשר הפעולות ארבע את מיעט אך כללי,

שם) סיוע(יומא הפנימי, מזבח דישון הדשן, תרומת מפייסין: שהיו

אברים והעלאת המחתה ידי על יום כל של הקטורת בהקטרת

למזבח.

בכהן היום עבודת שכל קובע הוא אף כאן הרמב"ם ואילו

לפחות – הכיפורים ביום פייס שהיה פסק כן פי על ואף גדול

הדשן. לתרומת ביחס

ב)הריטב"א יב, הרמב"ן(שם בשם הביא זאת, לעומת ,

ממש, היום בעבודת אלא מעכב גדול כהן אין שמדאורייתא

ידי על שייעשו מדאורייתא מצוה קיימת אמנם העבודות ובשאר

– הדחק בשעת ולכן מדרבנן. רק היא החובה אבל גדול, כהן

לעבודה. כשר הדיוט כהן אף – חלש גדול הכהן שהיה כגון

ה'תשע"א אלול כ"ב רביעי יום מה? שום על טוב' 'יום

:· ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰áBè íBéå§

.Lãwä ïî íBìLa àöiL ìò äOBò äéä̈¨¤©¤¨¨§¨¦©Ÿ¤

גורסים מ"ד):יש פ"ז עושה(יומא היה שיצאdrya"ויו"ט

" גורס הרמב"ם אך הקודש", מן viy`בשלום lr."

שיצא" "בשעה גרסת את קיבל לא שהרמב"ם מפרשים ויש

מיד טוב יום שעשה לומר אין בתענית שרוי שהיה מאחר כי

למחרת המתין סדראלא על תמה יוהכ"פ)(עבודה .עבודת

והלך בגדיו את שלבש עד כי יתכן שהרי כך על קשה אך

יום במוצאי טוב היום את עשה ואכן היום החשיך כבר לביתו

שם)הכיפורים יומא לדוד .(שושנים

שנאמרו הטעמים בשני תלויות הגרסאות שתי כי לפרש, ויש

זה: טוב יום על

שהרי סכנה, ממקום שיצא על כהודאה זה שהיה אומרים יש

ויש הקודש. מן חי יוצא היה לא ראוי, הגדול הכהן היה לא אם

על או הקב"ה לפני מעשיו שנתרצו על הוא טוב שהיום אומרים

ולפנים. לפני לשרת שעמד שמחתו רוב

הגירסאות: שתי בין החילוק הוא לכך ובהתאם

על טוב יום עושה היה בשלום" שיצא "בשעה הגירסא לפי

היציאה כי שיצא", "על גורסים אין ולכן התקבלה, שעבודתו

מהווהzaiqאינה בשלום שהיציאה אלא oniqהיו"ט,

היה אכן שהיו"ט מסתבר זה טעם ולפי התקבלה. אכן שהעבודה

העבודה. לגמר תיכף

" הגירסא לפי היציאהlrאך עצם על נעשה היו"ט שיצא"

יו"ט שעשה יתכן זה טעם ולפי בשלום, שיצא על כהודאה –

היה לכאורה כי למחרת. רק אלא היציאה בשעת שלא דווקא

שלו שההודיה ומסתבר הצלתו, על תודה קרבן להביא עליו

התודה וקרבן ומאחר התודה קרבן להבאת בסמיכות נערכה

למחרת. היו"ט את גם איחר לכן למחר, בהכרח נדחה

(106 'r ,a"l y"ewl)

ה'תשע"א אלול כג חמישי יום בנדרים מעילה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÎÏ‰?ãöék .íéøãða äìéòî Lé¥§¦¨¦§¨¦¥©

ét ìò óà ,ìòî Z dìëàå ,Lc÷ä Bà ïaø÷ éìò Bæ økk :øîBàä̈¥¦¨¨©¨§¨¤§¥©£¨¨¨©©©¦

àlà Lã÷ dðéà éøäL ,ïBéãt dì ïéà Cëéôì .íéøçàì úøzî àéäL¤¦ª¤¤©£¥¦§¦¨¥¨¦§¤£¥¥¨Ÿ¤¤¨

.ãáìa äæì̈¤¦§©

נדרים ז)ובהלכות שידור(א, שאפשר '...מפני הרמב"ם: כתב

ונראה ותאסר'. קרבן חול שהיתה בהמה ויעשה קרבן אדם

בהתפסה כך החפץ, על איסור מחיל שבאיסור כשם כי מדבריו

קדושה להחיל שיכול כשם ולכן קרבן, דיני החפץ על מחיל

בחפץ. קדושה להחיל יכול כך בבהמה,

שם)אמנם וט ח בהל' שממשיך סתם(כפי חפץ על להחיל יכול אינו ,

היכולת כי עבורו), חזיר שהיא בהמה על לידור (ולמשל איסור

הנדר ע"י קדוש נעשה שקרבן מכך נובעת קרבן איסור להחיל

איסורו להחיל אפשר אי בנדר, לעשותו אפשר שאי דבר אבל

בהמשך הרמב"ם כדברי החפץ, שם)על יא האומר(הל' 'אבל :

מותרין, אלו הרי כתרומתו, או אהרון כחלת עלי אלו פירות

ובנדבה'. בנדר להביא אלו דרך שם שאין

גוף על הוא האם בנדרו, שמטיל האיסור במהות לברר ויש

כקרבן. אסור הנודר לגבי שרק או ממש, כקרבן שנעשה הדבר

א)ובגמרא טו, תלכי(נדרים אם הפסח עד לי נהנית שאת 'תנן: :

בהנאתו אסורה - הפסח לפני הלכה [אם] החג, עד אביך לבית

לא ולוקה, אסורה הפסח לפני הלכה אבא: א"ר הפסח... עד

בעלמא'. איסורא הלכה

הוא שהרי לוקה, אינו הוא אבל לוקה שהיא הר"ן, ופירש

הר"ן, ממשיך הרמב"ם, אבל אותה. הדיר ורק איסור עשה לא

לוקה אינה היא אבל אותה, שהדיר כיוון לוקה, שהוא סובר

דברו". יחל לא בה שייך לא כלל נדרה דלא "דכיון

כן ואם חפץ, על איסור יוצר הנדר הר"ן שלפי ונמצא

מהרמב"ם אבל נדרה. שלא אף האיסור על עוברת היא כשנהנית

איסור בחפץ נוהג האדם אלא החפץ על חל אינו שהנדר משמע

לוקה. אינה נדרה שלא האישה אך נדרו, על עובר נהנה ואם

(bi sc lr ,mixcp 'qn lr mixeriy)

ה'תשע"א אלול כד שישי יום השערות של מעמדן

:È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïéà Z Bcáò Léc÷nä©©§¦©§¥

àeäL éðtî ,ææbäì ãîBò àeäL ét ìò óà ,BøòOa àìå Ba ïéìòBî£¦§Ÿ¦§¨©©¦¤¥§¦¨¥¦§¥¤

.çéaLîe CìBä øaçî àeäL ïîæ ìëå ,Bì øaçî§ª¨§¨§©¤§ª¨¥©§¦©

מת טומאת הי"ג)בהלכות המחובר(פ"ג שכל הרמב"ם כתב

זה הרי להיגזז העומד בשערו אך מטמא, וצפרניו כשערו למת

לא. או כגזוז נחשב האם – ספק

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

נקט וכאן בדבר מסתפק הרמב"ם שם מדוע לתמוה: ויש

גזוז הוא כאילו אומרים אין להיגזז העומד שבשער בפשטות

ומשביח? עומד מחובר שהוא זמן שכל כיון

לחלק: ויש

ואילו לבעליו, תועלת היא שערו שהשבחת בעבד מדובר כאן

ואין אחר אדם בבעלות נמצא אינו ששערו חורין בבן מדובר שם

מחובר כשהוא השער להשבחת ז)משמעות לה, או"ח יצחק .(בית

להיגזז העומד השער את לראות יש חורין בבן כי ונמצא,

נישואיהן, קודם כלות בטבילת הפוסקים דנו זה ולפי כגזוז,

השער אין מדוע הנישואין, לאחר מיד להיגזז עומד שערן כאשר

כגזוז? נחשב להיגזז העומד והרי בטבילה חציצה נחשב

סופר' ה'חתם קצ"ה)וביאר סי' יו"ד לדבר(שו"ת ההתייחסות :

הפעולה כאשר רק היא נעשה כבר כאילו להיעשות העומד

אין בענייננו אך קודמת, פעולה ללא מיד, להתבצע עומדת

הנישואין קודם ולכן הנישואין לאחר אלא להיגזז עומד השיער

כגזוז. להחשיבו אין

לומר: יש אחר ובאופן

אינו עדיין להיגזז, כעומד עתה כבר השער את נחשיב אם אף

סברא אומרים חורין בבן ואף ומשביח, הולך שהרי כגזוז נחשב

שאמנם ליישב יש מת טומאת בהלכות הרמב"ם דברי ואת זו.

תועלת יש חי באדם אך השער, בהשבחת תועלת אין במת

כמחובר נחשב להיגזז כשעומד אף ולכן השער, יצחקבחיבור (בית

.שם)

לגופו, מקום בכל תלויה ומשביח' 'הולך שסברת שכתבו ויש

מפאת כמחובר לראותו יש בשער להשתמש נהוג כאשר ורק

נהוג כשאין אך השער, להשבחת בחיבור שיש התועלת

להגזז שעומד משעה כגזוז נחשב הוא הרי בשער (יגללהשתמש

ס"ב) יו"ד לשימושיעקב עומד אם תלוי הדבר שאין שכתבו יש אך .

זו הרי הקדש של בשער אדם ישתמש אם בודאי כי בפועל,

עומדים אין אם ואף בשער, להשתמש שניתן כיון מעילה,

מועיל שחיבורו העובדה בעצם די גם כן וכמו בפועל, כן לעשות

כתלוש יחשב שלא כדי בו השימוש לשו"תלאפשרות הערות (לקוטי

שם) .חת"ס

ה'תשע"א אלול כה קודש שבת הקדשים ואכילת הפסח אכילת

:ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰ì ...úBöî äøOò LL ïììëa Léúà èçL ¥¦§¨¨¥¤§¥¦§¦§Ÿ¤

.øOò äMîç ìéìa øBøîe ävî ìò çñtä øOa ìëàì ...Bpîæa çñtä©¤©¦§©¤¡Ÿ§©©¤©©©¨¨§¥£¦¨¨¨

בהם שאין קרבנות, משאר פסח קרבן נשתנה מה מקשים: יש

של הכללית במצוה נכללת היא אלא באכילתם, מיוחדת מצוה

קדשים הכהניםאכילת פט)("שציוה עשה ספהמ"צ קדשים"ֿ בשר ,לאכול

בפני כמצוה אכילתו את הרמב"ם מונה פסח בקרבן ואילו

קדשים אכילת ממצות כחלק ולא א)עצמה, ג, החכמה ?(מעין

הלוי' ז)ה'בית ב, סי' הקרבנות(ח"א בכל כך: וחילק חידש

אלא ('גברא'), מסוים אדם על מוטלת אינה האכילה מצות

מצוה כאן אין ולכן ('חפצא'), ייאכל שהקרבן היא המצוה

מה הקרבן. הקרבת מפרטי חלק היא אלא האכילה, על נפרדת

חלק ואינה האדם על החלה מצוה היא הפסח אכילת כן שאין

מצוות. לשתי והאכילה השחיטה נמנו ולכן הקרבן, מעשיית

ב'ספר הרמב"ם מדברי הרי עיון: צריכים שהדברים אלא

ש מפורש (שם) ואינההמצוות' נפרדת, מצוה היא קדשים אכילת

הקרבן? ממעשה חלק

הענין: ביאור

קדשים באכילת - הפסח כאכילת קדשים אכילת הרי לא

הפסח באכילת ואילו הקרבנות, בכל ואחידה כללית היא המצוה

"ציוונו הרמב"ם: שכתב וכפי וסייגים, גדרים התורה קבעה

הנזכרים, בתנאיו בניסן עשר חמישה בליל הפסח בשר לאכול

מצות על ושייאכל אחד, בבית ושייאכל צלי, שיהיה והוא

נ"ו)ומרורים עשה .(סהמ"צ

השחיטה - שחיטתו לזמן חופף אינו זמנו גם מזו, ויתירה

נקבעו בכך עשר. חמישה בליל והאכילה עשר הארבעה ביום

נמנו זו ומסיבה שונים, וגדרים בתכנים ואכילתו הפסח שחיטת

נפרדות. מצוות כשתי
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עט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

נקט וכאן בדבר מסתפק הרמב"ם שם מדוע לתמוה: ויש

גזוז הוא כאילו אומרים אין להיגזז העומד שבשער בפשטות

ומשביח? עומד מחובר שהוא זמן שכל כיון

לחלק: ויש

ואילו לבעליו, תועלת היא שערו שהשבחת בעבד מדובר כאן

ואין אחר אדם בבעלות נמצא אינו ששערו חורין בבן מדובר שם

מחובר כשהוא השער להשבחת ז)משמעות לה, או"ח יצחק .(בית

להיגזז העומד השער את לראות יש חורין בבן כי ונמצא,

נישואיהן, קודם כלות בטבילת הפוסקים דנו זה ולפי כגזוז,

השער אין מדוע הנישואין, לאחר מיד להיגזז עומד שערן כאשר

כגזוז? נחשב להיגזז העומד והרי בטבילה חציצה נחשב

סופר' ה'חתם קצ"ה)וביאר סי' יו"ד לדבר(שו"ת ההתייחסות :

הפעולה כאשר רק היא נעשה כבר כאילו להיעשות העומד

אין בענייננו אך קודמת, פעולה ללא מיד, להתבצע עומדת

הנישואין קודם ולכן הנישואין לאחר אלא להיגזז עומד השיער

כגזוז. להחשיבו אין

לומר: יש אחר ובאופן

אינו עדיין להיגזז, כעומד עתה כבר השער את נחשיב אם אף

סברא אומרים חורין בבן ואף ומשביח, הולך שהרי כגזוז נחשב

שאמנם ליישב יש מת טומאת בהלכות הרמב"ם דברי ואת זו.

תועלת יש חי באדם אך השער, בהשבחת תועלת אין במת

כמחובר נחשב להיגזז כשעומד אף ולכן השער, יצחקבחיבור (בית

.שם)

לגופו, מקום בכל תלויה ומשביח' 'הולך שסברת שכתבו ויש

מפאת כמחובר לראותו יש בשער להשתמש נהוג כאשר ורק

נהוג כשאין אך השער, להשבחת בחיבור שיש התועלת

להגזז שעומד משעה כגזוז נחשב הוא הרי בשער (יגללהשתמש

ס"ב) יו"ד לשימושיעקב עומד אם תלוי הדבר שאין שכתבו יש אך .

זו הרי הקדש של בשער אדם ישתמש אם בודאי כי בפועל,

עומדים אין אם ואף בשער, להשתמש שניתן כיון מעילה,

מועיל שחיבורו העובדה בעצם די גם כן וכמו בפועל, כן לעשות

כתלוש יחשב שלא כדי בו השימוש לשו"תלאפשרות הערות (לקוטי

שם) .חת"ס

ה'תשע"א אלול כה קודש שבת הקדשים ואכילת הפסח אכילת
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בהם שאין קרבנות, משאר פסח קרבן נשתנה מה מקשים: יש

של הכללית במצוה נכללת היא אלא באכילתם, מיוחדת מצוה

קדשים הכהניםאכילת פט)("שציוה עשה ספהמ"צ קדשים"ֿ בשר ,לאכול

בפני כמצוה אכילתו את הרמב"ם מונה פסח בקרבן ואילו

קדשים אכילת ממצות כחלק ולא א)עצמה, ג, החכמה ?(מעין

הלוי' ז)ה'בית ב, סי' הקרבנות(ח"א בכל כך: וחילק חידש

אלא ('גברא'), מסוים אדם על מוטלת אינה האכילה מצות

מצוה כאן אין ולכן ('חפצא'), ייאכל שהקרבן היא המצוה

מה הקרבן. הקרבת מפרטי חלק היא אלא האכילה, על נפרדת

חלק ואינה האדם על החלה מצוה היא הפסח אכילת כן שאין

מצוות. לשתי והאכילה השחיטה נמנו ולכן הקרבן, מעשיית

ב'ספר הרמב"ם מדברי הרי עיון: צריכים שהדברים אלא

ש מפורש (שם) ואינההמצוות' נפרדת, מצוה היא קדשים אכילת

הקרבן? ממעשה חלק

הענין: ביאור

קדשים באכילת - הפסח כאכילת קדשים אכילת הרי לא

הפסח באכילת ואילו הקרבנות, בכל ואחידה כללית היא המצוה

"ציוונו הרמב"ם: שכתב וכפי וסייגים, גדרים התורה קבעה

הנזכרים, בתנאיו בניסן עשר חמישה בליל הפסח בשר לאכול

מצות על ושייאכל אחד, בבית ושייאכל צלי, שיהיה והוא

נ"ו)ומרורים עשה .(סהמ"צ

השחיטה - שחיטתו לזמן חופף אינו זמנו גם מזו, ויתירה

נקבעו בכך עשר. חמישה בליל והאכילה עשר הארבעה ביום

נמנו זו ומסיבה שונים, וגדרים בתכנים ואכילתו הפסח שחיטת

נפרדות. מצוות כשתי
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oiycwendפ ileqt zekld - lel` h"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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meil miwxt dyly m"anx ixeriy`"ryz'd lel` d"kÎh"i -

ה'תשע"א אלול י"ט ראשון יום

zFkldoiWCwOd ilEqR ¦§§¥©ª§¨¦
עּׂשר ארּבעה 1ּפרק

הלכותפסוליהמוקדשין
¤¤©§¨¨¨¨

מחׁשבת‡. אבל העֹובד, אחר אּלא הֹולכת הּמחׁשבה ֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאין
ּכלּום מֹועלת אינּה הּקרּבן הּבעלים2ּבעל ׁשמענּו אפּלּו . ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּכׁשר. זה הרי - נכֹונה העֹובד מחׁשבת והיתה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּפּגלּו,
לעבֹודה,·. ראּוי ׁשהּוא מּמי אּלא מֹועלת הּמחׁשבה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָואין

ׁשהּוא מּמי לעבֹודה. ראּוי ּובמקֹום לעבֹודה, הראּוי ְְֲֲִִֶָָָָָָָָָָּובדבר
אֹו הּדם ׁשּקּבל לעבֹודה הּפסּולין מן אחד ּכיצד? ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָראּוי
אֹו מקֹום מחׁשבת העבֹודה ּבׁשעת וחׁשב זרק, אֹו ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָהֹולי
ראּוי ׁשאינֹו לפי ּבמחׁשבּתֹו, ּפסל לא - הּזמן ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹמחׁשבת
יּׁשפ - מקצתֹו ׁשּזרק אֹו ׁשּקּבל הּדם ואֹותֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלעבֹודה.

ויקּבל3לאּמה לעבֹודה הראּוי יחזר - הּנפׁש ּדם נׁשאר ואם . ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
- ׁשחיטה ּבׁשעת הּפסּול חׁשב אם אבל נכֹונה. ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָּבמחׁשבה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבפסּולין, ּכׁשרה ׁשהּׁשחיטה ּבמחׁשבּתֹו; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּפסל
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכׁשרין, - לׁשמן ׁשּלא נעּׂשּו ׁשאם קרּבנֹות, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹיׁש
אֹו לעבֹודה ראּוי ׁשאינֹו זה ּכהן הּדם קּבל אם ,ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹלפיכ

הּז ּפסל - זרקֹו אֹו ׁשהּואהֹוליכֹו לׁשמֹו עּׂשאהּו ּכאּלּו בח, ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ
וזרק וקּבל הּכׁשר וחזר הּנפׁש, ּדם ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּפסּול.

הּזבח נפסל ּכבר ּפסל4- הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת מּפני ולא . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעבֹודה, ּפסּול ׁשהּוא מּפני אּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָאֹותֹו,

ׁשּלא‚. ׁשּקמצּה העמר מנחת ּכיצד? לעבֹודה הראּוי ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹּבדבר
מּפני נאכלין; ּוׁשיריה לׁשמּה ׁשּנעּׂשית ּכמי זֹו הרי - ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלׁשמּה
לׁשאר הראּוי ּדבר הּׂשעֹורים ואין הּׂשעֹורים, מן ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָׁשהיא

קנאֹות5קרּבנֹות ּבמנחת המחּׁשב וכן קדם6. עליה והּלבֹונה ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּדבר אינּה ׁשהרי מֹועלת, מחׁשבּתֹו אין - הּלבֹונה ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּילּקט
לעבֹודה ּבזה7הראּוי ּכּיֹוצא ּכל וכן .8. ְֲֵֵֶַָָָָָֹ

ׁשּנפּגם„. מזּבח ּכיצד? לעבֹודה הראּוי וחׁשב9ּבמקֹום ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּבמחׁשבה הּזבח ּפסל לא - מקֹום מחׁשבת אֹו זמן ְְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמחׁשבת

לעבֹודה ראּוי עּתה הּמקֹום אין ׁשהרי הּמנחה10זֹו, את קמץ . ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
מחׁשבת11ּבחּוץ אֹו זמן מחׁשבת קמיצה ּבׁשעת וחׁשב ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּכלּום. זֹו מחׁשבה אין - ְֲֵַָָָמקֹום
דברים‰. הּקרּבנֹות12אּלּו מן לאכילה ראּויין ׁשאינן ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

הּדם להקטרה: והּקמץ13ּוראּויין העֹולה, ּובּׂשר והאמּורין ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹ
הּנקמצֹות. הּמנחֹות מן ְְְְִִַַַָָָוהּלבֹונה

.Âהּבּׂשר להקטרה: ראּויין ואינן לאכילה ראּויין ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָואּלּו
לּכהנים הּנאכל ּבין הּזבחים, מּכל לכל14הּנאכל הּנאכל ּבין ְְֱֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

הּפנים. ולחם הּלחם ּוׁשּתי הּמנחֹות, ּוׁשירי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאדם,
.Ê:להקטרה ולא לאכילה לא ראּויין ׁשאינן דברים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹואּלּו

הּנּׂשרפת חּטאת מעֹור15ּבּׂשר חּוץ ּכּלֹו, ּבהמה ׁשל והעֹור , ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
הּקרּום16האליה והּוא הּמראה, אבל לאכילה. [ראּוי] ׁשהּוא ְְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָֻ

ראּוי אינֹו - הּבּׂשר ּובין ּבינֹו ּומבּדיל ּבעֹור הּדבק ְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהּדק
והּנֹוצה והּטלפים, והּקרנים והּגידים העצמֹות וכן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָלאכילה.
וראׁש אגּפים וראׁשי ׁשּלֹו, והחרטֹום והּצּפרנים עֹוף ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹׁשל
ּבּבּׂשר, הּדבּוקים אּלּו מּכל הרּכים מקֹומֹות אפּלּו ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָהּזנב.
ואינן הֹואיל ויצא, הּדם יבצּבץ החי מן יחּתכּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָׁשאּלּו
לענין לאכילה ראּוי ׁשאינֹו ּדבר נקראים - ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָחׁשּובין

והּׁשליל והּתבלין, הּמרק וכן ּוביצת18והּׁשליא17הּקרּבנֹות. ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָ
מדּבק ויּׁשאר הפׁשט ּבׁשעת הּסּכין ׁשּפֹולטּתּו והּבּׂשר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהעֹוף,
לענין חׁשּובין אינן אּלּו ּכל - אלל הּנקרא והּוא ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָּבעֹור,
לאכילה. ראּוי ׁשאין ּכדבר הן והרי הּקרּבנֹות, ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמחׁשבת

.Áהעֹומד ּדבר על אֹו לאּבּוד העֹומד ּדבר על ְְְִִֵֵַַַָָָָָָּומחּׁשבין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לה.1) הראוי ובדבר לעבודה בהראוי אלא מועלת המחשבה אין הבעל, אחר או העובד אחר הולכת המחשבה אם יבאר
השוחט".2) אחר אלא הולך הכל אין היום כל ומחשבים יושבים שהבעלים פי על אף ישמעאל ר' ז)"תני כב, (ויקרא רבה ובמדרש
עושה3) אינו פסול שהרי הפסול, זריקת אחר שנשאר הדם מן כשר יזרוק לא ולמה לחוץ. יוצא והדם העזרה שברצפת למרזב

פרק למעלה וראה הוא. שיריים - במזרק שנשאר הדם אבל שיריים אינו הבהמה בצוואר שנשאר הדם שרק רבינו דעת שיריים?
מועילה. אינה שהמחשבה מפני כהלכתה, היא הזריקה כאן ואולי כשר. שבמזרק הדם גם כהלכתה שלא שבזריקה כז, הלכה א

ויקבל.4) הכשר יחזור פסולים בשאר אבל שיריים, שעושה לטמא רבינו5)הכוונה החטים. מן באות האחרות המנחות שכל
מן גם באה סוטה שמנחת פי על ואף השעורים, מן שבאה הכלל, מן יוצא דינה זו מנחה פירוש, הוא" "דחידוש שם בגמרא גורס
פירוש היא" "דחדש גורס והראב"ד (רש"י), קמח היא סוטה מנחת אבל גסים גריסים שבאה העומר למנחת דומה אינה השעורים,

בשבועות. הלחם שתי הקרבת עד חדשה מתבואה להביאן אסור המנחות שאר אבל החדשה, התבואה מן סוטה6)באה מנחת
פסולה לשמה שלא עשאה שאם המקרא מן למדו ד. במנחות לבונה. עליה יתן ולא טו) ה, (במדבר תורה ואמרה בעלה, לה שקינא

לבונה.7)כחטאת. עליה שיש יא.8)מפני בפרק למעלה שנמנו אחרים ופסולים שמנה ריבה שמנה, חיסר בזבחים9)כגון
עליו" "וזבחת כ): (שמות מהכתוב למדו כ"ב).נט. הלכה ג פרק למעלה (וראה חסר כשהוא ולא שלם פי10)כשהוא על ואף

שיתקנוהו. אחרי לעבודה ראוי לעזרה.11)שיהיה אחריהן.12)חוץ הבאות להלכות הקדמה משמשות הֿז אף13)הלכות
מזבח. אכילת שהוא מפני להקטרה הראויים בין רבינו אותו כלל אותו, זורקים אלא הדם את מקטירים שאין פי בשר14)על

קלים. קדשים של ושוק וחזה ואשמות למזבח.15)חטאות אימוריה הקטרת אחר בעזרה לכך המיוחד במקום במשנה16)כולה
האלייה". שתחת "העור אותו.17)קכב. אוכלים אינם האנשים ורוב השחוטה הבהמה במעי שנמצא שהעובר18)עובר העור
הלידה. אחר ויוצא בו מונח

oiycwend ileqt zekld - lel` h"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

העב19לּׂשרפה ארּבע מאֹותן ּבאחת המחּׁשב ּבכּלן. אֹו ֹודֹות ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָֻ
ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר להקטיר אֹו לאכילה ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלאכל
הּזבח - הּזמן ּבמחׁשבת ּבין הּמקֹום ּבמחׁשבת ּבין ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָלהקטרה,
מאמּוריו לאכל אֹו הּזבח מּדם לׁשּתֹות חּׁשב ּכיצד? ְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכׁשר.
ׁשחּׁשב אֹו למחר, אֹו ּבחּוץ הּלבֹונה ּומן הּקמץ מן ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹו
- למחר אֹו ּבחּוץ הּמנחה מּׁשירי אֹו הּזבח מּבּׂשר ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָלהקטיר
העֹור מן להקטיר אֹו לאכל חׁשב אם וכן ּכׁשר. הּזבח ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהרי
ּבין ּבהן, וכּיֹוצא האלל אֹו והּמרק והּגידין העצמֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּומן
אם וכן ּכׁשר. הּזבח - מקֹום ּבמחׁשבת ּבין זמן ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבמחׁשבת
- למחר אֹו ּבחּוץ הּנּׂשרפין ּוּׂשעירים מּפרים לאכל ְְְֱִִִִִִֶַַַָָָָָֹחׁשב

ּכׁשרים הן בזה.20הרי ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָֹ
.Ëהראּוי מּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאים ׁשּיאכלּו ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹחׁשב

הראּוי מּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאים ׁשּיקטירּו אֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָלאכילה
ּפּגּול הּזבח - והקטרה אכילה לזמן חּוץ ּכמֹו21להקטרה , ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָ

ּפסּול22ׁשּבארנּו זה הרי - והקטרה אכילה למקֹום חּוץ .23 ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּפּגּול. ְִֵואינֹו

.È.מּכּזית ּפחּותה הקטרה ולא מּכּזית, ּפחּותה אכילה ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָֹאין
מּכזית ּפחֹות לאכילה הראּוי מּדבר לאכל המחּׁשב ,ְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹלפיכ
ּבין מּכזית, ּפחֹות להקטרה הראּוי מּדבר להקטיר ׁשחׁשב ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָאֹו
חּׁשב ּכׁשר. הּזבח - מקֹום ּבמחׁשבת ּבין זמן ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבמחׁשבת
ׁשחׁשב אֹו ּבחּוץ, זית ּכחצי ּולהקטיר ּבחּוץ זית ּכחצי ְְֱֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָֹלאכל
אחר זית ּכחצי ּולהקטיר אכילה זמן אחר זית ּכחצי ְְְֱֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַָֹלאכל

מצטרפין.ז והקטרה אכילה ׁשאין ּכׁשר; הּזבח - הקטרה מן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ותאכל זית ּכחצי ׁשּיאכל ואמר: אכילה ּבלׁשֹון הֹוציאֹו ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָֹֹואם
הּוא. אחד אכילה לׁשֹון מצטרפין; אּלּו הרי - זית חצי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָהאׁש
זית חצי על וחׁשב וחזר זית, ּכחצי להקטיר אֹו לאכל ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹחּׁשב
לאכל חׁשב מצטרפין. אּלּו הרי - הּמחׁשבה ּבאֹותּה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאחר
ּבמחׁשבת ּבין זית, ּכחצי חּיה אֹו ּבהמה וׁשּתאכל זית ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּכחצי
אכילה ׁשּׁשם מצטרפין; אּלּו הרי - זמן ּבמחׁשבת ּבין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמקֹום

הּוא אלּו24אחד הרי - ׁשנים ׁשּיאכלּוהּו ּכזית על חׁשב . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּפרס אכילת מּכדי ּביֹותר ּכזית לאכל חׁשב -25מצטרפין. ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

זית ּכחצי לאכל זביחה ּבׁשעת חׁשב מצטרף. זה ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהרי
ּבין מצטרפין, אּלּו הרי - זית ּכחצי לאכל זריקה ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּובׁשעת
על חׁשב אם וכן הּזמן. ּבמחׁשבת ּבין הּמקֹום ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּבמחׁשבת

ׁשארּבע26ּכזית הֹולכה; ּבׁשעת ּכזית ועל קּבלה ּבׁשעת ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָ
להקטיר חׁשב אחת. ּכעבֹודה הן והרי מצטרפֹות ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָהעבֹודֹות
אּלּו הרי - הּלבֹונה מן זית וכחצי הּקמץ מן זית ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹּכחצי
לּזבח. ּכאמּורין לּמנחה הּקמץ עם ׁשהּלבֹונה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמצטרפין;
- לזמּנֹו חּוץ הּלבֹונה מן ּכזית להקטיר חׁשב אם ,ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָלפיכ

הּזבח ּדם לזרק המחּׁשב אחד ׁשּנתּבאר. ּכמֹו ּפּגּול, זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהרי
אֹו ּבחּוץ ּדמֹו מקצת לזרק ׁשחׁשב אֹו למחר, אֹו ּבחּוץ ְְְִִֶַַַָָָָָֹֻּכּלֹו

ּפסל הּדם מן הּזיה ּכדי על ׁשחׁשב ּכיון - .27למחר ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨¨¨

ּבין‡. הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנׁשחטּו הּזבחים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכל
עלּו ׁשּלא אּלא ּכׁשרים, - צּבּור ּבקרּבנֹות ּבין יחיד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹּבקרּבנֹות
נעּׂשּו ׁשאם והּפסח, החּטאת מן חּוץ חֹובה; לׁשם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָלּבעלים

ׁשּנּוי הּזבחּבמחׁשבת ׁשם המׁשּנה ואחד ּפסּולין. - הּׁשם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
אֹו הֹולכה ּבׁשעת אֹו קּבלה ּבׁשעת אֹו ׁשחיטה ְְְְִִִִַַַַָָָָָּבׁשעת
ּכגֹון חֹובה? לׁשם עלּו לא ּכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹּבזריקה,
מּׁשּום לא לּבעלים עלתה לא - ׁשלמים לׁשם עֹולה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹׁשּׁשחט
חּיבין אּלא ׁשלמים, מּׁשּום ולא ּבּה חּיבין ׁשהם ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹעֹולה
ׁשמעֹון לׁשם ראּובן עֹולת ׁשחט אם וכן אחר. זבח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָלהביא
ּדברים ּבּמה לׁשמעֹון. ולא לראּובן לא עלתה לא -ְְְְְְִִִֵֶַָָָֹֹֹ
ודּמה טעה אם אבל ּבזדֹון; הּזבח ׁשם ּכׁשעקר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָאמּורים?
ׁשלמים לׁשם עבֹודֹותיה ּכל ועּׂשה היא, ׁשלמים העֹולה ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָׁשּזֹו
ׁשעּׂשאן והּפסח החּטאת וכן חֹובה. לׁשם לּבעלים עלתה -ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
- ּבטעּות ׁשעקירה ּכׁשרים. - ּבטעּות הּׁשם ׁשּנּוי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבמחׁשבת
דמּה ׁשּמּצה אֹו ׁשּמלקּה העֹוף עֹולת וכן עקירה. ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָאינּה
וחּטאת לּבעלים. עלתה ולא ּכׁשרה, - הּׁשם ׁשּנּוי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבמחׁשבת

ּפסּולה. - ְָָהעֹוף
ּכׁשרֹות,·. - הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנעּׂשּו הּמנחֹות ּכל ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכן

ׁשאם קנאֹות, ּומנחת חֹוטא מּמנחת חּוץ לּבעלים; עלּו ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹולא
- הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת ׁשּלהן עבֹודֹות מארּבע ּבאחת ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָחׁשב
נדבה מנחת ׁשּקמץ ּכגֹון ּכיצד? ּבמנחה הּׁשם ׁשּנּוי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּפסּולֹות.
לׁשם מחבת אֹו מחבת, לׁשם מרחׁשת אֹו חֹוטא, מנחת ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַלׁשם

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶֶֶַַָֹמרחׁשת.
ּכמֹו‚. נכֹונה, ׁשאינּה מחׁשבה ּבקדׁשים לחּׁשב ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָאסּור

מנחה אֹו לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו זבח ,לפיכ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיתּבאר.
להׁשלים חּיב - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין לׁשמּה, ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשּקמצּה
ּבמחׁשבת והֹולי וקּבל ׁשחט אפּלּו לׁשמן. עבֹודֹות ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָׁשאר
נׁשּתּנה מה ּומּפני נכֹונה. ּבמחׁשבה לזרק חּיב - הּׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹׁשּנּוי
ּומנחת חֹוטא מנחת ודין הּזבחים, מּכל והּפסח החּטאת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָדין
הּוא הרי הּכתּוב. עליהם ׁשעּין מּפני הּמנחֹות? מּכל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָקנאֹות
לׁשם ׁשחיטה ׁשּתהיה - לחּטאת אתּה וׁשחט ּבחּטאת: ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאֹומר
- חּטאתֹו על ונאמר: לׁשמּה. עבֹודֹותיה ׁשאר וכן ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָחּטאת.
ׁשּתהיה - עליו וכּפר ונאמר: החטא. אֹותֹו לׁשם ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּתעּׂשה
- אלהי ליי ּפסח ועּׂשית ּבפסח: ונאמר ּבעליה. ְְְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלׁשם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קיים.19) עודנו הוא עליו שמחשב ובשעה ליאבד, או להישרף שסופו לדבר אלא לשורפו, שמצוה לדבר הכוונה "חישב20)אין
מקומו ולכן לאכילה ראויים שאינם בדברים אכילה מחשבת בדיני עומדים אנו כאן כלום". ולא עשה לא ובשריפתם פרים באכילת

יג. בפרק אלא כאן מקומו אין מצוותם, היא שזו בשריפתם, חישב אבל כאן, זה דין מפני21)של והטעם, כרת, חייב והאוכלו
פוסלת. באכילתם המחשבה ולפיכך אכילה, נקראת ופסולים טמאים פיגול.22)שאכילת היא לזמנו חוץ שמחשבת א, בהלכה

אכילתו.23) על כרת חייבים (מלכי24)ואין שנאמר אכילה, נקראת כלבים שאכילת הכלבים.מפני יאכלו איזבל ואת י): ט, םֿב
ביצים.25) שלוש אכילת משנה).26)זמן (כסף זית" "כחצי להיות: -27)צריך כדינו ולמחר פסול, - כדינו בחוץ כלומר,

השם.1)פיגול. שינוי במחשבת שנשחטו הזבחים יבאר
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העב19לּׂשרפה ארּבע מאֹותן ּבאחת המחּׁשב ּבכּלן. אֹו ֹודֹות ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָֻ
ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר להקטיר אֹו לאכילה ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלאכל
הּזבח - הּזמן ּבמחׁשבת ּבין הּמקֹום ּבמחׁשבת ּבין ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָלהקטרה,
מאמּוריו לאכל אֹו הּזבח מּדם לׁשּתֹות חּׁשב ּכיצד? ְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכׁשר.
ׁשחּׁשב אֹו למחר, אֹו ּבחּוץ הּלבֹונה ּומן הּקמץ מן ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹו
- למחר אֹו ּבחּוץ הּמנחה מּׁשירי אֹו הּזבח מּבּׂשר ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָלהקטיר
העֹור מן להקטיר אֹו לאכל חׁשב אם וכן ּכׁשר. הּזבח ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהרי
ּבין ּבהן, וכּיֹוצא האלל אֹו והּמרק והּגידין העצמֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּומן
אם וכן ּכׁשר. הּזבח - מקֹום ּבמחׁשבת ּבין זמן ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבמחׁשבת
- למחר אֹו ּבחּוץ הּנּׂשרפין ּוּׂשעירים מּפרים לאכל ְְְֱִִִִִִֶַַַָָָָָֹחׁשב

ּכׁשרים הן בזה.20הרי ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָֹ
.Ëהראּוי מּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאים ׁשּיאכלּו ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹחׁשב

הראּוי מּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאים ׁשּיקטירּו אֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָלאכילה
ּפּגּול הּזבח - והקטרה אכילה לזמן חּוץ ּכמֹו21להקטרה , ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָ

ּפסּול22ׁשּבארנּו זה הרי - והקטרה אכילה למקֹום חּוץ .23 ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּפּגּול. ְִֵואינֹו

.È.מּכּזית ּפחּותה הקטרה ולא מּכּזית, ּפחּותה אכילה ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָֹאין
מּכזית ּפחֹות לאכילה הראּוי מּדבר לאכל המחּׁשב ,ְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹלפיכ
ּבין מּכזית, ּפחֹות להקטרה הראּוי מּדבר להקטיר ׁשחׁשב ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָאֹו
חּׁשב ּכׁשר. הּזבח - מקֹום ּבמחׁשבת ּבין זמן ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבמחׁשבת
ׁשחׁשב אֹו ּבחּוץ, זית ּכחצי ּולהקטיר ּבחּוץ זית ּכחצי ְְֱֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָֹלאכל
אחר זית ּכחצי ּולהקטיר אכילה זמן אחר זית ּכחצי ְְְֱֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַָֹלאכל

מצטרפין.ז והקטרה אכילה ׁשאין ּכׁשר; הּזבח - הקטרה מן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ותאכל זית ּכחצי ׁשּיאכל ואמר: אכילה ּבלׁשֹון הֹוציאֹו ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָֹֹואם
הּוא. אחד אכילה לׁשֹון מצטרפין; אּלּו הרי - זית חצי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָהאׁש
זית חצי על וחׁשב וחזר זית, ּכחצי להקטיר אֹו לאכל ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹחּׁשב
לאכל חׁשב מצטרפין. אּלּו הרי - הּמחׁשבה ּבאֹותּה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאחר
ּבמחׁשבת ּבין זית, ּכחצי חּיה אֹו ּבהמה וׁשּתאכל זית ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּכחצי
אכילה ׁשּׁשם מצטרפין; אּלּו הרי - זמן ּבמחׁשבת ּבין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמקֹום

הּוא אלּו24אחד הרי - ׁשנים ׁשּיאכלּוהּו ּכזית על חׁשב . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּפרס אכילת מּכדי ּביֹותר ּכזית לאכל חׁשב -25מצטרפין. ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

זית ּכחצי לאכל זביחה ּבׁשעת חׁשב מצטרף. זה ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהרי
ּבין מצטרפין, אּלּו הרי - זית ּכחצי לאכל זריקה ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּובׁשעת
על חׁשב אם וכן הּזמן. ּבמחׁשבת ּבין הּמקֹום ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּבמחׁשבת

ׁשארּבע26ּכזית הֹולכה; ּבׁשעת ּכזית ועל קּבלה ּבׁשעת ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָ
להקטיר חׁשב אחת. ּכעבֹודה הן והרי מצטרפֹות ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָהעבֹודֹות
אּלּו הרי - הּלבֹונה מן זית וכחצי הּקמץ מן זית ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹּכחצי
לּזבח. ּכאמּורין לּמנחה הּקמץ עם ׁשהּלבֹונה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמצטרפין;
- לזמּנֹו חּוץ הּלבֹונה מן ּכזית להקטיר חׁשב אם ,ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָלפיכ

הּזבח ּדם לזרק המחּׁשב אחד ׁשּנתּבאר. ּכמֹו ּפּגּול, זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהרי
אֹו ּבחּוץ ּדמֹו מקצת לזרק ׁשחׁשב אֹו למחר, אֹו ּבחּוץ ְְְִִֶַַַָָָָָֹֻּכּלֹו

ּפסל הּדם מן הּזיה ּכדי על ׁשחׁשב ּכיון - .27למחר ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨¨¨

ּבין‡. הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנׁשחטּו הּזבחים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכל
עלּו ׁשּלא אּלא ּכׁשרים, - צּבּור ּבקרּבנֹות ּבין יחיד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹּבקרּבנֹות
נעּׂשּו ׁשאם והּפסח, החּטאת מן חּוץ חֹובה; לׁשם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָלּבעלים

ׁשּנּוי הּזבחּבמחׁשבת ׁשם המׁשּנה ואחד ּפסּולין. - הּׁשם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
אֹו הֹולכה ּבׁשעת אֹו קּבלה ּבׁשעת אֹו ׁשחיטה ְְְְִִִִַַַַָָָָָּבׁשעת
ּכגֹון חֹובה? לׁשם עלּו לא ּכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹּבזריקה,
מּׁשּום לא לּבעלים עלתה לא - ׁשלמים לׁשם עֹולה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹׁשּׁשחט
חּיבין אּלא ׁשלמים, מּׁשּום ולא ּבּה חּיבין ׁשהם ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹעֹולה
ׁשמעֹון לׁשם ראּובן עֹולת ׁשחט אם וכן אחר. זבח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָלהביא
ּדברים ּבּמה לׁשמעֹון. ולא לראּובן לא עלתה לא -ְְְְְְִִִֵֶַָָָֹֹֹ
ודּמה טעה אם אבל ּבזדֹון; הּזבח ׁשם ּכׁשעקר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָאמּורים?
ׁשלמים לׁשם עבֹודֹותיה ּכל ועּׂשה היא, ׁשלמים העֹולה ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָׁשּזֹו
ׁשעּׂשאן והּפסח החּטאת וכן חֹובה. לׁשם לּבעלים עלתה -ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
- ּבטעּות ׁשעקירה ּכׁשרים. - ּבטעּות הּׁשם ׁשּנּוי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבמחׁשבת
דמּה ׁשּמּצה אֹו ׁשּמלקּה העֹוף עֹולת וכן עקירה. ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָאינּה
וחּטאת לּבעלים. עלתה ולא ּכׁשרה, - הּׁשם ׁשּנּוי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבמחׁשבת

ּפסּולה. - ְָָהעֹוף
ּכׁשרֹות,·. - הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנעּׂשּו הּמנחֹות ּכל ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכן

ׁשאם קנאֹות, ּומנחת חֹוטא מּמנחת חּוץ לּבעלים; עלּו ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹולא
- הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת ׁשּלהן עבֹודֹות מארּבע ּבאחת ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָחׁשב
נדבה מנחת ׁשּקמץ ּכגֹון ּכיצד? ּבמנחה הּׁשם ׁשּנּוי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּפסּולֹות.
לׁשם מחבת אֹו מחבת, לׁשם מרחׁשת אֹו חֹוטא, מנחת ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַלׁשם

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶֶֶַַָֹמרחׁשת.
ּכמֹו‚. נכֹונה, ׁשאינּה מחׁשבה ּבקדׁשים לחּׁשב ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָאסּור

מנחה אֹו לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו זבח ,לפיכ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיתּבאר.
להׁשלים חּיב - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין לׁשמּה, ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשּקמצּה
ּבמחׁשבת והֹולי וקּבל ׁשחט אפּלּו לׁשמן. עבֹודֹות ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָׁשאר
נׁשּתּנה מה ּומּפני נכֹונה. ּבמחׁשבה לזרק חּיב - הּׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹׁשּנּוי
ּומנחת חֹוטא מנחת ודין הּזבחים, מּכל והּפסח החּטאת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָדין
הּוא הרי הּכתּוב. עליהם ׁשעּין מּפני הּמנחֹות? מּכל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָקנאֹות
לׁשם ׁשחיטה ׁשּתהיה - לחּטאת אתּה וׁשחט ּבחּטאת: ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאֹומר
- חּטאתֹו על ונאמר: לׁשמּה. עבֹודֹותיה ׁשאר וכן ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָחּטאת.
ׁשּתהיה - עליו וכּפר ונאמר: החטא. אֹותֹו לׁשם ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּתעּׂשה
- אלהי ליי ּפסח ועּׂשית ּבפסח: ונאמר ּבעליה. ְְְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלׁשם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קיים.19) עודנו הוא עליו שמחשב ובשעה ליאבד, או להישרף שסופו לדבר אלא לשורפו, שמצוה לדבר הכוונה "חישב20)אין
מקומו ולכן לאכילה ראויים שאינם בדברים אכילה מחשבת בדיני עומדים אנו כאן כלום". ולא עשה לא ובשריפתם פרים באכילת

יג. בפרק אלא כאן מקומו אין מצוותם, היא שזו בשריפתם, חישב אבל כאן, זה דין מפני21)של והטעם, כרת, חייב והאוכלו
פוסלת. באכילתם המחשבה ולפיכך אכילה, נקראת ופסולים טמאים פיגול.22)שאכילת היא לזמנו חוץ שמחשבת א, בהלכה

אכילתו.23) על כרת חייבים (מלכי24)ואין שנאמר אכילה, נקראת כלבים שאכילת הכלבים.מפני יאכלו איזבל ואת י): ט, םֿב
ביצים.25) שלוש אכילת משנה).26)זמן (כסף זית" "כחצי להיות: -27)צריך כדינו ולמחר פסול, - כדינו בחוץ כלומר,

השם.1)פיגול. שינוי במחשבת שנשחטו הזבחים יבאר
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ּפסח זבח ואמרּתם ונאמר: ּפסח. לׁשם עּׂשּיתֹו ּכל ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּתהיה
אֹו ׁשמֹו ׁשּנה אם הא ּפסח. לׁשם זביחתֹו ׁשּתהיה - ליי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּוא
היא, מנחה אֹומר: הּוא חֹוטא ּובמנחת ּפסּול. - ּבעליו ְְְְִִִֵֵֵַָָָָׁשם
ּכל ׁשּיהיּו - היא קנאת מנחת ּכי נאמר: סֹוטה ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָֹּובמנחת

לׁשמן. ְֲִֵֶַָמעּׂשיהן
לׁשם„. ׁשּׁשחטּה ּכגֹון אחר, זבח לׁשם ׁשּׁשחטּה ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָחּטאת

ּכמֹו ּפסּולה, - ׁשלמים לׁשם אֹו אׁשם לׁשם אֹו ְְְְְִֵֵָָָָָעֹולה
ולא ּכׁשרה, זֹו הרי - חּלין לׁשם ׁשחטּה אם אבל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשּבארנּו.

לּבעלים. ְְִַָָָעלתה
ואין‰. קדׁשים, מחּללין ׁשהּקדׁשים למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָָמּפי

קדׁשים. מחּללין ְְִִִַַָָֻהחּלין
.Âחלב אכילת על ׁשּבאה ּכגֹון אחר, חטא לׁשם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשחטּה

ּפסּולה. - ּדם אכילת על ְְֲִַַָָָָּוׁשחטּה
.Êחּטאת אפּלּו חּטאת, מחּיב ׁשהּוא אחר אדם לׁשם ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֻׁשחטּה

ּפסּולה. זֹו הרי - קבּועה ְְֲֵֵֶָָָׁשאינּה
.Áזֹו הרי - עֹולה מחּיב ׁשהּוא אחד לׁשם ׁשחטּה אם ְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָָֻאבל

חברֹו על ולא - עליו וכּפר לּבעלים. עלתה ולא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹּכׁשרה,
ּכמֹותֹו. חּטאת מחּיב ְְֶַָָֻׁשהּוא

.Ëׁשאין לּבעלים; עלתה ולא ּכׁשרה, - מת לׁשם ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשחטּה
לא ּכלל, קרּבן מחּיב ׁשאינֹו מי לׁשם ׁשחטּה לּמתים. ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֻּכּפרה
ׁשּמא ּפסּולה, זֹו הרי - קרּבנֹות ׁשאר ולא עֹולה ולא ְְְְְֲֵֶַָָָָָָָֹֹחּטאת

יֹודע. ואינֹו הּוא ְְֵֵַָֻמחּיב
.Èׁשּלא ּדמּה לזרק הּׁשחיטה ּבׁשעת וחּׁשב לׁשמּה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹׁשחטּה

לעבֹודה, מעבֹודה ׁשּמחּׁשבין לפי ּפסּולה. זֹו הרי - ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָלׁשמּה
חׁשבּה ּכאּלּו - הּׁשחיטה ּבׁשעת ׁשחׁשב הּמחׁשבה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹוזאת

ּפסּולה. ּולפיכ זריקה, ְְְְִִִַָָָּבׁשעת
.‡Èׁשמֹו ׁשּׁשּנה ּבין הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּׁשחטֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּפסח

ׁשּנאמר: ּפסּול; - חּלין לׁשם ׁשּׁשּנהּו ּבין אחר זבח ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻלׁשם
ׁשּׁשחטֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה לה'. הּוא ּפסח זבח ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָואמרּתם
ּבׁשחרית ׁשחטֹו אפּלּו ּבניסן. עּׂשר ארּבעה יֹום ׁשהּוא ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָּבזמּנֹו,
ּבזמּנֹו ׁשּלא ׁשחטֹו אם אבל ּפסּול. - הּׁשם ׁשּנּוי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבמחׁשבת
נעּׂשה - ּבעליו לׁשם ׁשּלא ּכׁשר; - לׁשמֹו ׁשּלא ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבמחׁשבה

ּופסּול. ּבזמּנֹו ּבעלים לֹו ׁשאין ְְְִִִֵֶַָָּכמי
.·È,ּפסּול - חצֹות קדם עּׂשר ּבארּבעה לׁשמֹו ׁשּׁשחטֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֹּפסח

וכן ּפסח, לׁשם ּבזמּנֹו ּוׁשחטֹו ׁשנתֹו עברה זמּנֹו. ׁשאינֹו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלפי
- חצֹות אחר ׁשחטן אפּלּו ּפסח, לׁשם זבחים ׁשאר ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָהּׁשֹוחט

חֹובה. לׁשם לּבעלים עלּו ולא ּכׁשרים, אּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָֹהרי
.‚Èּוׁשלמים לּבעלים; עלתה - ׁשלמים לׁשם ׁשּׁשחטּה ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָּתֹודה

ׁשהּתֹודה לפי לּבעלים. עלּו לא - ּתֹודה לׁשם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּׁשחטן
ּתֹודה. נקראּו לא ּוׁשלמים ׁשלמים, ְְְְְִִִִֵָָָֹנקראת

.„Èלא - ּכלל קרּבן מחּיב ׁשאינֹו מי על ׁשּׁשחטּה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֻעֹולה
על ואף ּבעליה. לׁשם ׁשּלא ׁשחטּה ׁשהרי לּבעלים, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעלתה
אפׁשר אי ּבענינֹו, ּכלּום מחּיב אינֹו לׁשמֹו ׁשּׁשחטּה ׁשּזה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֻּפי
ׁשּלא ּביּׂשראל אדם ל ׁשאין לּׁשמים; ּכּפרה חּיב יהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא

עּׂשה. מצות על מעֹולם ְֲִֵֵַַַָָעבר

.ÂËּבעליה לׁשם ׁשּלא ׁשעּׂשאּה מיתה לאחר הּבאה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעֹולה
מיתה. לאחר ּבעלים ׁשאין חֹובה, לׁשם לּבעלים עלתה -ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

.ÊËלּצּבּור עלּו לא - אילים לׁשם ׁשּׁשחטן עצרת ּכבּׂשי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשני
- אילים לׁשם ּוׁשחטן אילים ׁשהן ּדּמה ואם חֹובה. ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָלׁשם

ּבטעּות. עקירה ׁשהיא מּפני להן, ְְֲִִִֵֶֶָָָָעלּו
.ÊÈמּדמֹו נתן ׁשּלא אֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו מצרע ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹאׁשם

- נסכים ּבלא יקרב ׁשאם נסכים; טעּון - ּבהֹונֹות ּגּבי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹעל
נדבה. ּבא האׁשם ואין נדבה, ּכמקריב ְְְְְְִִֵַָָָָָָָָָנמצא

.ÁÈיביא לא - לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו העמר עם הּבא ְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹּכבּׂש
ּכׁשאר אחד עּׂשרֹון אּלא עּׂשרֹונים, ׁשני ׁשּלֹו נסכים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָמנחת
ׁשּׁשחטֹו ּתמיד וכן חֹובתֹו. לׁשם עלה לא ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהּנדבֹות;
ּכׁשאר עצים גזרי ׁשני עּמֹו יעלה לא - לׁשמֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹׁשּלא
הּוא הרי אּלא הּתמיד, לחֹובת עלה לא ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּתמידים;

הּנדבֹות. ְְַָָּככל
.ËÈּבין ׁשּׁשחטן אֹו לׁשמן, ׁשּלא ׁשּׁשחטן עצרת ּכבּׂשי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשני

אף יאכל, והּבּׂשר יּזרק הּדם - זמּנן לאחר ּבין זמּנן ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָלפני
ׁש ּפי לאעל - ׁשּבת היתה ואם חֹובה. לׁשם לּצּבּור עלּו ּלא ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

לערב. אמּורין להקטיר הרצה - זרק ואם ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֻיזרק,
.Îׁשּלא ּפי על אף לׁשמן, ׁשּלא ׁשּׁשחטן נזיר ׁשלמי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוכן

טעּונין ואינן ולילה, ליֹום נאכלין הן הרי - לּבעלים ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָעלּו
אף לׁשמן, ׁשּלא ׁשּׁשחטן מצרע ואׁשם נזיר אׁשם וכן ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלחם.

נאכלים. הן הרי - לּבעלים עלּו ׁשּלא ּפי ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹעל

עּׂשר ׁשּׁשה 1ּפרק
¤¤¦¨¨¨

מחׁשבת‡. העבֹודֹות מארּבע ּבאחת ׁשהמחּׁשב ּבארנּו, ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּכבר
הּזמן מחׁשבת חּׁשב ואם ּפּגּול; ואינֹו ּפסּול הּקרּבן - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמקֹום
עם ערב ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפּגּול. הּקרּבן -ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
מחׁשבת ערב אם אבל אחרת; מחׁשבה הּזמן ְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמחׁשבת
מחׁשבת עם ּובחּטאת, ּבפסח הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת אֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמקֹום,
והֹולי וקּבל ׁשחט ּכיצד? ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול הּקרּבן - ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּזמן
אֹו הּזמן, מחׁשבת אּלּו עבֹודֹות ּבארּבע ּומחׁשבּתֹו ְְְְְֲֲֲֵֶֶַַַַַַַַָוזרק,
ּובׁשאר הּזמן מחׁשבת מארּבעּתן ּבאחת מחׁשבּתֹו ְְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשהיתה
מחׁשבה ׁשם היתה לא אֹו נכֹונה מחׁשבּתֹו היתה ְְְְֲֲֲַַַָָָָָָָָָֹהעבֹודֹות
ׁשחט אם אבל ּפּגּול. זה הרי - העבֹודֹות ּבׁשאר ְְֲֲֲִִִֵֶַָָָָָּכלל
הּמקֹום, ּבמחׁשבת זרק אֹו הֹולי אֹו וקּבל הּזמן ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבמחׁשבת
זרק אֹו הֹולי אֹו וקּבל הּמקֹום ּבמחׁשבת ׁשּׁשחט ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
וכן ּבלבד. ּפסּול אּלא ּפּגּול, אינֹו זה הרי - הּזמן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבמחׁשבת
והֹולי וקּבל הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּׁשחטן והחּטאת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּפסח
אֹו וקּבל הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּׁשחטן אֹו הּזמן, ּבמחׁשבת ְְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָוזרק
אּלא ּפּגּול, זה אין - הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת זרק אֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהֹולי

אּלאּפסּול. ּפּגּול ׁשם אין ּובּמנחֹות. ּבעֹופֹות הּדין והּוא ְְְִִֵֵֶַַָָָ
מחׁשבת עּמּה ערב ולא הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנפסל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹקרּבן
ׁשּנּוי מחׁשבת עּמּה ערב ולא ּבּסֹוף, ולא ּבּתחּלה לא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹהּמקֹום

הּׁשם. ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנפסלין ּבּקרּבנֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשם
ּכזית·. לאכל ּבכּלם אֹו העבֹודֹות מארּבע ּבאחת ְְְְְֱֲִֵֵֶַַַַַַַָָֹֻהמחּׁשב
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

איפכא.1) או למעלה למטה הניתנים הדמים על וחישב אחרת, מחשבה זמן מחשבת עם עירב אם יבאר

oiycwend ileqt zekld - lel` 'k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

למחר ּכזית אֹו למחר, ּוכזית ּבחּוץ לאכילה הראּוי ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָָמּדבר
ּכחצי אֹו למחר, זית וכחצי ּבחּוץ זית ּכחצי אֹו ּבחּוץ, ְְְֲֲֲִִִִִִַַַַַַַַָָּוכזית
ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול הּקרּבן הרי - ּבחּוץ זית וכחצי למחר ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָזית
ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול זה הרי - ּבהקטרה הּמחׁשבה ערב אם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָוכן

הּמקֹום‚. ּבמחׁשבת זית ּכחצי להקטיר אֹו לאכל ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹחּׁשב
ּפּגּול. זה הרי - הּזמן ּבמחׁשבת ּכזית להקטיר אֹו ְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹולאכל
זית חצי ׁשאין אֹותּה. ׁשאחר ּבין ּכזית מחׁשבת ׁשהקּדים ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבין

ּכזית. אצל ְִֵֶַָחׁשּוב
זית„. חצי ועל הּזמן ּבמחׁשבת זית חצי על ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַחּׁשב

ּבמחׁשבת אחר זית חצי על וחׁשב וחזר הּמקֹום, ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּבמחׁשבת
ּבמחׁשבת זית חצי על חׁשב אם וכן ּפּגּול. זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָהּזמן
וחציֹו הּזמן ּבמחׁשבת חציֹו ּכזית על וחׁשב וחזר ְְְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהּזמן,

ּפּגּול. זה הרי - הּמקֹום ְֲֲִֵֶֶֶַַָּבמחׁשבת
אֹו‰. למעלה, אֹותם לּתן למּטה הּנּתנין הּדמים על ְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָחׁשב

אּלּו ּבמחׁשבֹות וכּיֹוצא למּטה, לתּתם למעלה הּנּתנין ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָעל
- הּזמן מחׁשבת עּמהן וערב ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפֹוסלין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשאינן
הרי - לבּדּה הּמקֹום מחׁשבת עּמהן חׁשב ואם ּפּגּול. זה ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהרי

ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול ְִֵֶָזה
.Âעל אֹו למּטה, למחר לתּתֹו למעלה הּנּתן הּדם על ְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָָחׁשב

הּדם על ׁשחׁשב אֹו למעלה, למחר לתּתֹו למּטה הּנּתן ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָָהּדם
ׁשחׁשב אֹו החיצֹון, ּבּמזּבח למחר לתּתֹו ּבהיכל ּבפנים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנּתן
- ּבהיכל ּבפנים למחר לתּתֹו החיצֹון ּבּמזּבח הּנּתן הּדם ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָעל
וׁשּנה הֹואיל הּזמן, מחׁשבת ׁשחׁשב ּפי על אף ּפּגּול. ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָאינֹו
ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול זה הרי - ּבמחׁשבּתֹו הּדם נתינת ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָמקֹום
- במקֹומֹו ׁשּלא ׁשּנּתן ׁשהּדם אּלּו, ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּומאחר
זֹו ּבמחׁשבה ּפּגּול זה יהיה לא לּמה ּבמקֹומֹו, נּתן ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֹּכאּלּו
הּנּתן ׁשהּדם מּפני למחר? ּבמקֹומֹו ׁשּלא הּדם לּתן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשחׁשב
הּבּׂשר מּתיר אינֹו ּכׁשר, ׁשהּזבח ּפי על אף ּבמקֹומֹו, ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּלא
הּבּׂשר מּתרת ׁשאינּה זריקה וכל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבאכילה,
אם ,לפיכ ּפּגל. לא - לזמּנֹו חּוץ לּתנּה חׁשב אם ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָֹּבאכילה,
ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול זה הרי - הּזמן מחׁשבת זה ּבזבח וחׁשב ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָחזר

.Êלּקּוט ּבׁשעת לא אבל קמיצה ּבׁשעת זמן מחׁשבת ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹחׁשב
הּלבֹונה לּקּוט ּבׁשעת הּזמן מחׁשבת ׁשחׁשב אֹו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָהּלבֹונה,
עד ּפּגּול; ואינּה ּפסּולה זֹו הרי - קמיצה ּבׁשעת לא ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָֹאבל
עם הּקמץ ׁשהּוא הּמּתיר, ּבכל הּזמן מחׁשבת ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹׁשּיחׁשב
ּבׁשעת אֹו הּלבֹונה, ולּקּוט הּקמץ קמיצת ּבׁשעת ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹהּלבֹונה,
זריקתן. ּבׁשעת אֹו הֹולכתן, ּבׁשעת אֹו ּבּכלי, ׁשניהן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָנתינת

.Á- למחר הּלבֹונה ׁשּיקטיר הּקמץ הקטרת ּבׁשעת ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹחׁשב
הקטיר אם וכן הקטרה. מפּגלת הקטרה ׁשאין ּפּגּול, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאינּה
ׁשירים לאכל מחּׁשב והּוא לבּדֹו הּקמץ אֹו לבּדּה ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּלבֹונה

ּבחצי מפּגלין ׁשאין ּפּגּול, ואינּה ּפסּולה זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָלמחר
ׁשּיקטיר וחׁשב לבּדֹו הּקמץ את הקטיר אם אבל ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹמּתיר.

ׁשּיאכללבֹונ וחׁשב הּלבֹונה הקטיר ּכ ואחר למחר, ה ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹ
זמן מחׁשבת ּפׁשטה ׁשהרי ּפּגּול, זה הרי - למחר ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּׁשירים

הּמנחה. ְְִַָָּבכל
.Ëמחּׁשב והּוא הּלבֹונה עם הּקמץ מן ׁשמׁשּום ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֻהקטיר

ּכל ׁשהׁשלים עד למחר, הּׁשירים מן ׁשמׁשּום ּכדי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשּיאכל
ואינּה ּפסּולה זֹו הרי - הּזמן ּבמחׁשבת הּלבֹונה עם ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּקמץ
ּדר אין - מעט מעט ּבכ אכילה ׁשּדר ּפי על ׁשאף ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּפּגּול;
קמצּה. הקטר ׁשּלא ּכמנחה זֹו הרי אּלא ,ּבכ ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹֻֻהקטרה

.Èוחׁשב לבֹונה עליה ׁשהיה קנאֹות מנחת אֹו חֹוטא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָמנחת
ּפסּולה זֹו הרי - הּלבֹונה ׁשּילּקט קדם הּזמן מחׁשבת ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבּה
מחׁשבת עליה חׁשב הּלבֹונה ׁשּלּקט אחר ואם ּפּגּול. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָואינּה

ּפּגּול. זה הרי - ְֲִֵֶַַהּזמן
.‡Èהּקמץ והקטיר להקטרה, קמיצה ּבין ׁשחסרּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשירים

הן והרי לפּגּול נקּבעּו אם ספק זה הרי - הּזמן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבמחׁשבת
ּפּגּול. ואינֹו נקּבעּו לא אֹו ְְְִִִֵֹּפּגּול,
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מּתנה‡. מהם ׁשּנתן החיצֹון מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּכל
ואיל ׁשנּיה מּמּתנה ונתן נכֹונה, ּבמחׁשבה ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָראׁשֹונה
הּזמן מחׁשבת אֹו הּמקֹום ּבמחׁשבת אֹו הּׁשם ׁשּנּוי ְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָּבמחׁשבת

הּקרּבן והרצה ּכּפר זה הרי הראׁשֹונה2- את נתן ואם . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
הרי - הּמקֹום ּבמחׁשבת הּמּתנֹות והׁשלים הּזמן ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּבמחׁשבת

ּפּגּול העּקר3זה היא ראׁשֹונה ׁשּמּתנה הּדמים4; ּכל אבל . ֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָָ
ּכמֹו זה את זה מעּכבין וכּלן הֹואיל הּפנימי, מזּבח על ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻהּנּתנין
ּבּה הפסיד אּלא ּכתקנּה ׁשּלא מהן אחת נתן אם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּבארנּו,
ּפסּול הּזבח - ּכתקנן הּׁשאר ּכל ׁשּנתן ּפי על אף .5המחׁשבה, ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ּבּׁשאר·. וׁשתק הּזמן מחׁשבת ּבראׁשֹונה ׁשּנתן6חׁשב אֹו , ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנתן האחרֹונה מן חּוץ ּכתקנן הרי7ּכּלן - ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

ׁשּיּזה עד ּפּגּול, ואינֹו ּפסּול ּכּלן8זה ׁשהרי הּזמן; ּבמחׁשבת ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ
הן אחת .9ּבמּתנה ְֵַַַָָ

הּפנימּיֹות‚. החּטאֹות ּבדם אצּבע ּכיצד?10טבילת מפּגלת. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָ
זה הרי - הּזמן מחׁשבת ּבּדם אצּבע טבילת ּבׁשעת ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָחׁשב

הּזיה. ּבׁשעת ְְִִֵַַַָָּכמחּׁשב
ּבחּטאֹות„. הּזמן מחׁשבת וחׁשב ּבעזרה עֹומד ְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהיה

חׁשב ּפּגּול. אינֹו - ּבפנים הּנעּׂשה ּבדבר ּבפנים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּנעּׂשֹות
ּפּגּול. זה הרי - ּבחּוץ הּנעּׂשה ְֲֲִֵֶֶַַַָָּבדבר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נכונה.1) בלתי במחשבה והשנית נכונה במחשבה ראשונה מתנה מהם שנתן והפנימי החיצון מזבח על הניתנים דמים ואין2)יבאר
אחר. קרבן להביא צריכים מחשבת3)הבעלים עם המקום מחשבת עירב שאם א הלכה טז בפרק למעלה שאמרנו פי על ואף

פיגול. ואינו פסול כמצוותו.4)הזמן המתיר קרב שהרי הפיגול את מבטלת אינה האחרות במתנות המקום מחשבת ולפיכך
הסמוכה.5) בהלכה מבוארים שדיניה הזמן במחשבת המדובר אין מחשבה6)כאן דעת "על אומרים: אנו שאין רבינו, משמיענו

עושה". הוא הקובעת.7)הראשונה היא האחרונה שהמתנה אומרים אנו מתיר.9)כולן.8)אין בחצי מפגלים דם10)ואין
(ויקרא בתורה ככתוב שבמזרק בדם הזייה כל לפני אצבעו וטובל שבהיכל הפנימי מזבח על באצבעו הכהן מזה הפנימיות חטאות
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למחר ּכזית אֹו למחר, ּוכזית ּבחּוץ לאכילה הראּוי ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָָמּדבר
ּכחצי אֹו למחר, זית וכחצי ּבחּוץ זית ּכחצי אֹו ּבחּוץ, ְְְֲֲֲִִִִִִַַַַַַַַָָּוכזית
ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול הּקרּבן הרי - ּבחּוץ זית וכחצי למחר ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָזית
ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול זה הרי - ּבהקטרה הּמחׁשבה ערב אם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָוכן

הּמקֹום‚. ּבמחׁשבת זית ּכחצי להקטיר אֹו לאכל ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹחּׁשב
ּפּגּול. זה הרי - הּזמן ּבמחׁשבת ּכזית להקטיר אֹו ְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹולאכל
זית חצי ׁשאין אֹותּה. ׁשאחר ּבין ּכזית מחׁשבת ׁשהקּדים ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבין

ּכזית. אצל ְִֵֶַָחׁשּוב
זית„. חצי ועל הּזמן ּבמחׁשבת זית חצי על ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַחּׁשב

ּבמחׁשבת אחר זית חצי על וחׁשב וחזר הּמקֹום, ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּבמחׁשבת
ּבמחׁשבת זית חצי על חׁשב אם וכן ּפּגּול. זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָהּזמן
וחציֹו הּזמן ּבמחׁשבת חציֹו ּכזית על וחׁשב וחזר ְְְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהּזמן,

ּפּגּול. זה הרי - הּמקֹום ְֲֲִֵֶֶֶַַָּבמחׁשבת
אֹו‰. למעלה, אֹותם לּתן למּטה הּנּתנין הּדמים על ְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָחׁשב

אּלּו ּבמחׁשבֹות וכּיֹוצא למּטה, לתּתם למעלה הּנּתנין ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָעל
- הּזמן מחׁשבת עּמהן וערב ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפֹוסלין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשאינן
הרי - לבּדּה הּמקֹום מחׁשבת עּמהן חׁשב ואם ּפּגּול. זה ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהרי

ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול ְִֵֶָזה
.Âעל אֹו למּטה, למחר לתּתֹו למעלה הּנּתן הּדם על ְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָָחׁשב

הּדם על ׁשחׁשב אֹו למעלה, למחר לתּתֹו למּטה הּנּתן ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָָהּדם
ׁשחׁשב אֹו החיצֹון, ּבּמזּבח למחר לתּתֹו ּבהיכל ּבפנים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנּתן
- ּבהיכל ּבפנים למחר לתּתֹו החיצֹון ּבּמזּבח הּנּתן הּדם ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָעל
וׁשּנה הֹואיל הּזמן, מחׁשבת ׁשחׁשב ּפי על אף ּפּגּול. ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָאינֹו
ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול זה הרי - ּבמחׁשבּתֹו הּדם נתינת ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָמקֹום
- במקֹומֹו ׁשּלא ׁשּנּתן ׁשהּדם אּלּו, ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּומאחר
זֹו ּבמחׁשבה ּפּגּול זה יהיה לא לּמה ּבמקֹומֹו, נּתן ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֹּכאּלּו
הּנּתן ׁשהּדם מּפני למחר? ּבמקֹומֹו ׁשּלא הּדם לּתן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשחׁשב
הּבּׂשר מּתיר אינֹו ּכׁשר, ׁשהּזבח ּפי על אף ּבמקֹומֹו, ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּלא
הּבּׂשר מּתרת ׁשאינּה זריקה וכל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבאכילה,
אם ,לפיכ ּפּגל. לא - לזמּנֹו חּוץ לּתנּה חׁשב אם ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָֹּבאכילה,
ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול זה הרי - הּזמן מחׁשבת זה ּבזבח וחׁשב ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָחזר

.Êלּקּוט ּבׁשעת לא אבל קמיצה ּבׁשעת זמן מחׁשבת ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹחׁשב
הּלבֹונה לּקּוט ּבׁשעת הּזמן מחׁשבת ׁשחׁשב אֹו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָהּלבֹונה,
עד ּפּגּול; ואינּה ּפסּולה זֹו הרי - קמיצה ּבׁשעת לא ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָֹאבל
עם הּקמץ ׁשהּוא הּמּתיר, ּבכל הּזמן מחׁשבת ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹׁשּיחׁשב
ּבׁשעת אֹו הּלבֹונה, ולּקּוט הּקמץ קמיצת ּבׁשעת ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹהּלבֹונה,
זריקתן. ּבׁשעת אֹו הֹולכתן, ּבׁשעת אֹו ּבּכלי, ׁשניהן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָנתינת

.Á- למחר הּלבֹונה ׁשּיקטיר הּקמץ הקטרת ּבׁשעת ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹחׁשב
הקטיר אם וכן הקטרה. מפּגלת הקטרה ׁשאין ּפּגּול, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאינּה
ׁשירים לאכל מחּׁשב והּוא לבּדֹו הּקמץ אֹו לבּדּה ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּלבֹונה

ּבחצי מפּגלין ׁשאין ּפּגּול, ואינּה ּפסּולה זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָלמחר
ׁשּיקטיר וחׁשב לבּדֹו הּקמץ את הקטיר אם אבל ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹמּתיר.

ׁשּיאכללבֹונ וחׁשב הּלבֹונה הקטיר ּכ ואחר למחר, ה ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹ
זמן מחׁשבת ּפׁשטה ׁשהרי ּפּגּול, זה הרי - למחר ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּׁשירים

הּמנחה. ְְִַָָּבכל
.Ëמחּׁשב והּוא הּלבֹונה עם הּקמץ מן ׁשמׁשּום ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֻהקטיר

ּכל ׁשהׁשלים עד למחר, הּׁשירים מן ׁשמׁשּום ּכדי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשּיאכל
ואינּה ּפסּולה זֹו הרי - הּזמן ּבמחׁשבת הּלבֹונה עם ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּקמץ
ּדר אין - מעט מעט ּבכ אכילה ׁשּדר ּפי על ׁשאף ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּפּגּול;
קמצּה. הקטר ׁשּלא ּכמנחה זֹו הרי אּלא ,ּבכ ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹֻֻהקטרה

.Èוחׁשב לבֹונה עליה ׁשהיה קנאֹות מנחת אֹו חֹוטא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָמנחת
ּפסּולה זֹו הרי - הּלבֹונה ׁשּילּקט קדם הּזמן מחׁשבת ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבּה
מחׁשבת עליה חׁשב הּלבֹונה ׁשּלּקט אחר ואם ּפּגּול. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָואינּה

ּפּגּול. זה הרי - ְֲִֵֶַַהּזמן
.‡Èהּקמץ והקטיר להקטרה, קמיצה ּבין ׁשחסרּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשירים

הן והרי לפּגּול נקּבעּו אם ספק זה הרי - הּזמן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבמחׁשבת
ּפּגּול. ואינֹו נקּבעּו לא אֹו ְְְִִִֵֹּפּגּול,
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מּתנה‡. מהם ׁשּנתן החיצֹון מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּכל
ואיל ׁשנּיה מּמּתנה ונתן נכֹונה, ּבמחׁשבה ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָראׁשֹונה
הּזמן מחׁשבת אֹו הּמקֹום ּבמחׁשבת אֹו הּׁשם ׁשּנּוי ְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָּבמחׁשבת

הּקרּבן והרצה ּכּפר זה הרי הראׁשֹונה2- את נתן ואם . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
הרי - הּמקֹום ּבמחׁשבת הּמּתנֹות והׁשלים הּזמן ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּבמחׁשבת

ּפּגּול העּקר3זה היא ראׁשֹונה ׁשּמּתנה הּדמים4; ּכל אבל . ֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָָ
ּכמֹו זה את זה מעּכבין וכּלן הֹואיל הּפנימי, מזּבח על ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻהּנּתנין
ּבּה הפסיד אּלא ּכתקנּה ׁשּלא מהן אחת נתן אם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּבארנּו,
ּפסּול הּזבח - ּכתקנן הּׁשאר ּכל ׁשּנתן ּפי על אף .5המחׁשבה, ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ּבּׁשאר·. וׁשתק הּזמן מחׁשבת ּבראׁשֹונה ׁשּנתן6חׁשב אֹו , ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנתן האחרֹונה מן חּוץ ּכתקנן הרי7ּכּלן - ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

ׁשּיּזה עד ּפּגּול, ואינֹו ּפסּול ּכּלן8זה ׁשהרי הּזמן; ּבמחׁשבת ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ
הן אחת .9ּבמּתנה ְֵַַַָָ

הּפנימּיֹות‚. החּטאֹות ּבדם אצּבע ּכיצד?10טבילת מפּגלת. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָ
זה הרי - הּזמן מחׁשבת ּבּדם אצּבע טבילת ּבׁשעת ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָחׁשב

הּזיה. ּבׁשעת ְְִִֵַַַָָּכמחּׁשב
ּבחּטאֹות„. הּזמן מחׁשבת וחׁשב ּבעזרה עֹומד ְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהיה

חׁשב ּפּגּול. אינֹו - ּבפנים הּנעּׂשה ּבדבר ּבפנים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּנעּׂשֹות
ּפּגּול. זה הרי - ּבחּוץ הּנעּׂשה ְֲֲִֵֶֶַַַָָּבדבר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נכונה.1) בלתי במחשבה והשנית נכונה במחשבה ראשונה מתנה מהם שנתן והפנימי החיצון מזבח על הניתנים דמים ואין2)יבאר
אחר. קרבן להביא צריכים מחשבת3)הבעלים עם המקום מחשבת עירב שאם א הלכה טז בפרק למעלה שאמרנו פי על ואף

פיגול. ואינו פסול כמצוותו.4)הזמן המתיר קרב שהרי הפיגול את מבטלת אינה האחרות במתנות המקום מחשבת ולפיכך
הסמוכה.5) בהלכה מבוארים שדיניה הזמן במחשבת המדובר אין מחשבה6)כאן דעת "על אומרים: אנו שאין רבינו, משמיענו

עושה". הוא הקובעת.7)הראשונה היא האחרונה שהמתנה אומרים אנו מתיר.9)כולן.8)אין בחצי מפגלים דם10)ואין
(ויקרא בתורה ככתוב שבמזרק בדם הזייה כל לפני אצבעו וטובל שבהיכל הפנימי מזבח על באצבעו הכהן מזה הפנימיות חטאות
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ּבעזרה‰. עֹומד היה להּזֹות11ּכיצד? ׁשֹוחט הריני ואמר: ְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָ
ּבהיכל. לפנים ׁשההּזיה ּפּגּול; אינֹו - למחר ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּדמֹו

.Âלׁשּפ מּזה אני הרי ואמר: ּבהיכל עֹומד ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהיה
ּבדבר12ׁשירים ּבפנים חׁשב ׁשהרי ּפּגּול; אינֹו - למחר ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ

והּוא וׁשחט ּבעזרה עֹומד היה אם אבל ּבחּוץ. ְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָהּנעּׂשה
אמּורין להקטיר אֹו למחר ׁשירים לׁשּפ למחר13מחּׁשב ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹ

הּנעּׂשה ּבדבר ּבחּוץ חׁשב ׁשהרי ּפּגּול; זה הרי -ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ַּבחּוץ.

.Êאת מפּגל אינֹו והּלחם הּלחם, את מפּגלת ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָהּתֹודה
ׁשּיאכל מחּׁשב והּוא הּתֹודה את הּׁשֹוחט ּכיצד? ְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּתֹודה.
הּזבח - למחר אמּוריה ׁשּיקטיר אֹו ּדמּה יזרק אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמּבּׂשרּה
- למחר הּלחם מן לאכל חׁשב אם אבל ּפּגּול. הּלחם ְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹעם

ּפּגּול אינֹו הּתֹודה וזבח ּפּגּול, לבּדֹו .14הּלחם ְְִִֵֶֶֶַַַַָ
.Áהּבאֹות לחם ׁשּתי עם עצרת ּכבּׂשי ּבׁשני הּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָוכן

ׁשּתי נתּפּגלּו - ּבּכבּׂשים זמן מחׁשבת חׁשב ׁשאם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעּמהן:
הּלחם ׁשּתי - למחר הּלחם מּׁשתי ׁשּיאכל חׁשב ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּלחם;
העבֹודֹות מארּבע ּבאחת חׁשב ּפּגּול. אינן והּכבּׂשים ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָּפּגּול,

הּלחם עם הּזבח מּבּׂשר ּכזית לבּדֹו15לאכל הּלחם - למחר ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
ּפּגּול. אינן הּכבּׂשים אֹו והּתֹודה ְְִִִֵַַָָָּפּגּול,

.Ëוחׁשב הּפנים לחם ׁשעם לבֹונה בזיכי ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמקטיר
הרי - למחר הּפנים לחם ׁשּיאכל הקטרתן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבׁשעת

ּפּגּול .16הּלחם ִֶֶַ
.Èאח לאכל וחׁשב עצרת ּכבּׂשי ׁשני מּׁשתיהּׁשֹוחט ת ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ּפּגּול. ׁשּתיהם - למחר ְְִֵֶַַָָהחּלֹות
.‡Èמּׁשני אחד לאכל מחּׁשב והּוא הּבזיכים ׁשני ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹהקטיר

ּפּגּול.17הּסדרים הּסדרים ׁשני - למחר ְְְְִִִֵַַָָָָ
.·Èהּתֹודה מחּלֹות ּבאחת הּזמן מחׁשבת חּׁשב אם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָוכן

ּכל הרי - הּתּנּור מאפה מנחת מחּלֹות ּבאחת ְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָאֹו
ּפּגּול. ִַַהחּלֹות

.‚Èמּׁשני אחד אֹו החּלֹות מּׁשתי אחת נטמאת אם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאבל

ּבין זריקה לפני ּבין הּתֹודה, מחּלֹות אחת אֹו ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָהּסדרים
והּטהֹור אסּור, הּסדר ואֹותֹו החּלה אֹותּה - זריקה ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָלאחר

יאכל. ְֳֵֵָָָּבטהרתֹו
.„Èמּׁשתי ּכזית ׁשּיאכל הּכבּׂשים מּׁשני אחד ּבעבֹודת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹחׁשב

הּבזיכין מּׁשני אחד ּבהקטרת חׁשב אם וכן למחר, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּלחם
ואינֹו ּפסּול הּלחם הרי - למחר הּפנים מּלחם ּכזית ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיאכל
ׁשני עבֹודת ׁשהּוא הּמּתיר, ּבכל ׁשּיחׁשב עד ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹּפּגּול;

הּבזיכין18הּכבּׂשים ׁשני .19והקטרת ְְְְְִִִֵַַַַָָ
.ÂË,למחר זֹו מחּלה זית חצי לאכל וחׁשב אחד ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשחט

- למחר ׁשנּיה מחּלה זית חצי לאכל וחׁשב הּׁשני ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוׁשחט
לפּגּול מצטרפין אּלּו עם20הרי הּבזיכין ּבׁשני הּדין והּוא . ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָ

הּסדרים. ְְִֵַָׁשני
.ÊËהּׁשני ועּׂשה הּזמן, מחׁשבת הּכבּׂשים מּׁשני ּבאחד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָחׁשב

ּפּגּול הּזמן ּבמחׁשבת ׁשעּׂשאהּו זה - נכֹונה ,21ּבמחׁשבה ְְְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכׁשר .22והּׁשני ְִֵֵַָ

.ÊÈמּבּׂשר ׁשּיאכל ׁשחיטתֹו ּבׁשעת וחׁשב מהן אחד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחט
זה על מּזה מחּׁשבין ׁשאין ּכׁשרים; ׁשניהן - למחר .23הּׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

.ÁÈאּלא הּלחם את מקּדׁשין אין עצרת ּכבּׂשי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשני
הּׁשם24בּׁשחיטה ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ּדמם וזרק ׁשחטם ּכיצד? . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

- לׁשמן ׁשּלא ּדמם וזרק לׁשמן ׁשחטן הּלחם. קּדׁש לא -ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
קדֹוׁש ואינֹו קדֹוׁש ּפי25הּלחם על אף לׁשמן, ׁשּלא ׁשחטן . ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּלחם. קדׁש לא - לׁשמן ְִֶֶֶַַַָָָֹׁשּזרק
.ËÈּדם וזרק לזריקה, ׁשחיטה ּבין ׁשּיצאּו הּלחם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּתי

ּפי על אף הּלחם ׁשּתי נתּפּגלּו - הּזמן ּבמחׁשבת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָהּכבּׂשים
לּיֹוצא מֹועלת ׁשהּזריקה ּבחּוץ; ׁשעדין26ׁשהן ּפי על אף ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
ּבחּוץ. ַהּוא

.Îּדמן זרק אם הּלחם: ואבד לׁשמן ׁשּׁשחטן עצרת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכבּׂשי
ּפסּולין אּלּו הרי - אחר27לׁשמן הּזמן ּבמחׁשבת ּדמן זרק ; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

הּתרּו אם ספק אּלּו הרי - הּלחם אֹו29ּבאכילה28ׁשאבד ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
הּתרּו .30לא ְֹֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אצבעו. את הכהן וטבל ו): היא.11)ד, חוץ היכל אף12)לגבי החיצון, מזבח יסוד אל נשפכים הפנימיות חטאות דם שיירי
מזבח. אכילת שהיא מפני בה מפגלים - מעכבת אינה שיריים ששפיכת פי החיצון.13)על מזבח על כן גם מקטירים אימוריהן

נתפגל14) התודה נתפגלה אם ולכן לתודה טפל הוא הלחם פירוש, לחם. גלל תודה ואין תודה גלל לחם שם: בגמרא נאמר והטעם
להיפך. לא אבל הלחם, משנה).15)גם (כסף לחם זית וכחצי בשר זית כחצי הבזיכין16)פירוש, הקטרת שהרי פשוט, זה
לאכילה. הלחם את שגם17)מתירה מובן סדר. בכל לחמים ששה סדרים, שני או מערכות בשתי השולחן על נערך הפנים לחם

פיגול. הסדרים שני אחד, לחם על חישב שניהם.18)אם בהקרבת אלא באכילה ניתר הלחם שאין הקטרת19)לפי ולפני
הפנים. לחם את לאכול אסור הלכה20)שניהם טז בפרק למעלה שפסק שומשום להקטיר דומה זה ואין המתיר. בכל חשב שהרי

שחיטה. בשעת בחישב עוסקים אנו כאן אבל בכך, הקטרה דרך ואין בהקטרה המדובר ששם מפני פסול, אלא פיגול שאינו ט,
שהרי21) מתפגל, עצמו הכבש אבל הלחם, את מפגלת אינה אחד כבש שחיטת ולפיכך הכבשים שני בשחיטת מתקדש הלחם

שלו. מתיר אינו השני מתיר22)הכבש אינו והשני עצמו בפני קרבן הוא כבש שכל מפני יאֿיב, שבהלכות לדינים דומה זה ואין
יג:).23)שלו. (שם המתיר" את מפגל מתיר כרבי24)"אין "הלכה בידינו: הוא כלל שמעון, בר' אלעזר ר' דעת נגד כרבי

שרבינו25)מחבירו". ומובן ורבא אביי בזה חולקים שם ובגמרא קדוש". ואינו "קדוש זה מה רבינו פירש ולא שם הברייתא לשון
באכילה. אסור פירוש, לכהנים", ניתר "אינו שאמר: כרבא גם26)פוסק בפיגול קובעת הדם שזריקת בברייתא, שם עקיבא כר'

לשמו שלא כשזרק ולפיכך לא, לקולא אבל הזבח. כגוף שהלחם רבינו פוסק לחומרא ורק הזבח. מגוף שאינו פי על אף הלחם את
באכילה. מותר הכבש שבשר פי על אף באכילה אסור הכבשים.27)הלחם את מעכב כשלמים29)הכבשים.28)שהלחם

לחם. הטעונים עצרת ככבשי דינם שאין מפני אותם, אוסרת אינה הלחם ואבידת לשמם שלא דמם שהוקבעה30)שנזרק מכיוון
מזיקתם. אותם מוציאה לשמם שלא מחשבת ואין הלחם, אבידת ידי על נפסלו ללחם זיקתם

oiycwend ileqt zekld - lel` 'k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עּׂשר ׁשמֹונה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

זה‡. הרי - ּבקדׁשים נכֹונה ׁשאינּה מחׁשבה המחּׁשב ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכל
יחׁשב. לא אֹומר: הּוא ׁשהרי תעּׂשה, ּבלא ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹעֹובר

יפסיד·. ׁשּלא זה ּדין ׁשּבכלל למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹמּפי
ּבקדׁשים. מּום למּטיל דֹומה זה ׁשהרי ּבמחׁשבה, ְְְֲֲֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּקדׁשים

מעּׂשה. הּמחׁשבה ׁשאין לֹוקה, אינֹו כן ּפי על ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָואף
ּבין‚. ּבמחׁשבה ׁשּנפסל ּבין ּפסּול, ׁשהּוא ׁשּנאמר קרּבן ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל

ּכזית מּמּנּו האֹוכל ּכל ׁשּפסלֹו, דבר ּבֹו ׁשארע ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבמעּׂשה
ּתֹועבה; ּכל תאכל לא ׁשּנאמר: לֹוקה. - ְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבמזיד

על„. אּלא מזהיר הּכתּוב ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמּפי
הּמקּדׁשין. ְְִֵַָֻּפסּולי

.‰- ּכזית מהם האֹוכל מּום, ּבהם ׁשהּוטל קדׁשים ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכן
אחר מּום להם ׁשּיּולד עד ּתֹועבה, ּכל ּבכלל הם הרי ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלֹוקה.
אין - מּספק ׁשּפּסּולֹו וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמּומן, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָויאכלּו

עליו. ִָָלֹוקין
.Âׁשּבאר ּכמֹו הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנתּפּגל קרּבן ּכלּכל נּו, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת; חּיב - ּבמזיד ּכזית מּמּנּו ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהאֹוכל
מביא - ּבׁשגגה מּמּנּו אכל ואם ּתּׂשא. עֹונּה מּמּנּו ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהאכלת

קבּועה. ְַָָחּטאת
.Êּבין ׁשהּתרּו, ּדברים אכילת על אּלא ּכרת חּיבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאין

אינֹו - עצמֹו הּמּתיר מן אכל אם אבל לּמזּבח; ּבין ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָלאדם
ּבהם ׁשאין הּמקּדׁשין ּפסּולי ּכאֹוכל לֹוקה אּלא ּכרת, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻחּיב
ּבמזיד מּׁשיריה ּכזית האֹוכל ׁשּנתּפּגלה, מנחה ּכיצד? ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּפּגּול.
הּלבֹונה מן אֹו ׁשּלּה הּקמץ מן אכל אם אבל ּכרת; חּיב -ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
לאדם. הּׁשירים את הּמּתירים הן ׁשהן לפי ּכרת, חּיב אינֹו -ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
אֹו מאמּוריו אֹו מּבּׂשרֹו ּכזית האֹוכל ׁשּנתּפּגל, זבח ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָוכן
- הּדם מן ּכזית אכל אם אבל ּכרת; חּיב - העֹולה ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָמּבּׂשר
לּקרב האמּורין את מּתיר ׁשהּדם ּפּגּול. מּׁשּום עליו חּיב ִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאינֹו
העֹולה ודם לאדם. הּבּׂשר את מּתירין והאמּורין ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָלּמזּבח,
ּבּׂשרּה מּתיר העֹוף חּטאת ודם לּמזּבח. ּבּׂשרּה ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָמּתיר
חּטאֹות ודם לּמזּבח. ּבּׂשרּה מּתיר העֹוף עֹולת ודם ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָֹלּכהנים.
על חּיבין לפיכ לּמזּבח, אמּוריהם מּתיר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּנּׂשרפֹות
הּׁשירים מּתירין והּלבֹונה הּקמץ ּפּגּול. מּׁשּום ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאמּוריהן
וכן לּכהנים. הּלחם ׁשּתי מּתירין עצרת ּכבּׂשי ׁשני ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹלּכהנים.
ּדברים אבל לּכהנים. הּפנים לחם מּתירין לבֹונה בזיכי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשני
ּומנחֹות הּנּׂשרפֹות חּטאֹות ּבּׂשר ּכגֹון מּתירין, להם ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשאין

לעֹולם. מתּפּגלין אינן - ְְְְִִִֵַַָָָהּנּׂשרפֹות
.Á:לעֹולם ּפּגּול מּׁשּום עליהן חּיבין ׁשאין דברים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָואּלּו

עם הּבא יין ּבין והּיין, והּדם והּקטרת והּלבֹונה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹהּקמץ
ּכּלן, הּנּׂשרפֹות ּומנחֹות עצמֹו. ּבפני הּבא יין ּבין ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻהּנסכים
ּומנחת ּכהנים מנחת ּכגֹון להּתירן, קמץ להם אין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשהרי
ואם מצרע. ׁשל ׁשמן ולג הּנּׂשרפֹות. חּטאֹות ּובּׂשר ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹנסכים.
ׁשהרי ּבֹו, ּתלּוי אינֹו מּתירֹו? האׁשם דם והלֹוא ֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹּתאמר:
ּכמֹו ימים, ּכּמה אחר ולג הּיֹום אׁשמֹו מביא ְְֲִִֵַַַַָָָָָֹאדם

ּבמק ֹומֹו.ׁשּיתּבאר ְְִִֵֶָ

.Ë,אכילתן זמן לאחר הּקדׁשים מּבּׂשר להֹותיר ְְְְֲֳִִִִַַַַַָָָָאסּור
הּדין והּוא ּבקר, עד מּמּנּו תֹותירּו לא ּתֹודה: ּבקרּבן ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּנאמר
נּתקֹו ׁשהרי לֹוקה, אינֹו והּמֹותיר ּכּלם. הּקדׁשים ְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָֻלׁשאר
ּתּׂשרפּו. ּבאׁש ּבקר עד מּמּנּו והּנתר ׁשּנאמר: לעּׂשה, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹהּכתּוב

.È,ּכרת חּיב - ּבמזיד ׁשּנֹותר: קדׁשים מּבּׂשר ּכזית ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהאֹוכל
יּׂשא עֹונֹו ואכליו ׁשּנאמר: קבּועה; חּטאת מביא - ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבׁשֹוגג
על ּכרת יתחּיב ּומאימתי ונכרתה. חּלל ה' קדׁש את ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכי
מאחר עליהן חּיב - הם קדׁשים קדׁשי אם הּנֹותר? ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָאכילת
עליהן חּיב - הם קּלים קדׁשים ואם הּׁשחר; עּמּוד ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּיעלה
יֹום ׁשל הּלילה ּתחּלת ׁשהּוא ׁשני, יֹום ׁשל החּמה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמּׁשקיעת
הּנֹותר? ועל הּפּגּול על הּכתּוב הזהיר והיכן ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָׁשליׁשי.
להזהיר - הם קדׁש ּכי יאכל לא ׁשם: נאמר ׁשהרי ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹּבּמּלּואים.
אכילתֹו. על תעּׂשה ּבלא ׁשהּוא ּבּקדׁש ׁשּפסּולֹו ּכל ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹעל

.‡Èוכל לכזית. זה עם זה מצטרפין והּנֹותר ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָוהּפּגּול
מצטרפין. והּנֹותרין ְְְִִִִִַַָָהּפּגּולים

.·Èׁשהרי טמאה, להם לסּבב אֹו הּקדׁשים את לטּמא ְְְֲֳִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאסּור
טהֹור אדם אבל לֹוקה. אינֹו - הּקדׁשים את והמטּמא ְְְֲֳִֵֵֶֶַַַָָָָָָּפֹוסלן.
והּבּׂשר ׁשּנאמר: לֹוקה; - ׁשּנטמאּו מּקדׁשים ּכזית ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאכל
הּקרּבנֹות, לׁשאר הּדין והּוא יאכל. לא טמא ּבכל יּגע ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאׁשר
ׁשּנתקּדׁשה אחר ׁשּנטמאה הּמנחה מּלבֹונת ּכזית אכל ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשאם
לאחר אֹו ּכּפרה לפני ׁשּנטמאּו קדׁשים אחד לֹוקה. - ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָבּכלי
ּדברי ׁשל הּטמאה ּבולד אֹו הּטמאה ּבאב ׁשּנטמאּו ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻּכּפרה.
לֹוקה אינֹו - ּדבריהם ׁשל ּבטמאֹות נטמאּו אם אבל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָֻּתֹורה.
אּלא לֹוקה ואינֹו מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל אכילתן, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָעל
אינֹו - זריקה קדם אכל אם אבל ּדמים; זריקת אחר ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהאֹוכל
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל טמא, קדׁש אֹוכל מּׁשּום ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹלֹוקה

.‚Èּביאת על ּכרת עליה ׁשחּיבין טמאה ׁשּנטמא אדם ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻּכל
ּבין טהֹור ּבקדׁש ּבין הּקדׁשים, מן ּכזית ואכל ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּמקּדׁש
והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, נתחּיב זה הרי - ּבמזיד טמא: ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבקדׁש
ונכרתה; עליו וטמאתֹו ליי אׁשר הּׁשלמים מּזבח ּתאכל ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻאׁשר
ׁשאינֹו ּומּנין ויֹורד. עֹולה קרּבן מביא - ּבׁשגגה אכל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואם
טמא ּבכל תּגע ּכי ונפׁש ׁשּנאמר: הּגּוף? ּבטמאת אּלא ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻמדּבר
ואכל טמא ׁשקץ ּבכל אֹו טמאה ּבבהמה אֹו אדם ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּבטמאת
לׁשאר הּדין והּוא ונכרתה. ליי אׁשר הּׁשלמים זבח ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָמּבּׂשר
נאמר ׁשהרי ּביֹולדת. זה? עֹון על הזהיר והיכן מזּבח. ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָקדׁשי

תּגע. לא קדׁש ּבכל ְִֶָָָֹֹּבּה:
.„Èיאכל ׁשּלא לטמא אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמּפי

ׁשּיעריב קדם ׁשּטבל אחר קדׁש והאֹוכל ׁשּיטּבל. קדם ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹֹקדׁש
ׁשּנאמר: ּכרת; חּיב ואינֹו לֹוקה - ּכּפרתֹו ׁשּיביא קדם ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשמׁשֹו

עליו. טמאתֹו ּכל ׁשּתהיה עד - עליו ְְְְִֶֶַָָָָָָָֻֻוטמאתֹו
.ÂËואין לֹוקה, אינֹו - ּדבריהם ׁשל ּבטמאֹות טמא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻהיה

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל ּכרת, חּיב ׁשאינֹו לֹומר ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָצרי
.ÊËׁשּיאכל עד מּתירין לֹו ׁשּיׁש קדׁש על ּכרת חּיב ִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאינֹו
קדםמ הּבּׂשר את אכל אם אבל מּתיריו; ׁשּקרבּו אחר ּמּנּו ְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

זה הּקדׁש. את ׁשאכל טמא מּׁשּום לֹוקה אינֹו - הּדם ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹזריקת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מום.1) בהם שהוטל קדשים או פיגול או פסול שהוא עליו שנאמר מקרבן האוכל בקדשים, נכונה שאינה מחשבה המחשב יבאר
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זה‡. הרי - ּבקדׁשים נכֹונה ׁשאינּה מחׁשבה המחּׁשב ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכל
יחׁשב. לא אֹומר: הּוא ׁשהרי תעּׂשה, ּבלא ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹעֹובר

יפסיד·. ׁשּלא זה ּדין ׁשּבכלל למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹמּפי
ּבקדׁשים. מּום למּטיל דֹומה זה ׁשהרי ּבמחׁשבה, ְְְֲֲֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּקדׁשים

מעּׂשה. הּמחׁשבה ׁשאין לֹוקה, אינֹו כן ּפי על ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָואף
ּבין‚. ּבמחׁשבה ׁשּנפסל ּבין ּפסּול, ׁשהּוא ׁשּנאמר קרּבן ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל

ּכזית מּמּנּו האֹוכל ּכל ׁשּפסלֹו, דבר ּבֹו ׁשארע ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבמעּׂשה
ּתֹועבה; ּכל תאכל לא ׁשּנאמר: לֹוקה. - ְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבמזיד

על„. אּלא מזהיר הּכתּוב ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמּפי
הּמקּדׁשין. ְְִֵַָֻּפסּולי

.‰- ּכזית מהם האֹוכל מּום, ּבהם ׁשהּוטל קדׁשים ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכן
אחר מּום להם ׁשּיּולד עד ּתֹועבה, ּכל ּבכלל הם הרי ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלֹוקה.
אין - מּספק ׁשּפּסּולֹו וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמּומן, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָויאכלּו

עליו. ִָָלֹוקין
.Âׁשּבאר ּכמֹו הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנתּפּגל קרּבן ּכלּכל נּו, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת; חּיב - ּבמזיד ּכזית מּמּנּו ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהאֹוכל
מביא - ּבׁשגגה מּמּנּו אכל ואם ּתּׂשא. עֹונּה מּמּנּו ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהאכלת

קבּועה. ְַָָחּטאת
.Êּבין ׁשהּתרּו, ּדברים אכילת על אּלא ּכרת חּיבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאין

אינֹו - עצמֹו הּמּתיר מן אכל אם אבל לּמזּבח; ּבין ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָלאדם
ּבהם ׁשאין הּמקּדׁשין ּפסּולי ּכאֹוכל לֹוקה אּלא ּכרת, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻחּיב
ּבמזיד מּׁשיריה ּכזית האֹוכל ׁשּנתּפּגלה, מנחה ּכיצד? ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּפּגּול.
הּלבֹונה מן אֹו ׁשּלּה הּקמץ מן אכל אם אבל ּכרת; חּיב -ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
לאדם. הּׁשירים את הּמּתירים הן ׁשהן לפי ּכרת, חּיב אינֹו -ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
אֹו מאמּוריו אֹו מּבּׂשרֹו ּכזית האֹוכל ׁשּנתּפּגל, זבח ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָוכן
- הּדם מן ּכזית אכל אם אבל ּכרת; חּיב - העֹולה ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָמּבּׂשר
לּקרב האמּורין את מּתיר ׁשהּדם ּפּגּול. מּׁשּום עליו חּיב ִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאינֹו
העֹולה ודם לאדם. הּבּׂשר את מּתירין והאמּורין ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָלּמזּבח,
ּבּׂשרּה מּתיר העֹוף חּטאת ודם לּמזּבח. ּבּׂשרּה ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָמּתיר
חּטאֹות ודם לּמזּבח. ּבּׂשרּה מּתיר העֹוף עֹולת ודם ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָֹלּכהנים.
על חּיבין לפיכ לּמזּבח, אמּוריהם מּתיר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּנּׂשרפֹות
הּׁשירים מּתירין והּלבֹונה הּקמץ ּפּגּול. מּׁשּום ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאמּוריהן
וכן לּכהנים. הּלחם ׁשּתי מּתירין עצרת ּכבּׂשי ׁשני ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹלּכהנים.
ּדברים אבל לּכהנים. הּפנים לחם מּתירין לבֹונה בזיכי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשני
ּומנחֹות הּנּׂשרפֹות חּטאֹות ּבּׂשר ּכגֹון מּתירין, להם ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשאין

לעֹולם. מתּפּגלין אינן - ְְְְִִִֵַַָָָהּנּׂשרפֹות
.Á:לעֹולם ּפּגּול מּׁשּום עליהן חּיבין ׁשאין דברים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָואּלּו

עם הּבא יין ּבין והּיין, והּדם והּקטרת והּלבֹונה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹהּקמץ
ּכּלן, הּנּׂשרפֹות ּומנחֹות עצמֹו. ּבפני הּבא יין ּבין ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻהּנסכים
ּומנחת ּכהנים מנחת ּכגֹון להּתירן, קמץ להם אין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשהרי
ואם מצרע. ׁשל ׁשמן ולג הּנּׂשרפֹות. חּטאֹות ּובּׂשר ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹנסכים.
ׁשהרי ּבֹו, ּתלּוי אינֹו מּתירֹו? האׁשם דם והלֹוא ֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹּתאמר:
ּכמֹו ימים, ּכּמה אחר ולג הּיֹום אׁשמֹו מביא ְְֲִִֵַַַַָָָָָֹאדם

ּבמק ֹומֹו.ׁשּיתּבאר ְְִִֵֶָ

.Ë,אכילתן זמן לאחר הּקדׁשים מּבּׂשר להֹותיר ְְְְֲֳִִִִַַַַַָָָָאסּור
הּדין והּוא ּבקר, עד מּמּנּו תֹותירּו לא ּתֹודה: ּבקרּבן ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּנאמר
נּתקֹו ׁשהרי לֹוקה, אינֹו והּמֹותיר ּכּלם. הּקדׁשים ְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָֻלׁשאר
ּתּׂשרפּו. ּבאׁש ּבקר עד מּמּנּו והּנתר ׁשּנאמר: לעּׂשה, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹהּכתּוב

.È,ּכרת חּיב - ּבמזיד ׁשּנֹותר: קדׁשים מּבּׂשר ּכזית ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהאֹוכל
יּׂשא עֹונֹו ואכליו ׁשּנאמר: קבּועה; חּטאת מביא - ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבׁשֹוגג
על ּכרת יתחּיב ּומאימתי ונכרתה. חּלל ה' קדׁש את ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכי
מאחר עליהן חּיב - הם קדׁשים קדׁשי אם הּנֹותר? ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָאכילת
עליהן חּיב - הם קּלים קדׁשים ואם הּׁשחר; עּמּוד ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּיעלה
יֹום ׁשל הּלילה ּתחּלת ׁשהּוא ׁשני, יֹום ׁשל החּמה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמּׁשקיעת
הּנֹותר? ועל הּפּגּול על הּכתּוב הזהיר והיכן ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָׁשליׁשי.
להזהיר - הם קדׁש ּכי יאכל לא ׁשם: נאמר ׁשהרי ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹּבּמּלּואים.
אכילתֹו. על תעּׂשה ּבלא ׁשהּוא ּבּקדׁש ׁשּפסּולֹו ּכל ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹעל

.‡Èוכל לכזית. זה עם זה מצטרפין והּנֹותר ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָוהּפּגּול
מצטרפין. והּנֹותרין ְְְִִִִִַַָָהּפּגּולים

.·Èׁשהרי טמאה, להם לסּבב אֹו הּקדׁשים את לטּמא ְְְֲֳִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאסּור
טהֹור אדם אבל לֹוקה. אינֹו - הּקדׁשים את והמטּמא ְְְֲֳִֵֵֶֶַַַָָָָָָּפֹוסלן.
והּבּׂשר ׁשּנאמר: לֹוקה; - ׁשּנטמאּו מּקדׁשים ּכזית ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאכל
הּקרּבנֹות, לׁשאר הּדין והּוא יאכל. לא טמא ּבכל יּגע ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאׁשר
ׁשּנתקּדׁשה אחר ׁשּנטמאה הּמנחה מּלבֹונת ּכזית אכל ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשאם
לאחר אֹו ּכּפרה לפני ׁשּנטמאּו קדׁשים אחד לֹוקה. - ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָבּכלי
ּדברי ׁשל הּטמאה ּבולד אֹו הּטמאה ּבאב ׁשּנטמאּו ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻּכּפרה.
לֹוקה אינֹו - ּדבריהם ׁשל ּבטמאֹות נטמאּו אם אבל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָֻּתֹורה.
אּלא לֹוקה ואינֹו מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל אכילתן, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָעל
אינֹו - זריקה קדם אכל אם אבל ּדמים; זריקת אחר ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהאֹוכל
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל טמא, קדׁש אֹוכל מּׁשּום ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹלֹוקה

.‚Èּביאת על ּכרת עליה ׁשחּיבין טמאה ׁשּנטמא אדם ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻּכל
ּבין טהֹור ּבקדׁש ּבין הּקדׁשים, מן ּכזית ואכל ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּמקּדׁש
והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, נתחּיב זה הרי - ּבמזיד טמא: ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבקדׁש
ונכרתה; עליו וטמאתֹו ליי אׁשר הּׁשלמים מּזבח ּתאכל ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻאׁשר
ׁשאינֹו ּומּנין ויֹורד. עֹולה קרּבן מביא - ּבׁשגגה אכל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואם
טמא ּבכל תּגע ּכי ונפׁש ׁשּנאמר: הּגּוף? ּבטמאת אּלא ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻמדּבר
ואכל טמא ׁשקץ ּבכל אֹו טמאה ּבבהמה אֹו אדם ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּבטמאת
לׁשאר הּדין והּוא ונכרתה. ליי אׁשר הּׁשלמים זבח ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָמּבּׂשר
נאמר ׁשהרי ּביֹולדת. זה? עֹון על הזהיר והיכן מזּבח. ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָקדׁשי

תּגע. לא קדׁש ּבכל ְִֶָָָֹֹּבּה:
.„Èיאכל ׁשּלא לטמא אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמּפי

ׁשּיעריב קדם ׁשּטבל אחר קדׁש והאֹוכל ׁשּיטּבל. קדם ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹֹקדׁש
ׁשּנאמר: ּכרת; חּיב ואינֹו לֹוקה - ּכּפרתֹו ׁשּיביא קדם ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשמׁשֹו

עליו. טמאתֹו ּכל ׁשּתהיה עד - עליו ְְְְִֶֶַָָָָָָָֻֻוטמאתֹו
.ÂËואין לֹוקה, אינֹו - ּדבריהם ׁשל ּבטמאֹות טמא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻהיה

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל ּכרת, חּיב ׁשאינֹו לֹומר ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָצרי
.ÊËׁשּיאכל עד מּתירין לֹו ׁשּיׁש קדׁש על ּכרת חּיב ִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאינֹו
קדםמ הּבּׂשר את אכל אם אבל מּתיריו; ׁשּקרבּו אחר ּמּנּו ְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

זה הּקדׁש. את ׁשאכל טמא מּׁשּום לֹוקה אינֹו - הּדם ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹזריקת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מום.1) בהם שהוטל קדשים או פיגול או פסול שהוא עליו שנאמר מקרבן האוכל בקדשים, נכונה שאינה מחשבה המחשב יבאר
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ּפּגּול מּׁשּום עליו חּיבין אין - מּתירין לֹו ׁשּיׁש ּכל ְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּכלל:
ּכהלכתן; מּתיריו ׁשּיקרבּו עד טמא מּׁשּום אֹו נֹותר מּׁשּום ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָאֹו
מּׁשּום עליו חּיבין ּבכלי ׁשּקדׁש ּכיון - מּתירין לֹו ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוכל
הֹואיל האֹוכל, ׁשּיּטמא קדם הּבּׂשר נטמא אפּלּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻטמאה.
אכל אם וכן ּכרת. חּיב - אכל ּכ ואחר הּמּתירין ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָוקרבּו
הרי - ּדמם ׁשּנזרק אחר טמא והּוא הּנּׂשרפֹות חּטאֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמּבּׂשר

ּכרת. חּיב ֵֶַָָזה
.ÊÈמּׁשּום עליהן חּיבין ׁשאין ּדברים ׁשאף ,ל נתּבאר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכבר

ׁשאין ּדברים ּכיצד? וטמא. נֹותר מּׁשּום עליהן חּיבין - ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּפּגּול
עליהם וחּיבין ּפּגּול, מּׁשּום עליהן חּיבין אין - מּתירין ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלהם
ׁשאין ּפי על אף עצמן, הּמּתירין וכן וטמא. נֹותר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמּׁשּום
עליהן חּיבין - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפּגּול, מּׁשּום עליהם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָחּיבין
לעֹולם עליו חּיבין ׁשאין הּדם, מן חּוץ וטמא. נֹותר ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָמּׁשּום

ּבלבד. אחד ּדבר מּׁשּום ְִִֶֶַָָָָאּלא
.ÁÈ.ּכרת חּיב - אמּורין ׁשאכל ִֵֵֵֶַַָָָָטמא
.ËÈהּורמה ׁשּלא ּתֹודה ולחמי נצלה, ׁשּלא ּפסח ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאכל

ּפי על אף הּגּוף, טמאת מּׁשּום ּכרת חּיב זה הרי - ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻחּלתן
על אדם ׁשּיתחּיב אפׁשר אי ּׁשהן. למה ראּויין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאינן
הּוא ׁשהּפּגּול נֹותר; ּומּׁשּום ּפּגּול מּׁשּום אחת ֲִִִִִֶַַַָָאכילה
ולא קרּבן לׁשם עֹולה ואינֹו הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּנפסל ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּקרּבן

ּכמצ ׁשּקרב מּקרּבן הּנׁשאר הּוא והּנֹותר ּכלל, ותֹונרצה ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָ
אכילתֹו. זמן ְְֲִַַַָלאחר

.Îאף חּיב. - ואכלן ּבזה זה ׁשּבללן והּטמא והּנֹותר ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּפּגּול
האּסּורין ׁשאין מבּטלֹו, אינֹו - חברֹו על מין ׁשרּבה ּפי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָעל

זה. את זה ְְִֶֶֶַמבּטלין
.‡Î- הּמזּבח לראׁש ׁשהעלן טמא אֹו נֹותר אֹו ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֹּופּגּול

מצטרפין והאמּורין מהן. אּסּורן ּפקע ּברּבן האּור ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻמּׁשּמׁשלה
עליו לחּיב קדׁשים, ּבׁשאר ּבין ּבעֹולה ּבין לכזית, הּבּׂשר ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָעם

טמא. אֹו נֹותר אֹו ּפּגּול ִִֵָָמּׁשּום
.·Îמן מּמּנּו ואכל זמּנֹו, לאחר ׁשּנֹותר אֹו ׁשּנתּפּגל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָזבח

מן אֹו האלל מן אֹו הּתבלין מן אֹו הּמרק מן אֹו ְֲִִִִִַַַָָָָָהעֹור
הּצּפרנים מן הּטלפים, ּומן הּקרנים ּומן הּגידים מן ְְְְִִִִִִִִִִַַַַַַַַַָָָֻהּמראה,
וכן ּכרת. חּיב אינֹו - העֹוף ּומּביצי הּנֹוצה ּומן החרטֹום ְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָמן
ּכרת. חּיב אינֹו - ּכׁשר מּקרּבן אּלּו ּדברים ׁשאכל הּגּוף ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָטמא

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ְֲִַַַַָאבל
.‚Îונֹותר ּפּגּול מּׁשּום חּיב - הּׁשליא מן אֹו הּׁשליל מן ְְְִִִִִִַַַַָָָָאכל

הּזבח. ּבּׂשר מּׁשאר ּכאֹוכל ְְְְִֵֵֶַַַָָוטמא,
.„Îּפּגּול מּׁשּום עליהם חּיבין אין - ּכֹוכבים עֹובדי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָקדׁשי

הּלבֹונה וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּקדׁשים, ּדם וכן וטמא. ְְְְְְְֳִֵֵֵֵֶַַַַָָָָונֹותר
ּפּגּול מּׁשּום לא ּכרת עליהן חּיבין אין - והעצים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹוהּקטרת

הּגּוף. טמאת מּׁשּום ולא נֹותר מּׁשום ְְְִִַַָֹֹֻולא

עּׂשר ּתׁשעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

ׁשּנאמר:‡. ׁשּנטמאּו, הּקדׁשים ּכל לּׂשרף עּׂשה ְְְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמצות
אׁש וכןוהּבּׂשר יּׂשרף. ּבאׁש יאכל לא טמא ּבכל יּגע ר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

הּזבח מּבּׂשר והּנֹותר ׁשּנאמר: לּׂשרפֹו, עּׂשה מצות - ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּנֹותר
ּפסּולי וכל הּפּגּול הּנֹותר ּובכלל יּׂשרף. ּבאׁש הּׁשליׁשי ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבּיֹום

נּׂשרפין. הּכל ְְִִִַַָָֹֻהּמקּדׁשין,
וכל·. מּיד. ּבּמקּדׁש יּׂשרף - נפסל אֹו ׁשּנתּפּגל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹקרּבן

ּבּמקּדׁש. יּׂשרף ּכ ואחר צּורתֹו ּתעּבר - מּספק ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻׁשּפּסּולֹו
הּלינה‚. אם ספק, ּבהם יׁש - הּנּׂשרפים ּוּׂשעירים ְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּפרים

ּכאמּוריהן, ּבּׂשרם ּפֹוסלת לצאת זמּנם ׁשּיּגיע קדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוהיציאה
ויּׂשרפּו להחמיר אֹותן ּפֹוסלין לפיכ ּבּׂשרן. ּפֹוסלת אינּה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָאֹו
מחזיקין אם - האבר ּברב הּבהמה חצי יצא אם וכן ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּבעזרה.
יֹוצאין, אינן עדין אֹו האבר; רב ויצא הֹואיל ּכיֹוצא, ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹאֹותן
ויּׂשרפּו מּספק נפסלּו לפיכ הּבהמה. רב יצא לא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹׁשהרי
ׁשלׁשה ויצאּו להֹוציאן, חמּׁשה נּׂשאּום אם וכן ְְְְְְֲֲִִִֵָָָָָָָָּבעזרה.
אּלּו הרי - הּבהמה חצי הּׁשלׁשה והֹוציאּו ׁשנים, ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָונׁשארּו
צריכין אּלּו ׁשאין לי, ויראה ּבעזרה. ויּׂשרפּו מּספק ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָנפסלּו
לּׂשרפה עֹומדין והן הֹואיל צּורתן, ׁשּתעּבר עד ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻלהמּתין

נפסלּו. לא אפּלּו ְְְֲִִָֹלעֹולם
.„- וחתיכֹות עֹולֹות, - איברים ּבעזרה: הּנמצא ְֲֲִִִֵַַָָָָָָָּבּׂשר

צּורתן ּתעּבר והּכל ׁשלמים. - ּבירּוׁשלים והּנמצא ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹֻחּטאֹות.
הֹועיל מה ּכן, אם הּוא. נֹותר ׁשּמא הּׂשרפה, לבית ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָויצאּו
ׁשעבר למי ׁשלמים? אֹו חּטאת אֹו עֹולה חזקתֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּתהיה
ּבּיֹום ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא הּנֹותר את ּׂשֹורפין אין ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָואכל.

יּׂשרף. ּבאׁש ְִִִֵֵַָָהּׁשליׁשי
ליל‰. מּתחּלת ּבאכילה אסּורין ׁשהּׁשלמים ּפי על ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָאף

ׁשּלא ּבין ּבזמּנֹו ּבין ּבּיֹום. אּלא אֹותן ּׂשֹורפין אין - ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשליׁשי
טמא ּׂשרפת ואין ּבּיֹום. אּלא נּׂשרף אינֹו הּפּגּול וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּבזמּנֹו.
הּׁשּבת. את לֹומר צרי ואין טֹוב, יֹום את ּדֹוחה ּופּגּול ְְִִֵֶֶֶַַַָָָונֹותר

ּכאחד. ּופּגּול ונֹותר טמא לּׂשרף ְְְִִֵֶָָָָֹֻּומּתר
.Âאֹותֹו ּׂשֹורפין - ּבפנים ׁשּנטמא קדׁשים קדׁשי ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָּבּׂשר

ׁשּנטמא ּבין ּבחּוץ. אֹותֹו ּׂשֹורפין - ּבחּוץ נטמא ואם ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָּבפנים,
ׁשל ּומימיהם הּטמאה. ּבולד ׁשּנטמא ּבין הּטמאה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻּבאב
הּטמאה, ּבאב ׁשּנטמא הּבּׂשר את מּלּׂשרף נמנעּו לא ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹֻּכהנים
ּבולד ׁשּנטמא הּבּׂשר עם לטמאה, ראׁשֹון הּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֻׁשהרי
טמאה לֹו ׁשּמֹוסיפין ּפי על אף ׁשליׁשי, הּוא ׁשהרי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֻֻהּטמאה,
ּכמֹו ׁשני, יחזר - ּבראׁשֹון ׁשּנגע ׁשהּׁשליׁשי טמאתֹו, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻעל
ּבטבּול ׁשּנפסל ׁשמן אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ּבמקֹומֹו. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּיתּבאר
ׁשּנגע מּתכת ׁשל ּבנר להדליקֹו מּתר - ׁשליׁשי ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻיֹום,
הּׁשמן ׁשּזה ּפי על אף הּטמאה. אב ׁשהּנר מת, טמא ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻּבּה
- טמאה ׁשּום ׁשם ויׁש הֹואיל ּבּנר, ּכׁשּיּגע ראׁשֹון ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֻנעּׂשה
הּטהֹור מן אּלא נזהרין ואין ּתֹוספּתּה. על מקּפידין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאין

יּפסל. ִֵֶָֹׁשּלא
.Ê.ּבבּתיהן ּבעליו אֹותֹו ּׂשֹורפין - קּלים קדׁשים ׁשל ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָנֹותר
.Áאם קדׁש: ּבּׂשר ּבידֹו ׁשּיׁש ונזּכר מירּוׁשלים ׁשּיצא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמי

ּכזית ּבֹו יׁש אם - לאו ואם ּבמקֹומֹו; ּׂשֹורפֹו - הּצֹופין ְְְְִִִִִֵַַַָָעבר
לֹו ׁשאין אֹורח הּוא ואם ּבירּוׁשלים. וּׂשֹורפֹו חֹוזר יתר, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאֹו

הּמערכה. מעצי הּבירה לפני ּׂשֹורפֹו - ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָּבית
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מספק.1) שפיסולו וכל והנותר שנטמאו קדשים לשרוף עשה שמצות יבאר

mixetikd mei zcear zekld - lel` `"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ëטעּונין אינן - מח ּבהן ׁשאין הּקדׁשים עצמֹות ְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכל
ׁשּנפסל ׁשהּקרּבן ּבארנּו, ּכבר הּפסח. מעצמֹות חּוץ ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּׂשרפה,
קּלים; ּבקדׁשים לבעליו אֹו לּכהנים, העֹור - ׁשהפׁשט ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻאחר
הּכל. ויּׂשרף ּכּבּׂשר העֹור הרי - הפׁשט קדם נפסל אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹאבל
הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנפסל אֹו טרפה, ונמצא ׁשהפׁשט זבח ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻוכן
העֹור. יּׂשרף - הּזבח נרצה ולא הֹואיל הּמקֹום, ּבמחׁשבת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאֹו
נעּׂשה אם אבל קּלים. ּבקדׁשים ּבין קדׁשים ּבקדׁשי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָּבין
הֹואיל לּבעלים, עלה ׁשּלא ּפי על אף הּׁשם, ׁשּנּוי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבמחׁשבת
וזבח ׁשּבארנּו. ּכמֹו לבעליו, אֹו לּכהנים העֹור הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹונרצה

ּפֹוסל. אינֹו - זריקה קדם ְְִֵֵֶֶַָֹֻׁשהפׁשט
.È,נפסל אֹו נֹותר אֹו ׁשּנטמא קדׁש ּבּׂשר הּנּׂשרפים: הן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאּלּו

ּתלּוי ואׁשם נֹותרה. אֹו נפסלה אֹו ׁשּנטמאת הּמנחה ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָוכן
הּבאה העֹוף וחּטאת ּדמֹו. ׁשּנזרק קדם חטא ׁשּלא לֹו ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשּנֹודע
ודבר הּכרם. וכלאי והערלה טהֹור. נזיר ּוּׂשער הּספק. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָעל
הּכרם ּכלאי וׁשל ערלה ׁשל מׁשקין ּכגֹון להּׂשרף, ּדרּכֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאין

יּקברּו. אּלּו הרי -ֲִֵֵֵָ
.‡Èמזּבח קדׁשי ּבין ׁשּמתּו, קדׁשים הּנקּברים: הם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָואּלּו

הּפילּו נפל. ׁשהּפילּו וקדׁשים הּבית. ּבדק קדׁשי ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבין
וצּפרי ערּופה. ועגלה הּנסקל. וׁשֹור ּתּקבר. - ְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַָָָָָׁשליא
וחּלין ּבחלב. ּובּׂשר חמֹור. ּופטר טמא. נזיר ּוּׂשער ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻמצרע.

ּבעזרה. ְֲֲִֶָָָׁשּנׁשחטּו
.·Èּבּׂשק חמֹור ּומּפטר נזיר מּׂשער הּסיט מלא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹהאֹורג

יּדלק. -ִֵָ
.‚Èׁשל הּנּׂשרפין וכל אסּור. אפרם - הּנקּברין ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָּכל

והּפנימי החיצֹון הּמזּבח מּדׁשן חּוץ מּתר, אפרן - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהקּדׁש
הּמנֹורה. ְְִַָודּׁשּון

.„È;יּׂשרפּו לא הּנקּברים ּכל וכן יּקברּו, לא הּנּׂשרפין ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָֹֹּכל
ּבאפרן, הקל הרי - ּבּׂשרפתן מחמיר ׁשהּוא ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאף

אסּור. הּנקּברים ְִִֵֶֶַָָׁשאפר
.ÂËעֹוּׂשה נתּפּגלּו, לֹו: ואמר ּבזבחים עּמֹו מקריב ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָהיה

נחׁשדּו לא נאמן. - נטמאּו לֹו: ואמר ּבטהרֹות ְְְְְְֱִִִֶֶַָָָֹעּמֹו
ׁשהקרבּתי זבחים לֹו: אמר אם אבל .ּכ על ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָיּׂשראל
אם נטמאּו, הּטהרֹות ואֹותן נתּפּגלּו, הּיֹום ּבאֹותֹו ְְְְְְְְִִִַַַָָל
ׁשּורת - לאו ואם ּדבריו; על סֹומ - לֹו נאמן ְְֱִֵֶַַָָָָָָהיה
הרי - עצמֹו על להחמיר והרֹוצה נאמן, ׁשאינֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּדין

מׁשּבח. ְֶָֻזה

דׁשמּיא ּבסּיעּתא הּמקּדׁשין ּפסּולי הלכֹות להֹו ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֻסליקּו

ה'תשע"א אלול כ"א שלישי יום

mixERMd mFi zcFar zFkld¦§£©©¦¦
ּכּלֹו הּכּפּורים יֹום מעּׂשה ׁשּיעּׂשה והיא: אחת. עּׂשה ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַֻמצות
הּקרּבנֹות, מֹות: אחרי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו הּסדר ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָעל

העבֹודֹות. ּוׁשאר הּׂשעיר, וׁשּלּוח ְְְֲִִִִַַַָָָוהּוּדּויין,
אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק

הלכותעבודתיוםהכיפורים
¤¤¦

מקריבין‡. הּצֹום הערּבים,2ּביֹום ּבין ותמיד ּבּׁשחר ּתמיד ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָ
וׁשבעה ואיל ּפר הּיֹום מּוסף ּומקריבין ויֹום. יֹום ּכל ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּכסדר

בחּוץ נעּׂשה חּטאת ּוּׂשעיר עֹולֹות, ּכּלם והּוא3ּכבּׂשים, , ְְְֲִִֶַַַָָָֻ
ּבקר ּבן ּפר זה מּוסף על יתר מקריבין ועֹוד לערב. ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנאכל

ּגדֹול.לחּטאת, ּכהן מּׁשל ּוׁשניהם לעֹולה. ואיל נּׂשרף, והּוא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
והּוא מֹות, אחרי ּבפרׁשת האמּור צּבּור מּׁשל הּבא ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָואיל

הּפקּודים ּבחּומׁש האמּור והּוא4האיל הּמּוסף, ּבכלל ְְְְִִִַַַַַָָָָ
ּׂשעירי ׁשני צּבּור מּׁשל מביאין ועֹוד העם. איל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָהּנקרא
ּׂשעיר והּׁשני נּׂשרף, והּוא חּטאת, קרב אחד ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָעּזים:
חמׁש זה ּביֹום הּקרבים הּבהמֹות ּכל נמצאּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָהּמׁשּתּלח.

אילים ּוׁשני ּופר, ּתמידין, ׁשני -5עּׂשרה: ּכבּׂשים וׁשבעה , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
ונאכל ּבחּוץ נעּׂשה אחד חּטאת: ּׂשעירים ּוׁשני עֹולֹות; ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכּלם
לחּטאת, ּגדֹול ּכהן ּופר ונּׂשרף; ּבפנים נעּׂשה והּׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלערב,

נּׂשרף. ְְִָוהּוא
זה·. ּביֹום הּקרבין אּלּו ּבהמֹות עּׂשרה חמׁש ּכל ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָעבֹודת

ּבלבד ּגדֹול ּבכהן אּלא ּבׁשמן6אינּה הּמׁשיח ּכהן אחד , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּבבגדים המרּבה אֹו מּוסף7הּמׁשחה אף - ׁשּבת היתה ואם . ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ

העבֹודֹות ׁשאר וכן ּגדֹול. ּכהן אּלא אֹותֹו מקריב אין ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשּבת
הּנרֹות והטבת יֹום ּכל ׁשל הּקטרת הקטרת ּכגֹון זה, יֹום ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשל
ּובעד ּבעדֹו וכּפר ׁשּנאמר: נּׂשּוי. ּגדֹול ּבכהן עּׂשּוי הּכל -ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

אׁשּתֹו. זֹו - 'ּביתֹו' ְִֵֵּביתֹו;
ּגדֹול‚. ּכהן מפריׁשין הּכּפּורים ליֹום קדם ימים ְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹֹׁשבעת

רּבנּו. מּמׁשה קּבלה זה ודבר ׁשּבּמקּדׁש. ללׁשּכתֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמּביתֹו
ּתּמצא ׁשּמא אּלּו, ימים ׁשבעת ּכל מאׁשּתֹו אֹותֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּומפריׁשין
לעבד. יכֹול ואינֹו ימים ׁשבעת טמא ונמצא נּדה, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹאׁשּתֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

גדול.1) בכהן אלא עבודתן ושאין הצום ביום שמקריבים הקרבנות סדר בתורה2)יבאר מפורשים כאן, האמורים הקרבנות כל
ח). כט, במדבר טז: -3)(ויקרא ובהיכל הקדשים בקודש דמו מזים שני חטאת ושעיר שבעזרה, המזבח על נזרק דמו

ישראל.4)ונשרף. בני מפקד שתחילתו מפני הפקודים, חומש נקרא במדבר ספר שם. ואחד5)במדבר ציבור של אחד
גדול. כהן כל6)של של עבודות ובין ממש היום עבודת שהם קרבנות בין הבדל כל שאין משמע, כאן רבינו של מלשונו

משנה הכסף (מביאו הריטב"א אולם גדול. לכהן זקוקות התורה מן וכולן וכדומה, הזהב מזבח על קטורת תמידים, כגון יום,
יום. כל של עבודות לא אבל גדול, בכהן חובתן הכיפורים ליום המיוחדות עבודות רק התורה שמן רבינו, בשם כותב כאן)
להגאונים המיוחס כיפור, ליום העבודה ובסדר א. הלכה ד פרק לקמן וראה יומא, מסכת בתחילת ורמב"ן המאור בעל ראה

הדיוט. בכהן שכשרות מוכח מזה שונות. בעבודות יזכה מי (הגרלות) פייסות שהיו שמונה7)כתוב, כהונה,שלובש בגדי
ראשון בית בזמן וכן שני בית תקופת בכל המשחה. בשמן נמשח לא אבל א, הלכה ח פרק המקדש כלי בהלכות המפורשים

יב.). (הוריות המשחה שמן היה לא ואילך המלך יאשיהו מימי



פז mixetikd mei zcear zekld - lel` `"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ëטעּונין אינן - מח ּבהן ׁשאין הּקדׁשים עצמֹות ְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכל
ׁשּנפסל ׁשהּקרּבן ּבארנּו, ּכבר הּפסח. מעצמֹות חּוץ ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּׂשרפה,
קּלים; ּבקדׁשים לבעליו אֹו לּכהנים, העֹור - ׁשהפׁשט ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻאחר
הּכל. ויּׂשרף ּכּבּׂשר העֹור הרי - הפׁשט קדם נפסל אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹאבל
הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנפסל אֹו טרפה, ונמצא ׁשהפׁשט זבח ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻוכן
העֹור. יּׂשרף - הּזבח נרצה ולא הֹואיל הּמקֹום, ּבמחׁשבת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאֹו
נעּׂשה אם אבל קּלים. ּבקדׁשים ּבין קדׁשים ּבקדׁשי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָּבין
הֹואיל לּבעלים, עלה ׁשּלא ּפי על אף הּׁשם, ׁשּנּוי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבמחׁשבת
וזבח ׁשּבארנּו. ּכמֹו לבעליו, אֹו לּכהנים העֹור הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹונרצה

ּפֹוסל. אינֹו - זריקה קדם ְְִֵֵֶֶַָֹֻׁשהפׁשט
.È,נפסל אֹו נֹותר אֹו ׁשּנטמא קדׁש ּבּׂשר הּנּׂשרפים: הן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאּלּו

ּתלּוי ואׁשם נֹותרה. אֹו נפסלה אֹו ׁשּנטמאת הּמנחה ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָוכן
הּבאה העֹוף וחּטאת ּדמֹו. ׁשּנזרק קדם חטא ׁשּלא לֹו ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשּנֹודע
ודבר הּכרם. וכלאי והערלה טהֹור. נזיר ּוּׂשער הּספק. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָעל
הּכרם ּכלאי וׁשל ערלה ׁשל מׁשקין ּכגֹון להּׂשרף, ּדרּכֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאין

יּקברּו. אּלּו הרי -ֲִֵֵֵָ
.‡Èמזּבח קדׁשי ּבין ׁשּמתּו, קדׁשים הּנקּברים: הם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָואּלּו

הּפילּו נפל. ׁשהּפילּו וקדׁשים הּבית. ּבדק קדׁשי ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבין
וצּפרי ערּופה. ועגלה הּנסקל. וׁשֹור ּתּקבר. - ְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַָָָָָׁשליא
וחּלין ּבחלב. ּובּׂשר חמֹור. ּופטר טמא. נזיר ּוּׂשער ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻמצרע.

ּבעזרה. ְֲֲִֶָָָׁשּנׁשחטּו
.·Èּבּׂשק חמֹור ּומּפטר נזיר מּׂשער הּסיט מלא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹהאֹורג

יּדלק. -ִֵָ
.‚Èׁשל הּנּׂשרפין וכל אסּור. אפרם - הּנקּברין ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָּכל

והּפנימי החיצֹון הּמזּבח מּדׁשן חּוץ מּתר, אפרן - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהקּדׁש
הּמנֹורה. ְְִַָודּׁשּון

.„È;יּׂשרפּו לא הּנקּברים ּכל וכן יּקברּו, לא הּנּׂשרפין ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָֹֹּכל
ּבאפרן, הקל הרי - ּבּׂשרפתן מחמיר ׁשהּוא ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאף

אסּור. הּנקּברים ְִִֵֶֶַָָׁשאפר
.ÂËעֹוּׂשה נתּפּגלּו, לֹו: ואמר ּבזבחים עּמֹו מקריב ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָהיה

נחׁשדּו לא נאמן. - נטמאּו לֹו: ואמר ּבטהרֹות ְְְְְְֱִִִֶֶַָָָֹעּמֹו
ׁשהקרבּתי זבחים לֹו: אמר אם אבל .ּכ על ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָיּׂשראל
אם נטמאּו, הּטהרֹות ואֹותן נתּפּגלּו, הּיֹום ּבאֹותֹו ְְְְְְְְִִִַַַָָל
ׁשּורת - לאו ואם ּדבריו; על סֹומ - לֹו נאמן ְְֱִֵֶַַָָָָָָהיה
הרי - עצמֹו על להחמיר והרֹוצה נאמן, ׁשאינֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּדין

מׁשּבח. ְֶָֻזה

דׁשמּיא ּבסּיעּתא הּמקּדׁשין ּפסּולי הלכֹות להֹו ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֻסליקּו

ה'תשע"א אלול כ"א שלישי יום

mixERMd mFi zcFar zFkld¦§£©©¦¦
ּכּלֹו הּכּפּורים יֹום מעּׂשה ׁשּיעּׂשה והיא: אחת. עּׂשה ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַֻמצות
הּקרּבנֹות, מֹות: אחרי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו הּסדר ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָעל

העבֹודֹות. ּוׁשאר הּׂשעיר, וׁשּלּוח ְְְֲִִִִַַַָָָוהּוּדּויין,
אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק

הלכותעבודתיוםהכיפורים
¤¤¦

מקריבין‡. הּצֹום הערּבים,2ּביֹום ּבין ותמיד ּבּׁשחר ּתמיד ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָ
וׁשבעה ואיל ּפר הּיֹום מּוסף ּומקריבין ויֹום. יֹום ּכל ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּכסדר

בחּוץ נעּׂשה חּטאת ּוּׂשעיר עֹולֹות, ּכּלם והּוא3ּכבּׂשים, , ְְְֲִִֶַַַָָָֻ
ּבקר ּבן ּפר זה מּוסף על יתר מקריבין ועֹוד לערב. ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנאכל

ּגדֹול.לחּטאת, ּכהן מּׁשל ּוׁשניהם לעֹולה. ואיל נּׂשרף, והּוא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
והּוא מֹות, אחרי ּבפרׁשת האמּור צּבּור מּׁשל הּבא ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָואיל

הּפקּודים ּבחּומׁש האמּור והּוא4האיל הּמּוסף, ּבכלל ְְְְִִִַַַַַָָָָ
ּׂשעירי ׁשני צּבּור מּׁשל מביאין ועֹוד העם. איל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָהּנקרא
ּׂשעיר והּׁשני נּׂשרף, והּוא חּטאת, קרב אחד ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָעּזים:
חמׁש זה ּביֹום הּקרבים הּבהמֹות ּכל נמצאּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָהּמׁשּתּלח.

אילים ּוׁשני ּופר, ּתמידין, ׁשני -5עּׂשרה: ּכבּׂשים וׁשבעה , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
ונאכל ּבחּוץ נעּׂשה אחד חּטאת: ּׂשעירים ּוׁשני עֹולֹות; ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכּלם
לחּטאת, ּגדֹול ּכהן ּופר ונּׂשרף; ּבפנים נעּׂשה והּׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלערב,

נּׂשרף. ְְִָוהּוא
זה·. ּביֹום הּקרבין אּלּו ּבהמֹות עּׂשרה חמׁש ּכל ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָעבֹודת

ּבלבד ּגדֹול ּבכהן אּלא ּבׁשמן6אינּה הּמׁשיח ּכהן אחד , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּבבגדים המרּבה אֹו מּוסף7הּמׁשחה אף - ׁשּבת היתה ואם . ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ

העבֹודֹות ׁשאר וכן ּגדֹול. ּכהן אּלא אֹותֹו מקריב אין ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשּבת
הּנרֹות והטבת יֹום ּכל ׁשל הּקטרת הקטרת ּכגֹון זה, יֹום ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשל
ּובעד ּבעדֹו וכּפר ׁשּנאמר: נּׂשּוי. ּגדֹול ּבכהן עּׂשּוי הּכל -ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

אׁשּתֹו. זֹו - 'ּביתֹו' ְִֵֵּביתֹו;
ּגדֹול‚. ּכהן מפריׁשין הּכּפּורים ליֹום קדם ימים ְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹֹׁשבעת

רּבנּו. מּמׁשה קּבלה זה ודבר ׁשּבּמקּדׁש. ללׁשּכתֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמּביתֹו
ּתּמצא ׁשּמא אּלּו, ימים ׁשבעת ּכל מאׁשּתֹו אֹותֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּומפריׁשין
לעבד. יכֹול ואינֹו ימים ׁשבעת טמא ונמצא נּדה, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹאׁשּתֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

גדול.1) בכהן אלא עבודתן ושאין הצום ביום שמקריבים הקרבנות סדר בתורה2)יבאר מפורשים כאן, האמורים הקרבנות כל
ח). כט, במדבר טז: -3)(ויקרא ובהיכל הקדשים בקודש דמו מזים שני חטאת ושעיר שבעזרה, המזבח על נזרק דמו

ישראל.4)ונשרף. בני מפקד שתחילתו מפני הפקודים, חומש נקרא במדבר ספר שם. ואחד5)במדבר ציבור של אחד
גדול. כהן כל6)של של עבודות ובין ממש היום עבודת שהם קרבנות בין הבדל כל שאין משמע, כאן רבינו של מלשונו

משנה הכסף (מביאו הריטב"א אולם גדול. לכהן זקוקות התורה מן וכולן וכדומה, הזהב מזבח על קטורת תמידים, כגון יום,
יום. כל של עבודות לא אבל גדול, בכהן חובתן הכיפורים ליום המיוחדות עבודות רק התורה שמן רבינו, בשם כותב כאן)
להגאונים המיוחס כיפור, ליום העבודה ובסדר א. הלכה ד פרק לקמן וראה יומא, מסכת בתחילת ורמב"ן המאור בעל ראה

הדיוט. בכהן שכשרות מוכח מזה שונות. בעבודות יזכה מי (הגרלות) פייסות שהיו שמונה7)כתוב, כהונה,שלובש בגדי
ראשון בית בזמן וכן שני בית תקופת בכל המשחה. בשמן נמשח לא אבל א, הלכה ח פרק המקדש כלי בהלכות המפורשים

יב.). (הוריות המשחה שמן היה לא ואילך המלך יאשיהו מימי
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יעבד - ּפּסּול ּבזה יארע ׁשאם אחר, ּגדֹול ּכהן לֹו ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּומתקינין
ׁשחר ׁשל ּתמיד קדם ּפּסּול ּבֹו ׁשארע ּבין ּתחּתיו. 8האחר ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּתחּתיו ׁשּנכנס זה - קרּבנֹו ׁשהקריב אחר ּפּסּול ּבֹו ׁשארע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבין

חּנּו צרי מחּנכּתּו9אינֹו עבֹודתֹו אּלא מעבֹודה10, ּומתחיל , ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
חֹוזר הראׁשֹון הרי - הּכּפּורים יֹום עבר הראׁשֹון. ּבּה ֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּפסק

עֹובר והּׁשני עליו11לעבֹודתֹו, גדֹולה ּכהּנה מצֹות וכל .12, ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻ
עבד ואם ּגדֹול. ּככהן עֹובד ׁשאינֹו עבֹודתֹו13אּלא - ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ּתחּתיו.14ּכׁשרה מתמּנה הּׁשני זה - הראׁשֹון מת ואם . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבּׁשליׁשי„. הּפרה מאפר עליו מּזין אּלּו ימים ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבׁשבעת

ּובּׁשביעי נטמא15להפרׁשתֹו ׁשּמא הּכּפּורים, יֹום ערב ׁשהּוא ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּלֹו ּבּׁשביעי אֹו ּבּׁשליׁשי ׁשּבת יֹום חל ואם ידע. ולא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹּבמת

ההּזיה את ּדֹוחין -16. ִֶַַָָ
את‰. זֹורק ּבעבֹודֹות. אֹותֹו מרּגילין הּימים ׁשבעת ְְֲִִִִֵֶַַַָָָּכל

הּנרֹות את ּומטיב הּקטרת, את ּומקטיר ּומקטיר17הּדם, , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
ּביֹום ּבעבֹודה רגיל ׁשּיהיה ּכדי הּמזּבח, על ּתמיד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאיברי
לפניו וקֹוראים ּדין, ּבית מּזקני זקנים לֹו ּומֹוסרין ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַָָהּכּפּורים.
ּכהן איׁשי לֹו: ואֹומרין וסּדּורּה. הּיֹום עבֹודת אֹותֹו ְְְְְֲִִִִִֵַַַָֹּומלּמדין
דבר למדּת לא ׁשּמא אֹו ׁשכחּת ׁשּמא ,ּבפי אּתה קרא ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹּגדֹול,
ּבׁשערי אֹותֹו מעמידין היּו ּבׁשחרית הּכּפּורים יֹום וערב ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָזה.
ׁשּיהיה ּכדי ּוכבּׂשים, ואילים ּפרים לפניו ּומעבירין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּמזרח

ּבעבֹודה.מ ורגיל ּכיר ְֲִִַָָָ
.Â.ּומׁשקה מאכל מּמּנּו מֹונעין היּו לא הּימים ׁשבעת ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹּכל

לאכל אֹותֹו מּניחין היּו לא חׁשכה עם הּכּפּורים יֹום ֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹערב
אֹותֹו מּניחין היּו ולא הּׁשנה, את מביא ׁשהּמאכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהרּבה,
דברים אֹותֹו מאכילין היּו ולא קרי. יראה ׁשּמא ְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָֹֹליׁשן,
ּבהן. וכּיֹוצא חם וחלב ּביצים ּכגֹון זרע, לׁשכבת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמרּגילין

.Êצץ ׁשני ּבית הּצדֹוקין,18ּבימי ויצאּו ּביּׂשראל, הּמינּות ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָ
והיּו ּפה, ׁשּבעל ּבּתֹורה מאמינין ׁשאינן יאבדּו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמהרה
האׁש על אֹותּה מּניחין הּכּפּורים יֹום ׁשל ׁשּקטרת ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאֹומרין,
לפנים אֹותּה מכניס עׁשנּה ּוכׁשּיעלה לּפרכת, חּוץ ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבהיכל

הּטעם הּקדׁשים. ּבענן19לקדׁש ּכי ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב זה : ְֳִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּומּפי הּקטרת. ענן הּוא ּכי אמרּו הּכּפרת, על ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאראה
ּבקדׁש אּלא הּקטרת נֹותן ׁשאין חכמים, למדּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּׁשמּועה
לפני האׁש על הּקטרת ונתן ׁשּנאמר: הארֹון, לפני ְְְְֱֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּקדׁשים
נֹוטה זה ּגדֹול ּכהן ׁשּמא ׁשני ּבבית חֹוׁשׁשין ׁשהיּו ּולפי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹה'.
ואֹומרים הּכּפּורים יֹום ערב אֹותֹו מׁשּביעין היּו מינּות, ְְְְִִִִִִֶֶַַַָלצד

איׁשי ׁשלּוחנּו20לֹו: ואּתה ּדין, ּבית ׁשלּוחי אנּו ּגדֹול, ּכהן ְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹ
ּדין ּבית ׁשמֹו21ּוׁשליח את ׁשּׁשּכן ּבמי עלי אנּו מׁשּביעין . ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּובֹוכה, ּפֹורׁש והּוא .ל ׁשאמרנּו דבר ּתׁשּנה ׁשּלא הּזה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבּבית
ׁשחׁשדּו לפי ּובֹוכין, ּפֹורׁשין והן ּבמינּות; ׁשחׁשדּוהּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָעל

ּכלּום. ּבלּבֹו אין ׁשּמא סתּומין, ׁשּמעּׂשיו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָלמי
.Áהיה אם ודֹורׁש, יֹוׁשב ּגדֹול ּכהן הּכּפּורים יֹום לילי ְִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹּכל

לקרא רגיל היה אם לפניו. ּדֹורׁשים - ּתלמיד היה ואם ְְְְְִִִִִִַָָָָָָָָָֹחכם.
קֹורין ּובּמה ייׁשן. ׁשּלא ּכדי לפניו, קֹורין - לאו ואם קֹורא, -ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

הּקדׁש ּבכתבי לוּיה22לפניו? ּפרחי - להתנמנם ּבּקׁש מּכין23. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
צרדה ּבאצּבע עמד24לפניו ּגדֹול, ּכהן איׁשי לֹו: ואֹומרים , ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹֹ

ּומתעּסקין25והצטּנן ּתיׁשן. ׁשּלא ּכדי הרצּפה, על מעט ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
ׁשּמּכירין26עּמֹו עד ׁשֹוחטין היּו ולא ׁשחיטה. זמן ׁשּמּגיע עד ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָֹ

ּבוּדאי הּׁשחר עּמּוד ּבּלילה.27ׁשעלה יׁשחטּו ׁשּמא , ְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָ
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לעבוד.8) שהתחיל לפני9)לפני גדול ככהן בתפקידו להתחנך מחוייב חדש גדול כהן אם יב. שם אמוראים בין מחלוקת
שהוא התמיד, בעבודת מתחנך שהוא ברור שחר של תמיד הקרבת לפני גדול בכהן פסול אירע אם היום. לעבודת ניגש שהוא
היוםֿיומיות. העבודות אחרי הפסול אירע אם רק איפוא מתעוררת החינוך בעיית שם), (רש"י גדול כהן בבגדי אותה עושה

שם:10) פפא כרב פסק הדיוט. ככהן בגדים בארבעה נעשית שהיא פי על ונקרא11)אף המקדש בבית פעולותיו מפסיק
משנה. ולחם משנה כסף ראה "עובד", גורסים ויש ט:) מגילה משנה (ראה שעבר" גדול שהכהן12)"כהן המצוות כל

עג.). (שם וכדומה באלמנה אסור מת, על ופרימה פריעה איסור כגון שעבר, זה על גם מוטלות בהן חייב בשמונה13)הגדול
הגדולים.14)בגדים. הכהנים שני בין איבה תתעורר שלא כדי גדול, ככהן יעבוד שלא גזרו וחכמים גדול ככהן דינו התורה מן כי

שם). (רש"י פסולה עבודתו - הדיוט ככהן בגדים בארבעה עבד ...15)ואם "והזה יט) יט, (במדבר כתבה שהתורה פי על ואף
הימים, שבעת כל הזאה ונצריכו הפרשתו לפני אחד יום או ימים שני נטמא שמא לחוש יש כן ואם השביעי", וביום השלישי ביום
להזאה, הזאה בין ימים ארבעה של הפסקה ושתהיה השלישי יום לפני ראשונה הזאה יקדים שלא רק הקפידה שהתורה יוסי ר' סובר

מרובה. לזמן הראשונה ההזאה את לדחות מותר בידינו16)אבל וכלל חכמים) (=גזירת שבות היא בשבת שהזייה פי על ואף
של מפני כאן, התירו לא במקדש", שבות בקדושת"אין נתקדשה לא הימים, שבעת באותם הגדול הכהן נמצא שבה פלהדרין שכת

כתב ד הלכה ב פרק אדומה פרה ובהלכות כאן). המלך שער (ראה דרבנן איסורי התירו לא ובה הבית, הר בקדושת אלא עזרה,
יתרות. מעלות עשו אדומה שבפרה מפני והטעם, מזים, בשבת שגם ומשמע השורף הכהן על ימים שבעת שמזים מסיר17)רבינו,

ומדליקן. חדשות פתילות ונותן המנורה את מנקה שכבו, הפתילות הצדוקים.19)צמחה.18)את של אדוני.20)נימוקם
לפי21) אלא השבועה, לנוסח להכניס שבדעתך הכוונה לפי לא (פירוש, דין בית דעת ועל דעתנו על אותך משביעים אנו כלומר,

ה הלכה ו פרק נדרים בהלכות פוסק רבינו שהרי לעבודה, דין בית שליח שהוא לומר נתכוונו לא אבל הדין), בית וכוונת כוונתנו
הם. הקדושֿברוךֿהוא שלוחי שכהנים ח מוסיף,22)והלכה ובירושלמי הימים. ודברי עזרא דניאל, באיוב, אמרו: שם במשנה

ומשלי. כהונה".23)תהלים "פרחי הגירסה שלפנינו במשנה צעירים. לאצבע24)לויים אגודל מקרבים אגודל. מפרש בגמרא
פה. שבעל לזמר ליווי שימש זה שקול משמע שם בירושלמי קול. משמיע וזה בכוח אותה והעומד25)ושומטים צוננת הרצפה

התרדמה. את מפיג וזה מצטננות רגליו לפניו.26)עליה מזמרים שהיו בגמרא, ופירשו אותו" "ומעסיקים ונזהרו27)במשנה
ונפסל. התמיד את ושחטו השחר עמוד שזה וחשבו הלבנה אור ראו טעו, אחת שפעם מפני מאוד, הבגדים1)בזה סדר יבאר

mixetikd mei zcear zekld - lel` `"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

המיחדֹות ועבֹודֹות זהב, ּבבגדי לבּוׁש והּוא אֹותן ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֻעֹוּׂשה
היא זה ליֹום המיחדת ועבֹודה לבן. ּבבגדי - זה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֻליֹום
מהן ׁשאחד הּׂשעירים ּוׁשני ּגדֹול, ּכהן ׁשל הּפר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמעּׂשה
אּלּו ּכל הּקדׁשים. ּבקדׁש הּקטרת והקטרת הּמׁשּתּלח, ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹּׂשעיר

נעּׂשים. הם לבן ְְֲִִֵֵַָָּבבגדי
ּבגדים·. ולֹובׁש ּבגדים ויפׁשט הּבגדים ׁשּיׁשּנה עת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכל

ורחץ הּבד ּבגדי את ּופׁשט ׁשּנאמר: טבילה, טעּון ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאחרים
וחמׁש ּבגדיו. את ולבׁש קדֹוׁש ּבמקֹום בּמים ּבּׂשרֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָאת
ּבּיֹום. ּבֹו ּומקּדׁש ּגדֹול ּכהן טֹובל קּדּוׁשין ועּׂשרה ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹטבילֹות
ועֹולה וטֹובל ׁשעליו, חל ּבגדי ּפֹוׁשט ּבּתחּלה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכיצד?

ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש אתּומסּתּפג, וׁשֹוחט ורגליו. ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
את ּומטיב יֹום, ּכל ׁשל ׁשחר ׁשל קטרת ּומקטיר ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּתמיד,
והּנסכים, החבּתין עם הּתמיד איברי ּומקטיר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָהּנרֹות,
ּכ ואחר הּיֹום. מּוסף ׁשל ּכבּׂשים וׁשבעה הּפר ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָּומקריב
ועֹולה וטֹובל הּזהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמקּדׁש
ועֹובד ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ולֹובׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּומסּתּפג,
הּדמים ּוזריקת ההגרלה, עם הּוּדּויים ּכל הּיֹום: ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָעבֹודת
הּׂשעיר ּומֹוסר הּקדׁשים, ּבקדׁש הּקטרת והקטרת ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבפנים,
הּנּׂשרפים והּׂשעיר הּפר אמּורי ּומֹוציא לעזאזל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלמׁשּלחֹו
ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ואחר לּׂשרפה. ׁשארן ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָּומֹוסר
זהב, ּבגדי ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה וטֹובל לבן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּבגדי
הּיֹום, מּוסף ׁשל חּטאת ּׂשעיר ּומקריב ורגליו. ידיו ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָּומקּדׁש
וּׂשעיר ּפר אמּורי ּומקטיר עֹולֹות, והם העם, ואיל ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָואילֹו
מקּדׁש ּכ ואחר הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד ּומקריב ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּנּׂשרפין,
ּומסּתּפג, ועֹולה וטֹובל זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָידיו
לקדׁש ונכנס ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹולֹובׁש
ּכ ואחר הּמחּתה. ואת הּכף את מּׁשם ּומֹוציא ְְְֳִִִֶֶַַַַַַַָָָָהּקדׁשים,
ועֹולה וטֹובל לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָמקּדׁש
ּומקטיר ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּומסּתּפג,
ּבין הּנרֹות את ּומטיב יֹום, ּכל ׁשל הערּבים ּבין ׁשל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹקטרת
ולֹובׁש זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו ּומקּדׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָהערּבים.

ויֹוצא. חל ְְִֵֵֹּבגדי
ׁשּנאמר:‚. ּבּמקּדׁש, ּכּלן - והּקּדּוׁשין האּלּו הּטבילֹות ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּכל

מּטבילה חּוץ קדֹוׁש. ּבמקֹום בּמים ּבּׂשרֹו את ְְְְִִִֶַַַָָָָָורחץ
אּלא ׁשאינּה ּבחל, אֹותּה לטּבל רּׁשאי ׁשהּוא ְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹראׁשֹונה,
יפרׁש - ׁשּבידֹו יׁשנה טמאה יזּכר ׁשאם ּכּונתֹו; ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹֻלהֹוסיף
ּבגדים ּבין טבל ׁשּלא ּכהן וכל לׁשמּה. זֹו ּבטבילה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹמּמּנה
לעבֹודה עבֹודה ּובין לבגד ּבגד ּבין קּדׁש ׁשּלא אֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹלבגדים

ּכׁשרה. עבֹודתֹו - ְְֲֵַָָָועבד
ּברזל„. ׁשל עׁשׁשּיֹות מלּבנין - חֹולה אֹו זקן ּגדֹול ּכהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהיה

צּנתן; להפיג ּכדי ּבּמים אֹותן מטילין ּולמחר מּבערב, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבאׁש
עד הּמקוה ּבמי חּמין מים מערבין אֹו ּבּמקּדׁש. ׁשבּות ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשאין

צּנתן. ִִֶָָָׁשּתפיג
הּכּיֹור‰. מן ורגליו ידיו מקּדׁש ּגדֹול ּכהן יֹום ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹּבכל

מּׁשּום זהב, ׁשל מּקיתֹון מקּדׁש והּיֹום הּכהנים, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹּכׁשאר

ּכבׁש ׁשל ּבמזרחֹו עֹולים הּכהנים יֹום ּבכל ְְְְֲִִִֶֶֶַָָֹּכבֹודֹו.
ּבאמצע ויֹורדין ּבאמצע עֹולים והּיֹום ּבמערבֹו, ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָויֹורדין
ּבּמחּתה ׁשּזכה מי יֹום ּבכל להּדרֹו. ּכדי ּגדֹול, ּכהן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלפני
זהב, ׁשל למחּתה האׁש ּומערה ּכסף ׁשל ּבמחּתה ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָחֹותה
נכנס ּובּה זהב ׁשל ּבמחּתה ּגדֹול כהן חֹותה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹוהּיֹום
ׁשל מחּתה וכן עבֹודה. ּבתֹוספת ליּגעֹו ׁשּלא ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלהיכל,
קּבין; ׁשלׁשה הּיֹום וׁשל קּבין, ארּבעה מחזקת יֹום ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָּכל
ידּה יֹום ּובכל קּלה; והּיֹום ּכבדה, היתה יֹום ְְְְְֵַַָָָָָָָָּובכל
ׁשּלא ּגדֹול ּכהן על להקל ּכדי ארּכה; והּיֹום ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻקצרה,
ׁשל מערכֹות ׁשלׁש הּמזּבח על היּו ויֹום יֹום ּבכל ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָייגע.
להּדר ּכדי מערכה, מֹוסיפין ארּבע. ׁשם היּו והּיֹום ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָאׁש,

ּולעּטרֹו. ְְְִֵַַַהּמזּבח
.Âּכל ּובעד ּביתֹו ּובעד ּבעדֹו וכּפר ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָזה

ּדברים. וּדּוי ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - יּׂשראל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָקהל
אחד וּדּויים: ׁשלׁשה זה ּביֹום מתוּדה ׁשהּוא למד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָנמצאת
עם עצמֹו ידי על - ׁשני וּדּוי ּתחּלה. עצמֹו ידי על -ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָ
והּוּדּוי לֹו. אׁשר החּטאת ּפר על ּוׁשניהם הּכהנים. ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹׁשאר
ּומזּכיר הּמׁשּתּלח. ּׂשעיר על יּׂשראל ּכל ידי על - ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָׁשליׁשי

ּבכ הּׁשם אֹומר?את הּוא ּכיצד ּפעמים. ׁשלׁש מהן וּדּוי ל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הּׁשם, אּנא .לפני ּופׁשעּתי עויתי חטאתי הּׁשם, ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָאּנא
וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים ולעוֹונֹות לחטאים נא ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָּכּפר
לטהר עליכם יכּפר הּזה בּיֹום ּכי ׁשּנאמר: וכּו'. ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָוׁשּפׁשעּתי
ׁשלׁש הרי ּתטהרּו. ה' לפני חּטאתיכם מּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹאתכם,
ּוכׁשהּוא מהן. וּדּוי ּבכל וכן הּׁשם. את הזּכיר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּפעמים
חּטאת. להּׁשם אֹומר: החּטאת, ּׂשעיר על הּגֹורל את ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָנֹותן
ּובכּלם ּפעמים. עּׂשר זה ּביֹום הּׁשם את מזּכיר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻנמצא
היה ּבראׁשֹונה המפרׁש. הּׁשם ׁשהּוא ּככתבֹו, מזּכיר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹהּוא
לאמרֹו חזרּו - ּפרּוצין ׁשרּבּו ּכיון ּבּׁשם. קֹולֹו את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָמגּביּה
אפּלּו ּבֹו יּכירּו ׁשּלא עד ּבּנעימּות, ּומבליעֹו .נמּו ְְְֲִִִִֶַַַַָֹּבקֹול

הּכהנים. ֲֲִֵַָֹחבריו
.Êׁשֹומעים ּכׁשהם ּבעזרה, העֹומדים והעם הּכהנים ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָֹּכל

ּובטהרה, ּבקדּׁשה ּגדֹול ּכהן מּפי יֹוצא המפרׁש הּׁשם ְְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻאת
ואֹומרים: ּפניהם על ונֹופלים ּומׁשּתחוים ּכֹורעים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָהיּו
ׁשם ּכי ׁשּנאמר: ועד. לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָּברּו
היה הּוּדּויים ּובׁשלׁשת לאלהינּו. גדל הבּו אקרא, ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹה'
להן ואֹומר המברכין, ּכנגד הּׁשם את לגמר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמתּכּון
ּולוּדּוי הּכּפּורים יֹום לוּדּוי ּכׁשר הּיֹום וכל ְְְְִִִִִֵַַָָָּתטהרּו.

הּנּׂשרפים. ְִִִַַָָהּפרים

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּכתּוב‡. ואחד להּׁשם, עליו ּכתּוב אחד - הּגֹורלֹות ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשני
ּבין העץ, מן ּבין ּדבר: מּכל ּכׁשרים והם לעזאזל. ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָעליו
ואחד ּגדֹול אחד יהיה לא אבל הּמּתכת. מן ּבין האבן, ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמן
עץ וׁשל ׁשוין. ׁשניהם אּלא זהב, ואחד ּכסף אחד ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָקטן,

ׁשניהיּו. ּומּניחין זהב. ׁשל אֹותם עּׂשּו ׁשני ּובבית ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טובל. היה טבילות וכמה זה, ביום משמש וכיצד.1)שהיה מגריל והיכן היו וממה שוין שיהיו צריך אם שמגריל הגורלות יבאר
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המיחדֹות ועבֹודֹות זהב, ּבבגדי לבּוׁש והּוא אֹותן ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֻעֹוּׂשה
היא זה ליֹום המיחדת ועבֹודה לבן. ּבבגדי - זה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֻליֹום
מהן ׁשאחד הּׂשעירים ּוׁשני ּגדֹול, ּכהן ׁשל הּפר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמעּׂשה
אּלּו ּכל הּקדׁשים. ּבקדׁש הּקטרת והקטרת הּמׁשּתּלח, ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹּׂשעיר

נעּׂשים. הם לבן ְְֲִִֵֵַָָּבבגדי
ּבגדים·. ולֹובׁש ּבגדים ויפׁשט הּבגדים ׁשּיׁשּנה עת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכל

ורחץ הּבד ּבגדי את ּופׁשט ׁשּנאמר: טבילה, טעּון ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאחרים
וחמׁש ּבגדיו. את ולבׁש קדֹוׁש ּבמקֹום בּמים ּבּׂשרֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָאת
ּבּיֹום. ּבֹו ּומקּדׁש ּגדֹול ּכהן טֹובל קּדּוׁשין ועּׂשרה ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹטבילֹות
ועֹולה וטֹובל ׁשעליו, חל ּבגדי ּפֹוׁשט ּבּתחּלה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכיצד?

ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש אתּומסּתּפג, וׁשֹוחט ורגליו. ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
את ּומטיב יֹום, ּכל ׁשל ׁשחר ׁשל קטרת ּומקטיר ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּתמיד,
והּנסכים, החבּתין עם הּתמיד איברי ּומקטיר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָהּנרֹות,
ּכ ואחר הּיֹום. מּוסף ׁשל ּכבּׂשים וׁשבעה הּפר ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָּומקריב
ועֹולה וטֹובל הּזהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמקּדׁש
ועֹובד ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ולֹובׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּומסּתּפג,
הּדמים ּוזריקת ההגרלה, עם הּוּדּויים ּכל הּיֹום: ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָעבֹודת
הּׂשעיר ּומֹוסר הּקדׁשים, ּבקדׁש הּקטרת והקטרת ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבפנים,
הּנּׂשרפים והּׂשעיר הּפר אמּורי ּומֹוציא לעזאזל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלמׁשּלחֹו
ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ואחר לּׂשרפה. ׁשארן ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָּומֹוסר
זהב, ּבגדי ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה וטֹובל לבן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּבגדי
הּיֹום, מּוסף ׁשל חּטאת ּׂשעיר ּומקריב ורגליו. ידיו ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָּומקּדׁש
וּׂשעיר ּפר אמּורי ּומקטיר עֹולֹות, והם העם, ואיל ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָואילֹו
מקּדׁש ּכ ואחר הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד ּומקריב ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּנּׂשרפין,
ּומסּתּפג, ועֹולה וטֹובל זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָידיו
לקדׁש ונכנס ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹולֹובׁש
ּכ ואחר הּמחּתה. ואת הּכף את מּׁשם ּומֹוציא ְְְֳִִִֶֶַַַַַַַָָָָהּקדׁשים,
ועֹולה וטֹובל לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָמקּדׁש
ּומקטיר ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּומסּתּפג,
ּבין הּנרֹות את ּומטיב יֹום, ּכל ׁשל הערּבים ּבין ׁשל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹקטרת
ולֹובׁש זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו ּומקּדׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָהערּבים.

ויֹוצא. חל ְְִֵֵֹּבגדי
ׁשּנאמר:‚. ּבּמקּדׁש, ּכּלן - והּקּדּוׁשין האּלּו הּטבילֹות ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּכל

מּטבילה חּוץ קדֹוׁש. ּבמקֹום בּמים ּבּׂשרֹו את ְְְְִִִֶַַַָָָָָורחץ
אּלא ׁשאינּה ּבחל, אֹותּה לטּבל רּׁשאי ׁשהּוא ְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹראׁשֹונה,
יפרׁש - ׁשּבידֹו יׁשנה טמאה יזּכר ׁשאם ּכּונתֹו; ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹֻלהֹוסיף
ּבגדים ּבין טבל ׁשּלא ּכהן וכל לׁשמּה. זֹו ּבטבילה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹמּמּנה
לעבֹודה עבֹודה ּובין לבגד ּבגד ּבין קּדׁש ׁשּלא אֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹלבגדים

ּכׁשרה. עבֹודתֹו - ְְֲֵַָָָועבד
ּברזל„. ׁשל עׁשׁשּיֹות מלּבנין - חֹולה אֹו זקן ּגדֹול ּכהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהיה

צּנתן; להפיג ּכדי ּבּמים אֹותן מטילין ּולמחר מּבערב, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבאׁש
עד הּמקוה ּבמי חּמין מים מערבין אֹו ּבּמקּדׁש. ׁשבּות ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשאין

צּנתן. ִִֶָָָׁשּתפיג
הּכּיֹור‰. מן ורגליו ידיו מקּדׁש ּגדֹול ּכהן יֹום ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹּבכל

מּׁשּום זהב, ׁשל מּקיתֹון מקּדׁש והּיֹום הּכהנים, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹּכׁשאר

ּכבׁש ׁשל ּבמזרחֹו עֹולים הּכהנים יֹום ּבכל ְְְְֲִִִֶֶֶַָָֹּכבֹודֹו.
ּבאמצע ויֹורדין ּבאמצע עֹולים והּיֹום ּבמערבֹו, ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָויֹורדין
ּבּמחּתה ׁשּזכה מי יֹום ּבכל להּדרֹו. ּכדי ּגדֹול, ּכהן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלפני
זהב, ׁשל למחּתה האׁש ּומערה ּכסף ׁשל ּבמחּתה ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָחֹותה
נכנס ּובּה זהב ׁשל ּבמחּתה ּגדֹול כהן חֹותה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹוהּיֹום
ׁשל מחּתה וכן עבֹודה. ּבתֹוספת ליּגעֹו ׁשּלא ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלהיכל,
קּבין; ׁשלׁשה הּיֹום וׁשל קּבין, ארּבעה מחזקת יֹום ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָּכל
ידּה יֹום ּובכל קּלה; והּיֹום ּכבדה, היתה יֹום ְְְְְֵַַָָָָָָָָּובכל
ׁשּלא ּגדֹול ּכהן על להקל ּכדי ארּכה; והּיֹום ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻקצרה,
ׁשל מערכֹות ׁשלׁש הּמזּבח על היּו ויֹום יֹום ּבכל ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָייגע.
להּדר ּכדי מערכה, מֹוסיפין ארּבע. ׁשם היּו והּיֹום ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָאׁש,

ּולעּטרֹו. ְְְִֵַַַהּמזּבח
.Âּכל ּובעד ּביתֹו ּובעד ּבעדֹו וכּפר ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָזה

ּדברים. וּדּוי ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - יּׂשראל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָקהל
אחד וּדּויים: ׁשלׁשה זה ּביֹום מתוּדה ׁשהּוא למד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָנמצאת
עם עצמֹו ידי על - ׁשני וּדּוי ּתחּלה. עצמֹו ידי על -ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָ
והּוּדּוי לֹו. אׁשר החּטאת ּפר על ּוׁשניהם הּכהנים. ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹׁשאר
ּומזּכיר הּמׁשּתּלח. ּׂשעיר על יּׂשראל ּכל ידי על - ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָׁשליׁשי

ּבכ הּׁשם אֹומר?את הּוא ּכיצד ּפעמים. ׁשלׁש מהן וּדּוי ל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הּׁשם, אּנא .לפני ּופׁשעּתי עויתי חטאתי הּׁשם, ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָאּנא
וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים ולעוֹונֹות לחטאים נא ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָּכּפר
לטהר עליכם יכּפר הּזה בּיֹום ּכי ׁשּנאמר: וכּו'. ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָוׁשּפׁשעּתי
ׁשלׁש הרי ּתטהרּו. ה' לפני חּטאתיכם מּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹאתכם,
ּוכׁשהּוא מהן. וּדּוי ּבכל וכן הּׁשם. את הזּכיר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּפעמים
חּטאת. להּׁשם אֹומר: החּטאת, ּׂשעיר על הּגֹורל את ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָנֹותן
ּובכּלם ּפעמים. עּׂשר זה ּביֹום הּׁשם את מזּכיר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻנמצא
היה ּבראׁשֹונה המפרׁש. הּׁשם ׁשהּוא ּככתבֹו, מזּכיר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹהּוא
לאמרֹו חזרּו - ּפרּוצין ׁשרּבּו ּכיון ּבּׁשם. קֹולֹו את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָמגּביּה
אפּלּו ּבֹו יּכירּו ׁשּלא עד ּבּנעימּות, ּומבליעֹו .נמּו ְְְֲִִִִֶַַַַָֹּבקֹול

הּכהנים. ֲֲִֵַָֹחבריו
.Êׁשֹומעים ּכׁשהם ּבעזרה, העֹומדים והעם הּכהנים ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָֹּכל

ּובטהרה, ּבקדּׁשה ּגדֹול ּכהן מּפי יֹוצא המפרׁש הּׁשם ְְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻאת
ואֹומרים: ּפניהם על ונֹופלים ּומׁשּתחוים ּכֹורעים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָהיּו
ׁשם ּכי ׁשּנאמר: ועד. לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָּברּו
היה הּוּדּויים ּובׁשלׁשת לאלהינּו. גדל הבּו אקרא, ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹה'
להן ואֹומר המברכין, ּכנגד הּׁשם את לגמר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמתּכּון
ּולוּדּוי הּכּפּורים יֹום לוּדּוי ּכׁשר הּיֹום וכל ְְְְִִִִִֵַַָָָּתטהרּו.

הּנּׂשרפים. ְִִִַַָָהּפרים

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּכתּוב‡. ואחד להּׁשם, עליו ּכתּוב אחד - הּגֹורלֹות ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשני
ּבין העץ, מן ּבין ּדבר: מּכל ּכׁשרים והם לעזאזל. ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָעליו
ואחד ּגדֹול אחד יהיה לא אבל הּמּתכת. מן ּבין האבן, ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמן
עץ וׁשל ׁשוין. ׁשניהם אּלא זהב, ואחד ּכסף אחד ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָקטן,

ׁשניהיּו. ּומּניחין זהב. ׁשל אֹותם עּׂשּו ׁשני ּובבית ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טובל. היה טבילות וכמה זה, ביום משמש וכיצד.1)שהיה מגריל והיכן היו וממה שוין שיהיו צריך אם שמגריל הגורלות יבאר
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ׁשּיכניס ּכדי הּידים, ׁשּתי הּמחזיק אחד ּבכלי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּגֹורלֹות
היה, עץ וׁשל הּוא, חל זה ּוכלי יתּכּון. ולא ידיו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשּתי

ׁשמֹו. ְְְֵַוקלּפי
מּניחין·. הּמזּבח. ּבצפֹון העזרה ּבמזרח מגריל? ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָהיכן

למערב ּפניהן הּׂשעירים ׁשני ּומעמידין הּקלּפי, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָׁשם
מימינֹו והּסגן לׁשם, ּבא ּגדֹול וכהן למזרח. ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹואחֹוריהם
אחד לפניו, הּׂשעירים ּוׁשני מּׂשמאלֹו. אב ּבית ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹוראׁש

לּׂשמאלֹו. ואחד ְְִִִֶָֹלימינֹו
לׁשם‚. ידיו ּבׁשּתי הּגֹורלֹות ׁשני והעלה ּבּקלּפי ְְְְְֱִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָטרף

- ּבימינֹו עלה ׁשם ׁשל אם ידיו. ּופֹותח הּׂשעירים ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשני
ּבּׂשמאל ואם .ימינ הגּבּה ּגדֹול, ּכהן איׁשי אֹומר: ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹהּסגן
הגּבּה ּגדֹול, ּכהן איׁשי לֹו: אֹומר אב ּבית ראׁש - ְִִֵֵֵַַָָָָֹֹעלה
על ימין ׁשל ׁשניהם: על הּגֹורלֹות ׁשני ונֹותן .ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּׂשמאל
לא - נתן לא ואם ּׂשמאל. ׁשל על ּׂשמאל וׁשל ְְְְִִֶֶַַָָֹֹֹֹימין,
ׁשאינּה מצוה ׁשההּנחה מצוה; ׁשחּסר אּלא ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעּכב,
עבֹודה. ׁשאינּה ּפי על אף מעּכבת, וההגרלה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמעּכבת.
הּקלּפי מן הּגֹורלֹות והעלית ּבזר, ּכׁשרה ההּנחה ,ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָלפיכ

ּבזר. ְְָָּפסּולה
ּבראׁש„. סלעים ׁשּתי מׁשקל זהֹורית ׁשל לׁשֹון ְְְְְְִִִֵֵֶַָָֹוקֹוׁשר

ּכנגד ולּנׁשחט ׁשּלּוחֹו, ּבית ּכנגד ּומעמידֹו הּמׁשּתּלח ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּׂשעיר
הּׂשעיר ואת לֹו אׁשר החּטאת ּפר את וׁשֹוחט ׁשחיטתֹו. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבית

לּׁשם. הּגֹורל עליו ֵֶַַָָָָָׁשעליו
הּזה‰. ּבּיֹום ׁשניהן מּדם ּומּזה להיכל, ּדמן ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּומכניס

הּפר מּדם ּתחּלה מּזה הן: ואּלּו הּזיֹות. וׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָארּבעים
לּכּפרת קרֹוב הארֹון ּבּדי ּבין הּקדׁשים ּבקדׁש הּזיֹות ְְֳִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשמֹונה

וגֹומר. יּזה הּכּפרת ולפני ׁשּנאמר: אחתּבטפח, ׁשם ּומּזה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ
ׁשּנאמר: ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי למּטה. וׁשבע ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלמעלה
מֹונה: היה וכ ראׁשֹונה. הּזיה על יתר יּזה - ּפעמים ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשבע
וארּבע. אחת וׁשלׁש. אחת ּוׁשּתים. אחת ואחת. אחת ְְְְְִַַַַַַַַַַַַַַַָאחת.
ּככה? מֹונה ולּמה וׁשבע. אחת וׁשׁש. אחת וחמׁש. ְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָאחת
ּכ ואחר הּׁשבע. מּכלל ראׁשֹונה הּזיה וימנה יׁשּכח ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּמא
למעלה אחת ׁשמֹונה, הארֹון ּבּדי ּבין הּׂשעיר מּדם ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמּזה
ּומּזה וחֹוזר הּפר. ּבדם ׁשּמֹונה ּכדר ּומֹונה למּטה, ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָוׁשבע
וׁשבע למעלה אחת ׁשמֹונה, הּפר מּדם הּפרכת על ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹּבהיכל
הּכּפרת, ולפני הּכּפרת על הּפר: ּבדם נאמר ׁשּכ ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹלמּטה,
על ּכן הּׂשעיר מּדם ּומּזה וחֹוזר ּבפנים. ׁשּמֹונה ּכדר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּומֹונה
ׁשּנאמר למּטה, וׁשבע למעלה אחת הּזיֹות, ׁשמֹונה ְְְְְֱֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהּפרכת
ּומֹונה הּפר, לדם עּׂשה ּכאׁשר ּדמֹו את ועּׂשה הּׂשעיר: ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבדם
ּבהן מתּכּון אינֹו ההּזיֹות אּלּו וכל ּבפנים. ׁשּמֹונה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכדר
ּכ ואחר ּכמצליף. אּלא למּטה, ולא למעלה לא ְְְְְְְְִֶַַַַַַָָָָֹֹלהּזֹות
מּׁשניהם ּומּזה הּׂשעיר, ודם הּפר ּדם הּדמים, ׁשני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמערב
וׁשבע ׁשּבהיכל, הּזהב מזּבח קרנֹות ארּבע על הּזיֹות ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָארּבע

זה. מזּבח ׁשל אמצעֹו על ְְִֵֶֶֶַַַָָהּזיֹות
.Âּבּדם אצּבעֹו טֹובל הּזיֹות וׁשלׁש הארּבעים אּלּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָוכל

אחת. מּטבילה הּזיֹות ׁשּתי ׁשּיּזה לא הּזיה, ּכל על ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹטבילה
החיצֹון. מזּבח ׁשל מערבי יסֹוד על ׁשֹופ הּדם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּוׁשירי

.Êהּמּוכן איׁש ּביד החי הּׂשעיר את מׁשּלח ּכ ְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָואחר

ּכהנים ׁשעּׂשּו אּלא להֹוליכֹו, ּכׁשרים והּכל לּמדּבר. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹלהֹוליכֹו
וסּכֹות להֹוליכֹו. יּׂשראל את מּניחים היּו ולא קבע ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֻּגדֹולים
אחד איׁש וׁשֹובת הּמדּבר, ּתחּלת עד מירּוׁשלים עֹוּׂשין ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָהיּו
מלּוין ׁשּיהיּו ּכדי מהן, וסּכה סּכה ּבכל הרּבה אנׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻאֹו
מזֹון הרי לֹו: אֹומרין וסּכה סּכה ּכל על לסּכה. מּסּכה ְְְֲִִֵַָָָָָָֻֻֻֻאֹותֹו
לא ּומעֹולם אֹוכל. - לאכל וצרי ּכחֹו ּכׁשל אם מים. ְֱֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹוהרי
ּבסֹוף עֹומדין האחרֹונה הּסּכה ואנׁשי .לכ אדם ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָֻֻהצר
חֹולק עֹוּׂשה? היה ּכיצד מרחֹוק. מעּׂשיו את ורֹואין ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתחּום
קֹוׁשר וחציֹו ּבּסלע קֹוׁשר חציֹו ׁשּבקרניו, זהֹורית ׁשל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלׁשֹון
לא ויֹורד. מתּגלּגל והּוא לאחֹוריו ודֹוחפֹו קרניו. ׁשּתי ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָֹּבין
ּובא איברים. איברים נעּׂשה ׁשהּוא עד ההר לחצי מּגיע ֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
היּו ודרּכּיֹות .ׁשּתחׁש עד האחרֹונה סּכה ּתחת לֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֻויֹוׁשב
לּמדּבר. ּׂשעיר ׁשהּגיע ׁשּידעּו ּכדי ּבסּודרין, ּומניפין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָעֹוּׂשין,
הּפר אצל חֹוזר מֹוליכֹו, ּביד הּׂשעיר את ׁשּמׁשּלח ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָואחר
אמּוריהן את ּומֹוציא וקֹורען לפנים, דמן ׁשהּזה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָוהּׂשעיר
ּבּׂשרן ׁשאר ּומחּת הּמזּבח. ּגּבי על ּומקטירן ּבּכלי ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָונֹותנם
מפרק ואינֹו קליעה, ּכמין ּבזֹו זֹו מערֹות ּגדֹולֹות ְְְְְְֲִִִֵֵָָָֹחתיכֹות
הּׂשרפה, לבית להֹוציאן אחרים ּביד ּומׁשּלחן ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָאֹותן,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבעֹורן, ׁשם אֹותן ְְְְְִֵֶַַָָָּומנּתחין
.Áהּנׁשים לעזרת ּגדֹול ּכהן יצא לּמדּבר ּׂשעיר ׁשהּגיע ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּכיון

ּבבית והּׂשעיר הּפר ּׂשֹורפין קריאתֹו ּובזמן ּבּתֹורה. ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָלקרֹות
רֹואה אינֹו - קֹורא ּכׁשהּוא ּגדֹול ּכהן הרֹואה ,לפיכ ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹהּדׁשן.
ׁשּבארנּו. ּכמֹו בזר, ּכׁשרה ּוּׂשרפתן הּנּׂשרפין. וּׂשעיר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּפר

.Ëּבבגדי לקרֹות רצה אם ,לפיכ עבֹודה. אינּה זֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָקריאה
- לבן ּבבגדי לקרֹות רצה ואם קֹורא. - מּׁשּלֹו לבנים ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹחל
עבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ּבהן להנֹות נּתנּו ּכהּנה ׁשּבגדי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻקֹורא;

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Èעֹומדין העם וכל הּנׁשים, ּבעזרת יֹוׁשב קֹורא? הּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּכיצד

הּכנסת, לראׁש ונֹותנֹו ּתֹורה ספר נֹוטל הּכנסת וחּזן ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלפניו.
וכהן ּגדֹול, לכהן נֹותנֹו והּסגן לּסגן, נֹותנֹו הּכנסת ְְְְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹוראׁש
ּבעּׂשֹור וא מֹות אחרי וקֹורא עֹומד ּומקּבל. עֹומד ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָּגדֹול
ּומּניחּה הּתֹורה את וגֹולל הענין, סֹוף עד מֹועדֹות ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּבפרׁשת
ּכאן. ּכתּוב לפניכם ּׁשּקראתי מּמה יֹותר ואֹומר: ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבחיקֹו
על אֹותֹו קֹורא הענין סֹוף עד הּפקּודים ׁשּבחּומׁש ְְְִִֵֶֶַַַַָָָּובעּׂשֹור
ּתֹורה ספר ּגֹוללין ׁשאין לפי ּפה? על קֹורא ולּמה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּפה.
קֹורא אחד ׁשאין לפי אחר? ּבספר יקרא לא ולּמה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבצּבּור.

ראׁשֹון. ּפגם מּׁשּום ספרים, ְְְִִִִֵָָבׁשני
.‡Èׁשּמברכין ּכדר ּולאחריה לפניה מבר ׁשּקֹורא ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּבעת

הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשבע לאחריה ּומֹוסיף הּכנסת, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבבית
לנּו סלח וכּו'. ל אנחנּו מֹודים וכּו'. אלהינּו ה' ְְְְְֱֲִֵֵַַָָֹרצה
מֹוחל יי, אּתה ּברּו ּבּה: וחֹותם וכּו', חטאנּו ּכי ְְְִִֵֵַָָָָָָָאבינּו
ּכתקנן. ּברכֹות ׁשלׁש הרי ּברחמים. יּׂשראל עּמֹו ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָעֹונֹות
ענינּה, יהיה עצמּה. ּבפני ּברכה הּמקּדׁש על ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּומבר
אּתה ּברּו ּבּה: וחֹותם ּבתֹוכֹו. ּוׁשכינה הּמקּדׁש ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּיעמד
עצמּה. ּבפני ּברכה יּׂשראל על ּומבר ּבצּיֹון. ׁשֹוכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָיי,
וחֹותם .מל מהן יסּור ולא יּׂשראל את ה' ׁשּיֹוׁשיע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹענינּה,
הּכהנים על ּומבר ּביּׂשראל. הּבֹוחר יי, אּתה ּברּו ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹּבּה:
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מעּׂשיהם הּמקֹום ׁשּירצה ענינּה, עצמּה. ּבפני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּברכה
מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ּבּה: וחֹותם ויברכם. ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָועבֹודתם
ּכפי ּובּקׁשה ורּנה ּותחּנה ּתפּלה אֹומר ּכ ואחר ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָֹהּכהנים.
ׁשעּמ יּׂשראל, עּמ ה' הֹוׁשע וחֹותם: רגיל, ּׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָמה
ּתפּלה. ׁשֹומע יי, אּתה ּברּו להּוׁשע. צריכין ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָיּׂשראל

ה'תשע"א אלול כ"ב רביעי יום

רביעי 1ּפרק
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הּלילה‡. ּכחצֹות הּוא: ּכ זה ׁשּביֹום הּמעּׂשים ּכל ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָסדר
הּדׁשן2מפיסין ּומדּׁשנין3לתרּומת הּמערכה, את ּומסּדרין . ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָ

עד ׁשּבארנּו, הּסדר על יֹום ּבכל ׁשעֹוּׂשין ּכדר הּמזּבח, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָאת
הּתמיד, את לׁשחט ּכׁשּיּגיעּו הּתמיד. לׁשחיטת ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשּיּגיעּו

ּבּוץ ׁשל סדין ׁשל4ּפֹורסין ולּמה העם. ּובין ּגדֹול ּכהן ּבין ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ
ּבגדי ּופֹוׁשט ּבּוץ. ּבבגדי הּיֹום ׁשעבֹודת ׁשּיּכיר ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַּבּוץ?
וׁשֹוחט ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹחל,
הּדם ּומקּבל הּׁשחיטה, לגמר אחר ּומּניח ׁשנים, רב ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹֹּבּתמיד
ּומקטיר להיכל נכנס ּכ ואחר ּכמצותֹו. הּמזּבח על ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָוזֹורקֹו
הּתמיד איברי ּומקטיר הּנרֹות. את ּומטיב ׁשחר ׁשל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹקטרת
ׁשּבארנּו. יֹום ּכל ׁשל הּתמיד סדר ּככל והּנסכים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהחבּתין
הּיֹום. מּוסף ׁשל הּכבּׂשים וׁשבעת הּפר מקריב הּתמיד ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָואחר
וטֹובל, זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָואחר
ּפרֹו. אצל לֹו ּובא ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָולֹובׁש
ּופניו לדרֹום ראׁשֹו ולּמזּבח, האּולם ּבין עֹומד היה ְְְִֵֵֵַַָָָָָָָָֹּופרֹו

ּבמזרח עֹומד והּכהן ידיולמערב, ׁשּתי וסֹומ למערב. ּופניו ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹ
חטאתי הּׁשם, אּנא אֹומר: היה וכ ּומתוּדה. הּפר ראׁש ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹעל
לחטאים נא ּכּפר הּׁשם, אּנא ּוביתי. אני לפני ּפׁשעּתי ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעויתי
אני לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָולעֹונֹות
יכּפר הּזה בּיֹום ּכי לאמר: עבּד מׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּוביתי.
ואחר ּתטהרּו. ה' לפני חּטאתיכם מּכל אתכם, לטהר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹעליכם

זהֹורית ׁשל לׁשֹון וקֹוׁשר הּׂשעירים, ׁשני על מגריל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּכ
ּכנגד ולּנׁשחט ׁשּלּוחֹו, ּבית ּכנגד ּומעמידֹו הּמׁשּתּלח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּבראׁש
על ידיו ׁשּתי וסֹומ ׁשנּיה, ּפרֹו אצל לֹו ּובא ׁשחיטתֹו. ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּבית
חטאתי הּׁשם, אּנא אֹומר: הּוא וכ ׁשני. וּדּוי ּומתוּדה ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹראׁשֹו
אּנא .קדֹוׁשי עם אהרן ּובני ּוביתי אני לפני ּפׁשעּתי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹעויתי
ׁשחטאתי ולּפׁשעים ולעֹונֹות לחטאים נא ּכּפר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּׁשם,
.קדֹוׁשי עם אהרן ּובני ּוביתי אני לפני וׁשּפׁשעּתי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹוׁשעויתי
ּכ ואחר וגֹומר. הּזה בּיֹום ּכי :עבּד מׁשה ּבתֹורת ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָּכּכתּוב
מנדנדֹו ׁשהּוא למי ונֹותנֹו ּדמֹו, את ּומקּבל הּפר את ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָׁשֹוחט

יקרׁש הרבד5ׁשּלא על [ּומּניחּה] היכל6, ׁשל הרביעי ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
מן7מּבחּוץ הּמזּבח מעל אׁש ּבּה וחֹותה הּמחּתה את ונֹוטל . ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

ויֹורד ה', מּלפני הּמזּבח מעל ׁשּנאמר: למערב, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּסמּו
מלא ּוכלי הּכף את לֹו ּומֹוציאין ׁשּבעזרה. הרבד על ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּומּניחּה

הּדּקה מן ּדּקה לא8קטרת חפניו, מלא מּמּנה וחֹופן , ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
גדּוׁשֹות9מחּוקֹות טפּופֹות10ולא אּלא גדלֹו11, לפי הּגדֹול , ְְְְְְִֶַָָָֹ

ׁשהֹולכה ּבארנּו, ּכבר הּכף. לתֹו ונֹותן קטנֹו, לפי ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָוהּקטן
ּולפיכ העבֹודֹות, ּובׁשאר הּקדׁשים ּבדם ּפֹוסלת ְְְְֲֳִִִִֶֶַַָָָָֹּבּׂשמאל
ּבימינֹו; הּקטרת וכף ּבּׂשמאלֹו הּמחּתה ׁשּיֹולי הּדין מן ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹהיה
יכֹול אינֹו חּמה, ׁשהיא ועֹוד הּמחּתה, ּכבד מּפני ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאבל
ּבימינֹו הּמחּתה נֹוטל לפיכ הארֹון, עד ּבּׂשמאלֹו ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹלסבלּה

ּבּׂשמאלֹו הּקטרת מּגיע12וכף ׁשהּוא עד ּבהיכל ּומהּל , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹ
ּפרּופה הּפרכת מצא הּקדׁשים. לקדׁש13לקדׁש נכנס . ְְְְֳִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

הּמחּתה נֹותן לארֹון, הּגיע לארֹון. מּגיע ׁשהּוא עד ְֳִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָהּקדׁשים
מּניחּה היה ארֹון, היה ׁשּלא ׁשני, ּובבית הּבּדים. ׁשני ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבין

הּׁשתּיה אבן אֹו14על אצּבעֹותיו ּבראׁשי הּכף ּׂשפת ואֹוחז . ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשּמחזירּה עד חפניו לתֹו ּבגּודלֹו הּקטרת ּומערה ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּבׁשּניו,
ׁשּבּמקּדׁש. קׁשה עבֹודה היא וזֹו ּכׁשהיתה. חפניו ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָלמלֹוא

ּבּמחּתה,15וצֹובר לפנים ּבידֹו הּגחלים ּגּבי על הּקטרת את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ׁשּלא מּפניו, ּורחֹוקה לארֹון קרֹובה הּקטרת ׁשּתהיה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּכדי
והּוא ויֹוצא. עׁשן הּבית ׁשּיתמּלא עד ׁשם ּוממּתין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיּכוה.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

היו.1) איך הכיפורים שביום המעשים כל סדר גורל.2)יבאר שעל3)מטילים הדשן מן קצת כהן מוריד הלילה חצות אחר
הדיוט בכהן כשרה הכיפורים ביום הדשן שתרומת יוצא, רבינו מדברי הדשן. תרומת נקרא וזה המזבח מן רחוק לא ומניחו המזבח
הדשן בתרומת לא אבל בלבד, היום בעבודת זה גדול" בכהן עשוי "הכל ב הלכה א בפרק למעלה שכתב ומה גדול) כהן (=לא

שם). המאור בעל ראה יומא מסכת בתחילת במלחמות (רמב"ן בלילה כדי4)הנעשית בוץ? של "ולמה שם. משנה פשתן, של
לא:). שם (גמרא בוץ" בבגדי היום שעבודת מקומה5)שיכיר, זו הקטרה שהרי הקדשים, בקודש הקטורת את מקטיר שהוא בזמן

דמו. הזיית ובין הפר שחיטת (בלטות).6)בין מרצפות להכנס7)שורת אדם לכל אסור הקטורת מקטיר גדול שכהן בזמן
ו:).8)להיכל. (כריתות למחרת להקטרה העומדת הדקה הקטורת את שנית כותשים הכיפורים יום אצבעות9)בערב ראשי

היד. בכף נוגעות קטרת.10)היד של ניכרת כמות מפסיקה היד וכף האצבעות היד,11)בין מכף קצת מרוחקות האצבעות
קשה ושם טפופה" "בביסה שאמרו ז. במנחות משמע וכדבריו ומדוייקת. נכונה מידה פירש: בערוך מח.), שם (רש"י צפות, כאילו

כרש"י. כד:12)לפרש בזבחים אביי אמר לכבש איברים בהולכת רק (שהרי התורה מן פוסלת בשמאל דם שהולכת פי על ואף
כהן של חולשתו מפני גזרו, לא הכיפורים וביום מדרבנן רק פסולה בשמאל הקטורת הולכת התורה), מן פוסלת אינה ששמאל

משנה). (כסף פרוכות,מ13)גדול שתי שהיו אומר קמא ותנא נב: שם משנה בקרסים, מחוברים והקיפולים הצד מן קצת קופלת
לקודש היכל בין הבדילה ראשון בבית אבל שני, בבית המדובר שם אולם ב. הלכה הבחירה בית מהלכות ד בפרק רבינו כתב וכן
מגיע שהוא "עד מסיים שהרי מדבר, ראשון בבית ורבינו נד.) (שם אחת פרוכת הייתה הפתח ונגד אמה, שעובייה חומה הקדשים

ארון. היה לא שני ובבית הייתה14)לארון" ושתייה ראשונים נביאים מימות הקדשים) (בקדש שם הייתה "אבן נג:) (שם שנינו
לארון.15)נקראת". יותר קרובה היינו יט:) שם (ברייתא עבה שכבה צובר אלא הקטורת, את מפזר אינו פירוש,



צי mixetikd mei zcear zekld - lel` a"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מעּׂשיהם הּמקֹום ׁשּירצה ענינּה, עצמּה. ּבפני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּברכה
מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ּבּה: וחֹותם ויברכם. ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָועבֹודתם
ּכפי ּובּקׁשה ורּנה ּותחּנה ּתפּלה אֹומר ּכ ואחר ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָֹהּכהנים.
ׁשעּמ יּׂשראל, עּמ ה' הֹוׁשע וחֹותם: רגיל, ּׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָמה
ּתפּלה. ׁשֹומע יי, אּתה ּברּו להּוׁשע. צריכין ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָיּׂשראל

ה'תשע"א אלול כ"ב רביעי יום

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

הּלילה‡. ּכחצֹות הּוא: ּכ זה ׁשּביֹום הּמעּׂשים ּכל ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָסדר
הּדׁשן2מפיסין ּומדּׁשנין3לתרּומת הּמערכה, את ּומסּדרין . ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָ

עד ׁשּבארנּו, הּסדר על יֹום ּבכל ׁשעֹוּׂשין ּכדר הּמזּבח, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָאת
הּתמיד, את לׁשחט ּכׁשּיּגיעּו הּתמיד. לׁשחיטת ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשּיּגיעּו

ּבּוץ ׁשל סדין ׁשל4ּפֹורסין ולּמה העם. ּובין ּגדֹול ּכהן ּבין ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ
ּבגדי ּופֹוׁשט ּבּוץ. ּבבגדי הּיֹום ׁשעבֹודת ׁשּיּכיר ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַּבּוץ?
וׁשֹוחט ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹחל,
הּדם ּומקּבל הּׁשחיטה, לגמר אחר ּומּניח ׁשנים, רב ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹֹּבּתמיד
ּומקטיר להיכל נכנס ּכ ואחר ּכמצותֹו. הּמזּבח על ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָוזֹורקֹו
הּתמיד איברי ּומקטיר הּנרֹות. את ּומטיב ׁשחר ׁשל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹקטרת
ׁשּבארנּו. יֹום ּכל ׁשל הּתמיד סדר ּככל והּנסכים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהחבּתין
הּיֹום. מּוסף ׁשל הּכבּׂשים וׁשבעת הּפר מקריב הּתמיד ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָואחר
וטֹובל, זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָואחר
ּפרֹו. אצל לֹו ּובא ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָולֹובׁש
ּופניו לדרֹום ראׁשֹו ולּמזּבח, האּולם ּבין עֹומד היה ְְְִֵֵֵַַָָָָָָָָֹּופרֹו

ּבמזרח עֹומד והּכהן ידיולמערב, ׁשּתי וסֹומ למערב. ּופניו ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹ
חטאתי הּׁשם, אּנא אֹומר: היה וכ ּומתוּדה. הּפר ראׁש ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹעל
לחטאים נא ּכּפר הּׁשם, אּנא ּוביתי. אני לפני ּפׁשעּתי ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעויתי
אני לפני וׁשּפׁשעּתי וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָולעֹונֹות
יכּפר הּזה בּיֹום ּכי לאמר: עבּד מׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּוביתי.
ואחר ּתטהרּו. ה' לפני חּטאתיכם מּכל אתכם, לטהר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹעליכם

זהֹורית ׁשל לׁשֹון וקֹוׁשר הּׂשעירים, ׁשני על מגריל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּכ
ּכנגד ולּנׁשחט ׁשּלּוחֹו, ּבית ּכנגד ּומעמידֹו הּמׁשּתּלח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּבראׁש
על ידיו ׁשּתי וסֹומ ׁשנּיה, ּפרֹו אצל לֹו ּובא ׁשחיטתֹו. ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּבית
חטאתי הּׁשם, אּנא אֹומר: הּוא וכ ׁשני. וּדּוי ּומתוּדה ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹראׁשֹו
אּנא .קדֹוׁשי עם אהרן ּובני ּוביתי אני לפני ּפׁשעּתי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹעויתי
ׁשחטאתי ולּפׁשעים ולעֹונֹות לחטאים נא ּכּפר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּׁשם,
.קדֹוׁשי עם אהרן ּובני ּוביתי אני לפני וׁשּפׁשעּתי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹוׁשעויתי
ּכ ואחר וגֹומר. הּזה בּיֹום ּכי :עבּד מׁשה ּבתֹורת ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָּכּכתּוב
מנדנדֹו ׁשהּוא למי ונֹותנֹו ּדמֹו, את ּומקּבל הּפר את ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָׁשֹוחט

יקרׁש הרבד5ׁשּלא על [ּומּניחּה] היכל6, ׁשל הרביעי ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
מן7מּבחּוץ הּמזּבח מעל אׁש ּבּה וחֹותה הּמחּתה את ונֹוטל . ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

ויֹורד ה', מּלפני הּמזּבח מעל ׁשּנאמר: למערב, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּסמּו
מלא ּוכלי הּכף את לֹו ּומֹוציאין ׁשּבעזרה. הרבד על ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּומּניחּה

הּדּקה מן ּדּקה לא8קטרת חפניו, מלא מּמּנה וחֹופן , ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
גדּוׁשֹות9מחּוקֹות טפּופֹות10ולא אּלא גדלֹו11, לפי הּגדֹול , ְְְְְְִֶַָָָֹ

ׁשהֹולכה ּבארנּו, ּכבר הּכף. לתֹו ונֹותן קטנֹו, לפי ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָוהּקטן
ּולפיכ העבֹודֹות, ּובׁשאר הּקדׁשים ּבדם ּפֹוסלת ְְְְֲֳִִִִֶֶַַָָָָֹּבּׂשמאל
ּבימינֹו; הּקטרת וכף ּבּׂשמאלֹו הּמחּתה ׁשּיֹולי הּדין מן ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹהיה
יכֹול אינֹו חּמה, ׁשהיא ועֹוד הּמחּתה, ּכבד מּפני ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאבל
ּבימינֹו הּמחּתה נֹוטל לפיכ הארֹון, עד ּבּׂשמאלֹו ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹלסבלּה

ּבּׂשמאלֹו הּקטרת מּגיע12וכף ׁשהּוא עד ּבהיכל ּומהּל , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹ
ּפרּופה הּפרכת מצא הּקדׁשים. לקדׁש13לקדׁש נכנס . ְְְְֳִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

הּמחּתה נֹותן לארֹון, הּגיע לארֹון. מּגיע ׁשהּוא עד ְֳִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָהּקדׁשים
מּניחּה היה ארֹון, היה ׁשּלא ׁשני, ּובבית הּבּדים. ׁשני ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבין

הּׁשתּיה אבן אֹו14על אצּבעֹותיו ּבראׁשי הּכף ּׂשפת ואֹוחז . ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשּמחזירּה עד חפניו לתֹו ּבגּודלֹו הּקטרת ּומערה ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּבׁשּניו,
ׁשּבּמקּדׁש. קׁשה עבֹודה היא וזֹו ּכׁשהיתה. חפניו ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָלמלֹוא

ּבּמחּתה,15וצֹובר לפנים ּבידֹו הּגחלים ּגּבי על הּקטרת את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ׁשּלא מּפניו, ּורחֹוקה לארֹון קרֹובה הּקטרת ׁשּתהיה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּכדי
והּוא ויֹוצא. עׁשן הּבית ׁשּיתמּלא עד ׁשם ּוממּתין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיּכוה.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

היו.1) איך הכיפורים שביום המעשים כל סדר גורל.2)יבאר שעל3)מטילים הדשן מן קצת כהן מוריד הלילה חצות אחר
הדיוט בכהן כשרה הכיפורים ביום הדשן שתרומת יוצא, רבינו מדברי הדשן. תרומת נקרא וזה המזבח מן רחוק לא ומניחו המזבח
הדשן בתרומת לא אבל בלבד, היום בעבודת זה גדול" בכהן עשוי "הכל ב הלכה א בפרק למעלה שכתב ומה גדול) כהן (=לא

שם). המאור בעל ראה יומא מסכת בתחילת במלחמות (רמב"ן בלילה כדי4)הנעשית בוץ? של "ולמה שם. משנה פשתן, של
לא:). שם (גמרא בוץ" בבגדי היום שעבודת מקומה5)שיכיר, זו הקטרה שהרי הקדשים, בקודש הקטורת את מקטיר שהוא בזמן

דמו. הזיית ובין הפר שחיטת (בלטות).6)בין מרצפות להכנס7)שורת אדם לכל אסור הקטורת מקטיר גדול שכהן בזמן
ו:).8)להיכל. (כריתות למחרת להקטרה העומדת הדקה הקטורת את שנית כותשים הכיפורים יום אצבעות9)בערב ראשי

היד. בכף נוגעות קטרת.10)היד של ניכרת כמות מפסיקה היד וכף האצבעות היד,11)בין מכף קצת מרוחקות האצבעות
קשה ושם טפופה" "בביסה שאמרו ז. במנחות משמע וכדבריו ומדוייקת. נכונה מידה פירש: בערוך מח.), שם (רש"י צפות, כאילו

כרש"י. כד:12)לפרש בזבחים אביי אמר לכבש איברים בהולכת רק (שהרי התורה מן פוסלת בשמאל דם שהולכת פי על ואף
כהן של חולשתו מפני גזרו, לא הכיפורים וביום מדרבנן רק פסולה בשמאל הקטורת הולכת התורה), מן פוסלת אינה ששמאל

משנה). (כסף פרוכות,מ13)גדול שתי שהיו אומר קמא ותנא נב: שם משנה בקרסים, מחוברים והקיפולים הצד מן קצת קופלת
לקודש היכל בין הבדילה ראשון בבית אבל שני, בבית המדובר שם אולם ב. הלכה הבחירה בית מהלכות ד בפרק רבינו כתב וכן
מגיע שהוא "עד מסיים שהרי מדבר, ראשון בבית ורבינו נד.) (שם אחת פרוכת הייתה הפתח ונגד אמה, שעובייה חומה הקדשים

ארון. היה לא שני ובבית הייתה14)לארון" ושתייה ראשונים נביאים מימות הקדשים) (בקדש שם הייתה "אבן נג:) (שם שנינו
לארון.15)נקראת". יותר קרובה היינו יט:) שם (ברייתא עבה שכבה צובר אלא הקטורת, את מפזר אינו פירוש,



mixetikdצב mei zcear zekld - lel` a"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עד להיכל, ואחֹוריו לּקדׁש ּפניו מעט, מעט אחֹורּנית ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹמהּל
ּתפּלה ׁשּיצא אחר ּבהיכל ׁשם ּומתּפּלל הּפרכת. מן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּיצא
ּבהיכל. מת יאמרּו ׁשּמא העם, את להבעית ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹקצרה,
ּתהיה ׁשאם אלהינּו, ה' מּלפני רצֹון יהי מתּפּלל: היה ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹוכ
יהּודה. מּבית ׁשבט יסּור ולא גׁשּומה. ּתהיה ׁשחּונה זֹו ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָֹׁשנה
ּתּכנס ואל לפרנסה. צריכין יּׂשראל ּבית עּמ יהיּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹולא

דרכים. עֹוברי ּתפּלת ְְְְִִֵֶַָָלפני
הּקטרת·. הקטרת העם16ּבׁשעת ּכל הּקדׁשים ּבקדׁש ְְְְֳִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

האּולם מּבין ּפֹורׁשים ואינן ּבלבד, ההיכל מן ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּפֹורׁשים
ּבׁשעת17ולּמזּבח אּלא ולּמזּבח האּולם מּבין ּפֹורׁשים ׁשאין ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּכמֹו ּבהיכל, ּדמים מּתן ּובׁשעת יֹום ּבכל ּבהיכל ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָהקטרה
מּזה הּפר ּדם נֹוטל ּכ ואחר ּתמידין. ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּבארנּו
ׁשם מּמּנּו ּומּזה הּקדׁשים, לקדׁש ּבֹו ונכנס מנדנדֹו, ְְְְְְֳִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
ּכן על ּבהיכל ּומּניחֹו ויֹוצא הארֹון, ּבּדי ּבין הּזיֹות 18ׁשמֹונה ְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

את וׁשֹוחט ההיכל, מן יֹוצא ּכ ואחר ׁשם. ׁשהיה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּזהב
ּומּזה הּקדׁשים, לקדׁש ּבֹו ונכנס ּדמֹו, את ּומקּבל ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׂשעיר
על ּומּניחֹו ויֹוצא הארֹון, ּבּדי ּבין הּזיֹות ׁשמֹונה ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּמּנּו
הּכן מעל הּפר ּדם נֹוטל ּכ ואחר ׁשּבהיכל. ׁשני הּזהב ְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָּכן
ּומּניח הּזיֹות. ׁשמֹונה הארֹון ּכנגד הּפרכת על מּמּנּו ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּומּזה
ּכנגד הּפרכת על מּמּנּו ּומּזה הּׂשעיר ּדם ונֹוטל הּפר, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּדם
ּדם לתֹו הּפר דם מערה ּכ ואחר הּזיֹות. ׁשמֹונה ְְְְֶֶַַַַַַָָָָָָהארֹון
ּכדי הּפר, דם ּבֹו ׁשהיה לּמזרק הּכל ּומחזיר ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהּׂשעיר,
הּמזּבח ּבין הּזהב מּמזּבח לפנים ועֹומד יפה. יפה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיתערבּו

להּזֹות ּומתחיל מזּבח19והּמנֹורה, קרנֹות על הּתערבת מּדם ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַָֹ
מּבחּוץ. הּקרנֹות על ּומּזה והֹול מסּבב והּוא ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָהּזהב,
למערבית מערבית, לצפֹונית צפֹונית, מזרחית מּקרן ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַָָָּומתחיל
מּלמּטן נֹותן הּוא ּכּלן ועל מזרחית. לדרֹומית ְְְְְִִִִִִֵַַָָָֻּדרֹומית,

נֹותן20למעלן ׁשהּוא לפניו ׁשהיתה האחרֹונה מן חּוץ , ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָ
ּכליו יתלכלכּו ׁשּלא ּכדי למּטן, הּגחלים21מלמעלן וחֹותה . ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּומּזה זהבֹו, ׁשּמגּלה עד והיל היל הּזהב ׁשּבמזּבח ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָוהאפר
ּבצד ּפעמים ׁשבע מזּבח ׁשל טהרֹו על הּתערבת ְְְֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמּדם
ׁשירי וׁשֹופ ויֹוצא קרנֹותיו. מּתנֹות ׁשּׁשלמּו ּבּמקֹום ְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָהּדרֹום,
אצל ּבא ּכ ואחר החיצֹון. מזּבח ׁשל מערבי יסֹוד על ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּדם
וכ ּומתוּדה. ראׁשֹו על ידיו ׁשּתי וסֹומ הּמׁשּתּלח ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּׂשעיר
ּבית עּמ לפני ּופׁשעּו עוּו חטאּו הּׁשם, אּנא אֹומר: ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָהּוא
ולּפׁשעים ולעֹונֹות לחטאים נא ּכּפר הּׁשם, אּנא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָיּׂשראל.
ּכּכתּוב יּׂשראל. ּבית עּמ לפני וׁשּפׁשעּו וׁשעוּו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשחטאּו

ואחר וגֹומר. עליכם יכּפר הּזה בּיֹום ּכי :עבּד מׁשה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַּבתֹורת
וּׂשעיר ּפר אמּורי ּומֹוציא לּמדּבר. הּׂשעיר את מׁשּלח ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכ

ל ּדמן לביתׁשהכניס הּׁשאר ּומׁשּלח ּבּכלי, ונֹותנן פנים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשּיּגיע אחר ׁשם וקֹורא הּנׁשים לעזרת ויֹוצא לּׂשרפה. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּדׁשן
וטֹובל, לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ואחר לּמדּבר. ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהּׂשעיר
הּׂשעיר ועֹוּׂשה ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָולֹובׁש
ּומקריב הּיֹום, מּוסף קרּבנֹות מּכלל ׁשהּוא ּבחּוץ, ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָהּנעּׂשה
עלת ואת עלתֹו את ועּׂשה ויצא ׁשּנאמר: העם; ואיל ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאילֹו
ּומקריב הּנּׂשרפין. וּׂשעיר ּפר ׁשל האמּורין ּומקטיר ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהעם.
ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ואחר הערּבים. ּבין ׁשל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּתמיד
לקדׁש ונכנס ּומקּדׁש. לבן, ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, זהב, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּבגדי
מקּדׁש, ּכ ואחר הּמחּתה. ואת הּכף את ּומֹוציא ְְְְֳִִֵֶֶַַַַַַַַָָָהּקדׁשים
ּומקּדׁש. זהב, ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, לבן, ּבגדי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָּופֹוׁשט
ּבין ׁשל הּנרֹות את ּומטיב הערּבים, ּבין ׁשל קטרת ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּומקטיר
ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ואחר הּימים. ּכׁשאר ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָהערּבים,
וכל לביתֹו. ויֹוצא עצמֹו, ּבגדי ולֹובׁש זהב ּבגדי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָּופֹוׁשט
ׁשּיצא על עֹוּׂשה היה טֹוב ויֹום ּביתֹו. עד אֹותֹו מלּוין ְְִֵֶֶַַַָָָָָָהעם

הּקדׁש. מן ְִֶַָֹּבׁשלֹום

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

.‡צרי ּבהיכל ּבפנים לבן ּבבגדי ׁשעֹובד עבֹודֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּכל
לחברֹו מעּׂשה ּבהן הקּדים ואם ׁשּבארנּו, הּסדר על ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָלעּׂשֹותן

ּכלּום. עּׂשה לא -ְָָֹ
אף·. ּכלּום. עּׂשה לא - הּפר ׁשחיטת קדם ׁשחפנּה ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹקטרת

וכן היא. ּפנים ּבעבֹודת ּפנים צר ּבעזרה, ׁשהחפינה ּפי ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹעל
אף ּכלּום. עּׂשה לא - ּפר ׁשל ּדמֹו מּתן קדם ׁשּׁשחטֹו ְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּׂשעיר

לפנים. נכנס דמֹו הרי ּבעזרה, ׁשהּׁשחיטה ּפי ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָעל
.‚- הּיֹום עבֹודת קדם אֹותן ׁשעּׂשה הּמּוספין וּׂשעיר ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹאיל

ּכלּום. ְֵָאינן
קדם„. הּקדׁשים ּבקדׁש הּפר לדם הּׂשעיר ּדם ְְְֳִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹהקּדים

יביא ּכ ואחר ּכמצותֹו, הּפר מּדם יּזה - עבֹודתֹו ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּיגמר
הּקדׁשים ּבקדׁש מּדמֹו ויּזה אֹותֹו ויׁשחט אחר ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּׂשעיר
הּפר לדם הּׂשעיר ּדם הקּדים הראׁשֹון. ויּפסל ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָּכמצותֹו,
ּפעם הּׂשעיר מּדם ויּזה יחזר - הּפרכת על ׁשּבהיכל ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹּבּמּתנֹות

הּפר. ּדם לאחר ְְִַַַַָָׁשנּיה
.‰- הּקדׁשים ׁשּבקדׁש מּתנֹות גמר ׁשּלא עד הּדם ְְֳִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹנׁשּפ

הּקדׁשים. ּבקדׁש ּבּתחּלה ויּזה ויחזר אחר דם ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹיביא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אדם16) שם יהיה שלא פירוש, צאתו", עד בקודש לכפר בבואו מועד באוהל יהיה לא אדם "וכל יז): טז, (ויקרא בתורה כתוב
שבמשכן. מועד כאוהל הוא המקדש בבית והיכל הקדשים, בקדשי נמצא הגדול שהכהן עשרים17)בשעה למזבח האולם בין

ששנינו שמה רבינו ומשמיענו אמה. עשרה אחת למערב המזבח מן רחבו להיכל, פרוזדור כעין שהוא עצמו, והאולם אמות. ושתיים
אבל בהיכל, יום בכל הקטורת הקטרת בשעת הכוונה הקטרה" בשעת למזבח האולם מבין "פורשים ט משנה א פרק כלים במסכת

למזבח. האולם מבין ולא בלבד, ההיכל מן רק פורשים הקדשים בקודש באצבע19)בסיס.18)בהקטרה הדם לתת לומר רצונו
לקמן. "ומזה" לפרש יש וכן מרחוק. ממש הזאה למעלה.20)ולא ועולה וממשיך למטה להזות שהקרן21)מתחיל מכיוון

מלמעלה ההזאה את ימשוך ואם מעלה כלפי ואוחזן המרוחקות בהזיות כמו מטה כלפי אצבעותיו לצדד יכול אינו ממש לפניו היא
כותנתו. לשרוול הדם יזוב זה, במצב לדם1)למטה השעיר דם הקדים ודין בפנים, לבן בבגד לחבירו מעשה הקדים אם יבאר

הפר.

dlirn zekld - lel` a"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Âׁשּבהיכל ּבּמּתנֹות והתחיל הּקדׁשים ׁשּבקדׁש מּתנֹות ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּגמר
מּתחּלת ויתחיל אחר דם יביא - גמר ׁשּלא עד הּדם ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹונׁשּפ

ׁשּבהיכל. ֵֶַַָָהּזיֹות
.Êונׁשּפ הּזהב מזּבח על לּתן והתחיל ׁשּבהיכל מּתנֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּגמר

מּתנֹות מּתחּלת ּומתחיל אחר דם יביא - גמר ׁשּלא עד ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹהּדם
הן. עצמן ּבפני ּכּפרה ׁשּכּלן ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּמזּבח.

.Áצרי אינֹו - הּדם נׁשּפ ּכ ואחר הּמזּבח מּתנֹות ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָּגמר
אינּה החיצֹון מזּבח על הּׁשירים ׁשּׁשפיכת אחר; דם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלהביא
הּמּתנֹות ּכל ׁשּיגמר קדם ׁשּנׁשּפ הּוא הּפר ּדם ואם ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמעּכבת.
קדם ׁשנּיה ּפעם קטרת ויחּפן אחר, ּפר מביא זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹ
ויּזה דמֹו יביא ּכ ואחר הּקטרת, ויקטיר הּפר, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשחיטת

ִֶמּמּנּו.
.Ëהּפר אּלא הּדׁשן ּבבית נּׂשרף ואין ּבגדים מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואין

הּכּפרה. נגמרה ׁשּבֹו האחרֹון ְְֲִֶֶַַַַָָָָהּזה
.È- ההּזיֹות ׁשּיגמר קדם הּׂשעיר ּבדם הּפר דם לֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹנתערב

אחת ונֹותן וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה וׁשבע למעלה אחת ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָנֹותן
אחרֹונה ּבמּתנה נתערבּו ּׂשעיר. לׁשם למּטה וׁשבע ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָלמעלה
למעלה אחת ונֹותן וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה אחת נֹותן -ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַַָָ

ּׂשעיר. לׁשם למּטה ְְְִֵֶַַָָוׁשבע
.‡Èואי הּפר ּדם ּכֹוס הּוא זה אי ידע ולא הּכֹוסֹות ְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹנתחּלפּו

למעלה אחת מהן מאחד נֹותן - הּׂשעיר ּדם ּכֹוס הּוא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה
למּטה, וׁשבע למעלה אחת הּׁשני מן ונֹותן למּטה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָוׁשבע
נמצא למּטה). וׁשבע למעלה אחת הראׁשֹון מן ונֹותן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ(וחֹוזר

הּׂשעיר. מּדם ואחריו הּפר מּדם ׁשּנתן מקֹום ְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָמּכל
.·Èּבׁשּתי הּׂשעיר ּדם וקּבל ּכֹוסֹות, ּבׁשּתי הּפר ּדם ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָקּבל

הּפר ּדם ּכֹוס נֹודע ולא הּכֹוסֹות מקצת ונתערבּו ְְְְְִִַַַַָָָֹּכֹוסֹות,
מן ּכמצותן ההּזיֹות ּכל מּזה זה הרי - הּׂשעיר ּדם ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּכֹוס
על מהן ׁשהּזה אּלּו ׁשירי וׁשֹופ נתערבּו, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּכֹוסֹות
לאּמה. יּׁשפכּו ׁשּנתערבּו הּכֹוסֹות ואֹותן ּכּמצוה, ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָהיסֹוד

.‚È,מּׁשּלֹו קֹונה ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על אף הּכּפּורים, יֹום ִִִִֵֶֶֶַַַַָֹּפר
ה - לֹו אׁשר החּטאת ּפר ּבֹוׁשּנאמר: ממֹונֹו הפקיר ּמקֹום ְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָ

לא - ׁשּתפּות ּבֹו להן היה לא ׁשאּלּו הּכהנים; אחיו ְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֻלכל
ׁשּיּׁשחט קדם ּגדֹול ּכהן מת אם ,לפיכ ּבֹו. מתּכּפרין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹהיּו
אּלא אחר, ּפר מביא אינֹו ּתחּתיו ׁשעֹומד הּכהן - ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּפר
ׁשּתמּות, ּבעליה ׁשּמתּו חּטאת ואינֹו ראׁשֹון. ׁשל את ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשֹוחט
ׁשּיכּפר קדם ּומת הּפר את ׁשחט מתה. הרּבים חּטאת ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשאין

ּבֹו. ּומכּפר זה ּבדם נכנס האחר הּכהן - ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹּבדמֹו
.„Èּבמראה ׁשוין ׁשּיהיּו מצותן הּכּפּורים יֹום ּׂשעירי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשני

- ׁשוין ׁשאינן ּפי על אף ּכאחת. ּולקיחתן ּובדמים, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָּובקֹומה
ּכׁשרים. - למחר ואחד הּיֹום מהן אחד לקח ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכׁשרין.

.ÂËזּוג יּקח - מת הגריל ׁשּלא עד אם מהן: אחד ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹמת
עליהן ויגריל ׁשנים יביא - מת מּׁשהגריל ואם ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָלּׁשני;
זה אֹומר: - ׁשם ׁשל היה אם ׁשּמת: זהּו אי ורֹואה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבּתחּלה.
ׁשל הּמת היה ואם ּתחּתיו; יתקּים לּׁשם הּגֹורל עליו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשעלה
יתקּים - לעזאזל הּגֹורל עליו ׁשעלה זה יאמר: - ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹעזאזל
עד ירעה - ּבסֹוף עליהן ׁשהגריל הּׁשנים מן והּׁשני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּתחּתיו.

חּטאת ׁשאין לנדבה; דמיו ויּפלּו ויּמכר מּום, ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּיּפל
מתה. ִֵַָהּצּבּור

.ÊËאחרים והפריׁש ׁשאבדּו, הּכּפּורים יֹום ׁשל וּׂשעיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּפר
ׁשּיסּתאבּו, עד ירעּו - הראׁשֹונים ונמצאּו וקרבּו, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּתחּתיהן
קדם הראׁשֹונים נמצאּו אם וכן לנדבה. דמיהן ויּפלּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹויּמכרּו
ׁשּיּפל עד הּׁשנּיים וירעּו הראׁשֹונים, יקרבּו - אּלּו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָֹׁשּיקרבּו
מתה. הּצּבּור חּטאת ׁשאין לנדבה. דמיהן ויּפלּו מּום, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהן

.ÊÈאם וכן עֹובר. מּום אפּלּו הּמׁשּתּלח, ּבּׂשעיר ּפֹוסל ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָהּמּום
ּביֹום לחֹולה אּמֹו ׁשּנׁשחטה ּכגֹון נפסל. - זמן מחּסר ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָֻנעּׂשה

ׁש היא לעזאזל ׁשּדחּיתֹו חיטתֹו.הּכּפּורים. ְְֲִִִִִֵֶַַָָָ
.ÁÈ.חי יעמד ׁשּנאמר: ּפסּול; - טרפה ְֱֳֵֶֶַַַָָָָָהיה
.ËÈ,ּכתפֹו על מרּכיבֹו - להּל יכֹול ואין הּׂשעיר ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָחלה

ּבׁשּבת. ְֲִַַָואפּלּו
.Î.אחר ּביד מׁשּלחֹו זה הרי - המׁשּלח ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָחלה
.‡Î;ויֹוצא ונֹוטלֹו לּמקּדׁש נכנס זה הרי - המׁשּלח ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָנטמא

אפּלּו ׁשהּוכן, זה ּביד - הּמדּברה עּתי איׁש ּביד ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:
ְִָנטמא.

.·Îּבכל וימיתּנּו אחריו ירד - מת ולא הּׂשעיר ונפל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּדחפֹו
ּבהניה. מּתרין זה ּׂשעיר ואיברי ׁשּממיתֹו. ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּדבר

.‚Î:ׁשּנאמר מּזה; היה לא - היכל ׁשל ּתקרה ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנפחתה
מֹועד. ְֵֶֹּבאהל

.„Î:ׁשּנאמר עליו; יּזה לא - ּבּקטרת נתחּנ ׁשּלא ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹמזּבח
הּסּמים. קטרת ְְִִֶַַַֹמזּבח

.‰Îחּיב - עׁשן מעלה אֹו מּסּמניה אחד הּקטרת מן ְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹחסר
הּכּפרת. על אראה ּבענן ּכי ימּות ולא ׁשּנאמר: עליה; ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹמיתה
ׁשגג אם ,לפיכ מצוה. ּבלא ּביאתֹו על מיתה חּיב ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֹוכן
החסרה עם ׁשלמה ּבקטרת ׁשּנכנס אֹו ּבקטרת, והזיד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבביאה

מיתה. חּיב -ִַָָ
.ÂÎ- ּבהיכל ּכזית הּקדׁשים קדׁש ׁשל הּקטרת מן ְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהקטיר

מיתה. ִַָָחּיב
.ÊÎוכן ּבּה. ּפֹוסלת והּמחׁשבה עבֹודה, - הּקטרת ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹחפינת

קרּבן ׁשּמכׁשירי ּבמחׁשבה, נפסלת לּקטרת הּגחלים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹחתּית
ְְָָּכקרּבן.

.ÁÎמּמּטה אֹו הּצדדין, מן אֹו אצּבעֹותיו, ּבראׁשי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָחפן
אֹו לזֹו, זֹו וקרב זֹו ּובידֹו זֹו ּבידֹו ׁשחפן אֹו ְְְְְֵֶַַַָָָָָלמעלה,
חברֹו ׁשחפן אֹו ואספּה, הארץ על מּידֹו קטרת ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּנתּפּזרה
ראׁשֹון ׁשחפן ּבמה ׁשני ונכנס ומת ׁשחפן אֹו לחפניו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָונתן

הרצה. - הקטיר ואם יקטיר, ולא ספק, אּלּו ּכל -ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֻ
דׁשמּיא ּבסּיעּתא הּכּפּורים יֹום עבֹודת הלכֹות להֹו ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָסליקּו

zFklddlirn ¦§§¦¨
מצֹות ּוׁשּתים עּׂשה, מצות אחת מצֹות: ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָיׁש
חטא אׁשר הּמֹועל לׁשּלם א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלא
לעבד ׁשּלא ב) הּמֹועל. דין וזהּו וקרּבן. חמׁש ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹּבתֹוספת

קדׁשים. לגזז ׁשּלא ג) ְְִִִֶָָָָֹֹּבקדׁשים.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור
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.Âׁשּבהיכל ּבּמּתנֹות והתחיל הּקדׁשים ׁשּבקדׁש מּתנֹות ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּגמר
מּתחּלת ויתחיל אחר דם יביא - גמר ׁשּלא עד הּדם ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹונׁשּפ

ׁשּבהיכל. ֵֶַַָָהּזיֹות
.Êונׁשּפ הּזהב מזּבח על לּתן והתחיל ׁשּבהיכל מּתנֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּגמר

מּתנֹות מּתחּלת ּומתחיל אחר דם יביא - גמר ׁשּלא עד ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹהּדם
הן. עצמן ּבפני ּכּפרה ׁשּכּלן ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּמזּבח.

.Áצרי אינֹו - הּדם נׁשּפ ּכ ואחר הּמזּבח מּתנֹות ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָּגמר
אינּה החיצֹון מזּבח על הּׁשירים ׁשּׁשפיכת אחר; דם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלהביא
הּמּתנֹות ּכל ׁשּיגמר קדם ׁשּנׁשּפ הּוא הּפר ּדם ואם ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמעּכבת.
קדם ׁשנּיה ּפעם קטרת ויחּפן אחר, ּפר מביא זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹ
ויּזה דמֹו יביא ּכ ואחר הּקטרת, ויקטיר הּפר, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשחיטת

ִֶמּמּנּו.
.Ëהּפר אּלא הּדׁשן ּבבית נּׂשרף ואין ּבגדים מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואין

הּכּפרה. נגמרה ׁשּבֹו האחרֹון ְְֲִֶֶַַַַָָָָהּזה
.È- ההּזיֹות ׁשּיגמר קדם הּׂשעיר ּבדם הּפר דם לֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹנתערב

אחת ונֹותן וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה וׁשבע למעלה אחת ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָנֹותן
אחרֹונה ּבמּתנה נתערבּו ּׂשעיר. לׁשם למּטה וׁשבע ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָלמעלה
למעלה אחת ונֹותן וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה אחת נֹותן -ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַַָָ

ּׂשעיר. לׁשם למּטה ְְְִֵֶַַָָוׁשבע
.‡Èואי הּפר ּדם ּכֹוס הּוא זה אי ידע ולא הּכֹוסֹות ְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹנתחּלפּו

למעלה אחת מהן מאחד נֹותן - הּׂשעיר ּדם ּכֹוס הּוא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה
למּטה, וׁשבע למעלה אחת הּׁשני מן ונֹותן למּטה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָוׁשבע
נמצא למּטה). וׁשבע למעלה אחת הראׁשֹון מן ונֹותן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ(וחֹוזר

הּׂשעיר. מּדם ואחריו הּפר מּדם ׁשּנתן מקֹום ְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָמּכל
.·Èּבׁשּתי הּׂשעיר ּדם וקּבל ּכֹוסֹות, ּבׁשּתי הּפר ּדם ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָקּבל

הּפר ּדם ּכֹוס נֹודע ולא הּכֹוסֹות מקצת ונתערבּו ְְְְְִִַַַַָָָֹּכֹוסֹות,
מן ּכמצותן ההּזיֹות ּכל מּזה זה הרי - הּׂשעיר ּדם ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּכֹוס
על מהן ׁשהּזה אּלּו ׁשירי וׁשֹופ נתערבּו, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּכֹוסֹות
לאּמה. יּׁשפכּו ׁשּנתערבּו הּכֹוסֹות ואֹותן ּכּמצוה, ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָהיסֹוד

.‚È,מּׁשּלֹו קֹונה ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על אף הּכּפּורים, יֹום ִִִִֵֶֶֶַַַַָֹּפר
ה - לֹו אׁשר החּטאת ּפר ּבֹוׁשּנאמר: ממֹונֹו הפקיר ּמקֹום ְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָ

לא - ׁשּתפּות ּבֹו להן היה לא ׁשאּלּו הּכהנים; אחיו ְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֻלכל
ׁשּיּׁשחט קדם ּגדֹול ּכהן מת אם ,לפיכ ּבֹו. מתּכּפרין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹהיּו
אּלא אחר, ּפר מביא אינֹו ּתחּתיו ׁשעֹומד הּכהן - ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּפר
ׁשּתמּות, ּבעליה ׁשּמתּו חּטאת ואינֹו ראׁשֹון. ׁשל את ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשֹוחט
ׁשּיכּפר קדם ּומת הּפר את ׁשחט מתה. הרּבים חּטאת ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשאין

ּבֹו. ּומכּפר זה ּבדם נכנס האחר הּכהן - ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹּבדמֹו
.„Èּבמראה ׁשוין ׁשּיהיּו מצותן הּכּפּורים יֹום ּׂשעירי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשני

- ׁשוין ׁשאינן ּפי על אף ּכאחת. ּולקיחתן ּובדמים, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָּובקֹומה
ּכׁשרים. - למחר ואחד הּיֹום מהן אחד לקח ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכׁשרין.

.ÂËזּוג יּקח - מת הגריל ׁשּלא עד אם מהן: אחד ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹמת
עליהן ויגריל ׁשנים יביא - מת מּׁשהגריל ואם ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָלּׁשני;
זה אֹומר: - ׁשם ׁשל היה אם ׁשּמת: זהּו אי ורֹואה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבּתחּלה.
ׁשל הּמת היה ואם ּתחּתיו; יתקּים לּׁשם הּגֹורל עליו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשעלה
יתקּים - לעזאזל הּגֹורל עליו ׁשעלה זה יאמר: - ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹעזאזל
עד ירעה - ּבסֹוף עליהן ׁשהגריל הּׁשנים מן והּׁשני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּתחּתיו.

חּטאת ׁשאין לנדבה; דמיו ויּפלּו ויּמכר מּום, ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּיּפל
מתה. ִֵַָהּצּבּור

.ÊËאחרים והפריׁש ׁשאבדּו, הּכּפּורים יֹום ׁשל וּׂשעיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּפר
ׁשּיסּתאבּו, עד ירעּו - הראׁשֹונים ונמצאּו וקרבּו, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּתחּתיהן
קדם הראׁשֹונים נמצאּו אם וכן לנדבה. דמיהן ויּפלּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹויּמכרּו
ׁשּיּפל עד הּׁשנּיים וירעּו הראׁשֹונים, יקרבּו - אּלּו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָֹׁשּיקרבּו
מתה. הּצּבּור חּטאת ׁשאין לנדבה. דמיהן ויּפלּו מּום, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהן

.ÊÈאם וכן עֹובר. מּום אפּלּו הּמׁשּתּלח, ּבּׂשעיר ּפֹוסל ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָהּמּום
ּביֹום לחֹולה אּמֹו ׁשּנׁשחטה ּכגֹון נפסל. - זמן מחּסר ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָֻנעּׂשה

ׁש היא לעזאזל ׁשּדחּיתֹו חיטתֹו.הּכּפּורים. ְְֲִִִִִֵֶַַָָָ
.ÁÈ.חי יעמד ׁשּנאמר: ּפסּול; - טרפה ְֱֳֵֶֶַַַָָָָָהיה
.ËÈ,ּכתפֹו על מרּכיבֹו - להּל יכֹול ואין הּׂשעיר ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָחלה

ּבׁשּבת. ְֲִַַָואפּלּו
.Î.אחר ּביד מׁשּלחֹו זה הרי - המׁשּלח ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָחלה
.‡Î;ויֹוצא ונֹוטלֹו לּמקּדׁש נכנס זה הרי - המׁשּלח ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָנטמא

אפּלּו ׁשהּוכן, זה ּביד - הּמדּברה עּתי איׁש ּביד ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:
ְִָנטמא.

.·Îּבכל וימיתּנּו אחריו ירד - מת ולא הּׂשעיר ונפל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּדחפֹו
ּבהניה. מּתרין זה ּׂשעיר ואיברי ׁשּממיתֹו. ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּדבר

.‚Î:ׁשּנאמר מּזה; היה לא - היכל ׁשל ּתקרה ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנפחתה
מֹועד. ְֵֶֹּבאהל

.„Î:ׁשּנאמר עליו; יּזה לא - ּבּקטרת נתחּנ ׁשּלא ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹמזּבח
הּסּמים. קטרת ְְִִֶַַַֹמזּבח

.‰Îחּיב - עׁשן מעלה אֹו מּסּמניה אחד הּקטרת מן ְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹחסר
הּכּפרת. על אראה ּבענן ּכי ימּות ולא ׁשּנאמר: עליה; ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹמיתה
ׁשגג אם ,לפיכ מצוה. ּבלא ּביאתֹו על מיתה חּיב ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֹוכן
החסרה עם ׁשלמה ּבקטרת ׁשּנכנס אֹו ּבקטרת, והזיד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבביאה

מיתה. חּיב -ִַָָ
.ÂÎ- ּבהיכל ּכזית הּקדׁשים קדׁש ׁשל הּקטרת מן ְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהקטיר

מיתה. ִַָָחּיב
.ÊÎוכן ּבּה. ּפֹוסלת והּמחׁשבה עבֹודה, - הּקטרת ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹחפינת

קרּבן ׁשּמכׁשירי ּבמחׁשבה, נפסלת לּקטרת הּגחלים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹחתּית
ְְָָּכקרּבן.

.ÁÎמּמּטה אֹו הּצדדין, מן אֹו אצּבעֹותיו, ּבראׁשי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָחפן
אֹו לזֹו, זֹו וקרב זֹו ּובידֹו זֹו ּבידֹו ׁשחפן אֹו ְְְְְֵֶַַַָָָָָלמעלה,
חברֹו ׁשחפן אֹו ואספּה, הארץ על מּידֹו קטרת ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּנתּפּזרה
ראׁשֹון ׁשחפן ּבמה ׁשני ונכנס ומת ׁשחפן אֹו לחפניו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָונתן

הרצה. - הקטיר ואם יקטיר, ולא ספק, אּלּו ּכל -ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֻ
דׁשמּיא ּבסּיעּתא הּכּפּורים יֹום עבֹודת הלכֹות להֹו ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָסליקּו

zFklddlirn ¦§§¦¨
מצֹות ּוׁשּתים עּׂשה, מצות אחת מצֹות: ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָיׁש
חטא אׁשר הּמֹועל לׁשּלם א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלא
לעבד ׁשּלא ב) הּמֹועל. דין וזהּו וקרּבן. חמׁש ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹּבתֹוספת

קדׁשים. לגזז ׁשּלא ג) ְְִִִֶָָָָֹֹּבקדׁשים.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור
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מּדב‡. ּבין הּׁשם, מּקדׁשי להנֹות להדיֹוט הּקרביןאסּור רים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
ּבׁשוה הּנהנה וכל הּבית. ּבדק מּקדׁשי ּבין הּמזּבח ּגּבי ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָעל

מעל. - הּׁשם מּקדׁשי ְְִֵֵַַָָָּפרּוטה
חּטאת·. ּבּׂשר ּכגֹון הּקרּבנֹות, מן ּבאכילה ׁשהּתרּו ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻּדברים

ׁשני ּדם זריקת אחר הּלחם ׁשּתי אֹו ּדמן זריקת אחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָואׁשם
וכּיֹוצא מאּלּו הּזר אכל אפּלּו מעילה. ּבהן אין - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּכבּׂשים
ּכל - ּבהן להנֹות אדם ּבני למקצת מּתרין והן הֹואיל ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֻּבהן,
הֹואיל ּבאכילה, ונאסרּו נפסלּו ואפּלּו מעל. לא מהן ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּנהנה

מעילה. עליהן חּיבין אין - הּתר ׁשעת להן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוהיתה
הּקדׁש‚. מן ּׁשּפגם מה ּומׁשּלם לֹוקה, - ּבזדֹון הּמֹועל ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכל

לאכל תּוכל לא ׁשּנאמר: מּזה מעילה ׁשל ואזהרה ְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבראׁשֹו.
למדּו, הּׁשמּועה מּפי .ּונדרי וגֹומר ּדגנ מעּׂשר ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבׁשערי
והּוא לּׁשם. וכּלֹו הֹואיל עֹולה, מּבּׂשר לאֹוכל אזהרה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֻׁשּזֹו
מּקדׁשי ּבין לבּדֹו, להּׁשם ׁשהּוא קדׁש ּכל לׁשאר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּדין
ּפרּוטה ׁשוה ּבהן נהנה אם הּבית, ּבדק מּקדׁשי ּבין ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּמזּבח
חמׁש, ותֹוספת ּׁשּנהנה מה מׁשּלם - ּבׁשגגה מעל לֹוקה. -ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
וזהּו לֹו. ּומתּכּפר אׁשם ּומקריבֹו סלעים ּבׁשני איל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּומביא
ה' מּקדׁשי ּבׁשגגה וחטאה ׁשּנאמר: מעילֹות. אׁשם ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּנקרא
יׁשּלם הּקדׁש מן חטא אׁשר ואת וגֹומר. אׁשמֹו את ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוהביא
הבאת עם חמׁש ּבתֹוספת הּקרן וׁשּלּום וגֹומר. חמיׁשתֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹואת

עּׂשה. מצות - ְְֲִֵַַָָהּקרּבן
ואין„. הּכּפרה, מעּכבין האׁשם והבאת הּקרן ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּתׁשלּום

מעּכבין, ואׁשם איל - האׁשם ּבאיל ׁשּנאמר: מעּכב; ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהחמׁש
מעּכב. החמׁש ְְֵֵֶַַֹואין

נסּתּפק‰. יצא. לא - אׁשמֹו הביא ׁשּלא עד מעילתֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹהביא
הּקרּבן. ּומן הּתׁשלּומין מן ּפטּור - מעל לא אֹו מעל אם ְְִִִִַַַַַָָָָָֹלֹו
מֹוסיף - ּבֹו נהנה ואם ההקּדׁש, ּכתחּלת הּוא הרי ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹוהחמׁש
אחד ׁשהחמׁש ּפעמים, ּכּמה ּבארנּו ּוכבר החמׁש. על ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹחמׁש

חמּׁשה. וחמׁשֹו הּוא ׁשּיהיה עד הּקרן, מן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻמארּבעה
.Âאבל ּתֹורה, מּדברי מעילה עליהן חּיבין ׁשאין ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָיׁש

קרן מׁשּלם - מהן והּנהנה סֹופרים. מּדברי ּבהן להנֹות ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאסּור
אׁשם. מביא ואינֹו חמׁש מֹוסיף ואינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹּבלבד,

.Ê,קּלים קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין מזּבח, קדׁשי ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָּכל
ולא ׁשֹור ּבבכר תעבד לא ׁשּנאמר: ועבֹודה. ּבגּזה ְְְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹֹאסּורין
הּׁשֹור את והּגֹוזז קדׁשים. לׁשאר הּדין והּוא .צאנ ּבכֹור ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹתגז
ּכגֹוזז. אינֹו ותֹולׁש הּתֹורה. מן לֹוקה - ּבּצאן העֹובד ְְִֵֵֵֵֶַַָָֹאֹו
לא ּכפּול. הּסיט רחב ּכדי ׁשּיגזז עד לֹוקה ׁשאינֹו לי, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹויראה

מּׁשּבת. חמּור זה ְִִֶֶַָָיהיה
.Áּבּה וכּיֹוצא ּבכֹור ספק ׁשהיא ּבהמה ּכגֹון קדׁשים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָספק

- ּבהן העֹובד אֹו והּגֹוזז ועבֹודה, ּבגּזה אסּורין הן הרי -ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
לֹוקה. ֵֶאינֹו

.Ëאינּה - ׁשּבארנּו ּכמֹו ונפּדת מּום ּבּה ׁשּנפל הקּדׁש ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבהמת
ׁשּתּׁשחט. עד ּבאּסּורּה היא והרי ועבֹודה, ּבגּזה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמּתרת
ּדברים ּבּמה ּבאכילה. הּתרה - ּפדיֹונּה אחר ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָֻנׁשחטה
עֹובר מּום קדם אֹו מּומן את הקּדׁשן ּכׁשּקדם ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָאמּורים?
אינּה - לּמזּבח קבּוע מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָלהקּדׁשן;

ּכחּליןאסּור זֹו הרי - נפּדת מּדבריהם; אּלא ועבֹודה ּבגּזה ה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
הּבכֹור מן חּוץ ּולהעבד. להּגזז לחּלין ותצא ּדבר, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻלכל
ּבעלי ׁשהן ּפי על אף ּגּופן על חלה ׁשהּקדּׁשה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻוהּמעּׂשר,
ּולהעבד להּגזז לחּלין יֹוצאין ואינן מּתחּלתן, קבּועין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵָָָָָֻמּומין
הּמקּדׁשין. ּבפסּולי אֹו ּבבכֹור להרּביע ואסּור ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָֻלעֹולם.

.Èּכדי הּקדׁשים מן לכּתחּלה הּׂשער את לתלׁש ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָֻמּתר
מן ׁשּנׁשר אֹו ׁשּתלׁש הּׂשער ואֹותֹו לממחה. הּמּום ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֻלהראֹות
ּבהניה, אסּור זה הרי - והּמעּׂשר הּבכֹור מן אֹו ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּבהמה
אֹותן, יׁשהה ׁשּמא ּגזרה מּומן; מּפני ׁשּיּׁשחטּו לאחר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאפּלּו
החּטאת מן הּנֹוׁשר צמר אבל לכּפרה. ּבאין ואינן ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהֹואיל
הֹואיל מּומן; מּפני ׁשחיטתן לאחר ּבהניה מּתר - ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָָֻוהאׁשם
העֹולה מן נתלׁש ואם אֹותן. מׁשהה אינֹו ּבאין, הן ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּולכּפרה
ּבהן ׁשּנפל אחר הּקדׁשים מּכל ׁשּיּתלׁש וכל ספק. זה הרי -ְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
מן חּוץ ּבידֹו; ּתלׁש לא ׁשהרי ּבהניה, מּתר הּוא הרי - ְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹֻמּום
מּום ּבֹו ׁשּנפל אחר מּמּנּו הּנתלׁש ׁשאף והּמעּׂשר, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּבכֹור

ּבהניה. ֲַָָָאסּור
.‡Èהּׂשער את ּתֹולׁש - מקּדׁשין ׁשאר אֹו ּבכֹור ְְְִֵֵֵֶַַָָָֻהּׁשֹוחט

יזיזּנּו ׁשּלא ּובלבד לּסּכין, מקֹום לעּׂשֹות ּומּכאן ְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹמּכאן
ְִמּמקֹומֹו.

.·È,סֹופרים מּדברי ועבֹודה ּבגּזה אסּורין הּבית ּבדק ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָקדׁשי
העֹובד אֹו אֹותן הּגֹוזז ,לפיכ אסּורין. אינן הּתֹורה מן ְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָאבל

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, אינֹו - ְֲִֵֶֶַַַַָָּבהן
.‚Èמּדברי ּבעבֹודה אסּורה אּמֹו - לּמזּבח עּבר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֻהּמקּדיׁש

והרי ּבּה. ּגזרּו העּבר, את מכחׁשת ׁשעבֹודתּה מּפני ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻסֹופרים.
ּבג מּתרת אחדהיא אבר הקּדיׁש לּולד. הפסד ּבזה ׁשאין ּזה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻ

ספק הּדבר הרי - לּמזּבח ּבין הּבית לבדק ּבין הּבהמה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמן
אין לפיכ אסּורה, אינּה אֹו ועבֹודה ּבגּזה ּכּלּה אסּורה ְְֲֲֲִִִֵֵַָָָָָָָֻאם

עליה. ִֶָָלֹוקין

ה'תשע"א אלול כ"ג חמישי יום
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הּדם‡. ׁשּיּזרק עד ּבהן מֹועלין אין - קּלים נזרק2קדׁשים . ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הן ׁשהרי הּדׁשן, לבית ׁשּיצאּו עד ּבאמּוריהן מֹועלין - ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָהּדם

אפּלּו3לאּׁשים ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּנאכל, ּבדבר מֹועלין ואין , ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּבהן מֹועלין אין - זריקה קדם לּמזּבח ׁשּלהן האמּורין ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהעלה
אין - זריקה קדם לחּוץ אמּוריהן הֹוציא הּדם. ׁשּיּזרק ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעד
ׁשעדין ּפי על אף הּדם, נזרק הּדם; ׁשּיּזרק עד ּבהן ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָמֹועלין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בשוגג.1) או במזיד מעל ואם מעל, מהם והנהנה השם מקדשי ליהנות שאסור קודם1)יבאר בהם מועל אם קלים קדשים יבאר
בהם מועלים מאימתי הקדשים כל ודין אחריה, או למלך).2).זריקה (משנה התורה מן אסור על3)אבל להקטרה עומדים

dlirn zekld - lel` b"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבהן מֹועלין - החזירן ולא ּבחּוץ מֹועלת4הן ׁשהּזריקה . ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
להקל ּבין להחמיר5לּיֹוצא .6ּבין ְְְִֵֵֵֵַַָ

הּדם.·. ׁשּיּזרק עד מּׁשהקּדׁשּו ּבהן מֹועלין קדׁשים קדׁשי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּכל
ׁשּיּׂשרף עד לאּׁשים ׁשּכּלֹו ּבדבר ּבהן מֹועלין - הּדם ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻנזרק

הּדׁשן לבית ׁשּבארנּו.7ויצא ּכמֹו הּנאכל, ּבדבר מֹועלין ואין , ְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּבהמה,‚. עֹולת ואחד העֹוף עֹולת אחד העֹולה, ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?

ּכהנים9והּלבֹונה8והּקמץ ּומנחת ּומנחת11והחבּתין10, ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ
אחר12נסכים ׁשּיצאּו עד הקּדׁשן מּׁשעת ּבהן מֹועלין - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּדׁשן. לבית הּמזּבח על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָּׂשרפתן
הּנּׂשרפין„. ּוּׂשעירים הּנּׂשרפין ּפרים ּבהן13וכן מֹועלין - ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָ

הּדׁשן ּבבית ּׂשרפתן ותּגמר ׁשּיּׂשרפּו עד הקּדׁשן 14מּׁשעת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבבית15ויּת והּוא ּבֹו מֹועלין - ׁשּיּת קדם אבל הּבּׂשר; ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ֶֶַהּדׁשן.
ׁשּתעּׂשה‰. עד מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין - אדּמה ּפרה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻוכן

הּבית ּבדק ּכקדׁשי ׁשהיא ּפי על אף ּבּה:16אפר. נאמר הרי , ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבאפר אדם ימעל ׁשּלא הּוא, ּדין ּבית ּותנאי היא. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹחּטאת

.17הּפרה ַָָ
.Âצּבּור ׁשלמי וזבחי ואׁשם ּבהמה ּבכּלן18חּטאת מֹועלים - ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻ

ּבאמּוריהן מֹועלין - הּדם נזרק הּדם; ׁשּיּזרק עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמּׁשהקּדׁשּו

חּטאת וכן ּבּבּׂשר. מֹועלין ואין הּדׁשן, לבית ׁשּיצאּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעד
דמּה הּזה דמּה; ׁשּיּזה עד מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין - ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻהעֹוף

ּבמראתּה להנֹות אסּור אבל מעילה. ּבּה אין ,20ונֹוצתּה19- ְְְְֲִֵֵָָָָָָָָָֻ
מעל. לא - הּזיה אחר ּבהן ְֱֶֶֶַַַַַָָָָֹוהּנהנה

.Êלא ׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹֻהּמנחֹות
הּתרּו - הּקמץ קרב הּקמץ. ׁשּיקטיר עד ׁשרת, ּבכלי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻנתקּדׁשּו
ּכ ואחר חסרּו אֹו הּׁשירים נפסלּו ואם ּבאכילה. ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָהּׁשירים
הּׁשירים מּתרת אינּה זֹו והקטרה הֹואיל הּקמץ, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהקטיר
יצאּו. לא אֹו מעילה ידי יצאּו אם ספק הּדבר הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּבאכילה

.Áהּפנים לא21לחם ׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁש, ּבֹו מֹועלין - ְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֻ
ּבאכילה. הּתר - הּבזיכין הקטיר הּבזיכין. ׁשּיקטיר עד ְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָֻנאפה,

הּלחם ׁשּתי עד22וכן ׁשּיאפּו, קדם מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
ּבאכילה. הּתרּו - הּכבּׂשים ּדם נזרק הּכבּׂשים. ּדם ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻׁשּיּזרק

.Ëלּׁשיתין ירדּו מּׁשהקּדׁשּו. ּבהן מֹועלין - אין23הּנסכים - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֻ
ּבּכד ׁשהן זמן ּכל הּסּכֹות, ּבחג ׁשּמנּסכים מים ּבהן. 24מֹועלין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻ

נהנין אין - זהב מעל25ׁשל לא - והּנהנה אֹותן26ּבהן, נתנּו ; ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבכּלן מֹועלין - הּנסכים.27ּבּצלֹוחית מּכלל הן ׁשהרי , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֻ

.Èׁשמן עד28לג ּבכלי מּׁשהקּדׁש ּבֹו מֹועלין - מצרע ׁשל ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָֹֹֻ
האׁשם ּדם מֹועלין29ׁשּיּזרק ולא נהנין לא - האׁשם ּדם נזרק . ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
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מעילה.4)המזבח. לידי מביאה כתיקונה שלא אפילו שהזריקה עקיבא, ר' דעת פירשו שם בגמרא עקיבא. בבשר5)כר' כגון
הבשר אם שאפילו שם) (במשנה עקיבא ר' ואומר מעילה בו אין זריקה לאחר אבל הדם, שייזרק עד בו שמועלים קדשים, קדשי

רבינו. פוסק וכן מעילה, מידי הזריקה אותו מוציאה זריקה בשעת משנה).6)בחוץ (כסף למעלה כאמור קלים קדשים באימורי
ט.7) שם יוחנן כר' בו, מועלים המזבח על שהאפר זמן כל ומקטיר8)אבל קומצו מלא הכהן ממנה לוקח למנחה סולת המביא

לכהנים. נאכלים והשיריים המזבח וכולה9)על לבונה טעונה בהמה, במקום מביא עני שחוטא למנחה חוץ מנחה, כל בושם. מין
תאכל".10)למזבח. לא תהיה כליל כהן מנחת "וכל טז) ו, (ויקרא שנאמר המזבח על כולה מקטירים מנחה המביא כהן11)כהן

חביתין. מנחת ונקראת נקטרת וכולה בערב, ומחציתה בבוקר מחציתה למנחה, סולת עשרון יום כל מקטיר הקרבנות12)גדול רוב
המזבח. על לנסך יין עימה שהביאו מפני נסכים מנחת ונקראת למנחה סולת עימהם מביאים ציבור קרבנות ובין יחיד קרבנות בין -

ואם13) פיהם, על ישראל ועשו כרת בו שיש איסור והתירו בהוראה שטעו דין בית שמביאים פר הכיפורים, יום של ושעיר פר
הדשן. בבית שורפים ובשרם המזבח על אימוריהם מקטירים אלה וכל ושעיר, פר מביאים זרה עבודה והתירו כאימורי14)שגו

קדשים. יתפרק.15)קדשי לדרשה16)ימס, הוצרכו ולפיכך הבית, בדק קדשי כעין אלא ממש, הבית בדק קדשי אינה כלומר,
באפרה17)מיוחדת. לא אבל בבשרה מועלים מדאורייתא היו, תקנות ששתי שם, בגמרא אשי רב ופירש ז. ז, פרק שקלים משנה

הזאות לקבל מסרבים טמאים שספק וכשנוכחו באפר. גם שמועלים התקינו חול לצרכי באפרה שמשתמשים חכמים שראו ומכיוון
תורה. דין על והעמידוהו התקנה ביטלו מעילה, חשש מפני פרה לשלמים18)אפר כבשים שני הציבור מביא השבועות בחג

דבר. לכל קדשים קדשי והשליך20)הזפק.19)והם בנוצתה מוראתה את "והסיר טז): א, (ויקרא העוף עולת גבי בתורה כתוב
בה אין שמעילה לד. בתמורה אמרו זה ועל הדשן בית על שהשליכוהו אחרי מעילה מידי שיצאה בתוספתא ושנינו וגו'" אותה
ונוצה, המוראה את כלל מסירים אין העוף בחטאת אבל העוף, בעולת ג בהלכה שכתב מה אחרי נמשך זה דין בהנאה. אסורה אבל
ראויים שאינם הגוף חלקי כשאר או בשרה, כדין המוראה ודין לכהנים ניתנת וכולה המזבח על כלום ממנה מקטירים אין שהרי

לכך)21)לאכילה. מיוחד (כלי בזיכים שני מעמידים ידן ועל שבהיכל הזהב שולחן על שבת בכל שמסדרים חלות עשרה שתים
הלחם. את אוכלים והכהנים הלבונה את מקטירים הבאה ולשבת לבונה, הכבשים22)ממולאים שני עם מביאים השבועות בחג

הכבשים. דם זריקת אחר לכהנים נאכלות והן חלות שתי על23)גם שמנסכים והמים היין נופלים שלתוכו המזבח תחת חלל
מט.). סוכה (רש"י להביא24)המזבח אסור ובשבת מנסכים, וממנה זהב של בצלוחית השילוח נהר מן שואבים היו לניסוך המים

בערבמ שאבו ולפיכך שרת, בכלי שנתקדש דבר ככל בלינה וייפסלו המים יוקדשו שרת כלי שהיא בצלוחית ישאבו ואם השילוח ן
וממנה לצלוחית המים את שופכים ובשבת בלינה להיפסל המים את מקדשת ואינה שרת כלי שאינה קטנה בחבית או בכד שבת

הקדש.25)מנסכים. לצורך שנלקחו שרת.26)מפני בכלי נתקדשו שלא בצלוחית27)מפני היו ואם לוגין שלושה לנסך מצוה
בכולם. שמועלים יוחנן כר' ופסק לוגין, בשלושה רק או המים בכל מועלים אם לקיש וריש יוחנן רבי נחלקו לוגין משלושה יותר

מזה28) ומתנותיו, האשם דם זריקת ואחרי שמן לוג גם ועימהם ואשם ועולה חטאת מביא שנתרפא מצורע מד. זבחים ברייתא
בוהן ועל הימנית ידו בוהן ועל המצורע של הימנית אזנו תנוך על שמן נותן כך ואחר הזאות שבע כפו על שיצק השמן מן הכהן

יד). (ויקרא ראשו על נותן הכהן כף על והנשאר הימנית המתנות29)רגלו אחרי עד שמועלים האומר, רבי דעת נגד כחכמים
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ּבהן מֹועלין - החזירן ולא ּבחּוץ מֹועלת4הן ׁשהּזריקה . ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
להקל ּבין להחמיר5לּיֹוצא .6ּבין ְְְִֵֵֵֵַַָ

הּדם.·. ׁשּיּזרק עד מּׁשהקּדׁשּו ּבהן מֹועלין קדׁשים קדׁשי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּכל
ׁשּיּׂשרף עד לאּׁשים ׁשּכּלֹו ּבדבר ּבהן מֹועלין - הּדם ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻנזרק

הּדׁשן לבית ׁשּבארנּו.7ויצא ּכמֹו הּנאכל, ּבדבר מֹועלין ואין , ְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּבהמה,‚. עֹולת ואחד העֹוף עֹולת אחד העֹולה, ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?

ּכהנים9והּלבֹונה8והּקמץ ּומנחת ּומנחת11והחבּתין10, ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ
אחר12נסכים ׁשּיצאּו עד הקּדׁשן מּׁשעת ּבהן מֹועלין - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּדׁשן. לבית הּמזּבח על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָּׂשרפתן
הּנּׂשרפין„. ּוּׂשעירים הּנּׂשרפין ּפרים ּבהן13וכן מֹועלין - ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָ

הּדׁשן ּבבית ּׂשרפתן ותּגמר ׁשּיּׂשרפּו עד הקּדׁשן 14מּׁשעת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבבית15ויּת והּוא ּבֹו מֹועלין - ׁשּיּת קדם אבל הּבּׂשר; ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ֶֶַהּדׁשן.
ׁשּתעּׂשה‰. עד מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין - אדּמה ּפרה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻוכן

הּבית ּבדק ּכקדׁשי ׁשהיא ּפי על אף ּבּה:16אפר. נאמר הרי , ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבאפר אדם ימעל ׁשּלא הּוא, ּדין ּבית ּותנאי היא. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹחּטאת

.17הּפרה ַָָ
.Âצּבּור ׁשלמי וזבחי ואׁשם ּבהמה ּבכּלן18חּטאת מֹועלים - ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻ

ּבאמּוריהן מֹועלין - הּדם נזרק הּדם; ׁשּיּזרק עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמּׁשהקּדׁשּו

חּטאת וכן ּבּבּׂשר. מֹועלין ואין הּדׁשן, לבית ׁשּיצאּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעד
דמּה הּזה דמּה; ׁשּיּזה עד מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין - ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻהעֹוף

ּבמראתּה להנֹות אסּור אבל מעילה. ּבּה אין ,20ונֹוצתּה19- ְְְְֲִֵֵָָָָָָָָָֻ
מעל. לא - הּזיה אחר ּבהן ְֱֶֶֶַַַַַָָָָֹוהּנהנה

.Êלא ׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹֻהּמנחֹות
הּתרּו - הּקמץ קרב הּקמץ. ׁשּיקטיר עד ׁשרת, ּבכלי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻנתקּדׁשּו
ּכ ואחר חסרּו אֹו הּׁשירים נפסלּו ואם ּבאכילה. ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָהּׁשירים
הּׁשירים מּתרת אינּה זֹו והקטרה הֹואיל הּקמץ, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהקטיר
יצאּו. לא אֹו מעילה ידי יצאּו אם ספק הּדבר הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּבאכילה

.Áהּפנים לא21לחם ׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁש, ּבֹו מֹועלין - ְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֻ
ּבאכילה. הּתר - הּבזיכין הקטיר הּבזיכין. ׁשּיקטיר עד ְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָֻנאפה,

הּלחם ׁשּתי עד22וכן ׁשּיאפּו, קדם מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
ּבאכילה. הּתרּו - הּכבּׂשים ּדם נזרק הּכבּׂשים. ּדם ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻׁשּיּזרק

.Ëלּׁשיתין ירדּו מּׁשהקּדׁשּו. ּבהן מֹועלין - אין23הּנסכים - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֻ
ּבּכד ׁשהן זמן ּכל הּסּכֹות, ּבחג ׁשּמנּסכים מים ּבהן. 24מֹועלין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻ

נהנין אין - זהב מעל25ׁשל לא - והּנהנה אֹותן26ּבהן, נתנּו ; ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבכּלן מֹועלין - הּנסכים.27ּבּצלֹוחית מּכלל הן ׁשהרי , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֻ

.Èׁשמן עד28לג ּבכלי מּׁשהקּדׁש ּבֹו מֹועלין - מצרע ׁשל ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָֹֹֻ
האׁשם ּדם מֹועלין29ׁשּיּזרק ולא נהנין לא - האׁשם ּדם נזרק . ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
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מעילה.4)המזבח. לידי מביאה כתיקונה שלא אפילו שהזריקה עקיבא, ר' דעת פירשו שם בגמרא עקיבא. בבשר5)כר' כגון
הבשר אם שאפילו שם) (במשנה עקיבא ר' ואומר מעילה בו אין זריקה לאחר אבל הדם, שייזרק עד בו שמועלים קדשים, קדשי

רבינו. פוסק וכן מעילה, מידי הזריקה אותו מוציאה זריקה בשעת משנה).6)בחוץ (כסף למעלה כאמור קלים קדשים באימורי
ט.7) שם יוחנן כר' בו, מועלים המזבח על שהאפר זמן כל ומקטיר8)אבל קומצו מלא הכהן ממנה לוקח למנחה סולת המביא

לכהנים. נאכלים והשיריים המזבח וכולה9)על לבונה טעונה בהמה, במקום מביא עני שחוטא למנחה חוץ מנחה, כל בושם. מין
תאכל".10)למזבח. לא תהיה כליל כהן מנחת "וכל טז) ו, (ויקרא שנאמר המזבח על כולה מקטירים מנחה המביא כהן11)כהן

חביתין. מנחת ונקראת נקטרת וכולה בערב, ומחציתה בבוקר מחציתה למנחה, סולת עשרון יום כל מקטיר הקרבנות12)גדול רוב
המזבח. על לנסך יין עימה שהביאו מפני נסכים מנחת ונקראת למנחה סולת עימהם מביאים ציבור קרבנות ובין יחיד קרבנות בין -

ואם13) פיהם, על ישראל ועשו כרת בו שיש איסור והתירו בהוראה שטעו דין בית שמביאים פר הכיפורים, יום של ושעיר פר
הדשן. בבית שורפים ובשרם המזבח על אימוריהם מקטירים אלה וכל ושעיר, פר מביאים זרה עבודה והתירו כאימורי14)שגו

קדשים. יתפרק.15)קדשי לדרשה16)ימס, הוצרכו ולפיכך הבית, בדק קדשי כעין אלא ממש, הבית בדק קדשי אינה כלומר,
באפרה17)מיוחדת. לא אבל בבשרה מועלים מדאורייתא היו, תקנות ששתי שם, בגמרא אשי רב ופירש ז. ז, פרק שקלים משנה

הזאות לקבל מסרבים טמאים שספק וכשנוכחו באפר. גם שמועלים התקינו חול לצרכי באפרה שמשתמשים חכמים שראו ומכיוון
תורה. דין על והעמידוהו התקנה ביטלו מעילה, חשש מפני פרה לשלמים18)אפר כבשים שני הציבור מביא השבועות בחג

דבר. לכל קדשים קדשי והשליך20)הזפק.19)והם בנוצתה מוראתה את "והסיר טז): א, (ויקרא העוף עולת גבי בתורה כתוב
בה אין שמעילה לד. בתמורה אמרו זה ועל הדשן בית על שהשליכוהו אחרי מעילה מידי שיצאה בתוספתא ושנינו וגו'" אותה
ונוצה, המוראה את כלל מסירים אין העוף בחטאת אבל העוף, בעולת ג בהלכה שכתב מה אחרי נמשך זה דין בהנאה. אסורה אבל
ראויים שאינם הגוף חלקי כשאר או בשרה, כדין המוראה ודין לכהנים ניתנת וכולה המזבח על כלום ממנה מקטירים אין שהרי

לכך)21)לאכילה. מיוחד (כלי בזיכים שני מעמידים ידן ועל שבהיכל הזהב שולחן על שבת בכל שמסדרים חלות עשרה שתים
הלחם. את אוכלים והכהנים הלבונה את מקטירים הבאה ולשבת לבונה, הכבשים22)ממולאים שני עם מביאים השבועות בחג

הכבשים. דם זריקת אחר לכהנים נאכלות והן חלות שתי על23)גם שמנסכים והמים היין נופלים שלתוכו המזבח תחת חלל
מט.). סוכה (רש"י להביא24)המזבח אסור ובשבת מנסכים, וממנה זהב של בצלוחית השילוח נהר מן שואבים היו לניסוך המים

בערבמ שאבו ולפיכך שרת, בכלי שנתקדש דבר ככל בלינה וייפסלו המים יוקדשו שרת כלי שהיא בצלוחית ישאבו ואם השילוח ן
וממנה לצלוחית המים את שופכים ובשבת בלינה להיפסל המים את מקדשת ואינה שרת כלי שאינה קטנה בחבית או בכד שבת

הקדש.25)מנסכים. לצורך שנלקחו שרת.26)מפני בכלי נתקדשו שלא בצלוחית27)מפני היו ואם לוגין שלושה לנסך מצוה
בכולם. שמועלים יוחנן כר' ופסק לוגין, בשלושה רק או המים בכל מועלים אם לקיש וריש יוחנן רבי נחלקו לוגין משלושה יותר

מזה28) ומתנותיו, האשם דם זריקת ואחרי שמן לוג גם ועימהם ואשם ועולה חטאת מביא שנתרפא מצורע מד. זבחים ברייתא
בוהן ועל הימנית ידו בוהן ועל המצורע של הימנית אזנו תנוך על שמן נותן כך ואחר הזאות שבע כפו על שיצק השמן מן הכהן

יד). (ויקרא ראשו על נותן הכהן כף על והנשאר הימנית המתנות29)רגלו אחרי עד שמועלים האומר, רבי דעת נגד כחכמים
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הּתרּו - הּמּתנֹות מּמּנּו נתנּו מּתנֹותיו. מּמּנּו ׁשּיּתנּו ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻעד
ואׁשם.31ּבאכילה30הּׁשירים חּטאת ּכבּׂשר ְְְֲִִִַַַַָָָָָ

.‡Èהּקדׁשים ׁשחיטת ּדמי לפני32ּכל ּבין ּבֹו, מֹועלין אין - ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָ
קדרֹון לנחל ׁשּיצא עד ּכּפרה, לאחר ּבין לנחל33ּכּפרה יצא . ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ּבֹו מֹועלין - הקּדׁש.34קדרֹון ודמיו לגּנֹות נמּכר ׁשהיה מּפני , ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּבהניה אסּור הּוא הרי - קדׁשים לבהמת ּדם הּמּקיז ְֱֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָאבל

ּבֹו הּוא35ּומֹועלין הרי דם, ּבלא לחיֹות יכֹולה ואינּה הֹואיל ; ְְְְֲֲִִִֵֵָָָֹ
.36ּכגּופּה ְָ

.·Èמּקדׁשי ׁשּפרׁשּו והּטלפים והּקרנים והּגידים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהעצמֹות
ּבהן מֹועלין - ּדמים זריקת לפני לאחר37קדׁשים ּפרׁשּו ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּבהן מֹועלין אין - ּדמים ׁשּפרׁשּו38זריקת העֹולה עצמֹות . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
זריקה לאחר ּבהן מֹועלין אין - זריקה ׁשהּזריקה39לפני , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

אֹותם ּבהן40מּתרת מֹועלין - זריקה אחר ּפרׁשּו ואם ; ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשּפקעּו41לעֹולם העֹולה עצמֹות הּמ42. חצֹותמעל קדם זּבח ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּבהן מֹועלין - ּבהן.43הּלילה מֹועלין אין - חצֹות לאחר ; ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָ
הּלילה חצֹות ׁשהּגיע ּכיון חצֹות, קדם ׁשּפקעּו ּפי על ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאף

אפר. ונעּׂשּו ׁשּנתאּכלּו ּכמי האיברים ּכל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָנעּׂשּו
.‚Èלאחר ּבין חצֹות לפני ּבין הּמזּבח, מעל ׁשּפקעה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּגחלת

ּבדק קדׁשי ׁשל ּגחלת אבל מֹועלין. ולא נהנין לא - ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹחצֹות
מֹועלין. ולא נהנין לא - והּׁשלהבת ּבּה. מֹועלין - ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֹהּבית

.„Èהחיצֹון הּמזּבח אחר44ּדׁשן ּבין הּדׁשן הרמת קדם ּבין , ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
ּבֹו.45הרמה מֹועלין - ֲֲִָָ

.ÂËולא נהנין לא - הּמנֹורה ודּׁשּון הּפנימי הּמזּבח ְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָֹֹּדּׁשּון
.46מֹועלין ֲִ

.ÊËׁשּקדם ּבין מּום, ּבעלת ׁשהיא קדׁשים קדׁשי ּבהמת ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכל
ואפּלּו קבּוע, למּום הקּדׁשּה ׁשּקדם ּבין להקּדׁשּה קבּוע ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמּום

זמן מחּסר ׁשּיּפדּו.47היתה עד מּׁשהקּדׁשּו ּבהם מֹועלין - ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻ

זמּנן הּגיע ׁשּלא ּתֹורין והן48אבל זמּנן ׁשעבר יֹונה ּובני ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
לא הּנהנה - ּבהן להנֹות ׁשאסּור ּפי על אף מזּבח, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹקדׁשי

ּכחּטאֹות49מעל הם הרי - לפדיֹון ראּויין ואינן הֹואיל . ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ
ּבהן. מֹועלין אין לפיכ ְֲִִֵֵֶַָָהּמתֹות,

ׁשליׁשי 1ּפרק
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אבל‡. ּתֹורה, ּדבר מעילה מידי יצאּו - ׁשּמתּו מזּבח ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָקדׁשי
ׁשּיּפסלּו ּבדברים נפסלּו אם וכן סֹופרים. מּדברי ּבהן ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶָָָמֹועלין
סֹופרים. מּדברי ּבהן מֹועלין - ּבארנּום ׁשּכבר הּקרּבנֹות, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהן
לאכילת הּתר ׁשעת להן היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבּמה
הּתר ׁשעת הּנאכלים קדׁשים לקדׁשי היה אם אבל ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכהנים;
אחת ׁשעה והּתרּו הֹואיל ּבאכילה, ונאסרּו נפסלּו ּכ ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻואחר
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאכילה, ראּוי ׁשהיה דבר ּבאֹותֹו מֹועלין אין -ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
לּמזּבח הּדם ׁשּיּגיע קדם ׁשּנפסלּו קדׁשים קדׁשי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכיצד?
אֹו ּבּצפֹון, ׁשּקּבל ּפי על אף ּבּדרֹום ׁשּׁשחטן ּכגֹון ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכהלכתן,
ּבּלילה, וזרק ּבּיֹום ׁשּׁשחט אֹו ּבּדרֹום, וקּבל ּבּצפֹון ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשּׁשחטן
הּזמן ּבמחׁשבת ׁשעּׂשאן אֹו ּבּיֹום, וזרק ּבּלילה ׁשּׁשחט ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָאֹו
על אף ּדמן את הּפסּולין ׁשּקּבלּו אֹו הּמקֹום, ּבמחׁשבת ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָאֹו
ּפי על אף ּפסּולין ׁשּזרקּוהּו אֹו ּכׁשרים, ׁשּזרקּוהּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָּפי
זריקת קדם ּכּלֹו והּבּׂשר הּדם ׁשּיצא אֹו ּכׁשרים, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּקּבלּוהּו
ׁשהרי לעֹולם, ּבכּלן מֹועלין אּלּו ּבכל - הּדם ׁשּלן אֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻהּדם,
ּכמצותֹו לּמזּבח הּדם הּגיע אם אבל הּתר. ׁשעת להן היה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹלא
אֹו הּבּׂשר ׁשּנטמא אֹו האמּורין, אֹו הּבּׂשר לן ּכ ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָואחר
ׁשּיצא אֹו לחּוץ, האמּורין אֹו הּבּׂשר ׁשּיצא אֹו ִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהאמּורין,
אין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּבכל - ּדמים זריקת קדם הּבּׂשר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמקצת
ּכמֹו לאכילה, הּתר ׁשעת לֹו היה ׁשהרי ּבּׂשרן, ּבׁשאר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמֹועלין

ְֵֶַׁשּבארנּו.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בלוג.30)שאמרנו. שנשאר שנשחטה.32)לכהנים.31)השמן אחר הבהמה מן מבית33)שיצאו רחוק לא קטן נחל
שבכותל. חור דרך זה לנחל ויוצאים לאמה יורדים המזבח על נזרקו או בעזרה שנשפכו הדמים וכל הראב"ד34)המקדש

מודים הכל נט: ביומא בפירוש אמרו כך שהרי כן, רבינו דעת שגם ברור מדרבנן". אלא אינה מעילה "אותה כותב: בהשגותיו
לנחל שיצאו אחר בדמים מועלים שאמר שמעון כרבי הלכה שאין רבינו כתב שם המשנה על ובפירושו מועלים. אין התורה שמן

כאן. בו שחזר ונראה מן35)קדרון. אסור אבל מועלים אין קלים ובקדשים קדשים, בקדשי והמדובר משנה) (כסף התורה מן
לזריקה.36)התורה. הראוי בדם מדברים מעילה דין בדם שאין מהם שלמדו המקראות בו, מועלים לזריקה ראוי שאינו מפני

משנה).37) (כסף המזבח על להקטרה עומדים שאינם החלקים כל הותרו הדם שנזרק אחר אבל הדם, שייזרק פי38)עד על אף
לאכילה. ראויים אחרים.39)שאינם קדשים בקדשי כמו בהן מועלים הזריקה לפני לפני40)אבל שפירשו שהעצמות מפני

להקטרה. ראויות אינן מה41)זריקה אין שפירשו ואחרי פירשו, שלא עצמותיה על העולה כל את להקטרה מכשירה הזריקה כי
למעלה. שאמרנו כמו הזריקה אותן שהתירה זריקה לפני בפירשו כן שאין מה מעילה, מידי אותן על42)שיוציא ונפלו קפצו

לאיברים.43)הרצפה. עצמות משווה שרבינו משנה הכסף וכתב שפקעו, אברים גבי שם במשנה נאמר זה כשעודנו44)דין
המזבח. הוצאת45)על אחרי אלא הדשן תרומת עם מצוותו נגמרה שלא מפני מצוותו, שנעשה בדבר מועלים שאין פי על ואף

למחנה". מחוץ אל הדשן את "והוציא ד) ו, (ויקרא ככתוב למחנה, מחוץ הדשן אחרי46)כל שהמדובר במשנה, מפרש רש"י
מועלים - המזבח על שהוא זמן כל אבל החיצון, מזבח של הדשן תרומת שמניחים במקום החיצון מזבח אצל הדשן את שהניח

ב47)בו. עגל כגון המכשיר, מעשה שום בלי להקרבה תוכשר מסויים זמן לאחר אבל להקרבה ראוייה אינה שמונהעכשיו תוך
בהמה וכן וגו'". יירצה והלאה השמיני ומיום אמו תחת ימים שבעת "והיה כז): כב, (שם שנאמר למזבח ראוי אינו ללידתו ימים

מותרת. תהיה היום ולמחרת מזבח לצרכי בין אדם לצרכי בין ביום בו לשוחטה אסור נשחטה גדולים48)שאמה כשרים תורים
כשרים. קטנים רק יונה ובני קטנים, לא הבהמה49)אבל דין הבדל את מנמקים יב. שם ובגמרא שמעון. רבי נגד כחכמים פסק

כך, זמן מחוסרת גם להיפדות, עומדת אלא להקרבה ראוייה שאינה פי על אף מום בבעלת מעילה יש שבבהמה מפני העוף, מדין
לעוף. פדיון אין שהרי להקרבה, ראוי שאינו בעוף מעילה מצאנו לא ואם1)אבל מעילה מידי יצאו אם שמתו מזבח קדשי יבאר

אחת. שעה הותרו

dlirn zekld - lel` b"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּכׁשרים·. וחזרּו ּוזרקּוהּו, הּדם את הּפסּולין ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָקּבלּו
מֹועלין אין - ּוזרקּוהּו הּנפׁש ּדם ׁשאר וקּבלּו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָלעבֹודה
חּוץ ׁשירים. הּנפׁש ּדם ׁשאר עֹוּׂשין הּפסּולין ׁשאין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבבּׂשרן;
ּדם ׁשאר עֹוּׂשה צּבּור, לעבֹודת וראּוי הֹואיל הּטמא, ְְֲִִִֵֶַַַָָָָמן

ִִַׁשירים.
וקּבל‚. הּכׁשר ׁשחזר ּפי על אף וזרק, הּטמא קּבל ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּכיצד?

הּתר ׁשעת להן היתה לא אּלּו הרי - ּוזרקֹו הּנפׁש ּדם ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאר
הּׁשירים זריקת ואין הּוא, ׁשירים הּדם ׁשּזה ּבכּלן; ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻּומֹועלין
לעֹולם מעילה קּלים ּבקדׁשים ׁשאין ּבארנּו, ּכבר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמֹועלת.
זריקה ׁשּתהיה והּוא הּדם. זריקת אחר מאמּוריהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָחּוץ
ׁשּנזרק ּפי על אף ׁשּנתּפּגלּו, קּלים קדׁשים אבל ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמֹועלת;
ּפי על אף הּדם, יצא אם וכן ּבאמּוריהן. מֹועלין אין - ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּדם

ּבאמּוריהן. מֹועלין אין - ּוזרקֹו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶָׁשהחזירֹו
וכּיֹוצא„. ּותמּורתּה חּטאת ולד ּכגֹון הּמתֹות, חּטאֹות ְְְְֵֵַַַַַָָָָָּכל

מעל. לא - נהנה ואם ּבהן, להנֹות אסּור - ְֱִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבהן
עד‰. ּבּה מֹועלין - מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ׁשּתרעה חּטאת ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹוכל

ִֶֶָׁשּתּפדה.
.Âּכ ואחר ּתחּתיה, אחרת והפריׁש ואבדה חּטאתֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּמפריׁש

ּכאחת ׁשּתיהן וׁשחט עֹומדֹות, ׁשּתיהן והרי הראׁשֹונה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָנמצאת
ּדמּה ׁשּנזרק זֹו ּבבּׂשר לא מֹועלין אין - מהן אחת ּדם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹוזרק
הֹואיל לאכילה, ראּוי ׁשאינֹו ּפי על ואף חברּתּה, ּבבּׂשר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹולא
זֹו ׁשחט אם אבל זֹורק. מּזה רצה ואם זֹורק מּזה רצה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָואם
לאחר ואפּלּו חברּתּה, לבּׂשר מֹועיל ּדמּה אין - זֹו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָאחר
ּבּׂשרּה. להּתיר הראּויה ׁשעה לּה היתה לא ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָָֹזריקה,

.Êאֹו עּׂשּיתּה ּבׁשּנּוי ׁשּנפסלה עֹוף עֹולת אֹו עֹוף חּטאת ְְְֲִִִֶַַַָָָָּכל
העֹוף מעֹולת חּוץ ּבּה; מֹועלין - עּׂשּיתּה מקֹום ְְֲֲִִִֵַָָָָּבׁשּנּוי
ּפי על ׁשאף חּטאת, לׁשם חּטאת ּכמליקת למּטה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּנמלק

ל עלתה הֹואילׁשּלא ּבּה, מֹועלין אין - חֹובה לׁשם ּבעלים ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹ
ׁשאין ּדבר לׁשם מעּׂשיה וׁשּנה עּׂשיתּה ּומקֹום ׁשמּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָוׁשּנה

מעילה. ְִָּבֹו
.Áוכן הּמקֹום, ּבמחׁשבת ׁשּנעּׂשית אֹו ׁשּנתּפּגלה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמנחה

ּבמחׁשבת ׁשּנפסלּו אֹו ׁשּנתּפּגלּו הּפנים ולחם הּלחם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשּתי
הּתר. ׁשעת להן היתה לא ׁשהרי ּבהן, מֹועלין - ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּמקֹום

.Ëמֹועלין - והקטירֹו וחזר לן אֹו לחּוץ ׁשּיצא קמץ ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹוכן
נטמא אם אבל הּתר. ׁשעת ׁשם היה לא ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבּׁשירים,
על מרּצה ׁשהּציץ ּבּׁשירים; מֹועלין אין - והקטירֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהּקמץ
יצאּו הּיֹוצא. על ולא הּלן על לא מרּצה ואינֹו ְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹהּטמא,
ׁשהן ּפי על אף הּקמץ, הקטיר ּכ ואחר נטמאּו אֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהּׁשירים
הּקמץ קרב ׁשהרי ּבהן, מֹועלין אין - ּבאכילה ֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאסּורין

ְְִָּכמצותֹו.
.Èמאמּורי אֹו ּדמים זריקת לפני ּכּלם קדׁשים מּקדׁשי ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהּנהנה

אֹו ּכּלּה העֹולה מן ׁשּנהנה אֹו זריקה, לאחר קּלים ְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻקדׁשים
ּׁשּנהנה מה יּפל - והחבּתין ּכהנים ּומנחת והּלבֹונה הּקמץ ְְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹמן
לּלׁשּכה. ּׁשּנהנה מה יּפל - הּצּבּור ּבקרּבנֹות מעל ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹלנדבה.

.‡Èאֹו ׁשּנטמא, קדׁשים קדׁשי מּבּׂשר זריקה קדם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹנהנה
לראׁש ׁשהעלן ּפי על אף קּלים, קדׁשים מאמּורי ְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנהנה

ּפטּור. זה הרי - ְֲִֵֵֶַַָהּמזּבח
.·Èל אסּור ּוביציהן חלבן - הּמזּבח מהן,קדׁשי הנֹות ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הּמעּׂשר ולד וכן הּקדׁשים ולד ,לפיכ מעל. לא - ְְְְְֱֲֳִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹוהּנהנה
לאדם ויׁש חּלין. אחרת מּבהמה אּלא מאּמֹו, יינק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלא
לולדֹות הקּדׁש יהיה החּלין זֹו ּבהמה חלב ולֹומר: ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻלהתנּדב

ימּותּו. ׁשּלא ּכדי ׁשּיינקּוהּו ְְֳִִֵֶֶַָָֹהּקדׁשים
.‚È:ׁשאמר ּכגֹון ּדמים, קדּׁשת לּמזּבח ועֹוף ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהקּדיׁש

הן הרי - לׁשלמים זה יֹונה ּבן ּודמי לנסכים, זֹו ּבהמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּדמי
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּובביציהן, ּבחלבן ּומֹועלין הּבית ּבדק ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכקדׁשי

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּובני‡. ּולתֹורין ולאׁשמֹו לעֹולתֹו לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָהּמפריׁש
אין - לׁשלמים הפריׁש ׁשהפריׁש. מּׁשעה ּבהן מֹועלין - ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָָיֹונה

ּבהם. ֲִֶָמֹועלין
אם·. ספק זה הרי - לּמזּבח לדמיו אחד אבר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהקּדיׁש

יּפדה. ולא ּתקרב לפיכ ּפׁשטה, לא אֹו ּבכּלן קדּׁשה ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹֻֻּפׁשטה
ּבפדיֹונֹו. מֹועלין אין - נפּדה ְְְְֲִִִִֵָואם

נהנה‚. ואם ּבהן, להנֹות אסּור - לנזירּותֹו מעֹות ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָהּמפריׁש
ואין ׁשלמים, ּכּלם לבֹוא ראּויין ׁשהן מּפני מעל; לא -ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻ
- מת ּדמים. זריקת אחר ּבאמּוריהן אּלא מעילה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבׁשלמים
הּמלח, לים ילכּו - חּטאת ּדמי מפרׁשים: היּו לנדבה. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹיּפלּו
ּומֹועלין עֹולה, יביאּו - עֹולה ּדמי מֹועלין; ולא נהנין ְְְֱֲֲִִִִֵֶָָָֹֹולא
ּבכל נהנה אם לנזירּותי, והּׁשאר לחּטאתי אּלּו אמר: ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבהן.
אּלּו אמר: אם וכן מעל. לא - ּבמקצתֹו נהנה מעל; - ְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּׁשאר
נהנה מעל; - ּבכּלן ונהנה לנזירּותי, והּׁשאר ְְְְְְֱֱִִִִֶֶַַָָָָָָֻלעֹולתי
הפריׁש מעילה. ׁשלמים ּבדמי ׁשאין מעל. לא - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹּבמקצתן

לׁשלמים,מ ואּלּו לחּטאתי ואּלּו לעֹולתי אּלּו ואמר: עֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ
יעּׂשה? וכיצד ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן מֹועלין - ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻונתערבּו
על ׁשהּוא מקֹום ּבכל חּטאת ּדמי ּומחּלל ּבהמֹות, ׁשלׁש ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָיּקח
ׁשלמים. על ׁשלמים ּודמי העֹולה, על עֹולה ּודמי ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָהחּטאת,

לחֹובתי„. אּלּו ואמר: מעֹות ׁשהפריׁש קּנין מּמחּיבי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻאחד
לנדבה, יּפלּו - מתּו ואם ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן מֹועלין -ְְְְְְֲֲִִִִִִֵָָָָָֻ

ּבהן. ּומֹועלין ּבנזירּות, ׁשּבארנּו ְְְֲִִִֵֶֶַָּכמֹו
ּדם‰. אכילת על והביאּה חלב אכילת על חּטאת ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּמפריׁש

לחּטאת מעֹות הפריׁש מעל. לא לפיכ ּכּפר, לא זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
מעל; לפיכ ּכּפר, - ּבׁשֹוגג ּדם: חּטאת ּבהן וקנה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָחלב

מעל. לא לפיכ ּכּפר, לא - ְְִִִֵֵַָָֹֹּבמזיד
.Âאילים ׁשני ּבהן ולקח לאׁשם סלעים ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמפריׁש

לׁשּלם וחּיב מעל. - אׁשם ּבדמי חּלין וקנה הֹואיל ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻלחּלין,
אׁשם, ּבהן ויביא וחמׁש, סלעים ׁשּתי ׁשהן דינרים, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹעּׂשרה
מּׁשני אחד היה אם ,לפיכ מעילתֹו. על אׁשם קרּבן ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָויביא
- דינרין עּׂשרה יפה והּׁשני סלעים ׁשּתי יפה ׁשּקנה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהאילים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בהן.1) מועלים אם לשלמים או לעולה או לחטאת מעות המפריש יבאר
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הּכׁשרים·. וחזרּו ּוזרקּוהּו, הּדם את הּפסּולין ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָקּבלּו
מֹועלין אין - ּוזרקּוהּו הּנפׁש ּדם ׁשאר וקּבלּו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָלעבֹודה
חּוץ ׁשירים. הּנפׁש ּדם ׁשאר עֹוּׂשין הּפסּולין ׁשאין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבבּׂשרן;
ּדם ׁשאר עֹוּׂשה צּבּור, לעבֹודת וראּוי הֹואיל הּטמא, ְְֲִִִֵֶַַַָָָָמן

ִִַׁשירים.
וקּבל‚. הּכׁשר ׁשחזר ּפי על אף וזרק, הּטמא קּבל ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּכיצד?

הּתר ׁשעת להן היתה לא אּלּו הרי - ּוזרקֹו הּנפׁש ּדם ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאר
הּׁשירים זריקת ואין הּוא, ׁשירים הּדם ׁשּזה ּבכּלן; ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻּומֹועלין
לעֹולם מעילה קּלים ּבקדׁשים ׁשאין ּבארנּו, ּכבר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמֹועלת.
זריקה ׁשּתהיה והּוא הּדם. זריקת אחר מאמּוריהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָחּוץ
ׁשּנזרק ּפי על אף ׁשּנתּפּגלּו, קּלים קדׁשים אבל ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמֹועלת;
ּפי על אף הּדם, יצא אם וכן ּבאמּוריהן. מֹועלין אין - ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּדם

ּבאמּוריהן. מֹועלין אין - ּוזרקֹו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶָׁשהחזירֹו
וכּיֹוצא„. ּותמּורתּה חּטאת ולד ּכגֹון הּמתֹות, חּטאֹות ְְְְֵֵַַַַַָָָָָּכל

מעל. לא - נהנה ואם ּבהן, להנֹות אסּור - ְֱִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבהן
עד‰. ּבּה מֹועלין - מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ׁשּתרעה חּטאת ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹוכל

ִֶֶָׁשּתּפדה.
.Âּכ ואחר ּתחּתיה, אחרת והפריׁש ואבדה חּטאתֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּמפריׁש

ּכאחת ׁשּתיהן וׁשחט עֹומדֹות, ׁשּתיהן והרי הראׁשֹונה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָנמצאת
ּדמּה ׁשּנזרק זֹו ּבבּׂשר לא מֹועלין אין - מהן אחת ּדם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹוזרק
הֹואיל לאכילה, ראּוי ׁשאינֹו ּפי על ואף חברּתּה, ּבבּׂשר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹולא
זֹו ׁשחט אם אבל זֹורק. מּזה רצה ואם זֹורק מּזה רצה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָואם
לאחר ואפּלּו חברּתּה, לבּׂשר מֹועיל ּדמּה אין - זֹו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָאחר
ּבּׂשרּה. להּתיר הראּויה ׁשעה לּה היתה לא ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָָֹזריקה,

.Êאֹו עּׂשּיתּה ּבׁשּנּוי ׁשּנפסלה עֹוף עֹולת אֹו עֹוף חּטאת ְְְֲִִִֶַַַָָָָּכל
העֹוף מעֹולת חּוץ ּבּה; מֹועלין - עּׂשּיתּה מקֹום ְְֲֲִִִֵַָָָָּבׁשּנּוי
ּפי על ׁשאף חּטאת, לׁשם חּטאת ּכמליקת למּטה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּנמלק

ל עלתה הֹואילׁשּלא ּבּה, מֹועלין אין - חֹובה לׁשם ּבעלים ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹ
ׁשאין ּדבר לׁשם מעּׂשיה וׁשּנה עּׂשיתּה ּומקֹום ׁשמּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָוׁשּנה

מעילה. ְִָּבֹו
.Áוכן הּמקֹום, ּבמחׁשבת ׁשּנעּׂשית אֹו ׁשּנתּפּגלה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמנחה

ּבמחׁשבת ׁשּנפסלּו אֹו ׁשּנתּפּגלּו הּפנים ולחם הּלחם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשּתי
הּתר. ׁשעת להן היתה לא ׁשהרי ּבהן, מֹועלין - ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּמקֹום

.Ëמֹועלין - והקטירֹו וחזר לן אֹו לחּוץ ׁשּיצא קמץ ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹוכן
נטמא אם אבל הּתר. ׁשעת ׁשם היה לא ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבּׁשירים,
על מרּצה ׁשהּציץ ּבּׁשירים; מֹועלין אין - והקטירֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהּקמץ
יצאּו הּיֹוצא. על ולא הּלן על לא מרּצה ואינֹו ְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹהּטמא,
ׁשהן ּפי על אף הּקמץ, הקטיר ּכ ואחר נטמאּו אֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהּׁשירים
הּקמץ קרב ׁשהרי ּבהן, מֹועלין אין - ּבאכילה ֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאסּורין

ְְִָּכמצותֹו.
.Èמאמּורי אֹו ּדמים זריקת לפני ּכּלם קדׁשים מּקדׁשי ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהּנהנה

אֹו ּכּלּה העֹולה מן ׁשּנהנה אֹו זריקה, לאחר קּלים ְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻקדׁשים
ּׁשּנהנה מה יּפל - והחבּתין ּכהנים ּומנחת והּלבֹונה הּקמץ ְְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹמן
לּלׁשּכה. ּׁשּנהנה מה יּפל - הּצּבּור ּבקרּבנֹות מעל ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹלנדבה.

.‡Èאֹו ׁשּנטמא, קדׁשים קדׁשי מּבּׂשר זריקה קדם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹנהנה
לראׁש ׁשהעלן ּפי על אף קּלים, קדׁשים מאמּורי ְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנהנה

ּפטּור. זה הרי - ְֲִֵֵֶַַָהּמזּבח
.·Èל אסּור ּוביציהן חלבן - הּמזּבח מהן,קדׁשי הנֹות ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הּמעּׂשר ולד וכן הּקדׁשים ולד ,לפיכ מעל. לא - ְְְְְֱֲֳִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹוהּנהנה
לאדם ויׁש חּלין. אחרת מּבהמה אּלא מאּמֹו, יינק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלא
לולדֹות הקּדׁש יהיה החּלין זֹו ּבהמה חלב ולֹומר: ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻלהתנּדב

ימּותּו. ׁשּלא ּכדי ׁשּיינקּוהּו ְְֳִִֵֶֶַָָֹהּקדׁשים
.‚È:ׁשאמר ּכגֹון ּדמים, קדּׁשת לּמזּבח ועֹוף ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהקּדיׁש

הן הרי - לׁשלמים זה יֹונה ּבן ּודמי לנסכים, זֹו ּבהמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּדמי
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּובביציהן, ּבחלבן ּומֹועלין הּבית ּבדק ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכקדׁשי

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּובני‡. ּולתֹורין ולאׁשמֹו לעֹולתֹו לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָהּמפריׁש
אין - לׁשלמים הפריׁש ׁשהפריׁש. מּׁשעה ּבהן מֹועלין - ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָָיֹונה

ּבהם. ֲִֶָמֹועלין
אם·. ספק זה הרי - לּמזּבח לדמיו אחד אבר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהקּדיׁש

יּפדה. ולא ּתקרב לפיכ ּפׁשטה, לא אֹו ּבכּלן קדּׁשה ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹֻֻּפׁשטה
ּבפדיֹונֹו. מֹועלין אין - נפּדה ְְְְֲִִִִֵָואם

נהנה‚. ואם ּבהן, להנֹות אסּור - לנזירּותֹו מעֹות ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָהּמפריׁש
ואין ׁשלמים, ּכּלם לבֹוא ראּויין ׁשהן מּפני מעל; לא -ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻ
- מת ּדמים. זריקת אחר ּבאמּוריהן אּלא מעילה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבׁשלמים
הּמלח, לים ילכּו - חּטאת ּדמי מפרׁשים: היּו לנדבה. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹיּפלּו
ּומֹועלין עֹולה, יביאּו - עֹולה ּדמי מֹועלין; ולא נהנין ְְְֱֲֲִִִִֵֶָָָֹֹולא
ּבכל נהנה אם לנזירּותי, והּׁשאר לחּטאתי אּלּו אמר: ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבהן.
אּלּו אמר: אם וכן מעל. לא - ּבמקצתֹו נהנה מעל; - ְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּׁשאר
נהנה מעל; - ּבכּלן ונהנה לנזירּותי, והּׁשאר ְְְְְְֱֱִִִִֶֶַַָָָָָָֻלעֹולתי
הפריׁש מעילה. ׁשלמים ּבדמי ׁשאין מעל. לא - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹּבמקצתן

לׁשלמים,מ ואּלּו לחּטאתי ואּלּו לעֹולתי אּלּו ואמר: עֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ
יעּׂשה? וכיצד ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן מֹועלין - ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻונתערבּו
על ׁשהּוא מקֹום ּבכל חּטאת ּדמי ּומחּלל ּבהמֹות, ׁשלׁש ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָיּקח
ׁשלמים. על ׁשלמים ּודמי העֹולה, על עֹולה ּודמי ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָהחּטאת,

לחֹובתי„. אּלּו ואמר: מעֹות ׁשהפריׁש קּנין מּמחּיבי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻאחד
לנדבה, יּפלּו - מתּו ואם ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן מֹועלין -ְְְְְְֲֲִִִִִִֵָָָָָֻ

ּבהן. ּומֹועלין ּבנזירּות, ׁשּבארנּו ְְְֲִִִֵֶֶַָּכמֹו
ּדם‰. אכילת על והביאּה חלב אכילת על חּטאת ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּמפריׁש

לחּטאת מעֹות הפריׁש מעל. לא לפיכ ּכּפר, לא זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
מעל; לפיכ ּכּפר, - ּבׁשֹוגג ּדם: חּטאת ּבהן וקנה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָחלב

מעל. לא לפיכ ּכּפר, לא - ְְִִִֵֵַָָֹֹּבמזיד
.Âאילים ׁשני ּבהן ולקח לאׁשם סלעים ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמפריׁש

לׁשּלם וחּיב מעל. - אׁשם ּבדמי חּלין וקנה הֹואיל ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻלחּלין,
אׁשם, ּבהן ויביא וחמׁש, סלעים ׁשּתי ׁשהן דינרים, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹעּׂשרה
מּׁשני אחד היה אם ,לפיכ מעילתֹו. על אׁשם קרּבן ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָויביא
- דינרין עּׂשרה יפה והּׁשני סלעים ׁשּתי יפה ׁשּקנה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהאילים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בהן.1) מועלים אם לשלמים או לעולה או לחטאת מעות המפריש יבאר
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ויביא החמׁש, עם הּמעילה ּתחת אׁשם עּׂשרה הּׁשוה ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹיביא
לאׁשם אחד לקח מעילתֹו. על אׁשם סלעים ׁשּתי ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּׁשוה
יביא - סלעים ׁשּתי יפה אׁשם ׁשל היה אם לחּלין, ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻואחד
- ׁשּתים יפה החּלין זה היה אם וכן הראׁשֹון, לאׁשמֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻאֹותֹו
מּדמי אחת ּבסלע מעל ׁשהרי מעילתֹו, אׁשם אֹותֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָיביא

לנדבה. ויּפלּו דינרים חמּׁשה ויׁשּלם ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָהאׁשם;
.Êיֹוסיף - חּטאתֹו קרבה ׁשּלא עד חּטאת מּדמי ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּנהנה

קרּבן ויביא חּטאתֹו, ּבדמיו ויביא ּׁשּנהנה מה על ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹחמׁש
קרב ׁשּלא עד אׁשם מּדמי נהנה אם וכן מעילתֹו. על ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאׁשם
אחר אׁשם ויביא אׁשמֹו, ּבדמיו ויביא חמׁש יֹוסיף - ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹאׁשמֹו
הּמזּבח, לקרּבנֹות מעילתן - הּמזּבח ׁשּקרּבנֹות ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלמעילתֹו.
ׁשּמעל לֹו נֹודע הּבית. לבדק מעילתן - הּבית בדק ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָוקדׁשי
אֹו מעילתֹו, הפריׁש לא ועדין חּטאתֹו קרבה ּכ ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָֹואחר
הּמעילה יֹולי - חּטאתֹו ּבדמי ּכללּה ולא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹׁשהפריׁשּה
- חּטאתֹו ׁשּקרבה אחר ׁשּמעל לֹו נֹודע הּמלח. לים ְְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻוחמׁשּה
מפריׁשין ׁשאין לנדבה; וחמׁשּה הּמעילה מעֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻיּפלּו
מעילתֹו. אׁשם יביא ּכ ּובין ּכ ּובין לאּבּוד. ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָּבּתחּלה
אחר אֹו אׁשמֹו ׁשּקרב קדם ׁשּמעל לֹו ׁשּנֹודע ּבין ְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּובאׁשם,
ּכמֹותר ׁשהּוא מּפני לנדבה, וחמׁשּה מעילתֹו ּתּפל - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשּקרב

מעילתֹו. אׁשם ויביא ְְֲִִַָָָָאׁשם.
.Á,ּתֹורה ודין ּכלּום. עּׂשה לא - ּוׁשלמיו עֹולתֹו ְְְִֵַָָָָָָֹהּמֹוכר

ׁשּיּפלּו חכמים, אֹותֹו וקנסּו ׁשהיּו; ּכמֹו חּלין הּמעֹות ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻׁשּיחזרּו
ּומכרּה ארּבעה ׁשוה הּבהמה היתה אפּלּו לנדבה. ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָָָָָהּמעֹות
לא מעילה ּכאן ואין לנדבה. יּפלּו ּכּלן החמּׁשה - ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָָֹֻּבחמּׁשה

סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה ְְְְִִִִִֵֵָֹמּדברי
.Ëקרּבן עלי זֹו ּכּכר האֹומר: ּכיצד? ּבנדרים. מעילה ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָיׁש

לאחרים. מּתרת ׁשהיא ּפי על אף מעל, - ואכלּה הקּדׁש, ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻאֹו

ּבלבד. לזה אּלא קדׁש אינּה ׁשהרי ּפדיֹון, לּה אין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹלפיכ
- אחר ּבין הּוא ּבין ואכלּה, קרּבן, אֹו קדׁש זֹו ּכּכר ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאמר:
הפקר ׁשל ּכּכר לפניו היתה ּפדיֹון. לּה יׁש לפיכ ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָמעל.
לפי מעל - לאכלּה מנת על נטלּה הקּדׁש, זֹו ּכּכר ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָואמר:

ׁשּבּה.ּכּל הניה טֹובת לפי מעל - להֹוריׁשּה מנת על ּה; ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֻ
.È- לֹו ּונתנּה וחזר הקּדׁש, עלי ּכּכרי לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהאֹומר

אסּורה אינּה הּנֹותן ׁשהרי לכׁשּיֹוציא, מעל זֹו מּתנה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהמקּבל
מעילה ּבהן יׁש הּקֹונמֹות מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹעליו.
מצטרפין, ּכזה מּנדר עליו הּנאסרין ּדברים וכל ּבהן. ְְְְֱֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָלּנאסר

מעל. - ּפרּוטה ּבׁשוה מּכּלם נהנה ְְְֱִִֶֶַָָָָָֻואם
.‡È,הּיֹום נקצצֹות אינן אם קרּבן האּלּו הּנטיעֹות ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָהאֹומר:

נקצצּו ולא הּיֹום ועבר הּיֹום, ּתּׂשרף לא אם קרּבן זה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹוטּלית

ּכׁשאר ויּפדּו הקּדׁש, הם הרי - הּטּלית נּׂשרפה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא
הּנטיעֹות הרי אמר: אם אבל ּבהן. יהנה ּכ ואחר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָההקּדׁשֹות
עת ׁשּבכל לפּדֹותן; יכֹול אינֹו - ׁשּיּקצצּו עד קרּבן ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהאּלּו
צריכין אינן ׁשּנקצצּו וכיון ׁשּיּקצצּו, עד הקּדׁש יחזרּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּיּפדּו
ּבׁשּפדאן אמּורים? ּדברים ּבּמה מּיד. ּבהן נהנין אּלא ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָּפדיֹון,
אף לחּלין יֹוצאין אּלּו הרי - אחר ּפדאן אם אבל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֻהּמקּדיׁש;

לּמקּדיׁש. אף מּתרין ויהיּו נקצצּו, לא ׁשעדין ּפי ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָֹֻעל

ה'תשע"א אלול כ"ד שישי יום

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

הּבדק,‡. לחּזק הראּוי ּדבר הּבית לבדק הּמקּדיׁש ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאחד
הראּוי ּדבר הּבית לבדק הּמקּדיׁש אֹו קֹורה, אֹו אבן ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּכגֹון

ו ּכבּׂשים ּכגֹון ּדברלּמזּבח, לּמזּבח הּמקּדיׁש אֹו תֹורים, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָ
ולזה לזה הּמקּדיׁש אֹו וקֹורה, אבן ּכגֹון הּבית, לבדק ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהראּוי

לזה ולא לזה לא ראּויין ׁשאינן הּמקּדיׁש2ּדברים ּכגֹון , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
מלאה אׁשּפה הקּדיׁש אפּלּו קרקע, אֹו וציר וחמץ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹּתרנגֹולין
עד ׁשהקּדׁשּו מּׁשעה ּבכּלן מֹועלין - אפר אֹו עפר אֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻזבל

להּפדֹות הראּויים דברים .3ׁשּיּפדּו ְְְִִִִֶָָָָ
מּקדׁשי·. ּבהן ׁשּמֹועלין ּדברים עם הּבית ּבדק קדׁשי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכל

ּבׁשוה נהנה ואם למעילה, זה עם זה מצטרפין - ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָמזּבח
מעל. - מּכּלם ְִַָָָֻּפרּוטה

אכילתֹו‚. חברֹו, ּומהּנה נהנה אֹו חברֹו את והאכיל ְְֱֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאכל
מצטרפין ּכּלן - והניתֹו חברֹו אכילת אֹו חברֹו ְְֲֲֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻוהנית

מעל. - ּבפרּוטה הניה הּכל מן נעּׂשה ואם ְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָֹלמעילה,
מרּבה„. לזמן מצטרפת מן4הּמעילה הּיֹום נהנה ּכיצד? . ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ

אחד ּבהעלם ׁשנים ּכּמה לאחר ונהנה אּלּו5ההקּדׁש הרי - ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּומעל. לפרּוטה ְְְִִִַָָָמצטרפין

ּבתלּוׁש‰. אּלא מעילה הּנהנה6אין אבל הּקרקע, מן ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּכיצד? פגם. אפּלּו מעל, לא - לּה ּבמחּבר אֹו עצמּה ְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָֹֻּבּקרקע
מאבקּה נטל ּפטּור. - ּבּה הּזֹורע אֹו הקּדׁש ּׂשדה 7החֹורׁש ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּופגמּה ּבּה מעל;8ונהנה - הקּדׁש ּבּׂשדה הּדׁש מעל. - ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
הּׂשדה. ּופגם באבק נהנה והרי לּׂשדה, מֹועיל ׁשּלּה ֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשהאבק
ׁשּנתן לעּׂשב אבק להעלֹות ּכדי הקּדׁש ּׂשדה חרׁש אם ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכן

מעל - העּׂשב ונטל הּדר9ּבּה, אילן. ּבצל אֹו הקּדׁש ּבמערת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
מעל לא - ׁשּנהנה ּפי על אף הקּדׁש, ׁשל ׁשֹוב וכן10אֹו . ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

מעל לא - ּבֹו הּדר ּבנּוי, ּבית הּמקּדיׁש11הּמקּדיׁש אבל . ְְֲִִִַַַַַַַָָָָֹ
ּכמֹו מעל, - ׁשם הּדר ּבית, ּבהן ּובנה ואבנים ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָעצים

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

למעילה.1) מצטרפים אם מזבח וקדשי הבית בדק קדשי ודין איפכא, או למזבח הראוי דבר הבית לבדק המקדיש אלא2)יבאר
הראויים. דברים בדמיהם ולקנות פדיון.3)למוכרם להם שאין למזבח, הראויים תמימים חיים בעלי אין4)להוציא באיסורים

שמצטרפות מהכתוב (יח:) שם למדו במעילה אבל ביצים), (שלוש פרס אכילת בכדי שלם כזית אכל אם אלא מצטרפות אכילות שתי
מרובה. לזמן מצטרפות.5)אפילו ההנאות אין בינתיים לו נודע אבל שנית, שנהנה לפני ראשונה הנאה לו נודעה למדו6)שלא

בתלוש. מעילה אף בתלוש תרומה מה מתרומה, שווה השדה.7)בגזירה מן נתלש שנטל לא8)האבק - פגם ולא נהנה ואם
בדישה.9)מעל. כלמעלה בפגם, שהמדובר מובן הוא. תלוש המחובר.10)שהאבק מן שנהנה פ11)מפני על שרבינוואף י

(כסף זרה בעבודה היא יתירה חומרא אסרו, זרה עבודה לשם בנוי לבית שהמשתחווה ד) הלכה ח פרק עכו"ם (בהלכות פסק

dlirn zekld - lel` c"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Âּבהן מֹועלין - הקּדׁש ּׂשדה12ּגּדּולי הקּדיׁש ּכיצד? . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
אבל ּבהן. מֹועלין - פרֹות ועּׂשה אילן עּׂשבים, ְְֲֲֲִִִִֵֶָָָָָָָוהֹוציאה
הקּדיׁש מים, נתמּלא ּכ ואחר ריקן הּבֹור את ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּמקּדיׁש
הֹואיל יֹונים, ונתמּלא ׁשֹוב זבל, נתמּלאת ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאׁשּפה

ּבהן מֹועלין אין - הקּדׁש ּגּדּולי והּפרׁש13ואינן הּזבל וכן . ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
הקּדׁש ּבהן14ׁשּבחצר ּיעּׂשּו ּומה מֹועלין. ולא נהנין לא -15? ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

לּלׁשּכה דמיהן ויּפלּו ּׂשדה16יּמכרּו מּתֹו יֹוצא ׁשהּוא מעין . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
הּׂשדה,17הקּדׁש ּבתֹו מּמּנּו ׁשּיֹוצאין ּבּמים להנֹות אסּור - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

להנֹות מּתר - לּׂשדה חּוץ הּמים יצאּו מעל. לא - ְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻוהּנהנה
מֹועלין ולא נהנין לא - הקּדׁש ּבּׂשדה הּגדלה ערבה .18ּבהן. ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

הדיֹוט ׁשל יֹוצאים19אילן וׁשרׁשיו הקּדׁש לּׂשדה הּסמּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הּׂשדה ׁשׁש20ּבתֹו עד הקּדׁש ׁשל הּׂשדה לבין ּבינֹו אם : ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

אסּורין, הּׂשדה ׁשּבתֹו הּׁשרׁשין אֹותן הרי - אּמה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעּׂשרה
עּׂשרה ׁשׁש על יתר רחֹוק האילן היה מעל; לא מהן ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוהּנהנה
הדיֹוט לּׂשדה הּסמּו הקּדׁש ׁשל אילן מעל. ּבהן הּנהנה -ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

הּׂשדה ּבתֹו יֹוצאין עּׂשרה21וׁשרׁשיו ׁשׁש ּבתֹו היה אם : ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
- אּמה עּׂשרה ׁשׁש על יתר רחֹוק היה ּבהן; מֹועלין - ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאּמה
מֹועלין. ולא נהנין לא הדיֹוט ּׂשדה ׁשּבתֹו הּׁשרׁשין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹאֹותן

.Êהעֹוף אֹותֹו ׁשּבנה הקּדׁש, ׁשל האילן ׁשּבראׁש ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹקן
הּביצים22מעצים עם הּקן ּכל - ּבהן וכּיֹוצא ׁשּבֹו23ועּׂשבים ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

לא - והּנהנה ּבהן, נהנין אין לאּמן הּצריכין האפרֹוחים ְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹעם
.24מעל ַָ

.Áּבין25הּמקּדיׁש ּבאילנֹות ּבין ּבכּלֹו, מֹועלין - הּיער את ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻ
ׁשּביניהן. אֹו האילנֹות ׁשּבראׁש קן ְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹּבכל

.Ëׁשּׁשּפּו הקּדׁש26ּגזּברים מֹועלין27עצי - אֹותן וקּצצּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָ
ׁשּקצצּו מעת ׁשחתכּו הּקטּנים העצים אין28ּבאֹותן אבל ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבּׁשּפּוי לא ּבּנסרת29מֹועלין עצים,30ולא ׁשל ּבּנבּיה ולא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹ
העץ ׁשּבתֹו העגל הּקׁשה הּגּוף ליּבלת,31והּוא הּדֹומה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
למלאכה. יצלח ְְִִֶַָָֹׁשּלא

.Èּבֹו מֹועלין אין - עבּדֹו על32הּמקּדיׁש אף ּבּׂשערֹו, ולא ְְְְֲִִִֵַַַַַָֹ
זמן וכל לֹו, מחּבר ׁשהּוא מּפני להּגזז, עֹומד ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּפי

ּומׁשּביח. הֹול מחּבר ְְִֵֶַַָֻׁשהּוא
.‡Èזרען ּבׁשעת אֹותן ּפֹודה - הקּדׁש ּפרֹות ואף33הּזֹורע . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

חּלין הּגּדּולין הרי - ּפדה ׁשּלא ּפי ּבהן,34על מֹועלין ואין , ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ
וחמׁש קרן מהן מׁשּלמין ּבחּלה.35ואין וחּיבין , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

.·Èוׁשני36ׁשמרים ראׁשֹון מים: עליהם ׁשּנתן הקּדׁש ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
מעל37ּוׁשליׁשי לא והּנהנה ּבֹו, להנֹות אסּור -38- רביעי ; ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹ

קדׁשי אבל הּבית; ּבדק ּבקדׁשי אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמּתר.
אסּור לעֹולם - ואיל מרביעי אף .39מזּבח, ְְְְִִִֵֵֵַַַָָ

.‚È.ּובביצתּה ּבּה מֹועלין - לּמזּבח ּתרנגלת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמקּדיׁש
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שהתנא12)משנה). נאמר ט הלכה א פרק מעילה שבתוספתא מפני והטעם, קמא תנא של דעתו נגד יג. שם במשנה יוסי כרבי
מאיר. רבי נגד יוסי כרבי שהלכה בידינו וכלל מאיר, רבי הוא (פירוש,13)קמא בכולן אני רואה יוסי רבי "אמר שם: בתוספתא

שדרכם והאילן השדה מן חוץ מועלים) (שאין מאיר רבי דברי את וכדומה) יונים ונתמלא ריק ושובך מים, ונתמלא בור בהקדיש
הקדש, בהם זכה ולא ההפקר מן באו והיונים שהמים ההבדל, את הסבירו אבל, המתחיל דיבור שם מעילה ובתוספות להתמלאות.

הקדש. ממון הם ההקדש מגוף המתמלאים ואילן שדה אבל להקדש, חצר קניין הקדש.14)שאין מבהמות ופרש זבל כלומר,
זה.15) ופרש מלשכות16)בזבל לאחת הוכנסו לגולגולת) השקל (מחצית שנה כל שנגבו השקלים משנה). (כסף לשכה לשיירי

ומוספים יום בכל תמידים שני כגון ציבור, חובת שהם קרבנות קונים שבקופות ומכסף גדולות קופות שלוש וממלאים המקדש
לשכה". "שיירי נקרא הקופות מילוי אחר בלשכה שנשאר ומה ומועדים, במעיין17)בשבת שהמדובר משמע, רבינו של מלשונו

הקדש. של לשדה באו והמים חולין בשדה נובע שהמעיין מפרש רש"י אבל עצמו, הקדש בשדה ראוייה18)הנובע שאינה מפני
דבר. ולא19)לשום נהנים לא הדיוט בשל שבאים הקדש ושל הקדש בשל הבאים הדיוט של אילן שרשי שנינו: שם במשנה

דרך יונק שהוא מפני כאילן דינם האילן, מן אמה עשרה שש מרוחקים שאינם שהשרשים הסבירו, כו: בתרא בבא ובגמרא מועלים
להלכה המקור ומכאן שם. עיין לקרקע. שייכים הם ולפיכך האילן ובין שבינם הקשר פסק יותר המרוחקים אבל השרשים אותם

הקדש.20)זו. הדיוט.21)של אחר.22)של ממקום גם23)שהביאם וכן כאילן דינן לאילן צריכים שהביצים מפני
מותרים. - מזונותיהם ולמצוא לפרוח שיודעים לה, צריכים שאינם האפרוחים אבל לאמן. הצריכים בקן24)אפרוחים שגם מפני

לקן. זקוקים שהם מפני הוא בהם ליהנות האיסור כל והרי מעילה, אין מועלים25)עצמו החורש את "המקדיש שם: משנה
שבתוכו מה כל היער את וכשהקדיש חצר בקניין בהם זכה היער שבעל מפני והטעם, בכלל הקינים שגם רבינו ומפרש בכולו".

במעצד.26)הקדיש. חולין.27)החליקו של ביער אותם מהם28)שקנאו חתכו הקדש לרשות והעבירום שקצצום אחרי
לבניין. להתאימם כדי קטנות, חתיכות העצים.29)במגירה את ומיישרים כשמחליקים הנופלים הדקים פירורי30)השבבים

מפילה. שהמגירה מאליהם).31)עץ ונופלים הנובלים עלים פירשו: וראב"ד (רש"י חדש ענף שיוצא דינם32)במקום עבדים
מפני33)כקרקעות. לפדותם אפשר אי וצמחו שזרעום אחרי אבל אותם, לפדות צריך הפירות את זורע שהוא בשעה פירוש,

חולין. כמו34)שהם קיים האילן כי בהם, שמועלים ו בהלכה למעלה שאמרנו הקדש, של באילן שגדלו לפירות דומה זה ואין
ע תוספת הם והפירות שלשהיה דעתו נתבררה ולא לגמרי. חדש דבר הוא שצמח ומה נשתנו בקרקע שנזרעו פירות אבל האילן, ל

כזרעים. או האילן כפירות דינם אם כלה, זרעם שאין בפירות את35)רבינו לשלם רשאי אינו אחר בהקדש מעל אם פירוש,
הקדש סאה זרע אם כלומר, חשבון לפי לשלם שמותר שנינו א הלכה ח פרק תרומות בתוספתא אלה. מגידולים והחומש הקרן
וחומש קרן אלה בתשלומים שיהיו כדי חומשים, ושני קרנות שתי לתת הוא חייב מעילתו, את מזה לשלם ורוצה סאתיים וגדלו

דבריו. את בירר ולא משלמים" "ואין ואמר: סתם ורבינו ההקדש. דמי על כמה36)נוסף ואחרי מים עליהם ונותנים יין שמרי
התלמוד. בלשון "תמד" נקרא זה ומשקה קלוש. יין טעם ומקבלים תוססים המים על37)ימים נותנים התמד את שהסירו אחרי

ורביעית. שלישית בפעם כך עושים ויש יין, של טעם בה יש זו שנייה מזיגה וגם שנית מים מדרבנן.38)השמרים רק שאיסורו
לעולם.39) אסרו החמורה הגוף בקדושת



צט dlirn zekld - lel` c"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Âּבהן מֹועלין - הקּדׁש ּׂשדה12ּגּדּולי הקּדיׁש ּכיצד? . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
אבל ּבהן. מֹועלין - פרֹות ועּׂשה אילן עּׂשבים, ְְֲֲֲִִִִֵֶָָָָָָָוהֹוציאה
הקּדיׁש מים, נתמּלא ּכ ואחר ריקן הּבֹור את ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּמקּדיׁש
הֹואיל יֹונים, ונתמּלא ׁשֹוב זבל, נתמּלאת ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאׁשּפה

ּבהן מֹועלין אין - הקּדׁש ּגּדּולי והּפרׁש13ואינן הּזבל וכן . ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
הקּדׁש ּבהן14ׁשּבחצר ּיעּׂשּו ּומה מֹועלין. ולא נהנין לא -15? ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

לּלׁשּכה דמיהן ויּפלּו ּׂשדה16יּמכרּו מּתֹו יֹוצא ׁשהּוא מעין . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
הּׂשדה,17הקּדׁש ּבתֹו מּמּנּו ׁשּיֹוצאין ּבּמים להנֹות אסּור - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

להנֹות מּתר - לּׂשדה חּוץ הּמים יצאּו מעל. לא - ְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻוהּנהנה
מֹועלין ולא נהנין לא - הקּדׁש ּבּׂשדה הּגדלה ערבה .18ּבהן. ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

הדיֹוט ׁשל יֹוצאים19אילן וׁשרׁשיו הקּדׁש לּׂשדה הּסמּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הּׂשדה ׁשׁש20ּבתֹו עד הקּדׁש ׁשל הּׂשדה לבין ּבינֹו אם : ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

אסּורין, הּׂשדה ׁשּבתֹו הּׁשרׁשין אֹותן הרי - אּמה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעּׂשרה
עּׂשרה ׁשׁש על יתר רחֹוק האילן היה מעל; לא מהן ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוהּנהנה
הדיֹוט לּׂשדה הּסמּו הקּדׁש ׁשל אילן מעל. ּבהן הּנהנה -ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

הּׂשדה ּבתֹו יֹוצאין עּׂשרה21וׁשרׁשיו ׁשׁש ּבתֹו היה אם : ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
- אּמה עּׂשרה ׁשׁש על יתר רחֹוק היה ּבהן; מֹועלין - ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאּמה
מֹועלין. ולא נהנין לא הדיֹוט ּׂשדה ׁשּבתֹו הּׁשרׁשין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹאֹותן

.Êהעֹוף אֹותֹו ׁשּבנה הקּדׁש, ׁשל האילן ׁשּבראׁש ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹקן
הּביצים22מעצים עם הּקן ּכל - ּבהן וכּיֹוצא ׁשּבֹו23ועּׂשבים ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

לא - והּנהנה ּבהן, נהנין אין לאּמן הּצריכין האפרֹוחים ְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹעם
.24מעל ַָ

.Áּבין25הּמקּדיׁש ּבאילנֹות ּבין ּבכּלֹו, מֹועלין - הּיער את ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻ
ׁשּביניהן. אֹו האילנֹות ׁשּבראׁש קן ְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹּבכל

.Ëׁשּׁשּפּו הקּדׁש26ּגזּברים מֹועלין27עצי - אֹותן וקּצצּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָ
ׁשּקצצּו מעת ׁשחתכּו הּקטּנים העצים אין28ּבאֹותן אבל ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבּׁשּפּוי לא ּבּנסרת29מֹועלין עצים,30ולא ׁשל ּבּנבּיה ולא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹ
העץ ׁשּבתֹו העגל הּקׁשה הּגּוף ליּבלת,31והּוא הּדֹומה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
למלאכה. יצלח ְְִִֶַָָֹׁשּלא

.Èּבֹו מֹועלין אין - עבּדֹו על32הּמקּדיׁש אף ּבּׂשערֹו, ולא ְְְְֲִִִֵַַַַַָֹ
זמן וכל לֹו, מחּבר ׁשהּוא מּפני להּגזז, עֹומד ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּפי

ּומׁשּביח. הֹול מחּבר ְְִֵֶַַָֻׁשהּוא
.‡Èזרען ּבׁשעת אֹותן ּפֹודה - הקּדׁש ּפרֹות ואף33הּזֹורע . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

חּלין הּגּדּולין הרי - ּפדה ׁשּלא ּפי ּבהן,34על מֹועלין ואין , ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ
וחמׁש קרן מהן מׁשּלמין ּבחּלה.35ואין וחּיבין , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

.·Èוׁשני36ׁשמרים ראׁשֹון מים: עליהם ׁשּנתן הקּדׁש ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
מעל37ּוׁשליׁשי לא והּנהנה ּבֹו, להנֹות אסּור -38- רביעי ; ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹ

קדׁשי אבל הּבית; ּבדק ּבקדׁשי אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמּתר.
אסּור לעֹולם - ואיל מרביעי אף .39מזּבח, ְְְְִִִֵֵֵַַַָָ

.‚È.ּובביצתּה ּבּה מֹועלין - לּמזּבח ּתרנגלת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמקּדיׁש
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שהתנא12)משנה). נאמר ט הלכה א פרק מעילה שבתוספתא מפני והטעם, קמא תנא של דעתו נגד יג. שם במשנה יוסי כרבי
מאיר. רבי נגד יוסי כרבי שהלכה בידינו וכלל מאיר, רבי הוא (פירוש,13)קמא בכולן אני רואה יוסי רבי "אמר שם: בתוספתא

שדרכם והאילן השדה מן חוץ מועלים) (שאין מאיר רבי דברי את וכדומה) יונים ונתמלא ריק ושובך מים, ונתמלא בור בהקדיש
הקדש, בהם זכה ולא ההפקר מן באו והיונים שהמים ההבדל, את הסבירו אבל, המתחיל דיבור שם מעילה ובתוספות להתמלאות.

הקדש. ממון הם ההקדש מגוף המתמלאים ואילן שדה אבל להקדש, חצר קניין הקדש.14)שאין מבהמות ופרש זבל כלומר,
זה.15) ופרש מלשכות16)בזבל לאחת הוכנסו לגולגולת) השקל (מחצית שנה כל שנגבו השקלים משנה). (כסף לשכה לשיירי

ומוספים יום בכל תמידים שני כגון ציבור, חובת שהם קרבנות קונים שבקופות ומכסף גדולות קופות שלוש וממלאים המקדש
לשכה". "שיירי נקרא הקופות מילוי אחר בלשכה שנשאר ומה ומועדים, במעיין17)בשבת שהמדובר משמע, רבינו של מלשונו

הקדש. של לשדה באו והמים חולין בשדה נובע שהמעיין מפרש רש"י אבל עצמו, הקדש בשדה ראוייה18)הנובע שאינה מפני
דבר. ולא19)לשום נהנים לא הדיוט בשל שבאים הקדש ושל הקדש בשל הבאים הדיוט של אילן שרשי שנינו: שם במשנה

דרך יונק שהוא מפני כאילן דינם האילן, מן אמה עשרה שש מרוחקים שאינם שהשרשים הסבירו, כו: בתרא בבא ובגמרא מועלים
להלכה המקור ומכאן שם. עיין לקרקע. שייכים הם ולפיכך האילן ובין שבינם הקשר פסק יותר המרוחקים אבל השרשים אותם

הקדש.20)זו. הדיוט.21)של אחר.22)של ממקום גם23)שהביאם וכן כאילן דינן לאילן צריכים שהביצים מפני
מותרים. - מזונותיהם ולמצוא לפרוח שיודעים לה, צריכים שאינם האפרוחים אבל לאמן. הצריכים בקן24)אפרוחים שגם מפני

לקן. זקוקים שהם מפני הוא בהם ליהנות האיסור כל והרי מעילה, אין מועלים25)עצמו החורש את "המקדיש שם: משנה
שבתוכו מה כל היער את וכשהקדיש חצר בקניין בהם זכה היער שבעל מפני והטעם, בכלל הקינים שגם רבינו ומפרש בכולו".

במעצד.26)הקדיש. חולין.27)החליקו של ביער אותם מהם28)שקנאו חתכו הקדש לרשות והעבירום שקצצום אחרי
לבניין. להתאימם כדי קטנות, חתיכות העצים.29)במגירה את ומיישרים כשמחליקים הנופלים הדקים פירורי30)השבבים

מפילה. שהמגירה מאליהם).31)עץ ונופלים הנובלים עלים פירשו: וראב"ד (רש"י חדש ענף שיוצא דינם32)במקום עבדים
מפני33)כקרקעות. לפדותם אפשר אי וצמחו שזרעום אחרי אבל אותם, לפדות צריך הפירות את זורע שהוא בשעה פירוש,

חולין. כמו34)שהם קיים האילן כי בהם, שמועלים ו בהלכה למעלה שאמרנו הקדש, של באילן שגדלו לפירות דומה זה ואין
ע תוספת הם והפירות שלשהיה דעתו נתבררה ולא לגמרי. חדש דבר הוא שצמח ומה נשתנו בקרקע שנזרעו פירות אבל האילן, ל

כזרעים. או האילן כפירות דינם אם כלה, זרעם שאין בפירות את35)רבינו לשלם רשאי אינו אחר בהקדש מעל אם פירוש,
הקדש סאה זרע אם כלומר, חשבון לפי לשלם שמותר שנינו א הלכה ח פרק תרומות בתוספתא אלה. מגידולים והחומש הקרן
וחומש קרן אלה בתשלומים שיהיו כדי חומשים, ושני קרנות שתי לתת הוא חייב מעילתו, את מזה לשלם ורוצה סאתיים וגדלו

דבריו. את בירר ולא משלמים" "ואין ואמר: סתם ורבינו ההקדש. דמי על כמה36)נוסף ואחרי מים עליהם ונותנים יין שמרי
התלמוד. בלשון "תמד" נקרא זה ומשקה קלוש. יין טעם ומקבלים תוססים המים על37)ימים נותנים התמד את שהסירו אחרי

ורביעית. שלישית בפעם כך עושים ויש יין, של טעם בה יש זו שנייה מזיגה וגם שנית מים מדרבנן.38)השמרים רק שאיסורו
לעולם.39) אסרו החמורה הגוף בקדושת
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ּובחלבּה ּבּה מֹועלין - לּמזּבח חמֹור הקּדיׁש40הקּדיׁש . ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָ
הּבית לבדק ׁשּבארנּו.41ּתֹורים ּכמֹו ּובביצתן, ּבהן מֹועלין - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

.„Èׁשּבלּו ּכהּנה קדׁשים.42ּכתנֹות ּכׁשאר ּבהן מֹועלין - ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָֻ
ל ונּתנּו הֹואיל ּבהןוהחדׁשים, ּבהן.43הנֹות מֹועלין אין - ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

.ÂËּכֹוכבים עֹובדי -44קדׁשי הקּדיׁשּו הּבית לבדק אם : ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָ
מן מעילה ּבהן אין - הן מזּבח קדׁשי ואם ּבהן; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמֹועלין
אסּור אבל יּׂשראל, ּבני אל ּדּבר ּבּקרּבנֹות: ׁשּנאמר ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּתֹורה,

סֹופרים. מּדברי ּבהן ְְִִִֵֵֶָָלהנֹות
.ÊËולא47וריח46ּומראה45קֹול נהנין לא - הקּדׁש ׁשל ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַֹֹ

אחר ּבּקטרת ּכׁשהריח אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹמֹועלין.
הּתימרת ּכׁשּתעלה48ׁשעלתה ּבּקטרת הריח אם אבל ; ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

מעל - .49ּתימרתּה ְִַָָָ

ׁשּׁשי 1ּפרק
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ּכגֹון‡. יּפגמּו, ולא ּבהן נהנה ׁשהאדם ּדברים ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹיׁש
ּכגֹון ׁשּיּפגמּו, ּדברים ויׁש טהֹור, זהב ּבכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמׁשּתּמׁש
ּבׁשוה והּנהנה ּבהן. וכּיֹוצא ּוברזל ּונחׁשת כסף ּוכלי ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבגדים
ּבדבר נהנה אם ּבּקרקע: מחּבר ׁשאינֹו ההקּדׁש מן ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּפרּוטה
מעל; - הקּדׁש ׁשל זהב ּבכלי ׁשּנׁשּתּמׁש ּכגֹון ּפגם, ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאין
ּבקע אֹו הקּדׁש ּבגדי ׁשּלבׁש ּכגֹון ׁשּנפּגם, ּבדבר ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָנהנה
ּבאֹותֹו ּפרּוטה ּבׁשוה ּבהקּדׁש ׁשּיפּגם עד מעל לא - ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻּבקרּדם
ּכאחת. ויהנה ויפּגם להנֹות, ויתּכּון ּבֹו, ׁשּנהנה עצמֹו ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹדבר
ּבׁשוה ׁשּנהנה אֹו ּפרּוטה, ּבכחצי ּופגם ּפרּוטה ּבכחצי ְְְְְֱֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָנהנה
ּבּמה נהנה ולא אחר ּבדבר ּפרּוטה ּבׁשוה ּופגם ְְְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּפרּוטה

ּפ ולא ׁשּיהנהׁשּפגם עד מעל, לא זה הרי - ׁשּנהנה ּבּמה גם ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ּבּדבר ּפרּוטה ּבׁשוה הניה ּבאֹותּה ויפּגם ּפרּוטה ְְְְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָָֹּבׁשוה
ּותפרּה הקּדׁש מּבגד מטלית ׁשהּתיר הרי ּכיצד? ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָעצמֹו.
ּבּבגד והפסיד ּפרּוטה, ּבׁשוה ּבּה ונהנה ּולבׁשּה ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבבגדֹו
- ּכלּום ּבּמטלית הפסיד ולא ּפרּוטה, ּבׁשוה מּמּנה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשהּתירּה
אחר. ּבדבר ּופגם אחד ּבדבר ׁשּנהנה מּפני מעל, לא זה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהרי
לזמן ואפּלּו מצטרף, - חברֹו ּומהּנה ׁשהּנהנה ּבארנּו, ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּוכבר

ְֶֻמרּבה.
ׁשּנהנה·. ּכיון - מּצמרן ׁשּתלׁש הּתמימים קדׁשים ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקדׁשי

לכֹוס ּדֹומים הן ׁשהרי ּפגם; ׁשּלא ּפי על אף מעל, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבפרּוטה
אֹותן ּפֹוסלת הּצמר ּתליׁשת ׁשאין נפּגם, ׁשאינֹו זהב ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשל
עֹומדים ולמכירה הֹואיל מּום, ּבהן נפל אם אבל ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָמּלּקרב.
ּבפרּוטה. ויפּגם ׁשּיהנה עד מעל לא - ּדמיהן ּפֹוגמת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוהּגּזה

ּפגם ׁשאין מעל, ׁשּנהנה ּכיון - ׁשּמתּו אחר מהן ְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּתלׁש
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, זֹו ּומעילה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָלמתה.

נתחּלל‚. - ּבׁשגגה ׁשּמעל ּכיון הּבית, ּבדק ּבקדׁשי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמֹועל
ואינֹו הֹואיל ּבזדֹון, מעל ּפטּור. אחריו ׁשּנהנה וזה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהקּדׁש,
הּוא הרי אּלא הקּדׁש, נתחּלל לא - מעילה ּבקרּבן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹחּיב
ּדברים ּבּמה מעל. - ּבׁשגגה ּבֹו ונהנה אחר ּבא ואם ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבהויתֹו,
והקנהּו חּלין ּבתֹורת והֹוציאֹו ּבּקדׁש ּכׁשּמעל ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֻאמּורים?
ּבֹו יׁש - לאחר הקנהּו ולא ּופגמֹו ּבֹו נהנה אם אבל ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹלאחר;

מֹועל. אחר ֵֵַַמֹועל
ּוכלי„. ּבבהמה אּלא ּבמקּדׁשים מֹועל אחר מֹועל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻואין

ונהנה הקּדׁש ׁשל ּבקרּדם ּבקע ּכיצד? ּבלבד. ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּתׁשמיׁש
ּכּלם - ּופגם ונהנה ּבֹו ּובקע חברֹו ּובא ּופגם, ְְֱֲִֵֶַַַָָָָָָָֻּבפרּוטה
לא חברֹו אבל מעל, הּוא - לחברֹו ּונתנֹו הּקרּדם נטל ְְֲֲֲֲֵֵַַַַָָָָָֹֹֻמעלּו.
וׁשתה חברֹו ּובא ּבפרּוטה, ונהנה זהב ׁשל ּבכֹוס ׁשתה ְְְְֱֲִֵֶֶַָָָָָָָָָָמעל.
הּכֹוס נטל מעלּו. ּכּלם - ונהנה וׁשתה חברֹו ּובא ְְְֱֱֲֲֵֶֶַַָָָָָָָָֻונהנה,
מעל. לא וחברֹו מעל, הּוא - מכרֹו אֹו מּתנה לחברֹו ְְֲֲֵֵַַַַַָָָָָָֹּונתנֹו
ורכב חברֹו ּובא ּופגם, ּבפרּוטה ונהנה החמֹור ּגּבי על ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָרכב
ּכּלם - ּופגם ונהנה עליו ורכב חברֹו ּובא ּופגם, ונהנה ְְְֱֱֲֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻעליו
הּוא - הּׂשּכירֹו אֹו מכרֹו אֹו מּתנה לחברֹו החמֹור נתן ְְֲֲֲִִֵַַַַָָָָָמעלּו.
הּוא - הקּדׁש ׁשל קרּדם הּמׁשאיל וכן מעל. לא וחברֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹמעל,
לכּתחּלה. ּבֹו לבּקע מּתר וחברֹו ׁשּבֹו, הנאה טֹובת לפי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻמעל

לבהמה. הּדין ְְִִֵַָוהּוא
אחר‰. מֹועל ּבּה יׁש אּלא ּכן, אינּה מזּבח קדׁשי ְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבהמת

חברֹו ּובא החּטאת, מן ּתלׁש ּכיצד? ּפעמים. ּכּמה עד ְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָמֹועל
לחברֹו, נתנּה אם וכן מעלּו. ּכּלן - ותלׁש חברֹו ּובא ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻותלׁש,
הּמנחֹות ׁשּדין לי, ויראה מעלּו. ּכּלן - לחברֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוחברֹו
קדּׁשת ׁשּכּלן הּבהמה, ּכדין ׁשרת ּוכלי והּנסכים ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻֻוהעֹופֹות

הן. ֵַהּגּוף
.Âוהיא הֹואיל מּום, ּבּה ׁשּנפל הּקדׁשים קדׁשי ְְֱֳִִִֵֶֶַַַָָָָּבהמת

קדּׁשת ׁשהיא הּבית ּבדק ּכקדׁשי היא הרי - לפדיֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻעֹומדת
ּבלבד הראׁשֹון - לחברֹו וחברֹו לחברֹו, נתנּה ואם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָּדמים;

ַָמעל.
.Êּונתנּה הקּדׁש ׁשל קֹורה אֹו אבן ׁשהּנֹוטל חכמים, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאמרּו

ּתחת ׁשהיתה הּגזּבר לזה נתנּה ואם מעלּו. ׁשניהם - ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלחברֹו
אּלּו ׁשאין לי, ויראה מעל. לא והּגזּבר מעל, הּוא - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹידֹו
נתחּלל לא ׁשהרי ּבזדֹון, ּבמֹועל אּלא אמּורים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּדברים

הּנֹוט לאהקּדׁש. - ׁשּלֹו ׁשהיא ּדעת על הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה ל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הראויים40) דברים בדמיהן ולקנות למכרן כלומר, דמים, קדושת וקדשו למזבח ראויות אינן וחמורה שתרנגולת מפני והטעם,
לכך. ראויים והחלב הביצים וגם בה.41)למזבח מועלים ואין לכלום ראוייה ביצתם אין למזבח הקדישם אם ואינן42)אבל

העבודה. בשעת ללבשן מהם43)ראויות ונהנים עבודתם גמר עם עין כהרף הכהונה בגדי את לפשוט לכהנים להם אפשר שאי
בהם. כשיהנו ימעלו שלא אותם, שמקדישים בשעה עליהם, מתנים לגבוה.44)ולפיכך הקדישם מקול45)שהגוי נהנה אם

שבמקדש. הנגינה השרת.46)כלי כלי או המקדש בניין מיופי נהנה הקטורת.47)אם שעמוד48)ריח מפני הקטורת, עשן
שנעשית דבר לך אין בידינו: וכלל מצוותו נגמרה כבר העשן שעלה ולאחר "תימורת", נקרא התמר כעץ ישר בקו עולה הקטורת

בו. ומועלים ממש.49)מצוותו בהם שאין מפני לעולם מועלים אין ומראה ובקול ההקטרה. מצוות נגמרה טרם יבאר1)שהרי
נפגם. שלא אע"פ מצמרו שתלש קדשים קדשי נפגם, שאינו או שנפגם בדבר הנהנה

dlirn zekld - lel` c"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבמּתנה. אֹותּה ׁשּיּתן עד אֹו ּבחפציו אֹותּה ׁשּיֹוציא עד ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָמעל
אחר מֹועל ׁשאין מעל; לא וחברֹו מעל, הּוא - לחברֹו ְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹנתנּה
ּבזה. ּכּיֹוצא וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו הקּדׁשֹות, ּבׁשאר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמֹועל

.Áלא ׁשהרי מעל, לא - הקּדׁש ׁשל קֹורה אֹו אבן ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹנטל
ּגּבי על נתנּה מעל. - ּביתֹו ּבתֹו אֹותּה ּבנה עדין. ְְֱֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָנהנה
ּתחּתיה ׁשּידּור עד מעל לא - חּברּה ולא ׁשּבּתקרה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹחּלֹון

הּנּכרת. הניה זֹו ׁשאין ּפרּוטה, ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָּבׁשוה
.Ëׁשּלא ּפי על אף לּבּלן, ּונתנּה הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹנטל

וכן ׁשּירצה. עת ּבכל רֹוחץ ּבהיֹותֹו נהנה ׁשהרי מעל, - ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָרחץ
ׁשעדין ּפי על אף מעל, - אּמנּיֹות מּבעלי לאחד נתנּה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻאם

מלאכּתֹו. עּׂשּו ְְַָֹלא
.È,מעל - ּכֹוכבים העֹובד מן אם :מׁש ולא חפץ ּבּה ְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹקנה

מעל. לא - יּׂשראל מן ְְִִִֵַָָֹואם
.‡Èאף חּלין, ׁשהן ּדעת על ּבצרכיו הקּדׁש מעֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻהּמֹוציא

הּמביא ּכיצד? מעל. - חל ּבדברי הֹוציאן ׁשּלא ּפי ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹעל
ׁשהביא ּכּפרה מחּסר וכן ההקּדׁש, מן ּופסחֹו ואׁשמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻחּטאתֹו
ׁשּיּזרק עד מֹועלין אין וכּלם מעל. - ההקּדׁש מן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּכּפרתֹו
מן ּתֹודה ולחם ּונסכים מנחֹות הּמביא ,לפיכ ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּדם.
ּכאן ׁשאין מעל, לא - עברה ׁשעבר ּפי על אף ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹההקּדׁש,

עליו. לכּפר ּדם ְְִֵַַָָָזריקת
.·Èּכׁש - הקּדׁש מּמעֹות ׁשקלֹו ויקנּונתן הּתרּומה ּיתרמּו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ

ׁשהרי הּׁשֹוקל, ימעל ּדמּה ויּזרק אחת ּבהמה אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּמּנה
ּדמּה. ׁשּנזרק הּבהמה ּבאֹותּה ְְְְִֵֶֶַַָָָָחלקֹו

.‚Èּבין הּוא ּבין צרכיו, ּבׁשאר והֹוציאֹו ׁשקלֹו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָהּמפריׁש
על ּוׁשקלֹו הל ידֹו, על לׁשקלֹו לחברֹו נתנֹו מעל. - ְְְְֲֲֵֵַַַַַָָָָָָחברֹו
הּׁשֹוקל; מעל - הּתרּומה נתרמה ּכבר אם עצמֹו: ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָידי
ּבׁשקלים, ׁשּבארנּו ּכמֹו להּגבֹות, העתיד על ּתֹורם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּתֹורם
לא עדין ואם מעל. ּולפיכ לּלׁשּכה, זה ׁשקל הּגיע ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּוכאּלּו
ּבׁשירי מֹועלין אין ּולעֹולם מעל. לא - ּתרּומה ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹנתרמה

ְִַָהּלׁשּכה.

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

לׁשליח‡. ּונתנֹו הקּדׁש מעֹות אֹו הקּדׁש ולקח ׁשּׁשגג ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמי
- ׁשליחּותֹו הּׁשליח עּׂשה אם חּלין: ּבתֹורת ְְְִִִִִַַַָָָֻלהֹוציאֹו
עּׂשה אּלא ׁשליחּותֹו, עּׂשה לא ואם ׁשּמעל; הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהמׁשּלח
הּבית ּבעל ּכיצד? ׁשּמעל. הּוא הּׁשליח - עצמֹו מּדעת ְִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָהּׁשליח
להן ונתן הל לאֹורחין, ּבּׂשר מאֹותֹו (לי) ּתן לׁשלּוחֹו: ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאמר
אמר ּבּׂשר; להן ונתן ּכּכר, להן ּתן לֹו: ׁשאמר אֹו ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּכּכר;
ׁשאמר אֹו הּמגּדל; מן לֹו והביא החּלֹון, מן לי הבא ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָלׁשלּוחֹו:
וכן מעל. הּׁשליח - החּלֹון מן לֹו והביא הּמגּדל, מן הבא ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָלֹו:
לֹו, ׁשאמר ּכמֹו החּלֹון מן והביא הּׁשליח הל ּבזה. ּכּיֹוצא ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּכל
מן אּלא ׁשּיביא ּבלּבי היה לא הּׁשֹולח: ׁשאמר ּפי על ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאף
מאמרֹו, ׁשליחּות עּׂשה ׁשהרי מעל; הּבית ּבעל - ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהּמגּדל
ׁשֹוטה אֹו חרׁש הּׁשליח היה ואפּלּו ּדברים. אינן ׁשּבּלב ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּודברים
הּבית ּבעל - ּכמאמרֹו עּׂשה אם ׁשליחּות, להן ׁשאין קטן ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאֹו

אמר ּפטּור. הּבית ּבעל - ׁשליחּותֹו עּׂשה לא ואם ְְִִִַַַַַַָָָָָֹמעל,
הּׁשליח הל ּבּׂשר, ׁשל חתיכה חתיכה לאֹורחין ּתן ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָלׁשלּוחֹו:

מע הּבית ּבעל - ׁשּתים ׁשּתים טלּו להן: נעּׂשהואמר ׁשהרי ל, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ
ּבעל ׁשליחּות על מֹוסיף ׁשהּוא מּפני ּפטּור, והּׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָדברֹו,
טלּו הּׁשליח: להם אמר אם אבל הּׁשליחּות. עקר ולא ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹהּבית
ׁשלׁש האֹורחים נטלּו מעלּו. ׁשניהן - מּדעּתי ׁשּתים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָׁשּתים
ׁשליחּות עּׂשה מהן אחד ׁשּכל מּפני מעלּו, האֹורחין אף ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשלׁש-
ולא דבריו ׁשּנעּׂשּו לפי חּיב, חברֹו נמצא מּדעּתֹו. והֹוסיף ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹחברֹו

מּדעּתֹו. ׁשהֹוסיף זה על חּיב והּוא הּׁשליחּות, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָנעקרה
ּבדק·. מּקדׁשי החתיכֹות ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה

אּלא מעל לא - ּבֹו וכּיֹוצא עֹולה ּבּׂשר היּו אם אבל ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּבית;
הּמעילה, על יתר אחר ּבאּסּור חּיב הּוא ׁשהרי ּבלבד. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהאֹוכל
ּבמעילה אּלא עברה, לדבר ׁשליח אין ּכּלּה הּתֹורה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּובכל

אחר. אּסּור עּמּה יתערב ׁשּלא ְְִִִֵֵֶַַָָָֹלבּדּה
ּבחציּה‚. לי הבא לֹו: ואמר לׁשלּוחֹו הקּדׁש ּפרּוטת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּנֹותן

ּבכּלּה אֹו נרֹות ּבכּלּה לֹו והביא הל ּפתילֹות, ּובחציּה ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻֻנרֹות
ּבכּלּה אֹו נרֹות ּבכּלּה לי הבא לֹו: ׁשאמר אֹו ְְְִִֵֵֶַָָָָֻֻּפתילֹות;
ׁשניהם - ּפתילֹות ּובחציּה נרֹות ּבחציּה והביא הל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּפתילֹות,
ׁשליחּותֹו נעּׂשה לא ׁשהרי - מעל לא הּבית ּבעל ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָֹֹּפטּורים.
ׁשליחּותֹו עקר לא ׁשהרי - מעל לא והּׁשליח ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹּבפרּוטה;
מּמקֹום נרֹות ּבחציּה לי הבא לֹו: אמר אם אבל ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָּבפרּוטה.
נרֹות והביא והל ּפלֹוני, מּמקֹום ּפתילֹות ּובחציּה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָּפלֹוני
מעל. הּׁשליח - נרֹות מּמקֹום ּופתילֹות ּפתילֹות ְְְְִִִִִֵַַַָָמּמקֹום

.„והל אתרֹוג, לי הבא לֹו: ואמר ּפרּוטֹות ׁשּתי לֹו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָנתן
מעל, הּׁשליח - רּמֹון ּובפרּוטה אתרֹוג ּבפרּוטה לֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָוהביא
ׁשּתי ׁשּׁשוה אתרֹוג לֹו לקנֹות ׁשלחֹו ׁשהרי ּפטּור, הּבית ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּובעל
אחת ּבפרּוטה לֹו ׁשהביא האתרֹוג היה אם ,לפיכ ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּפרּוטֹות.

מעלּו. ׁשניהם - ּפרּוטֹות ׁשּתי ְְְֲֵֵֶֶָָׁשוה
ונזּכר‰. חפץ, ּבּה לֹו לקנֹות ׁשלּוחֹו ּביד ּפרּוטה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָהּׁשֹולח

הּׁשליח - החנוני ליד ׁשּתּגיע קדם הקּדׁש ׁשהיא הּבית ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹּבעל
חּיב הּמזיד ואין נזּכר, ּכבר הּבית ּובעל ׁשֹוגג, ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָמעל,
ׁשהיא וידע הּׁשליח אף נזּכר ׁשּבארנּו. ּכמֹו מעילה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּבקרּבן
מעילה, מּקרּבן ּפטּורים ׁשניהם - לחנוני ׁשּתּגיע קדם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהקּדׁש
במעֹותיו, ׁשּנתערבה ּפרּוטה אֹותּה ּכׁשּיֹוציא חּיב ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָוהחנוני
הקּדׁש לֹו ׁשּנתנּו ׁשּפרּוטה לחנוני הֹודיעּו ׁשֹוגג. הּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשהרי

להקּדׁש. הּמּקח ונתּפס ּפטּורין, ׁשלׁשּתן -ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָ
.Âׁשּיהיה עד החטא מן החנוני להּציל ּכדי יעּׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָוכיצד

ּכלי אֹו חּלין ׁשל ּפרּוטה נֹוטל הּמעֹות? ּבכל להׁשּתּמׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻֻמּתר
ׁשהיא מקֹום ּבכל הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה ואֹומר: ׁשהּוא ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָּכל
ויּתר הקּדׁש, הּכלי אֹו ּפרּוטה אֹותּה ותעּׂשה זה; על ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻמחּללת
הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה וכן הּמעֹות. ּבכל להׁשּתּמׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהחנוני
- הקּדׁש זה ּבכיס ּפרּוטה ׁשאמר: אֹו הּכיס, ּבכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנתערבה
חּלל ולא הֹוציא ואם ּבּכיס. יׁשּתּמׁש ּכ ואחר אֹותּה ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹמחּלל

הּכיס. ּכל את ׁשּיֹוציא עד מעל לא -ִִֶֶַַַָָֹ
.Êמֹועלין - הקּדׁש מּׁשורי וׁשֹור הקּדׁש, מּכיסי ּכיס ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָאמר:
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עצמו.1) מדעת השליח עשה אם ודין מעל, מי חולין בתורת לשליח ונתנו הקדש ולקח ששגג מי יבאר
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ּבמּתנה. אֹותּה ׁשּיּתן עד אֹו ּבחפציו אֹותּה ׁשּיֹוציא עד ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָמעל
אחר מֹועל ׁשאין מעל; לא וחברֹו מעל, הּוא - לחברֹו ְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹנתנּה
ּבזה. ּכּיֹוצא וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו הקּדׁשֹות, ּבׁשאר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמֹועל

.Áלא ׁשהרי מעל, לא - הקּדׁש ׁשל קֹורה אֹו אבן ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹנטל
ּגּבי על נתנּה מעל. - ּביתֹו ּבתֹו אֹותּה ּבנה עדין. ְְֱֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָנהנה
ּתחּתיה ׁשּידּור עד מעל לא - חּברּה ולא ׁשּבּתקרה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹחּלֹון

הּנּכרת. הניה זֹו ׁשאין ּפרּוטה, ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָּבׁשוה
.Ëׁשּלא ּפי על אף לּבּלן, ּונתנּה הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹנטל

וכן ׁשּירצה. עת ּבכל רֹוחץ ּבהיֹותֹו נהנה ׁשהרי מעל, - ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָרחץ
ׁשעדין ּפי על אף מעל, - אּמנּיֹות מּבעלי לאחד נתנּה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻאם

מלאכּתֹו. עּׂשּו ְְַָֹלא
.È,מעל - ּכֹוכבים העֹובד מן אם :מׁש ולא חפץ ּבּה ְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹקנה

מעל. לא - יּׂשראל מן ְְִִִֵַָָֹואם
.‡Èאף חּלין, ׁשהן ּדעת על ּבצרכיו הקּדׁש מעֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻהּמֹוציא

הּמביא ּכיצד? מעל. - חל ּבדברי הֹוציאן ׁשּלא ּפי ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹעל
ׁשהביא ּכּפרה מחּסר וכן ההקּדׁש, מן ּופסחֹו ואׁשמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻחּטאתֹו
ׁשּיּזרק עד מֹועלין אין וכּלם מעל. - ההקּדׁש מן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּכּפרתֹו
מן ּתֹודה ולחם ּונסכים מנחֹות הּמביא ,לפיכ ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּדם.
ּכאן ׁשאין מעל, לא - עברה ׁשעבר ּפי על אף ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹההקּדׁש,

עליו. לכּפר ּדם ְְִֵַַָָָזריקת
.·Èּכׁש - הקּדׁש מּמעֹות ׁשקלֹו ויקנּונתן הּתרּומה ּיתרמּו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ

ׁשהרי הּׁשֹוקל, ימעל ּדמּה ויּזרק אחת ּבהמה אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּמּנה
ּדמּה. ׁשּנזרק הּבהמה ּבאֹותּה ְְְְִֵֶֶַַָָָָחלקֹו

.‚Èּבין הּוא ּבין צרכיו, ּבׁשאר והֹוציאֹו ׁשקלֹו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָהּמפריׁש
על ּוׁשקלֹו הל ידֹו, על לׁשקלֹו לחברֹו נתנֹו מעל. - ְְְְֲֲֵֵַַַַַָָָָָָחברֹו
הּׁשֹוקל; מעל - הּתרּומה נתרמה ּכבר אם עצמֹו: ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָידי
ּבׁשקלים, ׁשּבארנּו ּכמֹו להּגבֹות, העתיד על ּתֹורם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּתֹורם
לא עדין ואם מעל. ּולפיכ לּלׁשּכה, זה ׁשקל הּגיע ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּוכאּלּו
ּבׁשירי מֹועלין אין ּולעֹולם מעל. לא - ּתרּומה ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹנתרמה

ְִַָהּלׁשּכה.

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

לׁשליח‡. ּונתנֹו הקּדׁש מעֹות אֹו הקּדׁש ולקח ׁשּׁשגג ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמי
- ׁשליחּותֹו הּׁשליח עּׂשה אם חּלין: ּבתֹורת ְְְִִִִִַַַָָָֻלהֹוציאֹו
עּׂשה אּלא ׁשליחּותֹו, עּׂשה לא ואם ׁשּמעל; הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהמׁשּלח
הּבית ּבעל ּכיצד? ׁשּמעל. הּוא הּׁשליח - עצמֹו מּדעת ְִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָהּׁשליח
להן ונתן הל לאֹורחין, ּבּׂשר מאֹותֹו (לי) ּתן לׁשלּוחֹו: ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאמר
אמר ּבּׂשר; להן ונתן ּכּכר, להן ּתן לֹו: ׁשאמר אֹו ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּכּכר;
ׁשאמר אֹו הּמגּדל; מן לֹו והביא החּלֹון, מן לי הבא ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָלׁשלּוחֹו:
וכן מעל. הּׁשליח - החּלֹון מן לֹו והביא הּמגּדל, מן הבא ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָלֹו:
לֹו, ׁשאמר ּכמֹו החּלֹון מן והביא הּׁשליח הל ּבזה. ּכּיֹוצא ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּכל
מן אּלא ׁשּיביא ּבלּבי היה לא הּׁשֹולח: ׁשאמר ּפי על ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאף
מאמרֹו, ׁשליחּות עּׂשה ׁשהרי מעל; הּבית ּבעל - ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהּמגּדל
ׁשֹוטה אֹו חרׁש הּׁשליח היה ואפּלּו ּדברים. אינן ׁשּבּלב ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּודברים
הּבית ּבעל - ּכמאמרֹו עּׂשה אם ׁשליחּות, להן ׁשאין קטן ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאֹו

אמר ּפטּור. הּבית ּבעל - ׁשליחּותֹו עּׂשה לא ואם ְְִִִַַַַַַָָָָָֹמעל,
הּׁשליח הל ּבּׂשר, ׁשל חתיכה חתיכה לאֹורחין ּתן ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָלׁשלּוחֹו:

מע הּבית ּבעל - ׁשּתים ׁשּתים טלּו להן: נעּׂשהואמר ׁשהרי ל, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ
ּבעל ׁשליחּות על מֹוסיף ׁשהּוא מּפני ּפטּור, והּׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָדברֹו,
טלּו הּׁשליח: להם אמר אם אבל הּׁשליחּות. עקר ולא ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹהּבית
ׁשלׁש האֹורחים נטלּו מעלּו. ׁשניהן - מּדעּתי ׁשּתים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָׁשּתים
ׁשליחּות עּׂשה מהן אחד ׁשּכל מּפני מעלּו, האֹורחין אף ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשלׁש-
ולא דבריו ׁשּנעּׂשּו לפי חּיב, חברֹו נמצא מּדעּתֹו. והֹוסיף ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹחברֹו

מּדעּתֹו. ׁשהֹוסיף זה על חּיב והּוא הּׁשליחּות, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָנעקרה
ּבדק·. מּקדׁשי החתיכֹות ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה

אּלא מעל לא - ּבֹו וכּיֹוצא עֹולה ּבּׂשר היּו אם אבל ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּבית;
הּמעילה, על יתר אחר ּבאּסּור חּיב הּוא ׁשהרי ּבלבד. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהאֹוכל
ּבמעילה אּלא עברה, לדבר ׁשליח אין ּכּלּה הּתֹורה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּובכל

אחר. אּסּור עּמּה יתערב ׁשּלא ְְִִִֵֵֶַַָָָֹלבּדּה
ּבחציּה‚. לי הבא לֹו: ואמר לׁשלּוחֹו הקּדׁש ּפרּוטת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּנֹותן

ּבכּלּה אֹו נרֹות ּבכּלּה לֹו והביא הל ּפתילֹות, ּובחציּה ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻֻנרֹות
ּבכּלּה אֹו נרֹות ּבכּלּה לי הבא לֹו: ׁשאמר אֹו ְְְִִֵֵֶַָָָָֻֻּפתילֹות;
ׁשניהם - ּפתילֹות ּובחציּה נרֹות ּבחציּה והביא הל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּפתילֹות,
ׁשליחּותֹו נעּׂשה לא ׁשהרי - מעל לא הּבית ּבעל ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָֹֹּפטּורים.
ׁשליחּותֹו עקר לא ׁשהרי - מעל לא והּׁשליח ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹּבפרּוטה;
מּמקֹום נרֹות ּבחציּה לי הבא לֹו: אמר אם אבל ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָּבפרּוטה.
נרֹות והביא והל ּפלֹוני, מּמקֹום ּפתילֹות ּובחציּה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָּפלֹוני
מעל. הּׁשליח - נרֹות מּמקֹום ּופתילֹות ּפתילֹות ְְְְִִִִִֵַַַָָמּמקֹום

.„והל אתרֹוג, לי הבא לֹו: ואמר ּפרּוטֹות ׁשּתי לֹו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָנתן
מעל, הּׁשליח - רּמֹון ּובפרּוטה אתרֹוג ּבפרּוטה לֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָוהביא
ׁשּתי ׁשּׁשוה אתרֹוג לֹו לקנֹות ׁשלחֹו ׁשהרי ּפטּור, הּבית ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּובעל
אחת ּבפרּוטה לֹו ׁשהביא האתרֹוג היה אם ,לפיכ ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּפרּוטֹות.

מעלּו. ׁשניהם - ּפרּוטֹות ׁשּתי ְְְֲֵֵֶֶָָׁשוה
ונזּכר‰. חפץ, ּבּה לֹו לקנֹות ׁשלּוחֹו ּביד ּפרּוטה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָהּׁשֹולח

הּׁשליח - החנוני ליד ׁשּתּגיע קדם הקּדׁש ׁשהיא הּבית ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹּבעל
חּיב הּמזיד ואין נזּכר, ּכבר הּבית ּובעל ׁשֹוגג, ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָמעל,
ׁשהיא וידע הּׁשליח אף נזּכר ׁשּבארנּו. ּכמֹו מעילה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּבקרּבן
מעילה, מּקרּבן ּפטּורים ׁשניהם - לחנוני ׁשּתּגיע קדם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהקּדׁש
במעֹותיו, ׁשּנתערבה ּפרּוטה אֹותּה ּכׁשּיֹוציא חּיב ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָוהחנוני
הקּדׁש לֹו ׁשּנתנּו ׁשּפרּוטה לחנוני הֹודיעּו ׁשֹוגג. הּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשהרי

להקּדׁש. הּמּקח ונתּפס ּפטּורין, ׁשלׁשּתן -ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָ
.Âׁשּיהיה עד החטא מן החנוני להּציל ּכדי יעּׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָוכיצד

ּכלי אֹו חּלין ׁשל ּפרּוטה נֹוטל הּמעֹות? ּבכל להׁשּתּמׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻֻמּתר
ׁשהיא מקֹום ּבכל הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה ואֹומר: ׁשהּוא ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָּכל
ויּתר הקּדׁש, הּכלי אֹו ּפרּוטה אֹותּה ותעּׂשה זה; על ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻמחּללת
הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה וכן הּמעֹות. ּבכל להׁשּתּמׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהחנוני
- הקּדׁש זה ּבכיס ּפרּוטה ׁשאמר: אֹו הּכיס, ּבכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנתערבה
חּלל ולא הֹוציא ואם ּבּכיס. יׁשּתּמׁש ּכ ואחר אֹותּה ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹמחּלל

הּכיס. ּכל את ׁשּיֹוציא עד מעל לא -ִִֶֶַַַָָֹ
.Êמֹועלין - הקּדׁש מּׁשורי וׁשֹור הקּדׁש, מּכיסי ּכיס ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָאמר:
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עצמו.1) מדעת השליח עשה אם ודין מעל, מי חולין בתורת לשליח ונתנו הקדש ולקח ששגג מי יבאר
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הּגדֹול את מביא עֹוּׂשה? ּכיצד ּבמקצתן. ּומֹועלין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבכּלן
לאו ואם הקּדׁש, הּוא הרי - הּוא הקּדׁש אם ואֹומר: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָׁשּבהם
ּבּקטן. ויהנה זה; על מחּלל ׁשהּוא מקֹום ּבכל ההקּדׁש -ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

.Á- ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָהּמֹועל
לי, ויראה קרּבן. ולא חמׁש חּיב ואינֹו הּקרן, את ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמׁשּלם
מזיד. היה אם ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות על לֹוקה ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאינֹו

.Ëוהֹוציא ּבהן ונׁשּתּמׁש הּבית ּבעל אצל מעֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּמפקיד
ּבהן, להׁשּתּמׁש רׁשּות לֹו אין ׁשהרי מעל; הּבית ּבעל -ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

הרׁשהּו. לא הּפּקדֹון ְִִַַַָָֹּובעל
.Èולא חתּומין היּו ולא חנוני אֹו ׁשלחני אצל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֹֻהפקידן

הּדין מן רׁשּות לֹו ויׁש הֹואיל מׁשּנה, קׁשר ְְְְִִִִֵֶֶֶַֻקׁשּורין
הּפּקדֹון ּבעל ּפטּורין; ׁשניהן - הֹוציאֹו אם ּבהן, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָלהׁשּתּמׁש
- ּפטּור והחנוני ּבהן, הׁשּתּמׁש לֹו אמר לא ׁשהרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּפטּור
ּוכאּלּו חתּומין, ולא מׁשּנה קׁשר קׁשּורין ׁשאינן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָֹֻמּפני

ּברׁשּות. ְְִִֵַהׁשּתּמׁש
.‡Èאֹו לבעלּה, הקּדׁש ׁשל מעֹות ׁשהכניסה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָהאּׁשה

- ּבירּׁשה הקּדׁשֹות לּה ונפלּו ומת מֹוריׁשּה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֻׁשהקּדיׁש
ימעל. ּבחפציו הּמעֹות הּבעל ְְֲִִִֶַַַַַַָָָלכׁשּיֹוציא

ה'תשע"א אלול כ"ה קודש שבת יום
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עּמהן‡. ׁשּפסקּו ּפי על אף ּבהקּדׁש, עֹוּׂשין ׁשהן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּפֹועלים
-2מזֹונֹות אכלּו ואם הקּדׁש, ׁשל מּגרֹוגרֹות יאכלּו לא - ְְְְְְְִִֵֶֶָֹֹ

מזֹונֹות. ּדמי להם נֹותן ההקּדׁש אּלא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָמעלּו.
ׁשּנאמר:·. הּפרה. את חֹוסם זה הרי - הקּדׁש ּכרׁשיני ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּדׁש

לֹו הראּוי ּדיׁש - ּבדיׁשֹו ׁשֹור תחסם .3לא ְְִִַַָָֹֹ
ההקּדש‚. את מחּללין הּמעֹות.4אין על אּלא הּמלאכה, על ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

לֹו נֹותנין אין - ּבמנה ּבהקּדׁש מלאכה ׁשעּׂשה אּמן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּכיצד?
אֹותן ׁשּמחּללין עד ּבּׂשכרֹו, הקּדׁש טּלית אֹו הקּדׁש ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבהמת

הּמעֹות ּבּׂשכרֹו,5על לאּמן אֹותן נֹותנין חּלין ׁשּיעּׂשּו ואחר , ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻֻ
הּלׁשּכה מּתרּומת ּבהמה מּמּנּו ולֹוקחין וחֹוזרין רצּו, .6אם ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

מן„. ואבנים עצים לֹוקחין אין - ּבּמקּדׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָּכׁשּבֹונין
אּלא קדׁש, ׁשהּוא ּדעת על הּבנין את ּבֹונין ולא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹההקּדׁש,

החל מן הּכל יּׁשען7ּבֹונין אֹו הּבנין ּבצל יהנה ׁשּמא ּגזרה ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
הּבנין ׁשּיׁשלם ואחר מלאכה. ּבׁשעת קֹורה אֹו אבן ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָעל

הּבנין על ההקּדׁש מעֹות הּגזּברין8מחּללין צרכּו ואם . ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ
מּמעֹות אֹותן לֹוקחין - ּבלבד הּיֹום לאֹותֹו לּקדׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹלעצים
ׁשּמא להן ׁשּנחּוׁש ּכדי ימים מתאחרין אינן ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָההקּדׁש;

וימעֹול. עליהן אדם ְְֲִִֵֵֶָָָיּׁשען
-9ּכׁשּפֹוסקין‰. ּובעזרֹות ּבּמקּדׁש לבנֹות האּמנין עם ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֻ

עּׂשרים ּבת ּבאּמה סלע וכ ּבכ אּמה וכ ּכ עּמהן ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּפֹוסקין
ּוכׁשּמֹוׁשחין10אצּבע ּומחּׁשבין11, מֹוׁשחין - ּׁשּבנּו מה להן ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָ

וארּבע עּׂשרים ּבת גדֹולה ּבאּמה ׁשּלאאצּב12להן ּכדי עֹות, ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבּמׁשיחה מדקּדקין ׁשאין מּפני מעילה, לידי .13יבֹואּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

.Âּובעצים ּבּמלח נאֹותין הּכהנים ׁשּיהיּו ּדין ּבית ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּתנאי
מלח יּתנּו לא אבל ּבחלקן; ׁשאֹוכלין קרּבנֹות ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבאכילת

ׁשּלהן. ּבחּלין ְִִֶֶַַָָֻהּמקּדׁש
.Êהאבר ּגּבי ׁשעל ּבֹו14מלח מֹועלין הּכבׁש15- ּגּבי ׁשעל ;16 ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

הּמזּבח ראׁש ּבֹו.17וׁשעל מֹועלין אין - ְְֲִִֵֵֶַַַֹ
.Áולידע הּקדֹוׁשה הּתֹורה ּבמׁשּפטי להתּבֹונן לאדם ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָראּוי

לֹו ידע ולא טעם לֹו ימצא ׁשּלא ודבר כחֹו. ּכפי ענינם ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹסֹוף
ּבעיניו18עּלה קל יהי אל יהרס19- ולא ה',20. אל לעלֹות ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹֹ

ּדברי ּבׁשאר ּכמחׁשבּתֹו ּבֹו מחׁשבּתֹו תהא ולא ּבֹו. יפרֹוץ ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹּפן
אם ּומה ּבמעילה! תֹורה החמירה ּכּמה ּוראה ּבֹוא ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹהחל.
העֹולם אדֹון ׁשם ׁשּנקרא ּכיון ואפר, ועפר ואבנים ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָעצים

ּבלבד ּבדברים חל21עליהם מנהג ּבהן הּנֹוהג וכל נתקּדׁשּו, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּכּפרה צרי ׁשֹוגג היה ואפּלּו ּבּה, מעל וחמר22- קל ; ֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

האדם יבעט ׁשּלא הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש לנּו ׁשחקק ְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹלּמצֹות
כן לא אׁשר דברים יחּפה ולא טעמן, ידע ׁשּלא מּפני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבהן
נאמר הרי החל. ּכדברי מחׁשבּתֹו ּבהן יחׁשב ולא הּׁשם, ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹעל
ועּׂשיתם מׁשּפטי ּכל ואת חּקתי ּכל את ּוׁשמרּתם ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּבּתֹורה:
ּכּמׁשּפטים. לחּקים ועּׂשּיה ׁשמירה לּתן חכמים: אמרּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָָָֹֻאתם.
ׁשּיּזהר - והּׁשמירה החּקים. ׁשּיעּׂשה והיא ידּועה, ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻוהעּׂשּיה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הקדש.1) של מגרוגרות יאכלו אם מזונות עמהם שפסקו בהקדש הפועלים מן2)יבאר יאכלו לא הפועלים סתם: אמרו במשנה
היינו שבעך" כנפשך ענבים ואכלת רעך בכרם תבא "כי כה) כג, (דברים תורה שכתבה פי על אף רש"י ופירש הקדש, גרוגרות
במזונותיהם חייב הקדש אם שאפילו מוסיף ורבינו הקדש. של ולא "רעך" דרשו פז: מציעא ובבבא הקדש. של לא אבל בחולין

בהם. עסוקים שהם מהפירות לאכול להם שהתיבה3)אסור יצא כפשוטם הדברים נפרש ואם הקדש", של דיש "ולא בגמרא:
לו. הראוי - "דישו" רבינו פירש ולכן הבית? בעל של הוא והלא השור של דיש משמעותה להקדש.4)"בדישו" הראויים דברים

המעות.5) אותן על הבהמה את מחללים כך ואחר לחולין המעות ויצאו הקדש ממעות שכרם מפרישים בתחילה כל6)פירוש,
ציבור, של חובה קרבנות מקריבים אין שהרי ומוספים, לתמידים הבהמה את להקריב יהיה שאפשר כדי ההקדש, לטובת עושים זה

שנה. באותה שנתרמו משקלים כשנקנו בהקפה.7)אלא או חולין במעות לחולין.8)קונים שיצאו הללו, במעות ומשלמים
שכר9) טפחים.10)ם.קובעים חמשה טפחים.12)כשמודדים.11)היינו ששה בת גדולה אפשר13)באמה אי כלומר,

בדיוק. ולמדוד קרבנך14)לצמצם כל על יג): ב, (ויקרא שנאמר מליחה טעונים המזבח על שמקטירים (אימורים) האיברים
מלח. "והשליכו15)תקריב כד) מג, (יחזקאל מהכתוב זה דין למדו שם מנחות בגמרא המזבח. על להקטרה העומד דבר בכל

עולה. נקרא המלח שגם משמע לה'" אותם והעלו מלח הכהנים הכבש16)עליהם על מולחים הקומץ שאת אמרו, שם בתוספתא
למזבח). הכהנים עולים שבה שם).17)(המעלה, במנחות (רש"י לכלום ראוי אינו שהמלח נימוק.18)מפני אל19)סיבה,

בו. בם".20)יזלזל יפרץ פן ה' אל לעלות יהרסו "אל כד): יט, (שמות תורה במתן הכתוב פי קודש.21)על זה הרי שאמר
אשם.22) קרבן להביא מחוייב
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הן והּמׁשּפטים הּמׁשּפטים. מן ּפחּותין ׁשהן ידּמה ולא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבהן
ּכגֹון ידּועה, הּזה ּבעֹולם עּׂשּיתן וטֹובת ּגלּוי ׁשּטעמן ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָהּמצֹות
הן והחּקים ואם. אב וכּבּוד ּדמים, ּוׁשפיכּות ּגזל, ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֻאּסּור
,ל חּקתי חּקים חכמים: אמרּו ידּוע. טעמן ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻהּמצֹות
ּבהן, נֹוקפֹו אדם ׁשל ויצרֹו ּבהן. להרהר רׁשּות ל ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָואין
ּובּׂשר חזיר ּבּׂשר אּסּור ּכגֹון עליהן. מׁשיבין העֹולם ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֻואּמֹות
וכּמה הּמׁשּתּלח. וּׂשעיר אדּמה, ּופרה ערּופה, ועגלה ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻּבחלב,
ּכֹוכבים העֹובדי ּומן הּמינים מן מצטער הּמל דוד ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהיה
אֹותֹו רֹודפין ׁשהיּו זמן וכל החּקים. על מׁשיבין ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻׁשהיּו
מֹוסיף היה האדם, ּדעת קצר לפי ׁשעֹורכין הּׁשקר ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבתׁשּובֹות
לב ּבכל אני זדים, ׁשקר עלי טפלּו ׁשּנאמר: ּבּתֹורה. ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּדבקּות
ׁשקר אמּונה, מצֹותי ּכל ּבענין: ׁשם ונאמר .ּפּקּודי ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹאּצר

הן החּקים מּכלל ּכּלן הּקרּבנֹות וכל עזרני. אמרּו23רדפּוני, . ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻֻ
עֹומד.24חכמים העֹולם הּקרּבנֹות עבֹודת ׁשּבׁשביל , ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָ

העֹולם לחּיי היׁשרים זֹוכין והּמׁשּפטים החּקים ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻׁשּבעּׂשּית
ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: החּקים, על צּוּוי ּתֹורה והקּדימה ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻהּבא.
ּבהם. וחי האדם אתם יעּׂשה אׁשר מׁשּפטי ואת חּקתי ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻאת

דׁשמּיא ּבסּיעּתא מעילה הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִַַָָָסלקּו
עבֹודה. ספר והּוא ׁשמיני, ספר ְְְֲִִִֵֵֶֶַָנגמר

הן: ואּלּו ותׁשעים, חמּׁשה ּופרקיו ּתׁשע, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָהלכֹותיו
הּמקּדׁש ּכלי הלכֹות ּפרקים. ׁשמֹונה - הּבחירה ּבית ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָהלכֹות

הל ּפרקים. עּׂשרה ּפרקים.- ּתׁשעה - הּמקּדׁש ּביאת כֹות ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָ
מעּׂשה הלכֹות ּפרקים. ׁשבעה - מזּבח אּסּורי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָהלכֹות
- ּומּוספין ּתמידין הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ּתׁשעה - ְְְְְִִִִִִַָָָָָָָהּקרּבנֹות
עּׂשר ּתׁשעה - הּמקּדׁשין ּפסּולי הלכֹות ּפרקים. ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָֻעּׂשרה
ּפרקים. חמּׁשה - הּכּפּורים יֹום עבֹודת הלכֹות ְְְֲֲִִִִִִַַָָָּפרקים.

ּפרקים. ׁשמֹונה - מעילה ְְְְִִִָָָהלכֹות
אקרא ה' ּובׁשם ּתֹודה זבח אזּבח ְְְְֵֶֶֶַַָָל

`Ede iriWY xtq¥¤§¦¦§
zFpAxTd xtq¥¤©¨§¨
סּדּורן: וזהּו ׁשׁש. ְְִִֵֶָָהלכֹותיו

ּבכֹורֹות. הלכֹות ג. חגיגה. הלכֹות ב. ּפסח. קרּבן הלכֹות ְְְְְֲִִִִֶַַָָא.
הלכֹות ו. כּפרה. מחּסרי הלכֹות ה. ׁשגגֹות. הלכֹות ְְְְְְִִִֵַָָָֻד.

ְָּתמּורה.
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ּוׁשּתים עּׂשה, מצֹות ארּבע מצֹות. עּׂשרה ׁשׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָיׁש
את לׁשחט א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָֹֹעּׂשרה
ׁשּלא ג) החמץ. על אֹותֹו לזּבח ׁשּלא ב) ּבזמּנֹו. ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹהּפסח
הּפסח ּבּׂשר לאכל ה) ׁשני. ּפסח לׁשחט ד) אמּוריו. ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּתלין
על ׁשני ּפסח לאכל ו) עּׂשר. חמּׁשה ּבליל ּומרֹור מּצה ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעל

יאכל ׁשּלא ז) הּׁשני. לחדׁש עּׂשר חמּׁשה ּבליל ּומרֹור ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹמּצה
ט) לחבּורה. חּוץ הּפסח מּבּׂשר יֹוציא ׁשּלא ח) ּומבּׁשל. ְְֲִִֶֶַַַַָָָֹֻנא
וּׂשכיר. ּתֹוׁשב מּמּנּו יאכל ׁשּלא י) מּומר. מּמּנּו יאכל ְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹׁשּלא
יג) עצם. ּבֹו יׁשּבר ׁשּלא יב) ערל. מּמּנּו יאכל ׁשּלא ְִִֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹיא)
עד מּמּנּו יׁשאיר ׁשּלא יד) ׁשני. ּבפסח עצם יׁשּבר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹׁשּלא
יׁשאיר ׁשּלא טז) לּבקר. ׁשני מּפסח יׁשאיר ׁשּלא טו) ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹּבקר.

ׁשליׁשי. יֹום עד עּׂשר ארּבעה חגיגת ְְְֲִִִִַַַַָָָָמּבּׂשר
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

ניסן‡. לחדׁש עּׂשר ּבארּבעה הּפסח את לׁשחט עּׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמצות
העּזים מן אֹו הּכבּׂשים מן אּלא ׁשֹוחטין ואין חצֹות. ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָאחר
ּבמצוה חּיבין האּׁשה ואחד האיׁש ואחד ׁשנה. ּבן זכר ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּבלבד

זֹו.
ולא·. עּׂשר ארּבעה יֹום ועבר ּבזדֹון זֹו מצוה ׁשּבּטל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹּומי

חּיב זה הרי - רחֹוקה ּבדר ולא טמא לא והּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹהקריב,
ּפטּור. - ּבׁשגגה ּבּטלּה ואם ְְְִִִֵָָָָָּכרת.

הּקדׁשים.‚. ּכׁשאר בעזרה, אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ְֲֲֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאין
ּבבמת הּפסח את מקריבין היּו לא הּבמֹות הּתר ּבׁשעת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹאף
ׁשּנאמר: לֹוקה; - יחיד ּבבמת הּפסח את הּמקריב וכל ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָיחיד.
הּׁשמּועה מּפי .ׁשערי ּבאחד הּפסח את לזּבח תּוכל ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹלא
הּתר ּבׁשעת אפּלּו יחיד ּבבמת לׁשֹוחט אזהרה ׁשּזֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלמדּו,

ַָהּבמֹות.
.„- חצֹות קדם ׁשחטֹו ואם חצֹות; אחר - הּפסח ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָֹׁשחיטת

הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד אחר אּלא אֹותֹו ׁשֹוחטין ואין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּפסּול.
את ׁשּמטיבין ואחר הערּבים ּבין ׁשל קטרת ׁשּמקטירין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹאחר
ואם הּיֹום. סֹוף עד הּפסחים את לׁשחט מתחילין ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹהּנרֹות
ויהיה ּכׁשר. - הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד קדם חצֹות אחר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשחטֹו
ּכ ואחר הּתמיד, ּדם ׁשּיּזרק עד הּפסח ּבדם ממרס ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָאחד
הּתמיד ּדם קדם הּפסח ּדם נזרק ואם אחריו. הּפסח ּדם ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹיזרק

ּכׁשר. -ֵָ
ּברׁשּותֹו‰. חמץ ּכזית לֹו והיה ּבזמּנֹו הּפסח את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּׁשֹוחט

יזּבח ׁשּלא - זבחי ּדם חמץ על תזּבח לא ׁשּנאמר: לֹוקה; -ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
הּדם את הּזֹורק ואחד הּׁשֹוחט אחד קּים. והחמץ ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּפסח

א האמּורין, את הּמקטיר אֹוואחד מהם אחד ברׁשּות היה ם ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
חמץ ּכזית זה ּפסח ׁשאֹוכלין חבּורה מּבני אחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָברׁשּות

ּכׁשר. והּפסח לֹוקה, זה הרי - הקרבתֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבׁשעת
.Âׁשּׁשֹופכים ואחר היסֹוד. ּכנגד ׁשפיכה טעּון הּפסח ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָּדם

אמּוריו את ּומֹוציאין ּבטנֹו את וקֹורעין אֹותֹו מפׁשיטים ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָּדמֹו
הּזבח ּובעל לבּדֹו. וזבח זבח ּכל חלבין אֹותן ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָּומקטירין
וצֹולהּו לירּוׁשלים לביתֹו ּומביא ׁשּלֹו העֹור עם ּפסחֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָנֹוטל

לערב. ְֵֶֶָואֹוכל
.Ê- ּבלינה ונפסלּו ׁשּלנּו עד הקטירן ולא אמּורים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹהּמּניח
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טעמם.23) נתגלו עבודת24)שלא שם: רבינו ופירש העבודה" ועל ... עומד העולם דברים שלושה "על ב: משנה א פרק אבות
אותו.1)הקרבנות. שוחטין והיכן יהיה מין ומאיזה בניסן, עשר בארבעה הפסח לשחוט עשה שמצות יבאר
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הן והּמׁשּפטים הּמׁשּפטים. מן ּפחּותין ׁשהן ידּמה ולא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבהן
ּכגֹון ידּועה, הּזה ּבעֹולם עּׂשּיתן וטֹובת ּגלּוי ׁשּטעמן ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָהּמצֹות
הן והחּקים ואם. אב וכּבּוד ּדמים, ּוׁשפיכּות ּגזל, ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֻאּסּור
,ל חּקתי חּקים חכמים: אמרּו ידּוע. טעמן ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻהּמצֹות
ּבהן, נֹוקפֹו אדם ׁשל ויצרֹו ּבהן. להרהר רׁשּות ל ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָואין
ּובּׂשר חזיר ּבּׂשר אּסּור ּכגֹון עליהן. מׁשיבין העֹולם ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֻואּמֹות
וכּמה הּמׁשּתּלח. וּׂשעיר אדּמה, ּופרה ערּופה, ועגלה ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻּבחלב,
ּכֹוכבים העֹובדי ּומן הּמינים מן מצטער הּמל דוד ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהיה
אֹותֹו רֹודפין ׁשהיּו זמן וכל החּקים. על מׁשיבין ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻׁשהיּו
מֹוסיף היה האדם, ּדעת קצר לפי ׁשעֹורכין הּׁשקר ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבתׁשּובֹות
לב ּבכל אני זדים, ׁשקר עלי טפלּו ׁשּנאמר: ּבּתֹורה. ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּדבקּות
ׁשקר אמּונה, מצֹותי ּכל ּבענין: ׁשם ונאמר .ּפּקּודי ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹאּצר

הן החּקים מּכלל ּכּלן הּקרּבנֹות וכל עזרני. אמרּו23רדפּוני, . ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻֻ
עֹומד.24חכמים העֹולם הּקרּבנֹות עבֹודת ׁשּבׁשביל , ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָ

העֹולם לחּיי היׁשרים זֹוכין והּמׁשּפטים החּקים ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻׁשּבעּׂשּית
ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: החּקים, על צּוּוי ּתֹורה והקּדימה ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻהּבא.
ּבהם. וחי האדם אתם יעּׂשה אׁשר מׁשּפטי ואת חּקתי ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻאת

דׁשמּיא ּבסּיעּתא מעילה הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִַַָָָסלקּו
עבֹודה. ספר והּוא ׁשמיני, ספר ְְְֲִִִֵֵֶֶַָנגמר

הן: ואּלּו ותׁשעים, חמּׁשה ּופרקיו ּתׁשע, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָהלכֹותיו
הּמקּדׁש ּכלי הלכֹות ּפרקים. ׁשמֹונה - הּבחירה ּבית ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָהלכֹות

הל ּפרקים. עּׂשרה ּפרקים.- ּתׁשעה - הּמקּדׁש ּביאת כֹות ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָ
מעּׂשה הלכֹות ּפרקים. ׁשבעה - מזּבח אּסּורי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָהלכֹות
- ּומּוספין ּתמידין הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ּתׁשעה - ְְְְְִִִִִִַָָָָָָָהּקרּבנֹות
עּׂשר ּתׁשעה - הּמקּדׁשין ּפסּולי הלכֹות ּפרקים. ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָֻעּׂשרה
ּפרקים. חמּׁשה - הּכּפּורים יֹום עבֹודת הלכֹות ְְְֲֲִִִִִִַַָָָּפרקים.

ּפרקים. ׁשמֹונה - מעילה ְְְְִִִָָָהלכֹות
אקרא ה' ּובׁשם ּתֹודה זבח אזּבח ְְְְֵֶֶֶַַָָל
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סּדּורן: וזהּו ׁשׁש. ְְִִֵֶָָהלכֹותיו

ּבכֹורֹות. הלכֹות ג. חגיגה. הלכֹות ב. ּפסח. קרּבן הלכֹות ְְְְְֲִִִִֶַַָָא.
הלכֹות ו. כּפרה. מחּסרי הלכֹות ה. ׁשגגֹות. הלכֹות ְְְְְְִִִֵַָָָֻד.

ְָּתמּורה.
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ּוׁשּתים עּׂשה, מצֹות ארּבע מצֹות. עּׂשרה ׁשׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָיׁש
את לׁשחט א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָֹֹעּׂשרה
ׁשּלא ג) החמץ. על אֹותֹו לזּבח ׁשּלא ב) ּבזמּנֹו. ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹהּפסח
הּפסח ּבּׂשר לאכל ה) ׁשני. ּפסח לׁשחט ד) אמּוריו. ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּתלין
על ׁשני ּפסח לאכל ו) עּׂשר. חמּׁשה ּבליל ּומרֹור מּצה ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעל

יאכל ׁשּלא ז) הּׁשני. לחדׁש עּׂשר חמּׁשה ּבליל ּומרֹור ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹמּצה
ט) לחבּורה. חּוץ הּפסח מּבּׂשר יֹוציא ׁשּלא ח) ּומבּׁשל. ְְֲִִֶֶַַַַָָָֹֻנא
וּׂשכיר. ּתֹוׁשב מּמּנּו יאכל ׁשּלא י) מּומר. מּמּנּו יאכל ְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹׁשּלא
יג) עצם. ּבֹו יׁשּבר ׁשּלא יב) ערל. מּמּנּו יאכל ׁשּלא ְִִֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹיא)
עד מּמּנּו יׁשאיר ׁשּלא יד) ׁשני. ּבפסח עצם יׁשּבר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹׁשּלא
יׁשאיר ׁשּלא טז) לּבקר. ׁשני מּפסח יׁשאיר ׁשּלא טו) ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹּבקר.

ׁשליׁשי. יֹום עד עּׂשר ארּבעה חגיגת ְְְֲִִִִַַַַָָָָמּבּׂשר
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

ניסן‡. לחדׁש עּׂשר ּבארּבעה הּפסח את לׁשחט עּׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמצות
העּזים מן אֹו הּכבּׂשים מן אּלא ׁשֹוחטין ואין חצֹות. ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָאחר
ּבמצוה חּיבין האּׁשה ואחד האיׁש ואחד ׁשנה. ּבן זכר ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּבלבד

זֹו.
ולא·. עּׂשר ארּבעה יֹום ועבר ּבזדֹון זֹו מצוה ׁשּבּטל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹּומי

חּיב זה הרי - רחֹוקה ּבדר ולא טמא לא והּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹהקריב,
ּפטּור. - ּבׁשגגה ּבּטלּה ואם ְְְִִִֵָָָָָּכרת.

הּקדׁשים.‚. ּכׁשאר בעזרה, אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ְֲֲֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאין
ּבבמת הּפסח את מקריבין היּו לא הּבמֹות הּתר ּבׁשעת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹאף
ׁשּנאמר: לֹוקה; - יחיד ּבבמת הּפסח את הּמקריב וכל ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָיחיד.
הּׁשמּועה מּפי .ׁשערי ּבאחד הּפסח את לזּבח תּוכל ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹלא
הּתר ּבׁשעת אפּלּו יחיד ּבבמת לׁשֹוחט אזהרה ׁשּזֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלמדּו,

ַָהּבמֹות.
.„- חצֹות קדם ׁשחטֹו ואם חצֹות; אחר - הּפסח ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָֹׁשחיטת

הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד אחר אּלא אֹותֹו ׁשֹוחטין ואין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּפסּול.
את ׁשּמטיבין ואחר הערּבים ּבין ׁשל קטרת ׁשּמקטירין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹאחר
ואם הּיֹום. סֹוף עד הּפסחים את לׁשחט מתחילין ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹהּנרֹות
ויהיה ּכׁשר. - הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד קדם חצֹות אחר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשחטֹו
ּכ ואחר הּתמיד, ּדם ׁשּיּזרק עד הּפסח ּבדם ממרס ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָאחד
הּתמיד ּדם קדם הּפסח ּדם נזרק ואם אחריו. הּפסח ּדם ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹיזרק

ּכׁשר. -ֵָ
ּברׁשּותֹו‰. חמץ ּכזית לֹו והיה ּבזמּנֹו הּפסח את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּׁשֹוחט

יזּבח ׁשּלא - זבחי ּדם חמץ על תזּבח לא ׁשּנאמר: לֹוקה; -ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
הּדם את הּזֹורק ואחד הּׁשֹוחט אחד קּים. והחמץ ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּפסח

א האמּורין, את הּמקטיר אֹוואחד מהם אחד ברׁשּות היה ם ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
חמץ ּכזית זה ּפסח ׁשאֹוכלין חבּורה מּבני אחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָברׁשּות

ּכׁשר. והּפסח לֹוקה, זה הרי - הקרבתֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבׁשעת
.Âׁשּׁשֹופכים ואחר היסֹוד. ּכנגד ׁשפיכה טעּון הּפסח ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָּדם

אמּוריו את ּומֹוציאין ּבטנֹו את וקֹורעין אֹותֹו מפׁשיטים ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָּדמֹו
הּזבח ּובעל לבּדֹו. וזבח זבח ּכל חלבין אֹותן ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָּומקטירין
וצֹולהּו לירּוׁשלים לביתֹו ּומביא ׁשּלֹו העֹור עם ּפסחֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָנֹוטל

לערב. ְֵֶֶָואֹוכל
.Ê- ּבלינה ונפסלּו ׁשּלנּו עד הקטירן ולא אמּורים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹהּמּניח
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טעמם.23) נתגלו עבודת24)שלא שם: רבינו ופירש העבודה" ועל ... עומד העולם דברים שלושה "על ב: משנה א פרק אבות
אותו.1)הקרבנות. שוחטין והיכן יהיה מין ומאיזה בניסן, עשר בארבעה הפסח לשחוט עשה שמצות יבאר
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lybe zxecdn jezn

עד חּגי חלב ילין לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר זה ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהרי
מעּׂשה. ּבֹו ׁשאין לפי לֹוקה, אינֹו - ׁשעבר ּפי על ואף ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּבקר.

.Áעּמּוד ׁשּיעלה עד הּלילה ּכל ּפסחים חלבי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּומקטירין
להיֹות עּׂשר ארּבעה ּכׁשחל אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשחר.
חל אם אבל טֹוב; ּביֹום קרבין ׁשּבת חלבי ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבׁשּבת,
ּביֹום חל חלבי מקטירין אין - ּבחל להיֹות עּׂשר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹארּבעה

טֹוב.
.Ëּכל אתֹו וׁשחטּו ׁשּנאמר: ּכּתֹות. ּבׁשלׁש נׁשחט ְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹהּפסח

ּפֹוחתין ואין ויּׂשראל. ועדה, קהל, - יּׂשראל עדת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָקהל
וכת. ּכת ּבכל אדם ּבני ְְְִִֵַַָָָָמּׁשלׁשים

.È,וׁשֹוחטין ׁשלׁשים ּבּתחּלה נכנסים - חמּׁשים הּכל ְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָֹהיּו
עּׂשרה ויֹוצאין וחֹוזרין עּׂשרה, ונכנסין עּׂשרה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִָָָָָָָויֹוצאים

עּׂשרה. ְְֲִִָָָונכנסין
.‡È.לכּתחּלה הּפסח את ׁשֹוחטין אין - מחמּׁשים ּפחֹות ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהיּו

ּכׁשר. - אחת ּבבת ּכּלן ׁשחטּו ואם ּכׁשר.] - ׁשחטּו ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֻ[ואם
העזרה, ׁשּתתמּלא עד הראׁשֹונה הּכת נכנסה נׁשחט? ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכיצד
וכל ּפסחיהן. את לׁשחט ּומתחילין העזרה ּדלתֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹונֹועלין
אם ההּלל. את הלוּיים קֹוראים ּומקריבין ׁשֹוחטין ׁשהן ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַזמן
ואם ׁשֹונים; - מּלהקריב הּכת ׁשלמה לא ועדין ההּלל ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָֹּגמרּו
ׁשּלׁשּו. לא ּומעֹולם מׁשּלׁשין. - להקריב ׁשלמּו ולא ְְְְְְִִִֵֵַַָָָֹֹׁשנּו

.·Èּתקיעֹות ׁשלׁש ּתֹוקעין ּוקריאה קריאה ּכל ְְְְִִִִַָָָָעל
נסכים לֹו ואין הֹואל ּותקיעה. ּתרּועה ּתקיעה ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָּבחצֹוצרֹות:

ׁשחיטה. ּבׁשעת ּתֹוקעין ,נּסּו ּבׁשעת ְְְְְִִִִִִַַַָֹלתקע
.‚Èּכסף מזרקי ּובידיהן ׁשּורֹות ׁשּורֹות עֹומדים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַֹהּכהנים

- זהב ׁשּכּלּה ׁשּורה ּכסף, - ּכסף ׁשּכּלּה ׁשּורה זהב. ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻֻּומזרקי
היּו ולא נֹוי. להם ׁשּיהיה ּכדי מערבים, היּו ולא ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹזהב.

הּדם. ויּקרׁש יּניחּום ׁשּלא ּכדי ׁשּולים, ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹלּמזרקין
.„È,לחברֹו וחברֹו לחברֹו נֹותנֹו הּכהן, וקּבל הּׁשֹוחט ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָֹׁשחט

ּכהן אצל הּדם ׁשּיּגיע עד ּבּמצוה, רּבים ׁשּיתעּסקּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּכדי
ּומקּבל היסֹוד, ּכנגד אחת ׁשפיכה ׁשֹופכֹו לּמזּבח, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּקרֹוב
ותֹולין הריקן. את מחזיר ּכ ואחר מלא אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמזרק
ׁשּמסיר עד קרביו את ּוממחה וקֹורעֹו ּכּלֹו, את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻּומפׁשיטין
ּבכלי ונֹותנן האמּורין את ּומֹוציא והּפרׁש, הּצֹואה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמהן
ּתֹולין וכיצד הּמזּבח. ּגּבי על הּכהן ּומקטירן ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹּומֹולחן
ּבּכתלים קבּועין היּו ּברזל ׁשל מסמרֹות ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָּומפׁשיטין?

מ ׁשּלא מי וכל ּומפׁשיטין. ּתֹולין ׁשּבהן מקֹוםּובעּמּודים, צא ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
ועל ּכתפֹו על מּניח ׁשם, היּו וחלקים ּדּקים מקלֹות - ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָלתלֹות

ּומפׁשיט. ותֹולה חברֹו ְְֲִֵֶֶֶַּכתף
.ÂËּכת ויֹוצאת העזרה ּדלתֹות ּפֹותחין מּלהקריב, ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָׁשלמּו

ׁשליׁשית. ונכנסה ׁשנּיה, יצאת ׁשנּיה. ונכנסה ְְְְְְְְְִִִִִִִָָָָָָָָהראׁשֹונה
ּכת ׁשלמה ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה מעּׂשה ּכ ראׁשֹונה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָּכמעּׂשה

העזרה. את רֹוחצים ויצאת, ְְֲֲִִִֶָָָָָׁשליׁשית
.ÊËּכ ּבחל ּכמעּׂשהּו - ּבׁשּבת להיֹות עּׂשר ארּבעה ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹחל

אּסּור ׁשאין ּבׁשּבת, העזרה את ורֹוחצין ּבׁשּבת. ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמעּׂשהּו

ׁשבּות אּסּור עבֹודה. צר ׁשאינֹו ּבדבר אפּלּו ּבּמקּדׁש ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָֹׁשבּות
הּוא. הּתר ְִֵֶַָּבּמקּדׁש

.ÊÈאּלא ּבׁשּבת. לביתֹו ּפסחֹו את מֹולי ואחד אחד ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאין
והּׁשנּיה הּבית, ּבהר ויֹוׁשבין ּבפסחיהם יֹוצאין הראׁשֹונה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָּכת
עֹומדין והּׁשליׁשית ּבחיל, ויֹוׁשבין ּבפסחיהם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַיֹוצאין
ּכל והֹול ׁשּבת, מֹוצאי עד הּכל וׁשֹוהים ּבעזרה. ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹּבמקֹומן

לביתֹו. ּבפסחֹו ְְְִֵֶָאחד
.ÁÈחלביו והקטר קרביו ּומחּוי ּדמֹו ּוזריקת הּפסח ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשחיטת

ׁשהרי הּׁשּבת, קדם לעּׂשֹותן אפׁשר ׁשאי הּׁשּבת; את ּדֹוחין -ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
והבאתֹו הרּכבתֹו אבל ּבמֹועדֹו. ׁשּנאמר: זמן, לֹו ְְְֱֲֲֲֶֶַַַַַָָָָָָקבּוע
הּׁשּבת; את ּדֹוחין אינן - ּבכלי יּבלּתֹו וחתיכת לּתחּום ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָמחּוץ
יּבלּתֹו לחּת יכֹול ואם הּׁשּבת. קדם לעּׂשֹותן אפׁשר ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשהרי
אפּלּו חֹותכּה - יבׁשה היתה ואם .חֹות - ּבׁשּבת ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָּבידֹו

ּכל ּבּמקּדׁש ׁשבּות ׁשאין קרביוּבכלי. והדחת צלּיתֹו וכן ל. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
לאחר לעּׂשֹותן אפׁשר ׁשהרי הּׁשּבת; את ּדֹוחין אינן -ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ַַָהּׁשּבת.
.ËÈנֹותנּה אּלא ּבׁשּבת; יביאּנה לא - סּכין הביא ולא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשכח

לעזרה ׁשּמביאֹו עד ּומּכיׁשֹו בצמרֹו אֹו הּכבּׂש קרני ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבין
מחּמר - ּבׁשּבת מחּמר ׁשהּוא ּפי על ואף ׁשם. ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָּומקּדיׁשֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. הּמצוה ּומּפני הּוא, יד ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻּכלאחר
אם אבל ּפסח'; 'זה אמר ולא עדין ּפסחֹו הקּדיׁש ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹֹּכׁשּלא
ּבּקדׁשים. עֹובד ׁשהּוא מּפני עליו, סּכין יביא לא - ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹהקּדיׁשֹו
לֹו וקבּוע הֹואיל ּבׁשּבת? ּפסחֹו להקּדיׁש הּתירּו מה ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָּומּפני
ּביֹום חגיגתֹו אדם מקּדיׁש וכן ּבׁשּבת. להקּדיׁשֹו מּתר ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻזמן,

חֹוׁשׁש. ואינֹו ְֵֵטֹוב
.Îזה הרי - טרפה אֹו מּום ּבעל ונמצא הּפסח את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּׁשֹוחט

זה אחר זה מאה אפּלּו ּבׁשּבת. ּבין ּבחל ּבין אחר, ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשֹוחט
ויּדחה .ׁשּתחׁש עד אֹו אחד ׁשּיכׁשר עד ,והֹול ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשֹוחט

הּוא. אנּוס ׁשהרי ֲִֵֵֶַָלּׁשני,

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

על‡. ּתכּסּו ׁשּנאמר: למנּוייו. אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאין
הּמתמּנים ואּלּו חי. ּכׁשהּוא עליו ׁשּמתמּנים מלּמד, - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּׂשה

חבּורה. ּבני הּנקראים הם הּפסח ְְֲִִֵֵֶַַַַָָעל
ׁשּיהיה·. והּוא ּכׁשר. - לעצמֹו הּפסח את ׁשּׁשחט ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיחיד

על לכּתחּלה יּׁשחט ׁשּלא ּומׁשּתּדלין ּכּלֹו. את לאכל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻראּוי
אתֹו. יעּׂשּו ׁשּנאמר: ֱֲִֶֶַַָֹיחיד,

היה‚. לאכל. ׁשראּוי מי על אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאין
לאכל יכֹול אם חֹולה: אֹו זקן אֹו קטן חבּורה מּבני ְֱֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאחד

עליו;ּכז ׁשֹוחטין אין - לאו ואם עליו, ׁשֹוחטין - ית ְְֲֲִִִִֵַָָָָָ
אפּלּו לאכל. ראּוי ׁשּיהיה עד - אכלֹו לפי איׁש ְְְֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
אין - ּכזית לאכל יכֹול מהן אחד ּכל ואין מאה ׁשל ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹחבּורה

עליהן. ֲֲִֵֶׁשֹוחטין
ועבדים,„. קטּנים אֹו ועבדים נׁשים חבּורה עֹוּׂשין ְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָאין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ראוי.1) שאינו ולמי שראוי למי שחטו ודין לאכול, שראוי מי ועל למנוייו אלא הפסח שוחטין שאין יבאר

oitzeye oigely zekld - lel` h"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חבּורה עֹוּׂשים אבל ּביניהן. ראׁש קּלּות ּתהיה ׁשּלא ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹמּפני
על וׁשֹוחטין עבדים. ּכּלּה אֹו ׁשני, ּבפסח אפּלּו נׁשים, ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָֻֻּכּלּה
ּכּלּה חבּורה ׁשּתהיה לא החבּורה, ּבני מּכלל ׁשּיהיּו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהּקטּנים
חֹולים ּכּלּה חבּורה עֹוּׂשין אין וכן דעת. ּבני ׁשאינן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻקטּנים,
הֹואיל לאכל; יכֹולין ׁשהן ּפי על אף אֹוננים, אֹו זקנים ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַֹאֹו
ּפּסּול. לידי ויביאּוהּו הּפסח יׁשאירּו ׁשּמא מעּוטה, ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָואכילתם
עֹוּׂשין אין וכן ּכׁשר. - זֹו חבּורה על וׁשחטּו עברּו ְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָואם
ּפּסּול. לידי ויביאּוהּו ּבֹו ידקּדקּו ׁשּמא ּגרים, ּכּלּה ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֻחבּורה

ּכׁשר. - עליהן ׁשחטּו ְֲֲִֵֵֶָָואם
יכֹול‰. מהן אחד ּכל ׁשאין למי אֹו למנּוייו ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹׁשחטֹו

ׁשחטֹו ּפסּול. - לטמאים אֹו לערלים ׁשּׁשחטֹו אֹו ּכזית ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹלאכל
למנּוייו ּכזית, לאכל יכֹול ׁשאינֹו ּולמי לאכל ׁשּיכֹול ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹלמי
- ולטמאים לטהֹורים ולערלים, למּולים למנּוייו, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָֹוׁשּלא
לא ּכאּלּו והאחרים ּכהלכה, אֹוכלין לֹו הראּויין ׁשאּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹּכׁשר;

עליהם. ֲֵֶַָחׁשב
.Â;ּפסּול - וערלים מּולים לׁשם הּדם וזרק למּולים ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָׁשחטֹו

למּולים ׁשחטֹו הקרּבן. עּקר ׁשהיא חמּורה, ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָׁשהּזריקה
ערלים מחׁשבת יׁש ׁשהרי ּפסּול; - ערלים ּבֹו ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּיתּכּפרּו
הּפסח - לאֹוכליו ׁשּלא ּדמֹו לזרק לאֹוכליו ׁשחטֹו ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹּבּזריקה.
מחׁשבת ׁשאין לפי חֹובתֹו, ידי בֹו יֹוצא אדם ואין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכׁשר,

ּבּזריקה. ְְִִַָאֹוכלים
.Êאֹו זריקה, ּבׁשעת וחֹולה ׁשחיטה ּבׁשעת ּבריא ׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָמי

ׁשֹוחטין אין - זריקה ּבׁשעת ּובריא ׁשחיטה ּבׁשעת ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָחֹולה
ׁשעת עד ׁשחיטה מּׁשעת ּבריא ׁשּיהיה עד עליו, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָוזֹורקין

ְִָזריקה.
.Áעבּדֹו ידי ועל הּקטּנים ּובּתֹו ּבנֹו ידי על אדם ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָׁשֹוחט

אינֹו אבל מּדעּתן; ׁשּלא ּבין מּדעּתן ּבין הּכנענים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוׁשפחתֹו
וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי על ולא הּגדֹולים ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָֹׁשֹוחט
ולא ׁשתקּו ואם מּדעּתן. אּלא אׁשּתֹו ידי על ולא ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹהעברים

מּדעּתן. זה הרי - ְֲִִֵֶַָמחּו
.Ëוׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ועל הּקטּנים ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָׁשחט

רּבן. ּבׁשל יֹוצאין - לעצמן הן וׁשחטּו והלכּו ְְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָהּכנענים,

.Èעבּדֹו ידי ועל הּגדֹולים ּובּתֹו ּובנֹו אׁשּתֹו ידי על ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָׁשחט
ּגדֹול מחּוי ל אין - לעצמן הן וׁשחטּו העברים, ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָוׁשפחתֹו

עצמן. ּבׁשל אּלא יֹוצאין ואינן ְְְְִִֵֶֶֶַָָָמּזה,
.‡Èוׁשחט אביה עליה ׁשחט ּבעלּה, ּבבית ׁשהיא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהאּׁשה

לבית ללכת נחּפזת היתה ּבעלּה. מּׁשל ּתאכל - ּבעלּה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעליה
הּבנֹות, ּכל ּכדר לנּׂשּואיה הּסמּו הראׁשֹון ּברגל ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאביה
אביה. מּׁשל ּתאכל - ּבעלּה עליה וׁשחט אביה עליה ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹוׁשחט
לּה ׁשּתברר והּוא רֹוצה. ׁשהיא מּמקֹום ּתאכל - ואיל ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹמּכאן
עליו ׁשּׁשחטּו יתֹום וכן ׁשחיטה. ּבׁשעת ׁשּתרצה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָמקֹום

רֹו ׁשהּוא מּמקֹום יאכל - ּדבריםאּפֹוטרֹוּפסין ּבּמה צה. ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹ
על עצמֹו ּכממּנה נעּׂשה - ּגדֹול אבל קטן; ּביתֹום ְְְְֲֲֲִֶַַַַָָָָָָאמּורים?
אֹוכל אינֹו - ּפסחים ׁשני על עצמֹו והּממנה ּפסחים, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשני

ראׁשֹון. הּנׁשחט מן ְִִִֶַָָאּלא
.·Èׁשּלא זה על זה ׁשּמקּפידין ּבזמן ׁשּתפין: ׁשני ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֻעבד

מּמקֹום - מקּפידין אינן ואם ׁשניהן; מּׁשל יאכל לא - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹיגנבּנּו
יאכל. ְִֶֶַֹׁשּירצה

.‚Èמּׁשל לא יאכל לא - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹמי
חֹורין. ּבן ּכּלֹו ׁשּיעּׂשה עד עצמֹו, מּׁשל ולא ְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹֻרּבֹו

.„Èלכל ּכזית ּבֹו ׁשּיהיה עד הּפסח? על נמנים ּכּמה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָעד
עד מּמּנּו ידיהן את ּומֹוׁשכין עליו ונמנין ואחד. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָאחד
ׁשהרי ידֹו, את למׁש יכֹול אינֹו ׁשּנׁשחט ּכיון ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיּׁשחט.
ראׁשֹונים, עליו: ונמנּו אחרים וחזרּו עליו נמנּו עליו. ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָנׁשחט
ׁשני; ּפסח מעּׂשֹות ּופטּורים אֹוכלים, - ּכזית להם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּיׁש
אינן - אחד לכל ּכזית ּבֹו נמצא ׁשּלא עד ׁשרּבּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹואחרֹונים,

ׁשני. ּפסח לעּׂשֹות וחּיבים ְְֲִִִֵֶַַַָאֹוכלין,
.ÂËּבני ּבהן ידעּו ולא חלקֹו על עּמֹו אחרים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּממנה

אחר חלקֹו לֹו לּתן רּׁשאין החבּורה ּבני הרי - ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהחבּורה
והּוא מּׁשּלהן אֹוכלין החבּורה ּובני האכילה, ּבעת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיּצלה
ּבני וכן ׁשנּיה. ּבחבּורה עליו ׁשּמנה האחרים עם חלקֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָאֹוכל
מהן, להֹוציאֹו רּׁשאים - ּגרּגרן מהם אחד ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהחבּורה
אינן - זֹולל אינֹו ואם ּבחבּורתֹו. ויאכלהּו חלקֹו לֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹונֹותנין

לחלק. ִֵֵַָָרּׁשאין
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ּבית‡. אֹותם ׁשּמּנּו והאּפֹוטרֹוּפין והאריסין, ּכּלן, ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻֻהּׁשּתפין
הּבית ּבתֹו ונֹותנת נֹוּׂשאת ׁשהיא והאּׁשה היתֹומים, על ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּדין
מאּלּו אחד ּכל - הּבית ּובן חנונית, ּבעלּה ׁשהֹוׁשיבּה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאֹו
ּומּתן ּבמּׂשא חברֹו גזל ׁשּמא ספק, ּבטענת מּדבריהם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָנׁשּבע

חכמים ּתּקנּו ולּמה ׁשּביניהם. ּבחׁשּבֹון דקּדק לא ׁשּמא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאֹו
ּׁשּיקחּו מה ׁשּכל לעצמן, מֹורין ׁשאּלּו מּפני זֹו? ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשבּועה
ונֹותנין ׁשּנֹוּׂשאין מּפני להם, הּוא ראּוי - הּמעֹות ּבעל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּנכסי
ּבטענת ׁשבּועה ׁשחּיבין חכמים להם ּתּקנּו לפיכ ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָוטֹורחין.

ואמּונה. ּבצדק מעּׂשיהן ּכל ׁשּיעּׂשּו ּכדי ְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָספק,
ׁשּיחׁשד·. עד ספק ּבטענת נׁשּבע מאּלּו אחד ּכל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹואין

ּכמֹו ּכסף, ׁשל מעין ׁשּתי ׁשהן ּכסף, ּבׁשּתי אֹותן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהּמׁשּביע
נׁשּבעין. אינם - מּזה ּבפחֹות חֹוׁשדין אם אבל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָׁשּיתּבאר.

הּיֹורׁש‚. אין - האחד הּׁשּתף מת ׁשאם רּבֹותי, הֹורּו ִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻמּכאן
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חבּורה עֹוּׂשים אבל ּביניהן. ראׁש קּלּות ּתהיה ׁשּלא ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹמּפני
על וׁשֹוחטין עבדים. ּכּלּה אֹו ׁשני, ּבפסח אפּלּו נׁשים, ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָֻֻּכּלּה
ּכּלּה חבּורה ׁשּתהיה לא החבּורה, ּבני מּכלל ׁשּיהיּו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהּקטּנים
חֹולים ּכּלּה חבּורה עֹוּׂשין אין וכן דעת. ּבני ׁשאינן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻקטּנים,
הֹואיל לאכל; יכֹולין ׁשהן ּפי על אף אֹוננים, אֹו זקנים ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַֹאֹו
ּפּסּול. לידי ויביאּוהּו הּפסח יׁשאירּו ׁשּמא מעּוטה, ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָואכילתם
עֹוּׂשין אין וכן ּכׁשר. - זֹו חבּורה על וׁשחטּו עברּו ְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָואם
ּפּסּול. לידי ויביאּוהּו ּבֹו ידקּדקּו ׁשּמא ּגרים, ּכּלּה ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֻחבּורה

ּכׁשר. - עליהן ׁשחטּו ְֲֲִֵֵֶָָואם
יכֹול‰. מהן אחד ּכל ׁשאין למי אֹו למנּוייו ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹׁשחטֹו

ׁשחטֹו ּפסּול. - לטמאים אֹו לערלים ׁשּׁשחטֹו אֹו ּכזית ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹלאכל
למנּוייו ּכזית, לאכל יכֹול ׁשאינֹו ּולמי לאכל ׁשּיכֹול ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹלמי
- ולטמאים לטהֹורים ולערלים, למּולים למנּוייו, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָֹוׁשּלא
לא ּכאּלּו והאחרים ּכהלכה, אֹוכלין לֹו הראּויין ׁשאּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹּכׁשר;

עליהם. ֲֵֶַָחׁשב
.Â;ּפסּול - וערלים מּולים לׁשם הּדם וזרק למּולים ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָׁשחטֹו

למּולים ׁשחטֹו הקרּבן. עּקר ׁשהיא חמּורה, ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָׁשהּזריקה
ערלים מחׁשבת יׁש ׁשהרי ּפסּול; - ערלים ּבֹו ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּיתּכּפרּו
הּפסח - לאֹוכליו ׁשּלא ּדמֹו לזרק לאֹוכליו ׁשחטֹו ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹּבּזריקה.
מחׁשבת ׁשאין לפי חֹובתֹו, ידי בֹו יֹוצא אדם ואין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכׁשר,

ּבּזריקה. ְְִִַָאֹוכלים
.Êאֹו זריקה, ּבׁשעת וחֹולה ׁשחיטה ּבׁשעת ּבריא ׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָמי

ׁשֹוחטין אין - זריקה ּבׁשעת ּובריא ׁשחיטה ּבׁשעת ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָחֹולה
ׁשעת עד ׁשחיטה מּׁשעת ּבריא ׁשּיהיה עד עליו, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָוזֹורקין

ְִָזריקה.
.Áעבּדֹו ידי ועל הּקטּנים ּובּתֹו ּבנֹו ידי על אדם ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָׁשֹוחט

אינֹו אבל מּדעּתן; ׁשּלא ּבין מּדעּתן ּבין הּכנענים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוׁשפחתֹו
וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי על ולא הּגדֹולים ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָֹׁשֹוחט
ולא ׁשתקּו ואם מּדעּתן. אּלא אׁשּתֹו ידי על ולא ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹהעברים

מּדעּתן. זה הרי - ְֲִִֵֶַָמחּו
.Ëוׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ועל הּקטּנים ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָׁשחט

רּבן. ּבׁשל יֹוצאין - לעצמן הן וׁשחטּו והלכּו ְְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָהּכנענים,

.Èעבּדֹו ידי ועל הּגדֹולים ּובּתֹו ּובנֹו אׁשּתֹו ידי על ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָׁשחט
ּגדֹול מחּוי ל אין - לעצמן הן וׁשחטּו העברים, ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָוׁשפחתֹו

עצמן. ּבׁשל אּלא יֹוצאין ואינן ְְְְִִֵֶֶֶַָָָמּזה,
.‡Èוׁשחט אביה עליה ׁשחט ּבעלּה, ּבבית ׁשהיא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהאּׁשה

לבית ללכת נחּפזת היתה ּבעלּה. מּׁשל ּתאכל - ּבעלּה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעליה
הּבנֹות, ּכל ּכדר לנּׂשּואיה הּסמּו הראׁשֹון ּברגל ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאביה
אביה. מּׁשל ּתאכל - ּבעלּה עליה וׁשחט אביה עליה ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹוׁשחט
לּה ׁשּתברר והּוא רֹוצה. ׁשהיא מּמקֹום ּתאכל - ואיל ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹמּכאן
עליו ׁשּׁשחטּו יתֹום וכן ׁשחיטה. ּבׁשעת ׁשּתרצה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָמקֹום

רֹו ׁשהּוא מּמקֹום יאכל - ּדבריםאּפֹוטרֹוּפסין ּבּמה צה. ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹ
על עצמֹו ּכממּנה נעּׂשה - ּגדֹול אבל קטן; ּביתֹום ְְְְֲֲֲִֶַַַַָָָָָָאמּורים?
אֹוכל אינֹו - ּפסחים ׁשני על עצמֹו והּממנה ּפסחים, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשני

ראׁשֹון. הּנׁשחט מן ְִִִֶַָָאּלא
.·Èׁשּלא זה על זה ׁשּמקּפידין ּבזמן ׁשּתפין: ׁשני ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֻעבד

מּמקֹום - מקּפידין אינן ואם ׁשניהן; מּׁשל יאכל לא - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹיגנבּנּו
יאכל. ְִֶֶַֹׁשּירצה

.‚Èמּׁשל לא יאכל לא - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹמי
חֹורין. ּבן ּכּלֹו ׁשּיעּׂשה עד עצמֹו, מּׁשל ולא ְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹֻרּבֹו

.„Èלכל ּכזית ּבֹו ׁשּיהיה עד הּפסח? על נמנים ּכּמה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָעד
עד מּמּנּו ידיהן את ּומֹוׁשכין עליו ונמנין ואחד. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָאחד
ׁשהרי ידֹו, את למׁש יכֹול אינֹו ׁשּנׁשחט ּכיון ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיּׁשחט.
ראׁשֹונים, עליו: ונמנּו אחרים וחזרּו עליו נמנּו עליו. ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָנׁשחט
ׁשני; ּפסח מעּׂשֹות ּופטּורים אֹוכלים, - ּכזית להם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּיׁש
אינן - אחד לכל ּכזית ּבֹו נמצא ׁשּלא עד ׁשרּבּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹואחרֹונים,

ׁשני. ּפסח לעּׂשֹות וחּיבים ְְֲִִִֵֶַַַָאֹוכלין,
.ÂËּבני ּבהן ידעּו ולא חלקֹו על עּמֹו אחרים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּממנה

אחר חלקֹו לֹו לּתן רּׁשאין החבּורה ּבני הרי - ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהחבּורה
והּוא מּׁשּלהן אֹוכלין החבּורה ּובני האכילה, ּבעת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיּצלה
ּבני וכן ׁשנּיה. ּבחבּורה עליו ׁשּמנה האחרים עם חלקֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָאֹוכל
מהן, להֹוציאֹו רּׁשאים - ּגרּגרן מהם אחד ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהחבּורה
אינן - זֹולל אינֹו ואם ּבחבּורתֹו. ויאכלהּו חלקֹו לֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹונֹותנין

לחלק. ִֵֵַָָרּׁשאין
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ּבית‡. אֹותם ׁשּמּנּו והאּפֹוטרֹוּפין והאריסין, ּכּלן, ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻֻהּׁשּתפין
הּבית ּבתֹו ונֹותנת נֹוּׂשאת ׁשהיא והאּׁשה היתֹומים, על ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּדין
מאּלּו אחד ּכל - הּבית ּובן חנונית, ּבעלּה ׁשהֹוׁשיבּה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאֹו
ּומּתן ּבמּׂשא חברֹו גזל ׁשּמא ספק, ּבטענת מּדבריהם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָנׁשּבע

חכמים ּתּקנּו ולּמה ׁשּביניהם. ּבחׁשּבֹון דקּדק לא ׁשּמא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאֹו
ּׁשּיקחּו מה ׁשּכל לעצמן, מֹורין ׁשאּלּו מּפני זֹו? ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשבּועה
ונֹותנין ׁשּנֹוּׂשאין מּפני להם, הּוא ראּוי - הּמעֹות ּבעל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּנכסי
ּבטענת ׁשבּועה ׁשחּיבין חכמים להם ּתּקנּו לפיכ ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָוטֹורחין.

ואמּונה. ּבצדק מעּׂשיהן ּכל ׁשּיעּׂשּו ּכדי ְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָספק,
ׁשּיחׁשד·. עד ספק ּבטענת נׁשּבע מאּלּו אחד ּכל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹואין

ּכמֹו ּכסף, ׁשל מעין ׁשּתי ׁשהן ּכסף, ּבׁשּתי אֹותן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהּמׁשּביע
נׁשּבעין. אינם - מּזה ּבפחֹות חֹוׁשדין אם אבל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָׁשּיתּבאר.

הּיֹורׁש‚. אין - האחד הּׁשּתף מת ׁשאם רּבֹותי, הֹורּו ִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻמּכאן
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אינֹו ׁשהרי ׁשּמא; ּבטענת אביו ׁשל ׁשּתפֹו להׁשּביע ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻיכֹול
זה אֹותֹו ׁשּיחׁשד ּכדי ּבוּדאי, אביו ּבֹו ׁשחׁשדֹו הּדבר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹיֹודע
הּיֹורׁש אֹותֹו ׁשּמׁשּביע ׁשהֹורה, מי ויׁש ּכסף. ּבׁשּתי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּיֹורׁש

ׁשּמא. אתּבטענת מׁשּביעין הּיֹורׁשין ׁשהרי לדּון, ראּוי וכזה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבעלּה. ּבחּיי אּפֹוטרֹוּפא ׁשּנעּׂשית ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָהאּׁשה

אּלא„. ׁשּתפֹו, אֹו אריסֹו ׁשּזה עדים ׁשם ׁשאין ּפי על ֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻאף
ּביתֹו ּבן אֹו אריסֹו אֹו ׁשּתפֹו ואמר: עצמֹו מּפי מֹודה ְְֲִִִֵֶֶַַָָֻהּוא
חפץ; ּבנקיטת נׁשּבע זה הרי - ּכלּום גזלּתי לא אבל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאני,
ממֹון. לפטרֹו אּלא ׁשבּועה, לפטרֹו 'מּגֹו' אֹומרים ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָׁשאין
ׁשּמכניס זה ספק? ּבטענת להׁשּביע לֹו ׁשּיׁש הּבית ּבן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָאיזהּו
ּפרֹות: לֹו ּומֹוציא ּפרֹות לֹו ּומכניס ּפֹועלים, ּומֹוציא ְֲֲִִִִִֵֵַּפֹועלים
ויֹוצא ּברגלֹו נכנס אּלא ונֹותן, נֹוּׂשא ׁשאינֹו הּבית ּבן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאבל
ׁשּמּנהּו אּפֹוטרֹוּפֹוס וכן מּספק. להׁשּביע יכֹול אינֹו - ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבלבד
ספק. ּבטענת אֹותֹו מׁשּביעין היתֹומים אין - יתֹומים ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָאבי
נּׂשאה ולא ּבעלּה, ּבחּיי אּפֹוטרֹוּפא נעּׂשית ׁשּלא האּׁשה ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹוכן
מּספק. אֹותּה מׁשּביעין אין - ּבעלּה קבּורת לאחר נתנה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹולא
על מׁשּביעים אין - ּוקבּורה מיתה ּבין ונתנה נּׂשאה אם ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָוכן
ׁשּתּׁשבע אֹומר אּתה ׁשאם לקבּורה; מיתה ּבין ׁשּנׁשּתּמׁש ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה

מתנּול. הּמת ונמצא לקבּורה, ּתמּכר לא - זה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹעל
ּבידֹו‰. מעֹות ׁשּׁשלח אֹו למכרֹו, חפץ חברֹו ּביד ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהמׁשּלח

על ּׂשכר לֹו נתן ׁשּלא ּפי על אף סחֹורה, אֹו ּפרֹות לֹו ְְִִֵֶַַַַָָָָֹלקנֹות
ונתן ונּׂשא הֹואיל זֹו, ּבׁשליחּות הנאה ולא חלק לֹו ואין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹזה,
מּספק, להׁשּביע לֹו ויׁש ּבית, ּכבן זה הרי - חברֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבממֹון
אֹו ׁשּקנה הּסחֹורה לֹו ׁשהביא ּבעת ּכלּום לֹו גזל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא

מהן. לֹו ׁשּמכר הּמעֹות אֹו ְִֵֶֶַַָָָָמקצתּה
.Âנֹוּׂשא האחד ׁשהיה אֹו ּביחד, ונֹותנין ׁשּנֹוּׂשאין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּׁשּתפין

הּׁשני עם הּמעֹות אֹו מקצתּה אֹו הּסחֹורה ּומפקיד ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָונֹותן
לספק, נכנסין ׁשניהם הרי - מנין ולא מּדה ולא מׁשקל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹֹֹּבלא
הּׁשּתפין. ׁשבּועת חברֹו את להׁשּביע מהן אחד לכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻויׁש

ו ׁשּנֹוּׂשא הּוא האחד היה אם נתעּסקאבל לא והּׁשני נֹותן, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ונתן. ׁשּנּׂשא זה אּלא נׁשּבע אין - ּכלל ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָעּמֹו

.Êמעליו ונפרד האּׁשה, ונתּגרׁשה והאריסין, הּׁשּתפין ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָָֻחלקּו
מעֹות אֹו לֹו ׁשּקנה סחֹורה הּׁשליח לֹו והביא הּבית, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבן
אינֹו - מּיד ּתבעם ולא להם והלכּו וׁשתק, ּבהן, לֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּמכר
טענת לֹו היתה אם אבל ספק. ּבטענת ּולהׁשּביעֹו לחזר ְְְְֲֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָֹיכֹול
אם וכן ּׁשּירצה. מה ּכל ּבּה ּומגלּגל עליה, מׁשּביעֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוּדאי
ּדבריהם, ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל ּבין זמן, אחר ׁשבּועה לֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָנתחּיב
יכֹול זה הרי - אחרת ּפעם ּבית ּבן אֹו ׁשּתף לֹו ׁשּנעּׂשה ְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּכגֹון
ּכׁשהיית ולא ׁשּבינינּו זֹו ּבׁשּתפּות גזלּתני ׁשּלא עליו: ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻלגלּגל
וכן ּבראׁשֹונה. אּפֹוטרֹוּפי אֹו ּביתי ּבן אֹו אריסי אֹו ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָֻׁשּתפי

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Áאינן - אחרים אצל חֹובֹות להם ונׁשאר ׁשחלקּו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻהּׁשּתפין

והחֹוב חלקּו, ׁשהרי מּספק; זה את זה להׁשּביע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָיכֹולין
חלקֹו זה יּקח ּׁשּיּפרעּו מה ּבכל הּוא, ידּוע ּדבר - ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנׁשאר
מעֹות להם נׁשאר אם וכן החֹוב. מן חלקֹו וזה החֹוב ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָמן
- חלקֹו אחד ּכל נטלּו לא ועדין אֹותן, ידעּו ּוכבר ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹּבּכיס,
אם וכן הם. ּכחלּוקין ׁשהּמעֹות זה; את זה מׁשּביעין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאין

ּדבר חברֹו אצל מהן לאחד ונׁשאר הּׁשּתפין, ּכל חׁשּבֹון ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻעּׂשּו
אבל חלקּו. הרי - נטלֹו לא ׁשעדין ּפי על אף וידּוע, ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֹקצּוב
חלקּו לא ועדין הּפרֹות, מן ׁשהּוא ּכל ּביניהם נׁשאר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאם
מן צד ּביניהם ׁשּנׁשאר אֹו מׁשקלם, ידעּו ולא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאֹותן
ּכּמה מהן אחד ּכל ידע ולא חׁשּבֹון, ּבֹו עּׂשּו ׁשּלא ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהּׁשּתפּות
את זה ּומׁשּביעין עדין, קּימת הּׁשּתפּות הרי - הּמּגיעֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻחלקֹו

ֶזה.
.Ëלהׁשּביעֹו יכֹול אינֹו - חלּקה אחר חברֹו את ׁשּתבע ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמי

להחר לֹו יׁש אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו גלּגּול, ידי על סתםאּלא ים ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּביתֹו ּבן אֹו אריסֹו אֹו ׁשּתפֹו ּכׁשהיה ּכלּום ׁשּגזלֹו מי ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֻעל

ׁשּגזל. ּבּמה יֹודה ְֶֶֶַַָֹולא

ה'תשע"א אלול כ' שני יום
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והּלה‡. ּביניהם, ּתנאי היה ׁשּכ חברֹו על ׁשּטען ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּתף
היה ׁשּלי ׁשהּקרן ׁשּטען אֹו מעֹולם; זה ּתנאי היה לא ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאֹומר:
ׁשּטען אֹו מּזה; ּפחֹות אּלא אינֹו אֹומר: והּלה ,וכ ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכ
אֹו לקחּתי; לא אֹומר: והּלה הּׁשּתפּות, ל נתּתי ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֻׁשּכבר
וכל אמצע; מּׁשל אֹומר: והּלה היה, מּׁשּלי זֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּסחֹורה
ּכיצד? ּבׁשבּועה. הּתֹובע ּביד הרׁשּות - אּלּו ּבטענֹות ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָּכּיֹוצא
הּׁשּתפין, ׁשבּועת הּׁשּתף יּׁשבע ׁשּלא הּתֹובע רצה ְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֻֻאם
דברים היּו לא ואֹומר: ּבּה ׁשּכֹופר הּטענה על הּסת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹויׁשּביעֹו
אּלּו ּכל עליו מגלּגל - רצה ואם מׁשּביעֹו; זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמעֹולם
ׁשּלא ספק: ּבטענת ּומׁשּביעֹו הּׁשּתפין, ּבׁשבּועת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻהּדברים
וׁשּזֹו ,ּכ ּתנאי ּבינינּו וׁשהיה הּׁשּתפּות, ימי ּכל ּכלּום ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻגזלּת
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן .וכ ּכ לי וׁשּנתּת ,ׁשּל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּסחֹורה

אֹומר:·. הּנתּבע הּׁשּתפין, ׁשבּועת להׁשּביעֹו ׁשּתפֹו ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֻֻהּתֹובע
עדין אֹומר: והּתֹובע ּכלּום, אצלי ל נׁשאר ולא חלקנּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹּכבר
על חלקנּו הּתֹובע: ׁשאמר אֹו חׁשּבֹון, עּׂשינּו ולא חלקנּו ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹלא
ׁשארצה, עת ּבכל הּׁשּתפין ׁשבּועת אֹות ׁשאׁשּביע ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻמנת
יכֹול אינֹו - ליֹום מּיֹום אֹותי מדחה ואּתה נׁשּבעּת, לא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹועדין
חלקנּו, ּכן הּנתּבע: אמר אפּלּו ספק. ּבטענת ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָלהׁשּביעֹו
עלי, ׁשּזקפּתֹו חֹוב אּלא אינֹו הּנׁשאר וזה אצלי, ל ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָונׁשאר

ׁשּי ּפי על אף אצלי, הּנחּת ּפּקדֹון ׁשּתפֹואֹו ׁשהיה עדים ׁש ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
להׁשּביע יכֹול ואינֹו ספק. ּבטענת להׁשּביעֹו יכֹול אינֹו -ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָ
ידי על ואפּלּו מעֹולם, נׁשּתּתפּו ׁשּלא אֹו חלקּו ׁשּכבר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּסת
אם אּלא מגלּגלין ואין הּסת מׁשּביעין ׁשאין לפי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָגלּגּול.
ּדבר אבל ממֹון; לׁשּלם חּיב יהיה ּבֹו יֹודה ׁשאם דבר ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָטענֹו
עליו נׁשּבע אינֹו - ׁשבּועה אּלא חּיב אינֹו ּבֹו הֹודה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשאפּלּו
הֹוראה. ּבעלי הּגאֹונים הֹורּו וכזה גלּגּול. ידי על ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָואפּלּו

וזה‚. ,וכ ּכ אצל לי ונׁשאר אּתה ׁשּתפי ׁשעדין ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻטען
היית לא אֹו ּכלּום, אצלי ל נׁשאר ולא חלקנּו ּכבר ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹאֹומר:
ּבידֹו לֹו ׁשאין הּסת נׁשּבע הּנתּבע הרי - מעֹולם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻׁשּתפי
ואינֹו מעֹולם; ּכלּום גזלּתני ׁשּלא עליו: ּומגלּגל ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹּכלּום,
הּטעם מן חלקנּו, ׁשּכבר אֹו ׁשּתפֹו היה ׁשּלא עליו ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻמגלּגל

ְֵֶַׁשּבארנּו.
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ּבטענת„. להׁשּביע לי ויׁש אנחנּו ׁשּתפין ׁשעדין ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָֻטען
הּתֹובע והביא מעֹולם, נׁשּתּתפנּו לא אֹומר: והּלה ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹספק,
- חלקנּו ואמר: ּכ אחר הּנתּבע וחזר ׁשּתפֹו, ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻעדים
ויּׁשבע זֹו, לׁשבּועה ּכפרן החזק ׁשהרי לֹו, ׁשֹומעין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻאין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּׁשּתפין. ְְִֵֵֶַַַָָֹֻׁשבּועת
ׁשמעֹון‰. והּטיל ּדינרים, מאֹות ארּבע לּכיס ׁשהּטיל ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָראּובן

ּביד ּכּלֹו הּממֹון והרי ּביחד, ונתנּו ונּׂשאּו ונׁשּתּתפּו, ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָֻמאתים,
- ּדינרין מאֹות חמׁש הּקרן מן ׁשּפחת ראּובן וטען ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָראּובן,
,ּכ ׁשּפחתֹו הּׁשּתפין ׁשבּועת ראּובן יּׁשבע אֹומרים: ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻאין
ׁשבּועת ראּובן יּׁשבע אּלא מּביתֹו; חמּׁשים ׁשמעֹון ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָויׁשּלם
יׁשּלם ולא ּבלבד, ׁשּבידֹו ּבּמנה ויל ׁשּפחתֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהׁשּתפין
זֹו ּבפחת ּבוּדאי יֹודע ׁשּׁשמעֹון ראּובן, טען ּכלּום. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָׁשמעֹון
הּפחת סכּום ּבוּדאי יֹודע ׁשאינֹו ׁשמעֹון על יגלּגל - ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּפחתֹו

יּׁשבעה - ּכלל זֹו ּבׁשּתפּות ׁשמעֹון נתעּסק לא ואם ּזה. ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻ
ולא ויּפטר. ההפסד, ּבזה ּבוּדאי יֹודע ׁשאינֹו הּסת ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשמעֹון
חֹולקים - ׁשמעֹון ּביד הּנׁשאר הּמנה זה היה אם אּלא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָעֹוד,
ׁשּיּׁשבע ּכדי ונֹוטלין הּנׁשּבעין מן הּׁשּתף ׁשאין ּבׁשוה. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאֹותֹו
מּדבר נֹוטל אֹו ונפטר, נׁשּבע אּלא חברֹו; ּׁשּביד מה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹויּטל
ּבעלי ּבֹו טעּו ׁשּכבר זה, ּבדין והּזהר ידֹו. ּתחת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא

ָָהֹוראה.
.Â:מנה הּׁשּתפּות ּבזֹו חֹוב עליו ללוי ׁשּיׁש ׁשמעֹון, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻטען

נאמן, - ללוי לּתנֹו יכֹול והיה החֹוב ּכדי ּבידֹו היה ְְְְְֱִִִֵֵֶַָָָָָָָאם
אינֹו - לּתן ּבידֹו אין ואם מחּׁשבין; ּכ ואחר החֹוב ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָונֹותנין
לּׁשּתפּות, הידּועה הּסחֹורה מן אֹו ראּובן מּיד להֹוציא ְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָֻנאמן
אפּלּו ראּובן. נכסי על ולוי ׁשמעֹון עֹוּׂשין הם קנּוניא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָׁשּמא
ּכלּום. מּמּנה לׁשּלם חּיב ראּובן אין - ּבׁשטר הּמלוה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהיתה
ׁשעלי החֹוב ׁשּזה ּבוּדאי יֹודע ׁשראּובן ׁשמעֹון, טען אם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאבל
ראּובן יּׁשבע - הּוא אצלנּו והחֹוב הּוא, הּׁשּתפּות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֻמחמת
ויׁשּלם אצלנּו, זה ׁשחֹוב יֹודע ׁשאינֹו גלּגּול ידי על אֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַהּסת
ּבׁשם לוי על חֹוב ׁשטר יצא אם וכן מּׁשּלֹו. החֹוב ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשמעֹון
ׁשמעֹון: ואמר הּׁשּתפּות, מּממֹון דינרין ּבמאה ְְְְִִִִִֵַַָָָָָֻׁשמעֹון
זמן לֹו קבעּתי ׁשמעֹון: ׁשאמר אֹו לּכיס, והחזרּתי ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַַָָנפרעּתי
על עֹוּׂשה הּוא קנּוניא ׁשּמא נאמן, אינֹו - לׁשּתים אֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָלׁשנה
ּבהֹודאת נפטר ּכבר לוי זה? ּבדין ּדנין וכיצד ראּובן. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָנכסי
ויתּבע מּביתֹו, יׁשּלם - ראיה ׁשמעֹון הביא לא ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹׁשמעֹון,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשאמר. זמן ּבסֹוף לוי ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאת
וׁשּתפין ׁשלּוחין הלכֹות להּו ְְְְְִִִִָֻסליקּו
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ּוׁשמֹונה עּׂשה, מצֹות חמׁש מצֹות: עּׂשרה ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָיׁש
ב) עברי. עבד קנין ּדין א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, לא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָֹמצֹות
ׁשּלא ד) .ּבפר יעבדּנּו ׁשּלא ג) עבד. ממּכרת יּמכר ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּלא
ּבֹו לרּדֹות ּתֹוׁשב ּגר נּניח ׁשּלא ה) עבד. עבֹודת ּבֹו ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹנעבד
ח) ריקם. יצא ׁשּלא ז) חפׁשי. ּבצאתֹו לֹו להעניק ו) .ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּבפר
יא) ּתּמכר. ׁשּלא י) ליעדּה. ט) העברּיה. אמה ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹלפּדֹות

אדֹוניו לֹו הּפיל ּכן אם אּלא לעֹולם, ּכנעני ּבעבד ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלעבד
מחּוצה ׁשּברח עבד להסּגיר ׁשּלא יב) איבריו. מראׁשי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחד
הּנּצל זה עבד להֹונֹות ׁשּלא יג) יּׂשראל. לארץ ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹלארץ

ֵֵאלינּו.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

ּבית‡. אֹותֹו ׁשּמכרּו יּׂשראלי זה ּבּתֹורה, האמּור עברי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָעבד
לֹו ואין ּגנב ּכיצד? לרצֹונֹו. עצמֹו הּמֹוכר אֹו ּכרחֹו, על ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָּדין
ׁשאמרנּו ּכמֹו אֹותֹו, מֹוכרין ּדין ּבית - הּקרן את ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָלׁשּלם
ּבית אֹותֹו ׁשּמֹוכרין ּביּׂשראל איׁש ל ואין ּגנבה. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָּבהלכֹות
הּוא ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו זה ועל ּבלבד. הּגּנב אּלא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּדין,
תֹורה: ּבמׁשנה אֹומר הּוא ועליו עברי. עבד תקנה ּכי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָאֹומר:
יּׂשראל זה ּכיצד? עצמֹו מֹוכר העברי. אחי ל יּמכר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּכי
עצמֹו; את למּכר רׁשּות ּתֹורה לֹו נתנה ּביֹותר, ְְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹׁשהעני
למּכר רּׁשאי ואינֹו .ל ונמּכר עּמ אחי ימּו ּכי ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
אֹו סחֹורה ּבהם לקנֹות אֹו ּדמיו, את ּולהצניע עצמֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָאת
ּבלבד. לאכלן צרי ּכן אם אּלא חֹוב, לבעל לּתנם אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכלים,
ּכלּום, לֹו יּׁשאר ׁשּלא עד עצמֹו, את למּכר רּׁשאי אדם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹואין
עצמֹו. את ימּכר ּכ ואחר לֹו, ּתּׁשאר לא ּכסּות ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹואפּלּו

אינּה·. וכן ּבגנבתּה, נמּכרת האּׁשה ׁשאין ּבארנּו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכבר
עבד ולא עברי עבד לא קֹונה ואינּה עצמּה. את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹמֹוכרת
ׁשּנאמר: עברי; ּבעבד נקנה הּגר ואין החׁשד. מּפני ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּכנעני,

מׁשּפחה. לֹו ׁשּיׁש מי - מׁשּפחּתֹו אל ְְְְִִִֵֶֶַָָָוׁשב
אּלא‚. אֹותֹו מֹוכרין אין - ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו עברי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָעבד

למּכר רּׁשאי אינֹו - עצמֹו הּמֹוכר וכן צדק. לגר אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹליּׂשראל
ּומכר עבר ואם ּתֹוׁשב. לגר ואפּלּו ּכֹוכבים, לעֹובד ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָעצמֹו
עצמּה ּכֹוכבים לעבֹודת ואפּלּו ּכֹוכבים, לעֹובד אפּלּו ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָעצמֹו
זה - לעקר ּגר. מׁשּפחת לעקר אֹו ׁשּנאמר: מכּור; זה הרי -ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

עצמּה. ּכֹוכבים לעבֹודת ְְֲִִַַַַָָָהּנמּכר
אין„. - ּכֹוכבים לעֹובד עצמי מֹוכר הריני :ל ואמר ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָּבא

לעֹובד ׁשּנמּכר לאחר אבל ׁשּיּמכר. עד לֹו, זקּוק ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאּתה
מצוה - ּכהגן ׁשּלא ועּׂשה ׁשעבר ּפי על אף ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּכֹוכבים,
ּתהיה ּגאּלה נמּכר אחרי ׁשּנאמר: ּבהם; יּטמע ולא ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻלפּדֹותֹו,

ּלֹו.
אינֹו‰. - ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו אֹו עצמֹו את הּמֹוכר ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָאחד

ּכדר ּבסמטא, ולא הּמקח, אבן על ּבפרהסיא ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנמּכר
אינֹו - עבד ממּכרת יּמכרּו לא ׁשּנאמר: נמּכרין; ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהעבדים

ּכבֹוד. ודר ּבצנעה אּלא ְְְְִִֶֶֶָָָָנמּכר
.Âעבֹודת היא ואיזֹו .ּבפר ּבֹו לעבד אסּור עברי עבד ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹּכל

לּה, צרי ׁשאינֹו ועבֹודה קצּבה, לּה ׁשאין עבֹודה זֹו ?ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּפר
מּכאן יּבטל. ׁשּלא ּבלבד, להעבידֹו מחׁשבּתֹו ּתהיה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאּלא
עד הּגפנים ּתחת עדר לֹו: יאמר ׁשּלא חכמים, ְְֲֲִִֶַַַַַָָָֹֹֹאמרּו

נת לא ׁשהרי עדׁשאבֹוא; עדר לֹו: יאמר אּלא קצּבה. לֹו ן ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
חפר לֹו: יאמר לא וכן ּפלֹוני. מקֹום עד אֹו ּפלֹונית, ְְְְֲִִֵַַָָֹֹֹׁשעה
ׁשל ּכֹוס לֹו להחם ואפּלּו לֹו. צרי אינֹו והּוא זה, ְְֲִִֵֵֶֶַָָָמקֹום
ּבלא עליו ועֹובר אסּור, - לֹו צרי ואינֹו להצן, אֹו ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹחּמין
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ּבטענת„. להׁשּביע לי ויׁש אנחנּו ׁשּתפין ׁשעדין ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָֻטען
הּתֹובע והביא מעֹולם, נׁשּתּתפנּו לא אֹומר: והּלה ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹספק,
- חלקנּו ואמר: ּכ אחר הּנתּבע וחזר ׁשּתפֹו, ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻעדים
ויּׁשבע זֹו, לׁשבּועה ּכפרן החזק ׁשהרי לֹו, ׁשֹומעין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻאין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּׁשּתפין. ְְִֵֵֶַַַָָֹֻׁשבּועת
ׁשמעֹון‰. והּטיל ּדינרים, מאֹות ארּבע לּכיס ׁשהּטיל ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָראּובן

ּביד ּכּלֹו הּממֹון והרי ּביחד, ונתנּו ונּׂשאּו ונׁשּתּתפּו, ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָֻמאתים,
- ּדינרין מאֹות חמׁש הּקרן מן ׁשּפחת ראּובן וטען ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָראּובן,
,ּכ ׁשּפחתֹו הּׁשּתפין ׁשבּועת ראּובן יּׁשבע אֹומרים: ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻאין
ׁשבּועת ראּובן יּׁשבע אּלא מּביתֹו; חמּׁשים ׁשמעֹון ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָויׁשּלם
יׁשּלם ולא ּבלבד, ׁשּבידֹו ּבּמנה ויל ׁשּפחתֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהׁשּתפין
זֹו ּבפחת ּבוּדאי יֹודע ׁשּׁשמעֹון ראּובן, טען ּכלּום. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָׁשמעֹון
הּפחת סכּום ּבוּדאי יֹודע ׁשאינֹו ׁשמעֹון על יגלּגל - ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּפחתֹו

יּׁשבעה - ּכלל זֹו ּבׁשּתפּות ׁשמעֹון נתעּסק לא ואם ּזה. ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻ
ולא ויּפטר. ההפסד, ּבזה ּבוּדאי יֹודע ׁשאינֹו הּסת ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשמעֹון
חֹולקים - ׁשמעֹון ּביד הּנׁשאר הּמנה זה היה אם אּלא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָעֹוד,
ׁשּיּׁשבע ּכדי ונֹוטלין הּנׁשּבעין מן הּׁשּתף ׁשאין ּבׁשוה. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאֹותֹו
מּדבר נֹוטל אֹו ונפטר, נׁשּבע אּלא חברֹו; ּׁשּביד מה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹויּטל
ּבעלי ּבֹו טעּו ׁשּכבר זה, ּבדין והּזהר ידֹו. ּתחת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא

ָָהֹוראה.
.Â:מנה הּׁשּתפּות ּבזֹו חֹוב עליו ללוי ׁשּיׁש ׁשמעֹון, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻטען

נאמן, - ללוי לּתנֹו יכֹול והיה החֹוב ּכדי ּבידֹו היה ְְְְְֱִִִֵֵֶַָָָָָָָאם
אינֹו - לּתן ּבידֹו אין ואם מחּׁשבין; ּכ ואחר החֹוב ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָונֹותנין
לּׁשּתפּות, הידּועה הּסחֹורה מן אֹו ראּובן מּיד להֹוציא ְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָֻנאמן
אפּלּו ראּובן. נכסי על ולוי ׁשמעֹון עֹוּׂשין הם קנּוניא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָׁשּמא
ּכלּום. מּמּנה לׁשּלם חּיב ראּובן אין - ּבׁשטר הּמלוה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהיתה
ׁשעלי החֹוב ׁשּזה ּבוּדאי יֹודע ׁשראּובן ׁשמעֹון, טען אם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאבל
ראּובן יּׁשבע - הּוא אצלנּו והחֹוב הּוא, הּׁשּתפּות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֻמחמת
ויׁשּלם אצלנּו, זה ׁשחֹוב יֹודע ׁשאינֹו גלּגּול ידי על אֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַהּסת
ּבׁשם לוי על חֹוב ׁשטר יצא אם וכן מּׁשּלֹו. החֹוב ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשמעֹון
ׁשמעֹון: ואמר הּׁשּתפּות, מּממֹון דינרין ּבמאה ְְְְִִִִִֵַַָָָָָֻׁשמעֹון
זמן לֹו קבעּתי ׁשמעֹון: ׁשאמר אֹו לּכיס, והחזרּתי ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַַָָנפרעּתי
על עֹוּׂשה הּוא קנּוניא ׁשּמא נאמן, אינֹו - לׁשּתים אֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָלׁשנה
ּבהֹודאת נפטר ּכבר לוי זה? ּבדין ּדנין וכיצד ראּובן. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָנכסי
ויתּבע מּביתֹו, יׁשּלם - ראיה ׁשמעֹון הביא לא ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹׁשמעֹון,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשאמר. זמן ּבסֹוף לוי ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאת
וׁשּתפין ׁשלּוחין הלכֹות להּו ְְְְְִִִִָֻסליקּו
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micar zFkld¦§£¨¦
ּוׁשמֹונה עּׂשה, מצֹות חמׁש מצֹות: עּׂשרה ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָיׁש
ב) עברי. עבד קנין ּדין א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, לא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָֹמצֹות
ׁשּלא ד) .ּבפר יעבדּנּו ׁשּלא ג) עבד. ממּכרת יּמכר ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּלא
ּבֹו לרּדֹות ּתֹוׁשב ּגר נּניח ׁשּלא ה) עבד. עבֹודת ּבֹו ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹנעבד
ח) ריקם. יצא ׁשּלא ז) חפׁשי. ּבצאתֹו לֹו להעניק ו) .ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּבפר
יא) ּתּמכר. ׁשּלא י) ליעדּה. ט) העברּיה. אמה ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹלפּדֹות

אדֹוניו לֹו הּפיל ּכן אם אּלא לעֹולם, ּכנעני ּבעבד ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלעבד
מחּוצה ׁשּברח עבד להסּגיר ׁשּלא יב) איבריו. מראׁשי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחד
הּנּצל זה עבד להֹונֹות ׁשּלא יג) יּׂשראל. לארץ ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹלארץ

ֵֵאלינּו.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

ּבית‡. אֹותֹו ׁשּמכרּו יּׂשראלי זה ּבּתֹורה, האמּור עברי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָעבד
לֹו ואין ּגנב ּכיצד? לרצֹונֹו. עצמֹו הּמֹוכר אֹו ּכרחֹו, על ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָּדין
ׁשאמרנּו ּכמֹו אֹותֹו, מֹוכרין ּדין ּבית - הּקרן את ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָלׁשּלם
ּבית אֹותֹו ׁשּמֹוכרין ּביּׂשראל איׁש ל ואין ּגנבה. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָּבהלכֹות
הּוא ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו זה ועל ּבלבד. הּגּנב אּלא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּדין,
תֹורה: ּבמׁשנה אֹומר הּוא ועליו עברי. עבד תקנה ּכי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָאֹומר:
יּׂשראל זה ּכיצד? עצמֹו מֹוכר העברי. אחי ל יּמכר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּכי
עצמֹו; את למּכר רׁשּות ּתֹורה לֹו נתנה ּביֹותר, ְְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹׁשהעני
למּכר רּׁשאי ואינֹו .ל ונמּכר עּמ אחי ימּו ּכי ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
אֹו סחֹורה ּבהם לקנֹות אֹו ּדמיו, את ּולהצניע עצמֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָאת
ּבלבד. לאכלן צרי ּכן אם אּלא חֹוב, לבעל לּתנם אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכלים,
ּכלּום, לֹו יּׁשאר ׁשּלא עד עצמֹו, את למּכר רּׁשאי אדם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹואין
עצמֹו. את ימּכר ּכ ואחר לֹו, ּתּׁשאר לא ּכסּות ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹואפּלּו

אינּה·. וכן ּבגנבתּה, נמּכרת האּׁשה ׁשאין ּבארנּו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכבר
עבד ולא עברי עבד לא קֹונה ואינּה עצמּה. את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹמֹוכרת
ׁשּנאמר: עברי; ּבעבד נקנה הּגר ואין החׁשד. מּפני ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּכנעני,

מׁשּפחה. לֹו ׁשּיׁש מי - מׁשּפחּתֹו אל ְְְְִִִֵֶֶַָָָוׁשב
אּלא‚. אֹותֹו מֹוכרין אין - ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו עברי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָעבד

למּכר רּׁשאי אינֹו - עצמֹו הּמֹוכר וכן צדק. לגר אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹליּׂשראל
ּומכר עבר ואם ּתֹוׁשב. לגר ואפּלּו ּכֹוכבים, לעֹובד ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָעצמֹו
עצמּה ּכֹוכבים לעבֹודת ואפּלּו ּכֹוכבים, לעֹובד אפּלּו ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָעצמֹו
זה - לעקר ּגר. מׁשּפחת לעקר אֹו ׁשּנאמר: מכּור; זה הרי -ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

עצמּה. ּכֹוכבים לעבֹודת ְְֲִִַַַַָָָהּנמּכר
אין„. - ּכֹוכבים לעֹובד עצמי מֹוכר הריני :ל ואמר ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָּבא

לעֹובד ׁשּנמּכר לאחר אבל ׁשּיּמכר. עד לֹו, זקּוק ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאּתה
מצוה - ּכהגן ׁשּלא ועּׂשה ׁשעבר ּפי על אף ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּכֹוכבים,
ּתהיה ּגאּלה נמּכר אחרי ׁשּנאמר: ּבהם; יּטמע ולא ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻלפּדֹותֹו,

ּלֹו.
אינֹו‰. - ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו אֹו עצמֹו את הּמֹוכר ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָאחד

ּכדר ּבסמטא, ולא הּמקח, אבן על ּבפרהסיא ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנמּכר
אינֹו - עבד ממּכרת יּמכרּו לא ׁשּנאמר: נמּכרין; ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהעבדים

ּכבֹוד. ודר ּבצנעה אּלא ְְְְִִֶֶֶָָָָנמּכר
.Âעבֹודת היא ואיזֹו .ּבפר ּבֹו לעבד אסּור עברי עבד ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹּכל

לּה, צרי ׁשאינֹו ועבֹודה קצּבה, לּה ׁשאין עבֹודה זֹו ?ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּפר
מּכאן יּבטל. ׁשּלא ּבלבד, להעבידֹו מחׁשבּתֹו ּתהיה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאּלא
עד הּגפנים ּתחת עדר לֹו: יאמר ׁשּלא חכמים, ְְֲֲִִֶַַַַַָָָֹֹֹאמרּו

נת לא ׁשהרי עדׁשאבֹוא; עדר לֹו: יאמר אּלא קצּבה. לֹו ן ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
חפר לֹו: יאמר לא וכן ּפלֹוני. מקֹום עד אֹו ּפלֹונית, ְְְְֲִִֵַַָָֹֹֹׁשעה
ׁשל ּכֹוס לֹו להחם ואפּלּו לֹו. צרי אינֹו והּוא זה, ְְֲִִֵֵֶֶַָָָמקֹום
ּבלא עליו ועֹובר אסּור, - לֹו צרי ואינֹו להצן, אֹו ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹחּמין
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לֹו עֹוּׂשה אינֹו הא .ּבפר בֹו תרּדה לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹתעּׂשה,
ׁשּנמּכר ּכֹוכבים העֹובד וכן לֹו. צרי ׁשהּוא קצּוב דבר ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָאּלא
ואם למנעֹו. מצּוין יּׂשראל הרי - ּבפר ּבֹו רדה אם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֻלֹו,
ּבפר ירּדּנּו לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹוברים - ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַֹֹהּניחּוהּו
ּכֹוכבים עֹובד ׁשל לרׁשּותֹו ליּכנס נזקקין אנּו ואין .ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָלעיני
ּבזמן - לעיני ׁשּנאמר: ;ּבפר יעבידּנּו ׁשּלא אחריו ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹולבּדק

רֹואה. ֶֶַָׁשאּתה
.Êּבדברים להעבידֹו ׁשּקנהּו ליּׂשראל אסּור עברי עבד ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּכל

אחריו ׁשּיֹולי ּכגֹון העבדים, לעּׂשֹות מיחדים ׁשהם ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֻּבֹוזים,
תעבד לא ׁשּנאמר: מנעליו; לֹו יחלץ אֹו הּמרחץ, לבית ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹּכליו
ּכּׂשכיר ׁשּנאמר: ּכּׂשכיר; אּלא ּבֹו נֹוהג אינֹו עבד. עבדת ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבֹו
ּכסּותֹו, לֹו ּולכּבס ּׂשערֹו, לֹו לסּפר ּומּתר .עּמ יהיה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻּכתֹוׁשב
סּפר אֹו לרּבים, ּבּלן אֹותֹו יעּׂשה לא אבל עּסתֹו; לֹו ְֱֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֹולאפֹות
קדם זאת אּמנּותֹו היתה ואם לרּבים. נחּתֹום אֹו ְְְִִִֶַַַָָָָָֹֹֻלרּבים,
מלאכה ּבּתחּלה ילּמדּנּו לא אבל יעּׂשה. זה הרי - ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּיּמכר
עֹוּׂשּה ּכׁשהיה ׁשעֹוּׂשּה היא - ּבּה ׁשהיה אּמנּות אּלא ְְִֶֶֶֶָָָָָָָָָָֻּכלל,
ׁשּנפׁשֹו מּפני עברי, ּבעבד אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹמּקדם.
להׁשּתּמׁש מּתר - נמּכר ׁשּלא יּׂשראל אבל ּבּמכירה; ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻׁשפלה
ּומּדעת ּברצֹונֹו אּלא זֹו מלאכה עֹוּׂשה אינֹו ׁשהרי ּכעבד, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבֹו

ְַעצמֹו.
.Áּבחזקה לרּדֹותן מּתר - ּכּׁשּורה נֹוהגין ׁשאינן ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָֻאנׁשים

הּקצּוב הּמס יּתן ׁשּלא מי ׁשּכל ׁשּגזר, מל ּבהן. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּולהׁשּתעּבד
הרי - ידֹו על הּמס ׁשּנתן לזה יׁשּתעּבד ואיׁש, איׁש ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל

מ יֹותר ּבֹו להׁשּתּמׁש מּתר אינֹוזה ואם ּכעבד. לא אבל ּדי, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻ
ּכעבד. ּבֹו להׁשּתּמׁש מּתר - ּכּׁשּורה ְְְִֵֵֶֶַַָָֻנֹוהג

.Ëלהׁשוֹותן האדֹון חּיב - העברּיה אמה אֹו עברי עבד ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָּכל
לֹו טֹוב ּכי ׁשּנאמר: ּובמדֹור. ּבכסּות ּובמׁשקה, ּבמאכל ְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָלֹו
קּבר; ּפת אֹוכל והּוא נקי, ּפת אֹוכל אּתה ּתהא ׁשּלא - ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹעּמ
על יׁשן אּתה חדׁש; יין ׁשֹותה והּוא יׁשן, יין ׁשֹותה ְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָאּתה
והּוא ּבכר דר אּתה הּתבן; ּגּבי על יׁשן והּוא מֹוכין, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּגּבי
ׁשּנאמר: ;ּבכר יֹוׁשב והּוא ּבכפר דר אּתה אֹו ּבכפר, ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָדר
ּכקֹונה - עברי עבד הּקֹונה ּכל אמרּו: מּכאן .מעּמ ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָויצא
ּובאחיכם ׁשּנאמר: אחוה; מנהג ּבֹו לנהג וחּיב לעצמֹו. ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאדֹון
מנהג ּבעצמֹו לנהג העבד צרי כן, ּפי על ואף יּׂשראל. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבני

לֹו. עֹוּׂשה ׁשהּוא העבֹודֹות ּבאֹותן ְְֲֶֶַָָעבדּות
.Èּבזמן אּלא נֹוהג עברי עבד ולא נֹוהגת העברּיה אמה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאין

ׁשּמכרּוהּו זה ּבין עצמֹו ׁשּמֹוכר עברי עבד ּבין נֹוהג, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשהּיֹובל
הּיֹובלֹות. ּבטלּו מתי ּבארנּו ּוכבר ּדין. ְְְְִֵֵַַַָָָּבית
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נקנה‡. עצמֹו] [והּמֹוכר ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו עברי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָעבד
הּניר על לֹו ּכֹותב ּבׁשטר? ּכיצד ּובׁשטר. ּכסף ּובׁשוה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבכסף
לֹו ונֹותן ;ל קנּוי הריני ,ל מכּור הריני החרס: על ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹו

ְַָהּׁשטר.
מכירתֹו,·. מּיֹום ׁשנים ׁשׁש עֹובד - ּדין ּבית ְְִִִִֵֵֵָָָמכרּוהּו

ואם חֹורין. ּבן יצא ׁשּלֹו הּׁשביעית הּׁשנה ּבֹוּובתחּלת ּפגעה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
אם אבל ּבּה. עֹובד זה הרי - הּׁשׁש ּבכלל הּׁשמּטה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשנת
- הּיֹובל לפני אחת ׁשנה נמּכר אפּלּו יֹובל, ׁשנת ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּפגעה
;עּמ יעבד הּיבל ׁשנת עד ׁשּנאמר: לחרּות. יצא זה ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהרי

וגֹומר. הּזאת הּיֹובל ְְִֵֵַַַֹּבׁשנת
הרי‚. ׁשׁש. על ליתר עצמֹו למּכר לֹו יׁש - עצמֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָֹהּמֹוכר

יֹובל, ּבֹו ּופגע ׁשנה, לעּׂשרים אֹו ׁשנים לעּׂשר עצמֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמכר
ׁשנת עד ׁשּנאמר: ּבּיֹובל; יֹוצא זה הרי - ׁשנה אחר ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאפּלּו

.עּמ יעבד ֲִֵַַָֹֹהּיבל
חּיב„. - ּוברח ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו אֹו עצמֹו הּמֹוכר ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָאחד

לחרּות. יֹוצא - יֹובל ּבֹו ּפגע ואם ׁשׁש. ְְְִִֵֵֵֵַַַָלהׁשלים
חלאים‰. ׁשחלה אֹו ׁשנה אחר ׁשנה ׁשחלה ּבין ֳִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָחלה,

ׁשׁש; למנין עֹולין - ׁשנים מארּבע ּפחֹות הּכל אם ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֻמקּטעים:
החלי; ימי ּכל להׁשלים חּיב - ׁשנים ארּבע חלה אם ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָֹאבל
ּבּמה יצא. - יֹובל ּבֹו ּפגע ואם ּכתֹוׁשב. ּכּׂשכיר ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
ּכבד, חליֹו ּכׁשהיה החלי? ימי ׁשּמחּׁשבין אמּורים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּדברים
ּכבד, חליֹו היה לא אם אבל מלאכה; לעּׂשֹות יכֹול ְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָֹׁשאינֹו
עֹולין - ׁשׁש ּכל חלה אפּלּו מחט, מעּׂשה לעּׂשֹות יכֹול ֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָאּלא

לֹו.
.Âיֹוצא אינֹו - נפּדה לא אם ּכֹוכבים, לעֹובד עצמֹו ְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹהּמֹוכר

ּבׁשנת ויצא ּבאּלה, יּגאל לא ואם ׁשּנאמר: ּבּיֹובל; ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא
עּמֹו. ּובניו הּוא ִֵַָָֹהּיבל

.Ê- לגאל ידֹו הּׂשיגה לא אם ּכֹוכבים, לעֹובד ְְְִִִִִִֵַָָָָֹֹהּנמּכר
אֹו דדֹו אֹו ׁשּנאמר: קֹודם; קרֹוב וקרֹוב אֹותֹו. ּפֹודין ְְֱִֵֶֶַָָָֹקרֹוביו
ׁשּלא לפּדֹותֹו, קרֹוביו את ּכֹופין ּדין ּובית יגאלּנּו. ּדדֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָֹֹבן
ידם ׁשאין אֹו קרֹוביו, ּפדאּוהּו לא ּכֹוכבים. ּבעֹובדי ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹיּטמע
ּובין לפּדֹותֹו. מּיּׂשראל אדם ּכל על מצוה - ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּׂשגת
לחרּות. יצא - אדם ׁשאר ׁשּפדאהּו ּבין קרֹובים ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשּפדאּוהּו
וגֹואל ּכֹוכבים. העֹובד מן עצמֹו את ולגאל ללוֹות לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹויׁש
אֹותֹו, ּפֹודין הּקרֹובים אין - ליּׂשראל הּנמּכר אבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָלחצאין.
אם ּדינֹו? ּכיצד אּלא לחצאין. גֹואל ואינֹו וגֹואל, לוה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹואין
ואם ויֹוצא; נֹותן - הּנֹותרֹות הּׁשנים ּכפי לּתן ידֹו ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָהּׂשיגה

יצא. לא - ֵֵָֹלאו
.Á,ּכֹוכבים לעֹובד ּבין ליּׂשראל ּבין עצמֹו, הּמֹוכר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָאחד

ויֹוצא. מּפדיֹונֹו מגרע זה הרי - ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָואחד
ׁשנים, ארּבע ועבד ּדינרים, ּבׁשּׁשים ׁשּמכרּוהּו הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכיצד?
וכן לחרּות. ויֹוצא ּדינרים עּׂשרים נֹותן זה הרי - ידֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּומצאה
מגרע זה הרי - ׁשנים לעּׂשר ּדינרין ּבארּבעים עצמֹו מכר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאם
ׁשוה אֹו ּכסף הּנׁשאר ונֹותן ׁשעבד, ׁשנה לכל דינרין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָארּבעה
הּדמים מחּׁשב - ּכֹוכבים לעֹובד הּנמּכר וכן ויֹוצא. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכסף,
עם וחּׁשב ׁשּנאמר: הּיֹובל; ׁשנת עד הּנׁשארֹות הּׁשנים ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָלפי
עצמֹו מכר ּכיצד? הּיבל. ׁשנת עד לֹו הּמכרֹו מּׁשנת ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָֹֹקנהּו
מחּׁשב - ׁשנים עּׂשר מכירה מּׁשנת לּיֹובל ונׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבמאה,
ּכסף, הּׁשאר ּומׁשיב הּדמים וגֹורע ׁשעבד, ׁשנה לכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָעּׂשרה
הּוא ּבכסף - ממּכרֹו ּכסף ׁשּנאמר: ּכלים; ולא ּתבּואה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹלא

ּכסף. ּבׁשוה נגאל ואינֹו ּכֹוכבים, העֹובד מּיד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָנגאל
.Ëוהבריא ּכסף, ּבגרעֹון ׁשּיצא עברּיה אֹו עברי עבד ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָּכל
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להקל לֹו מחּׁשבין - דמיו ּופחתּו נׁשחף אֹו דמיו, ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָוהֹוסיפּו
ּב ׁשּנמּכר הרי ּכיצד? ׁשוהעליו. עּתה הּוא והרי מאה, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

נמּכר מאה; לפי אּלא אדֹוניו עם מחּׁשב אינֹו - ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמאתים
הּׁשנים ּפי על עּמֹו מחּׁשב - מאה ׁשוה הּוא והרי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבמאתים,

מאה. לפי ְִֵַָָהּנֹותרֹות
.Èלחצאין עצמֹו לגאל ויׁש הֹואיל ּכֹוכבים, לעֹובד ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֹהּנמּכר

ּכיצד להחמיר. ּופעמים להקל יהיה ּפעמים ׁשּבארנּו, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכמֹו
ׁשוה עּתה הּוא והרי ונׁשחף, ּבמאתים, אֹותֹו קנה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָלהקל?
ׁשוה הּוא והרי והבריא, דמיו, חצי חמּׁשים, לֹו ונתן ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָמאה,
ּכיצד ויֹוצא. הּנׁשאר, דמיו חצי ׁשהן מאה, לֹו נֹותן - ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָמאתים
מאה, ׁשהן דמיו חצי לֹו ונתן ּבמאתים, אֹותֹו קנה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָלהחמיר?
ּדמי ׁשהן חמּׁשים, לֹו נֹותן - מאה ׁשוה עּתה והרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָונׁשחף,
ׁשהּוא ּפי על אף וחמּׁשים, מאה ׁשּנתן ונמצא הּנׁשאר. ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָחציֹו

מאה. ׁשוה ֵֶַָָָעּתה
.‡Èּכנגּדֹו לעבד לֹו ׁשּנׁשאר הּכסף על לעבד ׁשּמחל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהרב

הרי ּכיצד? ׁשחרּור. ׁשטר לֹו ׁשּיכּתב עד לֹו, מחּול אינֹו -ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹ
ׁשאר לֹו: ואמר ׁשנתים, אֹו ׁשנה ועבד ּבׁשּׁשים, ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָׁשּקנהּו
עד מּׁשעּבּודֹו נפטר לא - !לדרּכ ל ,ל מחּולין ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹהּדמים

ׁשטר. לֹו ְְִֶָֹׁשּיכּתב
.·Èהּבן עֹובד העבד הרי - זכר ּבן הּניח אם ׁשּמת: ֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאדֹון

עד אֹו להן, עצמֹו ׁשּמכר הּׁשנים סֹוף עד אֹו הּׁשׁש, סֹוף ְִֵֶֶַַַַַַַָָָעד
אם אבל הּׁשאר; ויּתן ּפדיֹונֹו ׁשּיגרע עד אֹו יֹובל, ּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיפּגע
את לא עֹובד ואינֹו לחרּות, יצא זה הרי - זכר ּבן הּניח ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹלא
ׁשאר עֹובד ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין האח, את ולא ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּבת
הּבן אפּלּו - ּכֹוכבים לעֹובד אֹו צדק לגר והּנמּכר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּיֹורׁשין.
נמצאת לחרּות. יצא האדֹון ׁשּמת ּכיון אּלא עֹובד, ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָאינֹו
עצמֹו את וקֹונה ּבׁשטר, אֹו ּבכסף נקנה עברי ׁשעבד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָאֹומר,

א ּבׁשנים, דברים: אֹוּבחמּׁשה ּכסף, ּבגרעֹון אֹו ּביֹובל, ֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
ּכֹוכבים ּובעֹובד ּבן; ּבלא אדֹון ּבמיתת אֹו ׁשחרּור, ְְְְְִִִִֵֵַַָָֹּבׁשטר
ּבׁשעת 'צא' לֹו לֹומר מצוה ּבן. הּניח אפּלּו - ּבגר ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָאֹו
ּבחּנם, יֹוצא הּוא הרי - לֹו אמר ׁשּלא ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹיציאתֹו.
הֹוצאֹות עליו רּבֹו והֹוציא חלה אפּלּו ׁשטר. צרי ְְְֲִִִֵַָָָָָָָואינֹו
חּנם. לחפׁשי יצא ׁשּנאמר: ּכלּום; לֹו חּיב אינֹו - ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרּבה
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הּנּׂשּואה‡. אׁשּתֹו ּבמזֹונֹות חּיב האדֹון הרי - עברי עבד ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּכל
אבל לֹו; מּתרת ׁשּתהיה והּוא יבם. וׁשֹומרת ארּוסה ולא ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻלֹו,
חּיב אינֹו - ׁשנּיה אפּלּו לאוין, מאּסּורי היתה ְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָאם
עּמֹו. לעמד הראּויה אּׁשה - עּמֹו אׁשּתֹו ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹּבמזֹונֹותיה.
נאמר: ּדין ּבית ּבמכרּוהּו ּובנֹותיו. ּבניו ּבמזֹונֹות חּיב ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָוכן
,ּדעּת על תעלה וכי עּמֹו. אׁשּתֹו ויצאה הּוא, אּׁשה ּבעל ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָאם
ללּמד ּבא לא אבל אׁשּתֹו?! נׁשּתעּבדה זה ׁשּנקנה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכיון
ויצא נאמר: עצמֹו ּובמֹוכר ּבמזֹונֹותיה. חּיב ׁשהאדֹון ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
ויצא נאמר: ּכֹוכבים לעֹובד ּובנמּכר עּמֹו. ּובניו הּוא ְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָָָָמעּמ
לֹו ׁשהיּו ּובנים אּׁשה אחד עּמֹו. ּובניו הּוא הּיבל ְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבׁשנת

והּוא מכירתֹו. אחר לֹו ׁשהיּו ּובנים אּׁשה אֹו מכירה, ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבׁשעת
- רּבֹו מּדעת ׁשּלא לקחּה אם אבל האדֹון; מּדעת ְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּיּקחּנה

ּבמזֹונֹותיה. חּיב ְִֵֶַָאינֹו
לֹו·. אין - ּובניו אׁשּתֹו ּבמזֹונֹות חּיב ׁשהאדֹון ּפי על ְְִִִֵֶַַַָָָָָאף

ּומציאתּה האּׁשה מעּׂשה הרי אּלא ּכלּום, ידיהם ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבמעּׂשה
ּפי על אף זה, זֹוכה - ּבאׁשּתֹו הּבעל ׁשּזֹוכה וכל ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָֹלבעלּה.

עברי. עבד ְִִֶֶֶׁשהּוא
ּכנענית.‚. ׁשפחה לֹו לּתן לרּבֹו יׁש - ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָמי

נֹותן זה הרי - אביו מת אם אדֹון, ׁשל ּבנֹו ּבין האדֹון ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּבין
והרי עבדים. מּמּנה ׁשּיֹוליד ּכדי זה, על וכֹופהּו ׁשפחה. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלֹו
לֹו יּתן אדניו אם ׁשּנאמר: עבדּותֹו; ימי ּכל לֹו מּתרת ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻהיא
ּכׁשאר ּכנענית ּבׁשפחה אסּור - עצמֹו והּמֹוכר וגֹומר. ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָאּׁשה

יּׂשראל. ְִֵָָּכל
אּׁשה„. לֹו ׁשּתהיה עד ּכנענית ּבׁשפחה מּתר עברי עבד ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻאין

רּבֹו אין - ּובנים אּׁשה לֹו אין אם אבל ּובנים; ְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָיּׂשראלית
היה אפּלּו הּוא. קּבלה זה ודבר ּכנענית. ׁשפחה לֹו ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָמֹוסר
עבדּותֹו. ימי ּכל ּכנענית ּבׁשפחה מּתר זה הרי - ּכהן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻהּנמּכר

ׁשפחה‰. רּבֹו לֹו ׁשּמֹוסר ּפי על אף ּובנים, אּׁשה לֹו היּו ְִִִִִֵֶַַַָָָָאם
אׁשּתֹו ׁשּנאמר: ּובניו; מאׁשּתֹו להפריׁשֹו יכֹול אינֹו - ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכנענית
אחת ׁשפחה לּתן ולא ׁשפחֹות, ׁשּתי לֹו לּתן יכֹול ואינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֹעּמֹו.
יּתן ׁשּנאמר: לּכנענּיים; ׁשּנֹותן ּכדר העברים עבדיו ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלׁשני
יֹובל, והּגיע ּכנענית, ׁשפחה רּבֹו לֹו ׁשּמסר נרצע אּׁשה. ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָלֹו
- ּבֹו וחבל לצאת, רֹוצה ואינֹו לצאת, ּבֹו מסרב רּבֹו ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָוהיה

ּבׁשפחה. נאסר ׁשהרי ְְֱֲִֵֶֶַָָּפטּור,
.Âועבד ּדין, ּבית מכרּוהּו אבל נרצע. אינֹו - עצמֹו ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָהּמֹוכר

הּיֹובל, ׁשנת עד ועֹובד נרצע, זה הרי - לצאת רצה ולא ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשׁש
האדֹון. ׁשּימּות עד ֶַָָָאֹו

.Êמּפי הּבן. את עֹובד הּנרצע אין - ּבן ׁשהּניח ּפי על ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָאף
לעֹולמֹו - לעלם לבנֹו; ולא לֹו - ועבדֹו למדּו: ְְְְְְֲִַַָָָָָֹֹהּׁשמּועה
אּלא עצמֹו את קֹונה אינֹו ׁשהּנרצע למד, נמצאת יֹובל. ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשל

האדֹון. ּובמיתת ְִֵַַָָּבּיֹובל
.Áוהרי מּום. ּבעל ׁשּנעּׂשה מּפני נרצע, אינֹו ּכהן עברי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעבד

ואינֹו ּבּה, ׁשהיה לחזקה - מׁשּפחּתֹו אל וׁשב אֹומר: ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָהּוא
ּבּה. ׁשהיה לּׂשררה ְֶַָָָָָָׁשב

.Ëואֹומר ׁשלׁשה, ׁשל ּדין לבית מביאֹו רֹוצעין? ְְְְְִִִֵֵֵֶַָּכיצד
הּמזּוזה אל אֹו הּדלת אל ׁשׁש לסֹוף ּומּגיׁשֹו לפניהם. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּדבריו
ּכל ׁשל ּבין אדֹון ׁשל ּומזּוזה ּדלת ּבין ּבּבנין. עֹומדין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכׁשהן
ׁשל ּבמרצע אזן, ׁשל ּבגּופּה הימנית, אזנֹו את ונֹוקב ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאדם.
ולא ּובּדלת. באזנֹו ונתּת ׁשּנאמר: לּדלת; ׁשּיּגיע עד ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹמּתכת,
אצל ּבין ּדלת אצל ּבין עֹומד ׁשּיהיה אּלא מזּוזה, ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָנאמר
ּכׁשהיא ּדלת אף עֹומדת, ּכׁשהיא ּמזּוזה ּומה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָמזּוזה;
מזּוזה. ׁשם ׁשאין ּפי על אף ּבּדלת, - הרציעה אבל ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָעֹומדת;
ּבנֹו לא - אדניו ורצע ׁשּנאמר: ּבעצמֹו; ׁשרֹוצע הּוא ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהאדֹון
עבדים ׁשני רֹוצעין ואין ּדין. ּבית ׁשליח ולא ׁשלּוחֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָֹֹולא

חבילֹות. חבילֹות מצֹות עֹוּׂשין ׁשאין ְְֲֲִִִִֵֶֶָּכאחד,
.Èעד - העבד ויׁשנה. ׁשּיאמר עד - העבד יאמר אמר ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹואם

נרצע, אינֹו - ׁשׁש אחר אמר אם אבל עבד; ּכׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיאמר
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להקל לֹו מחּׁשבין - דמיו ּופחתּו נׁשחף אֹו דמיו, ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָוהֹוסיפּו
ּב ׁשּנמּכר הרי ּכיצד? ׁשוהעליו. עּתה הּוא והרי מאה, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

נמּכר מאה; לפי אּלא אדֹוניו עם מחּׁשב אינֹו - ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמאתים
הּׁשנים ּפי על עּמֹו מחּׁשב - מאה ׁשוה הּוא והרי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבמאתים,

מאה. לפי ְִֵַָָהּנֹותרֹות
.Èלחצאין עצמֹו לגאל ויׁש הֹואיל ּכֹוכבים, לעֹובד ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֹהּנמּכר

ּכיצד להחמיר. ּופעמים להקל יהיה ּפעמים ׁשּבארנּו, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכמֹו
ׁשוה עּתה הּוא והרי ונׁשחף, ּבמאתים, אֹותֹו קנה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָלהקל?
ׁשוה הּוא והרי והבריא, דמיו, חצי חמּׁשים, לֹו ונתן ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָמאה,
ּכיצד ויֹוצא. הּנׁשאר, דמיו חצי ׁשהן מאה, לֹו נֹותן - ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָמאתים
מאה, ׁשהן דמיו חצי לֹו ונתן ּבמאתים, אֹותֹו קנה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָלהחמיר?
ּדמי ׁשהן חמּׁשים, לֹו נֹותן - מאה ׁשוה עּתה והרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָונׁשחף,
ׁשהּוא ּפי על אף וחמּׁשים, מאה ׁשּנתן ונמצא הּנׁשאר. ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָחציֹו

מאה. ׁשוה ֵֶַָָָעּתה
.‡Èּכנגּדֹו לעבד לֹו ׁשּנׁשאר הּכסף על לעבד ׁשּמחל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהרב

הרי ּכיצד? ׁשחרּור. ׁשטר לֹו ׁשּיכּתב עד לֹו, מחּול אינֹו -ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹ
ׁשאר לֹו: ואמר ׁשנתים, אֹו ׁשנה ועבד ּבׁשּׁשים, ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָׁשּקנהּו
עד מּׁשעּבּודֹו נפטר לא - !לדרּכ ל ,ל מחּולין ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹהּדמים

ׁשטר. לֹו ְְִֶָֹׁשּיכּתב
.·Èהּבן עֹובד העבד הרי - זכר ּבן הּניח אם ׁשּמת: ֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאדֹון

עד אֹו להן, עצמֹו ׁשּמכר הּׁשנים סֹוף עד אֹו הּׁשׁש, סֹוף ְִֵֶֶַַַַַַַָָָעד
אם אבל הּׁשאר; ויּתן ּפדיֹונֹו ׁשּיגרע עד אֹו יֹובל, ּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיפּגע
את לא עֹובד ואינֹו לחרּות, יצא זה הרי - זכר ּבן הּניח ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹלא
ׁשאר עֹובד ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין האח, את ולא ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּבת
הּבן אפּלּו - ּכֹוכבים לעֹובד אֹו צדק לגר והּנמּכר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּיֹורׁשין.
נמצאת לחרּות. יצא האדֹון ׁשּמת ּכיון אּלא עֹובד, ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָאינֹו
עצמֹו את וקֹונה ּבׁשטר, אֹו ּבכסף נקנה עברי ׁשעבד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָאֹומר,

א ּבׁשנים, דברים: אֹוּבחמּׁשה ּכסף, ּבגרעֹון אֹו ּביֹובל, ֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
ּכֹוכבים ּובעֹובד ּבן; ּבלא אדֹון ּבמיתת אֹו ׁשחרּור, ְְְְְִִִִֵֵַַָָֹּבׁשטר
ּבׁשעת 'צא' לֹו לֹומר מצוה ּבן. הּניח אפּלּו - ּבגר ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָאֹו
ּבחּנם, יֹוצא הּוא הרי - לֹו אמר ׁשּלא ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹיציאתֹו.
הֹוצאֹות עליו רּבֹו והֹוציא חלה אפּלּו ׁשטר. צרי ְְְֲִִִֵַָָָָָָָואינֹו
חּנם. לחפׁשי יצא ׁשּנאמר: ּכלּום; לֹו חּיב אינֹו - ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרּבה
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הּנּׂשּואה‡. אׁשּתֹו ּבמזֹונֹות חּיב האדֹון הרי - עברי עבד ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּכל
אבל לֹו; מּתרת ׁשּתהיה והּוא יבם. וׁשֹומרת ארּוסה ולא ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻלֹו,
חּיב אינֹו - ׁשנּיה אפּלּו לאוין, מאּסּורי היתה ְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָאם
עּמֹו. לעמד הראּויה אּׁשה - עּמֹו אׁשּתֹו ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹּבמזֹונֹותיה.
נאמר: ּדין ּבית ּבמכרּוהּו ּובנֹותיו. ּבניו ּבמזֹונֹות חּיב ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָוכן
,ּדעּת על תעלה וכי עּמֹו. אׁשּתֹו ויצאה הּוא, אּׁשה ּבעל ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָאם
ללּמד ּבא לא אבל אׁשּתֹו?! נׁשּתעּבדה זה ׁשּנקנה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכיון
ויצא נאמר: עצמֹו ּובמֹוכר ּבמזֹונֹותיה. חּיב ׁשהאדֹון ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
ויצא נאמר: ּכֹוכבים לעֹובד ּובנמּכר עּמֹו. ּובניו הּוא ְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָָָָמעּמ
לֹו ׁשהיּו ּובנים אּׁשה אחד עּמֹו. ּובניו הּוא הּיבל ְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבׁשנת

והּוא מכירתֹו. אחר לֹו ׁשהיּו ּובנים אּׁשה אֹו מכירה, ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבׁשעת
- רּבֹו מּדעת ׁשּלא לקחּה אם אבל האדֹון; מּדעת ְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּיּקחּנה

ּבמזֹונֹותיה. חּיב ְִֵֶַָאינֹו
לֹו·. אין - ּובניו אׁשּתֹו ּבמזֹונֹות חּיב ׁשהאדֹון ּפי על ְְִִִֵֶַַַָָָָָאף

ּומציאתּה האּׁשה מעּׂשה הרי אּלא ּכלּום, ידיהם ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבמעּׂשה
ּפי על אף זה, זֹוכה - ּבאׁשּתֹו הּבעל ׁשּזֹוכה וכל ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָֹלבעלּה.

עברי. עבד ְִִֶֶֶׁשהּוא
ּכנענית.‚. ׁשפחה לֹו לּתן לרּבֹו יׁש - ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָמי

נֹותן זה הרי - אביו מת אם אדֹון, ׁשל ּבנֹו ּבין האדֹון ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּבין
והרי עבדים. מּמּנה ׁשּיֹוליד ּכדי זה, על וכֹופהּו ׁשפחה. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלֹו
לֹו יּתן אדניו אם ׁשּנאמר: עבדּותֹו; ימי ּכל לֹו מּתרת ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻהיא
ּכׁשאר ּכנענית ּבׁשפחה אסּור - עצמֹו והּמֹוכר וגֹומר. ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָאּׁשה

יּׂשראל. ְִֵָָּכל
אּׁשה„. לֹו ׁשּתהיה עד ּכנענית ּבׁשפחה מּתר עברי עבד ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻאין

רּבֹו אין - ּובנים אּׁשה לֹו אין אם אבל ּובנים; ְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָיּׂשראלית
היה אפּלּו הּוא. קּבלה זה ודבר ּכנענית. ׁשפחה לֹו ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָמֹוסר
עבדּותֹו. ימי ּכל ּכנענית ּבׁשפחה מּתר זה הרי - ּכהן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻהּנמּכר

ׁשפחה‰. רּבֹו לֹו ׁשּמֹוסר ּפי על אף ּובנים, אּׁשה לֹו היּו ְִִִִִֵֶַַַָָָָאם
אׁשּתֹו ׁשּנאמר: ּובניו; מאׁשּתֹו להפריׁשֹו יכֹול אינֹו - ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכנענית
אחת ׁשפחה לּתן ולא ׁשפחֹות, ׁשּתי לֹו לּתן יכֹול ואינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֹעּמֹו.
יּתן ׁשּנאמר: לּכנענּיים; ׁשּנֹותן ּכדר העברים עבדיו ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלׁשני
יֹובל, והּגיע ּכנענית, ׁשפחה רּבֹו לֹו ׁשּמסר נרצע אּׁשה. ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָלֹו
- ּבֹו וחבל לצאת, רֹוצה ואינֹו לצאת, ּבֹו מסרב רּבֹו ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָוהיה

ּבׁשפחה. נאסר ׁשהרי ְְֱֲִֵֶֶַָָּפטּור,
.Âועבד ּדין, ּבית מכרּוהּו אבל נרצע. אינֹו - עצמֹו ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָהּמֹוכר

הּיֹובל, ׁשנת עד ועֹובד נרצע, זה הרי - לצאת רצה ולא ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשׁש
האדֹון. ׁשּימּות עד ֶַָָָאֹו

.Êמּפי הּבן. את עֹובד הּנרצע אין - ּבן ׁשהּניח ּפי על ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָאף
לעֹולמֹו - לעלם לבנֹו; ולא לֹו - ועבדֹו למדּו: ְְְְְְֲִַַָָָָָֹֹהּׁשמּועה
אּלא עצמֹו את קֹונה אינֹו ׁשהּנרצע למד, נמצאת יֹובל. ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשל

האדֹון. ּובמיתת ְִֵַַָָּבּיֹובל
.Áוהרי מּום. ּבעל ׁשּנעּׂשה מּפני נרצע, אינֹו ּכהן עברי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעבד

ואינֹו ּבּה, ׁשהיה לחזקה - מׁשּפחּתֹו אל וׁשב אֹומר: ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָהּוא
ּבּה. ׁשהיה לּׂשררה ְֶַָָָָָָׁשב

.Ëואֹומר ׁשלׁשה, ׁשל ּדין לבית מביאֹו רֹוצעין? ְְְְְִִִֵֵֵֶַָּכיצד
הּמזּוזה אל אֹו הּדלת אל ׁשׁש לסֹוף ּומּגיׁשֹו לפניהם. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּדבריו
ּכל ׁשל ּבין אדֹון ׁשל ּומזּוזה ּדלת ּבין ּבּבנין. עֹומדין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכׁשהן
ׁשל ּבמרצע אזן, ׁשל ּבגּופּה הימנית, אזנֹו את ונֹוקב ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאדם.
ולא ּובּדלת. באזנֹו ונתּת ׁשּנאמר: לּדלת; ׁשּיּגיע עד ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹמּתכת,
אצל ּבין ּדלת אצל ּבין עֹומד ׁשּיהיה אּלא מזּוזה, ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָנאמר
ּכׁשהיא ּדלת אף עֹומדת, ּכׁשהיא ּמזּוזה ּומה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָמזּוזה;
מזּוזה. ׁשם ׁשאין ּפי על אף ּבּדלת, - הרציעה אבל ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָעֹומדת;
ּבנֹו לא - אדניו ורצע ׁשּנאמר: ּבעצמֹו; ׁשרֹוצע הּוא ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהאדֹון
עבדים ׁשני רֹוצעין ואין ּדין. ּבית ׁשליח ולא ׁשלּוחֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָֹֹולא

חבילֹות. חבילֹות מצֹות עֹוּׂשין ׁשאין ְְֲֲִִִִֵֶֶָּכאחד,
.Èעד - העבד ויׁשנה. ׁשּיאמר עד - העבד יאמר אמר ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹואם

נרצע, אינֹו - ׁשׁש אחר אמר אם אבל עבד; ּכׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיאמר
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אחרֹונה. ּפרּוטה ּבתחּלת ׁשׁש ּבסֹוף ויׁשנה ׁשּיאמר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹעד
אֹו מכירתֹו מּדמי ּפרּוטה ׁשוה הּיֹום מן ׁשּנׁשאר ּכגֹון ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכיצד?
זה הרי - ּפרּוטה מּׁשוה ּפחֹות נׁשאר אם אבל מעט. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָיתר

ׁשׁש. אחר ְֵֵַַּכאֹומר
.‡Èאין ּולרּבֹו ּבנים, מּמּנה ולֹו ּכנענית ׁשפחה לעבד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהיתה

ּכי ׁשּנאמר: נרצע; אינֹו - ּובנים ּבית.אּׁשה ואת אהב ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
נרצע; אינֹו - ּובנים אּׁשה אין ולֹו ּובנים, אּׁשה ְְְִִִִִֵֵַָָָָָלרּבֹו
אֹוהב הּוא ּבני. ואת אׁשּתי את אדני את אהבּתי ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
טֹוב ּכי ׁשּנאמר: נרצע; אינֹו - אֹוהבֹו אינֹו ורּבֹו רּבֹו, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָאת
נרצע; אינֹו - רּבֹו את אֹוהב אינֹו והּוא אֹוהבֹו, רּבֹו .עּמ ְְֲִִֵֵֵֶַַָָלֹו
אינֹו - חֹולה אינֹו ורּבֹו חֹולה, הּוא .אהב ּכי ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַׁשּנאמר:
אינֹו והּוא חֹולה, רּבֹו .עּמ לֹו טֹוב ּכי ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָנרצע;
ּכי ׁשּנאמר: נרצע; אינֹו - חֹולים ׁשניהם ׁשהיּו אֹו ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָחֹולה,

ּבטֹובה. ׁשניהם ׁשּיהיּו עד - עּמ לֹו ְְְִִֵֶֶַָָטֹוב
.·È- עצמֹו מֹוכר ּדין? ּבית למכרּוהּו עצמֹו מֹוכר ּבין ְְְִִֵֵֵֵַַַָמה

אסּור - עצמֹו מֹוכר נרצע. - ּדין ּבית ּומכרּוהּו נרצע, ְְְְִִִֵֵֵַָָָָאינֹו
ׁשפחה לֹו מֹוסר רּבֹו - ּדין ּבית ּומכרּוהּו ּכנענית, ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָּבׁשפחה
ּבית ּומכרּוהּו ּכֹוכבים, לעֹובד נמּכר - עצמֹו מֹוכר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָּכנענית.
אחי ל יּמכר ּכי ׁשּנאמר: ליּׂשראל; אּלא נמּכר אינֹו - ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדין
נמּכר - עצמֹו מֹוכר .ל אּלא אֹותֹו מֹוכרין ּדין ּבית אין -ְְְְִִִֵֵֵֶַָָ
אּלא נמּכר אינֹו - ּדין ּבית מכרּוהּו ׁשׁש, על ויתר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָלׁשׁש
ּדין ּבית מכרּוהּו לֹו, מעניקין אין - עצמֹו מֹוכר ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָלׁשׁש.

לֹו. ֲִִַמעניקין
.‚Èיראה וכן נרצעת. האּׁשה ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּפי

את אדני את אהבּתי ּבנרצע: אֹומר ׁשהרי הּכתּוב, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמענין
ּכן? ּתעּׂשה לאמת ואף ׁשּנאמר: ּומהּו ּבני. ואת ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאׁשּתי
מעניק ּכ עברי, עבד להעניק עּׂשה ׁשּמצות ׁשּכׁשם ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלהעניק.

העברּיה. ְִִָָָָאמה
.„È,תעּׂשה ּבלא עֹובר - ריקם ואמתֹו עבּדֹו המׁשּלח ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּכל

לעּׂשה, נּתקֹו הּכתּוב והרי ריקם. תׁשּלחּנּו לא ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:
ׁשּיצא אֹו ׁשׁש, ּבסֹוף הּיֹוצא אחד לֹו. ּתעניק העניק ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:

ּבמית אֹו ּבאחדּבּיֹובל, ׁשּיצאת העברּיה האמה וכן האדֹון, ת ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ
הּיֹוצא אבל להם. מעניקין אּלּו הרי - ּבסימנין אֹו אּלּו ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָמּכל
תׁשּלחּנּו וכי ׁשּנאמר: להם. מעניקין אין - ּכסף ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּבגרעֹון
ׁשאר נתן העבד אּלא חפׁשי, ׁשּלחֹו לא וזה ;מעּמ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹחפׁשי
ּתעניק העניק יצא. ּכ ואחר ּבהן לעבד לֹו ׁשּנׁשאר ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּדמים
ּדברים ויקב, ּגרן צאן ּבענין - ּומּיקב מּגרנ מּצאנ ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹלֹו
מהם; לֹו להעניק ׁשחּיב הּוא עצמן, מחמת ּברכה ּבהם ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיׁש
נֹותן וכּמה מהם. לֹו לּתן חּיב אינֹו - והּבגדים הּכספים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאבל
ּבין אחד מּמין ּבין סלע, ׁשלׁשים מּׁשוה ּפחֹות אין ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָלֹו?
יּתן ּבֹו: ׁשּנאמר העבד, קנס ׁשל ּכׁשלׁשים הרּבה; ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָמּמינין
;נתּבר ׁשּלא ּבין ּבגללֹו הּבית ׁשּנתּבר ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלאדניו.
נאמר: לּמה ּכן, אם מקֹום. מּכל - לֹו ּתעניק העניק ֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר:

לֹו. ּתן הּברכה לפי הּכל ?ּברכ ְְְֲִֵֵֶַַַָָֹאׁשר
.ÂË- לחרּות ויצא ּבֹורח, ּכׁשהּוא יֹובל ּבֹו ּופגע ּברח, ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָאם

עבד ענק וגֹומר. תׁשּלחּנּו וכי ׁשּנאמר: להעניקֹו; חּיב ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאינֹו
אמה וענק הימּנּו. ּגֹובה חֹוב ּבעל ואין לעצמֹו, - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָעברי

ׁשּיבֹוא קדם אביה מת ואם לאביה. - מציאתּה וכן ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹהעברּיה,
ׁשאין ּכלּום; ּבהם לאחיה ואין עצמּה, ׁשל הן הרי - ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלידֹו

לבנֹו. ּבבּתֹו לֹו ׁשּיׁש זכּות מֹוריׁש ְְְִִִֵֶָָאדם
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ּומּׁשּתביא‡. אביה. ׁשּמכרּה הּקטּנה היא העברּיה ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָאמה
אינֹו - נערה ותעּׂשה ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים אחר ּׂשערֹות ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּתי
לֹו ויׁש ּבּה, רׁשּות לֹו יׁש ׁשעדין ּפי על אף למכרּה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָיכֹול
אילֹונית ׁשהיא הּקטּנה אף ׁשּירצה. מי לכל ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָלקּדׁשּה

ו לאביהּבסימניה יׁש - ּׂשערֹות ׁשּתי להבאת ראּויה אינּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
והאנּדרֹוגינֹוס הּטמטּום אבל קטּנה. ׁשהיא זמן ּכל ְְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֻלמכרּה
העברּיה. האמה ּכדין ולא עברי ּכעבד לא נמּכר אינֹו -ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹ

ולא·. העני ּכן אם אּלא ּבּתֹו, את למּכר רּׁשאי האב ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאין
ּכסּות ואפּלּו מּטלטלין, ולא קרקע לא ּכלּום, לֹו ְְְְְְְֲִִִִַַַַַֹֹנׁשאר
אחר לפּדֹותּה האב את ּכֹופין כן ּפי על ואף ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשעליו.
ׁשּלא אֹו ׁשּמת אֹו האב ּברח מׁשּפחה. ּפגם מּׁשּום ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּמכרּה,

ׁשּתצא. עד עֹובדת זֹו הרי - לפּדֹותּה לֹו ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָהיה
ואינּה‚. ּובׁשטר, ּכסף ּבׁשוה אֹו ּבכסף נקנית העברּיה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאמה

ׁשראּויין ּבדמים לקנֹותּה ׁשּצרי מּפני ּבפרּוטה, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָנקנית
על ּכֹותב ּבׁשטר? ּכיצד ותצא. ּפדיֹונּה ׁשּתגרע ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָלגרעֹון,
ונֹותן ;ל קנּויה ּבּתי ,ל מכּורה ּבּתי החרס: על אֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּניר

ּכֹותבֹו. האב - העברּיה אמה ּוׁשטר האדֹון. ְְְְִִַַָָָָָָָָּביד
ּבית„. ׁשּמכרּוהּו ּכעבד ׁשנים, ׁשׁש עֹובדת העברּיה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָאמה

ויֹוצאת העברּיה. אֹו העברי אחי ל יּמכר ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּדין;
חּנם, יֹוצאה - ׁשׁש ּבתֹו יֹובל ּבּה ּפגע ואם ׁשבע. ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּבתחּלת
חּנם, יֹוצאה - ּבן ׁשהּניח ּפי על אף האדֹון, מת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכעבד.
מגרעת וכן ּכן. ּתעּׂשה לאמת ואף ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּכנרצע;
על ּומחל ׁשחרּור ׁשטר לּה ּכתב ואם ויֹוצאה. ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָמּפדיֹונּה

ּכעבד. חּנם, יֹוצאה - ְְְִֶֶַָָָהּׁשאר
ּכגֹון‰. ּכיצד? ּבסימנין. יֹוצאה ׁשהיא העברּיה, אמה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָיתרה

כסף. ּבלא לחרּות יֹוצאה - נערה ונעּׂשית סימנין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהביאה
יֹוצאת זֹו הרי - ׁשּלקחּה יֹום מאחר סימנין הביאה ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאפּלּו
יציאה הּכתּוב לּה רּבה - חּנם ויצאה ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָלחרּות.
ׁשהיא למדּו, הּׁשמּועה מּפי העבד. על יתר ּבחּנם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת
ותצא ׁשּתבּגר עד אביה, לרׁשּות ותחזר נערּות. סימני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹהבאת
נערּות, ימי לּה ׁשאין אילֹונית, הּבת היתה אביה. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמרׁשּות
לחרּות. ּתצא ׁשּבגרה ּכיון - לבגר מּקטנּותּה יֹוצאת ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאּלא

.Âלא ׁשּנאמר: איברים; ּבראׁשי יֹוצאה העברּיה אמה ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹאין
אֹו ׁשּנֹו לֹו הּפיל אם עברי, עבד וכן העבדים. ּכצאת ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָתצא
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבחברֹו, החֹובל ּכדין לֹו מׁשּלם - עינֹו לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַסּמא
ּבׁשני נקנית העברּיה ׁשאמה למד, נמצאת חֹובל. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָּבהלכֹות
דברים: ּבׁשּׁשה עצמּה וקֹונה ּבׁשטר; אֹו ּבכסף ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָדברים:
ּובמיתת ׁשחרּור, ּובׁשטר ּכסף, ּובגרעֹון ּוביֹובל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָּבׁשנים,

ּובסימנין. ְִִָָָהאדֹון,
.Êּכׁשאר היא הרי - לבנֹו אֹו לעצמֹו האדֹון אֹותּה ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָיעד
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הּבעל ּבמיתת אּלא אּלּו, מּכל ּבאחד יֹוצאה ואינּה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָארּוסֹות,
מצות ּכיצד ּפדּיה. למצות קֹודמת יעּוד ּומצות ּבגט. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָאֹו
אּת הרי לי, מקּדׁשת אּת הרי ׁשנים: ּבפני לּה אֹומר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֻיעּוד?
סמּו ׁשׁש ּבסֹוף אפּלּו לאּׁשה; לי אּת הרי לי, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָֹמארסת
ׁשּמעֹות ּכלּום, לּה לּתן צרי ואינֹו החּמה. ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָלׁשקיעת
ואינֹו איׁשּות, מנהג ּבּה ונֹוהג נּתנּו. לקּדּוׁשין ְְְְְִִִִִִֵֵַָָהראׁשֹונֹות
ׁשּנאמר: ּכאחת; ׁשּתים מיעד ואינֹו ׁשפחּות. מנהג ּבּה ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָנֹוהג
רׁשּות ונתן גדֹול, ּבנֹו היה אם לבנֹו? מיעדּה וכיצד ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָיעדּה.
אּת הרי ׁשנים: ּבפני לּה אֹומר האב הרי - לֹו ליעדּה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָלאביו

לבני. ְְִִֶֶֻמקּדׁשת
.Áאּלאאין לבנֹו ולא לֹו לא העברּיה אמה מיעד האדֹון ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹ

הּוא ׁשהרי מעֹותיה; אביה קּבל ׁשּכבר ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּדעּתּה,
יכֹול ּבנֹו אין - האדֹון מת ואם מּדעּתּה. - יעדּה ְְְְִִֵֵֵַָָָָָָאֹומר:

האדֹון. ּבמיתת לחרּות יֹוצאה ׁשהרי לֹו, ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָליעדּה
.Ëמּטּמא אינֹו ,לפיכ ּכנּׂשּואין. ואינֹו ּכארּוסין, - ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָהּיעּוד

ואם לחּפה. ׁשּתּכנס עד נדריה מפר ולא יירׁשּנה ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻלּה
לבנֹו, יעדּה ולא לֹו, יעדּה לא - לּה יעּׂשה לא אּלה ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹׁשלׁש
ּכמֹו סימנין, ּבהבאת - חּנם ויצאה ּכסף; ּבגרעֹון נפדית ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹולא
ּכעבד עצמּה ּבהן ׁשּקֹונה הּדרכים אֹותן על יתר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו,

ְִִעברי.
.Èלאיׁש לּתנּה ולא העברּיה, אמה למּכר יכֹול האדֹון ְְְְְִִִִִֵָָָָָָָָֹֹאין

עּׂשה לא - נתן אֹו מכר ואם קרֹוב. ּבין רחֹוק ּבין ְִֵֵֵַַַָָָָָָֹאחר,
וכן בּה. ּבבגדֹו למכרּה ימׁשל לא נכרי לעם ׁשּנאמר: ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּכלּום.
ׁשּלא לי, ויראה לּתנֹו. ולא לאחר למכרֹו יכֹול לא עברי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹעבד
לֹו ׁשּיׁש מּפני אּלא [ּבאמה], זה ּדבר לאסר הּכתּוב ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻהצר
למכרּה. ימׁשל לא נכרי לעם נאמר: לכ לבנֹו, ְְְְְְְְֱֲִִִֶַַַָָָָָֹֹליעדּה

.‡Èאֹו עליו לּה ׁשּיׁש למי אּלא נמּכרת העברּיה אמה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָאין
אדם מֹוכר ּכיצד? ליעּוד. ראּויה ׁשּתהא ּכדי קּדּוׁשין, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָלבנֹו
לֹו ליעדּה יכֹול האדֹון ׁשאין ּפי על ׁשאף לאביו; ּבּתֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאת
יכֹול אינֹו אבל אחיו. ּבת האמה ׁשהרי לבנֹו, היא ראּויה -ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָ
היא ׁשהרי לאדֹון, ראּויה ׁשאינּה מּפני לבנֹו; ּבּתֹו את ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹלמּכר

אביו. אחֹות ׁשהיא מּפני לבנֹו, ולא ְְְֲֲִִִִֵֶָֹאחֹותֹו,
.·È,לפסּולין ּבּתֹו למּכר לאדם ּגדֹול,יׁש לכהן אלמנה ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֹ

ּבלאו, ׁשהן ּפי על ׁשאף הדיֹוט; לכהן וחלּוצה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּגרּוׁשה
ּבהן. ּתֹופסין ְִִִֶָקּדּוׁשין

.‚Èנתּגרׁשה אֹו ונתארמלה קטּנה, ּכׁשהיא ּבּתֹו את ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהמקּדׁש
ּבּתֹו את למּכר יכֹול אדם ׁשאין למכרּה; יכֹול אינֹו -ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָֹ
ׁשפחּות. אחר לׁשפחה מֹוכרּה אבל איׁשּות. אחר ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָלׁשפחּות
ּומת האדֹון, אֹותּה ויעד ּתחּלה, לׁשפחּות מכרּה ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָּכיצד?
הרי - קטּנה ּכׁשהיא האב לרׁשּות וחזרה גרׁשּה, אֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָהאדֹון
לפני נפלה אם וכן לכהן. אפּלּו ׁשנּיה, ּפעם מֹוכרּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹהאב
ּפסּולה חליצה ׁשהיא ּפי על אף לּה, וחלץ הּיעּוד, מן ְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָיבם
למכרּה לֹו ויׁש הּכהּנה; מן נפסלה הרי - קטּנה ׁשהיא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻמּפני

ׁשּנתּבאר. ּכמֹו ּבּה, ּתֹופסין וקּדּוׁשין הֹואיל ְְְְְִִִִִֵֵֶָָֹלכהן,
.„Èּבגרעֹון אֹו ּבּיֹובל אֹו ּבּׁשנים ויצאה ּבּתֹו, את ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוכר

ׁשנּיה, ּפעם ּולמכרּה לחזר לֹו יׁש - קטּנה היא ועדין ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹכסף,
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.ÂËאם לאחר: וקּדׁשּה הל ּכ ואחר ּבּתֹו, את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמֹוכר
ולא לֹו לא האדֹון יעד לא ואם מיעד; - ליעד האדֹון ְְְְִִֵֵֵָָָָָָָָֹֹֹרצה
אׁשת ותעּׂשה קּדּוׁשיה יּגמרּו האדֹון מרׁשּות ּכׁשּתצא - ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָלבנֹו

ִאיׁש.
.ÊËליעד ׁשּלא מנת על האדֹון על ּופסק ּבּתֹו, את ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּמֹוכר

מה על ׁשהתנה מיעד; - ליעד האדֹון רצה אם ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָאֹותּה,
ּבטל. ׁשּתנאֹו ּבּתֹורה, ְֵֶֶַָָָָּׁשּכתּוב
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עצמֹו‡. את וקֹונה דברים, ּבחמּׁשה נקנה ּכנעני ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָעבד
ּבחליפין, אֹו ּבחזקה, אֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, נקנה ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָּבׁשלׁשה.
ּבראׁשי אֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, עצמֹו את וקֹונה ּבמׁשיכה. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָאֹו
ּבמׁשיכה ונקנה ּכבהמה, הּוא הרי - קטן ועבד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאיברים.
הּדרכים ּכל זה ספר ּבתחּלת ּבארנּו ּוכבר הּבהמה. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכמׁשיכת

ּבהן. נקנין ְֲִִִֶֶָָָׁשהעבדים
לרּבֹו·. אחד ׁשּנתן ּכגֹון ּבכסף? עצמֹו את קֹונה ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּכיצד

ּכיון - לחרּות ּבהם עבּד ׁשּיצא מנת על לֹו: ואמר ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמעֹות,
ואין לחרּות. העבד יצא ּכסף ׁשוה אֹו הּכסף את הרב ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשקּבל
ּבפניו. ׁשּלא לאדם וזכין לֹו, היא ׁשּזכּות העבד; ּדעת ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹצרי
ּבהן ׁשּתצא מנת על ואמר: מעֹות, לעבד אחד נתן אם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָוכן
לחרּות; העבד יצא - הּמעֹות לקּבל האדֹון רצה אם ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָלחרּות:
אּלא לֹו נתן ׁשּלא הּמעֹות, העבד קנה לא - רצה לא ְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹואם
ּבין ּכסף ׁשוה אֹו הּכסף ואחד לחרּות. ּבהם ׁשּיצא מנת ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָעל

לֹו. עצמֹו להקנֹות ּבין ְְְְִֵַַלקנֹותֹו
אּת‚. הרי החרס: על אֹו הּניר על לֹו ּכֹותב ּבׁשטר? ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּכיצד

וכן ,ּב עסק לי אין אֹו ,עצמ ׁשל אּת הרי אֹו חֹורין, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבן
ׁשחרּור, ּגט ׁשל גּופֹו הּוא ׁשּזה זה, ּבענין ּבזה ּכּיֹוצא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּכל
העדים ׁשהיּו אֹו עדים, ׁשני ּבפני הּׁשטר את לֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּומֹוסר
לחרּות, יצא זה הרי - לבינֹו ּבינֹו לֹו ּומסרֹו ּבֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָחתּומים
אּת הרי ּבכתב: ׁשּלא לֹו אמר ּכאחד. ּבאין וידֹו גּטֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהרי
עדים עליו ׁשהעידּו ּפי על אף ,עצמ ׁשל אּת הרי חֹורין, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבן
ׁשאין נׁשּתחרר; לא עדין - מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על ואף ּדין, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבבית
ּבראׁשי אֹו ּבׁשטר אֹו ּבכסף אּלא לחרּות יֹוצא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהעבד

ה לׁשפחתֹו: והּכֹותב לאאיברים. - אדם לכל מּתרת אּת רי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ
ּכלּום. ְַָאמר

וחּסרֹו„. ּבכּונה, עבּדֹו את הּמּכה איברים? ּבראׁשי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכיצד
יצא - חֹוזרין ׁשאינן איברים ראׁשי ועּׂשרים מארּבעה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאחד
ׁשן ּבּתֹורה נאמר לּמה ּכן, אם ׁשחרּור. ּגט וצרי ְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָלחרּות,
חֹוזרין, ואינן ׁשּבּגלּוי מּומין - ועין ּׁשן מה מהן: לּדֹון ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָועין?
לחרּות. ּבֹו העבד יצא - חֹוזרין ואינן ׁשּבּגלּוי מּומין ּכל ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאף
יֹוצא אינֹו - לׁשֹונֹו החֹות אֹו ּבּביצים, עבּדֹו המסרס ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָאבל
אינֹו - הּקטן ׁשן הּמּפיל וכן ׁשּבּגלּוי. מּומין ׁשאינן ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלחרּות,

לחזר. סֹופֹו ׁשהרי לחרּות, ֲֲֵֵֵֶַַֹיֹוצא
וטבלּו,‰. ׁשּמלּו עבדים אּלא איברים ּבראׁשי יֹוצא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָאין

אינֹו - ּבגּיּותֹו ׁשהּוא העבד אבל מצֹות; ּבמקצת יׁשנן ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהרי
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הּבעל ּבמיתת אּלא אּלּו, מּכל ּבאחד יֹוצאה ואינּה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָארּוסֹות,
מצות ּכיצד ּפדּיה. למצות קֹודמת יעּוד ּומצות ּבגט. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָאֹו
אּת הרי לי, מקּדׁשת אּת הרי ׁשנים: ּבפני לּה אֹומר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֻיעּוד?
סמּו ׁשׁש ּבסֹוף אפּלּו לאּׁשה; לי אּת הרי לי, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָֹמארסת
ׁשּמעֹות ּכלּום, לּה לּתן צרי ואינֹו החּמה. ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָלׁשקיעת
ואינֹו איׁשּות, מנהג ּבּה ונֹוהג נּתנּו. לקּדּוׁשין ְְְְְִִִִִִֵֵַָָהראׁשֹונֹות
ׁשּנאמר: ּכאחת; ׁשּתים מיעד ואינֹו ׁשפחּות. מנהג ּבּה ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָנֹוהג
רׁשּות ונתן גדֹול, ּבנֹו היה אם לבנֹו? מיעדּה וכיצד ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָיעדּה.
אּת הרי ׁשנים: ּבפני לּה אֹומר האב הרי - לֹו ליעדּה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָלאביו

לבני. ְְִִֶֶֻמקּדׁשת
.Áאּלאאין לבנֹו ולא לֹו לא העברּיה אמה מיעד האדֹון ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹ

הּוא ׁשהרי מעֹותיה; אביה קּבל ׁשּכבר ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּדעּתּה,
יכֹול ּבנֹו אין - האדֹון מת ואם מּדעּתּה. - יעדּה ְְְְִִֵֵֵַָָָָָָאֹומר:

האדֹון. ּבמיתת לחרּות יֹוצאה ׁשהרי לֹו, ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָליעדּה
.Ëמּטּמא אינֹו ,לפיכ ּכנּׂשּואין. ואינֹו ּכארּוסין, - ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָהּיעּוד

ואם לחּפה. ׁשּתּכנס עד נדריה מפר ולא יירׁשּנה ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻלּה
לבנֹו, יעדּה ולא לֹו, יעדּה לא - לּה יעּׂשה לא אּלה ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹׁשלׁש
ּכמֹו סימנין, ּבהבאת - חּנם ויצאה ּכסף; ּבגרעֹון נפדית ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹולא
ּכעבד עצמּה ּבהן ׁשּקֹונה הּדרכים אֹותן על יתר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו,

ְִִעברי.
.Èלאיׁש לּתנּה ולא העברּיה, אמה למּכר יכֹול האדֹון ְְְְְִִִִִֵָָָָָָָָֹֹאין

עּׂשה לא - נתן אֹו מכר ואם קרֹוב. ּבין רחֹוק ּבין ְִֵֵֵַַַָָָָָָֹאחר,
וכן בּה. ּבבגדֹו למכרּה ימׁשל לא נכרי לעם ׁשּנאמר: ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּכלּום.
ׁשּלא לי, ויראה לּתנֹו. ולא לאחר למכרֹו יכֹול לא עברי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹעבד
לֹו ׁשּיׁש מּפני אּלא [ּבאמה], זה ּדבר לאסר הּכתּוב ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻהצר
למכרּה. ימׁשל לא נכרי לעם נאמר: לכ לבנֹו, ְְְְְְְְֱֲִִִֶַַַָָָָָֹֹליעדּה

.‡Èאֹו עליו לּה ׁשּיׁש למי אּלא נמּכרת העברּיה אמה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָאין
אדם מֹוכר ּכיצד? ליעּוד. ראּויה ׁשּתהא ּכדי קּדּוׁשין, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָלבנֹו
לֹו ליעדּה יכֹול האדֹון ׁשאין ּפי על ׁשאף לאביו; ּבּתֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאת
יכֹול אינֹו אבל אחיו. ּבת האמה ׁשהרי לבנֹו, היא ראּויה -ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָ
היא ׁשהרי לאדֹון, ראּויה ׁשאינּה מּפני לבנֹו; ּבּתֹו את ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹלמּכר

אביו. אחֹות ׁשהיא מּפני לבנֹו, ולא ְְְֲֲִִִִֵֶָֹאחֹותֹו,
.·È,לפסּולין ּבּתֹו למּכר לאדם ּגדֹול,יׁש לכהן אלמנה ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֹ

ּבלאו, ׁשהן ּפי על ׁשאף הדיֹוט; לכהן וחלּוצה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּגרּוׁשה
ּבהן. ּתֹופסין ְִִִֶָקּדּוׁשין

.‚Èנתּגרׁשה אֹו ונתארמלה קטּנה, ּכׁשהיא ּבּתֹו את ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהמקּדׁש
ּבּתֹו את למּכר יכֹול אדם ׁשאין למכרּה; יכֹול אינֹו -ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָֹ
ׁשפחּות. אחר לׁשפחה מֹוכרּה אבל איׁשּות. אחר ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָלׁשפחּות
ּומת האדֹון, אֹותּה ויעד ּתחּלה, לׁשפחּות מכרּה ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָּכיצד?
הרי - קטּנה ּכׁשהיא האב לרׁשּות וחזרה גרׁשּה, אֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָהאדֹון
לפני נפלה אם וכן לכהן. אפּלּו ׁשנּיה, ּפעם מֹוכרּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹהאב
ּפסּולה חליצה ׁשהיא ּפי על אף לּה, וחלץ הּיעּוד, מן ְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָיבם
למכרּה לֹו ויׁש הּכהּנה; מן נפסלה הרי - קטּנה ׁשהיא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻמּפני

ׁשּנתּבאר. ּכמֹו ּבּה, ּתֹופסין וקּדּוׁשין הֹואיל ְְְְְִִִִִֵֵֶָָֹלכהן,
.„Èּבגרעֹון אֹו ּבּיֹובל אֹו ּבּׁשנים ויצאה ּבּתֹו, את ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוכר

ׁשנּיה, ּפעם ּולמכרּה לחזר לֹו יׁש - קטּנה היא ועדין ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹכסף,
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.ÂËאם לאחר: וקּדׁשּה הל ּכ ואחר ּבּתֹו, את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמֹוכר
ולא לֹו לא האדֹון יעד לא ואם מיעד; - ליעד האדֹון ְְְְִִֵֵֵָָָָָָָָֹֹֹרצה
אׁשת ותעּׂשה קּדּוׁשיה יּגמרּו האדֹון מרׁשּות ּכׁשּתצא - ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָלבנֹו

ִאיׁש.
.ÊËליעד ׁשּלא מנת על האדֹון על ּופסק ּבּתֹו, את ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּמֹוכר

מה על ׁשהתנה מיעד; - ליעד האדֹון רצה אם ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָאֹותּה,
ּבטל. ׁשּתנאֹו ּבּתֹורה, ְֵֶֶַָָָָּׁשּכתּוב
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עצמֹו‡. את וקֹונה דברים, ּבחמּׁשה נקנה ּכנעני ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָעבד
ּבחליפין, אֹו ּבחזקה, אֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, נקנה ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָּבׁשלׁשה.
ּבראׁשי אֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, עצמֹו את וקֹונה ּבמׁשיכה. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָאֹו
ּבמׁשיכה ונקנה ּכבהמה, הּוא הרי - קטן ועבד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאיברים.
הּדרכים ּכל זה ספר ּבתחּלת ּבארנּו ּוכבר הּבהמה. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכמׁשיכת

ּבהן. נקנין ְֲִִִֶֶָָָׁשהעבדים
לרּבֹו·. אחד ׁשּנתן ּכגֹון ּבכסף? עצמֹו את קֹונה ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּכיצד

ּכיון - לחרּות ּבהם עבּד ׁשּיצא מנת על לֹו: ואמר ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמעֹות,
ואין לחרּות. העבד יצא ּכסף ׁשוה אֹו הּכסף את הרב ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשקּבל
ּבפניו. ׁשּלא לאדם וזכין לֹו, היא ׁשּזכּות העבד; ּדעת ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹצרי
ּבהן ׁשּתצא מנת על ואמר: מעֹות, לעבד אחד נתן אם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָוכן
לחרּות; העבד יצא - הּמעֹות לקּבל האדֹון רצה אם ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָלחרּות:
אּלא לֹו נתן ׁשּלא הּמעֹות, העבד קנה לא - רצה לא ְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹואם
ּבין ּכסף ׁשוה אֹו הּכסף ואחד לחרּות. ּבהם ׁשּיצא מנת ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָעל

לֹו. עצמֹו להקנֹות ּבין ְְְְִֵַַלקנֹותֹו
אּת‚. הרי החרס: על אֹו הּניר על לֹו ּכֹותב ּבׁשטר? ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּכיצד

וכן ,ּב עסק לי אין אֹו ,עצמ ׁשל אּת הרי אֹו חֹורין, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבן
ׁשחרּור, ּגט ׁשל גּופֹו הּוא ׁשּזה זה, ּבענין ּבזה ּכּיֹוצא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּכל
העדים ׁשהיּו אֹו עדים, ׁשני ּבפני הּׁשטר את לֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּומֹוסר
לחרּות, יצא זה הרי - לבינֹו ּבינֹו לֹו ּומסרֹו ּבֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָחתּומים
אּת הרי ּבכתב: ׁשּלא לֹו אמר ּכאחד. ּבאין וידֹו גּטֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהרי
עדים עליו ׁשהעידּו ּפי על אף ,עצמ ׁשל אּת הרי חֹורין, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבן
ׁשאין נׁשּתחרר; לא עדין - מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על ואף ּדין, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבבית
ּבראׁשי אֹו ּבׁשטר אֹו ּבכסף אּלא לחרּות יֹוצא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהעבד

ה לׁשפחתֹו: והּכֹותב לאאיברים. - אדם לכל מּתרת אּת רי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ
ּכלּום. ְַָאמר

וחּסרֹו„. ּבכּונה, עבּדֹו את הּמּכה איברים? ּבראׁשי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכיצד
יצא - חֹוזרין ׁשאינן איברים ראׁשי ועּׂשרים מארּבעה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאחד
ׁשן ּבּתֹורה נאמר לּמה ּכן, אם ׁשחרּור. ּגט וצרי ְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָלחרּות,
חֹוזרין, ואינן ׁשּבּגלּוי מּומין - ועין ּׁשן מה מהן: לּדֹון ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָועין?
לחרּות. ּבֹו העבד יצא - חֹוזרין ואינן ׁשּבּגלּוי מּומין ּכל ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאף
יֹוצא אינֹו - לׁשֹונֹו החֹות אֹו ּבּביצים, עבּדֹו המסרס ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָאבל
אינֹו - הּקטן ׁשן הּמּפיל וכן ׁשּבּגלּוי. מּומין ׁשאינן ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלחרּות,

לחזר. סֹופֹו ׁשהרי לחרּות, ֲֲֵֵֵֶַַֹיֹוצא
וטבלּו,‰. ׁשּמלּו עבדים אּלא איברים ּבראׁשי יֹוצא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָאין

אינֹו - ּבגּיּותֹו ׁשהּוא העבד אבל מצֹות; ּבמקצת יׁשנן ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהרי
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חֹוזרין: ׁשאינן איברים ראׁשי הן אּלּו איברים. ּבראׁשי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָיֹוצא
וראׁש האזנים, ראׁשי עּׂשרים, - ורגלים ידים ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאצּבעֹות
העינים אבל ׁשּבאּׁשה. הּדּדין וראׁשי הּגוּיה, וראׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהחטם,

ּבּתֹורה. מפרׁשין הן הרי - ְְֲִִִֵֵַַַָָֹוהּׁשּנים
.Â- הּיד ּגב על נסּפרת אם וחתכּה, יתרה אצּבע לֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהיתה

עבד - וחטטּה סמּויה עינֹו היתה לחרּות. ּבּה יֹוצא ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעבד
לאחד הּדין והּוא אבר. חּסרֹו ׁשהרי לחרּות, ּבּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָיֹוצא
ׁשאם מלאכה, ּבֹו עֹוּׂשה ואינֹו ּבטל ׁשהּוא איברים ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָמראׁשי

לחרּות. ויצא אבר, חּסרֹו הרי - ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָחתכֹו
.Êּבהן יֹוצא עבד - וחרׁשּה אזנֹו על וסּמאּה, עינֹו על ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּכהּו

ׁשֹומע ואינֹו אזנֹו ּכנגד רֹואה, ואינֹו עינֹו ּכנגד הּכהּו ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָלחרּות.
לחרּות. ּבהן יֹוצא עבד אין -ֵֵֵֶֶֶַָ

.Áיכֹול אם ונדדה: ׁשּנֹו על מאֹורּה, וחסרה עינֹו על ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָהּכהּו
לחרּות. יצא - לאו ואם לחרּות; יֹוצא אינֹו - ּבהם ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָלהׁשּתּמׁש

.Ëוהּכהּו נֹודדת, ׁשּנֹו אֹו מאֹורּה וחסר ּכהה עינֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָהיתה
היה אם הּכהה: העין סּמא אֹו הּנֹודדת הּׁשן והּפיל ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאדֹון
יצא לא - לאו ואם לחרּות; יצא - ׁשהּוא ּכל ּבהן ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמׁשּתּמׁש

ֵַלחרּות.
.Èיֹוצא אינֹו - לחזר וסֹופּה ידֹו וצבתה ידֹו על ְְְֲִֵֵַַָָָָָָֹהּכהּו

לחרּות; יצא - הּלחי מן עצם ּבֹו ודלּדל ּבזקנֹו ּתלׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלחרּות.
העצם. ּבאֹותֹו הּקבּועֹות הּׁשּנים מעּׂשה ּבטל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהרי

.‡Èׁשּזרק ּכגֹון ּכּונה, ּבלא עינֹו את סּמא אֹו ׁשּנֹו את ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּפיל
אצּבעֹו וחתכה ׁשּנֹו את והּפילה ּבעבד ונפלה לבהמה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָאבן
יּפיל אמתֹו ׁשן אֹו עבּדֹו ׁשן אם ׁשּנאמר: לחרּות; יצא לא -ְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּיתּכּון. עד -ְִֵֶַַ

.·È- ׁשּבמעיה העּבר עין וסּמא ׁשפחתֹו למעי ידֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻהֹוׁשיט
לֹו. ׁשּיתּכּון ּדבר ידע לא ׁשהרי לחרּות; יצא ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא

.‚È;וסּמאּה עיני, לי ּכחל לֹו: ואמר רֹופא, רּבֹו ׁשהיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהרי
על ׁשאף לחרּות. ויצא ּבאדֹון, ּׂשחק - והּפילּה ׁשּני, לי ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹחתר
העבד, ּבאיברי לנּגע נתּכּון הרי להּזיק, נתּכּון ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּפי
ּכֹואבת, העבד עין היתה אם לֹומר, צרי ואין ּבהן. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָונסּתּכן

לחרּות. יצא ׁשהרי לֹו, ועקרּה אּמן רּבֹו ְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָֻוהיה
.„Èלחרּות יצא הרי - עינֹו את וסּמא עבּדֹו ׁשן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָהּמּפיל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עינֹו. דמי לֹו ונֹותן ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָֹּבׁשּנֹו,
.ÂËׁשּתפין ׁשני ׁשל ועבד חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָֻמי

ׁשחבל לרּבֹו מיחד ׁשאינֹו לפי איברים, ּבראׁשי יֹוצא אינֹו -ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
ּבֹו.

.ÊËחּסרן אם איברים, ּבראׁשי יֹוצאין - ּברזל צאן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹעבדי
ּבראׁשי יֹוצאין אינן - מלֹוג ועבדי האּׁשה. לא אבל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹהּבעל,
ּפרֹות; אּלא ּבהם לֹו אין ׁשהרי הּבעל, הּפיל אם לא ֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאיברים.
לּה. מיחדין ׁשאינן מּפני האּׁשה, אֹותן הּפילה אם ְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֻולא

.ÊÈּובכל מקֹום ּבכל נֹוהגת איברים ּבראׁשי העבד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיציאת
קנס. ׁשהּוא מּפני סמּוכין, ּדין ּבבית אּלא ּבֹו ּדנין ואין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָזמן.
עיני, את וסּמית ׁשּני את הּפלּת לרּבֹו: ׁשאמר העבד ,ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלפיכ
- מעצמֹו יֹודה ׁשאם ּפטּור. - זה עּׂשיתי לֹו: אֹומר ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָוהאדֹון
- ּבקנס ׁשהּמֹודה עדים. ּבלא לחרּות להֹוציאֹו חּיב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאינֹו
- ּבקנס מֹודה ׁשּכל ּגנבה, ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּפטּור.

מּלׁשּלמֹו. ְְִַָּפטּור

�

zeevnd xtq m"anx ixeriy`"ryz'd lel` d"kÎh"i -

ה'תשע"א אלול י"ט ראשון יום

.‡ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הצ"א הּנֹותרהּמצוה לׂשרֹוף ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
xzepde minieqn zepaxw zlik`l onf draw dxezd)

("xzep" `ed onfd xg`l odn:יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
יּׂשרף" ּבאׁש הּׁשליׁשי ּבּיֹום הּזבח מּבׂשר ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָ"והּנֹותר

(fi ,f `xwie)יתעּלה ׁשאמר זה על אמרּו ּובפרּוׁש .ְְְִֵֶֶֶַַַָָ
והּנֹותר עדּֿבקר מּמּנּו תֹותירּו "לא הּפסח: ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹּבכבׂש

ּתׂשרפּו" ּבאׁש עדּֿבקר i)מּמּנּו ,ai zeny)אמרּו , ְְִִֵֶֶַָָֹֹ
לאֿתעׂשה". על עׂשה לּתן הּכתּוב "ּבא ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבמכלּתא:

ּבפסחים רּבים fhe.)ּובמּכֹות(ct.)ּובמקֹומֹות :v) ְְְִִִִַַָ
mitqep)וזּולתם miax zenewn)ׁשּלאו ּבפרּוׁש אמרּו ְְְֵֶָָָָ

הּוא לעׂשה ׁשּנּתק לאו `zּדנֹותר miiwn m`y) ְֲִֵֶַַָָ
(elhane e`ld z` wzpn Ð "etxyz y`a" :"dyr"d,

מהּֿׁשהזּכרנּו, הּוא והעׂשה עליו. לֹוקין אין ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּולפיכ

ּתׂשרפּו". ּבאׁש ּבקר עד מּמּנּו "והּנֹותר ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
הּפּגּול zenieqn,ודין zeaygn ayg aixwnd odkdy) ְִִַ

(jxevd itk `lyּבמצות ׁשאבאר ּכמֹו ׁשוה, ְְְְֲִֵֶֶַָָָֹוהּנֹותר
alw)לאֿתעׂשה dyrz `l)ֿאת הזּכיר ׁשּכבר , ְְֲִִֶֶֶַָֹ

מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר "נֹותר". ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָהּפּגּול
ּבפסחים ּתמּורה(fk:)זֹו .(cl.)ּובסֹוף ְְְִִָָ

ה'תשע"א אלול כ' שני יום

.ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןשניי"טֿכ'אלול

― ּתׁשעים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנטמאּו, קדׁשים ְְְְְְִִִִֶֶַָָָלׂשרֹוף
ּבאׁש יאכל לא ּבכלֿטמא יּגע אׁשר ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ"והּבׂשר

hi)יּׂשרף" ,f `xwie)ׁשּבת ּובגמרא ,(:ck)ּֿבאּו ְִִֵַָָָָָ
ּתרּומה ׁשמן להדליק אסּור מהּֿטעם ְְְְִֵֶֶַַַַָָָלבאר,

"ׁשּבתֹון ואמרּו: dk`lnnׁשּנטמא dziayd zevn) ְְְִֶַָָָ
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lel` d"kÎ`"k ycew zayÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(aehÎmeiaֿולא עׂשה טֹוב יֹום והוי הּוא, ְְֲֲֵֵֵָֹעׂשה
עׂשה ואין e`nhpy)תעׂשה, miycw ztixy ly) ְֲֲֵֵֶַ

האּלה הּדברים ענין ועׂשה". לאֿתעׂשה את ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּדֹוחה
והעֹוׂשה אסּורה, טֹוב ּביֹום מלאכה ׁשעׂשּית ְְְֲֲִֶֶַָָָָהּוא:
והּוא עׂשה, מצות ּבּטל ׁשּכן עׂשה, מצות על ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַעֹובר

ׁשּבתֹון" לכם "יהיה טֹוב: ּביֹום bk,אמרֹו my) ְְְִֶֶַָָָ
(ckעל ׁשעבר לפי לאֿתעׂשה, מצות על ועֹובר ;ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹ

בהם" לאֿיעׂשה "ּכלֿמלאכה אמרֹו: והּוא ְְְֵֶֶָָָָָָָֹלאו,
(fh ,ai zeny)אבל טֹוב. ּביֹום ּכלֹומר: ׂשרפת, ְְְֲֵַַָ

ּולפיכ עׂשה, מצות אּלא אינּה טמאים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָקדׁשים
ׁשהזּכיר: הּכלל מחמת טֹוב ּביֹום לׂשרפם ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָאסּור
ואמרּו ועׂשה". לאֿתעׂשה את ּדֹוחה עׂשה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָֹ"אין

dk.)ׁשם zay)ּכׁשם" לׁשֹונֹו: וזֹו ּדבר, עֹוד ְְְֵָָָ
לׂשרֹוף מצוה ּכ ׁשּנטמאּו, קדׁשים לׂשרֹוף ְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָׁשּמצוה

wec`)ׁשמן e`l)נתּבארּו ּוכבר ׁשּנטמא". ּתרּומה ְְְְֲִִֶֶֶָָָָ
ּבפסחים זֹו מצוה ּתמּורה(at.)ּדיני .(bl:)ּובסֹוף ְְְְִִִֵָָָ

ה'תשע"א אלול כ"א שלישי יום

.ËÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― המ"ט הּיֹום,הּמצוה ּבעבֹודת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַַַָ
ּביֹום חֹובה ׁשהן והּוּדּויין ּכלֿהּקרּבנֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָָּכלֹומר:
ׁשאמר ּכמֹו ּכלֿהעונֹות, ּבהם לכּפר ּכּפּור ְְֲִֵֶֶַַָָָָֹצֹום
מֹות' ּב'אחרי האמּורה ּכלֿהחּקה והיא ְְֲֲִֵַַַָָָָָֻהּכתּוב.

(` ,fh `xwie)אמרם אחת, מצוה ׁשהּכל והראיה .ְְְְִֶַַַָָָָָָֹ
מּכּפּורים ה' ּפרק יֹום(q.)ּבסֹוף "ּכלֿמעׂשה : ְֲִִִֵֶֶַָ

לחברֹו מעׂשה הקּדים הּסדר, על האמּור ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּכּפּורים
מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ּכלּום". עׂשה לא ―ְְְְֲִִִֵָָָָָָֹ

יֹומא. מּסכת והיא לּה, המיחדת ּבּמּסכת ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻזֹו

ה'תשע"א אלול כ"ב רביעי יום

.ÁÈ˜ .ËÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� Ë"Ó‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הקי"ח ׁשּכלֿהּנהנההּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
ּתרּומה ּכלֹומר: קדׁש, אֹוכל אֹו ְְְִֵֵֶֶַַָֹמןֿההקּדׁש
מהּֿׁשּנהנה ּכדי אֹו ּׁשאכל מה יחזיר ― ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבׁשגגה
אׁשר "ואת יתעּלה: אמרֹו והּוא חמׁש, ּתֹוספת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָֹעם
עליו" יֹוסף ואתֿחמיׁשתֹו יׁשּלם מןֿהּקדׁש ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹחטא

(fh ,d `xwie)קדׁש ּכיֿיאכל "והאיׁש עֹוד: ואמר ,ְְִִֶַַָָֹֹ
וגֹו" ci)ּבׁשגגה ,ak my)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵָָָָָ

מעילה ּבמּסכת ּתרּומֹות(eh.)זֹו ּבמּסכת (wxtוגם ְְְְְִֶֶֶֶַַַָ
(f.

ה'תשע"א אלול כ"ג חמישי יום

.‚È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקי"ג מּלעבֹודהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
miycw)ּבּקדׁשים zndaa yexgl :oebk)אמרֹו והּוא ְְֳִַָָ

"ׁשֹור ּבבכר תעבד "לא hi)יתעּלה: ,eh mixac), ְְֲִִֶֶַַֹֹֹ
ּכּלם ׁשּיהיּו מןֿהּבכֹור קדׁשים ׁשאר ְְְְְִִִֶַַָָָָָֻולמדנּו
מּכֹות מּסכת ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר ּבעבֹודה. ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָאסּורים

(:`k).לֹוקה ― מןֿהּקדׁשים ּבאחד ׁשהעֹובד ,ְֳִִֵֶֶַַַָָ

ה'תשע"א אלול כ"ד שישי יום

.„È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקי"ד מּלגזהּמצוה ׁשהזהרנּו (fefbl)האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֻ
"צאנ ּבכֹור תגז "ולא אמרֹו: והּוא הּקדׁשים ְְְְֳִֶֶֶַָָָֹֹֹצמר

(hi ,eh mixac)מןֿהּבכֹור קדׁשים ׁשאר ולמדנּו ,ְְְְִִַַָָָָ
נתּבארּו ּוכבר וגּזה. ּבעבֹודה אסּורים ּכּלם ְְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָָֻׁשּיהיּו
ועבֹודה, ּגּזה ּכלֹומר: האּלה הּמצות ׁשּתי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּדיני

ּדבר הּגֹוזז וגם ּבכֹורֹות. dphwּבמּסכת zenk) ְְְֵֶֶַַַָָ
(xzeia.לֹוקה ― ֳִִֶַָמןֿהּקדׁשים

ה'תשע"א אלול כ"ה קודש שבת יום

.‰� ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .„È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÊË˜ .ÂË˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� „"È˜‰ ‰Âˆn‰
יוםשלישֿישבתקודשכ"אֿכ"האלול

«ƒ¿»«

― הנ"ה ּכבׂשהּמצוה לׁשחֹוט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבניסן, י"ד ּביֹום ְְְְְִִֶֶַַַָָהּפסח
הערּבים" ּבין עדתֿיׂשראל קהל ּכל אתֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָֹֹ"וׁשחטּו

(e ,ai zeny)ונמנע זֹו מצוה על וכלֿהעֹובר .ְְְְִִֵַָָָָ
ּבין ּכרת, חּיב זה הרי ― ּבמזיד ּבזמּנֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמּלהקריבֹו
ּבגמרא נתּבאר ׁשּכבר לפי אּׁשה. אֹו איׁש ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָׁשהּוא

ודֹוחה(v`:)ּפסחים לּנׁשים חֹובה ראׁשֹון ׁשּפסח , ְְִִִֶֶֶַַָָָ
ׁשחל עׂשר ּבארּבעה הקרבתֹו ּכלֹומר, ְְְְֶֶַַַַַָָָָָָָָאתֿהּׁשּבת.
מּיׂשראל. ואיׁש ּכלֿאיׁש ּכמֹו ּבּׁשּבת, ְְְִִִִִֵַַָָָָלהיֹות
"והאיׁש אמרֹו: והּוא ּכרת, הּוא ּבֹו הּתֹורה ְְְֲִֵַַַָָָָּומאמר
לעׂשֹות וחדל לאֿהיה ּובדר טהֹור ְְֲֲֶֶֶַַָָָָֹאׁשרֿהּוא

ונכרתה" bi)הּפסח ,h xacna)מּסכת ּובריׁש . ְְְְִֵֶֶֶַַַָ
`)ּכרתֹות dpyn ` wxt)הּמצות את מנּו ּכאׁשר , ְְֲִֵֶֶַַָֹ
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קיג lel` d"kÎ`"k ycew zayÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(aehÎmeiaֿולא עׂשה טֹוב יֹום והוי הּוא, ְְֲֲֵֵֵָֹעׂשה
עׂשה ואין e`nhpy)תעׂשה, miycw ztixy ly) ְֲֲֵֵֶַ

האּלה הּדברים ענין ועׂשה". לאֿתעׂשה את ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּדֹוחה
והעֹוׂשה אסּורה, טֹוב ּביֹום מלאכה ׁשעׂשּית ְְְֲֲִֶֶַָָָָהּוא:
והּוא עׂשה, מצות ּבּטל ׁשּכן עׂשה, מצות על ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַעֹובר

ׁשּבתֹון" לכם "יהיה טֹוב: ּביֹום bk,אמרֹו my) ְְְִֶֶַָָָ
(ckעל ׁשעבר לפי לאֿתעׂשה, מצות על ועֹובר ;ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹ

בהם" לאֿיעׂשה "ּכלֿמלאכה אמרֹו: והּוא ְְְֵֶֶָָָָָָָֹלאו,
(fh ,ai zeny)אבל טֹוב. ּביֹום ּכלֹומר: ׂשרפת, ְְְֲֵַַָ

ּולפיכ עׂשה, מצות אּלא אינּה טמאים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָקדׁשים
ׁשהזּכיר: הּכלל מחמת טֹוב ּביֹום לׂשרפם ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָאסּור
ואמרּו ועׂשה". לאֿתעׂשה את ּדֹוחה עׂשה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָֹ"אין

dk.)ׁשם zay)ּכׁשם" לׁשֹונֹו: וזֹו ּדבר, עֹוד ְְְֵָָָ
לׂשרֹוף מצוה ּכ ׁשּנטמאּו, קדׁשים לׂשרֹוף ְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָׁשּמצוה

wec`)ׁשמן e`l)נתּבארּו ּוכבר ׁשּנטמא". ּתרּומה ְְְְֲִִֶֶֶָָָָ
ּבפסחים זֹו מצוה ּתמּורה(at.)ּדיני .(bl:)ּובסֹוף ְְְְִִִֵָָָ

ה'תשע"א אלול כ"א שלישי יום

.ËÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― המ"ט הּיֹום,הּמצוה ּבעבֹודת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַַַָ
ּביֹום חֹובה ׁשהן והּוּדּויין ּכלֿהּקרּבנֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָָּכלֹומר:
ׁשאמר ּכמֹו ּכלֿהעונֹות, ּבהם לכּפר ּכּפּור ְְֲִֵֶֶַַָָָָֹצֹום
מֹות' ּב'אחרי האמּורה ּכלֿהחּקה והיא ְְֲֲִֵַַַָָָָָֻהּכתּוב.

(` ,fh `xwie)אמרם אחת, מצוה ׁשהּכל והראיה .ְְְְִֶַַַָָָָָָֹ
מּכּפּורים ה' ּפרק יֹום(q.)ּבסֹוף "ּכלֿמעׂשה : ְֲִִִֵֶֶַָ

לחברֹו מעׂשה הקּדים הּסדר, על האמּור ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּכּפּורים
מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ּכלּום". עׂשה לא ―ְְְְֲִִִֵָָָָָָֹ

יֹומא. מּסכת והיא לּה, המיחדת ּבּמּסכת ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻזֹו

ה'תשע"א אלול כ"ב רביעי יום

.ÁÈ˜ .ËÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� Ë"Ó‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הקי"ח ׁשּכלֿהּנהנההּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
ּתרּומה ּכלֹומר: קדׁש, אֹוכל אֹו ְְְִֵֵֶֶַַָֹמןֿההקּדׁש
מהּֿׁשּנהנה ּכדי אֹו ּׁשאכל מה יחזיר ― ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבׁשגגה
אׁשר "ואת יתעּלה: אמרֹו והּוא חמׁש, ּתֹוספת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָֹעם
עליו" יֹוסף ואתֿחמיׁשתֹו יׁשּלם מןֿהּקדׁש ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹחטא

(fh ,d `xwie)קדׁש ּכיֿיאכל "והאיׁש עֹוד: ואמר ,ְְִִֶַַָָֹֹ
וגֹו" ci)ּבׁשגגה ,ak my)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵָָָָָ

מעילה ּבמּסכת ּתרּומֹות(eh.)זֹו ּבמּסכת (wxtוגם ְְְְְִֶֶֶֶַַַָ
(f.

ה'תשע"א אלול כ"ג חמישי יום

.‚È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקי"ג מּלעבֹודהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
miycw)ּבּקדׁשים zndaa yexgl :oebk)אמרֹו והּוא ְְֳִַָָ

"ׁשֹור ּבבכר תעבד "לא hi)יתעּלה: ,eh mixac), ְְֲִִֶֶַַֹֹֹ
ּכּלם ׁשּיהיּו מןֿהּבכֹור קדׁשים ׁשאר ְְְְְִִִֶַַָָָָָֻולמדנּו
מּכֹות מּסכת ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר ּבעבֹודה. ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָאסּורים

(:`k).לֹוקה ― מןֿהּקדׁשים ּבאחד ׁשהעֹובד ,ְֳִִֵֶֶַַַָָ

ה'תשע"א אלול כ"ד שישי יום

.„È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקי"ד מּלגזהּמצוה ׁשהזהרנּו (fefbl)האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֻ
"צאנ ּבכֹור תגז "ולא אמרֹו: והּוא הּקדׁשים ְְְְֳִֶֶֶַָָָֹֹֹצמר

(hi ,eh mixac)מןֿהּבכֹור קדׁשים ׁשאר ולמדנּו ,ְְְְִִַַָָָָ
נתּבארּו ּוכבר וגּזה. ּבעבֹודה אסּורים ּכּלם ְְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָָֻׁשּיהיּו
ועבֹודה, ּגּזה ּכלֹומר: האּלה הּמצות ׁשּתי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּדיני

ּדבר הּגֹוזז וגם ּבכֹורֹות. dphwּבמּסכת zenk) ְְְֵֶֶַַַָָ
(xzeia.לֹוקה ― ֳִִֶַָמןֿהּקדׁשים

ה'תשע"א אלול כ"ה קודש שבת יום

.‰� ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .„È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÊË˜ .ÂË˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� „"È˜‰ ‰Âˆn‰
יוםשלישֿישבתקודשכ"אֿכ"האלול

«ƒ¿»«

― הנ"ה ּכבׂשהּמצוה לׁשחֹוט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבניסן, י"ד ּביֹום ְְְְְִִֶֶַַַָָהּפסח
הערּבים" ּבין עדתֿיׂשראל קהל ּכל אתֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָֹֹ"וׁשחטּו

(e ,ai zeny)ונמנע זֹו מצוה על וכלֿהעֹובר .ְְְְִִֵַָָָָ
ּבין ּכרת, חּיב זה הרי ― ּבמזיד ּבזמּנֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמּלהקריבֹו
ּבגמרא נתּבאר ׁשּכבר לפי אּׁשה. אֹו איׁש ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָׁשהּוא

ודֹוחה(v`:)ּפסחים לּנׁשים חֹובה ראׁשֹון ׁשּפסח , ְְִִִֶֶֶַַָָָ
ׁשחל עׂשר ּבארּבעה הקרבתֹו ּכלֹומר, ְְְְֶֶַַַַַָָָָָָָָאתֿהּׁשּבת.
מּיׂשראל. ואיׁש ּכלֿאיׁש ּכמֹו ּבּׁשּבת, ְְְִִִִִֵַַָָָָלהיֹות
"והאיׁש אמרֹו: והּוא ּכרת, הּוא ּבֹו הּתֹורה ְְְֲִֵַַַָָָָּומאמר
לעׂשֹות וחדל לאֿהיה ּובדר טהֹור ְְֲֲֶֶֶַַָָָָֹאׁשרֿהּוא

ונכרתה" bi)הּפסח ,h xacna)מּסכת ּובריׁש . ְְְְִֵֶֶֶַַַָ
`)ּכרתֹות dpyn ` wxt)הּמצות את מנּו ּכאׁשר , ְְֲִֵֶֶַַָֹ
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`lelקיד d"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מצות ּכּלן והן ― ּכרת חּיב עליהן ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻׁשהעֹובר
ּבמצות והּמילה "והּפסח אמרּו: ― ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹלאֿתעׂשה

זֹו הקּדמה הקּדמנּו ּוכבר (dncwd"a"עׂשה". ְְְְֲִֵַַָָָ
(millkd seqayזֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ

ּפסחים. ּבמּסכת
יוםשבתקודשכ"האלול

ְְִֶֶַָ

― הקט"ו מּלׁשחֹוטהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
"לאֿתזּבח אמרֹו: והּוא החמץ על הּפסח ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכבׂש

ּדםֿזבחי" gi)עלֿחמץ ,bk zeny)לאו נכּפל ּוכבר , ְְְִִִֵַַַָָָ
עצמֹו זה ּבלׁשֹון igaf")זה mc ung lr לאֿ(".. : ְְִֶֶַֹ

וכּו' dk)תׁשחט ,cl my)ׁשחיטת ׁשּמזמן וענינֹו: , ְְְְְְִִִִֶַַַָ
חמץ, ּברׁשּותֹו יהא לא הערּבים, ּבין והּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּפסח,
ולא הּזֹורק ּברׁשּות ולא הּׁשֹוחט ּברׁשּות ְְְְִִֵֵַַֹֹֹלא
חבּורה מּבני אחד ּברׁשּות ולא הּמקטיר ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹּברׁשּות
lr mitzzyn dnk ;"zexeag" mipnp eid "gqt"d lr)

(cg` oaxwחמץ ּברׁשּותֹו ׁשּיׁש מאּלּו וכלֿאחד ;ְְִֵֵֵֵֶֶָָָ
ּובּמכלּתא לֹוקה. ― העת mihtynּבאֹותּה zyxt) ְְְִֵֶַָָָ

(myלא ― ּדםֿזבחי" עלֿחמץ "לאֿתׁשחט :ְְִִִֵַַַָֹֹ
נתּבארּו ּוכבר קּים. החמץ ועדין הּפסח ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּתׁשחט

מפסחים ה' ּבפרק זֹו מצוה .(bq.)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָ

― הקט"ז מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ויעׂשּו ׁשּיּפסלּו עד הקרבה ּבלי הּפסח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאמּורי
עדּֿבקר" חלבֿחּגי "ולאֿילין אמרֹו: והּוא ְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹנֹותר,

(gi ,bk my)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(my mihtyn zyxt): ְְְִַָ
ׁשהם החלבים על ללּמד הּכתּוב ּבא ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ"לאֿילין"

הרצּפה ּגּבי על ּבלינה lrנפסלים epl m` hrnl) ְְְִִִִֵַַָָָָ
(dxhwd `ll mb gafndּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר .ְְְְִִַַָָָ

לּבקר "ולאֿילין אמרֹו: והּוא אחר, ּבלׁשֹון ְְְְִֵֶֶַַָָָֹֹזה
הּפסח" חג dk)זבח ,cl my). ֶַַַַָ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dt sc oileg(ipy meil)

:`xnbd zvxzn .dgiahn dhigy cnl epi` xi`n iax recneéðä̈¥
éléîipya xn`pd cg` oiprn dey dxifb mipcy ,el` mixac ± ¦¥

wx md ,zepeyldéì éîãc àkéìc àëéäxg` mewna aezk oi`yk ± ¥¨§¥¨§¨¥¥
,cnlpd oeyll dnecd oeyldéì éîãc àkéà ìáàoeyl yiyk ± £¨¦¨§¨¥¥

,ynn el dnecd xg`ïðéôìé déì éîãcîdnecd oeyldn micnel ± ¦§¨¥¥©§¦¨
`le ueg ihegya xn`pd dhigy oeyln cnl xi`n iax okle ,el

.sqeia xn`pd dgiah oeyln
:`xnbd zl`eyénð ïBòîL éaøåiaxk xaeq epi` recn `ed mb ± §©¦¦§©¦

dhigy dny die`x dpi`y dhigyy xi`nøîâéìiaxk cnliy - ¦§©
xi`nõeç éèeçMî.xi`n iax cnely itke dhigy dnyy ¦§¥

,xaeq oerny iax :`xnbd daiynïéleç ïéðc ïéàå ïéleçî ïéleç ïéðc̈¦¦¥¦§¥¨¦¦
,íéLãwî`idy epa z`e eze`a dxen`d dhigy micnl jkle ¦¨¨¦

oi`e ,oileg zhigy `id mby sqeia dxen`d dhigyn oileg zhigy
dhigyn oileg zhigy `idy epa z`e eze`a dxen`d dhigy oipc

.miycw zhigy `idy ueg ihegya dxen`d
:`xnbd zl`eyøéàî éaøåepa z`e eze`a 'dhigy'l cnely §©¦¥¦

oileg cenll oi`y jkl ezaeyz dn ,uega miycw ly 'dhigy'n
.oilegn oileg `l` miycwn

,aiyn xi`n iax :`xnbd daiyneèàoic [ike-]Bða úàå BúBà ¨§¤§
,âéäð àì éî íéLã÷axi`n iax cnl jkl ,miycwa mb bdepy oeike §¨¨¦¦Ÿ¨¦

ihegy oicn dey dxifba epa z`e eze`a die`x dpi`y dhigy oic
.ueg

e :`xnbd zniiqnøîà÷c eðééäxn`y `ed dfe ±äàø ,àéiç éaø ©§§¨¨©©¦¦¨¨¨
ìa BàðLe Bða úàå BúBàa øéàî éaø ìL åéøác éaø.íéîëç ïBL ©¦§¨¨¤©¦¥¦§§¤§§¨¦§£¨¦

oerny iaxe xi`n iax ly mzwelgn mrh z` zxxan `xnbd
jk jezne ,mcd ieqika zaiig die`x dpi`y dhigy m` epizpyna
.minkg mya m`pye oerny iax ixac z` iax laiw recn x`azi

:`xnbd zl`eyàîòè éàîenrh edn ±øéàî éaøcxaqyéeqëa ©©§¨§©¦¥¦§¦
ícä.dhigy dny die`x dpi`y dhigyy ©¨

:`xnbd daiyn,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàxi`n iax'äëéôL' øîb ¨©©¦¦§¤¨¦¨©§¦¨

'äëéôL'dey dxifbaõeç éèeçMîmcd ieqika dkity oeyl xn`p ± §¦¨¦§¥
'xtrA EdQke FnC z` KtWe'(bi fi `xwie)ihegya dkity oeyl xn`pe , §¨©¤¨§¦¨¤¨¨

ggzR l`e ,dpgOl uEgn 'ebe hgWi xW` l`xUi ziAn Wi` Wi`' ue¦¦¦¥¦§¨¥£¤¦§©¦©©£¤§¤¤©
'KtW mC `Edd Wi`l aWgi mC 'ebe F`iad `l crFn ld`(b-c fi my), Ÿ¤¥Ÿ¡¦¨¥¨¥¨¦©¨¨¨

ïläl äîueg ihegya,äèéçL dîL äéeàø dðéàL äèéçLixdy ©§©¨§¦¨¤¥¨§¨§¨§¦¨
,zxk dilr aiig aezkd dlik`a zxznd dhigy dpi`y s`ïàk óà©¨

mcd ieqika.äèéçL dîL äéeàø dðéàL äèéçL§¦¨¤¥¨§¨§¨§¦¨
:`xnbd zl`ey,ïBòîL éaøåueg ihegyn cnel epi` recn §©¦¦§

daiyn .mcd ieqika zaiige dhigy dny die`x dpi`y dhigyy
mcd ieqikay meyn :`xnbd,áéúk 'ìëàé øLà'`ly rnyne £¤¥¨¥§¦

z` dxiznd die`x dhigya `l` mcd z` zeqkl dxezd dzeeiv
.dlik`l xyad
:`xnbd zl`eyøéàî éaøås` mcd ieqik oicy xaeqy mrhd dn §©¦¥¦

.'lk`i xW`' yexita xne` aezkd ixde ,die`x dpi`y dhigya£¤¥¨¥
aezkdy xn`i xi`n iax :`xnbd daiynàeääepi` 'lk`i xW`' - ©£¤¥¨¥

`l` die`x dpi`y dhigy hrnlàúàc àeä àîè óBò éèeòîì± §©¥¨¥§¨¨
epi` [d`nh dig e`] `nh ser hgy m`y ,`a `ed `nh ser hrnl

.enc z` zeqkl aiig
:`xnbd zl`ey,ïBòîL éaøåhrnl 'lk`i xy`'n cnel `ed ji` §©¦¦§

.`nh ser hrnl icka jxvp 'lk`i xy`' ixd ,die`x dpi`y dhigy
y xaeq oerny iax :`xnbd daiynàîòè éàî àîè óBòdn ± ¨¥©©§¨

meyn ,mcd ieqikn dxezd ezxhty mrhdàeä äìéëà øa åàìc± §¨©£¦¨
k`l ie`x epi`y,dliàeä äìéëà øa åàì énð äôøèzhigy ± §¥¨©¦¨©£¦¨

.dlik`l die`x dpi` mb dtixh
:`xnbd zniiqnøîàc eðééäåxn`y `ed dfe ±éaø äàø ,àéiç éaø §©§§¨©©¦¦¨¨¨©¦

ícä éeqëa ïBòîL éaø ìL åéøác`l` mcd ieqik oic oi`y §¨¨¤©¦¦§§¦©¨
die`x dhigyaìa BàðLe.íéîëç ïBL §¨¦§£¨¦

iax ly mzwelgn z` xxand `a` iax ixac z` d`ian `xnbd
:oerny iaxe xi`nàaà éaø øîà̈©©¦©¨
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המשך ביאור למס' חולין ליום שני עמ' א

ai wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`enyaigiÎd

áéä:úàæ äNòä Léàä úåî-ïá ék äåäé-éç ïúð-ìà øîàiå ãàî Léàa ãåc óà-øçiååäNákä-úàå ©¦©©¬¨¦²¨¦−§®Ÿ©ŸÆ¤Æ¤¨½̈©§Ÿ̈¾¦´¤½̈¤¨¦−¨Ÿ¤¬«Ÿ§¤©¦§−̈
:ìîç-àì øLà ìòå äfä øácä-úà äNò øLà á÷ò íézòaøà ílLéæLéàä äzà ãåc-ìà ïúð øîàiå §©¥´©§©§¨®¦¥À¤£¤³¨¨Æ¤©¨¨´©¤½§©−£¤¬Ÿ¨¨«©Ÿ̄¤¨¨²¤¨¦−©¨´¨¦®

ézçLî éëðà ìàøNé éäìà ýåýé øîà-äkézìvä éëðàå ìàøNé-ìò Cìîì E:ìeàL ãiî Eçäðzàå Ÿ¨©̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥´¦§¨¥À¨Ÿ¦º§©§¦³§¤Æ¤Æ©¦§¨¥½§¨Ÿ¦¬¦©§¦−¦©¬¨«¨¤§¨̧
éðãà úéa-úà Eìéðãà éLð-úàå EEl äôñàå èòî-íàå äãeäéå ìàøNé úéa-úà Eì äðzàå E÷éça E §¹¤¥´£Ÿ¤À§¤§¥³£Ÿ¤ÆÆ§¥¤½¨¤§¨´§½¤¥¬¦§¨¥−¦¨®§¦̧§½̈§Ÿ¦¬¨§−
:äpäëå äpäkèåðéòa òøä úBNòì ýåýé øác-úà | úéæa òecî(éø÷ éðéòa)úékä ézçä äiøeà úà ¨¥¬¨§¨¥«¨©¹©¨¦´¨¤§©´§Ÿ̈À©£´¨©»§¥©¼§¥©¼¥´¦¨³©¦¦Æ¦¦´¨

:ïBnò éða áøça zâøä Búàå äMàì El zç÷ì BzLà-úàå áøçaéEúéaî áøç øeñú-àì äzòå ©¤½¤§¤̧¦§½¨©¬§¨§−§¦¨®§Ÿ´¨©½§¨§¤−¤§¥¬©«§©À̈Ÿ¨¬¤²¤¦¥§−
ñ:äMàì Eì úBéäì ézçä äiøeà úLà-úà çwzå éðúæá ék á÷ò íìBò-ãòàééððä ýåýé øîà | äk ©¨®³¥¤¦´§¦½̈¦©¦©À¤¥Æ¤Æ¦¨´©¦¦½¦§¬§−§¦¨«´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¦§¦Á

éìò íé÷îéLð-úà ézç÷ìå Eúéaî äòø Eéðéòì Eéòøì ézúðå EEéLð-íò áëLå:úàfä LîMä éðéòì E ¥¦̧¨¤³¨¨Æ¦¥¤½§¨©§¦³¤¨¤ÆÆ§¥¤½§¨©¦−§¥¤®§¨©Æ¦¨¤½§¥¥−©¤¬¤©«Ÿ
áéñ:LîMä ãâðå ìàøNé-ìk ãâð äfä øácä-úà äNòà éðàå øúqá úéNò äzà ékâéãåc øîàiå ¦¬©−̈¨¦´¨©¨®¤©£¦À¤¡¤Æ¤©¨¨´©¤½¤¬¤¨¦§¨¥−§¤¬¤©¨«¤©³Ÿ¤¨¦Æ

:úeîú àì Eúàhç øéáòä ýåýé-íb ãåc-ìà ïúð øîàiå ýåýéì éúàèç ïúð-ìàãézöàð õàð-ék ñôà ¤¨½̈¨−̈¦©Ÿ̈®©¸Ÿ¤¨¹̈¤¨¦À©§Ÿ̈²¤¡¦¬©¨§−¬Ÿ¨«¤À¤¦¦¥³¦©Æ§¨Æ
:úeîé úBî Eì ãBliä ïaä íb äfä øáca ýåýé éáéà-úàåèbiå Búéa-ìà ïúð Cìiåãìiä-úà ýåýé ó ¤Ÿ§¥´§Ÿ̈½©¨−̈©¤®©À©¥²©¦¬§−¬¨«©¥¬¤¨−̈¤¥®©¦ÆŸ§Ÿ̈¹¤©¤À¤

:Lðàiå ãåãì äiøeà-úLà äãìé øLàæèïìå àáe íBö ãåc íöiå øòpä ãòa íéäìàä-úà ãåc Lwáéå £¤̧¨§¨¯¥¤¦¨²§¨¦−©¥¨©«©§©¥¬¨¦²¤¨¡Ÿ¦−§©´©¨®©©¨³̈¨¦Æ½¨¬§−̈
:äöøà áëLåæé:íçì ízà äøá-àìå äáà àìå õøàä-ïî Bîé÷äì åéìò Búéá éð÷æ eî÷iåçéíBia éäéå §¨©¬¨«§¨©¨ª¹¦§¥³¥Æ¨½̈©£¦−¦¨¨®¤§´Ÿ¨½̈§Ÿ¨¨¬¦−̈¨«¤©§¦²©¬

eðøac éç ãìiä úBéäá äpä eøîà ék ãìiä úî-ék | Bì-ãébäì ãåã éãáò eàøiå ãìiä úîiå éòéáMä©§¦¦−©¨´¨©¨®¤©¦§Á©§¥¸¨¦¹§©¦´¦¥´©¤À¤¦³¨§Æ¦¥Á¦§¸©¤¹¤©À¦©³§
éàå eðìB÷a òîL-àìå åéìà:äòø äNòå ãìiä úî åéìà øîàð C ¥¨Æ§Ÿ¨©´§¥½§¥̧Ÿ©¬¥¨²¥¬©¤−¤§¨¨¬¨¨«

i"yx

(‰).˙ÂÓ Ô· ÈÎ,נפשו את נוטל כאלו העני, את הגוזל

יט)שנאמר א יקח:(משלי בעליו נפש את :(Â)ÌÏ˘È
.ÌÈ˙Ú·¯‡הילד בנים, בארבעה שלקה לו, אירע כך

ואבשלום: תמר מוסיףÙÈÒ‡Â‰.(Á)ואמנון והייתי

‡„ÍÈ�Â.לך: È˘� ˙‡Â:שאול בת �‡ı(È„)מיכל ÈÎ

.È·ÈÂ‡ ˙‡ למעלה.�‡ˆ˙ כבוד דרך זה, הוא כנוי

עמא דסנאי פומא פתחתא מיפתח ארי תרגם: ויונתן

חולי:ÈÂ‡�˘.(ÂË)דה': Î˘Â·(ÊË)לשון ÔÏÂ ‡·Â
לארץ:‡¯ˆ‰. שוכב בלילה ולן הבית, ÏÂ‡(ÊÈ)ובא
כמו·¯‰. אכילה, ו)לשון יג מידה:(לקמן ואברה :

cec zcevn
(‰).ÂÙ‡ ¯ÁÈÂ:הזאת התועבה נעשתה הדבר שאמת חשב כי
(Â).ÌÈ˙Ú·¯‡שכתוב לז)כמו כא תחת(שמות צאן וארבע :

Â‚Â'.השה: ·˜Ú:התורה כדין ישלם ÏÓÁ.לזה ‡Ï ¯˘‡ ÏÚÂ
עניו, רוב על חמל לא אשר על מות, בן הוא ולזה לומר: רצה

המלך: משפט בחק מיתה חייב ‰‡È˘.(Ê)ולכן אשר‡˙‰
כזאת: ‡„ÍÈ�Â.(Á)עשה È˘�יש ובמדרש שאול. בת מיכל

ג) ב סנהדרין ד, ב יבמות פילגש(ירושלמי איה, בת רצפה נשא שגם
ËÚÓ.שאול: Ì‡Âמעט ההיא והגדולה הממשלה עדיין ואם

לך: שיש כמו פעמים לומר: רצה וכהנה, כהנה לך ואוסיף ממני שאל ·ÈÊ˙.(Ë)בעיניך, ÚÂ„Óגמלתיך הלא לומר: רצה
ה': דבר את בזית ומדוע המיתה:‰ÈÎ˙.הטובה, לו לסבב צוית לומר: ÔÂÓÚ.רצה È�· ·¯Á·הרגתו מאלו חטאתך וכפולה

Â‚Â'.(È)בחרבך: ·¯Á ¯ÂÒ˙ ‡Ï:בחרב ימותו מזרעך ידך:·È�˙Ê.ורבים על שמים שם מאנשיÍ˙È·Ó.(È‡)להתחלל אחד
הרעה: לך יעשה לעיניו:ÍÈ�ÈÚÏ.ביתך נעשתה כאלו היא הרי בדבר, למחות ידו לאל היה ולא מזה ידע כי כיÍÈÚ¯Ï.על

יחשב: ולרעהו כמוהו, מלך אז היה ‰˘Ó˘.אבשלום È�ÈÚÏ:רב ובפרסום בגלוי לומר: תגלה·Ò˙¯.(È·)רצה שלא וחשבת
Â‚Â'.רעתך: ‰˘Ú‡ È�‡Â:העון לדעת ישכילו מהגמול כי מעשיך, הכל ידעו ובזה רב, בפרסום הגמול Ï‰'.(È‚)אשלם È˙‡ËÁ

יכפר רחום והוא בזה, חטאתי לה' הלא שבע, בת עון אבל מביתי, חרב תסור שלא אמורה עונשי אוריה, הריגת על הנה כאומר
‰'.עון: Ì‚הוא הראוי גמול כי הוא, כן לא אוריה, הריגת לעון הוא שזה האמור, העונש שגמול תחשוב לא לומר: רצה

ולא לשלל נפשך לך להיות מקצתה וכפר מחטאתך העביר וגם ישלם, שלם העון מקצת על רק אבל נפש, תחת נפש להיות
Â‚Â'.(È„)תמות: ÒÙ‡ינאצו הרשעים ה' שאויבי וגרמת השם, את חללת שבע, דבת הזה בדבר אבל לומר: גדולותרצה נאצות

המעשה: לגמול הוא ראוי כי ימות, הילוד הבן וכן משלם, גמול עליו תקבל ולזה ממך, ÔÏÂ.(ÊË)בלמדם ‡·Âמבית בא
בארץ: מושכב הלילה כל ולן בה, התפלל מאשר ‰˘·ÈÚÈ.(ÁÈ)האלהים ÌÂÈ·:לידתו לימי או החולי, Ó˙.לימי ÈÎ:מת אשר

.ÚÓ˘ ‡ÏÂ:התוגה גודל ¯Ú‰.בעבור ‰˘ÚÂ:בעצמו יחבל לומר: רוצה

oeiv zcevn
(Â).·˜Úכמו יב)בעבור, ז תשמעון:(דברים עקב :(Á).‰�‰Î

לך: שיש ומחל:‰È·Ú¯.(È‚)מעמיד:ÌÈ˜Ó.(È‡)כמו הסיר
(„È).ÒÙ‡כמו רק, כענין יג)הוא כג קצהו:(במדבר אפס :ı‡�
כמו�‡ˆ˙. ובזיון, כעס יח)ענין ט נאצות(נחמיה ויעשו :

החולי:ÛÂ‚ÈÂ.(ÂË)גדולות: מכת כבדותÈÂ‡�˘.היא ענין
כמו ט)החולי, א מכותיה:(מיכה אנושה :(ÊÈ).‰¯·אכילה היא

כמו לה)מועטת, ג דוד:(לעיל את להברות :



קטו ai wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`enyaigiÎd

áéä:úàæ äNòä Léàä úåî-ïá ék äåäé-éç ïúð-ìà øîàiå ãàî Léàa ãåc óà-øçiååäNákä-úàå ©¦©©¬¨¦²¨¦−§®Ÿ©ŸÆ¤Æ¤¨½̈©§Ÿ̈¾¦´¤½̈¤¨¦−¨Ÿ¤¬«Ÿ§¤©¦§−̈
:ìîç-àì øLà ìòå äfä øácä-úà äNò øLà á÷ò íézòaøà ílLéæLéàä äzà ãåc-ìà ïúð øîàiå §©¥´©§©§¨®¦¥À¤£¤³¨¨Æ¤©¨¨´©¤½§©−£¤¬Ÿ¨¨«©Ÿ̄¤¨¨²¤¨¦−©¨´¨¦®

ézçLî éëðà ìàøNé éäìà ýåýé øîà-äkézìvä éëðàå ìàøNé-ìò Cìîì E:ìeàL ãiî Eçäðzàå Ÿ¨©̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥´¦§¨¥À¨Ÿ¦º§©§¦³§¤Æ¤Æ©¦§¨¥½§¨Ÿ¦¬¦©§¦−¦©¬¨«¨¤§¨̧
éðãà úéa-úà Eìéðãà éLð-úàå EEl äôñàå èòî-íàå äãeäéå ìàøNé úéa-úà Eì äðzàå E÷éça E §¹¤¥´£Ÿ¤À§¤§¥³£Ÿ¤ÆÆ§¥¤½¨¤§¨´§½¤¥¬¦§¨¥−¦¨®§¦̧§½̈§Ÿ¦¬¨§−
:äpäëå äpäkèåðéòa òøä úBNòì ýåýé øác-úà | úéæa òecî(éø÷ éðéòa)úékä ézçä äiøeà úà ¨¥¬¨§¨¥«¨©¹©¨¦´¨¤§©´§Ÿ̈À©£´¨©»§¥©¼§¥©¼¥´¦¨³©¦¦Æ¦¦´¨

:ïBnò éða áøça zâøä Búàå äMàì El zç÷ì BzLà-úàå áøçaéEúéaî áøç øeñú-àì äzòå ©¤½¤§¤̧¦§½¨©¬§¨§−§¦¨®§Ÿ´¨©½§¨§¤−¤§¥¬©«§©À̈Ÿ¨¬¤²¤¦¥§−
ñ:äMàì Eì úBéäì ézçä äiøeà úLà-úà çwzå éðúæá ék á÷ò íìBò-ãòàééððä ýåýé øîà | äk ©¨®³¥¤¦´§¦½̈¦©¦©À¤¥Æ¤Æ¦¨´©¦¦½¦§¬§−§¦¨«´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¦§¦Á

éìò íé÷îéLð-úà ézç÷ìå Eúéaî äòø Eéðéòì Eéòøì ézúðå EEéLð-íò áëLå:úàfä LîMä éðéòì E ¥¦̧¨¤³¨¨Æ¦¥¤½§¨©§¦³¤¨¤ÆÆ§¥¤½§¨©¦−§¥¤®§¨©Æ¦¨¤½§¥¥−©¤¬¤©«Ÿ
áéñ:LîMä ãâðå ìàøNé-ìk ãâð äfä øácä-úà äNòà éðàå øúqá úéNò äzà ékâéãåc øîàiå ¦¬©−̈¨¦´¨©¨®¤©£¦À¤¡¤Æ¤©¨¨´©¤½¤¬¤¨¦§¨¥−§¤¬¤©¨«¤©³Ÿ¤¨¦Æ

:úeîú àì Eúàhç øéáòä ýåýé-íb ãåc-ìà ïúð øîàiå ýåýéì éúàèç ïúð-ìàãézöàð õàð-ék ñôà ¤¨½̈¨−̈¦©Ÿ̈®©¸Ÿ¤¨¹̈¤¨¦À©§Ÿ̈²¤¡¦¬©¨§−¬Ÿ¨«¤À¤¦¦¥³¦©Æ§¨Æ
:úeîé úBî Eì ãBliä ïaä íb äfä øáca ýåýé éáéà-úàåèbiå Búéa-ìà ïúð Cìiåãìiä-úà ýåýé ó ¤Ÿ§¥´§Ÿ̈½©¨−̈©¤®©À©¥²©¦¬§−¬¨«©¥¬¤¨−̈¤¥®©¦ÆŸ§Ÿ̈¹¤©¤À¤

:Lðàiå ãåãì äiøeà-úLà äãìé øLàæèïìå àáe íBö ãåc íöiå øòpä ãòa íéäìàä-úà ãåc Lwáéå £¤̧¨§¨¯¥¤¦¨²§¨¦−©¥¨©«©§©¥¬¨¦²¤¨¡Ÿ¦−§©´©¨®©©¨³̈¨¦Æ½¨¬§−̈
:äöøà áëLåæé:íçì ízà äøá-àìå äáà àìå õøàä-ïî Bîé÷äì åéìò Búéá éð÷æ eî÷iåçéíBia éäéå §¨©¬¨«§¨©¨ª¹¦§¥³¥Æ¨½̈©£¦−¦¨¨®¤§´Ÿ¨½̈§Ÿ¨¨¬¦−̈¨«¤©§¦²©¬

eðøac éç ãìiä úBéäá äpä eøîà ék ãìiä úî-ék | Bì-ãébäì ãåã éãáò eàøiå ãìiä úîiå éòéáMä©§¦¦−©¨´¨©¨®¤©¦§Á©§¥¸¨¦¹§©¦´¦¥´©¤À¤¦³¨§Æ¦¥Á¦§¸©¤¹¤©À¦©³§
éàå eðìB÷a òîL-àìå åéìà:äòø äNòå ãìiä úî åéìà øîàð C ¥¨Æ§Ÿ¨©´§¥½§¥̧Ÿ©¬¥¨²¥¬©¤−¤§¨¨¬¨¨«

i"yx

(‰).˙ÂÓ Ô· ÈÎ,נפשו את נוטל כאלו העני, את הגוזל

יט)שנאמר א יקח:(משלי בעליו נפש את :(Â)ÌÏ˘È
.ÌÈ˙Ú·¯‡הילד בנים, בארבעה שלקה לו, אירע כך

ואבשלום: תמר מוסיףÙÈÒ‡Â‰.(Á)ואמנון והייתי

‡„ÍÈ�Â.לך: È˘� ˙‡Â:שאול בת �‡ı(È„)מיכל ÈÎ

.È·ÈÂ‡ ˙‡ למעלה.�‡ˆ˙ כבוד דרך זה, הוא כנוי

עמא דסנאי פומא פתחתא מיפתח ארי תרגם: ויונתן

חולי:ÈÂ‡�˘.(ÂË)דה': Î˘Â·(ÊË)לשון ÔÏÂ ‡·Â
לארץ:‡¯ˆ‰. שוכב בלילה ולן הבית, ÏÂ‡(ÊÈ)ובא
כמו·¯‰. אכילה, ו)לשון יג מידה:(לקמן ואברה :

cec zcevn
(‰).ÂÙ‡ ¯ÁÈÂ:הזאת התועבה נעשתה הדבר שאמת חשב כי
(Â).ÌÈ˙Ú·¯‡שכתוב לז)כמו כא תחת(שמות צאן וארבע :

Â‚Â'.השה: ·˜Ú:התורה כדין ישלם ÏÓÁ.לזה ‡Ï ¯˘‡ ÏÚÂ
עניו, רוב על חמל לא אשר על מות, בן הוא ולזה לומר: רצה

המלך: משפט בחק מיתה חייב ‰‡È˘.(Ê)ולכן אשר‡˙‰
כזאת: ‡„ÍÈ�Â.(Á)עשה È˘�יש ובמדרש שאול. בת מיכל

ג) ב סנהדרין ד, ב יבמות פילגש(ירושלמי איה, בת רצפה נשא שגם
ËÚÓ.שאול: Ì‡Âמעט ההיא והגדולה הממשלה עדיין ואם

לך: שיש כמו פעמים לומר: רצה וכהנה, כהנה לך ואוסיף ממני שאל ·ÈÊ˙.(Ë)בעיניך, ÚÂ„Óגמלתיך הלא לומר: רצה
ה': דבר את בזית ומדוע המיתה:‰ÈÎ˙.הטובה, לו לסבב צוית לומר: ÔÂÓÚ.רצה È�· ·¯Á·הרגתו מאלו חטאתך וכפולה

Â‚Â'.(È)בחרבך: ·¯Á ¯ÂÒ˙ ‡Ï:בחרב ימותו מזרעך ידך:·È�˙Ê.ורבים על שמים שם מאנשיÍ˙È·Ó.(È‡)להתחלל אחד
הרעה: לך יעשה לעיניו:ÍÈ�ÈÚÏ.ביתך נעשתה כאלו היא הרי בדבר, למחות ידו לאל היה ולא מזה ידע כי כיÍÈÚ¯Ï.על

יחשב: ולרעהו כמוהו, מלך אז היה ‰˘Ó˘.אבשלום È�ÈÚÏ:רב ובפרסום בגלוי לומר: תגלה·Ò˙¯.(È·)רצה שלא וחשבת
Â‚Â'.רעתך: ‰˘Ú‡ È�‡Â:העון לדעת ישכילו מהגמול כי מעשיך, הכל ידעו ובזה רב, בפרסום הגמול Ï‰'.(È‚)אשלם È˙‡ËÁ

יכפר רחום והוא בזה, חטאתי לה' הלא שבע, בת עון אבל מביתי, חרב תסור שלא אמורה עונשי אוריה, הריגת על הנה כאומר
‰'.עון: Ì‚הוא הראוי גמול כי הוא, כן לא אוריה, הריגת לעון הוא שזה האמור, העונש שגמול תחשוב לא לומר: רצה

ולא לשלל נפשך לך להיות מקצתה וכפר מחטאתך העביר וגם ישלם, שלם העון מקצת על רק אבל נפש, תחת נפש להיות
Â‚Â'.(È„)תמות: ÒÙ‡ינאצו הרשעים ה' שאויבי וגרמת השם, את חללת שבע, דבת הזה בדבר אבל לומר: גדולותרצה נאצות

המעשה: לגמול הוא ראוי כי ימות, הילוד הבן וכן משלם, גמול עליו תקבל ולזה ממך, ÔÏÂ.(ÊË)בלמדם ‡·Âמבית בא
בארץ: מושכב הלילה כל ולן בה, התפלל מאשר ‰˘·ÈÚÈ.(ÁÈ)האלהים ÌÂÈ·:לידתו לימי או החולי, Ó˙.לימי ÈÎ:מת אשר

.ÚÓ˘ ‡ÏÂ:התוגה גודל ¯Ú‰.בעבור ‰˘ÚÂ:בעצמו יחבל לומר: רוצה

oeiv zcevn
(Â).·˜Úכמו יב)בעבור, ז תשמעון:(דברים עקב :(Á).‰�‰Î

לך: שיש ומחל:‰È·Ú¯.(È‚)מעמיד:ÌÈ˜Ó.(È‡)כמו הסיר
(„È).ÒÙ‡כמו רק, כענין יג)הוא כג קצהו:(במדבר אפס :ı‡�
כמו�‡ˆ˙. ובזיון, כעס יח)ענין ט נאצות(נחמיה ויעשו :

החולי:ÛÂ‚ÈÂ.(ÂË)גדולות: מכת כבדותÈÂ‡�˘.היא ענין
כמו ט)החולי, א מכותיה:(מיכה אנושה :(ÊÈ).‰¯·אכילה היא

כמו לה)מועטת, ג דוד:(לעיל את להברות :



blÎalקטז wxt mildz - miaezk

mildzal`iÎhblaiÎ`

.áìèéìà áø÷ ìa íBìáì Béãò ïñøå-âúîa ïéáä ïéà ãøôk ñeñk | eéäz-ìà:EéíéáBàëî íéaø ©¦«§³§¬§¤¤»¥³Å̈¦¬§¤«¤¨¤´¤¤§´¦§®©¹À§´Ÿ¥¤«©¦¬©§¦À
:epááBñé ãñç ýåýéa çèBaäå òLøìàé:áì-éøLé-ìk eðéðøäå íé÷écö eìéâå ýåýéá eçîN ¨«Å̈¨¬§©¥¬©©«Ÿ̈®¹¤À¤§«§¤«¦§Ä©«Ÿ̈´−§¦©¦¦®¹§©§¦À¨¦§¥¥«

.âìà:äläú äåàð íéøLéì ýåýéa íé÷écö eðpøá:Bì-eønæ øBNò ìáða øBpëa ýåýéì eãBäâBì-eøéL ©§´−©¦¦©«Ÿ̈®©¹§¨¦À¨¨¬§¦¨«´©«Ÿ̈´§¦®§¥¬¤¹̈À©§«¦«−
:äòeøúa ïbð eáéèéä Lãç øéLã:äðeîàa eäNòî-ìëå ýåýé-øác øLé-ékäètLîe ä÷ãö áäà ¦´¨¨®¥¦¬©¹¥À¦§¨«¦¨¨¬§©§Ÿ̈®§¨©« ¹£¥À¤«¡¨«−Ÿ¥§¨¨´¦§¨®

:õøàä äàìî äåäé ãñçå:íàáö-ìk åét çeøáe eNòð íéîL ýåýé øáãaæïúð íiä éî ãpk ñðk ¤¬¤§¹Ÿ̈À¨«§¨¬¨¨«¤¦§©´−§Ÿ̈¨©´¦©«£®§¬©¹¦À¨§¨¨«Ÿ¥´−©¥¥´©¨®Ÿ¥−
:úBîBäz úBøöBàaç:ìáú éáLé-ìk eøeâé epnî õøàä-ìk ýåýéî eàøééèäeö-àeä éäiå øîà àeä ék §«¨´§«¦«§´−¥«§Ÿ̈¨¨¨®¤¦¤¬¹̈À¨«Ÿ§¥¬¥¥«¦³´¨©´©¤®¦¦¹À̈

:ãîòiåé:íénò úBáLçî àéðä íéBb-úöò øéôä ýåýéàéøãì Baì úBáLçî ãîòz íìBòì ýåýé úöò ©©«£«Ÿ§Ÿ̈À¥¦¬£©¦®¥¹¦À©§§¬©¦«£©´−§Ÿ̈§¨´©«£®Ÿ©§§¬¦¹À§´Ÿ
:øãåáé:Bì äìçðì øça | íòä åéäìà ýåýé-øLà éBbä éøLà ¨«Ÿ©§¥´−©£¤§Ÿ̈´¡Ÿ¨®¨Ã̈¨©−§©«£¨´«

i"yx

(Ë).„¯ÙÎ ÒÂÒÎ ÂÈ‰˙ Ï‡העושה בין מבין שאינו

הוא במתג בו ממתגם כשאתה רעה לו לעושה טובה לו

ומקרצפו מקרדו וכשאתה ברסנו ומכסכס פיו בולם

ורסן במתג ולייסרו פיו ולסגור לבלום צריך אתה

ומיפהו: עדי מעדהו ‡ÍÈÏ.כשאתה ·¯˜ Ï·שלא

ורסן: במתג מיפהו כשאתה להזיקך אליך, ÂÈ„Úיקרב
.ÌÂÏ·Ïצריך אתה ומקרצפו מקרדו שאתה עדיו בשעת

בלשון בלימה אליך, יקרב שלא ורסן במתג לסוגרו

מבולמות רגליו בלום פיו מסגר, לשון (במסכתמשנה

בלימ'בכורו') על וכן לבלום חבר ומנחם כ"ז), לשון(איוב

Â˘Ú¯.(·):(סא"א)תוכן Ï·�·:נעימה מיני עשר של

(Ê).„�Îנד כמו נצבו אונקלוס תרגום וכן גובה, לשון

ט"ו) ונאד(שמות נד ואין מנחם פירש וכן כשור, קמו

˙‰ÂÓÂ˙.שוין: ˙Â¯ˆÂ‡· Ô˙Â�:הארץ תחת

cec zcevn
(Ë).„¯ÙÎ ÒÂÒÎ:כמותם לב ÔÒ¯Â.אטומי ‚˙Ó·אשר

לבל פיו לבלום מהצורך אז ורסן במתג אותו כשמקשטים
שלקשטו לדעת בבינה חלק לו אין כי לנשוך אליך יקרב
תבין ובין כן תהיה לא שאתה ואמר להכאיבו ולא בו משימין

בהם: תבעט ולא העון למרק המה הבאים ¯·ÌÈ(È)שהיסורים
.'Â‚Âרבים עליו באים הנה ביסורים המבעט הרשע כי

כי לטובתו שהמה לדעת ומשכיל בה' הבוטח אבל מכאובים
כי מסבבו מה' החסד בהם מבעט ואינו העון ימורק בהם

מעון: נקי ויהי ממנו ·‰'.(È‡)יסירם ÂÁÓ˘הבא בהחסד
ה':·‰'.(‡)ממנו: ˙‰Ï‰.במהללי ‰Â‡�להלל נאה להם

גדלו: מכבוד מה ישכילו המה כי תרועה:‰Â·ÈËÈ.(‚)לה' בקול ויפה טוב בנגון È˘¯.(„)שירו ÈÎלספר א"כ ומהראוי
‰‡¯ı.(‰)הלולו: ‰‡ÏÓ:הבריות כל עם חסד והגלגלים:ˆ·‡Ì.(Â)עושה המלאכים אוקינוסÒ�ÂÎ.(Ê)הם ים מי אוסף

המים: כדרך למטה תרד ולא הארץ מן גבוה וצבור נד כמו הארץ:�Ô˙Â.להיות לשטוף יצאו לבל באוצרות התהומות את כלא
(Ë).È‰ÈÂ:היה כן אמר עולם:ÂÓÚÈÂ„.כאשר עד יעמוד כן

oeiv zcevn
(Ë).ÔÒ¯Â ‚˙Ó·הבהמה בפי ההושם ברזל כלי שמות

ולקשטה: ע"י עדיךÂÈ„Ú.להוליכם בטוב המשביע כמו פיו
ק"ג) מיÌÂÏ·Ï.:(לקמן ובדרז"ל הפה וסגירת חסימת ענין

מריבה בשעת עצמו פ"ט)שבולם נאה�‡Â‰.(‡):(חולין מלשון
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

מפריׁשין הּכּפּורים יֹום קֹודם ימים אתׁשבעת ומרחיקים ְְִִִִִִֶַַַָ
הכיפוריםּגדֹולהּכהןה ביום העבודות כל את לעבוד מּביתֹוהעתיד ִֵֵָֹ

אותו ומביאים ּפרהדריןומאשתו, המקדש,ללׁשּכת שבבית ְְְְִִֶַַ
הגדול. הכהן עבור מיוחדת ומייחדיםּומתקיניןשהיתה מזמינים לֹו- ְִִַ

אחר הכיפוריםּכהן יום עבודת את לעבוד במקומו,ּתחּתיושיוכל - ְֵֵַַָֹ
ּפסּולמחשש ּבֹו יארע טומאותׁשּמא שאר או קרי טומאת - ְֱֶֶַָ

הכיפורים. יום עבודות את ולעבוד למקדש מלבוא אותו ִַרּביהמעכבות
לֹו, מתקינין אחרת אּׁשה אף אֹומר, מחששיהּודה וזאת ְְִִִֵֶֶַַַָָ

אׁשּתֹו ּתמּות צריךׁשּמא גדול וכהן העבודה, את שיגמור קודם ְִֶָָ
העבודה, בשעת אשה לו ּפרׁשּנאמרשתהיה את אהרן 'והקריב ְְֱֲִִֶֶֶַַַֹ

לֹו אׁשר ּביתֹו'החּטאת ּובעד ּבעדֹו יא)וכּפר טז ודרשו(ויקרא , ְְֲֲִֵֶֶַַַַָ
אׁשּתֹו,חכמים, זֹו לחופה'ּביתֹו' ומכניסה נוספת אשה מקדש ולכן ְִֵ

הכיפורים. יום לֹולפני יהודה,אמרּו לרבי ּכןחכמים שבאתאם ְִֵָ
ש הרי מועט, בזמן אף למיתה סֹוף,לחשוש לּדבר לחשושאין ויש ֵַָָ

השניה. האשה אף תמות שמא

שבעה הכיפורים יום קודם גדול כהן פרישת דין מבארת והמשנה מאחר

על הנעשית אדומה פרה שריפת גבי זה כעין דין הגמרא מביאה ימים,

ימים שבעת הפרה את השורף הכהן את להפריש שצריך טהור, כהן ידי

לכן: התםקודם פרהּתנן מ"א)במסכת קֹודם,(פ"ג ימים ׁשבעת ְְִִֶַַָָָ
הּפרה הטמאים,ׂשרפת את לטהר מאפרה מזין שהיו מפריׁשיןהאדומה, ההיּו הׂשֹורףאת ּכהן ְְִִֵֵֵַַַַָָָֹ
הּפרה, אותואת ומרחיקים בשריפתה, היה הפרה מעשה אותומּביתֹו,שעיקר ׁשעלומביאים לּלׁשּכה ְִִֵֶֶַַַָָָ

הּבירה בצד,ּפני מזרחהשהיתה העזרה,צפֹונה נקראת.של היתה האבן ּבית ולׁשּכת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
הגמרא: מבארת הבירה. פני על היתה שהלשכה זו במשנה חּנהשנינו ּבר ּבר רּבה אמר ּבירה, ִַַַַַַָָָָמאי

הּמקּדׁש ּכל אמר, לקיׁש וריׁש ׁשמֹו. ּוּבירה הּבית ּבהר היה מקֹום יֹוחנן, רּבי ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָאמר
ּבירה קרּוי ׁשּנאמרּכּוּלֹו שלמה, על דוד יט)בתפילת כט א' את(דה"י לבנות אׁשרשיזכה 'הּבירה ֱֲִִֶֶֶַַָָָ
בירה.הכינֹותי' קרוי המקדש שבית הרי בנייתה, לצורך ונכסים מקום לה זימנתי אשר - ֲִִ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr v sc oileg(ycew zay meil)

:migqta dpyndn d`iady di`xd z` dgec `xnbdáø øîà̈©©
àîéà íìBòì ,àðéðç øa à÷éà[xne`-]déì àèéLt èLôéî ,Cì ¦¨©£¦¨§¨¥¨¨¦§©§¦¨¥

,dxez ezxq`y `ed oini ly jxiyå,mdipy z` sxeyy mrhd §
càëägqt oaxwaïðé÷ñò éàîa,xaecn dna ±eøkeäLkdidyk ± ¨¨§©©§¦¨§¤§

,l`ny ly `ed dfi`e oini ly `ed cib dfi` dligzn recióBqáìe§©
eáøòúðd `ed dfi`e xeq`d `ed dfi` reci oi`e micibdjkle ,xzen ¦§¨§

.mdipy z` sxey
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המשך ביאור למס' חולין ליום שבת קודש עמ' ב



xcde"קיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ct sc oileg(oey`x meil)

:`xnbd zl`eyeäðéqkéìå eäðé÷øôéìåziad wca iycw z` dcti ± §¦§§¦§§¦©¦§
.ieqik zevn mda miiwi f`e dlik`a mixzen eidie mhgyy xg`

:`xnbd daiynäëøòäå äãîòä ïðéòamiycwd z` zectl ick ± §¦¨©£¨¨§©£¨¨
ehgypy xg`e ,mieey z` jixrdle mdilbx lr mcinrdl mikixv

.mzectl xyt` i` jkle ,mdilbx lr cenrl mileki md oi`
:`xnbd zl`eyïàîëeoi`y dxn`y epizpyn zcner in zhiyk ± §©

,oiycwena bdep mcd ieqikìkä ,øîàc øéàî éaøk éàilra lk ± ¦§©¦¥¦§¨©©Ÿ
oiae men mda ltpy gafn iycw oia ,mzectl `ae eycwedy miigd

ziad wca iycwäëøòäå äãîòä ììëa eéä,leki epi` jk meyne ¨¦§©©£¨¨§©£¨¨
,mzectløîàäy xaeq `ed ixd ±dîL äéeàø dðéàL äèéçL ¨¨©§¦¨¤¥¨§¨§¨
äèéçLoldl epipyy enke ,mcd ieqika zaiige(.dt)hgeyd ezrcly §¦¨

epizpyn z` cinrdl xyt` i` ok m`e ,zeqkl aiig dtixh z`vnpe
mcd ieqik zevn oi`y mrhdy epxn` lirl ixdy ,xi`n iax zrck

e .`id die`x dpi`y dhigyy meyn oiycwenaéàepizpynéaøk ¦§©¦
øîàä ,äèéçL dîL àì äéeàø dðéàL äèéçL øîàc ïBòîL¦§§¨©§¦¨¤¥¨§¨Ÿ§¨§¦¨¨¨©

(.al dxenz)ziad wca iycw,äëøòäå äãîòä ììëa eéä àìezn m`e Ÿ¨¦§¨©£¨¨§©£¨¨
miiwie mhgyy xg` ziad wca iycw z` dcti ok m`e ,mzectl leki

.mcd ieqik zevn
:`xnbd daiyn,óñBé áø øîàepizpynàaélà dì áéñðå ,àéä éaø ¨©©¥©¦¦§¨¦¨©¦¨

éàpúcipya ewlgpy elld mi`pzd ipy zerc it lr d`pye ± §©¨¥
,el zi`xpd drck rixkd oipr lkae ,mipiprddðéàL äèéçLa¦§¦¨¤¥¨

ïBòîL éaøk dì øáñ äéeàøe ,dhigy dny oi`yäëøòäå äãîòäa §¨¨©¨§©¦¦§§©£¨¨§©£¨¨
øéàî éaøk dì øáñdcnrd llka eid ziad wca iycw mby ¨©¨§©¦¥¦

.dkxrde
:sqep uexiz,àîéà úéòaéàåepizpyn,dlekzrckàéä ïBòîL éaø §¦¨¥¥¨¨©¦¦§¦

,mlke`le ziad wca iycw z` zectl xyt`y xaeqdàëä éðàLå§©¦¨¨
aezk mcd ieqik zevnay meyn ,ieqik zevn mda oi`y oiycwena

(bi fi `xwie)jkne ,'xtrA EdQke FnC z` KtWe''CôLå' àø÷ øîàc §¨©¤¨§¦¨¤¨¨§¨©§¨§¨©
'äqëå'a `l` mcd ieqik zevn oi`y cenll yiøqeçî BðéàL éî §¦¨¦¤¥§¨

äæ àöé ,éeqëå äëéôL àlàziad wca iycw ±äëéôL øqeçnL ¤¨§¦¨§¦¨¨¤¤§¨§¦¨
.éeqëå äéiãt§¦¨§¦

:`xnbd dtiqenéëäì úéúàc àzLäåjtye'n yxec dz`y zrke ± §©§¨§¨¦§¨¦
mcew dkityd xg` sqep dyrn xqegny ina mcd ieqik oi`y 'dqke
,ziad wca iycwa `weec zwqer epizpyny yxtl jixv oi` ,ieqikd

`l`àîéz eléôàa mb zwqer epizpyny,çaæî éLã÷i`y mrhde £¦¥¨¨§¥¦§¥©
ieqik zevn oi`y xen`k miyxecy meyn ,mnc z` zeqkl xyt`

a `l` mcdäæ àöé ,éeqëå äëéôL àlà øqeçî BðéàL éîiycw ± ¦¤¥§¨¤¨§¦¨§¦¨¨¤
gafnéeqëå äøéøb äëéôL øqeçnLgafnd on mcd zxixb ± ¤§¨§¦¨§¦¨§¦

lirl `aenk ,dzkldk mcd ieqik zevn miiwiy ick xtr lr ezpizpe
(:bt)xtra dqekn mcd didiy jixvy micnl 'xtra' aezkd ony

.dlrnlne dhnln
:sqep uexiz,øîà éMà áø øa øîieqik zevn oi`y mrhd ©©©©¦¨©
c ,oiycwenaàø÷ øîà(my),'óBò Bà äiç'serl dig aezkd yiwd ¨©§¨©¨

,xnele yexcl jl yie,Lã÷ dðéà äiç äîaxwil die`x dpi` ixdy ©©¨¥¨Ÿ¤
,gafnd lr.Lã÷ Bðéà óBò óàieqika aiig epi` ycew ser la` ©¥Ÿ¤

.mcd
:envr ixac lr iy` ax xa xn dywnéàieqik zevn oi`y mrhd ¦

,epyiwp ote` lka ok m` ,digl ser miyiwny meyn ,oiycwena
xn`peäiç äîdfa `l` mcd ieqik da bdep epi`,Lã÷ äðéîa ïéàL ©©¨¤¥§¦¨Ÿ¤

óBò óàdfa `l` mcd ieqik ea bdep didi `l,Lã÷ Bðéîa ïéàL ©¤¥§¦Ÿ¤
äðBé éðáe ïéøBz àéöBàmeyn oileg mhgy m` s` mcd ieqik oicn ¦¦§¥¨

,Lã÷ ïðéîa LiLuxzn .gafnd iab lr miaxw dpei ipae xez ixdy ¤¥§¦¨Ÿ¤
:iy` ax xa xnàìserd oicy micnly meyn ,ok mixne`,äiçk Ÿ§©¨

da z÷lç àì äiç äîixdy ,mcd ieqika zeaiig oleke ,dipin oia ©©¨Ÿ¦©§¨¨
,dyecw dig oi`Ba ÷Bìçz àì óBò óàserd ipin lk `l` ,eipin oia ©Ÿ©§

.mcd ieqika miaiig
:dndaa mcd ieqik zevn oi`y oipn zx`an `xnbdá÷òé déì øîà̈©¥©£Ÿ

ïì àîéé÷ ,àáøì äàpéîy epicia laewn -äîäa ììëa äiç ¦¨¨§¨¨©§¨¨©¨¦§¨§¥¨

ïéðnéñì`l` ,dxeza eyxtzp `l dlik`a zxzend digd ipniq ± §¦¨¦
aezkk dndaa mipniq exn`p(e ci mixac)tn dndA lke'dqxR zqx §¨§¥¨©§¤¤©§¨

mb mde ,'Elk`Y Dz` dndAA dxB zlrn zFqxt iYW rqW zrqWe§Ÿ©©¤©§¥§¨©£©¥¨©§¥¨Ÿ¨Ÿ¥
d`pin awri el dywde ,dnda llka digy meyn digd ipniq

,dndadn digd zxdh ipniq micnly myk ,`axlénð àîéà± ¥¨©¦
y ,mb xne`éeqëì äiç ììëa äîäaoick ieqika dndad oicy ± §¥¨¦§¨©¨§¦

.dnda mc mb ieqika aiigpe ,digddéì øîàd`pin awril `ax ¨©¥
,el aiydeéìòàø÷ øîà Eaigxi ik zyxta(ck-`k ai mixac)Ygafe' ¨¤¨©§¨§¨©§¨

wfg wx 'ebe LWtp zE` lkA LixrWA Ylk`e 'ebe Lp`SnE LxwAn¦§¨§¦Ÿ§§¨©§¨¦§¨¤§Ÿ©©©§¤©£©
'ebe mCd lk` iYlal,'íénk epëtLz õøàä ìòdzeeydy jkne §¦§¦£Ÿ©¨©¨¨¤¦§§¤©¨¦

,yexcl yi minl mnc z` dxezdéeqk éòa àì íén äîmyk ± ©©¦Ÿ¨¥¦
min zeqkl mikixv oi`yénð éàä óà ,dndad mc mb ±éòa àì ©©©¦Ÿ¨¥

.éeqk¦
oipn zxxan `xnbd ,mink `ed dndad mcy `xnbd dx`iay xg`

:`xnbd dywn .dewn ink dnda mca leahl xyt` i`yàlà¤¨
äzòî,minl dndad mc z` deyn dxezdyBa eìéaèémcd didi ± ¥©¨©§¦

:`xnbd zvxzn .mz`neh icin mxdhl milk e` mc` ea leahl xyk
àø÷ øîàmivxy z`neh zyxta(el `i `xwie)äå÷î øBáe ïéòî Cà' ¨©§¨©©§¨¦§¥

'øBäè äéäé íéîuxya rbpy in z` exdhi min dewn xeae oirn wx ± ©¦¦§¤¨
rnyne ,mda laheà éðäïé,xdhi ok` el`a laehd ±àðéøçà éãéî ©¥¥¦¦©£¦¨

àì.xdhi `l xg` xaca laehd la` ± Ÿ
:`xnbd dywnéèeòîì éléî éðä àîéàåel` exn`p `ly xn`pe ± §¥¨¨¥¦¥§©¥Ÿ

hrnl `l`íéî eøwéà àìc ïé÷Lî øàLz` dhrin dxezdy ± §¨©§¦§Ÿ¦§©¦
mda laehd z` exdhi `ly min mi`xwp mpi`y miwynd x`y,

éøwéàc íc ìáà[`xwpy-],íéîEPkRWY ux`d lr' xn`py enk £¨¨§¦§¥©¦©¨¨¤¦§§¤
'miOMénð éëä.xedh didi ea laehd ok mb ± ©¨¦¨¦©¦

:`xnbd zvxznéáéúk éèeòéî éøz,weqta exn`p miherin ipy ± §¥¦¥§¦¥
'ïéòî'ly `edy'øBá'e ,íéîly `edy,íéîhrnl `a cg` herin ©§¨©¦©¦

.mc hrnl `a cg` herine ,oiwyn x`y
:`xnbd dywnéãéàå éãéà àîéàexn`p dfe dfy xn`pe ±éèeòîì ¥¨¦¦§¦¦§©¥
ïé÷Lî øàLexn`py mrhde ,mcd z` hrnl `le mixdhn mpi`y §¨©§¦
,miherin ipyïéìçBæ éèeòîì ãçoligfdy oiwyn x`y hrnl cg` ± ©§©¥£¦

`lnl leki epi` ,exeriyn xqg minyb inn dewn did m`y .dewnl
ilka ma`yy minn eicia ekezl jetyiy ici lr eze`leki la` ,

cxei uixg dyrie dewnl wgxnn `neb xetgiy ici lr eze` `lnl
mde ,oiae`y min `nebd jezl jetyie ,dewnl `nebdn retiya
jty m` j` .d`q mirax`l edenilyie dewnl uixgd jxc elgfi

.xyk epi` dewnl elgfe oiwyn x`y dkezlïéñpeëî éèeòîì ãçå§©§©¥§¨¦
.mixdhn mpi`y dewna miqpeknd oiwyn x`y hrnl cg`e ±
wx xdhn `l` ,mikldn mindyk s` xdhny oirnk epi` dewndy
elit` oiwyn x`y la` .cg` mewna miqpekn micner mind xy`k

.mixdhn mpi` mikldn mpi`e miqpekn eid m`
:`xnbd zvxznéáéúk éèeòéî àúìzexn`p miherin dyely ± §¨¨¦¥§¦¥

,weqta'ïéòî'ernynyíéî,oilgef eid elit`e oiwyn x`y `le ©§¨©¦
'øBá'eernynyíéîe ,miqpekn eid elit`e oiwyn x`y `le'äå÷î' ©¦¦§¥

ernynyíéî.mc `le ©¦
xn`py 'civ cevi xy`' aezkd z` zyxecd `ziixa d`ian `xnbd

:mcd ieqik zyxtaïðaø eðzieqik zyxta dxeza xn`p ,`ziixaa ¨©¨¨
mcd(bi fi `xwie)xW` mkFzA xBd xBd onE l`xUi ipAn Wi` Wi`e'§¦¦¦§¥¦§¨¥¦©¥©¨§¨£¤

,'xtrA EdQke FnC z` KtWe lk`i xW` sFr F` dIg civ cEvï¥©¨£¤¥¨¥§¨©¤¨§¦¨¤¨¨
xn`py rnynnéì ïéà ,'ãeöé øLà',mcd ieqika aiiglàlàdig £¤¨¥¦¤¨

ser e`ãeöé øLà,mcevl jixvy ±(ïéðî) ïäéìàî ïéãîBòå ïéãBvð £¤¨¦¦§§¦¥£¥¤
íéìBâðøúå ïéæååà ïBâkdciv mikixv mpi`y[ïépî]mda aiigy §£¨¦§©§§¦¦©¦

,mcd ieqikaøîBì ãeîìz(my)íB÷î ìkî 'ãéö'cevipy xac s` ± ©§©¥¦¨¨
.eil`nïk íàdciv mikixv mpi`y miig ilra s`y xne` dz`y ¦¥

,mcd ieqika mda aiig'ãeöé øLà' øîBì ãeîìz äîxnel `a dn ± ©©§©£¤¨
`l` ,weqta xn`pd dciv oeylõøà Cøc äøBú äãnìjxc ± ¦§¨¨¤¤¤¤

,die`xd dbdpddúàfä äðîæäa àlà øNa íãà ìëàé àlL± ¤ŸŸ©¨¨¨¨¤¨©©§¨¨©Ÿ
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המשך בעמוד קמו

oifge` mipy` cenr ct sc ± oey`x wxtzereay

åäðé÷øôéìå!mcl diiqkil xcde ,dlik`a mixzen eidie Ðäëøòäå äãîòä ïðéòá
z` cinrde" :(fk `xwie) oda aezky iptn ,dzin xg`l miycwd z` oicet oi` Ð

.cenrl dleki dpi` dzin xg`le ,"odkd dze` [jixrde] (mixde) odkd iptl dndad

ïàîëåe`l die`x dpi`y dhigy :inrh ixz ipda dl zvxzc ,oizipznl znwen Ð

dkxrde dcnrd opirae ,`id dhigyéà ?
øîàã øéàî éáøëdxenzc `xza wxta Ð

.(my oiir a,al)äãîòä ììëá åéä ìëä
äëøòäå,men mda ltpy gafn iycw cg` Ð

.ziad wca iycw cg`eøîàäoizipzna Ð

aiig Ð dtixh z`vnpe hgeyd :(`,dt oileg)

dny die`x dpi`y dhigy ,`nl` .zeqkl

,oerny iax !dhigydxenz] mzd dil `xiaq

,dkxrde dcnrd llka gafn iycw :[a,al

.eid `l ziad wca iycwàéä éáøoizipzn Ð

ipd ik dizlin aiqpe ,ezrc itl dnzq iax

df ly eixac d`xy Ð xnk `cga ,i`pz ixz

.efa df lye ,efaéëäì úéúàã àúùäåÐ

.`peb i`dk opiyxccéùã÷á àîéú åìéôà
çáæîÐ diiqkile dixxbil :zxn`wce Ð

.'ek `xw xn`äéç äî,ycw dpi` `nzq Ð

.aixwdl die`x dpi`yéðáå íéøåú àéöåà
äðåé.oileg ly od elit`e ,ieqk oicn Ð

ùã÷ ïðéîá ùéå ìéàåä.opiqxb `l "`l`" Ð

äá ú÷ìç àì`dc ,ieqka zeaiig olekc Ð

.dyecw da oi`íäá ÷åìçú àì úåôåò óà
Ð,edine .xeht df oine aiig df oin :xnel

.digk opira oilegïéðîéñìipniq oi`y Ð

:(ci mixac) aizk dndaa `l` ,zyxetn dig

.'ebe "dqxt zqxtn dnda lk"éîð àîéà
éåñëì äéç ììëá äîäáopitli `dc Ð

dnda s`c (a,r oileg) "dywnd dnda"a

.dig llkaåá åìéáèé äúòî àìàoeik Ð

.ixw` mincøåáå ïéòî êàmivxy zyxta Ð

in z` xdhi xeae oirn j` :rnync ,aizk

.mivxya `nhpyéëä íéî éø÷àã íã ìáà
éîð!oiliahnc Ðïéìçåæoiwyn x`y Ð

eli`c .dewnl oligfde oexcn mewna opzpy

(`,ai) `nw wxta dxenza ol `niiw min iab

,dkynde diiaxa zxdhn dai`ydeax m`

jiynn Ð oi`q cg`e mixyr cr minyb in

.oi`q xyr dryz dligfa oiae`y okezl

éèåòéî úìú.i`w edlek` "min"c Ðïéòî
íéî.milgef elit`e ,oiwyn x`y `le Ðøåá
íéî.oiqpekn elit`e ,oiwyn x`y `le Ð

íéî äå÷î.mc `le Ðúàæä äðîæäá àìà
,xnelk .el zpnefn dpi`y ,cv `ed eli`k Ð

.ipri `ly ,xicz xya lk`i `lêø÷áîÐ

dpwi `l Ð e`l m`e ,gwi Ð excra el yi m`

.weyaåø÷á ìëxey `l` el oi` m` Ð

.epgafi ,cg`åñôì.qtli` oeyl ,ezxcwl Ð

÷øé àøèéì ì÷ùî.lk`i `l xya la` Ð

íéâã.xyad on xzei mnewna lefa eid Ð

úåôùéixw dxikd lr dxcw oipzepyk Ð

.dzityúîéà êðéàåmixg`d el` Ð

zni` ,xya `xhile mibc `xhil ,exn`y

mei lka `l m` delk`iùåçì ?wtzqdle Ð

.milw zepefnaíéàéøá úçôùîî àáàÐ

."`a`" axl ixw opgei iaxåðà ïåâëoi`y Ð

.mi`ixa ep`äðöéøé äèåøô àìà åì ïéàù éî
éðåðçìjxhvie ,iepira envr sbqi `le Ð

.xzei zeixalåðà ïåâë ïîçð áø øîàax Ð

epilr ,dhextd epl oi` elit`c ,ep` oebk :xne` `ed jkitle .opgei iax iniay oze`k `ixa did `le ,jlede dpzyn did mlerd cinze ,did opgei iax ly exec xg` ongp

.lek`le zeellêùåáìì íéùáëoifibd jl `die ,o`v jl dpw .ilyn xtqa `ed `xwn Ð.yeallíéãåúò ç÷éå.yeall oifibe ,dqpxtl alg mdn el yiy ,o`v Ðíãàì åéã
.mlk`ze mhgyz `le ,malga jl ic Ð mifr alg ic :rnyn ikd Ðêéúåøòðì íééç ïú.milw zepefna wtzqdl ,miig ikxc cnl jzia ipal Ð

àñë

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

åäðé÷øôéìåoizipznc ,cere ?ieqka eaiigle ezectl jixvy olpn :dniz Ð edpiqkile

,xnel yie !oiycwen df oi` Ð edl wixt i`e ,ipzw "oiycwena bdep oi`e"

,die`x dhigy rxtnl ded dctiykl ,miycw cqtd meyn ezectl eteqy oeik :jixt ikdc

Ð zectl cnerd lk :oerny iaxl dil zi`c ,cere !diict mcew elit`e edpiqkil ok m`

dhigy `ied seqal mcti `l elit`e ,inc iectk

dhigy `iedc ,miycw zhigy meyn die`x

lkc meyn ,jtyp elit` oerny iaxl die`x

"daexn"a opixn`ck ,inc wexfk Ð wexfl cnerd

.(a,er `nw `aa)

ïðéòálk `de :xn`z m`e Ð dkxrde dcnrd

dkxrde dcnrd ipa Ð oiqkxtny onf

`niz ike :(`,l) ipy wxta lirl xn`ck ,edpip

e` mipy da hgy :opz `d ,dkxrde dcnrd opira

!dixac lkl digk `id ixdÐ zqkxtne mipy aex

lk zeig ea oi`c sera ixii` `kdc xnel wgece

!wlgl `xaq oi`c .cg` oniqa exykdc ,jk

e` mipy da hgyc ,dirny epiax axd yxtne

"ahexde xerd"a opixn`ck epiid Ð mipy aex

,dxedha iebe d`nha l`xyic (`,`kw oileg)

.(`,l) ipy wxta lirl l`ppg epiax yxitck

dhigy ici lrc ,digk `id zqkxtn `wec mzde

oke .zenzy cr digk `iede ,dlik`a zxzip dpi`

?egci` in gqt incn :ipy wxta mzd xn`wc `d

dhigy xnb `lyk Ð digk zqkxtn daeyge

.dlik`a `ixzyn `l `zxet dhigyac ,ixii`

e`l Ð dlik`a ixzyn ef dhigyac ,`kd la`

.edpip dkxrde dcnrd ipa

àöé`le Ð ieqike dxixb dkity xqegny df

`l m` mzdc ,(a,ft oileg) fzipd mcl inc

i` Ð o`k la` .dxixb jixv did `l Ð fzip did

.dxixb `la xyt`äîm`e Ð ycw dpi`y dig

opzc ,ieqk miperh miycw elit` `de :xn`z

xi`n iax Ð uega miycw :(`,dt oileg) oiwxta

.xn`w mipta ycw dpi`c :xnel yie !aiign

äøùògwi oipn miyng mibc `xhil gwi dpn

lefa mibc eid mnewna Ð xya `xhil

yxcna la` .qxhpewa yxitck ,xyad on xzei

mei ,milebpxze oifee`Ð oey`x mei ,migxe` :xne`

ei ,mibcÐ ipy.ziphwÐ [iriax] ,xyaÐ iyily m
dvexd
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eäðé÷øôéìå!eäðéqëéìå¯.äëøòäå äãîòä ïðéòa¯ §¦§§¦§§¦©¦§¨¥©©£¨¨§©£¨¨
äãîòä ììëa eéä ìkä :øîàc øéàî éaøk éà ?ïàîëe§©¦§©¦¥¦§¨©©Ÿ¨¦§©©£¨¨

äëøòäå¯äéeàø dðéàL äèéçL :øîàä¯dîL §©£¨¨¨¨©§¦¨¤¥¨§¨§¨
äéeàø dðéàL äèéçL :øîàc ïBòîL éaøk éà !äèéçL§¦¨¦§©¦¦§§¨©§¦¨¤¥¨§¨

äèéçL dîL àì¯äãîòä ììëa eéä àì :øîàä ¨§¨§¦¨¨¨©Ÿ¨¦§©©£¨¨
àaélà dì áéñðå ,àéä éaø :óñBé áø øîà !äëøòäå§©£¨¨£©©¥©¦¦§¨¥¨©¦¨

äéeàø dðéàL äèéçLa ;éàpúc¯,ïBòîL éaøk dì øáñ §©¨¥¦§¦¨¤¥¨§¨¨©¨§©¦¦§
äãîòäaäëøòäå¯úéòaéàå .øéàî éaøk dì øáñ §©£¨¨§©£¨¨¨©¨§©¦¥¦§¦¨¥

:àø÷ øîàc ,àëä éðàLå ;àéä ïBòîL éaø dlek :àîéà¥¨¨©¦¦§¦§¨¥¨¨§¨©§¨
"äqëå CôLå"¯äëéôL àlà øqeçî BðéàL éîéeqëå, §¨©§¦¨¦¤¥§¨¤¨§¦¨§¦

úéúàc àzLäå .éeqëå äéiãt äëéôL øqeçnL äæ àöé̈¨¤¤§¨§¦¨§¦¨§¦§¨§¨§¨¥
çaæî éLã÷ àîéz eléôà ,éëäì¯àlà øqeçî BðéàL éî §¨¦£¦¥¨¨§¥¦§¥©¦¤¥§¨¤¨

øî .éeqëå äøéøb äëéôL øqeçnL äæ àöé ,éeqëå äëéôL§¦¨§¦¨¨¤¤§¨§¦¨§¦¨§¦¨
äiç äî ,"óBò Bà äiç" :àø÷ øîà ,øîà éLà áø øa©©©¦£©¨©§¨©¨©©¨

Lã÷ dðéà¯.Lã÷ Bðéà óBò óà¯äiç äî éà¯ïéàL ¥¨Ÿ¤©¥Ÿ¤¦©©¨¤¥
óBò óà ,Lã÷ Bðéîa¯ïéøBz àéöBà ;Lã÷ Bðéîa ïéàL §¦Ÿ¤©¤¥§¦Ÿ¤¦¦

!Lã÷ ïpéîa LiL äðBé éðáe¯äiç äî ;äiçk ,àì¯àì §¥¨¤¥§¦¨Ÿ¤¨§©¨©©¨Ÿ
óBò óà ,da z÷lç¯.Ba ÷Bìçz àìá÷òé déì øîà ¦©§¨¨©Ÿ©££©¥©£Ÿ

àîéà ,ïéðîéñì äîäa ììëa äiç ïì àîéé÷ :àáøì äàðéî¦¨¨§¨¨¨§¨¨©¨¦§©§¥¨§¦¨¦¥¨
äiç ììëa äîäa :éîðéìò ,déì øîà !éeqëì:àø÷ øîà E ©¦§¥¨¦§©©¨§¦£©¥¨¤¨©§¨

õøàä ìò"epëtLzéeqk éòa àì íén äî ,"íénk¯óà ©¨¨¤¦§§¤©¨¦©©¦¨¨¥¦©
.éeqk éòa àì éîð éàä¯!Ba eìéaèé äzòî àlà¯øîà ©©¦¨¨¥¦¤¨¥©¨©§¦¨©

"øBäè äéäé íéî äå÷î øBáe ïéòî Cà" :àø÷¯,ïéà éðä §¨©©§¨¦§¥©¦¦§¤¨¨¥¦
.àì àðéøçà éãéî¯éléî éðä :àîéàå¯øàL éèeòîì ¦¥©£¦¨¨§¥¨¨¥¦¥§©¥§¨

íéî éø÷éàc íc ìáà ,íéî eø÷éà àìc ïé÷Lî¯!éîð éëä ©§¦§¨¦§©¦£¨¨§¦§¦©¦¨¦©¦
¯."íéî øBáe" "íéî ïéòî" :éáéúk éèeòéî éøz¯:àîéà §¥¦¥§¦¦©§¨©¦©¦¥¨

ãç ,ïé÷Lî øàL éèeòîì éãéàå éãéà¯,ïéìçBæ éèeòîì ¦¦§¦¦§©¥§¨©§¦©§©¥£¦
ãçå¯!ïéñpeëî éèeòîì¯ïéòî" :éáéúk éèeòéî àúìz §©§©¥§¨¦§¨¨¦¥§¦¦©§¨

"ãeöé øLà" :ïðaø eðz ."íéî äå÷î" "íéî øBáe" "íéî¯,ãeöé øLà àlà éì ïéàïéãBvðïéãîBòå ©¦©¦¦§¥©¦¨©¨©£¤¨¥¦¤¨£¤¨¦¦§§¦
ïéæåeà ïBâk ,ïépî ïäéìàî:øîBì ãeîìz äî ,ïk íà .íB÷î ìkî "ãéö" :øîBì ãeîìz ?íéìBâðøúå ¥£¥¤¦©¦§©¨¦§©§§¦©§©¥¦¨¨¦¥©©§©

àlà øNa íãà ìëàé àlL ,õøà Cøc äøBz äãnì ?"ãeöé øLà"äðîæäaék" :ïðaø eðz .úàfä £¤¨¦§¨¨¤¤¤¤¤ŸŸ©¨¨¨¨¤¨©©§¨¨©Ÿ¨©¨©¦
éäìà 'ä áéçøé"Eìáb úà E¯ìBëé .ïBáàúì àlà øNa íãà ìëàé àlL ,õøà Cøc äøBz äãnì ©§¦¡Ÿ¤¤§ª§¦§¨¨¤¤¤¤¤ŸŸ©¨¨¨¨¤¨§¥¨¨

ðàvîe Eø÷aî zçáæå" :øîBì ãeîìz ?ìëàéå ÷eMä ïî íãà çwéìk çaæé ìBëé ."EBø÷a,ìëàéå ¦©¨¨¦©§Ÿ©©§©§¨©§¨¦§¨§¦Ÿ§¨¦§©¨§¨§Ÿ©
Eø÷aî" :øîBì ãeîìz ?ìëàéå Bðàö ìk"¯" ,Eø÷a ìk àìåðàvî"E¯ðàö ìk àìåøîà ïàkî .E ¨Ÿ§Ÿ©©§©¦§¨§§Ÿ¨§¨§¦Ÿ§§Ÿ¨Ÿ§¦¨¨©
äðî Bì LiL éî :äéøæò ïa øæòìà éaø¯çwéBñôìäðî äøNò ,÷øé àøèéì¯àøèéì Bñôì çwé ©¦¤§¨¨¤£©§¨¦¤¥¨¤¦©§¨¦§¨¨¨£¨¨¨¤¦©§¨¦§¨

äðî íéMîç ,íéâc¯äðî äàî ,øNa àøèéì Bñôì çwé¯eútLépéàå .íBé ìëá äøã÷ Bì?úîéà C ¨¦£¦¦¨¤¦©§¨¦§¨¨¨¥¨¨¤¦§§§¥¨§¨§¦¨¥©
¯úçtLnî àaà :ïðçBé éaø øîà .ï÷æ éøáãì ùeçì eðà ïéëéøö :áø øîà .úaL áøòì úaL áøòî¥¤¤©¨§¤¤©¨¨©©§¦¦¨¨§¦§¥¨¥¨©©¦¨¨©¨¦¦§©©

Bñék CBúa äèeøt Bì LiL éî ,eðà ïBâk ìáà ,äåä íéàéøa¯äpöéøé:ïîçð áø øîà .éðååðçì §¦¦£¨£¨§¨¦¤¥§¨§¦§¦¤¨©¤§¨¦£©©©§¨
eðà ïBâk¯"ELeáìì íéNák" .ïéìëBàå ïéåBì¯æbîàäé íéNákELeaìî"íéãezò äãN øéçîe" , §¨¦§§¦§¨¦¦§¤¦¥§¨¦§¥©§¤§¦¨¤©¦

¯" .äãN çwéå íéãezò íãà øBkîé ìàå ,íéãezò çwéå äãN íãà øBkîé íìBòìéãå"íéfò áìç §¨¦§¨¨¨¤§¦©©¦§©¦§¨¨©¦§¦©¨¤§¥£¥¦¦
¯íãàì BicñðøtúiL" .Búéa CBúaL íéàìèå íééãb áìçîEîçììíçììEúéa"¯íãB÷ Eîçì ©§¨¨¤¦§©§¥¥£¥§¨¦§¨¦¤§¥§©§§§¤¤¥¤©§§¥

Eúéa íçììíéiçå" .éúBøòðì"E¯éúBøòðì íéiç ïz :ïîçð áøc déøa àøèeæ øî øîàïkéî .E §¤¤¥¤§©¦§©£¤£©©§¨§¥§©©§¨¥©¦§©£¤¦¨
:ïðçBé éaø øîà .ïééå øNa Bða úà íãà ãnìé àlL ,õøà Cøc äøBz äãnì¦§¨¨¤¤¤¤¤Ÿ§©¥¨¨¤§¨¨§©¦¨©©¦¨¨

äöåøä

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



קיט oifge` mipy` cenr ct sc ± oey`x wxtzereay

åäðé÷øôéìå!mcl diiqkil xcde ,dlik`a mixzen eidie Ðäëøòäå äãîòä ïðéòá
z` cinrde" :(fk `xwie) oda aezky iptn ,dzin xg`l miycwd z` oicet oi` Ð

.cenrl dleki dpi` dzin xg`le ,"odkd dze` [jixrde] (mixde) odkd iptl dndad

ïàîëåe`l die`x dpi`y dhigy :inrh ixz ipda dl zvxzc ,oizipznl znwen Ð

dkxrde dcnrd opirae ,`id dhigyéà ?
øîàã øéàî éáøëdxenzc `xza wxta Ð

.(my oiir a,al)äãîòä ììëá åéä ìëä
äëøòäå,men mda ltpy gafn iycw cg` Ð

.ziad wca iycw cg`eøîàäoizipzna Ð

aiig Ð dtixh z`vnpe hgeyd :(`,dt oileg)

dny die`x dpi`y dhigy ,`nl` .zeqkl

,oerny iax !dhigydxenz] mzd dil `xiaq

,dkxrde dcnrd llka gafn iycw :[a,al

.eid `l ziad wca iycwàéä éáøoizipzn Ð

ipd ik dizlin aiqpe ,ezrc itl dnzq iax

df ly eixac d`xy Ð xnk `cga ,i`pz ixz

.efa df lye ,efaéëäì úéúàã àúùäåÐ

.`peb i`dk opiyxccéùã÷á àîéú åìéôà
çáæîÐ diiqkile dixxbil :zxn`wce Ð

.'ek `xw xn`äéç äî,ycw dpi` `nzq Ð

.aixwdl die`x dpi`yéðáå íéøåú àéöåà
äðåé.oileg ly od elit`e ,ieqk oicn Ð

ùã÷ ïðéîá ùéå ìéàåä.opiqxb `l "`l`" Ð

äá ú÷ìç àì`dc ,ieqka zeaiig olekc Ð

.dyecw da oi`íäá ÷åìçú àì úåôåò óà
Ð,edine .xeht df oine aiig df oin :xnel

.digk opira oilegïéðîéñìipniq oi`y Ð

:(ci mixac) aizk dndaa `l` ,zyxetn dig

.'ebe "dqxt zqxtn dnda lk"éîð àîéà
éåñëì äéç ììëá äîäáopitli `dc Ð

dnda s`c (a,r oileg) "dywnd dnda"a

.dig llkaåá åìéáèé äúòî àìàoeik Ð

.ixw` mincøåáå ïéòî êàmivxy zyxta Ð

in z` xdhi xeae oirn j` :rnync ,aizk

.mivxya `nhpyéëä íéî éø÷àã íã ìáà
éîð!oiliahnc Ðïéìçåæoiwyn x`y Ð

eli`c .dewnl oligfde oexcn mewna opzpy

(`,ai) `nw wxta dxenza ol `niiw min iab

,dkynde diiaxa zxdhn dai`ydeax m`

jiynn Ð oi`q cg`e mixyr cr minyb in

.oi`q xyr dryz dligfa oiae`y okezl

éèåòéî úìú.i`w edlek` "min"c Ðïéòî
íéî.milgef elit`e ,oiwyn x`y `le Ðøåá
íéî.oiqpekn elit`e ,oiwyn x`y `le Ð

íéî äå÷î.mc `le Ðúàæä äðîæäá àìà
,xnelk .el zpnefn dpi`y ,cv `ed eli`k Ð

.ipri `ly ,xicz xya lk`i `lêø÷áîÐ

dpwi `l Ð e`l m`e ,gwi Ð excra el yi m`

.weyaåø÷á ìëxey `l` el oi` m` Ð

.epgafi ,cg`åñôì.qtli` oeyl ,ezxcwl Ð

÷øé àøèéì ì÷ùî.lk`i `l xya la` Ð

íéâã.xyad on xzei mnewna lefa eid Ð

úåôùéixw dxikd lr dxcw oipzepyk Ð

.dzityúîéà êðéàåmixg`d el` Ð

zni` ,xya `xhile mibc `xhil ,exn`y

mei lka `l m` delk`iùåçì ?wtzqdle Ð

.milw zepefnaíéàéøá úçôùîî àáàÐ

."`a`" axl ixw opgei iaxåðà ïåâëoi`y Ð

.mi`ixa ep`äðöéøé äèåøô àìà åì ïéàù éî
éðåðçìjxhvie ,iepira envr sbqi `le Ð

.xzei zeixalåðà ïåâë ïîçð áø øîàax Ð

epilr ,dhextd epl oi` elit`c ,ep` oebk :xne` `ed jkitle .opgei iax iniay oze`k `ixa did `le ,jlede dpzyn did mlerd cinze ,did opgei iax ly exec xg` ongp

.lek`le zeellêùåáìì íéùáëoifibd jl `die ,o`v jl dpw .ilyn xtqa `ed `xwn Ð.yeallíéãåúò ç÷éå.yeall oifibe ,dqpxtl alg mdn el yiy ,o`v Ðíãàì åéã
.mlk`ze mhgyz `le ,malga jl ic Ð mifr alg ic :rnyn ikd Ðêéúåøòðì íééç ïú.milw zepefna wtzqdl ,miig ikxc cnl jzia ipal Ð
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åäðé÷øôéìåoizipznc ,cere ?ieqka eaiigle ezectl jixvy olpn :dniz Ð edpiqkile

,xnel yie !oiycwen df oi` Ð edl wixt i`e ,ipzw "oiycwena bdep oi`e"

,die`x dhigy rxtnl ded dctiykl ,miycw cqtd meyn ezectl eteqy oeik :jixt ikdc

Ð zectl cnerd lk :oerny iaxl dil zi`c ,cere !diict mcew elit`e edpiqkil ok m`

dhigy `ied seqal mcti `l elit`e ,inc iectk

dhigy `iedc ,miycw zhigy meyn die`x

lkc meyn ,jtyp elit` oerny iaxl die`x

"daexn"a opixn`ck ,inc wexfk Ð wexfl cnerd

.(a,er `nw `aa)

ïðéòálk `de :xn`z m`e Ð dkxrde dcnrd

dkxrde dcnrd ipa Ð oiqkxtny onf

`niz ike :(`,l) ipy wxta lirl xn`ck ,edpip

e` mipy da hgy :opz `d ,dkxrde dcnrd opira

!dixac lkl digk `id ixdÐ zqkxtne mipy aex

lk zeig ea oi`c sera ixii` `kdc xnel wgece

!wlgl `xaq oi`c .cg` oniqa exykdc ,jk

e` mipy da hgyc ,dirny epiax axd yxtne

"ahexde xerd"a opixn`ck epiid Ð mipy aex

,dxedha iebe d`nha l`xyic (`,`kw oileg)

.(`,l) ipy wxta lirl l`ppg epiax yxitck

dhigy ici lrc ,digk `id zqkxtn `wec mzde

oke .zenzy cr digk `iede ,dlik`a zxzip dpi`

?egci` in gqt incn :ipy wxta mzd xn`wc `d

dhigy xnb `lyk Ð digk zqkxtn daeyge

.dlik`a `ixzyn `l `zxet dhigyac ,ixii`

e`l Ð dlik`a ixzyn ef dhigyac ,`kd la`

.edpip dkxrde dcnrd ipa

àöé`le Ð ieqike dxixb dkity xqegny df

`l m` mzdc ,(a,ft oileg) fzipd mcl inc

i` Ð o`k la` .dxixb jixv did `l Ð fzip did

.dxixb `la xyt`äîm`e Ð ycw dpi`y dig

opzc ,ieqk miperh miycw elit` `de :xn`z

xi`n iax Ð uega miycw :(`,dt oileg) oiwxta

.xn`w mipta ycw dpi`c :xnel yie !aiign

äøùògwi oipn miyng mibc `xhil gwi dpn

lefa mibc eid mnewna Ð xya `xhil

yxcna la` .qxhpewa yxitck ,xyad on xzei

mei ,milebpxze oifee`Ð oey`x mei ,migxe` :xne`

ei ,mibcÐ ipy.ziphwÐ [iriax] ,xyaÐ iyily m
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Bñék CBúa äèeøt Bì LiL éî ,eðà ïBâk ìáà ,äåä íéàéøa¯äpöéøé:ïîçð áø øîà .éðååðçì §¦¦£¨£¨§¨¦¤¥§¨§¦§¦¤¨©¤§¨¦£©©©§¨
eðà ïBâk¯"ELeáìì íéNák" .ïéìëBàå ïéåBì¯æbîàäé íéNákELeaìî"íéãezò äãN øéçîe" , §¨¦§§¦§¨¦¦§¤¦¥§¨¦§¥©§¤§¦¨¤©¦

¯" .äãN çwéå íéãezò íãà øBkîé ìàå ,íéãezò çwéå äãN íãà øBkîé íìBòìéãå"íéfò áìç §¨¦§¨¨¨¤§¦©©¦§©¦§¨¨©¦§¦©¨¤§¥£¥¦¦
¯íãàì BicñðøtúiL" .Búéa CBúaL íéàìèå íééãb áìçîEîçììíçììEúéa"¯íãB÷ Eîçì ©§¨¨¤¦§©§¥¥£¥§¨¦§¨¦¤§¥§©§§§¤¤¥¤©§§¥

Eúéa íçììíéiçå" .éúBøòðì"E¯éúBøòðì íéiç ïz :ïîçð áøc déøa àøèeæ øî øîàïkéî .E §¤¤¥¤§©¦§©£¤£©©§¨§¥§©©§¨¥©¦§©£¤¦¨
:ïðçBé éaø øîà .ïééå øNa Bða úà íãà ãnìé àlL ,õøà Cøc äøBz äãnì¦§¨¨¤¤¤¤¤Ÿ§©¥¨¨¤§¨¨§©¦¨©©¦¨¨
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`oifgeקכ mipya cenr ct sc ± oey`x wxtzereay

ïéøùåôã àñë àìå ïéùøçã àñëqek zezyl `le zetykn ly qek zezyl aeh Ð

.sebl md mirxy ,oixyet min lyàéáéö.oilaze miayr iyxy Ðõéö.gizxd Ð

úåòî åéáà åì çéðäù éîin ,xnelk Ðedf Ð eca`l eipira lwe ,oenna gxh `ly

.eceai`ïúùô éìë ùáìéca`n dl` dyerdy ,epcnl epkxc itle .mixwi ody Ð

.mdn mc` xdfie ,oennàúéîåø àðúéëÐ

.did xwiéøåúáxeqnie milret xekyi Ð

eyigki mde ,yexgl ely mixeey odl

.minxkae zexria meawqie mixeeyd

oiyyeg opi`y ,melkl dlrz `l dk`lnde

.jklïðåç ùéà áåè,mze` delne milc Ð

zlekid itl Ð htyna eixac lklknd aehe

.eal ze`z lka `le ,eikxv lr cner `ed

åì ùéù äîî úåçô.zlekid ickn zegt Ð

.yiiazi `ly ,zlekid itl dqkzie yalie

.zlekid itln xzei ezy` cakieäìåçìÐ

.dpkq ea yiyúåñëì áééçdpzipc oeikc Ð

lkl zigcp Ð ef dhigy lv` zegcil zay

.ef dhigy ly dzevnøîà÷ àîåúùéàÐ

oileg lirl) oeyl ,xne` `ed dniz xac

,"`cg dryk mnezy`" (`,`k

.o"eyicxehy`*äéøåîàì åèîùéìekzgi Ð

:opiqxb `pixg` `pyil .da xn`y epeyl z`

Ð xne` `ed enya m` ."xn`w `nyc i`"

`xen`d z` ehnyi ,dixen`l ehnyil

.eyiial eiptlnúáù äçåã äàãåùÐ

dgecy zrxv dn :xnege lwa `iz`c

dgec dlin Ð zay dgec dceare ,dcear

.(a,alw) zay zkqna dlek .dze`ïéà
áåè íåé äçåã ä÷éôñoia clep oebk Ð

"xfril` iax" wxta ol `niiwc ,zeynyd

wtq lge ,dryzl lenipc (`,flw zay)

epi` Ð aeh meia ely iriyz wtq ipiny

Ð zeynyd oia clep :opzc .ixiyr cr lenip

oia .iriyz wtql xnelk ,dryzl lenp

lg .dxyrl lenp Ð zay axr ly zeynyd

`edy ,zay dze` xg` zeidl aeh mei

dlinc meyn .xyr cg`l lenp Ð ixiyr

`ed"n ol `wtpc ,`igc `l dpnfa `ly

ecal ,eixiykn `le Ð `ed ,[ai zeny] "ecal

jixv] oixcdpqa .dpnfa `ly dlin `le Ð

.[a,ck zaya :zeidläçåã åàãå ïéàù éåñë
úáù.yxtn dinwl Ðïéìåáâá`niiwc Ð

eid ycwna zaya :(a,hk) dpyd y`xa ol

.dpicna `l la` ,oirwezíåé äçåã ä÷éôñå
áåèqepibexcp`e mehneh :[my] `ipzc Ð

dpi`e dy` wtq `edy it lr s` ,miaiig

.zaiigéáéøá.lecb mc` Ðäáåùúlr Ð

`l` dlila dpi` dlin .iqei iaxc xnege lw

.(ai `xwie) da aizk "mei"c ,meiaïî ãçà äæ
íéøáãädid `ly xne` `iig iax didy Ð

`cg iqei iaxc `de ,mdilr daeyz mey el

xtey zriwz :opax excd`c `de .ediipin

,`kxit dl aiyg `l Ð gikez mileaba

.dinwl yxtnckèçùå øáòã àîìãåÐ

c ,`ixalzay dpzipc ,dlegl la` .dqki `lc xn`w zegcil zay dpzip `l

.ixy Ð zegciläìéîã àéîåã,zeyxac dlinc `inec ,xn`w dlega jgxk lr Ð

.`pir axl `id `zaeizeìåç ÷ôñå áåè íåé ÷ôñy`x ly miaeh mini ipy oebk Ð

.wtq cg`dy ,dpyd
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äöåøä"ebdpy mewn" wxta opixn`c ,xn`z m`e Ð dwc dndaa weqri xyrziy

mzdc :mz epiax xne`e !dkxa oniq d`ex epi` dwc dndaa wqerd :(a,p migqt)

.`pir eda `hly `lc ,oiyxega ixii` `kd la` .rxd oir meyne ,aeyia

àúéâåæáyixa oke ,opgei iax inia dzid dpal zikekfc rnyn :xn`z m`e Ð `zxeig

`edd :(`,`l zekxa) "oicner oi`"

dlbr" wxtae .epa zpezga dpal zikekf xazc

ycwnd zia axgyn :`pz (a,gn dheq) "dtexr

:xnel yie !dpal zikekfe `cpxt `xiy dlha

onfa enk dievn dpi`c `l` ,dlha ixnbl `lc

,`cpxt `xiy iab xnel jixv oke .ycwnd zia

oiaxc (a,k zay) "oiwilcn dna" wxta xn`c

,`zelb yix dingp axc dinw iazi eed iia`e

:iia`l oiax dil xn` ,`qkhn yial dedc diifg

`cpxt `xiy op` :dil xn` .opzc jlk epiid

jlk`c yxtn mz epiax ,edine .dil `pixw

.`cpxt `xiy dil ixwc ,i`w oizipznc

éøåúáÐ:yexit ."ixeeza" :qixb l`ppg epiax

dyixgnd miwinrn mpi`y ,mixTA©¨¦

.rxefy dn lk ciqtne ,ie`xkéåñëe`ce oi`y

wxta yxtnc inrh ixz jpdl Ð zay dgec

:aeh meia enc oiqkn oi` iekc (a,g) dviac `nw

ezrc oi`e i`cel ezrc dxik xt`c meyn

xyt` i` Ð ealg zxzd meyn inp i` ,wtql

zay dgec i`ce oi`y dnc .df xnege lw ayiil

ceran epikd elit`c ,dvwen meyn ied `l Ð

,alg zxzd my inp jiiy `le .oiqkn oi` mei

,mzd yxtnc `nrh la` .dig i`ce `idy oeik

ab lr s`e ,aeh meia exizd i`cea uerp xwcac

jixv oi`e `neb xtega opaxcn `xeqi` `ki`c

lw iz` Ð exizd `l wtqa la` ,dxtrl `l`

i`cea exizd `lc oeikc .xity `kdc xnege

mei dgec wtq oi`c oky lk Ð zay dgciy

inp wtq elit`c gken dviac `ibeq ,edine .aeh

lw wgeca xnel yie .uerp xwc `ki`ca ixy

elit` ,zay dgec e`ce oi`y ieqik :ikd xnege

Ð gxeh meyn exq` mewn lkn ,jkl epinfd

xeqi` meyn aeh mei dgec ewtq oi`y oic epi`

ezrc oi`c ,dvwen meyn e` ,opaxc `neb

meia wtq xeq`l oi` epikdy xt`a la` ?wtql

mei gxeh zencl oi`c ,zayc xnege lwn aeh

,ealg zxzd meync `pyille .zaycl aeh

lw `kilc ab lr s` ,epikdc ab lr s` xq`e

mi`exd erhiy yegl yi mewn lkn ,xnege

dgec e`ce oi`c oeik :zayn xnege lw eyrie

dgec oi` wtqy oky lk Ð epikda elit` zay

,`id dig i`ce Ð eze` miqkncne ,aeh mei

.ealg exizie

úòé÷údgec d`ce oi`y gikez oileaba xtey

`nrh `de :xn`z m`e Ð 'ek zay

zen` rax` epxiari `ny meyn zaya xteyc

:xnel yie !aeh meia jiiy `l `de ,miaxd zeyxa

mehnehd df `id dy` m`c ,aeh meia inp jiiyc

oi`e .`aiigin `l `dc ,dkxvl `ivedl xeq` Ð

Ð jxevl d`ved dxzede li`ed mrhn xizdl

eid jxev iedc `kid `wec epiidc .jxevl `ly inp dxzedjxev `kil `kd la` ,zvw m

.epxiari `ny opaxc dxifb meyn Ð zay dgec d`ce oi`y :xn`w ikd ,inp i` .llk meid

dpi`e dnkg `idy ,driwza opaxc `xeqi` inp `ki`c ab lr s` Ð aeh mei dgec dwitqe

.wtqn df xeqi` dgcpe ,dk`ln
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äöBøäøMòúiL¯:àcñç áø øîà .äwc äîäáa ÷Bñòé ¨¤¤¦§©¥©£¦§¥¨©¨£©©¦§¨
" áéúëc éàîúøzLòåðàö"E¯úBøMònL.ïäéìòa úà ©¦§¦§©§§ŸŸ¤¤§©§¤©£¥¤

éðäå .ïéøLBôc àñk àìå ïéLøçc àñk :ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨¨¨§¨¨¦§¨¨¨§§¦§¨¥
éléî¯Nøç éìëa ìáà ,úBëzî éìëa¯;da ïì úéì ¦¥¦§¥©¨£¨¦§¥¤¤¥¨¨

,àiáéö eäa éãL àìc àlà ,ïøîà àì éîð úBëzî éìëáe¦§¥©¨©¦¨£©©¤¨§¨¨¥§¦©¨
àiáéö eäa éãL ìáà¯eäa éãL àì éëå ;da ïì úéì £¨¨¥§¦©¨¥¨¨§¦¨¨¥§

õéö ìáà ,õéö àìc àlà ,ïøîà àì éîð àiáéö¯úéì ¦©¨©¦¨£©©¤¨§¨§©£¨§©¥
éî :ïðçBé éaø øîàå .da ïìçépäLúBòî åéáà Bì ¨¨§¨©©¦¨¨¦¤¦¦©¨¦¨

äöBøåïãaàì¯,úéëeëæ éìëa LnzLéå ,ïzLô éìk Laìé §¤§©§¨¦§©§¥¦§¨§¦§©¥¦§¥§¦
.ïänò áLé ìàå íéìòBt øBkNéåLBaìéïzLô éìk §¦§£¦§©¥¥¦¨¤¦§§¥¦§¨

¯úéëeëæ éìëa LnzLéå ,àúéîeø àðzéëa¯àúéâeæa §¦¨¨¦¨§¦§©¥¦§¥§¦§¦¨
ïänò áLé ìàå íéìòBt øBkNéå ,àzøeéç¯Léôðc ,éøBúa ¦©§¨§¦§£¦§©¥¥¦¨¤§¥§¨¥

éaøc déîMî dì øîà ïéðîéæ ,àøéåò áø Løc .eäééãéñt§¥©§¨©©£¦¨¦§¦£©¨¦§¥§©¦
áéúëc éàî :éñà éaøc déîMî dì øîà ïéðîéæå ,énà©¦§¦§¦£©¨¦§¥§©¦©¦©¦§¦

äåìîe ïðBç Léà áBè"ìkìëé"ètLîa åéøác¯íìBòì ¦¥©§¤§©§¥§¨¨§¦§¨§¨
íãà ìëàéäzLéåäqkúéå Laìéå ,Bì LiM änî úBçt Ÿ©¨¨§¦§¤¨¦©¤¥§¦§©§¦§©¤

äîaLiM,Bìãaëéå;Bì LiM änî øúBé åéðáe BzLà §©¤¥¦©¥¦§¨¨¥¦©¤¥
.íìBòä äéäå øîàL éîa éeìz àeäå ,Ba ïééeìz ïäL¤¥§¦§¨§¦¤¨©§¨¨¨¨
äìBçì èçBMä :àúeìb Léø éác àçútà àðéò áø Løc̈©©¥¨©¦§¨§¥¥¨¨©¥©¤

úaLa¯øîà .úBqëì áéiç:äaø eäìàîBzLà,øîà÷ §©¨©¨§©£©§©¨¤§¨¨¨©
deèîLéìéBk :øîBà éñBé éaø ,àéðúc .dépéî déøBîàì ¦§§§¨¥¦¥§©§¨©¦¥¥

¯eèçL íàå ,áBè íBéa BúBà ïéèçBL ïéà¯ïéqëî ïéà ¥£¦§§¦¨£¥§©¦
äìén äîe :øîBçå ìwî ;Bîc úàdàceLúaL äçBc¯ ¤¨¦©¨¤©¦¨¤©¨¨¤©¨

úaL äçBc Bàcå ïéàL éeqk ,áBè íBé äçBc d÷éôñ ïéà¥§¥¨¤¦¤¥©¨¤©¨
¯úòé÷z :Bì øîà ?áBè íBé äçBc B÷ôñ ïéàL ïéc ïéà¥¦¤¥§¥¤¨©§¦©

,úaL äçBc dàcå ïéàL ,çéëBz íéìeába øôBLd÷éôñe ¨©§¦¦©¤¥©¨¨¤©¨§¥¨
éaéøa øtwä øæòìà éaø áéLä !áBè íBé äçBcäáeLz: ¤¥¦©¦¤§¨¨©©¨§¦¦§¨

äìéîl äî¯,íéáBè íéîé éìéìa úâäBð dðéà ïkL ©§¦¨¤¥¥¨¤¤§¥¥¨¦¦
:àaà éaø øîà ?íéáBè íéîé éìéìa âäBpL éeqëa øîàzŸ©§¦¤¥§¥¥¨¦¦¨©©¦©¨
íäéìò éì ïéà :àéiç éaø øîàL íéøácä ïî ãçà äæ¤¤¨¦©§¨¦¤¨©©¦¦¨¥¦£¥¤
éðú÷ .äáeLz éaéøa øtwä øæòìà éaø áéLäå ,äáeLz§¨§¥¦©¦¤§¨¨©©¨§¦¦§¨¨¨¥
éeqëc Bàcå éàî ;úaL äçBc Bàcå ïéàL éeqk :úäéî¦©¦¤¥©¨¤©¨©©¨§¦

äìBçì èçBMä åàì ,úaL éçc àìc?úaLa¯àîìãå §¨¨¥©¨¨©¥©¤§©¨§¦§¨
!èçLå øáòc¯àéîecäléîcäìén äî ,¯óà ,úeLøa §¨©§¨©§¨§¦¨©¦¨¦§©

éîð éeqk¯ïéìeába øôBL úòé÷z :Bì eøîà .úeLøa ¦©¦¦§¨§§¦©¨©§¦
.áBè íBé äçBc d÷éôñe úaL äçBc dàcå ïéàL ,çéëBz¦©¤¥©¨¨¤©¨§¥¨¤
àzLä ;áBè íBé ÷ôñ ìBç ÷ôñ àîéìéà ?d÷éôñ éàî©§¥¨¦¥¨¨¥¨¥¨§¨
?àéòaéî ìBç ÷ôñ áBè íBé ÷ôñ ,àéçc áBè íBé éàcå©©¨§¨¨¥¨¥¦¨£¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ct sc oileg(oey`x meil)

.äwc äîäáa ÷ñòé øMòúiL äöBøä̈¤¤¦§©¥©£Ÿ¦§¥¨©¨
áéúëc éàî ,àcñç áø øîà(bi f mixac)ðàö úBøzLòå''Ednl ± ¨©©¦§¨©¦§¦§©§§Ÿ¤
my lr ,zexzyr o`vd e`xwpïäéìòa úà úBøLòîLyiy iny ± ¤©©§¤©£¥¤

.exiyrn o`vd ,o`v el
ïéøLBôc àqk àìå ïéLøçc àqk ,ïðçBé éaø øîàåmc`l aeh ± §¨©©¦¨¨©¨§©§¦§Ÿ©¨§§¦

meyn mixyet min ly qek zezyl xy`n zetykn ly qek zezyl
.sebl drx mixyetd ziizyy

:`xnbd zxne` .opgei iax ixac z` zx`an `xnbdéléî éðäå`le ± §¨¥¦¥
`l` el` mixac exn`pìáà ,úBëzî éìëamixyetd eid m`éìëa ¦§¥©¨£¨¦§¥

da ïì úéì Nøç.mzezyl lekie yegl el oi` ±énð ,úBëzî éìëáe ¤¤¥¨¨¦§¥©¨©¦
ïøîà àìdzyi `ly epxn` `l mb ±àiáéö eäa éãL àìc àlà± Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ¨¥§¦©¨

,oilaz e` miayr iyxy mkeza jilyd `lykàiáéö eäa éãL ìáà£¨¨¥§¦©¨
mkeza mgipd m` la` ±da ïì úéì.yegl el oi` ±éãL àì éëå ¥¨¨§¦Ÿ¨¥

àiáéö eäagipd `l m` mbe ±mkeza mïøîà àì énð`l f` mb ± §¦©¨©¦Ÿ£¨¨
,edzyi `ly epxn`õéö àìc àlàz` gizxd `lyk `l` ± ¤¨§Ÿ¨¦

,dligz dwyndõéö ìáà,egizxd m` la` ±.da ïì úéì £¨¨¦¥¨¨
úBòî åéáà Bì çépäL éî ,ïðçBé éaø øîàåokle mxear gxh `ly ± §¨©©¦¨¨¦¤¦¦©¨¦¨

eipira miaeyg md oi`LnzLéå ïzLt éìk Laìé ,ïãaàì äöBøå§¤§©§¨¦§©§¥¦§¨§¦§©¥
.ïänò áLé ìàå íéìòBt øBkNéå ,úéëeëæ éìëa:zx`an `xnbd ¦§¥§¦§¦§£¦§©¥¥¦¨¤

ïzLt éìk LBaìéepiidàúéîBø àðúéëami`ad ozyt icba ± ¦§§¥¦§¨§¦§¨¦¨
.zelal mixdnne mixwi mdy ,inexnúéëeëæ éìëa LnzLéå`ed §¦§©¥¦§¥§¦

àzøeéç àúéâeæa.dpal zikekfa ±ïänò áLé ìàå íéìòBt øBkNéå §¦¨¦©§¨§¦§£¦§©¥¥¦¨¤
epiideäééãéñt Léôðc éøBúamixeeya yexgl milret xkeyy ± §¥§¨¦§¥©§

,ziad lra ly eixeey wfidl miyyeg milretd oi`y oeike ,ely
.mzceara mewifie mze` eyigki

:epenna mc`d zbdpd oipra ztqep dyxc d`ian `xnbdáø Løc̈©©
ïéðîéæ ,àøéåò[minrt-]dì øîà,ef dyxc xn` ±éaøc déîMî £¦¨¦§¦¨©¨¦§¥§©¦

áéúëc éàî ,éqà éaøc déîMî dì øîà ïéðîéæå ,énàaezky edn ± ©¦§¦§¦¨©¨¦§¥§©¦©¦©¦§¦
(d aiw mildz),'ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà áBè'yi jk ¦¥©§¤§©§¥§¨¨§¦§¨

eixac lklkny in aehe ,mdl delne milc opeg yi` aeh ,eyxtl
,xnelk ,eal ze`z itl `le ezleki itk htyna eikxveìëàé íìBòì§¨Ÿ©

Bì LiM änî úBçt äzLéå íãà,ezleki ickn zegt ±Laìéå ¨¨§¦§¤¨¦©¤¥§¦§©
Bì LiL äna äqkúéåepi`y cbaa yiiazi `ly ezleki itl ± §¦§©¤©¤¤¥

,caeknåéðáe BzLà ãaëéåaBì LiM änî øúBéickn xzei ± ¦©¥¦§¨¨¥¦©¤¥
iptn ,ezleki.íìBòä äéäå øîàL éîa éeìz àeäå ,Ba ïééeìz ïäL¤¥§¦§¨§¦¤¨©§¨¨¨¨

dhgypy dndaa zaya mcd ieqik zevn yi m` zxxan `xnbd
:dleg jxevl xzidaàúeìb Léø éác àçútà ,àðéò áø Løclr ± ¨©©¥¨©¦§¨§¥¥¨¨

,dlebd y`x ly ezia gztäìBçì èçBMädpkq ea yiy,úaMa ©¥§¤§©¨
úBqëì áéiç.zaya mcd z`äaø eäì øîàz` ernyy micinlzl ©¨§©¨©§©¨

,`pir ax ixacàîBzLàdenz xac ±øîà÷,`pir ax xn` ± ¦§¨¨¨©
dépéî déøBîàì äeèîLéìda xn`y epeyl z` ekzgiy `ed ie`x ± ¦§§¨©£¥¦¥

.eixac z`àéðúc,`ziixaa epipy ixdy ±ïéà éBk ,øîBà éñBé éaø §©§¨©¦¥¥¥
,Bîc úà ïéqëî ïéà BèçL íàå ,áBè íBéa BúBà ïéèçBLdklde £¦§§¦§¨¥§©¦¤¨

zcnlp iekd mc z` oiqkn oi`y efdàceL äìén äîe ,øîBçå ìwî¦©¨¤©¦¨¤©¨¨
úaL äçBc,zaya s` eze` miln ,ezcill ipiny mei ribdy wepiz ± ¤©¨
z`f lkaed÷éôñ ïéàezcill ipinyd mei izn wtqy wepiz ±äçBc ¥§¥¨¤
,áBè íBéreayae ,reaya ipy mei lil ly zeynyd oiaa clepy oebk

`ny aeh mei axra eze` miln oi` ,ipy meia aeh mei lg eixg`ly
mei epi` `ny eze` miln oi` aeh meiae ,ezcill iriay mei wx `ed
`l` aeh mei dgec dlin oi`e ,iriyz mei xak `ed `l` ely ipinyd

.aeh mei xg`l eze` miln okle ,dpnfa i`ce `idykïéàL éeqk¦¤¥

áBè íBé äçBc B÷ôñ ïéàL ïéc Bðéà ,úaL äçBc Bàcåoky lk ± ©¨¤©¨¥¦¤¥§¥¤
xaeq jkle .aeh mei dgec epi`y ieqika aiig m` wtq ea yiy mca

.enc z` dqkn epi` aeh meia iekd z` hgy m`y iqei iax
iax ly xnege lwd z` migec minkgy zxne`e `ziixad dkiynn

:mcd ieqikl dlinn iqeiBì eøîà,iqei iaxl minkgøôBL úòé÷z ¨§§¦©¨
dpyd y`x lyíéìeáâa,ycwnd mewnl uegn ±çéëBz`ly ¦§¦¦©

,jixackúaL äçBc dàcå ïéàLdpyd y`xa mirwez oi` ixdy ± ¤¥©¨¨¨©¨
dpyd y`x ly xtey zriwza aiig i`cey inl s` zaya lgy,

áBè íBé äçBc d÷éôñe,wtqn xtey zriwza aiigy ote`a eli`e ± §¥¨¨
cenll oi`y o`kne .[zaya lg epi`y dpyd y`x] aeh meia mirwez

.aeh meia mb xeq` didiy zaya xeq`d xacn xnege lw
äáeLz éaéøa øtwä øæòìà éaø áéLäly xnege lwd z` zegcl ¥¦©¦¤§¨¨©©¨§¦¦§¨

,iqei iax,íéáBè íéîé éìéìa úâäBð dðéà ïkL äìéîl äîixdy ©§¦¨¤¥¥¨¤¤§¥¥¨¦¦
,meia `l` dlila miln oi`éeqëa øîàzmcdíéîé éìéìa âäBpL Ÿ©§¦¤¥§¥¥¨¦

,íéáBèda aiig ,mei ceran oken xtr el yie dig i`ce hgy m`y ¦
oi`y dlinn gikedl oi` ok m`e .aeh mei lila s` mcd ieqika
mei dgec dwitq didi `ly mcd ieqik zevnl aeh mei dgec dwitq
dlin zevnn dxeng mcd ieqik zevny mi`ex ep` ixdy ,aeh

.dlina ok oi`y dne miaeh mini ilila s` zbdepy
:`ziixad zniiqnàaà éaø øîà,,iqei iax ly xnege lwdãçà äæ ¨©©¦©¨¤¤¨

äáeLz íäéìò éì ïéà àéiç éaø øîàL íéøácä ïî,mzegcl ¦©§¨¦¤¨©©¦¦¨¥¦£¥¤§¨
.äáeLz éaéøa øtwä øæòìà éaø áéLäå§¥¦©¦¤§¨¨©©¨§¦¦§¨

:`ziixadn ezii`x z` miiqn daxúäéî éðz÷epipy mewn lkn ± ¨¨¥¦©
,`ziixaa,'úaL äçBc Bàcå ïéàL éeqk'ixdeéeqëc Bàcå éàî ¦¤¥©¨¤©¨©©¨§¦

úaL éçc àìcepi` i`ce ieqiky `ziixad dxn` ote` dfi` lr ± §Ÿ¨¥©¨
,zay dgecúaLa äìBçì èçBMä åàìmipeekn mixacd oi` m`d ± ¨©¥§¤§©¨

.zaya dleg xear ser e` dig hgeyl
:dax zii`x lr `xnbd dywnàîìãåzwqer `ziixad oi` `nye ± §¦§¨

`l` ,dlegl hgeyaèçLå øáòc`ly meyne ,`ixal zaya §¨©§¨©
`l okl ,zeyxa `ly dzid `id ixdy dhigyd lv` zay dzgcp
zeyxa dlegl hgy m`y gikedl oi` la` ,mcd ieqika da aiigzi

:`xnbd zvxzn .mcd ieqika aiigzi `ly zayd dzgcpyàéîec§¨
äìéîcote`l dneca mcd ieqika xaecnd ote`d cinrdl yi ± §¦¨

xnege lwa mcd ieqik oic dcnl `ziixad oky ,dlina xaecnd
okle ,dlinläìén äîd`yry xaecn dlinay myk ±óà ,úeLøa ©¦¨¦§©
énð éeqkdyry xaecn [mb-],úeLøalre ,zaya dlegl hgyy ¦©¦¦§

`ly dax giked o`kne ,mcd ieqik zevn ea oi`y iqei iax xn` jk
.'zeqkl aiig zaya dlegl hgeyd' yxcy `pir ax ixack

minkgy `ziixaa epipy :`ziixad ixac x`y z` zxxan `xnbd
e dlinn iqei iax ly ezii`x z` egcøôBL úòé÷z Bì eøîà'¨§§¦©¨

.'áBè íBé äçBc d÷éôñe úaL äçBc dàcå ïéàL çéëBz ïéìeáâa¦§¦¦©¤¥©¨¨¤©¨§¥¨¤
:`xnbd zxxanéàîyexitd dn ±àîéìéà ,d÷éôñxn`p m` ± ©§¥¨¦¥¨

`edy onfl dpeekdyôñ ìBç ÷ôñ,áBè íBé ÷miaeh mini ipy oebk ¨¥¨¥
,aeh mei `ed mdn dfi` wtqy dpyd y`x lyáBè íBé éàcå àzLä©§¨©©

àéçcdgece aeh mei i`ce `edy meia ziyrp xtey zriwzy dzr ± ¨§¨
,eze`àéòaéî ìBç ÷ôñ áBè íBé ÷ôñm` wtq `edy meia m`d ± ¨¥¨¥¦©§¨

el xzen i`ce leg `ed m` `ld ,wtzqdl yi aeh mei e` leg `ed
yi cvike .rewzl aiige epnf `ed df ,aeh mei `ed m`e ,rewzl
`ed ieqikd zevna aiig `ed m` wtqdy ieqik wtql o`kn gikedl

.aeh mei dgci `ly xnele ieqikdn erpenl daiq
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קכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ct sc oileg(oey`x meil)

.äwc äîäáa ÷ñòé øMòúiL äöBøä̈¤¤¦§©¥©£Ÿ¦§¥¨©¨
áéúëc éàî ,àcñç áø øîà(bi f mixac)ðàö úBøzLòå''Ednl ± ¨©©¦§¨©¦§¦§©§§Ÿ¤
my lr ,zexzyr o`vd e`xwpïäéìòa úà úBøLòîLyiy iny ± ¤©©§¤©£¥¤

.exiyrn o`vd ,o`v el
ïéøLBôc àqk àìå ïéLøçc àqk ,ïðçBé éaø øîàåmc`l aeh ± §¨©©¦¨¨©¨§©§¦§Ÿ©¨§§¦

meyn mixyet min ly qek zezyl xy`n zetykn ly qek zezyl
.sebl drx mixyetd ziizyy

:`xnbd zxne` .opgei iax ixac z` zx`an `xnbdéléî éðäå`le ± §¨¥¦¥
`l` el` mixac exn`pìáà ,úBëzî éìëamixyetd eid m`éìëa ¦§¥©¨£¨¦§¥

da ïì úéì Nøç.mzezyl lekie yegl el oi` ±énð ,úBëzî éìëáe ¤¤¥¨¨¦§¥©¨©¦
ïøîà àìdzyi `ly epxn` `l mb ±àiáéö eäa éãL àìc àlà± Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ¨¥§¦©¨

,oilaz e` miayr iyxy mkeza jilyd `lykàiáéö eäa éãL ìáà£¨¨¥§¦©¨
mkeza mgipd m` la` ±da ïì úéì.yegl el oi` ±éãL àì éëå ¥¨¨§¦Ÿ¨¥

àiáéö eäagipd `l m` mbe ±mkeza mïøîà àì énð`l f` mb ± §¦©¨©¦Ÿ£¨¨
,edzyi `ly epxn`õéö àìc àlàz` gizxd `lyk `l` ± ¤¨§Ÿ¨¦

,dligz dwyndõéö ìáà,egizxd m` la` ±.da ïì úéì £¨¨¦¥¨¨
úBòî åéáà Bì çépäL éî ,ïðçBé éaø øîàåokle mxear gxh `ly ± §¨©©¦¨¨¦¤¦¦©¨¦¨

eipira miaeyg md oi`LnzLéå ïzLt éìk Laìé ,ïãaàì äöBøå§¤§©§¨¦§©§¥¦§¨§¦§©¥
.ïänò áLé ìàå íéìòBt øBkNéå ,úéëeëæ éìëa:zx`an `xnbd ¦§¥§¦§¦§£¦§©¥¥¦¨¤

ïzLt éìk LBaìéepiidàúéîBø àðúéëami`ad ozyt icba ± ¦§§¥¦§¨§¦§¨¦¨
.zelal mixdnne mixwi mdy ,inexnúéëeëæ éìëa LnzLéå`ed §¦§©¥¦§¥§¦

àzøeéç àúéâeæa.dpal zikekfa ±ïänò áLé ìàå íéìòBt øBkNéå §¦¨¦©§¨§¦§£¦§©¥¥¦¨¤
epiideäééãéñt Léôðc éøBúamixeeya yexgl milret xkeyy ± §¥§¨¦§¥©§

,ziad lra ly eixeey wfidl miyyeg milretd oi`y oeike ,ely
.mzceara mewifie mze` eyigki

:epenna mc`d zbdpd oipra ztqep dyxc d`ian `xnbdáø Løc̈©©
ïéðîéæ ,àøéåò[minrt-]dì øîà,ef dyxc xn` ±éaøc déîMî £¦¨¦§¦¨©¨¦§¥§©¦

áéúëc éàî ,éqà éaøc déîMî dì øîà ïéðîéæå ,énàaezky edn ± ©¦§¦§¦¨©¨¦§¥§©¦©¦©¦§¦
(d aiw mildz),'ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà áBè'yi jk ¦¥©§¤§©§¥§¨¨§¦§¨

eixac lklkny in aehe ,mdl delne milc opeg yi` aeh ,eyxtl
,xnelk ,eal ze`z itl `le ezleki itk htyna eikxveìëàé íìBòì§¨Ÿ©

Bì LiM änî úBçt äzLéå íãà,ezleki ickn zegt ±Laìéå ¨¨§¦§¤¨¦©¤¥§¦§©
Bì LiL äna äqkúéåepi`y cbaa yiiazi `ly ezleki itl ± §¦§©¤©¤¤¥

,caeknåéðáe BzLà ãaëéåaBì LiM änî øúBéickn xzei ± ¦©¥¦§¨¨¥¦©¤¥
iptn ,ezleki.íìBòä äéäå øîàL éîa éeìz àeäå ,Ba ïééeìz ïäL¤¥§¦§¨§¦¤¨©§¨¨¨¨

dhgypy dndaa zaya mcd ieqik zevn yi m` zxxan `xnbd
:dleg jxevl xzidaàúeìb Léø éác àçútà ,àðéò áø Løclr ± ¨©©¥¨©¦§¨§¥¥¨¨

,dlebd y`x ly ezia gztäìBçì èçBMädpkq ea yiy,úaMa ©¥§¤§©¨
úBqëì áéiç.zaya mcd z`äaø eäì øîàz` ernyy micinlzl ©¨§©¨©§©¨

,`pir ax ixacàîBzLàdenz xac ±øîà÷,`pir ax xn` ± ¦§¨¨¨©
dépéî déøBîàì äeèîLéìda xn`y epeyl z` ekzgiy `ed ie`x ± ¦§§¨©£¥¦¥

.eixac z`àéðúc,`ziixaa epipy ixdy ±ïéà éBk ,øîBà éñBé éaø §©§¨©¦¥¥¥
,Bîc úà ïéqëî ïéà BèçL íàå ,áBè íBéa BúBà ïéèçBLdklde £¦§§¦§¨¥§©¦¤¨

zcnlp iekd mc z` oiqkn oi`y efdàceL äìén äîe ,øîBçå ìwî¦©¨¤©¦¨¤©¨¨
úaL äçBc,zaya s` eze` miln ,ezcill ipiny mei ribdy wepiz ± ¤©¨
z`f lkaed÷éôñ ïéàezcill ipinyd mei izn wtqy wepiz ±äçBc ¥§¥¨¤
,áBè íBéreayae ,reaya ipy mei lil ly zeynyd oiaa clepy oebk

`ny aeh mei axra eze` miln oi` ,ipy meia aeh mei lg eixg`ly
mei epi` `ny eze` miln oi` aeh meiae ,ezcill iriay mei wx `ed
`l` aeh mei dgec dlin oi`e ,iriyz mei xak `ed `l` ely ipinyd

.aeh mei xg`l eze` miln okle ,dpnfa i`ce `idykïéàL éeqk¦¤¥

áBè íBé äçBc B÷ôñ ïéàL ïéc Bðéà ,úaL äçBc Bàcåoky lk ± ©¨¤©¨¥¦¤¥§¥¤
xaeq jkle .aeh mei dgec epi`y ieqika aiig m` wtq ea yiy mca

.enc z` dqkn epi` aeh meia iekd z` hgy m`y iqei iax
iax ly xnege lwd z` migec minkgy zxne`e `ziixad dkiynn

:mcd ieqikl dlinn iqeiBì eøîà,iqei iaxl minkgøôBL úòé÷z ¨§§¦©¨
dpyd y`x lyíéìeáâa,ycwnd mewnl uegn ±çéëBz`ly ¦§¦¦©

,jixackúaL äçBc dàcå ïéàLdpyd y`xa mirwez oi` ixdy ± ¤¥©¨¨¨©¨
dpyd y`x ly xtey zriwza aiig i`cey inl s` zaya lgy,

áBè íBé äçBc d÷éôñe,wtqn xtey zriwza aiigy ote`a eli`e ± §¥¨¨
cenll oi`y o`kne .[zaya lg epi`y dpyd y`x] aeh meia mirwez

.aeh meia mb xeq` didiy zaya xeq`d xacn xnege lw
äáeLz éaéøa øtwä øæòìà éaø áéLäly xnege lwd z` zegcl ¥¦©¦¤§¨¨©©¨§¦¦§¨

,iqei iax,íéáBè íéîé éìéìa úâäBð dðéà ïkL äìéîl äîixdy ©§¦¨¤¥¥¨¤¤§¥¥¨¦¦
,meia `l` dlila miln oi`éeqëa øîàzmcdíéîé éìéìa âäBpL Ÿ©§¦¤¥§¥¥¨¦

,íéáBèda aiig ,mei ceran oken xtr el yie dig i`ce hgy m`y ¦
oi`y dlinn gikedl oi` ok m`e .aeh mei lila s` mcd ieqika
mei dgec dwitq didi `ly mcd ieqik zevnl aeh mei dgec dwitq
dlin zevnn dxeng mcd ieqik zevny mi`ex ep` ixdy ,aeh

.dlina ok oi`y dne miaeh mini ilila s` zbdepy
:`ziixad zniiqnàaà éaø øîà,,iqei iax ly xnege lwdãçà äæ ¨©©¦©¨¤¤¨

äáeLz íäéìò éì ïéà àéiç éaø øîàL íéøácä ïî,mzegcl ¦©§¨¦¤¨©©¦¦¨¥¦£¥¤§¨
.äáeLz éaéøa øtwä øæòìà éaø áéLäå§¥¦©¦¤§¨¨©©¨§¦¦§¨

:`ziixadn ezii`x z` miiqn daxúäéî éðz÷epipy mewn lkn ± ¨¨¥¦©
,`ziixaa,'úaL äçBc Bàcå ïéàL éeqk'ixdeéeqëc Bàcå éàî ¦¤¥©¨¤©¨©©¨§¦

úaL éçc àìcepi` i`ce ieqiky `ziixad dxn` ote` dfi` lr ± §Ÿ¨¥©¨
,zay dgecúaLa äìBçì èçBMä åàìmipeekn mixacd oi` m`d ± ¨©¥§¤§©¨

.zaya dleg xear ser e` dig hgeyl
:dax zii`x lr `xnbd dywnàîìãåzwqer `ziixad oi` `nye ± §¦§¨

`l` ,dlegl hgeyaèçLå øáòc`ly meyne ,`ixal zaya §¨©§¨©
`l okl ,zeyxa `ly dzid `id ixdy dhigyd lv` zay dzgcp
zeyxa dlegl hgy m`y gikedl oi` la` ,mcd ieqika da aiigzi

:`xnbd zvxzn .mcd ieqika aiigzi `ly zayd dzgcpyàéîec§¨
äìéîcote`l dneca mcd ieqika xaecnd ote`d cinrdl yi ± §¦¨

xnege lwa mcd ieqik oic dcnl `ziixad oky ,dlina xaecnd
okle ,dlinläìén äîd`yry xaecn dlinay myk ±óà ,úeLøa ©¦¨¦§©
énð éeqkdyry xaecn [mb-],úeLøalre ,zaya dlegl hgyy ¦©¦¦§

`ly dax giked o`kne ,mcd ieqik zevn ea oi`y iqei iax xn` jk
.'zeqkl aiig zaya dlegl hgeyd' yxcy `pir ax ixack

minkgy `ziixaa epipy :`ziixad ixac x`y z` zxxan `xnbd
e dlinn iqei iax ly ezii`x z` egcøôBL úòé÷z Bì eøîà'¨§§¦©¨

.'áBè íBé äçBc d÷éôñe úaL äçBc dàcå ïéàL çéëBz ïéìeáâa¦§¦¦©¤¥©¨¨¤©¨§¥¨¤
:`xnbd zxxanéàîyexitd dn ±àîéìéà ,d÷éôñxn`p m` ± ©§¥¨¦¥¨

`edy onfl dpeekdyôñ ìBç ÷ôñ,áBè íBé ÷miaeh mini ipy oebk ¨¥¨¥
,aeh mei `ed mdn dfi` wtqy dpyd y`x lyáBè íBé éàcå àzLä©§¨©©

àéçcdgece aeh mei i`ce `edy meia ziyrp xtey zriwzy dzr ± ¨§¨
,eze`àéòaéî ìBç ÷ôñ áBè íBé ÷ôñm` wtq `edy meia m`d ± ¨¥¨¥¦©§¨

el xzen i`ce leg `ed m` `ld ,wtzqdl yi aeh mei e` leg `ed
yi cvike .rewzl aiige epnf `ed df ,aeh mei `ed m`e ,rewzl
`ed ieqikd zevna aiig `ed m` wtqdy ieqik wtql o`kn gikedl

.aeh mei dgci `ly xnele ieqikdn erpenl daiq
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xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dt sc oileg(ipy meil)

àlàmei e` leg `ed m` wtq `edy meil `ziixad zpeek oi` i`ce ¤¨
`edy mc`l `l` ,aeh,äMà ÷ôñ Léà ÷ôñmei dgec z`f lkae ¨¥¦¨¥¦¨

mcd ieqiky dlinn cnly iqei iax ixacl `kxitd efe ,xenb aeh
xtey zriwz dpdy ,aeh mei dgec ewitq oi` zay dgec epi` e`cey

.aeh mei dgec dwitq mewn lkne ,zay dgec dpi` d`cey
:`xnbd zx`an,éñBé éaøå`kxitd z` aiygd `ly mrhd §©¦¥

jled iqei iaxy meyn ,xtey zriwzndéîòèìezhiyl ±øîàc± §©§¥§¨©
y xaeq `edyäò÷z énð úéàcå äMàmb dy` i`cea `idy in ± ¦¨©¨¦©¦¨§¨

zriwza zaiiegn dpi`y s`e ,xtey zriwz zevn miiwl dleki
zi`ce dnda `edy mircei epiid eli` iekd mc ieqika la` ,xtey
millgn oi` wtq `edy iekd s` ,h"eia enc z` zeqkl xeq` did

.enc z` zeqkl aeh meiúcïéëîBñ ìàøNé éða ,àéðlr mdici §©§¨§¥¦§¨¥§¦
,mdizepaxwúBëîBñ ìàøNé úBða àìå,ze`ian ody oaxw lréaø §Ÿ§¦§¨¥§©¦

úeLø úBëîBñ íéLð ,íéøîBà ïBòîL éaøå éñBémiypl xzen ± ¥§©¦¦§§¦¨¦§§
xeqi` ozkinqa zexaer opi`e ,jka zeaiig opi`y elit` jenql
odl xzeny iqei iax xaeq xtey zriwza oke ,miycwa dcear
.aeh mei lelig dfa oi`e zeaiig opi`y elit` dpyd y`xa rewzl

iax ly xnege lwd lr `ziixaa minkgd zaeyz z` zkxet `xnbd
:iqeiénð ïðaø éøîà÷c éàîìe ,àðéáø øîàminkg itl mb ± ¨©¨¦¨§©§¨¨§¥©¨¨©¦

iax ly cenild lre ,dpyd y`xa rewzl dxeq` dy`y mixaeqy
mei dgec aeig wtq oi` zay dgec epi` aeig i`ce m`y] dlinn iqei
elit` aeh mei dgec dwitqy xtey zriwzn di`xa eaiyd [aeh
aeh mei dgci ewitq ok enky mcd ieqikl ,zay dgec epi` d`cey
e`cey oeiky iqei iax ixack `lye] zay dgec epi` e`cey elit`

,[aeh mei dgec ewitq oi` zay dgec epi`àëøét déì úéàyi ± ¦¥¦§¨
.mzaeyzl diigcäîz`vnyøôBL úòé÷úlmei dgec dwitqy ©¦§¦©¨

meyn df ,mewn lka aehLc÷na úaL äçBc dàcå ïkLziaay ± ¤¥©¨¨¨©¨©¦§¨
miaiigd miyp`d xear xteya dpyd y`xa mirwez eid ycwnd

ike la` ,zaya lgyk s` xtey zriwza i`ceaøîàzdfn cenll Ÿ©
mb aeh mei dgci wtqyéeqéëamcdììk déúéìcllk eaeig oi`y ± §¦§¥¥§¨

dxeng xtey zriwz zevny oeike .dig i`ce hgyyk elit` zaya
mcd ieqik zevnl dpnn di`x oi` ,zaya s` zbdepy ote` yiy
zevnn mcd ieqik zevn cenll yi `l` ,zaya llk zbdep dpi`y

.iqei iax ixacke aeh mei dgec dwitq oi`y dlin
xtwd xfrl` iax ixac z` zxxan `xnbd`ziixaa epipy :`ziixaa

yéaéøa øtwä øæòìà éaø áéLä,iqei iax ixac lrïkL äìéîl äî' ¥¦©¦¤§¨¨©©¨§¦¦©§¦¨¤¥
.'íéáBè íéîé éìéìa úâäBð dðéàxfrl` iax ixacn :`xnbd ddnz ¥¨¤¤§¥¥¨¦¦

dlin zevny ,rnyp iaixa xtwdàìc àeä íéáBè íéîé éìéìa§¥¥¨¦¦§Ÿ
àâäðla` ,zbdep dpi` aeh mei ilila wx ±àâäð éìéì øàLala` ± ¨£¨¦§¨¥¥¨£¨

dpyna epipy ixde xacd ok ike ,zbdep legd ini zelil x`yadlibn)

(.k:`xnbd zvxzn .dngd upzy iptl oiln oi`yàlàiax xn` jk ¤¨
,iaixa xtwd xfrl`äìéîl äîaeh mei dgec dwitq oi`yïkL ©§¦¨¤¥

íéîéák úBìéìa úâäBð dðéàjk meyn ike ,minia wx `l`øîàz ¥¨¤¤§¥¦§¨¦Ÿ©
íéîéák úBìéìa âäBpL éeqëaoeik `ld ,aeh mei dgci `l ewitqy §¦¤¥§¥¦§¨¦

.aeh mei dgci ewitq okle `ed xeng zelila mb bdep `edy
:`ziixad zniiqneéaø øîàL íéøácä ïî ãçà äæ àaà éaø øîà'¨©©¦©¨¤¤¨¦©§¨¦¤¨©©¦

éaéøa [øtwä] øæòìà éaø áéLäå ,äáeLz ïäéìò [éì] ïéà àéiç¦¨¥¦£¥¤§¨§¥¦©¦¤§¨¨©©¨§¦¦
.'äáeLz§¨

äðùî
mzxizn dpi`y dhigy ehgypy sere diga zwqer epizpyn

k`adfa yiy x`aze ,`l e` mcd ieqik zevn mda yi m` ,dli
:mi`pz zwelgnèçBMäser e` digäôéøè úàöîðåmda didy ± ©¥§¦§¥§¥¨

,zindl eteqy ileg e` dknåokå ,íéáëBk úãBáòì èçBMäok §©¥©£©¨¦§
íéðôa ïéleç èçBMä,dxfra ±åhgeyd okõeça íéLã÷uegn ± ©¥¦¦§¦§¨¨¦©

hgy e` ,dxfrlíéì÷ñpä óBòå äiçmdy ,lwqil mpic xnbpy ± ©¨§©¦§¨¦
,mhgy m` s` d`pda mixeq`áéiçî øéàî éaøcg` hgeyd z` ©¦¥¦§©¥

dny die`x dpi`y dhigyy xaeqy meyn ,mcd ieqika el`n

.dhigyíéøèBt íéîëçådhigyy meyn mcd ieqik zevnn mda ©£¨¦§¦
mcd ieqik zevnay s`e ,mlke`l xyt` i`y ,`id die`x dpi`y

dxn` dxezd mewn lkn ,dkity oeyl xn`p(bi fi `xwie)cEvi xW`'£¤¨
.dlik`l ie`x didiy epiide ,'lk`i xW` sFr F` dIg civ¥©¨£¤¥¨¥

zrcle ,minkge xi`n iax ewlgp `l mda mipte` dnk dpen dpynd
:mcd ieqik zevn mda oi` mlekèçBMäser e` digBãéa äìaðúðå ©¥§¦§©§¨§¨

e` oikq znibt ici lr oebk ,oiekzna `ly ezhigya dliap eyrpe ±
oke ,dqxc e` diidyçBpäøcre dixigpn dkxe`l digd z` rxew ± ©¥

,serd z` wpeg e` ,dfgdåokøwòîäz` xwer `l` hgey epi` ± §©§©¥
,dpeeka oxeaig mewnn serd e` digd ly [hyede dpwd-] mipniqd

,úBqëlî øeètieqika die`x dpi`y dhigy aiignd xi`n iax s`e ¨¦§©
dhigy mpi` mipte`d el`e ,dhigy didzy jixvn mewn lkn ,mcd

.llk

àøîâ
äàø ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàl exazqd ±éaø ¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨¨©¦

øéàî éaø ìL åéøác,eaiigl dhigy dny die`x dpi`y dhigyy §¨¨¤©¦¥¦
aoicBàðLe ,Bða úàå BúBàdpyna(:`t lirl)ìaïBLmya ±,íéîëç §§¤§§¨¦§£¨¦

,cg` meia dclee dndad z` hgy m`y my mixne` minkgy
.zewln aiig ,die`x dpi`y dhigy mdn cg` zhigy dzideéaøãe§©¦

ïBòîL`l die`x dpi`y dhigyy oerny iax ixac z` iax d`xe ± ¦§
dhigy dnyaoicBàðLe ,ícä éeqëepizpyna o`kìa,íéîëç ïBL §¦©¨§¨¦§£¨¦

,mcd ieqikn xeht die`x dpi`y dhigy hgeyd mixaeq minkgy
dny `l die`x dpi`y dhigyy xaeqd oerny iax ixac mde

.dhigy
eze` oica oerny iaxe xi`n iax zwelgn mrh z` zxxan `xnbd
x`azi jk jezne ,die`x dpi`y dhigya elit` bdep m` epa z`e

:`xnbd zl`ey .xi`n iax ixacl iax mikqd recnàîòè éàî± ©©§¨
enrh `ed dnBða úàå BúBàa øéàî éaøcdie`x dpi`y dhigyy §©¦¥¦§§¤§

:`xnbd daiyn .dhigy dny,éåì ïa òLBäé éaø øîàxi`n iax ¨©©¦§ª©¤¥¦
øîb[cnl-]'äèéçL' 'äèéçL'dey dxifba,õeç éèeçMîxn`p ¨©§¦¨§¦¨¦§¥

epa z`e eze` zyxta dhigy oeyl(gk ak `xwie)Fz` dU F` xFWe'§¤Ÿ
miycwa dhigy oeyl xn`pe ,'cg` mFiA EhgWz `l FpA z`e§¤§Ÿ¦§£§¤¨

dxfrl uegn mhgyy(b fi `xwie)hgWi xW` l`xUi ziAn Wi` Wi`'¦¦¦¥¦§¨¥£¤¦§©
,'dpgOl uEgn hgWi xW` F` dpgOA fr F` aUk F` xFWíúä äî ¤¤¥©©£¤£¤¦§©¦©©£¤©¨¨

,dxfrl uegn mhgyy miycwaäéeàø dðéàL äèéçLixdy ,`id §¦¨¤¥¨§¨
ok it lr s`e ,dlik`a mixeq` mdäèéçL dîLaiig aezkd ixdy §¨§¦¨

,zxk dilràëä óàepa z`e eze` oica o`k s` ±énð,[mb-]äèéçL ©¨¨©¦§¦¨
.äèéçL dîL äéeàø dðéàL¤¥¨§¨§¨§¦¨

:`xnbd zl`eyïBòîL éaøådhigyy epa z`e eze` oica xaeqd §©¦¦§
,dhigy dny oi` die`x dpi`yàîòè éàîdaiyn .enrh dn ± ©©§¨

:`xnbdøîb ,Léht øa épî éaø øîà'dhigy'y dey dxifba cnl ± ¨©©¦©¦©©¦¨©
dlik`l die`x `id xy`k wx `id'ïëäå çáè çáè'î(fh bn ziy`xa) ¦§Ÿ©¤©§¨¥

,sqei lv` xn`pdïläl äî,my xkfpd dgiah oeyl sqei lv` ©§©¨
äéeàø äèéçLiM okde gah gahE' ezia lr dpennl xn` ixdy ,`id §¦¨§¨§Ÿ©¤©§¨¥¦

,'mixdSA miWp`d Elk`i iY`ïàk óàoica xkfpd dhigy oeyl ¦¦Ÿ§¨£¨¦©¨¢¨¦©¨
epa z`e eze`äéeàø äèéçL.`id §¦¨§¨

:`xnbd zl`ey'çBáè'î øîâéì énð øéàî éaøåmb xi`n iaxe ± §©¦¥¦©¦¦§©¦§©
zhigyn cnel `ed recne ,sqei lv` dxen`d dgiahn cnliy ,`ed

xaeq xi`n iax :`xnbd daiyn .uega miycwïéðcoeyläèéçL ¨¦§¦¨
îoeylïéðc ïéàå ,äèéçMoeylî äèéçLoeyl.äçéáh ¦§¦¨§¥¨¦§¦¨¦§¦¨

:`xnbd dywndpéî à÷ôð äîdhigy oeyl xn`p m` weligd dn ± ©©§¨¦¨
,dgiah oeyl e`ðz àäéác àly eyxcn ziaa epipy ixd ±éaø ¨¨¨§¥©¦

,ìàòîLémiza irbp zyxta aezk(hl ci `xwie),'ïäkä áLå'aezke ¦§¨¥§¨©Ÿ¥
(cn ci my),'ïäkä àáe'miyxece,äàéa àéä Bæ äáéL àéä Bæozil ¨©Ÿ¥¦¦¨¦¦¨

mrhde ,odkd `ae aezka xen`l odkd ayyk dxeza xen`d z`
.rbepnd zial ezian odkd zqipk `ide mdl zg` zernyny meyn
,zepeyl izya xn`pd cg` oiprn dey dxifb cenll xyt`y ixd
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המשך בעמוד קיד

oifge` mipy` cenr dt sc ± oey`x wxtzereay

ùéà ÷ôñ àìà.xenb aeh mei dgece Ðéñåé éáøå`kxit `d dil `aiyg `lc Ð

`lc ab lr s`e ,drwz zi`ce dy` elit` :xn`c ,dinrhl lif`c meyn Ð

wtqn Ð iek ,zeqkl xeq` aeh meia `id dndac opirci eli`c ,ieqka la` .`aiigin

.aeh mei dilr oillgn `lúåùø úåëîåñ:opixn` `le ,`aiigin `lc ab lr s`e Ð

`l ,inp `kde .miycwa zcaer dcear

.`id aeh mei zllgn :opixn`éøîà÷ã éàîìå
éîð ïðáømehnehe ,rewzl dxeq` dy`c Ð

daeyzl `kxit dil zi` ,dgec `ed wtqc

!mdlyäçåã äàãå ïëù øôåù úòé÷úì äî
ùã÷îá úáùaeh mei dgec dwitq jkitl Ð

.oileabaéåñëá øîàúdgec e`ce oi`y Ð

.llk zayàâäð éìéì øàùá àä.dinza Ð

äðùîïéì÷ñðä óåòå äéçeraxpy oebk Ð

.ohgye opic xnbpeïéøèåô íéîëçåÐ

.dhigy dny `l die`x dpi`y dhigyc

ikd elit` ,`aizk dkity ieqkac ab lr s`e

dinrhe .[fi `xwie] aizk "lk`i xy`" Ð

.`xnba yxtn xi`n iaxcàøîâéáø äàø
åðá úàå åúåàá øéàî éáø ìù åéøáãÐ

.eaiigl dhigy dny die`x dpi`y dhigyc

íéîëç ïåùìá äàðùåoileg) da opzck Ð

.oiaiign minkge xhet oerny iax :(a,`t

.oixhet minkge aiign xi`n iax :opz ieqkae

el` d`xc `py i`n lif`e yxtn dinwle

.o`k el`e o`käéåàø äèéçù ïìäì äîÐ

."elk`i iz` ik" :(bn ziy`xa) aizkckáùå
ïäëä àáå ïäëäopitlie .aizk miza irbpa Ð

aye" xn`p :mipdk zxeza dey dxifb dpin

uleg daiy dn ,"odkd `ae" xn`pe ,"odkd

.'ek d`ia s` Ð reay el ozepe ghe dvewe

cvik"a) oiaexira dti dizyxit xake

.(`,`p) ["ede`ivedy in"a] ("oixarnéèåçùá
õåç."jty mc" :(fi `xwie) aizk Ð

àì

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

äîlw oirn `kxitd oi`y oeik :xn`z m`e Ð miniak zelila zbdep dpi` oky dlinl

`aa) "lbxd cvik"a enk .xnege lwd jeza `kxitd miyp Ð diigca ielzy ,xnege

:opikxt `le ,lbxe oyn mly wfp mlyn wfipd zeyxa oxw `diy slinl irac (a,ck `nw

yie !oinelyzn iedc ,xnege lw oirn `kxitd oi`y meyn ,ievn ewfid oky lbxe oyl dn

`xneg la` ,`id `nlra `xaq mzdc :xnel

zelila zbdep dpi`y enk ,`aizkc `lewe

oirn ied `lc ab lr s` opikxt Ð `kdc miniak

silic (`,i) migafc `nw wxta oke .xnege lw

lwn leqt enyl `ly wexfl zpn lr hgey

:jixte .epnfl ueg wexfl zpn lr hgeyc xnege

!zxka oky epnfl uegl dn

íéùð,`ci iietw`a epiid Ð zeyx zekneq

,(a,fh dbibg) "oiyxec oi`"a xn`ck

iziine .xeq`c iqei iax dcen Ð dgk lka la`

miypl jenql iqei iax ixyc ikid ik ,`kd

miycwa dceark d`xpc ab lr s` ,`ci iietw`a

Ð opaxc `xeqi` `l` `kilc ,driwz inp ikd Ð

.miypa iqei iax ixy

ïéðãdhigy oipc oi`e dhigyn dhigy

iabc :ozp epiax axd dywd Ð dgiahn

(`,`r `nw `aa) dynge drax` inelyz

hgy oebk ,die`x dpi`y dhigya opax iaiign

,xg` ici lr gaeha ,dxf dcearl e` zaya

txh z`vnpe hgeyaeslinl dil ded mzde .d

gahe"c ,dgiahn dgiah:xnel yie !aizk "e

,dxiarc dhigyn dxiara dgiah oipc mzdc

`kde .xzidc dgiahn dxiarc dgiah oipc oi`e

elit` ,dhigyn dhigy oipc xninl jixhvi`

.xzid zhigy iedc dtxh dpey`xd z`vnp m`

zhigy `idy ,dtxh dipyd z`vnp m` la`

dhigyc `nrhl jixv did `l Ð dxiar

ipiqa xn`pd xac oipc :xnel yi inp i` .dhigyn

"okde gah geah"n `le ,ipiqa xn`pd xacn

dgiah iedc ab lr s`e ,ipiqa xn`p `ly

e`lac `l` ,ikd iiepyl ivn inp `kde .dgiahn

ipy wxt yixac ,xn`z m`e .xity ipyn ikd

oi`e "mig`"n "mig`" oipc :opixn` (a,fi) zenaic

ipac "mig`"c ab lr s` ,"jig`"n "mig`" oipc

opitlic oeikc :xnel yie !ipiqa xn`p `l awri

lka xninl ol zi` ez ,dhigy dnyc `kd

,daxc`c xninl `kile .dhigy dnyc izkec

,dhigy dny `lc mzd dgiahn dgiah slip

xninl `ki`c oeik `dc .izkec lka xn`p oke

oipc :xninl ol zi` Ð ikd xninl `ki`e ikd

i` la` .ipiqa xn`pd xacn ipiqa xn`pd xac

opitli ded Ð dhigyn dhigy `kd opitlic e`l

dgiah (`,`r `nw `aa) dynge drax`a

`zi`ck ,ipiqa xn`p `lc ab lr s` dgiahn

dil dnl ,xi`n iaxe :xn`z m`e .zenaia inp

z`e eze`c ,ditebn slip ?ueg ihegyn slinl

die`x dhigy e`lc ab lr s` miycwa bdep epa

dil `gipc :xnel yie !onf xqegn ied `dc ,`id

`ki` Ð ditebnc meyn .ueg ihegyn slinl

.`id die`x dhigyc ,oileg ipye miycw oey`xyk `l` miycwa epa z`e eze` `pngx xq` `lc ,igcinlïéàådpi`y dhigya xht inp miycwa mewn lkne Ð miycwn oileg oipc

enyl `ly ,aiig Ð enyl ,ungd lr xyr drax`a gqt hgeyd :xne` oerny iax ,opz (`,bq migqt) "hgyp cinz" wxtac :dnize .aizk oilega epa z`e eze`c `xw xwirc meyn ,die`x

miycw `iedc ,dhigy dnyc ueg ihegyn slinl dil ded mzd ,`zyde .dhigy dny `l die`x dpi`y dhigy :xn`c ,dinrhl oerny iaxe ,leqt iedc meyn :qxhpewa yxtne .xeht Ð

!miycwnéáøå`ni` :u"inn xfril` epiax axd dywd .dgiahl dhigy enk ,dgiahl dkity inc `lc meyn ,xnb `l dgiahn ,"lk`i xy`" `l m` la` Ð aizk lk`i xy` oerny

"ahexde xerd" wxtae (a,`w zegpn) "mikqpde zegpnd" wxta "lk`i xy` lke`d lk"n oerny iax yixcck ,mixg`l elik`dl leki dz` oi`y lke` ihernl `z` "lk`i xy`" i`dc

.d`pda xzen `diy xninl "lk`i xy`" `z`e ,d`pda xeq` elit` ,lke` lk daxnc ,"lke`d lkn" aizk mzdc :xnel yie !d`pda xzenc oeik ,`nh ser elit` opiaxne ,(`,hkw onwl)

.lek`l l`xyil xzend :rnyn ,"lk`i xy` lk" aizk `l `kd la`
`ni`
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:øîàc ,déîòèì éñBé éaøå .äLà ÷ôñ Léà ÷ôñ àlà¤¨¨¥¦¨¥¦¨§©¦¥§©§¥§¨©
àìå ïéëîBñ ìàøNé éða :àéðúc .äò÷z éîð úéàcå äLà¦¨©¨¦©¦¨§¨§©§¨§¥¦§¨¥§¦§Ÿ
:íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaø ;úBëîBñ ìàøNé úBða§¦§¨¥§©¦¥§©¦¦§§¦
,ïðaø éøîà÷c éàîìe :àðéáø øîà .úeLø úBëîBñ íéLð̈¦§§£©¨¦¨§©§¨¨§¦©¨©

äî :àëøét déì úéà éîðúòé÷úløôBL¯dàcå ïkL ©¦¦¥¦§¨©¦§¦©¨¤¥©¨¨
øîàz ,Lc÷na úaL äçBcéeqéëa¯!ììk déúéìc ¤©¨©¦§¨Ÿ©§¦§¥¥§¨

äðéà ïkL ,äìéîl äî :éaéøa øtwä øæòìà éaø áéLä¥¦©¦¤§¨¨©©¨§¦¦©§¦¨¤¥¥¨
àìc àeä íéáBè íéîé éìéìa .íéáBè íéîé éìéìa úâäBð¤¤§¥¥¨¦¦§¥¥¨¦¦§¨

äìéîl äî ,àlà ?àâäð éìéì øàLa ,àâäð¯ïkL ¨£¨¦§¨¥¥¨£¨¤¨©§¦¨¤¥
éeqëa øîàz ,íéîiák úBìéla úâäBð äðéà¯âäBpL ¥¨¤¤©¥§©¨¦Ÿ©§¦¤¥

íéøácä ïî ãçà äæ :àaà éaø øîà !íéîiák úBìéla©¥§©¨¦£©©¦©¨¤¤¨¦©§¨¦
øæòìà éaø áéLäå ,äáeLz ïäéìò ïéà àéiç éaø øîàL¤¨©©¦¦¨¥£¥¤§¨§¥¦©¦¤§¨¨

.äáeLz éaøaäðùîèçBMäå ,äôéøè úàöîðå èçBMä §¦¦§¨©¥§¦§¥§¥¨§©¥
äiç ,õeça íéLã÷å ,íéðôa ïéleç èçBMäå ,äøæ äãBáòì©£¨¨¨§©¥¦¦§¦§¨¨¦©©¨

óBòåíéì÷ñpä¯.íéøèBt íéîëçå ,áéiçî øéàî éaø §©¦§¨¦©¦¥¦§©¥©£¨¦§¦
øwòîäå øçBpä ,Bãéa äìaðúðå èçBMä¯.úBqëlî øeèt ©¥§¦§©§¨§¨©¥§©§©¥¨¦§©

àøîâäàø :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨¨
Bða úàå BúBàa øéàî éaø ìL åéøác éaø¯BàðLe ©¦§¨¨¤©¦¥¦§§¤§§¨

ìaícä éeqëa ïBòîL éaøãe ,íéîëç ïBL¯BàðLe ¦§£¨¦§©¦¦§§¦©¨§¨
ìaúàå BúBàa øéàî éaøc àîòè éàî .íéîëç ïBL ¦§£¨¦©©§¨§©¦¥¦§§¤

òLBäé éaø øîà ?BðaäèéçL äèéçL øîb :éåì ïa §£©©¦§ª©¤¥¦¨©§¦¨§¦¨
íúä äî ,õeç éèeçMî¯äéeàø dðéàL äèéçL ¦§¥©¨¨§¦¨¤¥¨§¨

éîð àëä óà ,äèéçL dîL¯äéeàø dðéàL äèéçL §¨§¦¨©¨¨©¦§¦¨¤¥¨§¨
øîâ :Léèt øa éðî éaø øîà ?àîòè éàî ,ïBòîL éaøå .äèéçL dîLçáh"î §¨§¦¨§©¦¦§©©§¨£©©¦¨¦©¨¦¨©¦§Ÿ

ïläl äî ,"ïëäå çáè¯ïàk óà ,äéeàø äèéçL¯,éîð øéàî éaøå .äéeàø äèéçL ¤©§¨¥©§©¨§¦¨§¨©¨§¦¨§¨§©¦¥¦©¦
!"çáh"î øîâéì¯äèéçL ïéðc ïéàå ,äèéçMî äèéçL ïéðcäçéáhî.¯à÷ôp äî ¦§©¦§Ÿ©¨¦§¦¨¦§¦¨§¥¨¦§¦¨¦§¦¨©¨§¨

"ïäkä àáe" "ïäkä áLå" :ìàòîLé éaø éác àpz àä ?dpéî¯Bæ ,äáéL àéä Bæ ¦¨¨©¨§¥©¦¦§¨¥§¨©Ÿ¥¨©Ÿ¥¦¦¨
!äàéa àéä¯éléî éðä¯déì éîãc àkéà ìáà ,déì éîãc àkéìc àëéä¯éîãcî ¦¦¨¨¥¦¥¥¨§¥¨§¨¥¥£¨¦¨§¨¥¥¦§¨¥

!õeç éèeçMî øîâéì ,éîð ïBòîL éaøå .ïðéôìé déì¯ïéleç ïéðcïéleçîïéðc ïéàå , ¥¨§¦©§©¦¦§©¦¦§©¦§¥¨¦¦¥¦§¥¨¦
ïéleçíéLãwî?âéäð àì éî íéLã÷a Bða úàå BúBà ehà :øéàî éaøå .¯eðééä ¦¦¨¨¦§©¦¥¦©§¤§§¨¨¦¦¨¨¥©§

ìa BàðLe ,Bða úàå BúBàa øéàî éaø ìL åéøác éaø äàø :àéiç éaø øîà÷cïBL §¨¨©©¦¦¨¨¨©¦§¨¨¤©¦¥¦§§¤§§¨¦§
äëéôL øîâ :Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà ?ícä éeqëa øéàî éaøc àîòè éàî .íéîëç£¨¦©©§¨§©¦¥¦§¦©¨£©©¦¦§¤¨¦¨©§¦¨

ïläl äî ,õeç éèeçMî äëéôL¯ïàk óà ,äèéçL dîL äéeàø dðéàL äèéçL §¦¨¦§¥©§©¨§¦¨¤¥¨§¨§¨§¦¨©¨
¯.äèéçL dîL äéeàø dðéàL äèéçL¯.áéúk "ìëàé øLà" :ïBòîL éaøå¯éaøå §¦¨¤¥¨§¨§¨§¦¨§©¦¦§£¤¥¨¥§¦§©¦

.àúàc àeä àîè óBò éèeòîì àeää :øéàî¯àîòè éàî àîè óBò :ïBòîL éaøå ¥¦©§©¥¨¥§¨¨§©¦¦§¨¥©©§¨
¯éîð äôøè ,àeä äìéëà øa åàìc¯:àéiç éaø øîàc eðééäå .àeä äìéëà øa åàì §¨©£¦¨§¥¨©¦¨©£¦¨§©§§¨©©¦¦¨

ìa BàðLe ,ícä éeqëa ïBòîL éaø ìL åéøác éaø äàø:àaà éaø øîà .íéîëç ïBL ¨¨©¦§¨¨¤©¦¦§§¦©¨§¨¦§£¨¦¨©©¦©¨
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קכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dt sc oileg(ipy meil)

àlàmei e` leg `ed m` wtq `edy meil `ziixad zpeek oi` i`ce ¤¨
`edy mc`l `l` ,aeh,äMà ÷ôñ Léà ÷ôñmei dgec z`f lkae ¨¥¦¨¥¦¨

mcd ieqiky dlinn cnly iqei iax ixacl `kxitd efe ,xenb aeh
xtey zriwz dpdy ,aeh mei dgec ewitq oi` zay dgec epi` e`cey

.aeh mei dgec dwitq mewn lkne ,zay dgec dpi` d`cey
:`xnbd zx`an,éñBé éaøå`kxitd z` aiygd `ly mrhd §©¦¥

jled iqei iaxy meyn ,xtey zriwzndéîòèìezhiyl ±øîàc± §©§¥§¨©
y xaeq `edyäò÷z énð úéàcå äMàmb dy` i`cea `idy in ± ¦¨©¨¦©¦¨§¨

zriwza zaiiegn dpi`y s`e ,xtey zriwz zevn miiwl dleki
zi`ce dnda `edy mircei epiid eli` iekd mc ieqika la` ,xtey
millgn oi` wtq `edy iekd s` ,h"eia enc z` zeqkl xeq` did

.enc z` zeqkl aeh meiúcïéëîBñ ìàøNé éða ,àéðlr mdici §©§¨§¥¦§¨¥§¦
,mdizepaxwúBëîBñ ìàøNé úBða àìå,ze`ian ody oaxw lréaø §Ÿ§¦§¨¥§©¦

úeLø úBëîBñ íéLð ,íéøîBà ïBòîL éaøå éñBémiypl xzen ± ¥§©¦¦§§¦¨¦§§
xeqi` ozkinqa zexaer opi`e ,jka zeaiig opi`y elit` jenql
odl xzeny iqei iax xaeq xtey zriwza oke ,miycwa dcear
.aeh mei lelig dfa oi`e zeaiig opi`y elit` dpyd y`xa rewzl

iax ly xnege lwd lr `ziixaa minkgd zaeyz z` zkxet `xnbd
:iqeiénð ïðaø éøîà÷c éàîìe ,àðéáø øîàminkg itl mb ± ¨©¨¦¨§©§¨¨§¥©¨¨©¦

iax ly cenild lre ,dpyd y`xa rewzl dxeq` dy`y mixaeqy
mei dgec aeig wtq oi` zay dgec epi` aeig i`ce m`y] dlinn iqei
elit` aeh mei dgec dwitqy xtey zriwzn di`xa eaiyd [aeh
aeh mei dgci ewitq ok enky mcd ieqikl ,zay dgec epi` d`cey
e`cey oeiky iqei iax ixack `lye] zay dgec epi` e`cey elit`

,[aeh mei dgec ewitq oi` zay dgec epi`àëøét déì úéàyi ± ¦¥¦§¨
.mzaeyzl diigcäîz`vnyøôBL úòé÷úlmei dgec dwitqy ©¦§¦©¨

meyn df ,mewn lka aehLc÷na úaL äçBc dàcå ïkLziaay ± ¤¥©¨¨¨©¨©¦§¨
miaiigd miyp`d xear xteya dpyd y`xa mirwez eid ycwnd

ike la` ,zaya lgyk s` xtey zriwza i`ceaøîàzdfn cenll Ÿ©
mb aeh mei dgci wtqyéeqéëamcdììk déúéìcllk eaeig oi`y ± §¦§¥¥§¨

dxeng xtey zriwz zevny oeike .dig i`ce hgyyk elit` zaya
mcd ieqik zevnl dpnn di`x oi` ,zaya s` zbdepy ote` yiy
zevnn mcd ieqik zevn cenll yi `l` ,zaya llk zbdep dpi`y

.iqei iax ixacke aeh mei dgec dwitq oi`y dlin
xtwd xfrl` iax ixac z` zxxan `xnbd`ziixaa epipy :`ziixaa

yéaéøa øtwä øæòìà éaø áéLä,iqei iax ixac lrïkL äìéîl äî' ¥¦©¦¤§¨¨©©¨§¦¦©§¦¨¤¥
.'íéáBè íéîé éìéìa úâäBð dðéàxfrl` iax ixacn :`xnbd ddnz ¥¨¤¤§¥¥¨¦¦

dlin zevny ,rnyp iaixa xtwdàìc àeä íéáBè íéîé éìéìa§¥¥¨¦¦§Ÿ
àâäðla` ,zbdep dpi` aeh mei ilila wx ±àâäð éìéì øàLala` ± ¨£¨¦§¨¥¥¨£¨

dpyna epipy ixde xacd ok ike ,zbdep legd ini zelil x`yadlibn)

(.k:`xnbd zvxzn .dngd upzy iptl oiln oi`yàlàiax xn` jk ¤¨
,iaixa xtwd xfrl`äìéîl äîaeh mei dgec dwitq oi`yïkL ©§¦¨¤¥

íéîéák úBìéìa úâäBð dðéàjk meyn ike ,minia wx `l`øîàz ¥¨¤¤§¥¦§¨¦Ÿ©
íéîéák úBìéìa âäBpL éeqëaoeik `ld ,aeh mei dgci `l ewitqy §¦¤¥§¥¦§¨¦

.aeh mei dgci ewitq okle `ed xeng zelila mb bdep `edy
:`ziixad zniiqneéaø øîàL íéøácä ïî ãçà äæ àaà éaø øîà'¨©©¦©¨¤¤¨¦©§¨¦¤¨©©¦

éaéøa [øtwä] øæòìà éaø áéLäå ,äáeLz ïäéìò [éì] ïéà àéiç¦¨¥¦£¥¤§¨§¥¦©¦¤§¨¨©©¨§¦¦
.'äáeLz§¨

äðùî
mzxizn dpi`y dhigy ehgypy sere diga zwqer epizpyn

k`adfa yiy x`aze ,`l e` mcd ieqik zevn mda yi m` ,dli
:mi`pz zwelgnèçBMäser e` digäôéøè úàöîðåmda didy ± ©¥§¦§¥§¥¨

,zindl eteqy ileg e` dknåokå ,íéáëBk úãBáòì èçBMäok §©¥©£©¨¦§
íéðôa ïéleç èçBMä,dxfra ±åhgeyd okõeça íéLã÷uegn ± ©¥¦¦§¦§¨¨¦©

hgy e` ,dxfrlíéì÷ñpä óBòå äiçmdy ,lwqil mpic xnbpy ± ©¨§©¦§¨¦
,mhgy m` s` d`pda mixeq`áéiçî øéàî éaøcg` hgeyd z` ©¦¥¦§©¥

dny die`x dpi`y dhigyy xaeqy meyn ,mcd ieqika el`n

.dhigyíéøèBt íéîëçådhigyy meyn mcd ieqik zevnn mda ©£¨¦§¦
mcd ieqik zevnay s`e ,mlke`l xyt` i`y ,`id die`x dpi`y

dxn` dxezd mewn lkn ,dkity oeyl xn`p(bi fi `xwie)cEvi xW`'£¤¨
.dlik`l ie`x didiy epiide ,'lk`i xW` sFr F` dIg civ¥©¨£¤¥¨¥

zrcle ,minkge xi`n iax ewlgp `l mda mipte` dnk dpen dpynd
:mcd ieqik zevn mda oi` mlekèçBMäser e` digBãéa äìaðúðå ©¥§¦§©§¨§¨

e` oikq znibt ici lr oebk ,oiekzna `ly ezhigya dliap eyrpe ±
oke ,dqxc e` diidyçBpäøcre dixigpn dkxe`l digd z` rxew ± ©¥

,serd z` wpeg e` ,dfgdåokøwòîäz` xwer `l` hgey epi` ± §©§©¥
,dpeeka oxeaig mewnn serd e` digd ly [hyede dpwd-] mipniqd

,úBqëlî øeètieqika die`x dpi`y dhigy aiignd xi`n iax s`e ¨¦§©
dhigy mpi` mipte`d el`e ,dhigy didzy jixvn mewn lkn ,mcd

.llk

àøîâ
äàø ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàl exazqd ±éaø ¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨¨©¦

øéàî éaø ìL åéøác,eaiigl dhigy dny die`x dpi`y dhigyy §¨¨¤©¦¥¦
aoicBàðLe ,Bða úàå BúBàdpyna(:`t lirl)ìaïBLmya ±,íéîëç §§¤§§¨¦§£¨¦

,cg` meia dclee dndad z` hgy m`y my mixne` minkgy
.zewln aiig ,die`x dpi`y dhigy mdn cg` zhigy dzideéaøãe§©¦

ïBòîL`l die`x dpi`y dhigyy oerny iax ixac z` iax d`xe ± ¦§
dhigy dnyaoicBàðLe ,ícä éeqëepizpyna o`kìa,íéîëç ïBL §¦©¨§¨¦§£¨¦

,mcd ieqikn xeht die`x dpi`y dhigy hgeyd mixaeq minkgy
dny `l die`x dpi`y dhigyy xaeqd oerny iax ixac mde

.dhigy
eze` oica oerny iaxe xi`n iax zwelgn mrh z` zxxan `xnbd
x`azi jk jezne ,die`x dpi`y dhigya elit` bdep m` epa z`e

:`xnbd zl`ey .xi`n iax ixacl iax mikqd recnàîòè éàî± ©©§¨
enrh `ed dnBða úàå BúBàa øéàî éaøcdie`x dpi`y dhigyy §©¦¥¦§§¤§

:`xnbd daiyn .dhigy dny,éåì ïa òLBäé éaø øîàxi`n iax ¨©©¦§ª©¤¥¦
øîb[cnl-]'äèéçL' 'äèéçL'dey dxifba,õeç éèeçMîxn`p ¨©§¦¨§¦¨¦§¥

epa z`e eze` zyxta dhigy oeyl(gk ak `xwie)Fz` dU F` xFWe'§¤Ÿ
miycwa dhigy oeyl xn`pe ,'cg` mFiA EhgWz `l FpA z`e§¤§Ÿ¦§£§¤¨

dxfrl uegn mhgyy(b fi `xwie)hgWi xW` l`xUi ziAn Wi` Wi`'¦¦¦¥¦§¨¥£¤¦§©
,'dpgOl uEgn hgWi xW` F` dpgOA fr F` aUk F` xFWíúä äî ¤¤¥©©£¤£¤¦§©¦©©£¤©¨¨

,dxfrl uegn mhgyy miycwaäéeàø dðéàL äèéçLixdy ,`id §¦¨¤¥¨§¨
ok it lr s`e ,dlik`a mixeq` mdäèéçL dîLaiig aezkd ixdy §¨§¦¨

,zxk dilràëä óàepa z`e eze` oica o`k s` ±énð,[mb-]äèéçL ©¨¨©¦§¦¨
.äèéçL dîL äéeàø dðéàL¤¥¨§¨§¨§¦¨

:`xnbd zl`eyïBòîL éaøådhigyy epa z`e eze` oica xaeqd §©¦¦§
,dhigy dny oi` die`x dpi`yàîòè éàîdaiyn .enrh dn ± ©©§¨

:`xnbdøîb ,Léht øa épî éaø øîà'dhigy'y dey dxifba cnl ± ¨©©¦©¦©©¦¨©
dlik`l die`x `id xy`k wx `id'ïëäå çáè çáè'î(fh bn ziy`xa) ¦§Ÿ©¤©§¨¥

,sqei lv` xn`pdïläl äî,my xkfpd dgiah oeyl sqei lv` ©§©¨
äéeàø äèéçLiM okde gah gahE' ezia lr dpennl xn` ixdy ,`id §¦¨§¨§Ÿ©¤©§¨¥¦

,'mixdSA miWp`d Elk`i iY`ïàk óàoica xkfpd dhigy oeyl ¦¦Ÿ§¨£¨¦©¨¢¨¦©¨
epa z`e eze`äéeàø äèéçL.`id §¦¨§¨

:`xnbd zl`ey'çBáè'î øîâéì énð øéàî éaøåmb xi`n iaxe ± §©¦¥¦©¦¦§©¦§©
zhigyn cnel `ed recne ,sqei lv` dxen`d dgiahn cnliy ,`ed

xaeq xi`n iax :`xnbd daiyn .uega miycwïéðcoeyläèéçL ¨¦§¦¨
îoeylïéðc ïéàå ,äèéçMoeylî äèéçLoeyl.äçéáh ¦§¦¨§¥¨¦§¦¨¦§¦¨

:`xnbd dywndpéî à÷ôð äîdhigy oeyl xn`p m` weligd dn ± ©©§¨¦¨
,dgiah oeyl e`ðz àäéác àly eyxcn ziaa epipy ixd ±éaø ¨¨¨§¥©¦

,ìàòîLémiza irbp zyxta aezk(hl ci `xwie),'ïäkä áLå'aezke ¦§¨¥§¨©Ÿ¥
(cn ci my),'ïäkä àáe'miyxece,äàéa àéä Bæ äáéL àéä Bæozil ¨©Ÿ¥¦¦¨¦¦¨

mrhde ,odkd `ae aezka xen`l odkd ayyk dxeza xen`d z`
.rbepnd zial ezian odkd zqipk `ide mdl zg` zernyny meyn
,zepeyl izya xn`pd cg` oiprn dey dxifb cenll xyt`y ixd
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oifge` mipy` cenr dt sc ± oey`x wxtzereay

ùéà ÷ôñ àìà.xenb aeh mei dgece Ðéñåé éáøå`kxit `d dil `aiyg `lc Ð

`lc ab lr s`e ,drwz zi`ce dy` elit` :xn`c ,dinrhl lif`c meyn Ð

wtqn Ð iek ,zeqkl xeq` aeh meia `id dndac opirci eli`c ,ieqka la` .`aiigin

.aeh mei dilr oillgn `lúåùø úåëîåñ:opixn` `le ,`aiigin `lc ab lr s`e Ð

`l ,inp `kde .miycwa zcaer dcear

.`id aeh mei zllgn :opixn`éøîà÷ã éàîìå
éîð ïðáømehnehe ,rewzl dxeq` dy`c Ð

daeyzl `kxit dil zi` ,dgec `ed wtqc

!mdlyäçåã äàãå ïëù øôåù úòé÷úì äî
ùã÷îá úáùaeh mei dgec dwitq jkitl Ð

.oileabaéåñëá øîàúdgec e`ce oi`y Ð

.llk zayàâäð éìéì øàùá àä.dinza Ð

äðùîïéì÷ñðä óåòå äéçeraxpy oebk Ð

.ohgye opic xnbpeïéøèåô íéîëçåÐ

.dhigy dny `l die`x dpi`y dhigyc

ikd elit` ,`aizk dkity ieqkac ab lr s`e

dinrhe .[fi `xwie] aizk "lk`i xy`" Ð

.`xnba yxtn xi`n iaxcàøîâéáø äàø
åðá úàå åúåàá øéàî éáø ìù åéøáãÐ

.eaiigl dhigy dny die`x dpi`y dhigyc

íéîëç ïåùìá äàðùåoileg) da opzck Ð

.oiaiign minkge xhet oerny iax :(a,`t

.oixhet minkge aiign xi`n iax :opz ieqkae

el` d`xc `py i`n lif`e yxtn dinwle

.o`k el`e o`käéåàø äèéçù ïìäì äîÐ

."elk`i iz` ik" :(bn ziy`xa) aizkckáùå
ïäëä àáå ïäëäopitlie .aizk miza irbpa Ð

aye" xn`p :mipdk zxeza dey dxifb dpin

uleg daiy dn ,"odkd `ae" xn`pe ,"odkd

.'ek d`ia s` Ð reay el ozepe ghe dvewe

cvik"a) oiaexira dti dizyxit xake

.(`,`p) ["ede`ivedy in"a] ("oixarnéèåçùá
õåç."jty mc" :(fi `xwie) aizk Ð
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äîlw oirn `kxitd oi`y oeik :xn`z m`e Ð miniak zelila zbdep dpi` oky dlinl

`aa) "lbxd cvik"a enk .xnege lwd jeza `kxitd miyp Ð diigca ielzy ,xnege

:opikxt `le ,lbxe oyn mly wfp mlyn wfipd zeyxa oxw `diy slinl irac (a,ck `nw

yie !oinelyzn iedc ,xnege lw oirn `kxitd oi`y meyn ,ievn ewfid oky lbxe oyl dn

`xneg la` ,`id `nlra `xaq mzdc :xnel

zelila zbdep dpi`y enk ,`aizkc `lewe

oirn ied `lc ab lr s` opikxt Ð `kdc miniak

silic (`,i) migafc `nw wxta oke .xnege lw

lwn leqt enyl `ly wexfl zpn lr hgey

:jixte .epnfl ueg wexfl zpn lr hgeyc xnege

!zxka oky epnfl uegl dn

íéùð,`ci iietw`a epiid Ð zeyx zekneq

,(a,fh dbibg) "oiyxec oi`"a xn`ck

iziine .xeq`c iqei iax dcen Ð dgk lka la`

miypl jenql iqei iax ixyc ikid ik ,`kd

miycwa dceark d`xpc ab lr s` ,`ci iietw`a

Ð opaxc `xeqi` `l` `kilc ,driwz inp ikd Ð

.miypa iqei iax ixy

ïéðãdhigy oipc oi`e dhigyn dhigy

iabc :ozp epiax axd dywd Ð dgiahn

(`,`r `nw `aa) dynge drax` inelyz

hgy oebk ,die`x dpi`y dhigya opax iaiign

,xg` ici lr gaeha ,dxf dcearl e` zaya

txh z`vnpe hgeyaeslinl dil ded mzde .d

gahe"c ,dgiahn dgiah:xnel yie !aizk "e

,dxiarc dhigyn dxiara dgiah oipc mzdc

`kde .xzidc dgiahn dxiarc dgiah oipc oi`e

elit` ,dhigyn dhigy oipc xninl jixhvi`

.xzid zhigy iedc dtxh dpey`xd z`vnp m`

zhigy `idy ,dtxh dipyd z`vnp m` la`

dhigyc `nrhl jixv did `l Ð dxiar

ipiqa xn`pd xac oipc :xnel yi inp i` .dhigyn

"okde gah geah"n `le ,ipiqa xn`pd xacn

dgiah iedc ab lr s`e ,ipiqa xn`p `ly

e`lac `l` ,ikd iiepyl ivn inp `kde .dgiahn

ipy wxt yixac ,xn`z m`e .xity ipyn ikd

oi`e "mig`"n "mig`" oipc :opixn` (a,fi) zenaic

ipac "mig`"c ab lr s` ,"jig`"n "mig`" oipc

opitlic oeikc :xnel yie !ipiqa xn`p `l awri

lka xninl ol zi` ez ,dhigy dnyc `kd

,daxc`c xninl `kile .dhigy dnyc izkec

,dhigy dny `lc mzd dgiahn dgiah slip

xninl `ki`c oeik `dc .izkec lka xn`p oke

oipc :xninl ol zi` Ð ikd xninl `ki`e ikd

i` la` .ipiqa xn`pd xacn ipiqa xn`pd xac

opitli ded Ð dhigyn dhigy `kd opitlic e`l

dgiah (`,`r `nw `aa) dynge drax`a

`zi`ck ,ipiqa xn`p `lc ab lr s` dgiahn

dil dnl ,xi`n iaxe :xn`z m`e .zenaia inp

z`e eze`c ,ditebn slip ?ueg ihegyn slinl

die`x dhigy e`lc ab lr s` miycwa bdep epa

dil `gipc :xnel yie !onf xqegn ied `dc ,`id

`ki` Ð ditebnc meyn .ueg ihegyn slinl

.`id die`x dhigyc ,oileg ipye miycw oey`xyk `l` miycwa epa z`e eze` `pngx xq` `lc ,igcinlïéàådpi`y dhigya xht inp miycwa mewn lkne Ð miycwn oileg oipc

enyl `ly ,aiig Ð enyl ,ungd lr xyr drax`a gqt hgeyd :xne` oerny iax ,opz (`,bq migqt) "hgyp cinz" wxtac :dnize .aizk oilega epa z`e eze`c `xw xwirc meyn ,die`x

miycw `iedc ,dhigy dnyc ueg ihegyn slinl dil ded mzd ,`zyde .dhigy dny `l die`x dpi`y dhigy :xn`c ,dinrhl oerny iaxe ,leqt iedc meyn :qxhpewa yxtne .xeht Ð

!miycwnéáøå`ni` :u"inn xfril` epiax axd dywd .dgiahl dhigy enk ,dgiahl dkity inc `lc meyn ,xnb `l dgiahn ,"lk`i xy`" `l m` la` Ð aizk lk`i xy` oerny

"ahexde xerd" wxtae (a,`w zegpn) "mikqpde zegpnd" wxta "lk`i xy` lke`d lk"n oerny iax yixcck ,mixg`l elik`dl leki dz` oi`y lke` ihernl `z` "lk`i xy`" i`dc

.d`pda xzen `diy xninl "lk`i xy`" `z`e ,d`pda xeq` elit` ,lke` lk daxnc ,"lke`d lkn" aizk mzdc :xnel yie !d`pda xzenc oeik ,`nh ser elit` opiaxne ,(`,hkw onwl)

.lek`l l`xyil xzend :rnyn ,"lk`i xy` lk" aizk `l `kd la`
`ni`
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`oifgeקכד mipya cenr dt sc ± oey`x wxtzereay

øéàî éáø øîà ìëì àì,yxtnck ,dhigy dny xi`n iax xn` mixacd lkl `l Ð

!`hiyt :jixt onwle .dlik`a dzxizn dpi`y xi`n iax icencéç äòùú ïáÐ

.m`d zhigya ixzyn dhigy oiprle ,i`d ilek `ed en` jxi e`lcêúòã à÷ìñ
àðéîà.dtxhd zhigya ixzyp inp i`d Ðïì òîùî à÷irae ,dzxizn dpi`c Ð

`niiwck ,ezxizn envr zhigye .dihgynl

dia xyk` oipniq drax`c (`,cr oileg) ol

.ig dryz oaa `pngxøéàî éáø øîà àäå
.(` cenr my) "dywnd dnda" wxta Ðïá

äòå÷ô!dhigy oerh ,dxyk `id elit` Ð

àëéøö àìmeyn `l` ,`a` iaxc `d Ð

epa z`e eze`a xi`n iaxk dl xaq iaxc

.lirl xn`ckïðáøë äì øáñåoaa Ð

:`nizc edn .biltc dil opirny `lc ,drewt

ezxizn envr zhigye ,`ed dryz oac oeik

wxta ol `niiwck ,oerny iaxl elit`

xyk` oipniq drax` :(my) "dywnd dnda"

`ed en` jxi e`l jklid ,`pngx dia

iaxl :`ni`e .dcic zetxh meyn ixeqzi`l

zhigy dil ipdz ,xi`n iaxk dil xaqc

,`id dhegy `dc dihgynl irail `le ,en`

.ol rnyn `wäôøèä úàekzgp oebk Ð

.xkipd zetxh ,dilbxäôøè úàöîðåÐ

.oiirn ipaaäàðäá øéúîdpi`y dhigyc Ð

eda `pixw `le ,dhigy dny e`l die`x

eda aizk dgiafc .dxfra ehgypy oileg

wegixa Ð "zgafe ...wgxi ik" :(ai mixac)

.(a,fp oiyecw) 'ek gaef dz` mewnéáø øáñå
àúééøåàã äøæòá åèçùðù ïéìåç ïåòîùÐ

.die`x dhigy irawc ,opiyxtck "zgafe"n

ifgc o`nc meyn ixiq`c `nrhe ,opax i`c

ifge ,edpip miycw xaq mipta ehgypc

zlik` ixynl iz`e ,uega edl ilk`wc

dpi` il dne die`x il dn Ð uega miycw

die`x?!mileqt miycwn iiepdz`l iz` `d

ïðúäå ïéà.`zegipa Ðäéç ïëåab lr s` Ð

.edpip miycw e`lc irci `nlr ilekcåðééä
äîäá åèà äéç ïðéøæâãhwp `tiq eh` Ð

iaxzi`c `kidn i`ce `dc ,`pyil i`d

:xn`w ikde .dig iaxzi` miycwa dnda

.xefbpc `ed oica ,aizk `l elit`àáéðàéÐ

.frla y"iih* ,ozyt zlke`d zrlezìò
àéîã àúéáåá.my ozytdy dxynd in Ð

àîã çøåîã`peyy ,gxaie zrlezd gixi Ð

.ser mcl `edéëä ãéáò éëéäåiqkn `lc Ð

.dilíãì êéøöå.df oebk Ðúåñëì áééçÐ

.eikxv epnn dyri `leäùåò àåä ãöéëÐ

.ieqkd on xeht `dieåøçåð.ewpeg Ðåø÷åò
.mipniq xwer Ðóåøè àödlgz edyr Ð

dpi`y dhigy iedizc ,hegy jk xg`e dtxh

.die`xäéì øîà óåøè àöiaxl iax Ð

.`iigåúèéçù àéä åæ.ieqk jixve Ðøùàë
êéúéåözekld dt lra dehvpy llkn Ð

.edevy epivn `l dxeza ixdy ,dhigy
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àîéà`hiyt Ð dpeny oa e` zn la` .ig dryz oa hwp `wec Ð en` zhigy dil ipdz

clec (`,gp oileg) "zetxh el`"a xn`c ab lr s`e .dtxh `idy en` jxi iedc

ikide :xn`z m`e .en`a ielz ezeig oi`e ig `edy itl epiid Ð en` jxi ied `l dtxh

?en` zhigy dil ipdizc ,epa z`e eze`a xi`n iaxk dl xaq iaxc meync jzrc `wlq

:xnel yie !oerny iaxk dl xaq mcd ieqka `d

`pgky`c ,xi`n iaxk dl xaq ilin lkac

xi`n iaxk ol mzqc (`,r `nw `aa) "daexn"a

.dynge drax` inelyza

àèéùôdndad on zeni ike dcedi ax xn`c

oizipzn iziin `lc `de Ð 'ek

dxdih m` ,`l :(a,ar oileg) "dywnd dnda"c

ivn dedc meyn Ð 'ek dze` dtxh zhigy

.gikei ig dpeny oa :jxtinl

à÷ìñoerny iax xn`e li`ed `pin` jzrc

:hwpinl ivn `l Ð d`pda xzen

jzrc `wlqe .epa z`e eze` `ide ,dtxh hgey

`id dhigy e`l Ð `ed xehtc oeikc ,`pin`

xninl `ki`c .dlap icin dxdhin `le ,llk

oiprl la` ,dhigy `ied `lc `ed hgey oiprlc

oiprl s`c ,di`x iziin jkl .dhigy `ied dteb

Ð d`pda xeq`l dxfra oileg aygzy ,dteb

.dhigy `ied `l

ïéà`id dpyn Ð 'ek xne` oerny iax opzde

oizipznne .(a,bl) dxenzc `xza wxta

,iziin `l ieqkn dxfra oileg opixhtc `kdc

minkge" :`l` ,oerny iax da xkfp `lc meyn

oizipznn la` .dl ipzw iaxe ,"mixhet

oerny iax xhtc (`,r `nw `aa) "daexn"c

,wcinl ivn ded dynge drax`n dxfra oileg

gkenck ,aiig ded Ð `ziixe`c `ied `l i`c

igeke`l ira `kd `ny .(a,ar) `xnba mzd

iax xaqc llkn :xn`w ikde ,d`pda xeq`c

.`ziixe`c d`pda mixeq` dxfra oilegc oerny

(`,r my) "daexn"c `idd iziin `l jkl

`l` ,d`pd xeqi` wcinl ivn ded `l mzdnc

`wc ,dil dyw i`ne :xn`z m`e .dlik` xeqi`

dxfra ehgypy oileg oerny iax xaqe :dnzn

`ziixa `ki`c meyn :xnel yie ?`ziixe`c

iax xn`wc (`,gp oiyecw) "ycwn yi`d"a

Ð dxfra ehgypy oilega ycwndc oerny

.dtxha mzd iwen iziinc `idd gkne ,zycewn

`idd `kd iiez`l dil ded ok m`c ,d`xp oi`e

d`xpe .mzd iwenck ,dtxha inwe`le `ziixa

dteb oizipzn jd dil `iywc :mz epiaxl

ied digc rnyn Ð dig oke :ipzwc ,iziinc

.opaxc inp dnda ok m`e ,"oke" ipzwcn ,opaxc

i`c ,dnda eh` dig opixfbc meyn "oke" ipzwe

?"oke" i`ne ,`ziixe`c inp dig Ð `ziixe`cn

dteb `iddnc ,jpehne ,xnelk .opzde ,oi` :ipyne

ied Ð opaxc i`c ,`ziixe`c `idy wcwcl yi

.dxifbl dxifb dig

åðééäyi`d"a Ð dnda eh` dig opixfbc

jdn inp iziin (`,gp oiyecw) "ycwn

dxfra oilegc oerny iax xaqc oizipzn

yxite .o`k enk my jix`n oi`e ,`ziixe`c

Ð opaxc i`c ,dtixya `iedcn wiicc qxhpewa

,ok xnel xyt` i`e .dtixy oerh did `l

:xn`z m`e .dig gkn o`k wcwcn `icdac

`ied Ð `ziixe`c `ied elit`c rnyn `kdc

dig dnda xeq`l `xw iziin mzde .opaxc dig

`idd` bilt oerny iaxc :xnel yie !sere

dtixy diga `kd opixfbc epiid Ð sere dig oiae dnda oia ,`ziixe`c `nlya zxn` i`c .`kd i`w dtixy`e ,mzdc qxhpewd yexitk o`k yxtpe .ibilt `lc :xnel yi cere .`ziixa

`xiq`c oeik ,dxifbl dxifb `aiyg `le ,miycw eh` irhnl `kil digae .dtixya mdy uegl e`viy miycw eh` dxifb `l` ,dtixya `ied `l dteb dndac ab lr s` ,dnda eh`

?dtixya dig i`n` ,opaxc i` la` .dxifb `cg dlek `iede ,`ziixe`c `din
`tiq
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dîL äéeàø dðéàL äèéçL øéàî éaø øîà ìkì àìŸ©Ÿ¨©©¦¥¦§¦¨¤¥¨§¨§¨
àìå ;äìéëàa dúøézî ïéàL øéàî éaø äãBî ,äèéçL§¦¨¤©¦¥¦¤¥©¦¨¨©£¦¨§Ÿ
dîL àì äéeàø dðéàL äèéçL ïBòîL éaø øîà ìkì©Ÿ¨©©¦¦§§¦¨¤¥¨§¨Ÿ§¨

ïBòîL éaø äãBî ,äèéçLdzøäènL.äìáð éãéî §¦¨¤©¦¦§¤§©©§¨¦¥§¥¨
dðéàL äèéçL øéàî éaø øîà ìkì àì :øî øîà̈©¨Ÿ©Ÿ¨©©¦¥¦§¦¨¤¥¨
dúøézî ïéàL øéàî éaø äãBî ,äèéçL dîL äéeàø§¨§¨§¦¨¤©¦¥¦¤¥©¦¨¨

éî äèéçLa äôøè !àèéLt .äìéëàa?àéøzLéî¯àì ©£¦¨§¦¨§¥¨¦§¦¨¦¦§©§¨¨
ì ,àëéøöïa da àöîe äôøhä úà èçBLäòLz;éç §¦¨§¥¤©§¥¨¨¨¨¤¦§¨©

äèéçL øéàî éaø øîàc ìéàBä :àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨¦§¨©©¦¥¦§¦¨
äèéçL dîL äéeàø dðéàL¯,Bnà úèéçL déì épäz ¤¥¨§¨§¨§¦¨§©¥¥§¦©¦

.ïì òîLî÷ ,äèéçL éòaéì àìå¯øîàäå ?àøañúå §¨¦¨¥§¦¨¨©§©¨§¦§§¨§¨¨©
!äèéçL ïeòè äòe÷t ïa :øéàî éaø¯,àëéøö àì ©¦¥¦¤§¨¨§¦¨¨§¦¨

øáñ ;ïðaøk dì øáñå ,øéàî éaøk dì øáñ éaøc§©¦¨©¨§©¦¥¦§¨©¨§©¨©¨©
øéàî éaøk dì¯dîL äéeàø dðéàL äèéçL :øîàc ¨§©¦¥¦§¨©§¦¨¤¥¨§¨§¨

ïðaøk dì øáñå ,äèéçL¯Bnà úèéçL :éøîàc §¦¨§¨©¨§©¨©§¨§¦§¦©¦
ezøäèî Bnà úèéçL :ïðaø øeîàc ïåék ;ezøäèî¯ §©£©¥¨©£©¨©§¦©¦§©£©

òîLî à÷ ,äèéçL éòaéì àìå ,Bnà úèéçL déì épäz§©¥¥§¦©¦§¨¦¨¥§¦¨¨©§©
.ïìäéeàø dðéàL äèéçL :ïBòîL éaø øîà ìkì àìå" ¨§Ÿ©Ÿ¨©©¦¦§§¦¨¤¥¨§¨

éãéî dzøäènL ïBòîL éaø äãBî ,äèéçL dîL àìŸ§¨§¦¨¤©¦¦§¤§©©§¨¦¥
dì éøîàå ,áø øîà äãeäé áø øîàc !àèéLt ."äìáð§¥¨§¦¨§¨©©§¨¨©©§¨§¦¨

"äîäaä ïî úeîé éëå" :àðz àúéðúîa¯äîäa úö÷î §©§¦¨¨¨§¦¨¦©§¥¨¦§¨§¥¨
,äànèîúö÷îeBæ éàå ,äànèî dðéà äîäa¯Bæ §©§¨¦§¨§¥¨¥¨§©§¨§¥

!dèçML äôøè¯ì ,àëéøö àì,äôøhä úà èçBL §¥¨¤§¨¨¨§¦¨§¥¤©§¥¨
ïëå ,äôøhä úà èçBMä :àéðúc .äøæòa ïéleç àéäå§¦¦¨£¨¨§©§¨©¥¤©§¥¨§¥

äøæòa ïéleç äæå äæ ,äôéøè úàöîðå èçBMä¯éaø ©¥§¦§¥§¥¨¤§¤¦¨£¨¨©¦
Czòc à÷ìñ ;ïéøñBà íéîëçå ,äàðäa øézî ïBòîL¦§©¦©£¨¨©£¨¦§¦¨§¨©§¨

äàðäa øzeî ïBòîL éaø øîàå ìéàBä :àðéîà¯àîìà ¨¦¨¦§¨©©¦¦§¨©£¨¨©§¨
àì éîð äìáð éãéî :àîéà ,ììk àéä äèéçL åàì̈§¦¨¦§¨¥¨¦¥§¥¨©¦¨
øáñå :ééaàì àtt áø déì øîà .ïì òîLî à÷ ,äøäèî§©£¨¨©§©¨£©¥©©¨§©©¥§¨©
:déì øîà ?àéä àúééøBàc äøæòa ïéleç ïBòîL éaø©¦¦§¦¨£¨¨§©§¨¦£©¥
äøæòa eèçLpL ïéleç :øîBà ïBòîL éaø ,ïðúäå .ïéà¦§¨§©©¦¦§¥¦¤¦§£¨£¨¨
zøîà éà ;äøæòa äèçLpL äiç ïëå ,Làa eôøOé¦¨§¨¥§¥©¨¤¦§£¨¨£¨¨¦¨§©§

àúééøBàc àîìLa¯eðééäïðéøæâc.äîäa ehà äiç ¦§¨¨§©§¨©§§¨§¦©©¨©§¥¨
àîòè éàî äîäa ,ïðaøc zøîà éà àlà¯àîìéc ¤¨¦¨§©§§©¨©§¥¨©©§¨¦§¨

íe÷éð ïðàå ,äøæb dôeb àéä ;õeça íéLã÷ ìëéîì éúà̈¥§¥©¨¨¦©¦¨§¥¨©£©¥
?äøéæâì äøéæb øBæâðådéì ìôð àéiç éaøàáéðàédéðzéëa, §¦§§¥¨¦§¥¨©¦¦¨§©¥¨¦¨§¦¨¥

ìò èBçLe àôBò ìB÷L :déì øîà ,éaøc dén÷ì àúà£¨§©¥§©¦£©¥§¨§©
àúéáea?éëä ãéáò éëéä .déì ÷éáLå àîc çøBîc ,àiîc ¦¨§©¨§©§¨§¨¥¥¥¦£¦¨¦

éøöå èçBMä :àéðúäåíãì C¯?äNòé ãöék ,úBqëì áéiç §¨©§¨©¥§¨¦§¨©¨§©¥©©£¤
àö" :øîà ïéáø àúà ék .déì øîà "óBøè àö" :øîà éîéc áø àúà ék !Bø÷Bò Bà BøçBð Bà£§¦£¨©¦¦£©¥§£©¥¦£¨¨¦£©¥
:øáñ÷ ,àîéz éëå ?"øBçð àö" :øîà àì àîòè éàî ,"óBøè àö" :øîàc ïàîì .déì øîà "øBçð§£©¥§©§¨©¥§©©§¨¨£©¥§§¦¥¨¨¨©

,äøBzä ïî óBòì äèéçL ïéàBúøéçðeøLàk" :øîBà éaø ,àéðúäå ;BúèéçL àéä BæEúéeö" ¥§¦¨¨¦©¨§¦¨¦§¦¨§¨©§¨©¦¥©£¤¦¦¦
¯ãnìîäeèöpL!äîäaa íéðL áBø ìòå óBòa ãçà áBø ìòå ,äðwä ìòå èLeä ìò äLî¯ §©¥¤¦§©¨¤©©¥¤§©©¨¤§©¤¨¨§©§©¦©§¥¨
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חולין. פרק ששי - כסוי הדם דף פה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

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

,øéàî éaø øîà ìkì àìy,äèéçL dîL äéeàø dðéàL äèéçL Ÿ©Ÿ¨©©¦¥¦§¦¨¤¥¨§¨§¨§¦¨
`l`ïéàL øéàî éaø äãBîdie`x dpi`y dhigydúøézî ¤©¦¥¦¤¥©¦¨¨

,ïBòîL éaø øîà ìkì àìå ,äìéëàayàì äéeàø dðéàL äèéçL ©£¦¨§Ÿ©Ÿ¨©©¦¦§§¦¨¤¥¨§¨Ÿ
,äèéçL dîL`l`éãéî dzøäènL ïBòîL éaø äãBîz`neh §¨§¦¨¤©¦¦§¤§©©§¨¦¥

.äìáð§¥¨
:`a` iax ixac z` zxxan `xnbdøî øîà,`a` iax ±ìkì àì ¨©©Ÿ©Ÿ

äèéçL øéàî éaø øîàäèéçL dîL äéeàø dðéàL,éaø äãBî ¨©©¦¥¦§¦¨¤¥¨§¨§¨§¦¨¤©¦
.äìéëàa dúøézî ïéàL øéàî:`xnbd dywn,àèéLtikeäôøè ¥¦¤¥©¦¨¨©£¦¨§¦¨§¥¨

àéøzLéî éî äèéçLa:`xnbd zvxzn .dhigya zxzip m`d ±àì ¦§¦¨¦¦§©§¨Ÿ
àëéøö`l` `a` iax ixacìda àöîe äôøhä úà èçBLcleïa §¦¨§¥¤©§¥¨¨¨¨¤

'èxeair iycegøéàî éaø øîàc ìéàBä àðéîà Czòc à÷ìñ ,éç©©§¨©§¨£¦¨¦§¨©©¦¥¦
déì épäz ,äèéçL dîL äéeàø dðéàL äèéçLclel el lirez ± §¦¨¤¥¨§¨§¨§¦¨§©¥¥

Bnà úèéçL,dtxhdéòaéì àìåjxhvi `le ±äèéçL,envra §¦©¦§Ÿ¦¨¥§¦¨
ïì òîLî÷zhigy el dlired `l xi`n iax zrcl s`y `a` iax ¨©§©¨

.envra ehgeyl jixve ,en`
:`xnbd dywnàøañúå,en` zhigy df clel lirez xi`n iaxly §¦§§¨

øéàî éaø øîàäådpyna(.cr lirl)äòe÷t ïaz` erway dnda ± §¨¨©©¦¥¦¤§¨
`ed ixd ,ig miyceg dryz oa cle da `vnpe dzhigy xg` dpha

äèéçL ïeòèiax i`ce ok m`e ,en` zhigya xzip epi`e ,envra ¨§¦¨
.en` zhigya xzip didi dtixh en`y df cley xaeq epi` xi`n

:`xnbd zvxznàëéøö àìel lirez `ly eprinydl `a` iax Ÿ§¦¨
meyn ,iax zrcl `l` ,en` zhigydì øáñ éaøccg` xacaéaøk §©¦¨©¨§©¦

dì øáñå øéàîxg` xaca,ïðaøkdpi`y dhigy oic iabl ,xnelke ¥¦§¨©¨§©¨¨
,die`xdîL äéeàø dðéàL äèéçL øîàc øéàî éaøk dì øáñ̈©¨§©¦¥¦§¨©§¦¨¤¥¨§¨§¨

e ,äèéçLdrewt oa oic iabléøîàc ïðaøk dì øáñdpynalirl) §¦¨¨©¨§©¨¨§¨§¥
(.crBzøäèî Bnà úèéçLiax zrck `lye ,dlik`a ezxizn ± §¦©¦§©©§

e ,xi`nïðaø øeîàc ïåéky,Bzøäèî Bnà úèéçLs`y xeaq iziid ¥¨§¨©¨¨§¦©¦§©©§
,dtixh en`y cleaBnà úèéçL déì épäzdpi`y s`y ,dtixhd §©¥¥§¦©¦

,xi`n iaxk `id die`x dhigy mewn lkn dlik`a zxzenàìå§Ÿ
äèéçL éòaéì,envraïì òîLî à÷dtixh en`y cleay `a` iax ¦¨¥§¦¨¨©§©¨

.envr zhigya `l` xzip epi`e jk oicd oi`
:`a` iax xn` .`a` iax ixac z` xxal dkiynn `xnbdìkì àìå§Ÿ©Ÿ

äãBî ,äèéçL dîL àì äéeàø dðéàL äèéçL ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§§¦¨¤¥¨§¨Ÿ§¨§¦¨¤
.äìáð éãéî dzøäènL ïBòîL éaø©¦¦§¤§©©§¨¦¥§¥¨

:`xnbd dywnàèéLtdhigyy `a` iax ixaca yecigd dn ike ± §¦¨
,`ed heyt xac ixde ,dliap z`nehn zxdhn die`x dpi`yøîàc§¨©

àðz àúéðúîa dì éøîàå ,áø øîà äãeäé áøepyy mixne` yie ± ©§¨¨©©§¨§¥¨§©§¦¨¨¨
dliap z`neh zyxta xn`p ,`ziixaa ok(hl `i `xwie)ïî úeîé éëå'§¦¨¦

äîäaä,'axrd cr `nhi DzlapA rbPd dlk`l mkl `id xW` ©§¥¨£¤¦¨¤§¨§¨©Ÿ¥©§¦§¨¨¦§¨©¨¨¤
yexcl yi 'dndAd on' aezkd xn`y dnneäànèî äîäa úö÷î ¦©§¥¨¦§¨§¥¨§©§¨

ze`nhn ezny zendad on zvwn ±úö÷îed ondðéà äîäa ¦§¨§¥¨¥¨
äànèî,ze`nhn opi` ezny zendad on zvwne ±Bæ éàå`id §©§¨§¥

,dzzina z`nhn dpi`y dndaddèçML äôøè Bædnda ± §¥¨¤§¨¨
dhigy s`y o`kne .dnvrn dzn `le ,dhgye dtixh dzidy
dndad z` dxizn dhigyd oi`y dtixha oebke ,die`x dpi`y
`ly dndad z` xdhl dhigyd dliren mewn lkn ,dlik`a

.eixaca `a` iax ycig dn ok m` dywe .dzzina `nhz
:`xnbd zvxznàëéøö àìdfy ,mzq dtixh hgeya `a` iax ixac Ÿ§¦¨

eixac `l` ,dliap z`nehn zxdhn dhigydy heyt xac ok`
ekxvedìàéäå äôøhä úà èçBLzndaïéleçdtixh `idy §¥¤©§¥¨§¦¦

äôøhä úà èçBMä ,àéðúc ,äøæòa`idy xkipe dnda hgy ± ¨£¨¨§©§¨©¥¤©§¥¨
,dlrnle daekx`d on zekezg dilbx eidy oebk ,dtixhèçBMä ïëå§¥©¥

dndad z`äôéøè úàöîðåipaa awp `vnpy oebk ,hgyy xg` §¦§¥§¥¨
,dirnäæå äæeid mhgyykäàðäa øézî ïBòîL éaø ,äøæòa ïéleç ¤¨¤¦¨£¨¨©¦¦§©¦©£¨¨

oeike ,dhigy epiidc 'zgafe' xn`p dxfra oileg xeqi`ay meyn
oileg zhigy' ef oi` ,dhigy dny `l die`x dpi`y dhigyy

,dxez dxq`y 'dxfraïéøñBà íéîëçåmixaeqy meyn d`pda ©£¨¦§¦
,dxfra oileg hgey `vnpe ,dhigy dny die`x dpi`y dhigyy

e,äàðäa øzeî ïBòîL éaø øîàå ìéàBä àðéîà Czòc à÷ìñ©§¨©§¨£¦¨¦§¨©©¦¦§¨©£¨¨
àîìàdxfra dtixh hgeyy [gken-],ììk àéä äèéçL åàì ©§¨¨§¦¨¦§¨

eäøäèî àì énð äìáð éãéî àîéàxdhz `l mby ok m` xn`ze ± ¥¨¦¥§¥¨©¦Ÿ§©£¨
,`nhi da rbepde dliap icinïì òîLî à÷mewn lkny `a` iax ¨©§©¨

.dlap z`nehn xdhl dhigy ef dhigy daeyg
iax zrcl dxfra ehgypy oileg xeqi` mrh z` zxxan `xnbd

:oernyøáñå ,éiaàì àtt áø déì øîàxaeq ike ±,ïBòîL éaø ¨©¥©¨¨§©©¥§¨©©¦¦§
yïéleçehgypyäøæòan ,mixeq`.àéä àúééøBàc ¦©£¨¨§©§¨¦

déì øîà,`tt axl iia`ïéàoilegy oerny iax xaeq ok` ± ¨©¥¥
.`ed dxezd on mxeqi` dxfra ehgypyïðúäådnn jkl di`xe ± §¨§©

dpyna epipyy(:bl dxenz),äøæòa eèçLpL ïéleç ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¦¤¦§£¨£¨¨
äøæòa äèçLpL äiç ïëå ,Làa eôøOédig oiaixwn oi`y s` - ¦¨§¨¥§¥©¨¤¦§£¨©£¨¨

ef oi`y mircei mleke ycwnd ziaaexfb mewn lkn miycwd on
,dpynd ixaca iia` wiicne .sxyzy minkg dilrzøîà éà¦¨§©§

àîìLamixeq` dxfra ehgypy oilegy xn`z m` xacd oaen ± ¦§¨¨
nïðéøæâc eðééä ,àúééøBàclr d`pd xeqi`äiçdxfra dhgypy §©§¨©§§©§¦¨©¨

eèà[meyn-],äîäadxeq` dxfra dhgypy oileg znday myky ¨§¥¨
,dxeq` dxfra dhgypy [oileg `id mlerly] dig s` d`pdaàlà¤¨

zøîà éàn mixeq` dxfra ehgypy oilegy,ïðaøcok m`äîäa ¦¨§©§§©¨¨§¥¨
àîòè éàî,d`pd xeqi` dilr exfby mrhd `ed dn ±éúà àîìéc ©©§¨¦§¨¨¥

õeça íéLã÷ ìëéîìmewnl uegn miycw xya lek`l `eai `ny ± §¥©¨¨¦©
aeygi dxfra dhgyp ef dnday xg` mc` d`xi xy`ky ,mzlik`
d`xiyke ,oileg znda `idy rci `le daxwdl miycw znda `idy

,uega miycw zlik` xizdl `eai uega lk`p dxyaydôeb àéä± ¦¨
[oileg znda-] dnvr `idíe÷éð ïðàå ,äøæbcenrp ep`e ±øBæâðå §¥¨©£©¥§¦§

,äøéæâì äøéæbdxifb mixfeb minkg oi` ixde ,digd z` s` xeq`pe §¥¨¦§¥¨
`ed dxfra oileg znda zhigy xeqi`y gken o`kn `l` .dxifbl

.dxezd on
:mcd ieqik oiprl didy dyrn d`ian `xnbddéì ìôð ,àéiç éaø©¦¦¨¨©¥

àáéðàé[ozyt zlke`d zrlez-]déðúéëaina didy ,epzyta ± ©¦¨§¦§¥
.dxyndéaøc dén÷ì àúàz` el xtiqe iax iptl `iig iax `a ± ¨¨§©¥§©¦

.dyrn eze`déì øîà,`iig iaxl iaxàôBò ìB÷Lser gw ±èBçLe ¨©¥§¨§
àiîc àúéáea ìò,ozytd gpen myy dxynd in aia lr edhgye ± ©¦¨§©¨

àîc çøBîcserd mc z` gixz zrlezd ±déì ÷éáLåmeyne - §©¨¨§¨¦¥
.ozytd on gxaz serd mc gix z` z`pey `idy

:`xnbd dywnéëä ãéáò éëéäz` hgyy ,`iig iax ok dyr cvik ± ¥¦¨¦¨¦
,edqik `le mca ynzyde serdèçBMä ,àéðúäåser e` digéøöåC §¨©§¨©¥§¨¦

íãì,jxev dfi`l ea ynzydlúBqëì áéiçel xeq`e mcd z` §¨©¨§©
mca ynzydl dvex m`e ,ea ynzydläNòé ãöékzevnn xhtie ¥©©£¤

,mcd ieqikBøçBð Bàewpeg ±Bø÷Bò Bàhyede dpwd z` xwer ± £§
m`e .mcd ieqik zevnn xeht dhigy jxca ebxed epi`y meyne ,ely
zevn miiw `le mca ynzyde serd z` hgy `iig iax cvik dyw ok

.ieqik
:`xnbd zvxznàúà ék`ayk ±éîéc áø,laal l`xyi ux`n ¦¨¨©¦¦

,øîà`l` ,serd z` hegy `iig iaxl iax xn` `løîà óBøè àö ¨©¥§¨©
déìedhgyzy mcew dtixh dligz edyr ,xnelke ,`iig iaxl iax ¥

ie`x serd oi` ixdy ,die`x dpi`y dhigy ezhigy dyrzy ick
aiig didi `l jkle ,dtixh `edy meyn ef dhigy xg` dlik`l

.mcd ieqik zevna
:`xnbd zvxzn xg` uexizdéì øîà øBçð àö ,øîà ïéáø àúà ék¦¨¨¨¦¨©¥§¨©¥

ieqikn da xeht jkle dhigy daeyg dpi` dxigpe .`iig iaxl iax
.mcd

yxit cg` lky mrhd dne oiaxe inic ax ixac z` zxxan `xnbd
:xg` ote`a iax ixac z`øîàc ïàîìiaxy uxizy inic ax itl ± §©§¨©

`iig iaxl xn`àîòè éàî ,óBøè àöiaxy mrhd dn ±øîà àì ¥§©©£¨Ÿ¨©
el.øBçð àö¥§

:ayiil dqpn `xnbdàîéz éëåc meynøáñ÷iaxïéàaeigäèéçL §¦¥¨¨¨©¥§¦¨
äøBzä ïî óBòì,BúèéçL àéä Bæ Búøéçðe`ed ixd exgp m`e ± §¦©¨§¦¨¦§¦¨
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קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dt sc oileg(ipy meil)

,øéàî éaø øîà ìkì àìy,äèéçL dîL äéeàø dðéàL äèéçL Ÿ©Ÿ¨©©¦¥¦§¦¨¤¥¨§¨§¨§¦¨
`l`ïéàL øéàî éaø äãBîdie`x dpi`y dhigydúøézî ¤©¦¥¦¤¥©¦¨¨

,ïBòîL éaø øîà ìkì àìå ,äìéëàayàì äéeàø dðéàL äèéçL ©£¦¨§Ÿ©Ÿ¨©©¦¦§§¦¨¤¥¨§¨Ÿ
,äèéçL dîL`l`éãéî dzøäènL ïBòîL éaø äãBîz`neh §¨§¦¨¤©¦¦§¤§©©§¨¦¥

.äìáð§¥¨
:`a` iax ixac z` zxxan `xnbdøî øîà,`a` iax ±ìkì àì ¨©©Ÿ©Ÿ

äèéçL øéàî éaø øîàäèéçL dîL äéeàø dðéàL,éaø äãBî ¨©©¦¥¦§¦¨¤¥¨§¨§¨§¦¨¤©¦
.äìéëàa dúøézî ïéàL øéàî:`xnbd dywn,àèéLtikeäôøè ¥¦¤¥©¦¨¨©£¦¨§¦¨§¥¨

àéøzLéî éî äèéçLa:`xnbd zvxzn .dhigya zxzip m`d ±àì ¦§¦¨¦¦§©§¨Ÿ
àëéøö`l` `a` iax ixacìda àöîe äôøhä úà èçBLcleïa §¦¨§¥¤©§¥¨¨¨¨¤

'èxeair iycegøéàî éaø øîàc ìéàBä àðéîà Czòc à÷ìñ ,éç©©§¨©§¨£¦¨¦§¨©©¦¥¦
déì épäz ,äèéçL dîL äéeàø dðéàL äèéçLclel el lirez ± §¦¨¤¥¨§¨§¨§¦¨§©¥¥

Bnà úèéçL,dtxhdéòaéì àìåjxhvi `le ±äèéçL,envra §¦©¦§Ÿ¦¨¥§¦¨
ïì òîLî÷zhigy el dlired `l xi`n iax zrcl s`y `a` iax ¨©§©¨

.envra ehgeyl jixve ,en`
:`xnbd dywnàøañúå,en` zhigy df clel lirez xi`n iaxly §¦§§¨

øéàî éaø øîàäådpyna(.cr lirl)äòe÷t ïaz` erway dnda ± §¨¨©©¦¥¦¤§¨
`ed ixd ,ig miyceg dryz oa cle da `vnpe dzhigy xg` dpha

äèéçL ïeòèiax i`ce ok m`e ,en` zhigya xzip epi`e ,envra ¨§¦¨
.en` zhigya xzip didi dtixh en`y df cley xaeq epi` xi`n

:`xnbd zvxznàëéøö àìel lirez `ly eprinydl `a` iax Ÿ§¦¨
meyn ,iax zrcl `l` ,en` zhigydì øáñ éaøccg` xacaéaøk §©¦¨©¨§©¦

dì øáñå øéàîxg` xaca,ïðaøkdpi`y dhigy oic iabl ,xnelke ¥¦§¨©¨§©¨¨
,die`xdîL äéeàø dðéàL äèéçL øîàc øéàî éaøk dì øáñ̈©¨§©¦¥¦§¨©§¦¨¤¥¨§¨§¨

e ,äèéçLdrewt oa oic iabléøîàc ïðaøk dì øáñdpynalirl) §¦¨¨©¨§©¨¨§¨§¥
(.crBzøäèî Bnà úèéçLiax zrck `lye ,dlik`a ezxizn ± §¦©¦§©©§

e ,xi`nïðaø øeîàc ïåéky,Bzøäèî Bnà úèéçLs`y xeaq iziid ¥¨§¨©¨¨§¦©¦§©©§
,dtixh en`y cleaBnà úèéçL déì épäzdpi`y s`y ,dtixhd §©¥¥§¦©¦

,xi`n iaxk `id die`x dhigy mewn lkn dlik`a zxzenàìå§Ÿ
äèéçL éòaéì,envraïì òîLî à÷dtixh en`y cleay `a` iax ¦¨¥§¦¨¨©§©¨

.envr zhigya `l` xzip epi`e jk oicd oi`
:`a` iax xn` .`a` iax ixac z` xxal dkiynn `xnbdìkì àìå§Ÿ©Ÿ

äãBî ,äèéçL dîL àì äéeàø dðéàL äèéçL ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§§¦¨¤¥¨§¨Ÿ§¨§¦¨¤
.äìáð éãéî dzøäènL ïBòîL éaø©¦¦§¤§©©§¨¦¥§¥¨

:`xnbd dywnàèéLtdhigyy `a` iax ixaca yecigd dn ike ± §¦¨
,`ed heyt xac ixde ,dliap z`nehn zxdhn die`x dpi`yøîàc§¨©

àðz àúéðúîa dì éøîàå ,áø øîà äãeäé áøepyy mixne` yie ± ©§¨¨©©§¨§¥¨§©§¦¨¨¨
dliap z`neh zyxta xn`p ,`ziixaa ok(hl `i `xwie)ïî úeîé éëå'§¦¨¦

äîäaä,'axrd cr `nhi DzlapA rbPd dlk`l mkl `id xW` ©§¥¨£¤¦¨¤§¨§¨©Ÿ¥©§¦§¨¨¦§¨©¨¨¤
yexcl yi 'dndAd on' aezkd xn`y dnneäànèî äîäa úö÷î ¦©§¥¨¦§¨§¥¨§©§¨

ze`nhn ezny zendad on zvwn ±úö÷îed ondðéà äîäa ¦§¨§¥¨¥¨
äànèî,ze`nhn opi` ezny zendad on zvwne ±Bæ éàå`id §©§¨§¥

,dzzina z`nhn dpi`y dndaddèçML äôøè Bædnda ± §¥¨¤§¨¨
dhigy s`y o`kne .dnvrn dzn `le ,dhgye dtixh dzidy
dndad z` dxizn dhigyd oi`y dtixha oebke ,die`x dpi`y
`ly dndad z` xdhl dhigyd dliren mewn lkn ,dlik`a

.eixaca `a` iax ycig dn ok m` dywe .dzzina `nhz
:`xnbd zvxznàëéøö àìdfy ,mzq dtixh hgeya `a` iax ixac Ÿ§¦¨

eixac `l` ,dliap z`nehn zxdhn dhigydy heyt xac ok`
ekxvedìàéäå äôøhä úà èçBLzndaïéleçdtixh `idy §¥¤©§¥¨§¦¦

äôøhä úà èçBMä ,àéðúc ,äøæòa`idy xkipe dnda hgy ± ¨£¨¨§©§¨©¥¤©§¥¨
,dlrnle daekx`d on zekezg dilbx eidy oebk ,dtixhèçBMä ïëå§¥©¥

dndad z`äôéøè úàöîðåipaa awp `vnpy oebk ,hgyy xg` §¦§¥§¥¨
,dirnäæå äæeid mhgyykäàðäa øézî ïBòîL éaø ,äøæòa ïéleç ¤¨¤¦¨£¨¨©¦¦§©¦©£¨¨

oeike ,dhigy epiidc 'zgafe' xn`p dxfra oileg xeqi`ay meyn
oileg zhigy' ef oi` ,dhigy dny `l die`x dpi`y dhigyy

,dxez dxq`y 'dxfraïéøñBà íéîëçåmixaeqy meyn d`pda ©£¨¦§¦
,dxfra oileg hgey `vnpe ,dhigy dny die`x dpi`y dhigyy

e,äàðäa øzeî ïBòîL éaø øîàå ìéàBä àðéîà Czòc à÷ìñ©§¨©§¨£¦¨¦§¨©©¦¦§¨©£¨¨
àîìàdxfra dtixh hgeyy [gken-],ììk àéä äèéçL åàì ©§¨¨§¦¨¦§¨

eäøäèî àì énð äìáð éãéî àîéàxdhz `l mby ok m` xn`ze ± ¥¨¦¥§¥¨©¦Ÿ§©£¨
,`nhi da rbepde dliap icinïì òîLî à÷mewn lkny `a` iax ¨©§©¨

.dlap z`nehn xdhl dhigy ef dhigy daeyg
iax zrcl dxfra ehgypy oileg xeqi` mrh z` zxxan `xnbd

:oernyøáñå ,éiaàì àtt áø déì øîàxaeq ike ±,ïBòîL éaø ¨©¥©¨¨§©©¥§¨©©¦¦§
yïéleçehgypyäøæòan ,mixeq`.àéä àúééøBàc ¦©£¨¨§©§¨¦

déì øîà,`tt axl iia`ïéàoilegy oerny iax xaeq ok` ± ¨©¥¥
.`ed dxezd on mxeqi` dxfra ehgypyïðúäådnn jkl di`xe ± §¨§©

dpyna epipyy(:bl dxenz),äøæòa eèçLpL ïéleç ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¦¤¦§£¨£¨¨
äøæòa äèçLpL äiç ïëå ,Làa eôøOédig oiaixwn oi`y s` - ¦¨§¨¥§¥©¨¤¦§£¨©£¨¨

ef oi`y mircei mleke ycwnd ziaaexfb mewn lkn miycwd on
,dpynd ixaca iia` wiicne .sxyzy minkg dilrzøîà éà¦¨§©§

àîìLamixeq` dxfra ehgypy oilegy xn`z m` xacd oaen ± ¦§¨¨
nïðéøæâc eðééä ,àúééøBàclr d`pd xeqi`äiçdxfra dhgypy §©§¨©§§©§¦¨©¨

eèà[meyn-],äîäadxeq` dxfra dhgypy oileg znday myky ¨§¥¨
,dxeq` dxfra dhgypy [oileg `id mlerly] dig s` d`pdaàlà¤¨

zøîà éàn mixeq` dxfra ehgypy oilegy,ïðaøcok m`äîäa ¦¨§©§§©¨¨§¥¨
àîòè éàî,d`pd xeqi` dilr exfby mrhd `ed dn ±éúà àîìéc ©©§¨¦§¨¨¥

õeça íéLã÷ ìëéîìmewnl uegn miycw xya lek`l `eai `ny ± §¥©¨¨¦©
aeygi dxfra dhgyp ef dnday xg` mc` d`xi xy`ky ,mzlik`
d`xiyke ,oileg znda `idy rci `le daxwdl miycw znda `idy

,uega miycw zlik` xizdl `eai uega lk`p dxyaydôeb àéä± ¦¨
[oileg znda-] dnvr `idíe÷éð ïðàå ,äøæbcenrp ep`e ±øBæâðå §¥¨©£©¥§¦§

,äøéæâì äøéæbdxifb mixfeb minkg oi` ixde ,digd z` s` xeq`pe §¥¨¦§¥¨
`ed dxfra oileg znda zhigy xeqi`y gken o`kn `l` .dxifbl

.dxezd on
:mcd ieqik oiprl didy dyrn d`ian `xnbddéì ìôð ,àéiç éaø©¦¦¨¨©¥

àáéðàé[ozyt zlke`d zrlez-]déðúéëaina didy ,epzyta ± ©¦¨§¦§¥
.dxyndéaøc dén÷ì àúàz` el xtiqe iax iptl `iig iax `a ± ¨¨§©¥§©¦

.dyrn eze`déì øîà,`iig iaxl iaxàôBò ìB÷Lser gw ±èBçLe ¨©¥§¨§
àiîc àúéáea ìò,ozytd gpen myy dxynd in aia lr edhgye ± ©¦¨§©¨

àîc çøBîcserd mc z` gixz zrlezd ±déì ÷éáLåmeyne - §©¨¨§¨¦¥
.ozytd on gxaz serd mc gix z` z`pey `idy

:`xnbd dywnéëä ãéáò éëéäz` hgyy ,`iig iax ok dyr cvik ± ¥¦¨¦¨¦
,edqik `le mca ynzyde serdèçBMä ,àéðúäåser e` digéøöåC §¨©§¨©¥§¨¦

íãì,jxev dfi`l ea ynzydlúBqëì áéiçel xeq`e mcd z` §¨©¨§©
mca ynzydl dvex m`e ,ea ynzydläNòé ãöékzevnn xhtie ¥©©£¤

,mcd ieqikBøçBð Bàewpeg ±Bø÷Bò Bàhyede dpwd z` xwer ± £§
m`e .mcd ieqik zevnn xeht dhigy jxca ebxed epi`y meyne ,ely
zevn miiw `le mca ynzyde serd z` hgy `iig iax cvik dyw ok

.ieqik
:`xnbd zvxznàúà ék`ayk ±éîéc áø,laal l`xyi ux`n ¦¨¨©¦¦

,øîà`l` ,serd z` hegy `iig iaxl iax xn` `løîà óBøè àö ¨©¥§¨©
déìedhgyzy mcew dtixh dligz edyr ,xnelke ,`iig iaxl iax ¥

ie`x serd oi` ixdy ,die`x dpi`y dhigy ezhigy dyrzy ick
aiig didi `l jkle ,dtixh `edy meyn ef dhigy xg` dlik`l

.mcd ieqik zevna
:`xnbd zvxzn xg` uexizdéì øîà øBçð àö ,øîà ïéáø àúà ék¦¨¨¨¦¨©¥§¨©¥

ieqikn da xeht jkle dhigy daeyg dpi` dxigpe .`iig iaxl iax
.mcd

yxit cg` lky mrhd dne oiaxe inic ax ixac z` zxxan `xnbd
:xg` ote`a iax ixac z`øîàc ïàîìiaxy uxizy inic ax itl ± §©§¨©

`iig iaxl xn`àîòè éàî ,óBøè àöiaxy mrhd dn ±øîà àì ¥§©©£¨Ÿ¨©
el.øBçð àö¥§

:ayiil dqpn `xnbdàîéz éëåc meynøáñ÷iaxïéàaeigäèéçL §¦¥¨¨¨©¥§¦¨
äøBzä ïî óBòì,BúèéçL àéä Bæ Búøéçðe`ed ixd exgp m`e ± §¦©¨§¦¨¦§¦¨
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr et sc oileg(iyily meil)

:`xnbd daiynøîà÷ àéòaéî àì,'sexh `v' inic ax uxizy dn - Ÿ¦©§¨¨¨©
,xnelke ,'xnel jixv oi`' jxca `l` df did `làéòaéî àìaàö Ÿ¦©§¨¥

c øBçðdxigpììk àéä äèéçL åàì,ieqikn xeht okleìáàaàö §§¨§¦¨¦§¨£¨¥
àîéà óBøèmby xn`z ±äéeàø dðéàL äèéçLdlik`ldîL §¥¨§¦¨¤¥¨§¨§¨

éòaéìå ,äèéçLmcd jxveie ±ïì òîLî à÷ ,éeqkinic axéaøãk §¦¨§¦¨¥¦¨©§©¨¦§©¦
àaà øa àéiç(.dt lirl)dpi`y dhigyy mcd ieqik iabl xaeq iaxy ¦¨©©¨

.ieqikn dxehte dhigy dny oi` die`x
:`xnbd zl`eyøîàc ïàîìexn` iaxy [oiax±]éàî ,øBçð àö §©§¨©¥§©
øîà àì àîòèelàîéz éëå .óBøè àöc meyn÷øáñiaxäèéçL ©§¨Ÿ¨©¥§§¦¥¨¨¨©§¦¨

,äèéçL dîL äéeàø dðéàLsixhn `iig iax did m` elit` jkle ¤¥¨§¨§¨§¦¨
,ieqika aiigzn did ,ezhigy mcew serd z`àéiç éaø øîà àäå§¨¨©©¦¦¨

éeqëa ïBòîL éaø ìL åéøác éaø äàø ,ïðçBé éaø øîà àaà øa©©¨¨©©¦¨¨¨¨©¦§¨¨¤©¦¦§§¦
ícädhigy dny oi` die`x dpi`y dhigyyìa BàðLeïBL ©¨§¨¦§

,íéîëç.ieqika aiig epi` sxh `edy ser hgeyd iax zrcly ixd £¨¦
:`xnbd daiynàéòaéî àì ,øîà÷ àéòaéî àìel xn` m`yàö Ÿ¦©§¨¨¨©Ÿ¦©§¨¥

óBøèmeyn ieqikn xehtydîL àì äéeàø dðéàL äèéçLc §¦§¦¨¤¥¨§¨Ÿ§¨
ìáà ,äèéçLaàîéà ,øBçð àöiax zrcly xn`p ±ïéàzevn §¦¨£¨¥§¥¨¥

d,éeqk éòaéìå ,BúèéçL àéä Bæ Búøéçðe ,äøBzä ïî óBòì äèéçL§¦¨§¦©¨§¦¨¦§¦¨§¦¨¥¦
ïì òîLî à÷xaeqy meyn ,mcd ieqikn xeht 'xegp `v'a s`y oiax ¨©§©¨

n zyxcpe dxezd on devn serd zhigyy iaxéúéeö øLàk''Eenk ©£¤¦¦¦
lirl x`azdy(:dt).

:`iig iax ly epzyta zrlez dltpy okzi ji` zxxan `xnbdéîe¦
déðúéëa àáéðàé déì ìôðzrlez `iig iaxl ltpy okzi ike ± ¨©¥©¦¨§¦§¥

,epzytadì éøîàå ,àaà øa ïéáø øîàäåy [mixne` yie±]øîàok §¨¨©¨¦©©¨§¨§¥¨¨©
eìòMî ,àáL øa ïéáà éaønäìBbä éðaux`l miciqg eidy laaay ©¦¨¦©§¨¦¤¨§¥©¨

,l`xyie÷ñtl`xyi ux`a zeidlnïé÷éfä,minya mivvepd ¨§©¦¦
úBòåfäå,dizecirxe ux`d irefrfe ±úBçeøäå,zexreqdålew §©§¨§¨§
íéîòøä,dllwl od el` lky ,mipprdn rnypdíðéé õéîçä àìå ¨§¨¦§Ÿ¤§¦¥¨

íðzLt ä÷ì àìå,l`xyi ux` ipa lyéaøa íäéðéò íéîëç eðúðå §Ÿ¨¨¦§¨¨§¨§£¨¦¥¥¤§©¦
åéðáe àéiçly ezekfay ok m`e .ef daeh d`a mzekfay ,laan elry ¦¨¨¨

zrlez dltpy okzi cvik ,l`xyi ly mpzyt dwl `l `iig iax
:`xnbd zayiin .ely epzytaeäééúeëæ àéðäî ékdlireny dn ± ¦§©§¨§©§

`id ,miwicvd ly mzekfàîìòàla` ,mixg` miyp` lr ±eäãécà ©¨§¨©¦§
mnvr lr ±,àìlivdl eipae `iig iax ly mzekf dlired `l okle Ÿ
e .epzyt z`ìëa ,áø øîà äãeäé áø øîàc ,áø øîà äãeäé áøãk¦§©§¨¨©©§¨©©§¨¨©©§¨

ìéáLa ïBféð Blek íìBòä ìk ,úøîBàå úàöBé ìB÷ úa íBéå íBé¨©¥§¤¤¨¨¨¦¦§¦
úaL áøòì úaL áøòî ïéáeøç á÷a Bì éc éða àðéðçå ,éða àðéðç£¦¨§¦©£¦¨§¦©§©£¦¥¤¤©¨§¤¤©¨
j` `qec oa `pipg iax `pzd ly ezekfa `l` oefip epi` mlerd lk ±

` el oi`y cr ,mevnvae xrva qpxtzn envr `qec oa `pipg iax`l
mixg`l dliren miwicvd ly mzekfy ixd ,mly reayl oiaexg aw

.`l dfd mlera mnvr mdl la`

äðùî
,ohwe dhey yxg zhigy xg` mcd ieqik oica zwqer epizpyn
zhigy xeqi` oiprl ohwe dhey yxg zhigy oic mb x`az jk jezne

:cg` meia dclee m`deèçML ïè÷å äèBL Løç,ser e` dig ¥¥¤§¨¨¤¨£
íéøçàåe mdiab lr micneríúBà ïéàBøm` ,ie`xk mihgey mdy ©£¥¦¦¨

dlebn dhigyd mc z` d`exd ,mcd z` eqik `l,úBqëì áéiç©¨§©
,ohwe dhey yxgd ehgy m`e .dxiyk dhigy mzhigy ixdyïðéa¥¨

,ïîöò ïéáìmc z` d`exd ,mzhigy z` mi`ex mixg` eid `le §¥©§¨
dlebn dhigyd,úBqëlî øeètdliapk zaygp mzhigyy meyn ¨¦§©

.dxenb
ïëåoicdïéðòìzhigy xeqi`Bða úàå BúBàyxgy ,cg` meia §¥§¦§©§¤§

ohwe dheyì øeñà ,ïúBà ïéàBø íéøçàå eèçMLíäéøçà èBçL ¤¨£©£¥¦¦¨¨¦§©£¥¤
m`e .`id dxiyk dhigye li`ed ,hgypy df ly en` e` cled z`

ohwe dhey yxgd ehgyì øézî øéàî éaø ,ïîöò ïéáì ïðéaèBçL ¥¨§¥©§¨©¦¥¦©¦¦§
íéãBîe .íéøñBà íéîëçå ,ïäéøçà,xi`n iaxl minkgèçL íàL ©£¥¤©£¨¦§¦¦¤¦¨©

,hgypy df ly en` e` cled z` mdixg`úà âôBñ BðéàL¤¥¥¤

íéòaøàäxar m` wtqy meyn ,zewln mirax` dwel epi` - ¨©§¨¦
.xeqi`

àøîâ
z` zxxan `xnbd ,epa z`e eze`a mixqe` minkgy dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .mcd ieqika mzrcïðaøåz`e eze` meyn mixqe`y §©¨¨
meyn ohwe dhey yxgd zhigy ly cled e` m`d z` hegyl epa

,ie`xk ziyrp `id `ny wtq mzhigyy mixaeqyàLéø àðL éàî©§¨¥¨
ohwe dhey yxgd zhigy xg` mcd ieqik oicaéâéìt àìclr opax §Ÿ§¦¥

,xi`n iaxéâéìôc àôéñ àðL éàîedaiyn .wtqn hegyl exq`e ©§¨¥¨¦§¦¥
a minkg ewlg `ly mrhd :`xnbdàLéøz` zeqkl jixvy exn`e ¥¨

c meyn ,mcdïðéøîà éàyéøîà ,úBqëì ïéáéiçmi`exdäèéçL ¦©§¦¨©¨¦§©¨§¥§¦¨
àéä àúééìòîdxiyk dhigy mzhigyy -ïúèéçMî ìëéîì éúàå §©§§¨¦§¨¥§¥©¦§¦¨¨

.zerha mzhigyn lek`l e`eaie ±
:`xnbd dywnénð àôéñepa z`e eze` oicaïðaø éøîà÷c ïåék ¥¨©¦¥¨§¨¨§¥©¨¨

yì øeñàèBçLdcle z` e` m`d z`éøîà ,íäéøçàmi`exd ¨¦§©£¥¤¨§¥
éúàå ,àéä àúééìòî äèéçL.ïúèéçMî ìëéîì:`xnbd zvxzn §¦¨§©§§¨¦§¨¥§¥©¦§¦¨¨

aàôéñmi`exdy meyn ,jk yegl oi`éøîàmc` eze`y mrhdy ¥¨¨§¥
z`e eze` xeqi` meyn epi` ohwe dhey yxgd ixg` hegyln rpnp

`l` epadéì àéòaéî à÷ àìc àøNazlik`l jixv epi`y meyn - ¦§¨§Ÿ¨¦©§¨¥
.xya

:`xnbd dywnéøîà énð àLéø,mi`exdBøéöç øwðìz` zewpl ± ¥¨©¦¨§¥§©¥£¥
mcd on xvgdéøö àeäCeaiigpe ,xtra mcd z` dqkn `ed jkle ¨¦

:`xnbd zvxzn .ieqikaätLàa èçLjelkle laf mewn `edy ¨©§©§¨
ezewpl b`ec mc` oi`yøîéîì àkéà éàîyi mrh dfi`n ike ± ©¦¨§¥©

.mcd ieqik zevn meyn `l m` xtra mcd z` dqkn `edy xnel
okeCìnéì àaohwe dhey yxg ehgyy d`xy oic ziaa le`yl ± ¨¦¨¥

,zeqkl jixv `ed m` dlebn mcd z` egipdeøîéîì àkéà éàî± ©¦¨§¥©
zeqkl oic zia edeaiigy mrhd dn ,eala mc` eze` aeygi dn ike
xizdl `eaie dxiyk mzhigyy meyn edeaiig i`ce ixd mcd z`
lka xi`n iaxl micene minkg ewlig `l okle .mzhigyn lek`l

.zeqkl jixv oi`y oipr
:envr ovxzd lr dywne `xnbd zxfegéîòèéìåCyiy jzhiyle ± §¦©§¥

,jlnil oic zial `eaiy mc` eze`l yeglénð àôéñz`e eze` oica ¥¨©¦
epa,øîéîì àkéà éàî Cìnéì àaxeq`y el exn`i m` dfa mb ixde ¨¦¨¥©¦¨§¥©

mzhigyn lk`iy yegl yi hegyl.
:xg` ote`a zyxtne da zxfeg `xnbdàlàeyyg `l minkg i`ce ¤¨

e ,jkl,éâéìt àúléî dlekà ïðaøjixvy mixaeqe `yixd oic lr mb ©¨¨©¨¦§¨§¦¥
,wtqn mcd z` zeqkldéì éøèðåel egipde ±ãò øéàî éaøì §¨§¥¥§©¦¥¦©
àúléîì dì ÷éqîceixac z` miiqy cr ±déåléò éâéìt øãäå± §©¦¨§¦§¨©£©§¦¥¦¨¥

ieqik oica dligza xn`y dn lr s` eixac lr ewlg miiqy xg`le
.mcd

:`xnbd zl`ey .xi`n iax ly enrh z` zxxan `xnbdàîìLa¦§¨¨
ïðaøe` m`d z` ohwe dhey yxgd zhigy xg` hegyl exq`y ©¨¨

e wtq `edy meyn ,dcleàîòè éàî ,øéàî éaø àlà ,àøîeçìepi` §§¨¤¨©¦¥¦©©§¨
:`xnbd daiyn .wtqn xingn,ïðçBé éaø øîà á÷òé éaø øîà̈©©¦©£Ÿ¨©©¦¨¨

øéàî éaø äéä áéiçîzewlnìòn lke`dïúèéçLdhey yxgd ly §©¥¨¨©¦¥¦©§¦¨¨
ohweíeMîxeqi`,äìáðxg` dcle e` m`d z` hegyl xizn okle ¦§¥¨

.dliap mzhigy ixdy ,ohwe dhey yxgd zhigy
:`xnbd zxxanàîòè éàîohwe dhey yxgd zhigyy xi`n iaxc ©©§¨

ce:`xnbd daiyn .`id dliap i`áBøå ìéàBä ,énà éaø øîà̈©©¦©¦¦§
ïäéNòîohwe dhey yxgd lyíéì÷ìe÷î,dxeyk miyrp mpi`e ©£¥¤§§¨¦

lke`d oick mzhigy xyan lke`d z` aiign xi`n iax jkle
.dliap

:in` iax ixac z` zxxan `xnbdàðeä áøì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§©¨
dì éøîàå ,òLBäé áøc déøaok l`yy [exn`y yie±]àðeä áø §¥§©§ª©§¨§¥¨©¨

àéøéà éàî ,àtt áøì òLBäé áøc déøa`weec in` iax hwp recn ± §¥§©§ª©§©¨¨©¦§¨
y iptn mrhd z`áBøixde ,milwlewn mdiyrneléôàm`èeòéî £¦¦
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המשך בעמוד קלק

oifge` mipy` cenr et sc ± oey`x wxtzereay

øîà÷ àéòáéî àìax xn` ikd `l` .ieqk ira `lc dxigpa `ed dcen inic ax Ð

."xegp `v"a oky lke ,`ibq "sexh `v"ac ,inicåúèéçù àéä åæ àîéàrnyn `w Ð

."jiziev xy`k"n ,serl dhigy yi :xn`c ,dinrhl iaxe ."xegp `v" :olìôð éîå
äéðúéëá àáéðàé.`iig iaxc Ðäìåâä éðá`l` ,xn`w dlecbd zqpk iyp` e`l Ð

eligzdy ,xn`w mipexg` zexec jpda

iptn mpzyte mpiia l`xyi ux` ipa zewll

o`kl laa ipan elryne ,zexec elwlwzpy

.zerefd o`k ewqt ,miciqg eidyåðúðå
åéðáå àééç éáøá íäéðéò íéîëçmzekfay Ð

,elr laan eipae `iig iax .z`f daeh dz`a

.(`,k) dkeqc `nw wxt idliya opixn`ck

úåçåøå íéîòøå úåòåæå íé÷éæyxtn Ð

.dllwl olekc (`,hp) "d`exd"a zekxaa

úåòåæ.zrfrcfn ux`d Ðúåçåø,`trf Ð

.l"iaexhy`*äãåäé áøãë`zekf :xn`c Ð

i`da edcicl `le ipdn ipixg`l iwicvc

.`nlréðá àðéðç,`qec oa `pipg iax `ed Ð

.`vei df lew did einiaeïéáåøç á÷á [åì] éã
.mevnvae xrva qpxtzn Ðäðùîíéøçàå

ïúåà ïéàåøoileg) oizlikn yixa oxn`c Ð

oiaiig mixg` oze` Ð dxyk ozhigyc (`,a

`le hgy :(`,ft oileg) onwl opzck ,zeqkl

.zeqkl aiig Ð xg` ed`xe ,dqkøåèô
úåñëìîiaxc ,`xnba yxtn `nrhe Ð

.dxenb dlapk dil aiyg xi`níéîëçå
ïéøñåàdhigy dl `iede ,ehgy dti `ny Ð

.`ziilrnâôåñ åðéàùwtq z`xzdc Ð

.`idàøîâéâéìô àìã àùéø àðù éàîÐ

!wtqn zeqkl eaiigileàøùá éøîà àôéñ
äéì àéòáî àìã àåäoi`y d`exd Ð

eze` meyny oian oi` ,eixg` epa oihgey

.xyal jixv epi` :xne` `l` ,`ed epa z`e

éîð àùéø,wtqn zeqkl d`exl edeaiigil Ð

:ixn`c ,dipin lkinl iz` `l ikd elit`e

ikd !exvg xwpl ick `l` epi` df ieqk

:opiqxbøîéîì àëéà éàî äôùàá èçùÐ

e`l ieqkdy mircei lkd ,dty`a hgy

.`ed xwplêìîéì àá íà,oic zial Ð

melk :xn`e ,dlebn mcde ehgyy d`exd

zeqkl aiig ip`?Ð dqk :el mixne` ep`e

.lkinl iz`e ,dhigy `idy eala xne`

êìîéì àá éîð àôéñhegyl ip` dn Ð

ep`e epa z` mdixg`?Ð xeq` :el mixne`

.dhigy `idy xeaq `edïðáø àìàe`l Ð

.ibilt inp `yixae ,iyiig ikdlàøîåçìÐ

.`xnegl opilf` `witqc `zlnaáééçîÐ

,`id dlap i`ce :dil `xiaqc ,zewln

.dwel dlke`deåìéôà áåø àéøéà éàî
èåòéî,oipwezn oaexe oilwlewn mdiyrn Ð

`dc ,xi`n iaxl `id dlapc ol `hiyt ded

`herin jenqe .`herinl yiigc dil opirny

igd on xa` xeqi` zwfga ef dnday ,dwfgl

.dhgypy jl rcep `le ,zcner dzid

àáåø äéì òøúéàå.mdiyrn oewz Ðïðúã
.`peeb i`d ik Ðçôèì ÷åðéú ìù åëøãùÐ

`nihe ,my miievn mivxyy zety`a eici

oi`ex ep`y ,dqird z`.da rbpy
òøúéàå
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àôéñ:dniz Ð `id `ziilrn dhigy ixn` mdixg` hegyl xeq` opax ixn`c oeik inp

?wtqn epa z`e eze`c e`l xizdl il yi ,dlap lkinl iz` `nlc dxifb meync

ayc ,wtqn zeqkl opixhtc `yixl inc `le ?dlapc e`l il dne epa z`e eze`c e`l il dn

milwlewn mdiyrn aexc e`l i`c :xnel yie !lkinl iz` `nlce ,`ed `nlra dyrz l`e

`nlc dxfb meyn zeqkln mixhet eid `l Ð

ieqk oirhdl xingp `ly `l` .lkinl iz`

oeike .lkinl iz` `nlcc meyn ,xehtc opixn`

inp xizdl epl yi Ð oilwlewn mdiyrn aexc

.lkinl iz` `nlc ,mdixg` hegyl

éàîc `nrhodiyrn aexe li`ed xi`n iax

l`eny epiax axd dywd Ð oilwlewn

mdiyrn aex m` ?ediinrh i`n ,opaxe :oicxeen

!mzhigyn lek`l xzen `di ok m` ,oipwezn

?mirax` bteq epi` i`n` mdixg` hgeyd ,cere

oilwlewnc `blt jenq m` ,`blte `blt i`e

dvgn dil rxzi`e ,xeqi` zwfga cnerc dwfgl

,mdixg` hegyl xzen `di ok m` Ð mipweznc

:xnel yie !dlap meyn ozhigy lr eaiigzi mbe

oilwlewn mdiyrn aex i` opaxl edl `wtqnc

`ipdn `l `zyde ,oipwezn mdiyrn aex i`

aexc dil `hiyt ,xi`n iaxle .icin dwfg

aexc ab lr s`e :xn`z m`e .oilwlewn mdiyrn

oeik xi`n iax ,mewn lkn ,oilwlewn mdiyrn

,dlap meyn iwl i`n` Ð `herinl yiigc

jenqc :xnel yie ?mdixg` hegyl xzen i`n`e

`herin dil dede ,oilwlewn aexl dwfg

`herinc `herinle ,`herinc `herin oipweznc

.xi`n iax yiig `l

áåø:qxhpewa yxit Ð migthn zewepiz

,rbp i`ce dqira la` .zety`a migthn

aexc yxtn mz epiaxe .ecia dqird ixdy

milke`a jiiy getihc ,dqira migthn zewepiz

iax" wxta dxf dceara opixn`ck ,oiwyne

oke .ziag it lr gthn didy e` :(a,q) "l`rnyi

ly ekxcy iptn :`icda inlyexia `zi`

,`nh i`ce Ð wepiz la` .dqira gthl zewepiz

`ztqeza opixn`c ,mi`nh i`ce zewepiz mzqc

iptn mi`nh zewepiz mzqy (b wxt zexdhc)

xi`n iaxe .mze` zewypne zettbn zecp miypy

xedh mc`a ilznl ol zi`c meyn Ð xdhnc

`ly ick el ozpe dqird on lhpe ,myl `ay

zexdh zkqna xn` `peeb i`d ike .dqird `nhi

:`kdc wepiz jdn lirl (f dpyn) iyily wxta

,ecia mipyeye zexawd zia cva `vnpy wepiz

d`nehd mewnn `l` mipyeyd oi`y it lr s`

lr s` .el ozp xedh mc` :xne` ip`y ,xedh Ð

mzde ,dcp rbnn epiid Ð `nh wepiz mzqy it

ixiin ,inp i` .xn`w zn z`nehn xedh Ð

en` ezgipdy i`cea xedh `edy wepiza

wepiz :(my `ztqeza) `ipzck ,jlkeln

Ð `edy enk ez`vne d`ae ,en` ezgipdy

,jlkeln ezgipdy Ð mixen` mixac dna !xedh

zecp miypy iptn ,`nh Ð iwp ezgipd la`

`vnp `ly it lr s`e .eze` zewypne zettbn

`ztqeza `ipzc ,minkg mi`nhn Ð ecia wva

,wva ly dtew cva cner `vnpy wepiz :(my)

,xdhn xi`n iax Ð oiwyn ly ziag cva e`

iax xn` .gthl wepizd jxcy ,oi`nhn minkge

e`l m`e ,`nh Ð gwile eci heytl leki m` :iqei

`zeaxl `l` ecia wva `kd hwp `le .xedh Ð

.xedh mc`a oilez ikd elit`c ,xi`n iaxc
jenq
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"øBçð àö" àéòaéî àì ,øîà÷ àéòaéî àì¯åàìc ¨¦¨£¨¨¨©¨¦¨£¨¥§§¨
"óBøè àö" ìáà ,ììk àéä äèéçL¯äèéçL :àîéà §¦¨¦§¨£¨¥§¥¨§¦¨

à÷ ,éeqk éòaéìå ,äèéçL dîL äéeàø dðéàLòîLî ¤¥¨§¨§¨§¦¨§¦¨¥¦¨©§©
,"øBçð àö" :øîàc ïàîìe .àaà øa àéiç éaøãk ïì̈¦§©¦¦¨©©¨§©§¨©¥§
:øáñ÷ ,àîéz éëå ?"óBøè àö" :øîà àì àîòè éàî©©§¨¨£©¥§§¦¥¨¨¨©
éaø øîà àäå ;äèéçL dîL äéeàø dðéàL äèéçL§¦¨¤¥¨§¨§¨§¦¨§¨¨©©¦
ìL åéøác éaø äàø :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨¨©¦§¨¨¤

ìa BàðLe ,ícä éeqëa ïBòîL éaø!íéîëç ïBL¯àì ©¦¦§§¦©¨§¨¦§£¨¦¨
äðéàL äèéçLc ,"óBøè àö" àéòaéî àì ,øîà÷ àéòaéî¦¨£¨¨¨©¨¦¨£¨¥§¦§¦¨¤¥¨

"øBçð àö" ìáà ,äèéçL dîL àì äéeàø¯:àîéà §¨¨§¨§¦¨£¨¥§¥¨
,BúèéçL àéä Bæ Búøéçðe ,äøBzä ïî óBòì äèéçL ïéà¥§¦¨¨¦©¨§¦¨¦§¦¨
ìôð éîe ."Eúéeö øLàk" :ïì òîLî à÷ ,éeqk éòaéìå§¦¨¥¦¨©§©¨©£¤¦¦¦¦§©
éøîàå ,àaà øa ïéáø øîàäå ?déðzéëa àáéðàé déì¥¨¦¨§¦¨¥§¨¨©¨¦©©¨§¨§¦

eìòMî :àáL øa ïéáà éaø øîà dìe÷ñt äìBbä éða ¨¨©©¦¨¦©§¨¦¤¨§¥©¨¨§
ïé÷éfäúBòåfäåúBçeøäåíéîòøäåíðéé õéîçä àìå , ©¦¦§©§¨§¨§¨§¨¦§Ÿ¤¡¦¥¨

ä÷ì àìåíðzLtàéiç éaøa íäéðéò íéîëç eðúðå , §Ÿ¨¨¦§¨¨§¨§£¨¦¥¥¤§©¦¦¨
!åéðáe¯eäééúeëæ àépäî ék¯eäãécà ,àîìòà¯ ¨¨¦§©§¨§©§©¨§¨©¦§

:áø øîà äãeäé áø øîàc ,áø øîà äãeäé áøãk .àì̈¦§©§¨¨©©§¨©©§¨¨©©
Blek íìBòä ìk :úøîBàå úàöBé ìB÷ úa íBéå íBé ìëá§¨¨©¥§¤¤¨¨¨

¯éða àðéðçå ,éða àðéðç ìéáLa ïBféð¯á÷a Bì éc ¦¦§¦£¦¨§¦©£¦¨§¦©§©
.úaL áøòì úaL áøòî ïéáeøçäðùîäèBL Løç ¨¦¥¤¤©¨§¤¤©¨¥¥¤

íúBà ïéàBø íéøçàå eèçML ïè÷å¯;úBqëì áéiç §¨¨¤¨£©£¥¦¦¨©¨§©
ïîöò ïéáì ïðéa¯BúBà ïéðòì ïëå .úBqëlî øeèt ¥¨§¥©§¨¨¦§©§¥§¦§©

ïúBà ïéàBø íéøçàå eèçML ,Bða úàå¯ì øeñàèBçL §¤§¤¨£©£¥¦¦¨¨¦§
ïîöò ïéáì ïðéa ;íäéøçà¯ì øézî øéàî éaøèBçL ©£¥¤¥¨§¥©§¨©¦¥¦©¦¦§

èçL íàL íéãBîe .íéøñBà íéîëçå ,ïäéøçà¯BðéàL ©£¥¤©£¨¦§¦¦¤¦¨©¤¥
.íéòaøàä úà âôBñàøîâàLéø àðL éàî ,ïðaøå ¥¤¨©§¨¦§©¨©©§¨¥¨

?éâéìôc àôéñ àðL éàîe ,éâéìt àìc¯éà ,àLéø §¨§¦¦©§¨¥¨¦§¦¦¥¨¦
úBqëì ïéáéiç ïðéøîà¯,àéä àúéélòî äèéçL :éøîà ¨§¦©©¨¦§©¨§¦§¦¨§©§§¨¦

ìëéîì éúàåïúèéçMî.¯éøîà÷c ïåék ,éîð àôéñ §¨¥§¥©¦§¦¨¨¥¨©¦¥¨§¨¨§¦
:ïðaøì øeñàíäéøçà èBçL¯àúéélòî äèéçL :éøîà ©¨©¨¦§©£¥¤¨§¦§¦¨§©§§¨

!ïúèéçMî ìëéîì éúàå ,àéä¯àøNa :éøîà àôéñ ¦§¨¥§¥©¦§¦¨¨¥¨¨§¦¦§¨
.déì àéòaéî à÷ àìc¯Bøéöç øwðì :éøîà ,éîð àLéø §¨¨¦¨£¨¥¥¨©¦¨§¦§©¥£¥

éøö àeä!C¯àa ?øîéîì àkéà éàî ,ätLàa èçL ¨¦¨©¨©§¨©¦¨§¥©¨
?øîéîì àkéà éàî ,Cìnéì¯éîòèéìåàa ,éîð àôéñ ,C ¦¨¥©¦¨§¥©§¦©§¦¥¨©¦¨

àúléî dlekà ïðaø :àlà ?øîéîì àkéà éàî Cìnéì¦¨¥©¦¨§¥©¤¨©¨©©¨¦§¨
,éâéìt,àúléîì dì ÷éñîc ãò øéàî éaøì déì éøèðå §¦¦§¨§¦¥§©¦¥¦©§¨¥¨§¦§¨

ïðaø àîìLa .déåléò éâéìt øãäå¯éaø àlà ;àøîeçì ©£©§¦¦¦¨¥¦§¨¨©¨©§§¨¤¨©¦
:ïðçBé éaø øîà á÷òé éaø øîà ?àîòè éàî ,øéàî¥¦©©§¨£©©¦©£Ÿ¨©©¦¨¨
éàî .äìáð íeMî ïúèéçL ìò øéàî éaø äéä áéiçî§©¥¨¨©¦¥¦©§¦¨¨¦§¥¨©
.íéì÷ìe÷î ïäéNòî áBøå ìéàBä :énà éaø øîà ?àîòè©§¨¨©©¦©¦¦§©£¥¤§§¨¦
éøîàå ,òLBäé áøc déøa àðeä áøì àtt áø déì øîà£©¥©©¨§©¨§¥§©§ª©§¨§¦
àäc !éîð èeòéî eléôà ?áBø àéøéà éàî :àtt áøì òLBäé áøc déøa àðeä áø dì̈©¨§¥§©§ª©§©©¨©¦§¨£¦¦©¦§¨
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr et sc oileg(iyily meil)

:`xnbd daiynøîà÷ àéòaéî àì,'sexh `v' inic ax uxizy dn - Ÿ¦©§¨¨¨©
,xnelke ,'xnel jixv oi`' jxca `l` df did `làéòaéî àìaàö Ÿ¦©§¨¥

c øBçðdxigpììk àéä äèéçL åàì,ieqikn xeht okleìáàaàö §§¨§¦¨¦§¨£¨¥
àîéà óBøèmby xn`z ±äéeàø dðéàL äèéçLdlik`ldîL §¥¨§¦¨¤¥¨§¨§¨

éòaéìå ,äèéçLmcd jxveie ±ïì òîLî à÷ ,éeqkinic axéaøãk §¦¨§¦¨¥¦¨©§©¨¦§©¦
àaà øa àéiç(.dt lirl)dpi`y dhigyy mcd ieqik iabl xaeq iaxy ¦¨©©¨

.ieqikn dxehte dhigy dny oi` die`x
:`xnbd zl`eyøîàc ïàîìexn` iaxy [oiax±]éàî ,øBçð àö §©§¨©¥§©
øîà àì àîòèelàîéz éëå .óBøè àöc meyn÷øáñiaxäèéçL ©§¨Ÿ¨©¥§§¦¥¨¨¨©§¦¨

,äèéçL dîL äéeàø dðéàLsixhn `iig iax did m` elit` jkle ¤¥¨§¨§¨§¦¨
,ieqika aiigzn did ,ezhigy mcew serd z`àéiç éaø øîà àäå§¨¨©©¦¦¨

éeqëa ïBòîL éaø ìL åéøác éaø äàø ,ïðçBé éaø øîà àaà øa©©¨¨©©¦¨¨¨¨©¦§¨¨¤©¦¦§§¦
ícädhigy dny oi` die`x dpi`y dhigyyìa BàðLeïBL ©¨§¨¦§

,íéîëç.ieqika aiig epi` sxh `edy ser hgeyd iax zrcly ixd £¨¦
:`xnbd daiynàéòaéî àì ,øîà÷ àéòaéî àìel xn` m`yàö Ÿ¦©§¨¨¨©Ÿ¦©§¨¥

óBøèmeyn ieqikn xehtydîL àì äéeàø dðéàL äèéçLc §¦§¦¨¤¥¨§¨Ÿ§¨
ìáà ,äèéçLaàîéà ,øBçð àöiax zrcly xn`p ±ïéàzevn §¦¨£¨¥§¥¨¥

d,éeqk éòaéìå ,BúèéçL àéä Bæ Búøéçðe ,äøBzä ïî óBòì äèéçL§¦¨§¦©¨§¦¨¦§¦¨§¦¨¥¦
ïì òîLî à÷xaeqy meyn ,mcd ieqikn xeht 'xegp `v'a s`y oiax ¨©§©¨

n zyxcpe dxezd on devn serd zhigyy iaxéúéeö øLàk''Eenk ©£¤¦¦¦
lirl x`azdy(:dt).

:`iig iax ly epzyta zrlez dltpy okzi ji` zxxan `xnbdéîe¦
déðúéëa àáéðàé déì ìôðzrlez `iig iaxl ltpy okzi ike ± ¨©¥©¦¨§¦§¥

,epzytadì éøîàå ,àaà øa ïéáø øîàäåy [mixne` yie±]øîàok §¨¨©¨¦©©¨§¨§¥¨¨©
eìòMî ,àáL øa ïéáà éaønäìBbä éðaux`l miciqg eidy laaay ©¦¨¦©§¨¦¤¨§¥©¨

,l`xyie÷ñtl`xyi ux`a zeidlnïé÷éfä,minya mivvepd ¨§©¦¦
úBòåfäå,dizecirxe ux`d irefrfe ±úBçeøäå,zexreqdålew §©§¨§¨§
íéîòøä,dllwl od el` lky ,mipprdn rnypdíðéé õéîçä àìå ¨§¨¦§Ÿ¤§¦¥¨

íðzLt ä÷ì àìå,l`xyi ux` ipa lyéaøa íäéðéò íéîëç eðúðå §Ÿ¨¨¦§¨¨§¨§£¨¦¥¥¤§©¦
åéðáe àéiçly ezekfay ok m`e .ef daeh d`a mzekfay ,laan elry ¦¨¨¨

zrlez dltpy okzi cvik ,l`xyi ly mpzyt dwl `l `iig iax
:`xnbd zayiin .ely epzytaeäééúeëæ àéðäî ékdlireny dn ± ¦§©§¨§©§

`id ,miwicvd ly mzekfàîìòàla` ,mixg` miyp` lr ±eäãécà ©¨§¨©¦§
mnvr lr ±,àìlivdl eipae `iig iax ly mzekf dlired `l okle Ÿ
e .epzyt z`ìëa ,áø øîà äãeäé áø øîàc ,áø øîà äãeäé áøãk¦§©§¨¨©©§¨©©§¨¨©©§¨

ìéáLa ïBféð Blek íìBòä ìk ,úøîBàå úàöBé ìB÷ úa íBéå íBé¨©¥§¤¤¨¨¨¦¦§¦
úaL áøòì úaL áøòî ïéáeøç á÷a Bì éc éða àðéðçå ,éða àðéðç£¦¨§¦©£¦¨§¦©§©£¦¥¤¤©¨§¤¤©¨
j` `qec oa `pipg iax `pzd ly ezekfa `l` oefip epi` mlerd lk ±

` el oi`y cr ,mevnvae xrva qpxtzn envr `qec oa `pipg iax`l
mixg`l dliren miwicvd ly mzekfy ixd ,mly reayl oiaexg aw

.`l dfd mlera mnvr mdl la`

äðùî
,ohwe dhey yxg zhigy xg` mcd ieqik oica zwqer epizpyn
zhigy xeqi` oiprl ohwe dhey yxg zhigy oic mb x`az jk jezne

:cg` meia dclee m`deèçML ïè÷å äèBL Løç,ser e` dig ¥¥¤§¨¨¤¨£
íéøçàåe mdiab lr micneríúBà ïéàBøm` ,ie`xk mihgey mdy ©£¥¦¦¨

dlebn dhigyd mc z` d`exd ,mcd z` eqik `l,úBqëì áéiç©¨§©
,ohwe dhey yxgd ehgy m`e .dxiyk dhigy mzhigy ixdyïðéa¥¨

,ïîöò ïéáìmc z` d`exd ,mzhigy z` mi`ex mixg` eid `le §¥©§¨
dlebn dhigyd,úBqëlî øeètdliapk zaygp mzhigyy meyn ¨¦§©

.dxenb
ïëåoicdïéðòìzhigy xeqi`Bða úàå BúBàyxgy ,cg` meia §¥§¦§©§¤§

ohwe dheyì øeñà ,ïúBà ïéàBø íéøçàå eèçMLíäéøçà èBçL ¤¨£©£¥¦¦¨¨¦§©£¥¤
m`e .`id dxiyk dhigye li`ed ,hgypy df ly en` e` cled z`

ohwe dhey yxgd ehgyì øézî øéàî éaø ,ïîöò ïéáì ïðéaèBçL ¥¨§¥©§¨©¦¥¦©¦¦§
íéãBîe .íéøñBà íéîëçå ,ïäéøçà,xi`n iaxl minkgèçL íàL ©£¥¤©£¨¦§¦¦¤¦¨©

,hgypy df ly en` e` cled z` mdixg`úà âôBñ BðéàL¤¥¥¤

íéòaøàäxar m` wtqy meyn ,zewln mirax` dwel epi` - ¨©§¨¦
.xeqi`

àøîâ
z` zxxan `xnbd ,epa z`e eze`a mixqe` minkgy dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .mcd ieqika mzrcïðaøåz`e eze` meyn mixqe`y §©¨¨
meyn ohwe dhey yxgd zhigy ly cled e` m`d z` hegyl epa

,ie`xk ziyrp `id `ny wtq mzhigyy mixaeqyàLéø àðL éàî©§¨¥¨
ohwe dhey yxgd zhigy xg` mcd ieqik oicaéâéìt àìclr opax §Ÿ§¦¥

,xi`n iaxéâéìôc àôéñ àðL éàîedaiyn .wtqn hegyl exq`e ©§¨¥¨¦§¦¥
a minkg ewlg `ly mrhd :`xnbdàLéøz` zeqkl jixvy exn`e ¥¨

c meyn ,mcdïðéøîà éàyéøîà ,úBqëì ïéáéiçmi`exdäèéçL ¦©§¦¨©¨¦§©¨§¥§¦¨
àéä àúééìòîdxiyk dhigy mzhigyy -ïúèéçMî ìëéîì éúàå §©§§¨¦§¨¥§¥©¦§¦¨¨

.zerha mzhigyn lek`l e`eaie ±
:`xnbd dywnénð àôéñepa z`e eze` oicaïðaø éøîà÷c ïåék ¥¨©¦¥¨§¨¨§¥©¨¨

yì øeñàèBçLdcle z` e` m`d z`éøîà ,íäéøçàmi`exd ¨¦§©£¥¤¨§¥
éúàå ,àéä àúééìòî äèéçL.ïúèéçMî ìëéîì:`xnbd zvxzn §¦¨§©§§¨¦§¨¥§¥©¦§¦¨¨

aàôéñmi`exdy meyn ,jk yegl oi`éøîàmc` eze`y mrhdy ¥¨¨§¥
z`e eze` xeqi` meyn epi` ohwe dhey yxgd ixg` hegyln rpnp

`l` epadéì àéòaéî à÷ àìc àøNazlik`l jixv epi`y meyn - ¦§¨§Ÿ¨¦©§¨¥
.xya

:`xnbd dywnéøîà énð àLéø,mi`exdBøéöç øwðìz` zewpl ± ¥¨©¦¨§¥§©¥£¥
mcd on xvgdéøö àeäCeaiigpe ,xtra mcd z` dqkn `ed jkle ¨¦

:`xnbd zvxzn .ieqikaätLàa èçLjelkle laf mewn `edy ¨©§©§¨
ezewpl b`ec mc` oi`yøîéîì àkéà éàîyi mrh dfi`n ike ± ©¦¨§¥©

.mcd ieqik zevn meyn `l m` xtra mcd z` dqkn `edy xnel
okeCìnéì àaohwe dhey yxg ehgyy d`xy oic ziaa le`yl ± ¨¦¨¥

,zeqkl jixv `ed m` dlebn mcd z` egipdeøîéîì àkéà éàî± ©¦¨§¥©
zeqkl oic zia edeaiigy mrhd dn ,eala mc` eze` aeygi dn ike
xizdl `eaie dxiyk mzhigyy meyn edeaiig i`ce ixd mcd z`
lka xi`n iaxl micene minkg ewlig `l okle .mzhigyn lek`l

.zeqkl jixv oi`y oipr
:envr ovxzd lr dywne `xnbd zxfegéîòèéìåCyiy jzhiyle ± §¦©§¥

,jlnil oic zial `eaiy mc` eze`l yeglénð àôéñz`e eze` oica ¥¨©¦
epa,øîéîì àkéà éàî Cìnéì àaxeq`y el exn`i m` dfa mb ixde ¨¦¨¥©¦¨§¥©

mzhigyn lk`iy yegl yi hegyl.
:xg` ote`a zyxtne da zxfeg `xnbdàlàeyyg `l minkg i`ce ¤¨

e ,jkl,éâéìt àúléî dlekà ïðaøjixvy mixaeqe `yixd oic lr mb ©¨¨©¨¦§¨§¦¥
,wtqn mcd z` zeqkldéì éøèðåel egipde ±ãò øéàî éaøì §¨§¥¥§©¦¥¦©
àúléîì dì ÷éqîceixac z` miiqy cr ±déåléò éâéìt øãäå± §©¦¨§¦§¨©£©§¦¥¦¨¥

ieqik oica dligza xn`y dn lr s` eixac lr ewlg miiqy xg`le
.mcd

:`xnbd zl`ey .xi`n iax ly enrh z` zxxan `xnbdàîìLa¦§¨¨
ïðaøe` m`d z` ohwe dhey yxgd zhigy xg` hegyl exq`y ©¨¨

e wtq `edy meyn ,dcleàîòè éàî ,øéàî éaø àlà ,àøîeçìepi` §§¨¤¨©¦¥¦©©§¨
:`xnbd daiyn .wtqn xingn,ïðçBé éaø øîà á÷òé éaø øîà̈©©¦©£Ÿ¨©©¦¨¨

øéàî éaø äéä áéiçîzewlnìòn lke`dïúèéçLdhey yxgd ly §©¥¨¨©¦¥¦©§¦¨¨
ohweíeMîxeqi`,äìáðxg` dcle e` m`d z` hegyl xizn okle ¦§¥¨

.dliap mzhigy ixdy ,ohwe dhey yxgd zhigy
:`xnbd zxxanàîòè éàîohwe dhey yxgd zhigyy xi`n iaxc ©©§¨

ce:`xnbd daiyn .`id dliap i`áBøå ìéàBä ,énà éaø øîà̈©©¦©¦¦§
ïäéNòîohwe dhey yxgd lyíéì÷ìe÷î,dxeyk miyrp mpi`e ©£¥¤§§¨¦

lke`d oick mzhigy xyan lke`d z` aiign xi`n iax jkle
.dliap

:in` iax ixac z` zxxan `xnbdàðeä áøì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§©¨
dì éøîàå ,òLBäé áøc déøaok l`yy [exn`y yie±]àðeä áø §¥§©§ª©§¨§¥¨©¨

àéøéà éàî ,àtt áøì òLBäé áøc déøa`weec in` iax hwp recn ± §¥§©§ª©§©¨¨©¦§¨
y iptn mrhd z`áBøixde ,milwlewn mdiyrneléôàm`èeòéî £¦¦
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oifge` mipy` cenr et sc ± oey`x wxtzereay

øîà÷ àéòáéî àìax xn` ikd `l` .ieqk ira `lc dxigpa `ed dcen inic ax Ð

."xegp `v"a oky lke ,`ibq "sexh `v"ac ,inicåúèéçù àéä åæ àîéàrnyn `w Ð

."jiziev xy`k"n ,serl dhigy yi :xn`c ,dinrhl iaxe ."xegp `v" :olìôð éîå
äéðúéëá àáéðàé.`iig iaxc Ðäìåâä éðá`l` ,xn`w dlecbd zqpk iyp` e`l Ð

eligzdy ,xn`w mipexg` zexec jpda

iptn mpzyte mpiia l`xyi ux` ipa zewll

o`kl laa ipan elryne ,zexec elwlwzpy

.zerefd o`k ewqt ,miciqg eidyåðúðå
åéðáå àééç éáøá íäéðéò íéîëçmzekfay Ð

,elr laan eipae `iig iax .z`f daeh dz`a

.(`,k) dkeqc `nw wxt idliya opixn`ck

úåçåøå íéîòøå úåòåæå íé÷éæyxtn Ð

.dllwl olekc (`,hp) "d`exd"a zekxaa

úåòåæ.zrfrcfn ux`d Ðúåçåø,`trf Ð

.l"iaexhy`*äãåäé áøãë`zekf :xn`c Ð

i`da edcicl `le ipdn ipixg`l iwicvc

.`nlréðá àðéðç,`qec oa `pipg iax `ed Ð

.`vei df lew did einiaeïéáåøç á÷á [åì] éã
.mevnvae xrva qpxtzn Ðäðùîíéøçàå

ïúåà ïéàåøoileg) oizlikn yixa oxn`c Ð

oiaiig mixg` oze` Ð dxyk ozhigyc (`,a

`le hgy :(`,ft oileg) onwl opzck ,zeqkl

.zeqkl aiig Ð xg` ed`xe ,dqkøåèô
úåñëìîiaxc ,`xnba yxtn `nrhe Ð

.dxenb dlapk dil aiyg xi`níéîëçå
ïéøñåàdhigy dl `iede ,ehgy dti `ny Ð

.`ziilrnâôåñ åðéàùwtq z`xzdc Ð

.`idàøîâéâéìô àìã àùéø àðù éàîÐ

!wtqn zeqkl eaiigileàøùá éøîà àôéñ
äéì àéòáî àìã àåäoi`y d`exd Ð

eze` meyny oian oi` ,eixg` epa oihgey

.xyal jixv epi` :xne` `l` ,`ed epa z`e

éîð àùéø,wtqn zeqkl d`exl edeaiigil Ð

:ixn`c ,dipin lkinl iz` `l ikd elit`e

ikd !exvg xwpl ick `l` epi` df ieqk

:opiqxbøîéîì àëéà éàî äôùàá èçùÐ

e`l ieqkdy mircei lkd ,dty`a hgy

.`ed xwplêìîéì àá íà,oic zial Ð

melk :xn`e ,dlebn mcde ehgyy d`exd

zeqkl aiig ip`?Ð dqk :el mixne` ep`e

.lkinl iz`e ,dhigy `idy eala xne`

êìîéì àá éîð àôéñhegyl ip` dn Ð

ep`e epa z` mdixg`?Ð xeq` :el mixne`

.dhigy `idy xeaq `edïðáø àìàe`l Ð

.ibilt inp `yixae ,iyiig ikdlàøîåçìÐ

.`xnegl opilf` `witqc `zlnaáééçîÐ

,`id dlap i`ce :dil `xiaqc ,zewln

.dwel dlke`deåìéôà áåø àéøéà éàî
èåòéî,oipwezn oaexe oilwlewn mdiyrn Ð

`dc ,xi`n iaxl `id dlapc ol `hiyt ded

`herin jenqe .`herinl yiigc dil opirny

igd on xa` xeqi` zwfga ef dnday ,dwfgl

.dhgypy jl rcep `le ,zcner dzid

àáåø äéì òøúéàå.mdiyrn oewz Ðïðúã
.`peeb i`d ik Ðçôèì ÷åðéú ìù åëøãùÐ

`nihe ,my miievn mivxyy zety`a eici

oi`ex ep`y ,dqird z`.da rbpy
òøúéàå
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àôéñ:dniz Ð `id `ziilrn dhigy ixn` mdixg` hegyl xeq` opax ixn`c oeik inp

?wtqn epa z`e eze`c e`l xizdl il yi ,dlap lkinl iz` `nlc dxifb meync

ayc ,wtqn zeqkl opixhtc `yixl inc `le ?dlapc e`l il dne epa z`e eze`c e`l il dn

milwlewn mdiyrn aexc e`l i`c :xnel yie !lkinl iz` `nlce ,`ed `nlra dyrz l`e

`nlc dxfb meyn zeqkln mixhet eid `l Ð

ieqk oirhdl xingp `ly `l` .lkinl iz`

oeike .lkinl iz` `nlcc meyn ,xehtc opixn`

inp xizdl epl yi Ð oilwlewn mdiyrn aexc

.lkinl iz` `nlc ,mdixg` hegyl

éàîc `nrhodiyrn aexe li`ed xi`n iax

l`eny epiax axd dywd Ð oilwlewn

mdiyrn aex m` ?ediinrh i`n ,opaxe :oicxeen

!mzhigyn lek`l xzen `di ok m` ,oipwezn

?mirax` bteq epi` i`n` mdixg` hgeyd ,cere

oilwlewnc `blt jenq m` ,`blte `blt i`e

dvgn dil rxzi`e ,xeqi` zwfga cnerc dwfgl

,mdixg` hegyl xzen `di ok m` Ð mipweznc

:xnel yie !dlap meyn ozhigy lr eaiigzi mbe

oilwlewn mdiyrn aex i` opaxl edl `wtqnc

`ipdn `l `zyde ,oipwezn mdiyrn aex i`

aexc dil `hiyt ,xi`n iaxle .icin dwfg

aexc ab lr s`e :xn`z m`e .oilwlewn mdiyrn

oeik xi`n iax ,mewn lkn ,oilwlewn mdiyrn

,dlap meyn iwl i`n` Ð `herinl yiigc

jenqc :xnel yie ?mdixg` hegyl xzen i`n`e

`herin dil dede ,oilwlewn aexl dwfg

`herinc `herinle ,`herinc `herin oipweznc

.xi`n iax yiig `l

áåø:qxhpewa yxit Ð migthn zewepiz

,rbp i`ce dqira la` .zety`a migthn

aexc yxtn mz epiaxe .ecia dqird ixdy

milke`a jiiy getihc ,dqira migthn zewepiz

iax" wxta dxf dceara opixn`ck ,oiwyne

oke .ziag it lr gthn didy e` :(a,q) "l`rnyi

ly ekxcy iptn :`icda inlyexia `zi`

,`nh i`ce Ð wepiz la` .dqira gthl zewepiz

`ztqeza opixn`c ,mi`nh i`ce zewepiz mzqc

iptn mi`nh zewepiz mzqy (b wxt zexdhc)

xi`n iaxe .mze` zewypne zettbn zecp miypy

xedh mc`a ilznl ol zi`c meyn Ð xdhnc

`ly ick el ozpe dqird on lhpe ,myl `ay

zexdh zkqna xn` `peeb i`d ike .dqird `nhi

:`kdc wepiz jdn lirl (f dpyn) iyily wxta

,ecia mipyeye zexawd zia cva `vnpy wepiz

d`nehd mewnn `l` mipyeyd oi`y it lr s`

lr s` .el ozp xedh mc` :xne` ip`y ,xedh Ð

mzde ,dcp rbnn epiid Ð `nh wepiz mzqy it

ixiin ,inp i` .xn`w zn z`nehn xedh Ð

en` ezgipdy i`cea xedh `edy wepiza

wepiz :(my `ztqeza) `ipzck ,jlkeln

Ð `edy enk ez`vne d`ae ,en` ezgipdy

,jlkeln ezgipdy Ð mixen` mixac dna !xedh

zecp miypy iptn ,`nh Ð iwp ezgipd la`

`vnp `ly it lr s`e .eze` zewypne zettbn

`ztqeza `ipzc ,minkg mi`nhn Ð ecia wva

,wva ly dtew cva cner `vnpy wepiz :(my)

,xdhn xi`n iax Ð oiwyn ly ziag cva e`

iax xn` .gthl wepizd jxcy ,oi`nhn minkge

e`l m`e ,`nh Ð gwile eci heytl leki m` :iqei

`zeaxl `l` ecia wva `kd hwp `le .xedh Ð

.xedh mc`a oilez ikd elit`c ,xi`n iaxc
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`oifgeקכח mipya cenr et sc ± oey`x wxtzereay

àáåø äéì òøúéàåaex il dnl ,inp `kd ,ikd opixn` `nl` Ð?:ipyneåøîà íà
øäèì äàîåè ÷ôñ.herine dwfg ici lr Ðøéúäì øåñéà ÷ôñ åøîàé,jklid Ð

hegyl xizn did `l Ð dwfge `aex `ki`c ,oilwlewn mdiyrn aexc e`l i`

.ehgy dti `nye ,`herinl yiig xi`n iaxc ,mdixg`àúéøçàã åäééðéî éäefi` Ð

`nipc ,dilr opiknqc ,dpexg` ze`xedd on

`ziinwn dia xcdéãåøèéàì éúàå ?`ny Ð

miptay mze`l drenyd xexa `dz `l

mziid my mziid m`e ,l`eyl aiydl

.dze` mixne`äéìééùéàã ïåú÷áù àìÐ

icera mipta ef dl`y dzidy rcei iziid `l

.el`ey iziide ,`a` iax lv`òîù àúÐ

iax dxedy mircei eed :xfrl` iax glyc

.mricedl yg `l zxg`de .xi`n iaxk

äðùî'åë úåéç äàî èçùyxtn Ð

.`xnba `ziixaa ediinrhàøîâìë
äéç òîùî.rnyn lkd Ðäáåøî ïéáÐ

.daxd zeigúèòåî ïéá.zg` Ðåà äéç
óåòlkl ieqk oirhdl ,dfn df wiqtd Ð

.cg`e cg`÷ìçì äéì éòáéîe`l i`c Ð

ok m` `l` ieqk jixv oi` :`pin` ded ,"e`"

.odipy hgyäëøá ïéðòì,dhigyd lr Ð

.ieqk xg`l jxal jixv oi`åäééìò íéà÷Ð

.did dcerqa ynynêéøáéì áäbefn Ð

befn :exn`e eklnpe exfge .oefnd zkxal qek

.zezylêéøáéì áä øîàã ïåéë`ilb Ð

cr zezyl xeq`e ,`zcerq dxnbc dizrca

dcerql ztxhvn oi`y ,eiptl jxaiy

.dpey`xéåñëì ìôèéàã ïåéëdwqtd Ð

dil aiigi` Ð higy xcd ike ,hegyln `id

.dkxaa
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êåîñdedc rnyn (`,hiw) `xza wxta zenaiae Ð `aex dil rxzi`e dwfgl `herin

xeqi` `ki` inp d`nehay it lr s`e ,xdhl d`neh wtqc mrhe .`blte `blt dil

opixnb Ð l`yil zrc ea oi`y xac ied wepizc meyn :miig epiax yxtn ,dnexz did m`

`herin opiknq ikc ,`kd oebk ,dwfg `kilc ab lr s`e ,cigid zeyxa elit` xdhl dheqn

i`n` :xn`z m`e .`blte `blt ied Ð dwfgl

oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta opgei iax xn`w

zrc ea yiy enk wepiz eyr opaxlc (`,t

,enhnc xity iz` ikd e`la opaxl `de ?l`yil

`aex Ð dwfge `aexe ,`herinl iyiig `lc

ied `l oigthn zewepiz aexc :xnel yie !sicr

Ð aex `ed eli`k d`xpc meyne ,xenb aex

xn`w ikdle .l`yil zrc ea yiy enk ede`yr

i`e .miycwe dnexz eilr oitxey oi`c opgei iax

edpda enk ?oitxey oi` i`n` ,xenb aex ied

:opgei iax xn`c (`,gi dcp) "cid lk" wxtc

me`yre aexd xg` minkg ekld mixac dylya

i` :xn`w inp mzde .'ek eilr sexyl i`cek

`cg opgei iax xn` `d ,wepizc jd ihernl

epiide !miycwe dnexz eilr oitxey oi`c `pnif

dnl ,xn`z m`e .xenb aex ied mzdc ,`nrh

?dwfgl `herin jenq xi`n iaxl :xninl dil

`herinl yiigc oeikc ,xdhn `ed inp dwfg `la

xac iedc oeik ,xdhl yie ,wtq ied ok m` Ð

ab lr s` :xninl `kile !l`yil zrc ea oi`y

xdhl dheqn opixnb `l mewn lkn ,wtq iedc

slip ,slip `l dheqnc idpc .`blte `blta `l`

lka rbi xy`" :(`,hk dheq) yixcc lcib axcn

dl iwene .lk`i wtq `d ,`nh i`ce Ð "`nh

inp dwfg `lac :xnel yie !l`yil zrc ea oi`a

xnel `l` ,dwfgl `herin jenq hwp `le .xedh

icda `ied i`c ,`aex icda `ied `l dwfgc

jixtc i`nle .`herinc `herin ied Ð `aex

yiig `lc xi`n iaxl (`,`i) `nw wxta lirl

,xity iz` Ð xingdl opaxcn `l` `herinl

la` ,xdhl `herinl yiig ded `l dwfg `lac

jkl ,dxezd on `herinl yiig Ð dwfgd mr

.xdhn

åøîàé):xn`z m`e Ð (xizdl xeqi` wtq

dxf dcear) "oicinrn oi`" wxta

yxtne ,iwiipe` zia zepiab xi`n iax xq` (a,cl

xir dze`ay milbr aexy iptn :`xnba `nrh

?aex `ixi` i`n :jixte .dxf dcearl oihgyp

!`herinl yiig xi`n iax `dc ,inp herin elit`

ok m` ,mihgyp aex oi` m` ?`iyew i`ne

`ki`c ,`herinc `herin Ð mihgypc `herin

`ki` ,edine !aexl riiqnc ,xzid zwfg dpiabl

.inp `blte `blt elit` ?aex `ixi` i`n :jxtinl

÷ìçìab lr s`e Ð `wtp encnvi`c `kd ,`l e` a`d rxfl oiyyeg i` dcedi iaxl dil `wtqn (`,hr oileg) "epa z`e eze`" wxtac.oiyyeg oi` `nyc meyn epiid Ð wlgl jixh

øåñàikc ,xity iziin `zyde .oefnd zkxa mcew izyinl ixy "otbd ixt `xea zkxa" ici lr la` ."otbd ixt `xea" ekxaz `l m` :l`ppg epiax oke ,qxhpewa yxit Ð izyinl ekl

`qk` jxanc o`nl `caer jdn di`x iziin (`,bw) "migqt iaxr"a oke .dhigyd lr jxal jixve ,xnb ied ieqk inp ikd Ð zezyl dvex m` jxal jixve xnb ied "jixape ol ad"c ikid

jixv i`ce "`ivend" zkxa `l` ,oefnd zkxa mrt lka jxal jixvc d`xp oi` Ð dqexte dqext lk lr jxan ynyc opixn` (a,fw oileg) "xyad lk" wxta oke .`zkxac `qk`e `nw

xn`c `de .dkxa `la ezyie erhi `ly mdl dxen did mewn lkn ,dlgz "otbd ixt `xea" jxal mivex m` rcei did `ly it lr s` ,izyinl ekl xeq` :`aii ax edl xn`c `de .jxal

,miarx ediy cr daxd edyi `nyc ,ol rnyn `w daeh dvr mzd Ð dlgzkl dkxa oiperh oixfeg odyke ,rxtnl dkxa oiperh oi`vei odyk ,dleg e` owf egipd `lyac "migqt iaxr"a

`hiyt Ð exfgiyk ok m` ,e`viyk oefnd zkxa jxal oikixv m`c ,daeh dvr `l` `ied `lc rnyn oke .(a,`p) zekxaa xn`ck ,dcerq dze` lr oefnd zkxa jxal elkei `l aeye

`zelb yixc `kz` `p` :xn` ,lk` dax 'ek ediinwl ezii` ,ediinwn `kz ewilq ,elk` `xif iaxe dax :(`,an my) "oikxan cvik" wxta opixn`c ,xn`z m`e .dlgzkl dkxa oiperhc

jxale eici z` lehil el dyw dide ,mgl ea axern did lk`n eze`ac :xnel yie !dlgzay dkxa `l` ,oefnd zkxa ira `lc oeik ?lk` `l i`n` ,`zyde .lk` `l `xif iaxe ,iknq `w

jxan xfeg `edyke ,rxtnl jxal jixv Ð biltd ,rxtnl jxal jixv oi` Ð enr xacl exiag e`xw ,lke` didy ziad lra :(c wxt) zekxac `ztqeza `ipzc `de ."`ivend" zkxa

mcew rxtnl jxal jixv jkl .xefgi izn rcei epi`e ,wegx enr jlile biltdl e`xwy epiid biltd `l` .`pyil rnynck ,rxtnl jxal jixvc xn`w biltdy xg`l `l Ð dlgzkl

,"`ivend"e dlihp `l` ,jixv `l oefnd zkxa la` :rnyn .mici zlihp jixv Ð biltde exiag mr xaic :xn`c (`,l `neia) iyily wxta rnyn oke .arx `diy cr ddyi `ny ,`viy

elit` jxal jixv oi` onewna odixg`l dkxa miperhd mixacac (`,aw migqt) "migqt iaxr"a dizeek `ipzc ,`cqg axk `l` ,`ziixa dze`k dkld oi`e .biltiy rci `l `viyk ixiine

.dleg e` owf my egipiy jixvnc ,dcedi iaxk `iz` `ziixa jde .xcd `nw dirawlc ,dlgzkl dkxa
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déìéiLéàcdeáàå ,deáàî déì òéîL àîìéc ,àáñì ¤¡©§¥§¨¨¦§¨§¦©¥¥£©£

ïéîBé ïéúìz ìk àaà øa àéiç éaøc !ïðçBé éaøc dépéî¦¥§©¦¨¨§©¦¦¨©©¨¨§¨¦¦
?dìò éåä éàî .ïðçBé éaøc dén÷ déãeîìz øcäî à÷̈§©©©§¥©¥§©¦¨¨©¨¥£¨
éaøk éaø äøBä :äìBbì øæòìà éaø çìLc ,òîL àz̈§©¦§©©¦¤§¨¨©¨¨©¦§©¦
àä :dpéî òîL åàì àlà ?éøBà éîð ïðaøk àäå ;øéàî¥¦§¨§©¨©©¦¥¤¨¨§©¦¨¨

.dpéî òîL ,àúéøçàcäðùîíB÷îa úBiç äàî èçL §©£¦¨§©¦¨¨©¥¨©§¨
ãçà¯ãçà íB÷îa úBôBò äàî ,ïleëì ãçà éeqk¯ ¤¨¦¤¨§¨¥¨§¨¤¨

ãçà íB÷îa óBòå äiç .ïleëì ãçà éeqk¯ãçà éeqk ¦¤¨§¨©¨§§¨¤¨¦¤¨
äiç èçL :øîBà äãeäé éaø .ïleëì¯Ck øçàå ,äpqëé §¨©¦§¨¥¨©©¨§©¤¨§©©¨

.óBòä úà èBçLéàøîâ"äiç" :ïðaø eðz¯òîLî ìk ¦§¤¨¨©¨©©¨Ÿ©§©
"óBò" ;úèòeî ïéáe äaeøî ïéa ,äiç¯,óBò òîLî ìk ©¨¥§¨¥¤¤Ÿ©§©

ãçà íB÷îa úBiç äàî èçL :eøîà ïàkî ;èòeî ïéáe äaeøî ïéa¯äàî ,ïleëì ãçà éeqk ¥§¤¥¨¦¨¨§¨©¥¨©§¨¤¨¦¤¨§¨¥¨
ãçà íB÷îa úBôBò¯ãçà íB÷îa óBòå äiç ,ïleëì ãçà éeqk¯äãeäé éaø .ïleëì ãçà éeqk §¨¤¨¦¤¨§¨©¨§§¨¤¨¦¤¨§¨©¦§¨
äiç èçL :øîBà¯éøä :Bì eøîà ."óBò Bà äiç" :øîàpL ,óBòä úà èBçLé Ck øçàå ,äpqëé ¥¨©©¨§©¤¨§©©¨¦§¤¨¤¤¡©©¨¨§£¥

?déì éøcäî à÷ éàî !"àeä BLôða Bîc øNa ìk Lôð ék" øîBà àeä¯:ïðaø déì éøîà÷ éëä ¥¦¤¤¨¨¨¨§©§©¨§©§¦¥¨¦¨¨§¦¥©¨©
"Bà" éàä¯.÷lçì déì éòaéî¯÷lçì ,äãeäé éaøå¯Bîc"î.à÷ôð "¯"Bîc" ,ïðaøå¯àáeè ©¦¨¥¥§©¥§©¦§¨§©¥¦¨¨§¨§©¨©¨¨

."àeä BLôða Bîc øNa ìk Lôð ék" :áéúëc ,òîLîäãeäé éaø äéä äãBî :àðéðç éaø øîà ©§©¦§¦¦¤¤¨¨¨¨§©§¨©©¦£¦¨¤¨¨©¦§¨
éøîàå ,àáøc déøa àçà áøì àðéáø déì øîà .úçà äëøa àlà Cøáî BðéàL ,äëøa ïéðòì§¦§©§¨¨¤¥§¨¥¤¨§¨¨©©£©¥¨¦¨§©©¨§¥§¨¨§¨§¦
éãéîìz ìàððç áøå àðeøa áøc ?áøc éãéîìzî àðL éàî :éLà áøì àáøc déøa àçà áø dì̈©©¨§¥§¨¨§©©¦©§¨¦©§¦¥§©§©§¨§©£©§¥©§¦¥

éøáéì áä :déì eøîà .àáñ àáéé áø eäééìò éà÷ ,àúãeòña éáúé eåä áøc:déì eøîà øeãä !C §©£¨§¦¦§§¨¨¥£©§©¥¨¨¨£©¥©¦§¦££©¥
éøáéì áä" øîàc ïåék :áø øîà éëä ,àáñ àáéé áø eäì øîà !ézLéì áä"C¯déì øñúéà ©¦§¥£©§©¥¨¨¨¨¦£©©¥¨©£©©¦§¦¦§©¥

ïåék ,éîð àëä ;àøîç ézLîììthéàcéeqëì déì¯!äëøáì déì áéiçéà¯ §¦§¥©§¨¨¨©¦¥¨§¦©©¥§¦¦©©¥¦§¨¨
éëä
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חולין. פרק ששי - כסוי הדם דף פו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

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

ä÷æçì àèeòéî CBîñ,migthn oi`y zewepizd herin z` sxvz ± §¦¨©£¨¨
,dxedh dqirdy dwfglàaeø déì òøzéàåegek rxedy `vnpe - §¦§©¥¨

miphwd zhigya mb xn`p ok s`e .migthny zewepiz aexd ly
z` sxvp ,dxeyk `ly mihgey miphwd herin wx m` elit`y
z` aiygpe ,igd on xya `idy dndad ly xeqi` zwfgl herind
,en` e` cled z` miphwd xg` hegyl xizpe ,dlap i`cel mzhigy
meyn xi`n iax ly enrhy xnel in` iax jxved recn ok m` dywe

.milwlewn miphwd ly mdiyrn aexy
ike :`xnbd zvxzneøîà íàjiptl yi m`yäàîeè ÷ôñepic ¦¨§¨¥§¨

,øäèì,dwfgl herin sexiv ici lreøîàéa mb jkøeqéà ÷ôñ §©¥Ÿ§¨¥¦
,øézäìjxved jk meyne .wtq mewna xeqi` xizdl oi` i`ce ixde §©¦

miphwd xg` hegyl xizny xi`n iax ly enrhy xnel in` iax
dwfgd sexivae ,milwlewn miphwd ly mdiyrn aexy xaeqy oeik
yi ,dhgyp `ly onf lk igd on xya meyn dxeq` `idy dnda ly

.mdixg` hegyl xzene dlap i`ce mzhigyy xnel jl
minkge xi`n iax zwelgna dkldd ink zxxan `xnbd

zg` mrt :`xnbd zxne` .epizpynayéaø äøBädyrnl dkld ¨©¦
e ,øéàî éaøkzxg` mrtéaø äøBädyrnl dkld.íéîëçk §©¦¥¦¨©¦©£¨¦

:`xnbd zl`eyàúéøçàc eäéépéî éädpexg` dzid d`xed efi` ± ¥¦©§§©£¦¨
:`xnbd daiyn .dkldd jke iax zpwqn `idyéaøc ,òîL àz̈§©§©¦

déøa àaà[epa-]éîéé÷ eåä ,àøéæ éaøå àaà øa àéiç éaøceid ± ©¨§¥§©¦¦¨©©¨§©¦¥¨£©§¥
micneréøñé÷c à÷eLaixqiw ly weya ±àLøãî éác àçútà± §¨§¥§¦©¦§¨§¥¦§¨¨

,yxcnd zia gzt iptl÷ôð`vi ±eäðéçkLà ,énà éaøm`vne ± ¨©©¦©¦©§§¦§
,my micnereäì øîà,eëì àðéîà åàì,mkl izxn` `l m`d ± ¨©§©£¦¨§

àLøãî éa ïãéòa,yxcnd ziaa micnely onfay ±eîé÷z àì §¦©¥¦§§¨Ÿ¨¦
éàøaà,uega ecnrz `l ±déì àëøèöéîc Lðéà àkéà àîìéc ©§¨¥¦§¨¦¨¦¦§¦§¨§¨¥
àzòîL`le ,znieqn dreny edecnliy ywany mc` yi `ny ± §©§¨

,el aiydl miptay mze`l drenyd dxexa `dzéãeøhéàì éúàå± §¨¥§¦§¥
.el miaiyn mziid yxcnd ziaa mziid mz` m`e ,da cxhdl `eaie

,in` iax ixac z` ernyy oeikìò àøéæ éaø,yxcnd zial qpkp - ©¦¥¨¨
ìò àì àaà éaødry dze`a .el jlde qpkp `l ±éáúéeayi ± ©¦©¨Ÿ¨¨§¥

yxcnd ziaa minkgdeäì àéòaéî à÷åewtzqde ±eäéépéî éä §¨¦©§¨§¥¦©§
àúéøçà,dpexg`a iax dxed dkld efi` ±àì ,àøéæ éaø eäì øîà ©£¦¨¨©§©¦¥¨Ÿ

àáñì déìééLéàc éì ïez÷áLmipta ef dl`y dl`ypy izrci `l ± §©§¦¤¦©§¥§¨¨
,el`ey iziid z`f rcei iziid m`y ,`a` iax mr izcnry cera

e `iig iax ly epa `ed ixdydeáàî déì òéîL àîìécrny `nye ± ¦§¨§¦©¥¥£©
,`iig iax eia`n df xacïðçBé éaøc dépéî deáàå`iig iax eia`e ± ©£©¦¥§©¦¨¨

,iax ly ecinlz didy opgei iaxn df xac rny `a` xaàéiç éaøc§©¦¦¨
àaà øa,`a` xa `iig iax ixdy ±ïéîBé ïéúìz ìkmiyely lk ± ©©¨¨§¨¦¦

meiïðçBé éaøc dén÷ déãeîìz øcäî à÷ecenlz lr xfeg did ± ¨§©©©§¥©¥§©¦¨¨
.df xac epnn rny i`cee ,opgei iax iptl

:`xnbd zxxandìò éåä éàîdn lirlc dl`yl daeyzd dn ± ©£¥£¨
:`xnbd daiyn .dpexg`a iax wqtøæòìà éaø çìLc ,òîL àz̈§©§¨©©¦¤§¨¨

l`xyi ux`näìBbì,laal ±.øéàî éaøk éaø äøBämrhd dne ©¨¨©¦§©¦¥¦
ef d`xed wx glyyéøBà énð ïðaøk àäåmb dxed iax ixde ± §¨§©¨¨©¦¥

,opaxkåàì àlài`ce `l` ±dpéî òîLjkn rnyz ±àä ¤¨©§©¦¨¨
àúéøçàc.dpexg`d `id xi`n iaxk dxed iaxy ef drenyy ± §©£¦¨

:`xnbd zniiqndpéî òîLweqtl iax zpwqny jkn rnyz ok` ± §©¦¨
.xi`n iaxk dkld

äðùî
e` zeig daxd hgeyy cg`a mcd ieqik oica zwqer epizpyn
mcd z` dqki izn ,df xg` df sere dig hgeyy cg`a oke ,zeter

:el` zehigya,ãçà íB÷îa úBiç äàî èçLdyerãçà éeqk ¨©¥¨©§¨¤¨¦¤¨
,ïleëìhgy m` oke,ãçà íB÷îa úBôBò äàîdyerãçà éeqk §¨¥¨§¨¤¨¦¤¨
.ïleëìhgyãçà íB÷îa óBòå äiçdyerïleëì ãçà éeqk,zrc ef §¨©¨§§¨¤¨¦¤¨§¨
.minkgäãeäé éaøe wlegäiç èçL ,øîBàdnc lr hegyl dvexe ©¦§¨¥¨©©¨

,seräpqëé,dligz digd mc z` dqki ±úà èBçLé Ck øçàå §©¤¨§©©¨¦§¤

óBòä.enc z` dqkie ¨

àøîâ
dcedi iaxe minkg zwelgn z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:miweqtd z` yexcl cvik,ïðaø eðzmcd ieqik oica aezkd xn` ¨©¨¨
(bi fi `xwie)aezkd xn`yk ,'sFr F` dIg civ cEvi xW`''äiç'oeyla £¤¨¥©¨©¨

`l` ,zg` dig wx ernyn oi` ,cigiäiç òîLî ìk,rnyn lkd ± ¨©§©©¨
äaeøî ïéa,zeig daxd ±úèòeî ïéáexn`yk oke ,zg` dig ± ¥§¨¥¤¤

aezkd'óBò'`l` ,cg` ser wx ernyn oi` ,cigi oeylaòîLî ìk̈©§©
óBò,rnyn lkd ±äaeøî ïéa,zeter daxd -èòeî ïéáeser - ¥§¤¥¨
cg`,eøîà ïàkî .m`úBiç äàî èçLdf xg` df,ãçà íB÷îa ¦¨¨§¨©¥¨©§¨¤¨

dyer,ïleëì ãçà éeqkhgy,ãçà íB÷îa úBôBò äàîdyer ¦¤¨§¨¥¨§¨¤¨
,ïleëì ãçà éeqkhgy m` okeäiçóBòådf xg` df,ãçà íB÷îa ¦¤¨§¨©¨§§¨¤¨

mdipy zhigy xg` dyeräãeäé éaø .ïleëì ãçà éeqkwleg ¦¤¨§¨©¦§¨
eäiç èçL ,øîBàdligzäpqëédigd mc z` dqki ±Ck øçàå ¥¨©©¨§©¤¨§©©¨

óBòä úà èBçLé,enc z` dqkieøîàpL(my),'óBò Bà äiç'el did ¦§¤¨¤¤¡©©¨
zaiza mdipia aezkd wiqtd dnle e"`ea 'sere dig' xnel aezkl

.envr ipta cg` lk dqkiy xnel ick `l` ,'F`'Bì eøîàminkg ¨§
y jixack `l ,dcedi iaxlàeä éøäaezkd -øîBàzlik` xeqi`a £¥¥

mc(ci fi `xwie).'àeä BLôða Bîc øNa ìk Lôð ék'¦¤¤¨¨¨¨§©§
:`ziixaa xn`pd z` zxxan `xnbddéì éøcäî à÷ éàî`id dn ± ©¨§©§¥¥

:`xnbd daiyn .dcedi iaxl minkg zaeyzïðaø déì éøîà÷ éëä̈¦¨¨§¥¥©¨¨
,dcedi iaxl opax exn` jk ±éàäzaiz'Bà'devny dpnn zcnly ©

,envr ipta cg` lk sere dig zeqkldéì éòaéîxacl zyxcp ± ¦¨¥¥
,xg`÷lçìhgy m` oia dcal dig hgy m` oia mcd ieqika aiigl ± §©¥

.ecal ser
:`xnbd zl`eyäãeäé éaøå:`xnbd daiyn .opax zprhl aiyi dn §©¦§¨

oic ,jl xn` dcedi iaxà÷ôð 'Bîc'î ,÷lçìaezkd xn`y jkn ± §©¥¦¨¨§¨
elit`e cg`e cg` lk mc zeqkl devn yiy rnyn 'mnc' `le 'enc'

.ser wx e` dig wx hgy
:`xnbd zl`eyïðaøåzaizn dcedi iaxk eyxci `ly mrhd dn §©¨¨

zaizy ,eaiyi opax :`xnbd daiyn .'FnC''Bîc'`weeca rnyn `l ¨¨
`l` ,[ser ly e` dig ly e`] cg` ly mcòîLî àáeèly mc ± ¨©§©

,rnyn miig ilra daxdáéúëc(my)BLôðá Bîc øNa ìk Lôð ék' ¦§¦¦¤¤¨¨¨¨§©§
'àeä,miigd ilra lk lr epiide ,'xUA lM' lr dxn`p 'FnC' zaiz ±¨¨¨¨

dig hgy m` mb zeqkl aiigy cnll 'e`' xnel aezkd jxved jkle
.cala ser e` cala

:lirly oecipa dkxad oic z` zx`an `xnbd,àðéðç éaø øîàs` ¨©©¦£¦¨
oia digd mc zeqkl jixvy xne`e minkg lr wleg dcedi iaxy

mewn lkn ,serd zhigyl digd zhigyäãeäé éaø äéä äãBî¤¨¨©¦§¨
äëøa ïéðòì,serde digd zhigy lräëøa àlà Cøáî BðéàL §¦§©§¨¨¤¥§¨¥¤¨§¨¨

úçàz` hgyy iptl jxiay 'dhigyd lr' zkxay xnelk ,mdipyl ©©
xg` dyery ieqikd dyrn oi`e ,serd zhigyl mb dliren digd

.dhigyd zkxa oiprl wiqtn oey`xd zhigy
:ax ly ezrck mpi` `pipg iax ixac m`d zxxan `xnbddéì øîà̈©¥

dì éøîàå ,àáøc déøa àçà áøì àðéáøok xn`y [mixne` yie±] ¨¦¨§©©¨§¥§¨¨§¨§¥¨
àðL éàî ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø`pipg iax ly epic ©©¨§¥§¨¨§©©¦©§¨

áøc éãéîìzî,ax icinlza didy dyrn eze`n ±áøå àðeøa áøc ¦©§¦¥§©§©§¨§©
àzãeòña éáúé eåä ,áøc éãéîìz ìàððç,dcerqa miayei eid ± £©§¥©§¦¥§©£¨§¥¦§§¨

eäééìò íéà÷mzcerqa mynyl mdilr cner dide ±,àáñ àáéé áø ¨¦£©§©¥¨¨¨
déì eøîà,`aq `aii axl l`ppg axe `pexa axéøáéì áäCbefn ± ¨§¥©¦§¦

,oefnd zkxal oii qek eplézLéì áä déì eøîà øeãämda exfg ± ¨¨§¥©¦§¥
,zezyl oii qek epl befn el exn`eàáñ àáéé áø eäì øîàaxl ¨©§©¥¨¨¨

,l`ppg axe `pexaéëä[jk-],áø øîà,ezcerq crqy inïåék ¨¦¨©©¥¨
éøáéì áä øîàcC,oefnd zkxal oii qek epl befn xn`y drya ± §¨©©¦§¦

àøîç ézLîì déì øñzéàeilr jxaiy cr ,oii zezyl eilr xq`p ± ¦§©¥§¦§¥©§¨
zkxal qekd befnl xn`y jkay oeik ,otbd ixt `xea zkxa zipy
z` xnbe cer zezyle lek`l epevx oi`y ezrc z` dlib oefnd
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr et sc oileg(iyily meil)

ä÷æçì àèeòéî CBîñ,migthn oi`y zewepizd herin z` sxvz ± §¦¨©£¨¨
,dxedh dqirdy dwfglàaeø déì òøzéàåegek rxedy `vnpe - §¦§©¥¨

miphwd zhigya mb xn`p ok s`e .migthny zewepiz aexd ly
z` sxvp ,dxeyk `ly mihgey miphwd herin wx m` elit`y
z` aiygpe ,igd on xya `idy dndad ly xeqi` zwfgl herind
,en` e` cled z` miphwd xg` hegyl xizpe ,dlap i`cel mzhigy
meyn xi`n iax ly enrhy xnel in` iax jxved recn ok m` dywe

.milwlewn miphwd ly mdiyrn aexy
ike :`xnbd zvxzneøîà íàjiptl yi m`yäàîeè ÷ôñepic ¦¨§¨¥§¨

,øäèì,dwfgl herin sexiv ici lreøîàéa mb jkøeqéà ÷ôñ §©¥Ÿ§¨¥¦
,øézäìjxved jk meyne .wtq mewna xeqi` xizdl oi` i`ce ixde §©¦

miphwd xg` hegyl xizny xi`n iax ly enrhy xnel in` iax
dwfgd sexivae ,milwlewn miphwd ly mdiyrn aexy xaeqy oeik
yi ,dhgyp `ly onf lk igd on xya meyn dxeq` `idy dnda ly

.mdixg` hegyl xzene dlap i`ce mzhigyy xnel jl
minkge xi`n iax zwelgna dkldd ink zxxan `xnbd

zg` mrt :`xnbd zxne` .epizpynayéaø äøBädyrnl dkld ¨©¦
e ,øéàî éaøkzxg` mrtéaø äøBädyrnl dkld.íéîëçk §©¦¥¦¨©¦©£¨¦

:`xnbd zl`eyàúéøçàc eäéépéî éädpexg` dzid d`xed efi` ± ¥¦©§§©£¦¨
:`xnbd daiyn .dkldd jke iax zpwqn `idyéaøc ,òîL àz̈§©§©¦

déøa àaà[epa-]éîéé÷ eåä ,àøéæ éaøå àaà øa àéiç éaøceid ± ©¨§¥§©¦¦¨©©¨§©¦¥¨£©§¥
micneréøñé÷c à÷eLaixqiw ly weya ±àLøãî éác àçútà± §¨§¥§¦©¦§¨§¥¦§¨¨

,yxcnd zia gzt iptl÷ôð`vi ±eäðéçkLà ,énà éaøm`vne ± ¨©©¦©¦©§§¦§
,my micnereäì øîà,eëì àðéîà åàì,mkl izxn` `l m`d ± ¨©§©£¦¨§

àLøãî éa ïãéòa,yxcnd ziaa micnely onfay ±eîé÷z àì §¦©¥¦§§¨Ÿ¨¦
éàøaà,uega ecnrz `l ±déì àëøèöéîc Lðéà àkéà àîìéc ©§¨¥¦§¨¦¨¦¦§¦§¨§¨¥
àzòîL`le ,znieqn dreny edecnliy ywany mc` yi `ny ± §©§¨

,el aiydl miptay mze`l drenyd dxexa `dzéãeøhéàì éúàå± §¨¥§¦§¥
.el miaiyn mziid yxcnd ziaa mziid mz` m`e ,da cxhdl `eaie

,in` iax ixac z` ernyy oeikìò àøéæ éaø,yxcnd zial qpkp - ©¦¥¨¨
ìò àì àaà éaødry dze`a .el jlde qpkp `l ±éáúéeayi ± ©¦©¨Ÿ¨¨§¥

yxcnd ziaa minkgdeäì àéòaéî à÷åewtzqde ±eäéépéî éä §¨¦©§¨§¥¦©§
àúéøçà,dpexg`a iax dxed dkld efi` ±àì ,àøéæ éaø eäì øîà ©£¦¨¨©§©¦¥¨Ÿ

àáñì déìééLéàc éì ïez÷áLmipta ef dl`y dl`ypy izrci `l ± §©§¦¤¦©§¥§¨¨
,el`ey iziid z`f rcei iziid m`y ,`a` iax mr izcnry cera

e `iig iax ly epa `ed ixdydeáàî déì òéîL àîìécrny `nye ± ¦§¨§¦©¥¥£©
,`iig iax eia`n df xacïðçBé éaøc dépéî deáàå`iig iax eia`e ± ©£©¦¥§©¦¨¨

,iax ly ecinlz didy opgei iaxn df xac rny `a` xaàéiç éaøc§©¦¦¨
àaà øa,`a` xa `iig iax ixdy ±ïéîBé ïéúìz ìkmiyely lk ± ©©¨¨§¨¦¦

meiïðçBé éaøc dén÷ déãeîìz øcäî à÷ecenlz lr xfeg did ± ¨§©©©§¥©¥§©¦¨¨
.df xac epnn rny i`cee ,opgei iax iptl

:`xnbd zxxandìò éåä éàîdn lirlc dl`yl daeyzd dn ± ©£¥£¨
:`xnbd daiyn .dpexg`a iax wqtøæòìà éaø çìLc ,òîL àz̈§©§¨©©¦¤§¨¨

l`xyi ux`näìBbì,laal ±.øéàî éaøk éaø äøBämrhd dne ©¨¨©¦§©¦¥¦
ef d`xed wx glyyéøBà énð ïðaøk àäåmb dxed iax ixde ± §¨§©¨¨©¦¥

,opaxkåàì àlài`ce `l` ±dpéî òîLjkn rnyz ±àä ¤¨©§©¦¨¨
àúéøçàc.dpexg`d `id xi`n iaxk dxed iaxy ef drenyy ± §©£¦¨

:`xnbd zniiqndpéî òîLweqtl iax zpwqny jkn rnyz ok` ± §©¦¨
.xi`n iaxk dkld

äðùî
e` zeig daxd hgeyy cg`a mcd ieqik oica zwqer epizpyn
mcd z` dqki izn ,df xg` df sere dig hgeyy cg`a oke ,zeter

:el` zehigya,ãçà íB÷îa úBiç äàî èçLdyerãçà éeqk ¨©¥¨©§¨¤¨¦¤¨
,ïleëìhgy m` oke,ãçà íB÷îa úBôBò äàîdyerãçà éeqk §¨¥¨§¨¤¨¦¤¨
.ïleëìhgyãçà íB÷îa óBòå äiçdyerïleëì ãçà éeqk,zrc ef §¨©¨§§¨¤¨¦¤¨§¨
.minkgäãeäé éaøe wlegäiç èçL ,øîBàdnc lr hegyl dvexe ©¦§¨¥¨©©¨

,seräpqëé,dligz digd mc z` dqki ±úà èBçLé Ck øçàå §©¤¨§©©¨¦§¤

óBòä.enc z` dqkie ¨

àøîâ
dcedi iaxe minkg zwelgn z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:miweqtd z` yexcl cvik,ïðaø eðzmcd ieqik oica aezkd xn` ¨©¨¨
(bi fi `xwie)aezkd xn`yk ,'sFr F` dIg civ cEvi xW`''äiç'oeyla £¤¨¥©¨©¨

`l` ,zg` dig wx ernyn oi` ,cigiäiç òîLî ìk,rnyn lkd ± ¨©§©©¨
äaeøî ïéa,zeig daxd ±úèòeî ïéáexn`yk oke ,zg` dig ± ¥§¨¥¤¤

aezkd'óBò'`l` ,cg` ser wx ernyn oi` ,cigi oeylaòîLî ìk̈©§©
óBò,rnyn lkd ±äaeøî ïéa,zeter daxd -èòeî ïéáeser - ¥§¤¥¨
cg`,eøîà ïàkî .m`úBiç äàî èçLdf xg` df,ãçà íB÷îa ¦¨¨§¨©¥¨©§¨¤¨

dyer,ïleëì ãçà éeqkhgy,ãçà íB÷îa úBôBò äàîdyer ¦¤¨§¨¥¨§¨¤¨
,ïleëì ãçà éeqkhgy m` okeäiçóBòådf xg` df,ãçà íB÷îa ¦¤¨§¨©¨§§¨¤¨

mdipy zhigy xg` dyeräãeäé éaø .ïleëì ãçà éeqkwleg ¦¤¨§¨©¦§¨
eäiç èçL ,øîBàdligzäpqëédigd mc z` dqki ±Ck øçàå ¥¨©©¨§©¤¨§©©¨

óBòä úà èBçLé,enc z` dqkieøîàpL(my),'óBò Bà äiç'el did ¦§¤¨¤¤¡©©¨
zaiza mdipia aezkd wiqtd dnle e"`ea 'sere dig' xnel aezkl

.envr ipta cg` lk dqkiy xnel ick `l` ,'F`'Bì eøîàminkg ¨§
y jixack `l ,dcedi iaxlàeä éøäaezkd -øîBàzlik` xeqi`a £¥¥

mc(ci fi `xwie).'àeä BLôða Bîc øNa ìk Lôð ék'¦¤¤¨¨¨¨§©§
:`ziixaa xn`pd z` zxxan `xnbddéì éøcäî à÷ éàî`id dn ± ©¨§©§¥¥

:`xnbd daiyn .dcedi iaxl minkg zaeyzïðaø déì éøîà÷ éëä̈¦¨¨§¥¥©¨¨
,dcedi iaxl opax exn` jk ±éàäzaiz'Bà'devny dpnn zcnly ©

,envr ipta cg` lk sere dig zeqkldéì éòaéîxacl zyxcp ± ¦¨¥¥
,xg`÷lçìhgy m` oia dcal dig hgy m` oia mcd ieqika aiigl ± §©¥

.ecal ser
:`xnbd zl`eyäãeäé éaøå:`xnbd daiyn .opax zprhl aiyi dn §©¦§¨

oic ,jl xn` dcedi iaxà÷ôð 'Bîc'î ,÷lçìaezkd xn`y jkn ± §©¥¦¨¨§¨
elit`e cg`e cg` lk mc zeqkl devn yiy rnyn 'mnc' `le 'enc'

.ser wx e` dig wx hgy
:`xnbd zl`eyïðaøåzaizn dcedi iaxk eyxci `ly mrhd dn §©¨¨

zaizy ,eaiyi opax :`xnbd daiyn .'FnC''Bîc'`weeca rnyn `l ¨¨
`l` ,[ser ly e` dig ly e`] cg` ly mcòîLî àáeèly mc ± ¨©§©

,rnyn miig ilra daxdáéúëc(my)BLôðá Bîc øNa ìk Lôð ék' ¦§¦¦¤¤¨¨¨¨§©§
'àeä,miigd ilra lk lr epiide ,'xUA lM' lr dxn`p 'FnC' zaiz ±¨¨¨¨

dig hgy m` mb zeqkl aiigy cnll 'e`' xnel aezkd jxved jkle
.cala ser e` cala

:lirly oecipa dkxad oic z` zx`an `xnbd,àðéðç éaø øîàs` ¨©©¦£¦¨
oia digd mc zeqkl jixvy xne`e minkg lr wleg dcedi iaxy

mewn lkn ,serd zhigyl digd zhigyäãeäé éaø äéä äãBî¤¨¨©¦§¨
äëøa ïéðòì,serde digd zhigy lräëøa àlà Cøáî BðéàL §¦§©§¨¨¤¥§¨¥¤¨§¨¨

úçàz` hgyy iptl jxiay 'dhigyd lr' zkxay xnelk ,mdipyl ©©
xg` dyery ieqikd dyrn oi`e ,serd zhigyl mb dliren digd

.dhigyd zkxa oiprl wiqtn oey`xd zhigy
:ax ly ezrck mpi` `pipg iax ixac m`d zxxan `xnbddéì øîà̈©¥

dì éøîàå ,àáøc déøa àçà áøì àðéáøok xn`y [mixne` yie±] ¨¦¨§©©¨§¥§¨¨§¨§¥¨
àðL éàî ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø`pipg iax ly epic ©©¨§¥§¨¨§©©¦©§¨

áøc éãéîìzî,ax icinlza didy dyrn eze`n ±áøå àðeøa áøc ¦©§¦¥§©§©§¨§©
àzãeòña éáúé eåä ,áøc éãéîìz ìàððç,dcerqa miayei eid ± £©§¥©§¦¥§©£¨§¥¦§§¨

eäééìò íéà÷mzcerqa mynyl mdilr cner dide ±,àáñ àáéé áø ¨¦£©§©¥¨¨¨
déì eøîà,`aq `aii axl l`ppg axe `pexa axéøáéì áäCbefn ± ¨§¥©¦§¦

,oefnd zkxal oii qek eplézLéì áä déì eøîà øeãämda exfg ± ¨¨§¥©¦§¥
,zezyl oii qek epl befn el exn`eàáñ àáéé áø eäì øîàaxl ¨©§©¥¨¨¨

,l`ppg axe `pexaéëä[jk-],áø øîà,ezcerq crqy inïåék ¨¦¨©©¥¨
éøáéì áä øîàcC,oefnd zkxal oii qek epl befn xn`y drya ± §¨©©¦§¦

àøîç ézLîì déì øñzéàeilr jxaiy cr ,oii zezyl eilr xq`p ± ¦§©¥§¦§¥©§¨
zkxal qekd befnl xn`y jkay oeik ,otbd ixt `xea zkxa zipy
z` xnbe cer zezyle lek`l epevx oi`y ezrc z` dlib oefnd
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המשך בעמוד קלד



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

:`xnbd daiyníúä ,àzLä éëä,oefnd zkxa oicaéëeøáe àzLî ¨¦©§¨¨¨¦§¨§¥
éããä éãäacgia jxale zezyl ±,øLôà àìexn`y drya jkld ©£¥£¨¥Ÿ¤§¨

xefgl mivex m`e ,mzcerq xenbl mzrc z` epzp 'jixail ad'
la` ,zipy jxal miaiig zezyleàëägiqn epi` ,mcd ieqik oica ¨¨

zr `ed onfd eze` lk `l` ,dhigyd on ieqikd zrya ezrc z`
dqkny drya elit` ixdy elv` dhigydàãça èéçLc øLôà¤§¨§¨¦©£¨

àãça éqëîez` hgyi zg` cia ,eicgi mdipy z` dyriy xyt` ± §©¥©£¨
s` okle .dpey`xd dhigyd mc z` dqki dipyd eciae ,serd
jixv epi` mewn lkn ,serl digd oia mcd ieqika aiig dcedi iaxly

.dipyd dhigyd lr jxal

äðùî
dlbzp m` oicd cvike ,mcd ieqik zevna aiigd in zyxtn epizpyn

:ieqikdèçL,ser e` digäqk àìå,mcd z`,øçà eäàøåmcd z` ¨©§Ÿ¦¨§¨¨©¥
,dlebnáéiçd`exdúBqëì.mcd z`eäqk,d`exd e` hgeyd ©¨§©¦¨
älbúðå,mcdúBqëlî øeètm` la` .aey,çeøä eäqkdlbzpe §¦§©¨¨¦§©¦¨¨©
,ieqikdáéiçd`exd e` hgeydúBqëì.mcd z` zipy ©¨§©

àøîâ
lr zlhen mcd ieqik zevny oipn zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:hgeydïðaø eðzmcd ieqik zevna dxeza xn`p ,(bi fi `xwie)KtWe' ¨©¨¨§¨©
xn`py dnn ,'xtrA EdQke FnC z`äqëå CôLåy cenll yiéî ¤¨§¦¨¤¨¨§¨©§¦¨¦

CôML`ed ,hgeyd xnelk ,mcd z`.äqëéeäàøå ,äqk àìå èçL ¤¨©§©¤¨©§Ÿ¦¨§¨¨
øçà,dlebnøîàpL ,úBqëì áéiçL ïépîmcd ieqik zyxtafi my) ©¥¦©¦¤©¨§©¤¤¡©

(ciìàøNé éðáì øîàå','Elk`z `l xUA lM mCéða ìëì äøäæà ¨Ÿ©¦§¥¦§¨¥©¨¨¨ŸŸ¥©§¨¨§¨§¥
ìàøNé.hgeyl wx `le edeqkiye mcd on elk`i `ly ¦§¨¥

:ieqikd ote` zx`and `ziixa d`ian `xnbdCãéà àéðzepipy ± ©§¨¦¨
aezkd xn` ,zxg` `ziixaa(bi fi my)'äqëå' 'CôLå',cenll yie §¨©§¦¨

äqëé Ba CôML äna,digd z` hgyyk mcd z` da jtyy cia ± ©¤¤¨©§©¤
,xnelke ,mcd z` dqki daepqëé àlLmcd z`ìâøa,mrhde ¤Ÿ§©¤¨¤¤

ick ,ok dxez dzeivy,åéìò úBéeæa úBöî eéäé àlL`ed m`y ¤Ÿ¦§¦§§¨¨
.eipira devnd dfazn elbxa mcd z` dqkn

:ieqikd zevn zlhen in lr oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbd
,Cãéà àéðzaezkd xn`(my),'äqëå' 'CôLå',cenll yi o`knéî ©§¨¦¨§¨©§¦¨¦

.epqëé àeä CôMLe,èçML ãçàa äNòîz` zeqkl witqd `le ¤¨©§©¤©£¤§¤¨¤¨©
,mcdíã÷åeläqëå Bøéáç,mcd z` `edïzéì ìàéìîb ïaø Báéiçå §¨©£¥§¦¨§¦§©¨©§¦¥¦¥
Bìhgeyl ±,íéáeäæ äøNòminyd on xky eciqtdy iptn. £¨¨§¦

:miaedf dxyr l`ilnb oax eaiig dn iptn zxxan `xnbdàéòaéà¦©§¨
,eäìmd ,l`ilnb oax eaiigy el` miaedf dxyräåöî øëN §§©¦§¨

,mcd ieqik zevnn hgeyd z` ciqtdyäëøa øëN Bàzkxa ± §©§¨¨
.mcd ieqik:`xnbd zl`ey.dpéî à÷ôð éàîì:`xnbd daiyn §©©§¨¦¨

ïBænä úkøáìipta oefnd zkxa jxale onfl ie`x didy inl ± §¦§©©¨
,dkxad z` exiag epnn shge ,miaeqnd,äåöî øëN zøîà éà¦¨§©§§©¦§¨

devn oefnd zkxa,àéä úçà,miaedf dxyr ozil aiigezøîà éàå ©©¦§¦¨§©§
miaedf dxyrïééåä äëøa øëNel mlyl aiig ok m` ,[md±] §©§¨¨©§¨

íéòaøà,ofd zkxa ,zekxa rax` yi oefnd zkxaa ixdy ,miaedf ©§¨¦
.aihnde aehd ,milyexi dpea ,ux`d

:`xnbd zl`eyéàî:`xnbd daiyn .dfa dkldd `id dn ±àz ©¨
,òîLdidy dyrnøöiL éî ,éaøì àðéî àeää déì øîàcz` §©§¨©¥©¦¨§©¦¦¤¨©

dàøa àì íéøäd z`àøaL éîe çeød z`øöé àì çeød z`,íéøä ¨¦Ÿ¨¨©¦¤¨¨©Ÿ¨©¨¦
áéúëc(bi c qenr),'çeø àøáe íéøä øöBé äpä ék'cg` yiy ixd ¦§¦¦¦¥¥¨¦Ÿ¥©

`edy `xea `xwpd cg`e mixdd z` dyer `edy xvei `xwpd
.gexd z` dyerdéì øîà,oin eze`l iaxdéôéñì ìéôL ,äèBL ¨©¥¤§¦§¥¥

àø÷cmiiqn weqtdy ,`xwnd ly eteql jipir ltyd ±'ä'idl` ¦§¨¡Ÿ¥
,'BîL úBàáönelkez` `xeay `ed mixdd z` xveiy cg` eze` ,x §¨§

.ze`av idl` 'd `ed enye ,gexddéì øîà,iaxl oin eze`èB÷ð ¨©¥§
éîBé àúìz àðîéæ éì,mini dyely onf il oz ±Cì àðøcäîe ¦¦§¨§¨¨¥©§©§¨¨

àzáeéz.jixac lr `kxit jl aiy`e ±àúéðòz úìz éaø áéúé± §§¨¨¦©¦§¨©£¦¨
,mini dyly xg`l .ziprza mini dyly iax ayiéòa à÷ äåä ék¦£¨¨¨¥

àøáéî,cerqle eziprzn envr `ixadl dvxyk ±déì eøîàipa ¦§©¨§¥

,eziaàáaà éà÷ àðéî.gzta cner onf el zrawy oind ±øîà,iax ¦¨¨¥©¨¨¨©
aezkd z` `exwl yi df oebk lr(ak hq mildz)éúeøáa eðziå'(ùåø) ©¦§§¨¦

,'Bâå ['Làø]eze`y `vnp seql .xn xac mipzep izcerqa ,xnelke Ÿ§
,xg` oin `l` iax enr gkezdy oin eze` did `l gzta didyøîà̈©

déì,oin eze`,EáéBà äáeLú àöî àì ,Cì éðà úBáBè øOáî ,éaø ¥©¦§©¥£¦¨Ÿ¨¨§¨¦§
,bbl dlreBì øîà .úîe âbä ïî ìôðå,xyan eze`l iaxðBöøE §¨©¦©©¥¨©§§
ãBòñzLcerql ze`iz m`d ±Bì øîà .éìöàiaxl xyand.ïä ¤¦§¤§¦¨©¥

Bì øîà eúLå eìëàL øçàìoindy dvx `ly zeid ,xyanl iax §©©¤¨§§¨¨©
,oefnd zkxal enr sxhviíéòaøà Bà äúBL äzà äëøa ìL ñBk¤§¨¨©¨¤©§¨¦

ìèBð äzà íéáeäælr on` dprze oefnd zkxal inr sxhvz m`d ± §¦©¨¥
lr on` ziipr xky mdy miaedf mirax` lehize jlz e` ,izekxa

zekxa rax`.Bì øîà,iaxl xyandäúBL éðà äëøa ìL ñBk± ¨©¤§¨¨£¦¤
.miaedf mirax` leh` `le oefnd zkxal jnr sxhv`úa äúöé̈§¨©

.íéáeäæ íéòaøà äåL äëøa ìL ñBk ,äøîàå ìB÷dxyry o`kne §¨§¨¤§¨¨¨¨©§¨¦§¦
.dkxa xky md miaedf

:`xnbd zniiqnäçtLî dúBàì dðLé ïééãò ,÷çöé éaø øîàly ¨©©¦¦§¨£©¦¤§¨§¨¦§¨¨
`ide xyandéîBø éìBãb ïéainex ly zeaeygd zegtyndn ±, ¥§¥¦

.ñeðàéeì øa úçtLî dúBà ïéàøB÷å§§¦¨¦§©©©©
:dpyna epipyälbúðå eäqkmrh zxxan `xnbd .zeqkln xeht ¦¨§¦§©¨

:ef dkldàðL éàî ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîàoic ¨©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦©§¨
mcd ieqika dføî øîàc ,äãáà úáLäîoica dxez dxn` ,[`ax±] ¥£¨©£¥¨§¨©©
dcia` zayd(` ak mixac)dnn yexcl yie ,'Lig`l maiWY aWd'¨¥§¦¥§¨¦

xn`py,'áLä'ezcia` exiagl aiyiyeléôàel daiyd xak m` ¨¥£¦
,íéîòt äàîelit` rnyne 'dQke' oeyl xn`p mcd ieqika o`k oke ¥¨§¨¦§¦¨

xefgl aiig epi` aey zg` mrt dqik m`y mrhd dne ,minrt daxd
:`xnbd daiyn .dlbzp m` zeqkledéì øîà`g` axl iy` ax ¨©¥

,`axc dixaíúädcia` zayd oicaàèeòéî áéúk àìwx xifgiy ¨¨Ÿ§¦¦¨
la` ,zg` mrtàëämcd ieqik zevnaàèeòéî áéúkoeyla ¨¨§¦¦¨

'eäqëå'.zg` mrt `l` zeqkl aiig epi`y cnll §¦¨
:dpyna epipyçeøä eäqkote` dfi`a zx`an `xnbd ,zeqkl aiig ¦¨¨©

:xaecneðL àì ,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàepizpyna ¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨Ÿ¨
,mcd z` gexd dzqiky xg` s` zeqkl aiigyøæçL àlàmcd ¤¨¤¨©

ìáà ,älbúðåm`øæç àìmcd,älbúðålr dqkzpy ieqikd x`ype §¦§©¨£¨Ÿ¨©§¦§©¨
,gexd ici,úBqëlî øeèt.cnere dqekn `ed ixdy ¨¦§©

:`xnbd zl`eyéåä éàî älbúðå øæç éëåaiig recne ,jka dn ± §¦¨©§¦§©¨©£¥
e ,zeqkldéì éçcéà àä.gexd eze` dzqiky drya ieqikd zevn ¨¦§¥¥

:`xnbd daiynúBöî ìöà éeçéc ïéà úøîBà úàæ ,àtt áø øîà̈©©¨¨Ÿ¤¤¥¦¥¤¦§
xg` dniiwl leki m`e ,ixnbl dlha dpi` ,dneiw dgcpy devny ±
xeht mcd z` gexd dzqikyky s` okle ,dniiwl aiegn onf
devnd dzgcp `l mewn lkn ,zeqkl leki epi`y oeik zeqkln
.zeqkl aiegn ieqik zevn miiwl lekie dlbzpe mcd xfgyke ,ixnbl

:`xnbd zl`eyàðL éàîe`le gexd ici lr xtra dqkzpy mc oic ©§¨
,zeqkln xehty dlbzpò÷øwa íc òìáðå èçBMä ,àéðúc àäî¥¨§©§¨©¥§¦§©¨©©§©
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.ieqik zevn zkiiy
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.zeqkln xeht mc zi`xn
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z` [oiaiygn-]BúBàoiid,íéî àeä eléàkxeriya oiia mc ltp m`e §¦©¦
aiig ,xkip mcd did ,oiid enk zenk dze`a mina ltep did m`y dfk
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oifge` mipy` cenr ft sc ± oey`x wxtzereay

øùôà àì éããäá éëåøáå àúùéîmzrc epzp Ð "jixail ad" xn` ik ,jkld Ð

ezrc giqd `l Ð oey`x mc dqkiy rceiy it lr s` ,df la` .zezyln weqtl

higyc xyt` ieqik zrya elit` ,el `id dhigy onf `zry lke ,dhigyd on

.dici `cga iqkne dici `cgaàøîâìàøùé éðáì øîåàå.`ed ieqk zyxta Ð

êôùù äîá.ecia Ðìâøá åðñëé àìùÐ

.opiqxbåì ïúéì.xky eciqtdy iptn Ð

xky e` dyrn zevn xky :ira onwle

.dkxadïåæîä úëøá,od zekxa rax` Ð

zlf` devn xza i`e .miaedf mirax` `ki`e

.`id devn `cg 'ekåîù úåàáö 'äÐ

.edpi`xac `ed `cg `nl`àðîéæ éì èå÷ð
.onf il oz Ðéòá äåä éë,jxain iax Ð

.cerql dvex iax didykäéì åøîàipa Ð

i`w onf el zrawy `pin `edd :dizia

.`aa`øîà.dfd `xwn envr lr iax Ð

ùåø éúåøáá åðúéå.dxn oipzep izcerqa Ð

óåñáì`l` ,`ed edi` e`lc gkzyi` Ð

dlry oey`xd lr exyal `ad xg` oin

.zne bblíéáåäæ íéòáøàrax` xky Ð

.on` mdixg` dpry zekxaäçôùî äúåàì
.xyan ly Ðøî øîàã"ze`ivn el`"a Ð

d`n elit` Ð "ayd" :(`,`l `rivn `aa)

`yxcl opiwtn "maiyz"e ,rnyn minrt

!rnyn `aeh Ð "dqke" ,inp `kd .`pixg`

àèåòéî áéúëded "dqke" aizk ded i` Ð

d`n elit`e ,dry lk dqkp `diy rnyn

df ieqk ,`ed `herin "edqke" la` .oipnif

.`l ezeúåñëìî øåèôdqekn `dc Ð

.`ed cnereäéì éçãéà àä`dc ,ieqkn Ð

!zeqkln xeht dlbzpe edqikéåçéã ïéàÐ

opixn` ike ,zevn lv` iegc opixn` oi`

.opixn`c `ed oaxw leqta Ð iegicáééç
úåñëì.dlbzpe xfg `lc ab lr s` Ð

äðùîïééá áøòúðoi`e ,mec` `edy Ð

.ea xkip mcd d`xnåúåà ïéàåø,oii Ð

xkip mc zi`xn did m`e ,min `ed eli`k

.zeqkl aiig Ð dfd xeriyk minaáøòúð
äîäáä íãáeaexe ,`ed ieqk xa e`lc Ð

.dnda mc
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àúùîm`y ,aeh mei epiax axd xne` did o`kn Ð xyt` `l iccd icda ikexae

oefnd zkxa jxal jixv Ð lek`l `ae xfegyk ,lltzde ezlik`n cnr

,d`xp oi`e .xyt` `l iccd icda iielve lkinc meyn ,"`ivend" jxale eici lehile

e`l i` ,ieqk oke .wqtd iede ,xac xnb ied "jixape ad" `kdc meyn ,llk inc `lc

xnb ied `l dltz la` .iccd icda xyt`c

minrxd lr dcerqa jxia m` eh`c ,dcerql

eici lehil jxhvi ,"otbd ixt `xea" elit` e`

icda ikexae lkinc meyn ,"`ivend" jxale

"migqt iaxr"a opixn` `icdae ?xyt` `l iccd

exwre mixiag zvwn egipd m`c (`,aw migqt)

oi` Ð oixfeg mdyk ,zqpkd zial jlil odilbx

lr s` ,dlgzkl `le rxtnl `l dkxa oiperh

.miizpa elltzdy itéñëîåÐ `ci `cga

m` dhigyl dhigy oia gq m` ,wtzqdl yi

oia gq m`c ,oilitz iab enk .jxale xefgl jixv

"gipdl" Ð i"yxl mizy jxanc ,oilitzl oilitz

ixacle ,y`x ly lr "zevn lr"e ,ci ly lr

`ny e` .mizy y`x ly lr jxan mz epiax

,dcerq rvn`a enk ,jxale xefgl jixv oi`

."`ivend" jxale xefgl jixv oi`e xacl lekiy

ser `iaz" enk ,dhigy oiprn xne` m` ,edine

xefgl jixv oi`c `hiyt Ð "oikqd" e` "hegyl

liab" "jexa leh" (`,n zekxa) enk ,jxale

f` ,oilitza enk jxale xefgl jixv m`e ."ixezl

oilitza enk ,dhigyl dhigy oia xacl xeq`

dxiarc (`,el zegpn) "dax unewd"a xn`ck

oi`e .dnglnd ikxern dilr xfege ecia `id

oi`e zg` devn `id mzdc ,oilitzn di`x

i` higy ira i` ,dhigya la` ,wiqtdl el

`xeqi`c d`xp ,mewn lkne .dil wiay ira

gkenck ,jxale xefgl icil envr `iadl `ed

lhep :opzc (`,`n dheq) "oixn`p el`" wxta

,"xeyra j`"e "zen ixg`" ea `xewe dxez xtq

jixte .dt lr `xew micewtd ynegay xeyrae

yix ipyne !dia ixwipe dxez xtq iziipe :`xnba

`kid ,d`xpe .dkixv dpi`y dkxa meyn :yiwl

hegyln ezrc giqdy oebk ,jxale xefgl jixvc

`dc .hgy xaky dn mcew zeqkl jixvy Ð

,serl dig oia zeqkl jixvny dcedi iax ogky`

.jxale xefgl jixv oi`y it lr s`åáééçå
did `le Ð miaedf dxyr ozil l`ilnb oax

xg` ser el ozep didy dna envr xehtl leki

dpey`x devne ,`id zxg` devn z`fc ,hegyl

`l ,edine .owzl lkei `l zeern iede ,dl dkld

`zlnac ,miaedf dxyr aiigil `zyd opipiic

,ediizegily opicar `l qik oexqg da zilc

cnry cg`e .(a,ct `nw `aa) "laegd"a xn`ck

i`d e`la xeht Ð dxeza `exwl exiag mewna

mlekc meyn ,dipin opiwtn qtz elit`e ,`nrh

wgvi epiax yxit oke .dxezd z`ixwa miaiig

opiyxcc `dc ,odk mewna cnr elit`e .xy` oa

,dyecway xac lkl Ð "ezycwe" :(`,aq mixcp)

.`id `zknq` ,oey`x jxale oey`x geztlåàe` :xn`z m`e .oin didy itl ,oefnd zkxan ewlql dvex did `l` .dkxa xkyl `kiiy `l dizy Ð lhep dz` miaedf mirax`

jxal jixv oi`c (e`l d"c mye a,bw migqt) "migqt iaxr"a xn`c o`nk xaqc :xnel yie !oefnd zkxa xg`ly "otbd ixt `xea" zkxa `ki` `dc ,xninl dil ded miaedf miyng

.`l eze `nw `qk` `l` ,`zkxac `qk`

ïéàåøyxitck ,min `ed eli`k oi`exc ,xn`w dige dnda mcle oiil oi`ex `l` ,xn`w miycw mcl oi`ex e`lc xn` (a,gr migaf) "zeaexrzd" wxta Ð min `ed eli`k eze`

mcy recie ielb ,"xiryd mcne xtd mcn gwle" :aizkcn ,dcedi iaxe opaxc `nrh yxtn (`,ak zegpn) "dax unewd" wxtac :o"ecxeen l`eny epiax axd dywde .qxhpewa

lha epina oine ,df z` df oiler oilhan elit`c ?gken ikid ,`zyde .lha epi`y epina oinl o`kn :xne` dcedi iaxe .df z` df oilhan oi`y oilerl o`kn ,xiryd mcn daexn xtd

.lhae ed`xn ddic didi `l` ,xenb mc zi`xn xiryd mca didi `l Ð min did xtd mc m`c :xnel yie !xiryd mc zinenc` xkip did xtd mc did elit`y ,liha `l `kd Ð

oey`x Ð min jezl mc (la` .xyk) odi`xn ddic m`e ,mec` oii eli`k alge oiil oi`ex :xne` dcedi iax ,alge oal oii ekeza yiy ilc :(a,gr migaf) "zeaexrzd" wxta opixn`ck

`xza wxtae .lha oey`x oey`x Ð elek meid lk elit` ,xeal ziagn jqp oii dxrnd :opgei iax xn` ,inic ax `z` ik :(`,br) dxf dcearc iyng wxta opixn` inp ikde .lha oey`x

ewiyn Ð ux`d mrn xiv gweld :(`,ak zexeka) "dnda gweld" wxta xn`c ,`iywe .lha oey`x oey`x :opixn` ,wqtd `la jled oi`y ,wqtc `kid ,dqeaz mc iab (a,`r) dcpc

mya inic ax xn`we .`aexa ilha Ð xivac minc `herin meyn i`e ,`ed d`neh ileaw xa e`l xiv Ð edpip xiv `aex i`e ,`wlq Ð edpip `in `aex i` ,jytp dnn xedhe ,mina
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éããä éãäacgia jxale zezyl ±,øLôà àìexn`y drya jkld ©£¥£¨¥Ÿ¤§¨

xefgl mivex m`e ,mzcerq xenbl mzrc z` epzp 'jixail ad'
la` ,zipy jxal miaiig zezyleàëägiqn epi` ,mcd ieqik oica ¨¨

zr `ed onfd eze` lk `l` ,dhigyd on ieqikd zrya ezrc z`
dqkny drya elit` ixdy elv` dhigydàãça èéçLc øLôà¤§¨§¨¦©£¨

àãça éqëîez` hgyi zg` cia ,eicgi mdipy z` dyriy xyt` ± §©¥©£¨
s` okle .dpey`xd dhigyd mc z` dqki dipyd eciae ,serd
jixv epi` mewn lkn ,serl digd oia mcd ieqika aiig dcedi iaxly

.dipyd dhigyd lr jxal

äðùî
dlbzp m` oicd cvike ,mcd ieqik zevna aiigd in zyxtn epizpyn

:ieqikdèçL,ser e` digäqk àìå,mcd z`,øçà eäàøåmcd z` ¨©§Ÿ¦¨§¨¨©¥
,dlebnáéiçd`exdúBqëì.mcd z`eäqk,d`exd e` hgeyd ©¨§©¦¨
älbúðå,mcdúBqëlî øeètm` la` .aey,çeøä eäqkdlbzpe §¦§©¨¨¦§©¦¨¨©
,ieqikdáéiçd`exd e` hgeydúBqëì.mcd z` zipy ©¨§©

àøîâ
lr zlhen mcd ieqik zevny oipn zx`and `ziixa d`ian `xnbd
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øçà,dlebnøîàpL ,úBqëì áéiçL ïépîmcd ieqik zyxtafi my) ©¥¦©¦¤©¨§©¤¤¡©

(ciìàøNé éðáì øîàå','Elk`z `l xUA lM mCéða ìëì äøäæà ¨Ÿ©¦§¥¦§¨¥©¨¨¨ŸŸ¥©§¨¨§¨§¥
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.eipira devnd dfazn elbxa mcd z` dqkn
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.gexd z` dyerdéì øîà,oin eze`l iaxdéôéñì ìéôL ,äèBL ¨©¥¤§¦§¥¥
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,mce minn axernd dwyna,úBqëì áéiç íc úéàøîea oi` m`e ©§¦¨©¨§©

.zeqkln xeht mc zi`xn
áøòúðmcdïééa,ea xkip mcd d`xn oi` jk meyne ,mec`ïéàBø ¦§¨¥§©¦¦
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oifge` mipy` cenr ft sc ± oey`x wxtzereay

øùôà àì éããäá éëåøáå àúùéîmzrc epzp Ð "jixail ad" xn` ik ,jkld Ð

ezrc giqd `l Ð oey`x mc dqkiy rceiy it lr s` ,df la` .zezyln weqtl

higyc xyt` ieqik zrya elit` ,el `id dhigy onf `zry lke ,dhigyd on

.dici `cga iqkne dici `cgaàøîâìàøùé éðáì øîåàå.`ed ieqk zyxta Ð

êôùù äîá.ecia Ðìâøá åðñëé àìùÐ

.opiqxbåì ïúéì.xky eciqtdy iptn Ð

xky e` dyrn zevn xky :ira onwle

.dkxadïåæîä úëøá,od zekxa rax` Ð

zlf` devn xza i`e .miaedf mirax` `ki`e

.`id devn `cg 'ekåîù úåàáö 'äÐ

.edpi`xac `ed `cg `nl`àðîéæ éì èå÷ð
.onf il oz Ðéòá äåä éë,jxain iax Ð

.cerql dvex iax didykäéì åøîàipa Ð

i`w onf el zrawy `pin `edd :dizia

.`aa`øîà.dfd `xwn envr lr iax Ð

ùåø éúåøáá åðúéå.dxn oipzep izcerqa Ð

óåñáì`l` ,`ed edi` e`lc gkzyi` Ð

dlry oey`xd lr exyal `ad xg` oin

.zne bblíéáåäæ íéòáøàrax` xky Ð

.on` mdixg` dpry zekxaäçôùî äúåàì
.xyan ly Ðøî øîàã"ze`ivn el`"a Ð

d`n elit` Ð "ayd" :(`,`l `rivn `aa)

`yxcl opiwtn "maiyz"e ,rnyn minrt

!rnyn `aeh Ð "dqke" ,inp `kd .`pixg`

àèåòéî áéúëded "dqke" aizk ded i` Ð

d`n elit`e ,dry lk dqkp `diy rnyn

df ieqk ,`ed `herin "edqke" la` .oipnif

.`l ezeúåñëìî øåèôdqekn `dc Ð

.`ed cnereäéì éçãéà àä`dc ,ieqkn Ð

!zeqkln xeht dlbzpe edqikéåçéã ïéàÐ

opixn` ike ,zevn lv` iegc opixn` oi`

.opixn`c `ed oaxw leqta Ð iegicáééç
úåñëì.dlbzpe xfg `lc ab lr s` Ð

äðùîïééá áøòúðoi`e ,mec` `edy Ð

.ea xkip mcd d`xnåúåà ïéàåø,oii Ð

xkip mc zi`xn did m`e ,min `ed eli`k

.zeqkl aiig Ð dfd xeriyk minaáøòúð
äîäáä íãáeaexe ,`ed ieqk xa e`lc Ð

.dnda mc
åà
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àúùîm`y ,aeh mei epiax axd xne` did o`kn Ð xyt` `l iccd icda ikexae

oefnd zkxa jxal jixv Ð lek`l `ae xfegyk ,lltzde ezlik`n cnr

,d`xp oi`e .xyt` `l iccd icda iielve lkinc meyn ,"`ivend" jxale eici lehile

e`l i` ,ieqk oke .wqtd iede ,xac xnb ied "jixape ad" `kdc meyn ,llk inc `lc

xnb ied `l dltz la` .iccd icda xyt`c

minrxd lr dcerqa jxia m` eh`c ,dcerql

eici lehil jxhvi ,"otbd ixt `xea" elit` e`

icda ikexae lkinc meyn ,"`ivend" jxale

"migqt iaxr"a opixn` `icdae ?xyt` `l iccd

exwre mixiag zvwn egipd m`c (`,aw migqt)

oi` Ð oixfeg mdyk ,zqpkd zial jlil odilbx

lr s` ,dlgzkl `le rxtnl `l dkxa oiperh

.miizpa elltzdy itéñëîåÐ `ci `cga

m` dhigyl dhigy oia gq m` ,wtzqdl yi

oia gq m`c ,oilitz iab enk .jxale xefgl jixv

"gipdl" Ð i"yxl mizy jxanc ,oilitzl oilitz

ixacle ,y`x ly lr "zevn lr"e ,ci ly lr

`ny e` .mizy y`x ly lr jxan mz epiax

,dcerq rvn`a enk ,jxale xefgl jixv oi`

."`ivend" jxale xefgl jixv oi`e xacl lekiy

ser `iaz" enk ,dhigy oiprn xne` m` ,edine

xefgl jixv oi`c `hiyt Ð "oikqd" e` "hegyl

liab" "jexa leh" (`,n zekxa) enk ,jxale

f` ,oilitza enk jxale xefgl jixv m`e ."ixezl

oilitza enk ,dhigyl dhigy oia xacl xeq`

dxiarc (`,el zegpn) "dax unewd"a xn`ck

oi`e .dnglnd ikxern dilr xfege ecia `id

oi`e zg` devn `id mzdc ,oilitzn di`x

i` higy ira i` ,dhigya la` ,wiqtdl el

`xeqi`c d`xp ,mewn lkne .dil wiay ira

gkenck ,jxale xefgl icil envr `iadl `ed

lhep :opzc (`,`n dheq) "oixn`p el`" wxta

,"xeyra j`"e "zen ixg`" ea `xewe dxez xtq

jixte .dt lr `xew micewtd ynegay xeyrae

yix ipyne !dia ixwipe dxez xtq iziipe :`xnba

`kid ,d`xpe .dkixv dpi`y dkxa meyn :yiwl

hegyln ezrc giqdy oebk ,jxale xefgl jixvc

`dc .hgy xaky dn mcew zeqkl jixvy Ð

,serl dig oia zeqkl jixvny dcedi iax ogky`

.jxale xefgl jixv oi`y it lr s`åáééçå
did `le Ð miaedf dxyr ozil l`ilnb oax

xg` ser el ozep didy dna envr xehtl leki

dpey`x devne ,`id zxg` devn z`fc ,hegyl

`l ,edine .owzl lkei `l zeern iede ,dl dkld

`zlnac ,miaedf dxyr aiigil `zyd opipiic

,ediizegily opicar `l qik oexqg da zilc

cnry cg`e .(a,ct `nw `aa) "laegd"a xn`ck

i`d e`la xeht Ð dxeza `exwl exiag mewna

mlekc meyn ,dipin opiwtn qtz elit`e ,`nrh

wgvi epiax yxit oke .dxezd z`ixwa miaiig

opiyxcc `dc ,odk mewna cnr elit`e .xy` oa

,dyecway xac lkl Ð "ezycwe" :(`,aq mixcp)

.`id `zknq` ,oey`x jxale oey`x geztlåàe` :xn`z m`e .oin didy itl ,oefnd zkxan ewlql dvex did `l` .dkxa xkyl `kiiy `l dizy Ð lhep dz` miaedf mirax`

jxal jixv oi`c (e`l d"c mye a,bw migqt) "migqt iaxr"a xn`c o`nk xaqc :xnel yie !oefnd zkxa xg`ly "otbd ixt `xea" zkxa `ki` `dc ,xninl dil ded miaedf miyng

.`l eze `nw `qk` `l` ,`zkxac `qk`

ïéàåøyxitck ,min `ed eli`k oi`exc ,xn`w dige dnda mcle oiil oi`ex `l` ,xn`w miycw mcl oi`ex e`lc xn` (a,gr migaf) "zeaexrzd" wxta Ð min `ed eli`k eze`

mcy recie ielb ,"xiryd mcne xtd mcn gwle" :aizkcn ,dcedi iaxe opaxc `nrh yxtn (`,ak zegpn) "dax unewd" wxtac :o"ecxeen l`eny epiax axd dywde .qxhpewa

lha epina oine ,df z` df oiler oilhan elit`c ?gken ikid ,`zyde .lha epi`y epina oinl o`kn :xne` dcedi iaxe .df z` df oilhan oi`y oilerl o`kn ,xiryd mcn daexn xtd

.lhae ed`xn ddic didi `l` ,xenb mc zi`xn xiryd mca didi `l Ð min did xtd mc m`c :xnel yie !xiryd mc zinenc` xkip did xtd mc did elit`y ,liha `l `kd Ð

oey`x Ð min jezl mc (la` .xyk) odi`xn ddic m`e ,mec` oii eli`k alge oiil oi`ex :xne` dcedi iax ,alge oal oii ekeza yiy ilc :(a,gr migaf) "zeaexrzd" wxta opixn`ck

`xza wxtae .lha oey`x oey`x Ð elek meid lk elit` ,xeal ziagn jqp oii dxrnd :opgei iax xn` ,inic ax `z` ik :(`,br) dxf dcearc iyng wxta opixn` inp ikde .lha oey`x

ewiyn Ð ux`d mrn xiv gweld :(`,ak zexeka) "dnda gweld" wxta xn`c ,`iywe .lha oey`x oey`x :opixn` ,wqtd `la jled oi`y ,wqtc `kid ,dqeaz mc iab (a,`r) dcpc

mya inic ax xn`we .`aexa ilha Ð xivac minc `herin meyn i`e ,`ed d`neh ileaw xa e`l xiv Ð edpip xiv `aex i`e ,`wlq Ð edpip `in `aex i` ,jytp dnn xedhe ,mina
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`oifgeקלב mipya cenr ft sc ± oey`x wxtzereay

äéçä íãá åà.dig ly fwid mca Ðåúåà ïéàåø.ieqk oerh epi`y Ðàåä åìéàë
íéî.zeqkl aiig Ð ea xkip serde digd zhigy ly dfd mcd did m`e Ðíã ïéà

íã ìèáîdigd mc oi` Ð df dnda mc zenk mina zxkip mc zi`xn oi` elit`e Ð

.liha `l epina oin :xaqwc ,lihaæúéðä íã.`nebl ueg Ðàøîâíúä ïðúÐ

.miycw zhigyaøùë.dwixfl Ðáøòúð
äîäáä íãá.oileg ly Ðäéçä íãá åàÐ

.oileg `nzqc ,ynnåúåà ïéàåømcl Ð

.leqtdíéî àåä åìéàëmc did m`e Ð

.xyk Ð ea xkip xykdåìôðù àìà åðù àì
íã êåúì íéîdtihe dtih lk ,jkitl Ð

ea `dz `ly cr ,jkld .dlha Ð dltpyk

zi`xn.dxykÐ mcïë åðéàltp elit`y Ð

it lr s`y .zeqkl aiig Ð min jezl mc

,ikd elit` ,oey`x oey`x dgcpe lhay

mcl mind zi`xn dktdpy cr daxe jldyk

`le .mc aeyge ,xeripe lhad mc xfg Ð

zxez oi`y ,dgci dgcpe li`ed :opixn`

.zevn lv` iegicúéîåîãà äàøî ìëlk Ð

,mc ied Ð zinenc` d`xn mca yiy onf

.mirxfd z` xiykdle ,dwixfle ,dxtkl

ixeyk` inp ,`ed min i` :jixt dinwle

!ixyknåãîúù,minyb in mr eaxry Ð

edpiayg`c `kid `l` mixiykn mpi`y

iedc mc meyn ,`kde .zexitd lr cxil

lr cxil dayg` `lc ab lr s` ,dwyn

` wxt oixiykn) opzc ,xiykn Ð zexitd

aygpy ,oevxl ezlgzy dwyn lk :(` dpyn

Ð oevxl eteq oi`y it lr s` ,dne`nl

:opikxte .xiyknìé÷ùã ïåéë éîð íéîùâ éî
.`pna Ðéîøåedpiayg` ,mcd jezl Ð

!jklàîãã àúììöáon mdy min oze`a Ð

lelv eizeaiaq yi yxwp `edyk .onvr mcd

i`e ,xiykn Ð mc zi`xn ea yi m`e ,mink

.`l Ð `lúøë ùåðò.elke`d Ðàåäå
úéæë àëéàã.xenb mc Ðìäàá àîèîåÐ

.`ed zn ly m` ,mc zi`xn ea yiy onf lk

úéòéáø àëéàã àåäå`ede .xenb mcd on Ð

dnypd ziriax xeriyae ,"zn ytp lr" :(e xacna) aizkc ,ld` z`nehl xeriy

.dielzúîä ä÷ùî.dy` alge epir zrnc oebk Ðàîèî åáù úéîåîãà äàøî ìë
.`nh Ð mec` ed`xny onf lk ,`ncc `zllv ,xnelk Ðíåé ìåáè ä÷ùîoze` Ð

.oda rbep `edy oiwynk od ixd Ð epnn mi`veid oiwyn
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dxdh elit`c ,`nl` .xeripe xfeg Ð dxcwl la` ,ezt lahl `l` epy `l :yiwl yix

d`neh ike :xn`wc iia`l elit`e !d`neh zxxern d`nehc oky lk ,d`neh zxxern

o`n `kil d`neh zxxernc d`neha la` ,dxdh zngn epiid Ð dxeripe dxfg dlhay

d`neh wtq exn` m` :(a,et oileg) lirl xn`ck ,xeqi` xxern xeqi`c oky lke .biltc

:opixn` inp (a,at zenai) "lxrd"ae .'ek xdhl

ith ,`nl` ,eaex cr Ð d`q lhpe d`q ozp

ab lr s` ,lha oey`x oey`xc opixn` `l eaexn

opixn` mewn lkac :xnel yie !wqtda iedc

,dqeaz mcae .wqtda elit` ,xeripe xfegc

dqeaz mcac meyn Ð wqt `ll wqt oia biltnc

:opixn` `wec miycwa `kde .eliwd opaxc

Ð miycwa dgcpy oeikc ,lha oey`x oey`x

`xza wxtac `idde .d`xpe xfeg epi` aey

oey`xc wgvi epiax yxtn (`,br) dxf dcearc

`diy cr ,`edy lka xq`p oi`e Ð lha oey`x

oizipzn` i`we .oixeqi` x`ya enk mrh ozep ea

jqp oii ,`edy lka oixqe`e oixeq` el`e :xn`wc

`xzid ltp ik `wec epiidc inic ax yxtn ,'ek

ebl `xeqi` la` ,ikd xza xn`wck ,`xeqi` ebl

oey`x oey`xc ,`edy lka xeq` epi` Ð `xzid

el`e :opz ,jixte .xzida miyy yiy onf lk lha

e`l i`n ,'ek jqp oii `edy lka oixqe`e oixeq`

`z .`xeqi` ebl `xzid ,`l ?`xzid ebl `xeqi`

`xng e`l i`n ,mrh ozepa mina oii :rny

,jixt `l dteb jdne ?`xzidc `in ebl `xeqi`c

.xeripe xfeg mrh zpizpac opgei iax dcenc

on Ð epin epi`y oina xwirk mrh `dc ,rcz

(a,gr migaf) "zeaexrzd"a xn`ck ,dxezd

dyly" wxtae (a,cn migqt) "oixaer el`"ae

`tiqcn :eyexit ikd `l` .(`,fl xifp) "oipin

oiia oiic `yix inp ikd Ð `xzid jezl `xeqi`

ebl `xzidc `xng ltpa ,`l :ipyne !`edy lka

Ð `xeqi`c `ina `yixcn :jixte .`xeqi`c `in

ozepa oiia min :ipzwe ,`xeqi`c `ina inp `tiq

ebl `xeqi`a `tiq jdc ikid ike :yexit ,mrh

!`edy lka oiia oiic `yix oicd `ed Ð `xzid

ozepae .ixii` `xeqi` ebl `xzida dlekc :ipyne

id Ð ixyc mrh ozepa `kil ikc rnync Ð xn`wc mrhxzidd on daxd ltpy oebk epi

xeal ziagn hwp i`n` :xn`z m`e .zg` zaa xeqi`d lhazpy ,xeqi`d jezl zg` zaa

:xnel yie !xzid ly miyy x`yp seqalc oeik ,ixy ikd e`la ?lha oey`x oey`xc meyn

la` .xevxvn ith yitpc ab lr s` ,i`d ilek dicenr yitp `lc ,xeal ziagn hwp `wecc

.xzida miyy yi elit` ,liha `l Ð `aeh dicenr yitpc `kidåãîúðùÐ odil`n

ed.ixykn `lc ,zexit ina ocnzc :xninl ivn iedc oicd `àåäåmc eleky it lr s`c ,ol rnyn `we .qxhpewa yxitck ,i`w `ncc `zllv` Ð ziriax `ki`c `ede .zifk `ki`c

.ziriaxe zifk jixvc `hiyt Ð minyb in mry mca i`c .xenb mc ziriax `ki`c cr ld`a `nhn `le ,xenb mc zifk `ki`c cr zxk aiign `l

ïðú`ziixac d`xpe !`kdc oizipzn iiez`l dil ded Ð ziriax `ki`c `ede :dlr xn`we ,ld`a `nhne `pz [`zipzna] (oizipzna) :lirl xn`wc `d ,`id dpyn i` :dniz Ð mzd

zay) "dlinc xfril` iax" wxtae .mewn meya dpyn dpi`e ,'ek mei miyly ddyy lk :xne` l`ilnb oa oerny oax ,opz :xn`wc (a,el zenai) "ulegd"a ogky` inp ikde .`id

."`ipz" :mixtqd lka opiqxb (a,dlwìëon oi`veiyk `lde :xn`z m`e .dipin ilica `l afc meyn Ð `pwqna yxtnck ,afd ly lr exfby enk odilr exfb `lc Ð oixedh znd dwyn

mzd xn`wc :dyw cere !i`xwn (a,dp dcp) "dcpd mc" wxta silick ,oiwyn iaiyg dy`d alge eztbn mce epir zrnc `ziixe`cnc .rbna epnn d`neh milawne ,ea oirbep Ð znd

xya mr d`nehd clea `nhpy xyad z` sexyl erpnp `l mipdk ly mdinin :iab (`,ci) migqtc `nw wxta gkenck !`edy lka oi`nhn oiwyn `lde ,ziriaxa miwyn z`neh `nhnc

`edda inp opixn`e .ziriax miwyn mze`a oi` `nzqne .oiwyn zngn xya `nhn `wc ,xya icda dwyn `ki`c dl iwenc .'ek ez`neh lr oitiqeny it lr s` d`nehd a`a `nhpy

qekd ixeg`y oiwyn e`nhi `ny :(`,ap) "mixac el`" wxta zekxaae .mi`nh Ð ziriaxn xiva la` ,zexepve oihgn oda liahdl ifgc ,ziriax `l` oxn` `l inp mine :(a,fi my) `wxit

oiwyn zxez oi`c ,d`neh ilawn `l eteba ocerae .zxtety jxc epnn e`viyk ixiin `kdc :xnel yie !qekd z` e`nhie exfgie ,mici zngnzxtety jxc iwtp ike .uegl e`viy cr mdilr

dxezd one ,edpip `nlra `zknq` Ð dcpc i`xw edpd ,inp i` .ea erbp `lc ab lr s` ,ziriax `ki`c `kid afd on e`via exfb opaxcn `l` ,ea erbp `ly oeik ,dxezd on zexedh Ð

iax xn` ?xykzn i`na :jixte .`nh Ð xepzd jezl diccn alg shpy dy`d :(`,bi zezixk) "el exn`" wxta opixn`c ,xn`z m`e .ziriaxa `l` exfb `l jkle ,oiwyn zxez odilr oi`

,jgxk lr `l` !milk `nhn lke` oi` `d ?`nh i`n` xepz ,ok m` .wepiz zlik`l cgeiny itl ,lke` `aiyg `nl` Ð xykd jixvc oeik ,`zyde .ccd it lr zklkelnd dtiha :opgei

zayc `nw wxta xn`ck ,dafe afc dwyn meyn dxifb ilk oi`nhn oiwyne ,dilr dwyn myy ,xepza shepy alg x`y mr zaxrzny ,ccd it lr zklkelnd dtihd zngn `nhn¥

mixacd jezne .dxdha izbx` ef dtn :el dxn`e ,l`rnyi iax iptl dz`ay dy`a (`,k dbibg) "oiyxec oi`"a oke !ziriax da zilc ab lr s` xepzl dtihd d`nhn ,`nl` .(a,ci)

zegta enhn miycwe dnexzc :xnel yie !dtnd z` `nihe ,zea`eqn eidy micin `nhp Ð ziriax ditay wexa did `ly it lr s` ixd .dta dizxywe dwqtp `nip :el dxn` dwcay

.ziriax irac `ed oilegl `wece ,ziriaxn

ä÷ùîelit`e .`nhin `l oileg eli`c ,dnexzc oiwyna `l` `nwezin `l Ð xn`wc oda rbpy oiwyn ipdc :mz epiax xne` Ð oda rbepy oiwynk epnn oi`veid oiwyn mei leah

mc lr zayeid mixne` eid dpey`xa :(a,`r) dcpc ixiyr wxta opzc ,xn`w `l inp ycwc oiwynae .xyrna lke` Ð dlre lah :(a,cr zenai) opixn`ck ,ixy inp xyrna

`le ,miycwl `wec :yexit ,miycwl zn `nh rbnk `id ixd :xnel exfg .`xnba yxtnck ,enc ycwk ycwd zxdh lr eyrpy oilegc ,zrbep `l la` :yexit ,gqtl min dxrn xdeh

rbpy ycew miwyn ok m`e .jex` mei zleah `id xdeh mc lr zayeic ,zn `nhl rbp eli`k miycwl oey`x ded mei leah ,`nl` .enc ycwk e`lc ,oilegl
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äiçä íãa Bà¯äãeäé éaø .íéî ïä eléàk BúBà ïéàBø §©©©¨¦§¦¥©¦©¦§¨
ïékqä ìòLå æzépä íc .íc ìháî íc ïéà :øîBà¯áéiç ¥¥¨§©¥¨¨©¦¨§¤©©©¦©¨

íc íL ïéàL ïîæa ?éúîéà :äãeäé éaø øîà .úBqëì§©¨©©¦§¨¥¨©¦§©¤¥¨¨
àeä àlL íc íL Lé ìáà ,àeä àlà¯.úBqëlî øeèt ¤¨£¨¥¨¨¤Ÿ¨¦§©

àøîâúéàøî Ba Lé íà ,íéîa áøòúpL íc :íúä ïðz§©¨¨¨¤¦§¨¥§©¦¦¥©§¦
íc¯ïééa áøòúð .øLk¯.íéî àeä eléàk BúBà ïéàBø ¨¨¥¦§¨¥§©¦¦§¦©¦

äiçä íãa Bà äîäa íãa áøòúð¯eléàk BúBà ïéàBø ¦§¨¥§©§¥¨§©©©¨¦§¦
øîà .íc ìháî íc ïéà :øîBà äãeäé éaø .íéî àeä©¦©¦§¨¥¥¨§©¥¨¨©

àlà eðL àì :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaøeìôpL ©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨Ÿ¨¤¨¤¨§
íéî CBúì íc ìôð ìáà ,íc CBúì íéî¯ïBLàø ïBLàø ©¦§¨£¨¨©¨§©¦¦¦

ïéà ,ïk Bðéà éeqk ïéðòìe :àtt áø øîà .ìèaéeçc ¨¥£©©©¨§¦§©¦¥¥¥¦
.úåöî ìöàäàøî ìk :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ¥¤¦§Ÿ¨©©§¨¨©§¥¨©§¥
úéîeîãà¯,ïéøtëîïéøéLëîeéàî .éeqëa ïéáéiçå , ©§¦§©§¦©§¦¦§©¨¦§¦©

ïéøtëî ?ïì òîLî÷¯éeqëa ïéáéiç ,àðéðz¯!àðéðz ¨©§©¨§©§¦¨¥¨©¨¦§¦¨¥¨
¯.déì àëéøèöéà ïéøéLëî¯íc éà ,éîð ïéøéLëî¯ ©§¦¦¦§§¦¨¥©§¦¦©¦¦©

àiî éà ,øLëî éøeLëà¯!éøLëî éøeLëà¯,àëéøö àì ©§¥©§©¦©¨©§¥©§§¦¨§¦¨
BãnzL.íéîLâ éîa¯éîøå ìé÷Lc ïåék ,éîð íéîLâ éî ¤¦§§¥§¨¦¥§¨¦©¦¥¨§¨¥§¨¥

¯!eäðéáLçà¯,àëéøö àìeãîúpLéñà éaø .ïäéìàî ©§§¦§¨§¦¨¤¦§§¥£¥¤©¦©¦
ìéaøäpî:øîBààzììöa:øîà ézôcî äéîøé éaø .àîãc ¦§©§¦¥¦§©§¨¦§¨©¦¦§§¨¦¦§¦£©

íéànèî :àðz àúéðúîa .úéfk àkéàc àeäå ,úøk Leðò̈¨¥§§¦¨©©¦§©§¦¨¨¨§©§¦
únä ä÷Lî ìk :íúä ïðz .úéòéáø àkéàc àeäå ,ìäàa§Ÿ¤§§¦¨§¦¦§©¨¨¨©§¥©¥

¯BaL úéîeîãà äàøî ìëå ;Bîcî õeç ,ïéøBäè¯ §¦¦¨§¨©§¥©§¦¤
.ìäàa ïéànèîä÷Lîeä÷Lî :eäðéîøe ?ïéøBäè únä §©§¦§Ÿ¤©§¥©¥§¦§¦§©§¥

epnî ïéàöBiä ïé÷Lî ,íBé ìeáè¯ïé÷Lîk,ïäa òâBpL §©§¦©§¦¦¤§©§¦¤¥©¨¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ft sc oileg(iriax meil)

äiçä íãa Bàiptl mzeiga fwedy sere dig ly fwid mca - §©©©¨
ehgypy,ieqika aiig epi` `ed s`y ,BúBà ïéàBødndad mc z` - ¦

,ieqika aiig epi`y digd e`,íéî [àeä] (ïä) eléàkmca ltp m`e §¦©¦
ltep did m`y dfk xeriya ,ieqika aiigd mc ieqika aiig epi`y
`l m` la` ,ezeqkl aiig ,xkip mcd did mina ieqika aiigd mcd

.ezeqkln xeht ,xkip didäãeäé éaøe wlegìháî íc ïéà ,øîBà ©¦§¨¥¥¨§©¥
íc,ieqika aiigd dhigyd mc z` lhan ieqikn xehtd mcd oi` ± ¨

ieqika aiigd mc hrn wx ieqika aiig epi`y mca ltp m` elit`e
ltpy xg`n mewn lkn ,xkip did `l mina ltep did m`y xeriya

ieqika aiige lhazn epi` mc jezl.
æzépä íc,mcd z` lawl dyery `nebl ueg wegxnlåmcd ok ¨©¦¨§

éúîéà ,äãeäé éaø øîà .úBqëì áéiç ïékqä ìòLz` zeqkl aiig ¤©©©¦©¨§©¨©©¦§¨¥¨©
,oikqd lry e` fzipd mcdíc íL ïéàL ïîæaxg`ìáà ,àeä àlà ¦§©¤¥¨¨¤¨£¨

m`íL Léef dhigynícxg`àeä àlLlrye fzipd mcd caln - ¥¨¨¤Ÿ
,oikqdúBqëlî øeètz` dqkn `l` ,oikqd lrye fzipd mcd z` ¨¦§©

.cala xg`d mcd

àøîâ
:dxe`iae ,epizpyn oirk oaxw mc ipica dpyn d`ian `xnbdïðz§©

íúädpyna epipy ±(:fr migaf)ícoaxwBa Lé íà ,íéîa áøòúpL ¨¨¨¤¦§¨¥§©¦¦¥
,mce minn axernd dwyna ±íc úéàøîdf ixdøLklr dwixfl ©§¦¨¨¥

m`e .gafnd iabáøòúðmcdïééa,ea xkip mcd d`xn oi`y mec` ¦§¨¥§©¦
BúBà ïéàBøoiid z` -,íéî àeä eléàk`edd dwyna yi m`e ¦§¦©¦

f mc ixd ,mc zi`xn [oaxwd mcne oiid xeriya minn axernd]d
m`e .xyk [oiia axernd]áøòúðoaxwd mcäîäa íãaoileg ly ¦§¨¥§©§¥¨

äiçä íãa Bà,gafnl llk die`x dpi`yBúBà ïéàBømcd z` - §©©©¨¦
gafnl leqtd,íéî àeä eléàkaxernd] `edd dwyna yi m`e §¦©¦

df mc ixd ,mc zi`xn [oaxwd mcne leqtd mcd xeriya minn
.xyk [leqtd mca axernd],íc ìháî íc ïéà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¥¨§©¥¨

ilk jezl dltpy oaxw mc ztih elit`e ,lha `l epina oiny meyn
.dwixfl zaexrzd mc xyk oileg mc ly lecb

:`xnbd zx`aneðL àì ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨Ÿ¨
,xyk mc zi`xn ea yi m` mina axrzpy oaxw mcy dpynaàlà¤¨

k,íc CBúì íéî eìôpLlha mcd jezl ltpy hrn hrn jkitle ¤¨§©¦§¨
,dwixfl xyk mcd d`xn xkip oiicry onf lke ,mcaíc ìôð ìáà£¨¨©¨

ìèa ïBLàø ïBLàø ,íéî CBúìmind jezl ltpy mcd on hrn ± §©¦¦¦¨¥
s`e .eixg` ltpy hrnd oke ,ezi`xn xkip `l ixdy mina lhazn
mixne` oi` ,ed`xn xkip xak mind jezl daxd ltpy seqaly
devnd on dgcpy oeik `l` ,xeripe xfeg dligza ltpy hrndy

.exykdl xfeg epi`e zinler dgcp
:mcd ieqikl oaxw mc oia zwlgn `xnbdïéðòìe ,àtt áø øîà̈©©¨¨§¦§©

zevnéeqkmcdïk Bðéàmind jezl mcd ltp m`y mixne` oi` ± ¦¥¥
`l` ,ieqik zevnn dgcpe lha oey`x oey`xïéàzxezìöà éeçéc ¥¦¥¤

,úBöî,ed`xn xkip `le min jezl hrn hrn mc ltp m` elit` okle ¦§
z`f lka ,mcd ieqik zevnn dgcpe lhazd ltpy hrn hrndy s`
xeripe lhazdy mcd xfg ,mcd d`xn xkipy cr daxzpe jldy oeik
devnd on dgci dgcpe li`ed mixne` oi`e .ieqika aiige mc aygpe

.miycwa `l` zeevn lv` iegic zxez oi`y itl
:mina axernd mc oica ztqep dkld d`ian `xnbdäãeäé áø øîà̈©©§¨

,ìàeîL øîà,min ea axrzpy mcìkmca yiy onfäàøî ¨©§¥¨©§¥
ïéøtëî ,úéîeîãà,oaxw mc `ed m` gafnd lr ezwixfaïéøéLëîe ©§¦§©§¦©§¦¦

,d`neh lawl zexitd z` eaïéáéiçåeaazevnéeqë.mcd §©¨¦§¦
:`xnbd dywnïì òîLî÷ éàî.eixaca l`eny ycgn dn ike ± ©¨©§©¨

mdy xn`y dn ixdàðéðz ,ïéøtëî,migafa dpyna ok epipy xak ± §©§¦¨¦¨
xtkne dwixfl xyk mc zi`xn ea yi m` mina axrzpy oaxw mcy

xn`y dn oke .oaxwd lra lràðéðz ,éeqëa ïéáéiçepipy df mb ± ©¨¦§¦¨¦¨
.ieqika aiig ed`xn xkip m` mina axrzpy mcy ,epizpyna o`k

`l` :`xnbd zvxzndéì àëéøèöéà ïéøéLëîeixac ekxved `l ± ©§¦¦¦§§¦¨¥
iziidy ,d`neh lawl xiykn mina axrzpy mcy xn`y dnl `l`
aeyg mcd oi` ,mda xkip epi`y cr mina mcd axrzpe li`ed xeaq
d`xn yiy onf lky ,l`eny xn` jkl ,d`nehl xiykdl mkeza

yknd mc df ixd zinenc`.d`neh zlawl xi
:`xnbd dywnénð ïéøéLëîmda axrzpy miny el` eixac mb ± ©§¦¦©¦

ixdy ,eyecigl mikixv ep` oi` ,d`neh lawl mixiykn mcíc éà¦¨
,`edéøLëî éøeLëà ,àiî éà ,øLëî éøeLëàxn`p m` ± ©§¥©§©¦©¨©§¥©§§¥

dwyndy xn`p m`e ,d`nehl xiykn `ed ixd mc aygp dwyndy
md mind mbe mcd mb ixdy ,d`nehl xiykn `ed ixd min aygp

.d`neh zlawl mixiyknd miwynd zrayn
:`xnbd zvxznàëéøö àìmcl l`eny ixac ekxved `l ± Ÿ§¦¨

`l` ,mzq mina axrzpyBãnzLmcd z` axiry -,íéîLâ éîa ¤¦§§¥§¨¦
oi` mnvr mind meyne li`ede ,zexitd lr cxil maiygd `le
lr cxil maiygd `ly minyb in ixdy ,d`nehl xiykn dwynd
ma axerny mcdy xeaq iziid ,d`nehl mixiykn mpi` zexitd
xkipy lky l`eny eprinyn jkl ,xiykdl mc aygp epi`e lha
.d`neh zlawl xiyknd dwyn `ede mc df ixd mina mcd d`xn

:`xnbd dywnénð íéîLâ éîixd ,minyb ina xaecn m` mb ±ïåék ¥§¨¦©¦¥¨
éîøå ìé÷Lc,mcd jezl mktye ilka mlhpy oeik ±eäðéáLçà- §¨¦§¨¥©§§¦§

oi` elit`e ,d`neh lawl mixiykn md ok m`e ,df xacl maiygd
:`xnbd zvxzn .mnvr mind exiyki mcd d`xn xkipàëéøö àìŸ§¦¨

xiykn minyb in ea axrzpy mcy l`eny ixac ekxved `l ±
ote`l `l` ,ed`xn xkip m` d`nehleãîúpLin el eaxrzpy - ¤¦§§

mca minybïäéìàîmind jkle ,jkl maiygd `le epevxn `ly ¥£¥¤
.mcd wx `l` mixiykn mpi` mnvr

mcdy l`eny ly eyecig z` x`al sqep uexiz d`ian `xnbd
:d`nehl xiyknìéaøäpî éqà éaø[mewn my-]àzììöa ,øîBà ©¦©¦¦§©§¦¥¦§¤§¨

àîãcmcdyky ,l`eny xaic envr mcd on lelvd dwyna ± §¨¨
eze` oi`y xeaq iziide ,mink lelvd dwyn xzep eaiaq ,yxwp
zinenc` d`xn ea yi m`y l`eny xn` jk lre ,mc aygp dwyn
xiykn epi` mc d`xn ea oi` m` la` ,d`nehl xiykne mc `ed ixd

.d`nehl
:`ncc `zllv oipra zetqep zekld d`ian `xnbdäéîøé éaø©¦¦§§¨

,øîà ézôcî`ncc `zllv lke`dúøk Leðò:`xnbd zx`an . ¦¦§¦¨©¨¨¥
àeäåa wx `ed ,zxk yepr elke`dy dinxi iax xn`y dn ±àkéàc §§¦¨
úéfk.zifk xeriy ea yiy ± ©©¦

:`xnbd dtiqenàðz àúéðúîa,epipy `ziixaa ±ìäàa íéànèî §©§¦¨¨¨§©§¦§Ÿ¤
ea yiy onf lk ,znd on `ncc `zllv ea yiy ld`a qpkpd ±

:`xnbd zx`an .`nh `ed ixd mc zi`xnúéòéáø àkéàc àeäå± §§¦¨§¦¦
`ed znd on ziriaxy ,ziriax xeriy mca yiyk wx `ed df oice

.znd ld`a d`nehl xeriyd
íúä ïðz,znd z`neh oica `ziixaa epipy ±ä÷Lî ìk`veid §©¨¨¨©§¤
ly etebn,únädy`d alge epir zrnc oebkBîcî õeç ,ïéøBäè± ©¥§¦¦¨

.`nh `edy znd mcn uegBaL úéîeîãà äàøî ìëåminde ± §¨©§¥©§¦¤
,zinenc` d`xn mda xkipy onf lk ,znd mcn milelvdïéànèî§©§¦

az`nehìäà.cg` ld`a mnr `vnpd z` §Ÿ¤
lirlc `ziixad ixace dixac m`d zxxane dpyn d`ian `xnbd

:`xnbd dywn .el` z` el` mixzeqïéøBäè únä ä÷Lîelk ike ± ©§¥©¥§¦
,oixedh encn ueg znd dwyneäðéîøedpyna epipyy ,dywe ± §¦§

(`"n a"t mei leah)(epnî ïéàöBiä ïé÷Lî) íBé ìeáè ä÷Lîoiwyn ± ©§¥§©§¦©§¦¦¤
mpic ,dy`d alge epir zrnc oebk ,mei leah ly etebn mi`veid

ïäa òâBpL ïé÷Lîk,mei leahd §©§¦¤¥©¨¤
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קלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ft sc oileg(iriax meil)

äiçä íãa Bàiptl mzeiga fwedy sere dig ly fwid mca - §©©©¨
ehgypy,ieqika aiig epi` `ed s`y ,BúBà ïéàBødndad mc z` - ¦

,ieqika aiig epi`y digd e`,íéî [àeä] (ïä) eléàkmca ltp m`e §¦©¦
ltep did m`y dfk xeriya ,ieqika aiigd mc ieqika aiig epi`y
`l m` la` ,ezeqkl aiig ,xkip mcd did mina ieqika aiigd mcd

.ezeqkln xeht ,xkip didäãeäé éaøe wlegìháî íc ïéà ,øîBà ©¦§¨¥¥¨§©¥
íc,ieqika aiigd dhigyd mc z` lhan ieqikn xehtd mcd oi` ± ¨

ieqika aiigd mc hrn wx ieqika aiig epi`y mca ltp m` elit`e
ltpy xg`n mewn lkn ,xkip did `l mina ltep did m`y xeriya

ieqika aiige lhazn epi` mc jezl.
æzépä íc,mcd z` lawl dyery `nebl ueg wegxnlåmcd ok ¨©¦¨§

éúîéà ,äãeäé éaø øîà .úBqëì áéiç ïékqä ìòLz` zeqkl aiig ¤©©©¦©¨§©¨©©¦§¨¥¨©
,oikqd lry e` fzipd mcdíc íL ïéàL ïîæaxg`ìáà ,àeä àlà ¦§©¤¥¨¨¤¨£¨

m`íL Léef dhigynícxg`àeä àlLlrye fzipd mcd caln - ¥¨¨¤Ÿ
,oikqdúBqëlî øeètz` dqkn `l` ,oikqd lrye fzipd mcd z` ¨¦§©

.cala xg`d mcd

àøîâ
:dxe`iae ,epizpyn oirk oaxw mc ipica dpyn d`ian `xnbdïðz§©

íúädpyna epipy ±(:fr migaf)ícoaxwBa Lé íà ,íéîa áøòúpL ¨¨¨¤¦§¨¥§©¦¦¥
,mce minn axernd dwyna ±íc úéàøîdf ixdøLklr dwixfl ©§¦¨¨¥

m`e .gafnd iabáøòúðmcdïééa,ea xkip mcd d`xn oi`y mec` ¦§¨¥§©¦
BúBà ïéàBøoiid z` -,íéî àeä eléàk`edd dwyna yi m`e ¦§¦©¦

f mc ixd ,mc zi`xn [oaxwd mcne oiid xeriya minn axernd]d
m`e .xyk [oiia axernd]áøòúðoaxwd mcäîäa íãaoileg ly ¦§¨¥§©§¥¨

äiçä íãa Bà,gafnl llk die`x dpi`yBúBà ïéàBømcd z` - §©©©¨¦
gafnl leqtd,íéî àeä eléàkaxernd] `edd dwyna yi m`e §¦©¦

df mc ixd ,mc zi`xn [oaxwd mcne leqtd mcd xeriya minn
.xyk [leqtd mca axernd],íc ìháî íc ïéà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¥¨§©¥¨

ilk jezl dltpy oaxw mc ztih elit`e ,lha `l epina oiny meyn
.dwixfl zaexrzd mc xyk oileg mc ly lecb

:`xnbd zx`aneðL àì ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨Ÿ¨
,xyk mc zi`xn ea yi m` mina axrzpy oaxw mcy dpynaàlà¤¨

k,íc CBúì íéî eìôpLlha mcd jezl ltpy hrn hrn jkitle ¤¨§©¦§¨
,dwixfl xyk mcd d`xn xkip oiicry onf lke ,mcaíc ìôð ìáà£¨¨©¨

ìèa ïBLàø ïBLàø ,íéî CBúìmind jezl ltpy mcd on hrn ± §©¦¦¦¨¥
s`e .eixg` ltpy hrnd oke ,ezi`xn xkip `l ixdy mina lhazn
mixne` oi` ,ed`xn xkip xak mind jezl daxd ltpy seqaly
devnd on dgcpy oeik `l` ,xeripe xfeg dligza ltpy hrndy

.exykdl xfeg epi`e zinler dgcp
:mcd ieqikl oaxw mc oia zwlgn `xnbdïéðòìe ,àtt áø øîà̈©©¨¨§¦§©

zevnéeqkmcdïk Bðéàmind jezl mcd ltp m`y mixne` oi` ± ¦¥¥
`l` ,ieqik zevnn dgcpe lha oey`x oey`xïéàzxezìöà éeçéc ¥¦¥¤

,úBöî,ed`xn xkip `le min jezl hrn hrn mc ltp m` elit` okle ¦§
z`f lka ,mcd ieqik zevnn dgcpe lhazd ltpy hrn hrndy s`
xeripe lhazdy mcd xfg ,mcd d`xn xkipy cr daxzpe jldy oeik
devnd on dgci dgcpe li`ed mixne` oi`e .ieqika aiige mc aygpe

.miycwa `l` zeevn lv` iegic zxez oi`y itl
:mina axernd mc oica ztqep dkld d`ian `xnbdäãeäé áø øîà̈©©§¨

,ìàeîL øîà,min ea axrzpy mcìkmca yiy onfäàøî ¨©§¥¨©§¥
ïéøtëî ,úéîeîãà,oaxw mc `ed m` gafnd lr ezwixfaïéøéLëîe ©§¦§©§¦©§¦¦

,d`neh lawl zexitd z` eaïéáéiçåeaazevnéeqë.mcd §©¨¦§¦
:`xnbd dywnïì òîLî÷ éàî.eixaca l`eny ycgn dn ike ± ©¨©§©¨

mdy xn`y dn ixdàðéðz ,ïéøtëî,migafa dpyna ok epipy xak ± §©§¦¨¦¨
xtkne dwixfl xyk mc zi`xn ea yi m` mina axrzpy oaxw mcy

xn`y dn oke .oaxwd lra lràðéðz ,éeqëa ïéáéiçepipy df mb ± ©¨¦§¦¨¦¨
.ieqika aiig ed`xn xkip m` mina axrzpy mcy ,epizpyna o`k

`l` :`xnbd zvxzndéì àëéøèöéà ïéøéLëîeixac ekxved `l ± ©§¦¦¦§§¦¨¥
iziidy ,d`neh lawl xiykn mina axrzpy mcy xn`y dnl `l`
aeyg mcd oi` ,mda xkip epi`y cr mina mcd axrzpe li`ed xeaq
d`xn yiy onf lky ,l`eny xn` jkl ,d`nehl xiykdl mkeza

yknd mc df ixd zinenc`.d`neh zlawl xi
:`xnbd dywnénð ïéøéLëîmda axrzpy miny el` eixac mb ± ©§¦¦©¦

ixdy ,eyecigl mikixv ep` oi` ,d`neh lawl mixiykn mcíc éà¦¨
,`edéøLëî éøeLëà ,àiî éà ,øLëî éøeLëàxn`p m` ± ©§¥©§©¦©¨©§¥©§§¥

dwyndy xn`p m`e ,d`nehl xiykn `ed ixd mc aygp dwyndy
md mind mbe mcd mb ixdy ,d`nehl xiykn `ed ixd min aygp

.d`neh zlawl mixiyknd miwynd zrayn
:`xnbd zvxznàëéøö àìmcl l`eny ixac ekxved `l ± Ÿ§¦¨

`l` ,mzq mina axrzpyBãnzLmcd z` axiry -,íéîLâ éîa ¤¦§§¥§¨¦
oi` mnvr mind meyne li`ede ,zexitd lr cxil maiygd `le
lr cxil maiygd `ly minyb in ixdy ,d`nehl xiykn dwynd
ma axerny mcdy xeaq iziid ,d`nehl mixiykn mpi` zexitd
xkipy lky l`eny eprinyn jkl ,xiykdl mc aygp epi`e lha
.d`neh zlawl xiyknd dwyn `ede mc df ixd mina mcd d`xn

:`xnbd dywnénð íéîLâ éîixd ,minyb ina xaecn m` mb ±ïåék ¥§¨¦©¦¥¨
éîøå ìé÷Lc,mcd jezl mktye ilka mlhpy oeik ±eäðéáLçà- §¨¦§¨¥©§§¦§

oi` elit`e ,d`neh lawl mixiykn md ok m`e ,df xacl maiygd
:`xnbd zvxzn .mnvr mind exiyki mcd d`xn xkipàëéøö àìŸ§¦¨

xiykn minyb in ea axrzpy mcy l`eny ixac ekxved `l ±
ote`l `l` ,ed`xn xkip m` d`nehleãîúpLin el eaxrzpy - ¤¦§§

mca minybïäéìàîmind jkle ,jkl maiygd `le epevxn `ly ¥£¥¤
.mcd wx `l` mixiykn mpi` mnvr

mcdy l`eny ly eyecig z` x`al sqep uexiz d`ian `xnbd
:d`nehl xiyknìéaøäpî éqà éaø[mewn my-]àzììöa ,øîBà ©¦©¦¦§©§¦¥¦§¤§¨

àîãcmcdyky ,l`eny xaic envr mcd on lelvd dwyna ± §¨¨
eze` oi`y xeaq iziide ,mink lelvd dwyn xzep eaiaq ,yxwp
zinenc` d`xn ea yi m`y l`eny xn` jk lre ,mc aygp dwyn
xiykn epi` mc d`xn ea oi` m` la` ,d`nehl xiykne mc `ed ixd

.d`nehl
:`ncc `zllv oipra zetqep zekld d`ian `xnbdäéîøé éaø©¦¦§§¨

,øîà ézôcî`ncc `zllv lke`dúøk Leðò:`xnbd zx`an . ¦¦§¦¨©¨¨¥
àeäåa wx `ed ,zxk yepr elke`dy dinxi iax xn`y dn ±àkéàc §§¦¨
úéfk.zifk xeriy ea yiy ± ©©¦

:`xnbd dtiqenàðz àúéðúîa,epipy `ziixaa ±ìäàa íéànèî §©§¦¨¨¨§©§¦§Ÿ¤
ea yiy onf lk ,znd on `ncc `zllv ea yiy ld`a qpkpd ±

:`xnbd zx`an .`nh `ed ixd mc zi`xnúéòéáø àkéàc àeäå± §§¦¨§¦¦
`ed znd on ziriaxy ,ziriax xeriy mca yiyk wx `ed df oice

.znd ld`a d`nehl xeriyd
íúä ïðz,znd z`neh oica `ziixaa epipy ±ä÷Lî ìk`veid §©¨¨¨©§¤
ly etebn,únädy`d alge epir zrnc oebkBîcî õeç ,ïéøBäè± ©¥§¦¦¨

.`nh `edy znd mcn uegBaL úéîeîãà äàøî ìëåminde ± §¨©§¥©§¦¤
,zinenc` d`xn mda xkipy onf lk ,znd mcn milelvdïéànèî§©§¦

az`nehìäà.cg` ld`a mnr `vnpd z` §Ÿ¤
lirlc `ziixad ixace dixac m`d zxxane dpyn d`ian `xnbd

:`xnbd dywn .el` z` el` mixzeqïéøBäè únä ä÷Lîelk ike ± ©§¥©¥§¦
,oixedh encn ueg znd dwyneäðéîøedpyna epipyy ,dywe ± §¦§

(`"n a"t mei leah)(epnî ïéàöBiä ïé÷Lî) íBé ìeáè ä÷Lîoiwyn ± ©§¥§©§¦©§¦¦¤
mpic ,dy`d alge epir zrnc oebk ,mei leah ly etebn mi`veid

ïäa òâBpL ïé÷Lîk,mei leahd §©§¦¤¥©¨¤
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xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc oileg(iying meil)

elàå elàå,mda rbepy miwyn oiae epnn mi`veid miwyn oia -ïéà §¥§¥¥
ïéànèî.d`neh minkg mda exfb `ly ,mei leahdnìk øàLe ¦©§¦§¨¨
ïéàîhä,mei leah calnïél÷ ïéa,dlw mz`nehy ±ïéøeîç ïéa± ©§¥¦¥©¦¥£¦

,dxeng mz`nehyïäî ïéàöBiä ïé÷Lîmpic ,otebnòâBpä ä÷Lîk ©§¦©§¦¥¤§©§¤©¥©
ïäa,mi`nhd el`a ±elàå elàåmi`nhd x`yn mi`veid oiwynd ± ¨¤§¥§¥

mi`nh ,mi`nhd x`ya erbpy oiwyndeälçz,d`nehl oey`x ± §¦¨
,d`nehl iyily dyrp ea rbepde ,d`nehl ipy dyrp mda rbepdy

àeäL ä÷Lnä ïî õeçzbxca,äàîehä áàinine ewexe eaef ,oebke ¦©©§¤¤©©§¨
mc` lk ly rxf zaky oke afd ly eilbx.

:`iyewd z` zniiqne ,dpynd ixac z` zxxan `xnbdïél÷ éàî©©¦
ïéøeîç éàîemiwyndy dpyna epypy oixenge oilw oi`nh md dn ± ©£¦

,mi`nh mdn mi`veidåàì éàîyexitd oi` m`d ±ïél÷mdõøL ©¨©¦¤¤
ïéøeîçå ,áæå`ed,úîixacy dywe ,mi`nh znd dwyny ixd §¨©£¦¥

mixedh znd dwyny `ziixad ixace mi`nh znd dwyny dpynd
.el` z` el` mixzeq

:`xnbd zvxznàì`ed oixenge afe uxy `ed oilwy yexitd oi` ± Ÿ
`l` ,znïél÷`edïéøeîçå ,õøL`edáæ,ok` znd dwyn la` ©¦¤¤©£¦¨
.mixedh

:`xnbd zl`eyàìc úî àðL éàîe ,ïðaø déa eøæâc áæ àðL éàî©§¨¨§¨§¥©¨¨©§¨¥§Ÿ
ïðaø déa eøæbminkg exfb afd lry ,znd on afd dpey dna ± ¨§¥©¨¨

didiy minkg exfb `l znd lre ,`nh epnn `veid dwynd didiy
:`xnbd daiyn .`nh epnn `veid dwyndéLðéà éìéãa àìc ,áæ̈§Ÿ§¦¥¦§¥

dépéîoi` ,ez`neh ea zxkip oi`y oeik mbe ,ig mc` `edy oeik af ± ¦¥
,af z`nehn wigxdle xecbl ick ,jkl ,epnn miwgxzn miyp`eøæb̈§

ïðaø déala` ,epnn mi`veid miwynd lr d`nehéìéãác ,úî ¥©¨¨¥¦§¦¥
dépéî éLðéà,ez`neh zxkip mbe epnn miwgxzn miyp`y ±eøæb àì ¦§¥¦¥Ÿ¨§
ïðaø déa.epnn mi`veid miwynd lr ¥©¨¨

:epizpyna epipy['åëå] ïékqä ìòLå æzépä ícxn` .zeqkl aiig ¨©¦¨§¤©©©¦
`ed `ly mc yi la` ,`ed `l` mc my oi`y onfa izni` dcedi iax

:dpynd ixac z` zxxan `xnbd .zeqkln xeht,ïðaø eðzxn`p ¨©¨¨
mcd ieqik zevna dxeza(bi fi `xwie),'xtrA EdQke FnC z` KtWe'§¨©¤¨§¦¨¤¨¨

aezkdeøîà ,úBqëì áéiç ïékqä ìòLå æzépä ícL ãnìî 'eäqëå'§¦¨§©¥¤¨©¦¨§¤©©©¦©¨§©¨©
éúîéà äãeäé éaøezeqkl aiigíc íL ïéàL ïîæaxg`lààeä à ©¦§¨¥¨©¦§©¤¥¨¨¤¨

,oikqd lrye fzipd mcd ±íc íL Lé ìáàxg`øeèt ,àeä àlL £¨¥¨¨¤Ÿ¨
úBqëlî.xg`d mcd z` dqkie ,oikqd lrye fzipd mcd z` ¦§©

Cãéà àéðz,zxg` `ziixaa epipy ±áéiç Bîc ìkL ãnìî 'eäqëå' ©§¨¦¨§¦¨§©¥¤¨¨©¨
íéétbà ìòLå æzépä íc eøîà ïàkî ,úBqëìlr xzepy mcde ± §©¦¨¨§¨©¦¨§¤©©©©¦

,dhigyd mewn zeptc,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà .úBqëì áéiç©¨§©¨©©¨¦§¤©§¦¥
íéøeîà íéøác äna,miitb` lrye fzipd mcd z` zeqkl aiigy ©¤§¨¦£¦

käqk àlLz`Lôpä ícfzipy mcde ,ea z`vei dnypdy mcd ± ¤Ÿ¦¨©©¤¤
,ytpd mc `ed miitb`d lryeäqk ìáàz`,Lôpä ícmcde £¨¦¨©©¤¤

,ytpd mc epi` miitb`d lrye fzipy.úBqëlî øeèẗ¦§©
:`xnbd zl`eyéâìôéî à÷ éàîamc dfi` ewlgpy mrhd dn ± §©¨¦§§¥

:`xnbd daiyn .zeqkl aiigïðaøzeqkl aiigy `ziixaa exn`y ©¨¨
,mcd lk z`,éøáñaezkd xn`y dnn(my)'Bîc'aiigy rnyn ¨§¥¨

z` zeqkl.Bîc ìkla`'Bîc' ,øáñ äãeäé éaøjixvy rnyn oi` ¨¨©¦§¨¨©¨
`l` ,enc lk z` zeqklïa ïBòîL ïaøå .Bîc úö÷î eléôàå©£¦¦§¨¨§©¨¦§¤

ìàéìîbjixv oi`y xn`y,ytpd mc z` `l` zeqkl'Bîc' ,øáñ ©§¦¥¨©¨

mc rnyn,ãçeénä.ieqik jixv eleke ytpd mc edfe ©§¨

äðùî
:mcd z` miqkn dna zx`an epizpynïéà änáe ïéqëî äna©¤§©¦©¤¥

úéñøçáe ,ãéña ,÷cä ìBçáe ,÷cä ìáæa ïéqëî ,ïéqëîzwigy ± §©¦§©¦§¤¤©©§©©§¦§©§¦
,miqxgäôeâîáe äðáìáe[qxgn ieyrd ziagd ieqik±].ïLúkL ¦§¥¨¦§¨¤§¨¨

äðáìa àìå ,ñbä ìBça àìå ,ñbä ìáæa àì ïéqëî ïéà ìáà£¨¥§©¦Ÿ§¤¤©©§Ÿ§©©§Ÿ¦§¥¨
ätëé àìå .ïLúk àlL äôeâîáe[dqki±]åéìòmcd lr ±,éìkä úà ¦§¨¤Ÿ§¨¨§Ÿ¦§¤¨¨¤©§¦

.mcd ieqik zevn z` miiwn epi` dfayïa ïBòîL ïaø øîà ììk§¨¨©©¨¦§¤
íéçîö ìcâî BðéàLå ,Ba ïéqëî íéçîö Ba ìcânL øác ,ìàéìîb©§¦¥¨¨¤§©¥§¨¦§©¦§¤¥§©¥§¨¦

.Ba ïéqëî ïéà¥§©¦

àøîâ
,qbd lega `l la` wcd lega mcd z` oiqkny epizpyna epipy

:`xnbd zl`ey .df xeriy `ed dn zxxan `xnbdéîc éëéäji` ± ¥¦¨¥
exn`y dn xaecn,÷cä ìBçdaiyn .ezewc xeriy `ed dn ,xnelk ©©

:`xnbd,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà`ed wcd legìk ¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¨
éøö øöBiä ïéàLBLúëì Cjxvpe legd on milk xveid one`dy lk ± ¤¥©¥¨¦§¨§

wcd leg `ed df ,ezcearl df leg cer yezkl jixv epi` ,wc legl
qbd leg `ed df eyzekl jixv one`d m` la` ,mcd ieqikl xykd

.mcd ieqikl xyk epi`y
:`xnbd zxne`àôéqà dì éðúîc àkéàådax ixac z` epyy yie ± §¦¨§©§¥¨©¥¨

dpynd ly `tiqd lr ,opgei iax mya dpg xa xaïéqëî ïéà ìáà'£¨¥§©¦
,'ñbä ìBça àìå ñbä ìáæa àì,dl`y dl`ypeéîc éëéäji` ± Ÿ§¤¤©©§Ÿ§©©¥¦¨¥

exn`y dn xaecnñbä ìBçjk lre ,df xeriy `ed dneäaø øîà ©©¨©©¨
éøö øöBiäL ìk ,ïðçBé éaø øîà äðç øa øaBLúëì Clk ± ©©¨¨¨©©¦¨¨¨¤©¥¨¦§¨§

ick legd z` cer yezkl jixv ,legd on milk xveid one`dy
.mcd ieqikl xyk epi`y qb leg df ,wc leg didiy

:`xnbd zl`eyeäééðéa éàîixde ,miyexitd ipy oia weligd dn ± ©¥©§
`l m`e ieqikl xyk epi` legd z` yezkl jixv m` zepeyld ipyl

:`xnbd daiyn .ieqikl xyk yezkl jixvéøöc eäééðéa àkéàC ¦¨¥©§§¨¦
éøö àìåCjixv legd xy`k `id miyexitd oia dpin `wtpd - §Ÿ¨¦

`le dlw dyizk jixv `ed xy`k xnelk ,dyizk jixv `le dyizk
ote`a epiide ,dax dyizk jixvéøôéîcéëeøtéà Cjxtp `edy ± §¦§¦¦¨¥

lr df llk epyy oey`x oeyll .ilka dyizk jixv epi`e cia
jixv epi` ixdy wcd legk epic cia jxtp legdyk ok m` ,`yixd
s` ,`tiqd lr df llk epyy ipy oeyll mpn` ,ynn dyizk

pic cia jxtp legdykdyizk jixv `ed oiicr ixdy qbd legk e
.eyzekl jixv xveidy leg llka df ixde ,hrn

xykd xacd `ed dn miweqtn zcneld `ziixa d`ian `xnbd
:ieqikl,ïðaø eðzmcd ieqik zevna aezkd xn`(my)FnC z` KtWe' ¨©¨¨§¨©¤¨

xn`py jkn ,'xtrA EdQkeìBëé ,'eäqëå'y ,xnel iziidepqëé §¦¨¤¨¨§¦¨¨§©¤
,'øôòa' øîBì ãeîìz ,éìkä úà åéìò ätëé Bà íéðáàárnyne ©£¨¦¦§¤¨¨¤©§¦©§©¤¨¨

.ilke mipa`a `l la`éì ïéàåzeqkl lekiy aezkd onàlàa,øôò §¥¦¤¨¨¨
úBaøì ïépîa mb zeqkl lekiyú÷éçLe ,÷cä ìBçå ,÷cä ìáæ ¦©¦§©¤¤©©§©©§¦©

äwc ïzLt úøBòðe ,úéñøç ú÷éçLe ,íéðáàoilerab ixay-] £¨¦§¦©©§¦§¤¦§¨©¨
,[mze` mivtpnyk mizytd on oixrppd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr et sc oileg(iyily meil)

`l dcerqa oiid ziizy jxevl jxiay dpey`xd dkxade ,ezcerq
ziizy oi`y meyn `adle o`kn zezyl dvexy dnl cer dliren
zezyl mkl xeq` mz` s`e ,lk`y dcerql ztxhvn dzyiy oiid
,cenll yi ax icinlz ly df dyrnne .oiid lr ekxaz `l m`

cénð àëä`ae dnc dqike digd hgyy xg`l ,mcd ieqik oica ¨¨©¦

,serd hegyléeqëì déì ìthéàc ïåékweqrl ligzdy oeik ± ¥¨§¦©©¥§¦
e ,dhigya eweqir z` wiqtd ,ieqikd zevnaäëøáì déì áéiçéà± ¦©©¥¦§¨¨

`pipg iax ixack `lye ,serd zhigy lr ycgn jxal aiige
dcedi iaxl elit` dligza zg` dkxaa ic sere dig hgeyyky

.digd mc ieqika mdipia wiqtny
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המשך ביאור למס' חולין ליום שלישי עמ' ב

oifge` mipy` cenr gt sc ± oey`x wxtzereay

ïéàîèî ïéà åìàå åìàå.d`neh opax eda xefb `lc Ðäìçú åìàå åìàåelit`y Ð

epiidc ,dnexzd z` lqetd lk :(`,cl oileg) opzck ,dlgz zeidl oiwyn `nhn ipy

.mei leahd on ueg ,dlgz oze` dyere oiwyn `nhn Ð ipyäìçú`nhl oey`x Ð

.iyily ipyde ,ipyäàîåèä áà àåäù ä÷ùîî õåçafd zepiirn dyly oebk Ð

,(a,cp) "dcpd mc" wxta dcp zkqna oiiepnd

eaef :milke mc` `nhl d`nehd a` ody

.mc` lk ly erxf zakye ,eilbx inine ewexe

wexi ike" :(eh `xwie) aizkc ,wexn opitlic

cgi sq`zne lbrzn `edy wex dn ,"afd

lbrzn `edy lk s` Ð `vei jk xg`e

a` mpi`y epnn oi`vei mixg` oiwyne .`veie

,wexk oi`veie milbrzn mpi`y itl ,d`nehd

alge ,eztbn mc ,epir zrnc :od el`e

.dy`dõøùuxy ly eilbx inin oebk Ð

:opiqxb ikd .ely zigetlya mi`vnpdéàî
úî ïéøåîçå áæå õøù ïéì÷ åàìxeng zn Ð

.d`nehd zea` ia` `edy ,`edïéì÷ àì
áæ ïéøåîçå õøùznd dwyn la` Ð

,dxezd on `nhn `edy encn ueg ,mixedh

."zn ytp lr" :(e xacna) aizkckàðù éàî
ïðáø øåæâã áæn Ðdlgzn d`neh `di

i`ne ,zepiirn d`nehd a` opi`y oiwyna

xefb `lc zn `pyáæ ?`l ig `edy itl Ð

.lkl xkip epi`y ,cere .dipin iypi` ilica

'åë äãåäé éáø øîà.dinrh yxtn dinwl Ð

íééôâàoeyle .dhigyd zia ilzek Ð

.dizecb ,mind itb` :enk miitb`äñë ìáà
'åë ùôðä íãopax .od zewelgn ylye Ð

elit` dcedi iaxle .ieqk ira dilek :ixaq

ipzwck ,ezvwn `l` ieqk ira `l ytpd mc

mc `ed elit`e zeqkln xeht fzipd mcc

oaxle .xg` mc my `diy calae ,ytpd

.ieqk ira dilek ytpd mc ,l`ilnb oa oerny

åîã ìë åîã éøáñ ïðáø.rnyn Ð

dpynúéñøç.miqxg zwigy ÐäôåâîÐ

.ziag it lryàøîâêéøöã åäééðéá àëéà
êéøö àìåjixv oi` :xn`c `nw `pyill Ð

oi` llka inp i`d Ð xzene wcd leg ixw

.xzene eilr wcd leg zxeze ,`ed jixv

lk xeq`e qbd leg ixwc `xza `pyille

jixv llka inp i`d Ð eyzekl jixvy

.xeq`e ,eny qbd lege ,`ed eyzekl

éëåøôéà êéøôéîã.cia ÐúøåòðÐ

.ozytd on oixrpny `"hyix`*
úøåñð
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.oi`nhn oi` el`e el` :ipzw `kde .iriax zeyrl miycwd z` `nhne ,ipy ied mei leaha

ltp m`e :mzd `tiqa ipzwcn ,`z` mzdc "xnel exfg"k jgxk lr Ð mei leah dwyn jde

dwyn :opzck ,`xnba dlr xn`we .xedh Ð dnexz ly xkk lr dly dxdh mcn e` dwexn

eyrpy oilegc oiwyna `kd ixiinc xninl inp ivn `le .oi`nhn oi` el`e el`e 'ek mei leah

mdl yi oixenb oileg zxezc .ycwd zxdh lr

,ilqt `l mina zrbep elit`c ,"xnel exfg"k

lqtin la` ,miycw oi`nhn oi` :ipzw `kde

:ipzwc `de .ixii` dnexz oiwyna `l` .ilqt

mi`nhn oi` epiid Ð oi`nhn oi` el`e el`e

opzck ,ilqt `l inp lqtin Ð dnexz la` ,ycw

ly xkk lr dxdh mcn e` dwexn ltp :mzd

rnyn `kdc :xn`z m`e .xedh Ð dnexz

iriax zeyrl miycwc dwyn `nhn mei leahc

`nw wxta xninl ira ikid ,ok m`e .ycwa

:xn`e `aiwr iax siqedc `d iab ,(`,ci) migqtc

z` wilcdln erpnp `l mipdk ly mdinin

`nhpy xpa wilcdl ,mei leaha lqtpy onyd

,zekzn ilk xpa cenlzd dl iwene .zn `nha

epiide ,d`nehd zea` ia`e axg llgk dedc

,qxg ilka `nwepe :jixte .`aiwr iax siqenc

`pipg iaxc `d epiid mzd eli`c ?siqed i`ne

,`nhe `nh Ð xyad sexyl erpnp `l :xn`c

.`nhe leqt Ð mei leaha lqtpy ony `kde

`d ?mei leaha lqtpy onyl leqt ixw i`n`

ixiin mzdc :xnel yie !ycw lqetc `kd xn`

ikdc ,xnel yi cere .opaxcn `kde ,`ziixe`cn

lqet dfe ,ycwl epinl `nh dfy :mzd xn`w

oizipzne `kdc ,d`xp cere .epin `edy dnexza

dlgz mei leah :xn`c le`y `a`k Ð dcpc

dlirnc opaxk Ð migqtc `aiwr iaxe .ycwl

`l` `nhn `l ycw elit` mei leahc (a,g)

,dycwedyn da oilren serd z`hg :opzc .lqet

lqtil :wiice .mei leaha lqtil dxyked dwlnp

`icdae .'ek `id opax ipn ,`l Ð iienhl ,oi` Ð

,"xyr drax`l xe`"] (hk myk) wxta `ipz

iax siqed .opaxck `aiwr iaxc [`,hi migqta

m`y milgbde dpealde zxhwde zleqd `aiwr

:rnyn ,olek z` lqt ozvwna mei leah rbp

.`l `nhn la` ,lqt `wecc

ïðáøopixn`c ab lr s`e Ð enc lk enc ixaq

(`,dk oixcdpq) "xxea df" wxta

`wec epiid Ð yxtl dcedi iaxc "izni`"c

opiqxb mixtqd lkac .`l `ziixaa la` ,dpyna

iax xn`y mewn lk" :(a,`t oiaexir) "oelg" seqa

:mz epiax xne`e .'eke "izni` epizpyna dcedi

dizeek oizipznc ,dcedi iaxk dkld `kdc

`a jgxk lr `ziixaac ab lr s`c .`iz`

xa inxl ,edine .yxtl `z` oizipzna ,welgl

mye a,f) oihibc `nw wxta dinxi iaxle .opax ibilt `icda `ziixaac oeik ,gken `kde .gkenc `kid welgl "izni`" ied dpyna s`c (`,dk oixcdpq) "xxea df"a rnyn (`cqg axe) `ng

cnln Ð "edqke" :`ziinw `ziixaa iqxbc mixtq yie .(a dpyn ipy wxt) dlg zkqna dpyn `ide ,opax `de dcedi iax `d :ipync ,dpitq iab ,gken `lc ab lr s` welgl ied (xne` d"c

zeidl leki ef `qxib itle .'ek xne` l`ilnb oa oerny oax 'ek exn` o`kn ,zeqkl aiig enc lky cnln Ð "edqke" :jci` `ipz .'ek dcedi iax xn` .zeqkl aiig miitb` lrye fzipd mcy

.i`w l`ilnb oa oerny oaxc opaxc` Ð ixaq opaxe :xn`wc `de .yxtl d`a `ziixacéáøåwn elit`e enc xaq dcediopaxc ,dketd mzxaq (`,b) zexekac `nw wxtac :dniz Ð enc zv

meync ,mzd enk ied `kdc :mz epiax xne`e !edc lk elit`c Ð "lk" aizk ,xeka dilek Ð "xeka" :xaq dcedi iaxe .dilek `ki`c cr Ð "lk" aizk ,xeka zvwn elit` Ð "xeka" ixaq
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zezyl mkl xeq` mz` s`e ,lk`y dcerql ztxhvn dzyiy oiid
,cenll yi ax icinlz ly df dyrnne .oiid lr ekxaz `l m`
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ïéàîèî ïéà åìàå åìàå.d`neh opax eda xefb `lc Ðäìçú åìàå åìàåelit`y Ð

epiidc ,dnexzd z` lqetd lk :(`,cl oileg) opzck ,dlgz zeidl oiwyn `nhn ipy

.mei leahd on ueg ,dlgz oze` dyere oiwyn `nhn Ð ipyäìçú`nhl oey`x Ð

.iyily ipyde ,ipyäàîåèä áà àåäù ä÷ùîî õåçafd zepiirn dyly oebk Ð

,(a,cp) "dcpd mc" wxta dcp zkqna oiiepnd

eaef :milke mc` `nhl d`nehd a` ody

.mc` lk ly erxf zakye ,eilbx inine ewexe

wexi ike" :(eh `xwie) aizkc ,wexn opitlic

cgi sq`zne lbrzn `edy wex dn ,"afd

lbrzn `edy lk s` Ð `vei jk xg`e

a` mpi`y epnn oi`vei mixg` oiwyne .`veie

,wexk oi`veie milbrzn mpi`y itl ,d`nehd

alge ,eztbn mc ,epir zrnc :od el`e

.dy`dõøùuxy ly eilbx inin oebk Ð

:opiqxb ikd .ely zigetlya mi`vnpdéàî
úî ïéøåîçå áæå õøù ïéì÷ åàìxeng zn Ð

.d`nehd zea` ia` `edy ,`edïéì÷ àì
áæ ïéøåîçå õøùznd dwyn la` Ð

,dxezd on `nhn `edy encn ueg ,mixedh

."zn ytp lr" :(e xacna) aizkckàðù éàî
ïðáø øåæâã áæn Ðdlgzn d`neh `di

i`ne ,zepiirn d`nehd a` opi`y oiwyna

xefb `lc zn `pyáæ ?`l ig `edy itl Ð

.lkl xkip epi`y ,cere .dipin iypi` ilica

'åë äãåäé éáø øîà.dinrh yxtn dinwl Ð

íééôâàoeyle .dhigyd zia ilzek Ð

.dizecb ,mind itb` :enk miitb`äñë ìáà
'åë ùôðä íãopax .od zewelgn ylye Ð

elit` dcedi iaxle .ieqk ira dilek :ixaq

ipzwck ,ezvwn `l` ieqk ira `l ytpd mc

mc `ed elit`e zeqkln xeht fzipd mcc

oaxle .xg` mc my `diy calae ,ytpd

.ieqk ira dilek ytpd mc ,l`ilnb oa oerny

åîã ìë åîã éøáñ ïðáø.rnyn Ð

dpynúéñøç.miqxg zwigy ÐäôåâîÐ

.ziag it lryàøîâêéøöã åäééðéá àëéà
êéøö àìåjixv oi` :xn`c `nw `pyill Ð

oi` llka inp i`d Ð xzene wcd leg ixw

.xzene eilr wcd leg zxeze ,`ed jixv

lk xeq`e qbd leg ixwc `xza `pyille

jixv llka inp i`d Ð eyzekl jixvy

.xeq`e ,eny qbd lege ,`ed eyzekl

éëåøôéà êéøôéîã.cia ÐúøåòðÐ

.ozytd on oixrpny `"hyix`*
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.oi`nhn oi` el`e el` :ipzw `kde .iriax zeyrl miycwd z` `nhne ,ipy ied mei leaha

ltp m`e :mzd `tiqa ipzwcn ,`z` mzdc "xnel exfg"k jgxk lr Ð mei leah dwyn jde

dwyn :opzck ,`xnba dlr xn`we .xedh Ð dnexz ly xkk lr dly dxdh mcn e` dwexn

eyrpy oilegc oiwyna `kd ixiinc xninl inp ivn `le .oi`nhn oi` el`e el`e 'ek mei leah

mdl yi oixenb oileg zxezc .ycwd zxdh lr

,ilqt `l mina zrbep elit`c ,"xnel exfg"k

lqtin la` ,miycw oi`nhn oi` :ipzw `kde

:ipzwc `de .ixii` dnexz oiwyna `l` .ilqt

mi`nhn oi` epiid Ð oi`nhn oi` el`e el`e

opzck ,ilqt `l inp lqtin Ð dnexz la` ,ycw

ly xkk lr dxdh mcn e` dwexn ltp :mzd

rnyn `kdc :xn`z m`e .xedh Ð dnexz

iriax zeyrl miycwc dwyn `nhn mei leahc

`nw wxta xninl ira ikid ,ok m`e .ycwa

:xn`e `aiwr iax siqedc `d iab ,(`,ci) migqtc

z` wilcdln erpnp `l mipdk ly mdinin

`nhpy xpa wilcdl ,mei leaha lqtpy onyd

,zekzn ilk xpa cenlzd dl iwene .zn `nha

epiide ,d`nehd zea` ia`e axg llgk dedc

,qxg ilka `nwepe :jixte .`aiwr iax siqenc

`pipg iaxc `d epiid mzd eli`c ?siqed i`ne

,`nhe `nh Ð xyad sexyl erpnp `l :xn`c

.`nhe leqt Ð mei leaha lqtpy ony `kde

`d ?mei leaha lqtpy onyl leqt ixw i`n`

ixiin mzdc :xnel yie !ycw lqetc `kd xn`

ikdc ,xnel yi cere .opaxcn `kde ,`ziixe`cn

lqet dfe ,ycwl epinl `nh dfy :mzd xn`w

oizipzne `kdc ,d`xp cere .epin `edy dnexza

dlgz mei leah :xn`c le`y `a`k Ð dcpc

dlirnc opaxk Ð migqtc `aiwr iaxe .ycwl

`l` `nhn `l ycw elit` mei leahc (a,g)

,dycwedyn da oilren serd z`hg :opzc .lqet

lqtil :wiice .mei leaha lqtil dxyked dwlnp

`icdae .'ek `id opax ipn ,`l Ð iienhl ,oi` Ð

,"xyr drax`l xe`"] (hk myk) wxta `ipz

iax siqed .opaxck `aiwr iaxc [`,hi migqta

m`y milgbde dpealde zxhwde zleqd `aiwr

:rnyn ,olek z` lqt ozvwna mei leah rbp

.`l `nhn la` ,lqt `wecc

ïðáøopixn`c ab lr s`e Ð enc lk enc ixaq

(`,dk oixcdpq) "xxea df" wxta

`wec epiid Ð yxtl dcedi iaxc "izni`"c

opiqxb mixtqd lkac .`l `ziixaa la` ,dpyna

iax xn`y mewn lk" :(a,`t oiaexir) "oelg" seqa

:mz epiax xne`e .'eke "izni` epizpyna dcedi

dizeek oizipznc ,dcedi iaxk dkld `kdc

`a jgxk lr `ziixaac ab lr s`c .`iz`

xa inxl ,edine .yxtl `z` oizipzna ,welgl
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éàî .äàîehä áà àeäL ä÷Lnä ïî õeç ,älçz elàå̈¥§¦¨¦©©§¤¤©©§¨©
ïél÷ ,åàì éàî ?ïéøeîç éàîe ïél÷¯ïéøeîçå ,áæå õøL ©¦©£¦©¨©¦¤¤§¨©£¦

¯?úî¯ïél÷ ,àì¯ïéøeîçå ,õøL¯áæ àðL éàî .áæ ¥¨©¦¤¤©£¦¨©§¨¨
?ïðaø déa eøæb àìc úî àðL éàîe ,ïðaø déa eøæâc¯ ¦§©¥©¨©©§¨¥§¨§©¥©¨©

dépéî éLðéà éìéãa àìc ,áæ¯,úî .ïðaø déa eøæb ¨§¨§¦¦¡¨¥¦¥§©¥©¨©¥
dépéî éLðéà éìéãác¯æzépä íc" .ïðaø déa eøæb àì ¦§¦¦¡¨¥¦¥¨§©¥©¨©¨©¦¨

"eäqëå" :ïðaø eðz ."ïékqä ìòLå¯æzépä ícL ãnìî §¤©©©¦¨©¨©§¦¨§©¥¤©©¦¨
ïîæa ?éúîéà :äãeäé éaø øîà .úBqëì áéiç ïékqä ìòLå§¤©©©¦©¨§©¨©©¦§¨¥¨©¦§©
àeä àlL íc íL Lé ìáà ,àeä àlà íc íL ïéàL¯ ¤¥¨¨¤¨£¨¥¨¨¤Ÿ

"eäqëå" :Cãéà àéðz .úBqëlî øeèt¯Bîc ìkL ãnìî ¨¦§©©§¨¦¨§¦¨§©¥¤¨¨
íéétâà ìòLå æzépä íc :eøîà ïàkî .úBqëì áéiç¯ ©¨§©¦¨¨§¨©¦¨§¤©£©©¦

íéøác äna ;ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà .úBqëì áéiç©¨§©¨©©¨¦§¤©§¦¥©¤§¨¦
íéøeîà¯Lôpä íc äqk ìáà ,Lôpä íc äqk àlL¯ £¦¤Ÿ¦¨¨©¤¤£¨¦¨©©¤¤

?éâìtéî à÷ éàîa .úBqëlî øeèt"Bîc" :éøáñ ïðaø¯ ¨¦§©§©¨¦©§¦©¨©¨§¦¨
"Bîc" :øáñ äãeäé éaø ,Bîc ìk¯,Bîc úö÷î eléôàå ¨¨©¦§¨¨©¨©£¦¦§¨¨

"Bîc" :øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøå¯.ãçeéîääðùî §©¨¦§¤©§¦¥¨©¨©§¨
ìBçáe ,÷cä ìáæa ïéqëî ?ïéqëî ïéà änáe ïéqëî äna©¤§©¦©¨¥§©¦§©¦§¤¤©©§
ìáà .ïLúkL äôeâîáe äðáìáe ,úéñøçáe ,ãéña ,÷cä©©§¦§©§¦¦§¥¨¦§¨¤§¨¨£¨
äðáìa àìå ,ñbä ìBça àìå ,ñbä ìáæa àì ïéqëî ïéà¥§©¦Ÿ§¤¤©©§Ÿ§©©§Ÿ¦§¥¨
ììk .éìkä úà åéìò ätëé àìå ,ïLúk àlL äôeâîáe¦§¨¤Ÿ§¨¨§Ÿ¦§¤¨¨¤©¤¦§¨
íéçîö Ba ìcânL øác :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà¯ ¨©©¨¦§¤©§¦¥¨¨¤§©¥§¨¦

íéçîö ìcâî BðéàLå ,Ba ïéqëî¯.Ba ïéqëî ïéààøîâ §©¦§¤¥§©¥§¨¦¥§©¦
éaø øîà äpç øa øa äaø øîà ?÷cä ìBç éîc éëéä¥¦¨¥©©£©©¨©©©¨¨©©¦

éøö øöBiä ïéàL ìk :ïðçBédì éðúîc àkéàå .BLúëì C ¨¨¨¤¥©¥¨¦§¨§§¦¨§©§¥¨
.ñbä ìBça àìå ñbä ìáæa àì ïéqëî ïéà ìáà :àôéqà©¥¨£¨¥§©¦Ÿ§¤¤©©§Ÿ§©©
éaø øîà äpç øa øa äaø øîà ?ñbä ìBç éîc éëéä¥¦¨¥©©£©©¨©©©¨¨©©¦

éøö øöBiäL ìk :ïðçBéàkéà ?eäééðéa éàî .BLúëì C ¨¨¨¤©¥¨¦§¨§©¥©§¦¨
éøöc eäééðéaéøö àìå Céøôéîc ,C:ïðaø eðz .éëeøôéà C ¥©§¦§¦§¨§¦§¦§¦¦§¥¨©¨©

"eäqëå"¯?éìkä úà åéìò ätëé Bà ,íéðáàa epqëé ìBëé §¦¨¨§©¤©£¨¦¦§¤¨¨¤©¤¦
úBaøì ïépî ,øôò àlà éì ïéàå ."øôòa" :øîBì ãeîìz©§©¤¨¨§¥¦¤¨¨¨¦©¦§©
,äwc ïzLt úøBòðe ,úéñøç ú÷éçLe ,íéðáà ú÷éçLe ,÷cä ìBçå ,÷cä ìáæ¤¤©©§©©§¦©£¨¦§¦©©§¦§¤¦§¨©¨
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`oifgeקלו mipya cenr gt sc ± oey`x wxtzereay

úøåñðzxeqp zxXn `ide ,mivr da mivvewe dnebt dxibna mixbp oixxbny Ð©¤¤

.xtrk dwcåäñëå øîåì ãåîìúenc jtye" aizk `lcn .yxcp envr ipta Ð

.xtr xzal `l` ieqk aizk `lc ,xg` xac `le xtr :rnyn iedc ,"epqki xtrae

.diytp itp`a "edqke" yixcn `zyd la`úåëúî éìë ú÷éçùåixwi` `lc Ð

.xtrïéáåñ.zhlew dtpdy ÐïñøåîÐ

.zyzkna miyzekyk z`veid dtilwøçàì
èòéîå áåúëä äáéøùipy jl azky Ð

zxn` ,hrnl cg`e zeaxl cg` ,ze`xwn

oin lirlc jpd lk :xnel jl yi dzrn Ð

Ð oignv lcbny cgein xtr dn ,edpip xtr

edl miw jpd lke .mignv lcbny lk s`

.oignv oilcbny opaxlàì àðéøçà éãéîÐ

.oignv lcbnc ab lr s`eêéøöä ììë
èøôì.`hxt e`la llkl dil ibq `lc Ð

dtki :rnyn ied ,"edqke" aizk ded i`c

jixhvi`e ,`yix ipzwck ,ilkd z` eilr

xaca `l` df ieqk oi`y zexedl xtr

ike .ea `veike xtr oebk ,ea rlape axrznd

`l `llkc `kid Ð hxte llka dil opipiic

,`aeh ilin iaxne `piipr cga `l` rnzyn

la` .llkc ilin lk ihernl hxt iz` xcde

ipy Ð ipiipr ixza llk rnzync `kd

xac ieqk oebk ,dfl df minec oi`y oiieqk

ez Ð xtr oebk wc xac ieqke ,ilk oebk mly

`hxt iz` `le`lc `nw ieqk iyextl `l`

.ixnbl ihernl e`le ,`ed mly xacaììë
èøôì êéøöä,hxtd on llk cenll Ð

oikixv miax" :(`,`k ohw cren) opixn`ck

`rivn `aa) "eax el jixve cinlz" ,"el

llkn :(`,hi) zexekaa epipy eznbece (`,bl

cvik ,hxtl jixvd?,"xeka lk il ycw"

rnyna dawp elit` leki?:xnel cenlz

eiptl dawp d`vi elit` leki ,xkf i` ."xkf"

mixkfl xeka dil ded?xht" :xnel cenlz

.epnid cenll jixv llkdy hxt ixd ,"mgx

çéîöîå åá ïéòøåæù øáãá àìàihernl Ð

.dgiln ux`àëøåá éàä,xwir epi` Ð

.xea oeyløáãîádpi`y div ux` Ð

.zgnvnáäæ øðéãzextre" :sili dinwl Ð

.[gk aei`] "el adfàì íéðáà ïéà ä÷éçù
.opiqxb `l Ðøôò éø÷éàã øôà ïçëùàÐ

.[hi xacna] "z`hgd ztixy xtr"nøåçùä
.oiyezk oingt Ðïéìåñéô úø÷ð.miigxd on oixwpny xtr ÐêéðøæäÐ

.h"pnitxe`*àëéì äàðäla` .xya ixzyn ded inp ieqk e`lac ,ef devna Ð

.zinler dxdh el oi` xt` e`l i`c ,ez`nehn exdhny ,d`pd `ki` dxt xt`a

.[d xacna] "rxf drxfpe dzwpe" ,ezy`l yi` oia mely lihn dheq xtr
íà
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ú÷éçùlk" wxta opzc ,`ed mignv lcbn `de :xn`z m`e Ð zekzn ilk

:el exn` .gexl dxefe wgey :xne` iqei iax (a,bn dxf dcear) "minlvd

iptac :xnel yie !lbrc `xw dlr iziinc ,ixii` zekzn lyae !laf ziyrp `id s`

lcbn dtxy ici lrc :uxiz mz epiaxe .lafl lireny `l` ,mignv lcbn oi` envr

lkc ,ixii` dtxy ici lr mzdc .mignv

.lbrc `inec ,dtxya dzlgz dxf dcear

ììëyiy itl :qxhpewa yxit Ð hxtl jixvd

e` ilka enk ,mikxc ipya llkd yxtl

seqa oke .eyxtne hxtd `ae ,axrznd xaca

`edy llkn :`ipz (`,hi) zexekac ipy wxt

?cvik llkl jixv `edy hxtne hxtl jixv

cenlz ?dawp elit` leki ,"xeka lk il ycw"

dawp d`vi elit` leki ,xkf i` ."xkf" xnel

:xnel cenlz ?mixkfl xeka dil dedc ,eiptl

`vei xg` elit` leki ,mgx xht i` ."mgx xht"

e`l "xkf" ,`zyde ."xeka" :xnel cenlz ?otec

,`ed xenb hxte llkc ,`ed llkd yexit

`l` llka oi`e ,hxt Ð "xkf" ,llk Ð "xeka"c

yxtn `ed "mgx xht"c hxt `l` .hxtay dn

xeka :oiccv dnkl llk yxtl yiy .llkd z`

epi`y it lr s` mingxl xeka e` ,zecled lkl

`vei xg` mgx jxc `viy oebk ,zeclel xeka

dawp z`viy it lr s` mixkfl xeka e` .otec

xeka ied `lc hxtd `a .mgxd jxc eiptl

.mingxl xeka `diy `l` ,eiptl dawp d`via

ied `l cg` xacl xeka :mzd dil zi`c iia`le

mewn lkn ,zecled lkl xeka `diy cr xeka

`pin` ded hxt e`l i`c ,`ed hxtl jixv

xeka iedc oeik ,xeka aiyg otec `vei elit`c

cere .mingxl xeka ied `lc ab lr s` ,zeclel

Ð "mgx xht"e "xeka" ,iia`lc :yxtl d`xp

ikixv ediieexzc ,hxt ediieexze ,llk ediieexz

hxtl jixvd llk `ven dz` cg` lkae ,iccdl

cg` xac mzeq cg` lky ,llkl jixvd hxte

`vei elit` rnyn "xeka"c .cg` xac yxtne

"mgx xht"e .dil hrnn "mgx xht"e ,otec

"xeka"e ,otec `vei xg` `vei elit` dil rnyn

aeyg mzde `kdc :yxtn mz epiaxe .dil hrnn

oia rnyn "xeka"c ,`nlra enk xenb hxte llk

inp "edqke" .ihernl `hxt `z`e ,ikd oiae ikd

.dvxiy dna ,xtr ieqk oia ilk ieqk oia :rnyn

jixv eayegy dne .`wec xtr :rnyn `hxte

"xtra"n (a,bt oileg) lirl opiyxcc `d` `l` ,i`w `ziixa jdc ilk ziitk` e`l Ð hxtl

ikd meyne ,dlrnl `l` dhnl rnyn `l "edqke"nc .dhnle dlrnl xtr oziy jixv Ð

hxt iyextl `l` ,`z` hxtl jixvd llk yxtl e`l ,zexekaae .hxtl jixv dil aiyg

xnel cenlz ?otec `vei xg` `vei elit` leki ,mgx xht i` :`tiq ipzwck ,llkl jixvd

rnync ?cvik ,llkl jixv `edy hxtne hxtl jixv `edy llkn :ipzwc ab lr s` ."xeka"

.llkl jixvd hxt meyn `l` dihwp `l `zlnc `xwir ,ediiexz iyextl `z`càìàea oilcb oignvc oizipznn opirny `lc ,iz`w xacn xtr ihernl Ð ginvne ea oirxefy xaca

,inp i` .ginvn epi` ea oirxefy dnc `l` odil`ndcear) "minlvd lk" wxta opaxl iqei iax jixt i`ne :xn`z m`e .mignv lcbnd oinn iedc oeik ,ea oiqknc `pin` ded oizipznn i`

.ginvn did l`xyi my e`ayk f` `nyc :xnel yie !ginvn epi` ea oirxefy dnc ,eed xacnac mzd ip`y ?'ebe "mziyr xy` mkz`hg z`e"n (a,bn dxf÷çåùÐ dqkne adf xpic

.ea oiqkn Ð xtr ixwi`c oeik ,oignv lcbn `lc ab lr s`e ."el adf zextre" aizkcn ,xtr ixwi`c adfn ueg zekzn x`y lka epiid Ð zekzn ilk zwigya oiqkn oi` :xn`c lirle

` "edqke"n zeaxl yi ok m` ,oignv lcbn `lc xtra elit` ixii` `xwc xtrc oeike :xn`z m`e .z`hge zilh xt` oke .xtr ixwi`c `nrhl jixv `l Ð oignv lcbn ded i`celit

xtr ixwi`c icin e` ,oignv lcbnc icin lk opiaxn "edqke"c `ieaxne ,oignv lcbnc xtr mzqa `l` ixii` `l `xwc xtrc :xnel yie !xtrc hxtn ohrnl oi`c ,oignv ilcbn `lc jpd

"`ian did" wxta dheqa ol `irai`c `d xity iz` `zyde ."edqke"c `ieax e`l i` edl opiaxn ded `l Ð xtr e`xwpy it lr s` ,zilh xt`e adf zextre .oignv lcbn `lc ab lr s`

dxezd ,ieqka :`xwnd z` zxwer dkld zenewn dylya ,l`rnyi iax meyn opgei iax xn`c ,rny `z ?ieqk iabl xtr dil iaiygc lld zial ,xt` oziy edn ,xtr my oi` :(`,fh)

xtr zernynn i`e .i`d inp aeygl ,`zi` m`e :xn`we .dkldn iedc dil zi` edi`e ,"edqke"n xac lka witnc `kdc `ziixa` bilt l`rnyi iax Ð xac lka dklde xtra dxn`

.dkldn l`rnyi iaxle ,`kdc `ziixal witp "edqke"n i`ce `l` ?xac lka dkldc edpd oia i`d inp aeygil :xn`w ikid ,witpåðéöîibilt `kdc :xn`z m`e Ð xtr iexwy xt`

xt`l inc `le .oignv lcbn mivrd on `ay dxik xt`c :mz epiax xne`e .`ed oken dxik xt`y ,dqkie xwca xetgiy Ð hgy m`y micene :opz (`,a) dviac `nw wxtae .i`ny zia

diytp dit`a `zline .`ed oken dxik xt`e :ipzw ikde `xqgn ixeqg :xn`we ?diny xkc o`n dxik xt` :`xnba mzd jixtc ,yxtn l`eny epiaxe .oignv lcbn `lc zilhe oilke`

.i`ny ziak `iz` `le ,`idúø÷ðåi`w "etiqed" i`de ,mipa` zwigy dl aiyg lirl `ziixaa `dc ,mipa` zwigy df oi`e .miigxd on mixwpny xtr :qxhpewa yxit Ð oileqit

.lirlc `ziixaa aiygc edpd lk `kd aiyg `lcn ,oizipzn` `le lirlc `ziixa`
`vi
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úøBñðe,äwc ïéLøç ìLãéñå,,úéñøçåäðáìäôeâîe §¤¤¨¨¦©¨§¦§©§¦§¥¨§¨
óà äaøî éðàL ìBëé ;"eäqëå" :øîBì ãeîìz ?ïLúkL¤§¨¨©§©§¦¨¨¤£¦©§¤©
äôeâîe äðáìe ,úBëzî éìk ú÷éçLe ,ñbä ìBçå ,ñbä ìáæ¤¤©©§©©§¦©§¥©¨§¥¨§¨

,ïLúk àlLçî÷åïéaeñåïñøeîe:øîBì ãeîìz ? ¤Ÿ§¨¨§¤©§¦§¨©§©
?elà úà àéöBäìe elà úà úBaøì úéàø äîe ."øôòa"¤¨¨¨¨¦¨§©¤¥§¦¤¥
ïéî ïäL elà úà éðà äaøî ,èòéîe áeúkä äaéøL øçà©©¤¦¨©¨¦¥©§¤£¦¤¥¤¥¦
"eäqëå" :àîéà .øôò ïéî ïéàL elà úà éðà àéöBîe ,øôò̈¨¦£¦¤¥¤¥¦¨¨¥¨§¦¨

¯"øôò" ,ììk¯èøôe ììk ,èøt¯äî àlà ììka ïéà §¨¨¨§¨§¨§¨¥©§¨¤¨©
øôò ,èøtaM¯àðéøçà éãéî ,ïéà¯:éøî áø øîà !àì ¤©§¨¨¨¦¦¥©£¦¨¨£©©¨¦

éøvä ììk äåäc íeMîéøvä ììk ìëå ,èøôì Cèøôì C ¦§¨¨§¨©¨¦¦§¨§¨§¨©¨¦¦§¨
¯áø øa ïîçð áø Løc .èøôe ììëa BúBà ïéðc ïéà¥¨¦¦§¨§¨§©©©§¨©©

ïéòøBfL øáãa àlà íéqëî ïéà :àcñç.çéîöîe Baøîà ¦§¨¥§©¦¤¨§¨¨¤§¦©§¦©£©
:àáøì ÷çöé øa ïîçð áø déì øîà .àëøea éàä :àáø̈¨©§¨£©¥©©§¨©¦§¨§¨¨
àúéðúî àäîe ,déìäéð dúéøîà àðà ?déúëøea éàî©§¨¥£¨£©¦¨¦£¥¥¨©§¦¨
úBqëì øôà Bì ïéàå øaãna Cläî äéä :déìäéð dúéøîà£©¦¨¦£¥¨¨§©¥©¦§¨§¥¥¤§©

¯Bì ïéàå äðéôña Cläî äéä ;äqëîe áäæ øðéc ÷çBL¥¦¨¨¨§©¤¨¨§©¥¦§¦¨§¥
úBqëì øôò¯Búélè óøBN àîìLa .äqëîe Búélè óøBN ¨¨§©¥©¦§©¤¦§¨¨¥©¦

äqëîe¯áäæ øðéc àlà ,øôò éø÷éàc øôà ïçkLà §©¤©§©©¥¤§¦§¦¨¨¤¨¦¨¨¨
" :àøéæ éaø øîà ?ïìðîúøôòåïéà :ïðaø eðz ."Bì áäæ §¨©£©©¦¥¨§©§Ÿ¨¨¨©¨©¥

:íéøîBà ìlä úéáe ,éànL úéa éøác ,øôòa àlà ïéqëî§©¦¤¨¤¨¨¦§¥¥©©¥¦¥§¦
øôà eðéöîéeøwLàîhì eç÷ìå" :øîàpL ,"øôò"øôòî ¨¦¥¤¤¨¨¨¤¤¡©§¨§©¨¥¥£©
."úôéøN¯àîúñ øôò ,éø÷éà äôéøN øôò ,éànL úéáe §¥©¥©©£©§¥¨¦§¥¨¨§¨¨

øBçMä ïäéìò eôéñBä :àðz .éø÷éà àììBçkäå,úø÷ðå ¨¦§¥¨¨¦£¥¤©¨§©§§¦§©
ïéìeqétóà :íéøîBà Léå ,éðøfäC.øëNa :àáø øîà ¦¦§¥§¦©©©§¦¨©¨¨¦§©

"øôàå øôò éëðàå" eðéáà íäøáà øîàL¯åéða eëæ ¤¨©©§¨¨¨¦§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤¨¨¨
ì.äèBñ øôòå äøt øôà ,úåöî ézLáBLçéìåøôò éîð ¦§¥¦§Ÿ¥¤¨¨©£©¨§¦§©¦£©

!ícä éeqk¯íúä¯.àkéì äàðä ,àkéà äåöî øLëä ¦©¨¨¨¤§¥¦§¨¦¨£¨¨¥¨
eðéáà íäøáà øîàL øëNa :àáø øîàå§¨©¨¨¦§©¤¨©©§¨¨¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gt sc oileg(iying meil)

ïéLøç ìL úøBñðeäwcz` mixbpd mixqpnyk zltepd zxeqp ± §¤¤¨¨¦©¨
,xtrk dwc `ide ,mivrd,úéñøçå ,ãéñåe,ïLúkL äôeâîe äðáì §¦§©§¦§¥¨§¨¤§¨¨
,'eäqëå' øîBì ãeîìz.mda zeqkl mixyk el` s`y ©§©§¦¨

xaca mb zeqkl xyt`y cnln 'edqke'y xg`n :`ziixad zl`ey
,xtr epi`yäaøî éðàL ìBëémcd ieqikl xyky,ñbä ìáæ óà ¨¤£¦§©¤©¤¤©©

úBëzî éìk ú÷éçLe ,ñbä ìBçå,ïLúk àlL äôeâîe äðáìe , §©©§¦©§¥©¨§¥¨§¨¤Ÿ§¨¨
ïñøeîe ïéaeñå çî÷å:`ziixad daiyn .miwc mixac mdyãeîìz §¤©§¦§¨©§

,'øôòa' øîBì.xtr mpi` el`e ©¤¨¨
:`ziixad zl`eyelà úà úBaøì úéàø äîemixyky miiepyd ¨¨¦¨§©¤¥

,ieqiklelà úà àéöBäìedaiyn .ieqikl mixyk mpi`y miiepyd §¦¤¥
:`ziixadèòéîe áeúkä äaéøL øçà'EdQke' aezkd xn`y ± ©©¤¦¨©¨¦¥§¦¨

oi`y herin ernyne 'xtrA' xn`e ,xac lka dqkiy ieaix ernyny¤¨¨
,xtra `l` zeqkl lekiøôò ïéî ïäL elà úà éðà äaøîmdy ± §©¤£¦¤¥¤¥¦¨¨

,mignv milcbn mdy jka xtrl minecïéàL elà úà éðà àéöBîe¦£¦¤¥¤¥
mdøôò ïéî.mignv milcbn mpi` ixdy xtrl minec mpi`y ± ¦¨¨

:`ziixad ixaca xn`pd lr dywn `xnbdàîéà,jk xn`p ± ¥¨
'eäqëå'df ixd,ììka''øôòdf ixd,èøtlkay epicia `ed llke §¦¨§¨¨¨§¨

dxeza xn`py mewn,èøtaL äî àlà ììëa ïéà ,èøôe ììkitl §¨§¨¥¦§¨¤¨©¤©§¨
y jkn cnlpe ,llka xn`pd z` yxtl `a hxtdyïéà øôòxtra ± ¨¨¥

la` ,dqki ok`àðéøçà éãéî`edy elit`e xtr epi`y xg` xaca ± ¦¦©£¦¨
mignv lcbnàì:`xnbd zvxzn .dqki,éøî áø øîàweqtd oi` Ÿ¨©©¨¦

,hxte llka yxcp o`kéøvä ììk äåäc íeMîèøôì C`edy llk ± ¦©£¨§¨©¨¦¦§¨
llkd `edy 'EdQke' aezkd ,xnelk ,hxta aezkd on cenll jixv§¦¨
didiy xyt` i`e ,ex`al ick 'xtrA' zaiz `edy hxtd z` jixv¤¨¨
iziid 'edqke' wx aezk did m`y meyn ,'xtra' ila 'edqke' wx aezk
dazkp jkle ,mcd lr ilk ziitk ici lr mb zeqkl lekiy xne`
dnecd xaca `l` zeqkl leki epi`y zexedl ick 'xtra' zaiz

,ea rlape ea axrzn mcdy xtrléøvä ììk ìëåïéðc ïéà èøôì C §¨§¨©¨¦¦§¨¥¨¦
èøôe ììëa BúBàz` jixv llkdy mewn lky ,epicia `ed llke ± ¦§¨§¨

dn `l` jl oi`e hxte llka miaezkd mze` z` miyxec oi` hxtd
.llkd z` yxtn hxtd `l` ,hxtay

:ginvn epi`y xtra miqkn m` zwelgn d`ian `xnbdáø Løc̈©©
íéqëî ïéà ,àcñç áø øa ïîçðmcd z`Ba ïéòøBfL øáãa àlà ©§¨©©¦§¨¥§©¦¤¨§¨¨¤§¦

,çéîöîeepi`e ea mirxefy xacne dgiln ux` ly xtra `le ©§¦©
.ginvnøîàjk lràëøea éàä ,àáø.zn` epi`e `ed xea xac ± ¨©¨¨©§¨

déúëøea éàî ,àáøì ÷çöé øa ïîçð áø déì øîàzexead dn ± ¨©¥©©§¨©¦§¨§¨¨©§§¥
,dfadéìäéð dúéøîà àðàxa ongp ax iptl ef dkld izxn` ip` ± £¨©§¦¨¦£¥

,`cqg axdéìäéð dúéøîà àúéðúî àäîedizcnl ef `ziixane ± ¥¨©§¦¨©§¦¨¦£¥
,`ziixaa epipyy ,eiptløaãna Cläî äéädpi`y div ux`a ¨¨§©¥©¦§¨

ser e` dig hgye ,zgnvnúBqëì øôà Bì ïéàå,mcd z` ea÷çBL §¥¥¤§©¥

äqëîe áäæ øðécm` oke ,mcd z` eaBì ïéàå äðéôña Cläî äéä ¦©¨¨§©¤¨¨§©¥¦§¦¨§¥
óøBN ,úBqëì øôòz`äqëîe Búélèixd .mcd z` zilhd xt`a ¨¨§©¥©¦§©¤

meyn epiide ,xacnd xtra zeqkl leki epi` xacna jleddy
.ginvn epi`e ea mirxefy

:`ziixad ixac z` zxxan `xnbdàîìLaexn`y xacd oaen ± ¦§¨¨
y `ziixaaäqëîe Búélè óøBNixdy ,dxt`aøôà ïçkLà ¥©¦§©¤©§§¨¥¤
øôò éø÷éàc,xtr `xwp xt`y dxeza epivn ixdy ±àlàdn §¦§¥¨¨¤¨

wgeyy `ziixaa exn`yáäæ øðéc,ea dqkneïìðîzwigyy oipn ± ¦©¨¨§¨¨
:`xnbd daiyn .xtr z`xwp adfdaø øîà,àøéæ éxn`pygk aei`) ¨©©¦¥¨

(edipa` xiRq mFwn''Bì áäæ úøôòå,xitq ipa` dipa`y ux` yi ± §©¦£¨¤¨§©§Ÿ¨¨
ea zeqkl xzen jk meyne ,xtr `xwp adfdy ixd .adf `ed dxtre

.mcd z`
:xt`a zeqkl xzen m` zwelgn d`ian `xnbdïéà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥

eðéöî ,íéøîBà ìlä úéáe .éànL úéa éøác ,øôòa àlà ïéqëî§©¦¤¨¤¨¨¦§¥¥©©¥¦¥§¦¨¦
dxeza,øôò éeøwL øôàenkøîàpLdnec` dxt zyxtaxacna) ¥¤¤¨¨¨¤¤¡©

(fi hi['åâå] úôøN øôòî àîhì eç÷ìå'wqer aezkd mye ,'z`Hgd §¨§©¨¥¥£©§¥©©©¨
zeqkl leki okle ,xtr `xwp `ed z`f lkae dtxypy dxtd xt`a

.xt`a
:`xnbd zl`ey,éànL úéáexg`n xt` mixiykn mpi` recn ¥©©

y mixaeq md :`xnbd daiyn .xtr `xwpyéø÷éà äôéøN øôò± £©§¥¨¦§¥
,'dtixy xtr' `xwp xt`éø÷éà àì àîúñ øôòcal 'xtr' la` ± ¨¨§¨¨Ÿ¦§¥

.`xwp epi` mcd ieqikl jixvy itk
:mda zeqkl xyt`y mitqep mixac d`ian `xnbdàðz,`ziixaa ¨¨

minkgïäéìò eôéñBälirl `ziixaa miiepyd el` lr ±(`"r) ¦£¥¤
z` ,mda oiqknyøBçMä,miyezk mingt ±ìBçkäåúø÷ðå , ©¨§©¨§¦§©

ïéìeqét.mcd ieqikl mixyk md mby ,miigixd on mixwpny xtr ± ¦¦
óà ,íéøîBà Léåz`éðøfäC.mcd ieqikl xyky ,etiqed §¥§¦©©©§¦

:xtra miniiwznd zeevn oipra yxc d`ian `xnbd,àáø øîà̈©¨¨
eðéáà íäøáà øîàL øëNa'dl(fk gi ziy`xa),'øôàå øôò éëðàå' ¦§©¤¨©©§¨¨¨¦§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤

ì åéða eëæäøt øôà ,úBöî ézL.äèBñ øôòå ¨¨¨¦§¥¦§¥¤¨¨©£©¨
:`xnbd zl`eyícä éeqk øôò énð áBLçéìå`axl el did ixde ± §¦§©¦£©¦©¨

.mcd ieqik zevn `ide xtra ziyrpy ztqep devn mb zepnl
:`xnbd daiyníúä,mcd ieqik xtra ±àkéà äåöî øLëämeiw ± ¨¨¤§¥¦§¨¦¨

la` ,xtra yi devnäàðäefd devnd meiwnàkéìmb oky ,oi` ± £¨¨¥¨
el yi dxtd xt`n la` .dlik`a xzen xyad did mcd ieqik `ll

ez`nehn exdhny d`pdlihn `edy d`pd yi dheq xtrn oke ,
.rxf el zcleie ezy`l yi` oia mely

ixac xkya epzipy zeevn lr `ax ly sqep xn`n d`ian `xnbd
:epia` mdxa`eðéáà íäøáà øîàL øëNa ,àáø øîàå§¨©¨¨¦§©¤¨©©§¨¨¨¦
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קלז oifge` mipya cenr gt sc ± oey`x wxtzereay

úøåñðzxeqp zxXn `ide ,mivr da mivvewe dnebt dxibna mixbp oixxbny Ð©¤¤

.xtrk dwcåäñëå øîåì ãåîìúenc jtye" aizk `lcn .yxcp envr ipta Ð

.xtr xzal `l` ieqk aizk `lc ,xg` xac `le xtr :rnyn iedc ,"epqki xtrae

.diytp itp`a "edqke" yixcn `zyd la`úåëúî éìë ú÷éçùåixwi` `lc Ð

.xtrïéáåñ.zhlew dtpdy ÐïñøåîÐ

.zyzkna miyzekyk z`veid dtilwøçàì
èòéîå áåúëä äáéøùipy jl azky Ð

zxn` ,hrnl cg`e zeaxl cg` ,ze`xwn

oin lirlc jpd lk :xnel jl yi dzrn Ð

Ð oignv lcbny cgein xtr dn ,edpip xtr

edl miw jpd lke .mignv lcbny lk s`

.oignv oilcbny opaxlàì àðéøçà éãéîÐ

.oignv lcbnc ab lr s`eêéøöä ììë
èøôì.`hxt e`la llkl dil ibq `lc Ð

dtki :rnyn ied ,"edqke" aizk ded i`c

jixhvi`e ,`yix ipzwck ,ilkd z` eilr

xaca `l` df ieqk oi`y zexedl xtr

ike .ea `veike xtr oebk ,ea rlape axrznd

`l `llkc `kid Ð hxte llka dil opipiic

,`aeh ilin iaxne `piipr cga `l` rnzyn

la` .llkc ilin lk ihernl hxt iz` xcde

ipy Ð ipiipr ixza llk rnzync `kd

xac ieqk oebk ,dfl df minec oi`y oiieqk

ez Ð xtr oebk wc xac ieqke ,ilk oebk mly

`hxt iz` `le`lc `nw ieqk iyextl `l`

.ixnbl ihernl e`le ,`ed mly xacaììë
èøôì êéøöä,hxtd on llk cenll Ð

oikixv miax" :(`,`k ohw cren) opixn`ck

`rivn `aa) "eax el jixve cinlz" ,"el

llkn :(`,hi) zexekaa epipy eznbece (`,bl

cvik ,hxtl jixvd?,"xeka lk il ycw"

rnyna dawp elit` leki?:xnel cenlz

eiptl dawp d`vi elit` leki ,xkf i` ."xkf"

mixkfl xeka dil ded?xht" :xnel cenlz

.epnid cenll jixv llkdy hxt ixd ,"mgx

çéîöîå åá ïéòøåæù øáãá àìàihernl Ð

.dgiln ux`àëøåá éàä,xwir epi` Ð

.xea oeyløáãîádpi`y div ux` Ð

.zgnvnáäæ øðéãzextre" :sili dinwl Ð

.[gk aei`] "el adfàì íéðáà ïéà ä÷éçù
.opiqxb `l Ðøôò éø÷éàã øôà ïçëùàÐ

.[hi xacna] "z`hgd ztixy xtr"nøåçùä
.oiyezk oingt Ðïéìåñéô úø÷ð.miigxd on oixwpny xtr ÐêéðøæäÐ

.h"pnitxe`*àëéì äàðäla` .xya ixzyn ded inp ieqk e`lac ,ef devna Ð

.zinler dxdh el oi` xt` e`l i`c ,ez`nehn exdhny ,d`pd `ki` dxt xt`a

.[d xacna] "rxf drxfpe dzwpe" ,ezy`l yi` oia mely lihn dheq xtr
íà
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ú÷éçùlk" wxta opzc ,`ed mignv lcbn `de :xn`z m`e Ð zekzn ilk

:el exn` .gexl dxefe wgey :xne` iqei iax (a,bn dxf dcear) "minlvd

iptac :xnel yie !lbrc `xw dlr iziinc ,ixii` zekzn lyae !laf ziyrp `id s`

lcbn dtxy ici lrc :uxiz mz epiaxe .lafl lireny `l` ,mignv lcbn oi` envr

lkc ,ixii` dtxy ici lr mzdc .mignv

.lbrc `inec ,dtxya dzlgz dxf dcear

ììëyiy itl :qxhpewa yxit Ð hxtl jixvd

e` ilka enk ,mikxc ipya llkd yxtl

seqa oke .eyxtne hxtd `ae ,axrznd xaca

`edy llkn :`ipz (`,hi) zexekac ipy wxt

?cvik llkl jixv `edy hxtne hxtl jixv

cenlz ?dawp elit` leki ,"xeka lk il ycw"

dawp d`vi elit` leki ,xkf i` ."xkf" xnel

:xnel cenlz ?mixkfl xeka dil dedc ,eiptl

`vei xg` elit` leki ,mgx xht i` ."mgx xht"

e`l "xkf" ,`zyde ."xeka" :xnel cenlz ?otec

,`ed xenb hxte llkc ,`ed llkd yexit

`l` llka oi`e ,hxt Ð "xkf" ,llk Ð "xeka"c

yxtn `ed "mgx xht"c hxt `l` .hxtay dn

xeka :oiccv dnkl llk yxtl yiy .llkd z`

epi`y it lr s` mingxl xeka e` ,zecled lkl

`vei xg` mgx jxc `viy oebk ,zeclel xeka

dawp z`viy it lr s` mixkfl xeka e` .otec

xeka ied `lc hxtd `a .mgxd jxc eiptl

.mingxl xeka `diy `l` ,eiptl dawp d`via

ied `l cg` xacl xeka :mzd dil zi`c iia`le

mewn lkn ,zecled lkl xeka `diy cr xeka

`pin` ded hxt e`l i`c ,`ed hxtl jixv

xeka iedc oeik ,xeka aiyg otec `vei elit`c

cere .mingxl xeka ied `lc ab lr s` ,zeclel

Ð "mgx xht"e "xeka" ,iia`lc :yxtl d`xp

ikixv ediieexzc ,hxt ediieexze ,llk ediieexz

hxtl jixvd llk `ven dz` cg` lkae ,iccdl

cg` xac mzeq cg` lky ,llkl jixvd hxte

`vei elit` rnyn "xeka"c .cg` xac yxtne

"mgx xht"e .dil hrnn "mgx xht"e ,otec

"xeka"e ,otec `vei xg` `vei elit` dil rnyn

aeyg mzde `kdc :yxtn mz epiaxe .dil hrnn

oia rnyn "xeka"c ,`nlra enk xenb hxte llk

inp "edqke" .ihernl `hxt `z`e ,ikd oiae ikd

.dvxiy dna ,xtr ieqk oia ilk ieqk oia :rnyn

jixv eayegy dne .`wec xtr :rnyn `hxte

"xtra"n (a,bt oileg) lirl opiyxcc `d` `l` ,i`w `ziixa jdc ilk ziitk` e`l Ð hxtl

ikd meyne ,dlrnl `l` dhnl rnyn `l "edqke"nc .dhnle dlrnl xtr oziy jixv Ð

hxt iyextl `l` ,`z` hxtl jixvd llk yxtl e`l ,zexekaae .hxtl jixv dil aiyg

xnel cenlz ?otec `vei xg` `vei elit` leki ,mgx xht i` :`tiq ipzwck ,llkl jixvd

rnync ?cvik ,llkl jixv `edy hxtne hxtl jixv `edy llkn :ipzwc ab lr s` ."xeka"

.llkl jixvd hxt meyn `l` dihwp `l `zlnc `xwir ,ediiexz iyextl `z`càìàea oilcb oignvc oizipznn opirny `lc ,iz`w xacn xtr ihernl Ð ginvne ea oirxefy xaca

,inp i` .ginvn epi` ea oirxefy dnc `l` odil`ndcear) "minlvd lk" wxta opaxl iqei iax jixt i`ne :xn`z m`e .mignv lcbnd oinn iedc oeik ,ea oiqknc `pin` ded oizipznn i`

.ginvn did l`xyi my e`ayk f` `nyc :xnel yie !ginvn epi` ea oirxefy dnc ,eed xacnac mzd ip`y ?'ebe "mziyr xy` mkz`hg z`e"n (a,bn dxf÷çåùÐ dqkne adf xpic

.ea oiqkn Ð xtr ixwi`c oeik ,oignv lcbn `lc ab lr s`e ."el adf zextre" aizkcn ,xtr ixwi`c adfn ueg zekzn x`y lka epiid Ð zekzn ilk zwigya oiqkn oi` :xn`c lirle

` "edqke"n zeaxl yi ok m` ,oignv lcbn `lc xtra elit` ixii` `xwc xtrc oeike :xn`z m`e .z`hge zilh xt` oke .xtr ixwi`c `nrhl jixv `l Ð oignv lcbn ded i`celit

xtr ixwi`c icin e` ,oignv lcbnc icin lk opiaxn "edqke"c `ieaxne ,oignv lcbnc xtr mzqa `l` ixii` `l `xwc xtrc :xnel yie !xtrc hxtn ohrnl oi`c ,oignv ilcbn `lc jpd

"`ian did" wxta dheqa ol `irai`c `d xity iz` `zyde ."edqke"c `ieax e`l i` edl opiaxn ded `l Ð xtr e`xwpy it lr s` ,zilh xt`e adf zextre .oignv lcbn `lc ab lr s`

dxezd ,ieqka :`xwnd z` zxwer dkld zenewn dylya ,l`rnyi iax meyn opgei iax xn`c ,rny `z ?ieqk iabl xtr dil iaiygc lld zial ,xt` oziy edn ,xtr my oi` :(`,fh)

xtr zernynn i`e .i`d inp aeygl ,`zi` m`e :xn`we .dkldn iedc dil zi` edi`e ,"edqke"n xac lka witnc `kdc `ziixa` bilt l`rnyi iax Ð xac lka dklde xtra dxn`

.dkldn l`rnyi iaxle ,`kdc `ziixal witp "edqke"n i`ce `l` ?xac lka dkldc edpd oia i`d inp aeygil :xn`w ikid ,witpåðéöîibilt `kdc :xn`z m`e Ð xtr iexwy xt`

xt`l inc `le .oignv lcbn mivrd on `ay dxik xt`c :mz epiax xne`e .`ed oken dxik xt`y ,dqkie xwca xetgiy Ð hgy m`y micene :opz (`,a) dviac `nw wxtae .i`ny zia

diytp dit`a `zline .`ed oken dxik xt`e :ipzw ikde `xqgn ixeqg :xn`we ?diny xkc o`n dxik xt` :`xnba mzd jixtc ,yxtn l`eny epiaxe .oignv lcbn `lc zilhe oilke`

.i`ny ziak `iz` `le ,`idúø÷ðåi`w "etiqed" i`de ,mipa` zwigy dl aiyg lirl `ziixaa `dc ,mipa` zwigy df oi`e .miigxd on mixwpny xtr :qxhpewa yxit Ð oileqit

.lirlc `ziixaa aiygc edpd lk `kd aiyg `lcn ,oizipzn` `le lirlc `ziixa`
`vi
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úøBñðe,äwc ïéLøç ìLãéñå,,úéñøçåäðáìäôeâîe §¤¤¨¨¦©¨§¦§©§¦§¥¨§¨
óà äaøî éðàL ìBëé ;"eäqëå" :øîBì ãeîìz ?ïLúkL¤§¨¨©§©§¦¨¨¤£¦©§¤©
äôeâîe äðáìe ,úBëzî éìk ú÷éçLe ,ñbä ìBçå ,ñbä ìáæ¤¤©©§©©§¦©§¥©¨§¥¨§¨

,ïLúk àlLçî÷åïéaeñåïñøeîe:øîBì ãeîìz ? ¤Ÿ§¨¨§¤©§¦§¨©§©
?elà úà àéöBäìe elà úà úBaøì úéàø äîe ."øôòa"¤¨¨¨¨¦¨§©¤¥§¦¤¥
ïéî ïäL elà úà éðà äaøî ,èòéîe áeúkä äaéøL øçà©©¤¦¨©¨¦¥©§¤£¦¤¥¤¥¦
"eäqëå" :àîéà .øôò ïéî ïéàL elà úà éðà àéöBîe ,øôò̈¨¦£¦¤¥¤¥¦¨¨¥¨§¦¨

¯"øôò" ,ììk¯èøôe ììk ,èøt¯äî àlà ììka ïéà §¨¨¨§¨§¨§¨¥©§¨¤¨©
øôò ,èøtaM¯àðéøçà éãéî ,ïéà¯:éøî áø øîà !àì ¤©§¨¨¨¦¦¥©£¦¨¨£©©¨¦

éøvä ììk äåäc íeMîéøvä ììk ìëå ,èøôì Cèøôì C ¦§¨¨§¨©¨¦¦§¨§¨§¨©¨¦¦§¨
¯áø øa ïîçð áø Løc .èøôe ììëa BúBà ïéðc ïéà¥¨¦¦§¨§¨§©©©§¨©©

ïéòøBfL øáãa àlà íéqëî ïéà :àcñç.çéîöîe Baøîà ¦§¨¥§©¦¤¨§¨¨¤§¦©§¦©£©
:àáøì ÷çöé øa ïîçð áø déì øîà .àëøea éàä :àáø̈¨©§¨£©¥©©§¨©¦§¨§¨¨
àúéðúî àäîe ,déìäéð dúéøîà àðà ?déúëøea éàî©§¨¥£¨£©¦¨¦£¥¥¨©§¦¨
úBqëì øôà Bì ïéàå øaãna Cläî äéä :déìäéð dúéøîà£©¦¨¦£¥¨¨§©¥©¦§¨§¥¥¤§©

¯Bì ïéàå äðéôña Cläî äéä ;äqëîe áäæ øðéc ÷çBL¥¦¨¨¨§©¤¨¨§©¥¦§¦¨§¥
úBqëì øôò¯Búélè óøBN àîìLa .äqëîe Búélè óøBN ¨¨§©¥©¦§©¤¦§¨¨¥©¦

äqëîe¯áäæ øðéc àlà ,øôò éø÷éàc øôà ïçkLà §©¤©§©©¥¤§¦§¦¨¨¤¨¦¨¨¨
" :àøéæ éaø øîà ?ïìðîúøôòåïéà :ïðaø eðz ."Bì áäæ §¨©£©©¦¥¨§©§Ÿ¨¨¨©¨©¥

:íéøîBà ìlä úéáe ,éànL úéa éøác ,øôòa àlà ïéqëî§©¦¤¨¤¨¨¦§¥¥©©¥¦¥§¦
øôà eðéöîéeøwLàîhì eç÷ìå" :øîàpL ,"øôò"øôòî ¨¦¥¤¤¨¨¨¤¤¡©§¨§©¨¥¥£©
."úôéøN¯àîúñ øôò ,éø÷éà äôéøN øôò ,éànL úéáe §¥©¥©©£©§¥¨¦§¥¨¨§¨¨

øBçMä ïäéìò eôéñBä :àðz .éø÷éà àììBçkäå,úø÷ðå ¨¦§¥¨¨¦£¥¤©¨§©§§¦§©
ïéìeqétóà :íéøîBà Léå ,éðøfäC.øëNa :àáø øîà ¦¦§¥§¦©©©§¦¨©¨¨¦§©

"øôàå øôò éëðàå" eðéáà íäøáà øîàL¯åéða eëæ ¤¨©©§¨¨¨¦§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤¨¨¨
ì.äèBñ øôòå äøt øôà ,úåöî ézLáBLçéìåøôò éîð ¦§¥¦§Ÿ¥¤¨¨©£©¨§¦§©¦£©

!ícä éeqk¯íúä¯.àkéì äàðä ,àkéà äåöî øLëä ¦©¨¨¨¤§¥¦§¨¦¨£¨¨¥¨
eðéáà íäøáà øîàL øëNa :àáø øîàå§¨©¨¨¦§©¤¨©©§¨¨¨¦

íà"
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gt sc oileg(iying meil)

ïéLøç ìL úøBñðeäwcz` mixbpd mixqpnyk zltepd zxeqp ± §¤¤¨¨¦©¨
,xtrk dwc `ide ,mivrd,úéñøçå ,ãéñåe,ïLúkL äôeâîe äðáì §¦§©§¦§¥¨§¨¤§¨¨
,'eäqëå' øîBì ãeîìz.mda zeqkl mixyk el` s`y ©§©§¦¨

xaca mb zeqkl xyt`y cnln 'edqke'y xg`n :`ziixad zl`ey
,xtr epi`yäaøî éðàL ìBëémcd ieqikl xyky,ñbä ìáæ óà ¨¤£¦§©¤©¤¤©©

úBëzî éìk ú÷éçLe ,ñbä ìBçå,ïLúk àlL äôeâîe äðáìe , §©©§¦©§¥©¨§¥¨§¨¤Ÿ§¨¨
ïñøeîe ïéaeñå çî÷å:`ziixad daiyn .miwc mixac mdyãeîìz §¤©§¦§¨©§

,'øôòa' øîBì.xtr mpi` el`e ©¤¨¨
:`ziixad zl`eyelà úà úBaøì úéàø äîemixyky miiepyd ¨¨¦¨§©¤¥

,ieqiklelà úà àéöBäìedaiyn .ieqikl mixyk mpi`y miiepyd §¦¤¥
:`ziixadèòéîe áeúkä äaéøL øçà'EdQke' aezkd xn`y ± ©©¤¦¨©¨¦¥§¦¨

oi`y herin ernyne 'xtrA' xn`e ,xac lka dqkiy ieaix ernyny¤¨¨
,xtra `l` zeqkl lekiøôò ïéî ïäL elà úà éðà äaøîmdy ± §©¤£¦¤¥¤¥¦¨¨

,mignv milcbn mdy jka xtrl minecïéàL elà úà éðà àéöBîe¦£¦¤¥¤¥
mdøôò ïéî.mignv milcbn mpi` ixdy xtrl minec mpi`y ± ¦¨¨

:`ziixad ixaca xn`pd lr dywn `xnbdàîéà,jk xn`p ± ¥¨
'eäqëå'df ixd,ììka''øôòdf ixd,èøtlkay epicia `ed llke §¦¨§¨¨¨§¨

dxeza xn`py mewn,èøtaL äî àlà ììëa ïéà ,èøôe ììkitl §¨§¨¥¦§¨¤¨©¤©§¨
y jkn cnlpe ,llka xn`pd z` yxtl `a hxtdyïéà øôòxtra ± ¨¨¥

la` ,dqki ok`àðéøçà éãéî`edy elit`e xtr epi`y xg` xaca ± ¦¦©£¦¨
mignv lcbnàì:`xnbd zvxzn .dqki,éøî áø øîàweqtd oi` Ÿ¨©©¨¦

,hxte llka yxcp o`kéøvä ììk äåäc íeMîèøôì C`edy llk ± ¦©£¨§¨©¨¦¦§¨
llkd `edy 'EdQke' aezkd ,xnelk ,hxta aezkd on cenll jixv§¦¨
didiy xyt` i`e ,ex`al ick 'xtrA' zaiz `edy hxtd z` jixv¤¨¨
iziid 'edqke' wx aezk did m`y meyn ,'xtra' ila 'edqke' wx aezk
dazkp jkle ,mcd lr ilk ziitk ici lr mb zeqkl lekiy xne`
dnecd xaca `l` zeqkl leki epi`y zexedl ick 'xtra' zaiz

,ea rlape ea axrzn mcdy xtrléøvä ììk ìëåïéðc ïéà èøôì C §¨§¨©¨¦¦§¨¥¨¦
èøôe ììëa BúBàz` jixv llkdy mewn lky ,epicia `ed llke ± ¦§¨§¨

dn `l` jl oi`e hxte llka miaezkd mze` z` miyxec oi` hxtd
.llkd z` yxtn hxtd `l` ,hxtay

:ginvn epi`y xtra miqkn m` zwelgn d`ian `xnbdáø Løc̈©©
íéqëî ïéà ,àcñç áø øa ïîçðmcd z`Ba ïéòøBfL øáãa àlà ©§¨©©¦§¨¥§©¦¤¨§¨¨¤§¦

,çéîöîeepi`e ea mirxefy xacne dgiln ux` ly xtra `le ©§¦©
.ginvnøîàjk lràëøea éàä ,àáø.zn` epi`e `ed xea xac ± ¨©¨¨©§¨

déúëøea éàî ,àáøì ÷çöé øa ïîçð áø déì øîàzexead dn ± ¨©¥©©§¨©¦§¨§¨¨©§§¥
,dfadéìäéð dúéøîà àðàxa ongp ax iptl ef dkld izxn` ip` ± £¨©§¦¨¦£¥

,`cqg axdéìäéð dúéøîà àúéðúî àäîedizcnl ef `ziixane ± ¥¨©§¦¨©§¦¨¦£¥
,`ziixaa epipyy ,eiptløaãna Cläî äéädpi`y div ux`a ¨¨§©¥©¦§¨

ser e` dig hgye ,zgnvnúBqëì øôà Bì ïéàå,mcd z` ea÷çBL §¥¥¤§©¥

äqëîe áäæ øðécm` oke ,mcd z` eaBì ïéàå äðéôña Cläî äéä ¦©¨¨§©¤¨¨§©¥¦§¦¨§¥
óøBN ,úBqëì øôòz`äqëîe Búélèixd .mcd z` zilhd xt`a ¨¨§©¥©¦§©¤

meyn epiide ,xacnd xtra zeqkl leki epi` xacna jleddy
.ginvn epi`e ea mirxefy

:`ziixad ixac z` zxxan `xnbdàîìLaexn`y xacd oaen ± ¦§¨¨
y `ziixaaäqëîe Búélè óøBNixdy ,dxt`aøôà ïçkLà ¥©¦§©¤©§§¨¥¤
øôò éø÷éàc,xtr `xwp xt`y dxeza epivn ixdy ±àlàdn §¦§¥¨¨¤¨

wgeyy `ziixaa exn`yáäæ øðéc,ea dqkneïìðîzwigyy oipn ± ¦©¨¨§¨¨
:`xnbd daiyn .xtr z`xwp adfdaø øîà,àøéæ éxn`pygk aei`) ¨©©¦¥¨

(edipa` xiRq mFwn''Bì áäæ úøôòå,xitq ipa` dipa`y ux` yi ± §©¦£¨¤¨§©§Ÿ¨¨
ea zeqkl xzen jk meyne ,xtr `xwp adfdy ixd .adf `ed dxtre

.mcd z`
:xt`a zeqkl xzen m` zwelgn d`ian `xnbdïéà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥

eðéöî ,íéøîBà ìlä úéáe .éànL úéa éøác ,øôòa àlà ïéqëî§©¦¤¨¤¨¨¦§¥¥©©¥¦¥§¦¨¦
dxeza,øôò éeøwL øôàenkøîàpLdnec` dxt zyxtaxacna) ¥¤¤¨¨¨¤¤¡©

(fi hi['åâå] úôøN øôòî àîhì eç÷ìå'wqer aezkd mye ,'z`Hgd §¨§©¨¥¥£©§¥©©©¨
zeqkl leki okle ,xtr `xwp `ed z`f lkae dtxypy dxtd xt`a

.xt`a
:`xnbd zl`ey,éànL úéáexg`n xt` mixiykn mpi` recn ¥©©

y mixaeq md :`xnbd daiyn .xtr `xwpyéø÷éà äôéøN øôò± £©§¥¨¦§¥
,'dtixy xtr' `xwp xt`éø÷éà àì àîúñ øôòcal 'xtr' la` ± ¨¨§¨¨Ÿ¦§¥

.`xwp epi` mcd ieqikl jixvy itk
:mda zeqkl xyt`y mitqep mixac d`ian `xnbdàðz,`ziixaa ¨¨

minkgïäéìò eôéñBälirl `ziixaa miiepyd el` lr ±(`"r) ¦£¥¤
z` ,mda oiqknyøBçMä,miyezk mingt ±ìBçkäåúø÷ðå , ©¨§©¨§¦§©

ïéìeqét.mcd ieqikl mixyk md mby ,miigixd on mixwpny xtr ± ¦¦
óà ,íéøîBà Léåz`éðøfäC.mcd ieqikl xyky ,etiqed §¥§¦©©©§¦

:xtra miniiwznd zeevn oipra yxc d`ian `xnbd,àáø øîà̈©¨¨
eðéáà íäøáà øîàL øëNa'dl(fk gi ziy`xa),'øôàå øôò éëðàå' ¦§©¤¨©©§¨¨¨¦§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤

ì åéða eëæäøt øôà ,úBöî ézL.äèBñ øôòå ¨¨¨¦§¥¦§¥¤¨¨©£©¨
:`xnbd zl`eyícä éeqk øôò énð áBLçéìå`axl el did ixde ± §¦§©¦£©¦©¨

.mcd ieqik zevn `ide xtra ziyrpy ztqep devn mb zepnl
:`xnbd daiyníúä,mcd ieqik xtra ±àkéà äåöî øLëämeiw ± ¨¨¤§¥¦§¨¦¨

la` ,xtra yi devnäàðäefd devnd meiwnàkéìmb oky ,oi` ± £¨¨¥¨
el yi dxtd xt`n la` .dlik`a xzen xyad did mcd ieqik `ll

ez`nehn exdhny d`pdlihn `edy d`pd yi dheq xtrn oke ,
.rxf el zcleie ezy`l yi` oia mely

ixac xkya epzipy zeevn lr `ax ly sqep xn`n d`ian `xnbd
:epia` mdxa`eðéáà íäøáà øîàL øëNa ,àáø øîàå§¨©¨¨¦§©¤¨©©§¨¨¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr et sc oileg(iyily meil)

milwlewn mdiyrnénð,mzhigy ixg` hegyl xi`n iax xizi mb - ©¦
àèeòéîì Lééç øéàî éaø àäcxaeq mewn lka xi`n iax ixdy ± §¨©¦¥¦¨¥§¦¨

e ,herinl yegl yiyä÷æçì àèeòéî CBîñherin z` sxvz ± §¦¨©£¨¨
zwfga ef dnday dwfgl ,dliap `idy ohwe dhey yxgd zhigy
`l dkldk dhgypy jl rcep `ly onf lke ,`id igd on xa` xeqi`

,ef dwfg icn dndad d`viàaeø déì òøzàåjl rxedy `vnpe ± §¦§©¥¨
eyrp ohwe dhey yxgd zehigy aexy zxn`y aexd ly egek
ohwe dhey yxgd ici lr dhgypy dnda dze` ok m`e ,dkldk
.mzhigy xg` dcle e` m`d z` hegyl lekie ,i`ce dliapk dpic

lr mibdep dwfg sexiva herin yiyk xi`n iax zrcly jkl di`xe
,mditïðúcdpyna(g"n b"t zexdh),÷Bðézohw ±äqéòä ãöa àöîpL ¦§©¦¤¦§¨§©¨¦¨

,my degipdyk dxedh dzidyåzkizg÷öádqird on,Bãéam`e §¨¥§¨
,xedh e` `nh wepizd m` reci oi`e ,dqira rbp i`ce okøéàî éaø©¦¥¦

øäèî.d`neh yygn dqird z`BkøcL éðtî ,ïéànèî íéîëçå §©¥©£¨¦§©§¦¦§¥¤©§
çtèì ÷Bðéz ìLi`cee ,dty`ay zeliape mivxya eicia ynynl ± ¤¦§©¥©
.dqird z` `nih,øéàî éaøc àîòè éàî ïðéøîàåc meynøáñ÷ §©§¦¨©©§¨§©¦¥¦¨¨©

,xi`n iaxèeòéîe ïéçtèî úB÷Bðéz áBøzewepiz,ïéçtèî ïéà ¦§©§¦¦¥§©§¦
,úãîBò äøäè ú÷æça Bæ äqéòå§¦¨§¤§©¨¢¨¤¤
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xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ht sc oileg(iyiy meil)

mecq jlnl(bk ci ziy`xa)'ìòð CBøN ãòå èeçî íà'on dpdi `ly ± ¦¦§©§©©
,lfbd on zepdil dvx `ly meyn ,melk iaydì åéða eëæézL ¨¨¨¦§¥
,ïéléôz ìL äòeöøe úìëz ìL èeçì ,úBöîhegl ekf 'heg' cbpk ¦§§¤§¥¤§¨¤§¦¦

z` da mixyewy drevxl ekf 'jexy' cbpke ,ziviva zlkz ly
.oilitzd

:`ax ixac z` zxxan `xnbd,ïéléôz ìL äòeöø àîìLada yi ¦§¨¨§¨¤§¦¦
oky ,mdn mi`xi miiebdy l`xyil d`pdáéúk(i gk mixac)ìk eàøå' §¦§¨¨

éìò àø÷ð 'ä íL ék õøàä énòE,'JOn E`xieøæòéìà éaø ,àéðúå ©¥¨¨¤¦¥¦§¨¨¤§¨§¦¤¨§©§¨©¦¡¦¤¤
LàøaL ïéléôz elà ,øîBà ìBãbämyd zeize` aex mda yiy ©¨¥¥§¦¦¤¨Ÿ

i"cy.àéä éàî úìëz ìL èeç àlà.l`xyil ea yi d`pd dfi` ± ¤¨¤§¥¤©¦
:`xnbd daiynäpzLp äî ,øîBà øéàî éaø ,àéðúcd ravúìëz §©§¨©¦¥¦¥©¦§©¨§¥¤

ziviv zevnl dxezd eze` dkixvdyìkîx`yïéðBòávä ¦¨©¦§¦
.mixg`d [miravd-]L éðtîd ravíiì äîBc úìëzzlkzd - ¦§¥¤§¥¤¤©¨

enc rave ,dpy mirayl zg` mid on dlery oeflig mcn dyrp
,mid d`xnkíéåed`xnøétñ ïáàì äîBc òé÷øå ,òé÷øì äîBc- §¨¤§¨¦©§¨¦©¤§¤¤©¦

,xitq z`xwpd dxwie daeh oa`.ãBákä àqëì äîBc øétñ ïáàå§¤¤©¦¨§¦¥©¨
,ceakd `qkl dnec xitq oa`e xitq oa`l dnec riwxdy oipne

meynáéúëc'd z` l`xyi ipwf d`xna(i ck zeny)éäìà úà eàøiå' ¦§¦©¦§¤¡Ÿ¥
'åâå åéìâø úçúå ìàøNé'xdhl minXd mvrkE xiRQd zpal dUrnM ¦§¨¥§©©©§¨§©£¥¦§©©©¦§¤¤©¨©¦¨Ÿ©

dzi`xne xitq oa`n dieyrd dpial oink 'd ilbx zgz e`xy ±
,xitq oa`l dnec riwxdy o`kne ,lelve xexa `edyk riwxl dnec

áéúëel`wfgi d`xna(ek ` l`wfgi),'àqk úeîc øétñ ïáà äàøîk' §¦§©§¥¤¤©¦§¦¥
jexa yecwd jixvd jkitle .ceakd `qkl dnec xitq oa`y o`kne
lkzqn `ed xy`ky meyn ,zivivl zlkz rav `weec lehil `ed
.zeevnd lk cbpk `idy ziviv zevna xkfp `ed ely ceakd `qka
ly hega eipir ozep 'dy ,zlkz ly hegn l`xyil yiy xkyd dfe

.eceak `qka lkzqnyk mdly zlkz
a` mdxa`n cenil d`ian `xnbd:lfb oipra epi,àaà éaø øîà̈©©¦©¨

ìëàpä ìæb äL÷xake lfby xac lr daeyz zeyrl mc`l dyw ± ¨¤¤¤©¤¡¨
,ecia epi`øîàpL ,Bøéæçäì ïéìBëé ïðéà íéøeîb íé÷écö eléôàL¤£¦©¦¦§¦¥¨§¦§©£¦¤¤¡©

`ly miklnd zrax` z` gvipy ixg` xn`y s`y ,epia` mdxa`a
xn`e siqed ,lfb meyn dne`n llydn gwi(ck ci ziy`xa)÷ø éãòìa'¦§¨©©

'íéøòpä eìëà øLàxy` mixrpd llyd on xak elk`y dnn ueg ± £¤¨§©§¨¦
elit` daydl dyw ,xak lk`py lfby ixd .gw` izi` englp

.epia` mdxa`k xenb wicvl
:'d iptl depr oipra dyxc d`ian `xnbdíeMî ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦

[mya-]åéøác àöBî äzàL íB÷î ìk ,ïBòîL éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§¨¨¤©¨¥§¨¨
äãbäa éìéìbä éñBé éaø ìL Bða øæòéìà éaø ìL,dcb` ixaca ± ¤©¦¡¦¤¤§¤©¦¥©§¦¦§©¨¨

éðæà äNòúñkøôàk Ez` miqipkn eay migixd oa` lry jtyn-] £¥¨§¤©£©§¤¤
aezk ,xfril` iax xn` jke ,[dhigd ipirxb(f f mixac)íëaøî àì'Ÿ¥ª§¤

'åâå íëa 'ä ÷Lç íénòä ìkîlMn hrnd mY` iM mkA xgaIe ¦¨¨©¦¨©¨¤©¦§©¨¤¦©¤©§©¦¨
,jk eyexite ,'miOrd,ìàøNéì àeä Ceøa LBãwä íäì øîà ¨©¦¨©¨¤©¨¨§¦§¨¥

íëa éð÷LBçmkpi`y - mkAxn `ly meyn ,mka wyeg ip` - §©¦¨¤Ÿ¥ª§¤
,depra mknvr mihrnn - 'hrnd mY`' `l` ,mknvr miaxn©¤©§©
íëîöò ïéèòîî ízà ,äleãb íëì òétLî éðàL äòLa eléôàL¤£¦§¨¨¤£¦©§¦©¨¤§¨©¤§©£¦©§§¤

éðôìixdy ,mibdep mz` jky di`xde .,íäøáàì äleãb ézúðlkae §¨©¨©¦§¨§©§¨¨
z`féðôì øîà(fk gi ziy`xa),'øôàå øôò éëðàå'z` aiygd `le ¨©§¨©§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤

dlecb izzp oke ,xt`e xtrl `l` envräLîìl`xyi z` bidpiy §Ÿ¤
ål dlecbïøäàz`f lkae ,lecb odk didiy[eøîà] (øîà)fh zeny) §©£Ÿ¨§
(f'äî eðçðå'dlecb izzp oke ,oiaeyg epgp` dn -ãåãì,l`xyi jln §©§¨§¨¦

øîà(f ak mildz)ïðéà íéáëBk éãáBò ìáà .'Léà àìå úòìBú éëðàå' ¨©§¨Ÿ¦©©§Ÿ¦£¨§¥¨¦¥¨
,ïk,'d itlk de`ba mibdep dlecb mdilr mirityn xy`k `l` ¥

ixdyãBøîðì äleãb ézúð,dbltd xeca jln eiziyreøîàziy`xa) ¨©¦§¨§¦§¨©
(c `iøéò eðì äðáð äáä','minXa FW`xe lCbnEdlecb izzpäòøôì ¨¨¦§¤¨¦¦§¨§Ÿ©¨©¦§©§Ÿ

,mixvn jlnøîà(a d zeny)'ä éî'dlecb izzp ,'FlwA rnW` xW` ¨©¦£¤¤§©§Ÿ
áéøçðñì,xey` jlnøîà(dl gi 'a mikln)úBöøàä éäìà ìëa éî' §©§¤¦¨©¦§¨¡Ÿ¥¨£¨

'åâåizzp ,'icIn mlWExi z` 'd liSi iM icIn mvx` z` EliSd xW £̀¤¦¦¤©§¨¦¨¦¦©¦¤§¨©¦¦¨¦
dlecbøvðãëeáðì,laa jlnøîà(ci ci diryi)áò éúîa ìò äìòà' ¦§©§¤©¨©¤¡¤©¨¢¥¨

dlecb izzp ,'oFilrl dOC`øîà ,øBö Cìî íøéçì(a gk l`wfgi)l`' ¤©¤§¤§§¦¨¤¤¨©¥
,ip`.'íéné áìa ézáLé íéäìà áLBî ¨¦©¡Ÿ¦¨©§¦§¥©¦

:depr oipra mitqep mixn`n d`ian `xnbdàîézéàå ,àáø øîà± ¨©¨¨§¦¥¨
y exn`y yieïðçBé éaø,z`f xn`ìBãbdn,ïøäàå äLîa øîàpL ©¦¨¨¨¤¤¡©§Ÿ¤§©£Ÿ

áéúk íäøáàa eléàc ,íäøáàa øîàpL änî øúBé(fk gi ziy`xa) ¥¦©¤¤¡©§©§¨¨§¦§©§¨¨§¦
,'øôàå øôò éëðàå',xt`e xtrl envr z` aiygdyäLîa eléàå §¨Ÿ¦¨¨¨¥¤§¦§Ÿ¤

áéúk ïøäàå(f fh zeny),'äî eðçðå'elit` mnvr z` eaiygd `ly §©£Ÿ§¦§©§¨
.dne`nk `l` xt`e xtrk

ìéáLa àlà íéi÷úî íìBòä ïéà ,ïðçBé éaø àîézéàå àáø øîàå§¨©¨¨§¦¥¨©¦¨¨¥¨¨¦§©¥¤¨¦§¦
zekfa -,ïøäàå äLîixdyàëä áéúkoxd`e dyna(my)eðçðå' Ÿ¤§©£Ÿ§¦¨¨§©§

íúä áéúëe ,'äî(f ek aei`)'äîéìa ìò õøà äìz'dniiwn 'd - ¨§¦¨¨Ÿ¤¤¤©§¦¨
dyn epiide ,[dne`nl-] dn ilal eaygpy mze` zekfa ux`l

.dne`nl mnvr z` eaiygdy oxd`e
úà íìBaL éî ìéáLa àlà ,íéi÷úî íìBòä ïéà ,àòìéà éaø øîà̈©©¦¦§¨¥¨¨¦§©¥¤¨¦§¦¦¤¥¤

Bîöòeit z` xbeq ±,äáéøî úòLa,etxgnl xac aiyn epi`e ©§¦§©§¦¨
øîàpL(my).'äîéìa ìò õøà äìz' ¤¤¡©Ÿ¤¤¤©§¦¨

,øîà eäaà éaøliaya `l` miiwzn mlerd oi`Bîöò íéNnL éî ©¦©¨¨©¦¤¥¦©§
øîàpL ,BðéàL éîk(fk bl mixac)'íìBò úòøæ úçzîe'miyny in ± §¦¤¥¤¤¡©¦©©§ŸŸ¨

.mlerd z` miwifgny zerexfd `ed ,mlek zgz qxcdl envr
áéúëc éàî ,÷çöé éaø øîà(a gp mildz)ïeøaãz ÷ãö íìà íðîàä' ¨©©¦¦§¨©¦§¦©ª§¨¥¤¤¤§©¥
,'íãà éða eètLz íéøLéî,yxcp `ed jkíãà ìL Búeðneà äî ¥¨¦¦§§§¥¨¨¨¨¤¨¨

,äfä íìBòay- 'ml`' ,`id el dtid zepne`d - 'mpn`d'Bîöò íéNé ¨¨©¤©ª§¨¥¤¨¦©§
ílàk,wezyieìBëéml`k envr miyiäøBz éøáãì óàxaci `le §¦¥¨©§¦§¥¨
,mda'ïeøaãz ÷ãö' øîBì ãeîìz,dxez ixaca epiidc ,wcv ixaca ± ©§©¤¤§©¥

.exacz mdaBzòc ñéâé ìBëé,d`bzieíéøLéî' øîBì ãeîìz ¨¨¦©§©§©¥¨¦
,'íãà éða eètLzipa qxcnl dgepy dwlge dxyi ux``id mixyin ¦§§§¥¨¨

.depra bedpl mc`d ipa zgz zeidl dzenk envr dyrie ,dilr mc`
xtra zeqkl xzen m` zx`ane ,mcd ieqik ipiiprl zxfeg `xnbd

:zgcpd xirïéqëî ,äéîøé øa äaø àîézéàå ,àøéòæ éaø øîà- ¨©©¦§¥¨§¦¥¨©¨©¦§§¨§©¦
zeqkl xzenøôòaztixyn xzepd xt`a -.úçcpä øéò ©£©¦©¦©©

:`xnbd dywnéànàå`lde ,xzen,àeä äàðä éøeqéàxeq` ixdy §©©¦¥£¨¨
dxez dxn`y meyn ,xiray dn lkn zepdil(gi bi mixac)wAci `le'§Ÿ¦§©

:`xnbd zvxzn .'mxgd on dnE`n LciAäëøöð àì ,éøéòæ øîà §¨§§¨¦©¥¤¨©§¦¥Ÿ¦§§¨
døôò øôòì àlàmeyn ,d`pda xzen `edy xird rwxw xtr ± ¤¨©£©£¨¨

áéúëczgcpd xir zyxta(fi bi my)CBz ìà õa÷z dììL ìk úàå' ¦§¦§¤¨§¨¨¦§Ÿ¤
zôøNå dáçødtixy aeig oi`y aezkd oeyln cenll yie ,'W`a §Ÿ¨§¨©§¨¨¥

a `l`äöéá÷ àlà øqeçî BðéàL éî[dtiq`-]äôøNe,calaàöé ¦¤¥§¨¤¨§¦¨§¥¨¨¨
äæxird rwxw xtr ±äLéìz øqeçnLe rwxwd on,äôøNe äöéá÷ ¤¤§¨§¦¨§¦¨§¥¨

d`pda `ed xzen jk meyne ,etxeyl dxezd ea dzeiv `ly ixd
.mcd ieqik zevn ea miiwl lekie

:xg` uexiz `xnbd zvxzn,øîà àáøålly ztixy xt`a elit` §¨¨¨©
y meyn ,mcd z` zeqkl xzen xirdeðzéð úBðäéì åàì úBöî`l ± ¦§©¥¨¦§

ea zeqkl xzen okle ,mdilr `id jln zxifb `l` epzip d`pd myl
.d`pd jka oi` ixdy mcd z`
:`ax ly evexiza dpc `xnbdàzòîL àäì dì øîà÷å àðéáø áéúé̈¦¨¦¨§¨¨©¨§¨§©§¨

.`ax ixac z` cnile `piax ayi ±déáéúéàdywd ±éîeçø áø ¥¦¥©§¦
,àðéáøì,`ziixaa epipy ixdeò÷úé àì íéáëBk úãBáò ìL øôBL §¨¦¨¨¤£©¨¦Ÿ¦§©

Ba,dpyd y`x ly devn zriwzåàì éàîdpeekd oi` m`d ± ©©
elit`yò÷z íàea,àöé àì,devn `id xtey zriwzy s`y ixd ¦¨©Ÿ¨¨

:`xnbd dgec .`vi `l d`pda xeq`d xteya rwz m`,àìcnlz l` Ÿ
la` ,ea rwzi `l dligzkly wx `l` ,`vi `l rwz m`y o`kníà¦

xakàöé ò÷z.d`pd `le devn meiw `idy meyn ezaeg ici ¨©¨¨
,`ziixad dze`a epipy ixde :`xnbd dywnúãBáò ìL áìeì¨¤£©

ìBhé àì íéáëBk,åàì éàîy ,dpeekd oi` m`d ±íàokìèðz` ¨¦Ÿ¦©©¦¨©
aleld,àöé àìalel lhp m` ,devn `id alel zlihpy s`y ixd Ÿ¨¨

:`xnbd dgec .`vi `l ,d`pda xeq`yàìm`y o`kn cnlz l` ± Ÿ
la` ,dxf dcear ly alel lehi `l dligzkly `l` ,`vi `l lhp

.àöé ìèð íà¦¨©¨¨
:`xnbd dywnò÷z ,àéðúäådxf dcear ly xteya,àöé àìoke §¨©§¨¨©Ÿ¨¨

ìèðdxf dcear ly alel.àöé àì:`xnbd zvxzn,éMà áø øîà ¨©Ÿ¨¨¨©©©¦
àzLä éëä,ok xnel yiy ,dzr jipira d`xp jk ike ±íúäoica ¨¦©§¨¨¨

,alelde xteyd
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oifge` mipy` cenr ht sc ± oey`x wxtzereay

êåøù ãòå èåçî íà.lfbd on zepdil dvx `ly Ðêåøù.drevx Ðúìëú ìù èåç
.zivivl Ðïéìéôú ìù äòåöø.xeywl Ðïéìéôú ìù äòåöø àîìùá`ki` Ð

.[gk mixac] "jnn e`xie" aizkc ,d`pdùàøáù ïéìéôú åìàmy ik lkl od ze` Ð

.jilr `xwp 'dàéä éàî`ki` d`pd i`n Ðúìëú äðúùð äî ?dzwiwfdy Ð

.zivivl dxezíéì äîåã úìëúäùÐ

mirayl zg` dler `ed mid on oeflgdy

oi`ex ep` mie .mil dnec enc zi`xne ,dpy

`qkl xitqe ,xitql riwxe .riwxl dnecy

zpal dyrnk eilbx zgze" :aizkc Ð ceakd

"minyd mvrk" `ede ,[ck zeny] "xitqd

`ed xitqe .xitql oinec miny `nl` ,[my]

zenc xitq oa` d`xnk" :aizkc ,ceakd `qk

`qka lkzqn `ed jexa yecwdyke ."`qk

lk cbpk `idy ef devna xkfp ely ceakd

.zevndìëàðäed dyw ,lke`e lfebd Ð`

.daeyz zeyrlúñëøôàë.`"iienxh* Ð

íëáøî àìmknvr oiaxn mz` oi`y itl Ð

mz` ik .mka wyg jkitl ,oihrnn `l`

.depra mknvr oihirnn Ð hrndãåøîðÐ

eny `xwp jkle ,did dbltd xeca jln

lr ezeklna mlerd lk cixndy Ð cexnp

.`ed jexa yecwdéúáùé íéäìà áùåîÐ

dlre ,zygp ly miriwx dray el dpay

.mdilr ayieux` dlezoze` zekf lr Ð

.dnilal eaygpyåîöò íìåáùz` xbeq Ð

"mela eit" :(a,n) zexekaa el dnece ,eit

."zenlean eilbx"eúçúîåqxcpy in Ð

.mler zerexf `ed Ð lkd zgzíìà íðîàä
,wcv la` ,meli`d `id dti zepne` Ð

.oexacz eze` Ð dxez ixac epiidcíéøùéî
.qxcil dgepy dwlg ux` xeyink Ðøôòá

úçãðä øéòxt` :oizrc `wlq `w Ð

.dztixyåäðéð äàðä éøåñéà àäå:aizkc Ð

zgcpd xirae ,[bi mixac] 'ebe "waci `l"

.aizkäøôò øôò.drwxw xtr Ðàáøå
øîàinp [dztixy] (dxtr) xtra elit` Ð

.d`pd `le devn mcd ieqky ,xzen

epzp zepdil `l l`xyil epzpy zevndy

zxifb `l` ,mdl epzp d`pd myl `l ,mdl

.mdilr `id jlnàöé ò÷ú íà àìe`lc Ð

meyn ,rwzi `l `din dlgzkle .`id d`pd

.qi`nc
àøåòéù
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àöé.ekzg jk xg`e slwd lr azkpy hb leqtl d`xp o`kn Ð 'ek dyilz xqegny df

d`xp ithc .'ek `vi ,dpizpe daizk xqegny in Ð "ozpe azke" :yixc inp mzdc

mye .dyilz xqegn `kd aiygc ,zgcpd xirl xtr xeagn ,lecb slwl xaegnd hb xeag

.jxevd lk jxe`a aezk (a,`k) oihibc ipy wxta

àéðúäåded Ð `vi `l lhp `vi `l rwz

"lefbd alel"c oizipzn iiez`l dil

.leqt zgcpd xir lye dxy` ly :(a,hk dkeq)

da ipzwc ,`ziixa jd `iadl dil `gip `l`

"oic zia ede`x" wxtac :xn`z m`e .alele xtey

xtey :ax xn` (`,gk dpyd y`x)dcear ly

wxta oke .`vi ea rwz m`e ,ea rwzi `l dxf

zvlegd :`ax xn` (a,bw zenai) "dvilg zevn"

`le ,dxyk dzvilg dxf dcear ly lcpqa

`kdc :xnel yie !dixery zzknc opixn`

la` ,lehia dl oi`c l`xyi ly dxf dceara

ike .dixeriy zzkn `l Ð lehia dl yic iebc

(a,`l dkeq) "lefbd alel" wxt ipyn `peeb i`d

lhp m` dxf dcear ly alel :`ax xn`c `d`

,leqt dxy` ly alelc oizipznn jixte .`vi

dxf dcear :xn`z m`e .dync dxy`a :ipyne

wxta xn`ck ,l`xyic `ied ddab` ikn iebc

`nlc dxifb (`,an dxf dcear) "minlvd lk"

oebk :xnel yie !dl lhan xcde dl diabn

.ezepwl `ly zpn lr lcpqde xteyd diabdy

Ð ely oi`y lrpna :[`,`w zenai] opz `dc

.ipy aeh meia ixii` alele .dxyk dzvilg

aeh meia oizipznc iiepyl ivn ded dkeqae

.dync dxy`a dnwe`l jixv ded `le ,oey`x

,zgcpd xirc `inec dxy` ipzwc meyn `l`

edlekc :yxtn mz epiaxe .ipyd aeh meia elit`c

xg`l mzde ,lehia mcew o`ke ,iebc dxf dceara

`le lehi `l dlgzkl inp lehia xg`le .lehia

didy itl ,devn oiprl qi`nc ,uelgi `le rwzi

xnel ivnz m` elit` .dxf dcear my dilr

enk dlgzkl dxf dcear xtra zeqkl ixyc

,dvilgl ieqik inc `l Ð zgcpd xir lya

`de .qi`nc i`nn opiyiig `l ieqk oiprlc

iebca ipyn `le ,dync dxy`a :dkeqa ipync

on aleld uvwp iknc meyn Ð lehia mcewe

zenai) "dvilg zevn" wxtae .lhazp lwcd

lcpql dxf dcear ly lcpq oia biltnc (a,bw

`le ,lehia el oi`c dxf dcear zaexwz ly

lehia xg` oia diteb dxf dcear lhpa biltn

`w digxe` ab` `zlin :xnel yie !lehia mcewl

dlha dpi` dxf dcear zaexwzc ,ol rnyn

dpyd y`x] "oic zia ede`x"c `edde .zinler

ly xtey oia `ax mzd biltnc ,ith dyw [`,gk

dxf dcear lyac ,zgcpd xir lyl dxf dcear

xg` oia mz epiax yexitl wlgl leki did diteb

jixv jgxk lr ,edine !lehia mcewl lehia

mixtql ,mz epiax ixack ,lehia xg`l dnwe`l

ax `d ,lehia mcew i`c ."dcedi ax" iqxbc

`l minly ly xteyac mzd dil zi` dcedi

d`xp j` .epzip zepdil zevnc meyn ,`vi

yxtn `dc ,"dcedi ax" `le ,opiqxb "`ax"c

Ð `vi `l zgcpd xir ly xteyac `nrh mzd

ded dcedi axle ,dixeriy zzkn izezkc meyn

il.epzip zepdil zevnc meyn :xninl d
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"ìòð CBøN ãòå èeçî íà"¯ì åéða eëæ,úåöî ézL ¦¦§©§©©¨¨¨¦§¥¦§Ÿ
èeçìäòeöø àîìLa .ïéléôz ìL äòeöøe ,úìëz ìL §¤§¥¤§¨¤§¦¦¦§¨¨§¨

ïéléôz ìL¯'ä íL ék õøàä énò ìk eàøå" :áéúk ¤§¦¦§¦§¨¨©¥¨¨¤¦¥
éìò àø÷ðelà :øîBà ìBãbä øæòéìà éaø ,àéðúå ,"E ¦§¨¨¤§©§¨©¦¡¦¤¤©¨¥¥

,àéðúc ?àéä éàî úìëz ìL èeç ,àlà .LàøaL ïéléôz§¦¦¤¨Ÿ¤¨¤§¥¤©¦§©§¨
ìkî úìëz äpzLp äî :øîBà øéàî éaø?ïéðBòávä ©¦¥¦¥©¦§©¨§¥¤¦¨©¦§¦

éðtîúìëzLäîBc òé÷øå ,òé÷øì äîBc íéå ,íéì äîBc ¦§¥¤§¥¤¤§¨§¨¤¨¨¦©§¨¦©¤
,øétñ ïáàìïáàå:áéúëc ,ãBákä àqëì äîBc øétñ §¤¤©¦§¤¤©¦¨§¦¥©¨¦§¦

:áéúëe ,'åâå "åéìâø úçúå ìàøNé éäìà úà eàøiå"©¦§¤¡Ÿ¥¦§¨¥§©©©§¨§§¦
äL÷ :àaà éaø øîà ."àqk úeîc øétñ ïáà äàøîk"§©§¥¤¤©¦§¦¥¨©©¦©¨¨¤
,Bøéæçäì ïéìBëé ïðéà íéøeîb íé÷écö eléôàL ,ìëàpä ìæb¤¤©¤¡¨¤£¦©¦¦§¦¥¨§¦§©£¦

" :øîàpLéãòìaeìëà øLà ÷øíéøòpä."éaø øîà ¤¤¡©¦§¨©©£¤¨§©§¨¦¨©©¦
ìk :ïBòîL éaøa øæòìà éaø íeMî ïðçBéäzàL íB÷î ¨¨¦©¦¤§¨¨§©¦¦§¨¨¤©¨

éìéìbä éñBé éaø ìL Bða øæòéìà éaø ìL åéøác àöBî¥§¨¨¤©¦¡¦¤¤§¤©¦¥©§¦¦
äãbäa¯äNòéðæàEàì" ;úñkøôàkíëaøîìkî §©¨¨£¥¨§¤©£©§¤¤Ÿ¥ª§¤¦¨
íénòäàeä Ceøa LBãwä íäì øîà ,'åâå "íëa 'ä ÷Lç ¨©¦¨©¨¤§¨©¨¤©¨¨

:ìàøNéìéð÷LBçòétLî éðàL äòLa eléôàL ,íëa §¦§¨¥¥§¦¨¤¤£¦§¨¨¤£¦©§¦©
äleãb íëì¯äleãb ézúð ;éðôì íëîöò ïéèòîî ízà ¨¤§¨©¤§©£¦©§§¤§¨©¨©¦§¨
íäøáàì¯ïøäàå äLîì ,"øôàå øôò éëðàå" :éðôì øîà §©§¨¨¨©§¨©§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤§¤§©£Ÿ

¯ãåãì ,"äî eðçðå" :øîà¯úòìBú éëðàå" :øîà ¨©§©§¨§¨¦¨©§¨Ÿ¦©©
äleãb ézúð ,ïk ïðéà íìBòä úBneà ìáà ."Léà àìå§Ÿ¦£¨¨¨¥¨¥¨©¦§¨

ãBøîðì¯äòøôì ,"øéò eðì äðáð äáä" :øîà¯:øîà §¦§¨©¨¨¦§¤¨¦§©§Ÿ¨©
'ä éî","áéøçðñì¯"úBöøàä éäìà ìëa éî" :øîà ¦§©§¥¦¨©¦§¨¡Ÿ¥¨£¨

øöðãëeáðì ,'åâå¯íøéçì ,"áò éúîa ìò äìòà" :øîà §¦§©§¤©¨©¤¡¤©¨¢¥¨§¦¨
øBö Cìî¯."íéné áìa ézáLé íéäìà áLBî" :øîà ¤¤¨©©¡Ÿ¦¨©§¦§¥©¦

äLîa øîàpL ìBãb :ïðçBé éaø àîéúéàå ,àáø øîà̈©¨¨§¦¥¨©¦¨¨¨¤¤¡©§¤
íäøáàa eléàc ,íäøáàa øîàpL änî øúBé ïøäàå§©£Ÿ¥¦©¤¤¡©§©§¨¨§¦§©§¨¨
:áéúk ïøäàå äLîa eléàå ,"øôàå øôò éëðàå" :áéúk§¦§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤§¦§¤§©£Ÿ§¦
íìBòä ïéà :ïðçBé éaø àîéúéàå ,àáø øîàå ."äî eðçðå"§©§¨§¨©¨¨§¦¥¨©¦¨¨¥¨¨
eðçðå" :àëä áéúk ,ïøäàå äLî ìéáLa àlà íéi÷úî¦§©¥¤¨¦§¦¤§©£Ÿ§¦¨¨§©§

."äîéìa ìò õøà äìz" :íúä áéúëe ,"äîéaø øîà ¨§¦¨¨Ÿ¤¤¤©§¦¨¨©©¦
éî ìéáLa àlà íéi÷úî íìBòä ïéà :àòìéàíìBaLäìz" :øîàpL ,äáéøî úòLa Bîöò úà ¤§¨¥¨¨¦§©¥¤¨¦§¦¦¤¥¤©§¦§©§¦¨¤¤¡©Ÿ¤

éî :øîà eäaà éaø ."äîéìa ìò õøàíéNnL" :øîàpL ,BðéàL éîk BîöòúçzîeúBòBøæ ¤¤©§¦¨©¦©¨¨©¦¤¥¦©§§¦¤¥¤¤¡©¦©©§
" áéúëc éàî :÷çöé éaø øîà ."íìBòíðîàä÷ãö íìàïeøaãzíéøLéîeètLz?"íãà éða ¨¨©©¦¦§¨©¦§¦©ª§¨¥¤¤¤§©¥¥¨¦¦§§§¥¨¨

äfä íìBòa íãà ìL Búeðîeà äî¯Bîöò íéNéílàk:øîBì ãeîìz ?äøBú éøáãì óà ìBëé ; ¨¨¤¨¨¨¨©¤©¦©§§¦¥¨©§¦§¥¨©§©
ìBëé ;"ïeøaãz ÷ãö"ñéâé."íãà éða eètLz íéøLéî" :øîBì ãeîìz ?Bzòcàøéòæ éaø øîà ¤¤§©¥¨¨¦©§©§©¥¨¦¦§§§¥¨¨¨©©¦§¥¨

.úçcpä øéò øôòa ïéqëî :äéîøé øa äaø àîéúéàå¯øîà !àeä äàðä éøeqéà ?éànàå §¦¥¨©¨©¦§§¨§©¦©£©¦©¦©©§©©¦¥£¨¨£©
dììL ìk úàå" :áéúëc ,døôò øôòì àlà äëøöð àì :éøéòæõa÷zdáçø CBz ìà §¥¦¨¦§§¨¤¨©£©£¨¨¦§¦§¤¨§¨¨¦§Ÿ¤§Ÿ¨

"zôøNå¯äöéá÷ àlà øqeçî BðéàL éîäôøNe.äôøNe äöéá÷ äLéìz øqeçnL äæ àöé , §¨©§¨¦¤¥§¨¤¨§¦¨§¥¨¨¨¤¤§¨§¦¨§¦¨§¥¨
dì øîà÷å àðéáø áéúé .eðzéð úBðäéì åàì úåöî :øîà àáøåàäìáø déáéúéà .àúòîL §¨¨¨©¦§Ÿ¨¥¨¦§§¥¨¦¨§¨¨©¨§¨§©£¨¥¦¥©

?àöé àì ò÷z íà ,åàì éàî ;Ba ò÷úé àì äøæ äãBáò ìL øôBL :àðéáøì éîeçø¯,àì §¦§¨¦¨¨¤£¨¨¨Ÿ¦§©©¨¦¨©Ÿ¨¨¨
.àöé ò÷z íà¯?àöé àì ìèð íà ,åàì éàî ;ìBhé àì äøæ äãBáò ìL áìeì¯íà ,àì ¦¨©¨¨¨¤£¨¨¨Ÿ¦©¨¦¨©Ÿ¨¨¨¦

.àöé ìèð¯ò÷z :àéðúäå¯ìèð ,àöé àì¯:éLà áø øîà !àöé àìíúä ?àzLä éëä- ¨©¨¨§¨©§¨¨©Ÿ¨¨¨©Ÿ¨¨£©©©¦¨¦¨§¨¨¨
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קלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ht sc oileg(iyiy meil)

mecq jlnl(bk ci ziy`xa)'ìòð CBøN ãòå èeçî íà'on dpdi `ly ± ¦¦§©§©©
,lfbd on zepdil dvx `ly meyn ,melk iaydì åéða eëæézL ¨¨¨¦§¥
,ïéléôz ìL äòeöøe úìëz ìL èeçì ,úBöîhegl ekf 'heg' cbpk ¦§§¤§¥¤§¨¤§¦¦

z` da mixyewy drevxl ekf 'jexy' cbpke ,ziviva zlkz ly
.oilitzd

:`ax ixac z` zxxan `xnbd,ïéléôz ìL äòeöø àîìLada yi ¦§¨¨§¨¤§¦¦
oky ,mdn mi`xi miiebdy l`xyil d`pdáéúk(i gk mixac)ìk eàøå' §¦§¨¨

éìò àø÷ð 'ä íL ék õøàä énòE,'JOn E`xieøæòéìà éaø ,àéðúå ©¥¨¨¤¦¥¦§¨¨¤§¨§¦¤¨§©§¨©¦¡¦¤¤
LàøaL ïéléôz elà ,øîBà ìBãbämyd zeize` aex mda yiy ©¨¥¥§¦¦¤¨Ÿ

i"cy.àéä éàî úìëz ìL èeç àlà.l`xyil ea yi d`pd dfi` ± ¤¨¤§¥¤©¦
:`xnbd daiynäpzLp äî ,øîBà øéàî éaø ,àéðúcd ravúìëz §©§¨©¦¥¦¥©¦§©¨§¥¤

ziviv zevnl dxezd eze` dkixvdyìkîx`yïéðBòávä ¦¨©¦§¦
.mixg`d [miravd-]L éðtîd ravíiì äîBc úìëzzlkzd - ¦§¥¤§¥¤¤©¨

enc rave ,dpy mirayl zg` mid on dlery oeflig mcn dyrp
,mid d`xnkíéåed`xnøétñ ïáàì äîBc òé÷øå ,òé÷øì äîBc- §¨¤§¨¦©§¨¦©¤§¤¤©¦

,xitq z`xwpd dxwie daeh oa`.ãBákä àqëì äîBc øétñ ïáàå§¤¤©¦¨§¦¥©¨
,ceakd `qkl dnec xitq oa`e xitq oa`l dnec riwxdy oipne

meynáéúëc'd z` l`xyi ipwf d`xna(i ck zeny)éäìà úà eàøiå' ¦§¦©¦§¤¡Ÿ¥
'åâå åéìâø úçúå ìàøNé'xdhl minXd mvrkE xiRQd zpal dUrnM ¦§¨¥§©©©§¨§©£¥¦§©©©¦§¤¤©¨©¦¨Ÿ©

dzi`xne xitq oa`n dieyrd dpial oink 'd ilbx zgz e`xy ±
,xitq oa`l dnec riwxdy o`kne ,lelve xexa `edyk riwxl dnec

áéúëel`wfgi d`xna(ek ` l`wfgi),'àqk úeîc øétñ ïáà äàøîk' §¦§©§¥¤¤©¦§¦¥
jexa yecwd jixvd jkitle .ceakd `qkl dnec xitq oa`y o`kne
lkzqn `ed xy`ky meyn ,zivivl zlkz rav `weec lehil `ed
.zeevnd lk cbpk `idy ziviv zevna xkfp `ed ely ceakd `qka
ly hega eipir ozep 'dy ,zlkz ly hegn l`xyil yiy xkyd dfe

.eceak `qka lkzqnyk mdly zlkz
a` mdxa`n cenil d`ian `xnbd:lfb oipra epi,àaà éaø øîà̈©©¦©¨

ìëàpä ìæb äL÷xake lfby xac lr daeyz zeyrl mc`l dyw ± ¨¤¤¤©¤¡¨
,ecia epi`øîàpL ,Bøéæçäì ïéìBëé ïðéà íéøeîb íé÷écö eléôàL¤£¦©¦¦§¦¥¨§¦§©£¦¤¤¡©

`ly miklnd zrax` z` gvipy ixg` xn`y s`y ,epia` mdxa`a
xn`e siqed ,lfb meyn dne`n llydn gwi(ck ci ziy`xa)÷ø éãòìa'¦§¨©©

'íéøòpä eìëà øLàxy` mixrpd llyd on xak elk`y dnn ueg ± £¤¨§©§¨¦
elit` daydl dyw ,xak lk`py lfby ixd .gw` izi` englp

.epia` mdxa`k xenb wicvl
:'d iptl depr oipra dyxc d`ian `xnbdíeMî ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦

[mya-]åéøác àöBî äzàL íB÷î ìk ,ïBòîL éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§¨¨¤©¨¥§¨¨
äãbäa éìéìbä éñBé éaø ìL Bða øæòéìà éaø ìL,dcb` ixaca ± ¤©¦¡¦¤¤§¤©¦¥©§¦¦§©¨¨

éðæà äNòúñkøôàk Ez` miqipkn eay migixd oa` lry jtyn-] £¥¨§¤©£©§¤¤
aezk ,xfril` iax xn` jke ,[dhigd ipirxb(f f mixac)íëaøî àì'Ÿ¥ª§¤

'åâå íëa 'ä ÷Lç íénòä ìkîlMn hrnd mY` iM mkA xgaIe ¦¨¨©¦¨©¨¤©¦§©¨¤¦©¤©§©¦¨
,jk eyexite ,'miOrd,ìàøNéì àeä Ceøa LBãwä íäì øîà ¨©¦¨©¨¤©¨¨§¦§¨¥

íëa éð÷LBçmkpi`y - mkAxn `ly meyn ,mka wyeg ip` - §©¦¨¤Ÿ¥ª§¤
,depra mknvr mihrnn - 'hrnd mY`' `l` ,mknvr miaxn©¤©§©
íëîöò ïéèòîî ízà ,äleãb íëì òétLî éðàL äòLa eléôàL¤£¦§¨¨¤£¦©§¦©¨¤§¨©¤§©£¦©§§¤

éðôìixdy ,mibdep mz` jky di`xde .,íäøáàì äleãb ézúðlkae §¨©¨©¦§¨§©§¨¨
z`féðôì øîà(fk gi ziy`xa),'øôàå øôò éëðàå'z` aiygd `le ¨©§¨©§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤

dlecb izzp oke ,xt`e xtrl `l` envräLîìl`xyi z` bidpiy §Ÿ¤
ål dlecbïøäàz`f lkae ,lecb odk didiy[eøîà] (øîà)fh zeny) §©£Ÿ¨§
(f'äî eðçðå'dlecb izzp oke ,oiaeyg epgp` dn -ãåãì,l`xyi jln §©§¨§¨¦

øîà(f ak mildz)ïðéà íéáëBk éãáBò ìáà .'Léà àìå úòìBú éëðàå' ¨©§¨Ÿ¦©©§Ÿ¦£¨§¥¨¦¥¨
,ïk,'d itlk de`ba mibdep dlecb mdilr mirityn xy`k `l` ¥

ixdyãBøîðì äleãb ézúð,dbltd xeca jln eiziyreøîàziy`xa) ¨©¦§¨§¦§¨©
(c `iøéò eðì äðáð äáä','minXa FW`xe lCbnEdlecb izzpäòøôì ¨¨¦§¤¨¦¦§¨§Ÿ©¨©¦§©§Ÿ

,mixvn jlnøîà(a d zeny)'ä éî'dlecb izzp ,'FlwA rnW` xW` ¨©¦£¤¤§©§Ÿ
áéøçðñì,xey` jlnøîà(dl gi 'a mikln)úBöøàä éäìà ìëa éî' §©§¤¦¨©¦§¨¡Ÿ¥¨£¨

'åâåizzp ,'icIn mlWExi z` 'd liSi iM icIn mvx` z` EliSd xW £̀¤¦¦¤©§¨¦¨¦¦©¦¤§¨©¦¦¨¦
dlecbøvðãëeáðì,laa jlnøîà(ci ci diryi)áò éúîa ìò äìòà' ¦§©§¤©¨©¤¡¤©¨¢¥¨

dlecb izzp ,'oFilrl dOC`øîà ,øBö Cìî íøéçì(a gk l`wfgi)l`' ¤©¤§¤§§¦¨¤¤¨©¥
,ip`.'íéné áìa ézáLé íéäìà áLBî ¨¦©¡Ÿ¦¨©§¦§¥©¦

:depr oipra mitqep mixn`n d`ian `xnbdàîézéàå ,àáø øîà± ¨©¨¨§¦¥¨
y exn`y yieïðçBé éaø,z`f xn`ìBãbdn,ïøäàå äLîa øîàpL ©¦¨¨¨¤¤¡©§Ÿ¤§©£Ÿ

áéúk íäøáàa eléàc ,íäøáàa øîàpL änî øúBé(fk gi ziy`xa) ¥¦©¤¤¡©§©§¨¨§¦§©§¨¨§¦
,'øôàå øôò éëðàå',xt`e xtrl envr z` aiygdyäLîa eléàå §¨Ÿ¦¨¨¨¥¤§¦§Ÿ¤

áéúk ïøäàå(f fh zeny),'äî eðçðå'elit` mnvr z` eaiygd `ly §©£Ÿ§¦§©§¨
.dne`nk `l` xt`e xtrk

ìéáLa àlà íéi÷úî íìBòä ïéà ,ïðçBé éaø àîézéàå àáø øîàå§¨©¨¨§¦¥¨©¦¨¨¥¨¨¦§©¥¤¨¦§¦
zekfa -,ïøäàå äLîixdyàëä áéúkoxd`e dyna(my)eðçðå' Ÿ¤§©£Ÿ§¦¨¨§©§

íúä áéúëe ,'äî(f ek aei`)'äîéìa ìò õøà äìz'dniiwn 'd - ¨§¦¨¨Ÿ¤¤¤©§¦¨
dyn epiide ,[dne`nl-] dn ilal eaygpy mze` zekfa ux`l

.dne`nl mnvr z` eaiygdy oxd`e
úà íìBaL éî ìéáLa àlà ,íéi÷úî íìBòä ïéà ,àòìéà éaø øîà̈©©¦¦§¨¥¨¨¦§©¥¤¨¦§¦¦¤¥¤

Bîöòeit z` xbeq ±,äáéøî úòLa,etxgnl xac aiyn epi`e ©§¦§©§¦¨
øîàpL(my).'äîéìa ìò õøà äìz' ¤¤¡©Ÿ¤¤¤©§¦¨

,øîà eäaà éaøliaya `l` miiwzn mlerd oi`Bîöò íéNnL éî ©¦©¨¨©¦¤¥¦©§
øîàpL ,BðéàL éîk(fk bl mixac)'íìBò úòøæ úçzîe'miyny in ± §¦¤¥¤¤¡©¦©©§ŸŸ¨

.mlerd z` miwifgny zerexfd `ed ,mlek zgz qxcdl envr
áéúëc éàî ,÷çöé éaø øîà(a gp mildz)ïeøaãz ÷ãö íìà íðîàä' ¨©©¦¦§¨©¦§¦©ª§¨¥¤¤¤§©¥
,'íãà éða eètLz íéøLéî,yxcp `ed jkíãà ìL Búeðneà äî ¥¨¦¦§§§¥¨¨¨¨¤¨¨

,äfä íìBòay- 'ml`' ,`id el dtid zepne`d - 'mpn`d'Bîöò íéNé ¨¨©¤©ª§¨¥¤¨¦©§
ílàk,wezyieìBëéml`k envr miyiäøBz éøáãì óàxaci `le §¦¥¨©§¦§¥¨
,mda'ïeøaãz ÷ãö' øîBì ãeîìz,dxez ixaca epiidc ,wcv ixaca ± ©§©¤¤§©¥

.exacz mdaBzòc ñéâé ìBëé,d`bzieíéøLéî' øîBì ãeîìz ¨¨¦©§©§©¥¨¦
,'íãà éða eètLzipa qxcnl dgepy dwlge dxyi ux``id mixyin ¦§§§¥¨¨

.depra bedpl mc`d ipa zgz zeidl dzenk envr dyrie ,dilr mc`
xtra zeqkl xzen m` zx`ane ,mcd ieqik ipiiprl zxfeg `xnbd

:zgcpd xirïéqëî ,äéîøé øa äaø àîézéàå ,àøéòæ éaø øîà- ¨©©¦§¥¨§¦¥¨©¨©¦§§¨§©¦
zeqkl xzenøôòaztixyn xzepd xt`a -.úçcpä øéò ©£©¦©¦©©

:`xnbd dywnéànàå`lde ,xzen,àeä äàðä éøeqéàxeq` ixdy §©©¦¥£¨¨
dxez dxn`y meyn ,xiray dn lkn zepdil(gi bi mixac)wAci `le'§Ÿ¦§©

:`xnbd zvxzn .'mxgd on dnE`n LciAäëøöð àì ,éøéòæ øîà §¨§§¨¦©¥¤¨©§¦¥Ÿ¦§§¨
døôò øôòì àlàmeyn ,d`pda xzen `edy xird rwxw xtr ± ¤¨©£©£¨¨

áéúëczgcpd xir zyxta(fi bi my)CBz ìà õa÷z dììL ìk úàå' ¦§¦§¤¨§¨¨¦§Ÿ¤
zôøNå dáçødtixy aeig oi`y aezkd oeyln cenll yie ,'W`a §Ÿ¨§¨©§¨¨¥

a `l`äöéá÷ àlà øqeçî BðéàL éî[dtiq`-]äôøNe,calaàöé ¦¤¥§¨¤¨§¦¨§¥¨¨¨
äæxird rwxw xtr ±äLéìz øqeçnLe rwxwd on,äôøNe äöéá÷ ¤¤§¨§¦¨§¦¨§¥¨

d`pda `ed xzen jk meyne ,etxeyl dxezd ea dzeiv `ly ixd
.mcd ieqik zevn ea miiwl lekie

:xg` uexiz `xnbd zvxzn,øîà àáøålly ztixy xt`a elit` §¨¨¨©
y meyn ,mcd z` zeqkl xzen xirdeðzéð úBðäéì åàì úBöî`l ± ¦§©¥¨¦§

ea zeqkl xzen okle ,mdilr `id jln zxifb `l` epzip d`pd myl
.d`pd jka oi` ixdy mcd z`
:`ax ly evexiza dpc `xnbdàzòîL àäì dì øîà÷å àðéáø áéúé̈¦¨¦¨§¨¨©¨§¨§©§¨

.`ax ixac z` cnile `piax ayi ±déáéúéàdywd ±éîeçø áø ¥¦¥©§¦
,àðéáøì,`ziixaa epipy ixdeò÷úé àì íéáëBk úãBáò ìL øôBL §¨¦¨¨¤£©¨¦Ÿ¦§©

Ba,dpyd y`x ly devn zriwzåàì éàîdpeekd oi` m`d ± ©©
elit`yò÷z íàea,àöé àì,devn `id xtey zriwzy s`y ixd ¦¨©Ÿ¨¨

:`xnbd dgec .`vi `l d`pda xeq`d xteya rwz m`,àìcnlz l` Ÿ
la` ,ea rwzi `l dligzkly wx `l` ,`vi `l rwz m`y o`kníà¦

xakàöé ò÷z.d`pd `le devn meiw `idy meyn ezaeg ici ¨©¨¨
,`ziixad dze`a epipy ixde :`xnbd dywnúãBáò ìL áìeì¨¤£©

ìBhé àì íéáëBk,åàì éàîy ,dpeekd oi` m`d ±íàokìèðz` ¨¦Ÿ¦©©¦¨©
aleld,àöé àìalel lhp m` ,devn `id alel zlihpy s`y ixd Ÿ¨¨

:`xnbd dgec .`vi `l ,d`pda xeq`yàìm`y o`kn cnlz l` ± Ÿ
la` ,dxf dcear ly alel lehi `l dligzkly `l` ,`vi `l lhp

.àöé ìèð íà¦¨©¨¨
:`xnbd dywnò÷z ,àéðúäådxf dcear ly xteya,àöé àìoke §¨©§¨¨©Ÿ¨¨

ìèðdxf dcear ly alel.àöé àì:`xnbd zvxzn,éMà áø øîà ¨©Ÿ¨¨¨©©©¦
àzLä éëä,ok xnel yiy ,dzr jipira d`xp jk ike ±íúäoica ¨¦©§¨¨¨
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oifge` mipy` cenr ht sc ± oey`x wxtzereay

êåøù ãòå èåçî íà.lfbd on zepdil dvx `ly Ðêåøù.drevx Ðúìëú ìù èåç
.zivivl Ðïéìéôú ìù äòåöø.xeywl Ðïéìéôú ìù äòåöø àîìùá`ki` Ð

.[gk mixac] "jnn e`xie" aizkc ,d`pdùàøáù ïéìéôú åìàmy ik lkl od ze` Ð

.jilr `xwp 'dàéä éàî`ki` d`pd i`n Ðúìëú äðúùð äî ?dzwiwfdy Ð

.zivivl dxezíéì äîåã úìëúäùÐ

mirayl zg` dler `ed mid on oeflgdy

oi`ex ep` mie .mil dnec enc zi`xne ,dpy

`qkl xitqe ,xitql riwxe .riwxl dnecy

zpal dyrnk eilbx zgze" :aizkc Ð ceakd

"minyd mvrk" `ede ,[ck zeny] "xitqd

`ed xitqe .xitql oinec miny `nl` ,[my]

zenc xitq oa` d`xnk" :aizkc ,ceakd `qk

`qka lkzqn `ed jexa yecwdyke ."`qk

lk cbpk `idy ef devna xkfp ely ceakd

.zevndìëàðäed dyw ,lke`e lfebd Ð`

.daeyz zeyrlúñëøôàë.`"iienxh* Ð

íëáøî àìmknvr oiaxn mz` oi`y itl Ð

mz` ik .mka wyg jkitl ,oihrnn `l`

.depra mknvr oihirnn Ð hrndãåøîðÐ

eny `xwp jkle ,did dbltd xeca jln

lr ezeklna mlerd lk cixndy Ð cexnp

.`ed jexa yecwdéúáùé íéäìà áùåîÐ

dlre ,zygp ly miriwx dray el dpay

.mdilr ayieux` dlezoze` zekf lr Ð

.dnilal eaygpyåîöò íìåáùz` xbeq Ð

"mela eit" :(a,n) zexekaa el dnece ,eit

."zenlean eilbx"eúçúîåqxcpy in Ð

.mler zerexf `ed Ð lkd zgzíìà íðîàä
,wcv la` ,meli`d `id dti zepne` Ð

.oexacz eze` Ð dxez ixac epiidcíéøùéî
.qxcil dgepy dwlg ux` xeyink Ðøôòá

úçãðä øéòxt` :oizrc `wlq `w Ð

.dztixyåäðéð äàðä éøåñéà àäå:aizkc Ð

zgcpd xirae ,[bi mixac] 'ebe "waci `l"

.aizkäøôò øôò.drwxw xtr Ðàáøå
øîàinp [dztixy] (dxtr) xtra elit` Ð

.d`pd `le devn mcd ieqky ,xzen

epzp zepdil `l l`xyil epzpy zevndy

zxifb `l` ,mdl epzp d`pd myl `l ,mdl

.mdilr `id jlnàöé ò÷ú íà àìe`lc Ð

meyn ,rwzi `l `din dlgzkle .`id d`pd

.qi`nc
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àöé.ekzg jk xg`e slwd lr azkpy hb leqtl d`xp o`kn Ð 'ek dyilz xqegny df

d`xp ithc .'ek `vi ,dpizpe daizk xqegny in Ð "ozpe azke" :yixc inp mzdc

mye .dyilz xqegn `kd aiygc ,zgcpd xirl xtr xeagn ,lecb slwl xaegnd hb xeag

.jxevd lk jxe`a aezk (a,`k) oihibc ipy wxta

àéðúäåded Ð `vi `l lhp `vi `l rwz

"lefbd alel"c oizipzn iiez`l dil

.leqt zgcpd xir lye dxy` ly :(a,hk dkeq)

da ipzwc ,`ziixa jd `iadl dil `gip `l`

"oic zia ede`x" wxtac :xn`z m`e .alele xtey

xtey :ax xn` (`,gk dpyd y`x)dcear ly

wxta oke .`vi ea rwz m`e ,ea rwzi `l dxf

zvlegd :`ax xn` (a,bw zenai) "dvilg zevn"

`le ,dxyk dzvilg dxf dcear ly lcpqa

`kdc :xnel yie !dixery zzknc opixn`

la` ,lehia dl oi`c l`xyi ly dxf dceara

ike .dixeriy zzkn `l Ð lehia dl yic iebc

(a,`l dkeq) "lefbd alel" wxt ipyn `peeb i`d

lhp m` dxf dcear ly alel :`ax xn`c `d`

,leqt dxy` ly alelc oizipznn jixte .`vi

dxf dcear :xn`z m`e .dync dxy`a :ipyne

wxta xn`ck ,l`xyic `ied ddab` ikn iebc

`nlc dxifb (`,an dxf dcear) "minlvd lk"

oebk :xnel yie !dl lhan xcde dl diabn

.ezepwl `ly zpn lr lcpqde xteyd diabdy

Ð ely oi`y lrpna :[`,`w zenai] opz `dc

.ipy aeh meia ixii` alele .dxyk dzvilg

aeh meia oizipznc iiepyl ivn ded dkeqae

.dync dxy`a dnwe`l jixv ded `le ,oey`x

,zgcpd xirc `inec dxy` ipzwc meyn `l`

edlekc :yxtn mz epiaxe .ipyd aeh meia elit`c

xg`l mzde ,lehia mcew o`ke ,iebc dxf dceara

`le lehi `l dlgzkl inp lehia xg`le .lehia

didy itl ,devn oiprl qi`nc ,uelgi `le rwzi

xnel ivnz m` elit` .dxf dcear my dilr

enk dlgzkl dxf dcear xtra zeqkl ixyc

,dvilgl ieqik inc `l Ð zgcpd xir lya

`de .qi`nc i`nn opiyiig `l ieqk oiprlc

iebca ipyn `le ,dync dxy`a :dkeqa ipync

on aleld uvwp iknc meyn Ð lehia mcewe

zenai) "dvilg zevn" wxtae .lhazp lwcd

lcpql dxf dcear ly lcpq oia biltnc (a,bw

`le ,lehia el oi`c dxf dcear zaexwz ly

lehia xg` oia diteb dxf dcear lhpa biltn

`w digxe` ab` `zlin :xnel yie !lehia mcewl

dlha dpi` dxf dcear zaexwzc ,ol rnyn

dpyd y`x] "oic zia ede`x"c `edde .zinler

ly xtey oia `ax mzd biltnc ,ith dyw [`,gk

dxf dcear lyac ,zgcpd xir lyl dxf dcear

xg` oia mz epiax yexitl wlgl leki did diteb

jixv jgxk lr ,edine !lehia mcewl lehia

mixtql ,mz epiax ixack ,lehia xg`l dnwe`l

ax `d ,lehia mcew i`c ."dcedi ax" iqxbc

`l minly ly xteyac mzd dil zi` dcedi

d`xp j` .epzip zepdil zevnc meyn ,`vi

yxtn `dc ,"dcedi ax" `le ,opiqxb "`ax"c

Ð `vi `l zgcpd xir ly xteyac `nrh mzd

ded dcedi axle ,dixeriy zzkn izezkc meyn

il.epzip zepdil zevnc meyn :xninl d
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`oifgeקמ mipya cenr ht sc ± oey`x wxtzereay

ïðéòá àøåòéùy`xa opixn`ck ,o`kle o`kl d`xie ecia epfg`iy ick ,xteya Ð

dyly Ð daxre qcd xeriy :(a,al) dkeq zkqna yxtn alel .(a,fk) dpyd

lkÐ `niiw dtxylc oeik ,dxf dceare .drax` Ð alele ,migthsxyil cnerd

zzkine sixyc dnk ,`kd la` .zzkn izezkc `ed `xeriy jkld ,inc sexyk

e`l zevnc ,`kil d`pd meyne ,ieqkl ilrn

.epzip zepdil

íãä éåñë êìò ïøãä

äðùîïéùã÷åîáå .äùðä ãéâonwl Ð

elit` :xn`c o`nl `ki` ,da ibilt (`,v)

miycwa :xn`c o`nl `ki`e ,dlera

.oilk`pdóë åì ïéàùzi` :yxtn `xnba Ð

.libr `le ,dilóëzkxkpd ,`"tilet* Ð

aiaq aiaq dpeilrd zilewd mvr zeaiaq

lry xyady ,ok epi` ser la` .lebira

.skl dnec epi`e ,`ed agexa zilewdóëÐ

.jxid ab lryìéìùá âäåðåig dryz oa Ð

.dndaa `vnpdåáìçå.xzen lily ly Ð

íéðîàð íéçáèä ïéàå,"edeplhp" xnel Ð

.eixg` hhgl mdl `ed gxehy iptn

àøîâãéâ øåñéàdryn dndaa bdep Ð

.xvepyíòè ïúåðá ïéãéâá ùéÐ

cib lke`dc `pz i`d opirny`e .xyaa

meyn ,zg` :mizy dwel oiycwen ly dypd

.eilr daiig dxezd ,`ed ur elit`y Ð cib

dpdpe ,mrh ea yiy Ð oiycwen meyn ,zg`e

yic ,`cg :izxz dpin opirnye .oiycwend on

lr lg xeqi`c ,`cge .mrh ozepa oiciba

`wxit i`da xn`c o`nn iwet`le .xeqi`

Ð ok m` .mrh ozepa oiciba oi` :(a,hv oileg)

zebdep oiycwen" :ipznl dil irai` ikd

!"ciba`l`oiciba oi`c `pz i`d opirny` Ð

dypd cib xeqi` :xn`w ikde ,mrh ozepa

oiycwen xeqi` la` ,oiycwena bdep ecal

.ea oi`íòè ïúåðá åá ùé íàexriy Ð

.mzq mrh ozep lk miyya minkgúåãìåá
íéùã÷opirny`e .dcliy minly znda Ð

oiycwen xeqi` `niz `lc :oizipznc `pz

dcil ihn ike ,lilya bdep epi` cibe ,micw

lg xeqi` oi`c ,dilr liig cib iz` `l Ð

:xaqwc ,iliig ediiexz `l` .xeqi` lr

od on` irna ozxivi zryn ,miycw zecle

.mdipy elg xaerd zxiviac gkzy`e .lilya bdep dypd cibe ,miyecwììëî
ïðé÷ñò ìéìùá åàì àùéøãdnl `tiq ,lilya bdepc opirny `yixn i`c Ð

diipznl dil'åë øîà÷ éëä ?.lilya bdepc opirny` i`ce `yix ,xnelk Ð

liige cib xeqi` iz` `l eze ,oiycwen xeqi` dil micw Ð lilya bdep oi` i`c

,lilya bdep dlgz eprinydy df xacc opirny`l Ð `zbelt `pz xcde .dilr

.opaxe dcedi iax zwelgn `l` ,`id lkd ixac e`lçìâî øéæðä`nhp m`y Ð

,dpene ligzne xfege ,glbne ,dpny dn lk xzeq Ð ezexifp zvwn dpny xg`l

."elti mipey`xd minide" :(e xacna) aizkck'åë úîä ìòlr `l la` Ð

."eilr zn zeni ike" :(my) dyxta aizk "zn"c ,uxye dlap oebk ,ze`neh x`y

ìôðì,mixvep eixai` lk ixdy. oiciba eixai` exywzp `l oiicre ,miiw eleky Ð

oiicreoi`zifk eilr.xya
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ãéâdiab`e ,jxevl cg` `diy jixvc `l` ,`hiyt inp edlek Ð `hiyt oiycwen .dypd

.edlek ipz

éúàåbdep epi`e :(a,w oileg) opzc ab lr s`e Ð cib xeqi` lr liige oiycwen xeqi`

zi`c ,xingc oiycwen xeqi` Ð d`neh xeqi` lr liig cib xeqi` oi`c ,d`nha

onwl i"yx yxitck ,d`neha elk` m` zxk eda

.cib xeqi`` ith liig ,(`,v)

àìàdid `le Ð mrh ozepa miciba oi` xaqw

epi`" (a,w oileg) opzde :zeywdl leki

bdep dypd cib oi` :rnync ,"d`nha bdep

,d`neh xeqi` lr lg cib xeqi` oi`c ,d`nha

ivn dedc Ð !mrh ozepa oiciba yic `nl`

my) `xnba oerny iax xn`ck ,`nrhc :xninl

dne .xzen exyae xeq` eciby in :(`,`w

xq`p awri ipal s` `lde :dcedi iax dywny

s` xq`p awri ipalc oeikc .jixt xity Ð

ok ixg`c xninl xazqn `l ,d`nhaexq`pyk

:inp i` .dypd cib xeqi` epnn rwt ,d`nha

ozepa oiciba yic myn wcwcl leki did elit`

cib da lyazpy jxin jxtinl dil `gip ,mrh

.mcew diepyy ,dypd

øåñéàikde Ð `kil oiycwen xeqi` `ki` cib

bdep ecal dypd cib xeqi` :eyexit

,`nile :xn`z m`e .xg` xeqi` `le ,oiycwena

`l ikd elit`e ,,mrh ozepa oiciba yi xaqwc

zilc Ð cib xeqi`` liige oiycwen xeqi` iz`

xeng xeqi`a s` ,xeqi` lr lg xeqi` dil

iaxk oizipznc meyn :`niz ike .llek xeqi`e

(`,`w) oiwxit seqae ,lilya bdepc xn`c ,xi`n

ly dypd cib lke`a mizy xi`n iax aiign

Ð xeqi` lr lg xeqi` dil zi` `nl` ,dlap

`l ,mrh ozepa oiciba oi` :xn`wc inp `zydc

oiciba yi :xaq xi`n iax `dc ,xi`n iaxk `iz`

yie !dlap meyn cib lke`a aiigncn ,mrh ozepa

`nzq jd welgzy el d`xp oi`c :xnel

(a,bi) "el exn`" wxt zezixkc `nzq` oizipznc

rax` dilr aiige ,zg` dlik` lke` yi"c

xeqi`c dxaqc ,"cg` my`e ze`hglr lg

,ikd iiepyl ira `l :inp i` .llek xeqi`a xeqi`

oiycwen oi`" ,ok m`c :dil dywz izk`c meyn

oi` xaqwc xn`wc `zyde !dil iran "ciba bdep

oiycwen oi`" :jxtnl ivn ded ,mrh ozepa oiciba

.jixt dipin `ticrc `l` !dil iran "ciba bdep

íà`nlic :dniz Ð dxeq` mrh ozepa da yi

,xity iz` xi`n axd yexitle !mrh ozepa oda oi` oiciba la` ,cib ly epny meyn dxeq`

:yxtn mz epiaxe .xqe` epi` envr cibdy oeik ,cibay oneya xeq`le xingdl oi`c :yxitc

oicib"c `idd iab (`,`v) onwlc :eyexitl dywe .`nzq "cib" ixw ded `l ,cib ly epnylc

!cib ly oneya iy` ax dl iwen "xyr dyyl etxyiúåãìåáicdac Ð opiwqr miycw

dryz oa `diy cr lg epi` cib xeqi` `d ,iccd icda ez` ikide :xn`z m`e .ez`w iccd

iax jlde ,ig dryz oaa zwelgn `irye` iax xn` :(a,av) oiwxta onwl xn`ck ,miycg

xg`l epiid Ð dpeny oa lilya ciba xi`n iax ixyc `dc :xnel yie !'ek ezhiyl xi`n

cib xeqi` `ki` Ð m`d dhgyp `ly onf lk la` .m`d zhigya xzipc ,m`d dhgypy

yiwl yixe opgei iax ebilti` (`,dr oileg) "dywnd dnda" wxtac :dyw edine .lilya

,alg xeqi` ea oi` `nlr ileklc rnyn Ð ig dpeny oan la` ,ig dryz oan alg yleza

:xnel yie !micw oiycwen xeqi` ,ok m`e .alg xeqi` `kilc ikid ik ,cib xeqi` oi` inp ikde

ixwin `l dpeny oae ,"ayke xey alg lk" (f `xwie) aizkc meyn ,ea oi` alg xeqi` `wecc

`nl` Ð "d`nha bdep epi`"c oizipznn jixt `l i`n`e :xn`z m`e .ez` iccd icda e`lc `icda rnync xifpc oizipznn jxtinl dil `gip :inp i` .ea yi cib xeqi` la` ,"ayke xey"

.lirl izyxitck oerny iax xn`wck ,xeq` exyac meyn `nrhc xninl ivn dedc :xnel yie !micw d`neh xeqi`càäåi`n :dniz Ð 'ek `yixc llkn lilya bdepc `tiq ipzwcn

`wecc .m`d dhgyp `l ik xeq`c dcen dcedi iax s` `lde ?"opaxe dcedi iax zwelgn df xac" ipyn `w i`nc :cere !dhgyp `lya Ð `yixe ,en` dhgypy lilya Ð `tiq `d ?jixt

lk"n ,ecibe ealg elit` ,xzen lkd Ð m`d dhgyp m`y it lr s` ,dnda algk ealgc ig dryz oan alg ylzc (my) "dywnd dnda" wxta dil zi` opgei iax `dc ,ibilt dhgypa

!"elk`z dndaaøîàå'ek opgei iax xn`ck" mixtqd lka opiqxb (`,p) "lecb odk" wxt xifpac :dniz Ð 'ek ltpl `l` dkxvp `l opgei iax!xifpc `idd` xn` `l opgei iaxc rnyn ,"

:mixtqd zqxib ayiin l`eny epiaxe .'ek znd ld`a mi`nhn el` :opzc (` dpyn ,ipy wxt) zeld`c oizipzn` xnzi`c xyt` opgei iaxce ,"opgei<iax xn`ck" opiqxb inp `kdc d`xpe

,izk`e :jixt xcde .xya zifk elit` eilr oi`y znl `l` dkxvp `l :sqei ax xn` "!oky lk `l elek lr ,glbn zifk lr"c `kxit lr mzdc ."xn`e" "opiqxb `kde ,"xn`ck" opiqxb mzdc

'ek zifk lr"c `ziinw `kxit lr opgei iax xn`ck :yexit Ð "dkxvp `l :opgei iax xn`ck" :ipyne !oky lk `l elek lr Ð glbn epnn xa` lr`nzqn ,oiicr eixai` exywzp `ly oeikc ,"

.opgei iaxc dizlin xnzi` `ziinw `kxit`c meyn ,"opgei iax xn`e" xn`w ,`ziinw `kxit `l` iziin `lc `kde .'ek inp `kd ,zifk eilr oi`
`nl`
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äøæ äãBáòå ,ïðéòa àøeòéLéúezkàëä ,àøeòéL úzëî ¦¨¨¥©©£¨¨¨©¥¦©©¦¨¨¨
¯.éeqëì élòî úzëîc äî ìk̈©§¦©©§©¥§¦

íãä éåñë êìò ïøãä

ãébõøàa âäBð äLpääöeçáeàlLå úéaä éðôa ,õøàì ¦©¨¤¥¨¨¤§¨¨¨¤¦§¥©©¦§¤Ÿ
ïéLc÷eîáe ïéleça ,úéaä éðôaäîäaa âäBðå . ¦§¥©©¦§¦§§¨¦§¥©§¥¨

äiçáeCøéáe ïéîé ìL Cøéa ,âäBð Bðéàå ,ìàîN ìL ©©¨§¨¥¤¨¦§¨¥¤§Ÿ§¥¥
óBòa¯âäBðå ,ók Bì ïéàL éðtîäãeäé éaø .ìéìMa ¨¦§¥¤¥©§¥©¨¦©¦§¨

ïéàå .øzeî Baìçå ìéìMa âäBð Bðéà :øîBàïéçahä ¥¥¥©¨¦§¤§¨§¥©©¨¦
:íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,äLpä ãéb ìò ïéðîàð¤¡¨¦©¦©¨¤¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦

.áìçä ìòå ,åéìò ïéðîàðàøîâ!àèéLt ,ïéLc÷eî ¤¡¨¦¨¨§©©¥¥§¨¦§¦¨
íeMî:àîéz éëå ?dépéî ãéb øeqéà déì ò÷t déLc÷àc ¦§©§§¥¨©¥¦¦¦¥§¦¥¨
Léïéãébaìééçå ïéLc÷eî øeqéà éúàå ,íòè ïúBða ¥©¦¦§¥©©§¨¥¦§¨¦§¨¥

!déì éòaéî "ãéba âäBð ïéLc÷eî" éàä ,ãéb øeqéàà©¦¦©§¨¦¥©¦¦¨¥¥
:øáñ÷ àlàøeqéà ,ïéLc÷eîáe ,íòè ïúBða ïéãéba ïéà ¤¨¨¨©¥©¦¦§¥©©§§¨¦¦

ãéb¯ïéLc÷eî øeqéà ,àkéà¯.àkéì¯ïãéc àpz øáñå ¦¦¨¦§¨¦¥¨§¨©©¨¦¨
Cøé :ïðúäå ?íòè ïúBða ïéãéba ïéàìMaúpLãéb da ¥©¦¦§¥©©§¨§©¨¥¤¦§©¥¨¦

íòè ïúBða da Lé íà ,äLpä¯,àlà !äøeñà Bæ éøä ©¨¤¦¥¨§¥©©£¥£¨¤¨
,ìéìMa âäBð :øáñ÷å ,ïðé÷ñò íéLã÷ úBãìåa àëä̈¨§©§¨¨¦¨§¦©§¨¨©¥©¨¦
øeqéàc ,íéLBã÷ ïä ïnà éòîa íéLã÷ úBcìå :øáñ÷å§¨¨©©§¨¨¦¦§¥¦¨¥§¦§¦

.éúà÷ éããä éãäa ïéLc÷eî øeqéàå ãéb¯úéöî éîe ¦§¦§¨¦©£¥£¨¥¨¨¥¦¨¥
,"ìéìMa âäBð" àôéñ éðú÷cî àäå ,ìéìMa äì úî÷Bî§©©©¨¦§¨¦§¨¨¥¥¨¥©¨¦

!ïðé÷ñò ìéìMa åàì àLéøc ììkî¯øác :øîà÷ éëä ¦§¨§¥¨¨©¨¦¨§¦©¨¦¨¨©¨¨
.ïðaøå äãeäé éaøc ú÷Bìçî äæ¯zøîà úéöî éîe ¤©£¤§©¦§¨§©¨©¦¨¥¨§©§

úBàîeè elà ìò ,ïðúäå ?eúà÷ éããä éãäa eäééåøúc§©§©§©£¥£¨¥¨¨§¨§©©¥§
ìò :ïì àéL÷å .únä ïî úéfk ìòå únä ìò :çlâî øéæpä©¨¦§©¥©©©¥§©©©¦¦©¥§©§¨¨©
éaø øîàå ?ïkL ìk àì Blek ìò ,çlâî únä ïî úéfk©©¦¦©¥§©¥©©Ÿ¨¤¥§¨©©¦

àlà äëøöð àì :ïðçBéìôðì,ïéãéba åéøáà eøL÷ð àlL ¨¨Ÿ¦§§¨¤¨§¤¤¤Ÿ¦§§¥¨¨©¦¦
:àîìà
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חולין. פרק ששי - כסוי הדם דף פט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

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

c meyn ea rewzl xeq`y mrhdïðéòa àøeòéLjxe`l xeriy jixv ± ¦¨§¦¨
,alelde xteydíéáëBk úãBáòåcnerd lke dtixyl zcnery oeik ©£©¨¦

,inc sexyk sxyilàøeòéL úzkî éúezk,zezkk aygp dxeriy ± ©¥¦©©¦¨
la`àëä,mcd ieqikl xtrd oicaélòî úzkîc äî ìkdnk lk ± ¨¨¨©§¦©©§©¥

xzei aeh `ed ,xzei zezke sexy `edyéeqëìepi`y oeike ,mcd §¦
pdpzeqkl el xzen ,epzip zepdil e`l zeevny meyn xtrd on d

.d`pda xeq`d xtra

íãä éåñë êìò ïøãä

äùðä ãéâ ¯ éòéáù ÷øô

äðùî
enk dlik`a xeq`e ,miigd ilra jxi sk lry cibd `ed dypd cib

dxn`e dxezd dxidfdy(bl al ziy`xa)l`xUi ipa Elk`i `l oM lr'©¥ŸŸ§§¥¦§¨¥
awri Kxi skA rbp iM dGd mFId cr KxId sM lr xW` dWPd ciB z ¤̀¦©¨¤£¤©©©¨¥©©©¤¦¨©§©¤¤©£Ÿ

'dWPd cibAdlre enewnn [utw-] dypy my lr 'dypd cib' `xwpe . §¦©¨¤
awri lv`.eipic ihxt x`az epizpyne .

âäBð äLpä ãéboia ,exeqi`e õøàaoiaúéaä éðôa ,õøàì äöeçá ¦©¨¤¥¨¨¤§¨¨¨¤¦§¥©©¦
úéaä éðôa àlLå,miiw epi`y onfae miiw did ycwnd ziay onfa ± §¤Ÿ¦§¥©©¦
ïéLc÷eîáe ïéleça,miycw zndaae oileg zndaa ±âäBðåxeqi` §¦§§¨¦§¥

dypd cibBðéàå ,ìàîN ìL Cøiáe ïéîé ìL Cøia ,äiçáe äîäáa¦§¥¨§©¨©¨¥¤¨¦©¨¥¤§Ÿ§¥
óBòa âäBð,sera bdep dypd cib xeqi` oi` la` ±Bì ïéàL éðtî ¥§¦§¥¤¥

.óë©
âäBðådypd cib xeqi`ìéìLaig `vnpd miycg dryz oa cle ± §¥¦§¦

en` irna,Baìçå ,ìéìLa âäBð Bðéà ,øîBà äãeäé éaølily ly ©¦§¨¥¥¥¦§¦§¤§
.øzeî¨

ïéçahä ïéàåzendad ihgey ±äLpä ãéb ìò ïéðîàðedeplhp xnel §¥©©¨¦¤¡¨¦©¦©¨¤
xnel mipn`p mpi` oke ,eixg` xwpl `ed lecb gxehy iptn ,myn

,dndaa algd z` exwpy,íéøîBà íéîëçå ,øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦
migahdåéìò ïéðîàðedexwpy cirdl dypd cib lr ±åmipn`p ok ¤¡¨¦¨¨§
áìçä ìò.ede`ivedy xnel ©©¥¤

àøîâ
zxxan `xnbd ,oiycwenae oilega bdep dypd cib ,epizpyna epipy

:`xnbd dywn .dpynd ixac yexit z`àèéLt ïéLc÷eîbdepy §¨¦§¦¨
ike ,dypd cib oic mdadépéî ãéb øeqéà déì ò÷t déLc÷àc íeMî¦§©§§¥¨©¥¦¦¦¥

ea didy dypd cib xeqi` rwti dndad z` yicwdy llba m`d ±
.dndad zxivi zligzn xak

:`iyewd z` zegcl dqpn `xnbdàîéz éëåepizpyn ly `pzdy §¦¥¨
y xaeqúBða ïéãéâa Léíòè ïozep cibd ,xya mr lyazpy cib ± ¥§¦¦§¥©©

,mrh ea yi envr cibay meyn xyaa mrhåy dpynd yecigéúà §¨¥
ãéb øeqéàà ìééçå ïéLc÷eî øeqéàcibd lr lge ycwd xeqi` `a ± ¦§¨¦§¨¥©¦¦

ipy ezlik`a xaer `vnpe ,ea yi xaky dypd cib xeqi`l sqepa
.ycwd xeqi`e dypd cib xeqi` ,mixeqi`

dpynd yecigy yxtn dz` ok m` :uexizd z` dgec `xnbd
dlirn xeqi` mb dypd cib xeqi` lr sqepa xaer ezlik`ay

,ycwdadéì éòaéî ãéâa âäBð ïéLc÷eî éàädkixv dzid jk ± ©§¨¦¥§¦¦¨¥¥
dypd cib xeqi`y aezkl `le ,ciba bdep oiycwen ,aezkl dpynd

.oiycwena bdep

:`xnbd zvxznàlài`ceøáñ÷,epizpyn ly `pzdïéãéâa ïéà ¤¨¨¨©¥§¦¦
íòè ïúBðameyn xyaa mrh zpizp xya mr lyazpy ciba oi` ± §¥©©

,mrh da oi`y ur zkizgk `edyïéLc÷eîáedpynd yecige ± §§¨¦
,oiycwend znda ly dypd cib lke`dy ,`edàkéà ãéb øeqéà± ¦¦¦¨

la` ,ezxq` dxezd urk `ed `l` mrh ea oi` m` elit`y ,ea yi
àkéì ïéLc÷eî øeqéàmeyn ycwdd on dpdp epi` ixdy ,ea oi` ± ¦§¨¦¥¨

.mrh ciba oi`y
:`xnbd dywnïãéc àpz øáñåy xaeq epizpyn ly `pzd ike ±ïéà §¨©©¨¦¨¥

ïðúäå ,íòè ïúBða ïéãéâaoldl(:ev)äLpä ãéb da ìMaúpL Cøé± §¦¦§¥©©§¨§©¨¥¤¦§©¥¨¦©¨¤
,day dypd cib mr cgi dlyazpy jxida Lé íàjxia ±ïúBða ¦¥¨§¥

íòèitlk hren `ed jxid xeriy ,xnelke ,mrh zpizp xeriy ± ©©
eicgi milyazn eide ztl jxide xya cibd did m`y cr ,day cibd

,ztla mrh ozep xyad didBæ éøäjxid ±,äøeñàxaeqy ixd £¥£¨
eli`k enrh z` mixryn jk meyne dypd cibl mrh yiy `pzd

.ztla xya did
:`xnbd zvxznïðé÷ñò íéLã÷ úBãìåa àëä àlào`k `l` ± ¤¨¨¨§©§¨¨¦©§¦¨

zxaern minly znda dzidy ,miycw zeclea zwqer epizpyn
,dclieøáñ÷ådypd cib xeqi`y `pzdìéìLa âäBð`vnpd clea ± §¨¨©¥¦§¦

,en` irnaøáñ÷åy mbíéLBã÷ ïä ïnà éòîa íéLã÷ úBãìå± §¨¨©©§¨¨¦¦§¥¦¨¥§¦
,miyecw md mzxivi zryaéãäa ,ïéLc÷eî øeqéàå ãéb øeqéàc§¦¦§¦§¨¦©£¥

éúà÷ éããä,`ed `pzd yecige .cled xvepy dryn eicgi e`a ± £¨¥¨¨¥
cled z`ivi xg` `l` bdep epi` dypd cib xeqi`y xn`z `ly
z` lk`i m`e ,cled zxivi zryn lg miycwend xeqi`e ,mlerl
`l` eilr xaer didi `l mlerd xie`l `viy xg` cled ly ecib
meyn eilr legi `l dypd cib xeqi` ixdy ,miycwen xeqi` meyn
milg mixeqi`d ipyy `pzd xaeq `l` ,xeqi` lr lg xeqi` oi`y

.cled zxivi zryn eicgi
:`xnbd zl`eyìéìLa dì zî÷Bî úéöî éîeyxtl xyt` m`de ± ¦¨¦§©§¨¦§¦

dypd cib xeqi`y xaeqy 'oiycwena bdepe' xn`y `pzd ixac z`
,lilya bdep,àôéñ éðz÷cî àäådypd cibyììkî ,ìéìLa âäBð §¨¦§¨¨¥¥¨¥¦§¦¦§¨

ïðé÷ñò ìéìLa åàì àLéøcoica epwqr `l oiicr `yixay rnyn ± §¥¨©¦§¦©§¦¨
.lilya bdep dypd ciby `tiqd yecig `ed dn ok `l m`y ,lilyd

:`xnbd daiynøîà÷ éëä,epizpyn ly `tiqd zpeek `id jk ± ¨¦¨¨©
äæ øác`ed ,lilya bdep dypd ciby `yixa zycigyú÷Bìçî ¨¨¤©£¤

,ïðaøå äãeäé éaøc.lilya bdep dypd cib oi` dcedi iax zrcly §©¦§¨§©¨¨
:`xnbd dywneúà÷ éããä éãäa eäééåøúc zøîà úéöî éîe± ¦¨¦¨§©§§©§©§©£¥£¨¥¨¨

zaa oilg oiycwen xeqi`e dypd cib xeqi`y xnel xyt` m`de
,zg`ïðúäådpyna(:hn xifp)`ed ixd zexifp xenyl eilr laiwy in , §¨§©

znl `nhp m`e ,znl `nhdle eizexry gelibe oii ziizya xeq`
mixez ipye my` oaxw `iane eizexry z` glbn ,ezexifp ini jeza
dpene ,ycwnd zial dlerl cg`e z`hgl cg` dpei ipa ipy e`

:my dpynd zxxane .ezexifp ini z` ycgnøéæpä úBàîeè elà ìò©¥§©¨¦
çlâîdpene exry z` glbn `ed xifpd da `nhpy d`neh efi`a ± §©¥©

:dpynd daiyn .ezexifp ini ycgnúnä ïî úéfk ìòå únä ìò± ©©¥§©©©¦¦©¥
.znd on zifka e` zna `nhp m`ïì àéL÷åepl dywede ±(.p my), §©§¨¨

m`únä ïî úéfk ìòxifpdçlâîini ycgn dpene exry z` ©©©¦¦©¥§©¥©
,ezexifpBlek ìòelek zna rbp m` ±,ïkL ìk àìdkxved recne ©Ÿ¨¤¥

.mdipya oicd z` rinydl dpyndäëøöð àì ,ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨Ÿ¦§§¨
my xifpa dpynd oke] ,oiycwena lg dypd ciby xnel epizpyn

[znd lr glbnyìôðì àlàdidy ,exeair zligza zny cle ± ¤¨§¥¤
`l` mly xakeøL÷ð àlLoiicr,ïéãéâa åéøáà ¤Ÿ¦§§¥¨¨§¦¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97



קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ht sc oileg(iyiy meil)

c meyn ea rewzl xeq`y mrhdïðéòa àøeòéLjxe`l xeriy jixv ± ¦¨§¦¨
,alelde xteydíéáëBk úãBáòåcnerd lke dtixyl zcnery oeik ©£©¨¦

,inc sexyk sxyilàøeòéL úzkî éúezk,zezkk aygp dxeriy ± ©¥¦©©¦¨
la`àëä,mcd ieqikl xtrd oicaélòî úzkîc äî ìkdnk lk ± ¨¨¨©§¦©©§©¥

xzei aeh `ed ,xzei zezke sexy `edyéeqëìepi`y oeike ,mcd §¦
pdpzeqkl el xzen ,epzip zepdil e`l zeevny meyn xtrd on d

.d`pda xeq`d xtra

íãä éåñë êìò ïøãä

äùðä ãéâ ¯ éòéáù ÷øô

äðùî
enk dlik`a xeq`e ,miigd ilra jxi sk lry cibd `ed dypd cib

dxn`e dxezd dxidfdy(bl al ziy`xa)l`xUi ipa Elk`i `l oM lr'©¥ŸŸ§§¥¦§¨¥
awri Kxi skA rbp iM dGd mFId cr KxId sM lr xW` dWPd ciB z ¤̀¦©¨¤£¤©©©¨¥©©©¤¦¨©§©¤¤©£Ÿ

'dWPd cibAdlre enewnn [utw-] dypy my lr 'dypd cib' `xwpe . §¦©¨¤
awri lv`.eipic ihxt x`az epizpyne .

âäBð äLpä ãéboia ,exeqi`e õøàaoiaúéaä éðôa ,õøàì äöeçá ¦©¨¤¥¨¨¤§¨¨¨¤¦§¥©©¦
úéaä éðôa àlLå,miiw epi`y onfae miiw did ycwnd ziay onfa ± §¤Ÿ¦§¥©©¦
ïéLc÷eîáe ïéleça,miycw zndaae oileg zndaa ±âäBðåxeqi` §¦§§¨¦§¥

dypd cibBðéàå ,ìàîN ìL Cøiáe ïéîé ìL Cøia ,äiçáe äîäáa¦§¥¨§©¨©¨¥¤¨¦©¨¥¤§Ÿ§¥
óBòa âäBð,sera bdep dypd cib xeqi` oi` la` ±Bì ïéàL éðtî ¥§¦§¥¤¥

.óë©
âäBðådypd cib xeqi`ìéìLaig `vnpd miycg dryz oa cle ± §¥¦§¦

en` irna,Baìçå ,ìéìLa âäBð Bðéà ,øîBà äãeäé éaølily ly ©¦§¨¥¥¥¦§¦§¤§
.øzeî¨

ïéçahä ïéàåzendad ihgey ±äLpä ãéb ìò ïéðîàðedeplhp xnel §¥©©¨¦¤¡¨¦©¦©¨¤
xnel mipn`p mpi` oke ,eixg` xwpl `ed lecb gxehy iptn ,myn

,dndaa algd z` exwpy,íéøîBà íéîëçå ,øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦
migahdåéìò ïéðîàðedexwpy cirdl dypd cib lr ±åmipn`p ok ¤¡¨¦¨¨§
áìçä ìò.ede`ivedy xnel ©©¥¤

àøîâ
zxxan `xnbd ,oiycwenae oilega bdep dypd cib ,epizpyna epipy

:`xnbd dywn .dpynd ixac yexit z`àèéLt ïéLc÷eîbdepy §¨¦§¦¨
ike ,dypd cib oic mdadépéî ãéb øeqéà déì ò÷t déLc÷àc íeMî¦§©§§¥¨©¥¦¦¦¥

ea didy dypd cib xeqi` rwti dndad z` yicwdy llba m`d ±
.dndad zxivi zligzn xak

:`iyewd z` zegcl dqpn `xnbdàîéz éëåepizpyn ly `pzdy §¦¥¨
y xaeqúBða ïéãéâa Léíòè ïozep cibd ,xya mr lyazpy cib ± ¥§¦¦§¥©©

,mrh ea yi envr cibay meyn xyaa mrhåy dpynd yecigéúà §¨¥
ãéb øeqéàà ìééçå ïéLc÷eî øeqéàcibd lr lge ycwd xeqi` `a ± ¦§¨¦§¨¥©¦¦

ipy ezlik`a xaer `vnpe ,ea yi xaky dypd cib xeqi`l sqepa
.ycwd xeqi`e dypd cib xeqi` ,mixeqi`

dpynd yecigy yxtn dz` ok m` :uexizd z` dgec `xnbd
dlirn xeqi` mb dypd cib xeqi` lr sqepa xaer ezlik`ay

,ycwdadéì éòaéî ãéâa âäBð ïéLc÷eî éàädkixv dzid jk ± ©§¨¦¥§¦¦¨¥¥
dypd cib xeqi`y aezkl `le ,ciba bdep oiycwen ,aezkl dpynd

.oiycwena bdep

:`xnbd zvxznàlài`ceøáñ÷,epizpyn ly `pzdïéãéâa ïéà ¤¨¨¨©¥§¦¦
íòè ïúBðameyn xyaa mrh zpizp xya mr lyazpy ciba oi` ± §¥©©

,mrh da oi`y ur zkizgk `edyïéLc÷eîáedpynd yecige ± §§¨¦
,oiycwend znda ly dypd cib lke`dy ,`edàkéà ãéb øeqéà± ¦¦¦¨

la` ,ezxq` dxezd urk `ed `l` mrh ea oi` m` elit`y ,ea yi
àkéì ïéLc÷eî øeqéàmeyn ycwdd on dpdp epi` ixdy ,ea oi` ± ¦§¨¦¥¨

.mrh ciba oi`y
:`xnbd dywnïãéc àpz øáñåy xaeq epizpyn ly `pzd ike ±ïéà §¨©©¨¦¨¥

ïðúäå ,íòè ïúBða ïéãéâaoldl(:ev)äLpä ãéb da ìMaúpL Cøé± §¦¦§¥©©§¨§©¨¥¤¦§©¥¨¦©¨¤
,day dypd cib mr cgi dlyazpy jxida Lé íàjxia ±ïúBða ¦¥¨§¥

íòèitlk hren `ed jxid xeriy ,xnelke ,mrh zpizp xeriy ± ©©
eicgi milyazn eide ztl jxide xya cibd did m`y cr ,day cibd

,ztla mrh ozep xyad didBæ éøäjxid ±,äøeñàxaeqy ixd £¥£¨
eli`k enrh z` mixryn jk meyne dypd cibl mrh yiy `pzd

.ztla xya did
:`xnbd zvxznïðé÷ñò íéLã÷ úBãìåa àëä àlào`k `l` ± ¤¨¨¨§©§¨¨¦©§¦¨

zxaern minly znda dzidy ,miycw zeclea zwqer epizpyn
,dclieøáñ÷ådypd cib xeqi`y `pzdìéìLa âäBð`vnpd clea ± §¨¨©¥¦§¦

,en` irnaøáñ÷åy mbíéLBã÷ ïä ïnà éòîa íéLã÷ úBãìå± §¨¨©©§¨¨¦¦§¥¦¨¥§¦
,miyecw md mzxivi zryaéãäa ,ïéLc÷eî øeqéàå ãéb øeqéàc§¦¦§¦§¨¦©£¥

éúà÷ éããä,`ed `pzd yecige .cled xvepy dryn eicgi e`a ± £¨¥¨¨¥
cled z`ivi xg` `l` bdep epi` dypd cib xeqi`y xn`z `ly
z` lk`i m`e ,cled zxivi zryn lg miycwend xeqi`e ,mlerl
`l` eilr xaer didi `l mlerd xie`l `viy xg` cled ly ecib
meyn eilr legi `l dypd cib xeqi` ixdy ,miycwen xeqi` meyn
milg mixeqi`d ipyy `pzd xaeq `l` ,xeqi` lr lg xeqi` oi`y

.cled zxivi zryn eicgi
:`xnbd zl`eyìéìLa dì zî÷Bî úéöî éîeyxtl xyt` m`de ± ¦¨¦§©§¨¦§¦

dypd cib xeqi`y xaeqy 'oiycwena bdepe' xn`y `pzd ixac z`
,lilya bdep,àôéñ éðz÷cî àäådypd cibyììkî ,ìéìLa âäBð §¨¦§¨¨¥¥¨¥¦§¦¦§¨

ïðé÷ñò ìéìLa åàì àLéøcoica epwqr `l oiicr `yixay rnyn ± §¥¨©¦§¦©§¦¨
.lilya bdep dypd ciby `tiqd yecig `ed dn ok `l m`y ,lilyd

:`xnbd daiynøîà÷ éëä,epizpyn ly `tiqd zpeek `id jk ± ¨¦¨¨©
äæ øác`ed ,lilya bdep dypd ciby `yixa zycigyú÷Bìçî ¨¨¤©£¤

,ïðaøå äãeäé éaøc.lilya bdep dypd cib oi` dcedi iax zrcly §©¦§¨§©¨¨
:`xnbd dywneúà÷ éããä éãäa eäééåøúc zøîà úéöî éîe± ¦¨¦¨§©§§©§©§©£¥£¨¥¨¨

zaa oilg oiycwen xeqi`e dypd cib xeqi`y xnel xyt` m`de
,zg`ïðúäådpyna(:hn xifp)`ed ixd zexifp xenyl eilr laiwy in , §¨§©

znl `nhp m`e ,znl `nhdle eizexry gelibe oii ziizya xeq`
mixez ipye my` oaxw `iane eizexry z` glbn ,ezexifp ini jeza
dpene ,ycwnd zial dlerl cg`e z`hgl cg` dpei ipa ipy e`

:my dpynd zxxane .ezexifp ini z` ycgnøéæpä úBàîeè elà ìò©¥§©¨¦
çlâîdpene exry z` glbn `ed xifpd da `nhpy d`neh efi`a ± §©¥©

:dpynd daiyn .ezexifp ini ycgnúnä ïî úéfk ìòå únä ìò± ©©¥§©©©¦¦©¥
.znd on zifka e` zna `nhp m`ïì àéL÷åepl dywede ±(.p my), §©§¨¨

m`únä ïî úéfk ìòxifpdçlâîini ycgn dpene exry z` ©©©¦¦©¥§©¥©
,ezexifpBlek ìòelek zna rbp m` ±,ïkL ìk àìdkxved recne ©Ÿ¨¤¥

.mdipya oicd z` rinydl dpyndäëøöð àì ,ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨Ÿ¦§§¨
my xifpa dpynd oke] ,oiycwena lg dypd ciby xnel epizpyn

[znd lr glbnyìôðì àlàdidy ,exeair zligza zny cle ± ¤¨§¥¤
`l` mly xakeøL÷ð àlLoiicr,ïéãéâa åéøáà ¤Ÿ¦§§¥¨¨§¦¦
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xcde"קמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr v sc oileg(ycew zay meil)

íéã÷ ïéLc÷eî øeqéà àîìàxeqi`y opgei iax ixac itl `vnp ± ©§¨¦§¨¦¨¦
cin `ed oiycwen xeqi` ixdy ,dypd cib xeqi`l mcw oiycwen

.eicib ea eyrpy xg`l wx `ed dypd cib xeqi`e cled xvepyk
:`xnbd zvxznøeqéà éúà ,íéã÷ ïéLc÷eî øeqéàc áb ìò óà©©©§¦§¨¦¨¦¨¥¦
eäééìò ìééç ãébcib xeqi`l mcew dndaa miycwen xeqi` ok` ± ¦¨¥£©§

lkny `l` ,cibd jk xg` wxe xyad dyrp dligzy oeik dypd
xeqi` oi`y s`e ,miycwend znda lr dypd cib xeqi` legi mewn

dypd cib xeqi` dpey ,xeqi` lr lgçð éðáa âäBð Bøeqéà ïkL± ¤¥¦¥¦§¥Ÿ
oeike ,dxezd dpzipy mcew s` eilr mixdfen eid epia` awri ipa mb

.miycwen xeqi` da yiy dnda lr mb lg ,`ed xeng exeqi`y
:`xnbd dywnàøáñ éàä déì zòîL ïàîxne`y zrny in ± ©¨§©§¥©§¨¨

`ed `eld ,gp ipaa bdep dypd cib xeqi`y ef `xaqäãeäé éaø©¦§¨
dpyna](:w oldl),[äãeäé éaøk àìc ïéúéðúî àäåepizpyn ixde ± §¨©§¦¦§Ÿ§©¦§¨

,dcedi iax zrck dpi`éðz÷cdypd cib ,epizpynaäîäáa âäBð §¨¨¥¥¦§¥¨
,ìàîN ìL Cøiáe ïéîé ìL Cøia ,äiçáexaeq dcedi iax eli`eoldl) §©¨©¨¥¤¨¦©¨¥¤§Ÿ

(:v.cg` jxia `l` bdep epi` dypd ciby
:`xnbd zvxznàpz éàä,epizpyn lyàãça déúååk dì øáñ± ©©¨¨©¨§¨¥©£¨

,gp ipaa bdep dypd ciby dcedi iaxk xaeqàãça déìò âéìôe± ¨¦£¥©£¨
bdep dypd ciby xaeqe ,dypd ciba zaiigd jxi oiprl eilr wlege

.l`ny lye oini ly zekxid izya exeqi`
:`xnbd dywnäãeäé éaøì déì zòîLc øîéàzrny okid ± ¥©§¨§©§¥§©¦§¨

,gp ipaa exeqi` bdepy meyn xeng cib xeqi` dcedi iax zrcly
åàì øeqéàc äàîèa,e`l xeqi` dxeqi`y d`nh dnda iabl edf ± ¦§¥¨§¦©

gp ipaa mb bdepy dypd cib xeqi`y dcedi iax xaeq jk meyne
znda lv` la` ,eilr lge d`neh xeqi`n xengøeqéàc íéLã÷̈¨¦§¦

úøk,zxk xeqi` dxeqi`y ±déì zòîL éîzrny dfa mb m`d ± ¨¥¦¨§©§¥
dcedi iax xn` `ly oeike ,cib xeqi` dilr legiy xaeq dcedi iaxy
miycw xeqi`n xzei xeng dypd cib xeqi` oi`y xaeqy okzi ,ok
dcedi iax ixacn gikedl xyt` i`e ,gp ipaa exeqi` bdepy s`e

.miycwend znda lr legi dypd cib xeqi`y
lirl(:ht)'oiycwenae' dpynd ixaca yecigd dn dzywd `xnbd

xeqi`e dypd cib xeqi`e ,miycw zeclea zwqer epizpyny dvxize
ixdy `xnbd dzywd jk lre ,ezxivi zryn clea milg oiycwen
xeqi`y oeike eiciba eixa` exywp `ly ltpa zwqer epizpyn
ef `iyew jezne ,cib xeqi` legi `l cib xeqi`l mcew lg oiycwen
zvxzn .mixg` mivexiz ipy d`ian `xnbd zrke ,df uexiz dgcp

:`xnbdLBã÷ íçøác ïðé÷ñò úøkáîa àëä àlào`k `l` ± ¤¨¨¨¦§©¤¤©§¦¨¦§¤¤¨
zyecwa yecw dpnn clepd cledy zxkan dndaa zwqer epizpyn
cib xeqi`y s`y eprinyn `pzde ,mgxd on ez`ivia wx xeka
mcew miycwen xeqi` ixdy miycwen znda x`ya bdep epi` dypd
cib xeqi`y miycwen znda yi mewn lkn ,cib xeqi`l dndaa

.xeka znda oebke da bdep dypd
:sqep uexizàîéà úéòa éàåok` epizpyny xen` dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨

y xaeq epizpyn ly `pzdy `l` ,miycw zeclea zwqerúBãìå©§
íéLBã÷ ïä ïúééååäa íéLã÷,miyecw md on` irnn oz`ivia ± ¨¨¦©£¨¨¨¥§¦

`ed ixdy ,oiycwen xeqi`l mcew i`ce dypd cib xeqi` jk meyne
.cibd xvepy dryn lg

:cib xeqi` lg miycw dfi`a zxxan `xnbdøa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©
eðL àì ,óñBé,oiycwena lg cib xeqi`y epizpyna minkgàlà ¥Ÿ¨¤¨

aïéìëàpä íéLã÷minlye ,dpedk ixkfl milk`pd my`e z`hg ± ¨¨¦©¤¡¨¦
,milral milk`pdïéìëàð ïðéàL íéLã÷ ìáàztxypd dler ± £¨¨¨¦¤¥¨¤¡¨¦

,lilkíéLã÷ ãçà ,øîà ïðçBé éaøå .ïäa âäBð ãéb øeqéà ïéà¥¦¦¥¨¤§©¦¨¨¨©¤¨¨¨¦
.ïäa âäBð ãéb øeqéà ,ïéìëàð ïéàL íéLã÷ ãçàå ïéìëàpä©¤¡¨¦§¤¨¨¨¦¤¥¤¡¨¦¦¦¥¨¤

éâéìt àìå àtt áø øîà`l` ,opgei iaxe `iig iax ewlgp `le ±ïàk ¨©©¨¨§Ÿ§¦¥¨
BúB÷ìäìe ,dypd cib z` lk` m`BúBìòäì ïàk`iig iax .gafnl §©§¨§©£

lr xaic ,milk`p mpi`y miycwa bdep dypd cib xeqi` oi` ,xn`y
iax mpn` ,dypd cib z` aixwdl xeqi` oi`y xaeqe ,gafnl d`lrd

` ,xn`y opgeilr xacn ,oilk`p opi`y miycwa mb bdep cib xeqi

meyn dwel dler oaxw ly dypd cib z` lke`dy ,zewln aeig
.cib xeqi`

éøîàc àkéàjky ,xg` ote`a `tt ax ixac z` miyxtn yie ± ¦¨§¨§¥
éâéìt àìå ,àtt áø øîà`l` ,opgei iaxe `iig iax ewlgp `le ± ¨©©¨¨§Ÿ§¦¥

Böìçì ïàk,gafnl edlrny mcew jxid on cibd z` xiqdl ±ïàëå ¨§¨§§¨
BúBìòäìxeqi` oi` ,xn`y `iig iax .jxid on yxity xg`l gafnl §©£

,jxid on ezvilg lr xaic ,milk`p mpi`y miycwa bdep dypd cib
iax mpn` ,gafnl edlrny mcew jxid on evlgl jixv oi`y xaeqe
lr xacn ,milk`p opi`y miycwa mb bdep cib xeqi` ,xn`y opgei
`l` ,envr ipta gafnl ezelrdl xeq`y xaeqe ,gafnl ez`lrd

.cala jxid jeza `edyk wx
éâéìt BúBìòäì ,øîà ÷çöé øa ïîçð áødypd cib z` zelrdl ± ©©§¨©¦§¨¨©§©£§¦¥

ewlgpy zwelgnae ,opgei iaxe `iig iax ewlgp jxid jeza `edyk
miycwa bdep dypd cib xeqi` oi` ,xn`y `iig iax ,oldl opaxe iax
jeza `edyk gafnl ezelrdl xzeny iaxk xaeq ,milk`p mpi`y
opi`y miycwa mb bdep cib xeqi` ,xn`y opgei iax mpn` ,jxid
xaegn `edyk s` gafnl ezelrdl xeq`y opaxk xaeq ,milk`p

.jxil
,opaxe iax zwelgn `id okideàéðúczyxta aezkd xn` ,`ziixaa §©§¨

dlerd oaxw(h ` `xwie),'äçaænä ìkä úà ïäkä øéè÷äå'weqtne §¦§¦©Ÿ¥¤©Ÿ©¦§¥¨
yi dfúBaøìz`ïéãébäå úBîöòädlik`a mixzendíéðøwäå §©¨£¨§©¦¦§©©§©¦

íéôìhäå,gafnd lr xihwn odkd mze` s`yìBëéxne` iziid §©§¨©¦¨
eLøt eléôà,mxihwi xyad on micibdøîBì ãeîìzdler oaxwa £¦¨§©§©

(fk ai mixac)éúìò úéNòå','ícäå øNaä Exihwz mcde xyad z` §¨¦¨ŸŸ¤©¨¨§©¨
,x`yd z` `l la`íãå øNa éà,mce xya wx xne` dz` m` ± ¦¨¨¨¨

ìBëéxne` iziidúBîöòå íéãéb õBìçémicibd z` xiqiy ± ¨©£¦¦©£¨
,xyad on zenvrdeäìòéåd z` wxéaâì øNad [lr-],çaæî §©£¤¨¨§©¥¦§¥©

ãöék àä ,'äçaænä ìkä úà ïäkä øéè÷äå' øîBì ãeîìzmiiwzi ©§©§¦§¦©Ÿ¥¤©Ÿ©¦§¥¨¨¥©
eid m` `l` ,'mcde xyad' aezkd mr cgi 'lkd xihwde' aezkd

ïéøaeçîxyad mr micibde zenvrdeìòém` la` ,gafnd lr §¨¦©£
eLøt,xyad on micibde zenvrdeléôàwx eyxt m`ìL BLàøa ¨§£¦§Ÿ¤

eãøé çaæî.mxihwi `le gafnd on ¦§¥©¥§
e:`xnbd zxxanøîàc déì zòîLc àpz ïàî`pzd edin ± ©©¨§¨§©§¥§¨©

m`y ,xaeqy zrnyyeãøé eLøtzrc ef ixdàéðúc ,àéä éaø ¨§¥§©¦¦§©§¨
dler oaxwa aezkd xn` ,`ziixaa'ìkä úà ïäkä øéè÷äå'o`kne §¦§¦©Ÿ¥¤©Ÿ

yiúBaøìz` s` xihwny,íéôìhäå íéðøwäå íéãébäå úBîöòä §©¨£¨§©¦¦§©©§©¦§©§¨©¦
eLøt eléôàå,xyad oníéi÷î éðà äî àäåmewna xn`py dn ©£¦¨§§¨¨£¦§©¥

xg`éúìò úéNòå','ícäå øNaä Exihwn epi`y dxe`kl rnyne §¨¦¨ŸŸ¤©¨¨§©¨
micib hrnl `a aezkd oi` :`ziixad daiyn .zenvrde micibd z`

xacn aezkd `l` ,mxihwi `ly zenvreïéò÷Bôaxya zekizga ± §§¦
,ux`l eltpe gafnd lr y`a elkrzpyøNa éìekéò ,ãöék àä̈¥©¦¥¨¨

ux`l eltpyøéæçî äzà,gafnlíéãéb éìekéò øéæçî äzà éàå ©¨©£¦§¦©¨©£¦¦¥¦¦
úBîöòå.opax zrc ef ,gafnd on eltpyãçà áeúk ,øîBà éaø ©£¨©¦¥¨¤¨

'ìkä úà ïäkä øéè÷äå' øîBàdf ixd,øîBà ãçà áeúëå ,äaéø ¥§¦§¦©Ÿ¥¤©Ÿ¦¨§¨¤¨¥
éúìò úéNòå''ícäå øNaä Edf ixd,ãöék àä ,èòéîmd m` §¨¦¨ŸŸ¤©¨¨§©¨¦¥¨¥©

ïéøaeçîzenvre micibe xyadeìòé,gafnleLøtxyad oneléôà §¨¦©£¨§£¦
eyxt md.eãøé çaæî ìL BLàøaxaeq iaxy `ziixaa yxetn ixd §Ÿ¤¦§¥©¥§

,gafnl mze` milrn oi` xyad on micibde zenvrd eyxt m`y
.iax zhiyk dpey`xd `ziixad z`vnpe

:iaxe opax zwelgn z` zx`an `xnbdàì ïéøaeçî ,ïðaøå§©¨¨§¨¦Ÿ
éøèöéàééeaøì àø÷ C`l 'lMd z` odMd xihwde' weqta dxezd ± ¦§§¦§¨§©¥§¦§¦©Ÿ¥¤©Ÿ

,gafnl elri xyal mixaegnd zenvry epcnll dkxvedéãéî¦¦
äìBò ìL dLàøà äåäcdaxd ea yiy dlerd y`xk df ixdy ± ©£¨©Ÿ¨¤¨
`l` ,axw `ede zenvréøèöéà ékeLøôì àø÷ Cjxved jkl ± ¦¦§§¦§¨§¨§

milrn xyad on eyxt elit` mixzend zenvry epcnll ,aezkd
.gafnl mze`

àøézéäc ïéøaeçî ,éaøå,xyal mixaegnd xzid ly zenvr ± §©¦§¨¦§¤¥¨
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íéã÷ ïéùã÷åî øåñéà àîìà,cibd xvep `l oiicre ,yecw `ed xvepy drync Ð

opipyne .cib zxivil zncew xaer zxivic opifg `dcíéùã÷åî øåñéàã áâ ìò óà
ìééçå ãéâ øåñéà éúà íéã÷ipzwck ,gp ipaa bdepy ,`ed xeng xeqi`e li`ed Ð

opikxte .dypd cib xq`p gp ipal `lde :(a,w oileg) oizipznàä äéì úòîù ïàî
àøáñgp ipaa bdepc Ð?idliya ,dcedi iax

.(my) oizipznéàäå`yixc `pzïéúéðúîã
äãåäé éáøë àìãoini ly jxia" ipzwc Ð

dil opirny dcedi iax eli`e ,"l`ny lye

.cg`a `l` bdep epi` :xn`c onwläì øáñ
àãçá äéúååë.gp ipaa bdepc Ðäéìò âéìôå

àãçá.zekixi izya bdepc Ðøåîéà
äãåäé éáøì äéì úòîùãmeync xn`c Ð

inp liig ,gp ipaa bdepc cibc dixneg

.`pixg` xeqi``äàîèá,dil zrny Ð

s`c .d`nh xeqi`` liige cib xeqi` iz`c

cib xeqi`e ,dn` irnn d`nh xeqi`c ab lr

bdep oi`" dcedi iax `dc ,cleiy cr epi`

liig ikd elit` Ð oizipzna xn`w "lilya

d`nh` cibe`l d`nh xeqi`c meyn ,

bdep oky ,xeng cib xeqi`e ,`ed `nlra

.gp ipaaúøë øåñéàã íéùã÷ici lry Ð

e` d`neha elk` oebk ,zxk icil `a miycw

.xzepe lebtäéì úòîù éîcib liigc Ð

ediilrïðé÷ñò úøëáîá àëä àìà ?`lc Ð

opirny`e .ez`ivia mgxa `l` cle yecw

x`ya bdep cib oi`c ab lr s`c ocic `pz

,micw miycwen xeqi` `dc ,miycwen

iz` `l eze ,zncew xaer zxivic zxn`ck

miycwen yi ikd elit` Ð liige cib xeqi`

i` :jytp dnn .xeka oebk ,oda bdep cibdy

.rwt `l eze ,mcew cib xeqi` Ð lilya bdep

iccd icda ediiexz Ð lilya bdep oi` i`e

.ez`íéùã÷ úåãìåá àîéà úéòáéàåÐ

,on` irna iycw `lc :ocic `pz opireny`e

cib xeqi` ,jklid .oz`ivia Ð oziieda `l`

bdepc ,micw edi`c meyn ,oleka bdep

on` irna :`niz `lc .rwt `l eze ,lilya

oxn`ck ,micw oiycwen xeqi`e ,miyecw

`l eze ,oiciba eixa` exywzp `ly ltpa

Ð "oziieda" hwp ikdl .liige cib xeqi` iz`

zyecw dipin opitlic `xwc `pyil meyn

wx" :(a,ci) zexekac ipy wxta ,miycw zecle

Ð "jl eidi xy`" ,zexenz el` Ð "jiycw

.zecled el`íéìëàðämy`e z`hg Ð

.minlyeïéìëàð ïéàù.dler Ðåúå÷ìäìÐ

.elk` m` iwlåúåìòäìoi` ,gafnl Ð

aizk `lc onwl opixn`ck ,bdep cib xeqi`

."gafnd lk`i `le"ïàë àðéøçà àðùéì
åúåìòäì ïàë åöìçìbdep oi` xn`c o`n Ð

deevn epi`y ,xn`w evlgl Ð dlera

,envr ipta ezelrdl xeq`c ,xn`w ezelrdl Ð bdep xn`c o`ne ,jxid on evlgl

.jxid on yxit m`øá ïîçð áøéâéìô åöìçì øîà ÷çöéÐ bdep xn`c o`nc Ð

xaqw Ð bdep xn`c o`n ,ibilt ezelrdl `nw `pyille .evlgl devn :xaqw

onwl iwenck ,ixy iaxlc .onwl opaxe iax ibiltck ,jxid mr xeq` inp ezelrdl

on" opirac ,xeq` opaxle .xaegna ,dypd cib ixynl `xw jixhvi` ik ,iaxc `ail`

."l`xyil xzendìëä.`ed `ieax Ðåùøô åìéôàoiciba ,oicib jpd xyad on Ð

.zenvrc `inec ,xn`w oixzend'åë äéì úòîù ïàîåe`l oizipzn jde ,xnelk Ð

opirny ediizbeltne .'ek `ipzcke ,dilr opax ibilte ,`id iax `l` ,`id lkd ixac

.lif`e yxtnck ,xeq` Ð opaxle ,xzen dypd cib Ð iaxlcøùáä íéé÷î éðà äîå
íãäå.oicib `le Ðïéò÷åôá.h"plwy`* ,xe`d lrn Ðäìåò ìù äùàøà éåäã éãéî

.yi daxd zenvr ixde ,"y`xd z`e" (` `xwie) aizkck ,mly epaixwiy jixvc Ð
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àîìàxyade ,xya `ed lkd dlgznc meyn :mz epiax xne` Ð micw oiycwen xeqi`

dlgznc :onwl yxit qxhpewae .cib dyrpe oalzne ok ixg` dywzn envr

`zydc ab lr s`e .skd lr dywzie `aiy cr liig `le ,skd lr epi` ,xvep cibdyk

xing `lc igd on xa` xeqi` lr ,miycwen xeqi` lr lg cib xeqi` oi`c xnel dvx

xeqi`l xyt` i`c :cere .liig Ð miycwenk

on xa` xeqi` oi`c :cere .xg` oipra zeidl cib

oileg) oiwxt seqa xn`c ,cleiy cr lg igd

xeqi`c ,daex z`ivi mr dtxhpy oebk :(`,bw

.iccd icda liig igd on xa` xeqi`e dtxh

àäåbdep ipzwc dcedi iaxk `lc oizipzn

ipzwcn :xninl ivn ded Ð 'ek oini lya

`yix `l` ,dcedi iax bilte "lilya bdep"

.hwp `zlnc

íéùã÷Ð dil zrny in zxk xeqi`c

xg`le minlya elit`c :rnyn

liig `lc xninl ira ,mixfl s` ixyc ,dwixf

ab lr s` .dlik`a ixye cib xeqi` llk

`lcn ,miycw xeqi` rwt dwixf xg`lc

oeik :dnize .zxkana `l` liigc ogky`

lekic ab lr s` ,miycw xeqi` `kil `zydc

z`neha elke` m` oebk ,zxk xeqi` icil `al

o`k oi`c .cib xeqi` legi `l i`n` ,sebd

drax`" wxta xn`ck ,xeqi` lr lg xeqi`

ilz `lzn dy` zeg`c (`,al zenai) "oig`

xeqi` liig `l miignc oeik :xnel yie ?'ek i`we

icil `al lekic oiycwen xeqi` `ki`c ,cib

liig `l ez ,`nhe xzepe lebit ici lr zxk

legiy opirac .dwixfe dhigy xg`l cib xeqi`

ecib el dypy awric `inec ,cib xeqi` miign

xeqi` sqezi`c ebn ,`nipe :xn`z m`e .miign

:xnel yie !l`xyil inp sqezi` ,gp ipal cib

,awri ipal `wec epiid ,gp ipal xq`pc `dc

xq`p elit`e .gp ipa exwi` dxez ozn mcewc

wxta xn` `d ,mlerd zene` lkl dlgzn

devn lk :(`,hp oixcdpq) "zezin rax`"

l`xyil Ð ipiqa zipyp `le gp ipal dxn`py

dxez ozn xg`l ok m`e .gp ipal `le dxn`p

,`nipe :xn`z m`e .l`xyin xal ,edlekl exy

xeq`c deabl cib xeqi` sqezi`c ebin

!dlik` xeqi` heicdl inp sqezi` ,ezelrdl

,oixaegn" jenqa xn`c o`nl `ki`c :xnel yie

."elriàëäÐ yecw mgxac opiwqr zxkana

lhan `lc ol rnyn `we ,ez`w iccd icdae

legln lwd cib xeqi` xengd miycw xeqi`

n`z m`e .enrcib xeqi` `de :xopgei iaxl

oan alg ylz :(`,dr oileg) xn`c ,micw

`z` xcde .dnda algk ealgc ,ig dryz

,ok m`e .dilr liige ,xingc oiycwen xeqi`

!dil iran "ciba oibdep oiycwen" opgei iaxl

xeqi`e cib xeqi` liig `l opgei iaxlc :d`xpe

(`,bw oileg) oiwxit seqac ,rnyn oke .mlerd xie`l en` irnn uegl `viy cr ,alg

dtxh xeqi`e alg xeqi`e xa` xeqi`c ,daex z`ivi mr dtxhpyk :diteb opgei iax xn`w

.en` irna lg xeqi` `kilc ,`nl` .ez`w iccd icda

åùøôe`l i`c :d`xpe ?`ziinw `ziixa jd iziin i`n` :dniz Ð 'ek `ipzc `id iax ecxi

,zeaxl lkepy dn lk zeaxl yiy ixaq opaxc xninl ivn ded ,`ziinw `ziixa

xaq iaxe .d`lrd seq `edy ,`cixb mirwet `l` ihernl ol zile .`xeqi`c eyxt elit`e

epiidc ,cg` xac `l` ok enk hrnp `le ,d`lrd zlgza inewe`l ol zi` `herine `ieaxc

`ziixa iziin ikdle .elri Ð `xizidc eyxte ,`xeqi`c mixaegn la` .`xeqi`c eyxt

.`id iax jgxk lre ,`xizidc zenvrc `inec ,ecxi eyxtyk inp `xizidc micibc ,`ziinw

ikde .`xizidc eyxta herin inp iwe` `dc ,zeaxdl lekiy dn lk iax iaxn `l ,`nl`

lit` `xeqi`c oihrnn `l` ,zeaxdl oilekiy dn lk iaxn `l opaxl inp.oixaegna e
ly
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íéã÷ ïéùã÷åî øåñéà àîìà,cibd xvep `l oiicre ,yecw `ed xvepy drync Ð

opipyne .cib zxivil zncew xaer zxivic opifg `dcíéùã÷åî øåñéàã áâ ìò óà
ìééçå ãéâ øåñéà éúà íéã÷ipzwck ,gp ipaa bdepy ,`ed xeng xeqi`e li`ed Ð

opikxte .dypd cib xq`p gp ipal `lde :(a,w oileg) oizipznàä äéì úòîù ïàî
àøáñgp ipaa bdepc Ð?idliya ,dcedi iax

.(my) oizipznéàäå`yixc `pzïéúéðúîã
äãåäé éáøë àìãoini ly jxia" ipzwc Ð

dil opirny dcedi iax eli`e ,"l`ny lye

.cg`a `l` bdep epi` :xn`c onwläì øáñ
àãçá äéúååë.gp ipaa bdepc Ðäéìò âéìôå

àãçá.zekixi izya bdepc Ðøåîéà
äãåäé éáøì äéì úòîùãmeync xn`c Ð

inp liig ,gp ipaa bdepc cibc dixneg

.`pixg` xeqi``äàîèá,dil zrny Ð

s`c .d`nh xeqi`` liige cib xeqi` iz`c

cib xeqi`e ,dn` irnn d`nh xeqi`c ab lr

bdep oi`" dcedi iax `dc ,cleiy cr epi`

liig ikd elit` Ð oizipzna xn`w "lilya

d`nh` cibe`l d`nh xeqi`c meyn ,

bdep oky ,xeng cib xeqi`e ,`ed `nlra

.gp ipaaúøë øåñéàã íéùã÷ici lry Ð

e` d`neha elk` oebk ,zxk icil `a miycw

.xzepe lebtäéì úòîù éîcib liigc Ð

ediilrïðé÷ñò úøëáîá àëä àìà ?`lc Ð

opirny`e .ez`ivia mgxa `l` cle yecw

x`ya bdep cib oi`c ab lr s`c ocic `pz

,micw miycwen xeqi` `dc ,miycwen

iz` `l eze ,zncew xaer zxivic zxn`ck

miycwen yi ikd elit` Ð liige cib xeqi`

i` :jytp dnn .xeka oebk ,oda bdep cibdy

.rwt `l eze ,mcew cib xeqi` Ð lilya bdep

iccd icda ediiexz Ð lilya bdep oi` i`e

.ez`íéùã÷ úåãìåá àîéà úéòáéàåÐ

,on` irna iycw `lc :ocic `pz opireny`e

cib xeqi` ,jklid .oz`ivia Ð oziieda `l`

bdepc ,micw edi`c meyn ,oleka bdep

on` irna :`niz `lc .rwt `l eze ,lilya

oxn`ck ,micw oiycwen xeqi`e ,miyecw

`l eze ,oiciba eixa` exywzp `ly ltpa

Ð "oziieda" hwp ikdl .liige cib xeqi` iz`

zyecw dipin opitlic `xwc `pyil meyn

wx" :(a,ci) zexekac ipy wxta ,miycw zecle

Ð "jl eidi xy`" ,zexenz el` Ð "jiycw

.zecled el`íéìëàðämy`e z`hg Ð

.minlyeïéìëàð ïéàù.dler Ðåúå÷ìäìÐ

.elk` m` iwlåúåìòäìoi` ,gafnl Ð

aizk `lc onwl opixn`ck ,bdep cib xeqi`

."gafnd lk`i `le"ïàë àðéøçà àðùéì
åúåìòäì ïàë åöìçìbdep oi` xn`c o`n Ð

deevn epi`y ,xn`w evlgl Ð dlera

,envr ipta ezelrdl xeq`c ,xn`w ezelrdl Ð bdep xn`c o`ne ,jxid on evlgl

.jxid on yxit m`øá ïîçð áøéâéìô åöìçì øîà ÷çöéÐ bdep xn`c o`nc Ð

xaqw Ð bdep xn`c o`n ,ibilt ezelrdl `nw `pyille .evlgl devn :xaqw

onwl iwenck ,ixy iaxlc .onwl opaxe iax ibiltck ,jxid mr xeq` inp ezelrdl

on" opirac ,xeq` opaxle .xaegna ,dypd cib ixynl `xw jixhvi` ik ,iaxc `ail`

."l`xyil xzendìëä.`ed `ieax Ðåùøô åìéôàoiciba ,oicib jpd xyad on Ð

.zenvrc `inec ,xn`w oixzend'åë äéì úòîù ïàîåe`l oizipzn jde ,xnelk Ð

opirny ediizbeltne .'ek `ipzcke ,dilr opax ibilte ,`id iax `l` ,`id lkd ixac

.lif`e yxtnck ,xeq` Ð opaxle ,xzen dypd cib Ð iaxlcøùáä íéé÷î éðà äîå
íãäå.oicib `le Ðïéò÷åôá.h"plwy`* ,xe`d lrn Ðäìåò ìù äùàøà éåäã éãéî

.yi daxd zenvr ixde ,"y`xd z`e" (` `xwie) aizkck ,mly epaixwiy jixvc Ð
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àîìàxyade ,xya `ed lkd dlgznc meyn :mz epiax xne` Ð micw oiycwen xeqi`

dlgznc :onwl yxit qxhpewae .cib dyrpe oalzne ok ixg` dywzn envr

`zydc ab lr s`e .skd lr dywzie `aiy cr liig `le ,skd lr epi` ,xvep cibdyk

xing `lc igd on xa` xeqi` lr ,miycwen xeqi` lr lg cib xeqi` oi`c xnel dvx

xeqi`l xyt` i`c :cere .liig Ð miycwenk

on xa` xeqi` oi`c :cere .xg` oipra zeidl cib

oileg) oiwxt seqa xn`c ,cleiy cr lg igd

xeqi`c ,daex z`ivi mr dtxhpy oebk :(`,bw

.iccd icda liig igd on xa` xeqi`e dtxh

àäåbdep ipzwc dcedi iaxk `lc oizipzn

ipzwcn :xninl ivn ded Ð 'ek oini lya

`yix `l` ,dcedi iax bilte "lilya bdep"

.hwp `zlnc

íéùã÷Ð dil zrny in zxk xeqi`c

xg`le minlya elit`c :rnyn

liig `lc xninl ira ,mixfl s` ixyc ,dwixf

ab lr s` .dlik`a ixye cib xeqi` llk

`lcn ,miycw xeqi` rwt dwixf xg`lc

oeik :dnize .zxkana `l` liigc ogky`

lekic ab lr s` ,miycw xeqi` `kil `zydc

z`neha elke` m` oebk ,zxk xeqi` icil `al

o`k oi`c .cib xeqi` legi `l i`n` ,sebd

drax`" wxta xn`ck ,xeqi` lr lg xeqi`

ilz `lzn dy` zeg`c (`,al zenai) "oig`

xeqi` liig `l miignc oeik :xnel yie ?'ek i`we

icil `al lekic oiycwen xeqi` `ki`c ,cib

liig `l ez ,`nhe xzepe lebit ici lr zxk

legiy opirac .dwixfe dhigy xg`l cib xeqi`

ecib el dypy awric `inec ,cib xeqi` miign

xeqi` sqezi`c ebn ,`nipe :xn`z m`e .miign

:xnel yie !l`xyil inp sqezi` ,gp ipal cib

,awri ipal `wec epiid ,gp ipal xq`pc `dc

xq`p elit`e .gp ipa exwi` dxez ozn mcewc

wxta xn` `d ,mlerd zene` lkl dlgzn

devn lk :(`,hp oixcdpq) "zezin rax`"

l`xyil Ð ipiqa zipyp `le gp ipal dxn`py

dxez ozn xg`l ok m`e .gp ipal `le dxn`p

,`nipe :xn`z m`e .l`xyin xal ,edlekl exy

xeq`c deabl cib xeqi` sqezi`c ebin

!dlik` xeqi` heicdl inp sqezi` ,ezelrdl

,oixaegn" jenqa xn`c o`nl `ki`c :xnel yie

."elriàëäÐ yecw mgxac opiwqr zxkana

lhan `lc ol rnyn `we ,ez`w iccd icdae

legln lwd cib xeqi` xengd miycw xeqi`

n`z m`e .enrcib xeqi` `de :xopgei iaxl

oan alg ylz :(`,dr oileg) xn`c ,micw

`z` xcde .dnda algk ealgc ,ig dryz

,ok m`e .dilr liige ,xingc oiycwen xeqi`

!dil iran "ciba oibdep oiycwen" opgei iaxl

xeqi`e cib xeqi` liig `l opgei iaxlc :d`xpe

(`,bw oileg) oiwxit seqac ,rnyn oke .mlerd xie`l en` irnn uegl `viy cr ,alg

dtxh xeqi`e alg xeqi`e xa` xeqi`c ,daex z`ivi mr dtxhpyk :diteb opgei iax xn`w

.en` irna lg xeqi` `kilc ,`nl` .ez`w iccd icda

åùøôe`l i`c :d`xpe ?`ziinw `ziixa jd iziin i`n` :dniz Ð 'ek `ipzc `id iax ecxi

,zeaxl lkepy dn lk zeaxl yiy ixaq opaxc xninl ivn ded ,`ziinw `ziixa

xaq iaxe .d`lrd seq `edy ,`cixb mirwet `l` ihernl ol zile .`xeqi`c eyxt elit`e

epiidc ,cg` xac `l` ok enk hrnp `le ,d`lrd zlgza inewe`l ol zi` `herine `ieaxc

`ziixa iziin ikdle .elri Ð `xizidc eyxte ,`xeqi`c mixaegn la` .`xeqi`c eyxt

.`id iax jgxk lre ,`xizidc zenvrc `inec ,ecxi eyxtyk inp `xizidc micibc ,`ziinw

ikde .`xizidc eyxta herin inp iwe` `dc ,zeaxdl lekiy dn lk iax iaxn `l ,`nl`
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`oifgeקמד mipya cenr v sc ± oey`x wxtzereay

ìàøùé ä÷ùîîmiz`nd on o`vd on cg` dy" l`wfgi xtqa `ed `xwn Ð

el`" wxta migqta dil opiyxtne .aizk mdikqpe zepaxw oiprle ,"l`xyi dwynn

`xizidc eyxt Ð `xw iax ike ,`l Ð dypd cib la` .l`xyil xzend on :"oixaer

.`xeqi`c oixaegn `le ,iaxíãå áìçà äåäã éãéîmiaxwe lek`l oixeq`c Ð

Ð "l`xyil xzend on" aizk ike ,deabl

.elek axw xyad oin la` ,dtxh ihernl

êëá ïúåöî.oaxwd xwir `ed mce alg Ð

(çåôúä ïî) åöìåçjxid on evleg Ð

rvn`ay xt`d xeav ,getzl ekilyne

oixaeve cinz xt`d oitxeb eidy .gafnd

`ede ,uegl eze` oi`iven dax `edyke ,my

.oizrnya onwlck ,"getz" `xwpéëéã éøî
`l" xn`p ike ,jixac oiad ef dreny lra Ð

"gafnd lk`iíéîìù ?,lk`p jxidy Ð

epi`e ,dxfray dn`l ecakne cibd uleg

dtxy aizk ikc .xzep meyn etxeyl devn

,aizk dlik`l die`xd xaca Ð xzepa

."sxyi xzepde lk`i" (hi `xwie) aizkck

,dxfra jzgp dnl ,minly ly jxi :il dywe

xird lka lk`p `lde?:ipira d`xpe

.dxfra oilk`p ody ,opiqxb "my`e z`hg"c

cibde mipdk ly weye dfg meyn :inp i`

,dxfra ozxice ozlik` aexe ,ekeza

inp hwp ,mipyi eid myy mdizekyle

."minly"åäìòî`idy zenk jxid mr Ð

.gafnd y`xa evleg jk xg`e ,dnly

,gafnl zrxetn jxi `iadl `ed i`pby

."jzgtl `p edaixwd" meynúåàî ùìùë
øåëon el oiwlqny lecb xeav ly oyc Ð

zkqna awi iab oke ."getz" ixw oiccvd

s`e ,zba iebd mr oikxec" :(a,dp) dxf dcear

."getzl ozepe ecia lhepy ab lràîæåâÐ

`l mlernc ,`weec e`le ,`nlra `zlin

.xek ze`n ylyl ribdãéîúä úà å÷ùäÐ

gep `ede ,eze` oiwyn ehgeyl oi`ayk

.hiytdlàîæåâ.`weec adf ly qek e`lc Ð

éàåä ïåùìwcwcn epi`y heicd oeyl Ð

oekziy `le ,epi`y xac eita `ivene ,eixaca

.wc `l `l` ,xwylíéîùá`l `nl` Ð

d`xpc ,dipec`c "ux`d rwaze" oke .wc

* zrwap `id eli`k oendd lewn1x"pxehy`

.frla'åë úåîå÷î äùìùály qek la` Ð

mewna zeipr oi`c ,`ed `weec ,cinzc adf

.zexiyrïôâoixewy ,ieyr did otb oink Ð

*2.zeqpelkd lr dlceny ,`"liixhùìù
íéðäë úåàî.`nfeb Ðïéøéð* Ð3.y"vil

ïéèåç äòáøàå íéøùòopitli i`xwn Ð

"lecb odk el `a" wxta ,`nei zkqna

.drax`e mixyr letk dhegy (a,`r)äëøà
íéøùò äáçøå íéòáøàedaebl dkx` Ð

gzty .eagxl dagxe ,mle` gzt ly

,mixyr eagxe mirax` edaeb mle`d

jk .`nlra zeripvl ecbp dqext zkexte

.dtvxd cre diilrd on edabl edabe ,dn` mixyr `edy lkid ly eagxl eagx ,ezcn jk xiacd zkext s`y d`xp ile .izrnyàåáéø íéúùå íéðåîùîå.oiheg Ð

.da zewqerd zexrp Ð "zeaix" :`pixg` `pyiläúåà ïéìéáèî íéðäë úåàî ùìùå.i`d ilek ira `lc ,i`ed oeyl epiide .z`nhp `idyk Ðúòøëî úòãäådinwl Ð

.dl iraäéì àèéùô èùôî.oini ly Ðäøåú úòã.dinwl silick Ðäèåð úòã* .zvwna d`xp la` ,wtq oeyl Ð4`edyk ,exiag mr wa`pd mzqc .x"iypityey

.epini jxi cr eixeg`n zrbn eci ,ewaege exiag l`nyl epini ozepïéãéâäå úåîöòä.epnn xzepd xya e` gqt ly Ðøùò äùùì åôøùé`niiwc ,xyr dynga `le Ð

la` .envr xzepk dtixy oiperh jkitle ,xyak ied genc ,xzepd z` eynyy iptne ,xn`w gen oda yiyk zenvr jpde .aeh meia miycw oitxey oi` :(a,ck zay) ol

.`l Ð jci`e ,"etxyz" dia opixw ,"exizez `l" dia opixwc lk Ð 'ebe "exizez `l" aizkc ,dtixy oerh oi` Ð dlik` xa e`lcøùá éãéâmihytpd oikxd oicib lk Ð

.xyaaåäðéìëéìåoxizen dnle ,gqt ilila Ðøåúéàå éø÷éàãá éàå ?"xzep" dil `pz `d Ðøàåö éãéâ àìà ?`gxe`e ,egxk lr oxiiyl okxce ,zenvrk oiywc Ð

.zenvrk ediiytp itp`a edpipznl `pzcåäðéãùì!edpip xya e`lc oeik ,dty`l Ðàãñç áø øîàå.opiqxb Ðäãåäé éáøã àáéìàåide xeq` id dil `wtqnc Ð

.edpitxynle edpixeiyl ira ikd meyn xity ,xzep iede `xizida dil opiwtqn cge cg lkl ,dtixy ira ediiexze .edl xiiyn digxk lr jklde .ixyåøëåäùe`l Ð

.`weecåáøòúð.l`nyd on dfi`e oinid on lhip dfi` oircei oi`y Ð
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ìùminlyc meyn ,"my`e z`hg" opiqxbc :qxhpewa yxit Ð dn`l ecakn minly

myy ,mipdkl ozip dfge weyc meyn :d`xpe !?dxfra eaih dne ,xird lka milk`p

oilibx eid mde ,(a,clw) "rexfd"a onwl opzck ,cia `le lbxa `ed weydy ,dypd cib

lek`l oilibx eid mdiycw lky ,mipdk ly minlya :inp i` .dxfra mdizepzn lek`l

.dxfraäùìùáoeyl minkg exac zenewn

df oi`c xaqw (`,l) cinzc `idd la` Ð i`ed

zeipr oi`y meyn :cinz zkqna yxtnck ,i`ed

.zexiyr mewna

ùìùm`e Ð dze` oiliahn mipdk ze`n

dviac `nw wxt seq xn`c :xn`z

ynydy iptn ?`nh oelie exn` dn iptn :(a,ci)

yginl `kil zkext i`de .ecbpk mngzn

i`n`e ,epnn zepdil xeq`c ,ecbpk enngziy

eid dbx`py oeikc :xninl `kile ?dze` oiliahn

"ycwa xneg" wxta xn`ck ,dze` oiliahn

oikixv dxdha mixnbpd milkc ,(`,bk dbibg)

milka `l` ixiin `l mzdc Ð ycwl dliah

exingd ycwd xneg meync ,d`neh oilawnd

lawn `lc zkext la` ,e`nhp eli`k oliahdl

lk" wxta milwy zkqnac :cere .`l Ð d`neh

lawn zkextc `icda rnyn (a,ai) "oiwexd

Ð d`nehd a`a `nhpy zkext :opzc ,d`neh

Ð d`nehd clea `nhp ,uega dze` oiliahn

d`neh lawnc :xnel yie !mipta dze` oiliahn

:(a,f) dkeqc `nw wxta xn`ck ,ld` `edy itl

dielir skin dil siikc Ð "oex`d lr zekqe"

dviac `nw wxta iqxbc mixtq yi edine .oex`c

zeklda opiqxb oke ,"xeq` oelie dn iptn" (a,ci)

oelie zeyrl xeq` dn iptn :yexit ,zelecb
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.çetzìíéîòt ,çaænä òöîàa äéä çetz :íúä ïðz ©©©§©¨¨©©¨¨§¤§©©¦§¥©§¨¦
åéìò äéäìLkLe÷Lä .àîæeb :àáø øîà .øBk úBàî ¨¨¨¨¦§¥£©¨¨§¨¦§

øîà .àîæeb :àáø øîà ,áäæ ìL ñBëa ãéîzä úà¤©¨¦§¤¨¨£©¨¨§¨¨©
ì äøBz äøac :éîà éaøì íéàéáð eøac ,éàåä ïBLïBL ©¦©¦¦§¨¨§£©¦§§¦¦§
ì íéîëç eøac ,éàåäì íéîëç eøac .éàåä ïBLïBL £©¦§£¨¦§£©¦§£¨¦§

éàåä¯ì äøBz äøac ,ïøîàc àäéàåä ïBL¯íéøò" £©¨©£©©¦§¨¨§£©¨¦
úBìBãbúBøeöáeì íéàéáð eøac ,"íéîMaéàåä ïBL §§©¨©¦¦§§¦¦§£©

¯"ò÷azåõøàäíìB÷ìéðîçð øa ÷çöé éaø øîà ." ©¦¨©¨¨¤§¨¨©©¦¦§¨©©§¨¦
ìLa :ìàeîL øîàì íéîëç eøac úBîB÷î äLïBL ¨©§¥¦§Ÿ¨§¦§£¨¦§

,ïôb ,çetz :ïä elà ,éàåäúëBøôeçetz .¯ïôb ,ïøîàc àä¯äúéä áäæ ìL ïôb :ïðúc £©¥¥©©¤¤¨¤©©¨©£©©¤¤¦§©¤¤¤¨¨¨§¨
Bà øébøb ácðúî äéäL éî ìëå ,úBñðBìk éab ìò äìãeî ,ìëéä ìL Bçút ìò úãîBò¤¤©¦§¤¥¨§¨©©¥§§§¨¦¤¨¨¦§©¥©§¦

.da äìBúå àéáî ìBkLàìL äéìò eðîðå äéä äNòî :÷Bãö éaøa øæòìà éaø øîàúBàî L ¤§¥¦§¤¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¨©£¤¨¨§¦§¨¤¨§¥
úëBøt .dúBpôì íéðäk¯úëBøt ,ïâqä ïBòîL éaø íeMî øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø :ïðúc Ÿ£¦§©¨¨¤¦§©©¨¦§¤©§¦¥¥¦©¦¦§©§¨¨¤

¯äîéð ìk ìòå ,úâøàð íéøéð íéðLe íéòáL ìòå ,çôè déáBòäîéðå.ïéèeç äòaøàå íéøNò §¨¤©§©¦§¦§©¦¦¦¤¡¤¤§©¨¦¨§¦¨¤§¦§©§¨¨¦
änàa íéòaøà dkøàdaçøå,änàa íéøNòíéðBîMîeàBaø éúLeúNòðíéNBò íézLe , ¨§¨©§¨¦§©¨§¨§¨¤§¦§©¨¦§¦§¦¦©£¥§©¦¦

ìLe ,äðLa.dúBà ïéìéaèî íéðäk úBàî Lïéúéðúî ."ìàîN ìL Cøéáe ïéîé ìL Cøéa" §¨¨§¥Ÿ£¦©§¦¦¨§¨¥¤¨¦§¨¥¤§Ÿ©§¦¦
,úçàa àlà âäBð Bðéà :øîBà äãeäé éaø àéðúc ,äãeäé éaøk àìúòcäåúòøëî¯ ¨§©¦§¨§©§¨©¦§¨¥¥¥¤¨§©©§©©©©§©©

?"úòc" éàîe ,äãeäé éaøì déì àèéLt èLôéî :eäì àéòaéà .ïéîé ìL úà¯úòc ¤¤¨¦¦©£¨§¦§©§¦¨¥§©¦§¨©©©©©
?"úòc" éàîe ,déì à÷tqî é÷etñ àîìc Bà ,äøBz¯úBîöòä :òîL àz ?äèBð úòc ¨¦§¨©¥¦©§¨¥©©©©©¨¨§©¨£¨

øúBpäå íéãébäå¯ì eôøOééãéb éà ?eäéézãéáò éàî éãéb éðä :da ïðéåäå ,øNò äML §©¦¦§©¨¦¨§§¦¨¨¨§¨¥©¨¨¥¦¥©£¦§©§¦¦¥
øNá¯eäðéìëéìéàå !øeúééàc¯eäðéð øNa åàì éà ,øàeö éãéb àlà !øúBð eðééä¯ ¨¨¥§¦§§¦§©§©§¨¤¨¦¥©©¦¨¨¨¦§

øîàc äãeäé éaøc àaélàå ,äLpä ãéâì àlà àëøöð àì :àcñç áø øîàå !eäðéãLéì¦§¦§©£©©¦§¨¨¦§§¨¤¨§¦©¨¤§©¦¨§©¦§¨©£©
déì à÷tqî é÷etñ àîìLa zøîà éà .úçàa àlà âäBð Bðéà¯zøîà éà àlà ,øétL ¥¥¤¨§©©¦¨§©§¦§¨¨©¥¦©§¨¥©¦¤¨¦¨§©§

àøézéäc ,déì àèéLt èLôéî¯déìëéìàøeqéàc ,¯ìdééãLáø øîà !:àðéðç øa à÷éà ¦§©§¦¨¥§¤¥¨¥§¥§¦¨¦§¥£©©¦¨©£¦¨
ïðé÷ñò éàîa àëäå ,déì àèéLt èLôéî Cì àîéà íìBòì¯.eáøòúð óBqáìe eøkeäLk §¨¥¨¨¦§©§¦¨¥§¨¨§©¨§¦©§¤§§©¦§¨§
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חולין. פרק שביעי - גיד הנשה דף צ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr v sc oileg(ycew zay meil)

éøèöéà àìàø÷ C'ebe 'xihwde' weqtaééeaøìixdy ,gafnl elriy Ÿ¦§§¦§¨§¦§¦§©¥
`l` ,gafnd lr axwy dlerd y`xn z`f micnléøèöéà ékàø÷ C ¦¦§§¦§¨

äLpä ãéâì`edyk gafnl edlrn ,dlik`a xq`py s`yøaeçîa §¦©¨¤¦§¨
.dlik`a xzen `edy dlerd y`xn z`f cenll xyt` i`e ,xyal

,ïðaøå,xaegna elit` gafnl ezelrdl xeq` dypd ciby mixaeq §©¨¨
`eal cizrl l`xyi e`iaiy mikqpde zepaxwd lr xn`py meyn

(eh dn l`wfgi)'ìàøNé ä÷Lnî'epiide,ìàøNéì øzenä ïîcib la` ¦©§¥¦§¨¥¦©¨§¦§¨¥
micib zeaxl weqtdn miyxec md okle ,l`xyil xeq` dypd

.eyxit elit`e mixzend zenvre
,éaøåe ,gafnl edlrn dypd ciby xaeqíãå áìçà äåäc éãéî §©¦¦¦©£¨©¥¤§¨

dwyn'e ,maixwdl dxez dxn` mewn lkne dlik`a mixeq`d
.dze` miaixwn oi`y dtixh hrnl wx `ed 'l`xyi

,ïðaøåmeyn ,gafnl mze` dlrny mce algn gikedl oi`y mixaeq §©¨¨
yCëa ïúåöîe ,oaxwd xwir md ixdy maixwdléðàLdypd cibn ¦§¨¨§¨©¦

.oaxwd xwir epi`y
oaxw ly dypd cib zxhwd oiprl mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:dlerìL äLpä ãéb ,àðeä áø øîàoaxwBöìBç ,äìBòjxid on ¨©©¨¦©¨¤¤¨§
ekilyne ,exihwny mcewçetzìrvn`ay xt`d xeav mewn ± ©©©

.gafnd
àcñç áø øîà,`ped axl dywdeéëéc éøîx`a ,ef dreny lra ± ¨©©¦§¨¨¦¥¦

,jixac z`áéúk éîweqta,çaænä ìëàé àì ïk ìòixdïk ìò' ¦§¦©¥ŸŸ©©¦§¥©©¥
,áéúk 'ìàøNé éðá eìëàé àìdypd cib zlik` xeqi` oi`y rnyn ŸŸ§§¥¦§¨¥§¦

.gafnl eaixwdl `le l`xyi ipal `l`
àðeä áøåaezkd xn`y dnn ,`cqg axl uxzn(my)ä÷Lnî' §©¨¦©§¥
'ìàøNé`l` ycwna zepaxw aixwdl oi`y rnynøzenä ïî ¦§¨¥¦©¨
,ìàøNéìoi` l`xyil dlik`a xeq`y dypd cib jk meyne §¦§¨¥
.eaixwdl

:`xnbd dywnìL äLpä ãéb ,éáéúéîoaxwänàì Bãaëî ,íéîìL ¥¦¥¦©¨¤¤§¨¦§©§¨©¨
xfra dxary mind zn` ±,xzep meyn etxeyl deevn epi`e ,dìLå§¤

oaxweäìòî äìBò:`xnbd zwiicn .gafnlåàì éàîoi` m`d ± ¨©£¥©©
y edlrn yexitd,Bøéè÷îe eäìòîxn`y `ped ax ixac lr dywe ©£¥©§¦

.getzl dypd cib z` ulegy
:`xnbd zvxzn,àì`l` ,exihwne edlrn yexitd oi`eäìòî Ÿ©£¥

BöìBçå.ewxefe jxid on evlege gafnl edlrn ± §§
:`xnbd zl`eyBöìBçL øçàîe,ewxefe jxid oneäìòî änìlr ¥©©¤§¨¨©£¥

.gafnd iab
:`xnbd daiynøîàpL íeMî(g ` ik`ln),'Eúçôì àð eäáéø÷ä' ¦¤¤¡©©§¦¥¨§¤¨¤

`le dnily jxid z` dlrn okle ,oeifa jxc oaxw `iadl oi`y ixd
.dkezg
àéðz`ziixaadéúååk[ixack-]ìL äLpä ãéb ,àðeä áøcoaxw ©§¨§¨¥§©¨¦©¨¤¤

íéîìLly okemy`e z`hgänàì Bãaëîmind zn`l - §¨¦§©§¨©¨
,ycwnay,çetzì BöìBç äìBò ìLådlrn dler ly z`y ixd §¤¨§©©©

.evleg mye jxid mr gafnl
dpyn d`ian `xnbd ,gafnd lr didy getzd `xnba xkfedy oeik

:getzd oipra zwqerdíúä ïðzdpyna(a"n a"t cinz)äéä çetz §©¨¨©©¨¨
,çaænä òöîàaeíéîòty cr xt` ea xahvdyìLk åéìò äéäL §¤§©©¦§¥©§¨¦¨¨¨¨¦§Ÿ

àîæeb àáø øîà .øBk úBàîxt`d ribd `l mlerny ,xzi zty ± ¥¨©¨¨§¨
.xek ze`n yely ickl

:`nfeb oeyla exn`py zenewn cer d`ian `xnbd
úà e÷Läoaxwãéîzä,ezhigy mcew minaøîà ,áäæ ìL ñBëa ¦§¤©¨¦§¤¨¨¨©

àîæeb ,àáø.eze` miwyn eid adf ly qeka `weec e`ly ± ¨¨§¨
ì äøBz äøac ,énà éaø øîàéàåä ïBLxac xne`y heicd oeyl ± ¨©©¦©¦¦§¨¨§£©

oke ,xwyl oeekzn epi`y s` lr wcwecn epi`yì íéàéáð eøacïBL ¦§§¦¦§
,éàåäokeì íéîëç eøac.éàåä ïBL:`xnbd zx`aneíéîëç eøac £©¦§£¨¦§£©¦§£¨¦

ì,ïøîàc àä ,éàåä ïBL,xek ze`n ylyk did xt`d znixray §£©¨©£¨¨
.adf ly qeka cinzd oaxw z` miwyn eidyeì äøBz äøacïBL ¦§¨¨§

,éàåäeyaki mdy ux`l l`xyi ipa zqipk mcew dxeza xn`py enk £©
(` h mixac)Ma úøeöáe úìãb íéøò','íéî`ed `nfeb oeyl i`cee ¨¦§ŸŸ§Ÿ©¨©¦

.minya mixrd oi` ixdyì íéàéáð eøac,éàåä ïBLxn`py enk ¦§§¦¦§£©
migny mrd eidy dnly zklnda(n ` '` mikln)õøàä ò÷azå'©¦¨©¨¨¤

,'[íìB÷a] (íìB÷ì)ux`d drwap `l ixdy `nfeb oeyl `ede §¨§¨
.jk xn`p mzgny lceb ze`xdl `l` ,mlewn
ìLa ,ìàeîL øîà éðîçð øa ÷çöé éaø øîàúBîB÷î äLdpyna ¨©©¦¦§¨©©§¨¦¨©§¥¦§Ÿ¨§

ì íéîëç eøac.úëBøôe ïôb çetz ,ïä elà ,éàåä ïBLzx`ane ¦§£¨¦§£©¥¥©©¤¤¨¤
:`xnbd,ïøîàc àä ,çetz.xek ze`n yely eilr did minrty ©©¨©£¨¨

ïðúc ,ïôbdpyna(g"n b"t zecn)úãîBò äúéä áäæ ìL ïôbmle`a ¤¤¦§©¤¤¤¨¨¨§¨¤¤
ìòxiwäìãeîe ,ìëéä ìL Bçút,dleze dkeyne ±éab ìò ©¦§¤¥¨§¨©©¥

ìBkLà Bà øébøb ácðúî äéäL éî ìëå ,úBñðeìk,adf lyàéáî §§§¨¦¤¨¨¦§©¥©§¦¤§¥¦
à éaø øîà ,da äìBúåäéìò eðîðå äéä äNòî ,÷Bãö éaøa øæòì §¤¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¨©£¤¨¨§¦§¨¤¨

ìLdúBpôì íéðäk úBàî L.`nfeb xac `ed dfe ,mewnl mewnn §Ÿ¥Ÿ£¦§©¨
ïðúc ,úëBøtdpyna(d"n g"t milwy),øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¨¤¦§©©¨¦§¤©§¦¥¥

,ïâqä ïBòîL éaø íeMîdúëBøtdzidíéòáL ìòå ,çôè déáBò ¦©¦¦§©§¨¨¤§¨¤©§©¦§¦
íéøéð íéðLezkextd dzid [dbix`d ilk-]äîéð ìk ìòå ,úâøàð §©¦¦¦¤¡¤¤§©¨¦¨

äîéðåeid ,dbix`d ilkay awpe awp lk ±,ïéèeç äòaøàå íéøNò §¦¨¤§¦§©§¨¨¦
dzide ,miheg drax`e mixyrn zkextdn heg lk dyrpedkøàly ¨§¨

zkextdézLe íéðBîMîe ,änàa íéøNò äaçøå ,änàa íéòaøà©§¨¦¨©¨§¨§¨¤§¦¨©¨¦§¦§¥
àBaødzid miheg sl` mixyre ze`n dpenyne ±íézLe ,úNòð± ¦©£¥§©¦

eid zekext izyeìLe ,äðLa íéNBòíéðäk úBàî Leidïéìéaèî ¦§¨¨§Ÿ¥Ÿ£¦©§¦¦
dúBàjk lk mikixv eid `ly i`ed oeyl `ed dfe ,z`nhp dzidyk ¨

.dliahdl mipdk daxd
,bdep dypd cib epizpyna epipy.ìàîN ìL Cøiáe ïéîé ìL Cøia©¨¥¤¨¦©¨¥¤§Ÿ

bd zxne`:`xnàéðúc ,äãeäé éaøk àì ,ïéúéðúî,`ziixaaéaø ©§¦¦Ÿ§©¦§¨§©§¨©¦
,øîBà äãeäédypd ciba àlà âäBð Bðéàjxiúòøëî úòcäå ,úçà §¨¥¥¥¤¨§©©§©©©©§©©

`l` xeq` epi`yìL úàjxi,ïéîélya zbdepy xn`p epizpynae ¤¤¨¦
.l`ny lyae oini

:dcedi iax ixaca zwtzqn `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqd ± ¦©§¨§
m`d ,daiyiddéì àèéLt èLôéî`ed heyt xac ±äãeäé éaøì ¦§©§¦¨¥§©¦§¨

,oini ly jxia `l` bdep epi`yúòc éàîezrcde' xn`y dne ± ©©©
y xnel ezpeek `l` ,dfa wteqn `edy meyn epi` 'zrxknúòc©©

däøBz.jk zrxknàîìc Bà`ny e` ±déì à÷tñî é÷etñ± ¨¦§¨©¥§©§¨¥
,dcedi iax jka `ed wteqnúòc éàîezrcde' xn`y dne ± ©©©

ezpeek 'zrxknäèBð úòc`l` bdep epi`y xnel dhep ezrcy ± ©©¨
.oini ly jxia

:dcedi iax ixaca wtqd z` heytl zei`x d`ian `xnbdàz̈
,òîLdpyna epipy(.bt migqt),gqtd oaxw ipicaíéãébäå úBîöòä §©¨£¨§©¦¦

,gqtd oaxw lyøúBpäå,ezlik`a elvrzpy gqtd xyaneôøOé §©¨¦¨§
ìøNò äML.gqtd bg zxgnl ,oqipada ïðéeäåmy epzpe e`ype ± §¦¨¨¨§©¦¨¨

,ef dpyn ixacaeäéézãéáò éàî éãéb éðä,xaecn dna ±éàaéãéb ©¥¦¥©£¦§©§¦¦¥
øNa,dlik`l miie`xy mikxdeäðéìëéìmr gqtd lila mlk`iy ± ¨¨¥§¦§

,mtxeyl jixv dnle ,xyadøezéiàc éàå,exzep md m`e ±eðééäoic §¦§¦©©§
,øúBð,mnvr ipta epyp dnleàlàa xaecn i`ceøàeö éãébmiywd ¨¤¨¦¥©¨

meyn ,mtxeyl jixvy zenvrd oic mr cgi `pzd m`pye ,zenvrk
:`xnbd dywn .mc` eze` mlk` `l i`ceyåàì éàkeäðéð øNa ¦©¨¨¦§
,mtxyi dnl ,dlik`l miie`x mpi`y meyneäðécLéìmkilyiy ± ¦§¦§

.dty`läLpä ãéâì àlà àëøöð àì ,àcñç áø øîàåie`x `edy §¨©©¦§¨Ÿ¦§§¨¤¨§¦©¨¤
,ezxq` dxezdy `l` xyak dlik`läãeäé éaøc àaélàå± §©¦¨§©¦§¨

dcedi iax zhiyke,øîàcdypd ciba àlà âäBð Bðéàjxi,úçà §¨©¥¥¤¨§©©
eikeixdy mdipy z` lek`l xyt` i` ,dxeq` jxi dfi` el wtqy o

ixdy dty`l mkilydl xyt` i`e ,xeq`d cibd `ed mdn cg`
xya x`yk elke`l jixv dxezd ony xzend cibd `ed mdn cg`

.mtxeyle mxizedl jixv `l` ,gqtd
iax ixaca `xnbd wtq z` heytp gqtd oaxw oica ef dpynne

c ,dcediøétL ,déì à÷tñî é÷etñ àîìLa zøîà éàxn`p dti ± ¦¨§©§¦§¨¨©¥§©§¨¥©¦
,mdipy z` sexyl jixvy dpynaàèéLt èLôéî zøîà éà àlà¤¨¦¨§©§¦§©§¦¨

déìcib ok m` ,oini ly jxia bdep dypd ciby dcedi iaxlàøézéäc ¥§¤¥¨
,déìëéìcibeì àøeqéàcdéécL.dlik`l ie`x epi` ixdy ,dty`l ¥§¥§¦¨¦§§¥
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr v sc oileg(ycew zay meil)

éøèöéà àìàø÷ C'ebe 'xihwde' weqtaééeaøìixdy ,gafnl elriy Ÿ¦§§¦§¨§¦§¦§©¥
`l` ,gafnd lr axwy dlerd y`xn z`f micnléøèöéà ékàø÷ C ¦¦§§¦§¨

äLpä ãéâì`edyk gafnl edlrn ,dlik`a xq`py s`yøaeçîa §¦©¨¤¦§¨
.dlik`a xzen `edy dlerd y`xn z`f cenll xyt` i`e ,xyal

,ïðaøå,xaegna elit` gafnl ezelrdl xeq` dypd ciby mixaeq §©¨¨
`eal cizrl l`xyi e`iaiy mikqpde zepaxwd lr xn`py meyn

(eh dn l`wfgi)'ìàøNé ä÷Lnî'epiide,ìàøNéì øzenä ïîcib la` ¦©§¥¦§¨¥¦©¨§¦§¨¥
micib zeaxl weqtdn miyxec md okle ,l`xyil xeq` dypd

.eyxit elit`e mixzend zenvre
,éaøåe ,gafnl edlrn dypd ciby xaeqíãå áìçà äåäc éãéî §©¦¦¦©£¨©¥¤§¨

dwyn'e ,maixwdl dxez dxn` mewn lkne dlik`a mixeq`d
.dze` miaixwn oi`y dtixh hrnl wx `ed 'l`xyi

,ïðaøåmeyn ,gafnl mze` dlrny mce algn gikedl oi`y mixaeq §©¨¨
yCëa ïúåöîe ,oaxwd xwir md ixdy maixwdléðàLdypd cibn ¦§¨¨§¨©¦

.oaxwd xwir epi`y
oaxw ly dypd cib zxhwd oiprl mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:dlerìL äLpä ãéb ,àðeä áø øîàoaxwBöìBç ,äìBòjxid on ¨©©¨¦©¨¤¤¨§
ekilyne ,exihwny mcewçetzìrvn`ay xt`d xeav mewn ± ©©©

.gafnd
àcñç áø øîà,`ped axl dywdeéëéc éøîx`a ,ef dreny lra ± ¨©©¦§¨¨¦¥¦

,jixac z`áéúk éîweqta,çaænä ìëàé àì ïk ìòixdïk ìò' ¦§¦©¥ŸŸ©©¦§¥©©¥
,áéúk 'ìàøNé éðá eìëàé àìdypd cib zlik` xeqi` oi`y rnyn ŸŸ§§¥¦§¨¥§¦

.gafnl eaixwdl `le l`xyi ipal `l`
àðeä áøåaezkd xn`y dnn ,`cqg axl uxzn(my)ä÷Lnî' §©¨¦©§¥
'ìàøNé`l` ycwna zepaxw aixwdl oi`y rnynøzenä ïî ¦§¨¥¦©¨
,ìàøNéìoi` l`xyil dlik`a xeq`y dypd cib jk meyne §¦§¨¥
.eaixwdl

:`xnbd dywnìL äLpä ãéb ,éáéúéîoaxwänàì Bãaëî ,íéîìL ¥¦¥¦©¨¤¤§¨¦§©§¨©¨
xfra dxary mind zn` ±,xzep meyn etxeyl deevn epi`e ,dìLå§¤

oaxweäìòî äìBò:`xnbd zwiicn .gafnlåàì éàîoi` m`d ± ¨©£¥©©
y edlrn yexitd,Bøéè÷îe eäìòîxn`y `ped ax ixac lr dywe ©£¥©§¦

.getzl dypd cib z` ulegy
:`xnbd zvxzn,àì`l` ,exihwne edlrn yexitd oi`eäìòî Ÿ©£¥

BöìBçå.ewxefe jxid on evlege gafnl edlrn ± §§
:`xnbd zl`eyBöìBçL øçàîe,ewxefe jxid oneäìòî änìlr ¥©©¤§¨¨©£¥

.gafnd iab
:`xnbd daiynøîàpL íeMî(g ` ik`ln),'Eúçôì àð eäáéø÷ä' ¦¤¤¡©©§¦¥¨§¤¨¤

`le dnily jxid z` dlrn okle ,oeifa jxc oaxw `iadl oi`y ixd
.dkezg
àéðz`ziixaadéúååk[ixack-]ìL äLpä ãéb ,àðeä áøcoaxw ©§¨§¨¥§©¨¦©¨¤¤

íéîìLly okemy`e z`hgänàì Bãaëîmind zn`l - §¨¦§©§¨©¨
,ycwnay,çetzì BöìBç äìBò ìLådlrn dler ly z`y ixd §¤¨§©©©

.evleg mye jxid mr gafnl
dpyn d`ian `xnbd ,gafnd lr didy getzd `xnba xkfedy oeik

:getzd oipra zwqerdíúä ïðzdpyna(a"n a"t cinz)äéä çetz §©¨¨©©¨¨
,çaænä òöîàaeíéîòty cr xt` ea xahvdyìLk åéìò äéäL §¤§©©¦§¥©§¨¦¨¨¨¨¦§Ÿ

àîæeb àáø øîà .øBk úBàîxt`d ribd `l mlerny ,xzi zty ± ¥¨©¨¨§¨
.xek ze`n yely ickl

:`nfeb oeyla exn`py zenewn cer d`ian `xnbd
úà e÷Läoaxwãéîzä,ezhigy mcew minaøîà ,áäæ ìL ñBëa ¦§¤©¨¦§¤¨¨¨©

àîæeb ,àáø.eze` miwyn eid adf ly qeka `weec e`ly ± ¨¨§¨
ì äøBz äøac ,énà éaø øîàéàåä ïBLxac xne`y heicd oeyl ± ¨©©¦©¦¦§¨¨§£©

oke ,xwyl oeekzn epi`y s` lr wcwecn epi`yì íéàéáð eøacïBL ¦§§¦¦§
,éàåäokeì íéîëç eøac.éàåä ïBL:`xnbd zx`aneíéîëç eøac £©¦§£¨¦§£©¦§£¨¦

ì,ïøîàc àä ,éàåä ïBL,xek ze`n ylyk did xt`d znixray §£©¨©£¨¨
.adf ly qeka cinzd oaxw z` miwyn eidyeì äøBz äøacïBL ¦§¨¨§

,éàåäeyaki mdy ux`l l`xyi ipa zqipk mcew dxeza xn`py enk £©
(` h mixac)Ma úøeöáe úìãb íéøò','íéî`ed `nfeb oeyl i`cee ¨¦§ŸŸ§Ÿ©¨©¦

.minya mixrd oi` ixdyì íéàéáð eøac,éàåä ïBLxn`py enk ¦§§¦¦§£©
migny mrd eidy dnly zklnda(n ` '` mikln)õøàä ò÷azå'©¦¨©¨¨¤

,'[íìB÷a] (íìB÷ì)ux`d drwap `l ixdy `nfeb oeyl `ede §¨§¨
.jk xn`p mzgny lceb ze`xdl `l` ,mlewn
ìLa ,ìàeîL øîà éðîçð øa ÷çöé éaø øîàúBîB÷î äLdpyna ¨©©¦¦§¨©©§¨¦¨©§¥¦§Ÿ¨§

ì íéîëç eøac.úëBøôe ïôb çetz ,ïä elà ,éàåä ïBLzx`ane ¦§£¨¦§£©¥¥©©¤¤¨¤
:`xnbd,ïøîàc àä ,çetz.xek ze`n yely eilr did minrty ©©¨©£¨¨

ïðúc ,ïôbdpyna(g"n b"t zecn)úãîBò äúéä áäæ ìL ïôbmle`a ¤¤¦§©¤¤¤¨¨¨§¨¤¤
ìòxiwäìãeîe ,ìëéä ìL Bçút,dleze dkeyne ±éab ìò ©¦§¤¥¨§¨©©¥

ìBkLà Bà øébøb ácðúî äéäL éî ìëå ,úBñðeìk,adf lyàéáî §§§¨¦¤¨¨¦§©¥©§¦¤§¥¦
à éaø øîà ,da äìBúåäéìò eðîðå äéä äNòî ,÷Bãö éaøa øæòì §¤¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¨©£¤¨¨§¦§¨¤¨

ìLdúBpôì íéðäk úBàî L.`nfeb xac `ed dfe ,mewnl mewnn §Ÿ¥Ÿ£¦§©¨
ïðúc ,úëBøtdpyna(d"n g"t milwy),øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¨¤¦§©©¨¦§¤©§¦¥¥

,ïâqä ïBòîL éaø íeMîdúëBøtdzidíéòáL ìòå ,çôè déáBò ¦©¦¦§©§¨¨¤§¨¤©§©¦§¦
íéøéð íéðLezkextd dzid [dbix`d ilk-]äîéð ìk ìòå ,úâøàð §©¦¦¦¤¡¤¤§©¨¦¨

äîéðåeid ,dbix`d ilkay awpe awp lk ±,ïéèeç äòaøàå íéøNò §¦¨¤§¦§©§¨¨¦
dzide ,miheg drax`e mixyrn zkextdn heg lk dyrpedkøàly ¨§¨

zkextdézLe íéðBîMîe ,änàa íéøNò äaçøå ,änàa íéòaøà©§¨¦¨©¨§¨§¨¤§¦¨©¨¦§¦§¥
àBaødzid miheg sl` mixyre ze`n dpenyne ±íézLe ,úNòð± ¦©£¥§©¦

eid zekext izyeìLe ,äðLa íéNBòíéðäk úBàî Leidïéìéaèî ¦§¨¨§Ÿ¥Ÿ£¦©§¦¦
dúBàjk lk mikixv eid `ly i`ed oeyl `ed dfe ,z`nhp dzidyk ¨

.dliahdl mipdk daxd
,bdep dypd cib epizpyna epipy.ìàîN ìL Cøiáe ïéîé ìL Cøia©¨¥¤¨¦©¨¥¤§Ÿ

bd zxne`:`xnàéðúc ,äãeäé éaøk àì ,ïéúéðúî,`ziixaaéaø ©§¦¦Ÿ§©¦§¨§©§¨©¦
,øîBà äãeäédypd ciba àlà âäBð Bðéàjxiúòøëî úòcäå ,úçà §¨¥¥¥¤¨§©©§©©©©§©©

`l` xeq` epi`yìL úàjxi,ïéîélya zbdepy xn`p epizpynae ¤¤¨¦
.l`ny lyae oini

:dcedi iax ixaca zwtzqn `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqd ± ¦©§¨§
m`d ,daiyiddéì àèéLt èLôéî`ed heyt xac ±äãeäé éaøì ¦§©§¦¨¥§©¦§¨

,oini ly jxia `l` bdep epi`yúòc éàîezrcde' xn`y dne ± ©©©
y xnel ezpeek `l` ,dfa wteqn `edy meyn epi` 'zrxknúòc©©

däøBz.jk zrxknàîìc Bà`ny e` ±déì à÷tñî é÷etñ± ¨¦§¨©¥§©§¨¥
,dcedi iax jka `ed wteqnúòc éàîezrcde' xn`y dne ± ©©©

ezpeek 'zrxknäèBð úòc`l` bdep epi`y xnel dhep ezrcy ± ©©¨
.oini ly jxia

:dcedi iax ixaca wtqd z` heytl zei`x d`ian `xnbdàz̈
,òîLdpyna epipy(.bt migqt),gqtd oaxw ipicaíéãébäå úBîöòä §©¨£¨§©¦¦

,gqtd oaxw lyøúBpäå,ezlik`a elvrzpy gqtd xyaneôøOé §©¨¦¨§
ìøNò äML.gqtd bg zxgnl ,oqipada ïðéeäåmy epzpe e`ype ± §¦¨¨¨§©¦¨¨

,ef dpyn ixacaeäéézãéáò éàî éãéb éðä,xaecn dna ±éàaéãéb ©¥¦¥©£¦§©§¦¦¥
øNa,dlik`l miie`xy mikxdeäðéìëéìmr gqtd lila mlk`iy ± ¨¨¥§¦§

,mtxeyl jixv dnle ,xyadøezéiàc éàå,exzep md m`e ±eðééäoic §¦§¦©©§
,øúBð,mnvr ipta epyp dnleàlàa xaecn i`ceøàeö éãébmiywd ¨¤¨¦¥©¨

meyn ,mtxeyl jixvy zenvrd oic mr cgi `pzd m`pye ,zenvrk
:`xnbd dywn .mc` eze` mlk` `l i`ceyåàì éàkeäðéð øNa ¦©¨¨¦§
,mtxyi dnl ,dlik`l miie`x mpi`y meyneäðécLéìmkilyiy ± ¦§¦§

.dty`läLpä ãéâì àlà àëøöð àì ,àcñç áø øîàåie`x `edy §¨©©¦§¨Ÿ¦§§¨¤¨§¦©¨¤
,ezxq` dxezdy `l` xyak dlik`läãeäé éaøc àaélàå± §©¦¨§©¦§¨

dcedi iax zhiyke,øîàcdypd ciba àlà âäBð Bðéàjxi,úçà §¨©¥¥¤¨§©©
eikeixdy mdipy z` lek`l xyt` i` ,dxeq` jxi dfi` el wtqy o

ixdy dty`l mkilydl xyt` i`e ,xeq`d cibd `ed mdn cg`
xya x`yk elke`l jixv dxezd ony xzend cibd `ed mdn cg`

.mtxeyle mxizedl jixv `l` ,gqtd
iax ixaca `xnbd wtq z` heytp gqtd oaxw oica ef dpynne

c ,dcediøétL ,déì à÷tñî é÷etñ àîìLa zøîà éàxn`p dti ± ¦¨§©§¦§¨¨©¥§©§¨¥©¦
,mdipy z` sexyl jixvy dpynaàèéLt èLôéî zøîà éà àlà¤¨¦¨§©§¦§©§¦¨

déìcib ok m` ,oini ly jxia bdep dypd ciby dcedi iaxlàøézéäc ¥§¤¥¨
,déìëéìcibeì àøeqéàcdéécL.dlik`l ie`x epi` ixdy ,dty`l ¥§¥§¦¨¦§§¥
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המשך בעמוד קיק



קמו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ct sc oileg(oey`x meil)

xya lke` did `l zpnefn dpi`y dcivl jxvp did eli`y myk
ilra mc`l yiyk mb jk ,dxear gexhle rbil jixv ixdy xicz

.ipr didi `ny xya xicz lk`i `l mipnefn miig
z` `xnbd zx`an ,xya zlik`a hrnl jixvy epcnly xg`

:dfa die`xd dbdpddïðaø eðzdxeza xn`p ,`ziixaa(k ai mixac) ¨©¨¨
éäìà 'ä áéçøé ék'Eìáb úà ExUa dlk` Yxn`e Kl xAC xW`M ¦©§¦¡Ÿ¤¤§ª§©£¤¦¤¨§¨©§¨Ÿ§¨¨¨

,'xUA lk`Y LWtp zE` lkA xUA lk`l LWtp dE`z iMäøBú äãnì ¦§©¤©§§¤¡Ÿ¨¨§¨©©©§§Ÿ©¨¨¦§¨¨
ïBáàúì àlà øNa íãà ìëàé àlL ,õøà Cøca`z `edyk `l` ± ¤¤¤¤¤ŸŸ©¨¨¨¨¤¨§¥¨

.xyal
:`ziixad zl`eyìBëéy xnel iziidçwé[dpwiy-]íãàa`zd ¨¦©¨¨

xya xyal.ìëàéå ÷eMä ïî:`ziixad daiynøîBì ãeîìzai my) ¦©§Ÿ©©§©
(`kðàvîe Eø÷aî zçáæå','Exya jxcra jl yi m` wx ,xnelk §¨©§¨¦§¨§¦Ÿ§

.weyd on dpwz l` la` ,gafz lek`l
:`ziixad zl`eyìBëée` cg` xey `l` excra el oi` m` elit`y ¨

,cg` yakçaæéz`,ìëàéå Bø÷a ìkz` e`.ìëàéå Bðàö ìk ¦§©¨§¨§Ÿ©¨Ÿ§Ÿ©
:`ziixad daiyn,'Eø÷aî' øîBì ãeîìzyexcl yieEø÷a ìk àìå ©§©¦§¨§§Ÿ¨§¨§

,exwa lk z` gafi `ly ±ðàvî'ðàö ìk àìå 'E.E ¦Ÿ§§Ÿ¨Ÿ§
:`ziixad zniiqnïàkîmc`y ux` jxc dxez dcnily jkn ± ¦¨

,hrena wtzqiäðî Bì LiL éî ,äéøæò ïa øæòìà éaø øîàd`n ± ¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨¦¤¥¨¤
,dqpxtl hren oenn `ede ,fefBqôì çwéezxcwl-]lwyn [àøèéì ¦©§©¦§¨

,÷øéel yiy ine .lk`i `l xya la`àøèéì Bqôì çwé ,äðî äøNò ¤¤£¨¨¨¤¦©§©¦§¨
.íéâcel yiy ine.øNa àøèéì Bqôì çwé ,äðî íéMîçel yi m`e ¨¦£¦¦¨¤¦©§©¦§¨¨¨

eútLé ,äðî äàîíBé ìëa äøã÷ Bìxya ly dxcw el elyai ± ¥¨¨¤¦§§§¥¨§¨
.mei lk

:`xnbd zxxanðéàåC`l` dpn d`n mdl oi`y mixg`d el`e ± §¦¨
e` mibc `xhil milke`y xn`p mdilry dpn miyng e` dpn dxyr

,xya `xhilúîéàlka `l m` `xhil dze` z` milke` md izn ± ¥©
:`xnbd daiyn .meiúaL áøòì úaL áøòî.zay ceakl wx ± ¥¤¤©¨§¤¤©¨

,ï÷æ éøáãì Leçì eðà ïéëéøö ,áø øîà,dixfr oa xfrl` iax `ed ¨©©§¦¦¨¨§¦§¥¨¥
.milw zepefna wtzqdl `l` mibce xya lek`l `leéaø øîà̈©©¦

àaà ,ïðçBémeyn jk xn` ,owf ixacl yegl jixvy xn`y ax ± ¨¨©¨
cäåä íéàéøa úçtLnî,`ixa mc` did ±eðà ïBâk ìáàep` oi`y ¦¦§©©§¦¦£¨£¨§¨

,mi`ixa,éðååðçì äpöéøé Bñék CBúa äèeøt Bì LiL éîmibc dpwie ¦¤¥§¨§¦§¦¤¨©¤§¨¦
eteq envr z` sbqi m`y ,miiepira envr z` sbqi `le xyae

.eilg zngn xzei zeixal jxhviyeðà ïBâk ,ïîçð áø øîàoi`y ¨©©©§¨§¨
,epiqika dievn dhextd oi` m` mb ,opgei iax ly execak mi`ixa ep`

ïéìëBàå ïéåBì.lek`l ick zeell epilr ± ¦§§¦
:eize`veda bedpl mc`l die`xd jxcd oipra cer zx`an `xnbd

xn`p(fk-ek fk ilyn)alg ice ,micEYr dcU xignE LWEall miUaM'§¨¦¦§¤§¦¨¤©¦§¥£¥
:aezkd yexit `ed jk ,'LizFxrpl miIge LziA mgll Lngll miGr¦¦§©§§§¤¤¥¤§©¦§©£¤

,'ELeáìì íéNák'jk jezne o`v jl dpw ,xnelkàäé íéNák æbî §¨¦¦§¤¦¥§¨¦§¤
ELeaìî,yealn jl didi miyakd zfibn ±'íéãezò äãN øéçîe' ©§¤§¦¨¤©¦

y o`kn ,o`v `id dcy ly dxenzde -äãN íãà øBkîé íìBòì§¨¦§¨¨¨¤
,íéãezò çwéå,yeall dfibe dqpxtl alg mdn el didiy ickìàå §¦©©¦§©

'íéfò áìç éãå' .äãN çwéå íéãezò íãà øBkîé,jifir alga jl ic ± ¦§¨¨©¦§¦©¨¤§¥£¥¦¦
,xnelk,Búéa CBúaL íéàìèe íééãb áìçî ñðøtúiL íãàì Bic©§¨¨¤¦§©§¥¥£¥§¨¦§¨¦¤§¥

.mlk`ie mhgyi `le'Eúéa íçìì Eîçìì'jze` lklkz malgn ± §©§§§¤¤¥¤
y o`kn ,jzia z`eíçìì íãB÷ EîçìlyéúBøòðì íéiçå' .Eúéa,'E ©§§¥§¤¤¥¤§©¦§©£¤

éúBøòðì íéiç ïz ,ïîçð áøc déøa àøèeæ øî øîàEjxc cnl ± ¨©©§¨§¥§©©§¨¥©¦§©£¤
,milw zepefna wtzqdl jzia ipal miigCøc äøBú äãnì ïkéî¦¨¦§¨¨¤¤

ãnìé àlL ,õøà[libxi-]Bða úà íãàl.ïééå øNa ¤¤¤Ÿ§©¥¨¨¤§¨¨§©¦
ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
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המשך ביאור למס' חולין ליום ראשון עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  ד' תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ד אלול, עם הפ"נ המוסגר בו, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ונעם לי לקרות במכתבו מהשתתפותו בההתועדויות בשבועות שעברו, והרי ידוע פתגם רבנו הזקן, 

וואס א חסידות'ר פארבריינגען קען אויפטאן קען מלאך מיכאל ניט אויפטאן,

במ"ש אודות המיחוש, שנופלת תרדמה כו' - אחת העצות לזה הוא, הלימוד במקום שלבו חפץ, 

ושינוי בהלימוד מזמן לזמן, ז.א. שלא יהי' הלימוד שעות רצופות בענין אחד, או בסגנון אחד, מובן שהנ"ל 

הוא נוסף על חיזוק בריאות הגוף בכלל, ובפרט שזהו ענין נעלה גם בפ"ע וכלשון הרמב"ם, היות הגוף בריא 

ושלם מדרכי השם הוא...

בברכת חתימה וגמח"ט ולבשו"ט.

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

‚...¯Á‡ Ì„‡ B‡ BÓˆÚ L„˜Ó‰ ÌBÚËÈ ˙Ò�k‰ ˙È·a ÔË˜ ÔÈ‡ Ì‡Â18‰Î¯a ÂÈ¯Á‡ C¯·Ï ÌÈ·ÈiÁL ¯eÚÈLk ‰zLÈÂ §¦¥¨¨§¥©§¤¤¦§©§©¥©§¨¨©¥§¦§¤§¦¤©¨¦§¨¥©£¨§¨¨

cÈ˜ È„È ‰Êa ‡ˆBiL ÌÈ¯ÓB‡ LiL ˙ÈÚÈ·¯ e�ÈÈ‰c ‰�B¯Á‡‚"Ú¯ 'ÈÒa ¯‡a˙iL BÓk ‰ceÚÒ ÌB˜Óa Le19‡‰È ÔÎÏÂ ©£¨§©§§¦¦¤¥§¦¤¥§¤§¥¦§¨§¨§¤¦§¨¥§¦§¨¥§¥
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ג סעיף סוף הכנסת, בבית הקידוש דין רסט, סימן ב חלק

1

2

3

4

`zax `zkld

ïîöòá ùã÷ì [æאם אבל בעצמו, שתה אם דוקא והיינו -
ידי שיצא אף - ביתו לבני לקדש יכול - לשתות לאחר נתן

קידוש. חובת
ויכול הכנסת בבית שמברך שהחיינו לברכת הדין והוא
ביתו בני אם אבל לברך, יודעים אם אף בביתו ולברך לחזור

יצא שלא מי ואין - הנרות בהדלקת שהחיינו ברכת בירכו
בביתו. שמקדש בשעה שהחיינו יברך לא - חובתו ידי עדיין
על רק לא שהחיינו ברכת מברכים שבו סוכות בליל אולם
ברכת ויברך יחזור סוכה, מצות על גם אם כי החג,

סוכה למצות ויכוין קידוש בשעת .20'שהחיינו'

zetqede mipeiv

(18:‰"ÎÒ ‡Ú¯ ÔÓÈÒאחד וטעם המקדש טעם לא אם
ממש לוגמיו כמלא טעם אם חובתןמהמסובין ידי כולם יצאו

והגאונים . . לוגמא למלא מצטרפת שנים שתיית אין אבל
יצא לא לוגמיו כמלא עצמו המקדש טעם לא שאם סוברים
לחוש וראוי לוגמיו כמלא אחד כל המסובין שטעמו אע"פ
הגאונים לדברי לחוש כתב ס"ד קצ (ובסי' לכתחלה לדבריהם

שבביתו). בקידוש
מכוס19) יין רביעית שתה שאפילו אומרים יש ט: סעיף

סעודה הצריכו ולא סעודה במקום קידוש ידי בזה יוצא הקידוש
רביעית רוב אלא שלמה רביעית שתה כשלא אלא קידוש במקום
הכנסת שבבית בקידוש כגון הצורך לעת דבריהם על לסמוך ויש
גדול ישתה ברכה של מכוס להשקותו קטן שם ואין מילה או
בסימן שנתבאר כמו חובתו ידי לצאת ויתכוין שלמה רביעית
שלמה רביעית עוד שישתה טוב אפשר אם מקום (ומכל רס"ט
לדברי לצאת כדי קידוש חובת ידי בו שיוצא רביעית רוב מלבד

הכל).
סי"ב.20) פמ"ט שש"כ
אוכל21) שאינו אע"פ לאחרים לקדש אדם יכול ו: סעיף

כיון סעודה במקום שלא קידוש משום בזה ואין עמהם
מקום ומכל סעודה מקום הוא חובתן ידי היוצאים שלהשומעים
קידש כבר אם וכן זה בקידוש חובתו ידי יוצא אינו שהוא כיון
לו אין זה לקידוש צריך אינו שהוא כיון סעודתו במקום לעצמו
לקדש יודעים אינם הם כן אם אלא לכתחלה לאחרים לקדש

בעצמם.
כשכבר בהבדלה ביתו בני להוציא לענין סי"ז רצו בסימן ועד"ז

הכנסת, בבית י"ח Ê"Òיצא Êˆ¯ 'ÈÒ·Âבני להוציא יכול שאינו
בעצמם, לברך יודעים כשאינם אפילו הנהנין בברכת ביתו
תיקנוה שלא הנהנין ברכת בגדר אינה שבקידוש היין וברכת

היין. על לזכרהו שצריך בשביל אלא כלל להנאתו

•
zay zekld - jexr ogley

אע"פ‡ לחשכה סמוך שבת בערב במלאכה להתחיל מותר
בשבת מאליה נגמרת והיא יום מבעוד לגומרה יכול שאינו
בגיגית במים השעורים ליתן וכן במים וסממנים דיו לשרות כגון
מוגמר ליתן וכן כולה השבת כל שם נשרים והם לחשיכה סמוך
מתגמרים והם לחשיכה סמוך גחלים גבי על הבגדים תחת
מונחים והגחלים המוגמר אם אפילו כולה השבת כל והולכים
בכך אין ישראל של בכלי בשבת נעשית שהמלאכה שאף בכלי
בהן תיעשה שלא כליו שביתת על מצווה אדם שאין כלום
הוא בעצמו שהכלי בענין הוא אם אפילו מאליה בשבת מלאכה
ועופות חיה מצודות לפרוס כגון מאליו בשבת מלאכה העושה
היא שהמצודה אע"פ בשבת נצודים והם יום מבעוד ודגים
וכן העוף ותופס נקשר שהפח בשבת הצידה מעשה העושה
קופץ בו נוגעים כשהם ברגליהן ללוכדן לחיות שפושטים היקוש

ולוכד: מאליו ומתחבר

(וצובעו)· יום מבעוד היורה לתוך צמר לתת מותר וכן
שתהא והוא כולה השבת כל מאליו מצטבע והוא [לצובעו]
האש על עומדת שאם כולה השבת כל האש מעל עקורה היורה
למהר בשבת בגחלים ויחתה ישכח שמא גזרה משום אסור
כסויה סביב בטיט טוחה היורה שתהא וגם הצבע סממני בישול
בשבת כסויה ויגלה ישכח שמא משום אסור טוחה אינה שאם

ר בקדרה והמגיס בכף בה [ויגיס] על(ומגיס) אינה אפילו ותחת
ואפילו הבישול למהר גורמת שההגסה מבשל משום חייב האש
מקום מכל יום מבעוד צרכן כל כבר נתבשלו הצבע סממני אם
הצבע נקלט ההגסה שע"י צובע משום חייב בשבת בהן כשמגיס
לסתור כך כל לטרוח יבא לא בטיט טוחה כשהיא אבל בצמר

להגיס. כדי הטיחוי

מבעוד התנור לתוך פשתן של מטוה) (פי' אונין לתת מותר אבל
התנור פי שאין אע"פ כולה השבת כל שם שיתלבנו כדי יום
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ג סעיף סוף הכנסת, בבית הקידוש דין רסט, סימן ב חלק
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`zax `zkld

ïîöòá ùã÷ì [æאם אבל בעצמו, שתה אם דוקא והיינו -
ידי שיצא אף - ביתו לבני לקדש יכול - לשתות לאחר נתן

קידוש. חובת
ויכול הכנסת בבית שמברך שהחיינו לברכת הדין והוא
ביתו בני אם אבל לברך, יודעים אם אף בביתו ולברך לחזור

יצא שלא מי ואין - הנרות בהדלקת שהחיינו ברכת בירכו
בביתו. שמקדש בשעה שהחיינו יברך לא - חובתו ידי עדיין
על רק לא שהחיינו ברכת מברכים שבו סוכות בליל אולם
ברכת ויברך יחזור סוכה, מצות על גם אם כי החג,

סוכה למצות ויכוין קידוש בשעת .20'שהחיינו'

zetqede mipeiv

(18:‰"ÎÒ ‡Ú¯ ÔÓÈÒאחד וטעם המקדש טעם לא אם
ממש לוגמיו כמלא טעם אם חובתןמהמסובין ידי כולם יצאו

והגאונים . . לוגמא למלא מצטרפת שנים שתיית אין אבל
יצא לא לוגמיו כמלא עצמו המקדש טעם לא שאם סוברים
לחוש וראוי לוגמיו כמלא אחד כל המסובין שטעמו אע"פ
הגאונים לדברי לחוש כתב ס"ד קצ (ובסי' לכתחלה לדבריהם

שבביתו). בקידוש
מכוס19) יין רביעית שתה שאפילו אומרים יש ט: סעיף

סעודה הצריכו ולא סעודה במקום קידוש ידי בזה יוצא הקידוש
רביעית רוב אלא שלמה רביעית שתה כשלא אלא קידוש במקום
הכנסת שבבית בקידוש כגון הצורך לעת דבריהם על לסמוך ויש
גדול ישתה ברכה של מכוס להשקותו קטן שם ואין מילה או
בסימן שנתבאר כמו חובתו ידי לצאת ויתכוין שלמה רביעית
שלמה רביעית עוד שישתה טוב אפשר אם מקום (ומכל רס"ט
לדברי לצאת כדי קידוש חובת ידי בו שיוצא רביעית רוב מלבד

הכל).
סי"ב.20) פמ"ט שש"כ
אוכל21) שאינו אע"פ לאחרים לקדש אדם יכול ו: סעיף

כיון סעודה במקום שלא קידוש משום בזה ואין עמהם
מקום ומכל סעודה מקום הוא חובתן ידי היוצאים שלהשומעים
קידש כבר אם וכן זה בקידוש חובתו ידי יוצא אינו שהוא כיון
לו אין זה לקידוש צריך אינו שהוא כיון סעודתו במקום לעצמו
לקדש יודעים אינם הם כן אם אלא לכתחלה לאחרים לקדש

בעצמם.
כשכבר בהבדלה ביתו בני להוציא לענין סי"ז רצו בסימן ועד"ז

הכנסת, בבית י"ח Ê"Òיצא Êˆ¯ 'ÈÒ·Âבני להוציא יכול שאינו
בעצמם, לברך יודעים כשאינם אפילו הנהנין בברכת ביתו
תיקנוה שלא הנהנין ברכת בגדר אינה שבקידוש היין וברכת

היין. על לזכרהו שצריך בשביל אלא כלל להנאתו

•
zay zekld - jexr ogley

אע"פ‡ לחשכה סמוך שבת בערב במלאכה להתחיל מותר
בשבת מאליה נגמרת והיא יום מבעוד לגומרה יכול שאינו
בגיגית במים השעורים ליתן וכן במים וסממנים דיו לשרות כגון
מוגמר ליתן וכן כולה השבת כל שם נשרים והם לחשיכה סמוך
מתגמרים והם לחשיכה סמוך גחלים גבי על הבגדים תחת
מונחים והגחלים המוגמר אם אפילו כולה השבת כל והולכים
בכך אין ישראל של בכלי בשבת נעשית שהמלאכה שאף בכלי
בהן תיעשה שלא כליו שביתת על מצווה אדם שאין כלום
הוא בעצמו שהכלי בענין הוא אם אפילו מאליה בשבת מלאכה
ועופות חיה מצודות לפרוס כגון מאליו בשבת מלאכה העושה
היא שהמצודה אע"פ בשבת נצודים והם יום מבעוד ודגים
וכן העוף ותופס נקשר שהפח בשבת הצידה מעשה העושה
קופץ בו נוגעים כשהם ברגליהן ללוכדן לחיות שפושטים היקוש

ולוכד: מאליו ומתחבר

(וצובעו)· יום מבעוד היורה לתוך צמר לתת מותר וכן
שתהא והוא כולה השבת כל מאליו מצטבע והוא [לצובעו]
האש על עומדת שאם כולה השבת כל האש מעל עקורה היורה
למהר בשבת בגחלים ויחתה ישכח שמא גזרה משום אסור
כסויה סביב בטיט טוחה היורה שתהא וגם הצבע סממני בישול
בשבת כסויה ויגלה ישכח שמא משום אסור טוחה אינה שאם

ר בקדרה והמגיס בכף בה [ויגיס] על(ומגיס) אינה אפילו ותחת
ואפילו הבישול למהר גורמת שההגסה מבשל משום חייב האש
מקום מכל יום מבעוד צרכן כל כבר נתבשלו הצבע סממני אם
הצבע נקלט ההגסה שע"י צובע משום חייב בשבת בהן כשמגיס
לסתור כך כל לטרוח יבא לא בטיט טוחה כשהיא אבל בצמר

להגיס. כדי הטיחוי

מבעוד התנור לתוך פשתן של מטוה) (פי' אונין לתת מותר אבל
התנור פי שאין אע"פ כולה השבת כל שם שיתלבנו כדי יום
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c"agקמח i`iyp epizeax zxezn

יבא לא להאונין קשה שהרוח דכיון כיסויו סביב בטיט טוח
שבשוליו: בגחלים לחתות כדי התנור כיסוי לגלות

ובלבד‚ לחשיכה סמוך המקח ולהטעינו לנכרי למכור מותר
עיר היא אפילו יום מבעוד המקח עם ביתו מפתח שיצא

רמ"ו. בסי' שנתבאר כמו המעורבת

קודם מקחו שם שיניח בחצרו חדר להנכרי ייחד אם ואפילו
לא לביתו להוליכו משם ליטלו הנכרי בא בשבת ואח"כ השבת
והוא אלים שהנכרי כן אם אלא השבת לאחר עד להוליכו יניחנו
למקחו מקום לו ייחד לא אם אף להקל יש שאז ממנו מתיירא

השבת: קודם

סמוך„ נכרי לעבדן ועורות נכרי לכובס בגדיו ליתן ומותר
ובלבד בשבת אפילו מעצמו עושה והנכרי בקבלנות לחשכה
ראה לו יאמר לא וכן בשבת שיעשה לו יאמר לא שהישראל
לגמרה אפשר שאי וידוע ב' ביום או א' ביום המלאכה שתגמר
לו אומר כאלו זה שהרי בשבת גם שיעשה כן אם אלא אז
עושה והנכרי כלום לו אמר כשלא אבל בשבת לעשות בפירוש
מתכוין הנכרי שאין לפי בידו למחות צריך אינו מעצמו בשבת
עושה היה לא אם אף שהרי הישראל בשביל בשבת בעשייתו
לא שהישראל כיון הישראל ציווי מקיים היה השבת לאחר עד
כדי לעצמו בשבת עושה הוא אלא בשבת לעשות דעתו לו גילה
למחר לעשות יצטרך היום יעשה לא שאם קבלנותו להשלים

למחר: פנוי יהיה היום שעשה ועכשיו

בבית‰ או בביתו בשבת עושה כשהנכרי אמורים דברים במה
מלאכת שהיא ניכר הדבר אין שאז ישראל רשות שאינו אחר
שכשעושה לפי ישראל ברשות לעשות להניחו אסור אבל ישראל
ושמא הישראל מלאכת שהיא הדבר ניכר ישראל ברשות
יום שכיר הוא שהנכרי יחשדוהו או בשבת לו שנתן יחשדוהו

רמ"ד. בסימן שנתבאר כמו קבלן ולא אצלו

היתר שאין אומרים יש נכרי בבית נעשית כשהמלאכה ואפילו
בשבת נעשית שהמלאכה ממה לישראל ריוח מגיע כשאין אלא
עכשיו כמו כך הישראל ממנה יהנה השבת אחר יעשנה אם שאף
כדי בשבת שתיעשה יותר חפץ שהוא ואף בשבת נעשית שהיא
ריוח נקרא זה ואין מקודם ממנה ליהנות ויכול מקודם שתגמר
הוא אם אבל ממנה ג"כ יהנה השבת אחר תיעשה אם שאף כיון
לו ואין ממנה ליהנות יוכל לא השבת אחר תיעשה שאם בענין
מיד לדרך שהולך כגון בשבת תיעשה כן אם אלא כלל חפץ בה
ממה לישראל ריוח שיש בענין בזה וכיוצא שבת במוצאי
אלא השבת קודם להנכרי ליתנה אסור בשבת נעשית שהמלאכה
אם ואף אח"כ או השבת קודם החול בימי לגמרה שיוכל כן אם
שהנכרי לו ונודע השבת קודם לגמרה שיכול בכדי לו נתנה
מזה ריוח יש שלהישראל דכיון בידו למחות צריך בשבת עושה
שמצדו מזה ריוח אין ולהנכרי בשבת עכשיו נעשית שהמלאכה
לפי בשבת עושה שהוא אלא השבת אחר לעשותה יבצר לא
שמגיע כמו מזה ריוח לו מגיע ואין פעולתו להשלים תומו
נעשית הישראל זה בשביל כאלו הדבר נראה לפיכך להישראל
והוא לחשכה סמוך לו ליתנה שמתיר מי ויש בשבת המלאכה
לו שצריך דעתו לו יגלה שלא רק בביתו בשבת מעצמו יעשה
שבת במוצאי לדרך שיוצא כלל לו יאמר ולא בשבת שתיעשה

מיד.

אלא התיר שלא אפשר שהמתיר כלל חולקים שאינן ואפשר
יהיה לא השבת ואחר בשבת יעשה שכשלא בענין כשהוא
בעד הישראל לו ישלם לא אזי במלאכתו חפץ כלל להישראל
לו מגיע בשבת המלאכה עושה שהוא שבמה ונמצא מלאכתו
האוסר שגם אפשר ובזה מלאכתו בעד הישראל לו שישלם ריוח
ממלאכת ריוח מגיע להנכרי שגם דכיון מותר שהוא מודה
אבל בלבד הישראל בשביל נעשית היא כאלו נראית אינה השבת
השבת אחר יעשה בשבת יעשה לא אם שאף בענין הוא אם
מנת על בתחלה עמו התנה שלא כיון לו לשלם הישראל ויצטרך
ריוח מגיע שאין ונמצא מיד שבת במוצאי המלאכה שתוגמר
שבזה אפשר בלבד להישראל אלא בשבת שעושה ממה להנכרי

אסור: שהוא מודה המתיר אף

Âזה טורחוכל הוא שאז מלאכתו בשכר דמים לו כשקוצץ
של שליחותו כעושה נראה ואינו שכרו לקבל כדי לעצמו
בשביל בחנם שעושה דהיינו הנאה בטובת שעושה או הישראל
רמ"ז בסי' שנתבאר וע"ד מהישראל כבר שקבל הנאה טובת
בחנם לעשות חפץ הנכרי אין אם אבל שכר לו קצץ כאלו שדינו
עליו סמוכה דעתו אין אבל שכר לתשלום הוא מצפה אלא
בספק טורח שהוא ונמצא שכר הישראל לו קצץ שלא בודאי
אלא לו יתן לא לפיכך שליחותו כעושה ונראה הישראל בשביל
כלים כגון ידוע שקצבתו ודבר השבת קודם לגומרה שיכול א"כ
בסתם לחשכה סמוך אפילו לו ליתן מותר זה בזמנינו לכובס

עמו. יקצוץ ופעם פעם בכל דאטו קציצה בלא

בשבת בה' לו ליתן ידוע קצבתו שאין בדבר אפילו מתירין ויש
שכשנותן השבת קודם לגומרה יוכל שלא אע"פ לכן קודם או
נראה זה הרי יום מבעוד לגומרה יכול אינו אם שבת בערב לו
לשבת סמוך לו שנותן כיון בשבת שיגמור מנת על לו נותן כאלו
שאינו כיון בחמישי אבל יום מבעוד לגומרה יכול אינו והוא
ואם בשבת גם לעשות מנת על לו כנותן נראה אין לשבת סמוך
קבלנותו שלהשלים כלום בכך אין בשבת מעצמו יעשה הנכרי
שמקבל בשעה אלא הישראל של כשלוחו נראה ואינו עושה הוא
נראה זה הרי דמים לו קוצץ הישראל אם אף שאז הקבולת
אם אף השבת מיום רחוק לו שנותן וכיון ישראל של כשלוחו
לעשות שולחו כאלו נראה אין מקום מכל כשלוחו אז נראה הוא

עיקר. וכן לשבת סמוך לו נותן כן אם אלא בשבת

כמו הראשונה כסברא אגרת שילוח גבי מחמירים שאנו (ומה
אגרת עם בדרך שכששולחו לפי הוא הטעם רמ"ז בסי' שנתבאר
יום בכל לילך לו אומר כאלו נראה חפצו למחוז שיוליכנה
יכול שיהיה צריך ולפיכך חפצו למחוז שיגיע עד בשבת אפילו
קודם ימים הרבה שמשלחו אע"פ השבת קודם לשם להגיע

השבת):
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הוא רואהו כשאינו משא"כ בשבילו לעשות ומתכוין להישראל

קבלנותו): להשלים מתכוין

כדי שבת בערב להתחיל והאסורים המותרים מלאכות רנב סימן ב חלק
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

dxez ihewl

" עניני את ומבאר האֿל[והולך המתואריםרוממות "

מעלים הדעת בהעמקת בהם ההתבוננות ידי שעל בתפלה,

" למעלהאת ""הטוב את ומורידים ומפרידים למטה, :]"הרע

àåäù êéà ,'ä úìåãâá íãàä ïðåáúîùë ,àåäå
íéìèá íìåëå ,íìåë úà äååäîå íìåë úà äéçî

.'úé åìöà
ביטול – הוא דזמרה פסוקי כל של המרכזי הרעיון
בכך פנימית להכרה להגיע וכדי הקב"ה; אל הנבראים
כפירוש כולם", את מחי' "ואתה בענין להתבונן יש
ההתבוננות היינו מהוה"; אלא מחי' תקרי "אל רז"ל
הנבראים, כל את ומהווה מחי' הקב"ה כיצד
הנבראים עד השמים בשמי העליונים מהנבראים
מביאה זו והתבוננות בארץ, שלמטה התחתונים
מוחלט, בביטול הקב"ה אל בטלים שכולם להכרה
אלא עצמם, מצד וחיות קיום שום להם שאין מאחר

מאלקות. ורק אך היא חיותם כל

.áéùç àìë 'éî÷ àìåëå
להגיע שניתן הקב"ה אל יותר עמוק "ביטול" ישנו
חשיב". כלא קמי' "כולא בענין התבוננות ידי על אליו
והתנשאותו האֿל" "רוממות ועוצם גודל מצד פירוש:
בלבד זו לא הנה והנבראים, העולמות מכל למעלה
אלא משלהם, מציאות להם ואין כולם את מחי' שהוא
כלל מקום תופסת אינה כולה הבריאה שכל זאת, עוד

אינו. כאילו נחשב הכל ית' ולפניו הקב"ה, לגבי

úåðåéìòä úåãîä ìëù ,'åëå äìåãâä 'ä êì ù"îë
.'úé åìöà íéìèá

ועוד: זאת

אינו ית' אליו מקום) תפיסת העדר (היינו הביטול
שגם – הקב"ה של במדותיו גם אם כי בלבד, בנבראים
בכבודו הקב"ה לגבי חשיב" ו"כלא "בטלות" הן
חלק הם להבדיל, אדם, של מדותיו כי ובעצמו,
איש (שהוא וטבעו תכונותיו הן והן ועצמותו, ממהותו
לומר שייך לא ובוודאי וכיו"ב), גיבור החסד,
והן אצלו מקום תופסות אינן האדם של שמדותיו
הקב"ה, של מדותיו משא"כ האדם; לגבי חשיב" "כלא
כלל מקום תופסות אינן – ותפארתו גבורתו חסדו, כמו

ית'. אצלו

בפסוקי (שאומרים בכתוב הפנימי הפירוש וזהו
פירושו "לך" גו'": והגבורה הגדולה ה' "לך דזמרה)

וטפל– שנמנובטל העליונות שהמדות היינו לך,
ית'. אצלו בטלות וכו') והגבורה (הגדולה בכתוב

לומר יתכן איך הכיצד? לתמוה: יש [ולכאורה

הקב של ית'?"שלמדותיו אצלו מקום תפיסת שום אין ה

הביאור:] אלא

àåäå ,ììë ïéìà úåãî ìëî åàìå íéðå÷éúá ù"îë
.øôñî ïéà úåâøãî úåááø íäî äìòî äìòð

עשר דאפיקת.. הוא "אנת זהר: בתיקוני איתא
ש"הוצאת" הוא אתה – עלמין" בהון לאנהגא ספירן
את בהם להנהיג אלקיים] [כחות "ספירות" עשר

העולמות.

מסכם: העליונות, הספירות עשר פירוט ולאחר
בו "ואין – כלל" [איהו] אלין מדות מכל "ולאו

כלל". הללו המדות מכל [בהקב"ה]

ומנושא מרומם ובעצמו בכבודו הקב"ה כלומר:
עד מדרגות רבבות מעלה למעלה העליונות, מהמדות
בתכלית "פשוט הוא בעצמו הקב"ה שכן, מספר, אין
"ציור" או תואר שום בו לומר שייך ולא הפשיטות",

ח"ו.

כל – וצורה תואר הן העליונות שהמדות ומאחר
המדות כמה עד מובן – וצורתה תכונתה לפי מדה
מהותו לגבי כלל מקום תופסות אינן העליונות

חשיבי. ממש וכלא ית', ועצמותו

ùøôåî ùåøéô ùåã÷ ,'åë ùåã÷ íéøîåà íéëàìîäå
.ìãáåîå

מרומם ית' שהוא – הקב"ה של זו "רוממות" על
האלקיים מהכוחות גם אלא מהנבראים, רק לא לגמרי
אותו משבחים – העולמות את מנהיג הוא ידם שעל
בברכות שאומרים (כפי "קדוש" באמרם המלאכים

שמע): קריאת

רז"ל כמאמר הבדלה, מלשון היא קדושה
על וכשאומרים תהיו", פרושים – תהיו "קדושים
שהוא היא הדברים משמעות "קדוש", שהוא הקב"ה
העולמות, ממציאות רק (לא לגמרי ומובדל מופרש ית'

גם) יחסמגדראלא שום ביניהם שאין עד העולמות,
כלל.

.ïéîìò ìë ááåñå àìîî øãâî äìòî äìòîì
מגדר כך כל מובדל ובעצמו בכבודו הקב"ה
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àåäå ,ììë ïéìà úåãî ìëî åàìå íéðå÷éúá ù"îë
.øôñî ïéà úåâøãî úåááø íäî äìòî äìòð

עשר דאפיקת.. הוא "אנת זהר: בתיקוני איתא
ש"הוצאת" הוא אתה – עלמין" בהון לאנהגא ספירן
את בהם להנהיג אלקיים] [כחות "ספירות" עשר

העולמות.

מסכם: העליונות, הספירות עשר פירוט ולאחר
בו "ואין – כלל" [איהו] אלין מדות מכל "ולאו

כלל". הללו המדות מכל [בהקב"ה]

ומנושא מרומם ובעצמו בכבודו הקב"ה כלומר:
עד מדרגות רבבות מעלה למעלה העליונות, מהמדות
בתכלית "פשוט הוא בעצמו הקב"ה שכן, מספר, אין
"ציור" או תואר שום בו לומר שייך ולא הפשיטות",

ח"ו.

כל – וצורה תואר הן העליונות שהמדות ומאחר
המדות כמה עד מובן – וצורתה תכונתה לפי מדה
מהותו לגבי כלל מקום תופסות אינן העליונות

חשיבי. ממש וכלא ית', ועצמותו

ùøôåî ùåøéô ùåã÷ ,'åë ùåã÷ íéøîåà íéëàìîäå
.ìãáåîå

מרומם ית' שהוא – הקב"ה של זו "רוממות" על
האלקיים מהכוחות גם אלא מהנבראים, רק לא לגמרי
אותו משבחים – העולמות את מנהיג הוא ידם שעל
בברכות שאומרים (כפי "קדוש" באמרם המלאכים

שמע): קריאת

רז"ל כמאמר הבדלה, מלשון היא קדושה
על וכשאומרים תהיו", פרושים – תהיו "קדושים
שהוא היא הדברים משמעות "קדוש", שהוא הקב"ה
העולמות, ממציאות רק (לא לגמרי ומובדל מופרש ית'

גם) יחסמגדראלא שום ביניהם שאין עד העולמות,
כלל.

.ïéîìò ìë ááåñå àìîî øãâî äìòî äìòîì
מגדר כך כל מובדל ובעצמו בכבודו הקב"ה
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c"agקנ i`iyp epizeax zxezn

יחס שיש לומר שייך שלא בלבד זו שלא עד העולמות,
עלמין", כל "ממלא של באופן העולמות ובין בינו
שייך לא עלמין" כל "סובב בגדר יחס אפילו אלא

ית'. אצלו

פירוש:

"איהו בזהר איהוסובבאיתא עלמין.. ממלאכל

הנמשכות וחיות אורות מיני שני והם – עלמין" כל
ית': מאתו

היורד האלקי האור הוא עלמין" כל "ממלא
עד מצומצם ויותר יותר ונעשה והולך לדרגא מדרגא
המלובשת נפש כדוגמת להחיותם, בנבראים שמתלבש

הנפש "מה רז"ל כמאמר חיות, לו ונותנת ממלאבגוף

הקב"ה כך הגוף, העולם";מלאאת את

מוגבל, בלתי אלקי אור הוא עלמין" כל ו"סובב
בנבראים "נתפס" שיהי' יתכן לא סוף" "אין ובהיותו
מלמעלה. עליהם ו"מקיף" "סובב" הוא אלא מוגבלים

נמצא זה אור שגם בהםבתוךואף ומשפיע העולמות
" נקרא הוא הרי וקיום, לפיסובבחיות עלמין" כל
מהם. ומרומם מובדל שנשאר

בנבראים נתפס אינו ה"סובב" שאור אף אמנם,
עכ"פ הוא מקום מכל מוגבל, בלתי היותו בגדרמחמת

שמורה וכפי עליהם; ומקיף שסובב אלא העולמות,
כל "סובב והתואר וקשרעלמיןהשם יחס שיש ,"

העולמות. ובין ה"סובב" האור בין מסוים

שבא אור הוא עלמין כל הסובב אור גם כלומר,
שפעולתו אלא העולמות את להחיות מלמעלה ויורד
נשאר עדיין בעולמות כשפועל שגם כזה באופן היא
יחס יש ה"סובב" לאור גם כן, ואם מהם, מובדל
בכבודו הקב"ה משא"כ ונבראים, לעולמות מסוים

לגמרי ומובדל קדוש הוא העולמות,מגדרובעצמו
(שהם ית' ממדותיו רק לא ומרומם מובדל ית' והוא
אור מגדר אפילו אלא עלמין") כל ה"ממלא אור

עלמין". כל ה"סובב

ואפילו – העליונות המדות ביטול לענין חוזר [ומעתה

ה הקבגדולה"מדת לגבי – בעצמו:]"" ה

äúà íù åúìåãâ àöåî äúàù íå÷îá ì"æøàîë
ìò ,ø÷ç ïéà åúìåãâìù ô"òàù ,åúåðúåðò àöåî
úãîù ãò ,åúìåãâ úðéçáî àùðúîå íø àåä äæ ìë

.'úé åéðôì úåìôùå äåðò áùçð äìåãâ
אתה שם הקב"ה של גדולתו "במקום חז"ל: אמרו

הוא בדבריהם הפשוט והפירוש ענותנותו". מוצא
של וגבורתו גדולתו על שמדברים הכתובים שבאותם
הפירוש לפי ואילו ענוותנותו; תיאור גם מצינו הקב"ה
היא כו'" מוצא שאתה "במקום הלשון משמעות הפנימי,

עצמה שעצםשהגדולה היינו הקב"ה, של ענוותנותו היא
ו ירידה הוא "גדול" והמדה ית'.השפלההתואר לפניו

שגדולתו היינו חקר", אין ש"לגדולתו אע"פ כי
היא גבולית' השגהבלי שום לנבראים אין (ולכן

ירידה היא זו גדולה מקום, מכל הקב"ה), של בגדולתו
וגדר, תואר זה הרי "גדול" שנקרא גופא זה כי לפניו,
דבר על כשאומרים (שכן לנבראים יחס על המורה
לדברים ביחס נמדדת גדולתו הרי "גדול" שהוא
גדול זה שדבר הוא "גדול" התואר ומשמעות אחרים
בכבודו הקב"ה לגבי כן, ואם אחרים), מדברים

שאינו לומרבגדרובעצמו שייך לא כלל, העולמות
של הגדולה שמדת ונמצא מהם, וגבוה גדול שהוא

ית'. לפניו וירידה השפלה היא הקב"ה

[לסיכום:

כל שמחמתם ה' בגדולת כלליים ענינים שני קיימים

הקב לגבי בטלים אליו"הנבראים הנבראים ביטול א) ה:

הנבראים ביטול ב) אותם. ומהווה מחי' שהוא מכיון ית'

הקב לגמרי"לגבי מרומם שהוא מכיון ובעצמו, בכבודו ה

חשיב.מגדר כלא קמי' כולא – העולמות

" ידי שעל – הענין לתחילת חוזר אֿלועתה רוממות

"בגרונם שיהי' פועלים התפלה) בעת (במיוחד וחרב"

בידם הבהמית."פיפיות שבנפש הרע וביטול הכנעת היינו ,

בענין ההתבוננות ידי שעל היא הענין ונקודת

האֿל" אתרוממות מגלים לאלקות, הנבראים וביטול "

מכניעיםטוב"ה היינו – ומפרידים הבהמית, שבנפש "

שבה. הרע את – ומבטלים

שממשיך:] וזהו

åæ úåððåáúäá åúáùçî íãàä ÷éîòé øùàëå
éîî ,äá àöåéëåúðéçá ,ïåà éìòåô ìë åãøôúé àì
.åùôðáù òøä

– פירושה הדעת"התבוננות" בענין,העמקת
שהענין עד גדול, בחוזק מחשבתו בו "תוקע" שהאדם
נעשה שהאדם באופן ולבו, מוחו בתוך היטב נכנס

בו. שמתבונן הענין בתוכן ומחובר "מקושר"

" ידי על הנבראיםהתבוננותולפיכך, ביטול בענין "
שבקרבו. הרע יתבטל להקב"ה

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
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ììë úåéç íäì ïéà àøçà àøèñå òøä éë úåéäá
íééøåçàî íúåéç íéìá÷îù úìåæ ,íîöò ãöî

.äùåã÷ã
כלל וחיות קיום אין בעולם דבר שלשום הוא כלל

כולל זה וכלל מהקב"ה, רק וקיים חי והכל עצמו, מצד

בשם הסוד בתורת הנקרא שבעולם, הרע את גם

צד שאינו אחר, צד ["פירוש אחרא" "סטרא

משלה חיות אין אחרא" ל"סטרא וגם הקדושה"],

אחרא שהסטרא אלא מהקב"ה; רק אלא ומעצמה

בלבד, וחיצונית נמוכה מבחינה רק חיותה מקבלת

דקדושה. "אחוריים" בחינת הנקראת

למדרגה, ממדרגה "שיורדים התניא: ובלשון

עלה דרך העולמות בהשתלשלות מדרגות רבבות

האור כך כל שנתמעט עד רבים, וצמצומים ועלול

להתצמצם שיכול עד מיעוט אחר מיעוט והחיות

הנפרד דבר אותו תוך גלות בבחינת ולהתלבש

יחזור שלא ליש מאין ולקיימו להחיותו [מאלקות],

שנברא". מקודם כבתחלה ואפס אין להיות

éãé ìò[על äùòú.[עבירה àì ä"ñù
והחיות הכח שמלבד מבואר, הסוד בתורת

עצם בשביל הבריאה בתחילת בקליפות נתן שהקב"ה

וחיות כחות היינו יניקה", "תוספת גם להם יש קיומן,

בתחילת להם שניתן מה על יתר יונקות שהקליפות

הבריאה.

כאשר אליהן מגיעה זו וחיות יניקה" ו"תוספת

מכניס הוא בכך כי תעשה, לא מצוות על עובר אדם

ועל אחרא, וסטרא קליפה של בדברים נפשו כחות את

למעלה שגם – מדה כנגד מדה – גורם הוא זה ידי

אחרא. וסטרא לקליפות וחיות השפעה תהי'

éðôî êùåçä ìåèéáë ,äùåã÷ä ìà íéìèá íä ïëìå
.øåà

מצד אלא אינה הרע של חיותו שכל מאחר

נמצא כלל, חיות שום בו אין עצמו ומצד הקדושה,

הקדושה נגד כח שום לרע אין איןשבעצם "שבאמת ,

לחשך נמשלה שלכן אחרא, בסטרא כלל ממשות שום

האור, מפני נדחה וממילא כלל ממשות שום בו שאין

הקדושה, מפני לגמרי בטלה . . אחרא הסטרא וכך
הגשמי". האור מפני החשך כביטול

כאשר עצמו. שבאדם הבהמית הנפש לגבי גם וכך
וקיים חי שבעולם דבר שכל בכך היטב מתבונן הוא
לכל המשותף הכללי התוכן הוא זה (וענין מאלקות רק
הרי – בנפשו היטב נחקק שהדבר עד דזמרה), פסוקי
כל "יתפרדו בבחינת מתבטל, הבהמית שבנפשו הרע

און". פועלי

הוא הבהמית שבנפש הרע של היסוד כל כי
ולולי משלו רצון עם "יש" שהוא האדם של התחושה
בהתבטל אבל ; ית' רצונו על שיעבור יתכן לא זאת
הוא וקיומו מציאותו שכל ההכרה ידי (על הישות רגש
הרע. מתבטל ממילא בדרך הרי – מאלקות) ורק אך

[לסיכום:

ובלבו במוחו להחדיר הוא דזמרה פסוקי של ענינם

בעולם דבר כל של והחיות שהקיום ההכרה את אדם של

ד הענין וכן שבו, האלקית החיות ורק אך קמי'"הוא כולא

חשיב הקב"כלא לגבי בטלים הנבראים שכל היינו ה",

לגמרי מרומם היותו מחמת ובעצמו, מגדרבכבודו

יותר בצורה באדם חודרת זו שהכרה וככל העולמות;

תחושת יותר אצלו נחלשת כך פנימית, ויותר עמוקה

וממילאישות"ה ויותר, יותר מתבטל שבו והרע שלו, "

ית'. רצונו נגד משהו שיעשה האפשרות ופוחתת הולכת

של חזקה תחושה מרגיש נברא כל שמטבעו ומאחר

לכן ומציאותו, ישותו בביטול רוצה לא מאד ומאד ישות,

את ואומרים וחוזרים ויום, יום בכל להתפלל תיקנו

אע כי ביומו, יום מדי ושוב שוב והמזמורים פ"הפסוקים

הראוי' בכוונה האדם אותם אמר כבר הקודם שביום

הקב אל הנבראים בביטול היטב וההכרה"והתבונן ה,

ביטול לחוש שהצליח עד ועמוקה פנימית בצורה בו חדרה

לאחר הרי ומצבו), למעמדו בהתאם איש (איש לאלקות

צרכי בהשגת ולעסקיו הגשמיים לחייו שב כאשר התפלה,

ה וניעורה חוזרת אתישות"הגוף, לעורר וכדי שבקרבו; "

מחדש ולהתבונן לחזור צריך מחדש לאלקות הביטול רגש

הרצוי, הביטול לידי המביאים בענינים הדעת בהעמקת

ל]."כנ

c wxt oiidz ik d"c
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ììë úåéç íäì ïéà àøçà àøèñå òøä éë úåéäá
íééøåçàî íúåéç íéìá÷îù úìåæ ,íîöò ãöî

.äùåã÷ã
כלל וחיות קיום אין בעולם דבר שלשום הוא כלל

כולל זה וכלל מהקב"ה, רק וקיים חי והכל עצמו, מצד

בשם הסוד בתורת הנקרא שבעולם, הרע את גם

צד שאינו אחר, צד ["פירוש אחרא" "סטרא

משלה חיות אין אחרא" ל"סטרא וגם הקדושה"],

אחרא שהסטרא אלא מהקב"ה; רק אלא ומעצמה

בלבד, וחיצונית נמוכה מבחינה רק חיותה מקבלת

דקדושה. "אחוריים" בחינת הנקראת

למדרגה, ממדרגה "שיורדים התניא: ובלשון

עלה דרך העולמות בהשתלשלות מדרגות רבבות

האור כך כל שנתמעט עד רבים, וצמצומים ועלול

להתצמצם שיכול עד מיעוט אחר מיעוט והחיות

הנפרד דבר אותו תוך גלות בבחינת ולהתלבש

יחזור שלא ליש מאין ולקיימו להחיותו [מאלקות],

שנברא". מקודם כבתחלה ואפס אין להיות

éãé ìò[על äùòú.[עבירה àì ä"ñù
והחיות הכח שמלבד מבואר, הסוד בתורת

עצם בשביל הבריאה בתחילת בקליפות נתן שהקב"ה

וחיות כחות היינו יניקה", "תוספת גם להם יש קיומן,

בתחילת להם שניתן מה על יתר יונקות שהקליפות

הבריאה.

כאשר אליהן מגיעה זו וחיות יניקה" ו"תוספת

מכניס הוא בכך כי תעשה, לא מצוות על עובר אדם

ועל אחרא, וסטרא קליפה של בדברים נפשו כחות את

למעלה שגם – מדה כנגד מדה – גורם הוא זה ידי

אחרא. וסטרא לקליפות וחיות השפעה תהי'

éðôî êùåçä ìåèéáë ,äùåã÷ä ìà íéìèá íä ïëìå
.øåà

מצד אלא אינה הרע של חיותו שכל מאחר

נמצא כלל, חיות שום בו אין עצמו ומצד הקדושה,

הקדושה נגד כח שום לרע אין איןשבעצם "שבאמת ,

לחשך נמשלה שלכן אחרא, בסטרא כלל ממשות שום

האור, מפני נדחה וממילא כלל ממשות שום בו שאין

הקדושה, מפני לגמרי בטלה . . אחרא הסטרא וכך
הגשמי". האור מפני החשך כביטול

כאשר עצמו. שבאדם הבהמית הנפש לגבי גם וכך
וקיים חי שבעולם דבר שכל בכך היטב מתבונן הוא
לכל המשותף הכללי התוכן הוא זה (וענין מאלקות רק
הרי – בנפשו היטב נחקק שהדבר עד דזמרה), פסוקי
כל "יתפרדו בבחינת מתבטל, הבהמית שבנפשו הרע

און". פועלי

הוא הבהמית שבנפש הרע של היסוד כל כי
ולולי משלו רצון עם "יש" שהוא האדם של התחושה
בהתבטל אבל ; ית' רצונו על שיעבור יתכן לא זאת
הוא וקיומו מציאותו שכל ההכרה ידי (על הישות רגש
הרע. מתבטל ממילא בדרך הרי – מאלקות) ורק אך

[לסיכום:

ובלבו במוחו להחדיר הוא דזמרה פסוקי של ענינם

בעולם דבר כל של והחיות שהקיום ההכרה את אדם של

ד הענין וכן שבו, האלקית החיות ורק אך קמי'"הוא כולא

חשיב הקב"כלא לגבי בטלים הנבראים שכל היינו ה",

לגמרי מרומם היותו מחמת ובעצמו, מגדרבכבודו

יותר בצורה באדם חודרת זו שהכרה וככל העולמות;

תחושת יותר אצלו נחלשת כך פנימית, ויותר עמוקה

וממילאישות"ה ויותר, יותר מתבטל שבו והרע שלו, "

ית'. רצונו נגד משהו שיעשה האפשרות ופוחתת הולכת

של חזקה תחושה מרגיש נברא כל שמטבעו ומאחר

לכן ומציאותו, ישותו בביטול רוצה לא מאד ומאד ישות,

את ואומרים וחוזרים ויום, יום בכל להתפלל תיקנו

אע כי ביומו, יום מדי ושוב שוב והמזמורים פ"הפסוקים

הראוי' בכוונה האדם אותם אמר כבר הקודם שביום

הקב אל הנבראים בביטול היטב וההכרה"והתבונן ה,

ביטול לחוש שהצליח עד ועמוקה פנימית בצורה בו חדרה

לאחר הרי ומצבו), למעמדו בהתאם איש (איש לאלקות

צרכי בהשגת ולעסקיו הגשמיים לחייו שב כאשר התפלה,

ה וניעורה חוזרת אתישות"הגוף, לעורר וכדי שבקרבו; "

מחדש ולהתבונן לחזור צריך מחדש לאלקות הביטול רגש

הרצוי, הביטול לידי המביאים בענינים הדעת בהעמקת

ל]."כנ
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העדרÂ‰�‰(נז) רק הוא החשך אם מחלוקת שיש ידוע
כלל בפ"ע בריאה מהות ואינו בלבד האור
חשך למציאת א"א שאל"כ לחשך אור שיוקדם צריך וא"כ
ג"כ שזהו מעולם אור שם הגיע שלא במקום גם או כלל
כלל לחשך מציאת אין אור במקום אבל האור העדר נק'
בהעדר מציאותו שעיקר אחר החשך מן גבוה האור ולפ"ז

השני הדיעה אבל האור דהחשךוהסתלקות האמת והוא ת
א' שהרי האור למציאת מציאותו וקדם בפ"ע בריא' הוא
אור יהי ויאמר ואח"כ תהום ע"פ וחשך כו' היתה והארץ
שאו' ממה מוכרח וכן כו' האור בין ויבדל ואח"כ אור ויהי
והחשך יצירה בבחי' האור הרי חשך ובורא אור יוצר
יתרון כך היצירה על הבריא' מעלת וכיתרון בריא' בבחי'
ש"ע כברייתו מארז"ל וכן כו' האור על החשך מעלת
של והענין כו' ערב ויהי כמ"ש נהורא והדר חשוכא ברישא
הרי בקר אין ערב אין ואם לבקר קודם ערב הרי ובקר ערב
לאור קרא הרי כו' ויבדל ובמ"ש האור הגורם הוא החשך
לילה מדת מן טוב יותר באור יום מדת לילה ולחשך יום

הוא הענין ואמנם כו' היום כל אל חסד א' שהרי בחשך
מלמטה החשך הוא האור דהעדר אמת הדיעות דשני
הפלפול בענין כנ"ל ונסתלק קודם שהאור למעלה
שזהו הקושיא ע"י מתבטל אור שנק' ראשונה שהשקפה
בתחלה אור גילוי בהעדר וכן האור העדר שנק' ההעלם
והוא לאור קודם החשך למטה מלמעלה אבל חשך נק'
היצירה על הבריאה מעלת כיתרון לגילוי שקודם ההעלם
כמ"ש ביצירה הוא אור והגילוי בבריאה הוא שההעלם
בתחלה ההעלם מן הגילוי בא כאשר והוא כו' אור יוצר
כו' בקושיות כמו החשך לו שקדם אחר האור ירידת שזהו
שיש אור מפני וחשך חשך מפני אור גולל שאו' (וזהו וד"ל
והעלם לחשך שקודם אור חשך מיני וב' אור מיני ב' כאן
חשך מפני אור גולל וזהו וההעלם החשך שאחר ואור כנ"ל
ויהי כמו לאור שקדם חשך א' חשך מיני וב' כו' וחשך
האור שאחר חושך והב' לילה קרא ולחשך וכמ"ש כו' ערב
אור הוא אור לגילוי שבא ההעלם ומן העלם הנק' שהוא

וד"ל): כנ"ל ההעלם אחר שבא הב'
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‰˙ÚÂויובן אחיות, דב' זה בלאו פרט דרך הדברים נבאר
של בכוס לברך רוצה שלא אע"ה יעקב מאמר עפ"י
תורה שעתידה אחיות, שתי שנשא משום דלעתיד ברכה
כמו הוא והענין ב'), (קי"ט בפסחים כדאי' עלי לאוסרן
ההי"ן ב' הם למעלה אחיות ב' שהם ורחל לאה ענין שידוע
בחי' דאתכסייא עלמא לאה גדולה ה' שם הוי', דשם
דיבור בחי' דאתגלייא עלמא רחל קטנה ה' ושם מחשבה
דעלמין וחיות האור והיא וטמונה צפונה המחשבה והנה
נבראים להחיות בגלוי הוא והדבור אתגליין דלא סתימין
והוא הארה המחשבה מן מקבל והדבור דאתגלייא בעלמא
ובחי' עקביים בחי' רחל ראש תוך נכנסין לאה עקבי סוד
מעלמא יותר גבוה דאתכסיי' עלמא כי שבמח' תחתונה
עם יחוד לו יש דאצי' המדות בחי' יעקב והנה דאתגלייא,
ולדבר להרהר למוח עולה מהמדות כי הדבור ועם המח'
וז"ס העולמות להחיות מחו"ד באותיות המתלבש והוא

ברי מל'שנק' עד מכתר הקצה אל מהקצה שמבריח התיכון ח
אור תוס' ממשיך הוא דאתגלייא עלמא רחל עם וכשמתייחד

שאת ביתר דאתגלייא בעלמא דאתכסייא מעלמא קץ לאין
המחשבה מן בצמצום מקבל שהדבור הקצובה המדה על
שכל י"ח) כ"ט (בראשית רחל את יעקב ויאהב וכמ"ש
ועשה ופעל דאתגלייא בעלמא האור להמשיך הי' מגמותיו
ויעקב דאתכסי' עלמא היא כי שנואה שהיתה לאה (וגם כן
אחת ובת בנים ששה ג"כ ילדה הנה ההארה לגלות חפץ
א') כ"א (ב"ב נאמר ועליהם דאצי' המדות מקשרי שהם
משיכו אסגיאו חכמ' תרבה וסיפור ספר סופרים קנאת
ועד העולם מן ישראל אלקי ה' ברוך ועז"נ כו') דחכמתא
דאתכסי' מעלמא המשכה ל' ברוך מ"ח) ק"ו (תלים העולם
למטה אבל באצי' למעלה הוא וכ"ז דאתגלייא, בעלמא
כי שנת"ל ומטעם אחיות שתי לישא תורה אסרה בבי"ע
שיעשה ולא באצי' להיות ראוי מהמדה ביותר הזה אור גילוי
וקדוש טהור והי' מ"ת לפני שהי' לפי שיעקב אלא בבי"ע כן
להיותו כן לעשות יאתה לו כי באצי' היחוד דוגמת כן עשה
ועדיין כנ"ל מרכבה הם ורחל לאה וגם דאצי' למדות מרכבה
אמר ולפיכך למטה כן לעשות לאסור בבי"ע תורה ניתנה לא
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התורה דת כשתומשך כלומר עלי לאוסרן תורה שעתיד'
כוס על לברך רצה לא ולפיכך גדול איסור זה יהי' בבריאה
שאין משימ"ב בענביו המשומר שמיין דלעתיד ברכה של

הוא עתה זה והעושה כו', לחיצונים יניקה שורש שום ממנו
משרשה נפשו נכרתת כי כרת וחייב הנ"ל מטעם ערוה מגלה

לפניו: ונחיה מיומים ויחיינו ישמרנו וה' ומקורה.
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‰�‰Âי"ג בחי' שממשיכי' הצבור תפלת ע"י כמו"כ
שזהו אלקי', דשם הגבורות ג"כ ממתיקים מדה"ר
היינו אלקינו, נעשה אלקי' שמבחי' אלקינו כהוי' ומי מ"ש
בספרי כמ"ש אליו קראנו בכל ע"י שזהו שלנו, אלקים שם
המשכת וע"י שבכתר, אוא"ס בחי' שזהו למדותיו ולא אליו
וממילא חו"ב, יחוד היינו אלקינו הוי' נעשה כזה חדש אור
מבחי' המל' בחי' היינו עת בבחי' שיומשך רצון עת נמשך
אלקי' להיות אלקי' דשם הגבורות נמתקים ועי"ז כו', רצון
הדין יומשך לא אלקי' שם מבחי' שגם חסדיך ברוב
אל הן שנא' נמאסת אינה הצבור שתפלת וזהו והעיכוב,
אל שם נעשה אלקי' שם שמבחי' וי"ל ימאס. לא כביר
יגמה"ר המשכת ע"י והיינו בחסד, הוא אל ששם שנודע
החסד ריבוי ע"ש אל נק' ולכן חסדיך ברוב אלקי' נעשה
היחיד תפלת גם וכמו"כ כו'. דע"ק מחסדי' בו שנמשך
דשם גבורות ג"כ ממתיק עי"ז הרוח נמוכי בבחי' כשהוא
הקרבנות שכל ע"א דק"ח משפטים פ' בזהר כמ"ש אלקי'

ותבירא עציבא הוא אלקי' לשם הקרבן אבל הוי', לשם הם
עולים הקרבנות שכל מהאריז"ל הרקיע בזהר ופי' דרוחא,
כו' זבח תחפוץ לא כי כתי' אלקי' ש' לבחי' אבל הוי' לשם
כו', כנחש ונוטר נוקם כ"א הקרבן בבחי' מתרצה שאינו
ונדכה. נשבר ולב נשברה רוח הם לו הראוי' זבחי' אבל
שמוע דהלא הקרבנות על הוא אלקי' שם טענת כי וי"ל
הרצון וביטול השמיעה אילים, מחלב להקשיב טוב מזבח
כו' הקרבנות בירור מבחי' שלמעלה הכתר בבחי' מגיע
את הקימותי לשמואל שאול שאמר מה בענין במ"א כמ"ש
הלא שמואל לו והשיב שיעלה הקרבנות ע"י הוי' דבר
בקול שמע שלא החטא יתכפר איך וא"כ טוב, מזבח שמוע
שמביא שע"י הוי' דשם מדה"ר שזהו רק הקרבן ע"י הוי'
רוח אבל כו', השגגות על רק זה וגם לו, יתכפר קרבן
לא אלקי' דשם מדה"ד בחי' גם ונדכה נשבר ולב נשברה
נעלה מאד מגיע החטא על הלב ושבירת דהחרטה תבזה,

כו'. אלקי' דשם הגבורות גם נמתקי' שעי"ז כו',
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Â‰ÊÂשחרית יום בכל פעמיים ק"ש במצות שנצטוינו
דהיינו ראשון בפסוק הוא הכוונה ועיקר וערבית
אמליכתי' כד וכמארז"ל רוחות וד' וארץ רקיעים בז' ליחדו
סי' או"ח בטוש"ע וכמבואר כו' רוחות ולד' ולמטה למעלה
בקיום מחויב זו ומדרי' למעלה הגיע שלא מי גם ואף ס"א,
יחודו עליו לקבל כאו"א שביכולת מזה ומובן זו. מצוה
שבה ירצה כו' ק"ש מצות בספרי הל' (וכ"ה ית' ואחדותו
כו', והשגחתו ואלקותו ומלכותו יחודו עליו מקבלים אנו
השפה מן שתהי' אינה הכוונה שענין הדבר פשוט כי
שיקבל כ"א כוונה זו שאין אליו שייכה תהי' ולא ולחוץ
והיינו כו') ומיוחד בטל הוא שיהי' היינו עליו ית' יחודו

ית' יחודו את ולהשיג להבין יכול שכאו"א לפי כנ"ל
מתבטל ה"ה בענין דעתו ובהתקשרות בזה ולהתבונן
היחוד בבחי' ית' ביחודו ומתייחד שעה לפי לגמרי מישותו
אמת הוא מ"מ לאמיתו לאמת זה אין כי וגם דיחו"ע.
מחוייב וזה כנ"ל, ע"ז שנזכר עת בכל וכן שעה באותה
האמיתית עבודתו כי אם לזה. ולהגיע א"ע לייגע כאו"א
מ"מ לבד היש בביטול דיחו"ת העבודה היא מדריגתו לפי
עבודתו שתהי' בכדי דיחו"ע ביטול לידי לבוא מחויב
ח"ו ממדריגתו יפול ולא שלימה עבודה דיחו"ת בהעבודה
ובלי תמה, עבודה שתהי' ועוז כח אומץ יוסיף אדרבה
כנ"ל: כו' שלימה עבודה שתהי' א"א זה ויחוד ביטול
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התורה דת כשתומשך כלומר עלי לאוסרן תורה שעתיד'
כוס על לברך רצה לא ולפיכך גדול איסור זה יהי' בבריאה
שאין משימ"ב בענביו המשומר שמיין דלעתיד ברכה של

הוא עתה זה והעושה כו', לחיצונים יניקה שורש שום ממנו
משרשה נפשו נכרתת כי כרת וחייב הנ"ל מטעם ערוה מגלה

לפניו: ונחיה מיומים ויחיינו ישמרנו וה' ומקורה.

ezy` zeg` zexr xeqi`
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‰�‰Âי"ג בחי' שממשיכי' הצבור תפלת ע"י כמו"כ
שזהו אלקי', דשם הגבורות ג"כ ממתיקים מדה"ר
היינו אלקינו, נעשה אלקי' שמבחי' אלקינו כהוי' ומי מ"ש
בספרי כמ"ש אליו קראנו בכל ע"י שזהו שלנו, אלקים שם
המשכת וע"י שבכתר, אוא"ס בחי' שזהו למדותיו ולא אליו
וממילא חו"ב, יחוד היינו אלקינו הוי' נעשה כזה חדש אור
מבחי' המל' בחי' היינו עת בבחי' שיומשך רצון עת נמשך
אלקי' להיות אלקי' דשם הגבורות נמתקים ועי"ז כו', רצון
הדין יומשך לא אלקי' שם מבחי' שגם חסדיך ברוב
אל הן שנא' נמאסת אינה הצבור שתפלת וזהו והעיכוב,
אל שם נעשה אלקי' שם שמבחי' וי"ל ימאס. לא כביר
יגמה"ר המשכת ע"י והיינו בחסד, הוא אל ששם שנודע
החסד ריבוי ע"ש אל נק' ולכן חסדיך ברוב אלקי' נעשה
היחיד תפלת גם וכמו"כ כו'. דע"ק מחסדי' בו שנמשך
דשם גבורות ג"כ ממתיק עי"ז הרוח נמוכי בבחי' כשהוא
הקרבנות שכל ע"א דק"ח משפטים פ' בזהר כמ"ש אלקי'

ותבירא עציבא הוא אלקי' לשם הקרבן אבל הוי', לשם הם
עולים הקרבנות שכל מהאריז"ל הרקיע בזהר ופי' דרוחא,
כו' זבח תחפוץ לא כי כתי' אלקי' ש' לבחי' אבל הוי' לשם
כו', כנחש ונוטר נוקם כ"א הקרבן בבחי' מתרצה שאינו
ונדכה. נשבר ולב נשברה רוח הם לו הראוי' זבחי' אבל
שמוע דהלא הקרבנות על הוא אלקי' שם טענת כי וי"ל
הרצון וביטול השמיעה אילים, מחלב להקשיב טוב מזבח
כו' הקרבנות בירור מבחי' שלמעלה הכתר בבחי' מגיע
את הקימותי לשמואל שאול שאמר מה בענין במ"א כמ"ש
הלא שמואל לו והשיב שיעלה הקרבנות ע"י הוי' דבר
בקול שמע שלא החטא יתכפר איך וא"כ טוב, מזבח שמוע
שמביא שע"י הוי' דשם מדה"ר שזהו רק הקרבן ע"י הוי'
רוח אבל כו', השגגות על רק זה וגם לו, יתכפר קרבן
לא אלקי' דשם מדה"ד בחי' גם ונדכה נשבר ולב נשברה
נעלה מאד מגיע החטא על הלב ושבירת דהחרטה תבזה,

כו'. אלקי' דשם הגבורות גם נמתקי' שעי"ז כו',

gexd ikenp milecb 'ek l"aix`
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Â‰ÊÂשחרית יום בכל פעמיים ק"ש במצות שנצטוינו
דהיינו ראשון בפסוק הוא הכוונה ועיקר וערבית
אמליכתי' כד וכמארז"ל רוחות וד' וארץ רקיעים בז' ליחדו
סי' או"ח בטוש"ע וכמבואר כו' רוחות ולד' ולמטה למעלה
בקיום מחויב זו ומדרי' למעלה הגיע שלא מי גם ואף ס"א,
יחודו עליו לקבל כאו"א שביכולת מזה ומובן זו. מצוה
שבה ירצה כו' ק"ש מצות בספרי הל' (וכ"ה ית' ואחדותו
כו', והשגחתו ואלקותו ומלכותו יחודו עליו מקבלים אנו
השפה מן שתהי' אינה הכוונה שענין הדבר פשוט כי
שיקבל כ"א כוונה זו שאין אליו שייכה תהי' ולא ולחוץ
והיינו כו') ומיוחד בטל הוא שיהי' היינו עליו ית' יחודו

ית' יחודו את ולהשיג להבין יכול שכאו"א לפי כנ"ל
מתבטל ה"ה בענין דעתו ובהתקשרות בזה ולהתבונן
היחוד בבחי' ית' ביחודו ומתייחד שעה לפי לגמרי מישותו
אמת הוא מ"מ לאמיתו לאמת זה אין כי וגם דיחו"ע.
מחוייב וזה כנ"ל, ע"ז שנזכר עת בכל וכן שעה באותה
האמיתית עבודתו כי אם לזה. ולהגיע א"ע לייגע כאו"א
מ"מ לבד היש בביטול דיחו"ת העבודה היא מדריגתו לפי
עבודתו שתהי' בכדי דיחו"ע ביטול לידי לבוא מחויב
ח"ו ממדריגתו יפול ולא שלימה עבודה דיחו"ת בהעבודה
ובלי תמה, עבודה שתהי' ועוז כח אומץ יוסיף אדרבה
כנ"ל: כו' שלימה עבודה שתהי' א"א זה ויחוד ביטול
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ּבמעׂשהp‰Â‰ט) להֹוסיף ׁשּיראה הינּו מֹוסיפין, ּכ אחר ¿ƒ≈ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָ
ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו ,יתּבר הּׁשם ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָעבֹודת

אלּיהּו ּדבי יקרא31ּבתּנא אחד ּפרק לקרֹות רגיל היה "אם , ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
ּבׁשאר וכּיֹוצא כּו', ּדּפים" ב' יקרא אחד ּדף ּפרקים, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָב'
ּבקריאת ּבכּונה הּקדׁש, עבֹודת ּבכל להֹוסיף ויראה ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹהּמצות,

ּורחימּו ּובדחילּו ּובתפּלה, עללגׁשמע טֹובֹות, ּבמּדֹות וגם , ְְְְְְִִִִִִַַַָ
רחּום". היה אּתה אף רחּום הּוא מה ּבמּדֹותיו, "הּדבק ְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָּדר
ׁשקידתֹו ער ׁשּלפי הּמׁשקל, ּתׁשּובת ענין ׁשּזהּו לֹומר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָויׁש
זה נגד ּבהם, מתעּנג והיה החמרּיים, ּבענינים מּקדם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשהיה
ועל ּתֹורה על ּכמֹו הּקדּׁשה, על עצמֹו על להכּביד ְְְְְְִִַַַַָָָֹֹֹֻצרי
ׁשהּוא ּומי כּו'. ּבהם ּולהתעּנג ּבהם מׁשּקע ולהיֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֻמצוֹות,

ּדנפׁשיּה אּדעּתיּה (ועבד נפׁש מהלדּבעל הּנה) נפׁשֹו, לתּקן , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָ
ו הּדֹומה, ּבּדבר הינּו מּדה, ּכנגד מּדה ׁשּיהיה הּכחּטֹוב אֹותֹו ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּד"גֹורעין לֹומר יׁש זה ּולפי כּו'. ׂשאת ּביתר ּבקדּׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָֻיּתן
כּו', הּמׁשקל ּותׁשּובת הּגדר ּתׁשּובת זהּו ְְְִִִֶֶֶַַַַָּומֹוסיפין"
ּבעד ועֹוצר ׁשּגֹודר הּגדר, ּתׁשּובת הּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַּד"גֹורעין"
רעה וחּיה הּבהמה ּוכמֹו הּבהמית, הּנפׁש ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָהתּפּׁשטּות
הּוא כן ּכמֹו הּנה יּזיקּו, ׁשּלא ּברזל ׁשל ּבגדר ּבעדם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּגֹודרין
הּנפׁש ּבהתּפּׁשטּות וההעצרה ההגּדרה הּוא זֹו, ּתׁשּובה ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָענין
ואֹוטם מתאּוה, ּׁשהּוא מה מּלראֹות עיניו ּדעֹוצם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּבהמית,
ּבכח הּוא זה ּדכל חפץ, ׁשהּוא ּבמה יׁשמע לא אׁשר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאזניו
לזּוז יכֹול ׁשאינֹו הּבהמית, הּנפׁש ּבעד ׁשּגֹודר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּוגבּורה,
ׁשהיה ּדבאפן הּמׁשקל, ּתׁשּובת הּוא ּו"מֹוסיפין" ְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹמּׁשם.
את יּתן ּכזה ּבאפן הּנה העֹולם, ּבעניני ונתּון מקּׁשר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻּתחּלה
"ודרׁשּת ּדר על "ודֹורׁשין", וענין הּקדּׁשה. אל ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֻעצמֹו
לבערם ׁשּבֹו הרע ּדּקּות ּגם ּולחּפׂש לפׁשּפׁש והינּו ְְְְְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָוחקרּת",
והּוא ונקי, טהֹור יהיה ּדלבבֹו לבב", "ּבר ּבבחינת ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָולהיֹות
טֹוב, הּוא ההּׂשגה ּדהּנה ּבהּלב. יתקּבל ּבמחֹו ׁשּמׂשיג ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּדמה
ּדהוי' ּבענין ּוכמֹו טֹוב), ּבכי מּׂשיג ואחד אחד ּדכל ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָ(והינּו

חד ּכּלא ּבהּׂשגהלהואלקים מּׂשג זה הרי ּבהּׂשגה הּנה , ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֻ
איזה ׁשּיׁש רֹואין אנּו ּדכאׁשר ּבארּכה, זה ענין וכּידּוע ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻטֹובה,
והּדבר נעׂשה, ׁשּמּמּנּו ּדבר איזה ּדיׁש ּבהכרח הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמציאּות,
ּדהלא הּיׁש, ׁשל מּמהּותֹו אינֹו הרי הּזה הּיׁש את ֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשעֹוׂשה

והינּו אין, הּוא ׁשהמהּוה ּובהכרח ּגמּור, ׁשקר הּוא מּיׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָיׁש
הּוא ּומּזה ּבנפׁשֹו, זאת האדם מרּגיׁש ּדכן האלקי, ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהאין
ּכן ואם האלקי, האין הּוא ּדהעּקר ּבעֹולם ׁשהּוא אי ְְֱִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹמבין
למעלה הּוא ּבאמת הּנה אלקים), (ּבגימטרּיא הּטבע ּכי ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹיֹודע
ּבאה אינּה זֹו הּׂשגה אמנם ּבטֹוב, מּׂשיגים וזה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמהּטבע,

"הערף" אֹותּיֹות "ּפרעה" ּכי הּגרֹון,32לּלב, ּבמצר ׁשעֹומד , ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
הּלב. אל ּתּגיע לא ּבּמח ׁשהיא ּכמֹו ההּׂשגה אׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹּומפסיק,

ׁש ּפרעה, ׂשרי ג' אמרוזהּו ּדפרעה ּוורידין, וׁשט קנה הם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּבקֹולֹו", אׁשמע אׁשר הוי' ּו"מי הוי'", את ידעּתי ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹ"לא
ּבגימטרּיא אלקים ּדׁשם ּפרעה, ּגם ידע אלקים ְְְְְֱֱִִִִִֵֵַַַַָָֹֹֹּדמּׁשם
למעלה ׁשהּוא הוי' מּׁשם אבל ּפרעה, ּגם ידע מּזה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּטבע,
הּנ"ל, ׂשריו ידי ועל הוי'", "מי ּפרעה אמר הּטבע, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמּדר
הּקרירּות ׁשהּוא הּנ"ל), העֹולם הנחֹות הּוא ּכלל ּבדר ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָ(אׁשר
ּומעּכב מֹונע כּו', עֹולם ּבעניני והרתיחה אלקּות ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵַַָָָֹּבעניני
וענין הּלב, אל ּתּגיע לא ּבּמח ׁשהיא ּכמֹו ההּׂשגה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹאׁשר
הרע, ּדּקּות והינּו הרע, העלם אחר ּגם לדרׁש הּוא ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ"וחקרּת"
"וחקרּת" ּכאׁשר אמנם ּבּלב, ההּׂשגה אֹור מניעת סּבת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּדזהּו
ב' ּבֹו יׁש ּד"בר" לבב, ּבר נעׂשה אז הרע, ּדּקּות ּומסיר ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָכּו'
ּופרי, ּתבּואה מּלׁשֹון והב' ונקי, טהר לׁשֹון הא' ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹּפרּוׁשים,
נעׂשה אז הּנ"ל, ּדגרֹון הּמצר להסיר ּבעבֹודה עֹוסק ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּדכאׁשר
ׁשהיא ּכמֹו ההּׂשגה ּבּלב לקּבל ׁשּיּוכל ונקי, טהֹור ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלבבֹו
ׁשייפין לכל ּפלג ּדלּבא ּפרי, ּתּתן לבבֹו הּנה ואז ,לוּבּמח, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ

ּבענין וכּידּוע אבר, ּבכל ועז ּכח ׁשּנֹותן הּלב ענין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּדזהּו
ּדלּבא ּכפילז33ּדפיקא ּפעּלתם ּפֹועלים האברים ּדכל והינּו , ְְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָֻ

ּתליא ּבהא והא כּו', להם ונקי,לחהראּוי טהֹור הּלב ּדכאׁשר , ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
לכל ּפלג לּבא הּנה אז ּבּמח, ׁשהיא ּכמֹו ההּׂשגה לקּבל ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹיכֹול
מחֹו הּׂשגת ׁשהּוא ּכמֹו ּבפעל, עֹוׂשין האברים ּדכל ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹׁשייפין,

כּו'.
.¯ev˜ּגֹורעין" ּבקדּׁשה. מֹוסיפין ּכ ּדאחר ימׁשי ƒְְְְִִִִִַַַָָֻ

הּמׁשקל. ּותׁשּובת הּגדר ּתׁשּובת ְְְִִִֶֶַַַַָּומֹוסיפין",
הר ּדּקּות אחר וחקרּת ודרׁשּת הרע,"ודֹורׁשין", והעלם ע ְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָ

לכל ּפלג ולּבא ּבּלב, מתקּבלת ּדההּׂשגה לבב, ּבר נעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָואז
ְִַׁשייפין.
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שם31) צדק הצמח ובהגהות ט. פרק סוף התשובה באגרת הובא
בשינוי קצת עיון וצריך - שם. עיין כה פרשה רבה ויקרא עיין כתב:
מכמו תהלים) (רמזי תורה באור שהובא כמו זה רז"ל במאמר הסדר

התשובה. באגרת שנעתק
ובכמה32) שמות, פרשת וריש וישב פרשת להאריז"ל תורה לקוטי

אמור לכן המתחיל לדיבור ביאור וארא אור תורה זה בכל ראה מקומות.
ויחי. פרשת ריש אור לתורה ובהוספות ישראל. לבני

חיים33) להרב מצוות טעמי קח. דף סט תיקון זוהר תיקוני ראה
פקודי אלה המתחיל לדיבור ביאור תורה לקוטי וירא. פרשת וויטל

ו. פרק

ואהבה.לג. עצמו.לד.וביראה דעת לפי אחד.לה.ועושה הכל - ואלקים האברים.לו.הוי' לכל מחלק הלב.לז.שהלב דופק

תלוי.לח. בזה וזה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

mixeaic ihewl

דבר להביע במלים עניים שהם מכך, סובלים אנשים

שהוא. כפי בבהירות שכל

דבר איזה מדברים אנו כאשר במוחש, אנו רואים

מיד אנו מוכרחים הראשונות המלים אחרי הרי שכל,

שנאמר. במה יטעו שלא כדי מלים ולהוסיף אותן לתקן

בדבר קשור הענין נושא כאשר יותר מודגש הדבר

השכל בוערות, היסוד מלות אז הלב, להרגש השייך

במלה. יותר זהירים להיות מוכרחים ואז מורתח,

ידי על שכל דבר למסור יכלו אילו היה טוב כמה

אותיותיו עם שהוא כפי השכל אור את שיראו מחשבה,

שכל, כל של עצמיות שבאותיות הידוע כפי העצמיות.

כפי האותיות, ידי על בבהירות, עצמו, השכל נראה

שהוא.

מעשה הוא הענין כשנושא הדיבור, אותיות ובמיוחד

התורה,בני פי על אסורים בענינים מעורבים שהיו אדם

במלה. מחושבים להיות צריכים ומלשינות, מסירות

היה בעולם, יאיר התורה שאור כדי תורה, מתן לפני

שהיה ולפני מצרים. וגאולת ושעבוד גלות להיות מוכרח

צערו היה חסידות, של העצמי האור להתגלות צריך

אדם. בני מעשה ידי על שבא רבנו, מאסר של הגדול

מר, לבושי שהם שלמרות אדם, בני מעשה ישנם

אור. גילוי גדול, דבר שמביאות כאלו אך מרות, סיבות

תועלת. בלי "מר" שהם אדם בני מעשה וישנם

באדמה, נזרע כשהגרעין הגרעין, בזריעת אנו רואים

כשהגרעין ואילו הצמיחה. אז מתחילה הרקבון, וישנו

זה הרי הריצפה, על או השולחן על רטובה, בדירה מונח

צמיחה. בלי רקבון

המביא רקבון הם תועלת, המביאים אדם בני מעשה

צער הם תועלת, בלי אדם בני מעשה ואילו לצמיחה,

בלבד. ויסורים

בבית ומאסרו הרדיפות הרבי, של וצערו יסוריו

לבושי אדם, בני ממעשה באו ביותר, הקשה האסורים

הספורות השעות ואילו אור. גילוי הביאו הסיבות אך מר,

והגידופים החירופים שמיעת המנגד, בדירת השהיה של

תועלת. בלי אדם בני מעשה הם – הקדשים קדש בחילול

האור מגילוי רצון שביעי להיות צריכים חסידים אנו

ומסירות גדולים יסורים ידי על בא זה אכן, לו. שזכינו

התגלה. האור השם ברוך אבל נפש,

זה הרי כזו, בצורה לבוא האור גילוי על היה מדוע

אנו רואים זאת רק יתברך. דעים תמים מפליאות

ביותר המרה שהתקופה כך, הובילה העליונה שההשגחה

במשך הזולת אל בגילוי עסק כבר שהרבי לאחרי היתה

בערך. שנה עשרים

לקח הוא החסידים, כרם את הרבי נטע שנה עשרים

נסיעות ערך הרבי עצמיים. כוחות עליהם והניח אברכים

אמר הגדולים, הלמדנים עם התראה מקום ובכל גדולות

בגילוי השי"ת לעבודת העולם את ועורר ברבים, תורה

אור.

סיפור לכם הפסח11אספר חג בין תרמ"ט, בשנת :

שבועות כמה במשך בליובאוויטש שהו השבועות, לחג

בער חיים ור' נ"ע זאב דוב ר' יקטרינוסלב של רבה

עצמם לבין בינם מדברים והיו מקרמנצ'וג, נ"ע ווילנסקי

סיפורים. מספרים וגם בחסידות

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק אמר אז

תרמ"ט. אח"מ ותיקון, בתהו הידוע המאמר את

היו שבסטראדוב זאב, דוב ר' הרב סיפר אחת פעם

לחזור היה הנ"ל הרב ועל בשמיעתם, שלקו זקנים, שני

לו מספר הזקן היה כך ובגלל רם, בקול חסידות לפניהם

חסידות. מאמר כל לפני סיפור

אאזמו"ר כ"ק כמשולח נסע זאב דוב כשר' זה היה

היה זקן ואותו תרכ"ט, בשנת זי"ע, נבג"מ מוהר"ש

ואצל האמצעי הרבי אצל הזקן, הרבי אצל רבות פעמים

צדק". ה"צמח הרבי אב־הסבא,

היה: הסיפורים אחד

הזקן, הפריץ שאביו, פריץ חי סטאראדוב, העיר ליד

הזקן הרבי את מעבירה שהיתה הסירה על הממונה היה

ה"טאיינע אל ניווא הנהר על הפטרופובלבסקי מהמבצר

לחקירות). הנראה (כפי סאוועט"

את לקדש הזקן רבנו רצה בסירה בנסעם אחת פעם

והממונה הסירה את לעצור הממונה את וביקש הלבנה,

הסירה את לעצור שביכלתו הזקן רבנו לו אמר סירב.

הסירה נעצרה בסירובו, עמד שהממונה ואחרי בעצמו,

לברכה, עד השמים" מן ד' את "הללו אמר והרבי מעצמה

לנסוע שוב התחילה והסירה אמר לא עצמה הברכה ואת

מעצמה.

הסירה, את לעצור הממונה את שוב ביקש הזקן רבנו

בכתב פתק לו נתן הזקן והרבי לי? תתן מה הממונה: שאל

הזקן ורבנו הסירה את עצר הממונה ברכה. עם קדשו יד

הלבנה. את קידש

של בנו אצל נמצא הרבי של קדשו יד בכתב הפתק

מייקר והוא זהב, או כסף במסגרת ממוסגר הממונה,

מאד. אותו

וסיפר הפתק את בעצמו ראה נ"ע זאב דוב ר' הרב

רשומים (ברשימותיי עליו הרשומה הברכה תוכן על
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יתברך.11) דעים תמים מפליאות היא שההנהגה לעיל שדובר למה בנוגע הוא הסיפור



קנה c"ag i`iyp epizeax zxezn

mixeaic ihewl

דבר להביע במלים עניים שהם מכך, סובלים אנשים

שהוא. כפי בבהירות שכל

דבר איזה מדברים אנו כאשר במוחש, אנו רואים

מיד אנו מוכרחים הראשונות המלים אחרי הרי שכל,

שנאמר. במה יטעו שלא כדי מלים ולהוסיף אותן לתקן

בדבר קשור הענין נושא כאשר יותר מודגש הדבר

השכל בוערות, היסוד מלות אז הלב, להרגש השייך

במלה. יותר זהירים להיות מוכרחים ואז מורתח,

ידי על שכל דבר למסור יכלו אילו היה טוב כמה

אותיותיו עם שהוא כפי השכל אור את שיראו מחשבה,

שכל, כל של עצמיות שבאותיות הידוע כפי העצמיות.

כפי האותיות, ידי על בבהירות, עצמו, השכל נראה

שהוא.

מעשה הוא הענין כשנושא הדיבור, אותיות ובמיוחד

התורה,בני פי על אסורים בענינים מעורבים שהיו אדם

במלה. מחושבים להיות צריכים ומלשינות, מסירות

היה בעולם, יאיר התורה שאור כדי תורה, מתן לפני

שהיה ולפני מצרים. וגאולת ושעבוד גלות להיות מוכרח

צערו היה חסידות, של העצמי האור להתגלות צריך

אדם. בני מעשה ידי על שבא רבנו, מאסר של הגדול

מר, לבושי שהם שלמרות אדם, בני מעשה ישנם

אור. גילוי גדול, דבר שמביאות כאלו אך מרות, סיבות

תועלת. בלי "מר" שהם אדם בני מעשה וישנם

באדמה, נזרע כשהגרעין הגרעין, בזריעת אנו רואים

כשהגרעין ואילו הצמיחה. אז מתחילה הרקבון, וישנו

זה הרי הריצפה, על או השולחן על רטובה, בדירה מונח

צמיחה. בלי רקבון

המביא רקבון הם תועלת, המביאים אדם בני מעשה

צער הם תועלת, בלי אדם בני מעשה ואילו לצמיחה,

בלבד. ויסורים

בבית ומאסרו הרדיפות הרבי, של וצערו יסוריו

לבושי אדם, בני ממעשה באו ביותר, הקשה האסורים

הספורות השעות ואילו אור. גילוי הביאו הסיבות אך מר,

והגידופים החירופים שמיעת המנגד, בדירת השהיה של

תועלת. בלי אדם בני מעשה הם – הקדשים קדש בחילול

האור מגילוי רצון שביעי להיות צריכים חסידים אנו

ומסירות גדולים יסורים ידי על בא זה אכן, לו. שזכינו

התגלה. האור השם ברוך אבל נפש,

זה הרי כזו, בצורה לבוא האור גילוי על היה מדוע

אנו רואים זאת רק יתברך. דעים תמים מפליאות

ביותר המרה שהתקופה כך, הובילה העליונה שההשגחה

במשך הזולת אל בגילוי עסק כבר שהרבי לאחרי היתה

בערך. שנה עשרים

לקח הוא החסידים, כרם את הרבי נטע שנה עשרים

נסיעות ערך הרבי עצמיים. כוחות עליהם והניח אברכים

אמר הגדולים, הלמדנים עם התראה מקום ובכל גדולות

בגילוי השי"ת לעבודת העולם את ועורר ברבים, תורה

אור.

סיפור לכם הפסח11אספר חג בין תרמ"ט, בשנת :

שבועות כמה במשך בליובאוויטש שהו השבועות, לחג

בער חיים ור' נ"ע זאב דוב ר' יקטרינוסלב של רבה

עצמם לבין בינם מדברים והיו מקרמנצ'וג, נ"ע ווילנסקי

סיפורים. מספרים וגם בחסידות

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק אמר אז

תרמ"ט. אח"מ ותיקון, בתהו הידוע המאמר את

היו שבסטראדוב זאב, דוב ר' הרב סיפר אחת פעם

לחזור היה הנ"ל הרב ועל בשמיעתם, שלקו זקנים, שני

לו מספר הזקן היה כך ובגלל רם, בקול חסידות לפניהם

חסידות. מאמר כל לפני סיפור

אאזמו"ר כ"ק כמשולח נסע זאב דוב כשר' זה היה

היה זקן ואותו תרכ"ט, בשנת זי"ע, נבג"מ מוהר"ש

ואצל האמצעי הרבי אצל הזקן, הרבי אצל רבות פעמים

צדק". ה"צמח הרבי אב־הסבא,

היה: הסיפורים אחד

הזקן, הפריץ שאביו, פריץ חי סטאראדוב, העיר ליד

הזקן הרבי את מעבירה שהיתה הסירה על הממונה היה

ה"טאיינע אל ניווא הנהר על הפטרופובלבסקי מהמבצר

לחקירות). הנראה (כפי סאוועט"

את לקדש הזקן רבנו רצה בסירה בנסעם אחת פעם

והממונה הסירה את לעצור הממונה את וביקש הלבנה,

הסירה את לעצור שביכלתו הזקן רבנו לו אמר סירב.

הסירה נעצרה בסירובו, עמד שהממונה ואחרי בעצמו,

לברכה, עד השמים" מן ד' את "הללו אמר והרבי מעצמה

לנסוע שוב התחילה והסירה אמר לא עצמה הברכה ואת

מעצמה.

הסירה, את לעצור הממונה את שוב ביקש הזקן רבנו

בכתב פתק לו נתן הזקן והרבי לי? תתן מה הממונה: שאל

הזקן ורבנו הסירה את עצר הממונה ברכה. עם קדשו יד

הלבנה. את קידש

של בנו אצל נמצא הרבי של קדשו יד בכתב הפתק

מייקר והוא זהב, או כסף במסגרת ממוסגר הממונה,

מאד. אותו

וסיפר הפתק את בעצמו ראה נ"ע זאב דוב ר' הרב

רשומים (ברשימותיי עליו הרשומה הברכה תוכן על
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שונים). סיפורים בין בפרוטרוט הדברים

לא מדוע הרהרתי תשע, בן בהיותי זה, סיפור בשמעי

זקוק והיה נעצרה כשהסירה הברכה את הזקן רבנו אמר

עוזר, כשהשי"ת מכן לאחר כך, לשם הזולת מן לטובה

שלם ענין שזה מבינים חסידות, ולומדים מתבגרים

כפי לקיים יש שמצוה להיות, צריך כך ושרק בעבודה,

הטבע. בדרכי מלובשת שהיא

יהיה הרבי של קדשו יד שכתב הענין כללות אלא,

דעים תמים מפליאות כן גם הוא – יהודי אינו בידי

ויתעלה. יתברך

***

בכל השורש עצם את להבין תובעת החסידות תורת

ענין בכל להגיע איך והנתיבות הדרכים את ומראה דבר,

הענין. בעצם הפנימיות החיות שהיא לאמת

בחידוש הגדול רבנו עבודת של הכללי הענין

הרי המדות, בבירור העבודה וגם ההבנה גם החסידות,

חסידות. פי על להבין צריכים גופא זאת

חסידותכללות של שחידושה אחד, כל מבין הענין

– המדות ובירור בתפלה הלב ובעבודת והשגה בידיעה

חדש. אור גילוי היא

כלומר בהלבשה, להבין צריכים גופא זאת ברם,

הוא. מה מוחשית, בהשגה

בהפשטה, הוא ההשגה של העילוי עיקר אמנם, והן

מאשר בשלילה יותר ומאיר זוהר השכלה של העונג

חיוב, מאשר רוחנית יותר היא שלילה כלומר, בחיוב.

הלבשה. של מהעונג למעלה הוא הפשטה של העונג ולכן

את מבין הוא בתחילה כאשר מכך, בא גופא זה ברם,

מכן לאחר יכול הוא חיוב, שהיא בהלבשה ההשכלה

אותה ולהבין ההשכלה ל"עצמיות" ולהתעלות להתקדם

הפשטה. של בעונג

שמראה כמי מוחשי, דבר מוחש, נקראת הלבשה

כל את להבין עלינו כך זה. שזהו דבר, איזה על באצבעו

חסידות של חידושה ואת הגדול רבנו של עבודתו ענין

שבלב. בעבודה

במקוה טבילה ידי על היא הכלי שהכשרת לכל ידוע

לחלוטין נקי להיות הכלי על הטבילה ולפני סאה, מ'

בלעדי ואופנים) דינים פרטי כן גם ישנם הכלי (בניקוי

במהות דינים פרטי ישנם ובכך הטבילה, עלתה לא זאת

בצונן, הכלי, ובשימוש עץ, זכוכית, מתכת, של אם הכלי,

ברותחין. או בחמין

הדחה בשפשוף די לא בחמין, ששימושם כלים

האופנים כפי רותחים במים להגעלה זקוקים וטבילה,

ועניני הכלי חומר של ענינו אופן לפי המוסברים

תשמישו.

(גם קילוף מועיל לא הגעלה לעבור שצריכים לכלים

מועיל). לא – היטב הקולפים טובים אומנים כלי ידי על

הגעלה שגם אסורים) או חמוצים (כלים כלים ישנם

ליבון ידי על הוא שלהם ההכשר ואופן מועילה, אינה

אש.

המראה להיות שצריך לזה נוסף הרי הליבון בחוזק

הקצה, אל הקצה מן בכלי חדרה שהאש שיראו החיצוני,

ב) הסמוך. באויר נשרף קש א) סימנים: שני עוד ישנם

ממנו. נוצצים זיקים

אסור – אותו הגעיל רק והוא ליבון לעבור שצריך כלי

בצונן. אפילו בו להשתמש

לטהרה. מטומאה א) הכלי: בהכשרת ענינים ארבעה

לקודש. מחול ד) להיתר. מאיסור ג) לפסח. מחמץ ב)

דבר היא האמורים, הענינים בארבעה הכלי הכשרת

שיצא החמץ, שיצא הטומאה, שתצא שלילה, של

החול. שיצא האיסור,

יותר, ברורות מציאות,במלים סוגי ארבעה ישנם

שיצאו, ההכרח שמן וחול, איסור חמץ, טומאה,

קודש. היתר, מצה, טהרה, להכניס צריכים ובמקומם

בשני להיות צריכה הכלי שהכשרת לכל מובן הרי

את להוציא והכנסה, הוצאה וחיוב, שלילה דברים,

החמץ את להוציא הטהרה, את ולהכניס הטומאה

את ולהכניס האיסור את להוציא המצה, את ולהכניס

הקודש. את ולהכניס החול את להוציא ההיתר,

ענין הם האמורים הדברים שמונה שכל למרות הנה

ואי מקום, תופסים כולם שהם לכך ראיה מציאות, של

נמצא עדיין השני כאשר בכלי יהיה מהם שאחד אפשר

בכלי, טומאה ישנה כשעדיין טהרה להיות יכולה לא בו,

יכול אינו חמץ, ישנו כשעדיין מצה להיות יכולה לא

קודש להיות יכול לא איסור, ישנו כשעדיין היתר להיות

חול. ישנו כשעדיין

מציאות סוגי הם האמורים הדברים שמונה שכל הרי

הכלי, של ובעביו וברחבו בארכו גשמי, מקום התופסים

מהם: ארבעה שלהם. במציאות הבדל קיים מקום מכל

ושאר גשמית, מציאות הם והיתר איסור ומצה, חמץ

מציאות הם וקודש חול וטהרה, טומאה הארבעה:

רוחנית.

שרוחני במוחש רואים שאנו אומר, הבהיר השכל

אינו שלנו שהעין למרות מקום, התופסת מציאות הוא

היא גשמית שמציאות לומר בהכרח הרי אותה, רואה

האמת את רואה איננה שלנו שהעין אלא רוחנית, באמת

דבר. שבכל

וכל השלילית בצורה כלי בהכשרת הדינים פרטי כל

כמו בתורה, מקורם טהרה, של האמורים האופנים
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וטהר12שכתוב באש תעבירו באש יבא אשר דבר "כל

תעבירו באש יבא לא אשר וכל יתחטא נדה במי אך

במים".

הגמרא אומרת באש", יבא אשר דבר אפילו13"כל

זו מציאות מציאות, דבר, הוא דיבור אש, יבוא דיבור

אש. ידי על היא והכשרתה להכשרה זקוקה

הבל חומרים, משני מורכבת הדיבור של מציאותו

יותר רוחניים הם כללי שבאופן למרות הרי והקול, הלב

מוגבלת מציאות כן גם הם מקום מכל הדיבור, מאשר

הדיבור. הוא כך שלהם ההרכבה אופן ולפי ומדודה,

המציאות סוגי שמונה כל ישנן הדיבור, של במציאותו

דבר שלהם, בתוארים מתחלפים שהם אלא האמורים,

מהותם. את המציין

גסות – ומצה חמץ ותמים, מקשה – וטהרה טומאה

– וקודש חול והכרח, עבירה – והיתר איסור וענוה,

ומצוה. רשות

ההגדרה שלה, וההגבלה ההגדרה ישנה מציאות לכל

ל כלומר המהות, של המשבצות הן מהותוההגבלה כל

מן הפכיות מהויות שלשתי מובן הרי שלה, המשבצת

הפכיות. הן שלהם המשבצות שגם ההכרח

שהם למרות האמורים, הדברים שמונה שכל כאמור

במציאות הם מובדלים מקום מכל מציאות, סוגי כוללים

רוחנית. ומציאות גשמית מציאות שלהם,

לפי מתחלקת שלהם ההכשרה שגם במילא מובן הרי

ההכשרה שגם למרות כלומר העצמית, מהותם ערך

גופא זה אך וליבון, הגעלה טבילה, של בהגבלה נתונה

רוחני. באופן הוא

a"vxz ,elqk 'ke h"i
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.‰Îוישקוד ההוא הזמן לפי גדולה בהרחבה חנוני הרש"ז חותנו שלחן על הר"ן ישב שנים כעשר

האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד אצל פעמים כששה הי' זה ובמשך גדולה, בהתמדה ועבודה בתורה

הסוכות. חג אחר עד שמה ולהתעכב השבועות חג על לבא הי' ודרכו ַבליובאוויטש,

אל הליכה בענין הראשונים החסידים הנהיגו אשר הסדר את תקפו בכל שמרו עוד ההם בימים

מושב או כפר קטנה, בעיר בין גדולה בעיר בין עברו, אשר מקום בכל הילוכם בדרך להתעכב הרבי,

המקומות בכל הפעם עוד מתעכבים היו ובחזירתם הרבי, אל ללכת עמהם להשתתף לעורר יהודים של

הרבי מהנהגות ראו אשר את ולספר הרבי מפי שמעו אשר התורה את לחזור .40הללו,

שמחים החסידים היו מליובאוויטש בחזירתו הנה – כשרון בעל לחוזר מפורסם להיותו – ַוהר"נ

בליובאוויטש. אדמו"ר מכ"ק שמע אשר המאמרים את לפניהם חוזר הי' והוא ַלקראתו
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שלט. ע' ח"ג אגרותֿקודש גם ראה (40

•
ycew zexb`

תרצ"ד אלול כ"ב ב"ה

ווארשא

עליהם ה' התמימים איגוד הנהלת ועד אל

יחיו

וברכה! שלום

אשר שי' הר"ז ההנהלה הועד חבר מכתב לקרא נהניתי

התעוררות מכתבי לשלוח פועל של לעבודה נגשו כבר

שי'. החברים לכל דא"ח וקונטרסי

התלמידים מהחברים מפורטת רשימה לערוך ובבקשה

למען ממצבם גם האפשרי ובאופן למקומותיהם שי' התמימים

פורי'. עבודה בעזה"י לסדר

כפולה גדולה תועלת אני רואה התמימים באיגוד
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וטהר12שכתוב באש תעבירו באש יבא אשר דבר "כל

תעבירו באש יבא לא אשר וכל יתחטא נדה במי אך

במים".

הגמרא אומרת באש", יבא אשר דבר אפילו13"כל

זו מציאות מציאות, דבר, הוא דיבור אש, יבוא דיבור

אש. ידי על היא והכשרתה להכשרה זקוקה

הבל חומרים, משני מורכבת הדיבור של מציאותו

יותר רוחניים הם כללי שבאופן למרות הרי והקול, הלב

מוגבלת מציאות כן גם הם מקום מכל הדיבור, מאשר

הדיבור. הוא כך שלהם ההרכבה אופן ולפי ומדודה,

המציאות סוגי שמונה כל ישנן הדיבור, של במציאותו

דבר שלהם, בתוארים מתחלפים שהם אלא האמורים,

מהותם. את המציין

גסות – ומצה חמץ ותמים, מקשה – וטהרה טומאה

– וקודש חול והכרח, עבירה – והיתר איסור וענוה,

ומצוה. רשות

ההגדרה שלה, וההגבלה ההגדרה ישנה מציאות לכל

ל כלומר המהות, של המשבצות הן מהותוההגבלה כל

מן הפכיות מהויות שלשתי מובן הרי שלה, המשבצת

הפכיות. הן שלהם המשבצות שגם ההכרח

שהם למרות האמורים, הדברים שמונה שכל כאמור

במציאות הם מובדלים מקום מכל מציאות, סוגי כוללים

רוחנית. ומציאות גשמית מציאות שלהם,

לפי מתחלקת שלהם ההכשרה שגם במילא מובן הרי

ההכשרה שגם למרות כלומר העצמית, מהותם ערך

גופא זה אך וליבון, הגעלה טבילה, של בהגבלה נתונה

רוחני. באופן הוא
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כג.12) לא, שבתבמדבר ב.13) נח,
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.‰Îוישקוד ההוא הזמן לפי גדולה בהרחבה חנוני הרש"ז חותנו שלחן על הר"ן ישב שנים כעשר

האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד אצל פעמים כששה הי' זה ובמשך גדולה, בהתמדה ועבודה בתורה

הסוכות. חג אחר עד שמה ולהתעכב השבועות חג על לבא הי' ודרכו ַבליובאוויטש,

אל הליכה בענין הראשונים החסידים הנהיגו אשר הסדר את תקפו בכל שמרו עוד ההם בימים

מושב או כפר קטנה, בעיר בין גדולה בעיר בין עברו, אשר מקום בכל הילוכם בדרך להתעכב הרבי,

המקומות בכל הפעם עוד מתעכבים היו ובחזירתם הרבי, אל ללכת עמהם להשתתף לעורר יהודים של

הרבי מהנהגות ראו אשר את ולספר הרבי מפי שמעו אשר התורה את לחזור .40הללו,

שמחים החסידים היו מליובאוויטש בחזירתו הנה – כשרון בעל לחוזר מפורסם להיותו – ַוהר"נ

בליובאוויטש. אדמו"ר מכ"ק שמע אשר המאמרים את לפניהם חוזר הי' והוא ַלקראתו
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שלט. ע' ח"ג אגרותֿקודש גם ראה (40
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תרצ"ד אלול כ"ב ב"ה

ווארשא

עליהם ה' התמימים איגוד הנהלת ועד אל

יחיו

וברכה! שלום

אשר שי' הר"ז ההנהלה הועד חבר מכתב לקרא נהניתי

התעוררות מכתבי לשלוח פועל של לעבודה נגשו כבר

שי'. החברים לכל דא"ח וקונטרסי

התלמידים מהחברים מפורטת רשימה לערוך ובבקשה

למען ממצבם גם האפשרי ובאופן למקומותיהם שי' התמימים

פורי'. עבודה בעזה"י לסדר

כפולה גדולה תועלת אני רואה התמימים באיגוד

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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הרגש מחסרון הוא חשוב לבלתי זה ענין החושב וכל ומשולשת

ענינם כל אשר כאלו ישנם כי כלל, עמו להתחשב ואין ודעה,

ושואפים מצער, ראשיתה אשר מסודרת עבודה לבטל הוא

כלל. יסוד לה שאין בדרך ונפלאות, בגדולות רק ללכת

בדרך ישר ובאורח האמת בנתיב מובילה מסודרת עבודה

לראש ולכל צעד, אחר צעד רבה, בתעמולה ובאה המיצוע,

אהבה בעבותות ולקשרם שי' החברים כל לאחד צריכים

במקומו. אחד כל היהדות, וחזוק תורה הרבצת של לעבודה

חב"ד חסידי של הפרטי ענינם לבד אשר אומרת זאת

שעורי קביעות ליסד יחיו, עליהם ה' התמימים, ותלמידי

הנה החסידות, בהרבצת וההתעסקות ברבים החסידות לימוד

אחד כל - יחיו התמימים התלמידים על - עליהם זאת עוד

בהרבצת העוסקים בין הראשונה בשורה לעמוד - במקומו

טוב ופועל עבודה כל בראש חלק ולקחת היהדות וחזוק תורה

"טהרת "שומריֿשבת", "תפארתֿבחורים", בחברות כגון

וכו'. ות"ת חדרים ישיבות, למנהלי לעזור וכו', בנ"י"

זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק בהיות תרס"ט, בשנת

והרבנים האדמורי"ם גדולי נתעוררו בחו"ל, זי"ע נבג"מ

עניני ע"ד עצה לטכס גדולה אספה לעשות דפולין שליט"א

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אשר שאפו וכאשר הכלל,

קבעו לכן ההיא באספה עמהם ישתף זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד של מסעו בזמן האספה מועד

ווארשא, דרך לליובאוויטש בחזרה זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

רבתֿערך היתה האספה ההיא, שנה ניסן בתחלת שהי'

טוב, ופועל בעבודה טובות תוצאות והביאה

נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד בנסוע ויהי

הרבה מסה"ב במרכבת בישבנו לליובאוויטש מווארשא זי"ע

בין בתעמולה העוסקים הכלל עסקני במעלת אתי לדבר

הכלל עסקני על היהדות וחיזוק תורה להרבצת בהנוגע אחב"י

אשר ואמר, הממשלה, בספירות אחב"י לטובת המשתדלים

של בתעמולה העוסקים מ"מ מוכרחים, ענינים וזה זה כי אף

. . יותר. גדולה מעלתם הדת וחזוק התורה הרבצת
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אלול, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! 

במענה למכתבו מתחלת חדש אלול הוא חדש הרחמים, בו כותב חוות דעת הרופאים, בהנוגע לו 

ולזוגתו תחי' אשר הכל בסדר, ובכ"ז לע"ע לא נפקדו ונתברכו בפרי הבטן, ולכן כלשון מכתבו יעץ לו הפרופ' 

הגדול זונדק וכו' ליקח וכו'.

אלול  בחדש  גם  הזקן, אשר  לרבנו  בלקו"ת  וכמבואר  רבים,  הרחמים  בימי  אנו  וכיון שנמצאים 

ישנה הארת י"ג מדות הרחמים, והמלך ממה"מ הקב"ה מקבל כ"א בספ"י, ומראה פנים שוחקות לכולם, 

בבטחונם  להתחזק  תחי'  זוגתו  ועל  עליו  טוב,  בכל  המושבע  השביעי  חדש  הנקרא  תשרי  בחדש  עאכו"כ 

בהשי"ת להתפלל מקרב ולב עמוק במשך ימים ושבועות אלו, למילוי משאלות לבבם לטובה, ורק באם ח"ו 

יעברו השבועות האלו וכו' אזי להתבונן עוה"פ בעצתו של הנ"ל, אבל כבר אמרו רבותינו נשיאינו טראכט 

גוט וועט זיין גוט.

ומובן שכל הוספה בעניני תורה ומצות מביאה הוספה בברכות השי"ת בהמצטרך לאדם וביתו, 

ובנדון דידי' עליו  ובהנוגע ביחוד  עוד,  יהי' המצב טוב בזה, הרי תמיד יש מקום להוסיף  ועד כמה שלא 

לקבוע לימוד בכל יום בפנימיות התורה הנקראת אילנא דחיי, ואין שם העלמות והסתרים וכו', כמבואר 

באגה"ק לרבנו הזקן סי' כ"ו, ובכל יום קודם תפלת הבקר ולפני תפלת מנחה, בימי החול כמובן, יפריש 

איזה פרוטות לצדקה, וכן תעשה גם זוגתו תחי' עד לסוף חדש תשרי הבע"ל )כמובן כ"ז צ"ל בלי נדר(, הוא 

חדש המושבע בכל טוב.

ויהי רצון שהכתיבה וחתימה טובה לשנה הבע"ל, הרי לכל לראש תומשך בפועל במילוי משאלות 

לבבם לטובה.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

נ.ב. אכפול שענין ההפרשות לצדקה וקביעות עתים בלימוד החסידות צ"ל בלי נדר.

  

   
                
                  
               

               

  
ירושלים בנסי וסיים המקדש בנסי התנא פתח ביאור: .1צריך

בזה: והביאור

ב הקרבנות בסיבת באו אלו נסים המקדשא. .בית

שלא בכדי קרה זה נס – בירושלים ועקרב נחש הזיק ולא
המקדש שבבית בקרבנות הקשורה החג, בשמחת ולא2לפגוע .

שאלין המקום לי צר לחבירו אדם המקריבÌÈÏ˘ÂÈאמר –
בירושלים ללון חייב זה.3קרבן בנס צורך הי' מכך וכתוצאה ,

ומשם המקדש, בבית הי' אלו נסים של המקורי מקומם ב.
כולה. המקדש לעיר ונתפשטו נמשכו

ÌÈÏ˘ÂÈ ˜ÚÂ ˘Á ˜ÈÊ‰ ‡ÏÂלפירוד רומז "נחש" –
ככתוב חנם, ואילו4ושנאת האשה", ובין בינך אשית "ואיבה

הפסוק על רז"ל וכמאמר מזה, ההיפך היא "ירושלים5ירושלים
ישראל כל עושה שהיא "עיר – יחדיו" לה שחוברה כעיר הבנוי'
של המחלוקת לאש בירושלים מקום הי' שלא וכשם לחברים".

חם" ד"ארסו של6"נחש" באופן לפירוד מקום הי' לא כך ,
קר" ש"ארסו ב"עקרב" המרומז בבית6קרירות, מקורו זה וענין .

חברים ישראל כל שעושה עיר היא שירושלים זה כי המקדש,
שבטים" עלו ששם בשעה "בלבד המקדש.8לרגל7הוא לבית

ÌÈÏ˘ÂÈ ÔÈÏ‡˘ ÌÂ˜Ó‰ ÈÏ ˆ ÂÈÁÏ Ì„‡ Ó‡ ‡ÏÂ–
ומשתחווים צפופים "עומדים שהיו הי' המקדש מנסי אחד
המקום הי' שלא כולה, לירושלים זה נס נמשך ומשם רווחים",

בה ללון .9צר

.ÌÈÏ˘ÂÈ ˜ÚÂ ˘Á ˜ÈÊ‰ ‡ÏÂ
החיות בכל דומה נס להיות צריך הי' לכאורה ביאור: צריך

דוקא. ועקרב נחש הזיק שלא מדייק ולמה המזיקות,

סגירת ידי (על להשמר אפשר חיות משאר א. והביאור:
מה יזיקו. שלא בכדי בנס צורך ואין בזה), וכיוצא העיר שערי
הם מצויים שהרי להשמר, אפשר אי ועקרב מנחש כן שאין

האדמה יזיקו.10בתוך שלא בכדי בנס צורך הי' ולכן ,

ידי על ועקרב מנחש גם להשמר אפשר לכאורה כי ואם
צריך הי' המקדש בבית הרי באבנים, הבתים קרקע שירצפו
או נחש שם הזיק לא כן פי על ואף (כדלקמן), עפר להיות
ביותר, הנס נוגע ששם כולה, לירושלים הנס נמשך ומזה עקרב;
האיסור מחמת באבנים הבתים את ריצפו שלא לומר קרוב כי

אבנים רצפת על .11דהשתחוואה

רז"ל אמרו של12א) וטבלא אמה על אמה שם הי' "ומקום
שהי' (ואף כו'" עפר ונוטל כו' בה קבועה היתה וטבעת שיש
נחש הי' לא ומעולם לפותחה, צריך הוא הרי בטבלא, מכוסה
המזבח שתחת (חלל השיתין ב) תחתיה). – שיזיק – ועקרב

ויורדין "חלולין היו הנסכים) מקום התהום"כנגד "אבן13עד ג) .
הקדשיםהיתה במוחש)בקדש כנראה – עפר על (דמונח במערבו
מונח"שעלי' הארון להיות14הי' צריכים היו המקדש תחת ד) .

הטומאה) (מפני ומחילין יש15מערות להיפך, נתפרש מדלא ה) .
ד התחתונות אמות (שש דהאוטם (וכלשוןהיכללומר עפר הי' (

עפרורית) – .16במפרשים

שזהו בעפר, דוקא הי' הרצפה קדושת שעיקר אלא עוד, ולא
תחתיה שהוא) ל(עפר חוצצת שנעקרה דאבן .17הענין

וכמה כמה אבן נעקרה לא הזמן כל שבמשך אפשר אי והנה
מעולם. ועקרב נחש שם הזיק לא זאת ובכל פעמים,

חם ארסו נחש הענינים). (בפנימיות ענינו18ב. ובעבודה ,
קר ארסו עקרב ואילו העולם; בעניני והתפעלות ,18חמימות

כי מ"נחש", בהרבה גרוע ו"עקרב" קדושה. לעניני קרירות היינו
ככתוב מקדושה, באה וההתפעלות החמימות ענין "כי19כללות

ואילו לטוב; להפכו אפשר ולכן הוא", אוכלה אש אלקיך ה'
קדושה. של המוחלט ההיפך הוא הקרירות ענין

שלימות מצד בירושלים": ועקרב נחש הזיק "לא וזהו
כמה20היראה אחת ועל ד"נחש" לחמימות מקום נתינת אין

ד"עקרב" לקרירות .21וכמה

מתרץ1.1.1.1. שם שבגמ' ואף א). (כא, יומא במסכת הגמרא וכקושיית
(רש"י, המשנה שמפרשי מזה הנה במקדש", אחרנייתא תרתי "איכא
מוכרח זה, קושי על עומדים אינם ורע"ב) יונה רבינו הרמב"ם,
המקדש קדושת עם קשורים אלו נסים כי קושיא, אי"ז שבפשטות
מכיון משנתנו: לשון סגנון על היא הגמ' וקושיית בפנים). (כדלקמן
מפני "בירושלים קרו אלו שנסים לסיים הו"ל המקדש בנסי שפתח

וכיו"ב. המקדש" שיקריב2.2.2.2.קדושת היא ברגלים האמורה שמחה כי
רפ"א). חגיגה הלכות (רמב"ם שם:3.3.3.3.שלמים יומא בחדא"ג ראה

בירושלים). (שאלין לישנא האי נקט לינה בעי שבירושלים משום
א.4.4.4.4. פ"כ, ב"ר וראה טו. ג, ירושלמי5.5.5.5.בראשית ג. קכב, תהלים

שרף נחש (מקום שהמדבר א, קנז זח"ב וראה – ה"ו. פ"ג חגיגה
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העפר. קידש דדוד להא ומתאים א) מערכת18.18.18.18.ב, הכינויים ערכי
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קנט   

   
                
                  
               

               

  
ירושלים בנסי וסיים המקדש בנסי התנא פתח ביאור: .1צריך

בזה: והביאור

ב הקרבנות בסיבת באו אלו נסים המקדשא. .בית

שלא בכדי קרה זה נס – בירושלים ועקרב נחש הזיק ולא
המקדש שבבית בקרבנות הקשורה החג, בשמחת ולא2לפגוע .

שאלין המקום לי צר לחבירו אדם המקריבÌÈÏ˘ÂÈאמר –
בירושלים ללון חייב זה.3קרבן בנס צורך הי' מכך וכתוצאה ,

ומשם המקדש, בבית הי' אלו נסים של המקורי מקומם ב.
כולה. המקדש לעיר ונתפשטו נמשכו

ÌÈÏ˘ÂÈ ˜ÚÂ ˘Á ˜ÈÊ‰ ‡ÏÂלפירוד רומז "נחש" –
ככתוב חנם, ואילו4ושנאת האשה", ובין בינך אשית "ואיבה

הפסוק על רז"ל וכמאמר מזה, ההיפך היא "ירושלים5ירושלים
ישראל כל עושה שהיא "עיר – יחדיו" לה שחוברה כעיר הבנוי'
של המחלוקת לאש בירושלים מקום הי' שלא וכשם לחברים".

חם" ד"ארסו של6"נחש" באופן לפירוד מקום הי' לא כך ,
קר" ש"ארסו ב"עקרב" המרומז בבית6קרירות, מקורו זה וענין .

חברים ישראל כל שעושה עיר היא שירושלים זה כי המקדש,
שבטים" עלו ששם בשעה "בלבד המקדש.8לרגל7הוא לבית

ÌÈÏ˘ÂÈ ÔÈÏ‡˘ ÌÂ˜Ó‰ ÈÏ ˆ ÂÈÁÏ Ì„‡ Ó‡ ‡ÏÂ–
ומשתחווים צפופים "עומדים שהיו הי' המקדש מנסי אחד
המקום הי' שלא כולה, לירושלים זה נס נמשך ומשם רווחים",

בה ללון .9צר

.ÌÈÏ˘ÂÈ ˜ÚÂ ˘Á ˜ÈÊ‰ ‡ÏÂ
החיות בכל דומה נס להיות צריך הי' לכאורה ביאור: צריך

דוקא. ועקרב נחש הזיק שלא מדייק ולמה המזיקות,

סגירת ידי (על להשמר אפשר חיות משאר א. והביאור:
מה יזיקו. שלא בכדי בנס צורך ואין בזה), וכיוצא העיר שערי
הם מצויים שהרי להשמר, אפשר אי ועקרב מנחש כן שאין

האדמה יזיקו.10בתוך שלא בכדי בנס צורך הי' ולכן ,

ידי על ועקרב מנחש גם להשמר אפשר לכאורה כי ואם
צריך הי' המקדש בבית הרי באבנים, הבתים קרקע שירצפו
או נחש שם הזיק לא כן פי על ואף (כדלקמן), עפר להיות
ביותר, הנס נוגע ששם כולה, לירושלים הנס נמשך ומזה עקרב;
האיסור מחמת באבנים הבתים את ריצפו שלא לומר קרוב כי

אבנים רצפת על .11דהשתחוואה

רז"ל אמרו של12א) וטבלא אמה על אמה שם הי' "ומקום
שהי' (ואף כו'" עפר ונוטל כו' בה קבועה היתה וטבעת שיש
נחש הי' לא ומעולם לפותחה, צריך הוא הרי בטבלא, מכוסה
המזבח שתחת (חלל השיתין ב) תחתיה). – שיזיק – ועקרב

ויורדין "חלולין היו הנסכים) מקום התהום"כנגד "אבן13עד ג) .
הקדשיםהיתה במוחש)בקדש כנראה – עפר על (דמונח במערבו
מונח"שעלי' הארון להיות14הי' צריכים היו המקדש תחת ד) .

הטומאה) (מפני ומחילין יש15מערות להיפך, נתפרש מדלא ה) .
ד התחתונות אמות (שש דהאוטם (וכלשוןהיכללומר עפר הי' (

עפרורית) – .16במפרשים

שזהו בעפר, דוקא הי' הרצפה קדושת שעיקר אלא עוד, ולא
תחתיה שהוא) ל(עפר חוצצת שנעקרה דאבן .17הענין

וכמה כמה אבן נעקרה לא הזמן כל שבמשך אפשר אי והנה
מעולם. ועקרב נחש שם הזיק לא זאת ובכל פעמים,

חם ארסו נחש הענינים). (בפנימיות ענינו18ב. ובעבודה ,
קר ארסו עקרב ואילו העולם; בעניני והתפעלות ,18חמימות

כי מ"נחש", בהרבה גרוע ו"עקרב" קדושה. לעניני קרירות היינו
ככתוב מקדושה, באה וההתפעלות החמימות ענין "כי19כללות

ואילו לטוב; להפכו אפשר ולכן הוא", אוכלה אש אלקיך ה'
קדושה. של המוחלט ההיפך הוא הקרירות ענין

שלימות מצד בירושלים": ועקרב נחש הזיק "לא וזהו
כמה20היראה אחת ועל ד"נחש" לחמימות מקום נתינת אין

ד"עקרב" לקרירות .21וכמה

מתרץ1.1.1.1. שם שבגמ' ואף א). (כא, יומא במסכת הגמרא וכקושיית
(רש"י, המשנה שמפרשי מזה הנה במקדש", אחרנייתא תרתי "איכא
מוכרח זה, קושי על עומדים אינם ורע"ב) יונה רבינו הרמב"ם,
המקדש קדושת עם קשורים אלו נסים כי קושיא, אי"ז שבפשטות
מכיון משנתנו: לשון סגנון על היא הגמ' וקושיית בפנים). (כדלקמן
מפני "בירושלים קרו אלו שנסים לסיים הו"ל המקדש בנסי שפתח

וכיו"ב. המקדש" שיקריב2.2.2.2.קדושת היא ברגלים האמורה שמחה כי
רפ"א). חגיגה הלכות (רמב"ם שם:3.3.3.3.שלמים יומא בחדא"ג ראה

בירושלים). (שאלין לישנא האי נקט לינה בעי שבירושלים משום
א.4.4.4.4. פ"כ, ב"ר וראה טו. ג, ירושלמי5.5.5.5.בראשית ג. קכב, תהלים

שרף נחש (מקום שהמדבר א, קנז זח"ב וראה – ה"ו. פ"ג חגיגה
ירושלים. של הלעו"ז הוא נחש.6.6.6.6.ועקרב) מערכת הכינויים ערכי

שם.7.7.7.7. שם.8.8.8.8.ירושלמי וקה"ע משה חו"ב9.9.9.9.פני ש"פ משיחות

בלבד. השומעים רשימת פי על – תשל"ח ראה פ' מוצש"ק תשל"ו,
נחשים10.10.10.10. אבל כו' מים בו אין רק והבור א) כב, (שבת כמארז"ל

בו. יש ס"א.11.11.11.11.ועקרבים סקל"א הזקן אדמו"ר סוטה12.12.12.12.שו"ע
ב. א.13.13.13.13.טו, מט, רפ"ד.14.14.14.14.סוכה ביהב"ח הלכות ראה15.15.15.15.רמב"ם

רפ"א. העזרה16.16.16.16.תמיד כל את ומרצפין ה"י): (פ"א שם רמב"ם ראה
ובבנין ה"ג). פ"ד (שם כו' אטום כו' ההיכל כו', יקרות באבנים

ואכ"מ. זהב. מצופים בארזים – וכדמוכרח17.17.17.17.שלמה א. כד, זבחים
וזוהי – אותה שחרשו שדה – הרצפה קידש דדוד שם מהסוגיא
קרקע). לקרקע המחובר ש(האבן) (אלא דשלמה הרצפה קדושת
(עירובין משכן איקרי ומקדש קרקע, הי' במשכן הענינים: ובפנימיות

העפר. קידש דדוד להא ומתאים א) מערכת18.18.18.18.ב, הכינויים ערכי
כד.19.19.19.19.נחש. ד, י.20.20.20.20.ואתחנן פנ"ו, ב"ר ש"פ21.21.21.21.ראה משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על – תשל"ו חו"ב
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BÏ ÈÓc e�zz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

לֹו מעניקה עצמּה זֹו ּובּקׁשה הּגאּלה, את לבּקׁש צרי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻיהּודי

- עכׁשיו' מׁשיח רֹוצים 'אנּו ּכׁשאֹומר ה'. ּבעבֹודת ועּדּוד ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָסּיּוע

יהיה ׁשּלא יתרה ּוזהירּות ּבעבֹודתֹו, והֹוספה זרּוז ּבֹו ּפֹועל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹזה

הּמׁשיח. ּביאת את ח"ו ׁשּמעּכב ּדבר ׁשּום ְְִִֵֶֶַַַַָָָָּבידֹו

éðùìàéìr eàáé-éë äéäåälàä íéøácä-ìk E §¨¨Á¦«¨¸Ÿ¨¤¹¨©§¨¦´¨¥À¤
éðôì ézúð øLà äììwäå äëøaäúáLäå E ©§¨¨Æ§©§¨½̈£¤¬¨©−¦§¨¤®©«£¥«Ÿ¨Æ

éäìà ýåýé Eçécä øLà íéBbä-ìëa Eááì-ìàE ¤§¨¤½§¨̧©¦½£¤¯¦¦£²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:änLáéäìà ýåýé-ãr záLåBì÷á zrîLå E ¨«¨§©§º̈©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨«©§¨´§Ÿ½

éðáe äzà íBiä Eeöî éëðà-øLà ìëk-ìëa E §²Ÿ£¤¨«Ÿ¦¬§©§−©®©¨´¨¤½§¨
:ELôð-ìëáe Eááìâéäìà ýåýé áLå-úà E §¨§−§¨©§¤«§¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤

øLà íénrä-ìkî Eöa÷å áLå Eîçøå EúeáL§«§−§¦«£¤®§À̈§¦¤§Æ¦¨¨´©¦½£¤¯
éäìà ýåýé Eöéôä:änL EãEçcð äéäé-íà ¡¦«§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«¨¦¦«§¤¬¦©«£−

éäìà ýåýé Eöa÷é íMî íéîMä äö÷aíMîe E ¦§¥´©¨®̈¦¦À̈§©¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦−̈
:Eçwéäéäìà ýåýé EàéáäåEõøàä-ìà-øLà ¦¨¤«¤«¡¦«£º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¤¨¨²¤£¤

éúáà eLøééúáàî Eaøäå Eáèéäå dzLøéå E:E ¨«§¬£Ÿ¤−¦«¦§¨®§¥¦«§¬§¦§§−¥«£Ÿ¤«
åéäìà ýåýé ìîeErøæ ááì-úàå Eááì-úà E ¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤§¨«§−§¤§©´©§¤®

éäìà ýåýé-úà äáäàìELôð-ìëáe Eááì-ìëa E §©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨§¨«§¬§¨©§§−
éiç ïrîì:E §©¬©©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(182 'nr l zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc e�zz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

לבּקׁש צרי "ּכלÚa˙ÏÂיהּודי חז"ל: אמרּו וכ הּגאּלה. את ְְִִֵַָ¿ƒ¿…«ְְְֲֶַַָָָָֻ

ׁשּלא על אּלא נפלּו לא ּדוד, ּבימי ּבּמלחמה ׁשּנפלּו אלפים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹאֹותן

הּמקּדׁש ּבית היה ׁשּלא אּלּו אם ּומה הּמקּדׁש. ּבית ּבנין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּתבעּו

ׁשּלא על ונענׁשּו ּכ להם נעׂשה ּבימיהם, נחרב ולא eÚ·zּביניהם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ»¿

iying ,iriax ,iyily - `l - jlieÎmiavp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
נבּקׁש ולא עליו מתאּבלים אנּו ואין ּבימינּו ׁשחרב אנּו, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאֹותֹו,

וכּמה". ּכּמה אחת על רחמים, ְֲִַַַַַַָָָָעליו

éùéìùæéäìà ýåýé ïúðåälàä úBìàä-ìk úà E §¨©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬¨¨«¨−¨¥¤®
éáéà-ìréàðN-ìrå E:Eeôãø øLà EçáeLú äzàå ©«Ÿ§¤¬§©«§¤−£¤¬§¨«§©¨´¨½

øLà åéúåöî-ìk-úà úéNrå ýåýé ìB÷a zrîLå§¨«©§−̈§´§Ÿ̈®§¨¦̧¨Æ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²
:íBiä Eeöî éëðàèéäìà ýåýé EøéúBäå| ìëa E ¨«Ÿ¦¬§©§−©«§¦«§Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§´Ÿ

ðèá éøôa Eãé äNrîéøôáe Ezîäá éøôáe E ©«£¥´¨¤À¦§¦¸¦§§¹¦§¦¯§¤§§²¦§¦¬
éìr NeNì ýåýé áeLé | ék äáèì EúîãàáBèì E ©§¨«§−§Ÿ¨®¦´¨´§Ÿ̈À¨³¨¤̧Æ§½

éúáà-ìr NN-øLàk:Eéýåýé ìB÷a òîLú ék ©«£¤−̈©£Ÿ¤«¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´
éäìàì Eøôña äáeúkä åéúwçå åéúåöî øîL ¡Ÿ¤½¦§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ§ªŸ½̈©§¾̈§¥¬¤

éäìà ýåýé-ìà áeLú ék äfä äøBzäEááì-ìëa E ©−̈©¤®¦³¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−
:ELôð-ìëáeñàéäåönä ékéëðà øLà úàfä §¨©§¤«¦µ©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬

:àåä ä÷çø-àìå Enî àåä úàìôð-àì íBiä Eeöî§©§−©®«Ÿ¦§¥¬¦Æ¦§½§«Ÿ§Ÿ̈−¦«
áéäîéîMä eðl-äìré éî øîàì àåä íéîMá àì¬Ÿ©¨©−¦¦®¥ÀŸ¦´©«£¤¨³©¨©̧§¨Æ

:äpNrðå dúà eðrîLéå eðl äçwéåâéøárî-àìå §¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨§«Ÿ¥¥¬¤
äçwéå íiä øár-ìà eðì-øáré éî øîàì àåä íiì©−̈¦®¥ÀŸ¦´©«£¨¹̈¤¥³¤©¨Æ§¦¨¤´¨

:äpNrðå dúà eðrîLéå eðlãééìà áBø÷-ékE ½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨¦«¨¬¥¤²
éôa ãàî øácä:BúNrì Eááìáe Eñ ©¨−̈§®Ÿ§¦¬¦§¨«§−©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã(235 'nr l zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc e�zz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

על להצטער עליו הּגלּות, צער את ּתמיד להרּגיׁש צרי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָיהּודי

ּוׁשכינּתא אביהם ׁשלחן מעל ׁשּגלּו ּכבנים הם יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּכ

לאחרי ּבזמּננּו, הּגלּות מצר על להצטער ׁשּיׁש ּובוּדאי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָּבגלּותא.

לדֹורנּו ועד הּגלּות, זמן ּבמׁש יׂשראל ּכלל על ׁשעברּו הּצרֹות ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכל

הּגאּלה ּותביעת ּבדריׁשת ּבּטּוי לידי לבֹוא צרי זה צער ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻזה.

הּפלאֹות"! קץ מתי "עד ְְִֵַַַָָָָּובצעקה:

éòéáøåèéðôì ézúð äàø-úàå íéiçä-úà íBiä E §¥̧¨©³¦§¨¤̧Æ©½¤©«©¦−§¤
:òøä-úàå úånä-úàå áBhäæèEeöî éëðà øLà ©®§¤©−̈¤§¤¨¨«£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»

éäìà ýåýé-úà äáäàì íBiäåéëøãa úëìì E ©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¨¤¤́¦§¨½̈
ìåúéáøå úééçå åéètLîe åéúwçå åéúåöî øîL §¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈¦§¨®̈§¨¦´¨§¨¦½¨

éäìà ýåýé EëøáeEänL-àá äzà-øLà õøàa ¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¾̈¤£¤©¨¬¨−̈¨
:dzLøìæézçcðå òîLú àìå Eááì äðôé-íàå §¦§¨«§¦¦§¤¬§¨«§−§´Ÿ¦§®̈§¦©§À̈

:ízãárå íéøçà íéäìàì úéåçzLäåçéézãbä §¦§©«£¦²¨¥«Ÿ¦¬£¥¦−©«£©§¨«¦©³§¦
íéîé ïëéøàú-àì ïeãáàz ãáà ék íBiä íëì̈¤Æ©½¦¬¨−ŸŸ¥®Ÿ©«£¦ª³¨¦Æ
àBáì ïcøiä-úà øáò äzà øLà äîãàä-ìr©¨´£¨½̈£¤̧©¨³Ÿ¥Æ¤©©§¥½¨¬

:dzLøì änLèéíéîMä-úà íBiä íëá éúãrä −̈¨§¦§¨«©«¦¸Ÿ¦¨¤´©»¤©¨©´¦

éðôì ézúð úånäå íéiçä õøàä-úàåäëøaä E §¤¨¼̈¤¼©«©¦³§©¨̧¤Æ¨©´¦§¨¤½©§¨−̈
:Erøæå äzà äéçz ïrîì íéiça zøçáe äììwäå§©§¨¨®¨«©§¨Æ©«©¦½§©¬©¦«§¤−©¨¬§©§¤«

ëéäìà ýåýé-úà äáäàìì E-ä÷áãìe Bì÷a rîL §©«£¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§¬Ÿ©§Ÿ−§¨§¨
éiç àeä ék Báéîé Cøàå Eì Eäîãàä-ìr úáL ®¦´³©¤̧Æ§´Ÿ¤¨¤½¨¤´¤©¨«£¨À̈

éúáàì ýåýé òaLð øLà÷çöéì íäøáàì E £¤Á¦§©̧§Ÿ̈¯©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬
:íäì úúì á÷réìettt §©«£−Ÿ¨¥¬¨¤«
.ïîéñ å"ááì ,íé÷åñô 'î

àìàCìiåälàä íéøácä-úà øaãéå äLî ©¥−¤¤®©§©¥²¤©§¨¦¬¨¥−¤
:ìàøNé-ìk-ìàáíéøNrå äàî-ïa íäìà øîàiå ¤¨¦§¨¥«©Ÿ́¤£¥¤À¤¥¨Á§¤§¦¸

ýåýéå àBáìå úàöì ãBò ìëeà-àì íBiä éëðà äðL̈¨³¨«Ÿ¦Æ©½«Ÿ©¬−¨¥´§¨®©«Ÿ̈Æ
:äfä ïcøiä-úà øárú àì éìà øîàâýåýé ¨©´¥©½¬Ÿ©«£−Ÿ¤©©§¥¬©¤«§Ÿ̈¸

éäìàéðôì øáò | àeä EíéBbä-úà ãéîLé-àeä E ¡Ÿ¤¹´Ÿ¥´§¨¤À«©§¦º¤©¦¬
éðôlî älàäéðôì øáò àeä rLBäé ízLøéå EE ¨¥²¤¦§¨¤−¦«¦§®̈§ªÀ©µŸ¥´§¨¤½

:ýåýé øac øLàkãäNr øLàk íäì ýåýé äNrå ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«§¨¨³§Ÿ̈Æ¨¤½©«£¤´¨À̈
ãéîLä øLà íöøàìe éøîàä éëìî âBòìe ïBçéñì§¦¬§²©§¥¬¨«¡Ÿ¦−§©§®̈£¤¬¦§¦−

:íúàä-ìëk íäì íúéNrå íëéðôì ýåýé íðúðe Ÿ¨«§¨¨¬§Ÿ̈−¦§¥¤®©«£¦¤´¨¤½§¨̧
:íëúà éúéeö øLà äåönäå-ìà eöîàå e÷æç ©¦§½̈£¤¬¦¦−¦¤§¤«¦§´§¦§½©

éäìà ýåýé | ék íäéðtî eöørz-ìàå eàøézàeä E ¦«§¬§©©«©§−¦§¥¤®¦´§Ÿ̈´¡Ÿ¤Àµ
àì Cnr Cìää:jáæré àìå Etøéñ ©«Ÿ¥´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ©«©§¤«¨

ã ycew zegiyn zecewp ã(202 'nr cl zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc e�zz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

צּיֹון . . קרא ּדאמר לּמקּדׁש, זכר ּדעבדינן "מּנלן אמרּו ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָרז"ל

הּוא ּבזה הּדּיּוק ּדריׁשה". ּדבעיא מּכלל לּה, אין ּדֹורׁש ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהיא

‰LÈ¯cצריכה אּלא הּגאּלה, על ּבעלמא ּבבּקׁשה ּדי לא ּדוקא: ¿ƒ»ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ּתמידית. ּותביעה ּדריׁשה ְְְְִִִִִָָלהיֹות

,éòéáøéùéîçæéðérì åéìà øîàiå rLBäéì äLî àø÷iå©¦§¨̧¤¹¦«ªÀ©©¸Ÿ¤¥¹̈§¥¥´
írä-úà àBáz äzà ék õîàå ÷æç ìàøNé-ìë̈¦§¨¥»£©´¤«¡¨¼¦´©À̈¨Æ¤¨¨´
úúì íúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-ìà äfä©¤½¤¨¾̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ−̈¨¥´

:íúBà äpìéçðz äzàå íäìçCìää | àeä ýåýéå ¨¤®§©−̈©§¦¤¬̈¨«©«Ÿ̈º´©«Ÿ¥´
éðôìàì jáæré àìå Etøé àì Cnr äéäé àeä E §¨¤Àµ¦«§¤´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ©«©§¤®¨¬Ÿ

:úçú àìå àøéúèúàfä äøBzä-úà äLî ázëiå ¦−̈§¬Ÿ¥¨«©¦§´Ÿ¤»¤©¨´©Ÿ¼
ïBøà-úà íéàNpä éåì éða íéðäkä-ìà dðziå©¦§À̈¤©«Ÿ£¦Æ§¥´¥¦½©´Ÿ§¦½¤£−

:ìàøNé éð÷æ-ìk-ìàå ýåýé úéøaéäLî åöéå §¦´§Ÿ̈®§¤¨¦§¥−¦§¨¥«©§©¬¤−
íéðL òáL | õwî øîàì íúBàúðL ãrîa ¨´¥®Ÿ¦¥´¤´©¨¦À§Ÿ¥²§©¬

:úBkqä âça ähîMäàéúBàøì ìàøNé-ìë àBáa ©§¦−̈§©¬©ª«§´¨¦§¨¥À¥«̈Æ
ðt-úàéäìà ýåýé éàø÷z øçáé øLà íB÷na E ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−£¤´¦§¨®¦§º̈



קסי iying ,iriax ,iyily - `l - jlieÎmiavp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
נבּקׁש ולא עליו מתאּבלים אנּו ואין ּבימינּו ׁשחרב אנּו, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאֹותֹו,

וכּמה". ּכּמה אחת על רחמים, ְֲִַַַַַַָָָָעליו

éùéìùæéäìà ýåýé ïúðåälàä úBìàä-ìk úà E §¨©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬¨¨«¨−¨¥¤®
éáéà-ìréàðN-ìrå E:Eeôãø øLà EçáeLú äzàå ©«Ÿ§¤¬§©«§¤−£¤¬§¨«§©¨´¨½

øLà åéúåöî-ìk-úà úéNrå ýåýé ìB÷a zrîLå§¨«©§−̈§´§Ÿ̈®§¨¦̧¨Æ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²
:íBiä Eeöî éëðàèéäìà ýåýé EøéúBäå| ìëa E ¨«Ÿ¦¬§©§−©«§¦«§Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§´Ÿ

ðèá éøôa Eãé äNrîéøôáe Ezîäá éøôáe E ©«£¥´¨¤À¦§¦¸¦§§¹¦§¦¯§¤§§²¦§¦¬
éìr NeNì ýåýé áeLé | ék äáèì EúîãàáBèì E ©§¨«§−§Ÿ¨®¦´¨´§Ÿ̈À¨³¨¤̧Æ§½

éúáà-ìr NN-øLàk:Eéýåýé ìB÷a òîLú ék ©«£¤−̈©£Ÿ¤«¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´
éäìàì Eøôña äáeúkä åéúwçå åéúåöî øîL ¡Ÿ¤½¦§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ§ªŸ½̈©§¾̈§¥¬¤

éäìà ýåýé-ìà áeLú ék äfä äøBzäEááì-ìëa E ©−̈©¤®¦³¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−
:ELôð-ìëáeñàéäåönä ékéëðà øLà úàfä §¨©§¤«¦µ©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬

:àåä ä÷çø-àìå Enî àåä úàìôð-àì íBiä Eeöî§©§−©®«Ÿ¦§¥¬¦Æ¦§½§«Ÿ§Ÿ̈−¦«
áéäîéîMä eðl-äìré éî øîàì àåä íéîMá àì¬Ÿ©¨©−¦¦®¥ÀŸ¦´©«£¤¨³©¨©̧§¨Æ

:äpNrðå dúà eðrîLéå eðl äçwéåâéøárî-àìå §¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨§«Ÿ¥¥¬¤
äçwéå íiä øár-ìà eðì-øáré éî øîàì àåä íiì©−̈¦®¥ÀŸ¦´©«£¨¹̈¤¥³¤©¨Æ§¦¨¤´¨

:äpNrðå dúà eðrîLéå eðlãééìà áBø÷-ékE ½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨¦«¨¬¥¤²
éôa ãàî øácä:BúNrì Eááìáe Eñ ©¨−̈§®Ÿ§¦¬¦§¨«§−©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã(235 'nr l zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc e�zz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

על להצטער עליו הּגלּות, צער את ּתמיד להרּגיׁש צרי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָיהּודי

ּוׁשכינּתא אביהם ׁשלחן מעל ׁשּגלּו ּכבנים הם יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּכ

לאחרי ּבזמּננּו, הּגלּות מצר על להצטער ׁשּיׁש ּובוּדאי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָּבגלּותא.

לדֹורנּו ועד הּגלּות, זמן ּבמׁש יׂשראל ּכלל על ׁשעברּו הּצרֹות ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכל

הּגאּלה ּותביעת ּבדריׁשת ּבּטּוי לידי לבֹוא צרי זה צער ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻזה.

הּפלאֹות"! קץ מתי "עד ְְִֵַַַָָָָּובצעקה:

éòéáøåèéðôì ézúð äàø-úàå íéiçä-úà íBiä E §¥̧¨©³¦§¨¤̧Æ©½¤©«©¦−§¤
:òøä-úàå úånä-úàå áBhäæèEeöî éëðà øLà ©®§¤©−̈¤§¤¨¨«£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»

éäìà ýåýé-úà äáäàì íBiäåéëøãa úëìì E ©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¨¤¤́¦§¨½̈
ìåúéáøå úééçå åéètLîe åéúwçå åéúåöî øîL §¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈¦§¨®̈§¨¦´¨§¨¦½¨

éäìà ýåýé EëøáeEänL-àá äzà-øLà õøàa ¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¾̈¤£¤©¨¬¨−̈¨
:dzLøìæézçcðå òîLú àìå Eááì äðôé-íàå §¦§¨«§¦¦§¤¬§¨«§−§´Ÿ¦§®̈§¦©§À̈

:ízãárå íéøçà íéäìàì úéåçzLäåçéézãbä §¦§©«£¦²¨¥«Ÿ¦¬£¥¦−©«£©§¨«¦©³§¦
íéîé ïëéøàú-àì ïeãáàz ãáà ék íBiä íëì̈¤Æ©½¦¬¨−ŸŸ¥®Ÿ©«£¦ª³¨¦Æ
àBáì ïcøiä-úà øáò äzà øLà äîãàä-ìr©¨´£¨½̈£¤̧©¨³Ÿ¥Æ¤©©§¥½¨¬

:dzLøì änLèéíéîMä-úà íBiä íëá éúãrä −̈¨§¦§¨«©«¦¸Ÿ¦¨¤´©»¤©¨©´¦

éðôì ézúð úånäå íéiçä õøàä-úàåäëøaä E §¤¨¼̈¤¼©«©¦³§©¨̧¤Æ¨©´¦§¨¤½©§¨−̈
:Erøæå äzà äéçz ïrîì íéiça zøçáe äììwäå§©§¨¨®¨«©§¨Æ©«©¦½§©¬©¦«§¤−©¨¬§©§¤«

ëéäìà ýåýé-úà äáäàìì E-ä÷áãìe Bì÷a rîL §©«£¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§¬Ÿ©§Ÿ−§¨§¨
éiç àeä ék Báéîé Cøàå Eì Eäîãàä-ìr úáL ®¦´³©¤̧Æ§´Ÿ¤¨¤½¨¤´¤©¨«£¨À̈

éúáàì ýåýé òaLð øLà÷çöéì íäøáàì E £¤Á¦§©̧§Ÿ̈¯©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬
:íäì úúì á÷réìettt §©«£−Ÿ¨¥¬¨¤«
.ïîéñ å"ááì ,íé÷åñô 'î

àìàCìiåälàä íéøácä-úà øaãéå äLî ©¥−¤¤®©§©¥²¤©§¨¦¬¨¥−¤
:ìàøNé-ìk-ìàáíéøNrå äàî-ïa íäìà øîàiå ¤¨¦§¨¥«©Ÿ́¤£¥¤À¤¥¨Á§¤§¦¸

ýåýéå àBáìå úàöì ãBò ìëeà-àì íBiä éëðà äðL̈¨³¨«Ÿ¦Æ©½«Ÿ©¬−¨¥´§¨®©«Ÿ̈Æ
:äfä ïcøiä-úà øárú àì éìà øîàâýåýé ¨©´¥©½¬Ÿ©«£−Ÿ¤©©§¥¬©¤«§Ÿ̈¸

éäìàéðôì øáò | àeä EíéBbä-úà ãéîLé-àeä E ¡Ÿ¤¹´Ÿ¥´§¨¤À«©§¦º¤©¦¬
éðôlî älàäéðôì øáò àeä rLBäé ízLøéå EE ¨¥²¤¦§¨¤−¦«¦§®̈§ªÀ©µŸ¥´§¨¤½

:ýåýé øac øLàkãäNr øLàk íäì ýåýé äNrå ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«§¨¨³§Ÿ̈Æ¨¤½©«£¤´¨À̈
ãéîLä øLà íöøàìe éøîàä éëìî âBòìe ïBçéñì§¦¬§²©§¥¬¨«¡Ÿ¦−§©§®̈£¤¬¦§¦−

:íúàä-ìëk íäì íúéNrå íëéðôì ýåýé íðúðe Ÿ¨«§¨¨¬§Ÿ̈−¦§¥¤®©«£¦¤´¨¤½§¨̧
:íëúà éúéeö øLà äåönäå-ìà eöîàå e÷æç ©¦§½̈£¤¬¦¦−¦¤§¤«¦§´§¦§½©

éäìà ýåýé | ék íäéðtî eöørz-ìàå eàøézàeä E ¦«§¬§©©«©§−¦§¥¤®¦´§Ÿ̈´¡Ÿ¤Àµ
àì Cnr Cìää:jáæré àìå Etøéñ ©«Ÿ¥´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ©«©§¤«¨

ã ycew zegiyn zecewp ã(202 'nr cl zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc e�zz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

צּיֹון . . קרא ּדאמר לּמקּדׁש, זכר ּדעבדינן "מּנלן אמרּו ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָרז"ל

הּוא ּבזה הּדּיּוק ּדריׁשה". ּדבעיא מּכלל לּה, אין ּדֹורׁש ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהיא

‰LÈ¯cצריכה אּלא הּגאּלה, על ּבעלמא ּבבּקׁשה ּדי לא ּדוקא: ¿ƒ»ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ּתמידית. ּותביעה ּדריׁשה ְְְְִִִִִָָלהיֹות

,éòéáøéùéîçæéðérì åéìà øîàiå rLBäéì äLî àø÷iå©¦§¨̧¤¹¦«ªÀ©©¸Ÿ¤¥¹̈§¥¥´
írä-úà àBáz äzà ék õîàå ÷æç ìàøNé-ìë̈¦§¨¥»£©´¤«¡¨¼¦´©À̈¨Æ¤¨¨´
úúì íúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-ìà äfä©¤½¤¨¾̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ−̈¨¥´

:íúBà äpìéçðz äzàå íäìçCìää | àeä ýåýéå ¨¤®§©−̈©§¦¤¬̈¨«©«Ÿ̈º´©«Ÿ¥´
éðôìàì jáæré àìå Etøé àì Cnr äéäé àeä E §¨¤Àµ¦«§¤´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ©«©§¤®¨¬Ÿ

:úçú àìå àøéúèúàfä äøBzä-úà äLî ázëiå ¦−̈§¬Ÿ¥¨«©¦§´Ÿ¤»¤©¨´©Ÿ¼
ïBøà-úà íéàNpä éåì éða íéðäkä-ìà dðziå©¦§À̈¤©«Ÿ£¦Æ§¥´¥¦½©´Ÿ§¦½¤£−

:ìàøNé éð÷æ-ìk-ìàå ýåýé úéøaéäLî åöéå §¦´§Ÿ̈®§¤¨¦§¥−¦§¨¥«©§©¬¤−
íéðL òáL | õwî øîàì íúBàúðL ãrîa ¨´¥®Ÿ¦¥´¤´©¨¦À§Ÿ¥²§©¬

:úBkqä âça ähîMäàéúBàøì ìàøNé-ìë àBáa ©§¦−̈§©¬©ª«§´¨¦§¨¥À¥«̈Æ
ðt-úàéäìà ýåýé éàø÷z øçáé øLà íB÷na E ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−£¤´¦§¨®¦§º̈



iriayקסב ,iyiy - `l - jlieÎmiavp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íäéðæàa ìàøNé-ìk ãâð úàfä äøBzä-úà¤©¨¬©²Ÿ¤¬¤¨¦§¨¥−§¨§¥¤«
áéEøâå óhäå íéLpäå íéLðàä írä-úà ìä÷ä©§¥´¤¨À̈¨«£¨¦³§©¨¦Æ§©©½§¥«§−

éørLa øLàeàøéå eãîìé ïrîìe eòîLé ïrîì E £¤´¦§¨¤®§©̧©¦§§¹§©´©¦§§À§¨«§Æ
éøác-ìk-úà úBNrì eøîLå íëéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨«§´©«£½¤¨¦§¥−

:úàfä äøBzäâéeòîLé eòãé-àì øLà íäéðáe ©¨¬©«Ÿ§¥¤º£¤´Ÿ¨«§À¦§§Æ
øLà íéîiä-ìk íëéäìà ýåýé-úà äàøéì eãîìå§¨´§½§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¨©¨¦À£¤̧
-úà íéøár ízà øLà äîãàä-ìr íéiç ízà©¤³©¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯¤

:dzLøì änL ïcøiäô ©©§¥²−̈¨§¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz miavp t"y zgiy)

BÏ ÈÓc e�zz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

עלּיה; לצר היא הירידה הּגלּות: ּבמעלת ּבאּורים ּכּמה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹיׁשנם

ׂשכלּיים ּבאּורים אמנם, ועֹוד. ;החׁש מּתֹו הּוא האֹור ְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹיתרֹון

ולכן הּגלּות, מרירּות עקב ׁשּבּלב, ּברגׁש מתקּבלים אינם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּללּו

ותבא ּכבר ּתתּבּטל ׁשהּגלּות ּבּתפּלה וצֹועקים מבּקׁשים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹאנּו

ְַָֻהּגאּלה.

éùéùãééîé eáø÷ ïä äLî-ìà ýåýé øîàiåúeîì E ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¥´¨«§´¨¤»»¨¼
epeöàå ãrBî ìäàa eávéúäå rLBäé-úà àø÷§¨´¤§ªÀ©§¦§©§²§¬Ÿ¤¥−©«£©¤®

rLBäéå äLî Cìiå:ãrBî ìäàa eávéúiååèàøiå ©¥³¤¤Æ¦«ª½©©¦§©§−§¬Ÿ¤¥«©¥¨¯
çút-ìr ïðrä ãenr ãîriå ïðr ãenra ìäàa ýåýé§Ÿ̈²¨−Ÿ¤§©´¨®̈©©«£²Ÿ©¬¤«¨−̈©¤¬©

:ìäàäæèpä äLî-ìà ýåýé øîàiå-ír áëL E ¨«Ÿ¤©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦§¬Ÿ¥−¦
éúáàéäìà | éøçà | äðæå äfä írä í÷å E £Ÿ¤®§¨Á¨¨̧©¤¹§¨¨´©«£¥´¡Ÿ¥´

øôäå éðáærå Baø÷a änL-àá àeä øLà õøàä-øëð¥«©¨À̈¤£¤̧³¨¨̧¨Æ§¦§½©«£¨©¾¦§¥¥Æ
:Bzà ézøk øLà éúéøa-úàæé-íBiá Bá étà äøçå ¤§¦¦½£¤¬¨©−¦¦«§¨¨´©¦´´©«

ìëàì äéäå íäî éðô ézøzñäå íézáærå àeääÂ©Â©«£©§¦º§¦§©§¦̧¨©³¥¤Æ§¨¨´¤«¡½Ÿ
àìä àeää íBia øîàå úBøöå úBaø úBòø eäàöîe§¨ª²¨¬©−§¨®§¨©Æ©´©½£ÀŸ
älàä úBòøä éðeàöî éaø÷a éäìà ïéà-ék ìr: ©´¦¥³¡Ÿ©Æ§¦§¦½§¨−¦¨«¨¬¨¥«¤

çé-ìk ìr àeää íBia éðt øézñà øzñä éëðàå§¨«Ÿ¦À©§¥̧©§¦³¨©Æ©´©½©¬¨
:íéøçà íéäìà-ìà äðô ék äNr øLà ärøä̈«¨−̈£¤´¨¨®¦´¨½̈¤¡Ÿ¦−£¥¦«

èédãnìå úàfä äøéMä-úà íëì eáúk äzrå§©À̈¦§³¨¤Æ¤©¦¨´©½Ÿ§©§¨¬
él-äéäz ïrîì íäéôa dîéN ìàøNé-éða-úà¤§¥«¦§¨¥−¦¨´§¦¤®§©̧©¦«§¤¦¹

úàfä äøéMä:ìàøNé éðáa ãrì ©¦¨¬©²Ÿ§¥−¦§¥¬¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz dax `pryed zgiy)

BÏ ÈÓc e�zz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

על ׁשּנפעלה הּגדֹולה העלּיה את נראה צדקנּו מׁשיח ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכׁשּיבא

ּבי". אנפּת ּכי ה' אֹוד" ּכּכתּוב ,ּכ על לה' ונֹודה הּגלּות ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָידי

לצאת ּבּתׁשּוקה חלילה ּתפּגע הּגלּות מעלת ׁשּידיעת אסּור ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָאמנם,

מעלה ׁשּיׁש לדעת עליו והּפּוכֹו: ּדבר מיהּודי ּתֹובעים הּגלּות. ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָמן

לצאת ׁשרֹוצה לּבֹו ּבכל לזעק עליו זה עם ּוביחד ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּגלּות,

ֵַָמהּגלּות.

éòéáùëézraLð-øLà | äîãàä-ìà epàéáà-ék¦«£¦¤¹¤¨«£¨¨´£¤¦§©´§¦
äðôe ïLãå òáNå ìëàå Láãe áìç úáæ åéúáàì©«£ŸÀ̈¨©³¨¨Æ§©½§¨©¬§¨©−§¨¥®¨º̈
-úà øôäå éðeöàðå íeãárå íéøçà íéäìà-ìà¤¡Ÿ¦³£¥¦Æ©«£¨½§¦´£½¦§¥¥−¤

:éúéøaàëúBøöå úBaø úBòø Búà ïàöîú-ék äéäå §¦¦«Â§¨Â̈¦«¦§¤̧¨Ÿ¹¨´©»§¨¼
çëMú àì ék ãrì åéðôì úàfä äøéMä äúðråÂ§¨«§Â̈©¦¨¸©³Ÿ§¨¨Æ§¥½¦²¬Ÿ¦¨©−
äNò àeä øLà Bøöé-úà ézrãé ék Bòøæ étî¦¦´©§®¦¯¨©´§¦¤¦§À£¤̧³Ÿ¤Æ
:ézraLð øLà õøàä-ìà epàéáà íøèa íBiä©½§¤´¤£¦¤½¤¨−̈¤£¤¬¦§¨«§¦

áëàeää íBia úàfä äøéMä-úà äLî ázëiå©¦§¬Ÿ¤²¤©¦¨¬©−Ÿ©´©®
:ìàøNé éða-úà dãnìéåâëïeð-ïa rLBäé-úà åöéå ©§©§−̈¤§¥¬¦§¨¥«©§©º¤§ª´©¦À

ìàøNé éða-úà àéáz äzà ék õîàå ÷æç øîàiå©Ÿ»¤»£©´¤«¡¨¼¦´©À̈¨¦Æ¤§¥´¦§¨¥½
àå íäì ézraLð-øLà õøàä-ìà:Cnr äéäà éëð ¤¨−̈¤£¤¦§©´§¦¨¤®§¨«Ÿ¦−¤«§¤¬¦¨«

ãë-äøBzä éøác-úà ázëì äLî úBlëk | éäéå©§¦´§©´¤À¦§²Ÿ¤¦§¥¬©¨«
:ínz ãr øôñ-ìr úàfääëíiåìä-úà äLî åöéå ©−Ÿ©¥®¤©−ª¨«©§©³¤Æ¤©«§¦¦½

:øîàì ýåýé-úéøa ïBøà éàNðåëøôñ úà ç÷ì «Ÿ§¥²£¬§¦«§Ÿ̈−¥«Ÿ¨ÀŸ©¥´¥³¤
ýåýé-úéøa ïBøà ãvî Búà ízîNå äfä äøBzä©¨Æ©¤½§©§¤´Ÿ½¦©²£¬§¦«§Ÿ̈−

:ãrì Ea íL-äéäå íëéäìàæëézrãé éëðà ék ¡«Ÿ¥¤®§¨«¨¨¬§−§¥«¦´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ
éøî-úàíënr éç épãBòa ïä äLwä Etør-úàå E ¤¤§§½§¤¨§§−©¨¤®¥´§¤Á¦Á©̧¦¨¤¹

:éúBî éøçà-ék óàå ýåýé-ír íúéä íéøîî íBiä©À©§¦³¡¦¤Æ¦§Ÿ̈½§©−¦©«£¥¬¦«
çëíëéøèLå íëéèáL éð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬¦§¥¤−§«Ÿ§¥¤®

ía äãéràå älàä íéøácä úà íäéðæàá äøaãàå©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ©§¨¦´¨¥½¤§¨¦´¨½̈
:õøàä-úàå íéîMä-úàèëéúBî éøçà ézrãé ék ¤©¨©−¦§¤¨¨«¤¦´¨©À§¦©«£¥³¦Æ

éúéeö øLà Cøcä-ïî ízøñå ïeúçLz úçLä-ék¦«©§¥´©§¦½§©§¤´¦©¤½¤£¤¬¦¦−¦
íéîiä úéøçàa ärøä íëúà úàø÷å íëúà¤§¤®§¨¨̧¤§¤³¨«¨¨Æ§©«£¦´©¨¦½
äNrîa Bñérëäì ýåýé éðéra òøä-úà eNrú-ék¦©«£³¤¨©Æ§¥¥´§Ÿ̈½§©§¦−§©«£¥¬

:íëéãéììàøNé ìä÷-ìk éðæàa äLî øaãéå §¥¤«©§©¥´¤À§¨§¥Æ¨§©´¦§¨¥½
:ínz ãr úàfä äøéMä éøác-úàttt ¤¦§¥−©¦¨´©®Ÿ©−ª¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz miyecw ixg` t"y zgiy)

BÏ ÈÓc e�zz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

ׁשהּוא "צרכיו את לבּקׁש האדם ׁשעל הּוא, ּתפּלה מצות ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָחּיּוב

"ׁשאלת ׁשהן ּברכֹות י"ח ּתּקנּו הּגדֹולה ּכנסת ואנׁשי להם", ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָצרי

הּצּבּור ּולצרכי ואיׁש איׁש חפצי לכל אבֹות ּכמֹו ׁשהן הּדברים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
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:íçöð õøàì ãéøBàåæýåýé eðìîb-øLà ìk ìrk ýåýé úläz øékæà | ýåýé éãñç §¦¬¨−̈¤¦§¨«©«§¥¸§Ÿ̈³©§¦¸§¦´Ÿ§Ÿ̈½§©¾¬Ÿ£¤§¨−̈§Ÿ̈®
:åéãñç áøëe åéîçøk íìîb-øLà ìàøNé úéáì áeè-áøåçíéða änä énr-Cà øîàiå §©¸§¥´¦§¨¥½£¤§¨¨¬§©«£−̈§¬Ÿ£¨¨«©¸Ÿ¤¸©©¦´¥½¨¨¦−

:réLBîì íäì éäéå eøwLé àìèBúáäàa íréLBä åéðt Càìîe øö Bì | íúøö-ìëa ´Ÿ§©¥®©§¦¬¨¤−§¦«©§¨¨«¨¨´´À̈©§©³¨¨¸«¦½̈§©«£¨¬
:íìBò éîé-ìk íàOðéå íìhðéå íìàâ àeä Búìîçáe§¤§¨−´§¨¨®©§©§¥¬©§©§¥−¨§¥¬¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

.miwlg 14e zFwc 8 ,miixdvd xg` 5 drW ,'b mFi :ixWY WcFgl clFnd©¨§¤¦§¥¨¨©©©¨¨©¦©§£¨¦



קסה

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

.miwlg 14e zFwc 8 ,miixdvd xg` 5 drW ,'b mFi :ixWY WcFgl clFnd©¨§¤¦§¥¨¨©©©¨¨©¦©§£¨¦

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אלול, תשי"ח

ברוקלין.

 להמשתתפים בהתועדות דיום הבהיר ח"י אלול, יום הולדת שני המאורות, 

כ"ק הבעש"ט וכ"ק רבנו הזקן, זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם רשימתם בעת ההתועדות.

ואם התועדות מסוג האמור, בכל עת ובכל זמן, פעולתה רבה וגדולה למאד, וכידוע פתגם אדמו"ר 

עאכו"כ  אויפטאן,  ניט  מיכאל  מלאך  אפילו  קען  אויפטאן  קען  פארבריינגען  חסידות'שר  א  וואס  הזקן, 

כשעצומו של הזמן גורם ומוסיף.

וחייב אדם לומר בלשון רבו: ח"י אלול איז דער טאג וואס האט געבראכט און בריינגט לעבען אין 

אלול, ח"י אלול גיט א חיות אין דער עבודה פון אני לדודי ודודי לי.

אשר אלול כולל כל הג' קוין וענין התשובה העולה עליהם, כמבואר בכ"מ ומהם בהקדמה לקונטרס 

אלול תשי"א, והרי זוהי הנקודה - החיות והפנימיות - של כל עבודות אלו בחדש אלול.

ויהי רצון שפעולות יום האמור תומשך בכל הענינים דמחשבה דבור ומעשה, לבושי הנשמה, וביתר 

שאת ויתר עז בהנשמה עצמה ועד לפנימיות הנשמה.

שהרי זוהי בקשתנו הפנימית מתחיל מחדש אלול: בקשו פני את פניך ה' אבקש.

וגודל הענין מבואר מהדרגא אלי' מגיעים על ידי עבודה האמורה, וכמ"ש בלקו"ת סוף ד"ה שובה 

ישראל, שעל ידה מגיעים עד לאותה הבחינה עלי' נאמר, ופני לא יראו.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לכאו"א עם ב"ב שליט"א.

נ.ב. סיום הנ"ל אינו כפל בברכת השנה באופן פרטי, כי יש בזה מה שאין בזה, וכמובן משער היחוד 

והאמונה ריש פרק י"ב, בענין העולה על כולנה בצירוף אותיות הרבה להיות תיבה )שכל אחד מישראל יש 

לו אות בתורה(, ובעניני עשי"ת יש ענין בפירוט ובירור כל דבר דוקא )עיין שו"ע רבנו הזקן הלכות ר"ה סי' 

תקפ"ב סעיף השביעי(.



לוח זמנים לשבוע פרשת נצבים וילך 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

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:236:278:558:559:279:2810:3010:2918:4618:3919:1019:0218:2019:11באר שבע  )ק(

6:226:268:548:559:269:2710:2910:2818:4618:3819:1019:0218:0919:11חיפה )ק( 

6:206:238:538:549:249:2510:2710:2718:4618:3819:1019:0218:0019:10ירושלים )ק( 

6:246:288:558:569:279:2810:3010:3018:4618:3819:1019:0218:1919:12תל אביב )ק(

6:316:399:069:099:389:4110:4110:4319:0518:5319:3519:2218:3719:35אוסטריה וינה )ק(

6:146:058:408:349:129:0710:1310:0918:1618:2118:4118:4618:0318:57אוסטרליה מלבורן )ח(

6:366:439:099:119:419:4410:4410:4619:0618:5419:3519:2318:3819:27אוקראינה אודסה )ק(

6:176:258:518:549:239:2610:2710:2818:5018:3719:2019:0718:2119:11אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

6:436:529:169:209:499:5210:5210:5419:1519:0219:4619:3318:4619:37אוק. ז׳יטומיר )ק(

6:346:439:099:129:419:4410:4410:4619:0918:5619:4019:2618:4019:30אוקראינה קייב )ק(

6:066:148:408:439:129:1510:1610:1718:3918:2719:0918:5618:1119:00אוקראינה דונייצק )ק(

7:027:099:359:3810:0710:1011:1111:1219:3219:2120:0119:4919:0520:02איטליה מילאנו )ק(

5:575:558:318:299:018:5910:0310:0118:1918:1718:4018:3817:5918:42אקוואדור קיטו )ח(

6:476:389:139:079:459:4010:4610:4218:4918:5319:1319:1818:3419:29ארגנטינה ב. איירס )ח(

7:367:2610:059:5910:3610:2911:3711:3219:4319:4920:0920:1619:3020:20ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:486:539:199:219:529:5410:5510:5519:1319:0319:3919:2918:4719:33ארה״ב בולטימור )ק(

6:366:429:099:119:419:4310:4410:4419:0418:5419:3019:2018:3719:31ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:376:429:099:119:419:4310:4410:4519:0318:5319:3019:1918:3719:31ארה״ב ג׳רסי )ק(

7:117:189:459:4710:1710:1911:2011:2119:4119:3020:0819:5719:1420:08ארה״ב דטרויט )ק(

7:057:089:369:3610:0810:0811:1011:1019:2619:1819:4919:4219:0219:51ארה״ב היוסטן )ק(

6:346:399:079:089:399:4010:4110:4118:5918:5119:2419:1518:3419:24ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

7:057:089:359:3610:0810:0811:1011:1019:2419:1819:4719:4019:0119:49ארה״ב מיאמי )ק(

6:336:399:049:069:379:3910:4010:4118:5818:4819:2519:1418:3219:27ארה״ב ניו הייבן )ק(

6:296:359:039:059:359:3710:3810:3819:0018:4919:2719:1618:3319:26ארה״ב שיקאגו )ק(

6:166:128:508:479:209:1610:2210:1918:3718:3818:5919:0018:2019:04בוליביה לה פאס )ח(

7:197:299:539:5710:2610:2911:2911:3119:5319:3920:2420:1019:2320:26בלגיה אנטוורפן )ק(

7:187:289:539:5710:2510:2911:2911:3119:5419:4020:2520:1119:2520:26בלגיה בריסל )ק(

6:306:419:069:109:389:4210:4210:4419:1018:5419:4319:2818:3919:32בלרוס ליובאוויטש )ק(

5:565:508:258:218:568:529:589:5418:0618:0818:2818:3017:4918:37ברזיל ס. פאולו )ח(

5:425:368:118:078:438:389:449:4117:5217:5418:1518:1717:3618:23ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

6:366:459:119:159:439:4710:4710:4819:1218:5919:4419:3018:4319:45בריטניה לונדון )ק(

6:446:549:199:239:519:5510:5510:5719:2219:0719:5419:3918:5119:56בריטניה מנצ׳סטר )ק(

6:426:529:179:219:499:5310:5310:5519:1819:0419:5019:3618:4819:40גרמניה ברלין )ק(

7:017:109:369:4010:0810:1111:1211:1319:3719:2420:0819:5419:0819:58גרמניה פרנקפורט )ק(

5:565:498:278:228:578:539:599:5518:0918:1118:3218:3417:5318:38דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:256:268:548:539:279:2610:2910:2818:4118:3619:0318:5818:1819:02הודו בומביי )ח(

6:196:208:508:499:229:2110:2410:2318:3818:3319:0018:5518:1618:59הודו פונה )ח(

6:216:308:558:589:279:3010:3110:3218:5318:4119:2319:1018:2519:14הונגריה בודפשט )ק(

6:446:509:179:199:499:5110:5210:5319:1219:0119:3819:2818:4519:32טורקיה איסטנבול )ק(

7:067:119:389:4010:1110:1211:1311:1419:3219:2219:5719:4819:0619:52יוון אתונה )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת נצבים וילך בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:436:519:169:199:499:5210:5210:5319:1319:0119:4219:3018:4519:34מולדובה קישינב )ק(

7:177:189:529:5110:2210:2111:2511:2419:4419:3820:0620:0019:2120:04מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:246:138:498:429:229:1510:2310:1718:2318:3018:5118:5818:1119:02ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:445:478:188:188:498:499:529:5118:1118:0418:3518:2717:4818:31נפאל קטמנדו )ח(

6:536:519:219:199:549:5210:5610:5419:0519:0219:2619:2318:4419:27סינגפור סינגפור )ח(

6:106:208:468:509:189:2210:2210:2418:4918:3519:2119:0618:1919:10פולין ורשא )ק(

5:595:548:268:238:598:5510:009:5718:0618:0618:2818:2717:4818:31פרו לימה )ח(

7:187:269:529:5510:2410:2711:2811:2919:5019:3920:1920:0719:2320:19צרפת ליאון )ק(

7:277:3610:0210:0510:3410:3711:3711:3920:0219:4920:3120:1919:3320:32צרפת פריז )ק(

5:395:388:138:118:438:419:459:4318:0217:5918:2318:2017:4118:24קולומביה בוגוטה )ח(

6:567:039:309:3210:0210:0411:0511:0619:2619:1519:5419:4318:5919:54קנדה טורונטו )ק(

6:336:409:069:099:389:4110:4110:4319:0318:5219:3119:2018:3619:32קנדה מונטריאול )ק(

6:296:338:599:009:329:3310:3510:3518:5018:4119:1419:0618:2419:10קפריסין לרנקה )ק(

7:017:139:399:4410:1010:1511:1411:1719:4519:2920:2020:0319:1420:19רוסיה מוסקבה )ק(

6:597:079:339:3610:0510:0811:0811:1019:3019:1820:0019:4719:0219:51רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

7:027:109:379:4010:0910:1211:1211:1419:3719:2520:0619:5419:0920:06שוייץ ציריך )ק(

6:046:058:348:339:069:0510:0810:0718:2018:1518:4118:3717:5818:41תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



קסז לוח זמנים לשבוע פרשת נצבים וילך בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:436:519:169:199:499:5210:5210:5319:1319:0119:4219:3018:4519:34מולדובה קישינב )ק(

7:177:189:529:5110:2210:2111:2511:2419:4419:3820:0620:0019:2120:04מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:246:138:498:429:229:1510:2310:1718:2318:3018:5118:5818:1119:02ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:445:478:188:188:498:499:529:5118:1118:0418:3518:2717:4818:31נפאל קטמנדו )ח(

6:536:519:219:199:549:5210:5610:5419:0519:0219:2619:2318:4419:27סינגפור סינגפור )ח(

6:106:208:468:509:189:2210:2210:2418:4918:3519:2119:0618:1919:10פולין ורשא )ק(

5:595:548:268:238:598:5510:009:5718:0618:0618:2818:2717:4818:31פרו לימה )ח(

7:187:269:529:5510:2410:2711:2811:2919:5019:3920:1920:0719:2320:19צרפת ליאון )ק(

7:277:3610:0210:0510:3410:3711:3711:3920:0219:4920:3120:1919:3320:32צרפת פריז )ק(

5:395:388:138:118:438:419:459:4318:0217:5918:2318:2017:4118:24קולומביה בוגוטה )ח(

6:567:039:309:3210:0210:0411:0511:0619:2619:1519:5419:4318:5919:54קנדה טורונטו )ק(

6:336:409:069:099:389:4110:4110:4319:0318:5219:3119:2018:3619:32קנדה מונטריאול )ק(

6:296:338:599:009:329:3310:3510:3518:5018:4119:1419:0618:2419:10קפריסין לרנקה )ק(

7:017:139:399:4410:1010:1511:1411:1719:4519:2920:2020:0319:1420:19רוסיה מוסקבה )ק(

6:597:079:339:3610:0510:0811:0811:1019:3019:1820:0019:4719:0219:51רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

7:027:109:379:4010:0910:1211:1211:1419:3719:2520:0619:5419:0920:06שוייץ ציריך )ק(

6:046:058:348:339:069:0510:0810:0718:2018:1518:4118:3717:5818:41תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 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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